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 به نام او

 

خسته از بگومگوی همیشگی کالفه روبه مادر گفت:ببین خانم من دیگه ازدست این دختر پدر

خودت باهاش صحبت کن نمیخوام آبروم جلوی دوستام بره همیشه کله شقت خسته شدم 

وضعش قائمش کنم ولی این بار وضع فرق میکنه عروسی  شدم بخاطر سرو مجبور

 چی میگم بخدا اگه بازم بخواد مثل بشه میفهمی درخور آبروی من ظاهربرادرشه میخوام 

بابا بچه که نیست بیست و  پسرا لباس بپوشه و مثل اونا رفتار کنه ازارث محرومش میکنم

یدم یه دامن تنش باشه همیشه شلوار و لباسای چهارسالشه ولی محض رضای خدا یه بار ند

گله گشاد دیگه داره کنایه های بقیه به منم تلقین میشه که این دختر یه عیب و ایرادی داره که 

اینطوری بگرده بهتره بری اینطوری خودش و میپوشونه وگرنه چه معنی داره یه دختر 

دی مرضی داره بابا شاید اصال" خوب معاینه اش کنی خوبه خودت دکتر زنانی ببین شاید در

من که ازپشت دراتاق شاهد گفتگوی پدرومادرم بودم با این حرف پدرم بلند زدم دختر نیست 

زیر خنده صدای اعتراض مادرمم بلند شد که : خجالت بکش مرد دخترم مثل دسته گل 

چرا بگرده چکارش کنم دلش میخواد اینطوری میمونه نه عیب و ایرادی داره نه بیماری 

 میخوای مجبورش کنی بره تو قالب کس دیگه 

خواستگار  تا خترای دیگه صدد,بسه خانم توهم که شدی اون بابا آبرومون داره میره بفهم –

دارن ولی این حتی یدونه خواستگار هم نداره اونم با این اصل و نسبی که ما داریم بابا یه به 

شانس آوردیم تک دختر خاندان فکر آبروی منم باشید حرف مردم و نمیشه جمع کرد 

پارساس وگرنه هردفعه که یکی ازدخترا ازدواج میکرد باید گوشه کنایه ترشیدگی دخترت و 

خانم من ازتو توقع بیشتری دارم باهاش حرف بزن ببین مشکلش چیه  میکشیدیبه دوش م

حتما" بهت  کلی داره تومادرشی باتو راحترهشاید واقعا" مش اصال" حرف حسابش چیه 

 .میگه دردش چیه که مثل برادرش میگرده

درمن خسته از حرفهای کسل کننده همیشگی دراتاق و باز کردم و بیرون رفتم و گفتم: ببین پ 

من نه مشکلی دارم نه مرضی سالم سالمم این و گفتم تاخیالتون راحت باشه  پدرم عصبی 

فقط نگو که دلت گفت:اگه واقعا" هیچ مشکلی نداری پس چه مرگته چرا اینطوری میگردی 

میخواست توهم پسر بودی که باور نمیکنم خندیدم کنارش نشستم و دستم و دورگردنش حلقه 

ل مامان با شک وبخوام بین فامیل تو بابای قشنگم قربونت برم من اگهکردم و گفتم: آخه 

واقعی خودم ظاهر بشم که پسرای فامیلتون من و درسته قورت میدن مادرم لب پائینش و 
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بین صدتا او ادامه دادم بابا گناه من چیه بی توجه به نگاه  گزید و چشم غره ای بهم رفت 

ن بیکار بودی من و دنیا آوردی چی ااه اصال" مام آبادی شماها یه من دخترشدم پسر جدو

میشد شماهم مثل بقیه فامیل پسرا زا بودید هردوتا بچه تون پسر ازآب درمی اومد پدرم 

دستی برسرم کشید و گفت:روزی که مادرت بهم گفت بارداره تمام اون مدت دستم به دعا 

و روموهاش بود که خدا یه دختر بهم بده من همیشه عاشق دختر بودم دلم میخواست دستم 

بکشم نوازشش کنم  بغلش کنم  وقتی بهم خبردادن بچه ها دوقلو هستن و یکیشون دختره  ده 

چیه باالخره خدا آرزوم و برآورده کرد فکر میکردم حاال  هکه چیتا محله رو شیرینی دادم 

که دختر من دنیا اومده کل فامیل برای پسراشون کاندیدش میکنن ولی ازبد روزگار حتی یه 

رم راضی به این نیست که تورا برای خدمتکارشون درنظر بگیره بلند خندیدم و مادرم لب نف

به شکوه گشود که خجالت بکش مرد دلشونم بخواد دختر به این ماهی پدردستی توهوا تکان 

داد و گفت: دلت خوشه خانم کدوم دختر تواین جا دختری دیدی سالم منم برسون لپ پدرم و 

آی بابایی چیه دلت دوست دختر میخواد مادرم داد زد بسه رخساره بوسیدم و گفتم: آی 

میفهمی چی میگی  خودم  و به سینه پدرم چسبوندم و گفتم: چیه حسودیت شد اصال" بابای 

اگه  مملوس خوشگل مشگل برات زیر سر دارخوشگلم به مامان نگاه نکن خودم یه دختر 

االن زنگ میزنم میگم بیاد دست بوس  قول بدی کاری به کارلباس من نداشته باشی همین

ورشانه هایم حلقه کرد و گفت: وقتی یکم فکر میکنم میبینم ایده بدی نیست دپدرم و دستش و 

و مشگله مادرم دمپائیش رم حاال بگو ببینم واقعا" خوشگل باشه یه هفته کاری به کارت ندا

ری هم داشته باشید  ت کرد و گفت: جون به جونتونم کنن حریسید هوری پبطرف پدرم پر

 چشمتون دنبال یکی دیگه است بعد به حالت قهر سالن و ترک کرد من و پدر بلند خندیدیم 

خوشحال ازاین که  آشتی کنه تاقهر کرد حاال باید نازش و بکشم  گفت: بال نگیرت پدرسوخته

ربابای دونجوری قچه ایرادی داره  نازش و بکشید ا تونستم حرف و عوض کنم گفتم:

شگل من و بیشتر میدونه بلند شید تا دیر نشده االن با منت کشی درست میشه یه ساعت خو

 دیگه باید  دست به دامن جواهر فروشی ها بشید 

بلند خندیدم و گفتم: خیلی خسیسی بابا بنده  هفوری بلند شد و گفت: حق باتو برم تا دیر نشد

ید و بطرف اتاق مادرم رفت قبل از اونم خند این سالها چی از دست شما کشیدهخدا مامان تو

این که وارد اتاق بشه گفت: فکر نکن نفهمیدم با زرنگی بحث و عوض کردی نه خانم جون 

وماه تا عروسی برادرت مونده تااون موقع کاری به دخوب گوشات و باز کن ببین چی میگم 

رفش رفتم و عد مثل دخترا بگردی متوجه شدی بطبکارت ندارم ولی میخوام ازاون روز به 

لباس  بغلش کردم و گفتم: باشه  شما کاری به من نداشته باش من اون روز مثل یه دختر

میپوشم ولی فقط همون روز اونم بخاطر این که میگید تمام دوستان و آشنایانتون برای دیدار 
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تک دختر خاندان پارسا لحظه شماری میکنند فقط بعدش باید هرروز کشته مرده هام 

ید پدرم تا جان نثاران و ازاین درشوت کنین قصر جمع کنید قبوله آماده هستید وازپشت درا

فت و گفت: همین که مش رحیم باغبون  خودمون تورو بپسنده به زور جلوی خنده اش و گر

 باید کالهم و باال بندازم

ن سه نحو احبی دستم و روسینه ام گذاشتم خم شدم و گفتم: قول میدم تمام سعیم و دردلبر 

نند و اجازه بدن گوشه چشمی به من بکشاید بدم تا مورد پسند باغبونتون قرار بگیرم  انجام

برقصم صدای خنده مادرم ازتو اتاق   وندسته بیلشون و تودست بگیرم و یه دور به افتخارش

باعث شد پدرمم دیگه نتونه جلوی خودش و نگه داره خوشحال از خنده او صورتش و 

تا زمانی که مادر برای صرف  رم کلی کاردارم  سر شام میبینمتون بوسیدم و گفتم: من می

ابا به یه به چند قاشق به دهان بردم و گفتم: ره پای  پایان نامه ام بودم  خستشام صدام زد یس

ه ما آشنایی چیزی ندارید من بتونم استاد مشکل خوردم نمیدونم چکار کنم شما تو دانشگا

 راهنمام و عوض کنم

یکی باشه بزار  توموهاش کشید و گفت: نمیدونم باید یکم فکر کنم ولی فکر کنم پدر دستی  

 فردا پرس و جو میکنم خبرش و بهت میدم این استادت هنوزم اذیتت میکنه 

 آره بابا ازوقتی فهمیده من دختر شمام سرناسازگاری برداشته و هیچ جوری کوتاه نمیاد –

ه منم باید دربرابر خواسته بیجاش دمای تو بوبه جهنم مردک فکر کرده چون استاد راهن–

سرتعظیم فرود بیارم نگران نباش یه خوبش و برات دست و پا میکنم فعال" ازبرادرت کمک 

ز جوان ترین و یکی ایک هفته ازاون روز گذشت تا ازطریق پدرم بگیر تا ببینم چی میشه 

استاد شایسته مرد جوان و خوش انتخاب شد بهترین استادای دانشگاه به عنوان استاد راهنمام 

به گفته برخوردی بود که به من توجه ویژه ای نشون میداد و ازهیچ کمکی دریغ نمیکرد  

یک ماه به اینا همه بخاطر آشنایی بود که ازشایسته خواسته بود راهنمائیم کنه برادرم 

گیردادنهای سرعت برق و باد گذشت هرچه بیشتر به روز عروسی برادرم نزدیک میشدیم 

شم میخوند که ازاالن به فکر یه لباس آبرومند باشم  منم که مثل وپدرمم بیشتر میشد مدام تو گ

قبل حرفهاش و شوخی میگرفتم  نه تنها دنبال لباس نرفتم بلکه به کل ازجشن قافل بودم 

  حسابی سرگرم درس و دانشگاه و پایان نامه بودم همه چیز بستگی به پایان نامه ام داشت

برمیگرده ایران و زن و پسراشم شام مادرم خبرداد که دائیم داره میز اون شب سر 

همراهشن  برادرم پوزخندی زد و به من چشم دوخت من که خوب این نگاه  و میشناختم 

اختم و گفتم: چه فرقی میکنه سه تا پسر بیشتر یا کمتر  اینا هم میان به این دشانه ای باال ان
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پدرم قاشق ,سی و شش تا بودن میشن سی و نه تا ن پارسا اضافه میشن گردان پسرای خاندا

برو  و اصال" حرفای من و جدی نگرفتی و تو ظرف قرارداد و گفت: اینطور که معلومه ت

م رفته بودم دانشگاه دلباسی که گرفتی بیار ببینم  متعجب گفتم : کدوم لباس من که خرید نبو

تره سرتق مگه نگفتم برو یه لباس درست و گفت:دخبی مشتش و به میز کوبید و پدرم عص

حسابی برای خودت بگیر چرا به حرفم اهمیتی نمیدی میخوای آبروم و ببری مگه نگفتم این 

روز چقدر برام مهمه من که تا حاال پدرم و تا این حد عصبی ندیده بودم خواستم مثل همیشه 

د زد : ببین چی میگم رخساره با لودگی حرف و عوض کنم که این کار عصبی ترش کرد دا

نمیتونی من و گوش دراز فرض کنی و سرم شیره بمالی بخدا این بار بادفعات قبل فرق داره 

به جان مادرت این بار اگه باب میلم رفتار نکنی تا عمردارم اسمتم نمیارم اصال" اسمت و 

میزاد اون روز ازشناسنامه ام خط میزنم همین فردا میری یه لباس میگیری میخوام مثل آد

ه که من و شظاهر بشی فهمیدی سرم و به نشانه بله تکان دادم همین باعث شد فریادی بک

ازوحشت من و برادرم مادرم به خنده افتاد ازاون جایی  دیمبرادرم هردوازترس تکانی خور

نتونست خوداری کنه و زد زیر خنده پدرم اول با تشر نگاهش  دکه حسابی هم خوش خنده بو

برادرم جرعه ای آب نوشید و گفت:سکته  کرد یلی بعد طاقت نیاورد خودشم تبسمکرد و

 کردم بابا تاحاال هیچ وقت اینطوری ندیده بودمتون

این دختر اصال" اهمیتی به حرفهای من نمیده فقط کارخودش و میکنه بابا این خسته شدم – 

بزنه شده یه پا کوچه دختره به خدا زشته من دلم نمیخواد دخترم مثل پسرا بگرده حرف 

دیگه بچه نیستی باید بازاری برادرم باناراحتی بهم چشم دوخت و گفت: حق با پدره رخساره 

تونوع رفتارت تغییر رویه بدی امروز شهروز ازم پرسید حال برادرت چطوره وقتی بهش 

ر گفتم تو دختری نه پسر کلی خندید و گفت بهش نمیخوره اصال" دختر باشه همون پسر بیشت

بهش میاد این حرف پدرم و خشمگین ترکرد و گفت: بفرما اینم برادرت من نمیگم که بگی 

برادردوقلوت داره این و  چون خودش دلش میخواد اونطوری بگردم این حرفا رو میزنه 

رضا گفت: منم با شما موافقم هرچی تا حاال اینطوری گشتی بسه وقتشه مثل یه دختر میگه  

نجیب و با اصل و نصب رفتار کنی ناراحت نگاهش کردم و گفتم: تاحاال چه بی نجابتی 

ازمن دیدی که اینطوری حرف میزنی یکه ای خورد و گفت: من اصال" منظورم این نبود 

ناراحتید من : منظورت هرچی بود برام مهم نیست خیلی ناراحت ازسر میز بلند شدم و گفت

رم محکم دستم و گرفت و خواستم برم پداون روز تواون جشن شرکت نمیکنم راضی شدید 

رشدی که میگی شرکت نمیکنم تو غلط بطرف خودش چرخوند و گفت:حاال اینقدرخودس

بازار چنددست  میکنی ببین خانم همین فردا دست این دختر زبون نفهمت و میگری میری

ن چندتالباس آدمیزادهم نتخاب میکنم کدوم و بپوشه غیرازاولباس براش میگیری خودم ا



 
6 

بیاد لبخند تمسخر آمیزی زدم بازوم و  یل پسرا بیرونابپوشه ازاین شکل و شمبراش بخر تا 

 آدمیزاد تورده ازدستش درآوردم و گفتم: نمیدونستم لباس پسرا و خودشون برای شما

رتون کاری میکردم درمیان بهت پدرم به دیرن وگرنه زودتر برای بچه های براقرارنمیگ

مانتوم و پوشیدم و ازاتاق بیرون رفتم بدون این که سرمیز اتاقم رفتم و درو کوبیدم صبح 

بشینم لقمه ای گرفتم و به دهان بردم پدرم بدون این که نگاهم کنه گفت: پایان نامه ات به کجا 

 رسید 

 تموم شده–

وم پسره  نگاه هست متعجب نگاهش کردم و گفتم: کد اون پسره چه طوریه کارش خوب– 

غضب ناکش و بهم انداخت و گفت: استاد راهنمای جدیدت سری تکان دادم و گفتم:آهان 

خوردنیه خوردنیه  مادرم طبق عادت همیشگی ماه میمونه  لشایسته رو میگید محشره بابا مث

 لب پائینش و گزید

ن باز که داری لبت و میجویی بابا خون افتاد ولش کن چایم و با یه نفس چیه ماما– 

مادرم پرسید :برای اره دیرم میشه ممکنه امروز دیرتر بیام دسرکشیدم و گفتم:من باید برم 

 چی مگه کاری داری

استاد ازم خواسته پایان نامه رو ببرم نگاهی بهش بندازه دارم دست نوشته رو میبرم تااگه -

 داشت بهم بگهمشکلی 

 مراقب باش زودم برگرد – 

ی باشم نترس گازش نمیزنم گفتم خوردنیه نگفتم که دیگه هلِو مادردرمانده مامان مراقب چ–

به پدرم نگاه کرد اوهم سری تکان داد وگفت: خداآخرو عاقبت مارو با این دختر بخیر 

صورت هردوبوسیدم و گفتم:بخیر میشه عزیزان من بهتون قول میدم برام دعا کنید  بگذرونه 

 نم هرچه زودتر شفا بگیری میکپدرم گفت: آره دعا 

.ماشینم و رضا برده بود خودم مرسی بابا جون  ممنونم امیدوارم دعاتون مستجاب شه بای –

ای دکیف پولم میگشتم ص مجبور شدم برم سرخیابون تا تاکسی بگیرم سرکوچه داشتم دنبال

کوبیدم و گفتم: بوق ماشینی باعث شد فریادی بکشم و ازجا بپرم عصبی مشتم و روکاپوت 

احمق این چه وضع رانندگیه کوری نمیبینی این جا کوچه است نباید مثل گاو رانندگی کنی  

 نه اش بودمتاشو ددرماشین باز شد و یه پسر قدبلند و هیکلی ازش پیاده شد وقتی مقابلم ایستا

تبرمیزدی قطع نمیشد بلوز مشکی آستین کوتاهی  دنشمنگاهی به بازوهای پرش انداختم گر
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ارشم لی تیره بود عینکش و د به تن داشت شلوکه تنها تا باالی بازوهاش و پوشانده بو

برداشت و تو چشمام خیره شد  ابروهاش و باال انداخته بود همین باعث شده بود عصبی تر 

خودم و نباختم و گفتم: به چی زل زدی این جای معذرت خواهیته فقط نگاهم کرد  دبنظر بیا

مشکی  سکوتش باعث شد تو صورتش دقیق شم چشمای آبی روشنی داشت ابروهای هشت

اخمی کردم و به او جادیده بودمش چقدر بنظرم آشنا بودکگوشتی  ینبینی خوش و تراش با لبا

رم شده وگرنه یه حال اساسی ازت ف که خیلی دیکه هنوزم خیره نگاهم میکرد گفتم:حی

گه بود متوجه شما نشدم رنگاهم به این بکیفم و رودستم انداختم خواستم برم که گفت: میگرفتم

واقعا" متاسفم حاال میشه لطف کنید بگید درست اومدم یا نه  خیره شدم تو صورتش داشت 

بی تفاوت به تم وقت هیچ حرفی نداشتم میکرد نگاه دیگه ای به ساعت انداخانگلیسی صحبت 

او گفتم :من وقت آدرس دادن به تو رو ندارم برو سراغ یکی دیگه با عجله ازاو دور شدم 

چشمهای قشنکی داشت استیل  دخترکشی وولی فکرم همش پیش او بود چه صورت مردونه 

کردم و به داشت  لبخندی زدم و گفتم: نمردیم و ازیه پسر تعریف کردی کرایه رو حساب 

دانشگاه رفتم بعدازظهر کالفه و عصبی به خونه برگشتم با دیدن دائیم خودم و تو بغلش 

مادرم گفت: خفه کردی بنده خدا رو چکار میکنی انداختم و صورتشو غرق بوسه کردم  

دائیم دستش و دور شانه ام قرار داد و گفت: چه بزرگ شدی  دختر فکر میکردم هنوز 

یدم و گفتم: دائی عزیز اون موقع ده سالم بود ازاون موقع داره همونجوری هستی خند

م یکم رشد و دیگه میکردم خندید و گفت: عزیزم دچهارده سال میگذره معیوب هم بو

منظورم اصال" عیب و این چیزا نبودخب رخساره خانم نمیخوای با خانواده من آشنا بشی  

دوم بور با دوتا پسر که هرکیه زن  متعجب به جایی که با دست اشاره میکرد نگاه کردم

و گفت: دن به ما زل زده بودن دائی بازوم و گرفت و بطرف اونا بردطرفینش نشسته بو

امیار پسرای من اینم یبا رخساره س و اینا هم مهیار و سمعرفی میکنم کتی جان این دختر ز

ئی هردو کپ پسرای داادم و حالشون و پرسیدم دهمسر زیبای من کتی با هرسه نفر دست 

خوش برخورد و خونگرم جوری  بودن باهاش مو نمیزدن  مثل پدرشون مادرشون

اهی انداختم و گفتم: ته همدیگر و میشناسیم دورو برو نگاحوالپرسی کردن که انگار خیلی وق

 س متعجب گفت: سه تا چی داشتم دائی جون مگه سه تا نداشتی اون یکی کجا

منظورم شازده است به پسراش اشاره کردم خندید و گفت: همین جاس عزیزم با برادرت –

رفته بیرون االن برمیگرده خب بشین تعریف کن ببینم چکار میکنی  کنارش نشستم و گفتم: 

لپم و وتا پسرا خندیدن پدرو مادرم اشاره کردم دائیم و دهیچی اینا رو جون بسر میکنم به 

 ه چکار میکنی کشید و گفت: چرا مگ
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ن چون دختر دنیا نچی بگم وا... من کاری نمیکنم اینا دست ازسر من برنمیدارن فکر میک–

آوردن شاخ قول و شکستن مادرم مداخله کرد وگفت: رخساره االن وقت این حرفا نیست برو 

لباست و عوض کن پدرم پوزخندی زد و گفت: خانم چکارش داری باز با این مانتو و مقنعه 

شکل دختراس االن بره برگرده همه فکر میکنن رضا برگشته دائیم خندید و گفت: یکم 

م حقیقت داشته باشه گونه اش و بوسیدم و بلند شدم ه چیزایی شنیدم ولی فکر نمیکردساره یاز

دختر دنیا نیارن   و گفتم: باور نکن دائی جون اینا خیلی گنده اش کردن من همینم میخواستن

ض میکنم میرسم خدمتتون ازبرابر نگاه زن دائی و دوتا پسراش گذشتم و ببخشید لباسم و عو

تم شاجمع کردم پوستیژم و هم رو سرم گذموهام و به اتاقم رفتم بلوز مردانه گشادی پوشیدم 

م و به سالن دو ازاتاق بیرون رفتم  دوتا دگمه پائین بلوزم باز کردم گره کوچکی بهش ز

ه لپش تکیه داد و خیره نگاهم کرد مادرم لبش و گزید و رفتم پدرم مشت گره کرده اش و ب

 ختره یا پسردین من نمیدونم اگفت: بیا برادرمن نگاه ترخدا 

 دائیم خندید و گفت: چکارش دارید حتما" اینطوری راحتره 

آخ قربون دائی گلم بشم ببینید دائیم نرسیده متوجه شد من با اینا راحتم ولی شماها – 

د و بخورم پدرم سری تکان داد و بلن م غره ای رفت و باعث شد باقی حرفممادرم چش........

مادرم گفت: خجالت نکشیدی دختر پدرت ناراحت شد لبخندی شد و به قسمت دیگه ای رفت 

ا کم زدم و گفتم: نازش و میکشم آشتی میکنه شما نیستی که نازکشیدنش خرج داشته باشه باب

ازهمون جا دستم و بوسیدم و برای  و براش میکنه  یه ماچ آب دار کار کلی جواهر خرجه

دوتا پسر خجالت بکش به اونا که محو  پدرم فرستادم مادرم گفت: زشته دختر حداقل ازاین

ارچه آقاس نه به دختر شما که یه پنه به  نگاه کردم و زدم زیر خنده و گفتم:من شده بودن 

پسرای دائی که خانمین برای خودشون مادرم زد پشت دستش و دائیم بغلم کرد و همراه من 

ائی بودم لبخند دوتا پسرا رو دیدم چشمکی براشون زدم شکلکی دبلند خندید  وقتی تو بغل 

ه و به تبدیل شه ولی زن دائیم اخمی کرده بود ددرآوردم که باعث شد لبخند اونا هم به خن

ور که پیپیش و روشن میکرد گفت: پدرم همانطه پسراش پشت چشمی برام نازک کرد خند

 دم ت چی شد با این حرف دوباره دمق شتیجه پایان نامه ان

 چت شد  خوب نبود –

 چی بگم بابا جون نفرینهات آخر کار خودش و کرد –

 یعنی چی دختر واضح حرف بزن ببینم چی میگی –
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هیچی صبح داشتم میرفتم سرکوچه یه ماشین جلو پام ترمز کرد چیزی نمونده بود دختر –

چیزیت دسته گلتون و ازدست بدیدمادرم تو صورتش کوبید و گفت: خدا مرگم بده رخساره 

جون بمم چیزیم نمیشه ولی دست نوشته هام و گم کردم مخندیدم و گفتم: من باد.نشد مادر 

ن بچه قول جلوم ظاهر شد ازدستم افتاده باشه هرچی دورو فکر کنم همون موقع که او

 اطراف و گشتم پیداش نکردم

 بچه قول چیه دختر چرا درست حرف نمیزنی بفهمیم چی میگی– 

هیچی بابا گفتم که یه پسره کم مونده بود بزنه به من ازاین چیزا بود دستام و باز کردم – 

ای آدم گنده رو درآوردم دائیم و پسراش خندیدن پدرم سری تکون داد و دلپامم باد کردم و ا

گفت:جون به جونت کنن ......دیگه حرفش و ادامه نداد با خنده گفتم: چرا نگفتی باباجون من 

ارم راستش و میگم اینقدر ترسیدم که نفهمیدم دجون به جونم کنن دیونه ام نه , نه جون بابا ,

دائیم خندید ه تازه پسره پرو به جای عذرخواهی ازمن آدرس پرسید کی دست نوشته هام افتاد

 و گفت: آدرس و بهش دادی

لپش و کشیدم و گفتم: نه قربونت برم سرکارش گذاشتم و دررفتم طرف فارسی هم بلد نبود  

شاید همین االنم داره دنبال آدرس میگرده آخه پالکای این جا عوض شده کسی که نشناسه 

 تی پالک قدیم و پیدا کنه نمیتونه به راح

 پس بنده خدا رو سرکار گذاشتی –

اون  دلتون بخواد ناسزا حواله اش دادم ولی تاجایی که نه بخدا فقط  جوابش و ندادم همین–

موقع هم کوچه خلوت بود فکر نکنم تونسته باشه کسی و پیدا کنه بلکه تک تک زنگ خونه 

 هی بهمعطل میشدیم بعد نگارو نمیشناختم  کلی دائیم گفت: منم اگه خونه –ها رو زده باشه 

ا دیر نکردن با این حرف پدرومادرم به ساعت چشم دوختند ساعتش انداخت و گفت: بچه ه

 مادرم گفت: چرا دیر کردن نکنه اتفاقی براشون افتاده باشه

شلوغش نکن خانم االن بهشون زنگ میزنم  به دائیم نگاه کردم و گفتم: منظورتون ازبچه -

دائی دستم و نوازشی کرد و گفت: پسرمن و برادرت رفته بودن دنبال خونه   ا کیا هستند ه

  ای که کامیار دیده 

 ؟دائی جدی جدی قراره موندگار بشید-
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راضی کنم البته بچه ها  رو منم تازه تونستم زنم و پسراماهی میشه اومده ایران کامیار یه – 

نیست به زنش خیره شدم و سری تکان دادم راحت راضی شدن ولی خانمم هنوز راضی 

یران خودمون چشون بود خندید و خترای ادگرفتی  گفتم: شما بیکار بودی زن اروپائیو

 ت: شانس آوردی ایرانی بلد نیست وگرنه االن حالت و میگرفتگف

دستام و بهم مالیدم و به انگلیسی ِا اینطوریاست باشه منم به زبون خودش حرف میزنم – 

 ن دادامیدونی دائی فردا کی قراره بیاد این جا سرش و بعالمت نه تکگفتم: 

دانشگاه, جالبه که عاشق تیپ و قیافه مردایی مثل شما و بابا   دخترای خوشگلدوتااز– 

پدرم با لبخند به زن دائیم چشم دوخت او که با هستند میخوام فردا آستین براتون باال بزنم 

ینا نمیتونن آستینشون و باال بزنن حتما" توباید این کارو دقت به من خیره شده بود گفت: ا

خندیدم و گفتم:قربونت برم مردای این جا دستشون به آستینشون نمیرسه یکی دیگه  کنی بلندب

 ارن باال بزنندباید این کارو بکنه البته هستن مردایی که دلشون میخواد آستین هرچی لباس 

کشیدم  رو دائیم و پدرم خندیدن لپ هردو داشته باشهاصال" دلشون میخواد لباسشون آستین ن

و گفتم: خوشتون اومد آی شیطونا اللحساب یکیشون توراهه ببینید کدوم میپسندید تابرای اون 

همون لحظه زنگ بصدادراومد مادرم با عجله بطرف دررفت یکی فردا یه کاری بکنم 

مژده اس بلند شدم و دقیقه برگشت و گفت: با تو کاردارن رخساره میگه اسمم  بعدازچند

فکر کردم داری شوخی میکنی  پدرم باخنده گفت:ناقالگفتم: یکی از بچه های دانشگاهه 

داریم سنگین بشینید سرجاتون  صورتش و بوسیدم و گفتم: نه قربونت بشم مگه ماباهم شوخی

رورودی رفتم بعدازچنددقیقه با مژده به سمت مهمانها فورا" بطرف دبیارمش دست بوس  تا

او باهمه دست داد و خیلی گرم احوالپرسی کرد نگاه پسر بزرگه دائی روسرتاپای  رفتیم 

درس داریم وقتی کمی مژده درگردش بود خندیدم وگفتم: با اجازتون ما میریم اتاق من  

تاد باید برای شما فکر دیگه ای اف به نام پسرتتم: دائی جون قرعه فاصله گرفتیم بلند گف

با مژده به اتاقم رفتیم اینقدر درگیر بودیم که  غذامونم تواتاقمون خوردیم ساعت از   بکنیم 

دیگه میرم تاجلوی  مژده گفت: باقیش بمونه برای بعد دیروقته منیازده گذشته بود که 

 وتا خاله هام اون جا بودن دبعدازرفتن او به سالن رفتم درهمراهیش کردم 

 ت: سالم به روی ماهت حالت چطوره سالم به همگی  خاله ام درآغوشم کشید و گف–

مم صورتم و بوسید و گفت:با پسرای نمیبینم اون یکی خال رو ممنونم شما چطوری پسرا–

دائیت رفتن بیرون توچکار میکنی با درس و دانشگاه مادرم گفت: خواهرمن بگو اونا 

کنن با تو همه خندیدن سری تکان دادم و گفتم: نگران ما نباشید ماباهم به تفاهم چکارمی
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طور که میخندید دستش میزی و شروع کردیم دائیم همانرسیدیم درکنار هم زندگی مسالمت آ

 م انداخت و گفت: رخساره هروقت تورومیبینم انرژی میگیرمو دورشانه ا

همدیگر و دیدم یه بار ده سالگی من یه بارم االن  ما همش دوبار داین دیگه ازاون حرفا بو– 

منظورم وقتاییه که باهات صحبت میکنم  خاله م گفت: آی چی شد شمامگه باهم تلفنی –

 صحبت میکردید 

بار اگه حرف نمیزدم اون هفته حال کارکردن نداشتم هفت آره خواهرجان تقریبا" هفته ای –

ع سوختش بودم زنگ میزده جیره هفتگیش و منب و گفتم: منظور دائی اینه من  مخندید

 که سنمون بهم نمیخوره میترسم ازراه بدرم کنیده خب اگه اجازه بدید منم برم اتاقم نمیگرفته 

پدرم گفت: برو دخترکم نمک بریز صورتش و بوسیدم و گفتم: قربونت بشم نریزم که تبدیل 

استاد شایسته قرارداشتم که فردای اون روز با به گوله میشه ولی چشم شب همگی بخیر 

 نه ازاتاق بیرون رفتم  ساعت ده پایان نامه رو به دستش برسونم ساعت

چشم قول -.......-و استاد باور کن سرساعت اونجام فقط ترخدا نزارید برید من بمونم لا–

 خداحافظ .-........-میدم سرساعت برسم امری نیست 

و بزرگترا بافاصله ازاونا دورهم  ته بودنهمه سرمیز صبحانه نشس پسرا سالم به همگی

رضا بلند شد و گفت: ظهر بخیر خانم سحرخیز تومگه دانشگاه نداری یه جمع شده بودن 

چشمم و بستم و گفتم:دارم ولی دوساعته دارم دنبال لنزم میگردم خندید و بطرف پدرم نگاه 

نه خوردن ندارم دیرم :بشین رضا من وقت صبحاانطور که با پسرا دست میدادم گفتمکرد هم

لقمه شده استاد منتظره امروز به دستش نرسونم واویالست به کپی پایان نامه م اشاره کردم 

ت بگیر دروازدست مبین پسرخاله م گرفتم و گفتم: من این و میخورم تویکی دیگه برای خو

ند زد حاال چرا چشمت و بستی چشمم و باز کردم و گفتم بیا عزیزم باز کردم پسندیدی بل–

زیر خنده و گفت: پس اون یکیش کو بطرف پدرم رفتم و گفتم:ازشوهر خاله عزیزت بپرس  

 سری تکان دادوکنارش نشستم لبخندی زد 

 بایدم بخندی جون من لنز و بده برم دیرم شده – 

 دست من نیست –

 بابایی من عزیزمن قربونت برم بده استاد میره بیچاره میشم –
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من نیست من با لنز تو چکار دارم اصال" چه ایرادی داره دخترجان  باور کن دست –

شدم و گفتم: بابایی  ددخترجان چرا میخوای این چشمای قشنگ و پشت این لنز مخفی کنی بلن

اینا فامیلن خواستگار نیستن با این حرفا بخوای دخترت  غالب کنی پسرا بلند زدن زیر خنده  

 ش و بوسیدم و گفتم: نمیدی من برمو او اخم کرد صورت

شه ایرادی نداره همین جوری م و روشونه ام انداختم و گفتم: باگفتم که دست من نیست کیف– 

 میرم چشمانش گرد شد و گفت: با یه لنز

آره ایرادی نداره تازه خوشگلترم میشم هرکی ببینه فکر میکنه مد جدیده ازفردا همه یه – 

دیک گوش رضا گفتم: جون من داری میری بیرون یه لنز قهوه لنگه میزارن خداحافظ  نز

 ای برام بگیر فقط خواهشا" همون همیشگیه باشه

 بابا بفهمه کله م و میکنه– 

 رضا نگیری خودم میرم سراغ اون پسره – 

اخمی کرد و گفت: الزم نکرده  بعدازظهر برات میگیرم  بوسیدمش و گفتم: قربون داداش –

تو با ما خوش بگذره  مبین گفت: رخساره ما جمعه میخوایم بریم شکار گلم برم  خب پسرا 

 نمیای  

اشته باشم حتما" میام بعد به پسرا نگاه کردم و گفتم: بازم که دنمیدونم بزار ببینم اگه درسی ن-

 وتان رضا گفت: وا باید چندتا باشن داینا 

ه عالمت نه تکان دادم سری ب هنوز ندیدیش ای بابا سومیشون کو متین خندید و گفت:–

خودش و  صداش پائین آورد و گفت: همون بهتر یه گنده دماغیه بیا ببین افاده ای مغرور 

ه فکری براش گفتم: االن که وقت ندارم بعدا" ی نگاهی به ساعت انداختم و خیلی میگیره 

جمیعا" بای وقتی ماشین و ازخونه بیرون بردم چشمم به همون پسر دیروزیه افتاد  میکنم

داشت ازماشینش پیاده میشد خندیدم و از برابر نگاه عصبی او گذشتم بدبخت همون بچه قوله 

و  استاد کپی و قبول نکردهنوز آدرس و پیدا نکرده همچنان داره تو کوچه میچرخه متاسفانه 

نشد بهش بگم گمش کردم میترسیدم بگه دست و پا  است منم رومازم دست نویس و خو

دعوت نامه ای ناامید به خونه برگشتم چلفتی وقتی نمیتونی مراقب چندتا برگه باشی دنبال 

حتی سرکالسمم حاضر نشدم جز رضا کسی خونه نبود وقتی حالم دید جلوی پله  ها دستم و 

 تاده گرفت و گفت: صبر کن ببینم چی شده اتفاقی اف
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 نه چطور؟–

 آخه خیلی دمقی-

کپی و قبول خدابگم اون بچه قول و چکار کنه استاد گیرداده دست نوشته هام و میخواد – 

نمیکنه دست نوشته هارو نبرم نمره بی نمره  دستی توموهاش کشید و گفت: خب بشین ازرو 

 وباره بنویس دکپی 

مطالبی و با خط خودش تواونا وارد خودمم همین کارو میخواستم بکنم ولی استاد هردفعه –

اد و گفت: چی بگم خواهر من باید بیشتر حواست دکرده بود اونا رو چکار کنم سری تکان 

 و جمع میکردی 

 ولش کن بقیه کجا رفتن –

 همه خونه خاله دعوتن منم موندم باتو برم -

ست بیاد بشینم ارم لطفا" بهشون بگو فردا امتهان داره نتوندوای نه رضا اصال" حوصله ن–

پله ها برم باال که چیزی و که دیدم فکر کنم ببینم چه خاکی باید تو سرم بریزم  برگشتم تا از

ه دباورم نمیشد چندبار چشمام و باز وبسته کردم  به او که حاال با دوتا پله فاصله ازمن ایستا

داختم و گفتم: تو این دم  نه توهم نبود این همون بچه قول بود گره ای به ابرو انبود خیره مان

ار میکنی کی تورو این جا راه داده رضا دستم و گرفت و گفت: چی داری میگی جا چک

 درست حرف بزن 

 نمیخوام اصال"  ببینم این این جا چکار میکنه –

ای بابا توچت شد رخساره ایشون آقا کامیار پسر دائی هستن با شنیدن این حرف چشمانم –

ه قول پسر دائیه  سقلمه ای به پهلوم زد و گفت: هیس دختر بچ تومطمئنی اینچی –گرد شد 

ندازم دم و به او که همچنان درسکوت برازشته ببینم تومگه ایشون و دیده بودی اخمی کر

میکرد چشم دوختم و گفتم: بله این همون بچه قولیه که دیروز باعث شد دست نوشته هام و 

و گفت: همونی که گفتی کم مونده بود بزنه بهت  گم کنم  رضا ناباورانه به کامیار نگاه کرد

حیف که پسر دائیم ازآب دراومدی وگرنه همین جا بابات و درمی آوردم با آره خودشه –

صدای رضا که ازاو عذرخواهی میکرد و شنیدم تازه لباس عوض عجله ازپله ها باال رفتم 

یزاشتم ازپله ها پائین رفتم همانطور که پوستیژ و روسرم مم که رضا بلند صدام زد دکرده بو

 چیه چرا داد میزنی–



 
14 

انداختم همانطور خیره  دکجایی چندبار صدات زدم  نگاهی به کامیار که کنار او نشسته بو– 

نگاهم میکرد با اخم نگاه ازاو گرفتم و گفتم: نگفتی چکارم داری  بلند شد جلوی پوستیژ و 

م   بطرف آشپزخونه رفتم و گفتم: ون تو نریدب گفت ددرست کرد و گفت: مامان زنگ ز

 شمارو نمیدونم ولی من اون جا نمیرم

 چرا نمیخوای بیای – 

 خودت میدونی شربت میخورید؟ –

م و سینی بیرون رفتم  لیوان خودم و برداشت آره  بیارسینی شربت و برداشتم و ازآشپزخونه–

 نشستمو گوشیم و ازجیبم درآوردم و روبه روی کامیار ورومیز گذاشتم 

خواهش میکنم آخه -..........-نه االن دم دستم نیست چطور؟-..........-الو سالم استاد – 

حق با معذرت میخوام چشم -............-ا چه فرقی میکنه کپی یا دست نوشته مشبرای 

وای االن نه نمیتونم  خونه -..........-به متن اضافه میکنم فردا میارم -..........-شماست 

 خدانگهدار. گوشی و رومبل انداختم -........-پس خبر از شما -.........-م نیست

 چی شده رخساره–

 دیگه چی میخوای بشه غلط نکنم فهمیده دست نوشته ها رو گم کردم – 

 مگه بهش نگفتی–

 نه بابا مگه دیونه ام میدونی اگه بفهمه چقدر بد میشه– 

ا یه فکری براش میکنم او دگفتم: نمیدونم حاال تا فرآخرش که چی  شانه ای باال انداختم و – 

لیوان شربتی به دست کامیار داد اوراازنظر گذراندم پسره احمق نگاه چه جوری نگام میکنه 

 کجا میری–انگار طلب باباش و داره با اخم صورتم و برگردوندم و بلند شدم 

 م حوصله این و ندارم میرم اتاقم ببینم چه خاکی تو سرم بریز– 

 حداقل اون و ازچشمت دربیار نگاهش کردم و گفتم: چیو؟ –

 لنزو میگم توباهمین یه لنگه لنز رفتی دانشگاه-

 آره  – 

 لی بد میشهیدیونه ای دختر اگه بابا بفهمه خ-
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 اتفاقا" ازقصد رفتم تا حرصش و دربیارم دیگه به وسائل من دست نزنه تو برام گرفتی– 

 این و نداشت گفت فردا میاره – 

نره حتما" برام بگیر  بی تفاوت به اون پسره گنده دماغ به اتاقم رفتم صبح هرکاری یادت –

کردم استاد کپی و قبول نکرد و گفت یا اصل دست نوشته رو برام میاری یا نمره رو باید 

ضا و پسرخاله ر خسته و عصبی بازم به کالس نرفتم و یراست به خونه رفتم فراموش کنی 

بی رمق هام همراه پسرای دیگه فامیل همه تو حیاط  بودن حال هیچ کدوم ونداشتم 

احوالپرسی کردم و به داخل رفتم مادرم با دیدنم پرسید چی شد قبول کرد کم مونده بود بزنم 

 زیر گریه 

ونم نمیدنه مامان پسره کله شق مرغش یه پا داره میگه یا دست نوشته یا نمره بی نمره –

چکار کنم زحمت یک سالم به باد رفت  کارو هم ازدست میدم هیچ باید قید دعوت نامه رو 

 دائیم گفت: بهش گفتی گمش کردیهم بزنم 

نه دائی جون همین که میفهمید میخواست دستم بندازه آخه یکی دوبار چندتا از برگه هارو -

ببخشید من میرم اتاقم سرم خیلی هم گم کردم گفته اگه تکرار شه باید استادم و هم عوض کنم 

ستش عصبی بودم ددرد میکنه وقتی خواستم برم سینه به سینه با کامیار دراومدم اینقدر از 

 ون مالحظه بقیه گفتم: توی لعنتی اگه سرراهم سبز نشده بودی این اتفاق نیافتاده بوددکه ب

ن خودت و گردن دانگلیسی گفت: بی مالحظه بو زحمتم به باد رفت خواستم برم که به

دیگران ننداز وسط خیابون ایستادی تازه طلبکارم هستی اخمی کردم و گفتم: ازکی تاحاال 

 وچه شده خیابون وسط ک

جای م تونستم ماشین و جمع کنم هرکی دیگه دهرچی مشکل ازشمابود نه من تازه من بو–

و مادرم مداخله کردن وری سالم نایستاده بودی و بلبل زبانی نمیکردی دائی من بود االن اینط

وتا چرا اینطوری با هم صحبت میکنید با ناراحتی به دائیم نگاه ددائیم گفت: چی شده شما

 کردم و گفتم: شازده همونیه که پریروز سرراهم سبز شد 

بزنه بهت سرم و بعالمت مثبت تکان دادم بلند  دمنظورت همونیه که گفتی کم مونده بو–

میگفتی بچه قول سرتاپای اورا نگاهی انداختم  به مادرم چشم خندید و گفت: تو به پسر من 

وختم  مادرم گفت: وای ترخدا داداش به دل نگیر این دختر همینجوریه اودوباره خندید و د

گفت: نه به دل نگرفتم پدرسوخته توبه پسر من آدرس ندادی و سرکارش گذاشتی زیر لب 

" متاسفم انگار پسرمن نرسیده  برات واقعادائیم صورتم وبوسید و گفت: دگفتم حقش بو
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دردسر درست کرده پسره گفت: نه پدرجان ایشون دردسرساز شدن به موقع ترمز نکرده 

 معلوم نیست حواسش کجا بود ه نبوددم هم این خانم  االن زنده بودهم من تودردسر افتا مدبو

ئیم گفت: میخوای اوهم سکوت کرد دا انداخت  یعنی دیگه ادامه نده پسرش دائی نگاهی به 

 من بیام با استادت صحبت کنم شاید تونستم قانعش کنم 

پسره ا خداحافظ شما افتاده سرلج میگه یا دست نوشته ی تاحاال شده بود دنه اگه قانع بشو بو–

پوزخندی زد و دست برد تو کیفش و گفت: این تجربه میشه دیگه حواستون و جمع کنید و 

شمهاش خیره شدم و ن روبه روش حرفش و ادامه نداد توچتادوسط خیابون  .........با ایس

م ازپله ها برم باال که تسخواگفتم: حیف که پدرت این جا ایستاده وگرنه حالت و میگرفتم 

با تشر نگاهش کردم و گفتم: دهنت و نبندی برات میبندم  گفت: خیلی گستاخی دختر 

گرفت و گفت: آبروم و بردی دختر ازصدای من خاله هامم بطرفمون اومدن مادرم دستم و 

ساکت شو دائیم ناراحت به پسرش چشم دوخت او به همان زبان مادریش گفت: معذرت 

میخوام پدرجان ولی این دختر خواهر شما واقعا" بی ادب و گستاخه ولی فقط بخاطر شما 

د سکوت میکنم بعد به من نگاه کرد و گفت: بگیر اینم دست نوشته هات دیروز افتاده بو

اشتمش با دیدن دست نوشته هام  تو دست کامیار اونارو ازدستش چنگ دجلوی ماشین من بر

 اینا دست تو چکار میکنه سری تکان داد و به پدرش چشم دوخت  زدم و گفتم: بده ببینم

م و گفتم: آره قربونت بشم خودشه خداروشکر دخودش رخساره جان صورت دائیم و بوسی- 

-دارید  گاه تشریفشنبله خودمم شما تاکی دا-........- دسالم استا–شماره استادم و گرفتم 

ور کنید دست نه نه با-........-دا تشریف نبرید من دارم میام اون جا وای استاد ترخ-.........

هفته نیستی  شماکه یه-...........-جون من کوتاه بیا ,استاد -......-رم نوشته هارو دارم میا

میدم نه نه قول -..........-چقدر -...........-بهتون بعد تشریف ببرید  صبرکنید این و برسونم

قربونت بشم استاد عزیزم سر نیم ساعت اونجام  تماس -.......-نیم ساعت دیگه اون جا باشم 

د پوستیژ من و رو به خدمتکارمون گفتم : برو زو و قطع کردم و نگاهی به حیاط انداختم و

گفت: داری چکار میکنی دختر  دد رضا رو صدا زدم مادرم اوماز رو میز بیار بعدشم بلن

داقل یک ساعت راهه چه جوری میخوای نیم ساعته برسی صورتش دانشگاه حازاین جا تا 

و بوسیدم و همانطور که مانتوم و ازتنم درمی آوردم گفتم: قربونت بشم فکر اونجاشم کردم 

 و گرفتیچی شده رخساره  بطرف رضا رفتم و گفتم: لنز من –

 آره بیا -

 دستت درد نکنه سوئیچ موتور و مدارکتم بده –
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 بسم هللا اونارو میخوای چکار–

 جون من سئوال نکن زود باش االن میره میمونم – 

 دختر میخوای چکار کنی–

 هیچی مادرمن میخوام تااستاد نرفته بهش برسم – 

با موتور بری مقنعه ام و از سرم درآوردم و گفتم: من میرم چه  وای نه محاله بزارم–

رو موهام ی کنم پوستیژ و گرفتم و ن نرم باید با دعوت نامه خداحافظبزاری چه نزاری اال

 چی و دربیارم –دربیار رضا  متعجب گفت –رار دادم ق

 ن م شروع کردم دگمه های پیراهنش و باز کرددلباست و زود باش دیرم میشه خو–

 بیا خودم میرسونمت خطر داره –

وای رضا تو شروع نکن پیراهن و تنم کردم  و ازکیفم مدادی درآوردم ابروهای رضا –

 لنزهام و هم گذاشتم  ازمن پهن تر بود فوری تواونارو پرکردم درمیان بهت حاضران

 رخساره بگیرنت بد میشه–

درت االن میرسه اینطوری ببینت نگران نباش سوئیچ و بده مگه بار اولمه مادرم گفت: پ– 

 شربه پامیکنه

نترس من و نمیبینه وقتی هم برگردم ازدر پشتی میام اصال" متوجه من نمیشه خداحافظ –

ار همگی  همه پشت سرم وارد حیاط شدن دائی و پسرشم همراه بقیه بیرون اومدن سو

و من و تماشا میکرد پسرای فامیل با  دست به سینه زده بوموتور که شدم اون و دیدم که د

کاله و گذاشتم و گفتم:بزن درو رضا ریموت همراهم دیدنم رو موتور دست و سوتی کشیدن 

 نیست 

 رخساره خیلی مراقب باش مشکلی پیش اومد خبرم کن –

باشه خداحافظ با سرعت موتور و بحرکت درآوردم و ازخونه بیرون زدم سرکوچه با پدرم –

ساعت تو دفتر استاد بودم  ولی چون کاله سرم بود من و نشاخت سر نیمروبه رو شدم 

ر کسی بهم شک نکرد و من باهمون لباسا وارد اتاق او شدم سرش و بلند کرد و خداروشک

ه ای دقیق براندازم کرد و بعد گفت: امرتون خندیدم و گفتم: منم استاد رخساره مثل برق ظلح

ین چه سرو وضعیه مد دوباره سرتاپام ونگاه کرد و گفت: اگرفته ها ازجا بلند شد و بطرفم او
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وجه من نشد باور کنید خندیدم و گفتم: خداروشکر کسی مت شگاه راه دادنتورو چطور تودان

دستی به بینیش کشید  م میرفتید بفرمائید اینم دست نوشتهیر میرسیدچاره دیگه ای نداشتم د

دست تو من موندم تو دختری یا پسر این جلوی خنده اش و بگیره  گفت: از دیگه نتونست

 فکر که با این هیبت ظاهر شی چطور به ذهنت رسید 

 دنده ولی من باید جون  نگاهی به دست نوشته انداخت و گفت: شرمما اینیم دیگه استا–

 تحویل حراست بدمت  وا رفتم 

ی خودت ا مگه چکار کردم  اخمی کرد و گفت: دیگه میخواستی چکار کندوای استاد ترخ–

ور کردم من موندم جلوی درچطانشگاه میگی چکار ددرست کردی اومدی تو شکل پسر و

نشونش دادم  و گفتم : من کارت  راه دادن داخل  کارت و بدون مدرک شناسایی تورو

اسایی نشونشون دادم اونا هم راحت گذاشتن بیام داخل اوناباورانه نگاهی به کارت انداخت شن

 نکنه جعلیه و گفت: این دیگه کیه

نگاهم کرد و گفت: دیگه خالف کار نیستم اونم کارت برادرمه متحیر  دنه استاد باور کنی– 

ونه چشم اون قلوهستیم  فرقمون فقط تورنگ چشممخندیدم و گفتم: آخه دو چقدر شبیه همید

 واقعا" مطمئنی توهم السری تکان داد و پشت میزش نشست و گفت: حا قهوه ایه مال من آبی

دختری و پسر نیستی وقتی نگاه متعجبم و دید نگاه ازم گرفت و به دست نوشته ها دوخت 

بعد چند خطی به متن ها اضافه کرد و گفت: تاآخر همین ماه باید تموم شه وقت دیگه ای 

 نداری فهمیدی

روقت خواستی چشم استاد قول میدم دست نوشته رو بطرفم گرفت و گفت: ازاین به بعد ه-

این کارو بکنی زیپ اون کاپشن و ببند که کسی متوجه دختربودنت نشه  اول نفهمیدم چی 

میگه بعد که به خودم نگاه کردم تازه متوجه حرفش شدم خجالت زده زیپم و بستم و دست 

 بیرون رفتم گذشتم و نوشته رو برداشتم و بدون حرفی ازبرابر لبای خندون او 

حمقم چطور حواسم نبود منظور استاد سینه های برجسته ام بود چقدر اخاک برسرم –

موقع برگشت اینقدر توفکر بودم که نفهمیدم کی  ازیادآوری لبخند استاد و نگاهش گرگرفتم 

موتور و توحیاط گذاشتم و وارد رسیدم جلوی دربا رضا تماس گرفتم گفت پدرخونه نیست 

با دیدنم فوری جلو اومد و گفت:چی شده خونه شدم جز رضا و کامیار کسی توخونه نبود 

ای بابا  کالفه نشستم و گفتم:–مشکلی که پیش نیومد جلوتو که نگرفتن  تصادف که نکردی 

 نی سالمم تصادفم نکردم مشکلی هم پیش نیومد بییرضا یکی یکی چه خبرته م
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 پس چرا اینقدر دمقی نکنه استادت رفته بود –

که یپ کاپشن و باز کردم ولی یدفعه چشمم به کامیار افتادنه سر نیم ساعت تو اتاقش بودم ز–

دوباره زیپ و بستم و  ه بود با اخم نگاه ازاو گرفتهزل زده بود نگاهش هیچ فرقی نکرد بهم

 کجا میری به لباسا اشاره کردمو گفتم:میرم اینا رو عوض کنم بقیه کجا رفتن –بلند شدم 

 علی زود حاضر شو ماهم بریم خونه عمو –

 من نمیام خودتون برید–

ای بابا درمیاد دستی توهوا تکان دادم و گفتم:اگه میتونه دنمیشه رخساره این بار دیگه ص– 

چشمای هیز پسربرادرش و جمع کنه باشه میام به اتاقم رفتم دوش آب سردی گرفتم و 

برای چی –هنوز چند دقیقه ای نگذشته بودکه رضا وارد اتاق شد راز کشیدم دروتخت 

 بیدی خوا

 حال ندارم رضا برو تنهام بزار –

 نمیخوای بگی چی شده –

 هیچی آبروم رفت میخواستی دیگه چی بشه–

بری خونه عمو علی  دواضح بگو چی شده کالفه بلند شدم و گفتم:هیچی بابا مگه قرارنبو– 

دش میاد دنبالت اونوقت جور دیگه م بابا گفت بهت بگم نیای خودمنتظر تو بو-چرا نمیری

 بورت میکنه جم

 ای بابا چه گیری کردم من نخوام بیام کی و باید ببینم –

درضمن گفت بهت بگم با مانتو شلوار بری وگرنه هرچی فقط زود حاضر شو ,بابارو –

دیدی ازچشم خودت دیدی عصبی گفتم: اصال" میدونی چیه یا  با بلوز شلوار میام یا اصال" 

 نمیام

بلوز شلوار خساره توچرا اینقدر لج باز شدی دخترجان زشته تو بچه نیستی با لج نکن ر– 

 یری بیرون برامون حرف درمیارن ازخونه م

برام مهم نیست بعدشم من وقتی لنز میزارم باتو مونمیزنم کسی اصال" نمیفهمه من دخترم  –

 رضا سرتاپام و نگاهی انداخت و گفت: یه جلو آینه بری بد نیست
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نطوری میفهمی من و تو رف دراتاق رفت و گفت: هیچی فقط اوی مگه چمه بطبرای چ– 

مقابل  زود آماده شو من نزاشتم این بنده خدا بره منتظر ماس توچه زمینه ای با هم فرق داریم

آینه که ایستادم تازه منظورش و درک کردم دودستی زدم تو سرم و گفتم: بدبخت همین مونده 

به ناچار یکی از کوتاه ترین مانتوهام و پوشیدم این اشاره کنه  بود برادرت به این موضوع

و ازاتاق بیرون رفتم داشتم شالم و بار یه پوستیژ قهوه ای با هایالیت کرم سرم گذاشتم 

به کامیار که پائین پله ها با رضا ایستاده بود رضا متحیر  دروسرم مینداختم که چشمم افتا

رو دربیار بابا ببینه برای منم دردسر میشه توکه  لنزا نگاهم کرد و گفت: وای رخساره اون

 نز بزاریل دونی خوشش نمیادمی

رش پا دراه بیافت رضا تا پشمون نشدم  همین که تونستم خودم و راضی کنم خونه برا– 

رضا اومد کنارم و گفت: حداقل یکم مراعات کن خوب  بزارم باید کالهش و بندازه باال

فتم: اگه نند  نگاهی به کامیار انداختم و گفکر بدی بک هبقیه ممکننیست اینطوری حرف بزنی 

منظورت به این بچه قوله من اون و به حساب نمیارم برامم مهم نیست ممکنه چی فکر کنه 

سری تکان داد و گفت: دیونه م کردی بگیر  توهم بار آخرت باشه من و با اون همراه کردی 

آی رخساره خودم رانندگی میکنم  خندیدم و .....این سوئیچ بروتو ماشین االن میام 

تازه نشسته  خودت بشین من حالش و ندارم و میدونم ازسرعت میترسیلگفتم:نترس کوچو

بودم که سروکله کامیار و رضا پیدا شد هردو مشغول صحبت به انگلیسی بودن سرم و تکیه 

 دادم و چشمام و بستم

 خوابیدی رخساره بدون این که چشمام و باز کنم گفتم: نه – 

 ه دنمیخوای بگی چه اتفاقی افتا–

 چیز مهمی نشده–

 خساره همیشگی نیستیرف بزن دیگه هرکی ببینتت میفهمه رح– 

خیال شو حاال شاید بعدا" باهات حرف  برادرمن عزیزمن االن سرم درد میکنه ترخدا بی– 

تکان داد و با  ریع تر برو  کالفه شدم مگه عروس میبری سریزدم حاال اگه ممکنه یکم س

زن ذلیلی  خنده گفت: سرراه عروسم سوار میکنیم لبخندی زدم و گفتم: جون به جونت کنن

ردیم و م رعنا با دیدنم خندید و گفت: نموباره چشمام و بستم تا رسیدن به مقصد باز نکردد

 توروبا مانتو دیدیم  چه بهت میاد 
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رتم میاد عزیزم خوشت اومده میخوای بدم اون تنش کنه رضا ازتو آینه چشم غره به شوه–

ه عمو رسیدیم پام پیش نمیرفت  رضا نوقتی به خوای بهم رفت لبخندی زدم نگاه ازاو گرفتم 

کامیار و رعنا بطرفم برگشتند این حرف  فت: چرا نمیای رخساره باوقتی تعللم و دید گ

من نمیام  دستم و گرفت کشید و  دخیال من شی :جون من بیدرمونده نگاهش کردم و گفتم

واسم به این پسره هست دم حوگفت: بیا دیگه  برای پشیمونی دیر شده  نگرانم نباش خ

  خورنون کازکنارخودمم ت

آی رضا من رخساره ام نه شهاب دستم درد گرفت داری حرص اون و سردست من خالی –

 میکنی خندید و گفت: ببخشید خیلی درد گرفت 

دم خدمتتون  کامیار قبل از ورود نگاهی به سرتاپام انداخت باب شوخی عرض کرنه مم–

 اهمون حالت قبلی نگاه ازم گرفتبو

ودربیارم رعنا متحیر نگاهم کرد و گفت: چشمای شیطونه میگه با همین انگشتام چشماش – 

 کی و 

همین بچه قول و میگم خندید و تو گوشم گفت: دیونه این که خیلی خوش هیکله برای چی –

 بهش میگی بچه قول

داداش من دوباره خندید و گفت:  آی خانم خانما چشمات و درویش کن هیکل اون قشنگه یا– 

رخساره توکه اون همه مانتوی  اصال" خوب نیست ومه حالت معلخاک برسرت نکنن دختر 

 شیدیقشنگ داری چرا یه گشادش و پو

صدتا لحافم دورخودش بپیچه بازم کمه بیا شاهد ازغیب رسید  دخترجان آدم این جا میاد اگه-

  نگاه داره با چشماش قورتم میده رعنا خندید و گفت: انگار بدجورتوگلوش گیر کردی

 به به خورشید ازکدوم طرف دراومده که چشم ما به جمال چشم آبی روشن شده - 

بیچاره کوررنگی هم گرفته اوال" االن ماه توآسمونه نه خورشید خانم دوما" چشمای من –

تی که قهوه ای نه آبی اخمی کرد و گفت: تو که باز این و گذاشتی توچشمات بدون این که دس

 فتم:فضولم که هستی شهاب خانازکنارش رد شدم  گکرده بود بگیرم بطرفم دراز 

خیال من شو  ن شهاب یه امشب و بیصبرکن رخساره  بطرفش برگشتم و با تشر گفتم: ببی– 

اصال" حوصله ندارم لبخندی زد و گفت: بیخود حوصله نداری برای امشب کلی برنامه ,ب خ

چشمم افتاد به کامیار که چیدم  نگاه ازش گرفته و گفتم: تو بیخود کردی  درهمین حین 
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داشت با برادراش صحبت میکرد ولی نگاهش به من بود پشت چشمی نازک کردم و نگاه 

ه لبخندی زدم و امیار گفت: سالم عرض کردم دخترعمازش گرفتم خواستم رد شم که س

گفتم: علیک سالم پسر دائی جون حالت چطوره دستش و فشردم با مهیار هم احوالپرسی 

خوش میگذره  مهیار لب چید خندیدم و گفتم:یکم دیگه بمونید بیشتر ازاینم  :کردم و گفتم

میگذره البته به لطف این پسره مزاحم به شهاب اشاره کردم شهاب که زبون مادریش و هم 

نمیتونست درست حرف بزنه گفت: چی دارن توگوشت میخونن بدون این که نگاهش کنم 

  گفتم: فضولی موقوف 

 ی اومده  به به ببینید ک-

 سالم زن عمو-

سالم عروس گلم چشم ما روشن باالخره افتخار دادی این طرفا بیای  صورتش و بوسیدم – 

 یا با افتخارو گفتم: زن دائی االن با من بودی یا با عروست  

 وا رخساره جون منظورم توبودی دیگه عزیزم-

اینطرفا نمیبینم شما آهان یه لحظه فکر کردم چشمام ضعیف شده خب من که عروست و – 

یش سالم منم برسون ازبرابر نیش خند پسردائی ها گذشتم و گفتم: اوه اوه چه خبره سالم ددی

دم و کنار پدرم نشستم عموم گفت: دائیم جوابم و داد صورتش و بوسی اولین نفر به همگی 

دم و نوکه میاد به بازار دیگه آره رخساره جون روانگشتام بوسه ای زدم و براش فرستا

 خندید و گفت: با این که تلگرافی بود ولی همینم خوبه گفتم: اینم مال شما 

حالم خوب –چرا اینقدر دیر کردید به پدرم که این جمله رو تو گوشم گفت نگاه کردم – 

 نیست بابایی همینم به زور اومدم اخمی کرد و گفت:افتخار دادید خانم 

ست ازسرش برنمیداری خندید کرده ولی شما دبابا جون افتخار که چندسالی میشه شوهر –

 وصورتش و بطرف دیگه ای برگردوند

 افتخار کیه؟ – 

 به شهاب که حاال مبل کناری من نشسته بود  نگاه کردم با این سئوال همه به ما چشم-

 دوختن میخواستم بگم مگه تو فضولی که یه فکر بهتری به ذهنم رسید 

 یه پدرم چشماش گرد شدار کبابا جون بهش نگفتی افتخِا –
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ه ولی انگار  هنوز نگفته باشه دببین شهاب من چندوقته به پدرم گفتم این خبر و بهت ب– 

زن عموم اومد خودم میگم افتخار یه دختر خیلی خیلی خوشگله که چندوقت پیش تورودیده 

کنار پسرش نشست و گفت: خب حاال چه جور دختری هست پدرم سقلمه ای بهم زد ولی 

بعض شما نباشه خیلی خانمه راستش مدام ازمن سراغ شهاب و میگیره ازنظر –توجه نکردم 

یگه کاریش نمیشه دموقعیت و وضع مالی هم خیلی باالتر از شما هستند ولی خب کاردله 

زن عمو گفت:  کسداره ولی پاش و کرده تو یه کفش یا شهاب یا هیچ  کلی خواستگارکرد 

پسرمن بخاطر شکل و شمایلش خواهان زیاد داره بلند خندیدم شهاب اخمی کرد زن عمو 

 گفت: چرا میخندی رخساره جون

ائیم گفت: وا یا نه  دببخشید یدفعه یاد یه چیزی افتادم حاال چکار کنم بگم بیان خواستگاری – 

 که من یادمه پسرا میرفتن خواستگاری  مگه رسم و رسوم تغییر کرده تااون جایی دخترم

بله اون مال وقتی بود که پسرا شکل پسرا بودن نه حاال که پسرا ابرو برمیدارن موبلند –

هاب ابرویی شهاب خانمیه برای خودش پدرم دوباره سقلمه ای به پهلوم زد شال میکنن ماشا

 بله–شدن اسمم نگاه ازاو گرفتم باال انداخت با خوانده 

 امانتی من و آوردی– 

م و درآوردم و گفتم: بیا  امیدوارم خوشت بیاد شاهین دازتو کیفم شعری که نوشته بو آره– 

 ازت ممنونم ,برگه رو گرفت نگاهی انداخت و گفت: عالیه مثل همیشه

 قبلی و چکار کردی تونستی آهنگی براش بسازی قابل تورو نداشت – 

آره رخساره محشر شده باهمون ریتمی که تو گفتی زدم  بچه ها گیتاراتون و بیارید –

 رخساره بلند شو بیا ببین خوشت میاد 

کیه رخساره –ماره انداختم ه شگوشیم داشت زنگ میخورد  نگاهی بباشه توبرو منم میام –

 به پدرم نگاه کردم 

.........نه -.......سالم حال شما ....-جانم استاد– جواب دادم شایسته س فورا"استاد –

درچه -...........-گوشم با شماست -.............–خواهش میکنم این چه حرفیه امربفرمائید 

-این چه حرفیه مسئله مهمی نبود ............-نه خواهش میکنم بفرمائید -........-مورد استاد 

راستش هنوز که وقت -..........-کنم با این که به دل نگرفتم ولی  چشم فراموش می-.........

بازم چشم خیالتون راحت یادم -...........-نه نه حتما" سرماه تحویل میدم -.........-نکردم 
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قدر عجله ایناین چه حرفیه باور کنید ناراحت نشدم حق با شما بود من -.........-میمونه 

ودم  یادآوری به جایی بود کردم اون و به دست شما برسونم که ازاون مسئله قافل شده ب

بزرگوارید -..........-وگرنه به دردسر می افتادم بازم ازتون ممنون بخاطر توجهتون 

 خدانگهدار .

 هان هیچی بابایی –چی شده رخساره به پدرم نگاه کردم -

 مطمئنی صورتش و بوسیدم و گفتم: آره قربونت بشم –

رخساره نمیای بلند شدم و گفتم: چرا اومدم قبل از این که بتونم برم پدرم دستم و گرفت –

 ؟وباره نشستم نزدیک گوشم گفت: استادت چند سالشه د

نه چطور دستم و رها کرد و گفت: هیچی وکمی فکر کردم و گفتم: نمیدونم ولی خیلی جو

 برو

خوانده شدن مجدد اسمم به ناچار بلند  پدرمن چرا این سئوال و پرسیدی فقط نگاهم کرد با– 

با حالت زننده ای رد شدن دوباره چشمم به کامیار عنق افتاد  شدم و ازاو فاصله گرفتم موقع

 صورتش و بطرف دیگه ای برگردوند

وتا ازپسر دچه عجب خانم بیا بشین ببین چی شده مبل کناریش نشستم  شاهین به همراه – 

خودشم شروع به خواندن کرد وقتی تموم شد براشون  کردندعمه هاش شروع به زدن گیتار 

 دست زدم و گفتم: عالی بود 

  دخوشت اوم–

 آره شاهین محشر بود چندوقته  دارید تمرین میکنید –

 ر عمه ام گفت: یک ماهی میشه دائیم گفت: رخساره توهم بلدی حسام پس–

 من نه دائی جون –

بچه ها شاهین گفت: دروغ میگه خوبم بلده هم میزنه هم میخونه صدای خوبی هم داره –

 اونی که رخساره دوست داره بزنیم موافقید

 خیال شو شاهین سرم درد میکنه حالش و ندارم بی– 
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شهاب اومد کنارم نشست و بدنشو دیگه بعدازچند وقت اومدی داری ناز میکنی شروع کن – 

 خوبهه خودش گفته رو بزن اون همونی کگفت: شاهین 

 اون طوالنیه منم حال ندارم همیشگی رو بزن نه نه شاهین – 

 باشه صبرکن سنتور و بیارم –

رخساره من این آهنگ و اصال" دوست ندارم به شهاب که  خودش و حسابی به من –

خودم چشماش خون انداخته بود بلند شدم و جای شاهین نشستم و نزدیک کرده بود نگاه کردم 

 سرگرم حرف زدن با حسام کردم

 رخساره مراقب باش این تا خرخره خورده– 

 خوش به حال باباش دیگه کورن نمیبینن بچه شون چه جونوری شده – 

رهرصورت مراقب باش دائیت و خانواده اش شناختی رواین دکسی حریف این نمیشه –

 کر ناجوری راجع به تو بکنن ندارن ممکنه ف

 جونور وخوب میشناسهدائیم این –

نا هم خوب میشناسن نگاه کن مادرو پسر چه جوری تورو نشون و بچه هاش چی اوزن – 

لحظه نگاه من یه  میدن حرف میزنن  به زن دائیم نگاه کردم با بچه قول مشغول صحبت بود

کجایی رخساره با توام به –نگاه ازم گرفت  و بچه قول بهم گره خورد  بازم او بود که

 بیا شروع کن–نگاه کردم  شاهین

 من بزنم – 

د با سر به ی سنتور نشست اول او شروع کرد بعآره دیگه  گیتار و ازش گرفتم خودشم پا–

وقتی من عاشق آهنگ الهه ناز بودم و این و همه میدونستند   من اشاره کرد شروع کنم

گاهی با من هم خونی   شروع به خواندن کردم همه درسکوت به ما زل زده بودن شاهین

میکرد و بعد اجازه میداد جاهای اصلی و تنها بخونم وقتی آهنگ به اتمام رسید صدای دست 

دائیم اومد جلو پیشانیم و بوسید و گفت: دختر تو عجب صدایی داری تعریفت و ها بلند شد 

ه شنگزیاد شنیده بودم ولی راستش باورم نمیشد حاال میشه اونی که پدرت میگه خیلی ق

بخونی به پدرم نگاه کردم گفت: همونی که شعرش و خودت گفتی شاهین گفت: بچه ها آماده 

وقتی این آهنگ هم اید یک دو سه من و دوتا پسر عمه هام گیتار میزدیم شاهین هم سنتور 

صدای دست ها بلندترازقبل بود چشمم افتاد به زن دائیم که داشت محکم دست میزد تموم شد 
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لی با  دیدن ابروهای گره کرده بچه قول لبخند ازلبم محو شد این بار من خنده ام گرفت و

شهاب گفت: کجا رخساره ماتازه –پیش دستی کردم و با تشر نگاه ازش گرفتم و بلند شدم 

 گرم شدیم

کنار پدرم نشستم دستش پس خوب خودت و بپوشون نچایی همه خندیدن او اخم تندی کرد– 

 اهین شروع به زدن کرد پدرم گفت: نمیخوای چیزی بگیو دورشانه ام انداخت وقتی ش

 چی باید بگم – 

 نمیدونم راجع به این استاد راهنمات –

مرد خیلی خوبیه خیلی کمکم کرد البته فکر نمیکنم رو کره زمین کسی به سرسختی این  –

 استاد شایسته باشه 

 فقط همین تاحاال چیزی بهت نگفته–

یکنه  کافیه یه اشتباه داشته باشم اون وقته که تیکه هاش شروع تا دلتون بخواد تیکه بارم م– 

میشه پدرم لبخندی زد و گفت: منظورم حرفی جز پایان نامه و درسه کمی فکر کردم وگفتم: 

با خوانده شدن همه نه مگه باید چیز دیگه ای هم میگفت  او لبخندی زد که معنیش و نفهمیدم 

و بلند شدن سر میز بین کامیار و مهیار خالی بود  سرمیز غذا پسرا بساطشون و جمع کردن

به ناچار همون جا نشستم و سرم با گفتن خندیدن با مهیار گرم کردم صدای خنده ما دوتا کل 

برای این که حرص اون و بیشتر شهاب روبه روی ما نشسته بود سالن و برداشته بود 

دیگه  نداختم شهابو هم به خنده می ر مینداختم و اوندربیارم هرازگاهی تیکه ای هم به سامیا

مهیار با نگاهش اون و دنبال کرد و به طاقت نیاورد و وسط غذا بلند شد و به اتاقش رفت 

ن وبعد از شام جومن خیره شد شکلکی که براش درآوردم اون و دوباره به خنده انداخت  

ه میشدند شاهین صدام ترا همه به حیاط رفتن به پیشنهاد احسان پسرا برای فوتبال دستی آماد

 زد  و گفت: تونمیای 

 خب عروس خانم همه کارت و کردی –نه  شما بازی کنید کنار رعنا نشستم –

 آره امروز لباسمم تحویل گرفتم نمیدونی رخساره واقعا" محشر شده تو چی لباس گرفتی –

 نه بابا لباس میخوام چکار –

 وا یعنی چی نکنه میخوای با بلوز شلوار بیای تو مجلس –
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 چی میشه مگه چه ایرادی داره –

 رخساره ترخدا میخوای جشن مارو خراب کنیوای –

 یعنی من اگه بلوز شلوار بپوشم جشن شما خراب میشه – 

 منظورم این نبود دیونه آخه رضا میگفت پدرت خیلی رو این موضوع اسرار میکنه–

 نم چش شده همش گیر داده باید مثل بقیه دخترا باشیآره نمیدو– 

توچرا مثل پسرا  خب چه ایرادی داره یه روز که هزار روز نمیشه اصال" من نمیفهمم– 

 میگردی درصورتی که میدونم کمدت پرلباسای جورواجور و رنگارنگه 

خوشم نمیاد اونطوری لباس بپوشم با اینا راحت ترم تو دامن و تاپ احساس خفکی میکنم –

 خب بگو ببینم آرایشگاه دیدی

مجبور شدیم یه چیز اضافه تربدیم تا بهمون نوبت ه با هزار زحمت تونستیم وقت بگیریم آر-

 بده رخساره میخوای فردا بیام با هم بریم لباس بگیریم 

 چه لباسی –

 دوهفته دیگه عروسیه بهتره زودتر لباست و بگیریاس شب دیگه وا لب–

 م میرم این دیونه ها برای فردا قرار شکار گذاشتندنه بابا خو– 

 توهم میخوای بری – 

 معلومه که میرم من عاشق شکارم  تو نمیای –

 پرنده ها رو ببینموای نه من دلم نمیاد جون دادن –

نیستی  جون دادن اون لذت داره نه موافقیزنیم فکر کنم کفتار م بخاطر تو پرنده نمیزنیم– 

رسید خندید و گفت: انگار بدجور موی دماغت شده ناراحت  ردنگاهم و گرفت و به شهاب

نشی ها ولی خیلی چندش آوره آدم حالش بد میشه نگاهش میکنه مگه دختره ابروهاش و 

 برداشته 

 نمیدونم شاید باشه معاینه اش که نکردم –
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ائیت  درعنا با صدای بلند خندیدو گفت: هرچی پسر عموت مثل دختراس درعوض پسر  

توبا من هم - مردونگی ازش میچکه به کامیار که با فاصله ازما نشسته بود نگاهی انداختم 

 ه نیستیدعقی

 نه نیستم اون بچه قول مردونگی چه میدونه چیه  -

 توچرا ازش بدت میاد پسر خوبی بنظر میرسه–

پسره احمق اگه اونطوری نیومده  بر و از خودراضی مادرشه یه آدم مغرور و متکپ ک– 

 نرفته بودم  دبود من امروز اونجوری جلوی استا

 راستی رضا یه چیزایی گفت باور نکردم راسته با لباس پسرونه رفتی تو دانشگاه–

 م رفته بود زیپ لباسم و ببندم دآره ولی خاک برسرم اینقدر عجله کرده بودم یا– 

 یعنی چی مگه بلوز رضا رو نپوشیدی–

ختری حداقل دآره پوشیدم زیپ کاپشنش و میگم استادم با خنده گفت میخوای کسی نفهمه -

اون زیپ و ببند  آبروم رفت رعنا اینقدر خجالت کشیدم بلند خندید و گفت:واقعا" بهت گفت 

د که جسارت کردم اون حرف و زدم فراموشش کن آره تازه اون هیچ االن زنگ زده بو–

رعنا بازم خندید بازوش و نیشگونی گرفتم و گفتم: چه خبرته همه دارن نگاهمون میکنند 

مگه دارم برات جک تعریف میکنم وای رعنا دلم میخواست زمین دهن باز میکرد اون هیچ 

همون حرف استادم و تکرار  میام این جا دارم لج بازی میکنم با اون لباسارضا هم وقتی دید 

م و گرفت و گفت: توچرا دوست نداری مثل بقیه لباس بپوشی نکنه واقعا" رعنا دست کرد 

 دلت میخواد پسر باشی

 نه بابا دیونه توهم اگه واقعیت بدونی بهم حق میدادی– 

 خب بگو منم بدونم قول میدم کسی باخبر نشه – 

  رخساره-

 بله –هردو به رضا که پای فوتبال دستی ایستاده بود نگاه کردیم –

 بیا دیگه دارم میبازم تنها موندم –

 حال ندارم رضا با یکی دیگه بازی کن–



 
29 

به ناچار م زود باش رعنا توهم بیا این جا من و تو همیشه با هم بازی میکردیبد نشو دیگه – 

 زاول شرط میبندیدبچه ها صبر کنید ا–با رعنا بطرف آنها رفتیم 

 وبرادر به من دوخته شددآره سرچی نگاه – 

 یک ساعت شنا توهمین استخر-

هردو نگاهی بهم انداختند حسام گفت: من نیستم با لبخند به احسان نگاه کردم دستاش و – 

حرکتی داد و گفت: نه  نه ممنون تازه خوب شدم شهاب اومد جلو گفت:ای ترسو ها برید 

ت ترازاین نبود بیاد أگره ای به ابرو انداختم و گفتم:پردل و جریکنم کنار خودم بازی م

شهاب خنده چندش آوری سر داد و گفت:این جا جز من کسی توان مقابله با تو رو نداره جلو

 پوزخندی زدم و گفتم:چه بد چون منم توان تحمل قیافه توروندارم منم نیستم 

 و گفتم: یه چیزی بگو که به من بخوره  ترسو بطرفش برگشتم–

حاال اگه فکر اگه نترسیدی وایسا بازی کن هرکی باخت یک ساعت شنا توهمین استخر –

میکنی میتونی ازپس من بربیای شروع کن آستین هام و باال زدم و سرجام ایستادم رضا 

 خیال شید سریه چیز دیگه بازی کنید  گفت: بی

وباره خنده مستانه ای سر دزیاد شده یکی باید کمش کنه  برو کنار رضا این روش خیلی–

هرکی شالم و پشت سرم بستم و توپ برداشتم داد و گفت: من ازخدامه اون یه نفر تو باشی 

 حسام بشمار زودتر به ده رسید اون برنده است 

 رخساره مطمئنی میخوای بازی کنی –

انداختم و بازی به این طریق شروع آماده یک ........دو......سه توپ –احسان تو بشمار –

سه تای اول و شهاب امتیاز گرفت کم کم ازصدای جیغ داد تماشاچیان کامیار و  شد 

برادراشم به جمع پیوستن سرعدد نه با هم برابر شدیم یکم طول کشید هردو میله ها رو مدام 

سر با یه حرکت اخل دروازه میشدیم آخر دحرکت میدادیم و به این طریق مانع رفتن توپ به 

و گفتم:خودت توپ من وارد گل شد و صدای دست و سوت به هوا بلند شد پوزخندی زدم 

میری یا ازهمین جا پرتت کنم قهقه ای سر داد و گفت:البته اگه تو پرت کنی که بیشتر حال 

م بعد برم تو آب سرم و به عالمت رولی یه چیزی خیلی تشنه ام میزاری یه چیزی بخومیده 

کان داد م رفت داخل و فورا" با دوتا لیوان نوشابه برگشت مشکی رو به من داد و مثبت ت

با لبخند مقداری از نوشابه رو ی بخور دزرد رو خودش سر کشید به من اشاره کرد خسته ش
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احمق بیشعور این –به دهان بردم ولی از تلخی اون همه رو بیرون دادم و به سرفه افتادم 

 خندید و گفت: کوفت نبود ویسکی بود  محتوای لیوان و بطرفش ریختمچه کوفتی بود بلند 

رضا با عصبانیت بطرف شهاب رفت یقه اش و گرفت و –شد  صورت و پیراهنش خیس

دستای رضا رو کنار زد رضا  گفت: خیلی کثافتی برای چی همچین غلطی کردی او با خنده

شهاب با یه نجس میشه  بریم اما  رو کنار کشیدم و گفتم: سگ و که نمیزنن دستتم بهش نزن

کجا رخساره  ما شرط بسته بودیم نمیخوای –رفت و مانع رفتنم شد حرکت ناگهانی دستم و گ

ونی دستم و به زور ازدستش درآوردم و گفتم: گمشو برام مهم نیست چه پای حرفت بم

  غلطی میکنی به من بود همین االن توهمین استخر خفه ات میکردم 

م بخاطر عشق تو خفه کنم ازرو بالکن پرید تو حیاط و بطرف دخو یرم کهباشه پس م- 

آستینام و پائین آوردم و گفتم: احمق استخر رفت و با یه شیرجه خودش و انداخت تو آب 

 دیونه حالم داره بهم میخوره رضا میای بریم یا من تنها برم

دیگه شورش و درآورده  بعد از رفتن او احسان گفت:این نه صبر کن میرم به بابا بگم– 

این اصال" خبرنداره فردا  دازاالن گفته باشم این فردا بیاد من نمیام شاهین گفت: نگران نباشی

قراره کجا بریم کسی  که بهش چیزی نگفته همه به عالمت نه سری تکان دادند شاهد نگاهم 

ونم چرا کرد و گفت: من ازطرف اون ازت معذرت میخوام این هروقت تورو میبینه نمید

 دیونه میشه  فردا که میای

 نه پس فردا امتهان دارم– 

اذیت نکن دیگه قبل از این اتفاق خودم شنیدم رضا گفت توهم میای  باور کن شهاب خبر – 

 اره کجا میخوایم بریم  چی میگی میایدن

 شماها میخواید بمونید– 

 آره شب میمونیم پس فردا برمیگردیم– 

 مدبمونم شنبه صبح امتهان دارم  خودم برمیگرنمیتونم  باشه ولی من– 

باشه  ساعت چهار حرکت میکنیم آماده باش کلید کلبه یادت نره  سرم و به عالمت مثبت – 

رخساره میتونی رانندگی کنی حالت –با اومدن رضا رعنا هم ازخونه بیرون اومد تکان دادم 

 خوبه 

 آره مگه تو نمیای–
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رای دائی با ما میان من میخوام برم خونه رعنا رو برسونم بابا اینا همین جا میمونن پس– 

ت بشین پشت فرمون دپسرا این جا رو خوب نمیشناسن خویسری وسائل هم هست بردارم 

 البته اگه میتونی

بعد از خداحافظی ازهمه  ازپله ها پائین رفتیم سه تا پسرا آره بابا چقدر میپرسی بریم – 

نمیخوره نمرده باشه  م دوختن مهیار گفت: تکونهاب چشع رد شدن ازکنار استخر به شموق

خندیدم و گفتم: هفت تا جون داره هیچیش نمیشه  شهاب با دیدن من داد زد کجا میری عشق 

 من

مزاحمت نمیشم با خیال راحت بمیر  مهیار و سامیار خنده آرومی کردن و ازکنار او – 

و ازکنارم گذشت وقتی ولی کامیار نگاه غضبناکی به شهاب و بعد به من انداخت گذشتن 

این  لدرو زدم مهیار که داشت پشت سوار میشد صدا زدم و گفتم: لطفا" تو بیا جلو من حا

وقتی میر غضب و ندارم او نگاهی به برادرش بعد به من انداخت و با لبخند جلو نشست  

ه : این پسره نامزدته با اخم گفتم: کی شهاب وای نه خدابشروع به حرکت کردم مهیار گفت

خندیدن سامیار وباره دوتا برادر با صدای بلند دمون نامزد میکنم با اون نه  دور من با باغبون

 ته بودی میخواستی چکار کنیگفت: اگه باخ

 ه دیگه این حرفا رو نداره یه ساعت ک  چکار میکردمباید – 

و آوردم  شیشه بیرون برم و بردم و گفتم: کدوم هوا ولی فورا" دستم دستم و از ؟تواین هوا –

 قندیل میبنده  داخل و گفتم: بی شک االن 

 ازش بدت میاد- 

بیزارم  موجود نچسبیه درست مثل.......ازتو آینه نگاهی به کامیار که بهم چشم دوخته – 

 بود انداختم و پشت چشمی نازک کردم 

 ؟درست مثل کی –

 ذریم شماها فردا میایدهیشگی بگ–

 شکار؟– 

 آره-

 نمیدونم اگه اینا بیان منم میام -



 
32 

 میایچکار میکنی سامیار –

 واقعا" میخوای بیای آره من عاشق شکارم حاال تو هم-

 ه ایرادی دارهآر-

 نه ولی دخترا ازاین جور چیزا زیاد خوششون نمیاد – 

 نیست  دتیراندازیمم ب دولی من خوشم میا–

برام جالبی با بقیه دخترا متفاوتی حاال مطمئنی دختری بلند خندیدم و گفتم: خودمم تو خیلی –

داشتم که صدای سامیار داشتم کیفم و برمی م و پیاده شدمدماشین و به داخل بر  شک دارم

 کجا میخوای بری کامیار –کرد  توجهم و جلب

 خونه–

 باما شکار نمیای– 

وردم صحبت هاشون و شنیدم درو بستم و راه افتادم به روی خودم نیانه حال این و ندارم -

و گفتم: یکربع به چهار جلوی  اختمدنگاهی به ساعت انمهیار کنارم وارد خونه شد 

درمنتظرم شب خوش به اتاقم رفتم و درو بستم ساعت یک و نیم بود وقت زیادی برای 

عت سه و ربع ازجا بلند شدم و بلوز شلواری پوشیدم احت نداشتم ولی همونم بد نبود سااستر

رکمال تعجب سه تا برادر جلوی درمنتظرم بودن چشمم دوسائلم و هم برداشتم و بیرون رفتم 

که نمیخواستی بیای چی شد ولی پشیمون شدم حال اون دوتا وافتاد به کامیار میخواستم بگم ت

ازخونه بیرون رفتیم همه  ومدن رضا همهبا ارو پرسیدم ولی نیم نگاه هم به اون ننداختم 

من جلو کنار رضا که رانندگی میکرد نشسته پسرا توماشین جلوی درانتظارمون و میکشیدن 

بودم اون سه تا هم پشت بقیه هم دنبال ما ماشین ها رو بحرکت درآوردن نزدیک هشت بود 

صبحانه رو که همون جا پسرا زیراندازی پهن کردن و   که به محل مورد نظر رسیدیم 

تقریبا" چهل دقیقه پیاده روی داشت ه میرفتیم ده رو باید پیابخوردیم راه افتادیم ازاین جا تا کل

راه چهل دقیقه ای و یک ساعت  با برفی که باریده بود رفت و آمد و حسابی سخت کرده بود

انتظار چنین کلبه  و ربعه رفتیم وقتی به کلبه رسیدیم نگاه سه تا برادر به هم افتاد گویا اصال"

ای ونداشتن به روی سامیارکه با حیرت به اطراف نگاه میکرد لبخندی زدم وگفتم: داخلش 

 قشنگ تره بیا درو باز کردم و اولم خودم وارد شدم رضا فورا" شومینه رو روشن کرد

بطرف تک اتاق کلبه رفتم و سه تا تفنگ و با خودم بیرون بردم برادرا به من چشم دوخته 
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مینه نشست و گفت: وای رخساره همین االن میخوای بری خندیدم و شون حسام کنار بود

 گفتم: خسته شدی

 آره تومیدونستی اینقدر برف اومده– 

 این جا همیشه این موقع اینطوریه مگه تو نمیدونستی– 

 نه بابا میدونستم یه لباس گرمتر می آوردم – 

من نگاهی به اینا  ار تاددردت میخوره برتواون اتاق هرچی بخوای هست برو ببین چی به –

بندازم مهیار کنارم نشست و گفت: هرسه تاش ماله خودته با لبخند نگاهش کردم و گفتم: نه 

 این دوتا مال بابا و رضاس این مال منه 

 میتونم ببینم - 

 چرا نمیتونی  تفنگ و به دستش دادم و گفتم: رضا تیرارو کجا گذاشتی –

 میارم تو ماشینه االن  -

با جعبه تیرها برگشتم داشتم  م میارم  بلند شدم و از کلبه بیرون رفتم دنمیخواد تو بشین خو–

اونا رو تو تفنگ ها قرار میدادم که شاهین گفت:رخساره شهاب به تو زنگ نزد نگاهش 

 کردم و گفتم:نه  چطور؟

کجا میریم توهم هستی خواست بدونه م می اومدیم خیلی پاپیچمون شد میآخه االن که ما داشتی-

 تم و گفتم: بهش که نگفتید کجا دارید میرید شاتفنگ و کنار گذنه   یا

 نه بابا بعدشم اگه میفهمید نمیتونست بیاد سرمای بدی خورده –

 رضا پرسید: چقدر تو آب بود–

 دوساعت بابام به زور کشیدش بیرون – 

همین تونسته دوساعت دووم  که سردی آب و حس نمیکرده بخاطر داون اینقدر خورده بو–

دیگه تا برسیم دیر میشه مابقی تیرها رو به کمرم بستم و تفنگ و هم رو دوشم  دبیاره بلند شی

رضا یکی ازتفنگ ها یک ربع بعد همه تومحل مورد نظر بودیم انداختم وازکلبه بیرون رفتم 

رو به دست مهیار داد و خودش اومد نزدیک من ایستاد چشمم به مهیار بود تفنگ و به 
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سامیار داد و گفت: من نمیتونم تو بگیر  لبخندی زدم ونگاه ازاون دوتا گرفتم و راه افتادم 

 چیه رضا چکار میکنی–رضا بازوم و گرفت 

یدفعه اشتباهی به تو نزنن بلند خندیدم همین خیلی مراقب باش تودست و پای اینا نباشی – 

شاهین با لبخند بلند گفتم: بچه ها کاش شهاب این جا بود باعث شد همه به ما چشم بدوزن 

 گفت: چرا ؟

شکاری نزنیم بجاش اون و میزدیم شاهین خندید وگفت: رخساره آخه تو این هوا ممکن -

 ب برادرمنه ها مثال" شها

 جای اون میزنم بعد تفنگ و بطرفش نشونه رفتم تو رو به خب باشه زیاد حرف بزنی–

ای جیغ شاهین دتیرو درکردم ص ین آی جون مادرت بگیرش اونطرف بلند خندیدم و اول– 

شاهین دستش و رو  م زدمدهمه رو ترسوند و من بلند تر از قبل خندیدم وگفتم: اولیش و خو

دم و گفتم: تو با این همه سیدم خندیگذاشت و گفت: فکر کردم من و زدی دیونه ترسینه اش 

دل و جرأت چه جوری اومدی این جا رضا با عجله بطرفمون اومد و گفت: بچه  ها ببینید 

که رنگش  دچی زده بعد پرنده رو باال گرفت صدای هورای همه بلند شد نگاهم به مهیار افتا

اش دورت داد و گفت: صپریده بود با خنده گفتم: تو چته چرا اینقدر زرد شدی آب دهانش و ق

 خیلی بلند بود ترسیدم به سامیار نگاه کردم و دوتایی زدیم زیر خنده

 کو کجاس–سان نگاه کردم احبچه ها یه خرگوش  به -

 خودمه  لاوناها ولی اون ما-

ای دبالفاصله ص بعد از شلیک صدای اه بچه ها به هوا بلند شد  بزن ببینم پسر عمو –

بعد از چند دقیقه نفس زنان  ن سامیار همه به کامیار چشم دوختشلیک دیگه ای بلند شد 

م و از او ورانه به من چشم دوخت نگاه سردمغرکامیاربرگشت و خرگوش و باال گرفت 

وم با دیدن پرنده ای شلیک میکردن  تا ساعت دوازده دم بچه  ها هرکدگرفتم و راه افتا

مه خسته  و نفس زنان راه رفته رو سرگرم شکار بودیم وقتی رضا پیشنهاد برگشت داد ه

حسابی  ا رفتم آبدست و صورتم به اون جیه چشمه بود برای شستن برگشتیم نزدیک کلبه 

 ولی حس خوشایندی بود کمی ازاون وآب درد تو انگشتام پیچید با بردن دستم تو   دسرد بو

بردم با لبخند  چندتا نفس عمیق کشیدم و هوای تازه را رو به ریه هام فرو به صورتم زدم

ولی ازدیدن کامیار پشت سرم اخم جاش و گرفت نگاه او هم دست کمی ازمن نداشت  برگشتم 

بچه ها ن ازکنارش به اونیافته دش دصورتم و بطرف دیگه ای برگردوندم تا نگاهم موقع ر



 
35 

همه شکار و جلوی درکلبه روهم انداخته بودند نگاهی انداختم شاهد گفت:خودمونیم رخساره 

 من همیشه رو شانسمامروز روشانس بودی خندیدم و گفتم:تو

انداختم و سرم و به عالمت  دکاراین پسره هم بد نبود نگاهی به شکارهایی که زده بو– 

چکمه هام و ازپادرآوردم و گفتم:من میرم داخل یکیتون بره مثبت تکان دادم بااومدن کامیار 

وارد شد و بعدشم سامیار تفنگ و مهیار هم پشت سرمن ازچشمه آب بیاره برای چای 

م و که دم و به اتاق رفتم تا لباسم و عوض کنم تازه پالتوم و درآورده بودرودیوار آویزون کر

برای این که بتونم ازدست م دیه دست ازپشت شانه هام و گرفت ازوحشت جیغ بلندی کشی

او به دیوار خورد و م به عقب هل دادم و ددم خودیوار ایستاده بواون فرار کنم چون نزدیک 

ستم و د دستاش شل شد ازصدای جیغ من اولین نفر سامیار و مهیار بودند وارد اتاق شدن 

وختم  رو به من پرسید : چه دیار که با عجله وارد اتاق شد چشم روسینه ام گذاشتم و به کام

و گفتم: م داتفاقی افتاده  با تشر نگاه ازاو گرفته و بطرف شهاب رفتم و سیلی تو گوشش ز

خندید و گفت: من و قال  داحمق تواین جا چه غلطی میکنی برای چی این کارو کردی بلن

 با اینا بیای حال کنی    میزاری

چی شده رخساره چرا جیغ –ند دخفه شو پسره زبون نفهم رضا و شاهین باهم وارد اتاق ش–

وخته شد ازاتاق دمن و به شهاب و بعد به دزدی  با سر به داخل اتاق اشاره کردم نگاه هر

ست ازسرمن برنمیداره دیگه همه تو کلبه بودند و با داین جا هم بیرون رفتم و گفتم: لعنتی 

چندتا چوب تو شومینه انداختم و سکوت میکردند و به من چشم میدوختند  یدن شهابد

 ؟ه دهمونجا نشستم احسان اومد گفت:این ازکجا باخبر ش

شک کرده راه افتاده دنبالتون اومده این جا من که االن  یددازمن میپرسید ببینید چکار کر-

 برمیگردم 

ه میکنی هان چیه چرا این جوری نگا–م دتواین هوا اونم تنها من نمیزارم  بهش خیره ش–

نمیزارم بری ماهمه باهم اومدیم باهمم برمیگردیم وسط راه یه اتفاقی برات بیافته جواب عمو 

م دواسم به خوم حدنگران جواب عمو باشی  من خو دتو نمیخوارو چی بدیم خندیدم و گفتم: 

 هست 

جلو آروم گفت: من این و که میبینم میخوام  دبعد سرش و آور پس با هم برمیگردیم –

اینقدرم پاش خوبه همین که میرسه یه اتفاقی می افته خندیدم و گفتم: ال برگردونم ماشا

 خرافاتی هم بودی ماخبر نداشتیم 
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فکر میکنی چرا برادراش نمیخواستن اون  دوننال نگاه کن این و همه مینی حاباور نمیک–

این بار بلند تر این جا بیاد چون  نحس و شومه میترسیدن این جا یه اتفاقی براشون بیافته 

 ت داری جلوی خودش اینا رو بگو أم و گفتم: جردخندیدم و بلند ش

 رخساره–

 بله–ی به خود گرفته بود دبطرفش برگشتم حاال چهره کامال" ج– 

ن من جواب بدم لبخندی دیونه چکار کرد جیغ زدی نگاهم به بقیه افتاد که منتظر بوداین – 

م ناباورانه سری تکون داد و گفت: تو دزدم و گفتم: هیچی مثل آقا گرگه پرید بیرون من ترسی

 رخساره–ون این که جواب دیگه ای بهش بدم ازکلبه بیرون رفتم دخندیدم و ب ؟ترس

 و کنارم نشست و دستم و گرفت : خب؟  دبیا من این جام رضا ازپله ها پائین اوم– 

 اشی ؟ دخب چی دا-

 این پسره چکار کرد جیغ زدی-

ستش و انداخت دورشونه ام تا اومد بلند شه دستش و گرفتم :بشین رضا حال دهیچی کثافت -

و اون فعال" جلوی اینا چیزی  و حوصله جنگ و دعوا رو ندارم وقتی برگشتیم من میدونم

نگو بینشون دعوا راه نیافته بگو ببینم چرا رعنا رو نیاوردی  دستش و دورشانه ام حلقه کرد 

و گفت: به خودت نگاه نکن آبجی کوچکه اون دل و جرأت این کارارو نداره خندیدم و 

ودقیقه دم و گفتم: حاال شدم کوچکه آره  اونم خندید و گفت: باالخره من دصورتش و بوسی

 ازتو بزرگترم نیستم 

 اش گلم بشم  خب تعریف کن دقربون دا–

 ازچی –

 همه چی کارات و کردی–

آره مشکل تاالر بود که اونم حل شد اگه هوا اینطوری نبود توهمون باغ خودمون – 

 این هوا نمیشه میگرفتیم ولی با 

 اخل که ازیه تاالر بزرگتره نکنه رعنا مخالفهدچرا نمیشه  –

 م نمیخواستم توخونه برگزار شهدنه بابا اون بنده خدا که حرفی نداره من خو– 
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 چرا مشکلش کجاس– 

ای دنمیخوام پشت بابا حرف باشه  که نتونست برای تک پسرش خرج کنه خندیدم و گفتم: ف-

کنه  بعدشم توکجا رو میخوای گیر بیاری به شیکی اش  خوبم بشم کسی این فکر و نمیداد

بابا هم از همون جا تازه اینطوری خیلی هم بهتره دخونه خودمون باشه هان من که میگم بن

ستی توموهاش کشید و گفت: فکر میکنی دبدش نمیاد دوستاش زندگیش و ازنزدیک ببینند  

 قبول کنه 

 چرا قبول نکنه میخوای من باهاش حرف بزنم –

 نه به تو نه نمیگه میترسم بمونه تو رودربایستی–

رضا یه جوری داری حرف میزنی که انگار  هفت پشت غریبه ای بابا به تو هم نه نمیگه – 

مگه تاحاال بینمون فرق گذاشته با خنده گفت: نزاشته آبجی خانم مشتی تو سینه اش زدم و 

ه  تازه به من که بیشتر ازتو گیر گفتم: ای حسود تاحاال برای من چکار کرده برای تو نکرد

 میده تورو به حال خودت گذاشته 

 ارهدخب این یعنی توروبیشتر از من دوست –

 شب بابارو نبینم همه رو بهش میگم وای رضا چی داری میگی مگه من ام– 

 رفتن بینمون شکرآب شه وقعیه وقت حرفی نزنی م–

 اری حرف میزنی ای جونم مثل دخترا د– 

 خب وقتی دخترش مثل پسرا حرف میزنه پسرش باید بشه دختر تاکمبودی حس نکنه –

 ازی دتیکه مین–

 د نرفتیخریآره یه همچین چیزایی –

 نه بابا وقت نکردم امتهاناتم شروع شده امروزم اسرارشاهین نبود نمی اومدم – 

 نظرت راجع به شاهین چیه–

 چی شده نظرم و راجع به اون میپرسی– 

 طوری آخه تو و شاهین خیلی با هم جوریدهمین – 
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بلند برام با تو فرقی نمیکنه این و گفتم دیگه خیاالت به سرت نزنه  میای بریم لب چشمه – 

 شد و کنارم راه افتاد بازوش و گرفتم و گفتم: میشه یه چیزی ازت بخوام 

 تو جون بخواه–

 ار برای خودت من یه چیز دیگه میخوام دنه جونم جونت و نگه – 

 باشه بگو ببینم چی میخوای –

 میشه با بابا حرف بزنی –

 ررابطه باچی د–

 روز جشنت   نگاهم کرد و گفت: منظورت نوع لباسته  سرم و بعالمت مثبت تکان دادم –

 توچرا نمیخوای  بری تو جلد خودت–

 هر بشمجلوی این ایل و تبار با پیراهن ظا دخوشم نمیا– 

 چرا مگه چه ایرادی داره – 

 هیچی ولی خب راحت نیستم–

 رخساره دیگه دارم شک میکنم – 

 به چی؟ –

 ونه ظاهر بشیداین که تو یه مشکلی داری که اینقدر اسرار داری با لباس مر-

 توهم که شدی بابا– 

 باشه  رطی که قانع کنندهل میدم بابا رو راضی کنم ولی به شتو دلیلت و بگو منم قو– 

 بختی اینه که دلیل من هیچ کس و جز خودم قانع نمیکنه دب–

 پس دیگه هیچی بی خیال شو –

 مثال" من خواهرتم رضا –
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بخاطر همین میگم بی خیال شو من دلم میخواد خواهرم مثل بقیه دخترا باشه البته ازاین – 

باشه تو دختری و حالم ولی تا کی میتونی اینطوری ادامه بدی هرچی شکه اینقدر محکمی خو

امه بدی رو دستمون میمونی کی دلش میخواد داری اینطوری ادت و داحساسات خاص خو

نما ازدواج کنه من که بشخصه حاضر نیستم همچین چیزی و تحمل کنم چه  دبا یه دختر مر

ظریف باشی با احساس باشی ولی برعکس نه احساس  دبرسه به بقیه بابا  تو دختری بای

ونی االن داشتم دتو از پسرا مغرورتر شجاع تر کله شق تر و یدنده تری می اری نه ظرافتد

تواین جمع سی و خورده ای نفری تو فقط به  :وختمدتورو باکی مقایسه میکردم بهش چشم 

 یه نفر شبیهی میتونی حدس بزنی شانه ای باال انداختم 

 کامیار- 

 چی؟ – 

ازنگاهتون و مغروری نگاهتونم مثل همه  داد نزن آره کامیار توهم درست مثل اون یدنده-

داشتید با هم رقابت میکردید متوجه باشید امروز شما دوتا  ون این کهدکبر و غرور میباره ب

ه هرچند تو سعی میکردی اون وندید لعکسانگاه میکرد تو میزدی ب وهرچی اون میزد به ت

قت این جا می اومدیم بقیه بگیری ولی تو این جمع فقط اونه که تونست باتو رقابت کنه هرو

به زور چیزی میزدن ولی تو همیشه دست پر برمیگشتی ولی امروز جز تو اونم پابه پات 

 شکار زد اینطور نیست 

 خب حاال که چی زد که زد شاخ قول و که نشکسته–

 ناراحت شدی– 

 نه چرا باید ناراحت بشم حقیقت و گفتی– 

 یگه هم بگم  بطرفش چرخیم و گفتم: چی داداشی دحاال که اینطوره میخوام یه چیز – 

 م وگفتم:چی؟ درنگ چشماتون متحیر نگاهش کر–

ر اصال" چشماش و ندیدی االن که من کنارتم  یه جوری میگی چی انگا داد نزن رخساره-

م شما دوتا رنگ چشماتونم مثل همه به همم خیلی دکنار درایستاده بود داشتم نگاهش میکر

 صل تو به دائی رفتی اونم که کپ پدرشهرادشباهت میدید 

 تو چه جوری با وجود داشتن لنز چشمای من و اون و با هم مقایسه کردی – 
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 کدوم لنز ازکنار چشمه بلند شدم –

م تو سرم دنبود که لنز نزاشتی فراموش کردی  ز دم تو امروز ازقصدپس درست حدس ز–

نه ها اینطوری نگام میکردن خندید و م  میگم چرا این دیودو گفتم:خاک برسرم فراموش کر

 ن  براشون تعجب داشته دگفت: آره منم متوجه شدم بدبختا همیشه تورو با لنز دی

 برو کیف من و بیار لنزم و بزارم–

 مگه با خودت آوردی – 

بم و هم الطفا" کتاشتم داشتم چی برندصبح اینقدر عجله کردم نمیدونم چی بر دنمیدونم شای–

 امتهان دارمبیار فردا 

 باشه ولی این جا تنها نمون یدفعه سروکله این دیونه پیدا میشه بیا بریم جلوی درکلبه – 

وتا به پشت سرش نگاه کرد سامیار و مهیار داشتن به ما نزدیک دنه نمیام میمونم پیش این –

 میشن مهیار  لبخندی زد و با زبان مادریش گفت: مزاحم شدیم 

پات و  ده چطورنارم نشست و گفت: این آب خیلی سرک " بیا بشین خندیدم و گفتم: نه اصال–

 گذاشتی اون تو 

ممنون من زود سرما  ورش پیچید و گفت: نهدف میده توهم امتهان کن پالتوش و خیلی کی–

اد دیگه ام نشست گفتم: تو چی؟ با لبخند سری تکان دم و به سامیار که طرف میخورم خندید

باال و پاش و کرد تو آب ولی فورا"  دپاچه های شلوارش و زو گفت: من امتهان میکنم 

 اشت میخندید دیخه  بلند خندیدم و به مهیار چشم دوختم اونم درآورد و گفت:خیلی 

 وتا خیلی بهم شبیه هستیددشما –

 آره درست برعکس تو که اصال" شبیه خانواده ات نیستی – 

و گفت: آره این خیلی  دبه دائیم رفتم  سری تکان دا مخب مندائیش میره  ده بهحالل زا–

اونم ازاین همه شباهت متعجب بود  فرق شما  عجیبه دیشب داشتم با مادرم صحبت میکردم

دوتا فقط تو رنگ موهاتونه پدرمن بوره و تو مشکی خندیدم وگفتم: تو از کجا موهای من و 

ی زدم و دی خودت نیست لبخندیدی که میگی مشکیه  جا خورد و گفت: پس این مگه مو

 گفتم: نه پوستیژه 

 واقعا"  چرا؟ –
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 چی چرا پسر دائی ؟-

 چرا پوستیژ میزاری اصال" تو چرا مثل پسرا میمونی-

 چاره ای ندارم پسر دائی این و ترجیح میدم -  

 ارم داختم و گفتم:کدوم نامزد من که نامزد ندبخاطر نامزدته  گره ای به ابرو ان–

  ت نیست چرا هرجا میری دنبالت میادشهاب اگه نامزد هپس این پسر–

اون فقط پسر عموی منه همین و بس من اون و به نوکری خونه بابامم قبول ندارم چه –

برسه به نامزد من همون مش رحیم باغبونمون و ترجیح میدم دوتا برادر با صدای بلند 

  خندیدن 

عصبی پشت سرمون ایستاده بود  هرسه بطرف صدا برگشتیم شهاب؟خیلی خوش میگذره -

ازتو آب رد شد روبه روی ما نشست و گفت: انگار ازاین بچه بی تفاوت نگاه ازاو گرفتم 

 ژیگوال خیلی خوشت اومده

 آره   حاال که چی– 

 رم یی بلند شو راه بیافت وگرنه حال جفتشون و میگدغلط کر– 

 اری میکنیدن اختیار میکنی اصال" تو کی هستی که برای متوخیلی بی جا –

همه کاره  نمیدونی بدون من و تو قرار باهم ازدواج کنیم بلند خندیدم و گفتم: زهی خیال – 

 باطل باش به همین خیال

 خواهیم دید رخساره خانم بلند شو دیگه تو مگه فردا امتهان نداری – 

مد جلو ازبازوم کن میبینمت حالم بد میشه او شرت و کم تو ارتباطی نداره یگه بهداینش –

راه بیافت هرکاری کردم نتونستم بازوم و ازدستش دربیارم با فریاد یاالگرفت کشید و گفت: 

رضا رو صدا زدم قبل از اون سامیار بلند شد  دست  شهاب و گرفت کشید و بازوی من و 

 وتادبین اون ازدستش درآورد  شهاب مشتی به سینه او کوبید و گفت:گم شو کنار بچه قرتی  

اشت رضا دم و گفتم: اونی که باید گم شه تویی  با دیدن بقیه شهاب قدمی به عقب بردایستا

 گفت: چی شده رخساره

 ید ازچشم خودش دیدداین بی همه کس و جمع کنید وگرنه هرچی – 
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 شاهین گفت: شهاب تو چی ازجون این میخوای بیابرو رد کارت  

لوه ه قه دل میدچه جوری با این دوتا جوجنید تو خفه شو  همتون بی غیرت شدید نمیبی–

میگیره سیلی توگوشش زدم وگفتم: خفه شو کثافت همه رو به چشم خودت نبین  مشتش و 

بلند کرد که رضا دستش و گرفت و گفت: حواست و جمع کن دستت به خواهر من بخوره 

کنار اون و با ضرب هل داد و دست من و گرفت و دنبال خودش کشاند  زنده نمیزارمت 

درکلبه چشمم به کامیار افتاد که دست به سینه به ما چشم دوخته بود اهمیتی ندادم و 

 چی شده رخساره این پسره چی میگه –ازکنارش رد شدم و به کلبه رفتم 

کیف و گرفتم ولنز و  و چه میدونم  پسره احمق خودشم نمیفهمه چی میگه  بده من کیفم –

 ؟ن دارم میرم  رضا متعجب گفت: کجا میریگذاشتم پالتومم پوشیدم و گفتم: م

 من حوصله این پسره رو ندارم برمیگردم خونه – 

 االن  اونم تنها –

 آره رضا تو بمون نمیخوام این  بفهمه من دارم میرم نگرانم نباش دفعه اولم که نیست –

بشین تا من  نه بشین سرجات محاله بزارم بری بابا بفهمه من و زنده زنده کباب میکنه –

برگردم  با رفتن رضا کنار شومینه نشستم و کتابم و دست گرفتم  چند دقیقه ای نگذشته بود 

من نشست و گفت: وای چقدر بیرون د کنارت اومساا برادر با هم وارد شدن مهیار یرسه ت

 خندیدم و گفتم: ماه دیگه بیای چی میگی سرده 

 تو زیاد این جا میای –

 آره وقتایی که درس نداشته باشم –

میکنم با لبخند تو خیلی باحالی با بقیه دخترا فرق داری خندیدم و گفتم: من که فرقی حس ن–

گفت:چرا فرق داری راستش تفنگ و تو دستت دیدم ترسیدم گفتم االن اشتباهی یکی ازماها 

غش کنم بلند  رو میزنی اللخصوص وقتی بطرف پسر عموت نشونه رفتی چیزی نمونده بود

ازی رو هم خودش بهم دسالگی با پدرم به شکار می اومدم تیراندوازده و گفتم:من از  خندیدم

 ه دیاد دا

 نمیترسی با تعجب گفتم: ازچی–
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به  از این پسره  دستام و جلوی شومینه گرفتم و گفتم: نه دیگه بهش عادت کردم – 

زار ه اش و میبره باال تاحاالسروصداش نگاه نکن چشمش به یکی می افته اینطوری صد

سامیار گفت:چی میخونی کتاب و بطرفش گرفتم  ر خندیدن داباره ازمن کتک خورده دوتا بر

 اخت و گفت: ترم چندمیدنگاهی به کتاب انو گفتم: فردا امتهان دارم چیزی هم نخوندم 

 آخر– 

 این رشته برات سخت نیست– 

داد و گفت: حق با مهیاره تو با همه فرق  دستمنه من عاشق  این رشته ام  کتاب و به – 

اختم و گفتم: این که آسونه امتهان  اصل دا میخوای چکار کنی شانه ای باال اندحاال فرداری 

 کاریم مال فردای عروسی رضاس اونه که سخته

 پس باید ازاالن یه فکری براش بکنی– 

 ادم دشروع کردم روزی دوساعت و به اون اختصاص – 

م پدرت خواسته روز جشن با لباس خانما ظاهر بشی  سری تکان دادم دزپدرم شنیدیشب ا–

 وگفتم: آره 

 خب–

 خب چی شازده – 

وگفتم: به خودم باشه چرا همین طوری میام  نمیخوای  که با این لباسا ظاهر بشی خندیدم–

یچ وگرنه که میبینی ولی پدرم بدجور کلید کرده بتونم راضیش کنم که ه این جماعتی ااونم ب

 مجبورم به دلخواه اون لباس بپوشم 

توبرای فرار ازدست پسر عموت اینطوری میگردی درسته سری به عالمت مثبت تکان - 

 دادم 

ت  اخمی کردم و گفتم:جواب حرفت دولی بنظر برای اون مهم نیست همینطوری میخوا–

  ه غلط کرده من و اون و به حسابم نمیارمشنبا

نبایدم به حساب بیاری به چهره عبوس شهاب نگاه کردم که همراه ورت پره دتا وقتی –

بی توجه به  شد اهمیتی ندادم و صورتم و برگرداندم اومد روبه روم نشست  دبرادراش وار

او نگاهم و به کتابم دوختم مهیار و سامیار هردو بلند شدن و ازما فاصله گرفتند و به جاشون 
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ونی اون دید وگفت: تو که میداهرخ نیومده  شاهین خنبچه ها چرا ش–شاهین و شاهد نشستن 

ش این و فرستاده به دیا بجای خوقرار بود امروز خودش بیاد ولی گوچقدر خوشخوابه 

 شهاب اشاره کرد

 ه سرش و به عالمت مثبت تکان داد دپس کاراون بو– 

ده بود رخساره بیا بریم بیرون بچه ها غذا رو آماده کردن دستش و که بطرفم دراز کر–

رو اولین پله نشستم و به کیان گرفتم وبلند شدم  پسرای دائیم جلوتر از ما بیرون رفته بودن 

چشم دوختم با دیدنم لبخندی زد و گفت: نمیدونی چی شده  برات بیارم سری به عالمت نه 

تکان دادم تکه ای ازگوشت کباب شده به دهان برد و با صدا  شروع به خوردن کرد خندیدم 

مهیار با تعجب  تم: خودتم بکشی من و نمیتونی تحریک کنی لب به گوشت شکار بزنم و گف

سامیار گفت: خودت نمیخوری رضا به جای من گفت: بدش میاد فقط دوست داره شکار کنه 

گفت: پس چی میخوای بخوری کیوان اون یکی پسر عمه ام گفت : غذای ایشون حاضره بعد 

رزاده عزیزش دترسید برا رم ازقبل آماده کرده بوددما  سفارشیه:سه تا سیخ و باال گرفت 

که صندلی  دیه میز چوبی بزرگ بیرون کلبه بوبا لبخند ازش تشکر کردم  گرسنه بمونه 

هاش و تنه های بریده درخت تشکیل میداد رو یکی ازاونا نشستم کیوان سینی غذای من و 

کنید خندیدم و گفتم: شیطنتت گل کرده میل ومقابلم قرارداد و گفت: بفرمائید سرورم غذا تون 

ستم داد و داشت به دپسر عمه چیه خرت کجا گیر کرده کنارم نشست یکی از سیخها رو بر

ن زیر خنده دجونم برات بگه خرای ما دسته جمعی گیر کرده به بقیه نگاه کردم همه ز گفت:

 هان چیه انگار مسئله جدیه–

 از میشهآره چه جورم این گره فقط به دست تو ب– 

 دیگه من ومیخواید چکاروی دیونه تون با دندون بازش کنه ید این پسرعمدعزیزم ب– 

داری میگی دیونه میره با قیچی پاره اش میکنه خربیار باقالی بار کن خندیدم و گفتم: ببین -

 نزاشت یه تیکه ازاین ازگلوی من پائین بره 

 م:بگو گوشم با توِ دم و گفتباشه بخور بعد میگم تیکه ای به دهان بر- 

خب آفرین –ما به اتفاق یه فکری کردیم به بقیه که اومدن دور میز نشستن چشم دوختم – 

 هشتین من چه فکری کردیم پسر عمه انحاال بگو ببین

 این فقط فکر من نیست همه با هم این تصمیم و گرفتیم – 
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 یمیه که دست به دامن من شدید چه تصمباشه بابا حاال بگو ببینم این –

 ؟تم تو سینی و گفتم: نگران من شاما نگران توایم سیخ و گذ  –

 آره  نمیخوایم روز عروسی رضا تنها بمونی–

 پس شماها چی هستید مگه نمیاید– 

 بهت گیر داده باید لباس شب بپوشیچرا ولی شنیدیم دائی – 

 درگیر کرده تا من  ای بابا انگار این موضوع فکر شماها رو بیشتر– 

تا حاال بین تو و ما فرقی نبود  کسی به تو به چشم دختر نگاه نمیکرد ولی اون چی ,پس –

 روز فرق میکنه 

 چه فرقی پسر عمه جون–

خوب  تو اون شلوغی درست نیست ماها با هم باشیم برات بد میشه دیشب ازمادرم شنیدم – 

به او اندختم و گفتم:  دبیان  نگاهی به رضا بعوستای پدرت به یه منظوری میخوان دگویا  

 متوجه نمیشم 

میم گرفتیم برای این که تنها نمونی از موضوع اصلی دور نشیم  ما تص  بهتر بی خیال–

وستامون و اون روز دعوت کنیم بلند خندیدم وگفتم: عقل کل شماها فامیل منید میگید پیش د

ستاتون و بخاطر من بیارید شما دیگه چه رمیارن اون وقت میخواید دودمن باشید حرف 

 پرفسورهایی هستید 

 ورم ازدوست که پسر نبودرخساره نخند منظ–

هان حاال فهمیدم منظور شازده چیه برو بچه پررو شما فکر من ونکردید دل خودتون هوای -

 ازید آره ددن من بنو کرده میخواید به این بهونه گر دوست دختراتون

ایی و این دست تو رو میبوسه مادرم اگه بفهمه سرازتن هممون جدا حاال  یه همچین چیز–

میکنه فقط تویی که میتونی پدرمادرای مارو راضی کنی کسی رو حرف تو حرف نمیزنه  

 تونه خودتونم حلش کنید دچه مشکل خو شانه ای باال انداختم و بی تفاوت گفتم: به من

اشتم و به آنها چشم دخ جوجه رو بریدم و سیصدای اعتراض همه به هوا بلند شد خند–

ا از این موضوع یه قصد دیگه هم دوختم  کیهان گفت: جون من رخساره نه نیار دیگه م
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دو نشون بزنید هم من تنها نمونم اریم  با لبخند گفتم: بله متوجه شدم میخواید به این طریق د

وع به دست زدن هم شما ها  طرفتون به خانوادتون نشنون بدید  اینطور نیست همه شر

 نوچ من این کارو نمیکنم–کردن 

 جنسی تو که اینطوری نبودی دخیلی ب– 

 اره دشرط – 

 چه شرطی نشنیده قبول حاال –

وری که ما هم باید من بشه  احسان گفت: ای بابا اینط پدرم و راضی کنید بی خیال لباس–

باشم که شماها  حالش و خیلی زرنگید من تو عذاب بی خیال دخترا بشیم خندیدم و گفتم:  

 نه جونم من این کارو نمیکنم   دببری

 اصال" لباس جشنت با ما–

 ته تو لباس زنونه دارید شرآخه شماها سر– 

 وست داشتی بپوش قبول دتو چکار داری با ما دیگه  چندتا برات میگیریم هرکدوم –

م دب میل پدرم بگراون روز مجبورم با نیاز به دادن باج نیست من چه بخوام چه نخوام –

ونستم دحسام گفت: می برای شما هم یه فکری میکنم صدای دست و سوتشون به هوا بلند شد

 نه نمیاری

 تو هم بله  تو چی میگی کوچولو– 

 ختر عمو من که از همه اینا بزرگترمدای بابا دستت درد نکنه –

 ی ببینتت فکر میکنه بیست سالته ه پسر توازهمه ریزه میزه تری هرکمگه به سن– 

 نگاهی به خودش انداخت و گفت: واقعا" اینقدر ریزه میزه ام–

نبین چه ریزه  ان گفت: فلفلسحا شوخی کردم به دل نگیر حاال بگو ببینم توهم بله – 

 تاش و سوا کن آقا یه درشتش و هم سوا کرده درش

 ِا جدا" حاال طرف کی هست با خنده گفت: دوست خودت–

 کدوم دوستم ؟– 
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زمن شقایق بلند خندیدم و گفتم: ای مارمولک میگم چند وقته مدام حال تو و پدرت و ا- 

 دتر نگفتی میپرسه نگو یه خبرایه چرا زو

 آخه جدی نبود –

شقایق دختر خیلی خوبیه فقط یه بابایی داره وحشتناک سخت گیر فکر نکنم به راحتی دختر –

 بهت بده 

شقایق میگفت پدرش ازتو خیلی خوشش میاد میگفت کافیه تو من و چی میدونم باالخره که –

 تائید کنی نه نمیاره

 حاال انتظار داری من تو رو تائید کنم– 

 خب آره مگه من چمه که تائیدم نکنی– 

دستش وگذاشت رو سینه اش  تری  اتفاقا" چیزیت نیست بین اینا تو از همه سربه راه– 

 گفت: مخلص دخترعموی گلمم هستم 

هایی به دماغتون نمیخوره کاوه فوری یه بونمیخواد زبون بریزی  خب آقایون  خب حاال–

م و اون یکی سیخ دبلند شد وگفت:وای  گوشتا سوخت خندیدم تیکه ای ازگوشت به دهان بر

 ه بود گرفتمدو بطرف مهیار که به من خیره ش

سیخ و ازم گرفت و به  و گفتم: بازم هست بخور با لبخند ممنون بخور  چشمکی زدمنه – 

ای همه دراومد  و من دوقتی سر میز گذاشت ص دنیمی از کبابشون سوخته بوبرادرشم داد 

کیوان گفت:  م و گفتم: بازم هوس دیدن دوست دختراتون به سرتون میزنه دادخنده بلندی سر 

گاو درسته رو قورت بدم رخساره دیگه جوجه نداری سیخ و  تونم یهمن اینقدر گشنه ام که می

اریم چرا فقط همینا رو درست دبطرفش گرفتم و گفتم: بیا شکمو ببینم مگه  کلی گوشت ن

ه چیزایی که تو زدی و براش دهان برد و گفت: پدرت دستور دادکردید  کاوه تیکه ای به 

و گفتم: تا اون موقع میریم دوباره میزنیم  برید   ببریم قراره شب خونه شما کبابش کنن خندیدم

 بزنید گشنه نمونید 

 تو سیر شدی–

وسه تا تیکه بخوره اون که غذاش مثل درخساره بیشتر از  درضا گفت : تا حاال دیدی– 

هان گذاشت دبعد دستش و آورد جلو تیکه ای ازسیخ تو دستم درآورد وبه  شماها زیاد نیست 

 نکنه ولی نمیشد بیشتر میفرستادو گفت: دست عمه درد 
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 اینا سفارشیه عزیزم – 

 دچیه نکنه عمه هم خرش بله همه خندیدند کیان گفت:آره چه جورم فکر کنم امشب بخوا–

 باهات حرف بزنه 

 درچه مورد –

ختن خندید و گفت: چرا به من نگاه میکنید مادرم دا" میفهمی همه به کیان چشم دوخودت بع–

 بزنه نه من برید ازخودش بپرسید کاوه گفت: یعنی تو خبر نداریمیخواد باهاش حرف 

 ازکجا باید بدونم نه به جون تو منم مثل تو – 

 رضا بیکار بودی زن گرفتی جشنش مال تو دردسرش مال من–

ه به شهاب نگاه کردم اومد  تنه درخت و کنار کامیار ایراد نداره عروسیت جبران میکن– 

 به کامیار بعد به او افتاد بلند شدم و گفتم: من میرم سر درسمت و نشست نگاهم اول شاگذ

اره  نشستم و بهش چشم دوختم لبخندی دکجا خانم بشین میخوام بگم عمه جونت چکارت – 

جفت عمه هات برات لباس گرفتن میخوان  اونا رو برای جشن برادرت بپوشی زد و گفت:

 اخت دبه کیان نگاه کردم شانه ای باال ان

خبر ندارن فقط من میدونم چون هردوتاش و خودم انتخاب کردم غیر ازاونا یکی دیگه اونا –

 درم گرفته البته اونم سلیقه منه هرسه تاش خوشگله به چشمای آبیت میاد  بعدما هم هست که

نگاه ازاو گرفته کمی تو صورتم دقیق شد و گفت: توکه باز رفتی اینا رو کردی تو چشمت  

 راتون بگید من هیچ کدوم ازاون لباسا رو نمیپوشمدماو گفتم: بچه ها به 

 چرا؟ به شهاب نگاه کردم وگفتم: چون که دلم نمیخواد – 

 بگو چون من انتخاب کردم نمیپوشی–

 آفرین خرگوش اتفاقا" چون تو انتخاب کردی نمیپوشم– 

چشم  حاال اگه اینا گرفته بودن میپوشیدی هان لبخندی زدم و به مهیار که اشاره کرد– 

حرفی هست  مشتش و رو  برام آورده تنم کنماتفاقا" میخوام چیزی که پدراینا  دوختم وگفتم:

 وندی یز کوبید و گفت: وقاحت و ازحد گذرم
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شاهین گفت: بچه ها آروم باشید لطفا" تمومش کن شهاب توبا رخساره وبی شرمی  و تو هم–

 چکار داری 

اید به عرضتون برسونم دیشب پدرم با  عمو اشته باشه بده باشم کی کار من کار نداشت–

عمو با ازدواج ما دوتا  موافقه متحیر اول به صحبت کرد رخساره خانم قابل توجه جنابعالی 

رضا بعد به او نگاه کردم و گفتم: محاله پدرم بدون نظر من جوابی به شما داده باشه خندید و 

ا مونده بودن ازقبل قرار گذاشته گفت: حاال که میبینی شده فکر میکنی دیشب چرا اون ج

بودن راجع به ما صحبت کنند عصبی ازجا بلند شدم و گفتم: این آرزو رو با خودت به گور 

بلند خندید و گفت: گوشات و باز کن دخترعمو تو فقط با من ازدواج میکنی نه با کس میبری 

 دیگه رفت تو گوشت

خواهیم دید اونا تو تدارک کارای نامزدین : همین امشبم دوباره خندید و گفتخواهیم دید – 

وگفت: بخدا من  دمیگی نه برو از پدرت سئوال کن به رضا خیره شدم سری تکان دا

رد اونم اظهار بی اطالعی کرد بطرف کلبه رفتم گاه کد به شاهین نازهیچی خبر ندارم بع

و میپوشیم رضا  اختم و بیرون رفتم داشتم چکمه امدلباسم و عوض کردم کیفم و رو دوشم ان

 اومد جلو گفت: کجا رخساره 

 خونه میرم ببینم این احمق  چی داره میگه –

 صبر کن هوا ابریه بزار بعدازظهر با هم برمیگردیم –

از کار –نمیتونم تا اون موقع کارازکار میگذره  به صدای شهاب هردو به پشت برگشتیم –

االن  اجرا شه بهتره همه همین ما هستن تا امشب مراسمشکار گذشته االن همه خونه 

 یعنی بابا جون خودته  یم این دستور خان عمودبرگر

م زن تو یکی نمیشم متوجه شدی حاال هاب خان خوب گوش کن من زن هرکی بشای ش–

ده سرت میارم  شیرفهم شد سوئیچ و ب هرغلطی دلت میخواد بکن زیاد پا پیم بشی یه بالیی

 من رضا 

هین اومد جلو گفت: آره رخساره صبر کن یه ساعت دیگه همه با ن با هم میریم شاصبر ک–

در محکم حرف ه وگرنه این االن اینقدهم برمیگردیم اینطور که معلومه دیشب یه خبرایی بو

کنه تن به این د مجبورت ی نیست که بخوابعد آروم گفت: نگران نباش پدرت آدمنمیزد 

بخورن بعد راه می افتیم  داخلم نرو که این بلند ازدواج بدی حاال بیا بشین تا اینا غذاشون و 

اون جا  رو همون پله نشستم و سرم و روزانوهام قراردادم بالفاصله بعد از  دمیشه میا
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سوئیچ ماشین دست من بود پشت رول  ن و راه افتادن دخوردن غذا همه وسائل و جمع کر

ون دطرف من میرونم برسمت من و باز کرد و گفت: بشین اوندم رضا دنشستم ومنتظر ش

این که نگاهش کنم گفتم: برو بشین رضا حوصله رانندگی تو رو ندارم زود باش وگرنه 

من انداخت و بطرف دیگه رفت و نشست فورا"  دنگاهی به شاهین و بع ون تو میرم دب

درپشت و و آرومم رانندگی کن وقتی کامیار کمربندش و بست و گفت: لطفا" خونسرد باش 

و بحرکت درآوردم و منتظر بقیه نشدم  پام و تاجایی که امکان داشت رو پدال بست ماشین 

و سرش فریاد میزدم فشار میدادم  تو حال خودم نبودم مدام تو ذهنم داشتم با پدرم میجنگیدم 

ون این که نظر من و بپرسه جواب مثبت به اینا داده  وقتی جلوی درترمز زدم  دکه چرا ب

انداختم ازتو آینه نگاهم به مهیار و سامیار که   درنگش پریده بو نگاهی به رضا که حسابی

ها کسی ه شدم  تندن افتاد  به زور جلوی خنده ام و گرفتم و پیادتکیه گاه و محکم چسبیده بو

ه تند و مغرورانه براندازم کرد  د که با همون نگاکامیار بو دونی از ترس درش نبوکه نش

بدون این که سالم  م  حق با شهاب بود همه اونجا جمع بودنددکیفم و برداشتم و وارد خونه ش

کنم رفتم جلو دست پدرم و که متعجب بهم زل زده بود گرفتم و بطرف اتاقش کشیدم  پسرای 

دائی به همراه رضا به ما چشم دوخته بودن اورا به اتاق کشیدم و درو محکم بستم و بهش 

 خیره شدم

 ه رخساره موضوع چیه دچی ش– 

 این و من باید ازشما بپرسم –

ده بگو ببینم چی تو رو با آروم باش حاال شمرن و هم کشید  :لبه تختش نشست و دست م–

 این عجله به این جا کشونده 

 اخت و گفت: متوجه نمیشمدشهاب  گره ای به ابرو ان–

 منم همین طور میشه به سئوال من جواب بدید  شما  عالقه ای به من دارید یا نه– 

 معلومه که دارم این چه سئوالیه– 

 پس چرا بدون مشورت با من به این پسره خل و چل جواب دادید– 

این احمق میگفت  خواهش میکنم بابا  من و دست نندازیدبلند شدم وگفتم:کالفه ؟چه جوابی – 

 شما به خواستگاریش جواب مثبت دادید 

 م داهش کرج و واج نگگفت  بطرفش چرخیدم و هاآهان اون و میگی آره درست می–
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 چیه چرا اینجوری نگاه میکنی–

ادی  بلند شد شانه هایم را دردست دشما بدون این که نظر من و بپرسی بهش جواب – 

گرفت و گفت: اوال" سرمن داد نزن فراموش نکن من پدرتم دوما" خیر من فقط گفتم اگه 

 رخساره موافقت کنه منم مخالفتی ندارم همین 

 ولی من مخالفم–

 چرا؟ – 

چی چرا  یعنی نمیبینید این پسره یه حیونه به تمام معناست اخمی کرد و گفت: مراقب -

 ه بهش بگیت چون تو ازش خوشت نمیاد  بدوبیراصحبت کردنت باش قرار نیس

ارم ولی گفته باشم من و دارهم بزنی زن این پسره نمیشم  دببین بابا من کاری با این حرفا ن– 

 نه حاال نه هیچ وقت دیگه 

ازلحن شوخ او پریدم بغلش و گفتم: ؟پس میخوای دست به دامن بیل مش رحیم بشی آره –

نی دستی ونستم مجبورم نمیکدم میدآره قربونت بشم من بیل اون و به این  دیونه ترجیح می

 داره  و گفت: شرط دبرسرم کشی

 چه شرطی؟ –

رتش و و چرا برای جشن رضا بپوشی قبول صومادرت یه لباس برات گرفته بدون چون -

د وگفت: دیگه ون لباس میام خوبه اخمی کردبوسیدم و گفتم: باشه بابایی من میپوشم اصال" ب

ازاالن تا روز  کجاس وخی کردم فدات شم حاال این لباسپررو نشو بلند خندیدم و گفتم: ش

در نمیارمش دستم و گرفت و گفت: حرف زدی ها بیا بریم نشونت بدم  موسی رضا ازتنعر

وخته بودن درفتیم همه  به ما دونفر چشم پدر دست دردست هم ازاتاق بیرون  وقتی من و

و گفت: اوناهاش بردار ببینش درجعبه رو  درم من و بطرف میزی که دائیم نشسته بود بردپ

آبی آسمانی با نگینهای نباتی رنگ پشت گردنی بود و یه لباس  برداشتم و لباس و درآوردم

به پدرم  دنگاهی به پیراهن و بع  ده زیبا بودازجلو  تاروی زانو و ازپشت بلند بود فوق العا

اره  با این حساب دومی که خودم گفتم بهترازاینه سری دکه هیچی ن داختم  و گفتم: اینان

خواه نمیخوای که من همین االن ......حرفش و بریدم و تکان داد و گفت: فقط این میخوای ب

و گفت: برو ببین اندازه ات هست یا  دمادرم صورتم و بوسی.گفتم: باشه باشه میپوشم  قبول 

 نه این دائیت آورده نگاهی به دائیم انداختم خندید و سری تکان داد 
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 شما که گفتی یه پوشیده ش و برام آوردی–

 نکردم  خوشت نیومد پوشیده ترازاین پیدا– 

وباره خندید و دائیم دخوبه ولی نه برای اون جشن  فکر کنم خیاطش پارچه کم آورده بوده – 

پیشانیم و بوسید و گفت: همون سایزی که خودت گفتی امیدوارم اندازه ات باشه  نگاه دیگه 

 امیدوارم تنگ باشه ای به لباس انداختم وگفتم: 

حرف بزن بپوش ببینم اندازه ات هست یا نه  لباس و تو جعبه پدرم گفت: برو دیگه دختر کم 

م وگفت: صدام زد به او نگاه کردم اومد نزدیکیار همداشتم ازپله ها باال میرفتم که گذاشتم 

چی شد قرار امشب نامزد کنی خندیدم وگفتم: نه پسر دائی منتفیه  نفس راحتی کشید و 

وازپله ها پائین  اخت اندبه زیرخ شد سرش وگفت:خوشحالم   وقتی نگاه متعجبم و دید سر

انگار  نه تنها  اندازه ام بود بلکه حسابی هم تو تنم خودنمایی میکرد  متاسفانه لباسرفت 

ری اون و ازتن وخته بودنش ازدیدن خودم تو آینه اونم تو اون لباس لذت بردم  فودبرای من 

به درخورد  ضربه ای که باد آویزونش کردم و سردرسم نشستم خارج کردم و تو کم

 بله–م دسرازکتاب بیرون بر

کنارم نشست و گفت:  دخسته نباشی  بلند شدم و گفتم: ممنونم بفرمائید دائیم درو بست اوم– 

 دچکار میکنی ازوقتی اومدی تو اتاق دیگه بیرون نیومدی لباس اندازه ات بو

 بله کامال"– 

 خب خوشحالم ازش خوشت اومد – 

 بله خیلی قشنگه ولی برای پوشیدنش مرددم –

دت و میپوشونی ر خودراست باش بهم بگو تو چرا اینقبا من رو:چرا  سرم و انداختم پائین –

 اشته باشی ده مشکلی ان همش نگران اینن که تو خدای نکردپدرو مادرت خیلی کالفه 

 م نه مشکلی ندارم ولی نمیتونم این طور لباسا رو بپوشم راحت نیست–

 چرا میشه دلیلش و بهم بگی –

یلی بیزارم  اینا کافیه من از شما که غریبه نیستی دائی یه منم یه فامیل  من از ازدواج فام–

تی که توشم دربیام اونوقته که دست ازسرم برنمیدارن   خاندان پدرم دلشون میخواد بچه حال

زاینا وم ازهیچ کدنره منم ابا فامیل ازدواج کنن تا این ثروت ازخاندانشون بیرون  ونهاش
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ه که نمیخواستم اینا هرکدوم من و برای دپسرا گشتم برای این بو خوشم نمیاد اگه تا حاال مثل

 پسراشون نشون کنند یکیش همین پسر عمو علی 

 منظورت شهابه –

یه جوریه  دنمیا و گفت: منم زیاد ازش خوشم دآره دائی من ازاون متنفرم  سری تکان دا–

 م به برادرش میگفت دبا ازدواج تو با اون مخالفتی نداره خودم شنی ولی پدرت

 بله به خودمم گفت ولی اینم گفت منوط به نظر منه اگه مخالف باشم اونم مخالفه –

 خب تو چی جواب دادی –

 معلومه دیگه گفتم نه خندید و گفت: خیالم راحت شد –

تو با اون خوشبخت  چرا دائی جون دستی بر سرم کشید و گفت: چون آینده ات برام مهمه –

  دنمیشی خب بگو ببینم کسی هست که تو ازش خوشت بیا

 نه بابا من تونخ این جور چیزا نیستم فقط به درسم فکر میکنم –

ه عالمت بگیره درسته سرم و به شنیدم پدرت با یه کی صحبت کرده بتونه برات دعوت نام–

آب دربیاد احتمالش اره درست ازدمثبت تکان دادم و گفتم: همه چیز بستگی به این پایان نامه 

 آزمونش و قبول شدم البته منوط به پایان نامه اسرو بگیرم  هست بورسیه

پدرت خیلی دلش میخواد تو موفق بشی رو تو خیلی حساب باز کرده بنظرم به تو –

 چیه  وارتر از رضاس نظر خودتدامی

 بله همینطوره که شما میگی–

پس بهتره تمام تالشت و بکنی چون شنیدم گفت اگه موفق نشی کاری میکنه ازدواج کنی – 

 ائیدجدی میگی –

م شنیدم داشت به مادرت میگفت ولی به دو گفت: خو دادسرش و به عالمت مثبت تکان  

روی خودت نیار من مطمئنم تو موفق میشی خب کتاب وبزار کنار بلند شو بریم پائین همه 

یم که مهیار ددرحال بگو بخند بودائی دستم و گرفت و با هم ازپله ها پائین رفتیم  منتظرن 

تونه تورو ازحصارت بطرفمون اومد و لبخندی زد و گفت: گویا پدرمن تنها کسیه که می

بیرون بیاره با خنده گفتم: عزیزم توهم می اومدی میتونستی من و ازحصار بیرون بیاری 
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و سرش و انداخت پائین دائی نیشگونی ازبازوم گرفت و گفت: وروجک کم  شددوباره سرخ 

 یلی با حاله دائی پسر من و اذیت کن خندیدم و گفتم: خ

 جدا" –

جدا"خب بقیه کجا هستند مهیار به حیاط اشاره کرد و گفت:  همه  گونه اش و بوسیدم و گفتم:

 جمع شدن

با صدا خندید و یه اصطالحی گفت که من متوجه نشدم  گلشون کم بود که اضافه شد – 

ازبازوش کشیدم و گفتم: آی صبر کن ببینم چی گفتی من نفهمیدم دائیم خندید و گفت: 

 منظورش همون باحال بودن خودمونه

ائی اوه اوه  میر غضبم که اون جاست دائی گفت:میر غضب دباحالی ازخودته پسر  آهان – 

 دیگه کیه 

 پسر بزرگت –

 منظورت کامیاره سرم و بعالمت مثبت تکون دادم–

با نزدیک شدن او ؟ وما" چرا به پسر من میگی میر غضبداوال" اون پسر کوچکه منه – 

ورتم و بطرف دیگه ای برگردوندم مهیار نگاهی به من بعد به جوابی ندادم بی تفاوت ص

پدرم با دیدنم من و کنار برادرش انداخت و گفت: میای بریم بیرون با لبخند جواب مثبت دادم 

 خود نشاند و گفت: چه کردی دختر چیزی باقی نزاشتی بمونه 

د دورو برو نگاه همش و که من نزدم  نصفش و کامیار زده چندتاشم شاهین و احسان  بع–

تو جواب  دکردم و گفتم: شاهین و نمیبینم  پدرم سری تکان داد و گفت: مادرش بهش برخور

 رد دادی مجبورشون کرد برن

 ازشاهین بعیده بره اون گوشت شکار و ازدست نمیده همون لحظه صدای زنگ بلند شد– 

م و دادنده بلندی سر باور کن خودشه بلند شدم و بطرف درحیاط دویدم  با دیدن شاهین خ-

 گفتم: میدونستم برمیگردی 

 با اومدنم گور خودم و کندم  مامان بفهمه خفه م میکنه–

چیه دختر عمو نیشت باز –آی ما هم هستیم  با دیدن شاهد و شاهرخ خنده ام بلند تر شد – 

 شد هرکی ندونه میگه بله
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 بچه پرو چی بله – 

 حاال –

 زهر مار ازکباب خبری نیست–

 ِا رخساره اذیت نکن این همه راه اومدم کباب بخورم – 

 کارد بخوره به شکمت نمیگه اومدم تو رو ببینم میگه اومدم کباب بخورم–

ید ضربه ای تو سینه اش کوبیدم و گفتم: تتون خوردنی اجف اریدن دست کمی ازکباب توهم– 

شاهین گفت: به دل نگیر بچه  خیلی وقیحی شاهرخ  خندید و با حالت دو بطرف پدرم رفت

منم خندیدم و با هم بطرف اس دیگه یه چیزی گفت نگاهش کردم  دوتا برادر زدن زیر خنده 

زیر نظر گرفته بود  کنار پدرم ار افتاد که با دقت من و شاهین یبقیه رفتیم نگاهم به کام

 نشستم و به او که با بقیه احوالپرسی میکرد چشم دوختم 

 شاهین چیه متعجب به پدرم که این جمله رو توگوشم گفت نگاه کردم نظرت راجع به –

 درچه مورد–

اگه ازت خواستگاری کنه جوابت چیه اخمی کردم و گفتم:خواهش میکنم پدرمن شاهین با – 

این جا هستند حاال چرا این و رضا هیچ فرقی برای من نداره نه تنها شاهین تمام اینایی که 

 پرسیدید 

بلند شدم و گفتم: گویا من هرکاری میکنم شما یه  نش خیلی خوشحال شدیدومآخه دیدم ازا–

جور دیگه برداشت میکنید همون بهتر که  برم سر درسم دستم و گرفت و بلند گفت: معذرت 

االن اختم پائین و گفتم:خواهش میکنم دمیخوام با این حرف همه به ما چشم دوختند سرم و ان

 بدید برم اتاقماصال" نمیتونم بمونم  اجازه 

 فکر نمیکردم ناراحت بشی– 

 نشدم – 

پس بشین همین جا به ناچار کنارش نشستم  دستش و دور شانه ام انداخت و نزدیک گوشم - 

 گفت: توکه نازک نارنجی نبودی 
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نیستم ولی نمیدونم شما چه اسراری دارید من و به ناف یکی ازپسرای برادرتون ببندید بابا –

ش اینه همین مش رحیم خودمون و میگرتم بلند خندید و گفت: چه حالل نگران نباشید آخر

زاده هم هست با دیدن مش رحیم و بیل تو دستش بلند خندیدم پدرم خندید و سری تکان داد 

 دائیم گفت: چیه خانم به چی اینطوری میخندی

برو به ه چشماش و کمی تنگ کرد با اشوهر آینده ام ودیدم نیشم باز شدهیچی دائی جون – 

مش رحیم اشاره کردم اونم خندید و گفت: بال نگیرت دختر به این بنده خدا هم رحم نمیکنی 

 دختر زرنگ یعنی من هیچ فرصتی و ازدست نمیده–

 بله –رخساره  به شاهین نگاه کردم – 

به گیتار اشاره کرد سری به عالمت مثبت تکان دادم و بلند شدم و کنار گوش ؟آماده ای –

قبل از  : اگه بازم چیز دیگه ای بهم نمیبندید برم پیش شاهین با لبخند بدرقه ام کردرم گفتمدپ

 بله –این که به او برسم خدمتکارمون صدام زد 

 تلفن با شما کار دارن–

 کیه؟– 

یه آقایی به اسم شایسته میگن کار مهمی دارن با شنیدن این اسم همه سکوت کردن و به - 

 من چشم دوختن پدرم خندید و سری تکان داد  دستی تو موهام کشیدم و گوشی و گرفتم

دیونه الو -ازپشت تلفن نمیبینتت خوشگلی همه خندیدن  :رخساره  به شاهرخ نگاه کردم – 

 دنه استا-.......-خواهش میکنم بفرمائید -...........-نم شما چطورید ممنو-..........-سالم 

نگاهی به ساعت انداختم وگفتم:صبح که امتهان دارم ولی  این چه حرفیه امرتون و بفرمائید

اونی که گفته بودید و انجام دادم ولی -...........-و میتونم بیام حاال مشکلش کجاس دبعد از 

این چه حرفیه -.............-چشم سه اونجام -..........-ری بکنم مورد دوم و نتونستم کا

 انگهدار .دبزرگوارید خ-............-خوشحال شدم 

 چیه چرا همه زل زدید به من شاهرخ چشمکی زد و گفت: کیه ناقال خبریه -

 برو دیونه استادمه –

 چند سالش هستِا این استاد شما به همه دانشجو ها این وقت شب زنگ میزنه حاال –

 امپی تریشم حساب کنی شصت سال چطور میخوای بفرستم خواستگاری تو – 
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خوبن من مسناش و بیشتر  نه قربونت نگه دار برای خودت کم سن و ساالش برای تو–

 خندیدم و گفتم: زهر مار کنار شاهین نشستم و گفتم: خب چی میخوای بزنی  ترجیح میدم

کرده به رخساره باشه بازم میخواد الهه ناز و بخونه شاهرخ گفت:الزم نهرچی تو بگی –

اصل کاریه رو بزن اونی و که من دوست دارم شاهین به  من نگاه کرد با تائید من شروع 

م یه دمنم حسابی گرم شده بو دنگ بود درست به اوجش رسیده بوهنیمه های آبه زدن کرد 

دودستش و به بیلش تکیه داده بود و لحظه چشمم افتاد به مش رحیم نزدیک پدرم ایستاده بود 

با آهنگ سرش و تکون میداد با دیدن اون تو اون وضعیت نتوسنتم خودم ونگه دارم و زدم 

 سوژه خنده من شد پدرو دائیم  زیر خنده همه رد نگاهم و دنبال کردن اول نفری که متوجه

 به هم نگاهی انداختن و بلند خندیدند 

به ما هم بگو پدرم درمیان خنده گفت: عشق دوران کوفت به چی اینطوری میخندی –

انداخت و گفت: به به تبریک  جوونیش و دیده  شاهرخ نگاهی به مش رحیم و بعد به من

باشه باشه   من باید آخرهمه مطلع بشم بی معرفت حاال میگم خانم به پای هم سنگ پا بکشید

که من و انداخت  اینطوری شداصال" ازت توقع نداشتم لحن طنز آلود او همه رو به خنده 

بعدازخوردن شام خوندن منصرف شدیم و شاهرخ مجلس و دست گرفت  ادامه شاهین از

منم به اتاقم رفتم صبح ساعت هفت ازاتاق بیرون هرکس گوشه ای رفت تااستراحت کنه 

م که متوجه درفتم بدون این که سروصدایی ایجاد کنم ازخونه بیرون زدم تازه سوار شده بو

ار و کامیار شدم با بوقی که زدم نظرشون و جلب کردم شیشه رو دادم پائین و گفتم: کجا مهی

 میری

 با کامیار میریم چند جا کار داره – 

 بیا میرسونمتون–

 نه مزاحم تو نمیشیم– 

 بیا تعارف نکن تا جلوی دردانشگاه با من بیاید بعد ماشین و ببرید به کارتون برسید– 

تا هفت هشت تو  کردم و گفتم: اصال" ازتعارف خوشم نمیاد من امروزاخمی نه نه برو  – 

اخت  مستقیم داو نگاهی به برادرش ان دانشگاه کار دارم نیازی هم به ماشین ندارم بیاید باال

به برادرش خیره شدم ولی او حتی نیم نگاهی هم به من ننداخت فقط سرش و تکانی داد و 

درپشت و باز کرد و نشست  مهیار همین که نشست کمربندش و بست و گفت: پس لطفا" 

ماشین  مثل دیروز رانندگی نکن چیزی نمونده بود سکته کنم خندیدم و گفتم: باشه پسر شجاع 
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آوردم وقتی مقابل دانشگاه رسیدیم مهیار متعجب به سردردانشگاه نگاه کرد و و بحرکت در

 گفت: دولتی میخونی

 آره ایرادی داره – 

 م و گفتم: چرا  فکر نمیکردیدنه فقط فکرش و نمیکردم درست خوب باشه خندی–

وما سرخ شد و گفت: یادم دچیزا باشی چشمکی زدم و گفتم: ازکازاین بچه  خب میخوره– 

بلند خندیدم و گفتم: قربونت بشم که تو چقدر خجالتی هستی  مدارک تو داشبورده   رفت

 خداحافظ.

 رکساره-

 خندیدم و گفتم: رخساره نه رکساره حاال جونم  دوباره سرخ شد و گفت: ازت ممنونم-

پشت رل نشست  دکامیار  که پیاده شده بوخواهش میکنم بای کیفم و برداشتم و پیاده شدم – 

رف دردانشگاه راه وقتی بط نگاهی به  من انداخت و  با سرعت ازم فاصله گرفت و نیم 

جوهایی که این صحنه رو دیده بودن به من ثابت بود اهمیتی ندادم و وارد شنافتادم نگاه دا

تا روز عروسی  رضا دیگه م  ساعت شش گذشته بود که کارم تو دفتر شایسته تموم شد دش

کامیار و ندیدم دائی و مهیار هم گاهی یه ساعتی سر میزدن و میرفتن ازمادرم شنیدم که اون 

ترتیب کار اقامتشون و داده بود یک ماهی که کامیار زودتر از اینا به ایران اومده بوده 

از عروسی توهمین چند وقت هم به کمک پدرم یه خونه  خوب پیدا کرده بودند روز قبل 

مهیار و سامیار خونه ما بودن ازمهیار شنیدم که میخواد برای خرید کت شلوار بره چون منم 

قصد خرید داشتم سه تایی با هم رفتیم  نزدیک ده بود که من و به خونه رسوندن و خودشون 

رفتن پدرم وقتی دید من چند دست لباس دخترونه و کیف و کفش گرفتم ازخوشحالی چیزی 

بال دربیاره دراصل اونا رو گرفته بودم تا  برای دیر رفتنم  چیزی بهم نگه ولی  دبونمونده 

خودش یا به قول  دخترال ثم ده خدا فکر کرد من برای دلخوشی اون میخوام ازاون به بعدبن

روز عروسی تا بعدازظهر تو اتاقم مشغول درس خوندن بودم وقتی پدرم با  اس بپوشم آدم لب

ق شد ازترس جیغی کشیدم نگاهی به ساعت انداخت وگفت: تو نمیخوای عصبانیت وارد اتا

 حاضرشی 

 مگه ساعت چنده–

 چهار گذشته– 
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 ای وای چرا زودتر صدام نکردید – 

 معلومه تو داری چکار میکنی هیچ –

 ا امتهان دارم داشتم درس میخوندم دمیبینید که فر–

 منتظره  حاال میخوای چکار کنیرت تو باغ ددرس میشدی نمیشد براامروز بی خیال یه –

هیچی میخوام چکار کنم ازقبل وقت آرایشگاه گرفتم شما و مامان برید منم به موقع خودم – 

 و میرسونم 

 یعنی میخوای تا لواسون تنها بیای–

 مگه بار اولمه پدرمن برید رضا گناه داره تنهاش نزارید  قول میدم به موقع بیام-

ت اگه دیر کنی درضمن لباسی که دائیت گرفته تنت میکنی خیلی خوب فقط وای به حال– 

چشم بفرمائید منم حاضر شم وسائلم وازقبل توماشین گذاشته بودم ساعت هفت ازاون –خب 

ماشین و وارد پارکینگ کردم و جا زدم بیرون وقتی به درباغ رسیدم هشت و نیم گذشته بود 

 کجایی پس –پیاده شدم و با پدرم تماس گرفتم 

 ی پله ها منتظرم باشید ازباال میامجلو–

 متوجه نمیشنم توتوی خونه ای– 

 بله تازه رسیدم – 

نگاهی تو خیلی خب عجله کن جشن تموم شد  فورا" به طبقه باال رفتم پالتوم و درآوردم –

ای جلوی آینه مشغول برانداز  آینه به خودم انداختم بقدری تغییر کرده بودم که چند دقیقه

به خودم اومدم چند تا نفس عمیق کشیدم  دبع م نمیخواست نگاه ازچشمام بگیرم دلم بودم خود

پدرم متحیر پائین پله ها خیره شده بود بهم و  ه ها رفتم و آروم ازاونا پائین رفتم لو بطرف پ

پلک هم نمیزد  نگاهم و دورتادور سالن گرداندم اولین نفر چشمم به کامیار افتاد که با 

که بطرف پله ها میدوید  یزی نشسته بود ونگاهش به من بود با دیدن رضا خانواده اش دور م

ن طرف چشم دوختن پدرم دستش و برای گرفتن دستم پیش آورد  حاال رودروی همه به ای

 هم ایستاده بودیم 
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مرا به –خودتی رخساره لبخندی زدم  و گفتم: اینقدر تغییر کردم که دخترتون و نشناختید –

سینه چسباند و گفت: خیلی زیبا شدی دختر اصال" فکرشم نمیکردم خندیدم و گفتم: شما 

 تعریف نکنید کی تعریف کنه 

 پدرمن به ما هم اجازه میدید  لبخندی زدم و این بار درآغوش رضا جا گرفتم–

 سه ای رو موهام زد و گفت: ممنونم وای حاال منشی بوداشی خوشبخت بتبریک میگم دا– 

باید رعنا رو ول کنم بچسبم به تو کسی بهت نگاه نکنه پدرم دستش و دور بازوم انداخت و 

گفت: بیخود تو برو پیش عروست خودم حواسم به دخترم هست  رضا با خنده تعظیمی کرد 

با رفتن رضا دوتا عمه هام اومدن هرکدوم با دیدنم کلی قربان صدقه و ازمون فاصله گرفت 

با تعجب به ما چشم دوخته بودند گویا منتظر بودند ببیند این دختر تازه  ام میرفتند حاضران

پدرم مرا بطرف میزی برد که چند تا زن وارد کیه که اینطور مورد توجه همه قرار گرفته 

 ن ما همه به احترام پدرم ایستادند دبا نزدیک شو مرد جا افتاده  نشسته بودند 

ری و همسرشون و ایشونم جناب دکتر شایسته و معرفی میکنم ایشون جناب مهندس مختا–

 همسر محترمشون خانم  کریمی 

 سالم خوشبختم –

با هرچهار نفر دست دادم  زیبا هم دخترم رخساره دختر جناب دکتر آقای مهندس این –

مردی که پدرم دکتر خطابش کرد نگاه تحسین آمیزی بهم انداخت و گفت: ازپسرم  توصیف 

وقتی به پدرم نگاه کردم  نم ولی تصور نمیکردم تا این حد زیبا باشدشنیده بو زیادایشون و

 متوجه منظورم شد گفت: آقای دکتر پدر استاد راهنمای تو هستند 

 آه شرمنده به جا نیاوردم حال ایشون چطوره–

 عالی دخترم خودشم همین جاست – 

ای برد و به  یگهدخوشحال شدم زیارتتون کردم خواهش میکنم بفرمائید پدرم من و سرمیز –

رفی کرد وقتی ازسر اون میز جدا شدیم شاهرخ اومد جلو تعطیم کرد و دوستای دیگه اشم مع

 دیدم و گفتم:دیونه  این چه کاریه میکنی همه دارن نگاه میکننده ما هم افتخار بدید خنبگفت: 

طرفی که د با اجازه عمو جون بعد دست من و گرفت و بنگاه کنند تا چشمشون درآ اینقد ر–

یی کشیدن با با رفتن سر میز پسر عموها عمه ها دست و هورا وستاشون نشسته بودن بردد



 
61 

شاهین  دهمه دست دادم شاهرخ من و به دوست دختراشون معرفی کرد تنها کسی که تنها بو

 گفتم: یارغار تو کو نیومده  دبو

د دیونه اش به ای بابا دخترعمو کی میاد با ما یار شه شاهرخ گفت: دروغ میگه خو–

و ببره خندیدم و گفتم: تو هیشکی محل نمیده منتظر دخترشاه پریون با اسب سیاهش بیاد این 

 این جا چکاره ای نمیتونی آستین برای برادرت بزنی باال

 برای من آستین بزنه باال باید  یکی -

 ها رضا داره اشاره میکنه برمیگردم ه بچباشه خودم امشب یه کاری براتون میکنم –

بیام خندیدم وگفتم: تواین فاصله کسی به تورم نمیخوره  کس بدرد بخوری  تمیخوای باها–

های خیره پسرعموها و عمه ها رو ندید گرفتم و به جایگاه عروس  نگاهدیدم خبرت میکنم 

 تغییر کردی داماد رفتم رعنا متحیر نگاهم کرد وگفت: وای دختر مثل ماه شدی چقدر

ازی کرد دمرسی عزیزم توهم ماه شدی خوش به حال داداش من شده رضا سرتاپام و بران– 

و گفت: بیخود نیست اونطوری میگشتی دختر هیچ فکر نمیکردم دخترونه ات اینطوری باشه 

هنوز تو شوکم گونه اش و بوسیدم و من و رعنا با صدای بلند خندیدم خودشم خندید و گفت:

 ه ه ام بهترنوبخاطر این رنگ و لعابه وگرنه پسرونت بشم  همه گفتم: قرب

 سالم –ببینمت رخساره بطرف مادرم برگشتم –

 سالم عزیز دلم الهی قربونت بشم  الهی فدات شم –

 خدا نکنه مامان- 

همه چشمشون داره  گاین دختر من عیب و ایرادی داره ندربیاد چشم همه اونایی که میگفت– 

 میترکه

 این چه حرفیه مامان – 

زن عموهات چطور نگاهت میکنند خدایا شکرت یادم باشه بگم مگه دروغ میگم ببین –

 بابات یه گوسفند بزنه زمین چشم نخوری 

 شلوغش نکن مامان دیگه اینقدرها هم اقرار آمیز نشدم –

 شدی مادر شدی راستی دائیت و دیدی–



 
62 

و گرفت و گفت: بیا زشته مادر همه  دیدم ولی هنوز وقت نکردم برم پیششون بازوم– 

چشمشون به تِو با مادرم بطرف میزی که دائیم نشسته بود رفتیم دائیم و پسرا با دیدنمون 

جلس خانم یه تنه حسابی کشید و کنار گوشم گفت: شدی نگین مدائیم درآغوشم ازجا بلند شدند 

غلو کردن مثل همید پیشونیم گردو خاک به پا کردی خندیدم و گفتم: خوشم میاد همه فامیل تو 

و بوسید و گفت: حقیقته عزیزم  به زن دائیم که متبسم نگاهم میکرد چشم دوختم و دستم و 

خند دستم و فشرد و به پسراش چشم دوخت مهیار زل زده بود به ببطرفش دراز کردم  با ل

حرف جا تو هپروتی  با این : ممن پلک نمیزد خندیدم و دستم و بطرفش دراز کردم و گفت

خورد وخودش و جمع و جور کرد و دست داد و حالم و پرسید سامیار سرتاپام و نگاهی 

با خنده نگاه از او گرفتم انداخت و دستم و فشرد وگفت:فکرش و نمیکردم این شکلی باشی 

طرفم دراز کرد و کامیار هم سرپاایستاده بود میخواستم بی تفاوت باشم ولی دستش و ب

 تاهی کردم دائیم صندلی کنار کشیدادم و تشکر کودبا نوک انگشت دست   کفت:تبریک میگم

م و کنارش دو گفت: بشین پیش خودم عزیزم چیزی نمونده با چشماشون قورتت بدن خندی

 نشستم

 بگو ببینم چرا دیر کردی – 

 تا چهار درس میخوندم تازه اگه بابا صدام نزده بود تا االن سر درسم بودم–

 فردا امتهان داری – 

 بله اصل کاری فرداست–

 پایان نامه ات و تحویل دادی -  

 بله –

 خب نتیجه–

 هنوز که هیچی استادم و ندیدم ولی گویا اونم این جاست – 

 رده بودیاستاد دانشگاهت مگه دعوتش ک–

 رش دعوت بودن اونم اومده منم تازه االن فهمیدم دپدرو مامن نه –

ریش خندیدم و گفتم: شوخی کردم دائی یشصت سالشه اونم امپی ت مگه نگفتی استادت-  

با همسن و سال آقا مهیار باشه  دبرای این که اونا گیر ندن اون و گفتم اگه اشتباه نکنم بای
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تک سرفه ای که کرد اون و به خود  بابردن اسمش بهش نگاه کردم ماتش برده بود سامیار

 پسره رو دیدی این–آورد  با لبخند نگاه ازاو گرفتم 

 کدوم پسره-

 شهاب – 

 نه مگه اونم این جاست –

 آره روپا بند نبود یسره ازهمه سراغ تو رو میگرفت–

 شه نمیدونم چی ازجون من میخواد  دامیدوارم نیست و نابو– 

حق داره دائی جون دست ازسرت برنداره سن و سال داراش محو تو شدن دیگه چه برسه –

م دا ابروش به پسر خودش اشاره کرد بدون این که نگاه کنم خندیبه کم سن و ساالش بعد ب

 وسری تکان دادم  

ام زد برگشتم ازدیدن استاد شایسته فورا" ازجا بلند شدم درخساره دخترم بطرف پدرم که ص-

 استاد سالم –

سالم رخساره خانم حال شما دستش و که بطرفم دراز کرده بود فشردم و گفتم: ممنونم –

آمدید  سرش و به عالمت تشکر تکان داد پدرم گفت: گویا دختر من حسابی شما خیلی خوش 

از کرد و گفت: اونی که من درو به زحمت انداخته  اینطور نیست او سرتاپام و با حالتی بران

نگاهم به دائیم افتاد که داشت شایسته رو شون باشه  لبخندی زدم فکر نکنم ایو اذیت کرده 

 ه گفت: معرفی نمیکنیدبرانداز میکرد  شایست

بله خواهش میکنم ایشون دائیم این خانم هم همسرشون هستند او با هردو نفر دست داد و – 

 محترمانه حالشون و جویا شد 

انگلیسی با چهارنفر استاد همسر دائیم و پسراشون فارسی بلد نیستند  او به زبان  دببخشی–

 برای فردا آمادگی داری-عارف دائیم اوهم کنار ما نشست  صحبت کرد با ت

تا حدودی چشماش و رو صورتم چرخاند و گفت: قبل از اومدن داشتم پایان نامه ات – 

  دومیخوندم عالی شده بو

واقعا" سری به عالمت مثبت تکان داد و گفت: راستش فکر نمیکردم دررابطه با مورد –

 دیگه  دآخر بتونی اون مطالب و بدست بیاری کارخودت بو
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 یبا" بله تقر–

 تقریبا" نش یعنی چی –

 یکم کنکاش تو اینترنت–

 آهان فقط اینترنت دیگه – 

درحد یه این مورد مطالب قابل ذکری نداشت باور کنید فقط اینترنت اونم یکم چون در–

 راهنمایی کوچک 

بله میدونم خودم قبال" اطالعات و سرچ کرده بودم درهرصورت امیدوارم نظر بقیه رو هم –

 خبری ازاون آزمایشگاه نشدجلب کنه  

 هنوز که نه – 

ا تائید ده بود و این و همه استاددیر جواب میدن ولی نگران نباش کارت فوق العاهمیشه –

 کردن حاال واقعا" قصد داری بری سوئد

 اگه نتیجه بگیرم بله میرم– 

 تنها یا خانواده هم همراهیت میکنند– 

 تنها – 

 نه نیستبرات سخت نیست  با لبخند گفتم:–

آه ببخشید یه لحظه این ظاهرت باعث شداز شخصیت اصلیت غافل شم نه به اون ظاهری – 

 :تو دوشخصیتی هستی تو دلم گفتم ومدی تو دفترم نه به حاالت با این تفاصیل میشه گفتکه ا

 دوجنسیتی ازاین فکر خودم خنده ام گرفت دو شخصیتی یا

 حرفم خنده دار بود–

رو چشمام ثابت موند  و بعد از جا بلند شد و گفت:  یه چیزی افتادم نه جسارت نکردم یاد– 

من مزاحم جمع فایملیتون نمیشم  بلند شدم و دوباره برای اومدنش تشکر کردم وقتی او دور 

 ید و گفت: بشین ببینمششد دائیم دستم و ک

 جونم دائی جون– 
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 با خنده گفتم : بله خودش بود داین بو داستا داستا– 

 دانشگاه باشه  دمیخوره استابهش ن-

 چرا هست اتفاقا" یکی از بهترین ها هم هست –

 فقط استادته دیگه –

 دصورتم و ازنظر گذراند و گفت: غلط نکنم این همون مهمون ویژه ای بومتوجه نمیشم –

اختم و گفتم: منظورتون چیه مهمون دکه پدرت منتظرش بود اینطور نیست گره ای به ابرو ان

 ؟ویژه چیه

د نگاهی رش نشسته بوددرو ماار پستگارت باشه به شایسته که حاال کنطرف باید خوا– 

 نه دائی جون چرا این فکر و کردید  انداختم و گفتم: 

آخه نگاهش جور خاصی بود  نفس راحتی کشیدم و گفتم: امشب یه نفر و پیدا کنید که جور –

نمیشه رخساره پسر نما امشب اینطوری جلوی همه  شخاصی به من نگاه نکنه کسی باور

باباشم بیاد خواستگاری ازمن جواب رد میشنوه  هطبیعیه بعدشم  این که سهلظاهر شده باشه 

 میشه بپرسم چرا ؟ –

برای این که من حاال حاال ها قصد ازدواج ندارم برای من درسم و کارم مهمترازاین -

 حرفهاست

باشه تاحاال  شکسی وکه باب میل اری خندیدم و گفتم: دل مندیعنی خودتم کسی و دوست ن– 

خدابه خیر بگذرونه بابام اومد همه دا نکرده پیدا کرد قول میدم اولین نفر شما رو خبر کنم پی

 بلند شو بیا رخساره –به پدرم چشم دوخته بودند 

 ییکجا بابا–

   نقدر سئوال نکنیزود باش دیگه ا-

 قرارمون یادتون رفت قرار شد من با این لباس یه گوشه بشینم و تکونم نخورم -

 خیلی خب حاال بیا این پسره روببین بعد برو بشین یه گوشه –

  کدوم پسره–

 د رسیپسر مهندس مختاری االن –
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 داره  خب این موضوع چه ارتباطی به من–

بالبخند گفت: برو دخترم شاید این یکی اونا فقط برای دیدن تو اومدن زود باش دیگه دائیم –

بلند شدم و بازوی پدرم و  دباب میلت باشه خندیدم و گفتم: من که چشمم آب نمیخوره ببخشی

ازبرابر هرمیزی که میگذشتیم نگاه ها متوجه ما و طرفی که   گرفتم و با او راهی شدم

یه پسر قد بلند   یق بشنقدمیرفتیم میشد کال" انگار اون جا جز من کسی نبود که تو کاراش 

ف رطبا او صحبت میکرد وقتی شایسته ب چشم و ابرو مشکی کنار شایسته ایستاده بود و

رعین حال دمانگاه کرد اوهم نگاهش و به سمت من دوخت چشمهای براق و گیرایی داشت 

ونم چرا ولی با دیدنش وحشت کردم  خودم و نباختم و به شایسته چشم دوختم دپرجذبه  نمی

وقتی مقابلشون رسیدیم پدرم گفت:اینم خندی که به روم زد باعث شد کمی آروم شم لب

دخترگریز پای من رخساره پسره سرتاپام و با نگاه خریدارانه ای برانداز کرد رخساره جان 

 س مختاری پسر یکی ازدوستان عزیزمندایشونم آقای مهن

همینطور خواستم با نوک انگشت راز کرد و گفت: منم ددستش و بطرفم سالم خوشبختم – 

ور نماند  دازچشم هردوی اونها  ی انگشتهام و محکم چسبید این حرکتبهش دست بدم ول

اختم و مستقیم نگاهش کردم خندید و گفت:تعریفتون و زیاد شنیدم ولی انتظار دابرویی باال ان

 نداشتم اینطوری ببینمتون 

شنیدی من چی بگم که خودم هرروز با  محمد جان تو فقط تعریفشایسته خندید و گفت:  

تو شوکم لبخندی به روش زدم و گفتم:به من بود با  دچشمام میدیدم هنوز ازاین ظاهر جدی

ختره نه پسر  پدرم چند دقیقه ای میشد دخواهان همون تیپ ظاهر میشدم چکارکنم که پدرم 

مه رو غافلگیر کردی اشتم نگاهت میکردم هدی دتنهامون گذاشته بود شایسته گفت: وقتی اوم

 ت دتا حاال کسی اینطوری ندیده بو

 نه استاد –

 ام کن این جا استاد و بزار کنار  خندیدم و گفتم: سخته ولی چشم دآه لطفا" سامان ص–

 آفرین تو حرف گوش کن ترین دانشجوی من هستی–

م دستش دوباره با دیدن ده مزاحمتون میشم هرسه به پشت سر نگاه کردیم شاهرخ بودشرمن– 

محمد ابرویی باال و گذاشت روسینه اش و تعظیم کرد  خندیدم و گفتم:جانم شاهرخ جان  

 بود و با دقت به ما دونفر نگاه میکرد انداخته 
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تشریف نمیارید به جایی که اشاره کرد نگاه کردم همه تو یه خط جان نثارتان منتظرند –

 صف کشیده بودند

 یدچرا اون بنده خداهارو به صف کشی– 

م ا قربونی کنند من و شایسته خندیدص انتخاب میکنی تببین کدوم یکی و برای رقمنتظرن – 

دستش و توبازوی من انداخت و رو به اون  گاه کرد .ولی محمد با بهت به اون طرف ن

مه ای به پهلوش زدم و لدونفر گفت: تمایل دارید شما هم میتونید به اون رده اضافه شید سق

 گفتم: معذرت میخوام پسر عموی من خیلی شوخه 

بااجازه بعد منو بطرف پسرا کشید کاراونا خب چرا میزنی بگو ویژه ان شرمنده آقایون –

جا وایمیستی  د شاهرخ ایستاد و گفت: توهمین تقریبا" نگاه همه رو متوجه خودشون کرده بو

 رکدوم که باب دل بود دستش و بگیره یکنمیبا اشاره من شروع به حرکت 

 کنن میدیونه بازی ها چیه همه دارن نگاه – 

وقتی سرجاش ایستاد با همین که گفتم زود باش ولی جون من من و انتخاب کن ضایع نشم –

دست بهم اشاره کرد برم جلو نگاهم و چرخوندم چشمم افتاد به پدرم انتهای صف اونا با کمی 

ص بود حسابی عصبی شده نگاه ازاو گرفته و آروم شروع به مشخ  دفاصله ایستاده بو

تمام پسرای فایملم به جز پسرای دائی و شهاب اونجا بودند و این برام جای  حرکت کردم

همه رو با دقت  ونست اون و انتخاب نمیکنم دتعجب داشت که شهاب نیومده بود مطمئنا" می

همه به شاهین که انتهای صف ایستاده  با قدمهای آهسته ازبینشون گذشتم ازنظر گذروندم 

بود نگاه کردن انگار همه منتظر بودن من  اون و انتخاب کنم کنار او لحظه ای ایستادم و 

ور دبه راهم ادامه دادم بازوی پدرم و گرفتم و برگشتم به پشت چشمکی زدم و ازشون  دبع

تظر بودم  یکیشون د و گفت: منداشت پدرم خندیدست و سوتشون همه جا رو بردای شدم ص

و گفتم:ازنگاهتون فهمیدم بخاطر همین افتخار این  و انتخاب کنی تا سرت  و ببرم خندیدم

و گفت: با کمال میل  ددور رقص و به خودتون دادم خندید و دستش و دورشانه ام حلقه کر

د نگاه کردم ولی بهتر نیست بایکی ازاون دوتا برقصی به طرفی که اشاره کر عزیزم 

 ه بودمنظورش محمد و شایست

وای نه ترخدا پدرجان من و معاف کنید اصال" تمایل به این کار ندارم حاال هم اگه ممکنه – 

 بشینیم کارتون دارم

 بی خیال رقص شدی– 
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 جانم عزیزم –وختم دازاولشم همچین قصدی نداشتم  گوشه ای نشستم و به او چشم – 

 منظورتون ازاین کارا چیه–

 خترمدوم کار دک- 

 وستانتون دآشنا کردن من با اون پسره و معرفی به – 

ختر خاندان پارسا والبته فروغی و ببینند داره همه دلشون میخواست تک دی دخب چه ایرا–

 که منم معرفیت کردم

دس مختاری خیلی حرفهایی نه مهنونم زرنگ تر از این دفقط همین لبخندی زد وگفت: می– 

اشت تورو ببینه که انگار بدجور چشمشون دوصلت کنه تمایل  دلش میخواد با خانواده ما

  توروگرفته

 پس من چی–

 متوجه نمیشم– 

 من دلم نمیخواد با اونا  وصلت کنم – 

 تو فقط با یکیشون وصلت میکنی نه همشون –

 خواهش میکنم پدرمن   لطفا" برای من مزاحم نتراشید  –

 ازش خوشت نیومد -

 هم یه جورایی خشک و عصا قورت داده است  اصال" هم ترسناکه–

رگ تهرانه این میتونه موقعیت فوق العاده ای برات زدخترجان پسر یکی از مالکهای ب–

باشه ظاهرشم که خیلی قشنگه تواین مجلس کسی به زیبایی اون میبینی اسم ببر  .حق با پدر 

و صورت کامیار ثابت ماندم نگاه پدرم و دنبال کردم و ر  دبود فوق العاده جذاب و گیرا بو

ازحق نگذریم اونم خیلی خوشگله هم خوشگه هم موقعیتش کم ازموقعیت این پسره نیست –

 ولی میدونم ازاون متنفری درثانی حرفی هم ازجانب دائیت نشده 

 یعنی اگه میشد قبول میکردید–
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سال تره ولی  رای دیگه اش کم سن ودآره من ازکامیار خیلی خوشم اومده با این که ازبرا– 

 ن چکاره استه تر هم موفق تره تومیدونی اودهم فهمی

ونم اونم یکی مثل مختاری خواهش میکنم فکر شوهردادن من و ازسرتون دنه نمیخوامم ب– 

رتون شوهر گیر میارید مگه مش بیرون کنید من نمیفهمم چرا دوره راه افتادید برای دخت

ه خنده من و دید اونم خندید و صورتم و ک دنگاهم کرد بعل پدرم او خودمون چشه رحیم

 بوسید و بلند شد 

به محض بلند شدنم با شایسته و ت دیونه میکنی دبلند شو دخترجان االن من وهم مثل خو–

محمد رودرو شدم او لبخندی زد و گفت: خوب دست همه رو گذاشتی تو پوست گردو این 

زدم و گفتم:این فقط به خاطر اینه که ی دطور که معلومه بین فامیل کم خواهان نداری لبخن

شدید دختر  داین خاندان با کمبوبین سی و شش هفت تا پسر یه من دختر ازآب دراومدم 

مواجه شده بلند خندید و گفت:ازدست تو خب بگو ببینم شاگرد زرنگ تو ازکدومشون خوشت 

بین من و پسر هیچ هم اونا نا برادرای من هستن  وگفتم:به چشم من همه او میاد اخمی کردم

 فرقی نمیزارن 

وختم نگاهش و دنبال کردم و رو دولی نگاهشون چیز دیگه ای میگه به محمد چشم - 

 آهی که ناخواسته کشیدم نظر هردو را جلب کرد صورت شهاب ثابت ماندم  

 وختم و گفتم: پسر بزرگ عمومه دشخص خاصی هستند به او چشم –

 شم پسر نگاه میکنه نمیتونید بگید اینم به شما به چ–

چون حاال نزدیک  دنه نمیتونم همش خداخدا میکردم این سمت نیاد  ولی بیهوده بومتاسفانه –

یبا تر شدی  به ناچار دستش و ما ایستاده بود  دستش وبطرفم دراز کرد و گفت: ازهمیشه ز

م و با دشیبوسه ای رو اون زد سریع دستم و ک ددم ولی دستم و رها نکرد واون و باال برفشر

نگاهم و چرخاندم تا بلکه پدرم و ببینم یا شدند ونفر تو صورتم دقیق دلباسم پاک کردم  هر

رضارو که ازشون کمک بخوام ولی جز کامیار هیچ کس و ندیدم یه لحظه نگاهمون درهم 

م ولی ای کاش می اومد ومن و ازدست این دیونه دنفر بوبا این که ازش متگره خورد 

 خالص میکرد

 خیلی دیر اومدی جایی بودی– 

 نگاه کردم و گفتم:سردرسم بودم فردا امتهان دارم  به او– 
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 نمیتونستی یه امروز بی خیال بشی,روز عروسی برادرت –

شهاب با گره ای که به ابرو -رد زرنگ دانشگاهش نبود قرار بود بی خیال بشه که شاگ– 

 این آقایون و به من معرفی کنیاخت اورا ازنظر گذراند وگفت: رخساره نمیخوای دان

به شایسته اشاره کردم و گفتم: ایشون آقای دکتر شایسته استاد دانشگاهم وایشونم آقای  – 

مهندس مختاری  او بدون این که به محمد نگاه کنه رو شایسته دقیق شد وگفت: منظورت 

 ادم داستاد راهنماته  سرم و به عالمت مثبت تکان 

ت بود  بقدری لحنش زننده انتخاب خود باید سن و سال دار باشه  تاستاد دتصورم این بو–

سرخ بود  چشماش مثل همیشه ناراحتم و به او دوختم   داشتم ازخجالت آب میشدم نگاهبود که 

گرفتم  دستی که بطرفم دراز شد نگاه ازاو من و شایسته بزنه  با چیزی نمونده بود سیلی به

و به من میدید فقط  زد و گفت:  افتخار این دور رقصلبخندی   دازدیدن کامیار خشکم ز

 بهش خیره شدم نمیدونستم باید چکار کنم

نمیدونی رخساره ازرقص متنفره  به او نگاه کردم و گفتم: وشماهم نمیدونی ایشون فارسی – 

یسته رم دست کامیار و گرفتم و رو به شانمیتونه صحبت کنه برای این که لجش و دربیا

عذرخواهی کوتاهی کردم و به همراه کامیار ازشون فاصله گرفتم انتظار داشتم حاال که 

ازشون فاصله گرفتیم دستم و رها کنه ولی این کارو نکرد و مستقیم بطرف جایگاه رقص 

رفت   وقتی چشم درچشم هم شدیم نگاهش دوباره مثل قبل بود گره ای به ابرو انداختم و 

اون جمع نجاتم دادید ممنون ولی بهتر نیست  تمومش کنید سری تکون داد ازاین که ازگفتم: 

 و گفت: نه اینطور فکر نمیکنم مگه خودت با نگاهت این و ازم نخواستی 

 چی؟ من ؟ کی–

دستش و دورکمرم انداخت و گفت: وقتی درمونده اطراف و با نگاهت سیر میکردی جز – 

من کسی و پیدا نکردی که تورو از دست اون پسره مست و الاوبالی خالص کنه غیر اینه 

 اگه اشتباه میکنم بگو نگاه پرنفرتی بهش انداختم و گفتم: متاسفانه همینه که میگی

حظه ای نگاهم به پسرا افتاد له ناچار با او همگام شدم  دستش و گرفتم و بپس شروع کن – 

که همه متعجب به ما دونفر نگاه میکردند خواستم نگاه ازآنها بگیرم که چشمم افتاد به پدرو 

 پدرم حاکی ازهمه چیز بودخندان نگاه مادرم که کنار هم ایستاده بودن و مارو نگاه میکردند 

 برگردوندم  چشمام و بستم و سرم و بطرف دیگه ای
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ی باش چند دقیقه چیزی ازت کم نمیکنه با تشر نگاهش کردم ولی تو نگاه اون چیزی دعا–

چشماش و رو اجزای صورتم لغزاند و رو چشمام ثابت ماند با این کار حس کردم داغ   دنبو

ختم بوی عطرخاصش مستم کرده بود حس خاصی دویگه ای دشدم فورا" نگاهم و به جای 

دونه اش دوختم سینه های برجسته اش حاکی از بود نگاهم و روسینه مربهم دست داده 

ورزشکار بودنش داشت ازنظر قد هم برعکس پسرای فامیلم که همه با من تقریبا" تو یه قد 

نگاهش   وختمدبودن او یه سروگردن ازمن بلند تر بود ناخواسته نگاهم و به صورتش 

برعکس محمد که وقتی بهش نگاه کردم ازش رست ددرعین پرجذبگی پرازمهربونی بود 

با این حال سعی کردم ازنگاهم زآرامش شد به او که خیره شدم تمام وجودم لبری وحشت کردم

با غضب نگاه ازاو میگرفتم   دتا نگاهم میکرمتوجه چیزی نشه  موضعم و حفظ کردم 

م شده رومادوتا خداخدا میکردم هرچه زودتر آهنگ تموم شه بتونم از اون جمع که همه چش

ام رسید  ولی او همچنان دست مرا مرقص ما هم به ات ,فرار کنم باالخره با اتمام آهنگ

م دستم و رها کرد و گفت: تصور نمیکردم یکی ت داشت  کمی که ازجایگاه دور شدیدردس

به تو همون تفنگ دست گرفتن بیشتر میخوره تا این کارا  با تشر مثل تو رقص هم بلد باشه  

هش کردم ولی او خیلی خونسرد نگاهی بهم انداخت و بطرف پدرش رفت  دائیم اومد نگا

جلو بوسه ای رو موهام زد و تو گوشم گفت: پدرسوخته ببین چکار کردی که این میر 

م و گفتم:ببخشید ولی بلند خندیدم سرم و به سینه اش تکیه داد و بلند شد دغضبم طاقت نیاور

 ضب شما همراهیم میکردی جای اون میر غ مترجیح میداد

 دیر نشده عزیزم بریم–

  واقعا"– 

بابا دستت درد ترخدا به ما هم مهلت بدید به شاهرخ نگاه کردم دوباره تعظیم کرد و گفت:–

نکنه خوب ضایمون کردی کلی پزت و پیش دوست دخترم داده بودم خندیدم و گفتم: برو 

 دیونه تو چرا با دوستت نمیرقصی 

بره با کلفت مش باقر برقصه من و دائیم با  باید کور باشه تورو ندید بگیرهابا آدم ای ب–

 دستش و آورد جلو و گفت: خان دائی اجازه میدید صدای بلند خندیدم 

 بله خواهش میکنم –

 کجا شاهرخ –

 بریم برقصیم دیگه –
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 برو مگه من مثل تودیونه ام –

گزیدم و گفتم: آره لب پائینم و  ای ای به خشکی شانس تو فقط چشم آبی ها باب میلتن–

ر دیونه ات راه انداخته بود نجات داد دخجالت بکش اون من و ازدست آبرو ریزی که برا

خندید و گفت: اتفاقا" داشتم نگاه میکردم به موقع به دادت رسید وگرنه جلوی استاد جونت و 

 خواستگار محترمت ضایع شده بودی 

 پس دیدی و جلو نیومدی–

واستی بکنم من که حریف شهاب نمیشم هرچی بهش میگیم بازم کار خودش و چکار میخ– 

 میکنه حاال هم بیا شاهین گفت ببرمت اون جا میخوان شروع کنن 

 انتظار ندارید که من امشب همراهیتون کنم–

 چرا اتفاقا" زود باش – 

 ه دفنم کنهده زندنه شاهرخ بی خیال من شید میخوای بابام جلوی همه زن–

قبال" اجازه ات گرفته شده زود باش اینقدرم ناز نکن من  پسر خاله مودبت نیستم – 

یم دوباره خندید دست شاهرخ و گرفتم و بطرف بچه ها که میندازمت رو کولم میبرمت دائ

لبخند به لب   خندی زد و گفت:خوش میگذره خانم نم لبددن رفتم شاهین با دیشداشتن آماده می

  داشت ولی ناراحت بود 

چیه پسر عمو کشتیهات و بیمه نکرده بودی خندید و گفت:نه دخترعمو فکر نمیکردم نیاز به -

 ه خب چی بزنیم شبیمه داشته با

به ارکس که هنوز مشغول زدن بودن نگاهی انداختم و گفتم:بهتر نیست با اونا حرف بزنید –

فتم: آی شاهرخ خان شاهرخ گفت: که چی بشه اونا به دین خود ما به دین خود خندیدم و گ–

 میخوای جشن قل من و بهم بزنی 

نه قرار موقع شام که اونا استراحت میکنند ما بزنیم کی جرأت داره با قل شما دربیافته –

 البته با همراهی تو

م اخمی که کردم میلت نیستی نمیتونم  شاهین گفت:چیه دیگه بابلطفا" بی خیال من شید – 

 ما خانوادگی حسودیم به دل نگیر  :لبخندی بزنه و بگه  دباعث ش
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د و ازتو بیشتر ازبقیه توقع دارم تو که اینطوری حرف بزنی وای به حال دیگرون خندی-

  گفت: شوخی کردم خب بچه ها بلند شید بریم رضا هم داره میاد

 تو نمیخوای یه دقیقه بیای پیش ما –

 بزور آوردیمش اصال" تو باید کنار زنت باشی این جا چکار میکنی  برو بابا–

 شاهرخ خان مثال" این خواهرمه –

 نمیخوایم بخوریمش که میخوایم برای شام آماده اش کنیم ما که بخیل نیستیم –

 قبل از اون میخوام خواهرم و یه جایی ببرم – 

 کجا داداشی–

خندیدم وگفتم:بی خیال شو برو –من برقصی  من که یه خواهر بیشتر ندارم نمیخوای با– 

 کنار عروست 

حالت قهر ازم فاصله گرفت سریع رفتم جلو دستش و گرفتم و گفتم:  یعنی نمیای باشه به–

 باشه قهر نکن 

 نه دیگه برو –

رضا جون من قهر نکن تو که اینطوری نبودی با ناراحتی نگاهم کرد و گفت: مگه من –

 نی مجلسم چه سوت و کوره چند تا خواهر دارم نمیبی

 دستت درد نکنه میگی برم مجلس گرمی کنم –

 نه ولی یه بار چیزی نمیشه–

دستم و تو بازوی رضا انداختم و بااو بطرف جایگاه رفتم چشم داداشی بخاطر تو باشه – 

شاهرخ دیونه با دیدن ما تو اون جایگاه شروع به سوت زدن کرد و نظر همه رو جلب کرد 

خندیدم  یت کردندوست دخترش و گرفت و به ما نزدیک شد بقیه هم از او تبع دست هم دبع

 و گفتم:بهتر بود به جای من ازاون میخواستی مجلست و گرم کنه 

خودته تو نمیومدی هیچ کدوم این جا پیداشونم نمیشد با عوض شدن داینا همش بخاطر وجو–

پیچ و تابش و بیشتر کن تا شاهرخ به من نزدیک شد و گفت: یکم آهنگ همه ریختن وسط 

 شتها بیشتر شها
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برو گم شو دیونه آبروم و بردی  به رضا مهلت نداد دستم و کشید و برد وسط  و با دست – 

رضا چند مرتبه رو بقیه رو به کنار هدایت کرد خودشم همراه من شروع به رقصیدن کرد 

ه افتخار عروس ود مدام میگفت بسرمون پول ریخت و شاهرخم که شیطنتش گل کرده ب

ماد آینده و داد بقیه رو درمی آورد وقتی روش و کرد بطرف دوست دخترش آروم خودم دا

میز کناری هم جایی وکنار کشیدم و بطرف میزی که مادرم و خاله هام نشسته بودن رفتم 

: چرا اومدی کنار که خانواده دائیم نشسته بودن زن دائیم من و به اسم خواند و گفت دبو

بود لبخندی زدم و گفتم: همونم بخاطر رضا رفتم من ازاین کارا خوشم  وق العادهرقصت ف

او به پسراش نگاهی انداخت و گفت: ما رقص ایرانی بلد نیستیم نمیاد شماها چرا نشستید 

تاحاال هم این رقص و ازنزدیک ندیده بودیم ولی خیلی جالب بود خوشم اومد هیکل تو انگار 

نمیدونستم منظورش ازاین حرف چیه بخاطر همین تنها ر رقص ها ساخته شده برای این جو

از بچه ها شنیدم امشب تو هم قراره بخونی مادرم فورا" خاله ام گفت: به لبخندی اکتفا کردم 

 توصورتم نگاه نکرد 

 من نه کی این و گفته –

از شاهرخ شنیدم تازه احسان میگفت اون شعری که تازه گفتی و خودت   میخوای بخونی –

ا دمادرم سری تکان داد و گفت: آره مبا نه خاله جون  کافیه این کارو بکنم پدرم میکشم –

ازه دلشم بخواد دخترش داین کارو بکنی که شر راه می افته خاله م گفت:چرا باید شر راه بن

  همچین هنری داره

 ددلش که میخواد ولی خوبیت نداره جلوی خواستگاراش این کارو بکنه اونا که رفتن بع–

 رم سمت میز شایسته و مختاری بوددهرکار دلش خواست بکنه نگاه ما

پسریه به خاله م نگاه کردم و گفتم:من درست نمی شناسمش تازه همین االن  چه جور– 

توی دانشگاهت ندیده بودی متعجب گفتم: مگه رم گفت: یعنی تو اون و دباهاش آشنا شدم ما

 تو داشنگاه ماست

ل شایسته توهمون داشنگاه تدریس میکنه گویا موقعیتش ازشایسته هم خیلی ثآره اونم م– 

 بهتره 

 خندیدم تحصیالتش چی هست به جای من مادرم گفت: دکتری داره ازدانشگاه لندن –

 به چی میخندی دختر –
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 میزنیهیچی مامان جون چرا –

 ختر خوبیت نداره بخنده دسنگین باش -  

م تو این کیسه رفتم یه گوشه نشستم مثال" جشن بی خیال شو ازاول جشن  کردینجون من –

 نمیتونم جم بخورم  برادرمه

 دلتم بخواد لباست تکه–

تا حاال موهام هیچ کس ندیده بود سخته  دلم که میخواد ولی حق بدید برای منی که– 

گفت: یعنی این  دمهیار که ازهمه به میز ما نزدیک تر بواینطوری جلوشون ظاهر بشم 

مه دستش و آورد جلو گوشه ای ازموهای دموهای خودته خندیدم و گفتم: آره موهای خو

 گرفت کشید دفرشده که روشونه هام ریخته بو

 یخواستم ببینم واقعیه یا نه همه ازکار او خندیدند آخ چکار میکنی خندید و گفت: م-

تو چه جوری این موهارو روسرت نگه داشتی فکر میکردم باید کچل باشی این بار خنده –

 ام بلندتر شد و گفتم : چرا فکر کردی باید کچل باشم 

 داری که ازاونا میزاری آخه همیشه ازاون چیزا میزاشتی خب منم تصور کردم مو ن–

وست داری بازم امتهان در دائی باور کن کچل نیستم ایناهم که میبینی موهای خودمه نه پس–

 کن 

 نه نه ممنون باور کردم–

ولی من امتهان میکنم   شاهرخ دست انداخت مشتی ازموهام و گرفت به عقب کشید و – 

 گفت: وای رخساره واقعیه خندیدم وگفتم: دیونه موهام و ول کن دردم گرفت 

 جدی جدی مال خودته –

نه مال بابامه خب موهای خودمه دیگه یه بار دیگه کشید و گفت:نه انگار جدی جدی –

 یم تو جز دسته تاسهاییراستکیه خب خدارو شکر همه فکر میکرد

 شاهرخ جان موهای دخترم و ول کن االن کنده میشه– 

 ای به روی چشم خب دخترعمو بلند شو بریم که وقت شامه – 
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 یام کجا ب–

 ابا بچه ها منتظرن بای –

 من نمیخونم شاهرخ پدرم مخالفه –

 بهت بگیم اونی که دوست داره رو  کی گفته مخالفه اتفاقا" خودش االن داشت میگفت– 

 رم نگاه کردم دبخونی متعجب به ما

 ولی نظر من و میخوای میگم این کارو نکن  ,برو از خودش بپرس  بعد–

نگاه کردم و گفتم: لی میرم پیش بقیه به پسرای دائیم ندارم و خودمم تمایلی به این کار–

نترسید کسی نمیدزدتون سامیار خندید و از جا بلند شد به  دشماها میخواید همین جا بشینی

اختم  اونم تکونی نخورد ه هم نندمهیار نگاه کردم اونم از جا بلند شد ازقصد به کامیار نیم نگا

به محض نشستن سرو کله شهاب پیدا شد  و به شاهرخ به همراه اونا بطرف بقیه رفتیم 

 اشاره کرد اونم به ناچار بلند شد و بطرف دیگه ای رفت اونم جای برادرش و گرفت

خوش میگذره دیگه  بوی متعفنی ازدهنش به صورتم خورد صورتم و بطرف دیگه ای – 

اه ازش گرفتم که فکر دیگه من کامیار درهم گره خورد فورا" نگاخودآگاه نگاه نم دوندبرگر

جوون ترها با دیدن  ای نکنه همون دفعه پیش مجبور شدم چند دقیقه ای تحملش کنم خیلی بود

شایسته و محمدم بودن طبق گروه گیتار به دست بلند شدن و به این طرف اومدن بینشون 

سنگینی نگاه شهاب که رو  زد و با کمی فاصله ازما نشست   یسته لبخندی به روممعمول شا

جلو نزدیک  دسرو سینه ام میچرخید داشت حالم و بهم میزد به شاهرخ اشاره کردم اوم

گوشش گفتم: میشه یه شال همرنگ لباسم برام گیر بیاری انگار متوجه منظورم شد چون با 

رفت چند دقیقه بعد با یه شال خوش دلخوری نیم نگاهی به برادرش انداخت و ازم فاصله گ

شال و اززیر موهام بهم نزدیک شد و گفت:اینم دستور ملکه خندیدم و تشکر کردم  رنگ

 انداختم و رو سینه ام و پوشاندم شاهین گفت: خب رخساره چی بزنیم

خودت میخوای بخونی هرکدوم راحت تری بزن اخمی کرد و گفت: مگه قرار نبود امشب – 

دم و گفتم: نه شاهین جان شاهرخ کنار گوشش چیزی گفت المت نه تکان داسری به ع....

چندتا که خوندن پدرم اومد جلو و اونم به عالمت تائید سری تکان داد و شروع به زدن کرد 

گفت: رخساره تو نمیخوای چیزی بخونی ابروهای محمد هردو به طرف باال مایل شد انگار 

گفت: اگه من  لبخندی زدم و گفتم: امشب نه اخمی کرد وه بود حسابی ازاین حرف جا خورد

 بخوام بازم میگی نه



 
77 

اره یه دیکم سرم درد میکنه کار بچه ها رو هم خراب میکنم شاهین فورا" گفت: ایراد ن–

 ه کوتاه بچه ها آماده اید عقط

د نه اونی که من دوست دارم و بزنید  همه به من  من به پدرم چشم دوختم پدرم کنار محم–

یکی کمه تو بزن منم نشست و گفت: شروع کنید شاهین گیتار وبطرف من گرفت و گفت:

شایسته   .........به سنتور اشاره کرد بلند شدم و کنار او نشستم و گیتار و ازش گرفتم

جلو مایل گویا اوهم انتظار این و نداشت خودش و کمی به  دده بوحسابی تو حرکاتم دقیق ش

شاهین شروع به زدن کرد و با نگاهش به من فهماند شروع کنم    بود خنده ام گرفته  کرد 

خیس عرق میشدم یا خجالت میکشیدم ولی برای منی که تقریبا" این کار باید باید اون لحظه 

این حرفها معنی نداشت انگار بچه ها بیشتر از من نگران بودن  وقتی شروع  دبو مهمیشگی

گرفت نگاه من و شاهین به هم بود   او با لبخند زدن و سالن و سکوتی فرا به خواندن کردم 

ضا اومد جلو کنارم نشست تکان سر  تشویقم میکرد ادامه بدم نیمه های آهنگ بودیم که ر

چشم دوخت تو صورتم و مانع این شد که نگاهم حرکت کنه چشماش پراشک بود من و 

حساساتی تر بود دشوارتر رضا خیلی بهم وابسته بودیم و این برای رضا که خیلی ازمن ا

دستش صدای دست زدنها به هوا بلند شد بود با پایان گرفتن آهنگ اشک اوهم سرازیر شد   

مبادا تا من برگردم به خواستگارات جواب مثبت و دور شانه ام حلقه کرد و تو گوشم گفت:

بوسیدم  بدی  این قول و بهم میدی بهش خیره شدم و گفتم: آره داداشی قول میدم  صورتش و

و گفتم: رعنا تنها ست برو پیشش  بوسه ای رو موهام زد و بلند شد منم گیتار وبه دست 

و کنار پدرم نشستم اوهم بوسه ای رو موهام زد و گفت: مثل همیشه  شاهین دادم و بلند شدم 

 ولی انتظار داشتم جدیده رو بخونی  دعالی بو

اجازه تون میرم لباسم و عوض کنم دستم و گرفت شرمنده اینم اسرار شما نبود نمیخوندم با –

 های عریان و سرو سینه امو گفت: چرا با چشم به شهاب اشاره کردم مدام نگاهش رو پا

تا جلوی دراتاق همراهیم کرد  با اخم سرش و به عالمت مثبت تکان داد و بلند شد  دمیچرخی

نده  وارد اتاق شدم یه ش و بپوشی دخترونه باشه با خدو گفت: فقط نری یه گل و گشا

تنم بیشتر ودرعین سادگی جلوه زیادی داشت بنظرم این تسارافون شلوار سفید سبز پوشیدم 

ش ازدست شیده بودند  ولی به خاطر پوجلوه میکرد چون فرم هیکلم بیشتر نمایان بو

قتی از اتاق بیرون رفتم پدرم همان جا منتظرم بود با دیدنم چشمهای هیز درامان بودم و

دائیم و پسرش همه برای صرف شام رفته بودن  هلبخندی زد و به من فهموند از لباسم راضی

نم  لبخندی زد و ددند دائی با دیکه داشتن وارد سالن غذاخوری میش آخرین نفرایی بودن

 گفت: عوضش کردی
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 اینظوری راحت ترم– 

نگاه گذرایی به کامیار  خیلی بهت میاد عزیزم بیا با ما بریم دستش و دور شانه ام انداخت – 

  که سعی میکرد نسبت به من بی تفاوت باشه انداختم  همراه آنها واردسالن غذا خوری شدم 

سرگرم صحبت بادائیم بودم همانطور هم برای خودمونیم غذا میکشیدیم که چشمم افتاد به 

نها جای شایسته  نگاهمون درهم گره خورد بازم لبخندی نثارم کرد و نگاهش و ازم گرفت ت

تازه نشسته بودیم که سروکله که ماسه تا به همراه شایسته و محمد نشستیم  دخالی یه میز بو

مهیار هم پیدا شد  و کنار گوش پدرش چیزی گفت که او بلند شد و با عذرخواهی جاش و به 

تو و رضا خیلی بهم وابسته اید اینطور نیست با لبخند پسرش داد مهیار نشست و گفت:

 تائید کردم گفت:  پدرت قراره مسافرت و بهت گفت؟و حرفش 

آره ولی من نمیام  گره ای به ابرو انداخت و گفت: جدی که نمیگی خندیدم و گفتم: چرا - 

شم رضا دوست نداره بدون اون دبعاتفاقا" کامال" جدی گفتم هنوز چهارتا امتهان دیگه دارم 

 نگفت  جایی برم اللخصوص شمال سری تکان داد و دیگه چیزی

 توازهمه پسرای فامیلت کوچکتری به شایسته نگاه کردم –

 بله–

 میشه بپرسم چند سالته – 

 ه کردم و گفتم: بیست و چهاربه محمد نگا–

 انشگاه ندیدم چه جوریه دمن تا حاال تورو توی – 

ن ووهمم شما هم تدکم سعادتی ازمن بوده ولی منم شما رو ندیده بودم امروز تازه متوجه ش–

  س میکنیدیرنشگاه تددا

برام جالبه که تاحاال  وسالی میشه که اون جا تدریس میکنیمدبله من و سامان تقریبا" –

دت نیاد او نگاهی به من باید دیده باشی یاشمارو ندیده  بودم شایسته لبخندی زد و گفت: 

بار شایسته انداخت و گفت: فکر نکنم آدم این چهره خاص و یه بار ببینه و فراموش کنه این 

ز داره به بلند خندید و گفت: تو چهره متفاوتی از این خانم و داری میبینی رخساره همیشه لن

اون و با  شه البته خودمن هم فقط یک مرتبها میشه اون و با این چشما دیده باندرت کسی پید

 اختم پائیندبا بلوز شلوار پسرونه خندیدم و سرم وان بارهم این چشماها دیدم ویه
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راستی اون روز  چه جوری اومدی دانشگاه منظورم اینه کسی تو رو رسوند یا خودت – 

اونم با موتور هردو  داومدی مهیار پیش دستی کرد و به جای من گفت: خودش اومده بو

 ن دخیره ش به من دمتعجب اول به او بع

 تکان دادم مثبت رم و بعالمت رخساره  سآره –

 توموتور سواری هم میکنی–

 که خیلی عجله داشته باشم بله این کارو میکنم هی اوقات گا– 

خب دیگه چه کارهایی میکنی این بارهم مهیار به جای من گفت: شکارهم میکنه  وقتی – 

 نشونه گیریش حرف نداره محاله خطا بره تفنگ دست میگیره خیلی ترسناک میشه 

  دخریدارانه بوبنده خدا همسر آینده تون به محمد نگاه کردم  بازهم نگاهش –

 فردا چه ساعتی امتهان داری به شایسته که این سئوال پرسید نگاه کردم و گفتم: ده- 

 امتهان فردا تو موفقیتت خیلی نقش داره آمادگی داری – 

من جواب نهایی و میزارم بعد از اعالن نتایج تا حدودی سری تکان داد و گفت: نشد دیگه –

 لبخندی زدم و گفتم: سعی خودم و میکنم استادیست نباشه خبری از نمره ن مثل همیشه

 قرار شد این جا نگی استاد – 

فکر نمیکردم این جا رو با دفترتون اشتباه بگیرید خندید وگفت:خوشم میاد درهیچ حالی –

 نت و ترک نمیکنیدحاضر جواب بو

رش رفت دارید اگه جسارت کردم معذرت میخوام بعد از اتمام شام شایسته پیش پداختیار – 

با خواندن اسمم مرا اذیتم میکرد   سنگینی نگاه محمددوتا برادر هم ازمون فاصله گرفتند 

 بله–ساخت  دمتوجه خو

 نگاهش به کامیار بود با اون آقا چه نسبتی داشتید – 

 پسر دائیم هستند –

میتونم یه سئوال  دببخشی خیلی بهم شبیه هستید اول تصور کردم باید خواهر برادر باشید–

 خصوصی ترازتون بپرسم 
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 خواهش میکنم بفرمائید –

 احساسی هم بینتون هست –

من و نشنیده  خیر نیست  نفس راحتی کشید و دوباره لبخند زد و گفت: امیدوارم جسارت–

راستش وقتی این همه خواهان و اطرافتون و میبینم اوی بود همین بگیرید فقط یه کنجک

تعجب داره تا حاال به یک کدومشون  یمن باشه کنجکاو میشه جاهرکس دیگه هم جای 

 جواب مثبت ندادید

همین دلیل با این چیزا  برای این که قصد ازدواج ندارم  من این جا موندگار نیستم به-

 نمیخوام خودم و پابند کنم 

 دارید برید سوئد ولی بعدازاتمام درستون که برمیگردید دبله ازسامان شنیدم قص–

  علوم نیست ممکنه موندگار بشم م– 

خیلی حیف شد حاال واقعا" تصمیم به ازدواج ندارید لحظه ای صورت جذابش و ازنظر -

 گذراندم و گفتم: خیر ندارم 

 اگه کسی پیدا شه که راضی شه همراهیتون کنه چی بازم مخالفت میکنید –

من درحال حاضر اصال" آمادگی ازدواج و ندارم لبخندی زد و گفت: پس میشه امیدوار بله –

 بده به نام خوانده شدم ادامه بود  چشمام و کمی تنگ کردم قبل از این که بتونه 

 جانم داداشی–شرمنده مزاحم شدم لبخندی زدم و ازجا بلند شدم –

 میخوایم حرکت کنیم  تو نمیای– 

 چرا عزیزم میام – 

 میشه یه خواهشی ازت بکنم –

 توجون بخواه –

 خودت رانندکی نکن–

چشم لبخندی زد و گفت: زود بیا بیرون منتظرت میمونم وقتی ازم فاصله گرفت محمدم – 

ازجا بلند شد و گفت:ازآشنایی با شما بسیار خرسند شدم امیدورام بازم مالقاتتون کنم بعد 
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برف حسابی نشسته بود فشردم و ازش جدا شدم دستش و بطرفم دراز کرد با لبخند دستش و 

ی هم رو سرم انداختم و ازاتاق بیرون رفتم سوئیچ تو کوتاهی پوشیدم و روسری آبی رنگپال

ا پارک کردم با ماشینم تو دستم بود فورا" به پارکینگ رفتم  و ماشین و مقابل ماشین رض

 ل ندادی رانندگی نکنی دیدنم گفت: مگه قو

ماشین و ازتو پارکینگ آوردم  لحظه ای به او که خیره نگاهم کرد چشم داداشی من فقط –

 دوختم 

میخوای دیونه ام کنی میدونی چقدر سخته بدون تو روزا رو بگذرونم خواهشا" جلوی اینا –

دستاش و باز کرد خودم و به سینه خندیدم و گفتم: برای منم خیلی سخته اشک من و درنیار  

بچسب به درست فکر ازدواجم ازسرت بیار بیرون خیلی مراقب خودت باش –اش چسبوندم 

اینا هیچ کدوم الیق تو نیستند برنگردم ببینم شوهر کردی رفتی خندیدم و سرم وبیشتر تو 

ریم من یو گفتم: من قبال" به یکی جواب دادم تا برنگردی هم جشن نمیگسینه اش فرو بردم 

اب دادی اخمی کردم و گفتم: ای بابا مش رحیم و به واز خودش دور کرد و گفت: به کی جو

 این زودی فراموش کردی بلند خندید و دوباره بغلم کرد 

قربونت بشم  مراقب خودت و رعنا باش سعی کن بهتون خوش بگذره درضمن سوغات –

 من فراموش نشه 

 مال هرکی فراموشم بشه مال خواهر گلم فراموش نمیشه  نگاهی به صورتش انداختم –

ک انگشتهام اشکهاش و پاک کردم و گفتم: جون من گریه با نو  دصورتش خیس اشک بو

 دنکن طاقتش و ندارم  بوسه ای رو سرم زد و گفت: برو بشین تو ماشین یکی و بفرستم بیا

 ر بگو تا آخر همون بیاد بگیرتدباشه پس بگو مش رحیم زود بیاد خندید و  و گفت:اینق –

صورتش و ن ماهی کلی هم هنر داره تازه بیلم داره دیگه چی میخوام دلتم بخواد مرد به ای– 

بوسیدم و بطرف ماشینم رفتم پدرو مادرم همان جا ایستاده بودن پدرم دستش و دور کمرم 

چشم  حلقه کرد و گفت: برای تو ازهمه سخت تره شما دوتا خیلی هم وابسته بودید به رضا

  دوختم داشت با سامیار صحبت میکرد

آره بابایی خیلی سخته  انگار قلبم داره کنده میشه من و رضا هیچ وقت جدا ازهم نبودیم –

 تحمل یه ثانیه هم دشواره 

احساساتی بشی به مادرم نگاه کردم چشماش پر اشک بود برای این بسه بسه به تو نمیاد –

 که حالش و عوض کنم خندیدم و گفتم:خیلی ضایع بود دارم نقش بازی میکنم
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پدرسوخته من و سرکار گزاشتی اشکم دراومد فکر کردم االن که سکته کنی خندیدم و – 

پدرم با خنده دستش و بلند کرد و یکی ندم ش رحیم نرسم چشم ازاین دنیا نمیبتا به م گفتم: من

تو شونه ام زد بغلش کردم و گفتم: قربونت بشم دیگه نوبتی هم باشه نوبت  شماست بری 

خواست بزنم که جا خالی دادم ولی سینه به سینه با  نشانه اعتراض خونه بخت مادرم به 

لحظه ای نگاهمون درهم گره کامیار دراومدم بازوهام و گرفت  و ازافتادنم جلوگیری کرد

 پدرو مادرم هردو اومدن جلو  خورد 

بابا زنگ بزنید به عشق من خودش و برسونه چیزی  آخگفتم:  یت نشدساره چیزرخخوبی –

 خودم نتوسنتم خودم و نگه دارم بلند خندیدم  دتموم کنم بعنمونده 

خودم و ازدست کامیار بیرون کشیدم و بدون توجه به او  مارو دست میندازی پدرسوخته –

این که پدرم دستش به من برسه رفتم  زابیلشم بیاره کلی کار داریم قبل  گفتم لطفا" بگید

کجا بریم جا چشمکی زدم و گفتم:بیا با ما بریم طرف ماشینم شاهین بادیدنم جلو اومد و گفت: 

خندیدم و گفتم: ممنون شماها برید با  خورد با من و من گفت: خب دنبال ماشین عروس 

 ماشین خودم میام 

 ل میخوای خودت بشینی پشت ر–

 ایرادی داره –

اشه بپسر زیاده ممکنه برات مزاحمت ایجاد کنن  لبخندی زدم و گفتم:ازتوجهت ممنون خب –

 خودم رانندگی نمیکنم دیگه برو رضا میخواد حرکت کنه لبخندی زد و ازم فاصله گرفت 

گونه هاش سرخ شد و سرش  دم و گفتم:جون رکسارهرخندیدم و به مهیار نگاه ک !رکساره–

گاهم کرد و گفت: مزاحمت پس پسرجان کارم داشتی  دوباره ن چی شد–و انداخت پائین 

 نیستیم اگه با تو بیایم

سرم و که برگردوندم ببینم کجا رو نگاه میکنه  پس سامیار کجاسمیشم  منه نیستید خوشحال– 

ن ثابت ماند اه به خشکی شانس اینم دنگاهم رو کامیار که با سامیار پشت سرم ایستاده بو

ت: رخساره جان  با پسرا بیای میخواد بیاد قبل از این که اونا حرف بزنن رضا اومد جلو گف

سوئیچ و بطرف مهیار  راحته باشه به ناچار سرم و به عالمت مثبت تکان دادم خیال منم 

گرفتم گفت: من هنوز گواهینامه ام و تغییر ندادم به سامیار نگاه کردم  کامیار با عصبانیت 

اومد جلو سوئیچ و ازدستم کشید و  سوار شد  بی حرکت ایستادم و به او نگاه کردم  سامیار   

رجلو رو برام باز کرد و گفت: بشین  اخمی کردم و درپشت و باز کردم سری تکان داد و د
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ماشین و  و کنار ماشین رضا برد رضا با بوقکامیار ماشین خندید و خودش جلو نشست 

بحرکت درآورد پسرای فامیل بیشتر از این که حواسشون به ماشین رضا باشه محو ماشین 

هی به من مینداخت و منم با تندی نگاه ازاو کامیار هم هرازگاهی ازتو آینه نگامن بودند 

ولی او بازم خونسرد نگاه دیگه ای بهم مینداخت باالخره بعد از ساعتی دور زدن  میگرفتم 

به همین خاطر ازماشین   دلم نمیخواست باهاش خداحافظی کنم جلوی درخونه رضا ایستادیم 

محکم بغلم کرد و پیاده نشدم ولی وقتی خودش اومد درماشین و باز کرد به ناچار پیاده شدم 

گفت: هیچ چیز به این اندازه برام سخت نیست شاید باورت نشه ولی پشیمون شدم ازاین که 

ه رعنا م و ازآغوشش بیرون کشیدم و گفتم:  بسه دیگه میدونی اگدزن گرفتم خندیدم و خو

بشنوه چقدر ناراحت میشه من برادر نازک نارنجی دوست ندارم  بعدشم مگه کجا داری 

همش دوازده ,مسافرتتم چقدر راهه  میری همین گوشه کنارایی دیگه مگه ازاین جا تا لندن

اگه امتهان نداشتم  فرودگاه می  وهم بزاری تموم شده برگشتی وردل خودم روزه چشم ر

ورمن حسابی دم که نمیشه امیدوارم بهتون خوش بگذره فکر منم نکن اومدم ولی چکار کن

شلوغه بعدشم خلوت شه مش رحیم هست جای تورو پر کنه درمیان گریه خندید و دوباره 

 بغلم کرد 

ریم با رعنا هم خداحافظی بدیگه زشته همه دارن نگاهمون میکنن قربون داداش گلم بشم –

مثال" من  تو چرا گریه میکنی–رضا بغلم کرد  ناراحت میشه  رعنا هم مثل کنم بده

 خواهرشوهرتم

هیچ وقت فراموش نمیکنم امیدوارم توهم وتوازخواهرم برام عزیزتری محبت هات   – 

 رضارو راحت کنی  لهرچه زودتر سروسامون بگیری و خیا

ت آره دبازبه روت خندیدم خواستی دست من و یه جوری بند کنی شوهرت بشه مال خو–

 و گفت: نه باور کن جدی گفتم رضا خیلی نگرانته خندید 

بیخود نگرانه فراموش نکنید اون دخترس و من پسره اونی که باید نگران باشه منم نه شما –

دست رعنا و رضا رو بهم دادم  حاال هم به سالمت بابا  ساعت دو شد مردم خوابشون میاد 

وار ماشین ها شدند منم دوباره با رفتن رضا و رعنا همه س  و صورت هردوشون و بوسیدم

سامیار مدام برمیگشت و من و نگاه میکرد مهیار هم که چشم ازم کنار مهیار نشستم 

این  و نگاهم و به بیرون دوختمولی به روی خودم نیاوردم  دبرنمیداشت خنده ام گرفته بو

وقتی رد میکرد کامیار بود که اونم حالش مشخص بود ه خیلی عادی برخووسط تنها کسی ک

وارد خونه شدیم ناخودآگاه آه ازنهادم بلند شد  کامیار که نزدیک من بود فورا" تو صورتم 
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بعد بدون این که منتظر من بعد رد نگاهم و دنبال کرد و رو شهاب ثابت ماند   دخیره ش

کنم به پشت ساختمان رفتم و  بمونه راهش و کشید ورفت منم بدون این که جلب توجه

م صبح شش بیدار شدم نگاهی دازدرپشت وارد شدم و به اتاقم رفتم دوش گرفتم وخوابی

اب انداختم جلوی آینه مقنعه ام و مرتب کردم لنزهام و گذاشتم و ازاتاق بیرون اجمالی به کت

 خوشبختانه جز بزرگترها کسی بیرون نبود رفتم 

 و دادند کنار مادرم نشستم و گفتم: چه خبر ازرضا سالم صبح بخیر  همه جوابم –

 تازه صحبت کردم  نیم ساعت دیگه حرکت میکنیم توخوب نخوابیدی–

 م خب من داره دیرم میشهدچرا اتفاقا" تا همین االن خواب بو– 

 نمیخوای چیزی بخوری – 

حیاط چشمم گوشه از خداحافظی ازخونه بیرون زدم  ددم و بعممنون اشتها ندارم بلند شنه –

سرجلسه مشغول به کامیار افتاد که داشت ورزش میکرد  بی اهمیت به او بیرون رفتم 

و با فاصله دنوشتن بودم که صدای آشنایی توجه ام و جلب کرد شایسته و محمد بودند هر

به روی خودم  شده بودمکمی ازمن ایستاده بودن و صحبت میکردند عجیبه تا حاال ندی

م که یکی گفت: سالم عرض میکنم دآخراش بو وختمددیدمشون نگاهم و به ورقم نیاوردم که 

تو کت و شلوار مشکی جذاب تر شده بود بدون این که  دخانم  سرم و بلند کردم محمد بو

جواب سالمش و دادم  و اطراف و نگاهی انداختم انگار متوجه  به آرومی لبخندی بزنم

سردوتا سئوال آخر گیر کرده بودم با هزار مصیبت  منظورم شد چون بالفاصله ازم دور شد

حل کردمش وقتی ازجا بلند شدم دیدم محمد کنار میز دست به سینه ایستاده و نگاهم میکنه 

سالن هم خالی بود  جلو رفتم و گفتم: واقعا" شرمنده ام اصال" متوجه گذشت زمان نشدم 

 لبخندی زد و گفت:ایراد نداره حاال چطور دادی

نبود برگه رو گرفت و نگاهی انداخت ازفرصت استفاده کردم و با رضا تماس ای بد – 

قربونت بشم تازه االن -........-فدات شم تو چطوری -............-اشی دادسالم –گرفتم 

این چه حرفیه خیلی مراقب خودت باش رسیدی -.........-امتهانم تموم شد شرمنده ات شدم 

نه عزیزم به رعنا هم سالم -........-نکنی  منتظرم فورا" تماس بگیر  رضا فراموش 

.....وای نه حرفشم نزن  بگو من نمیرم اونجا همینم مونده با اون -باکی؟ -........-برسون 

..........خداحافظ. -ممنونم عزیزم برو دیگه دیرت نشه -..........-دست به یقه بشم  پسره هم

 بله خیلی زیاد –دم خیلی به هم وابسته اید به محمد نگاه کر–
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 کجا میرهماه عسل –

 لندن سری تکان داد و گفت:بریم متعجب گفتم: کجا– 

دفتر سامان کارت داره   وقتی با محمد ازسالن بیرون میرفتم  بعضی از دانشجوهایی که – 

با اون جا بودند جور خاصی نگاهمون میکردن بی اهمیت به آنها به دفتر سامان رفتیم 

 سالم استاد–دیدنمون از جا بلند شد 

 سالم خانم پارسا حالت چطوره– 

ممنونم با من امری داشتید لبخندی زد و کفت: نیومده میخوای دربری بشین دخترجان –

 کارت دارم برادرت رفت

 تو فرودگاهن – 

نزنی زیر گریه –پس نتونستی بری بدرقه لبخندی زدم و سری به عالمت نه تکان دادم –

وخوب شناختم  اونم خندید و گفت: میدونم دیگه توی مغرورخندیدم وگفتم:کی من محاله 

 دیشب خوب استراحت کردی 

 بله ممنون –

 چرا دوباره این لنزها رو گذاشتی–

متوجه اینطوری راحترم لبخندی زد و گفت: محمد جان چرا نمیشینی با این حرف من و – 

سامان روبه کرد به روی خودم نیاوردم و نگاهی به ساعت انداختم  او که خیره شده بودبهم

 روی من نشست و چند تا برگه به دستم داد 

عد به او انداختم و کلی نداری داری  نگاهی به برگه ها بشمتوی دستور زبان انگلیسی که –

 یمیخوام اونا رو برام ترجمه کنداره برای چه کاری باشه خندید و گفت:گفتم: بستگی 

گفتم: چشم ولی ممکنه با همون خنده گفت: آره تو میتونی سری تکان دادم و من؟ – 

 میتونی  سعیت و بکن م و برید و گفت: ایرادی نداره تاجایی که........حرف

 چشم برای کی میخواید – 

 فهمیدم کارش این نیست ا بهش نگاه کردم هنوز داشت میخندید دفر–

 فقط این نیست درسته –
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م: درخدمتم  نگاهی به محمد انداخت و بعد برگه هارو روی میز گذاشتم و گفت  نیستنه –

ارم  سعی کردم خودم و نبازم  با دچهره جدی به خود گرفت و گفت: خبر خوبی برات ن

 ؟ همان حالت گفتم: خب 

خب نداره بورس سوئد ازدستت رفت آه ازنهادم بلند شد ولی بازم خودم نباختم لبخندی زدم -

 گفتم: ایراد نداره بازم هست و 

یه چیز دیگه توبهترین دانشجوی این دانشگاهی با لبخند گفتم: این که تعارفه اصل آره –

 مطلب 

نه تعارف نیست نمراتت  این و میگه نه که من بخوام این و بگم بخاطر همین تو به همراه –

 کجا؟ –یه دانشجوی دیگه بورس  آکسفورد شدید انگار اشتباه شنیده باشم 

 لندن دانشگاه آکسفورد  -

 اه به خشکی شانس –

و گفتم: دیگه برام فرقی نمیکنه با اخم گفت: میدونی چقدر  خوشحال نشدی؟ نگاهش کردم–

 تالش کردم نفراول تو باشی اون وقت میگی برات فرقی نمیکنه 

 ازتون ممنون ولی فکر نکنم پدرم این اجازه رو بهم بده –

م  فکر و ذکرش فرستادن تو به سوئد بود این که بهتر ازاون جاست آخه چرا پدرت که تما–

 دانشگاه خیلی معتبریه

رم به این دلیل تمایل داشت من دبله میدونم استاد ولی  عموی من تو سوئد زندگی میکنه پ–

برم اون جا کال" مخالف اینه تنها جایی برم همین که تا دانشگاه تنها میام کلیه  خندید و گفت: 

فامیلت همینطوری بودن   لدیشب متوجه شدم چقدر رو تو حساسه نه تنها پدرت کآره 

ارم که کم نداری با ابرو به محمد اشاره کرد  توجهی نکردم و گفتم: من به این چیزا دطرف

 اهمیتی نمیدم استاد من فقط به درسم فکر میکنم  حاال این قطعیه؟

نتایجی که تو آزمون ها به دست آوردی  مال اون یکی نه ولی مال تو آره اونم بخاطر  -

 خوشبختانه زبانتم که خوبه و مشکلی نداری چند وقت کالس رفتی 

همینا کمک کرد تا زبانم خوب بشه سری تکان داد و از هفت سالگی سه سالم سوئد بودیم –

 گفت: این خیلی کمکت میکنه حاال میخوای چکار کنی 
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 ه ببینم چی میگ ید با پدرم صحبت کنمنمیدونم اجازه بد–

ن نیست لبخندی زدم و گفتم: به شانس دتوکه نباید مشکلی داشته باشی مگه دائیت مقیم لن–

من   دیگه خیر کارهای اقامتشون و این جا انجام دادن سری تکان داد و گفت: میخوای من 

 با پدرت صحبت کنم خندیدم و گفتم: پدرم جز من به حرف هیچ کس گوش نمیده

 میتونی یه کاری بکنیپس ز دست تو ا– 

  تونستن که بله راستش خودم مرددم – 

 پس اول با خودت کنار بیا  من فردا جواب میخوام -

 به همین سرعت –

 بله  فکرات و بکن اون برگه رو هم ترجمه کن برام بیار فردا بعدازامتهانت میبینمت–

ری تکان داد و گفت: آره ارم ولی چشم ساعت ده میام  خوبه  سداستاد من فردا امتهان ن– 

 دیگه میتونی بری  اونا رو هم ازچشمات دربیار حسابی خون انداخته 

محمد و سامان هردو ازجا بلند شدند   با خداحافظی کوتاهی ازاتاق  اینم چشم با اجازه –

بیرون رفتم  وارد حیاط خونه که شدم برگه ها رو درآوردم و نگاهی انداختم پنج تا برگه بود 

را این و داد این و ترجمه کنم نمیفهمم سامان چباید قید امتهان پس فردا رو میزدم و میشستم 

صفحه بعدی و آوردم  همی باشه که خواسته من این کارو بکنم من ترجمه کنم باید چیز م

م همانطور هم نگاهم به برگه ها بود که دداشتم میخواندم و راه میرفتم دروباز کردم وارد ش

محکم با یه نفر برخورد کردم و برگه ها ازدستم افتاد  نگاهی به برگه ها که روزمین پخش 

ختم و ه غضبناک  کامیار  تکانم داد  گره ای به ابرو انداشده بود و بعد به مقابلم انداختم چهر

نمیتونی جلو  تکب شدم که همه جا تو باید روبه روم ظاهر شی گفتم: نمیدونم چه گناهی مر

تویی نه من تو ونی که جلو پاش و نمیبینه نی دستاش و کرد تو جیبش و گفت: اپات و نگاه ک

ی چشم به چیز دیگه میدوزی اینقدر عصبی شدم ت و بلد نیستی بیخود میکنکه راه رفتن ساد

ها رو جمع کرد و گفت: که خواستم فحشی نثارش کنم که مهیار خودش و به ما رسوند برگه 

یخوام چیزیت که نشد لبخندی زدم و گفتم:نه عزیزم چیزیم نشد  هرچی تو من معذرت م

ی کرد و  خودش کامیار دندون قروچه ا .....دوست داشتنی هستی درعوض این میر غضب 

و کج کرد تا ازکنارم رد شه تنه محکمی بهم زد که خوردم به در و آخم بلند شد  و او بی 

 توجه به راهش ادامه داد 
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 همانطور که شانه ام را ماساژ میدادم سرم و به عالمت مثبت تکان دادم  خوبی رکساره–

 بقیه کجان–

 خونه خاله نگار توکه شب میای– 

 مداینا رو فردا تحویل ب نه نمیتونم  باید–

 چی هست– 

 م داد برای فردا ترجمه اش کنم دنمیدونم استا– 

 میتونم ببینم –

وشیدم نگاهی تو آینه بلوز شلواری پچرا که نه تا تو نگاهی بندازی منم لباسمو عوض کنم –

لنزهام و درآوردم و  دختم حق با استاد بود چشمام حسابی خون انداخته بوبه خودم اندا

سالن نشسته بودن سامیار با  وپوستیژم و هم گذاشتم و پائین رفتم مهیار و سامیار هردو ت

 سالم پسر دائی حالت چطوره–دیدنم ازجا بلند شد و سالم کرد 

 ممنونم امتهان چطور بود– 

لندن به برگه ها اشاره کرد و گفت: چرا اطالعات راجع به دانشگاه های  خیلی سخت  – 

اره کرد و گفت: اینا میخواستی به ما نگفتی متعجب گفتم : چه اطالعاتی  به برگه ها اش

 اه کمبریج و آکسفورده گشراجع به دان

 دونستم اینا رو استادم داد تا برای فردا ترجمه کنم ببرم یواقعا" نم–

 امه تحصیل بدی دندن اآهان فکر کردم تصمیم گرفتی تو ل–

بورس آکسفورد و به من دادند  وئد بشم ولی امروز بهم گفتند  رس سراستش قرار بود بو–

ه است یکی از معتبرترین دانشگاه های جهانه  شانس آوردی لبخندی دمهیار گفت: فوق العا

و نگاهی بهم زدم و گفتم:  فکر نکنم پدرم موافقت کنه  اون نمیزاره من تنها برم  هرد

 کامیار بری:  میتونی با انداختند سامیار گفت

 با کی ؟  – 

برادرم کامیار اون هنوز داره اون جا درس میخونه اتفاقا" هم رشته خودتم هست -

 نمیدونستی 
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 مگه شماها اقامت این جا رو نگرفتید –

ه اون به کل ازاولم مخالف اومدن به دماها چرا ولی اون هنوز چند سالی ازدرسش مون–

 ایران بود درست مثل مادرم  برای این که پدرت موافقت کنه با اون برو 

وتا دوای نه خدا به دور همین یک کارم مونده مارازپونه بدش میاد جریان من و اونه اون –

د میگم  من متعجب بهم نگاه کردن   خندیدم و گفتم: ببخشید یادم رفت شماها فارسی بلد نیستی

ر غضب شماها راهی نمیشم هردو خندیدند مهیار گفت: یقید درس و میزنم ولی با برادر م

 نبین با تو اینطوریه خیلی مهربونه

من حاضرم زن مش رحیم بشم ولی یک ساعت این برادر کج خلق  مبارک صاحبش– 

بشم وای خدا  ه با اون برای درس راهی کشور دیگهدمتکبر شماها رو تحمل نکنم همینم مون

به دور حالم ازش بهم میخوره حاال بیام چند سال بااون سر کنم تا درسم تموم شه  ازنگاه 

متعجب اونا خنده ام گرفت  داشتم بازم فارسی حرف میزدم خندیدم و گفتم: این موضوع 

چکار کنیم ماکه جایی و –نشدنیه فراموشش کنید خوب شماها چرا همش تو خونه نشستید 

بریم   از لبخندی که زدند متوجه رضایتشون شدم  تا اگه حوصله دارید  باهم –م نمیشناسی

خاله رسوندم و خودم به خونه رفتم وقتی رسیدم  بعد اونا رو به خونهساعت پنج با هم بودیم 

کامیار تو سالن درحال قدم رو رفتن بود بی توجه به او خواستم ازپله ها باال برم که صدام 

 برگردم  گفتم: بله زد بدون این که 

 مهیار و سامیار با تو بودند –

 بله –

پشتم و کردم خب  نگاهش کردم وگفتم: خب چی؟ با تشر گفت: پس االن کجا هستند –

 همانطور که ازپله ها باال میرفتم گفتم: خونه خاله نگار

چرااون جا ؟ جوابی ندادم و به اتاقم رفتم  لباسم و عوض کردم و  برگه های که استاد داده -

 و مشغول شدم سرگرم بودم تا نزدیک هفت که ضربه ای به درخورد بود برداشتم 

 بله –

 ببخشید خانم –

 چی شده اکرم خانم – 
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اون هنوز این جاست  پسرخاله تون آدرس خونه خاله تون و میخواد   نگاهش کردم و گفتم:–

 بیا بده بهش –کسی هم تلفنش و جواب نداده  رو برگه آدرس و نوشتم  بله آدرس ندارن –

م نگاه ازبرگه ها یممنون خانم بعدازرفتن او دوباره سرگرم شدم  با به صدا دراومدن گوش–

 گرفتم 

 بله –

 بله و کوفت معلومه کجایی دختر میدونی چقدر نگران شدم–

 ییسالم بابا– 

 سالم کجایی پس تو چرا نمیای ساعت داره میشه ده – 

 من که گفتم نمیام کار دارم–

 متوجه شدی دیگه بیخود میخوام یکربع دیگه اون جا باشی – 

نگاهی تو آینه به خودم  بابایی جتم نمیتونه یکربعه برسه ولی چشم سعی خودم و میکنم –

وشیدم و بدون این که لنز بزارم بیرون انداختم هنوز رگه های خون تو چشمام بود لباس پ

رفتم وقتی رسیدم بیست و پنج دقیقه گذشته بود خودمم خنده ام گرفته بود وقتی وارد شدم 

 اولین نفر پدرم اومد گفت: چه زود رسیدی پرواز کردی 

امرفرمودید نمیتونستم نافرمانی کنم خندید و پیشانیم و بوسید و گفت: بیا همه بخاطر تو –

 دند صبر کر

که چی بشه  نیشکونی ازبازوم گرفت و گفت: که با تو غذا بخورن خندیدم و گفتم: من –

خاله م بغلم کرد و گفت: سالم عزیزم چرا  اینقدر مهم بودم خودم خبر نداشتم سالم به همگی 

 اینقدر دیر اومدی همه رو نگران کردی 

 شرمنده همگی –

 خب حاال کم زبون بریز  سالم–

دیگه کالس میزاری آره –به به سالم پسر خاله دستش و که بطرفم دراز کرده بود فشردم – 

 خونه عموجونت بود ازسر شب اون جا بودی

 کم حرف بزن آشوب گر االنم اگه اومدم فقط به عشق تو اومدم –



 
91 

خندیدم و گفتم: بقیه کجان با دست به اتاق انتهای سالن اشاره کرد و گفت: حسابی  چاکرتم –

 مشغولن

دسته جمعی تویه اتاق مشغولن خندید و گفت: گم شو تو دست هرچی پسر ازپشت بستی -

 میای اون جا یا بگم اونا بیان 

ائیم و و ازم فاصله گرفت صورت دزرنگی بگو اونا بیان  مشتش و تو شونه ام کوبید –

بوسیدم و با زن دائیم هم دست دادم ولی خودش و کشید جلو متحیر گونه اش و بوسیدم و به 

 کنار مادرم نشستم و گفتم: حال دائیم چشمکی زدم که چه خبر شده خندید و سری تکان داد

هووی من چطوره خندید و گفت: اگه تو بزاری نفسی میاد و میره  گونه اش و بوسیدم و 

همینطور این نفسا ادامه دار باشه پدرم خندیدو گفت: ایشاال هووی خوشگلم بشم  گفتم: قربون

 بسه دختر برس بعد شروع کن چه خبر از داداشت

خوب خوبه ازصبح دوبار با هم حرف زدیم پسرتون اینقدر بچه ننه اس هردو دفعه فقط – 

ادرم به اعتراض وازده روز این اونوق و تحمل کنه مداشک ریخته بدخت رعنا باید تواین 

 گفت:  نگو  پسرم وابسته اس

 بسه خانم به تووابسته اس یا من فقط اسیر قلشه  که قلشم انگار نه انگار -

 منم بشینم مثل اون آبغوره بگیرم انتظار دارید چکار کنم  –

 همه میدونن تو یه سنگ به تمام معنایی سالم –

حواله بده  این دل چه هیزم تری به  علیک سالم پسرخاله بزرگه دستت درد نکنه برس بعد–

 تو فروخته شده سنگ

ست دادم و گفتم: دهمین دیگه چون هیزمارو بهش نفروخته سنگ شده خندیدم و با هردو —

بنده خدا هیزمام همه تربود گذاشتم برای میر غضب پسرا همه بهم نگاه کردند این بین فقط 

و چشم دوختند پدرم گفت: آی آی میرغضب کیه بلند خندید  همه به ادائیم میدونست 

 میرغضب کیه پدرسوخته خبریه ما نمیدونیم

ای بابا چرا شایعه درست میکنید اصال" نگه داشتم برای مش رحیم حرفیه  بلند شید – 

م دست دادم ولی به کامیار نیم با سامیار و مهیارشامتون و بخورید االن خوابتون میگیره 

من نبود چون کس دورنماند اونم رفتارش بهتراز شم هیچاه هم ننداختم و این حرکت ازچنک

سرمیز قبل ازاین که من بتونم برم ازمقابلم رد شد و صورتش و بطرف دیگه ای برگردوند 
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ولی مدام  دکه زن دائیم خودش اون جا مهمون بو دبین دائی و زن دائیم نشسته بودم جالب بو

ری تکان میداد  پدرم انتهای میز کنار ازمن پذیرائی میکرد مادرمم مدام لبخند میزد و س

که پدرم گفت: رخساره حرفی نداری غذام رو قورت  دعموم نشسته بود نیمه های غذا بو

دادم و گفتم: مخلصتم همین  همه خندیدند خودشم خندید و گفت: جز این  کمی فکر کردم و 

ید و گفت: گفتم: نوکر که نمیشه آهان کنیزتم چیز دیگه ای هم دوست داری بگم خند

 حرف بیار منظورم ازدانشگاه س  وپدرسوخته کم حرف ت

 آهان ازاول این و بگید   خبر خاصی نیست–

مطمئنی  قاشق و چنگال و تو بشقاب گذاشتم و گفتم: قربونت بشم صاف برو سراصل – 

 ونیدمطلب چی میخوای ب

 داول بگو ببینم امتهانت چطور بو – 

 مثل همیشه دیگه –

سری تکان دادم وگفتم: پرید خونسرد گفت: چه بد نگاهش کردم و   دخبری نشه یازبورس–

 گفتم: ناراحت نشدی

 امه بدی میخوایدنه مهم نیست بخوای خودت میتونی بری اون جا ا– 

 نمیدونم هنوز تصمیمی نگرفتم – 

 دیگه–

 سالمتی – 

  میدونی کی امروز با من تماس گفت- 

 نه کی -

 شایسته –

 استاد من ای عجب دهن لقیه –

نمیخوای بدونی برای چی زنگ زده –نخیر پدرش  همه با این حرف به پدرم چشم دوختند –

 بود 
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که میدونستم کارش چی بوده  ولی پدرش نه من هنوز رو اون  داگه خودش زنگ زده بو–

 قاشقی به دهان بردمکار نکردم همه خندیدند 

بی به دستم داد تو دادن به سرفه افتادم زن دائیم لیوان آن و به دفتی بورس لنچرا بهم نگ – 

 ای نوشیدم و گفتم: پدرش این و به شما گفت ؟  تشکر کردم و جرعه

بله سامان گفته امروز این خبر و به تو داده ولی تو انگار تمایلی به رفتن به اون دانشگاه -

 نه ندارم  تم:فاری  لیوان و رومیز گذاشتم و گند

 برای چی؟ –

 همین جوری بعدشم شما یه جوری میگی انگار با رفتن من موافقی-

انشگاهه فرصت خوبیه برات هرکسی و راه  نمیدن دین مخالفتی ندارم آکسفورد بهترمن – 

ردن  کالفه  ین حرف همه شروع به تبریک گفتن کبا ا ولی تو تونستی  این بورس و بگیری

نگاه چه جوری نگاه -م  دکامیار ثابت ماننگاهم و روهمه چرخوندم و رو نگاه غضب ناک 

 میکنه انگار جای اون  و میخوام بگیرم 

کنار پدرومادرش  دزیر لب چی میگی غر میزنی  به دائیم نگاه کردم اصال" حواسم نبو–

 پائین و گفتم: هیچی دائی اختمدنشستم سرم و ان

 خوشحال نیستی -

 خوشحال باشم  من که اون جا نمیرم دبرای چی بای–

تو میری به پدرم نگاه کردم  بدون این که نگاهم کنه گفت: من موافقتم و اعالم کردم – 

یدونم دلت میخواست بری پیش عموت ولی بعد از اتمام درست میتونی بری اون جا م

نمیزارم این فرصت و ازدست بدی نگران چیزی هم نباش اون جا برات خونه میخرم تا 

 متعجب به بقیه نگاه کردم  و گفتم: محمد دیگه کیه ؟محمدم با تو میاد    راحت باشی

 پسر مهندس مختاری -

 خب اون چه ارتباطی به من داره –

 شم درس خونده اون جاست درضمن آخر همین هفتهدخواهرش اون جا تحصیل میکنه خو–

من همون دیشب جوابم و اشتم  بیخود میخواد بیادگفتم: همین یکی و کم د میان خواستگاری  

 م داون دابه 
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 تو چکار کردی  - 

همین که شنیدید  من با اون ازدواج نمیکنم ای بابا چه گیری کردم نمیشد این حرفا رو - 

میزاشتید برای یه وقت دیگه حتما" باید سرشام میگفتید  علیرضا گفت: یعنی اشتهات کور 

 شد 

وز ادن چه رتوهم جای من بودی اشتهات کور میشد هرچی خبر قالکی بود امروز بهم د–

 یلی خوشمزه بود خوبی بود خاله جان دستت درد نکنه خ

 توکه هنوز چیزی نخوردی عزیزم –

 ممنون به اندازه کافی صرف شد –

 رخساره  صندلی و سرجاش گذاشتم و گفتم: بفرمائید –

  دنمیا  ازمحمد خوشت توواقعا"–

 نه خیلی هم بدم میاد –

 گفتم: اونم؟ سرش و به عالمت مثبت تکان داددرمانده نگاهش کردم و  ؟ازسامان چطور–

پهلوی سمت اون و دیگه کجای دلم بزارم  علیرضا بلند شد و گفت: اینورت با دست – 

 راست و نشون داد خندیدم و گفتم: عزیزم اون جا که جای خودته

سرگرم بودم  پس هیچی بندازش دور خندیدم و بطرف  کیفم رفتم و برگه ها رو درآوردم  – 

 آورد  دصدای پدرم من و به خوکه 

 جانم –

 جوابم و ندادی–

 چه جوابی – 

 راجع به سامان –

 چی باید بگم –

 نظرت چیه –
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 خب اون مرد خیلی خوبیه من تا حاال ازاین نظر بهش فکر نکرده بودم –

ری ی زدم و گفتم: اگه اینطودنی  لبخنپس میخوای فرصت بهت بدم راجع بهش فکر ک–

ازسرم برمیدارید بله فرصت میخوام  خندید و پیشانیم و بوسید و گفت:  راضی میشید و دست

 پسر خوبیه خوب بهش فکر کن

خواهیم بود با این حرف و استادش عروسی رخساره  خبردار شید به زودی شاهدهمه – 

ناخودآگاه نگاهم به کامیار افتاد  متعجب نگاهم میکرد فورا" نگاه ازاو گرفتم و گفتم: بیخود 

همچین خبرایی نیست من فقط گفتم به پیشنهادش فکر میکنم بعدشم این  گفتم تا نساز  شایعه

 م دپدرم یکی دیگه برام رو نکنه حاال بیا بشین به من کمک کن صبح باید اینا رو تحویل ب

 ای به چشم  حاال چی هست–

 ا ساعت دهم میخواد دچه میدونم شایسته داده فر– 

 اماد ازراه نرسیده موجبات زحمت عروس خانم و فراهم کرده دای بابا آقا –

 پاش و برو نخواستم –

خوب حاال قهر نکن بده ببینم ......این که کار من نیست بده یکی ازاین پسرای دائی ترجمه –

 اش کنن

 ه خداها فارسی بلدندعقل کل اون بن– 

طور  ما رومیبوسه همینآخ راست میگی خود دائی که بلده  دائی جون بیا اینا دست ش– 

استاد شایسته خندیدم و سری تکان دادم نزدیک گوشم گفت: والبته روی شمارو  مشتی به 

 پشتش زدم و کفتم: برو دیونه

 زود تمومش کن بیا برنامه داریم – 

فم و برید و گفت: خدابخیر بگذرونه وقتی میگی برنامه یعنی میخوای یه نفرو ...........حر–

دائی  سرم و به عالمت مثبت تکان دادمد بیا ماتواتاق محمدرضا جمع میشیم ولو نده دیگه ز

 دستش دادمکنارم نشست و گفت: چی هست برگه ها روبه 

او خیلی زود چند صفحه رو برام ترجمه کرد و تومورد آخر  به   کار بده شروع کنیم دخو–

بلند شد اومد کنار کامیار که کنار مادرش نشسته بود و صحبت میکرد اشاره کرد اوهم 

انداخت و بعد با اخم سری تکان  داو نگاهی به برگه ای که پدرش بهش داده بوپدرش نشست 
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دائیم متعجب نگاهش کرد  داد و گفت: چیزی تو خاطرم نیست بلند شد و بطرف مادرش رفت

و گفت: چرا اینجوری کرد برگه رو گرفتم و گفتم: مهم نیست ازتون ممنون خودم یکاریش 

بلند شدم و برگه ها رو تو کیفم گذاشتم و کنار گوش پدرم گفتم: من صبح زود باید برم میکنم 

 شما نمیاید من برم خونه دقیق نگاهم کرد و گفت:چرا اینقدر عصبی هستی

 م فقط خسته ام لطفا" اجازه بدید من برمنیست– 

انداختم  خیلی خب  مراقب باشی صورتش و بوسیدم و گفتم: چشم  وقتی پالتوم و رودوشم– 

 جا شال و کاله کردیخاله ام گفت: ک

 خیلی خسته م خاله صبحم باید برم دانشگاه  بابت امشب ممنون خوش گذشت– 

 کاری نکردم عزیزم نمیخوای بمونی– 

ن  باشه یه فرصت دیگه ازجانب من ازپسرا هم خداحافظی کنید  کیفم و برداشتم و ممنو– 

ازخونه بیرون زدم  اگه کسی اون جا نبود که میدونستم چه جوری حالت و بگیرم  با عجله

م بیشتر ازاین که حواسم پی برگه ها باشه پی کامیار دتا پاسی از شب  بیدار بو پسره احمق 

ه میکشیدم چه جوری کارش و تالفی کنم صبح بی رمق ازجا بلند شدم مدام تو ذهنم نقش دبو

دم و بیرون رنگی هم پوشی چشمام حسابی پف کرده بود آرایش کم رنگی کردم ست قهوه ای

م که باز به کامیار خوردم و وسائلم نقش زمین شد اینقدر درفتم هنوز چند قدمی نرفته بو

ائین ولی او درکمال خونسردی سری رتش کنم پازهمون باالپ م  که دلم میخواستدعصبی بو

بورس شده تو یه راه رفتن ساده رو بلد  تکان داد و گفت: من موندم یکی مثل تو چه جوری

درست  خوب کار نمیکنه و نیستی پوزخندی زدم و گفتم: ایراد ازمن نیست ازچشمای توکه

  مقابلش و ببینه نمیتونه

کنه کالفه سری تکان دادم و گفتم: اگه قرار نداشتم چیزی مقابلش نمیبینه که بخواد کار –

اشتم و با عجله ازپله ها پائین رفتم دمیدونستم چکارت کنم پسره میر غضب ابله  وسائلم و بر

م عصبی بودم که جلوی این احمق همش کم می  آوردم انگار زبونم بند می دازدست خو

ه مجالی برای فکر کردن نبود وقتی به اینقدر دیرم شده بود کاومد و نمیتونست جوابش و بده 

 ددفتر شایسته رسیدم ساعت ازیازده گذشته بود   وقتی وارد شدم بدون این که سرش و بلن

 کنه گفت: یک ساعت و ده دقیقه تاخیر  دلیل 

 شرمنده استاد –
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 این شد که به موقع دبه ناچار گفتم اومدنا با پسردائیم دعوام شاین نشد برای من جواب دلیل–

 نرسیدم  نگاهم کرد و گفت: خیلی جدیه

دیگه مهم نیست بفرمائید اینم چیزی که به من سپرده بودید  اومد برگه ها رو گرفت نشست -

و گفت: محمد خیلی منتظرت شد  و به من هم اشاره کرد بنشینم  مطالب و ازنظر گذروند 

م فکر کردم این دیش خوداشت مجبور شد بره گره ای به ابرو انداختم و گفتم: بهتر پ کالس

برگه رو روی میز   دحرف و تو دلم گفتم ولی انگار اینقدر بلند بود که اوهم شنیده بو

 انداخت و گفت:  ازمحمد خوشت نمیاد 

خواهش میکنم استاد شما دیگه چرا به اندازه کافی هرکی من و میبینه این حرف و میپرسه  - 

 برات دردسر درست کردند لبخندی زد و گفت: گویا خواستگارها حسابی 

فکر میکردم من جوابم و مستقیم به خودشون دادم ولی انگار ایشون اصال" متوجه نظر من –

 نشده 

 خیلی خوب حاال چرا اینقدر عصبی هستی –

 هدی شدببخشید اگه صدام رفت باال خندید و گفت: برام عا–

 ای من همیشه همینجوریه دیعنی ص– 

روز خوبی و شروع نکردی  دبرگه ها رو برداشت و گفت: حیف شوباره دتقریبا" همیشه –

دوفنجان قهوه شد و  دناگهانیش  فقط نگاهش کردم بلن دبا یه قهوه چطوری متعجب ازپیشنها

 ی نگاه نکن  بگو ببینم با پدرت صحبت کردیریخت و گفت: اونجور

 بله– 

 نتیجه – 

م جویا شدید دیگه چرا میپرسید شما که خودتون قبل از من صحبت کردید و نظرشون و ه–

 فنجانی به دستم داد و گفت:من نظر خودت و خواستم نه نظر پدرت بهش چی گفتی

 من مخالفم– 

 چرا؟– 
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نمیدونم  جرعه ای ازقهوه رو خورد و تو صورتم خیره شد و لحظه ای درسکوت گذشت  -

 تا گفت: نمیخوای دلیلت و به من بگی شاید بتونم کاری برات بکنم

استش استاد من این چند وقت همش تو فکر سوئد بودم همه نقشه هام اشتباه ازآب ر– 

 دراومد 

تو نگران چی هستی نکنه ازاین که تنها بمونی نگرانی اگه اینه که باید بگم اون –

 جا.........حرفش و با گفتن نه استاد بریدم 

 پس چی ؟ –

 خودمم نمیدونم ولی تمایلی به رفتن ندارم-

نداشتم که بدم  بلند شد و گفت: جوابی ندادم جوابی چیزی هست که پابندت میکنه  این جا – 

سعی کن فعال" فقط به سه تا  هفته وقت داری بهش فکر کنی درست تا زمان اعالن نتایج سه 

امتهانت فکر کنی بعد وقت به اندازه کافی داری تصمیم بگیری اگه به محمد جواب داده 

ر خوبیه نمیفهمم چرا  مخالفی فقط نگاهش کردم دلم میخواست سمیشدی پبودی تنها عازم ن

بهش میگفتم لبخندی به روم زد و گفت: جواب منفی تو بقیه رو امیدوار میکنه  سرم و 

انداختم پائین به خوبی متوجه منظورش شده بودم خیلی دلم میخواست مستقیم حرفش و میزد  

با گفتن میشه ازدانشگاه دوربشیم به من فهماند میخواد راجع به چی حرف بزنه  لبخندی به 

روش زدم و خودم و آماده شنیدن نشان دادم دستاش و تو هم گره کرد و گفت: چند وقته 

 میخوام باهات حرف بزنم موقعیتش پیش نمیاد ولی امروز بهترین موقعیته موافقی 

 لبخندی زد و گفت: یه درخواسته دخواهش میکنم امربفرمائی–

خواهش میکنم  کمی سکوت کرد تا خواست چیزی بگه ضربه ای به درخورد و باز شد – 

ان دست داد و گفت: سالم رخساره خانم او با سام  ازدیدن محمد هردو ازجا بلند شدیم

 حالتون چطوره  

 دیر تشریف آوردیده بود داو کنار دوستش نشست و گفت: اتفاقی افتا سالم ممنونم - 

گو ببینم این و به کمک : می فرمودید لبخندی زد و گفت: بو گفتم خیر به سامان نگاه کردم– 

ع اصلی وفهمیدم بخاطر حضورمحمد ازموضه دائیت انجام دادی یا خودت تنها دخانوا

بیشترش کاردائیمه دیشب –خندیدم و گفتم: راستش و بگم سری تکان داد صرف نظر کرد 
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ت: خوشم میاد همیشه حسابی گرم کرده بود  خندید و گف ائیم ودیم  اینها سردبومهمانی 

 حاال مطالعشون کردی روراستی 

بله دارم میبینم ازپدرت شنیدم پسر دائیت توهمون دانشگاه -بله ولی مورد آخر و ........–

و  مشغوله چراازش کمک نگرفتی  اخمی کردم و گفتم: همین جوری  ابرویی باال انداخت

 ته درسته سرم و به عالمت مثبت تکان دادمدگفت:  باید همونی باشه که شکل خو

 نظرت و جلب کنه  دم نگاهی بنداز شایداره  من ترجمه شده اش و بهت میدایراد ن– 

شد و گفت: بله که داشتم میخواستم ببینم کارت  ده رو داشتید بلندخودتون متن ترجمه ش–

 درچه حدیه که دستت درد نکنه خیلی به حرف گوش کردی

چشمام اینقدر درد میکرد که حال ادامه  شرمنده استاد فقط دوصفحه اولش کارخودمه – 

 داشتن نداشتم 

شمات بایدم درد بکنه اینقدر که لنز میزاری بعد به من نگاه کرد و گفت:چه عجب تو چ–

نیست نکنه بازم یه لنگه اش و پدرت قائم کرده لبخندی زدم  و گفتم: شما ازکجا این موضوع 

 و میدونید 

 نگه گذاشته بودی لخودش برام تعریف کرد حاال واقعا" یه –

 بله–

اینقدر که لجبازی دختر جان بگیر اینم ترجمه متن خوب فکراهات و بکن  امتهان بعدیت – 

 کیه ؟ 

رگه ها رو تو کیفم قرار دادم و گفتم: اگه امری ندارید ازحضورتون مرخص شم ب پس فردا -

لبخندی زد و گفت: خواهش میکنم بلند شدم  و به محمد نگاه کردم و گفتم: خوشحال شدم 

ه به زور دازبرخورد سرد من حسابی دلخور ش دانگهدار  او که مشخص بوددیدمتون خ

 ن اوراازنظر گذراند و به من چشم دوخت ساما ی زد و گفت: منم همینطور  دلبخن

 خداحافظ استاد –

وقتی ماشین و وارد پارکینگ کردم متوجه کامیار و مادرش شدم  خواستم به خدانگهدار- 

 مجبورم کرد بطرفش برمم نیارم دیدمشون ولی مادرش  با خواندن اسمم  دروی خو
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از ورای شانه اش  سالم  زن دائی صورتم و بوسید و گفت: سالم عزیزم خسته نباشی – 

ممنونم چشمم به پسر چشم آبیش که به من زل زده بود افتاد پشت چشمی نازک کردم و گفتم:

 کاری داشتید

 من میخوام برم خرید  میتونی کمکم کنی  مادرت خونه نیست  دائیتم کلی کار داره – 

 برمیاد چه کمکی ازمن–

 تا آدرس بهم بدیدبرای خونه وسائل میخواستم میتونی چن-

رس و نوشتم و گفتم: بورس لوازم خونه دبله حتما" برگه ای ازکیفم درآوردم و چند تا آ– 

 چیزی که میخواید پیدا کنید  دتواین جاهاست امیدوارم بتونی

 شم یممنونم عزیزم دیگه مزاحمت نم–

 گرفتم و گفتم: پیاده نرید  بطرفش خواهش میکنم سوئیچ و–

سوئیچ و به دستش دادم و بی  الزمش ندارم  یگیریم لبخندی زدم و گفتم: نه ممنون تاکسی م–

ام زد ازاتاق دتوجه به نگاه موشکافانه کامیار وارد حیاط شدم  تا موقع شام که مادرم ص

بلند شم گفت:  م پدرم موقعی که میخواستم ازسر میزدسرمیز غذاهم ساکت بوبیرون نرفتم 

ه نگاهش کردم و سری به عالمت نه تکان دادم وبا یه عذرخواهی کوتاه به اتاقم داتفاقی افتا

رفتم کالفه بودم و خواب ازسرم پریده بود نیمه های شب که دیگه حسابی کالفه شده بودم 

ف شالی دورم پیچیدم و به حیاط رفتم زمین حسابی یخ زده بود رو تاب نشستم و پام و بطر

ونم چقدر اون دولی نه اینقدر که باعث شه نتونم تحمل کنم نمی ددیگه تکیه دادم  هوا سرد بو

جا نشستم و فکر کردم فقط با سایه ای که پشت پنجره دیدم به خود اومدم  کمی که دقت کردم 

کامیار شدم معلوم  نیست این وقت شب داره چکار میکنه بلند شدم و به داخل برگشتم متوجه 

اومد پائین وقتی مقابل هم قرار  ت میداش م ازپله ها باال میرفتم که چشمم به او افتادداشت

گرفتم  نگاهمون درهم گره خورد بعد من بی تفاوت و خونسرد نگاه گرفته و به راهم ادامه 

شده دادم  پس فردا سر جلسه زودتر ازهمه برگه رو دادم و بیرون زدم تازه سوار ماشینم 

که به شیشه خورد تکانم داد ازدیدن محمد تعجب کردم شیشه رو دادم پائین ضربه ای  بودم 

مختاری امری داشتید لبخندی زد و گفت: سالم ازماست خانم کجا با این عجله  سالم  جناب–

 با پدرم قرار دارم امرتون و بفرمائید –م چی تو سرشه دفهمی

 پس مزاحمتون نمیشم بفرمائید–
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 بفرمائید  دداریخواهش میکنم کاری – 

نه میخواستم  باهاتون صحبت کنم بهتره بمونه یه زمان دیگه  شرمنده وقتتون و گرفتم –

 خدانگهدار 

تقیم بهش بگم حالم پسره زبون نفهم انگار باید مسبا سرعت ازاون جا دور شدم    خداحافظ-

 اون شب سرمیز شام بودیم که گوشیم زنگ خورد ازش بهم میخوره تا دست ازسرم برداره

 بله بفرمائید–گاهی به شماره انداختم نمیشناختم ن

 رخساره خودتی – 

 بله شما –

ه شده بودن بی موقع که تماس نگرفتم دلم میخواست فریاد میزدم  همه به من خیرمحمدم –

  گفتم: خیر امرتون کالفه 

 متونمیخواستم اگه براتون مقدوره فردا ببین–

 ببخشید سئوال میکنم ولی درچه رابطه– 

 اگه اجازه بدید حضورا" عرض میکنم – 

نه نه بیرون دانشگاه کارم کامال" -باشه  من فردا امتهان دارم بعدازامتهان...........–

 فردا ساعت یک به آدرسی که مسیج میکنم تشریف بیارید  خوشحال میشم خصوصیه 

 باشه حتما" –

 خیلی ازت ممنونم میبینمت شب خوش  تماس وقطع کردم و گوشی و کوبیدم رومیز –

کی بود رخساره به پدرم نگاه کردم و گفتم:  شما جواب من و به اطالع دوستتون نرسوندید –

 ؟نه 

 کدوم دوستم–

 مختاری – 

نه هنوز وقت نکردم چطور عصبی ازجا بلند شدم و گفتم: بهتره همین امشب به پدرش –

 ید من تمایلی به ازدواج با پسرش ندارم بگ
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  دمحمد بو–

 بله خودش بود –

 چکارت داشت–

 قرار میزاشت تا حرفهاش و بزنه – 

خب این که ایرادی نداره برو به حرفهاش گوش کن شاید نظرت عوض شه   سری ازرو –

صبح کسل ازجا بلند شدم  و به عصبانیت تکان دادم و با حرص اون جا رو ترک کردم 

با اسرار زن دائیم سرمیز نشستم همه بقه پائین رفتم همه سر میز صبحانه نشسته بودند ط

لقمه ای به ساکت بودن گویا همه متوجه حال من شده بودند که ترجیح داده بودن سکوت کنند 

 کجا تو که چیزی نخوردی–شدم  دزور فرو دادم و بلن

 ارمداشتها ن– 

 گفتم: مامان سرصبحی اصول دین میپرسیچرا؟ کالفه به مادرم نگاه کردم و – 

اگه اشتها نداشتنت بخاطر قرار امروزت با پسر مختاریه که کنسل شد  سرجام نشستم و  – 

 ؟گفتم: چی شد 

کنسل شد پدرت دیشب با مختاری تماس گرفت و جواب تو رو داد جیغی ازخوشحالی –

لهی قربونت بشم  بهترین کارو کشیدم و  رفتم پدرم و بغل کردم  چندتا ماچش کردم و گفتم: ا

 کردی 

 ببینمت رخساره –

 جونم مامان جون –

ری رفتم جلو بغلش کردم  و گفتم: چرا هوو جونم من عاشق شوهر داتوکه به کسی عالقه ن–

 توام  حاال تا  میتونی حسادت کن خداحافظ همگی

 صبر کن رخساره یه چیز دیگه– 

 جونم مامان گلم– 
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شانه ای باال انداخت و  ؟شایسته ؟ چکار داشت–استادت تماس گرفت خنده ازلبم محو شد – 

م انداختم و گفتم: چرا به گوشی ینگاهی به گوشازامتهان بری دفترش دبع دونم گفتگفت: نمی

 خودم زنگ نزد 

 من نمیدونم –

 ایستادمدختر عمه سرجام –به درکه رسیدم کامیار صدام زد  باشه ممنون خداحافظ–

بله اومد جلو سوئیچ و بطرفم گرفت و گفت:فراموش کردم دیروز بهتون بدم بعد صداش و – 

کمی آهسته کرد و گفت: برای قرار بعدی بهش احتیاج پیدا میکنید برای این که حرصش و 

دربیارم با خنده گفتم: ممنون واقعا" برای این قرار بهش احتیاج داشتم خداحافظ پسر کوچکه 

ئیچ و کشیدم و ازخونه بیرون زدم تمام حواسم پی سامان بود که چرا با گوشیم سودائی 

یعنی چی شده  که نمیتونسته با موبایلم تماس  دو به خونه زنگ زده بو دتماس نگرفته بو

ولی به جای او با محمد روبه رو شدم  بگیره با عجله امتهان و تمام کردم  و به دفتر او رفتم 

امان آه ازنهادم که گفت: لطفا" بفرمائید داخل من با شما کار داشتم نه س م چکار کنمدمردد بو

میکنم بشین  خواهش رد شدم اومد درو بست وگفتبه ناچار واباید حدس میزدم  بلند شد

 معذب بودم کاش سامان می اومد  نشستم و به او چشم دوختم 

نه دیشب یا الع دارید راستش من ازسامان خواستم با منزلتون تماس بگیره نمیدونم اط–

 رستهاب شما به خواستگاری من منفیه  دپدرتون تماس گرفتن و گفتن جو

دم اشتباه باشه میشه بپرسم چرا؟ بله همینطوره  آهی کشید و گفت: همش خداخدا میکر– 

خواهش -کمی سکوت کردم و گفتم: راستش نمیدونم صحیح هست بگم یا نه ولی من ........

اره به سامان دمیکنم با من روراست باش پای کس دیگه ای درمیونه من میشناسمش فهمیدم 

 اشاره میکنه 

 بله همینطوره  –

 میشه بگید اسمش چیه –

ده ام شما  مرد فوق العاده ای لی نداره اسمش و بگم واقعا" شرمنشما نمیشناسیدش دلی–

دی زد و هستید ولی با معیارها ی من برای ازدواج خیلی فاصله دارید بازم شرمنده ام لبخن

گفت: راستش انتظار این و نداشتم ولی خوشحالم که با من روراست بودی  انگار حق با 

 سامانه شما  همیشه رک و بی پرده حرفتون و میزدید
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اخت پائین و گفت: نه داحت کردنتون و اصال" نداشتم  سرش و انباید ببخشید قصد نار– 

اره دیرم میشه دمن  دخواهش میکنم دیگه  ماندن جائز نبود ازجا بلند شدم  و گفتم: ببخشی

ته خدانگهدار  بدون این که منتظر جواب او باشم ازاتاق بیرون رفتم هنوز چند قدم بیشتر نرف

جلو گفت: چی شده؟ سری تکان دادم  داو نگاه کردم اوم م بهبودم که  سامان صدام زد با خش

........انگار راجع و گفتم: اصال" ازشما توقع نداشتم  فکر نمیکردم بخاطر دوستتون من و 

به شما هم اشتباه کردم  درمیان بهت و حیرت او ازکنارش گذشتم خوشبختانه کسی خونه 

ر  با ضربه ای که به درخورد ازجا بلند بعدازظهنبود  به اتاقم رفتم و روتخت دراز کشیدم 

 شدم 

 بفرمائید–

   ؟توخونه ای– 

 سالم مامان بله-

 پس چرا ازوقتی اومدی ازاتاقت بیرون نیومدی سالم – 

 حوصله نداشتم–

 بلند شو لباست و عوض کن بیا پائین– 

 ارمدمامان دارم میگم حوصله ن– 

 م مهمون داریشنید– 

 اگه مژده اس بگو خوابیده– 

 شایسته اس انگار اشتباه شنیده باشم گفتم: کی؟ – 

بعد ازرفتن مادرم یه بلوز بپوش زود هم بیا  ت شایسته  زود باش یه لباس خوب استاد-

 شلوار شیک پوشیدم دستی هم به سروصورتم کشیدم و ازاتاق بیرون رفتم 

نگاه ازکامیار گرفته و به اودوختم اه این این جا چه غلطی میکنه  خیلی ازش خوشم میاد - 

 خانم  بهتر شدی  لبخند گفت: سالم  جناب شایسته بلند شد و باسالم –

 ممنونم خواهش میکنم بفرمائید چشمم به سبد گلی افتاد که روی میز بود –

 چرا زحمت کشیدید –
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 قابل شما رو نداره شرمنده بی خبر مزاحم شدم خواب که نبودی –

 اشتم و تشکر کردمدم فنجان چای و برددرس میخون میکنم نهخواهش – 

 هنوزم دلخوری بدون این که نگاهش کنم گفتم: خیر – 

لخور نیستی با ناراحتی نگاهش کردم و گفتم: اصال" ازشما توقع دکامال" مشخصه اصال" –

ی دوخته بودند سامان با خونسردمادرم و کامیار متحیر به ما دونفر چشم کارو نداشتم  اون

 تمام گفت: لطفا" آروم باش  و اجازه بده توضیح بدم مستقیم نگاهش کردم 

م جوابت دو خواست منم چون مطمئن بوو شماره منزل  دصبح که رسیدم دفتر محمد اوم–

ر شدم با رو به تو بدم چون اسرار کرد ناچاون اجازه خودش شماره دنمیتونم بچیه گفتم 

که منم  داره این شدکرد که نگم  اون باهات کار  منزلتون تماس بگیرم کلی خواهش تمنا

رک کن  اگه نه می آوردم فکر دیگه ای میکرد توهم که دحرفی نزدم لطفا" شرایط منم 

ازتو اصال" انتظار اون برخورد و نداشتم نباید برای دستت درد نکنه خوب حالش و گرفتی 

گرفته و گفتم: دروغ نبستم   ن به اون به پای خودت دروغ میبستی  نگاه ازاودجواب رد دا

 ؟با ناراحتید و گفت: شوخی میکنی دیگهف شاوکه تازه میخواست چایش را بنوشه  منصر

 نگاهش کردم و گفتم: تاحاال چندمرتبه شوخی کردم که این حرفم و به حساب شوخی گذاشتید

او  افتاد فنجان و نخورده رومیز گذاشت  نگاهم به کامیار که حاال دست به سینه نشسته بود

ا تشر نگاه ازاو گرفته و به زمین وخت بدبه من چشم  دنیم نگاهی به سامان انداخت و بع

وختم کمی که درسکوت گذشت  نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: من دیگه رفع زحمت د

اشته باشید لبخندی زد و گفت: دمیکنم مادرم فورا" گفت: کجا آقای شایسته شام تشریف 

مادرم و کامیار میخواستن همراهیش کنند که   ممنون باشه یه فرصت دیگه بعدازجا بلند شد 

من ایشون و همراهی میکنم مادرم متحیر ازرفتار من سرجاش  دگفتم: لطفا" شما بفرمائی

کرد و ازخونه سامان نگاهی به من انداخت و با کامیار دست داد و ازمادرهم تشکر ایستاد 

برگشت مستقیم بیرون رفت نیمه های حیاط بودیم که گفتم: لطفا" چند لحظه صبر کنید بطرفم 

 نگاهم کرد 

لطفا" من و ببخشید قصد ناراحت کردن شما رو نداشتم راستش اینقدر صبح غافلگیر شدم –

زسرم که دلم میخواست به نوعی کارتون و تالفی کنم اون حرفم فقط برای این که دست ا

برداره زدم چون میدونستم جزاون مورد هیچ جوری کنار نمیکشه بازم شرمنده ام امیدوارم 

ی به روم زد و گفت: اگه بهم نمیگفتی و ازاین دربیرون میرفتم دیگه هیچ دمن و ببخشید لبخن
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وقت من و نمیدیدی حاال باید رفتاربدت و جبران کنی خندیدم و گفتم: چشم بفرمائید چکار کنم 

 متهان آخرت کیه؟ ا–

 فردا ساعت یازده -

 خودم و نگه داشتم و گفتم: درخدمتم مهمون تو خوبه  به زور ناهار –

 اختم پائین و گفتم: هیچی استاد دبه چی میخندی نگاهش کردم چشماش میخندید سرم و ان–

 اینقدر به من نگو استاد –

 چشم استاد آخ ببخشید  خندید و گفت: ازدست تو فردا میبینمت خداحافظ –

انگهداربعد از رفتن او به داخل رفتم ازدیدن کامیار پشت شیشه جا خوردم ولی به روی خد–

م نیاوردم داشتم ازپله ها باال میرفتم که مادرم گفت: صبر کن ببینم رخساره  بطرفش دخو

 بله مامان-برگشتم 

 اینطوری برخورد کردیبرای چی  – 

 مگه چطوری برخورد کردم – 

بیا بشین کارت دارم  خودش بطرف مبل رفت و گفت: عمه جان چرا نمیشینی کامیار کنار –

 نشستم  داو نشست و به من چشم دوخت  نگاه ازاو گرفته و جایی که سامان نشسته بو

 جریان صبح چیه؟–

 چیز خاصی نیست -

 مونت برخورد کردینیست و تو اینقدر بد با مه–

 یه سوءتفاهم بود رفع شد حاال اگه اجازه بدید برم سردرسم – 

 نخیر اجازه نمیدم تو میدونی این خواستکارته–

 بله میدونم– 

 میدونی و اینقدر بد باهاش برخورد کردی– 
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اره  مادرم درفتار من نتیجه حماقتی بود که کرده بود ربطی به جریان خواستگاریش ن– 

اخت و گفت:  توکه اینم رد نکردی کامیار خودش و رو مبل جابه جا کرد دباال انابرویی 

جواب من و بشنوه برای این که لجش و دربیارم گفتم: نه ردش نکردم ولی  دانگار منتظر بو

 جوابی هم بهش ندادم چون فعال" وقت فکر کردن به این موضوع و ندارم

گفتم: احتمالش هست ولی همه جاروپرنکنید یعنی ممکنه جوابت مثبت باشه بلند شدم و – 

نگاهی به کامیار که سرش و انداخته بود پائین کردم و به اتاقم رفتم هنوز تصمیمی نگرفتم  

اصال" نمیفهمم چرا باید بخوام لج کامیار و دربیارم ماکه هردو ازهم متنفریم چشم دیدن 

موقع صرف شام همه ساکت تم اریم  به کارخودم خندیدم و سردرسم نشسدهمدیگر و هم که ن

بودند متعجب همه رو ازنظر گذروندم همه به نوعی با غذاشون بازی میکردند به پدرم نگاه 

 ون این که نگاهم کنه گفت: نه دخترم چطور؟دکردم و گفتم: اتفاقی افتاده ب

پدرم نگاهی به بقیه انداخت و گفت: بقیه رو –آخه امشب هیچ کدوم مثل هرشب نیستید -

ونم ولی من امروز کارم خیلی سنگین بود خسته ام  دائیم هم لبخندی زد که همه متوجه نمید

ائی جون یدفعه دلم تکون خورد بلند شدم و گفتم: دزوری بودن اون شدن گفت: منم خسته ام 

 رضا ازرضا خبری شده پدرو مادرم نگاهی بهم انداختند

میگرفتم که پدرم اومد گوشی و ازم آره شده با عجله بطرف تلفن رفتم داشتم شماره رو – 

 اری چکار میکنی دخترجاندگرفت و گفت: 

 بده من گوشی بابا میخوام با رضا صحبت کنم – 

 االن؟ یه نگاه به ساعت انداختی–

برام مهم نیست لطفا" اون گوشی و بدید به من او به مادرم نگاه کرد نشستم و گفتم: جان – 

ت و گفت: آره بخدا چرا اینجوری میکنی هم  خودش من بابا حال رضا خوبه  کنارم نشس

 خوبه هم خانمش

و بطرفم گرفت و گفت: اگه  تماس بگیرم  خیالم راحت شه  گوشیپس بزار باهاش – 

اینطوری خیالت راحت میشه باشه  چند مرتبه شماره رو گرفتم ولی خاموش بود شماره 

به پدرم چشم دوختم و گفتم: دارم ده رعنا هم دردسترس نبود دیگه مطمئن شدم یه اتفاقی افتا

 سکته میکنم فقط بگو حالش خوب هست یا نه 
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آره دخترم خوبه خوبه باور نمیکنی ازدائیت بپرس به دائیم نگاه کردم لبخندی زد و گفت: –

 وبه نگران نباش حالش خمن تازه باهاش صحبت کردم 

 پس چرااالن گوشیش خاموشه –

 چی بگم عزیزم شاید رفتن بیرون–

ه رضا هیچ وقت گوشیش و خاموش نمیکنه اونم تو این ساعت  امیدوارم چیزی ازم لمحا– 

دست پدرم و گرفتم گوشی و تو دستش گذاشتم و گفتم: میخوام تا قبل از پنهون نکرده باشید 

 این که بخوابم پیداش کنید وگرنه با اولین پرواز میرم اون جا 

اس پوزخندی زدم و گفتم: قابل توجه پدرعزیزم من مگه به همین راحتیه نه ویزا داری نه پ–

قراربود با رضا برم  بخاطر امتهاناتم بلیطم و کنسل کردم برام پیداش کنید همین امشب  به 

ساعت نزدیک یازده بود ناامید موهام و که بلندیش تا زیر کمرم اتاقم رفتم و درو محکم بستم 

 بله –د ضربه ای به درخور م تا بخوابم کهباز کردم داشتم شونه میزد دبو

ببخشید رخساره خانم آقا رضا پشت خطن پدرتون گفت عجله کنید تا قطع نشده با عجله –

ن بود رساندم و گوشی و ازدستش کشیدم یدم و خودم و به پدرم که پای تلفازپله ها پائین دو

 الو رضاجان –

-........-یزی شده چرا صدات گرفته گریه کردی چ-......-سالم داداشی حالت چطوره؟–

-ت نگی با اولین پرواز میام اون جادبجان خو-......-داری دروغ میگی بگو چی شده 

ت چت دبگو خو–فت  بی رمق رو مبل افتادم پس حرف بزن ازشنیدن چیزی که گ-.......

-........-رعنا چی اونم حالش خوبه-.....-باور نمیکنم بگو به جون من -........-شده 

-تون سالمید دفدای سرت که داغون شد جون رخساره خو-.........-خب-......-مطمئنی 

باشه -........-خب خداروشکر چرا به من خبر ندادی اصال" کی این اتفاق افتاد ؟-........

 دمهم نیست خودت و بخاطر همچین موضوع بی ارزشی سرزنش نکن چقدر بایعزیزم 

ست نزن دنه نه به اون -....-ریزم به حسابتفردا اول وقت می-.......-خسارت بپردازی

قربونت بشم خیلی مراقب باش -.........-تواین مدت الزمتون میشه فردا میریزم به حسابت

خدا نکنه عزیزم برو -.-بارآخری هم باشه گوشیت وخاموش کردیدیگه هم این کارو نکن 

شم داداشی توهم سالم  فدات-..........-پیشش تنها نباشه چیزی هم بهش نگی ناراحتش کنی 

 خداحافظت.-...........-برسون 

 حاال خیالت راحت شد -
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از شام باخبر شدیم من میگفتم که باورت  لبه پدرم نگاه کردم لبخندی زد و گفت: ماهم قب

این ساعت قرار داشتیم تا خبر بده خداروشکر که خودشون چیزیشون نشده فردا هم  نمیشد

 یخواد تواین کارو بکنی داشتی چکار میکردیخودم پول به حساب میریزم نم

 هیچی میخواستم بخوابم -

یه شوهر  حاال که خیالت راحت شد برو بخواب درضمن دیگه هم شبا موهات و شونه نزن–

شوهر نمیکنم و میمونم  راه دور گیرت می افته خندیدم و بلند شدم و گفتم: خیالتون راحت من

 الت راحت باشهکنارت تاخی

ن جونم بخوای به من اگه میخوایم ترشی بندازیم به مادرم نگاه کردم و گفتم: مامبیخود م– 

 گیر بدی شوهرت و سروسامون میدم تنها بمونی ها 

فقط بابات و  به دائیم نگاه کردم و بلند خندیدم و گفتم: نه دائی جون یه فکرهایی هم برای –

درآغوشم کشید و گفت: قربون  شما  دارم ولی آسیا به نوبت اول بابای عزیز خودم پدرم

م بشم که به فکر تنهایی باباشه دستی روموهام کشید و گفت: اینا طبیعیه ددختر فهمیده خو

 خندیدم و گفتم: دست شما درد نکنه

توچه جوری این موها رو زیر اون چیزا جا میدی جدا" تو اینهمه موداشتی من نمیدونستم – 

موهام و جمع ت میکنم ببینی خوبه راضی میشی صورتش و بوسیدم و گفتم: این بار صدا

 کرد تو دستش و گفت: خانم برای دخترم یه اسفند دود کن چشم نخوره

 چیه بابایی میترسی کچل بشم – 

 آره دیگه میترسم رودستم باد کنی–

تا مش رحیم و داری غم نداری خب شب همگی بخیر ازبرابر نگاه مهیار وسامیار گذشتم  -

کارش حرصم و درآورد  انداختمنگاه گذرایی هم به کامیار که سعی میکرد من و ندیده بگیره 

مهیار و  اازقصد بفکر میکرد خیلی زرنگه و کسی متوجه زیرزیرکی نگاه کردنش نمیشه 

از امتهان به  در گفتم و اون و ندید گرفتم و به اتاقم رفتم  صبح بعاسم شب بخی بهسامیار 

کیفم و رودستم تنم کردم خردلی خونه اومدم و نیم ساعت قبل از قرار یه مانتو کوتاه شیک 

انداختم و ازاتاق بیرون رفتم کامیار و مهیار نزدیک پله ها نشسته بودن و صحبت میکردن 

همینطور سامیار نبود مهیار با دیدنم بلند شد و گفت: ولی خبری ازمادرمن و خودشون و 

 جایی میری
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و گفتم:  یدمدونه کیه خندآره با سامان قرار دارم چشماش و کمی تنگ کرد یعنی نمی– 

 سری تکان داد و گفت: باالخره بهش جواب دادی  شایسته استادم با لبخند

 دوست داری بیا بریمه آه نه  یه قرار دوستانه است همین البته  راجع به رفتنم–

 نبال کار پدرم خوش بگذرهدنه ممنون باید بریم – 

برم شب میبینمت  بی توجه به  دمن بای دممنونم  نگاهی به گوشیم انداختم و گفتم: ببخشی– 

با  دنگاه کامیار که روسرتاپام میچرخید ازخونه بیرون زدم سامان جلوی درخونه منتظرم بو

 دیدنم مثل همیشه لبخندی زد و سالم کرد 

 سالم دیر که نکردم–

نه فقط پنج شش دقیقه خندیدم و گفتم: معذرت میخوام  درو باز کرد و گفت: نیاز به – 

 وقتی نشستم درو بست و خودشم سوار شد خب کجا بریم عذرخواهی نیست بشین 

به من میبرمت یه جای شیک   هرجا دوست دارید سری تکان داد و گفت: حاال که سپردی–

 موافقی که

 مخالفتی ندارم – 

 اشته باشی چون من استادتم هرچی میگم باید بگی چشمد نمیتونی هم–

 خندید و گفت: خوب رخساره خانم ازبرادرت چه خبر  چشم استاد-

 دیروز تصادف کردن نگاهم کرد و گفت: چه بد چیزیشون که نشده –

 سارت خورده که اونم مهم  نیست نه خداروشکر فقط به ماشین خ–

 بله مهم خودشونن که خداروشکر چیزیشون نشده  حتما" حسابی نگرانش شدی –

 بله خیلی زیاد–

 دبهتره این موضوع و فراموش کنی بگو ببینم امتهان امروز چطور بو– 

 بد نبود – 

 ولی ازبچه ها شنیدم خیلی سخت بوده درسته–
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 بله خیلی – 

 بگیریفکر میکنی نتیجه  –

 امیدوارم راستش اصال" یادم نیست چی نوشتم فکرم پیش برادرم بود– 

؟ فهمیدم منظورش چیه برای این که اذیتش کنم گفتم: نه پیش خواستگارمم  فقط برادرت– 

 بود

 منظورت که محمد نیست -

 نه استاد اون و که رد کردم –

 پس کسی هست که هنوز ردش نکرده باشی–

 بله چندنفری هستند– 

 خب نظرت راجع به اونا چیه– 

 فعال" دارم فکر میکنم و سبک سنگین میکنم – 

زیر چشمی نگاهی به او که به فکر ولی خودم و نگه داشتم  دکه اینطور خنده ام گرفته بو–

ن درفته بود انداختم تا رسیدن به مقصد دیگه نه اون حرف زد نه من تازه غذا رو آورده بو

خواستم یه چیزی بهت بگم ولی محمد که اومد نتونستم  ولی که گفت: راستش اون روز می

 میشه بگم حاال بهترین فرصته  

خواهش میکنم بفرمائید کمی با غذاش بازی بازی کرد وگفت: نمیدونم چه جوری بگم یه –

مدتی یه موضوعی فکرم و مشغول کرده بهتر دیدم این موضوع رو با تو درمیون بزارم 

مستقیم نگاهم کرد و گفت: یدم گفتم: خب این موضوع چی هست؟ د ......... وقتی سکوتش و

 بگم با لبخند گفتم: آره خب 

بره سر اصل مطلب لحظه ای خیره نگاهش  ه تو عالقه دارم انتظار نداشتم صافمن ب–

 کردم تا فکر کنه متوجه این موضوع نشده بودم و االن کامال" غافلگیر شدم 

فکرشم نمیکردم وختم و گفتم: خیلی برام غیر منتظره بود ناراحت شدی نگاهم و به غذام د–

بهت دل ببندم چرا دل بستم اونم نه االن روزی که دیدمت همون  من چی یه روز-شما.......

دقه رفتن من و وادار کردی کارت و قبول کنم اولین باری که وارد دفترم شدی باقربون ص
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زها رو به جون خریدم  مهم ترازهمه اش این چند وقت خیلی با خودم کلنجار رفتم خیلی چی

خداروشکر که ردش کردی هیچ خواستگاری بهترین دوستم ازدختر مورد عالقه م  ولی 

حاال نظرت  چیزی بیشتر ازاین من و خوشحال نکرد هرچند امیدی هم ندارم منم قبول کنی

 چیه؟ 

برمیگرده به محیط  ونم چی بگم  شناختی که من ازشما دارم خیلی محدوده اونمدراستش نمی-

 دانشگاه 

 میخوای یه مدت روش فکر کنی –

 ید ممنون میشمداگه این اجازه رو ب–

 میشه یه خواهشی ازت بکنم– 

 بفرمائید– 

دیگه  نمیخوام رابطه خوب فکر کن همین جوری ردم نکن دلیل منطقی برام بیار و یه چیز –

بشه چه استاد شاگردی چه  دوستانه قبوله  نگاهش کردم  چیزی بود که دل  ات با من قطع

 م میخواست ولی سکوت کردمدخو

رخساره سکوت نکن جوابم و بده  میخوام مثل یه دوست کنارم باشی البته تا زمانی که – 

وختم  سرم و به دز یجوابم و بدی باشه بیشترازاین جایز نبود سکوت کنم نگاهم و به م

اون م نفس راحتی کشید و گفت: پس غذات و بخور تا سرد نشده دادمثبت تکان   عالمت

ت الولی کمی توپارک قدم زدیم او مدام سئوا دروز بعد از خوردن غذا با این که هوا سرد بو

ادم وقتی من درکمال آرامش به همه اش پاسخ دگوناگونی راجع به خانواده م میپرسید و منم 

رون اومد سامان با دیدنش پیاده شد و یموقع کامیار ازخونه بو به خونه رسوند همون 

احوالش و پرسید بعد هم با اسرار سوارش کرد تا یه جایی برسونش ازاین که با او همراه 

انگار او هم متوجه این موضوع شده  دم دلم نمیخواست ازموضوع مطلع شهشده بود کالفه بو

ی به لب داشت اون شب ازکامیار خبری نشد بود چون وقتی سوار شد لبخند پیروزمندانه ا

ولی ازاونم رومم نمیشد به سامان زنگ بزنم بخاطر همین صبر کردم تا خودش تماس بگیره 

ازسامان بی خبر بودم روز  خبری نشد  نه تنها اون روز بلکه سه روز هم ازکامیار هم

ودم که با تکان چهارم  نزدیک شش عصر بود روتاب نشسته بودم  حسابی توافکارم غرق ب

 سالم کی اومدی–تاب به خودم اومدم ازدیدن مهیار تعجب کردم 
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 سالم تازه چرا تواین هوا این جا نشستی– 

 چرا اینقدر کم پیدا شدید خندید و گفت:درگیر خونه بودیم حوصله ام سررفته بود – 

هنوز تحویل نگرفتید بازم خندید و گفت: چرا این چند روز داشتیم خونه رو جابه جا  –

میکردیم ما هیچ وقت ازاین کارا نکردیم یکم برامون خسته کننده بود لبخندی زدم و گفتم: 

معلومه ازاون مردای تنبل هستی سرخ شد و گفت: تنبل نیستم ولی ازاین کارا هم خوشم 

 نمیاد 

 سر آینده ات  خندید و گفت: کوتامن زن بگیرمپس بیچاره هم–

ازکسی خوشت نمیاد لحظه ای نگاهم کرد و سرش و پائین انداخت و گفت:چرا یکی هست – 

 ولی چی مهیار جون-ولی .....

 خوب نمیشناسمش -  

 من چی ؟–

 فکر میکنم -

 خب این دختر خوشبخت کی هست؟–

 مجده -

 صاف نشستم و گفتم: کی؟–

خوشت ت مجده بلند خندیدم و گفتم: مجده نه مژده حاال جدی میگی ازاون دوست خود- 

 داد اومده با لبخند سرش و تکون 

 پس چرا زودتر بهم نگفتی –

 داشتم راجع بهش فکر میکردم–

 آفرین به تو خوب حاال نتیجه– 

 اگه بشه میخوام باهاش بیشتر آشنا بشم میشه – 

 میزنم میگم بیاد خوبه  چرا  نمیشه عزیزم همین االن بهش زنگ–
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 برای شام دعوتش کن –

 میخوای ببریش بیرون–

خترا خونه نمیان  یعنی دنه میریم خونه ما خندیدم و گفتم:پسرجان این جا ایرانه نه لندن – 

 درست نیست 

 متوجه ام پدرم اینا رو بهم گفته میخوام ببرم خانواده ام بیشتر باهاش آشنا بشن –

 اول من باهاش حرف بزنم اگه موافق بود میگم بیاد خونه شماآهان باشه  پس بزار –

 بگو بیاد سه تایی با هم میریم – 

 من دیگه چرا –

 نبال تودآخه شام خونه ما هستید مادرتم االن اون جاست من اومدم –

 من یا مجده خانم – 

 اول تو لپش و کشیدم و گفتم: خیلی زبون بازی صبر کن االن میام–

 چی؟ – 

شید بیا بریم داخل همش یادم میره فارسی بلد نیستی تلفنی جریانم و به مژده گفتم اونم آه ببخ-

کرد یک ساعت بعد با مهیار راهیش کردم و  انگار همچین گلوش گیر کرده بود فورا" قبول

گفتم: شما برید من یه کاری دارم انجام میدم میام خودمم نزدیک هشت بود که رفتم 

 گل و شیرینی و به دائیم دادم و وارد خونه شد  خوشبختانه کامیار نبود

به به نه خوشم اومد خونه خوشگلی  انتخاب کردید زن دائیم صورتم و بوسید و گفت: –

 ؟انتخاب کامیه عزیزم به دائیم نگاه کردم و گفتم:کامی دیگه کیه

 ینم چرا اینقدر دیر اومدیببگو بپسرم کامیار -

 میدادم حال هووی من چطورهیه کاری داشتم که باید انجام – 

 خوبم عزیزم چرا چشمات اینقدر سرخ شده -

نمیدونم مامان میخواستم لنز بزارم ولی نتونستم خیلی درد میکرد مجبور شدم نزاشته –

 دربیارم بابایی خودم چطوره
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 ازوقتی برادرت رفته کم پیدا شدی کم میبینیمت به احوالپرسی های شما خانم – 

 برگرده که من و تندتند ببینید به به آقا سامیار حالت چطوره پس بگوبرادرم زود–

 تو خوبی با خنده گفت: ممنون -

اگه این هووی حسود بزاره آره کنار پدرم نشستم دستم و گرفت و گفت:نمیخوای بری –

 لباست و عوض کنی 

 حاال چه عجلیه –

ه خواستگارا دارن میان وری بده با خنده بلند شدم و گفتم: چیاینطبلند شو دیگه زود باش –

 میترسی دخترت و با مانتو ببینن

 آره همینه زود باش به زن دائیم نگاه کردم و گفتم: من کجا میتونم لباسم و عوض کنم– 

م سفید و آستین بلند بود یقه دقبال" یه بلوزی گرفته بو با دست به اتاقی اشاره کرد – 

ر لی سفید پوشیده بودم موهام با یه گلسر داشت و تقریبا" جذب بود اون و با شلوا خرگوشی

نه به خودم انداختم نگاهی تو آی پشت سرم جمع  کردم و اضافه اش ازروی گلسر آویزون بود

ازاتاق  گفتم:کمم ازخود متشکر نیستییدم ودو گفتم: توهم کم خوشگل نیستی ها  بعد خن

و بطرفم دراز کرد و  نگاه همه یه لحظه متوجه من شد پدرم با لبخند دستشبیرون رفتم 

م عزیزم کنارش نشستم و گفتم: زندگی شیرین میشود چیه بابایی خبریه دگفت:بیا پیش خو

 خترجان چرا هروقت من تورو صدا میکنم پیشم بشینی میگی خبریهدخندید و گفت: 

آخه هروقت احساس تنهایی میکنی من و صدا میزدی چیه بازم هوو اذیت کرده بگو – 

 دیگه برات دست و پا میکنمخجالت نکش یکی 

 بسه دختر – 

ی کردی قول میدم یه زشتش و براش انتخاب کنم اون جوری قدرشماروهم چیه بازم حسود–

رم لپم و کشید و گفت: پدرسوخته یکی به نل میزنی دبیشتر میدونه دیگه کم اذیتت میکنه پ

ی خیالت نمیشه بابای خندیدم و بغلش کردم کنار گوش گفتم: تا این و نگم که بیکی به میخ 

 خوشگل من  راستی مهیار کجاس 

یدم و گفتم: به به عروس داماد آینده  زن دائیم نگاهش و ده خنمن این جام رکسار–

ه ذره اون و یه ذره من و یروسرتاپای مژده چرخوند و به من خیره شد متوجه نگاهش نشدم 
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کنه خندید و گفت: درست فهمیدی نگاه میکرد روبه دائی گفتم:غلط نکنم زنت داره مقایسه می

د خندیدم و سری یومیخواد ببینه کدومتون عروس خوشگل تری میشاره همین کار و میکنه د

قبل از این که زن دائی شام و بیاره تکان دادم کنار مژده نشستم و با او سرگرم صحبت شدم 

 دائیم گفت:یه چیزی بگم نه نمیاری دائی جون 

 شما امر بفرمائید –

 یکم برامون بخون  –

چی بخونم یه توپ دارم قل قلیه خوبه  همه به جز زن دائی و پسراش خندیدند اونم چون –

 ونستن چیه دائیم نیشگونی ازم گرفت و گفت: این یعنی نمیخونی دیگهدنمی

 چرا دائی جون بخاطر گل روی شما میخونم حاال چی دوست داری– 

لمون میخواد اون و دینقدر گفته که همه ما  پدرت ازیه آهنگی خیلی تعریف میکنه ا– 

 بشنویم به پدرم نگاه کردم و گفتم: کدوم آهنگ

همونی که خودت شعرش و گفتی هرشب برای رضا میخوندی خندیدم و گفتم: اون و – 

 برای رضا گفتم  خواسته برای کسی نخونم 

 پدرسوخته حاال ما کسی شدیم –

 اینطوری که نمیشه ناراحت نشودائی جون چشم میخونم ولی –

ه دیدم و گفتم: همه با نقشه قبلی بودرت ازقبل گیتارت و آورده خندم منظورت چیه مادفهمی–

چشمام و بستم و گیتار و برداشتم و کمی باهاش ور رفتم و شروع به زدن کردم  دیگه آره

از اینقدر گرم شده بودم که غافل پیش چشمم رضا رو مجسم کردم و شروع به خواندن کردم 

گونه های مادرم خیس دوروبرم بودم وقتی سکوت کردم با صدای دست چشمام و باز کردم 

اشک بود لبخندی زدم و گفتم:چیه دلت هوای پسرت و کرده  اشک هاش و پاک کرد  وبه  

 ود دخترم پدرم چشم دوخت پدرم پیشانیم و بوسید و گفت: خیلی عالی ب

تم نه اشتباه نشنیده بودم به پشت سرم برگش نیدن صدای شایستهازش دبله خیلی عالی بو–

واقعا" خود شایسته بود ازجا بلند شدم وگفتم: سالم نمیدونستم شما هم این جا تشریف دارید 

راز کرد و گفت:آقا کامیار خیلی اسرار کردند منم دو دستش و بطرفم للبخندی زد اومد ج

ون کردید بفرمائید بنشینید قبول زحمت کردم  دائیم گفت: این چه حرفیه خیلی خوشحالم

 انداختم این لعنتی هروقت من یه چیزی ده کامیار که بلوز شلوار سفید پوشیده بوبنگاهی 
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اون و نگاهش خیره کننده بودتاق من دوربین کار گذاشته تش و میپوشه انگار توامیپوشم سِ 

نگ مان هم روبه روی من نشست و گفت:معلومه حسابی دلتندیده گرفتم و نشستم سا

ه خیلی زیاد نگاه ازاو لیخوندید خندیدم و گفتم: برتون هستید که اینطوری سوزناک مدبرا

 گرفته به مادرم دوختم چشم  دوخته بود به سامان و پلک نمیزد خنده ام گرفت 

و کنار گوشش گفتم : حواست به  مچیه دختر به چی میخندی االن میگن خل و چله خندید–

دید و گفت:پدر سوخته ش چشم پسر مردم و درمیاره خنچشمازن خودت نیست داره با

 میخوای بگی زن من هیضه 

رف کور بشه پدرم خنده آرومی طنه بابا جون من غلط بکنم ازاین حرفا بزنم فقط االنه که –

 کرد و به مادرم چشم دوخت 

رکساره یکی دیگه هم میزنی به مهیار نگاه کردم خندیدم و گفتم: به شرطی که خودت - 

 بخونی

 شم تو صدای خوبی داری دمن ؟  من که بلد نیستم  بع– 

فکر کنم تو االن طبع شعرت گل کرده گوشاتم که داره کم کم بله ..........دائیم دستش و –

ور شانه ام انداخت و گفت: که حاال گوشای پسر من داره .........بلند خندیدم و گفتم: د

خودتون نگاه کنید بنده خدا صورتش که مخملی شده گوشاشم که بدتر ازاون معلومه داره یه 

ازسرخ شدن مژده به خنده افتادم و خنده من فعل و انفعاالتی رخ میده دیگه نه مجده جون 

 خنده انداختبقیه رو هم به 

دخترجان تو نمیتونی بدون این که به کسی گیر بدی بگیری بشینی گناه داره بنده خدا رو – 

 اذیت نکن

ای خائن باشه منم میرم توگروه هووم اگه دیگه برات خوشگل مشگل پیدا کردم خواستم بلند -

چرا قهر ورم حلقه کرد و گفت: قربونت برم دشم دستم و گرفت رومبل نشاند دستش و محکم 

با زنگ خوردن میکنی بمون تو گروه خودم   لحن طنز گونه پدر همه رو به خنده انداخت 

 گوشیم نگاه ازپدرگرفتم 

نگاه ازاو  دسالم قربونت بشم  نگاهم به شایسته افتاد رنگش پریده بو-......-جانم عزیزم –

-مون چطوره عروس فدات شم داداشی حال-...........-خوبم تو چطوری  من-گرفته و گفتم:

ربونت بشم شوخی کردم تو ه آب نداده  خندیدم و گفتم: نه قآفرین دیگه دست گل ب-.......



 
118 

آره دیگه عزیزم میخوام براش -.....-م حالش و میگیرم دبهش چیزی نگو اومد این جا خو

-گفتی کی بهت زنگ زده -.............-جانم عزیزم-........-خواهر شوهر بازی دربیارم  

ای بابا من که به شاهین گفتم حال رفتن جایی ندارم اونم بدون -...........-برای چی -........

خودت که دلیلش و -...........-..........نه رضا حوصله ندارم -تو باز به تو زنگ زده 

کمی فاصله گرفتم و  دمیدونی دیگه چرا میپرسی داداشی ازجا بلند شدم و گفتم: ببخشی

-.......-تو مطمئنی -........-گفتم:ایناهمش زیر سر این پسره شهابه من حال اون و ندارم 

خدا نکنه -.........-.........باشه داداشی چون تو میگی چشم -آخه بدون تو که صفایی نداره 

تم و گفتم: رم رفدوشون همین جا هستند گوشی و نگه دار بطرف مادآره هر-.......-عزیزم 

 رضا میخواد باشما صحبت کنه 

 چه عجب یاد ما هم افتاد –

ه کنار ده ولی باورم نمیشد ضربه ای تو شونه ام زد با خندشنیده بودم میگفتن هوو حسو–

 پدرم نشستم 

 لت چطور بودوحال  ق–

تا به اتمام رسیدن حرفای پدرو مادرم همه سکوت کرده لم خوب خوبه وخداروشکر ق– 

 قتی گوشی و به من داد گفت: خداکنه این چند روز زود بگذره وبودند 

 چرا بابایی–

 رتیدبرابخاطر تو میگم که دل تنگ همینطوری – 

 رم اشکهاش و پاک کرد و بلند شد و بطرف آشپزخونه رفتدما من دلتنگم دیگه؟آهان – 

من اشکم به این گفتم: یدم و م چند ثانیه بعدازاو رفت دائیم گفت: تونمیخوای بری خندمپدر

 راحتی ها درنمیاد

ه نگاه کردم و خندیدم وگفتم: به به داری به مژدی تو اشک درآوردن دبله تو تبحر زیا– 

دوباره سرخ شد دستم و تو بازوش انداختم و  دزبون عروس خانم  باز شد یا یخش آب ش

 ببینم پسرو حیا رو دربیاری بگو  گفتم: خیلی خوب حاال نمیخواد ادای عروسای با حجب

م آروم گفت: پسر جالبیه ولی خیلی رکه میمونم چطور ددائی من و پسندیدی خندید و مثل خو

 هاش برخورد کنم  نگاهش کردم و گفتم: خرکه نشدیاب

 یعنی چی ؟ – 
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 خودت فهمیدی-

آدم  دبرو دیونه منظورم اون نبود که خیلی رک راجع به شکل و شمایل و نوع برخور– 

 اظهار نظر میکنه 

 این که خیلی خوبه –

ه ولی نه برای من که به تملق عادت دارم خندیدم و گفتم: خاک برسرت جون به جونت آر–

خوب من داره دروغ بشنوی خندید و سری تکان داد و گفت: این لذت بخش تره  دکنند بای

 دیرم میشه دیگه باید برم

 توکه هنوز شام نخوردی کجا میخوای بری– 

میخوام گفتم با تو  ا این موقع بیرون میمونم با اجازهخیلی دیرم شده نگفتم تبه شام نمیرسه – 

 برم خرید  حواست باشه سوتی ندی

 باشه حاال واقعا" نمیتونی بمونی– 

 نه همین جوری خیلی دیر کردم– 

شدن  دائیم هرچی اسرار کرد او بقیه هم ازجا بلند باشه هرطور راحتی با بلند شدن مژده – 

یم هم بلندشد و جایی که پدرم نشسته بود رفت سنگینی نگاه رفت بعدازرفتن او دائ ذیرفت ونپ

 سامان باعث شد به او چشم بدوزم لبخندی زد و گفت:ازمن ناراحتی

گین بودی گفتم حتما" ید و گفت: آخه خیلی سرسندنه استاد جون چرا باید ناراحت باشم خن– 

 ه ازم دلخوری خب خانم چه خبر ازدرس و دانشگا

 ا استاد  درس تموم شد دیگه بای با–

 کجا تموم شد هنوز تصمیم نگرفتی تازه شروع کردی–

روز اینقدر بهش فکر کردم فکرم درد گرفته خندید  دراستش شما که غریبه نیستی این چن– 

 توکه توهیچ حالی دست ازشوخی برنمیداری و گفت:ازدست

 " جدیمالشوخی نمیکنم کام– 

 توبرای همه چیز اینقدر فکر میکنی – 
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 برای همه که نه بعضی چیزا ارزش فکر کردن نداره –

 مثال"؟ –

تو ذهنم نیست خب جناب استاد میبینم که خوب با این میر غضب جور شدید  مثال" ....االن–

ائی من خندید و اخمو انداختم و گفتم: همین پسر دنیم نگاهی به کامیار  ؟میر غضب کیه–

 میگی میر غضب را به بنده خدا گفت: چ

بی نبود که بهش بدم چی شد با هم ......دوباره خندید و گفت: اینطور که بهترازاین لق–

معلومه ازاین دوستی راضی نیستی لبخندی زدم  و گفتم: این موضوع ارتباطی به من نداره 

 خوبی همه است اطالعات خیلی دحیف که با هم خوب نیستید پسردائیت کارش فوق العا–

اره میتونست کمک خوبی برات باشه  گره ای به ابرو انداختم و گفتم: محاله من ازاون د

 کمک بخوام بعدشم من به کمک کسی احتیاج ندارم اللخصوص میرغضب 

نیاز نیست من بگم شما خودتون همین صورتش و ازنظر گذراندم و گفتم: -حتی من ؟ –

دقیق نگاهم کرد و باشم کمکم میکنید اینطور نیست   جوری هرجا به کمک احتیاج داشته

ونستم  ولی منم فقط دگفت: خیلی مغروری دختر ولی آره  کمکت میکنم خندیدم  و گفتم: می

ازشما کمک میگیرم من میرم به زن دائیم کمک کنم شمارو هم با دوست عزیزتون تنها 

و ازکنارش چشمکی زدم  انداختم دمیزارم  بلند شدم و نگاهی به سامیار که بهم خیره شده بو

 پشت سرم وارد آشپزخونه شد دگذشتم چیزی نگذشته بو

 ه اینطور نیستیائی رفتی تو فکر لبخندی زد و گفت: پسر خوبدچیه پسر– 

 منظورت کیه؟ – 

 استادت شایسته -

 آهان آره خوبه چطور–

 پس چرا به خواستگاریش جواب نمیدی – 

آخه فقط این نیست کلی خواستگار هست که پشت درخونه  جونم برات بگه پسردائی عزیزم–

 صف کشیدن باید به اونا هم فکر کنم همینطوری نمیشه که 
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شته ه  ام زد و گفت: زبلند خندیدم مادرم ضربه ای توشون ؟پشت درصف کشیدن  واقعا"–

 بکین پریدم و گفتم: باور کنید سدختر االن پسره میشنوه میگه چقدر سبکه  کمی باال پائ

 نیستم دوست داره میتونه امتهان کنه

 خدامرگم بده االن بابات میشنوه– 

 بابایی –خوب بشنوه ظرف ساالد و برداشتم ازآشپزخونه بیرون رفتم – 

 جانم –

با این حرف سامان متعجب به من چشم دوخت  تیکه ای بیا ببین این هووی من چی میگه –

 دعواشون شدهباز چی شده هووها با هم –خیار به دهن بردم و به پدرم چشم دوختم 

 ببرمباالهیچی گیر داده من سنگین بشم مگه این جوری چه ایرادی دارم میخواد وزنم و – 

 این اززرنگیشه میخواد توچاق بشی خودش بیشتر توچشم من بیاد – 

 واقعا" ای هووی شیطون  میخوای خودت سبک باشی آره–

ی گفت  پدرم با صدای بلند خندید و بطرف من چی میگی دختر بعد تو گوش پدرم چیز– 

پشت دائیم مخفی شدم و گفتم:هرچی گفته دروغ  میزاری سرکار  واومد ای پدرسوخته  من 

گفته خودش اسرار داشت بگم بیاد امتهان کنه بچه مردم گناه داره چه ایرادی داره مگه 

خودت اون اوایل وزنش نکرده بودی باالخره تو اینطرف اونطرف کردن پدرم موفق شد و 

بلندم کرد و  و بغلم کرد و کمی ازروزمیندستم و گرفت و من و بطرف خودش کشوند 

گفت: نه خودمونیم توهم سنگینی خندیدم و گفتم: دیدی هوو جون نمیخواد اینقدر سرخ و سفید 

من به اندازه کافی سنگین هستم پدرم بوسه ای رو پیشونیم زد و گفت:زنده باشی دختر بشی 

: دائیم گفت: آقا سامان میبینی این کارهرشب این پدرو دختره ها سامان لبخندی زد و گفت

من حتی تصورهم نمیکردم آقای مهندس تا این حد با دخترشون صمیمی باشن این خیلی 

 خوبه 

کارازصمیمی بودن گذشته پسرم من عاشق این دخترم  هرجا من باشم و رخساره نباشه –

نفس کشیدن اون جا برام عذاب آوره صورتش و بوسیدم و گفتم: کم تودل هووی من و خالی 

 کن االن این وسط غش میکنه و ما میمونیم و این برادر و پسر میر غضبش 

 پدرسوخته تو که باز چسبیدی به پسر من –
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خب اگه موافق باشید ادامه ماجرا بعد ا نکنه به پسر شما فقط جالد میتونه بچسبه دوای خ- 

از شام بابایی دیدی چقدر زرنگم با ترفند همه کارا رو انداختم گردن مادرو پسر خندید و 

 دستش و دور شانه ام حلقه کرد  دائیم گفت: ازتو زرنگ تر یکی دیگه است 

 کی دائی جون–

فکر کنم موندگار شده خونه اونا همه خندیدم  و  دمثال" مژده رو برسونه بیا مهیار رفت– 

 نگاهی به غذاها انداختم سر میز نشستیم 

به به دست سرآشپز رستوران محلتون درد نکنه چه کرده دائیم خندید و گفت: زن من –

شید دیگه غذاهای ایرانی بلد نیست بخاطر همین شام امشب و ازبیرون سفارش دادم باید ببخ

سامان و کامیار روبه روی من نشسته بودند و من بین دائی و پدرم قرار  لطفا" بفرمائید 

میشد و حرصم و  هسامان سرش پائین بود  ولی کامیار مدام توصورتم خیرگرفته بودم 

حسابی درآورده بود آخر اینقدر کالفه شدم که قاشق و تو بشقاب گذاشتم و بهش چشم دوختم 

زم خونسرد نگاهم کرد  با گرفته شدن دستم نگاه ازاو گرفتم دائیم سرش و آورد ولی اون با

نزدیک گوشم و گفت: میخوام یه چیزی بهت بگم ولی باید قول بدی خوب فکر کنی بعد 

 جوابم و بدی باشه دائی جون 

 چشم بفرمائید –

تورو برای پسرم میدونم سامان پسر خیلی خوبیه و توهم خواستکار کم نداری ولی میخوام –

خواستگاری کنم  ازاین حرف اینقدر شوکه شدم که غذا پرید تو گلوم و به سرفه افتادم 

داد وگفت: ببخشید االن وقت گفتنش نبود متاسفم  با این حرف بهم  خودش فورا" یه لیوان آب

و  به او نگاه کردم و گفتم: کدومش دائی لبخندی زد و سرش همه به من و دائیم چشم دوختند 

انداخت پائین  و گفت: میل خودته انتخاب با خودته  سری تکان دادم و به غذام چشم دوختم  

م ازش متنفرم پس میمونه فورا" دمهیار که ازمژده خوشش اومده این میرغضبم که هیچ خو

 به سامیار نگاه کردم  لبخندی به روم زد و به پدرش چشم دوخت پس برای سامیار میخواد 

و سرم و به عالمت مثبت تکان دادم و ازسر میز بلند به پدرم نگاه کردم  خوبی رخساره-

 شدم 

  ددستتون درد نکنه  خوشمزه بو–

 توکه چیزی نخوردی دائی–
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به سامان که متفکرانه نگاهم میکرد  دخوردم ممنون  نیم نگاهی به سامیار بع دچرا زیا-  

و دستم و گرفت و گفت: توازمن  انداختم و بطرف دیگه ای رفتم دائیم فورا" اومد پیشم

 ناراحت شدی به زور لبخندی زدم وگفتم: نه اصال" فقط غافلگیر شدم  انتظارش و نداشتم 

 چرا پسرای من و الیق خودت نمیدونی–

ن ولی ازخیلی ازپسرای این دن بزرگ شداین چه حرفیه اتفاقا" پسرای شما با این که تو لن– 

 جا سرسنگین ترن 

 که نظر مساعد بدی  دامیدوار بو این یعنی میشه–

لطفا" اجازه بدید فکر کنم روموهام بوسه ای زد و گفت: باشه عزیزم تا هروقت دوست –

فقط این و بدون پسر من خیلی بهت عالقه داره اگه تا داری فکر کن بعد نتیجه رو بهم بگو 

عالقه داری  چون فکر میکرده تو به اونحاال چیزی بهت نگفته بخاطر وجود سامان بوده 

ه زادم این اجولی من فکر نمیکنم احساسی بین شماها وجود داشته باشه بخاطر همین به خو

ادم برای پسرم خواستگاریت کنم پدرت درجریان هست و با این ازدواج هیچ مخالفتی درو 

اره ولی گفته جواب اون منوط به جواب مثبت تو اینم بدون جوابت هرچی باشه برای من دن

ندی زدم و لبخ همیشه عزیز میمونی چه بشی عروسم چه همون خواهرزاده م باقی بمونی 

وباره صورتم و بوسید و بلند شد و بطرف پدرم دکر میکنم دائی جون بهش فگفتم: ممنونم 

ار اومد بعدشم سامان و کامیار ازنگاه کردن به سامیار سامی درفت چیزی نگذشته بو

ازموضوع  دخودداری میکردم ازنگاه های سامان هم متوجه شدم خیلی دلش میخوا

م که دلم دسردربیاره ولی بخاطر حضور اونا نمیتونه حرفی بزنه منم اینقدر کالفه بو

بمونه آه ازنهادم بلند شد نمیخواست تواون جمع باشم وقتی فهمیدم مادرم میخواد شب اون جا 

بدون این که به کسی چیزی بگم به همون اتاق رفتم و لباسم و پوشیدم روسریم و هم سرم 

مادرم با دیدنم گفت: کجا رخساره با این حرف همه به من چشم اختم و ازاتاق بیرون رفتم دان

 دوختند 

 میرم خونه یکم سرم درد میکنه–

فرار ازدست سئواالت مادرم به پدرچشم دوختم لبخندی چرا تو که االن خوب بودی برای – 

به روم زد و گفت: خیلی مراقب باش رسیدی زنگ بزن   صورتش و بوسیدم وگفتم: باشه 

وخت لبخندی دازدائی و زن دائیم هم تشکر کردم سامان ناراحت بهم چشم بابایی خداحافظ 

 ه سالم برسونیددزدم و گفتم: خوشحال شدم دیدمتون به خانوا
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 بیام میخوای همراهت بعد آروم گفت:سالمت باشید – 

دائی با نه ممنون خداحافظ با نگاه کذرایی ازسامیار هم خداحافظی کردم و بیرون رفتم – 

 کافیه مادرم بفهمه عمرا" اگه بزاره من به المخمصه ای انداخت حا داین کارش من و تو ب

رش ازدواج کنم دای براربا یکی ازپسسامان جواب مثبت بدم اون ازاولم دلش میخواست من 

و حاال با این پیشنهاد به آرزوش میرسید بدبختی این بود من هیچ جوری نمیتونستم روسامیار 

هم ازنظر نوع برخورد موقعیت و کار عالی هم  دعیبی بزارم اون هم ازلحاظ ظاهر زیبا بو

د  حاال دلیل نگاه های اشت کال" هیچ نقطه منفی تواین پسر نبود که بشه بخاطرش نه آورد

خیره و لبخندهاش و میفهمم هروقت اسم سامان هم می اومد ناخودآگاه گره ای بین ابروهاش 

ولی حاال دلیل همه اون رفتارها توجه ها کادو  دئوال بوسمی افتاد و این همیشه برام جای 

میزد و خریدنها بیرون دعوت کردنا رو میفهمیدم بیخود نیست یه روز درمیون بهم زنگ 

طرفا بودم گفتم  پیداش شد و گفت اونباکامیاروی دردانشگاه  لم میپرسید حتی یه بار هم جلحا

ای من چقدر احمق بودم که نفهمیدم منم با کارهام و مزه انداختن یا دتوروهم ببینم  وای خ

وای حاال چکار کنم چشمک زدنهام اون و بیشتر امیدوارم کردم که یه احساسی بهش دارم 

اصال" بهتره با پدرم صحبت کنم ولی نه دائیم اون میتونست کمکم کنه  درضا این جا بو کاش

ازطرفی رضا هم  چه جوری بهشون بگم الکه گفت اون موافقه  آخ چه گیری کردم حا

ازسامیار خیلی خوشش میاد و یه بار ازش شنیدم که گفت کاش دائی برای این پسرش ازتو 

مه میخواد موافقتش و اعالم کنه   کالفه رو تخت دراز خواستگاری میکرد پس اونم بفه

 بله–شته افکارم و پاره کرد م غرق بودم که صدای زنگ موبایلم رکشیدم  توافکار

 سالم  روتخت نشستم و گفتم: سالم شمایی – 

 آره مزاحمت که نشدم –

 الو استاد-.........-نه خواهش میکنم بفرمائید –

 بگو سامان چندبار بگم -

 چشم –

 فقط میگی چشم  همین نشنیدم یه بار به اسم صدام بزنی - 

 باشه آقا سامان خوبه –

 فقط سامان حاال بگو ببینم تویدفعه چت شد حاال این و چکار کنم –
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و گفت: دروغ نگو اگه دلت نمیخواد میتونی  دچیزی نشد فقط سرم ...........حرفم و بری–

 بهت چیزی بگم  مثل همیشه روراست باشی و بگی نمیتونم

 چکار کنم دراستش به مشکل خوردم  نمیدونم بای–

 اگه فکر میکنی من میتونم کمکت کنم بگو – 

 نمیاد جز خودم رنمیدونم راستش بنظرم ازدست هیچ کسی کاری ب–

 پس نباید موضوع خیلی مهمی باشه –

 ری نزاشتهبرعکس خیلی مهمه  اینقدر مهم هست که دودلم کرده البته رواحساس من تاثی–

 بیای بیرون رخساره من متوجه نمیشم میتونی فردا– 

 فردا بله چه ساعتی – 

 یازده میام دنبالت خوبه–

 بله– 

 کنی شب بخیرنمیبینمت سعی کن دیگه به چیزی فکر – 

سامان همیشه شب توهم بخیر .تماس و قطع کردم آره فقط خودش میتونست راهنمائیم کنه – 

به این میگه که به صالح منه  کرده حتما" این بار هم همونی و کمکو توهرشرایطی به من 

مم دکه داشتم و پوشیدم به خو ی ازبهترین پالتوهاییم صبح یکدامید شب و راحت خوابی

خوب رسیدم و سرساعت توحیاط منتظرش شدم وقتی تک زنگ زد ازخونه بیرون رفتم 

انگار اوهم متوجه این ارش خشکم زد دوباره مقابل ماشین ایستاده بود ولی ازدیدن کامیار کن

موضوع شد چون فورا" گفت: پسردائیت و االن این جا دیدم گویا با پسر خاله هات این جا 

قرار داشته به او چشم دوختم اوخونسرد سرتاپام و براندازی کرد و بطرف دیگه چشم 

 دوخت

 ضا ون این که نگاهم کنه گفت:محمدرضا و علیردبا کدومشون قراردارید ب– 

 درو باز کردم و گفتم: شما بفرمائید داخل من االن باهاشون تماس میگیرم–

 توماشین منتظر میمونم بعد با سامان دست داد و بطرف ماشینش رفت – 
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شمادوتا چه مشکلی با هم دارید نگاهی به سامان و بعد کامیار انداختم و گفتم: این با همه –

 مشکل داره نه فقط من یه لحظه ببخشید

بچه مردم و کاشتید این جا زودباشید دیگه -......-علیک سالم کجائید شما –الو محمدرضا – 

تماس و قطع کردم –خیلی خوب من عجله دارم کسی هم خونه نیست زود بیاید -...........-

 شرمنده اگه ممکنه چند لحظه صبر کنید 

 باشه خودتو ناراحت نکن بطرف ماشین او رفتم وقتی من و دید شیشه رو داد پائین –

تو چشمام زل زد و گفت: شما بفرما به قرارت  سرهمین خیابونه پنچر کرده  االن میاد –

 عصبی  بطرف سامان رفتم و گفتم: بریمبرس اخمی کردم و گفتم: همین کارو میکنم  

 نمیخوای صبرکنی تا بیان-   

بل ماشین م خودشم فورا" سوار شد وقتی ازمقاددرو باز کرد و من سوار ش نه بریم – 

 ی زد اونم دستش و کمی باال آوردکامیار رد میشد براش بوق

کامیار کاری کرده که توناراحت شدی جریان برخوردم و گم شدن پایان نامه و حرفهایی – 

خندید و گفت: آشنائی جالبی داشتی  وهمه رو براش گفتم اونم دکه بینمون رد و بدل شده بو

 بنده خدا رو خوب سرکار گذاشتی معلومه حسابی دنبال خونتون گشته 

ون من بهش گفتم باید بره یه خیابان اونطرف تر با این حرف بلند خندید و گفت: بله چ–

 جدا کنه بخاطر اینه تبیخود نیست وقتی نگاهت میکنه آدم فکر میکنه دلش میخواد سرازتن

ی من به بقیه نگفتم بهش لکلی دنبال نخود سیاهی که فرستادیش گشته  خندیدم وگفتم: بله وکه 

 اخت و گفت: پس چرا به من گفتی دچی گفتم نگاهی بهم ان

 خب شما با بقیه فرق میکنی –

 چه فرقی؟ –

میخوای اززیر زبون من حرف بکشی خندید و گفت: نیاز به حرف کشیدن  خیلی زرنگی –

 ت همه چیز و بهم میگی حال پیاده روی داری دخونیست 

 بله دارم –

 کنار هم به انتهای پارک رفتیم و رویه نیمکت نشستیم   پس پیاده شو–
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 خب شروع کن -

 چکار کنم –

چی میخواید  اغ شدم ولی به روی خودم نیاوردم وگفتم:دخندید و گفت: ازمن میپرسی –

 بدونید بپرسید بگم 

 کاست برام بگو جریان دیشب و بی کم و–

 چشم دائیم ازم خواستگاری کرد –

 وختم : خوبی چت شد د" رنگش پریده بود چشم البه او که حاال کام-چی؟ –

 هان آره آره برای کی –

 پسرش کالفه گفت: منم نگفتم برای زنش منظورم اینه برای کدوم پسرش –

یه چیزایی دستگیرم ای اون سامیار  سری تکان داد و گفت: فکرش و میکردم ازنگاه ه–

 شده بود توچه جوابی دادی

هنوز هیچی عصبی گفت: یعنی به اینم میخوای فکر کنی  صورت غضبناکش و ازنظر – 

من خیلی وقته تصمیم و گرفتم و این چیزا نمیتونه فکر من و مشغول گفتم: دگذراندم و با لبخن

 کنه

 یعنی جواب رد میدی – 

 بله ولی یه مشکلی هست–

  چه مشکلی– 

این که دلیلی برای مخالفت ندارم سامی همه چی تمومه مطمئنم  تو این مدت روسامی –

 آره ولی به نظر من کامیار ازاونم بهتره –خوب شناخت پیدا کردی 

م  خندیدم و گفتم: ت میکنی اخمی کرد و گفت: برای چی باید حسادت کنداالن داری حسا–

 ده من نظرم دررابطه با کی مساع نمیخوای بدونی

 اره معلومهدن ندخب این که دیگه نیازی به پرسی–

 خب– 
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من بلند خندیدم و گفتم: به من میگه مغرور توکه ازمنم مغرورتری اعتماد به نفس باالیی – 

هم داری ولی باید خدمتت عرض کنم نه تو نیستی   نگاه ناراحتش و بهم دوخت و گفت: پس 

 اون کیه رخساره من میشناسمش

 متاسفانه خوبم میشناسید – 

لبم و جمع کردم و گفتم: آدم قحط بود باید حتما" اسم اون و توکه نمیخوای بگی محمده   –

 می آوردی 

 پس کیه بگو دیگه داری عصبیم میکنی خندیدم و گفتم: بهت نمیخوره کم طاقت باشی - 

 شد  دمن و دست انداختی بلن–

 باشه باشه بشین میگم استاد راهنمام –

 ؟اسمش و بگو .........بعد انگار تازه به خودش اومده باشه گفت کی –

کتر سامان  شایسته   صورتم و ازنظر گذراند و گفت: داری دخندیدم و گفتم : جناب –

 شوخی میکنی

چرا باید شوخی کنم من  نظرم راجع به تو مثبته حاال اگه ازنظر تو این شوخیه من دیگه – 

 بگم خندید و گفت: یعنی باور کنم من و انتخاب کردینمیتونم چیز دیگه ای بهت 

 آی آی دیگه تند نرو گفتم من این وسط فقط نظرم راجع به تو مثبته همین – 

خندیدم چه حسن کچل چه کچل حسن   همین امروز میگم مادرم قرار خواستگاری و بزاره –

 و گفتم: لطفا" این کارو نکن 

 چرا  دست نگه دارم –

ده ازم قول گرفته تا برنگشته من جواب کسی و ندم منم تا درم برگرشیم تا برامنتظر با دبای–

این کارو نمیکنم االنم اگه گفتم برای این بود که دلم میخواست خودت ازاین  داون نیا

 ولی لطفا" به هیچ کس این و نگو تا وقتش باشهموضوع خبر داشته باشی  

د و گفت: میدونستم د نفس عمیقی کشیباشه  بعت و نمیفهمم ولی رلیل اسراد با این که– 

خدای اعتماد به نفسی خودشم خندید و گفت: این چند و گفتم: گیر کرده خندیدم گلوت پیش من
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مخصوصا" سر محمد همش میترسیدم وقت فقط استرس داشتم یه شب خواب راحت نداشتم 

 موقعیتش چشمت و بگیره و نظرت و جلب کنه 

ا هستن که دوست جنابعالی به گرد پاشونم دم خیلی هکه اگه بو من دنبال موقعیت نیستم–

 نمیرسه

من و انتخاب کردی   سرم و انداختم پائین و گفتم: تو انتخاب من  دمیشه بگی چی ش– 

 نیستی 

دم و گفتم: دلم تورو انتخاب کرد دوباره بلند رمتوجه نمیشم منظورت چیه با لبخند نگاهش ک–

کردم میخوای بگی کسی تورو مجبور کرده بهم جواب مثبت بدی خندید و گفت:یه لحظه فکر 

خب سامان خان معلومه جوابم ار به کاری بکنه  دفراموش نکن هیچ کس نمیتونه من  وا–

  اینقدرخوشحالت کرده که متوجه هوا نیستی که داره برف میاد میخوای سرما بخورم

 حتی نمیدونم چی بگم ببخشید نه بلند شو بریم راستش اینقدر غافلگیر شدم که–

تازه تو ماشین نشسته بودیم که   نمیخواد چیزی بگی فقط عجله کن  چون خیلی سردمه– 

 ی دگوشیم زنگ خورد  وقتی تعللم و برای جواب دادن دید گفت: نمیخوای جواب ب

 نمیشناسم–

گفت: میشه شماره رو ببینم لبخندی زدم و گوشی و بطرفش گرفتم  ابرویی باال انداخت و – 

 تو شماره پسردائیت و نمیشناسی

 سامیار؟– 

 نه بابا کامیاره - 

 چی اونه برای چی به من زنگ زده –

توازکجا -.........-فرمایش-......-بله –شاید پسر خاله هات هنوز نیومدن حاال جواب بده –

-قفله  بله گفتم اتاق من چون دراتاق رضا-........-خیلی خوب برو اتاق من .........-میدونی

فقط گوش کن  ازدرشیشه ای برو تو بالکن درشیشه ای اتاق رضا بازه چیزی که -.......

نترس کسی تو اتاق من نیست بخورت دخترخانم تماس و قطع کردم بچه -.-اردمیخوای بر

 پررو.
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به اوکه داشت میخندید نگاه کردم هیچی قطع کرد بلندتر خندید و گفت: شمادوتا ؟چی شد -

طر همین هم باشه اخالقتونم مثل همه من بخادرست مثل همید نه که فقط قیافتون مثل 

 ازکامیار خوشم میاد

 آهان پس بخاطر من با پسردائیم دوست شدی-

گفتم: اصال" بهت نمیخوره ازاین  آره وقتی پیش اون بودم کمتر دلتنگت میشدم خندیدم و– 

 اصال" فکر نمیکردم ازاین حرفا بلد باشی حرفا بزنی 

 دم خوبم بلدم انتظار نداشتی تا جوابی بهم ندادی قربون صدقه ات برمبل–

 خوب من و داری کجا میبرینه نداشتم – 

 اول بگو ببینم کامی چکارت داشت – 

 ارهداحتیاج داره رضا گفته بره اتاقش برگویا یه کتابی به رضا داده که االن بهش –

 تو و رضا یکیه اون وقت راه اتاق – 

 ازبالکن بهم راه داره –

اره کامی ازاتاق تو بره اون جا  نگاهش کردم و گفتم: میشه رک منظورت دحاال ایرادی ن–

 و بگی 

 آخه توازاون متنفری ازپدرت شنیدم کسی رو به اتاقت راه نمیدی–

ضا گفته بره من نمیتونم نه بیارم لبخندی زد ولی چاره ای نیست وقتی ر بله درست شنیدی-

و گفت: اگه میدونستم اینقدر حرف شنوی ازبرادرت داری ازاون میخواستم پادرمیونی کنه 

 زودتر جواب بدی و من و این همه منتظر نزاری

وش عرض کنم این تنها مسئله ایه که من به حرف هیچ کس گ دباعرض شرمندگی بای– 

    نمیدم

 رتحتی براد-

وقتی گفته رومیزمه حتما" همون -...........-بله –حتی برادرم  ای بابا دیگه چی میخواد – 

 ای بابا چه گیری کردم -...........-میبینی که بیرونم -...........-جاست خوب بگرد 
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 چی شده رخساره –

 برسونمیگه پیداش نمیکنم یک ساعت دیگه هم قراردارم خودت و –

 ما که به خونه شما نزدیکیم بریم بهش بده بعد دوباره برمیگردیم – 

توچرا هروقت این و میبینی یاباهاش حرف میزنی اینقدر -آره شنیدم صبر کن االن میام .–

 عصبانی میشی 

اون روزش می افتم ازش حرصم میگیره دراوج عصبانیت خونسرد  دبرای این که یا–

نه نه نگاهش تغییر میکنه هیچی با خونسردی تمام هرچی ازدهنش برخورد میکنه نه داد میز

ند خندید و گفت: پس نقطه مقابل منه نگاهش کردم و گفتم: یعنی تو داد درمیاد بارت میکنه بل

 میزنی 

یه اوه تا جایی که دلت بخواد خیلی زود هم عصبانی میشم تازه خودمم نمیتونم نگه دارم –

 کنم وقتایی هم دست بزن پیدا  می

داری یه چیزی میگی که ازاین که بهت جواب مثبت دادم پشیمون بشم خندید و گفت: همین –

اول راستش و بدونی که بهتره بعدها دبه نمیکنی ازطرز حرف زدنش خنده ام گرفت نگاه با 

 محبتی بهم انداخت و گفت: شوخی کردم بعدشم تواین مدت تندی ازمن دیدی

 د کردیدکم نه کال" همیشه تند برخور-

 اگه اینطوره توازچی من خوشت اومده که بهم جواب دادی – 

 خب من خودمم دست کمی ازتو ندارم میتونیم مکمل خوبی برای هم باشیم –

 یعنی توهم دست بزن داری –

 تا دلت بخواد میخوای امتهان کنی –

دستم نه قربونت به اندازه کافی ازچشمات خوردم به دستت نمیرسه بعد نیم نگاهی به –

م رخساره وقتی نگاهش کردم رفته انداخت اون و به دست گرفت و گفت: خیلی دوست دار

مش ماشین دوختم اولین بار بود اینطوری میدیدبود تو فکر چیزی نگفتم و به روبه رو چشم 

 و جلوی درپارک کرد و گفت: منتظرت میمونم 

 داخل نمیای–



 
132 

ار تو بالکن نشسته بود و به دور دست چشم زود برگرد لبخندی زدم و پیاده شدم کامینه  – 

دوخته بود بی توجه به او به اتاق رضا رفتم حق با کامی بود هیچی رو میز نبود همه جا رو 

نگاهم به کتاب بود که محکم به چیزی گشتم تا باالخره چیزی که خواسته بود و پیدا کردم 

و گفت: تو درست نمیشی خوردم و طبق معمول کامیار بود سری ازروی تاسف تکان داد 

ستم کشید و بیرون رفت داد زدم الهی بمیری که ددختر اینقدر سربه هوا نوبره  کتاب و از,

من ازشر تو راحت بشم هروقت میبینمت یه اتفاقی می افته دراتاق و بستم و بیرون رفتم  

اپام و گرفت  نگاهش کردم  سرت بستم خواستم برم که دستمپشت دراتاقم ایستاده بود درو 

 سفم قرارت و بهم زدم ند و گفت: متاازنظر گذرو

کشیدم غضبناک ازکنارم گذشت ولی همین  عد دستمد بیرون منتظره  برنباش چون بهم نخو- 

که اولین پله رو پائین رفت پرت شد پائین جیغی ازترس کشیدم وبا عجله باالی سرش رفتم 

 و گرفتم مضطرب شماره سامان ولی هرچی صداش زدم جواب نداد 

 جانم –

 سامان کامیار ازپله ها افتاد پائین بیهوش شده –

 چی–

 ترخدا بیا تو کسی نیست من نمیدونم چکار کنم – 

 خیلی خوب اومدم –

ن بیاد کمک  او با عجله ازخونه بیرون رفت چیزی دا کاکرم خانم برو شوهرت و ص- 

 چی شده رخساره-طول نکشید که سامان با عجله وارد خونه شد 

ه باشه او سر کامی و باال گرفت و دسامان ازبینیش داره خون میاد نکنه ضربه مغزی ش– 

 چند بار ضربه آرومی تو صورتش زد 

سریع لیوانی آب بردم و اوکمی به صورتش زد ولی کوچکترین  هبرو آب بیار رخسار–

 تکونی نخورد 

 باید برسونیمش بیمارستان –

سامان نگاهم کرد و گفت: دعواتون شد  نگاه  زنگ زدم اورژانس   وای چیزیش نشه–

 ازکامی گرفته و به او دوختم و گفتم: توکه فکر نمیکنی من پرتش کردم پائین



 
133 

 نه فقط پرسیدم دعواتون شد -  

دادم جلوتر ازمن ازپله ها رفت یدفعه افتاد  ولی بنظرم قبل از افتادن  شنه  کتاب و به–

 بیهوش شد 

 متوجه نمیشم –

وخت و گفت: دیدمش رنگش خیلی پریده بود  مضطربم بود  به کامی چشم وقتی من د–

 امیدوارم چیزیش نشده باشه جواب دائیت و نمیشه داد 

 ه مگه ما هلش دادیم دبه ما چه خودش افتا–

 اونا که ندیدن ازطرفی شمادوتا هم  با هم خوب نبودید هرکسی ممکن فکر کنه تو ........–

بیخود میکنه هرکی این فکر و بکنه من باهاش لج بودم ولی راضی به مرگش که نبودم یه -

لحظه یاد چیزی که داشت ازاتاق بیرون میرفت گفتم افتادم وای بمیری رخساره با این 

 نمیشد برای جوون مردم این و نمیگفتی زبونت 

بطرف آیفون رفت کجایی تو دارن زنگ میزنن به اکرم نگاه کردم سری تکان داد و –

بعدازمعاینه کامی و فورا" به بیمارستان منتقل کردن من همراه کامی رفتم و سامان هم با 

اشتم د مضطرب به او چشم دوخته بودم با دستمالی که همراهماشین خودش پشت سرما اومد 

 بالفاصله چشماش و باز کرد و پاک کردم دوبخونی که ازبینیش جاری 

 ورا" عالئم و چک کرد و گفت: خدارو شکر عالئمشون طبیعیهآقا بهوش اومد او ف– 

 شما مطمئنید -  

بله ولی برای اطمینان بیشتر باید ازسرشون عکس بگیرید مطمئنا" امشب نگهشون میدارن –

تا مطمئن بشن ضربه به مغز نخورده  نگران نباشید خوب میشین نفس راحتی کشیدم و به او 

طبق گفته مامور اورژانس کامی و بستری کردن   و بستچشم دوختم لبخندی زد و چشماش 

یه اتاق خصوصی براش گرفتم  وقتی سامان کنارش ایستاد تا حالش و بپرسه گفت: ممکنه 

 کاری برای من انجام بدی

 بله حتما" -

ارم باید یه پرونده رو به دست یه مهندسی برسونم  ممکنه تو به جای من این دمن قرار–

 گاهی به من انداخت و گفت: آره چرا که نه فقط اون پرونده کجاسکارو بکنی سامان ن
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من چیزی  م و گفتم: باید توخونه مونده باشه تکرد شانه ای باال انداخ توکیفم سامان نگاهم– 

اره من میرم  خونه شما تماس بگیر بگو بیارن دبا خودم نیاوردم لبخندی زد و گفت: ایراد ن

 جلو در به من تحویل بدن 

 شرمنده مزاحم توهم شدیم–

 این حرف و نزن تومیخوای بمونی– 

 آره فعال" هستم – 

 به کسی اطالع دادی –

 لطفا" به خانواده اش چیزی نگو با پدر خودم تماس میگیرم ,هنوز نه –

باشه هرطور صالح میدونی کامی جان آدرسی که قرارداشتی و بگو  او آدرس و داد و –

ه  یه وقت ازمن دلگیر نشه سامان با لبخند دچه اتفاقی برام افتا گفت: خانم مهندس نیازی بگو

سری تکان دادم و گفتم: بیخود نیست معنی داری به من نگاه کرد و گفت: باشه بهش میگم  

تکان  سامان خندید و سری هیگه بودت شد پائین هوش و حواس آقا جای دباسر ازپله ها پر

  سعی میکنم زود برگردم تماس بگیر کاری داشتی بسوزه پدرعاشقیداد و گفت:

مثل این نشی خندید و بعدازخداحافظی ازاتاق بیرون رفت با پدرم تماس گرفتم  مراقب باش–

تازه و جریان و بهش اطالع دادم و ازش خواستم نه مادرم نه به پدرو مادرکامی حرفی نزنه 

بود  فورا" پرستار  نشسته بودم که چشمم افتاد به صورتش دوباره ازبینیش خون جاری شده

کتر گفت: خوشبختانه ضربه ای به سر دازمعاینه دبع دو خبر کردم اونم به دکتر اطالع دا

امشب و باشه تا فردا ببینیم چطور پیش میره اگه دوباره خون دماغ شد فورا" ه دوارد نش

به من و پلک  دده بوشازرفتن اونا صورتش و تمیز کردم تمام مدت خیره دبعخبرم کنید 

نمیزد منم که اصال" ازاین نوع نگاه کردنش خوشم نمی اومد با تشر گفتم: بچه پررو به چی 

ستمال و تو سطل انداختم و دولی نه تنها چیزی نگفت بلکه حتی نگاهشم نگرفت   زل زدی 

 چیزی نگذشته بود که پدرم پیداش شدرفتم دستام و شستم و کنار تختش نشستم 

 سالم باباجون– 

 م حالش چطوره م عزیزالس– 

 میبینید که ازمن سرحال تره –
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 خداروشکر  حالت چطوره کامی جان –

 دبرای شما هم زحمت ش دممنونم باید ببخشی–

ببینم توکه یه وقت هولش  این حرف و نزن پسرم ببینم رخساره چی شد که ازپله ها افتاد– 

 ندادی 

 چرا این کارو کردیچرا اتفاقا" من هولش دادم پدرم متعجب نگاهم کرد و گفت: –

ه میچسبه دبسه پدرمن مگه من دیونه ام این کارو بکنم ای بابا چرا هرکی میفهمه این افتا– 

 به من که من هلش دادم 

 مگه دیگه کی میدونه کامی بیمارستانه –

 شایسته با اون آوردمش–

 داون اون جا چکار میکر– 

  ف این آقا بهم خوردطبه ل مثال" قرارداشتیم که دبنده خدا جلو درمنتظر من بو– 

 ایراد نداره جون پسردائیت مهم تربود این طور نیست –

 نخیر نیست –

 رخساره!!–

بخدا این پسر شوم و نحسه هروقت سرراه من سبز میشه یه اتفاقی می افته با خنده گفت:  -

 شایدم برعکسه

م نحس آره باشه یادم میمونه بغلم کرد و گفت: شوخی درد نکنه حاال من شددست شما – 

 کردم حال و هوات عوض شه دخترم خب حاال دائیت و چکار کنیم 

امشب و چه بخواد چه نخواد این جا باید بمونه البته امیدوارم دیگه خون دماغ نشه نمیدونم –

 مگه خون دماغ شده–

 آره چند دفعه – 

 به دکترش اطالع دادی–
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 بله  ولی گفت باید تا اومدن نتیجه آزمایش صبر کنیم -

 بنظرمن باید به دائیت خبر بدیم –

ینم که ازما نه بابا نمیدونی چقدر رو این پسرش حساسه بفهمه  خدای نکرده سکته میکنه ا–

دا که مرخص شد بهش میگیم برای امشب به دائی میگیم رفته پیش بهتره بمونه همون فر

 جا میمونه شایسته شبم همون

  یآره فکر خوبیه خب تومیخوای شب پیشش بمون– 

کس دیگه ای هم هست ؟ خندید و گفت:توفیق اجباری نصیبت شد نمیتونی برو خونه خودم –

 میمونم 

ستای خودم خفه میکنم دشما با این حالت نه ممنون  شما یه چیزیت بشه که من این و با –

 شما برو به هوو هم چیزی نگو 

 کنم به هوو بگم توهم رفتی خونه شایسته  توروچکار–

خوبه شما طراح نقشه های جنگی نشدی زود مغلوب طرف  ای دست شما درد نکنه –

 دختر جان میشدید خندید و گفت: پس چی بهش بگم 

 خودم یه کاریش میکنم شما برو–

 چه عجله ای داری من و بفرستی برم نکنه میخوای سر این بنده خدارو بکنی زیر آب– 

 کی زورش به این میر غضب میرسه نگاه با اون چشماش چطوری نگاه میکنه– 

ته نگاهشم مثل خودته بعدشم خیلی خوش دمن خیلی دوسش دارم رخساره درست مثل خو– 

پرجنمم هست کل کارای دائیت و رودوش کامی ه انگار نه انگار جای دیگه بزرگ شدقلبه 

 بوده

 بگیرید بزارید رودوش من شازده یکم استراحت کنه حاال این یعنی چی میخواید باراش و-

 توواقعا" ازکامی خوشت نمیاد – 

انگار تو تصمیمت و گرفتی  خب من دیگه میرم آهی کشید و گفت: چی بگم –باید بیاد –

 مانتویی که گفتی برات آوردم 
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  یدممنونم بابایی حواستون باشه جلوی مامان حرفی نزنید درضمن من و هم ندید–

 ه دخترم مراقبش باش باهاشم بدرفتاری نکن االن حالش خوب نیستباش–

 ه چه عزیز شده خداشانس بده نیومد– 

 حسود  خب کامی جان من دارم میرم به چیزی احتیاج نداری–

خترتونم با خودتون ببرید خیلی وقته سرپا هستند خسته شدن  پدرنیم دنه ممنون  لطفا" – 

وباره دنگاهی به من انداخت و گفت: خودش دلش میخواد پیش تو بمونه   توهم استراحت کن 

خترم پشت سرش ازاتاق دمیام بهت سر میزنم خداحافظ  رخساره جان یه لحظه بیا بیرون 

 مارستان و با این پرداخت کن یهای ب بیرون رفتم کارتی بهم داد و گفت: هزینه

 م خبرتون میکنم دم همراهمه کم آوردنیاز به این نیست مال خو–

 باشه دخترم دیگه سفارش نکنم این پسر نورچشمی باباشه خیلی مراقبش باش–

قول میدم تا فردا نکشمش لبخندی به روم زد و پیشانیم را بوسید و  دچشم نگران نباشی– 

تم چشماش بسته بود  پالتوم و درآوردم و مانتو رو پوشیدم مانتوم سفید رفت به اتاق برگش

بود خودم خنده ام گرفت کنار تختش یه راحتی دو نفره بود رواون نشستم و ازتو کیفم کتابی 

که کامی به رضا داده بود و درآوردم موقعی که ازپله ها افتاد این تو دستش بود منم گذاشتم 

ب نبود چون جلدش صحافی شده بود تصور کردم کتابه  یه دفتر بود توکیفم گم نشه  ولی کتا

دفتر و مطالبش بودم که فوق العاده خوش خط بود محو به انگلیسی هم نوشته  شده بود 

 فتر و کنار گذاشتم و بلند شدم د–صدای سامان من و به خود آورد 

تر دیدم رفته بودید تو اصال" متوجه اومدنت نشدم لبخندی زد و گفت: بله خانم دک دببخشی–

 هی به کامی که هنوز خواب بود انداختم ی به دفتر اشاره کرد خندیدم و نگاپرونده پزشک

 حالش چطوره –

 ماغ شد دهمونطوریه بازم خون –

 این ممکن خطر داشته باشه به دکتر گفتی–

ر ر کرد تا جواب آزمایشش بیاد تو چکار کردی رفتی سبص دآره دیدش گفت فعال" بای– 

 قرار
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 آره ازاون جا میام یه زن تقریبا" سی و سه چهار ساله بود  – 

 یه جوری گفتی منظورت چیه ؟-

خیلی غلط انداز بود ونم کامی با این آدم چکار داره  دراستش ازظاهرش خوشم نیومد نمی-

چیزی که کامی گفته بود بهش دادم ولی گفت قرار بمونه برای پس فردا همون ساعت باید به 

توافق برسن این پسر ساده است میترسم افتاده باشه تو دام اون خندیدم و گفتم:توازیه زن 

 اینطوری ترسیدی 

لبسته ش شده باشه کامی دگم طرف بنظر درست نمی اومد  اگه ارم میدخانم نترسیدم –

 ممکنه زندگیش و به باد بده درثانی طرف جای مادرش بود

ما که چیزی نمیدونیم اصال" شاید این نباشه که تو میگی این آدم دلش کجا بود که دلبسته – 

 کسی بخواد بشه 

 اینطور که معلومه توخیلی ازاین پسردائیت بیزاری –

 بیزاری مال یربع اولشه–

 راحت کن من پیشش میمونمبیا برو خونه است– 

 اشت من بمونم دپدرم اسرار وبرو تنه ممنون – 

 چرا؟ –

یدا" عاشق این میرغضب شده و نگران حالشه  هرچند بنده خدا نمیدونه گوشت و دچون ش-

 ستام  خفه اش میکنم دسپرده دست گربه به من باشه همین جا با 

 ی پائین دتخت ازاین پنجره هلش ب منم به همین دلیل میگم بیا برو میترسم این بار با–

خندید و گفت: شوخی کردم  ؟دستت درد نکنه انگار توهم باورت نمیشه من هلش ندادم نه–

 به دل نگیر به پدرش خبردادی

نه  نگفتم فقط یه چیزی میخوام به دائیم بگم کامی امشب و خونه شماست اگه با تو تماس – 

 گرفتن تائید کن
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ت بگیرم با لبخند گفتم: نه ممنون امروز حسابی به زحمت افتادی باشه چیزی میخوای برا– 

تاد  اخمی کرد و گفت: زحمتی نبود خانم پارسا درضمن برات غذا گرفتم بخور ضعف اس

 نکنی نیام ببینم تورواین تخت خوابیدی و این بنده خدا داره ازت پرستاری میکنه 

وقتی درو بستم کامی داشت نگاهم میکرد  باشه ممنون تا جلوی دراتاق همراهیش کردم - 

تودلم گفتم توفقط میخواستی من و سکته جلو رفتم و گفتم: بهتری چشماش و رو هم فشار داد 

 بدی

 گرسنه نیستی – 

چرا خیلی زیاد  خنده ام گرفت ولی به روی خودم نیاوردم ازاتاق بیرون رفتم و ازیکی –

اره به اتاق برگشتم  و دمطمئن شدم منعی ن ازپرستارا پرسیدم میتونه چیزی بخوره وقتی

غذارو گذاشتم جلوش نگاهی به غذا بعد به من انداخت یه پشت تخت و کمی باال آوردم 

دستش که آنژیو کت وصل بود با دست چپم که نمیتونست چیزی بخوره به ناچار  مجبور 

اخت و دان به من م بهش غذا بدم وقتی قاشق و مقابلش گرفتم نگاهی به قاشق و بعددشدم خو

  میدونم برات خیلی عذاب آورهدی این کارو بکنی گفت: متاسفم که مجبور ش

داشتم به این فکر میکردم که اگه  حین غذا دادن به او غذات و بخور رنگت خیلی پریده -

دائیم به جای سامیار من و برای اون کاندید کرده بود پدرو مادرم همینطور رضا بی معطلی 

که  ددند ازکارش چیزی نمیدونستم ولی از لحاظ ظاهر کسی دوروبرم نبوموافقت میکر

بخوام باهاش مقایسه کنم سامان انگشت کوچکه کامی هم نمیشد ولی اون و انتخاب کردم 

موقعیت کاری و اعتباری خوبی هم داشت اشت دچون تو صحبت کردن جسارت باالیی 

باالتر ازسامانه ولی نمیدونم چرا مدام  هرچند با تعریفاتی که پدرم ازکامی کرده اون خیلی

چندبار موقع دادن نگاهش تلقین کرده بود میلی به من نداره ازاین فرار میکردم یه جورایی 

همچنان خیره نگاهم میکرد ولی زود نگاه ازش گرفتم ولی او  دنگاهم با او تالقی ش غذا 

برای این که حرص من و خورد نمیدونم واقعا" گرسنه بود یا  غذاش و با اشتهای کامل

دربیاره  این کارو کرد  وقتی غذاش تموم شد لبخندی زد و گفت: دست سامان درد نکنه با 

ولی نصیب من شد پوزخندش حرصم و درآورد ابرویی باال این که این و برای تو گرفته بود 

حبت وجه میشم هم میتونم صانداختم و گفتم:  پس فارسی متوجه میشی خندید و گفت: هم مت

به روی  وب و بدون لهجه فارسی صحبت میکردجای تعجب داشت که اینقدر خ کنم برام

 م نیاوردم نگاه ازش گرفتم و رو راحتی نشستم و نگاهی به گوشیم انداختم دخو
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نیم نگاهی به کامی -.........-ممنونم شما چطوری دائی جان -.......-سالم -........-جانم –

-بمونه  خونه ما بود با شایسته رفتن بیرون گویا قراره شب خونه اوناانداختم و گفتم: بله 

راستش  -.........-خواهش میکنم بفرمائید -........-نمیدونم  من اطالعی ندارم -..........

ز نه  من همه رو موکول کردم به وقتی که رضا برمیگرده چون اسرار داشت تا اون هنو

نه حرفی که به من نزده ولی فکر -........-با پدرم ؟-...........-موقع من به کسی جواب ندم 

قربونت بشم من -.......-برای کی ؟ -.........-نکنم من و محمد رضا این حرفا بینمون نیست 

نه من خونه -........-اینا رو دارم االن ازشما میشنوم اصال" خبر نداشتم  حاال شما مطمئنی 

س ازمن جواب مثبت بشنوه پسر خاله ها باشید هرک مطمئن نیستم مادرمم زنگ نزده ولی

ترخدا  دای وای نه منظورم این نبو-..........-عموها و عمه ها نمیشنون خیالتون راحت 

شما لطف داری چشم -............-ممنونم که درکم میکنید-صبر کنید گفتم که هنوز..........

قطع کردم  متوجه کامی که یه دستش و وقتی خواهش میکنم خدانگهدار.-............-حتما" 

با اومدن  زیر سرش گذاشته بود و نگاهم میکرد شدم  چقدر بده که اون فارسی متوجه میشه 

پرستار اونگاه ازمن گرفت  بعدازاین که دارویی توسرم او زد گفت: شما بفرمائید دکتر 

می تنگ کرد میخواد باهاتون صحبت کنه  نگاهی به کامی که با این حرف چشماش و ک

 انداختم 

 مشکلی پیش اومده–

نگاه دیگه به او انداختم و ازاتاق بیرون رفتم با  نه  دررابطه با جواب آزمایشاته  – 

بفرمائید بنشینید دیگه خون  راهنمایی پرستار به اتاق دکتر رفتم با دیدنم لبخندی زد و گفت:

 دماغ که نشده 

 نه خداروشکر با من کارداشتید–

بتتون با اون آقا چیه  ؟ اگه میگفتم پسردائیمه مطمئنا" نس–ستم و به او چشم دوختم بله  نش– 

 نمیزاشتن من پیشش بمونم بخاطر همین گفتم: برادرم هستند چطور؟ 

 تون امشب این جا میمونید؟دازرو شباهتتون حدس میزدم خو دآه بای-

ی زد وگفت: نه دآقای دکتر  شنیدم جواب آزمایشش اومده مشکلی که نداره؟ لبخن دبله ببخشی-

 برای اطمینان نگهش میداریم حالت تهوع که نداشته ؟  نگران نباش  امشبم فقط

 نه -
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 خوبه  خون دماغ چی ؟–

 نه دیگه نشد سری تکان داد و گفت: برادرت ازقرص خاصی استفاده میکنه - 

داروهای خواب آور برادرتون  مایشش نوعی دارو مشخص شده مثلآخه توآز-نه چطور ؟ –

 مشکلی چیزی دارن 

تااون جایی که من میدونم نه ایشون یه مدت ایران نبودن اجازه بدید ازخودش بپرسم بهتون –

 اطالع میدم حاال میشه بگید این و برای چی پرسیدید

ر کردم و گفتم: راستش اون آخه ممکنه همین باعث  بیهوش شدن ایشون شده باشه کمی فک-

ن هم رنگش پریده بود هم بنظر دلحظه ای که ازپله ها افتاد من پشت سرش بودم  قبل از افتا

سرگیجه داشت اون لحظه هم حس کردم قبل از این که بیافته بیهوش شده   دستی تو ریشش 

صی استفاده اره یا نه یا داروی خادبهتره ازش بپرسید ببینید بیماری چیزی کشید و گفت: 

 میکنه هرچیزی که بنظر خودش مهم نیست ممکنه برای ما مهم باشه 

 دکتر  میشه یه خواهشی ازتون بکنم–

 بله بفرمائید– 

دستور بدید یه آزمایش کلی ازش بگیرن میخوام خیالم راحت شه که مشکلی نداره میترسم – 

م ولی ممکنه هزینه اش باشه اتفاقا" خودمم همچین تصمیمی داشت–خودش حرفی به من نزنه 

 باال بشه میدونید این جا بیمارستان خصوصیه 

د و گفت: لبخندی زهزینه اش اصال" مهم نیست هرچیزی که الزمه دستورش و بدید –

.وارد اتاق که شدم نیم خیز معلومه خیلی به برادرت عالقه داری  فقط به لبخندی اکتفا کردم 

 خب–شد دروبستم و رفتم جلو 

 خب چی پسر دائی  ابرویی باال انداخت و گفت: دکتر چی گفت مرخصم نکرد – 

دارید ببینم تو بیماری چیزی داری اخمی کرد و گفت: معلومه که نه به " تشریف نوچ فعال–

 من با این هیکل میخوره بیمار باشم پوزخندی زدم و گفتم: خیلی رو داری پسر حاال چون 

 بیماری داری یا نه  نباید مریض بشی نگفتیولی بچه غ

 نه–

 پس چه دارویی استفاده میکنی– 
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 هیچی – 

دروغ نگو تو آزمایشت یه نوع مخدرپیدا شده  متحیر بلند شد نشست وگفت: چی مشخص –

 ؟شده 

 همین که شنیدی  -

نمیخوای بگی که گفتن من معتادم  دقیق نگاهش کردم و گفتم: چرا اتفاقا" همین و بهم گفتن -

میشه  من تاحاال یه سیگار  و گفت: برای همشون متاسفم من ورزشم ترک نسری تکان داد 

 م چطور میتونم معتاد باشم نکشید

من دیروز  پس لعنتی تو امروز چی خوردی که دکترت این و گفت کمی فکر کرد وگفت:–

اصال" حالم خوب نبود سامان دیشب یه قرص بهم داده بودگفت بهترم میکنه  جلوتر رفتم و 

 اد داد  سرش و به عالمت مثبت تکان دسامان بهت  گفتم: 

 سری تکان داد و گفت: آره تو کیفمه  ازش داریبازم –

 اسمش یادت نیست–

نه  خب چرا ازسامان نمیپرسی  نگاه ازاو گرفته و گفتم بگو ببینم چی بهش گفتی بهت -

 قرص داد اصال" اون ازکجا قرص آورد به تو داد

ه منم اینا رو بهش بیده بودم پرسید چرا رنگت پریدنخوا دسردرد داشتم دوروزی هم بو – 

 وری میشم بخاطر کارزیادهطگفتم اونم قرص و ازکیفش درآورد داد گفت منم گاهی این

 قرص و کجای کیفت گذاشتی– 

 حالش خوبه  یه زحمتی-.....-ممنونم -......-سالم –یادم نیست با پدرم تماس گرفتم – 

کیف کامی تو اتاق منه به اکرم گفته بودم بزارش اون جا لطف کنید -.......-براتون داشتم 

نیم چی خورده فقط زود خبرش ونمیدونم باید بد-.......-توش و نگاه کنید اسم قرصش و بگید 

چیزی نگذشته بود رفتم جلوی پنجره و به بیرون چشم دوختم ممنون .-.........-و بهم بدید 

نه فقط دکترش میخواست بدونه چه -........-شما مطمئنی -........-جانم –اس گرفت پدرم تم

باشه چشم خدانگهدار به -.....-نه گفتم که نگران نباشید حالش خوبه -قرصی خورده بوده

 و گفتم: توچندتا ازاون قرص خوردیکامی چشم دوختم 

 دوتا-



 
143 

من موندم تو سری تکان دادم و گفتم: توبرای چی قرصی و خوردی که نمیدونی چی بوده – 

چه جوری درس خوندی لبخندی زد و گفت:دخترعمه میشه بگی چی اینقدر عصبیت کرده 

 فقط قرص 

 نخیر آقا جان شاید یکی بهت سم میداد  بدون این که نگاه کنی اونم میخوردی–

م میخوردم حاال مگه چه قرصی ند بود که اگه سم بهم داده بوده اینقدر حالم بظآره اون لح– 

 بوده 

 خواب آور –

 خوب این که زیاد چیز مهمی نیست–

نه آدم بله مهم نیست ولی این قرص مال کسائیه که ازلحاظ روحی دچار مشکل هستند – 

 دالیی سرت نیومده بیخووتا شانس آوردی  بدعادی توندونسته این قرص و خوردی اونم 

نیست همش خون دماغ میشدی من نمیفهمم سامان برای چی باید همچین قرصی به تو بده 

 اصال" همچین قرصی پیش اون چکار میکنه

اینی که چرا این و به خورد من داده یاناراحت اینی بفهمی این قرص  حاال توناراحت– 

 برای چی همراه اون بوده 

م نیست مهم اینه بفهمم چرا این و به تو اشته برام مهداین که چرا همچین قرصی همراهش –

 داده  کسی که این و داره مطمئنا" میدونه چه عوارضی داره  

لب داشت با تشر گفتم: نخیر میرغضب  احت منی  بهش چشم دوختم لبخندی روتوواقعا" نار-

و نگاه ازش گرفته  من نگران دائی خودمم خندید و گفت: قرص و من خوردم نگران دائیتی

بطرف دررفتم  وقتی اسم قرص و به دکتر گفتم متعجب گفت: مگه ازلحاظ روحی دچار 

 مشکله 

وستانش دنه دکتر این قرص اصال" مال اون نیست گویا دیروز حالش خوب نبوده یکی از–

 این و بهش داده میشه بگید چه آدمایی ازاین نوع قرص استفاه میکنند

اینطور افراد ازاجتماع دوری فسردگی شدید دارن امشکل حاد روحی اند که دچار کسائی – 

 میکنند و نمیتونن با کسی ارتباط برقرار کنند 
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ببخشید دکتر ممکنه  کسی که این قرص و استفاده میکنه تواجتماع باشه ولی کسی متوجه –

 رفتارش نشه 

ولی میشه ازرفتارش متوجه حالش شد این طور  بله میشه ولی به ندرت این  اتفاق می افته–

افراد اگه به موقع داروهاشون و مصرف نکنند میرن توالک خودشون نمیتونن باکسی 

دچار اختالل شدید خواب هستند بعضی اوقات رنج میبرن  مزمنصحبت کنن ازسردردهای 

 رونوع گفتارشونم تاثیر میزاره 

 میشه واضح تر بگید –

ین قرص ها میتونه خودش و مودب جلوه بده بعد که تاثیر قرص ها یعنی طرف با زور ا–

نمیتونه خودش و کنترل کنه اینا همش بخاطر دزباالی این قرص هاست اگه بخوام ازبین بره 

تفهیمش و برات راحت کنم میتونم به یه معتاد تشبیهش کنم وقتی مواد بهش میرسه خوبه درد 

 الکشه عصبی و تندخو میشه دردشم شروع میشه حانداره مودبه هوشیاره ولی وقتی مواد ن

شما این آدم و میشناسید درمانده نگاهش کردم و گفتم: متاسفانه بله ولی من هیچ کدوم ازاینا 

 رو نمیدونستم 

 میتونم بپرسم طرف کی هست سرم وانداختم پائین و گفتم: خواستگارم –

 بهش بدید متوجه این موضوع شدیدابی لی خداروشکر کنید قبل ازاین که جوآه متاسفم و–

 ببخشید این و میگم ولی این آدم همونی نیست که همراه شما بود

 بله خودشه -

حدس میزدم  متوجه حالت های عصبیش شدم ولی فکر میکردم بخاطر وضعیت برادرشما –

 نگرانه چون مدام سئواالتی میپرسید که متوجه نمیشدم منظورش چیه حاال متوجه شدم 

 چه سئوالی؟ ببخشید–

این که اگه دارویی استفاده کنه که تاحاال استفاده نکرده ممکنه دچار آسیب بشه و ازاین -

 این آقا چکاره است ؟  جور چیزا االن درست تو خاطرم نیست

 استاد دانشگاه -

جای تعجب داره باکاری که داره مدام تو اجتماعه چه جوریه کسی تا حاال متوجه این –

ش جای سئوال داره هرچند ممکنه اصال" این دارو مال خودش نبوده باشه موضوع نشده این
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بوده باشه اگه بخوای میشه با یه آزمایش مطمئن شد  مال مادری پدری فامیلی چیزی ممکنه

 ؟کرد و گفت: میدونی گروه خونیش چیهآخه به چه بهونه ای کمی فکر –

 نه اطالعی ندارم - 

اینطوری خونش داره ببین راضی میشه بیاد خون بده بهش بگو برادرت به خون احتیاج  –

 ومیدیم آزمایش توهم مطمئن میشی

 تماس میگیرم بلند شدم که گفت: خانم فروغی  بله این راه خوبیه االن باهاش- 

 نگاهش کردم و گفتم: بله –

خدا خیلی دوست داشته قبل از این که ازدواج کنی این موضوع رو فهمیدی بهتره بهش  –

م داهی به گوشیم انداختم مردد بونگگی که متوجه شدی اینطوری برای خودت بهتره چیزی ن

 چکار کنم که گفت: اگه خودشه االن بهترین فرصته بهش بگو 

نه اصال" خوب نیست االن -........-ممنونم  شما چطوری -.........-........سالم -بله –

پائینه ازم خون نمیگرن باید ببینم کی  چون فشارم کتر گفت به خون احتیاج داره منمدبیهوشه 

ه هام لخا رشما نه ممنون زنگ میزنم به یکی از پس-............-و میتونم گیر بیارم خون بده 

دکتر لبخندی باشه پس منتظرم -.........-دلم نمیخواد تورودربایستی بمونی  نباور ک-......-

رتیب کارارو میدم باهمه هماهنگ زد وگفت:بروپیش برادرت نگران چیزی هم نباش االن ت

 هم میکنم 

 خیلی از لطفتون ممنونم-

 چی شد؟ –به اتاق کامی برگشتم   .کاری نکردم– 

هیچی میخواستی چی بشه االن سامان میاد بهتره خودت و بزنی بخواب که فکر کنه تو -

 بیهوشی

 برای چی؟ – 

و یه چیز دیگه این پسره  اینقدر سئوال نکن کاری که میگم بکن  درضمن گفتم برادرمی-

پوزخندی زد و گفت: فکر میکنه توبه خون  احتیاج داری داره میاد که بهت خون بده 

 آره میخوام همین کارو بکنم –میخوای ازش خون بگیری بدی آزمایش ؟ این ازکجا فهمید 

 انگار پرت شدن من ازپله ها به نفع تو تموم شد –
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 ولی آرهبااین که دلم نمیخواد این و بگم –

 بهش جواب دادی – 

 هنوز نه –

 میتونم بپرسم جوابت تاقبل ازاین که این و بدونی چی بود–

نگاه ازم گرفت و چون خوشم نمیاد کنجکاوی نکن  من نه نمیتونی اینقدر هم توزندگی-

نشستم وسرم و بین دستام گرفتم آخه مگه میشه امکان نداره بهش  بطرف دیگه دوخت 

نمیخوره بیماری روحی روانی داشته باشه من تا حاال یه صدای بلند ازش نشنیدم چه برسه 

م درحال  جنگ بودم که ضربه ای به دبه تندی و اون چیزایی که دکتر گفت همینجور با خو

جلو گفت: چیه چرا اینقدر مضطربی نگاهم  دومدرخورد و باز شد ازدیدن سامان هول شدم ا

 و به کامی دوختم  و گفتم:نگران کامیم اگه چیزیش بشه جواب دائیم و چی بدم 

 نگاهش کردم !یه جوری میگی جوابش وچی بدم انگار تو مقصر بودی ببینمت –

ین کارو نکنه واقعا" توهلش داده باشی لبخندی زدم و گفتم: با این که خیلی دلم میخواست ا– 

بکنم ولی نه کارمن نیست نفس راحتی کشید و گفت: خیلی خب کجا باید بریم هنوز جوابی 

 م که دکتر وارد اتاق شد دبهش نداده بو

 خانم فروغی پس چی شد اونی که میخواست خون بده نیومد –

شما من میخوام خون بدم دکتر سرتاپای و اورانگاهی انداخت و گفت: پس تشریف بیارید –

نید بهوش اومدن به من اطالع بدید بارفتن سامان کامی چشماش و باز پیش برادرتون بموهم 

همش خداخدامیکردم کرد و خیره نگاهم کرد ازاونم خجالت میکشیدم  کنار پنجره ایستادم 

چکار کنم واقعا"مشکل داشته باشه من باید چی اون قرص مال سامان نبوده باشه اگه اون 

ه بود قبل ازاین که من نظرم و بهش بگم حاال چه جوری حرفم و دافتا کاش این اتفاقا زودتر

و این و عوض کنم بگم من نمیتونم با تو ازدواج کنم چون تو یه بیمار روحی روانی هستی 

کالفه رومبل نشستم توافکارم غرق  وای خدایا دارم دیونه میشم ازمن پنهون کرده بودی 

 چیزی میخوای –بودم که  صدام زد 

  ماری خطرناکی دارهبی–

ش بوده باشه این آزمایش همه چیز و دنمیدونم اصال" معلوم نیست اون قرص مال خو–

 مشخص میکنه 
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 نگفتی چه بیماری داره –

 وم نیست مال خودش باشه لای بابا توهم چه گیری هستی گفتم که مع–

 چه جور مریضیه لحاال مال هرکی اون قرص ما–

خوره دچار یچشماش و کمی تنگ کرد و گفت: بهش نم کسی که افسردگی حاد داره – 

 افسردگی باشه

رمیاری تواین جور چیزا رو میفهمیدی برنمیداشتی قرصی که دمثال" ازاین جور چیزا سر– 

نمیدونی چی هست ازش بخوری اونم دوتا شانس آوردی جور دیگه خودش و نشون نداده ای 

 ستمالی برداشتم و جلوی بینیش گذاشتم دفورا" وای تو که باز خون دماغ شدی 

این و نگه دار تا دکترت و خبر کنم  با اومدن دکتر شنیدن حرفاش نفس راحتی کشیدم و به - 

وختم و گفتم: خوب خداروشکر  ولی دکتر این خون دماغ شدن ها مشکلی براش دکامی چشم 

قط کمی خون ازدست س هیچ مشکلی براش ایجاد نمیکنه فایجاد نمیکنه خندید و گفت: نتر

 میده که اونم جای نگرانی نیست با یکم خوردن جبران میشه ببینم ناهار خورده 

 بله  بهش دادم –

توهم کمی استراحت کن درمورد خوبه منع غذائی نداره  میگم یه غذای خوب براش بیارن –

 اون قضیه هم نگران نباش  خونش و فرستادن آزمایش 

 پس خودش کجاست –

چند دقیقه قبل از این که بیای اتاق من  خون گرفتن تموم شده بود اگه اشتباه نکنم نمیدونم  –

حرفش نیمه تمام ماند سامان وارد اتاق شد و گفت: رفته تا .......با ضربه ای که به درخورد 

 بهوش نیومد

 بخش مراقبتهای ویژه ازشما دوتاتقلش کنیم ننه  ولی باز خون دماغ شده دکتر گفت: باید م– 

 یکی میتونه بمونه  حاال کی میمونه 

 خودم میمونم دکتر سری تکان داد و ازاتاق بیرون رفت –

 توبیا برو خسته شدی من پیشش میمونم –

 نه ممنون به اندازه کافی به تو زحمت دادیم–
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کاش به پدرش اطالع میدادی با این حالی که این داره احتمال هرچیزی این حرف و نزن – 

 هست

روز حسابی اذیت بازم ببخشید امآره خودمم همین فکر و کردم  باهاش تماس میگیرم – 

امیدوارم هرچه  مم نگران حالشمدشدی لبخندی زد و گفت: دیگه این حرف و نزن من خو

زودتر خوب شه  خوشحالم که کاری ازدستم براومد اگه بازم کاری داشتی حتما" تماس بگیر 

 باشه ممنون–

 ا محمد قراردارم من باید برم ب– 

سری تکان   ؟لطفت و فراموش نمیکنم  سالم برسون اخمی کرد و گفت: به محمد دیگه–

د که سالمم بهش برسونم  خندید و گفت: مادرت نه اون خیلی ازش خوشم میا دادم و گفتم:

با رفتن او کامی  تکونی به خودش داد و روتخت خیلی خوب نمیخواد عصبی بشی خداحافظ.

 ی چی بلند شدی برا–نشست 

 تشنه ام–

 خب به من بگو برای چی خودت بلند میشی حاال آب میوه میخوری یا آب  – 

چند جرعه خورد  و لیوان و بطرفم آب لطفا"  لیوانی آب براش ریختم و به دستش دادم -

 ممنون–گرفت 

اشتهای تا زمانی که غذاش و آوردن خواب بود  شامشم با دراز بکش باید استراحت کنی – 

کامل خورد خیلی زود هم به خواب رفت تازه خوابش برده بود که پرستار گفت: دکتر گفته 

کامی که غرق خواب بود انداختم و بیرون رفتم دکتر با دیدنم  بری به اتاقش نگاهی به

 لبخندی زد و گفت: معلومه خیلی استرس داری درسته 

 بله خیلی زیاد  نتیجه آزمایش اومده ؟–

 رواولین صندلی نشستم و به او چشم دوختم شد داسفانه باید بگم  مثبته آه ازنهادم بلنبله مت- 

 آخه چطور ممکنه دکتر به اون نمیخوره بیمار باشه -

من وقتی دیدمش متوجه اضطراب غیر تشخیصش سخته ولی بهت که گفتم  لبله تو نظر او–

و مصرف کرده و این و یکی دار طبیعیش شدم  باید بگم بعدازخون گیری بالفاصله بازهم
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دوست  تارها تائید میکنه چون خودش اون و درحال خوردن قرص دیده  خداخیلیسرازپ

 ه این موضوع شدی داشت که قبل ازازدواج متوج

 میشه یه خواهشی ازتون بکنم–

 بله حتما"– 

 به برادرم نگید نتیجه چی بوده – 

 آخه چرا –

اون دوست صمیمی برادرمه نمیخوام با این موضوع دوستیشون بهم بخوره بهتره فکر کنه –

 نتیجه منفی بوده 

باشه هرطور خودت صالح میدونی ولی امیدوارم عاقل باشی یه وقت تن به این ازدواج –

ندی  به این حالت خوب و آرومش نگاه نکن اینطور آدما وقتی اثردارو ازتنشون میره 

خود اصلیشون و نشون میدن اگه بازم شک داری یه روز به بهونه ای ببرش  بیرون تازه

بیرون و اجازه یه ثانیه تنها موندن و بهش نده  باالخره بعدازاین که اثردارو رفت و به 

 قرص احتیاج پیدا کرد خودش و نشون میده 

کنم ازشما  نه دکتر نتیجه آزمایش گویای همه چیز هست منم حاضر نیستم آینده ام و خراب–

 هم بخاطر لطفی که درحقم کردید ممنونم 

رو بهت بگم دیگه با خودته چه تصمیمی  من بود اصل ماجرای میکنم وظیفه خواهش –

وقتی به اتاق برگشتم کامی .چند دقیقه ای تومحوطه قدم زدم تا به خودم مسلط بشم بگیری 

 دار بودیب

 جه آزمایش چی شد چرا نخوابیدی صورتم و ازنظر گذراند و گفت:نتی-

بدی نگاه ازاو  با خیال راحت میتونی بهش جواب مثبت پسمنفی بود لبخندی زد و گفت: –

 گرفته و گفتم: جواب من به اون منفیه نه مثبت

 میشه بپرسم چرا؟ – 

  ؟گفت: جواب نمیدی ا دیگه اجازه میگیری گره ای به ابرو انداخت وتوکه پرسیدی چر-
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بهونه ای برای این کارش  اون به راحتی با جون تو بازی کرد  دیگه بهش اعتماد ندارم –

 نداره

ه عالمت مثبت تکان دادم و بمنظورت اینه ازازدواج با سامان منصرف شدی  سرم و – 

 بطرف یخچال رفتم کمپوتی براش باز کردم و مقابلش گذاشتم و خودم رو راحتی نشستم

 کنی  نگاهش کردم و گفتم: چی و چیکار کنم؟حاال میخوای چکار – 

 پدرت و ؟-

 متوجه نمیشم - 

شنیدم به پدرم میگفت فقط این هفته منتظر میمونه تا جواب یکی ازخواستگارات و بدی –

 سری تکان دادم و گفتم: به خودمم گفته ولی نمیتونم تصمیم بگیرم 

  ؟یعنی میزاری به انتخاب پدرت–

لش میخواست من زن پسر دوست صمیمیش و برادرزنش دازاولم  اون که موافق برادرته–

 بشم 

 برادرم؟–

 نمیکردهم فرقی –آره مگه نمیدونستی؟  سری به عالمت نه تکان داد - 

 چی؟ – 

  هیچی ترخدا اینقدر سئوال نکن االن اصال" حوصله ندارم-

 ولی بهتره راجع بهش حرف بزنی –

 من جز رضا با هیچ کس حرف نمیزنم –

 میدونم همون رضا ازمن خواسته هوات و داشته باشه نگاهش کردم کامال" جدی بود–

میدونم به خودمم گفت این و به تو گفته ولی اون فراموش کرده من ازتو متنفرم – 

 توجزدردسر هیچی نیستی

درست مثل خودت هروقت سرراهم سبز شدی کارام بهم ریخت نمیدونم توچرا اینجوری – 

 که میخواد با تو زندگی کنه هستی بدبخت اونی
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رضمن دگه باشی تو به فکر اونی باش که میاد زن تو میشه نمیخواد به فکر یکی دی– 

 نمیخواد نگران برادرتم باشی

 پس با این حساب جوابت منفیه -

 ترجیح میدم ازدواج نکنم تا زن کسی بشم که برادری مثل تو داره –

میدی ولی خیالت راحت من زیاد زیاد یک  رم جواب رددپس به خاطر حضور من به برا–

نبال زندگیم  میتونی با خیال راحت زن برادرم بشی  حاال میشه دماه دیگه ایرانم بعد میرم 

 بگی پدرم تورو برای کدوم یکی خواستگاری کرده  

 دومیه -

 ؟یعنی سامیار مطمئنی–

  چطور؟– 

 زد داره صاف نشستم و گفتم: راست میگیآخه سامی نام-

 خندیدم و گفتم: خیالم راحت شد –چیه خوشحال شدی – 

 اریدنکنه تو به مهیار عالقه –

دائی جون من هردوتا پسرای  نخیر آقا جون من به هیچ کس عالقه ندارم بااین حساب – 

ازدواج کنند دیگه حرفی توش نمیمونه  ابرویی باال انداخت و گفت: مگه دائی تو فقط  قرارِ 

آبی رنگش و ازنظر گذروندم و گفتم: دائیم خوب میدونه من ازپسر چشمای   دوتا پسر داره

لبخند سومیش بیزارم هیچ وقت این کارو نمیکنه حاال کمپوتت بخور رنگت خیلی پریده 

 س برادراش که همیشه میخندیدنده خوردن کمپوت گرم کرد برعکمحوی زد و سرش و ب

رایی خاصی داشت ولی درعین هیچ وقت حتی لبخند هم نمیزد همیشه جدی بود نگاهش گی

نگاهم و به  حال پرجذبه بود  ولی آدم و نمیترسوند برعکس بیشتر بطرف خودش میکشوند

ش کنند ولی انتظار داشتم مرخصصبح بعد ازمعاینه  دفتر او دوختم تا متوجه افکارم نشه 

ار یه دکتر گفت هنوز جواب اون آزمایشاتی که ازش گرفتیم نیومده باید صبر کنیم به ناچ

روز دیگه کنارش موندم  کالفه بودم و اصال" حوصله اون و نگاه های خیره ش و نداشتم 

ولی باز خودم ونگه داشتم بیشتر وقتم و پشت چند مرتبه دهن پر کردم یه چیزی بارش کنم 

پنجره میگذروندم  بعدازظهر وقتی پدرم همراه دائیم وارد اتاق شد موندم چی بهش بگم 

اونم من و درآغوش  کارم و راحت کرده بود و جریان و براش گفته بود  خوشبختانه پدرم
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چیزی نگذشته بود سروکله بقیه هم پیدا شد ازبودن بقیه استفاده کردم کشید و کلی تشکر کرد 

 و دست پدرم و گرفتم و ازاتاق بیرون بردم

 چیه  رخساره جان چی شده – 

دلیلش و بپرسید چون نمیتونم بگم  لطفا" ازتون بکنم ولی نمیخوام میخواستم یه خواهشی –

 مجبورم نکنید

 باشه دخترم بگو – 

میخوام خودتون شایسته رو رد کنید  نگاهی به اطراف انداخت و گفت: ولی اون که این جا –

 نیست 

و گفت: ولی من فکر چشماش و کمی تنگ کرد پدرمن منظورم درخواست ازدواجشه –

 اب مثبت بدیمیکردم تو تصمیم گرفتی به اون جو

ه نمیتونم بگم چی شده ید کنپرس"لطفابله این تصمیم و داشتم ولی یه اتفاقی افتاد پشیمون شدم -

 اهش میکنم یه کاری کنید فکر کنه شما من و وادار به این کار کردید خواهش میکنمولی خو

  ,این کارو میکنید؟

 مطمئنی پشیمون نمیشی -

 بله  –

ولی این و بدون بعدازاین که ردش کردم حق دیدنش و  کنمخیلی خوب کاری که خواستی می-

نداری متوجه ای که چی میگم ؟ صورتش و بوسیدم و گفتم: چشم هرکاری بگی میکنم  وقتی 

نگاه ها بطرف ما چرخید من و پدرم متعجب نگاهی بهم انداختیم  وارد اتاق شدیم همه

ودی دکتر کامیار اومد بود این جا گفتم:چتونه چرا اینجوری نگاه میکنید محمد رضا گفت: نب

گفت به خواهرش بگید فورا" بیاد اتاق من کارش دارم نگاهی به چهره مضطرب کامی 

لبخندی زد وگفت: میبینم امروز برادرتون کلی کتر با دیدنم دو گفتم: االن برمیگردم انداختم 

 مالقات کننده داره 

بله تازه مطلع شدند خب دکتر  درخدمتم دوباره لبخندی زد و گفت:نتیجه آزمایش برادرت –

سالم اومده میتونم بگم خیالت راحت دارو اثری روش نداشته هیچ بیماری خاصی هم نداره 

 سالمه 
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 واقعا" –

 وان میخواستم دررابطه با یه چیز دیگه باهات صحبت کنمبله خب خانم ج–

 بفرمائید – 

ود همونی که چشماش آبی بود سرم و انداختم پائین و بکه کنار برادرت بود پدرت  اونی–

 گفتم: راستش من به شما دروغ گفتم  ابرویی باال انداخت  و گفت: درچه مورد

سری تکان این آقا برادرم نیست پسر دائیمه اون آقا هم پدر ایشون یعنی دائی من هستند  – 

 غ گفتیدداد و گفت:  که اینطور چرا درو

نم هیچ کس خبر نداشت اون این جا بستری شده وخب برای این که بتونم شب پیشش بم– 

ده حساسه میفهمید و تو اون وضع میدیدش حتما" حال خودشم بد ادائیم رواین پسرش فوق الع

نشستم میشد سری تکان داد و گفت: مهم نیست  حاال بشین تا موضوع اصلی و بهت بگم 

وبه رویی من نشست و گفت: چون میدونم همه منتظرن بری ببینن چه اوهم اومد صندلی ر

اتفاقی افتاده صاف میرم سراصل مطلب قصد ازدواج داری جا خوردم خیره نگاهش کردم 

پزشکه ی زد و گفت: چرا اینجوری نگاه میکنی دخترم یه سئوال ازت پرسیدم  پسر من دلبخن

نم اگه االن بری تو اتاق برادرت یا توروهم همین جا دیده ازم خواست باهات صحبت ک

همون پسردائیت اون و میبینی  من شماره تماس منزلتون  همینطور شماره خودت و 

اشتم قصد دارم با پدرت صحبت کنم امیدوارم ناراحت نشده باشی دازپرونده بدون اجازه بر

جواب بده  دفکرهات و بکن بعاول ببینش م چی بگم  لبخندی زد و گفت: دخترم دمونده بو

دیگه میتونی بری خبر سالمتی برادرت و بهش بدی کالفه ازجا بلند شدم و به اتاق برگشتم 

وقتی وارد شدم یه دکتر قدبلند داشت معاینه اش میکرد همه به من چشم دوخته بودند 

سرتاپاش و ازنظر گذروندم  و روصورتش خیره ماندم  جالب بود که  برعکس پدرش خیلی 

دلنشین و آرومی هم داشت  انگار سنگینی نگاه من باعث شد بطرفم برگرده   زیبا بود صدای

چند لحظه ای نگاهمون درهم گره خورد اوبود که با خوشرویی سالم کرد و گفت: حالتون 

 چطوره 

 خیلی ممنونم - 

البته یکی دوتا دارو هست که باید خوشبختانه برادرتون مشکلی نداره میتونید ببریدش منزل -

 دائیم گفت: پس االن میتونیم ببریمش زی استفاده کنند اونم تعدادش خیلی زیاد نیست چندرو
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االن نه باید صبر کنید یکی ازآزمایشا مونده دوساعت دیگه جوابش میاد اونم چیزی نبود –

 ی به من انداخت و ازاتاق بیرون رفتیگه مرخصن بااجازتون نگاه دیگه اد

 گفتم: بلهرخساره به علیرضا نگاه کردم و – 

 گیر کرده بود  شگلواین چرا تورو اینطوری نگاه میکرد انگار – 

 حاال باید چکار کنم چون نگاه میکرد برم چشماش و دربیارم –

 من که چیزی نگفتم چرا عصبی شدی - 

و گوشیم و برداشتم قبل از این که  کیفم رفتمید دلم ازدست یکی دیگه پره بطرف ببخش–

کنم گفتم: شنیدی که دکتر چی گفت؟ بدون این که نگاهش  ی گفت:ازاتاق بیرون برم کام

ازاتاق بیرون رفتم و با رضا تماس گرفتم بعد ازاین که با او پسرش چی گفت مشکی نداری 

ا خداحافظی میکردن و مجدد به اتاق برگشتم  کم کم پسر صحبت کردم کمی آرومتر شدم و

کنار پنجره بودم که پدرم گفت: تویدفعه چت شد  میرفتند حاال مونده بودیم من و پدرم و دائیم

چرا اینقدر رفتی تو فکر دائیم گفت: دکنر کامی چی گفت که اینطوری شدی بدون این که 

برگردم گفتم: نگران نباشید  حال پسرتون کامال" خوبه یکی دوساعت دیگه هم مرخص میشه 

 چی باعث شد اینطوری بشی  ؟پدرم کمی صداش و برد باال و گفت: پس چی 

اگه میشه بعدا" راجع بهش صحبت کنیم االن اصال" حال حرف زدن ندارم دائیم گفت: این –

 دوروز حسابی خسته شدی برو خونه استراحت کن دائی جون 

  کار دارم دکتربابهتره شما برید من چه بخوام چه نخوام باید بمونم –

 چی نگرانت کرده اومد روبه روم ایستاد و گفت:کالفه نگاهش کردم بلند شد چه کاری؟–

 ی مطمئن بشم باید ازیه چیز-  

 ازچی–

چون خودم ع میدم فقط لطفا" االن چیزی نپرسید دید مطمئن که شدم بعد بهتون اطالاجازه ب– 

 چیزی نمیدونم که بخوام برای شما بگم

میاد این جا   خیلی خوب برو یه آبی به دست و صورت بزن سامان تماس گرفت داره– 

 اخمی کردم و گفتم:میگفتید وقت مالقات تموم شده 
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رئیس این بیمارستانه  برای اون کاری نداره  شونی پدردخودش این و میدونه ولی مگه نمی–

 شما مطمئنی ؟هروقت بخواد میتونه بیاد داخل ناباور گفتم:

 ازچی ؟-

 این که پدرش رئیس این بیمارستانه -

 ردم دیروز که شماروآورده این بیمارستان متوجه شدیبله مطمئنم فکر میک–

 ازکجا باید متوجه میشدم پس همه کارکنان میشناسنش – 

رداشتم و گفتم: ببخشید شماها فعال" این بفکر میکنم حاال توچرا اینقدر تعجب کردی کیفم و –

 جا هستید 

 آره جایی میخوای بری–

با دیدنم  رفتم پدرو پسر هردو توی اتاق بودناتاق دکتر زود برمیگردم فورا" به اتاق او -

پسره لبخندی زد و ازجا بلند شد نگاه ازاو گرفته و گفتم: مزاحم شدم دررابطه با یه 

 موضوعی با شما صحبت کنم 

اومد روبه روی من نشست پسرشم کنارش نشست بی مقدمه گفتم:شما اون بشین دخترم  -

 آقایی که خون داد و میشناسید

 همون آقائیه که  خونش و فرستادیم آزمایشگاه  منظورتون– 

 بله همون –

 نه من همراه شما دیدیمش چطور مشکلی پیش اومده –

بله یه مشکل کوچک اونم اینه که اون آقا پسر رئیس همین بیمارستانه هردو متعجب اول –

 به هم بعد به من نگاه کردند پسره گفت:شما مطمئنی 

یدم ولی برام جای تعجب داره شماها تا حاال چطور ایشونو این بله منم همین االن این و فهم–

مرده سری تکان داد وگفت:ما خود این آقا رو هم به ندرت میبینیم حاال دیدن ندیدن -دجا ندیدی

 ما چه فرقی به حال شما میکنه

 میتونم روراست باشم – 
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 بله حتما" –

 من به جواب این آزمایش شک دارم –

 به چیش شک داری–

به این که صحت داشته باشه  لبخندی زد و گفت: تازه متوجه منظورت شدم اگه منظورت – 

ولی ؟اینه من ازقصد جواب  و دست کاری کردم تا نظرت و نسبت به اون تغییر بدم درسته 

بگم نه دخترم من یه پزشکم هیچ وقت این کارو نمیکنم حاال طرف میخواد هرکی باشه  دبای

نم نمونه خون اون آقا روبدم هرجا دلت میخواد ببری بدی آزمایش تا اگه دلت بخواد من میتو

کردن  فکر نمیکردم مطرحولی مطمئن باش همین نتیجه رو میگیری خیالت راحت بشه 

موضوع خواستگاری پسرم تورو دچار سوءضن کنه وگرنه هرگز مطرحش نمیکردم  

 خور نشید شرمنده سرم و انداختم پائین و گفتم: متاسفم لطفا" ازمن دل

م درهرصورت بازم داصال" دخترم دلخور نشدم منم جای تو بودم همین طور فکر میکر–

خونش و برات بیارن  خجالت زده ازجا بلند شدم و  میگم اگه میخوای مطمئن بشی بگم نمونه

کتر پرتمنای پسر دگفتم: نه نیازی نیست   بازم شرمنده که وقتتون و گرفتم   ازبرابر نگاه 

م با سامان روبه رو شدم  نمیدونستم باید دقتی وارد اتاق شازاتاق بیرون رفتم و گذشتم و

کنم به زور لبخندی زدم و سالم کردم  اونم خیلی مودبانه جواب  دچطور باهاش برخور

 سالمم و دادو جویای احوالم شد 

 گرفتیخیلی ممنون  بطرف پدرم رفتم او نگاه دقیقی بهم انداخت و گفت: با رضا تماس –

 نه چطور؟– 

جوابته میخواد ببینه راسته تو قراره با پسردائیت ازدواج کنی اینقدر ازاین  آخه منتظر-

حرف شوکه شدم که  دیگه حواسم به سامان که رنگش کامل پریده بود نبود پدرم بدون این 

 که به من محلت حرف زدن بده گفت: ایرادی نداره خودم باهاش تماس میگیرم و همه چیز و

ارک جشن دمیگم میخوام تاقبل از رفتنت مراسم عقدتون برگزار شه مادرت و زن دائیت تو ت

م ممنونم خیلی نو آماده کنی ازآقا ساما بال کارات باید خودتتوهم بهتره ازفردا بری دنهستند 

ن امیدوارم تو عروسیشون بتونم جبران کنم صدای گرفته  او دتواین مدت به زحمت افتا

چشم بدوزم تازه این جا بود متوجه رنگ پریده و حال پریشونش شدم با  باعث شد بهش

من  صدایی که به زور شنیده میشد گفت: خواهش میکنم کاری نکردم خب با اجازتون

شم  نگاه ناراحتش و به من دوخت و ازکنارم با یه خداحافظ گذشت  پدرم پشت یمرخص م
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فت: مگه نخواستی م نزدیک شد وگج و واج نگاهش میکردسرش درو بست و به من که ها

 ردش کنم چرا  سنگ کوب کردی 

گرفتم  م و بین دستام نفس راحتی کشیدم و نشستم و سرتنها راهش همین بود -یعنی ......- 

 م دوختم خوبی رخساره  به او چش–

مگه خودت این و نخواستی پس چرا اینقدر شوکه شدی  این وسط چیز دیگه ای هم هست –

سرم و به عالمت مثبت تکان دادم وگفتم: بله هست ولی بمونه برای  م درسته که من بی خبر

دائیم گفت: بهتره توهمین االن بری بنظر حالت اصال" خوب نیست  شب که اومدم خونه 

 ا برو من منتظر نتیجه آزمایشم لبخندی زدم و گفتم: خوبم دائی شم

 آزمایش کامیار –

ازنظر گذراندم و گفتم: نه دائی منتظر  خته بودنکه ازنگرانی بهم چشم دو صورت هردو –

جواب آزمایش خودمم  میخوام ببینم باالخره میتونم عروست بشم یا نه ازلحن طنز من هردو 

 وباره کسل  کنار پنجره ایستادم دبا رفتن اونا لبخندی زدند 

پنجره تکیه به این دکتری که من و ویزیت کرد و میشناختی بطرفش برگشتم همانطور که –

 میکردم گفتم: نه چطور 

کالفه نشستم و گفتم: لطفا" تو شروع نکن که اصال" حال  ولی اون توروخوب میشناخت –

ده فم و برید و گفت: به من بگو چی شتوی میرغضب و ندارم همه اینا بخاطر........حر

روع شد که شاید بتونم کمکت کنم با تشر نگاهش کردم و گفتم: تمام بدبختی من ازوقتی ش

حاال تو میخوای به من کمک کنی تو اگه چیزی میفهمیدی  اون قرص سروکله تو پیدا شد  

خطرناک و نمیخوردی که هم خودت و تودردسر بندازی هم من و امیدوارم این یکی 

بلند شدم دوباره پشت پنجره  آزمایشتم منفی باشه وگرنه معلوم نیست چه بالیی سرت میاد 

 تمال به من بدیمیشه یه دس–رفتم 

 نخیر نمیشه– 

لطفا" بطرفش برگشتم و ازدیدن صورت پرخونش وحشت کردم  فورا" دوتا دستمال بردم - 

چشماش و روصورتم و چرخوند و  خوبی کامی  سرگیجه نداری –و جلوی بینیش گرفتم 

 گفت: من خوبم  نیاز نیست بترسی  آروم باش هردوتادستمال پرخون شده بود  چندتا دستمال
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صورتش و چندبار تمیز کردم ولی انگار  دیگه برداشتم  و گفتم: سرت و بگیر باال 

 نمیخواست بند بیاد 

صبرکن تادکتر و خبر کنم  با عجله ازاتاق بیرون رفتم ولی سینه به سینه با پسر دکتر - 

 خانم فروغیدراومدم لبخندی زد و گفت: مشکلی پیش اومده 

میخواستم  ولی خیلی شدید ترازدفعات قبلدماغ شده  برادرم خوب نیست بازم خون حال–

 پدرتون و خبر کنم

ن و گفت و وارد اتاق شد بعدازمعاینه اطمینان یاجازه بدید من نگاهی به ایشون  بندازم ا– 

 داد مشکلی نداره و این تاثیر قرصیه که خورده

 قراره تا آخر عمرش همین طور خون دماغ بشه  یعنیببخشید – 

اینم تاآخر عمرشون همراهشون نیست تایه خداروشکر کنید اثردیگه ای روشون نزاشته  –

همین االن  نگران نباشید مشکلی ایشون وتهدید نمیکنه اون یکی آزمایشش هممدت اینطورین 

احتی کشیدم وبه کامی چشم نتیجه اش اومد  اونم منفیه و میتونید ایشون و ببرید منزل  نفس ر

ترخیص و امضا زد و به دستم داد هردوازش تشکر کردیم و اوازاتاق بیرون دوختم او برگه 

بهتره صورتتم آب بزنی  به رفت  لباساش و روتخت گذاشتم و گفتم: تا بپوشی منم برمیگردم 

م که صدای دده بوداخت کردم  تازه به اتاق نزدیک شحسابداری رفتم و هزینه ها رو پر

که دوتاپرستاری که اون جا بودند  دی صداش بلند بوسامان من و درجا میخکوب کرد بقدر

 به ما چشم دوختند

اخت و گفت: بیا کارت دارم بعدخودش راه افتاد و منم به ناچار دبله نگاه غضبناکی بهم ان-

دراتاقی و باز کرد و کنار ایستاد وبا سر اشاره کرد داخل شوم پشت سرش حرکت کردم 

اومد نزدیکم ایستاد و گفت: میشه بگی چیزی که د شد و درو بست   خودش پشت سرم وار

 مثل تو سامان  خودم هنوز شوکه ام مپدرت گفت به چه معنیه نگاهش کردم و گفتم: من

 یعنی توخبر نداشتی– 

من هیچی نمیدونم کامال" غافلگیر شدم اونا من اگه خبر داشتم نمی اومدم به تو جواب بدم – 

گیری کردن  نشست و گقت: بهتره با پدرت صحبت بدون این که نظر من و بپرسن تصمیم 

 کنی منم همین امروز میگم مادرم خبربده داریم میایم خواستگاری
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سامان چی داری میگی  مگه نشنیدی چی گفت  با تشر بلند شد اومد روبه روم ایستاد و – 

ته تو نیستم من به پدرو مادرم گفتم توجوابت مثب گفت: ببین چی میگم رخساره من مضحکه

با پدرت صحبت کنی تا تو نخوای اونا نمیتونی بزنی زیرش متوجه شدی بهتره خودت 

رفته اش و ازنظر نمیتونن توروبه زور شوهر بدن پدرتم همچین آدمی نیست صورت گرگ

فقط نظر منه  ه کردی به خانواده ات حرفی زدی من بهت گفته بودم اینشتبااگذراندم و گفتم:

بعدشم فعال" که داری میبینی اونا دارن کارخودشون و   صبر کنیادرم و باید تا برگشت بر

درمن و همسر دائیم توتدارک جشن هستند به تمام ه رضا خبر داده ازطرفی مابمیکنن پدرم 

ا به خانواده تو و بقیه آشناهاشون اطالع میدن دفامیل هم اطالع دادند احتماال" امروز یا فر

م نمیدونم باید چکار کنم پس لطفا" توبه دار گرفتم که خومیبینی من تو یه عمل انجام شده قر

این قضیه اضافه نشو خودت شاهدی من قبل از این اتفاق نظرم و راجع به تو اعالم کردم 

ت پدرمه که یاهیچ چیز قطعی نیست و منوط به رض ولی  اگه یادت باشه اینم گفتم که

درهرصورت فعال" باید ناسب میدونه متاسفانه پدرم فقط پسردائیم  و برای ازدواج با من م

 صبر کنم تا برادرم برگرده شاید اون بتونه نظر پدرم و تغییر بده 

 دلم براش بسوزه نگاهم و به زمین دفکر میکنی رضا بتونه کاری بکنه لحنش  باعث ش–

دا نمیدونم   نشستم و سرم و بین دستام گرفتم کنارم نشست و دوختم و گفتم: نمیدونم سامان بخ

گفت: رخساره پدرت ازمن خوشش نمیاد ؟ چهره ناراحتش و ازنظر گذراندم و گفتم: راستش 

تا دیروز فکر میکردم نظرش نسبت به تو مثبته ولی امروز یه جور دیگه بود همش میگفت 

 یه چیزی هست که توازش بیخبری چشماش و کمی تنگ کرد و گفت: مثال" چی ؟ 

که حرفی نزد  ولی هرچی هست تونسته نظرش و راجع به تو تغییر  نمیدونم سامان به من-

وارم برادرت دبلند شد رفت پشت پنجره و گفت:برام سخته بخوام با احساسم کنار بیام امیبده 

 بتونه کاری بکنه کی برمیگرده؟

کنن چی لحظه  هفته دیگه بطرفم برگشت و گفت:اگه تا اون موقع یه وقت انگشتر دستت- 

تا وقتی رضا نیاد این کارو نمیکنن بش و ازنظرگذراندم و گفتم:چهره مضطر ای درسکوت

نگاه ازش گرفتم نفس راحتی کشید و گفت: پس تا اون موقع میتونی نظر پدرت و تغییر بدی 

و گفتم: کاری ازمن ساخته نیست فقط رضا میتونه......حرفم و برید با عصبانیت گفت: مگه 

ی تو نمیتونی برای آینده ات تصمیم بگیری یا دلت نمیخواد رت میخواد زندگی کنه یعندبرا

این کارو بکنی اصال" شاید نظر خودت تغییر کرده از جا بلند شدم روبه روش ایستادم و 

ده بود صریح بهت میگفتم منصرف ارم  نظرم تغییر کردگیم تعارف ندنمن با خودم و زگفتم: 

اجازه دادی صدات و برای من ببری باال درضمن جناب استاد بارآخرت باشه به خودت شدم 
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خواستم ازکنارش بگذرم که ازبازوم گرفت بطرف خودش کشید توصورتش خیره شدم  

چشماش و روصورتم لغزاند و گفت: اگه صدام رفت باال معذرت میخوام دست خودم نیست 

م این تصوربه کل ریختم بهم انتظار هرچیزی و داشتم جز این حرف کلی برنامه ریخته بودم 

اهد جشن نامزدی خواهیم بود ولی با حرف پدرت همه چی بهم ریخت شبود به زودی 

امیدوارم بتونی کاری بکنی وگرنه خودم دست به کار میشم کامی مرخص شده ؟ سرم و به 

 تومیبریش–عالمت مثبت تکان دادم 

 آره چطور  ازم فاصله گرفت و گفت: رسیدی بهم زنگ بزن  – 

اینقدر فکرم درگیر بود که متوجه کامی که جلوی اتاق بیرون رفتم  باشه خداحافظ .از-

نشدم وقتی با تخت خالی روبه رو شدم فورا" به عقب برگشتم نگاه متعجب او  ددرایستاده بو

داشتم و ازاتاق پالتوم و برمن و به خود آورد برای این که متوجه حالم نشه نگاه ازش گرفتم 

اون و به خونه شون خارج شدم انگار متوجه حال پریشان من شده بود چون هیچی نگفت 

توقف کردم و به او که چند دقیقه ای بود بهم زل زده بود نگاه کردم با  رسوندم مقابل در

نگاه  دقت صورتم و ازنظر گذراند و گفت:بهتره بیای داخل با این حال رانندگی نکنی بهتره

سری تکان داد و از ش گرفته و گفتم: داروهات و یادت نره استفاده کنی دیگه به سالمت از

ماشین پیاده شد منتظر نشدم وارد خونه شه گازش و گرفتم و ازاون جا به سرعت دور شدم 

خوشبختانه وقتی رسیدم کسی خونه نبود برای سامان مسیج زدم من تازه رسیدم و چون همه 

وقتی ازحموم به حمام رفتم و دوش آب سردی گرفتم میتونم صحبت کنم فامیل این جا هستن ن

بیرون اومدم سروصدایی که ازپائین می اومد نظرم و جلب کرد لباسم و عوض کردم و به 

دائیم اولین نفری بود که متوجه من شد م دطبقه پائین رفتم ازدیدن همه فامیل متعجب ش

روز تشکر کرد و گفت که قرار بود خونه ما بطرفم اومد و درآغوشم کشید وبخاطر این دو

جمع بشیم ولی وقتی کامی گفت تو خسته ای و ممکنه نیای تصمیم براین شد همه این جا 

اون شب اون شب با این که اصال حوصله نداشتم ولی بخاطر دائیم تحمل کردم  جمع بشن

پس فردا صبح  با اونا به مسافرت برم قراربراین شدشاهین باالخره تونست راضیم کنه 

رم به اتاقم اومد و جریان و جویا شد حرکت کنیم بعدازخلوت شدن خونه پدساعت پنج صبح 

ف میزدم با دقت تمام به حرفهام وقتی حرف کردم ی کم و کاست همه چیز و براش تعریمنم ب

اروشکر قبل از این دوش میکرد  وقتی سکوت کردم گفت: کار عاقالنه ای کردی دخترم خگ

 قی بیافته جریان و فهمیدی حاال میشه به یه سئوال من جواب بدی بهش چشم دوختمکه اتفا

 وسش داری د– 
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وقتی حرف میزنه ازخودبی خود میشم میترسم نتونم برابرش نمیدونم ولی ازش بدمم نمیاد  –

خوداری کنم کاش یه جوری میشد خودش منصرف میشد نمیخوام خرد شه نمیخوام بفهمه من 

سط نبود  بیماریش و نادیده میگرفتم ولی االن موضوع اگه پای کامی ومتوجه بیماریش شدم 

یه اتفاقی می افتاد خودش پاپس میکشید فرق میکنه اون نباید با جون کامی بازی میکرد کاش 

پدردستی برسرم کشید و گفت :این و بزار به عهده من نگرانم نباش من نمیتونم ردش کنم 

 اون شب تاخود صبح کالفه تو بالکنخودم با پدرش صحبت میکنم توهم دیگه استراحت کن 

نه دائیم رفتیم تا کردم شب به اتفاق پدرو مادرم به خو نشستم و به سامان و بیماریش فکر

وقتی رسیدیم به بهونه این که فردا باید رانندگی کنم به اتاق صبح ازاون جا راهی شمال بشیم 

بی  رفتم تا مثال" استراحت کنم ولی اون شبم خوابم نبرد صبح کسل ازاتاق بیرون رفتم 

دارم توجه به حاضران بطرف پدرم رفتم و گفتم: لطفا" چند لحظه تشریف بیارید کارتون 

اونگاهی به بقیه که به من چشم دوخته بودند  انداخت و با من به گوشه دیگری اومد چیزایی 

که توسرم بود بهش گفتم وقتی مطمئن شدم همون کار و میکنه که من میخوام  پیش بقیه 

شاهین هرکاری کرد با اونا  برم برگشتیم با رسیدن شاهین و بقیه ماهم ازخونه بیرون زدیم 

دم و بهونه پسرای دائیم و آوردم با این که متوجه ناراحتی او و بقیه شدم ولی به قبول نکر

مقداری ازراه درسکوت گذشت تا مهیار سکوت و با روی خودم نیاوردم و پشت رل نشستم 

وباره به روبه رو چشم د ه شکست ازتو آینه نگاهی بهش انداختم و گفتم: نه دگفتن اتفاقی افتا

گفت: ولی مثل همیشه نیستی ازدیشب که دیدمت توفکری  شاید دلتنگ  وختم این بار سامید

برادرتی  لبخندی زدم  و گفتم: آره خیلی زیاد اونم لبخندی زد و دیگه چیزی نگفت نگاه های 

گاه و بیگاه کامیار عصبیم کرده بود ولی  سعی کردم به روی خودم نیارم همچینان به راهم 

ه شدن نداشتم ولی درف صبحانه توقف کردند حوصله پیاادامه میدادم تا بچه ها برای ص

بیشتر  دراین بین شهاب هم مثل من بودنمیخواستم کسی متوجه حالم بشه  دچاره ای نبو

شاهین بود برعکس  رسکوت سپری میکرد و این برام جای تعجب داشت ازاون بدتر رفتارد

تش آه های که پشت سرهم نگاه های مداومش به من و کامی  سکو  دهمیشه خیلی توفکر بو

و و برادرش بلند شدم شاهرخ اهمه حاکی از حال منقلبش داشت  بی تفاوت به  میکشید

 دستش و جلوی چشماش سایبون کرد و گفت: کجا رخک 

 میرم توماشین –

 توکه چیزی نخوردی –

 هنوز چندثانیه ای ازنشستنم توماشینمیل ندارم شماها هم زود تمومش کنید راه بیافتیم –

 نگذشته بود که شاهین سوار شد بهش چشم دوختم ولی اون به بیرون نگاه میکرد
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 چیه شاهین چیزی شده -

وختم و گفتم: دپرسم چی شده که اینقدر رفتی توفکر به روبه رو چشم این و من باید ازتو ب–

بودم نگاهم کرد و گفت: باور ننقدر ازش دور یه تاحاال هیچ وقت اددلم برای رضا تنگ ش

میل خودته ولی آره همینه حاال توبگوببینم م فقط اینه  صورتش و ازنظر گذراندم و گفتم:کن

ه  به قسمتی که بچه ها نشسته بودن چشم دوخت و گفت: راستش چندوقته میخوام دتوچت ش

البته دراین مورد  دررابطه با یه چیزی باهات صحبت کنم ولی نمیتونم من یه مشکلی دارم

 ونم گفت چون من نیستم رخساره میتونه کمکت کنه با رضا صحبت کردم ا

 خوب چرا زودتر حرف نزدی حاال بگو ببینم مشکلت چیه –

کمکم میکنی لبخندی زدم و گفتم: هرکاری ازدستم بربیاد برات انجام میدم توبارضا هیچ –

کامیار سوارشد حاال بگو چی شده به درماشین که بازشد چشم دوختم اری دای من نبر فرقی

به انگلیسی دستش جلوی بینیش بود مضطرب بهش چشم دوختم و گفتم: حالت خوبه کامی 

درپشت و باز کردم گفت: لطفا" یه دستمال بهم بده فورا" دستمالی بطرفش گرفتم و پیاده شدم 

 و گفتم: داروهات و خوردی 

 آره –

ولی چیزی نگفت دستمال پس چرا دوباره خون دماغ شدی  نگاهش و روصورتم چرخاند  –

م و گفتم و این و دکیسه ای یخ براش بردیگه ای جلوی بینیش گرفتم و اون یکی و برداشتم 

ن و اظهار نظری دهمین طوری نگه دار تاقطع شه  بچه ها همه دور ماشین جمع شده بو

عدازچنددقیقه بنش چیه دمیکردن دراین بین فقط من و کامی میدونستیم دلیل خون دماغ ش

م وقتی به ویال داالخره خونش بند اومد  تونستیم حرکت کنیم به کل ازشاهین  قافل شده بوب

خسته ون این که به کسی حرفی بزنه به یکی از اتاقها رفت و درو محکم کوبیدددیم بیرس

م که به کاراو فکرکنم به اتاق همیشگی رفتم و ساعتی استراحت کردم وقتی دترازاون بو

عکس های عروسی  م و با دیدن دال نبود آبی به صورتم زدم و خوبیدار شدم کسی تووی

لحظه با گرمای دستی به خود اومدم ازدیدن شاهین لبخندی زدم و  رضا سرگرم کردم یه

 تونرفتی گفتم:

بمونم تابیدار شی داری چکار میکنی به گوشیم  م نشست و گفت: نه دیدم خوابی گفتمروبه رو

رم نشست وگفت: منم میتونم اومد کنااشاره کردم و گفتم: دارم عکس های رضا رو میبینم 

وتا چای بیارم میخوری که دتاتواینارو ببینی منم برم وشی و بطرفش گرفتم و گفتم:ببینم گ
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کی گشتم متوجه کامی شدم که رویوقتی با سینی چای به سالن برلبخندی زد و گفت:بدم نمیاد

توجهی نکردم پشت سرمابود فقط ازاین طرفم دید داشت  از مبلها دراز کشیده بود درست

 سرجای قبلیم نشستم فنجانی چای به دست شاهین دادم و فنجان دیگه رو خودم برداشتم

 رخساره – 

نشد حالش و بله گوشی و به دستم داد و گفت: صبح میخواستم یه چیزی بهت بگم ولی –

 اری االن حرف بزنیم د

آره بگو  جرعه ای ازچایش و خورد و گفت: توواقعا" هیچ احساسی به شهاب نداری –

 اینطوری نگام نکن جواب من و بده–متعجب نگاهش کردم 

میخواستم مطمئن بشم  معلومه که ندارم چرا این و پرسیدی نفس راحتی کشید و گفت:– 

 بعدحرفم و بزنم 

مستقیم نگاهم کرد و گفت: این چند وقت شاهد خواستگارهای مختلفت بودم چه حرفی؟ –

ت و رد کردی دانتظار داشتم باالخره به یکیشون جواب بدی ولی وقتی دیدم حتی استا

 م دامیدوار ش

 به چی؟ –

تو هم مثل من .........دیگه ادامه نداد اصال" نمیتونستم حتی تصورش و کنم  دبه این که شای-

وختم و گفتم: برو سراصل مطلب دچشم  ششاهین همچین چیزی تو سرش باشه مردد به

لبخندی زد و گفت: توباهوش ترازاونی هستی که نشون میدی مطمئنم تاحاال همه چی شاهین 

استکاری کنم چه جوابی بهم اگه من ازت خو و فهمیدی پس بی پرده میرم سراصل مطلب

ر گذروندم  میخواستم ببینم شاید قصد شوخی داره ولی نه کامال" ظرتش و ازنمیدی صو

م و گفتم: مطمئنا" جواب رد بهت میدم اخمی کرد و گفت: چرا دجدی بود سری تکان دا

 رخساره

 ب میدونیاره  توبرای من با رضا هیچ فرقی نداری خودتم این و خودچرا ن– 

روغه اگه غیرازاینه برای د روغ میگی  توهم مثل من  عاشقی نگو نه که میدونمدداری – 

 چی رفتارت با من فرق داشت

" ازتو توقع این حرف الاص یبسه شاهین برای این که گفتم تو برای من مثل رضا میمون– 

ه قصد نداری زن ستم و گرفت کشید و گفت: به من بگو توکدخواستم بلند شم که و نداشتم 
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پسردائیت بشی دستم و کشیدم و گفتم: اینش دیگه به خودم مربوطه با عصبانیت ازجا بلند شد 

 رست شنیده بود توبه پسردائیت جواب دادی دو گفت:پس شهاب 

یه بار گفتم این موضوع فقط به خودم مربوطه نه کس دیگه  پشتم و کردم که برم گفت: من –

هش کردم و انگو متوجه نشده بودی نگ یونداین و خوب میتم ددوست دارم رخساره خو

م هیچ وقت  پیشنهاد مسافرتت و دگفتم: مطمئن باش اگه به این موضوع حتی شک کرده بو

 نمیپذیرفتم 

 رخساره چکار کنم نظرت تغییر کنه  –

 ازدواج نمیکنم  ا تو نه با هیچ کدوم ازپسرای فایملهیچی من هیچ وقت نه ب–

...هردوبطرف درکه باز شد نگاه کردیم پسرا همه با سرو صدا وارد خونه حتی پسر.....–

ن حرف شاهین نیمه تمام بمونه اون شب شاهین به بهونه سرماخوردگی دو باعث ششدند 

ازاتاقش بیرون نیومدآخر شب وقتی برای خواب میخواستم برم با کامی روبه رو شدم مجدد 

مثل همیشه نگاهش و و بهش چشم دوختم  مده بود براش چندتاستمال بردخون دماغ ش

روصورتم چرخوند ولی این بار خیلی آروم گفت: مراقب پسرعموت باش حالش عادی نیست 

فورا" به شهاب نگاه کردم سرگرم صحبت با پسرای عمه ام بود  من چیز غیر عادی تو 

یغ ازاین درازجا بلند شدم  دیدم به همین دلیل حرف کامی و سرسری گرفتم و نرفتارشهاب 

فردای اون روز شاهین مجددگوشه ای خلوت گیرم ش شاهین بود نه شهاب که اون منظور

انداخت و پیشنهادش و دوباره تکرار کرد وقتی بازم همون جواب و ازم شنید برافروخت و 

با حالت زننده ای گفت: باشه رخساره باالخره بهم میرسیم اونوقت من میدونم و تو کالفه 

ت و همه تهدید کردی وگرنه میرم سراغ برادر داد زدم بار آخرت باشه من وازرفتار او  

پوزخندی زد و گفت: شهاب به خونت  ونه چطور دهنت و ببندهدچیز و بهش میگم اون می

تشنه است چون فهمیده توبه پسردائیت جواب مثبت دادی داره لحظه شماری میکنه حال 

هنم رسید صحبت با تنها چیزی که به ذن زد جفتتون و بگیره  این و گفت و ازویال بیرو

اینه جریان و برای شهاب تعریف  وقتی جریان و براش گفتم گفت: بهترین کار درضا بو

 نی ک

 ن اصال" این چیزا مهم نیست وچی میگی رضا برای ا–
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درحال حاضر تنها  ونه چکار کنهدهست خواهرمن تادیر نشده همه چیز و بهش بگو اون می–

 برو سراغش فقط حواست باشه شاهین الاری برات بکنه همون شهابه حانه ککسی که میتو

 متوجه نشه 

 وارم شرراه نیافته دباشه اگه تومیگی این راه خوبه باشه بهش میگم فقط امی–

 من و بی خبر نزاری طنگران نباش چیزی نمیشه برو فق–

ن بقیه ندیدم فورا" با باشه داداشی خداحافظ.ازپنجره بیرون و نگاه کردم ولی شهاب وبی– 

 اره خانم چه عجب یاد ما کردیخسبه به  ر–گوشیش تماس گرفتم 

 اهات حرف بزنمبباید – 

 خوب بزن گوش میکنم – 

 شاهین که پیشت نیست –

 لحنش جدی شد و گفت:نه تنهام چی شده  –

یگه ای ازش مطلع دنزاری کسی  ی هست که فقط تو میتونی کمکم کنیشهاب یه موضوع–

 بشه 

 میام اتاقت باشه قول میدم صبرکن االن–

 نه نه نمیخوام کسی متوجه بشه  – 

 دی رخساره چی شده  رنگرانم ک-

 راستش نمیدونم چطوری بهت بگم -

م  دام بنجگو چی تورو ترسونده  قول میدم هرکاری ازدستم برمیاد برات ابآروم باش فقط  –

  بگو چی شده الحا

 دابی نگرانم کرسیه چیزی گفت که ح روز که شماها نبودید شاهینید–

 چی گفت– 

 د رم خواستگاری کاون  از- 
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 چکار کرد؟–

اد میزنی ترخدا آروم نمیخوام بفهمه من بهت خبر دادم  اون ازم خواستگاری کرد دچرا - 

 وتهدید کرد رد دادم ولی امروز من بمنم بهش جوا

 ودرمیارم چرا همون دیروز بهم نگفتی  شغلط کرده پدر– 

ت دیونه ترازاونی هرچی باشه توبرادرشی  اون و که به من نمیفروشی دچی میگفتم توخو–

م بگذرم برادر که دیگه دحاضرم ازجون خو وونی من برای تدبسه رخساره خودت می–

لط کردن بیافته   پس به این دلیله خودت و باش  کاری میکنم به غچیزی نیست  نگران ن

 یسره تو اتاق زندونی میکنی 

 میخوام باهاش روبه رو شم ن–

 بلند شو بیا بیرون خودم حواسم بهت هست کس دیگه ای که از این موضوع خبر نداره –

 نه هیچ کس –

 جالبه تونمیخوای سربه تن من باشه اون وقت چه جوری بهم اعتماد کردی- 

ا کسی این که نمیخوام سربه تنت باشه درست ولی بهت اعتماد دارم میدونم تو این جمع تنه– 

 که میتونه مراقب من باشه فقط تو هستی   خندید  و گفت: واقعا" به من اعتماد داری 

 نداشتم که بهت زنگ نمیزدم این چیزا رو بگم امیدوارم ناامیدم نکنی–

میخوایم شام بخوریم  .برعکس خاطر جمع باش ناامیدت نمیکنم حاال زود بیا بیرون – 

بمونم کردد کرد موقع خواب  بهم اشاره ررخووی بقیه خیلی عادی بلتصورم شهاب ج

م دازطرفی دست شاهین و هم گرفت و گفت: حاال برای خواب زوده بمون کارت دارم خو

اد کردم متوجه اون دوتا نشدم و جوری قلمدن با مهیار نشون دادم دسرگرم حرف ز

ت دارم بعدازرفتن مهیار شهاب من و به اسم صدا زد و گفت: چند لحظه بیا این جا کار

ه شما دوتا برادر نمیخواید دست دنگاهی به شاهین و بعد به او انداختم و گفتم: باز چی ش

رم  به یازسر من بردارید  شهاب  لبخندی زد و گفت: بشین کارت دارم زیاد وقتت و نمیگ

به  دانداختم و بع دناچار روبه روی او نشستم نگاه گذرایی به شاهین که رنگش پریده بو

 وختم و گفتم: کارت و بگو میخوام برم بخوابم دشهاب چشم 
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امیدوارم فراموش  رده تهدیدت کردهک به جای شاهین میخوام ازت عذرخواهی کنم  بچگی –

شهاب ادامه داد نمیدونم یری به شاهین که سربه زیر نشسته بود چشم دوختم کنی و به دل نگ

باش دیگه هیچ وقت دراین مورد حرفی  ده ولی مطمئنرروچه حساب ازتو خواستگاری ک

ادرش انداخت و گفت:  ببین بر به درسته شاهین  او نگاهی به من و بعدازش نمیشنوی 

شهاب  لطفا" خودت و ازاین ماجرا بکش کنار رخساره عالقه ای به تو نداره من میخوام 

دت فکر توی احمق چی پیش خو شانسم و امتهان کنم شهاب داد زد توخیلی بی جا میکنی

کردی ازرخساره خواستگاری کردی شاهین ازجا بلند شد و گفت:همون فکری که تو کردی 

ر رخساره بورودشهاب یقه شاهین و گرفت و گفت: خفه شو شاهین به خدااگه یه بار دیگه 

حاال گمشو بگیر بخواب تانزدم ناقصت کنم بعد اون و هل داد شاهین  ببینمت زنده نمیزارمت 

ست کرد و نگاهی به من انداخت و گفت: به موقعش رخساره حالت و میگیرم  یقه لباسش ودر

شهاب بطرف او رفت و مشتی توصورتش زد و گفت: کثافت خجالت نمیکشی جلوروی من 

شاهین اون و هل داد و گفت: من هرکار دلم بخواد میکنم به تو رخساره رو تهدید میکنی 

همه مارو سرکار گذاشته و به رد داده بدبخت ه به توهم جواب بیکی هم هیچ ربطی نداره خو

 و گفت: راسته رخساره ائیش جواب مثبت داده شهاب به من خیره شددپسر

پس چی که راسته فکر کردی برای چی رفتارش تغییر کرده این همون رخساره همیشگیه  –

یه لحظه بدون من نبود  ت میدیدی با من چطور رفتار میکرد مدام برام شعر میگفت دخو

رضا نبود من و خبر میکرد ولی از وقتی این پسره برگشته  هرجا میرفت هرکار میکرد

دیگه سراغی ازمنم نمیگیره اینا بی دلیل نیست  ازهمون اول که رفتارش و دیدم شک کردم 

فتم: ولی فکر نمیکردم به این راحت من و به یه تازه وارد بفروشه  قدمی به جلو برداشتم  گ

مثل این که تحویلت گرفتم یابو برت داشته آقا جان یه بار گفتم بازم میگم من اگه با تو  

شم کی گفته دراحت تر از بقیه بودم صرف این بود که بین تو و رضا هیچ فرقی نمیزاشتم بع

فقط به این دلیل بود که دلم اگه اونا رو به تو میدادم شعرها رو برای تو میگفتم  من اون

شون کار کنی اگه میدونستم یه روز  خیاالت به سرت میزنه ازهزار فرسخیتم است رومیخو

چندقدم ازش فاصله گرفته بودم رد نمیشدم صدرحمت به شهاب تودست اونم از پشت بستی 

 که اومد با ضرب دستم و کشید و داد زد وایسا ببینم کجا سرت و انداختی پائین داری میری

ای داد من باقی پسرا از اتاقا اومدن دصه کنی دستم و ول کن بداد زدم احمق  چه غلطی می

 که خودش و به ما رسوند دبیرون  شاهرخ اولین نفری بو

 چی شده رخساره چرا داد میزنی – 
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هاب نگاه کرد و گفت: دوباره شروع کردی شهاب زاین برادر دیونه ات بپرس او به شا–

ه  متعجب نگاهم کرد  گفتم: این بار سگ توچی ازجون این میخوای  گفتم: اون کاری ندار

وباره به من چشم دیکی و گاز گرفته  متحیر به شاهین نگاه کرد و گفت: شاهین!!  نهار او

 وخت و گفت: چی شده جریان چیهد

هیچی گیر داده باید با من ازدواج کنی با این حرف همه به شاهین چشم دوختند شاهرخ – 

نشدنیه فراموشش کن  برای چی ...........با دادی که گفت:شاهین بهت نگفتم این موضوع 

گفت: میدونم چه بالیی سمت من اومد و شاهین زد او حرفش و نیمه تمام گذاشت  او به 

بخوره یکی مقابلم ایستاد و  به منظه دستش رفت باال قبل از این که سرت بیارم  یه لح

گردنش  دستش و محکم گرفت ازدیدن کامیار جا خوردم دست شاهین و به پشت پیچوند و

گفت: بار آخرت باشه خواستی همچین غلطی بکنی  بعد اون و هل داد و با خشم  گرفت و

 من نگاه کرد و گفت: برو اتاقت متحیر از رفتارش  بهش زل زدم  به صدای خنده شاهین به

 خوداومدم و نگاه ازاو گرفتم 

دیدی شهاب خان حق با من بود دیدی حاال این دوتا یه سروسری باهم دارن اگه نداشتن  –

ثابت شه که به  مهاالن این برای چی این کارو کرد فقط میخواستم این به هبین این همه 

دوخت  و بعد  زودی شاهد ازدواج این دوتا باهم خواهیم بود  شهاب نگاه ناراحتش و به من

بدون این که حرفی بزنه ازویال بیرون زد  شاهرخ گفت: شاهین راست میگه  رخساره 

 تومیخوای با پسردائیت ازدواج کنی

بسه شاهرخ تودیگه چی میگی بابا حاال که همتون هستید خوب گوش کنید من با هیچ کدوم – 

ثبت دادم که به یکی جواب م شماها ازدواج نمیکنم من قبل از این که به این مسافرت بیاماز

منتظریم رضا اگه هنوز پدرم خبرش و به کسی نداده برای اینه که خیلی هم دوسش دارم 

  دیدبرگرده  متوجه ش

 تا حاال همه باخبر شده بودن همه نه به من گفته بودی دکسی بو داری دروغ میگی اگه–

توکی هستی که من بخوام مسائل خصوصیم و بهت بگم اتفاقا" این بین توتنها کسی هستی – 

بخوام مسئله ای و بهش بگم من به اون برادردیونه که که من هیچ وقت بهش اعتماد نداشتم 

 ات بیشتر ازتوی بی دست و پا اعتماد دارم 

نی ازهمون بچگیت اعتماد داشتی و به خواستگاریش جواب رد دادی درصورتی که میدو–

 عاشقت بوده 
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توی احمق که این و میدونستی برای چی دل به کسی بستی که برادرت عاشقشه هان –

با زنگ خوردن گوشیم سکوت کردم نگاهی به شماره میبینی تو اصال" قابل اعتماد نیستی 

ضر بهترین م جواب سامان و دیگه ندم ولی درحال حادانداختم با این که تصمیم گرفته بو

 بهونه برای پایان دادن به این بحث بود لبخندی زدم و گفتم: شاهد ازغیب رسید 

ممنونم چند لحظه گوشی  به شاهین نگاه کردم و گفتم: تنهات میزارم -.............-الو سالم –

تا با افکارت خوش باشی  بای  .ازبرابر نگاه  متعجب پسرای فامیل گذشتم و به اتاقم رفتم و 

 الو رخساره –رو بستم د

 بله–

 با کی بودی – 

 پسر عموم –

 نه برادرش چی شد یاد من کردی-منظورت  اونیه که ......–

 من همیشه به یاد توام توییکه سراغی ازمن نمیگیری– 

خب چه  دخیر بود یا شر خندیدم و گفتم: خیر بو واقعا" حاال – داتفاقا" االن ذکر خیرت بو -

 خبر

 ت خوش میگذره خبرا پیش شماس-

 به این سفر بیام درم نبود محال بودنه بابا چه خوشی اسرار پ–

 همه با هم رفتید– 

 نه بزرگترا قراره پس فردا بیان – 

 یعنی تو االن با سی و هفت هشت تا پسر تنهایی–

 تنهای تنها که نه زن دوتا پسرخاله هام  هستند یکی دوتاشونم که تازه نامزد کردن – 

 بهتر بود توبا پدرومادرت میرفتی –

 چیه بهم اعتماد نداری –

 بحث اعتماد نیست  اینطوری بهتر بود –
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 اینا بین من و پسر هیچ فرقی نمیبینن ازوقتی یادم میاد با اینا این وراون ور رفتم  من–

 نمیبینن و یکی درمیون ازت خواستگاری میکنند –

 موضوع خواستگاری اینا همه منتفیه–

 ه بپرسم چرا؟ میش– 

ولی این وسط نظرپدرت شرطه  خودت این  و -آره چون من به یکی دیگه جواب دادم  -

 گفتی اینطور نیست

 م تغییر بدمدوارم بتونم نظرش و مطابق میل خودبله گفتم  امی– 

 باتوام رخساره اگه نتوسنتی چی تکلیف من چی میشه؟-...........-؟ واگه نتونستی– 

ازطرفی تاحاال روحرف پدرم حرف نزدم نمیدونم سامان راستش این وسط گیر کردم  -

 ازطرف دیگه ........

 ازطرف دیگه چی چرا حرفت و خوردی-

 رگیر هست  توبدترش نکن د سامان خواهش میکنم االن به اندازه کافی فکرم -

 میخوام بدونم اگه پدرت مخالفت کنه تو چکار میکنی– 

ده فعال" هم تارضا برنگرده هیچ کاری ازمن ساخته نیست  اینا همه منتظرن مخالفت که کر-

 من با پسردائیم ازدواج کنم  حرفهاشون و زدن دارن کاراشون و میکنند

 پس حتمی شده-

 برای ایناازاولم حتمی بود – 

 باورم نمیشه رخساره یعنی تو هیچ مخالفتی نکردی–

 ....سامانار نمیره رم زیر بدمگه میشه مخالفت نکنم  ولی پ-

 جانم  -

 تو کاری کردی که پدرم نظرش راجع بهت تغییر کرده-
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نم یه بار نه  من پدرت و یه روز جشن دیدم  یه روزی که خونه دائیت بودم بعدازاو-

 توبیمارستان خودت بودی دیدی حرف زیادی بینمون ردوبدل نشد

 نظرش تغییر کردوری یدفعه پس اگه توچیزی نگفتی کاری هم نکردی چه ج-  

هیچ کس به اندازه تو بهش نزدیک نیست  بهتره خودت ازش بپرسی  پدرتوازمن میپرسی -

 حتما" بهت میگه 

میخواست بگه همون روزی که پرسیدم میگفت  هرچی هست نخواسته فکرمن نسبت به تو –

رم لیلش و ازپدده اون میتونه درهرصورت باید منتظر بمونیم تا رضا برگردتغییر کنه  

منم به تو خبر میدم خوبه بپرسه مطمئنم به اون میگه رضاهم بفهمه من و درجریان میزاره 

 کی برمیگرده–

 آخر همین هفته– 

ونم  دم میدحواست باشه تا اون موقع نزاری کسی برات تصمیم بگیره من تورومال خو– 

اب من و دادی ونم نمیخوام برعکس بشه  توهم که قبل از اینا جودهمه چیز و تموم شده می

رخساره چرا جوابم ونمیدی  خودت گفتی من -.........- که با من هست درسته ؟ .....دلت

 انتخاب دلتم  غیراینه؟ 

میخوام قبل از این که پدرت بیاد شمال برم نه سامان  همینه  نفس عمیقی کشید و گفت: –

گه دلیل مخالفتش بم ده خوبم اصال" شاید دباهاش صحبت کنم شاید بتونم نظرش و تغییر ب

 چیه موافقی؟

 ه فقط خبرش و به منم بده دهرکار فکر میکنی درسته انجام ب-

 نگرانی؟–

 پای آینده ام درمیونه مگه میشه نگران نباشم- 

 رمیونه نه آینده م دلم داشتم بگی پای دانتظار – 

 یه لحظه گوشی لمه دآینده ام همون –

میتونم بیام تو ازجا بلند شدم و گفتم: آره –بل درایستاد بفرمائید دراتاق باز شد و مهیار مقا–

 م دوشی انداخت و گفت: مزاحم شگبیا تو  نگاهی به 
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 نه نه اصال" بشین - 

نه اومدم این و بهت بدم کامی گفت رضا پشت خطه کارت داره به گوشی خودت زنگ –

 ه ده  نگران شدزده اشغال بو

 ممنون یه لحظه - 

 الو سامان–

 آره مهیاره رضا پشت خطه  ایراد نداره بعدا" صحبت کنیم –پسر دائیته – 

 باشه خداحافظ–

نگران نباش حواسم هست  بتونم -......-کی بهت گفت-.......-سالم داداشی -......-الو رضا-.

سالم برسون هم وممنون ت-.....-باشه  بهش میگم -.........-م تهران دفردا برمیگر

گوشی و گرفت و گفت: میای بریم کمی قدم بزنیم  لبخندی زدم و گفتم: ممنون -خداحافظ.

م داتفاقا" وقتی داشتم می اوممیترسم االن با تو بیام یه چیزم به پای تو ببندن خندید و گفت:

ن که گفتم االن همه با هم بهم حمله میکنند بلند خندیدم و داین جا یه جوری بهم زل زده بو

 غم نداری تا میر غضب و داریگفتم:

 منظورت کیه– 

پالتوم و انداختم برادرت کامی تااون هست کسی جرأت نمیکنه به تو نگاه چپ بندازه – 

 رودوشم و گفتم: بریم 

 کجا –

 مگه نگفتی بریم قدم بزنیم–

بی توجه به وقتی با مهیار ازاتاق بیرون رفتم نگاه ها همه بطرف ما چرخید آه بله بریم – 

 دم و گفتم:از شقایق خبر داری اونابه حسام نگاه کر

 نه چطور –

شد اومد جلو گفت: راست میگی یه زنگ بهش بزن آقا داماد گویا پدرش موافقت کرده بلند –

 ندیدم و گفتم: هان گل از گلت شکفتخ

 میگی من رخساره راستجون –
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 آی پسرعمه شیرینی ما یادت نره  آره بابا  موافقت کرده – 

 اصال" بیا بریم هرچی گفتی میگیریم خوبه ای به چشم همین االن شیرینی هم میدم –

 نه خودت برو من میخوام با مهیار برم کمی قدم بزنم–

 اشتباه نگرفتی من و حسام بطرف شاهین نگاه کردیم– 

نه این با دست به کامی اشاره کرد لبخند تمسخرآمیزی زدم و  توقراره زن اون یکی بشی– 

 گویا هنوز کسی پیدا نشده آتیش توروخاموش کنه  گفتم:

 توتازه روشنش کردی به این زودی ها خاموش نمیشه  –

زارم تا با آتیش بازیت خوش باشی فقط مراقب باش جیز نشی نگاه ازش گرفتم یمتنهات -

با مداخله حسام که گفت: بسه دیگه شاهین ومیسوزنه رخواستم برم که گفت: این آتیش فقط تو

سکوت کرد منم دیگه جوابی بهش ندادم به مهیار اشاره کردم هردوباهم ازویال بیرون او 

صبح سرمیز ن درون بودیم وقتی برگشتیم همه برای خواب رفته بویک ساعتی بی-زدیم

 صبحانه شاهین با خواندن اسمم  مجبورم کرد بهش چشم بدوزم

م و زدم زیرچونه م و خیره خودمم نمیدونم چم شده بود دستبابت رفتاردیروزم متاسفم -

شاهرخ گفت: به قول رخک دیروز سگه به نگاهش کردم ازنگاه کردن بهم خودداری میکرد 

و  فتهگاه ازشاهین گرجای شهاب توروگاززده بوده با این حرف همه زدن زیر خنده ن

 ه میکرد روصورت کامی ثابت ماندم  موشکافانه به شاهین نگا

هین نگاه کردم و به جای جواب سرم  به عالمت نه تکان دادم هنوز دلخوری؟ دوباره به شا–

ن او به من نگاه کرد و دخندان بلند شد و گفت: کی چای میخوره چند نفری چای طلب کر

 گفت: برای تو هم بیارم  شاهرخ چشمکی زد یعنی قبول کن 

ک گوشم نزدی دشد و بطرف آشپزخونه رفت شاهرخ اوم دآره بیار با همان لبخند ازجا بلن–

صبح کنار گوشش روضه خوندم  فراموش کن خودش فهمیده چه غلطی  دگفت: دیشب تا خو

ثل شهاب حاال حاالها بی خیال نمیشد م ه وگرنهدکرده خودمونیم هاری درصدش باال نبو

 نگاهی به شهاب که برعکس همیشه  ساکت گوشه ای نشسته بود انداختم

 این چشه؟-
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ه حاال واقعا" دغمبرک ز یقراره با این پسره ازدواج کنچی بگم ازدیشب که فهمیده تو- 

استه هرچند من که پسرم این و میبینم دلم میخواد ناخنک بزنم  به چشم خواهری خیلی ر

ملوسه با این حرف بلند زدم زیر خنده خودشم خندید و گفت: کوفتت شه خوب تیکه ای 

 انتخاب کردی

م ازتو گرفته همانطور که بلند میخندید  رفت روبه روی من امغلط نکنم سگه  یه ک – 

نشست با چشمک به کامی اشاره کرد سری تکان دادم و نگاهم و به شاهین که بطرف من 

فنجان و برداشتم و تشکر کرد و گفت: مخصوصه  به فنجان قرمز رنگی اشاره اومد دوختم 

من مابین سامی و مهیار و نشست و کنار ا کردم اوآخرازهمه فنجانی مقابل  کامی گذاشت

نشسته بودم با اونا سرگرم صحبت بودم همونطور هم چایم را خوردم و ازسر میز بلند شدم 

ن منتظر تماس رضا بودم گفتم دیرتر میام به د همه با هم کنار ساحل بریم من چوقرار بو

 دآشپزخونه بو شاهرخ توهمین خاطر شاهین و بقیه پسرا زودتر از من ازویال بیرون رفتند 

و داشت خوراکی ها رو برای بقیه تو سبد قرار میداد وقتی ازآشپزخونه بیرون اومد حس 

کردم درست صورتش و نمیبینم  خواستم بلند شم ولی چیزی نمونده بود بخورم زمین کامی 

ی من نشسته بود و داشت با تلفن صحبت میکرد با دیدن من تو اون حال فورا" رصندلی کنا

 م دنم شد  نشستم و دستم و روسرم قراردادگرفت و مانع افتادستم و 

 رخ نگاه کردم و گفتم: نمیدونم  سرم خیلی گیج میره ؟ به شاهدخوبی رخساره  چت ش–

 برای این که هیچی نمیخوری صبرکن االن برات شربت میارم –

 نمیخوام شاهرخ  بهترم–

 مطمئنی– 

آره  آره  به سختی ازجا بلند شدم ولی اگه شاهرخ نبود  خورده بودم زمین ازبازوم گرفت – 

 میخوای بریم دکترو گفت: توکه خوب بودی یدفعه چت شد 

یشبه  شاهرخ دخوب میشم فکر کنم بخاطر بی خوابی  نه الزم نیست یکم که استراحت کنم– 

 ی خودت بیا ما کنارساحلیم دتاجلوی دراتاق همراهیم کرد بعد گفت: اگه بهتره ش

و دیگه چیزی  ت باشه تکان دادم او رفت و درو بست روتخت دراز کشیدمسرم و به عالم–

نفهمیدم یه لحظه حس کردم نفس کشیدن برام سخت شده جسم سنگینی و روسینه ام حس 

 م اول همهدرارداده بودن و باز کرلکهام و که انگار وزنه ای روشون قمیکردم به سختی پ
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م چندبار چشمهام و باز و دم  متوجه کسی شددقت کر ی که ولی کم دچیز تو نظرم تار بو

م و سعی کردم اون و دد ازدیدن شاهین  جیغی کشیبسته کردم تا صورتش برام نمایان ش

لبهاش و به گوشم نزدیک  بطرف دیگه ای هل بدم ولی کنترل دست و پام دراختیارم نبود 

هرچه تقال مون آتیشیه که من و سوزند حاال دامن گیر خودت شده کرد و گفت: میبینی این ه

با دیدن دراتاق که چندبار فریاد زدم و کمک خواستم  کردم نتونستم ازخودم دورش کنم 

ن یمزم بلند تر شد ازدیدن کامی که شاهین و با دوتادست ازروغصدای جی باضرب باز شد

نگاه لرزانم و م کمکم کرد ازروتخت بلند شدم دکند و بطرف دیگه ای پرت کرد به گریه افتا

دوختم او با غضب به پشت سرش نگاه کرد و بطرف شاهین هجوم برد تا میخورد به او 

بی حال گوشه ای افتاده بودم درست نمیتونستم ببینم  ازبازوهام  اورازد بعدبطرف من اومد

و بستم و دیگه چیزی کرد باصدای آخی که گفت چشمهام ندگرفت و به آرامی ازروزمین بل

وقتی بهوش اومدم  هنوز سرگیجه و سردرد داشتم  به سختی روتخت نشستم و سرم نفهمیدم 

 و بین دستم گرفتم 

ام تمدرد تو  دنگاه کردم  خیلی گرفته بو ده بودبیدار شدی به شاهرخ که کنار پنجره ایستا–

 ومده سرم پیچید و باعث شد  چشمهام و ببندم و بگم چه بالیی سرمن ا

ازمن میپرسی اصال" ازتو انتظار نداشتم متحیر نگاهش کردم و گفتم: چی میگی تو  مگه –

پوزخندی زد و بطرف دررفت دادزدم صبرکن ببینم  نگاهم کرد ولی نه مثل من چکار کردم 

 همیشه 

بلند شو خودت و جمع و جور کن پدرت توراهه امیدوارم توضیح قانع کننده ای برای –

 باشی کارت داشته 

چون  ؟کثافت چرا  در من شو گفت: حاال براد من یا اون برادر کثافتت پوزخندی زد–

زدم خفه شو میفهمی چی میگی  هیچ توروازبغل پسردائی کثیفت کشیده بیرون شده کثافت داد

..دیگه میدونی داشت چه بالیی سرم می آورد میدونی اگه کامی به موقع نرسیده بود  من ...

م با چشمم همه چیز و دبدم و بلند زدم زیر گریه سری تکان داد و گفت: من خو تم ادامهسننتو

کسی  باشه این جا جزمن و شاهین  فقط حواستتوضیحت و نگه دار برای پدرت دیدم 

چیزی نگذشته بود که دراتاق باز این و گفت و ازاتاق بیرون رفت ازماجرا اطالعی نداره 

گفتم: برادرت کجاست : بهتری  دقیق نگاهش کردم و کنارم نشست وگفت داوم دشد مهیار بو

 گفت: کدوم یکیلبخندی زد و 

 کامیار -
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  !لبخندش پررنگ تر شد و گفت: رفته بیرون  رکساره  

 بله -

 ه دتومیدونی کامی سرچی با پسرعموهات درگیر ش–

 مگه درگیر شده- 

 نمیدونستی– 

 نه – 

 سری تکان داد و گفت: درگیر شده ولی سرچی نمیدونم هرچی پرسیدم حرفی نزد –

سروصورتش حسابی داغون شده البته مال شاهین هم دسته کمی ازاون نداره بلند شدم و 

 بطرف دررفتم اومد مقابلم ایستاد  و گفت: کجا میری

 سراغ این پسره بی همه کس االن کجاست – 

 منظورت شاهینه–

 کثافتشآره خود – 

دروباز کردم و بیرون رفتم  شاهین با دیدنم ازجا بلند شد به بیرون پیش بقیه نشسته – 

ا بلند جکت بقیه ازرتم تو صورتش خوابوندم با این حردمحض این که مقابلش رسیدم با تمام ق

 فت: این عوض دستت درد نکنه اس دیگهشدن  شاهین خیره شد بهم  گ

زار پدرم برسه میدونم چه ب ی وننقش بازی کنی برای من نمیتخفه شو کثافت برای هرکی – 

 آشغال بیارم  پوزخندی زد و گفت: خیلی مطمئن حرف میزنی یبالیی سرتو

قبل از این که  شاهرخ جریان چیه رخساره  شمادوتا چتون شده به محمد رضا نگاه کردم– 

مشکل پیدا کردن خودشونم وتا با هم دبتونم حرفی بزنم اومد جلو و گفت: چیزی نیست این 

ارم بعددست من و کشید و با د:بیا بریم بیرون کارت روبه من کرد و گفتدحلش میکنن بع

خودش ازخونه بیرون برد وقتی کمی از ویال فاصله گرفتیم گفت: ببین چی دارم بهت میگم 

رتم که شده جلوی بقیه حرفی نزن و سروصدا راه ننداز  نزار دبخاطر آبروی خودت و پ

ن آبروم باشم اون برادر گفتم: من نباید نگرا دکسی از این جریان بویی ببره با پوزخن

وضیته که باید نگران باشه اخمی کرد و گفت: بسه دیگه اگه با چشمهای خودم ندیده بودم ع

 میگفتم حق با تو ولی من خودم تو و پسردائیت و دیدم 
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گردوند و گفت: چرا میخوای  ی برجا دیدی صورتش و بطرف دیگه اچی میگی  تو مارو ک–

 بازش کنی 

داد زدم : لعنتی میشه درست حرف بزنی منم بفهمم   نگاهم کرد و گفت: وقتی دیدم –

 م به ویال شاهین کنار دراتاقت بود ده وقتی رسیدش دنیومدی کنار ساحل گفتم حتما" حالت ب

یستاده بود و نمیزاشت م حرفی نزد  مقابل دراتاقت ادحالشم اصال" خوب نبود هرچی پرسی

درو باز کنم من که ازهیچی خبر نداشتم به زور اون و کنار زدم ودرو باز کردم ولی  

م دوباره صورتش و بطرف دیگه ای برگروند رفتم روبه روش ایستا........دچیزی که دیدم 

 و گفتم: تو چی دیدی 

م: تا نگی چی دیدی بسه رخساره تمومش کن خواست بره که بازوش گرفتم و کشیدم و گفت–

 نمیزارم بری 

 ه میگم  تو و اون پسر دائی .....شخیلی دلت میخواد بدونی با–

داد زد احمق  دلت میخواد بازش کنم باشه تو و اون و –من و کامی چی  حرفت و تموم کن -

 روتخت دیدم  همین و میخواستی هاج و واج نگاهش کردم

بین رخساره  ....درآورد اون وقت تو میگی .....دروغ میگی اون من و ازدست شاهین – 

بهتره تمومش کنی به من ربطی نداره چکار کردی ولی بهتره چیزی به پای شاهین نبندی 

یقه اش و گرفتم و گفتم: بخدا اگه شهاب بود باور میکردم ولی شاهین جونش به تو بسته اس 

کامی اون من و ازدست اون  داری اشتباه میکنی بجان رضا شاهین اومده بود سراغ من نه

خفه شو دیگه رخساره هرچی بیشتر ادامه میدی بیشتر درآورد  دستام و کنار زد و گفت: 

ازت بیزار میشم من راجع به تو یه جور دیگه فکر میکردم   من خودم تورو دیدم میفهمی 

ی من چی میگم حرف نبوده که بگم فقط شنیدم من خودم شمادوتا رو تو اتاق دیدم  پس برا

که نزاشت کسی متوجه بشه  باقیش میمونه با پدرت  دنقش بازی نکن شاهینم اینقدر مرد بو

ور شدن شاهین همون  جا روزمین نشستم دبامطمئنا" دلیل قانع کننده ای برای کارت داشتی 

موندم  فقط وقتی سرم و بلند کردم که  لنمیدونم چقدر تو اون حاو سرم و روپاهام قرار دادم 

ازدیدن پدرم تواون حال لرزه به اندامم افتاد قدمهایی که به من نزدیک میشد  شنیدم صدای 

که  ولی منتاحاال هیچ وقت تا این حد عصبی ندیده بودمش حتی جرأت نکردم ازجا بلند شم 

ی نکرده بودم که اینطوری وحشت کرده بودم وقتی مقابلم رسید متوجه شاهین و شاهرخ کار

 با دادی که پدرم زد نگاه ازآنها گرفتم و به او دوختم که پشت سرش بودن شدم 
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ودم که سیلی محکمی به ده بختی ازجا بلند شدم هنوز کامل نایستاسگفتم بلند شو وایسا به –

 نخواهش میکنم عمو جاشاهین اومد جلو گفت:ه زمین بیافتم گوشم زد که باعث شد محکم ب

م: دست گفتنار زدم ون و بلند کنه که دستش و با ضرب ککاریش نداشته باشید  خواست م

 تمام اینا زیر سرتوی آشغاله کثیفت و به من نزن 

میبینی عمو این جای تشکرشه به شاهرخ نگاه کردم و گفتم: تودیگه خفه شو شماهاهمه –

ه قماشید بعد به پدرم نگاه کردم و گفتم: نمیدونم این کثافت چی بهت گفته برامم مهم نیست  ازی

پدرسیلی گه کامیار به موقع نرسیده بود االن من سالم این جا نایستاده بودم افقط این و بدون 

 ت و ببند  چرا میخوای حقیقت و وارونه جلوه بدی دهنو گفت: ددیگه ای به گوشم ز

کدوم حقیقت حرف میزنید مگه شماها این جا بودید ببینید این کثافت چه نقشه ای دادزدم از–

 داشت  

م ولی با چشمم دیدم پوزخندی زدم و گفتم: شماهم که شدی پسر برادرت به شاهرخ دنبو-

اشاره کردم نکنه شما هم اومدی تواتاق دوباره سیلی بهم زد و گفت: فکر نمیکردم اینقدر 

منم یا سیلی جاری شده بود پاک کردم و گفتم: وقیح زدن ازلبم براثر وقیح باشی خونی که 

 منصرفش کرد بی آبروی برادرت دستش و که بلند کرد بزنه صدای دائیم پسر 

بسه دیگه هی چپ و راست میکوبی تو صورتش ما که هنوز واقعیت و نمیدونیم  بیا ببینم –

کردم وای خدای من صورتش  بودم نگاهکامیار به کامیار که تا اون لحظه متوجه اش نشده 

 دبو دکبو

کامی گرفتم تازه متوجه صورت او به خنده شاهین نگاه از کی این بال رو سرتو آورده – 

هم دسته کمی ازکامی نداشت بغیرازکبودی جای چنگ هم روصورتش بود شدم صورت او

 رخساره دائی جان  به دائیم نگاه کردم –

  ازحرفهای کامیار چیزی دستگیرم نشدکه  خودت بگو جریان چیه من–

همه بریم کنار ساحل یدفعه حالم بد شد  دم نیست  فقط این یادمه قراربوددرست چیزی یا–

زی نفهمیدم یه لحظه یدرست نمیتونستم چیزی ببینم سرگیجه داشتم به اتاقم که رفتم دیگه چ

به شاهین اشاره  حس کردم نفس کشیدن برام سخت شده چشمم و که باز کردم این و دیدم

که جیغ بکشم چیزی نگذشته بود که کامیار رسید  دکردم تنها کاری که تونستم بکنم این بو

ولی   ددیدم با هم درگیر شدن ولی بعدش ازهوش رفتم وقتی بهوش اومدم شاهرخ تواتاق بو
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بود  نه شاهین اون کثافت  اومده دهمه چیز و وارونه گفت  اونی که  به دادم رسید کامیار بو

 سروقت من

اگه اینطوره تو  کنار کامیار چه غلطی میکردی به پدرم نگاه کردم متوجه منظورش نشدم – 

به شاهین اشاره کرد و گفت: بده ببینه شاهین گوشیش و آورد و بطرف من گرفت وای خدای 

 ....به کامی نگاه کردممن چی میدیدم  من و کامی کنار هم روتخت 

پائین رفتم جلو یقه اش و گرفتم داد زدم لعنتی  این عکس چیه   این چیه سرش و انداخت– 

 چه غلطی کردی

 نمیدونم  منم مثل تو  -

دستم و کنار زد و گفت:میگم منم مثل تو ر نداشته باشی مگه میشه خب  یعنی چی منم مثل تو-

 م سرم و بیهوش شد وبرای این که وقتی اومدم تورواززمین بلند کنم این با یه چیزی زد ت

هرچند قبلشم به زور هوشیار بودم این  با دست به شاهین اشاره کرد معلوم نیست چی به 

قبل از این .با دادی که پدرم زد او صحبتش و قطع کرد ه بود که هردو .......دخوردمون دا

ازت میپرسم یم  بازوی پسرش و  گرفت و گفت: یه بار دیگه که پدرم بتونه حرفی بزنه دائ

 تواون اتاق چکار میکردید  تو و رخساره 

لیسی گفت: بسه پدرمن شما دیگه چرا شما که من و میشناسی  من هیچ خطایی انگ به–

 نکردم که االن بخاطرش جواب پس بدم 

 ولی این عکس چیز دیگه  ای میگه –

باور کنید وقتی خودم دیدم غافلگیر شدم وقتی شاهین ازکنار ساحل بلند شد و بطرف ویال –

حالت م اون جا متوجه حال خراب رخساره شدم رب ازاینکه   شک کردم چون قبلاومد بهش 

این پسره هم بنظرم عادی نبود وقتی کامال" دور شد به بهونه قدم زدن بلند شدم و ازپشت 

 ویال وارد شدم با صدای جیغ رخساره خودم و به اتاقش رسوندم و این و باالی سرش دیدم

خواستم رخساره رو ازاتاق بیرون ببرم یه چیزی زد تو سرم باهاش دست به یقه شدم وقتی می

و گفت: خیر   یعنی تو با یه ضربه بیهوش شدی اونم با این جثه کامی به پدرم چشم دوخت–

فقط بخاطر اون ضربه نبود این یه چیزی به خورد من و دخترتون داده بود  منم حالم دسته 

 ه بودم داشت به زور سرپا ایستادکمی از رخساره ن

 توجه نشدیداون وقت میشه بگی چطوری چیزی به خوردتون داده شماها م–
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صبح سر صبحانه بخاطر رفتار دیشبش ازدخترتون عذرخواهی کرد بعدش رفت چای آورد -

 اولی و داد به رخساره و آخری و داد به من 

 من برای همه چای آوردم نه فقط برای شما دوتا –

یوان ها شیشه ای قیه لز و به من دادی و سبزه رو به کامی ولی بحق با کامیه تو لیوان قرم–

 بود  اگه غیر از این بود  باید مال همه یه جور بود 

قبلش توش چای خورده بودید برداشتم همین نمیفهمم چرا میخواید لیوان هایی و که  من فقط–

من وقتی رسیدم  این ماجرا رو گردن من بندازید من فقط کاری و کردم که فکر کردم درسته

شما دوتا ..........اصال" عمو غلط کردم  تمومش کنید اشتباه ازمن بود باید همه چیز و ندید 

و میرفتم پیش بقیه ولی چون  آبروی رخساره و شما برام مهم بود نتونستم چشمم    میگرفتم

 و ببندم 

توی کثافت بخاطر همه چیز و گردن کامیار بندازی خفه شو کثافت با این حرفها نمیتونی –

این که به خواستگاریت جواب رد دادم کینه به دل گرفتی و چون فکر میکردی من به کامیار 

نظرم نسبت بهت تغییر  این کارو کردی تا بخاطر کارت ه رو کشیدی م این نقشجواب داد

کنه ولی کور خوندی سری تکان داد و گفت: من اصال" این انتظار وندارم وقتی جریان و 

م کنار  اصال" فکرش و نمیکردم این کار من باعث شه تو همچین دفهمیدم خودم و کشی

ببخشید عمو جان من دیگه نمیتونم این جا بمونم این و گفت و قضاوتی درموردم بکنی 

اد و رو به پدرم دفاصله گرفت با دور شدن شاهین شاهرخم سری ازتاسف تکان ازمون 

گفت: عمو شاهین نزاشت کسی ازاین جمع ازاین موضوع باخبر بشه بهتره شماهم  زود این 

با رفتن او پدرم گفت: چی داری بگی  ماجرا رو جمع و جور کنید تا کسی متوجه نشده 

 ن دروغ میگنمستاصل نگاهش کردم و گفتم: بخدا دار

حرفم و به جان رضا من دروغ نمیگم شاهین بود که .............دلم میخواد باور کنم ولی.– 

برید  بعد به دائیم نگاه کرد و گفت:  تو  برو وسائلت و جمع کن برمیگردیم تهران با گفتن 

مطئنم ی من بگو چکار کنم  دائیم دستی تو موهاش کشید و گفت: من به پسرم ایمان دارم  اج

دروغ بگه  ددست ازپا خطا نمیکنه اونطورم که رخساره رو شناختم دختری نیست که بخوا

ر من دروغ میگن اصال" حرف تو درست اونا دروغ میگن اون دیعنی میگی پسرای برا–

 روغه دعکس چی اونم 
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چی بگم راستش همون  دهنم و بسته  دوباره به من نگاه کرد و گفت: شماها که چیزی - 

شماها اگه اینقدر زود باور  کامی گفت: ما چیزی برای پنهون کردن نداریمن نمیکنید پنهو

نبودید و به راحتی به حرفهای اینا اعتماد نمیکردید االن وضع فرق میکرد شماها حتی فکر 

نکردید ممکنه اون عکس صحنه سازی باشه  من و رخساره هردو بیهوش بودیم اون عکس 

نه من نه یه بار دیگه میگم من وقتی رسیدم شاهین تو اتاق بود میتونه کار خودشون باشه 

دخترشما هیچ کدوم خطایی نکردیم که حاال بخاطرش بخواید بازخواستمون کنید حاال میفهمم 

زیادی داشت مثل پسرا بگرده اون خوب این قوم و شناخته بوده  با  چرا دخترشما تمایل

 رفتن کامیار پدرم به من چشم دوخت

 م متاسفم که پدرم به راحتی شک کرد دخوبرای -

 اون عکس جای هیچ شک و شبهه ای نزاشته–

وری گرفته شده که ما بله حق با شماست ولی  یه به این فکر کردید که اون عکس چط– 

جه اش نشدیم اگه واقعا" حق با شاهینه ما یک کدوممون باید متوجه اونا هیچ کدوم متو

نم ازاون عکس خبر نداره اینا همش نقشه اون شاهین کثافته ولی میبینید ما روحمومیشدیم  

میرم ید شهاب دروغ نمیگه سرو تهدید کرد باور نمیکنید ازش بپاون دیشب جلوی شهاب من 

وقتی من ساک به دست از اتاق بیرون رفتم  همه ازجا بلند شدن  محمد   وسائلم و جمع کنم 

 رضا متعجب گفت: کجا میخوای بری

 هرانبرمیگردم ت-

 برای چی مگه چی شده – 

رش حالش خوب نیست نگاه ها همه بطرف پدرم چرخید  حاضران با دائی دچیزی نشده ما–

رم بدبودن حال مادرم و بهونه کرد دیگه کسی حرفی نزد دوقتی پو پدرم حال احوال کردند 

و کسی باور نکرده  بالفاصله بعدازمن کامیار   دولی کامال" ازچهره هاشون مشخص بو

ت پدرمن حرکدوتا برادراش بلند شدن من و پدرم با ماشین من دائیم و پسراشم با ماشین 

هیچی و نداشتم چون پدرم حالش خوب نبود خودم رانندگی  کردند بقدری کالفه بودم که حال

پدرم بی وقفه حرف میزد حرف که نه بدوبیراه بارم میکردم ولی اصال" متوجه اطرافم نبودم 

تنها گوشم با او بود بدون این که توقف کوتاهی داشته باشیم به راهمون ادامه میکرد ولی من 

ما به خونه خودمون و اونا هم به خونه خودشون دادیم  هوا تاریک شده بوده خونه رسیدیم 

رفتند  بدون این که توجهی به سئواالت مادرم بکنم به اتاقم رفتم و درو بستم تا خود صبح تو 
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مرور میکردم تا بلکه یه چیزی یادم بیاد  ولی جز همونایی که به پدرم  وزاتاق داشتم اون رو

نزدیکیهای ظهر بود که مادرم اومد هرکاری کرد برم گفتم چیز دیگه ای یادم نمی اومد 

بیرون گوش نکردم بعدازرفتن او چیزی نگذشته بود که ضربه دیگه ای به دراتاقم خورد  و 

ه مادرمه گفتم: ترخدا بیرون نگاه میکردم  به تصور این کباز شد  کنار پنجره ایستاده به 

 نها باشم حوصله ندارم برو بزار ت

میتونم بیام داخل  سرم و به -فورا" به عقب برگشتم  یدن صدای کامیاررخساره ازشن- 

سرتاپاش و درو بست اومد نزدیکم ایستاد و به بیرون چشم دوخت ت مثبت تکان دادم عالم

ل اوهم دسته کمی از من نداشت  بدون این که حرفی بزنه دربالکن و باز ازنظر گذراندم حا

کرد و رفت رویکی ازصندلی ها نشست و به منم اشاره کرد بشینم  روبه روش نشستم و 

 بهش چشم دوختم بدون این که بهم نگاه کنه گفت: پدرم ازم خواست این خبر و من بهت بدم 

نمیزنی   چراحرف ی سکوتش طوالنی شد  گفتم: پسمنتظر بودم ببینم حامل چه خبریه  وقت

این چه خبریه که گفتنش اینقدر برات سخته نگاهم کرد و گفت: آره گفتنش سخته  برای من 

 که غیر منتظره بود مطمئنا" برای تو  بدتره

 میخوای حرف بزنی یا نهباالخره – 

ه بود صحبت دافتا دیشب پدرو مادرم اومده بودن این جا راجع به جریانی که اتفاق – 

نتیجه کامی نتیجه –و به عالمت مثبت تکان داد خب  صحبت کردن سرش -کنند.......

 دت و آماده کنی برای.........صحبتهاشون چی شد نگاه ازم گرفت و گفت: باید خو

برای چی؟ ازجا بلند شد و گفت:ازدواج  متحیر  بطرفش رفتم و اون و به سمت خودم -

 میگی تو ازدواج , با کی   سری تکان داد و  ازم فاصله گرف چرخوندم و گفتم: چی

شاهین........همچین نگاهم کرد  صبر کن کامیار ترخدا حرف بزن توکه نمیخوای بگی –ت 

 پس کی؟ حرف بزن کامیار منظورت کیه –که باقی حرفم و خوردم 

امکان نداره  میخوای بگی نتیجه :ماین دیگه غیر قابل باور بود سری تکان دادم و گفت  !من–

حرفهاشون این شد که من با تو .......نه امکان نداره با عجله ازاتاق بیرون رفتم و خودم و 

روبه روی پدرم به طبقه پائین رسوندم   دائی و زن دائیم کنار پدرو مادرم نشسته بودن 

مون که شنیدی داد زدم ایستادم و گفتم: کامیار چی میگه او بدون این که نگاهم کنه گفت:ه

شه بخاطر حرفهای یه احمقی مثل شاهین  باورم نمی من چیزی نشنیدم  شما چیزی نگفتی

کان نداره من این کارو نمیکنم  پدرم با ...........نه امبخوای من  وادار به ازدواج کنی اونم 
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همین راحتی  بلند شد روبه روم ایستاد و گفت: توخیلی غلط میکنی اگه فکر کردی میزارم به

یه میگم بخاطر ه بقآبروی من و ببری کور خوندی  خوب گوشات و باز کن ببین چی میگم  ب

ی امروز دتوهم که بورس لندن شوریم یه جشن ساده براتون برگزار کنیم بمج رفتنت به لندن

ر کارات یم پیگاخودانشجویی اقدام کنید فرددم گفت میتونید برای ویزای دز با شایسته حرف

میشم میخوام هرچه زودتر از این جا بری نمیخوام دیگه چشمم بهت بیافته چون تضمین 

ی الپشونی که زدی همین که گذاشتم به این راحتی گندیرمت نمیکنم دراون صورت زنده بزا

م لحایبینمت شه دعاش و به جون مادرت و دائیت بکن   حاال هم ازجلوی چشمام دور شو  م

: شماها تموختم صورتش خیس اشک بود سری تکان دادم و گفبه مادرم چشم دبد میشه 

..پدرم دادی زد و دستش و ...نمیتونید با من این کارو بکنید  من کاری نکردم که بخاطرش 

پدرم که ازاین حرکت کامیار سبز شد و دست پدرم و گرفت نه که کامیار مقابلم زباال برد تا ب

وخت  دائیم مداخله کرد و ازبازوی دائیم چشم جا خورده بود قدمی به عقب برداشت و به د

دست پدر و رها کرد و گفت: تصورم ازشما چیز دیگه  و گفت: بیا کنار کامی  پسرش کشید

بعد به پدرش چشم دوخت و گفت:من ا دیدنیه  رجدن این مااز برمال شدی بود چهره تون بع

ن ازکنارمن نگاهی بهم جایی کار دارم ممکنه شب برنگردم این و گفت و رفت موقع رد شد

انداخت و رفت  درمانده به مادرم نگاه کردم اوکه هنوز اشک میریخت گفت:  رخساره  

کن خانم  باور پدرم گفت:تواهل این چیزا نبودی  نمیتونم باور کنم همچین خطایی کرده باشی 

 ماهم اگه عکس و ندیده بودیم باور نمیکردیم 

م شاهین بود که .........برو اتاقت  به پدرم نگاه کردم بخدا من کاری نکردم  بهتون که گفت–

ن دادم و با عجله اون جمع و ترک اسری تکنشنیدی چی گفتم برو اتاقت و بیرونم نیا  –

وروز ازاون ماجرا گذشت و من همچنان نه ازاتاق بیرون میرفتم نه لب به چیزی دکردم 

تا روز سوم که ضربه ای به در خورد بی تفاوت  درهمان حال رو تخت ماندم و میزدم 

درباز شد و صدای مهیار که چشمانم را بستم ضربه دوباره تکرار شد بازم حرکتی نکردم 

 گفت: خوابیدی تو اتاق پیچید فورا" نشستم و گفتم: نه بیدارم 

هی به دورتادور اتاق انداخت و گفت: میتونم بیام داخل لبخندی زدم و گفتم: آره  اومد  نگا–

 کردی یخودت و زندون

 نه – 

 پس چرا نمیای بیرون–
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اره سرم و دحوصله ندارم  پشت میز نشست و گفت:  حال کامی هم دسته کمی ازتو ن– 

 ط بدآورده بودنداختم پائین اونم مثل من این وسا

 رخساره نگاهش کردم  ناخودآگاه اشکام سرازیر شد -

سری تکان دادم و گفتم:  !اشتباهی نکرده اشک نمیریزه  توکه خطایی نکردی هانآدم وقتی –

ولی بقیه باور من هیچ خطایی نکردم لبخندی زد و گفت: میدونم کامی هم همین و میگه 

 اری سری به عالمت نه تکان دادمدنمیکنند  هیچ خبر از تصمیماتشون 

 د دنبالترمیاایت آماده باش کامم  صبح هفدز و بهت اطالع بیم همه چدمن مامور ش– 

 برای چی – 

 برید آزمایشگاه متحیر نگاهش کردم –

متاسفم  ازتصمیمشون برنمیگردن کامی هرکاری میتونست کرد ولی هیچ کدوم کوتاه - 

اونا معتقدن تاقبل از رفتن کامی شمادوتا باید عقد کنید  کامی هم نیومدن نه پدرتو نه پدرمن 

 اشکهام شدت بیشتری گرفت سرم و روپام قراردادم برای دوهفته دیگه بلیط داره 

شاید بتونه راضیش کنه پدرته داره باهاش صحبت میکنه  کامی االن پیشلطفا" آروم باش –

م و گفتم: من و بی خبر نزار لبخندی زد نگاهش کرد میرم ببینم نتیجه صحبتهاشون چی شده

و گفت: به محض این که خبری بشه  بهت زنگ میزنم گوشیت و روشن کن بعدازرفتن 

رواولین صندلی نشستم و پاهام و تو ولی برام مهم نبود  دخیلی سرد بومهیار به بالکن رفتم 

هم نداشت هم این موضوع برای کامیار سخت تر بود هم عالقه ای ب سینه ام جمع کردم 

اون وضعیت باالی سر من دیده بود بایدم حاال تالشش و بکنه امیدوارم پدرم بی  شاهین و تو

کالفه بلند نیست بعدا" با کامی  چه مشکالتی پیدا میکنم  لومخیال این ماجرا بشه وگرنه مع

شدم و به اتاق برگشتم  ازشنیدن صدای داد و فریاد ازاتاق بیرون رفتم  پدرم  و کامی 

پدرم گفت:همین که گفتم آروم ازپله ها پائین رفتم و به آنها چشم دوختم درحال مجادله بودن 

من ازحرفم برنمیگردم آبرومو ازسرراه نیاوردم بریزم زیر دست و پای تو و اون دختر 

 فرهاد ما قبال" حرفامون و زده بودیم نمیفهمم این حرفا دیگه برای چیهسر ببین  خیره

پس فردا هم یه عقد من مخالفتی ندارم کامی هم همینطور فردا طبق قرار میرن آزمایشگاه – 

محضری  تا هفته دیگه ترتیب یه جشن و بدیم که ..........با گفتن خوب برای خودتون نقشه 

و بریدم  نگاه همه بطرف من چرخید  کامی با دیدنم سری تکان داد و میکشید حرف دائیم 
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وختم دنگاه ازاو گرفته و به پدرم رفت  رومبل نشست و پاش و روهم انداخت و زل زد بهم 

 مو گفتم: من تن به این ازدواج نمید

 توخیلی بی جا میکنی مگه بی کس و کاری– 

رنامه بریزید این زندگی من و کامیه نه شماها هستم نبودم االن شماها اینطوری نمیشستید ب– 

 که برای خودتون برنامه میریزید

دامه دادم بعد خندیدم وا ؟ما!تون مجبورمون کردید با تمسخر گفتم :مجبورتون کردیم دخو– 

فعال" شماهائید که میخواید مجبورمون کنید تن به کاری بدیم که هیچ کدوم  تمایلی به 

 انجامش نداریم 

اینا نقشه پسر برادر  اد زدم ما هیچ کاری نکردیم هزارباراون غلط و نمیکردید د ندارید–

 نامردته  برای خودم متاسفم پدرم به همین راحتی به حرف یکی دیگه اعتماد کرد 

 م اعتماد کردمدمن به اون اعتماد نکردم به چشمای خو–

ان رضا من خطایی نکردم که میخوای اینطوری مجازاتم کنی بج داری اشتباه میکنی  -  

یا نکرده  هیچ فرقی نمیکنه  کرده رد و گفت: دیگه مهم نیست کاری نکردم پدرم پشتش و ک

اون عکس  .........لعنت به تو رخساره کمرم و شکستی  هیچ وقت فکرشم نمیکردم تو 

ش و گرفتم و گفتم: بخدا اشتباه و دستبخوای اینطوری با آبروی من بازی کنی کنارش رفتم 

دستش و کشید و گفت:یه بار من خطایی نکردم نه حاال نه هیچ وقت دیگه ,میکنی پدرمن 

گفتم دیگه فرقی نمیکنه شاهین و شاهرخ شمادوتا رو تو وضعی دیدن که ............پشتش و 

ه عقد محضری هفته بعدشم یکرد و آهی کشید و گفت: فردا صبح اول وقت میرید آزمایشگاه 

خبردار بشن بعدشم که تو میری لندن و ......حرفش و فامیل دیگه هم یه جشن میگیریم که 

بریدم و گفتم: من این کارو نمیکنم با غضب بطرفم برگشت سیلی بهم زد و گفت: همین که 

دیگه  سری تکان دادم و گفتم: تا قیام قیامتم بزنیم تن به این ازدواج زوری نمیدم سیلیگفتم 

سعی داشت من و بطرف دیگه  ای بهم زد این بار مادرم و دائیم پادرمیونی کردن مادرم که

اقعا" میکنم و نار زدم و گفتم: بخدا اگه بخوای من و وادار به این کارو بکنی کاریببره ک

ادامه دادم میکنم این کارو تا بهت ثابت شه خیلی آبروت بره  با چشمان گشاد شده نگاهم کرد 

بطرفم حمله کرد که دائیم و سامیار مانعش شدن  دستم برمیاد ولی اهلش نبودم  پدرمرا ازکا

ازاون جا دور کنن کنار زدم و بطرف پدرم رفتم و  مهیار و مادرم که سعی داشتن ولی من

گفتم: بهتره همین االن من و بکشی وگرنه خودم این کارو میکنم  میکنم این کارو ولی تن به 
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زد بهتر من ازخدامه بمیری کاش مرده ه میدونم چه عاقبتی درانتظارمه داد چیزی نمیدم ک

کاش  بی آبرو ی بودی و نبودی که اینطوری خفیف وخارم نکنی آبرو برام نزاشتی دختره

هیچ وقت ازخدا ودی کاش دنیا نیومده ب بودی کاش هیچ وقت ده بودی رخساره کاش مردهمر

نمیخواستم بهم دختر بده بی آبروم کردی دختر اسمت به سنگ کنده شه که اینطوری زمینم 

انگشت نمام کردی جواب عموت و چی بدم جواب فامیل و چی بدم نمیگن برو کالت و زدی 

وری ت االن حرفمون کجاها پیچیده چه جمعلوم نیس بزار باالتر با این دختر بزرگ کردنت 

سربلند کنم  اصال" همون بهتر که خودت و بکشی اینطوری یدفعه خالص میشم میخوام 

با گفتن: این چه حرفیه میزنی  رماددیگه نیستی که هربار بادیدنت یاد غلطی که کردی بیافتم 

مرد حرف اورا قطع کرد چطور دلت میاد اینا رو بگی خودتم میدونی رخساره اهل هیچی 

 نیست

همین که گفتم یا فردا برای آزمایش میره یا جول و  ن دفاع کنیبسه خانم نمیخواد ازاو– 

پالسش و جمع میکنه و برای همیشه ازخونه زندگی من  میره متحیر به او که به اتاقش رفت 

نگاه کردم مادرم دستم و گرفت و گفت: لج نکن رخساره خودت پدرت و  دو درو کوبی

حرفش و بردیم و گفتم: من از این جا میرم بهتره کاری که میگه بکنی وگرنه ......میشناسی 

ولی تن به خواسته نامعقولش نمیدم دست مادرم و کنار زدم و به اتاقم پناه بردم و فورا" 

ازخونه بیرون زدم تازه  دوقتی ازپله ها پائین میرفتم  کسی حواسش به من نبوحاضر شدم 

و گرفت و ازماشین پیاده کرد  ت من باز شد  دائیم بود دستم سمم که دردسوار ماشین شده بو

 چهره اش دسته کمی ازپدرم نداشت

 میریکجاداری – 

سری تکان داد و درماشین و کوبید و گفت : برواتاقت  دستش و  هرجا چه فرقی میکنه -

رد و گفت: این راهش نیست وضع و از : من این کارو نمیکنم اخم تندی ککنار زدم و گفتم

 اینی که هست خراب تر نکن بیا برو ببینم چی کار میتونم بکنم 

 چکار میتونی بکنی پدرمن لجبازیه دومی نداره–

 بزنم اش حرف چرا داره تودومیشی  برگرد اتاقت بزار برم دوباره باه– 

 س بگیرید برمیگردم اره تمادخودخواهیش برهروقت تونستید راضیش کنید دست از این –

 میخوای کجا آواره بشی –
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 دیگه ای بهم نگاه میکنندچشم هرجا به جز این جا  دلم نمیخواد جایی بمونم که همه به –

 یبینم مکسی به چشم دیگه به تو نگاه نمیکنه  پوزخندی زدم و گفتم: – 

ه نمیاد یه دست از لج بازی بردار دختر خودتم میدونی  پدرت چون االن عصبانیه کوتا –

 اره دمدت که بگذره  آروم بگیره دست از لج بازی برمی

 اگه پدرمنه که میگم کوتاه نمیاد –

حاال برگرد داخل خودت پدرت و بهتر از هر کسی دیگه ای میشناسی  خب خداروشکر که–

 نه دائی برنمیگردم –

 ترجیح میدی  اج با اونقدر وحشتناکه تو آوارگی و به ازدوبسه دیگه یعنی پسر من این- 

بحث اینا نیست دائی ما هیچ کدوم دلمون با هم نیست لبخندی زد و گفت: برگرد تو –

 دلتم بخواد پسر من لنگه ندارهپدرسوخته 

مبارکه صاحبش مفت چنگتون  دوباره اخم کرد و گفت: یعنی روی من و زمین میندازی – 

نمیتونم بمونم دارم خفه صورتش و بوسیدم و گفتم: قربونت بشم دائی جون بی خیال شو 

  میشم

رخساره دخترم کجا میخوای خودت و آواره کنی به مادرم که بی محابا اشک میریخت –

 نگاه کردم دلم براش سوخت

پدرتم خوب  برگرد مادر این قوم ارزش این و ندارن که خودت و بخاطرشون بیچاره کنی– 

نبالش و نگیره برات دای نیست اگه میدونه دخترش اهل اینایی که اینا میگن نیست ولی چاره 

حرف درمیارن االن میشه جمع و جورش کرد ولی بعد نمیشه برگرد مادر  بخدا اگه راه 

 دیگه ای بود  مجبورش میکردم کوتاه بیاد ولی به نفعته مادر قبول کن 

 چی و قبول کنم مادرمن چی داری میگی–

 واج با کامیار به سامی نگاه کردم داز- 

ن تنها هم که دی حق با مادرته این بهترین راهه تو که باید بری لنلساره وببخشید رخ–

باشه این به صالح هردونفرتونه دراین صورت  نمیتونی بری  باالخره باید یکی همراهت

تو بچه نیستی بخوای بچه گانه تصمیم بگیری  هم پدرتو  جلوی حرفهای دیگه گرفته میشه 

دن هیچ کدومم ازحرفشون برنمیگردن نه خودت و اذیت هم پدرمن با هم به این نتیجه رسی
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کن و قال و قضیه رو بکن بعد رو به مادرم کرد و  داز قبولوتا رو به دردسر بندکن نه این 

ازاون جا هم مابقی کارهایی که دیشب گفت: فردا همراهشون برید تا کارهاشون و انجام بدن 

ی چیز تواین دوسه روز انجام شه کامسعی کنید  همه دراجع بهش حرف زدید و انجام بدی

شه من و مهیار همراهش میمونه رخساره که هرجا الزم باوهفته دیگه بلیط داره دبرای 

یدیم  نگران چیزی نباشید  ارهای جشن و هم من و مهیار انجام متا کارهاش انجام شه کمیریم 

ما داریم میریم رخساره هفت آماده باش مادرم و کامی میان دنبالت این و گفت و به بقیه 

ه مادرم دوختم باشاره کرد برن درمیان بهت و حیرت من  ازخونه بیرون رفتن  نگاهم و 

که پسر خوبیه درحال حاضر تنها کسیه شه کامی  بغلم کرد و گفت: بزار همه چی یسره

میتونه از دست پدرت نجاتت بده اون االن به خونت تشنه اس برگرد اتاقت  مادر برگرد 

یه لحظه چهره دستم و گرفت و دنبال خودش کشاند  تا خود صبح ازاتاق تکون نخوردم 

کامیار وقتی برادرش اونطوری صحبت میکرد ازنظرم دور نمیشد چشم دوخته بود به من 

ن داد و نگاهش و به زمین تکارم وقتی سکوت من و دید سری انگار منتظر بود من نه بیا

ر نگاهش کردم  کنارم دما رشدیادشش گذشته بود که مادرم به اتاق اومد و گفت: بی دوخت

نشست سرم و به سینه چسباند و گفت: چکار کردی با خودت دختر  برای چی اینقدر گریه 

 کردی

 کامیار بیزارممامان ترخدا  کمکم کن نزار بیچاره شم من از-

مطمئن   شو پدرت برای این که بلند شو حاضرمیدونم عزیزم میدونم ولی چاره ای نیست – 

شه میریم آزمایشگاه خودش میخواد همراهمون بیاد بلند شو صداش و درنیار  دستم و کشید 

کمکم کرد لباسی پوشیدم زیر بازوم گرفت و ازاتاق خارج کرد  بی وادارم کرد ازجا بلند شم 

ام و باز کاش میشد االن که چشم بستم چشمام وحال رومبل افتادم و سرم و  تکیه دادم و 

ه یه کابوس که با بیداری تمام میشد به این امید چشمام دیه خواب بو میکردم  میدیدم همه چیز

و باز کردم ازدیدن پدرم تکانی خوردم   نگاه ازم گرفت و گفت: بلند شو جلوی درمنتظرن  

 ی شد اشکام جار

هرکاری بگی میکنم فقط وادارم نکن با این پسره ازدواج کنم نگاهم کرد و ترخدا بابا  –

 گفت: تو فقط دوتاراه داری  بلند شدم روبه روش ایستادم و گفتم: چه راهی بابایی 

 یا زن  کامیار میشی و برای همیشه از ایران میری یا ...........یا که چی بابایی–

 گفت: زن شاهین میشیپشتش و کرد و – 
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چی ؟ بطرفم برگشت و با غضب گفت : همین که شنیدی یا زن کامیار یا شاهین  حاال – 

 کدومش سری تکان دادم و گفتم: چی میگی شما معلومه

حاضره برای این که  آبروت و بخره   لومه دیشب شاهین تماس گرفت و گفتآره مع– 

 کارو کرد تا به این برسهاین  ن کثافتباهات ازدواج کنه سری تکان دادم و گفتم: او

 من تن به این ازدواج نمیدم–خب – 

 زود باش خوددانی – 

بابایی جان من ترخدا  تمومش کن نخواه بدبخت شم خودت میدونی این پسره .....با گفتن – 

دستم و گرفت و محکم کشید و به جلو هدایت کرد  بهتره خفه شی و راه بیافتی حرفم و برید

مادرم من و از زود باش مردم االف تو نیستند بعدش باید برید دنبال کارای دیگه  :و گفت

پدرم جدا کرد و دستم و گرفت و با هم ازخونه بیرون رفتیم کامی سرش و روفرمون گذاشته 

زن دائیم سرتاپام و نگاهی انداخت و به مادرم چشم دوخت بود  مادرشم کنار درایستاده بود 

رد و سری تکان داد و درپشت و باز کرد با باز شدن درکامیارهم مادرم صورتش و پاک ک

سرش و بلندکردو به عقب چشم دوخت بدون این که سالم کنم یا حتی نگاهی بهش بندازم 

پدرم با ماشین خودش پشت سرما حرکت م وکنار کشیدم تا مادرمم سوار شه دسوار شدم وخو

میکرد وقتی مطمئن شد ما به داخل آزمایشگاه رفتیم اونم رفت بعداز گرفتن جواب آزمایش  

مادرم کنار گوش کامیار چیزی گفت اونم سرش و تکان داد و حرکت کرد به مادرم نگاه 

کنار گوشم گفت: کردم و گفتم: اگه بازیتون تموم شد من برگردم خونه  لبش و گاز گرفت و 

نبال کارت و بعدشم خرید سری تکان دادم و گفتم: ترخدا دزشته دختر میشنون بده باید بریم 

به دستم  دست ازسرم بردارید  من حال این کارارو ندارم  خواهش میکنم بزار من برم 

فشاری وارد کرد و گفت: وقت نداریم دختر  باید تا هفته دیگه همه چی آماده باشه نباشه 

 پدرت خون به پا میکنه 

 من حوصله این کارا رو ندارم نگه دار کامیار  به جهنم بزار هرکار دلش میخواد بکنه- 

نگاهی ازتو آینه به لعنتی و نگه دار اد زدم کامیار گفتم این ماشین  دآروم باش رخساره –

یگران و گفت:بیخود با این کارا برای د دو بطرفم چرخیمن انداخت و ماشین و زد بغل 

رت میشه بشین سرجات و دردسر درست نکن  کله شقی تو  منجر به مشاجره پدرو ماد

 اینقدر دادوبداد نکن 
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آره ازدست منه باید میزاشتم تا  داد زد: تویکی حرف نزن که هرچی میکشم ازدست تو –

شغالت ......دیگه ادامه نداد دوباره اشکام سرازیر شد حق با کامیار بود اون پسر عموی آ

دروباز کردم و پیاده شدم این وسط هیچ تقصیری نداشت اونم مثل من  بازی خورده بود 

م که  کامیار خودش و به من رسوند و دستم و محکم گرفت و دهنوز چند قدمی نرفته بو

ا غضب گفت : من مادرت نیستم نازت و بکشم کشید  صورتش و بهم نزدیک کرد و ب

میگیری میشینی صداتم درنمیاد منم مثل تو  این وسط گرفتار شدم من بخاطر تو وادار به 

ن کار شدم پس باید تاآخرش کنارم باشی  فهمیدی بخدا اگه بخوای همش چموش بازی یا

ن تالفی همه رو یه جا ونم و تو به اندازه کافی اعصابم بهم ریخته کاری نکداری من مییربد

زن دائیم هردو پیاده شده بودن   وومن و بطرف ماشین برد مادرم  دستم و کشیدربیارم دسرتو

و گفتم : فکر کردی کی  مددستم و کشی رجلو رو باز کرد و گفت: بشین تکونم نخور دکامی  

حاال هستی میخوای برای من اختیار داری کنی پوزخندی زد و گفت: قراره بشم شوهرت  

و مجبور  بعد روشانه ام فشاری وارد کردکه نسبتمون و فهمیدی بشین سرجات جمم نخور 

 او با سرعت زیاد ماشین و به حرکترفتند ائیمم پشت قرار گکرد بشینم مادرم و زن د

تاحاال دربرابر  صدای بلند  هیچ کس کوتاه نیومده بودم نمیدونم این چی داشت که  رآورد د

ادار به اطاعت میکرد وقتی با اون تحکم باهام حرف میزد و چشماش و ناخواسته من و و

هرچی بود که برای اولین بار  کوتاه اومدم سرم و م دازش ترسیده بو دروصورتم میچرخون

یابونی پیچید بعداز رد کردن دوختم با راهنمایی مادرم خستم تکیه دادم و به بیرون چشم دبه 

مادرم گفت: رخساره جان  چراغ قرمز ماشین و پارک کرد و گفت:پیاده شو توجهی نکردم 

 یم خیلی وقت نداریمدمادر پیاده شو کلی کار داریم بیا عزیزم بریم باید کارت سفارش ب

داروشکر و گفتم: خب خکشیدم  خودتون برید همین جا میمونم  کامی پیاده شد نفس راحتی– 

ووم نداشت چون درطرف من و باز دحداقل این جا  بی خیال من شد ولی خوشحالیم زیاد 

رش اآخوبار بزنم بهت گفتم تدکرد و  با تشر دستم و کشید و گفت: خوشم نمیاد یه حرف و 

بان ادست داشت بطرف دیگه خی وهمانطور که دست من و تباید کنارم باشی  بیا پائین 

همچنان من و دنبال خودش میکشوند   و او دآوردن دستم بی نتیجه بوشم برای درتالبرد

یاد متحیر شت ماولین مغازه وارد شد این بار بازوم و تو دست گرفت و گفت: ببین ازچی خو

 اخت و گفت: زود تمومش کن حوصله این کارا رو ندارم دنگاهش کردم  ابرویی باال ان

با لبخندی که زد جا خوردم  نگاه   دواد بکنیبه من هیچ ربطی نداره  هرکار دلتون میخ–

چندتا کارت مادر کامی دوتا هم مادر من انتخاب همه رو ازمن گرفت و به مادرش دوخت  

روی شیشه میز چیدن  کامی بازوم و کشید  بهش چشم دوختم با ابرو بهم اشاره کرد انتخاب 
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اهمیتی ندادم و نگاه ازاو گرفتم با دست دیگه اش کارت ها رو یکی یکی مقابل من کنم  

ناخنهام میگرفت  فروشنده با تعجب به مادوتا چشم دوخته بود  بازوم حسابی درد گرفته بود 

دم همین باعث شد دستم و رها کنه و غضبناک بهم چشم بدوزه  ولی و رو انگشتهاش کشی

سرگرم دیدم  ووقتی هرسه ی اونا ر اساژ میدم  نگاه ازم گرفتوقتی دید دارم بازوم و م

بدون این که جلب توجه کنم آروم عقب عقب رفتم یه لحظه نگاهم به فروشنده که با دلسوزی 

نگاهم میکرد افتاد چشم ازاو گرفته ازمغازه بیرون زدم ولی هنوز کامل خارج نشده بودم که 

 یچشمای آب خودش چرخوند مانع حرکتم شد صدای کامیار بعدهم دستی که من و بطرف 

رنگ و پرازخشمش و ازنظر گذراندم و گفتم: بزار من برم کاری با من نداشته باش سری 

اشت و گفت: نظرت چیه؟ سرم دیه کارتی و بر تکان داد و من و دوباره به داخل مغازه برد

 و بطرف دیگه برگردوندم  

سپس به ه میشد و گفت  دیزهایی که باید روکارت زهمین خوبه  از این بزنید کامیار تمام چ-

بودم پشت سرش  م که همچنان دستم تو دست کامیار بودمجبوربقیه اشاره کرد که بریم من

متعجب به  بازم به آدرسی که مادرم داده بود رفت حرکت کنم  دوباره درجلو رو باز کرد

م لبخندی زد و درف مادرم چرخیجایی که حاال مقابلش ایستاده بودیم نگاه کردم و فورا" بط

 گفت: بدون لباس که نمیشه

بسه مادرمن تمومش کن این دیگه چه بازیه درآوردی لباس میخوام چکار اخمی کرد و – 

 گفت: کدوم عروس روز عروسیش بدون لباس بوده که تو دومیش باشی

یگه به لباس دیگه نیاز نیست دوخته دنگران لباس من نباش پدرم با این کاری کرد کفن برام -

کامیار پیاده شد و بطرف من اومد و درو باز کرد و گفت: لطفا" تا آخر امروز که کارما 

تموم میشه دیگه صحبت نکن  حرفهات حوصله ام و سر برده  بیا بیرون  روبه روش 

ایستادم و گفتم: من هرکار دلم بخواد میکنم به هیچ کس الخصوص توی میرغضب هم ربطی 

اک تر میشد  هرآن انتظار داشتم سیلی ضبنداد اینطوری صورتش غابروهاش و باال  نداره

و بازوم و کشید و گفت: بهت گفتم هیش یعنی حق  هم بزنه ولی خیلی خونسرد درو بستب

تو مزون   و گفت راه بیافتشیدکدستم و محکم ...فت تو سرت حاال رنم نداری دنفس کشی

انداز میکرد و برای هرکدوم بهانه ای می آورد انگار برای تک تک لباسها رو با دقت بر

تمام وقتی هرچی لباس تن مانکن ها بود ایرادی گرفت   اون میخواستن لباس  بگیرن

نشست پای ژورنال  هرکاری میکردم دستم و رها نمیکرد آخر سر  بهم خیره شد و گفت: شد

ه نگاه کرد و گفت: به شما باید بعد به فروشندآروم بشین سرجات و زحمت من و زیاد نکن 

 سفارش بدیم 
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 بله  کدوم و پسندید - 

لطفا" یادداشت کنید  نمیخوام یقه اش خیلی باز باشه آستینش سه ربع باشه این یقه  رو –

 ورنال و بعد به او انداخت و گفت:  این یقه شیطونیهی به ژمیخوام  زنه نگاه

: با این  فرم باشه زنه نگاهی به مدل لباس  گفتهرچی این خوبه  بعد چندتا صفحه زد و– 

و بعد کامی انداخت و لبخندی زد و بعد همه مواردی که او میگفت و یادداشت میکرد وقتی 

کامیار نیم نگاهی به من انداخت  تموم شد روبه من گفت: شوهرخوش سلیقه ای گیرت اومده 

 ته بودم من چند دقیقه ای میشد نگاهم و به بیرون دوخ یول

شو عزیزم بریم اندازه هات و بگیرم وقتی حرکتی نکردم کامیار فشاری به انگشتهام  دبلن–

چار بلند شدم و همراه مادرم و وارد کرد بهش چشم دوختم با سر اشاره کرد بلند شم  به نا

داد  خودشم   ون تموم شد مادرآدرس دیگه ای اون زنه به اتاقکی رفتیم کارمون که تو مز

وقتی کامیار  ماشین و نگه داشت مادرم گفت: بیا د خیابانها رو اشتباه نره راهنمائیش میکر

وزخندی زدم و  پرخساره این جا رو باید با هم بریم  نگاهی به سردرساختمان انداختم  و 

بعدازرفتن اون  رم بریددما وما میار گفت: نیاز نیست ایشون بیاد شگفتم: من جایی نمیام  کا

باز شدن و چشمام و بستم نمیدونم چند دقیقه تو اون حال بودم تا با دوتا سرم و تکیه دادم

این بار به  کامیار گفت: وقت گرفتید مادرم گفت: بله  میتونیم بریمچشمام و باز کردم رد

بازار رفتن و من و هم دنبال خودشون کشاندند  اول به طالفروشی رفتند تا حلقه انتخاب کنند 

ها رو ازنظر گذراند و به یه ست حلقه اشاره کرد  ازدیدن ا دقت تمام همه حلقه بکامی 

 لبخندمادرم و مادرکامیار متوجه شدم خوششون اومده ولی من  حتی نیم نگاهی هم ننداختم 

غیر حلقه سرویس و هم خودش انتخاب کرد بدون این که حتی نظرمن و بپرسه  میپرسیدم  

وقتی طرف به اون طرف میکشوندند  جوابی بهش نمیدادم تا نزدیکهای غروب من و ازاین

وقتی وارد " تاریک شده بود بی توجه به اونا ازماشین پیاده شدم الیم هوا کامدبه خونه رسی

و صورتشو خونه شدم پدرم  داشت ازاتاقش می اومد بیرون لحظه ای روبه روش ایستادم 

ازنظر گذروندم و گفتم: پدری و درحقم تموم کردی خوش باش که با دست خودت دخترت و 

فردای اون روز نزدیک ده  صبح بود که مادرم کردی تو گور این و گفتم و ازکنارش گذشتم 

درآورد و گفت: زود باش دیر میشه  حرفی رفت سرکمد مانتو شلواریو بدون  به اتاقم اومد

دستم و کشید و  منتظرن لبخندی زد و گفت: بلند شو رخساره جان همه پائین نگاهش کردم 

وادارم کرد آماده بشم  توان حرکت نداشتم پاهام انگار مال خودم نبود شده بودن وزنه که 

و صحبت میکرد  جزدائیم  دم دنبال خودم بکشمشون  پدرم کناردائیم نشسته بودمجبور بو

چ کدوم سالمم نکردم بی توجه به اونا ازخونه بیرون رفتم و به هیکس دیگه ای اون جا نبود 
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کرد سوار چیزی نگذشت هرسه باهم ازخونه بیرون اومدند مادرم کمکم رو اولین پله نشستم 

شدم  وقتی به محل مورد نظر رسیدیم کامیار به همراه مادرش و دوتابرادراش اون جا بودند 

رش و به سردی دادم و گوشه ای دو برا حوصله هیچ کدوم و نداشتم جواب سالم مهیار

رف اتاقی برد و روصندلی طبعد از گذشت دقایقی کوتاه مادرم بازوم و گرفت و بنشستم 

دیدن سفره عقد باعث شد اشکهام جاری بشه هیچ وقت فکر نمیکردم اینطوری پای  نشاند 

چیزی انداخت فورا" نگاه ازمن گرفت و سرش پائین سفره عقد بنشینم به پدرم چشم دوختم 

طول نکشید کامیار و بقیه هم وارد اتاق شدند و عاقد شروع به جاری کردن صیغه عقد کرد 

عاقد برای بار سوم ازمن اجازه خواست هرکاری میکردم نمیتونستم مانع ریختن اشکهام بشم 

مومش تولی انگار زبون تو دهنم قفل شده بود مادرم سرش و نزدیک گوشم آورد و گفت: 

بازم چیزی نگفتم خودش بله رو گفت و به قول خودش قال قضیه رو کند عاقد کن ولی 

خواست  انگار شک کرده بود که من بله رو گفتم یا یکی دیگه   متعجب به من چشم دوخت

چیزی بگه ولی پشیمان شد بعدازخواندن صیغه عقد  حتی توان زدن امضارو نداشتم   

رم به جای من تند تند امضاهارو زد و دفتر و به برادرای کامیار مقابلمون ایستادند و ماد

وقتی همه سرگرم صحبت بودند بدون این که کسی متوجه من بشه دست کامیار سپرد 

برای رفتن نداشتم به ناچار آدرس  ازدفترخونه بیرون زدم و سریع سوار تاکسی شدم جایی

 هم خیره شده بودخونه رو دادم و چشمام و بستم با صدای آرامی چشم گشودم  یه مرد ب

 میخواید زنگ بزنم کسی بیاد .............نه ممنون چقدر تقدیم کنم خانمرسیدیم – 

حال قابلی نداره زیپ کیف و باز کردم و پولی درآوردم و بطرفش گرفتم و پیاده شدم – 

با عوض کردن لباسهام و نداشتم با همونا رو تخت دراز کشیدم و دیگه چیزی نفهمیدم 

سوزش دستم چشمانم راباز کردم کمی که دقت کردم رضا رو باالی سرم دیدم اول فکر 

که خیال نبوده دستم و دور کردم خیال میکنم ولی بعد که خم شد صورتم و بوسید باورم شد 

و کنار و گفتم: خیلی دیر برگشتی رضا خیلی دیر  موهام و نوازشی کرد گردنش انداختم 

ین جا شلوغه  با این حرف به اطراف نگاه کردم دائیم و سامیار گوشم گفت: آروم باش ا

 مهیار مادرم  زن دائیم  و رعنا همه تو اتاق بودند  

 این جا چه خبره -

چشمام سنگینی میکرد چیزی نیست سعی کن استراحت کنی بهتر که شدی صحبت میکنیم –

اونا رو روی هم فشار دادم و ازحال رفتم این بهوش اومدنا و ازهوش رفتنا نمیدونم چقدر 
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بلند شدم طول کشید ولی برای آخرین بار وقتی چشم باز کردم خورشید تازه طلوع کرده بود 

 و به بالکن رفتم ازدیدن اون همه برف شوکه  شدم 

گاه کردم  رعنا بود  اشکام سرازیر شد بغلم کرد و گفت: بیدار شدی فورا" به پشت سرم ن–

و گفتم:همه ای خداروشکر دختر تو که همه رو نصف عمر کردی  خنده تمسخرآمیزی کردم 

که اسم میبری راضی به مرگمن دستم و کشید و داخل اتاق برد و لبه تخت نشاند و 

مرغ بال و پرکنده بودن  گفت:اینطوری نگو من این چند روز شاهد بودم پدرو مادرت مثل

 و گفت: باور نمیکنی این بار صدای خنده ام بلندتر شد متعجب نگاهم کرد 

 اینا رو ولش کن رضا کجاستچرا باور میکنم مخصوصا" دررابطه با پدرم –

 تازه خوابیده تا یه ساعت پیش باالی سرت بود – 

 شما کی برگشتید –

تکان داد و گفت: آره چهارروز توتمام  رروز  سریچهارروزی میشه متعجب گفتم: چها–

 این چند روز بیهوش بودی چه بالیی سر خودت آوردی

 هیچ اونا این بالرو سرم آوردن– 

رخساره چی شد یدفعه  چرا اینطوری شد پاهام بغل کردم و گفتم: همش زیر سر اون – 

 شاهین نامرده

ه موقع نرسیده بود کشته اگه شهاب برضا وقتی جریان و شنید رفته بود سراغ شاهین  – 

ولی تو راستی شهابم چندبار اومده بود دیدنت خیلی اسرار داشت باهات حرف بزنه بودتش 

ون روز که رضا رفته ار اونم ازجریان خبری نداشته و اانگاصال" تو حال خودت نبودی 

رخساره حال رضا اصال" خوب  اون جا متوجه موضوع میشهتازه بود سراغ برادرش 

 نیست مثل دیونه ها شده میترسم یه بالیی سرت بیاره 

 سرمن؟–

نمیدونی پدرت با چه مصیبتی اون و کامیار وازهم آره شاهین اون عکس و نشونش داده  - 

جدا کرد رو تخت جابه جا شدم و گفتم: با کامیار دست به یقه شد ........کامیار رضا 

  روزده؟
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بنده خدا کامیار سرشم بلند نکرد حرف بزنه تنها چیزی که گفت این بود نه من نه نه بابا -

رخساره هیچ کدوم خطایی نکردیم  بیچاره دلم به حالش سوخت مشتی که رضا بهش زد 

  میرفت و بند نمی اومد باعث شد خون دماغ بشه نیم ساعت یسره ازش خون

شدم و محکم بغلش کردم و گفتم: دلم حقش بود بطرف صدا برگشتم با لبخند ازجا بلند –

م و کنار کشیدم و بهش چشم دوختم با ناراحتی دبرات تنگ شده بود ازرفتار سرد رضا خو

 چیه رضا توکه فکر نمیکنی من ....-نگاهم میکرد

مگه دیگه فرقی هم میکنه اتفاقی که نباید می افتاد افتاد آبرومون رفت میشه کاری -

 ....دادزد نه نمیشهکرد

 یواش رضا این تازه حالش خوب شده– 

و گفتم : یعنی تو باور کردی من .......دوباره ار رعنا رو کنار زدم هیس رعنا برو کن– 

پشتش و کرد و آهی   ....حرفم و برید و گفت: حرف باور کردن نکردن نیست  اون عکس

نداره  ر بکشید بطرف خودم برگردوندمش و گفتم: بجان خودت من روحمم ازاون عکس خ

تو دیگه چرا توکه میدونی من ازکامیار متنفرم  توبرای چی حرفهای اونا باورت شده باورم 

نمیشه رضا تو به من شک کردی تو حرف من و باور نمیکنی اون وقت حرف یه آدم کثیف 

کامیار اگه به موقع نرسیده بود من االن سالم روبه روت نایستاده بودم اون   و باور میکنی

وقت تو  رفتی گرفتی اون و زدی کس دیگه ای و باید  ست اون آشغال درآورد اونمن و ازد

میزدی نه اون و برادر من متاسفم  همش فکر میکردم برسی تالفی کارش و درمیاری نگو 

توهم مثل پدرتی یه آدم خودخواه و ازخودراضی که تنها به یه عکس اکتفا میکنه و حقیقت 

قت چیه هان  منم داد زدم حقیقت منم من خواهرت دارم میگم اصلی و ندید میگره داد زد حقی

 اون کثافت اومده بود سراغ من کامیار سررسید و منو ازدستش درآورد  

 تو کنار اون چکار میکردی  اگه اینطوره-

نمیدونم رضا نمیدونم  هیچ کدوم نمیدونیم کامیار میگفت وقتی میخواسته من و ازاتاق ببره –

 ه چیزی کوبیده تو سرش همون باعث شده بیهوش بشهرون شاهین با ییب

 باورت شد  توهم– 

چرا باور نکنم به دستش یا سینه اش نزده که بگم دروغ میگه بعدشم  اون شاهین نامرد یه –

 هم من هم کامیار هردو گیج بودیم   ده بودچیزی به خوردمون دا



 
196 

گفتم:چی میگی برادر من کامیار نبوده متحیر سری تکان دادم و ونی کار کامیاردازکجا می–

زخندی زد و گفت: این میتونه دلیل قانع واهل این حرفها نیست بعدشم اونم  ازمن بیزاره  پ

 کننده ای برای کارش باشه 

پدرت  شانس آوردم اون روز تو یا  رای خودم متاسفم هم برای خودم هم برای تو و اونب-

برسه  سیلی محکمی تو گوشم  ید به کارشیزاشتپدرت نبودید وگرنه مانع شاهین نمیشدید و م

میکنی  که گوشم سوت کشید رعنا اون و کنار کشید و گفت: بسه رضا معلومه چکار  زد

دستم و رو جای سیلی که زده بود گذاشتم و گفتم: برو بیرون دیگه نمیخوام ببینمت توهم مثل 

میکردم نمیتونستم رفتن رضا بغض منم شکست و هرکار  باپدرت برام مردی گمشو بیرون 

هردورو به اتاقم کشوند با و مضجه هام بقدری بلند بود که مادرو پدر صدام تو گلو خفه کنم 

دیدن پدرم کنترلم و ازدست دادم و بطرفش رفتم چند مشت تو سینه اش کوبیدم و گفتم: تو 

پدرناتنی  نمیکرد ازت متنفرم باعث بدبختی من شدی نمیبخشمت کاری که تو کردی 

ده خراب شازهمتون متنفرم  کاری میکنم یه چشمتون خون باشه یکی اشک بزار پام از این 

ون پدرم و بطرف رو بیرون نمیخوام ببینمت برو بیربره بیرون اونوقت نشونتون میدم  ب

تم ازحال دراتاق هل دادم و درو محکم کوبیدم و پشت در رو زمین نشستم ولی همین که نشس

این بار بیهوش ماندنم زیاد طول نکشید  روزها رو دربی خبری  رفتم و دیگه چیزی نفهمیدم 

م نه جواب کسی و دو تنهایی سر میکردم حال هیچ کس و نداشتم دراتاقم و قفل کرده بو

تا اون شب مادرم هرچی  شمارش روزها ازدستم دراومده بودم دبه چیزی میز دادم نه لبمی

کوبید نه جواب دادم نه درو باز کردم  لحظه ای صدا قطع شد تا دوباره ضربه ای  به دراتاق

ش مادرم برای باز کردن وقتی تالبه درخورد این بار درشیشه ای اتاق بازم حرکتی نکردم 

و شیشه خورد  م بدون این که دربزنه کوبید تو شیشهجه ماند رضا رو صدا زد اوندربی نتی

 رو زانوهام قرار دادم تا وقتی وارد اتاق میشه نگاهم بهش نیافته شد و پائین ریخت سرم و 

با کشیدن شدن دستم سرم و از رو پاهام برداشتم  مادرم درحالی که اشک میریخت گفت:  

دق  مرگم کردی چرا جواب نمیدی چرا درو باز نمیکنی دخترجان این چه بالیی که داری 

مادر بلند شو یه چیزی  دا عروسیته بلند شونداری مثال" فرسر خودت میاری  رنگ به رو 

دلم میخواد :بخور برو دوش بگیر بزار از این حال بیای بیرون دستش و کنار زدم وگفتم

اصال" شماها چی از جون من میخواید چرا راحتم نمیزارید   بمیرم برو دست ازسرم بردار

نگاهم میکرد داد زدم تو این جا چه غلطی  دچشمم افتاد به رضا که گوشه ای ایستاده بو

مادرم  میکنی گم شو بیرون نمیخوام ببینمت گم شو  رضا بدون حرفی از اتاق بیرون رفت 

 میکنی خساره  چرا با رضا اینطوری برخورددستم و گرفت و گفت: چقدر تغییر کردی ر
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صله ندارم مادرم  وحاونم یکی مثل شاهین حالم ازهمشون بهم میخوره  شماهم برو بیرون – 

سری تکان داد و از اتاق بیرون رفت ولی هنوز چند دقیقه ای ازرفتنش نگذشته بود که 

نمیخوام هیچ کدومتون و  دمیخوای درخورد داد زدم بابا چی از جونم دوباره ضربه ای به

 م و جور کرد م و جمعدببینم  بزارید به درد خودم بمیرم دراتاق باز شد از دیدن سامیار  خو

چی داری میگی من متوجه نمیشم حداقل بدوبیراهات  و به انگلیسی بگو  لبخندی زد و گفت:

تاق و نگاهی عالمت مثبت تکان دادم دورتادور اتا منم بفهمم  میتونم بشینم  سرم و به 

بیخود نیست ازش دل نمیکنی وقتی من و بی تفاوت دید  اخت و گفت: اتاق قشنگی داریدان

لب چند روز  د و گفت: میدونم مزاحمت شدم ولی باید می اومدم شنیدم اینلبخندی به روم ز

 به هیچی نزدی  نگاه ازش گرفتم وگفتم: اشتها نداشتم 

مگه میشه یکی چند روز اشتها نداشته باشه  هیچ خودت و تو آینه دیدی فکر کنم لباسی که –

ت و دیدی   گفت: لباسچشم دوختم لبخندی زد و ش بهه برات گشاد باشه  دکامی سفارش دا

جوابی بهش ندادم بلند شد همانطور که تو اتاق قدم میزد و  زوایای اتاق و برانداز میکرد 

امی سلیقه بی نظیری داره ولی فقط ه ای شده  حتما" خوشت میاد کدگفت: لباس فوق العا

صبرشم   ی دارهتندخیلی ق السلیقه اش بی نظیره  روپاشنه بطرفم چرخید و گفت: ولی اخ

خیلی کمه خیلی هم رکه و حرف تو دلش نمیمونه این چند وقت اگه سراغت نیومد برای اینه 

که نمیخواست چیزی بگه که حالت بدتر شه  شمادوتا هردو ناخواسته  به این جا رسیدید پس  

ون  اون هرکاری میتونست کرد تا پدرت منصرف شه ولی نه پدرتو نه پدر اون  و مقصر ند

ظه قصدش کمک به تو بوده دوم دست از لج بازی برنداشتن  اون فقط اون لحمن هیچ ک

ه مقرراتیه  فردا  راس هشت میاد دنبالت تا برسونت دیه چیز دیگه کامیار فوق العاهمین  

وتون بهم بریزه اون این چند وقت دا اعصاب هردآرایشگاه  به موقع آماده باش نزار فر

تو خودت و زندانی کردی ولی  نکشیده به اونم فکر کن بیشتر از تو نه کمتر از تو عذاب

اون نمیتونست این کارو بکنه حرفهای خانواده تو از یه طرف حرف پدرو مادرم ازطرف 

 حسابی به دردسر افتاده همه با هم قاطی شده    ی عروسی و رفتنشاین کارهادیگه  غیر 

ت خودش و به اندازه کافی سرزنش لطفا" تو  دیگه به این رفتارت ادامه نده طی این چند وق

کرده رفتار توحالش و بدتر میکنه قبول کن اونم این وسط  گناهی نداره سرم و انداختم پائین 

االن من ........اشکام سرازیر  داگه کامی نبود معلوم نبوو گفتم: من اون و مقصر نمیدونم  

کامی شنبه ه تموم شده دبو شد   سرم و انداختم پائین دستمالی به دستم داد و گفت: هرچی

صبح پرواز داره میمونه فردا و پس فردا فقط این دوروز میتونید با هم باشید پس فرصت و 

ازدست نده  پسر خوب و فهمیده ایه  سعی کن دلش و به دست بیاری چون این چند وقت 

ع فیصله نزار این ماجرا ادامه دار باشه به نفعته همین جا این موضوحسابی ازت دلگیر شده 
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خیلی کینه ایه  اگه این جا بتونی ازدلش دربیاری که هیچ وگرنه  باید  اخالق امی پیدا کنه ک

اون فقط تا وقتی خوبه که طرفش خوب باشه وقتی  بدش و بعدازرفتنت به لندن تحمل کنی

سامیار بلند شد و نگاهی به  چیزی باب میلش نباشه  دیگه کسی نمیتونه جلودارش باشه 

از این اتاق برو بیرون  یه چیزی هم بخور فردا اخت و گفت:من باید برم تو هم دساعت ان

رو تخت دراز کشیدم ولی چون سرگیجه داشتم بلند شدم و به  بعد از رفتن سامیار میبینمت 

دم متوجه ولی چون گر گرفته بو دردی گرفتم  با این که آب سرد بودوش آب س حمام رفتم

تختم پناه  آب نبودم  تازه وقتی پام و از حمام بیرون گذاشتم احساس سرما کردم به سردی

چیزی طول نکشید به خواب رفتم  صبح با تکان های  بردم و با همون حوله دراز کشیدم 

 وختم د ددستی ازخواب بیدار شدم  نگاهم به مادرم که مضطرب باالی سرم نشسته بو

 سختی رو تخت نشستم و گفتم: اومده بهیی سرت بال داری تو تب میسوزی دختر چه - 

مادرم دستش و رو پیشونیم گذاشت و گفت: خیلی تبت شدیده باید بریم دکتر  چیزیم نیست

 دستش و کنار زدم و گفتم: یه بار گفتم چیزیم نیست لطفا" تنهام بزارید 

م باید بری رخساره جان ساعت هشت و نیمه کامیار خیلی وقته منتظرته بلند شو عزیز–

 آرایشگاه 

 ترخدا کاری به من نداشته باشید حال ندارم تنهام بزارید –

ای وای رخساره چی میگی امروز روز ......دادزدم برام مهم نیست چه روزیه گفتم تنهام –

چیزی از رفتنش نگذشته بود که بزاررو تخت دراز کشیدم و پتو رو کامل کشیدم رو سرم 

له پتو باضرب کنار رفت عصبی بلند شدم تا خواستم چیزی بگم دوباره در باز شد بالفاص

تاب نگاه بدون این که حرفی بزنه تنها نگاهم کرد چهره غضبناک کامیار منصرفم کرد 

کردن به چشمای پرازخشم اون و نداشتم سرم و پائین انداختم وگفتم: تنهام بزار   ولی اون 

 اه کرد او به پشت سرش نگحرکتی نکرد به صدای مادرم  

فتن قبلش میبرمش دکتر حرف ا گکامیار جان تبش خیلی زیاده اینطوری بره ........او ب–

به من نگاه کرد و گفت: حاضر شو دیر میشه پشت درمنتظرتم این و گفت  دمادرم و برید بع

بعد دستم و گرفت و از اتاق بیرون برد مادرم کمکم کرد لباس پوشیدم  رفت و از اتاق بیرون

با دیدن ما پاش و ه بود و یه پاش و به دیوار تکیه داده بود دبیرون دست به سینه ایستا کامیار

درحیاط وکه باز کرد  انداخت و بطرف من اومد بازوم و گرفت و دنبال خودش کشوند  

ازدیدن سامان قدمی به عقب برداشتم او که هنوز متوجه سامان نشده بود  با تشر نگاهم کرد 

  ت به اندازه کافی زمان ازدست دادیم بی توجه به او به سامان چشم دوختمو گفت:  راه بیاف



 
199 

اخت و دستم و دکامیار رد نگاهم و دنبال کرد و رو سامان ثابت ماند بعد نگاهی به من ان

سرم و انداختم پائین  نمیدونستم باید چی بهش میگفتم  سامان اومد نزدیک کشید درو بست 

م جواب تلفن هاش و نداده بودم با صدای سامان نگاهم  به او این چند وقت حتی یک مرتبه ه

کارتی و روبه من گرفت و گفت: این چیه رخساره  تو صداش خشم موج میزد  سرم دوختم 

جا نباشی بهتره داد زد لعنتی  بعد از :برو سامان این  و بطرف دیگه ای برگردوندم و گفتم

میگی برم  کجا برم  قرارمون این نبود   تازه پیدات کردم اون وقتدوهفته کشیک کشیدن 

اگه قدمی بطرفم برداشت  کامی من و به عقب هدایت کرد خودش مقابلم ایستاد و گفت:

به  ه مال قبل بوده  رخساره االن  زن منه بزار برو و دردسر درست نکن دقراری هم بو

ینی که ما هیچ کدوم اندازه کافی  عصبی هستم  به سامان نگاه کردم و گفتم: برو سامان  میب

 تمایلی به این ازدواج نداشتیم ولی مجبورمون کردن  

وغ میگی دستم و رو پیشونیم گذاشتم و باورم نمیشه یعنی چی مجبورتون کردن داری در-

نقش گفتم: کاش دروغ بود ولی....... دیگه نتونستم ادامه بدم حرکت به موقع کامیار نبود 

چون م  او مرا رو دست بلند کرد و رو صندلی پشت قرار داد و سوار شد دزمین شده بو

فشارم پائین بود سرمی بهم وصل کردن وقتی به آرایشگاه رسیدیم ساعت از دوازده گذشته 

سفارشاتی و میکشید داد  بود کامیار یه نایلون به دست رعنا که جلوی درآرایشگاه انتظارمون

چهار به آتلیه میرفتیم ولی چون دیر رفته بودم آرایشگاه دیر به گفته رعنا باید   و رفت کرد

هم آماده شدم  شش و نیم بود که رعنا با کامیار تماس گرفت و گفت کارش تموم شده میتونید 

کامیار و فیلم بردار هردو با هم وارد   ببریدش چیزی نگذشته بود که صدای زنگ بلند شد 

نا  سرم و بلند ین دستام گرفته بودم به صدای رعبشدند  رو صندلی نشسته بودم و سرم و 

کردم ولی به جای او چشمم افتاد به کامیار که مقابلم ایستاده بود  لحظه ای اون و که تو کت 

و و شلوار مشکی  پرابهت تر بنظر میرسید ازنظر گذراندم  رعنا ازبازوم گرفت وبلندم کرد 

ه داره  نگاه کامیار روسرتاپام چرخید و لش هنوز خوب نشده  مراقبش باشید سرگیجاگفت: ح

با ابرویی که باال انداختم محو شد  دکه رولبهاش نشسته بو لبخندکم رنگیروچشمام ثابت ماند 

شروع کنید  دختره دست به کار شد  به فیلم بردار گفت: دیر شده لطفا" گرفت ونگاه ازم 

نگاه کردم  ولی توجهی نکرد و کالفه به کامیار  حال اون و چیزهایی که میگفت و نداشتم 

بی ازدستش خالص شدم  ودرسکوت به من چشم دوخت باالخره کار فیلم بردار تموم شد

حال رو صندلی نشستم کامیار اومد جلو شنل و دور شانه هایم انداخت و گفت:  بلند شو 

ازبازوم گرفت و بلندم کرد  توانایی قدم  خیلی دیر شده همه منتظرن  بند شنل و بست

برداشتن نداشتم انگار متوجه شد چون دستش ودور کمرم حلقه کرد و گفت: به من تکیه کن 

م بیام  حتی دم و کنار کشیدم و گفتم:میتونم خودولی من برای این که حرصش و دربیارم خو
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ر نگاهی به من بعد کامیار وقتی خواست دستم و بگیره دستم و به زیر شنل بردم  فیلم بردا

سرش و آورد جلو کنار گوشم گفت : هرچقدر لج کنی به انداخت و جلوترازما بیرون رفت 

من میمونم و تو  بعد بازوم و محکم گرفت کشید و ضرر خودت تموم میشه فکر بعدتم بکن 

ظر درسمت من و باز کرد و منت م راضی بودم دازاین که عصبیش کرده بو گفت: راه بیافت 

شد سوار شم  خواستم پائین لباس و جمع کنم که دستم و کنار زد  و دنباله لباس روپام 

انتظار داشتم خونسرد نگاهم و به بیرون دوختم گذاشت و درو محکم کوبید و سوار شد 

یش ادامه داد وقتی مقابل آتلیه نگه داشت قبل ولی هیچی نگفت و درسکوت به رانندگغربزنه 

شه گفت: نمیخوام حتی یکی از عکسها خراب شه بچه بازی و میزاری کنار از این که پیاده 

داد بزنه من و عصبی نکن  فهمیدی چی گفتم کوچکترین حرکتی نکردم همین باعث شد

شنیدی چی گفتم دستم و رو پیشونیم گذاشتم و چشمام و بستم اون لحظه  قصد رخساره 

ور میکرد من برای صاون که تعصبی کردنش و نداشتم واقعا" حالم خوب نبود ولی 

چشم دوختم متعجب درآوردن لج او حرفی نمیزنم دستم و گرفت و کشید ناراحت بهش 

 نگاهی به دستم بعد به صورتم انداخت و دستش و روپیشونیم گذاشت 

لحظه ای بی حرکت ماند توچرا اینقدر داغی؟  صورتم و برگردوندم و دستش و کنار زدم –

ن درسمت من و باز کرد و کمک کرد وارد آتلیه بشم ولی خودش بیروو بعد پیاده شد و 

رفت  عکاس چندتا عکس تو حالتهای مختلف ازم گرفت و بعد نگاهی به ساعت انداخت و 

گفت: پس داماد کجا رفت این و گفت و ازاتاقک بیرون رفت ومن فرصتی پیدا کردم تا 

باز کردم کامیار بود چشمام و رو حظه ای چشمانم را ببندم با گرمای دستی چشمانم رال

شد مانعم شد لیوانی آب بطرفم گرفت و گفت: این قرص و  دصورتش چرخاندم خواستم بلن

و گفتم: نیازی به قرص نیست اخمی کرد و قرص و ازبسته  بخور   نگاهی به قرص انداختم

بیهوش خارج کرد و مقابل چشمم گرفت و گفت: بهت گفتم بخور اینطوری به سالن نرسیده 

وان و به لبم چسباند یبه ناچار قرص و خوردم و او ل بعد قرص و به لبم نزدیک کرد  میشی 

قک او ازمن فاصله گرفت ابا وارد شدن عکاس به اتو به او چشم دوختم  جرعه ای خوردم

 بهتری عروس خانم  سرم و به عالمت مثبت تکان دادم –

با طرحهایی که عکاس میداد جا بلند شدم خیلی خب پس بلند شو  شروع کنیم  به سختی از–

کامیار هم کنارم قرار گرفت بعدازنیم ساعت باالخره کارمون اون جا به اتمام رسید این بار  

اونم یه برای این که از افتادنم جلوگیری کنم وقتی کامیار بازوم گرفت بهش تکیه کردم  

رم و تکیه دادم و سماشین تودستش و دورکمرم انداخت و با اون یکی دست بازوم چسبید 

چشمام و بستم اونم خیلی آروم رانندگی میکرد انگار اونم مثل من تمایلی برای رفتن به جشن 
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لی به بودن تواین جشن نداری ولی....... یگفت: میدونم  مو نداشت وقتی ماشین ونگه داشت 

 با سکوت کردنش چشمام و باز کردم و بهش چشم دوختم 

هستند نمیخوام کسی متوجه این موضوع بشه بزار هرچی هست بین خیلی ها این جا –

ادم همین باعث شد لبخندی نمیدونم چرا ولی  سرم و به عالمت باشه تکان د  دمون بمونهخو

بزنه نگاهی به سردرهتل انداختم کامیار بازوم و گرفت و گفت: خودم خواستم تو هتل 

چشمم افتاد به پدرم و همین هتل میمونیم   برگزار شه من شنبه پرواز دارم امشب و فردا تو

جلوی در وی درایستاده بودن فورا" سرم و انداختم پائین لرضا که کنار دائیم و عموم ج

کامیار شنل و برداشت و بهم اشاره کرد حرکت کنم  وقتی مقابل اونا ایستادیم حتی سرم و 

بوسید و گفت: دخترم چرا  بلند نکردم نگاهشون کنم  جزعموم کسی حرفی نزد او پیشانیم و

اینقدر ناراحتی همه  یه روز ازدواج میکنند با این حرف تو صورت پدرم خیره شدم 

به بقیه انداخت و اونگاهی چشماش پراشک بود پوزخندی زدم و نگاهم به کامیار دوختم 

بدون مخالفتی فیلم بردار نزدیکم شد و گفت: شما باید بازوی ایشون و بگیری حرکت کرد 

زوی کامیار و گرفتم و سرمیزها برای خوش آمد گویی  رفتم  همه اوناییکه برای جشن با

شن رضا اومده بودن تواین جشن هم حضور داشتند  برعکس تصورم که انتظار داشتم یه ج

یم به تسرتمام میزها رفتیم تونسطور نبود بعدازاین که نیخیلی ساده و بی سروصدا باشه ا

ه ای از نشستنمون نگذشته بود که دوستام قهنوز چند دقییم جایگاه مخصوص خودمون  بر

سارا نگاهی به کامیار انداخت و گفت:  وای دختر چه تیکه ای شدی دورمون جمع شدند 

ی من یر کنی لباست و ازکجا گرفتی نکنه شوهرت ازلندن آورده بجایاینقدر تغمیکردم فکر ن

 ولی مال یکی از مزونهای این جاست  سلیقه شوهرشه مژده گفت:

نگار گفت: خودمونیم  چی شد این و انتخاب کردی با ابرو به کامیار اشاره کرد فکر  

ون بشی رد نگاهش  گرفتم و رو صورت شهاب خیره ماندم  موقع وارد امیکردم  قراره زن 

رفتم و گفتم: شدن به سالن اصال" اون و ندیده بودم خیلی گرفته بود بی تفاوت نگاهم  گ

 توچشمت گرفته بودش ازدواج کنم   ازاولم قرارنبود من بااون

آره دیگه کلک آدم وقتی یه همچین پسردائی جیگری داشته باشه نمیره سراغ یکی دیگه - 

ولی خودمون شانس آوردی زبانت خوبه وگرنه چه جوری میخواستید زبون هم و بفهمید 

شون ازمن و شماها بهتر فارسی صحبت میکنه اونا توجه شما ای لبخندی زدم و گفتم: قابل

متعجب به کامیار چشم دوختند ولی او سرش پائین بود  سارا لبش و گزید و گفت: چرا 

 زودتر نگفتی 
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ن پسردائی من یاد جیگرو دل و قلوه می افتی بجز سارا دازکجا میدونستم جنابعالی با دی–

 زدم و گفتم: ببین سارا نگاهم کرد سارا دلخور خواست بره که صداش بقیه خندیدند 

حاال که دل و جیگیرش نصیب من شده دلت بخواد سیرابیش و هم میدم به تو به شهاب –

داشت بدحالش و  با دور شدن سارا مژده گفت: گناهکردم  صدای خنده ها بلند تر شد اشاره 

 گرفتی 

من نمیفهمم توچرا  حقش بود دختره پررو چندوقتی بود دلم میخواست کارش و تالفی کنم–

 هرجا میری باید این و دنبال خودت راه بندازی

 چقدر بده تو اینقدر کینه ای هستی اون موضوع مال چندماه پیشه فکر میکردم فراموش– 

 کردی 

مژده ببین که هنوز چیزی نگفتم براش دارم  بعدشم من من هیچ چیزی و فراموش نمیکنم–

وری طمژده کامیار بهم چشم دوخت و گفت: بخوای این مهیار چی میگه اشاره میکنه  با رفتن

گره ای به ابرو انداختم و گفتم: ن نمیمونه وامه بدی امشب هیچ کس ازدست زبونت درامدا

نگاهش و به زمین دوخت  اون همه سروصدا پس هیچی نگو که تویکی درامون بمونی 

ید   نگاهم کرد و گفت:  عصبی گفتم: الزم بود حاال اینقدر شلوغش کن کالفه ام کرده بود

 الزم نبود این کارو نمیکردم  همش یکی دوساعته تحمل کن تموم میشه 

 نیست  نمیتونم حالم خوب–

 نگاه ازش گرفته و سرم و به عالمت نه تکان دادم   یه قرص دیگه بهت بدم میخوای –

ند و به برخالف جشن رضا که پسرای فامیلم حسابی شلوغ میکردند این جا همه نشسته بود

نگاهم و چرخاندم و مانگاه میکردند این بین فقط دوستای من و برادرای کامیار  وسط بودند 

" نگاهم ا دفوررو صورت رضا ثابت ماندم گوشه ای ساکت نشسته بود و به من زل زده بو

لم میخواست میزدم زیر گریه دمن اصال" متوجه تو نشدم    ینو بطرف دیگه دوختم که یع

با  م هیچ وقت تصور نمیکردم اینطوری بینمون شکرآب بشه درضا وابسته بو من خیلی به

 خوانده شدن اسمم توسط فیلم بردار ازفکر بیرون اومدم 

 بله –

 یکم ازتون فیلم بگیرم میگم  میخوان غذا رو بیارن قبلش با همسرتون برقصید که –
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ه ولی بلند شد و دست من و نمیتونم حالم خوب نیست  انتظار داشتم کامیار  هم مخالفت کن–

 هم کشید  بهش خیره شدم 

قرارمون یادت رفت  همه دارن نگاه میکنند   نگاهی سریع به حاضران انداختم حق با –

دستش و گرفتم و بلند شدم فیلم بردار وسط و خالی کرد و گفت: لطفا" کسی  کامیار بود  

کمرم انداخت و منو بطرف خودش کامیار دستش و دور نیاداجازه بدید یه دور تنها برقصند

کشید  سعی میکردم نگاهم بهش نیافته ولی سنگینی نگاهش چندبار باعث شد  بهش چشم 

و من با این کار نگاه ازش میگرفتم و چند  وزم  هربار چشماش  رو صورتم حرکت میداددب

ه حسابی ک و من دثانیه بعد دوباره این کار تکرار میشد آهنگ بیش از حد معمول طوالنی بو

 داین رقص  بدترم کرده بود کامیار که حسابی تو رفتار من دقیق شده بوسرگیجه داشتم 

م شد خودش و بهم نزدیک تر کرد و گفت: سرت و بزار رو شونه من و لوقتی متوجه حا

کردم بدون این که فکر کنم این کار ممکنه چه حرفهایی  لبه گفته اش عمچشمات و ببند  

با تمام شدن آهنگ اشته باشه اون لحظه فقط برای فرار از سرگیجه این کارو کردم ددرپی 

تازه اون جا بود که نگاه مبهوت پسرای فامیل من و متوجه کارم کرد   دبرقها هم روشن ش

و اهمیتی به نگاه ها و صحبتهای درگوشی اونا بازوی کامیار و گرفتم و سرجام برگشتم  

 ندادم

میخوای بگم یه چیز  .......سرگیجه داری ؟هنوزم –به کامیار نگاه کردم  !تبت قطع نشده – 

و به اونایی که درحال رقص بودن چشم شیرین برات بیارن سرم و به عالمت نه تکان دادم 

 ازدیدن محمد تعجب کردم یه لحظه با صدای آشنایی نگاه از آنها گرفتم  دوختم

 تبریک میگم   سالم حالتون چطوره لبخندی زد و گفت: سالم–

 ممنون - 

 چه یدفعه  انتظار نداشتم به این زودی ها خبر ازدواجتون و بشنوم –

 دلی هم یدفعه ای نبود دوباره لبخندی زد و گفت: پس از قبل برنامه ریزی شده بویخ–

 بله همینطوره – 

 تون .......دیگه ادامه نداد و به کامیار چشم دوخت دتصورم این بود قراره با استا–

 اونم مثل بقیه جواب رد شنیده بود  دایشون فارسی بلد نیستند بعدشم خیر همچین قراری نبو–

 شنیدم قراره برای همیشه برید انگلیس راسته-
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 همیشه ش و که نمیدونم ولی قراره برم – 

خواهرمنم تولندن زندگی میکنه البته فعال" اون جا داره درس میخونه احتمال داره موندگار –

 ایل داشته باشید به هم معرفیتون میکنم تا اون جا تنها نباشید تم بشه 

یه آشنای ایرانی اون جا داشته باشم  دم نمیادتنها که نیستم به کامیار اشاره کردم  ولی ب–

ازشما براش گفتم  قبال" رس و شماره تماسش و بهتون میدم مندخنده دلنشینی کرد و گفت: آ

خوب من مزاحمتون نمیشم راستی سامان و ا رو ببینه تمایل زیادی داره هرچه زودتر شم

 نمیبینم نیومده 

دوباره یاد خدمتون لبخندی تحویلم داد و اگه اومده بود و من دیدمش میگم باطالعی ندارم –

تبریک گفت و ازم دور شد داشتم با نگاهم اورابدرقه میکردم که صدای کامیار  باعث شد 

 وزمدنگاهم و به او ب

فشاری دادم و با ابرو به گوشه ای اشاره  دندلی بودستش و که روصچرا دروغ گفتی – 

چشمان او ازفرط عصبانیت گشاد شده بود  تا خواست بلند شه سری به عالمت نه کردم  

 تکان دادم 

 حق نداشت این جا بیاد –

 خوشحالم که اومده  چشمانش را تنگ کرد و گفت: متوجه نمیشم  اتفاقا" من–

 بدم نمیاد حرصش و دربیارم –

 که چی بشه –

  ن که به ما نزدیک میشد چشم دوختمتوفقط ساکت باش و تماشا کن  به شاهی–

 چرا رخساره  ابرویی باال انداختم و گفتم:چی چرا –

چرا تن به این ازدواج دادی لبخندی زدم و گفتم: توناخواسته راه مارو هموار کردی ازت –

ظورت چیه دست کامیار و گرفتم و گفتم: ما خیلی وقت بود که قصد ممنونم  متعجب گفت: من

 شد تو کار مارو راحت کردییازدواج داشتیم ولی به دالیلی پدرم راضی نم

یعنی میخوای بگی شماها......حرفش و بریدم و گفتم: آره همین ومیخوام بگم  ما خیلی – 

اگه برای من نمیگفتی برای کی  یادته گفتی اون شعرها رو وقت بود با هم درتماس بودیم 

 میگفتی برای کامیار میگفتم حاال متوجه شدی
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باورم نمیشه نه  داری دروغ میگی خندیدم و گفتم: کدوم دروغ اگه دروغ بود که من االن – 

کنار کامیار نبودم ما هردوازت ممنونیم تو لطف بزرگی درحق ما کردی امیدوارم یه روز 

صورت پرازخشمش که به سرخی بتونیم این کارت و جبران کنیم  و ازخجالتت دربیایم 

حاال که باتدبیر تو مادوتا بهم رسیدیم یه لطف دیگه ای اندم و گفتم:گرائیده بود و ازنظر گذر

هم درحقمون بکن و تنهامون بزار کلی حرف داریم که باید بزنیم و حضور تو مانعش میشه  

 تم وارد شد به کامیار چشم دوختمشاهین باناراحتی ماروترک کرد با فشاری که به دس

 انداخت و گفت: میدونی با اینایی که گفتی چه چرا اینجوری نگام میکنی  ابرویی باال– 

 پشت سرمون میزنندحرفهایی 

دادیم آش نخورده و دهن سوخته اینطوری حداقلش  نیست ما تقاص کارنکرده رو پسمهم – 

 ر عمر خودش و سرزنش میکنهاینه  برای حماقتش تا آخ

م و گفتم: به توبرای سوزوندن اون حاضر شدی به پای خودت چیزی ببندی نگاهش کرد– 

 من فقط مهرتائید بهش زدم پام بسته شده بود 

نباید خودسر اینا رو میگفتی فکر من و نکردی  زوایای صورتش و ازنظر گذراندم و - 

ئن باش به ضررت تموم نمیشه شاهین االن این حرفها رو به پدرم مگفتم: توهم مثل من  مط

و رضا ثابت میشه ما با هم نبودیم  گره ای  این بین االن به پدرم ونهو رضا و بعد بقیه میرس

تو تهمت اونا رو تائید به ابرو انداخت و گفت: من که هیچی ازحرفهای تو دستگیرم نمیشه 

اشتباه کردی خیلی  کله شق و ردی اونوقت میگی  االن باور میکنند با هم نبودیم ک

 خودخواهی حق نداشتی ازجانب من چیزی بگی 

 خیلی بهت برخورد–

 م که بخوان درموردم طور دیگه ای فکر کنند دآره برخورد من کاری نکرده بو– 

 کسی به این که کاری کردی نکردی اهمیت نمیده–

خودم که اهمیت میدم وای به حالت اگه پدرم این مزخرفات باورش بشه اونوقت من – 

 میدونم و تو

امه بدی درفتارت اآی  حواست و جمع کن حق نداری من و تهدید کنی بخوای به این – 

هم بهتره  ساکت شی چون دارن میان  کامیار فورا" به  حالت و میگیرم حاال جلوی همه

د شدم و بهش چشم دوختم سرتاپام و رخساره به صدای دائیم ازجا بلن–وخت دروبه رو چشم 
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با لبخند نگاه کرد و گفت: ما همینطوری هم باور داشتیم شماها خطایی نکردید نیازی نبود 

وخته بود انداختم و گفتم: من دودتون و خاطی جلوه بدی  نیم نگاهی به پدرم که بهم چشم خ

 چیزی جز حقیقت نگفتم

بسه دیگه  چرا میخوای همه چیز و وارونه جلوه بدی این بار مستقیم چشم دوختم – 

همه چیز وارونه هست ......نیست  خوب که دقت کنید میبینید هست با خودخواهیتون  وگفتم:

خیلی چیزا به پای ما دونفر نوشتید  کامیار که داره میره میمونه من که منم فقط دوسه ماه 

اینا رو گوش کنید من پام  اینجام بعدش شما میمونید این قوم شماهائید که باید حرف و حدیث

میشیم  دیگه هیچ وقتم به این ازش جدا ق توافقی که با کامیار کردماونطرف  طب که برسه

ری به اسم رخساره داشتید شما آینده برنمیگردم  شماها هم باید فراموش کنید دخت خراب شده

دی مطمئن بونداشتی شماحساب حرف کسی که هیچ وقت قبولش  من و نابود کردی اونم رو

هیچ وقت  اینقدر سریع من و به عقد کامیار درنمی آوردی حداقلش وگرنه کردم نمن خطایی 

رده این کارو نکردی چون ایمان داشتی من کاری نکردم این بود صبر میکردی رضا برگ

فقط خواستی به مراد دلت برسی   خیلی دلت میخواست من عروس بهترین دوستت بشم  

رسوند ولی حتی به این اهمیت ندادید ماجرا هردوی شمارو به آرزوتون  اینطور نیست این

ار میدونستی ولی یمو به کا شما حس من که ما هیچ کدوم تمایلی به ازدواج با هم نداریم 

نفست به  که میگفتی وادارم کردی تن به این کار بدم  خوشحال باش دستی دستی  دختری

کردی کاش میدونستی چقدر دلم میخواد ازتو و این جشن و  از حق طبیعیش منعنفسش بنده 

اطر خت باین آدما فرار کنم ولی اگه میبینی االن این جا نشستم بخاطر خودم یا شما نیس

 ادرا و خواهرای شما تصور کنندبدم نمیاد بر کامیاره  نمیخوام جلوی این قوم سرافکنده بشه 

امشب هرکاری بتونم میکنم تا به همه اثبات شه من  شوناین مدت سرکارگذاشته بودید

شماها هم اخماتون و باز کنید تا میتونید از امشب لذت ازخیلی وقت پیش با کامیار بودم  

میتونید مادوتا رو کنار هم ببینید حاال هم بهتره تشریف ببرید ن فقط همین یه شب ببرید  چو

هی به نگااللخصوص اون مهمان تازه وارد به محمد اشاره کردم پدرم  به مهمانهاتون برسید 

به کامیار چشم ازهم جدا بشید  اخت و گفت: راسته کامیار قرارهددائیم و بعد به کامیار ان

دوختم همش خداخدا میکردم حرفم و تائید کنه که خوشبختانه گفت: بله همینطوره پدرم به 

توخبر داشتی  دائیم سری تکان داد و گفت: باور کن منم االن دارم دائیم چشم دوخت و گفت: 

 این و میشنوم بعد روبه پسرش کرد و گفت: کامیار توکه جدی نمیگی

ن که نمیتونم به زور رخساره رو نگه دارم  خودش تمایل داره جدا چرا کامال" جدیم م– 

پدرم گفت: نمیزارم پاش و ازکشور بیرون  این کارو میکنم بشه منم به محض این که برسه 
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ارم دا ندارم من االن شوهر به اجازه شمبزاره لبخندی زدم و گفتم: ببخشید ولی من نیازی 

یست کامیار به او چشم اینطور ن مدارکم ضمیمه کردهشوهرمم این هفته رضایت نامه رو  به 

پدرم سری تکان داد و گفت: میخوای آبروم و سرش و به عالمت مثبت تکان داد –دوختم 

کار کردی مهرتائید به بی بندو باری این ببری اخمی کردم و گفتم: روزی که من و وادار به 

فی نمیکنم رسما" ازدواج کردیم بعدشم مااالن کارخالمن زدی باید فکر آبروت و میکردی 

طالق ما نمیشه بازم به شماها  کسی متوجهاینطوری آبروتون و خریدیم نگران نباشید بعدشم 

ما  که برایلطمه ای نمیخوره فقط این وسط من و کامیار شناسنامه هامون  خط خطی شده 

بدون این که  رم با دلخوری به دائیم نگاه کرد و ازما فاصله گرفت دائیممدمهم نیست  پ

کامیار نشست و به من چشم  چیزی بگه پشت سرش رفت خودم و رو صندلی انداختم 

میزغذاتون آماده قبل از این که بتونه حرفی بزنه فیلم بردار نزدیکمون شد و گفت: دوخت

 تشریف بیاریداست 

اول بلندشو  رخساره به کامیار که ایستاده بود نگاه کردم دستش و بطرفم دراز کرد– 

ازدیدن نمیخواستم دستش و بگیرم ولی نگاه شاهین منصرفم کرد دستش و گرفتم و بلند شدم 

اون میز جا خوردم تنوع غذاها خیلی بود  بدون این که نگاهش کنم گفتم: این همه ریخت و 

 پاش برای  یه شب زیاد نبود 

زدم وگفتم: نه نبود الزم بود نقشمون و بی نقص بازی کنیم نگاهش کردم و لبخندی –

اش خوشحالم تواین زمینه با هم تفاهم داریم ابرویی باال انداخت و گفت: زیاد خوشحال نب

 ممکنه منصرف بشم 

 یعنی طالقم نمیدی –

من اشتها ندارم   فیلم بردار دوربینش و پائین -هم نداد  بقاشق و بطرفم گرفت و جوابی –

آورد و گفت: عروس خانم چرا معطلی بخور دیگه فیلمتون خراب میشه ها  آقا داماد ازاول  

وقتی دستورات او به اتمام رسید سایرین برای  وباره دوربینش و جلوی چشمش گرفتد

وپرده دور  یده شددعوت شدند چندجور غذا برای من و کامیار روی میز چ صرف شام 

ه دادم و یسرم و تکجایگاه برای راحتی ما کشیده شد حتی فیلم بردار هم دیگه مزاحم نشد 

 چشمام و بستم

 نمیخوای غذا بخوری بدون این که چشمام و باز کنم گفتم: اشتها ندارم – 
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اصال" ازاین رفتارهای بچه گانه ات خوشم نمیاد  بهش خیره شدم با غضب نگاهم کرد و –

دست نزدن گفت: من دوروز بیشتر این جا نیستم حوصله این رفتارهای کودکانه تورو ندارم 

بخوای اذیتم کنی  به غذا لج بازیهات بی احترامی به منه و من این کارو بدون جواب نمیزارم 

 وقت طالقت نمیدم حاال قاشق چنگال و بطرفم گرفت و گفت: بخور لج میکنم و هیچ

لج نمیکنم گفتم اشتها ندارم حالم اصال" خوب نیست دستی روپیشانیم گذاشت و گفت: تبت -  

 که قطع شده  دیگه چته

میخوام تنها سرم درد میکنه حوصله این همه سروصدا رو ندارم میخوام ازاین جا برم – 

گفت:یک ساعت دیگه باید تحمل کنی بعدهمه میرن دنبال کارشون و  پوزخندی زد وباشم 

حاال بخور مجبورم نکن جلوی اینا  سرت داد بزنم  خندیدم و صورتم و بطرف  متنهامیشی

 دیگه ای برگردوندم 

یه بار بهت من و مسخره میکنی  با تشر نگاهش کردم و گفتم: ببین چی دارم بهت میگم –

امرونهی کن وگرنه چشم بگردونی میبینی نیستم حاال بگرد تا پیدام گفتم نه  تهدیدم کن نه 

ساکت باش و غذات و بخور من برای لجبازی باتو به خودم آسیب نمیزنم االن نه کنی پس 

حاال اشتها دارم نه حال غذا خوردن زود تمومش کن شاید بشه زود ازدست اینا فرار کرد 

فاوت سرش و پائین انداخت و گفت:هروقت اگه قرص همراهت داری یکی بده به من بی ت

خواد میتونی تنها فرار کنی چون من حاال حاالها بنه که دلت چندتا قاشق  خوردی بهت میدم 

 دلم نمیخواد  این جشن تموم بشه هنوز برنامه دارم

میخوای با من لج کنی نگاهم کرد و گفت: نه  اصال" گفتم که برنامه دارم  بلند شدم و – 

تنها به این بزمت ادامه بده خواستم برم دستم و کشید که افتادم رو صندلی با خشم گفتم: پس 

براندازم کرد و گفت:تا من غذام و تموم نکردم اجازه نداری ازاین جا بری بیرون بعدشم این 

 حاال ازکدوم میخوری بپادت جا کسی نیست که با نگاهش 

فقط بگم ممکنه  این گرسنگی نیمه  ر مایلیوطشانه ای باالانداخت و گفت: هرنمیخورم –

من توجهی درست کنه بهتره بخوری تا توانت و موقع خواب ازدست ندی  شب برات دردسر

به ضعفت نمیکنم  متحیر ازحرفی که زد بهش چشم دوختم انتظار داشتم حاال که هیچ کدوم 

 حسی بهم نداریم بی خیال امشب بشه ولی .....

بیا اینقدر زل زدی تا اینا اومدن سامیار سرش و  بخورم  به من زل نزن نمیتونم غذام و-

او پرده ازالی پرده کرد داخل و گفت:میتونم بیام  کامیار سرش و به عالمت مثبت تکان داد 
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چرا هروقت  رو باز کرد و وارد شد پشت سرشم مهیار اومد ازدیدن او لبخندی زدم  نمیدونم

 لبخندی زد و گفت: چیزی نخوردی یار هم طور شدن بار هم همانمیدیدمش شاد میشدم ای

میلی ندارم  بشقاب و برداشت و گفت: نمیشه که  هیچی نخوری مقداری غذا برام کشید و – 

برای این که  در عکس العملم بوظظرف و بطرفم گرفت کامیار دقیق نگاهم کرد انگار منت

میخوری خندید و حرصش و دربیارم ظرف و گرفتم و گفتم: دست تورو نمیشه رد کرد تو ن

؟قاشقی به دهان بردم و به کامیار چشم دوختم  خوب برنامتون چیهگفت: من حسابی خوردم 

ظرفش و کنار تصورم این بود االن باید ازعصبانیت کبود شده باشه ولی خونسرد بود 

گذاشت و گفت: حال هیچی و ندارم بهتره دیگه تمومش کنیم سامیار نگاهی به من انداخت و 

ی اینطوری که نمیشه پدرکه بهت گفت این جا رسمشون چطوریه بهتره همه چیز گفت: ول

  همونطوری پیش بره که برنامه ریزی کرده بودیم

 گفتم که حالش و ندارم ماهم همین جا میمونیم –

 چی ؟ این جا تو هتل–

آره من که شنبه باید برم بهتره همین جا بمونیم بعدش باخودشه بخواد خونه پدرش بمونه یا -

مهیار گفت: ولی تصمیم براین بود زنت بیاد خونه ما فراموش کردی خودت بیاد پیش شماها 

 که نیستی اینطوری کاری داشته باشه ماها هستیم کمکش کنیم  میخوای پشتش حرف بزنن 

ش مربوطه من نمیتونم وادارش کنم همینطوری وادار به این کار شد گفتم که به خود–

من حوصله درافتادن با این و ندارم یه وقت زبونش داره این جماعت و به آتیش میکشه 

میزنم .....با خیره شدن بهش حرفش و قطع کرد با تمسخر گفتم: توبخوای من و بزنی 

سری تکان داد و اشتم روسینه ات  جرأتش و نداری تا بخوای به خودت بیای سرت و گذ

گفت: بهتم میخوره تورچه اومده با این سرو شکل لبخندی زدم و گفتم: اینم ازسرت زیاده  

ولی مثل حاضر نبود تن به ازدواج با بچه غ کسشانس آوردی مجبورم کردن وگرنه هیچ 

یدم همون تورو بده بعد بلند شدم و گفتم: درضمن زیاد ناراحت نباش ترتیب همه چی و م

تا جنابعالی خالص شی و منم نفس راحتی  هفته اول که پام رسید به لندن ازهم جدا بشیم 

بکشم خواستم برم سامیار مقابلم ایستاد و گفت: چند لحظه نگاهش کردم و گفتم: ببخشید 

سامی جان این یک هفته با حرفهات مجبورم کردی سکوت کنم و دم نزنم ولی لطفا" دیگه 

ه چیزی نگفتم صرف احترامی بود که برات قائل بودم خواهشا" نخواه این تمومش کن اگ

  احترام ازبین بره
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گفت: همه چشمشون به این جاست  بله –رخساره به مهیار که صدام کرد نگاه کردم –

خواهش میکنم نرو  تا این جا همه چی خوب پیش رفته نزار خراب شه  سرم و انداختم پائین 

لبخندی زد وگفت: پس بشین غذا  ندارم باشه میمونم کردن چیزی و  و گفتم: من قصد خراب

منم میخورم که اشتهات باز شه اول لبخندی زدم بعد که ظرف من و برداشت شروع  و بخور

به خوردن کرد لبخندم تبدیل به خنده شد با همان دهان پر گفت:سامی تو نمیخوری فرق 

د و گرفت اونم  دستش و رد نکر برادرش فگذاشتن این غذا مزه اش بهتره بعد قاشقی بطر

غذا رو خورد صدای خنده ام بلند تر شد خودم و کنار کشیدم و گفتم: ببخشید انگار جای 

و گفت: نه جاتونم بهتره حیف شد شمارو گرفتیم بفرمائید بنشینید سامی بی تعارف نشست 

جا بشن مهیار بالفاصله مهیار باید زودتر می اومدیم کامی خودت و بکش کنار بزار بقیه هم 

به  او بدون این که نگاهم کنه خودش و کنار کشید بطرف کامیاربرد دست من و گرفت و

صدای خنده ازفکر کامیار و بقیه اومدم بیرون  م مهیار اینقدر مزه ریخت کهناچار نشست

به کل زمان فراموشم شده بود یه لحظه با صدای دائیم نگاه هامون سالن و برداشته بود 

 ازدوبرادر که تمام تالششون و برای خنداندن من میکردند گرفتم 

 بله –

 خوشحالم که شاد میبینمت  به پسراش اشاره کردم و گفتم: پسرای بی نظیری داری –

خندید و به کامیار چشم دوخت  : خودتم نظیر نداریفقط این دوتا بی نظیرن خندیدم و گفتم–

 و گفت: موقع رفتنه بلند شید 

ن جا میمونیم  دائیم نگاهی به من بعد به پسرش انداخت لحظه ای مکث کرد و بعد ما همی–

سری تکان داد و گفت: باشه هرطور خودت دوست داری فقط باید خداحافظی کنید دست 

با رفتن دائیم دوتا برادر به من چشم دوختند برای این که عصبی عروست و بگیر و بیا 

یه دور چطورید  مهیار گفت: من که موافقم  بریم با ترش بکنم  لبخندی زدم و گفتم: 

 سامیارخندید و گفت:خودت میخوای رانندگی کنی 

ایرادی داره  مهیار زود گفت: وای نه رکساره لطفا" بی خیال شو بزار کامیار بشینه و تو –

  نی توانگار توپیست داری میرولذت ببر 

پله های جایگاه و به همراه سامیار ومهیار پائین رفتم   حق با مهیاره خوب دیگه وقت رفتنه -

همونطوری میخوای  با گرفته شدن دستم به عقب برگشتم کامیار ابرویی باال انداخت و گفت:

بری بیرون به شنل تو دستش نگاهی انداختم  و دستم و جلو بردم تا بگیرم ولی نزدیکم شد و 
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ست ودستش  و کمی آورد جلو یعنی که بازوم خودش شنل و روشانه هام انداخت و بندش و ب

ماجلوتر ازبقیه ازهتل بیرون رفتیم بقیه هم پشت  بازوش گرفتم و با او همقدم شدم بگیر

یک ساعت تمام کامیار من و چرخوند بدون این که کوچکترین کالمی بینمون سرمون 

همه ده شدیم  ردوبدل بشه  بعدازیک ساعت ماشین و بطرف هتل هدایت کرد جلوی درکه پیا

وقتی پدرم درآغوشم کشید هیچ تالشی برای  بغل کردنش  خداحافظی جمع شده بودندبرای 

م حرفی نزد  وقتی با تک تک حاضران خداحافظی کردیم بطرف ورودی هتل اوهنکردم 

هتل تویه صف انتظارمون و میکشیدن مشخص بود کامیار حسابی سیبیل  مدیر رفتیم خدمه 

با ورودمون دستی زدند و تبریک گفتند یک ازخدمه مارو بطرف د هتل و چرب کرده بو

به طبقه فیلم بردار هم همراه ما وارد شد آسانسور که باز نگه داشته شده بود هدایت کرد 

مورد نظر که رسیدیم خدمه دیگری مقابل اتاق انتظارمون و میکشید جلوتر ازما فیلم بردار 

شنلم و درآورد و  و بطرف خودش برگردوند وارد شد کامیار پشت سرش درو بست و من

تهی به اتاق بزرگی میشد یه لحظه به اتاق که غرق گل بود خیره نبازوم و گرفت راهرو م

اندم بعد چشمم به تخت افتاد غنچه های رز سفیدبه روتختی قرمز رنگ جلوه خاصی م

فیلم بردار ازدورتادور اتاق فیلم گرفت بعد چندتایی هم عکس ازدونفریمون بخشیده بود 

قی البه تخت نشستم به اتگرفت موقعی که میخواست بره کامیار تا بیرون اتاق همراهیش کرد 

همه هزینه کنه خوبه به داشت بخواد این ن شده بود چشم دوختم هیچ دلیلی نتزئیقه که با سلی

با بسته شدن درخودم و جمع و جور  چه کارهایی میخواست بکنهگرنه  من عالقه نداره و

کردم نگاهم به او بود که سرکمد دیواری رفته بود   وقتی بطرفم اومد لباس خواب صورتی 

رنگی به دست داشت بطرفم گرفت و گفت: لباست و عوض کن تا من دوش بگیرم  نگاه 

بطرف کمد دیواری رفتم ولی خالی  ازش گرفته و بلند شدم بدون این که لباس و ازش بگیرم

خوب بود وقتی برنامه میریختی  آوردن لباسهای من و هم توبرنامه بود نگاهش کردم وگفتم: 

ات قرار میدادی  اومد کنارم و گفت: قراردادم بعد لباس خواب و جلوی چشمم گرفت وقتی 

د همانطور که دستاش و دورشانه ام انداخت و مرا به خود چسباندید بازم ازش نگرفتم 

تکرار حرفم باشم موقع خواب ه دستش و رو کمرم حرکت میداد گفت: خوشم نمیاد مجبور ب

زیپ لباسم و کشید و گفت: .... خواب چیز دیگه ای تنت ببینم  حاالنمیخوام جز لباس 

بعد  عوضش کن  تواالن نیازی به دوش نداری تا من میام این لباس و عوض کرده باشی

چاره ای نبود با این لباس که نمیتونستم بمونم لباس و  ذاشت و به حمام رفتلباس تو بغلم گ

وقتی میخواستم موهام و باز کنم تازه نگاهی تو آینه به خودم عوض کردم و تو کمد قراردادم 

ولی چه فایده االن باید به جای این  انداختم این همه تغییر برای خودمم غیر باور بود

ازفکرو خیال بیای تم کنارم بود سری تکان دادم و گفتم:بهتره میرغضب کسی که دوسش داش
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اقها رو باز وهام برداشتم تازه میخواستم  سنجو ازروم بیرون قسمت توهم اینطوری بود تاج

بلوز آستین حلقه ای جذب سفید رنگی که به تن داشت یدم  دکنم که کامیار و پشت سرم 

ورزیدگی سینه اش و بیشتر نمایان کرده بودشلوارشم سفید بود با خطی مشکی ندید گرفتمش  

بدون این که چیزی بگه کمک کرد موهام و باز کردم بعد بطرف تخت و کارم و ادامه دادم 

 رفت و گفت: اگه گرسنه ای بگم برات غذا بیارن

ه نیستم  رویه تخت و کنار زد و گفت:  پس بیا بخواب دیر وقته آباژور و زد و گرسن– 

تواون لباس راحت نبودم ازپائین بودن سرش استفاده کردم و زود رو برقها رو خاموش کرد 

اینقدر خسته بودم  طرف دیگه تخت دراز کشید  کامیارم تخت دراز کشیدم و روم و کشیدم

زود خوابم برد ولی طبق روال این چند وقت بازم کابوس دیدم  که نیازی به تالش نبود خیلی

این بار سامان ودیدم که بسته ای قرص به دست شاهین میداد و ازش میخواست به خورد من 

 بده بعد شاهین بطرفم اومد هرچی داد میزدم و کمک میخواستم هیچ کس نبود که کمک کنه 

ی میکرد وقتی درمیان اون دونفر اسیر شده شاهین و همراهو با صدای بلند میخندید  سامان

با تکان محکمی که خوردم جیغی زدم بودم کامیار ازپشت سر ظاهر شد و هردوروکنار زد 

و ازخواب پریدم ازدیدن کامیار که کنارم نشسته بود و مضطرب نگاهم میکرد اشکم 

ود باب دستم و گرفت و گفت: آروم باش خواب دیدی ازاین که همه اش خوسرازیر شد  

بودم که حس میکردم سامان و  یرم اینقدر ترسیدهنفس راحتی کشیدم ولی نمیتونستم آروم بگ

شاهین گوشه کناری مخفی شدن  کامیار وقتی متوجه ترسم شد خودش و بهم نزدیک تر کرد 

و دستاش و دورشانه هایم حلقه کرد سرم و به شانه های اوتکیه دادم و او درسکوت موهایم 

این رد نمیدونم چقدر ولی اینقدر درهمان حال ماند تا خواب دوباره به چشمانم آمدرا نوازش ک

بار وقتی بیدار شدم متوجه خانمی شدم اول جا خوردم ولی بعد که کمی دقت کردم متوجه 

است داشت میز و میچید وقتی من و دید لبخندی زد و گفت: صبح بخیر  شدم یکی ازخدمه

 تبریک میگم 

 صبح بخیر–

 همسرتون رفتن بیرون و گفتن زود برمیگردن چیزی الزم ندارید – 

وسائل حمامم همینطور حوله بعدازرفتن او ازروتخت بلند شدم و به حمام رفتم نه ممنون –

ا را انداختم داشتم همانطور که آب آنهحوله دیگه ای دورموهام تن پوشم اون جا آویزون بود 

با کسی  حظه رتم بود و متوجه اطرافم نبودم یه  لمیگرفتم راه میرفتم حوله کامل جلو صو

برخورد کردم بالفاصله بازوهام گرفته شد ازترس این که حتما" شاهین یا سامانه جیغی 
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تهی کنم او مرا بطرف  نمانده بود ازترس غالب چیزیکشیدم ولی صدای کامیار آرومم کرد 

 ستم و سرم بین دستهایم گرفتملبه آن نش تخت برد 

ا غضب نگاهش کردم و گفتم: برای چی مثل دزدا میری میای اخمی کرد ولی ی بخوب-

لحظه ای براندازم کرد و گفت: تو ازچی میترسی سرم و انداختم پائین و   چیزی نگفت 

توهنوز کامل خوب نشدی لباست و بپوش هیچی نگفتم همین باعث شد ازجا بلند شه و بگه 

و گفتم: اگه منظورت ازلباس همون لباس خوابه بیا صبحانه ات بخور با تشر نگاهش کردم 

من دیگه اون و نمیپوشم  زنگ بزن به رضا لباسهام و برام بیاره پشت میز نشست و بدون 

دستش را به چانه ین که نگاهم کنه گفت: لباسهات و آویزون کردم تو کمد نگاه ازاو که حاال ا

 تاپ و دامن کوتاه بود و یه پالتو فقط یهداده بود و نگاهم میکرد گرفتم و بلند شدم   اش تکیه 

این چه طرز لباس آوردنه تاپ و به همراه شلوار برداشتم و  هو شلوار این دیگه چه دیونه ای

دوباره به حمام رفتم لباسم و پوشیدم دستی به صورتم کشیدم و بیرون رفتم بی توجه به او که 

  مع کردمدرسکوت نگاهم میکرد  موهایم را با کلیبس پشت سرم ج

اگه کارت تموم شد بیااین جا  روبه روی او پشت میز  نشستم برای هردو چای ریخت و - 

میلی به صبحانه  فنجانی مقابلم گذاشت نگاهم و به میز دوخته بودم تا نگاهم با او تالقی نشه 

گرمای آن ازاسترسم کم کرد همانطور که آن را جرعه و میان دستهایم گرفتم نجان نداشتم ف

این چند وقت فکر میکردم طی این مدت تنها دیشب بود شب ورعه مینوشیدم به خواب دیج

با خوانده شدن اسمم رشته افکارم پاره شد به او که سامان و تو خواب همراه شاهین میدیدم 

 چشم دوختم 

 تصمیمت چیه–

 برای چی؟ – 

گرفتم خودمم ست فنجان و تو دمن فردا میرم کجا میخوای بمونی خونه پدرت یا پدرمن  -

 نمیدونستم چکار کنم

جا بمون اگه بخوای من هزینه  این چهارماه اقامتت و تو ایران پرداخت میکنم همین  – 

اگه تو هتل راحت تری ازنظر من مشکلی نداره میتونی همین جا –دوباره بهش چشم دوختم 

بمونی ولی بهتره بری پیش پدرمن با وجود سامی و مهیار  مشکلی نخواهی نداشت کاری 

باز بسته به تصمیم خودت تا امشب فکرهات و بکن هم داشته باشی اون دونفر کمکت میکنند 
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ی دیشبت تصور کنم این چندوقت حسابی لحظه ای سکوت کرد و بعد ادامه داد بخاطر حرفها

 دردسر داری

ازچی حرف میزنی دوباره بهم چشم دوخت و گفت: جریان اومدنت و طالقی که مطرح – 

 کردی پدرت و پدرمن و به تکاپو انداخته

 هیچ کدوم نمیتونن کاری بکنند دیگه دست اونا نیست – 

کاری میکنه که تو نتونی ازایران بله چون این و میدونن به تکاپو افتادن پدرت میگفت هر–

 باید فکر دیگه ای کرد حاالقصد داری بیای لندن خارج بشی 

معلومه که میام من این همه تالش نکردم که زحمتهام و به راحتی به باد بدم خودم میدونم –

 چکار کنم بی خیال من بشن

 مثال"؟ – 

 چندروز که بگذره میگم بی خیال رفتن شدم توقراره برگردی -

 نشدنیه پدرم میدونه من این جا برنمیگردم–

 کاری میکنم باور کنند فقط توباید حرفهام و تائید کنی-

.........حرفش و بریدم و گفتم: میخوای چکار کنی رخساره من نمیخوام خانواده ام – 

روحیاتت مثل دختراس نترس  نمیزارم خانواده ات دررابطه با تو فکر دیگه ای بکنن توفقط 

میگی رخساره بی خیال اومدن شده و گفته من باید برگردم منم بعدازاتمام درسم برمیگردم 

 رسهیتشون بهم نمسددیگه همین تا اونا بیان بفهمن من از ایران خارج شدم 

 فقط برای درس میخوای بیای یا تصمیم دیگه ای هم داری – 

کارها رو انجام میدم که رسیدی زیاد  سرش و تکانی داد و گفت:مناول طالق بعد درس –

 خوب یه چیزی بخور بلند شو که باید بریم معطل نشی 

 کجا؟–

 درتیم شام خونه پدرمن ناهار خونه پ- 

 خودت بروترجیح میدم تنها بمونم من نمیام حوصله هیچ جا رو ندارم -
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نمیرم چون منم تمایلی به رفتن ندارم فقط صرف اسراری که مادرت داشت گفتم بهت بگم – 

 فقط بهشون خبر بده که نمیری 

 ت خبر بدیدمن با اونا حرف نمیزنم دلت خواست میتونی خو–

باشه خبر میدم من بیرون کار دارم تا قبل از ناهار برمیگردم  میگم نیم ساعت دیگه برای – 

حتی سرم و بلند نکردم نگاهش کنم  جمع کردن میز بیان تااون موقع صبحانه ات و تموم کن 

وقتی دربسته شد نفس راحتی کشیدم وقتی هست راه نفسم گرفته میشد سنگینی نگاهش 

سوزوند درعین این که حضورش قوت قلبی برام بود و ازبودنش تامغزو استخوانم و می

احساس امنیت میکردم ولی ازش میترسیدم جذبه خاصی داشت که ناخودآگاه من و وادار به 

ز انداختم احساس گرسنگی میکردم ازنبودش استفاده کردم و یعت میکرد نگاهی به ماطا

د سرم و با دیدن مجله ای که تو کشو که اومتا وقتی صبحانه ام و کامل خوردم و بلند شدم 

با سالمی که کرد ناچار شدم بود گرم کردم راس یک اول ضربه ای به درخورد بعد باز شد 

شکالتی رنگی برای دادن جوابش بهش چشم بدوزم  سرتاپاش و ازنظر گذراندم کت شلوار 

مش همیشه به تن داشت طی این چند وقت فقط دیشب و امروز بود که تولباس رسمی میدید

تیپ اسپرت میزد نگاهم و دوباره به مجله دوختم او دوباره بطرف دررفت با خودم گفتم یا 

تباه فکر کرده بودم مانتوم و بطرفم طرفم برگشت دیدم اشتی بره بیرون وقمیره سرویس یا می

رو ساعت فتم من جایی نمیرم مگه نگگرفت و گفت: حاضر شو مجله رو بستم و گفتم: 

گفت: وقت ناهاره بلند شو با این که صبحانه ام و کامل خورده بودم ولی دستش زد و 

 صش ودربیارم ست حراحساس گرسنگی میکردم ولی دلمم میخوا

با اخالقی که ازش سراغ داشتم باید عصبی میشدولی نشد من اشتها ندارم خودت تنها برو –

چی میخوری صفحه دیگه حاال چون روبه روم نشست و گفت: منم نمیرم میگم بیارن این جا 

گوشی  برداشت سفارش غذایی و داد که من متوجه ای و ورق زدم و گفتم: من اشتها ندارم 

نشدم چی بود بعضی وقتها از یه اصطالحاتی استفاده میکرد که مفهومش ودرست متوجه 

سفارش و آوردند نگاهی به غذاهای سفارشی او انداختم و سری تکان دادم  دیکربع بعنمیشدم 

عصبی ازجا بلند شد بی اهمیت به او که گفت : بشین همین جا لبه تخت نشستم و بلند شدم 

اومد ازبازوم گرفت و بلند کرد همانطور که با دودست من و محکم نگه داشته بود سرش و 

ری نداره ی مثل تو برای من هیچ کاشرام کردن دختر سرکآورد نزدیک صورتم و گفت:

خاصی به تو داره نمیخوام اذیتت کنم حاال بشین سر میز تا عالقه که ولی بخاطر پدرم 

یا  ,مهمانی رفتن نم و نداری چه میخواد وقت غذا ,زمانی که زن منی هیج جا حق تنها گذاشت

گفتم:  سرم و بطرف دیگه ای چرخوندم و یدخواب باشه تکان محکمی بهم داد و گفت : فهمی
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تحمل دیدنت و ندارم ازت چون میتونم برعکس تو که میتونی خوب ظاهرسازی کنی من ن

خوشم نمیاد وقتی هستی راه نفسم گرفته میشه ترجیح میدم نبینمت تامادامی که ازهم جدا 

چون نه موقع غذا نه برای مهمانی رفتن نه خواب تمایل کاری نداشته باش   نشدیم با من

داد و گفت: که  سری تکانحتی وقتی نگاهت و میبینم حالم بد میشه ندارم همراهیت کنم 

اینطور پس تو نمیخوای دست ازرفتارهای کودکانه ات برداری باشه منم میشم مثل خودت 

بعدشم پیراهنش و اول با خودم گفتم چون میخواد غذا بخوره میخواد کتش و ازتنش درآورد 

راحت باشه لباساش و درآورد ولی وقتی بطرف من اومد تازه فهمیدم قصدش چیه خودم و به 

وبا هراس به او چشم دوختم آروم کنارم قرار گرفت  نگاهش و رو ی تخت چسباندم انتها

اندامم حرکتی داد و گفت: حاال که خودت رو تخت نشستی یعنی طالب چیز دیگه ای هستی 

 نم مخالفتی ندارم م

بقدری قرار داد و گفت: وگرنه چی؟ دستش و رو صورتمدستت به من نخوره وگرنه ......-–

هش چشم دوختم درست بکه جرأت نمیکردم مستقیم نگاهش کنم  یجمله رو گفت منن آروم ای

مثل صداش آروم بود نگاهش و رو صورتم رقصاند و گفت: پس چرا ساکت شدی وگرنه 

کردم بخواد این من و بطرف خودش کشوند تصورشم نمی....وقتی دید باز چیزی نگفتم چی 

باید حرکتی چیزی من ر دختر سرکشی مثل درعجب بودم به قول کامیا کارو بکنه ازخودم

آخرسرهم همانطور که من و میکرد ولی انگار دهنم قفل شده بود و او ازهمین استفاده کرد  

 فاق میتونستی هرکاری دلت میخواد تامیان بازوانش گرفته بود کنار گوشم گفت: تاقبل از این 

بفهمونم دیگه دوران  بکنی و هرجور دلت میخواد حرف بزنی این کارو کردم تا بهت

سرعقل بیای و تصمیمات بچه گانه رو کنار بزاری طی این مدتی که تجردت تموم شده باید 

کی یمن نیستم میری پیش پدرم و ازاون جا تکون نمیخوری دلم نمیخواد پات خونه پدرت یا

ان هستند که بخو جایی بخوای بری کاری داشته باشی مهیار و سامیار میلت بزاری ازاون فا

فکر نکنی دارم زندانیت میکنم نه امروز با پدرت درگیر شدم ازش دورباشی بهتره  ببرنت 

من نمیتونم بمونم درسم کارم زندگیم همه  یاون داشت من و وادار میکرد همین جا بمونم  ول

تمایلی هم به بودن این جا ندارم من این هفته پیگیر کارهای توهم بودم سفارت اون جاست 

کارهات و داره انجام میده حاال که فهمیدن متاهلی  راحت با رفتنت موافقت خودش همه 

بهتره نقشه خودت و پیش   میای پیش منکردند خیلی زودتر ازاونی که فکرش و کنی 

خوای بیای بهتره ادعا کن ازآمدن پشیمون شدی تا دست ازسرت یبگیری کسی نفهمه توم

حاال  کارهات و انجام بدی اونا ازهمه چیز خبر دارنبردارن مهیار و سامیار کمکت میکنند 

د گرسنه شده باشی سری به عالمت نه تکان دادم ابرویی بخور بایهم دیگه بلند شو غذات 

دراز کشیدن  دار به باشه و بعد دوباره من و واباال انداخت و گفت: که هنوز گرسنه نیستی 
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داشته بودم تا برنگردونم اوهم که به سختی جلوی خودم و نگه کرد داشتم بیهوش میشدم 

 چی بازم اشتها نداری چشمان المتوجه حالم شده بود دستش و تو موهام فرو برد و گفت: حا

پس گرسنه ای بلند شو  که غذاها سرد شده  هش دوختم  لبخندی زد و گفت: خیس اشکم و ب

استیک مقابلم خودشم کنارم نشست و تکه ای   زرو تخت بلند کرد و بطرف میز بردمن و ا

دم گفت: همه توانم و گرفتی دختر  خوبه بخور وقتی دید دستی بهش نز گذاشت و گفت: برات

ت میخواد که.......با نگاهی که بهش انداختم حرفش و برید لدیگه حال ندارم هنوزم د

دستش و کنار زدم دستمالی بطرفم گرفت و گفت:حاال چرا گریه میکنی من که اذیتت نکردم 

زیر دوش آب داغ ایستادم دلم میخواست شدم با عجله خودم و تو حمام انداختم و بلند 

میشدم  ولی حیف که نه  میکندم و برای همیشه ازشرش خالصکلکش میتونستم همین جا 

نمیدونم چرا وقتی حرف میزد ناخوداگاه زبونم بند می اومد  مقابلهم نه تاب اشتتوانش و د

حتی جرأتش ونداشتم مستقیم بهش خیره بشم چیزی تو  قدرت هرکاری ازم سلب میشد

حال آرامشی که تو نگاهشه که هم من و میترسوند هم وادار به اطاعتم میکرد درعین 

صداش بود خیلی زود استرسم و ازبین میبرد شاید همین باعث میشد که دربرابرش مقاومت 

 ه ای که به درخورد رشته افکارم پاره شد باضربنکنم 

 جوابی بهش ندادم  رخساره–

 زم چیزی نگفتم؟ باحالت خوبه–

دی  میام تو همون حموم .......داد زدم دست ازسر من بردار به تو زجوابم و نببین اگه با– 

 یا نه چه که خوبم

ازلجم نیم  نمون برات خوب نیست ی خوب زود بیا بیرون زیاد زیرآبپس خوبی خیل– 

نگاهی توکمد یز جمع شده بود خودشم تو اتاق نبود ساعت تو حمام موندم وقتی بیرون رفتم م

لباسی پوشیدم و رو تخت دراز  دانداختم یه ساک بود  خوشبختانه همه چی برام آورده بو

چند وقت که حضور کسی و کنارم حس کردم دوباره ترس این  ه بودبردتازه  خوابم  کشیدم

که دوتا دست پرتوان ازپشت سر چیره شد و ناخودآگاه جیغی کشیدم میخواستم فرار کنم بهم 

 به گوشم رسید  یدایصله صبالفا من و محکم گرفت

کامیار بود به او که مضطرب نگاهم میکرد چشم دوختم بازم نتونستم نترس رخساره منم –

 خودم کنترل کنم و زدم زیر گریه 
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معذرت میخوام قصد ترساندنت و نداشتم دستاش و دورشانه ام حلقه کرد و من بدون –

و او درسکوت موهایم را نوازش کرد خیلی زود   مخالفتی خودم و به سینه اش چسباندم

خودشم خواب بود لحظه سرم رو دست کامیار بود  خواب بهم چیره شد وقتی چشم باز کردم

اولین مالقاتمون افتادم که بعد از دیدنش هرکاری  دای چهره مردانه اش و ازنظر گذراندم یا

همون آدم میشه شوهرم رم دور نمیشد ازکجا میدونستم خیلی زود میکردم چهره اش ازنظ

تمام این اتفاقهایی شاید اگه نوع آشنائیمون اونطوری نبود االن تا این اندازه ازش بیزار نبودم 

با ه فقط مصببش اینه اگه نیومده بود هیچ وقت شاهین به لجبازی دکه برای من افتا

من مجبور به تحمل این نبودم خداروشکر که داره میره دست به اون کار نمیزد و االن کامیار

نباید منتظر وگرنه معلوم نیست میخواستم چطور ازدست اون و خواسته  هاش فرار کنم 

خودم پیگیر بمونم تا اون کاری کنه باید بدون این که برادراش یا کس دیگه ای متوجه بشه 

سرم و آروم از رو دستش کنم کارای طالق بشم تا وقتی رفتم مجبور نشم مدتی تحملش 

تازه مانتوم پوشیده بودم که صدای کامیار تکونم داد با ترس به پشت بلند شدم برداشتم  و 

حوصله رو به آینه ایستادم و گفتم: سرم نگاه کردم  اومد جلو گفت:پرسیدم کجا داری میری 

 ام سر رفته میرم کمی قدم بزنم 

قدم زدن برای تو خوب نیست با تشر بطرفش برگشتم و گفتم: اینقدر به من نگو چی برام –

خوبه چی خوب نیست من بچه نیستم که یکی مثل تو بخواد بهم بگه چکار کنم چکار نکنم 

اره ازبرابر دن مکیفم و برداشتم و گفتم: پس خودت و خسته نکن چون حرفهات ارزشی برا

پشت هتل محوطه زیبایی قرار  داشت که رون رفتم و درو کوبیدم بیگذشتم نگاه خونسرد او 

محو زیبایی اون جا  وچندان کرده بوددبرفهای نشسته روی درختان سرو زیبایی اون جا رو 

از نیم  دشده بودم و به کل ازمحیط اطرافم قافل بودم دورترین صندلی و انتخاب کردم  و بع

چنان نگاهم به اطراف بود با انداخته شدن چیزی روی آن نشستم ولی هم ,ساعتی پیاده روی

 متعجب شدم روی دوشم به خودآمدم و با ترس به پشت سرم نگاه کردم ازدیدن سامیار 

مزاحم خلوتت شدم  کنارم نشست و گفت:برای قدم زدن  زمان خوبی و انتخاب نکردی  -

م انداخته بود برداشتم هوا خیلی سرده و تو هم لباس مناسبی نپوشیدی کتش و که رو شانه های

 و گفتم: خودم نپوشیدم چون گرممه کت و ازم گرفت و نگاهش و بطرف دیگه ای دوخت

 ازجشن راضی بودی – 
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اشت اینقدر برای یه ازدواج سوری بخواد هزینه کنه  دآره جشن خوبی بود ولی دلیلی ن–

بی معطلی گفتم: آره من تحمل برادرت و قراره ازهم جدا بشید  نگاهم کرد و گفت: واقعا"

  ندارم اونم مثل من بهتره همدیگر و آزار ندیم 

ی زدم و دفکر میکردم حاال که با هم ازدواج کردید سعی میکنید با هم کنار بیاید پوزخن-

رجور دلش رت الل بشم تا هدگفتم: منظورت ازکنار اومدن  این نیست که دربرابر برا

ساره کامی اصال"  آدمی نیست که تحیر نگاهم کرد و گفت: رخن  ممیخواد عذابم بده ها

اون بخاطر این  و چون نمیشناسی اینطوری فکر میکنیبخواد طرفش و عذاب بده تو اون 

که تو  جلوی فامیلت سرشکسته نشی تمام تالشش و کرد تا جشن درخور آبروی خودت و 

 گی خانواده ات برگزار شه چطور میتونی این و درموردش ب

میل من بکشه وگرنه بخاطر است برتری خودش و به رخ پسرای فااون با این کار فقط خو- 

من این کارو نکرد خودتم میدونی برادرت  هیچ چیزی و با غرورش تعویض نمیکنه حفظ 

اگه غیر از این بود دیشب سعی در خودنمایی برابر غرورش دردرجه اول اهمیت قرارداره 

 شاهین و شهاب و نمیکرد

اری برای همینه اون ازخودنمایی و داشتباهت همین جاست میگم هیچ شناختی روکامی ن– 

به درستیش ایمان داره اون فقط بخاطر تو اهر بیزاره یا کاری انجام نمیده یا اگه انجام داد ظت

این جشن و برگزار کرد میدونستی پدرت فقط قصد داشت تو خونه ما یه جشن ساده بعنوان 

 م دگزار کنه سری به عالمت نه تکان دانامزدیتون بر

ه برگزار کنند تا فامیلت بدونن که تو عقد دیه جشن خیلی سا دآره پدرت ازپدرم خواسته بو–

میار زیربار نرفت همین پدرت و خشمگین تر کرد هرکاری هم تونست ی اما کاکامی شد

و برگزار میکنم بعد کرد تا مانع کامیار بشه  ولی کامیار گفت حاال که قراره برم عروسی 

و باید بیاد  میرم اینطوری نمیتونید مانع اومدنش بشید دیگه همه میدونن رخساره زن منه

کامی فقط برای این که تو بتونی راحت ازکشور خارج شی این  جایی که شوهرش هست

جشنم به خود من گفت نمیزارم کاراونا و درخواست پدرش برای یه درابطه باکارو کرد 

درخور آبروش براش جشن و بکاهه  هجمع داشتقبال" تو اون اون که ازاحترامی  جشن ساده

چون من ناخواسته مسیر زندگیش و تغییر دادم خودمم خالصش میکنم  نگاهم برگزار میکنم 

کاش هیچ وقت اون روز لعنتی من و کامیار با هم روبه رو نشده و به میز دوختم و گفتم: 

آهی اون ازقصد باعث شد زندگی من دچار تحول بشه بودیم برعکس اون من که میگم 

 م که سکوت و شکستم دسکوت کردم بعدازچند دقیقه سکوت من بو وکشیدم 
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 با برادرت کار داشتی اومدی این جا لبخندی زد و گفت:اومده بودیم شماها رو ببینیم–

 اومده بودید– 

 این جا  پیش تو آره با مهیار اومدم اون پیش کامیار تو الویه و منم اومدم -

 ازکجا فهمیدی من اینجام –

 میای بریم پیششون یا میخوای همین جا الازکامی  پشت سرت اومده ببینه کجا میری حا–

وبه روی هم با هم به الوی رفتیم هردو ر ببینممیخوام مهیار و میامبشینی بلند شدم و گفتم: نه 

کردند چون روبه رو نشسته بود اول متوجه من شد با دیدنم نشسته بودند و صحبت می

 لبخندی زد و ازجا بلند شد باهاش دست دادم وحالش و پرسیدم 

زیاد سرحال نمیای خندیدم و گفتم: االن که تو رو دیدم  خوب شدم  چی  بنظر ومن خوبم ت–

این جا باهم بودیم   قبل از اومدن بهت:کنارش نشستم و گفتم: چه خبر از مجده اونم خندید وگف

 خیلی دلش میخواد ببینت  میگفت یکی ازدوستان مشترکتون برات پیغام فرستاده  

 دوست مشترک ! نگفت کی هست؟ شانه ای باال انداخت و گفت: نه به من چیزی نگفت-

 گفتم: آره میام   خوری شب همین جا باهاش قرار گذاشتم تو که میای با ما شام ب یابر

تها نداشتی  نیم نگاهی به کامی ه صبحانه خوردی نه ناهار  گویا اشار شنیدم نخوبه ازکامی-

ک میکنی  یرمش اززندگی سیر میشم اشتهام و تحرت که میبیندانداختم وگفتم: توبرعکس برا

 امل غذات و بخوری یشینم تاکخندید و گفت:خوبه پس ازاین به بعد سر هروعده کنارت م

 قت مطمئنا" اضافه وزن میارم اونوتم: خوبه درمیان خنده گف

میار که لبخند به لب داشت و نشونت میدیم گوشتت میریزه به سا نداره دوباره شاهینایراد –

این که من بتونم چیزی بگم کامیار نگاهی  نگاه کردم کنایه اش حسابی عصبیم کرد قبل از

بهش انداخت که باعث شد سامیار بگه منظوری نداشتم همینطوری گفتم سری تکان دادم و 

ازجا بلند شدم و روبه مهیار گفتم : خوشحال شدم دیدمت گفتم: خوب متوجه منظورت شدم 

 خواستم برم که گفت: صبر کن رکساره  بطرفش برگشتم 

 پابرجاست قرار امشب که –

فورا" به اتاق رفتم بدون این که لباسم و عوض کنم  خودت و مژده باشید آره اگه فقط –

سامیار به این طریق خواست به من  گوشه ای ازتخت نشستم و سرم و روزانوهام قراردادم

که تن به این ازدواج داده اتفاق اون روز سعی کردم لطفت کرده بفهمونه کامیار درحقت 
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با موقع رسیده بود حتی گوشه ای ازلباسمم پاره نشده بودرم خداروشکر کامیار به بخاطرم بیا

دردی که زیر دلم پیچید ازفکر بیرون اومدم بلند شدم لباسم و عوض کردم و رو تخت دراز 

کشیدم  تازه روم و کشیده بودم که کامیار وارد اتاق شد و کنارم نشست و صدام زد بدون این 

 گفتم: بله  که چشمام و باز کنم

  اشتدن  بجای سامیار ازت معذرت میخوام منظوری–

 حرفهای اون اهمیتی برام نداره –

 حالت خوب نیست؟ –

 چرا خوبم -

سری تکان داد و  ولی رنگت خیلی پریده نکنه .......چشمام و باز کردم و بهش چشم دوختم 

گفت: بهت گفتم پیاده روی برات خوب نیست ولی حرف توسر توی کله شق نمیره  بلند شد 

که برگشت  لیوانی بطرفم گرفت و گفت:  دو ازاتاق بیرون رفت تقریبا" یکربعی گذشته بو

اختم : چی هست ازبازوم گرفت و مجبورم دبخور آرومت میکنه نگاهی به داخل لیوان ان

 نمشینکرد ب

طعم فت باهاش و نداشتم  لبگیرش دردت و آروم میکنه  اینقدر دردم شدید بود که حال مخا-

عسل به خوبی مشخص بود ولی نفمیدم باقی محتویاتش چیه  تا آخرش خوردم  و دوباره رو 

شد و  ی پلکهام هرچی بود که خیلی زود دردم و آروم کرد و باعث سنگین تخت دراز کشیدم

ار وقتی بیدار شدم هوا تاریک شده بود خبری هم ازدرد دوسه ساعت پیش خوابم برد این ب

 بهتریو مجله ای و ورق میزد با دیدنم گفت:  دنبود کامیار پشت میز نشسته بو

 به عالمت مثبت تکان دادم سری -

اون شب به همراه کامیار به  خوبه بلند شو حاضر شو تا نیم ساعت دیگه مهیار میرسه–

صبح طبق قراری که شب قبل رستوران هتل رفتیم و با مهیار و مژده ساعتی  و گذراندیم 

با مهیار گذاشته بودیم اومد به هتل کامیار ازقبل چمدانش و تو ماشین گذاشته بود اول 

رفتنا به نمیخواستم به فرودگاه برم ولی وقتی مهیار ازم درخواست کرد حرفش و پذیرفتم 

فرودگاه خودکامیار رانندگی کرد و ازمهیار خواست موقع برگشت خودش پشت فرمان بشینه 

تو فرودگاه  موقع رفتن  کنار برادرش قرار گرفت و لحظه ای آروم با او به صحبت گذراند 

بعد به من چشم دوخت و گفت: با مهیار برو خونه پدرم  و.....حرفش و بریدم و گفتم: اون 
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بعد بدون لحظه ای نگاهم کرد و بعد گفت: میل خودته هرکار دوست داری بکن  مجا نمیر

 این که حرف دیگه ای بزنه  ازمون فاصله گرفت 

چه خداحافظی گرمی بود به مهیار نگاه کردم داشت میخندید چهره خندانش من و از فکر –

شدی خندید و لبخندی زدم و گفتم:ازحرارت گرمی خداحافظی ما اینقدر سرخ بیرون آورد 

ه عالمت مثبت تکان دادم اون روز ناهار و با مهیار سری ب گفت: آره کباب شدم بریم

خوردم بعدبه اسرارخودم من و به خونه رسوند رضا و رعنا هم اون جا بودند سالم سردی 

م که پدرم صدام زد بدون این که برگردم دنرفته بو پله کردم و بطرف اتاقم رفتم هنوز چند تا

 بفرمائید  گفتم:

 پسره رفت ؟–

بله رفت  بعد بهش چشم دوختم و گفتم:ولی بهتره تمام تالشتون و بکنید برگردونیتش  چون –

اگه من پام به اون جا برسه من و زنده نمیزاره چشماش و تنگ کرد و گفت: متوجه نمیشم 

ای این که چیزی چرا باید این کارو بکنه  ازپله ها پائین رفتم و روبه روش ایستام و گفتم: بر

توجه اید که چی میگم سری به عالمت نه تکان داد پوزخندی زدم و که نباید میدیدم و دیده

 گفتم: واقعا" نمیدونید منظورم چیه 

 نه نمیدونم بگو ببینم چی میخوای بگی –

چیز خاصی نمیخوام بگم به دوست عزیزتون بگید رخساره گفت من پشیمون شدم ازکشور –

بخاطر کار شاهین و اجبارش پسرش برگرده ایران  هی دلش میخواد میتونخارج نمیشم خیل

برای ازدواج با من تهدیدم کرد وای که بین شماها گیر کردم نمیدونم چه غلطی باید بکنم اون 

 اسم خودت و پدرگذاشتی و دستی دستی باعث بدبختیم شدیشمااز پسر نامرد برادرت اینم از

امیار جلوی چشمش چی دیده ولی وادارش کردی با من با علم به این که متوجه شدی ک

تحمل این و نداشت که یه دختر دست خورده بشه زنش حاال اگه متوجه  اون ازدواج کنه

بزنن پام و ازایران بیرون  محرفهای من شدی با دوستت صحبت کن چون من و اگه دارم

و همه چیزو هم میزنم چون دلم نمیخواد زیر دست کسی برم که  م قید درس و دانشگاهارنمیز

قصد داره شکنجه ام کنه  ازحاال تا زمانی که اون پسره به ایران برنگشته نه میخوام 

ببینمتون نه باهاتون حرف بزنم   پشتم و کردم و ازپله ها باال رفتم وقتی حرف میزدم  پدرم 

ستاش گرفته بود  نه چشمای پراشک مادرم رضا هم سرش و بین دچشماش پراشک شده بود 

نه پدرم هیچ کدوم اذیتم نکرد تنها حال رضا بود که دلم و سوزوند  همین باعث شد پشت 

دراتاق رو زمین  بشینم و با صدای بلند بزنم زیرگریه توجهی به ضربه های که به 
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ال رحروزها پشت سرهم دکردم نپشت درشیشه ای دیدم   درمیخوردحتی وقتی رضا رو

سپری شدن بود بدون این که من با کسی حرف بزنم یا ازحصارم بیرون برم دوماه به این 

سه بار کامیار تماس گرفته بود و چیزهایی راجع به کارهام گفته بود ولی من  طریق گذشت

تنها گوش داده بودم و اوهم بعدازرساندن خبر ناچار شده بود تماس و قطع کنه دوماه عذاب 

دچار کابوس میشدم به هرجان کندنی بود تمام شد اون روز تازه ازخواب بیدار  آور که شبها

که طی تماسی که ازجانب مهیار شد با خبر شدم که بلیطم برای هفته دیگه صادر شده بودم 

و من فقط همین یک هفته رو وقت دارم کارهام و انجام بدم اصال" فکر نمیکردم اینقدر  شده 

برای  من رس شده بودند مثلدانشجوی دیگه که درهمین رشته  بو دوتا بلیطزود عازم بشم 

صادر شده بود شب قبل از پرواز وسائلم و تو چمدان قرار دادم قبلشم تمام  همین تاریخ 

ای که پدربه  پولی که طی اون چند وقت داشتم به حساب کامیار واریز کرده بودم حتی خونه

صبح طبق معمول اون و هم واریز کرده بودم و پول  فروختمبه کمک مهیار دنامم زده بو

همیشه پدرم سرکار رفته بود و مادرمم همراه خاله ام برای خرید رفته بودن بیرون  چمدان 

 رم با دیدنم گفت:کجا تشریف میبریدو بیرون بردم  اک

 میرم مسافرت– 

 پدرو مادرتون میدونند – 

م فقط بهشون بگو بلند نشن بیان ندارآره بهشون گفتم دارم میرم شمال حوصله این جا رو –

 ن میخوام تنها باشم اون جا چو

 کاش زودتر گفته بودید چیزی برای تو راهتون درست میکردم–

 من دیگه داره دیرم میشه نیازی نیست سر راه رستوران زیاده  – 

 رخساره خانم تنها میرید–

اده دائیم خبر ندن  نمیخوام و به خانوخوام تنها باشم به پدرو مادرم بگآره گفتم که می– 

 مجبور شم اون جا هم بهشون جواب پس بدم 

 چشم خانم مراقب خودتون باشید با ماشین خودتون میرید دیگه –

آره خداحافظ چمدان و تو ماشین گذاشتم و بیرون رفتم باچندتا خونه فاصله ماشین و پارک –

چمدان و برداشت و به منم گفت  ه شدم مهیار ازقبل انتظارم و میکشید  فورا"دکردم و پیا
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شتیم توکافی شاپ فرودگاه نشستیم  و قهوه وقت دابشینم طی مسیر درسکوت سپری شد چون 

 ای سفارش دادیم 

 رکساره میخوام یه چیزی بگم که تاحاال بهت نگفتم بهش چشم دوختم–

و پسر با این که خیلی مهربون خوبه قبل از این که بری یکم راجع به کامیار بدونی – 

آرومیه ولی فوق العاده مقرراتیه همه کارهاش و ازرو برنامه انجام میده همیشه یه برنامه به 

یخچالش میزنه اون موقع ها ماهاهم ناچار بودیم ازاون تبعیت کنیم  هرچیزی و میتونه تحمل 

کنه ولی  بی نظمی و نا دیده گرفتن مقرراتش و نه سعی کن  توهم باهاش هم سو بشی برای 

 ودت میگم  لبخندی زدم و گفتم:ما قرار نیست با هم زندگی کنیم نمیخواد نگران باشیخ

 واقعا" قصدتون اینه ازهم جدا بشید سرم و به عالمت مثبت تکان دادم– 

کاش یکم بهم فرصت میدادید شمادوتا خیلی بهم شبیهید خندیدم و گفتم: آره البته فقط – 

 ظاهرمون 

ما جای و این برای مه ه ست شما دوتا خیلی چیزاتون مثلنه رکساره فقط ظاهرتون نی–

ودیم همش ازتو بچون همون موقعی که هنوز به ایران نیومده تعجب داره البته به جز پدرم 

حرف میزد وقتی مادرم ازش میپرسید اخالقش چه جوریه میگفت با پسر خودت مو نمیزنه 

تازه طی این مدت که باهات درتماس بودم متوجه شدم که حق با پدرمه شمادوتا اگه باهم 

باشید زندگی خوبی میتونید بسازید البته من اصال" قصد دخالت ندارم فقط میخوام بدونی اگه  

آروم باشی و به حرفش گوش کنی کامیار ایده آلترین پسریه که میتونی پیدا کنی بازم 

بهتره دیگه بریم میترسم هواپیما بپره جا بمونی لبخندی زدم و بلند شدم خودتون میدونید 

گفت: اگه ایرادی نداره باهم درتماس باشیم میخوام بدونم چکار میکنید موقع خداحافظی 

 کامیار خیلی توداره حرفی نمیزنه

تکان داد و گفت: کاری  حتما" ازتم ممنونم طی این مدت خیلی بهت زحمت دادم سری– 

وقتی امیدوارم موفق بشی دستش و فشردم و ازش فاصله گرفتم مراقب خودت باش  م نکرد

ازاین که  سوار شدم همون جا با دوتا دانشجوی عازمی آشنا شدم هردو پسرای جوونی بودند

تواین مسافرت همینطور دانشگاهی که میخواستم برم تنها نبودم خوشحال بودم بعدمسافت و 

ا که مدام پیرامون درسمون صحبت میکردند حس نکردم ولی تدوبخاطر همکالمی با اون 

 همین که  هواپیما به زمین نشست ترس محسوسی من و فرا گرفت
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کاشانی یکی ازاون دانشجو ها که این و پرسید نگاه کردم و حالتون خوبه خانم پارسا به – 

 گفتم: بله خوبم 

 ببخشید میپرسم این جا کسی و دارید–

گفت: شما متاهلی یکنه مثبت تکان دادم و گفتم: همسرم این جا زندگی مسرم و به عالمت –

 بله –

همون پس میگم اولش تعجب کردم چطور با بورس یه دختر موافقت کردن پس شما –

 خواید کمکتان کنم قل این جا تنها نیستید میمتاهلی خوب براتون خیلی خوبه حدا

هرسه تا قسمت نه ممنونم خودم میتونم دسته چمدان و به دست گرفتم و به راه افتادم –

خروجی با هم رفتیم یه لحظه با شنیدن اسمم درجا میخکوب شدم اون دوتا هم به جایی که 

ینهاش کوتاه بود ولی تسوشیده بود آمن نگاه میکردم چشم دوختند کامیار بلوز شلوار مشکی پ

 زده بود  همون یه مقدارم تا

 شماها چقدر شبیه همید برادرتونن–

 خیر همسرم هستند– 

کامیار  برعکس تصورم اومد جلو و دستش بطرفم دراز کرد به ناچار پیش اونا مجبور  – 

ورتم و بوسید و به شدم باهاش دست بدم ولی او به همین اکتفا نکرد و مقابل اونا یطرف ص

بعد به اون دوتا اشاره کرد و گفت: معرفی ت و خوش آمد گفزبان خودش حالم و جویا شد 

 نمیکنی 

ایشون آقای کاشانی وایشونم آقای رستمی هردو ازدانشجوهایی هستند که مثل من بورس - 

و خوش و بشی کرد انتظار این رفتار و اونم از کامیار نداشتم   شدند با هردو دست داد

دست دیگه اشم بازوم و گرفت و بعدازاحوال پرسی با اونها چمدان و ازدست من گرفت با 

برای اون دونفر ماشین فرستاده بودند منم همراه کامیار   گفت: باید خسته باشی دیگه بریم

ومدنت مطلع نشد بدون این که و بحرکت درآورد گفت: کسی که ازا وقتی ماشینرفتم 

ی چیزی ولبهم انداخت نکاهش کنم گفتم: نه تصورمم این بود توهم خبر نداری نیم نگاهی 

بی تفاوت به نگاه های هرازگاهش به آسمون ابری چشم  باقی راه درسکوت سپری شدنگفت 

دوخته بودم و تو دنیای دیگه ای سیر میکردم با نگه داشته شدن ماشین ازفکر بیرون اومدم 

او ماشین ووارد پارکینگ آسمان خراشی کرد  و بعدازپارک آن  پیاده شد و چمدان را 
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برداشت و دست مرا هم گرفت و پشت سر خود کشاند  به طبقه سی و سوم یعنی آخرین 

واحد درواحدش و باز کرد و کنار ایستاد تا اول من وارد شوم    طبقه اون برج رفتیم 

ه های بزرگی دوطرفش و پنجرسالن مربع شکلی که  بزرگ و نورگیری بود درورودی تو

ست بود نمای زیبایی  خوریشغذاکه با میز  باز میشد راحتی  سفید رنگی  داحاطه کرده بو

بود  انتهای سالن آشپزخانه ای قرارداشت که کابینت هایش به رنگ دودی بود  به سالن داده

ن استفاده شده بود که همین نمای البه الی مبلمان حتی آشپزخانه از رنگ سبز تیره و روش

به کامیار که بطرف پله ها رفت نگاه کردم  چهار پله با نرده   دخاصی به آنجا داده بو

ده بود دراتاقی و باز کرد و مشکی رنگ  قسمتی بود که اتاق خوابها را ازسالن تفکیک کر

اتاق یه تخت  لوازم تشکیل دهندهبه من چشم دوخت و گفت: این جا میتونی استراحت کنی 

و نگ مشکی اسپرت قهوه ای سوخته بهمراه دوتا پاتختی همرنگش روتختی و پرده اتاق به ر

دردیگری که مقابل اون درقرار داشت و باز  کمی جلوتر رفت با حاشیه های کرم رنگ بود 

اون یکی اتاق هم با دست به انتهای راهرو اشاره کرد  کرد و گفت: لوازمت و این جا بزار

کن و کمی استراحت اشت و گفت: لوازمت و جابه ق مطالعه و کار چمدان و تو اتاق گذاتا–

 نیستی کن گرسنه 

 نه – 

وارد اتاق شدم و درو بستم چیزی هم نمیخوری همانطور که سرم پائین بود گفتم:نه ممنون –

یه میز قهوه ای وسط اتاق قرارداشت گوشه اتاق میز دراوری  نارنجی بال گرد تپل دوتا مب

کمد دیواری سرتاسری بود کمد با آینه تمام قد که آینه کنار آن جا گرفته بود قرار داشت 

و نیمی جای لباسهای خودش بود  که با دقت و نظم تمام چیده شده بودتازه  دطبقه بندی بو

عاده  با نظم و رو برنامه لکه گفت کامیار فوق اوقتی خانه را دیدم متوجه حرف مهیار شدم 

به خودش اجازه نده دراین رابطه چیزی بهم بگه فورا" است باید حواسم و جمع کنم تا 

لباسهام و جابه جا کردم و لوازم حمام و برداشتم ازدرکه بیرون رفتم متوجه کامیار که تو 

 تم و بطرف اتاق خواب رفتم اتاق کارش بود شدم  سرش و کمی خم کرد زود نگاهم و گرف

 رخساره  –

 بله -

 میخوای بری حمام –

 اگه ایرادی نداره –
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 نه میدونی کجاس–

تو که پاتم اون جا  ؟ه شدیجباید تو همین اتاق باشه  ابرویی باالانداخت و گفت: ازکجا متو– 

بود نزاشتی  نگاهش کردم و گفتم: وقتی دراتاق و باز کردی متوجه دری که انتهای اتاق 

نگاه تیز بینی داری  نگاه ازش گرفته و وارد اتاق شدم و درو شدم  سری تکان داد و گفت: 

وازمم و جابه جا کردم و لبستم دوشم ده دقیقه بیشتر طول نکشید دورتادور حمام و شستم و 

وارد اون یکی اتاق که شدم کامیار و اون جا رون رفتم یحوله تن پوشم و به تن کردم و ب

سرتاپام و براندازی کرد و با دست  یکی از مبلها لمیده بود و با تلفن صحبت میکرد  دیدم  تو

درکمد دیواری و که باز کردم اونم تلفنش و قطع کرد  بهم اشاره کرد برم پیشش اهمیتی ندادم 

و به درکمد چسباند و دستاش خواستم لباسی بردارم که اومد من و بطرف خودش برگردوند 

تغییر کرده  چند وقت واینداد لحظه ای نگاهم کرد و گفت: تصور میکردم تو دوطرفم قرار 

عی نکن با سبهتره همین اول کار یه چیزایی و بهت بگم  باشی ولی انگار اشتباه میکردم  

من لج بازی کنی چون من این یه مورد و به هیچ عنوان تحمل نمیکنم بخوام خیلی راحت به 

ساعت هفت صبحانه ساعت یک ناهار و هشت شام  زانو درمیارمت ولی نمیخوام صبح

خورده میشه راس دوازده  چه کار داشته باشی چه نداشتی باشی میای تو اتاق خواب اونم 

ینمت  لنز فقط با لباس مخصوص خواب نمیخوام جز با اون لباس با چیز دیگه ای اون جا بب

فکر لباسهایی که قبال" پیش و پوستیژ و این جا میزاری کنار میخوام با ظاهر خودت باشی  

متوجه که منم شوهرتم  فامیلت میپوشیدی و هم ازسرت بیار بیرون این جا فقط منم و تو 

گفت:  کنار گوشمصورتش و به صورتم چسباند و ادم شدی سرم و به عالمت مثبت تکان د

با همون  ستفاده کنیر کره زمین داری خوب نیست ازسرت اوقتی یه زبان به درازی دو

رامشی که او صحبت کرد گفتم:ترجیح میدم برابر تو ازسرم استفاده کنم میدونم تاب و تحمل آ

ازش استفاده کنم تا چندروز جای زخمش میسوزونت  تو زبان من و نداری چون اگه بخوام 

 ارهدچشمام خیره شد و گفت: کوتاه کردنش برام کاری ن

اگه و ازاین جور چیزا بترسونی  تالش بیخودم نکن چون نمیتونی منلطفا" رجز نخون – 

تحمل من  و نداری همین االن ازاین جا میرم هرچند قرار بود مهیار حرفی از تاریخ اومدنم 

چون نمیخواستم مزاحمت بشم ازقبل  اتاق رزو کرده بودم حاال هم دیر نشده برای بهت نزنه 

بزنه همین االن از این جا میرم  بی بهتیاین که نه نظم زندگی تو بهم بخوره نه زبون من آس

چون دستم و بردم طرف مانتوم که دستم و گرفت و گفت: تو زن منی  همین جا هم میمونی 

امی که دنمیزارم جای دیگه بری هرزمان ازهم جدا شدیم هرکار دلت خواست بکن ولی ما

ی کردم  سری تکان داد و گفت: سر شزن منی کنارخودم میمونی متوجه شدی فقط نگاه
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پیش سر غذا اذیتم کردی حاال هم سر این مورد انگار الزمه که کارم تکرار شه دستم و که 

خیلی خوب  کاری به من نداشته باش  ابرویی باال دم و گفتم:یازدستش بیرون کش دگرفته بو

انداخت و گفت: خیلی خوب چی ؟ ازش فاصله گرفتم و گفتم: ناچارا" تا زمانی که تو خونه 

به حرف تو باشم  لبخندی زد و گفت: حسوب میشم چاره ای ندارم جز این که توام و زنت م

خوبه که متوجه شدی ولی دیر تصمیم گرفتی دستم و گرفت و بطرف اتاق خواب کشید 

 دستش و تو موهام فرو برده بود و بازی میدادساعتی بعد بی حال رو تخت افتاده بودم 

یکردم دیگه تا این حد باشه  چرا اینطوری ازمهیار شنیدم خیلی ضعیف شدی ولی فکر نم-

شدی نای جواب دادن نداشتم ولی ازترس این که سکوتم باعث شه لج کنه و کارش و تکرار 

 کنه گفتم:نمیدونم 

مگه میشه مهیار میگفت درست و حسابی غذا نمیخوری با کسی هم رفت و آمد نمیکنی –

 ت و زندانی کرده بودی چرا؟ دگویا خو

نمیدونم  نیم خیز شد و دستش و رو چانه ام قرار داد و گفت: جز نمیدونم چیز دیگه ای بلد -

نیستی بگی انگار باید ......فهمیدم چی میخواد بگه حرفش و بریدم و گفتم:خواهش میکنم 

 کاری بهم نداشته باش حالم خوب نیست 

تو زندان نبودی که  ,فتم: تو دارم میبینم میخوام بدونم برای چی حالت خوب نیست  کالفه گ- 

بفهمی من چی کشیدم  گره ای به ابرو انداخت و گفت: یعنی میخوای بگی پدرت مانع بیرون 

 رفتنت میشد 

خیر این و نمیخوام بگم ولی همین که پامو از در بیرون میگذاشتم یا سامان دنبالم بود یا –

ت وزباهانشست و گفت: سامان هن شهاب و شاهین با وجود اونا چطور میتونستم برم  بلند شد

: چرا به گفت بهش نگاه کردم جرأت نکردم چیزی بگم  انگار متوجه شد چونتماس میگیره 

 مهیار یا برادرت نگفتی تا باهاش حرف بزنن ببینن چی میخواد که زنگ میزنه

 با رضا ازبعد از اون اتفاق دیگه صحبت نمیکنم  به مهیارم نمیتونستم بگم– 

  برای چی؟– 

چون سامی بعدازهرباری که به دیدن من می اومد زیر زبانش و میکشید من طاقت -

هرچیزی و دارم جز زخم زبان چندبار به زور خودم و نگه داشتم تا چیزی بارش نکنم که 

ناراحت شه دراین موردهم اگه متوجه ماجرا میشد باز میخواست تیکه دیگه ای بارم کنه 
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اطر اون اتفاق .....سرم و انداختم پائین و دیگه ادامه ندادم  همونطور که هنوز که هنوزه بخ

وباره دراز کشید و گفت: اون ماجرا چیز خاصی نبود که مدام برای خودت تکرارش د

ه  دفقط میخواسته بترسونت که خوبم موفق ش دمیکنی اون به قصد آزار اذیت تو نیومده بو

 چرا برای کابوسات یه دکتر نرفتی

 بود که بخوام برم چیز مهمی ن-  

مهم نبوده و هرشب همه ازصدای فریادهای تو بیدار میشن عصبی ازرو تخت بلند شدم –

شی گفتم که از این جا میرم دستم و که شبا با صدای فریاد من بیدار وگفتم: اگه نگران اینی 

 نگاه غضبناکی بهم انداخت و گفت: بارآخرت باشه ازرفتن حرفگرفت کشید افتادم رو تخت 

زدی بدم میاد حرفم تکرار شه بعدشم خیر نگران خودم نیستم بخاطر خودت گفتم کابوس 

های شبانه روح و روانت و بهم ریخته دیگه مثل اون اولی که دیده بودمت نیستی مشخصه 

راحت این جا کسی نیست که بخواد اذیتت کنه  من مراقبتم پوزخندی  تمضطربی ولی خیال

اگه تحریکم نکنی اذیتت وجه شد همانطور که بلند میشد گفت:زدم و نگاه ازش گرفتم  مت

 نمیکنم حاال میخوای استراحت کنی یا دوست داری یه چرخی بیرون بزنی 

میخوای بگی  ,من برم دیگهمنظورت اینه ترجیح میدم تنها باشم اخمی کرد و گفت:–

 مزاحمتم جوابی بهش ندادم دوباره کنارم نشست و گفت:واقعا" هیچ حسی به من نداری 

 چرا یه حسی دارم–

 خب؟– 

زد و  لبخندیازت بدم میاد بهش چشم دوختم ببینم چه عکس العملی نشون میده ولی - 

ست یه میشه بهت امیدوار بود سنگ نیستی باالخره یه حسی تووجودت ه گفت:همینم خوبه

کم استراحت کن تا وقت شام بلند شد تا ازاتاق بره بیرون که صداش زدم روپاشنه چرخید و 

 بهم چشم دوخت

ون این که حرفی بزنه ازاتاق بیرون رفت  بی دب مبادا به خانواده ام خبر بدی من این جام -

اهاش رمق رو تخت دراز کشیدم مدام توذهنم دودوتا چهارتا میکردم که چطور سرحرف و ب

زبونم قفل  شدم ولی همین که چشمم بهش افتاد باز کنم وقتی تصمیم گرفتم چی بگم ازجا بلند

کارمن نیست  شد متعجب گفت:چیزی میخواستی بگی سری تکان دادم و به اتاق برگشتم

م زل میزنه دهنم بسته میشه و نمیتونم چیزی بگم کار مهیاره اون باید بهش بگه با وقتی به

و جریان و با او درمیان گذاشتم بهم  ون یکی اتاق رفتم و شماره مهیار و گرفتماین فکر به ا
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از اقامتم در لندن میگذشت  یان و به کامی اطالع بده یک ماهقول داد تو اولین فرصت جر

طی تماسی که با خواهر محمد داشتم  همون هفته اول به دیدنم ولی خبری از طالق نبود 

یکی ازدوستانش وکیل بود وقتی جریان و یکی با هم پیدا کردیم اومد و خیلی زود رابطه نزد

براش تعریف کردم من و به دفتر اون برد تا کارهارو به اون بسپارم اون شب وقتی با مهیار 

صحبت کردم گفت همون روزی که جریان و گفتی منم به کامی خبردادم جوابی به من نداد 

صبر حاال باید جدا شده باشید سرمیز شام گفت خودش باهات صحبت میکنه فکر میکردم تا

کردم تا غذاش تموم شه موقعی که میخواست بلند شه بهش چشم دوختم و گفتم: بشین کارت 

 دارم سرجاش نشست  نگاه ازش گرفتم تا بتونم راحت حرفم و بزنم

 من امروز پیش یه وکیل بودم -

 خب–

 توفقط باید چندتا برگه است امضا کنیخب نداره کارو بهش سپردم گفت خودش اقدام میکنه -

میشه اول بگی چه کاری و به وکیل سپردی  نگاهش کردم و گفتم: انگار قرارمون  -

فراموش کردی کمی نگاهم کرد و گفت: چه قراری؟ اخمی کردم و گفتم: طالق فراموش 

 نکردی که بهم گفتی پام برسه طالقم میدی هان 

بلند شم و به اتاق رفتم و برگه ها رو براش بردم   لحانه یادم نرفته برگه ها کجاست خوش–

وخت و گفت: تصمیمت جدیه با اخم گفتم: نه دبا دقت خوند بعد بهم چشم اول برگه ها رو 

برای تفریح رفتم پیش وکیل  همانطور که بهم نگاه میکرد برگه ها رو پاره کرد و رو میز 

م و گفتم: چکار کردی دیونه برای چی اینا به او انداخت دگذاشت متعجب نگاهی به برگه ها بع

گفت: یک بار برای همیشه خودم پیگیر کارمون هستم  سرحرفمم  درو پاره کردی خونسر

شد و گفت: تا بعد از به اتمام رسیدن درست فکر  دبلن میمونم ولی......داد زدم ولی چی

م توچشمام دخونطالق و ازسرت بیار بیرون خواست بره ازبازوش گرفتم و بطرف خودم چر

 خیره شد

من و بازی نده کامی من نمیتونم این جا بمونم  تحملت برام سخته تمومش کن طالقم بده -

بزار برم دستش و تو موهام انداخت و من و به سینه چسباند و گفت: کجا میخوای بری  تو 

 نخواستی بمونی خودمتازه اول راهی منم نمیزارم ازم جدا شی هروقت درست تموم شد 

م و گفتم: من میخوام ازتو فرار کنم دستاش بیرون کشیدم و ازبین دهرجا بخوای میبرمت خو

باز میگی خودم میبرمت بابا جان دارم میگم تحملت و ندارم طالقم بده میفهمی سری تکان 
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لطفا" دیگه آروم باش باید به کارام برسم سروصدا کنی داد و گفت: آره میفهمم ولی نمیدم 

حتی فکرشم خونسرد بطرف اتاق رفت نگاه کردم  هاج و واج به او کهشه حواسم پرت می

نی نمیکردم بخواد این کارو بکنه آخه دیونه توهم که حست مثل منه چرا لج میک

این فقط ازپدرش حرف شنوی داره  کار دائیمه اون توگوشش خونده طالقم نده,کار......

حتما" گفته حق طالق دادن رخساره رو نداری اینم مجبور شده قبول کنه نگاهی به ساعت 

اش و متقاعد باهاش تماس میگیرم تا پسر دیونه ن که نمیشه دیره فردا اول وقت الانداختم ا

د بدون این که ام زدصبح تازه میخواستم ازخونه برم بیرون که ص ارهدکنه دست ازسرم بر

 نگاهش کنم گفتم: چی میگی

وختم  دگمه هاش و بست و دتوهنوز به خانواده ات نمیخوای خبربدی این جایی  بهش چشم -

ی نمونده که سر نزده باشن ربه دردنبالت میگردن جایدارن دگفت: غوغایی به پا شده همه 

ر بده اونا که ار بهشون خبدمیگفت حال مادرت خوب نیست دست ازلج بازی برمهیار 

تفاوت درو  بی  م نیومدی که نگران باشی برگردوننتدستشون بهت نمیرسه غیرقانونی ه

زد با عصبانیت  خواستم درو ببندم که دوباره صدامباز کردم و گفتم:حاال حاالها باید بکشن 

 نگاهش کردم و گفتم: دیگه چیه لبخندی زد و گفت: کجا میری؟

ینه به خودش انداخت و گفت: خودم میرسونمت با تشر تو آجایی که هرروز میرم  نگاهی -

گفتم: الزم نکرده خیلی ازش خوشم میاد  میخواد من و هم برسونه درو بستم تازه 

که سروکله اش پیدا شد و لبخندی که رو لب داشت حرص میخوردم  ددرآسانسور باز شده بو

قتی من ه پارکینگ و زد وولی سعی کردم نه نگاهش کنم نه توجهی به نگاه خیره اش دگم

م چش شاین بار وقتی به شم بازوم و گرفت  کشیدو گفت: خودم میرسونمت   میخواستم پیاده

د طبق این چند وقت که دربرابر دوختم خبری ازخنده و خونسردی نبود کامال" جدی بو

وقتی مقابل دردانشگاه رسیدیم گفت:  اهش زود کم می آوردم این بار هم همین طور شدنگ

میخوام به برادرت زنگ بزنی و خودت بگی این جایی درو باز کردم و گفتم: من این کارو 

یکشنبه بود داشتم برای قراری که با روشنک خواهر  دوهفته ازاون روز گذشت نمیکنم 

ست و که کامی وارد اتاق شد اومد رویکی ازصندلی ها نشمحمد داشتم آماده میشدم 

 ون توجه گفتم: حرفت و بزن دیرم شده باید برمدگفت:بشین کارت دارم  ب

 گفتم بشین رخساره همین االن بهش نگاه کردم خیلی ناراحت بود  روبه روش نشستم -

هنوزم نمیخوای به خانواده ات خبر بدی این جایی اخمی کردم و گفتم: هرشب باید این و –

و گفت: االن با مهیار صحبت میکردم برادرت کارو ازمن بپرسی نگاهش و به میز دوخت 
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زندگیش و ول کرده داره دنبال تو میگرده مهیار میگفت حال برادرت اصال" خوب نیست 

بلند شدم و گفتم: زنش وقتی گله کرده گفته ناراحتی طالقت میدم دیگه سراغ زنشم نمیره 

د یکی یکی زندگیشون و زندگی من خراب شد اونا هم بایخوب بده به من چه ربطی داره 

ت بارداره اینم برات مهم نیست اشتم که گفت: رخساره زن برادردکیفم و بر ازدست بدن

این وسط برادرت تنها نیست که بگی اهش کردم و گفتم: چی؟ سری تکان داد و گفت: نگ

تر برای تو زندگی برادرته,ولی ازاینا گذشته م نیست که میدونم ازهمه چیز مهم برات مه

ه زنگ بزن بهشون بگو این جایی که گناهی نداره مهم ترازاون بچه ای که توراه دار زنش

 بزار ازنگرانی دربیان 

من این کارو نمیکنم دلت میخواد به اون برادرازخود راضیت خبربده همه جا رو ظرف –

 دودقیقه پرمیکنه

 منظورت سامیاره-

د و گفت:باشه خبرمیدم ولی جزاون کی هست که همه چیزو همه جا جار بزنه لبخندی ز-

بکنی بی توجه ازاتاق بیرون رفتم بلند گفت: نمیخوای برسونمت ت این کارودخو دبهتر بو

کامیار رو پله ها نشسته بود و سرش و رو داد زدم نه و درو کوبیدم بعدازظهر وقتی برگشتم 

 ین شدمتفاوت بگذرم که متوجه چندتا قطره خون رو زممیخواستم بی پاش گذاشته بودی 

ادم آروم سرش و ازرو پاش دکامیار خوبی جوابی نداد کنارش نشستم و بازوش و فشاری -

 وختمدبلند کرد باوحشت به صورت پرازخونش چشم 

چی شده کامیار چرا اینجوری شدی سرش و به دیوار تکیه داد و چشماش و بست تکانش -

شمش و باز کنه گفت:چیزی ترخدا حرف بزن بدون این که چ دادم و گفتم:کامیار با توام

بهتر  دیکم دراز بکش شای نیست دوباره خون دماغ شدم زیر بازوش و گرفتم و گفتم: بلند شو

شی کمکش کردم ازجا بلند شد لبه تخت که نشست پیراهنش و ازتنش درآوردم و دوتا بالش 

ن جثه و زیر سرش قراردادم فورا" صورتش و تمیز کردم و ازاتاق بیرون رفتم مردی با ای

ه که اینطور بی حال افتاده معجونی ازشیر خرما خامه موز پسته دببین چقدر خون ازدست دا

و گردو براش درست کردم و به اتاق بردم اول ازخوردن امتناع میکرد ولی وقتی دید با 

به زور همه رو به خوردش دادم و بلند شدم  قاشق دارم تو دهنش میریزم لیوان و ازم گرفت

یه ض کردم پیراهن کامی و که کامال" خونی بود شستم و به اشپزخونه رفتم لباسم و عو

وقتی دوباره به اتاق رفتم خوابش برده بود بدون این که  غذای ساده براش آماده کردم

سروصدایی کنم به اون یکی اتاق رفتم گوشیش و خاموش کردم گوشی خونه رو هم ازپریز 
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تا صداش اون و بیدار نکنه مشغول درس خواندن بودم که سنگینی نگاهی باعث شد کشیدم 

نگاهی به ساعت انداختم تقریبا" سه ساعت اده بود و نگاهم میکرددبه درتکیه  سرم و بلند کنم

و شد رفتم روبه روش نشستم و لد بطرفم اومد و اونطرف میز رویکی ازمبل ها وگذشته بو

 بهتری؟گفتم: 

 آره-

 رنگت خیلی پریده بهتر بود بلند نمیشدی ولی-

کلی کار دارم که باید انجام بدم فقط خیلی گرسنه ام نتونستم جلوی خودم و خیلی بهترم -

تازه ساعت هفت بود میز غذا رو آماده کردم برگشتم که  بگیرم لبخندی زدم و ازجا بلند شدم

د خودشم لبخندی زد  و اش کنم بیاد سرمیز دیدم سرمیز نشسته لبخندم پررنگ تر شدص

اری لطفا"ازاین به بعد دبعدازخوردن غذا گفت:دست پخت خوبی  وختدنگاهش و به میز 

خودت کارآشپزی و به عهده بگیر اینقدر این چند وقت غذای آماده خوردم ضعیف شدم بابت 

میرم به کارم برسم به ظرفها دست نزن کارم تموم شد خودم میشورم توجهی غذا ممنون  

م که با ضربه ای که به دم ظرفها رو شستم و به اون یکی اتاق رفتم سرگرم خواندن بونکرد

 درخورد حواسم پرت شد

 کاری داشتی؟-

نگاهی به ساعت انداختم حق با اون بود کتاب و  ساعت دوازده و ربعه نمیخوای بخوابی-

ازفردای اون روز تماس خانواده خودم و دائیم شروع شد اینقدر زنگ  بستم و بلند شدم

یت یه بار که کامیار داشت به و کالفه کرده بودند آخر سر با عصبان وموندمیزدند که هر

حرفهای پدرم گوش میداد گوشی و ازدستش کشیدم و گفتم: ببینید چی دارم میگم دست 

م که برام لقمه گرفتید پس  بی خیال من شید من ازسرمن بردارید میبینید که فعال" کنار کسی

تون لر دم بلکه طالق هم میگیرم حاال هرچقدمیکنم  نه تنها برنمیگرد دهرکار دلم بخوا

کامی میخواد زنگ بزنید چون ازاین لحظه به بعد نه خودم جوابتون و میدم نه میزارم 

اشتید تماس و درخساره ن ید فکر کنید ازاول دختری به اسمجوابتون و بده بی خیال من ش

قطع کردم  و گوشی و کشیدم و رو به کامی گفتم: دیگه جواب تلفنشون ونمیدی فهمیدی 

دستور میدی با اخم گفتم: توی دیونه اگه همون اول  لبخندی زد و گفت: االن داری به من

د شد و القم داده بودی االن نه خودت نه من این همه تو عذاب نبودیم بلنکنار اومده بودی ط

گفت: من که تو عذاب نیستم دارم زندگیم و میکنم خیلی هم راضیم توهم دست پخت خوبی 

د و گفت: اری چهره اتم که ای بدک نیست با خشم نگاهش کردم خندیدداری هم هیکل خوبی 
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این جا دختر مثل تو کم پیدا میشه اگه روزی یکی پیدا کردم خوشگلی  خوب بابا دلخور نشو

قول میدم تورو طالق بدم و اون و بگیرم حاال اگه راضی شدی بلند شو راه  ازتو سرتر بود

کالفه ازخونسردی او به اتاق رفتم و درو کوبیدم طبق  و حسابی دیرمون شدهدبیافت که هر

روزای گذشته خودش من وبه دانشگاه رسوند و رفت ازاون روز به بعد دیگه کسی ازطرف 

طبق گفته خودش وقتی به  دده اش مدام درتماس بومن تماسی نگرفت ولی کامی با خانوا

رضا اطمینان داده طالقم نمیده اونا دست ازپیگیری هاشون برداشتند هرچی بود که بعدازچند 

تونستیم به درس و کارمون بپردازیم روزها پشت سرهم سپری وقت درسکوت و آرامش 

این که تو محیطی  میشد کامی برخالف چیزی که تصور میکردم مرد خیلی خوبی بود با

ردای ایرانی بار اومده بودخیلی رو حجابم مولی کامال" مثل  دخارج ازایران بزرگ شده بو

ک بشه یه یرنم کاری نمیکردم که ازاین راه تحوسواس به خرج میداد مو نوع گشتنم 

میکردم بیشتر بهش وابسته میشم ولی همچنان  جورایی هرچه بیشتر میگذشت حس

با اسرار زیادی که مهیار به خرج داد رابطه ام و با دائیم ازسر  سرناسازگاری باهاش داشتم 

بقدری به کامی وابسته شده بودم که تورفتارم هم  دازدرسم همش یک ترم مونده بو  گرفتم

م کم بردرام و طبق برنامه اون پیش میدیگه مخالفتی باهاش نمیکردم تمام کا دتاثیر گذاشته بو

تا این که اون اتفاق  شهیم که برای من کسی بهتر از کامی پیدا نمدکم به این نتیجه رسیده بو

روشنک رفتم قراربود با هم برای خرید کتاب بریم اون روز بعدازدادن امتهان دنبال  افتاد

متعجب   به او و دختری که م که چشمم افتاد به کامیار  دتازه ماشین و پارک کرده بو

بعدازچند  دون توجه به اطرافش سرگرم بگو و بخند با او بودهمراهش بود چشم دوختم ب

ه بدون این ک ددقیقه هردو با هم سوار ماشین کامی شدند همون لحظه روشنک سوار ش

 منگاهش کنم جواب سالمش وداد

 کجایی به چی زل زدی-

 به کامیار– 

 کنارش؟؟اون کیه چی شوهرت– 

 ونمدنمی-

 پس چرا وایسادی-

 خب چکار کنم-

 دیونه برو دنبالشون ببین دارن کجا میرن-
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 که چی بشه؟– 

راه بیافت  که چی بشه مثال" اون شوهرته باید بفهمی اون دختر قرتیه کیه کنارش انداخته-

  و با فاصله زیاد تعقیبشون کردم وقتیدیگه تا گمش نکردیم ماشین و به حرکت درآوردم 

 بهم نگاه کردم دماشین وارد پارکینگ خونه ویالیی شد به روشنک که زل زده بو

 چیه چرا اینجوری نگاه میکنی-

 بکنممیخوای چکار کنی رخساره؟ شانه ای باال انداختم و گفتم:هیچی چکار میخوام  حاال-

غلطی بیا برو سروقتش ببین داره چه نی که با اون رفت تواون خونه شوهرته وا دختر ای-

 میکنه

دختره  این که چه غلطی میکنه که مشخص شد ولی سراغش نمیرم برامم مهم نیست اون-

 ممیکرد ماشین و بحرکت درآورد کی بود و با اون چکار

 ؟کجا میری-

ان دارم و هیچی اب بگیریم من دوروز دیگه امتهکجا دارم  برم مگه نمیخواستیم بریم کت-

لطفا" تو هم این موضوع رو  و پیش پا افتاده مانعم بشهمسائل بی اهمیت نخوندم نمیخوامم 

 فراموش کن درضمن یه وقت حرفی هم به برادرت نزنی

اکنه داشته باشه دنگران نباش چیزی به کسی نمیگم ماشین و پارک کردم و گفتم:پیاده شو  خ-

 درو که باز کردم دستم و گرفت نگاهش کردم و گفتم:چیه روشنک

یه جوری شدم بابا هرچی باشه اون شوهرته یعنی هیچ حسی بهش  رخساره من به جای تو-

نداری هیچ جوری نشدی لبخندی زدم و گفتم: راستش چرا اول که دیدمش یه جوری شدم 

م مقایسه کردم میخواستم ببینم چه برتری به من داشته که کامی دبرای لحظه ای اون و با خو

ونی تو همه جوره ازاون سرتری چی بطرفش جذب شده اخمی کرد و گفت: خودتم خوب مید

خندیدم و گفتم: بیا بریم دختر اونا بود با اون موهای تیفوسیش  و صورت پراز کک و مکش 

رو ولشون کن اونا االن سرگرم عشق بازیشونن من و توئیم که ازهمه چیز افتادیم بیا دیگه با 

این که کتاب و  محضدرون داغون بودم به رم ولی ازاین که سعی کردم به روی خودم نیا

 تا ازریختن گرفتم به بهانه امتهان خودم و به خونه رسوندم و زیر دوش آب سرد ایستادم

برای خودم و دلم که اینقدر زود اشکهام جلوگیری کنم ولی حتی اینم نتونست آرومم کنه 

با همون حوله روتخت افتادم چیزی طول نکشید که به خواب رفتم یه واداد تاسف خوردم 
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ظه با گرمای دستی چشمانم را باز کردم کامیار مضطرب بهم چشم دوخته بود با دیدنش لح

بلند شدم و به اون یکی اتاق رفتم همه چیز و به یاد آوردم با عصبانیت دستش و کنار زدم و 

 هام بشممانع ریختن اشک و همان جا پشت درنشستم نمیدونم چرا نمیتونستم و درو قفل کردم

ام زد ددم بلند شدم لباس پوشیدم و سردرسم نشستم کامیار چند مرتبه صوقتی خوب خالی ش

جوابشم ندادم اون شب نه برای شام رفتم نه برای خواب ولی نه تنها درو باز نکردم حتی 

وهم برای باز کردن دربی نتیجه ماند صبح خیلی زودتر از او ازاتاق خارج شدم تالش ا

به جای این که به دانشگاه برم گوشه ای مخفی شدم و منتظر ماندم ازخونه بیرون زدم 

چیزی طول نکشید ازخونه اومد بیرون تا ظهر تو شرکت بود  ولی بعدش دوباره سراغ 

با دیدن لبای خندان کامی دوباره اشکام جاری شد با دختره رفت و با هم به رستورانی رفتند 

بی کاری و بهانه دم جلوی خونه روشنک بودم سرعت ازاون جا دور شدم وقتی به خودم اوم

بعدازشام به خونه برگشتم اون چند ساعت گوشیم و خاموش کرده کردم و همون  جا موندم 

همین خاطر دیرتر  بهمیدونستم کامی رواین که به موقع به خونه برگردم خیلی حساسه  بودم

رحال قدم زدن بود وخونه دچشمم افتاد به کامی که تدرو که باز کردم  از حدمعمول برگشتم

با دیدنم بطرفم اومد و با عصبانیت گفت: تا این ساعت کجا بودی اهمیتی بهش ندادم درو 

ازدستم کشید ندبستم و بطرف اتاق رفتم قبل از این که بتونم وارد اتاق بشم خودش و بهم رسو

و سینه اش ی تو گفت: باتوبودم پرسیدم تا این ساعت کجا بودی دستش و کنار زدم و مشت

نه تو  دست ازسر  ودم به خودم مربوطهبربطی نداره هرقبرستونی که  کوبیدم و گفتم:به تو

من بردار خوشم نمیاد به یکی مثل تو جواب پس بدم بهتره بری دنبال خوش گذرونی خودت 

متعجب داشت براندازم میکرد که ازمقابلش گذشتم به  و کاری به من و کارام نداشته باشی

وباره شب برای خواب به اتاق نرفتم صبحم زود ازخونه بیرون دتم و درو قفل کردم اتاق رف

همراه پنج  بعدازامتهان بهزدم با این که آمادگی چندانی نداشتم ولی امتهان  و خوب دادم 

وسطای کار بود که اسمم و صدا زدند که جوی بورس ایران بطرف آزمایشگاه رفتیم دانش

 م که گفتم: هرکی هست بگید االن نمیتونم  بمونه بعدا"دقدر درگیر بویکی اومده کارم داره این

با کاشانی درحال صحبت راجع به آلیاژ بودم که یکی زد روشونه ام به عقب که برگشتم با 

 کامیار مواجه شدم 

این جا چکار میکنی مثل همیشه لبخندی زد و گفت: باید باهم صحبت کنیم لطفا" راه بیافت –

کار دارم  بازوم و گرفت و گفت: بمونه بعدا" راه بیافت  رو به کاشانی گفتم: میبینی که  –

ا" ازتون میگیرم سرتاپای کامی و ازنظر گذراند و داگه ممکنه موارد و یادداشت کنید بع

سری به عالمت مثبت تکان داد روپوشم و درآوردم و از آزمایشگاه بیرون رفتم تو ماشین 

ارم گره خورده نمیتونستی صبر بلند شدی اومدی این جا کلی ک چی که نشستیم داد زدم برای



 
237 

وقتی به ماشین و به حرکت درآوردبدون این که حرفی بزنه کنی برگردم خونه  خونسرد 

داخت خودشم ست داشت به اتاق برد و رو تخت انخونه رسید همانطور که دستم و تو د

  دکنارم نشست و گفت:حرف بزن ببینم این دوروز چت شده بو

با تشر نگاهم کرد و گفت: رخساره شده به خودم مربوطه نه تو  به تو ربطی نداره هرچی –

 وسه روزه تغییر کردی دازت پرسیدم مشکلت چیه چرا 

جوابت و دادم دوست ندارم باهات صحبت کنم حاال اگه متوجه شدی دست ازسرم بردار –

ات و بزنی دیگه نمیزارم پت:نخوای حرف بازوی و گرفت کشید و گف بلند شدم که برم 

کارو بکن اری این دازاین خونه بیرون بزاری خنده تمسخر آمیزی کردم و گفتم: وجودش و

الیی سرت میارم  ابرویی باال انداخت و گفت:وجودش و که دارم  ولی به نفعته ببین چه ب

: زبون باز کنی حرف بزنی چون اگه حرف نزنی برات گرون تموم میشه هلش دادم و گفتم

پسره احمق بار آخرت باشه من و تهدید کردی عرضه داری کاری که میگی بکن نه که 

رد و گفت: هیچ جا فل کارم دراتاق و قدرجز نخون حاال هم برو کنار میخوام برم کار 

  نمیزارم بری

گوش کن ببین چی بهت میگم االن نزاری برم به جان رضا نصفه شب میزارم میرم  حاال –

توخونه  ست ازسر من بردار دلم نمیخواد کنارت بمونم دلم نمیخواددام کن دبگرد تونستی پی

تو بمونم اگه میفهمی منظورم چیه دست ازسرم بردار  به درتکیه داد و گفت: به کسی 

ت کثیف فرض نکن دروباز کن دعالقمند شدی با صدای بلند خندیدم و گفتم: من و مثل خو

 میخوام برم تحمل تورو ندارم ازت متنفرم حرف آخر طالقم بده 

 نمیخوای بگی چی باعث شد یدفعه اینقدر تغییر کنی–

تم گفتم طالقم ندی کاری میکنم پشیمون ربه تو هیچ ارتباطی نداره به پدرو براد:داد زدم  

سروکله زدن با آدم نفهمی مثل تو م حوصله بشی  دیگه خود دانی حاال کنار فردا امتهان دار

سربه زیر ازمقابل درکنار رفت فورا" لباسم وعوض کردم و سر درسم نشستم و هم ندارم ر

این اولین مرتبه ای بود که بهم خیره میشد و من دهنم قفل نشد و تا آخر حرفم و بهش زدم 

ونه شدن معلوم نیست چند نگاهم به کتاب بود فکرم پیش کامیار و دختری و که وارد اون خ

ه و بعدهم سراغ من می اومده حالم و بهم دوقته با اون رابطه داره فکر این که با اون بو

میزد تا خود صبح خواب به چشمم نیومد صبح کالفه حاضر شدم و ازاتاق بیرون رفتم 

بی متعجب کامیار و که دوباره رو پله نشسته بود دیدم بازم خون دماغ شده بود این بار 

تفاوت ازخونه بیرون زدم  ولی تمام فکرم پیشش بود با این که با یکی دیگه دیده بودمش 
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ا دتودلم خداخولی نمیدونم چرا همین که چشمم بهش می افتاد بازم قلبم به تپش می افتاد 

میکردم حالش بد نشه تنها هم که هست کسی نیست بهش برسه با این فکر بعدازدادن امتهان 

تو پارکینگ که رسیدم مهیار تماس گرفت همانطور که با او صحبت تم به خونه برگش

 وارد آسانسور شدم  میکردم

ببین مهیار نمیخوام چیزی بگم ناراحتت کنم لطفا"دراین زمینه هیچی نگو من تصمیم خودم –

نمونده باید آخر درسم بود حاال هم چیزی به اتمام درس من و گرفتم ازاولم قرارمون 

دارم من وسائلم و جا گذاشتم اومدم بر درو باز کردم و گفتم: نمیدونمه وایسه سرحرفی که زد

باورم نمیشد و برم آزمایشگاه باشه که.........لحظه ای به چیزی که مقابلم بود چشم دوختم 

اینقدر وقیح باشه که دست دختررو بگیره بیار توخونه ای که من هستم فورا" نگاه ازاون 

نیدم آره این جاست یه لحظه گوشی و نگه دار میدم به خودش دختره دوتا گرفتم و گفتم: ش

مضطرب نگاهی به من بعد به کامیار انداخت خونسرد جلو رفتم گوشی و رو مبل انداختم و 

به اتاق  گفتم: مهیار کارت داره حتی نیم نگاهی هم به دختره ننداختم گویی اصال" ندیدمش

اشتم دنبال تحقیقم میگشتم که داشتم و برداشتم درفتم بغضم و فرو دادم برگه هایی که الزم 

پوشه ام وگرفتم  ضربه ای روشونه ام خورد به عقب برگشتم گوشی و بطرفم گرفت  گوشی

 اشتم و ازاتاق بیرون رفتم قبل از این که به پله ها برسم صدام زد همان جا ایستادم دو بر

داری میری بدون این که جوابش و بدم به راهم ادامه دادم اون روز روشنک من و به ا کج–

خت و گفت: چه زود مونه تا برگردم متعجب بهم چشم دوخونه رسونده بود قرارشد منتظرم ب

اشکی که رو گونه ام غلطید پاک کردم و گفتم: برگشتی مگه نگفتی کارت طول میکشه 

 لطفا" حرکت کن 

 اره چرا گریه میکنی چی شده رخس–

ر میشدیم گریه من هم شدت میگرفت خواهش میکنم روشنک راه بیافت هرچه دورت–

روشنک که هیچ جوری نتونست آرومم کنه ماشین و زد کنار و بهم چشم دوخت درسکوت 

 فقط نگاهم کرد به سختی تونستم آروم بگیرم 

ببینم درعرض ده دقیقه چه خوبه حاال بگو :آروم شدی سری به عالمت مثبت تکان دادم –

 اتفاقی افتاده که به این روز افتادی 

 ,راه انداخته بودی دیگه آره رد و گفت: برای هیچی این همه گریه زاری هیچی اخمی ک–

 حرف بزن شاید بتونم کاری بکنم
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لطفا" ادامه نده صورتش و بطرف دیگه ای برگردوند و گفت: روشنک گفتم که چیزی نشد  -

 اینقدر برات غریبه باشم بخوای چیزی و ازم مخفی کنی باشه هرجور راحتی فکر نمیکردم

خیلی خوب قهر نکن بهت میگم ولی خودمم نمیدونم چه مرگم شده  وقتی جریان و براش -

وختم و گفتم: خود دبه روبه رو چشم ؟ تعریف کردم دقیق نگاهم کرد و گفت: دوسش داری 

 احمقمم نفهمیدم کی بهش عالقمند شدم

طبیعیه عزیزم نمیشدی تعجب داشت تا اون جایی که من این مدت کامی و شناختم همیشه -

تعجب میکردم تو چه جوریه هیچ حسی بهش پیدا نکردی هم خوشگله هم خوش برخورد 

عاده ایه هم داره بیخود نمیخواد دمق شی اون موقع که هیچ جوری به سازش لموقعیت فوق ا

کی هر میکردی باید فکر این جا رو میکردی نه حاال نمیرقصیدی و همش بهش بی توجهی

هروقت شمادوتا رو دیدم اون  همین کارو میکرد بابا مرده تا کی ناز بکشه هم جای اون بود

دل خوش  بود که میخواست نظرت و جلب کنه محض رضای خدا یه بار ندیدم یه حرف

گفتم این برخوردت هی بهت  ه سرد و بی روح باهاش برخورد کردیشنی همیکنک بهش بز

کار دستت میده آخرم همونی شد که من گفتم ولی این دلیل نمیشه بخواد پاش و ازگلیمش 

آورده توخونه ای که اد بکنه اینقدر پرو شده که طرف ودراز تر کنه و هرغلطی دلش میخو

 زنش زندگی میکنه بگو ببینم چکارشون کردی

سری نه انگار که یه دختر توخونه است  رقراربود چکار کنم به روی خودم نیاوردم  انگا-

تکان داد و گفت: برات متاسفم رخساره اینقدر غدی حتی نخواستی اعتراضی کنی پوزخندی 

زدم و گفتم: مثال" اعتراض میکردم چه نفعی به حالم داشت دختره رو ول میکرد  که اگه 

 این کارم بکنه دیگه برام مهم نیست

شم قراربود تا آخر درسم صبر کنیم ولی دیگه زش جدا میآره ا-یخوای...........یعنی م-

چه رضایت  تحمل نمیکنم  توهمین هفته کارو یسره میکنم ساعت چهار با یه وکیل قراردارم

سرسختی نشون بده  میندازمش زندان تا بتونه دربیاد  دبده چه نده کارخودم و میکنم بخوا

 جداشدم و ازاین جا رفتم

کنارهووم به زندگی بگیری با ناراحتی گفتم: نه تصمیم دارم  اری طالقدجدی جدی قصد -

مسالمت آمیزم ادامه بدم حاال لطفا" حرکت کن بدون زدن حرفی ماشین و به حرکت درآورد 

ی وکالت و امضا زدم برگه ها مدسرساعت به دفتر وکیل رفتم توضیحات و ازقبل داده بو

نداشتم بی هدف شروع به قدم زدن کردم دستمزدش و پرداختم و بیرون رفتم حال خونه رو 

اینقدر ازدست فته به خونه رفتم وقتی به خودم اومدم که ساعت از نه گذشته بود خسته و کو
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ن مالحظه اونایی که تو آسانسور بودن چندتا دسامان عصبی بودم که بو مزاحمت های

درو که باز کردم بدوبیراه بارش کردم و تماس و قطع کردم بالفاصله شماره شهاب و گرفتم 

 و دستاش و گره کرده بود اهمیتی ندادم  دبوبا کامیار مواجه شدم رو مبل نشسته 

شهاب خواهش میکنم فقط -.......-.......خوبم-کی باشه د......خودمم دیگه قراربو-الوسالم–

میخوام ببینم میتونی من و ازدست یه مزاحم خالص نزدم گ گوش کن برای احوالپرسی زن

خوب میشناسیش لعنتی اعصاب برام نزاشته جدیدا" تماساش بیشترم شده -..........-نهکنی یا 

ضا هم حرف نمیزنم بخوام بهش بگم نترس ترازتو چون این جام دسترسی بهش ندارم با ر

آره همون استادم  -......-سامان-..........-هم سراغ نداشتم حاال میتونی کاری برام بکنی یا نه

وماه نتونه ازجا بلند شه شهاب دمیخواد بیاد این جا کاری کن تا یکی  فردا پرواز داره

ازپله ها باال رفتم و گفتم: من  نمیخوام پاش به این جا برسه حداقل تازمانی که من این جام

کثر یک ماه دیگه برمیگردم درضمن نمیخوام کسی با خبرشه اللخصوص رضا متوجه حدا

مزاحمت هاش کالفه ام  هشا" کاری کن زمین گیر شهازت ممنونم فقط خوا-..........-شدی

نه من با کسی درارتباط نیستم خبری هم ازشون -ازچی؟-......-بازم ممنونم-.........-کرده

معلومه که خوشحال شدم باالخره بعدازدوسال -.......-......جدی میگی -ندارم مگه چی شده

اون احمق اگه این -...........-رهبه همه ثابت شد من خطایی نکرده بودم حاال حالش چطو

تواون جمع   غلط و نکرده بود االن وضع من این نبود امیدوارم بمیره ازشرش راحت شم

توهم کم عذابم ندادی ولی حماقت -.......-تنها کسی که حرف اون و باور نکردتو بودی

دا یازده ........آدرس و برات ایمیل میکنم شهاب فراموش نکنی اون فر-برادرتم نکردی 

 منتظرم حتما" خبرش و بهم بده خداحافظ.-..........-پرواز داره 

تماس و که قطع کردم ازتو آینه چشمم به کامیار افتاد توجهی نکردم حوله ام و برداشتم 

 نم شد بهش چشم دوختمدخواستم برم بیرون که دستاش و رو درگذاشت و مانع خارج ش

مزاحمت های این پسره است با تشر گفتم: دلیل کمیه رفتارهایی این دوسه روزت دلیل -

روح و روانم و داغون کرده اینقدر که یا تهدیدم میکنه یا حرفهای نامربوط میزنه خسته شدم 

 میفهمی یعنی چی

چرا زودتر به من نگفتی پوزخندی زدم و گفتم: مثال" االن فهمیدی چکاری ازت برمیاد -

 ون نمیرسهتوهم مثل من این جایی و دستت به ا

 من این جام سامی که اون جاست بلند خندیدم و گفتم: چه پیغمبر جرجری-
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 ؟وات–

دستی  کوفت میگم اونم هیچ کس نه  سامیار عرضه داشته باشه شلوارش و باال بکشه کلیه-

برو کنار –رو چانه اش کشید هروقت میخواست جلوی خنده اش و بگیره این کارو میکرد 

 دیفت: بگو ببینم تا این ساعت کجا بوو گ حوصله ندارم اخمی کرد

 دا مگه فرقی میکنه با تشر نگاهم کرد و گفت: معلومه که فرق میکنهجا زیر آسمون خ یه-

گذرانتیون نشم حاال که دستش و کنار زدم و گفتم: معطل کردم تا مزاحم جنابعالی و خوش 

خودش و کشید کنار و  برای چی دیر اومدم تشریفت و ببر کنار خوابم میاد  متوجه شدی

لبخند تمسخر آمیزی زدم و به حمام رفتم همین که درو گفت: ممنون که به فکر من بودی 

ن بی حال داینقدر حالم بد بود که انگار با چوب کتکم زده بوبستم اشکام دوباره سرازیر شد 

منصرف رو تخت دراز کشیدم تازه داشت خوابم میبرد که سروکله کامی پیدا شد تالشم برای 

وقتی دید دارم ازحال میرم خودش و کنار کشید بالفاصله خواب که نه  کردنش بی فایده بود

ای کامی دتاخواستم بلند شم ص م باز کردم نزدیک ظهر بودبیهوش شدم فردا وقتی چش

 منصرفم کرد کنارم نشست و گفت:بهتری

نگفتی بهتری یا نه؟ نگاه  توچرا سرکار نرفتی لبخندی زد و گفت: امروز یک شنبه است-

 مثبت تکان دادم ازش گرفته و سری به عالمت

 خوبه پس بلند شو یه چیزی بخور که مهمون داری-

 ؟مهمون؟ کی هست-

ارم دمنم بیرون کار  اره میاد این جاددوستت روشنک  وقتی فهمید حالت خوب نیست گفت -

م:چندبار میپرسی میبینی که خوبم منتظر بودم بیدار شی حاال مطمئنی حالت خوبه با تشر گفت

 م چشماش شماردار هرچی کمتر ببینمت بیشتر توآرنبال قرارت دست ازسرمن هم بدتوبرو 

 بلند و صورتم چرخوندوگفت:نمیخوای بگی چی باعث شده با من اینطوری رفتار کنیو ر

یگه درسم درنیار جانمازم آب نکش من یک ماه د ای آدمای بی گناه و برای مندشدم و گفتم:ا

 اشتیم باید طالقم بدی دتموم میشه طبق قراری که 

تر که ازهم جدا شیم من حوصله زن باشه اگه اینطوری دوست داری حرفی ندارم همون به–

اشت و ازخونه بیرون زد سرم و رو زانوهام دسوئیچش و بر  دارمسرکشی مثل تورو ن

 راحت با این موضوع کنار بیاد مشخصه خیلی وقته منتظر همچین فرصتیه مبایدقراردادم 



 
242 

اینی که به زور روز تعطیل ازخونه بیرون میرفت االن با چه عجله ای گذاشت رفت رفته 

م گرفتم به جهنم که رفت بلند شدم دستی اونوقت من نشستم این جا ماتتا خبرو به  طرفش بده 

وقتی گفت تنها نیستم    ه کردم و با روشنک تماس گرفتمبه سروصورتم کشیدم ناهار و آماد

 غافلگیر شدمیدم دمحمد و باهاش شه وقتی وباره با یکی ازدوستادتصور کردم 

 سالم -

 م کرد و گفت: سالم چیه غافلگیر شدی لسالم خوش آمدید روشنک بغ–

اخت و ی اندروشنک به این وراون ور نگاه راستش آره فکرشم نمیکردم حاال چرا نمیشینید-

 گفت:کامی نیست

ودش گفت لبخندی زدم و سری به تازه رفته بیرون قرارداشت بهم خیره شد و گفت:خ-

و گفتم: کی تشریف آوردید میوه رو روی میز گذاشتم نشستم  قهوه و عالمت مثبت تکان دادم

 یدم حالت خوب نیست اومدم ببینمتروز ساعت شش بود رسیدم ازروشنک شندی–

انشگاه سری تکان داد و گفت:خبر خاصی خیلی خوشحال شدم چه خبر ازد لطف کردید– 

من که همه چیزو .اره میاد این جا دفقط این که سامان به عنوان بازرس نیست مثل همیشه 

ونستم خودم و به بی خبری زدم و گفتم: واقعا" چه جوریه همچین چیزی و به اون دمی

 سپردن

موافق باشی  هم هزینه کرده امروز پرواز داره وندگی کرد به قول خودش کلیدخیلی – 

 ا باهاش قرار بزاریم همدیگر و ببینیمدبرای فر

اهم کرد و گفت: این سامان با اونی که قبال" نه خوشحال میشم ببینمش  دقیق نگ چرا که – 

 -ارهدمیشناختی خیلی فرق 

 چرا مگه چه فرقی کرده؟

تمام این  ش که میگهدر افسرده میاد خوونم ولی خیلی گوشه گیر شده  بنظدخودمم نمی-

نگاهم و به زمین دوختم و گفتم: اون لعنتی با غلطی که کرد  تغییرات بخاطر ازدواج توبوده

دستی رو هم من و هم خودش و به دردسر انداخت اگه اون حماقت نکرده بود االن من ......

افتاد خود شما چی شما  دافتاپیشونیم کشیدم و ادامه دادم دیگه گذشته اتفاقی که نباید می 

این خواهر  به  : اومدم سریچکار میکنی چی شد ازاین جا سردرآوردید لبخندی زد و گفت

علومه ده نمیخواد روشنک گفت: مرخره چه تصمیمی گرفته میخواد برگالبزنم ببینم با
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متعجب نگاهم کرد و  داره برمیگرده ایران محمداللخصوص حاال که رخساره  برمیگردم

 فت: واقعا" میخوای برگردیگ

 بله برمیگردم-

ولی شنیدم قراره تو آزمایشگاه این جا مشغول بشی تا تحقیقت به نتیجه برسه روشنک -

 نظر دانشگاه هدگفت:کجای کاری برادرمن به نتیجه رسید تموم شد مون

 آره رخساره تموم شده – 

 بله یکی دوروزی میشه تموم شده –

 نه خوب موفقیت آمیز بود یا –

بزارم بیام بیرون هنوز خیلی مطمئن نیستم راستش روز آخر مجبور شدم آخرش ,تقریبا" –

نمیدونم به درصدی که میخواستیم رسیده یا نه فردا میرم ببینم مسئوال نظرشون چیه ولی 

 احتمال این که موفق شده باشم خیلیه

 رسید  مه به دستتدعوت نا-

 هنوز نتونستم تصمیم بگیرمجا دعوت نامه داشتم ولی  بله ازدو–

 گذاشته بعهده خودمهمسرت نظری نداره لبخندی زدم و گفتم:-

موندم چه جوابی بدم که روشنک گفت:اینا رو ول  یعنی هرجاروانتخاب کنی باهات میاد-

 رخساره حاضرشو بریم بیرون  شیددانشگاه کنید یه امروز که باهمیم بی خیال درس و 

 دیدکجا بریم شماکه تازه اوم–

 ناهار میریم بیرون بعد هم میریم میگردیم توهم یه هوایی عوض میکنی-

 میریم بیرون خوبه دغذا گذاشتم همین جا غذا میخوریم خواستید بع-

منتظر جواب من نشد و به  ی خوشمزه میاد حاال چی گذاشتیخ جون میگم یه بوهاآ-

دلم میخواست دوباره  آشپزخونه رفت محمد نگاهم کرد وگفت:شوهرت برای ناهار نمیاد

 میدیدمش 

 اطالعی نداشت شما هم تشریف میارید وگرنه نمیرفت چند وقت قراره بمونید –
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تو کی میخوای  یک ماهی هستم تا کارای روشنک و انجام بدم بعدبا هم برمیگردیم–

 برگردی

 بلیط من برای دوازدهم ماه دیگه است همه کارام و انجام دادم که زیاد معطل نشم– 

ران تنگ شده به لبخندی اکتفا کردم اون روز بعدازناهار به معلومه خیلی دلت برای ای-

که عزم  دخواسته محمد توخونه موندیم و راجع به تحقیق من صحبت کردیم نزدیک پنج بو

محمد نگاه گذرایی بهم رفتن کردند تازه درو باز کرده بودم که سروکله کامی پیدا شد با دیدن 

اونا نیم ساعتی ماندند و  رم با محمد احوالپرسی کرد بخاطر حضور کامیخیلی گاخت ودان

این پسره گفت دیروز بعد رفتن به محض رفتن اونا کامی پشت سرم وارد اتاق شد و گفت:

اومده راست میگفت بطرفش چرخیدم و گفتم: منظورت چیه چه دروغی داره که بخواد به تو 

بیرون رفت لباسم و عوض کردم و به آشپزخونه و ازاتاق بگه لحظه ای خیره نگاهم کرد 

فن خونه زنگ خورد و رفت روپیغام گیر لرفتم تا ریخت و پاش ها رو مرتب کنم که ت

نارم ایستاد وقتی ل شد بیرون رفتم کامی هم اومد و کازشنیدن صدای رضا دست و پام ش

نشست و گفت:چرا  کامی  همانجا نتیجه ماند قطع کردرار رضا برای جواب دادن تلفن بی اس

 ادی حاال که همه همه چیز و میدوننددجواب ن

 نوش دارو بعِدمرگ سهراب - 

 میشه یه جوری حرف بزنی منم متوجه بشم اینی که گفتی یعنی چی- 

اصال" توکارو زندکی نداری توکارای من سرک میکشی  دهیچی بابا ضرب المثل بو– 

اخمی کرد و گفت: فکر میکردم ازاین که بفهمی همه جریان و فهمیدن خوشحال میشی داد 

بشم  لزدم آره خوشحال شدم  اونم چه جورم میفهمی چی میگی دیونه برای چی باید خوشحا

نباید نابود میشد که شد  چه بفهمن چه اونا چه دردی ازمن دوا میکنه زندگیم فهمیدن نفهمیدن 

ی نمیکنه خواستم برم که دوباره تلفن زنگ خورد بهش نگاه کردم دست به نفهمن دیگه فرق

اره که داد دخواست گوشی و بر دای دائیمسینه نشست و گفت: ازخونه پدرمه با پیچیدن ص

 زدم جواب نده با من کار دارن

 خب پس چرا جواب نمیدی -

 ادخودلم نمی چون–

 کی میخوای بزرگ شی چی عایدت میشه  این کارا رو میکنی -
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شو ببینم پدر جنابعالی چی برای گفتن ت و بشنوم حاال ساکت حرف نزن خوشم نمیاد صدا-

 داره

میخواستم خبر -.....-کامی توهم نیستی-......-ار دو رخساره جان خونه ای گوشی و برلا-

چیزی نیستید و دروغ  زاولم میدونستیم شمادوتا اهلهرچند ابدم  ما همه چیز و فهمیدیدم  

نمیگید ولی اینطوری خیلی خوب شد رضا بالیی سراون پسره احمق آورده نمیتونه ازجا بلند 

تماس بگیرید. بی تفاوت به نگاه خیره کامی به آشپزخونه رفتم فردای اون اومدید حتما" شه

به اون دختره که وارد ساختمان شد ازقصد  روز تازه داشتم به دانشگاه میرفتم که چشمم افتاد

م ازکنارش رد شدم تا به کامی احمق برسونه من دیدمش دیگه تحمل اون خونه و کامی برا

باید کاری کنم تالفی ازاین موضوع بگذرم  همینطوری تونستم نمی یسخت شده بودول

اونم قبول کرد حماقتهاش دربیاد اون روز با روشنک قرار گذاشتم و همه چیز و بهش گفتم 

ازمن هم کامی وارد دنه برگشتم یک ساعت بعاون روز زودتر از همیشه به خو نهکمکم ک

ابم و تم چی عصبیش میکنه بخاطر همین کتخونه شد جواب سالمش و به سردی دادم میدونس

نشان  نددرس خوان  لازقبل رومیز آشپزخونه گذاشته بودم همانجا نشستم و خودم و مشغو

ای گوشیم با عجله ازآشپزخونه دداخت ولی حرفی نزد با بلند شدن صگذرایی بهم ان دادم نگاه

 بیرون رفتم هنوز به اتاق نرسیده با کامی برخورد کردم ببخشیدی گفتم و وارد اتاق شدم 

بد نیستم خیلی وقته منتظرم چرا اینقدر طول کشید -.......-سالم حالت چطوره-.......-جانم –

فردا کاری -.....-هچرا که نه خوشحال میشم حاال قرار چه ساعتی-...........-خوب چی شد

-منتظرتم پس ده صبح  مخندیدم و گفتم: معلومه که تنها-ت راحتی بگودندارم هرساعتی خو

میبینمت -.........-خودممخیالت راحت فقط نه بابا برای چی به روشنک خبر بدم -.......

ه دبه کامی که کنار درایستا داختم که چشمم افتادنبا خوشحالی گوشی و رومبل اخداحافظ.

تا  نارش گذشتمبوداخم به جای لبخند رو صورتم نشست نگاه ازش گرفته و بی تفاوت ازک

 اون شب به خود شب آروم و قرار نداشت  اولین باری بود که تا این حد مضطرب میدیدمش 

ر ازاتاق بیرون اومد با عجله با نیم ساعت تاخی دار شدم صبح زودتر ازاو بی اتاق نرفتم

بلوز دامن کوتاهی پوشیدم موهامم باز گذاشتم صورتم و هم مالیم فنجانی قهوه خورد و رفت 

درست کردم گوشی و تو گوشم گذاشتم و مشغول گردگیری شدم یه لحظه با گرفته شدن 

مانعم شد با شنیدن صدای کامی دست فرار کنم  بازوهام وحشت زده جیغی کشیدم خواستم

چشمان خیس اشکم و بهش دوختم نگران براندازم کرد و گفت: معذرت ازتقال برداشتم 

ومبل نشستم ات کردم متوجه نشدی قصد ترساندنت ونداشتم ردند مرتبه صمیخوام چ
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دیگه ودستی رو موهام کشید و گفت: لطفا" آروم باش وصورتم و بین دستانم مخفی کردم 

 دستت و به من نزن دستش و با ضرب کنار زدم و گفتم:یه نکن گر

 رخواهی کردم آروم باش رخساره من که عذ–

داد زدم عذرخواهیت تو سرت بخوره دیونه توتا من و سکته ندی دست ازسرم برنمیداری –

اصال" تو این جا چکار میکنی مگه نرفته بودی شرکت لبخندی زد و گفت:چرا ولی کیفم و 

اشت و گفت:برو یه آبی به دم اومدم بردارم بطرف آشپزخونه رفت و کیف و برجا گذاشت

ای دینطوری نبینت بهتره خداحافظ.با بسته شدن درصا صورتت بزن االن مهمونت برسه

وقتی تونستم کمی آروم بگیرم با روشنک تماس گرفتم و ازش  گریه من هم به هوا بلند شد

سروکله اش پیدا شد مضطرب  دیزی نگذشته بوخواستم خودش و به خونه کامی برسونه چ

براندازم کرد و گفت: چه بالیی سرت اومده چرا اینقدر گریه کردی نکنه با کامی دعوات 

اشاره ای به دوستش کردم و گفتم:  ش نمیتونستم حرفی بزنمر حضور دوستبخاطمن که  شده

اوکه انگارتازه یادش افتاده تنها نیست دستی کنی  وستت و معرفیدمهلت بده نمیخوای 

ش میخواد این ماریاس همونی که گفتم دلتوموهاش کشید و گفت:حواس نمیزاری که 

 توروببینه لبخندی زدم و با او دست دادم و گفتم:خوشبختم

رو به  بزن اون یکی کانال بعدازخوش آمد گویی به دوست روشنک هردو فارسی نمیفهمه-

ب دیگه حرف بزن ببینم چی روشنک کنارمن نشست و گفت: خیلی خو منشستن دعوت کرد

ردم لبخندی زد و گفت: دیدی نقشه ام ینطوری بشی جریان و براش تعریف که اباعث شد

 گرفت گفتم دلش طاقت نمیاره خودش و میرسونه

اومده بود   دنه خانم جون زیاد خوشحالی نکن کیفش و رومیز آشپزخونه جا گذاشته بو– 

 بردارهواون 

 چرا اینقدر ساده ای اون ازقصد کیف و گذاشته تا بهونه ای برای برگشتن داشته باشه  - 

نیم ساعتم دیرتر به محل کارش رفت همون  دهمچین آدمی نیست صبح خواب مونده بو –

,قهوه که میخورید منتظر جوابشون نشدم و بلند شدم ولی یدفعه باعث شد کیفش و جا بزاره 

 بهم چشم دوختند و وحشت زدهدو افتادم رو صندلی هرسرم گیج رفت 

 ونم چرا اینقدر سرگیجه دارم دتم وگفتم: نمیشارخساره چت شد  دستم و رو سرم گذ خوبی-

 بلند شو بریم دکتراینطوری بمونی ممکنه حالت بدتر شه –
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 چیز مهمی نیست  االن خوب میشم –

 شو زود باشحرف گوش کن دیگه کله شق رنگت حسابی پریده بلند –

شدم و به  دخواهش میکنم روشنک حوصله ندارم گفتم که چیزی مهمی نیست  به سختی بلن-

ا بلند نشم چون حال نداشتم بریم بیرون آشپزخونه رفتم تا زمان ناهار سعی کردم ازج

ازاون حال و هوا بیرون  و کنارم نشست اینقدر مزه ریخت تا کمی روشنک سفارش غذا داد

مانی که میخواستم میز و بچینیم سرم گیج رفت و نقش زمین شدم و دیگه رست زاومدم  د

روشنک با یه لحظه با ضربه هایی که تو صورتم میخورد چشم باز کردم چیزی نفهمیدم 

حتی نتونستم جوابش و بدم صدای  رهچشمان خیس اشک نگاهم کرد و گفت: خوبی رخسا

خبر میدم بیاد ببینتش شنیدم و ازحال رفتم   ماریا که گفت: بزار استراحت کنه االن به برادرم

وحشت زده خواستم  دبا سوزش دستم چشمانم را باز کردم ازدیدن پسری که کنارم نشسته بو

بنیامین برادرماریاس درضمن پزشک هم بشینم که روشنک سریع گفت:نترس رخساره 

یدم اوبدون این پتورو محکم به خودم چسباندم و دراز کش هست بخواب بزار فشارت و بگیره

اینقدر سرم سنگین  که زحمت نگاه کردن به صورتم و بده فشارم و گرفت و ازجا بلند شد 

و نداشتم چشمام و بستم چیزی طول نکشید به خواب رفتم  که حال فکر کردن به چیزی دبو

با گرمای دستی چشمانم را باز کردم صورت نگران و ناراحت کامی و ازنظر گذروندم و 

ای گفتگوی اون و با روشنک میشنیدم ولی دلم دچشمام و بستم با این که صوباره د

اینقدر دلم ازش گرفته بود که دلم میخواست دیگه هیچ وقت  نمیخواست چشمام و باز کنم

ید پشت بندش ون غلتزگوشه چشمانم بیرچشمم بهش نمی افتاد ناخودآگاه قطرات اشک ا

اشکهام و پاک کرد و گفت: چشمانم را باز کردم  آروم مقاومتم شدمانع   انهدست مردنوازش 

 تنها نگاهش کردم واقعا" متاسفم هیچ فکر نمیکردم اینطوری بشی 

تازه تازه  بلش ظاهر شیددونی چقدر حساسه نباید یدفعه مقاآقا کامیار ازشما بعیده شما که می–

مین خودش و شانس آوردیم بنیا رست دم امتهاناتش دوباره حالش بد شددداشت خوب میشد 

زود رسوند وگرنه معلوم نبود چه اتفاقی می افتاد فشاربنده خدا رو شش بود کامی دستی رو 

ن برمیگردم ازاتاق بیرون رفت روشنک کنارم نشست و الصورتم کشید و بلند شد و گفت: ا

 اروم گفت:دیدی گفتم دلش طاقت نمیاره میاد ببینه با کی قرارداشتی

 مگه تو بهش زنگ نزدی– 

ای دوصل کرد کامی هم رسید ص که بنیامین سرم ارم همیندنه بابا من کجا شماره کامی و -

 دیگه ادامه نده داشت با گوشیش صحبت میکرد دکامی باعث ش
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میفرستم  م نمیتونم بیام با پیکارم ولی خودم بیدم پرونده ای که جا گذاشته بودبله اومده بو-

موکول کنید به روز دیگه فقط سریع باخبرشون  و جلسه روعذرخواهی کنید  تماس بگیرید 

ی حاال برای این اصال" همچین دممنونم خداحافظ.به روشنک نگاه کردم وگفتم: دی-...-کنید

لیاقت این چیزی مهم نیست  گفت: اینقدر که بی لیاقته ولش کن دختر به فکر خودت باش 

 بهت سر میزنم کاری نداریمن دیگه میرم ولی بازم میام  یفوسیهختره قرتی زشت تدهمون 

یگه این حرف و نزن  دامروز و خراب کردم صورتم و بوسید و گفت:  دازت ممنونم ببخشی-

وقتی کامی شروع به نوازشم کرد چشمانم  چشمانم را بستم این بارخداحافظ با رفتن روشنک 

ساسی که میشم نمیخواستم به اح دمیدونستم اگه بهم چشم بدوزه ازخود بی خورا باز نکردم 

شد چیزی نگذشته بود  دچند دقیقه ای کنارم نشست و بعد بلن م پی ببره دبهش پیدا کرده بو

اش و آروم دکه اینقدر ص صدای صحبتش و شنیدم معلوم نیست با کی داشت حرف میزد

دلم نمیخواست بهش فکر کنم ولی  میتونست باشههرچند جزاون دختره کی  دکرده بو

انشگاه درماشین و براش باز میکرد دان کامی روزی که مقابل دهرکاری میکردم چهره خن

جا برم دیونه با دلم کنار بیام وگرنه از این  این چند وقتی که این جام دبایازذهنم دور نمیشد 

و سامان و دیدم که هردو کنار  م که خوابم برد توخواب شاهینددرحال نقشه کشیدن بومیشم 

باعث شده بود  ادنددانه آنها و تکانهایی که به قایق میمن سوار قایقی شدند خنده های مست

ن هرچی جیغ میزدم و کمک دکنم هرچه عقب تر میرفتم آنها بیشتر نزدیک میش وحشت 

سامان با حرکتی من و به داخل آب انداخت ازوحشت میطلبیدم پژواک صدام و تنها میشنیدم 

خواست بغلم ی بود که دیدم جیغی کشیدم و ازخواب پریدم چهره مضطرب کامی اولین چیز

اد زدم دست ازسر من بردار نمیخوام ببینمت به سختی ازجا بلند شدم  شانه کنه هلش دادم و د

هام و تو دست گرفت و گفت:کجا رخساره تونباید بلند شی هنوز سرم تو دستته با عصبانیت 

رتبه به م دو بطرف اون یکی اتاق رفتم و درو قفل کردم چن سرم و ازدستم جدا کردم

د ماهی ه با ناسزایی اورا روانه کردم چندرکوبید و خواست تا درو باز کنم ولی من هردفع

شه کامیار و کنارم میدیدم موقع وقتی کابوس میدیدم همی ولی اون میشد دیگه کابوس نمیدیدم

وتا خالص میکنه ولی این بار هرچی اسمش و صدا زدم نبود و من دکه من و ازدست اون 

اینقدر سرگیجه داشتم که هرکاری کردم نتونستم حرکتی کنم وتا تنهای تنها بودم با اون د

همان جا پشت دردراز کشیدم ولی از ترس این که شاهین و سامان و دوباره تو خواب ببینم 

شدم دستی به  دساعت ازهشت گذشته بود که ازجا بلن تا خود صبح خواب به چشمم نیومد 

صورتم کشیدم و آماده شدم و از اتاق بیرون رفتم  درکمال تعجب کامی و توخونه دیدم 

اومد جلو ازبازوهام گرفت و من ام زد توجهی بهش نکردم  و بطرف دررفتم دچندمرتبه ص

 و بطرف خودش برگردوند و تو صورتم خیره شد سرم و بطرف دیگه ای برگردوندم
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ون این که نگاهش کنم گفتم: ازسن دم برای چی دیگه قهر کردی بمن که عذرخواهی کرد– 

 قهر کردنم گذشته نیازی هم به عذرخواهی جنابعالی ندارم دیگه دستم و ول کن دیرم شده 

کردم و گفتم: چرا متوجه نمیشی نمیخوام تو کنارم باشی  دم میرسونمت با تشر نگاهشخو–

 دلم نمیخواد ببینمت ام تنها باشم میفهمی تنهکجای این اینقدر سخته که درک نمیکنی میخوا

حوصله رانندگی نداشتم با تاکسی خودم و به دستاش و کنار زدم و از خونه بیرون رفتم 

اشتم خوشبختانه راحت بود و مشکلی پیدا نکردم تازه ددانشگاه رسوندم اون روز امتهان 

جای همیشگی ه ببینت که روشنک تماس گرفت و گفت محمد خواست ده بودامتهانم تموم ش

ایشگاه زدم وقتی سری به ازم دوساعتی وقت بوداشتم هنوز دمیبینمت تا ساعت یک که قرار

لم میخواست فقط تنهاباشم مطمئن شدم بیرون زدم اصال" حوصله کسی و نداشتم دازنتیجه 

 اره که خواسته من و ببینه تا زمان قرار هزار جور فکر از سرمدچکار  ونم این پسرهدنمی

ی کردم دند با همه خوش و بشدرشم اون جا بوگذشت  غیر از محمد و روشنک ماریا و برا

من که دیگه به این نگاه ها عادت  دام روسرتاپام درحرکت بودگاه برادر ماریا مو نشستم ن

ارید اتفاقی دم توجهی نکردم و به محمد چشم دوختم و گفتم: روشنک گفت کارم دوبکرده 

تکیه دادم و نشون دادم منتظرم خبر و گفت: متاسفانه خبر خوبی ندارم   دادافتاده سری تکان 

 ناگوارش و بشنوم 

ه که نتونسته به پرواز دی افتادنم ناراحت میشی ولی الزمه بدونی برای سامان اتفاق بمیدو-

 برسه خونسرد گفتم: چه اتفاقی

این ور  د ولی هرچیوهمراهش تا فرودگاه رفته حتی چمدان هاشم تحویل داده برش گفت دپ-

اش دشون خونین و مالین پیوی درخونلپیداش نمیکنند وقتی برمیگردن ج و میگردناون ور 

خیلی ی نمیدونه ولی حالش انه ای باال انداخت و گفت:هنوز کسگفتم: اونوقت چرا ؟ ش میکنه

جفت دست و پاش خرد شده سروصورتم که دیگه میگه اصال" قابل شناسایی نیست  وخیمه

متحیر نگاهم کرد لبخندم تبدیل به خنده شد او نگاهی به خواهرش ندی رو صورتم نشست خبل

وسال شنیدم همین بود دسری تکان دادم و گفتم:بهترین خبری که طی این  تبعد به من انداخ

شه چون من و بد  دتاده امیدوارم دیگه هیچ وقت نتونه ازجا بلنفروز ا خوشحالم که به این

وتا که با هم مشکلی نداشتید  مگه دید و گفت: شما خودش و کمی جلو کش زمین گیر کرد

حال شدی سری تکان دادم و گفتم: بهتره این و شخو شچکار کرده که حاال ازوضعیت

رسی وقتی برگردم حتما" به دیدنش میرم ولی اگه شما قبل از من برگشتی بگو ازخودش بپ

ببینمت این نتیجه مزاحمت ها و  م میخواد تواین وضعلرخساره گفت خیلی وقته د
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ت نرفت حاال بکش نوش جونت به گوشهرچی گفتم دردسرهایی که برام درست کردی 

 دستم و گرفت و گفت: آروم باش چرا صدات میلرزه توچرا اینقدر بدنت سرده روشنک 

 چیزی نیست –

 نوز حالت خوب نشده لومه هکاش امروز توخونه مونده بودی مع–

ن داشتم درضمن حتما" باید یه سر آزمایشگاه میرفتم محمد گفت: نتیجه دختر جان امتها–

پس چرا خوشحال نیستی اعالم شد گفتم: بله موفق شدم لبخندی زد و گفت:تبریک میگم 

چیزی گفت که یکم ذهنم مون یه دخوشحال که شدم ولی استاوختم و گفتم : دنگاهم و به میز 

 ه و مشغول کرد

اه تهران داشتند انشگدبنابر تبادلی که با :بهش چشم دوختم -میشه بپرسم چی گفت ؟–

مشغول به کارشم من برای پی اچ دی این جا بمونم طی درس همین جا هم میتونم قرارشده 

د و گفت: این که یعنی تو آزمون بورس موفق شدی سری به عالمت مثبت تکان دادم خندی–

 چیزی به دست بیاره گل کاشتی دخترجان عالیه هرکسی نمیتونه همچین 

 میخوام قبول کنم متعجب گفت: نمیخوای قبول کنی؟ ولی من ن–

 نه میخوام ازاین جا برم-

 آخه برای چی میدونی چه فرصت خوبیه -

بله میدونم ولی اون موقعی که تواین آزمون شرکت کردم فکر نمیکردم روزی برسه که - 

بگذریم  حوصله این بحث و ندارم به بنیامین ........حاال فرار و به قرار ترجیح بدم  ولی

کاری  دبه زحمت افتادید لبخندی زد و گفت: وظیفه بونگاه کردم و گفتم: بابت دیروز ممنون 

ه بهتره ازاین به بعد بیشتر مراقب سالمتیتون باشید دیگ وری نشیدگه اونطردم امیدوارم دینک

حرف بزنی گشنه اش  شخندید و گفت: بیا تا میای باهاک بهتره یه چیزی سفارش بدیم روشن

 ار شکمو دمیشه  یکم خودت و نگه 

اشت بعد اخمی موافقید محمد خندید و منو رو بردنمیتونم اول غذا بخوریم بعد حرف بزنیم –

تا همه گفتم: خواهر شماکرد و گفت: روشنک جای بهتری نبود مارو بیاری لبخندی زدم و

هرچی گفتم بریم یه جای دیگه حرف تو گوشش  ان نکنه دست برنمیداره مارو روانه بیمارست

نرفت حتما" بازم میخواد استیک سفارش بده روشنک دستاش و بهم مالید و گفت: آره دیگه 
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پس فکر کردی برای چی اومدم این جا  سری تکان دادم و گفتم: رومن حساب نکن همون 

 یک مرتبه برای هفت پشتم بس بود 

بخاطر من باشه ...باشه  نه نیار دیگه همه این جا میان فقط بخاطر استیکاش اه رخساره

لبخندی زدم و گفتم:خیلی خوب بابا التماس نکن با خنده دستی تکان داد و گارسون را 

د کرد به خنده افتادم نگاهی به من مخمی که محا ذا رو آوردندبافراخواند وقتی ظرف های غ

 این که خامه  بعد به خواهرش انداخت و گفت:

اره من و محمد به دِا محمد کجاش خامه بخور بعد حرف بزن نمیدونی چه مزه ای –

روشنک و اون خواهر برادر که با اشتها غذاشون و خوردن چشم دوخته بودیم من که 

ترجیح دادم فقط ساالد بخورم محمدم یه تیکه به اسرار روشنک خورد ولی دیگه هرکاری 

نده خدا رخساره حق داشت اینقدر نه می آورد اینم غذاست خوب کرد دست نزد و گفت: ب

انگار  ور  دیگه اومدنت این جا چیهکه گوشت بگیر همون جا خام خام بخبرو قصابی یه تی

صدا میده وای ازدست تو  ده تیکه میکنیاین و کردن تو آب جوش فقط رنگ روش تغییر کر

 با این غذا سفارش دادنت

وتارو هم ما اصال" بهتر نخورید مال شماد توهم شدی رخسارهد مغر نزن دیگه مح– 

نگاه کرد او  که سیر شدم روشنک به بنیامن میخوریم  ماریا دورلبش و پاک کرد و گفت:من

با لبخند دستش و آورد جلو ظرف من و برداشت و گفت: من جور این خانم و میکشم آخه 

شنک ضربه ای به پهلوم زد و تو گوشم لحنش من و به خنده انداخت رو نیاز به تقویت داره

به لبخندی اکتفا کردم محمد تو گفت: میبینی چه جیگریه کیف کن ببین با کی آشنات کردم 

ت و سری رفتار خواهرش و بنیامین حسابی دقیق شده بود هرازگاهی نگاهی به من مینداخ

وردم و ازشون جدا تکان میداد باالخره غذاشون تموم شد و بلند شدند بالفاصله بهونه ای آ

رای فرار ب ر هفته یه قرار دیگه گذاشتنبود برای آخ راولی روشنک دست بردشدم 

ف شروع به گشت زدن کردم دبه فروشگاهی رفتم و بی ه ازتنهایی و البته ترس ازتنهایی

وقتی رسیدم ساعت ازنه م خودم خنده ام گرفت کلی وسیله گرفته بودم دوقتی بیرون اوم

تفاوت به کامی که رومبل لمیده بود و براندازم میکرد به اتاق رفتم ولی هنوز  بی  دگذشته بو

لباسم و درنیاورده بودم که حس کردم االنه که برگردونم با عجله خودم و به دستشویی 

افتاد  وقتی بی حال گوشه  اتفاق چند مرتبه دیگه هم ه این رتا زمانی که خوابم ببرسوندم 

ی کنارم قرار گرفت و گفت: بهتره بریم درمانگاه بی حال سری اتاق رو زمین نشستم کام

 تکان دادم و گفتم: نیازی نیست بهترم
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 دیچی خوردی اینطوری ش– 

با روشنک رفته بودیم رستوران......دیگه نتونستم ادامه بدم دستم و جلوی دهنم قرار دادم و -

گفت: آخر سر این دختره با حوله ای که تو دست داشت صورتم و خشک کرد و شدم  دبلن

تورو به کشتن میده چرا برای غذا به یه جای مطمئن و تمیز نمیرید که اینطوری نشی 

اشتم دستش و کنار زدم و رو تخت دراز کشیدم دحوصله نصیحت ها و حرفهای اون و ن

اون روز اینقدر حالم بد بود که ازرفتن به دانشگاه منصرف همین که سرم و گذاشتم رفتم 

که روشنک تماس گرفت وقتی گفت ماهم همه حالمون بد شده خندیدم و  دبعدازظهر بوشدم  

گفتم: حقتونه تاشما باشید همچین چیزی انتخاب نکنید ازدیروز دل و روده ام قاطی شده 

 امروزم نتونستم برم سر کالس

 ون حالش بدتره گفته مناراحت نباش منم نتونستم برم همه مثل همیم بدبخت محمد ازهم-

 زنگ بزنم ببینم تو درچه حالی که توهم مثل خودمونی

کردم  یک  زهر مار بایدم بخندی مگه دستم بهت نرسه درمیان خنده های او تماس و قطع– 

بد بود که به زور حتی جرعه ای آب میخوردم بدبختی این بود بخاطر  هفته تمام اینقدر حالم

هربدبختی که بود امتهانات و پشت سر  امتهانات آخر ترم حتی نمیتونستم استراحت کنم به

گذاشتم این مدت بخاطر اتفاقی که بین من و کامی افتاد او شبا خیلی دیر به خونه برمیگشت 

وم یه روز عصبی وارد خونه شد و دوقتی هم می اومد سراغی ازم نمیگرفت سر امتهان 

زه فهمیدم دلیل وقتی برگه ها رو دیدم تا ؟یهچچندتا برگه  رومیز کوبید و گفت: این 

 عصبانیتش چیه خونسرد گفتم: معلومه درخواست طالق

 بشناین درخواست و به محل کارم میفرستادی تا همه مطلع  باید-

به حال تو چه فرقی میکنه این جا یا اون جا توکه اکثرا" نیستی وکیل هم بی کار نیست -

عصبی برگه ها رو پاره  ه این که این همه قیل و قال ندار بیادنصفه شب برای گرفتن امضا

م پیگیر کارها هستم ولی به گوش توی کله شق نمیره دکرد و گفت: یه بار بهت گفتم خو

داشتیم بعدازدرست طالقت میدم طبق توافقی که رخساره گوشات و باز کن ببین چی میگم 

صبرکن ببینم یعنی چی این  :فتمبازوش و کشیدم و گ ولی نه این جا  فهمیدی خواست بره

تو برمیگردیم ایران پدرم و پدرخواست  منظورت چیه دستم وکنار زد و گفت: به نه؟جا

برگشت نداری  متوجه شدی وقتی برگشتی همون جا ازهم جدا میشیم دیگه هم مشکلی برای

گه همه واقعیت میدونن توهم که دیگه ارتباطت و با برادرت ازسر گرفتی دیگه تنها هم دی

شدی  بزار این چند وقت توآرامش بگذره من کلی کار سرم ریخته نمیمونی حاال اگه متوجه 
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خونه بیرون رفت و درو کوبید ازاون شب از  وقت بچه بازی های تورو ندارم متوجه شدی

 البه بعد حتی یک کلمه هم با هم حرف نزدیم اون درگیر کارو من درگیر درس بودم حا

جلیل کنند اون روز وقتی به خونه انشجوهای برتر تدتا از امروز مراسمی ترتیب دادند

رسیدم برعکس اون چند وقت کامی خونه بود توجهی بهش نکردم و به اتاق رفتم داشتم 

پاکت  دلباسم و عوض میکردم که وارد اتاق شد و پاکتی بطرفم گرفت نگاهی به او بع

   دوانداختم و ازدستش گرفتم دعوت نامه ای برای من و کامی برای شرکت تو اون مراسم ب

امی نکردم اشتم توجهی هم به نگاه کدکارت و پاره کردم و تو سطل انداختم حوله ام و بر

 م بیرون که روشنک تماس گرفتدجا اومد تازه اومده بو زیر دوش آب گرم کمی حالم

بایدم -...........-با خدا بگم تورو چکار کنه یک ماه شد من خوب نشدم نه با-.........-سالم -

راست میگی -............-ص میشم اله خداروشکر چند وقت دیگه ازشرت خبخندی دیون

خیلی عالیه پس همه با هم -..........-خوب بلیط منم برای همون روزه -......-روشنک 

نه بابا هنوز جوابشون و ندادم غیر از این جا -..........-چه جوابی؟-........-برمیگردیم 

وت نامه اومده فعال" که قصد موندن ندارم ازهمه چیز مهم گاه دیگه هم برام دعشنادوتا داز

........خودش گفته -ظرم عوض شدا" ندتر کاریه که باید به نتیجه برسونمش  حاال شاید بع

نه -............-جدا میشمیابی باید سرحرفش بمونه نده راه هست غ که تو تهران طالقم میده

با من یکی نباشه چون امیدوارم تاریخش صله اش و ندارم چیزی هم ازش نپرسیدم  بابا حو

بعدا" حرف میزنیم گوشی و قطع  م داره بد میشهوای روشنک حال تحملش و دیگه ندارم

فردای اون روز با  بی رمق لباس راحتی تنم کردم ودراز کشیدم دم و به سرویس رفتمکر

جوی برترو تحقیقم با کسب اسم من بعنوان دانشراسم حاضر شدم اسرار استادمون سرم

وم دباال رفتم چشمم افتاد به ردیف تقدیر نامه انتخاب شد وقتی برای گرفتن باالترین امتیاز

یدفعه یاداون  د لحظه ای لبخند رو لبم نشست ولیکامی با لبی خندان بهم چشم دوخته بو

گلی که استم بشینم مقابلم ظاهر شد دختره افتادم همین باعث شد نگاه ازش بگیرم وقتی میخو

تو دست داشت بطرفم گرفت و گفت: تبریک میگم استحقاقش و داشتی سرم و انداختم پائین و 

تشکر کردم تا آخر مراسم کنارم نشسته بود و دستم و تو دست داشت بعدازمراسم هم خودش 

ایران جدیه من و به خونه رسوند مقابل ساختمان ازم پرسید تصمیمت برای برگشت به 

ت و گفت: وخدفراموش نکردی به روبه رو چشم  نگاهش کردم و گفتم: آره قرارمون و که

 نه فراموش نکردم  بلیطت مال کیه؟

سری به عالمت مثبت تکان دادم گفت:  ؟نگاهم کرد و گفت: سه روز   سه روز دیگه -

بازی بدی با  ونداری من  دکه قصگفتم: توومی کردم دم اخرمتاسفم من نمیتونم باتو برگ
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گردم رندارم ممکنه کارم یکم طول بکشه ولی قول میدم حتما" ب وناراحتی گفت: نه این قصد

ی زدم و گفتم: مزاحم تو و کارهات نمیشم دلم نمیخواست تنها برگردی پوزخندبازم شرمنده 

د و روشنک م محمخودم میتونم برگردم نیاز به یکی دیگه ندارم هرچند خیلی هم تنها نیست

نرسیده دوباره حالم بد شد سریخچال رفتم و طبق عادت ه شدم دفتم و پیابامن میان این و گ

م  بی اختیار اشکهام سرازیر شد داین چند وقت فنجانی آبغوره خوردم و رو تخت دراز کشی

ازکلی مقدمه چینی ددوهفته پیش روشنک بیخبر به دیدنم اومد و بع نبایدم بتونه با من بیاد 

وقتی سکوتش و دیدم گفتم تمومش کن روشنک بگو  گفت ته توی کاراون دخترو درآوردم

اره اسم شوهرشم فروغیه ولی دچی فهمیدی سرش و انداخت پائین و گفت طرف شوهر

خودت و ناراحت نکنی ها به این فکر کن لیاقت تورو نداشت جلوی اون حرفی نزدم عکس 

گه نتونستم خودم و نگه دارم حاال هم مثل اون روز العملی هم نشون ندادم ولی وقتی رفت دی

ومش حتی حاضر نشد با من برگرده حتما" االنم رفته پیش اون تا دبیقرارم اون بخاطر زن 

وروز باقی مانده رو فقط با محمد و دخبر رفتن من و بهش بده تا با هم جشن بگیرند 

رفتم اون یکی اتاق و بیرون شب هم دیر برمیگشتم وقتی هم برمیگشتم می روشنک  گذراندم

ی یادداشتی گذاشته بود خودم و میرسونم با تاکسی نری نمی اومدم تاخود صبح اون روز کام

اهمیتی ندادم خیلی زودتر ازخونه بیرون زدم تنها براش یاداشتی گذاشتم که نیاز نیست 

دوماهه و یکی  وسالن طریق زندگی دیاطر من ازکارت بزنی طالق و فراموش نکنی به ابخ

م و دد و روشنک بویی ازماجرا ببرند خواین که مبادا محمبرای  من تو لندن به پایان رسید

خوشحال نشون دادم وقتی هواپیما ازرو زمین بلند شد حس کردم قلبم و جا گذاشتم بد بودن 

وسال مثل فیلم ازبرابر چشمم گذشت دتمام اتفاقهای این حالم و بهانه کردم و چشمام و بستم 

وقتی فهمیدم کارهای کامی طی این مدت باعث شده بود تصور کنم بهم عالقه داره ولی 

ا باز کردم راه میکنم که خودم گرفتار شده بودم وقتی هواپیما نشست منم چشمانم اشتب

ت روشنک بهم چشم دوخت و گفت:خوبی رخساره بدون این که نگاهش کنم سری به عالم

روشنک و  مثبت تکان دادم ازدیدن اون جمعیت که برای استقبال اومده بودن تعجب کردم

ه دمحمد همان جا ازما جدا شدند وقتی پدرم درآغوشم کشید با این که دلم خیلی براش تنگ ش

با بقیه هم بهتر از پدرم برخورد نکردم تنها وقتی دائیم  بود عکس العملی ازخود نشان ندادم

هیچ کدوم حرفی نزدیم   ارم سرم و به سینه اش چسباندمدتونستم خودم و نگه بغلم کرد ن

سکوتمون گویای همه چیز بود رضا دستش و دور شانه ام حلقه کرد و به این طریق به من 

توماشین به سئواالتی که میپرسید جواب کوتاهی میدادم و دوباره سکوت فهماند حرکت کنم 

حبت دید اونم سکوت کرد اون شب همه خونه پدرم جمع میکردم وقتی بی تمایلیم برای ص

اشتم ولی بخاطر رضا توجمع حاضر شدم وقتی چشمم دبودند با این که حوصله هیچ کدوم و ن
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ست دادم و گفتم:خبر شاهکارت دبه شهاب افتاد لبخند رو لبم نشست بطرفش رفتم و باهاش 

رضایتت و جلب کرد کر که اروشدبهم رسید ازت ممنونم گل کاشتی سرخم کرد و گفت: خ

 خندیدم وگفتم:کارخودت بود یا کسی وفرستاده بودی

ونی هنوزم تو دمیمگه میشه توکاری بخوای به کس دیگه بسپارم خودم رفتم سروقتش -

 بیمارستانه

 واقعا"-

آره حاالحاالها هم باید بمونه جوری زدمش که یکی دوسال باید توجا بخوابه دیروز رفته -

اش و گم کرده بلند خندیدم چه جوری دست و پ دنمیدونی وقتی چشمش به من افتابودم دیدنش 

 با خوانده شدن اسمم نگاه ازشهاب گرفتم

 بله – 

 با مهیار به گوشه خلوتی رفتیمارم دمیشه یه لحظه بیای کارت –

 برای چی؟–االن داشتم با کامی صحبت میکردم خیلی ناراحت بود -

فرودگاه پوزخندی زدم و گفتم:نخواستم مزاحم قرارهاش بشم   چرا منتظر نشدی با اون بری-

 چشماش و کمی تنگ کرد و گفت: قرارهاش؟ 

بیخال شو مهیار االن اصال" حوصله صحبت راجع به برادرت و ندارم بمونه یه وقت دیگه -

با مهیار بلکه با هیچ کس  نشون به اون نشون دوماه داره ازاون روز میگذره و من نه تنها

ه هم ارتباط برقرار نکردم سرم و به کاری که تو دانشگاه سپرده بودند گرم میکردم دیگ

انی میکردم تا دزن وتم تواتاق خودم بعد هم که برمیگش,دازظهر صبح هفت میرفتم تا پنج بع

کامی حتی یک مرتبه هم تماس نگرفته بود منم  ا  تو خونه لب به هیچی هم نمیزدمدفر

دم ولی هیچ جوری نمیتونستم ازفکرش بیام بیرون تمام ساعاتی زحمت تماسی به خودم ندا

یه روز تازه ازسرکار م سرگرم تماشای عکس ها  و فیلم عروسی  بودم داق بوکه تو ات

م مثل همیشه با مهیار روبه رو شدم داشتم ماشین و وارد پارکینگ میکردم که دبرگشته بو

نکرد توحیاط رو تاب نشستیم ازهردری  لاخل قبوداشت  تعارف کردم بریم دلبخند به لب 

تا حرف و کشید به مراسم عروسی سامیار کالفه گفتم: ببخشید مهیار جان اگه  دحرف ز

 م ولی  لطفا" اسرار نکن محاله توجشن برادرت پا بزارم دت بود می اومدمراسم خو
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ده ازوقتی ونی چقدر افسرده شدده ولی بخاطر پدرم نمیدونم با حرفاش خیلی ناراحتت کرمی–

ادم و گفتم: نمیتونم هرکار میکنم دتوبرگشتی اون گوشه کیر شده  بخاطر اون بیا سری تکان 

اون حتی بعدازمشخص شدن واقعیت دست ازتیکه حرفهای زننده اش ازخاطرم نمیره 

ت کی میخوای ازدواج کنی دانداختن هاش برنداشته  نه مهیار جان نمیام خوب بگو ببینم خو

م این دفعال" درگیر کارمم خب من دیگه میرم اومده بوو گفت: چند ماه دیگه  سری تکان داد

کارت و بهت بدم ولی بازم فکر کن اگه نظرت تغییر کرد خبرم کن سری تکان دادم و بلند 

شدم بعدازرفتن او من هم به اتاقم رفتم بخاطر کمردردهای شدیدی که داشتم راه رفتن برام 

امروز شنبه بود و مراسم اونا قراربود پنج ه ها رو باال رفتم خیلی دشوار بود به سختی پل

شنبه برگزار شه سه شنبه طی تماسی پدرم ازم خواست برم خونه دائیم و من بازم مخالفت 

دوش که به خونه برگشتم خوشبختانه کسی هم توخونه نبود  دکردم اون روز نه گذشته بو

رمای دستی چشمانم را باز کردم چیزی و که گرفتم کمرم و بستم و دراز کشیدم یه لحظه باگ

چندبار چشمانم را باز و بسته کردم نه خواب نبود خود کامیار بود خواستم  دیدم باورم نمیشد

م قرار داد و با اون یکی دست موها بلند شم مانعم شد کنارم دراز کشید و بازوش و زیر سرم

 بعد گفتم: کی برگشتی؟ لحظه ای درسکوت صورتش را برانداز کردم  نوازش کردو 

 امروز صبح-

پس چرا خبر ندادی دستی رو گونه ام کشید و گفت: مگه تو وقتی گذاشتی رفتی خبرم -

 کردی نگاه ازش گرفتم و گفتم: نگفتم چون نمیخواستم  بخاطر من ازکارهات بیافتی

جوابی ندادم جوابی نداشتم که  ولی من تصور کردم چون ازم متنفری نخواستی کنارت باشم-

  بدم

 چرا وقتی پدرت تماس گرفت نیومدی–

 حوصله هیچ کس و ندارم-

چرا با هیچ کس رفت و آمد نمیکنی چرا خودت و زندانی کردی  برای چی اینطوری شدی-

  م و زندانی کردم من صبح میرم بعدازظهر میامدپوزخندی زدم و گفتم:کی گفته من خو

 انی کردنه دوقتی هم میام کلی کار میارم که باید تا فردا تمومش کنم این کجاش زن

 چرا ارتباطت و با پدرمن قطع کردی؟–
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چون هروقت چشمش به من میافته سعی میکنه من و ازتصمیم منصرف کنه منم حال -

ا توام فقط نگاهم کرد نشستم و گفتم: بببینم توکه سرحرفت هستی  حرفهای تکراری و ندارم

 کامی  سرحرفت هستی دیگه؟

طاق باز خوابید جفت دستاش و  نمیخوای تصمیمت و عوض کنی؟ با تشر گفتم که چی بشه؟-

 زیر سرش گذاشت و گفت: فکر میکردم نظرت تغییر کرده باشه 

رو تصمیم من تاثیر بزاره بطرفم چرخید و  دمگه چه اتفاق جدیدی افتاده که بخوا–

بعدازاین چکار کنی داد زدم اونش دیگه به خودم مربوطه نه تو  گفت:میخوای جدا شی که

همه وقت تازه میپرسه لیلی زن بود یا مرد گره ای به پیشانی انداخت و گفت: خب معلومه 

 لیلی زنه دستی تو موهام کشیدم و گفتم: آفرین پسر باهوش  به سختی ازرو تخت بلند شدم

 ببینمت رخساره– 

 فرض کن دیدی کارت و بگو – 

 هنوزم کمرت درد میکنه بطرفش چرخیدم–

 هنوزم؟ -

 آره ازمادرت شنیدم ازوقتی برگشتی یسره کمردرد داری چرا؟ -

 ونم کامی توهم چه سئوالهایی میکنیدچه می-

 لت چیه تا کمکت کنه مشکتومادرت متخصص زنانه چرا بهش نمیگی – 

نیاز به کمک کسی حاال اگه باز جویی تموم شد به کارم کالفه گفتم: من نه مشکلی دارم نه –

  برسم

آره تموم شد برس خیره نگاهش کردم لبخندی زد نیم خیز شد دستم و کشید و کنار خودش –

 حاضر شو بریم  و گفت: رو تخت نشاند 

 ؟کجا–

 خونه پدرم-

 ؟که چی بشه-
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دیم اینقدر تلخی نکن همه خواهش میکنم رخساره من خیلی خسته ام بعدازدوماه همدیگر و دی-

منتظرن بلند شو نمیخوام نه بشنوم  بهش نگاه کردم و گفتم: نمیام کامی خودت برو ملتمسانه 

سری ,خواهش میکنم.م و ضایع کردم بخاطر من دنگاهم کرد و گفت:سامی گفت بیام خو

ز تکان دادم  و گفتم: باشه بوسه ای رو صورتم زد و گفت:ممنون فقط برای این چند رو

ار چون دیگه وقت نمیکنی برگردی این جا  من برای مراسم برات لباس آوردم دلباس بر

ادامه داد معلومه م البته امیدوارم اندازه ات بشه بنظرم یکم پرشدی دستی رو شکمم کشید

بی و ازکمرم باز کردم وقتی کمربند طدوری ازمن بهت ساخته بلند شدم و گفتم:همینطوره 

متعجب گفت: اینقدر دردت شدیده که این و بستی بدون این که نگاهش کنم گفتم:نه برای 

وقتی بطرف تخت کشیدم دستش و کنار زدم و خندید و محکم درآغوشم کشید  کالسش بستم 

ت ردم خوب نیست دقیق نگاهم کرد و گفت: نکنه کمردلگفتم: نه کامی حا

لبه تخت نشست وبه من که لباس و بریدم و گفتم: آره به همون دلیله  بخاطر.........حرفش

میپوشیدم چشم دوخت وسائلم و برداشت و جلوتر ازمن ازاتاق بیرون رفت به سختی پله ها 

رو پائین میرفتم متحیر براندازم کرد و گفت: مطمئنی حالت خوبه سری به عالمت مثبت 

با رفتن تکانهای ماشین برشدت دردم افزوده بود سوئیچ و به او دادم و نشستم تکان دادم 

ماشین رودست انداز صدای فریادم به هوا بلند شد و او ازترس ماشین و زد بغل و بطرفم 

 برگشت چی شد رخساره خوبی دستم و روشکمم گذاشتم و گفتم: این چه طرز رانندگیه 

 م دکترمعذرت میخوام فکر نمیکردم دردت اینقدر شدید باشه  میخوای بری–

عت کمی ماشین و میراند وقتی نه حرکت کن فقط لطفا" آروم رانندگی کن  این بار باسر-

خیلی حوصله داشتم و آروم به راه افتاد بازوم و گرفت یم درست نمیتونستم نفس بکشمرسید

باهمه احوالپرسی  داینا هم چه سروصدایی راه انداخته بودند همانطور که بازوم و چسبیده بو

وشم گفت: باز خدارو گئیم با دیدنم چشماش پراشک شد محکم بغلم کرد و کنار کردم دا

حداقل تونست راضیت کنه بیای سری تکان دادم و همانطور آروم گفتم: بخاطر اون شکر

نیومدم اومدم تاروی پسر بزرگت و کم کنم نگاهش و به زمین دوخت و دیگه چیزی نگفت 

منم االن میام تازه میخواستم بشینم که چشمم افتاد به کامی به مبل اشاره کرد و گفت: بشین 

ه این جا اینقدر دلند شده اومبیعنی کامیار با این دختره  ای من چی میدیدمداون دختره وای خ

این  وقیح شده که براش فرقی نمیکنه کسی بفهمه اون جا با وجود من مجدد ازدواج کرده

 ت رضا رو گرفتم موضوع دردم و مضاعف کرد به سختی نشستم و دس

خوبی رخساره  چرا اینقد رعرق کردی فشاری به دستش دادم خودش و کشید جلو کنار –

 گوشش گفتم:ترخدا من و ببر رضا حالم خوب نیست من و ببر 
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ه رخساره سرم و به شونه اش تکیه دادم و چشمام و بستم و دیگه چیزی نفهمیدم دچت ش–

ده بودند نگاهی به اطراف انداختم رضا  صورتم و وقتی باز کردم رضا و کامی کنارم ایستا

 بهتری تودرمانگاهیمنوازشی کرد و گفت:

 آره رضا من و ببر خونه-

شدم و گفتم: نمیتونم میخوام برم خونه  زار سرمت تموم شه  کالفه نیم خیزصبرکن ب– 

راز بکش چیزی از سرمت نمونده تموم که شد دکامیار شانه هام و گرفت و گفت: لج نکن 

 ازدستم کشیدمهرجا بخوای میبریمت  دستش و کنار زدم و سرم و 

 چکار داری میکنی -

حرف نزن رضا راه بیافت بخاطر سرگیجه ای که داشتم درست نمیتونستم راه برم نیم –

رضا پشت فرمون نشست و گفت:  نگاهی به کامیار انداخت و کمکم کرد سوار ماشین بشم

 کجا برم قبل از من کامی گفت: برو خونه پدرم 

نه رضا من و ببر خونه  حالم خوب نیست اون جا راحت نیستم او به کامی نگاه کرد –

 عصبی دادزدم راه نمیافتی با تاکسی برم 

ال بی حال روتخت افتادم حتی حرضا برو خونه پدرخودت باید استراحت کنه ,آروم باش –

عوض کردن لباسمم نداشتم  چیزی طول نکشید به خواب رفتم با صدای زنگ گوشیم 

آه ازنهادم بلند شد نگاهی به ساعت از کردم ازدیدن شماره رئیس گروهمون بچشمانم را 

با عذرخواهی گفتم کاری پیش اومده تا نیم ساعت دیگه خودم و   دانداختم نزدیک ده بو

داشتم  م تازهدونه بیرون زدم اون روز تاهشت سرکار بومیرسونم سریع حاضر شدم و ازخ

یس گروه  وارد اتاق شد و گفت: یه آقایی اومدن میخوان شمارو وسائلم و جمع میکردم که رئ

ند فکر کنم برادرتون هستند آخه خیلی شبیه خودتون هستند   باسرفه ای که کامی کرد ببین

خوندم و روصورت مدیرگروه ثابت و بطرف دربرگشت نگاهم و روسرتاپاش چردنگاه هر

کامی پیش دستی کرد و گفت:من  ماندم انگار منتظر بود ببینه تصدیق میکنم برادرمه یانه 

همسر ایشون هستم  نه برادرشون با شنیدن این حرف انگار دیگ آب جوشی رواوخالی 

تم: بله وخت و با لکنت گفت: شما متهلید لبخندی زدم و گفسرخ شدبه من چشم دکرده باشند 

 این جا همه این و میدونند 

درهرصورت خوشحال شدم زیارتتون کردم ببخشید با عجله ازاتاق  من نمیدونستمهمه نه –

بیرون رفت کامی با نگاهش اورا بدرقه کرد بعد به من چشم دوخت  کیفم و برداشتم و گفتم: 
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اشتم محیط دچی باعث شده بیای این جا  روصندلی نشست و گفت: بعنوان همسرت حق 

کارت و ببینم اینطور نیست پوزخندی زدم و گفتم: خیلی جدی نگیر چندروز دیگه ازهم 

" که همسرت هستم خوب البلند شد بازوم و گرفت و گفت: حاالتاچند روز دیگه فع امیشیمدج

 کارت تموم شده دیگه 

 میبینی که بله–

 پس بریم– 

 کجا کامی؟ – 

 معلومه خونه پدرم -

 امیمن اون جا نم–

 دروز و تحمل کن شروع نکن دیشب گفتم بخاطر من چن وای رخساره– 

درماشین و باز کرد و  من حوصله خودت و ندارم چه برسه به افرادی که اون جا جمعند–

 گفت: ببینم نکنه اون جا کسی هست که توازش بدت میاد 

 بودیآره  یکی برادرت یکی خودت اخمی کرد و گفت: قبال" اینقدر بی مالحظه ن–

ماشین و حاال تا چندتااساسی بارخودت و برادرت نکردم راه بیافت ازخودت یاد گرفتم -

 ونستم این رفتارت بخاطر چیه دبحرکت درآورد و گفت:کاش حداقل می

خوبم میدونی ولی اینقدر وقیح و پرویی به روی خودت نمیاری هرکی جای تو بود تاحاال –

 ازخجالت آب شده بود

 آخه مگه من چکار کردم -

 حاال هم بزن کنار حرف نزن کامیار حوصله ات و ندارم برام مهم نیست چکار کردی –

 برای چی؟-

 میخوام تنها باشم -

رخساره داری عصبیم میکنی دادزدم مثال" اگه عصبی بشی چه غلطی میکنی هان با –

م نتونستم مقاومت کنم غضب نگاهم کرد همیشه دربرابر این نگاهش ضعیف بودم این بار ه
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باسرعت میراند همین باعث شد دوباره دردم شروع بشه ولی بر ای این و نگاه ازش گرفتم 

ن گازش و گرفت و ازم دور دکه کامی متوجه نشه به روی خودم نیاوردم به محض پیاده ش

گی وارد شد عصبی به کامی که با جعبه بزر م که دراتاق بازدشد شب تازه دراز کشیده بو

 اتاق شد چشم دوختم جعبه رو روی میز گذاشت و گفت:لباست و آوردم 

گفتم: من نه جایی میام نه چه لباسی با اخم گفت: لباسی که فردا باید تنت کنی دراز کشیدم و–

این لباس تنت لباسی میخوام دادزد گوش کن رخساره فردا سرساعت حاضر میشی ببینم 

غلطی میخوای بکنی و گفتم: مثال" اگه تنم نکنم چه  مدنیست من میدونم وتو روبه روش ایستا

بازوم و محکم کشید نزدیک گوشم گفت: اونوقت هیچ وقت طالقت نمیدم میزارم میرم و 

ن لباس توجشن شرکت میکنی دیگه یدارم اگه طالق میخوای فردا با ایهمین جوری نگهت م

 فت درو همچین کوبید که تکان خوردم خواستی بیا خواستی نیا ازاتاق بیرون ر میل خودته

لباس پوشیدم  د کهتا خود صبح گوشه ای نشستم و به  جعبه لباس چشم دوختم هفت گذشته بو

اشتم تواون دکاری که گفته میکنه ولی هیچ جوری تمایل ن مدمطمئن بو و ازخونه زدم بیرون 

دائیم  اش چی گفته کهاشتم معلوم نیست به خانواده دختره رو ندجشن شرکت کنم تحمل اون 

دکترم رفتم و ازاون جا سونوگرافی  بعدکه مطمئن پیش  اون و توخونه اش راه داده اول 

چندمرتبه  مدم دردهام مشکلی برام ایجاد نمیکنه به شرکت رفتم تاساعت سه اون جا بودش

کامی تماس گرفته بود ولی جواب ندادم یک بارم رضا زنگ زد به اونم توجهی نکردم 

که به ویال رسیدم این بار وقتی کامی تماس  دبود ساعت نه بوجشن ازساعت هفت  شروع

 گرفت جواب دادم 

 بله –

 یدی چرا جواب گوشیت و نمییهیچ معلومه کجا-

نگاهی توآینه به خودم انداختم و پیاده  تماس و قطع کردم ب بدم چون دلم نمیخواست جوا-

ائیم بغلم دائیم و مهیار روبه رو شدم هردوسرتاپام و نگاهی انداختند دو ورود با ددرب شدم

ستم و فشرد و گفت:حق با پدره دمهیارم چقدر تغییر کردی  تکرد و گفت: یه لحظه نشناختم

م و گفتم: تا دتی چرا اینقدر دیر اومدی رکساره لبخندی زدم خودمنم اول متوجه نش

و کودتا  ندید و گفت: بله مشخصه بعدشم آرایشگاهیگه  خدشم که دم بعدار بودازظهر سرکبع

و بهم نگاه دو گفتم:کودتا هنوز مونده گذاشتم برای بعدازجشن پدرو پسر هربلند خندیدم 

 ه دائیم گفت: اتفاقی افتادکردند 

 ائی جون راستی حال عروست چطورهدنه –
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 کدومش عزیزم– 

ارم اونوقت چطوری دچهارمیه گره ای به ابرو انداخت و گفت: من همش سه تا پسر – 

اشته باشه  بازوم و گرفت دوتا زن دچهارتا عروس دارم خندیدم و گفتم:یعنی نمیشه یکیشون 

 و گفت: چی میخوای بگی منظورت کدوم پسرمه

تی دخوگفت: ن جایی هردوبطرف رضا برگشتیم متحیر سرتاپام و برانداز کرد ویتوا– 

 رخساره

ه ده او پسرخاله هام که با فاصله کمی ازما ایستادای خنمن کامیارم مهیار بلند خندید بصد نه-

خیلی خسته ام دائیم مقابلم   زوی رضا رو گرفتم و گفتم: بریم با بودند بهمون چشم دوختند

ئی ازدست کسی اده دایستاد و گفت:باید حرف بزنیم لبخندی به روش زدم و گفتم:خیلی دیر ش

بازوی رضا رو  مانهاتون برسیددیگه کاری برنمیاد پس خودتون و خسته نکنید برید به مه

 م و به جلو هدایتش کردمدکشی

  دائی زدی چی بودچی شده رخساره منظورت ازحرفی که به – 

دی رفته بودی خودت مشخص شد چرا دیراومبعدا" رضا حسام با خنده نگاهم کرد و گفت:–

م و گفتم:نمیرفتم بدن دردمیگرفتم با بقیه هم خوش و بشی کردم و همراه اونا خندیدو بسازی 

فتم:نه چطور؟ اخمی کنار گوشم گفت:جاریت و دیدی نگاهش کردم و گ حساموارد سالن شدم 

شاهرخ گفت:چه ایرادی  کرد و گفت:خیلی زشته انگار با قلم صورتش و نقطه نقطه گذاشتند

رنمیره روصورت زنش نقطه خط بازی میکنه به او نگاه کردم داره اینطوری حوصله اش س

یگه نتونستم خودم و نگه دارم و با صدای بلند خندیدم  خنده من اونا رو هم به خنده دو 

  انداخت 

رضا فشار محکمی به بازوم وارد کرد  شاهرخ, اوه اوه صاحابش اومد با این حرف-

ت ماندم کت شلوار مشکی که به تن کرده ردنگاهش و دنبال کردم و رو صورت کامیار ثاب

بعد نگاهی  دوچندان جذاب نشونش میداد بادقت براندازم کرد و نگاهی به ساعت انداخت دبو

کامی بازوم و گرفت وبا عذرخواهی من و د خودش وکنار کشیدبه رضا انداخت رضا با لبخن

اراحتی بهم چشم بطرف دیگه  ای کشوند کمی که فاصله گرفتم روبه روم ایستاد و با ن

 ونستی دتوکه میدونستی من ازموی بلوند بیزارم نمیوخت و گفت:د

 چرا میدونستم–
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ارم مگه داختم و گفتم: من با تو چکار دپس میخواستی من و عصبانی کنی  ابرویی باال ان-

موهای تورو مش کردم که اینطوری میگی موهای خودمه دلم میخواد هرجور دوست دارم 

 حاال هم بازوم و ول کن میخوام بشینم اینطوری اذیت میشمرنگشون کنم 

  ؟یدتوآرایشگاه اذیت نمیش-

 سرپا نبودم که اذیت شم نه عزیزم اون جا نشسته بودم  –

 وقت برای نشستن زیاده بیا کارت دارم–

ون این که داخت و گفت:هنوزم کمرت درد میکنه بدخیلی خوب آروم راه برو  نگاهی بهم ان-

درد میکنه بعداز احوالپرسی با مادرخودم و کامی من و بطرف میزی گفتم: بله  نگاهش کنم

  !!پارسا؟ درسته – وختیمدبرد که ازدیدن مرده هردومتعجب بهم چشم 

 بله خودم هستم حالتون چطوره-

ستم داد دکامی فشاری به یکم شوکه شدم فکر نمیکردم بعدازدوسال این جا به جواب برسم – 

به جای من مرده گفت:دوساله هروقت این خانم و تو دانشگاه میبینم فکر  و گفت:چه جوابی

میکنم من کجا دیدمش حاال میفهمم من اون و با تو اشتباه گرفته بودم شما دوتا چقدر بهم شبیه 

 هستید گفتی همسرته

دخترم خیلی دلش میخواست تورو ببینه دختر عمه ام سری تکان دادو گفت: هم همسرمه هم -

خترایشون همسر سامیار هستند نگاهی به اطراف انداختم و گفتم: دون؟ کامی گفت: دخترت–

 نمیبینمشون

ست بریم با گفتن تبریک ازاو توهم دیگه سرپا نای رفتند برای عکس دیگه باید برسن– 

ائیم یه لحظه چشم ازم دفاصله گرفتم با اشاره ای که مادر کامی کرد کنارآنها نشستیم 

ده نمیزاشتم تنها با مهیار و مژ لم توجهی نکنم حتی به کامی هم محدبرنمیداشت سعی کر

ای سامیار باعث شد مهیار حرفش و قطع دسرگرم بگو بخند بودیم که ص میگفتم و میخندیدم

 کنه

با بدون این که ازجام بلند شم نگاهی بهش انداختم  رفاطبه به رخساره خانم چه عجب ازاین -

 براندازم کرد و گفت:معلوم میشه این چند وقتی که پیدات نبود سرگرم بودی حالت خاصی

ر این مدت دچقابرویی باال انداختم و گفتم: همینطوره پوزخندی زد و گفت: بنده خدا کامی 

ا نگران پته دنگران تو بود خنده ای بلندی سر دادم همانطور که بلند میشدم گفتم:این بنده خ
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نگاهی به دستم  کامی دستم و گرفت و گفت:کجا رخساره یزه نه منده که روآب نرخودش بو

و نزدیک  انداخت پائین کنار مادرم نشستم بعد به او انداختم دستم و رها کرد و سرش و

 هنوزم هست گفتم:-وختدمتعجب بهم چشم  چیزی گفتمگوشش 

 ت خوب نیست میخوای بریم دکترلحاوقته این جا نیومدم نمیدونم من خیلی --

 و نبضم و گرفت و بلند شد دقیق نگاهم کردمامان فکر کنم دوباره مصموم شدم  نه-

 کجا مامان -

ائیم جای مادرم و دشد دنبالش رفت  دببینم شاید پیدا کنم بارفتن مادرم پدرمم  بلنمیرم –

گرفت و نزدیک گوشم گفت:نمیخوای بگی پسرمن چه خطایی کرده که حاضر به بخشیدنش 

فکر کنم واضح منظورم و بهتون رسوندم دستم و گرفت وگفت: دم و گفتم: نیستی نگاهش کر

  خندیدم و گفتم: یعنی چشمای من اشتباه دیدهامکان نداره رخساره 

خندیدم برای  دخترجان هیچ وقت این کارو نمیکنه ازشنیدن این حرف بلنداون عاشقته –

گفتم:جالب بود خوشم اومد ن لحظه ای همه اونایی که سرمیز نشسته بودن متعجب نگاهم کرد

 منم گوشام درازه دیگه نه 

رخساره  باناراحتی نگاهش کردم و گفتم:کاری که شما بامن کردی هیچ کس  اشتباه میکنی–

سعی نکن با این حرفها خطای کس ا شمایی مقصراصلی این ماجر نکرد نمیبخشمت دائی

 دیگه ای و الپوشونی کنی من ازتصمیم برنمیگردم .

بهتر نیست دررابطه با این موضوع زمان دیگه ای صحبت کنید به زن دائیم که با دلخوری -

ائی دشنیدیم یک کالمم ازمادرشوهر نمردیم و این و گفت نگاه کردم  لبخندی زدم و گفتم: 

ت: جون حرف زنت و گوش کن بهتره دیگه دراین رابطه حرفی نزنیم  دستم و گرفت و گف

تا بهم بخوره خندیدم و ین راحتی ها نمیزارم زندگی شمادوه انید باون گفت بعدا" حرف بز

ت شاید اون اال یه نظر پسرتون بپرسید بد نیسچه اسراری دارید حسری تکان دادم وگفتم:

دلش میخواست باتو می کرد و گفت: کامیار من ازاولم کنار اون یکی باشه اخ ددلش بخوا

شد فقط همین و میخواسته بافراخوانده شدن همه پوزخندی زدم و گفتم: بله بهم ثابت  باشه

برای صرف شام سکوت کردم دائیم بلند شد و بازوی من و هم کشید و گفت: امشب تکلیف 

 تا بعد  ات و بخورا غذبیمشخصص شه فعال"  دوتا بایدشما
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سامیار هرچی تودوست داری سفارش ارم شما بفرمائید مهیار گفت: رکساره  دمن اشتها ن–

اختم دان نگاهی به میز داده بیا زود باش کامیار بازوم و گرفت و بهم اشاره کرد بلند شم  

کامیار گفت: لج نکن جلوی بقیه زشته بگو   دولی چیزی که من دلم میخواست اون جا نبو

گفت: ولی توکه  چی میخوری نگاهش کردم و گفتم: نمیتونم کامی ازهمشون بدم میاد متعجب

 اشتی با اخم گفتم: اما االن ندارم داینا رو دوست 

میخوای من و عصبانی کنی بازوش و نیش گونی گرفتم و گفتم: برام مهم نیست عصبی –

اخت و داو نگاهی رومیز ان بشی یا نشی من تا یکم آبغوره نخورم نمیتونم لب به هیچی بزنم 

طراف انداختم و گفتم: برو دنبال مادرم رفته ببینه کفت: ولی این جا که نداریم نگاهی به ا

 باش. دم داره بهم میخوره زولمیتونه برام گیر بیاره یا نه  حا

 خیلی خوب توبیا بشین این جا تا من بیام -

هردوبه دائیم چشم دوختیم لیوانی بطرفم گرفت و با لبخند گفت: بیا عزیزم اینم  رخساره –

داخل لیوان نمک  اخل لیوان انداختم و لبخند رو لبم نشستچیزی که میخواستی نگاهی به د

 ختم و یه جا سر کشیدم ری

وای دختر چکار کردی  نباید اینقدر میخوردی  خندیدم و گفتم: این که چیزی نبود دائی –

اد و گفت: آره ولی ازمن خواست برات بیارم  دقیق دن پیدا کرد با لبخند سری تکان امام

 چیزی شده دائیم و گفتم: نگاهش کرد

 نه عزیزم چطور – 

ارم به دفعه خیلی سرحال شدید بغلم کرد و گفت: چرا نشم عزیزم دونم ولی بنظر یدنمی–

ختم و گفتم: ادوروبرونگاهی اندم  دخیلی وقت بود منتظر همچین چیزی بوآرزوم میرسم 

چیز دیگه  خمی کرد و گفت: منظورمر  ازدواج سامی خوشحالتون میکنه ااینقدفکر نمیکردم 

 ت خوب متوجه شدی کامی  چرا غذا نکشیدید دکه خو دای بو

 چی بگم میگه نمیخورم –

خترجان حتما" باید بخوری برو براش غذا بکش بیار زود باش کامی نگاهی به من دنمیشه –

ائیم دستم و گرفت و گفت: کامی نمیدونه درسته متعجب د اخت و ازمون فاصله گرفتدان

  انگفتم: چی و دائی ج
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مادرت که میگفت من مطمئنم رخساره  ؟توبارداری دیگه درسته,همین که بارداری –

 بارداره نگاهم و به میز دوختم 

که باتوام رخساره مادرتو متخصص محاله اشتباه کنه میخوام اززبون خودت بشنوم درسته –

کنم سری به عالمت مثبت تکان دادم بغلم کرد و گفت: تو بارداری بدون اینکه نگاهش 

چرا به خودش نگفتی میدونی چقدر خوشحال میشه نگاهش کردم و تبریک میگم عزیزم 

 ائی نمیخوام اون چیزی بدونه دگفتم: خواهش میکنم 

 مگه میشه دختر جان چرا نباید بدونه –

طالق ما عقب بیافته با دلخوری  ما قراره ازهم جدا بشیم  نمیخوام با دونستن این موضوع –

 یگه فقط خودت نیستی پای این بچه هم وسطه بخاطر اون کوتاه بیا :دگفت

بشینم و سایه یکی دیگه رو تحمل کنم نه من این کارو نمیکنم   که چی بشه دائی هان–

ه کافی طی این مدت اون چیزی بفهمه به انداز نمیخوامم مه این بچه رو بندازقصدمم اینه ک

برای خودشم  بیشتر ازاین متحمل عذاب بشمنمیخوام حاال بخاطر این بچه دم کرده خر

ون ازهمون اول مجبوره بدگی باز شه که داره پاش به زناینطوری بهتره چه فایده د

اه و چون پیشنهاد دانشگ پدربزرگ شه منم به محض این که ازکامی جدا شم ازایران میرم 

 دمقبول کردم و جواب مثبت بهشون دا

ظرف و  اختمدبدون رضایت و مشورت بامن چنین تصمیمی گرفتی به پشت سرم نگاهی ان-

  اد و کنارم نشست و گفت: چرا راجع به قبول پیشنهاد اونا حرفی به من نزدیدلم قرار مقاب

توفقط همین قسمت حرفهای مارو شنیدی لبخندی زد و گفت: آره چیز دیگه ای هم بوده که –

 اشید و حرفهاتون و بزنیددائیم نگاه کردم  بلند شد و گفت: بهتر تنها ب ازم پنهون کردی به

گفتم: ما حرفی برای زدن نداریم البته دیگه نداریم دائیم صورتم و بوسید و گفت:چرا عزیزم 

هنوز یه حرف مشترک دارید الزمه درموردش باهم حرف بزنید راستی میدونی جنسش چیه  

باشه عزیزم به کامی بگو خودش نم دائی بلند خندید و گفت: لبم و گزیدم و گفتم:خواهش میک

ئیم  کامی خودش و کمی جلو کشید و گفت: چی به پدرم گفتی اینقدر ادبا رفتن بهم میگه 

 اختم و گفتم: من حرفی نزدم پدرت حرف زددسرحال شده شانه ای باال ان

 خوب؟ -

 خوب که چی-
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 بگو چی بهت گفت– 

اری بدتر دکرد و گفت: هرروز  فضولی اینقدر سئوال میکنی اخمیارم بگم مگه ددوست ن– 

و گذاشتم روسینه ام  از روز قبل میشی من شوهرتم نباید با من اینطوری حرف بزنی دستم

کمی خم شدم و گفتم: ببخشید سرورم که بهتون بی احترامی کردم بچه پرو چی خودش و 

ت و بخور نگاهی به بشقاب انداختم و تحویل میگیره خندید و گفت: ازدست تو رخساره غذا

 گفتم: این چیه آوردی کامی

وردی حاال همونائیه که فقط میخ ابهونه نگیر دیگه بهتریناش و برات آوردم درضمن این– 

فت: اودیگه ادامه نداد مهیار نشست و گده ر و مژچی شده ازشون بدت اومده با اومدن مهیا

 هنوز نخوردید 

برگ میخوری تکه ای کندم و اری میخوری ظرفش و گذاشت رومیز و گفت: دببینم چی –

ده تکه ای م و گفتم: این چقدر بد مزه است مژامتهان کنم  اما نخورده درآورد دگفتم: بدم نمیا

توچی خورد و گفت: چی میگی رخساره این که خوشمزه است  دوردهنم و پاک کردم و گفتم:

 میخوری

 وست ندارمدارم میخوری سری تکان دادم و گفتم: نه ددوست دونی که من فقط جوجه می-

ده با خنده گفت: مشکوک میزنی رخساره نکنه خبرائیه  ظرفی که کامی برام آورده بود مژ

 اشتم و گفتم: مثال" چه خبرائیه دبر

م کامی لیوان آب و به غذا پرید توگلوم و به سرفه افتادمیگم نکنه دارم زن عمو میشم هان –

به مژده نگاه کردم خندید و گفت: چرا اد و گفت: خوبی رخساره چیزیت نشد دستم د

نگاه ازش گرفتم و  حاال بنظرت اون غذا هم بدمزه استاینجوری نگاه میکنی شوخی کردم 

 گفتم: نخیر

 ایدم بهت مزه بدهبله دیگه نبایدم باشه آخه شوهرت آورده ب– 

 چیه حسودیت شد بگم مهیار یکم تحویلت بگیره– 

 باید بریم زود باش–بخوردیگه رخساره سرد شد به کامیار نگاه کردم –

 ه گفت:خوب معلومه دیگه دنبال ماشین عروسمژدکجا؟ -

 ارم نمیامدمن حالش و ن– 
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ه قول مژده بهم برعکس اولی که طعمش برام خوشایند نبود حاال بفعال" غذات و بخور – 

ار بطرفمون اومد  و رو به کامی گفت: چرا موقع رفتن سامیر غذام و خوردم مزه داده تا آخ

 نمیاید کامی همه منتظرند

اخت و گفت: نمیخوای دحال رخساره خوب نیست ما میریم خونه سامی نگاهی به من ان– 

 دارم  میتونه باشما بیادر گذرانم و گفتم: نه نمیام بابرادرتم کاری نبیای سرتاپاش و ازنظ

م نمیخوای جبران دمن سرمراسم شما تا لحظه آخر بولی لبخندی زد و گفت:وراهم و بلدم 

به من و زنم تبریک نگفتی فکر کنم اصال" برای رقص هم بلند نشدی درضمن توهنوز  کنی

ندیدیم فکر میکنم امشب همه روم و گفتم: فقط من نیستم که همسر شما دندیدیش پوزخندی ز

کرده و ازمراسم راضی نیست  قهرنبال عروس فراری شمابودند بلند خندید و گفت:داین جا 

 شتی کنه د آاد تا رضایت مجبور شدم قول بدم یه جشن دیگه براش بگیرم

بهتر بود میسپردی به کسی که   تولد یا جشن دبوعروسی اشته این جشن دحق خدا بنده –

 تواین کار سررشته داشته باشه

   حاال چکار میکنی میای یا نه ته ندارنشرما تواین جور چیزا سرشهمه که مثل شوهر -

آره میاد به کامی نگاه کردم لبخندی زد و گفت: حاضر شو االن میام با فاصله گرفتن کامی -

 رت به زور حرف میزنم چه برسه به تودگفتم: من با برا حرف بزنیمم باهد:بایسامیار گفت

 رخساره االن میاد وقت نداریم کی میتونم ببینمت – 

 کارت چیه؟–

  ؟مورد کامیه حاال کیدر -

 شنبه خوبه–

خودش حرفی نزن من میرم بیرون زود بیاید با اومدن کامی  آره خوبه پس میبینمت فقط به-

کله د که سروازویال بیرون زدیم سوئیچ و به کامی دادم و سوار شدم  هنوز حرکت نکرده بو

 دائیم پیدا شد روبه کامی گفت: شماهم میخواید دنبال ماشین عروس برید

 بله چطور؟ نگاهی به من انداخت و گفت: توکه حالت خوبه مشکلی که نداری -

اد و گفت: باشه پس خیلی مراقب باشید درضمن آروم برو به اونا دنه خوبم سری تکان –

با رفتن  نگاه نکن به سامی هم سفارش کردم آروم بره بعدازدورتون بیاید خونه ما منتظریم
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آورد و گفت: نمیفهمم چرا امشب هرکی من و میبینه فقط دائیم کامی ماشین و بحرکت در

 ونی چه خبره دسفارش میکنه تومی

نه من ازکجا باید بدونم نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:نمیخوای اخمهات و باز کنی تومثال" –

اختم و دنگاه گذرایی بهش اندختری این چه طرز برخورده آدم جرأت نمیکنه طرفت بیاد 

دستم و گرفت و  همینه بیست چهارساعته بهم چسبیدی  و دست برنمیداریگفتم: بخاطر 

 گفت:سه روز من برگشتم ولی یه ساعتم پیش هم نبودیم 

 اونی که باید کنارت باشه هست نیاز به من نیست–

 منظورت کیه – 

 بسه کامی حوصله ندارم–

ر تغییر کردی دنقآخه بگو چرا یدفعه ای ه ندارملچرا بسه تا میام حرف بزنم میگی حوص-

ی ولی........با خنده دتوخوب بودی باهیچی مخالفت نمیکردی حس میکردم بهم عالقمند ش

ماشین و زد کنار بطرفم چرخید و گفت: یعنی دوست داشتن من  من حرفش و قطع کرد

وختم دادزد با توام چرا جواب نمیدی آروم گفتم: تمومش دبه روبه رو چشم  اینقدر خنده داره

 خوام دراین رابطه حرفی بزنمکن نمی

ولی من میخوام حرف بزنی میفهمی میخوام حرف بزنی وتازمانی که دلیل این کارهات و -

نگی ازطالق خبری نیست نگاهش کردم  گفتم: تاکی میتونی به این وسیله من و وادار به 

  کاری بکنی 

میزارم میرم و همینطوری ته یا میگی دلیل برخوردت چیه یا دهمین که گفتم دیگه میل خو-

 میمونی

هرکار دلت میخواد بکن تویی که ضرر میکنی به من چیزی نمیشه کاری میکنم پدرت به – 

 خدمتت برسه حاال هم من و برسون خونه پدرم حالم خوب نیست 

 بهتر دیگه نمیزارم بری اون جا–

شین و ما ونیمین که شنیدی من شوهرتم تاوقتی این جام باید کنارم بمدادزد ه چی؟– 

ت: گفهمزمان با ما دائیم و زنشم رسیدن دائیم فورا" پیاده شد باسرعت زیاد بحرکت درآورد 

بازوم وگرفت و گفت: بیا آروم رانندگی میکنی نمیبینی حال زنت خوب نیست  ممگه نگفت
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زیت شده نکنه توچیکامی طرف دیگه ام قرارگرفت و گفت: یکم استراحت کن بریم ائی جاند

  یدونن وبه من نمیگناینا م

ه آره خیره نگاهم کرد و بعد روبه خیلی دلت میخواد من یه طوریم بشه راحت شی دیگ–

من خیلی خسته ام میرم  دپدرش گفت: میبینید این طرز برخوردشه اونوقت .......ببخشی

 بخوابم این و گفت بطرف اتاقش رفت

 یگه میرم حالم خوب نیست ددائی من – 

کجا رخساره جان نمیزارم بری کلی حرف دارم ازاین به بعد همین جا پیش خودم میمونی –

میخواد تنها باشم لطفا" با پسرت صحبت کن شنبه  ندارم دلم خواهش میکنم اصال" حوصله–

بریم دادگاه مرخصی گرفتم تا به کارمون برسیم اخمی کرد و گفت: رخساره بزار با کامیار 

ءتفاهم شده باشه خنده تمسخرآمیزی کردم و گفتم: بله ن چیه شاید سورف بزنم ببینم جریاح

این جا اونوقت میگید سوء تفاهم داشته آورده ,طرف و برسوءتفاهم شده اونم چه سوء تفاهمی

ت همه چیز ومیدونی  وگرنه طرف دده دائی فکر میکنی با بچه طرفی من مطمئنم شما خوش

اری حرف میزنی دکرد و گفت: چی میگی ازکی  و توخونه ات راه نمیدادی متحیر نگاهم

چی و داری ازمن مخفی میکنی اگه من اشتباه میکنم چرا یه م و گفتم: بسه دائی ددستم و کشی

هان ازشما اصال" انتظار جا بار ازپسرت نپرسیدی این کیه دستش و گرفتی آوردی این 

اری کنم پدرم راضی شه نداشتم من خیلی راحت میتونستم با این ازدواج مخالفت کنم و ک

دست ازسماجت برداره ولی بخاطر حرفهایی که روز قبل از عروسی بهم زدی اینکارو 

 هان  تون که نرفته چیا بهم گفتیددنکردم یا

 باید با کامیار حرف بزنیم اینطوری نمیشه بیا ببینم–

راشم انجام دادم شنبه ده صبح کاطالق خرارم کالم آدحرفی ن من جایی نمیام با کسی هم– 

اریم کافیه  بیاد ظرف یک هفته میتونیم بریم محضر راضی کردنش باشما دوقت دادگاه 

بی توجه به وگرنه به جان خودت به جان رضا جایی میرم که هیچ کس دستش بهم نرسه .

دا شد که سروکله کامی پی بیرون زدم تازه ماشین و بیرون برده بودمنگاه زن دائیم ازخونه 

.تاخود شنبه خودم و تو اتاق زندانی با عجله پام و روپدال فشار داده و ازاون جا دور شدم 

کردم نه جواب کسی ومیدادم نه درو برای کسی باز میکردم  طبق قراری که با دائیم گذاشته 

به سردی سالم کردم و جلوترازاونا ه همراه کامی وارد دادگاه شدند ببودم شنبه صبح خودش 

ون این که با من حرفی بزنه دکامی برد اتاق شدم ازقبل ترتیب برگه آزمایش و داده بودم وا

برگه رو امضا زد و ازاتاق بیرون رفت   دبه سئواالتی که قاضی ازش پرسید جواب داد و بع
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برگه رو گرفتم و ازاتاق شما میتونید تا چهارشنبه به یه دفتر خونه مراجعه کنید قاضی گفت:-

 بزار باهاش حرف بزنیم تم و گرفت و گفت: صبرکن رخساره  م دائیم دسبیرون رفت

نه دائی هروقت صیغه جاری شد میتونید حرف بزنید ولی االن نه شما قسم خوردی تا من –

 نخوام حرفی بهش نمیزنید

 ائی بزار تموم شه دیگه نمیتونم دولی آخه ......خواهش میکنم -

 پس تکلیف اون بچه چی میشه–

اخمی کرد و گفت: سرقاضی و با آزمایش  دبچه دیدی که جواب آزمایش منفی بوکدوم -

  دروغ شیره مالیدی سرمن و که نمیتونی

اونم فقط بخاطر دروغی درکار نیست دراصل بچه ای درکار نیست این تصور مادرم بود –

 م بخاطر همین اون وده بودم مصموم شدذایی که بیرون خورآبغوره من اون روز بخاطر غ

ائی جان من باید برم سرکارم باردارم خوب دیگه د ی فکر کرداشتباه رمدخواستم که ما

ت و ناراحت نکن چیزی نمیگذره دست اون یکی و دباندازه کافی دیر کردم شماهم خو

 دره به عنوان عروس براتون میاره خداحافظ  کامی جلوی دردادگاه توماشین نشسته بویمیگ

رفتم اینقدر حالم بد بود که نمیتونستم  به خونه  وار ماشینم شدمبی توجه به نگاه ناراحتش س

وشنبه  بعدازظهر داشتم دتادوروز هیچ خبری ازخونه دائیم ن بشینم تا دراز کشیدم خوابم برد

بنظرم خیلی آشفته بود لحظه ای مقابلم ایستاد و  وقتی ازسرکار برگشتم کامی وتو اتاقم دیدم

 خیره نگاهم کرد بعد گفت : راه بیافت

 کجا؟-

 باید یه جایی بریم-

 کجا -

 بریم بهت میگم–

ارم میخوام تنها باشم دستم و گرفت ودنبال خود کشید و گفت: دصله ات و نوبرو کامی ح-

و ازپله ها پائین رو شکمم گذاشتم  ددستی که آزاد بو .وقتی میگم راه بیافت یعنی راه بیافت

تنها قدم هاش و آهسته تر کرد وقتی ماشین و  رفتم نیم نگاهی بهم انداخت  ولی چیزی نگفت

 اری کجا میبریدبحرکت درآورد گفتم: من و 
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 ات و بشنومدهیس هیچی نگو نمیخوام ص-

یچ جا نمیام دادزد ساکت شو به جهنم  فکرکردی من خوشم میاد بزن کنار ببینم من ه-

و تو هرچی  رخساره هیچی نگو فقط وای به حالت اگه حقیقت داشته باشه اونوقت من میدونم

ونم چه بالیی دیگه ساکت نمیمونم میدم بسه د گرفتاال سکوت کردم و بچه بازیهات و ندیتاح

کنا بفهم چی  سرتوی زبون نفهم بیارم محکم کوبیدم توسینه اش و گفتم: آهای حواست و جمع

و گفت: هان بگو خجالت میریزی بیرون بخوای توهین کنی میدم ........با تندی نگاهم کرد 

به اون پسرعموی بزن بهادرت دخل من و هم بیاره آره میخوای من و هم زمین  نکش میدی 

 گیر کنی دیگه منظورت همین بود دیگه درست فهمیدم نگاه ازش گرفتم

ون این که نگاهش کنم گفتم: نیاز به شهاب دخجالت نکش بپس چی شد ساکت شدی بگو -

بدم بالیی  اریدنیست کاری که خودم میتونم بکنم به کس دیگه نمیسپرم هرچند ارزش اینم ن

  سرت بیارن نامردی هستی دومی نداری

میشه کی نامرده فقط خداخدا کن دروغ باشه وگرنه کاری میکنم  چند دقیقه دیگه مشخص–

وروزت به گریه بگذره وقتی ماشین و پارک کرد متعجب گفتم: این جا برای چی  شب

 اومدی 

کشید و ازبازوم گرفت  دنمیشم درو بازکراره پیاده شو  وقتی دید پیاده دتو ربطی ن به–

کسی تو مطب نبود کامی ضربه ای به درزد با تعجب به مادرم و زن دائیم چشم بیرون 

ر زدم و گفتم: چه خبره مامان این دیونه برای چی من و آورده برو تو  دستش و کنا–وختم د

 این جا 

 چرا ازخودش نمیپرسی –

ه و حرف نمیزنه دوباره بازوم و گرفت و گفت: ساکت شو رخساره دپرسیدم  ولی الل ش–

 برو بخواب رو تخت 

 زن دائیم اومد جلو  دست پسرش و کنار زد و گفت: آروم کامی چی؟ دادزد همین حاال –

 این چه طرز برخورده  بعد به من نگاه کرد و گفت: برو عزیزم بخواب روتخت 

 که چی بشه–

کامی میخواد بدونه این دردهای پشت سرهم تو به چه دلیله ازلبخندی که رولب او و – 

 ارن دفهمیدم چه نقشه ای  دمادرم بو
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نکرد و من محکم بطرف تخت  وتادکامی این بار توجهی به اون من این کارو نمیکنم –

شد توجهی نکرد ای فریادم به هوا بلند دل بچه ازجا بلندم کرد و رو تخت کوبید صکشید مث

کفشم و درآورد روشانه هام فشاری وارد کرد تابخوابم مادرم دستگاه و روشن کرد وگفت: 

 باز کن دگمه هات 

شخصه کی بازی مگفت:  بازیه درآوردید اخمی کرد ودست بردار مامان این دیگه چه –

 درآوره گفتم دگمه هات و باز کن کامی به من مهلت نداد خودش دگمه های مانتوم و باز کرد

نیم نگاهی بهم انداخت و سری تکان داد ستگاه و روشکمم کشید دو پیراهنم و باال زد وقتی 

 ای قلبش و گوش کنیدگمه ای و زد و گفت: میتونی صد  کامی جان بیا این جا–

 عنی حقیقت داشته ی– 

وقلو هم بارداره  دهفده هفته شم هست درضمن  بله  حقیقت داره  رخساره بارداره تقریبا"–

 جنسیتشونم کامال" مشخصه میخوای بدونی چی هستند  سرم و بطرف دیگه ای برگردوندم 

 عمه واقعا" مشخصه –

 مبارک باشه سالم سالمم هستند فقط  ..... بله یه پسر یه دختر–

 ارن دفقط چی عمه مشکلی -

ببرش انجام بده  دست مادرم و  الگری بشن مینویسم فردا صبح حتما"غرلبنه ولی بهتره یه –

 اریم باید بریم محضر وقت داریم دکنار زدم و گفتم: ما فردا وقت این کارو ن

 متاسفم من جایی نمیام بهش نگاه کردم و گفتم: بیخود میکنی باید بیای–

ونی دجبورم کنه مادرم گفت: آروم باشید با هردوتونم رخساره خانم مگه نمیکی میخواد م– 

تا زمانی که بارداری کسی صیغه رو جاری نمیکنه طالق میخوای باید صبر کنی تا زمانی 

 وتادنیا بیان دکه این 

نمیزارم دنیا بیان فردا بعدازظهر وقت گرفتم میرم میندازمشون کامی  مقابلم ایستاد و سیلی –

کارت به جایی رسیده بچه های من و میخوای بندازی  هلش دادم و گوشم زد و گفت:  به

نمیکردی چرا بهشون نمیگی ازخداته من گفتم: تواگه بچه میفهمیدی چیه اون غلط اضافه رو 

شن هان پس چرا ها بمیرن ولی نیان تا مانعت ب و طالق بدی چرا نمیگی ازخدات این بچه

اری حرف میزنی  خنده تمسخرآمیزی کردم و دیگی ازچی الل شدی  متعجب گفت:چی م

گفتم: آهان به این جا که رسید موش شدی اونی که فکر میکنی منم خودتی  محاله بزارم این 
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دوتا دنیا بیان نمیزارم مثل خودم بدبخت بشن اگه باز مرد بودی یه چیزی ولی اینقدر نامردی 

ت و گفت: ت و بکنی مادرم دستم و گرفکه نزاشتی حداقل من برگردم بعد غلط اضافه ا

دزدم چرا ازخودش نمیپرسید اون جا چه گندی زده   آهای تو ازچی حرف میزنی رخساره دا

اری  هان  چشماش و دچرا الل شدی  و حرف نمیزنی چرا بهشون نمیگی یکی دیگه هم 

ردم مادرم ؟  به مادرم نگاه ککمی تنگ کرد و گفت: متوجه نمیشم یکی دیگه دارم؟ چی دارم

نگاهی به کامی بعد به من انداخت و گفت: منظورت که این نیست سرت.....خندیدم و گفتم: 

چرا اتفاقا" دقیقا" منظورم همینه حاال بازم میخوای  اینا رو نگه دارم اگه شماها میتونید با 

ن آدم ه باشه خودم و بکشم میکشم ولی حاضر به تحمل ایداین مسئله کنار بیاید من نمیتونم ش

رفتم کامی این و به شوهرتم بگو همینطور اون برادرت ازاتاق که بیرون  کثیف نیستم 

اخمی  تو چه میرم قبرستون میخوای بیای فت: کجا دادزدم بهخودش و به من رسوند و گ

 هرجا خواستی برو راه بیافتدنیا میاری بعدکرد و گفت: اول بچه های من و 

ارم بهت دداد و گفت:ببین چی میام  بازوهام و گرفت فشارمحکمی من با تو هیچ جا ن– 

تونی ازجات تکون بخوری فهمیدی نظرم کاری کنی  اینقدر میزنمت ن میگم بخوای خالف

م همون باعث شد زبونم قفل د که ازش وحشت کرداینقدر صورتش عضبناک بوراه بیافت 

ارم دم من و به خونه پدرش برد  و واشه و نتونم حرفی بزنم  مثل بره ای دنبالش راه افتاد

که  داینقدر درد کمرم شدید شده بوکرد برم تو اتاق خودش درم روم قفل کرد و رفت 

ساعت  ولی هرکاری کردم  خوابم نبرد یک نمیتونستم بشینم  به سختی روپهلو دراز کشیدم

ی و زن م  بالفاصله پشت سر کامی دائدنشده دراتاق با ضرب باز شد ازترس جیغی کشی

رفت دائیم وارد اتاق شدند دادزدم دیونه این چه طرز اومدنه  دائیم کنارم نشست و دستم و گ

جا زندانی پسر دیونه ات من و این م و گفتم:ددستاش و کنار ز و گفت: آروم باش عزیزم

کرده بگو دست ازسرم برداره چی ازجونم میخواد  کامی با تشر ساکی که تو دست داشت 

ارم طالقتم میدم اون ن و گفت:وقتی بچه هام دنیا اومدن دست ازسرتم برمیدکوبید روزمی

استی بری برو ازاین به بعد حق این که پات و بیرون بزاری نداری وقت هرقبرستونی خو

 فهمیدی  توهمین اتاق میمونی تا زمانی که بچه ها دنیا بیان 

کافیه بدون اطالع من ازاتاق بیای نمیتونی من و زندانی کنی  دادزد میتونم چون شوهرتم –

میارم حاال میخواستی بچه های من و بکشی آره کاری میکنیم  بیرون میبینی چه بالیی سرت

گوشیت کجاست بده من ببینم  اومد جلو کیفم و روزمین خالی کرد و گوشی و پشیمون شی 

ا به دردت برداشت ولی  دوباره توکیف گذاشت و گفت: ولی نه  اینا رو هم میبرم  این

درضمن هیچ کسم نمیزارم ببینی  هیچ کسم حق  نمیخوره نمیخوام  اتفاقی برای بچه هام بیافته
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میزی کردم که باعث شد لحظه ای خیره نگاهم کنه  خنده تمسخرآ نداره پاش و این جا بزاره 

ه شم نمیتونتوکه هیچ گنده ترازتون پسر دائی ش برداشتم و گفتم: گوشات و باز کقدمی بطرف

من و زندانی کنه  بخوای اذیتم کنی کاری میکنم پشیمون شی نه تهدیدم کن نه کاری بهم 

اری  چون نمیتونی من و این جا نگه داری برای من دبه نفعته دست ازسرم برباش داشته 

نخواه امتهان کنی که این تویی که  دررفتن ازدست تو و ایل و تبارت هیچ کاری نداره  

ابی ازت جدا ریخ مقررم میای محضر وگرنه غیسرتا وبده میخوام برمضررمیکنی حاالکیفم 

میشم  خواستم برم بازوم و گرفت بدون این که نگاهم کنه گفت: خودتم بکشی نمیزارم بری  

 حاال هرکاری دلت میخواد بکن

باشه فقط یادت باشه خودت اینطور خواستی  وقتی با جناره ام روبه رو شدی دست و پات -

خیلی گنده زدم و گفتم: دل من  دلش و نداری پوزخندیخیره نگاهم کرد و گفت:  و گم نکنی

نگاهی به مادر و پدرش انداخت و گفت:لطفا" تشریف ترازاین حرفهاست بشین و تماشا کن 

مادرش بالفاصله بهتره استراحت کنه  این حالش خوب نیست داره هذیون میگهببرید بیرون 

وخت و گفت: کامی وای به حالت دبا ناراحتی به پسرش چشم ائیم  دازاتاق بیرون رفت ولی 

 اتفاقی براش بیافته  اونوقت من میدونم و تو 

نباشید بفرمائید با رفتن دائیم درو بست و بطرفم اومد و گفت: تمام چیزایی که گفتی نگران –

خودم و  گه ازاین حرفها بزنی اونوقت.......شنیده میگیرم و کاریت ندارم کافیه یه بار دین

درسکوت براندازم کرد و سری تکان داد و گفت:  اونوقت چی؟بهش نزدیک تر کردم و گفتم:

تا این جا رفتار زشتت و تحمل کردم ولی  برای خودم متاسفم تصورم ازتو چیز دیگه ای بود

دیگه لباست و سعی نکن اعصاب من و بهم بریزی ازاین به بعد نمیتونم مراقب رفتارت باش 

ونم چطور دنمی آروم بودبا این که نگاهش پرازخشم بود ولی تن صداش و عوض کن 

میتونست باوجود خشم اینطور حرف بزنه هرچی بود که اون لحظه لحنش مانع این شد به 

وکمد آویزون کرد و گفت: مجبورم برم بیرون مانتوم و ازم گرفت و ت اون مجادله ادامه بدم

جلو چانه  داوم دی تنها نگاهش کردمشگردم متوجه ولی درو قفل میکنم  آروم میمونی تا بر

اشتی بلبل زبونی میکردی چی شد سکوت کردی دام را باال گرفت و گفت: تاچند دقیقه پیش 

ابرویی باال انداخت و گفت: هرکاری کنی با خودت کردی  بازم درسکوت نگاهش کردم

این که خوب رشد کنند  بچه ها برای آخرش اینه بچه هام و میگیرم و میگم خوش اومدی اون

باید خوب غذابخوری و خوب استراحت کنی  تمام تالشت و بکن چون دوتان یکیشون 

گفتم: حتما"  با خودملبه تخت نشستم وازاتاق بیرون و رفت و درو قفل کرد ضعیف نباشه 

میخواد با اون دختره بره بیرون  با این حساب ممکنه دوسه ساعتی برگشتنش طول بکشه و 
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لعنتی پنجره حفاظ داشت و نمیتونستم زمانه که برم ازپنجره نگاهی به بیرون انداختم  بهترین

همراه مهیار ازخونه بیرون رفت  می که بهفکر دیگه ای میکردم به کا دبای ازاون جا برم

چنددست لباس چیزی نبود به  جزسرک کشیدم  نگاهی انداختم به گوشه کنار اتاق  کامی 

اینقدر کمرم درد میکرد که به کل ازفکر کامی و حرفهاش  کشیدمو تخت دراز رناچار 

وقتی چشم باز کردم هوا روشن  اینطرف اونطرف کردم تا خوابم بردبیرون اومدم اینقدر 

صورت کامی که بهم زل زده بود ثابت ماندم  فورا" نگاه وده بود سرم و که برگردوندم رش

لند دون این که ازرو تخت باشتم بدمانتوم و برو باز کردم و  درکمد ازش گرفتم و بلند شدم 

وهام و بافتم و پشت سرم جمع کردم وقتی جوابش و ندادم  مشه  گفت: کجا رخساره؟ 

میخواستم ازاتاق برم بیرون نیم خیز شد دستم و گرفت و گفت: بگیر بشین توجایی نمیری 

ل بدم تموم نشه کارم و من تا دوهفته دیگه باید پروژه رو تحویدستش و کنار زدم و گفتم: 

 ازدست میدم 

 توفقط به استراحت نیاز داری بگیر بشین مهم نیست –

ببین پسردائی کارم و ازدست بدم زندگیت و ازدستت درمیارم من و سرلج ننداز درو باز –

 امروز قراره بازرس بیاد اینطوری دیر میرسم  کن بزار برم

 ارم بری رخساره نمیزحت بزاری بری آره نه که ازاونطرفم را–

  ا حاال دروباز کن  سری تکان داد و گفت: نه رخساره نمیزارمبرمیگردم همین ج–

 کلی برای کارم زحمت کشیدم لعنتی من و عصبی نکن –

میدونم ولی با تمام این حرفها نمیزارم  چون ساعت نه باید بریم برای غربالگری اخمی –

اون وفردا هم میشه رفت امروز کلی کار دارم تا رم کامیار دروباز کن بزار بکردم و گفتم: 

بلند شد و گفت:  تموم کنم  بزار برم  باعث نشو زحمتهام به باد بره کارو دبازرس نرسیده بای

 باشه خودم میبرمت  ولی قبلش باید یه چیزی بخوری اینطوری نمیزارم بری 

میخورم ترخدا اذیتم نکن کلی کامیار داره دیرم میشه کارم که تموم شه همون جا یه چیزی –

 کار دارم

ده شم لبه تخت نشستم  و سرم و پائین انداختم  چیزی نگذشته بود که گفت: باشه بزار آما– 

م وقتی به دانشگاه رسیدیم  دپشت سرش راه افتابریم من آماده ام بدون این که نگاهش کنم 

  گفتم: چیه میترسی فرار کنم  گفت: میتونم همراهت بیام مانعی که نداره  سری تکان دادم و
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خیلی کیفم و برداشتم و گفتم:مرحله ایه  وچهاون و که نمیتونی  ولی نه میخوام ببینم کارت ت-

وقتی باهم وارد آزمایشگاه شدیم  چند نفری که خوب راه بیافت به اندازه کافی تاخیردارم 

وشم و تنم کردم و پشت سیستم اون جا بودند با تعجب به ما دوتا نگاه کردند اهمیتی ندادم روپ

رو به پرونده بودم کامی هم مشغول زیتازمانی که من سرگرم وارد کردن اطالعات نشستم 

کارمن که تموم شد  سروکله محمدم پیدا شد با دیدن کامیار  رو کردن برگه های رومیزم بود 

بدم  همانطور  اومدم یه خبری بهتلبخندی زد و با او گرم گرفت بعدبه من نگاه کرد و گفت:

که سرم تو پرونده بود گفتم: چه خبری نکنه بازرس نمیاد خندید و گفت: چرا اون که االن 

 ولی یکی دیگه هم همراهش هستمیرسه 

 خوب طرف کیه؟– 

سامان با این حرف انگار برق بهم وصل کردن با وحشت بهش چشم دوختم و گفتم: سامان -

گفت: تقریبا" چت شد چرا رنگت پرید نگاهم و به و متعجب نگاهم کرد  ؟مگه خوب شده! 

شانس آوردم  وقتی سکوت من و دید سرگرم صحبت با کامی شد  میز دوختم و گفتم: هیچی

م کنم به محض وارد وبتونم کارو تم داین خبرو بعدازتموم شدن کارم بهم داد وگرنه محال بو

 شدن بازرس  و دیدن سامان سرجام نشستم

چشم دوختم لبخندی زد و گفت: وقتی من کنارتم ازچی میترسی  فقط رخساره به کامی – 

با خوانده شدن اسمم بهم اشاره کرد بلند شم به سختی ازجا بلند شدم و بطرف   نگاهش کردم

ابق با من درست مثل سرفتن سامان بی نیتجه بود چون او سعیم برای ندیده گبازرس رفتم 

اطالع  حضور چندین استاد برای ی کرد هار خوشحالم اظددگرم گرفت و ازدیدن مج

سالن مملو ازجمعیت باشه غیرازاون دانشجوها پشت ازآخرین نتیجه پروژه باعث شده بود

برای گرفتن تو ضیحات ازاستادا به داخل بیان  دراجتماع کرده بودند تا بعد از بازید بازرس 

میپرسیدند حتی مجال این و سئوال بطور مداوم ازم  فه ام کرده بود الرمای اون جا کگ

صابم مسلط بشم  حضور کامیار نداشتم نفسی تازه کنم تنها چیزی که باعث شده بود  به اع

اه کردن به چشمانش و لبخند وب ترسم میشم با نگلوباره دارم مغدبودکه وقتی حس میکردم 

ازاستادا  یکیجواب دادن به سئوال سرم گرم  مدگرمش انرژی میگرفتم و دوباره ادامه میدا

که بازرس بطرف دیگه سالن رفت وقتی سرم و برگردوندم دیدم مشغول صحبت با م دبو

 زش فاصله گرفتم و بطرف اونا رفتم عذر خواهی اکامیار بقیه هم دورشون جمع شده بودند با

من و  نظراشت دررابطه با آلیاژ بدست اومده توضیحاتی میداد برام جالب بود اونم دکامیار

بازرس وقتی توضیح کامیار تموم شد با پرسیدن سئوالی باعث شد  کامی لحظه ای داشت 

مکث کنه بعد بگه : بهتره دراین زمینه مسئول پروژه توضیحاتی دراختیارتون قرار بدن بعد 
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به من نگاه کرد وقتی کنارش قرار گرفتم بازرس متعجب به من بعد به کامیار نگاه کرد و 

 گفت: خواهر برادرید 

ابرویی باال انداخت و گفت: میخوره دوقلو بازرس  خیر همسرم هستند میار با لبخند گفت:کا–

 دنگاه ازکامیار گرفته و توضیحی که خواسته بووب مسئول پروژه شما توضیح بده  خ باشید 

دادم  او مواردی و یاداشت کرد و گفت: هردوباهم رواین پروژه کار میکنید  به کامیار نگاه 

جای من گفت: خیر ایشون به تنهایی رواین پرونده کار میکنند من تو لندن کردم او به 

 لندن؟ و گفت: ه ازپوشه تو دستش گرفتازرس  نگاکار هستم  ب به ل مشغو

و گفت: من  س جور خاصی تغییر کرد سامان کمی خودش و به ما نزدیک کردنگاه بازر -

این زمینه اطالعات باالیی دارند ه شرکت کنند ایشون درازهمسر ایشون خواستم دراین جلس

انشگاه ما چندین دچشمگیری دست پیدا کردند درضمن ایشون با لندن به موفقیت های  تو و

بازرس ابرویی باال انداخت و گفت: شما با  ونم همه درج شدهمدارکشند دبار درتماس بو

دادم و به انگلیسی  هزینه ایران درس خوندید کامی متعجب به من چشم دوخت   سری تکان

به بازرس چشم دوختم و گفتم: ایشون بزرگ شده لندن هستند  است منظورش بورسیهگفتم :

ر پروژه ولی فکر نمیکنید بهتره به کایعنی جداازهم زندگی میکنید کالفه گفتم: ببخشید  –

ه بودند و درسکوت به او نگاهی به اونایی که دورمون جمع شد برسیم  همه منتظرند

وخت بعد خندید و گفت: زنگ تفریح بسه بپردازیم به دوش میدادند چشم ای ما گحرفه

کارمون دوباره پرسش ها ازسر گرفته شد وقتی بازرس قصد رفتن کرد ساعت ازدو گذشته 

م نشستم از کمردرد کم مونده بود فریاد بزنم دستم و رو دسته صندلی گذاشتم و آروبود  

دت نیاوردی بهش زل زدم و یه بالیی سرخو اگهوم گفت:کامی  سری تکان داد و آر

اونم بخاطر  لبخندی زد و گفت:سه تاتون البته تویکم بیشتر ؟نگران اون دوتایی یا منگفتم:

ی این که باید جوراونا رو بکشی اگه دیگه تموم شد بلند شو بریم االن ازگشنگی غش میکن

دو بازم توبیشتر چون تو سه تایی ره لبخندی زد و گفت: هرخندیدم و گفتم: من یا خودت دوبا

خت و گفت: منظورت اابرویی باال اند.ده تاییحرفش و قطع کردم و گفتم:ولی توولی من ....

همون بچه قول و این حرفهاست دیگه  با خنده سری به عالمت مثبت تکان دادم و نگاه ازش 

یک شدن او به کامیار چشم دوختم نیم نزدبا  خنده ازلبم محو شد گرفتم ولی با دیدن سامان 

سامان نزدیکمون شد بدون توجه به کامیار با اخم نگاهم  نگاهی به سامان بعد به من انداخت 

لند شدم بمیدونی چه عذابی کشیدم تا ازجا کرد وگفت: خیلی وقته منتظر این لحظه ام 

حواست و جمع کن درهرصورت  پوزخندی زدم و گفتم: خیلی زودتر ازموعد ازجا بلند شدی

 تچون این بار فقط به دست و پا اکتفا نمیکنم صاف میرم سربریدن نفس
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 میتونستم ازت شکایت کنم– 

 میتونستی تاحاال صدباره این کارو کرده بودی– 

ری نشون به اون نشون که با دادن دلم نیومد من مثل تو نیستم  بلند شدم و گفتم: خیلی بدت-

کنار کامی ایستادم و گفتم: هنوز که  انداختی جا خورد قرص به کامی زندگیش و بخطر

با  وگرنه فقطخون دماغ میشه شانس آوردی  اون موقع چیزیش نشد  هنوزه بخاطر حماقتت

کارت و ازدست بدی دیگه سرراهم  جواب رد دادن ازت نمیگذشتم حاال هم اگه دلت نمیخواد

رم کامیار بازوم و گرفت و ه دام و نگسبز نشو وگرنه تضمین نمیکنم  بتونم جلوی زبون

قبل ازاین کردم  خواستم برم که گفت: صبرکن رخساره با تشر نگاهشباسر اشاره کرد بریم 

 وخت و گفت: خانم پارسا جناب شایستهددا کنم حرفی بزنم کامیار  بهش چشم که محلت پی

فشاری به بازوم وارد کرد درضمن فاصله ات و با همسر من حفظ کن وگرنه با من طرفی  

و به این وسیله بهم فهموند حرکت کنم  محمد که شاهد صحبتهای ما بود  تاجلوی 

اشته باشه ددرهمراهیمون کرد و بعد گفت: یه چیزایی شنیده بودم ولی فکر نمیکردم حقیقت 

کامیار به جای من گفت: مهم نیست دیگه گذشته   ؟واقعا" براتون مزاحمت درست کرده بود

 دم دنت خوشحال شازدی

  همینطور  تا کی ایرانیمنم –

  دوهفته ای هستم–

و  داستی به من خیره شنمت روباره ببیدخوشحال میشم اگه بتونم بیرون از این محیط –

هرچی هم  ندن خیلی دلش میخواست قبل از رفتن تورو ببینه لاره برمیگرده دگفت: روشنک 

 باهات تماس گرفت  گوشیت خاموشه 

گفت: بنیامین کارخودش و کرد جواب و درسش تموم شده بره اون که  دبرای چی میخوا–

خواهرت بیشتر هوس اون استیک های  دهرچنازش گرفت خندیدم و گفتم: فکرش و میکردم 

گوشیت اگه روشنه خام و کرده بنیامین بهانه است بلند خندید و گفت: خودشم همین و میگه 

 بگم باهات تماس بگیره 

با کامی دست داد و خداحافظی کرد   خودم باهاش تماس میگیرمو عوض کردم  خطم–

 ونستم خطت و عوض کردیدتوماشین که نشستم کامی گفت: نمی
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خوب نگاه گذرایی بهش انداخت و گفتم:چون  هنوزعوض نکردم میخوام این کارو بکنم  -

 ره اون جا نه دیگه حرکت کن فقط من و برسون خونه پدرم اخمی کرد و گفت: نه رخسا

 ارم دمیخوام وسائلم و بر–

 هرچی الزم داری بگو میگیرم –

رم  یسری لوازم مربوط به کارمه یچیزی الزم داشته باشم خودم دست و پا دارم میرم میگ–

 که الزمشون دارم 

رم میارم حاال هم بریم یه چیزی بخوریم اون بچه های ا" میدباشه بگو چی هست خودم بع–

 ضعف کردن بدبخت 

با لبخند نگاهی بهم انداخت و گفت: چه فرقی میکنه  روت نشد بگی باباشون ضعف کرد-

مهم اینه بخاطر لجبازی تو هرچهارتامون گرسنه موندیم حاال هم خودت دست به جیب میشی 

کنار ما سه تا امروز مهمون توئیم  خندیدم و صورتم و بطرف دیگه ای برگردوندم 

شت یه  مغازه بود که زده بود انواع آش بوی آش رشتشم همه جا رو رستورانی که نگه دا

 برداشته بود

نگاهش کردم و گفتم: توبرو اون جا من میرم این جا با تعجب نگاهی  به چی زل زدی-

هوس کردی سرم و به عالمت مثبت تکان انداخت و گفت: کجا ؟ دوباره نگاهم کرد و گفت: 

هرکاری کردم نتونستم  هوس تومیخوریم بعدازهوس مندادم  دستم و گرفت و گفت: اول از

م که دجلوی خودم و بگیرم خودشم خندید و وارد مغازه شد من هنوز سرهمون کاسه اول بو

ها درد نکنه چه وقتی نگاهم و دید آروم گفت: دست بچه  اون سه تا کاسه اش وتموم کرد 

ار با او وارد رستوران شدم به ناچحاال بریم سرهوس باباشون  هوس خوشمزه ای هم کردند

نگاهی به ظرف غذام انداخت کامی غذاش و کامل خورد ولی من تنها تکه ای جوجه خوردم 

 و گفت: چرا نخوردی خوشت نیومد بگم یه چیز دیگه بیارن 

نه سیر شدم اخمی کرد و گفت:به این نمیگن غذا بخوای اینطوری ادامه بدی هم خودت –

دیگه نمیتونم اگه میشه بریم حاال بخور نگاه ازش گرفته و گفتم:  ضعیف میشی هم اون دوتا

این و گفتم وازجا بلند شدم به محض نشستن گفت:چرا سعی میکنی با کمرم خیلی درد میکنه 

 اعصاب من بازی میکنی نگاهش کردم و گفتم: مگه چکار کردم 

 تازه میگی چکار کردی نخوردنت به چه معنیه  –
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ت بخورم  خوب نمیتونم مگه دخودت نگاه میکنی انتظار داری منم مثل خوکالفه گفتم:  توبه 

ماشین و بحرکت درآورد کمی ازمسیر و که رفت گفتم: حاال راه بیافت نمیتونم بشینم زوره 

 کنیم  اری یکم صحبتدحوصله 

ازه سرلج دبگو  به روبه رو چشم دوختم  برای گفتنش تردید داشتم  همش میترسیدم بنآره –

چرا نمیگی نگاهش کردم و گفتم: ما فقط تا چهارشنبه فرصت داریم نگاهم کرد و پس –

وباره نگاهم و به بیرون دوختم و گفتم: برای رفتن به محضر ماشین و دگفت: چه فرصتی 

 زد کنار و کامل بطرفم چرخید 

 توهیچ حسی به من نداری؟:به من نگاه کن رخساره بهش چشم دوختم –

 چشماشخواهش میکنم کامیار لجبازی و بزار کنار من و تو به درد هم نمیخوریم طالقم بده -

حتما" میخوای بعدش بری برای انداختن بچه ها نگاه ازش و رو صورتم لغزاند و گفت: 

 گرفته و گفتم: چه فایده ای داره بیان  اینطوری برای خودشونم بهتره

مل کنم یگه نمیتونم تحدمون ,طالقم بده ه فتم:برای هم؟ نگاهش کردم و گبرای اونا یا تو  -

 خودتم راحت میشی

اگه به فکر راحتی من بودی کنارم میموندی و بهم پشت نمیکردی  و حرفی ازطالق – 

ه چرا نمیدونم دنمیزدی ولی ازاولی که زن من شدی یه خط درمیون ورد زبونت طالق بو

 مخفی میکنی داریولی حس میکنم این وسط چیزی هست که تو 

 آره دارم مخفی میکنم حاال طالقم میدی یا نه– 

طرف کیه؟ متحیر نگاهش کردم و گفتم:یعنی چی که طرف کیه با تشر گفت: مگه نمیگی – 

داری پنهون میکنی میخوام بدونم تو  بخاطر کی داری ازمن جدا میشی میخوام ببینم چه 

دادم و گفتم: دست پیش گرفتی  تکانبرتری به من داشته که چنین تصمیمی گرفتی  سری 

پس نیافتی خیلی وقیحی کامی  خیلی یه کالم ختم کالم ازت بیزارم  حاال طالقم میدی یا نه؟ 

 ماشین و به حرکت درآورد 

ای گرفته دم همین دوروز و وقت داریم با صجواب من و بده کامی من طالق میخوام فقط–

 ای گفت:باشه ولی شرط داره

 چه شرطی -
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یا قبول کن یا قید م  داونا رو بده من طالقت میدن بچه ها صبرکنی بعدتا زمان دنیا اوم –

ن به خونه دیگه چیزی بینمون ردوبدل نشد ماشین و وارد  حیاط کرد و دطالق و بزن تا رسی

و گفتم: چرا میخوای دونفر دیگه رو بدبخت کنی با  نگاهش کردم  گفت: خب چکار میکنی

 های خودمن خودم براشون تصمیم میگریم حاال چکار میکنی چهعصبانیت گفت: ب

 بچه بدون مادر چه جوری میخواد بزرگ شه -

ق نمیزدی توی الف طرمیفهمیدی حرواره  تو اگه این چیزا داینش دیگه به تو ربطی ن–

ت فکر میکنی منم مخالفتی ندارم  فقط بچه هام و میخوام  دیگه هم دخواه فقط به خودخو

زی بشنوم  دیگه پشیمونم بشی برام اهمیت نداره تا دنیا اومدن بچه هام همین جا نمیخوام چی

م و برای پیاده شدن دید درو باز لوقتی تعل میمونی بعد خوش اومدی  پیاده شد و درو کوبید  

ون حرفی  پیاده شدم بازوم و گرفت و با هم به داخل رفتیم  هچ کس دبکرد و گفت: بیا پائین 

با سربهم اشاره کرد وارد اتاق بشم  بدون این که خودش بیاد درو بست پشت   دخونه نبو

نخیر این تازه شروع کرده باید کار دیگه ای بکنم پرونده هایی که آورده   قفل کرد ندشب

و رو تخت انداختم و شروع به یادداشت موارد کردم  اینقدر سرگرم بودم که به کل بودم 

وش کردم داشتم مورد آخر و وارد میکردم که دراتاق باز شد کامیار و جریان طالق و فرام

 ون این که توجهی بکنم به کارم ادامه دادمدب

وختم  بلند شدم و گفتم: سالم بفرمائید اومد دائیم چشم دسرم و بلند کردم و به زن  رخساره- 

 م کرد و گفتم:  خوبی عزیزم لو بغلج

و اشاره کرد بشینم کنارش نشستم و بهش  ممنون کارم داشتید لبخندی زد دستم و گرفت–

همانطور که دستم  نوازش میکرد گفت: تا امروز به خودم اجازه ندادم  دررابطه  چشم دوختم

هیچ  با زندگیتون چیزی بگم ولی االن دیگه نمیتونم  کامی گفت چه تصمیمی گرفتید ولی 

  پسرتونه نه من  ه رو کردید نگاه ازش گرفته و گفتم:اینم تصمیمفکر اون دوتا بچ

 یعنی دیگه طالق نمیخوای-

 ها بود نه طالق منظورم به دنیا اومدن بچه-

 بنظرت انداختن بچه ها درسته -

 راه بهتری سراغ دارید بفرمائید –

 آره زندگی کنید بلند خندیدم و گفتم:  سه تایی دیگه نه ؟–
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رخساره جان چهارتایی نه سه تایی فراموش کردی دوقلو بارداری پوزخندی زدم و گفتم: -

نه بچه ها شانه ای باال انداخت و گفت: منظورت چی  دمنظورم چیز دیگه ای بوکتی جون  

م: شما بودی حاضر میشدی سایه یکی تبود من که نفهمیدم  صورتش و ازنظر گذراندم و گف

ستی توموهاش دنه نمیکردی ازمنم این توقع و نداشته باشید  کنی دیگه رو روزندگیت تحمل

 کشید و گفت:من درست متوجه حرفهای تو نمیشم خیلی مبهم حرف میزنی 

و آخر کارما به طالق ختم  لمهم نیست زن دائی هرچقدرم بگم چیزی تغییر نمیکنه او–

شد و ازاتاق بیرون رفت  بلند ولی کاش راضیش میکردید تادیر نشده ازهم جدا میشدیم میشه 

وباره سرم و به کارم دن زندان بان من  ددرم قفل کرد خندیدم و گفتم: جالبه این جا همه ش

چیزی  بعدازاتمام کارم شالم و دورکمرم بستم برق و خاموش کردم و دراز کشیدم گرم کردم

  اره برهزب فکر کنه خوابیدم دنگذشته بود دراتاق باز شد چشمام و باز نکردم تا هرکی بو

چون  اروشکر رفت ولی خوشحالیم زیاد دووم نداشتدوقتی درآروم بسته شد باخودم گفتم خ

شو  توجهی نکردم  کنارم نشست  دونم بیداری بلندای کامی تو اتاق پیچید که گفت: میدص

بهش خیره شدم ولی بدون این که نگاهم کنه  ازشانه هام گرفت و بلند کرد پتورو زد کنار و

 غذات و بخور بعد بخوابگفت: 

خواستم دراز بکشم دستم و محکم کشید و گفت: حاال برو کنار کمرم درد میکنه  نمیخورم-

توظهرم چیزی نخوردی اون بچه های بدبخت باید یه چیزی بهشون برسه زود باش  غذا لاو

زاتاق م وهمراه او ادستش و کنار زدم و بلند شدم  شال و ازکمرم باز کردم و لباسم و پوشید

 شم کشید و گفت: حالت چطوره عزیزم درآغو ائیم با دیدنم جلو اومد ودبیرون رفتم 

دقیق نگاهم کرد  و گفت: اذیتت میکنه   دادید خوبم لطف زندان بانی که پرورش به –

 تومرام پسرشما آزار اذیت زن وجود نداره پوزخندی زدم و گفتم: نه قربونت بشم 

 سالم حالت چطوره –سالم رکساره به پشت سرم نگاه کردم –

یدم خوب شدم چه دمن که خوبم توچی توهم خوبی خندیدم و گفتم:حاال که تو رو - 

 این جا  بشین چرا ایستادی روبه روش نشستم  دخبرازمجده خندید و گفت: خوبه داره میا

 ادم دانشگاه بودی سری به عالمت مثبت تکان دامروز –

 بهم گفت گویا بهت پیشنهاد تدریس دادند  مجده–

 آره ولی قبول نکردم–
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 چرا  ازاین کار خوشت نمیاد– 

 من این جا نمیمونم  هن– 

 ونجا نمیزارممیخوای برگردی لندن خندیدم وگفتم: دیگه پامم ا–

 پس این جا مشغول میشی– 

یعنی برای و گفت: اهی به کامی انداختنه میرم سوئد پیش عموم  کارام و درست کرده  نگ -

 ادامه تحصیل میری دیگه درسته 

صدم من ازاولم قرای همیشه همون جا موندگار میشم دیگه که برم ب چندماه مهیار جان نه–

مهمان -وختم نگاه ناراحتش و بهم دوختدائی به دائیم چشم رفتن به اون جا بود  راستی د

اشتی لبخندی زدم و گفتم: بله ده کامیار انداخت و گفت: آره خبربپدرم رسیده  نگاهی 

 شما دیدیشونستم دمی

ن جا بودم فکر نمیکردم این شکلی باشه خندیدم و گفتم: آره این پسرعموم با آره امروز او– 

 سراغ من و نگرفت ارهدبقیه خیلی فرق 

 میاد میبینت  قتی گفتم این جایی گفت فردا حتما"چرا خیلی و– 

 ادمت نه تکان دچیزی نداد برام بیاری سری به عال–

تواگه چیزی میخوای چرا به من نگفتی با پوزخند به کامی نگاه کردم تونگاهش خشم موج -

من اگه چیزی بخوام به بابای خودمم نمیگم چه برسه به تو یا بقیه منتظر مدارکمم اون -میزد

 فقط به همین دلیل اومده ایران 

  ؟رارتباط بودیدباهاش –

 آره بطور مداوم باهم درارتباطیم راستی دائی تنها اومده یا زنشم همراهشه –

وباره به کامی نگاه کردم و گفتم:بله با دوست من ازدواج کرده  ایرادی ؟دمگه زن داره –

 داره  

باخوانده –نه همینطوری پرسیدم متعجب به او که یدفعه تن صداش آروم شد نگاه کردم -

 جانم–گاه ازاوگرفتم شدن اسمم توسط مهیار ن

 ده ؟ن کاراش تموم شدپروژه ای که بهت سپرده بو– 
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 وهفته دیگه میدندروز تموم شد ولی جواب و آره ام-

 فکر میکنی موفق بشی– 

وقتی اون جا به نتیجه رسیده این جا هم زدم  این جا هم زدم ن دمن طبق چیزی که تو لن– 

 رست نکنه ام دسری بردردمیرسه البته اگه اون پسره 

 منظورت سامانه –

 اره بخواد راحت میتونه کارمن و خراب کنه دآره  اون خیلی پارتی –

 دلیل این که پیشنهاد دانشگاه و قبول نکردی بخاطر اون بود–

 نه  بخوام راحت ازشرش خالص میشم خودم تمایلی به ماندن این جا ندارم – 

م دوخته بودند دائیم و زنش که بهم چش بااین حساب تصمیمتون برای طالق جدیه نگاهی به–

خونسرد البته با خنده گفتم: واب بدم کامیار گفت: آره جدیه قبل از این که بتونم ج انداختم

 فش انجام بدمالمنم عادت ندارم تصمیم که میگیرم خماازهمون اولم همین تصمیم و داشتیم 

گفتم: پسرت خیلی دلش میخواد پس تکلیف این دوتا بچه چی میشه  به دائیم نگاه کردم و – 

 اینا دنیا بیان باشه مخالفتی ندارم 

یعنی کوتاه اومدی دیگه طالق نمیخوای با این حرف کامیار توصورتم خیره شد بی تفاوت –

 گفتم که منماین و میخواد میرم  حاال که خودش دهاش و میدم بع گفتم: نه منصرف نشدم بچه

  مخالفتی ندارم

 دختر جان کی میخواد بزرگشون کنه –

شما نگران اونش نباش پسرت خیلی وقت پیش فکر اون جاش و کرده  با بلند شدن صدای –

ن مژده بحث تغییر دبا اوممهیار  سری تکان داد و بطرف دررفت  زنگ دیگه ادامه ندادم

   کرد  وقتی وارد خونه شد مهیار با تعجب نگاهش کرد و گفت: قهر کردی

صورتش و بوسیدم  ات رخساره رو آوردم قهر کنم سفارش دگفت: نه بابا برای چی بای خندید

 و گفتم: همه روآوردی

 آره  هرچی گفته بودی گذاشتم تواین چمدون – 

 مژده لب تابم چی اونم آوردی –
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دیدنت مطالعه  دا که میاددرضمن بیا خانم اینا رو هم پسرعموت داد گفت تا فرآره توهمونه –

بتونه کارای دیگه اش و انجام بده وای رخساره  چیزی نمونده بود رضا بدبخت و  کن  تا

 بگیره بزنه 

به اون هیچ ربطی نداره  سری تکان داد و گفت: پدرتم دسته کمی رضا خیلی بیخود کرده –

 اره ازاین جا بری گفت بهت بگم هیچ جوری نمیز ازاون نداشت

نم هیچ کس نمیتونه من بخوام کاری بکپوزخندی زدم و گفتم: دفعه پیشم همین و میگفتن 

 دنگاهی به بسته انداختم و گفتم: فقط همین بو جلوم و بگیره مدارک و  بده ببینم 

گفت یه چیز دیگه هم هست که خودم براش میارم  راستش رضا نزدیک بود اینا رو پاره – 

خساره درست بود  اون وخودم ت پیش بینی رونا رو نداده گفکنه فکر کنم بخاطر همین ا

 اختم دبهش میرسونم  بسته رو باز کردم و مدارک و نگاهی ان

 رخساره –

 گفتم: بگو  مژده  دهمانطور که نگاهم روبرگه ها بو

 واری کردی بهش چشم دوختم و گفتم: این و مبلغ زیادی و توسوئد سرمایه گذراسته ت–

 پسرعموم گفت

 س درستهپ– 

 اون اصال" ازاین موضوع خبر نداشت بگو کی این و بهت گفت– 

  ازاون لحاظ خیالت راحت طبق برنامه ات پیش رفتهچرا داشت  به من گفت بهت بگم -

 این موضوع رو پدرمم فهمید–

نه  راستش این و نوشته بود و بهم داد نه رضا نه پدرت رخساره نکنه چیزی که اون جا – 

 تولندن.......حرفش و بریدم و گفتم: آره همونه فرستادی همون پولیه که 

ادم  هرصفحه ای که میخوند دمیتونم ببینم به مهیار نگاه کردم و برگه ها رو بهش –

 چشمانش ازتعجب گرد تر میشد 

 اون دم و دستگاه اره  واقعا" قراره تو اون جا مشغول به کار بشی اونم تووای رخس–

 آره -
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بیخود نیست برای رفتن اینقدر موقعیت فوق العاده ایه اصال" حتی تصورشم نمیکردم - 

قت زیرو رو کرد و داسرار داری کامی تومیدونستی ؟ کامی برگه ها رو گرفت و با 

ارزشش و داره زندگیش و خراب کنه حاال که فهمیدم میگم موقعیت خوبیه نمیدونستم ه گفت:ن

رو میز کوبید و بطرف اتاقش رفت  برگه ها رو با عصبانیت دنبالشبره دوتا بچه رو بزاره 

 دلیل جداشدنتون اینه  مهیار برگه ها رو برداشت و تو پوشه قرارداد و گفت:

نه این من تولندن هم همین  سری به عالمت نه تکان دادم و گفتم: دلیلش کاریه که کرده 

خودش امروز موقعیت و داشتم به مراتب خیلی بهتر از این ولی بخاطر کامیار ردش کردم 

ورهای کشنشگاه های گاه اومده بود و صحبتهای استادا رو که راجع به توافق داشنبامن به دا

ن و قبول دم لنداشت دکه بخوام میتونم برم اول قص مه هرکدومدشنید انتخاب با خو دیگه بود

 یم  ولی ....دحتی مکاتباتمون و هم انجام داده بوکنم  

ولی چی بهتر نیست به ما بگی بین شمادوتا چه اتفاقی افتاده به زن دائیم که  جمله اش و با -

وقتی پسرتون موند با دوتا بچه حرص اداکرد چشم دوختم ابرویی باال انداختم و گفتم:

هرچند مطمئنم تا حاال خودتون دلیلش و فهمیدید وگرنه به  خودتون دلیلش و خواهید فهمید

 اللخصوص شما  این راحتی سکوت نمیکردید

 ولی ما هیچ کدوم چیزی نمیدونیم حتی خود کامی هم اظهار بی اطالعی میکنه-

مطمئنا" وقتی اظهار بی اطالعی کرده به این معنیه که نخواسته کسی االن متوجه چیزی – 

  به موقعش به حرف بیادتا  صبر کنیدبشه 

 فکر میکنی میتونی ازبچه هات بگذری ,پس تو چی–

ردناک دبغضم و فرو دادم و گفتم: چیزی و که االن ازش گذشتم به مراتب برام سخت تر و -

اگه االن توخونه شما تن به وت کردم  اگه میبینید االن سک تر از ازدست دادن بچه هاست

وگرنه برای من  بعدا" جای گله گذاری برای کسی نباشه  زندانی بودن دادم برای اینه که 

ی اتاقش و موبایل من و هرچیزی که بشه با نه  پسرتون گوشدفرار ازاین جا مثل آب خور

اشت جمع کرده فکر میکنید من امروز بعدازظهر چطور با مژده دجا ارتباط بیرون از این 

نمیتونه من و زندانی کنه من اگه این جام به   تماس گرفتم هان هیچ کس هیچ کس هیچ کس

چون تحمل گریه زاری های مادرم و ندارم وگرنه جوری میرم که هیچ کس میل خودمه 

نتونه ردی ازم بگیره مگه وقتی گذاشتم رفتم کسی باخبر شد که من رفتم این بارم مثل همون 

به جان  لع نخواهد شدبا این تفاوت که اون دفعه یکی خبر داشت این بار اونم مطموقع 
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ت دائی جان اگه اون موضوع نبود محال بود اسم طالق و بیارم  همونطورکه خودشم دخو

م این بهتره فراموشش کنیبهتون گفته من مخالفتی با زندگی با کامیار نداشتم  ولی اون.......

 چند وقت اینقدر به این موضوع فکر کردم روح  روانم بهم ریخته

د و به آشپزخانه رفت دائیمم پشت سرش مژده کنارم نشست و گفت: ائیم بلند شدزن  

 دزارن بری نمیدونی پدرت چقدر عصبانی شده بورخساره اونا نمی

ازاین  زندگیم به این جا کشیدند ددیگه نمیزارم برام تصمیم بگیرن یه بار این کار و کر-

 دوم ندارمه جدا شم دیگه نیاز به اجازه هیچ کپسره ک

 امی طالقت میدهمطمئنی ک– 

 هردو به کامیار نگاه کردیم پوشه و چمدانم و برداشت و بطرف اتاق رفتآره طالقش میدم -

 مژده کنار گوشم گفت: فکر نمیکردم اینقدر راحت با طالق کنار بیادبچه ها بیاید سرمیز–

پوزخندی زدم و گفتم: اون از خداشه زودتر ازشر من خالص شه تا بره سراغ اون یکی 

 متعجب نگاهم کرد و گفت: چی گفتی رخساره 

 مادرشوهر چه جوریه پخت ست دبلند شدم و گفتم: هیچی بی خیال بریم ببینم  

 رخساره آروم گفت: وای وحشتناکه  

تازه نشسته بودیم که کامی هم اومد سرمیز و  بلند خندیدم و گفتم: پس خدابه دادمون برسه 

 کنارمن نشست  نگاهی به میز انداخت و رو صورت من ثابت ماند

 رخساره جان دائی چرا نمیکشی -

 چشم میکشم  –

 سوپ برات بکشم به کامی نگاه کردم و گفتم: نه -

 پس قرمه میخوای بخوری–

طعم غذاهای  گفت: به فارسی م کشید ویگه ای به میز انداخت و کمی راویولی برادنه  نگاه -

حق با کامیار بود همانطور که میخوردم نگاهم و  ایرانیش خوب نیست ولی این خوش طعمه 

 رومیز گرداندم 

 چیزی میخوای؟–
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زن  راه داشت آبغوره بلند شد و بطرف آشپزخونه رفت وقتی برگشت فنجانی آبغوره به هم- 

 ائیم با دیدن فنجان گفت: خوب نیست پوست بچه رو تیره میکنه د

دائیم و کامی بهم فنجان و سر کشیدم  گفتم: بختش تیره نشه پوست که چیزی نیستخندیدم و

 چشم دوختند اهمیتی ندادم روبه مژده گفتم:با روشنک حرف زدی

 ولی گفت ساعت ده یازده میادآره قراره پس فردا بیاد دانشگاه  -

 کارت وبه اون ساعت کارم کمتره توچکار کردی رفتی دنبال خ– 

وای نه رخساره اصال" حالش و ندارم به خودت نگاه نکن به قول استاد معظمی تو نابغه –

اصال" از اولم ای من تا همین جا پیش اومدم با کمکای تو بوده دیگه حال ادامه دادن ندارم 

هنوز یادم نرفته به زنا سخت میدون میدن  اشتباه کردم تو این رشته شرکت کردم این جا

جرا دربیاریش این جا مونده بودی سرتحقیقت چقدر اذیتت کردن آخرم تو لندن تونستی به ا

میکردند حتی مطرحش کنی االنم اگه بیشتر هزینه رو خودت پراخت نکرده  مرا" موافقتع

داشتنت تو ایران حرفی االنم اگه نمیتونن برای نگه بودی محال بود بزارن کاری پیش ببری

وگرنه ازتوهم یه وصیغه برای بزنن فقط بخاطر هزینه ای که بهشون پرداخت کردی 

ندن به اجرا میزاشت  ازکنارش لبرگشتت میخواستند هرکی جای تو بود طرحش و توهمون 

فقط میترسم مثل سری قبل کارت و به نام  سود قابل توجهی میبرد ولی تو این کارو نکردی

آخ راستی فراموش کردم بگم مادرت گفت امروز ازدانشگاه تماس گرفته  خودشون تموم کنند

این خبرو هم شایسته به  بودند فردا ساعت یازده جلسه دارید گفتن حتما" باید شرکت کنی

که این کارا همه بعهده میدونی مادرت داده بهش چشم دوختم شانه ای باال انداخت و گفت: 

 اونه حاال چکار میکنی میری

 ممنون زن دائی خوش مزه بود نمیدونم حاال تا فردا -

 خواهش میکنم –

 توکه چیزی نخوردی–

اشتم و به آشپزخونه رفتم  همان دظرفم و بربدون این که به کامی نگاه کنم گفتم: سیر شدم  -

 خوبی–و سرم و رومیز قرار دادم با کشیده شدن صندلی سرم و بلند کردم  جا نشستم

 آره دائی جون-

 چت شد دخترجان  توکه خوب بودی – 
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 چیزی نیست –

 این پسره هنوز برات مزاحمت درست میکنه –

 امروز تازه دیدمش–

دیگه فقط دلم نمیخواد ازش میترسی نگاهش کردم و گفتم: نه دائی برای چی باید بترسم – 

  ه گفت حتما" فردا اونم هستدببینمش ولی با این چیزی که مژ

 تو فردا نمیری دلیلی نداره نگران باشی به کامی که روبه رومون نشست چشم دوختم–

 چرا نباید برم-

فردا میریم برای غربالگری کالفه نگاه ازش گرفتم و گفتم: اوال" من حوصله این کارارو -

 فتن باشه باید صبح زود رفت تا اون موقع هم تموم میشه وما" اگه قراربه ردندارم 

 یعنی بعدش میخوای بری- 

نمیدونم اول باید مطمئن بشم ببینم همچین جلسه ای هست یا نه باشه که میریم نباشه که دیگه -

 هیچی

 خوای مطمئن بشیچه جوری می– 

 جلسه ای باشه اون حتما" توجریانه زنگ میزنم به مهندس بختیاری-

ازجا بلند شد و  ؟ به او که زل زده بود تو چشمام نگاه کردم و گفتم: آره منظورت محمده-

 مد کیه دائی جان ائیم گفت: محدبدون حرفی ازآشپزخونه بیرون رفت 

 معروف خندید و گفت: پس بخاطر همین  اخمهاش رفت توهم همون خواستگار- 

بیخود اخمهاش و کشید سته فرق داره محمد پسر خیلی فهمیده ایه زمین تا آسمون با شای– 

 توهم من اگه تمایلی به این آدم داشتم همون موقع بهش جواب مثبت میدادم 

میدونم دائی جون ولی هرچی باشه مردغیرتی میشه خنده تمسخر آمیزی کردم و گفتم: –

ن به خودشون که میرسه غیرت معنا و مفهومی دمردا بلدن برای زنا غیرت به خرج ب

نداره هرچند کافر همه را به کیش خود پندارد این آقا خودش خطا کرده تصور براشون 

 میکنه منم مثل خودشم 
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 دستم و گرفت و گفت: هنوزم نمیخوای بگی چی بینتون گذشته 

نه نمیخوام بگم بلند شدم و به زن دائیم کمک کردم میز و جمع کنه به  تشر کامی که گفت: –

همراه مژده ظرفها رو شستم و بعد به سالن رفتیم  تو  سرپا نباید باشی توجهی نکردم و

 گوشم گفت: زن سامی و دیدی

 نه چطور؟ -

 اری درمیاری دخیلی وحشتناکه خندیدم و گفتم:جاری بازی -

دش به اون خوشگلی نمیدونم اون چه زنی بوده که انتخاب وریه سامی خونه بخدا ولی یه ج–

 کرده 

ای خودشون انتخاب  ربا سلیقه نیستند هوری پری ب مهیار خان شمامثل عزیزم همه که –

 خواستی بگی توهم جاری بازی بلدی,کنند بلند خندید و گفت: توهم بله  دیگه آره 

 وگفتم: به جون خودت جدی گفتم خندیدم 

جون عمه ات دوباره خندیدم و گفتم: ازشوخی گذشته  من هنوز ندیدمش اخالقش چه – 

 جوریه

میکنه من خیلی متوجه حرفهاش البته خیلی غلیظ صحبت  برعکس ظاهرش خونگرمه-

 نمیشم مهیار برام ترجمه میکنه چه جوریه تو هنوز ندیدیش اونم که تو لندن زندگی میکنه 

اینا  که کسی بخواد ببینتش دت بودی اصال" نبودمیدونم ولی ندیدیمش توجشنشونم که خو–

" مهیار الونم فعدانداخت و گفت: نمی رو ول کن شما کی میخواد جشن بگیرید شانه ای باال

 رمیره دهمش اززیرش 

ده راستش و بگو یی سرش آوردی نکنه جلف بازی درآوردی پشیمون شچرا مگه چه بال- 

اگه اینطوره زود یکی دیگه براش دست و پا کنم ضربه ای تو شونه ام زد و گفت: خاک 

 برسرت با این دوست بودنت 

 خودی نشون بدم  دجاریتم  بایعزیزم دوست چیه من االن –

فرما پدرشوهر مبل ردم و خندیدم و گفتم: شما هم بجاریا خوب خلوت کردن به دائیم نگاه ک–

 کنار من نشست  گفتم: اون یکی عروست هنوز فراریه خندید و گفت: رفتن ماه عسل
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 آفرین حاال کجا رفتن -

ماه عسلش و با یه شمال هم آورد ر زرنگه سروته دشمال بلند خندیدم و گفتم: این سامی چق–

 خواسته خود آنا بوددائیمم خندید و گفت:

 رخساره -

 بله –

مه میگفتی عالقه زیادی نداری چی دحوصله داری پنج شنبه بریم شکار خندیدم و گفتم: یا–

نظرت تغییر کرد مهیار خندید   و گفت: راستش عالقه که دارم ولی ازتفنگ دست  دش

 م اللخصوص وقتی پسرعموت و نشونه رفتی دگرفتن تو خیلی ترسیده بو

 ی تیرم خطا بره دچیه میترسی–

 آره همش فکر میکردم االنه که یکی  ازماها رو بزنی حاال  میای–

 خودمم بدم نمیاد  آره – 

 مژده توکه میای –

 جونور خیلی میترسم  وآره ولی ازجک –

تنها چیزی که ترسناکه همین موجود دوپاس میبینی که همون جک  وجونوری که میگی –

 ازدست همین موجود دوپا درامون نیست 

 فقط االن خیلی سرد نیست–

 اون جا چون توکوهه همیشه سرده ولی نه مثل اون موقع که رفتیم االن زمان خوبیه-

کامی دلش میخواست بیاد  ولی بمونه یه وقت دیگه می هم خیلی پس حتما" بریم ساخوبه – 

و رخساره نیادمن تا اون روز کاری پیش  و گفت: اگه اه گذرایی به من انداختتوکه میای نگ

ره با نگاهش بهم فهموند تمایلی به رفتن نداهمه به من و من به کامی چشم دوختم هم میایم 

 یسکوت کردم مژده خودش وکمی جلو کشید و گفت: ممکنه نزاره بیاگاه ازش گرفته و ن

 خندیدم و گفتم: پس فکر کردی االن چی گفت 

 مخالفت نمیکنی–
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مه ای به پهلوم زد و گفت:بهت نمیاد لنه خوب دلش نمیخواد برم برای چی مخالفت کنم  سق-

 حرف گوش کن باشی 

  دکنه دیونه دردم اومپهلوم و ماساژی دادم و گفتم: نیستم این فرق می–

 د چیزیت نشدآخ ببخشید حواسم نبو–

نه خوبم مژده نگاهی به ساعت زن دائیم نگاه کردم و گفتم:  بهچیزیت نشدخوبی رخساره  -

 انداخت وگفت: من دیگه میرم چند وقت این جا میمونی 

مهمون تا آخر زایمانش این جا میمونه بی توجه به حرف کامیار گفتم:چندروزی هستم تا –

 رم بره دپ

 منظورت پسرعموته –

ازتوکیفش سوئیچم و درآورد و گفت: ماشینتم وز نیومده بیاد بره بعدمیرم این یکی هننه –

 اشتی خبرم کن دآوردم کاری 

باآوردن هوو برات جبران میکنم سری تکان داد و گفت: جون به ممنون زحمت کشیدی –

رفتن مهیار و مژده دائیم نگاهی به  با لند شدمجونت کنند جاریی کاریت نمیشه کرد خندیدم  ب

با رفتن دائیم و زنش کامیار هم به من ساعت انداخت  گفت: من خیلی خسته ام شب بخیر

اشاره کرد  به اتاق رفتم و لبه تخت نشستم کامیار درو قفل کرد و اومد روبه روم ایستاد و 

 با من مشورت کنی ونی باید قبل از این که برنامه ای بریزیدگفت:هنوز نمی

 ن النیاز به مشورت نیست تعارف نداریم که موافق نباشی مخالفت میکنی مثل ا– 

حداقلش اینه جلوی بقیه ضایع نمیشی خنده تمسخرآمیزی کردم و گفتم: وقتی رفتم میفهمی –

ج کنم وگرنه هچ جوری لوختم و گفتم: نخواه باهات دبهش چشم  دضایع شده  بعکی که 

م دربیاری کله ای دیسپرین و براداری نمیرم  ولی بخوای ادای مردوست ندحریفم نمیشی 

 خواستم دراز بکشم که مانعم شد به طاق ات و میکوبم 

و آورد و گفت:  درد میکنه  دست ازسرم بردار سرکمد رفت لباس خوابمکامیار کمرم –

ون دبببینمت ونی خوشم نمیاد موقع خواب با چیز دیگه دبعدازاین همه وقت نمی عوضش کن

کنارم دراز کشید و رومو کشید  به چشمای مشتاقش مخالفت عوضش کردم ودراز کشیدم 

 رمیان بازوانش خود را رها کردمدخیره شدم با این که تمایلی نداشتم ولی بدون مخالفت 

 صبح با نوازش موهایم چشمانم را باز کردم کمکم کرد بلند شدم و لباس پوشیدم
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ده و نیم طول کشید با هم به دانشگاه رفتیم کامیار تو اتاق محمد موند  بعدازغربالگری که تا

برخورد کرد مثل سابق و من به جلسه رفتم برعکس چیزی که انتظار داشتم سامان 

کوچکترین چیزی که به ضرر من باشه به زبون نیاورد بعدازاتمام جلسه خودش و بهم 

 هم حرف بزنیم با درسوند و گفت:بای

 استادچه حرفی –

ردم و گفتم: توهمونی اما نوزم همون سامانم با تشر نگاهش کرخساره خواهش میکنم من ه-

 بزار برو شرراه ننداز کامیار این جاست ببینت برات بدمیشه من اون نیستم  

توبرای چی هی این پسره رو میندازی دنبالت میاری این جا پوزخندی زدم و گفتم: به –

 دم لطف جنابعالی شده بادیگار

 من هیچ وقت به تو آسیبی نمیزنم–

 ی انگار به من زدیدردائیم آسیب زبه پسوقتی – 

 فکر نمیکردم دوسش داشته باشی -

 مداونموقع نداشتم  برعکس ازش بیزارم بو–

 برو میبینمت داغون میشم کردم و گفتم: بزار شحاال چی  نگاه– 

تم: همون موقع که اون حماقت وست داری درسته پوزخندی زدم  و گفدتوهم هنوز من و - 

 و کردی ازت بیزار شدم 

من نمیتونم فراموشت کنم خواهش میکنم رخساره مقابلش ایستادم و گفتم: گاهی فراموشی –

قبال  م درتنها دوای درده  بهتره به این دوا خودت و عادت بدی کاری که من االن دار

اه لرزانم و نمیبخشمت استاد هیچ وقت نگیچ وقت و تمام اینا مقصرش تویی هشوهرم میکنم 

و متعجب به دکامیار و محمد سرگرم صحبت بودند هرازش گرفتم و با عجله ازش دور شدم 

 ونفر با روشنک احوالپرسی کردم و نشستم دون اهمیت به اون دبند من چشم دوخت

 چیزی شده رخساره توجلسه مشکلی پیش اومد –

 ت  محمد گفت: نتیجه رو اعالم کردند نه روشنک جان همه چی خوب پیش رف-

 بله تائید کردند–
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 لبخندی زد و گفت: تبریک میگم این که خیلی عالیه پس چرا خوشحال نیستی 

سرم و انداختم پائین و گفتم:اینا قرار گذاشتند تمام مراحل مقابل چند تا ازاساتید دوباره اجرا  

 جا رو ندارمشه و این یعنی دوسه ماه کار من اصال" حوصله این 

موافقت کردی سری به عالمت نه تکان دادم و گفتم: مخالفت کردم ولی بازرس دیروزی – 

 گفت فقط دراین صورته که اختیارات تام بهت میدیم تا طرحت را به  اجرا بزاری

 حاال میخوای چکار کنی-

 قبول نمیکنم – 

به روشنک د میره کالفه گفتم:ازاولم تالشم بیخود بود ولی این به ضررته تمام تالشت به با–

 وختم وگفتم: این جا که کاری نداریدچشم 

 نه – 

لند شد بوختم  سری تکان داد و دم بلند شدم و به کامی چشم دپس پاشو شو بریم   خو–

ه بودیم که رو رسیداهم بیرون رفتیم تازه به وسط راهسه تایی ب بعدازخداحافظی ازمحمد

انگار نه کامیار و مقابلمون سبز شد  ازدیدنش با اون چهره غضبناک تکون خوردم وسامان 

ده باشه نه روشنک و با تشر گفت: چندسال رواین کار نکردی که به این راحتی بندازیش دی

ع سرکارت حاضر میشی اگه موافقت نکنی محاله بزارم  ا به موقدتو سطل آشغال بگیرش فر

پوشه رو کوبید تو سینه ام ین به نتیجه نرسه هیچ جا نمیتونی بری اتابا خروجت موافقت کنند 

و گفت:  خواست بره که کامیار مچ دستش و زمانی که داشت ازکنارش رد میشد گرفت

کارو قبول میکنه نخواد هیچ  دی دلش بخوادحن با زن من حرف زلبارآخرت باشه با این 

 ا من طرفه تو بگه ب شاحدی نمیتونه مجبورش کنه کسی بخواد به

 بازوش گرفتم و گفتم: بزار بره کامی 

ارن نگاه میکنند دست سامان و رها کرد و دست من و دخواهش میکنم  :بهم چشم دوخت  

برای چی با تو اینطوری  دگرفت کشید  وقتی وارد حیاط شدیم روشنک گفت: این کی بو

 کردصحبت 

 کارو ادامه بدمق کرد  این ون من و تشویقبال" استاد راهنمام بود ا-

 پس بخاطر همین االن آتیش گرفته بود – 
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:امیدوارم از تصمیمی که گرفتی منصرف نشی کامیار درو زد و نگاهی بهم انداخت و گفت

اخت و سری تکان دگره خورد ابرویی باال ان نگاه من و روشنک درهمنشست و درو کوبید 

 داد 

قراره برگردی لندن  لب چید و بشین روشنک جان  کمی بطرفش چرخیدم و گفتم: کی -

ن  کامیار نگاهی به دگفت:خیلی مرددم رخساره خودمم نمیدونم چکار کنم تونمیخوای بری لن

 ببینه چه جوابی میخوام بدم دمن انداخت منتظر بو

 -نه محاله اون جا دیگه پا بزارم– 

 راستی  چه خبر ازاون تیفوسیه 

 چشمانش ازتعجب گرد شدخوب خوبه همین جاها درحال چرخیدنه –

 یعنی دستش و گرفته آورده این جا  – 

من یه بار دیدمش دیگه ازش خبر ندارم این و ولش کن بگو ببینم اونایی یه همچین چیزایی –

 برسونی رسوندی دکه قرار بو

آره همه رو فقط فکر کنم به جای خودش با پسرش حرف زدم البته  این و وقتی حرفهامون -

 شدم خیط کاشتم نه تموم شد متوجه

چه جورم آدم با تو بره دزدی  خندید و گفت: به من چه پسرش خیلی جلب بود اول – 

که همه چی و خوب از زیر زبون من کشید گفت من  خودش و جای پدرش جا زد بعد

رشیام پسرعموش خندیدم و سری تکان دادم و گفتم: خدایی شده یه بار  کاری و درست ع

 انجام بدی 

 گفته آره؟ به همه –

 نه هنوز ندیدمش امروز میبینمش-

 اومده ایران-

 چیه نکنه دلت میخواد ببینیش آره پریروز رسیده – 

 میادبدم ن–
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طرف زن داره  تصمیمت برای رفتن جدی نیست یه خوبش و بهت معرفی کنم خندید و  -

 حاال طرف کی هستآدم عاقل نقدو ول نمیکنه بره دنبال نسیه گفت:

 وست نداشتیدعجب آدمی هستی تومگه بنیامین و -

 مدوست بودنه بابا  من با خواهرش – 

 ولی برادرت گفت بهش جواب مثبت دادی-

مثبت مثبت که نه گفتم ازت خوشم میاد همین این که نشد جواب  آدم یه وقت ازیکی خوشش -

اینا چیه  ب کرد اینم جزهمون دسته است نمیشه روش حسامیاد ولی به درد زندگی نمیخوره 

 چی؟ –

 اینا مال تو رخساره سری به عالمت مثبت تکان دادم -

 حامله ای–

 وباره به روشنک چشم دوختمد متاسفانه بله بپیچ تواین خیابون کامی -

ه جنسش چیه کامی گفت: جنسش جوره روشنک متعجب نگاهش کرد و گفت: دمشخص ش-

 یعنی چی که جنسش جوره 

 و گفت: یه پسر یه دخترکامیار لبخند تلخی زد 

 دادم  دوقلوان؟ سری به عالمت مثبت تکان وای– 

بازم کامی گفت:کارمن دراومد نه اون مادرشون  تبریک میگم اینطوری که کارت دراومد –

دوسشون نداره میخواد بزارشون و بره ماشین و جلوی رستوران نگه داشت و پیاده شد و به 

 ماشین تکیه زد

 رخساره دارید جدا میشیداین چی میگه – 

 دادگاه رفته بودیم  حکمم صادر شد ولی گفت تا بچه ها دنیا نیان طالقت نمیدم-

خیال  بی وای دختر هیچ فکر کردی با دوتا بچه میخوای چکار کنی چه جوری جدا شی -

 شو رخساره بگو اون وطالق بده 
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هرسه ئین خیلی گرسنه ام طالق بده بود دستش و نمیگرفت بیاره این جا وردل من بیا پا–

باهم وارد رستوران شدیم روشنک روبه روی ما نشست و تو صورت کامیار خیره شد و 

 گفت: ببخشید آقا کامیار  میشه یه سئوال ازتون بپرسم

 کامیار بهش چشم دوخت و گفت: بفرمائید  

 اهش و به میز دوخت و گفت: وقتییشید رخساره رو طالق بدید کامی نگشما حاضر م–

 اره  نمیتونم به زور نگهش دارمدخودش اسرار 

کامیار متعجب نگاهی فکر نمیکنید شاید شما کاری کرده باشید که همچین تصمیمی گرفته – 

ونم  ولی تا اون جایی که مربوط به منه همیشه مراقب دبه من بعد به او انداخت و گفت:  نمی

اشتباهی ازمن سرزده که میدونم این  م که مبادا ازم دلگیر بشه ولی اگه واقعا"درفتارم بو

  ش که چیزی نمیگهدنیست  خوشحال میشم شما بهم بگید  خو

گره ای به ابرو انداختم  سری به عالمت نه تکان دادم روشنک سرش و انداخت پائین 

کرد اون روز بعد رد این بار فقط با غذاش بازی برعکس همیشه که کامی با اشتها غذا میخو

بدون این که کلمه ای بینمون ردوبدل  زدیممیتو خیابونا بی هدف چرخ  روشنکازرسوندن 

وقتی میخواستم پیاده شم دستم و گرفت وقتی به خونه رسیدیم ساعت ازشش گذشته بود شه  

 بهش نگاه کردم ولی اون به روبه رو چشم دوخته بود 

تم بگم ولی وخت و گفت: این سه چهار ساعت میخواسدچیه  چیزی میخوای بگی بهم چشم –

 نتونستم هرچند میدونم گفتنشم فایده ای نداره

نگاه ناراحتش و روصورتم چرخوند و ابرویی باال انداختم و گفتم:پس خودت و خسته نکن  

اومد ازهردری میخوام وارد شم  رخساره هچ جوری نمیشه باهات کنارگفت:خیلی سردی 

 ردیگه ای و میبیندی باید باتو چکار کنمد

 درم روت نبنده  قم بده برو سراغ کسی که مثل من نباشههیچی طال– 

فقط میخوای بالج بازی حرفت و به کرسی بشونی  ه ای سری تکان داد و گفت: هنوز بچ

ی ضرر میکنی من مردم چیزی بهم نمیشه ولی سولی این وسط تویی که بیشتر ازهر ک

تو........حرفش و بریدم و گفتم: ساکت شو کامیار برای منم روضه نخون اتفاقا" این وسط 

 وتا بچه ایدگیم تومیمونی دنبال زنددادم میرم  بچه هات و کهتویی که ضرر میکنی نه من 

اره یا نه اصال" دت و ردی عرضه بزرگ کردن بچه هاکه باید ببینی اونی که انتخاب ک
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د تویی که بای م و خودممدمیبینی من فقط خو حاضر به قبول بچه های یکی دیگه هست یا نه

 یگه باشی پس تویی که ضرر میکنیدکر دوتابه ف

ر عاطفه نداری که راجع به بچه های دسری ازروی تاسف تکان داد و گفت: وقتی تو  اینق 

ست از خیره سری دارم من که میخوام دجایی ت اینطوری حرف میزنی چه توقع بی دخو

اگه این ضرره ایرادی نداره من این ضرر و به جون میخرم ولی نمیزارم ازبین  یبردار

پیاده شد و درکوبید  برن توهم برو دنبال آرزوهای دورورازت امیدوارم بهشون برسی 

 وتر ازمن وارد خونه شد و بطرف اتاقش رفتلج

 سالم زن دائی– 

 عزیزم کامی چش بودسالم -

 شانه ای باال انداختم و گفتم: به من حرفی نزد خبریه -

 خانواده ات دارن میانآره عزیزم مهمون داریم پسرعموت و –

یکم استراحت کن  و گفت: نه ممنون  دصورتم و بوسیاگه کاری دارید بگید  کمکتون کنم -

 رنگت خیلی پریده ببینم کامی که اذیتت نمیکنه هان تندی که نمیکنه

 ازاین اخالقا ندارهنه –

خوبه اگه اذیتت کرد کافیه به خودم بگی  لبخندی زدم و ازش فاصه گرفتم ضربه ای به -

ی وقت به حمام رفتمانش گرفته بود  درزدم وارد شدم لبه تخت نشسته بود و سرش بین دست

اولین باری بود لباس که میپوشیدم بهش دقیق شدم بیرون اومدم همچنان درهمان حالت بود 

وحشت  دکه اینطوری میدیدمش یه لحظه ازدیدن قطره های خونی که روشلوارش ریخته بو

دستمالی  دستم و کنار زد م ولی جوابی نداد تکونش که دادم اش زددکردم کنارش نشستم  ص

تی حرکتی نکرد کالفه دستم و وقگیری پائین بدتر میشی و ب باید سرتبراش بردم و گفتم: ن

مادرت  ی مگه بچه ای لج میکنر چانه اش و بردم و سرش و باال آوردم و گفتم: به زی

 صورتش و تمیز کردم و پیراهنش و درآوردم ببینت سکته میکنه اینطوری 

لباساش و گوشه ای گذاشتم و ازاتاق بیرون رفتم زن دائیم تو آشپزخونه  دراز بکش کامی–

 مشغول بود  ازنحوه آشپزیش خنده ام گرفت نگاهم کرد و گفت:چیزی میخوای رخساره

یه لیوان شیر میخوام برای کامی لبخندی زد و گفت: برو بردار عزیزم کمی عسل – 

کنارش نشستم و گفتم: بلند  دشته بودستش و رو صورتش گذاتوشیرش ریختم و براش بردم 
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شو این و بخور  حرکتی نکرد بازوش نیشگونی گرفتم و گفتم: داری بابا میشی بازم میخوای 

 به من میگه بچه دستش و کشیدم  ازچیزی که دیدم خشکم زدنازت و بکشن بلند شو دیگه 

 چته کامی -

 ر رخساره صورت خیس اشکش و بطرف دیگه ای برگردوند و گفت: تنهام بزا

بلند شدم و لیوان و  محالت خوب نیست پشتش و کرد و گفت: لطفا" برو  میخوام تنهام باش–

 روکنار تختی گذاشتم و گفتم: حداقل اون و بخور رنگت خیلی پریده طاق بازم بخواب

ه که به گریه داشت گریه میکرد یعنی اینقدر حالش بدرفتم و درو بستم یعنی چی برای چی  

 دنه ای باال انداختم و به آشپزخونه رفتم زن دائیم سردرگم پای گاز ایستاده بوشا انداختش 

 دستش و رو سرش گذاشته بود

 چیزی شده زن دائی– 

 هان  تویی رخساره جان  چیزی گفتی -

 میگم اتفاقی افتاده –

این چرا اینطوری شده نگاهی به داخل قابلمه انداختم نتونستم جلوی خنده ام و نمیدونم –

بگیرم نگاهم کرد و گفت: وای خیلی وحشتناک شده دوباره خندیدم و گفتم:اجازه بدید من 

 درست میکنم شما بفرمائید 

 غذا درست کنی تومگه بلدی–

 یه چیزایی بلدم حاال اجازه میدید – 

وقتی  ای ایستاد و تا زمانی که من سرگرم بودم دقیق نگاهم میکردعزیزم اون گوشه آره –

برنجم دم گذاشتم بطرفش برگشتم محکم بغلم کرد و گفت: وای توچقدر خوب آشپزی میکنی 

 اصال" فکرشم نمیکردم ازاین کارا بلد باشی 

 خوب کاهورو شما شستید خندیدم و گفتم:باید دید مزه اش چطوری ازآب درمیاد 

 وام خردشون کنم توبرو کمی استراحت کن خسته شدی آره میخ–
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خسته نیستم باهم درست میکنیم کمکش کردم ساالد و درست کرد سسم آماده کردم وقتی –

کمی ازش خورد و گفت: وای رخساره خیلی خوش طعمه ازمال مامانتم خوشمزه آماده شد 

 تره  دیگه برو آماده شو االن میان راستی کامی چکار میکنه

ت خسته ام میخوام استراحت کنم  گره ای به ابرو انداخت و گفت: بعیده کامی این وقت گف– 

 روز بخوابه

خوب من میرم لباس بپوشم کارم داشتید  ددیشب خوابش نبرده بخاطر همین خیلی خسته بو-

م  این بار پشت میزش نشسته بود و سرش و د.ضربه ای به درزدم و وارد ش دام کنیدص

ون این که حرفی بزنم لباسی پوشیدم و ازاتاق دب دبه لیوانشم دست نزده بو دبورومیز گذاشته 

 زن دائیم دوباره با دیدنم گفت:کامی هنوز خوابه بیرون رفتم 

 بله اگه ممکنه بزارید بخوابه دائی هنوز نیومده –

با رفتن او گوشه ای نشستم هرکاری منم میرم آماده شم دیگه باید برسن چرا رفته حمام –

ما" دلتنگ زنشه که اینطوری بهم ریخته  دیدم کامی بیرون نمی اومدم حتمیکردم ازفکر 

معلوم نیست کجا بردش مطمئنا" برده اش هتل جای دیگه ای نداره که  گوشیش تو دستش بود

ه چیزی گفته اینم درف صداش دراومطاین چند روز یسره کنار من بوده مشخصه ببره اش 

حال فکرکردنه که چطور ازدست من فرار کنه و بزاره بره پیش ردبهم ریخته حتما" االن 

اون من اگه ازاین جا برم اونم راحت میشه باید ازپدرم بخوام من و با خودش ببره کامی به 

 اون نمیتونه چیزی بگه با گرمای دستی ازفکر بیرون اومدم

 سالم دائی جان– 

 و گفتم: نه چطور؟ ی زدمدسالم چیزی شده لبخن– 

 م کردم ولی متوجه نشدی با کامی دعوات شده اتصد توفکر بودی خیلی-

 نه برای چی دعوام بشه اون ازوقتی اومده خوابیده –

 برای چی ؟–

 مهیار و نمیبینمگفت خسته است -

 رفته دنبال مژده کارش داری– 

 آره  -
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ور گردنم حلقه کرد و گفت: به چی میخندی دستش و دخوب چرا به من نمیگی خندیدم -

 پدرسوخته 

درهرحالی میخواید اززیرزبون آدم حرف بکشید گونه خوشم میاد زن و شوهر مثل همید –

ام و بوسید و گفت: آخه حرف نمیزنی که باید اینطوری وادارت کرد یه چیزی بگی خوب 

 دکار چطور بو

 نبود  دب– 

  ؟نتیجه رو اعالم نکردند–

ائید شد ولی  به مشکل خورده صاف نشست و گفت: چه مشکلی نکنه باز این پسره چرا  ت–

 ه ددردسر درست کر

و سه ماه کار تو دعنی انجام بدم  و این ینه بازرس گفت باید تمام مراحل و دوباره –

 انشگاه آزمایشگاه د

 خوب مشکلش کجاست –

 مشکل اصلی شایسته س اون توتمام مراحل باید باشه–

سرم و انداختم پائین و گفتم: دلم نمیخواد باهاش روبه رو بشم  اره دخب باشه باتو چکار – 

هنوز چی رخساره به من بگو  بهش چشم دوختم و گفتم: اون دست -اون هنوز .........

بردار نیست با علم به این که میدونه من متاهله ام ولی همچنان درخواستش و تکرار میکنه 

 رخساره –

 جانم–

 استش و میگیگه یه چیزی بپرسم را-

 حتما" سئوالتون حاال چی هست– 

 ترک ایران  داری  دوقتی از کامی جدا شی واقعا" قص-

 بله –

 تنها میخوای بری–
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  ؟قراره با کسی برم,بله -

خب فکر کردم تصمیم داری مجدد ازدواج کنی دستش و گرفتم و گفتم: ببینمت دائی نکنه –

 دیگه دارم ازپسرت جدا میشمفکر میکنی بخاطر یکی 

م با لدلم نمیخواد به این موضوع فکر کنم ولی  احتمالش و میدم خوب تو ازاوراستش  -

اری همین باعث شده نتونی دکامی موافق نبودی تصورم اینه توبه کس دیگه ای عالقه 

اینطوری برای تو راحت تره ولی برای کامی  هیچ حسی بهش پیدا کنی هرچندزدوسال بعدا

.... 

که یه  دم اونم بخاطر این بودببین دائی من قبل از ازدواج با پسرت به شایسته جواب داده بو-

که اونم  ولی موضوعی پیش اومد که ازپدرم خواستم ردش کنه جورایی با بقیه فرق داشت 

بعدازازدواج با کامی جریان هست ولی  لخودش درجریان کام فقط بخاطر کامی بود اون

ثل ه حاال آدم باید کور باشه  یکی مندم نه اون موقع سی که داشتم فکر نکرهیچ وقت به ح

 کامیار و ندید بگیره بره سراغ شایسته 

 پس چی چرا میخوای ازش جدا شی–

بزار وقتی ازش جدا شدم بهت میگم نمیخوام االن هیچ کس واقعیت و بدونه   وقتی کامی -

قول میدم لطفا" فکرتون و بخاطر این  همه چیز و بهتون میگم دبچه هاش و ازایران بر

 رگیر نکنید دموضوع 

پاشه چطور انتظار داری فکرما درگیر مگه میشه دختر جان زندگی شماها داره ازهم می–

 تر ازمن پدرته نمیدونی به چه وضعیه داین موضوع نباشه ب

به این و بگم ولی اون موقعی که اون همه التماس کردم  ببخشید دائی جان دلم نمیخواد–

شماها با زندگی هردوی ما بازی کردید اگه وادارمون نکرده  گوش هیچ کدومتون نرفت

پدرمن باید اون موقعی که پشت سرهم سیلی بودید االن هیچ کدوم همچین وضعیتی نداشتیم 

پس بدی فکر این جا رو وان خاطی خطاب میکرد و میگفت باید تاتوگوشم میزد و من 

میشه زندگی من اگه به این جا رسید  نی باشه خودشم پابه پای من پاسوز میکرد  که اگه تاوا

تش ازدواج فقط تمایل داشت من با پسر بهترین دوسفقط بخاطر لج بازی های پدرمه  اون 

 ر هم نکرد ممکنه پسر دوستش ........پسر دوستش....کنم ولی حتی به این فک

 دوستش چی رخساره پسر-
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شماها یه بار بخاطر خواسته خودتون با زندگی ما بازی کردید لطفا" دیگه این کارو نکنید – 

بخدا دیگه نمیتونم  اینقدر خودم و سرگرم درس و کار کردم که اسم خودمم داره فراموشم 

م  امیار فکر کنم به هیچ کس و هیچ چیز اللخصوص کمیشه ازاین وضعیت خسته شدم نمیخوا

فقط برای این  که تحمل این جا  اگه میبینید تصمیم دارم برم سوئددلم میخواد ازهمه فرار کنم 

ازه داگه میخوام ازاین جا برم برای اینه که نمیخوام چیزی من و یاد گذشته بنرو ندارم  

هیچ چیزش با روح روانم بازی نکرده باشه واضح بگم  ومیخوام برم جایی که هیچ کس 

ونم با دموقع  سخت ترم میشه نمی یه اونبرای من سخت تر از هرکسفرار میکنم   دائی دارم

تر از تحمل اونیه که این آسون ا میکنم ولی رها کردن اونا ددیدن اون دوتا بچه  چه حالی پی

ازتون خواهش میکنم با پدرم صحبت کنید کاری به کارم نداشته باشه  مدت باعث عذابم شده 

ازه کافی فکرم درگیر هست  تحمل دبرم  به انن دهنوز اینا دنیا نیومنمیخوام مجبور شم  

بیشتر ازاین و ندارم با بلند شدن صدای زنگ  سکوت کردم  سرم و بطرف دیگه ای 

جا خوردم سریع نگاه  دکه به دیوار تکیه داده بود نگاهم  میکر یدن کامیاردبرگردوندم از

  ازش گرفتم 

د پدرم اولین نفری بود که وارد شد خیلی سرمادرت و صدا کن  ائیم  بلند گفت: اومدن کامید

کرد توجهی نکردم و به عرشیا که با کامیار داشت دست میداد نگاه کردم   داهام برخورب

قدمی بطرف من برداشت با حیرت سرتاپام و براندازی  دوقتی خوش و بشش با اون تموم ش

 کرد و گفت: چقدر تغییر کردی چشماتم آبی شده 

کنه دستش و میبرس بعد شروع کن پسر جان مگه رنگ چشم هم تغییر لند خندیدم و گفتم:ب

 فشردم و گفتم: چه بالیی سر زنت آوردی

 ونی چه آتیشیهدپیچوندمش نمی-  

 آهان ازحرارت اونه  برنزه شدی دیگه نه– 

 ای یه همچین چیزایی – 

 هستیم رخک خانم مارو نمیبینی مماه–

 این و برای چی آوردیشاهرخ جان خوش اومدی باید کور بود و این جثه رو ندید سالم – 

 فضولیمگه دلم خواست -

 سالم– 
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 سالم رضا جان حالت چطوره– 

 اال پرسی های شمبه احو– 

د زندانی که نمیتونه به دیدن ها االن مالقاتی من به حساب میایپیش گرفتی دیگه شمادست – 

انداخت کامی با ناراحتی جواب  بود به کامی که کنارمون ایستاده او نگاهی کسی بره میتونه 

 صورت رعنا رو بوسیدم و دخترش و ازش گرفتمسالم رعنا رو داد و ازمون فاصله گرفت 

م که شاهرخ گفت: داری چکار دبو شو روپام نشوندم سرگرم بازی باموهای فرفری طالئی

سیدم و گفتم: دربیاد چشمت ی تپلش  بوپالل میکنی اون به اندازه کافی موهاش پرگره هست

 شاهرخ بچه به گریه افتاد 

 خندید و گفت: بده به من بابا آبرومون و بردی بچه داری بلد نیستی که

همین که بچه رو گرفت صدای گریه اش بلند  یدبفرما آقا یادم نبود ده تا بچه بزرگ کر– 

پاهاش به شکمم خورد م گفت: بگیرش چه کولیه این لتر شد فوری بچه رو انداخت تو بغ

تینا رو ازم گرفت و گفت: کامی فورا"  ای فریادم به هوا بلند شهدص دچیزی نمونده بو

 چیزیت که نشد

شاهرخ گفت: توچرا رو به رعنا داد و کنارم نشست سری به عالمت نه تکان دادم بچه  

مادرم و زن دائیم به آشپزخونه رفتن چیزی نیست بدون این که نگاهش کنم گفتم: رنگت پرید 

دائیم و پدرمم گوشه ای نشستند و آروم شروع به صحبت کردند منم بدون توجه به حرفهای 

 وختم آروم گفت: به دستت رسیدددرگوشی کامیار و رضا به عرشیا چشم 

 م و چکار کردیدرخواستی که برات فاکس کرده بودآره ممنون  -

ه آوردم ولی راستش ترسیدم دیروز رو کنم اینا بفهمن غوغا راه بندازند نتیجه اش مثبت– 

 ر کردهسالی که من نبودم خیلی چیزا تغیی انگار این سه چهار

غییر کرده همین رخساره مثل همون موقع س تنها چیزی که ت نه بابا همه چیشاهرخ گفت:– 

 یه جورایی شده راستی توچرا اینقدر خودت و میگیری س 

 دم  گفتم: من خودم و میگیرم خندی 

 ه.....ی فکر کردی چه خبره نه میای نه میری بس نشستی وردلدن اومدآره دیگه رفتی لن–

من و عرشیا با صدای بلند خندیدم که  صداش و آروم کرد و گفت: نشستی وردل این جیگر

 دوزندبهمین باعث شد رضا و کامی هردو با ناراحتی به من چشم 
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 لی شوره بدبخت االن یه چیزیش میشهتوچشمات خیکورشی شاهرخ -

این و گفت و بطرف آشپزخونه غصه نخور دخترعمو االن خودم براش اسفند دود میکنم  -

 رفت عرشیا ازنبود شاهرخ استفاده کرد و گفت: خوب تصمیمت چیه میخوای چکار کنی

که مخالفتی  شوهرت ,ارک و برات ارسال میکنم لبخندی زد و گفت:پس حتمی شد میایدم-

 اونارومیخوای چکار کنیعمو و رضا که مخالفن بدفرم  اره دن

یه جوری خودمون و نشون بدیم که انگار گره ای توکار افتاده و نمیتونم برم اینطوری  دبای-

 بی خیال میشن تا اون موقع منم کارام  و جمع و جور میکنم

 میادون این که نگاهش کنم گفتم: نه ندتم باتو میاد برهشو– 

 گی کنیددچه جوری میخواید زن میخوای چکار کنی اون لندن تو سوئدپس -

چیزی که ن بگو دحواست باشه اگه چیزی ازت پرسی طبعدا" درموردش حرف میزنیم فق-

 نشده پیشنهاد اونا رو هم قبول نکرده رخساره میخواد موافقت

ی به حساب پدرم دبوخیلی خوب حواسم هست خوب بگو ببینم اون سرمایه رو کی ریخته – 

یدم با پدرت که صحبت کردم ددماه پیش یه تبلیغ چن ونه دهیس عرشیا آروم نمیخوام کسی ب–

اره منم بیشتر سرمایه دارزش سرمایه گذاری  میدم بعدخبر دادگفت پیگیری میکنم خبرش و

 ای که اون جا داشتم ریختم به حساب 

 بیرون شانس آوردی ولی بهتره دیگه سرمایه ات و بکشی- 

ودمم همین تصمیم و دارم دیروز با پدرت که صحبت میکردم گفتم کاراش و انجام خآره – 

 بده 

 ورژی برای تو سخت نیست لرخساره رشته متا–

 ه این رشته عالقه دارم بنه من خیلی –

 شوهرت چی خونده–

 هم رشته ایم – 

راضی شه چرا راضیش نمیکنی اونم بیاد اینجوری  زندگیتونم بهم نمیخوره ا" جالبه دج–

 کاراش و خودم همه رو انجام میدم
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اره  ده دکامیار موقعیتش تو لندن خیلی بهتره  اون وابستگی شدیدی به جایی که بزرگ ش-

 اون جا هم نمیاد 

نا باشه نمیزارن من میخوای من باهاش حرف بزنم لبخندی زدم و گفتم: نه نمیخوام  به ای–

 ازاین جا خارج شم ترجیح میدم تنها برم 

وسش نداری به کامیار که سرش پائین بود و به حرفهای رضا گوش میداد چشم دمگه –

 دوختم

 کجایی چت شد سرم و انداختم پائین-

ب فکرات و بکنی هنوز دوماهی وقت داری کاری نکن بعدها پشیمون بهتره بشینی خو– 

ارزشش باالتر از زندگیت نیست اگه مرد خوبیه که بنظر همینطور میاد بشی هیچ چیزی 

نزار ازدستت بره موقعیت کاری وبا امتیازاتی که توداری هرجایی میتونی به دست بیاری 

اری با من حرف زدی ولی دت ازعالقه ای که بهش دولی مثل کامیار و نمیتونی  بارها خو

باورم نمیشه راضی شده باشی بچه هات و بزاری  مدازدیروز چیزایی شنیدم که به شک افتا

وتا بچه بی گناه دو بری اصال" توکه قصدت جدایی بود برای چی باردار شدی چرا گذاشتی 

فراموش کنید ی که نمیتونید ددوتا بشن اگه خطایی کرده اگه خطایی کر سط پاسوز شماواین 

اری  دونم بهش عالقه دکه می بخاطر این دوتا بگذرید ازتو انتظار بیشتری میره اللخصوص

خبر نیست هیچی به کسی نگفتم با این که اونستم این جا کسی ازاحساس تو بدولی چون می

ف زد که من و مقصر بهم ررضا یه جوری باهام ح مداوم ازم سئواالت مختلفی کردند 

 خوردن زندگیتون فرض میکنه نمیخوام بعدها وجدان خودمم درگیر این مسائل بشه 

بانیت گفتم رضا خیلی غلط کرده همچین چیزی فکر کرده به هیچ کس ربطی نداره با عص

خفه شدم و تن به خواستشون دادم کافیه دیگه نمیزارم برام اختیار میخوام چکار کنم یه بار 

ایه و ربطی به رفتن  داری کنند توهم بیخود فکرت و درگیر این ماجرا نکن قضیه چیز دیگه

راین زمینه نزن  نیازی هم نیست به دم با هیچ کدوم حرفی اره دیگه هدنرفتن من ن

 ئواالتشون جواب بدی چیزی پرسیدن بگو برید ازخود رخساره بپرسید س

ببینمت یه چیزایی هست که باید بهت بگم  میتونم جایی به جز این جا سری تکان داد و گفت:

یخونیم سری تکان دادم و این جا نمیشه همه چشم دوختن ببین مادوتا چی داریم تو گوش هم م

 گفتم: حتما"  ولی خودم خبرت میکنم تا کی ایرانی

 تا سه شنبه هفته دیگه  -
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کامیار رش بپرس دونم ازبرادرخساره مهیار نمیاد ؟به شاهرخ نگاه کردم و گفتم: نمی–

 نگاهی به ساعت انداخت و گفت: دیگه باید پیداش بشه 

 و بهت گفت شاهرخ روبه روم نشست و گفت: مهیار قرار

 چه قراری -

 رفتن به شکارو دیگه–

 آره گفت ولی معلوم نیست من بیام-

باید بیای میگم تغییر کرده هیشکی وبار رفتیم هیچی نتونستیم بزنیم دتوبیخود نمیای  ما – 

باورش نمیشه میبینید عاشق شکار بود و حاال داره کالس میزاره  لبخندی زدم و گفتم: پنج 

 جلسه دارمه شنبه تو دانشگا

یگه دبندازش برای یه روز دیگه خندیدم و گفتم: یه جوری میگی بندازش برای یه روز –

 انگار من مدیر اون جام مگه دست منه بعدشم این جلسه مربوط به کارمه نمیتونم نرم 

کامیار توهم که میای  کامیار نگاهی به من انداخت و باشه بابا میندازیمش برای جمعه –

دم قبال" برای سه روز آخر هفته جایی قرار گذاشتم بتونم یه روزش و کنسل نمی گفت: قول

ن این حرف بهمم ریخت که دلم میخواست بلند میشدم و جلوی همه دمیکنم میام بقدری شنی

حساب روتوهم نمیشه حساب کرد گاهم کرد و گفت: با  این شاهرخ نمیخوابوندم تو دهنش 

ه من من حتما" میام چه بیاد چه نیاد با اون کار نداشته خندیدم و گفتم: کامیار قرار داره ن

 باش قرارش مهم تره توهم که میای عرشیا

آره میام رضا توهم میای به جای و گفت: انداخت به کامی که به من زل زده بوداونگاهی  

رضا گفتم: اون که نمیتونه زن و بچه اش و تنها بزاره بره شکار به این طریق فهموندم 

 تمایلی به حضور رضا هم ندارم 

سالم به همگی  چشم ازرضا که باعصبانیت براندازم میکرد گرفتم و به مهیار دوختم  با –

بطرف من اومد و گفت: وای  دردا دست داد و بعماول با وباره لبخند رو لبم نشست ددیدنش 

 رکساره یه چیزی برات گرفتم 

که اینقدر هیجان دیدن بچه های  مژده خندید و گفت: تا حاال هیچ عمویی و ندیده بودم 

برادرش و داشته باشه مهیار جعبه ای به دستم داد و گفت: صبر کن رخساره کامی بیا زود 

 ر من نشست باش کامی بلند شد و اومد کنا
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و بازش کن رکساره درجعبه رو برداشتم دوتا عروسک سیاه زشت با لباسای سرخپوستی  - 

یکیش و درآوردم و بطرف بچه رضا که با دقت به جعبه  موهای ژولی پولی یه دختریه پسر

بلند خندیدم و عروسک و طرف دائیم  چشم دوخته بود گرفتم تکونی خورد و جیغی کشید

 بینم چی گرفته گرفتم که گفت: ب

 خیلی بانمکن ممنون –

کامی لبخندی زد و گفت: کامی تو چی توهم خوشت اومد گفتم رکساره خوشش میاد دیدی –

و آورد با حالت خاصی نگاهم کرد و لدستش و برای گرفتن عروسک ج دآره  قشنگن بع

سرووضع داشتن که به این های من  ادری مثل مادربچهنزدیک گوشم گفت: این بدبختا هم م

بطرف اتاقش رفت مهیار  با نگاهش  دنبالش کرد و  عروسک و تو جعبه گذاشت ون ددراوم

 ناراحت شد دگفت: چی ش

رین بچه داری کنه اونم جان این جا روش نشد رفت توخفا تمخندیدم و گفتم: نه مهیار  

بی  سرمیزبا خوانده شدن همه برای صرف شام به این بحث خاتمه دادم ازنوع بی مادرش 

ناک کامیار بین شاهرخ و عرشیا نشستم و با اونا سرگرم بگو بخند شدم توجه به نگاه غضب

مهیارم با ما همسو بود مژده قاشقی به دهن برد و گفت:امشب چقدر غذای کتی جون 

ائیم  دباره برای خودش برنج کشید مهیارم تائید کرد و دو خوشمزه شده با همیشه فرق داره

و گفت: آره ها خیلی خوشمزه شده  بعد به انگلیسی به زنش گفت  دستی توموهاش کشید

 ه راه افتادی دغذات عالی ش

زن دائیم خندید و گفت:دست آشپزش درد نکنه  مهیار گفت: یعنی ازبیرون گرفتید سری 

 رست کرده دتکان داد و گفت: نه رخساره 

م گفت: میگم کامیار داددائیم خندید و گفت:آره رخساره کارتو  سری به عالمت مثبت تکان 

خانمش  لش هوای دست پخت داره با اشتها غذا میخوره نگو دامشب برخالف شبهای دیگه 

شاهرخ  برای لحظه ای نگاهمون درهم گره خورد زود نگاهم و به میز دوختم و کرده بوده 

وزم دودی باعث شد بهش چشم ببن آشپزی یربه جای درس مشغول تم لوسادبا گفتن اون 

 و گفت: معلوم نیست چه جیزایی به خورد بدبخت دادی تا دست پختت این شده خندید

ر و مادرم و دکسی که دستش نمک نداشته باشه به طرفش آسیب نمیزنه پبا پوزخند گفتم:  

 ائیم بهم چشم دوختندد

 ولی این که بی نمک نیست به مهیار نگاه کردم و ازتعبیرش به خنده افتادم – 



 
310 

است مژده توهم آشپزی بلدی مژده دوردهنش و پاک کرد وگفت:حاال بیا واقعا" خوشمزه –

 درستش کن مگه قراره من آشپزی کنم

م یکی وه شاهرخ با خنده گفت: نخیر قراره ایشون یه تخت بخرن شمارو بزنن به تخت  

 استخدام کنند شمارو باد بزنه

م رخساره هرچی دوست من و عرشیا بلند خندیدیم شاهرخ سری تکان داد و گفت: خودمونی 

غالب پسرای فامیلت کردی این ازمژده اونم ازشقایق و نسترن ببینم  عتیقه داشتی آوردی

 فهیمه چه جوریه چیزی بارش هست یا نهعرشیا 

قعا" کم میاره اون جا دمار اره آدم وادولی یه زبونی اره دآره دست پخت خوبی – 

 شده فقط حرف میزنه و سرهمه رو میبرهنشم خوب ار همه درآورده تازه تازه زباازروزگ

مژده گفت: رخساره میگم بیا این روشنک و بنداز به جون این شاهرخ بزار یه حال اساسی 

 ازش بگیره کیف کنیم

فردا پس فرداس که اینم بیافته تو  خندیدم و گفتم: اتفاقا" امروز شماره شاهرخ و بهش دادم  

 تله

اری غالب ما اری ددست باباشون باد کرده وای رخساره هرچی دوست ترشیده رود– 

مژده گفت: تاریخ مصرفش گذشته  کرخودته  با هم  همیکنی  بگو ببینم این چند سالش

  جورجورید مبارکت باشه 

 اره دختر خوبیه شاهرخ فقط خام خو-

اول خواستم به روی خودم نیارم ولی وقتی صدای خنده خوب منم خامم خوشمزه تره –

و ازسر میز بلند شد به رضا هم  خودشم خندیدنتونستم  خوداری کنم  ممن دند شمادرم بل

که مهیار و عرشیا هم به اون  دوباهم به گوشه ای رفتن چیزی طول نکشیداشاره ای کرد هر

زن دائیم نزاشت ظرفها رو بشورم با رعنا به پذیرایی برگشتم و با فاصله  دوتا پیوستند

 : ازوقتی برگشتی سراغی ازما نگرفتیازپسرا نشستم دستم و گرفت و گفت

لبخندی زدم و گفتم: خودت که شوهرت و میشناسی تا چشمش به من می افته شروع میکنه  

 ارمدن منم اصال" حال این حرفها رو ندبه نصیحت کر

 ازسری قبل که دیدمت پرترشی  بنظر وزنت داره خیلی سریع میره باال – 
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جوری میشم دونم چرا اینی هم مراعات میکنم ولی نمیآره هشت کیلو اضافه کردم حاال خیل–

 تحت نظر مامانتی دیگه –

 خندیدم و گفتم: چه بده که مادرما متخصص زنانه 

هیچ مشکلی  دچرا این که خیلی خوبه من که خیلی راحت بودم با برنامه ای که بهم داده بو–

 یشه حاال چند وقتتهتوهم اگه درست برنامه اش و انجام بدی هیچیت نم دبرام پیش نیوم

این چندماهم بگذره خالص شم مستقیم نگاهم کرد و گفت: شنیدم  دخداکنه زوچهارماهمه – 

ه آره  سری به عالمت مثبت تکان دی بهش تا طالقت بدبا کامیار توافق کردید بچه ها رو ب

 دادم 

بهتره مشکلتون نمیتونی رخساره کافیه چشمت به بچه ات بیافته مگه دیگه میتونی دل بکنی –

دی ارن  فکر کردست بدید بچه ها که گناهی ندو حل کنید حیفه زندگیتون و به این راحتی از

یگه دناچارا" میره زن میگیره کیه که ازبچه یکی  دها بربیااون که تنها نمیتونه ازپس بچه 

ه لرست مراقبت کنه اونطوری سکته میکنی دختر من تورو خوب میشناسم من و تو ده ساد

اری مخفی دکه با هم دوستیم دیگه حالت هات و خوب میشناسم تواین وسط یه چیزی و 

میکنی بگو و خودت و خالص کن  من مطمئنم تویه چیز دیدی که داری میکشی کنار 

بشین باهاش حرف بزن مشکلت و فقط خودت میتونی  توآدمی نیستی که  تن به این کار بدی

 یاگه هیچ جوری نمیتونی باهاش کنار بیا ,به کامیارحل کنی ولی نه با طالق و دادن بچه 

ت پشیمون دحداقل بچه هات و نده به اون نزار زیر دست نامادری بزرگ شن بعدها خو

لذت بزرگ کردن بچه هات و به کس دیگه نبخش خودت و ازمهر مادری محروم  میشی

و به دنیا  نکن هیچ چیزی ارزشش باالتر از بچه ای نیست که به سختی به شکم میکشی

اگه فکر میکنی خودت نمیتونی مشکلت و حل کنی ازکسی که بهش اعتماد داری  میاریش

بخواه این کارو بکنه ولی نزار  زندگیت مجهول نابود شه چون همه چیز به پای توتموم 

ما" همینه به پدرش بگو به پدرت بگو بزار نظرشون تسرزده که حش میشه اگه خطایی از

 ن عاطفگی بهت بچسبون سب بییر کنه نزار  برچغیدررابطه با تو ت

این چیزی که توقلبت نگه داشتی بریز بیرون بزار اینا بفهمن مژده گفت:منم با رعنا موافقم –

توبا پنهون کاری فقط خودت و ازچشم بقیه میندازی کسی که خطا کرده ارزش این و نداره 

 که بخاطرش خودت و توچشم بقیه خراب کنی 
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م که مژده گفت: تو بشین من میارم  با رفتن خواستم بلند ش بیاد چایی و ببرهدخترا یکی –

مژده , رعنا دستم و گرفت و گفت: کامی چکار کرده که داری قید بچه هات و میزنی هان 

 نگاهش کردم و لبخندی زدم و گفتم: چرا فکر میکنی اون کاری کرده

ن پنهوزود جار میزدی ولی این پوزخندی زد و گفت: اگه تو خطایی کرده بودی خیلی  

چرا به رضا نمیگی چی شده به اون نمیگی به من بگو نه وکاری فقط و فقط بخاطر خطای ا

ص کن من به جای تو البه مادرت چه میدونم به یکی که اعتماد داری بگو و خودت و خ

  ص میخورمدارم حر

 برعکس چیزی که میگی اون کاری نکرده بسه رعنا -

شیره بمالی من یا زندگیت به خودت مش کن دیگه رخساره سرکی میخوای وعصبی گفت: تم

میدونی یعنی  بعدازدوسال و نیم داره بهم میخورهبیا توکه اینقدر لج باز نبودی بابا زندگیت 

چی میدونی وقتی ازش جدا شی چه چیزایی پشت سرت میگن چه جور میخوای سرتواین 

بدبختیته خودت که پسرای خاندانت و میشناسی  ایل و تبار بلند کنی تازه اون موقع اول

ست من بگم چه جورین میخوای ازفردا هرجا پا میزاری یه چیز به پات ببندن  نیازی نی

همین جوری خبری نیست کلی حرف زدن دیگه چه برسه به وقتی که مهر طالقم بخوره تو 

م: نه ممنون نمیخورم با اسنامه ات به مژده که سینی و مقابلم گرفته بود نگاه کردم و گفتشن

 نشستن مژده رعنا دیگه ادامه نداد 

 رخساره به مژده نگاه کردم–

 بله -

حواست به اون دوتا هست  رد نگاهش و دنبال کردم و روصورت شاهرخ و کامیار ثابت –

 ماندم 

 نمیدونم اون پسره چی تو گوش کامیار میخونه شانه ای باال انداخت و گفت: –

اری کامیار چقدر سرخ شده  دمن تا حاال شاهرخ و اینقدر جدی ندیده بودم  عجیب نیست-

نگاه ازاون دوتا گرفتم و گفتم: باالخره مشخص میشه چی بهم میگن چه خبر از جاریت شانه 

 ای باال انداخت و گفت: خبری ندارم اون دوتا اصال" آدمیزاد نیستن کسی خبردار نمیشه

 ببینم واقعا" با پسرا میخوای شکار بری ولش کن بگو روایناچکار میکنند 

 آره حتما" میرم-
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میکنم به  دولی فکر نکنم کامیار بزاره بیای با اخم گفتم: غلط میکنه من هرکار دلم بخوا-

 هیچ کس اللخصوص اون اجازه نمیدم برام اختیار داری کنند 

 رخساره عصبی بطرف شاهرخ  نگاه کردم–

,حاال چکارم م و گفت: بچه که زدن نداره بگو پسرعموچته چیه میخوای بزنی لبخندی زد-

 داشتی

رین کردی کمی فکر کردم و گفتم: تومگه به ببینم اون شعری که بهت دادم و تممیخواستم -

 ادی من شعرد

 مال یگانه رو میگم همون آهنگه-

 آهان آره چطور– 

 میتونی بزنی– 

ال شو االن حالش و ندارم بلند شد گیتار و آورد و گفت: پاشو و خودت  جمع کن یبی خ– 

این اداها چیه بعد دهن کجی کرد و گفت:بی خیال شو حالش و ندارم خندیدم و خجالت بکش 

ای من و درمیاری گیتار و بطرفم گرفت و گفت: زود باش بزن دیگه دگفتم: بچه پرو ا

 یاری بزن همین االن دوماهه منتظرم به روی مبارکم نم

د زانو بهش خیره شدم لحظه ای نگام کرد بعدست به سینه نشستم و ابرویی باال انداختم و  - 

زد و گفت: خوب بابا خواهش میکنم اگه  میشه اون و بزن  سری تکان دادم و گفتم: نمیزنم 

 ارهمیگم تغییر کرده میگن نه کالس میزبچه سرتقی هستی تو بزن دیگه  بابا چهای –

کساره بزن منم خیلی اون آهنگ و دوست دارم گیتار و گرفتم و گفتم: فقط مهیار گفت: ر 

ا" حالت و میگیرم دبخاطر گل روی مهیار میزنم  شاهرخ اخمی کرد و گفت: باشه  بع

 شدیمشین صداتم درنیاد چون االن بی حساب بکفتم: برو خندیدم وگ

گیتار و تو  بشین ال: دیگه نه تالفی کردم حاکاری کردم ازم دلخوری با همون لبخند گفتم-

 :دستم جابه جا کردم و شروع کردم 

من بی تو هیچم توباورم نکن  خیسم زگریه تنها ترم نکن عاشق نبودم تا با تو سر کنم آتش 

نبودم خاکسترم نکن اگه عاشقت نبودم اگه بی تو زنده بودم تو بمون که بی تو غصه میخورم 

اگه دل به تو نبستم اگه این منم که هستم ولی از هوای گریه ات پرم اگه شکوه دارم ازتو اگه 
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وایت ای ستاره به تو میرسم دوباره اگه یانه ام تویی به هتوبمون که آشرم از تو بی قرا

م دون نکردی ازمن نشونیت من پا کشیدل کنده بودم ازهم زبونیت پنه عاشقم بهانه ام تویی 

ازعهد بسته ام تو پافشردی برمهربونیت اگه هم زبون نبودم اگه مهربون نبودم چه کنم دراین 

دوبال خسته رو اگه این سرد و مرده بودم اگه پرنمیگشودم به تو بستم  دل شکسته رو اگه

ون که آشیانه ام تویی به هوایت ای ستاره به تو بم دارم ازتو اگه بی قرارم ازتو تو هشکو

 .میرسم دوباره اگه عاشقم بهانه ام تویی

دم و با نگاهی همه رو ازنظر گذرونبا تموم شدن آهنگ همه درسکوت بهم خیره شدن   

گفتم: چتونه چرا اینجوری نگاه میکنید عرشیا لبخندی زد و شروع کرد به دست زدن و 

رخساره خیلی به تبعیت ازاو بقیه هم دست زدن به جز دائی و پدرم  دوبگفت:خیلی عالی 

 ن پائین بود و تودنیای افکارشون غرق بودنا و کامیار هرچهارتا سرشوازاینطرفم رض

 ه ای گذاشتم و بلند شدم گیتار و گوش

 ردیم یکی دیگه بزن دچند وقت گیرت آوعکجا بشین بابا ب–

بمونه یه روز دیگه  شاهرخ االن حالش و ندارم بطرف حیاط رفتم و رو اولین پله نشستم –

خته بود بهم و پلک نمیزد  خیلی دلم میخواست من میخوندم کامیار چشم دوتمام مدتی که 

کسی که طوری به من خیره شد ه بود به چی فکر میکرد مطمئنا" بدونم اون لحظه که اون

 من نبودم  دفکرش و مشغول کرده بو

چرا این جا نشستی به عرشیا نگاه کردم و گفتم: هوای تو خفه است اومدم هوام عوض شه –

این شاهرخ چی تو گوش شوهرتوخوند که اینطوری رفت تو فکر شانه کنارم نشست و گفت:

 ای باال انداختم و گفتم: نمیدونم 

 میترسم یه چیزی گفته باشه به ضررت تموم شه خندیدم و گفتم: مثال"چی–

 ویی پیشش نداری میترسم زیرآبت و بزنهنمیدونم میگم آت– 

رجیح داده تنهایی باهاش حرف بزنه ئنا" چیز مهمی بوده که تمشاهرخ اینطوری نیست مط– 

 ازفهیمه چه خبر

ازصبح صدبار باهم حرف زدیم کچلم کرد که چرا باخودم نیاوردمش وقتی بهش گفتم توهم -

میخوای تاچند وقت دیگه بیای اون جا حسابی خوشحال شد و گفت بهت بگم لحظه شماری 

 مثبت تکان دادم میکنه تا روزش برسه حاال واقعا" تصمیمت جدیه سری به عالمت 
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توهم سعی کن این چند وقت کاری نکنی که اینا ا باقی کارها رو انجام میدم دباشه من فر–

حساسیت نشون بدن بنظرم سکوتشون یکم غیرعادی میاد  امیدوارم من اشتباه کرده باشم 

خوب هوا خیلی سرده توهم لباس مناسب تنت نیست بلند شو بریم داخل  هردو باهم وارد 

چشم دوخته بود توجهی نگاهی به اطراف اندختم کامیار و ندیدم رضا عصبی بهم خونه شدیم 

نکردم و کنار عرشیا نشستم نیم ساعت بعد  همگی عزم رفتن کردند مژده هم به اتاق مهیار 

رفت  ولی من به دائیم اشاره کردم که بمونه کارش دارم به زنش گفت تو برو منم میام وقتی 

 میخوام یه خواهشی ازتون بکنم تنها شدیم دستش و گرفتم و گفتم:

گفت: شما دستور بفرما خانم صورتش و بوسیدم و گفتم: پسرت و راضی کن لبخندی زد و  

 بری؟ کجا؟ –من از این جا برم  جا خورد 

این جا راحت نیستم  دائی میخوام برگردم خونه پدرم راضیش کن بی خیال من شه   کمی  -

 ت ازش نمیخوای دفکر کرد و گفت: چرا خو

ره شما بگی موافقت میکنه خواهش میکنم به حرف من گوش نمیده ازشما حرف شنوی دا–

 دائی  میخوام چند وقتی تنها باشم

ولی کاش حداقل تا زمانی که سری تکان داد و گفت: باشه عزیزم  باهاش حرف میزنم  – 

 خودش ایرانه این جا میموندی 

با سراسیمه وارد شدن  اتفاقا" من نباشم آزادتره مطمئن باشید خودشم اینطوری راضیه–

دائیم بلند شد و گفت:چی شده کامی چرا   ر حرفم و قطع کردم و به او چشم دوختم کامیا

ید و گفت: فکر کردم گذاشته رفته  با سرش به من اشاره کرد نفس راحتی کشمضطربی 

 و گفت:حاال بره مگه چی میشهدائیم نیم نگاهی به من انداخت 

ره یآورد هرجا خواست میتونه بره کسی جلوش و نمیگ خمی کرد و گفت:بچه ها رو که دنیاا 

ولی تا زمانی که بچه های من و تو شکمش داره نمیزارم ازاین جا بره حاال هم دیگه بهتره 

بلند شدم و روبه دائیم گفتم: شرمنده صحبتهامون میمونه برای یه وقت بره استراحت کنه 

تموم شده  بعد بی توجه به نگاه  دیگه درحال حاضر زندانبانم اعالم کرد ساعت مالقات

خواستم درو ببندم که دستش و رودرگذاشت  دروبه ار ازکنارش گذشتم و به اتاق رفتم کامی

بدون این که جوابی همون حال رها کردم و وارد شدم و گفتم: ترجیح میدم تو انفرادی باشم 

تم و لب تابم و بهم بده پیراهنش و عوض کرد و رو تخت دراز کشید ولی من بطرف میز رف

 روشن کردم 
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 االن وقت خوابه بلند شو –

کاردارم برای خواب وقت هست اومد جلو ازدستم گرفت و گفت: وقتی چیزی میگم باید –

گوش کنی دستش و کنار زدم و گفتم: برو ردکارت باید اطالعات و آنالیز کنم برو بگیر 

ن  لب تاب و بست و من و بطرف بخواب با منم کار نداشته باش نوراذیتت میکنه میرم بیرو

اولین  تخت کشید و گفت:بعدا" االن فقط خواب ازحرصم باهمون لباس رو تخت دراز کشیدم

باری بود که شکایتی نکرد برق و خاموش کرد و گوشه ای ازتخت دراز کشید برام جای 

 تعجب بود هیچ وقت ازم فاصله نمیگرفت همیشه موقع خواب باید بهم میچسبید تاخوابش

میبرد ولی امشب نه به لباسم گیر داد نه نزدیکم شد هرچی بود که اون شب با خیال راحت 

ه کنم و به کارم دبه خواب رفتم صبح دوساعت زودتر بیدار شدم تا ازخواب بودنش استفا

برسم وقتی اون بیدار شد که من کارم تموم شده بود متعجب نگاهی به ساعت انداخت و 

 گفت: کی بیدار شدی

یکربعی میشه من داره دیرم میشه کلید اتاق و چکار کردی :ون این که نگاهش کنم گفتم دب 

اده شد و دراتاق و باز کرد و ازگوشه مانتوم بعد آم بدون اهمیت به حرفم به حمام رفت

 گرفت و دنبال خودش کشوند 

 م شده باید برم این اداها چیه من دیر–

اری بری خودش سر میز نشست و بی توجه نه ات و کامل خوردی اجازه دهروقت صبحا–

به من شروع به خوردن کرد ناچارا" روبه روش نشستم فنجانی چای خوردم  نیم نگاهی به 

ظرف مقابلم انداخت و به ساعت اشاره کرد هروقت اون تموم شد میتونی ازسر میز بلند شی  

ی بری نه حاال بشین   کالفه  مقداری  خوردم و بلند شدم دادزد گفتم هروقت تموم شد میتون

بدون توجه به او که  غضبناک نگاهم میکرد بطرف دررفتم خودش و به من رسوند و 

فتم: بار آخرت باشه به ار سیلی محکمی تو صورتش زدم و گازبازوم گرفت و کشید بی اختی

 کنار وبر یشیر فهم شداگه خودت اجازه دادی با من اینطوری برخورد کنی 

 خونسرد ازمچ دستم گرفت و بطرف آشپزخونه کشید و وادارم کرد بشینم  

شاره کرد تا آخه لعنتی چی ازجون من میخوای  کلی کار دارم بزار برم با ابرو به میز ا–

 تموم نشه نمیزارم بری

بابا آدم بفهم دیگه نمیتونم این خیلی زیاده بخورم همشو برمیگردونم به اندازه خودم خوردم -

کالفه دوتا لقمه گرفتم و گفتم اینم اندازه ندازه خودت خوردی نه بچه های من زود باش به ا–
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بچه های تو کافیه  سری به عالمت نه تکان داد یه نون و باز کردم لقمه اش کردم و گفتم: 

 این خوبه راضیت میکنه 

افتاد باشه توراه میخورم بزار برم  دستی رو چونه اش کشید و راه –آره خوبه بخورش –

 فتی دیر شده سوار شو درسمت من و باز کرد و گفت: مگه نگ

 مگه توهم میخوای بیای–

فه نشستم و درو کوبیدم توجهی نکرد و راه افتاد وقتی البدون این که جوابی بده سوار شد ک -

 به مقصد رسیدیم گفت: خوردی

 چی و -

 لقمه ای که گرفتی –

فورا" پیاده شدم و به دفترم رفتم لباسم و عوض آهان نه میرم دفترم میخورم خداحافظ .–

کار کردم ساعت دوبود که سه تا ازاستادایی که مشغول بررسی کارا بودن کردم و شروع به 

ازاتاق بیرون رفتند بی حال خودم و رو صندلی انداختم اینقدر تواین چند ساعت حرف زده 

سیستم میکردم که با شنیدن  خسته  بودم که نایی برام نمونده بود تازه داشتم موارد و وارد

 نباشید نگاهم و ازمانیتور گرفتم ازدیدن سامان اخمهام و کشیدم توهم 

 مرتون ا–

شدی و این اصال" برای یه خانم ا هیچ میدونی خیلی بداخالق لبخندی زد و گفت: خانم پارس

فرمائید نه که ل شما برازنده نیست  نگاه ازش گرفته و با همون لحن گفتم: کاری دارید بمث

 با پوزخندی که زد دوباره بهش چشم دوختممزاحم نشید 

 که حاال من مزاحمم آره آفرین رخساره خانم اینه دست مزد من دیگه– 

 کالفه گفتم: درازای خدماتتون چی میخواید بفرمائید بدم تا بی حساب شیم  

ی دادی ازم گرفتچیزی که میخواستم خیلی وقت پیش قراربود بهم بدی ولی خیلی راحت –

 کردم و گفتم: منظورت چیه  به یکی دیگه متعجب نگاهش 

خودش و کمی جلو کشید و گفت: یادت که نرفته توبه من جواب مثبت داده بودی هان یادت 

 رفته  
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رضمن اون موقع دگذشته بود نه حاال  لنگاه ازش گرفته و گفتم: نه یادم نرفته ولی اون ما

 ر و دودوزه بازی هستی وگرنه محال بود همچین خبطی بکنم نمیدونستم چه آدم  حیله گ

 چرا مگه چکار کرده بودم که این کارو باهام کردی–

یار دادی دیگه آره کردی  اون قرص هیچی بود که به کامخیلی وقیحی تازه میگی چکار – 

رض بود دیدم حالش خوب نیست گفتم ازش بخوره چه میدونستم میخواد چندتا بخوره بی غ–

فقط دوتا خورده بود ولی تو میدونستی برای آدمی که هیچ مشکلی نداره و هیچ سابقه –

استفاده ازاون داروها رو نداره میتونه خیلی خطرناک باشه ولی توازقصد این کارو کردی 

 درست نمیگم  جوابی بهم نداد نگاهش کردم و گفتم: پس چی شد ساکت شدی 

 هیچ جوری دستش به تو برسه  اون رقیب سرسختی برام بود نمیخواستم–

پوزخندی زدم و گفتم: آهان راهش این بود که بهش صدمه بزنی نه بعدم توکه میدونستی من 

حال این کارو کردی ,این کارو داشت که انتخابش کنم ولی با این ازش بیزارم پس راهی ن

یشد که کردی تا اکه تو انتخاب نشدی اونم انتخاب نشه چون با یه آزمایش خون مشخص م

اعتیاد داره همانطور که تو ازمایش تو مشخص شد  یکه ای خورد  دارو اون به نوعی

خندیدم و گفتم: چیه فکرش و نمیکردی من فهمیده باشم چرا آقاجون روزی که گفتم کامی به 

خونت و برای آزمایش میخواستم  بعدازآزمایش فهمیدم  چه خون احتیاج داره دروغ گفتم  

جواب منفی من نه بخاطر بیماریت بلکه بخاطر کاری بود که با کامی  اری داری ولیبیم

تی به اون رحم نکردی به من میخواستی رحم کنی چند صبا که میگذشت برای کردی  وق

این که من و همسو با خودت کنی اونا رو به خورد منم میدادی غیر اینه جناب استاد شایسته 

کردم  من چاره ای ندارم  ی وقته فراموششبهتره گذشته رو فراموش کنید چون من خیل

این سه ماه این جا بمونم  پس لطفا" بامن کاری نداشته باش چون  خیلی راحت  جزاین که

دیگه بفرمائید خیلی کار  همه چیز و با مدرک میزارم کف دست رئیس دانشگاه  حاال هم

 دارم 

ره سرگرم کار شدم با ضربه ازاتاق بیرون رفت بعدازرفتن او دوبابدون این که حرفی بزنه 

ازدیدن کامی تعجب کردم  نگاهی به  ای که به درخورد بدون این که برگردم گفتم: بفرمائید

ساعت انداختم نزدیک شش بعدازظهر بود اخمی کرد و گفت: هیچ معلومه تا این ساعت این 

کار میکنی جا چکار میکنی  نگاه ازش گرفته و گفتم میبینی که  به کارام میرسم این جا چ

 نمیدونی دم به دیقه نباید بیای این جا این جا محیط کارمه نه خونه خاله 



 
319 

خوب شد گفتی  وگرنه من اشتباهی تصور میکردم خونه خاله اومدم اون وقت طلب چیز –

 دیگه ازت داشتم  

ن چشمان دمتحیر نگاهش کردم ولی اوهمچنان خشمگین نگاهم میکرد لحظه ای ازدی

شدم ولی او که خیال میکرد قصد دست انداختنش و دارم اخم تندی  خوشرنگش غرق لذت

 شدم  دگه  سری تکان دادم و ازجا بلنیکرد و گفت: با این خنده میخوای من و مسخره کنی د

 کردم و وسائلم و برداشتم لب تاب و خاموش 

 اینا چیه برداشتی –

 به مشکل خوردم کامی شب باید روشون کار کنم –

اخمی کرد و گفت: شب فقط وقت استراحته نه کار به اندازه کافی توروز کار میکنی کالفه –

گفتم: بسه کامی  چرا برای هرچیزی میخوای گیر بدی میگم به مشکل خوردم میارم شاید 

بتونی کمکم کنی راه بیافت دیگه خیلی خسته ام جلوترازاو ازاتاق بیرون زدم میدونستم اگه 

تمام برقها  ش میگفتم نمیزاشت اونا رو با خودم بیارم به خونه که رسیدیم چیزی غیرازاین به

خاموش بود درو باز کرد و گفت: همه خونه عموتن  ما هم دعوتیم سری تکان دادم و گفتم: 

 میخوای بری باید تنها بری من پام و اون جا نمیزارم 

 میخواستی بری هم من اجازه نمیدادم –

خیلی رو داری توچکاره ای که بگی برم یا نرم با اخم یقه ام :نده نگاهش کردم و زدم زیر خ

 و گرفت بطرف خودش کشوند و گفت: هنوز شوهرتم پس مراقب حرف زدنت باش

ره  حاال هم درسلول و باز کن  خسته یزدم رودستش و گفتم: شوهرم آدم یقه زنش و نمیگ 

ش درو باز کرد  داشتم مانتوم و درمی دورکمرم انداخت و با دست دیگه ا یه دستش و شدم 

 به چی اینطوری زل زدی:آوردم که نگاه خیره اش باعث شد بگم 

اس راحتی پوشیدم و نشستم لب دست و صورتم و شستمسری تکان داد و ازاتاق بیرون رفت  

ت شاوسینی که رومیز گذچیزی نگذشته بود با یه سینی وارد اتاق شد متعجب به او  سر کارم

 نگاه کردم 

ن اصال" اشتها م یه چیزی بخور  دستم و زدم زیرچونه ام و گفتم: داین کارو بزار برای بع–

ادار به خوردن کنی مگه من چقدر و وهمم چرا به زور میخوای همش  من  ندارم کامیار نمیف

و جا دارم همینطوری کلی اضافه وزن آوردم اینطوری ادامه بدی ازدرتو نمیام   برگه ها ر
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دی توکی لقمه رو گذاشتی تو یالازمقابلم برداشت و گفت: صبحم همینطوری سرم شیره م

 متوجه نشدم رد که منوبداش

نگاه ازش گرفتم و گفتم: توکی متوجه کارای من شدی که این بار بشی دستش و زیرچانه ام  

ل نکن ارات هست پس خیاک وو گفت: من همیشه حواسم به تو  قرارداد و سرم و باال اورد

میتونی چیزی و ازم پنهون کنی نبین کاری به کارت ندارم  بخوای اعصابم و بهم بریزی 

ای نداشته باشی لبخندی زدم و  خوب ازخجالتت درمیام حاال شروع کن اینم آبغوره که بهونه

 گفتم: این و هستم خواستم فنجان و بردارم که گفت: نه اول غذا بعد این شروع کن 

رم نمیتونم چیزی بخورم با قاشق مقداری بطرفم گرفت و گفت: فقط برای من تااون و نخو–

این که بهونه ای نداشته باشی  نگاهی به قاشق انداختم و گفتم: این سهم کدومشونه گره ای به 

 ؟ابرو انداخت و گفت: یعنی چی 

گه هیچی بابا نمیخوام ازخیرش گذشتم قاشق و تو فنجان خالی کرد و گفت: بهتر بخور دی- 

 زودباش  منم خیلی گرسنه ام امروز ناهارم نخوردم 

قاشق و چنگالی که بطرفم گرفته بود ازش گرفتم و شروع کردم اشتها نداشتم ولی برای –

ه کمی خوردم  وقتی تموم شد فنجان و بطرفم گرفت و گفت: بیا اینم آبغوره ات  داین که گیر ن

فنجان و سرکشیدم خواستم سینی و بردارم کم زدم ولی خیلی کم بخور بعد به کارت برس  من

تم شابراندازش کردم و سرم  رو میز گذ لحظه ای ازپشت سرکه گفت: خودم میبرم  توبشین 

چی میشد اون حماقت و نمیکردی اونجوری ماهم االن سرخونه زندگیمون بودیم  با کاری 

ان که نیومده پدرو تدی هم من و  بدبخت ترازما این دوکه تو کردی هم خودت و آواره کر

کردم کامیار نگران  دبا گرمای دستی سرم و ازرو میز بلنمادرشون دارن ازهم جدا میشن 

 وخته بود دبهم چشم 

رفت گفتم: آره فقط خسته ام  بازوم و گخوبی رخساره سری به عالمت مثبت تکان دادم و –

رو روم میکشید که داشت پتوو گفت: یکم استراحت کن  بدون مخالفت رو تخت دراز کشیدم 

یار که سرش و رو میز گذاشته ی بیدار شدم  نزدیک شش بود به کامچشمام سنگین شد وقت

 بود نگاه کردم 

 آروم سرش و بلند کرد و بهم چشم دوخت ! کامیار –

مثبت تکان داد و نگاهی به ساعت انداخت و گفت: هنوز خیلی سری به عالمت  خوبی –

 کناستراحت یکم دیگه  زوده
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دراز کشید و دست من و وچرا اون جا نشستی  اومد کنارم نشست و گفت: خوابم نبرد  ت–

 هم کشید 

 چندوقت تا زایمانت موندهشده بودی  گفت: نه  غبازخون دما–

چهارماه  و نیم چطور  دستش و روشکمم کشید و گفت: امیدوارم تا اون موقع بتونم – 

برگردم اگه مسافرت برات خطر نداشت میبردمت نمیزاشتم این جا بمونی اون جا بودی 

 خیالم راحت تر بود 

 توصورتم خیره شدچیه نگران بچه هاتی؟–

 داری که باهاشون بگذرونی نترس هیچی شون نمیشه وقتی برگشتی وقت به اندازه کافی– 

یعنی دوست نداری سرزایمانت پیشت باشم چشمام و بستم و جوابی بهش  ندادم معلومه که  -

دوست داشتم ولی  چه فایده ای داشت این که اول و آخر میره پیش یکی دیگه دیگه چه فرقی 

 ه برگردی بدون این که چشمام و باز کنم گفتم: کی قرار میکنه اون موقع باشه یا نباشه

 هفته دیگه چطور–

 میخوام برم خونه پدرم این جا راحت نیستم-

بهش چشم دوختم و گفتم: نمیبینی مهیار بخاطر من  چرا این جا که کسی با تو کار نداره– 

 خونه نمیاد خداروخوش نمیاد بخاطر من ازخونه زندگیش آواره بشه

مهیار از وقتی نامزد کرده همینطوریه بخاطر تو نیست بعدشم دلم نمیخواد بری خونه – 

اون جا که باشی پسرای فامیلت میریزن اون جا  من خوشم نمیاد با اونا زیاد رفت و پدرت 

غیرازاون خونه پدرت کسی نیست این جا که باشی پاشون و این جا نمیزارن آمد داشته باشی 

ست حالت بد بشه میتونه کمکت کنه همین جا بمون و فکر رفتن و هم باز این جا مادرم ه

چشماش و بست و سکوت کرد چند دقیقه ای ازسرت بیار بیرون بزار خیال منم راحت باشه 

وقتی درسکوت  نگاهش کردم بعدکه مطمئن شدم خوابش برده آروم ازاتاق بیرون رفتم 

 م لبخند زد و گفت: کجا خانم خانما میخواستم ازخونه برم بیرون با دائیم روبه رو شد

نگاهی به ساعت انداختم و گفتم: میرم پژوهشکده دیرمم شده  داخل حیاط و نگاه کرد و –

 گفت: پس کامی کجاست 

 تازه خوابش برده انگار تا صبح بیدار بوده –
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 بیا خودم میرسونمت –

اون روز مزاحم شما نمیشم مسیرتون دور میشه لپم و کشید و گفت: بشین االن میام –

بعدازاتمام کارم هرچی منتظر شدم کامی نیومد  میخواستم برم خونه پدرم پشیمون شدم 

راستش نگران شدم امکان نداشت بی خیال رفت و آمدم بشه وقتی به خونه رسیدم زن دائیم 

 سید  و کنارخودش نشاندخیلی گرفته بود  صورتم و بو

 دخترجان خسته میشی خوب نیست زیاد کار کنی– 

چاره ای ندارم باید این دوره رو بگذرونم ببخشید شما ازکامیار خبری ندارید چشماش -

 پراشک شد  دستش و گرفتم و گفتم: چی شده زن دائی  کامیار کجاست 

 تو اتاقشه  –

کاش و پاک کرد و گفت: رخساره خونه اس؟ سری به عالمت مثبت تکان داد  اش–

 تومیدونی کامیار چش شده 

 چیزیش نیست زن دائی تا صبح نخوابیده همین –

گریه اش شدت گرفت و گفت: تومیدونستی کامیار من مریضه و چیزی به ما نگفتی بلند  –

شدم و گفتم: چی میگی زن دائی کامیار که چیزیش نیست بطرف اتاق رفتم  ازدیدن کامیار 

 بی زرد بود رنگ و روش حساعجب کردم کنارش نشستم که خواب بود ت

ش غرق خون بود اینقدر ازبینیش خون بازم میگی چیزیش نیست  وقتی اومدم باالی سر–

رخساره چه بالیی سر پسرم اومده رفته بود که  لباس و ملحفه و پتوش پرخون بود 

مریضیش چیه  بلند شدم و ازاتاق بردمش بیرون و گفتم: آروم ترخدا االن بیدارش میکنید 

زمایش میشه  نگران نباشید همه جوره ازش آ غگفتم که چیزیش نیست فقط گاهی خون دما

گرفتن هیچیش نیست دوسال پیش بخاطر یه قرصی که اشتباهی خورده اینطوری شده دکتر 

ا بازم میبرمش دکتر دمیگفت به مرور خوب میشه ولی برای این که خیالتون راحت بشه فر

بهتره دائی ازاین موضوع چیزی نفهمه میدونید که چقدر رو کامیار حساسه دیگه آروم باشید 

به اتاق بد میشه شما برو کمی استراحت کن خودم حواسم بهش هست  خدای نکرده حالش

رفتم و لباسم و عوض کردم و کنارش نشستم و دستی رو صورتش کشیدم همون لحظه 

 چشماش و باز کرد سفیدی چشماشم به زردی میزد

 بهتری  چشماش و رو هم فشار داد – 
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 چیزی میخوری برات بیارم –

 نمیتونم  کی اومدی –

 سیدم  تازه ر–

فکر کردم میزاری میری دیگه دستم بهت نمیرسه صورتش و ازنظر گذروندم و گفتم: کجا -

میخوام برم امانتی هات پیش منه هرجا هم برم ناچارا" برمیگردم  چشماش و بست و گفت: 

قطره اشکی که ازکنار چشمش بیرون  پس کاش میشد برای همیشه  توهمون شکمت بمونن

ند شدم و ازاتاق بیرون رفتم لعنتی قصد کرده عذابم و بیشتر کنه تو جهید و پاک کردم و بل

لی وقت پیش  من و ست دیگه چرا سعی میکنی اینطوری عذابم بدی توکه خییکه دلت با من ن

ختی پس برای چی میخوای نقش آدمای عاشق پیشه رو دربیاری  ازخونه به یکی دیگه فرو

ودند زن دائیم با دیدنم جلو زن دائیم تو حیاط ب بیرون زدم نیم ساعت بعد برگشتم  مهیار و

قیامت به پا کرد مهیار وقتی فهمید ازخونه رفتی بیرون  ی دخترجان دوید و گفت: کجا رفت

 نایلون ها رو ازدستم گرفت و با لبخند گفت: رفته بودی خرید 

دقت کن براش جیگر و چندتا چیز دیگه گرفتم رنگش خیلی پریده  خندید و گفت: یکم آره –

 رنگ منم خیلی پریده ها خندیدم و گفتم: باشه بابا برای توهم درست میکنم 

نه تو لباست و عوض کن من اینا رو درست میکنم سری تکان دادم و به اتاق رفتم همین –

رفته بودی اصال" برای چی ازخونه بیرون رفته بودی  د کجا زکه وارد اتاق شدم داد 

یزی بگیرم حاال چرا داد میزنی االن که پیشتم  دراز بکش   کنارش نشستم و گفتم: رفتم چ

لباسم و عوض کردم خواستم ازاتاق برم دیگه هم داد و بیداد نکن گوش بچه هات کرشد 

 بیرون که گفت: کجا نگاهش کردم  گفتم: االن میام

میخوای کجا بری اخمی کردم و گفتم: کامیار داری عصبیم میکنی جایی نمیرم میرم پیش – 

 مادرت االن برمیگردم 

نمیخواد بری بشین همین جا ابرویی باال انداختم و گفتم: چند دقیقه دیگه برمیگردم تو –

با خارج شدنم اجازه اظهار نظر دیگه رو بهش ندادم به کمک مهیار استراحت کن تا من بیام 

 چند تا سیخ براش آماده کردم و به اتاق رفتم 

 بشین  نگاهی به من انداخت و گفت: اون چیه بیا  توجلوی پنجره چکار میکنی–
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تا سرد نشده بخور  کنارم نشست و به سیخی که بطرفش به جای سئوال کردن بیا بشین –

 گرفته بودم چشم دوخت

 چیه چرا اینطوری نگاه میکنی نکنه دوست نداری -

 تودرست کردی–

چون من درست کردم نمیخوری سیخ و ازدستم گرفت و گفت: برای گرفتن این رفته بودی -

 تکه ای ازسیخ جدا کرد و بطرفم گرفت بیرون  سری به عالمت مثبت تکان دادم 

تکه ای که به لبم من نمیخورم  خواستم بلند شم دستم و گرفت وگفت: نخوری لب نمیزنم –

 تو بخوری منم میام  نزدیک کرده بود خوردم و گفتم: تا

گرفتم  کجا میری  سری تکان دادم و گفتم: نترس فرار نمیکنم االن میام  با محمد تماس –

داریم میریم برای  ه دعوتیم دونه مژبرم زن دائیم با دیدنم گفت: ما خگفتم که فردا نمیتونم 

 تله  قرارمدار گذاشتن لبخندی زدم و گفتم: مبارکه آقا مهیار باالخره افتادی تو

 شمادوتا نمیاید –

نه مهیار جان حال برادرت زیاد خوب نیست سری تکان داد و گفت: میخوای بمونم –

 ببریمش بیمارستان 

زن دائیم گفت: چرا قرارشده جلوی  نه ممنون  فردا خودم میبرمش دائی با شما نمیاد–

االن ببریمش اره جان اگه فکر میکنی الزمه من بمونم رخسدرخونه اونا منتظرمون باشه 

 بیمارستان 

نه زن دائی الزم نیست گفتم که صبح میبرمش پیش یه متخصص االن پزشک خوب پیدا –

 نمیشه 

باشه پس کاری پیش اومد با ما تماس بگیر بریم دیگه مهیار دیر شد با رفتن آنها درو قفل - 

از اتاق بیرون اشتم و دخوابش برده بود سینی و به همراه لب تابم برکردم و به اتاق رفتم 

 که گرمای دستی تکانم داد  رفتم سرگرم کار بودم

 بیدار شدی؟ لب تاب و بطرف خودش کشید و گفت: اینا هنوز تموم نشده –

اینا مال یه چیز دیگه است اونا رو که تو دیشب تکمیل کردی ازتم ممنونم بخاطر همون –

بد نیست یکم سرگرم شم فکر دیشب نخوابیدی بهم خیره شد و گفت: نه خوابم نمیبرد دیدم 
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نمیکردم اینقدر پیشرفت داشته باشی کارت خیلی عالیه نگاه ازش گرفتم و گفتم: اینطوری 

 چیزی میخوریهام که تو میگی نیست هنوز خیلی مونده به چیزی که تو میگی برسم 

 نه   مادرمینا کجان – 

گفت: پس باالخره  خونه مژده رفتن برای مشخص کردن تاریخ عروسی سری تکان داد و–

 مهیار راضی شد جشن بگیره

مگه قراربود نگیره  دستاش و پشت سرش قالب کرد و گفت: خودش که میگفت دلش – 

 خوشش نمیاد دنمیخواد جشن بگیره ازرسم و رسوم این جا زیا

 پیش بره این جا هم وقتی ازاین جا زن میگیره باید طبق رسم و رسوم -

سم این جا برات جشن گرفتم نکنه راضی نبودی بهش چشم توچرا ناراحتی من که طبق ر–

دوختم  گفتم: اتفاقا" دلم میخواست نمیگرفتی چون دلیلی نداشت برای یه ازدواج سوری 

بخوای اونقدر هزینه کنی اخمی کرد و گفت: اگه سوری بوده تو االن این جا چکار میکنی 

فت: حالشون دستی رو شکمم کشید و گبعد  شکم تو چکار میکنند واگه سوری بوده اینا االن ت

چشماش و رو به من که متعجب نگاهش میکردم چشم دوخت  چطوره  شیطنت نمیکنند

وست دارم همه چیشون دکه خیلی شیطون میشن صورتم حرکتی داد و گفت: اگه به تو برن 

مثل تو باشه جز قلبشون  توازسنگم سنگ تری بلند شد دست من و گرفت و گفت: پاشو دیگه 

 کار بسه دیر وقته  

کامیار لطفا" بزار به کارم برسم فردا بازرس میاد من هنوز کارم تموم نشده نشست و گفت: -

  دباز برای چی میخواد بیا

کمی فکر کرد و گفت: به بیان دیگه چی شده خدا میدونه  نمیدونم محمد خبر داد قرار فردا–

 مشکل که نخوردی

 نه کارم رو برنامه داره پیش میره -

 ازاین پسره چه خبر   نگاهم و به لب تاب دوختم و گفتم: کدوم پسره –

 شایسته –

 هرروز میاد یه سر میزنه میره–

 چیزی که نمیگه – 
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 استه بیرون دانشگاه ببینتمسرکار چیزی نمیگه ولی چند مرتبه ای خو–

قبول که نکردی ؟ صورت پرخشمش و نگاه کردم و گفتم: نه برای چی باید قبول کنم  – 

خودم دست و پاش و جمع کنم تا بفهمه نباید با تو کاری  دعصبی بلند شد و گفت: انگار بای

 ه شداشته با

ت: جدا" اونوقت کی خونسرد گفتم:  تو هیچ کاری نمیکنی  مشتش و رو میز کوبید  و گف–

چون نمیخوام خودت و  نگاهش کردم  گفتم: من , ذر کنه  دوبارهر حمیخواد من و از این کا

 م اینطوری مجبورم تا صبح بیدار بمونم بیاری پائین حاال میشه اجازه بدی به کارم برس

مت باشه تکان المن میرم دوش بگیرم تو هم زود تمومش کن بگیر بخواب سرم و به ع–

با هم به فرودگاه رفتیم قبل یک هفته مثل برق و باد گذشت بلیطش برای ده صبح بود  دادم 

 از این که ازماشین پیاده شه دستم و گرفت و گفت: یادت نرفته که دیشب چی بهت گفتم

 نه یادم هست – 

روندی خوبه پس دختر خوبی باش و همین جا بمون کافیه بشنوم یه شب خونه پدرت گذ–

 اونوقت مطمئن باش خواب طالق و میبینی

اینقدر من و با این کلمه تهدید نکن وقتی گفتم جایی نمیرم یعنی نمیرم  اخمی کردم و گفتم:-

فقط به موقع برگرد چون من تمام کارام و برای رفتن انجام دادم یک ماه بعداززایمانم میرم 

به مادرم سپردم یه پرستار خوب دم به روبه رو چشم دوخت و گفت: تا اون موقع برمیگر

 براشون پیدا کنه

مگه نمیخوای ازاین جا ببریشون نگاهم کرد و گفت: تا یه مدت نمیتونم باید یکم بزرگ – 

 بشن تا بتونم ببرمشون 

پس تا اون موقع میخوای بزاریشون پیش پدرت من که نیستم توهم میخوای بزاری بری –

هنوز وقت  ین چیزا برات مهمه تصمیمت و عوض کنابرویی باال انداخت و گفت: اگه ا

 داری میتونی فکرات و بکنی تصمیمت عوض شد خبرم کن

با پرخاش گفتم: من تصمیمم و عوض نمیکنم دیگه هم برو دیر میشه نگاهی ازسر دلخوری  

ازش جدا شم نتونستم پیاده شدم و کنارش  ت و پیاده شد هرکاری کردم همون جابهم انداخ

 م مطمئن باش میرم جوابی بهش ندادمدم نگاه گذرایی بهم انداخت و گفت: راه و بلراه افتاد

موقع خداحافظی تنها بهم خیره شدیم او بود که نگاهش و ازم گرفت و بدون حرفی ازم 
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و نگه داشتم که نزنم زیر گریه با قدمهای آهسته بطرف به سختی خودم فاصله گرفت 

 بی محباخروجی رفتم وقتی تو ماشین نشستم بغضم شکست سرم و رو فرمون گذاشتم و 

اشک ریختم اینقدر درهمون حال ماندم تا آروم گرفتم وقتی به محل کارم رسیدم سامان و 

ند و گفت: حالت خوب محمد هردو تو اتاق بودند  محمد متعجب صورتم و ازنظر گذرو

 نیست 

پوشه ای و بطرفش گرفتم و گفتم: اینم کارایی که گفته نگاه ازش گرفته و گفتم: چرا خوبم   

 بودید 

 برده بودی خونه –

تونم نگاه کنید ببینید مشکلی نداشته باشه دبله دیشب به کمک کامیار تمومش کردم لطفا" خو–

رون رفت  سامان اومد نزدیک میز نشست و سری به عالمت مثبت تکان داد و از اتاق بی

گفت: وقتی حالت خوب نیست برای چی اومدی کافی بود بهم خبر میدادی خودم برات 

 مرخصی رد میکردم 

نگاهش کردم و گفتم: تنها لطفی که میتونی درحق من بکنی اینه که  جلوی چشمم نباشی 

 همین

هیچ جوری نتونستم  اون روزیبینمت بعدا" م : باشه  میرم به کارت برسلبخندی زد و گفت 

برعکس هرروز اون روز زود به خونه رفتم طبق به کارم برسم تمام فکرم پیش کامیار بود 

بدون این اشتم لباسم و عوض میکردم که تلفن خونه زنگ خورد دکسی خونه نبود  لمعمو

 بفرمائید –که شماره رو نگاه کنم جواب دادم 

 خودتی رخساره –

 بله شما –

 به این زودی صدام ازیادت رفت–

 تویی کامیآه – 

 آره حالت چطوره – 

 خوبم –

 چه زود برگشتی فکر میکردم هنوز دوساعتی  مونده کارت تموم شه–
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 آره حالم خوب نبود اومدم خونه– 

نکنه دوری من و نمیتونی تحمل کنی چشمام و بستم و تو دلم گفتم چرا تو که خوب بودی – 

رای این که حرصش و دربیارم گفتم اومدم تا ازنبودت استفاده کنم بتونم بخاطر همینه ولی  ب

 یه شب راحت استراحت کنم

 یعنی من مانع استراحتت بودم– 

باشه من قطع میکنم تا بهتر به با گفتن کی رسیدی خواستم بحث و عوض کنم که گفت:  - 

نگرفت تمام مدت این همین شد بهونه ای که دیگه هیچ وقت بامن تماس استراحتت بپردازی 

دریغ ازیه زنگ رفتار زن دائیم با گذشته خیلی  م ولیدچهار ماه هرروز منتظر تماسش بو

فرق کرده بود اینقدر بهم وابسته شده بود که نمیزاشت  دودقیقه تنها باشم  حتی زمان خواب 

من و سرکار میرسوند و بعدازکارم می اومد  کنارم میموند تا خوابم ببره  طی روز خودش

دنبالم مدام برام لباس و وسیله میخرید  ولی ازهیچ کدوم استفاده نمیکردم چون نمیخواستم 

بعدا" حرفی توش بمونه با این که بارها به این نکته اشاره کرده بودم که من و کامی قراره 

تازه وارد تو رفتارش ایجاد نشد  غییر یبعد از دنیا اومدن بچه ها ازهم جدا بشیم ولی هیچ  ت

رس ها رو جلب کنم به این به اتمام رسید و تونستم نظر باز هشت ماه شده بودم که کارم

روزی که این خبر بهم رسید سامان به اتاقم  طریق مجوز خروجم و ازکشور به دستم رسید 

ه دارم میرم ولی بعد از به این دلیله ک یلی گرفته بود با خودم گفتم حتما"اومد چهره اش خ

کلی این پا اون پا کردن گفت: متاسفم  دلم نمیخواست این خبر و من بهت بدم ولی باید بگم 

 متاسفانه تو نمیتونی ازکشور خارج بشی

 بهش چشم دوختم و گفتم: چرا نمیتونم  

 بطرف پنجره رفت و گفت: برای این که ممنوع الخروجی 

 نگاهم کرد و گفت: فکرش و میکردم خبر نداریخندیدم و گفتم: بازی جدیدته 

 چی داری میگی اصال" ازچی حرف میزنی– 

 تو چهارماهه که ممنوع الخروجی یعنی تا حاال شوهرت حرفی بهت نزده بود  -

اشته باشه پوزخندی زد و گفت: دوما" اون ازکجا باید خبر داوال" شوهر من ایران نیست –

 ده متحیر نگاهش کردم و گفتم: ازچی حرف  میزنیبرای این که خودش  این کار و کر
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ایران بره تو رو ممنوع الخروج کرده  به تو حتی ویزا هم شوهرت  قبل از این که از– 

ولی تا زمانی که خودش نیاد توهیچ جوری نمیدن  نمیدونم چطور تونسته این کار و بکنه 

ش و کرده  دلم نمیخواست این متاسفم ولی کامیار فکر همه جا  نمیتونی از ایران خارج بشی

محمد جرأتش و نداشت بهت بگه  میدونم چقدر برای  دخبرو من بهت بدم ولی چاره ای نبو

رسیدن به این جا زحمت کشیدی ولی شوهر احمقت همه زحمتهات  به باد داد  ولی اگه 

ه بخوای من میتونم کارت و درست کنم چند ماهی زمان میبره ولی میشه بخاطر شرایطت هم

 چیز و به نفع تو تموم کنیم به من این اجازه رو میدی  کارات و پیگیری کنم 

هشکده وعصبی کیفم و برداشتم و گفتم: نیازی نیست خودم درستش میکنم با عجله از پژ 

که دیدیم     میتونستم راه برم  اولین تاکسی م که درست ندبیرون زدم  اینقدر سنگین شده بو

بعد از چند ماه ناچار شدم با کامی تماس بگیرم به سئوال دائیم  م ددست تکان دادم و سوار ش

خونه رو و زنش که هردو به من چشم دوخته بودن جواب ندادم و شماره کامی و گرفتم  

ق ش تو گوشی پیچید داد زدم پسره احموقتی صداجواب نداد ناچارا" همراهش و گرفتم 

خیلی کثافتی  تالفی کنی که به کارم لطمه زدی  کردی  خواستی کار خودت و باالخره

کامیار ازت بیزارم بیزار توی احمق نادون با این کارت هرچی زحمت کشیده بودم به باد 

دامه بدم حس کردم دارم خفه میشم گوشی ازدستم افتاد اگه تو ...تو ..دیگه نتونستم ادادی 

یست چه بالیی سرم اومده بود وقتی چشم باز کردم تو درمانگاه دائیم نبود مطمئنا" معلوم ن

با دیدن دائیم اشکام سرازیر شد دستی رو صورتم کشید و گفت:  م و سرمی تو دستم بوددبو

 آروم باش عزیزم  همه چیز درست میشه

چشمام و بستم و گفتم: دیگه چی میخواد درست شه پسرت با حماقتش تالش این چند سال  

لعنت به تو کامیار لعنت به تو دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم و با صدای باد داد من و به 

ش دائیم برای آروم کردنم بی فایده بود ناچارا" دکتر و خبر کرد با البلند زدم زیر گریه ت

این بار وقتی بیدار شدم تو تزریقی که انجام دادند چشمام کم کم سنگین شد و به خواب رفتم 

با دیدنم لبخندی زد و گفت: به به چه عجب  دبودم و مادرمم باالی سرم نشسته بو اتاق کامیار

فشارمم کنترل  بیدار شدی بهتری چشمام و رو هم فشردم   نبضم و گرفت و گفت: خوبه 

کرد و گفت:خیلی خوبه فشارتم اومده باال   میتونی بشینی به کمک او رو تخت نشستم دستم 

چیزی نبود که بخاطرش سالمت خودت و بچه هات و بخطر و گرفت  و گفت: این موضوع 

ه مینداختی ازش میشستی و جیغ و داد را هنتدازی باید قبل از این که دست از دبن

ون نیست من بهت میگم اون ه  چرا این کارو کرده  حاال که امیخواستی بهت توضیح بد
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بشی نگران بود بری  خارجفرصت استفاده کنی و از ایران میترسید حاال که رفته توهم از

 دیگه دستش بهت نرسه این موضوع درکش اینقدر سخت نیست هست  جایی که

با همین خونسردی  دلیل و  دبهش خیره شدم و گفتم: اگه یکی کارخودتم خراب کرده بو

 منطق می آوردی

میکرد من که مادرتم هرکسی جای کامی بود همین کار و لبخندی زد و گفت: عزیزم  

تو سر حرفت بمونی و از این جا نری دیگه چه برسه به اون بنده خدا حاال نداشتم  اطمینان

برای رفتنم دیر نمیشه  هم کاریه که شده با جیغ و داد و گریه زاری که چیزی درست نمیشه 

بالفاصله هم بعدزایمانتم  بعدشم تو بخاطر وضعیتت که نمیتونستی سوار هواپیما بشی

 غیر اینه ای چه نخوای باید یکی دوماهی صبر میکردی نمیتونستی بری پس چه بخو

ن ازقصد بله همینه که شما میگی ولی با حماقت این پسره احمق باید یک سال االف بشم او–

ن و کارم لطمه بزنه ولی میدونم چه جوری گوشش و بپیچونم این کارو کرد که فقط به م

دستم و رو شکمم گذاشتم  ر بزنه داغی به دلش میزارم که هروقت یادش افتاد ازسوزشش زا

 و خودم و کمی عقب کشیدم 

 فتم: آره خوبم بی رخساره به سختی نفسی کشیدم و گخو–

 چته دختر جان لبات کبود شده –

باباشون  مثل گفت:نمیتونم نفس بکشم لبخندی زد و نا که تکون میخورن حس میکنم دیگهای–

شیطونن دیگه دراز بکش بزار ببینم  دستش و رو شکمم کشید اخم جای خودش و به لبخند 

 داد 

چیه مامان چی شده تو صورتم نگاه کرد و گفت: هیچی دخترم چیزی نیست بلند شد و از –

اتاق شد به اجبار اونا لباس چند دقیقه نگذشته بود که همراه زن دائیم وارد اتاق بیرون رفت 

وقتی ازسونوگرافی بیرون اومدیم لبخند رضایت رولب هردو   م و ازخونه بیرون زدم شیدپو

بود اون شب کامیار سه مرتبه تماس گرفت که اونا هرکاری کردند راضی نشدم باهاش 

ت به اتاق سامان سامتوجه بشه ازخونه زدم بیرون و یرصبحم بدون این که کسی حرف بزنم 

الی که لبخند میزد گفت: چه عجب خانم خیلی وقته منتظرتم رفتم ازدیدنم تعجب کرد درح

دفترش با گذشته هیچ تغییر نکرده بود با دیدن اون جا یاد خاطرات قبل بشین چرا ایستادی  

با همون  وقتی چشمم و باز کردم سامان روبه روم نشسته بودافتادم نشستم و چشمام و بستم 

 لبخند 
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 خوبی–

ادم فنجانی که تو دستش بود بطرفم گرفت و گفت:  با سری به عالمت مثبت تکان د 

 شوهرت حرف زدی نگاه ازش گرفتم و گفتم: به همین دلیل این جام 

به هردلیلی که هست خوشحالم میبینمت   قهوه ات و بخور  فنجان و تو دستم جابه جا کردم –

تقریبا"دوماه کمی  سکوت کرد بعد گفت: رست کنیو گفتم: چقدر طول میکشه بتونی کارم و د

 ولی......بهش چشم دوختم و گفتم: ولی چی

ولی همین جا هم موقعیت چرا همین جا نمیمونی میدونم برات خیلی بهتره بری اون جا – 

کارت و درست کنم کافیه لب تر  دلت بخوادت داشت من میتونم هرجا که خودبدی نخواهی 

 جا بمونم االن این جا نبودم  کنی با اخم نگاهش کردم و گفتم: اگه تصمیم داشتم این 

میگفتم اگه قبال" بود  دست به سینه نشست و گفت: میشه بگی برای چی میخوای بری سوئد 

و سکوت  هلی هم ......نگاهی به شکمم انداختای حاال با این اوصاف هم متخوب مجرده ول

 م و گفتم: فقط یک کلمه میتونی کاری بکنی یا نه کرد دستی رو پیشونیم کشید

 با اخم گفتم: این جواب سئوال من نبود    رخساره با شوهرت مشکل داری–

 سرش و انداخت پائین و گفت: آره میتونم ولی فقط برای خودت نه کس دیگه 

اهم کرد و گفت: پس بچه ات جب نگمن کی ازتو خواستم برای کس دیگه کاری بکنی با تع–

 ون اونا بریدب یار چی اون موافقت میکنه تو و میخوای چکار کنی کام

من به موافقت هیچ احدی احتیاج ندارم سری تکان داد و گفت: وضع ازاونی که من فکر -

نم جون فکر نمیکنی کسی ان کار زده ولی خومیکردم خراب تره پس بیخود نیست دست به ا

که چند ماه پیش ممنوع الخروجت کرده به این راحتیا رضایت نمیده ازکشور خارج بشی 

م که بخوای اومد و من کارت و درست کردفکر کردی بااین موضوع میخوای چکار کنی 

خالفت کنه دیگه هیچ جوری نمیتونی جایی یدونی اگه وقت رفتن  ماین کارم میکنم ولی م

بازم هرچی تو بگی من همون کارو میکنم  طوری فرصت های بعدیتم ازدست میدی بری این

 چکار کنم  دونم بایدسرم و بین دستام گرفتم و گفتم: نمی

یکم به خودت فرصت بده تو االن تو شرایطی نیستی که بخوای حجم زیاد کار و تحمل –

ازحق نگذریم خوبم  کنی تا این جا هم خیلی  کارت زیاد بوده و این و همه قبول دارن

ازپسش براومدی ولی یه مدت بهتره همه چیز و تعطیل کنی برای تو موقعیت همیشه هست 
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مطمئن باش  جاهایی که پیشنهاد همکاری بهت دادن دست از سرت برنمیدارن دوسه ماه 

ه بشی هیچ چیز مهم اینطوری ممکنه افسرداستراحت کن بزار یکم شرایط روحیت بهتر شه 

خوبه بعداززایمانت هروقت که خواستی کارت و درست کنم  قول میدم ت نیست ترازسالمتی

اشت و قهوه دیگه ای ددیگه اخمهات و باز کن قهوه اتم بده عوض کنم سرد شد فنجان و بر

 برام ریخت و دوباره روبه روم نشست 

 رخساره میشه یه سئوال ازت بپرسم نگاهش کردم- 

 سری به عالمت نه تکان دادم -توهنوزم ازکامیار بدت میاد– 

 اون که با کارت مخالف نیست هست؟  چیه چرا ممنوع الخروجت کرده ونپس مشکلت–

 نمیدونم چرا این کار و کرده  منه نیست خودم-

 منم جای اون بودم همین کارو میکردم ایراد نداره خودت و ناراحت نکن - 

ل تو داره باید همه جوانب و درنظر چرا این و میگی لبخندی زد و گفت:آدم وقتی زنی مث–

بگیره مشخصه خیلی دوست داره که دست به این کار زده  رخساره تو چرا همون لندن 

نموندی اونطوری هم پیش هم بودید هم موقعیت خوبی داشتی من تصورم نمیکردم تو 

ت بدون این که دسوقتی سکوتم و دید گفت: باشه کنجکاوی نمیکنم قهوه ات و بخور برگردی

 به قهوه بزنم بلند شدم

 میخوای بری؟ – 

 ببخشید که وقتت و گرفتم -

 خوشحال شدم دیدمت اجازه بده برسونمت –

 ممنون نه –

سه روز تمام کامیار مرتب نگاه دیگه ای بهش انداختم و بیرون رفتم مراقب خودت باش –

نمیرفتم شم ف نمیزدم  حتی دیگه خونه پدررتماس میگرفت و من هیچ جوری باهاش ح

ه کرده بود هروقتم دائیم و زنش برای دیدنم می ده پائین برام آمامادرم اتاقی همون طبق

با پدرم و رضا هم اومدن خودم و به خواب میزدم  تا مجبور نباشم باهاشون روبه رو بشم 

خودم و نگه  خیلی سرسنگین بودم با این که دلم برای صحبت باهاشون پر میزد ولی 

م فقط ناراحت بهم خیره میشد و من حتی ازنگاه کردن بهش هم خوداری میداشتم  پدرم
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ال این که کسی خونه نیست از اتاق یمیکردم یه روز که تازه ازخواب بیدار شده بودم به خ

بیرون رفتم ولی با دائیم روبه رو شدم با ناراحتی بغلم کرد و گفت: خیلی بی معرفتی دلت 

اونوقت  دونی من چقدر بهت وابسته امدی تو که میازدست یکی دیگه پره سرمن خالی کر

 خودت و ازمنم مخفی میکردی چیزی نگفتم و کنارش نشستم 

 نمیخوای آشتی کنی –

خونه من و ترک نمیکردی  من که با شما قهر نبودم دستی برسرم کشید و گفت: اگه نبودی –

 االنم اومدم با خودم ببرمت 

 ائی دکجا –

 خونه خودم عزیزم–

 ولی من جایی نمیام اینطوری راحت ترم دیببخش– 

ونی کتی چقدر رو ژانویه حساسه من و در میشم  توکه میازت دلگینشد دیگه نه بیاری – 

 فرستاده دنبالت گفته میخوام این روز و با عروسم جشن بگیرم 

با دوتای دیگه جشن بگیره اخمی کرد و گفت:اوال" هیچ کدوم تو نمیشن دوما"  زن سامی  –

ه که گفته اگه تو نباشی دکه ایران نیست تازه بعد از سال نو میالدی به ایران میاد میمونه مژ

حاال چکار  اونم نمیاد  منم که اگه تونیای خونه نمیرم میمونه کتی که اونجوری دق میکنه 

 یای یا میخوای روی من و زمین بندازی میکنی م

 م اصال" خوب نیست حوصله هیچی و ندارملدائی جون باور کنید حا–

دارم میبینم  وقتی مادرت گفت باورم نشد تو چرا اینقدر الغر شدی سرم و انداختم پائین و – 

 گفتم: با شاهکاری که پسرت کرد انتظار داشتی  الغرم نشم اون نابودم کرد

میدونم عزیزم بهت حق میدم ولی نمیشه که تا آخر عمر  خونه نشین بشی اونم چون – 

میترسیده این کار و کرده پوزخندی زدم و کفتم: نه دائی جون اون فقط میخواست  کارم و 

 .......ازدستم دربیاره ولی دیگه خبر نداره 

 خبر نداره چی عزیزم-

 رخواهی کنید گذریم ازجانب من اززن دائی عذبهیچی دائی – 
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خواهش میکنم دائی  این کارتون فقط :یعنی نمیای نگاهش کردم چشماش خیس اشک بود –

 باعث عذاب بیشترمه 

وری منم طخاطر من عزیزم بیا بریم اینببه من گذشته  دخترجان  این سه هفته میدونی چی–

برات مشکلی  ه مادرت که خونه نیست اگهدخیالم راحت تره تو فقط یه هفته به زایمانت مون

م خیالم راحت باشه خندیدم و دپیش بیاد میخوای چکار کنی بلند شو بریم بزار من پیرمر

 گفتم: توهمین سه هفته به پیرمرد تبدیل شدی  

بغلم کرد و گفت: کامی کمرم و شکست فقط وای بحالش وقتی برگرده اون میدونست من 

رد خودم به خدمتش میرسم و جه کچقدر رو تو حساسم اون با عذاب دادن تو من و هم شکن

برم جالتش درمیام  بیا روی این پیرمرد و زمین ننداز با من بیا بزار خیالم راحت باشه ازخ

 ته میکنم خونم می افته گردنتا فکرم میمونه پیش تو یه وقت سک

د و گفت: عجله نکن خدا نکنه باشه ولی اجازه بدید حاضر شم  بوسه ای رو موهام ز–

بخاطر حضور سامی خیلی معذب بودم اشالی دورشانه ام انداختم .  رت میمونمعزیزم منتظ

و کنار دائیم نشستم  زن دائیم درختچه کوچکی و بطرز زیبائی تزئین کرده بود و به کمک 

مادرم درحال آماده کردن غذا بود  بقیه هم سرگرم صحبت بودند مژده هم وقتی دید هرچی 

فکرم پیش مهیار بود نیم  داد با رعنا به گفتگو بشینه  میگه من فقط نگاهش میکنم ترجیح

ساعتی میشد ازخونه بیرون زده بود نگاه های گاه و بیگاهش به ساعت من و به شک 

بنظرم رابطه اش با مژده مثل قبل نبود  برای فرار از دست افکار گوناگون به   داخته بودان

رو  یرست نمیتونستم نفس بکشم به سختبود که د دتکانهای بچه اینقدر زیااتاق پناه بردم 

با گرمای تخت دراز کشیدم  بیخوابی این دوشب بهم چیره شد  نفهمیدم کی خوابم برد 

ازدیدن کامیار دردتو شکمم پیچید انگار متوجه کردم  محسوسی رو شکمم آروم چشمام و باز

تش خوابوندم شد چون کمکم کرد ازرو تخت بلند شم وقتی روبه روم ایستاد  محکم تو صور

 تی من و زمین گیر کنی ولی...و گفتم: تاسرحد مرگ ازت بیزارم  باکارت فقط میخواس

با  .دیگه نتونستم ادامه بدم صدای فریادم بلند شدکارام ...وکردم .... خوندی...کور....ولی

د ورود سراسیمه مادرم و دائیم کامیار من و که محکم گرفته بود رو تخت گذاشت دائیم داد ز

 .....چکارش کردی چه بالیی 

با فریادی که کشیدم دائیم حرفش و قطع کرد مادرم با معاینه شکم گفت: باید برسونیمش 

میار مانتویی دورشانه ام کاباشید من به بیمارستان خبر میدم  دبچه چرخیده زو بیمارستان

م و میبست هرلحظه شدیدتر میشد و راه نفس کشیدن انداخت و ازرو تخت بلندم کرد دردم
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ضربه هایی  یاد زدن و هم ازم سلب کرده بود و توان فردیگه نفس هام به شماره افتاده بود 

که تو صورتم میخورد و من و به هوشیاری دعوت میکرد و حس میکردم ولی قدرت جواب 

 لاین بارم وقتی چشمام و باز کردم اودادن نداشتم چشمام و بستم و دیگه چیزی نفهمیدم 

ر گذروندم و گفتم: ظچشمان سرخش و ازن بوسه ای رو دستم زد امیار بود یدم کچیزی که د

چرا اینقدر گریه کردی  قطره اشکی که ازچشمم بیرون غلتید و پاک کرد و چی شده کامیار 

 گفت: هیچی نشده استراحت کن 

 بچه ها ...بچه ها سالمن لبخندی زد و همانطور که صورتم و نوازش میکرد گفت: هم–

دوست داری بگم بیارن ببینیشون سری به عالمت مثبت تکان دادم بوسه سالمن هم سرحال 

ای روگونه ام زد  و از اتاق بیرون رفت بالفاصله مادرم و زن دائیم وارد اتاق شدند 

چیزی نگذشته بود که کامیار به هرکدوم چندین مرتبه صورتم و بوسیدن و بهم تبریک گفتند 

ی باال آورد  کمومادرم پائین تخت خی و حرکت میداد وارد اتاق شد همراه پرستاری که چر

چشم دوختم  نگاهم ازرو یکی  ی پتوهای سفید پیچیده شده بودندبه دوتا موجود ظریفی که ال

هیچ فرقی باهم نداشتند هردو شبیه هم بودند به کامیار که زل زده بود  به یکی دیگه میچرخید

م پسر لبخندی زد و شانه ای باال ودگفتم: کدوم دختره کنگاه کردم و  بهم و پلک نمیزد

با اشاره ای که زن دائیم کرد مادرم همراه او از اتاق بیرون رفت نگاهم به اون  انداخت 

دستم و به لبهای سوزانش  کامی باعث شد به او چشم بدوزم دوتا بود که گرمای دست 

م آوردی اول متوجه حرفش نشدم تا فرشته براکرد و گفت:ازت ممنونم رخساره دو نزدیک

بغلم کرد و  گفتم: مگه نگفتن یه پسره یه دختر  اول با تعجب نگاهم کرد بعد بلند خندید و

 گفت:آره یه پسر یه دختر که هردوشونم شبیه خودتن 

وباره به بچه ها نگاه کردم و گفتم: اینا کجاشون شبیه منن درست مثل توان دوباره خندید و د

هیچ وقت رسته بهش چشم دوختم  و گفتم:د ره خانم من و تو هم شکل همیمگفت: خوب رخسا

ندیده بودمت  دستی رو صورتم کشید و گفت:  این دومین باریه که چیزی  لاینقدر خوشحا

تا این حد من و خوشحال میکنه و این دومیشه دلم میخواست بدونم اولیش چی بوده ولی 

بغضم و به سختی فرو دادم و گفتم:  وقتی نگاه ازم گرفت تازه فهمیدم منظورش چی بوده

 نمیپذیرم متعجب نگاهم کرد و گفت: درچه رابطه؟کامیار دیگه هیچ عذرو بهانه ای و ازت 

جداشدنمون لحظه ای دقیق نگاهم کرد و گفت: فکر کردم حاال که اینا دنیا اومدن -

 ازتصمیمت صرف نظر کردی 
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نمیتونم  بهتره  به فکر باشی قبل از این که مجبور شم خودم دست به کار شم  بطرف –

به زندگی با من نیستی دیگه حرفی نمیمونه  : حاال که هیچ جوری راضیپنجره رفت و گفت

با ضربه ای که به درخورد دیگه ادامه نداد ظرف چند دقیقه اتاق پرشد از مالقاتی با 

سروصدای اونا هردوتا ازخواب بیدار شدن و زدن زیر گریه یکیشون و کامی بغل کرد و 

ر حضور اونا معذبم وقتی دیدن من بخاط کنارمن گذاشت تا بهش شیر بدم اون یکی و مادرم 

ازاتاق بیرون رفتند تنها مادرم و کامیار کنارم مونده بودند  بعدازچند دقیقه مادرم جای بچه 

کامیار بقدری تو فکر بود که دوباری که مادرم ها رو عوض کرد و اون یکی و بهم داد 

افتاده  اخت و گفت: اتفاقیدبه کامیار ان دصداش زد متوجه نشد آخر متعجب نگاهی به من بع

وختم مادرم خیلی زود ازاتاق دبه یه کلمه نه بسنده کردم و به کودکی که کنارم بود چشم 

 بیرون رفت ازنوع شیر خوردن کودکم به خنده افتاده بودم

به چی میخندی به کامیار  نگاه کردم و گفتم: پسرت درست مثل خودته اومد کنار تخت و -

 ه پسرمه  ازکجا فهمیدی اونی که کنارتالگفت: حا

ل خودت شکمو کامیار توصورت پسرش که با چندتا مک زدن سینه ازدهنش خارج آخه مث–

 دخندید و گفت: آره شکمو ولی شایدوباره تودهن میبرد نگاه کرد میشد و بالفاصله اون 

نگاه عمیقی بهم  درست مثل خودته منگاهشچون دختر باشه بهش خیره شدم و گفتم: پسره 

انداخت و ازم فاصله گرفت این وروجک انگار سیرمونی نداشت همینطوری درحال خوردن 

باالخره بعد ازچند دقیقه خوابش برد و سینه ام و رها کرد هرکاری کردم نتونستم بشینم بود 

م بطرفم دیار اون جا نبود فریاد میزدم  ناچارا" صداش زد که اگه کامدردم بقدری شدید بو

 چرخید 

  میشه مادرم و صدا کنی اومد جلو گفت: چکارش داری–

 هم بچه رو بگیره هم که ....-

ورا" بچه ها رو روتخت فچیه رخساره نکنه درد داری سری به عالمت مثبت تکان دادم -

دردم هرلحظه بیشتر میشد غیر ازاون نفسم داشت بند می قرارداد  و ازاتاق بیرون رفت 

که نفسام به شماره افتاده بود سراسیمه پرستار و خبر کرد  دی سرم رسیاومد وقتی مادرم باال

با فشرده شدن سینه ام ازخواب بیدار هنم قراردادن ازحال رفتم دوقتی ماسک اکسیژن و رو 

شدم  مادرم بود بچه رو گذاشته بود زیر سینه ام ازدیدن اون بچه لبخندی رو لبم نشست 

ولیه اینقدر جیغ جیغ کرد که مجبور شدم بزارمش زیر مادرمم لبخندی زد و گفت: خیلی ک

 سینه ات بهتری 
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 بله بهترم  دستم و دور بچه قراردادم و اون و به خودم چسبوندم –

 اون یکی کجاست- 

ای دوراتاق و نگاهی انداختم و گفتم: خودش کجاست با صدبغل باباشه  زمین نمیزارش  -

 گرفته ای گفت: بیرون قدم میزنه

بچه رو ازش میگرفتی یه وقت سرما میخوره لبخند تلخی زد و گفت: باباش سرما ن امام– 

 بخوره مهم نیست دیگه نه فقط بچه اش سرما نخوره

 چی شده  مامان چرا با کنایه حرف میزنی-

نه مادر کنایه چیه بنده خدا خیلی نگرانت بود آخرم طاقت نیاورد زیر دستگاه ببینت ازاتاق -

 خبر بدم بهوش اومدی رفت بیرون میرم بهش

مگه من بیهوش بودم  بدون این که جوابی بهم بده ازاتاق بیرون رفت چیزی طول نکشید -

چهره مضطربش و ازنظر گذروندم  و که کامیار با بچه ای که تو بغلش بود وارد اتاق شد 

 گفتم: آخر سر این بچه رو بغلی میکنی نگاهی به بچه انداخت و گفت: برعکس اون یکی این

 رنمیاد ولی فکر میکنم گرسنه باشه چون انگشتش و کرده تو دهنشدصداش خیلی آرومه 

خوب جاش و با این عوض کن  کامیار وقتی میخواست بچه رو برداره به محض این که -

کامی هم برای این که صداش و قطع کنه گذاشتش سینه ازدهنش بیرون اومد زد زیر گریه 

و هردو خندیدیم کامی بهم گره خورد ونشد نگاهم سرجاش با گرفتن مجدد سینه آروم

وباره تو بغل گرفت و گفت: اینم مثل من مظلومه  صداش درنمیاد ابرویی باال ددخترش و 

انداختم و گفتم: یعنی من ظالمم و اینم به  من رفته دیگه با لبخند سری به عالمت مثبت تکان 

 داد 

 بیارش اینطرف  بتونم بهش شیر بدمخوب خودت و تحویل میگیری بجای این حرفها –

 دوتاشون و با هم– 

 ون بی کاله میمونهاخوب چکار کنم اینطوری این شکمو سهم اونم میخوره و سر– 

 بچه رو طرف دیگه ام قرارداد و گفت: میتونی– 

که یه وقت دم  کامیار مراقب هردوتا بودورش حلقه کرددستم و تنهایی نه باید کمکم کنی -

بعدازنیم ساعت باالخره هردو خوابشون تن با لذت خاصی هردورو نگاه میکرد ازدستم نیاف
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برد و کامیار هردو رو روی تخت قرارداد و لبه تخت کنارم نشست و دستم و تو دست 

 ازنگاه دقیقی بهم گفت: چرا به مادرت نگفته بودی دچار تنگی نفس شدی دگرفت بع

؟ داشتی خفه ید توهم و گفت: مهم نبود که بخوام بگم  چهره اش و کش دچیز مهمی نبو-

غیرازخودت جون این دوتا هم بخطر افتاده بود پوزخندی زدم میشدی اونوقت میگی مهم نبود

و گفتم: پس تو نگران بچه هات بودی فعال" که میبینی جفتشون سالمند دیگه مشکلت چیه 

ی توچیزیت نشه برای چونه ام و محکم فشار داد و گفت:حاضر بودم اون دوتا زنده نمونن ول

با این کارات فقط من و ازپا  من اول تو مهم بودی بعد اونا تو نباشی به چه دردم میخورن

 میندازی

کامیار جز من و تو کسی تو این اتاق نیست پس برای من نقش دستش و کنار زدم و گفتم: 

ن هیچ نمیخواد به خودت زحمت بدی و این حرفها رو توگوشم بخونی چو ,بازی نکن خوب

 تاثیری تومن نداره

گونه ام  نوازشی کرد و گفت: میدونم اگه داشت که تواون دوسالی که کنارم بودی تاثیر  

کرده بود اینا رو نگفتم تاتورو تحت تاثیر قراربدم گفتم که بدونی و دیگه چیزی و مخفی 

 نکنی اللخصوص چیزی که مربوط سالمتیت میشه  حاال هم  دستی به سروروت بکش که

 مهمون داری

 کی هست -

 وست عزیزت اومده دیدنتد–

 روشنک– 

 بگم بیادآره -

هم اخمهاش و باز کرد و به  با اومدن روشنک کامیارسری به عالمت مثبت تکان دادم – 

میکرد روشنک بعدازچلوندن  قربون صدقه ای که او میرفت گوش سپرد و اورا همراهی

 بطرف من اومد و حالم و پرسید بچه ها

وتا بچه دمیزاشتی فردا حاال وقت بود خندید و صورتم و بوسید و گفت: ای حسود آدم -

ا دمن عسلم نمیشه خوردت بنده خدشیرین  و ول نمیکنه بیاد بچسبه به تو گوشت تلخ که با ص

واقعا" آقا کامیار این رخساره بداخالق و چه جوری تحمل  آقا کامیار چی میکشه ازدست تو 

 میکنی
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خنده ازلب کامیار آقا کامیار نباش خودم به فکرش  بودم و دارم خالصش میکنم  تونگران -

محو شد روشنکم نگاهی به کامیار بعد من انداخت و گفت: منظورت چیه رخساره کامیار  

بدون این که حرفی بزنه ازاتاق بیرون رفت روشنک دستم  و گرفت و گفت: چی شده نکنه 

 با هم مشکل پیدا کردید 

 همه چیز خبر داری ت و میزنی کوچه علی چپ خوبه تو ازگفتم : چرا خودکالفه –

وقت این حرفهاست  االن میتونی کاری کنی برای همیشه برای چه وای رخساره حاال –

 خودت نگهش داری  اونوقت داری ازاین چیزا حرف میزنی  چقدر دیونه ای آخه دختر

هربار که چشمم بهش می افته میکشم  جای من نیستی ببینی چی عصبی گفتم: آره دیونه ام

اون خنده ها و این وراون ور رفتنش با اون دختره می افتم بریدم روشنک دیگه نمیتونم   دیا

تحمل کنم اصال" خودت و بزار جای من تو بودی میتونستی همچین چیزی و ندید بگیری و 

حرف زدن ,یدی حاال بگی اتفاقی نیافتاده هان میتونستی سرش و انداخت پائین چی شد پس د

ار خنجر تو سینه من ه انگم  دیگه بریدم  هرکلمه ای که میگخیلی راحته ولی من نمیتون

دلم نمیخواد دیگه هیچ  ...شدم بریدم ...خسته ..تظاهر ..و ..دروغمیزنه  ازاین...همه..

ی جیغ دم صداو گلوم فشار دادم و به خرخر افتاآه دستم و ر ......آهوقت چشمم....بهش......

اول نفر کامیار بود که سراسیمه وارد اتاق شد روشنک باصدای گریه بچه ها ادغام شد 

دست کامیار و که سعی میکرد من ازدیدن من تو اون حال فورا" با دادی پرستار و خبر کرد 

چشمم به اشکهایی بود که پشت سرهم  م و فشار میدادمدو رو تخت بخوابونه محکم گرفته بو

سه روز تو که حس کردم همه چیز دربرابرم سیاه شد خت یکامیار میربه روی گونه 

بیمارستان تحت نظر بودم و تنها زمانی که بچه ها برای خوردن شیر می آوردن اجازه 

اشتم ازبیمارستان میرفتم دیدنی بود یه بچه بغل دزمانی که داشتم ماسک اکسیژن و بردارم 

درست نمیتونستم راه برم به کامیار تکیه داده بودم مادرمن و یکی بغل مادر کامی خودمم که 

درب بزرگ خانه  وقتی ماشین و مقابلم بایستم و نفس تازه کنم دازچند قدم ناچار میشدو بع

اده یتعجب گفتم: این جا کجاست من و اوردی  مادرم و زن دائیم فورا" پویالیی نگه داشت م

زد و گفت: این جا خونه عشق منه بیا شدند وقتی کامیار من و منتظر جواب دید لبخندی 

ه ای  دورتادورسالن بزرگ و لحظپائین من که چیزی ازحرفش سردرنیاوردم پیاده شدم 

پیش روم و ازنظر گذراندم و روصورت کامیار ثابت ماندم  ابرویی باال انداخت و  زیبای

وتخت دراز وعوض کردم و ر گفت: بیا بعد بهت میگم نباید سرپا بایستی کمکم کرد لباسم

ودشم ازاتاق بیرون رفت به اون دوتا وروجک که آروم کنار هم دراز کشیده بودند کشیدم خ
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چیزی نگذشت که کامیار با یه سینی وارد اتاق شد و کنارم نشست محتویات چشم دوختم 

 سینی و ازنظر گذروندم و به او چشم دوختم 

تها ندارم اخمی و گفتم: نمیتونم اش سری تکان دادمتا این شکمو بیدار نشده یه چیزی بخور –

نه میمونه بربیای اینطوری دخترت گرسوکرد و گفت: باید بخوری بتونی ازپس این شکم

ده حاال شروع کن  بعد تکه ای گوشت کباب شده به دهنم چون اون یکی بهش محلت نمی

اد  لیوان و به زور چند تا تیکه به خوردم داد بعد لیوان آب میوه رو به دستم د نزدیک کرد 

 تو دستم حرکتی دادم و گفتم: خوب میشنوم 

 چی دوست داری بشنوی–

 کامیار شوخی نکن بگو ببینم این جا کجاست من و آوردی -

دیدم خونه پدرم راحت نیستی خونه پدرتو هم که من راحت نیستم این جا رو گرفتم تا هردو –

 ه کردی ؟راحت باشیم چینی به پیشانی انداختم و گفتم: خونه اجار

لبخندی زد و گفت: نه چند وقتی میشه این جا رو خریدم فقط طی این چند وقت مادرت و -

مادرمن زحمت پرکردنش و کشیدن  اخمی کردم و گفتم: توکه این جا نیستی برای چی 

همچین کاری کردی  دستی رو صورتم کشید و گفت: دوست داشته باشی همین جا میمونم  

 درنمی آوردم گفتم: درست حرف بزن کامیار بزار منم متوجه بشممن که هیچ ازحرفهاش سر

تومگه کارو زندگیت لندن نیست برای چی همچین هزینه ای کردی مگه قرارنبود بچه هارو 

 ببری چی شد پشیمون شدی نکنه قصد کردی اینا رو تنها بزاری و بری

تا حاال من برات  یگفتم: ازککارو زندگی من جائیه که تو بچه هام باشید پوزخندی زدم و – 

 مهم شدم 

 با اخم گفت: توهمیشه برام مهم بودی 

 ید کارو موقعیتت و تو لندن میزنی دیگه آره آهان یعنی ق–

به شرطی که ازتصمیمت صرف نظر کنی منم برای این که حسن نیتم و تو بخوای آره  –

فا دادم و برای همیشه اومدم نشون داده باشم خونه اون جا رو فروختم ازکار اون جا هم استع

ه من که هنوز حرفهای کامیار و باور نکرده بودم ناباورانه گفتم: توچکار کردی  بوسایران 

 اش و تکرار کرد ای رو پیشونیم زد و دوباره حرف
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برای چی این کارو کردی قبل از این که محلت جواب دادن پیدا کنه  صدای گریه بچه بلند –

 صداش اون یکی و هم بیدار نکنه شد فورا" بغلش کرد تا

 وای رخساره این بازم گشنس چکار کنم – 

خودت که شیر نداری باید بزاریش کنارمن دیگه  خندید و بچه رو کنارم خوابوند و محو –

نمیخوای بگی چی دوست داری صداشون تماشای پسرش شد بعدازچند دقیقه گفت: رخساره 

 راره بزرگشون کنی خودتم براشون اسم بزارکنی بدون این که نگاهش کنم گفتم: تو ق

 دست بچه رو تو دست گرفت و گفت: با هم بزرگشون میکنیم  

 م با نارحتی بهم چشم دوخت کالفه گفتم: جمع نبند کامی من این جا نمیمون

 اینطوری نگاه نکن ما قبال" حرفهامون و زده بودیم–

 مرتبطیم قبول ندارینمیتونیم رخساره االن من و تو به وسیله اینا بهم -

مایلی نداشتم  فراموش که نه قبول ندارم تو باعث شدی پای اینا به این زندگی باز شه من ت-

ر بودی نگهشون داری حاال نگهشون داشتی به دنیا هم اومدن باید سر حرفت نکردی مس

 بمونی

م: نه بغضم و فرو دادم و محکم گفت من به جهنم تو هیچ حسی به بچه های خودت نداری– 

فت: اگه مال یکی دیگه بودن داشتی دیگه توان ندارم عصبی ازجا بلند شد و گندارم چون از

آره  صورت پرازخشمش و ازنظر گذروندم و گفتم: بیخود سرو صدا راه ننداز اگه همون 

اول پای قرارمون مونده بودی کار به این جا نکشیده بود حاال هم خودت میدونی این مشکل 

 تو نه من  

ه بودم من که خیال میکردم مشکل تو بخاطر اینه که من دری تکان داد و گفت: چه ساس

ایران نمیام تازه میفهم  چون بچه ها ازمنن تمایلی بهشون نداری باشه حاال که نظرت و 

چیزی نگذشته بود  گفت و ازاتاق بیرون رفت  و فهمیدم درنگ نمیکنم و طالقت میدم این

ه وارد اتاق شدند مادرم گفت: چی به کامیار گفتی اینقدر عصبی مادرم و زن دائیم با عجل

 شده بود 

 خونسرد گفتم: من حرفی نزدم 
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باید  وبا خشم گفت: پس چی اون که حالش خوب بود جز توهم که کسی تو این اتاق نبود ت 

 حرفی زده باشی که ناراحتش کرده

ا نمیدونم صحبت میکرد منم مثل شمم با تلفن بدون این که نگاهش کنم گفتم: من حرفی نزد 

و بره زن دائیم و مادرم  کی پشت خط بود که باعث شد اونطور سراسیمه بچه رو بزاره

اهی بهم انداختند  مادرکامیار گفت: واقعا" توحرفی بهش نزدی سری به عالمت متعجب نگ

و گفتم: نه نه تکان دادم مادرم پرسید نفهمیدی با کی صحیت میکرد شانه ای باال انداختم 

و  نفهمیدم  ببخشید مامان این خوابش برده میشه بزاریدش سرجاش بچه رو رو تخت خوابوند

روز چهارم نزدیک ده بود که ازاتاق بیرون رفت سه روز تمام ازکامیار خبری نداشتم 

به سردی جواب سالمم و داد و لبه تخت نشست و به دخترش که درحال سرکله اش پیدا شد 

طی این سه سال با ته ریش میدیدمش وقتی من و  داولین باری بو د خیره شدشیر خوردن بو

 متوجه خودش دید بهم خیره شد و گفت: اون یکی هم شیر خورده با سر پاسخ مثبت دادم 

 این که خوابید بلند شو حاضر شو بریم–

 و گفت: جایی که به آرزوت برسی این و گفت و ازاتاق بیرون رفت  دکجا ؟ پوزخندی ز-

 یکربع بعد مادرم وارد اتاق شد و گفت: کامی میگه حاضر شو بریم 

کجا میخواد من و ببره لبخندی زد و گفت: نمیدونم میگه برات سورپرایز داره بلند شو –

زن دائیم  دیگه مادر زیاد معطلش نکن به کمک مادرم لباس پوشیدم  و ازاتاق بیرون رفتم 

برو ما حواسمون به بچه ها هست نگران نباش   با خنده گفت: کامی تو ماشین منتظرته 

تشکر کردم و ازخونه بیرون زدم کامیار با سرعت رانندگی میکرد و همین باعث شده بود 

اینقدر عصبی بود که جرأت  به ذوق ذوق بیافته دستم و زیر شکمم قرار دادمجای بخیه هام 

ه فهمیدم منظورش ازرسیدن به ادگاه خانواده نگه داشت تازدنکردم حرفی بزنم  وقتی مقابل 

 آرزو چی هست 

م با تشر پیاده شو وقتمون میگذره درو باز کرد وقتی دید من عکس العملی نشون نمید–

 نگاهم کرد ولی  با دیدنم تو اون حال مضطرب پیاده شد و درسمت من و باز کرد

کرد تا اسپری خوبی رخساره چت شد  دستم و رو سینه ام گذاشتم   محتویات کیفم و خالی – 

و پیدا کرد دوبار تو دهنم اسپری زد چند دقیقه ای طول کشید تا تونستم به راحتی نفس بکشم 

و آروم حرکت میکرد   دو پیاده شدم  بازوم و گرفته بو مبهتری چشمام و رو هم فشار داد–

چرا بار پیش که حکم صادر شد  قاضی نگاهی به پرونده بعد به مادوتا انداخت و گفت:
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کامیار گفت: مجبور شدم زودتر ازموعد به لندن برم بخاطر همین نتونستیم  تمومش نکردید

رید ازهم جدا شید کامیار نگاهی به من انداخت بدون این که به او نگاه کنم حاال بازم مس–

من کامیار چشم داد و برگه ها رو امضا زد وپرونده رو بست و به گفتم: بله  سری تکان 

دوخت و گفت: به جای این وراون ور رفتن به فکر زن و زندگیت بودی کارت به این جا 

بفرمائید اینم حکمتون  وقتی بلند شد حس کردم االنه که بخوره زمین چشمام و   دنکشیده بو

م جلوگیری کنم توماشین که نشستم اون همون بیرون به ماشین تکیه ابستم تا ازریختن اشک

بعد سوار شد و ماشین و آروم بحرکت و  با تلفن همراهش شروع به صحبت کرد زد 

درآورد لحظه ای مقابل دفترخونه ایستاد تا با ضربه ای که به شیشه خورد ازماشین پیاده شد 

اونا مشغول حرف زدن بودن که سروکله روشنک و ازدیدن رضا و شاهرخ تعجب کردم 

کرد و زد زیر گریه و تو گوشم گفت: ترخدا بی خیال  نم بغلمدمحمدم پیدا شد روشنک با دی

شو  بخاطر بچه هات رخساره بگذر یه غلطی کرده حاال که پشیمون شده تو فراموش کن 

ونه خریده وم پشیمونی حرف میزنی آقا رفته خپوزخندی زدم  و گفتم: پشیمون شده  ازکد

 میگه خونه عشقمه اون وقت میگی پشیمون شده  

 احمقش این حرف و بهت زد  عصبی گفت: خود

 آره روشنک خودش گفت شما این جا چکار میکنید –

زنگ زد به محمد که برای طالق شاهد میخوام با خواهرت بیاید این جا ما هم فورا" –

 مثل منگا میمونه  اومدیم نمیدونی محمد چه حالی داره اون بدبخت که ازهیچی خبر نداره 

 نگاه کردم  ده بورخساره به شاهرخ که حسابی گرفت–

آروم پیاده شدم کامیار نگاه گذرایی بهم انداخت و تو گوش رضا چیزی نمیخوای پیاده شی –

گفت که اونم بطرفم اومد و بازوم و گرفت هیچ کس حرفی نمیزد همه درسکوت گوشه ای 

حاج آقا بعدازپرکردن دفتر مقابلش نشسته بودند و منتظر بودند تا صیغه طالق جاری بشه 

گفت: نمیخواید یکم به خودتون فرصت بدید کامیار که  انگار حرف حاجی و نشنید بقیه هم 

 کان دادم و گفتم: تمومش کن سری ت به من چشم دوختند

وقتی تمام شد  حاج آقا ازروی تاسف سری تکان داد و شروع به خواندن صیغه طالق کرد

وقتی میخواست امضا کنه لحظه ند شد به سختی ازجا بلحاج آقا گفت: بیاید امضا کنید کامیار 

ازنگاه کردن به ای نگاهم کرد بعد سرش و انداخت پائین بعدازامضا دفتر و برای من آورد 

و گفت  خونه بیرون اومدیم مقابلم ایستادچشمای خون انداخته اش حذرکردم وقتی  ازدر دفتر 
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رانداختی قبل ازاین حاال با خیال راحت برو سراغ اونی که بخاطرش من و بچه هات و دو

که من مجال صحبت پیدا کنم روشنک که تا اون لحظه فقط اشک میریخت با پرخاش و 

صدای بلند گفت: دست پیش گرفتی پس نیافتی آقا کامیار هرکی ندونه من که میدونم چقدر 

خون به دل این بدبخت کردی تو اگه واقعا" دلت با رخساره بود و  بچه هاتم دوست داشتی 

 ت یکی مثل رخساره رو نمیزاشتی بری سراغ اون عجوزه مهیچ وق

 حمد فشاری به دست روشنک داد و گفت: آروم باش حق دخالت تو کارشون و نداری

کامیار گفت: یه لحظه محمد  به روشنک چشم دوخت و گفت: متوجه نشدم چی گفتی – 

 منظورت چیه

ت نداری جلوی جرأکه  روشنک خنده عصبی کرد و گفت: آهان متوجه نشدی نه یا این 

خیلی خانمی کرد نزاشت هیچ کس بفهمه اون  برادرش بگی سرش هوو آوردی هان کدومش 

جا چه گندی زدی من جای رخساره بودم دست ازدهنم میشستم و آبروت و جلوی همه 

ت بری که میتونی با خیال راح این تویی میبردم خیلی خانم بود که حتی به روت نیاورد

ه زشت بدترکیب لیاقت یکی مثل تو همونه نه رخساره که این جا همه برای سراغ اون دختر

توهمون لندنش جلوی چشم خودم بارها شاهد ابراز عالقه جلب توجهش هزار تا کار میکنند 

خیلی ها به رخساره بودم ولی اینقدر پاک بود که کوچکترین توجهی هم به هیچ کدوم نکرد  

ی برو سراغ اونی که بخاطرش من و بچه هات دور حاال پرو پرو توروش ایستادی میگ

  انداختی خیلی رو داری بابا من جای برادرش بودم نفست و میبردیم

 رضا یقه کامیار و گرفت و گفت: چی میگه این تو چکار کردی

کامیار دست رضا رو کنار زد و گفت: من هیچی ازحرفهای اینا سردرنمیارم   روشنک  

سردرنمیاری یا خودت و زدی به اون راه شاهرخ که تا  این بار بلند تر خندید و گفت: جدا"

ما ها رو تماشا میکرد اومد جلو و گفت: خانم محترم  داون لحظه دست به سینه ایستاده بو

بدون صغری کبری بگو غلطش ببینیم چه گلی به سرمون شده یا نه  میشه واضح  هجی کنی

چی بود که رخساره کوتاه نیومد و خواست ازش جدا شه روشنک  سرتاپای شاهرخ و 

 ازنظر گذروند و گفت:  آقا  تجدید فراش کردن واضح بود جناب یا واضح ترش کنم 

 زن گرفتی به کامیار نگاه کرد و گفت: تورفتی  دشاهرخ اول به رضا بع

به جای کامیار روشنک گفت: بله آقا زن گرفتن اونم چی یه بدترکیب کک مکی کامیار 

 ببینیدش عقتون میگیره 
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واقعا" به این دلیل ازمن اومد نزدیک من ایستاد و گفت: تو  کامیار دستی توموهاش کشید

و  طرف ر میموند دستاهش کردم بازم روشنک گفت: نه منتظخواستی جدا شی  فقط نگ

ن جا هم هرچند همو ونه تا با هم زیر یه سقف سر کنندمیگرفتی می آوردی تو یه خ

د مرتبه توخونه ای که این بدبخت زندگی میکرد آورده بودیش  ازرخساره خجالت نکشیدی چن

کامیار عصبی نگاهی به روشنک بعد به من انداخت و گفت: برات متاسفم رخساره واقعا"  

 نگاه ازش گرفته و به رضا دوختم  زن منه  آره؟سفم توفکر کردی آنا امت

هم برای خودم هم برای تو واقعا" متاسفم بیا رضا کارت دارم بطرف دفتر خونه رفت –

رضا هم پشت سرش  شاهرخ گفت: مطمئنید زن داره همین جوری روهوا که حرف نزدید 

سئوال کردم ازدوستاش همه  دروشنک گفت: خیر جناب من خودم ازدانشگاهی که دختره بو

دستم و رو شکمم گذاشتم و گفتن زن فروغیه دستی تو موهاش کشید و به ماشین تکیه داد 

رپا بایستم فورا" درماشینش و باز کرد روشنک گفتم: من و برسون خونه شاهرخ نمیتونم س

م که سروکله کامیار پیدا شد درماشین و باز کرد و گفت: بیا دبازوم و گرفت   تازه نشسته بو

 پائین بدون این که نگاهش کنم گفتم: برو رد کارت من و تو دیگه صنمی با هم نداریم 

دستم و گرفت و به زور ازماشین کشید بیرون شناسنامه ها رو نشون داد و گفت: هنوز اسم  

اه بیافت مادرت زنگ زد داریم ربا هم تو به عنوان همسر تو شناسنامه منه پس صنمی 

 گفت: بچه ها خونه رو گذاشتن رو سرشون

 اره دیگه خود دانی  خودت یه فکری براشون بکن ددستم  و کشیدم و گفتم: به من ربطی ن 

سری تکان داد و گفت: یه فکر اساسی کردم  بعد محکم دستم و کشید و بطرف ماشین برد –

جریان  نه گفت: پیش هیچ کس حرفی ازجلوی درخو رآوردو با سرعت ماشین و به حرکت د

چشم دوختم و گفتم: دست ازاین بازی ها بردار من و تو االن  امروز نمیزنی فهمیدی  بهش

بهم نامحریم من پام و تو این خونه نمیزارم ابرویی باال انداخت و گفت:سه سال زنم بودی 

کارت بهم نگفتی نشستی برای خودت مثل یه نامحرم باهام برخورد کردی هیچی ازاف ولی 

بازوم و گرفت و با هم وارد خونه  صه سرهم کردی امروزم روش هیچ اتفاقی نمی افتهق

صدای گریه بچه ها تمام فضای خوونه رو پرکرده بودمانتوم و درآوردم و رو تخت شدیم 

یش م گفت: اول این و شیر بده پسرت یکم شیرخشک خورده ولی دخترت هرکارنشستم مادر

 کردیم لب نزد

 جفتشون و بیار مامان-
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رارداد بهش و نزدیکم نشست وقتی بچه رو کنارم قچی؟  کامیار  دخترش و بغل کرد – 

و ازاتاق بیرون رفت به مادرم نگاه کردم و  خیره شدم لحظه ای نگاهم کرد بعد ازجا بلند شد

وقتی هردو  شروع به خوردن کردن مادرم گفت: مادرجان گفتم: اون کولی و بیار  مامان 

نیم خیز اینطوری که خودت غش میکنی توهنوز بخیه هات خوب نشده میخوای همینطوری 

پسرتم که سیرمونی نداره یک ساعت روشاخشه ولت نمیکنه  البمونی تا اینا سیر بشن ماشا

 که 

خندید و گفت: جدا" باورم نمیشه ایراد نداره دلم نمیاد یکی بخوره اون یکی گریه کنه –

 توهمونی باشی که تا چند روز پیش میخواستی اینا رو بزاری بری  

 بهش خیره شدم و گفتم: االنم فرقی نکرده

 اخمی کرد و گفت: خجالت بکش دلت میاد این دوتا دسته گل و به امان خدا رها کنی  

 فراموش که نکردید قرارمونم همین بود  آره دلم میاد–

خساره  بخدا بخوای دراین رابطه حرف بزنی دیگه هیچ وقت ا تشر گفت: ساکت شو رب–

 اسمت و نمیارم 

پوزخندی زدم و گفتم: پس بهتره ازهمین االن رو اسمم قلم بکشید چون من و کامیار همین 

ضربه ای تو صورتش زد و گفت: خاک برسرم چه غلطی امروز قانونا" ازهم جدا شدیم 

 کردی رخساره

همون غلطی که شماها وادارم کردید بهش تن بدم  سراسیمه ازاتاق بیرون رفت بعدازچند – 

دقیقه صدای بگو مگو بلند شد بالفاصله زن دائیم وارد اتاق شد و گفت: مادرت چی میگه 

با وارد شدن بدون این که نگاهش کنم گفتم: ازهم جدا شدیم  رخساره شماها چکار کردید

اال اومد جلو با ناراحتی گفت: نگفتم به کسی حرفی نزن نمیتونستی کامیار پتو رو کشیدم ب

چیزی نگی  اهمیتی ندادم مادرش داد زد چکار کردی کامیار برای چی سرخود دست به این 

کار زدی اونم حاال با وجود این دوتا بچه وای میدونی اگه پدرت بفهمه تو رخساره رو 

 طالق دادی چه بالیی سرت میاره

ائی ببخشید ولی این موضوع شخصیه هیچ کس نمیتونه دراین رابطه اظهار بسه زن د– 

نظر کنه همین شماها بودید با این حرفا مارو وادار به این کار کردید لطفا" دیگه دست 

مادرم سری تکان داد و گفت: من دیگه یه لحظه تو این خونه نمیمونم حاال که اینقدر  بردارید
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میکنید ازاین به بعدم خودتون ببینید با این دوتا میخواید  دواسرخود شدید هرکاری دلتون میخ

کامیار به دیوار تکیه داد و چشماش چکار کنید زن دائیمم پشت سرمادرم ازاتاق بیرون رفت 

وقتی صدای درخونه بلند شد چشماش و باز کرد و بهم خیره شد  نگاه ازش گرفتم وبست 

وارد روزی که شب اولین  داد و گفت:  تکیهرو زمین نشست به دیوار  مآروم اومد نزدیک

یه چیزی میگم حق نه آوردن نداری من که تا حاال پدرم  پدرم صدام کرد و گفت دانشگاه شدم

م کنارش نشستم و گفتم باشه بفرمائید گفت میخوام ازدواج کنی اینقدر دو تو اون حال ندیده بو

راستش یکم دورازانتظار ش کردم تعجب کردم که چند دقیقه ای مثل بهت زده ها فقط نگاه

بود چون همیشه اسم ازدواج که می اومد میگفت هیچ کدوم اجازه ندارید زودتر ازسی 

وقتی دلیل حرفش و پرسیدم گفت:   دسالگی ازدواج کنید من هنوز بیست سالمم نشده بو

من  دختر کسی گیرت نمیاد میخوام با کسی که من میگم ازدواج کنی مطمئن باش بهترازاین 

که هنوز گیج بودم گفتم: حداقل بگید کیه ببینم ازش خوشم میاد یا نه همین طوری که نمیشه 

بعدشم من هنوز سنی ندارم درسمم تازه دارم شروع میکنم کاردرست و حسابی هم که ندارم 

اگه اون مخالف –جوری میخوام ازدواج کنم اصال" شاید این دختر  با من مخالفت کنه  چه

بود که هیچ ولی تو حق مخالفت نداری  ازحرف غیر منطقی پدرم بیشتر شوکه شدم اون 

شب  دیگه هیچی نگفت موضوع رو با مادرمم و مهیار و سامیار درمیون گذاشتم اونا هم 

دست کمی ازمن نداشتند وقتی مادرم دلیل اسرار پدرم و پرسید و گفت: همین که گفتم کامیار 

ه بیاره  برای همیشه ترکتون میکنم برمیگردم ایران شماها هم هرجور دلتون میخواد بخواد ن

زندگی کنید حق این که دیگه سراغی ازمن بگیرید ندارید مهیار گفت: پدرمن حداقل بگو این 

دختر کی هست که بخاطرش شما داری به خانواده خودت پشت میکنی  اصال" ازکجا یدفعه 

 این دختر ازاولم بود یدفعه سروکله اش پیدا نشده شماها هم خوب- د سروکله این دختر پیدا ش

ی گفت: نکنه طرف مورد نظرتون رخساره دختر میشناسیدش به این جا که رسید سام

ه نه تاش راجع به تو بود  وقتی  د ازتو حرف نزنه ازده تا کلمخواهرتونه آخه پدرم روز نبو

ندید و گفت: حدس میزدم این دختری که باعث سامیار خمارو منتظر دید گفت: بله خودشه 

شده پدرما راضی شه قید زن و بچه اش و بزنه کسی جز رخساره نمیتونه باشه حاال چرا 

برای این که هردو مثل همن  گفتم: آخه شما که اون و فقط یه بار وقتی بچه بود –کامیار 

پیدا کردی ببینی تا چه خونسرد گفت: حاال که تمایل –دیدید چطور میگید درست مثل همیم 

اونوقت همه حد مثل خودته ازامشب که من باهاش حرف میزنم توهم   پای صحبتمون بشین 

وتا برادرامم پای تلفن بودند دچیز دستگیرت میشه ازاون شب به بعد نه تنها من بلکه مادرو 

ماها ردو و به حرفهای تو و پدرم گوش میدادند ما چهارتا درسکوت فقط به مسائلی که بین ش

اول نفری که ازگوش دادن به این بحث کناره گیری کرد سامیار بود بدل میشد گوش میدادیم 
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ند ولی من  حتی یه تماس و هم ازدست نمیدادم  وز بعد مهیار و مادرمم کنار کشیدچند ر

م  یه روز ازپدرم خواستم عکسی ازت بخواد که ببینم دانگار به صدات عادت کرده بو

که با خنده گفت برو جلوی آینه میفهمی چه جوریه وقتی تعجبم و دید با   ظاهرت چطوریه

خنده گفت با خودت مو نمیزنه ببینیش فکر میکنی دوقلو هستید وقتی دید باور نکردم  عکسی 

غیر ازصدات اسیر تصویرتم شده بودم شب تا صبح و  ی و نشونم داددکه براش فرستاده بو

لفت نمیکنی با اطمینان امیار ازم پرسید دیگه چرا مخبا عکست سر میکردم  روزی که سا

م و یسره کنم  آره فر شدم هرچه زودتر به ایران برم و تکلیارم اتفاقا" مسدگفتم من مخالفتی ن

من به قصد تصاحب  رخساره خانم من چند ساله گرفتارم اونم گرفتار دختر سنگی مثل تو 

اره لحظه دتو پا به ایران گذاشتم روزی که تو بیمارستان بهت گفتم مگه دائی تو دوتا پسر 

پیدا کردی ولی ازبد روزگار  یای نگاه خیره ات این باور و بهم داد و که تو هم به من حس

 اون حس فقط نفرت بود نه چیز دیگه تو جشن رضا وقتی  تقاضای رقص همه رو رد کردی

به خودم جرأت دادم تا شانسم و امتهان کنم  با این که برای خالصی ازدست پسرعموت 

ت کنی ولی وقتی حرفی یم  مخالفدشمیتونستی وقتی ازشون دورپیشنهادم و پذیرفتی ولی 

نزدی به باور رسیدم که توهم دررابطه با من همون حسی و داری که من دارم ولی خیلی 

اگه اون جشن و برات برپا کردم برای این بود که چند سال بود  زود فهمیدم اشتباه کردم من

برعکس تو که هیچ میلی به من نداشتی هربار که  مدبرای همچین روزی برنامه ریخته بو

نگاهت میکردم تمایلم بهت بیشتر میشد بخاطر همین هیچ جوری راضی به طالق دادنت 

ین حد خوشحال ندیده بودمت توندیدی نشدم اون روز تو بیمارستان بهم گفتی هیچ وقت تا ا

چون خودت ناراحت بودی ولی روز ازدوجمون حتی ازوقتی بچه هام دنیا اومدن هم 

درسته زبونی هیچ وقت به این خوشحال تر بودم من چند سال با خیال تو و صدات سر کردم 

اگه   هت عالقه دارم میترسیدمبموضوع اشاره نکردم ولی تو عمل همیشه بهت فهموندم که 

شی ولی انگار اشتباه کردم اون دختری که بور دازی و ازم دبه زبون بیارم بیشتر دستم بن

تو خونه زن من یا دوستم نبود وقتی اون و  دیدی حتی پشت سرم تا دم دراون ویال اومدی

ه اعتراضی نمیکنی هیچ فکر دیدی و حرفی نزدی تصورم این بود اون و میشناسی ک

به بیراهه رفته باشی بلند شد بچه ها رو که خوابیده بودند برداشت نمیکردم راجع به من 

یکی مثل توروداشتم که وقتی من توتخت گذاشت و کنارم نشست دستام و گرفت و گفت:

نمیرفتم سراغ یکی مثل آنا اون نه یکی دیگه هیچ وقت این کارو نمیکردم چون واقعا" 

نگفتی راجع به من چی فکر میکنی چرا دوست داشتم  چرا یه بار اعتراض نکردی چرا بهم 

ان آدم و بهم تو خودت ریختی و هرروز فاصله ات و باهام بیشتر کردی این فکر  رو

غروری که حتی حاضر نشدی میریزه چرا خودت و داغون کردی آخه دختر توچرا اینقدر م
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راجع به همچین چیزی حرف بزنی توحتی حاضر شدی ازبچه هات بگذری ولی حاضر 

بوسه ای یه بار غرورلعنتیت   و بشکنی و دررابطه با این موضوع حرفی بزنی نشدی 

یکرد گفت: آنا زن سامیار عزیزمن  زد همانطور که با حلقه ام بازی م روجفت دستام

ه پشت سرم اومدی باید توچطور تونستی این فکر و بکنی که اون ...... همون روزی ک

فکر کردم خودت فهمیدی اون کی بوده و من م وقتی دیدم هیچی نگفتی دمیزباهات حرف 

برای چی همراهش رفتم فکر کردم میفهمی حاال که سامیار اومده اون جا  من و آنا برای 

چی به اون جا رفتیم وای رخساره  چطور همچین چیزی و تحمل کردی و دم نزدی 

با این ناکه  من  سه روز و به سختی تحمل کردم تو چطور دوسال دصورش برام خیلی درت

موضوع کنار اومدی هرچند تو هیچ حسی به من نداری  ولی هرچی باشه شوهرت که 

ولی انگار برای تو اصال" مهم حساب میشدم زنا هم رو این موضوع خیلی تعصب دارن 

 نبوده 

تن به جدایی نمیدادم اگه دیدی سکوت  مخیس اشکم و بهش دوختم و گفتم: اگه نداشت چشمای

تصورم این وادار به زندگی بشی که تمایلی بهش نداری  ه نمیخواستمد ککردم صرف این بو

بود وقتی رفتی سراغ اون یعنی دلت با من و زندگیت نیست منم سعی کردم به روی خودم 

هیچ فکر نمیکردم  که تو نیارم تا حداقل کنار اون  بتونی به چیزی که میخوای برسی 

و گفت: حاال که میدونی چه حسی بهت دارم چی ........لبخندی زد و سرم و به سینه چسباند 

 ازم اسرار داری ازهم جدا بشیم ب ده چییه اشتباه بو حاال که فهمیدی تمام اون چیزا

 نه کامی نه  تصور جدا بودن ازتو برام ازهرچیزی سخت تره–

 پس چرا راضی شدی این کارو بکنی-

دی که میلی بهش نداری ولی حاال یه بار گفتم چون نمیخواستم وادار شی به زندگی ادامه ب-

لحظه اولی که دیدمت  حس  بزار یه اعترافی هم من کنم درست ازهموندیگه فرق میکنه 

 دبو وازهمون اول که وارد سالن شدم چشمم دنبال ت خاصی بهت پیدا کردم توجشن رضا 

وقتی پیشنهاد رقص دادی نه برای خالصی ازدست شهاب  فکر میکنم خودتم متوجه شدی

ا تو باشم خودمم نمیدونم چرا یدفعه بلکه  به این دلیل بود که تو اون جمع تمایل داشتم  فقط ب

که این حس و تجربه میکردم من دررابطه با شایسته  داینقدر تغییر کردم ولی اولین باری بو

میترسیدم حسم به تو روز به روز بیشتر بشه  نظرم مثبت بود  شاید دلیلشم این بود که

م  بهش گفتم جوابم مثبته تا هرچه زودتر دازرفتار توهم چیزی مبنی برعالقه حس نکرده بو

تکلیفم با دلم روشن بشه ولی وقتی فهمیدم با تو چکار کرده دلم میخواست هرجوری شده 
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شاید اگه  ن جواب رد بود کارش و تالفی کنم تنها راهیم که میتونست بهش صدمه بزنه همو

پدرم نظرم و دررابطه با تو نمیدونست هیچ وقت سرازدواج ما دوتا با هم پافشاری نمیکرد  

 بهم چشم دوخت و گفت: یعنی پدرت میدونست

دند یه روز ونا نظرمن و دررابطه با تو خواستار شهم پدرم هم پدرتو روز جشن رضا ا آره-

ی برموافقتم به پدرت دادم ولی با اون اتفاقی که افتاد همه قبل از رفتن به شمال جوابم و مبن

ال بشن هیچ کدوم یچیز بهم ریخت هرچی ازپدرت و پدرم خواستند بخاطر توهم شده بی خ

   و هم که خودت درجریانی دیگه قبول نکردند بقیش

 نگفت پس تو به خواستگاری من جواب مثبت داده بودی پس چرا هیچ وقت پدرم این و بهم-

لت بده خودم این  بهت بگم  ولی هیچ وقت نتونستم یعنی چون باهاش شرط کرده بودم مه-

 شرایطش پیش نیومد 

خوب هنوزم دیر نشده عزیزم امروز همون روزه شرایطشم محیاست حاال چی حاضری –

اش میچسباندم گفتم: با کمال میل  دوباره زنم بشی خندیدم و همانطور که سرم و به سینه

 اعالم میکنم. موافقتم و
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