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رکن چهره اشه. اون  نیباتریز اهشیکه چشمان س  هییبایرمان : نورا تنها دختر مغرور و سرسخت و ز ی خالصه
درس  تیگذره نورا با جد  یخودش و برادر و مادرش م یامورات زندگ  یاز دست داده و به سخت  یپدرشو در بچگ

 نیخواد بهش برسه در ح یکه م  رهدا یزندگ یتو یکنه تا بتونه پزشک بشه اون هدف بزرگ  یخونه.و کار م یم
که ناخواسته   یو عشق یپول یمادرش ب یماریکنه ب  یدست و پنجه نرم م یادیاون به هدفش با مشکالت ز  دنیرس

 دیعاشق شدن نداره... با  یبرا یکه اون اصال وقت  یذاره در حال یم یبد یو اونو تو تنگنا رهیگ  یسر راهش قرار م
که   نیجانسوز و آتش یبه هدف بزرگش و عشق دنیتونه از پس رس یم ایآ  مینیو بب میمغرور همراه بش یبا نورا

 رو شکار کنه ؟ زپایغزال ت  نیتونه ا یمغرور م یتهران یعل  ریام  ای؟ آ ادیشه بر ب یگرفتارش م

خاص و بکر بود. پس از  یجانیدم سرشار از شور هکردم. وجو  یم یرو را ط ادهیآرام و مطمئن طول پ  یقدم ها با
بزرگش. دانشگاه  یدرها ی. درست روبه روستادمیبودم . ا دهیام رس  نهیرید یوقفه به آرزو یمدت ها کارو تالش ب

؛ انگار که بابا جانم از آن باال  یزییپا زیدل انگ بحص کیابر بود.   یشد.صاف و ب دهیآسمان کش  یتهران! نگام به سو
 :لب نجوا کردم ریبر لبام نشست و ز یزد.لبخند یو بهم لبخند م دید یمرا م

 ! اونم دانشگاه تهران  یقبول شم ؛ پزشک یکه تو دوست داشت  یبابا جونم باالخره تونستم همون رشته ا ــ

از عالم خودم   ینیترمز ماش ی....با صدایو هم بودکاش ت  یآمد. ا  رونیام ب  نهیاز س  یاز لبام محو شد و آه  لبخند
 ادهیپ نیشاد و خندان داشت از ماش یارغوان که با چهره ا  دنینگام به آن سو رفت. با د اریاخت  یآمدم و ب  رونیب
در سمت راننده هم باز  نیبه ماش دنمیشدم. هم زمان با رس ناو روا   یکرد و به سو  یشد ، لبخند باز با لبام آشت یم

سالم کرد. لبخندم پر رنگ تر  ییبه من فرصت بدهد با خوش رو نکهیشد و بدون ا ادهیبرادر ارغوان پ ایشد و ارش
 :شد و گفتم

 .ریصبحتون بخ ایسالم آقا ارش ــ

 :گفت  یزود مرا در آغوش گرفت و با لحن شاد ارغوان

لحظه بخوابم. آرام او را از خودم جدا  هی یتا صبح از استرس نتونستم حت شبیدارم. د جانیه یلینورا خ یوا ــ
 :کردم و گفتم

 ؟یکن  کاریچرا مگه قراره امروز چ ــ

 :گفت  ییرنگش شد و با ترشرو یپهن و عسل یابروها  همانیم یاخم

 .تو یذوق یچقدر ب ــ

در هم فرو  شتریارغوان که ب  یاخم ها  یبراشد  یمحرک نیخنده را به لبان من دعوت کرد وا ایخنده ى ارش یصدا
 :گفت  یرفت . با لحن معترض

؛  میهمه سال رفاقت زد و باهم دانشگاه قبول شد نیبعد ا ؟یعنی یاحساس  یزدم؟ انقدر تو ب یحرف خنده دار ــ
 دشیمف دیدلخور شده . زود بغلش کردم و صورت سف یحساب دمینداره؟ د جانیدانشکده، ه هیرشته ،  هیاونم 

 :و عذرخواهانه گفتم دمیرا بوس

 ! دمیداره. منم تا صبح تخت گرفتم خواب جانیبشم ، معلومه که ه ظتیاحساسات غل  نیمن قربون ا یاله  ــ
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بهم زد که باعث  یجمله ى آخرم باز در هم گره خورد و تنه ا دنیکه کم کم از هم باز شده بود ، با شن  شیابروها
 رتونیداخل د نیداد گفت: بهتره زودتر بر یم هیکه به آن تک  یرا باز کرد و در حال شنیدر ماش ایخنده ام شد .ارش

رفع اشکاالت  یبرا میوقتش بود یمزاحم وقت و ب رغوانشه. نگام به سمتش روانه شد . سه ماهه تمام من و ا یم
 :بر لبام نقش بست و رو به او گفتم نیریش یکردم . تبسم  یاز او م  یتشکر درست و حساب کی دی. بایدرس

در حق ما  نیلطف کرد یلیهم ممنون و هم شرمنده. خ میمدت که همش مزاحم شما بود نیبابت ا ایآقا ارش  ــ
 . شه یاروم م  کمیبتونم جبران کنم براتون وجدانم 

از   ابانیعرض خ  یابه پهن یزد . لبان خوش فرمش به لبخند یسبزش که هم رنگ چشمان ارغوان بود برق چشمان
 :هم باز شد

 جبران نیداد .بهتر جهیخوشحالم که نت یلیبود. خ فهیبود انجام وظ یخانم هر چ نیدار اریاخت  ــ

 .نمیب یدر م نیا  یجلو نجایکه االن شما دوتا رو ا  نهیمن هم یبرا

حس قشنگ در قلبم جوانه  هیروم.  یآمد که از کجا دارم به کجا م  ادمیاراده سمت در دانشگاه رفت و باز   یب نگام
 :گفت  ایو رو به ارش دیزد. ارغوان دستم را گرفت و کش

 .میرس یدر مورد جبران هم بعد با هم به توافق م یداداش میممنون که رسوند ــ

 :نگاه من سر خورد و گفت یرو ایارش  نگاه

 یبرد و به طرز قشنگ شیشانیچشمک حواله ى چشمان من کرد و دست راستش را کنار پ کیاون که حتما....   ــ
 :حرکت داد

 .فعال با اجازه ــ

 رشیبه سمت در آرزوها. با هم از ز دیاو را نگاه کنم . مرا چرخاند و به دنبال خود کش  شتریاجازه نداد ب  ارغوان
آن هم تهران! در خاندان کم   یمان. دانشگاه پزشکشق القمر کردن نیواسه ا میذوق مرگ شد یو کل میگذشت
 میو خنده باالخره توانست یده باشم. با شوخیپد نیبود. که من نورا تنها توانسته بودم ا دهیپد کیما  تیجمع

شاگرد زرنگ و خرخوان  شهی. از آنجا که من همیکالس بزرگ با حداقل صد تا صندل  کی. میکن  دایکالسمان را پ
 یصندل فیرد نیاول  یبودم؛ رو دهیخر یمناسب یلیخ متیبه ق یحراج کینوام را که در  یمشک فیک  عیبودم ، سر

 .دمیخند زیها گذاشتم و زود نشستم. کفر ارغوان درآمد و من ر

 :به من زد و غرغر کنان گفت یغره ا  چشم

 ؟ینیتو دهن استاد بش نجایا  یایب یبذار دیها ، با نجاستیا  یکمه کم صد تا صندل  یعنی ــ

دوخته بود ور رفتم  متیپارچه ارزان ق کیبا  مینوام که مامان برا یجابه جا شدم و با گوشه ى مقنعه ى مشک یکم
 :و گفتم

. تو اگه رمیمگه؟ من دوست دارم موقع درس دادن چشمم تو دهن استاد باشه تا خوب مطلب رو بگ هیچ ــ
 .نیبش گهید یجا هیبرو  یناراحت
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 : نشست میپرت کرد و پهلو میکنار  یصندل یاش را رو  یمارک دار قهوه ا فیحرص ک با

تونم جدا ازت باشم ،توام  یکه نم  فی. حیش یتا راض یاز الف تا اون ى آخر رو از دهن استاد بقاپ  دیبله شما با -
 ! تو سرمن یکوبون  یم یه یدیفهم نویا

 :دمیخند شیرو به

 ؟یزن یو انقدر غر م یکن  ینم یرویپس چرا از اون اول مثل بچه آدم پ یخب حاال تو که آخرش ور دل خودم -

 :نگاش چپ چپ شد و گفت باز

 :گم شد  یزیجذاب و دل انگ یصدا انیخنده ام در م یصدا دم؟یتو روت باز خند ــ

 ینگاه انیو نگام در م دی! سرم ناخداگاه به سمت صدا چرخ یترم مان نی! چه شود اییبه به چه لعبت ها ــ
 یاغواگرانه بر لباش نشست. چهره ا  یشد و لبخند لیپرپشتش به سمت باال متما یقفل شد.ابروها یخاکستر

 شیکنم ساعت ها برا  یسمت شانه کرده بود که فکر م کیو حالت دارش را به  ی. موها مشکلیو اص یکامال شرق
.زمان و  ستادیاز حرکت ا  یلحظه ا یبم برابود. قل نیدلنش اریوقت گذاشته باشد . چهره اش آفتاب سوخته و بس

زد، باز برگشتم  میکه ارغوان به پهلو  یبه همان حالت ماندم که با سقلمه ا قهیدانم چند دق یمکان را گم کردم . نم
 :دیروح نوازش باز به گوشم رس ی. صدادمینورا تنها. نگام را دزد یعواق یایدن ا،یدن نیبه ا

 م؟ینیجلو بش فیرد نیهم یموافق یمان ــ

 : گفت  شیاز تعجب در صدا  یی، با رگه ها نمیهمراهش که فرصت نداشتم خوب چهره اش را بب مرد

 شده حاال؟ یآخر، چ  یها فیرد یرفت یم شهیتو که هم ــ

 : گفت  بایز یصدا

 یاب مسوال جو  گهیچرا د یهست.حاال تو که کشته مرده ى جلو نشستن بود یقشنگ یخبرا هیجلو ملوها  نیــا
 ؟یکن

 رتیضربان قلبم باال رفت. از ح لیدل ینشست. ب میکنار  یبلند آمد و صاف رو صندل یقدم ها با

که معلومه صدتا   ییپسرها نیپسر اونم از ا هی دنیدانستم چه کار کنم. چه مرگته نورا؟ تو ، نورا تنها با د ینم
حرفا  نیقلبت به تاالپ و تولوپ افتاد؟ جمع کن خودتو دختر ! تو اصال قد ا ینجوریدوست دختر تو بساطشونه ا

وجدانم کار خودش را کرد و مرا با خودش کشان  م؟. روشنه نورا خانیکارا رو ندار  نیوقت ا ی! اگرم باشیستین
از کارو تالش و   . پریرنگ و لعاب چی. بدون هیبود و خاکستر اهیمن س یکه برا  ییایآورد.دن  یواقع یایکشان به دن

 :گفت  کمیاز فاصله نزد  بایز ی. صدایپشتوانه ا چیه یب

 .بایز یسالم عرض شد خانم ها ــ

 : لب گفتم ریاعتنا به او به سمت ارغوان برگشتم و ز  یبه چهره ام نشاندم و ب یاخم

 !پررو ــچه
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 بایز یبود قدم رنجه کرد و رفت کنار صاحب صدا ستادهیا  مانیخان که هنوز مثل مجسمه ى ابوالهول جلو یمان
 : زد گفت یکه خنده در آن موج م  یینشست. با صدا

 ! خان یرعلیام  یشد عیخوشم اومد ضا ــ

شناور  دیدر آن شد طنتیرنگ براقش که ش یآمد . به آن چشمان خاکستر  یبود. بهش م یرعلیاسمش ام  پس
را بدهد چون استاد وارد کالس شد و همهمه ى دانشجوها خود  یمان نکرد تا جواب دایپ یخان فرصت یرعلیبود.ام

 ابیخود شروع به حضور و غ یعرف. با وجودش معذب بودم. استاد بعد از م دیکوتاه رس  یبه خود به زمزمه ها
 نی. اولرا بشنوم یرعلیام  زیر یداد تا زمزمه ها یاجازه را م  نیکه از آن متنفر بودم .سکوت کالس به من ا  یکرد. کار

 . که از او در ذهنم نقش بست وقاحت بود  یتصور

را  یرعلیکه نامم را خواند .دستم را باال بردم و گفتم حاضر. بالفاصله اسم ام  دیاستاد به گوشم رس  یصدا
 :گفت  یزیآم  طنتی... او با لحن ش یتهران یرعلیخواند.ام

 !معرف حضور هستم استاد ــ

 : . لبان استاد هم به خنده از هم باز شد و گفتدندیباالتر بودند خند یترم ها ایکه گو  انیاز دانشجو  یجمع

 !که شما رو نشناسه  هیالبته ک  ــ

 یتصور نفس راحت نیبود و قرار نبود حضورش را در همه ى کالس ها تحمل کنم. از ا ییاو هم سال باال  پس
 : گوشم گفت  ری. آهسته زدمیکش

 ! ه، تک ادی یبهت م تیلیفام ــ

نگام کرد.  رهیرا باال داد و خ شیابرو  کی. طانشیش یو باز نگام فرو رفت در نگاه خاکستر دیبه به جانبش چرخ سرم
حس و  نیقرار کرد.ا یوارد قلبم شد که باز آن را ب میسرم را برگرداندم. چون انگار نگاهش مستق یحرف چیه یب

را کردم تا حضورش را فراموش کنم و به دهن  شمگذشت.تمام تال  یم ینا آ شنا بود.لحظات به کند میحال برا
برخاست من بودم. به سرعت خودم را به درکالس رساندم و از آن خارج  شیکه از صندل  ینفر نیاستاد زل زدم. اول

 .آرام به صورت گر گرفته ام نواختم  یا  دهیفرستادم و کش رونیشدم. نفسم را به شدت ب

 یزندگ هی مایمامان و ن یتا برا یو دکتر بش یکه درس بخون  یخب؟ تو اومد الیخ یده؟ بنورا نورا تو چت ش ــ
 !،بفهم یوقت ندار ی. تو واسه عشق و عاشقرهی. تا روح بابا آروم بگ یراحت بساز

 قهیتمرکز کنم...چند دق دیتمرکز کنم با دیچند لحظه بستم. با یو چشام را برا دمیکش  یقیعم  نفس

 :زد و گفت یقیو هم زمان چشام را گشودم. نگام باز در نگاش نشست. لبخند عم دمیکش  یند. نفس بل گذشت

 هی یتوانستم حت یشد .نم یم دهی. ضربان قلبم به وضوح شننییپا ختیر ی! دلم هریدوستداشتن اهیچشم س ــ
خورد . لبخند  یبود که مثل خوره داشت ذهنم را م یسوال نیلحظه چشم ازش بردارم واقعا امروز چه مرگم شده ؟ ا

خان رفت. من  یزد و پشت بهم کرد و با دوستش جناب مان یکرد.چشمک  یم ییبر لباش خودنما یخاص و جذاب
 : و گفت میزد به بازو یکیو  دیرس نوایبودم. باز ارغوان بود که به داد منه ب ستادهیا  میاما هنوز مسخ شده سرجا
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به چشام  یقلبم را سوزاند. دست یآمد که بدجور  رونیام ب  نهیآه از س  هیامروز خانم شما؟   یکن  یم ریکجا س  یه ــ
 : و گفتم دمیکش

 .جام ارغوان نیهم ــ

 :بهم کرد و گفت یقی. نگاه دقیسمت کالس بعد میقرار گرفت و با هم رفت کنارم

ارغوان   فیتلنگر الزمم بود و چقدر ظر نی! آهان ،انگار ا ندهیامروز خانم دکتر آ  یمن که شک دارم .بدجور مشکوک ــ
 که خانم  نجایبهش اشاره کرد .من آمدم ا

 ! نورا یدکتر بش دیقرار همان لحظه با خودم گذاشتم. عاشق شدن ممنوع. تو فقط با هینه عاشق.  دکتربشم

**** 

. رونیساعتم کردم و نفسم را فوت کردم ببه  یرفتم. نگاه ابانیشدم و به آن سمت خ ادهیعجله از اتوبوس پ  با
نشستم. چندتا پرونده قطور آنجا نشسته بودند  زمیبودم. داخل شرکت رفتم و پشت م دهیخداروشکر به موقع رس

بود که  یکردم به حساب و کتاب. چند ماه  عشان را باز کردم و شرو یکیفوت وقت  ی. بدندیکش  یو انتظارم را م
به پول داشتم  ازیدانشگاه ن یها نهیهز یعالمه دنگ و فنگ. برا  کیده بودم .آن هم با آور   ریشرکت کار گ نیدر ا

مخارجم باشد. با  یتوانست جوابگو یگرفت ، نم  یم یسندگیکه از کارخانه ر  ریبا آن حقوق بخور و نم یو مامان گل
. تازه اورمیخودم را در ب اش کرده بودم که کار کنم تا حداقل مخارج  یو خواهش و التماس راض دهزار جور ترفن

چه ؟ هر چند از انصاف  یعنی یندار دیفهم یدوره و زمانه چه م نیجوان شانزده ساله آن هم تو ا کیهم بود.  ماین
بود. بعد از فوت بابا  ریاجتناب ناپذ  کهداشت   یمخارج هیباز  یآرام ومهربان و بادرک بود ول  مایداداش ن مینگذر

.هم مامانم تک  مینداشت یآن چنان  شی. قوم و خویمامان گل فینح یافتاد رو شونه ها  یجانم زحمت بار زندگ
 شیام تنها شده بود. چون مامان و باباش چند سال پ  یفرزند بود هم بابام. حاالم که باباجانم رفته بود مامان گل

. کس و کارش بابا جانم کس و کار شده بود  یب یتصادف جانشان را از دست داده بودند. رسما مامان گل کیدر 
دنگ حواسم  شی. افکار درهم و برهمم را سرو سامان دادم و شمای. حاالم فقط من مانده بودم و نمایبود و من و ن

کارم   دیوقت بروم شرکت با مهیشده بود چهارروز در هفته آن ن یشرکت راض سیرا به پرونده ها دادم. حاال که رئ
با وجود راه دورش از خانه و رفت  یدادم. حت یکار خوب را از دست نم  نیتا ادادم.  ینقص انجام م یرا خوب و ب

 ! منه ، نورا تنها یواقع یایو دن یزندگ نیبا اتوبوس و مترو. بله ، ا یطوالن یو آمدها

**** 

خانه خاموش بود و فقط چراغ  یرا در قفل چرخاندم و وارد خانه شدم. چراغ ها دیاز ده گذشته بود که کل  ساعت
 یکلنگ  یمیخانه قد کیشد ؛ دهیکوچکمان قرار داشت ،روشن بود. نگا م به اطرافم کش  اطیآشپزخانه که گوشه ى ح

خب  یداد. ول یم لی، تمام خانه ى مارا تشک اطیگوشه ح  یکوچک ، آشپزخانه شش متر  یراهرو کیبا دو اتاق و 
گفته ى   نی. امیبه صاحبخانه بپرداز ینجوم یها هیکرا  میج مجبور نبودحداقلش مال خودمان بود و برج به بر

 یوارهایو کوچک با د یخانه کلنگ نیمان نگه دارد که داشتن هم یخواست راض یشکل م نیبود که به ا یمامان گل
است. انقدر خسته بودم که نا نداشتم خودم را به   ادینقطه شهر،از سرمان هم ز نیتر نییدر پا ختنیدرحال فرور

 ینگاه اطشیآرام به سمت آشپزخانه رفتم. از پنجره ى کوچک رو به ح  یبرسانم.با قدم ها اطیحوض کوچک کنج ح
 انیدر م یسبز کوکوچک شام نشسته خوابش برده بود . چند عدد کو   یکنار سفره   یبه داخل انداختم.مامان گل
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از   دشیسف یدستش بود و موها شیخاک کربال حی. تسب دیکش  یا درون سفره به رخ من مخود ر  نیمالم یظرف
باباجانم  یاست که وقت  ادمی دم؟یشده بود که من نفهم دیانقدر سف  یک  یمامان گل یبود. موها انینما یروسر ریز

 زمانی. باباجانم که رفت انگار همه چدیپر رونیام ب  نهیاز س  یزد.آه یبرق م یاهیاز س  یمامان گل یزنده بود موها
 دمیرا کش میسرم بود برداشتم. کش مو یچانه ام بردم و مقنعه را که از صبح کله سحر رو ریرا با خود برد. دست ز

است و نگه   اهیبلند و س میشد.موها یپوست سرم جار یرو نیریش یافتادم. درد  میو با دو دست به جان موها
بعد لبخند  ی. ول یکوتاه مثل کرنل  یلیمدل خ کیشوم کوتاهشان کنم  یوسوسه م یسخت.هر از چند گاه شیارد 

رنگ شبم بود  ینشست. باباجانم عاشق موها یلباش م یرو میکه موقع شانه کردن موها  دیآ  یم ادمیباباجانم به 
بسته اش  هنیپ یشده.عطر دست ها نمباباجا ادگاریموها تنها  نیوقت نگذاشت کوتاهشان کنم. حاال ا چیو ه

 یام .صدا  یمامان گل یموها جا مانده.وارد آشپزخانه شدم و کنار سفره نشستم. درست روبه رو نیا  یهنوز رو
اش مشکل داشت و باز هم در کارخانه   هیبود. ر ضیمر یکرد.مامان گل  یاش خر خر م  نهینفسهاش بلند بود و س

چهره  همانیم یدیاز ذهنم گذشت. اخم شد  یرعلیام  یچشمان خاکستر ریتصو یلحظه ا یکرد. برا  یکار م  ینساج
مامان  دیبا یبهش فکر کن یمسلم و زنده که روبه روت نشسته حق ندار لیدل نیى خسته ام شد.نورا خانم به هم

به خودش  نمیانگار متوجه نگاه سنگ  ی! مامان گل نهی.هدفت اینجات بد یرو از کار کردن تو اون کارخونه لعنت یگل
بله ،درست  دم؟یصورتش پر از چروک شده بود که من نفهم یپر چروکش را از هم گشود.ک یها پلک یشد که ال

 : شاد گفتم یو با لحن دمیپاش شیبه رو یکه باباجانم رفت.تبسم  یاز زمان

 : زد گفت یکه در صدا و چشماش موج م  یبا دلواپس یمامان گل ؟یدیخواب نجایا  یسالم خانم خانما چرا گرفت ــ

 ؟یموقع شب کجا بود نینگرانت شدم مادر، تا ا ــ

 : کردم و گفتم  یتصنع یاخم

 یخشک شده بود کندم و مقدار گریکه د  یاز نان بربر  یمادر من! و در همان حال تکه ا گهیکجا بودم؟ سرکار د  ــ
انم شد اما خوره ى ج یلحظه ا دیآمد از غروب دستم را نشسته ام . ترد  ادمیگذاشتم .   شیرا رو یکوکو سبز

 :آن لقمه را به دهان ببرم و با لذت آن نان خشک را بجوم  نکهیا  یشد برا یهیتوج یو خستگ یگرسنگ

 .ام حرف نداره  یدستپخت مامان گل شهیشده مثل هم ییهووووم چه کوکو ــ

 : به دستام کرد و گفت ینگاه یگل  مامان

 : تمآماده کردم و گف  یگرینشسته؟ لقمه ى د یبا دست و رو ــ

 .شورم یگشنمه بعد م  الیخ یب ــ

آب را   وانیکنم .ل  یشانه خال خشیو توب حیتوض ریتوانم از ز یگفت که نم  یداشت بهم م یى مامان گل رهیخ نگاه
 :طاق شد و گفت یو همان زمان طاقت مامان گل دمیکردم و الجرعه سر کش  کیبه لبام نزد

خونه نورا ؟ موافق  ادیوقت شب ب نیکه ا  هی.کدوم دختر یو االن برگشت رونیب یاز صبح کله سحر از خونه رفت  ــ
درس ات رو  یخوا یم یخونه پس ک یدیموقع رس نیا  یمادر. وقت یافت  ی. از پا م ستمیکار کردنت نبوده و ن

 : بستم یلحظه ا ی! چشام را برا یسخت نی؟ اونم رشته ى به ا یبخون



 

 
8 

 . نباش زایچ نیخونم . تو نگران ا یرو تو اون دو روز مدرس هام  کارمیدوروز در هفته ب ـــ

 من چه یو برف یبارون ی؟ شبا یکن  کاریچ یخوا یزمستون م ی. فردایبه درس هات برس میریگ -

سر شهر؟ لقمه ى آخر  نیا  یو سرکه بجوشه تا تو از اون سر شهر برس ریدلم مثل س دی. چقدر با زمیتو سرم بر یخاک
رنگ چشمام را از او به ارث برده بودم  قی.دق یرا فرو کردن در نگاه شب رنگ مامان گل ممیرا فرو دادم و نگاه مستق

روز  کیدادم. حرف  یم صلهیبحث را ف نیامشب ا  نید همیرا. با یپرپشت مشک ی. همان چشم ها و همان ابروها
 یماند که سر بحث با مامان گل ینم یباق میبرا یاعصاب  گرید یهمه دوندگ نیو دو روز که نبود. من هر شب بعداز ا

 : گفتم  یجد یداغان ترش کنم. با لحن

راه...من  نیدونم ؟ نه مادر من فکر همه جاشو کردم و پا گذاشتم تو ا یخودم نم یرو که گفت یینایا  یکن  یفکر م ــ
. اگه نرم امیمجبورم که بر ب یعنی. امیتونم از پس خودم برب ی. مستمین دهیآفتاب مهتاب ند  یدختر نازک نارنج

ده ؟ تازه دانشگاه من هم اضافه شده  یدن خرج هر سه نفرمون رو م یها بهت م یکه اون لعنت  یسرکار چندرغاز
 خودتم اضافه یها دارو ها نیخرج کنه مخارج خونه و قبض ها تازه به همه ا شتریداره ب ازیجوونه ن گهید مای. ن

حداقل تو آرامش  مایتونم ، بذار کمکت کنم . بذار ن یشه مادر من !حاال که م یشه ؟ نم یم نیفکر کن ب کمیکن . 
 رونیبراق شد و دو قطره اشک از نهان خونه چشماش ب یمامان گل یرو بکنه . چشما شیرو بخونه و زندگ شدرس

 نیانقدر سرد و سخت باهاش حرف بزنم نداشتم . وگرنه هر شب ا  نکهیجز ا یچاره ا ی. دلم آتش گرفت . ول ختیر
 : بود و خش داشت یا  هیبساط ما بود . صداش گر

.  یبسوز شیآت  نیبه ا یرو ندارم که بچه هام رو اداره کنم . تو هم مجبور ییتوانا نیدونم که ا یدونم ، م یم ــ
 دمینگار به قلبم چنگ انداخت . خودم را از کنار سفره کشا  یکیاوالدش نکنه .   یرو شرمنده  یپدر و مادر چیخدا ه

 : کنارش . سرش را بغل کردم و گفتم

 . حرفا رو دل نورا رو خون نکن نینگو ا ییدشمنت شرمنده باشه . تو تاج سرما ینگو مامان گل ــ

که بابا جانم   یبودم درست از وقت ختهی. سالها بود که اشک نر زمیخواستم اشک بر یسوخت اما نم یم چشام
 **** .داد یاجازه را بهم نم  نیبود. غرورم ا دهیکس از آن موقع اشکم را ند  چیرفت .ه

 یوقتا با تاکس یشه نورا. حداقل گاه یبرات خسته کننده م یلیکه خ  ینطوریا  ؟یای یچرا هر روز با اتوبوس م ــ
 کردم و گفتم  لیبه سمتش متما یگفت. سرم را کم  میرفت یکه با هم به سمت کالس م  یرا ارغوان در حال نی.ا ایب

: 

 .ستمیخونه ى بابام ن یمن عادت دارم ارغوان خانم مثل شما ته تغار ــ

 : زد و گفت یلبخند

 ! یکرده ى بابات که هست  زیدختر بزرگه و عز ــ

دانست  یال رفاقت هنوز نمارغوان بعد چهار س  نکهیزل زدم .ا یشد به روبه روم و به نقطه ى نا معلوم دهیکش  نگام
از اوضاع   زیچ چیآدرس خانه ام را نداشت و ه  نکهیکه نبود ، بود؟ خب البته به اضافه ا  یباباجانم رفته بدجنس

 قتیمغرور بودم که نتوانستم از همان روز اول حق انقدردر رفاقت نبود ، بود؟   بیکه فر  نیدانست . ا ینم میزندگ
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را نامم را در  یهنوز ذات پاک و مهربانش را نشناخته بودم . به اصرار خودم مامان گل. آن موقع میرا به ارغوان بگو
 کیداشتم در  ازیبه هدفم ن دنیو رس لیادامه تحص  ی. برایدوندگ یشهر نوشت آن هم با کل یدر باال یرستانیدب
خسته کننده با مترو و اتوبوس هم نتوانست در آن سن و سال مرا  یخوب درس بخوانم . رفت و آمدها رستانیدب

 یرا برا شیشکل گرفت. او تمام زار و زندگ انمانیم یقیعم  یکار باز دارد.آنجا با ارغوان آشنا شدم و دوست  نیاز ا
که   ریسخت گ یبرادر دارم و مادر کیکه   دانست یرا م نیبود و در عوض از من فقط هم ختهیر رهیدا یمن رو

نبود و  یو کنجکاو ریمدرسه داشته باشم و بس! انصافا هم ارغوان آدم گ ریغ  یدوست ندارد با دوستانم رابطه ا
 دایچه کنم که شد یافزود، ول  یبر شدت عذاب وجدانم م یگه گدار  نیکرد و ا  یرا باور م میصادقانه دروغ ها

 : خارج شد میناخداگاه از گلو میغرورم بودم. صدا  بندیپا

حرف  نیسختم!خب ا یگه من دختر روزا  ی! م ارهیبار ب یباباجانم دوست نداره منو نازک نارنج یالبته که هستم ول -
گفت . ارغوان کنار در کالس   یباباجانم بهم م شهیبود که هم یحرف نیتوان گفت آنقدرها هم دروغ نبود. ا یم

 : و گفت ستادیا  یلحظه ا

 یتونم دو روز اتوبوس سوار ینم یآسونم .منو بکش  ینورا ! من که دختر روزا یحوصله و جون دار یلیخ یوا ــ
 : که زود جمعش کردم و گفتم  ندیلبام بنش یرفت رو یم یکنم.لبخند تلخ

 .خانم لوس گهیفرق منو توئه د نیا  ــ

 یم و رو. پشت سرش وارد کالس شددیپر رونیام ب  نهیاز س  یکرد و وارد کالس شد.آه  همانمیم یغره ا  چشم
بهم کرد و چشم غره ى  یزد، نگاه یاز دانشجوها حرف م  یکینشستم. ارغوان که داشت با  یخال یصندل نیاول
از دخترها ِاشغال شده بود. که حاال   یکیتوسط  میکنار  یرا برگرداندم. خدارا شکر صندل میو رو دمیزد . خند یگرید

 : وار لبخند زدم و گفتم کیزد. من هم اتومات یداشت بهم لبخند م

 .سالم من نورا تنهام ــ

 : دستش را به طرفم دراز کرد و گفت عیحرکت من باشد سر نیکه منتظر ا  انگار

 قیگودال عم  هی، مثل  اههیس یلیرنگش خ یدار یخوشگل یخوشحالم. چه چشا تیی.از آشنا یفاطمه موسو ــ
 .مونه یم

 : شتم . دستش را فشردم و گفتماظهار نظر در مورد چشمام عادت دا  به

اش را به صورتش   یو لبه ى چادر مشک دیخند می! به شوخ یگودال غرق نش  نیفاطمه جون بپا تو ا یلطف دار ــ
 : کرد و گفت  کینزد

 نم؟یتونم تو همه کالس ها کنارت بش یازت خوشم اومده ! م  یلیخ ــ

 : خدا خواسته قبول کردم و گفتم از

 : که ارغوان به دستم زد باعث شد به طرفش برگردم  یشم !ضربه ا یالبته خوشحالم م  ــ

 : نورا خانم؟ به طرف فاطمه سر چرخاندم و گفتم یکن  ینم یمعرف ــ
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 : فاطمه جون ، ارغوان ! سرم دوباره رفت طرف ارغوان و ادامه دادم ــ

 !ارغوان ، فاطمه جون  ــ

. با آمدن استاد و شروع درس  دیچیخنده در کالس پ ینده شان گرفت و صداام خ  یاز نحوه ى معرف  جفتشان
. رفتم آن سمت رونیکردم و زدم ب  یکالس به سرعت خداحافظ  انی! بعداز پایرعلیاز نبود ام  دمیکش  ینفس راحت

 شهیهمکردم و چترم را که   فمیکرد.دست در ک  دنیشروع به بار ی. باران نم نمستادمیو منتظر اتوبوس ا ابانیخ
ترمز کرد. چتر را باالتر گرفتم تا بتوانم  میپا ریز یرنگ دیسف یای. به محض باز کردنش پرشدمیکش  رونیهمراهم بود ب

 لیبه طرفم متما یزد و کم یکننده ا  رانیدلم باز به تاالپ و تولوپ افتاد. لبخند و یرعلیام  دنی. با دنمیراننده را بب
 : فتشد و گ

سپردم.  یقلبم را به دست فراموش یرسونمت.از لحن گستاخش کفرم درآمد. صدا یباال م ای! ب اهیسالم چشم س ــ
 : با پرخاش گفتم

پدال گاز فشرد و  یرا رو شیبرجا گذاشت . پا ریخنده اش مرا مات و متح کیشل یبرو عمه ات رو برسون! صدا ــ
 : زد ادیشد فر یاز جا کنده م  نیدر همان حال که ماش

 !یش دهیبمون که موش آب کش نجایاپس انقدر   ــ

شد .پسره ى گستاخ  یمنفجر م تیبدنم داشت از حرص و عصبان یبه سرعت ازم دور شد. تمام سلولها نشیماش
که باعث شد   دمیکوب  نیرا به زم میزدمش. با حرص پا یکتک مفصل م  کیتوانستم  ی. دوست داشتم م حیو وق

ن زمان بود که خشمم به اوج خود یبپاشد در ا میپارچه ا یشلوار مشک یجمع شده بود به رو ابانیکه کنار خ  یآب
 : لب بلند گفتم ری. زدیرس

 ! نیرسم ، حاال بب یبه حسابت م ی، لعنت یلعنت ــ

***** 

 یکردم.با عجله   یگذشته بود. کم کم داشتم به برنامه ى فشرده ام عادت م  یلیهفته از آغاز سال تحص کی
نبود.  یشدم و با سرعت پا تند کردم به طرف در ساختمان دانشگاه. از ارغوان خبر ادهیس پام از اتوبو  یشگیهم

از کالس عقبم انداخته بود. به طرف   یحساب راتوبوسیربع تاخ کیبه ساعتم کردم و آه از نهادم بلند شد.  ینگاه
 یم رونیام ب  نهیاز س  دهیبر دهی. ضربان قلبم تند بود و نفسم برستادمیپشت در ا یکالس مورد نظر رفتم. لحظه ا

 یا  قهیدق یذوقم خورد که برا یآن چنان تو  یکالس خال  دنیبه درزدم و آن را آهسته گشودم. با د ی. ضربه ادیپر
 جی. گ دمی.اشتباه آمده بودم؟ سرم را بلند کردم و شماره ى کالس را د ستادمیا  یکالس خال  یشاهمان جا به تما

 : گفت  یگوش نواز  یبودم که صدا ستادهیا  میو منگ سرجا

 ! یومدیدرسته اشتباه ن ــ

رنگ خوش دوختش  یشلوار خاکستر بیدستش داخل ج کیبود.  ستادهی.درست پشت سرم ا دمیسرعت چرخ به
بود که  دهیپوش دیسف یکرد.نگام باال آمد. بلوز مردانه   یم ییخودنما یچرم مشک فیک  کی گرشیو دست د ودی

 :گفت  یرا باال داد و با لبخند شیابرو  کیزده بود .هاش را تا  نیآست
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 : گذشتم گفتم  یکه از کنارش م  یام را درهم گره کردم و درحال  یپرپشت مشک یابروها  ی! به تند؟یدیپسند ــ

 ! یچه از خود راض ــ

 :دو صداش متعاقب آن به گوشم خورد یچیراهرو پ یخال یخنده اش در فضا یصدا

 یبهت نگفت که کالس روزا قتیشف قی. رفیخانم تنها ، که تنها موند ستیکالس از اون طرف ن  ــ

 : دمی.با همان اخم پرسستادیکرد و روبه روم ا  یمنتقل شده؟ برگشتم طرفش .چند قدم فاصله را ط دوشنبه

 ! د؟یشماره کالس جد ــ

چشمام  ی رهیرنگ براقش خ یبه موهاش زد. درهمان حال نگاه خاکستر یآورد و چنگ  رونیب بشیرا از ج دستش
 : شد

 جوابتو بدم ؟ دیکه چرا با  اریب لیدل هی -

پر شده از کاروکارو کار.  میکنم .زندگ  یبا او باز یآمد کم  یداشت؟ آن هم با من؟ نورا تنها؟ خب بدم نم یباز الیخ
 : و گفتم ستمیبه او نگر رهیخ

 . نگو یدوسندار ــ

. دوباره برگشتم تا بروم از واحد آموزش بپرسم شماره کالس دینگا ش را دزد یلحظه ا یام جا خورد. برا  رهینگاه خ از
بودم .صداش باز  دهیرا به جان خر شیو متلک ها رهیخ ینگاه ها یچند است .درتمام طول هفته به اندازه ى کاف

 :به گوشم خورد

 : گذشتم گفتم  یو در همان حال که از کنارش م دمیرخطبقه باال شماره هفده . چ ــ

 گفت  زیخنده اش بلند شد و ر یچون باز صدا ا،یخوشش آمد گو می! از حاضرجوابینداشت که جوابمو بد یلیدل ــ

: 

 ! حاضرجواب یدوشتداشتن اهیچشم س ــ

 : که دوباره گفت  دمیرا شن شی.برنگشتم و به راهم ادامه دادم . صدا نهینفسم حبس شد در س باز

 ! یاسم صدام کن  نیشم به ا ی؛ خوشحال م میرعلیام  ــ

 متعجب گفتم یلباش جا خوش کرده بود . با لحن یو به عقب برگشتم . خنده رو ستادمیزده ا رتیاش ح  ییپررو از

: 

 رانگرشیرا در نگام فرو کرد و و با لبخند و شینگاه خاکستر یرعلی؟! ام یش یم یانقدر زود خودمون  شهیهم ــ
 : گفت

 : . و بعد آهسته تر ادامه داد ستمین فاتیاصوال اهل تشر  ــ
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بهم دست  ی. از لحنش تنم مور مور شد و حس بد یباهام راحت باش یتون یدوست دارم راحت باشم .تو هم م ــ
 یم ینیقلبم سنگ ینگاش رو ینیپله ها رساندم .سنگ جوابش را بدهم پا تند کردم و خودم را به نکهیداد. بدون ا

رنگ و رو  راندازیز کیمان . یفسقل اطیح بهرا کشاند  مایمن و ن یآفتاب  یکرد . ****** جمعه همان هفته هوا
مجنون جوان بود. بابا جانم چند هفته قبل از رفتنش آن  دیب کیکه   اطیتنها درخت تو ح ریز میرفته پهن کرد

ام را   هیخواندم.تک یدرس م اطیاز صبح تا شب در ح  یمن وقت یبان باشد برا هیسا نکهیا  دیراکاشته بود به ام
 دهیدراز کش میکه روبه رو  مایسنگ هاش از هزار جا ترک برداشته بود.نگام را دادم به ن که  یسنگ واریدادم به د

 ییکرد.رنگ موها و چشماش به باباجان رفته بود .خرما  یم ییمحبوبش در دستاش خودنما یاضیو کتاب ر بود
که   یزی. چودصورتش را پوشانده ب شتریب یو درشت جوان زیر یبود و جوش ها دیروشن. پوستش مثل من سف

 : را بشکنم نمانایکرد.هوس سربه سر گذاشتنش وادارم کرد که سکوت م  یم یرا عصبان مایبه حد مرگ ن

 ؟یزن یپماد که گرفتم برات رو مگه نم نیاز قبل شده ها ! ا  شتریب یلیجوشهات خ ماین ــ

 :اش را به من دوخت  یآورد و نگاه برزخ  رونیکتاب ب  یکه سرش را از تو  دینکش هیثان  به

 : دمیخند زیمن؟ ر یبه جوشا یداد ریتو باز گ -

 ! ینگفت یجوشا ممکنه جاش بمونه ها ! گفته باشم . بعد نگ نیا  ؟یبده انقدر به فکرتم داداش ــ

و  دمیکش  یکوتاه  غیبرداشت سمتم .ج زینشسته در آمد و خ مهیبه حالت ن مایخالص را زده بودم که ن ریت گرید
 : اضافه کردم

و در  دیبود کشزده  یبافت خوشکل میصبح برا یموهام را که مامان گل ومده؟ین یحاال؟ بهت خوب یکن  یرم م ــچرا
 : دستانش نگه داشت و با حرص گفت انیم

 ..از االن رو مخ راه نرو لطفا یمونده خانم دکتر بش یلیحاال خ ــ

 یباال انداختم و با لحن حرص درآر ی.شانه ا واریزدم به د هیرا به زور از دستاش خارج کردم و دوباره تک موهام
 : گفتم

نکن . صالح  یخوا یگوش کن، م  یخوا یکنم .حاال م  یور ادآیرو  زایچ نیکه ا  نهیى من به عنوان پزشک ا فهیوظ ــ
 .خسروان دانند شیمملکت خو

 : بود که دو سال از او بزرگ تر بودم نیا  یآمد. فقط شانس بزرگم در زندگ  یخونش در نم یزد یرا کارد م ماین

خش دار برادر  یاون صدا  یمن فدا ینا . الهبده به او ریگ  یرو جوشام حساسم ه یدون یکشمت نورا تو م  یم -
 : و گفتم دمیپرپشتش کش یموها انیم یدست ییدلجو یکوچولوم بشوم .نه دلخورش کردم .برا

 !از همه سره  میخوشکلت بشم که با اونا هم داداش ینکن من قربون اون جوشا هیحاال گر ــ

 : یبه موهاش زد. نگاش کامال کالفه بود و حالت چهره اش عصب یو چنگ دیکش  رونیدستام ب ریرا از ز سرش

 بهش ور رفته بودما نهیتو آ یام شده؟ از صبح کل  چارهیب یاز دست تو نورا حاال نوبت موها  یوا -
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 یبه توق ینداره، تو هم تا تق یکه گرفتم اصال موندگار  دیژل جد  نیبمونه. ا یشکل نیکه دو ساعت هم  یذار ینم
 : گفتم  انهیصلح جو یمن ! با لحن یخوره چنگ بنداز تو موها یم

دست  یکه وقت  رمیگ  یساعته م 24 یژل با موندگار  هی. چه حساس شده بچه ام خودم برات  میبابا ، تسل میتسل ــ
 ! اندازم تو موهات ککت هم نگزه  یم

 : اش گرفت و گفت  خنده

 : براش چرخاندم و گفتم یبله ؟ چشم هیدر هر صورت چنگ زدن به قوت خودش باق یعنی ــ

. چه دمیخفه در گلوش را آزاد کند . من هم با او خند یمفرح منه ! لحنم باعث شد خنده  یها یجز سرگرم نیا  ــ
نگاه جفتمان را به سمت خود  یمامان گل ی.صدا دیچیپ یخانه م نیخنده مان هنوز در ا یخوب بود که صدا

 :کشاند

 .ار حاضرهناه نیایبچه ها ب -

بود  نیا  ماین یو دستش را به طرفم دراز کرد. دست در دستش نهادم و بلند شدم. خوب دیمثل برق از جا جه ماین
پلو  ایلوب ی. مامان گلمینشست مانیشد. دور سفره کوچک اما با صفا یناراحت نم میها یوقت از شوخ چیکه ه

 یرا بفهمد.من ول نیا  یمامان گل نگذاشتوقت  چیما هدوست نداشت . ا مایمورد عالقه من . ن یپخته بود.غذا
پلو دلم براش سوخت. نگاش  ایموقع خوردن لوب مایدانستم . خودم کشف کرده بودم . از حاالت چهره ى ن یم

 :بر لبانش کشاند و گفت یچهره اش درهم رفت اما زود لبخند یکردم .لحظه ا

 .تو زحمت یروز استراحتت رو افتاد هی یدستت درد نکنه مامان گل ــ

 : ذوق زده گفت یو تودار .مامان گل دهیبود. فهم یجوان نیشانزده ساله ى من همچ یمای؛ داداش ن بله

 .به تنتون ینوش جونتون. گوشت بشه اله نیبخور زمینکردم عز یکار  ــ

 لیکرد. نام  یرا نظاره م مایحرکات ن یچشم ریزشدم. نگام  زیلبر ایقاشق را به دهانم بردم و از طعم و عطر لوب نیاول
از خاطرم   ایعطر و طعم لوب  گریداد. دلم گرفت. د یگذاشت در دهانش و با آب فرو م  یپلو م ایقاشق قاشق لوب

 نیبمونه .من ا یطور نیذارم وضع هم یکن نم  حملت گهیمدت د هیگلم فقط   یرفت و غم در دلم نشست. داداش
دم  ی. قول میبخور یدلت خواست رو بتون یکه هر وقت هر چ  ارمی یکنم.اونقدر پول در م  یرو عوض م یزندگ

 ...ادیاون روز حتما م  یبهت داداش

******* 

کرد.روز دوشنبه بود.   یم ییبر لباش خودنما زیآم  طنتیلبخند ش کینشسته بود و  میشد. درست به رو ینم باورم
جناب  نیا  ایگو  یساعت تو دانشکده باشد. ول نیکردم تا ا  یفکر نم روز شلوغ و سخت. هیمثل همه دوشنبه ها 

کرده بود آمده   یکه استاد معرف  یکتاب  عهمطال یشد.برا یخان هر جا من بودم مثل جن بوداده ظاهر م یرعلیام
 نهیهز یادیلباس ز یبرج برا نی. ااهیارغوان را فرستاده بودم دنبال نخود س  یبودم کتابخانه دانشکده. به بهانه ا

مطلب را  نینداشتم بگذارم ارغوان ا میهم تصم چیدر بساطم نمانده بود که کتاب را بخرم. ه یکرده بودم و آه
نشسته.  یچوب یصندل یرو میتازه متوجه او شدم که درست روبه رو نجایحضورم در ا قیدقا نیربفهمد. حاال آخ
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زل زده به من.  یبیو با نگاه عج یدسته صندل یودستش را گذاشته ر کیو  گرشید یرا گذاشته رو پا شیپا کی
که   گرید بیعج  حس کی. استرس و تیدر آمد. حرص و عصبان انیدرآن واحد چند احساس گوناگون درونم به قل

دنبک  رهیخودش دا یکرد. ضربان قلبم هم که داشت برا  یم یلیو یلیجناب بدجور در قلبم ق نیا  دنیها با د یتازگ
بهم  نکهیرا جمع کردم و قبل از ا لمیآمد. زود وسا  میبلند شد و به سو شیاز جا  د،یام را که د  رهیزد. نگاه خ یم

قدم هاش در آن سکوت  یرا کج کرد و دنبالم روان شد.صدا رشیمس همبرسد بلند شدم و به طرف در رفتم. او 
 :گفت  نشیدلنش یو با صدا دی. وارد راهرو که شدم به من رسدیرس یکتابخانه واضح به گوش م  بیعج

 .یپا خسته نباش زیسالم غزال ت ــ

 : گفتم  یشد و به تند دهیبه سمتش کش نگام

 ؟یدار یهم دست از سر من بر نم نجایا  ــ

من  یانداخت ول  یبتهوون راه م یسمفون دنشیکرد. کفرم باال آمد. هر چقدرم دلم با د  یباال انداخت و نچ ابرو
شانه ام جابه جا کرد  یرا رو فمی. دستم بند کردیبگ یدادم مرا به باز ینورا تنها بودم شهره بودم به غرورم. اجازه نم

 : چشمانش یو چشام زوم کرد تو

 ! ستین یغزال شکار شدن  نیا  یپهن کن گهید یجا هیبهتره تورت رو -

 : شد یآرامش بخش بر لباش جار  یلبخند

 ! من تخصصم رام کردنه غزاله شک نکن -

بودم. موهام را فرستادم  داکردهیکه بهش پ  یبیحس عج نیبودم با ا چارهیکند و من چقدر ب  یخواست باهام باز یم
 : زدم و گفتم یمقنعه و پوزخند صدا دار ریز

 : دمو نگاش کر  ستادمیا  اریاخت  یمن هم ب ستادیا  ی! لحظه ا ینیخوابشو بب نکهیمگه ا ــ

تا رامت نکنم دست از سرت  ،یرو بشناس یرعلیکنم .هنوز مونده تا ام  یرامت م اه،یدختر چشم س نیصبر کن و بب -
 ! دارم یبر نم

 : گفتم  ییو با پررو اوردمین کم

 ! شه یموفق م یک  نمی! بب ادیص یپس تمام تالشت رو بکن آقا ــ

 : اش و گفت  نهیس یاشاره اش را گذاشت رو  انگشت

 : مهمانش کردم یگری! پوزخند دریمن وال غ ــ

. هوا میدیآمد. به محوطه دانشکده رس  یباطله. باز به راه افتادم اوهم مانند جوجه اردک زشت دنبالم م الشمیخ-
آمد ؛ تا   یآوردم و اتوبوس به موقع م  یبه ساعتم کردم از هفت گذشته بود.اگرشانس م یشده بود. نگاه کیتار

 : که گفت  دمیبودم. صداش را شن ساعت ده خانه
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من سرشب بود .آن هم سرشبه  یساعت برا نی. پوزخندم شدت گرفت. اروقتهیرسونمت غزال ، د یمن م ایب ــ
 : بُل گرفت و دوباره گفت یرعلیبر خودم بلرزم و ام یکه آمد باعث شد لحظه ا  ی.سوز سردزییپا

 ! میر ینگران نباش ، دنبال عمه خانم هم م ــ

گوش نوازش به مانند   یتمام کلمه جذاب بود و صدا یبه معن یپسر چشم خاکستر نیچرا خنده ام گرفت. ا دروغ
 : دمیچرخ شیمانست. به سو یم یقیموس

 تونم برم . شما برو به داد یدنبال عمه خانمت بهتره من خودم راهو بلدم م یپس همون بر -

 .خانم و خواهر و مادر خودت برس عمه

. اخم کردم و او اینداشت گو رتیبشر غ نیگذاشت.ا  یاز هم باز شد و مرا مبهوت بر جا  نیریش یبه خنده ا لبهاش
 : گفت

 .گذره  یبهت خوش م یلیخ یازت ! با من باش  ادی ی. خوشم میحاضر به جواب یلیخ شییخدا ــ

 ی. با لحن کاملن خشندیکش  لحظه تمام وجودم به مانند کوه آتشفشان زبانه کی. در ریفرصتو از خودت نگ نیا
 : گفتم

مثل خودت االف و  یکیکنم. برو دنبال   یتره هم خورد نم یمثل تو حت ییآدما  ی! من برا یچه از خود راض ــ
در چشماش به وقوع  یاز با تو بودن خرذوق شه ! رعد و برق  یرو بهش بده که حساب ییفرصت طال نی، ا کاربگردیب
 یاز دور شدم. نورا نورا من به تو چ  رعتو به س دیبگو یگرید زیبود. نگذاشتم چ تشیعصبان  یایکه گو  وستیپ

 شهیر یحس لعنت نیا  دی. با یزن ی؟ فقط به فکر شکاره.البدم دو روز بعد شکار دلشو م یکرد  یک  ریبگم؟ دلت رو گ
ا بهش برسم. اتوبوس ت دمیدو ابانیکن بشه هر چه زودتر بهتر.از شانسم اتوبوس همان لحظه آمد و من از عرض خ

 ستادهیا  یرعلیام  دمیو د ابانیرا محکم گرفتم و در همان حال نگام افتاد به آن طرف خ لهیمنداشت  یخال یصندل
.  ستادمیجانانه پشت در خانه کوچکمان ا یاتوبوس سوار  کیکند . بعد از   یمرا بدرقه م مشیو با نگاه مستق

برق اول کوچه قرار  غچرا  ریت کیروان بود.  انشیاز م  کیبار یجو کیکم عرضمان رفت که   ینگام سمت کوچه 
شد.  یم نیالمپ تام  نیو نور تمام کوچه مان از هم یبود. تنها روشن زانیبهش آو 100چراغ المپ کیداشت که 

 امی یوقت شب که م نیبا سنگ بزنن بشکوننش من اون وقت ا یاز فکرم گذشت اگه بچه ها موقع باز  یلحظه ا
 یهمه ى وجودم را گرفت اما زود به خودم آمدم و پوزخند ینگراناز   یموج ؟یکیتو تار زمیبه سرم بر یاکخونه چه خ

 : چرخاندم به خود ِ وجودم گفتم یرا در قفل م دیکه کل  یبه افکار آشفته ام زدم. در همان حال

 !یسرکوچه رو هم بخور که غصه ى المپ  تیزندگ یبلبشو نیفقط کمه تو ا نتی؟ هم یقبل واقعه گرفت یعزا  ــ

دفعه ماندگار شد. به  نیکه ا  دیرا بر وجودم پاش یباز موج نگران یبلند مامان گل یسرفه ها یرا که بستم صدا در
 : دمیسرعت خودم را به آ شپزخانه رساندم و دلواپس پرس

موجود در آشپزخانه  نتیداده بود به تنها کاب هیو تک ییظرف شو نکیس رینشسته بود ز یشده؟ مامان گل یچ ــ
شد حدس زد در  یمانده بود م یباق شیکه برا  یرفته بود اما از ته رنگ شیدراز رنگ و رو انیسال یمان که ط
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کرد و   یکردم و کنارش نشستم به شدت سرفه م  یرا ط نمانیبوده است. چند قدم فاصله ب یآب  میروزگاران قد
 از چشمان شب زده اش روان بود.زخم  اشک بر اثر سرفه  یزد. قطره ها یم یرنگش به کبود

افتاد.   مایو نگران ن یدادم نگام به نگاه اشک یکه آرام پشتش را ماساژ م  یدوتا که نبود. در حال یکی میزندگ یها
 دمی. دوباره پرسزدیبر یکرد که قاشق قاشق به حلق مامان گل  یاش را م  یدستش بود و داشت تمام سع یآب  وانیل

: 

 : دیکش  یبه من کرد و پوف بلند یینگاه گذرا ما؟یشده ن یــچ

 یشه چه برسه به مامان گل یم ضیآدم سالم هم بره مر  یتو اون کارخونه ى لعنت ،یبشه آبج یخواست یم یــچ
بر جسته  شتریمشهود بود و رگ گردنش هر لحظه ب یصورتش به خوب یهاش ناراحته .تاسف در تمام اجزا هیکه ر

نگه داشته بود بنوشد.  شیجلو ماین هک  یآب  وانیاز ل  یآرام تر شد و توانست کم  یگل  مامان یشد. سرفه ها یم
 : قد طال ارزشمندش را پاک کردم و گفتم یبود کنار زدم و اشک ها ختهیصورتش ر یرا که رو یمامان گل یموها

من از  یول دیکش  یقیتکان داد و نفس عم نییسرش را به سمت پا ؟یمامان گل یمن قربونت برم بهتر شد یاله  ــ
 ینشسته بود ،کم یبه مامان گل دهیچسب بایکه تا االن چهار زانو و تقر  مای.ن دمیماساژ پشتش اش دست نکش

 یاش خارج شد. من اگر نم  نهیاز س  قیعم  یانداخت و آه  نیینشست سرش را پا نیزم یعقب رفت و راحت تر رو
 یخوردم ،م ینم واریجرز د یکند که به درد ال  یفکر م یچتازه پشت لب سبز شده ام االن به  یکه داداش  دمیفهم

 :بلند شد شیخوردم؟ چند لحظه بعد صدا

 نیلقمه نون سگ دو بزن هیکنم و شما دوتا از صبح تا شب واسه   یمن راحت زندگ نکهیخسته شدم از ا گهید ــ
 نی. به خدا، جون جفتتون اگه اجازه بدیعار  یخونه ام و خودمو زدم به ب نیمن مرد ا ی.شرمنده ام. ناسالمت

 . نیکن  یکنم تا شما دوتا راحت تر زندگ  یم رزنم. کا یدرس و دانشگاه رو م دیرم دنبال کار و ق یفردا م نیازهم

 : گفتم  یبه هم گره خورد و با لحن تند عیسر ابروهام

رنگش باال  یی. چشمان خرمامایپره ن تمیمن ندها؛ من االن ظرف لیشرو ور تحو ی! نصف شبیکن  یم خودیب ــشما
 : آمد و صاف نگاه مرا نشانه گرفت

که براش سمه   ینکنم و مامان گل یکار  چیمن که سالمم ه ؟یزن یحرفا رو م نیو ا ینیب یرو نم یوضع مامان گل ــ
من  یکن  یکر مکار تو اون خرابشده صبح تا شب اونجا جون بکنه و شب تا صبح از زور سرفه بالشتشو گاز بزنه ؟ ف

رو کردم طرفش ،دستش را  دمیرا که شن یگل  اماننفس بلند م یفهمم؟ صدا یرو نم زایچ نیاونقدر بچه ام که ا
 : اوردمیشازده نذارم ،اما من طاقت ن نیو سربه سر ا رمیشانه ى من که آرام بگ یگذاشت رو

 لیچرت و پرت گفتنا .ترک تحص نیا  دهیازت بع  یفهم ی.از قضا چون م یفهم یو نم ینگفت شما بچه ا یکس  ــ
در و  یشهر درندشت و ب نیدن تو ا یم ینوجوون شونزده ساله چه کار هیبه  یکنیفکر م ؟یکن  کاریچ یبر یکن
 یاریسر از پارک ها در ب دیبا اینوع شغله ! نیهترب نایشاگرد گاراژ . تازه ا ای یمغازه ها بش یپادو یبر دیبا ای کر؟یپ

و پوست پوست  اهیدستش انقدر س ی،از ک یمامان گل فید. شانه ام فشرده شد توسط دست نحموا یساق یو بش
القلب بود   قیرق یآرام به آن وارد کردم . مامان گل  یدستش و فشار ی؟ دستم را گذاشتم رو دمیشده که من نفهم

 : اضافه کردم  میحرف ها روی. پندیرا بچ یجوانک صورت جوش نیُدم ا منمثل  توانستیو نم
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.منم اندازه تو  میرو ندار یکس  گهیو بجز همد می! هر سه مون تو فشار یفهمم که در فشار یبرادر خوبم ، م ــ
دندون رو جگر بذار  گهید کمی؛  میندار نیجز ا یفعال چاره ا یخواد اصال کار کنه . ول یام . دلم نم  ینگران مامام گل

کنم . تو هم به   دایکار بهتر پ  هیتونم  یشه م یبهتر م ضاع؛اون وقت او تانمارسیتا سه درسم رو بخونم و برم ب
کنن هم درس   یاز دانشجوها هم کار م  یلیوقت. خ مهیکار ن  هیسر  یبر یتون یم ؛یش یدانشگاه قبول م یسالمت

 گهیکار در خور شان خودت .مرد خونه ى ما ، فقط چند سال د  هی! یدانشجو شد نکهیفقط به شرط ا یخونن ،ول یم
رو  یزندگ نیدم ا یشه ؛ به جفتتون قول م یعوض م  مونیمونه . زندگ ینم یباق یجور نیهم یچی، ه کنتحمل  

راحت تر! به شرفم  یبهتر. زندگ یها هیچند محله باالتر، با همسا میر یم میکن  یخونه رو عوض م نیبدم . ا رییتغ
آورد و اشک   یبه حنجره ام فشار م ف.بغض داشت از همه طر  نیصبر کن گهید یکنم . فقط کم  یکارو م  نیا  قسم

.  ختیُشر ُشر ر عیدم مشکش بود و سر یول ینبودم . اشک مامان گ هیمن اهل گر یزد به چشام ول یم شترین
 : گرفته از سرفه اش به گوشم خورد  یصدا

 : سوزن بزرگ فرو رفت تو گلوم زود بغلش کردم هیبچه هامم .  یحد شرمنده  نیخدا منو بکشه که تا ا ــ

قول  یبرامون بمون دی؟ با یکس  یاز ب  میکن  کاریچ میتیما دو تا بچه  یتو نباش ینگو مامان گل ینطوریتو رو خدا ا ــ
مرد  یبا نگاه اشکشد . نگام  لیاش به هق هق تبد  هیو گر دیگرمش مرا در آغوش کش  یاالن ! دستا  نیبده هم

من . دستم را به طرفش دراز کردم و او  یوگلوش منتقل شد به گل  نیکوچک خانه مان مماس شد و بغض سنگ
آغوش سه نفره که   کی.  دیبه آغوش کش تشیچتر حما ریمهربانش ما را ز یسمت ما و با دستها دیخودش را کش

 یو باباجانم رفته . ول ضهیمر ی،مامان گل میشد . بله درسته که ما پول ندار میزندگ یلحظه ها نیاز لذت بخش تر
من شد .  یقوت قلب تنها و خسته  نی. ا میواسه هم جانمان را هم بده میو حاضر میرا دار گریما سه نفر همد

 یایدن نیدر ا زهایچ نیبا ارزشتر میبرا دیبار یکه در آغوشم بودند و چشماشان م  یدوستداشتن زیدو تا عز نیا
 . داشتم زیبزرگ بودند . آنها را داشتم ؛ پس همه چ

**** . 

 یبودم. به زحمت چترم را بستم و وارد شرکت شدم. بابا ول زاریب یباران ی. از روزهادیبار یوقفه م یو ب دیشد باران
 : گرفت گفت  یکه چتر را از من م  یآمد. در حال  میو به سو دیمرا د مانیآ بدارچ

 .یتو خودت رو خشک کن سرمانخور ایکه بابا جان ب  یآب شد  سیخ ــ

 : زدم شیبه رو ینیریآرامبخش شد و لبخند ش  یاز حس  زیمحبتش دلم لبر از

 : از پشت سرم گفت  یبم یصدا دیبگو یزیچ یبابا ول نکهی، چشم . قبل از ا یشما بابا ول یمهربون یمن فدا ــ

 .خانم تنها نیراه رو بند آورد ــ

بود بدون چتر و خشکه  ستادهیشرکت پشت سرم ا سییر یبهادر ی. آقادمیجلو رفتم و چرخ یقدم دستپاچه
به چتر  یازیآمده و ن  نگیتا داخل پارک متشیگرانق  نیبا ماش سیی.البدم جناب رگریبود د یخشک. فاصله طبقات

از قسمت   یخشک کردن بعض مشغولداده بود  یکه بابا ول  یابروانم نشست و با دستمال  یرو یفینداشت. اخم ظر
 : به من کرد و دوباره گفت یا  رهینگاه خ یلباسم شدم. بهادر یها

 .به اتاقم اریاگه قربون صدقه رفتناتون تموم شد پرونده ى شرکت بها گستر رو بردار ب  ــ
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. با حرص ستیتنم ن یلباس چیکردم ه  یکرد که حس م  ینگام م ی. جور دیتمام وجودم لرز مشینگاه مستق از
 : گفتم  یکارم رفتم . در همان حال رو به بابا ول  زیو به سمت م دمیدستمال را به لباسم کش

 .یممنون بابا ول ــ

 : که اصال در باغ نبود گفت  او

 .دخترم یکه گرم ش  ارمی یداغ م یچا هیاالن برات   ــ

و درست در وسطش نشست. آه  افتیبه اعماقش دست  یزحمت چیه یقلبم را شکافت و ب یها هیدخترم ال کلمه
بود ؛  زیبود همه چ یبودم، از باباجانم که تا وقت دهیکلمه را نشن  نی. سالها بود که ادیپر رونیام ب  نهیحسرت از س

 .رفتم سییاتاق ر  متخوب هم بود.هر چند اگر کم هم بود. پرونده را برداشتم و به س

دلباز  اریکرم و بنفش بس  یبا رنگ بند ریکسب اجازه وارد اتاق شدم. اتاق بزرگ و نورگضربه به در زدم و بعد از   چند
بزرگ  یصندل یرو سییاش قرار داشت که جناب ر  یقد یپنجره ها یبزرگ ته اتاق درست جلو زیم کیبود.  بایو ز

بهم کرد و  یزیت گذاشتم. نگاه  شیرساندم و پرونده راجلو زشینشسته بود. خودم را به م زیو گردانش پشت م
 : بر لباش راند و گفت یلبخند مرموز

تکان دادم و او پرونده را ورق زد  یاتاق بودم. سر  نیکه در ا  یچهره ام بود وقت نفکی! اخم جز العیچه زود و سر ــ
 : که پرونده را به دستم داد گفت  یشد. هنگام ادآوریو چند نکته را 

 .یایب رتریساعت د مین یتون یم یبارون یروزا ــ

 نکهیپوشه را در بغل فشردم و بدون ا تیبود که شصتم را خبردار کرد. با جد یقلمبه شده صداش زنگ خطر محبت
 : نگاهش کنم گفتم

در را  یپا تند کردم سمت در. وقت عیندارم با اجازتون. و سر نهیزم نیدر ا یمشکل سییجناب ر ستین یازین ــ
فرستادم. نگام به سمت در  رونیام را با فشار ب  نهیادم و نفس حبس شده در سد  هیبه آن تک یلحظه ا یبستم برا

 : لب زمزمه کردم ریشد و ز دهیبسته اتاق کش

 .یلعنت کهیمرت ــ

بودم  سیینظر جناب ر ریشک االن ز یمدار بسته بود و ب نیروان شدم چون سالن مجهز به دورب زمیبه طرف م زود
فرصت نکردم به  گریبکند. تا ظهر سرم تو پرونده ها بود. د یخواست که از رفتارم برداشت اشتباه یدلم نم چیو ه

 فمیک  یمعطل یکه بدنم دادم. ب  ی. کش و قوسشدمفکر کنم.ساعت از دوازده گذشته بود که بلند  یگرید زیچ چیه
کنار در   یم را از تو جاچترشده بود.چتر  رمید یکالس داشتم و حساب  کیرا برداشتم و رفتم سمت در. ساعت 

به ساعتم  یشدم باران نم نم شد. نگاه ادهیدانشگاه .از اتوبوس که پ یبه سو شیگفتم و پ  یعل  ایبرداشتم و 
برو م اما عزمم را  قهیدق 5فاصله را بتوانم در  نیبود که ا دیبع کمیک مانده بود . به نظرم یبه  قهیدق 5کردم فقط

گذشتم و وارد محوطه شدم. اصال   ابانیتند و به حالت دو از خ یلی. خاورمیبه اجرا در برا  میتصم نیجزم کردم که ا
شد. در عالم خودم غرق  یخوب م زشد. حال دلم که خوب تر ا یگذشتم حالم خوب م  یدرها م نیکه از ا  نیهم

من  یو با قدم ها دی. قدم ها باالخره بهم رس دمیتند و پر شتاب از پشت سرم شن یقدم ها یبودم که صدا
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 یخورد تو برجکم. دلم حساب بی. عج یخاکستر یجفت گو هیباال گرفتم و نگام افتاد تو  یهماهنگ شد. چترم را کم
 : گفت  بایز ی. صدادیچیکرد و تو هم پ  یرودارآب  میابروها  یشد ول یبه حال یحال

 ! اهیسالم چشم س ــ

پاشنه سه سانت کجا به  یزنانه من با آن کفش ها یقدم ها یاو رو برگرداندم و به قدم هام سرعت دادم . ول  از
چتر من قرار گرفت . دوباره  یخودش را بهم رساند. چتر بزرگش باال د؟یرس یخان م یرعلیمردانه جناب ام یقدم ها

 : گفت

بهت  نجاینفسم گرفت دختر تا از دم اتوبوس اومدم ا ؟یستیماراتن ن یقهرمان دو انایعجله؟ تو اح  نیکجا با ا  ــ
فقط سکوته نورا ! اگه پر به پرش  شیریس یآدم ها  نجوریدک کردن ا یراه برا نینگفتم . بهتر یچیبرسم.بازهم ه

 سهیک  هیچتر را بستم و  یدر ورود ی. جلو ارهد  یورش م االتیشه و خ یم یجر شتریب یکن  یو حاضر جواب یبد
را گذاشتم رو دوشم و راه کج کردم  فمیبه دست ک سهیدر آوردم و چتر را با عجله توش گذاشتم. ک فمیاز ک  یلونینا

کلمه ى   بیتعق دمیمن بود. شا بیهمان طور درتعق یرعلیتمام. ام کیبه ساعت کردم  یگریسمت پله ها. نگاه د
 : چهارشنبه کالسمان مشترک بود. باز صداش تو گوشم رفت یروزها چوننباشد .  یدرست

 سر یی! چه بال یکه خوب حاضر به جواب بود  شیچند روز پ ؟یزبونت رو خونه جا گذاشت ــ

 : به در کالس ضربه بزنم گفتم نکهیبهش انداختم و قبل از ا یاومده غزال؟ نگاه سرد  زبونت

 که دوست نداره  هییچرخه ، االن جز وقتا یدهنم مزبون من خودکاره هر وقت دلش بخواد تو  ــ

گرفتم. نفسم را فوت کردم و چند ضربه به در   یم یاللمون  دیرا بهم فهماند که باز با نی. خنده تو صورتش ابچرخه
 یبا اجازه استاد گفتم. سرش را تکان داد و با انگشت زد به ساعت مچ هیاستاد در را باز کردم و   یزدم . با صدا

نشستم  یخال یصندل نیاول  یگفتم چشم. و زود رو  وزدم  ینبودم. لبخند یمن هم که اصال اهل عذر خواهاش. 
 ریاستاد ز  سی. تمام طول دو ساعت تدر میکنار  یخان پررو هم درست نشست رو صندل یرعلیکه از شانس بدم ام

استاد. همه ى حواسم به   یاو سر در آوردم و نه از حرف ها  یکرد. نه از حرف ها  زیو زیمگس و کیگوشم مانند 
گرفته   یشیپ نیقزو یاز سنگ پا  شیخان هم که بدجور رو یرعلیبدهد . ام ریحرکت گ نیبه ا ااستاد بود که مباد 

بلند شدم .نگاش با من باال آمد و  میرا برداشتم و از جا فمی. کدمیکش  یرفت نفس راحت رونیبود. استاد که ب
شناختم که نورا نبودم  ینم انگاه ر  نیجناب پررو تمام هدفش شکار من بود و بس. اگر من ا نیزد. ا ید جذابلبخن

 : و گفتم دمیاز حرص کش  ی،بودم؟ نفس بلند

من و بدتر از اون منو از درس  یکنار  یرو صندل ینیش یصاف م یای یدفعه ى آخرته م نیبه ظاهر محترم ، ا یآقا  ــ
 !یکن  یم زیو زیو مثل مگس دم گوشم و یانداز  یو کالس م

لحظه شوکه شد اما بعد  هی یکردم که برا  فیجمله ها را پشت سر هم براش رد یبا شتاب و لحن عتاب آلود چنان
 : گفتم  یدر هم گره خورد و به تند میخنده. ابروها ریمن زد ز یدر کمال تعجب و ناباور

 : وارش گفت وانهیخنده ى د انی! سرش را تکان داد و به زحمت در م؟یخند یم ـــ

 ! لحظه ُکپ کردم هیواقعا  یاومد  زیتم یلیرو خ کهیت نیا  ــ
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 : دیچیبود در گوشم پ ستادهیارغوان که کنارم ا  یصدا

 .میبر ایدهن به دهنش نزار نورا ب ــ

 ییجناب در پررو نیکردم. واقعا که ا  ینگاه م یرعلیه ام. من همان طور هاج و واج داشتم بدیرا گرفت و کش بازوم
 گرانیو برنده ام که در نگاش فرو رفت خنده بر لباش خشک شد. بارها از د زیو وقاحت سر آمد همه بود. نگاه ت

 یام طرف مقابل را م  یو عصب می. نگاه مستق ودبهم ثابت شده ب نیبودم که نگام سگ دارد و بارها ا دهیشن
به موهاش زد و سرش  یجا خورد. چنگ یباالخره دست از خنده اش برداشت .حس کردم حساب یعل  ری. امدیگرخان

 میرفت رونینبود. همراه ارغوان از کالس ب یگریبه حرف د ازین گریاش بود. د  یاز کالفگ  یانداخت. که حاک  نییرا پا
 : .ارغوان گفت

گفت   یم یزد.حاال چ یداشت تو گوشت حرف م زیکری! تمام طول کالس حواسم بهتون بود. هییپسره ناتو ــ
 : باال انداختم و گفتم یپسره؟ سرم را به طرفش گرداندم و شانه ا

به خودش  یچشمان ارغوان درشت شد و حالت بامزه ا دم؟یکلمه از حرفاش رو نفهم  هی یشه حت یباورت م ــ
 : گرفت

 ! نکن یشوخ ــ

 : زدم و گفتم یلبخند

به باد بره که نه  تمیثینده آبرو ح ریبار گ هینباشه ! انقدر حواسم به استاد بود که  امیخوام دن یتو م ــجون
 ! گه نه اون  یم یچ نیا  دمیفهم

 : و گفت دیبا صدا خند ارغوان

 .یپس چوب دوسر طال شد ــ

 : نگاش کردم و گفتم یرا رو دوشم جابه جا کردم. چپک فمیو ک دمیبلند کش ینفس

 !اونم ناجور  ــ

 **** .کالسمان مشترک نبود  نی. شکر خدا امیشد یکالس بعد  وارد

 سرم باال آمد و یزمخت بهادر یصدا دنیبرده بودم. با شن ادیپرونده ها بود و زمان را از  یتو سرم

کت   شهیکرد.هم  یم ییمارک اش در دست چپ اش خودنما یچرم قهو ه ا فی. کستادهیسرم ا یکه باال  دمشید
 یاش ست بود. پوزخند  یدست فیاش با ک  یقهوه ا راهنی. امروز کت و شلوارش کرم بود و پدیپوش یو شلوار م

تفاوت  نیامثال من چه؟ از ا  ییدست از آدم ها چه بود و دغدغه آدم ها نیناخواسته بر لبام نشست. دغدغه ا
 دمیام شد .دوباره صداش را شن  یشانیپ همانیقلبم گرفت و اخم ناخداگاه م یلحظه ا یها برا ضیتبع دیها وشا

 : که گفت
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ام که مامان   یساده بند مشک یمنزل؟ نگام به ساعت مچ دیبر ینم فیتموم شده خانم تنها تشر یساعت کار ــ
که از ذهنم   یبود افتاد.آه از نهادم بر آمد. به سرعت برخاستم. تنها فکر دهیخر میدانشگاه برا یقبول یبرا یگل

با چشمان قهوه  یچقدر زمان دارم. بهادر یکه اتوبوس را از دست داده ام و تا آمدن اتوبوس بعدبود   نیگذشت ا
ى  هیمحبوبم را که هد ینظر داشت. کوله ى سورمه ا ریاش ست بود، حرکات مرا ز  فیآن هم با ک  ایاش که گو  یا

 : دوشم انداختم و گفتم یتولدم بود رو یارغوان برا

 .رم یبا اجازتون من م ــ

 : دو قدم بر نداشته بودم که گفت هنوز

 .رسونمتون یم نیوقته اگه اجازه بد رید ــ

 : گفتم  یجد یطمع بود، نبود؟ برگشتم و با صورت یزنگ خطر در گوشم به صدا در آمد.اصال مگر سالم گرگ ب باز

 .ستین یازیواقعا ن یول شنهادتونیممنون از پ ــ

هم با ما فرق  شانیعطرها  ی.حت دیاز او به مشامم رس  یعطر تلخ  یبرداشتم که با من هم قدم شد. بو گرید یقدم
نبودم اما ُفرم نگاه  یبا من وارد آسانسور شد. دختر دست و پا بسته ا یداشت . حس مرگ بهم دست داد وقت

کار   نیکه به ا  فیبودم اما ح دهیمفه مصاحبهرا از همان روز  نیآزار دهنده و منظور دار بود. ا  بیجناب عج نیا
 یلی. خدارا شکر ساختمان چهار طبقه بود و خنگیرا زدم و او دکمه ى پارک کیداشتم. من دکمه ى  ازیبه شدت ن

پرتاب  رونیخودم را از آسانسور به ب بایبا اجازه گفتم و تقر کی عی. شتاب آلود و سرمیدیبه طبقه ى اول رس عیسر
 . کردم

ماه از  کیتنها  نکهیآمد با ا  یم یبود. سوز سرد دهیرا بر سر آسمان کش اهشیشده بود و شب چادر س کیتار هوا
بلند  ییکند.با قدم ها  یگذشت. سرما امسال زودتر شروع شده بود انگار که بخواهد به من دهن کج  یم زییپا

بود. کتاب  یربع زمان باق کی یدبع اتوبوسنشستم. تا آمدن   مکتین یاتوبوس رساندم و رو  ستگاهیخودم را به ا
تازه اول  نیکم داشتم. وا  یلیزمان خ میمرور درس ها یام را ازکوله خارج کردم و مشغول مطالعه شدم. برا  یدرس

که پشت فرمان   دمیرا د یبهادر رتیکتاب جدا کرد. در کمال ح  یسطرها ینگام را از رو ینیبوق ماش یترم بود .صدا
 : گفت  یبلند یزد.از همان جا با صدا یبه من لبخند م رهینشسته بود و خ دشبلن یشاس نیماش

 .دیهستم خانم تنها ! فرصت رو از دست ند شنهادمیمن هنوز رو پ ــ

 : خونسرد گفتم یاما با ظاهر  دیجوش خشمم

 .راحت تر هستم ینطوریممنون جناب ا ــ

بود.  ادمیز تیاز عصبان  یشد. دستان مشت شده ام حاکزد و به سرعت از من دور  یباال انداخت و بوق یا  شانه
 ساعت ده و دمیبه خانه رس یآقا همچنان ادامه دارد. وقت  نیزدم که داستانم با ا یحدس م دیبا

ام بدجور   چارهیبه رختخواب بروم. اما معده ى ب کسریخواست  یدر من وجود نداشت. دلم م یرمق گریبود.د مین
 نفکیجز ال یمقطع یآمد و معده دردها  یم رمیکم گ  یلیروزها فرصت غذا خوردن خ نی. ابه قار و قور افتاده بود

 صورتم بهآب سرد   یآب را باز کردم. مشت  ریبود. لب حوض رفتم و ش میزندگ
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از آشپزخانه   یمامان گل یخواندم. صدا یفردا درس م یپراندم و برا یخواب را از سرم م یجور کی دی. بادمیپاش
 : اش مرا به آن سو فرا خواند  یشگیمأمن گاه هم

 ؟یمادراومد یینورا تو ــ

 : بلند گفتم یهمان جا با صدا از

شه؟ کنار پنجره ى کوچک  یم دایپ یشکم گشنه. تو بند و بساطت خوردن هیجونم . بله اومدم با  یسالم مامان گل ــ
 :بود یفاصله هم پر از انرژ نیآشپزخانه آمد . لبخند مهربانش از ا

 ی. رفتم سمت آشپزخانه و سرکمیمنتظرت بود میکه ما هم شام نخورد  ای.زود ب زمیشه عز یم دایمعلومه که پ ــ
 :بود به ظرف شستن ،لبخند به لبام آورد ستادهیا  نکیبند بسته بود و کنار س شیکه پ  ماین دنی.د دمیکش

 ! به به مرد خونه رو باش ــ

 : و نگام کرد برگشت

و  دمیخانم . دوره و زمونه عوض شده ! جاهامون جابه جا نشده به نظرت؟ مقنعه ام را از سرم کش یسالم آبج ــ
 : به طرفش پرتاب کردم و گفتم

 ! ببند لطفا ــ

ساده ام را باز کردم و از تنمدر آوردم.  یمشک یمانتو یخنده اش خواب را به کل از سرم پراند. دکمه ها یصدا
به بدنم دادم و کنار سفره ى کوچکمان  یبود.کش و قوس یبح تا شب واقعا کار سختلباس ها از ص نیا  دنیپوش

 : نشستم و گفتم

که   یدستاش را با حوله خشک کرد و در حال مایگاو درسته رو بخورم. ن  هیتونم  یانقدر گشنمه که م  م؟یدار یچ ــ
 : کرد گفت  یبند را باز م شیپ

 .میخوشکل آب پز دار یها ینیزم بیس! به جاش  ستین یشرمنده از گاو خبر ــ

 :زد یاش به قرمز  دهیها را وسط سفره گذاشت و چهره ى چروک ینیزم بیس گیجانم د یگل  مامان

درست و  زیچ هیبراتون  رمیخورده ، حقوق که بگ گیبه ته د ریبرجه و کفگ کهینزد گهیمن قربونتون برم . د یاله  ــ
 .کنم  یدرست م یحساب

ام گرد خجالت را بر   دهیفرستادم که با حرف نسنج یچشام را بستم و به خودم دو سه تا لعنت حساب یلحظه ا یبرا
ثابت بود. با نگاش   میرو مایى ن رهیام نشاندم. چشم که گشودم نگاه خ  یصورت پر چروک و مهربان مامان گل

 : فتمداغ برداشتم و گ ینیزم بیس کی اقیبردم و با اشت شیکرد انگار. دست پ  خمیتوب

گاو رو به حال خودش بزار و   ی.آقا نهیتامیو و تیمگه چشه ؟ پر از خاص ینیزم بی!س یمامان گل یزن یحرفا م ــ
 .ابیمامان پز رو در یها ینیزم بیس نیا

 : برداشت و با خنده گفت ینیزم بیس کیاز من   تیهم به تبع ماین
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 .که برات شام شب بپزه  یداداش مهربون دار هیپزه خانم دکتر! بخور و شکر خدا کن که  مایها ن ینیزم بیس نیا  ــ

برام  ینیزم بیزدم. واقعا آن لحظه آن س یو همان طور داغ گاز دمیپاش ینیزم بیس ینمک و فلفل رو یمقدار
 یشد؟ لبخند یشد ،م یاش نم  یو گوشت حال ینیزم بیس نیغذاها را داشت. شکم گشنه فرق ب  نیذتریحکم لذ

 : نشست و گفت یلبان مامان گل یکوچک رو

 .یآروم مادر نسوز  ــ

غذا تمام   مایمن و ن یها یدو برابر شد. با خنده و شوخ میزد که اشتها یاش گاز م  ینیزم بیآن چنان به س  ماین
 دیکش  یم رونیاش ب  یومینیرا از لفاف آلوم شیکه داروها  یدر حال ی. مامان گلریامشب هم س  مانیشد و شکم ها

 : گفت

 .اهل و صالح دارم  ینداشتم و ندارم عوضش بچه ها یخدارو شکر هر چ ــ

 : دستهاش را باال برد و رو به آسمان گفت بعد

برسون منه مادر ازشون  یدون یدرجات که صالح م نیتر یشکرت .حفظشون کن و هر دوشون رو به عال ایخدا ــ
را در دلم پروراند. در دلم  دیو در دلم نشست و ام دیبهم چسب بیعج  یمامان گل ی. دعامیتر از راض ی. راضمیراض

 : گفتم

 .و خوشحاله ، شکرت یام راض  یام را دارم. مامان گل  یندارم شکرت. مامان گل یهر چ ایخدا ــ

 آن شب هم.  میجمله را در دلش گفت. جفتمان لبخند زد نیافتاد و حس کردم او هم ا  مایتو نگاه ن نگام

 .وستیو به خاطره ها پ گذشت

***** 

در  یلطافت خاص کیشود و نه سرماش.  یم تیکه نه گرماش حال  زییوسط پا یبود . از آن آفتاب ها یآفتاب  هوا
 آلوده ى  شهیهم یلطافت از هوا نیزد. که البته ا یبود موج م یکه در هوا جار  یمیمال مینس

داشت  یدوشم جابه جا کردم و رو به ارغوان که کنارم قدم برم ی. کوله ام را رودیرس یبه نظر م دیبع یکم  تهران
 : گفتم

. حق و دمیکش  قینفس عم کیبکشه. و بالفاصله  قیخواد نفس عم یدلش م یارغوان، آدم ه  یخوب یچه هوا ــ
 : و گفت دیآمد.ارغوان به حالتم خند  یم یتازه قحط یهوا یمشت شهیتهران درندشت هم نیالنصاف در ا

 .هم بزار هیهوا تموم شد. واسه بق ژنی. اکسیدیخودتو انقدر نفس اضافه کش یخب حاال ُکشت ــ

 خنده ام گرفت و گفتم ک شیشوخ از

 .ادی ینترس کم نم ــ

 : فشرد و بعد با گوشه ى مقنعه اش ور رفت نهیتو دستش را به س یجزوه ها ارغوان
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 : اوضاع چطوره نورا؟ سرم را به جانبش برگرداندم  ــ

 برگرداند . حاال در حال قدم زدن کامال چشم تو چشم هم میازمن سرش را به سو  تیاوهم به تبع  ؟یاوضاع چ  ــ

 : گفت  ی. جدمیبود

 : و عجوالنه گفتم دمیو پرسشگرش دزد قیگم . نگام را از نگاه دق  یاوضاع و احوال خودت رو م  ــ

 .خوبه خداروشکر ــ

 : بازوم گذاشت یرا رو دستش

 ! نورا منو نگاه کن ــ

 : برگشتم شیاراده باز به سو  یب

 .دمیتو ترس یکن  ینگام م ینجوری،چرا ا هیچ ــ

 : به لباش دعوت شد و گفت یلبخند

دانستم ؛اما غرورم  ینبود، م می. حق او دروغ هادیگذره مگه نه؟ قلبم از لحن نگران صداش لرز  یبهت سخت م ــ
بود ،سر  کمیو به اصطالح فابر قیشف قیارغوان که رف  یخواستم حت یها مهم و با ارزش بود. نم نیاز ا  شیبرام ب

 : اوردیدر ب میاز زندگ

 : با اصرار گفت ه؟یمنظورت چ ــ

 .، حجم کار شرکت نیسنگ یدرس ها نیگذره.ا  یداره بهت سخت م ــ

مدت الغر  نیاما تو هم  یخودت متوجه نباش دی. شاقیگذره رف  یکنه داره بهت سخت م  یثابت م  نایى ا همه
 ی. نوارا واقعا چرا؟ چرا میا  دهیچشات گود افتاده . اغلب رنگ پر ی، پا یشد

 کار کردنت هست؟  یبرا یچه اصرار ؟یکارا رو با هم انجام بد  نیهمه ى ا یخوا

سال ارغوان  4نیا  یط چوقتیداد. شوکه شده بودم. ه بیام ترت  هیهمه جانبه بر عل یحمله ا کبارهیبه  ارغوان
غارم   اریو  قی. حاال رفدیکردم هرگز هم نخواهد پرس  یبود و من در کمال حماقت فکر م دهیازم نپرس  یسوال چیه

 دهیسوالش را پرس خرهدلواپس و پر از سوال. باال یبود. با چشمان ستادهیا  میرو به رو

به اطرافم معطوف  یلحظات یبراش نداشتم. نگاه سرگردانم برا یجواب دلخواه چیه رایداد. ز یمرا آزار م نیو ا بود
 : ارغوان پرداخت. با صداش که دوباره گفت  یسوال ها یشد. و ذهنم به حالج

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینورا با تو بودم ،نم ــ

 : داشتم لرزشش را پنهان کنم گفتم یکه سع  ییاچشام دوباره با چشاش مماس شد و با صد  باالخره

 :آمد  دیدر صورتش پد یاخم  ؟؟یرو بدون زایچ نیا  یهمه وقت کنجکاو شد نیشده که تو بعد ا یچ ــ
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 منم یبگ یزیاز خودت چ  یکه توهرگز دوست نداشت  ییکنجکاو بودم اما از اون جا  شهیمن هم ــ

 یکنجکاو  ادیاگه ز  دمیترس یکردم که م  یباهات افتخار م یدوست نکردم. چون اونقدر دوست داشتم و به یاصرار
 به خودت صدمه یکنه نورا خانم. تو دار  یحاال فرق م ی. ولیباهام رو بزن یدوست دیکنم ق

چشام روز به روز آب بشه و من سرمو مثل کبک  یجلو ینطوریا  قمیتحمل کنم که رف نویتونم ا یو من نم یزن یم
شد. دست خودم  شتریو اخم ارغوان ب دیناخواسته رو لبام پر یبشم ،مفهومه؟ لبخند الشیخ یبرف و ب ریبزارم ز
 انقدر به فکرت  یکی نکهینبود. ا

 ی. با لحن شوخدیلبخند واقعا بهم چسب نیکند. ا  یکند. خوب تر از خوب م  یحالت را خوب م باشد

 : گفتم

 : تگف  یارغوان به تند  ؟یخوا یجان من انقدر خاطرمو م ــ

 .زنم یحرف م یرو ببند ! دارم باهات جد شتین ــ

 شیها یخواست تمام کنجکاو یاش را گرفته بود و م  یینها میغارم تصم  اری نیتا کالس نمانده بود و انگار ا یراه
 .تهران رفع و رجوع کند یدانشکده علوم پزشک اطیجا در ح نیحاال و هم نیسالها را هم نیا  یدر ط

 : بازوش گذاشتم و گفتم یرا رو دستم

ره.  یم شیمن داره خوب پ یبرا یباور کن همه چ یارغوان ول  یممنونتم و خوشحالم که انقدر به فکرم ایدن هی ــ
که   یهدف بزرگه. نپرس چ هیچسبه. چون واسه  یهم بهم م یسخت نیا  یگذره ،ول  یگذره ؛ م  یگم سخت نم  ینم
 یبعدا ، ول دیتونم بگم. شا ینم نمیحتما برم سرکار که ا دی.نپرس چرا با تونم بگم یتونم بگم. حداقل االن نم ینم

 دم که مراقب یحاال نه !بهتم قول م

 .ادیذارم بهم فشار ب یهستم و نم خودم

 : کردم و ادامه دادم  یرا به طرفش تکان دادم و فوت سرم

 یبود که م یجواب نیصادقانه تر نیا  یخوام بدون یرو ارضا کنم اما م تیدونم چقدر تونستم کنجکاو ینم ــ
 .تونستم بهت بدم

 : گفت  یدینگام کرد و عاقبت با نا ام رهیخ یقیدقا یبرا

مونم. و  یم یباهام حرف بزن یکه بتون  ی. منتظر اون روزهیبه قوت خودش باق می! کنجکاو قیرف یچیه بایتقر ــ
کرد،   یخودش جا باز م یرفت و در دلم برا یم شیاشت پکه ارغوان د   نطوری. ادیرس یآن روز واقعا از راه م  دیشا

 از بار دلم را سبک  یو قدر میها تمام ناگفته ها را بگو یزود نیممکن بود به هم

 . توان گفت تنها دوستم در تمام عمرم یبود که داشتم .م یدوست نیداشت؟ ارغوان بهتر یکنم. چه اشکال

جلو هم چنان ادامه داشت. فاطمه از ته  فیرد یها یصندل یبه کالس و نشستن رو دنیتا رس نمانیب سکوت
 :آمد و کنارم نشست  مانیکالس به سو
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 :پاسخ دادم یگل چطوره احوالتون؟ مانند او با لحن شاد  یسالم خانم ها ــ

 ! ایگو  یکامل دار  ی. واسه امتهان آمادگیانگار بهتر  یتو ول میسالم فاطمه جون خوب ــ

رنگ  یبود. چشماش عسل نیافتاد که واقعا دلنش  یم یگونه اش چال بامزه ا  یرو دیخند یم ی. وقتدیخند فاطمه
به آن کرد.  یآمد.جزوه را برداشت و نگاه  یداشت. چادر واقعا برازنده اش بود بهش م یبود و صورت گرد و تپل

 :بعدآن را در هوا تکان تکان داد و گفت

 .خودم موندم یخیتار میتصم نیزدم. جدا تو ا یدونم چرا مغز خر خوردم و پزشک یفهمم. من نم یازش نم  یچیه ــ

بهم زد و خودش را به طرف  یخنده ى ارغوان دلم را گرم کرد و نگام را به سمتش سراند. چشمک بامزه ا یصدا
 : من خم کرد و رو به فاطمه گفت یصندل

از حد معمول درشت   یشوکه شد. چشمان درشتش کم یلحظه ا یطمه برانشده برو انصراف بده! فا ریهنوزم د ــ
 : از پشت سرم آمد که گفت  یروح نواز یخنده ى ما را درآورد. صدا یتر شد و صدا

 ! ما هم بکن بیخنده ها نص نیاز ا  ایخدا ــ

گذاشت و خنده بر لبام خشک شد. فاطمه و ارغوان هم زمان به او نگاه کردند. من اما   یقرار یب یدوباره بنا قلبم
 جذاب را یآن چشمان خاکستر  دنینشستم. قدرت برگشتن و د میسرجا خیهمان طور س

گم عاشق شدن ممنوع! ارغوان   یشه؟ م ینم تی! چرا حرف آدم حالوونهید ری. سر دلم داد زدم که آروم بگنداشتم
 : گفت  یتندبا لحن 

 ! دو کلوم از مادر عروس ــ

 : آهسته رو به او گفت  یرعلیاعالم کرد. ام  زیاز پشت سرم حضور اور ا ن  یخنده ى جناب مان یصدا

 .خفه ــلطفا

 : شد. ارغوان برگشت و سرجاش صاف نشست. آرام گفتم یقطع نم یخنده ى مان اما

 .بهشون رو نده ،یگفت  یم یچیه دینبا ــ

 : گفت  یلحن خاص با

 .کنه  ی،دلواپسم م هیجور خاص هینگاش به تو  ارو،ی نیاز ا  ادی یخوشم نم ــ

 .کند  یخواست کنجکاو ینم تشیشخص ریزده بود و تحت تاث ییحدس ها ایغارم گو  اریکردم .   نگاش

 عیتوز انیدانشجو انیسوال م یبعد برگه ها یسکوت برقرار شد و لحظات بایحضور استاد تقر با

 : دمیکش  یقیرا از کوله خارج کردم. نفس عم میآب  کی. خودکار بشد

 یمهم تر از درس برا یچیبرگه تمرکز کن. ه نیرو فراموش کن و فقط رو ا زینورا خانم فعال همه چ ــ
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 .وجود نداره تو

ساعت بعد برگه  میسوال ها. ن یکارش را به نحو احسنت انجام داد و تمام حواسم رفت پ  شهیمثل هم وجدانم
 :گوشم گفت  ریکرد. فاطمه ز  یم حیجا اوراق را تص نیها دست استاد بود و او داشت هم

 میداشت یکرد.چقدر هول ور م  یم حیافتادم که معلممون تو کالس ورقه ها رو تص  مییدوران ابتدا ادی هوی یآخ  ــ
 ! اون موقع

 : گفتم

 : کرد و گفت  یاخم  ؟یشده فاطمه خانم. نگو که خراب کرد دیسف واریرنگت مثل گچ د ؟یاالن ندار  یعنی ــ

 االن رنگ منم مثل تو و اون مادمازل سرخ  یداشت یرو درست نگه م تیکوفت  یاون ورقه   کمیاگه   ــ

 .بود یانار

 : . ارغوان از همان فاصله رو به فاطمه گفت میدیخند زیو ارغوان ر من

افتاد به   ادمیکه از پشت سرم آمد تازه   یرعلیام  ی! صدایخانم نش سیخس نیو محتاج ا یبخون یخواست یم ــ
 :حضورش آن هم درست پشت سرم

 .میما هم بشنو نیبلندتر پچ پچ کن بایز یها یدیل ــ

 : باز جوابش را داد ارغوان

 ! جناب یترسم رو دل کن یم ــ

 اد؟ی یدر نم کشیگذاشته که جزبونش رو امروز خونه جا   قتیشما نگران رو دل کردن من نباش. رف ــ

 : ُبراق شد طرفش و گفت ارغوان

 کی! خنده ام را قورت دادم و ینبود ییجناب ! حتما در حد پاسخگو ادی یدهن به دهن نم یبا هر ک قمیرف ــ
 : به ارغوان زدم که تمامش کند. آهسته گفتم فیُسقلمه ى ظر

 : گفتم  رتیبه من رفت. با ح یره تو کالس. ارغوان چشم غره ا یشه، آبرومون م یجوابشو نده پررو م ــ

 ؟یزن یحاال چرا به من چش غره م ــ

 : با حرص گفت ارغوان

 یجرات نم گهید ی! اگه چهارتا جواب دندون شکن بهش بد یکرد  ادیکنم چون تو روشو ز  یخوب م ــ

 . انقدر شر و ور بگه  کنه

فاطمه  ی. با ُسقلمه ستین میمستق یصراط چیره ؛ به ه یبشر روش از پارو باال م نیندادم؟ ا یدون یتو از کجا م -
 : بهم کرد و گفت یمیبه سمتش برگشتم و او به طرف استاد اشاره کرد. استاد نگاه مستق
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 : و گفتم ستادمیخانم تنها؟ بلند شدم و ا ــ

 : بله استاد. برگه ام را باال آورد و گفت ــ

 : نشستم گفتم یکه م  یدر حال ؛ی. تنها نمره ى کامل کالس. دلم قنج زد از خوشحالنیرفتنمره ى کامل گ ــ

 .ممنون استاد ــ

 : برداشت و گفت یگریزد و برگه ى د یلبخند

 :دمیرا شن یرعلیام  ی. صدانینمره اختالف نفر دوم شد کیشماهم با  یتهران یآقا  ــ

 .استاد  ــبله

و زود  دمیچشمان من.. برخودم لرز یافتاد تو  مینگاش کردم. نگاش مستق یبه عقب برگشتم و لحظه ا اریاخت  یب
دردسر گذشت ،چون جناب دردسر با ما کالس نداشت. از در  یب ینشستم سر جام .دو کالس بعد خیبرگشتم و س

 : رتش بودصو نفکیاللبخند جز   شهیظاهر شد. مثل هم مانیجلو ایارش  میزد رونیدانشگاه که ب

 .ندهیآ  یسالم خانم دکترا ــ

 : کرد و گفت  زانیارغوان خودش را به او آو  یسالم کرد ول ییبا خوشرو من

 .ُمردم یم یداشتم از خستگ یچه خوب که اومد یداداش ــسالم

 : و رو به او گفتم دمیخند

 ! دختر لوس یا  ــ

 : بغلش کردو گفت بایتقر ایارش

شما رو هم  امیشدم گفتم ب یرد م ریمس نی. امروز کارم زود تموم شد، داشتم از اکهیکوچ  یآبج  یخسته نباش ــ
 : برسونم. بعد بالفاصله رو به من گفت

 : چشام و گفتم یاهینگاش فرو رفت تو س یره؟ سبز یم شیدرس ها خوب پ ــ

 .رشته ام نیمن عاشق ا هیعال  یعنیخوبه ،  ــ

 : گفت  عیسر ارغوان

 .نفر اول کالس شد. نمره ى کامل گرفتامروز   ــ

 گرفتم با  یم ستیرفتم و نمره ب یمدرسه م ینگاه باباجانم انداخت که وقت ادیمرا  ایارش  زیآم  نیتحس نگاه

موقع به لبام دعوت شد  یب یتصور لبخند نیزد. از ا یکرد، که افتخار در آن موج م  یمرا ورانداز م ینگاه نیهمچ
 : وسعت گرفت و گفت ایو لبخند لبان ارش
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 یسر از زندگ ایخواسته ى من بود که ارش نیآخر  نیرسونم. نه ، ا یمن امروز شما رو م میش نیسوار ماش میبر ــ
 . اوردیام در ب  دهیچیپ

 : را تکان دادم و گفتم سرم

خوره. ارغوان زود بازوم  یشما نم ریاصال به مس  رشیبرم شرکت و مس دیرم. امروز با یخودم م یواقعا ممنونم ول ــ
 : را گرفت و گفت

 ! شه ها یم رتی،د میرسون یاول تو رو م  اینداره ب یبیع  ــ

 .کوتاه تره  ریرم ارغوان جان. با اتوبوس مس یم ــخودم

 : رفت و در همان حال گفت نشیتوجه به تعارفات ما به سمت ماش یب ایارش

 . نیو زودتر سوارش نیپاره نکن کهیخوام شما رو برسونم ؛ پس تعارف ت یبهرحال من امروز م ــ

 : بهم زل زد و گفت ارغوان

 .شه یناراحت م امی، داداش ارش ارینه ن گهیــد

 : و گفتم رونیکه در حقم روا داشته بود، کوتاه امدم و نفسم را به شدت فوت کردم ب  ییپاس تمام لطف ها به

 .از دست تو ارغوان  ــ

 : بازوم انداخت و گفت ریاز هم باز شد و دست ز  یبه لبخند لبش

 .دوستت دارم شتریب یش یحرف گوش کن م یوقت ــ

 گره خورد و قلبم را به تپش  یجفت نگاه خاکستر کیو هم زمان نگام در  دمیروش خند به

 من در عقب را برد. او جلو نشست و نیو به سمت ماش دیتوجه مرا با خود کش ی. ارغوان بواداشت

زده بود  هی.تک افتیو او را  دیاو به اطراف چرخ  ی. هنگام سوار شدن ناخداگاه دوباره چشمام به جستجوگشودم
 ایبرق خشم بود  دیدرخش یکه ته چشماش م  یزیکرد. آن چ  یمرا نظاره م رهیو خ میمستق یو با نگاه یبه درخت

پدال گاز  یرا رو شیپا عیسر ایارغوان به خودم آمدم و زود سوار شدم. ارش  یکردم ؟ با صدا  الیخ نطوریمن ا
ام گذاشتم.   نهیس یبا نگاش ما را تا دوردست ها بدرقه کرد. دستم را رو یرعلیاز جا کنده شد و ام  نیفشرد و ماش
 ایمکن است. گوم ریحس تازه جوانه زده غ نیاز ا  ییکه رها  دمیرس یباور م نیبه ا شتریگذشت ب  یهر روز که م

 به آن بزنم رَم کرده بود و از یافسار  نکهیقلبم قبل از ا

 . بود ختهیام گر  نهیس

 ایارش  یشدم . وقت یدچار سردرد مزمن بد ایارغوان گوش سپرده بودم و تقرب  یها یبه پر چانگ ریطول مس تمام
 و در دل خدا را شکر دمیکش  یشرکت نگه داشت ، نفس آسوده ا یرا روبه رو نیماش

 : گفتم  ایى در رفت و در همان حال رو به ارش رهی. دستم به سمت دستگکردم
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 .دور شد یحساب رتونی. واقعا شرمنده شدم. مسنیممنونم که منو رسوند ــ

 : زل زد به چشمام و گفت کیبه عقب و از همان فاصله ى نزد برگشت

 .نورا خانم نیحرفشم نزن ــ

 نگام را به سمت ریبسنده کردم. مس یاجبار  ینطقم را کوتاه کرد و به لبخند مشینگاه مستقمحکم و  لحن

 : دادم و گفتم رییتخم کفتر خورده بود، تغ ایکه امروز گو  ارغوان

 : و گفت دیبر کف دستش کاشت و بعد دستش را به صورتم کش یدوستم؟ بوسه ا یندار یکار  ــ

 .خودتم باشبرو به سالمت دخترم، مراقب  ــ

جبران  یو ُغرُغرو شده بودم. برا دیباعث عذاب وجدانم شد. انقدر که در دلم در موردش پل یفقط کم ،یکم  حرکتش
 : و گفتم دمیلپش را کش

 : برام زد یو چشمک دیخند ینیریخانم خانما؟ به ش گهیچشم امر د ــ

 .باشه واسه ى بعد یبعد ــاوامر

شدم. ارغوان برام دست تکان داد و من  ادهیپ نیاز ماش  عیسر یخداحافظ کیرا در حدقه چرخاندم و با  چشمم
 یکردم و نگام به سو  یدور شد. پوف دگانمید یزد و به سرعت از جلو یبوق ایکار را تکرار کردم. ارش  نیهم هم

با  یرد ساختمان شرکت شدم . بابا ولوا وگذشتم   ابانیبودم. قدم زنان از خ دهیربع زودتر رس کیساعتم رفت. 
 : دیگل از گلش شکفت و نگاش به سمت ساعت چرخ  دنمید

مهربان. کوله  یباباول نیا  ایکرد گو  یرو لبام نشست. ساعات ورود مرا چک م ی! لبخندیدیباباجان امروز زود رس ــ
 : گذاشتم و در حال نشستن گفتم  زیم یام را رو

 : رفتم و گفتم سهیباال رفت و من از خنده ر یبابا ول یامروز دربست اومدم! ابروها  یآره بابا ول  ــ

 .از دوستان منو رسوند  یکینکردم  داینه بابا گنج پ ــ

 : من راحت شد الیبازگشت و خ یبه حالت عاد یبابا ول یابروها

 یرا گشودم که بالفاصله تلفن داخل میرو ی. پرونده ى جلوارمی یم ییبده بابا جان، االن برات چا رشیخدا خ ــ
روشن اتاقش متوجه ورودم  شهیهم توریحتما از مان یاسترس تمام وجودم را گرفت. بهادر  یلحظه ا یزنگ زد. برا

 . زنگ بخورد و من نگاش کنم انستتو  یرا برداشتم تا ابد که نم یبردم و گوش شیشده بود. دست پ

 : ر دهنده بودهم برام آزا یاز پشت گوش  یبهادر یصدا

 : امروز خانم تنها! صدام را صاف کردم و گفتم  نیآورد  فیتشر ــزود

دانستم  یبستم. م یلحظه ا یخنده اش باعث چندشم شد. چشمام را برا یشرکته؟ صدا نیبرخالف قوان نیا  ــ
 :به حس درونم ببرد یخواستم از حاالت چهره ام پ یکند. نم  ینگاه م تورشیحاال دارد مرا از درون مان نیهم
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 ؟یدونست یم نوی! ا یحاضر به جواب یلیخ ــ

 : زدم گفتم یهدف پرونده را ورق م یکه ب  یدر حال خونسرد

 !بهم گفتن نویها ا یلیبله خ ــ

چشم  یحاضر به جواب یلیگفت ،خ  یکه م  یبر صفحه ى دلم نقش بست ، در حال یرعلیام  یمایس یلحظه ا یبرا
 : دیکش  رونیمرا از عالمم ب یبهادر ی.صدا اهیس

 .اتاقم  اریهر وقت تموم شد کارش ب الیپرونده ى رو ــ

 : تکان دادم و آهسته گفتم یسر

 .چشم ــ

پرونده تا گزگ ندهم  یتلف کنم تمام تمرکزم را گذاشتم رو یوقت نکهیدستگاه گذاشتم .بدون ا یرا رو یگوش  و
 8داد و ساعت از تیُپر مدعا. بعداز چند بار رفت و آمد به اتاقش باالخره رضا یآقا  نیدست ا

 بیامسال عج  زییبود. پا دنیدر حال بار یزی. باران ررونیرا جمع کردم و از شرکت زدم ب لمیبود که وسا گذشته
 . سرم رادیبار یروزها و شبها م شتریعجله داشت. باران ب  دنیرس یسرد شده بود و برا

 : . از دلم گذشتییروزن و روشنا چیو وهم آلود بود بدون ه اهیشدم. س رهیخ رهیکردم و به آسمان ت  دبلن

 . دلم گرفته یلیدلم گرفته از روزگارت، خ ؟ینیب یمنو م یاالن؟ دار  یخدا جون تو اونجا نشست ــ

*****. 

 به اطرافم کردم. نور از البه ینگاه جی.گ دیچیتو گردنم پ ی. درد بددمیاز خواب پر  یمامان گل یصدا با

 گذشته بود . خواب به  7. نگام به ساعت افتاد ازدیکش  یکهنه ى اتاق به داخل سرک م  یپرده ى تور یال

کوچکم گذاشته ام و همان جا خوابم   ریتحر زیم ریرا ز می. خواستم بلند شوم که تازه متوجه شدم پادیاز سرم پر  کل
 :دوباره آمد یمامان گل یه ى اتاق گذاشتم. صدارا گوش زیبرده است. به سرعت م

 . شه ها یم رتیمادر؟ د یشد دارینورا، نورا، ب ــ

 : گفتم  یبلند یصدا با

 .دارمیبله مامان جان ب ــ

 انقدر خسته بودم که فقط  شبیتنم بود. د یروزی. همان شلوار ددمیکردم و با عجله پوش  دایرا پ میجورابها

و با سرعت نور مقنعه را  دمیآوردم و همان جا نشستم به درس خواندن. مانتو را به تن کش  رونیرا از تن ب مانتوم
در  مایرا درون کوله پرتاب کردم وازاتاق خارج شدم . هم زمان در اتاق رو به رو گشوده شد. ن میسر کردم. کتابها

 : لبخند زد و گفت دنمیچارچوب در قرار گرفت .با د
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 : تکان دادم و گفتم ی! سر یخانم. شما که هنوز نرفت یجآب  ریسالم صبح بخ ــ

گذاشتم   نیزم یرا رو دیسف یکتان  یکرد؟ کفش ها  دارمیب ری. چرا مامان انقدر درمیگ  ی،استرس م ماینگو ن یوا ــ
 : ادامه دادم  دمشانیپوش یکه م  یو در حال

 ده. خدا کنه زود یرو راه نم یکالس مهم دارم، استادشم از اون بداخالقاست که بعد خودش کس  هی ــ

 .برسم

نگام کرد  دنیکرد،برداشت و در حال پوش  یم ییخودنما شیرو کینا یمارک تقلب کیرا که  شیها یهم کتان ماین
 : و گفت

 نهیی. خودم را در آستادمیا  اطیگوشه ى ح  ییو کنار روشو دمیکش  یپوف یمامان چند بار اومد صدات کرد. ناراض ــ
و من  دیخند مایبکشم. ن یکوتاه  غیکه باعث شد ج  دمیآب سرد به صورتم پاش  یى شکسته اش نگاه کردم. مشت

 با دستمال

 : زود صورتم را خشک کردم و ُغر زدم یکاغذ

 ! آب چرا انقدر سرده؟ هنوز که زمستون نشده  نیا  ــ

بود سال  دهیپوش یمشک یرد. ست ورزشمرتب ک نهییرا در آ شیداد و موها گرشیکالسورش را به دست د  ماین
عاشقش بود. نگام را به   مایبودم ، و چقدر ن دهیتولدش خر یسالم برا کی یبیگذشته با جمع کردن پول توج

 : کندم و گفتم  پمیزحمت از برادر خوش ت

 . یعجله دارم، دعا کن زود برسم داداش  یلیمن رفتم خ ــ

 : دمیرا که بستم صداش را شن در

 . سر دلم را گرم کرد یزییخنده اش در آن سر صبح پا ی! و صدایمراقب باش خانم دکتر کله پا نش ــ

گره   یربع از هشت گذشته بود و به احتمال صد در صد شمس با اخم ها کیساعت  دمیدر کالس که رس پشت
. بله درست حدس زده بودم. به در نواختم و آن را گشودم ی. بعداز چند لحظه ضربه ادیکش  یکرده اش انتظارم را م

 : گفتم  یاز خونسرد  یخورده بود. با نقاب چیدر هم پ دیشد شیابروها

 .سالم استاد ــ

 : نگام کرد و بعد چشماش را دوخت به ساعتش و گفت نکشیع  یاز باال  شمس

 !ریربع تاخ کی ــ

 : میخشکش باعث شد خونسردتر از قبل بگو لحن

 .کردم استاد  ریگ  کیتو تراف ــ

 : حالتش روم ثابت ماند یب نگاه
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مرد  نیهمه دانشجو چطور خودشون رو زود رسوندن؟ نگاهش کردم. انگار ا نی. استین یقانع کننده ا لیدل ــ
 رهیقدم عقب گذاشتم و دستم به سمت دستگ کیچشمان کنجکاو خرد کند.  نیا  شیخواست غرورم را پ یجوان م

 : با نگاه سگ دارم در چشماش زل زدم و گفتم میى در رفت. مستق

 ! رونیرم ب یم شتونیکنم طبق فرما  ینم عیرو ضا گرانیپس حق د ــ

که حقم بود بهش التماس کنم.   یشرکت در کالس یانتظار داشت برا  دیبهم نظر دوخت. شا ریمات و متح استاد
کنه. در را بستم و پشت در بسته ى کالس   یمکس التماس ن  چیجناب شمس . نورا تنها به ه یاما کور خوانده ا

کالس   نیکار از کار گذشته بود و ا  گری!اما د یلب ُغر زدم : لعنت ریو ز دمیکوب  نیرا محکم به زم میپا کی. ستادمیا
 نی، هم الیخ یواقعه را هضم کنم. نورا ب نیکردم ا  یو سع دمیکش  یقیمهم را از دست داده بودم .نفس عم

 . بکن دیکار مف  هیپس غصه نخور و برو  یحاالشم از کل کالس جلوتر

بلند  دیکه رس  یدو ساعت کالس را در کتابخانه نشستم و به مطالعه کتاب مرجع پرداختم .وقت کالس بعد تمام
 در کالس شتریجا نمانم . چند دانشجو ب یکی نیشدم و خودم را به کالس رساندم تا حداقل از ا

جلو نشستم طبق عادت  فیرد یصندل نیاول  یبود .رو امدهیکردن ارغوان ؛هنوز ن  دایپ یچرخاندم برا. چشم نبود
 دلم را رانگرشیوارد شد .با لبخند و یعل  ریام . چشمم به در کالس بود که ام  یشگیهم

 یآمد و خواست رو  میبه سو یعل  ریرا برگردانم تا نگام راز درونم را فاش نکند. ام می. رو لرزاند

 : که گفتم  ندیبنش میکنار  یصندل

 ! قبال رزرو شده ــ

 : گفت  یو با لودگ ستادیشد . راست ا یاز روم برداشته نم  یمشتاقش لحظه ا نگاه

 : زبانم با تمسخر گفت ی! بهش نگاه کردم . نگاش به اعماق قلبم نفوذ کرد ولیممنون که به فکرم بود ؟یجد ــ

 .یچه از خود راض ــ

 : و گفت اوردیکم ن  اوهم

 ! تمهیاز نقاط مثبت شخص  ــ

 : پنهان کردم و گفتم یاش خنده ام گرفت اما لبخندم را در پس پوزخند  ییپررو از

 . واسه نشستن انتخاب کن گهید یصندل هی تیبا شخص یآقا  ــ

 : گفت  میقدم عقب رفت و به حالت تسل کی

 .بگم کیرم اما اول بدار به خاطر شاهکارت بهت تبر یباشه م ــ

 : چانه ام و زل زدم به صورتش ریرا گذاشتم ز دستم

 : باال انداخت ییکدومش؟ ابرو  ــ
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 .خوشم اومد ی! بدجور حال استاد رو گرفت شیآخر  ــ

 : دیچیزود در هم پ میها اخم

 :ارغوان باعث شد به سمت او سر بچرخانم  ینکردم. صدا نکارویشما ا ندیواسه خوشا ــ

 : گفتم  ییسالم عرض شد. با خوشرو ــ

 : گفت  ستینگر یم یرعلیکه به ام  یارغوان درحال  ؟یسالم ارغوان چطور ــ

 .خوبم ــ

 .که مختص خودش بود انگار  یاش گذاشت و حرکت داد. حرکت  قهیشق یدو انگشتش را رو یعل  ریام

 : بهم کرد و گفت یگرم و پر شور  نگاه

 . نشود یبر زبانم جار کی! از حرص چشام را بستم تا چندتا فحش رکاهیبا اجازه چشم س ــ

 : نشست و گفت میکنار  یصندل یرو ارغوان

 !بشر نیداره ا ییعجب رو  ــ

 : فرستادم و گفتم رونیام ب  نهیرا به شدت از س نفسم

و  دیکش  رونیکرم رنگ مارک دارش ب  فیوه اش را از داخل کشه. فاطمه کجاست پس؟ جز یباالخره خسته م ــ
 : گفت

 . ؛ رفت بوفه ادی یم ــاالن

 : به عقب خم شوم یکه موجب شد کم  دیبه سمتم چرخ یآمده باشد به تند  ادشی یزیانگار چ  بعد

که در درونم افسوس   یدر حال وونه؟ید یرو از دست داد یمهم نیچرا کالس به ا ؟یبود تو کرد یاون چه کار  ــ
 :آوردم  رونیباال انداختم و جزوه ام را از کوله ام ب یخوردم شانه ا یم

 .مهم تر از کالس گرفتن حال اون استاد مغرور بود ــ

 : و جواب داد دیخند ارغوان

 .شد خوردش ! تا آخر کالس ُعنق و بداخالق بود یمن عسلم نم کی، با  یدون ینم یوا ــ

 .شد دتریارغوان شد  یخنده  ست؟یالق نبداخ یاون ک-

 .بود شهیاز هم  شتریاما امروز ب  یگ  یراست م -

 .انتظار داشت بهش التماس کنم -

 : گفتم  ی! به تندیحداقل خواهش کن یتونست یم -
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 : هرگز! ارغوان سرش را به حالت تاسف تکان داد ــ

 .یمغرور و کله شق یلیخ -

 رون؟یکنه خودم رفتم ب  رونمیبا حقارت ب نکهیچرا؟ چون قبل از ا -

خوام.  ینمره نم یمن از کس -ازش.   میرینمره بگ میتا آخر ترم بتون میایباهاش راه ب دیبهرحال اون استاده با -
 .رمیگ  یجواب زحمت خودمو م

 : نگام کرد و گفت ینگران با

 .ده یبهت نمره نم وفتهیاگه باهات سر لج ب  ــ

 : گفتم  الیخ یب

 : و گفت دیباز خند میتونه که تو ورقه ام دست ببره! ارغوان ار سر سخت یجراتشو نداره ! نم ــ

 ؟یحاال خودت چطور امی یباشه من کوتاه م ــ

 : زدم لبخند

 ! خوب -

 یتپل اش را رو کلیاش ه  یشگیجا تمام شد ، چون فاطمه با شور و حال هم نیهم مانیورود فاطمه حرفها با
 : گفت  دالوصفیزا یجانیام انداخت و با ه  یسمت چپ یصندل

 نیرو به ا یحال استاد یکیبودم  دهیدختر! تا حاال ند ینورا! اصال عجوبه ا یباحال یلیتو خ یوا ــ

 .داد یم ریدانشجوها گ هیکرد و به بق  ی. شمس تا آخر کالس داشت جلز و ولز مرهیبگ یزیتم

 : اخم کرد و گفت  ارغوان

فاطمه دستم را گرفت و با لحن تسال  ؟یکن  یحاال؟ کالسش رو از دست داده تو ذوق م یکن  یم قشیتشو یدار ــ
 : گفت  یبخش

 دور نگاش هی ی. تو نابغه اایوقت غصه جزوه رو نخور هی؛  رمیگ  یم یخودم از جزوه هام واست کپ ــ

 : ارغوان گفت  میبگو یزیفرصت کنم چ نکهی. نگران نباش. قبل از اادی یدستت م زیهمه چ یکن

بهش بال  ی؛تو هم ه نهیکرده حسابشم با کرام الکاتب  یرو قهوه ا چارهیکه زده اون ب  نیبار کن! ا یباقال اریخر ب ــ
 آن ؛ من هم مسکوته مسکوت فقط  یکیگفت و   نیا  یکیو پر بده! خنده ام گرفت از کل کل شان . تا آمدن استاد 

 

 . فشردم یام را از شدت خنده به هم مو لب دیچرخ یم نشانیب نگام

****** 
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 که با  مایجانم رساندم .ن ی.خودم را با عجله به اتاق مامان گل دمیاز خواب پر  یدیشد یسرفه ها یصدا با

 : گفتم  مهیسرش نشسته بود .برق را روشن کردم و سراس یباال دیخواب یدر آن اتاق م یگل  مامان

 : به من افتاد ماینگاه نگران ن ما؟یشده ن یچ ــ

 .ادی یدونم سرفه اش بند نم ینم ــ

 :نشستم و پشت اش را ماساژ دادم یمامان گل کنار

 : گفت  شیجا مایسرش را تکان داد و ن ؟یخور یمن قربونت بشم مگه داروهاتو نم یاله  ــ

 ! داروهاش تموم شده؛ نگرفته ــ

 :گفتم  مایام غافل ماندم . رو به ن  یکار و درس و دانشگاه شدم که از مامان گل  ریبند رفت. انقدر درگ نفسم

 کردم  یبه عهده ى منه کوتاه زایچ نی. ارمیگ  یخودم فردا نسخه اش رو م اریآب براش ب  وانیل هیبرو  ــ

 ید که نمعالمت دا  گرشیاش گرفت و فشرد و با دست د  دهیجونم . دستم را با دستان چروک یمامان گل ببخشم
 یداروهات رو سر وقت بخور دی! با یش یاز شدت سرفه زبونم الل خفه م  یخواد . دار یرو نم یچ یچ -خواهد. 

 . کشه  یم کیبار یگفت وگرنه کار به جاها  یکه دکتر چ  یدیمامان جان، سر وقت! شن

 ! از غذا هم واجب تره  داروبرات

پر از آب برگشت. آن را به دستم داد و کنارمان نشست. آب را جرعه جرعه  وانیل کیآب با   یکه رفته بود پ  ماین
 .آرام گرفت  یخوراندم .سرفه اش کم یبه مامان گل

 دورت بگردم؟ یبهتر شد -

 :گریسرفه ى د کیو پشت بندش  دیکش  یقیعم  نفس

از گوشه ى اتاق برداشتم   یالشت. بدیصبح درس و دانشگاه دار دیبخواب دیزا براتون کردم ؛ بر یخوبم مادر نصف شب -
 : دستام و گفتم انی. دستش را گرفتم مدمیو کنارش دراز کش

بلند  مایبهم جان داد. ن یلبخند مامان گل ه؟یمهربونم بخوابم ؛ حرف یجا کنار مامان گل نیخوام هم یامشب م  ــ
 میبا خبر بود ی.انگار جفتمان از وخامت حال مامان گل دیدراز کش یمامان گل گریشد و برق را خاموش کرد و طرف د

تصور نبودنش ما را از ترس  یبود. حت میتیما دوتا بچه  رتمام دارو ندا ی. مامان گلمیآورد  یخودمان نم یو به رو
کند، تا بهمان   قیما دوتا بود . تا بهمان آرامش تزر اریتا صبح در اخت یکرد. آن شب دستان مامان گل  یفلج م

 . کند  رابمانیبدهد، که هنوز هست ، تا از عطر وجودش س یلگرمد

 خاطرات گذشته . لبخند بر دیبود تجد نیریشدم و چه ش داریجانم از خواب ب یدر بغل مامان گل صبح

 . سر جاش نبود مایبلند کردم ، ن ی. سرم را کم دیبخش نیجفتمان آذ لبان

 حالت بهتره ؟ یسالم مامان گل ــ
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 : شد و درون رختخواب نشست . موهاش را با دستاش مرتب کرد و گفت زیخ میجاش برخاست ن از

 . خوبم مادر ؛ دلواپس نباش ــ

 : کردم گفتم  یتشک ها را جمع م یشدم و در حال بلند

 ؟ حداقل به ینگرانتم . چرا داروهات تموم شد ، نگرفت یکن  یدلواپستم قربونت برم . هر کار ــ

 . رمیبرات بگ یگفت  یم خودم

 : و گفت دیرا ازم دزد اهشیس چشمان

 . دیپولم نرس رمیها ! رفتم بگ یگرونن لعنت  یلیخ ــ

 : حرفش . همان جا نشستم و گفتم دنیبرداشت با شن قیزخم عم کیانگار   دلم

 ؟ یشد بگ یمامان خانم ؟ به من نم میداشت ــ

 . اش آتش درونم را فزون کرد  نیشرمگ نگاه

 من ؟ یواسه دارو ها ی، بعد پولت رو بد یکن  یانقدر از صبح تا شب جون م  ــ

 . انصاف نشدم دخترم  یانقدر ب  هنوز

 : و گفتم دمیکوب  نیحرص بالش را به زم با

 تیزیتا مشکالتمون کمتر شه . مامان تو چ میکن  یجفتمون کار م میام ؟ ما دار  بهیمگه من غر ــ

 گهیدم د یقسم ات م مای؟ تو رو خدا ، جون ن ادی یسر ما دو تا م ییچه بال یبفهم یتون یم بشه

 یاالن قول بده ! به خودم بگ  نی! هم مایرو پشت گوش ننداز . حداقل فقط به خاطر منو ن داروهات

 ریسنگم شده برات گ ریکنم . از ز  یم ای؛ واست مه ستین یزیدم ، دارو که چ یبرات م جونمم

 . . فقط تو به فکر خودتم باش ارمی یم

 : کرد  ممیعشق تقد  ایدن کیروم متمرکز شد و  یمهربان مامان گل نگاه

 . دل مهربونت بشم مادر ، باشه انقدر حرص نخور یفدا ــ

 : به لبام باز گشت لبخند

 . رمیگ  ینسخه ات کجاست ؟ بده خودم امشب برات م ــ

 : اتاق قرار داشت دراز کرد و گفت  یکه گوشه   فشیرا به سمت ک دستش

 . فمهیتو ک ــ
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 : نسخه را در آوردم و گفتم فشیپا شدم و از ک زود

 کارخونه ؟  یر یامروزم م  ــ

 از سر محبت به سرم  یبلند شود ، به کمکش شتافتم . دست نیگذاشت تا از زم  شیزانو یرو دست

 : و گفت دیکش

 ونم ؟کنم خونه بم  کاریآره مادر ، پس چ  ــ

 . برات رمیداروها رو بگ نی؛ تا ا یو استراحت کن یامروزو نر  یتونست یکاش م  یا  ــ

 : نگاش را به من داد دیکش  یکه آن را به تن م  یبرداشت و در حال یچوب لباس یرا از رو شیمانتو

 ! رفتن ندارم الیشه . حاال حاالها خ ینم میچینگران نباش ؛ ه ــ

 : از تصورش فشرده شدو با اعتراض گفتم  یحت قلبم

 ! شه یم شیدور از جون ؛ نگو دلم ر ــ

 : زد نیدلنش یلبخند عاقبت

 . اون دلت  یفدا ــ

و  دیابروم باال پر  کیخواند .  یخوردن صبحانه فرا م یاز آشپزخانه آمد که ما را برا  ماین یهم لبخند زدم . صدا من
 : گفت  طنتیبا ش یمامان گل

 ! میاریدر ن مارستانیخواد به خوردمون بده ؛ فقط خدا کنه سر از ب یم یگل پسر چ  نیا  مینیبب میبر ــ

 . میو با هم به طرف آشپزخانه رفت دمیاش خند  یشوخ به

 نگاه ُپر مایجا ماند . ن یمامان گل شیاز وجودم پ  یکه قسمت  یزدم ؛ در حال رونیاز خانه ب  ماین با

 : بهم کرد و گفت یعطوفت

 . خوام یرو م یمامان گل یرو . من که فقط از خودش سالمت ی، بسپرش به خدا مامان گل ینگران نباش آبج ــ

 آرام کند ؟  یجور نیباشد که بخواد من را ا دهیفهم دیمن با یداداش صورت جوش نیچقدر ا ایخدا

 یدیبود گرفتم تو دستام و فشارش دادم .لحنم شد را تجربه کرد . دستش را که تو هوا آزاد یبیآرامش عج  دلم
 : نرم و مهربان شد

 . خدا به خاطر دل پاک توهم که یجور پاک بمون داداش نیواسه دل تو . هم رمیمن بم یاله  ــ

 . داره یرو واسمون نگه م ی، مامان گل باشه

 یرا راحت کرد . با انرژ المیخ ییجورا کیبهم زد که  ینیدستم را فشرد و لبخند دلنش ماین
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 . مترو رفتم تا خودم را هر چه زودتر به دانشگاه برسانم ستگاهیطرف ا به

 . یمامان گل یگرفتن داروها  ینمانده بود برا یبودم و زمان دهیکردم . به موقع رس  یساعتم نگاه به

 : خودم گفتم با

 . رمشانیگ  یموقع برگشتن حتما م ــ

االنا بود که از غصه   نیبرج زهرمار بود . هم نیمحوطه که شدم باز باران نم نم زد . نگام رفت سمت آسمان . ع وارد
 . یو غم بترکد . به حالت دو خودم را رساندم به ساختمان دانشکده علوم پزشک

ال بودم ؛ که شدن را نداشتم . در حال پاک کردن صورتم با دستم سیرا فراموش کرده بودم و حوصله خ چترم
 : خوش آهنگ گفت ییصدا

 ! پا زیسالم غزال ت ــ

قدم آمد جلو و صورتش مماس  کیبود .  زیادکلنش بس دل انگ  ی حهیشد . را دتریقلبم خود به خود شد ضربان
 : گفتم  یقلبم با اوقات تلخ یتوجه به ضربان کوبنده یبا صورتم قرار گرفت . ب

 ؟ یورداردست از سر کچل من  ستیقرار ن ــ

باران نم دار شده بود  ریحالت دارش ز ی. موها واریداد به د هیتک یور کیگذاشت و   شیجذابش را به نما لبخند
تک  کیتنش بود با  دیدرهم سف یبا خط ها یمشک راهنیافزود. پ  یم یشرق یبه آن چهره  یشتریب تیو جذاب

 یم یکردم تا ک  یفکر م نیکردم . به ا  شبود . منتظر و دست به کمر نگا بایکلمه ز  یواقع ی. به معنا دیکت سف
 : دمی! صداش را شن اورمیدوام ب ادیص نیا  تیتوانم در مقابل جذاب

 ! میندار یقرار نیهمچ ــ

 . شدم یم فیخر ک ییجورا کیآمد و هم   یکرد هم خونم به جوش م  یاسم که صدام م  نیا  به

 : . بهش اخم کردم و گفتم رمیدرگ یخودم اساس با

 ! نشه داتیدور و بر من پ گهیبذار که د یقرار هیاالن   نیپس از هم ــ

خواستم او  یشدم . اما نم یعصبان  شتریبرام باال انداخت . ب ییلبان خوش فرمش را از هم باز کرد و ابرو یلبخند
 : نگاه گذرا بهش کردم و گفتم کیافتادم   یکه به سمت کالسم راه م  یرا بفهمد . در حال نیا

 ! یکنم تا خودت خسته بش  یصبر م ــ

 : را افتاد . قدم هاش را با من هماهنگ کرد و گفت دنبالم

 ای یشد یم ادهیاز اتوبوس پ  یداشت ای؛  یعجله داشت  دمتیدو ماه هر وقت د نی؟ تو ا یچرا انقدر سرسخت ــ
 ؟ یخوش بگذرون کمی یوغه که فرصت ندارچقدر شلوغ پل تی. زندگ یشد یسوارش م یداشت

 : برگشتم و گفتم شیآرامش کامل به سو  با
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 که با تو باشم ؟  نهیاز نظرت ا  یخوش گذرون ــ

 : زد یاغوا گرانه ا  لبخند

 ! هیقو یلیخ تییرایکه گ  ادی یخوشم م ــ

 : تمسخر آلود بردم یا  خنده

 ینجوریا  ی! منم اهل خوش گذرونیستیتو گوش ات فرو کن تو آدم من ن نمی! ا یدیفهم نویچه خوب شد ا ــ
 ! ستمین

از قرمز   ییاش که رگه ها  یو نگام را دادم به نگاه خاکستر رهیدستگ یبه در کالس . دستم را گذاشتم رو میدیرس
کس نتونسته   چیغزال ؛ تا حاال ه  شمارنیم زیینگام کرد وگفت : ــ جوجه رو آخر پا می. مستق دیدرخش یتوش م

بهت  نوی! ایش یم می! باالخره تسل یاریدووم ب یتون یگه ؛ تو هم نم  یکس بهم نه نم  چیاز دام من فرار کنه ! ه
اعتماد به سقفت از پهنا تو حلقم اما خب   می! دلم خواست بگویباال چه اعتماد به نفس دیدم. ابروهام پر یقول م

 : گفتم  یهیبا نگاه عاقل اندر سف شیبود ، نبود؟ به جا دیاز من بع

مراتب آرامشم  نیبود و ا امدهیباش تا صبح دولت ات بدمد. در را باز کردم و خودم را انداختم تو کالس. استاد ن ــ
جناب  دمید یجلو ارغوان و فاطمه پهلو به پهلو نشسته بودند.چه م فیرا فراهم کرد.چشم چرخاندم در کالس ؛ رد

کردند.   ی، نشسته بود کنار ارغوان و داشتند با هم پچ پچ م اورمیتوانستم به خاطر ب یرا نم شلیکه نام فام  یمان
سرفه  ی. صدادمیفهم یگفتن داشت ؛ که من نم  یبرا یدر آن لحظه چه حرف قایلبان ارغوان دق یگوشه   خندیآن ل

 : گفت  کینزد یلیخ یمرا به خود آورد و صداش که از فاصله ا یرعلیام  ی

 نیکرده غزال؟ آخ ؛ که دوست داشتم با مشت بکوبم تو صورت خوشکلش که انقدر به ا  خکوبتیم ینجوریا  یچ ــ
بغل دست  یصندل یرا انداختم رو فمیرفتم سمت بچه ها. ک میصدام نکند. محلش ندادم و مستق هیعار  ینام ها

 : فاطمه و گفتم

 . سالم رفقا ــ

 .فتند سالمو همزمان گ دیهر سه به سمت باال چرخ سر

 : افتادم و خنده ام گرفت و گفتم  مانییابتدا  یگروه سرود مدرسه   ادی

 !چه هماهنگ ــ

 : سرم آمد یباز از باال یرعلیام  یصدا

 !کند  یم میتقد یعلوم پزشک  یگروه سرود دانشکده   ــ

 :و گفت لحظه جا خوردم. برگشتم که نگاهش کنم اما ارغوان اجازه نداد کیافکارمان   یکینزد از

 : و رو به ارغوان گفت دیبه سرش کش یدست یعل  ریآقا پسر؟ ام  یباز شروع کرد ومدهین ــ
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 یگفت. صدا  یشیلب ا ریرا برگرداتد و ز شیبهش زد و رو یارغوان چشم غره ا  ستم؟یمنظورت که من ن انایاح  ــ
 : چشمک زد و گفت کیفاطمه باعث شد به او نگاه کنم . 

 . به تو محتاجم یکه امروز حساب  نیمن بش شیپ نجایا  ایب ــ

 : بهم زد و گفت ی. لبخندیاراده رفت سمت جناب مان  ینگام ب نمیکنارش بنش  نکهیاز ا  قبل

شه  یکردن. راستش جزوه هام دچار سانحه شده ؛ م  یم فیشما تعر زیتر و تم یداشتن از جزوه ها یخانم افضل ــ
جزوه هام  یدستم را گذاشت تو پوست گردو. دروغ چرا ، رو بیبش عج؟ لحن مود رمیشما رو قرض بگ یجزوه ها

رسانده است  یبه سمع و نظر جناب مان امطلب ر  نیا  نکهیا  یعنیارغوان   انهینگاه موذ نیحساس بودم و ا یلیخ
زل زده بود به من و  یو حاال ارغوان چهار چشم یستیمرا گذاشت تو رودر با قشیشف قیپررو تر از رف یآقا  نیو ا

 : و گفتم دمیکش  یمنتظر جوابم بود. نفس بلند

به  زیعز  ی.حتما خانم افضل نیبهم پس اش بد نیتون یو چند روزه م نیخوا یکدوم جزوه روم  نمیبب دیُخب ، با ــ
 . مقدار رو جزوه هام حساسم کیاطالعتون رسوندن که من 

 . بود طنتیلفظ قلم حرف زدنم . نگاش پر از ش نیُمردم از ا اوووف

و جزوه  فمیدست کردم در ک لیکنم تو دو روز بهتون پس بدم. نام  یم یخوام و سع یدرس رو م نیجزوه ى هم ــ
آوردم .   رونیمرتب کردنشان وقت صرف کرده بود را ب یشب تا صبح برا کیکه با دقت هر چه تمام تر   مینازن یها

 : و گفتم یبهشان کردم و گرفتمشان طرف مان ینگاه حسرت بار

 .ساعت نیپس فردا هم ــ

 : دیاز تعجب گرد شد و پرس  چشماش

 : تکان دادم و گفتم نییساعت؟ سرم را به سمت پا نیهم قایدق یعنی ــ

 ! ساعت نیهم قیبله دق ــ

 : و گفت یرعلیام  ینگاه کرد به سو کیدست دراز کرد و  دیترد با

 . کنم  یام رو م  یباشه ، تمام سع ــ

 : و آهسته گفت دیخند یرعلیام

 . قیرف دییگاوت زا  ــ

از وجودم را آنجا محبوس کرد .انگشت اشاره ام را به طرفش   یگذاشت؛ احساس کردم تکه ا  فشیرا که در ک جزوه
 : گرفتم و تکام دادم

 : باال برد و مظلومانه گفت میدستاش را به حالت تسل گم و گور شه ها !  نمیجزوه ها ! نب نیجون شما و جون ا ــ

بهش اخم کرد .ارغوان زد  یعل  ریکه ام  دمیدم . د یپسش م یستین یاگه راض  ییبچه که زدن نداره خانم . خدا ــ
 . خنده ؛ فاطمه که از شدت خنده سرخه سرخ شد ریز
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 : باال انداختم و گفتم یا  شانه

 !خودتونه لیم ــ

 : خنده گفت انیسرش را تکان داد و م یشان بلند شد . مان یدسته جمع یخنده ا یصدا

 ! نیندار تیمعلوم شد که رضا ــ

 : بله در عوضش گفتم مینشد بگو میرو

 ! جناب می،راض نیفقط مراقبش باش ــ

 : زد و گفت یبخش نانیاطم  لبخند

 : نشستم ، گفتم یکنار فاطمه م  یصندل یروکه   یهستم. در حال یچشم ؛ من امانت دار خوب یبه رو ــ

 . دم یپس فردا جوابتون رو م دمیهنوز که ند ــ

 فرصت را یرعلیشد . همان لحظه استاد وارد کالس شد و ام لیصدا تبد یب یبه خنده ا لبخندش

من نشست. آه از نهادم برخاست . باز تمام طول کالس مزه پراند و نگذاشت با  یکنار  یصندل یشمرد و رو متیغن
 سر چرخاندم و نگاه شیحواس جمع به درس گوش فرا بدهم .عاقبت به سو

 یتا آخر کالس اللمون گریانداخت و د  نییسرش را پا عیبهش کردم . انگار برق چشام او را گرفت که سر یا  رهیخ
 . رام از بودنش درست در کنارم ، به درس گوش سپردمنا آ الیگرفت و من با خ

کرد.   یم ییدر دستانمان خودنما یمصرف چا کباری وانی. هر کدام ل مینشست یمکتین یمحوطه رو یبچه ها تو با
 وانیحرکت ل کیگفت : سوختم .عاقبت در   یم یخورد و ه یکرد و قلپ قلپ م  یرا فوت م شیفاطمه تند تند چا
 : و گفتم دمیرا از دستش کش

 .، خب مثل بچه آدم صبر کن سرد شه بعد بخور شیانقدر داغه بخور  یمگه وقت یمجبور ــ

 : را از دستم گرفت و گفت وانیل

 ! ده یداغ داغ چقدر مزه م یدون یبدش به من دختر ؛ نم ــ

 : و گفت دیخند ارغوان

 . میدیواال ما که فقط آه و ناله ات رو شن ــ

 ضربه محکم به بازوش زدم که صورتش از کیتو چشماش .  یرفت سمت ارغوان و ستاره ها نگام

 : جمع شد و پرخاش کنان گفت درد

 ی؛ امروز تو کنار جناب چشم عسل نمیبب ای! زود موقور بیکاه شد  ریکه آب ز  نیواسه ا - ؟یزن یچه مرگته چرا م ــ
 ایلحظه دلم براش سوخت ، گو کیداد.  یو بازوش را ماساژ م گذاشته بود  مکتین یرا رو شیچا ؟یکرد  یم کاریچ
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طلبکارانه بهش زل زدم . بالخره به حرف آمد و در  گوریخودم را گرفتم و با همان ف یمحکم زده بودم اما جلو یلیخ
 : فاطمه گفت یها دنیهورت کش انیم

 شی! خودش صاف اومد نشست کنار دست من و از قضا پ یسرجام نشسته بودم منتظر حضرت عال چارهیمن ب ــ
 : به بازوش زدم و با اخم گفتم گرید یکی. ییکذا  ییرو ازم گرفت ، بابت اون جزوه ها هیسراغ سرکار عل زیاز هر چ

 . من درست صحبت کنا زیعز  ی! در مورد جزوه ها یه یه ــ

پاشدم وسمتش رفتم. چند  عیشدت به سرفه افتاد .سرگلوش . به   یتو دیداغ پر یخنده زد و چا ریز یپق فاطمه
 : بار محکم زدم به پشتش و گفتم

افته رو   یشه م یحاال خفه م گهیصبر داشته باش د کمیتو ؟  یکه شد قوزه باال قوز. بچه چرا انقدر عجول  نمیا  ــ
 . دستمون

 : کنار و اعتراض کنان گفت  دیمرا کش ارغوان

امروز. نفس فاطمه   یکرد  دایپ ی! چه دست بزن نمیور بب نیا  ایشه ؛ ب یربات تو سقط مفعال که داره در اثر ض ــ
 : بود نفس زنان گفت یکه اشک از چشاش جار  یباالخره باال آمد . در حال

 .؛ به گمونم پشتم کبود شه نهیبشکنه نورا ! چقدرم سنگ دستت

 : به کمر زدم و گفتم دست

 : خنده اش گرفت میعوض تشکرته؟ از پرروئ  نیکن ؛ ا  یو خوب ایحاال ب ــ

که مشغول ماساژ دادن پشت او بود ، نگام کرد و با   ی! ارغوان در حالیرو رو بنازم ! پر رو تر از خودت ، خودت -
 : گفت  یخنده ى مضحک

 .از پشت بسته  نوی، اون جناب پر مدعاست . اون دست ا نی! پررو تر از ا رمینه خ ــ

 :گفتم  یجد یلیخ دمیکش  یرا برداشتم و همان طور که هورت م میچا وانیو ل مکتین یرو نشستم

 . یخوب اومد نویا  ــ

 : دیبگو یبه پشتش بزند و برزخ یباز به خنده افتاد و باعث شد ارغوان ضربه ا فاطمه

 شد گفت یکه قطع نم  یخنده ا انیبچه. فاطمه م نیجنبه است ا یهر و کرت هواست !چه ب یه هیإه ، توام چ  ــ

: 

 . تونه بخنده یآدم دو روز واسش م  نیگ  یم زیچ هی،  نیباحال یلیآخه شما دو تا خ  ــ

 طنتیوجودم را فرا گرفت و آن را به آرامش دعوت کرد . ارغوان با ش یمطبوع یام شد ، گرما  هیداغ که وارد ر یچا
 : گفت

 : شد و گفتم دهیسمتش کش ؟ نگام به یزن یلبخند ژکوند م یحاال چرا دار ــ
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 . به حال آدم یزن ی! گند م یگه شما الل  ینم یکس  قهیچند دق یریزبون به دهن بگ ــ

 . مشغول شد شی. اوهم با چا دیلب خند ریز

***** 

 وجودم دیپولم را باز کردم . ترد فیساعته. ک 24داروها را که حساب کردم نگام افتاد به ژل  پول

 .کرد  یم یبرابر فمیمانده در ک یبود . پول ژل با مقدار پول باق مایتولد ن گریروز دپر کرد . چند  را

 یلیدردانه ام خ زیعز  یآن ژل برا  دیماند ؛ اما وسوسه ى خر یبرام م یبود که تا آخر برج پول اندک یبه آن معن نیا
 شیبه دست که تو دیاى سف  سهیاز داروخانه بودم .با ک  رونیکننده بود ؛ آنقدر که تا به خودم آمدم ب  وانهید

لبان من نشست  یرو یهم آمد مانند پر کاه تیرضا بخندمربوطه جا خوش کرده بودند . ل یمامان و ژل مو یداروها
ها ارزش داشت  نیاز ا  شتریب یلیخ نمینازن یمایداداش ن یکارم خشنود شد. بله ، خنده ى خوشحال  نی. ته دلم از ا

کنم. با لبخند وارد خانه   چشیکاغذ قشنگ کادو پ  کیانتقال دادم تا سر وقت با   فمیشت در خانه ژل را به ک. پ
 : بلند گفتم یبا صدا زیشوق انگ یپنهان کار نیزده از ا جانیه وشدم 

 : آمد  رونیاز پنجره ى آشپزخانه ب  مایسالم بر اهل خونه. سر ن ــ

 . خانم ؛ بفرما شام یسالم آبج ــ

هام ،که بودنشان علت بودنم بود ؛ قلبم را  نیزتریبودن در کنار عز اقیرفتم سمت در آشپزخانه . اشت اقیبا اشت .
 : دعوت کرد .سرم را بردم داخل و گفتم ینیریش یبه گرم

 اجازه هست ؟  ــ

کرد .   یه پاکشان مانباشته بود و داشت با صبر و حوصل  شیجلو رو یُکپه باقال  کینازم نشسته بود و  یگل  مامان
 : مادرانه اش گفت نیریسرش را بلند کرد و با تبسم ش

 : اش نشستم  شیدر از پا در آوردم و رفتم پ یدختر گلم . کفشهام را جلو یخوش اومد ــ

 گن؟  یم یها چ یباقال نیتو شرکت سرم شلوغ بود .ا یآخ که چقدر خسته شدم امروز؛ حساب  ــ

ها را  یکه تند تند باقال  ی؟ در حال یبه فکر خودت باش شتریب می؟ مگه قرار نذاشتحالت بد نشد  شبیشما د مگه
 : کرد گفت  یپاک م

 داد ؛ یمفت و ارزون م یلیرو خ نایفروش سرکوچه داشت ا یحالم خوبه مادر. اصغر آقا سبز ــ

پر پشتش  ییخرما یسفره را پهن کرد و پارچ آب را گذاشت وسط سفره ؛ چشام رفت سمت موها مایگرفتم .ن  منم
حتما از  مای.ن دیپوستم دو ریز جانیطرف و آنجا نگهش داشته بود . دوباره ه کیکه به زحمت شانه کرده بود 

به  ادمیناگهان داده بودم .  ولداشت که خدا تومن بابتش پ یتیشد . چه اهم یاش خوشحال م  هیهد دنید
 : درشان آورم و گرفتم طرفش فمیافتاد ؛ زود از ک  یمامان گل یداروها

 . یو تموم شد زود بهم بگ یخوریجانم . فقط قول بده سر وقت  یمامان گل یاز داروها  نمیا  ــ
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 : دیشد و لبخند از لباش پر کش رهیت یمامان گل نگاه

 . خودم جورش کنم گهیکنم از ماه د  یم ینبودم مادر ، دستت درد نکنه. سع یراض ـــ

 : گفتم  یپاش و با لحن پر محبت یرا گذاشتم رو دستم

. نگاه پر  ینفس گرفتگ نینباش به ا یها . راض رهیگ  ینفسم م یزن یحرف م ینطوریخانم ، ا یگل  یتو نفس من ــ
از حرف ر ا در پس خود نهان داشت . در سکوت به کارش   یایاش دن  یاز مهرش را به من دوخت . چشمان مشک

 : فتگ  یرا گذاشت وسط سفره و با لحن شاد یماکارون سید مایادامه داد . ن

 ! خانته مایمحصول ن ؟یرو دار یماکارون ــ

 . یپراز ماکارون سیدور چرخاندم داخل د کیبرداشتم و  یجلو؛ چنگال دمیرا درشت کردم و خودم را کش چشمام
تمام مدت زل زده بود به صورتم .هوس  مایبعد به دهان بردم و مز مزه کردم . خوب بود ؛ خوب تر از خوب بود. ن

 مای. نگاه ن چاندمی. اخم هام را در هم گره زدم و چهره ام را به هم پ دیچیدردانه در دلم پ نیسر به سر گذاشتن ا
 : شد یو ناباور شیپر از تشو

. ظاهرا لقمه را  دینگو یچیعالمت دادم ه  گرمیدهانم و با دست د یشده؟ انقدر بده؟ دستم را گذاشتم رو یچ ــ
سفره و  یرا کوباندم رو وانی. ل دمیو پشت بندش الجرعه سر کش ختمیآب ر  یوانیبه زور فرو دادم و به سرعت ل

 : گفت  یصبر ینگاش کردم . با ب رهیخ

 ! نورا یرو باال آوردکلمه حرف بزن جونم   کیِد  ــ

 : گفتم  یجد یبهش کردم و با لحن یاخم آلود  نگاه

 زیجمله ام چنان به طرفم خ دنیخوشمزه تر؟! دست و پنجه ات درد نکنه ! با شن نیشه از ا یم یماکارون یعنی ــ
 مانیبه شوخ یها . مامان گل یُکپه ى باقال  یو خودم را پرتاب کردم عقب و افتادم رو دمیکش  غیبرداشت که ج

رحم نکرد و به جانم افتاد . تا توانست  مایام . ن  یخنده ى مامان گل یتر از صدا نیخوش طن ییو چه صدا دیخند
 : قلقلکم داد و همان طور غر زد

که دوست داره بپزم ، اونوقت منو   یتا واسه خانم ماکارون ستادمیگاز وا  یچشم و رو! دو ساعت پا یب یدختره  ــ
منو َمَچل خودت  گهیبهت بدم که د ی، از ترس ُکپ کرده بودم . حاال درس یار ؟ جونم رو باال آوردسرک یذاریم

 . ینکن

دستان قدرتمند داداش کوچولو ام ؛ که انگار  ریشد . نفس کم آورده بودم ز یقطع نم یخنده ام لحظه ا یصدا
 : کرد  یگر  یانجیو م اوردیتاب نبا آن قلب مهربانش  یشد . مامان گل یروزها بدجور داشت مرد م نیا

 ! ره ها یولش کن مادر نفسش م ــ

، با دست به عقب ُهل داد و انگشت  یشانیپ یبود رو ختهیو رفت عقب . موهاش را که ر دیباالخره دست کش ماین
 : به طرفم گرفت دیاشاره اش را به حالت تهد

 ! دارم برات ــ
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 : گفتم  طنتیو به زحمت بلند شدم و نشستم سر سفره . با ش دمیکش  یقیعم  نفس

 ! غذات رو بخور ِجغله  نیبش ــ

 : نگذاشت یمامان گل یگرفت ، باز خواست حمله کند طرفم که صدا  حصش

 . شه ها یدعواتون م یجد یمادر . جد نیچیهم نپ ی، انقدر به پر و پا نیغذاتون رو بخور  ــ

 . دیبا چشم و ابرو برام خط و نشان کش ینشست سر جاش ، ول یبه احترام مامان گل ماین

 : آخر را به سمتش رها کردم و آهسته گفتم  ریت

 ! شه یم شتریخوشکل ات ب یحرص نخور ، جوش ها ــ

 بود دی. خشم اش آنقدر شد رونیزند ب یاش دود م  ینیشد که از ب ییاژدها  هیاش شب  چهره

 حرصش را در آورده بودم . دلم یبرام نگذاشت . بسش بود ؛ حساب دنیخند یجا گرید که

 شدم ؛ یآدم مشغول خوردن ماکارون  یو مثل بچه  نییبه رحم آمد و سرم را بردم پا براش

 بود ریاش کرده بود که انقدر دلپذ  یموقع پخت اش عشق قاط مای.حتما ن دیبهم چسب بیعج  یول

 یگرفتن جزوه هام وارد کالس شدم . چشم چرخاندم و باالخره جناب مان  دیمگوشت شد به تنمان . ****** به ا  و
 را که هنوز اسم

! از دور  یتهران یرعلیگرمابه و گلستانش ، ام  قیجلو کنار رف فی. نشسته بود رد دمیبود ، د امدهین ادمی لشیفام
 گوش  ریز یزیچ ی. مان دیدرخش یدر چشماش برق خاص دیکه مرا د

 گره  نهیبه لبان او نشاند . پاهام به لرزه در آمد و نفسم در س یه کرد و لبخند جذابزمزم یرعلیام

ارغوان را   یرفتم که صدا یم شانیشده بود . داشتم به سو نیروزها با وجودم عج نیا  یحس لعنت نی.ا خورد
 : دمیشن

 عجله ؟  نیسالم عرض شد نورا خانم ؛ کجا با ا ــ

 اند . فاطمه چادرش را جمع کرد  ستادهیکه پشت سرم ا  دمیرا که برگرداندم ، جفتشان را د سرم

 : اش گفت  یشگیبا لبخند هم و

 ! ره دنبال جزوه اش ! امروز روز موعوده یبچه داره م ــ

 : نگاهشان کردم و گفتم یو من چپک دیخند ارغوان

 ! سر جاتون فضول خانم ها نینیبش ــ

بهشان  ی. با تعجب نگاه ستادندینرفته بودم که کنارم ا شتریکار دنبالم راه افتادند . دو قدم ب  یعار و ب  یدو ب هر
 : کردم و گفتم
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 مگه ؟! شما دو تا کجا ؟ هیلشکرکش ــ

 ُکنج لبش جا خوش  ثیخب یُزل زد به دور دست ها و رفت تو فکر . ارغوان که لبخند فاطمه

 : بود ، گفت کرده

 ! ری؟ تو برو جزوه ات رو بگ میکار دار  یه تو چما ب ــ

 : را در حدقه چرخاندم و با حرص گفتم چشمام

 ! نیوفتیپس دنبال من را ن ــ

 ، که ُزل زده بودند به ما یعل  ریو ام یدوشم جا به جا کردم و راه افتادم سمت مان یرا رو فمیک

من بودند. از  بیبسته بود .آن دو جوجه اُردک زشت هم چنان در تعق نیلبانشان را آذ یرو یتا و لبخند مفرح سه
 مغز را فراهم کرده بودم ، آمپرم باال یدو ُته نیا  حیکه موجبات تفر  نیا

 یدراز کردم و کوتاه و جد یمان یدستم را به سو یفاتیتشر چیبدون ه دمیشد که تا به آنها رس نیبود . ا زده
 : گفتم

 ! سالم ، جزوه لطفا ــ

بهش کردم که با عث  یزی. نگاه ت دیاما ، بلند خند  یرعلینشست . ام شیسرجا خیاز تعجب گرد شد و س  چشماش
 : دیشد بگو

 ؟ اهیجنگ ، چشم س دونیم یاومد  یسر صبح هی! چ دمینگام نکن ، ُگرخ یاون جور  ــ

 شدم . رفتارم بد و به دور از شأن نیاز رفتارم شرمگ  یکالمش کامال دوستانه بود . لحظه ا  لحن

 : گفتم  یشتریبا آرامش ب یتنها بود .کم نورا

 صحبتم با شما بود ؟ یمن رو ــ

 . کردند  یبلند شد ، که البته فاطمه و ارغوان هم او را همراه یمان یخنده  یبار صدا نیا

دستش را داخل  دی؛ نگاه منتظرم را که د یرا کردم سمت مان میبهشان کردم و بعد رو یو نگاه زهر آلود برگشتم
 فرو برد وگفت فشیک

 ! و سالم حیجزوه هاتون صح نیا  نیلت و پارم کن نیباشه ، باشه ! تا نزد ـــ

 . بردم و آنها را پس گرفتم شیوافر دست پ یاز جانم را به طرفم گرفت . با شوق  زتریعز  یها جزوه

 : گفت  یخاص ینظر داشت . با شوخ طبع ریحرکاتم را زبا دقت  یبهشان کردم . مان یاجمال  ینگاه

 نداره ؟ یسالمه ، مشکل ــ

 . زد یداخلش موج م طنتیرا بلند کردم و نگام افتاد به جام عسل چشماش ، که ش سرم
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 : زدم وگفتم یلبخند

 ! نیهست یتونم بگم شما امانت دار خوب یبله ، سالمه ! االن م ــ

 : یصندل یو خودش را ولو کرد رو رونیفوت کرد ب یشیاش را به صورت نما  نفس

 ! دو روز نیراحت تر شه ! ُمردم و زنده شدم ا المی، خ نیرو بهم بد دشیپس زودتر رس ــ

 یجناب مان نیبود ا ییرا فراهم کرد . عجب آدم بذ له گو یهمگ یحرفش موجبات خنده  نیا

 یصندل یکه رو  یرعلیام  یاز جزوه   یو تکه کاغذ اوردمیمن خبر نداشتم .من هم کم ن و

 یکیگشتم که ارغوان   ینکردم . دنبال خودکار م یتوجه زشیاعتراض آم  ی، کندم و به صدا بود

 : نوشتم شیو رو یمان زیم یکردم کاغذ را گذاشتم رو  یدر آورد و به دستم داد . همان طور که تشکر م فشیک  از

 . گرفته شد  لیسالم تحو یجزوه ها از جناب مان ــ

 . را امضا کردم و کاغذ را گرفتم طرفش . فاطمه و ارغوان از خنده ُسرخ شده بودند رشیز

 قیخوشش آمده است . لبخند عم دیبود که از حرکتم شد نیاز ا  یحاک یرعلیام  ی رهیخ نگاه

 در حال خنده یگرومپ گرومپ قلبم را دوباره بلند کرد . مان  یبه لب داشت که صدا یگرم  و

 : و کاغذ را گرفت دیبه موهاش کش یدست

 ! تونستم بخوابم ! واقعا ممنونم یگرفتم ، امشب نم  ینم نویاگه ا  ــ

 : گفتم  یرا دادم باال و جد میابرو  کی

 ! نداشت یکنم قابل  یخواهش م ــ

 . دورتر نشستم . خنده هاشان هم چنان ادامه داشت یچند تا صندل یزود بهش پشت کردم و رفتم رو و

***** 

محاسبه را انجام دادم و پرونده را بستم .  نیشد . آخر یم کیبه ساعت بود که داشت به عدد هفت نزد نگام
 . بلند شدم میدارم . کوله ام را برداشتم و از جا جانیه دیو شد ماستیامشب تولد ن

 گفت  یشد . با لحن گرم کیشد که سگرمه هام تو هم رفت . ناچار صبر کردم تا بهم نزدباز  یزمان در اتاق بهادر هم

: 

 ؟ نیبر یم فیخانم تنها .تشر یخسته نباش ــ

 : نگاش کنم گفتم نکهیا  بدون

 ؟ نیندار یبله با اجازتون ! امر ــ
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 : گفت  یرآهسته و خش دا  یبر انداز کرد ، و با صدا یتا پام را با دقت و وسواس خاص سر

 ! دارم اما هنوز وقت اش نشده ادیکار که ز  ــ

 .بدنم حس کردم .دستم بند کوله ام را محکم فشرد یخون را در تمام اجزا کبارهیبه  جوشش

 ام  یباعث خشم درون شتریب نیبراش نداشتم و ا یپاسخ چیشد . ه دهیهم ساب یهام رو دندان

 : گفتم  یشد . به سخت یم

 ! سییرم جناب ر یپس من م ــ

. در تمام طول  نییاز شرکت خارج شدم و رفتم پا  عیادا کردم که موجب خنده اش شد . سر  ظیآخر را با غ  ی کلمه
و هفتاد پشت جد و آبادش را با  یو خودم و بهادر دمیپر نییباال و پا تیکه در آسانسور بودم ، از عصبان  یمدت

توبوس که نشستم نفس  ستگاهیا  مکتین یب کرده بود . روشب خوبم را خرا یکردم . لعنت  ضیفحش مستف
 : دمیکش  یقیعم

 . یشادش کن دی. با یبراش سنگ تموم بذار دی؛ با ماستینده ، امشب تولد ن تینورا اهم ــ

 ! رو یریکبیا  یهرزه  ی کهیمرت نیکن ا  فراموش

 . دیآمد و آرامش را بهم برگرداند . اتوبوس همان لحظه رس  میاریبه  شهیمثل هم وجدانم

 . کرد  یرا روشن م میپا یبرق کوچه جلو ریوقت بود . نور چراغ تنها ت رید ستادمیخانه که ا مقابل

 ییبایز ییساعته با کاغذ کادو 24 ی. ژل مو دیکش  یخود را به ُرخ م یکوچک  کیدستام ک درون

 کرد تولدش را فراموش  یگمان م  مایجاش امن و امان بود . حتما ن فمیشده ، داخل ک یبند بسته

 ادمیزورش را زده بود تا امروز را به  یصبح اش به خاطرم آمد . همه  زانیآو  ی افهیام . ق  کرده

را هم همراه خود  یساخت و پاخت ، مامان گل نیخودم را به آن راه زده بودم ، و در ا ی.اما من با بدجنس اوردیب
 . شده و حرص خورده بود دینا ام یحساب مایتا االن ن نیقیده بودم . حتم به کر 

 یبلند یمان قدم برداشتم و با صدا یشگیبه سمت آشپزخانه مأمن گاه هم ریوصف نا پذ یو شوق یصبر یب با
 : گفتم

 استقبال ؟  ادیب ستین یسالم ، کس ــ

شد و  لیگرم و مهر آمبز تبد  یدرون دستام ، لبخندش به خنده ا کیک  دنیآمد . با د  رونیاز پنجره ب  یمامان گل سر
 : لب قربان صدقه ام رفت . بعد بلند گفت ریز

 . شام ای. ب یسالم مادر ، خسته نباش ــ

 یکز کرده ، گوشه ا  مایام را گشودم . سرم را داخل بردم . ن  یکتان  یگذاشتم و بند کفش ها  نیزم یرا رو کیک
 : کردم و گفتم  یا تا گردن فرو کرده بود داخل کتابش . سرفه انشسته بود و سرش ر 
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 ! ستیبد ن یریبگ لیتحو کمیسالم کردما !  مایآقا ن  ــ

 :تو صورتم دیاش را پاش  ییرمق سرش را باال آورد و نگاه خرما یب

 . یخسته نباش یسالم آبج ــ

مهربانم  یکتاب گم شد . دلم براش ضعف رفت . داداش کوچولو  یسطر ها انیو نگاش م نییسرش افتاد پا باز
را از جعبه خارج نمودم .همان جا شمع  کی. از فرصت استفاده کردم و ک دیرس یو ناراحت به نظر م دیبدجور نا ام

م و استتار  ستادیا  میکرد . جلو  شتریرا ب دمبه سمتم آمد ، فندک داخل دستش لبخن یگذاشتم . مامان گل  شیرا رو
باال  مایبرد و چراغ را خاموش کرد . سر ن شیبود دست پ ستادهیکرد تا من شمع ها را روشن کنم .همان طور که ا

 : بلند شد زشیاعتراض آم  یآمد و صدا

 ؟ نیچرا چراغ رو خاموش کرد ــ

جانم . دهانش  ماین یزده  رتیح دگانیمقابل د ستادمیو شمع روشن ، صاف ا کیکنار رفت و من با ک  یگل  مامان
 کینشستم . ک شیو جلو شیلبام جان گرفت . رفتم به سو یکرد . خنده رو  ینگام م رهیاز تعجب باز مانده بود و خ

 : را مقابل صورتش گرفتم و گفتم

 ! مو قشنگ من یصورت جوش یتولدت مبارک داداش ــ

 : م کرد و گفتنگا یمتوجه کلماتم نشد و با خوشحال یبود که حت یبه حد یریغافلگ  شدت

 بود ؟ ادتونی ــ

 : به چهره نشاندم یاخم

 ! رفته باشه ادمونی یقشنگ نیدرصد فکر کن روز به ا هی ــ

هن هن کنان آمد ، نشست کنارمان و نگاه پر محبتش را دوخت به  یشد . مامان گل یُپر از حس قدرشناس نگاش
 : . داداش کوچکم به نوبت نگامان کرد و گفت ماین

 کردم که مامان و نورا سرشون  یخودمو دعوا م یتمام روز از دست جفتتون دلخور بودم ، اما ه ــ

 هفته رو ، چه برسه یمونه روزا ینم ادشونی گهیها از صبح تا شب سر کارن . د چارهی؛ ب شلوغه

بود ،  17شمع که عدد  یرا از دستم گرفت . نگاش رو کیکرد و ک  ی.مکث اریو به روشون ن ریتولد تو ! به دل نگ به
 : ادامه داد  یثابت ماند و با لحن پر احساس

 ! یطرفه رفتم به قاض کیطاقت  یبود . منه ب ادتونیشما دو تا مهربون ، یول ــ

 : و گفتم دمیبه موهاش کش یدست

 ی افهیق نیخواستم ا یداداش جونم .فقط م یستیبود و هست و خواهد بود .تو برامون کم با ارزش ن ادمونی ــ
 بیرو خاموش کن که دلم عج یشمع طفلک نیکردم . حاال ا  فیک  یو حساب دمیکنم ؛ که د  فیو ک نمیرو بب ریغافلگ

 ! خواد یتولد م کیک
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 : اضافه کردم  عیبه سمت شمع خم شد . سر یپز از شاد یبا تبسم ماین

 ! اول آرزو کن  ــ

 ماین ینفس ها ریرا جمع کرد و دوباره چشاش را دوخت به شمع روشن که شعله اش ز لباش

دست  شیبرا یشمع ها را فوت کرد .من و مامان گل یچشماش را بست و بعد به آرام یلحظه ا مای. ن دیرقص یم
 نمیشادشان را بب یخواستم صورت ها ی. من زود بلند شدم و چراغ را روشن کردم . م میو شعر تولد را خواند میزد

 . شیسخت در پ یروزها یکنم برا  ی، تا توشه ا

 : و گفتم شیرا از کوله ام در آوردم و گذاشتم جلو کادواش

 . نمیبده بب یماچ خوشکل به آبج هیاول   یتولد ؛ ول یکادو  نمیا  ــ

 ی.بعد نوبت مامان گل دیوسبار ب نیشاد دعوت کرد . خم شد و صورتم را چند یدلم را به سور و سات ماینگاه ن برق
 : گفت  ی. پشت هم م دیشد . او را در آغوشش فشرد و چندبار بوس

 . ممنون از جفتتون ؛ عاشقتونم به خدا ــ

 : داد و گفت مایبه دست ن یپاکت یگل  مامان

 .بخر یکه خودت دوست داشت  یدونم مادر، هر چ یى جوونا رو نم قهیمن سل ــ

 : انداخت  نییشرمنده سرش را پا ماین

لباش گذاشتم و  یانگشتم را رو  کار؟یخوام چ یکادو م  یزندگ یبلبشو نیبه جون جفتتون کادو الزم نبود ، تو ا ــ
 : گفتم

 .کشه  یبار کادو دادن ما رو نم کی ی. سالاریو تشکر کن و ازش لذت ببر . چون و چرا توش ن ریفقط بگ س،یه ــ

 دیپر نییام باال پا  نهیدر س چانیمرا برداشت . دلم پر از ه ی، کادو دیاز نگاش دور شد و خنده بر لباش جوش  شرم
 در چشماش روشن یساعته که در دستاش قرار گرفت ، برق خوشحال 24 ی. ژل مو

 : ام شد و گفت  رهیبودم، خ دهیکه تا به حال از او د  ینگاه نی. سرش را باال گرفت و با قدرشناسانه تر شد

 ! رهینظ ی! واقعا ممنونم ،کادوت ب یمرس یآبج  ــ

 : و گفتم ختمیاز ته دل . موهاش را بهم ر  دمیخند

خنده بود که در آن  یبه بعد آزادم تا دلم بخواد دست تو موهات کنم . در آن لحظات فقط صدا نیاز ا  گهید ــ
بودم از خودم . شب  ی. و من چقدر راض دیچیپ یم ختنیر در حال فرو یوارهای،با د اطیته ح یمتر 6آشپزخانه 
داشت و در کمال صبر و متانت همه را  یاریبس یکه کمبودها  زمیبرادر عز ماین یرقم خورده بود برا یزیخاطره انگ
 .زد یو دم نم دیخر یبه جان م
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 یزوه هام در دست مرا صدا منشستم و ج اطیتنها پله ى مشرف به ح یبه خواب رفته بودند. رو مایو ن یگل  مامان
را  نیکرد؛ ا  یشد . حتما از آن باال نگامان م یتر م زیکرد. نگام به آسمان رفت ، باباجانم اگر بود ، امشب دل انگ

 : لب گفتم ریتکان دادم و ز یبراش دست نییپا نیمطمئن بودم . از ا

 . بابا جونم هیخال شمونیپ یلیجات خ ــ

 : . نشست کنارم و گفت دیکش  رونیمرا از عوالم خودم ب ماین یصدا

 ؟ یدیهنوز نخواب ــ

 : را تکان دادم و او اضافه کرد سرم

 : خانم دکترم . لرز به تنم نشست. دستام را بغل کردم و گفتم یخور یهوا سرده ، سرما م ــ

 ؟ یدیداشتم .تو چرا نخواب ازیتازه ن یهوا یرم تو ، به کم یاالن م  ــ

 : من بود یچشم دوختم. او هم مشغول تماشا بهش

 ستادهیسرش ا یخوش فرم رو یلیخ شی! موها دهیشدم که خواب به کل از سرم پر زیاونقدر امشب سورپرا  ــ
 . دیرس یدر هوا به مشام م یى مطبوع حهیبود و را

 : و گفتم دمیبه موهاش کش یدست

 . ی؛ خوشحالم که خوشحال یقابلت رو نداشت ته تغار ــ

 :پر محبت به آن وارد کرد یدستان بزرگش و فشار انیرا گرفت م دستم

 یخوشحالم کرد ادیز یلیکه خ  یخوام بدون یبود . م یخوب یلیممنونم ازت نورا ! شب خ ــ

 ! یدوستت دارم آبج یلیبالم ، خ یاز داشتنت به خودم م  و

در  یو مامان گل ماین تیو رضا یخواستم ! خوشحال یخواستم ؟ نم یم مایحس ن نیباالتر از ا یزیچ ایمن آ و
و گردنم را کج کردم تا صورت  دمیخند شیآسوده به رو  یالیقرار داشت . با خ تیدر درجه ى اول اهم میزندگ

 : نمیکج و کوله شده بود ، بب  یبلوغ کم راتییرا بر اثر تغ شیبایز

 . شما بود آقا که الحمدا... حاصل شد تیهدف جلب رضا ــ

 : اضافه کردم  و

بهم حمله نکرد  شهیو مثل هم دیخند دیرا که د زمیآم  طنتیات بشم . لبخند ش  یصورت جوش جوش یمن فدا ــ
 : کرد  رمیغافلگ  ی. در عوض با جمالتش حساب

و  نیکنارم هست  یو و مامان گلکه ت  نیکنم .هم  یم یاحساس خوشبخت  دیمن شد یباورت نشه نورا ، ول دیشا ــ
کنه.   یم یژل مو برام با هزار هزار دسته اسکناس برابر  نیمهم تره ؛ هم زیدارم برام از همه چ تیانقدر براتون اهم



 

 
53 

 یبرا گرید میمایمهربونم . بله ، داداش ن یارزش داره آبج  یلیدغدغه امه ، برام خ یچ یدون ی، م یبه فکرم نکهیا
 : کردم و گفتم  شیبه رو یساختگ یشده بود . اخم یخودش مرد

 واسه جوشات یپماد خوب خارج هیبعد  یدم سر یانقدر بزرگش نکن . قول م  گهیخب حاال ! د ــ

 . رمیبگ

 : گفت  یُکفر  یاز صورتش شد .با لحن  ییحرصش در آمد و اخم جز باالخره

 ! جوش جوش کن یگم ؛ تو ه  ینم یچیکنم ، ه  یم ییآقا  یحاال من هر چ ــ

 : به لبام آمد و گفتم ریدلپذ یا  خنده

 زایچ نیبه ا میبود. منم که گروه خون کیو رمانت نیسنگ یادیخواستم . جو ز یم نوی! ا شیآخ  ــ

 . خودت یدون یخوره ! م ینم

 : نگام کرد یور هی

خانم . هر  یآبج  یکرد  میقا ینقاب آهن نیا  ریهمه رو ز ی، ول یتر و با احساس تر کیدونم تو از همه رمانت یم ــ
 . هییدونم تو دلت چه خبرا یندونه من که م یک

 . ژلم واسه خاطر خودم گرفتم که هر وقت دلم خواست موهاتو چنگ بزنم  نی.هم ستین یخبر چمیه ــ

 .میبود . من هم لبخند زدم و جفت سکوت کرد هیگوشه ى لباش عاقل اندر سف  لبخند

 نیبود ؛اما الزمه ى ا یب مرا شناخته بود . قلبم پر از احساس و شور و حال جوانکوچکم خو  برادر

 **** . بروز احساساتمنداشتم یبرا یزمان وقت نیبود که همان جا محبوسشان کنم . حاال در ا نیا  میاز زندگ  ُبرهه

لحظه  کیجزوه ى داخل دستام بود و  یلحظه تو کیدانشکده رفتم .سرم  یبلند به سمت پله ها یقدم ها با
 . شدم تا خودم را به کالس برسانم ریکردم . به سرعت از پله ها سراز  یپام را نگاه م یجلو

که تا صبح ذهنم را به خود مشغول کرده بود . ناگهان با   یرفت سمت سوال یلحظات یهوش و حواسم برا تمام
 پله ها افتادم یروتعادلم را از دست دادم و  یبرخورد با جسم سخت

پله ها پخش و پال شد و سرم به نرده ها  یآخم بلند شد . جزوه ام رو  یدر اثر شدت ضربه درد گرفت و صدا کمرم
مرا از  یمردانه ا یناخداگاه به سمت کمرم رفت . صدا گرمیدستم سرم را ماساژ دادم و دست د کیاصابت کرد .با 

 : دیکش  رونیآن جو درد آلودم ب

که   دمیاستاد شمس را د  ینظر دوختم . در کمال شگفت میتون خوبه خانم ؟ تازه آن موقع بود که به روبه روحال ــ
نافذ  یو با چشمان کینزد یپله ها نشسته بود. آهم در گلو خفه شد . از فاصله ا یرو میجلو میمستق یبا نگاه
خراب  ریاستاد سخت گ  نی.باز در مقابل ا کرد  طهکرد؛ بند دلم پاره شد و استرس همه ى وجودم را احا  ینگام م

 . کرده بودم
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نظم ودست و پا  یدختر ب هیکنه با   یآقا فکر م  نیبگم دختر؟ حاال ا یکجاست نورا ! آخه من به تو چ  حواست
 یشیو م رایبودم ، نبودم ؟ اشعه ى آن چشمان گ یهم دست و پا چلفت یکم  میطرفه ! ُخب ، از حق نگذر یچلفت

گره خورد   نهیاز شدت درد کمرم نفسم در س  مکه هم خود  یرنگ ، مرا در برگرفت و با عجله ازجا برخاستم ؛ به طور
 یب یبلند نی. ه افتدیپله ها ب یبود از پشت رو کیو نزد دیو هم استاد شمس به شدت خودش را عقب کش

و چشمام درشت تر از حد معمولش شد . دهانم قرار گرفت  یوار رو کیاز گلوم خارج شد. دستم اتومات  ازیاخت
 شمس با اخم به

 یدانم تا چه اندازه مضحک بود ؛ لبخند یحالتم که واقعا نم دنی،اما با د دیبگو یزینگاه کرد و خواست چ میسو
شد و به  شتریتعجبم ب مهیآن لبخند نصفه و ن  دنیى بسته اش نشست. از د شهیلبان هم یکامال ناخواسته رو

من،  رتیشد و هنوز در کمال ح یم دکه بلن  یمام درشت تر .شمس سرش را تکان داد و در حالطبع حالت چش
 : زد گفت یلبخند م

 .شه یخانم ، آدم زهره ترک م نیبه خودتون گرفت هیا  افهیچه ق نیا  ــ

لباسش را تکاند و نگاش به  یآزاد شد . شمس خاک رو  نهیدهانم برداشتم و نفسم از س یاز رو  یرا فور دستم
راه پله افتاد؛ خم شد و کاغذ ها را جمع کرد . من هم همان طور مثل درخت چنار سرجام  یولو شده ى رو یکاغذها

 : گفت  یمیگرفت . با نگاه مستق  تمخشکم زده بود . کاغذها را دسته کرد و بلند شد و آنها را به سم

 ! لطفا نیمراقب باش شتری؛ ب ستیزوه خوندن نج یخانم تنها . راه پله جا دییبفرما ــ

 : نجات داد و به خود آورد . کاغذها را از دستش گرفتم و گفتم یمرا از آن حالت مسخ شدگ تذکرش

 . برخورد به حتم دو طرفه بود نیاستاد ا  نیشما هم مراقب باش ــ

 : مثال من یب ییشد؛ از پررو انیدر چهره اش نما یشگفت آثار

 : ابروم را باال دادم و گفتم  یتا کیخانم !  نیطلبکار شهیشما هم نکهیا  مثل ــ

اش هنوز   یاش را در دست جابه جا کرد . کت و شلوار مشک  یمشک فیکرد و ک  یکنم . پوف  یطلبکار؟ گمون نم ــ
منه  بانیو در همه جا گر شهیکه هم  داریوجدان ب نیشد . آه از ا یباعث عذاب وجدانم م یکم  نیبود و ا یخاک

 : گذشت گفت  یکه از کنارم م  یپله باال آمد و در حال کیگرفت .   یگناه را م  یب

 نهی.کاغذ ها را به س دیرو هم اضافه کنم و البته حاضر به جواب ! سرم با او چرخ یحواس پرت دیبا ینظم یــ به ب
 : فشردم و گفتم

 ی؛ با اجازتون من مرخص م نید یقرار م تکارایجنا فیدبمونم شما منو در ر  نجایا  گهید قهیفکر کنم اگه چند دق ــ
بود و به من که به  ستادهیشدم .او هاج و واج ا ریمنتظر پاسخش بمانم از پله ها سراز نکهیشم استاد .بدون ا

رفتم در  نییزده از پله ها پا جانیه یو با حالت دمیکرد . در دل خند  یبودم، نگاه م ییپررو سیقول فاطمه تند
 .دیعطرش او را شناختم و دلم لرز  ریى دلپذ حهیبا من هماهنگ شد . از را ییپله قدم ها نیآخر

 : مانست یجهان را م یها یسمفون نیباتریز صداش
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 .اهیسالم چشم س ــ

 : زد و ادامه داد یو در نگاش گره خورد . لبخند گرم دیبه جانبش چرخ نگام

 ؟ یرو گرفت ی! حال کدوم بدبخت یشکن یبا دمت گردو م ــ

 میزود نگام را از نگاش جدا کردم و توجه ام را به روبه رو یزدم ول یحدس درستش خنده ام گرفت و لبخند از
 : معطوف کردم

 بوده اون آدم بدشانس ؟ یگه درست حدس زدم ! ک  یلبخند م نیا  ــ

 ؟ ایبه شما مربوطه آ ــ

 ؟ یبگ یخوا ینم ــ

 ! نداره گفتنم ی! مناسبت رینه خ ــ

 نهیچارچوب کالس گذاشت و مانع ورودم شد .همان طور دست به س ی؛ دستش را رو میبود دهیدر کالس رس به
 : به جانبش نظر دوختم و با اخم گفتم

 . بکش کنار، رد شم ــ

 : را باال انداخت و گفت شیابرو

 .ذارم یچشمات چرا انقدر ستاره بارون شده ، نم نیا  یتا نگ ــ

در کالس را هل دادم و سرم را خم کردم  میبا پا عیحرکت سر کیبه در کالس و دستان او کردم . در  یاجمال  ینگاه
 : در چشماش گفتم رهیدستاش وارد کالس شدم . از حرکتم به شدت جا خورد . برگشتم به عقب و خ ریو از ز

 ! جناب رهیمنو بگ یکه بخواد جلو  یاز مادر زاده نشده کس  ــ

 کرد  میحال شگفت زده فقط تماشا نیو در ع نیخشمگ یکرد . او با چشمان  لیحرف هام را تکم یادامه   یوزخندپ

. 

بود .  یمن خال یبرا شهیمثل هم انشانیم یو خودم را به فاطمه و ارغوان رساندم . صندل دمیدل به او خند در
 : انداختم و گفتم  یصندل یخودم را رو

 سالم دخترا ! امروز حالتون چطوره ؟ ــ

 مقنعه مرتب ریبلوند روشن اش را ز یکه موها  یجفتشان بلند شد . ارغوان در حال یخنده  یصدا

 : کرد گفت  یم

 تا االن ؟ یسالم ، خانم خانما کجا بود کیعل

 : فرصت نداد و تند گفت فاطمه
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 ؟ یچرا با جناب ُپر ُمدعا اومد نمیبب ایزود موقور ب ــ

 به فاطمه یگذاشتم و شروع به مرتب کردنشان کردم و در همان حال نگاه  زیم یرا رو جزوه

 : انداختم

 ! ، اون با من اومد ومدمیمن با اون ن ــ

 : دیخند زیرا در حدقه چرخاند و ر چشماش

 ؟ هی، با اون چ نیحاال فرق ا ــ

 : داد من جواب یبه جا ارغوان

 ! هیکیجفتش  ــ

 : کردم  همانشیم یانداختم و چشم ُغره ا  ینظر شیسو به

 کالس ، اون جناب  ومدمی یخانم ! من داشتم واسه خودم م رشیتا آسمونه توف نی! از زم رینخ ــ

 . اسکورتم کرد  نجایرو چسبوند بهم و تا ا خودش

 . کرد  کیاش به هم نزد  یشگیچادرش را طبق عادت هم یداد و لبه ها هیاش تک  یبه صندل فاطمه

 یگریآمد . با نگاه د  یم بیو ُتپلش عج دیسر کرده بود ؛ که به صورت سف یآب  یمقنعه  امروز

 : گفت  بهم

 ! یاسکورت چقدر ناراحت  نیتو هم از ا ــ

 : بهش کردم و جواب دادم یاخم

 خونه ؟ ی؟ کبکم خروس م یفکر کرد یپس چ ــ

 : شد . ارغوان به جاش گفت رهیباال انداخت و به ارغوان خ یا  شانه

 ! کبک اصال از اول خروس بوده  نیبه شدت خواهرم ! ا ــ

 : ، با اعتراض گفتم وفتدیب میجفتشان با عث شد دوزار ی انهیموذ لبخند

 ! خونه یخروس م یا  گهید زیکبک واسه خاطر چ  نی، با جفتتونم ! ا نینکن خودیب یفکرا ــ

 یصبر ی. ارغوان با ب دمیخند زیشدند و زل زدند به دهانم . خنده ام گرفت و ر کیهوا بهم نزد کیدو بال فاصله  هر
 : گفت

 رو از دست دادم ؟ یچ نمیزود بگو بب ــ

 . یبا حال رو از دست داد یصحنه  هی!  یکش  یخودتو م یبدون ــ



 

 
57 

 راه پله را به صورت اختصار براشان یرد . ماجراک  یصورتش تراوش م یاز تمام اجزا  یکنجکاو

 : رفتند . ارغوان که از شدت خنده سرخه سرخ شده بود ، گفت یم سهیدادم و هر دو از شدت خنده ر شرح

 ؟ یام نه ، با شمس در افتاد  یک  چی! با ه یهست یک  گهیخدا نکشتت نورا ! تو د ــ

 : ارغوان اضافه کرد  شاتیتازه کرد و به فرما یزد ، نفس یکه با دست صورتش را باد م  یدر حال فاطمه

 ؟ ی؛ طلبکارم هست یبدبخت رو ناک اوت کرد ی! زد ییگفتم تو سر آمد پر رو ها  ــ

 تفاوت یو ب یدادم به صندل هیرها کردم و تک زیم یهام که حاال مرتب و منظم شده بود ؛ رو جزوه

 : گفتم

 ! حاال غرعه افتاده به نام من ؛ منم که ارهیحال رو جا ب کمی یکیبود  اخالق الزم  یاون عصاره   یبرا ــ

 ! یریکنه واسه حال گ  یدرد م سرم

 : خنده مان بلند شد و همان لحظه مصادف شد با ورود استاد. آهسته گفتم یصدا

 ! به درس و مشقتون نی، فعال بچسب لیتعط اتریت گهیبچه ها د ــ

قرار آن موجود پر  یب یلحظه ا ی. انگار قلبم برا دیاراده چرخ  یکرد . سرم ب  یم ییدنماهنوز بر لبانشان خو لبخند
نگاه  عیسر نییپا ختیر یاش کرد . دلم ُهر  یهمراه یزد وبا چشمک ینیغرور شد ؛ نگام را شکار کرد و لبخند دلنش

 : . وجدانم باز شروع کرد به غر غر کردن دمیاز او دزد

 ییخبرا هیکنه   ی؛ فکر م چهیپ یدختر ؟ حاال کم به پر و پات م یبهش زل زد یآبروت رفت نورا ! چرا اون طور  ــ
 ! بار کن یو باقال اریخر ب گهیهست ! د

 : به وجدانم گفت خودم

 ! که هست  یدون یهست ! خودتم خوب م ییخبرا ــ

را برداشتم و  فمیو ک دمیبرام بافته بود ؛ به تن کش یلام را که مامان گ  یکالس ژاکت بافت قهوه ا  انیاز پا  بعد
 : گذاشتم اش ، رو به بچه ها گفتم  یدوشم م یهم زمان که رو

 . بچه ها من رفتم ــ

 : بلند شد شیبهم کرد و از جا ینگاه ارغوان

 . امی یباهات م رونیتا ب ـ

 : بود زانیاش آو  افهیشد . ق لیرا تکان دادم و نگام سمت فاطمه متما سرم

ساعت  نیا  گهی؟ آدم د یبهم بگه چرا کالس آخر وقت برداشت ستین یکیهم دارم . اصال  گهیکالس د  هیمن  ــ
 همه اعضا و جوارح بدن رو حفظ کنه ؟ نیداره ا یانرژ
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 : گرفت  شیدر آورد و به سو بشیاز ج  ی. ارغوان شکالت دمیخند بهش

 ! ستین ریخود کرده را تدب گهیر نزن ؛ دغ  نقدریبخور و ا نویدختر گلم ، ا ایب ــ

 از دانشجوها  یکی یُپر مغز ارغوان اضافه کنم ، که صدا یبه حرف ها یمن هم جمله ا خواستم

 : را به آنسو جلب کرد توجهم

 ! ادی یبچه ها داره برف م ــ

 یدر قلب من نشست .برف برا یو ناراحت یزاریکه در صداش بود ؛ ب  یبه همان اندازه شوق قیدق

 ! دردسر یعنیمثل من  ییآدم ها  یاتوبوس ؛ برف برا  یطوالن یرهای، تأخ شتریب یسرما یعنی من

 . به اصطالح رفتم تو لَب ییجورا کیو همهمه گرفتم .  جانیترش کردم و چشم از آن همه ه رو

 : گفت  یو با لبخند لذت بخش دیش. چشمان ارغوان درخ میکرد  یصحبت م یرفت رد جه مورد ادمی اصال

رم تو کارش ! فاطمه  ی. امشب م یبرف امسال منو ببره اسک نیقول داده اول ایآخ جون ! من عاشق برفم ! ارش  ــ
 . نبود زانیاو هم از برف گر  ایو گو ستینگر شیبه سو یبا لبخند

 ! شد شیامشب کچله از دست تو ! دلم از االن براش ر  چارهیب ــ

 : قدم برداشتم و گفتم کیگره خورده ام نبود .   یحواسش به من سگرمه ها یو دار کس ریآن گ  در

 ارغوان ؟  یای یم ــ

 : قدم خودش را بهم رساند . بازوم را گرفت و فشرد کیخودش آمد و با  به

 . میبر ــ

 از کالس  نشان ندادم و به سرعت یرعلیبه حضور ام یتو حال خودم غرق بودم که توجه انقرد

 وقفه . درشت ی. تند تند و ب دیبار یکلمه ، م  یواقع یدانشگاه برف به معن رونی. ب میشد خارج

 : گفت  یخاص ی. نگام کرد و با دلسوز رشیز میرفت یی. ارغوان چتر را باز کرد و دو تا یپشمک و

 رونیکردم و چترم را ب  فمی.دست داخل ک میبر یبا تاکس ای، سرده ب ادی یاتوبوس ، داره برف م  الیخ یامروز ب  ــ
 : و گفتم دمیکش

 .. نگران منم نباش ستین یکی رهامونیبرو دوستم . مس ریبگ یتو تاکس ــ

 : شد گفت یقدم ازم دور م کیکه   یرا با تاسف تکان داد و در حال سرش

 ! کله شق  ی کدندهی ــ

 : تکان دادم یقدم عقب رفتم و براش دست هی سرم . ی. چترم را گشودم و گرفتم باال دمیروش خند به
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 . غارم  اریمراقب خودت باش  ــ

 : بر لباش خانه کرد یپر از دلواپس یلبخند

 . تو هم مراقب خودت باش نورا ، زود برو خونه ــ

بودند و من  ستادهیبانش ا هیسا ریز یاتوبوس ، که دو سه نفر  ستگاهیگفتم و سرم را برگرداندم سمت ا  یا  باشه
رفتم و خودم را آماده  ابانیخ یفرار از برف آنجا سنگر گرفته اند . به آنسو یبرا ایمنتظر اتوبوس بودند  دمینفهم

 یگشتم . سرما  دیو دنبال کل دمیرا کش فمیک  پیز حسم یب ی.با دست ها یو بلند برف یشب طوالن کی یکردم برا
از   رتریلرزاند . د یکرد و تن و بدنم را م  یام عبور م  یبافتن یگره ها  یاستخوان سوز اواخر آذر با قدرت از ال به ال

قفل  درتوانست آن را  یجان و قرمز بود ، که نم ی، اما دستام آنقدر ب افتمیرا  دیبودم . کل دهیبه خانه رس شهیهم
آسمان   ی. نگام به سوگرم شود   یکه کم  دیها کردم ؛ شا یپ ایدهانم بردم و چند بار پ یبچرخاند .دستام را جلو

 دیدست سف کی. تمام کوچه  دیبار یم می، بر سر و رو اهیس اهِ یاز دل آسمان س  دیشد . گوله گوله برف سف دهیکش
 . زد یچراغ برق مان چشمک م ریشده بود . و المپ تنها ت

را در قفل فرو کردم و با زور چرخاندم . باز شدن  دیسوختن المپ دوباره به دلم چنگ انداخت ؛ باالخره کل وحشت
کنم . در را که بستم   یریاندامم جلوگ  یزدگ خیداشتم تا از  ازیگرم ن  ی. به شدت به مکان چاندیرا در دلم پ یدر شوق

 : دیاز گرما را به وجودم پاش  ی، موج ینگران مامان گل یصدا

 ؟ یجان مادر ، اومد نورا

 جمله را بشنوم ؛ نیبه خانه ، ا دنی، تا ابد موقع رس شهیخواستم تا هم یودم و مجمله ب نیعاشق ا  چقدر

 میجانم ! چترم را بستم و زود خودم را رساندم به آشپزخانه . پا یلحن و تنها از دهان مامان گل نیهم فقط با هم آن
شد و  دهیبرادرانه بازوم را گرفت .نگام به باال کش ی. در آشپزخانه باز شد و دست دمیکش  یکوتاه  غیخورد و ج زیل

 : و گفتم زدم یفرود آمد . لبخند مایدر آسمان چشمان دلواپس ن

 . شکست ! دمت گرم داداش جونم یجام م هیحتما  وفتادمیبودا ! م کینزد یوا ــ

 . را حس گرم دوستداشتن پر کرد شیاز چشماش رخت بر بست و جا  ینگران یلحظه ا یبرا

 : و گفت دیبه داخل کش مرا

 ! ینشد یخانم ؛ تا آدم برف یتو آبج ایزود ب ــ

 یاز هوا  یکهنه را کنار زده بود ؛ در آوردم . موج  یموکت قهوه ا یکه مامان گل  یرا گوشه ا کفشم

داختم و با ان  یرا گوشه ا فمیافتاد . ک  نیریش یبه صورتم خورد و پوست سرد و سرخ شده از سرمام به ِگز ِگز گرم
 یچراغ سالها بود که همدم ما در شبها نینداشت . و ا یگاز  یرساندم .آشپزخانه بخار یعجله خودم را به چراغ نفت

. پوست دستام ِسر شد و  دمیو گرماش را به جان کش شسوزان یآب  یشعله ها یزمستان بود . دستام را گرفتم رو
 میداغ به سو یچا وانیل کی یبعد به ِگز ِگز افتاد . مامان گل

 : و گفت گرفت
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 . من فدات بشم ی؛ اله یبخور مادر تا گرم ش نویزود ا ــ

 : شد .لبخند بر لب گفتم یرا گرفتم . بخار ازش بلند م وانیل

 ! چسبه ی، واقعا االن م یدستت طال مامان گل ــ

 : دیکش  شینان را با دست پ ینشست کنار چراغ و سفره  یگل  مامان

 ! خونه یدیُمردم و زنده شدم تا رس ــ

 زده ام شو و خی یها هیوارد ر نیریداغ و ش عی. ما دمیکش  یکردم و هورت  کیرا به لبام نزد وانیل

 : و با فشار شانه هام گفت ستادیپشت سرم ا مایوجودم را گرم کرد . ن بیعج

 ! نیبش ریبگ ــ

هام کردم .  هیداغ را وارد ر یاز چراغ محبوبم نشستم و قلپ قلپ چا  یکردم و همانجا با فاصله چند سانت  اطاعت
نان را گرفت و  یگذاشت .َپر سفره   یکتاب هاش را که وسط آشپزخانه پخش و پال بود ، جمع کرد و گوشه ا  ماین

ان و لقمه ن کیآمد که از ظهر بعد   ادمی.  تادنان که به مشامم نشست ؛ معده ام به سوزش اف یپهنش کرد . بو
با خنده  ماینان جدا کردم و در دهان گذاشتم . ن یو تکه ا دمینخورده ام . سفره را به سمت خودم کش یزیچ ریپن

 : طرفم دیکرد . خودش را کش  ینگام م

 ؟ یکش  یجلوتر ؟سفره م یایهوا ب هیسختت بود  ــ

 : کندم  یگرینان د تکه

 ! حد نیتا ا یعنیچراغ رو بغل کنم ،  نیخوام ا ی؛ م مایسردمه ن ــ

زد . از همان  یرا در تابه هم م یزی، چ یزیرو م دیسف یسر گاز سه شعله  یگرفت . مامان گل  یرنگ دلسوز نگاش
 : فاصله گفت

داره .مقنعه را از سر  یگرم نگه ات نم  یو برف یبارون یروزا یبافت برا نی. ا یریواسه خودت بگ یبارون هی دیبا ــ
کوچک وسط   یبود . با تابه کنار سفره آمد . پارچه ا یبافت را باز کردم . نگام به مامان گل یو دکمه ها دمیکش

 یبه درون تابه چشم دوختم . املت درونش به من دهن کج اقی. با اشت شیسفره پهن کرد و تابه را گذاشت رو
. دستم  دیپر رونیام ب  نهیاز س  یکردند از املت متنفر بودم . آه  یکرد . املت دوست نداشتم . جان به جانم م  یم

گفت   ینظر داشت . نگاش م ریمرا ز ماینان به سمت تابه دراز شده بود ، سرجاش خشک شد . ن یکه با تکه ا
باال انداختم و دست  ییدانست .ابرو یپلو کشف کرده بودم ؛ او هم در مورد املت م ایدر مورد لوب ههمان طور ک

امروزم بود   یاریبد ب نیگرفتم و به دهان بردم . طعم املت ، آخر  یخشک شده ام را باز بردم سمت تابه و لقمه ا 
 : شود یبر زبانم جار قتیداد که حق یمجانم اجازه ن یمنتظر مامان گل یچهره  دنیکه به کامم نشست . اما د

 ! گشنمه امروز  یلی؛ خ یدستت درد نکنه مامان گل ــ

 : ساده و نازم تابه را به طرفم ُسراند و گفت یگل  مامان
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 . کردم  یبخور مادر ، کاش تخم مرغ اش رو اضافه م ــ

 : را گرفتم سمت خودم و گفتم تابه

 ؟ نیخور یبسه . شما چرا نم نیهم ــ

 : نان از سفره برداشت و گفت یتکه ا ماین

 .من موندم منتظر تو یخورد . غذاشو به زور بهش دادم . ول یدارو م دیبا یمامان گل ــ

 : یبه طرف مامان گل دیچرخ نگام

 . رفتن من با خودمه برگشتنم با خداست . شما غذاتون رو نیقربونت برم . منتظر من نمون یاله  ــ

 . ارهی یشه ، وگرنه پدر معده ات رو در م لیبا غذا م دی. بخصوص شما مامان خانم . اون داروها با نیبخور

 . ده ی. تنها غذا خوردن که مزه نم میدوسدارم با هم غذا بخور یباشه مادر ، ول ــ

 . دیجو یرا م یکه داشت لقمه ا  ماینگام رفت سمت داداش ن نجایا

 میقدر خسته ام که اصال حال. من ان نیکن ، تا غذا بهش مزه بده !فکر منم نباش  یرو همراه شونیشما ا یداداش ــ
 . خورم یدارم تنها غذا م ستین

 : نگاه پر محبت گفت کیبا  ماین

 . کنم ، هم شما رو ! تو به فکر خودت باش  یم یرو همراه شونیمن هم ا ــ

 : خنده گفتم انیام گرفت و در م  خنده

 ! زهیر یکه اندامت بهم م  ینجوریا  یاوه ، داداش  ــ

 : جواب داد دیخند یکه داشت م  یهم در حال او

 غذامون رو ؟  میحله ؟! بخور گهیشه ، نصف با شما ، د یصرف م شونینصف با ا ــ

 : را تکان دادم و گفتم سرم

 ! یکرد  ی؛ بخور برادر من . حاال خوبه ته بند هیبله ! عال ــ

را برام در حدقه چرخاند و لبخند به لبان من دعوت شد . سفره شام که جمع شد ،خودم را کشاندم کنار  چشماش
 . پر خاطره یرنگ و رفته  یدادم به پشت هیو تک وارید

بود و مدتها  امدهین رمینه در اتوبوس و نه در مترو گ یخال ی. صندل دنشانیرا دراز کردم و شروع کردم به مال پاهام
 :کنارم نشست  یچا ینیبا س یمانده بودم . مامان گلسرپا 

 مادر برو زودتر بخواب ؛ یخسته ا ــ
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 . درس بخونم نمیبش دیترم دارم، با انیفردا امتهان م ــ

 : شد دهیهاش در هم کش اخم

 ! مادر یخواب مهیاالنش هم ن  نیتو که هم ــ

 مای. ن یزودتر برو بخواب صبح مدرسه دار مای. ن نیبخواب نیپره . شما بر یخورم ،خوابم م یم یخوبم ؛ االن چا ــ
 : کتاب هاش را بغل کرد و آمد کنارم نشست

 اون طرف ؟  یای یتو مگه نم ــ

 : که همان طور گوشه ى آشپزخانه رها شده بود ، کردم و گفتم  فمیبه ک یا  اشاره

را از  فیکه ک  یحال نیسمتمان . ع دیرا کش فیخم شد و دستش را دراز کرد و ک مایرو بده . ن فمیزحمت ک یب ــ
 : گرفتم به سوالش جواب دادم  یدستش م

 . مونم ؛ اصال نا ندارم دوباره سرما بره تو تنم یجا م نیمن هم ــ

 : و با تحکم گفت عیسر یگل  مامان

تا صبح تو  یمون یشه . م ینفت اش تموم م گهیهنر کنه تا دو ساعت د یلیچراغ خ نیمادر ! ا یزن یچه حرفا م ــ
گرِم گرم شده . بلند شو قربونت   گهیاتاق رو روشن کردم تا االن د  ی؛ بخار اری. پاشو پاشو بهونه ن یزن یم خیسرما 

 . برم

 : پاهام را جمع کردم و مظلومانه گفتم یلینام با

 . سرده رونیآخه ب  ــ

 شدم .عزمشان را ینم زیدو عز نیا  فیحر ای. به ناچار برخاستم . گو دیبلند شد و بازوم را کش ماین

هم  یرا. مامان گل فمیکتاب هاش را برداشت و من ک  مایبسپارند . ن اطیح یکرده بودند که مرا دوباره به سرما  جزم
 : را برداشت یچا ینیرا خاموش کرد و س یچراغ نفت

 . میگرم ش  میاون طرف بخور  ارمشیم ــ

 رینمانده بود شب بخ یاثر  شیکه از داغ  یآن طرف . بعد از خوردن چا  میو رفت میزد اطیح یا به دل سرمار  خود
 : در گفتم یگفتم و رفتم داخل اتاقم ؛ از ال

 . راحت بخوابه یسمت مامان گل نیا  ایب یاگه درس دار  ماین ــ

 : دیاز پشت در بسته به گوشم رس  ماین یصدا

 ضیگفتم و در را بستم . بعد از تعو  یلب خوش بحالت ریخوام بخوابم . ز ی، م ینه درس هام رو خوندم آبج ــ
آمده بود به سراغم . صفحه ى اول جزوه   بیگرم شده بود و خواب عج  یچشام حساب یلباس ونشستم کنار بخار

 را باز کردم
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 . دمیکشدار کش  یا  ازهیخم و از شدت خواب اشک تو چشام جمع شد . دید یم ییدوتا چشام

خوابم بپرد . سوز و  دیشدم و رفتم سمت پنجره ، آن را گشودم و صورتم را گذاشتم در معرض باد ؛ تا شا بلند
 . زد به پوست صورتم یشده بود ، شالق م یکه حاال بدجور زمستان  یزییپا یسرما

 یدرزش باد سرد م یپنجره نشستم که از ال ریز ، باالخره جواب داد و خواب از چشام رخت بر بست . همان جا بله
گرم و نرم بود و امکان به خواب رفتنم   میجا یبهتر بود . کنار بخار یطور نینشاند بر تنم . ا یآمد تو اتاق و لرز م

نا آشنا افتاد .  یبودم که ناگهان چشمم به دست خط ندن. چند صفحه از جزوه را خواندم . گرم خوا یقو یلیخ
 یرعلیمخالف رنگ خودکار من نوشته شده بود : ام یخوش و رنگ خودکار یصفحه با خط ریکاغذ را باالتر آوردم ، ز

د  یکردم ؛ نه درست م  نییهمان طور سر جام خشکم زد . ورق را چندبار باال پا یلحظات ی. برا لیشماره موبا کیو 
 نیشناختم ، همان بود که دل ازم ربوده بود . اما ا یکه من م  یرعلینها امدم . کم کم مشاعرم به کار افتاد . تی

 یقبل جزوه دست جناب مان یآوردم که مدت  ادیدر ذهنم زده شد و  یجزوه چطور به دست او افتاده بود ؟ جرقه ا
شماره ،  نیا  نوشتن یبوده برا ینقشه ا نهایى ا مهه نکهیتمام وجودم را گرفت . فکر ا یبود . به ناگاه حس بد

 کرد؟  یخودش در موردم چطور فکر م شیپ یرعلیناراحتم کرد . ام یحساب

شد  یرعلیشماره استفاده کنم . همه اعضا و جوارحم پر از حس خشم نسبت به ام نیاز ا  ینداشت که روز امکان
خان انقدر  یرعلیام  یشد. کور خوند یبر لبام جار یاو را از چشمم انداخت . پوزخند  ییجور ها کیکارش   نی. ا

 شه ! هنوز نورا رو دیدندونات سف نیمنتظر زنگم بمون تا موهات ع

 ! دم یبهت قول م نوی. ا یکن  رمیتحق یدم که تو بتون یوقت اجازه نم چیشم ! ه ی! هرگز شکارت نم ینشناخت

 دنیو با به تن کش دمیوشمانتوام پ ریز یشتریدر دلم تاباند . لباس ب یدینور ام نیبرف بند آمده بود و ا صبح
بودم . خودم را به دانشگاه  زاریآماده کردم . به شدت از سرما ب  رونیب یجنگ با سرما یخودم را برا یبافت حساب

اند. نا خدا گاه به   ستادهیاز دانشجوهاکنار بورد ا  یادیعده ى ز  دمی، د یرساندم . به محض ورود به سالن اصل
 : دمیاز دخترها پرس  یکیآنسو رفتم . از 

 چه خبر شده ؟ ــ

 : آورد گفت  یدر م فشیطور که کاغذ و خودکار از ک همان

 . برنامه امتهان آخر ترم رو گذاشتن رو بورد ــ

 . یو گفت : ــ چهار د دیشه؟ خود را به جلو کش یشروع م ی، از ک یــجد

 : به گوشم خورد یزیدل انگ یگشتم که صدا  یکار م. دنبال خود  ییهفته فورجه داشتم تا امتهانات نها کی فقط

.دست در  سیمن ازش عکس گرفتم . از رو عکس برنامه خودت رو بنو ای، ب اهیچشم س یخواد زحمت بکش ینم ــ
به قلبم متصل شد .ابروانم به هم گره خورد و  میو انگار مستق دگانمیسرم را باال کردم .نگاش فرو رفت در د فیک

 : گفتم

زد و دلم را  ی؛ محض اطالع ! لبخند دختر کش میفقط تو دو درس مشترک هست ه؟یکیرنامه ى من و شما مگه ب ــ
 : تاب کرد یب
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 . تو جدا عکس انداختم یدونم غزال ! برا یم ــ

 . چشماش باال آمد دنیدوشم مرتب نمودم . نگام به قصد د یرا رو فمیکردم و ک  دایرا پ خودکار

 : بود طنتیپراز ش چشماش

 : کرد و گفت  یاخم  می. ن امی یجناب ! خودم از عهده ى کارهام بر م یالزم نبود زحمت بکش  ــ

 . خواستم بهت لطف کنم ی! م یدختر چقدر تو سرسخت و ناسپاس ــ

 . مدل اش بود نیآخر  یتلفن تاچ اش را به سمتم گرفت . نگام به گوش یگوش

 آن تلفن ، شماره و جزوه را به خاطرم  دنید .

 : اخم کردم و گفتم  شتری. ب آورد

 

 و با حرص گفت دیعقب کش  عیرا سر یلطف کن که خواهانت باشه . گوش یمن ازت لطف نخواستم ! برو به کس ــ

: 

 ! تخت خواهان کم ندارم التیخ ــ

 : سماجت زل زدم به صورتش و گفتم با

وقت ، من  چیوجه، ه چی؟ برو سراغ هواخواهات و مطمئن باش که هرگز ، به ه یستادیوا جانیپس چرا االن ا ــ
 ! تو گوشات فرو کن نویا  یتهران یشم ! آقا یجزو هواخواهات نم

 : خشن و پر عتابم لبخند بر لباش آورد و گفت لحن

 ! مونم ی. منتظر تماست م اهیاش چشم س  ینیبب نایبالخره ! انتظار داشتم زودتر از ا یدیپس شماره ام رو د ــ

 : گفتم  یبا ناباور ا؟یبشر انسان بود آ نیباز نگاش کردم؛ ا یدهان با

رد کار خودت  ی.بر ستمیشه اهلش ن تیگفتم ،که حال  یهمه برات قصه حسن کرد شبستر نیتو حالت خوبه ؟ ا ــ
نمدارش  یبه موها یرنگش . چنگ یار طوسشلو  بیاش را گذاشت درون ج  یگوش  ؟یمون یمنتظر م یگ  ی. باز م

 زد و با لبخند

 : گفت  یجذاب

 ! پا زیکه شکارت کنم غزال ت  یکشم ! نه حداقل تا زمان  ی، پا پس نم چوقتیوجه ، ه چیهرگز، به ه ــ

 خشمم را یاما به سخت  دمیفراتر از آن درجه رس یزیى جوش چند درجه بود؟ آن لحظه به چ نقطه

کنه   تیکنه عصبان  یم فی. اون ک یبش می، تسل یبش یخواد ، که عصب یرو م نیآقا هم  نیکردم . نورا خانم ا  مهار
بود خشم را کنار  یشه . با هر زحمت یمشتاق تر م یجوابشو بد شتریب یباش . هر چ الیخ ی؛ پس ساکت باش، ب
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پاره شد . سگ چشمام پاچه اش را گرفت ؛  دلشو برنده انداختم تو چشمانش . حس کردم بند  زیزدم و نگام را ت
 : کنترل شده گفتم  ییبا صدا

 ! ، شک نکن یبر یآرزوت رو به گور م  نیا  ــ

 سرد صدام و سگ نگام باعث سکوت اش شد . برگشتم به طرف بورد که حاال خلوت شده لحن

 نیتر از ا . مصمم دیچیعطر خاص و تلخ اش در مشامم پ  ی. مشغول نوشتن بودم که باز بو بود

 : شلوارش فرو کرد بیدستش را در ج کیداد و  هیتک واریها بود .به د حرف

اجازه به او نگاه کرد . حالت منتظر نگام اورا دوباره   یو چشمام ب ستادی. دستم از نوشتن باز ا میمسابقه بد ایب ــ
 به

 : آورد  حرف

؟ مشکوک  یهست هی، پا یکن  یم کاریکنه . چ  یرویپ دیبا برنده است ؛ بازنده هم با میآخر ترم . تصم  یتو امتهانا ــ
 : نگاش کردم و گفتم

 . ادی یمسابقه عادالنه به نظر نم نی. ا میما که فقط دو درس مشترک دار ــ

 : انگشت اشاره اش گوشه ى ابروش را خاراند و گفت  با

 ی. هر ک میو درس هام سخت تره ؛ تو همون دوتا درس مسابقه بد . من دو ترم از تو باالترم یگ  یراست م ــ
 .شد برنده است شترینمراتش ب نیانگیم

 : دمیپرس دی. با ترد شنهادشیکردن پ  نینگام را حفظ کردم و شروع کردم در ذهنم به سبک سنگ حالت

 چون و چرا؟ ی، ب یگفتم قبول کن  یهر چ ید یقول م ــ

 . حتما یکه برنده ش  یدر صورت ــ

 : را به سمت اش نشانه رفتم و گفتم خودکارم

 ؛ دست از سرم بر یکن  یپهن م گهیجا د هی یبر ی، م یکن  یاگه من برنده شم تورت رو جمع م  ــ

 : متفکر گفت یو با حالت چاندی، قبول؟ ابروهاش را در هم پ یدار یم

 ، تا هر وقت که من خواستم ، قبول؟ یباشبا من  دیچون و چرا با یقبول ! اگر من برنده شدم تو ب ــ

گونه   نیا  دیبرم و شا یدانستم که از او م ینبود . م ینیخطر درگوشم به صدا در آمد ، اما نورا اهل عقب نش زنگ
 یرعلیگفت جناب ام  یم طنتیشدم . هر چند که آن نگاه مشتاق و پر از ش یاز دست مزاحمت هاش خالص م

 : خورد . گفتم یبه هدف م دیو شا یکیبود در تار یریُخب ت یباشد . ول بندیقولش پا یکه رو  ستین یکس

 ! یازم ببر  یامکان نداره بتون  ــ
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 : گفت  دیو با تاک دینگاش را به صورتم پاش یتر آمد و خاکستر کیقدم نزد کی

 ؟ بدون چون و چرا؟ اهیچشم س یکن  یقبول م ــ

که کم مانده بود دستم   ییوقفه شد . تا جا یضربان قلبم باز هم تند و ب یمن را گرفت و صدا بینگاش عج جذبه
 هیعطر خوشبوش تا عمق ر  یکه بو  دمیکش  ی. نفس بلند ردیآرام گ  یکم  دیام بگذارم ؛ تا شا  نهیقفسه ى س یرا رو

 : گفتم  یمیهام را عطر دار کرد . با نگاه مستق

 ! که از محاالته ، باشه قبول  یاگه برنده شد  ــ

برد و به آن حرکت داد . با  قهیاش کنار شق  شهیبر لباش نشست . دو انگشت را طبق عادت هم ینیدلنش لبخند
 : گفت  یلحن خاص

 . اهیمنتظر اون روزم ! با اجازه چشم س صبرانهیب ــ

 یخطرناک ادی؟ آن هم با ص یکرده بودم ؟ شرط بند  یبودم . چه غلط ستادهیکنارم گذشت. من همان طور سر جام ا  از
 شد ؛عشق یفقط غرورم نبود که نابود م نیباختم ، ا ی؟ اگر شرط را م یعل  ریمثل ام

ام رفت و آن را فشرد . دلم   نهیآوردم . دستم به سمت س  یدر م شهیاز ر  دیجوانه زده ام را با دستان خودم با تازه
 ******* ام ، چه وقت عاشق شدن بود؟  چارهی، دل ب

 : و بعد نگاش کردم دمی. چشمام را مال دیسوال را ارغوان پرس نیامتهان چطور بود؟ ا  ــ

 . ارمیفکر کنم خوب بود ، نمره کامل ب ــ

 : به بازوم زد و گفت یا  ضربه

 ؟یکن  یچرا فکر م گهید ــ

 : کرد و ادامه داد  می، او هم همراه دمیخند

 . میکن  امیا  ادی م؟یما با هم درس بخون خونه ایب یخوا ی؛ م میهفته فرجه دار هی ــ

با سماجت لبام را از هم باز کرد و  یکنکور ، لبخند  یداغ تابستان که مدام در خانه آنها بودم برا یروزاها یادآوری با
 : گفتم

.دسته  میکرد  تیرو اذ ایگذشت . چقدر ارش  یهم خوش م یلیبود ؛ خ یسخت یروزا یلیواقعا ! خ ریبخ ادشی ــ
 : رنگ چشماش اثر گذاشته بود یرو یاش فرستاد ، که حساب  یشمیمقنعه ى سبز  ریبلوندش را ز یاز موها  یا

 . رهیگ  یسراغت رو م شهیمامانم هم ؟یومدیحواست هست چند وقته خونمون ن چیباحال بود .ه یلیآره ، خ  ــ

 یم تمیام سر بر آورده بود و داشت اذ  نهیام باز از درون س  یمیدر دلم احساس کردم .عذاب وجدان قد یسوزش
 : و گفتم یام را دادم به صندل  هیو تک دمیکش  یقیکرد . نفس عم

 . وقت ارغوان ! وقت ندارم به جون تو ــ
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 : تکان داد یرا با ناراحت سرش

 دیکه با  کرد  یآور  ادیموقع امتهانا؟ سوالش بهم  یکن  یم کاریشرکت رو چ ی. راست یکرد  ریخودت رو درگ یلیخ ــ
 یزیبگذارم و چه چ انیدر م یمطلب را با بهادر نیعصر ا

 : را برداشتم و سرم را تکان دادم فمیکار برام عذاب آور باشد ؟ ک  نیاز ا  شتریتوانست ب یم

 ترم انیم التیروزا نرم شرکت ؛ عوضش تعط یزنم ، تا بعض یحرف م یامروز با بهادر  ــ

 . وقت برم که کارام عقب نمونه تمام

 : میو با هم از کالس خارج شد ستادیهم ا ارغوان

 . هیزیخوبه ؛ امتهانا مهمتر از هر چ یطور نیا  ــ

 دنمیزده بود . انگار که منتظر من باشد با د هیتک واریخان به د یبود . کنار مان ستادهیکالس ا  رونیب یعل  ریام
 : فتزد و گ یکننده ا  رانیلبخند و

 ! دارم که ازت ببرم می! من واقعا تصم اهیدرس بخون چشم س یحساب ــ

 : دیپرس یگوشم با کنجکاو  ریلبخند زد و ارغوان ز میبه رو ی. مان میاز کنارشان گذ شت  یحرف چیه یب

 ه؟یچ هیقض ــ

 : مقدمه گفتم یو ب رونیرا به شدت فوت کردم ب نفسم

 . کردم  یباهاش شرط بند ــ

اش شدم ؛ که مثل رگبار   یو منتظر سواالت بعد ستادمیا  شیو من هم رو به رو ستادیبه شدت جا خورد .ا ارغوان
 : بست میبه رو

، کجا ؟  یچشم چرون؟ ک یپسره  نیام نه ، با ا  یچکیباهاش ؟ با ه یبست ی! چه شرط یشرط بند ؟یکرد  کاریچ ــ
 : دستم را باال بردم و گفتم ؟یچرا به من نگفت

. امروز صبح کنار بورد با هم بحثمون شد  قیدم رف یحتما بهت جواب م یبپرس یکی یکیآروم تر!   کمی،  یه یه ــ
 . دو تا درس مشترکمون ؛ منم قبول کردم یمسابقه داد، سر نمره  شنهادیالبته . اونم پ  شهی، مثل هم

را مرتکب شده  یداد که اشتباه وحشتناک یم مباور را به نیشد و ا یلحظه چشمان ارغوان دلواپس تر از قبل م هر
 : دیپرس یصبریام . با ب

 : و مستاصل گفتم دمیکش  یقیآه عم  ه؟یُخب ، شرط سر چ ــ

 . همون بشه دیبرنده بگه با یهر چ ــ

 : از گلوش خارج شد  غیارغوان مانند ج  یصدا
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 : دیبه اطراف چرخ مهینگام سراس ؟؟یچ ــ

 ! چه خبرته؟ سیه ــ

 ! ینورا ؟ زودتر بگو جون به سرم کرد یکرد  یچه غلط ــ

. من براش شرط گذاشتم که دست از سرم برداره  یخور ی، تو چرا انقدر حرص م گهیگم د  یخب ! دارم م یلیخ ــ
 ....، اونم شرط گذاشت که اگه برد

 : دیموجب شد که ارغوان با اخم بگو سکوتم

 یزاریباهاش ! لحن ارغوان آنچنان با ب یو دوست ش یرو قبول کن شنهادشیپ دیبذار خودم حدس بزنم ! شما با ــ
 بود که درسکوت فقط سرم را مظلومانه تکان دادم . از حرص نفس

 : و ادامه داد دیکش  یقیعم

 !؟ یو تو هم قبول کرد ــ

 : گفتم  یظاهر ینانیاطم  با

 ؟ی، به من اعتماد ندار وونهیبرم د یمن ازش م ــ

 : شد دیپر از ترد نگاش

خواد بهت ضربه  ی. ذاتش بده ،فقط م نهیش ینورا ؛ نگاش به تو اصال تو دلم نم ادی یپسره خوشم نم نیاز ا  ــ
 . بزنه

 روزم با من هی یدونم .اون قصدش فقط شکار منه ،حت یرو م نایدونم ارغوان ، بهتر از تو ا یم ــ

 . شدم انقدر مشتاقه یافتنی. فقط چون براش دست ن ارهی ینم دووم

 : راه افتادم و ارغوان هم کنارم قدم برداشت به

 ؟یبر یم یحاال مطمئن ــ

 : حبس شد نهیدر س نفسم

 . برسه دشیخواد به راه دوم فکر کنم . امکان نداره بذارم اون به قصد پل یدلم نم چیبرنده بشم ! ه دیبا ــ

 : را گرفت و فشرد دستم

 پسره نی؛ا یارینمره باال ب ینتون یکه دار  یوقت کم نیترسم با ا ی. م یکرد  یکاش قبول نم  ــ

 ! هیشاگرد اول دانشکده ى پزشک اشیطونیش نیخالف ا بر

 : گفتم  ییشد و ترس ورم داشت اما با پرو یدلم خال یتو
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 ! نیشم . حاال بب ی؟ منم شاگرد اول دانشکده م یمنو دست کم گرفت ــ

 : تم را ول کرد و گفتدس یدر ورود کنار

 .اما شک دارم که به قولش عمل کنه  یبرنده بش دوارمی، ام قیمن که از خدامه رف ــ

 : و گفتم دمیصورتش را بوس عیسر یلیاتوبوس خ  دنیمن هم شک داشت . با د دل

 : . سرش را تکان داد و گفت نمتیب یم گهیعمل کنه ! نگران من نباش و به درسات برس ؛ هفته ى د  دیبا ــ

 . مراقب خودت باش یلیکنم . تو هم خ  یبرات دعا م ــ

 . براش تکان دادم و خودم را به اتوبوس رساندم یدست

رفتم . رفتن به اتاق او برام  یبرداشتم و به طرف اتاق بهادر یپرونده ا یوقت ادار انیساعت مانده به پا کی
 رها ساختم و چند ضربه به نهیبود . نفسم را از س یپر از استرس و دل زدگ شهیهم

همان برق آشنا و آزاردهنده در چشماش  دنمیدر را گشودم و وارد شدم . با د دشییبفرما دنی. با شن درزدم
 : گفت  یو با لبخند پت و پهن دیدرخش

 . تو خانم تنها دییبفرما ــ

 : گذاشتم ، گفتم  یم زشیم یکه پرونده را رو  یتر شدم و در حال کیقدم نزد چند

را امضا کرد و پوشه را دوباره به  رشیز یداره . پرونده را گشود و بعد خواندن سرسر اجیشما احت یبه امضا ــ
 . دستم داد

 : دیپرس یمیخودش با نگاه مستق میایبه حرف ب نکهیاز ا  قبل

 : دمیکش  یشه ؟ نفس راحت یامتهانات ترم شروع م  یک  ــ

 . ندهیهفته ى آ ــ

 : را تکان داد و گفت سرش

 ازیهفته رو ن هی نیا  امیزمان امتهانان باهات راه م نکهیبر ا یکه روز اول بهت دادم ، مبن  ی! طبق قولنطوریکه ا  ــ
به کارها سرو سامان  یایدوساعت ب یکی یدرسهات برس . زمان امتهانات هم روز هیو خوب  یایسرکار ب ستین

؛ قبوله  یمدت رو انجام بد نیانبار شده ى ا  یتا کارها یکن  یاضافه کار  دیمدت با هیمتهانا ؛ اما بعد ا هیکاف  یبد
واقعا  شنهادشیشدم ؛ اما پ یم تی؟ ته دلم از لحن صحبت اش و خطاب اول شخص مفردش به شدت اذ

 : نگاش کنم گفتم نکهیسخاوتمندانه بود . بودن ا

 به شرکت یذارم خدشه وا یهم حتما ، نم ی. در مورد اضافه کار شنهادتونی، ممنون از پ هیعال  ــ

. مطمئنم که  دمیعقب نهادم . صداش را شن  یحساب کتابا وارد بشه .لبخند پشت لبش را احساس کردم و قدم و
 : در را باز کنم ، صدام کرد نکهیگفتم و به سمت در حرکت کردم ؛ قبل از ا  یبا اجازه ا نطورهیهم
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 خانم تنها ؟ ــ

 . و نگاش هوس آلود بود بندهیلباش فر یو ناخداگاه نگام به چشماش افتاد . لبخند رو برگشتم

 : پرده ى گوشم را آزار داد نشیبم و سنگ یصدا

 ! شه ! مراقب خودت باش یدلم برات تنگ م ــ

درون دستم محکم به دهانش . دلم خواست با همان پوشه ى  دیکش  ادیبدنم از درد و خشم فر یسلول ها تمام
کنه واسه من تنگ بشه ،   یم خودیو هوس باز. دل هرزه ى تو ب زیى ه کهیرا ببند مرت فتیدهن کث میبکوبم و بگو

پنهان  شیایح یچشمان ب یو خودم را از جلو مها را نگفتم ؛ به جاش با سرعت در را باز کرد نیکدام از ا  چیاما ه
مدار  نیبود که دورب ی. آبدارخانه تنها مکانزیم یرو دمیرفتم آبدارخانه و پرونده را با حرص کوب کراستیکردم . 

 دمیچرخ یکردم دود از کله ام بلند شده است . دور خودم م  یبسته نداشت . آنقدر آمپرم باال زده بود که حس م
 : و بلند گفتم دمیکوب  واریت محکم به دبا مش اریاخت  یکنم . ب  یام را چطور خال  یخشم مهار نشدن مدانست یو نم

 ! ی، لعنت یلعنت ــ

آخم متعاقب آن به گوشم خورد . درد در تمام دستم تا آرنج پخش شد . با دست چپم مشتم را فشردم و   یصدا و
ام دعوت شود . نه   دهیرفت که به چشمان خشک یچشمام از شدت درد بسته شد . نفسم بند رفته بود و اشک م

آبدارخانه نشستم   یتنها صندل یجا رو همان. یعوض  القید نیبشه ؛ به خاطر ا ریاشکات سراز  یبزار دیرا نبا، نه نو
 هیشد ، که بهم فهماند شدت ضر داریپشت دست پد یو وحشتناک دیشد یو دستم را ماساژ دادم . خون مردگ

 یشلوغم کم داشتم ؛ که به لطف بهادر یو دار زندگ ریگ  نیرا فقط در ا بیبوده است . آن درد عج نیسنگ یلیخ
. بابا  ختیر یبهم م مینباشد . با دست شکسته تمام زندگ یجد بشیکه آس  ردمک  یشد . فقط خدا خدا م بمینص
 : لبخند زد دنمیوارد شد و با د یول

کردم درون آوردم . مشتم را فرو    ی، برات م یکرد  یصدام م یخواست یم یبابا جان ؟ چا یکن  یم کاریچ نجایا  ــ
 : که دردش نفسم را بند آورده بود ، گفتم  یمانتوام و در حال بیج

 . خواستم یآب م  وانیل هی ینه بابا ول ــ

 . دمیسر کش کجایرا گرفتم و  وانی. با دست چپ ل ختیبرام ر یآب  وانیو ل خچالیرفت سمت  زود

شده ام را به آرامش دعوت کرد ، اما سوزش مشتم  دهیسرد در آن فصل سرد از سال تمام وجود به آ تش کش آب
 . برقرار باشد شتریب یلحظه ا یآرامش برا  نیو نگذاشت ا دیامانم را بر

 یمدت دیاست فقط با  دهیند یجد بیگفت خوشبختانه آس  نهیراهم به خانه به درمانگاه رفتم . دکتر بعد از معا سر
 . ابدی امیتا خود به خود التبسته و گرم نگهش دارم و دردش را به جام بخرم 

پنهان کردم . مانده بودم جواب  بمینسبتا راحت به خانه رفتم . قبل از وارد شدن به خانه دستم را درون ج یالیخ با
شناخت و  یمرا بهتر از خودم م یمامان گل نکهیولو ا میدوسنداشتم بهش دروغ بگو چیرا چه بدهم . ه یمامان گل
بلند و  ی. با صدا افتمشانیقبل در آشپزخانه  یشبهاشد . مثل تمام  یزود متوجه م یلیگفتم خ  یم یاگر دروغ

 : گاز رفت  یبلند شد و سراغ قابلمه ى رو مایسالم کردم . جفت با لبخند جوابم را دادند . ن یشاد
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کرده کارستون ؛ از   یهم کار یبود چون وحشتناک گشنمه ! مامان گل اریامروز، شانس باهام   یچه زود اومد ــ
تو رگ . طبق عادتم رفتم سمت  میباهم بزن ارمیکه ب  نیآبگوشت هوش از سرم پرونده ! بش  نیا  یصبح عطر و بو

 : یچراغ نفت

برام نازک کرد و  یپشت چشم یهمه خجالت ! مامان گل نیبا ا میکن  کاریجونم درد نکنه ، ما چ یدست مامان گل ــ
 : و گفت ییظرفشو نکیبه زحمت بلند شد رفت سمت س شیاز جا

 حرفا نیا  گهیآبگوشت که د  هی.  رزنیبغل منه پ ریز نیهندونه بذار یخوبه حاال شما دوتا هم ه ــ

در  بمیدستم را ازج اطیسفره . با احت یبرداشت و آورد گذاشت رو ینداره . سه تا کاسه گود با قاشق از جا ظرف رو
 : بافتم را باز کردم و گفتم یآوردم و دکمه ها

 . هفته خونه ام ؛ فرجه دارم واسه امتهانا هیاز فردا به مدت   ــ

 : ثابت شد  میبه رو یمشتاق مامان گل نگاه

 ؟ یپس شرکت چ ــ

 . گرفتم  یمرخص ــ

 : دیکش  یآسوده نفس راحت  یالیخ با

 بده رشی،خدا خ یدرس بخون ینوقت ک یخداروشکر! همش نگران آخر ترم و امتهانا بودم . ک ــ

 . داده یهفته بهت مرخص هیکه   هیات رو ! معلومه آدم خوب  سییر

 ! ! مادر ساده دل من یاز خشم از دلم گذشت ، آن هم چه آدم خوب  یموج

هم بود  یگریمگر چاره ى د یرفتن کنارشان . ول یرفت برا ینم شیپ میبا قابلمه آمد و نشست سر سفره . پا ماین
 شده بود رهیخ یکه قاشق به دست به دستان مامان گل  مایشستم کنار ن. ن

همان طور داغ داغ  مایبرداشت . ن یگریگذاشت و کاسه ى د  شیپر از آبگوشت داغ جلو یکاسه ا  یگل  مامان
 : آبگوشت به دهانش گذاشت و هورت کشان گفت  یقاشق

 . یاووووم ، چقدرم خوب شده ! دست و پنجه ات طال مامان گل  ــ

رفت  شیرا طرف من گرفت . دست چپم پ یجانم . کاسه ى بعد یرنگ مامان گل یلبان ب یصاف نشست رو لبخند
 شد دهیبه صورتش پاش یاز نگران  یو موج دیدستم را د یباند کش یمامان گل نیب زیگرفتن کاسه ؛ چشمان ت  یبرا

: 

 ؟ شیشده نورا ؟ چرا بست یدستت چ ــ

 : پنهان کردم و با تته پته گفتم شتریرا ب دستم

 .زینشده ، حواسم نبود تو شرکت محکم خورد به م یزیچ ــ
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 شده ؟ یچ نمیخدا مرگم بده ، بب ــ

 . ماند رهیبه طرفم خ یبا کنجکاو ماین نگاه

قانع  ی. نگران نشو تو روخدا. مامان گل دمیزخم شده روش پماد مال کمی؛  ستین یزیچ یگفتم که مامان گل  ــ
 . بود دایگرانه اش پ  خیگره شده اش و نگاه توب  یاز اخم ها  نینشده بود . ا

من سکوت کرد و نگاش را ازم  ی. در کمال ناباور میگو  یبود که دروغ م دهیدانست . فهم ینکرده بود ؛ م باورم
 : مرا به خود آورد ماین ی. صدا دمیکش  یشد اما نفس راحت یبه حال یدلم حال از قهرش  نکهیگرفت . با ا

 مای. به ن ختیر یسوم آبگوشت م یبود و داشت در کاسه  نییپا ینشده ؟ سر مامان گل یزیواقعا چ یآبج  ــ
 : اشاره کردم ساکت باشد و در جوابش گفتم

شه. اما نشد؛ نه دو سه روز بعدش ، بلکه تا مدتها  یزه خوب مخوبم بابا ! بادمجون بم که آفت نداره ! دو سه رو ــ
 و هر دفعه چشم ها و لبخند دمیاز آن درد رنج کش

 . کرد  زاریبه خاطرم آمد و مرا از خودم و او ب یآور بهادر  چندش

***** 

بسته بودم و  میکه من تمام وقت شبانه روز در اتاقم را به رو  یهفته فرجه به مثال برق و باد گذشت ؛ در حال کی
استراحت کنم   یفرصت نکنم ساعت یکردم . انقدر درس تلمبار شده داشتم که حت  یم یها خر خوان یمیبه قول قد
د نان نداشتم . شبها بو یفرصت رفتن به آشپزخانه و خوردن تکه ا یکه روزها نبودند و من حت  مایو ن ی. مامان گل

با همان اندک  یآوردند .مامان گل  یآمدند و نشاط را با خودشان به اتاق پر از دفتر و کتابم م  یبه خانه م زانمیکه عز
 نداد . دستم هم چنا  یکرد و قوتى دوباره به جان خسته و رنجورم م  یم ییرایموجود در خانه ،ازم پذ یها یخوراک

دو  یتمرکزم رو شتریمرور درس ها ب انی. در م ابمی ییدرد تلخش رها ها از یزود نیقرار نبود به ا ایبسته بود و گو
 . رحم ببازم یب ادیبود ؛ مبادا که از آن ص یرعلیدرس مشترک با ام

را در اتاق گرم و نرم و کنار  یمن که هفته ا یبود و برا یگریسردتر از هر وقت د اریماه هوا بس ید 4رو شنبه  صبح
کردم تا از آن اتاق مطبوع و   یبود خودم را راض یقینمود .به هر طر یگذرانده بودم ، طاقت فرسا م  یگاز  یبخار

 اش  یروسع  دیقرآن سف ریمرا از ز یمحبوبم دل بکنم . مامان گل

 یام کردبرا  یفوت کرد . و بعد راه میبه رو یلب زمزمه کرد و بعد از مدت ریز یزیکرد . چ  رد

 . با غول امتهان . در صف اتوبوس لرز بر تنم نشسته بود و تحمل سرما هنوز برام سخت بود جنگ

به دانشگاه ؛ به  دمیرس یطوالن یمسافت یو سوار شدم . باالخره پس از ط دمیکش  یکه آمد ، نفس راحت  اتوبوس
 کنارم ترمز کرد . نگام رفت سمت راننده ،  یرنگ یمشک نیشدن ماش ادهیمحض پ

نظر داشت . لبخند ناخواسته به  ریمرا ز اشیر ینشسته بود پشت ُرل و نگاه صاف و ب یریبا لبخند دل پذ ایارش
اش به سمتم آمد و   یشگیهم یها یشد و با شلوغ باز ادهیبراش تکان دادم . ارغوان پ یبست و سر نیلبام آذ

 : دیبالفاصله در آغوشم کش
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 ! یزنگ بهم نزد هی ی، حت یمعرفت یب یلینورا ، چقدر دلم برات تنگ شده بود ! خ یوا ــ

 رسم رفاقت ؟ نهیا

تنش بود که با مقنعه ى کرپ ُسرمه  یُسرمه ا دیجد یرا به خود فشردم و با خنده از خودم جداش کردم . باران او
 یبود . حس دلتنگ رهیت ینگ چشماش آبو ر  دیرس یبه نظر م شهیاز هم  دتریست اش کرده بود . صورتش سف یا

 : و گفتم دمیبوس اریاخت  یبه دلم چنگ زد . صورتش را ب

که چقدر درس   یدون یمشغول درس خوندن بودم . م کسرهیطور دوستم . واقعا فرصت نشده ؛  نیمنم هم ــ
 . عقب افتاده داشتم

 : رام تکان دادبه عالمت موافقت ب یقانع شد و سر عیسر شهیمهربانم مثل هم دوست

تو جه ام  ایارش  یجوابش را بدهم ، صدا نکهی؟ قبل از ا یخودتو برسون ی! حاال تونست یگ  یدونم ، راست م یــم
 : را به آنسو معطوف کرد

 . ندهیسالم خانم دکتر آ ــ

 : آرامش دادم  یرا به چشمان آب نگام

 ؟ نی، خوب هست ایسالم از ماست آقا ارش ــ

 : و نگاش را با سماجت در نگام ثابت نگه داشت و گفت ستادیا  کنارمان

 .شد یما م بینص شتریب دنتونیخانم ! سابقا افتخار د داریشما ! مشتاق د یها یاز احوال پرس  ــ

 : کردم  ی.سرم را جنباندم و خنده ى کوتاه یگذاشت  یاراده بهش احترام م  یزد که ب یمودبانه حرف م انقدر

 . مونه برام ینم یباق یاز منه ! واقعا سرم شلوغه و فرصت  ی، کم سعادت هیچه حرف نیا  ــ

مثبت به  ازیامت  کی شهیبرام هم نیزد و ا یمعموال به صورتم زل نم ایکرد .ارش  جمیگ  مینگاه مستق یبرا اصرارش
 جیبود ، که مرا گ افتهی ریینگاه تغ نیدر ا یزیبودم ،به ظاهر چ دهیکه او را ند  یآمد ؛ و حاال بعد از مدت  یحساب م

 دکرد . ارغوان مرا از آن حالت نجات دا  یو سردرگم م

 : گفت  ایگرفت ، رو به ارش  یکه بازوم را در حصار دستاش م  یدر حال و

 . میبه امتهانمون برس میما بر نیلفظ قلم حرف زدنتون بابا ! تا منو جوون مرگ نکرد نینفسم گرفت از ا ــ

 : کندم و در چشمان او فرو کردم  ایرا به زور از نگاه پر حرف ارشام گرفت و نگام   خنده

 : ایارش  نیخوش طن ینشده . باز صدا رمونیتا د میبر ــ

 .نیحواستون رو جمع کن ی؛ حساب ندهیآ  یکنم خانم دکترا  یم تیموفق یبراتون آرزو ــ

 : قدم برداشتم و گفتم هی
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 . فعال با اجازتون ــ

 کردم و  یاش را حس م  رهیکرد . هنوز نگاه خ  یبراش تکام داد و از او خداحافظ یدست ارغوان

. از شانس خوبمان  میهامان نشست یکردن شماره ى صندل  دایداد . بعد از پ یآزارم م  بیعج  یحس به گونه ا نیا
 : . ارغوان با خنده گفت میدرست کنار هم افتاده بود

 ؟ گهید یخر زد یحساب نمی! حاال بگو بب یودمخ شیر خیکه همه جا ب  ادی یخوشم م ــ

 : گفتم  یاجمال  یو با نگاه یصندل یرا گذاشتم رو فمیک

 اش با مقنعه اش ور رفت  شهیو طبق عادت هم شی؟ نشست سر جا یخوا یو کمک م یتو نزد یبگ یخوا یم ــ

: 

درس  ریاز ز  یخونه بتون هیتو  ایشه با حضور ارش یشه ! مگه م ینه بابا انقدر خوندم که مغزم داره منفجر م ــ
 ! بود ختهیبرنامه ها نر نیهم واسه سربازاش ازا تلریکرده واسم که ه  یزیبرنامه ر هی؟  یخوندن در بر

 : گفتم  یقیام را فرو خوردم و با لبخند عم  خنده

م دهان باز کرد تا جوابم را بدهد ؟ برگشت سمت ایآ  ینباشه تو درس خون هست ای؟ اگه ارش یهست یحاال ناراض ــ
 شد یام . نگاش جد  یچی، که نگاش افتاد به دست باند پ

 : یلحن اش پر از دلواپس و

 شده ؟ یدستت چ ــ

 بود. موج دهیچیهفته بود که روز و شب دورش پ کیرنگ ،  یگلبه  یافتاد به دستم . باند کش  نگام

 : نوشتن برام سخت و دشوار بود . به صورت خودکار گفتم تیوضع نیاز دلم گذشت . با ا  ینگران

 . دهی، ضرب د ستین یزیچ ــ

 : دیپرس عیسر

 ؟ ی؟ کجا ؟ چطور یک  ــ

 : ام گرفت و با خنده رو کردم بهش و گفتم  خنده

 ! یکه آدمو باهاش به توپ ببند  یدار نتیچند تا سوال تو آست شهی! هم یشد یبازجو م یرفت یم دیتو با ــ

 : کرد  کیپهن و روشن اش را به هم نزد یابروها  یکوچک  اخم

 ! یکه مراقب خودت باش  یبسه نورا ! قول داده بود یشوخ ـت

 ام  نهیاز س  قیعم  یصداش و محبت شناور نگاش راه دروغ را به روم بست . به ناگاه آه یجد لحن

 : و گفتم یام را زدم به صندل  هیشد . تک خارج
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 ! واریکوبوندمش تو د  ــ

 : نگام را دادم به سمتش . چشماش از تعجب گرد شد همزمان

 مگه ؟ یا  وونهیچرا ؟؟ د ــ

 : آهسته گفتم  ییشد . با لحن و صدا ینگام خاکستر رنگ

 ! هوس باز ی کهیاز دست اون مرت  ــ

 : گفت  یشتریب رتیح با

 !؟ یرعلی؟ ام یک  ــ

 کرد ؟  یفکر نی؟! چرا ارغوان چن یرعلی. ام دیکوب  نهیبه سرعت باال آمد و قلبم محکم تر در س سرم

قصد  شتریب یرعلیبودم . ام دهیرا در نگاه او ند یحالت نگاه بهادر چوقتینبود . حداقل من ه یطور نیا  یعل  ریام
 : تکان دادم وگفتم نیرفنبود . سرم را به ط یبرازنده ا یاو واژه   یداشت . هوس باز برا طنتیش

 ؟ یشناخت ینطوریرو ا یرعلیام  ینه ! تو ک ــ

 : باال انداخت یا  شانه

 ! دماغته یروزا تنها اونه که مو نیدونم ! فعال ا ینم ـت

 در دلم ییهدف اطالعاتش را چک کردم و غوغا یبار ، ب نیدهم یجلسه را برداشتم و برا کارت

 . چون و چراش ارغوان بود یپا شد که مسئول ب بر

 شتریو ب شتریب نیدانستم . و ا یبودم . چه مرگم شده بود ؟ که خودم هم نم ریقضاوتش دلگ نیشدت از ا به
 : دمیکوب  زیم یکوتاه رو  یکرد . کارت را با ضربه ها  یکالفه ام م

 . هیو رو کم کن طنتی! هدفش فقط ش ستین ینجوریا  یرعلیام  ــ

 : گفتطاقت   یب ارغوان

 ؟ یُخب، پس ک ــ

 : یمشک یام افتاد با مانتو و مقنعه   یبه عکس پرسنل نگام

 . شرکت سیی، ر یبهادر ــ

حرف زدنت  هینس نیبا ا یشده ؟استرس امتهان که دارم ؛ تو هم دار یچ یشه برام درست بگ یکرده ؟ م  کاریچ ــ
 ! یر یرو اعصابم راه م

 : و با زجر گفتم رونیپر دردم دادم ب ی نهیرا به شدت از س نفسم
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 ! بهم چشم داره ــ

 جمله آنقدر برام درد داشت که بغض راه کی نی. هم شتریبود با سواالت ب شترمصادفیب حیتوض

نگام کرد . ُکپ کرده بود. ُخب حق هم داشت .  رهیحرکت نشست و خ یب قهیچند دق یرا بست . ارغوان برا گلوم
جمله !  کیبغض دار ، درد و دل کرده بودم . ولو  ی، باهاش رو راست حرف زده بودم . با لحن بعد از مدتها رفاقت

 حق داشت ، نداشت ؟ نفسش را با صدا فوت کرد ارغارمی

 : دیو فقط پرس رونیب

 ؟ یدون یم نویا  یاز ک  ــ

 دیپرس یم یکرد و سواالت  ینگاه م هیبُعد به قض نیتر یاز نهان  شهیلبام نشست . ارغوان هم یرفت گوشه  یلبخند
را  فمیهدف ک یبه پاسخ دادن نداشتم . ب یبراشان نداشتم . البته که داشتم اما عالقه ا ی! که جواب دیکه نبا

 : حال گفتم نینا معلم پرداختم و در ع یا  یش یبرداشتم و درونش به جستجو

 نیآخر  یندادم ول تیزنه . اولش اهم یدار م منظور یحرفا یسر کیشده و  ادیکه تو جه اش بهم ز  هیمدت ــ
 . حرفش اونقدر برام گرون اومد که بزنم دستم رو آش و الش کنم

 : ستیبه دستم نگر یدلسوز با

 داغون شده ؟ یلیحاال خ ــ

 : دیکش  یرا به عالمت مثبت تکان دادم . آه سرم

 یحجم درس ؟ تازه بر نیواسه کار کردن ، با ا هی. آخه چه اصرار یکار بش  الیخ یشرکت . ب یشد نر یکاش م  یا  ــ
اش خنده با لبام   هی! از تشب یمافنگ ی کهیده ؛ مرت ی. چطور به خودش اجازه م یو اونجا آرامش هم نداشته باش

 : برگشت

 ! سالم نداره 30،  وونهی! جوونه د ستین یمافنگ ــ

 : با تعصب ُبراق شد تو صورتم ارغوان

خراب ، بهت چشم نداشته  یدوره زمونه  نیتو ا ی، بعد انتظار دار یمرد جوون شد یمنش یفتبدتر ! ر  گهید ــ
 ؟ غمبرهی! مگه پسر پ یکرد  یاش شک م  یبه مردونگ دیَبر و رو ؟ اگه نظر نداشت که با نیباشه ؟ اونم با ا

 نفس اش رو کنترل کنه ؟ یهوا دیاما آدم که هست ! آدم نبا  ستین غمبریپسر پ ــ

 : کرد و در جوابم گفت  یپوف ارغوان

به فکر خودشه ،  یقانون ، قانوِن جنگله خانم ؛ هر ک گهیچنده ؟ د لویبه خدا ! آدم ک یدار یدل ُخجسته ا یلیخ ــ
 ! نداره داریخر تیآدم  گهید

 رمیفلگچند وقت غا نیمثل تمام ا یرعلیام  یتلخ اش دهانم را بست و به فکرم فرو برد . صدا یحرف ها دنیشن
 : کرد
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 ! اهیسالم چشم س ــ

به  شیبراقش تشو یسمت راستم نشسته بود و با چشمان خاکستر ی. درست در صندل دیبه جانبش چرخ سرم
 : کرد  یم ییبر لباش خودنما یطنتیانداخت . لبخند پر ش  یجانم م

 ! میشد هیانگار همسا  ــ

 : شد . کارت جلسه اش را بالفاصله باال برد و نشانم داد دهیصندل اش کش یبه شماره  نگام

 ! تخت التیشماره درسته ، خ ــ

خواستم کل  یکه م  یزیچ نیکردم و در سکوت رو ازش برگرداندم . در آن لحظه واقعا آخر  همانشیم یُغره ا  چشم
 : رفت باز به حرف آمد یکه هرگز از رو نم  یرعلیکل کردن با او بود . اما ام

 ! غزال  یتالشت رو بکن تی؟ دوسدارم نها یخودت رو واسه مسابقه آماده کرد ــ

و  دیخودش را جلو کش یکم  یرعلیادامه داشت . ارغوان هم در سکوت منتظر عکس العمل من بود . ام  سکوتم
 : ادامه داد

 ! باخت آماده کن ی! خودت رو برا یازم ببر  یامکان نداره بتون  ــ

 . به او سرم را جانب استاد چرخاندم تیاهم  یوب دمیکش  یکالس ، نفس راحتورود استاد به   با

 تمام دانشجوها اوراق بایجانکاه مشغول نوشتن پاسخ سواالت بودم . تقر یساعت با درد کی

 ی. باالخره به هر جان کندن میاز دانشجوها هم چنان نشسته بود  گرید یکیاستاد داده بودند . من و   لیرا تحو خود
شد .  دهیبر دهیخرچنگ قورباغه پاسخ سواالت را دادم و از جام برخاستم . نفسم از شدت درد ، بر ید ، با خطبو

.استاد هم زمان با برخاستنم  افتیبر وجودم راه  رامشحس آ یدستم را مشت کردم و گشودم تا کم یپ ایچند بار پ
 اعالم کرد و  افنهیوقت را خاتمه 

 . رفتم رونیدوش چپ ام گذاشتم و از در کالس ب یرا رو فمیرا از دستم گرفت . ک برگه

 که تا به حال دراو سراغ نداشتم ،  یجد یا  افهیمثل اجل معلق سرم خراب شد و با ق یرعلیام

 : دیپرس شهیمتفاوت از هم یو نگاش کردم . با لحن ستادمیا  اریاخت  یصورتم ُزل زد . ب به

 سر دستت اومده ؟ ییچه بال ــ

 رهیبهم خ یلبخند چیه یبود و ب یاش طوفان  یرفت سمت دستم و بعد برگشت به صورت اش . نگاه خاکستر نگام
 : شده بود . با تعجب گفتم

 !؟ یکه نگران من  یبگ یخوا یاالن م  ــ

 : هدف به اطرافش کرد یب یبه موهاش زد و نگاه یچنگ کالفه
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 یشده دستت ؟ تمام طول امتهان حواسم بهت بود . از شدت درد نم ی! چ یتو فکر کن آره ! جوابم رو نداد ــ
 رونیب ینفر از کالس اومد نی، آخر یداد یم لیساعت اول ورقه ات رو تحو میکه همون ن  یی. تو یسیبنو یتونست

 شده ؟ یو بگو چ چونی! پس منو نپ

 شدت نیشد ا یورم نمو بلندتر شد . با شتریکوبشش ب  یقرار کرد و صدا یتابش دلم را ب یب لحن

 : گفتم  یاز نقشه اش باشد . با ناباور  ییجز یتاب یو ب ینگران

به شما نداره  یربط چیمن ه ی!مسائل شخص نمیب یکار نم  نیتو ا یبدم ؟ من واقعا لزوم حیبرات توض دیاالن با  ــ
 ! یتهران یآقا

قدم به سمتم برداشت و فاصله مان را به حداقل  کیفکش به هم متصل شد .  ظینگاش شدت گرفت و با غ طوفان
 : رساند . با حرص گفت

آسمون به   نقدریو ا یتو هم مثل آدم جوابم رو بد یتون ی؛ نم دمیسوال ازت پرس هیدختر سرتق ، مثل آدم  ــ
 ؟ ینباف سمونیر

به عقب برداشتم و به  یزد . قدم یاز حد به او و تنفس ُهرم نفس هاش ، به حال خرابم دامن م  شیب یکینزد
 : نگام را از نگاش جدا کردم یسخت

سوال  ادی ی. خوشم نم میبا هم ندار یکینزد یرابطه  چیسر من اومده ! ما ه یینداره که چه بال یبازم به تو ربط ــ
 ! جواب شم

و با  دمیپا چرخ یپاشنه  یکند . رو  خکوبیبر خالف درون پر آشوبم ، آنچنان کوبنده بود که او را سر جاش م لحنم
که در نگاش   یدانستم نام حس ینم ینبود ، ول یدوست دی. شا ختمیاش گر  یعجله از او و نگاه ُپر از رنجش و دوست

 ییبودند ؟ و توانا رییروزها همه در حال تغ نی. چرا ا ودفرق کرده ب یزیچ یرعلیکرد چه بگذارم . در ام  یم دادیب
 ستادهیکه او هنوز آنجا ا  یبلند از او دور شدم . در حال یمن سخت و نا ممکن بود . با قدم ها یبرا رییتغ نیفهم ا

را  طرابمبودند . اض ستادهیپله ها به انتظارم ا نییکرد . ارغوان به همراه فاطمه پا  یبود و با نگاش بدرقه ام م
 یشگیهم ییکرد . فاطمه با ُخشرو  یگام مپنهان کردم و بهشان سالم کردم . ارغوان به دقت ن هیعار  یپشت لبخند

 : اش گفت

 امروز کفش پاشنه دار  ادمیوزن ز نیپامون سبز شد ، منم با ا ریسالم به تنبل خانم ! بابا علف ز ــ

 یبود . ولش م یشکل نی.فاطمه هم ستمیلنگه پا منتظر سرکار خانم وا هیدونستم که قراره تا ظهر  ی. نم دمیپوش
 : نبود هیعار  گریبارم د نیبدهد . لبخندم ا یجواب فرصت یبهت برا نکهیزد . بدون ا ینفس حرف م کی یکرد

 ؟ ی؟ ُخب چرا منتظر موند یزن یُغر م  یامون بده خواهر ! چه خبرته مثل ور وره جادو دار  ــ

بهش  یداد . ارغوان قدم هیو بهش تک ستادیا  واریبهم رفت و چادرش را مرتب کرد . رفت کنار د یُغره ا  چشم
کردم و کنارشان قرار گرفتم . نگام را دادم   یقدم فاصله را ط کی.  دیچرخ یمن م یشد و هم چنان نگاش رو کینزد

 : به فاطمه که با تب و تاب شروع به صحبت کرد
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کمکم   یامتهان آناتوم  یبرا ریبا هم کتابخونه و در اشکاالت بنده حق میقرار بود امروز بعد امتهان بر نکهیواسه ا ــ
 که به خاطر مبارکتون اومد ؟  شاالی؛ ا یکن

 : براش تکان دادم یسر

 . امیتو کتابخونه تا من ب نیرفت ی. م ادمهیبله خانم  ــ

هم همراهش بود . ابروهاش  یرعلیشد ، که صد البته ام کیبهمان نزد یجناب مان دیبگو یزیبتواند چ نکهیاز ا  قبل
دستم را درون  اریاخت  یدست راستم ثابت نگه داشت . ب یاش را رو  رهیبه شدت در هم گره خورده بود و نگاه خ

. نگاش باال آمد و به چشمان من متصل شد .  بشتا یب یبافتم فرو کردم و نگام را دادم به چشمان خاکستر بیج
چشمم به  ی، انتظار داشتم حداقل تا امتهان بعد شیپ قهیحجت چند دق . بعد آن اتمام ختیر نییپا یدلم ُهر

 ی رهیخودم و نگاه پر سوال و خ ییایخولیدر افکار مال نیاز ا  شتریخان اجازه نداد ب یجمالش روشن نشود . مان
 : گفت  ی. با لحن دوستانه ا اشمشناور ب یرعلیام

 . سالم خانم ها ــ

،  یخانم ، جواب سالمش را دادند . دروغ چرا کم کیان وفاطمه با ادب و متانت براش تکان دادم اما ارغو  یسر
 : مقدمه گفت یو ب دیمن چرخ یرو یگفتم . نگاه مان  یلب سالم ریو ز دمیخجالت کش یفقط کم

 . نباشه یکه مسئله جد  دوارمیشده ، ام یچیخدا بد نده خانم تنها ! موقع امتهان متوجه شدم دستتون باند پ ــ

 : ، انقدر مودبانه صحبت کرد که مجبور به پاسخ شدم ُخب

 ! جناب ! ممنون از دقت نظرتون ستین یمهم زیچ ــ

 : دیبازوم را کش یموضوع شده بود با نگران یابروش باال رفت . فاطمه که تازه متوجه   یتا کی

 ؟ یایتا ب دیساعت طول کش کی نینورا ؟ واسه هم یشد یچ ــ

 . شه یساده است که زود خوب م یدگیضرب د هیفاطمه ؛ شلوغش نکن  ــ

 : بنگرم شیمرا واداشت که به سو یمان سوال

 نکرده ؟ یخدا نیتصادف ماش ــ

 نیزبانم حرف بکشد . ا ریاز ز  یو فوت یبود حتما و فور افتهی تیمامور ایجناب گو نیچشماش . ا انیزدم م ُزل
 آن  ی مهیهم ضم یچشماش انگار ، که لبخند زد و چشمک یتو ختمیحرف را با نگام ر

 . معنادار شد لبخند

 : گفت  تیبه نداد و با جد ییپاسخگو یاجازه   ارغوان

 میبر دیما با نیندار یا  گهی. اگر سوال د دهیدستش ضرب د یاتفاق  یلینبوده ! خ نی! تصادف ماش رینخ ــ
 ! کتابخونه
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بود.  ارغوانیصورت جد یکه با لبخند خاص اش مشغول تماشا  یسمت مان و نگام باز رفت دمیکش  یراحت نفس
به سمت او سرک  گوشانهیزد . نگام باز یبود دست و پا م دیازش بع  دنیکه شد  یبیهنوز در سکوت عج یرعلیام

از حد توانم خارج   یعل  ریام  زمهار شده را در پس خود نهان داشت . درک حال امرو ی. چشماش موج خشم دیکش
کرد ، از کنارمان گذشت و با   قیعالم را به جانم تزر  یقرار یوقفه که ب ینگاه ب هیبعد از چند ثان یحرف چیه یبود . ب
 یمتوجه نشدم ک ینگاه آخرش بودم که حت ریمحکم و استوار از نظرمان دور و دورتر شد . آنقدر درگ ییگام ها

که با هم   دمیشن یفاطمه و ارغوان را م ی. صدا میت کتابخانه به حرکت در آمدما به سم یدنبال او رفت و ک یمان
ارتباط   نیبا تمام ابعادش در دلم خانه کرده بود . و ا ینی. غم سنگ دمیفهم یکردند ،اما جمالتشان را نم  یصحبت م

 یجان کندن بود . نم نی. ****** رفتن به شرکت برام ع یرعلیامروز جناب ام  بیداشت با حال غر یمیمستق
 . رو به رو شوم یبا بهادر دیدانستم چطور با

کردم و بعد از رفع   یبود خودم را راض یبه ُخرد کردن فکش را در خودم نابود کنم . به هر جان کندن دمیشد لیم و
ارم کرد و چند نث یپدرانه ا قیهفته لبخند عم کیبعد از  دنمیبا د یاشکاالت فاطمه به شرکت پا گذاشتم . بابا ول

نشست . و چقدر دوسداشتم  یدر دل آدم م بیعج  شاش با لبخند ُپرمهر   دهیبه طرفم آمد؛ صورت چروک یقدم
 . انداخت  یبابا جانم م ادیاو را ، که مرا 

 : داد و اضافه کرد ییسالمم را با ُخشرو جواب

 . بابا ی. خوش اومد بدون شما سوت و کور بود نجایماهت بابا جان ؛ چقدر ا یسالم به رو ــ

 یگرینه ؛ هر کس د ایفشرد  یبغض گلوم را م زیکلمات مهر آم  نیا  دنیمن بودم که با شن فقط

 لرزش داشت ، یبرود . صدام کم نینازن رمردیپ نیقربان ا یخواست کم یمن بود دلش م یجا

 . دلتنگ من بوده زیسر ذوق آمده است و او ن یگفت که حساب  یم یلبان بابا ول نیریش تبسم

 : در آمده بود ،گفتم انیکه بدجور به قل  دمیاحساسات شد  ریتاث تحت

 زمیم یذره شده بود به خدا ! به سو کیدل مهربون شما بشم ؛دلم براتون  نیا  یجان ، من فدا یسالم بابا ول ــ
 : نشستم ادامه دادم یم یصندل یکه رو  ینیرفتم و ح

 . سرده رونیب یشه ؟ بدجور یم دایتازه دم پ یچا تو بند و بساطت یبابا ول ــ

 : در گوشم دیچیپاشنه چرخاند سمت آبدارخانه و در همان حال صداش پ یول بابا

 . یگرم ش  یتا حساب ارمی یلب سوز ، لب دوز، قند پهلو م یچا هیهست بابا جان ؛ االن برات  ــ

جواب دادن  یرفت برا ینم شیرا از لبام پراند . دستم پ ایر یتلفن آن لبخند ب یلبام بود که صدا یهنوز رو لبخند
 گوشم  یدر مجراها یبهادر یرا که به گوش گرفتم ، بال فاصله صدا ی. گوش

 : و منزجرم کرد از خودم و او و هر چه مرد مانند او نشست

 ! نیآورد  فیبه به خانم تنها ! باالخره تشر ــ
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 . انجام کار پاره وقت  یتورتون اومدم برا! طبق دس سییسالم عرض شد جناب ر ــ

 . اتاقم  ایکن و زود ب  ستیگذاشتم راست و ر  زتیم یکه رو  یپرونده ا ــ

پرونده  یداد رو یاجازه نم  یبسته بود وحس وا زدگ خیگفتم و زود ارتباط را قطع کردم . خون در رگ هام   یچشم
 از پشت پلک  هم گذاشتم و یپلک هام را رو یلحظات یتمرکز کنم . برا

 یراحت یاجبار تن داده بودم برا  نیبه خاطرم چنگ زد . بله ، من نورا تنها ،به ا یو مامان گل ماین یخنده  بسته
 دنیرس یتوانستند مرا برا یو امثال او نم یها . بهادر یزود نیو حق نداشتم پا پس بکشم . حداقل نه به ا زانمیعز

 یبابا ول یقدم ها یصدا دنیرهاند . با شن یدیو نا ام یدلمردگ زبه هدف بزرگم متزلزل کنند . باز خوِد وجودم مرا ا
آمد ، چشمم را گشودم و باز با لبخند به استقبالش رفتم . خوردن   یم میبه سو یکوچک چا  ینیکه لخ لخ کنان با س

. چند  تمرف یاتاق بهادر  یجزم به سو یکش با پرونده ، با عزمحالم را جا آورد و بعد ازدو ساعت کشم یکم  یآن چا
 یجیشکنجه تدر نیداشتم ا میمن تصم یضربه به در و بعد حضورم در آن اتاق ، که برام حکم اتاق شکنجه داشت ول

نگام کرد  گاریاز دود س  یاز پشت مه   ی. بهادر نمیرا بب ماین فیشاد و پر از کِ  یرا به جان بخرم ، تا باز بتوانم چهره 
 : گفت  یو با لبخند اغواگرانه ا

 ! داریتو خانم . مشتاق د دییبفرما ــ

 : گوشم را آزرد  یبستم. دوباره صداش پرده ها یلحظه ا یرا از زور درد و رنج برا چشام

 . جلوتر ایب یسادیچرا پس وا ــ

قدم رفتم عقب . تمام مدت  کیباره و دو زشیم یشدم و پرونده را گذاشتم رو کیناچار چند قدم بهش نزد به
تر شد . و کف  دیکوبش قلبم شد  یکرد . صدا  یحرکاتم را دنبال م نیدورب کیمثل  یو مشتاق بهادر رهینگاه خ

هوس آلود مماس شود . صداش به  اهبود ، مبادا که چشمام با آن نگ نییدستام از استرس عرق کرد . سرم پا
 : و پر تمنا شد نیشدت سنگ

بدون حضور شما بدجور  نجایا  یمدت ! به قول بابا ول یطوالن یمرخص نیشدم از ا یم مونیداشتم پش هگید ــ
 ! سوت کوره خانم

شود بر  یگفتم تا پوزبند  یم یزیچ دیزد . با خیوجودم در احساس سرد حقارت  یشد و همه  شتریقلبم ب طپش
 : کننده ام نلرزد گفتم  رانیداشتم از شدت خشم و یکه سع  یینگاش کنم ،با صدا نکهیکفتار . بدون ا  نیدهان ا

 . مرخص شم نیندار یا  گهیپرونده طبق دستور انجام شد . کار د یکارا  ــ

کار برام مهم و با ارزش بود . چون   نیآوردم ،چون ا  یدوام م دیگفتن نداشتم . با  یبرا یگرید زیچ نی! جز ا بله
 گرید لینوبت دکتر داشت و به خاطر هزار تا دل گرید یود . چون هفته باز در حال تمام شدن ب یمامان گل یداروها

گرفتم . انگار خدا دلش برام سوخت ،   دهیرا ناد یبهادر انگوشه لب  ی روزمندانهیزدم و لبخند پ یخودم را به نفهم
 : اش بازگشت و بعد از مرور پرونده امضاش کرد و گفت  یبه جلد جد یکه بهادر

 . نیبر نیتون ینمونده م یکار  ــ
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ماندم ، مصادف  یآنجا م  شتریب ی.لحظه ا رونیبراش تکان دادم و با سرعت هر چه تمام تر از اتاق زدم ب یسر فقط
 به بایرا برداشتم و تقر فمیشد با اخراجم از شرکت . به همان سرعت ک یم

 ******* . ختمیدو از آن شرکت خراب شده گر حالت

 یهم نگذاشتم و خودم را برا یپلک رو یلحظه ا یبود . تا صبح حت یرعلیم با امباز درس مشترک یبعد امتهان
 شنهادیپ نیارغوان بدجور مرا ترسانده بود و در دل به شدت از قبول ا  یآماده کردم . حرف ها  ادمیبا ص ییارویرو

حاضر نبودم  یمتیق چیگشت و به ه  یشده بود و آب رفته به جوب باز نم رید گریبودم ، اما افسوس که د مانیپش
 یپا بگذارم . دستم هم چنان باهام سر ناسازگار ریضعفم بود ز یکه منتظر تماشا  یعل  ریمانند ام یآدم  شیغرورم را پ

 داشت و از شانس خوبم

 بود . ارغوان کنار در کالس انتظارم را یتهران یعل  ریدو امتهان اول دروس مشترکم با ام هر

 نبود که از چشمام پنهان یزیگل لبخند بر لباش شکوفه زد اما آشوب نگاش چ  دنمی. با ددیکش  یم

نداشت .  مانیچندان به برد من ا ایبود و از قضا گو یشرط بند نیبدجور نگران سرنوشت ا قمیشف قی. رف بماند
 : دمیبهش رس

 سالم خانم خانما ــ

 ! ی؛ دلواپس شدم به امتهان نرس یکرد  ریسالم دختر چرا د ــ

 : کردم گفتم  یم تیکه او را به داخل کالس هدا  ینیاش را گرفتم و ح  دست

 ! دختر یستی؟ مامانم که ن یتو چرا همش نگران من ــ

 که سر جاش  یفاصله بود . در حال یصندل کیجلسه با  نی،که ا میهامان نشست یصندل یرو

 : شد گفت یبه جا م جا

 یستیدخترم ن یحسم نسبت به تو واال ! همش تو دلم برات هول و وال دارم ! حاال مطمئن نیخودمم موندم تو ا ــ
 ؟

کردم و با خنده   زانیآو  یصندل یدسته  یرا رو فمی. ارغوان در همه حال خوب بلد بود جو را عوض کند . ک دمیخند
 : گفتم

 ! م مامانم تو رو گرفته باشهبابام دور از چش نکهیتو شناسنامه ام که اسمت نوشته نشده ؛مگه ا ــ

 : برداشت زیارغوان درشت شد و به سمتم خ  یچشما

 ! جنبه یب یدختره  ــ

 : خان ُگم شد یمان یخنده مان در صدا یصدا

 . سالم خانم ها ــ
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آشنا زودتر از صاحبش به   یعطر  ی حهیضربان قلبم شدت گرفت . را یشد به سمتش و دروغ چرا ، صدا لیما سرم
و  یشدم . نگام با نگاش ادغام شد . جد نیحس شرمگ نیبود و من چقدر بابت داشتن ا دهیبخش یم زندگمشام

 رمیبگ یسنگ سیتا نگاه از آن تند شتارغوان مراوادا  یسالم و احوالپرس یکرد . صدا  یتماشام م یلبخند چیه یب
 رهیکه خوب خ  یبعد از لحظات یعل  ریمن نشست و ام یکنار  یبار در صندل نیا  یسالم کنم . مان یو به جناب مان

ُموهبت بود . فرصت  کیازش برام   یفاصله ازم نشست و نفسم را باال آورد . دور یوراندازم کرد ، با چند صندل
 : نکردم دوباره نگاش کنم ، چون فاطمه با سرو صدا داخل کالس شد

 ! سالم بچه ها ــ

 : روش لبخند زدم به

 ! یومدی یآخر وقت م  یتذاش یسالم تنبل کالس م ــ

 : کرد رو بهم گفت  یم دایاش را پ  یکه شماره صندل  یحال در

 من ؟ یصندل نی. پس کو ا یدیو تو به آرزوت نرس دمیحاال که سر وقت رس ــ

 : به پشت سرش اشاره کرد و با متانت گفت یمان

 . شما باشه یصندل نیکنم ا  یفکر م ــ

 فاتحانه زد و خودش یلبخند یسمت و با خواندن شماره صندل نیخودش را کشاند به ا فاطمه

 : یصندل یانداخت رو  را

 ! بله خودشه ممنون ــ

 : کردم  یپشت سرم نگاه به

 ؟ یواسه امتهان آماده ا ــ

 : بهم کرد یکرد ، نگاه کج  یکه چادرش را مرتب م  یحال در

 . ، بله آماده ام یاگه ورقه ات رو خوب نگه دار  ــ

 : . خنده با لبانم آشنا شد دندیبه او و حالت اش خند یو مان رغوانا

 پشت سر من ؟ ینیدرست بش دیتو چرا با یهمه صندل نیا  نیدونم از ب یمن نم ــ

 : گفت  انهیباال انداخت و موذ ییابرو

 ! شانسم یاز اون جا که من خدا  ــ

 یسابقه لَم داده بود رو یب یکه در سکوت  ،یعل  ریو سرم را تکان دادم . نگام افتاد به ام دمیخند
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 نی. حال ا دیلرز به تنم افتاد و نفسم بر مشیمن متمرکز کرده بود . از نگاه مستق یرا رو زشیو نگاه ت یصندل
 لبخند د؛یرس یعل  ریرد نگام را دنبال کرد و به ام یقابل فهم بود . مان ریروزهاش برام غ

 . داد بزنم بر خود نمیو صاف سر جام بنش رمیبگ یعل  ریچشم از ام عیلباش باعث شد سر ی گوشه

 : که  وجودم

 بلبشو نینداره تو ا ییجا ادیص یآقا  نیکه ا  یدار یدل مشغول یبتمرگ سر جات دختر جون ! تو انقدر تو زندگ ــ

. 

 و ُزل زدم . حواسم آمد سرجاش دیچ یرحم یکرد و بال و پر دلم را با ب  یچیوجدانم ُدمم را ق باز

ُبرد . چند لحظه بعد استاد شمس وارد کالس شد . بعد از اتفاق راه پله ، فقط چند بار در کالس  تیوا یتخته  به
 ییمنتظر بود آتو دینگاش هستم و شا رسیگاهش بهم فهمانده بود در ت  یگاه و ب  یبودم اش و نگاه ها  دهید

ورقه .  یشد، تمام هوش و حواسم رفت پ عیتوز. سواالت که  دیایاز خجالتم در ب  یازم به دست آورد، تا حساب
 . گذشته بود و من هنوز به نصف سواالت پاسخ نداده بودم  یساعت مین

اراده به باال کشاند . شمس   یسرم افتاد و نگام را ب یرو یا  هی. سا سمیداد با سرعت بنو یاجازه نم  یدرد لعنت نیا
 : دیپرسبود . بالفاصله  ستادهیسرم ا یباال

 اومده خانم تنها ؟  شیدستتون پ یبرا یمشکل ــ

دست  نیبود . ا بیآورد، عج  یشناخت . اگر با آن دسته گل هام مرا به خاطر نم یمرا م یبه خوب گریمن د یخدا
 سوال جواب داده بودم که نیروزها . آنقدر به ا نیهم برام غوز باال غوز شده بود ا

 . شدم یم یکفر  یحساب

 ! استاد  ستین یمهم زیچ ــ

 : و متعجب گفت دیباال پر ابروش

 ! اما انگار هست ! چون سرعتتون در نوشتن رو گرفته  ــ

 : گفت  دیکرد و با تاک  متشیگران ق  یبه ساعت بند مشک ینگاه

 ؟ نیندار یمشکل نیوقت مونده ؛ مطمئن هست انیساعت تا پا میفقط ن ــ

 دیرا د یرعلیلحظه چشام ام کیو  دیکه سرم خودکار به آن سمت چرخ  یکرد ؛به طور  ینیروم سنگ ینگاه ینیسنگ
 بود . زود سرم رهیحال غضبناک بهم خ نیآشفته و در ع  یکه با چشمان

 : گفتم  نانیسمت شمس برگرداندم و با اطم را

 ! . ممنون از توجه اتون امی یبله استاد ،از پسش بر م ــ

 نیاستاد بد ُعنق ،ا  نیلبخند ا دنیفرو برد . د رتیکرد که باز مرا در ح  یصورتش را نقاش یلبخند
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 : مغرضانه گفت یعالمت سوال بود . با لحن  بیبرام عج روزها

 ! نیای یبله ،البته که بر م ــ

 رهیبه پشت سرش خ یلحظه ا یبرام تکان داد و از کنارم گذشت . برا یروش ثابت شد . سر نگام

 افتاد  عیسر می.انگار که نگام را حس کرد ،چون برگشت و باز به ساعتش اشاره کرد . دوزار شدم

 یزیبعد . االن برام مهم تر از هر چ یطرز نگاه و لبخند جناب استاد را گذاشتم برا یو حالج نییسرم را انداختم پا و
وقت از روم برنداشت و  انیُپر عتابش را تا پاکه نگاه کاونده و   یا  یعل  ریبود .ام یعل  ریامتهان و بردن از ام  نیا

 . تاب تر کرد یتاب و ب یدلم را ب

برخاستن  الیاش نشسته بود وخ  یصندل یبود که هنوز رو یعل  ریشمس دادم جز من ، فقط ام لیرا که تحو ورقه
 : گفت  یعل  ریتوجه به حضور ام یو ب دیهم نداشت . شمس ورقه را از دستم کش

 ؟ نیریدرس نمره بگ نیاز ا  نیخوا یخط در هم و برهم چطور م نیبا ا ــ

 : شدم و جواب دادم رهیاستاد خ  یشیرا دادم دست چپم و به چشمان م فمیک

شما  دوارمیام رو کردم تا خوانا باشه . ام  یسع تیاستاد ! من نها  نیایمطمئنم که شما از پس خوندن اش بر م ــ
 ! مهمه یلیامتهان برام خ  نیا  جهیون نت، چ نیاتون رو بکن  یسع تیهم نها

و او  دیابروم باال پر  یتا کیبه منظور پس حرفم ببرد .  یتا از حالت چهره ام پ دیبا کنکاش تو صورتم چرخ نگاش
 : دیپرس

 شه بپرسم چرا ؟ یم ــ

 ! شم یممنون م نیُخب اگه نپرس ــ

 . گذاشت  یشد ،که باز مرا مات و مبهوت بر جا دارینا محسوس رو لباش پد یلبخند دوباره

عطر تلخش   یکوتاه ، بو  یشد و بعد از لحظات دهیاز پشت سرم شن  یرعلیمحکم و پر شتاب ام یقدم ها یصدا
 امتهان . شمس توجه اش را به  یدادن ورقه  یکه دراز شد سمت شمس ، برا  یودست

 یمنتظر بهم چشم دوخت . معن یبا نگاه یعل  ریگذاشت . ام  زیم یمن رو یداد و ورقه را گرفت و به همراه ورقه  او
 : نجات داد یرگیشمس مرا از آن خ ینگاش برام ُگنگ بود . صدا

پاسخ  نی، تونسته باش نیهمون قدر که حاضر به جواب هست دوارمیکنم خانم تنها ،ام  یام رو م  یتمام سع ــ
 ! نیدرست به سواالت بد

 جمله را در مورد نیروزها چرا تمام مردان دورو برم ا نیشد .ا دهیپاش میرو خیپارچ آب  کی انگار

مشت شده  یچشم دستها ریبه گوشم خورد و از ز یعل  ریُپرحرص ام ینفس ها یکردند ؟ صدا  یابراز م  تمیشخص
 : کردم و گفتم  ی. با عجله به شمس نگاه دمیاش را د
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 ! شه استاد ! فعال با اجاز تون یاوراق مشخص م  حیبعد از تص نیا  ــ

 . است  بمیگفت در تعق  یبهم م یعل  ریام  یقدم ها یکالس . صدا  رونیپا تند کردم سمت ب زود

از   یلیزد . هنوز خ یشمس بهش دامن م یو حرف ها یرعلیام  دیو حاالت جد دیجوش یو سرکه م ریمثل س دلم
که به چهره   یو با اخم ستادمی. من هم به ناچار ا ستادی. جلوم ادیبهم رس یعل  ریکالس دور نشده بودم که ام

 : نشاندم گفتم

 جناب ؟ یکن  یم یدار کاری! چ یاوهوو  ــ

 : که از خشم گلگون بود ، گفت  یو صورت دهیدر هم تن یاخم ها  با

 ؟ یریگ  یو قلوه م ید یمقدس ؟ و با استاد دل م میمر یش یم یرس یپس تا به من م ــ

 : دیکش  ریدارش ت شین یحرف ها دنیخورد و قلبم با شن چیدر هم پ شتریهام ب ابرو

که به خودت   یهست ی. تو کیکن  یدرازتر م متیپات رو از گل یدار یلیخ گهیمراقب حرف زدنت باش آقا پسر ؛ د ــ
 ؟ یحرف بزن ینطوریبا من ا ید یاجازه م

 ینگه دارد ،با لحن نییکرد صداش را پا  یم یکه سع  یخوش حالتش زد و در حال یبه موها یچنگ

 : گفت  یعصب

رو نشونت ندادم ،مثل  یعل  ریام  ی! تا حاال اون رو اهیزنم چشم س یمن هر طورکه دلم بخواد باهات حرف م ــ
 . تونم آزار دهنده باشم یالزم شد بهت نشون بدم تا چه حد م  نکهیا

 گوشه از ذهن  کیو  دیکوب  یام م  نهیتند در س امروزش ، تند  زیلحن و رفتار خشونت آم یسوا قلبم

 ، از یعل  ریاز ام  شتریبودم ، ب یآمد . عصبان  یبه کارم از ژست و حالت چهره اش خوشش م نا

بهش کردم  یدرونم نگاه زهر آلود ی.بر خالف غوغا دیلرز یمرد م نیا  یدست و دلم برا نطوریخودم که ا دست
 : وگفتم

نورا تنها رو نشونت  ینترسون پسر جون ، من هم هنوز اون رو زایچ نیخواد بکن ! منو از ا یکه دلت م  یهر کار ــ
 . من نشو ؛برو رد کار خودت چیندادم . انقدر پاپ

جناب تا  نیگفت ، ا  یآمد . طوفان نگاش داشت بهم م  یقطره خون هم در نم کی یآن لحظه حت  یزد یم کاردش
 . شد کیقدم بهم نزد کیب نگرفته است . جوا یپروا از کس یب نطوریبه حال ا

 ُهل ورم داشت ، نکهیا  با

 . پر غضب اش یخاکستر یچشما یُزل زدم تو ییو با پررو ستادمیبا سماجت صاف سر جام ا یول

 : دیآهسته تر به گوشم رس  صداش

 ! هیک  یتهران یرعلیدم ام ینشونت م یکه بهم باخت  ی! وقت یوحش یرفته آهو ادتیقرارمون  نکهیمثل ا ــ
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 که  یو در حال افتادمیاز تک وتا ن  یتنم ،ول یاز ترس لرز نشست تو  ییجورا کیدر آمد و  کفرم

 : دادم گفتم یاشاره ام را براش تکان م  انگشت

 تو برام یتهران یعل  ریام  یکنم . آقا  یم یبرات شفاف ساز گهیبار د هیبازم !  یبه تو نم رممیبم ــ

 دفعه ات نیشه ! آخر یبه تو مربوط نم زمنیچ چیکنم ،ه  یمن ، تکرار م زیچ چی!و ه یستین یچیه

کنم ! از االن تا معلوم شدن   یتا م یا  گهیباهات جور د گهی، که اگه تکرار بشه د یزن یباهام حرف م ینطوریا  باشه
 ؟ یدیرد و بدل شه ، فهم نمونیکلمه ب  کی یخوام حت یمسابقه نم جهینت

 یرعلیشدم و چنان صدام تحکم و خشم داشت ، که باالخره سگ نگام کار خودش را کرد و دوباره ام رهیبهش خ چنان
و از  رونیدادم ب یزد . نفسم را عصب یرا داد م یبود و حالت صورتش کالفگ یخان را ساکت کرد. نگاش هنوز عصب

به شرکت زدم و بدون  ی****** سر بود . زیانگ  لقرار آن نگاه و آن عطر د  یکه دلم ب  یکنارش رد شدم . در حال
 هنوز سر کار بود و یفوت وقت خودم را به خانه رساندم . مامان گل

 مرا زمیآن دو عز  یدرس داشتم ، اما هوس پختن غذا برا نکهیبود . با ا امدهیهم به خانه ن ماین

 ها ینیزم بیشام شوم . همان طور که پوست س ی هیکه در آشپزخانه بمانم و مشغول ته  واداشت

رنگ  یتابه  یکو کو را تازه تو  هیکردم . ما  یلب مطالب را با خودم تکرار م ریکندم ، نگام هم به جزوه بود و ز  یم را
 رونیآشپزخانه ب  یدر خانه توجه ام را به آنسو کشاند ؛ سرم را از پنجره  یکرده بودم ، که صدا  ریو رو رفته سراز

حال  نیآمد و در ع  میذوق زده شد و شتابان به سو دنمیلبخند به لبام نشست .او هم با د ماین دنیبردم و با د
 : گفت

 که تو قبل ما  دمیصحنه رو د نیبارم ا هیبه به سالم به خانم دکترم . خدارو شکر، نُمردم و  ــ

 ! یباش خونه

 : بردم گفتم یکه موهام را پشت گوش م  یو در حال دمیخند بهش

 ! من یصورت جوش جوش ینشسته ات داداش یه روسالم ب ــ

 . شد ینقطه ضعف اش را نشانه گرفته بودم که نگاش برزخ باز

 نورا ؟ یمن وردار یدست از سر جوشا یخوا یم یتو ک ــ

 : دادم و گفتم لشیتحو یلبخند

 ! رو صورت خوشکلت نباشن گهیکه د  یتا وقت ــ

 جلز و ولز روغن یرفت . صدا اطیح یکرد و سرش را تکان داد و به سمت حوض گوشه   یپوف

 : کرد  رمیسرم غافلگ یاز باال  ماین یبه طرف اجاق گاز برد . مشغول بر گرداندن کوکو ها بودم ، که صدا مرا

 ؟ میدار ی؟ امشب مناسبت خاص یشام هم پخت ی! حت یکدبانو ها شد  هیواقعا شب گهینه بابا ، د ــ
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 شده ؟ بمونیاز کدوم طرف در اومده که افتخار خوردن دستپخت خانم دکتر نص  آفتاب

 یآن طور برزخ  شیپ ی قهیچند دق نی. انگار نه انگار که هم دیخند یصورتش داشت م یکردم ؛ تمام اجزا  نگاش
 نهیک  چیمهربان بود و قلبش ه را به شدت دوستداشتم . ساده و ماین یایر یاخالق ب  نیکرد . ا  یو خصمانه نگام م

 را برگرداندم و گفتم یگرید یقاشق کوکو بابراش نازک کردم و  یداشت . پشت چشم یرا درون خودش نگه نم یا

: 

 ؟ یگرد  یمسخره !حاال حتما دنبال مناسبت م ــ

 : کرد با خنده گفت  یبه درون تابه زد و همان طور که دست اش را فوت م یناخنک

 ! شدم ُخب یعقده ا  یکنم آبج  کاریچ ــ

 داشت بدون غرض و فقط مایآمد و ن  یبه نظر م یبیغر  زیچ یلیداشت . بودنم در خانه خ حق

 هم بود؟ یگرید یفهماند . اما مگر چاره  یرا بهم م نیبودنم ، در کنارش ا یبرا یشاد یرو از

 : ر خود نهان داشت گفتمدوستداشتنم را د یکه همه   یکردم و با نگاه  هیرا بهش هد لبخندم

 ! بشم میعقده ا  یبچه  یفدا ــ

 : گم شد  یمامان گل یخنده مان در صدا ی. صدا ختمیبعد باز دست کردم درون موهاش و بهمشان ر و

 بچه ؟ نیا  یبه جون موها یباز افتاد ــ

 . ما دو تا یکرد از رابطه   یم فیبر خالف عتاب صداش پر از لبخند بود . ک یمامان گل صورت

 : گفت  یکرد و خطاب به مامان گل  یباز یشروع به کول ماین

 ینده به موها و جوشا ریخانم دکترت بگو انقدر گ نیبه ا یزیچ هی! یدی، که دردم رو فهم یجونم مامان گل یا  ــ
 ! من

 : با محبت نگاش کردم مانیمانتو را از تن در آورد و آمد به سو یگل  مامان

 . یم خانما خسته نباشسالم خان ــ

 : گفت  دیکش  یکه درون تابه سرک م  ینیآب را باز کرد و ح  ریجوابم لبخند زد و ش در

با من . کو کو  شی؟ برو به درسات برس باق یپز یشام م یدار ی. تو مگه درس ندار یسالم مادر مونده نباش ــ
 : ستمیکردن دستاش بود نگرآوردم و به او که مشغول خشک    رونیبرشته شده را از تابه ب یها

 . اندازه مامان خانم  یکو کو درست کردن منو از درس عقب نم  هیاستراحت کن .   کمیشما  ــ

پهن کرد و به صحبت  یگرفته بود و همان جا کنار در رها کرده بود ؛آورد و سفره ا  یتازه را که مامان گل ینان ها ماین
 : من اضافه کرد یها
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 خانم هنوز دکتر نشده نی. ا یمامان گل ادی یبه دست نم شهیسعادت خوردن دستپخت خانم دکتر که هم ــ

 نورا یهرگز فرصت خوردن کو کو گهیکه خانم دکتر بشه ،د  یبه حال وقت یوضعمون !وا نهیا

 . ادی یبه دستمون نم پز

 مایت . من هم با ظرف کوکو رفتم کنارنو قاشق رفت کنار سفره نشس یدست شیو با چندتا پ دیخند یگل  مامان
 : گفتم  یتصنع یبه پس گردنش نواختم و با اخم ینشستم و با دست آزادم ضربه ا

 . غذا بخور  نیانقدر حرف نزن بچه بش  ــ

شب بود که از خواندن دست  مهیداغ به اتاقم رفتم و جزوه ها را به دست گرفتم . ن یاز خوردن آن نان و کوکو  بعد
انداخت . پنجره اتاقم را گشودم   یداشت مرا از پا م یمتوال یها یخواب یکرد . ب  ی. سرم به شدت درد م دمیکش

 شدم ؛ ماه در وسط رهیابر خ  یو به آسمان صاف و ب

بود که برف و باران  یزدند . چند روز یبزرگ و کوچک دورش سو سو م یو ستاره ها دیدرخش یم ییبایبه ز آسمان
 ندیخوشا یلیبرام خ نیو ا دیبار ینم یزیسرد بود، اما از آسمان چ نکهیشهر رخت بر بسته بود و عالوه بر ا نیاز ا

 کرد و  یدلم نافرمان اریاخت  یکننده بود. ب  یو راض

 رد و بدل شد ، دوباره در نمانیامروز که ب  یافتاد . حرف ها  یخاکستر یآن چشم ها  ادی هی باز

 یلیامروز برام خ  یرعلی. ام نمیلبه پنجره بنش یآمد وباعث شد خودم را بغل کنم و رو  یمرور شد . سوز سرد ذهنم
شناخته بودم .مغرور ،شوخ و بذله گو، خوش گذران و به فکر شکار  یگریمدت جور د نیرا ا یعل  رینا آشنا بود . ام

 یآور  ادیبرام نا مانوس بود . دلم باز از به  ز،یم! آن آشوب چشمان ، آن دستان مشت شده و آن لحن سرزنش آ
خام  الیخ نیداشت که ا یرادیبهم دست داد . رفتارم با شمس چه ا یو احساس بد دیتپ شتریب نهیحرفاش در س

 . بود دهیرس یعل  ریبه ذهن ام

 . که گذشت ، افتاد  یگذرد . نگام به جزوه امتهان  یخواستم بدانم درون سرش چه م یشدت م به

 . دیکش  یهنوز با خط خودش آنجا خود را به رخ م یعل  ریاتاق افتاده بود و شماره ى ام  ی شهگو

ُخب آن دست خط  یداشتم هرگز از آن استفاده نخواهم کرد ، ول نانیچرا هنوز پاکش نکرده ام ؛ اطم دمیفهم ینم
به  مینواخت و در کمال ناباور یعشق م  یحاصل داشتم . قلبم سمفون یعشق سوزان و ب  نیبود که از ا یزیتنها چ

وجود داشت ، تنگ شده بود . دستم به سمت قلبم رفت ، نگام را دادم به  میکه در زندگ  یتنها مرد یشدت برا
 : لب زمزمه کردم ریام و آه کشان ز  نهیس

 یه چو اون ب یدلخوش یتو کجا و اون کجا ، تو به چ ؟یازش بکن  یتون یى من؟ چرا نم چارهیچت شده دل ب ــ
 ! یکه مرتکب شد  هیاشتباه  نیاون زدن ، بزرگ تر  ادیکنه . به   یفکر م

 حال سوزان نیو دلچسب و در ع قیخواست آن را فراموش کند؟ آن حس عم یچرا دلم نم یول

 ، میزمان از زندگ نیشد ، که کنترلش از دستام در رفت . واقعا در ا یگذار  هیزود در دلم پا نقدرینابودگر، چطور ا و
 ******** بود؟؟؟؟؟ یا  غهیعاشق شدن چه ص



 

 
90 

 و همه وقتم صرف دمیفهم یآمد و رفت . شب و روزم را نم  یگریپس از د یکیترم  امتهانات

 شیدور یبرا بیعج  میایح یبودم و دل ب دهیند گریرا بعد از آن روز حادثه ساز د یرعلیشد .ام یخواندن م درس
 ادهی. از اتوبوس پ دیامتهان فرا رس  نیناله و فغان سر داده بود . روز آخر

هم زمان با من پارک کرد. نگام سرخودانه به سمتش  دیسف یای. پرش ابانیخ یو خودم را رساندم به آنسو شدم
است .   کینزد داریفهماند که لحظه ى د یزد و بهم م یم یتند تمیضربان قلبم با ر ی. چون صدا دیسرک کش

 شد . نگام را ادهیپ نیشبا ژست خاص خودش از ما یرعلیام

امان   یتوجه به کوبش ب یانداختم و ب  نییرو لباش نشست . زود سرم را پا یشکار کرد و لبخند جذاب یلحظه ا یبرا
بهم  دنیرس یآمد ؛ برا  یاو پشت سرم م  یقدم ها یاش ، با عجله وارد دانشکده شدم . صدا  یدلتنگ ادیقلبم و فر

 یو با صدا دیاول بود . باالخره بهم رس  یروزها مغرورو  طنتیعجله نداشت ، اما نگاه امروزش باز همان نگاه پر ش
 : گفت  زشیسحر انگ

 نیا  دنیو پاهام سست شد . به شدت شن ستادیاز تپش ا  یلحظه ا ی! قلبم برا یدوستداشتن اهیسالم چشم س ــ
اعتنا به   یزدم ، ب یبال بال م دنشید ریدل س یکه داشتم برا  یحال نیدر عنشست .  یجمله از زبان او به دلم م

 : راهم ادامه دادم . دوباره گفت

دست  کیافکندم ؛   شینگاه به سو مین کیو  ستادمی، ا یورود یبه پله ها میدیجواب سالم واجبه غزال . رس ــ
به چشمام زل زد.  اقیکج کرد و با اشت  یآمد . سرش را کم  یبهش م بیرنگ عج نیبود و ا دهیپوش یسورمه ا

تازه کردم  ی، متفاوت بود . نفس بودمش دهیکه د  یبار نیلبخندش را حفظ کرده بود و حالت صورتش کامال با آخر
 : و خونسرد گفتم

پرپشت اش زد ، که انگار آن  یموها انیم یو چنگ یاش را داد به در ورود  هیسالم ! بعدش؟ تک کیکه عل  میریگ  ــ
 گ را به دلچن

 : افتاد  یزد ، که آن طور به سوزش م یم من

 ! میدیکه همو ند  هیمدت ؟یخوب ــ

 یمسابقه کالم جهیازت خواستم که تا معلوم شدن نت  نویهم دمتیدفعه که د نیفکر کنم آخر ؟یخب که چ ــ
 . به خاطر مبارک اومد ؟ یباهام حرف نزن

 : گفت  یدیشلوارش فرو کرد و با الق بیرا درون ج دستش

. باز ُکفرم را  رمیگ  یم دهیغزال ! دوست نداشته باشم نشن  ستیُمنزل ن یکه وح  یکه تو بگ  یهر چ ی! ول ادمهی ــ
 گفتم  یداشتم ، با لحن سرد یقدم بر م کیکه   یى در و در حال رهی. دستم رفت سمت دستگ حیدر آورد پسره ى وق

: 

 ! میش یحساب م یبه بعد ؛ ب نیاز ا  رمیبگ کیدوست ندارم سالمت روعل خوبه ! پس منم ــ

تکان دادم .لبخند ارغوان زود محو  یو براش دست دمیداخل و به سرعت قدم هام افزودم . ارغوان را از دور د رفتم
 که با  ستین یدیب یرعلیدانستم ام یشد و نگاش به پشت سرم دوخته شد . م
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گوشم   ریو ز دیدر آغوشم کش دمی. به ارغوان که رس دیآ  یاش دنبالم م  شهیمعمول هم بادها بلرزد و طبق نیا
 : گفت

 ! جوجه اردک زشت دنبالت راه افتاده نیباز که ا ــ

 . را به حرف گرفته بود یرعلیام شده بود و ام  یناج ی؛ مان دیبه عقب چرخ یلحظه ا یبرا نگام

 : دلم گفتم یو تو رونیرا با صدا دادم ب نفسم

 ! کرد  یفرق م زیاون موقع همه چ  دیکاش قصد شکارم رو نداشت ، شا  یا  ــ

 : آمدم و نگام را حواله اش کردم  رونیب مییایپرسش ارغوان از عالم رو با

 . یخسته شد ی، حساب شهیآخر  گهید نی؟ ا یواسه امتهان حاضر ــ

از مقنعه افتاده بود ،با دست به داخل   رونیرا، که ب میوحش یاز موها  یو دسته ا دمیعقب کش  یرا کم خودم
 : رحم بود ، گفتم یب ادیآن ص  یکه تمام هوش و حواسم پ  یکردم و در حال  تیهدا

 میاش دلخواهم باشه خستگ  جهی؛ خدا کنه نت دمیخواب یساعتم نم 4سخت گذشت . درشبانه روز  یلیآره، خ  ــ
 . دربره

 . زد یام را آتش م  چارهیآمد و دل ب  یخنده اش م یکه صدا  یرعلیام  یارغوان رفت سو  نگاه

ترسم نورا ، اگه اون برنده شه واقعا  یم یلی؛ خ نیش یکدومتون برنده م  نمیبب ادینمرات ب ستیدل تو دلم ن ــ
 ؟ یش یباهاش دوست م

هام دعوت کرد. لبخند جذاب  هیبه ر دنینفس کش یهوا برا گرید یلحظه ا یو برا دیاجازه ى خودم چرخ  یب سرم
 لیقسمت ماجرا فکر کنم .عالرقم م نیخواستم به ا یانداخت . نم  یدلم را به تکاپو م دنیشد یرعلیام  یو مردانه 

 : دمیکش  ینبود . سرم را برگرداندم ، آه مدل لینوع بودن و داشتنش باب م نیبه بودن در کنارش ، ا دمیشد

 . که ازش ببرم  دوارمیامبهش فکر نکردم ارغوان ! فقط   ــ

 کی یخبر بود و ط یماند و دوباره شور و حال به جمع باز گشت .فاطمه از ماجرا ب مهیآمدن فاطمه حرفمان ن  با
 .مینگفته بود . با هم به سمت کالس رفت یزیبه اوچ یمن و ارغوان، کس نیقرار داد نانوشته ب

 . هم به طبقه ى باال رفتند یو مان یرعلیام

****** 

عقب   یآمدم، تا کارها  یبود که از صبح تا شب به شرکت م یشرکت بودم . چند روز یگرم حساب و کتاب ها  سرم
 یفرصت نکرده بودم کم یشد و من حت یترم امروز تمام م انیم التیهفته تعط کیافتاده ام را انجام دهم . 

 : گفت  یا  درانهپ یگذاشت و با دلسوز  زمیم یرا رو یچا وانیل یاستراحت کنم . بابا ول

را  یچا وانیباال آوردم و درهمان حال ل یلحظه ا یبعد . سرم را برا یرا بذار برا هی. بق یبابا جان خسته شد ــ
 . ُقلپ خوردم کیبرداشتم و 
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باد زدن دهانم و با دستم مشغول  زیم یرا گذاشتم رو وانیام سوخت . بالفاصله ل  هیو ر یداغ بود که تا مر انقدر
 : گفت  یبا ناراحت یشدم . بابا ول

 ؟ دیعجول  نقدریبابا جان ، چرا شما جوون ها ا یخودت رو سوزوند ــ

 یشده بود از بابا جانم خودم . لبخند یلیبرام تمث ینشست . بابا ول یهم به دلم م یزدن بابا ول ُغر

 : لب نشاندم وگفتم به

 سرم کمیخواستم زود بخورمش بلکم  یکنه ،م  یکه سرم درد م  نقدری، ا یحواسم نبود بابا ول ــ

 : اخم به چهره نشاند  یشه . بابا ول آروم

تعجب داشت . فردا هم روز خداست دختر  یگرفت جا  یپرونده هاست ؛ اگه سرت درد نم نیاز صبح سرت تو ا  ــ
 . فردا یجان ! بزارش برا

 : را ورق زدم و گفتم پرونده

 . تمومه گهیساعت د مین هی ینمونده بابا ول یزیچ گهید ــ

 : رفت گفت یم یکه به سمت در خروج  یباال انداخت و در حال یشانه ا یلیم یبا ب یول بابا

 . دخترم یخوام برم خونه  یتموم شده ، منم امروز م یدخترم . وقت ادار یخود دان ــ

 . برو به سالمت . سالم منو هم به دخترت برسون ــ

 : برام تکان داد یسر

 . و سرده یزمستون طوالن یخدا حافظ ؛ زود برو خونه بابا جان . شب ها ــ

پرونده فرو  یکرده بود . هنوز سرم کامل تو  قیتزر یانرژ  یبهم حساب یشروع به کار کردم . بابا ول یشتریب یدلگرم با
فراموش کرده بودم . در شرکت  یکرد . حضور او را به کل  خیلحظه تنم  کیباز شد .  ینرفته بود، که در اتاق بهادر

. سرم باال آمده بود و  دمیترس یهاش از تنها بودن با او م رفنبود . و بعد از آن روز و ح یکس  یجز من و بهادر
ا ترساند . ب یمرا تا سر حد مرگ م نیلباش ُپر از حرف بود وا ی. لبخند گوشه  دمیقاب در د انیاو را در م  بتیه

 نندهبه ناچار براش تکان دادم و او شروع ک ی. سر ستادیا  میآمد و جلو  زمیشمرده و هماهنگ به سمت م یقدم ها
 : صحبت شد ی

 . تو زحمت یچند روز افتاد نیا  یخانم ! حساب یخسته نباش ــ

 . داد یبهم دست م یصداش و طرز نگاش حس بد یتو تیمیحرص در آر بود . از صم اریبس لحنش

 : و مختص جواب دادم کوتاه

 ! سییجناب ر نهیشرکت هم یام تو  فهیوظ ــ
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 یدستش را گذاشت رو کیرا به خاطر آورد .  تمانیکه موقع  دیادا کردم ، شا  یشتریرا با غلظت ب سییر یکلمه   و
 ی. قلبم ُهر دیرس یشد . حاال فاصله مان به دو کف دست م لیتنش کرد و آهسته به سمتم متما لیو حا زیم
 دمیخودم را عقب کش یکردم وکم  نگاشاز تعجب گرد شده   یحبس شد . با چشمان نهیو نفسم در س ختیر نییپا

 : چشمام و گفت یزل زد تو میصورتم گرداند و بعد مستق یتمام اجزا یاش را رو  طنتی. چشمان پر از ش

 ! یفیح یلیکار خ  نیا  یرسم که برا یم جهینت نیبه ا شتریکنم ب  ینگات م یهر چ ــ

 . دادم نداشتم یوقاحتش م نیبه ا دیکه با  یاز پاسخ  یتصور چی. ه ستادیاز کار ا  یلحظه ا یبرا قلبم

رو لباش  یکرد و لبخند معنا دار  ینگام م یداشتم . هنوز با حرارت خاص ازیکار به شدت ن  نیبه ا نکهیا  یورا
 : باز به حرف آمد و گفت دیکرد. سکوتم را که د  یم ییخودنما

 ییبایخانم ز یشغل برازنده  نینجاتت بدم . ا ادیز یکار کردنا  نیتونم از ا یم یاگه خودت بخوا  ــ

 . ستیتو ن مثل

که پشتم به   دمیکرد . باز خود را عقب کش  یاز او منزجر م  شتریشد و مرا ب یهام م هیادکلنش وارد ر  ی حهیرا
برود .  شیخواست تا کجاها پ یمرد گرگ صفت م نیآمدم وگرنه معلوم نبود ا  یبه خودم م دیخورد . با یصندل

 :بستم گفتم یکه پرونده را م  یاخمم را در هم گره زدم و در حال

 . خوام برم خونه یم نیندارم عوضش کنم . اگرم اجازه بد یعالقه ا  سییجناب ر میمن از کارم راض ــ

 یکرد و با لحن خاص  کیابروانش را بهم نزد  یگذاشت . کم  دشیکت سف  یلبه  یرودستش را  کیو  ستادیا  راست
 : گفت

 فکر نطوریکنه ، ا  یم نیجو رو سنگ کمی سیی! جناب ر یصدام کن فاتیانقدر با تشر  ستیالزم ن  ــ

 ؟ یکن  ینم

 : کردم گفتم  یم زیکه از نگاه کردن بهش پره  یدوشم و در حال یرا برداشتم و گذاشتم رو فمیک

 من و شماست و من اصال نیب یرابطه  قتیحق نی. ا سییراحت ترم جناب ر نطورینه من ا ــ

 . رفتار کنم یا  گهیندارم که جور د یا  عالقه

 : به خودش گرفت یاز حالت نرمش خارج شد و لحن خشک تر  یکم  صداش

 ! نیببر فیتشر نیتون یخانم ،م دیلیهر طور که ما ــ

 دمیکه رس  ابانیبا اجازه گفتم و به سرعت هر چه تمام تر، باز از آن خراب شده فرار کردم . به خ کی

جز  یداد و من چاره ا یداشت عذابم م یبفرستم . بهادر رونیام را ب  نهیتوانستم نفس حبس شده تو س باالخره
به سمت  ادهیبود ، اما پ نیه سنگکو  کیکه به شدت خسته بودم و سرم مانند   نیعذاب نداشتم . با ا  نیتحمل ا

دور  یرو زیشده بود . چرا همه چ دهیچیانقدر پ  می. چرا زندگ رمیآرامش بگ  یخواستم کم یخانه راه افتادم . فقط م
 . بود ختهیو شور و حالم کجا گر ی. جوان دیچرخ یتند م
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خسته ام شتاب  یبه قدم ها  یمامان گل یسرفه ها ی. به محض ورودم صدا دمیبه خانه رس شهیاز هم  رترید
سرش نشسته بود . خودم را  یباال مایکرد و ن  یبه شدت سرفه م ی. خودم را رساندم به اتاق . مامان گل دیبخش

 : گفتم  یبهشان رساندم و با دلواپس

 ؟ یداروهاشو بهش داد مایشده باز ؟ ن ی؟ چ یمامان گل ــ

 : ان داد و با بغض ته صداش گفتکه چشماش به اشک نشسته بود به شدت سر تک  ماین

 هیشده،  دیشد یلیخ گهیربعه که د هیکنه ؛ االن   یسرفه م یاش ناراحته و ه  هیدادم بهش. از سر شب باز ر ــ
 . ره یمون داره از دست م ینورا ، مامان گل یبکن آبج یکار

آمد .   یبود، صورتش کبود شده بود و نفسش به زحمت باال م مایشد ؛حق با ن دهیکش  یبه صورت مامان گل نگام
خودش کرد . بالفاصله از جام برخاستم و  ریتنم را درگ یتمام سلول ها یو حس تلخ دیو سرکه جوش ریدلم مثل س

. خواباندمش  یکمک نشستم کنار مامان گل  تاورژانس را گرفتم و بعد از در خواس  یتلفن رفتم . شماره  یبه سو
نفسش  د،یداغانش که رس یها هیبه ر ژنیدهانش فوت کردم . اکس یش را به سمت عقب بردم و چند بار تو. سر 

سفت دستام را گرفته بود  ی. مامان گل ختیر یپروا اشک م یب گرید مایسرفه هاش آرام گرفت . ن یباال آمد و کم
 : گفتم  دیلرز یکه به شدت م  ییلباش گذاشتم و با صدا ی. انگشتم را رو دیگوب یزیداشت بهم چ یو سع

 رسه ، ُخب ؟ یشه االن اورژانس م یات نم  یچیات آروم شه . ه  نهینگو قربونت برم . بزار س یچیه ــ

کرد . دلم به درد   دایعبور پ  یبرا یاشک روزن  یاش قطره ا  دهیچشماش را بست و از گوشه چشمان چروک دانهیام  نا
نشست .  مایداداش ن ینگاه اشک یار آورد . سرم باال رفت و نگام تونشست و بغض از هر طرف به حنجره ام فش

 : به زحمت بهش لبخند زدم

 ستایباش و برو سر کوچه منتظر وا یشه . قو ینم شیچیه ینکن فدات بشم . مامان گل هیگر  ــ

از در   یحرف چیه یاز جا جست و ب  یبلند زیبا خ مایتو کوچه ؛ برو داداش گلم . ن ادیتونه ب یاورژانس نم  نیماش
کرد . امکان نداشت   یدلم تلنبار م یکه غم عالم را رو  یمامان گل ی نهیرفت . من ماندم و خس خس س رونیاتاق ب

پر  ی. با عجز و التماس بهش نگاه کردم و با لحن ودمحال ممکن ب نیاز دستمان برود ، ا  یاجازه بدهم مامان گل
 : خواهش گفتم

 . یاریطاقت ب دیبا میتیبه خاطر ما دو تا بچه  یمامان گل اریطاقت ب ــ

 

وصل شد و اقدامات  ژنیو از جا بلند شدم . بالفاصله بهش اکس دیدر دلم تاب یدیاورژانس نور ام  نیآمدن مامور  با
به اصرار من خانه ماند و من  مایباشد . ن یشب بستر کی یداد برا صیرا انجام دادند . دکتر اورژانس تشخ هیاول

و  یمادر یکه من غم ب  یساعت جهنم کیافتاد؛   اتفاقساعت   کیها در کمتر از  نیا آنها همراه شدم . تمام اب
 ****** . دمیدوباره را به چشم خود د یمیتی

داده  یاجازه مرخص  تشیزینشستم . دکتر بعد از و یکنار تخت مامان گل  یشب سخت و طوالن کیاز گذشت   بعد
 . بود یاتیکه براش ح  ژنیکپسول اکس  یتر، به اضافه  یو قو دیجد یبود . دارو ها
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 : و گفتم دمیبه سرش کش یدست یمهربان با

 ! یکه دل نورا خون کرد  یخانم خانما ؟ تو که حساب یخوب ــ

 یتکان داد . بغض باز به سراغم آمد اما اشک نه . اجازه نم یدوباره در کاسه چشماش پر شد و فقط سر اشک
 کی یو مامان گل ماین یبرا دیکردم . من حاال حاال ها کار داشتم . با  یم هیگر  دیشود . نبا رهیبهم چدادم ضعف 

 . شد یم تکرار دینگاه غم بار نبا نیاشک ها و ا  نیساختم . ا یبهتر م یزندگ

 : نوازش اش کردم وگفتم دوباره

؟ صداش هنوز خش داشت بعد از آن سرفه  ادی یدلت م ایکلمه باهام حرف نزد  کی شبیبا نورا ؟ از د یقهر کرد ــ
 : رانگریو یها

 . میبد مارستانیاورژانس و ب  نهیبابت هز یکل  دیشدم . االن با ی، خودم آروم م یکرد  یاورژانس خبر م  دینبا ــ

 : . دستش را محکم گرفتم و با تحکم گفتم دیکش  ریت نشیغمگ  یاز صدا  قلبم

 تینبود که بستر تیزیمادر من ! اگه چ یدیکبودت رو ند  ی افهیخودت که ق رو نخور . زایچ نیا  یشما غصه  ـ
 ! کردند  ینم

 : سماجت گفت با

 !شترینگه دارن واسه گرفتن پول ب مارستانیتو ب خودیرو ب ضیمر ادی یبه فکر پول خودشونن ، بدشون نم نایا  ــ

ات داره   هی. ر یتو کارخونه کار کن دینبا گهیات عکس گرفتن ؛ وضعش بدتر شده، د  هی! از ر ستین نطوریا  چمیه ــ
 . یره مامان گل یم نیاز ب

 : برام نازک کرد و جواب داد یچشم پشت

رو دوش  وفتهیب یاز حالم خبر دارم . کارخونه نرم بمونم خونه ؟ خرج و مخارج زندگ  گهیخودم بهتر از هر کس د ــ
 ! وفتهیاتفاق ب  نیارم اذ  یتو ؟ هرگز نم

 انهیکالم بود و امکان نداشت ازش برگردد . صلح جو  کیرفته بود . حرفش  یو غرورم به مامان گل یکدندگی،  ُخب
 : گفتم

رم شرکت  یبرم دانشگاه ،از اونورم م دیدنبالت . من با ادی یزنگ زدم م مای. به ن میزن یمورد بعد حرف م نیدر ا ــ
 تو رو خدا مراقب خودت باش . امروزم ی. مامان گل میزن یبا هم حرف م امی ی. شب م

داده . خوب استراحت کن تا  یبهت چند روز مرخص یمارستانیگفتم ب  ستییکارخونه ها !زنگ زدم به ر  یبر ینش پا
 . یبهتر ش

وارد شد . نگا ش پر از  امین یبعد از لحظات ستم،یادامه دهم . به پشت سرم نگر  میدر اجازه نداد به سخنران یصدا
تر از جانم  زیبرادر عز ایخوب است . گو یحال که مطمئنش کرده بودم حال مامان گل نیبود ، با ا یو نگران شیتشو
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خودش را کنار تخت  مهیرسانده بود . سراس مارستانیب بهسر و وضع آشفته خودش را  نیباور نکرده بود، که با ا
 : فتپر از دلهره گ یکشاند و با لحن

 شما ؟ یمامان جان خوب ــ

 : هم گذاشت یدستش را گرفت و پلک هاش را رو یگل  مامان

 ؟ یخوبم مادر چرا انقدر هراسون ــ

جو را عوض  نکهیا  یکه دلم را بدجور لرزاند . برا  دیکش  یقیآمد . آه عم  رونیاش ب  نهیو کالفه از س یعصب  ماین نفس
 : کنم گفتم

 ؟ ینگران و دلواپس نطوریکه ا  یحرف خانم دکترت رو باور ندار گهی، حاال د یداداش یآها  ــ

 : نکردم و ادامه دادم ییترساند . اما بهش اعتنا یکرد که مرا م  ینگاش دل دل م یتو یزیکرد . چ  نگام

 ! یکن  یخانم دکتر شک م صیبارت باشه تو تشخ نیآخر  ــ

 : دیرمق به گوشم رس یب ماین یصدا

 ! افتاده  یو حتما اتفاق بد یآرومم کن  یخوا ی. فکر کردم م نجایا  دمیُمردم و زنده شدم تا رس ـــ

 خیجلو گذاشتم و دستش را گرفتم . سرد بود مثل  یقلبم شد . قدم یدو جمله راه نیغم واندوهش با هم  تمام
 : پر محبت گفتم یی. با آوا

،  نمتیحال و روز بب نیبا ا گهیخوام د ی. نم یگم ؛ پس حرفام رو باور کن داداش  یوقت بهت دروغ نم چیه ــ
 باشه ؟

شده بود .  رتریسال پ کیشب انگار  کی نیجوانم در هم یمای. داداش ن دیکش  یقیرا تکان داد و نفس عم سرش
 : گفت  یشتریآرامش ب  قابل تحمل بود . دستم را فشرد و با ریجفتمان غ ی، برا یشوک از دست دادن مامان گل

 . کارها رو بسپر به من  ی هیبرو به کالست برس بق گهی، تو د یباشه آبج ــ

و سوار اتوبوس شدم .  رونیزدم ب مارستانیکارها را به مرد خانه مان سپردم . با عجله از ب  یلبخند زدم و باق بهش
 . کردم به موقع به کالسم برسم  یباز با شمس کالس داشتم و گمان نم

زدم  هیتک واریبه د دانهیاز زمان کالس گذشته بود، آه از نهادم در آمد و نا ام  قهیدق 10 دمیدر کالس که رس پشت
 : مرا از جا پراند ییبود . صدا دهینرس جهی. آن همه هول و هراس و عجله عاقبت به نت

دم .  یرو داخل کالس راه نم یتنها ؟ گفته بودم بعد خودم کسخانم  دیکش  یو آه م نیستادیچرا پشت در ا ــ
که   یو در حال ستادمیبود . راست ا رهیبهم خ ی، که با نگاه مفرح دمیسرم را چرخاندم به پشت سرم و شمس را د

 : هنوز در شوک بودم گفتم

 ! دمیرس ریسالم استاد . فکر کردم د ــ



 

 
97 

 بیکه عج  یشمیبه رنگ سبز  پلماتید قهیبلوز  کیبود با  دهیپوش یبه ساعت اش کرد. کت و شلوتر مشک ینگاه
 : با رنگ چشماش هماهنگ بود . نگاش را به چشمان من چسباند

من شد .  ریدر دفتر آموزش باعث تاخ دیبود و بحث اسات اریخانم ! اما امروز شانس با شما  نیدرست فکر کرد ـ
 برداشتم و زشیدست از آنال

 : راحت بهش لبخند زدم و گفتم الیخ با

 ! ادیب شیبحث ها پ نیباز هم از ا دوارمیچه خوب ! ام ــ

 : وراندازم کرد یرا باال داد و با نگاه کاوشگر ابروش

 یم نانیبهتون اطم نیبه کارهاتون بد یشتریخانم و به جاش نظم ب نیدل نبند یواه دیبه حدس و گمان و ام ــ
 ! دیرس دینخوا ریدم هرگز د

دانست  یرود . چه م یم شیاز نظم پ  هیچه پا یمن رو یدانست ؛ زندگ یچه م ایاستاد جوان فارغ از غم دن  نیا
چه  یعنی یبهادر یو تحمل نگاه هرزه  یدانست صبح تا شب دوندگ یاتوبوس و مترو ؟چه م  یطوالن یاز صف ها

 : شد یاراده سرد و سنگ  ی؟ نگام ب

ظواهر  یرو از رو گریخودش رو داره ،خوبه که همد یها یهر کس گرفتار ی!ول یممنون استاد گرام حتتونیاز نص  ــ
 . میامر قضاوت نکن

خواست تمام راز دلم را از چشمام  یبه چشمام زل زد. انگار م یشتریشد و با اصرار ب کیبهم نزد یهاش کم اخم
 : اشتم . در جوابم گفتبه سمت کالس برد  یرا به دست گرفتم و قدم فمیبفهمد . ک

 ؟ نیکه کالس امروز رو از دست بد  نیخوا یبله حق با شماست . نم ــ

 : را به عالمت نه تکان دادم سرم

 ! رم یبا اجازتون اول من م ــ

تا بچه ها را  امدین شیپ یکردم . فرصت  ینگاه پر سوالش را هنوز از پشت احساس م یکالس را گشودم در حال  در
بود که  نیینشستم و بالفاصله استاد شمس وارد کالس شد . سرم هنوز پا یخال یصندل نیاول  ی؛ روکنم   دایپ

 : گوشم فرو رفت  یدر مجراها زیدل انگ ییصدا

 . اهیسالم چشم س ــ

فرو  یلحظه ا یاش برا  رهینگاه خ ری. درست کنارم نشسته بود . قلبم تحت تاث دیاجازه چرخ  یبه سرعت ب سرم
 تیظرف یفرا گرید نیاز سوتفاهم وحشتناکش بود .ا  ی.چطور متوجه حضور او نشده بودم . لبخندش حاک ختیر

در نگاه شمس ادغام شد . هنوز  اریاخت  یب مرا برگرداندم . نگا میبه چهره ام نشادم و رو یظیامروزم بود . اخم غل
 : دیدوباره به گوشم رس یعل  ریام  یگذاشت . صدا  زیم یرا رو فشیکرد . ک  یموشکافانه نگام م
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 الی! چون خ یخودتو واسه باخت آماده کرده باش دوارمی! ام اهیشه چشم س یمسابقه مشخص م جهیامروز نت  ــ
 ! ندارم بهت رحم کنم

از قبول   شتریشستند . لحظه به لحظه ب یبه هراس افتاد و از لحن مطمئنش آشوب شد . انگار تو دلم رخت م دلم
، داخل  نجایآورد و پرتم کرد ا  رونیب مییایخولیافکار مال  انیشمس مرا از م یشدم.صدا یم مانیپش شنهادیپ نیا

افزود .   یبه التهاب و اضطرابم م نیبود و ا رفتهاستاد مرا نشانه   می. نگاه مستق یکالس دانشکده ى علوم پزشک
و شوک حال بد مامان  یبهادر داد .بعد از کشمکش با یداشت عذابم م یکف دستام عرق کرده بود و سردرد بد

انداخت . شمس با آرامش خاص   یمرا از پا م شتریو ب شتریاسترس هر لحظه ب  نی، حاال ا شبید یخواب یو ب یگل
 : خودش گفت

نمرات ترم قبل  دیکالس ترم جد  نیدونن که من در اول یبا من کالس داشتن ، م گهید یکه ترم ها  یانیدانشجو ــ
 تینمرات رو سا گهیشما رو بخونم . هر چند تا االن د ییدارم نمرات نها الیم و االن خخون یهمون کالس رو م

چشم به  ریبه شماره افتاده بود . از ز هامنفس  ی. صدا شترشدیاومده و هم رو بورد زده شده . آشوب دلم ب
گذاشته   زیم یدستش را رو کیو  گرشید یپا یرا گذاشته بود رو شیپا کیراحت  یالینگاه کردم ، با خ یرعلیام

شمس  یکرد . دوباره صدا  یمرا وحشت زده م شتریاو ب  ینواخت . آسوده خاطر یرا م یتمیبود و با انگشتاش ر
 :دیبه گوشم خورد و نگام را به سمت خود کش

 . خونم یتر رو م نییکه بماند . اول نمرات پا  میبگم دو مورد پاس نشده داشت دیبا ــ

دادم . چشام را بسته بودم و  یتوانستم صلوات م یدلم نبود . تا م یشروع به خواندن نمرات کرد و من دل تو او
 داشت مثل خوره وجودم را دیشمس بود . شک و ترد یهمه ى حواسم به صدا

 یگوش فرا دهم . صدا  یبه اسام یراحت تر الیتوانستم با خ یم دینبود، شا یخورد . اگر آن دست درد لعنت یم
 : مکان احضار کرد نیباز مرا به ا یرعلیآهسته ى ام

 ! دم بهت خوش بگذره ی! قول م اهیناراحت نباش چشم س ادیز ــ

ما هم چنان  دیعقب کش  یبهش کردم ، که خودش را کم یزیآورد . نگاه ت  یصداش کفرم را در م یتو یجمع خاطر
 : کرد  ینگام م اقیبا اشت

 ! مه آخرش خوشه جنابشاهنا ــ

 .کردم  یجناب پر ُمدعا، ُقمپز در م نیا  یبرا نطورینداشتم و ا دیبه برد خودم ام یدر درونم ذره ا حاال

 : به سمت ما کرد و ادامه داد یگریاش . نگاه د  یکه ساکت شد ، حواسم رفت پ  شمس

با لحن  یرعلیشد . ام ریباره به قلبم سراز کیمکث کرد . غم تمام عالم به  ی. کم نیشد 19شما هم  یتهران یآقا  ــ
 : گوشم گفت  ریز یا  روزمندانهیپ

 ! خودتو آماده کن غزال ــ
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کرد . شمس   یم یرو ادهیاعصابم پ  یپسره بدجور رو م؛یایاز خجالت اش در ب  یجور کیتوانستم  یم دوستداشتم
 : اش  یروزیدر جشن ظفر و پ یرعلیمبمانم و نه ا یحال خراب باق نی،در ا نیاز ا  شترینگذاشت نه من، ب

 . نیشما نفر دوم کالس شد ــ

به ناگاه از لباش محو شد و نگاش به طرف  یعل  ریبس اندک به دلم تابانده شد . لبخند گله گشاد ام یدیام  نور
 : گفت  یزیآم  نیبهم کرد و بعد با لبخند تحس یا  رهیشد . استاد نگاه خ دهیشمس کش

 ! درس ، در کل دانشکده نی؛ تنها نمره ى کامل در ا نی، نفر اول کالس شدو شما خانم تنها  ــ

 یزی، حق داشتم ؛ نداشتم ؟ نمره ى کامل ، آن هم نفر اول دانشکده چ دمیکش  یبنفش م غیج کیآن لحظه   اگر
 .فراتر از انتظارم بود یلیخ

 . کوتاه بکشم  غیج هینتوانستم  یکالس حت  یاهویه انیکف بزنند و من در م  میخواست که برا شمس

خورده بود  چیبه هم پ دنیپر پشت اش شد یانداختم ؛ ابروها  یرعلیبه ام ی، به ظاهر ُکپ کرده بودم . نگاه ُخب
حرص اش را در آورد . با انگشت  یحساب نیبار فاتحانه بود و ا نی. لبخندم ا دیساب یو فک هاش را با حرص بهم م

 کی. هنوز برنده ى مسابقه مشخص نبود ؛  ستیفرستادم و او با غضب فقط مرا نگر یروزیشصت براش عالمت پ
آغشته شد . نگام رفت سمت شمس . هنوز نگاش به   دیبا ام یفقط کم ،یمانده بود اما دلم کم یباق گریدرس د

 : من بود . کالس که ساکت شد، گفت

 از شما نداشتم  یانتظار  نیاعتراف کنم همچ  دی، با ینظم یگم خانم تنها ، واقعا بعد از اون چند مورد ب  یم کیتبر ــ

! 

 : بهش زل زدم و گفتم ییهم در کمال پررو من

 ! رو هم داره امدهایپ نیاستاد قضاوت زود ا  ــ

 نگاش ، تیکرد و جد  یحبس شد . شمس با سماجت بهم نگاه م نهینفس ها در س یلحظه ا یبرا

 . حرف ها بودم نید؛ اما من جان سخت تر از اکر   یمرا دچار خوف م یچرا ، کم دروغ

 چیه یگذاشتم و لبخند به لبام دعوت شد . نگاش را از نگام جدا کرد و ب  ضمیموافقت با عرا یرا به معنا سکوتش
 میبرگشت . ن یآزاد شد و جو کالس به حالت عاد  نهیکرد . کم کم نفس ها از س  سی، شروع به تدر یحرف اضافه ا

حالم خوب شد  بیاش بود و عج  یاز استرس و ناراحت  یمشت شده اش حاک یکردم ؛ دست ها  یعلریبه ام ینگاه
حالت ممکن گذشت ، تا باالخره شمس کالس را  نیآورد . لحظات به کند تر  یآسوده اش ، کفرم را در م  الی.آن خ

مسابقه برام  جهی. نت دمیرا برداشتم و با عجله به سمت بورد دو فمیرفت، ک رونیکه از در ب  نیخاتمه داد . هم
 جهیدانستن نت یگفت که من تنها فرد مشتاق برا  یپشت سرم م یگرید یقدم ها یرا داشت. صدا اتیحکم آب ح

کردم .   شتریندادم و سرعتم را ب یتی. اهم دندیدو یلحظه برگشتم عقب ، ارغوان و فاطمه دنبالم م کی.  ستمین
هام  هیدر ر یبد سوزشآمد و   یم رونیب نهیاز س  دهیُبر دهینفسم ُبر به بورد . دمیبعد از گذشتن از پله ها رس

کم کند . خودم را رساندم   جهیرا به دانستن نت اقمیتوانست اشت یها نم نیاز ا  کی چیکردم ، اما ه  یاحساس م
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 یکشاند . خنده   شیارغوان نگام را به سو  غیج یبود، که صدا دهیبه بورد . هنوز چشام درست نوشته ها را ند
 : شد ایدن یصدا نیو صداش برام قشنگ تر را اتیداد .همان آب ح یم دیلباش بهم ام یرو

 ! شه یباورم نم ی! وا یشد 19نورا  ــ

داشتم . نگام  ازیامت  39نمره ام باور کردم آن شور و شوق ارغوان را ، حاال من  دنیبه طرف بورد برگشت و با د نگام
 ! من یخدا ی؛ وا افتیگشت و بالفاصله آن را   یرعلیم امدنبال نا مهیسراس

مرا به اوج آسمان ها پرواز  18. عدد  دید یشد ، آن چه را که چشمام م یخدا طرف من بود . باورم نم بیعج  امروز
 غیج ی. صدا دیداد . ارغوان شانه ام را گرفت و مرا به طرف خودش برگرداند و خواهرانه در آغوشم کش

 . افزود  یم ندرونما  جانیبه ه شتریب نیمفهوم نبود و ا گرانید یبرا انمیخوشحال

و  دینگام اطراف را کاو اریاخت  یداشت و من با اختالف دو نمره مسابقه را ُبرده بودم . ب ازیامت  37 یعل  ریام  حاال
قابل وصف نبود . نگاش ،  تشیخورده بود و شدت خشم و عصبان چی. اخم هاش در هم پ افتیباالخره اورا 

و دلم به تاالپ و تولوپ افتاد . آن نگاه  دیخند یشد . لبام م رهیبهم خ ظیکرد و با غ  افتینگام را در گنالیس
 . خوشحال بودم ؛اندازدیهم توانسته بود قلبم را به تالطم ب نیخشمگ

 یفاطمه با شاد یداکن کنم . ص  شهیرا از دلم ر میاو برده بودم و مجبور نبودم عشق نوپا  از

 : توجهم را به او داد یرینظ یب

 ! یوال دار یدختر ، ا ی! نورا جونم ترکوند یشد ی! شاگرد اول دانشکده علوم پزشک ینورا ، نورا ، دختر چه کرد ــ

 من نبود . شاگرد اول دانشکده ، آن هم من ، نورا تنها؟ یها ییدر حد و توانا گریخبر د نیا  هضم

 . بله ستمیبورد برگشتم ؛ آنجا که دست فاطمه نشانه رفته بود، را نگر یرا کنار زدم و به سو ارغوان

، بعد از نامم به  یرعلیبود که نام ام بینامم به عنوان شاگرد اول در کل دانشکده آنجا نوشته بود و عج واقعا
هم خرسند بودم  ،یکینزد نیکرد و من ازا  یدنبالم م هیمانند سا یرعلیعنوان شاگرد دوم ذکر شده بود . همه جا ام

 : صورتم شد . دردلم گفتم نفکیال  زبر پا بود . لبخند ج یو هم واهمه داشتم . در دلم عروس

! فاطمه مرا یبود شمیکاش پ  ی؟ فقط ا یکن  یمگه نه؟ بهم افتخار م ینیب یمنو م یشکرت ! باباجونم دار ایخدا ــ
 خشمش را زانیم ،یرعلیود . برگشتم به سمت امبغل کرد و صورتم را بوسه باران نم

وار از  وانهیقلبم د نکهی. با ا ستادمیا  شیقدم کیشد اندازه زد . رفتم و درست در  ینم یریواحد اندازه گ چیه با
 : گفتم  ی، اما با لحن محکم دیکوب  یم نهیبهش در س یکینزد

 ! طعمه بذار ! دست از سر من وردار یا  گهیکس د  ی!تورت رو جمع کن و برو برا ادیمن شرط رو بردم ص ــ

 نگام کرد یپلک زدن چیه یو ب رهیخ یلحظات طوالن یبرا یعل  ریدر هم گره خورده بود ، ام نگامان

 : که از شدت خشم دو رگه شده بود گفت  ییبعد با صدا و
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کنم ! صبر کن و   یحواله نم گهید! تو رو به کس  ی! تو شکار خودم اهیدارم چشم س یهرگز دست از سرت بر نم ــ
 ! ارمی ینگاه کن چطور به زانو درت م

وفا نخواهد کرد ؛  مانشیدانستم او به عهد و پ ی. م دیشوقم با حرفاش فروکش کرد و لبخند از لبام پر کش تمام
 : کردم و گفتم  یادآوریرا با نگاه سگ دارم بهش  نیا

 ! یبهش عمل کن دی! با یتو قول داد ــ

 : و با وقاحت گفت بشیج یدستش را گذاشت تو کیبهم زد .  یپورخند

 ! بهش عمل کنم نمیب ینم یلیدل ــ

که دستام   یدر هم شکسته بود ،اما من هم پوزخند ى مهمانش کردم و در حال شیهمه وجودم از بد قول نکهیا  با
 : بهش گفتم یزیآم  ریکردم با نگاه تحق  یم پایبغل چل ریرا ز

!  یشد دهیاست . تو مزاحم آفر  دهیفا یمسابقه ب نیدونستم ا یرفت ! م ینم یهم ازت انتظار نیاز ا  شتریب ــ
بکن ؛ به  یکه دوست دار  یخواد منتظر بمون .هر کار ی! باشه ، هر چقدرکه دلت م یکن  یمثل آدم زندگ یتون ینم
مرد رو عهد و  هیتونه مثل  ینم یتو بشم که حت مثل یبدون که محاله ممکنه خر آدم نویادامه بده ، اما ا  دتیص
 ! پا بند باشه مونشیپ

 : گفت  ادیزد و با فر یو آتش زدمش با حرفام . به طرفم جست ختمیر نیرا انگار بنز یرعلیام

 یکه ک  یحرف بزنه ! فکر کرد ینطوریتا حاال جرات نکرده با من ا یساکت شو دختر! کس ــ

 !؟ یهست

 .را گرفت یرعلیاز پشت دستان ام  ی. ارغوان مرا به عقب هل داد و مان دمینکش اما پاپس  دمیترس

 : و گفتم دمی. خندریبهم ؛ او با غضب و من با تحق میبود رهیهر دو با سماجت خ ما

 .کنه ! پس حواست رو جمع کن و واسه خودت ارزش و احترام بخر  یهست که جرات م یبه بعد کس نیاز ا  ــ

خون شده  یزد. چشاش کاسه  یم یبه کبود تیاز شدت عصبان  یرعلیکرده بودم . صورت ام  یرو ادهیز یکم  انگار
بودم . آن نگاه هم  دهیرا تا بحال ند یرعلیام  نی. ا رونیبند انگشت زده بود ب کیو گردنش  قهیشق یبود و رگ ها

 شیسو در دل برا نیم شده بود ؛ از اچه مرگ واقعاکرد .   یدعوت م شتریب یترساند و هم دلم را به تپش ها یمرا م
 نیبود و هم ضیتاختم . حال و احواالتم با هم ضد و نق یبهش م نگونهیا  گرید یکردم و از سو  یغش و ضعف م

 : بند دلم را پاره کرد ادشیفر یکرد . صدا  یتفاوت ها داشت مرا از درون نابود م

و تماشا  نیکنم غزال ! فقط بش  یعقربت رو کوتاه م  شی! اون زبون دراز و مثل ن هیک  یرعلیدم ام ینشونت م ــ
 ! کن

و به  دیکش  رونیب یبازوان مان انیاشاره اش را چندبار به طرفم تکان داد و بعد دستاش را به شدت از م  انگشت
سم کرد و از نظرم محو شد . نف  دایعبور پ  یبرا یکردند ، راه  یصحنه را تماشا م نیکه ا  یانیدانشجو انیسرعت از م
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عذرخواهانه   یآمد و با لحن  میبه سو یفرو رفت . مان بیعج  یمباره قلبم در مات کیافتاد و به   رونیب نهیباالخره از س
 : گفت

رفتارو کرده  نیبار، ا نیدونم چرا ا ی. نم ستین ی؛ اون معموال آدم بد قول نیرو ببخش یعل  ریکنم ام  یخواهش م ــ
 . زنم ی!من باهاش حرف م

 : دمز  یپوزخند

 : هم داره ؟ سرش را با تاسف تکان داد یریتاث نیکن  یفکر م ــ

 یباز هی یکنه . االن اون تو  یم شتریرو به شما ب اقشیاشت  نیرد نشده ؛ ا یدختر چیتا حاال توسط ه یرعلیام  ــ
آروم تر بشه   زیبا گذشت زمان همه چ دوارمیعنوان باختش رو قبول کنه . ام  چیخواد به ه یکرده ؛ نم  ریخطرناک گ

 هیزیامروزتون واقعا غرورش رو ُخرد کرد و غرور تنها چ  ی؛ حرفا نیچیکنم کمتر به پرو پاش بپ  ی. از شمام خواهش م
 ! ده یم تیبهش اهم یرعلیکه ام

 : گرفت ، اما حق به جانب گفتم  میتنها عشق زندگ یبرا دلم

 دیکرد ؛ پس نبا  یده ، اما بدقول یرنده بگه گوش مب یامروز حقش بود . اون بهم قول داده بود هر چ  یحرفا ــ
 نیزن یباهاش حرف م نیکم کنه ، دار  شیاز خودخواه  یکم  قتونیشف قیداشته باشه . بهتر رف یانتظار رفتار بهتر

 ! لطفا نیکن  یادآوریقسمت رو هم بهش  نی، ا

بود که مرا آزار  یزیماند . ته چشماش چ رهیمستاصل بهم خ یافتاده و چهره ا  ییخلع سالح شد و با شانه ها یمان
 شیکه دلم پ  ینیکشاند . با او همراه شدم ، در ع  یداد . ارغوان دستم را گرفت و مرا به سمت کالس بعد یم
 یبود . با ارغوان و فاطمه به کالس بعد یجناب مان رنگاه آخ ریزد و فکرم درگ یجا مانده بود و شورش را م یرعلیام

ها که  یصندل یآبدار ازم گرفته شد . رو  یها شگونین ایشدم و  دهیاز جانبشان بوس  ای ریطول مس . در تمام میرفت
 : و گفت دی، ارغوان دوباره صورتم را بوس مینشست

 یطوالن یو رفت و آمد ها یحق ات بود . با اون همه گرفتار یشاگرد اول نیخوشحالم نورا ، ا یلیخ ــ

 ! قیرف یشق و القمر کرد واقعا

 : ارغوان اضافه کرد  جاناتیابراز ه  یلبخند زدم و فاطمه در ادامه  بهش

 کینزد قیده رف یم فیکردما روز اول اومدم کنارت نشستم . بد جور ک  یدختر . چه کار خوب دیبهم چسب یلیخ ــ
 ! داره یحس با حال نیدونستم همچ ینم شیی! خدا یشاگرد اول دانشکده باش

 : کرد گفت  یچادرش را جمع م یکه لبه   یغوان بلند شد و فاطمه در حالمن وار یخنده  یصدا

 یداشت یال مصب رو خوب نگه نم  یاون ورقه   چمی! ه یدار فیکاه تشر  ریو آب ز سیخس یلیخ میخودمون یول ــ
 ! میاکبر و اصغر ببر  ضیف هیکه ما هم 

 یرا به دست فراموش یرعلی، ام قیجمع آن دو رف انیاز خنده . در م  میُمرده بود گریو ارغوان د من
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 : و رو به فاطمه گفتم سپردم

 حل بود ؟ زیداشتم ، همه چ یرو خوب نگه م یکوفت  یمن ورقه  یعنی ــ

 : گفت  دیتکان داد و با تاک نییرا به سمت پا سرش

 ! کنم گفته باشم  یولت نم یامتهان  چیسر ه گهید ــ

 : دیکش  رونیخوبم ب یام ادامه داشت که ارغوان با سوالش مرا از حال و هوا  خنده

 گهیدفعه د نیگفتم ا  یکردم . با خودم م  یداشتم سکته م گهی؟ من د یدیرس ریچرا باز سر کالس شمس د ــ
 ! گذره  یشمس ازت نم

 یم دیامروز با  نیکه هم  متشیو گرانق یطوالن یآخرش و نسخه   یبه دلم چنگ زد . نگاه پر تمنا یمامان گل ادی
 : گفت  یقرار یجلب کرد . ارغوان با ب شتریآمد و توجه بچه ها را ب  رونیام ب  نهیناخواسته از س یگرفتمش . آه

 افتاده ؟  ینورا ؟ اتفاق یکش  یچرا آه م ــ

 باز کردم زبان اریاخت  یفاز دروغ گفتن هم نبودم ؛ در آن لحظه ب یشده بود . رو ریانکارد  یبرا

 : دادم وجواب

 . سرش بودم ی. تا صبح باال مارستانیب مشیخونه حال مامانم بهم خورد و برد دمیکه رس  شبید ــ

 : دیگفتنشان هم زمان بلند شد . ارغوان زودتر پرس  یوا یسر کالس . صدا دمیرس ریبود که د نیا

 حاال حالشون چطوره ؟ ــ

 عالمت سوال بود ، اما صبورانه آنها را همان جا نگه  ایدن کیچشماش  ین ینگاه کردم . در ن بهش

 . کرد  یبود و باز تحملم م داشته

 . رفت خونه یم مایخدارو شکر بهتره ، من که اومدم مرخص شده بود و داشت با ن ــ

 : کرد و گفت  یدست شیبار پ نیزد . فاطمه ا هیتک یو به صندل دیکش  یراحت نفس

 یرو براش ببر تیدختر جون . امروز که خبر شاگرد اول میلحظه ترسوند هیخب خدارو شکر !  ــ

 . شه ؛ نگران نباش یحالش خوبه خوب م یحساب گهید

 یارغوان باز بهم حس بد  میچون آنها و ناسپاس بودم در حقشان . نگاه مستق یبودم با داشتن دوستان خوشبخت
 حرفام یبه سخت گریروزها د نیغارم ا  اری اینظر داشت . گو ریداد . موشکافانه مرا ز

 : ، گفت میکرد . چشم تو چشم که شد  یباور م را

 ! گهیروزاست د نیهم یبرا قیحتما بگو ! رف ادی یاز دستمون بر م  یکمک  ــ



 

 
104 

رفاقت کم گذاشته ام . خودم را به آن راه زدم و با لبخند قدر شناسانه  نیزد که در ا یم بیته صداش بهم نه لحن
 : گفتم  یا

 ! ، حتما یکمکم کن  یبود که تو بتون ی. مشکل قیممنونتم رف ــ

 ؟ قیواقعا رف دینگام کرد . انگار که با نگاش بهم بگو زیو استفهام آم دیابروش باال پر  یتا کی

 : . به جاش فاطمه گفت اوردیفکرش را به زبان ن اما

 ! میبهت برس دیبا ینباشه شاگرد اول یرو منم حساب کن ، هر چ ــ

 افتیعوض کرد . با آمدن استاد خود به خود صحبتمان خاتمه   یشوخش ما را به خنده انداخت و جو را کم لحن
 ******** . بودم بانی؛ اما من هنوز با وجدان نا به کارم دست به گر

ها بود به خودش  ، که سال اطیکوچک ح  یلنگه  کیام را دادم به در   هیمکث کردم . تک یدر خانه لحظه ا پشت
چراغ برق سو سو  ریزد . تنها المپ ت یم ادیفر یبود و از درد کهنگ دهیقسمت هاش پوس شتریبود . ب دهیرنگ ند

دارو که آرم  ی سهی. نگام رفت سمت ک ندک  یم یآخر عمرش را سپر  ی، آن هم روزها دیرس یزد و به نظر م یم
را در دست فشردم و  سهیقرار داشت . ک شیپولش بود ، رو نوع کرم صورت که حتما خدا خدا تومن کی غاتیتبل

 یباق یادیز یبرج روزها انیدارو ها صرف شده بود و تا پا دیخر یتمام پس اندازم برا بای. تقر دمیکش  یقینفس عم
 یگریکاش بود . آه د  یقرار باباجانم بود ؛ که ا یداد . دلم ب یرا بهمان نشان م شیرو نیرداشت بدت یبود . زندگ

 تیاهم  یمامان گل میرا در قفل چرخاندم . فعال فقط برا دیآمد . برگشتم و کل  رونیآنکه بخواهم از اعماق قلبم ب  یب
ام   یبودم ؛ به شرط آنکه مامان گل ادهرنج بکشم ، حاضر و آم یپول یاگر قرار بود ماه ها از ب  یداشت و بس ؛حت

از   یرساندم . گوشه ا یخاموش بود . خودم را به اتاق مامان گل شدم . چراغ آشپزخانه اطیماند . وارد ح یبرام م
 : لبخند زد و آهسته گفت دنمیسرش کتاب به دست نشسته بود . با د یباال مایبود و ن دهیاتاق خواب

 ؟ یاومد  یسالم آبج ــ

و  یمامان گل یمهتاب یبه چهره  یقینشستم و با نگاه دق کشانیاتاق . نزد  یرا گذاشتم گوشه  فمیداخل و ک رفتم
 : گفتم  مایخطاب به ن

 سالم چطوره حالش ؟ ــ

 : آسوده تر از صبح گفت  یالیداد و با خ وندینگاه من پ رینگاش را به مس ریهم مس ماین

منتظر تو بود ، اما دارو که  شیپ قهیچند دق نیخداروشکر فعال خوبه . نذاشتم از جاش تکون بخوره .تا هم ــ
 . دمیکش  یولو کردم و نفس راحت نیزم یخورد باالخره خوابش برد . خودم را رو

قرار  دمیو در معرض د دیکش  نیزم یخودش را رو مای. ن دمیدر آوردم و همان جا دراز کش یحال یام را با ب  مانتو
 : که به شدت آرام بود گفت  ییگرفت . با صدا

 گرون بود ؟  یلی؟ خ یو گرفتداروهاش ر ــ
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داشت ، اما  یم ینگران زهایچ نیا  یبرا دیته نگاش دلم را سوزاند . داداش کوچولو ام نبا یکردم . دلواپس  نگاش
 : شد گفتم یم دهیکه انگار از ته چاه شن  ییبهش نداشتم . با صدا قتیجز گفتن حق یچاره ا

نمونده . صدام درد  یبرامون باق یپول چیه بای؛ تقر ماین میکن  ییصرفه جو یلیخ میگرفتم . تا آخر ماه مجبور  ــ
 : دهنده گفت یدلدار یو با لحن دینا مرتبم کش یموها یرو یحس کرد و دست مایدرد را ن نیداشت و ا

 زی. مهم تر از هر چ میکن  یم یینورا ، هر چقدر که الزم باشه صرف جو یدستت درد نکنه آبج ــ

شباهت داشت . تا آخر برج هزار  شتریب شخندیکردم بهش لبخند بزنم ، اما لبخندم به ن  یسع . هیمامان گل یسالمت
هم در خانه  یقابل توجه زیچ چیآمد .تازه خرج خورد و خوراکمان که به کنار . ه  یم شینشده پ ینیب شیتا خرج پ

 یچند ساعت یداشتم برا ازی. چشمام را بستم ؛ ن افتاد  ینیدوشم به سنگ یتمام بار عالم رو کبارهی. به  مینداشت
 یرا نم زیچ چیانداخت . مغزم از کار افتاده بود و ه  یکه داشت مرا از پا م  یفقط بخوابم . به دور از تمام مشکالت

 : مرا به خود آورد ماین یکند . صدا  لیو تحل هیتوانست تجز

 . ؛ حتما گشنته ارمی! بذار برم برات شام ب اینخواب ــ

 ییسر تکان دادم و با صدا یحال یام ، با ب  چارهیب یرقم قارو قور معده  یگرم شده بود و عل  بیعج  چشام

 : رفته گفتم لیتحل

 . خسته ام یلی،فقط بذار بخوابم . خ مایخوام ن ینم یچیه ــ

 دستان یداریخواب و ب انیکرد . در م  دایو به جاش خواب به چشمام راه پ دمیرا نشن ماین یصدا گرید

حاصله  یو با لذت گرما دمیچی. پتو را دورم پ دیکش  میرو ییسرم گذاشت و پتو ریز یرا حس کردم که بالشت ماین
 . از ش را به جان خسته ام سپردم

درد  بیاز عالم خواب جدا شدم . هنوز به شدت خسته بودم و سرم عج  مایو ن یپچ پچ مامان گل یبا صدا صبح
درش  یانیپا یبود و غم ب ی، که به شدت ابر یشودم ، نگام افتاد به آسمان چشمان مامان گلکرد . چشم که گ  یم

پر  یبه آوا دیچ یصبحانه را م یکه سفره   یدر حال مای، نگاش را ازم گرفت . ن دیزد . چشمان بازم را که د یموج م
 : گفت  یمحبت

 ! یدیبدون شام خواب شبمیصبحونه بخور ؛ د ایجون ؟ پاشو تا وقت هست ب یآبج  یشد داریب ــ

سفت  نیزم یسرد رو یهوا نیکرد. تمام عضالتم گرفته بود . در ا  یشدم و همان جا نشستم . پشتم درد م بلند
به موهام زدم و با دست صافشان کردم و  یشدم . چنگ یم ضیخوابم برده بود و حاال داشتم از عواقبش مستف

 : گفتم

 ! یداداش یکدبانو شد  ی، حساب ریسالم صبح بخ ــ

 : گفتم  یبهش چشم دوختم و با مهربان رهی.خ دیدزد یهم چنان نگاه ازم م یلبخند زد ، اما مامان گل ماین

 چطوره ؟ یاحوال مامان گل  ــ
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 : گفت  یظیباال آمد و با لحن پر غ چشماش

نورا . حرفام برات  یری. گفتم که داروها رو نگبهت گفتم که خوبم ، که خودم بهتر از احواالتم با خبرم  روزید ــ
 مفهوم نبود ؟

 یصبح اول صبح رشینگاه هزاران حرف در خود پنهان کرده است . و حاال ت نیدانستم ا یم

داروها که  ی سهی. دست کردم تو ک دمیخودم را به جلو کش یکرد. موهام را دوباره بستم و کم  یاثابت م  بهم
 آوردم و گرفتم طرفش  رونیقرص را ب یگذاشته بودمش رها شده بود . ورقه   شبیکه د  ییهمان جا

 : گفتم  یجد و

من  ینباش چون برا تیجز سالمت یزی. نگران چ یتا بهتر بش یرو بخور دیجد یداروها نیا  دیمفهوم نبود . با ــ
 ! که مهم و با ارزشه  هیزیتنها چ مایون

 : گفت  یمحکم یاع کرد و با صدارا برگرداند و از گرفتن قرص امتن شیرو

 . قرص ها رو نخورمم حالم خوبه نیببر پسشون بده من ا ــ

 : کرد و گفت  یانیپا در م مایبهش چشم دوختم . ن درمانده

کنه . تو روخدا   یاصرار م  نیدونه که برات الزمه ، واسه هم ینورا حتما م ی؛ آبج میستیما دکتر ن یمامان گل ــ
 . راحت شه المونیبخورش بزار خ

من هم  یام ُقد و کله شق بود ول  یکور شد . مامان گل  یکرد ، که در دم نطق داداش  مایبه ن ینگاه تند یگل  مامان
 : گفتم  یشتریازش ارث برده بودم . با اصرار ب  یشتریصفات را با شدت ب نیدخترش بودم و هم

 هات داغونه ، هیلج نکن . وضع ر تی. با سالمت ستین یمامان خانم االن اصال وقت لجباز ــ

 . یش یروز به روز بدتر م یرو نخور نایا  اگه

 : گره کرده اش گفت  یشد سمتم و با اخم ها ُبراق

سن و  نیامروز ببر پسشون بده . تو ا  نیباهام حرف نزن نورا که حس کنم جاهامون عوض شده . هم یطور هی ــ
هوش و  یهمه  دیم ، وبال گردن دختر جوونم بشم، که حاال فقط باشما رو داشته باش یهوا نکهیا  یسال به جا

 ! مادرش یداروها ی هیحواسش به درسش باشه نه ته

با  یآورد که هنوز فرصت نکرده ام خبر شاگرد اول شدم را بهشان بدهم . مگر مامان گل  ادمیبه  یمامان گل ی اشاره
ترم لذت ببرم . سرم  کی ی، از حاصل جان کندن ها ی، فقط کم یداد کم یاخم ها و چشمان پر درد اجازه م  نیا

ظهر که در راه  روزیام به سوزش افتاده بود . از د  دهکرد . بدجور گرسنه ام بود و مع  یسنگن بود و به شدت درد م
نان  ینخورده بودم . نگام حسرت بار رو یزیچ گریام بسته بودم ، د  چارهیب یآشغال به معده   جیساندو کیشرکت 

 یافزود ، ول  یام م  یبر گرسنگ شتریدسته دار بلند بود و عطرش ب وانیاز ل  ی. بخار چا دیمانده چرخ شبیاز د  یببر
 : کردم . نگاه مصمم ام را به نگاش گره زدم و گفتم  یاتمام حجت م  یبا مامان گل دیبا الحا 
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دم .رفتم کنارش  یقرص رو بخوردت م نیاگه شده به زور ا  ی؛ حت یدرمان بش دیو با یضیشما مر یمامان گل ــ
 : که کنارش بود ، برداشتم قرص را گرفتم طرف دهانش و ادامه دادم  یآب  وانینشستم و ل

 میرو دار یجز تو ک میتینره ! مگه ما دوتا بچه  ادتیوقت  چیکنم ه  یخواهش م نوی، ا ییما دوتا دیتو تنها ام ــ
؛ چون دوتا بچه  یقائل ش تیاهم  تینسبت به سالمت دیبازم با ی، ول یوبال گردن شد یکن  یاگه حس م  ی؟ حت

 نیجز خوب شدن خودت فکر نکن و ا یچیکنم فعال به ه  یبه توئه ، پس ازت خواهش م دشونیکه چشم ام  یدار
 به فکر ما دوتا باش مفهومه ؟ یخودخواه یداروها رو بخور. به جا

 یقطره اشک از گوشه  کیدهانش اول مقاوت کرد وبعد آرام شد ؛ یکردم و انداختم تو  کیرا به لباش نزد قرص
گلوم چنگ   یها وارهی. بغض به د دی. قرص را بلع ختیصورتش ر یتراوش کرد و رو رونیچشمان شب رنگش به ب

 یم یو روزن دیکوب  یانداخت و اشک به شدت پشت پلک هام م

اشک   نی.هنوز وقت شکستن و کم آوردن نبود . اگر ا کنم  هیخواستم گر یهنوز نم یشدن . ول ریسراز یبرا خواست
 ، ختیر یها م

 چشماش را باز کرد و با غم یماند . مامان گل ینم میرحم برا یبا روزگار ب دنیجنگ یبرا یقدرت گرید

دانستم که غرور مامان جانم را شکسته  یشد ،م شتریشد . بغضم ب رهیکه ازش سراغ داشتم ، بهم خ  ینگاه نیبارتر
 داشتم . فکر نبودنش ، یگرید یدارد ، اما مگر چاره  یدانستم احساس سرخوردگ یم . ما

که   یبرد . حاضر بودم ازم دلخور باشد، اما باشد کنارمان . بعد از لحظات ی، مرا تا مرز جنون م دنشینکش نفس
 : گفت  یکشدار گذشت ، به حرف آمد و با لحن عتاب آلود

 لیبار آوردم نورا ؟ نظرت رو به زور بهم تحم یجور نیرفتارت با مادرت ؟ من تو رو ا نهیا  ــ

 ؟ یرفتارو باهام کن نیا  یتونست یکردنم ، بابات اگه زنده بود م  تی؟دستم درد نکنه با بچه ترب یکن

درد را خوردن و دم نزدن کار هر  نیدرد داشت . ا یمامان گل یقلبم را سوزاند . حرف ها دیکش  مایکه ن  یآه  یصدا
 دیفهم یامروز انقدر خودخواه شده بود. چرا نم  یداشتم . چرا مامان گل ستنیبه گر لینبود . به شدت م یکس

برداشتم به سرعت تنم  نیو مانتوام را از زم تمبودنمان کنار هم است .ناگهان از جام برخاس یتالشم برا یهمه 
کردم ،   یکردم و با آن بغض خانمان بر انداز مبارزه م  یسرم مرتب م یرا کج و کوله روکه مقنعه ام   یکردم و در حال

 : گفتم  دیلرز یکه به شدت م  ییبا صدا

بکشه ، تا من بخوام به زور متوسل بشم و ناراحتت کنم مامان  نجاهایذاشت کار به ا یاگه بابام زنده بود حتما نم  ــ
 یرو درک م شبمونیو احساس د یگذاشت  یما دوتا م یلحظه خودت رو جا هیلحظه، فقط  هیکاش   ی؛ ول یگل

پشت و  چیه یدنبال بابا ما دو تا ب یهم بر وحال و روزت چه به حال و روزمون آورد ، که اگه ت دنیکه د  یکرد
 رحم و روزگار ال مروت . فقط یب یایدن نیتو ا میکن  یچه غلط یپناه

 یلج کن تیاگه با سالمت  یپاتم ول ریقدر خودخواه نباش مامان خانم . من خاک زهم فکر کن و ان زهایچ نیبه ا کمی
 ! ینیب یرفتارها رو هم ازم م نیافته بدتر از ا  ی، پاش ب
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دنبالم آمد و صدام  مایرفتم . ن رونیبه جانبشان بکنم ، از اتاق ب یگرینگاه د نکهیرا برداشتم و با عجله بدون ا فمیک
 : کرد

 . ها رهیگ  یبخور، معده ات دوباره درد م یزیچ هیصبر کن  یآبج  ــ

بار  بشیداغانم که داشت با سوز ش عج یزدم . گور پدر معده  رونینکردم و به حالت دو از خانه ب یتوجه بهش
شکست و اشک  یشک طلسم چشمام م یماندم ، ب یآنجا م  شتریب یکرد . اگر لحظات  یتر م نیدوشم را سنگ یرو

 . شد یعد سالها با صورتم آشنا مباالخره ب

 یخورده بود که به شدت م ریدانشکده که شدم هنوز تمام وجودم پر از حرص و بغض بود . و قلبم انگار ت وارد
آمد .   یمحکم به سمتم م ییخواستم . با قدم ها یبود که م یزیچ نیحال آخر نیدر ا یرعلیام  دنیسوخت . د

 : نگاه کنم میواداشت بهش مستق اوحال دلم را بدتر کرد . صداش مر  دیاشعه به نگام چسب  کینگاش مانند 

؟ بعد از آن همه کشمکش روز گذشته  یدیبشر بود که آفر نیمن ! ا یعجله؟ خدا  نی، کجا با ا اهیسالم چشم س ــ
 : پر غضب گفتم ینباشد . با اخم و لحن دمیجناب به فکر ص نیا  گریکردم د  یگمان م  یمان یو حرف ها

شه پسر جون ! برو دنبال  یبرات گرم نم ی! از من آب چیمن نپ ی، به پرو پا یدرس نگرفت روزتیهنوز که از باخت دـ ـ
 . ندارم که باهات کل بندازم نویکه بهت پا بده . من وقت ا  یکس

 : نظر گرفته بود رینگاش با دقت مرا ز یول دیچیهاش در هم پ اخم

 نباریکنم که تو رو دست کم گرفته بودم. ا  یباشه اعتراف م ؟ید اول شدخوش خوشانت شده که شاگر  یلیخ ــ
 . جز من شاگرد اول دانشکده بشه یکس  گهیاما محاله که از ترم د  ،یتو برد

بود  تیاهم  یکه برام در حال حاضر ب  یزیدانست تنها چ یدرد چه م یپسر مرفه ب نیشد. ا یبر لبام جار پوزخند
 : نگاش کردم و گفتم رهیبود . خ یعنوان شاگرد اول  نی،هم

هستم که  ری! من انقدر درگ یتهران ینداره آقا یتیاهم  چیبکن ! برام شاگرد اول شدن ه یکه دوسدار  یهر کار ــ
؛  رمی،بذار به درد خودم بم یخوام دست از سر کچل من وردار یو پا افتاده فکر نکنم ! فقط م شیمسائل پ نیبه ا

نگام کرد . چشماش سرشار از حس  یشتریب دقتحالت صورتش به ناگاه عوض شد و با ؟  یبفهم نویا  یتون یم
 : دیپرس ینرم یشد ، با آوا کیقدم بهم نزد کیبراش نداشتم .  یشد که نام یخاص

آشوب رو به چشات   نیدونم من تا بحال ا یمن ، که م ینگو از حرفا ؟یناراحت یزی، از چ اهیشده چشم س یچ ــ
 . ننداختم

توانسته بود انقدر راحت  یرعلیامان شروع به تپش کرد . چطور ام  یو بعد ب ستادیاز حرکت ا  یلحظه ا یبرا قلبم
 : ببرد . مصرانه ادامه داد یبه احساسات درونم پ

به عقب برداشتم تا از مسخ  یآن به خود آمدم و قدم  کیاسم که صدام زد ،   نیبه روزت اومده غزال؟ به ا یچ ــ
 . شوم رها یشدگ

 نرمشش داشتم کیکرده بود که با   داینفوذ پ میآنقدر رو  یرعلیام لرزش داشت . ام  یلعنت یصدا
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 : لرزان گفتم ییاخم آلود و صدا  یدادم . با چهر ه ا یم وا

 ! نداره یدم؟ بارها گفتم حال و احواالت من به تو ربط یاالن جوابت رو م  یکن  یچرا فکر م ــ

 نام از آسمان یزد و آن احساس ب یاش را مشت کرد . نگاش رعد و برقو دست دیاش خروش  خشم

 : گفت  تیو با عصبان دیپر کش چشماش

 ! یریم یم یدار ی! به جهنم که از شدت ناراحت قیهر چه ال قیخال ــ

بدنم از خشم  ی،ازم دور شد . تمام اعضا دیکوب  یم نیکه از شدت خشم روى زم  یرو برگرداند و با قدم ها ازم
 ، نییساختمان پرتم کرده بودند پا کیدهم  یچشماش شل شد . انگار از طبقه 

بودم ؛ از همه کس و همه  ریدانستم. به شدت دلگ یحس و حال بودم . چه مرگم بود ، خودم هم نم یانقدر ب  که
 .کریدر و پ یبزرگ و ب یایدن نیا  یتو زیچ

جلو نشسته بودند.  فی،که در رد افتمیفاطمه و ارغوان را  یاجمال  ینگاه خودم را به کالس رساندم . با یسست با
بود، نشستم . فاطمه با  یبرام خال شهیکه هم  انشانیم یخال یصندل یبرام دست تکان دادند؛ رفتم و رو دنمیبا د

 : انداخت گفت  یبه حسرت م یاش که مرا گاه  یشگیشور و حال هم

 سالم عرض شد خانم . چه خبر مبرا ؟ ــ

 : به روش زدم و گفتم یاجبار  یلبخند

 ! ستین یسالم به جفتتون خبر خاص ــ

 : کند گفت  زی، بود ؟ ارغوان که هنوز فرصت نکرده بود خوب صورتم را آنال ردیآدم را بگ  یکه حناق نبود گلو  دروغ

! و فاطمه  یهست ی! تو که دست خال یایب ینیریش یبا جعبه  می، ما همه چشم انتظار ت بود یکرد  ریباز که د ــ
 : اش افزود  ضیبه عرا

 ! ره تو هم یکن ، که کالهمون م  رونیرو از ذهنت ب یبهمون در بر ینیریاز دادن ش  نکهیفکر ا ــ

، مبادا که رنگ رخسارم خبر  افتدیهدف در حال جستجو بودم تا چشام به چشماشان ن یب فمیطور که در ک همان
 : دهد از سر درونم ؛گفتم

 هم بدم ؟ ینیریش دیشده که با یحاال مگه چ ــ

ازم   یشگونینگام کرد و چشماش درشت تر از حد معمولش شد که مرا واداشت لبخند بزنم . ارغوان ن یچپک فاطمه
 : گرفت و با اعتراض گفت

 شده ؟ تمام دانشکده دارن از تو حرف یچ یدون ینم ! هنوز یند ینیریبهمون ش یتو غلط کرد ــ

 ! شده یگه مگه چ  یزنن ، اونوقت خانم م یم

 : را ماساژدادم و با اخم بهش نگاه کردم بازوم
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 ! و کبود شده اهی، تمام بدنم س یگرفت  شگونمیهمش و یماچم کن نکهیعوض ا  روزی؟ از د یزن یحاال چرا م ــ

 شیچشمان آب یتو یو جاش نگران دی. لبخند از لبان ارغوان پر کش یتند بود و نگام عصب لحنم

 : شد شناور

 دردت اومد ؟ یلیخ رمیبم یاله  ــ

 طور حرف زدن نیساکت شدند ؛ ا یلحظات یبهش ندادم . جفت برا یرا برگرداندم و جواب میرو

 دیفاطمه با اشاره از ارغوان پرس دمیچشم د ریرا دوستانم حس کرده بودند . از ز نیلحن در مرام من نبود و ا نیا  با
 :دیباال انداخت و بعد به خودش جرات داد و پرس ی. ارغوان اول شانه ا هویکه چش شد 

 ؟ حال مامانت دوباره بد شده ؟ یشده نورا که انقدر برزخ یچ ــ

 نقطه ضعفم دست گذاشت و من که از سر صبح مانند انبار باروت بودم ، ینا خواسته رو ارغوان

 : گفتم  یو با لحن بد اورمیطاقت ب نتوانستم

 لطفا ؟ نیامروز رو دست از سرم وردار  هیشه  یمامانم خوبه ! فقط امروز اصال حوصله ندارم . م ــ

فرو کرد و  فشیک  یو سرش را تو دیچرخ عیدر صدام حرص نهفته بود که جفت را ساکت کرد . فاطمه سر آنقدر
برد . باز عذاب وجدان دلم را به درد آورد .  تیوا ینگاه ازم گرفت و نگاش را دوخت به تخته  یارغوان با دلخور

پر بود که ترکش هام بهشان  تمیظرف قدربرخورد سردم نبود، اما آن نیحق شان ا یدو موجود دوستداشتن نیا
ازشان   ییدلجو ییتوانا یدانستم ناراحتشان کرده ام، ول یم نکهیاصابت کرد و دل مهربانشان را هدف قرار داد. با ا

نعمت خدواند هم خودم  نیکنم و از هم  هیرا نداشتم و دل خودم هم به شدت شسته بود و دوسداشتم زار زار گر
 نکهیمن و بچه ها رد و بدل نشد . با ا نیب یکالم  گریکالس د  انیه کالس آمد . تا پارا محروم کرده بودم . استاد ب

 . نبودم یسکوت راض نیخودم بود، حاال از ا یخواسته  نیا

 : بهم نگاه کند رو به ارغوان گفت نکهیکه تمام شد، فاطمه به سرعت از جاش بلند شد و بدون ا  کالس

 . تا فردا خداحافظ، بچه ها  میرم کالس بعد یمن م ــ

 یبهم فرصت خداحافظ یدور شد و حت دگانمید یتکان داد وفاطمه به سرعت از جلو یبهش لبخند زد و سر ارغوان
از همه ، که با حرفام ناراحتش کرده بودم . ارغوان بلند شد و   شتریگرفت . از دست خودم ب  شترینداد . دلم ب

 : دیدوشش گذاشت و آهسته پرس یرا رو فشیک

 ؟ ینیبش نجایطور ا نیهم یخوا یم ــ

 درد می. در کنار حال بد روح میرفت یرمق بلند شدم و در کنارش به راه افتادم و به کالس بعد یب

اتوبوس   ستگاهیگرفت . تا کنار ا  یم دهیجزواتش بود و مرا ناد یام کرده بود . تمام وقت سرش تو  چارهیهم ب معده
 : دیسکوت چند ساعته را شکست و پرس نیو باالخره ا ستادیبا من آمد. روبه روم ا

 امروز چه مرگت شده ؟  یو بهم بگ یشه لطف کن ی. م یحاال آروم شده باش گهیکنم د  یفکر م ــ
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 : خروشان چشماش و گفتم یایدر یرا فرو کردم تو نگام

 . شم یحوصله ام فردا خوب م یب کمی ــ

 کیکوتاه خوش فرمش را بهم نزد  ی. ابروها میازش بگو  یعذرخواه  یبرا ینتوانستم جمله ا یحت

 : و گفت کرد

انقدر   یده . از چ یلرزونت لوت م یصدا نیسرخ و ا یچشما نی، ا افهیق نیمن نده نورا . ا لیانقدر دروغ تحو  ــ
روزاست  نیهم یبرا قی. رف قتمیسرم رف ریخ ی؟ من نا سالمت یافتیب هیکه هر لحظه آدم انتظار داره به گر  یناراحت

 ؟ یکلمه از خودت حرف بزن  هی یحت یستی، چرا حاضر ن

ارغوان ! دوسندارم از خودم   نمیکرد . با اصرار گفتم : ــ من هم  یم ریروزها ارغوان مدام با سواالتش مرا غافلگ نیا
 : گفت  یشد و به تند ی! عصبیقبول کرده باش نویا  دیهمه وقت با نیبعد ا گهیحرف بزنم ! د

 . اگه نمتیب یزار و داغون م ی افهیق نیکه با ا  یتونم قبول کنم ! حداقل نه تا وقت ی، نم رینخ ــ

 از  شتریکن ؛ تا از تو چشمات حرف دلت رو نخونم و ب  ی، پس بهتر نقش باز یبگ یزیچ یخوا ینم

 دونه ، یمنو موبه مو م یزندگ زیغارم همه چ  ارینشم . که برام غصه نشه ، که  یازت عصبان  گذشته

 ! شونهیپر ینجوریا  ی، وقت ستمیمحرم رازش ن یدونم . حت یازش نم  یچیمن ه اما

 . آمد  یروزها انقدربغض به سراغم م نیارغوان بغض را دوباره به گلوم باز گرداند .چرا ا  لحن

، باز با  کرده بودم  لیحس بد را بهش تحم نیا  یبود که حق داشت و من با خودخواه نیداشت . دردم از ا حق
 : گفتم  یحوصلگ یب

رو بکن . من  تیمنو نخور و زندگ یشده . غصه  رمیخوام برم د یگفتن بهت ندارم ارغوان ! االنم م  یبرا یچیه ــ
 ! قبول کن نوی؛ ا ستمیآدم حرف زدن از خودم ن

 : سماجت بهم زل زد و گفت با

 اگه نکنم ؟  ــ

 : گفتم  یرحم یبه ارغوان کردم و با ب ی. هوا به شدت سرد بود . نگاه دیرس ستگاهیبه ا اتوبوس

 نه ؟ ای یقبول دار یجور نیمنو هم نی. برو فکر کن بب قیرف ستیبه من مربوط ن گهید نشیا  ــ

تمام صورتش را پوشاند  یغم  ی هینگاش شکست وسا یتو یزیتند رفته ام . چ یلیناباور ارغوان بهم فهماند، خ نگاه
قدم ازم فاصله گرفت .اشک  کیگشت . ارغوان   یشدم اما آب رفته هچ وقت به جوب باز نم مانی. به سرعت پش

 : گفت  یبه چشماش جال داد و با لحن بغض دار

اومدم سراغت ؛ بهتره   ی. بد موقع یستین یزن یکه م  ییحرفا یحالت بده ، اصال متوجه  یلیگمون کنم امروز خ  ــ
 ! رفاقت . مراقب خودت باش نیبه ا یگند نزد  نیاز ا  شتری، تا ب یسوار اتوبوس ش یبر
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با تمام ابعادش  یگ  چاریگذاشت و رفت . ب  یو با حس بد عذاب وجدان بر جا مانیگرد کرد و مرا نادم و پش  عقب
 . افزود  یبر بار غمم به شدت م نیودم و ارا آزرده ب قمیشف قیشد . رف یخالصه م بتمیآن لحظه در من و ه

 یبود. نگاه دهیلحظه سوارش شدم . درد و سوزش معده امانم را بر نیو در آخر دمیمحابا به سمت اتوبوس دو یب
جور  یها اشغال شده بود . از آدم ها ی. تمام صندل یخال یصندل کی یاز حت  غیها انداختم ، در یصندل فیبه رد

آدم ها ،   نیبه اطرافم نگاه کنم . همه ى ا شتریبا دقت ب یداخل اتوبوس مرا واداشت کم یو واجور . هم همه 
 . خاص خودشان یها و غم ها یخودشان را داشتند؛ با شاد یزندگ

چند ماهه را سفت در آغوشش  یاز همه به خودش جلب کرد. کودک  شترینشسته بود ، نظرم را ب کمیکه نزد  یزن
به  کباریزد و هر چند لحظه  یدور م رونی. نگاش از پنجره به ب دیرس یطرب به نظر مفشارد و چهره اش مض یم

شد حدس  یکرد . چشماش قرمز بود و راحت م  یو حصار دستاش را به دور او سفت تر م ستینگر یکودکش م
گرفتم . مطمئنا دل فرستادم و نگاه از زن   رونیاز درون پر درد و التهابم به ب  یقیاست . آه عم  ستهیزد ، مدت ها گر

 : مگو بود . باز خوِد درونم شروع به صحبت کرد یزن هم پر از درد و راز ها یا

 ...ها بدتر از تو باشن یلیخ دیمشکل دارن ؛ شا ایدن نی، همه آدم ها تو ا یبش دینا ام دینورا نبا ــ

زود  یلیجا زدن خ یشلوغ دانشکده سپردم . هنوز برا شهیهم ابانیدلم آرام گرفت. و نگام را به خ یتصور کم نیا  با
 دیسف ریتحر زیسخت شد . خودم را کشان کشان به م اریتحمل آن درد برام بس گریبود . وارد شرکت که شدم، د

 اریبه ظواهر امر بس یبود . کال بهادر ید و مشکینشستم . دکور سالن سف یگردان مشک  یصندل یرنگ رساندم و رو
شده بود . نفس پر دردم را به  هیته متیمرغوب و گران ق لیو از وسا بایز ارید و دکور شرکت بسدا یم تیاهم

از   یافزود . بابا ول  یبر التهاب معده ام م نیبخورم و ا یزی. هنوز فرصت نکرده بودم چ رونیزحمت فوت کردم ب
 : مهربان گفت یرون آمد و با لبخند یآبدارخانه ب

صورت در هم جمع شده ام ، به قدم  دنی. هنوز پاسخش را نداده بودم ، که با د یومدسالم دخترم ، خوش ا ــ
 : دیپرس یهاش سرعت داد و خودش را بهم رساند و با نگران

 کنه ؟  یدرد م تییشده بابا جان ؟ جا یچ ــ

 یاش ، باز هم بغض را به گلوم دعوت کرد. سرم را تکان دادم و در حال  یدلنواز و دوستداشتن یصدا

 : انداختم گفتم  یبه شکمم ُمشت م که

 : ام کرد و گفت  دهیبه صورت رنگ پر یقینگاه دق ی؟ بابا ول یدار یزیچ ی؛ قرص یکنه بابا ول  یمعده ام درد م ــ

هم  یچا کی یظهر حت روزیزبان باز نکردم ، که از د گریو د دادم یبابا جان ؟ فقط با سر عالمت منف یناهار خورد ــ
شد .  یلقمه باز نم کی یخوردن حت یکه دهنم برا  یبه ُکل داغانم کرده بود ؛ به طور ینخورده ام . قهر مامان گل

 : گذشت ، به سالن آمد و گفت  یکه برام مانند سال  یقیدقابا عجله به آبدارخانه باز گشت و بعد از  یبابا ول

 ری. به زحمت از جام بلند شدم ؛ معده ام ت ارمی یبخور، بعد برات قرص هم م یزیچ هیبابا جان ، اول  نجایا  ایب ــ
داشت معده ام  ینبود . فشار عصب یدرد المروت فقط از گرسنگ نیشک ا یشد. ب سی. تمام تنم از عرق خ دیکش
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 یصندل یرساندم و بعد تن مچاله شده ام را رو رخانهکوتاه خودم را به آبدا  یانداخت . به قدم ها  یرا از کار م
 . انداختم

پلو  ایدهانم را به راه انداخت. نگام به بشقاب پر از لوب یپلو مشامم را نوازش کرد و ُبزاق خشک شده  ایلوب عطر
 : آب کنار دستم گذاشت و گفت  یوانیل یافتاد . بابا ول

 . اول غذا بخور بابا جان  ــ

 : صورت پر چروکش فرود آمد و گفتم یرو نگام

 ؟ یپس شما چ ــ

 : داد لمیتحو گرید یلبخند

حکمت  یقسمت تو بود. کار خدا ب نکهیگذاشته بود ؛ مثل ا  شهیاز هم  شتریمن خوردم دخترم ، زنم امروز غذا ب ــ
 ! شه ینم

حکمت نبود .  یمرا به شدت به فکر فرو برد . کار خدا واقعا ب یى بابا ول همانیخورد . سخن حک نهیدر س یتکان دلم
 . کنم  هیتوانستم بهش تک یرا داشت . باز هم م میهوا شهیخدا هم

 قیتزر دیغرض بهم ام  یب یباز هم در دلم جوانه زد . بابا ول دیکرد و ام  هیرا تجر یلذت بخش یناگاه وجودم گرما به
 دیقاشق را به دهان بردم ، حالت تهوح شد نیکه اول  نیکرده بود . دستم به سمت قاشق رفت و از پلو ُپر شد ،هم

برخورد کردم . سرم که  یقاب در محکم با کس انی؛ م نمبرسا ییبهم دست داد . بلند شدم تا خودم را به دستشو
، او را کنار  سیام از عرق خ  یشانیدهانم بود و پ یوگره خورد . دستم ر  ینگاه متعجب بهادر یباال رفت ، نگام تو

شد .  تیهدا رونیمعده ام به ب ینداشته  یرساندم . انقدر عق زدم که تمام محتوا ییزدم و خود را به دستشو
 تمام بدنم از ضعف

 االن از گور برخاسته  نیشده بود ؛ انگار که هم تیام مانند م  افهیافتاد، ق  نهیی. نگام به آ دیلرز یم

کرد . آب   ی، که باعث شد لرز کنم . دندانهام به شدت بهم اصابت م دمی. چند مشت آب سرد به صورتم پاش بودم
خواند توجهم  یکه از پشت در مرا به نام م  یبابا ول یآن سپردم ؛ صدا  یبار صورتم را به گرما نیگرم را باز کردم و ا

 : را جلب کرد

 . یبابا ؟ درو باز کن ُمردم از نگران یشد یخترم چنورا جان د ــ

به حنجره ام حمله  یپر محبت و لحن پدرانه ى بابا ول یو دار فقط بغض را کم داشتم ، که به لطف صدا ریآن گ  در
 : رمق گفتم یب یی. به زحمت آن را پس زدم و با صدا چاندیدر خودم پ شتریور شد و مرا ب

 . رونیب امی یم گهید قهیدق، چند  یخوبم بابا ول ــ

 میبه سو یافتاد؛ قدم  یآرام گرفتم . در را که گشودم ، باز نگام به چشمان بهادر  یتا کم ستادمیهمانجا ا یقیدقا
 : دیآمد و پرس
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زدم تا از افتادن  یچنگ م واریکه به د  ینیو ح دمیبراتون افتاد خانم؟ نگاه ازش دزد یچه اتفاق ن؟یخوب هست ــ
 : کنم گفتم  یریجلوگ میاحتمال

 . رمیبرم داروخانه و قرص بگ دیمعده در ساده است ، با هی. فقط  ستین یمشکل ــ

 : و رو به او گفت دیچرخ یبه جانب بابا ول سرش

 .ریخواد رو بگ یکه خانم م  یبرو از داروخانه سر چهار راه قرص یبابا ول ــ

 : مهربانم بهم نظر دوخت و گفت یول ایبا

 . رمیگ  یجوشونده بهت بدم ؛ اگه اثر نکرد قرص هم برات م هی ایرم بابا جان اما اول ب یم ــ

 .خودمه شیدردت پ یدخترم دوا ای، ب کهیمونده ، االن تحر یات خال  معده

زد  هیدنبالمان آمد و تک ینشستم و در کمال تعجبم ، بهادر یصندل یرو یبه آبدارخانه بازگشتم و با ناتوان باهاش
و از آن  ردیباعث شد صورتم ُگر بگ مشیکرد . نگاه مستق  میتنظ میبغل ُبرد و نگاش را رو ری. دستاش را زواریبه د

 . دیدر آ یدگیحالت رنگ پر

نبات شاخه درونش گذاشت و  کیو  زیم یآمد ، گذاشت رو  یم رونیجوشانده را که ازش بخار ب وانیل یول بابا
 : را به سمتم ُسراند و گفت وانی، ل گرداند . نبات که درش حل شد

 . نهیدردت هم یقلپ قلپ بخورش بابا جان . دوا ــ

دستور داد قلپ  یقلپ را که خوردم ، باز حس تهوح به سراغم آمد ، اما بابا ول نیاش عمل کردم . اول  هیتوص به
درب و داغانم کرد م . بعد از وارد معده ى  گریتهوح را گرفتم و چند قلپ د یرا سر بکشم . به زحمت جلو یبعد
 زده رتیاز تهوح نبود . ح  یاثر  گریدرد کم کم آرام شد و د یقیدقا

 : کرد  یپدرانه نگام م ی، که با لبخند یدوختم به بابا ول چشم

 : ! سرش را تکان داد ی؟ انگار معجزه کرد ! دستت درد نکنه ، نجاتم داد یبود بابا ول یچ نیا  ــ

بشه تو که انقدر  یهم نذار شام و ناهارت قاط گهیباز هم بخور بابا ، تا آخرش رو بخور. بعد هم غذاتو بخور . د ــ
 : . قدر شناسانه گفتم یباش تیمراقب سالمت شتریب دی، با یکن  یو هم کار م یخون یو هم درس م یفعال

از درد در من   یاثر  گری. بعد از اتمام جوشانده دشد  شتریلباش ب یعسلش ، رو  ینیری. لبخند به ش یچشم بابا ول ــ
 : تازه حضوراو را به خاطر آوردم یبهادر ینمانده بود . با صدا

 خانم ؟ نیبهتر شد ــ

 : اش عذاب آور بود  رهی. نگاه خ دیبه سمتش چرخ سرم

 . اتفاق تو شرکت افتاد  نیبله بهترم . متاسفم که ا ــ
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 ینگام کرد و با لحن میو مستق ستادیلحظه ا کیداشت ،  یکه به سمت در قدم بر م  یباال داد و در حال ییابرو
 : گفت  یخودمان

 ! یشرکت متعلق به خودته خانم ! خوشحالم که بهتر شد ــ

 . دیچیکوچک آبدارخانه پ  یخنده اش در فضا نیام کرد و رو ازش برگرداندم . طن  یآخرش کفر  لبخند

 : گفت  یگذاشت ، با دلسوز  میبشقاب را جلو یول بابا

 . یاری یحرص نخور دختر جان ، پدر معده ات رو در م ــ

درست  نجایا  یزیهم حس کرده بود ، چ یبهم زد و سرش را با تاسف تکان داد . بابا ول یچشم دوختم . لبخند بهش
 : شناخت که گفت یرا م یاز من ذات بهادر  شتریاو ب  دیو شا ستین

 . ..کارت تمومه دخترم  گهید ینده ! وا بد تیباشه و بهش اهم سرت به کار خودت ــ

 اورمیتوانم تاب ب یم یدانستم تا ک یشد و لرز بر جانم نشست . نم خیاش مو بر تنم س  یاز لحن جد  یلحظه ا یبرا
 ***** . بود یرعلیسخت تر از مبارزه با ام یلی، خ یمثل بهادر ی؛ مدارا کردن با آدم

آمد و   یم یکرد . سوز سرد  یم یخانه که شدم ، نگام افتاد به آشپزخانه که باز چراغ خاموشش بهم دهن کج وارد
خانه کوچک و محقر، تنها پناهگاه  نی. ا دیچرخ رامونمیدور پ یلحظات یبود . نگام برا یو ابر اهیآسمان به شدت س

 عشق  یبو شهی،هم یکهنگ  تیبود و در نها زامیمن و عز

تنها پله  یخسته حرکت کردم و رو یبود . با قدم ها  ختهیخانه گر نیو حاال دو شب بود که عشق هم از اداد  یم
دادم  هیداشت . خودم را بغل کردم و سرم را تک دنیبار الی؛ حتما خ ستمیى خانه نشستم . به آسمان پر اخم نگر

 نیتوانستم ا یزد . م یلنگ م گرشید یجا کی ، یگرفت  یرا که م یزندگ نیا  ی. هر جا ختنیدر حال فرو ر واریبه د
بود . مگر من چند سالم بود ،  نیسنگ یادیمن ز فینح یشانه ها یبار برا نیدهم ، خودم تنها ؟ ا رییرا تغ یزندگ
 دیهم بر دوشم افتاده بود . شا یزندگ کی تیگذشته بود ؛ که حاال مسول  بمیپر فراز و نش یبهار از زندگ 19فقط

را بهتر  یزندگ نیتوانستم ا یزودتر م یآنطور  دیرفتم دنبال کار ، شا یزدم و فقط م یدانشگاه را م دیبهتر بود ق
 یخودم بودم، خودخواه یها ایبه رو دنیبه فکر رس نکهیدور و درازم ؟ ا ی؟ دلم و آرزوها یکنم ، اما پس خودم چ

 بود ؟

 : کشاند  رونیمرا از افکار درهم و برهمم ب ماین یصدا

 : ندیجمع کردم و براش جا باز کردم تا کنارم بنش شتری؟ خودم را ب یاومد  ی، ک یآبج  ینشست نجایچرا ا ــ

 . کردم  ی. داشتم به آسمون نگاه م ستیوقت ن یلیخ ــ

 : نشست و سرش رو به سمت آسمان باال رفت کنارم

 یقینفس عم ؟ینکرد داشیپ نیتو آسمون ، که رو زم یگشت  یم یآسمون برج زهرمار ، دنبال چ  نیداره ا یچ ــ
 : و گفتم کیو من هم زل زدم به آسمان تار دمیکش
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 رو انگار از صمیغلط ؛ قدرت تشخ  یدرسته چ یدونم چ ی، نم ختهی؛ ذهنم بهم ر مایدونم ن ینم ــ

 . دادم دست

 : را برگرداندم طرف او و ادامه دادم میرو

 چطوره ؟ یمامان گل ــ

تمام روز دلخور و ناراحت بود  یسرفه نکرد ول گهی؛ د یبهتره آبج یلیمن شد . خوبه ، خ یهم مشغول تماشا ماین
 یلیصبحونه ، خ یب یو رفت یکه گذاشت  یزد .اون طور ی. دلش شورت رو م

 : کردم و آهسته گفتم  یدلواپس شد . با انگشتان دستم باز برات

 . شد یکه هست م  ینیبدتر از ا زیموندم همه چ یم ــ

 : دیدستان گرمش گرفت و پرس انیرا م دستم

 . دهیپر یلی؟ رنگت خ یخورد یزی؟ باالخره چ یخودت خوب ــ

 : کرد . با لبخند گفتم  یدلم را گرم م شهیهم ماین محبت

 : نگران نباش ،حالم خوبه . بلند شد و مرا هم دنبال خود کشاند ــ

به خورد و خوراکت  یلیروزا خ نی.ا یشام بخواب ی؛ محاله که امشبم بذارم ب یبهت بدم بخور یزیچ هی میپاشو بر ــ
 سراغت ؟ ادیباز معده درد ب یخوا ی، م یتوجه شد یب

 یدانست امروز چه درد وحشتناک یشد ؛ داداش مهربانم چه م یطور که دنبالش روان بودم پوزخند بر لبام جار همان
 . نشستم یزود کنار چراغ نفت میوارد آشپزخانه که شد را از سر گذرانده ام .

 : کوچکمان رفت و گفت  خچالیبه سمت  ماین

 برات تخم مرغ ای یخور یخوردم . سوپ رو م مرویسوپ گذاشتم و خودم ن یمامان گل یبرا ــ

 ؟ بزنم

 : سوزان چراغ بند بود یآب  یبه شعله ها نگام

 . ، همون تخم مرغ رو بزن یلمامان گ یفردا یسوپ رو بزار برا ــ

کرد   یگذاشت و روشنش م  یاجاق م  یرا بست . همان طور که تابه را رو خچالیتخم مرغ برداشت و در  کی ماین
 : گفتم

 : شه . برگشت به عقب و گفت ی؟ نفتمون داره تموم م یچرا چراغ رو خاموش نکرد ــ

 . سردت شده یدونستم حساب ی؛ م یروشن گذاشتم تا تو برگرد ــ
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جلز و  یو بعد از چند لحظه تخم مرغ را درش شکاند صدا ختیروغن تو تابه ر یسمت اجاق برگشت و کم دوباره
 نیستین نوریدر آمد : ــ شبا که ا انیدر وجودم به قل یو احساس گرسنگ دیچیدر آشپزخانه پ مرویولز و عطر ن

 انهیبه دست به سمتم آمد و صلح جو ابه. ت میفت ندارگرفتن ن  ی،خاموشش کن . نفت تموم شه فعال بودجه برا
 : گفت

نشسته بودم .  رونیرو بزن تو رگ . همان طور با لباس ب مروین نیا  ایب ر؛یبگ دهیامشب رو ناد  هیباشه چشم !  ــ
. داشتن کرد   لیاش را تکم  ییرایپذ یآب  وانیگذاشت ، دوباره رفت و سفره نان را هم آورد و با ل  میتابه را که جلو

 موهبت بزرگ کیواقعا  مایچون ن یبرادر

 را یبه زندگ اقیاش ، اشت  یپوست ریز یداد و با محبت ها یم دیکرد . بهم ام  یدلگرمم م مای. ن بود

 : نشست و گفت میپروراند . رو به رو یدلم م در

 : دمیبه روش پاش یخانم ! لبخند یبخور تا سرد نشده آبج ــ

 خجالت ؟ ایبخورم  مرویدستت طال داداش کوچولو؛ ن ــ

لقمه برام گرفت و به دستم  کیخنده با ضربان قلبم هماهنگ شد و بهش جان دوباره داد .  یصدا نیو هم دیخند
 : داد

 ! برام یکن  یرو بخور خانم دکتر، به وقتش جبران م مرویفعال ن ــ

 : گفتم  مشدیجو یکه م  یرا به دهان بردم و در حال لقمه

بار  نیگرفت و ا  یگری؟ باز لقمه ى د یجبران هست دی! به ام ستیطمع ن یگن سالم گرگ ب  یپس راسته که م ــ
 . دمیدهانم آورد . با خنده دهان باز کردم و لقمه را بلع کینزد

 : بهم زل زد و گفت یطنتینگاه پر ش با

؛ اون وقته که بابت همه کارام ازت جبران  یاری یتو سرا در م یو سر یش یخانم دکتر م گهیباالخره چند سال د ــ
 ! خوام یم

 : ى سوم را خودم گرفتم و قبل از خوردنش گفتم لقمه

 . کنم  یبرات م یچشم ، تو االن بهم خدمات بده ، من اون موقع هر کار بخوا یبه رو ــ

 : دیبهم زد و دستاش را بهم مال یچشکم

آب را به سمتم   وانیکرد . ل  ریشد و لقمه در گلوم گ شتری! خنده ام ب یش یم مونیت پشحرف نیاز ا  یروز هی ــ
 : گرفت و گفت

 . کنه ! جبران نخواستم  یخب بابا ! حاال خودشو خفه م لهیخ ــ

 : پر از محبت در گوشش نشست ییو نگام با عشق بهش دوخته شد و صدام با نوا دمیرا نوش آب
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 . دم داداشم یهم برات م یتو جون بخوا ــ

با همان سن کمش توانست حال بدم را خوب کند. ممنونش بودم  مایگرم تر شد و تنم را گرم کرد . اصال ن  لبخندش
 رمیغافلگ  یاش حساب  یعذابناک رهانده بود . جمله ى بعد  یهم که شده ، مرا از آن حال و هوا یقیدقا یکه برا

 : کرد

 نییپا دیهمون موقع ، طلب من ! سرم که براى گرفتن لقمه ى جد یدانشکده هم بمونه برا یشاگرد اول ینیریش ــ
 که  ی، به طور دیرفته بود ، به سرعت به جانبش چرخ

 : دمیکه نتوانستم پنهانش کنم پرس  یرتیکرد . با ح  یبهم نگاه م یپر معن یصدا داد . با لبخند گردنم

 ؟یدیتو از کجا فهم ــ

 : به خود گرفت یوررنگ دلخ نگاش

 . انتظار داشتم از زبون خودت بشنوم  ــ

 : را به سفره برگرداندم و راست نشستم . چشم تو چشمش گفتم لقمه

! با تاسف سرش را تکان  یدون یدو روز رو م نیخواستم بگم ، اما فرصت نشد . خودت که اوضاع و احوال ا یم ــ
 : داد

 یشاد نیما رو در ا ینتونست یکه حت  یمشکالت ری. انقدر درگ بابتش ناراحتم یلیدونم و خ یم ــ

 حق بده ، یخب به اونم کم یناراحتت کرد ، ول یلیبا حرفاش خ یدونم مامان گل ی. میکن  میسه

 . که مثل خودت مغروره  یدون یده . م یبروزش م یجور نیخاطر خودت ناراحته و ا واسه

 : گفتم  قیعم  یزدم و به همراه آه هیتک وارید به

 واقعا یباهاش حرف زدم ، ول ی؛ از خودم ناراحتم که اونجور ستمیناراحت ن یاز مامان گل  ــ

 ؟یفهم یم نوینداشتم ؛ تو که ا یا  گهیى د چاره

 . کند  یداد ، که حالم را خوب درک م نانیهاش را بست و باز کرد و با نگاش بهم اطم پلک

 : دمیو پرس ستمیاو که در حال جمع کردن سفره بود نگر  به

 : ؟ سفره را تا زد و جواب داد یدیکه تو از کجا فهم  ینگفت ــ

 دمیهم برات دلشوره داشت . تا من رس ینگرانت بودم . مامان گل یلیظهر اومدم دانشکده ، خ ــ

خانم  هی.  ی، که متوجه نشد یداشت ی؛ چندبار صدات کردم اما اونقدر تند قدم بر م یسوار اتوبوس شده بود تو
 . اون بهم یشناسم ؟ منم گفتم خواهرم هست یتو رو م دیبود ، ازم پرس ستادهیاونجا وا

 . یتو شاگرد اول شد گفت
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 : دمیپرس بالفاصله

آغشته   ییظرفشو عیگذاشت . اسکاچ را به ما  نکیبلند شد و تابه را درون س مایبود ؟ اسمش رو نگفت ؟ ن یک  ــ
 کرد و در همان

 : گفت  حال

 . تعجب دیرس یبه نظر م یخوب یلیتوئه ؛ دختر خ یمیچرا ، گفت اسمش ارغوانه و دوست صم ــ

 قیرف هیدونستم  ی! نم یازش نگفته بود  یچی! تو حاال ه رستانتهیگفت دوست دوران دب  یوقت کردم

چراغ ، که داشت کم  یبه شعله ها ینگاه میکردم و ن  ی! پوف نیدانشگاه با هم قبول شد یکه حت  یدار یرستانیدب
که اسکاچ به   مایرو کرده بود . نگاه منتظر ن ماین یرا برا زیشد ، کردم . از قرار معلوم ارغوان همه چ یم یکم نارنج

 جواب کیدست 

 : میخواست ، مرا واداشت بگو یکننده ازم م  قانع

 ! که ازش حرف بزنم  ومدین شیپ تشیموقع چوقتیدونم ! ه ینم ــ

 : دیپرس یجد یا  افهیسمتم و با ق دیچرخ ماین

واقعا  یطوالن یلحظات یهمان طور نگاهش کردم ؛ برا ؟یاون حرف بزن  یکه از ما برا  ومدین شیپ چوقتمیو ه ــ
وقتا حس  یرا احساس کرد ، به حرف آمد و گفت : ــ بعض میکه حس درماندگ  مایبراش نداشتم . ن یجواب چیه
 ! نورا یکنم هنوز خوب نشناختمت ، چقدر مرموز هست  یم

 تونه باشه ؟ یم یچ تیهمه پنهان کار نیا  لیدل

ازم نگرفت و   یجواب یسوزاند . وقت یاز دلم را م  ییجا کیحق با او بود ،  ییجورا کی نکهیکرد . ا  تمیاذ  ماین لحن
، برگشت و مشغول شستن تابه شد . کارش که تمام شد ، دستاش را با حوله خشک کرد و دو  دیرا د سکوتم

حرف به  ی. در قندان را برداشت و ب تو آمد کنارم نشس ختیاجاق ر  یدر حال جوش رو یاز کتر  یاستکان چا
 یشد ؛ حاال سواالت یشد ، چشم دوخت . برادر کوچکم واقعا داشت مرد م یبلند م یبخارى که از استکان چا

 رونیکه به زور از حنجره ام ب  یی، با صدا ییاز پاسخگو  زیبود .ناگر امدهین شی،هرگز براش پ نیداشت که قبل از ا
 : آمد ، گفتم  یم

 ؛ اگه ینکرد یمن کنجکاو یکه تو تا بحال در مورد دوستا  نی! و ا ماین هیکامال شخص  لمیدل ــ

 . یگرفت  یحتما جواب م یدیپرس یم

 : دیرا به دست گرفت و پرس یچشمام نگاه کرد . استکان چا یباال آمد و صاف تو نگاش

بهم اصابت کرد . سر جام خشک شدم و دستم که به سمت استکان  یدوستت پولداره؟ سوالش مانند صاعقه ا ــ
 به میداشت یکه سع  ی؛ در حال میشد رهیهر دو بهم خ یلحظات یرفت ، از حرکت باز ماند . برا یم یچا

 : . باالخره استکان را برداشتم و گفتم میببر یطرف مقابل پ یقلب مکنونات
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 : ؟ مصرانه گفت یدیپرس نویچرا ا ــ

 : و لب زدم دمیهست؟ نگام را ازش دزد ــ

 . هست ــ

چند قلپ ازش خورد . سکوتش آزار دهنده شده بود و داشت  شیو بعد از فوت کردن چا دیکش  یقیعم  نفس
 : کردم ، باالخره به حرف آمد  کیلرزان استکان را به لبام نزد یرساند . با دستان یجانم را به لبم م

ممکن  ریاوقات غ  یگذرد ، بعض  یدر سرش چه م نکهیبردن به ا یشدم . پ رهیتونم درکت کنم ! باز بهش خ یم ــ
 . رساند یممکن ها داشت مرا به مرز جنون م ریغ  نیاز ا  یکیب شد و امش یم

داغ فروکش  یبه خوردن آن چا لمیبود، گذاشتم . تمام م یآب  یکه زمان  ییبا گل ها نیمالم ینیرا درون س استکان
 : کرد . چراغ را خاموش کردم و گفتم

 . ماین ارمی ی. از حرفات سر در نم یکه مرموز شده امشب خودت  یکس  ــ

پارچ آب و  کیشد و بعد از اتمام کارش ،  یگذاشت و باز مشغول آب کش  نکیرا داخل س یچا ینیشد و س بلند
به اطراف کرد و عاقبت نگاش را به من داد ، که بهش چشم دوخته  یاجمال  یگذاشت ؛ نگاه  ینیداخل س وانیل کی

 : از جانبش بودم  یصبرانه منتظر کالم یبودم و ب

و با پا  ستادمی، ا میدیکردم و از جام بلند شدم . کنار پله که رس  یتنها مونده . پوف یاونور، مامان گل  میپاشو بر ــ
 : خاص خودم گفتم یفشار

 بود ؟ یمنظورت از اون حرفا چ یشه بگ یم ماین ــ

 : و ساده گفت دیو به طرفم چرخ ستادیا

اون از   ی، چون حتما دوسنداشت یوست پولدارت نگفتکنم چرا از ما به د  ی! درک م یمنظورم واضح بود آبج ــ
 و ترحم کنه ؛ و از ما به یبا خبر شه ، مبادا که برات دلسوز مونیوضع زندگ

به وضع  میداشته باشه ، که باز هم برس یشتریکنجکاو نشه و نخواد باهات رابطه ى ب  شتریتا اون ب ینگفت اون
 . دم یکنم و بهت حق م  یرو درک م نای. ا مونیزندگ

 : گفت  ییبایسکوت کرد و به چهره ام که مات و مبهوت حرف هاش بود نگاه کرد و بعد با لحن ز یلحظات یبرا

ها  زیچ هیکنم . بق  یکه چقدر بابتش خوشحالم و بهت افتخار م  یخوام بدون ی! م یشاگرد اول شدن مبارک آبج ــ
به خانم  نکهیا  یکنم ؛ برا  یبهش عمل م یریکه تو بگ  یمیکنارتم و هر تصم  شهینداره ، چون من هم یتیاهم  چیه

 . دارم مانیدکترم ا

 . شدم خکوبیتامل برگشت و با عجله رفت داخل اتاق . من اما همان جا بر جا م یلحظه ا یب

 کردم فقط  یمدت فکر م نیو رو کرد و بعد تنهام گذاشت . تمام ا ریبا حرفاش بدجور دلم را ز ماین
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سوال ساده ، به  کیو مات کرده بود ، با  شیامروز، مرا ک  یمای. ن نمیب یجنبه از ماجرا را م نیهستم که ا خودم
 یکس از احساسات  چیخواستم ه یمن باشد . نم ندینبود که خوشا یزیچ نیبرده بود و ا یتمام احساسات درونم پ

 نینبود که به هم یزیدرونم چ یغوغا  باشد . ماین دلم زیاگر آن شخص عز  یبود با خبر شود ؛ حت انیکه درونم در جر
به تنم نشاند . ناچار به  یبافتم به داخل نفوذ کرد و لرز بد یگره ها  انیاز م  یزییها آرام شود . سوز سرد پا یراحت

اگر   یبود . حت دارشیتاب د یپا سست کردم . دلم ب یلحظه ا یداخل خانه پا گذاشتم . پشت در اتاق مامان گل
بود . پارچ  دهیدراز کش مایبه داخل انداختم . ن یدر نگاه یدر را گشودم و از ال ینبود . به آرام دنمیخواهان د وا

اتاق .   یبروم تو نیمرا واداشت که آهسته و پاورچ دنشیگذاشته بود . شوق د  یسر مامان گل یرا باال وانیو ل
بود ،  ایدر دن زیچ نیاش ، که برام با ارزش تر  دهیچروکو پوست  بایز یبه چهره  یا  قهیو دق ستادمیسرش ا یباال

به  دنشیکرد . هوس بوس  یدل ُپر غصه ام را آرام م نینفس هاش آرام و بدون خش بود و ا یشدم . صدا رهیخ
 یام خارج شد . به همان آرام  نهیجگر سوز از س یهوس را در دل کشتم و تنها آه نیا  یدلم چنگ زد، اما به سخت

 ********* . گشتم و به اتاق خودم رفتمباز   راراه آمده 

اما هوا به   دیبار ی. باران نم اطیسر و صدا رفتم تو ح یو ب دمینمازم را خواندم ، زود لباس پوش نکهیبعد از ا صبح
 چیرا باز کردم ، ه ییآب روشو  ریبندم . ش یم لیقند گرید قهیکه احساس کردم تا چند دق  یشدت سرد بود ؛ جور

از   یدو خودم را رساندم به آشپزخانه . آنجا هم دست کم التزده بود. به ح خی. احتماال آب تو لوله ها  امدین یآب
را بشورم . خواب از سرم  میبود . خوشبختانه آب از لوله آمد و توانستم دست و رو خچالی نینداشت و ع رونیب

 نماما  نکهیگذاشتم و قبل از ا  فمیدم و درون ککر   ایمه ریلقمه نان و پن کی عیسر یلیو لرز به تنم نشست . خ دیپر
 . رونیشود از خانه زدم ب داریب یگل

 باهاش را نداشتم . شرمنده ى گل روش بودم و بدتر از همه تاب رو برگرداندش ییارویرو یرو

دو روز بود که ازش  یقهر و دلخور نیا  دنیند یشکاند و برا یبدجور دلم را م یحد توانم نبود . قهر مامان گل در
 نکهیکالسم بود و به خاطر ا  نیاول  10مترو رفتم . ساعت ستگاهیکردم . به ا  یفرار م

 مطالعه یکنم، قصد داشتم به کتابخانه بروم و کم  هیشده را ته یاز کتب معرف  یبودم تعداد نتوانسته

 در بساطم نمانده بود ؛ اما خدا بزرگ بود و یکردم ، چون پول  یجور مدارا م نیهم دی. فعال با کنم

به او  شیتالشم را بکنم، باق تیخواستم نها یرا داشت . خودم را به خودش سپرده بودم . من م میشک هوا یب
به پوست صورتم هجوم  یلذت بخش یکتابخانه که شدم ، گرما  طیلطف و کرمش . وارد مح زانیداشت و م یبستگ

روش  یقیدقا یکرده ام را برا  خی یدعوت کرد . اول به سمت شوفاژ رفتم و دست ها نیریش یبرد و آن را به سوزش
 ی. با انرژ ابدیتنم راه  یگذاشتم ، تا گرما به همه جا

 یرعلیام  ادیروبه رو، و  ینشستم . نگام افتاد به صندل یصندل کی یرفتم سراغ کتاب ها و رو شتریب

 نیآمد . ا  رونیاز اعماق قلبم ب  ینشسته بود و مشغول تماشام بود . آه یهمان صندل یبه خاطرم چنگ زد . رو باز
 و جز سوزاندن و خاکستر کردن قلبم برام دیرس یعشق هرگز به سرانجام نم

 شده بود که قدرت راندنش نیمدت کوتاه، آنچنان با جانم عج نیبود که در ا بینداشت اما عج یحاصل
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 یموقع به سراغ دلم آمده بود . به قول معروف عشق ب یب یلینداشتم . افسوس که عشق خنهان خانه ى دلم را  از
 از  یعل  ریام  ادیکتاب و زل زدم به سطرهاش تا   یآمد . سرم را فرو کردم تو  یاجازه م

 شد ، کینزد 10ساعت که به  یمشغول مطالعه بودم ،عقربه ها 10ساعت  کیپاک شود . تا نزد ذهنم

 مرا در جا ییآشنا  یصدا دنیبزنم ، که شن رونیرا جمع کردم و خواستم از کتابخانه بو بساطم  بند

 . کرد  خکوبیم

 تا بلکه صاحب صدا دیکه از همان ابتدا مرا مسخ خودش کرده بود . سرم چرخ  یافسونگر  یصدا

 . کتابخانه درخواست کتاب داشت  یبود و از متصد ستادهی. درست سمت راستم به پشت ا ابمیب را

 دلم را به بیرخش بودم، که عج مین یو مشغول تماشا ستادمیهمان طور خشک شده سرجام ا من

 : گفت  یرعلیکتابخانه بهم نظر دوخت ؛ با اشاره به سمتم رو به ام  یانداخت . متصد  یم تقال

 ! کتاب مورد نظرتون دست اون خانمه  ــ

 . میشد رهیلحظه به هم خ کی یقرار گرفت . برا میبه پشت برگشت و درست روبه رو یرعلیام

 یو شلوار کتان آب دیسف وریپل کیتنش بود ، با  یآب  یاسک  قهیقدرت حرکت از جفتمان سلب شده بود . بلوز  انگار
 کالم ، به  کیکرد . در   یم ییساعد دستش خودنما یرنگ رو یمشک یباران کی.

 بود . داغ دلم باز تازه شد . او بود که اول به خودش حرکت داد و لباش به یجذاب و خواستن شدت

 توانستم بهش یساقط کرد . کاش م یى مرا از هست چارهیاز هم باز شد و دل ب  نیریگرم و ش  یلبخند

 یبود تا م یراه . کاش اندازدیخودش را به تک و تا ن نیاز ا  شیکرده است و ب  دیکه مدت هاست مرا ص  میبگو
 و طپش دلم را دیگوشم رس  یتوانستم عشق نو پام را به ثمر برسانم . صداش به پرده ها

 : کرد  شتریب

 ! شدم ریغافلگ  نجایا  دنتی! چقدر از د اهیسالم چشم س ــ

ذت فقط از دهان او ل دن،یواژه را شن نیشد . ا یم بیعج  یکرد ، دلم غرق سور و ساط  یکه خطابم م  اهیس چشم
اخم را به چهره دعوت کردم و   دمیکش  یکه دلم را به بند م  یبرداشتم و در حال شیبه سو یبخش شده بود . قدم

 و شتبه طرفم برگ یرعلیدادم . ام یمتصد لیاعتنا به او کتاب را تحو  یب

 : گفت  دوباره

روان  شیاجازه به سو  ی. نگام باز ب امیگرفتنش ب  یبرا گهیروز د هیتونم  ینگهش دار ، من م یاگه الزمش دار  ــ
 بود که یتنها کار نیشد . نگاه کردن بهش را دوست داشتم و ا

 : نکند انیاز التهاب درونم را نما  یزیکردم لحنم سرد باشد و چ  یاش را داشتم . سع  اجازه
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 . مطالعه اش کردم ازیجناب ! به قدر ن ستیالزم به لطف شما ن  ــ

بهش داشت  یکیشد . پاشنه چرخاندم تا از او دور شوم ، نزد رهیگرفت و بهمان خ  یرعلیام  کتاب را به طرف  یمتصد
 : کرد . هنوز چند قدم ازش دور نشده بودم که کتاب را برداشت و به سرعت دنبالم آمد  یم رانیمرا و

 ! شده ابیکم   یلیگن خ  یم ؟یکن  دایکتاب رو پ  نیا  یتو هم نتونست ــ

 ، باز به دیوقفه بود . سکوتم را که د یفشرد و قدم هام تند و ب یرا به شدت م فمیبند ک دستم

 : آمد  حرف

 دونم یندونه حداقل من که م ی؟ هر ک یکه باز روزه ى سکوت گرفت  یزبونت رو کجا جا گذاشت ــ

 ! یدار یزیزبون دراز و تند و ت چه

کتابخانه را   یهانم به گردش در آمد ؛ همان طور که در وروداجازه در د  یبه حرف زدن کرد و زبانم ب کیمرا تحر باز
 : ، گفتم دمیخر یسرد را به جان م یاز هوا  یگشودم و موج  یم

شد و فکش به هم قفل  یزده بود. باز چشماش طوفان ششیگفتن به نامرد جماعت ندارم ! باز زبانم ن  یبرا یحرف ــ
مهابا بهش چشم  یبهم نگاه کرد . سرم را باال بردم و ب تیا عصبانراهم را سد کرد و ب یقدم بلند جلو کیشد . با 
 . دوختم

زد. از سکوتش استفاده کردم و دوباره  یم رونیآتش ب  یصورتش منقبض شده بود و از چشماش شراره ها عضالت
 : گفتم

جرات را داشتم که در مقابل آن ببر  نیچطور ا ؟یستیکه نامرد ن  یبگ یخوا ی؟ االن ناراحتت کردم؟ م هیچ ــ
به همراه آن  بیعج  یدانستم ؛ اما از همان روز اول انگار اعتماد یکنم را ،خودم هم نم  یبلبل زبان نطوریا  یعصبان

 در دلم جوانه زیعشق شورانگ

 زدن بیفقط به زبان هارت و پورت دارد و هرگز مرد آس یرعلیکرد ام  یبود که مطمئنم م زده

 بهرحال بهش اعتماد داشتم یگرفت ، ول  ینشات م االتمیافکار از اوهام و خ  نیا  دی. شا ستیمن ن به

 شین نیبردم و ا یلذت م یباز نیقلبم از ا یدر گوشه ها ییجا دیتاختم و شا یمالحظه بهش م یطور ب نیا  که
شد .  کیقدم بهم نزد کیو  دیرا بهم ساب فشیو رد دیسف یبود . دندان ها یرعلیام  شتریب کیتحر یزدن ها برا

 داشت شمکرد . صداش خ  یتاپ تاپ م نهیو دلم در س دیفاصله مان به حداقل رس

 : بود نیبه شدت دلنش اما

تا چه  ینیب یعقربه زبونت نم  شیمثل ن نکهی! با ا اهیکردم چشم س  یباهات تا م یا  گهیاگه نامرد بودم جور د  ــ
که از او و رفتارش با   یرو نشونت بدم؟ حق داشت ، با آوازه ا یواقع یردنام یخوا یکنم؟ م  یحد باهات مدارا م

 بودم ، به شدت مالحظه ام را دهیشن گرید یدخترها
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کرد . برام جالب بود که بعد از هر بار مشاجره   یم ینیعقب نش  شتریتاختم ، او ب یبهش م شتریکرد و هر چقدر ب  یم
ته چشماش پا برجا بود .  طنتیشد و ش یروز اول م یرعلی، همان ام دمشید یدفعه ى بعد که م یمان باز برا

ن بار او بود که زبانم را کوتاه کرده بود . خودش یبراش نداشتم و ا ی. جواب ستمینفس بکشم بهش نگر نکهیبدون ا
ت. داش یبلند و پشت هم ، دست از نگاه کردن بهم بر نم یزد و با نفس ها یدست و پا م یبیهم در سکوت عج

 یسالم شخص یکشدار گذشت ، تا با صدا  یباز بماند .لحظات یگریرخ د یکداممان قصد نداشت از تماشا  چیانگار ه
 ای. گو میداز آن حال در آم

به عقب هلم داد. چند قدم عقب گرد کردم و نگاه ازش بر گرفتم . باالخره  یسخت وارد شد و کس یضربه ا بهم
 کردم ؛  یافتاد . به شدت احساس گرما م  نییم پاآزاد شد و سر   نهینفسم از درون س

هنوز  یرعلیام  ینفس ها یوجودم بکاهد . صدا یاز گرما  یتوانست قدر یهم نم یکه سوز زمستان  یهم در حال آن
 : گفت  یگرید یآمد و صدا  یم

 ؟یکن  یم کاریچ نجایا  یرعلیام  ــ

 : به زحمت گفت یرعلیعرض اندام کرد . ام  میرو یجلو یباال آمد و جناب مان سرم

 . رفتم کالس یداشتم م گهیاومدم دنبال کتاب ،د  ــ

 10به ساعتم کردم و آه از نهادم برخاست. از  یجمله مرا به ناگاه به خود آورد و نگاه کی نیهم

 : کردم و گفتم  یبه مان یاجبار  یبود. سالم گذشته

درس سخت  نیه کالس رساندم . خوشبختانه استاد ابرم . و بدون توجه بهشان با سرعت خودم را ب دیمن با ــ
 از  یکی یرشته ى سخنش را پاره کنم ؛ رو نکهیشد تردد کرد . بدون ا یاجازه م  ینبود و در کالسش ب ریگ

بار  نیبود و خوب سر جام مستقر نشده بودم که دوباره در باز شد و ا امدهیها نشستم . هنوز نفسم جا ن یصندل
ترم هم با او دو درس مشترک داشتم . هم  نی. پس ا ختیفرو ر نهیبه داخل آمدند . دلم درس یو مان یرعلیام

کرد   یمرا کالفه م یگرید زیاز هر چ  شتریداشت ب یفیکرد . بالتکل  دایو هم غم به دلم را پ دیپوستم دو ریبه ز یشاد
 کیو  افتیف کرد و طبق معمول مرا به اطرا ینگاه یرعلیدانستم ، با خودم چند چند هستم . ام ی. خودم هم نم

از او آمد و کنارش   تیبه تبع یقرار کرد . جناب مان یمن نشست . و وجودم را ب یکنار  یصندل یراست آمد و رو
گرومپ گرومپ قلبم به   یکرد . صدا  یم سیتدر ییرسا ینشست . سکوت در کالس بر قرار بود و استاد با صدا

 . آن را بشنود و راز دلم براش فاش شود  یعلریبلند بود که وحشت داشتم ام یحد

 ریاستاد بود . ز  سیساکت و صامت نشسته بود وتمام توجه اش به تدر یعل  ری، ام گرید یتمام وقت ها برعکس
و حواسم را جمع کالس  دمیکش  ینگاهش کردم . صورتش سفت و سخت و با اخم همراه بود . نفس راحت یچشم
 ...کردم

با عجله از  د،یسخن بگو یکالم  نکهیبالفاصله از جا بلند شد و بدون ا یرعلیرفت ، ام رونیکه از کالس ب  استاد
 بهم چشم دوخت یبا لبخند مایکالس خارج شد و مرا مات و مبهوت حرکتش کرد . ن

 : گفت  و
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 بود ؟ یببر زخم نیکه ع  نیکرد  کارشیچ ــ

 : باال انداختم یرا به او دادم و شانه ا توجهم

 : گفت  ینبود ! سرش را تکان داد و با خنده ى آرام یدیو سخن جدحرف  ــ

 ی هیتوص هی نیرفت ! بزار ینطوریکلمه با منم حرف نزد و ا  کی یکرد ؛ حت  شیبه حال یبود بدجور حال یهر چ ــ
 ! بشه یوحش یلیتونه خ ی! پاش برسه م نینکن یببر درنده باز نیبرادرانه بهتون بکنم ، با دم ا

 : گفتم  نانیبهش زدم و با اطم یپوزخند

 : شد و گفت یجد کهوی مشیدست از سر من برداره ! با نگاه مستق نکهیتونه بکنه ، جز ا ینم یکار  چیه ــ

کالم بهش   یشد و ب ینگاش ته دلم خال تی! از لحن کالمش و جد ارهیکه به دستت ب  یداره ! نه تا وقت یبر نم ــ
 یگریآورد . ارغوان اجازه نداد سخن د  یمبارکش نم یدانست و به رو یم ییازهیچ یجناب مان نیشدم . ا رهیخ
و به صورتش نظر انداختم  دیبه جانبش چرخ سرمشانه ام گذاشت .  یرد و بدل شود و کنارم آمد ؛ دست رو نمانیب

 ی؛دلخور

 : گفت  نیو رنگ نینبود . به حرف آمد و سنگ یمعرفت یآدم ب  ارغارمی، اما  دیبار یاز چشماش م  هنوز

 لحظه نسبت بهش عذاب وجدان داشتم و دلم به خاطرش شکسته نیتا هم روزیسالم . بهش لبخند زدم . از د ــ

بود . دستش را گرفتم و به  مودهیبود که راه دلم را زود پ قمیراندم ؛ او تنها رف یارغوان را از خودم م  دی. نبابود
 : فشردم یآرام

 ؟ یدوستم خوب ــسالم

 کرده بود پاسخ داد . از جام بلند  یکه مان  ینگاش پر حرف بود . فقط سرس تکان داد و به سالم هنوز

 با زیکه من در درونم به جنگ وست  ی. در حال میداشت یو باهاش همراه شدم . در سکوت قدم بر م شدم

 یپر از حس دوست دانستم چطور ، دوباره نگاه ارغوان را شاد و یو احساسم پرداخته بودم و نم عقل

 : هدف گفتم ی. ب کنم

 : نگام کند گفت نکهیپس فاطمه کو؟ بدون ا ــ

 . داد که سرما خورده امکی. پ ومدیامروز ن  ــ

 و به سمت میشوم .از راهرو گذشت اینتوانستم حال فاطمه را جو یبرقرار شد . حت نمانیسکوت ب باز

 پله قدم نیاول  یدوشش جابه جا کرد و رو یاش را رو  ی. ارغوان کوله پشت میطبقه باال رفت یها پله

 : تعلل گفتم یوبدون لحظه ا ی؛ که من به تند گذاشت

 و همه اش از مونمیخوام ارغوان ؛ واقعا از اون حرفا پش یازت معذرت م  روزمیبابت رفتار د ــ
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 . بود تیو عصبان یناراحت یرو

 ییدر مرامم جا یبودم .عذرخواه ستادهیش ا. من هم پشت سر  ستادیسست شد و سر جاش ا پاش

 کرد. رفاقت باهاش  یچون چرا بودم و ارغوان برام با همه فرق م یمقصر ب نباری، اما ا نداشت

که دستش بند کوله اش بود ، برگشت سمتم و بهم نگاه کرد .   ینیخواستمش . ح یدوسداشتم و از ته دل م را
 دنیشد . دل ارغوان آنقدر کوچک و مهربان بود که با د رهیقه بهش خو عال یچشام آن لحظه ، پر از حس دوست

 . مهمان دلم کرد نیریش ینگاه مظلومانه ام ، خنده اش گرفت و لبخند

 : گوشش گفتم  ری. آهسته ز دمیکش  هیبه آغوشش گرفتم و عطر خوشبوش را به ر بالفاصله

 . مهربونم قیدلتنگت بودم رف ــ

 . دمیکش  یکرد و نفس راحت  دایبه وجودم دست پ یباال آمد و دور کمرم حلقه شد . احساس آسودگ دستاش

 : درست کنار گوشم آمد صداش

 ! یکن  یکه با احساسم باز  هیانصاف  یچقدر دوستت دارم ، ب یدون یم یتکرار نشه ! وقت گهید ــ

 : کردم  حلقه دستام را به دور گردنش سفت شتریرا تکان دادم و ب سرم

 ! نهی! مطمئن باش احساس منم به تو هم مونمیچشم ! بخدا نادم و پش ــ

 و گل لبخند ختیگر  باشیز یاز چشما  یآمد . نگاهمان به هم گره خورد ، دلخور  رونیاز آغوشم ب  آرام

 . میرفت یو به سمت کالس بعد میدیلباش بازگشت . هر دو بهم خند به

 آوردم و ارغوان  رونیرا ب رمینان و پن جی. من ساندو میدرون بوفه نشست مکتین کی یناهار رو موقع

 :برگر سفارش داد . نگاش به لقمه ى درون دستم افت زیخودش چ یبرا

 . مایکنه ! تا غروب کالس دار  ینم رتیکه س  نیسفارش بده دختر ، ا یزیچ هیتو هم  ــ

 : گفتم  دمشیجو یکه م  یبه لقمه زدم و در حال یبزرگ گاز

 جیساندو هی شیدو روز پ نیسازه . هم یبا معده ام نم رونیب یشم ؛ غذا یم ریس نیمن با هم ــ

 . چشام از معده درد ی، بابام اومد جلو خوردم

 : گفت  ینگران با

 ! شه ها یم یمشکلت جد ی؟ اگه ولش کن یبه خاطرش دکتر رفت ــ

 : و گفتم ختمیر یآب  وانیآب سرد کن ل  از
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 یبه کارم نداره ! گاز یشه و کار ینخورم ؛ اونم حرف گوش کن م یکنم و هر چ  تیرعا دیشه ، فقط با ینم میزیچ ــ
 : کرد ، زد با خنده گفت  یبرگرش ، که عطرش آدم را مست م زیبه چ

 یها . چپک ادهی؟ واسه من ز یخوا ینم کمی ی. مطمئن یآماده دار  یجواب هی زیتو رو دختر! واسه هر چ رهیبال نگ ــ
 : کردم  زینگاش کردم و گوشه ى دهانم را با دستمال تم

 مرد ؟ ایزن بود  یلیل یپرس یگفتم ، تازه م  یهمه داشتم برات قصه م نیا  ــ

 : خنده اش را دوستداشتم . لقمه اش را با نوشابه فرو داد و گفت یشد . صدا شتریاش ب  خنده

 که بهمون  ارمی یاز خونه م  ری! پس منم از فردا نون و پن ییره تنها ینم نییآخه از گلوم پا  ــ

 . بچسبه غذا

 ، دروغهام نبود ، بود؟ قیشف قیرف نیگرم شد . حق ا  شیبهش چشم دوختم و دلم از مهربان رهیخ

 انداختم و مشغول خوردن  نییهاش را نداشتم . بهم لبخند زد . سرم را پا یاو و مهربان  اقتیو النصاف که من ل حق
هلو راه گلوم را بسته بود . از خودم  کیبه اندازه ى  یدادم ؛ چون بغض یشدم . حاال لقمه ها را به زور آب فرو م

 که از  ودکرده ب  یو محبتش کار یبودم . ارغوان با سادگ ریدلگ

 تمقدمه گف ینوشابه درون سطل آشغال انداخت و ب یرا به همراه بطر جیبدم آمده بود . پوشش ساندو خودم
: 

 . ، پشت سرت داداشت اومد دانشکده یکه رفت  روزید ـ

 نیمصرف را مچاله کردم و از همان فاصله پرت کردم سمت سطل ، درست داخلش فرود آمد ؛ از ا کباری وانیل
 : لبخند به لبام نشست و در جوابش گفتم یروزیپ

 .بهم گفت شبید ــ

 : کردن مانتواش شد  زیکنارم نشست و مشغول تم  ارغوان

 ! ازش خوشم اومد  یلینورا ! خ یدار ییماشاال چه داداش خوش برو رو ــ

 : رو کردم بهش و گفتم باخنده

 ! گفتم قابلت رو نداره  یتره ! وگرنه م کیکوچ  یکه ازت دو سال  فیح ــ

 : بلند کرد و اوهم با خنده گفت سر

 

 ی. با نگاه مفرح ستیدوره و زمونه عوض شده ، سن مالک ن گهیگرفت ! د  دهیدوسال رو ناد نیبشه ا دیحاال شا ــ
 : گفتم  یا  انهیبهش چشم دوختم و با لبخند موذ



 

 
128 

تکان داد  یخنده مان بلند شد . ارغوان سر یاز تو خوشش اومده بود! صدا  یهم حساب مایحق با توئه ! انگار ن ــ
 : و گفت

 ! کنم حتما  یجان ! پس بهش فکر م یا  ــ

 : حکم راند و بعد ارغوان به حرف آمد نمانیسکوت ب یلحظات

 : سمتم ،صادقانه گفتم دیکردم و به طرفش برگشتم . اوهم چرخ  یپوف ؟یشاگرد اول شد یبهش نگفته بود ــ

. نگاش پر از حس  میمسائل متفرقه نداشت ی. اصال وقت برا میاون بود  ریبود و درگ ضیفرصتش نشد؛ مامان مر ــ
 : یهمدرد

دونستم بهش  یعجله و شور و حال داره . من نم  یلیدادنش خ یکه آدم برا  هیخبر نیحتما برات سخت بوده ، ا ــ
دونسته و  ینم دمینگام کرد فهم رتیبا ح یشد . وقت ریغافلگ  یحساب یبهش گفتم ؛ طفل نویاجازه ا  یو ب ینگفت

 . من ناخواسته با خبرش کردم

 : لبخند زدم بهش

 . قیرف یزحمت منو کم کرد ــ

 : گفت  اطیاحت  با

 ازم ؟  یناراحت نشد ــ

 : را گرفتم دستش

 تو ؟ یفکر کرد یمعلومه که نه دختر ! در موردم چ ــ

 : دیکش  یراحت نفس

 ! یکن  یدر دم منو هالکم م ینیگفتم امروز منو بب  یداشت روزیکه تو د  یبا اون حال ــ

 : ام گرفت  خنده

 وحشتناکم ؟ یعنیخودتو لوس نکن ، انقدر  ــ

 : را به عالمت مثبت تکان داد و مظلومانه گفت سرش

 ! یلیــخ

 : گفتم  یبراش سوخت اما با شلوغ باز دلم

کنه ! خنده به لباش آمد و در   یگم ،داره منو همتراز ضحاک ماردوش م  ینم یچیمن ه یجمع کن بابا حاال ه ــ
 : خاست گفت یبر م که  یحال

 . بود ییبجا یلیاتفاقا مثال خ  ــ
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 . از کنارم دور شد و من به دنبالش روان شدم  زود

 ییارویرو یبهتر بود و آمادگ یلیچون امروز شرکت نرفته بودم . حالم از صبح خ دمیبه خانه رس گرید یاز روزها  زودتر
 ینشاند . با قدم ها یبه شادرا داشتم . چراغ روشن آشپزخانه دلم را  یبا مامان گل

 ی، مامان گل دیکه چشمام د  یزیچ نیخودم را به در رساندم و بعد از چند ضربه کوتاه گشودمش . اول تند

 ریدر به عقب برگشت و نگام را غافلگ یزد . با صدا یبود و درون قابلمه را هم م ستادهیبود که کنار اجاق ا جانم
 : بهمان نداد یعکس العمل  چیاجازه ه  ماین یکرد . بهش لبخند زدم و خودم را انداختم تو. صدا

 . یخانم خوش اومد یسالم آبج ــ

 : ؟ کتاب درون دستش را تکان داد یسالم خان داداش ! خوب ــ

 یکه هنوز داشت نگام م  یپرت کردم و به سمت مامان گل یرا گوشه ا فمیبذاره ، آره . ک یاضیمباحث ر نیاگه ا  ــ
 کرد ، رفتم و بدون

 : شد . آرام گفتم رابیهام از عطر تنش س هیتوانستنم ر یتامل بغلش کردم و تا م یا  لحظه

 . یمن قربونت برم ، خوشحالم که باز سر پا شد یاله  ــ

کش آمد؛ تا دستان   یلیگذشت که در نظرم خ  یپسم بزند . لحظات دمیترس ی، م یداشتم از رفتار مامان گل خوف
 ام را  چارهیام نواخت و دل ب  قهیپر مهر به شق یمرا به خود فشرد و بوسه ا یمامان گل

با  مایخواستم. ن یبود که من م یزیچ نیباالتر نیبود و ا دهیمرا بخش یبه هول و وال انداخت . مامان گل نهیس در
 : گفت  یلودگ

 ! شد میخب حاال حسود یلیخ ــ

داخلش را تند تند هم زد . منم رفتم  یبرگشت سمت گاز و عدس عیآمدم . اوسر  رونیب یخنده از آغوش مامان گل با
 : و او را بغل کردم مایطرف ن

 : و گفت دیمرا بوس مایبغل خودم حسود خان ! ن ایب ــ

 . مهربونم بشم یآبج  یفدا ــ

خانه ى کوچک پر از عشق شد و همه ى جان  نیو باز ا به دلم هجوم آورد یشد که دوباره احساس خوشبخت نیا  و
 ********* . ژرف فرو رفت  یام در آرامش  یو پ

 که روز  یرفتم . صبح با سالم و صلوات مامان گل یبه شرکت م یستیبعد کالس نداشتم و با روز

نشستم  زمی. پشت مبه شرکت رفتم  زانمیمملو از عشق و دوستداشتن عز یگذراند ، با دل  یاش را م  یمرخص آخر
و من گفتم که خوبم و  دی. او حالم را پرس میکرد  یچاق سالمت ییآورده بود ، با ُخشرو  یکه برام چا  یو با بابا ول

را از اجدادش به ارث  بیترک نیچشم داشت گفت ا ی. اوهم ب دیجوشانده اش را بهم بگو بیازش خواستم ترک
 ریخوب و دلپذ زیبرام فراهم کند . همه چ یفرصت مقدار نیو قول داد در اول ستین یبرده و ساختنش کار هر کس
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گردانش لم داده بود و   یصندل یبه اتاقش رفتم . رو یلیم یمرا به اتاقش فرا خواند . با ب یبهادر نکهیبود تا ا
 : را از گوشه ى لبش برداشت و گفت گاریس دنمیکرد . با د  یم ییخودنما لبشگوشه ى   یگاریس

نشاند . آهسته  یبود که عرق را بر بدنم م یانداختم . نگاش جور  نییکنه ؟ سرم را پا  ینم تتیدودش که اذ ــ
 : جواب دادم

به مشامم  گاریس یفوت کرد. بو رونیزد و دودش را به ب گارشیبه س یقی؟ پک عم نیبا من داشت یامر  رینخ ــ
 را در گاریو س دینظر داشت، بلند خند ریخورد . او که حرکاتم را به دقت ز نیچ اریاخت  یام ب  ینیو ب دیرس

 : خاموش کرد و گفت زشیم یرو یگاریجاس

 ! کنه  یم تتیکه اذ  یراحت بگ یتونست ی! م یُقد و مغرور یلیخ ــ

 : کرد و گفت  یدر کالمش . اشاره ا شتریب تیمیصم یشود برا یدادم سکوت کنم تا مبادا جر حیترج

 ؟ یستادیجلوتر چرا اونجا وا ایب ــ

که به شدت در قلبم بهش تعلق خاطر داشتم   یرعلیبود که در مقابل ام بیرفت . عج ینم شیجلو رفتن پ یبرا پام
 .شد یمرد گرگ صفت زبانم کوتاه م نیزبانم دراز بود و در مقابل ا شهی، هم

 : داد . دستام مشت شد و از همانجا گفتم یبهم حس حقارت م یناتوان نیا

 . هنوز مونده مرغیس یپرونده  ی، کارا دییهست بفرما یاگه امر  ــ

 زیم یکه آرنج هاش را رو  یو در حال دیزد و خودش را جلو کش یاغواگرانه ا  لبخند

 : گفت  میمستق یکرد ، با نگاه  یگاه بدنش م  هیتک

! سرو کله زدن  ادیسرسخت و مغرور خوشم م ی. من از آدم ها ستیبد ن اصال  نیا  یدختر؛ ول یسرسخت یلیخ ــ
توانستم  یکه نم  فیبهم قفل شد . ح تیکنه ! نگام به سرعت باال رفت و فکم از عصبان  یباهاشون سر زنده ام م

 . کردم  یهر طور شده حفظش م دیبود و با یاتیشغل برام ح نیخودش جوابش را بدهم .ا یدر حد و اندازه ها

 : اخم گفتم  با

 . سییجناب ر ارمی یاز حرفاتون سر در نم  ــ

 : زد هیتک یو به صندل دیخند دوباره

 ! چند روزه که احساس کردم از یانکارش کن  یتون یم یتا ک نمیباشه خودتو به اون راه بزن ، بب ــ

 یخواستم ازت بپرسم اتفاق بد ی؛ م یدهم که با اون و حال و احوال به شرکت اوم شی، دو روز پ یناراحت یزیچ
 ! با کمال حاضرم برات انجامش بدم ادی یاز من بر م  یبرات افتاده؟ اگه کمک

کردم . با   یچارگیبهش بدهم ، احساس ب یجواب دندان شکن توانستمینم  نکهیبه جوش آمده بود و از ا خونم
 : توزانه نباشد گفتم نهیتوانستم بکنم تا صدام ک یکه م  یتالش تینها
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برگردم  نیکنه . اگه اجازه بد  یم تمیاذ  یکه گاه  هیمیمعده درد قد هیندارم . فقط  یاز لطفتون ممنوم اما مشکل  ــ
 : بهش دوخته شد . تنها سالحم نگام بود . لبخند از لباش محو شد یو عصب میسرکارم . نگام مستق

کرد و نگاش را ازم   یسکوتم ادامه داشت ؛ با دست اشاره ا ؟یتدونس یم نوینگات بدجور سگ داره دختر! ا ــ
 : دیدزد

 یوجودم از احساس سرکوب شده  یقرار گرفتم . همه  زمی! با عجله از اتاقش خارج شدم و پشت م یمرخص ــ

 حرصم ی. نتوانستم حتردیگ  ینظر م ریمرا ز تورشیدانستم از مان یبود . م دنیدر حال فرو پاش خشم

 . کنم . با همان حال خراب پرونده را گشودم و مشغول کار شدم  یخال یرجو را

********* 

 رهی. نگام رفت باال ، آسمان تهران ت دیبرف از آسمان بار یدانه  نیشدم اول ادهیاز اتوبوس پ  یوقت

گذشتم و خودم را رساندم به   ابانیاز عرض خ  اطیبود . با احت ریسراز نیبرف به زم زیر یتار بود و ازش دانه ها و
شد و از همان جا برام دست تکان داد .  ادهیترمز کرد . ارغوان پ ییرنگ آشنا اهیس نیدر دانشکده . همزمان ماش

 . گشتمراه رفته را باز  یاز هم کش آمد و قدم  یلبام به لبخند

 :و از همان جا سالم کرد دیکش  نییى سمت راننده را پا شهیش ایارش

 یاستخوان سوز دلگرمم کرد و با قدم  یدر آن سرما شیدلسوز ن؟ی؟ پس چرا چتر ندار نینورا خانم خوب سالم ــ
 : خودم را بهش رساندم گرید

 . نشده دیهنوز برف اونقدر شد فمهیخان ، داخل ک ایسالم ارش ــ

 : زدم و گفتم سر جفتمان گرفته بود . بهش لبخند ی.چترش را گشوده بود و باال ستادیکنارم ا  ارغوان

رنگش  یگرم مشک  یپالتو یداد و مرا به خودش چسباند. گرما لمیتحو یسالم دوستم ! او هم در جوابم لبخند ــ
 انگار

 : کرد  تیبدنم سرا به

 . ماهت یسالم به رو ــ

 : دوباره گفت ایارش

تاسف تکان دادم  یاز رو  ی؟ سر مینیبب نجایشما روا  دی؛ انقدر سرتون شلوغ شده که فقط با ستیازتون ن  یخبر ــ
 : گفتم  یو با شرمندگ

واز  امیب دیشم . با یفرصت حتما مزاحمتون م نی؛ در اول نیحق دار نیکن  یحق با شماست ! واقعاهر فکر ــ
 . که بهشون دادم تشکر کنم  ییزحمتا دیمامانتون هم با

 : تکان داد و گفت را گرشیفرمان بود ، دست د یدستش رو کیکه   یزد و در حال لبخند
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 ! میکن  فیوتعر مینیبب ــ

 : حرف را ازش نداشتم نیو دروغ چرا من هم خنده ام گرفت . انتظار ا دیبه حرفش خند ارغوان

 . سرده یتو که حساب نیفعال با اجازتون ، بر ــ

 کینگام به  میدیرا به حرکت در آورد . او که رفت به عقب چرخ نیزد و ماش ی.برامان بوق میکرد  یخداحافظ ازش
بود . برف تند تر شده بود  ستادهیچتر ا یاش ، ب  نیکنار ماش  یرعلیگره خورد . ام  نیخشمگ یجفت چشم خاکستر

تو نگاش کامل مشخص بود . قلبم در  مخش کینزد یبود . از آن فاصله  دیعلت موهاش کامل سف  نیو به هم
 . ارغوان که متوجه او نشده بود ، مرا کشاند و با ختیر فرو نهیس

دانستم آن چه بود که از چشمش تا عمق  یبود. نم دهیچیبه حرکت در آورد اما هم چنان نگاهمان در هم پ خود
 یکه تمام تنم در آن هوا  یبود . باالخره ناچار شدم نگام را ازش بکنم و وارد دانشکده شدم ؛ در حال یوجودم جار

از بچه   کیبود و داشت با  ستادهیا  یگوشه ا  فاطمه.  میدانشکده شد یآتش بود . وارد راهرو  یمانند کوره  یرفب
سالم کرد .  یشاد ی، ارغوان با صدا میدیکنم . بهشان که رس  ییزد ؛ حاال نوبت او بود که ازش دلجو یها حرف م

 یفکر م یزیشد حدس زد به چه چ یفاطمه به سمتمان برگشت و نگاش به نگام گره خورد . از حالت صورتش نم
به سالم جفتمان پاسخ دادو بعد از جدا شدن از  یبند میو سالم کردم . با لبخند ن دمیبه روش پاش یکند . لبخند

 انمانیآزاردهنده م  یسکوت یقیدقا ی. برا میه راه افتاددوستش کنارمان قرار گرفت . با هم به سمت کالسمان ب
و  دیمانده بود گرفتم . بالفاصله به طرفم چرخ رونیجرات دادم و دستش را که ازچادر ب یبرقرار شد . به خودم کم

 : که در خودم سراغ داشتم گفتم  یلحن نیتر میشد با مال رهیبه دستانمان خ رتیبا ح

دونم کارم  یکردم خودم م  یگل روتم فاطمه جون ، اعصابم خراب بود سر ما دوتا خال  یبابت اون روز شرمنده  ــ
 . منصفانه نبود

 : چشمام و گفت یباال آمد و صاف زل زد تو نگاش

 ؟ یاعصاب نداشت  یواسه چ ــ

 : لبام گفتم یداشتند . با خنده رو یطوالن دی ییخودشان هر کدام در بازجو یام گرفت . دوستانم به نوبه   خنده

 دوباره ؟ یش یتونم بگم .حاال اگه نگم باهام دوست نم یاونم شرمنده که نم  یبرا ــ

 : ارغوان بلند شد  یخنده  یکرد و ازم رو برگرداند . صدا  ینوچ

 ! شه ینم تییها خام اون مظلوم نما یراحت نیبه ا یکی نیا  یحقته ! منو انقدر راحت خر کرد ــ

 : و بهش اخم کردم برگشتم

 ! ینکرده الل یکنه خدا  یفکر نم یکس  یچند لحظه ساکت باش هیشما  ــ

 : گفتم  یدواری. بهش نگاه کردم و با ام دیفاطمه به گوشم رس یخنده  یبار صدا نیا

 باز ؟ میحله خانم ؟ دوست ــ
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 : و انگشت اشاره اش را به سمتم نشانه رفت دیکش  رونیرا که هنوز تو دستام بود ب دستش

 ؟ یدونست یشما ، م یرو دار یلیخ ــ

 : گفتم  ینیکج کردم و با تبسم دلنش  یرا کم سرم

 ! یبله ! صد بار خودت بهم گفت ــ

 : شد و گفت طنتیخنده مان باز به هوا رفت و دلم به آرامش دعوت شد . چشمان فاطمه باز پر از ش یصدا

 ؟ یریگ  یات رفته ؟ باز پاچه نم  یوونگیرگ د یعنی االن  ــ

 : ضربه به شانه اش زدم کی

 ! روت رو کم کنا گهید ــ

 : گفت  ییکالس بود که صدا  رونیپام ب کیخنده وارد کالس شد و ارغوان پشت سرش . هنوز  با

 ! یبخند یپس بلد ــ

 آتش بود . هنوز  یشد و نگام به او افتاد . چشماش پراز گدازه ها دهیکالس کش  رونیدوباره به ب پام

 : گفت  یشتریکرد . با خشم ب  یم ییموهاش خودنما یرو برف

 زبونت تنها واسه من ؟ شیپس خنده و هر و کرت واسه از ما بهترونه و اخم و تخم و ن ــ

 . هم توش شناور بود یچشماش که عالوه بر خشم ، دلخور یو زل زدم تو ستادمیروش ا روبه

 : گفتم  یرو شد اما با لحن سرد رویدلم ز نکهیا  با

زبونم فقط مال  شیاز تو ! و ن  ریغ  یمال از تو بهترونه ، مال هر کس می! خنده و مهربون یبله درست حدس زد ــ
 ؟ هیتوئه ! حرف

شد و  رهیبهم خ یطوالن یظاتلح ینگاش نشست که قلبم را به تالطم وا داشت . برا یخاکستر یتو بیعج  یرنجش
جا  ششیشدن استاد پاشنه چرخاندم سمت در کالس و با آنکه دلم را پ کی. با نزد دیکش  ادیفر انمانیسکوت م

 یرعلیشده ام نشستم . نگاه آخر ام زرور یصندلیبه داخل کالس رفتم و رو گرید یکلمه ا  یگذاشتم ، بدون حت  یم
سوزاند .استاد به کالس آمد و درس را شروع کرد . آن ساعت  یآتش به جانم زده بود و شعله هاش داشت مرا م

را از حفظ است  میکالس  یبود که تمام برنامه  یمعن نیدم در کالسم به ا یعل  ریکالس مشترکمان نبود و بودن ام
 نکهی. با ا

تازه بالغ در دل ذوق کردم  یاست ، باز مانند دختر بچه ها  به هدفش دنیرس یتوجه ها برا نیدانستم تمام ا یم
 یسابقه  یآن نگاه و رنجش ب  ریشدم . تمام طول کالس فکرم درگ یبه حال یو حال

 رفتن استاد ارغوان با آرنج به به رونی. بعد از ب دمیاز درس نفهم  یزیچ بایبود و تقر چشماش

 : ضربه زد و گفت آرنجم
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 ! اصال حواست به درس نبود  تو دختر ، ییکجا  ــ

 : ما بود ادامه داد یبا اشاره به فاطمه که مشغول تماشا و

 ! قیرف یچرا تو لب گهیگذشت ، د  نوایب هیتو ریبدبخت فلک زده که از سر تقص نیا  ــ

 بحث نیبه فاطمه که داشت از ا ینگاه می. با ن دی. خنده به لبان من هم سرک کش دیخند فاطمه

 : کرد رو به ارغوان گفتم  یم حیتفر

 ! غار شده  یدهنه  یاندازه   دهیفلک زده هاست ؟ لباش از بس خند هیکجاش شب  نیا  ــ

 : به پشت دستم نواخت یاعتراض ضربه ا  ینشان داد و برا یخنده برام اخم انیم فاطمه

.  یرحم و مروت ندار اقتیل؟  امیداره ها . خوب بود برات سوسه ب یچه دور بر م نیبب دمیحاال به روت خند ــ
 ! منو بگو که دل رئوفم خام توئه مارموز شد

چشم بهمان دوخته  یمفرح یچانه برده بود و با خنده  ریکه باز مرا با فاطمه در انداخته بود ،ساکت دست ز  ارغوان
 . بود

 : گفتم  یلب ریبهش کردم و ز ینگاه

 ! دارم برات ــ

 : گفتم  انهیرام تکان داد . رو کردم سمت فاطمه و صلح جوشد و ابرو ب شتریخنده اش ب شدت

 شما دو تا مادر نیکردم ؛ اصال بدبخت فلک زده منم که ب  یم یخوب بابا داشتم شوخ لهیخ ــ

 ! کردم  ریزره گ فوالد

کتک مفصل ازشان نوش جان   کیمبهوت شان مرا به خنده انداخت و عاقبت جفت به جانم افتادند و  یها افهیق
 . به جز ستیکس ازم دلخور ن  چیراحت شده بود که حاال ه المیکردم . خ

 کنم ؟  ریته چشماش را به چه تعب یدانستم دلخور یکه نم  یرعلیام

 به وجودم چنگ زد . با عجله به سمت اتاق یچراغ خاموش آشپزخانه باز به دلم هراس افکند و نگران *****

 .زده بود و به شدت ُسر بود خیوقت شب  نیبرف بند آمده بود اما همان مقدار کم حاال و در ا دمیدو

 د،یکه چشمام د  یزیو به زحمت خودم را کنترل کردم . در اتاق را به شتاب گشودم و چ افتمیبود ب کینزد دوبار
 ستادهیهم ا مایو ن یو سالم نشسته بود کنار بخار حیصح یکرد . مامان گل  یعقلم باور نم

فوت  یبهم آرامش داد و ب یلبان مامان گل ی. لبخند رو دیخند یو داشت غش غش م اطیپنجره رو به ح کینزد بود
.  دیکش  یبود که خود را به رخم م یدست ساز مامان گل کیاز همه ک  شتریوقت تمام آن دلهره را از دلم زدود . ب

 یگفت . نفس راحت  یعدد شمع با شعله ى سوزانش بهم خوشامد م  کی
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 : آمد و گفت  میبه سو مایو رفتم داخل ؛ هم زمان ن دمیکش

 ؟یدیدکترم ، ترس یسالم به آبج ــ

 : بهش زدم و گفتم یغره ا  چشم

 . سالم ، بله به لطف شما زهره ترک شدم کیعل  ــ

 : و مرا در آغوش برادرانه اش فشرد دیخند باز

 به میکرد  یرو ادهیمناسبت شاگرد اول شدن دکترمون ، زبه  میراه انداخت کیبزم کوچ هی ــ

 ؟ نظرت

 لبام یخنده رو دنیکه به خودش گرفته بود کردم و خنده ام گرفت . با د  یى مضحک افهیبه ق ینگاه

شتافتم و با لحن  یمامان گل ی. او را رها کردم و به سو دیبهم چسب بیام جا گذاشت که عج  یشانیپ یرو یا  بوسه
 : گفتم  یسرخوش

 جونم چطوره احوال شما ؟ یسالم مامان گل ــ

 : هم گذاشت یرو یلحظه ا یروم لبخند زد و پلک هاش را برا به

 . بهترم یلی. خوبم خ یسالم مادر خسته نباش ــ

و بند موهام را گشودم و در همان  دمیکنارش نشستم . مقنعه ام را از سر کش  یبه دلم رخنه کرد و با آسودگ یشاد
 : زدم گفتم یحال که بهشان چنگ م

 یبرق ی، نگاه مامان گل ختیشب رنگم که دورم ر یشما ! موها یدیگه ! آخه چرا زحمت کش  یم یچ کیک  نیا  ــ
 : گفت  یگرفته ا  یاز موهام را به دست گرفت و نوازشش کرد . با صدا  یزد . دسته ا

 اهیس اههیبرف بود و موهات س یدیپوستت به سف یاومد  ایبه دن یهات بود . وقتمو نیبابات عاشق ا ــ

نذاشت کوتاهش  چوقتیاومده . ه  ایبه دن یبرف دیسف گهیبار د هیکه بغلت کرد به خنده گفت فکر کنم   بابات
 ؛ مادر رهیرشدش رو نگ یزدم تا جلو یسانت از موهات رو م هیکنم اما من دور از چشمش هر ماه 

 . بخوره تا رشد کنه یچیمو ق دیمعتقد بود با امرزمیخداب

 : بهش زل زده بودم .ادامه داد یگرید یرا رها کرد و نگاش را داد به من که با حال و هوا موهام

 اون  ی. حرف ها یبود که تو خانم دکتر بش نیکرد . آرزوش ا  یبهت افتخار م یلیبابات اگه بود خ ــ

 واسم سخته ، چه برسه که بار شونه ى دنیمادرم و کم بچه هام رو د هین م ر؛یرو به دل نگ روزم

 . دخترمم باشم تنها

 گرفت . خودم را جلو کشاندم و بغلش کردم و با  یام نشست و بغض گلوم را به باز  یشانیبه پ اخم
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 به یو با صدا دمشیبوس یاپی، غرورش را کنار بزند . چند بار پ نیاز ا  شترینذاشتم ب سیه یصدا

 : گفتم  ینشسته ا بغض

 ! یمامان گل ریحقو ازمون نگ نی،ا یخوام که کنارمون باش یفقط باور کن جونم رو هم برات حاضرم بدم . م ــ

نگاش کنم  نکهی. بدون ازدیر یکه باز دارد اشک م  افتمیدر نشیف نیرا از دست داد و از ف شیخود دار یگل  مامان
 : و گفتم ، اشکاش را پاک کردم

 . قربونت برم یخوشحال باش دیدخترت شاگرد اول دانشکده شده ، با یممنوع ! ناسالمت هیگر  گهید ــ

 : دیخند هیگر  انیو م دیکش  سشیآمدم . دستش را به چشمان خ  رونیآغوشش ب  از

 . خدا ازتیرو بهم داد هیهد نیمادر، واقعا بهتر ینورا، خسته نباش ارمی یاز ذوق دارم بال در م  ــ

بود  ینشست ؛ خوب بود که ازم راض یبه دلم م بیدوستداشتم . عج یلیرا خ یمامان گل یدعا نیباشه . ا یراض
 : کشاند  رونیما را از آن حال ب ماین ی، نبود؟ صدا

 ! زهیر یرو فوت کن دو ساعته داره برات اشک م چارهیشمع ب نیا  ــ

پر محبت به روش  یچشماش به چشمم آمد. لبخند یسی، خ ماینگذرا به   یو با نگاه کیبه سمت ک دمیچرخ
 . دیبوس یمرا بغل کرد و به گرم گریبار د کی یو شمع را فوت کردم . برام دست زدند و مامان گل دمیپاش

خواستم هر چه زودتر کامم را  یبود. م ایدن یها ینیریش نیتر ذیبرام با لذ یا  شهیکوچک درون ظرف ش  کیک  آن
 : با اعتراض کفت مایکنم . چاقو را درونش فرو کردم و برشش زدم .ن  نیریبا خوردنش ش

 : نگاش کنم گفتم نکهیبعد ! بدون ا میاول شام بخور  ــ

 تونم واسه اش یمامان پز رو بخورم ، نم کیک  نیخوام اول ا ی! من م یدونم که شام خورد یم ــ

 ! کنم  صبر

نبود  نیری.ش دمشیرا تو دهنم گذاشتم و با لذت جو کیاز ک  یخنده شان مرا هم به خنده انداخت . برش یصدا
و پرچم صلح ، بعد از آن  میشاگرد اول یبود برا یمامان گل هیهد کیک  نینمود . ا یتر از عسل م نیریبرام ش یول

گذاشت   یتکه ا مایخوردم . ن یتا آخرش را م لیداد، با کمال م یاگر مزه ى زهره مار هم م  ی. حت یدو روز جهنم
 . شد رهیدهنش و بعد از چند لحظه ، ُپر ابهام بهم خ یتو

 : برداشتم و گفتم گرید یا  تکه

 میندار ییخورم ! چا یم کیخوام فقط ک یشده ! من امشب شام نم یکی؛ عجب ک یدستت درد نکنه مامان گل ــ
 ؟

 : گفت  یسمت بخار دیچرخ یکه م  یدر حال یگل  مامان

 . زمیر ی، االن برات م مینوش جونت مادر چرا ندار ــ
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 سه استکان و ینیس کیگذاشت . درون   نیزم یبرداشت و رو یبخار یرا از رو یو قور یکتر

 : دیپرس ختیر یم یبود . همان طور که برامان چا دهیاز قبل آماده چ  ینعلبک سه

 مادر ؟ یکرد  کاریترم رو چ نیا  یره؟ کتاب ها یم شیکارها خوب پ  ــ

تنم  یچا ی. داغ دمیکش  یکردم و هورت  کیبه لبم نزد اطیآمد . با احت  یرا برداشتم ؛ بخار ازش م کیکمر بار  استکان
 : را به رخوت کشاند

 ! میلذت ببر یپارت نیخوبه نگران نباش ، بذار فعال امشب از ا یهمه چ ــ

 : رفت یمشغول شد. نگام به سمت مامان گل شیبرداشت و با چا کیک  گرید ی. تکه ادیخند ماین

 : براش گذاشتم و گفتم یمامان خانم ؟ سرش را تکان داد. تکه ا یخور یشما مگه نم ــ

 ! خانم خانما یاز دستش بد  دیدخترته ، نبا یشاگرد اول ینیریش نیا  ــ

 : اخم هاش تو هم رفت  یرا برداشت و در دهان گذاشت. بعد ار لحظات کیک  یپر مهر خندیل با

 . کم بود  یلیشه ! شکرمون خ ینم نیریدونستم ش یم ــ

 : برگرداندم و گفتم مایرا به سمت ن روم

 ؟ مای! مگه نه ن نهیریهم ش یلیبه نظر من که خ ــ

گذاشت گفت : ــ آره   ینیاستکان را درون س  کهنیبود سرش را تکان داد و بعد از ا یکه مشغول خوردن چا  ماین
 ! هم هست یمی! اتفاقا رژ هیطعمش عال

 : لبخند زد یشد و با آسودگ رهیبه جفتمان خ یگل  مامان

 . خداروشکر به خاطر بچه هام ــ

 .شد یابرها خانه مان م  یبه آسمان ها ، رو یبرد یم ییرا گو مایگفت ، منو ن  یجمله را که م نیا

جمله بود، از  نیا  دنیشن مانیهمه ى دلخوش مای؛ من و ن یجمله ى مامان گل نیا  یبرا میداد یجان م مایو ن من
 . مان یدهان مامان گل

******* 

سر مردم تهران بباراند .  یداشت هر چه برف و باران در دل ابرهاست ، رو الیبود . زمستان امسال خ یباز برف هوا
 از کتاب  یمطالعه ى کتاب . سرم گرم نُت بردار یرابه کتابخانه رفته بودم ب

 : بود ستادهیمرا واداشت سر بلند کنم و به رو به روم نظر بدوزم .استاد شمش درست جلوم ا ییکه صدا  بود

 :به احترامش از جا بلند شدم و گفتم ره؟یکردم رو بگ  یکه معرف  یشاگرد اول دانشکده هنوز موفق نشده کتاب ــ

 ! تادسالم اس ــ
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 نشستم یم میصندل یکه رو  یو نشست . در حال دیرا عقب کش یو خودش هم صندل نمیکرد بنش  اشاره

 : بهش انداخت و گفت یو نگاه دیام را به سمت خود کش  جزوه

 با نید یباشه و وقت با ارزشتون رو هدر م یکار خسته کننده ا  یُنت بردار نیکن  یفکر نم ــ

 کار؟  نیا

 : دلم گفتم یدلم بهش زدم .همان تو یتو یپوزخند

 : گفتم  نهایا  یدونم! بهش نظر دوختم و بجا ینم نوینه استاد هنوز ا ــ

 . کنم  دایبهتره استاد ! تا بتونم کتاب رو پ یچیفعال از ه ــ

 : باال انداخت ییابرو

بود که فعال ازش چشم  ادیانقدر ز  متشیزد . گشته بودم و ق یم یکدستیداشت بهم  ن؟یاصال دنبالش گشت  ــ
 : کرده بودم. جواب دادم  یپوش

 انیم یخوب به سواالت تون پاسخ دادم ! اخم یلیکه خ  نیدیکنه استاد ، اون ترم هم د  یم یشما چه فرق یبرا ــ
 : آمد  دیابروان کلفتش پد

 ! هیو به همون نسبت درستون هم عال نیستیاول ن  یکنم فقط در حاضر جواب  یبله اعتراف م ــ

نگام کند و  می. سکوتم باعث شد که مستق دمیابرو براش باال دادم و جزوه را به سمت خودم کش  کیمن  حاال
 : دیبگو

 ! رازها رو کشف کنه نیشه تا ا یم قیتشو اریاخت  ی! آدم بی! پر از رمز و راز یهست یبیآدم عج  ــ

 ؛ ختیر نییپا ید . دلم ُهربو یخورد . نگاش پر از حس دوست وندیبه آسمان چشماش پ چشام

 : گفتم  محتاط

 . باشه نطوریکنم ا  یگمون نم  ــ

 : کرد  یحرفش پافشار یتکان داد و مصرانه رو نیرا به طرف سرش

 ینظم و ب یب یسخته ، از طرف یلیکنم دختر خانم ! شناختن تو خ  یاشتباه نم  چوقتیمن تو شناختن آدم ها ه ــ
کرده   ریکه هنوز منو تو شوکش اس  گهی. از طرف د یو از اون طرف حاضر جواب و مغرور یای یدست و پا به نظر م

 ی! فکر نمیشه شاگرد اول دانشکده ى پزشک یاعتنا به نظم کالس ، م  یو ب یدختر به ظاهر دست و پا چلفت نی، ا
 : رخاندم گفتمچ یکه خودکار را درون دستم م  یو در حال یدادم به صندل هی؟ تک ضهیضد و نق نهایا  یکن

 کردم ؟  یزیو چ ینکرده تقلب یخدا نیبگ نیخوا یم ــ

 : بود گفت دیکه ازش بع  بایز یزد و با لبخند هیتک اوهم
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 نیهم فکر کردم، اما تو روز امتهان همه ى حواسم بهت بود و مطمئن شدم که ا هیفرض نیبگم به ا دیخب با ــ
توانستم حدس بزنم  ینگاه کردم ، نم رهی! همان طور بهش خ ینابغه ا هیباطله و تو دختر زبون دراز واقعا  هیفرض

 حرف ها نیا  ییمقصودش از بازگو

 : . او دوباره خود سخن گو شد ستیچ

کس قبل تو   چیکه تا به حال ه  یدونست یم نوی؟ ا یریاز درس من نمره ى کامل بگ  یتو واقعا چطور تونست ــ
 بکنه ؟ نکاروینتونست ا

بار درکمال  نیزده نگاش کردم . چشمام دوباره درشت تر از حد معمولش شد. ا رتیدانستم و به طبع ح یرا نم نیا
 : و گفت دیو با تکان دادن سرش چشماش را ازم دزد دیخند میناباور

 ! دختر یکرد  ینجوریات رو ا  افهیباز که ق ــ

 : اعتنا بهش گفتم  یب

 : لباش هنوز پا برجا بود ی؟ با عالمت سر بهم پاسخ مثبت داد . خنده رو نیهست یاالن جد  ــ

 .! حق بده که در موردت کنجکاو باشم ینفر نیتو اول ــ

 : استفهام گفتم  با

 چطور ممکنه؟ چرا؟ ــ

 . و خودکار را ازم گرفت و خودش مشغول چرخاندش شد دیخودش را جلو کش یکم

 ییدانشجو چی، تا ه ارمی یسوال خارج از کتاب از دل خودم در م هی شهیمن هم نکهیا  یبم گفت : ــ برا ییصدا با
 . رهینتونه ازم نمره ى کامل بگ

 : دمیجلو کش اریاخت  یدو چندان شد و خودم را ب رتمیح

 : باال انداخت و جواب داد ی؟ شانه ا نیکن  یکارو م  نیا  یچ یُخب برا ــ

 ! واد دانشجوهام رو بسنجمس زانیخوام م ی! م یطور نیهم ــ

 : مکث ادامه داد یاز لحظات  بعد

 !که پاسخش نه تو کتاب بود و نه تو جزوه  ی، در حال یاون سوال جواب بد  هی یچطور تونست ــ

. نگاش را با اصرار تو نگام  یدادم به صندل هیناخواسته رو لبام نشست . باز به حالت قبل بازگشتم و تک یلبخند
 خواست همه ى به قول خودش رمز و رازهام را از یفرو کرده بود و انگار م

 : بکشد رونیب نگام

 : دیپرس ی! ابرو باال داد و جد یدیرس یحتما به جواب م یکرد  یبهش فکر م یبود ؛ اگه کم یسوال ساده ا ــ



 

 
140 

 جواب درست یو شانس یو به صورت فرض یتنداش یمطالعه ا چیدر موردش ه یبگ یخوا یم ــ

 ؟ ینوشت رو

شد و به فکر  لیبه عقب ما ی. کم دمینبود ، بلکه با فکر خودم به جواب رس ینه مطالعه نداشتم اما جوابم فرض ــ
 : زد، گفت یم نمانیکه سکوت حرف اول را ب  یقیفرو رفت . بعد از دقا

به بعد  نیو از ا یمن یخانم نورا تنها ، خوشحالم که دانشجو ینابغه ا هیتونم به جرات بگم که تو واقعا  یم ــ
 .دیفکرت رو چالش خواهم کش شتریو ب دید میهمو خواه شتریب

 : گفتم  اقیو با اشت دیلبام پر یرو یلبخند

 یبلند م روز بهم لبخند زد و در حال که از جاش کیچالش حاضرم استاد. دوباره و چند باره در  یبرا شهیمن هم ــ
 : شد گفت

 ! یندار ینیوجه هم حق عقب نش چیمنتظر سخت ترهاش باش ، به ه ــ

مورد  نکهیافزون شد.ا  لیلبخند ادامه دار مرا تنها گذاشت . درونم به تالطم افتاد و شور و شوقم به تحص کی با
چه ،  یعنیامل گرفتن از او دانستم نمره ى ک ینبود و حاال که م یزیکم چ  یریمانند شمس قرار بگ یتوجه استاد

خواست مرا  یهاش م ی، که با سخت یزندگ نیبا ا دنیجنگ یمضاعف گرفتم برا یبودم و انرژ یاز خودم راض  شتریب
 . دانستن باز دارد شتریاز خواندن و ب

 یرعلیى ام نهیبه س نهیکه برگشتم س  نیرا جمع کردم تا به کالسم برسم . هم لمیبه ساعتم کردم و زود وسا ینگاه
هنوز  یرعلیشدم . چشم هامان به هم گره خورد . نگاه ام خکوبیبهم وارد شد و سر جام م یبیدر آمدم . شوک عج

. لحظات کش  میبه همان حال ماند یلحظات ی. برا تادبه تاالپ و تولوپ اف یکینزد نیپر از رنجش بود . قلبم از ا
 یم ازش فاصله گرفتم . نگام را به زحمت ازش کندم ؛ با لحن تندقد کیدارى گذشت ، تا باالخره به خودم آمدم و 

 : گفتم

 ؟یکن  یم کاریچ یمعلوم هست دار چیه ــ

کرد. به خود جرات دادم و باز بهش چشم دوختم   یم قراریبدجور دلم را ب نشیادامه داشت . نگاه سنگ  سکوتش
 : و گفتم

 . شده رمیاز سر راه برو کنار، د  ــ

 اعتنا به جلز و ولز کردنام ، همچنان مشغول تماشام بود . با نگاه زهر دارش انگار به جانم جام  یب

فاصله گرفتم و در  گریقدم د کیکردم تمام اندامم ِسر شده است .   یحس م رشی، که تحت تاث ختیر یم زهر
 : فشردم با حرص گفتم یکه کتاب هام را در بغل م  یحال

 !؟ ایآ  یجا گذاشت ییزبونت رو جا ؟یگرفت  یچرا اللمون ــ

 : اش کرد و به حرفش آورد  یادا شد؛ باالخره کفر  یزیى آخرم با لحن تمسخر آم جمله
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 یستین ید یکه نشون م  یشم تو اون یمطمئن م شتری! روز به روز دارم ب یپر یم یکیبا  نمتیب یهر وقت که م ــ
! رک و راست بهم بگو  یزن یم کیو اون ت نیبعد با ا یول یرو طاه بیکنن که حس کنم ط  یباهام رفتار م ی! طور
 ؟ نهیا  تیخود واقع ای تهیپوسته ى ظاهر نی؟ ا یهست یتو ک

 یبه جانم م یگریپس از د یکیکلماتش مانند صاعقه   ؟یهست یلیچرب و چ یدنبال طعمه ها ای یواقعا پاک تو
 : باال رفت اریاخت  یشدم که صدام ب یبا حرفاش غرورم را نشانه گرفته بود . آنچنان برزخ یعل  رینشست . ام

 ستیمربوط ن یکیهستم به تو  ی؟ من هر چ یکن  یقضاوتم م یدار یدهنتو ببند پسره ى گستاخ ! تو به چه حق ــ
ما زوم  یشان رو رهیدند و نگاه خسر چرخان مانیبه سو یو کنجکاو رتیکه آنجا بودند ،با ح  یبفهم ! چند نفر نوی، ا

 : گفت  یشد و با لحن آرام تر کیبهم نزد مقد کیبه آنها و جوش و خروش من  تیبدون اهم یرعلیشد . ام

 .... رو راحت کن المیکلمه جوابم رو بده و خ  کی، فقط  اهیباهات دعوا ندارم چشم س ــ

 : گفت  یبم و به شدت خواستن یلحظه سکوت کرد . خوب تو چشمام نگاه کرد و با صدا چند

 . کلمه جواب بده  کیمن تو شناختن تو اشتباه کردم ؟ فقط  ایبهم بگو آ ــ

 . خواهد افتاد رونیام ب  نهیکردم هر لحظه از س  یکه حس م  یزد . به طور یامان م  یب قلبم

 . ت، عواقب خودش را داش یرعلیجواب درست بدهم اما مدارا کردن با ام کیبهش  دوستداشم

 : خودش آهسته گفتم مثل

 و انگشت ریمنو غافلگ ینطوریهم ا گهیبهش فکر کن . د شتری! ب یبه جواب برس دیخودت با ــ

 چیراحت درسم رو بخونم ، بدون ه الیخوام با خ ی. م زارمیب هینکن ؛ من از حاش هیى بق نما

 ! یخاص یمشغول دل

با  یلرزان ازش دور شدم . دلم تمنا یگذشت ، با قدم ها  یکه برام به سخت  یبرقرار شد و من بعد از لحظات سکوت
 تیکرد . حساس  یم جیمرا گ یرعلیام  ریاخ  یرفت . رفتارها ینم شیترکش پ یاو بودن سر داده بود و قدم هام برا

 یاو نم  ، دمیرس یم جهینت نیکردم باز به ا  یتوانست داشته باشد؟ هر چه فکر م یم یاش به روابطم چه علت
 که خودش راه  یباز نیخواست در ا

با خواسته ى دلم بود  ریمغا نکهیفکر با ا نیروابطم حساس شده بود . ا یمنظور رو نیبود ، ببازد و به هم انداخته
 قدم کی یآرامم کند و عزمم را جزم کند که در مقابلش حت  ی، توانست کم

 . نکنم ینینش عقب

 : ى ارغوان در آمدم . با تعجب گفتم نهیبه س نهیدر کتابخانه س یجلو

 : قدم ازم فاصله گرفت و با لبخند گفت کی ؟یکن  یم کاریچ نجایتو ا ــ

 .کتابخونه  یاومد  دتتیاز بچه ها گفت د  یکیگشتم ،   یدنبالت م ــ
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 : به حرف زدن میستادیطور همان جا ا همان

 ! سرما نیتو ا یاومد  یدیبهمه را رو کو نیسر کالس ، ا ومدمی یم یموند یُخب م ــ

 : باال انداخت یا  شانه

 . هوا کجاش سرده دختر ! من عاشق زمستون و برفاشم ــ

به لب  یماند. پوزخند رهیکوتاه خ  یلحظات ی، برا دیرس یگرم به نظر م  اریکرم رنگش که بس  دیجد یپالتو یرو نگام
 : منتظرش دوختم ینگام را به چشما ریزدم و بعد مس

 ؟ یصبر کن یکه نتونست  یداشت کارمی؟ چ یاومد  یخب واسه چ ــ

 : برام نازک کرد و به اعتراض گفت یچشم پشت

 ! ات باشم  یسوال انقدر پ هی دنیمجبور نبودم واسه پرس یگرفت  یدستت م یکوفت  یگوش  هیاگه   ــ

 : دوشم جابه جا کردم و گفتم یرا رو فمیک

 . وقت چک شم ی، دوست ندارم وقت و ب ادی یراه خوشم نمهم یصد بار بهت گفتم که از گوش ــ

 : کرد و جواب داد  میدوم را بهم تقد یغره   چشم

خبر نداشت که چرا  زمینعمته . دوست عز هی یجور مواقع گوش نیخواد تو رو چک کنه ؟ واسه ا یم یحاال ک ــ
 نی؛ و گرنه حتما با ا رمیگ  یبه دست نم یگوش

 شد و من فقط به یم ختهیبهم بر انگ شیکرد و در عوض حس دلسوز  یطلبکار استنطاقم نم لحن

 : کردم  یگفتم . کالفه پوف  ینگاش ، بهش دروغ م یترحم تو دنیند خاطر

رو لباش  حیمل ی؟ خنده اش گرفت و لبخند یبهم چشم ُغره بر یخوا یتا صبح م ای یداشت کارمیچ یگ  یحاال م ــ
 : دیپر

 ؟یای یبرم انقالب دنبال کتاب ، تو هم م ایخوام با ارش یگم ؛ بعد کالس ظهر م  یم یکن  یال که التماس محا  ــ
 یتوانستم پول کتاب را بپردازم .هنوز تو فکر بودم که کس یبود برام ، اگر م یخوب یلیفرصت خ

؛ با  دمیبه سمت اش چرخ تیو با عصبان دیچیتنم پ یتنه زد و شانه هامان به شدت بهم اصابت کرد . درد تو بهم
 رهیحرکت فقط بهش خ یزده و ب رتیشد، ح یتند و محکم ازم دور م یاعتنا بهم با قدم ها  یکه ب  یرعلیام  دنید

 یچه مشکل ایارش  ایشناخته بود ؟ رفتارم با شمس  نطوریلحظه حرفاش به خاطرم آمد . واقعا مرا ا کیشدم . 
 داده بود ؟ ارغوان با حرص یعل  ریباور را به ام نیداشت که ا

 : گفت

 دمیکش  ی! زد شونه ات رو داغون کرد ! نگام را کندم و سپردمش به ارغوان ، آه وونهیچش بود پسره ى د نیا  ــ
 : و گفتم
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 . میتو کتابخونه با هم بحث کرد ــ

 : گت  انهیاز هم باز شد و موذ  صورتش

 ! پاچه اتو گرفت ارویتو آفتاب ، که  یو پهنش کرد شیشست یالبدم حساب  ــ

 : افتادم گفتم  یکه به راه م  یلحن ارغوان خنده ام گرفت و در حال از

 : اونم ناجور! ارغوان دنبالم آمد و با خنده گفت  ــ

 ! بود پسره ی، پاک جوش شیچلوند یبندم حساب یشرط م ــ

داشت ،که با  تی. چرا نظرش انقدر برام اهم دیچیانم پده یتو یحرفاش دلم را به لرزه انداخت و طعم گس ادی باز
 : دیشدم . ارغوان دوباره پرس یسوختم و خاکستر م یم نطوریحرفاش داشتم ا دنیشن

 امروز؟  میبر یای یم ــ

 . بود دنی. برف هنوز در حال بار میدیرس اطیح به

 : و نگام به سمت آسمان رفت ستادمیا  یا  لحظه

 . رم شرکت ، فرصتش رو ندارمب دینه امروز با ــ

 اراده  یپام بود . نگام ب دیسف یقرچ قرچ بلند شد . کتان یبرف ها و صدا یقدم را گذاشتم رو نیاول

راحت و گرم به نظرم آمد  دیبود ، شد دهیزانوش پوش کیُبت بلند تا نزد کیشد؛  دهیارغوان کش  یسمت پاها به
 دادم یبود ؛ به ارغوان حق م بای. برف واقعا ز دیبه گوشم رس یقرچ بعد ی. صدا

 نکهیا  یبردم ، به جا یخداوند لذت م یباینعمت ز نینداشتم از ا یاگر من هم دغدغه ا  دیباشد ، شا عاشقش
 : دیایازش بدم ب

 . یبر گهیروز د هیبرف برات سخته  نی، تو ا رمیگ  یتو هم م یُخب من برا ــ

 : بافتم و گفتم بیزده ام را فرو کردم تو ج خیدادم ودست  گرمیهام را به دست د کتاب

 . رمیگ  یخواد خودم بعد م ینم ــ

 قیشف قیرف نی! کالفه بهش نگاه کردم . به ا یبعد دوباره بر یبذار هیرم ، چه کار یچرا ؟ من که دارم تا اونجا م ــ
 دنیتا سر برج صبر کنم . تازه اگر بعد از خر دیو با ستیدر بساطم ن یآه  چیماه ه نی؟ که ا میتوانستم بگو یچه م

 یداروها

 دی. سکوتم را که د میدانشکده را گشود . هر دو وارد شد یماند . ارغوان در ورود یم یبرام باق یپول یگل  مامان
 : ادامه داد

 هسرما پا نش نیتو ا خودیاونم بخواد ، ب  دی! برم از فاطمه بپرسم شا رمیگ  یتو هم م یپس برا ــ
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 .بره

 نیو دوخت و تنم کرد و من نتوانستم باهاش مخالفت کنم . فاطمه برعکس من از ا دیخودش بر ارغوان
 : ارغوان گرفت و گفت  یسرخ از سرما یاستقبال کردو دو ماچ ُگنده از لُپ ها  شنهادشیپ

 . کردم  یامروز فردا م  یدست خودتو و داداشت طال ! انقدر سختم بود برم تا انقالب ، ه ــ

 : زد و گفت یدیکوچکش د  یى دست نهیآ  یخودش را تو ارغوان

 که قدر بدونه ؟  هی! ک قمیخراب رف گهید ــ

 : به گردنش داد و گفت یخاص خودش قر یبا لودگ فاطمه

 ! قیمن رف ــ

ساختند  یام مبر  یریدلپذ یدو موجود را داشتم . لحظه ها نی. خوب بود که ا دمیخند اریاخت  یام گرفت و ب  خنده
صاف نشستند  شانیهام . با آمدن استاد نطق جفتشان کور شد و خانمانه سر جا ی؛ به دور از مشکالت و دلواپس

 دو نبودند که آنچنان نیا  شیپ قهیچند دق نیکه هم  یی. گو

 کرد و تمام توجه ام را دادم به ُنت  دایکاهش پ  یآوردند . خنده ام به لبخند  یدر م یباز دلقک

 . استاد  یاز حرف ها  یبردار

********** 

 یبرف نم گریبود و د افتهیکاهش   یهوا کم ی. سرد دیهم آمدند و گذشتند و ماه بهمن هم به آخر رس یاز پ  روزها
داد . باالخره سر برج آمد و با گرفتن حقوقم توانستم  یگرم را م  یآمدن بهار و روزها  دی. آسمان صاف بود و نو دیبار

 . را بخرم و پول ارغوان را هم بهش پس بدهم کتاب هام

. به شدت از  دیدرخش یم طنتیاش از ش  یدوباره به جلد گذشته اش بازگشته بود وچشمان خاکستر یرعلیام
 کرد و من سرگشته و  یبرام کوک م یساز کیدرک حاالتش عاجز بودم .هرروز 

کردم . حال مامان   یبا عتاب جلوش عرض اندام م یبا سکوت و گاه یگاه  شیناگهان یحالت ها ریی، از تغ رانیح
 زهیشاگرد اول شده بود و دلمان را دو چندان شاد کرده بود . انگ مایرفت . ن یبهتر بود و دوباره به کارخانه م یگل

 دیکش  یتازه ذهنم را به چالش م یبا ذکر مبحث ها هشد . شمس هر جلس یم شتریو ب شتریکار و تالش ب  یام برا
 . میبرد یمباحث لذت م نیو جفت از ا

آمد و   یوجود پر غرورش گران م یبرا نیماند ، که ا یقدم عقب م کی یشد و گاه یبا ما همگام م یرعلیام  یگاه
کردم . عشقم روز به روز داغ تر و سوزان   یاش عادت م  ضیضد و نق یداشتم به حرف ها گریتاخت . د یباز بهم م

گذراندم . اما   یها که با او کالس داشتم م شنبهدوشنبه ها و چهار  دیمام هفته را به امکه ت  یشد؛ به طور یتر م
تمام  گریبود .د یى بهادر مانهیداد ، رفتار صم یمدت برام قابل هضم نبود و به شدت آزارم م نیکه در ا  یزیتنها چ

 ینم قهیمعنا دارش مضا یگفتن حرف ها  یبرا یفرصت چیشده بود و از ه لیجمالتش به اول شخص مفرد تبد
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داشت . طرز نگاش به حد  یبه هول و وال وا م نهیلرزاند و دل کوچکم را در س یکرد . نگاش چهار ستون بدنم را م
 . عذاب  نیبودم از تحمل ا ریداد و من ناگز یمرگ عذابم م

**** 

 . بود ریلخواه و دلپذهنوز سوز داشت اما برام د نکهیبود ؛ با ا یاسفند هوا آفتاب  نیآغاز  یروزها

 . آخر سال بود و حساب کتاب پرونده ها  یماندم ، چون روزها یدر شرکت م شتریروزها ب نیا

 . دانشکده شدم ، با شمس برخورد کردم یکه وارد راهرو  نی. همدارید قراریدوشنبه بود و دلم ب روز

 : گفت  شیى جد افهیبهش سالم دادم و او با ق ییُخشرو با

 . باهاتون کار دارم نیایچند لحظه با من به دفترم ب ی. برا دمتونیخانم تنها ؛ خوب شد د سالم ــ

 : دمیو پرس ستادمیسر جام ا مردد

 : به چهره نشاند فیظر یشه ! اخم یکالس شروع م  گهید قهیدق 5استاد ؟   یچه کار ــ

خانم ؟ سر تکان دادم و او به سمت دفترش حرکت کرد و بدون توجه به من دستور  نیمگه با من کالس ندار ــ
 : حرکت داد

 . نیایپس دنبالم ب ــ

 بهم کمک کرده بود و یلیمدت خ نیاراده باهاش رفتم . در ا  یگرفته بود از حرکتش ، اما ب  حرصم

 شاگرد کینگفتم و مانند  یزیبه اندوخته هام افزوده بود . به احترامش چ یادیمنابع ز یمعرف با

 : مقدمه گفت ینشستم ، ب یصندل یبا تعارفش رو یباهاش به دفترش رفتم . وقت خوب

 ؟ یکن  ی، قبول م دمیجد قیتحق یبدم برا یهمکار شنهادیخوام بهت پ یم ــ

 : دمیکه جا خورده بودم ، متعجب بهش چشم دوختم و پرس  یحال در

 ؟یقیچه تحق ــ

 ستمیس کیسوخته اش ،  یقهوه ا زیم یرا گذاشت رو فشیگردانش نشست و ک  یصندل یرو

 : چراغ مطالعه . حواسم را بهش دادم که گفت کیقرار داشت ، به همراه  شیرو وتریکامپ

 .باالتر هستند یدر مورد....... ــ چرا من استاد ؟ حتما بهتر از من ترم ها ــ

 : فاف بود و لرز به تنم نشاند . جواب دادبهم چشم دوخت . نگاش به شدت ش میمستق

 گم ، شما تنها  یم یادآوری یباشه علت انتخاب شما خانم . برا حیکنم الزم به توض  یفکر نم ــ

.  یدم تا به بار اطالعاتت اضافه کن یفرصت رو بهت م نی؛ دارم ا نیهست سمیى کامل من تو دوره ى تدر نمره
 ؟ یکه فکر کن  ازهین ای یکن  یستادت نگاه کن ! حاال قبول ماز طرف ا  زهیجا هیبهش به عنوان 
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 : دادم رونیب نهیرا از س نفسم

 . بدم یتونم در مورد وقت بهتون قول یدارم و نم یباعث افتخارمه ! فقط من زمان محدود نیا  ــ

 : را بهم گره زد و سرش را تکان داد دستاش

کرد که تو رو انتخاب   قیمنو تشو شتریمطلب ب نیو ا یوقت مشغول کار هست مهیبله خبر دارم که به صورت ن ــ
ندارم . وقتمون  قیتحق نیا  یارائه   یبرا یعجله ا  چینگران نباش ؛ ه میش یکنم . در مورد وقت با هم هماهنگ م

،  میز زندگبود که شمس چطور ا نیا  ریدرگ هنماز ذ  یآسوده بهش پاسخ مثبت دادم . گوشه ا  یالی. با خ ارهیبس
مرا شوکه و خوشحال کرده  شنهادشیکردنش را داشتم سر در آورده است . اما آنقدر پ  یمخف الیکه به شدت خ

 یاش ، همراهش به سمت کالس رهسپار شدم .همکار  ییابتدا  حاتیندادم و بعد از توض یتیبود ، که بهش اهم
 میدیشد . به کالس که رس یبزرگ محسوب م ازیامت  کیبرام  لمیچون شمس ، آن هم در ترم دوم تحص یبا استاد

 : گفت  دیبهم اشاره کرد اول وارد شوم و با تاک

 ! دم یرو سر کالس راه نم یبعد از خودم کس ــ

 : ناخواسته گفتم یسماجتش خنده ام گرفت و با لبخند از

 ! هستم استاد انیبله در جر ــ

فاصله در را گشودم و وارد شدم . لبخند هنوز بر لبان جفتمان . من بال دیاش درخش  یشیهم لبخند زد و چشمان م او
 افتمیارغوان را   یسر سر یرا به خودش جلب کرد . با نگاه هیکنجکاو بق  یمطلب نگاه ها نیکرد و ا  یم ییخودنما

فوت  ی. شمس ب دمیکردم وبه همان شکل هم جواب شن  ینشستم . آهسته سالم نشانیب یصندل یو رفتم رو
 میشوق عظ کیتفاوت که من  نی؛ با ا میرا شروع کرد و به طبع ، ما هم در سکوت به او گوش سپردوقت درس 

 : شد و گفت لیکالس ارغوان به سرعت به سمتم متما  انیرا در دلم جا کرده بودم . بعد از پا

 ؟یتو چرا با استاد اومد ــ

 : بهم چشم دوخت نهیهم دست به س فاطمه

 جفتتون ؟ یبود رو لبا یچ حیاون لبخند مل  ــ

 : گذاشتم و با خنده رو بهشان گفتم  فمیک  یو جزوه را تو کتاب

 : شما ! فاطمه وا داد و گفت یها یخوبه رفقا ! از احوالپرس یلی! ممنون من حالم خ یکیعل  هی یسالم هی ــ

 گلم ؟  یگه بچه ! خوب  یاوا ، راست م  ــ

 : را تکان دادم سرم

از بازوم ،   یشگونیو با گرفتن و افتادیشم ! ارغوان اما از تک و تا ن یبهترم م ینکن چمی، سوال پ قیخوبم رف ــ
 : گفت  یرا بهم فهماند و با لحن تند تشیجد

 برامون بگو چه خبر شده ؟ ازیتا پ ریاز س  عیزود تند سر ــ
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 : از پشت سرم گفت  ییبدهم ، صدا یمن پاسخ نکهیاز ا  قبل

و نگام  دیاجازه به عقب چرخ  ی؟! تنم ب اهیچشم س یاریلبخند به لب شمس بدعنق ب یچطور تونستبرامون بگو  ــ
زد . سکوتم را که  یتو چشماش موج م یقبل خصمانه نبود و کنجکاو یبه نگاش قفل شد . لحنش بر عکس روزها

 :ادامه داد  یکننده ا  رانیباال داد و با لبخند و ییابرو  دید

که دستم   یدعوت شد . در حال شتریب ی. قلبم از لبخندش به طپش ها میکه ماجرا رو بدون  میما کنجکاو یهمه  ــ
 ، با لحن به ظاهر دیلرز یم

 : گفتم  یخونسرد

 . خواد ینم ریانقدر طول و تفس  یلبخند تصادف هیوجود نداره آقا پسر!  ییماجرا چیه ــ

 . دستش چرخاند یو خودکار را تو چپش یپا یراستش را گذاشت رو یو پا یداد به صندل هیتک

 : تابش شد یکه دلم به شدت ب  ینگاهم نگه داشت ، به طور یرا با اصرار تو نگاش

 : باال انداختم و گفتم یاعتنا شانه ا  یغزال؟ ب  میباور کن ــ

 ! نداره یتیخودتونه ؛ برام اهم لیم ــ

 : لبخند زد دوباره

 ! اهیکنم چون به حرفت اعتماد دارم چشم س  یمن باور م ــ

،اما دلم گرم شد . دو  ردیگ  یدانستم حرفش از کجا نشات م یکه م  نی؛ با ا دینگاش و لحنش لرز ریتحت تاث دلم
 : گرفت  یرا م رومیدشوار بود و ن اریبس یعل  ریرو بودن در مقابل ام

 ! ستیجناب ، واقعا نظرت برام مهم ن یهر جور که راحت ــ

خنده اش بلند شد  یبه خودش نلرزد . صدا نهیتو س نوامیو ب چارهیدل ب نیاز ا  شیسرعت برگشتم سر جام تا ب به
 : و بعد گفت

 : و گفت دیمن به سمتش چرخ یشد و به جا یدونم که برات مهمه ! من باورت دارم ! ارغوان جوش یم ــ

 ! همه خجالت نیبا ا میکن  کاریجناب ! چ می! چقدر ممنونت هست ید یچقدرافتخار م ــ

 اعتنا به آنها ، از کالس  یادغام شد . از جام بلند شدم و ب  یعل  ریبا خنده ى ام یخنده ى مان یصدا

 ، کنارم حس کنم و کیتوانستم وجودش را انقدر نزد ینم یلحظه ا یبرا یحت گریشدم . د خارج

 . را خونسرد نشان دهم خودم

را حس  نیقدرتمندم و او ا ادیآوردم در مقابل ص  یرساندم . داشتم کم م یخودم را به کالس بعد قدم ها تند با
 غزال  نیدانست که ا یم یی. گو افتمیآسوده منتظر بود به دامش ب  الیکرده بود و با خ
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کنترل احساس   یابود بر  نهیگز  نیبهتر یفرار براش نمانده است. خوف داشتم از آن روز و دور یبرا ییپا گریپا د زیت
 . ام  ختهیافسار گس

 نیخواستم با عنوان کردن ا یشدم و نم پس ندادم . نم ییروز توسط فاطمه و ارغوان بازجو تمام

 . را از دست بدهم یعال  تیموقع نی، از اعتماد شمس به خودم سواستفاده کنم و چه بسا ا مطلب

اتوبوس   ستگاهیکه تا ا  یشد. به طور یم شتریب شانیگذاشتم ،حرص و کنجکاو  یسر به سرشان م شتریچه من ب هر
شده بود، اما فاطمه هنوز  میدرهم بهم چشم دوخته بود وانگار باالخره تسل یا  افهیکردند . ارغوان با ق  میهمراه

 : گفتم  بود ، بهش ابانیخ یبه انتها امکه نگ  ینیزبانم حرف بکشد . ح ریقصد داشت از ز یبا شلوغ باز

 ؟ یاز ابراز فضول  ی! خسته نشد یدختر تو چقدر جون دار یوا ــ

 : غضبناک گفت  یرا جمع کرد و نگاش را بهم سپرد . با چهره ا چادرش

 ایبره نورا ، زود موقور ب یبه هم خوابم نم نیزد ی! تا من امروز نفهمم چرا تو و شمس اون طور لبخند مرینخ ــ
 ! یام کرد  وونهید

، به شدت  دهیورقلمب یآن چشم ها  دنیکرد و چشماش را برام درشت کرد. با د  انیب یى آخر را با حرص خاص جمله
 : خنده گفتم انیبه خنده افتادم و در م

 .ختیچشماتو دختر ، زهره ام ر ینکن اونجور ــ

 : ت و گفتارغوان هم به خنده ز هم باز شد و به سمت فاطمه رفت ؛ دستش را دور شانه اش گذاش  لبن

.  یش یم یآب بند  گهید یبگرد نیبا ا گهیچند وقت د هیشه .  یخشک م رتیانقدر حرص نخور دخترم ش  ــ
 ! ادی یبه حرف نم یوسط پر پرم کن نیچفت و بست داره ، اگه نخواد حرف بزنه خودتو ا بیدهنش عج

 گرشیطلبکارانه دست د یحالتبا اخم بهم نگاه کرد و من با دهان باز زل زدم به ارغوان ؛ با  فاطمه

 : به کمر زد باز ابراز فضل کرد را

 گم ؟  یدروغ م یبگ یخوا ی؟ نکنه م یکن  ینگاه م هیچ ــ

 : بهم دست داد یحس بد کهویکردم و موهام را به درون مقنعه فرستادم .   یپوف

ده تو  یکرد که قبل خودش راهم نم  دینبود ، بهم تاک یخاص زی؟ بخدا چ نیشد ریچرا امروز شما دوتا انقدر گ ــ
!  نیمن خنده اش گرفت ، فقط هم یی؛ اونم از پررو انمیکردم و گفتم که در جر  یکالس ، منم براش حاضر جواب

رشته ى  نیشدم از دستتون ! چرا اصال اومد فهشما دوتا ! کال نیراحت شد ؟ گوشت به تنم نذاشت التونیحاال خ
 نیشد یم یزیچ ییبازجو نیترف یفهمم ؟ م ی، من نم یپزشک

 ! ومدی یم شتریوکالت بهتون ب ای

 : ازشان رو برگرداندم که جفت به خنده افتادند . فاطمه زود بغلم کرد و گفت  کالفه
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 بهمون ؟ یاز اول بگ  یُمرد ی! م یمسلم نجات داد یشب زنده دار هیراحت شد ! منو از  المیخ شیآخ  ــ

 : کردم و گفتم  یو نچ دیصورتش چرخ یرو نگام

 ؟ یگرد  یم یداد و حس آسودگ یاونوقت انقدر بهت مزه م  ــ

 : و گفت رونیاز آغوشش پرت کرد ب  بایدر آمد و مرا تقر کفراش

 سرکار؟ یمارموز، چند ساعته پس مارو گذاشت یدختره  ــ

 یکه دندانهاش را بهم م  یگرفت و در حال  یشگونیاش از بازوم ن  یشگیهم بهش ملحق شد و به عادت هم ارغوان
 : گفت  دیساب

 ! بچه سرتق ینورا ! دقمون داد یاله  یخفه ش ــ

 یمصنوع ی، با اخم رمیخنده ام را بگ یکردم جلو  یم یکه سع  ینیو در ع دمیکنار و بازوم را مال  دمیرا کش خودم
 : گفتم

 ! یگرفت  شگونمینمونده ! کبوده از بس ن یباق یچیاز بازوهام ه  گهیدستت بشکنه دختر ! د ــ

 : بود .سرش را تکان داد و گفت یعصبان  هنوز

 ! یکنم اگه سرکارم بذار  یخوب کردم ، بازم م ــ

 یبود که صدا نیا  می. حاال تمام سع دنیو شروع کردم به خند رمیوار را بگ وانهیآن خنده ى د  ینتوانستم جلو گرید
 خنده اش یداشته باشد و صدا ایح دیزن با یگفته ى مامان گل  خنده ام بلند نشود ، که به

 نییطرف شاگرد، پا ی شهیکنارمان ترمز کرد. ش  دیسف یایپرش لیاتومب  نیبه گوش نامحرم برسد . درهمان ح دینبا
شاند خودش را ک یرعلیبرامان تکان داد . ام یزد . سر ینشسته بود و بهمان لبخند م یرعلیکنار دست ام  یآمد . مان

 : کرده بود گفت  میمن تنظ یکه نگاش را رو  یجلوتر و در حال

و اخم  دیزود از لبام پر کش یلیشو ! خنده خ الیخ یرو ب ی، امروز اتوبوس سوار اهیرسونمت چشم س یم ایب ــ
 : گفتم  یجاش را گرفت . به تند

 یبه خنده افتاد و با نگاه مفرح ی! مان نیقبال هم عرض کرده بودم خدمتتون که بهتره عمه اتون رو برسون ــ
 در گردش بود . ارغوان که یرعلیمن و ام نیچشماش ب

 یاما ب  یرعلیرا با چادر گرفت. ام شیبود ، سرش را برگرداند تا خنده اش معلوم نباشد و فاطمه رو ستادهیا  کنارم
 : خنده و گفت ریعار زد ز

 که  یشد یم یراض دی! شا اوردمشی یا خودم مروز ب هیکه عمه ندارم ، وگرنه حتما   فیح ــ

 ! یشد یم نیو سوار ماش همراهمونه

 . کرد  یم حیبا ما تفر یشد و داشت حساب یقطع نم یخنده ى مان یچرا خنده ام گرفت . صدا دروغ
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دندان شکن بهش بدهم . نگام را ازش گرفتم و به چشمان  یزد جواب یتو نگاه ارغوان گره خورد ؛ بهم اشاره م نگام
حد دوستش دارم .  نی. باورش برام سخت بود که تا ا ختیفرو ر نهی. دلم در س چاندمیپ یرعلیام  طنتیپر از ش

 کیازش نداشتم . اتوبوس در حال نزد  یگذشت و چندان شناخت  یباهاش م مییرا که فقط چند ماه از آشنا یمرد
 : ودشدن به ما ب

 رونیخام رو از ذهنت ب الیخ نیا  گهیشم ! پس د نتیاونوقت ممکن بود سوار ماش  ی، اگه داشت یحاال که ندار ــ
 ! ریکن و کمتر وقت خودتو ما رو بگ

 ! یپارک کرد ادی یکه داره م  یاتوبوس  یجا قی، چون دق یى ُتپل بش مهیجر هیفکرکنم  یوفتیزودتر راه ن اگرم

نگاه کرد . دنده را جا زد و طبق عادتش دو  ابانیجلو به خ نهییلباش ، از آ یزد و با همان خنده ى رو یبرق چشماش
 : کرد . صداش در گوش جانم نشست  یبه حال یحرکت داد ، که دلم را حال یشانیپ یانگشتش را رو

 ی! بعد از لحظات اهیوز باش چشم سکنم ! منتظر اون ر  یم نیماش نیباالخره تو رو سوار ا میرعلیباشه ! اگه من ام ــ
اتوبوس ،   دنیقبل از رس هیثان  کیپدال گاز فشرد و  یشد و خوب وراندازم کرد ، پاش را رو رهیکه بهم خ  یطوالن
او پارک کرد. همان طور مسخ   یاتوبوس بالفاصله جا  وبرامان دست تکان داد  یاز جا کنده شد . مان  نشیماش
 ازوم رانگاش بودم که ارغوان ب نیآخر

 : و گفت گرفت

 ! ره ها یزود باش سوار شو نورا االن اتوبوس م ــ

بچه ها دست  یبه عقب برگشتم و برا یلحظه ا یخودم آمدم و با عجله به سمت پلکان اتوبوس پا تند کردم. برا به
 : تکان دادم

 ! فعال بچه ها ـــ

 : بلند گقت یبرام تکان دادند . ارغوان با صدا یدو بهم لبخند زدند و دست هر

 ! طلب ما یکی.  میرس یبعدا به حسابت م ــ

 : پنجره گفتم یکنار پنجره نشستم . ازال  یصندل یشدم و رو سوار

 ! حتما لطفا فراموش نشه ــ

. و باز در افکار  نمیرا بب شانیشد . اتوبوس حرکت کرد و من نتوانستم عکس العمل بعد یارغوان باز برزخ  نگاه
ام باال   نهیدر س بیدلم گوش سپردم .عج یطپش ها تمیام گذاشتم و به ر  نهیس یخودم غرق شدم . دستم را رو

 . کرد  یم قراریو مرا ب دیپر یم نییپا

قرار  زمیم یافتاد رو  بایز ی. در را که گشودم چشمام به دسته گل دمیمسافت به شرکت رس یساعت ط کیاز   بعد
 را صدا زدم یفضا را فرا گرفته بود. به سمت آبدارخانه رفتم و بابا ول یبینبود. سکوت عج یخبر ی. از بابا ولداشت 

: 
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باال انداختم و به  ینبود . شانه ا یاز بابا ول  ی؟ سرم را داخل آبدارخانه کردم و چرخاندم ، اما اثر ییکجا  یبابا ول ــ
کردم؛ نگام به دسته گل   یگذاشتم و بافتم را از تن خارج م  یم زیم یرا رو فمیرفتم . همان طور که ک زمیطرف م

شرکت  یبود چون فضا بیشده بود . برام عج چاندهیپ رورقدر ز ییبایخشک شد . چند شاخه گل رز به طرز ز
 . بودم دهیدر آنجا ند یروح بود و تا به حال گل یخشک و ب شهیهم

 بم یرا برداشتم و صدا ی؛ با زنگ تلفن گوشنکردم دایموضوع را پ نیا  یفرصت حالج ادیز

 : دیچیدر گوشم پ یبهادر

 ! سالم خانم تنها ــ

 : نشستم میصندل یکردم و رو  یپوف

 ؟ ستین یخبر ی؟ چرا از باباول نیداشت ی! امر سییسالم جناب ر ــ

 یاش چندشم شد و از نبود بابا ول  یاز حد خودمان  شی، دانشگاه چطور بود خانم ؟ از لحن ب هیامروز رفته مرخص  ــ
کرد تا مراقب رفتار و   یبود و او را ملزم م یمن و بهادر نیب وارید کیکه بود انگار   یماند . بابا ول خیمو به تنم س

 نکهیخورد. قبل از ا یاز کجا آب م  بایدسته گل ز نیشد که ا رحرفاش باشد. نگام به دسته گل بود و شصتم خبردا
 یبهم م یهمراهم بود و سکوت بهادر میس یب یا برداشتم و به سمت سطل زباله رفتم . هنوز گوشبزند گل ر  یحرف

 : گفتم  یسطل زباله انداختم و تو ى گوش یکند . دسته گل را تو  یتماشا م تورشیگفت که دارد مرا از مان

 ! سییدر خدمتم جناب ر نیدار یامر  ــ

 . شد دهیبه وضوح شن یگوش  یتو د،یکه از حرص کش  یکردم . نفس  انیى آخر را با غلظت ب کلمه

 ازیشغل ن نیدر نظر گرفته بود .درست بود که به ا یدم دست یلیجناب مرا خ نیبه لبام دعوت شد، ا یپوزخند
ها داشت و من نورا تنها ، هرگز به  نیفراتر از ا یگذشتم اما دسته گل معنا و مفهوم  یداشتم و از کنار حرفاش م

 : خورد مبه گوش یخشک و جد نباریدادم . صداش ا یمعناها تن در نم نیا

 ! فوت وقت یب ار،یکن و برام ب  یدگیگذاشتم رس  زتیکه رو م  یزود به پرونده ا یلیخ ــ

 کیبه ظاهر محترم  یآقا  نیدستگاه لبخند را به لبام آورد . توانسته بودم به ا یرو یشدن گوش دهیکوب  یصدا
 یراحت بود. بهادر المیخ یتا مدت گریکردم ، د  یکار را م  نی. هر وقت ا دمیکش  ی. نفس راحتبدهم  یدرس حساب

رساند ،اما  ی، جانم را به لبم م شاتشیافتاد و با خرده فرما  یداشت و به فکر انتقام م یدست از سرم بر م یتا مدت
 . ها ؛ حداقل روح و روانم در آرامش بود یگاریبودم از تمام آن ب یمن راض

********** 

که از قفس آزاد شده باشد ، سبک   یاجازه خروج از شرکت داد . مانند پرنده ا  دیازم کار کش  یحساب نکهیاز ا  بعد
 بود و یاسفند بهار  لیاوا  یرفتم . حال و هوا یرا ه م ابانیو فارغ بال در خ

 و بهار دیآورد . آمدن سال جد  یشده بود ناخداگاه آدم را سر ذوق م جادیمردم ا انیکه م  ییتکاپو
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 دمیبردم . به خانه رس یافتاد ، لذت م  یکه در اسفند به جان مردم م  یبود و از جنب و جوش ندیبرام خوشا شهیهم
بود ، بند  یشسته شده رو یکه مشغول پهن کردن ملحفه ها  یمامان گل دنیرا در قفل چرخاندم ؛ با د دیو کل

 . میستین یتکاپو مستثن نیاز ا  زیلبخند به لبم نشست و دانستم ما ن

 یآورد؛ با لبخند  رونیرنگ ب دیطرفش رفتم و سالم دادم . سرش را از پشت ملحفه ى سف به

 : بهم نظر دوخت مهربان

 ! یکرد  ری. امشب چقدر دیسالم مادر خسته نباش ــ

 : دمیپنجره ى آشپزخانه گذاشتم و مقنعه از سر کش یرا رو فمیک

 . ادهیمونم ؛ آخر ساله و حساب کتابا ز یتو شرکت م شتریروزام ب نیشلوغه ؛ ا یلیخ ابونایخ ــ

 کجاست ؟  ماین

 :سرش را گرفتم و او گفت کیاش شد . رفتم کنارش و   یریبرداشت و مشغول آبگ یگریى د ملحفه

 ؟ شیدی، ند رهیرفت سر کوچه نون بگ ــ

 : ختیر یم نیزم یو ُشر ُشر آب بود که رو چاندمیپ یرا جهت عکس مامان گل ملحفه

به جون خونه؟ ملحفه را از دستم گرفت  یحالت خوب شده افتاد کمی؟ باز  امیمن ب نیچرا صبر نکرد دمینه ند ــ
 : به من گفت ییبند انداخت . با نگاه گذار یو رو

بده ! گوشه ى ملحفه را گرفتم  رشیشست ؛ خدا خ ییکمک کرد بچه ام همه ى ملحفه ها رو خودش تنها  ماین ــ
 : بند صافش کردم یو رو

 : مرا واداشت به عقب بنگرم ماین یشده ! همان لحظه صدا ی! واسه خودش مرد گهیخودمه د یمایداداش ن ــ

 ؟ نیکن  یمنو م بتیغ  نیباز دار ــ

 : کرد . لبخند زدم و گفتم  یم یو بو پراکن دیکش  یکردم ؛ دو عدد نان سنگک تو دستاش خود را به رخ م  نگاش

! به سمت  یدی، فقط نون سنگک مون کم بود که خودت زحمتش رو کش میکله پاچه ات رو بار گذاشته بود  ــ
 : آشچزخانه حرکت کرد

 ! یخودت حظ کن نشونت بدم یکله پاچه ا  هیخانم دکتر؟  هینجوریا  ــ

 : و تشت لباس ها را برداشتم گذاشتمش کنار حوض و دنبالش رفتم توى آشپزخانه دمیخند

 ! گشنمه  یلی! من که خ نمینشون بده بب ــ

 : خندانش را به من داد ییسفره و بعد نگاه خرما یها را گذاشت ال نان

 ! بشر یرو دار یلیخ ــ
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 : آوردم گفتم  یکه لباس هام را در م  ینیشد و ح شتریلحنش اش خنده ام ب از

روم نداره داداش !  یاثر  چیبهش ِسر شدم ! ه گهید دمیجمله رو شن نی، انقدر که ا ینگفت یدیجد زیاتفاقا چ  ــ
 : وارد شد و گفت یکرد . مامان گل  تیسرش را تکان داد و خنده چشماش به لباش سرا

 ! رسه به دعواها یش مبه کل کل ، آخر  نیباز شما دوتا شروع کرد ــ

کلمه خسته ام کرده بودند. شستنشان هم که برام   یواقع یزدم. به معن انشانیم یموهام را باز کردم ؛ چنگ کش
از نان داغ را کندم و به   یسفره نشستم و تکه ا یکه من داشتم. جلو  یوقت کم نیبود ؛آن هم با ا میعذاب عل

جواب مامان  دمیجو ی. همان طور که نان را مفتادمعده ام ترشح شد و بدجور دلم به قار و قور ا دیدهان بردم . اس
 : را دادم یگل

وسط سفره  وانیپارچ آب را به همراه دو ل مایشه مامان خانم . ن یدعوامون نم چوقتیه مایمنو داداش ن ــ
 : گذاشت و نگام کرد

 ! ندازم یخودم سفره ى شام رو م یتو زحمت بکش ستین ازیشد ! ن یمخمل یاالن گوشام حساب  ــ

 : و انگشت شصتم را نشانش دادم دمیخند بلند

سرخ  یها ینیزم بیرو خورد ! تابه س کهیکه روده بزرگه روده کوچ  اریباهوشم ، زود شام رو ب یداداش نیآفر  ــ
خوردن تازه را به سفره آورد و خودش هم  یسبد سبز ییظرفشو نکیس یشده را وسط سفره گذاشت و بعد از رو

 : کنارم نشست

 خوره ؟ یکه روده بزرگه رو م  ستین کهیاحتماال اون روده کوچ  ــ

 : طرف تابه حمله کردم و گفتم به

 ! گهیرو خورد د یکیاون   شیکیکنه ؟ باالخره   یم یچه فرق ــ

 : سمتم ُسراند شتریبه خنده افتاد و تابه را ب ماین

 : ! لقمه در دهان گفتم یآمازون فرار کرد  یاز جنگل ها  نکهیبخور خواهر جون ، مثل ا ــ

 ! اومدم انگار  یاز قحط  شهیبرادر من ! من هم یخوب اومد نویا  ــ

 :گفت  دیکش  یم رونیاز لفافش ب  یکی یکیکه قرص هاش را   ینشست کنار سفره و در حال یگل  مامان

بود  ختهیبرام ر مایرا که ن یآب  وانیپره تو گلوت . لقمه را فرو دادم و ل یدن ، لقمه مآروم تر دختر دنبالت که نکر   ــ
 : به اعتراض گفت ی. مامان گل دمی، سر کش

 بهت دیو من با یخون یم یدرس دکتر یخوبه خودت دار ؟یخور یوسط غذا آب م یباز دار ــ

 ! بدم تذکر

 : گرفتم و با خواهش گفتم  یگریى د لقمه
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گرفت و قبل   یبا خنده لقمه ا مایگشنمه . ن  یلیشو مامان خانم ، بذار از غذام لذت ببرم ؛ خ الیخ یجون من ب ــ
 : از خوردنش گفت

 ! راحتش بزار یما دائم الگشنه است مامان گل یآبج  نیا  ــ

 کنارم و  دیپر عیسر مای. به شدت به سرفه افتادم . ن دیحرفش خنده ام گرفت و لقمه به گلوم پر از

 : زد یگرانه حرف م  خیهم چنان توب یمحکم به پشتم نواخت . مامان گل یضربه  چند

 ! محکم تر بزن مایشه ! ن یمادر ، االن خفه م ید ینگفتم ! چرا حرف گوش نم ــ

 : اعتراض دستم را باال آوردم و به زحمت گفتم  به

 ! مایخواد پشتم سوراخ شد ن ینم ــ

 : از زدن برداشت و نفسم دوباره بازگشت . دستم را به سمت گلوم بردم و مظلومانه گفتم  دست ماین باالخره

 : به خنده گفت مای؟ ن یقصد جونم رو کرده بود ای یداد یمنو نجات م ی، داشت ماین ینامرد یلیخ ــ

 : نشست یبود . بهش چشم غره زدم و نگام تو نگاه مامان گل ی، دستور مامون گل رمیتقص یمن ب ــ

 : ! لبخند زد به روم یمامان گل میداشت ــ

 ؟ یعنی میذاشت یدست رو دست م ،یشد یخفه م یمادر داشت ــ

 : گفت  یدالوصفیزا یبا مهربان یدهانم گذاشتم. آن دو به خنده افتادند و مامان گل یگرفتم و تو  یاخم لقمه ا  با

به هوا  مایخنده ى داداش ن ی! صدا میکتک ات بزن  میور نشبخور جونم دلم، نوشت جونت. فقط آروم تر تا مجب ــ
 . در هم گره خورد شتریمن ب یرفت و اخم ها

******** 

 : دمیدانشکده دوباره به استاد شمس برخوردم ؛ بهش سالم دادم و جواب شن یراهرو در

 : سالم خانم ، اتفاقا کارت داشتم ! منتظر بهش چشم دوختم که ادامه داد ــ

 . مونیکاریب یها میتا یهماهنگ یرو الزم دارم برا لتیشماره ى موبا ــ

 : بافتم فرو کردم و خونسرد گفتم بیج یرا تو دستم

 ! ندارم لیاما من موبا  ــ

 : زده گفت شگفت

 : ! سرم را تکان دادم و او دوباره گفتن؟یندار ــ

 چطور ممکنه ؟ ــ
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 : مگفت  یدیباال انداختم و با الق یا  شانه

نداشتم و کمبودش احساس نشده استاد ! چشماش را تنگ کرد و به دقت  یازیخب تا به حال که بهش ن ــ
 : وراندازم کرد

 ! بود ادیز یلیخ گهید یکی نیکنم . ا  یرو کشف م بتیچشمه از عجا هیهر روز دارم  ــ

 تعجب داره ؟ یانقدر جا  لیچرا استاد ؟ نداشتن موبا ــ

 رن ، یم شیزنه و جوونا با هاش پ یحرف اول رو م یدوره و زمونه که تکنولوژ نیبله خانم تو ا ــ

را به  ممیرا به دست گرفتم و نگاه مستق فمی! بند ک بهیاز عجا  نیندار ازیبهش ن نیگ  یم نکهیو ا لیموبا نداشتن
 : زده اش دوختم رتیح یشیچشمان م

عقب افتاده باشم ؛ برعکس   یکه از تکنولوژ  ستین یمعن نیبه ا لینداشتن موباکنم استاد !   یفکر نم نطوریمن ا ــ
 . بوده که به روز باشم نیام ا  یسع شهیهم

 : را گرفت شیداد و با دست آزادش لبه ى کت سورمه ا گرشیرا به دست د فشیک

 ! شه یهماهنگ شدنمون سخت م میکه جفت دار  یوقت کم نیبهرحال االن وجودش الزمه خانم ، با ا ــ

 ستیدم، شما هم ل یرو بهتون م میخال یها میاز تا  ستیل هیدارم استاد ،  یزیام برنامه ر  هیبه ثان هیثان  یمن برا ــ
 . میرو انتخاب کن ییروزا هیو  میکن  سهیبا هم مقا نیهاتون رو بد میتا

 : موافقت کرد شنهادمینظر با پ به

 : فکر کردم و گفتم ی؟ کم یدارم، شما چ یکاریساعت عصرب فرد چند یمن روزها ــ

تونم وقت بزارم . دفترچه اش را از  یسه شنبه هم دو ساعت بعد از ظهر م ی، روزها کارمیشنبه کال ب 5 یروزها ــ
 یدرونش نوشت ؛ بعد برگه را جدا کرد و به دستم داد. نگاه ییزهایاش چ  سیآورد و با خودنو  رونیکتش ب  بیج

 را لشیداده بود و شماره ى موبا بیترت یبهش کردم ، برنامه ا

 : خوش نوشته بود یبا خط هم

کالمش   انیکه... م  ستی؛ الزم به ذکر ن نیحتما بهم خبر بد نیدر جلسه ها شرکت کن نینتونست یلیاگه به هر دل  ــ
 : گفتم

 : گفت  یا  رهی! خنده با لباش آشنا شد و با نگاه خ نیزاریب ینظم یکه از ب  ــ

 : گفتم  یگذاشتم و با لبخند  بمیج یدختر جوان ! کاغذ را تو یاستاد  یدر حاضر جواب ــ

استاد ! سرش را تکان داد و گوشه ى لبش را جمع کرد،   ادی یبه حساب نم یحاضر جواب گهیکه د  قتیگفتن حق  ــ
 : ردیرا بگ شترشیخنده ى ب یانگار که بخواهد جلو

 : ازش جدا شدم و گفتم  روزمندانهیپ یختر ! با لبخندبرو سر کالست د ــ
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 . فعال با اجازه استاد ــ

 کیو  واریداده بود به د هیگره خورد. تک  یرعلیسر تکان داد و رفت. بالفاصله نگام با نگاه ام برام

 شلوارش پنهان بود. با ژست بیج انیدستش در م کی.  گرشید یپا یرا گذاشته بود رو شیپا

 : بود رهیبهم خ یخاص

 ؟ اهیبده بستونتون تموم شد چشم س ــ

 : جوابش را داد زیبه لرزه درآمد اما زبانم تند و ت دلم

 ؟ شیبله ، فرما ــ

 : شد کیقدم بهم نزد کیبرداشت و  واریاش را از د  هیجا خورد و تک میرک و راست از

بهش  یی؟ با پررو یکشون  یبسته اش م شهیهم یباو لبخند به ل یریگ  یتو و شمسه که ازش شماره م نیب یچ ــ
 : گفتم  یزل زدم و با لحن حرص درآر

 دیفکش بهم قفل شد و خشم تو چشماش درخش نمیجناب ، شما ؟! از طعنه ى سنگ نینکرد یخودتون رو معرف ــ
 : . پوزخند زدم و ادامه دادم

! به سرعت از کنارش گذشتم و از پله ها باال رفتم . بر خالف تصورم  یخور یم نایپا تو کفش من نکن که بدتر از ا ــ
 . امان قلبم تنها گذاشت  یب یو مرا با کوبش ها امدیدنبالم ن

 : زده بودم . ارغوان برام دست تکان داد . به سمتشان رفتم جانیهنوز ه دمیکالس که رس  به

 . سالم بچه ها ــ

 : مقدمه گفت یکنارشان نشستم. ارغوان بپاسخم را دادند .   ییبا ُخشرو جفت

 

 : ؟ با تعجب نگاش کردم یختیر یچه برنامه ا دینورا واسه ع ــ

 . تونم خر بزنم ، تا خودم رو به کالس برسونم یخونه و تا م نمیبش دیمثال ؟ با یچه برنامه ا ــ

 : برام نازک کرد و فاطمه به جاش گفت یچشم پشت

 ! که بچه االن از همه عقب تره ، برا اون  نینه ا ــ

 : به خنده افتاد ارغوان

 ! قیرف یخوب گفت نویا  ــ

 : . از حرکاتشان خنده ام گرفت و گفتم دیرا جلو برد و فاطمه با ادا و اطوار به دستش کوب دستش

 ؟ قیگن رف  یکنن ؛ به شمام م  یبارم م چاریدارن ل دهیبابا ،از راه نرس نیجمع کن ــ
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 : متوجه من شد . ارغوان گفت نگاهشان

فاطمه به سخنان  م؟یبا هم رفت گهید ی؟ اصال ما سه نفر تا حاال جز بوفه ى دانشگاه جا قیگن ؟ رف  یم یبه تو چ ــ
 : گوهر بار او افزود

قالب  ی. با دستاننظر گرفتم ریو جفتشان را ز یدادم به صندل هیاتوبوس ، نه واال ! تک  ستگاهیتو بگو تا اونور ا ــ
 : گفتم  نهیس ریشده ز

ارغوان   ن؟یکن  یاستنطاقم م  نیدار ومدهیشما دو هند جگر خوار که ن نیخوا یم ی، چ نیاز اول آخرش رو بگ  ــ
 :زد انهیموذ یلبخند

 : به فاطمه کرد و او به حرف آمد یشد حاال ! اشاره ا نیا  ــ

 ى افهی! ق یکه بحمدا... ندار  ی! گوش دیع  التیتعط یبرا میخوا یم یبرنامه درست و حساب هی ــ

 ؟ مینیرو هم نب نحست

 اش ؟ لبه ى چادرش را به دست گرفت و چشمش را در حدقه چرخاند  ینیبب یچرا بخوا گهیام نحسه د  افهیاگه ق  ــ

: 

 : شد و نگام را به خود جلب کرد ندهی! به خنده افتادم و ارغوان گو قیرف مونهیاون از بزرگوار  گهید ــ

 ! نه ای میى نحس و صمم بکم تو رو تحمل کن افهیق نیا  میمشکل خودمونه که بخوا گهیاون د  ــ

 یدست بر م نیالقاب و عناو  نیکردنم با ا  ضیگردش دوستانه بدم بهتون حله ؟ از مستف  هیاالن اگه من قول   ــ
 : کند و فاطمه با سرعت گفت  ی؟ ارغوان نشان داد که فکر م نیدار

 ! کمه ، حداقل سه تا  یکی رینخ ــ

 : با انگشت به او اشاره کرد ارغوان

 : ستمیکردم و کالفه بهشان نگر  ی! پوف یکیروز  5موافقم ! سه تا قرار هر  ــ

چه شان از لحن  خالص ! لب و لو نینیبب رشویدم ؛ خ یروز قول م هیتونم ! فقط  یلناس نم هایا  ایتونم ، ینم ــ
گردد .   ینورا از حرفش بر نم دیایب نیدانستند آسمان به زم یزدم م یلحن که حرف م نیشد. با ا زانیمحکمم آو

 : ارغوان به فاطمه نگاه کرد و گفت

 : آورد گفت  یکه برام شکلک در م  یکه خربزه آبه ! فاطمه در حال  میرو بچسب یکی نیجهنم الضرر! هم ــ

 یلبخند ی. خودش بدون حت میتحفه ! از لحن لجوجانه اش من و ارغوان به خنده افتاد یدختره سرتِق زورگو ــ
 .ازمان رو بر گرداند

و  میبود، سرپا بود یکه متعلق به مرد جوان  یسر جسد ی. دوساعت تمام باال میداشت یعمل  حیتشر یبعد ساعت
 یه الزم بود به سرعت ُنت بردارو هر جا ک میداد یاستاد گوش فرا م  حاتیبه توض
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 ی. چهراه ش حسابدیاش در آورد و به سر کش  فی، فاطمه چادرش را از ک میآمد  رونیکه ب  حیکردم . از اتاق تشر  یم
 . جسد عادت نکرده بود دنیبه شش ماه به د کیدر هم بود .هنوز بعد از گذشت نزد

 : دوستانه گفتم یلبخندبه شانه اش زدم که باعث شد بهم نگاه کند . با  یدست

 .قیرف یتو خودت باش نمینب ــ

 : و چشماش را با دو انگشت ماالند .ارغوان کج شد و بهش نظر دوخت دیکش  یقیعم  نفس

تا چند سال عمال  گهیکه بگذره د  هی؟ فاطمه تازه اولشه ، دوره ى علوم پا یخودت رو وقف بد یهنوز نتونست ــ
خوراکمونه !  گهیکه د  یزی؛ خون و خونر مینیچند تا جسد بب ستیو هر روز معلوم ن میکن  یزندگ مارستانیتو ب دیبا

 : بود، با انزجار گفت دهیفاطمه صورتش را جمع کرد رنگش پر

 تا دو روز حالم بده ، میدار حیره ! هر بار که تشر یقلم تو کتم نم هی نیکنم ا  یم یسع یهر چ ــ

 : گفتم  انهیبافتم فرو کردم ودلجو بیج یا توتونم لب به غذا بزنم . دستام ر  ینم

 هیراه گهید نیا  یشه ول یخب !منم حالم خراب م میما هم آدم م؟یما راحت یکن  یدوستم . فکر م یکن  یعادت م  ــ
 هیقراره باهاش  یریگ  یم ادیکه   ییزایچ نیپا پس بکشم. ا ستمیلحظه هم حاضر ن نیکه انتخاب کردم و تا آخر

 . . به اون قسمت ماجرا فکر کنیبه مردم کشورت خدمت کن یخوا یم ؛یجون آدما رو نجات بد یروز

 : من ادامه داد یکرد و جا  دییبا سر تا ارغوان

بدتر  یلیخ لی! البته اوا نمیب یبندم جسد م یرم خونه تا چشمم رو م یطورم ! شبا که م نیخدا شاهده منم هم ــ
سر ُمرده  یاستاد متمرکز کن ، اصال انگار نه انگار که باال  یفکرت رو فقط رو حرف ها خته،یر گهیبود االن ترسم د

 :کرد و گفت  ی! فاطمه پوف یستادیوا

 ! ره یم ادمی زیرسه به اون اتاق همه چ یباز که پام م یگم ول  یصد بار به خودم م یرو روز نایهمه ى ا ــ

ارغوان هم حال مرا داشت که مانند من سکوت کرد .   ایبراش از دستم ساخته نبود . گو یکردم اما کار  یم درکش
 یدرسمان مشترک بود . با نگاه یرعلیکه با ام  ی. زبان تخصص میحاضر شد یو سر کالس بعد میبه طبقه ى باال رفت

 . دان  دهیزودتر از ما رس یکه او و مان  افتمیبه کالس در یاجمال

به  یکه مان  مینشده بود رینشستن انتخاب کردم . هنوز جاگ یرا برا یگریا کج کردم و طرف داعتنا بهشان ر   یب
و بهش سالم کردم .فاطمه و ارغوان نشسته بودند و در همان  ستادمیآمد و مودبانه سالم داد. به ناچار ا  مانیسو

 : لب گفت رب یمعطوف من شد و با لبخند یحال جوابش را دادند. نگاه مان

 ! ن دوباره ازتون التماس دعا دارم خانم تنهام ــ

 : و بهش زل زدم دیابروم باال پر  کی

 دعاتون کنم ؟ دیبا یباشه جناب ! در چه مورد ریخ ــ

 مدت کوتاه محبتش به دلم نشسته بود و دوسنداشتم نیبه لبان فاطمه بازگشت و دلشادم کرد . در هم خنده
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 یبه موهاش زد و در حال یچنگ یشد . مان ی.ارغوان لبخند زد و منتظر پاسخ مان نمیرا بر چهره اش بب یناراحت ِگرد
 : گفت  دیخند یکه م

منتظر بهم چشم  یمظلومانه به خود گرفت و با نگاه یا  افهیشم خانم ! باز جزوه الزم شدم ! ق یممنونتون م ــ
 یشگیو با ژست هم یصندل یبود روحواله شد؛ نشسته  یرعلیاراده به سمت ام  یب یلحظه ا یدوخت. نگام برا

 .ربود یدل م نوایاش از من ب

 ختیفرو ر نهیبرام فرستاد . دلم در س طنتیپر ش یانداخت و چشمک  رینگام را گ رتمیکمال ح  در

 رفتار و نیمرا از رو برده بود ؛ با عتاب و غضب صبح ا یرعلی. ام دمیزود نگام را ازش دزد و

 یکه با سر  یکرد. نگام افتاد به مان  ینیب شیاش را پ  یشد هرگز رفتار بعد یچشمک خارج از تصورم بود . نم نیا
 : گفتم  یجد یلیکرد. خ  یکج داشت نگام م

با  مایاشاره کردم . ن  یرعلی! و با حرکت ابرو به ام افتهین یا  گهیباشه اما خواهشا بجز خودتون دست کس د ــ
 : سر چرخاند مینگاه کرد و بعد به سو یرعلیبرگشت و به ام یتعجب لحظه ا

 ! مطمئنم نویکس ندادم ،ا  چیقبل هم من جزوه رو دست ه یشم ! سر یمتوجه ى منظورتون نم ــ

 رییاست و نظرم را که در موردش تغ  ریتقص یب یسیشماره نو یباور را داد که در ماجرا نیبهم ا یمان یزدگ شگفت
 : براش تکان دادم و گفتم یره عوض کرد . سرکرده بود ، دوبا

کنم؛ االن جزوه همرام   یحال من حرفتون رو قبول م نیقبل ! با ا یاز اعتمادتون سواستفاده شده بود سر  ایگو  ــ
و دوشنبه هفته بعد برام  نیریازم بگ  نیایب نیتون یرم کتابخونه ى دانشکده ،م یچهارشنبه اول وقت م ستین
و بعد از  یصندل یبازگشت .نشستم رو اشکرد و به سر ج  یتشکر ی. هنوز در شوک حرفام بود و سرسرنیاریب

 یرعلیگوش ام  ریتو هم بود و داشت ز یمان یکه آنها نشسته بودند ؛ اخم ها  یبه سمت دینگام سرک کش یلحظات
ا خنده جوابش را داد . صورت او ب  یتوجه به اخم ها یو ب دیبه سرش کش یدست یرعلیکرد .ام  یرا پچ پچ م یزیچ

را  شیآمد ، رو  دیجمله که به نظرم تهد کیاو تکان داد و بعد از   یاشاره اش را برا  تپر از حرص شد و انگش یمان
. زود سرم را برگرداندم تا باز اوردیمبارکش ن یو به رو دیباز خند شهیعار تر از هم  یب یرعلیاز او برگرداند . جناب ام

 : دینکند . ارغوان آرام پرس رمیغافلگ

خودش را جلو  یگفتم. فاطمه کم  یکه بهش نم  یگرید یزهایبود ؟ بهش نگفته بودم ؛ مانند تمام چ یچ انیجر ــ
 دیکش

 : گفت  یاش و با لودگ  یشگیِجلد هم یرفت تو و

 انیکه به م  یفضول یپا غلط نکنم جزوه افتاده دست اون پسره ى ُپر ُمدعا ! درست حدس زدم ؟ خنده ام گرفت .  ــ
 حیاتاق تشر  یرفت ؛حت یفاطمه م ادیاز   زیآمد، همه چ  یم

 : جسد .با خنده سر تکان دادم و گفتم و

 : زد و گفت یشما زد به هدف ! فاطمه با ذوق بشکن یسیبله طبق معمول َشم پل ــ
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 نوشته بود برات ؟ یخب حاال طرف چ ــ

 : به خنده افتاد و رو به ارغوان گفت دیا که در صورتم دتعجب برگشتم طرفش ، آثار تعجب ر  با

 دیزبونش حرف کش ریحتما از ز دیده ! با یدختره نم پس نم نی! حق با تو بود ارغوان ،ا یبازم زدم به هدف انگار ــ
 ! میکن  یم ییخوره ازش بازجو ی. بعد بهشم بر م

 یجانانه مهمان بازوم کرد که باعث شد به تند یشگونیبا مزه اش ما را هم به خنده انداخت . ارغوان باز ن لحن
 : اعتنا گفت  یو ارغوان ب دیچیعقب بکشم . اخم هام از درد بهم پ  یسمتش برگردم و خودم را کم

 ! یخور یجاش کتک م یپنهون کن یبه بعد هر چ نی؟ از ا یبهم نگفت یزی، چطور چ یحقته ! حق اعتراضم ندار ــ

 : را ازش دور کردم و گفتم بازوم

 بچه ؟ یکرد  دایدست بزن پ ی! از ک ینبود ینطوریبا مامانت داشته باشم ، تو که ا دیبا یصحبت هی ــ

 :باال پراند ییابرو

 نوشته بود ؟ یچ نمیبب ای! حاال زود به حرف ب یکاه شد  ریاز همون موقع که تو آب ز  ــ

 ! یعمرا اگه بگم ! نه االن که بازوم رو کند  ــ

 : معترض رو به ارغوان گفت فاطمه

توجه  یچشمان ارغوان درشت شد . فاطمه ب ؟یزن یطفلک رو م نیخوره ا یم یبه توق یحق داره بچه، چرا تا تق ــ
 : به او رو کرد به منو گفت

لبام را از هم باز کرد و ارغوان با  یکنه ! لبخند  یغلطا نم  نیاز ا  گهی، د زمیخوام عز یمن به جاش ازت معذرت م ــ
 : گفت  ظیپر غ ییصدا

 :جوابش را داد ی؟ فاطمه با خونسرد یزن یدر موردم حرف م ینطوریمگه به بچه اتم که ا ــ

 ! دخترم یکه الزم باشه هست  یهر چ ادیموقور ب نیا  نکهیا  یفعال برا ــ

 ! شه یحرص نخور پوستت خراب م انقدرم

 : من ُبراق شدم توى صورتش حاال

 ! گهید یکن  یخرم م یبگو دار یدفعه ا هیخوشم باشه،  ــ

 : گفت  یبه خنده افتاد و فاطمه با همان خونسرد ارغوان

انقدر راحت همه   نکهینوشت ؟ شماره داد بهت ؟ از ا یبرات چ ارویاسمش رو بذار، فقط بگو   یخوا یم یهر چ ــ
 : زد حرصم گرفت یرا حدس م زیچ

 ! شه یدهنم وا نم یگم ! تا خوِد صبحم فک بزن  یاصال نم  ــ
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 : توجه به جوش و خروش من گفت یبه ارغوان زد و ب یچشمک

 ! بهش شماره داد ؛ اونم ترم قبل ارویزد به هدف ،  نمیا  ــ

 : ادامه داد  یبه پشت دستم زد و برزخ یکرد و ضربه ا  یمکث

 ! میبفهم دیبااونوقت ما االن   ــ

 از  قینفس عم کیو  یدادم به صندل هیتک یچارگیمقابل فاطمه خلع سالح شده بودم . با ب در

 : گفتم  نیآن دو جالد را فراهم کرد . بعد از کالس بلند شدم و سر سنگ  حیکه موجبات تفر  دیپر رونیام ب  نهیس

 ! رم خداحافظ یمن دارم م ــ

 : گفت  ینوازش کرد و با مهربان متیاز جا برخاست و بازوم را گرفت و با مال  ارغوان

حرص اش  یکن  یاز آدم پنهون م  زیم زی؟ دست خودم نبود جون تو ، انقدر چ قیدردت اومد رف یلیخ رمیبم یاله  ــ
را نرم کرد و  شد . لحن پر محبت اش دلم یم مانیالقلب بود و زود از کارش پش  قیخب ! ارغوان رق ادی یدر م

 : بهش لبخند زدم

دختر! فاطمه طرف  یسالم رو بازوم نزاشت یازت خوف دارم . جا  گهید شییتکرارش نکن ارغوان ، خدا گهید ــ
 : کرد گفت  یکه چادرش را مرتب م  یو در حال ستادیا  گرمید

 ! بوفت خوب شد دیدونه ماچت کنم شا هی ایآخ که جگرم کباب شد برات خواهر! ب  ــ

 : . به عقب هلش دادم و با اخم گفتم دیدست در گردنم انداخت و صورتم را بوس عیسر

 : موضع بدهد گفت رییتغ ایبهش بر بخورد  نکهیکاراست آخه ؟ بدون ا  نیا  یجا نجای! ا نمیبرو اونور بب ــ

 ! خواد یجا و مکان نم گهیپس کجا جاشه خواهر؟ ابراز محبت که د ــ

. انگار نه انگار ختیانگ  یحسرتم را بر م شهیفاطمه هم یبرام تکان داد . خنده ام گرفت. انرژ ییابرو  طنتیبا ش و
 اش را دوست داشتم  هیروح نیافتاد . ا  یجسد پس م دنیداشت از د شیدو ساعت پ نیهم

 :کردم . باالخره خنده به لبام هجوم آورد  یم نیتحس و

 ! شدم یجون به سر م شیاعت پمغز! انگار من بودم داشتم دو س یى ب ــدختره

 :را جمع کرد دماغش

 یدهانم. ارغوان راحت و ب یو زود دستم را گذاشتم جلو دمی! با صدا خند یآورد  ادمیخدا ازت نگذره نورا ، باز  ــ
 و دست دیغل و غش خند

 :دیگردن فاطمه انداخت و صورتش را بوس  دور

 ! ایش یطرف م شگونامینکن نورا که با من و ن تی!بچه رو اذ یاله  ــ
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 : قدم رفتم عقب و در همان حال گفتم هی

 دنیجمله را در دهانم ماساند. به عقب نگاه کردم و از د یترسم ! برخورد با جسم ینشو ازت م کیبهم نزد ــ
 : تند گفتم ی. زود خود را جمع و جور کردم با لحنختیفرو ر نهیدرست پشت سرم دلم در س یرعلیام

 ؟ یستادیوا نجایچرا ا ــ

پر پشتش به شدت خوش حالت ُفرم گرفته بود .  یو رو کرد . امروز موها ریبه موهاش زد که دلم را باز ز یچنگ
 : را بهم دوخت شیچشمان خاکستر

 ؟ اهیچشم س یدیقسمت از کالس رو خر نیمگه ا ــ

 :گفتم  دهیدر هم تن ییعقب رفتم و با اخم ها  گریقدم د هی

 !پشت سر من ؟ یستیدرست وا دیهمه جا ، چرا با نیا  یول دمینخر رینخ ــ

 : باال انداخت یا  شانه

 که ِهر و کرتون هواست  نیکن  یپچ پچ م ی! چ ینوریخنده اتون کنجکاوم کرد و اومدم ا یصدا ــ

 ها ؟ خانم

 ! جناب میکرد  یشک پچ پچ نم یب یاگه الزم بود شما هم بدون  ــ

را از لباش پراند  زشیآم  طنتیاش فرو کردم که باز جواب داد و نطقش را کور کرد و لبخند شمهابا در نگ یرا ب نگام
بازوش انداخت و  ریدست ز یحکم فرما شده بود . باالخره مان ینیسنگ اریجو بس م؛یبه هم چشم دوخت می. مستق

 : گفت  یکه با لحن پر تشر  ایبود گو ی. هنوز از دستش عصباندیاو را با خود کش

حرف دنبالش رفت ؛چون سگ نگام بدجور پا چه اش را گرفته بود  یب یرعلی، شر به پا نکن ! ام یرعلیام  میبر ایب ــ
 : کرد  یو زبان به دهانش قفل کرده بود . بعد از خارج شدنشان از کالس ارغوان پوف

نورا ! فاطمه چادرش را جمع کرد و  یبراش بکن یفکر اساس هی دی، با ارهی یداره شورش رو در م گهیپسره د نیا  ــ
 : گفت  یجد یبه ما با لحن یبرداشت و با نگاه یصندل یرا از رو فشیک

 ام مطمئن باش هرگز  یسیگفتم ! شمه پل  یک  نیکرده ، حاال بب  رینورا گ شیپسره گلوش پ نیا  ــ

 ! کنه  ینم اشتباه

 : شدم .ارغوان شانه باال انداخت رهیآشوب شد و بهش خ  دلم

خواد نورا رو رام خودش کنه، بعدش به  ی، اون فقط م یبار درست حدس زده باش نیکنم ا  یمن که فکر نم ــ
 . کنه شک نکن  یولش م یآسون

گوش سپرده بودم،   شانیسرش را به سمت باال حرکت داد و باز به من که ساکت وصامت به حدس ها فاطمه
 : گفت  دیو با تاک ستینگر
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کنه   دتیخواست ص یاالن تو نگاش پر از عشقه ! اون م  دمیپسر که من د نیى گوشت کن ،ا زهیحرف منو آو ــ
 ! قبول کنه نویخواد ا یانقدر که مغروره نم  یاما گرفتارت شده ول

 :و ادامه داد دیکف دستش کش  یآورد و دو خط فرض  شیرا پ دستش

 ! نشون نمیخط ، ا نیا  ــ

 امکان داشت حدس فاطمه مثل  یعنی.  دیپوستم دو ریز یقبه تک و تا افتاد و شو نهیدر س دلم

 :که وجدان جانم به حرف آمد  دیطول نکش شتریب ی؟ لحظه ا دیایدرست از آب در ب شهیهم

است ؟ خودتو   نکاریاالن؟ وقت ا  یدار یعشق و عاشق  تی؟ تو موقع یکه حدسش درست باشه، بعدش چ  میریگ  ــ
 نوی!ا یباهاش باش یتون یاگه درستم باشه تو نم  یزود جمع کن دختر، چه ازلب و لوچه اشم آب راه افتاده ! حت

 تو مغزت فرو کن، افتاد ؟

آمده بود و با حرفاش   میاریام را سوزاند. وجدانم باز به موقع به   نهیکه س  دمیکش  یبه خودم دادم و آه یتکان
 : گفتم  یانداخته بود. با لحن تند  ادمیبه  را تمیخودم و موقع

 کنم! االنم  یتره هم خورد نم یرعلیامثال ام  یبچه ها !من برا نیرو تموم کن اتیچرند نیا  ــ

 ! شده رمیبرم د دیبا

 .کرد  یم یو دهن کج دیخند یکه وجدانم بهم م  یعجله ترکشان کردم در حال  با

 مرا پهن کرده بود و داشت ملحفه اش را یپتو یامان گل. م افتمیرا در اتاق  مایو ن یگل  مامان

 : شتافتم شیگرفت . به سو  یم کوک

 . کمکت کنم  امیخودم ب یذاشت ی؛م یسالم مامان خانم خسته نباش ــ

 دماغش جابه جا کرد یزد، رو یموراد به چشم م نیاش را که فقط در ا  ینیذره ب نکیع  یگل  مامان

 : بهم گفت یبا نگاه و

پاسخ  مایخسته ترت کنم؟ کنارش نشستم و به سالم ن نامیبا دوختن ا یماهت دخترم . کم خسته ا یسالم به رو ــ
 : دادم

 داداش کوچولو ؟ یچطور ــ

 : اش نشست  یشانیبالش لم داده بود .اخم به پ یدر دست داشت و رو یکتاب

 کوچولوئه آخه ؟  کلیه نیا  یاکنن! کج  یصدام نکن مسخره ات م ینطوریا  یکس  یتو رو خدا جلو ــ

 : دستم بود به سمتش پرتاب کردم یکه جلو  یخنده افتادم و بالشت به

 ! یرو عوض کن قتیحق نیهم ا یتون ی، نم یمن یتو تا ابد و َدهر داداش کوچولو ــ
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 : سرش گذاشت ریهوا گرفت و ز یرا رو بالشت

 . خانم یآبج  یرو به رخم بکش قتیحق نیا  یه ستیبله والزم ن ــ

پشت مامان  یبلند غیخواد! به سمتم حمله ور شد. با ج یکشم ! اصال دوست دارم، دلم م  یحتما الزمه که م ــ
 :را برام تکان داد دشیانگشت تهد  مایپناه گرفتم . ن یگل

 : مهربانانه آرام اش کرد یبا لبخند ی! مامان گلرونیب یای یاز اونجا که م  ــ

 . ذاره یمادر ، خواهرت داره سر به سرت مسر درست  نیبش ــ

 : به من نگاه کرد و ادامه داد بعد

 ؟ یزن یم خونکیبهش س دهیبده ! از راه نرس ریبچه گ نیتو هم کمتر به ا ــ

 : آمدم  رونیبه سر جاش بازگشت و من هم نادم از سنگرم ب ماین

 ، خوب شد ؟ ییخب حاال اصال شما خان داداش ما لهیخ ــ

 : وراندازم کرد. به خنده افتادم و گفتم یرا باال آورد و با نگاه مضحک سرش

! ابرو باال داد ستین یگه که امشب از خدمات خبر  ینگاه م نیا  دم؛یچی! امشب زود به پرو پات پ دایداد ب یا  ــ
 : گفت  انهیانتقام جو  یو با لحن

 ییو با مظلوم نما دمی! لب بر چ یقدر منو بدون شتریتا ب یکن  یم ایشک نکن! امشب خودت بساط شامت رو مح ــ
 : گفتم

 همه راه تا آشپزخونه ؟ اصال ولش کن نیپاشم برم ا ادی یمن واقعا خسته ام ، دلت م یداداش ــ

و منتظر عکس العمل  دیبهمان خند یگشنمه ! من رفتم بخوابم! مامان گل  یلیخ نکهیخورم، با ا یشام نم امشب
کرد و   ینگام بهش زل زده بودم . پوف نیکه با معصومانه تر  ینگام کرد .در حال رهیخ یلحظه ا یبرا مایشد . ن ماین

 : و از جا برخاست دیکوب  نیکتاب را به زم

 ! لعنت به من انقدر دل رحم و مهربونم ــ

 : فرستادم یخنده براش بوس با

 ! عاشقتم خان داداش  ــ

که رفت نگام را دادم به مامان   مایبه دلم مهمان کرد. ن شتریاق شد و خنده را ببود به سمتم ُبر  دهیکه به در رس  او
 : بود رهیکه با محبت به ما خ  یگل

 راحته که بعِد من پشت به المیکنم از رابطه اتون . خ  یم فیهم حفظتون کنه مادر ؛ ک یخدا برا ــ

 . نیستادیهم وا پشت
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 : کردم گفتم  ینخ م که سوزنش را  ینیبه چهره نشاندم و ح یاخم

 : دور از جون ! سوزن را ازم گرفت و مشغول کوک زدن شد و در همان حال گفت ــ

بار  هیاحترامت کنه ، که اگه   یاز کوره در بره و ب  هویترسم  یانقدر سر به سرش نزار مادر، جوونه تو سن بلوغه م  ــ
 : راحته . مانتوم را در آوردم و گفتم دنشیبه دوبار سه بار کش گهی،د افتهیاتفاق ب  نیا

 یدون یکنم . آخه نم  تشیکنم کمتر اذ  یم یبازم چشم سع یاش باالست ول  یجنبه ى شوخ مایحواسم هست ، ن ــ
 ! ده یم فیدردونه اتون چقدر ک نیکه در آوردن حرص ا

 : شدم رهیبه خنده افتاد . به دستش خ یگل  مامان

 . گرفتم  یم دیبرات نخ سف یگفت  یم ؟یدوز یم یرنگ نیبا نخ ا یحاال چرا دار ــ

 !نهیپتو رو بب نیا  ادیخواد ب یم یول کن مادر، حاال ک ــ

 مگه مادر من ؟ میستیخودمون آدم ن ــ

 : گرفت گفت  یطور که تند تند کوک م همان

 . رمیگ  یکوک م  دیحاال دفعه ى بعد که دوباره شستم اش چشم برات با نخ سف ــ

 :بود ختهیو نگام دوخته شد به سقف که از چند جا گچش ر دمیپتو دراز کش یجا رو همان

 . ستیات خوب ن  هیبذار جمعه که منم باشم کمکت کنم .گرد و خاک واسه ر یکن  یخونه تکون یخواست ــ

 : طرفش دمیچرخ ؟یواسه من خونه بتکون یای، بعد ب یاستراحت کن  یخوا یروز جمعه که م هی ــ

 یبه خونه تکون ازی؛ اگه واقعا ن مید یهم هست . شما فقط دستور بده ما انجام م مایا به فکر من نباش ، نشم ــ
 . هست

 : بهم کرد و گفت یاخم

 ادی یو سال نو که م دیبوده . ع نیماست، تا بوده هم یجزو سنت ها نیمعلومه که هست ! ا ــ

 میو لباس نو بخر لیرسه وسا یکنه و به بهار خوش آمد بگه؛ حاال درسته دستمون نم  زیرو تم یخونه زندگ دیبا آدم
 :کرد  می؟ لحن سرزنش گرانه اش مرا تسل میهم نکن یزگیتر و تم گهی، د

 ؟ یکن  یشه ، حاال چرا دعوام م یاطاعت م  یشما بگ یباشه قربونت برم هر چ ــ

 : گفت  ینگاه میلبخند زد و با ن بهم

 : کرد  تیعوات کردم دختره ى لوس ! لبخند او به لبام سراکجا د  ــ

 ! خواد خودمو برات لوس کنم یدلم م ی، گاه گهیدخترم د ــ

 : دیشام از راه رس ینیبا س مایباز شد و ن در
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 ؟ ستین یا  گهیاز خدمات امشب ! امر د  نمیبفرما خانم دکتر، ا ــ

لحظه دست دور گردنش انداختم و صورت تازه  نیت .در آخررا جلوم گذاش ینیجام بلند شدم و نشستم. س از
 : دمیاصالح شده اش را محکم بوس

 که عاشقش بودم گفت  یبشم من! چشماش ستاره باران شد و با لبخند کج پیخوش ت یخدمات چ نیا  یفدا ــ

: 

 .به طلبات اضافه شد گهید یکیباز گوشام دراز شد ! بخور خانم دکتر،  ــ

*** 

 در کالس ها تیمدت با جد نی. در ا دیاسفند رس  یروزها نیشد و به آخر یهم سپر یاز پ  روزها

 . میکرد  یاش کار م  قیتحق یبا استاد شمس رو شگاهیدوبار در آزما یشدم و هفته ا یم حاضر

را  یهرگونه سهل انگار یجلو ادیز تیجد نیکرد و ا  یتر از کالس ها برخورد م یجد یلیخ قیدر باره تحق شمس
 یکنم که برام سخت بود اما م  ینگه دارم .اعتراف م یبستم تا او را راض یام را به کار م  یگرفت . تمام سع  یم

شانس  نیحاضر نبودم ا یمتیق چیبود و به ه تازهدرس  کیبا او بودن برام  قهی؛ هر دق یکه با شمس کار کن  دیارز
. دیطلب یمرا به مبارزه م یکماکان در فکر شکارم بود و هر روز با حربه ى تازه ا  یرعلیبزرگ را از دست بدهم. ام

 یبهادر

 کیکلمه خسته بودم و به   یواقع ی. به معنادیکش  یدر فکر انتقام بود و به اندازه ى دو نفر ازم کار م همچنان
کالس سالمان   نیشمس آخر داشتم .روز آخر دانشکده به چهارشنبه افتاد و کالس ازیمدت ن یاستراحت طوالن

 انیبه تک تک دانشجو قیاز دادن تحق  دآرزو کرد و بع  یهمه دانشجوها سال خوب یبرا سیشد. شمس بعد از تدر
را به بعد  یرابرگزار کرده بود و باق قیجلسه تحق نیرفت. روز قبل آخر رونیحالشان را گرفت از کالس ب یکه حساب

 ابانی. کنار خ میدانشکده رفت رونیو همراه فاطمه و ارغوان به ب میکرد  یفظموکول کرد. با بچه ها خداحا التیتعط
 : گفت  دیزدن. فاطمه با تاک فبه حر  میستادیا

 یبره! نورا رو ادتونیبحالتون اگه  یجا . وا نیعصر هم  3ساعت نینره ها ! ششم فرورد ادتونیپس بچه ها  ــ
 : گفتم  یزده بود مرتب کردم و با کالفگ رونی! موهام را که از مقنعه ب یصحبتم با توئه ها ! فراموش نکن شتریب

بهش بگو، مغزمون رو خورد!  زیچ هی. ارغوان تو  ستمین یآخه ، بخدا من آدم بد قول  یگ  یباشه بابا چند بار م ــ
 : ارغوان با خنده به بازوش زد و گفت

 ! دملکه ى ذهنش ش گهی،فکر کنم کامل د قیرف گهیبسه د ــ

. هر دیاز جا پر  یبیمه یکه با صدا  دیافزایپر مغزش ب یبه سخن ها یزی. ارغوان دهان باز کرد تا چدیخند فاطمه
و آسمان  نیزم انیافتاد ؛ م  نیزم یرو ابانیاز حال رفت و وسط خ  بایاما ارغوان تقر  میدیسه مان به شدت ترس

 : گفتم  یبازوهاش را گرفتم و با دلواپس

کرد .دستپاچه   یزد اما چشم هاش را باز نم ی؟ ارغوان ؟ فاطمه تند تند به صورتش ضربه م یشد یارغوان چ  ــ
 و میشده بود
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 : از کنار گوشم برام مثل فرشته ى نجات شد  یمان ی. صدا میچه کن میدانست ینم

 حالتون خوبه ؟ یافتاده ؟ خانم افضل  یچه اتفاق ــ

 :نگاش کنم گفتم نکهیا  بدون

 ! پاش منفجر شد ریز قیم ترقه بود ! دقفکر کن ــ

 : به فاطمه ادامه دادم رو

 تموم شده ؟ ای یهنوز دار یکه صبح گرفت  یآب معدن  ــ

آب   یو به دستم داد. مقدار دیکش  رونیرا ب یآب معدن  یبطر فشیسر تکان داد و از ک یبا عجله و آشفتگ فاطمه
آرامش   یخورد و چشماش را باز کرد . کم ی. تکان ختمینشسته بود، ر نیزم یصورت ارغوان که حاال قشنگ رو یرو

 : دهانش گرفتم کیرا نزد یگرفتم و بطر

 دوستم ؟ یشنو یذره بخور ارغوان جان ؛ صدامو م هی ــ

 : دیسر رس یرعلیهنگام ام نیحرکت داد و چند قلپ آب خورد . در هم یرا به کند سرش

 ؟ ستیکه ن  یحالشون خوبه ؟مشکل جد ــ

 جوابش را داد ینبود. مان یچشماش خبر یشگیهم طنتیبود و از ش یشد. چهره اش جد دهیبه سمتش کش نگام

: 

 !بهوش اومدن خداروشکر ــ

 کیاش را به کار انداخت . فاصله نزد  نیماش ری. و دزدگنیتو ماش نیاریب نی؟ بلندش کن نینشست نیچرا رو زم ــ
 یبازوها ریبود. به کمک فاطمه ز

؛ در  میعقب نشاند  یصندل یدر عقب را گشود و ارغوان را رو ی. مان میبرد نیماش کیو به نزد میرا گرفت ارغوان
 : دمیو به صورتش مال ختمیآب کف دستم ر  یبود. قدر زانیآو  رونیکه پاهاش به ب  یحال

 قربونت برم ؟ یخوب ــ

 : گفت  یعل  ریبه ام یخاص یبا نگران یرا تکان داد .هنوز قدرت تکلم نداشت .مان سرش

 ؟ یزیچ ی، شکالت یندار نیریش زیچ نیتو ماش ــ

 . آورد، به سمتم گرفت  رونیبه سرعت در جلو را گشود و از درون داشبورد چند شکالت ب یرعلیام

کلمه   کیداد و  یدهان ارغوان گذاشتم . فاطمه تمام وقت داشت بازوهاش را ماساژ م یرا برداشتم و تو یکی
را به طرف دهان  یشکالت بعد ده؛یگفت خودش هم اندازه او ترس  یبود و م دیسکوت ازش بع نیزد. ا یحرف نم

 : گفتم  یاو گرفتم . نگام کرد با لبخند

 . یبخور، تو هم فشارت افتاده رنگ به رو ندار ــ
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 : بالفاصله گفت یرعلیشکالت را در دهان نهاد .ام لیکمال م  با

 شیخاکستر یبه چشما طنتی! چشام بهش دوخته شد. باز ش یدی، نگو که تو نترس اهیور چشم سخودتم بخ ــ
 : بازگشته بود

 :کننده زد  رانیو یبه شکالت ندارم جناب ! لبخند یازین ــ

 تو دهانش یکیحرفا رو نداره ! زود خودش  نیشکالت که ا هیخانم ! حاال خوردن  ینبود که شما آرنولد ادمیاوه ،   ــ
 : بعد از گذاشتن شکالت تو دهان ، رو به من گفت یگرفت . مان  یرا به طرف مان یگذاشت و بعد

 میپشت سر شما بود قی! ما دق نیستی. قاعدتا شما مستثنا ن میدیخانم تنها ،همه امون ترس دیشما هم بخور ــ
 . که اون بچه ها ترقه انداختن طرفتون

شکالت برداشتم و به دهان بردم  کیانداخت.   یقلبم داشت مرا از پا م دیضربان شد یدرست بود. از طرف حرفش
 : به تماشام بپردازد و رو به او گفت نیاز ا  شتریاجازه نداد ب  یکرد . مان  یفیاخم ظر  یرعلی. ام

 ؟ یکرد  کاریبا بچه ها چ ــ

 : گفت  دهیچیدر هم پ یاخم ها  با

 : سرتق! با اعتراض گفتمتخس  یحقشون رو گذاشتم کف دستشون ، بچه ها ــ

 ؟ شونیزد ــ

 ! کتک حقشون بود  ــ

! زل زد به صورتم و  یکرد  یو متوجه اشتباهشون م یزد یباهاشون حرف م دی؟ با یچطور دلت اومد اونا روبزن ــ
 : گفت

 من گفتم زدمشون ؟ ــ

 : بهش چشم دوختم کالفه

 : داد هیتک نیزد به ماش یحقشونه کتک! پوزخند یتو خودت گفت ــ

 یبه باد کتک ؛ دوره ى دعواها رمیمردم رو نگ ینگفتم که زدمشون! اونقدر رحم و مروت دارم که بچه ها یول ــ
 :دمیاز حرص کش  یهم گذشته غزال ! نفس میابونیبچگونه خ

 :بند انگشت اش را نشانم داد کی ؟یکرد  کارشونیپس چ ــ

 ! تخت التی! خ یکیزیف هیکوچولو ادبشون کردم ، بدون تنب  هیفقط  ــ

 : به اعتراض گفت یمان

 ؟ نیبهتر ی! خانم افضل نیهست ضیبابا سرمون رفت ! مثال باال سر مر گهیبسه د ــ
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 : رفته گفت لیتحل یو با صدا دیبه سرش کش یدست ارغوان

 . بهترم ممنون ــ

 : باز گفت یرعلیام

تونن تنها برن خونه. نگام به  یخانم دارن نم نیکه ا  یبا حال نیرسونم . با ا ی،من شما رو م نیبهتره سوار ش ــ
اش کند   نیخواست هر طور شده مرا سوار ماش یداشت. م یهم دست بر نم تیوضع نی. در ادینگاش چسب

 :.ارغوان دستش را در هوا تکان دا

 ! ستین یازین ــ

 :رو به من گفت بعد

 . دنبالم ادیبنا بود ب ایارش  ــ

 : به سمتم گرفترا  فشیک

 . کجا مونده  نیزنگ بهش بزن بب هی ــ

 : به فاطمه کردم ینگاه می، ن دمیکش  یم رونیاش را ب  یکه گوش  یرا ازش گرفتم و در همان حال فیک

 ؟ یبهتر شد ــ

 : رنگ گرفته بود .پلک زد و گفت صورتش

 را به دست گرفتم و یاز بابتش راحت شد .گوش  المیهم حواله ام کرد. لبخند زدم و خ یبهترم خانم دکتر! چشمک ــ

 : به ارغوان گفتم رو

 رمزت؟ ــ

 : بهش چشم دوختم ی! خنده ام گرفت و با مهربانمونییسال آشنا ــ

به موهاش زد. شماره ى  یکالفه چنگ  یرعلیبا حظ بهمان نگاه کرد و ام یول معرفت ! او هم لبخند زد. مان یا  ــ
 : را گرفتم . بعد از دو بوق جواب داد ایارش

 جانم ارغوان ؟ ــ

 :گرفت  ینورام! صداش رنگ دلواپس ایسالم آقا ارش ــ

 افتاده ؟  یسالم نورا خانم اتفاق ــ

 مکث کردم و بعد گفتم ؟ یکم

 ! دنبال ارغوان نیایقرار بوده ب ایکه نه ، فقط گو  یاتفاق بد  ــ
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 یزیچ نیرسم .مطمئن هست یم گهید قهیدق 5تا  کهیدانشکده هستم ؛ تراف کینزد ابونی،خ امی یبله دارم م ــ
 . گم  یبراتون م نیارغوان حالش خوبه، اومد  نینشده ؟ ــ نگران نباش

 . رسونم یخودمو م عیسر ــ

 : را قطع کردم و به نگاه منتظر ارغوان گفتم ارتباط

 . رسه یکرده االن م  ریگ  کی، تو تراف هییباال ابونیخ ــ

 بود و نگاه پر ستادهیغضب ا  ریشد؛ مانند م دهیکش  یرعلی. نگام به سمت امدیکش  یراحت نفس

 :خشمش را تو چشمام فرو کرده بود از

که ارغوان   نیشون برسن ! قبل از ا یبه کار و زندگ ونی، آقا میاون ور منتظر باش  میبر یبلند ش یتون یارغوان م  ــ
 : به اعتراض گفت یبدهد، مان یپاسخ

 ی. نگران ننیحرکت بش یب گهید کمی شونی. بهتره ا میندار یو کار خاص میهست التی! ما هم تو تعط ستیالزم ن  ــ
حرکاتش  یبهش کردم و آشفتگ یقینسبت به ارغوان ، توجهم را به خودش جلب کرد. نگاه دق یمان یو نگاه ها

شد . با  داریاز دور پد  ایرنگ ارش اهیس نیماش نکهیحکم فرما شد، تا ا نمانیفرو برد. سکوت ب رتیمرا در ح شتریب
 : گفتم  یخوشحال

بازوش را گرفت و کمکش  ریکنه طفلک ! فاطمه ز  یُکپ م  نهیبب نطوریبلند شو، تو رو ا گهی! ارغوان د دیرس ایارش  ــ
 دیبه سمتمان دو ای. ارش دین رس، آنقدر بلند بود که به گوش همه ما  دیکش  یرعلیکه ام  یپوف بلند یکرد. صدا
 :گفت  یو با نگران

جا گرفت  ایبغل ارش یعقب رفت. ارغوان تو  یسپرد و قدم ای؟ فاطمه او را به دست ارش یشده ارغوان خوب یچ ــ
 . پاش ترقه انداختن ؛انقدر که جا خورد فشارش افتاد ری، بچه ها ز ستین ینگران یو من به جاش گفتم : ــ جا

 : در آغوشش فشرد و با محبت گفت شتریاورا ب  ایارش

 : گفت  یدکتر؟ ارغوان با لودگ می؟ بر یخوب یمطمئن ــ

 رامونشیباالخره پ ایچهار تا دکتر باال سرم بودن داداش نگران نباش ! خنده به لبانمان دعوت شد و نگاه ارش ــ
 ایکرد و دستش را به سمت ارش  یخودش را معرفزود  ی. مان دیرس ریسر به ز یو مان نیخشمگ یرعلیو به ام دیچرخ

 : دراز کرد

لبخند زد و دستش را به  ای. ارشیتهران یرعلیدوستم ام شونمی. ا یخانم افضل یهستم ، هم کالس یعباد  یمان ــ
 : تکان داد .ارغوان به حرف آمد و گفت یدراز کرد او با همان ژست باهاش دست داد و سر یرعلیطرف ام

 . فاطمه جون دمیدوست جد شونمی! ا یشناس ینورا رو که م ــ

کرد و بعد نگاه آشناش را به صورت من چسباند و بهم لبخند زد .   یبه رسم ادب با فاطمه سالم و احوالپرس ایارش
 یرعلیهمان لحظه به طرف ام میناخواسته به لبخندش پاسخ دادم و نگاه وحش
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رو  ایبود .ارش بیبود و دستهاش را مشت کرده بود. حاالتش برام عج گلگون  تی. صورتش از عصباندیکش  سرک
 : به آنها گفت

 : به تعارفش پاسخ داد یکه جبران کنم براتون . مان  یروز دیبه ام ن،یبه خواهرم کمک کرد نکهیممنون از ا ــ

اعتنا به او   یب ای. ارشدیطلب یرا به جنگ م ایاما صمم بکم فقط با نگاش ارش  یرعلیبود ! ام فهیوظ نیدار اریاخت  ــ
 رو کرد

 : من و گفت به

 ستنیخطرناکه و کم هم ن یلیخ ابونای.امشب خ متونیرسون ینورا خانم م نیایشما هم با ما ب ــ

 : او اضافه کرد  یدست بچه ها . ارغوان به حرف ها نیا  از

 . مونه برات یدلم بدجور م ینورا ، تنها بر ایب ــ

 : رو به فاطمه گفت ایداشتم که ارش دیرفتن و ماندن ترد انیم

 . خانم نیاریب فیشما هم تشر ــ

 : محجوبانه لبخند زد و گفت فاطمه

 . برم دیشده با رمید گهیرم . بچه ها من د یم یبا تاکس ستیدور ن نجایاز ا  ادیممنون از لطفتون ، خونه ما ز ــ

 : گوشم تکرار کرد  ریاز ز. ب دمشیو بوس دمیرا در آغوش کش او

 ! نره ادتیششم  ــ

 : حرص گفتم با

 ! منو تو دختر یکشت  ــ

 : و آهسته تر گفت دیخند

! ــ کم چرت چارهیب رهیم یبا ارغوان برو تا منفجر شه ! داره از حسودس م یشنو یمثل انبار باروته ! از من م اروی ــ
 طنتیافتاد و ش  یرعلیکرد و رفت . دوباره نگام به ام  یبگو فاطمه ، برو به سالمت ! با لبخند از جمع خداحافظ

 : ارغوان رفتم و گفتم  یبه سو گذارم؟سر به سرش ب یداشت کم یپوستم؛ چه اشکال ریز دیدو

 ایم را گرفت و لبخندى بزرگ به لبان ارشدست یشم . ارغوان با خوشحال یممنون م نیپس تا شرکت منو برسون ــ
 : . رو به آن دو گفتمدیبه وضوح دندانهاش را بهم ساب یرعلینگاهمان کرد و ام یبا موشکاف یدعوت شد. مان

 . مبارک شیشاپیاز امدادتون، سال نوتون هم پ  ونیممنون آقا ــ

 : با همان نگاه بهم لبخند زد یمان

 ! خوش بگذره خانم ها التیشما هم مبارک ، تعط یسال نو ــ
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 . رفتند نیباهاش دست داد. آن دو زودتر به سمت ماش ایبراش تکان داد و ارش یسر ارغوان

 : و قلبم را به تاالپ و تولوپ انداخت دیبه گوشم رس یرعلیام  ظیپر غ یسمتشان که صدا دمیچرخ

 من فقط برات سخته ؟ نیسوار شدن به ماش ــ

را در  یپر غضبش، غم یرقم صدا یکه عل  یرعلیبه چشمان ام میروش را برگرداند و من مستق یعقب ؛مان  برگشتم
 : شدم و گفتم رهیپس خود پنهان داشت ،خ

به خاطر داشته باش! به ناگاه  شهیهم نویشم !ا یتو نم دیممکنه آقا پسر ! من ص ریتو غ نیسوار شدن به ماش ــ
 میبمانم و خونسرد رهیبه او خ نیاز ا  شینتوانستم ب گریتر شد . د نیکرد و غم نگاش سنگهمه ى آن خشم فرو کش  

 . دمیود ایارش  نیو به سمت ماش دمیرا حفظ کنم . نگام را ازش دزد

ماتم  یتابم به او افتاد که با نگاه یلحظه چشمان ب نیرا به حرکت در آمد. در آخر نیزود سوار شدم . ماش یلیخ
 . کرد  یزده ما را بدرقه م

 : که در صورتش مشهود بود گفت  یو با دلواپس دیمتوقف کرد و به عقب چرخ ابانیرا کنار خ نیماش ایارش

لبخند  شیشلوغ و خطرناکه . به نگران ابونایچند روز آخر سال خ نی، ا نیرفت یکاش امروز زودتر به خونه م  یا  ــ
 : زدم

. ارغوان که بهتر شده بود و رنگ به  تونیه گذشت . مراقب خودم هستم ممنون از نگرانبود ک شبیاصل اش د  ــ
 : صورتش بازگشته بود ، نگام کرد و گفت

جوشه!  یو سرکه داره م ری؟ دلم مثل س یبه خونه بهم زنگ بزن یدیشه رس یمراقب باش نورا باشه ؟ م یلیخ ــ
 : شانه اش را با دست فشردم

 . شه یم رمیبرم د گهیشه .من د ینم میطور قی، نگران نباش رف هیعیطب نیا  یدیاالن ترس  ــ

 : و باز سفارش کرد مراقب خودم باشم ودر آخر افزود دیبوس یشد و صورتم را به گرم ادهیپ باهام

 . سال نوت مبارک ــ

خنده اش گرفت  میادآوری! با نمتیب یشه . ششم م یسردت م نیغارم ؛ برو تو ماش  اریتو هم مبارک  یسال نو ــ
 : نگام کرد نیشده بود، از آن سمت ماش ادهیکه پ  ایشد . ارش نیو با خنده سوار ماش

 . کنم  یبراتون آرزو م تیسال نو مبارک نورا خانم؛ سال خوب و پر از موفق ــ

 : نگاش کردم یقدر دان با

 . مبر  گهیشما هم مبارک باشه . با اجازه اتون د یممنونم ،سال نو ــ

 . خانم نییحتما بفرما ــ
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 نییرنگ افتاد که پا دیسف یایپرش نیلحظه نگام به ماش نیرفتم . در آخر ابانیخ یکنارش رد شدم و به آنسو  از
پشت فرمان نشسته بود و  یرعلیو نگام به جستجو پرداخت. ام ختیفرو ر نهیپارک شده بود. قلبم در س ابانیخ

کرده بود؟ با قدم   بمیلرزه افتاد . چرا تعق بهکردم و تمام تنم   یکنار دستش. از آن فاصله نگاهش را حس م  یمان
 یرعلیحرکت ام نیا  ریکه تمام مدت فکرم درگ  یسست به داخل شرکت رفتم و سوار آسانسور شدم. در حال ییها

 :با لبخند ازم استقبال کرد یبود. وارد شرکت که شدم بابا ول

 ! الم بابا جانس ــ

 : لبخند زدم و فکر او را به پس ذهنم راندم بهش

 ؟ ی،امروز چطور یسالم بابا ول ــ

 وقته یلی. خ لیفام دنیخوام برم شهرستان د یخوبم بابا جان ، امروز روز آخره ،فردا م ــ

 : قرار گرفتم و گفتم زمیسر نزدم ؛ دلتنگم بابا جان . پشت م بهشون

. به طرف آبدارخانه رفت و صداش  یش یدود و دم تهران راحت م نی. از ا یصفا کن بابا ول یحساب ،یبه سالمت ــ
 :دمیرا از دور شن

 روم را گشودم و جواب دادم ی؟ پرونده جلو یخور یم یتونه نفس بکشه .چا یآدم نم  نجایبابا! ا یگ  یراست م ــ

: 

 و پرسش ؟ یکین ــ

 . بابا ارمی یاالن برات م  ــ

 :گفت  یجد ییبا صدا یرا برداشتم ؛بهادر ی. گوشدیچیگوشم پ  یتلفن باز مانند ناقوس مرگ تو یصدا

 : به ساعت کردم و گفتم ی! نگاه یبر یخانم ،تا بتون یتموم کن دیپرونده رو امروز با ــ

وح وتنم را به جور ر کی. هر حالت اش به شدت آزاردهنده بود.و  دیدستگاه کوب یرا رو ی! گوش سییحتما ر ــ
 یمطلب نم نیتنها بودم و ا یرفته بود و من باز با بهادر ی. تا شب مشغول پرونده بودم . بابا ول دیکش  یصالبه م

هام شد  هیوارد ر گاری. به محض ورود دود سرفتمگذاشت تمرکز داشته باشم .باالخره تمامش کردم و به اتاقش 
 . زشیکنار م  ستادمیحرف و با فاصله ا ی.به سرفه افتادم و پرونده را جلوش گذاشتم . ب

 : گفت  ی.با لحن سرد ردیبگ یرادیکرد و نتوانست ازش ا  نگاش

 . خانم دیمرخص ــ

 : به سمت در اتاق رفتم که باز صداش بلند شد یتند به

 نیبدون من عاشق ا ی! ولیسرسخت و کله شق یلی! خیکم کن  کار  نهمهیاشاره از حجم ا  کیبا  یتونست یم ــ
 ! ی! سال نوت مبارک، خوش باش ارمی یاخالقتم و باالخره تو رو به زانو در م
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در  یکلمه ا  نکهی. دستام مشت شد و بدون ا دیچیتنم پ یتو سلول ها یبست و حس بد خیى وجودم  همه
چنگ زدم  زیم یرا از رو فمیشده را ترک کردم . بالفاصله ک نیاتاق نفر  م،آنیغازش بگو  هیصد من  یجواب حرف ها

مرد دو رو برم بود، قصد  یهر چ راشد. چ یاز توانم داشت خارج م  گرید ی. تحمل بهادر رونیو از شرکت زدم ب
 یم دادیدر دلم ب ختنیبه اشک ر لیتازه که به صورتم خورد، چشمام به سوزش افتاد . م یشکارم را داشت ؟ هوا

حس بد و طعم حقارت را  نیبود که ا بیمامور عذابم شده بود و عج یکرد و بغض تو گلوم نشسته بود. بهادر
 یفرق م یرعلیکردم؛ اما نگاه ام  یطور فکر م نیچوم دوستش داشتم ا دی. شاکرد  یبا حرفاش بهم القا نم یرعلیام

 . نداشت انیدر خود ع یزیچ یهرزگجز  یدر چشماش نبود . چشمان بهادر یکرد، هر چه بود هرزگ

 ی.مامان گل میبودم ، نشست دهیچ ماین یاریکه به   ینیهفت س یبود. دور سفره  لیشنبه شب سال تحو *****
رو دوش  فهیوظ نیبود که ا یبابا جانم قرآن به دست گرفت و برامان سوره ى ناس را زمزمه کرد. چند سال یبه جا

 یقت در سکوتیحق نیشد وا یپر نم چوقتیبابا جانم ه یخال یاو افتاده بود . جا

قرمز  یخودش غرق بود . نگام به ماه یکرد . هر کداممان تو حال و هوا  یم یحکم فرما بود ، بهمان دهن کج که
 تیافتاده بود .در دل به حالش دل سوزاندم . الاقل وضع  ریگ  ایگوشه ى دن  نیدرون تنگ کوچک افتاد؛ تک و تنها ا

 داشتم که براشان جان یزانیبهتر بود ؛عز یلیاو خمن از  

 یمثل معلم ها شده بود. تو حال خودم بودم که صدا ییدسته طال نکیافتاد؛ با آن ع  یدادم. نگام به مامان گل یم
 : گفت  جانیپر از ه ییبلند شد و صدا نچمانیا  14کوچک  ونیزیتوپ از تلو

 . یشمس یو نود چهارهجر صدیهزار و س کیآغاز سال   ــ

و بعد نوبت من شد. با محبت  دیرا بوس یو صورت مامان گل دیزود پر مایپخش شد. ن یبعد آهنگ شاد و
 رونیب یراگشود و از الش دو اسکناس دو هزار تومان یمیقد دیرفتم .او قرآن سف یو به سراغ مامان گل دمشیبوس

 : آورد و به سمت ما گرفت

! اسکناس را زیساعت عز نیبه حق ا نیداشته باش تیمبارک ، سال پر برکت و پر از موفق دتونیتبرکه مادر ! ع ــ
 بیمادر عج یشد . دعا یم یکرد ، در دلمان جشن و پابکوب  یکه دعامان م  ی. مامان گلمیو بهش لبخند زد میگرفت

 . دیچسب یبه تن آدم م

 . . جز بابا جانم که مدتها بود فرصت نداشتم سر خاکش بروم میبرو دارشیکه به د  میرا نداشت یکس

 ماه 6به بیدغدغه و خوش ، بعد از غر یخواب ب کیبابا جانم به خواب رفتم .  دارید دیبا ام شب

بود  نیدرس انبار شده داشتم اما حداقلش ا یداشت. هر چند کل ازین یطوالن ی. تن و روحم به استراحت یدوندگ
و  دارشدمیبودم . صبح سرحال و قبراق ب افتهیدو هفته نجات  یبرا یطوالن یودم و از رفت و آمدهاکه در خانه ب

باره گرفت و بغض به گلو م حمله  کیدلم به  میدی.سر خاک که رس میبه بهشت زهرا رفت مایو ن یهمرا مامان گل
 که همراهم آورده بودم ،  یى گالب شهیکرد . با ش

قبر نشست  یباال یبعد از گذشت چند سال حاال کدر شده بود، شستشو دادم .مامان گل رنگ را که دیقبر سف سنگ
 کنارم  مایخواند .ن یلب فاتحه م ریاشکش روان شد . ز  لیو طبق معمول س
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سنگ قبر گذاشت . با دو انگشت به سنگ ضربه زد و  یپخته بود، رو یمامان گل روزیکه د  ییو ظرف حلوا نشست
سال اش بود که بابا جانم رفت. درست  10فقط  مایلب زمزمه کرد . دلم براش آتش گرفت. ن ریسوره ى فاتحه را ز

 دارد، او با ما دو زن ازیپسر بچه به پدر ن کیکه   یوقت

کرد آن اشک ها را همان   یاش را م  یاما داداش جانم تمام سع  دیدرخش یمانده بود. برق اشک تو چشماش م تنها
 :شروع به صحبت کرد یجا نگه دارد . مامان گل

 یرفت نکهیو ما اونجا با ا یینجایساله تو ا 7مبارک !با امسال شد دتیاونجا ؟ع  یخوش ی! خوب لیسالم آقا جل ــ
دلمون رو  یها وهیو به چشم به بار نشستن م ی! کاش بود لیآقا جل  یگذاشت  ادگاریبرام به  یخوب یبچه ها یول
دونم که تو هم از  ی؛ م میکنم. ازشون راض  ینم و بهشون افتخار مک  یم فیجفتمون ک ی. من به جا یدید یم

 . ازشون  یو راض شونینیب یاونجا م

 نییسرش را پا مایخون به جگرمان کند. ن نیاز ا  شتریساکت شد. بغض نگذاشت ب یگل  مامان

گرفته بودم و به آنها   ی. من اما هم چنان اللمون ختیر یاشک از چشماش روى سنگ قبر م  ی. قطرها  انداخت
 دیبه نظرم رس شهیصورتش . لب خندانش امروز خندان تر از هم یکردم . نگام به اسمش افتاد و به نقاش  ینگاه م

 : . تو دلم گفتم

به  یا  گهیاز هر وقت د  شتری؛ االن ب یلبخندت ، دلم برات تنگ شده بابا ! کاش کنارمون بود ینورا به فدا یاله  ــ
 . میدار ازیت نو وجود تیحما

زد به پشت پلک هام و من هم چنان مصر بودم که آنها را در نهان  یم شتریکرد و اشک ن  یداشت خفه ام م بغض
وار را ، که  وانهیبغض د نیبتوانم ا دیخانه ى چشمام نگه دارم. بلند شدم و با ظرف حلوا ازشان دور شدم، تا شا

 . زد مهار کنم یبه گلوم چنگ م

 میبه رفتن داد . برعکس موقع آمدن هر سه سکوت کرده بود تیو فغان باالخره رضا هیگر  یبعد از ساعت یگل  مامان
با سخاوت خودش را در آسمان به رخمان  دیروز بهار، که خورش نیبود . برعکس اول یو ابر ریو حال و هوامان دلگ

 ی. گرچه خودم به شدت غم زده بودم اما با شوخمیکرد  یروز را در کنار هم سپر یو باق می. به خانه رفت دیکش  یم
 را از جلد ناراحتش مایهام توانستم ن

 . میباز گرداند یبکشم و مثل گذشته با کل کل هامان گل لبخند را به لبان مامان گل رونیب

********* 

 در درس هاش کمک کردم . باالخره مایهم به ن یکتاب و دفتر نشستم و گاه  یطول هفته پا تمام

و من بعد از خوردن ناهارشال و کاله کردم و به سمت دانشگاه رهسپار شدم . از اتوبوس  دیاز راه رس  نیفرورد ششم
 برام دست تکان داد. من هم ابانیخ یشدم ، فاطمه از آنسو ادهیکه پ

 :گفت  جانیآغوشم رها کرد و با ه  گذشتم . زود خودش را در  ابانیتکان دادم و از عرض خ یدست براش

کرد و با محبت گونه   تیچقدر دلم برات تنگ شده بود تحفه خانم ! شور و نشاط اش بهم سرا یسالم دختر! وا ــ
 : و گفتم دمیى تپل مپلش را بوس
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و دوباره  دیمدت خر زدم که ُمخم تاب برداشته! با صدا خند نیطور، واقعا بهتون عادت کردم . انقدر ا نیمنم هم ــ
 : بغلم کرد

 ! دونه یکجاش تاب برداشت خدا م  گهیبود قربونت برم ، حاال د لیتو که ُمخت تعط ــ

به  اریاخت  یسرمان ب ینیبوق ماش یشد . با صدا شترشیانداختم که موجب خنده ى ب  رونیرا به ضرب از بغلم ب او
کرد   یاشاره م  ینشسته بود و با ژست خاص ییو شش آلبالو ستیدو کیآن سمت برگشت . ارغوان پشت فرمان 

 :بغل کرد یکی یکی راجفتمان  اقیشد و با اشت ادهیپ میدیکه رس  نی. کنار ماشمیبه طرفش برو

و  پیخوش ت شهیبهش کردم . مثل هم یشده بود! نگاه زهیر هیشما دوتا ؟ دلم براتون  نیجونم ! کجا بود یا  ــ
 دهیپوش دیرنگ با شال همرنگش تنش بود و کفش و شلوار سف یکتان آب  یمانتو کی.  دیرس یبه نظر م کیش

 : بود

 ! نو مبارک نیخانم ! ماش رنیگ  یرو م پایخو ش ت ــ

 : کرد و با خنده گفت  نیبه ماش ینگاه

التماس واسه امروز قرض   یبخره ،بعد کل نیحق نداره ماش یسالگ ستیمال مامانمه، تو خونه ما دختر قبل ب ــ
 ! صفا رفقا میرفتم با هم براش گ

 :دلرباتر شده بود با ذوق گفت شهیچادرش ،از هم ریکرم رنگ ز  یکه با آن شال گلدار و مانتو  فاطمه

 ! بچه ها رمیم یم جانی، دست مامانت درد نکنه . چه بشه امروز! من دارم از ه یخوب کرد ــ

من جلو نشستم و فاطمه در عقب را گشود. کمربندم را .  میشد نیو بعد سوار ماش میو ارغوان به خنده افتاد من
دانشکده  یبه من که همان مانتو ییاش را به چشم زد و با نگاه گذرا  یدود نکیگفتم. ارغوان ع  یبستم و بسم اله

 : به تن داشتم ، گفت یصورت یروسر کیرا به همراه 

 : و من جواب دادم دیفاطمه خند ؟یخون یاشهد تو م  یدار ــ

 تو دهنم ! تو رو خدا ادی یکه زن راننده اش باشه نشدم ؛ دلم داره م  ینی! تا حاال سوار ماشــآره

 :را به حرکت در آورد نی؟ ماش شاالیا  یکه دار  نامهیگواه

 .پارسال گرفتم نی، هم وونهیاره د  ــ

 بر آورده نشده دارما ؟ یآرزو  یبهت اعتماد کنم ؟ من کل یعنی ــ

 :کرد  شتریم زد و سرعت اش را ببه یغره ا  چشم

 !یدم تا حظ کن یمسخره ! حاال بهت دست فرمونم رو نشون م ــ

 : جلو جا گرفت و گفت یدو صندل انیم فاطمه
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جلو نگاش کرد و با  نهییارغوان از آ  م؟یخانم شد یشگاهیما موش آزما ای یاصال از پارسال پشت فرمون نشست  ــ
 : گفت  یاوقات تلخ

 ! که  نیندار اقتیشما دو ساعت به مامانم التماس کردم . ل ی، منو بگو واسه راحت نایحاال بب ــ

که فاطمه   یشاپ یو سالم ما را به کاف حی. الحق که دست فرمانش خوب بود و صح میو فاطمه به خنده افتاد من
 : دمیکش  یرا پارک کرد نفس بلند نیکه ماش  نیدر نظر داشت، رساند .هم

شدم  ادهیو ارغوان به سمتم حمله ور شد اما من زود پ دیرو شکر هنوز زنده ام ! فاطمه بلند خند، خدا شیآخ  ــ
 .افتینجات  گرید یکبود  کیو بازوم از  دیو دستش بهم نرس

 و دیشاپ سف ی.دکور کاف میرنگ نشست دیکوتاه سف  یها زیپشت م یو گوشه ا میشاپ شد یکاف  وارد

 : به اطراف کردم و رو به فاطمه گفتم ینشست . نگاه یبه دل م اریبود که بس یمشک

 :به گارسون کرد و گفت ی. فاطمه اشاره ا ستین یچرا انقدر خلوته ؟جز ما کس ــ

 ! میموند نوای!همه هجوم بردن شمال ، فقط ما سه تا ب زمیاز سکنه است عز  یخال بایتهران تقر نکهیا  یبرا ــ

 :با خنده ادامه داد ارغوان

تهران  دیاومده و با  شی. بابام اعالم کرد که تو کارخونه مشکل پمیجا بر جینشد ه دی! امسال عیراست گفت ــ
 . میبمون

دلم پوزخند زدم. در عوض  یافکندم و تو  یبود، نظر ستادهیسرمان ا یقبول سفارش باال یکه برا  یمرد جوان به
. فاطمه با توافق  میبود که همان جا هم نرفته بود ید سالبود؛ حاال چن میمسافرت ما تا شاه عبدالعظ نیاش بزرگتر

 :سفارش داد و گفت یا  وهیم یما بستن

بار از  هیکه در سال فقط   نیبخور نیدوسدار یهر چ نیبعدش قهوه ؛امروز شما مهمون من میبخور یفعال بستن ــ
 ! شه یخبرا م نیا

 : گفت  طنتیبا ش ارغوان

 ؟ خواستگار اومده ؟ هی؟خبر یشده دست و دلباز شد یچ ــ

 : کرد  زانیلب و لوچه اش را آو فاطمه

 خدا خرج خورد و خوراکتون رو بده ؟ یمحض رضا یکیشانسا ندارم خواهر جون! حاال بده  نیمن از ا ـ

 : دمیقرار گرفته بود را به سمت خودم کش میکه جلو  یبستن

 ی! ارغوان با خنده به بستنمیش یشه که بدبخت م مونیکنه پشنه واال ! ارغوان فقط بخور و حرف اضافه نزن ،ن ــ
 :رفت سهیاش ناخنک زد. فاطمه از خنده ر

 ! شم ینم مونمیپش م،یبچه ها امروز رو ُمد خوب نینترس ــ
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 : مقدمه گفت یها که تمام شد ب یبستن

 برازنده است . خدا براتون نگهش داره؛ خوش بحالت من یلیخ یبرادر یارغوان داداشت جا  ــ

بهم  ی. ارغوان نگاه معنادارمیبرادر بزرگتر از خودم داشته باشم اما ما فقط سه تا خواهر هیآردو داشتم   شهیهم
 : گفت  یکرد که مرا به خنده انداخت . با لحن کشدار

 : به چهره نشاند یکنم ؟ فاطمه اخم  متونیکنم تقد  چشیکادو پ  یخوا ینظر لطفته خواهر ! م ــ

 باال انداخت و رو به من گفت ؟ یی! ارغوان ابرویبرادر ینباش ، خوبه گفتم جا هیجن یب ــ

 ! کنم  مشیبرادر نداشته ات خواستم تقد یگفتم ؟جا  نویا  ریمگه من غ ــ

 : خنده ریچشماش را درشت کرد و من زدم ز فاطمه

و مونسه آدمه . هر  سیخواست .خواهر ان یخواهر م هیدلم  مایعالوه بر ن  شهیهمخوش بحال تو فاطمه ، من  ــ
 ! طمع کاره گه،ید زادهیآدم  یجفتشون رو پر کرده ول یبرام جا مایچند ن

 : نگاه کرد و گفت یبهم چپک ارغوان

را جا  مینبود ! نگاش دوزار یخال شمیکدوم پ  چیه یبرادر و جا هیخواهر دارم  هیفکر کردم  شهیاما من هم  ــ
 داده ام. فاطمه باز به خنده افتاد و من دست یبزرگ یچه سوت دمیانداخت و فهم

 : گفتم  انهیصلح جو یگردن ارغوان انداختم و با لحن  در

غضبناک   یو با نگاه دیکش  رونیارغوان! خودش را از بغلم ب  یتو بود آبج دنیگفتم! منظورم قبل د  یمن چ یوا ــ
 : شد. رو به فاطمه گفتم رهیخبهم 

آمد .   یبه جون هم! از خنده سرخ شده بود و نفس اش بابا نم یانداز  یخدا لعنتت کنه دختر !همش ما رو م ــ
 :گفت  دهیبر دهیبر

 ! تو ِگل یمون یوسط مثل خر م ید یول م زیچ هیبا جعبه  هویبه من چه؟ خودت مراقب حرف زدنت باش ،  ــ

 ! ستایبد ن یافسار دهنت رو بکش  کمیتو دختر!  یچه پررو شد ــ

روشن بود، به کنارمان آمد .  شیشمع رو کیکوچولو که   کیک  کیهنگام گارسن با  نیباال انداخت و در هم ابرو
 . را مقابل فاطمه گذاشت و رفت کیمن و ارغوان ک رتیدر بهت و ح

 : کرد و با خنده گفت  یباز ما نگاه ی. به دهان ها دیدرخش یم یفاطمه از خوشحال صورت

 : ! امروز تولدمه! ارغوان به سرعت عکس العمل نشان دادزیسورپرا ــ

 یو دستاش را گذاشت رو دیرا به سمت خود کش کیفاطمه ک وونه؟ید یبهمون نگفت یچیواقعا؟ پس چرا ه ــ
 :زیم

 : داد! با بهت گفتم فیک  یلیخ شیی؛ خدا نمیزده اتون رو بب رتیح یها افهیخواستم ق یم ــ
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 :دی! ارغوان خند نیشتی، نه تو ما رو ان میکرد  یم زیتو رو سورپرا دیما با ــ

 : گفت  دیق یباال انداخت و ب یبوده ! فاطمه شانه ا نیتا بوده هم ایگه! قانون دن  یراست م ــ

هم بکنم که کردم ؛  رتونیو غافلگخواست روز تولدم کنار شماها باشم  یشه. دلم م یمن قانون مانون سرم نم ــ
 . دلم آب شد شمع رو فوت کنم نیتولد بگ کیتبر هی یباز پرس یحاال به جا

 نعمت بود ؛ اخالق متفاوتش به آدم شور و نشاط هی. فاطمه برام  میشور و حالش لبخند زد به

 : . به سمت اش خم شدم و گفتم دیبخش یم یزندگ

بگم! به خنده افتاد . ارغوان با  کی! منم هر سال تولدت رو بهت تبر یاله  یله بشسا 120،  قیتولدت مبارک رف ــ
 : آرنج به بازوم زد و گفت

 ؟ یمنو فراموش نکرد ــ

بسنده نکرد و از جاش بلند شد؛ صورت فاطمه را با محبت  یلفظ کی! ارغوان به تبرمیبگ کیبله با ارغوان بهت تبر ــ
 :دیبوس

گفت . من   یشه! راست م یکادو نم  ی. تولد که ب میگرفت  یبرات کادو م یگفت  یکاش م  یا  زم،یتولد مبارک عز ــ
 : هم اضافه کردم

 !کادوت طلبت  ــ

 :نشست و فاطمه بهمان نظر دوخت ارغوان

 یای،برام دن نیرفتیکه شما دو تا منو تو جمعتون پذ  نیندارم . هم احیمن به کادو احت نیباور کن ــ

تولدم  نیاول  نیخودم نگه تون دارم . ا شیخوام تا آخر عمرم پ یدوس دارم و م یلیداره ! هر دوتون رو خ ارزش
کادو و تمام   هیو  کیتبر هی. هر سال رنیگ  یدخترا تولد نم یبرا گهید فیبا دوستامه؛ تو خونه ى ما بعد جشن تکل

 . شمع فوت کنم وداشته باشم  کی؛ دلم خواست امسال با شما ها بعد سالها ک

 : ابراز احساسات کرد و گفت  ارغوان

 : خواهر! بهش نگاه کردم و با لبخند گفتم یمن قربون دلت برم . خوب کرد یاله  ــ

 ! یما هست یشگیهم یدوستا ستیبدون تو هم تا آخرش تو ل نویکارت حرف نداشت ، ا  ــ

. فاطمه شاد بود؛ میآهنگ تولدت مبارک خواندو آهسته   میرا بست و شع را فوت کرد . براش دست زد چشماش
 کننده  یراض اریما هم بس یبرا نیبرد و ا یبه شدت داشت از لحظه هاش لذت م

 بهمان مزه داد .ارغوان بلند شد یحساب یشکالت کی. گارسن برامان قهوه آورد که با آن ک بود

 :گفت  و
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کنه! به من اشاره کرد و حرص ام را در آورد . براش چشم   ین مننه ما عزم رفت نیددر دودور؛ االن ا کمی میبر گهید ــ
 : نازک کردم و گفتم یپشت

 : جمالم رو ؟ فاطمه با خنده گفت ینیب ینم یننه هاست ؟ کور هی! من کجام شب یننه خودت ــ

 ! بر و رو هزار تا کشته و مرده داره نیارغوان ! دختره با ا  گهیگه د  یراست م ــ

 : بهش کردم و گفتم یبامزه ا اخم

 ! کش  شیپ شیشون رو برام رو کن باق یکیکوشن پس؟ تو   ــ

 : گفت  انهی. فاطمه موذمیشاپ خارج شد یخنده از کاف با

 جلو نشستم و گفتم یصندل ی! رو ختهیدور و برت ر ینیب یم یخواهر! چشمات رو باز کن یکن  یم ریتو هپروت س ــ

: 

 ! دختر الیخ ی، ب ایکن  یم ییمنو هوا یدار ــ

 : بهم گفت یرا به حرکت در آورد و با نگاه نیماش ارغوان

 : گفت  یشناسم ؛ نام ببرم ؟ فاطمه با لودگ یچند تاش رو خود من م ــ

 ! خانم دینام ببر ــ

بود و  یگری. تهران خلوت تر از هر زمان د میدر شهر پرداخت یاز ته دل ، به ماشبن سوار  یها و خنده ها یشوخ با
 : را متوقف کرد و گفت نینداشت . ارغوان باالخره ماش ییمعنا گرید کیتراف

و از پشت گردن ارغوان را گرفت وصورتش  دیکش  غی! فاطمه جمیکن  فیک  یحساب میمن و نورا ، بر یاز کادو  نمیا  ــ
 : دیرا بوس

 !آخه  یچقدر ماه سوار نشده بودم. تو نیوقت بود تله کاب یلیمن عاشقتم دختر ! خ یعنی ــ

 . رفتم یبارم بود که به آنجا م نیما را به بام تهران آورده بود . دروغ چرا ، اول ارغوان

 . را هم حفظ کند شیایکرد که حجب و ح  یو تمام تالشش را م دیخند یگفت وم  یزده م جانیه فاطمه

کرد اما   تیبچه ها به من هم سرا جانیتجربه ام بود؛ به تبع ه نی. اول میشد نیگرفت و سوار تله کاب  طیبل ارغوان
 م،یدیبود. به آنور کوه که رس ینیریحس و حال را بروز دهم. تجربه جالب و ش نیاز حد ا  شیغرورم اجازه نداد که ب

 : و گفت دیکش  یقی. فاطمه نفس عم مینشست یمکتین یو رو میشد ادهیپ

 . هوا انقدر خوب باشه شهی! کاش هم یخوب یچه هوا یوا ــ

 : بود، باز کرد و بهمان تعارف کرد دهیبسته ى تخمه را که سر راه خر ارغوان

 تخمه برداشت یبکش! فاطمه مشت قینفس عم یتون یشه ، تا م یدوباره تهران پر از دود و دم م گهیچند روز د ــ

: 
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برام . خاطره  هیآخر خوش  گهید نجایبهم امروز خوش گذشت بچه ها ! اومدن به ا یلیدستت درد نکنه ارغوان ، خ ــ
هر سه مان نشست . بعد از چند لحظه  یو گرم رو لبا نیریش یمونه! تبسم یتو ذهنم م شهیهم میتولد نوزده سالگ

 :سکوت فاطمه به ناگاه گفت

 ! هیک  نیبکن نیتون یکه فکرشم نم  دمیرو د یکیبچه ها  ــ

 :نگاه کرد ستینگر یکه او م  یبه سمت ارغوان

 ؟ میشناس ی؟ ما م یک  ــ

 : گفت  خندینگاهش را به من دوخت و با ل فاطمه

 !چه جور هم ــ

 : پلک زد ؟ید یم لمیو لبخند ژکوند تحو یشناسمش که به من زل زد یمن م ــ

 ! خودته یاز آشناها  اروی، اصال  ــآره

 : زد و گفت یتکان شد ، که بشکن نیخورد و انگار فاطمه متوجه ا یتکان نهیدلم در س ارو،یگفت   یوقت

 ! خودشه ،یدرست حدس زد ــ

 : زده و سرگشته بهش چشم دوخته بودم . ارغوان معترض گفت رتیح

 : گفت  انهیرو درست حدس زد؟ فاطمه موذ یچ ینگفت ! چ یزیکه چ  نیــا

و  دیزنم ! ارغوان به سمتم چرخ یحرف م یدونه من از ک یرا که خوب مرنگ رخساره خبر دهد از سر درون ! نو ــ
 : ام با تعجب گفت  افهیق دنیباد

 : من جواب داد یهست مگه ؟ فاطمه جا ی؟ ک دهیچرا رنگت پر ــ

 ! جناب پر مدعا ــ

 : گفت  یو بعد با بهت و نا باور ستیو به اطراف نگر دیبه سرعت گردن کش ارغوان

 نهیاز حضور نابهنگامش قلبم در س  یدرونم چند برابر شد. از طرف یکنه؟ استرس و هول وال  یکار م  یچ نجایا  نیا  ــ
 آن چهره ى جذاب و آفتاب سوخته بودم .زبانم بند  داریبه شدت دلتنگ د یگریبه طپش افتاده بود و از طرف د

 : گفت  یجد یدادم .فاطمه با صورت یآن دو گوش م  یبود و فقط به حدس و گمان ها آمده

خودشو بهمون رسوند و گفت که درست پشت سر ما  عیسر یلیخ یارغوان، مان  یپا ریاون روز که ترقه افتاد ز  ــ
 بوده درسته ؟

 : کرد و ادامه داد  یحرکت سر پاسخ مثبت دادم . فاطمه فکر با

 گفتم ؟  یم یهمون لحظه من داشتم چ ــ
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 :گفت  یندبل یبا صدا ارغوان

 بمیتا شرکت تعق یرعلی! آه از نهادم بر آمد .همان روز بود که ام یکرد  یم یادآوریبهمون قرار امروز رو  یتو داشت ــ
 کرده بود و اگر آن روز او را

 دل سرکشم نهایکردم . با تمام ا  ی، از عمد باور نم نجایهرگز حضور امروزش را ا دمید ینم

 : و گفتم دیخواست . سرم چرخ یم اریرخ  دارید یا  لحظه

 : و گفت افتیو او را  ستیجلب توجه کند، به آن سمت نگر نکهیکجاست؟ ارغوان بدون ا  ــ

آدرس   شتریبه ب یازی. ن دهیدست سف کیزده و لباسش  یدود نکی، ع ستادهیدرست پشت او پشمک فروشه وا ــ
 ام شروع به  هچار یبودم و دل ب دهیدادن نبود ، همان نگاه اول او را د

خواستم بداند که او را  یکرده بود . زود نگام را از او برداشتم ،تا مبادا متوجه نگاهم شود. نم  یسمفون نواختن
 :لرز داشت گفتم یکه کم  ییباهاش را گرفتم. با صدا ییارویهر گونه رو یو جلو میا  دهید

 : کرده است، گفت  یتح که انگار کشف بزرگفا یا  افهیکرده؟ فاطمه با ق  بمونیتعق یعنیواقعا خودشه !  ــ

فاطمه  یبدجور خاطرخواهت شده خواهر! حرف ها اروی نیکنه! ا  یمن هرگز اشتباه نم یسیشک نکن ! شمه پل ــ
 : کردم و گفتم  یشد . اخم یدلم م یقرار یباعث ب

. اصال حوصله ى کل کل باهاش رو ندارم. ارغوان موافقت کرد  یطرف نیا  ادین ن،یبچه ها تو رو خدا نگاش نکن ــ
 : و گفت

 ! زده بشیراحت ، فعال که غ التیخ ــ

 :سر جنباند و اضافه کرد فاطمه

انداختم . نبود ،رفته بود .هم   یو باز به اطراف نظر دمیکش  یبه آسودگ ی. نفس نمشیب یفکر کنم رفت ؛ منم نم ــ
 دلم گرفته بود و هم

مدتها بود که دست و پام را بسته بود و روز به  ضمیدوباره اش به وجد آمده بودم . احساسات ضد و نق دنید از
 : بهم نگاه کرد. جا خوردم و گفتم یبرد. ارغوان با حالت خاص یمرا در خود فرو م شتریو ب شتریزود ب

 ؟یکن  ینگام م ینجوریچرا ا ــ

 یول اد،ی یخوشم نم چیپسره ه نیبگم و از ا نویاصال دوسندارم ا  نکهیبا اکنم!   یفاطمه فکر م یدارم به حرفا ــ
خودشم نشون نده؟ نگاش به صورتم  یدنبالمون کنه و حت نجایداره تا ا یلیگه ! چه دل  یهم نم راهیفاطمه پر ب

 : بود . فاطمه گفت دهیچسب

خواد قبولش  یکرده اما نم  دایکاسه اشه، من شک ندارم که بهت عالقه پ  مین ریکاسه ز  هی اروی نیمنم موافقم ! ا ــ
 ! دمیرس نیقیهم دو به شک بودم با حرکت امروزش به  یکنه ! اگه کم
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که آن لحظه ى پر   یلحن نیباال انداختم و با خونسردتر یکرد . شانه ا  یم ریهم چنان ، اندر احواالت من س ارغوان
 : آمد گفتم  یآشوب ازم بر م

رن گردش  ی،مردم م التهیبوده. تعط نجایاونم ا  یتصادف دیمن ! شا یخواهرا نیکن  یشلوغ اش م نیدار خودیب ــ
تونم به  ی! م دهیبع یرعلینشون بده، از ام یخود هی ادیکه ن  نی؛ ا ومدیسراغمون هم ن یکه حت  نیدی. د حیو تفر

 که من شناختم  یرعلی! وگرنه ام دهیما رو ند یجرات بگم حت

 ! بارم نکنه یزیچ یمتلک هیجلو و  ادیبهونه ن هینداشت به  امکان

نداشتم اما خوب  مانیقلبا به حرفام ا نکهیکردن حرف هام بودند. با ا  نیشد. مشغول سبک سنگ یطوالن سکوتشان
 : که انگارمجاب شده باشد گفت  یا  افهیانداختم . ارغوان با ق  دیآنها را به ترد

 ! بگم یچ گهیدونم د ی، واقعا نم هیمنطق نمیا  ــ

 : کرد  یتزش پافشار یاما هم چنان رو  فاطمه

 ! کنه  یرو مشخص م زیهمه چ ندهیاحتماله! آ  هی نیا  ــ

 . دیفهم یلباش نشست . انگار که فاطمه از چشمام حال درونم را م یرو یتو نگاش حل شد و لبخند معنادار نگام

**** 

کارش   لیو تحل هیبه تجز لمیتعط ینرفت ؛ تمام روزها ادمیاز   یرعلیهم گذشت و حضور ام گرید یروز و روزها آن
 تق و تلق بود .صبح با شهیهم التیگذشت . روز اول دانشکده بعد از تعط

 یروزها دیبهم ام دیجان خورش یب یبود و گرما یدانشکده رهسپار شدم. هوا بهار یاز خانه خارج و به سو  ماین
. به شدت  دیکوب  یهاش م وارهیبه د یکرد و خودش را مانند گنجشک  یم یقرار یب نهیداد . دلم در س یگرم را م

 میزندگ ریواگ ریکردم . در هاگ  یم سرزنشکه داشتم خودم را   یحس نیبودم و از ا یدلتنگ آن چشمان خاکستر
بود که شده بود و  یکار  یکرد ؛ ول  یم ینیسنگ فمینح یدلم و شانه ها یبود ،که رو یقلم مانند بار اضاف کی نیا

 میهام تسل یثمر مانده بود ؛ حاال با تمام گرفتار  یکردنش ب  رونیب یاجازه به قلبم پا نهاده بود و تالشم برا  یعشق ب
حس و حال  نیا  یبرا یا  ندهیآ  چیکه ه  یکردم . در حال  یم یعشق پر شور شده بودم و در سکوت خود خور  نیا

 اینگذشته بودم که نگام به ارغوان افتاد ؛ارش ابانیدر ذهنم نداشتم . هنوز از عرض خ زیشورانگ

 رنگم دیسف ی. به سرعت قدم هام افزودم ؛ کتاندندیکش  یانتظار مرا م  ایبود و گو ستادهیا  کنارش

 رنگش کدر شده بود و چند جاش پوسته داده بود ؛ در دل شروع کردم به حساب و کتاب حاال

 زدم یاحواالت دست و پا م  نیخودم بخرم . در هم یبرا یینو یتوانم کتان یچه وقت م کهنیا  و

مهابا خود را در آغوشم  ینتوانست احساسات اش را پنهان کند و ب شهی. ارغوان مثل همدمیباالخره به آنها رس تا
 دنیاز د  شهیکرد. هم  ینظاره مما را  یبا نگاه مشتاق ای. ارش میکرد  یو با هم احوالپرس دمیانداخت. او را بوس

 ؛ پاسخم دادمکرد. بهش سالم   یم نمانیآمد و تحس  یما به وجد م تیمیصم

 : داد یبا مهربان را
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 چطور بود؟ التی؟ تعط نیسالم نورا خانم خوب ــ

تو اتاقم مشغول درس و مشق بودم !  کسرهیرو  شیروزش که با بچه ها گذشت ، باق هیخوبم ممنون ، واال جز  ــ
 : لحن طنز آلودم موجب خنده شان شد

به شما شاگرد درس خون !عوضش ارغوان فقط در حال رفت و آمد به خونه ى اقوام و دوستان بود!  نیآفر  ــ
 : ارغوان ماند . ارغوان حق به جانب گفت  یرو زینگاش سرزنش آم

رفتم و درس هام رو هم خوندم!  شیبرنامه ى خودم پ یداش ! من از روخان دا یساعت باهام نبود 24شما که  ــ
 یرو به رخم م میهمکالس یو دار یآن حس کردم کالس اول هستم و شما هم بابام  هی یکن  یکه نگام م  ینجوریا

 : گفتم  دهبه جلد و ولز او لبخند زد و من دستش را گرفتم و با خن ای! ارشیکش

ابرو باال داد و ارغوان با همان اخم رو بهم   ای! ارش یشما چقدر زرنگ و منظم میدون یحاال حرص نخور ، ما م ــ
 : گفت

 گهیکن ، د  یخواد خر خون ی! در ضمن شما هر چقدر دلت میرو بکن میتو طرفدار نکهیمگه ا ــ

 ! خواهر من یداره همه جا جارش بزن یلزوم چه

 رفت گفت یم نشیکه به سمت ماش  یهم باهام همراه شد و در حال ای. ارش رمیخنده ام را بگ ینتوانستم جلو گرید

: 

 ! نزد ناکارمون کنه تیما از زور حرص و عصبان کهیکوچ  یآبج  نی، تا ا نیبه کالستون برس نیبر ــ

 : دست تکان دادم ارغوان رو بهش گفت براش

 : را گشود نیدر ماش ایبه کارت نداشته باشم! ارش یتا منم کار اریحرصم رو در ن ــ

 ! کنه  ینمرات آخر ترم مشخص م نوی! البته ا یهم درس خون یلیشدم ، شما خ میخوب ! من تسل یلیخ ــ

 زد و با یرا به حرکت در آورد. بوق نیجوش و خروش ارغوان ماش انیبهم زد و در م یچشمک

آمد . دستش   یخونش در نم یزد یکرد و رفت . من ماندم و ارغوان که کاردش م  یدادن سرش خداحافظ تکان
 دادم و به حالت دو ازش دور شدم . دنبالم آمد و باخنده گفت یجا خال یبلند شد و به سمت بازوم رفت که با زرنگ

: 

 : لبام مهمان بود. برگشتم سمتش ی؟ خنده رو ید یم یچه زرنگ شده واسه من ، حاال جا خال ــ

 ! یکشمحاله بذارم مثل گربه بهم پنجول ب گهید ــ

 : وار گفت دیتهد یو با لحن دیرس بهم

شاگرد اول  ستنی، همه که مثل تو نابغه ن ایکن  ینیریخود ش ایارش  شیپ نمینب گهیکشم ! د  یالزم باشه پنجولم م  ــ
 ر؛یبگ ادیتو رو بزنن تو سرم که از نورا  دیتو خونمون با یتو شدم ، ه قیکردم رف  یچه گناه چارهیبشن ! من ب
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 ی. با ناباورریبگ ادیازش   کمی! نبلهیاله و بله و ج  نیبگه نورا رو ب  یم امی یرم راست م یکه چپ م  ایشبخصوص ار 
 :داد یرا نشان نم یزیچ چیاش ه  افهیو بهش چشم دوختم . ق ستادمیا

 :بهم زد و حالتش را حفظ کرد ی؟ چشم غره ا یذار یسر به سرم م ای،  یگ  یرو م نایا  یجد یواقعا دار ــ

 کنم باهات ؟  یکه شوخ  ادی یم نیام به ا  افهیاالن به نظرت ق  ــ

 که  ی. با گذشت لحظات میکه بهش بگو  دیرس یبه ذهنم نم زیچ چیبهش نگاه کردم ؛ ه مستاصل

 که از خنده صورتش  یکرد؛ به حد  دنیمقدمه شروع به خند ی، ب ستینگر یبهم م مصرانه

 : مقنعه فرو کردم و با اخم گفتم یموهام را تو یشد. با کالفگ گلگون

 ارغوان ؟  یمنو سر کار گذاشت یچه مرگت شده امروز ، دار ــ

 : خنده گفت انیم

 ! دوستش دارم یلیخ یول دمیکم د  یلیات رو خ  افهیق نیبده ! ا رتیچقدر روحم تازه شد دختر، خدا خ یوا ــ

 : گفتم  یظاهر تیسمتش هجوم بردم و با عصبان به

 ؟ یخند یبه من م یو هر هر، دو ساعته دارمرض  ــ

 : شکمش یزد ، دستش را گذاشت رو یکه نفس نفس م  یو در حال دیعقب کش  یرا کم خودش

 . بودم دهینخند یجور نیوقت بود ا یلیدلم درد گرفت نورا ، خ یوا ــ

به گردنم حق  یلیى شاد و سرخ از خنده اش حرصم را خواباند و باعث شد بهش لبخند بزنم . ارغوان خ افهیق
 : لبخندم دستم را گرفت و گفت دنیداشت و بابت دروغ هام حاال حاال ها بهش بدهکار بودم . با د

به طرف کالس؛  میقدم برداشت تر و گرم تر شد . در کنار هم قیدوستم ، عاشقتم به خدا! لبخندم عم یدونه ا هی ــ
 میوارد راهرو نشده بود

 : کرد  خودیمرا از خود ب یزیسحر انگ یصدا که

 ! اهیدائم به خنده چشم س ــ

خودم نبود. نگام که با نگاش ادغام  اریبود و حرکاتم به اخت شیرو دنیتاب د ی. دلم ب دمیچرخ شیاراده به سو  یب
بود که مفهومشان را  یی. نگاش پر از حرف ها میحرف بهم چشم دوخته بود یآرام گرفت . ب  نهیشد و قلبم در س

سالم  یرا ازم ربوده بود . صدا اریداشت که اخت یبتکرد؛ اما آنچنان قدرت و صال  یکالفه ام م  نیو ا دمیفهم ینم
باالخره مرا به خود آورد و توانستم قفل آن نگاه را بشکنم . ارغوان زودتر از من به سالمش پاسخ داد و من  یمان

 : رمق گفتم یب

 خوش گذشت ؟ التی! ــ حالتون چطوره خانم ها؟ تعط یعباد  یسالم آقا ــ

 : پاسخ داد ارغوان
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 : دیو بعد پرس ستیبه دقت او را نگر یبود . مان یخوب التیبله ممنون تعط ــ

باال  ی. ارغوان شانه انیحال بود یو ب دهیرنگ پر یلی؟ اون روز خ ومدین شیکه براتون بعد اون روز پ  یمشکل ــ
 : انداخت

 ریبه موهاش زد و مس یو چنگ دیکش  ینفس راحت یکه قبراق و سرحالم ! مشکل زود رفع شد. مان  نینیب یم ــ
 یرعلینگاش را عوض کرد . من و ام

نگاه را حس کرد  ینیسنگ نی.ا میستینگر یممان بهش م میو ناخداگاه با نگاه مستق مینظر داشت ریدقت او را ز هب
 : و بهمان نظر دوخت

 ؟ نیشده ، چرا به من زل زد یطور ــ

 

 : اوردیطاقت ن یرعلیشدم . سکوتم ادامه داشت ؛ ام قیو به حاالتش دق دیابروم باال پر  کی

 دونم ؟ یجان ! حاال غزال رو نم یکردم مان  یمن که داشتم از اظهار فضل شما استفاده م ــ

 : دمیبرداشتم و با غضب به او توپ یرفتار مان زیکه دست از آنال  ینام در آورد ، به طور نیرا با بردن ا حرصم

 : گفت و اضافه کرد  ینه محکم ؟یاسم بردار  نیدست از گفتن ا یخوا ینم ــ

 ! تونم به اسم صدات کنم یکه شکارت کنم ! اون موقع م  نی! مگه ا یتو برام تا ابد غزال ــ

 : شدم رهیمشت شد و بهش خ دستام

 ! کنه  یاسمم از دهان تو حالم رو بد م  دنی، چون شن یاریهمون بهتر که اسمم رو به زبون ن ــ

 و یطوفان یشد و با چشمان دهیکش  رونیبود، چون باالخره از جلد خونسردش ب یام کار  ضربه

 : کوبنده گفت  یلحن

 کنه ؟ بلکم به سر شوقت  یخانم و شمس چطور، حالت رو بد نم نیاسمت از زبون برادر ا  دنیشن ــ

 ! یر یم سهیاز خنده ر  ابونیکه وسط خ  ارهی یم

 دنیهم شن ید. از طرفدلم پاره شد. دروغ چرا از چشمان غضبناکش هول برم داشت و دلم به سر و صدا افتا بند
ازم صلب شده   یهر گونه عکس العمل ییتوانا هیچند ثان یآمد و گران تمام شد . برا  نیسنگ دیحرف هاش برام شد

 بزرگ یسوال یو شمس برام جا ایاش به ارش  تیبود . حساس

 ایوهر چه تمام تر به چشمام زل زده بود . گ یبا گستاخ یعل  ریاما ام  دیاو را عقب کش  ی. مانبود

 : بود گفتم ریمنزجر که کامال با احواالت درونم مغا یخواست . به حرف آمدم و با لحن یجواب م حتما
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 یارتباط  چیه یکیمن به تو  یگم کارا  ی؟ هزار بار بهت گفتم ، بازم م یزن یمنو چوب م اهیزاغ س یبه چه حق ــ
 ! پسر جون یکن  فیتکل نییچه برسه که برام تع ،یاصال در موردم نظر بد  ینداره ! تو حق ندار

 یطور صداش م نیا  یتالف یدانستم و از عمد برا یرا م نیآمد ؛ ا  یدر م شتریزدم کفرش ب یکه صداش م  نطوریا
 :شمس توجه مان را به سمت او کشاند یبزند صدا یبتواند حرف نکهیشد اما قبل از ا شتریکردم . خشم اش ب

 چه خبره ؟ نجایا  ــ

عقب نهادم. خشم درونم   یو قدم دمیاش پاپس کش  یدر هم گره خورده و صورت به شدت جد یابروها  دنیباد
 نیمن ثابت ماند . ا یشک صورتم گلگون بود .نگاه شمس رو یکردم ُگر گرفته ام . ب  یو احساس م دیجوش یم

به موهاش  یرعلیکرد. ام  یم رتیح دشیبود و حتما در دلش داشت از کشف جد دهیرا ند اتمیچشمه از اخالق
 : سرکوب شده در خود پنهان داشت گفت یکه خشم  یچنگ زد و با لحن

بهش زل زدم.  یبحث دوستانه بود! حرفش نگام را به سرعت باال کشاند و با طلبکار هیاستاد !   ستین یمهم زیچ ــ
 : کرد  یدار انهیم یش نقش زد. مانبه لبا یلبخند رتمیح تینگام باالخره آتش خشم را درش خاموش کرد و در نها

 . میما زودتر به کالس بر نیکردن ! اگه اجازه بد  یموضوع داشتن تبادل نظر م هیبله استاد ، بچه ها سر  ــ

 یبرا یکرد . ارغوان که خشکش زده بود ،به خودش آمد و سر  یرا به جلو هل داد و به ارغوان نگاه یعل  ریام
سست و آرام دنبالشان کرد. نفسم  ییبا قدم ها یرعلیپشت سرش رفت و ام یشمس تکان داد و به راه افتاد. مان

 .با نگاه دیدادم و رد نگام به شمس رس رونیب نهیرا از س

 :کرد  یداشت تماشام م یمعنادار

 ! خوره یبهت بر م یبیگم عج  یم یدختر جون! بعد وقت دمیرو د تتیاز شخص  گهیجنبه د هیامروز   ــ

 برگشت و با تشر بهم نگاه کرد ؛ یعل  ریاراده لبخند به لبم نشاند . ام  یطنز داشت و ب صداش

 : میدانم نگاهش چه داشت که وادارم کرد بگو ینم

 ! با اجازه استاد، برم که از کالستون عقب نمونم ــ

 : بخش صورتش شد نیآذ  یلبخند

 ستادهیهمان طور ا یرعلیکه ام  یتند به راه افتادم ،در حال ییانم تنها ! با قدم هاخ یپس عجله کن تا جا نمون ــ
 بود و با نگاش زهر به

 محکمش را یقدم ها یبعد صدا یاعتنا از کنارش گذشتم و لحظات  یکرد . ب  یم قیتزر تنم

و قبل  دیخواهد. بهم رس یچه م ایدن نیدانست از ا ینم چیشده بود و ه یبه حال ی. دلم حال دمیپشت سر شن از
 انیاز حد بهش داشت احساساتم را به قل  شیب یکیاز من در کالس را گشود. نزد

 :آرام اش در دلم غوغا به پا کرد  یحبس شد و بعد صدا نهیآورد . نفسم در س  یم در

 ! فکر نکن یا  گهیو جز من به کس د اهیبرو تو چشم س ــ
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 یقرارتر کرد. کاش م یب شهیدلم را از هم دم،یشانه د یه آخرش که از روو نگا دیاش وجودم را به آتش کش  جمله
 یگریکس د  چیمدت هاست که جز او به ه میتوانستم بهش بگو

 نیدر تب و تاب بردن در ا یرعلینشده بود . ام یعشق به زبانش جار  یجمله مطمئنا از رو نیکنم اما ا  ینم فکر
از شکار نکردن من بود. دلم به ناگاه به شدت گرفت و ماتم زده سر   تشیسوخت و همه ى خشم و عصبان یم یباز

 نهیحاصلم از س یعشق ب  یحسرت برا آهکرد ، گوش سپردم و    یم سیجام نشستم . به شمس که حاال داشت تدر
 .آمد  رونیام ب

 ینگاه مین یحت نکهیپشت سرش کالس را ترک کرد؛ بدون ا یرعلیکه از کالس رفت، ام  شمس

 مارگونهیکرد. فاطمه اجازه نداد در حاالت ب  یم شتریحرفاش سوزشش را ب یادآورید. دلم شکسته بود و بکن بهم
 : به بازوم گفت یام غرق باشم و با ضربه ا

 : گفتم  یچارگیو من با ب دی! ارغوان خندیخر شد هینعوذباا... شب گهید نمتیاحوال خانم خانما ؟ فکر کردم بب  ــ

 رفت و من از خنده اش به خنده افتادم سهیآخه دختر؟! خودش از خنده ر  یه نوع احوالپرسچ نیبعد ده روز ا ــ

: 

 :کرد  یمیگذاشت . همان دور نشسته تعظ  نهیس یادب پررو ! دستش را رو  یب ــ

خنده مان بلند شده  یصدا گریشم !من متعلق به شماهام! حاال د ینکن ، دارم از خجالت آب م فیانقدر ازم تعر  ـــ
 : دیآمده بودم .جلو آمد و صورتم را بوس  رونیگر ب  رانیبود و از آن حال و

 سیپ سیو پ سیه سیتو انگار زبونم الل من ُمرده بودم ! تمام طول کالسم از بس ه یحاال شد! از در که اومد ــ
در و برات وا کرد؟ با تو هم هستما  ارویخانم ؟ اصال چرا اون  ینگرفت لیتحو یکردم گلوم خشک شد ! کجا بود

بسته بود با سواالتش .ارغوان بهم نگاه کرد و  توپسر کالس ؟ پشت هم ما را به  یاومد  یارغوان ، تو چرا با مان
 : که گفت  دمی. صداش را شن رمیسوال پشت نگاش مرا وادار کرد نگاه ازش بگ

 . میبود با هم اومد یکی رمونیمس گهی، د ونیآقا  نیبه ا میتو راهرو بر خورد ــ

 : که قانع نشده بود گفت  فاطمه

 یاز لحنش باز خنده مان گرفت . دوستش داشتم ؛ باورم نم  د؟ینگفته ا یزیچ قتیکه جز حق  دیمطمئن هست ایآ  ــ
 حد راه دلم را زود نیشد فاطمه تا ا

 : بغلش کردم و گفتم اریکرده باشد. بدون اخت  دایپ

 ! مهلت بده بابا کمیمون از خنده !  یدختر ! کشت یهست یتو چرا انقدر پر انرژ ــ

 بود؟ یاون نگاهش چ  ؟یاومد  یرعلیها ! بگو تو چرا با ام نیزنم ، از خنده روده بر ش یفک م شتریب نیایموقور ن ــ

 : بود ؟ تو بگو! چشماش را تنگ کرد یچ ــ

 ؟ ی، قبل اومدن سر کالس حالش رو گرفته بود چارهیافسرده بود ب  یلیخ ــ
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 : من گفت یباز به سوزش افتاد. ارغوان جا دلم

 : دیدستاش را بهم کوب جانی! جفت از خجالت هم در اومدن ! فاطمه با ه یجات خال ــ

 ! نمیکن بب  فیبرام تعر عی! سر هییدو تا واقعا تماشا نیا  ی، چرا من نبودم آخه !دعواها یوا ــ

شدم . فکرم حول و هوش حرف ها و  رهیبرد خ تیوا یتوجه بهشان به تابلو یکرد . من ب  فیشروع به تعر ارغوان
 دور زد . ارغوان که دست ار صحبت برداشت ، فاطمه به یرعلینگاه ام

 : آمد  حرف

 ؟و حساس بشه  یرتیواست غ ینجوریداره ا یلیخوادت دختر! وگرنه چه دل یم اروی نینگفتم ا ـــ

 ! ! چقدر حسود بوده میداشت و ما خبر نداشت یفیبچم چه روح لط یآخ

 :ام کرده بود  وانهیدلم د یحوصله ازش رو برگرداندم . طپش ها یب

. فاطمه  یسر کالس بعد میو رفت میشد. باهم بلند شد رید یکالس بعد  میبر نیوابده تو رو خدا فاطمه ! پاش ــ
 : رو بهم گفت

 : کالس دادم. با تعجب برگشتم طرفش  یبه بچه ها یقول هینورا از طرف تو  یراست ــ

 ؟ یداد یچه قول ــ

 دنینمره هام اومدن باال . چند تا از بچه ها پرس ،یرو کار کرد یمیوشیو ب یکه باهام آناتوم  یراستش از وقت ــ
 تونم دروغ بگم یکردم ؛ منم که نم  شرفتیپ نقدریا  هویکردم که   کاریچ

 بگما با نمی؛ ا یبذار یتیشد که درخواست کردن براشون کالس تقو نی. ا یتو باهام کار کرد گفتم

 : کردم . ارغوان بهش تشر زد  یم نیفکر فرو رفتم و داشتم حرف هاش را سبک سنگ ی! تو ینه مجان پول

باره جنازه  هی گهیوقت آزاد داره ، به بچه ها هم درس بده ! د یلیخ نی! ا یسر خود قول داد یکرد  خودیتو ب ــ
 : دمیتوجه به او پرس ی! بگهیهر شب برسه خونه د دیاش با

 : شده بود، دوباره سر ذوق آمد یارغوان بادش خال  یچند نفرن؟ فاطمه که از حرف ها ــ

 یکردم ؛ پول خوب  یشن . من باهاشون چک و چونه زدم و ط یم شترمیب یمطمئنم اگه کالس بذار یشش نفر، ول ــ
 . حساب کنن ینورا . قرارم شد که باهات جلسه ا ادی یبرات در م

 : گفت  یرو به من با نگران نباریباز به حرف آمد ، ا ارغوان

 یتون ینم با شمس، شرکت، قیتحق ن،یسنگ یدرس ها نی، ا یریدرگ ینورا ؟ حاالشم حساب یقبول کن یخوا یم ــ
 ی. داروهادیرس یبه نظر م یخوب شنهادیدختر! شانه اش را فشردم تا آرامش کنم . پ یش ی؛ بخدا تلف م یبرسون

 آنقدر  یمامان گل

 شهیو به قول معروف هم دیکش  یچند روز مانده به سر برج پولمان ته م شهیبود که هم گران



 

 
190 

 ی. صبح متوجه چند پارگ اورمیدر ب یشتریتوانستم پول ب یکار م  نیگرو نهمان بود. با ا  هشتمان

 بخرم .مصمم به ارغوان چشم دوختم یینو یدر بساطم نبود ، تا براش کتان یشده بودم و پول ماین یها یکتان  یرو

: 

 . شه یخودمم مرور م یدرس ها برا یطور نیذارم؛ ا یجلسه ى دو ساعته م کی ینگران نباش، هفته ا ــ

 : برگرداندم سمت فاطمه را میرو

 : زد یباهاشون قرار بذار قبوله. فاطمه خندان بشکن ــ

 ؟ یکاریب ی! چه روز هیعال  ــ

 . خوبه 4تا  2با شمسم ، بعد ناهار ساعت  قیبذار واسه پنج شنبه تا ظهر که مشغول تحق ــ

 : را تکان سرش

 ! بده فیبه من تخف یکنم . منم جزو شاگردا حساب کن ول  یگم ، خبرت م  یباشه بهشون م ــ

که نگاه نگران و   یدر حال میدی! ما دو تا خندگهیروزاست د نیواسه هم قیخواهر، رف ایب گانیچشم تو اصال را ــ
 . کرد  یم ینیسنگ میدرمانده ى ارغوان رو

بود و داشت از داخل  دهیرس زودتر از من شهیطبق معمول هم میداشت قیهمان روز با شمس تحق یفردا
 به ساعتش دنمیدر سرش را بلند کرد و با د یکرد . با صدا  ینگاه م یزیبه چ کروسکوپیم

 :گفتم  یا  روزمندانهیشد و با لحن پ دهیاراده نگام به ساعتم کش  ی. ب ستینگر

 ! استاد  دمیزودتر رس قهیدق کی ــ

 :نامحسوس لبان بهم دوخته اش را از هم وا کرد یکج شد و لبخند  لباش

 ! بله ! سالم خانم تنها ــ

 : رفتم گفتم یم کشیو همان طور که به نزد دمیرا گز نمییپا لب

 . سالم از منه استاد ــ

 : انداخت و در همان حال گفت  نییرا پا سرش

گذاشتم ؛ روپوش   شگاهیبزرگ آزما زیم یرا رو فمیرفت؟ ک ادتی، سالم  یداشت دنیانقدر که ذوق زود رس  ــ
 من گذاشته بود ، یبرا یصندل یکه رو  یدیسف

 : تن کردم. کنارش نشستم به
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ِفرم  نکیداشتم. با ع ریرسه که من تاخ یبه نظر م انی یرسم اما چون شما زودتر م یسر وقت م شهیبله ،من هم ــ
بود، بخصوص  پیسال نداشت ، جوان و خوشت 30از   شتریب دیآمد .شا  یجذاب تر به نظر م شهیاش از هم  یمشک

 . دختران دانشکده برده بود شتریرنگ که دل از ب یشیآن چشمان م

کوتاه نگاهمان بهم گره خورد. گرمم   یلحظات یکرد. برا  رمیرا حس کرد و به ناگاه سر چرخاند و غافلگ نمیسنگ نگاه
انداختم ، اما او   ریزود نگام را از نگاش کندم و سر به ز یلیشد و احساس کردم صورتم از خجالت سرخ شد. خ

 به یهمان گونه مشغول تماشام بود . بعد از لحظات

 . میکن لطفا، تا کار رو شروع کن  یمرور هیآمد: ــ دستور کار امروز رو   حرف

 یدرس و علم م یایکه وارد دن  نیهم گر،ید یعجله پوشه را باز کردم و مشغول شدم . مانند همه ى زمان ها  با
 :دیمقدمه پرس یب یرفتم . بعد از گذشت ساعت یفرو م میرفت و در پوسته ى جد یم ادمی زیشدم همه چ

 سوال ازت بپرسم ؟ هیتونم  یم ــ

 : دیطرفش سرک کش یب نگام

 ! بله حتما ــ

 : کرد گفت  یم پیلپ تاپش تا یکار را تو  جهیکه نت  یحال در

 هست ؟ یخصومت یتهران یشما و آقا نیب ــ

 زل زدم به صورتش ؛ منتظر بهم چشم دوخت و بعد اریاخت  یسوالش به شدت جا خوردم و ب از

 : گفت  دوباره

 ! نیجواب ند نیدوست ندار ــ

 : گفتم  یتند به

هم سر سخت  یکه ما رقابا  نیبذار نیکه نخوام در موردش حرف بزنم ؛ شما فرض رو بر ا  ستین یمسئله ى خاص ــ
 . میهست

 : ابروش را باال پراند  کی

حرف هامان مرا به دلهره انداخت.  دنیو ترس از شن دیچیلحظه دلم به هم پ کیتو راهرو؟!  روزتونیو بحث د ــ
 : گفتم  یبعد از مکث کوتاه

 . بدم حیدونم چطور توض یاست، نم  دهیچیپ کمیُخب  ــ

 کردم و با  یلباش نشست و سرش را دوباره در لپ تاپش فرو کرد. پوف یرو یمعنادار لبخند

 و صد دهیگفت که او صحبت هامان را شن  یلرزان به ادامه ى کار پرداختم. حس ششم م یدستان

 به ساعتم کردم که از چشمان یآمده بود. نگاه  رونیب یرعلینام خودش که از زبان ام البته
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 : نماند یاش مخف  نیب زیت

 ؟ یعجله دار  ــ

کار کنم . سرش به سمتم   یمیوشیو ب یهام آناتوم ینه استاد !...ُخب راستش از امروز قراره با چند تا از همکالس ــ
 : گفت  یشد و با نگاه کاونده ا لیمتما

 : باال انداختم یحجم از درس و کار؟! شانه ا نیا  یتو ــ

 ! فقط دوساعته ــ

 ؟ یبهشون درس بد گانیرا ستیبه کارت رو بدونم ؛ قطعا که قرار ن لیو م تیعالهمه ف نیا  لیکنجکاوم دل  یلیخ

 : گفتم  یلبخند با

 ! ستین یمجان یزیچ چیه ایدن نیالبته که نه! تو ا  ــ

 : نگام کرد رد،یداشت وسعت نگ یکه سع  یاش گرفت و با لبخند  خنده

 !یباش یآدم پول دوست  ادی یبهت نم ــ

 !خرج داره استاد یاما زندگ  ستمین ــ

 : دقت وراندازم کرد و بعد گفت به

 . شه یبه ظواهر نم یدگیخرج و مخارج مربوط به رس نی، پس ا یبد تیکه به ظاهر اهم  دمیتا به حال ند ــ

 نیزبانم حرف بکشد. آخر ریزد تا از ز یم یدست کیاش لجم گرفت . داشت بهم   یهوش زیت از

 : گفتم  یجد یلیرا در دفتر وارد کردم و آن را بستم . نگام را بهش دادم و خ گزارش

 ندم ؟ یحیمورد توض نیشه در ا یمشکالت خاص خودشو داره استاد . م یهر کس ــ

بود  یدمیاپ  انیآقا  نیحرکت ب نیو سرش را تکان داد ؛ به نظرم ا دیبه موهاش کش یآن به خودش آمد. دست  کی
 :زنند. لحن اش عذرخواهانه بود یبه موهاشان چنگ م یو شرمندگ ی، که هنگام کالفگ

 کنم اما در  یآدم ها کنکاش نم  یکردم خانم . معموال تو زندگ  یرو ادهیحتما، به گمونم من ز ــ

داشتم  یبر مرا  فمیکه ک  یو در حال دمیکش  رونیکنجکاوم ! روپوش را از تنم ب  یلیکنم خ  یشما اعتراف م مورد
 : گفتم

 نیشم اگه کنجکاو باش ی؛ ناراحت نم بهیو پر از فراز و نش دهیچیمن پ یدم ، زندگ یبهتون حق م ــ

 یسابقه ا یب یپر از مهربان کبارهیکرد و نگاش به   دییدارم که به سواالتتون جواب ندم . با سر تا نویمنم حق ا اما
 : شد که مرا شوکه کرد
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 یبرا شهیذارن، هم یم هیبه هدفشون از جون ما دنیرس یو پر تالش هستن و برا ویمثل تو که اکت ییآدم ها  ــ
 ،یراه خودتو فراموش نکن نیو در ا یکنم به هدفت برس  یآرزو م  یکن  یم یمن قابل احترام بوده و هستن . هر کار

 ! مراقب خودت باش دختر خانم

 را از دست بدهم و فقط به یهر گونه عکس العمل رفتار نا بهنگام شمس باعث شد قدرت رییتغ

 : اندوزمیگرمش نظر ب  نگاه

 ! ممنون استاد با اجازه ــ

 اتالف وقت گفت  یى در بود که دوباره صدام کرد ؛ برگشتم ، بدون لحظه ا رهیدستگ یکنارش رد شدم. دستم رو  از

: 

مثل  یشم نابغه ا ی، خوشحال م یکمک من حساب کن  یرو یتون یم یبه هدفت کمک خواست دنیتو راه رس ــ
 . کنم  یبه آرما نش همراه دنیتو رو ، تو رس

 : وار گفتم کیبند آمده بود و ذهنم از کار افتاده بود . باز به صورت اتو مات زبانم

 ! ممنون استاد ــ

 . ام لبخند زد و من با عجله در را باز کردم و خودم را به درون راهرو انداختم  یسردرگم به

 رفتار امروزش شد. شمس کم کم و آرام آرام بهم نفوذ کرده بود ؛ به ریفکر و ذکرم درگ تمام

 یخو است مرا برا یکه م  یشده بود؛ به طور کیزد ، نزد یم ریام را با ت  هیسا یکه روز  یمن

 نماز یحاصل به نماز خانه رفتم ، بعد از ادا یکند . با همان افکار آشفته و ب  یاریفم به هد دنیرس

 . آوردم و مشغول خوردن شدم  رونیى نان و کوکو ام را ب لقمه

 جلسه کالس را برگزار کنم . در را که گشودم نیربع استراحت به طبقه ى باال رفتم تا اول کیاز   بعد

 بودند .فاطمه دهینفر رس 10به یشد. با شمارش سرسر ختهیبر انگ رتمیحآن تعداد دانشجو   دنید با

تشکر کردم .  یعال  تیموقع نیلبخند زد و زودتر سالم داد . به لبخندش پاسخ دادم و در دل ازش به خاطر ا بهم
 بود اشک شوق را به چشمام کیاتمام حجت کرده بود ، نزد  هیکه فاطمه با بق  یپول

شروع  تیبهتر کند. با جد یمان را کم یتوانست زندگ یداشت و م یبه نظرم در آمد خوب یخصوص سی. تدر اوردیب
 . به کار کردم و با جان و دل به سواالت شان پاسخ دادم

 : بهش گفتم ی. با قدردان میاتوبوس با فاطمه نشست  ستگاهیا  مکتین یرو

 . کنم  یبرام ارزش داشت ، حتما برات جبران م یلیکارت خ  نیفاطمه واقعا دمت گرم ! ا ــ

 : بهم زد یچشمک
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 ! یامروز، ازم پول نگرفت  یجبران که کرد ــ

 هاشم یو همه ى هماهنگ یکالس رو برام جور کرد  نی؟ خوبه خودت ا رمیبگ یانتظار داشت  ــ

 . بود که تونستم بکنم یکار  نیکمتر  نیخود بود ! ا با

 : لبخند زد ینیریش به

. دمیبه اون در! بهش خند نیکنم ،ا  یجمع م یشتریب یقبوله ! منم برات شاگردا یکن  یباشه حاال که اصرار م ــ
 : و گفت ستادیاتوبوس آمد و من از جام بلند شدم . فاطمه کنارم ا

 ! ذاره یبشه ارغوان مو به سرم نم تیطور هینورا ،  یقول بده مراقب خودت باش یول ــ

 . شه یم رتیتخت، زودتر برو د التیباشه خ ــ

 . دست تکان داد و من سوار اتوبوس شدم برام

***** 

 و دیکتاب دستم کش  یتو یبه دست کنارم نشست و سرک یچا ینیس مایاز صرف شام ن  بعد

 : نچ کنان گفت نچ

 ! خونما ینم ی؟ از االن بگم من پزشک یخون یم گهید هیچ نایخدا رحم کنه، ا ــ

 : اش انداختم و باخنده گفتم  ییخرما یموها انیبه م یکردم و چنگنگاه   بهش

 ؟ یبخون یپزشک یبر یاضیبا رشته ى ر یتون یگفته م  یحاال ک ــ

 : گفت  یرا مرتب کرد و با آسودگ موهاش

 . میاضیعوضش تا دلت بخواد عاشق ر  ارم؛ی یسر در نم یزیراحت شد ! من اصال از تن و بدن آدم چ المیخ ــ

 محض یاضیر ای یمهندس بش دی! تو با یخواستند داداش یگفتن هر که را بهر کار  میاز قد  ــ

 ! باهات باشه شهیتا عشق ات هم یبخون

رفته بود تا زودتر بخوابد و من و  یبه اتاق بغل یرا جلوم گذاشت . مامان گل یحرفم به خنده افتاد و استکان چا از
 کرد و نصف پول  فمیان . دستم را درون کدرس هام یپا میتنها نشسته بود ماین

 : گرفتم  مایرا به طرف ن یخصوص سیتدر

 : نو بخر. چشماش رنگ شرم گرفت و صورتش سرخ شد یحفت کتون هیخودت  یبرو برا ــ

 هی نیو هر روز با هم ییخودت بخر؛ تو دانشجو یتونم بپوشم اش . برا یفعال م ست،ین شیزیکه چ  میکتون  ــ
 : اش لبخند به لبام دعوت کرد  ی. نگران رونیب یر یجفت کفش م

 : میخودمم کنار گذاشتم نگران نباش . نگاه پرسشگرش باعث شد آهسته بگو یبرا ــ
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 . شنبه 5 یروزها یگرفتم برا  یفعال نگو، چندتا شاگرد خصوص یبه مامان گل ــ

 : غمزده شد و افسوس تو نگاش نشست  ماین نگاه

 خرج هر دی! باینفر آدم هی؟ فقط  ینورا ، مگه تو چقدر توان دار یشک  یخودتو م یدار ــ

 : خوام. اخم کردم و با تشر گفتم یپول رو نم نی! من ا یاریمون رو در ب سه

 ندارم و اندازه ى توانم یقصد خودکش چمیگم بگو چشم ! ه  یم یمن خواهر بزرگترم هر چ ــ

ذارمش کنار. حاال دست منو  یشم م یکه حس کنم دارم خسته م  نیراحت . هم التیکشم ؛ خ  یخودم کار م از
 !کوتاه نکن

 : ختمیدست دراز کرد و پول را گرفت. دوباره موهاش را بهم ر یلیسکوت کرد و بعد با نام یقدر

 امی یپول به عنوان جبران نگاه کن ؛ انقدر که شبا م نیواسه من ، به ا رهیگ  یهم م افهیچه ق ــ

برام  ی. نگاش باال آمد و شکلک رمیخوام از خجالت بم یوقتا م ی،بعض یچرخ یو دورو برم م یارهوامو د  خونه
 : درآورد

 زی؟! حرف نگاش چ یبمال رهیسرم رو ش یکتون  هیبا  یخوا ی، م یبرام جبران کن یدکتر شد یوقت دیاونا که با  ــ
 حرف ها نیرا در خود نهان داشت . با ا ینیبود ؛ نگاش شرم سنگ یگرید

را سخت  طیشرا یبرام گاه نیو ا دیفهم یاز سنش م  شتریب یلیخ میمایخواست جو را عوض کند. داداش ن یم
 : کرد  یم

 ! پررو خان یا  ـــ

 : که پر از حس دوستداشتن بود گفتم  یى آرامش دلم را به آرامش دعوت کرد و با نگاه خنده

 کنم . فقط با قبولش دلمو  یم با جون و دلم مکن  یم یشرمنده نباش ،من هر کار شمیهرگز پ ــ

و سرم را  دی! چشماش را گرد اشک پوشاند. نگاه ازم دزد یدم داداش یکن و بخند، که واسه خنده تو جون م  شاد
 : گفت  دیکه دلم را به آتش کش  یدر آغوشش گرفت و با لحن بغض دار

 یزود . دستام دور کمرش حلقه شد و سرم درست رو یلیکنم ؛خ  یروز برات جبران م هی،  یدونم آبج یقدرتورو م ــ
گذراند و غرور مردانه   یرا م یلحظات سخت زمیعز  یمایقلبش پر کوبش بود. داداش ن یاش قرار گرفت. صدا  نهیس

 . ردیآرام گ  گریکدیم تا دلمان در پناه آغوش یبه همان حال ماند یقیدقا یشد. در سکوت برا یدار م حهیاش جر

****** 

 فرصت استراحت یلحظه ا یبرا یپرونده ها بود. از ظهر که به شرکت آمده بودم حت یال  سرم

 یوقت ادار انیساعت از پا کیشد و حاال که  یاش موجب آزارم م  انهیجو یهنوز با رفتار تالف ی. بهادر افتمین
 گره خورده سر و کله  یگذشته بود، هنوز در شرکت بودم و با آن پرونده ها
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 به ییگشت . نگاه گذرا  انیگشوده شد و قامتش در چهار چوب در نما  یزدم .در اتاق بهادر یم

 ستادیآمد و ا  زمیمرتب و هماهنگ کنار م یی. با قدم ها زیم یپرونده رو یکردم و زود سرم را فرو کردم تو  شیسو
 . از نگاهستمینا مشخص در صورتش نگر یی. ناچار سرم را بلند کردم وبه جا

 : دیگوشم رس  یدادم و بعد صداش به مجراها صیِابا داشتم . لبخندش را تشخ  صشیبه چشمان حر کردن

 ؟ یکن  دایمشکل رو پ یهنوز نتونست ــ

 :انداختم و گفتم  نییباز سرم را پا کالفه

 ...نکهیا  اینداره  یاصال مشکل  ایپرونده  نینه ، ا ــ

 : دیموجب شد او بگو سکوتم

با تعجب نگاهش کردم .  یکنه ! فور  داینتونه اشکالش رو پ یکردم تا احد  شیدست کار ین طورم نکهیا  ای ــ
 : گفت  یخودمان یداد و با لحن لمیتحو ثانهیخب یخنده ا

 ؟ ارهیتونه به زانو در ب یرو م ینگات هر مرد یکن  یم ینجوریچشمات رو ا یوقت یدونست یم ــ

مهابا به  یو اخم هام به صورت خودکار در هم گره خورد. نگام را ب دیهمه ى وجودم ُگر گرفت . خشمم جوش کهوی
 :گفتم  ینگاش متصل کردم و با لحن عتاب آلود

 جناب ! االن هم از ساعت نینزن یا  گهیمربوط به شرکت باهام حرف د یلطفا جز حرف ها ــ

بعداز  هیمنو  حینداره و شما محض تفر یمشکل چیپرونده ه نیهرا اخوام برم ! ظا یگذشته و من م  یادار  وقت
برخورد تند را ازم نداشت ، چون چشماش  نی! حتما انتظار ا نیو وقت ارزشمندم رو حروم کرد نیظهر سر کار گذاشت

را بهش  و قبل از رفتن باز نگاه سگ دارم رداشتمرا ب فمیشد. ک رهیبه خود گرفت و با دهان باز بهم خ رتیرنگ ح
 : دادم و افزودم

 جابیرو ا یزیچ نی، رابطه ى ما چن نیصحبت نکن یحد خودمون نیبا من تا ا گهیخواهشا د ــ

 ! کنه ؛ با اجازه  ینم

 مرا به استهزا گرفته ای، گو دمیخونسرد ش را از پشت سر شن یبروم ؛ صدا رونیاز در ب  نگذاشت

 : گفت  یبا پوزخند باشد

شرکتم ، هر طورم که دلم بخواد با کارمندام صحبت  نیا  سییمن ر یدون یدختر خانم همون طور که خودت م ــ
 ی، چون تو کارت مهارت دار رمیگ  یم دیبار رو ند کی نی! ایکن  فیتکل نییکه برام تع  یستین یگاهیکنم . در جا  یم

 ! تکرار نشه گهی. د

 بلند براش یبا صدا یکه نتوانستم حت  غیتم اما درو به عزاش نشس دمیشکستن غرورم را شن یصدا
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نگهبان  یو بهادر میکه کردم فرار بود؛ از آن شرکت خراب شده که برام شده بود جهنم اختصاص  یکنم . تنها کار  هیمو
بود که گلوم را گرفته بود و راه  یدرمان یجهنم بود . حرفاش زهر داشت ، درد داشت ، اصال به مانند درد ب نیا

گلوم نگه داشتم و سوار   یزد. دستم را رو یام چنگ م  جرهکالمم را بسته بود. بغض با شدت هر چه تمام تر به حن
 . آسانسور شدم

 . آمد  یروزها از دستم بر م نیشده بود که ا یتنها کار فرار

****** 

 یم خالصه شده بود در کار و درس و رفت و آمد. جز مواقععمر   یگذشت . ساعت ها  یمنوال م نیبه هم میزندگ
 ی؛ باق دمیرس یبه آرامش م یو مامان گل مایگذشت و شبها که کنار ن  یو خنده م یکه با فاطمه و ارغوان به شوخ

 به رخمان شتریاش را روز به روز ب  ییبایز بهارشد و  یم کیبه آخراش نزد بایز بهشتیبود. ارد یفقط دوندگ میزندگ
 لیدل نیماه بودم و ا نی، که زاده ى هم بهشتیعاشق ارد  شتریو ب رشیدلپذ ی. عاشق بهار بودم و هوا دیکش  یم

حال  نیو در ع دیتاب یسرم م یدانشکده شدم . آفتاب باال اطیکرد . وارد ح  یماه افزون م نیشور و شوقم را در ا
. براش دیآ  یکه به سمتم م  دمیداد ازش لذت نبرم . ارغوان را د یداشت که اجازه نم انیهوا جر رد یخنک مینس

 : دست تکان دادم و از دور سالم کردم

 : ! بهم لبخند زد و کنارم قرار گرفت قیسالم رف ــ

 ؟یسالم چطور ــ

زده  نجا یه یدرش موج زد .با صدا اقی؟ چشماش به ناگاه ستاره باران شد و اشت یای یم ی، چرا از اون ور ــخوبم
 : گفت

شناسم .  یسر از پا نم دمیشن یشه نورا؛ از وقت یم یعال  یلیخواد ما رو ببره اردو قم و کاشان ، خ یدانشکده م ــ
 میسفره دوستانه نرفتم .منو فاطمه رفت هیگذره ؛ تا حاال به   یخوش م یلیمطئنم خ

 . مینوشت اسم

 : نظر دوختم و گفتم اقشیبه شور و اشت نهیبه س دست

چشماش رو به افول رفت  ینره! لبخندش محو شد و ستاره ها ادتونیمنم  ی! سوغات قیخوش بگذره بهتون رف ــ
 : گفت  یو با لحن افسرده ا

 ؟ یای یتو نم یعنی ــ

 : دوشم جابه جا کردم یرا رو فمیک

 : و مانند بچه ها گفت دیسفر رو ندارم. ارغوان لب برچ تیشرمنده اصال االن موقع ــ

 تیحال تیاز جوون  یچیکه اصال ه  یکرد  ریانقدر خودتو درگ  ؟یاش رو دار  تیموقع یتو ک ــ
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به خاطر تو  شتریب دمینورا ؟من که خبر رو شن یبه خودت برس کممی یخوا یم یشه. همش کارو کار ! پس ک ینم
قوا  دیتجد هی یدور بش یکه دار  ییها تیو مسئول نجایاز ا  کمیفرصته که  نیخوشحال شدم، با خودم گفتم بهتر

 . رفتم اسممون رو نوشتم نی؛ واسه هم یبکن

 : گفتم  یبند میگشت به همان دروغ ها؛ با اخم ن  یکرد . باز بر م  یداشت ناراحتم م حرفاش

 !؟ ینگو که بدون مشورت با من اسم منم نوشت ــ

 : فرود آورد و مظلومانه گفت نییرا به سمت پا سرش

 ! فر رو هم دادمس نهینوشتم ،هز ــ

 و با شلوغ افتدیرا گرفت تا مبادا پس ب شیو ناباور بهش زل زدم . دست پ دیسوت کش مغزم

 : گفت  یباز

 یبه کارت ندارم. درمانده آه یکار  گهید ایدفعه رو به دل من راه ب هی نی! هم یایب دیاصال خوب کردم ! تو هم با  ــ
 : دمیکش

. تو  یگرفت  یم میبدون اجازه ى من برام تصم دی؛ نبا یمنو تو معذورات بذار دی. نبا امیتونم ب یارغوان واقعا نم  ــ
 : و حق به جانب گفت دیدختر! جمله ام را در هوا قاپ یمن خبر ندار یها یکه از گرفتار

؟ کردم ! مستاصل فقط نگاش کردم . حق داشت، نداشت  یکارو نم  نیا  دیتا با خبر بشم ، اگه بودم شا ینگفت ــ
شد.  یم شتریهم مشکالتم روز به روز ب یتر برخورد کنم . از طرف یتوانستم باهاش جد یبود ،که نم نیدردم هم

منتظر  ینشاند . ارغوان با نگاه یرا به دلم م یانباز گشته بود و موج نگر  یمامان گل یچند شب بود که باز سرفه ها
 : از به حرف آمدنم گفت  دیبراندازم کرد و عاقبت نا ام

 . رمیگ  یزنم اجازه م یخودم به مامانت زنگ م ــ

 : اراده زدم  یب یپوزخند

 ییتو چشماش رگه ها نکهیبا ا ؟یفهم یبا اومدنم نداره ارغوان ، حالش دوباره بده ، نگرانشم م یمامانم مشکل ــ
 : اما زبانش گفت  دمید میاز تسل

باباجانم خاطرم را  ادیافته .   ینم یدم اتفاق یم نانی! بهت اطم یستیکه هستن ، فقط دو روز ن  مایبابات و ن ــ
 . آهم شد  دیمکدر کرد و باعث تجد

 : به اصرارش ادامه داد ارغوان

اش کنه! دلم به سوزش   یتونه راض یبه بابام بگم باهاش حرف بزنه ؟ م یخوا یده ؟ م ینکنه بابات اجازه نم ــ
 : نگام دوباره گفت دنیبا د افتاد و نگام رنگ غم گرفت . ارغوان

 ! کنم ، خاطرت جمع  یسه سوته حلش م یده ! شماره اش رو بهم بد یپس بابات اجازه نم ــ

 درد را تاب نیدلم ا نیاز ا  شتریب گریبود و من در چه حال و هوا . د ییدر چه حال و هوا ارغوان
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 : و لب زدم اوردین

 ! ستیبابام ن ــ

 کجاست ؟  ــ

 خفه گفتم ؟ ییصدا با

 : کرد و گفت  یرفته! ارغوان نچ ــ

 : که داره ؟ سرم را به نشانه ى نه تکان دادم  لینداره موبا بی؟ُخب ع یرفته سفر کار ــ

 ! ده یآنتن نم  لینداره ! اونجا که رفته اصال موبا ــ

 : دیبه صورتش کش یدست کالفه

کرد . ارغوان   یجانکاه را تحمل م یام درد  نهی؟ قفسه ى س نیریگ  یشه؟ پس شما چطور ازش خبر م یمگه م ــ
 یناخواسته داشت با دل و احساسم باز

 سمج به گلوم حمله ور شد. به زحمت یخودم بودم . بغض صیکرد و مقصرش شخص شخ  یم

 : اش زدم و گفتم  پس

 . میریگ  یما ازش خبر نم ــ

 : به جلو برداشت و گفت یشد. قدم قیو سردرگمش را بهم دوخت و به حاالتم دق جیگ  نگاه

 ! زنما یحرف م یسر کار نورا ؟ دارم باهات جد ی؟ منو گذاشت یگ  یم یدار یمعلوم هست چ چیه ــ

 ! ارغوان  میمنم جد ــ

 تلفن ؟ یکلمه بگو بابات کجاست ، که نه آنتن داره و نه حت  کی؟  یچونیپ یمنو م یپس چرا دار ــ

 : بغض آلود گفتم ییاراده با صدا  یدردش ب ریبود که به قلبم فرو رفت و تحت تاث یریهمانند ت سوالش

 ! بابام ُمرده ارغوان ــ

 شد و رهیسبزش ت یاش قابل وصف نبود . چشما  یو شگفت زدگ رتیجاش خشک شد . ح سر

 : دیچیبه شدت در هم پ صورتش

 ساله که ما 5اده که من خبردار نشدم؟ اتفاق افت  نیا  یتو نورا ؟ ک یگ  یم یچ ی؟ دار یچ یعنی ــ

 ی! چشام را برایباشم ! که تو بهم نگفته باش دهیشده باشه و من نفهم تیشه بابات طور یمگه م م،یبا هم کسرهی
شود . دلم پر از  یارغوان باز م  یبستم .به گمانم آمد امروز همان روز موعود است و باالخره قفل لبام برا یلحظه ا

 ییعقده گشا  نیا  قیاز ارغوان ال  شتریکس ب  چیکنم و ه  کیررا باخودم ش یکیخواستم  یدرد و اندوه بود و واقعا م
 : گفتم  ینبود. با آه جانسوز
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لبان  یبه ناگاه رو یسالم بود. مهر خاموش 12که   یاتفاق افتاد . درست وقت  نیبا تو آشنا بشم ا نکهیقبل از ا ــ
 . به عقب برداشت یارغوان خورد . قدم  لرزان

 حرفام را از نگام بخواند. پلک که یناباور، نگاش به چشمام بود . انگار که بخواهد درست هنوز

 : شد و با بغض گفت ری، اشک اش سراز زدم

 که منه  یبابا ندار یچرا نگفت ؟یهمه مدت چرا گولم زد نی؟! پس ا یزن یحرف م یجد یدار ــ

شه !  یباورم نم ؟یاعتماد بود  ینورا ، انقدر بهم ب یدر برات از بابام و بابات حرف نزنم ؟ چطور بهم نگفتانق  احمق
 ! شم یم وونهیخدا دارم د یا

 

 گفت  هیبه عقب بردارد . سرش را به شدت تکان داد و با گر یبه طرفش برداشتم که موجب شد او هم قدم یقدم

: 

 یهمه سال رفاقت رو خرابش نکن ! م نینورا ! ا یذار یسر به سرم م یکنم بگو که دروغه ! بگو دار  یخواهش م ــ
 تونم ینم نوی! ا ادهیز یلیخ نیا  نیا  یول یگ  یرو بهم نم زایچ یلیدونستم خ

از که    یتوانستم مانند او اندوه و خشمم را با اشک فرو نشانم . در حال یکاش من هم م  ؟یفهم یکنم ، م  هضم
 : بهم دست داده بود گفتم یشدت بغض احساس خفگ

منم تو  ؛یدیمورد نپرس نیدر ا یچیتو ه چوقتیخواستم بهت دروغ بگم . در واقع ه یمن متاسفم ارغوان ! نم ــ
 یکه صداش را م  ی. قصدم گول زدنت نبود، باور کن! با حرص یاشتباه بمون  نیبابا داشتم و گذاشتم تو هم المیخ

 : لرزاند گفت

. ازم رو برگرداند و یبرد نیباهام ، اعتمادم رو از ب یکنم نورا ! بد کرد  یاز تو باور نم  یچیه گهیکنم ! د  یباور نم ــ
 . دلم را به تقال واداشت . صداش کردم اما جوابم را نداد و به حرکت در آمد

واستم . مهر و محبتش خالص بود و مرا به خ یباهاش را م ینبود. دوست تمیدست دادن ارغوان در حد ظرف از
 : و گفتم ستادمی. رو به روش ا دمیکرد. جلو رفتم و بازوش را کش  یوصل م یزندگ

فکرشم  دمتیکه د  لیگفتن بهت دارم اما همش امروز فردا کردم ؛ اون اوا  یحرفا برا یلیصبر کن ارغوان ، من خ ــ
 ! به دلم بندازه شیه قهرت آتبرسه ، ک نجایبه ا مونیروز دوست هیکردم   ینم

 رو کردن یبرا گهیهم که بهت وابسته شدم د یرو ازت پنهون کردم . وقت ییزایچ هی نیهم واسه

 زمیرو برات بر میکنم که برات همه اشو بگم ؛ که زندگ  یبود. باور کن مدت هاست دارم دل دل م ریدروغ ها د اون
دلم شده ُحناق و گلوم را داره خفه  ی! که دردا قی. بگم بهت چقدر تحت فشارم ، باهات درد و دل کنم رف رهیرو دا

 ! ارغوان  ریرو ازم نگ تیکنه! بهم فرصت بده، دوست  یم

، تا  یدارم که همرام باش ازیى تو سد غرورم رو شکسته ! حاال بهت ن لهیپ لهیش یکه رفاقت ب  قیرو برنگردون رف ازم
 . ارمیرت دردام رو تاب بکنا



 

 
201 

 یوحشتزا مرا م یتراوش کرد . ارغوان در سکوت رونیهمه ى حرفام از نهان خانه ى دلم به ب کبارهیشدم. به  ساکت
 کرد. عاقبت به حرف آمد  یم شتریو خوف از دست دادنش را به دلم ب ستینگر

 : گفت  و

 ؟ یک  ــ

 : دمیپرس سردرگم

 ؟یک  یچ ــ

 : ص خودش بود گفتکه خا  یاصرار  با

 ؟ یسالها ازم پنهون کرد نیکه ا  ییزهایهمه اون چ یگ  یم یک  ــ

 ! قیدورت نزدم رف چوقتیدروغ گفته باشم ه میخوام دورت بزنم ! ال اقل هر چ یفرصت ، باور کن نم نیتو اول ــ

 : آرام شد. اشک هاش را پاک کرد و گفت  یچشماش کم آسمان

 ! امروز  نیهم ــ

 : تکان دادم و بازوش را نوازش کردم سر

 ! دم یامروز، قول م  نیهم ــ

 نهایشباهت به آه نبود. باهاش بد تا کرده بودم . دلش را شکسته بودم و او با همه ى ا یکه ب  دیکش  یقیعم  نفس
 : گفت  دیداد. با تاک یداشت بهم فرصت م

 ییشل و وارفته و من با قدم ها ییبعد از کالس شمس! پلک زدم . او راه افتاد، من به دنبالش . او با قدم ها ــ
 مین یحت گری. ارغوان اخم هاش را همچنان حفظ کرده بود و د دیکش  یم ادیفر نمانیمستاصل و غمزده . سکوت ب

کنار   شهیو مانند هم می. وارد کالس شدازاردیرا بحد م نیکردم قهر او تا ا  یکرد. فکرش را هم نم  یبهم نم ینگاه
، چون شمس بالفاصله وارد کالس شد . تمام مدت طول  امدین شیپ یاحوالپرس  یبرا ی. فرصتمیفاطمه نشست

بار  کی یگفتم. حت  یم راهیو در دل به خودم بد و ب دیکش  یبود که م یممتد ییکالس حواسم به ارغوان و آه ها
 :دیماند و پرس رهیزده بهم خ رتیح ییکه با ِمن و ِمن جوابش را دادم. با چشما  دیپرس یشمس ازم سوال

 : گفتم  یحالتون خوبه خانم تنها؟! با حواسپرت ــ

 : گفت  یبهم کرد و با شگفت یمتاسفانه نه استاد! امروز اصال تمرکز ندارم! اشاره ا ــ

 ! ربطتون یپاسخ ب نیکامال معلومه خانم ، با ا  ــ

در  یداشت به اخم ها میارتباط مستق  نینتوانسته بود به درس پاسخ درست بدهم و ا یبار در کالس نیاول  یبرا
سرم  یمثل عجل معلق باال یرعلیکه گرفته بود. کالس که تمام شد، سرو کله ى ام  یهم ارغوان و روزه ى سکوت

 :شد دایپ
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 : اجازه باال رفت و با نگاش مماس شد  ی! نگام بیسالم غزال وحش ــ

 یتند تر م دنشیدلم با د نکهی؟ با ا یبه اون سوال ساده جواب بد ی؟ چطور نتونست ستیچرا حالت خوش ن ــ
 : گفت  یمن با لحن کوبنده ا یسرو کله زدن با او نداشتم. ارغوان به جا یبرا یاما امروز و حاال ، رمق  دیتپ

به  رتیهم با ح یبه وضوح جا خورد . مان یعل  ری؟ ام یسرک بکش زیتو همه چ دی؟ با یباز شما نخود آش شد ــ
 یرو نیکداممان تا به حال ا  چیماند . فاطمه چشماش را درشت کرد و با استفهام بهم نگاه کرد . ه رهیارغوان خ

بهره  یرعلیاز سکوت امجز من نبود.   یکس  بروزش یچون و چرا یکه حاال مسئول ب  م،یبود دهیارغوان را ند  یبرزخ
 : جست و رو به فاطمه با همان لحن گفت

 . متینیب یم ی. سر کالس بعدمیانجام بد  دیکه با  میدار یکار  هیمن و نورا  ــ

 . میرفت رونیاز کالس ب  هیبق یزده  رتیو در مقابل چشمان ح دیرا گرفت و به دنبال خود کش دستم

نشاند .خودش هم کنارم نشست و دست به  یمکتین یکشان مرا تا محوطه ى سبز پشت دانشکده برد و رو  کشان
 : گفت  یجد یلینگام کند ،خ نکهی، بدون ا نهیس

 : بست نیبه لبام آذ یشنوم ! لبخند تلخ یُخب م ــ

 از کجاش برات بگم ؟  ــ

اعتماد شکسته رو دوباره   نی، از هر جا که برات راحتتره، فقط بگو و ا یتون یدونم نورا ! از هر جاش که م ینم ــ
داشت ، باالخره  رتیحال وحشتناکم نجات بده! لحن ملتمسش که با چهره ى اخم آلودش مغا نیکن . منو از ا  ایاح

 سکوت چند ساله ام را شکست

 : به حرف آمدم و

 ! بود یهام چ یباشه ! بذار اول برات بگم علت تموم پنهون کار ــ

 :صبرانه به صورتم زل زد یب

 نجاهاست؛یتر از ا نییپا یلی!خ ستیشهرم ن یوسطا ی! حتستیشهر ن یارغوان! خونه ى ما باال  میریفقر ! ما فق ــ
شهر چون هدف داشتم  یمدرسه باال هی. به اصرار خودم اومدم به  یکه گمون نکنم تو تا به حال رفته باش  ییجا

برقرار کنم،  یرابطه ى دوست ینداشتم که با کس میتصم چیقبول شم. ه یخواستم حتما پزشک ی. م ام  ندهیواسه آ
 دیجد میتصم هیبهت وابسته شدم  ی. وقت یرو شکست مونمیعهد و پ  نیا  غتیدر یب یتو با محبت و مهربون یول

 تونم یکه م  ییبود که تا اون جا نیگرفتم و اون ا

 : دیلرزانش به گوشم رس ی! نگام تو نگاه شگفت زده اش گره خورد . صدایرو بفهم میزندگ قتیحق نذارم

 !؟ یرو گرفت میتصم نیچرا ؟ چرا ا ــ

 : زدم و گفتم یپوزخند

 قشنگ مون یدوست میزندگ قتیخواستم با دونستن حق ینداشتم . نم یدوست چیتا اون موقع من ه ــ
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اون رفاقت نوپا همون جا   گهید یکرد  یارغوان ، که اگه م  یکن  یخواستم برام دلسوز یشه . نم ختهیترحم آم با
 . دیرس ینم نجایبه ا یدوست نیا  گهیشد؛ د یدار م حهیشد ، که اگه غرورم جر یتموم م

 : از سرزنش داشت  ی. نگاش رنگ ختیصورتش ر یقطره اشک از چشماش رو کی

 نورا ؟ نهی؟ واقعا ا نهیا  یهمه دروغ و پنهون کار نیواسه ا لتیدل یهمه  ــ

 :را تکان دادم و بغض چنبره زده ى پشت گلوم را به زحمت قورت دادم و گفتم سرم

 تو یاز خودم حرف بزنم . حت  یوقت نشده بود با کس چیکم حرفو تودار بودم . ه  شهیآره ! من هم  ــ

گم   یدلم م ینشستم و برات از حرف ها نجایکه االن ا  نیا  یخوام بدون یعادت رو داشتم و دارم . م  نیهم ا خونه
 .ستی، اصال برام آسون ن

 . جزو خصلتامه نیندارم . حق نداشتم بهت دروغ بگم و باهات روراست نباشم، اما ا هیتوج قصد

 نکهیبه طرف مقابل اعتماد نداشته باشم، نه ا نکهیجون کندنه! نه ا نیزدن از خودم برام ع حرف

 هیزیخودش غرقه! غرورم تنها چ ییتو تنها شهیاخالق گند نورا تنهاست که هم  نی! ا منیندونم، نه فقط ا قشیال
به گونه  یگریبعد از د یکیارغوان   یداد باهات حرف بزنم ! اشک ها یکنم غرورم اجازه نم  یکه دارم . اعتراف م

 : تمکرد . کالفه گف  یم شیشد و دل مرا ر یتبدارش پناهنده م یها

 . اشک ها رو ندارم  نیا  ختنیر اقتی؟ من ل یکن  یم هیچرا گر ــ

 : و گفت دیکش  یبلند نیف ارغوان

 ؟ مایو مادرت و ن ــ

 اش داغونه ، اونجا موندن براش  هیکنه . ر  یکار م  یکارخونه ى نساج  هی؛ تو  ضهیمامانم مر ــ

. حاال هم که یه مامان گلباشم واس یکه کمک خرج  نهیاما مجبوره به کار کردن . علت سر کار رفتنم هم هم  سمه
رو حدس  زیهمه چ یتون یخودت م گهیحاال د ؛یکمر شکن مامان گل  یخرج و مخارج دانشگاه اضافه شده و داروها

تا حاال نشد  ،یپول یاز استرس و اضطراب ب  پرو خمه  چیمن پر از پ ی. زندگیو به جواب همه ى سواالتت برس یبزن
دانشکده ؟  امی یدست لباس م هیام که مدام با   قهیسل یکال آدم ب  یفکر کرد ای ؟یکه به سر و وضع من دقت کن

 یاز بهادر  نکهیکه چرا با ا  یفهم یمونه ارغوان ! م ینم یبرات باق میاز زندگ  ینقطه ى کور گهید یفکر کن کمی
علت   یفهم ی! میارع  یزنم به ب یده اما باز تو شرکت اش موندگار م و خودمو م یمتنفرم و تا سر حد مرگ عذابم م

 ! رو قبول کردم یچرا کالس خصوص یفهم ی! م هیممتدم چ یها یاتوبوس سوار

 : لرزش داشت . نگام را ازش گرفتم و ادامه دادم صدام

 ؛ شک ندارم که درکم رهیگ  یرو گفتم مطمئنم که نگات رنگ ترحم به خودش نم نایحاال که برات ا ــ

 گهیکه تو عمرم بهش اعتماد کردم و براش از دلم گفتم. د  یهست ی، تو تنها کس یسوزون یو برام دل نم یکن  یم
 . دوز و کلک نبود تمین چیگم ! فقط منو ببخش ، ه  یمن نه نم یتو بگ یهر چ ق،یبا خودته رف میتصم



 

 
204 

 . به سرعت ازش دور شدم .تا آن زمیو اشک نر اورمیبمانم و تاب ب نیاز ا  شینتوانستم ب گرید

، تا آن گرما و  دمیماندم و چند مشت آب سرد به صورتم پاش ییدر دستشو یرا در گلو رام کنم . مدت یوحش بغض
 یبود . باز به اشک ها اجازه ى فرو پاش دهیکش  غیکرد. بغض بهش ت  یبغض کالفه کننده مهار شود. گلوم درد م

 یخال یصندل نیاول  یگفتم و رو  یاجازه ا. با  زد ینداده بودم . وارد کالس که شدم استاد حضور داشت ؛ بهم لبخند
بهش اعتماد داشتم به شدت از  نکهیآن روز در سکوت من و ارغوان گذشت ؛ با ا  ینشستم . تمام ساعت ها

او با آن   ایکلمه حرف نزد . گو  کی یسکوتمان بر خالف ذات کنجکاوش ، حت دنی. فاطمه باددمیترس یواکنشش م
شود. کالس  یدرست نم زیچ چیامروز با همه روزها متفاوت است و حال خرابمان با ه  هبود ک افتهیدر یسیشمه پل
 دیساعت به هفت رس یزدم و خودم را به شرکت رساندم . تا عقربه ها رونیب یبدون خداحافظ د،یرس انیکه به پا

سراغم آمده بود و داشت  هبباز  یکجا آرامش نداشتم . معده درد لعنت  چیانگار ه  گریهزار بار ُمردم و زنده شدم . د
درد دوباره  یکرد، اما بعد از ساعت  ییرایشفابخش ازم پذ یاز همان جوشانده ها  وانیل کیبا  یداد. بابا ول یزجرم م

و هزار راه رفت و  دیو سرکه جوش ریانداخت. تا صبح فردا دلم مثل س  یداشت مرا از پا م یبازگشت . فشار عصب
نظر ارغوان  نیدانشکده شدم. در اول اطیتمام وجودم را به لرز نشانده بود وارد ح هک  یبرگشت. با دلهره و اضطراب

را  یا  زهیاتاقک حراست، دستهاش را پشت اش گذاشته بود و با پاهاش سنگ ر  واریزده به د هیکه تک  دمیرا د
ها شده بود. قلبم  یدرست مثل دبستان یداد . با آن حالت و آن مانتو و مقنعه ى سرمه ا یو آن ور ِقل م نوریا

بود. به شدت دوستش  یرفتار بهتر ستهیبراش به طپش در آمد و باز در دل به خودم لعنت فرستادم. ارغوان شا
بودم و نگاش  ستادهیرفتن به کنارش . همان جا ا یرفت برا ینم شی. پاهام پدمیهراس یداشتم و از قضاوتش م

شد و با قدم  قرارشیرساند. دلم ب تیرا به نها عیتابلو بد نیا  ییبایگرفت و ز  یکردم . باد موهاش را به باز  یم
بود.  دنیروزها کار هر روزم آه کش نی. ا دمی، هم زمان آه کش ستادمینامطمئن به طرفش رفتم . جلوش که ا ییها

به  یورم داشت و چشماش کاسه ى خون بود . آن چشم ها یانداخت .صورتش کم  ریسرش باال آمد و نگام را گ
که   دیبود. از خودم بدم آمد و با خجالت سرم فرو افتاد. انگار حالم را فهم ختنینشسته گواه ساعتها اشک رغم 

 :خودش سکوت را شکست

 تونم یاما نم  نهیهضم دروغ هات برام به شدت سنگ نکهیتا صبح به حرفات فکر کردم، با ا شبید ــ

کرد که مرا واداشت   یداشتم! مکث یا  گهیتونم بگم اگه بودم حتما رفتار د یو نم ستمیتو ن یکنم نورا! جا  قضاوتت
 : بهش نظر بدوزم . چشم در چشمم ادامه داد

خودم نگه  شیخوام تا آخرش تو رو پ یباز هم دوستت دارم و م ریتفاس نیتونم از تو بگذرم ! با همه ى ا ینم ــ
نتونم کمکت  دیدلت رو بهم بگو ، شا یهام رو راست باش حرفا! بایبهم دروغ نگ گهیدارم! فقط بهم قول بده که د

 ! تونم باشم یکنم اما همدل و همراهت که م

همه سال با دروغ هام  نیبودم که ا مانینادم و پش شیپ شترازیاش به لرزه در آمد و ب  یهمه مهربا ن نیاز ا  دلم
 م کرده بودم. صدامسنگ صبور محرو کیهم او را آزرده بودم و هم خودم را از داشتن 

را از دست دادم  میتکان دادم و بعد خود دار نییهجوم بغض . فقط به شدت سرم را به پا انیشده بود ، در م ُگم
افتاد. ارغوان حساس و دل نازک   هیمن او به گر ی؛ دستام را دور گردنش حلقه کردم و او را به خود فشردم . باز جا

آمد و اشک هاش را پاک کرد .   رونیاز آغوشم ب  یتاش بود. بعد از لحظادم مشک   یمن اشکش مانند مامان گل
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بود  یمقاوت ش ، که چه زندان بان خوب نیسوخت در عجب بودم از ا یکرد لبخند بزند . چشام بدجور م  یسع
 : نشاند و باالخره گفتم یام . لبخندش به لبام تبسم  چارهیب یاشک ها  یبرا

 : شد . انگشتش را به سمتم گرفت و گفت دیخورش یی! لبخندش به روشناقیاشک هاتو رف  نمینب ــ

 : شد کیشرط که هنوز نگفتمش! ابروهام به هم نزد هیو  ــ

 ! کنم  یبگو، اگه بتونم حتما قبول م ــ

 : خم کرد و گفت یور کیرا  سرش

 ! تا دلم باهات صافو صوف شه یایبه سفر کاشان ب دیبا ــ

 سوزاند .چشمام را بستم یمِن ناسپاس دل م ینگاه نگران هنوز برا نیود. ابه فکر من ب هنوز

 : گفتم  یقیوا کردم و با نفس عم و

 ! امی یخوام م یرفاقت رو م نیبهت ثابت کنم ا نکهیا  ی، برا امی یباشه م ــ

 . کشاند  یوجد آمد و دوباره بغلم کرد. خنده لباش را از هم باز کرد و خاطرم را به آسودگ به

 : گفت  لیبد یب یجانیکرد. با ه  تیرا گرفت و مرا به سمت کالس هدا دستم

به اومدن ؟ لبخند  یهست یبهمون خوش بگذره ! نورا از ته دلت راض یدم حساب ی! قول م یخوشحالم کرد یلیخ ــ
 : گفتم  یزدم و با مهربان

 ! تخت التیهستم دوستم ، خ ــ

 وجود نداشت .انگار میدر تقو یروزیخودش بازگشت . انگار که د یسر جا زی. همه چ دیخند

 نیجدا نبود . ا میزندگ قتیهرگز ارغوان از من و حق ایبهش دورغ نگفته بودم ؛ گو چوقتیه

 سعادتمند بودم ، نبودم؟ ییایدوست با دل در نیداشتن ا یارزشمند بود، نبود؟ من برا  رفاقت

خندانمان آسوده خاطر بهمان لبخند زد.  یلبها دنیفاطمه نگاهش به در بود. با د.  میبر لب وارد کالس شد لبخند
 :اش گفت  یشگیبا لحن شوخ و شنگ هم میستادیکنارش که ا

 د؟یتون که باد کرده بود خواب یوونگید ی! بحمدا... کسالت برطرف شد؟ رگ ها یگرام  یخواهرا کمیالسالم عل  ــ
برج  نینگفتم ! ع یچینگاهم انداخت ! ُمردم و زنده شدم تا زبون به دهن گرفتم و ه هیشد بهتون  یکه نم  روزید

 ! داد نگاتون کنه یکفاره م  دی! ماشاال آدم با نیزهر مار بود

 :دیرا به لبانمان آورد . ارغوان خم شد و صورتش را بوس خنده

 ! دهیکش  یبچه چه عذاب رمیبم ــ

 :. نگاش را معطوف من کرد و من گفتم میسترزرو شده نش یها یصندل یرو کنارش
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 ! بده لمونیخواد شر و ور تحو یامن و امانه خواهر ، تا دلت م  یهمه چ ــ

 یغم داشت، هنوز چشمام م  یکرد و حاالت صورتم را به دقت از نظر گذارد .هنوز دلم کم  کیرا بهم نزد ابروهاش
 : بود فشرد و گفت زیم یرو لباش جان گرفت. دستم را که رو یسوخت . لبخند دلگرم کننده ا

 ! هم هست خواهرا یآسون  هی یقرآن بهمون وعده داده که پشت هر سخت یخداروشکر! خداوند تو ــ

 نیدر بدتر شهیبلد بود، که هم یدستاش و لبخند پر محبتش دلم گرم شد. غلط نکنم فاطمه چشم خوان یگرم  از
 ! کرد  یآرامم م  یو با جمالت دیفهم یحال دلم را م طیشرا

آمد.   یآرام تر به نظر م  شیپ یبهم کرد. چشماش سرخ بود اما صورتش نسبت به ساعت یکج شد و نگاه  ارغوان
 : رو به فاطمه گفت یبا خوشحال

 ! کاشان  ادی ینورا هم باهامون م ــ

 : متعجب به خودش گرفت یا  افهیق فاطمه

 !؟ ادی؟! مگه اصال جرات داشت که ن ادیمگه قرار بود ن ــ

 : کشدار گفتم  یو با آه یصندل یام گرفت. لم دادم به پشت  خنده

خنده شان به هوا رفت . با آمدن  یاصال؟ صدا  نیکن  یکنه ! آدم حسابم م  ریخدا عاقبت منو با شما دو تا بخ ــ
بود که طبق عادت من  ی. بچه ها مدت می. ساعت ناهار به بوفه رفت امدین شیبراشان پ یاستاد فرصت نطق کش

 همراه و هم پا نیآوردند و ا  یغذا با خود م

 : به لقمه اش زد و گفت یبرام لذت بخش بود . ارغوان گاز شانیها بودن

 . نه ای رمیتونم ُمخش رو بزنم ازش بگ یم نمیمحشر داره ؛ بب یعکاس  نیدورب هی ایارش  ــ

 : گوشه ى لبش را پاک کرد و با شوق گفت  یستمال کاغذاز دوغش خورد و با د  یُقلپ فاطمه

 تا یکاشان باش  دیرو فقط با بهشتیبهشته ! ارد نیفصل از سال کاشان ع نی، ا ریحتما ازش بگ ــ

زدم و به  یام گاز م  یخانگ جیداد. من با آرامش به ساندو فیک  یلیبار رفتم ، خ هی! من یبهشت رو بفهم یمعن
وارد  یبه همراه مان یرعلینشسته بودم. در باز شد و ام یدر ورود یکردم. رو به رو  ینگاه م دالوصفشانیزا جانیه

خانمان برانداز سر تکان  یو با لبخند دی.از دور مرا د دشد و دلهره به وجودم پناهنده ش شتریشد. باز ضربان قلبم ب
 . رو نرفت و به سمتمان آمد از دوغم را خوردم. از  یاعتنا به او کم  یرا برگرداندم و ب میداد. رو

 : و سالم کرد دیسرمان رس یکه به دم اش بسته باشد، پشت سرش روان شد . باال  ییهم مانند جارو یمان

 ! سالم عرض شد خانم ها ــ

 : گفت  یباال انداخت و با لودگ ییابرو  یرعلیبودند. ام دنیلحظه ارغوان و فاطمه در حال خند همان

 امروز پرچم صلح باالست ؟  ــ
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 : خنده اش را جمع کرد و جواب داد ارغوان

 ! شما نه یبرا ــ

 : گفت  ینیریبا خنده و خود ش یمان

 خانم ؟ یمن چ یبرا ــ

 با یرعلیو ام ستمینگر یلحظه اى سرخ شد و سکوت کرد. من با تعجب به او م یبرا ارغوان

و او را از ادامه ى کارش باز داشت . بعد  دیلب به دندان گز یگفت ، که مان  یم یزیچ یابرو داشت به مان  اشاره
 : دیرو به ما پرس

 : جواب داد د،یفاطمه که سکوت ما دوتا را د ن؟یبر یم فیسفر کاشان تشر یخانم ها برا ــ

 : من متمرکز کرد یبه سرعت نگاش را رو یرعلیاگه خدا بخواد بله ! ام  ــ

 ؟ اهیشم سچ یر یتو هم م ــ

 :ازش گرفتم و گفتم  نگاه

 ! بله یایاگه تو ن  ــ

 : زد یپوزخند

 !داشته باشم یبهتر یتونم برنامه ها یم ــ

 !گذره  یخوش م شتریب ی، چون اونجور ایچه خوب ! پس به برنامه هات برس و با ما ن ــ

 : گفت  یاش جانم را به لبم رساند و با لحن خاص  رهیسکوت کرد و با نگاه خ یقدر

 ؟ نطورهیواقعا ا ــ

 : اعتنا به خواسته ى قلب نا فرمانم گفتم  یسماجت بهش زل زدم و ب با

 : گفت  یبه موهاش زد و رو به مان ینثارم کرد و چنگ یگریشک نکن آقا پسر! پوزخند د ــ

 ؟ یر یتو هم م ــ

 : گذرا به ارغوان انداخت  یداد و نگاه هیتک واریبه د یمان

 : رو بهم گفت یا  انهیکرد و با لبخند موذ  یفکر یعل  ریدارم ثبت نام کنم ! ام الیامروز خ  نیرم داداش ! هم یم ــ

! دمغ نگاش کردم. میتا جا نموند میثبت نام کن  میبر یبهتون خوش بگذره !مان یلیهوووم ، پس فکر کنم قراره خ ــ
 : او به خنده افتاد
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کنم! بعد دو انگشتش   یم یاالن براش لحظه شمار  نیشه ، از هم یم یفر جالبدونم س یاخمت رو غزال! م  نمینب ــ
 : گفت  دیکه تنم را به آتش کش  یبرد و حرکت معروفش را انجام داد. با نگاه گرم یشانیرا کنار پ

 ! با اجازه خانم ها ــ

 : کرد  یازمان خداحافظ  یرو برگرداند . مان ازم

 . فعال خدانگهدار م؛یخوام مزاحم ناهارتون شد یخانم ها عذر م ــ

 دورتر از ما نشستند . اشتهام را کامل از دست داده بودم و یزیم ی. رو میسر تکان داد براش

 همانیپرت کردم و اخم م زیم یکرد . لقمه را رو  یام را چاک چاک م  چارهیقلب ب یرعلیام  گاهیگاه و ب  یها نگاه
 : گفت  یدصورتم شد. ارغوان با همدر 

سفر، حاال تو دانشگاه  میبر میخواست ی؟ خودتو ناراحت نکن . بعد از عمر میدار کارینورا ، ما به اونا چ الیخ یب ــ
 شه ، یوقت جلو راهم سبز م یکم وقت و ب

گاز را به لقمه اش زد و با   نیتکان داد و آخر یتحملش کنم. ارغوان سر نیماش هیجا تو  هی دیروز تموم هم با دو
 : دهان ُپر گفت

 یهیجور اردو رفتنا باشه ها! فاطمه که غذاش تمام شده بود، نگاه عاقل اندر سف نیاهل ا  ادی یاصال بهش نم  ــ
 : بهش کرد

 آب بده که داد  ینه ؟ در اصل اومده بود سر و گوش ایرفتن داره  الیخ دیاول از نورا پرس  یدیخانم باهوش ند ــ
او   یبه سو یلحظه ا یدادم و نگام برا هیزرد رنگ تک یکیپالست ی! به صندل ادیخواد ب ی. اون فقط به خاطر نورا م

حد  یب یبود با کل کل ها یفکر فرو رفتم. آمدنش مساو ی. لبان خندان اش دلم را به تقال واداشت . تودیپر کش
اعصابم به شدت فرسوده بود و   گرید یینداخته بود و از سودلم ذوق زده سور و و ساط به راه ا ییو اندازه ؛ از سو

 ، میزندگ یها ویایرا دور از همه ى ه یخواست دو روز یم

 :شد و دوباره به حرف آمد قیحاالتم دق یآرامش برسد . فاطمه تو  به

 ؟ هیاومدن به خاطر چ  نیا  دید دیبا ــ

 : جواب داد یفور ارغوان

 یلیپسره خ نیشدن نوراست! ا میخسته کردن و تسل لشیکنم! تنها دل  یدامن نزن خواهش م اتتیباز به فرض ــ
آورد. نگام به نگاه فاطمه   یشد و کم م یخودش خسته م نهایزودتر از ا یلیجاش بود خ یجون داره بخدا ، هر ک

 : پرمقصود در حال پردازش نگاه من بود یخورد . با لبخند

 !دل از کف داده نورا خانم اروی نیکنم، ا  یبهتون ثابت م نویکنم . ا  یر مفک یا  گهیاما من جور د  ــ

 

 : به پا شد . دستان لرزانم را به هم قفل کردم و گفتم ییدلم غوغا در
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 . شد ری. کالسمون د نیمخم منو نخور اتتونیبچه ها، انقدرن با حدس میبر نیپاش ــ

بهشان ملحق شدم .در کنار هم و تحت  دمیکه کش  یبلند شد و متعاقب آن فاطمه . من هم با پوف بلند ارغوان
دست و پا  یبیعج  یفیکه وجودم در بالتکل  ی. در حال میاز بوفه خارج شد  یو مان یعل  ریام  مینگاه مستق عتیمشا

 . زد یم

کمان شدم . برق روشن آشپزخانه مرا به آنسو را در قفل چرخاندم و وارد خانه ى کوچ دیهمان دل آشوبه کل با
گوشم را نوازش کرد. سرم را از پنجره تو بردم و با   مایو ن یخنده ى مامان گل یکشاند. پنجره اش باز بود و صدا

 : داشتم شاد و سرحال به نظر برسد گفتم یکه سع  یلحن

 خنده اتون هفت تا خونه یکه صدا  نیگ  یم ی! حال و احوال ؟ بدون من چتیسالم بر اهل ب ــ

 :کرد  ممیلبخند مهربان اش را تقد یورترم رفته؟ مامان گل اون

 : کرد گفت  یدر را برام باز م یبلند شد و در حال مایتو! ن ایمادر. ب یسالم به دختر گلم ، خسته نباش ــ

 . تو که شام حاضره ایسالم خانم دکتر حسود ! ب ــ

کرد. هجوم افکار مختلف   یرا همان اول در آوردم و موهام را باز کردم. سرم درد مداخل . مقنعه و مانتوم  رفتم
 . مغزم را خسته کرده بود . موهام را چنگ زدم و پوست سرم را ماساژ دادم

 : بهم القا شد یخاص یسبک احساس

که مشغول پهن کردن سفره بود، به سرعت   مایمن! ن یصورت جوش جوش یداداش کوچولو یحسود خودت ــ
 : گفت  ینگاش را بهم دوخت و با اوقات تلخ

 ! شه ینم فشیاز دست زبون تو که آدم حر  ــ

 : معصومانه به خودم گرفتم و گفتم یو کنار سفره نشستم . حالت دمیخند

 برادر من ؟ یطلب یم فیچرا حر یدون یم نویا  یوقت ــ

 :را گشود. پارچ آب را برداشت خچالیهن کنان در  بلند شد و هن یگل  مامان

 سر غذاتون ؟ نینیبش دنیشاخه شونه کش یشه ب یباز شروع شد ؟ شما دوتا نم ــ

 : خم کردم یطرف کیرا  سرم

 : را وسط سفره گذاشت یکوکو سبز  یزد و تابه محتوا یپوزخند مایجون! ن ینگفتم مامان گل یزیمن که چ ــ

 ! خانم ! بذار دهنم بسته بمونه یغذاتو بخور آبج  نیبش ــ

 : حالتش خنده ام گرفت از

 ! نه بابا ــ
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 که لقمه تو  یدر حال م،یو شروع به خوردن کرد میاو را هم به خنده انداخت. دور هم نشست  لحنم

 : بود گفتم دهنم

 . دوخوام از طرف دانشکده برم ار  یبا اجازه اتون آخر هفته م یمامان گل ــ

 : دیدرش تاب یدیمتوجه ى من شد و نور ام نگاش

 : رنگ برداشتم دیخوردن از سبد کوچک سف یسبز یمادر؟ کم یکجا به سالمت  ــ

دوتا از دوستام انقدر اصرار کردن که ناچار شدم قبول کنم ؛ از  یخواستم برم ول یقم و کاشان ، البته خودم نم ــ
 : نده از هم باز شد و ذوق زده گفتنداره ؟ لبش به خ ینظر شما اشکال

شه،  یبه کله ات بخوره حال و هوات عوض م یباد هیدو روز  هی یبر ه،یهم عال یلیمعلومه که نه مادر! اتفاقا خ ــ
به وجد آمدم و آسوده لقمه  شیراحت برو. از مهربان الیهمش کارو درس ! نگران ما هم نباش با خ یخسته شد

 . دادش کوچولوامدیرس مایه نگرفتم . نگام ب  گرید یا

 :کرد  یبا محبت تماشام م داشت

 . افتادم  ریخواد برم اما تو معذورات گ یدلم نم ییجورا هی،  نیایدوس داشتم شما دو تا هم باهام ب ماین ــ

 : بهم زد یچشمک

،  یتو بر میش یهم خوشحال م یلی! ما خیخودت بکن یبرا یکار  هی یکن  ریتو معذورات گ نکهیچه بهتر! مگه ا ــ
 : لبخند به لب آوردم شیادآوریکه نرفته؟ از   ادتیخانم دکتر؛  ادهیبا هم رفتنمون ز یوقت برا

 ! فرستمت داداشم یم ی! هر جا بخوا ادمهینه  ــ

 دوباره با ارغوان را ییارویته دلم از تنها گذاشتنشان خاطرم مکدر بود، اما جرات رو هنوز

 بعد از خوردن داروهاش یکردم . مامان گل  یبهش عمل م دیداده بودم که با ینداشتم. قول هم

 : را دراز کرد و در حال ماساژ دادنشان گفت پاهاش

 ؟یبا خودت ببر دیبا یمادر؟ چ یر یم یک  ــ

آن   نیب یپرسم. نگاه معنادار یالزم باشه ،حاال باز م  یزیگردم. فکر نکنم چ  یرم ، جمع شب بر م یشنبه صبح م 5 ــ
 : کنجکاوم کرد  یدو رد و بدل شد که حساب

 شده ؟ یزیچ ــ

لقمه ى  مایرنگ و رفته که از چند جاش رفو شده بود، کرد و ن یقال یزود نگاش را معطوف به گل ها یگل  مامان
اختم و به خوردن سر گرم باال اند  یاش را گرفت. شانه ا  ییهر گونه پاسخ گو یدر دهانش چپاند که جلو یبزرگ

 ***** . شدم
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آمد   یاز هر سو م  اهویه یپچ پچ و گاه یکالس را در بر گرفته بود و صدا  یبچه ها تینها یب یشور حال چهارشنبه
شدند . زودتر از بچه ها به  یبه همدان اعزام م گریشده بود و گروه د ریدو اردو هم زمان در دانشکده دا ای. گو

 . بودم هیشور و نشاط بق یبودم و مشغول تماشا دهیکالس رس

روزها  نیدادم . ا ریینگام را تغ ریکردم و مس  یوارد شدند. پوف یو صد البته جناب مان یرعلیبه در بود که ام نگام
 یآمد و رو  میشد. مستق یم لیبزرگ تبد یبودن در کنارش داشت برام به مشکل

 : و گفتم دمینشست. معترض به سمتش چرخ میکنار  یصندل

 گفت  یشد و با لحن اغوا گرانه ا رهیبهم خ یجلو آورد و با نگاه پر شور یقبال رزرو شده جناب! سرش را کم نجایا  ــ

: 

. با نمیبش نجای! امروز طالبم ا اهیخودت ببخش چشم س یبذارم ؛ شما به بزرگ نجایرو ا لمیزنب شبیرفت د ادمی ــ
 : گفتم  ظیغ

 ! گهید یم جار  یباشه پس من م ــ

 : که خواستم بلند شوم زود گفت  نیهم

را  فمی. ک دیته کالس! اخم هام در هم تن یبر دیهمه ُپرن ، با یپشت یها ی! صندل اهیسرجات چشم س نیش ــ
 : برداشتم و گفتم

به گوشم خورد. از جام  یخنده ى خفه ى مان یخوش باش ! صدا تینداره ! با صندل یبه تو ارتباط گهیاونش د  ــ
 .ندیای. بهشان اشاره کردم که ته کالس بدندیبلند شدم هم زمان فاطمه و ارغوان رس

 : دیطاقت پرس ی.ارغوان ب میآخر نشست  فیرد یها یصندل یاستفهام دنبالم آمدند و رو  با

دهان  نکهیکردم . قبل از ا؟ اونم تو کالس شمس ! کالفه بهش نگاه   یجلو دل کند فیچه خبر شده که تو از رد ــ
 : باز کنم، فاطمه گفت

آخر!   فیرد ادیحاضر شده ب شونیجلو نشسته بود ؟ البد گذاشته رفته بغل دست خانم نشسته که ا اروی یدیند ــ
 : گفتم  یشد و با لحن عتاب آلود لیسرم به طرفش ما

شم! به جوش و  یم یاخالقت حرص  نی؟ دارم کم کم از ا یحدس بزن ینتون ای یهم هست که تو ندون یزیچ ــ
 : گفت  ی. ابرو باال داد و با لحن حرص درآردیخروشم خند

 ! مینوچ ، ندار ــ

 :کرد  یگریانجیبه خنده افتاد و م ارغوان

 ؟ یزن یم خونکیپسره رو اعصابش راه رفته ، تو هم بهش س ینیب یحاال خوبه م ــ

 : فرستادم رونیب ینیرا به شدت از ب نفسم
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افته و خودکار تا   یراه م نیفرهنگ لغات ا میگ  یم زیچ هی یکیتا  یچ یعنیخانم !  میندار یگفتار  تیامن  گهید ــ
 : ضربه به پشت دستم زد و با اخم گفت کیبهت بگم !  زویچ هینخوام  دیزنه ! شا یآخر ماجرا رو حدس م

 یهم پاته! صدا یپاته نخور یکه هست ، آش کشکه خالته بخور  نهی! هم یخوا یکه نم  یکن  یم خودیشما ب ــ
کالس شدم   یتو شیخنده ى ارغوان مصادف شد با آمدن شمس سر کالس . از همان فاصله متوجه چشم گردان

 : گوشم گفت  ریز ز،یداد .ارغوان ر وندیکه ابروان پر پشت اش را بهم پ  یو اخم

 ! گرده به گمونم  یداره دنبال تو م ــ

 : با تحکم گفتم یبهش کردم و آهسته ول یباز دارنده ا گاهن

 ! شروع نکن گهید یکیلطفا تو  ــ

صحبت هاش تک  انیکرد و در م  سیکرد . شمس شروع به تدر  شیکرد که فاطمه هم همراه  ییصدا یى ب خنده
چشمان  یتو یو نگاش تو نگام گره خورد. شگفت افتیمرا  یرا از نظر گذراند .باالخره بعد از مدت انیتک دانشجو

 یبه خودش آمد و به ادامه ى درس پرداخت . تا آخر کالس نگاه ها عیسر یلیبود . خ دایاش از دور هو  یشیم
 یافتاد. چند بار  یگاهش بهم م  یگاه و ب

 میزندگ حد در نیتا ا نکهی. از ادیاش نگاهش را دنبال کرد و به من رس  ینیب زیبا ت یرعلیام  هم

 را برداشت و فشی. شمس ک دیرس انیبودم . باالخره کالس به پا یکرد ، ناراض  یو کاو م کند

 : بهم کرد و گفت ینگاه

 : رفته گفتم لیتحل ییبه دفترم . با صدا نیاریب فیخانم تنها چند لحظه لطفا تشر ــ

 ! چشم استاد ــ

 : و کتابم را جمع کردم و رو به بچه ها گفتم فیرفت . من ک رونیکالس ب  از

 . نمتونیب یم یکارم داره، کالس بعد  یچ نمیرم بب یمن م ــ

 : گفت  دیبا تاک ارغوان

 : در مورد اردو بهش بگو. سرم را تکان دادم و از جا بلند شدم. فاطمه باز اظهار فضل کرد و گفت ــ

 ! دم مو به مو برات گزارش کنم یشه ؟ قول م یم یچطور واکنش پسر ُپر ُمدعامون مینیبدو برو بب ــ

 : بهش کردم یاخم آلود  نگاه

خنده اش بلند شد و مرا از رو برد. کالفه از دستش، از کالس  یالزم نکرده ! شما به درس و مشقت برس! صدا  ــ
 . زدم و به دفتر شمس رفتم رونیب

 : دعوت کرد . در را گشودم و گفتم با صالبتش مرا به داخل یبه در زدم؛ صدا یا  ضربه
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استاد بد عنق   نیسالم استاد. نگاش که به دفترچه اش بود ، معطوف من شد و لبخند به لباش نقش زد. حاال ا ــ
 رشییتغ نیا  رتیزد و مرا در ح یراه به راه بهم لبخند م یتکبر چیراحت و بدون ه یلیخ

 : دیگذاشت . صداش به گوشم رس  یم

 : ستادمیا  زشیم کیتو. در را بستم و نزد ایسالم ب ــ

 : کرد گفت  یم ادداشتیدفترچه اش  یتو یزیبا من ؟ همان طور که چ نیداشت یامر  ــ

به  میکن  یموکولش م ؛یخواستم بگم بابت جلسه ى فردا نگران نباش دم،یفردا د یاردو  یاسام  یتو یاسمت رو  ــ
 : ، از مناعت طبعش دمیخجالت کش یکم  و دروغ چرا دمیسه شنبه. لبم را به دندان گز

مطلب رو به اطالعتون  نیداشتم حتما ا میاومد و من امروز تصم  شیپ ییهوی یلیممنونم استاد. راستش خ ــ
 : گفت  قیعم  یبرسونم. سرش را باال آورد و نگاه روشن اش را به چشمام دوخت و با تبسم

 یبرا یاستراحت و سفر برات واجب بود. برو و کم  نیدختر جوان؛ ا یکرد  یکار خوب  ــ

 : وقت بذار! دوباره دفترچه را گشود و ادامه داد خودت

 . میکن  یم لیرو تعط قیتحق بهشتیو پنجم ارد ستیپس فرداب ــ

 : دمیمتعجب پرس ییخوردم و با صدا جا

 :و پنجمه ؟ نگاش را بهم داد ستیفردا ب ــ

 ؟ هیبله مناسبت خاص ــ

 : افتاد و گفتم  نییسرعت سرم پا هب

 ! یچیاستاد ، ه  نه

 : به شدت جذاب گفت ییو با آوا دیخند

 :افتاد  ریبه ز شتریدروغ هم نگو. شرمنده سرم ب ینگو دختر خوب ، ول یخوا یاگه نم  ــ

 :خنده اش بلند شد یخب حق با شماست! دوباره صدا ــ

لحظه در به صدا در آمد و اجازه ى هر گونه  نیدختر خانم! در هم ادی یحالت بهت نم نیاصال ا  ر،یسرتو باال بگ ــ
 . پوستدمیرا در قاب در د یرعلیبودم، ام دهیازم گرفته شد. در باز شد و من که ناخداگاه به آن سو چرخ  یواکنش

 زد. زود نگاه ازش یم رونیآتش ب  یشده بود و از چشماش شراره ها رهیاز خشم ت  صورتش

. شمس منتظر بهش نظر دوخت و  ستادیاز حرکت ا  نهیخشم در س زانیآن م  دنیاز د  کبارهی، چون دلم به  دمیدزد
 :انداز شد  نیاتاق طن  یبم شده بود، در فضا تیکه از عصبان  یرعلیام  یصدا

 ! دارم استاد یسوال درس هی ــ
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 : بهش اشاره کرد و گفت شمس

امان دلم هماهنگ شد. از کنارم که رد شد،   یب یقدم هاش با کوبش ها یجلو. صدا دیی! بفرمایتهران یحتما آقا ــ
 نگام به سمتش

حس کرد .  یبهم کرد، که بند دلم پاره شد و تمام تنم را ب یشانه اش نگاه زهر آلود ی.او هم از رو دیکش  سرک
کج شدم و از کنار   یبه خودم آمدم کم یبه شمس را کور کرد. بعد از لحظات دمیو نقطه د ستادیدرست جلوم ا

 :ستمیتنومندش به شمس نگر کلیه

 ستیو خشکش بهم نگر یمرخص شم ! دوباره با همان صورت جد نیممنون استاد، پس تا سه شنبه . اجازه بد ــ
 : پر حرف گفت یو با نگاه

 رییبود تغ بیعجخفقان آور فرار کردم. برام   طیکردم و از آن مح  یخداحافظ عیخانم. سر نیببر فیتشر نیتون یم ــ
. آن غضب تو نگاش خوف را به وجودم پاشاند. نگاش مانند نگاه به قاتل اش بود. از  یرعلیمقدمه ى ام یرفتار ب

 .زد یبود و به رفتارم لبخند م ستادهیآنجا ا  یمان. رونیآمدم ، نفسم را به شدت فوت کردم ب  رونیاتاق که ب

 : بود گفتم دهیحرکتم را د نکهیو ناخشنود از ا دمیه ام کشبه مقنع یدست ن؟یجنگ فرار کرد دونیاز م  ــ

 ! گهیرنگ د هیبعد  قهیرنگه دو دق هی! االن  ایداره گو یاتون پاره سنگ بر م  قیشف قیعقل رف  ــ

 : گذاشت  بشیج یزد و دستاش را تو هیتک واریبه د دیخند یمان

منم  نیکه رفتارش عوض شده باور کن  هیچند وقت هیاما   طنتهیآروم و پر از ش  شهیهم یرعلیاتفاقا برعکس ، ام  ــ
 ! تو شوکم دشیجد بیعج  یاز رفتارها

 : گفتم  یدوش جابه جا کردم و با نگاه پرسشگر یرا رو فمیک  بند

 : ؟ از طرز خطابم لبخند به لب آورد یجناب مان نیبگ نیخوا یم یچ ــ

 . رفتارهاش ندارم نیا  یبرا یتز چیشدم و ه جیشما گنداشتم خانم تنها، فقط خودم هم مثل  یمنظور خاص ــ

 : از کنارش رد شوم بهش نظر دوختم  نکهی. به سمتش رفتم و قبل از ادیگو  یزد که دروغ م یداد م چشماش

 ! یجناب مان یستین یخوب یدروغگو ــ

 : ناخواسته گفت یبا شرم دیموهاش که مد روز کوتاهشان کرده بود ، کش یتو یلبخند به لب آورد . دست دوباره

اراده لبخند زدم : ــ   یساله بود، خنده ام گرفت و ب 10 ی؟ از رفتارش که مانند پسر بچه ها یعنیانقدر تابلوئم   ــ
شما بودم  ی. منم جا نیدوستتون رو داشته باش یهوا نیکه بخوا  هیعی! طبنیدروغ نگ نیستیجناب ، بلد ن دیشد
 . حس و حال رو داشتم نیهم

 : چشمام فرو کرد ینگاش را تو اقیاشت  با

شما. اسم ارغوان را که برد،  یبرا یکه خانم افضل  زهیبرام همون قدر عز یرعلی. ام نیکن  یخوشحالم که درک م ــ
 : دمیچشماش برق زد. چشمام را تنگ کردم و پرس
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 ؟ نیدیرس سهیمقا نیو شما چطور به ا ــ

 : اش  یشلوار کتان مشک بیج یتکرار شد و باز دستش را گذاشت تو لبخندش

ابروم   یتا کی! نیتونه حدس بزنه تا چه حد به هم وابسته هست یساله هم م 10یبچه  هیاز رفتار شما دو نفر   ــ
 : را باال دادم

 : گفت  یو با زرنگ حرفش را به خودش برگردانده بودم به خنده افتاد نکهی؟! از ا مییتابلو یعنیانقدر   ــ

 ! سرکار خانم دیشد ــ

 . گشت  داریپد یرعلیام  بتیهم خنده ام گرفت. در اتاق شمس گشوده شد و ه من

 که آن را به سوزش انداخت و خنده  دینگاش انگار به قلبم رس یزیشد. ت رهیبهمان خ یزینگاه ت با

ُمفرح بهش  یبا نگاه بیو دست به ج ستادیصاف ا یعجول به سمتمان آمد. مان  ییبر لبام خشکاند . با قدم ها را
 : دو رگه بود ادشیاز خشم ز  یرعلیام  یشد . صدا رهیخ

 ! میش مونینکن که بعدش جفتمون ازش پش ی! وادارم به کار اهیروزا حواسم بهت هست چشم س نیا  ــ

 :گفتم  یاخو با گست افتادمیکه از لحن ترسناکش به تنم نشست ، از تک و تا ن  یوجود لرز با

 ؟ یکش  یبرام شاخه شونه م یطور نیترسم که ا یازت م  یپسر جون ؟ نکنه فکر کرد یکن  کاریچ یخوا یمثال م ــ

 

شده بود و عضالت صورتش در  یچشماش مشک یمشت شد و فکش را محکم بهم فشار داد . خاکستر دستاش
 یرعلیقرار گرفت. احتماال از عکس العمل جناب ام نمانیب بایشد و تقر کیبهش نزد یقدم یخورده بود. مان چیهم پ
 : دل کوچکم را به تب و تاب انداخت ری. صداش چون نعره ى شدیترس

تموم شه و کارد به استخونش  یرعلیکه صبر ام  یپس ِمن بعد بترس غزال ! بترس از وقت یدیاگه تا حاال نترس  ــ
 :چشماش نگاه کردم یوو با سماجت ت دمیبرسه ! پاهام سست شد اما پا پس نکش

به  یربط چیکه ه  ییاصال از تو  دیو چرا با هیجلز و ولز کردنات واسه چ نیفهمم ا ینم ؛یتهران یفهممت آقا ینم ــ
 تک نفره که راه یباز نیاز ا  یبترسم ! خسته نشد یندار میمن و زندگ

 هیکه فقط و فقط   یباز نیبرنده ى ا هرگز یباش دهیفهم دیبا گهیازم؟ تا حاال د  ینشد دی؟ هنوز نا ام یانداخت
 که برات غش و  یگم، برو دنبال کس  یم گهیبار د هی!  یش یداره نم کنیباز

ها  ادیفر نینگاه خشم آلود و ا نیام ! ا  دهینترسون، من خودم گرگ باران د اداتیکنه ؛ منو هم از داد و فر  ضعف
گم ،   یبار آخر م ی. پس براالتهیکه تو خ  میینایتر از ا یقو یلیکنه! من خ  یبه درم نم دونیترسونه، از م یمنو نم

 ! باد ها بلرزه نیکه به ا  ستین یدی! نورا تنها ب این یوقت واسه من ُقپ چیه گهیغارت د  اری یاونم جلو

 یرعلیکرد. ام  دایادا شد و نگام باالخره سگش را پ  یمحکم یآخرم ناخداگاه با صدا  یها جمله
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که   یرا ازم نداشت. پاشنه چرخاندم و ازشان فاصله گرفتم، در حال یجواب نیتصور همچ دیساکت شد . شا باالخره
 .کرد  یاجازه داشت براش تاالپ و تولوپ م  یکردم و دلم ب  یهنوز نگاش را احساس م

********** 

 مایو ن یان گلبخواهم داشتم مام نکهیدلم گرفته بود. فردا روز تولدم بود و من بدون ا ستادمیدر خانه که ا پشت
 .حاالمفهوم نگاه مینشده بود که در کنار هم نباش یسال چیگذاشتم .ه  یرا تنها م

وارد خانه شدم ، در  یرفتن به سفر کاشان. به سست یاز حد ارغوان برا  شیشان برام رو شده بود و اصرار ب معنادار
بود . چراغ روشن آشپزخانه بهم فهماند که  فرو کش کرده کبارهیسفر به  نیرفتن به ا یتمام شور و شوقم برا یحال
نشستم  یمانیس یسکو یرفتم. رو اطیکوچک گوشه ى ح  وضمان جمع اند. کنار ح یشگیباز در مامن گاه هم زامیعز

 ریدلپذ اریاز آن آب خنک را به صورتم بپاشم . هوا بس  یُشر ُشر آب وادارم کرد مشت یآب را گشودم . صدا  ریو ش
داد .  یرا م یمامان گل یهوا نه آنقدر بود که سرد باشد و آنقدر که گرم . َمَلس بود ، طعم لواشک ها یبود و خنک

 :به لب آوردم و در دل گفتم یسوسو زد و لبخند تلخ یبه آسمان رفت . ستاره ا گامن

 ینیکه بب  یستیتو ن یسال بزرگتر شدم ول هیبدون حضورت اومد .  گهیتولد د هیبابا جونم  ــ

 کنم .با چه  یکار م  یهر روز دارم با چه مشقت ینیبب یستیپرورده ات چقدر بزرگ شده ! ن ناز

 کدوم از اونا جرات نگاه  چیه دیکنارم، شا  یجنگم . اگه بود یم یرعلیو ام یبا بهادر یقدرت

 جانم یو مامان گل آمد  نییجگر سوز از اعماق قلبم تراوش کرد و از گلوم خارج شد. نگام پا یبهم نداشتن ! آه هم

نظر دارد. برخالف درون پر آشوبم بهش لبخند زدم و  ریپر محبت مرا ز یو با نگاه ستادهیکه کنار پنجره ا  دمید را
 : گفتم

 ! سالم خانم خوشکله ــ

 : لحنم خنده اش گرفت از

 ؟ یسالم دختر ماهم، چرا اونجا نشست ــ

 : به کنارش آمد و گفت ماین

 : دختره ى مارموز! بلند شدم و با دست خاک روپوشم را تکاندم . رفتم سمتشان و گفتم زهیر یهم م یچه زبون ــ

 ! ماینذار حرصت بدم ن یشب آخر نیکنه سر به سرت بزارما ! ا  یکه وادارم م  یپروند زیچ هیباز  ــ

 : اخم کرد  یو مامان گل دیخند

 . نمیتو بب ایشه مادر ! زود ب یم شیشب آخر آدم دلش ر یگ  یم نیهمچ ــ

 : آمدم و گفتم  یاحترام نظام  براش
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 یکه انتظارم را م  یجشن تولد یبود برا یها همه مقدمه ا نیدانستند و ا یدانستم که م یاطاعت قربان! م  ــ
ى شام  . حق نداشتم با دل گرفته ام ناراحتشان کنم. نه حاال که قصد داشتم فردا را کنارشان نباشم. سفرهدیکش

 یدانست من جانم برا یم ی. مامان گلدیکش  یمورد عالقه ام انتظارم را م یپهن بود وغذا

شده است  دهیگفت مخصوص شب تولدم چ  یسفره بهم م نیبود و ا یگران  یُخب غذا یرود ، ول یدر م فسنجان
 : .نگاهش کردم و با ذوق گفتم

در  یبرا نیاز ا  شیتوانستم ب یمهربونم! رفتم و بغلش کردم .نم یجونم فسنجون! دستت طال مامان گل یا  ــ
 . آغوش گرفتن آن وجود پر مهر صبر کنم

 : اش گفت  یشگیهم یو با مهربان دیرا بوس صورتم

و خودش بغلم  دیکش  رونیمرا ب مای. ن دمشیتولدت مبارک دختر نازم. لبخند به لبام هجوم برد و با عالقه بوس ــ
 بود ، ختهیصورتم ر یاز موهام را که تو  یام نواخت . دسته ا  یشانیمردانه به پ یکرد. بوسه ا

 : کرد  یام م  وانهیانگشت کنار زد. لحنش د  با

 ! دوستت دارم یلیبزرگه ، خ یتولدت مبارک آبج ــ

 .زد یکرد و لبخند م  ینگاش نشست ؛ انگار که بابا جانم داشت بهم نگاه م ییخرما یتو نگام

 :و گفتم دمی. جلو رفتم و صورت پر جوشش را بوس دیپر یم نییباال پا نهیمانند گنجشک در س دلم

 ! یجفتتون بشم اله یمن فدا ــ

 : دیمقنعه را از سرم کش ماین

 : آمدم  رونیاز بغلش ب  یبرامون . با حرف مامان گل یخدا نکنه خانم دکترم ، بمون ــ

 یتوانست یعشق م  لویک  لویدور سفره ى کوچکمان که ک می. نشستوفتهی یسر سفره بچه ها، غذا از دهن م نیایب ــ
 .یکن  دایپ یدر آن سفره نقل

 : را همان طور نشسته در آوردم و گفتم روپوشم

بشقاب گل  یخوام زودتر بخورم! مامان گل یتونم صبر کنم ، م ینم گهی! من د نیهم راه انداخت یچه سور و ساط ــ
 یامشب حساب  ییجورا کیاش را از کمد در آورده بود.   هیزیجه یسرخ

فقط در مواقع  یکه مامان گل  امرزشیمادر خدا ب ادگاریبودند .  زیبشقاب ها براش عز نیگذاشته بود . ا  هیما برام
برنج  ریدو کفگو رفت .برام  دیحرکتش شاد شد و احساس بدم پر کش نیآوردشان . دلم از ا  یکار م  یخاص رو

 : خت و به دستم دادیر اهیس اهِ یفسنجان س مانیچند قاشق ُپر ِپر و پ شیو رو دیکش

 ! که گوشت بشه به تنت  یــ بخور نوش جونت مادر، اله

 : را گرفتم و گفتم بشقاب
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 فسنجون خوش آب و رنگو ؟ نیا  ایدلم ، من خجالت بخورم  زیدستت درد نکنه عز ــ

 : با خنده گفت ماین

قاشق غذا را به  نیو اول دمیدختر! با خنده اش خند زیکنه دهن آدم وا شه ها ! کم زبون بر  یم یکار  هی نیبب ــ
بشقاب پر  مایشد و ن رهیبا عشق بهم خ یسر مست شدم . مامان گل رشیدهان بردم و از عطر و طعم خاص و دلپذ

مادر  یگفتند که دعا  یم میبه تنمان . از قد دگوشت ش  یرا ازش گرفت. آن غذا به گفته ى مامان گل یبعد یشده 
 ینیبا س یمامان گل د،یزحمتش را کش میمایسفره و شستن ظرف ها که داداش ن یکند. بعد از جمع آور  یزود اثر م

مقدمه دست در  یرا برداشت آمد درست نشست کنارم و ب فشیک  مایکنارم نشست. ن  ینیریو چند عدد ش یچا
 : پاهام گذاشت یآورد و رو  رونیشده بود ، ب چیکادو پ  ییبایکه به طرز ز  رگوشچها یا  کرد و بسته  فشیک

 ! مونه یکادو مثل نامه ى بدون تمبر م  یسخن کادو خوش تر است! تولد ب میبگذر یاز هر چ  ــ

 : گفتم  یبه بسته خشک شد و با بهت و ناراحت نگام

 تولدم نبود ؟ ی؟مگه فسنجون کادو هیچه کار گهید نیا  ــ

 : تو بغلم ُسراند و گفت شتریبسته را ب یگل  مامان

ذوق  ماین اد؟ی یخوشت م نی؟زود بازش کن بب ادی یمادر! فسنجونم مگه کادو به حساب م یزن یچه حرفا م ــ
 : زده اضافه کرد

 دهیشد آن همه ذوق و شوقشان را ناد ینم ؟یکن  یشه نورا ! چقدر دست دست م یتو داره آب م یمن دلم جا ــ
 . و بابت خرج پول هاشان سرزنششان کنم رمیبگ

به نگاه مشتاق  یدهانم از تعحب باز ماند و نگام فور لیجعبه ى موبا دنیلرزان بسته را گشودم و از د ییدستا با
 : گفت  عیبهم نداد و سر یاعتراض  چیگره خورد . اجازه ه  یمامان گل

ره ؛  یدلم هزار تا راه م یکن  یم ری؛ شب نصف شب د یگرفت  یواسه خودت م نایاز ا  یکی شیوقت پ یلیخ دیبا ــ
 لیموبا نیاز هم  نمینداشته باشه. ا لیکه موبا  هیکمتر کس  گهیدوره و زمونه د نی. تو ا یدار اجیخودتم بهش احت

 : آور شد  ادیبهش  ماید و ننگاه کر  ماین؟ به  ماین یداره و نه چ نیگه نه دورب  یم مایارزوناست ، ن

 ! بلوتوث مادرم ــ

 : برگشت سمت و منو ادامه داد یگل  مامان

 که همرات باشه  نی.هم میبابتش نداد یادیگه ! پس نگران نباش پول ز  یم مایکه ن  ینینه هم ــ

کرد ، راه هر گونه اعتراض را به روم بست. جعبه را باز کردم   یکه مامان گل  ییمنم راحت تره مادر. با نطق قرا الیخ
داد و  حیکارت و شماره تلفن برام توض  میبا عالقه در مورد س مایرنگ را به دست گرفتم . ن دیکوچک سف  یو گوش

وت هلو راه گلوم را گرفته بود و در سک کیبه اندازه ى  یداد. بغض ادیبا حوصله ى تمام طرز کارش را بهم  یحت
.  افتمی یذهنم نم یهمه عالقه در لغت نامه  نیتشکر ا یبرا یجمله ا چیکردم . ه  یشور و شوقشان را تماشا م

 : گفتم  یلرزان یبه حرف آمدم و با صدا قهیباالخره بعد از چند دق
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زش ا  یدونم و به خوب یهمه زحمت ؛ قدرشو م نینبودم به ا یبگم؛ دستتون درد نکنه . راض یدونم چ ینم ــ
 .کنم  یاستفاده م

کرد   یبلند شد و سرفه ا ی.مامان گل دیلبان جفتشان جا خوش کرد و نگاهشان درخش یبا حرفام رو تیرضا لبخند
 :و بعد گفت

 : گفتم  ی. غم باز به دلم نشست و با لحن عذرخواهانه ا یرو جمع کن ؛ صبح زود عازم لتیپاشو مادر، برو وسا ــ

ذاشتم . مامان  یوگرنه از همون اولش قرار نم دمیامروز فهم  نیاصال حواسم نبود فردا تولدمه ؛هم  نیباور کن ــ
 :استکان ها بود گفت  یکه مشغول آبکش  یگل

سفر ! چه بهتر که روز تولدت بهت خوش بگذره . ما هم که  نیبه ا یبر دیتو با ادیب نی؟ آسمون به زم یچ گهید ــ
 : بهم چشمک زد مایمونه؟ ن یم یه حرفچ گهید میتولدمون رو گرفت

شم به احترام شما نشستم  یم هوشیب یبخواب. من دارم از خستگ رینورا خانم ، پاشو برو بگ اریانقدر اما اگر ن  ــ
 : ! به خنده افتادم و گفتم نجایا

 : گفت  یُخب پاشو برو بخواب برادر من ! از جاش بلند شد و با لحن مضحک ــ

گفت و رفت که   ریلبخند شب بخ یبلند شد و او ب یرم ! خنده ى من و مامان گل یپس م یحاال که اجازه داد ــ
 نیدستم افتاد . قدر دان ا یدر اتاقم تنها شدم باز دل سرکشم به غم نشست . نگام به تلفن تو یبخوابد. وقت

 شان بودم هیهد

و  ییبراشان مصادف بود با روزها صرفه جو هیهد نیا  دی. قطعا خر دمیکش  یخجالت م شانیاز رو  ییجورا کی و
از با   یکیجزو  یقلبم گذاشتم و آن ش یو رو دمیبوس زامیعز  ادیپول گذاشتن. تلفن را به  یخورد خورد پول رو

 . شد میزندگ ایاش  نیارزش تر

********* 

اش کنم باهام   یردم نتوانستم راضک  ی. هر کارمیرهسپار دانشکده شد مایو همراه ن یبا بدرقه ى مامان گل صبح
. عاقبت کالفه  ستیکفش کرده بود که تا خودش مرا سوار اتوبوس نکند، دست بردار ن  کی یرا تو شی. پا دیاین

دوش  یام را رو  یپشت یرساند . کوله ا شکدهبه قول خودش مرا به دان مایشد که ن نیاز اصرارش قبول کردم و ا
 تیدر دانشکده پارک بود و جمع یجلو یآر ت  ی. دو عدد اتوبوس بمیشد ادهیاش گذاشت و با هم از اتوبوس پ

 : نگام کرد و گفت یکجک  مایبودند. ن یو خداحافظ یریدر حال جاگ

 !یایب یتک و تنها بدون ول یخواست یهمه با پدر مادراشون اومدن ، اونوقت تو م یدید ــ

 ؟ یمن یتو ول یبگ یخوا یاالن م  ــ

 : به موهاش زد یخنده چنگ با

 ؟ ستیمعلوم ن ــ

 . یمن باش یداداش کوچولو ادی یبه نظر م شترینوچ ! ب ــ
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 : زد و با حرص گفت یبهم چشم غره ا م،یگذشت  یم ابانیطور که از عرض خ همان

 ! کشم  یاز دستت نفس راحت م  یحساب یستین یدو روز هی ــ

 : دیباال پر ابروم

 !؟ یمطمئن ــ

 ! یصد در صد! ــ خدارو شکر !هدف من آرامش توئه داداش ــ

 کیآمدند. هر کدام   یم مانیخواند ، حواسم را به او داد . همراه فاطمه به سو یارغوان که مرا به نام م  یصدا
. ارغوان دیایباعث شده بود راحت تر به نظر ب نیسرش کرده بود و ا یدر دست داشتند. فاطمه چادر مل یکوله پشت

 : و نفس نفس زنان گفت دیهم رسب

 .میدختر ؛ همه سوار شدن فقط ما موند یکرد  ریباز که د ــ

 : عجول جان! فاطمه به حرف آمد و گفت  میش یسوار م میر یارغوان خانم ! چشم االن م  سالم

 . . چند بار اخطار دادن بهمون میکن بر  یزودتر خداحافظ ــ

 : گفتم  مایوالشان مرا هم به دلهره انداخت و رو به ن هول

 ! حالل کن یدید یبد یداداش جونم خوب ــ

 : دوشم بگذارم با خنده گفت یکرد رو  یکه کمک م  ینیام را به دستم داد و ح  کوله

 ! یکنم تا زودتر برگرد  یحالل نم ـــ

 ! یش یاز دستم راحت م  یگفت  یم یحاال داشت نیهم ــ

 : دیوا بغلم کرد و صورتم را بوسپر یب

 رونیو از بغل اش ب دمشیمراقب خودت باش . با عشق بوس یلیحرفا بزنم خانم دکترم ! خ نیمن غلط بکنم از ا ــ
 .آمدم . نگام به بچه ها افتاد که با لبخند بهمان زل زده بودند

 فاطمه شونمیا  ،یدید کنم؛ ارغوان رو که دفعه ى قبل  یفرصت نشد دوستامو بهت معرف ماین ــ

 :دیسالم داد و جواب شن یبا ژست مردانه ا مای. ندمیهستن دوست جد جون

 . گلمه بچه ها  یمایمهربونم داداش ن یآقا  نیا  ــ

شد . ارغوان دستم  شترمانیخواند، مانع صحبت ب یرا به سوار شدن فرا م انیکمک راننده که باز دانشجو  یصدا
 : دادم وندیپ مایو من نگام را به نگاه ن دیرا کش

 : باش. سرش را برام تکان داد و گفت یمراقب خودت و مامان گل ــ
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بهم داده نشد و توسط ارغوان از  یلبخند ی! فرصت حتیخوش بگذرون آبج ینباش و حساب یچیحتما نگران ه ــ
شده بودند و دخترها قسمت جلو اتوبوس  ریشدم. پسر ها در قسمت عقب جاگ دهیاتوبوس به باال کش  یپله ها

راستا  کیدر  یخال یها یصندل یدوم رو فی. در رد مینفرات بود نی.همدان حرکت کرده بود و ظاهرا ما جزو آخر
 . نشست مانیکنار  یصندل یفاصله رو ی. من کنار پنجره و ارغوان کنار دستم؛ فاطمه با کم مینشست

و  زیانگ  جانیتوانست برام به شدت ه یتجربه م نیدوستانه ام بود. اسفر  نیداشتم . اول یو حال خوب حس
 نمیتا بب د،یبه جلو سرک کش گوشانهی. نگام بازافتیکاهش   انیدانشجو یهمهمه  دیمطلوب باشد . با ورود اسات

شدم  رهیو مات و مبهوت بهش خ دمبه شدت جا خور  انشانیشمس م دنی. با دندیآ  یهمراهمان م دیکدام اسات
 یریگذاشته بود. بعد از جاگ  شیمحو را به نما یو لباش تبسم دیخند ی. متوجه ى نگام شد ، چشماش داشت م

دادند.  یکه همه در موردش داد سخن م  دهیدر هم تن یشمس به حرف آمد؛ با همان صالبت و اخم ها دیاسات
 . بزند بلد باشد لبخند یاو حت  ردمک  یها گمان نم نیخود من قبل تر از ا یحت

 ییشد. صدا ادآورینکات و قواعد سفر را  یسر کیدختر ها و پسرها گرداند و  نیرا ب نگاش

 : و جذاب در سکوت بچه ها به گوشم خورد که گفت زیانگ  دل

 :ُپر غضب جوابش را داد ی! شمس با نگاهیریبه اس مونیبر یم نیدار نیبگ هویاستاد   ــ

 نشده ، دیهنوز د نیبهش عمل کن نیتون ینم نیکن  یقواعد سفره، اگه فکر م نهایا  یتهران یآقا  ــ

 ! وفتادهیرا ن اتوبوس

خورده بود  چیکه مطمئنم حاال اخم هاش هم در هم پ  یشدم . با لحن سرد یرعلیام گرفت و منتظر جواب ام  خنده
 : گفت

عقب تر   فی. چند رد دمیاو را د  یدو صندل یاز الرو نصفه رها کنم استاد! ناخداگاه برگشتم و   یعادت ندارم کار  ــ
شد ؛  دهیشمس متمرکز کرده بود. نگام به سمت شمس کش ینشسته بود و نگاه خصمانه اش را رو یازما کنار مان

 خصم

 : گفت  یبود. شمس با خونسرد بیحالت عج نیبهم داشت و برام ا یبیشباهت عج نگاهشان

 . شما خوش بگذره یسفر به همه  نیا  دوارمیمونه !ام ینم یباق یحرف گهیپس د ــ

 .اش نشست و به راننده دستور حرکت داد  یصندل یرو

 : که به راه افتاد ارغوان با خنده گفت  اتوبوس

 : و او ادامه داد دیپسره ! نگام به طرفش چرخ نیسفر رو ، با وجود ا نیکنه ا  ریخدا بخ ــ

 . بکنه یاظهار فضل  هیسرک بکشه و  یتو همه چ دیبا طونه؛یذاتا فضول و ش ــ
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گذاشت   یم یسر به سر مان طنتیداشت با ش شیپ یبهش انداختم . بر عکس لحظات ینگاه یدو صندل انیاز م  باز
حرکاتش آدم را در شناختنش به  نیآمد و ا  یشکل در م کیرفت .هر آن به  یاز پارو باال م  شیرو ایبشر گو نی. ا

 :انداخت  یاشتباه م

 مدت نتونستم درست بشناسمش و بفهمم واقعا تو سرش نیدونم ارغوان ، هنوز بعد ا ینم ــ

 ! گذره  یم یچ

 نذاره چهیترسم به پرو پات بپ یاومد . م  یکاش باهامون نم  یپسره مشکل داره خواهر ! ا ــ

 . خوش بگذره بهمون

 : ذارم! فاطمه خودش را به طرفمان خم کرد یمحل بهش م یلیمن خ ستی، حاال ن یترس یم خودیب ــ

 و ارغوان گفت می! من و ارغوان به خنده افتادرمیم یم یدارم از فضول نیبه منم بگ ن؟یکن  یپچ پچ م نیدار یچ ــ

: 

 ! ، نگران نباش یرو از دست نداد یخاص زیچ ــ

 ! ذارم ی، مو به سرتون نم نیجذاب ماجرا رو بهم نگ یبه حالتون قسمت ها یوا ــ

 : باز جوابش را داد ارغوان

خنده ى بلند پسرها نگاه ارغوان و فاطمه را به آنسو کشاند.  یخواهر جون ! صدا ستیدر کار ن ییهنوز که ماجرا ــ
 : ارغوان با خنده ادامه داد

 ! تو راهه ییماجراها هی ایگو  یول ــ

اشاره کرد. اخم هام را نشانش دادم و براش با   یرعلیبه سمت ام یبهم چشمک زد و به طور نامحسوس فاطمه
بود که اول  نیحرصم را در آورد. قرار بر ا شتریفرستادم. با خنده ابروهاش را باال فرستاد و ب دیانگشت اشاره تهد

سفر  ارت،ی. شوق ز میحضرت معصومه بزن یبه بارگاه ملکوت یو فردا عصر موقع برگشت سر میبه کاشان برو
بهم  یخوب یلیدر روز تولدم ، حس خ نهایو همه ى ا میدرست در چند قدم یرعلیام  یزمزمه ها ندیدوستانه، شن

 : گفتم  یشد. ارغوان بسته ى تخمه را گشود و به طرفم نگه داشت. به شوخ یداده بود و لبخند از لبام جدا نم

 ! مایخواهر، ما هنوز از تهرانم خارج نشد یکرد  یصبر م کمی ــ

 سره دهنم هی نیتو ماش دیده ! من با ینم فیتو سفر اندازه ى خوردن ک یچیدختر ، ه الیخ یب ــ

 ! ده یم یچه حال نیمشت بب هی! بردار بجنبه

هاش داشت  یاش با پرچانگ  یتخمه برداشتم و به فاطمه اشاره زدم. طفلک تک افتاده بود و بغل دست یمشت
 فاطمه به ما مشهود بود .ارغوان بسته ى گاهیب گاه و  یاز نگاه ها  نیکرد. ا  یم تیلیُمخش را ت

 : داشت با حرص گفت یمشت بر م کیکه   یرابه طرف او گرفت. در حال تخمه
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 ! ییتماشا رمیاز شما دو تا بگ  یحال کیمن  ــ

 . میکن  یچند ساعت بگذره جامون رو عوض م هیفعال تخمه بخور ! انقدرم حرص نزن . بذار  ــ

 ! یزیچ هیشد  نیآهان ا  ــ

 و وارد اتوبان میافتاد . از بهشت زهرا گذشت  رونیلبخند زدم و نگام از پنجره به ب شانیگفتگو  به

استراحتگاه   کی. ظهر که شد اتوبوس در  مانیشد آغاز سفر پر خاطره و صد البته پر ماجرا نیو ا میقم شد - تهران
به  زیم زیانقدر چ  یارغوان از جام بلند شدم : ــ وابه بدنم دادم و بعد از   یقم نگه داشت . کش و قوس یکینزد

 : ناهار؟ با خنده گفت یبرا رهجا دا یترکم ارغوان ! ک یکنم دارم م  یحس م یخوردم داد

 ! من ــ

 : با تعجب بهش کردم ینگاه

همان طور .  میشد ادهیتو مگه چقدر جا داره دختر؟ دستم را گرفت با هم از اتوبوس پ یفسقل یتو اون معده  ــ
 : گفت  میکه منتظر فاطمه بود

 ! جا داره ، تو حرص اونو نخور ــ

 :دیکش  یشد و با اخم و تخم به کنارمان آمد . پوف بلند ادهیپ فاطمه

 : مغزم تموم شد خواهر! ارغوان دست دور شانه اش انداخت ژنی! اکس دیُمخم ترک یوا ــ

 !هنوز ؟ یگلم ، زند ه ا  یخسته نباش ــ

 : گفت  دیپر تهد یقدم عقب رفت و با لحن کی

 ! شه ، گفته باشم یبعد ناهار جاهامون عوض م ــ

 : با خنده گفت ارغوان

 نیا  میروز خاصه ها هنوز فرصت نکرد هی؟ امروز  یش یم یباشه بابا ، حاال چرا کفر ــ

 ! میبگ کیرو به طرف تبر یخاص

 ی.ارغوان زود بغلم کرد و با مهربان میفاصله گرفته بود یکم  تیاز جمعشد و نگام را متوجه شان کردم.   زیت گوشهام
 : گفت

 ! تولدت مبارک نورا جونم ــ

 : ضربه به پشتش زدم چند

 ! رفته ادتیممنون، فکر کردم  ــ

 :دیاو را به عقب هل داد و خودش مرا به آغوش گرفت و هر دو گونه ام را بوس  فاطمه
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 ! رتولدت مبارک خانم دکت ــ

 : لبخند زدم بهشان

 : ممنون بچه ها ! ارغوان با ذوق گفت ــ

 ! بود نیاومدنت واسه هم  ینرفته بود، در اصل همه اصرارم برا ادمونی ــ

 خوش یحساب میمشترک منو فاطمه ست. دوست دار یاش کادو  نهیسفر هم با کل هز نیا

 : بهشان کردم ی! نگاه قدر شناسانه ا یبگذرون

 . رو خودم بدم نهیحداقل نصف هز نیدخترا ، بذار ادهیز یلیخ نیاما ا  ــ

 ! الزم نکرده  رینخ ــ

عسل رو   ینیریبه ش یسخته . لبخند یلیکادو خ  نیتولدت بهت کادو ندادم ، قبول ا یبرا یفاطمه جان من حت ــ
 : لباش ُسر خورد

 ؟ شیترم پ یچقدر باهام درس کار کردرفته  ادتی!  یبه گردن من حق دار نایاز ا  شتریب یلیخ ــ

 ییتشکر واسه کارا ییجورا هیتولدته هم  یکادو هم برا  نی. ا نمیش یم گانیکه هر هفته سر کالست دارم را  االنم
. من با جون و دلم باهات کار کردم . دوباره مرا  میحرفا رو ندار نی! ــ واقعا الزم نبود ، تو رفاقت که ا یکه برام کرد

 : دیبوس

که شاخ و دم نداشت،   ی! خوشبختاریتوش چون و چرا ن گهیدم . د یکادو رو بهت م  نیمنم با جون و دلم ا ــ
و  دندیفهم یهمه کمبودهام را م نکهیقرار گرفته بودم . ا زامیمورد لطف و مرحمت عز شبیداشت ؟ از همان د

 :لبام جاخوش کرد یاز ته دل رو  یندلبخ انسان بود.  کیسعادت  تیمرتفع کردنشان؛ نها یکردند برا  یتالش م

 . کنم و ممنونتونم  یقبولش م لیهر دوتون ، با کمال م یفدا ــ

 . میرفت یو با خنده به طرف غذا خور دمیدو را بوس هر

 دیدلنواز به مشامم رس یى عطر حهی. را میغذا شد  دنیو منتظر رس میچهار نفره نشست یزیم دور

 : از کنار گوشم که گفت  ییبعد از آن صدا و

 ! اهیسالم چشم س ــ

 :نشست و نگاه مشتاقش را بهم دوخت یکنار  زیرا به سمتش گرداندم. پشت م سرم

 یم نییباال و پا نهیکه دلم در س  ینگاش کردم و در حال یور کی!  یای ینم گهیکه فکر کردم د  یکرد  ریانقدر د  ــ
 : گفتم  دیپر

 ؟ یمنتظرم بود ــ
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 ! صبرانه یب ــ

 !آقا پسر  یوقت ات رو تلف کرد ــ

باال انداختم و با  ییشد، اما ابرو شترینگاه و کالمش ب ریطپش قلبم تحت تاث ؟یمهربون تر باش کمی یتون ینم ــ
 :جواب دادم ینگاه نافذ

جناب به قول فاطمه ُپر ُمدعا ، انگار  نیاز هم باز شد . ا  یمهربون تر هرگز ! لبش به لبخند یبد اخالق تر چرا ، ول ــ
 کرد که در مقابلش فقط سکوت  یبهم گوشزد م نیشد به شکارم . ا یخورد، راغب تر م یم شیازم ن  شتریهر چه ب

را که تازه براش  شیداد. ظرف غذا یاما زبانم مانند دلم نافرمان بود و به صورت خودکار پاسخش را م  جوابگوست،
 :بهم انداخت گوشانهیباز یو نگاه دیت خودش کشآورده بودند ، به سم

 ! سوخت و سوز نداره یو زود داره ول ریگفتن د  میشه ! از قد یاونم به وقتش درست م  ــ

 : و گفتم دمیکش  شیهم ظرف غذام را پ من

 ! پنبه دانه ندیگفتن که شتر در خواب د  یم نمیا  ایمیقد ــ

 : شد رهیبه دست بهم خ قاشق

 ! باش یزن یکه م  ییدهد برباد غزال! مراقب حرفا یخ سر سبز مزبان سر ــ

 نمیکه به شدت کنجکاوم بب  یکرد  دمیُخب بده ! انقدر تهد ؟ید یشه ؟ اون روت رو نشونم م یم یاگه نباشم چ  ــ
 ! بهش بکنم یعرض ادب  هیاش و 

سو فاطمه و ارغوان هم  نیظرف غذاش فرو کرد. از ا یکه کنارش نشسته بود، از شدت خنده سرش را تو  یمان
 : به لب نشاند ظیپر غ یتبسم یرعلیاز او نداشتند. ام  یدسته کم

 ! حاضرم نشونت بدم یمشتاق یلیاگه خ  ــ

 : باز داشت شتریشمس ما را از بحث ب یبراش ابرو باال انداختم . صدا فقط

 غذا دارن ؟  یهمگ ون،یخانم ها آقا ــ

 : دیپرس یخاص یزد وبا توجه  یزدن من بود . بهم لبخند دیروانه شد . اوهم مشغول د شیه سوب نگام

 ؟ نیالزم ندار  یزیچ ــ

 : گفتم  محجوبانه

 . هست زینه استاد تشکر همه چ ــ

 . خاطر از داشتن غذا از کنارمان رفت نانیتکرار شد و بعد از اطم لبخندش
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 یام م  ینیب ریعطر تلخش به ز  یبو کی. از آن فاصله ى نزد میشد ضیمستف یرعلیام  یها یآخر غذا از مزه پران  تا
نسبت به او را باور نداشتم . به سرعت غذام را تمام  اقیاشت  نیکشش و ا  نیکرد . ا  یو رو م ریزد و حال دلم را ز

 : کردم و رو به فاطمه گفتم

 ؟ یای ینماز م یبرا ــ

 : نگامان کرد فیدوغ بلند شد. ارغوان بالتکل وانیل دنیتکان داد و بعد از سر کش سر

 کار کنم ؟  یپس من چ ــ

 ارغوان دور و بر  م،یرفت ینماز م یکه من و فاطمه برا  ییطور بود . زمان ها نیهم شهیهم

 :گفت  یی. فاطمه با ُخشرو دیکش  یزد و انتظار م یخانه پرسه م نماز

سمت  میاریتو رو ب میواسه ما دو تا اُفت داره که نتونست یلیهمه وقت خ نی! بعد ا ایشما هم پاشو باهامون ب ــ
 ! خودمون

 : گفت  یغذاخور  رونیبلند شد و دنبالمان آمد . ب یلینام با

 شم ، یخونم خسته م یدو سه روز که م هیسختمه .  یلیخ یخواد بخونم ول یدلم م ــ

 : ستیذارم کنار. فاطمه بهش نگر یم

 .االن شروع کن خواهر  نیدفعه فرق بکنه . از هم نیا  دیبا ما امتهان کن، شا گهید روز دچن هیحاال  ــ

 : گفتم  دیبا تاک منم

دنبالمان آمد . بعد از  دی. با تردیخواد ولش کن یخودت دلت نم گهیبعد د یاریچند روز دووم ب هیآره ارغوان ،   ــ
 یشده بود. فاطمه چادر مشک دهیمنظم چ یگوشه ا  دیگلدار سف  ی. چادر ها میگرفتن وضو به اتاقک نماز خانه رفت

 از چادر ها را سرش  یکیاش را برداشت و 

 : .فاطمه با خنده گفت میستادیبه نماز ا فیرد کیو در  میما آورد .چادر ها را سر کرد یبرا گریو دوتا ى د کرد

 ! ارغوان خانم شانست گفته، نماز شکسته است  ــ

 . که به فاطمه رفت ، قامت بست . خنده ام جمع شد و من هم قامت بستم  یغوان با چشم غره او ار دمیخند من

 بود و ستادهیآنجا ا  یرعلینماز را که دادم ، نگام از پنجره باز اتاقک به روبه روم افتاد . ام سالم

 یسو و آنسو م نیاش را به اموه د،یوز یکه م  یمی. باد مالختیفرو ر نهیبهم زل زده بود. دلم در س ینگاه خاص با
 .تنش بود یکوتاه سبز، به همراه شلوار مشک  نیآست  شرتیت کیکشاند . 

 . گذاشته شده بود  شیو خم اش را به نما چیپر پ یبازوها

 : به سجده رفتم عیبه خودم آمدم و سر یمسخ شدگ یاز لحظات  بعد
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 ! اون به تاالپ تولوپ افتاده  یکنم و قلبم برا  یمنو ببخش دارم موقع عبادت تو به مرد نامحرم فکر م ایخدا ــ

 دمیکش  یرفته بود . نفس آسوده ا یرعلیبه همان حال ماندم ؛ سرکه بلند کردم ام یطوالن قیدقا

 : داشت طنتی. نگاش ش ستمیکرد ،نگر  یبه فاطمه که صدام م و

 ! کرده  داتیهم پ نجای! ا ستاین ول کنت اروی نیا  ــ

 : خم کرد مانیارغوان سرش را به سو  ؟یبرس یخوا یحرفات به کجا م نیشو ، با ا الیخ یفاطمه تو رو خدا ب ــ

 ! دختر ، بهش توجه نکن نیکنه ا  ییخواد تو رو هوا یم ــ

 : با اعتراض رو بهش گفت فاطمه

 شه ؟ ییذاره ! چرا بخواد هوا ی؟ نورا که محل سگ به پسره نم یگ  یچرا چرت و پرت م ــ

 !کنم، تا حواسش جمع باشه  یگه رو دارم بهش منتقل م  یفقط اون چه که حسم بهم م من

اال   نم،یب یم اروی نیا  یتو چشما یزیرفته انگار! من که هر چ راههیبه ب کمیحست  یدستت درد نکنه خواهر ، ول ــ
 یبود که خودم بهتر از او م یقتیحق نکهیکرد . با ا  یباره ته دلم را خال کیست ارغوان به عشق! لحن رک و را

 به خودم آورد. واقعا تا کجا ها اآن مر   کیدانستم اما باز به زبان آوردنش ناراحتم کرد و 

 داشت ؟البد سالها بعد تک و تنها یطرفه برام چه حاصل کیعشق   نیبروم ؟ا شیخواستم پ یم

 : کردم . سجاده را جمع کردم و با تشر به هر دو گفتم  یدلخوش م ادشیه ب فقط

 دو روز حال و هوام عوض شه هی؛ اومدم  نیحدس و گمان هاتون معاف کن دنیدو روز منو از شن نیخواهشا ا ــ

. 

 : کردند . فاطمه گفت  ینیعقب نش  عیسر جفت

تخت! لحن مطمئنش ارغوان را به  التیگم !خ  ینم یچیباره ه نیالم تا کام در ا  گهیگه ، چشم من د  یراست م ــ
 : خنده انداخت

 ! میکن  فیو تعر مینیبب ــ

 یجزو ی. کنجکاوردیدلم . حق با ارغوان بود . امکان نداشت فاطمه زبان به دهن بگ یام گرفت در آن بلبشو  خنده
 ه بود ،که داد  یارغوان طبق قول  م،یاز خصلت هاش بود. سوار اتوبوس که شد

 ارغوان  یبرا یکنارم نشست و بوس  یرا با فاطمه عوض کرد . فاطمه خوشحال و راض جاش

فقط نظاره گرشان بودم. شمس نفر  یحرف چیه یاوقات ب  شتریبرام لذت بخش بود و ب انشانی. کل کل م فرستاد
 : دیها پرس یبه همه ى صندل قیدق یآخر وارد اتوبوس شد و بعد از نگاه

 که جا نمونده ؟  یکس  ــ
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را در  یو دستور حرکت بدهد. دو ساعت بعد ندینه گفتن دانشجوها او را واداشت که سرجاش بنش یها صدا
به خودم  یهم بگذارم و استراحت یآب و علف کاشان مرا واداشته بود تا چشم رو  یخواب گذراندم . جاده ى ب

 ریبود. فاطمه غرغرکنان ز ستادهیکردم. اتوبوس ا  مونمرایبه پ یهمهمه چشمام را گشودم و نگاه یبدهم . با صدا
 :گوشم گفت

 ! نقش بوق داشتم نجای! منم که ا دیدو ساعت رو گرفت تخت خواب نیاز شانس من ! خانم ع  نمیا  ــ

 : بهش نگاه کردم یلبخند با

 . کمبود خواب دارم  یلیداد فاطمه ! باور کن خ فیچقدر ک یدون ینم یوا ــ

 : گفتم و ادامه دادم  یسیبهت ندارم . ه ین تولدته کارباشه چو ــ

 ؟ یبه همه بفهمون یخوا یآروم تر دختر، م  ــ

 : دیبه دندان گز یلب

ببره! لحنش مرا به خنده  ییتولدت بو خیاز تار  دینبا ی، کس یهست کایجمهور آمر سییشما ر نکهیاوخ اوخ ! نه ا  ــ
 : میبود، ما راواداشت نگاهش کن ستادهیارغوان که باال سرش ا  یخنده  یانداخت . صدا

 ما هم چند تا میتموم شده ، بر سیفاطمه خانم ، حاال اگه خواب ملکه ى انگل یخوب اومد نویا  ــ

 ! میبنداز یادگاری عکس

پشتش بود.  یدر آنجا قرار داشت که صخره ا یمصنوع یآبنما  کی.  میشهر کاشان بود یافتاد. ورود  رونیبه ب نگام
صخره  گریقرار داشت. طرف د نیشده بود که با چند پله از سطح زم هیتعب میبه سبک قد یچوب یصخره در انیدر م

بود و شور و  بای.واقعا ز ستادندیا  یم رشگرفتن عکس کنا  یبود که بچه ها دسته دسته برا یمصنوع یآبشار
 : . بلند شدم و گفتم ختیشوقم را برانگ

 ! خوام کنار اون دره عکس بندازم یچقدر خوشکله ! من م یوا ــ

 و هوا از تهران دیتاب یم می. آفتاب مستقمیشد ادهیاز من بلند شد و از اتوبوس پ  تیبه تبع فاطمه

و دو  یچند عکس تکو  میستادینمود. کنار در ا یلذت بخش م اریمن که عاشق گرما بودم بس یتر بود، اما برا گرم
ُمد روزش را ِکش  تالیجید نیرا بزند و دورب ای. ارغوان باالخره توانسته بود به قول خودش ُمخ ارش مینفره انداخت
 : اش گفت  یشگیم با آن وقار و متانت همیما را متوجه او کرد. نگاهش که کرد یمان یبرود. صدا

 ؟ رمیازتون عکس سه نفره بگ  نیخانم ها اگه اجازه بد ــ

 : را به دستش داد نیدورب عیرد و بدل شد . فاطمه سر نمانیب ینگاه

دو فلش هم زمان بلند شد. نگام که به  ی. صدا میلبخند زد نیو به دورب میستادی! کنار هم ا میش یممنون م ــ
 . انداخت  یعکس م  یدستش بود و داشت از مان لشیموبا یکه گوش  دمیرا د یرعلی، ام دیاطراف چرخ

 : رو به ما گفت یمان
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 .خوب نشد ؛ دستم لرزش داشت یکی نی،ا نیحرکت بمون یب گهیبار د هی ــ

. عکس که انداخته شد، زود ستادیبراش زد و رفت کنارش ا یکرد. او با خنده چشمک  یرعلیبه ام ینگاه اخم آلود و
 و گرم رهینگاه خ ریو به اطراف نظر دوختم .چون ز دمیچرخ

رفتم  نییکردم و از پله ها پا  یآوردم . به ناگاه تمام تنم ُگر گرفت و به شدت گرمم شد. پوف  یکم م  داشتم یرعلیام
بود و  میپلو خور ی، که در اصل مانتو رهیت یقهو ه ا یو مانتو یبود؛ با شلوار کتان مشک یمشک دمیجد ی. کتان

 یرعلیآمد . از کنار ام  یبه شدت به پوست صورتم م کرم رنگ  یکردم . روسر  یفقط مواقع خاص ازش استفاده م
 : بود گفت نیآهسته که به شدت بم و سنگ  ییگذشتم ، با صدا  یکه م

روانه شد. در نگاش حس  شیسو قرارمینگاه ب اریاخت  یو ب ستادی! قلبم از حرکت ا یدوستداشتن اهیچشم س ــ
و خودم را به اتوبوس رساندم .نفسم  دمی. نگاه دزد شیتاب تر از پ یتابم را ب یکرد و دل ب  یدل دل م یبیعج

 یاتوبوس شدم .تک و توک بچه ها رو  ردوا یآب معدن  یبرداشتن بطر یداد. برا یآزارم م  یگرفته بود و تشنگ
 ی.حالم که کم دمینفس سر کش کیرا به دهان بردم و  یها نشسته بودند . من هم سر جام نشستم و بطر یصندل

 : انداخت  نیضربان قلبم منظم شد . صداش باز تو گوشم طن تمیجا آمد و ر

 ! غزال  ادی یبه صورتت م یلیرنگ خ نیا  ــ

 : . اخم هام را نشانش دادم و گفتم افتمیو او را درست پشت سرم  دیسرعت سرم چرخ به

 شم ؟ یحرفات خامت م نیبا ا التیبه خ ــ

 : و گرم و سوزان گفت قیعم  یباال انداخت و با نگاه ابرو

 ! اهیکنم چشم س  یمن تمام تالشم رو م ــ

 : دیدر هم تن شتریشد ، اخم ها ب یو گرم م ریکه دل نافرمانم داشت خام آن نگاه دلپذ  یحال در

 یلیگفت ، خ  کیبهت تبر دیشدم پسر جون ! واقعا با یاغفال م  نایزودتر از ا یلیخ یاغفالم کن  یتونست یاگه م  ــ
! لحن تمسخر آلودم اخم به یرو از دست نداد دتیهمه وقت باز ام نیو هنوز بعد گذشتن ا یحال و حوصله دار

 : از خشم به خود گرفت  ییصورتش آورد و نگاش رگه ها

! در  اهیچشم س ادهیبشه و از تو شکست بخوره ! صبر من ز دینا ام یرعلیکه ام  اریپنبه رو از تو گوشت در ب نیا  ــ
 ! لذت بخشه شتریکنم ! اتفاقا غزال هر چه چموش تر باشه رام کردنش ب  یآرامش رامت مکمال  

 : پر غضب گفتم یو ُبرنده و لحن زیت یو با نگاه دیآتش خشمم جوش  کبارهی به

 شیاز پ  شتری، بلکه ب یکن  یکارات نه تنها رامم نم  نیآقا پسر، با ا  یایبهتره تو به خودت ب ــ

 رو دیکه هنوز راه و روش ص  یهست یادی! تو چه جور ص میریگ  یفاصله مو  ادی یبدم م ازت

 ؟ یدون ینم



 

 
230 

غم پشت آن   ایدن کیحس کردم  یلحظه ا یشد .برا شتریچشماش به سرعت رنگ عوض کرد و خشمش ب آسمان
 ، چون هجوم دیدر جوابم بگو یزیخشم پنهان شده است. نتوانست چ

ازم گرفت و   یطوالن یرا به روش بست . نگاش را بعد از مکث یبه اتوبوس راه هرگونه جواب انیى دانشجو کبارهی
 نهیقلبم گذاشتم که داشت به شدت در قفسه ى س یرا برگرداندم و دستم را رو میاش نشست . رو  یصندل یرو

 نانمیشد و اطم یسخت و سخت تر م شتدا یرعلیرا بسته بود. مبارزه با ام دنمیو راه نفس کش دیکوب  یام م
 سست و سست تر. ارغوان دوباره کنارم

و ساعت نشانش داد . شور و شوقشان مرا  دیدر آورد .فاطمه براش خط و نشان کش یفاطمه زبان یگرفت و برا  قرار
 . منحرف کردم یرعلیچشمان ُپر حرف ام ادیبرگرداند و به زحمت فکرم را از  یفعل یایبه دن

 داشت ، زیو بس دل انگ بایز یخم که منظره ا چیپر پ یمسافت یحرکت کرد و بعد از ط اتوبوس

 کوتاه  یپر از بوته ها کیدو طرف جاده ى بار ری.تمام طول مس میدیرس اسریشهر کوچک ن به

 یبا بافت اسریکرد. شهر ن  یبود و عطرشان از پنجره ى باز مشاممان را نوازش م یمحمد گل

 . کرکس قرار داشت و به خاطر وجود  ی، در دامنه کوهها شیکوچک آجر  یاو خانه ه یمیقد

 .کشت برده بود  ریرا به ز یادیز یها نیزم هیو چشمه اسکندر ادیها ى ز قنات

 بایبکر و ز عتیو طب دیوز یم یمی. باد مال میشد ادهیپ ینگه داشت و همگ یبیدر سراش اتوبوس

 :و ابراز احساسات کرد دیکش  یکوتاه  غیآورد. ارغوان ج  یرا به سر شوق م انسان

 : گفت  یقشنگه! فاطمه با لبخند حق به جانب نجایمن، چقدر ا یخدا ــ

 ینیکه بب  کیرو از نزد یریجلوتر مراسم گالب گ میمثل بهشته ! حاال بر نجایبهت گفته بودم ا ــ

که بعد از ورود به شهر کاشان به جمعمان   ییو راهنما دیخواهر! در کنار هم و پشت سر اسات یکن  یذوق م شتریی
تازه  اتیکه گالب و عرق  ییدر کنار هم قرار داشت و مغازها یریگالب گ  ی. ُغرفه ها میاضافه شده بود ، حرکت کرد

و گالب در فضا آکنده بود و شور  یگل محمد  عطر  یواسطه به معرض فروش گذاشته بودند . بو یو ب میرا مستق
با شکوه هر چه  اسر،یکرد؛ آبشار بزرگ و سرسبز ن  تیآب ما را به جلوتر هدا  یکرد . صدا  ین را افزون مو نشاطما 

ارغوان   نیبه وجد آورد . فلش دورب شتریما را ب رشینفس گ ییبایقد برافراشت و ز دگانمانیتمام تر در مقابل د
 : گفت  یانداخت. با خنده م  یمختلف عکس م یخورد. چه از مناظر و چه از ما در حالت ها یمدام صدا م

کردم و فقط با لبخند در مقابل لنز   ینم یمناظر مرا به خود جلب کرده بود که اعتراض ییبای! انقدر ز یادگاری یبرا ــ
کرده بود .   خودیاز خود ب  یمرا حساب با،یبهشت ز نیسفرم خارج از تهران به ا نیگرفتم. اول  یژست م  نشیدورب

و  ستادی. ارغوان کنار غار ا میگذشت  یشده بود، م یحفار یغاراز دل کوه که مانند    دین به کنار آبشار بارفت یبرا
 ی، برا میاز غرفه ها رفت  یکیبه  اریبس یو بعد از انداختن عکس ها میگشت زد  یفاطمه ازش عکس انداخت . کم

 . مرد یریمراسم گالب گ دنید
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 یها گیرفتارش ، لبخند را به لبانمان دعوت کرد . د یو حوصله ازمان استقبال کرد. گرم یغرفه با مهربان  صاحب
 یم یها خال گیگل را درون د  یها سهیک  یگریقرار داشت. درهاشان باز بود. مرد د ییپنج تا فیرد کیبزرگ در 

 یبلند یلوله ى فلز گیها آتش افروختند . به هر د گید ریمحکم شد. ز شانیها که پر شد ، در ها گیکرد . د
داد که گل ها بر اثر  حیشد. مرد برامان توض یپر آب وصل م یدر حوضچه ا یگرید یها گچهیمتصل بود که به د

 یها م گچهیکرد و به د  یعبور م  یفلز یکنند ؛ بخار از داخل لوله ها  یم دیبهم فشرده شده و بخار تول ادیز یگرما
باعث به وجود آمدن گالب تازه  ریشد . عمل تقط یم لیتبد عیعلت بودن در حوضچه ها به ما  بهو در آنجا  دیرس

 . شد یم یمحمد یو خالص از برگ گل ها

مانده  دنید یبرا یگرید ادیز ی؛ چون هنوز جاها میعجله کن  م،یگالب تازه دار  دیخر الیازمان خواست اگر خ  شمس
 کی.من فقط  میکرد  دیو خر میزه ها شداز مغا  یکیبود . به همراه بچه ها وارد 

 دهیآفر  ییبای.غرق در ز نمیرا بب بایخواست باز هم آن آبشار ز یرفتم . دلم م رونیو از مغازه ب دمیگالب خر  شهیش
 :گوشم گفت  ریز کینزد یاز فاصله ا  ییصدا یقیهمتا بودم. پس از گذشت دقا یخداوند ب یها

.محبت ته صداش دلم را به جنون  ختیر نییپا ی! به شدت جا خوردم و قلبم ُهراهیتولدت مبارک چشم س ــ
 ی.نگاهمان در هم گره خورد و او لبخند کینزد یدر فاصله ا ستاد؛یدرست کنارم ا د،یکشانده بود. سرم که چرخ

 : دمیتوانستم پنهان اش کنم پرس یکه نم  یبه لب راند . با تعجب نیریش

 : گفت  یور کی یپر پشت اش زد و با نگاه یبه موها یتولدمه ؟! چنگ یدون یتو از کجا م ــ

 نیبه ا دنیدونم و واسه رس یوقته که م یلی، خ اهیمثل آب خوردنه چشم س زایچ نیا  دنیفهم یرعلیام  یبرا ــ
 : . چشام را تنگ کردم و باز سوالم تکرار شد دمیلحظه انتظار کش نیروز و ا

 : کرد  یبه حال یو حالت جذاب صورت اش باز مرا حال دیفقط بگو از کجا ؟! خند ــ

 ینگاه دزدک هیکارت ورود به جلسه ى امتهان!   یگم ؛ از رو  ی، بهت م ستین تیهمه جد نیخب الزم به ا لهیخ ــ
مرا پکر کرد .چرا که  قتیحق نیحرف ها بود و ا نیتر ا یجد یرعلیبهش انداخته بودم. آه از نهادم برخاست. ام

دست و  نیاز ا  شتریرا برگرداندم تا ب میبهم نداشت . رو یتعلق خاطر چیمن بود و ه دیص یتوجه او براهمه ى 
 یرعلیببرد .غرورم برام ارزش داشت و ام یدادم از احساساتم بو یاجازه م  دینبا یمتیق چیپام براش نلرزد . به ه

 . تنها غرورم را نشانه گرفته بود

 : بود گفت یکه به شدت خواستن  یو با لحن ستادیجلو نهاد و رو به روم ا یقدم دیرا که د سکوتم

 نه ؟ ای یکن  یدونستم قبول م یاما نم  رمیبگ هیخواست برات هد یدلم م ــ

 : زدم و گفتم یپوزخند

قبول کنم چند درصده؟ نگاش را به سمت دستاش  هیمن ازت هد نکهی؟ به نظرت امکان ا یدونست یواقعا نم ــ
 یمحمد ی. گل هادیکش  یتو دستاش ،خودش را به رخم م ییبایند و بعد دستش را باال آورد. حلقه گل زکشا

فرو کرد و حلقه گل را به طرفم گرفت.  امشده بود. باز نگاش را در نگ چاندهیدور حلقه پ ییبایبه طرز ز یمعطر صورت
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به عقب برداشتم و با اخم بهش  یدمآن گرمم شد . ق  کیهجوم خون را به وضوح به سمت صورتم حس کردم و 
 : شدم. صداش بلند شد رهیخ

 ! کنم واقعا برازند اته  یفکر م اه؟یچشم س یکن  یرو ازم قبول م هیهد نیا  ــ

 :کرد  میعصبان  نندیما را بب گرانید نکهیشد و ترس از ا شتریهام ب اخم

 از حد خود ت  یدار گهی. د زارمیبهت گوشزد کرده بودم که از انگشت نما شدن ب گهیبار د هی ــ

. هر چه زودتر یریبگ هیبرام هد ای یبگ کیتولدم رو تبر ینداره که تو بخوا یمناسبت چی! ه یتهران یآقا  یر یم فراتر
 ! چشمام برو یات رو بردار و از جلو  هیهد

دستاش چرخاند  یدور تو اش کند، لبخند به لباش آورد . حلقه ى گل را چند  نیخشمگ نکهیا  یکوبنده ام به جا  لحن
 : و بعد از چند لحظه ى کشدار گفت

 ! اش  یخواست یروز هی دیدارم ، شا یبرات نگهش م ــ

 یو نگاه جذاب مرا تنها گذاشت .نگاه حسرت بارم تا مدت قیو مبهوت بهش نگاه کردم و او با همان لبخند عم مات
حاال هم با تمام وجودم آن حلقه ى  نیحق داشت ،هم یرعلی. امدیپر رونیام ب  نهیحلقه ى گل ماند و آه از س یرو

شد. فقط همان حلقه ى گل حلقه شده دور  یم دایپ جا! که به وفور آن یگریخواستم ؛ نه حلقه ى د یرا م بایگل ز
از همان روز   یباز نیدانست در ا یچه م یعل  ریداد و ام یرا م ادمی، ص یرعلیدستاش را، که حاال عطر دستان ام

 . بود یباز نیبردن در ا یاو برنده شده بود و هنوز نادانسته در تکاپو  اول

 :دیشد و پرس قیدمغ کنار ارغوان نشستم . به صورتم دق یحال با

 شده ؟ یچ ــ

 : حال جواب دادم یب

 خواست بشه ؟ یم ی، چ یچیه ــ

. به ناگاه حنجره ام به بغض نشست .آشوب چشمام دی! نگام به سمتش چرخیبه من دروغ نگو نورا ،قول داد ــ
 : بپرسد یارغوان را واداشت که با دلواپس

 : نگام را ازش گرفتم هو؟یشده  ینورا ! چ یجون به سرم کرد ــ

 : دستاش گرفت و فشرد انیدلم گرفت . دستم را م هویارغوان ، فقط   یچیه ــ

 ! یشد یذوق مرگ م یکه داشت  شیپ قهیچند دق نی؟ هم وونهیچرا د ــ

 .داشتم یرعلیبا ام گهید یشیبحث فرسا هیشم .  یزود خوب م ــ

 ذاره ؛ ناراحتت کرد ؟ یدونستم پسره راحتت نم یم ــ

 :به دلم چنگ زد شتریشد و افسوس نداشتن آن حلقه گل ب شتریب بغضم
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 . ناراحت کردنه شهیکار اون هم  ــ

 : گفت  یهمدرد با

 . بذاره ریبهش محل نذار، اجازه نده انقدر روت تاث ــ

 . شه یگذره عزمش جزم تر م  یم شتریب یهر چ یبدم ارغوان ول تیخوام بهش اهم ینم ــ

 . ترسونه یداره منو م گهید نیا

شه ،  طیخ نکهیا  یبجا ید یجوابش رو م ی. هر چیمحل سگم بهش بد دیتونه بکنه ! فقط نبا ینم یغلط  چیه ــ
 . شه یررو تر مپ

 : را تکان دادم سرم

 ! بکنم باهاش ی؛ موندم چه رفتار نطورهیهم قیدق ــ

 یآرامم کرد و ب  یشه. لحن دوستانه اش کم یم یچ مینیتهران بب میتا برس ر،یاش بگ  دهیدو روز رو ناد نیفعال ا ــ
با انگشتام شد و در سکوت بهم اجازه داد فکر کنم . مقصد  یشانه اش گذاشتم و او مشغول باز یسرم را رو اریاخت
 بود ،که اسریباغ تاالر ن مانیبعد

بود  عیکه پر از درختان کهنسال و رف  میشد یو وارد باغ بزرگ میشد ادهیاست . از اتوبوس پ  اسریپارک ن نیبزرگتر
 د ورفته بو نیبود که به مرور زمان از ب اسرین یخیباغ جزو آثار تار نی. ا

 تیمسول ایکرد. شمس که گو  یباغ عبور م نیهم انیاز م  هیمانده بود . چشمه اسکندر یکوشک ازش باق  کی فقط
 : گفت  انیگروه با او بود، رو به دانشجو

اونجا رو   یدنید یو جاها میهوا به کاشان برس یکیقبل تار میتا بتون میکن  یاستراحت م  نجایساعت ا کیفقط  ــ
و  میبه گوشه گوشه ى باغ سر زد ی. گروه نیجا حاضر باش نیهم یساعت همگ کی؛ پس لطفا سر  مینیهم بب

کرد و همه ى حواسم معطوف به حرف   لغاف  یعل  ریو عظمت مرا از فکر کردن به ام ییبایآن همه ز  دنیدوباره د
 دایباغ پ یراهنما شد . آبشار از نما یها

فلش  کیلیچ کیلیچ یفرو رفت و صدا یحرفه ا یباز در غالب عکاس داشت . ارغوان عیبس بد یو منظره ا بود
 ی. چشمه از وسط باغ ممینشست یمکتین ی. بعد از گشت زدن در باغ رو دیرس یهر لحظه به گوش م نشیدورب

 : و گفت دیکش  یقیگوش نواز بود. فاطمه نفس عم  اریآب بس  ریدلپذ یگذشت و صدا

! لحن حسرت زده اش به منم ادیتونست ب یم شهی! کاش آدم هم نجایچقدر هوا خوبه ! چقدر خوشکله ا یوا ــ
 :منتقل شد

 ! گذشت  یخوش م شتریب یلیهم بودن ،خ مایکاش مامانم و ن  ی! ا یگ  یراست م ــ

 : نگام کرد یبا مهربان ارغوان

 . ؛ دوست دارم با مامانت آشنا بشم میشاه عبدالعظ میبا هم بر میجمعه قرار بذار هی ایب میبرگشت ــ
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 : گفت  یشه. فاطمه با لحن بچه گانه ا یجا ببرمشون وگرنه دلم آروم نم هی دی! با هیفکر خوب ــ

 ؟ ایآ  نیبر یمنم م ــ

 :نگاه کردم بهش

 ! ایچرا که نه ؟ تو هم ب یدوسدار ــ

خوب بود و جزو قشر مرفه جامعه بودند ؛اما رفتار و  شانینبود. هر چند وضع زندگ یاز خانواده ى ثروتمند  فاطمه
 کی یفاطمه هم مانند او عمل کند. هنوز در فکر بودم که صدا دیرا داده بود که شا دیام  نیواکنش ارغوان بهم ا

 و ستندیتوجهم را جلب کرد. هر دو با تعجب مرا نگر یملود

 :ان گفتمن شانه باال انداختم ارغو .

 یخارجش کردم ؛ در مقابل چشم ها فمیتلفن افتاد و با عجله از ک یبه گوش ادمی کهوی! ادی یتو صدا م فیاز ک  ــ
 یبهم انرژ یمامان گل زیدل انگ یبعد صدا یا  هیتماس را فشردم و ثان یبچه ها دکمه ى برقرار یزده  رتیح

 : داد مضاعف

 . سالم دختر گلم ــ

 . بود رتیاالن ذکر خ  نی! هم یجان ، واقعا که حالل زاده ا یلسالم مامان گ ــ

 ؟ نیدیرس ؟ییکجا  ؟یباشه مادر ، خوب ریخ ــ

 .مینیب یرو م یدنید یو جاها میچرخ یجور م نیهم می. دارمیدیفداتشم ، رس ــخوبم

 گذره ؟  یبهت خوش م ــ

 ! هیخال یلیجاتون خ ــ

 :گفتم  یخاص یتنگشان شد. با دلتنگ دیدلم شد کبارهیمادر! به  استیدن ایبرامون دن یتو خوش باش ــ

 !دمتونیماهه ند هیکجاست ؟دلم براتون تنگ شده ؛ انگار   ماین ــ

تو  یرسونه مادر. ما هم دلمون تنگ شده. خونه ب یجا نشسته ، خودش برام شماره گرفت. بهت سالم م نیهم ــ
 .مراقب خودت باش یلیسوت و کوره ؛ خ

 ن؟یندار یفعال کار نطور؛یچشم، شما هم هم ــ

 . نه مادر در پناه خدا ــ

 :گفتم و ارتباط را قطع کردم . ارغوان بالفاصله گفت  یخداحافظ

 ؟ یبه اطالع ما برسون شاالیقرار بود ا ینو مبارک خانم، ک یگوش  ــ

 : فاطمه افزود و
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 ! دختره نیا  هیکاه  ریعجب آب ز  ــ

 : اعتراض گفتم  به

 . باهامه یزیچ نینبود همچ ادمیکادو گرفتم ؛ اصال هم   شبی! د نیریلحظه زبون به دهن بگ هی ــ

 : کرد  ینی! ارغوان عقب نشنیدیکه د  خودتون

 که جونم باال اومد تا تو  اد،ی، حاال اون شماره ى وامونده ات رو رد کن ب یگ  یراست م ــ

 ! یدار شد یگوش

 !ستمیحفظ ن ــ

 . افتهیخب زنگ بزن به من شماره ات ب ــ

 ! ستمیاونم حفظ ن  ــ

 :دیرا از دستم کش یگوش  ظیغ  با

 ؟ یستیشماره حفظ ن هیبعد  ،یسرت شاگرد اول دانشکده ا ریخ ــ

 ! حتما الزم نبوده ــ

 . شماره ها شد ویحرف مشغول س یو ارغوان ب مینگام کرد که فاطمه و من به خنده افتاد چپ

بودم . نگام  دهیرا فقط از دور د یرعلی. ام میساعت گذشت و دوباره سوار اتوبوس شد کیرعت برق و باد س به
شهر کاشان بود. طبق برنامه قرار بود اول  مانیداد خودم را روبه راه کنم .مقصد بعد یبهم فرصت م نیکرد و ا  ینم

 ىکاشان. فاصله   نیو بعد به حمام ف میبرو لکیَ س یبه تپه ها

بزرگ  یصحرا کیبود.  ییو تماشا بیعج  ییجا لکیَ س ی. تپه ها میدیزود رس یلیتا کاشان کوتاه بود و خ اسرین
 شد و قدمتش به هفت یمحسوب م رانیا  ینیشهر نش یتمدن ها نیکه جزو اول

کس داغ شد و باز بازار ع میتوجهم را به خود جلب کرد ؛ با بچه ها به آنسو رفت یچوب ی. پل ها دیرس یم هزارسال
 . میرفتیپذ لیگرفتن عکس داد، که با کمال م  شنهادیدوباره بهمان پ ی. مان

 و میمختلف ازمان گرفت . ازش تشکر کرد یها هیو او چند عکس از زاو مینشست یپل چوب یرو

درش  یهزار ساله متعلق به نوجوان 5 یدر آنجا قرار داشت که اسکلت یا  شهیش ی. قبر میشد یگشت زن  مشغول
 : کنار قبر نشست  یقرار داشت . فاطمه با ذوق وافر

 : ! صورتم را جمع کردم یادگاری یبرا ریعکس ازمون بگ  هیارغوان   ــ

 ترسه ؟ یکه از جسد م  یتو همون ــ

 : توجه بهم عکس را انراخت و بعد با اخم گفت یب
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 : تماشاش کردم نهیداره خواهر! دست به س ریجسد با اسکلت توف ــ

 خواهر؟ یریاونوقت چه توف  ــ

کنه؟ ارغوان   یکه چند روز، بلکه چند ساعت از فوتش گذشته فرق نم  ی! با جسد شهیهزار سال پ 5مال نیا  ــ
 : او نشست  یرا طرفش گرفت و جا نیدورب

 ! عکس بندازم  هیخانم پنج هزار ساله  نیشد منم با ا ــالزم

 : کنارش نشستم  زود

 ! خوام یه منم مطور  نیحاال که ا ــ

 . با خنده ازمان عکس انداخت فاطمه

 :به کنارم آمد نهیو با طمان دیبودم . شمس از دور مرا د رهیبودم و به دشت بزرگ خ ستادهیمحوطه ا یتو

 .سالم استاد ــ

 : گفتم  یگذره؟ با سرخوش  یره، بهتون خوش م یم شیسالم خانم جوان، سفر چطور پ ــ

نظر  میشه. به سو یم ریغافلگ  دیجد زیچ هی دنیآدم هر لحظه با د  ه؛یدنیو د بایها واقعا ز نجای! اادیز یلیخ ــ
 : اش را از هم گشود  دهیلبان بهم چسب یافکند و لبخند

 .جمع کن یانرژ  دیجد یروز کار هیشنبه و  یبرا یگذره ، حساب  یخوبه که خوش م ــ

 دیچقدر شنبه کار دارم؟ لبش را به دندان گز نیآورد  ینم ادمیو  نیدیکش  ینم شیشد حرف شنبه رو پ یحاال نم ــ
: 

کردم. با   ینگاه میاش گرفت ! نا خرسند بهش ن  دهیشه ناد یکه نم  تیبا فرار از واقع یاوه واقعا متاسفم! ول  ــ
 :نظر داشت ریمرا ز ینگاه مفرح

 گم؟  یدرست نم ــ

دندان  فیکه زد رد  یکه با لبخند  ی! به وضوح خنده اش گرفت، به طورنییفرما یکه درست م  نهیلجم از هم ــ
 :گفتم  نیشاهکار خودم آفر نیو به ا دمیفک باالش را د یها

چشمان  دنیفاطمه و ارغوان رفتم . با د شیبرو دخترجون، دوستان ات منتظرتن . مرا ترک کرد و من پ ــ
 : پرسشگرشان بالفاصله گفتم

 .کرد  زانیواسه بعد! لحن محکمم لب و لوچه شان را آوسوال جواب بمونه  ــ

که در   کیبار یو آبراه ها دهیکاشان در نظر اول برام مثل بهشت آمد؛ با درختان بلند و سر به فلک کش  نیف حمام
 را بر نمانیحمام تحس بیعج  یشده بود. ساختمان و معمار دهیسرتا سر باغ کش

 سقف ها ،توجه هر یو نقاش ادیز یتو در تو ، با ارتفاع کم ؛ حوضچه ها ی. راهرو ها ختیانگ
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که   یجهان بودند. تا وقت نیدر گذشته سرآمد مهندس یرانیکرد. الحق که معماران ا  یرا به خود جلب م یا  نندهیب
 یا در آن راهروهاراهنما نبود چه بس یو اگر تابلوها میآن راهروها و داالن ها گشت زد  انی، در م دیشب از راه رس

 .داد حیتوض رامانحمام را ب یکل  چهی. راهنما تارمیشد یگم م  چیدر پ چیپ

اما اصال   میتمام روز در راه بود نکهیکرد . با ا  یآمد روح آدم را تازه م  یکه م  یمیمال میخنک شده بود و نس هوا
 یساعت ادار انیگذاشتم . تا پا  یپا م ریباغ را با بچه ها ز یجا یکردم و با ذوق و شوق جا  ینم یاحساس خستگ

 : بهمان کرد و گفت ی. شمس نگاهمیکردند. سوار اتوبوس شد  رونمانیاز باغ ب  بایو عاقبت تقر میدر باغ ماند

 میاسکان شبتون در نظر گرفت  یکه برا  یاما مکان  نیبرنامه ى فشرده خسته شد نیدونم که با ا یم ــ

 یکه جاها  میو به شهر قمصر برس نیرو تحمل کن یسوار نیماش گهید یهست که قدر یدنیجذاب و د اونقدر
 . داره یادیز یدنید

راه  یدو ساعت تو بایاستقبال کردند و شمس باالخره دستور حرکت داد. تقر  شنهادیپ نیبا ذوق از ا دانشجوها
گذاشت چشمام   یهاش نم خونکیکنارم نشسته بود ،با س  نباری. به شدت خوابم گرفته بود و فاطمه که ا میبود

 : گفت  ظیهم بگذارم . با غ یرا رو

گفته باشم !   ،یخوابه ! نورا کشتمت چشماتو ببند یم رهیگ  یبغل دستش م امی ی! تا من مدهیدختره ى ور پر ــ
 : دمیبه زور چشمام را باز کردم و نال

 :را نشانم دادره. اخم هاش  یذره خواب م هیدختر! دلم داره واسه  یرحم یتو چقدر ب ــ

ره! چشمام را چند بار بستم و باز کردم . صاف  یم ادیشه خواب  یوا م شتیطرف ن نیا  ادیحاال ارغوان ب خود،یب ــ
 : نشستم و گفتم

شه، خب  یبکنم . تو فقط چونه ات گرم م گهیکنم کار د  یده که فرصت نم یارغوان انقدر ِهله هوله به خوردم م  ــ
 !گهیشه د یمنم گرم م یچشما

 : بسته تخمه در آورد کی فشیکنم خانم شکمو! زود از ک  یات م  هیبگو ! االن منم تغذ نویپس ا ــ

 . بشکن تا خوابت بپره ایب ــ

 عزمش را جزم کرده بود تا خواب را از سرم بپراند ناچار دست در بسته ى تخمه فرو کردم  فاطمه

 هاش مرا خنداد و یو فاطمه با مزه پران می. تخمه شکستمیبرداشتم تا به شهر قمصر برس یمشت

شد. اتوبوس  یدو ساعته چطور ط ریمس دمیکه نفهم  ی. به طور دیرس تیبه موفق رشیخط تیدر مامور عاقبت
 بعد یقی. دقا میستادیبزرگ ا یباغ یو جلو میشد ادهینگه داشت و کم کم پ

از هر طرف بلند   یو وو یوا یساختمان اقامتگاه صدا دنیود و د. به محض ور میوارد باغ شد دیاسات  ییراهنما با
 یساخته شده بود . اتاق ها ی.اقامتگاه کامال به سبک سنت یناراحت و عصب یو عده ا یبا ذوق زدگ یشد . عده ا

بلند و کوتاه روشن بود . حمام ها و  هیپا ی. سرتا سر باغ توسط چراغ ها یبزرگ و بلند چوب یبا پنجره ها یکاهگل
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 یبودم ؛ متوجه نشدم ک ییبایاز باغ قرار داشت . محو آن همه ز  یدر گوشه ا یبه صورت عموم یبهداشت سیسرو
 در یاتاق  دیکل  یو ک میشد رشیپذ

 . فاطمه سر به سرم میقرار گرفت . فقط دانستم که با فاطمه و ارغوان هم اتاق شد ارمانیاخت

من بود  گاهیگاه و ب  یداده. جوابش تشر ها یکلفت است و شمس بهمان اتاق اختصاص  مانیت که پارتگذاش  یم
که دو لنگه   یبلند چوب یهم قرار داشت .با درها یو رو به رو فیرد کیو هر و کر ارغوان . اتاق ها در  دییو تا

 کیبار یرفت ، جو یبه شمار م وانیکه ا  هبود .وسط ساختمان دو طبق دایهاش داخل اتاق ها پ شهیداشت و از ش
قرار  یکوچک چوب  یها زی. در فواصل منظم م دیبخش یآب روان به آدم شور و نشاط م  یداشت و صدا انیجر یآب

شده بود؛  هیتعب یمیبزرگ و کوچک و سماور قد ی، کوزه ها یمیقد یویراد ،یآفتابه لگن مس  شیداشت که رو
رنگانگ  یبا گل ها یکوچک سفال  یسر ذوقمان آورد . در دو طرف آبراه گلدانها یچشم نواز بود حساب اریکهن بس
 یسقف یبود و پنکه ها ی. سقف ها بلند و چوبدیبخش یم طیبه مح یگذاشته بودند که طراوت خاص  یشمعدان

وما وارد  کرداتاق انداخت و قفل را گشود؛ دو لنگه ى در را باز    یمیرا در قفل قد دیبود . فاطمه کل زانیازشان آو
 . پهن داشت یسکو کیکه   ،یبزرگ و قد یبا پنجره ا یمتر 12 ی. اتاق میاتاق شد

 دمانیدر د یو باغ باصفا به خوب اطیزرد گل دار که به دو گوشه ى قاب پنجره جمع شده بود و ح یپارچه ا یها پرده
 بود ؛ یقرار داشت . سقف چوب یسکو چند گلدان شمعدان یبود. رو

با ملحفه  زیتم یبخش اتاق بود و رختخواب ها نتیز ییبایز میکرد . گل  یسنت و کاهگل مشام را نوازش م یبو
شده بود. کوله ام را رها کردم و  دهیاز اتاق منظم چ  یگرد با روکش مخمل قرمز، گوشه ا  ی، بالشت ها دیسف یها

 : در اتاق زدم و با حظ وافر گفتم یچرخ

که تا حاال   هیى تولد هیهد نیبهتر نی، ا امیب نیممنونتونم که اصرار کرد ایدن هیه ها ! واقعا قشنگه بچ نجایا  ــ
 ! گرفتم

کوچک در   یگرد چوب  زیم کیکه به همراه   یچوب یصندل یگذاشت . رو  یلبخند زد و کوله اش را گوشه ا ارغوان
 : قرار داشت ، نشست و گفت گرید یگوشه ا

 . االنمون متفاوته  یها یقشنگه ، کامال با سبک زندگ یلیخ ــ

. کنارش میراحت باش میتا بتون میپرده رو بنداز دیکرد . با  رونیبه ب یچادرش را برداشت و از پنجره نگاه فاطمه
 : شدم رهیخ رونیرفتم و به ب

 . میمنظره لذت ببر نیفعال بذار بمونه، از ا ــ

 رفتنیجز پذ ینبود ،اما چاره ا لشانیسبک باب م نیا  ایباغ بودند؛ گو یاز بچه ها هنوز تو  یبعض

 نیقار و قور شکمم ا ی.صدا میگذشته بود و ما هنوز شام هم نخورده بود  10. ساعت از نداشتند

 :کرد  یآور  ادیرا بهم  مطلب

 :. دستهاش را از هم باز کرد دیدراز کش نیزم یدن؟ فاطمه رفت رو یبهمون غذا م یچقدر گشنمه! پس ک یوا ــ
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شه! ارغوان به خنده افتاد و  یوقت شام م یبپرس ک تیبدنم خشک شده بود . منم گشنمه، برو از پارت شیآخ  ــ
 : من بهش اخم کردم

 !مهمالت ، از دست شما دو تا نیبا ا نیسرمو برد ــ

 : انداخت  رامونمانیبه پ ینگاه ارغوان

 ؟ میبخواب نیرو زم دیبا ــ

 : گاه صورتش کرد و گفت  هی.آرنج هاش را تک دیدراز کش نهیس یزد و رو یچرخ فاطمه

 ....بگو تیرو تخت بخوابه نورا! برو به پارت دیداد بر من ! دخترمون حتما با یا  ــ

 پشتش زدم و با حرص گفتم یدر آمد .چند تا آرام رو غشیج یحمله ى من گم شد و صدا انیحرف اش در م یباق

: 

 ! دم ینه ؟ االن نشونت م یستیمنو دختره ى کنه ! ول کن ن یُکشت  ــ

 . دیکش  یخنده ها م انیکوتاه م  یها غیشد و ج یکردم به قلقلک دادنش . خنده اش قطع نم  شروع

 : کرد  قمیتشو ارغوان

تا  دمیدست کش یزبون درازش! کم نیامون کرد با ا  وونهینورا، حسابش رو برس دختر ه ى پر رو رو! د کالیبار ــ
زد و صورتش سرخ شده بود .  یتازه کند. قصد کشتنش را که نداشتم ، داشتم ؟ به شدت نفس نفس م ینفس

 : گفت  دهیبر دهیبر

برداشتم  زیخ شیاتاق بمونم! به سو  هیخوام با شما تو  یگم نم  یم تیرم به پارت یجفتتون، االن م نینامرد یلیخ ــ
کوبش در ما را به خود آورد . ارغوان بلند   یدهانش گذاشت. صدا یو بعد بالفاصله دستش را رو دیکش  غیکه ج

 :شمس به گوشم خورد یشد و در را باز کرد. صدا

 ! دمیشن غیج یافتاده ؟ صدا  یاتفاق  ــ

 با تته پته گفت ؟ ارغوان

 ! نینکن ریدن، لطفا د یمحوطه ى باغ شام م یتو گهید قهینبود. ــ ده دق یخاص زینه استاد چ ــ

 :فوت کرد رونیچشم استاد ممنون . ارغوان در را بست و نفس حبس شده اش را به شدت ب ــ

 ! دمیکرد انگار ارث باباش رو من باال کش  ینگام م نیداره ، همچ یتلف شدم ! عجب جذبه ا یوا ــ

 : گفت  یسر و وضع اش را مر تب کرد و با ناراحت فاطمه

.  نیبه باد داد مونمویو ا نیکنه د  کارتونی. خدا بگم چ رونیخنده هامم رفته ب یخدا منو ببخشه ، حتما صدا ــ
 : بهش کردم ینگاه

 مخم یرو ی! از االن بگم بازم بخوایانقدر رو اعصاب نباش  یخواست یخودت بود، م ریتقص ــ
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 . کنم  یات م  هیتنب یجور نیهم یبر راه

 : صورت پکرش دلش سوخت دنیبهم زد و از جاش بلند شد . ارغوان با د یغره ا  چشم

نگران نباش ، شک  نجاست؛یتو بوده؟ سه تا دختر ا یخواد بفهمه صدا یم یکه صدات رفته باشه ، ک  میریحاال گ ــ
؟  یدیمرجع تقلشما ؟مگه  ید یم دیجد یشه! خنده ام گرفت : ــ فتوا یکه وسط باشه حرام هم حالل م  دیو ترد
 دمیناغافل صورتش را بوس ش؛به فاطمه زد. بلند شدم و رفتم طرف ینگام کرد و اشاره ا یچپک

 : گفتم  و

حرص نخور! از لحنم خنده اش گرفت و لبخند به لباش باز گشت و  زایچ نیا... ، واسه ا  تیآ  نیگه ا  یراست م ــ
 :گفت  ییپررو تیدر نها

 حرف بزنم ؟ تیبمونم ؟ نرم با پارت یگ  یم یعنی ــ

 : خنده گفت انیخنده ى جفتشان بلند شد. ارغوان م یو مبهوت بهش زل زدم صدا مات

 ! کرده  دیسف نیرو، با هم ا یرعلیتو با ام یرو شییخدا ــ

 : کردم گفتم  یسر مرتب م یکه شالم را رو  یو در حال دمیکش  یپوف

 ! کنم سنگ پا  یبه بعد صداش م نیاز ا  ــ

 یها یبه همراه صندل یبزگ چوب زی. ممیرفت رونیشان خنده را به لبان من هم دعوت کرد و با هم از اتاق ب خنده
. میاز آنها نشست  تیها نشستند و ما هم به تبع یصندل یدر وسط باغ ، ما را به آن سمت کشاند. بچه ها رو یچوب

من متمرکز کرده  ی. نگاش را رو افتیرا  یرعلیو ام دیرخودانه چرخ. نگام سگریسمت و پسرها سمت د کیدختر ها 
هدف به  یزد، که بند دلم را پاره کرد . به سرعت نگاه ازش گرفتم و ب یانداخت و لبخند جذاب  ریبود. نگام را گ

 :گفت  ی. فاطمه به شوخ میمشغول شد ی.غذامان را آوردند و همگ ستمیاطراف نگر

در دهانش گذاشت و با همان  یارغوان لقمه ا  م؟یبخواب یهضم شه ، ک دیبا یک  میرو بخور دهیکوب  نیاالن ا  ــ
 : دهان ُپر گفت

بامزه ظرفش را به سمت  یور! فاطمه با حالت نیبفرستش ا یخور یشه ، اگرم نم یهضم م یچرخ تو باغ بزن هی ــ
 : دیخودش کش

و آن دو تا آخر غذا به کل کل هاشان  دمیرما! من خند ایممن بردار، که از کاسه درش  یچشمت رو از ظرف غذا ــ
قدم زدن رفتند، تا به قول خودشات  یرفت. فاطمه و ارغوان برا ییادامه دادند. بعد از صرف غذا هر کس به سو

 هضم شود. من به باغ شانیغذا

 مینیب ریبه ز یار ذغالاز سم  یخوش چا ی. بودیبزرگ نشستم . نگام به همه جا سرک کش یتخته سنگ یو رو رفتم
 شمس به دمیکرد. در حال خودم غرق بودم که د  یتابم م یخوردنش ب یزد و برا یم

 : شدم زیخ میاجازه کنارم با فاصله نشست. به احترامش ن  ی؛ آمد و ب دیآ  یم میسو
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 .استاد  ریشب بخ ــ

 دوستات کجان ؟ ،یتنها نشست ــ

 .رفتن قدم بزنن ــ

 : باال انداختم و نگام را به دور دست ها دادم یشانه ا ؟یتو چرا نرفت ــ

 یجذاب تر م اریخنده اش مرا واداشت بهش نظر بدوزم . الحق که با صورت خندان بس یحسش نبود. صدا ــ
 . نمود

 : شد لیتبد قیعم  ینگام کرد و خنده اش به لبخند میمستق

 ... رم یخودم کلنجار مبگم اما از صبح دارم با  نویدرست نباشه ا دیشا ــ

 : مکث کرد و بعد ادامه داد یکم

 ریی. به تغدمیشن یرعلیجمله را از ام نیکه ا  یاز زمان  شتریب یلیتولدت مبارک دختر خانم! به شدت جا خوردم ؛ خ ــ
 حالتم

 : زد و من گفتم لبخند

 :دیپرس طنتیبا ش ن؟یدیفهم نویاز کجا ا  گهیمن ! شما د یخدا ــ

 : گفتم  قینفس عم کیرا برگرداندم و با  میباشن ؟ رو دهیفهم نویهم بودن که ا یا  گهید ییکسا  ــ

دستاش  یبرداشت و تو نیزم یاز رو  یامروز تولدم بود ؟ برگ  نیدیشه بپرسم از کجا فهم یبله و ممنون اما م ــ
 :کردم  یچشم داشتم نگاش م ریچرخاند .از ز

که من   یدون یکنجکاو شدم و م  یلیاومد، در موردت خ  شیپ ییاتفاقا  هی نمونیکه همش ب  لیخب اون اوا ــ
 . انداختم  رشتیبه فرم پذ کینگاه کوچ هیدانشکده ام ،  یعلم  ئتیو ه رهیمد ئتیعضو ه

 بود یمعن نیبه ا نیرا نداشتم .ا یواکنش چیلحظه ُکپ کردم ، سر جام خشکم زد. قدرت ه کی یبرا

 . دانست یکه او از کجا در مورد کار کردنم م  دمیفهم یخبر دارد. حاال م میزندگ زیحاال شمس از همه چ که

 : ؟ نگام متوجه اش شد. صورتم حتما در هم جمع شده بود که دوباره به حرف آمد یناراحت شد ــ

 . خواستم ناراحتت کنم یمتاسفم ، نم ــ

 . کارتون درست نبود  نیا  ــ

 . کنم در مورد تو کنجکاوم  ی، اما اعتراف م ستمین یدونم، من ذاتا آدم کنجکاو یم ــ

 : در هم گفتم ییاخم ها  با

 . نیدون یرو در مورد من م زیپس االن شما همه چ ــ
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 : گفت  یجد یلیو نگاهم کرد و خ برگشت

 یچشماش آن حس ترحم و دلسوز یبفهمه؟ من هم نگاهش کردم . تو یزیدر موردت چ یکس  یچرا دوستندار ــ
نبود . سرم را چرخاندم و  یگرید زیچ چیعالمت سوال بزرگ ه  کینبود. در واقع بجز  دمیترس یازش م  شهیکه هم

 : گفتم  یبا لحن آرام

دختره  نیبا انگشت به هم نشون بدن، که ا دنیو بعد که منو د ارنیسر در ب میاز زندگ  گرانیخواد د یدلم نم ــ
 . فالنه و بهمانه

 دونم ؟ یکه هنوز من نم  یشدمرتکب  یزیچ یمگه تو جرم ــ

 لیدر آوردن خرج تحص یکار کردن برا  یبه سخت دیجرم باشه ! شا هیجامعه  نیبودن تو ا ریفق دیدونم، شا ینم ــ
 ! مجرمم هیجرم باشه ! در اون صورت بله، من 

 : دیداشت ؛ نگام را به سمت خود کش یتحکم خاص صداش

کردم   دایمدت پ نیکه ازت تو ا  یکنم دختر خانم ، نه فقر جرمه و نه کار کردن ! با شناخت  یاما من مثل تو فکر نم  ــ
شناسم که مثل تو واسه  یروم گهیباشه! من دهها نفر د یطور نیمسئله ا نیکنم که طرز نگاهت به ا  یتعجب م

کشن   یموضوع خجالت نم نیو اصال از ا شونیلیربط با رشته ى تحص یکامال ب  یکنن ؛ کار  یکار م  لشونیخرج تحص
 هم ندارن ییِابا  چی.ه

 طتیکه شرا  یدر حال ،یکن  یم میرو قا نیفهمم تو چرا ا یکنن .حاال نم  یاعالم م  هیبق نیموضوع رو ب نیبا افتخار ا و
همه  گهیباعث افتخار و مباهاتت باشه ! چند سال د دی، فقط با یش یانقدر سخته و شاگرد اول دانشکده هم م

و  ادی یبه چشم م هیاز بق  شتریب یلیخ ارهی یعنوان رو به دست م  نیکه با زحمت ا  یاون  یول نیش یاتون دکتر م
 : باله! ساکت که شد گفتم یبه خودش م

 : اعتنا گفت  یکنن . ب  ینگاه نم هیهمه مثل شما به قض ــ

داره  تیرسن که نظرشون برات انقدر اهم یبه دادت م هیبق تیزندگ یمهم هستن ؟ کجا تیچقدر در زندگ هیبق ــ
شه و تو از  یم مالیغرورته که پا  نیا  گرانید یبا دلسوز یکن  یم الیو خ یاز اندازه غرور دار  شی؟ به نظر من تو ب

 گم ؟  ی! درست نم یاحساس وحشت دار  نیا

استاد   نیاحساساتم با ا  نیتر ینشسته ام و دارم در مورد درون نجایدانستم چرا ا ینگاش نشست. نم یتو نگام
 : اراده گفتم  یزنم اما ب یجوان حرف م

 : رو ندارم . اخم کرد و گفت هیدلسوزانه ى بق یمغرورم و تحمل نگاه ها یلیدرسته ، من خ ــ

 ! کدوم جوون یکنن ؟ تو از همه اشون جلو تر  یکه بخوان برات دلسوز  یکم دار  هیاز بق  یتو چ ــ

؟  ارهیخرج خودش و بلکم خانواده اش رو در ب ارهیکنه تا پول در ب  یم سیکنه ، تدر  یر مدوره و زمونه کا نیا  تو
 ینیخوام توه ینکرده نم ی! البته خدا یدختر هیمونن چه برسه که تو  یپسرهاش در م
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تو جامعه کمه  یلیزنه . به وجود خودت افتخار کن دختر جان ! امثال تو خ فیو جنس ظر تی؛ منظورم حساس کنم
 کنه  یترحم م یشکنه ، اگه هم کس یو پا افتاده نم شیپ یزهایچ نی.غرور آدم با ا

 تیجور آدم ها اذ نیاظهار تاسف ا  یبرا دی. تو نبا نهییمشکل خودشه ، قدرت فهم و درک خودش پا گهید نیا
گشود ، تا به   یبه روم م یگرید ی چهیکردم. حرفاش روم اثر گذاشته بود و داشت در  ی. داشتم نگاهش میبش

 یحق دارد؛ اما باز قسمت اعظم یتا حدود دبه نظرم آم کبارهینگاه نکرده بودم و به  چهیدر نیاز ا  میحال به زندگ
 رونیب بمیرا از ج یزنگ تلفنم بلند شد . گوش یصدا نیح نی. در هم ندیخواست آن نگاه ها را بب یاز وجودم نم

 : گفت  یآوردم که با لحن شوخ

 : احساس شد؟! لبخند زدم و گفتم  ازشیپس باالخره ن ــ

 : دیى تولده ، وِاال من هنوزم باهاش مشکل دارم! بهم خند هیهد ــ

 : تماس را زدم یجواب بده ، حتما خانواده اتن. دکمه ى برقرار ــ

 ؟ یجانم ، خوب یسالم مامان گل ــ

 ؟ نیخواب ی؟ کجا م یه خبر ؟ شام خوردچ ؟ی، تو چطور می. خوب زمیماهت عز یسالم به رو ــ

 : و جواب دادم دمیخند

 . کنم  یم فیبرات تعر امی؛ ب هیبپرس فداتشم ، خوبم شامم خوردم، جامم عال یکی یکی ــ

 چطوره؟ ماین

 . دم بهش یرو م یخواد باهات حرف بزنه؛ گوش یجاست م نیمادر. هم یخداروشکر که راحت ــ

 . من خداحافظ از

 !اینره بخور ادتیمراقب خودت باش ، داروهات  ــ

 : دیچیپ یدر گوش ماین یصدا یباشه مادر، . تو هم مراقب خودت باش پس از لحظات ــ

 ! سالم خانم دکترم ــ

 : کردم  یشد. خنده ى شمس را احساس م یپخش م یگوش  یاز بلند گو  صدا

 : اش باعث خنده ام شدغضبناک    ی؟ صدا یخودم ! خوب یسالم داداش صورت جوش ــ

 : راحت شم! با خنده گفتم یکیشه من از دست تو  یجوش ها خوب م نیا  یخدا ک یا  ــ

 داشته باشن یزیچ یمحلول هی دیپرسم ؛ شا یرم برات حتما م یهست ، م یعطار  یکل  نجایا  ماین ــ

 ! از دستم  یبشه جوش هات محو شن بلکم راحت ش یمعجزه ا هیبه دردت بخوره،  که

 : باره صداش رنگ محبت گرفت کی به
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 ری. تحت تاثیآبج  رهیخونه دلگ یلیخ یستیبده ! ن ریتو برگرد خونه ، هر چقدر دلت خواست به جوش هام گ ــ
 : تر شد قیمهرش لبخندم عم

 ! یحرفت بمون یرو دوارمیام  یموقع خونه ام ، ول نیفردا شب ا ــ

 : دیخند

 . شم برو خوش باش یمزاحمت نم گهی! دیفرصت طلب یلیخ ــ

 .باش یکه هست! مراقب مامان گل  نهیهم ــ

 : گفتم  یبزرگه . با لبخند گرم یراحت .دوستت دارم آبج التیهستم خ ــ

زدم و دلم براشان  یآوردم . هنوز لبخند م  نییرا که پا یفعال خدانگهدار. گوش که،یمنم دوستت دارم داداش کوچ ــ
 : برده بودم . صداش مرا به خود آورد ادیکه حضور شمس را از   ید ،به طوربو دهیپر کش

 : و نگام با نگاه مشتاقش تصادف کرد دیچرخ شیشد بهت ! سرم به سو میحسود ــ

 . شده ابیو کم یدوستداشتن یلیبه خانواده خ یاحساس  نیقدرشون رو بدون ، داشتن همچ ــ

 یلیبگم بله خ دیدونم ؟ با ی. قدرشونو م مانیو ن یدارم و مال خودمن ، مامان گل ایدن نیکه تو ا  ییزایتنها چ ــ
 ! ادیز

 باهام ینجوریوقت ا چیه یخواهر بزرگتر از خودم دارم ول هیشه ! منم  یم میحسود مایبه ن ــ

 آدم  هیمثل  یو نوجوان یباشه. تو کودک نیمن هم یعلت عبوس  دینزده، بگو بخند نکرده؛ شا حرف

خاندان بزرگ شمس با  یخواستن تا آبرو یبود که خانواده ام ازم م یزیچ نیرفتار کردم و بزگ شدم . ا بزرگ
 . من خدشه دار نشه یها یسبکسر

روزگار  بی. از عجامیکرد  یو درد ودل م میاستاد دانشگاهمان نشسته بود  نیشد با شمس ، بداخالق تر ینم باورم
نظر داشت . دلم در  ریو غضب آلود ما را ز میمستق یبا نگاه یرعلیروبه روم افتاد ؛ ام بود ، نبود ؟ نگام به ناگاه به

 :شد ی. صداش جددیرس یرعلیدنبال کرد و به ام را، رد نگام  دی. شمس که سکوتم را د ختیفرو ر نهیس

 ! یبهم دروغ گفت یتهران یکنم در مورد رابطه ات با آقا  یفکر م ــ

 : و گفتم دمیکش  یقیکندم و به نگاه پر سوال و ظن شمس دادم . نفس عم  یرعلیمرا به زحمت از ا نگام

 . شه گفت کل ماجرا رو هم نگفتم یدروغ نگفتم اما م ــ

 : به لبخند از هم باز شد لباش

مرد جوان  نیزهر آلود ا یمورد هجوم نگاه ها کهویتا منم بفهمم چرا  یهمه ى ماجرا رو بهم بگ یتون یخب م ــ
 هم چنان با نگاش یرعلی. ام میتوانستم دروغ بگو یآن نگاه نم  ریقرار گرفتم ؟ نگاهش را بهم دوخت . ز

 : کرد  یآتش به سمتمان پرتاب م  یها شراره
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تونم  ی، نم هیدونم هدف و خواسته اش چ یاست ؛ خودمم درست نم  دهیچیپ یلیخ نییراستش رو بخوا ــ
 . در موردش بدم یحیتوض

 : گرفت و گفت  یرعلیبلند شد. نگاش را ازام شیسکوت کرد. بعد از جا یقدر

 : ستادمیاز چه قراره ! من هم بلند شدم و رو به روش ا  هیتونم حدس بزنم قض یم ــ

 : گرم و مشتاق گفت  یبا لبخند ن؟یشه به منم بگ یم ــ

 یبرم .گفتگو دیبا گهی، منم د انیدختر خانم ! دوستات دارن م یحدس بزن دیخودت با گهید نویا  ــ

 یخوب یکه راز دارها  میدون ی. در ضمن جفت میباز هم تکرار بشه و به حرف هام خوب فکر کن دوارمیبود. ام یخوب
 . میهست

 : همه لطف و صداقت اش لبخند نزنم نیبه ا نتوانستم

 :به ابرو نشاند ی! اخم کوچکزیهمه چ یحتما استاد، ممنون برا ــ

 . میدار شیدر پ گهید یروز طوالن هی، زود بخواب که فردا  ریبت بخش ــ

 یپر معن یحرف ازم دور شد . نگام به فاطمه و ارغوان افتاد؛ با لبخند و نگاه ها نیگفتن ا  با

دو موجود  نیو ا ستین یدانستم امشب از خواب خبر یو در دل عزا گرفتم . م دمیکش  یآمدند. پوف  یم میسو به
 یرعلی. نگام به سمت ام ستندینکنند، دست بر دار ن میى اطالعات هیتا تخل بیعج

 تابانه در ی، آنجا نبود ؛ رفته بود اما هنوز تنم در اثر آتش نگاهش گرم بود و دلم ب دیکش  یسرک

 . زد یم نهیس

 : گوشم گفت  ریز ارغوان

 

 : برگشتم طرفش و با اخم گفتم ؟یاونور رو در آورد  یور رفت، تو را چرا بابا نیطرف از ا ــ

 : به چرت و پرت گفتن؟ فاطمه جلوم گارد گرفت و طلبکارانه گفت یباز افتاد ــ

 کنه ؛ واسه استاد عنق مون  یشه خانم اخم تخم م یم یخدا ! تا مسئله ناموس یرو رو بنازم ا ــ

 به هم ؟ چهیپ یرسه ابروهات م یا که م! به م یداد یم لیو لبخند دلبرانه تحو یرفت یم سهیخوب خنده و ر که

 دارم آخه ؟ زود موضع اش را عوض کرد یچه انتظار هیاز بق  نیگ  یم ینطوریشما ا یسرم رفت فاطمه، وقت یوا ــ

: 

! ارغوان به شانه ى او زد و با نگاه عاقل یریجبهه بگ دی، نبا میکن  یم یشوخ هی میقیگفتم مگه دختر؟ ما رف  یچ ــ
 : گفت  یهیاندر سف
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جمله کل نظرت رو عوض کرد. فاطمه جا خورد و نگاه  هی، با  یدختر هفت خط رو بشناس نیزوده ا یلیحاال خ ــ
 : بهم انداخت یموشکافانه ا

به سمتم حمله  ظیاش خنده ام گرفت و به خنده افتادم. با غ  یى جد افهیق دنیاز د  ؟یزد یم یدست هی یداشت ــ
 : گرفت و با حرص گفت  یشگونیور شد و از بازوم ن

 : گفتم  یحقت بود ! بازوم را ماساژ دادم وبا اوقات تلخ ــ

 :هم اضافه شد ! ارغوان دست دور گردن او انداخت یکی نیکم بود ا  نیخدا حاال ا یا  ــ

 دردناک و قلب دردناک ترم مظلومانه دنبالشان روان شدم یمحلش نذار! ازم جلو افتادند و من با بازو میبر ایب ــ

. 

****** 

بودم .  دهیتار از موهاش را ند کی یاش را در آورد. تا به حال حت  یپرده ها را انداخت و مانتو و روسر فاطمه
 ربود. موهاش یازمان دل م  یحساب یتاپ مشک انیدر م دشیُتپل ُمپل سف کلیه

 : وجد آمد و گفت هیروشن . ارغوان  ییداشت ، به رنگ خرما زیر یشانه بود ؛ فرها ریز تا

 : گفت  ی؟ چقدر خوشکله ! فاطمه کش موهاش را باز کرد و با ناخرسند یموهات رو فر کرد ــ

 ! مونه یتلفن م میخودمه، کجاش خوشکله آخه ! مثل س یعیطب ینه موها ــ

 : دیاش خند  هیاز تشب  ارغوان

 ینطوریموهاشونو ا نکهیا  یدن برا یما خدا تومن پول م یالیگم ! فام  یم یدارم جد وونهید ــ

 ! یو ناشکر یدار ی، اونوقت تو مفت مجان کنن

 : کرد گفت  یکه تشک ها را پهن م  ینیبه سمت رختخواب ها رفت و ح فاطمه

 صاف یداره ! من از خدام بود که مو یپاره سنگ بر م التیفکر کنم عقل فام یول دایببخش ــ

 بود دشانیگرفتند . ترفند جد  یام م  دهیکنار گذاشته شده بودم . آشکارا ناد  شانیباشم. من عمال از گفتگو داشته

 تاپ کی. من هم از خدا خواسته در سکوت لباسم را عوض کردم ؛ اورندیمرا به حرف ب دیشا تا

 زدم ؛ آبشار انشانیم ی. کش موهام را باز کردم و چنگ یمشک یتنم بود با شلوار ورزش زرد

 بودم ، ستادهی. پشت به بچه ها ادیکمرم رس  یو تا رو ختیصاف و حالت دارم دورم ر یموها

 تشک ها انیفاطمه م دمیبه سمت آنها چرخاند. د مهیگفتن فاطمه مرا سراس  یوا یناگاه صدا به

 : نگرد. با خوف گفتم یزده از حدقه مرا م رونیو با چشمان ب نشسته

 : ؟ ارغوان به خنده افتاد یشد نیشده، چرا همچ یچ ــ
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داشته ! نگام  ییموها نیهمچ یآرزو  شهیکه هم  ستیشوکه شده؛ ن نهیب یتو رو م یباره موها نیطفلک اول ــ
 : گفت  یدوباره به فاطمه افتاد . با لحن آرزومند

 نی! منم از ا یکن  یم میهمه مو رو قا نیدختر! تو کجا ا یدار یقشنگ یمن چه موها یخدا ــ

 رونیکوله ام ُبرس را ب  انیکرده است . از م  میرفته بود مرا تحر ادشیخوام ! خنده ام گرفت . به کل  یم موها
 : که مشغول شانه کردن موهام شدم گفتم  یو در حال دمیکش

 : نگام کرد یو با پدر کشتگ دیلب بر چ ؟یستیقانع ن یکه دار  یزی، چرا به چ یدار یقشنگ یتو هم موها ـــ

 ! حرفا آسونه نیگفتن ا  یرو دار بایز یموها نیتو که ا یبله برا ــ

و  ادی یمن اصال به صورت تپل تو نم یمو داده؛ من مطمئنم که موها لشیمطابق شکل و شما یخدا به هر کس ــ
 نیبا ا یلی، خ حتما یدیند نهیی. خودت رو تا به حال تو آادی یفر خوشکل تو به صورت من نم یبر عکس موها

نظر حرفام آرامش کرده بود اما باز با  بهخودش را جمع و جور کرد.  ی. لباش کش آمد و کم یموها تو دل برو شد
 : گفت  یتخس

 : تشک رفتم ی! شانه را کنار گذاشتم و روزهیوسوسه انگ یلیتو خ یبازم موها یول ــ

 مقنعه اونم از صبح ریجمع کردنش ز نیباهاش دارم ؛ هم یمن چه گرفتار یدون یتو چه م ــ

 هیخواد برم  ی. دلم م یینگم ، خسته ام کرده خدا گهیبرام ! شستن اش رو که د هیشب مکافات تا

 : کوتاه بزنم سرم سبک شه. زود به جوش آمد و با اخم گفت  یلیخ مدل

تشک گذاشتم  یو بالشتم را رو دمی! بهش خند یبا خشم من طرف یسانتشم کوتاه کن هی! اگه  یکن  یم خودیتو ب ــ
 : دمیو دراز کش

بچه ها. ارغوان که  ریهم خسته شدم. شب بخ یلیخ یبود ول یروز خوب یلیشکست ؛ خ یکمرم داشت م  شیآخ  ــ
 : لحظه فقط نظاره گر ما بود گفت نیتا به ا

 ! یهست یو ساده ا الی؟ چه خوش خ میذاره ما امشب بخواب یم نیا  یتو فکر کرد ــ

 : را بستم و گفتم چشمام

 ! تولدمه ها یبکپم ! ناسالمت نی، بذار نیبه من نداشته باش یکار  ــ

 : و با خنده گفت دیکنارم دراز کش  فاطمه

حق خواب نداره ؛ مگه چند  یکس  نجایروزت تموم شد. امشب ا گهیتولدت بود ! د شیربع پ کی،  زمیگذشت عز  ــ
 ؟ میبا هم باش ادی یم شیشب پ

بود.  ی. حس و حالم عالدیتاب یو از پشت پرده به درون اتاق م اطیبلند شد و چراغ را خاموش کرد. نور از ح رغوانا
کرد.   یبه خواب را افزون م لمیم زیتم یو رختخواب ها کیتار مهیداشتم .اتاق ن ازیخسته بودم و واقعا به خواب ن

 : گفتم  یو با لحن التماس آلود دمیدراز کش یور کی



 

 
248 

 یامشب ب  هیشه.  یشروع م امیخواب یخسته ام، باز از شنبه ب یلیامشب ازم بگذر ؛ خ  یدوسدار یجون هر ک ــ
 . دغدغه بذار بخوابم

 : گفت  یو با مهربان دیبه موهام کش یعوض شد. دست  یکینگاه فاطمه در آن تار رنگ

 . ارغوان جورتریبخواب شبت بخ ،یکرد  شیباشه دخترم انقدر التماس نکن ؛ دلم رو ر ــ

 ! کشه  یم رو

 : و گفت دیدراز کش ارغوان

پچ  انیو من در م دیمونم. فاطمه به سمت او چرخ یم داریباهات ب یولش کن بذار بخوابه ، من تا هر وقت بگ ــ
 . خواب شدم میآرامشان تسل  یپچ ها

 . شدم .بچه ها خواب بودند داریعادت هر روز موقع نماز صبح به صورت خودکار ب  طبق

داده بود. آنقدر خسته  یانرژ  یساعت خواب بهم حساب 5به بدنم دادم . یرختخواب نشستم و کش و قوس یتو
 منظم فاطمه ینفس ها یبچه ها را هم حس نکردم . صدا یزمزمه ها یبودم که حت

. بلند شدم موهام را بستم و مانتو و است   دهیکم خواب  یلیدانستم خ یکنم . م  دارشینماز ب یشد تا برا مانعم
 سیبود اما باغ با نور چراغ ها روشن بود . به سمت سرو کیو آهسته به باغ رفتم. هوا هنوز تار دمیپوش یروسر

 . آمدم  رونیحاجت و وضو ساختن ب یها رفتم ؛ بعداز قضا

 : گفت  یگوشنواز  یشده بود. نگام به آسمان بود که صدا شیگرگ و م  هوا

 ؟ اهیچشم س یکن  یم کاریچ نجایوقت صبح ا نیا  ــ

 دیقدم عقب رفتم . نگام که به نگاهش رس کی اریاخت  یخوردم و ب ی. .تکان سخت ختیفرو ر نهیاز ترس در س  دلم
 :با وحشت گفتم

 ! میترسوند ــ

 : نفس هام منقطع بود یصدا

 مکتیرو اون ن یکه اومد  ی. از همون وقتیدیترسوندنت رو نداشتم؛ فکر کردم منو د الیخ ــ

 یم نهیام بود و قلبم به دو منظور محکم در س  نهیس یاشاره کرد . دستم هنوز رو  یمکتیبودم . به طرف ن نشسته
 : دیکوب

 :است! حرفم براش گران آمد و خشم را به صورتش دواند  وونهیخدا پسره به کل د ی! وا دمتیند ــ

 ایو اخم تخمت به راهه؟  یزن یبهم م شیام همش ن  یوونگیبه خاطر دام درسته ؟   وونهیپس از نظرت من د ــ
 : لحن گزنده اش دلم را سوزاند و نگام را بهش ثابت کرد ؟یزیچ ی؟ مثال استاد یسن دارتر ینه ، دنبال مردا

 ؟ یگ  یم یدار یمعلوم هست چ ــ
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زد وبه حرف  هیتنومند تک یاش گذاشت . به درخت  یشلوار ورزش بیج یداد و دستاش را تو لمیتحو یپوزخند
 : آمد

 خنده رو لبات دمتینشده . هر وقت که با شمس د رمیدستگ نیاز ا  شتریب یزیاز رفتارت چ  ــ

از نگاه   ؟یکرد  یم الیخ یچ یمن بود ی! تو بگو جا تهیشونیپ یاخمه که رو  ی، هر وقت با من برخورد دار بوده
 : داشت تیکاش که واقع  یدلم به لرزه در آمد. شور و حال چشماش ا مشیمستق

هم دلم  یخندم و به هر ک یصالح بدونم م یبدم. با هر ک حیتوض یکیدونم در مورد روابطم به تو  یالزم نم  ــ
که تا تو رو   گهید یکیکن ! برو دنبال   ی؟تو هم کم محل یدوسندار اد؟ی یکنم . خوشت نم  یم یبخواد کم محل

 ! دهن اش اندازه ى غار به خنده وا شه دید

بودم ؛  ستادهی، تنها با او ا نجایوقت صبح ا نیشلوارش مشت شده بود. ا یکفرش را در آورد . دستاش تو  حرفام
فرصت را بهم داد که به راه  نیشد . سکوتش ا یبود که داغ م عهیو بعد بازار شا دید یما را م یکیبود  یکاف

 : گفت  یتاب ی. هنوز چند قدم برنداشته بودم که با لحن ب فتمایب

 ! ذارم ی! من تو رو هرگز کنار نم اهیچشم س یمنو از سر خودت وا کن یتون یحرفا نم نیبا ا ــ

و  جیخورد ؛ ته نگاش پر از احساس بود. گ وندیو نگاهامان به هم پ دمیاراده به سمتش چرخ  یبمونه ب ادتی نیا
 چیه یکرد. ب  یداشت نابودم م یسرگشتگ نیش زل زده بودم و اسر درگم به

همان جا  یمدت یباغ دور شد. برا انیم کیراه بار انی، از م بیازم رو برگرداند و قدم زنان و دست در ج  یلبخند
 . شدم . چرا از درک نگاهش عاجز بودم رهیخ یماندم و به جاده خال

 و نگاه آخرش ماند. ساعت از هشت گذشته یرعلیام  ریخوابم نبرد و فکرم درگ گریاز نماز د  بعد

 ینگام افتاد و با لبخند و لودگ یبودم ؛ نگاه فاطمه تو دهیشدند . کنارشان دراز کش داریکه باالخره بچه ها ب  بود
 : خاص خودش گفت

ها  یحور نیشم از ا یم داریصبح که ب از کجا اومده صاف تو بغل من ؟! کاش هر  یبهشت یحور نیجانم ! ا یا  ــ
 ! نمیبب

 : و گفتم دمیخند بهش

 ؟ نیخواب یچقدر م گهید نیزبون باز! پاش یا  ــ

 : غرغر کنان با چشمان بسته گفت  ارغوان

قدر شاد و شنگول  نیکردم ، هم  یخودم م یرو سپر بال گهید یکیو  دمیخواب یتو بودم سر شب م یبله منم جا ــ
 وروره جادو مگه گذاشت دو ساعت چشم رو هم بذارم نی؛ ا میبکپ قهیگفتم . بزار دو دق  یحرفا رو م نیزدم و ا یم

! 

 : گفتم  ی. با دلسوزمیدیو فاطمه به غرغر هاش خند من
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 :دیخند زیمگه دختر؟ فاطمه ر یکرد  کارشیمن بگردم ! چقدر به بچه سخت گذشته ! فاطمه چ یاله  ــ

بچه ها از  یکنه! از جام بلند شدم .صدا  یم یی! خودش تا صبح برام فک زدا ! چه مظلوم نما ادیگه ش  یدروغ م ــ
 : گفتم  دنشیآمد ام مانتون را برداشتم و در حال پوش  یم اطیح

 ، میصبحونه بخور نیبر نی؛ پاش نیُغرهاش رو به جون من نزن  گهی! د نیمعلومه جفتتون فک زد ــ

حواله ى  یبه موهاش زد. ارغوان با جفت پاهاش جفتک ینشست و چنگ لی. فاطمه ناممیده حرکت دار ساعت
 افهیرختخواب نشست. ق یشد و تو یکه عصبان  دمیتشک کرد و خودش را به اعتراض تاب داد . با صدا بهش خند

نمود .  یبود و نامرتب م ندهسرشانه هاش راپوشا یاش تا رو  یعیبلوند طب یاش به شدت بامزه شده بود. موها
 : با حرص گفت دیخورده بود. خنده ى مرا که د چیباز بود و اخم هاش بد جور در هم پ مهیچشم هاش ن

 : سر مرتب کردم و گفتم ینشدم! شالم را رو یتا از دستت کفر رونیپاشو برو ب ــ

. فاطمه بران نیایزود بتو، من رفتم شما هم  ی! چه بدعنق یسر صبح رهیگ  یخب بابا ! حاال پاچه ام رو م لهیخ ــ
 : سر تکان داد و گفت

فاطمه را در آورد . آنها را به  غیبهش زد که ج یارغوان تشر  ؟یزبونم الل جونور تنها بذار نیمنو با ا یخوا یم ــ
؛  دمیکش  یقیبه صورتم خورد و نوازشش کرد. نفس عم یخنک میرفتم . نس رونیحال خودشان رها کردم و از در ب

 یچوب زیم یبساط صبحانه رو شبیگذشتم و پا به باغ نهادم . مثل د  وانی. از ادیچیخوش آش در مشامم پ یبو
 یسالم و احوالپرس دیبودند . با اسات بیهنوز غا گرید یمیاز بچه ها آمده بودند و ن  یمیبه پا بود. ن

 حرکتش تعجبم نیآمد و درست کنارم نشست و با ا  یها نشستم . مان یاز صندل  یکی یو رو کردم

 . ختیبر انگ را

 : استفهام نگاش کردم که گفت  با

 . خانم ریسالم ،صبح بخ ــ

 : میمودبانه اش وادارم کرد به سالمش پاسخ بگو لحن

 ! سالم جناب ــ

 : تر بهش دوخته شد قیشد و نگام دق زیآن گوش هام ت  کی؟  ومدنیدوستانتون همراهتون ن ــ

 : زد و ادامه داد یشدن . لبخند داری! تازه بانی یم ــ

 ! دمشیو هنوزم که هنوزه ند رونیاز اتاق زد ب  شبی! دستین داشیاما دوست من پ  ــ

دادم . شانه  یوا م دیحرفا هر چه که بود، من نبا نیا  انیسکوت کردم و کاوشگرانه نگاش کردم. قصدش از ب یقدر
 :باال انداختم و گفتم

 :گفت  یشه! با زرنگ یم داشی! هر جا باشه باالخره پ ستیبچه که ن ؟ نیاالن نگرانش هست  ــ



 

 
251 

زد . با  یم یدست کیداشت  ایبود  دهیما را دم صبح د یعنی.  ختیر نییپا ی؟ دلم ُهر شیدیند انایشما اح ــ
 : گفتم  یظاهر یخونسرد

 ! شام زیسر م شبید ــ

 : سرش را به اطراف گرداند و گفت دیخند

 با شما دیقرار بود گفتم شا یو ب یعصب  یلیحال و هواش عوض شد ؛ .خ کهویاز بعد شام   ــ

 . نیکرد  دایپ یلفظ یریاش شده و درگ  بحث

 نزدم! با خنده بهم چشم دوخت شیرو ن قتونیشف قیتخت، من رف التونی! خ ومدین شیپ نمونیب یبحث ر،ینخ ــ

: 

 حد از کوره نیرو تا ا یرعلیتونه ام یکس جز شما نم  چیه یگم ول  یم نویکه ا  نیمنو ببخش ــ

 ! در ببره به

 : کنم ! سرش را به عالمت موافقت تکان داد  یخودشه ! اگه راحتم بذاره من مرض ندارم که باهاش تند ریتقص ــ

خودتون  ای نیدون یذاره ! ــ واقعا نم یشه و راحتتون نم ینم دیکه چرا نا ام  نهیدونم ا یکه نم  یزیدونم ، چ یم ــ
 به اون راه ؟ نیزن یرو م

 : زد لبخند

دلنواز و خش  یکرد . صدا  همانیشه گفت! لحنش لبخند را به لبان منم م ی! به شما دروغ نم نیباز مچم رو گرفت ــ
 :بهم نداد ییاجازه ى پاسخ گو  یدار

 ! یاخو  ریصبح بخ ــ

 : ستیسرش نگر یبه باال یمان

 . تو؟ تموم باغ رو دنبالت گشتم یسالم داداش ،کجا بود ــ

 :توجه به من گفت یبود. ب ستادهیسرمان ا یبا همان ژست و لباس دم صبح باال یرعلیام

 . اونور  میاطراف زدم .پاشو بر  نیا  یچرخ هیتو باغ نبودم؛ رفتم  نکهیا  یبرا ــ

 یکرد . بدون حت  ریکه خواست خودم بود، به شدت مرا دلگ  یحال نیدر ع نیکرد و ا  یتوجه یبهم ب یطور علن به
نا آشنا نشست  یشد. تمام وجودم به درد ینشست و مشغول صحبت با مان زیازم دور شد و آن سر م  ینگاه مین

 بدانم نکهیبدون ا یرعلیام  یمحل یخورد. ب چیو دلم به هم پ

بودم. با آمدن بچه ها مجبور شدم از آن حال  رتیدر ح یحس قو نیگذاشت و من از ا  یشدت زخم به دلم م به
 و هوا بکنم و توجهم را به آنها معطوف کنم . تمام طول مدت صرف صبحانه

 نگام یلحظه ا یبرا یاو حت  رتمیو در کمال ح دیکش  ینگام به سمت اش سرک م گاهیو ب گاه
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 .کرد  شتریو سوزش دلم را ب نکرد

کرد .   ادهیپ یما را کنار باغ گل یمسافت ی. اتوبوس بعد از طمیو از آن بهشت کوچک رفت میرا جمع کرد لمانیوسا
بر قرار  یى سنت وهیبه ش یریبسته بودند و مراسم گالب گ نیسرتا سر باغ را آذ یصورت یگل ها  م؛یوارد باغ شد

 . میو لذت برد میبار دوم به مراسم نگاه کرد یبود . برا

کردند تا تازه   یپهن م نیزم یپنجره ، گل ها را رو یو ب کیتار نیزم ریز کی؛ در  میدید کیگل ها را از نزد  انبار
عطر سحر   ی. بو میعکس انداخت  بایز یبا آن گل ها یما را ذوق زده کرد و با خوشحال کجایآنهمه گل   دنیبمانند . د

 نشست و روح یتا مغز استخوان آدم م زشانیانگ

 یو بعداز صرف ناهار در رستوران میدیظهر باز به کاشان رس یقم بود. حوال مانیکرد. مقصد بعد  یجسم را نئشه م و
بچه ها را  یکه کنجکاو  یام گرفت ؛ به طور  دهیناد یرعلیمدت ام نی. تمام طول ا میبه راهمان ادامه داد یسنت
 و آنها را وادار به اظهار نظر کرد . در ختیبرانگ

بودم . چرا توجه  یحس عصبان نیداشتن ا یشدم . به شدت از خودم برا بیاز درون تخرسکوت کردم و   مقابلشان
 . در حال سوختن بودم و دلم به درد نشسته بود شییاعتنا  یحد مهم بود که حاال از ب نیاو برام تا ا

 بارگاه حضرت معصومه ، یگنبد و گلدسته ها  دنی. دمیدیساعت پنج به قم رس یحوال

. میشد ادهیکه نگه داشت پ  نیکردم .ماش  هیدر کنارم مو مایو ن یرا به گلوم نشاند و در دل از نبودن مامان گل بغض
 : گفت  نیشمس همان جا کنار ماش

. دانشجوها میتا به موقع به تهران برس نیباش نجایسر ساعت ا ن؛یکن  دیو خر ارتیز نیفرصت دار 8تا ساعت  ــ
. ارغوان  دمیرا از کوله در آوردم و به سر کش یرفتند. چادر گلدار مامان گل ییمتفرق شدند و دسته دسته به سو

 . میتحرم رف یو به سمت ورود دیمانند چادر من به سر کش یهم چادر

رتمان خورد و خنک به پوست صو ی. هوامیحضرت معصومه شد یو وارد صحن و سرا میاز درها عبور کرد  یکی از
 همهمه در بارگاه پخش یعطر گالب در فضا آکنده شد . صدا  یبو

و  بایز یها یکار  نهییبزرگ و روشن ، به آ یکرد . چلچراغ ها  یم ریبه وجودمان سراز بیعج  یشد وحس و حال یم
 یلیدرون صحن خ یبود. حال و هوا دمانیهر چه تمام تر در معرض د ییبایو به ز دیبخش یجال م یرانیهنر دست ا

 . کرد  یم ریخاص بود ؛ هر کس در احواالت خودش س

 یبه گلوم دعوت م شتریو همهمه بغض را ب ی. شلوغ میو به قسمت زنانه رفت میگذشت  ینیشبستان امام خم از
 افتاد، حالم به  حیهر کدام در خود فرو رفته بودند. چشمم که به ضر ،یشگیهم یها یکرد. بچه ها به دور از شوخ

 چشام زنده شد و در دل گفتم یجلو یگل  اننشد. چهره ى مام ریشدت منقلب و دگرگون شد ؛ اما باز اشکام سراز

: 

 . هیمامان گل یخوام ، اونم سالمت یم زیچ هیپابوستون؛ فقط  امی یباره م نیسالم خانم ، اول ــ

 شیفاطمه نگام را به سو یپروا یى ب هیگر  یمونه. صدا ینم یهم باق یینورا گهیحفظش کن که اگه نباشه د برام
فقط من بودم که چشمه ى  نیبود . ا یارغوان هم اشک  یام خارج کرد. چشم ها  نهیکشاند و آه حسرت را از س
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 یم امیکرد و نه الت  یم میخفقان آور رها ضعو از آن و دیترک ینه م یُدمل چرک کیبود و دلم مانند  دهیاشکم خشک
 . هم درونش تلنبار کرده بودم یبودم و رو دهیام را نبار. از بس غم و غصه ه افتی

 . میکه دلمان سبک شد، عزم رفتن کرد  یکردند و من جاش نماز خواندم . حساب  هیگر  ریها دل س بچه

 : با متانت گفت یسبز شدند .مان مانیرو یجلو یعل  ریو ام ی، مان میدیشبستان که رس به

 ! قبول ارتیسالم خانم ها ، ز ــ

را  نیداد و انگار ارغوان هم ا یارغوان مانور م  یرو شتریب ی. نگاه مان میگفت  یلب جمله ا ریتشکر ز یکدام برا  هر
 دنیبود و لُپ هاش گل انداخته بود. تعجبم از د نییحس کرده بود که سرش پا

الخره طلسم را کردم. با   یخودم حس م ینگاش را رو ینینگاه کنم؛ اما سنگ یرعلیصورتش نگذاشت به ام رنگ
 و یام ، به شدت راض  وانهیدل د نیکرد و ا  یشکسته بود و باز داشت نگاهم م

 : آهسته گفت  میشد یکرد. از کنارشان که رد م  یبوم بوم م نهیدر س خوشحال

 ! اهیچشم س ادی یچادر بهت م ــ

هام فرستادم . باورش  هیادکلنش را به ر  ی حهیو را ستادمیا  یلحظه ا یو پاهام شل شد . برا دیلرز نهیدر س دلم
 و دیى او شده بودم . ارغوان دستم را کش چارهیحد ب نیبرام سخت بود که تا ا

و سوار  میو چرخ زدن در بازار ، سر ساعت مقرر کنار اتوبوس رفت دیباهاشان همراه شدم . بعد از خر یسست با
 . میحرکت کردربعه باالخره به سمت تهران  کی ریتاخ کی. با میشد

 راند. گردش فشرده ى دو روزه یدر فضا حکم م یاز حرکت گذشته بود . سکوت محض  یساعت

 ها خواب بودند یدر حال خودشان فرو رفته بودند . بعض شتریرا خسته کرده بود و بچه ها ب همه

و  کین به جاده ى تارفرو رفته بود . چشمام به شدت خسته بود . نگاه کرد شانیها یدر گوش گرید یسر بعض و
غارم را از پا انداخته   اریشب گذشته  یبود؛ شب زنده دار دهیزد. ارغوان خواب یدامن م یخستگ نیوهم آلود ، به ا

بار از جا بلند شد و بهش  نیعجله داشت . شمس چند  یلیخ دنیرس یبرا ایراند و گو یبود. راننده به سرعت م
فشرد . ترس به دلم افتاد و نگام به جاده  یپدال گاز م یرو شتریرا ب شینبود و پا الشیخ نیتذکر داد ؛ اما او ع

شدند. دلم  یگرفتند و از نظرم محو م  یسبقت م گریکدیاز   یوسط جاده با سرعت سرسام آور یشد .خط ها رهیخ
چند نفر از  خورد ، که باعث شد یدیرد شد و تکان شد یبزرگ ریسرعت گ ی. اتوبوس از روشد دهیبه آشوب کش

نداد و به راهش ادامه داد . چشمان  یتیفتند ، اما باز راننده اهم ایبکشند و پسرها به اعتراض ب غیدخترها ج
 : ارغوان باز شد و راست سر جاش نشست

دونم ، دلم به شور افتاده . شمس چند بار رفته بهش  یبره ؟! ــ نم یآخه ؟ مگه داره سر م  هیچه طرز رانندگ نیا  ــ
 . کنه  یذکر داده اما اون بازم کار خودشو مت

و  ریبا یها نیو زم یکیتار انیمنحرف شد و در م یاصل  ریبه ناگاه اتوبوس از مس مانیصحبت و ابراز نگران انیم در
از   غیج یکشاند و صدا  یسو و آنسو م نیاتوبوس ما را به ا  دیشد یرفت؛ تکان ها شیآب و علف جاده قم پ  یب
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پنجه  انیرا در م ییجلو یصندل یپشت رتمانو با تمام قد می. محکم سر جامان نشستدیرس یهر سمت به گوش م
و همه ى وجودم  دیکوب  یتند تند م نهیو نگران کننده بود. دلم در س یبه شدت بحران تی. وضع میفشرد یهامان م

 ه ى عجول و کله شق بود، به گوشمان خوردشمس که مخاطب اش رانند یعصبان  ی. صدادیلرز یاز ترس به خود م

: 

 ! بچه ها دست ما امانتن نیرو نگه دار، ا نی! ماش کهیمرت یکن  یم یچه غلط یدار ــ

 : گفت  یشتریبا خشم ب راننده

 ! رو نگه دارم نیماش ی! چطوردمیترمز بر ــ

گذشت   یو کشدار ریشد.لحظات نفس گ شتریها ب ادیفر یگشت و صدا  یبر جمع مستول یشتریو وحشت ب ترس
و پر  یى طوالن قهیآن لحظات عذاب آور بود . باالخره بعد از حدود ده دق  ی، ترس ، وحشت حس ها یفی. بالتکل

چپه  یدیکرد و بعد از تکان شد  بتاثا  یمحض ، اتوبوس با شدت هر چه تمام تر به صخره ا یکیالتهاب در آن تار
 وبعد از چندشد و دوباره سر جاش بازگشت 

 . شد یم دهیاز هر سو شن  هیو داد و گر غیج ی. صدا ستادیتلو خوردن ، عاقبت سر جاش ثابت ا بار

در رفتن استخوان  یاصابت کرد و دست راستم محکم به بدنه ى اتوبوس خورد و صدا  شهیبه شدت با ش سرم
 یخون را رو یو لجز یرفت و سرد یم جیو درد تا مغز استخوانم نفوذ کرد. سرم گ دیآرنجم به وضوح به گوشم رس

 ام احساس کردم . چشمام را بستم و دوباره باز کردم تا کم کم  قهیشق

بازگشت . با دست چپ محکم دست راستم را نگه داشتم تا تکان نخورد ؛ هر تکان کوچک اش درد را  دمید قدرت
گذاشته   شیرا به نما یزیکه در فضا پراکنده بود، صحنه ى غم انگ  یو دود و خاک هیگر  ی. صدا ختیر یبه جانم م

 : دیدلواپس پرس یبود. ارغوان با لحن

 ؟ ینورا ، نورا خوب ــ

 چیزرد و کوچک سقف ه یبود و بجز چراغ ها کیجنباندم . تار ینگاه کردم و سر بهش

 . نبود یگرید ییروشنا

 : وحشت زده گفت ییوبا صدا دیکش  یغیج ارغوان

که از شدت   ینی؟ به زحمت توانستم جوابش را بدهم ؛ ح یمن نورا ، واقعا خوب ی! خدا ادی یسرت داره خون م ــ
 : گفتم  دمیساب یدرد دندان هام را به هم م

 ؟ یزن یم غیگوشم ج  ریخوبم ، چرا ز ــ

 مثل عجل معلق مایبه همراه ن یرعلیبتوانم آرامش کنم ، ام نکهیافتاد . قبل از ا  هیبه گر بالفاصله

 با یرعلیام  یبود . صدا دایپ شانیو اضطراب از صورت ها یمگیسرمان آمدند . سراس یباال

 : در آن بلبشو گوشم را نوازش کرد یشائبه ا یب ینگران
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تکان دادم.  یسر یحال یو با بحالت خوبه؟ نگام به چشمان آشفته و به خون نشسته اش افتاد  اهیچشم س ــ
 : گفت  هیارغوان با گر

 ! ادی یشده داره خون م یکجات خوبه! سرش زخم  ــ

 یدر آورد و رو یدستمال بشیشد ؛ به دقت به صورتم نگاه کرد و بعد از ج کیبهم نزد شتریاو را کنار زد. ب  یرعلیام
نفس  یگفتم . صدا  یام گذاشت و فشارش داد. درد به دلم چنگ زد. صورتم را بهم فشردم و آرام آخ  قهیزخم شق

 یشتریبا آرامش ب ی. ماندیکش  یرا به صالبه م لمد کیداشت از آن فاصله ى نزد زشیهاش تند بود و عطر دل انگ
 : دیکش  یکرد و نفس راحت  نهیارغوان را معا

 ! نیدیند یبیخدا رو شکر شما آس ــ

 : گفت  هیبا همان شدت گر ارغوان

منه ! فاطمه ،  ری. همش تقص شهیخورد به ش یشتریسرش به شدت ب نینورا ، واسه هم یافتادم رو  بایمن تقر ــ
 فاطمه کجاست ؟

 : رمق گفتم یرا به سمت دستمال دراز کرد م و ب دستم

به  یو نفس حبس شده در گلوم آزاد شد. با نگران دیعقب کش  یبعد از نگاه کشدار یرعلیتونم . ام یخودم م ــ
 : فاطمه خم شدم و صداش کردم یسمت صندل

اش بود، به سمتمان آمد و   یبه بغل دست یدگیرس ریلحظه درگ نی؟ فاطمه که تا ا یفاطمه ، فاطمه جان خوب ــ
 : گفت

 ؟ نیدیند یبیمن خوبم بچه ها، شما آس ــ

 : گفت  زانیبلند شد و او را بغل کرد و اشک ر ارغوان

کدام متوجه استخوان در رفته ى دستم نشده   چینورا سرش شکسته ! هنوز ه ی! من نه ول یخداروشکر که خوب ــ
 بودند . ارغوان به سمتم هجوم آورد تا بغلم

 : گفتم  یبه تند کند،

 :هم بهم دوخته شد هیبق ینگام کرد . نگاه ها رتینشو! از حرکتم به شدت جا خورد و با ح کینه بهم نزد ــ

با شتاب ارغوان را کنار زد و  یرعلیارغوان و فاطمه همزمان بلند شد و ام  غیج یاستخون آرنجم در رفته! صدا  ــ
 دیدو رگه پرس ییخورده بود. با صدا چیبود و عضالتش به هم پ یاو نشست . صورتش به شدت جد  یخودش جا

: 

 ؟ کدوم دستِت   ــ

 ! ستیدستم که دستمال رو نگه داشته ، ن نیقاعدتا ا ــ

 : به لباش نشاند یباال آمد . طعنه ام پوزخند نگاش
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 : ؟! با اخم گفتم یمزه بپرون یتون یو هنوز م یریم یاز درد م  یدختر! دار یهست یک  گهیتو د ــ

نگاه  یرعلیبه خنده افتاد و ام ریواگ ریدر آن هاگ ی! مان ندهیدکتر آ یمورد بود آقا ینبود ؛ سوالت ب یمزه پرون ــ
 : رو به دخترها گفت یبهش حواله کرد . عصب یزهر آلود

تر شد و  کیداد. بهم نزد یرعلیآورد و به دست ام  یکوله اش روسر  انی؟ فاطمه زود از م نیاضافه دار  یروسر ــ
 : را دور سرم نگه داشت و دستو ر داد یبا همان صورت خشک روسر

را ازم  یگره خورده بود . اجازه ى هر گونه عکس العمل  نهیدستت رو بردار. ناخداگاه اطاعت کردم . نفسم در س ــ
 کوتاه که برام به  یزخم سرم بست و بعد از مکث یرا رو یگرفته بود. با آرامش و دقت روسر

 : سرمان آمده بود، ما را از آن حال خارج کرد یشمس که باال ی.صداگذشت ، ازم فاصله گرفت   یساعت مثال

 : گزارش داد  دیرس یکه انگار خونسردتر از همه به نظر م  ینشده؟ مان یزخم تونییبچه ها حالتون خوبه؟ جا ــ

 :دیمضطرب پرس ی. نگاش عجوالنه بهم دوخته شد و با لحن دنید بیاستاد ، اما خانم تنها آس  میخوب یهمگ ــ

 :من جواب داد یقفل شده جا یبا فک یرعلی؟ ام دهید بیخانم تنها کجاتون آس ــ

 ! سرشون شکسته و استخون آرنج دست راستشون در رفته ــ

 : دیبه جلو کش شتریشمس آشفته شد و خودش را ب نگاه

 در رفته ؟ یمطمئن ــ

 :بار منتظر جواب من شد نیا  یرعلیام

 . بله مطمئنم ــ

 : شد یپر از حس همدرد شچشما

اول درها   دیاتوبوس هم به طور خودکار قفل شدن . با  ی؛ تلفن ها آنتن ندارن ، درها یدردش رو تحمل کن دیبا ــ
 . میریتماس بگ یبا اورژانس و آتشنشان میلب جاده تا بتون میو بر میرو باز کن

 ؟ یتحمل کن یتون یم

 هم دارم ؟ یا  گهیمگه چاره ى د ــ

چشماش  یو تو ستینگر یبهم م میکشاند . مستق  شیقرار به سو یخارج شد که نگام را ب یرعلیى ام نهیاز س  یآه
صورتش  یشده بود و رد چند قطره خون رو یاش شدم که زخم  یشانیزد . متوجه ى پ یجانکاه موج م یدرد

 : گفتم  یاننگر را فراموش کردم و با  تمانیباره خودم را و موقع کیکرد. به   یم ییخودنما

 ! داره یزیسرت خونر ــ

کالفه خودش را از دست او آزاد کرد و   یرعلیکرد. ام  یشمس به او جلب شد و به دقت صورتش را وارس توجه
 : دیبه زخم اش کش یدست
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 ! ، من اصال متوجه اش نشدم ستین یمهم زیچ ــ

 : ستادیو راست ا دیکش  ینفس راحت شمس

سفت و  زیچ هی نیکمک من . اگه بتون  نیایب نیندار یهم سر بزنم. بچه ها حاال که مشکل هیبرم به بق دیمن با ــ
 شه، دردش هم یخوب م یلیخ نیو دست خانم تنها رو آتل ببند نیکن  دایمحکم پ

 : گفت  یخاص یشه . دوباره بهم نگاه کرد و با مهربان یتر م آروم

 ! یای یدونم از پس اش بر م یباش و تحملش کن، م یقو ــ

 به هم یافتاد . صدا  نییلحن پر عطوفت اش و نگاه پر حرفش به ناگاه ُگر گرفتم و سرم پا از

 یافتاد . شمس ازمان رد شد تا به باق  یبه تک و تا م شتریو دلم ب دمیشن یرا م یرعلیام  یشدن دندان ها دهیساب
 به راه بود، سر بزند . فاطمه ادشانیو بعضا داد و فر هیگر  یبچه ها که هنوز صدا

 : بهم گفت رو

 . آوردم  ریدست تو گ یبرا یزیچ دمیرم به بچه ها کمک کنم ؛ شا یم ــ

 یرعلیرفت و ام یبلند شد و ارغوان جاش را گرفت و با محبت دستم را فشرد. مان یرعلی، من خوبم . ام زمیبرو عز ــ
 : گذرا بهم گفت  یبا نگاه

 . مگرد  یاالن بر م  ــ

باشد .  دشینگاه آشفته امکان نداشت فقط نگران و دلواپس ص نیآور بود . ا  رتیو ح بیاش برام عج  توجه
 : دماغش گفت نیف نیارغوان با ف

 . بخدا شرمنده اتم ! اگه من اصرار به ادی ینورا که همش بال مال سر ت م رمیبرات بم یاله  ــ

دونستم ... نگذاشتم ادامه بدهد . دستم را  ی. اگه م یدیکش  یدرد نم ینطوریکردم حاال تو هم ا  یسفر نم نیا
 : دهانش گذاشتم و گفتم یرو

! اگه  گهیبود. اتفاِق د یو فراموش نشدن یسِفر عال ؛یکرد  یهم کار خوب یلیدختر! خ یباز که به شر و ور افتاد ــ
. پوستم با اشک چشماش آشنا  دیصورتم را بوس اطیبشه ، اون راننده است نه تو. با احت یمقصر معرف دیبا یکس

 : ختمیتو صدام ر یشتریب یو مهربان دمیبه صورتش کش یشد . دست

 . کمک کن  هینکن دوستم ؛ حاال که حالت خوبه برو به بق هیگر  گهیــ د

 ؟یپس تو چ ــ

که استخون منو جا   یتر نشدمنتظر اورژانش بمونم . هنوز اونقدر دک دی. با ستیمن از تو ساخته ن یبرا یکار  ــ
 ! یبنداز

 : بند زد و از جاش بلند شد مین یلحن شوخم لبخند از
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. او که رفت چشمام را از درد بستم . نفسم به شماره  میبگردم دستت رو باهاش آتل ببند یزیرم دنبال چ یم ــ
آتش   یگلوله ا  ایحد فاصل دو استخوان جدا شده ، گو انیکرد و در م  یافتاده بود و آرنجم به شدت ذوق ذوق م

و  تیبا همان جد یرعلیکه گشودم ام  چشمکنارم نشست ؛   یسوزاند . کس یروشن بود که مرا تا سر حد مرگ م
 گره خورده  یاخم ها

 : مقدمه گفت یاسکان گرفته بود . ب  کنارم

 : بود اشاره کردمپام  ریام که ز  ی؟ به کوله پشت یو شال اضافه دار یروسر ــ

گفت که لبخند به لبم آورد . بعد   یلب با اجازه ا ریکوله را باز کرد و ز  پیبرد و ز شیتو کوله ام هست . دست پ ــ
را گرفت . به دقت به  یا  یش یکرد . کوله را سر جاش گذاشت و از دست مان  دایشال پ کی عیسر ییاز جستجو

 : کردم و گفتم  هرنگش قرمز بود، نگابرجسته داشت و  یکه توپ ها  یکیپالست یش

 ؟ هیچ نیا  ــ

 : توجه بهم گفت یب

 جلو؟ یاریب یتون یدستت رو م ــ

 ؟ یکن  کاریچ یخوا ی؟ م هیچ نیا  دمیپرس ــ

 تیخوام باهاش دستت رو آتل ببندم . اگه کنجکاو یکنم و م  دایکه تونستم پ  هیزیتنها چ نیا  ــ

 . میاز دردت رو کم کن  یکن تا زودتر کم  یشد همکار تموم

 کردم ؟  یکمک او را قبول م  دیخواست کمکم کند؛ با یبه فکر کم کردن دردم بود و م یرعلیام

 یجانفشان نیپشت ا یقدم کمک به من شده بود؟ اگر منظور شیهمه آدم او پ نیا  نیچه ؟ چرا از ب بعد

 : و نگام کرد دیکش  یحرکت فقط نگاش کردم . با حرص پوف یکردم ؟ ب  یبه سرم م یبود چه خاک هاش

 دختر ؟ ید یچرا حرف گوش نم ــ

 : به حرف آمد ی؟ مان یرو از کجا آورد نی؟ اصال ا یکمکم کن  یخوا یچرا م ــ

 . دستتون رو ببنده نی؛ بذار دهیاش رو بر  یلپ تاپ کوله پشت یجا ــ

 : دیغر  یرعلیام

 ! نستایوا نجای! اگهیکار د  هیتو برو دنبال  یمان ــ

نمود گفت : ــ باشه چشم ! شما خودتو کنترل کن ! با نگاه  یم دیکه در آن لحظات بع  طنتیپر ش یبا لبخند یمان
 : متصل شد یرعلیازمان دور شد . نگام به چشمان ام  یگرم

 ؟ یداغون کرد یات رو زد  یکوله پشت  ــ
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 : حوصله گفت یب

 داره به نظرت ؟ تیارزش اهم  یب یکوله پشت  هیاالن   ــ

 ! داره تیاهم  یبه دست من ببند یخوا یو م یدیاونو بر  یچ یبرا نکهیا  ــ

 یآن حجم از درد از هست  انیمحتاط و نگاه کاوشگرم باعث شد عاقبت لبخند بزند و در م لحن

 : کند  ساقطم

خوام به  یکه دارم م  یکه با اندک معلومات  میرشته ى پزشک یدانشجو هی! االن من  اهیچشم س یکله شق  یلیخ ــ
کارمو بکنم؟ تحکم صداش   یذار ی. حاال م ستین هیقض نیپشت ا یا  گهیفکر د چیمصدوم امداد برسونم ؛ ه هی

 یسوز ن، که درد استخوا  رمیو صداقت نگاش مرا وا داشت دستم را به سمتش بگ

بست ،  یرا دور دستم با شال محکم م کیآن قطعه پالست  اطیکه با احت  ی. در حال دیچیتنم پ یتمام سلولها در
 حواسش به صورت در هم رفته و نفس حبس شده ام بود. گره را که زد نفسم رفت و

 : دیبگو یکه باعث شد به چشمام زل بزند و با لحن خاص  دمیکش  یقیبرگشت . نفس عم دوباره

 چکدومی! چرا هیزی! اشک بر یبزن غی! دو تا ج یرد ناله کناز د  دی؟ االن کِم کمش با یستیدخترا ن یچرا مثل باق ــ
 : ؟ به زحمت و نفس نفس زنان گفتم یکن  ینرمال رو نم یکارا  نیاز ا

 گفت  یو خواستن نیسنگ ییشد و با صدا کیبهم نزد ی؟ لبخند زد . کم ستمیکه نرمال ن  یگ  یبهم م یاالن دار  ــ

: 

 ذاره ازت دست بکشم ؛ یغرورته که نم  نیو هم یغزال وحش  یمغرور یلیگم خ  یدارم م ــ

 ! شباهت رو دوسدارم نیو من ا یخودم هیاندازه شب  یب چون

 یگشت حق داشتم ، نداشتم ؟ آن صدا ، آن نگاه ، داشت مقاوتم را در هم م  یباز نم گریرفت و د ینفسم م اگر
حس شده  یکالمش سست و ب  ریتحت تاثام   یو جان و پ دیکوب  یام م  نهیمهابا به قفسه ى س یشکست . دلم ب

جذاب گوشه  یاز نو بسازد . لبخند  دوبارهکند و بعد   رانیجمله مرا و کیرا داشت که با  نیقدرت ا یرعلیبود . ام
 : آمد و ازم فاصله گرفت . هنوز نفسم را گم کرده بودم بلند شد و گفت  دیى لبش پد

 ! اهینم چشم سز  ی، بازم بهت سر م هیرم به کمک بق یفعال م ــ

 هیتک یصندل یخواهانش بود، تنها گذاشت .سرم را به پشت بیقرار که عج یب یو مرا با دل رفت

. همه  دیگنج  یهرگز در تصوراتم نم بهیغر  یمرد یشور و التهاب برا نیدوخته شد . ا رونیو نگام به ظلمات ب دادم
کشاند. شمس دوباره کنارم آمد و با   یکشش داشت مرا به جنون م  نیشد و ا یم دهیى وجودم به سمتش کش

 : دستم گفت دنید

 : گفتم  یکردم و با خستگ  لیما شیبه سو ی؟ سرم را کم نیدرد دار یلیخ ــ

 . تونم تحمل کنم یم ــ
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 : زد یلبخند دلگرم کننده ا بهم

؛ نگران نباش . پلک زدم و او دوباره  میش یجهنم خالص م نیزود از ا یلی! خ یهست یتو دختر سفت و سخت ــ
 : گفت

و  هیهمهمه و گر یهم افتاد . صدا یکنم . او هم که رفت ، چشمام رو  دایمسکن پ هیرم برات حداقل  یم ــ
 دیبخوابم؛ شا یرا از دست دادم و چشمام گرم شد . دوسداشتم کم میتمام انرژ کبارهیالتماس گوشم را پر کرد . به 

گذشته بود و   یداد. مدت یبه چشمام نم باجازه خوا  یباشد، اما آن درد وحش االتیها وهم و خ نیهمه ى ا
در صف اول داوطلبان کمک  یرعلیام  یثمر مانده بود . در کمال شگفت  یباز کردن در اتوبوس ب یتالش مردها برا

نمود  یم یو باور کردن بیرام عجعزم جزمش در بحران ، ب  نی. ادیکرد در اتوبوس را بگشا  یتالش م تیبود . با جد
 فرورفته بود گریپوسته ى د کی، حاال در  ایاز دن  فارغو  طانیش یرعلی. ام

 تیشخص نیا  یکرد . دلم برا  یگذاشت ، که مرا متعجب م  یم شیاش را به نما  تیاز شخص  دیجنبه ى جد کی و
 . دیکوب  یم نهیتاب و مصرانه براش در س یب شیاز پ  شتریو چه بسا ب دیلرز یهم م

از موهاش به طور   یسرخ از اشک اش ورم داشت . کم یباالخره کنارم آمد صورتش آشفته بود و چشما ارغوان
 یام امروز واقعه ا  زهیاش کج شده بود . دوست پاستور  یزده بود و گره ى روسر رونیاش ب  ینامرتب از روسر

بود . دلم براش به رحم آمد و با  دهیازش را نچش  یکمشابه کوچ یکرد ، که تا به امروز حت  یهولناک را تجربه م
 : گفتم  یمهربان

 ؟ یخوب ــ

 : به سرتاسر اتوبوس گفت یبیتکان داد و با نگاه غر یسر

 ؟ میبر یجون سالم به در م نجایاز ا  یعنی ــ

 که منتظرمونن و االن دلشون هزار تا راه  یی!حداقل واسه کسا میبر یالبته ، معلومه که م  ــ

 ! رفته

به  ی. حتما تا االن بارها باهام تماس گرفته بودند و نگران دیکش  ریافتاد و دلم ت  مایو ن یبه مامان گل ادمیآن   کی
 : دیکش  یدلشان چنگ انداخته بود. ارغوان آه

شده بود،  یته دلم خال نکهیطاقتش رو ندارم نورا . با ا گهیکابوس تموم شه ؛ من د  نیخدا کنه هر چه زودتر ا ــ
 : دستش را فشردم و گفتم

 بیو غر بیعج  یها تیانقدر موقع  ،یدکتر بش یخوا یبشه ، تو م رهینذار ضعف ات بهت چ ــ

با جاده فاصله  قهی.ما فقط چند دق زمیکن عز  یاتفاق قو  نیکه حد نداره . خودت رو با ا  ادی یبه سراغت م گهید
 ! مطمئن باش ان،ی ی، به کمکون م داستیاگرم در باز نشه صبح از جاده کامال اتوبوس پ  م؛یدار

 : آشوب چشماش کم شد . کنارم نشست  یدلش را آرام کرد و قدر حرفام
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 دستت چطوره ؟ ــ

 . خوبم نگران من نباش ــ

 . نجایهستم ! من آوردمت ا ــ

 باز شروع نکن ارغوان باشه ؟ ــ

 شهیشکسته شدن ش یدادم . صدا ابانیکردم و کالفه نگام را به ب  یشه ! پوف ینورا و عوضم نم قتهیحق نیا  ــ
 باعث خوفم شد و نگام را

محکم اتوبوس کم کم ترک  ی شهی. ش دیکوب  یم شهیقفل فرمان به ش هیشب یزیبا چ یرعلیخود کرد . ام ی متوجه
 : گفت  ستینگر یم که به او  یبرداشت و باالخره شکست . ارغوان در حال

از خودش نشون بده ! من که   یرفتار نیهمچ یتیموقع نیعار تو همچ  یکارو ب  یب یاروی نیکرد ا  یفکرشو م یک  ــ
 ! از واکنش اش در تعجبم  یلیخ

 ! بحران بدونه تیریکردم انقدر خوب مد  یطور! اصال گمون نم نیمنم هم ــ

 : به طرفم گرفت یو قرص دیسر رس فاطمه

 ! ات فرستاده  یمسکن رو بخور، پارت نیا  اینورا جون ب ـــ

 ییهنوز بذله گو یطیشرا نیچگونه در چن دمیفهم یها را گفت و من و ارغوان را مات کرد. نم نیا  یجد یچهره ا با
 : قرص را ازاو گرفتم و گفتم یاش را حفظ کرده است . با لبخند

 : به چشماش هجوم برد طنتیکرد و ش  یکوتاه  یتشکر کن ! خنده  میممنون ، از پارت ــ

 ! چشم حتما ــ

 ها شهیخرده ش مایبه همراه ن یرعلیام  نیح نیاکتفا کردم . در هم  یحال به لبخند یام گرفت و ب  خنده

پاش کرد  ریبه ز یکرد. نگاه  زانیاتوبوس آو  رونیو پاهاش را ب دیپنجره ى اتوبوس رفت . چرخ یکنار زد و باال  را
 دنینبود اما بهر حال پر یادیرا براش روشن کرده بود . فاصله ز نیزم یبا استفاده از چراغ قوه ى گوش یکه مان

 دیشجاعانه پر یرعلی. ام دیرس یازش خطرناک به نظر م

بر افراشته  یفرود آمد. دلم به تاالپ تولوپ افتاد ،اما او با سر نیزم ی. جفت پا رو دمیکش  غیج اریاخت  یمن ب و
و خوشبختانه به سالمت  دیهم پر یداشت، نگه داشت . مان دنیپر الیرا که حاال او خ یمان یو هوا ستادیراست ا

 چراغ نرا راحت کرد .آن دو با داشت المانیپا نهاد و خ نیبه زم

 به همه ى وجودم یو نگران دیو سرکه جوش ریبه سمت جاده رفتند . دلم مثل س شانیگوش  یها قوه

 : گفت  یگشت . ارغوان با دلواپس  یمستول

 : گفت  نانیخدا کنه گم نشن. فاطمه با اطم ــ
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 . نمیرو بب یگذر  یها نیتونم چراغ ماش ی. من م داستیجاده پ نجایشن! از ا ینم ــ

 دلم یزدم . رو یدست و پا م یبد یاما من هنوز در حال و هوا  دیکش  ینفس راحت ارغوان

 . دیجوش یکه انقدر م  شده بود دهیپاش دیاس  انگار

که   یعل  ریام  یبرا یشد . بعد از خوردن مسکن دردم سبک تر شده بود، اما دلواپس یم یسپر یها به کند لحظه
کشدار   بیکه به نظرم عج  یطوالن یگذاشت آسوده باشم . بعد از ساعت  یحاال نقش قهرمانمان را داشت ، نم

را از درون پنجره ى شکسته  رشآرامش دعوت شد . شمس س  قرارم به یشد و دل ب دایگذشت ، سرو کله شان پ
 : فرستاد رونیب

 : ژرف فرو برد  یقلبم را در آرامش یرعلیام  نیدلنش ی؟ صدا نیزنگ بزن نیشد ؟ تونست یچ ــ

 . رسه یامداد م  گهیساعت د کیبله استاد ، تا  ــ

آورد و با ذوق فاطمه را بغل کرد و در   دهیباز بلند شد. ارغوان دوباره اشک به د یى خوشحال هیو گر غیج یصدا
 یپنجره ام زد و بعد صدا رینرمال بود و من فاقدش بودم. نور ز یرعلیکه به نظر ام  ی. کارستندیآغوش هم گر

 : گوشم شد  یوارد مجراها یرعلیام  یآمرانه 

 ؟ اهیحالت خوبه چشم س ــ

 : اراده زبان گشودم  یتوجه اش قلبم غرق لذت شد و ب از

 : گفت  یداشت . با لحن خاص دیاما او به صورتم د  دمید یخوبم ! چهره اش را نم ــ

 ! یپس هنوز درد دار ــ

 شناخت و منظور پس حرف هام را به وضوح یهم خوب مرا م یرعلیام گرفت . حاال ام  خنده

 . هدفش که هنوز پابر جا بود یبود ؛ سوا ندیبرام خوشا ،یهمدل نی، ا یکینزد نی. ا دیفهم یم

گرفت . عاقبت بعد از   یمشترک را ازم م یحس ها نیبود، که فرصت لذت بردن از ا نیقسمت بد ماجرا هم هم و
 یآتشنشان  نیآمبوالنس و ماش  ریآژ  ی،صدا یواشکیبلند و گاها  یها هیآه و فغان و گر  انیدر م یطوالن یساعت یط

 یو مان یرعلیداد و شور وشوق در دلهامان کاشت . ام دیبهمان ام

 یبه تند یبعد یکنند . لحظه ها  تشانیکمک به سمت اتوبوس هدا  دنیهمان جا کنار جا مانده بودند که بارس
 شدند. نوبت که به ادهیبچه ها پ یکی یکیاتوبوس باالخره شکسته شد و   یگذشت . درها

 بود، کمکم کرد بلند ریکه باز اشکش سراز  یبازوم را گرفت و در حال ریارغوان ز  د،یرس ما

خارج شدن از اتوبوس به کار گرفتم . کنار  یرا برا رومیتتمه از ن نینمانده بود و آخر یدر من باق یرمغ گری. د شوم
 ییقدم ها دنیدو ی. صدادیرفت و درد امانم را بر جیسرم گ دمیپله هاش که رس

 : همه ما شده بود یچون چرا یب یکه امشب ناج  یرعلیام  یصدا و بعد دمیشن را
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بود و پهلو  ستادهی! تن صداش به شدت نگران و کالفه بود. فاطمه پشتم اارمیمراقب باش ! صبر کن کمک ب ــ
 . هام را محکم گرفته بود

کردند . به   یرا حمل م یردتارم متوجه دو مامور اورژانس شدم که برانکا دیرفتم . با د یداشتم از حال م واقعا
کردند .   یرفتم . پاهام سست بود و عمال فاطمه و ارغوان مرا حمل م نییکنارمان آمدند و با کمک آنها از پله ها پا

 یکه شور  یرا به دندان گرفتم ؛ به طور نمیریو به شدت لب ز ند، درد جانم را لبم رسا دمیبرانکارد که دراز کش یرو
 خون را در دهانم

 : گفت  یکرد با لحن عتاب آلود  یکه کنارم حرکت م  یرعلیکردم . ام  احساس

 یى فاطمه و ارغوان ب هیگر  یشه ؟! صدا یازت کم م  ی! ناله کن ! مگه چ یبا لبات ! داد بزن لعنت ینکن اونجور ــ
 لبخند به لبم کشاند . آنهم در آن یرعلیام  ادیتابم کرد و فر

 نیخودش باهام سوار ماش یرعلی. اممیاورژانس شد  نیشده ام . وارد ماش وانهیبه نظرم آمد د ش؛یقاراشم اوضاع
 : و خشن به بچه ها گفت یدستور یشد و با لحن

 ! رم یمن باهاش م ــ

 : پروا به اعتراض گفت یب ارغوان

 ؟ یخوام باهاش برم ! تو چرا بر یمن م ــ

 : که متوجه ى ارغوان شد  دمیرا د یرعلینگاه زهر آلود ام ریو واگ ریآن حاگ  در

 نیماند . در بسته شد و ماش یبر جا یزود باش تو هم سوار شو! ارغوان با عجله سوار شد و فاطمه با نگران ــ
 : دیاز مامور اورژانس پرس  یرعلیحرکت کرد. ام

 زانیکه م  یل کرد و در حالبه دستم متص ی؟ مامور اورژانس سرم میبکن دیکاربایچ دیاستخونش در رفته ، با  ــ
 : کرد گفت  یم میرا تنظ زششیر

 سر تکان داد و مامور گفت یرعلی؟ ام نی. شما براش آتل بست ستیما ن یى کار طهیدر ح نی، ا نهیدکتر بب دیبا ــ

: 

 . تو سرم زمیر ینشه . االن براش مسکن م لیبهش تحم یشتریکنم تا درد ب  یکارتون خوب بود. بازش نم  ــ

 : دستم را گرفت و بغض دار گفت ارغوان

که بودم   یدلنواز که دلم را در هر حالت ییبا صدا یرعلیشه دوستم. براش سر تکان دادم و ام یزود تموم م یلیخ ــ
 : کرد گفت  یم یبه حال ی، حال

گرم شد و پلک . چشام   دیو دلم لرز دیباش ! سرم جنب ینمونده، قو گهید یزی! چ اهیچشم س یخوب طاقت آورد ــ
 . هم افتاد یهام رو

 : زد یبود و بهم لبخند م ستادهیسرم ا یرا که گشودم دکتر باال چشام
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 . خوام استخونت رو جا بندازم ی! میشجاع و با شهامت یلیکه خ  دمیُخب خانم جوان ، شن ــ

 : بود گفتم زیبر انگ رتیکه در آن حال ح  ی؟ با حاضر جواب یدرد داشته باشه ! آماده ا یلیخ ممکنه

 لیو سب شیبود و ر ی. مرد سن و سال داردیى حرفم خند هیممکنم هست که درد نداشته باشه ؟ به کنا یعنی ــ
 داشت. موهاش یجوگندم

 . آتل دستم را باز کرده بود . نگام به دیرس یمهربان به نظر م اریبود و نگاش بس یجوگندم هم

 : گفت  ی. با لحن بامزه ادیچرخ اطراف

کرد و خودش   ی! به پرستار اشاره ارونیقرار بودن که فرستادمشون ب یدنبال دوستات نگرد .انقدر هراسون و ب ــ
شده بود و افسوس به دلم نشانده بود. دکتر  دهیبر میمحبوب پلو خور یمانتو نیدستم شد . آست یمشغول وارس

 : باز به حرف آمد

 درسته ؟ یهست یپزشک یدانشجو ــ

 که درد را به زور تحمل  یزد. در حال یم شتریشد و درد بهم ن یم دهیماهرش مال یدستا ریز ستمد

 : کردم گفتم  یم

 : دیبله . دوباره پرس ــ

 ؟ یترم چند ــ

 : ترم دوم . لبخند زد ــ

 ی! میبش یدکتر درست و حساب هیتا  یراه استخون بترکون نیتو ا دیدختر جون ! با یپس حاال حاالها راه دار ــ
 : داد. دوباره سخنگو شد یاجازه نم  یخواستم به حرفاش گوش بدهم اما آن درد لعنت

 ! منو نگاه ــ

صدا  یحرکت استخوان ترق کیو با  دیبازوم را کش د،یبازوم کنده شد و به صورت او رس یکه نگام از رو  نیهم
جانکاه از اعماق  یادیقادر به تحملش نبودم و فر گریتاد که دبه جانم اف یخود برگشت . آتش یخورد و سر جا

 هم افتاد و از حال رفتم یدوباره رو چشام. تمام تنم به عرق نشست و تاب و توان از کف دادم .  دمیوجودم کش

. 

******* 

کرد . دستم   ی،بهم نگاه م دیبار یکه هنوز م  یکه چشام را باز کردم ارغوان کنارم نشسته بود و با چشمان  گرید بار
داشت . رو به  انیى آرنج جر هیدر ناح میمال ینبود. درد یشده بود و از آن درد وحشتناک خبر یدوباره آتل بند
 : خش دار گفتم ییارغوان با صدا

 ری؟ بخدا من خسته شدم ! هر وقت نگام بهت افتاد اشکت سراز یختیانقدر اشک ر  یخسته نشد ــ

 :نگام کرد شتری! با بغض ببود
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دلم  ادتیدختر. اون فر ی! ُمردم و زنده شدم نورا ! جونم رو باال آورد یحال رو داشت نیهم یمن بود یتو هم جا ــ
 . زد شیرو آت

االن از ترس کم مونده سکته کنه.   چارهیزنگ به مامانم بزنم ؛ ب هیرو بده  میگوش  هیگر  یخب حاال به جا یلیخ ــ
 : کرد و گفت  نیل فدستما  انیدماغش را م

 تو راه خراب شده ، نمونیو ماش یدیتلفنت زنگ زد ، من جواب دادم و به دروغ گفتم تو خواب ــ

 . تهران میصبح برس ممکنه

 : براش زدم یو چشمک دمیکش  یبا آسودگ ینفس

 : دی! باالخره خند قیکارت درسته رف  ــ

 ؟ یدرد ندار گهی؟ د یخوب ــ

متعجبم کرد و نگام را به سمتش کشاند . تازه وارد  یرعلیام  ی. صدا ستیکه اونم مهم ن  فیدرد خف هینه خوبم،  ــ
 :اتاق شده بود

 ! هی، حتما جد فیخف یگ  یتو م یوقت ــ

 : و نافذ گرفتم و گفتم میگذاشت . نگاه از آن نگاه مستق  یتاب یب یباز بنا نهیدر س دلم

 ! فهیواقعا خف نباریا  ــ

 : درش شناور بود گفت یکه مهربان  یو با نگاه ستادیتختم ا کنار

گفتم : ــ واقعا   دیلرز یمحبت نگاش م یکه دست و پام برا  ی؟ در حال یخوب گهیراحت باشه که د المونیخ یعنی ــ
 خوام هر چه زودتر برم خونه ، مامانم نگرانمه .ساعت چنده اصال ؟ یخوبم و م

 : به حرف آمد ارغوان

 . خونه میر ی، م یصبحه ، سرمت تموم شه مرخص کینزد ــ

اش به چشمم آمد و   یشانیپ یرو ی. چسب زخمدیسرک کش یرعلیسمت ام گوشانهیراحت شد و نگام باز المیخ
 یرعلیشده بود. ام یچی؛ باند پ دمیبه سرم کش یزخم سرم را به خاطرم آورد. دست

 : گفت  یفور

 ! هى ناقابل خورد هیچهار تا بخ ــ

 : بچه ها چه خبر؟ فاطمه کجاست؟ ارغوان جواب داد یاز باق  ــ

 . به زور فرستادمش خونه یبود هوشیهمه اشون تحت درمانن ؛ فاطمه هم اومد، تو ب ــ

 . شن ینگران م نایبرو مامانت ا گهی. تو هم د یکرد  یخوب کار ــ
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زنگ تلفانش وادارش  ی. صدامیر یتموم شه با هم م برسه . سرم تو هم گهیزنگ زدم ، االناست که د ایبه ارش ــ
 : کرد بلند شود

 . گردم  ی، االن بر م استیارش  ــ

 شد و بعد از چند رهیدلم تنها گذاشت . بهم خ یقرار یرفت و مرا با عامل ب رونیب ارغوان

 : بود نیگرم و دلنش  اریدلم گذشت ، به حرف آمد . صداش بس یکه در هول و وال  لحظه

 ! نینب بیمن آس یچشما یجلو چوقتیه گهی! د اهیچشم س یبدجور منو ترسوند ــ

صداش، به لرزه در آمد.  یو تمام جانم از حس نهفته تو دیکوب  یام م  نهیس یها وارهیبه د یبه مانند گنجشک دلم
بودم . با  چارهیزبون و ب یرعلیصورتم ُگر گرفت و تمام وجودم به مانند آتش گرم شد . آنقدر در مقابل نرمش ام

اظهار محبت آشکارش   نیا  یهم برا یپاسخ چیه دازم گرفته شد. هر چن  ییفرصت پاسخگو ایآمدن ارغوان و ارش
 . زشیجمله ى مهر آم لیو تحل هیتجز یخواستم برا ینداشتم . ساعت ها وقت م

توجه به آنها ،  یو ب یبرزخ یو صورتش سخت شد . با نگاه دیپر کش یرعلیآن حس از چشمان ام  ایارش  دنید با
 یب ای.ارش دیپر رونیى انباشته از عشقم ب نهیاز س  یبه سرعت از اتاق خارج شد و دلم را عزادار کرد . آه حسرت بار

که نگاه آرزومندم هنوز به در خشک شده بود جواب سالمش را   یبا عجله به طرفم آمد ؛ در حال یرعلیتوجه به ام
 : دادم

 : شد رهیپر آشوب بهم خ یو با نگاه ستادیکنار تختم ا.   ایسالم آقا ارش ــ

رسوندم ! دستتون  نجایخودمو به ا یچطور دمینفهم دمیاز ارغوان ماجرا رو شن  یحالتون چطوره نورا خانم ؟ وقت ــ
 بهتره ؟

 شده بود سپردم ؛ رهیکه حاال ت  ایرا به زحمت از در بسته شده کندم و به چشمان سبز ارش نگام

 : رمق گفتم یب ییصدا با

 ! شلوغش کرده کمی. ارغوان  نیخوبم ممنون که نگران شد ــ

به  گاهمیگاه و ب  ی. نگاه ها دیخورد و نا خدا گاه به عقب برگشت و نگاش به در بسته رس چیهاش در هم پ اخم
بودم .  یرعلیتابانه منتظر ام یهستم . دروغ چرا حدسش درست بود . ب یباور را داده بود که منتظر کس نیاو ا

 گفت منتظرش بمانم ،  یدر ته قلبم بهم م یواه یدیام

و کنارم بماند ؛ اما چه  دیایتنهام نگذاشته بود ، باز ب یطوالن یدوباره برگردد و همان طور که در آن ساعت ها دیشا
 . زد یم بشیغ  ییها وقت نیدر چن شهیپر از غضب بود و هم یرعلی. نگاه آخر امیو عبث هودهیب دیام

 : به حرف آمد ارغوان

 گهیرو که د ادتیخانم ! اون فر یدیى داغونت رو ند افهیمن شلوغش کردم ؟ خودت که ق ــ

 ! میافتیبود از ترس پس ب کینزد یرعلی! من و ام نگم
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 میقرارینامش و حرف زدن در موردش باعث ب دنیشن یشد و نگام به سرعت به او دوخته شد. حت زیهام ت گوش
 : صحبتش را عوض کرد ریو مس دیشد . ارغوان لبش را از تو به دندان گز یم

 من برم ؟ ای ید یرو انجام م صیترخ یکارها  ایسرم ات تمومه، ارش گهیفکر کنم د ــ

 : به خودش داد و گفت ینظر داشت تکان ریکاونده جفتمان را ز  یکه با نگاه  ایارش

 . رم ، تو نورا خانم رو آماده کن یمن م ــ

 رونیپاشنه چرخاند و از اتاق ب یگریى د ندهیکه در دستش بود به سمت ارغوان گرفت و با نگاه جو  یا  سهیک  و
 : گفت  دیکش  یم رونیب سهیرنگ از درون ک یمشک ییمانتو نکهیا  ینیو ح دیکش  یرفت . با رفتنش ارغوان پوف

 . خواد حساسش کنم یدلم نم یول ستاین ی؛ اصال تعصب ایارش  شیبدم پ یبود سوت کینزد ــ

 رو به اسم صدا کردم من ؟ اروی نیاصال ا  چرا

 : گفتم  یلحن آهسته ا با

 یی. با صدا دیکش  رونیو سوزن ِسرُم را از دستم ب نمی! ارغوان کمکم کرد سر جام بنشاروینه  نهیچون اسمش هم ــ
 : گفت  طنتیپر ش

 شما برخورد ؟ یقبا جیریخب حاال چرا به ت ــ

 : داد یآزارم م  یمانتوام شد. به شدت ضعف داشتم و گرسنگ یباز کردن دکمه ها مشغول

 : تاب بود یرفت و دلم ب یم جیگ  سرم

 . شد یبدتر حساس م اروی یگفت  یم ایارش  شیگم اگه پ  یبهم برنخورد، دارم م ــ

 : و گفت دیکش  رونیتکان داد و هم زمان دست چپم را از مانتو ب یسر

 یرا پشتم گذاشت و کمک کرد دست آزادم را تو یجمِع دختر. مانتو مشک شهی! تو حواست هم یگ  یراست م ــ
 که دلم را  یدیبکشم . با ترد نیآست

 : دمیزد پرس یم چنگ

 . یصفه ول کردافتاد ؟ حس کردم حرفت رو ن  یچه اتفاق رونیاون ب  ــ

 بست یرا م دیجد یمانتو یکه دکمه ها  یتخت نشست و در حال یروبه روم رو جانیآن با ه  کی

 : پر شر و شور گفت ییصدا با

 یوقت یکردم ول  یداشت ! من خودم داشتم از ترس غش م یچه حال اروی نینورا ا یدون ینم ــ

داشت خودش  ی.تو آمبوالنس که از حال رفت ارمیخواستم شاخ در ب یاز تعجب م  دمید یاون رو م  یو وال هول
با تو  ینسبت خاص دیازش پرس  دیکشت . انقدر دست پاچه و نگران بود که مامور اورژانس با شک و ترد  یرو م
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:  دیزهر دار بهش توپ یو با اخم دنگذشت به خودش اوم یزیچ یآن ساکت شد ول  هیجا خورد و  یرعلیداره ؟ ام
 ! کار نداشته باش  زایچ نیکار خودت رو بکن به اشما  

گرفت . دکتر که   یکلمه حرف نزد و اللمون  کی مارستانیبه ب دنیتا رس گهیماموره جگرم براش کباب شد ، د طفلک
 ینگاه خاص هیو با  دیکش  یزد تو موهاش و آه م یچنگ م یسوال جوابش کرد . ه کسرهی ارویاومد باال سرت 

 کرد . اون وسط عکس العمالش انقدر متعجم  یوراندازات م

 از اتاق  ستین یعیحال ما طب دیبود که فرصت نداشتم واسه حال تو نگران باشم . دکتر که د کرده

محکمش اعصابم رو  یقدم ها یپسره راه رفت و راه رفت . صدا یساعت که اون تو بود کیکرد . تمام   رونمونیب
بگم . جدا ترسناک شده  یزیکلمه بهش چ  کی دمیترس یاخمو شده بود که م  از بس بداخالق و  یکرد ول  یخورد م

لحظه  یزد . برا شیتو جگرمون رو آت ادیفر یتا جرات کردم بهش بتوپم صدا یبود نورا ، انقدر نگران بودم و عصب
ماجرا به ادامه ى   دنیصبرانه منتظر شن یتلخ بهم زد. ب یسرم مرتب کرد و لبخند یرا رو یساکت شد، روسر یا

 : گفت  یقیدهنش زل زدم با آه عم

 . وحشتناکت رو نشنوم ادیتا اون فر رمیبود ، دوست داشتم بم یحال بد یلیخ ــ

 یلیسمت اتاق، نورا حالش خ دیصدات دو دنیبود ؛ به محض شن ستادهیمثل من صبر نکرد، ته راهرو وا یرعلیام
کرد نکنه که اشک ها   یباهاش مبارزه م یتونم بگم تو چشماش اشک جمع شده بود ول یبود . به جرات م بیغر
 هوا در اتاق رو وا کرد ی. دلم براش سوخت؛ ب رونیب زنیبر

 توجه اومد سمت تو تمام صورتت یاومد تو ؛ منم دنبالش . دکتر بهمون اخم کرد اما پسره ب  و

. ما دوتا دهنمون قفل شده یرو تحمل کرده بود یدرد وحشتناک . معلوم بود یعرق بود و از حال رفته بود  سیخ
 : گفت  یبلند شد و با مهربون دیما رو د یمگیبود . دکتر که سراس

 دیبدتر ش رو با یلیخ زایچ نی! از ا نیهست یپزشک ییدانشجو ی؟ ناسالمت نیچرا شما دو تا انقدر دستپاچه ا ــ
 : دیآروم و کالفه پرس  ییبا صدا یرعلی. ام نیاز سر بگذرون

 : بهش کرد و گفت یطونینگاه ش هیحالش خوبه دکتر؟ چرا از حال رفته باز؟ دکتر  ــ

 بی. سرت آس یبه حال خودت برس یتحمل نکرده ! بهتره تو بر یاز حال بره ، کم درد  هیعیخوبه پسر جان! طب ــ
 ادی، بهوش بخانم جوان راحت باشه  نیاز بابت ا  التی. خدهیو رنگت پر دهید

 . آروم تر شده  یلیخ اش

 شده بود ، خیلحظه به تو م نیکه نگاهش تا آخر  یدر حال یلیبا نام یرعلیاومدم کنارت و ام  من

 . بشه یدگیاتاق رفت تا به زخم خودش رس  از

امانم نداد و او را   جهی؛ سر گ ستادمیاش سر پا ا  یپام جفت کرد . با همراه ریبلند شد و کفش هام را ز ارغوان
 : دیپرس یمحکم نگه داشتم . با دلواپس
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 : ؟ سرم را جنباندم یدار جهی؟ سرگ یخوب ــ

 . شه یخوبم ، آره اما داره بهتره م ــ

 شتریگفت ضعف کرده بودم اما ب  یدوستم . درست م ی. ضعف کرد یش یخوب م میخور یم زیچ هی میر یاالن م  ــ
 یلیو یلیارغوان ق  یاز حرفاش، دلم با حرف ها

 میکرد . چند قدم که برداشت  یحس م یو لذت بخش اش تمام تنم را ب زیر یبود و با لرزش ها رفته

 : گفت  یجد ییبا صدا ارغوان

 که  ومدی یاصال بهش نم  دمیکه من امروز د  یرعلیکنم حق با فاطمه ست ، ام  یفکر م ــ

که خرج تو کرد، واقعا   یهمه احساس نیا  یو توجه و نگران یرهمه فداکا نیقصد شکارت رو داشته باشه ! ا فقط
 شکار کردنت باشه ؟ و اون نگاه آخرش ، انقدر آشوب یتونه فقط برا یم

 ! خودش تو دام عشق گرفتار شده ادیو پر از حس بود که دلم تکون خورد نورا ! به گمونم ص داشت

 یاما زبانم نافرمان  ستمیو به صورتش نگر دی. سرم چرخدیدرش تاب دیشد و نور ام شتریدلم ب تپش

 : و گفت کرد

 . میانتظارش رو نداشتم ! چرت و پرت گفتن رو تموم کن زود بر  گهیتو هم ارغوان ؟ از تو د ــ

 . برم خونه مامانم بد جور نگرانه االن . استرس واسش سمه دیبا من

 : زد ی. ارغوان لبخند میرفت رونیاتاق ب  از

اراده دور   یبدجور خاطرخواه شده! چشمام ب ارویمن حساب کن دختر؛  یرو حرفا یبرمت خونه ول یباشه االن م ــ
 و دمیآمد آه کش  یم مانیکه به سو  ایارش  دنی. با د دیتا دور راهرو چرخ

 : گفتم  دیام  نا

 . خونه نیمترو شما بر ستگاهیا  نیمنو برسون ــ

 : و با تشر گفت ستادیناگاه ا به

 حاال از نیخونه ، هم یحال ولت کنم خودت بر نیبا ا نکهینزن نورا ! فکر ا خودیحرف ب ــ

 ! کن  رونیمغز پوکت ب اون

با من و  کیاز نزد  دیست که ارغوان باالخره با یامروز، روز  دیرس یمحکم ارغوان دهانم را بست . به نظر م لحن
 قابل قبول تر بود ، اما ین به خانه برام تا حدودآشنا شود . بردن ارغوا   میزندگ

 اجازه را  نیدانست و غرورم ا یازم نم  زیچ چیکه حاال فقط دو قدم با ما فاصله داشت ه  ایارش

 : ستادیجلوم ا اینقطه شهر ببرم. ارش نیتر نیی، به پا متشیگران ق  نیداد که او را با آن ماش ینم
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 : من گفت ی. ارغوان جامیبر میتون یتموم شد م صیترخ ی؟ کارا نیخوب ـ

 . بخوره یزیچ هی دیضعف داره، اول با یلینورا خ ــ

 و دهی. خودتم رنگت پر نیبخور رمیبگ یزیچ هیتا براتون  نیتو ماش میبر نیحتما ، زود باش ــ

صورتش  دیگفت ، رنگ سف  یدرست م ایکوچولو . با حرفش نگام به ارغوان افتاد. ارش  یآبج  یضعف دار معلومه
 : زد . دستش را فشردم و گفتم یذوق م یبود و اوضاع نا بسامانش به شدت تو واریمثل گچ د

عشق و عالقه   ایدن کی! بهم نظر دوخت . تو چشماش  یکن  یمنو م یپرستار یحال ات دار نیبا ا رمیبم یاله  ــ
 : کرد  یفوران م

شکم  نیکه چقدر بنده ى ا  یدون یشم . م یبرام! من خوبم غذا بخورم رو به راه م یخدا نکنه دوستم ، بمون ــ
 ! وامونده ام

 : ام کرد و گفت  یهمراه ایخنده سر تکان دادم . ارش با

 ! که ندونه  هیک  ــ

فشار بازوم را گرفت و  دیرا د دمیسوار شدن . ارغوان که ترد یرفت برا ینم شی، پام پ میبود دهیرس نیماش کنار
 : گوشم گفت  ریازمان فاصله داشت ، آهسته ز  ایبهش وارد کرد . ارش یآرام

 تیبه انسان یول ه،یچ یات برا  دیدونم ترد یحرف هاست . م نیمردتر از ا یلیخ اینباش ، ارش یچینگران ه ــ
منو از خودت  گهینره ، د ادتیده به تو ترحم کنه . قرامون هم  یداداشم شک نکن . اون هرگز به خودش اجازه نم

پر محبتش دلم را آرام کرد . در عقب را گشود و مرا به جلو هول  ینکن . صدا یازم دور  زایجور چ نیا  یبدون و برا
را به حرکت در آورد.  نیپشت فرمان نشست و ماش اینشستم و ارغوان هم به کنارم آمد . ارش یصندل یداد . رو

 ییتوانا نیاز ا  شیب گریدادم . د هیتک یصندل یپشت خودم را به خدا و دست سرنوشت سپردم و به

 میزندگ دیبا ییجا کیروز و  کینداشتم . به قول معروف آب از سرم گذشته بود . یکار  پنهان

 یمسافت یهمان جا بود. بعد از ط نجایشد . به ظاهر امروز همان روز و ا یرو م یدو آدم دوستداشتن نیا  یبرا
شد .ارغوان دستم را گرفت و با محبت نواز ش اش  ادهیحرف پ یمارکت نگه داشت و ب سوپر کیکنار   ایکوتاه ارش

 : کرد

 یکردم ؟ چطور  یم کاریشد من چ یم تیطور هیگذشت نورا . اگه   ریخدارو شکر که بخ ــ

 : شانه اش گذاشتم یدادم ؟ خدا بهم رحم کرد . سرم را رو یمامانت رو م جواب

آخه قربونت   یدون یخودم اومدم .چرا خودت رو مقصر م لیحرفا رو ؟ من با خواست و م نیا  یباز تو از سر گرفت ــ
 برم ؟

 نذر کردم دمتیتو اون حال د یبزرگه نورا ، وقت یلیخب خدا خ یمن اصرار کردم ! ول ــ

 : کرد  دایبه لبام راه پ یتموم نماز هام رو سر وقت بخونم . لبخند گهید یخوب بش اگه
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 : دیخواهر؟ خند یتو هم نمازخون شد گهی، پس د یکرد  یچه نذر خوب ــ

 : به سمتمان گرفت یا  سهیدر عقب را باز کرد و ک ایبه گمونم خواهر! ارش ــ

! خنده را به لبامان کشاند . صاف سر جام نیقربون صدقه ى هم بر نیریجون بگ کمی نیخانم ها ! بخور دییبفرما ــ
 : را گرفت و گفت سهینشستم و ارغوان ک

 نهییآ  یدوباره پشت فرمان قرار گرفت و از تو ایبه خدا! ارش افتمیپس م یدستت در نکنه داداش ؛ دارم از گشنگ ــ
 : نگاهمان کرد

که عکس   وهیرا در پاکت آبم ی. ارغوان با خنده ن مارستانیب میجان ، زود بخور تا دوباره برنگشت یدونم آبج یم ــ
 : اش کرد  مهیهم ضم کیک  کیکرد ، فرو کرد و به سمت من گرفت و بالفاصله   یم ییدنماخو شیآناناس رو

 ! بخور خواهر ــ

 .خودتم بخور ــ

و ترس و  شیشد و از آن همه تشو ی؟ جو داشت کم کم آرام م یتر بود نیسنگ یگفت  یبچشم ، اصال نم یا  ــ
. حاال تنها  میتازه گرفت یو جان میرا خورد وهیو آبم کینمانده بود . با آرامش ک یباق یزیچ گرید شبیوحشت د

 آرام بودم . چشمام را بستم  رتمیبود . در کمال ح میزندگ قتیبا حق ایارغوان و ارش  ییارویاضطرابم رو

 : دیپرس ایارش  که

 لطفا ؟ نیگ  یآدرس خونه رو م  ــ

 : شخص کردم و ادامه دادمرا براش م ریکرد. مس  یداشت نگام م نهییآ  یرا گشودم . از تو چشام

 نیآدرسم جا نخورده بود و ا  دنیوجه از شن چیکنم . سرش را تکان داد . به نظر به ه  یتون م ییمن راهنما نیبر ــ
 ابانیخ نیبا ا ایو انگار ارش میشد یم کیشهر نزد نییشد ؛ کم کم به پا دهیکش  ابانیبرام تعجب آور بود . نگام به خ

 یرفت. بعد از گذشت ساعت یم شیپ قیر را درست و دقیتوجه به من داشت مس یکامل داشت که ب  ییها آشنا
 . کرد  رامونشیبه پ ی. ارغوان نگاه میدیباالخره به سر کوچه مان رس

 از تعجب در نگاش شناور بود ،  یور شهر پا نگذاشته بود . رنگ نیشک تا به حال به ا یب

 : را نگه داشت . به زحمت گفتم نیو خونگرم ماش خونسرد شهیمانند هم ایارش  اما

 : نگام کرد نهییکنم . از آ  یجا رفع زحمت م نی، هم نیرو اومد یطوالن ریمس نیممنون که ا ــ

 . برمتون دم خونه یکدوم کوچه ست ؟ م  ــ

 . رم یم ادهیچند قدم رو خودم پ نیره ، ا یتو کوچه نم نیماش ی! ول یواقعا مرس ــ

 : شد و گفت ادهیباهام پ ارغوان
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بودم ازش  زاریکنم ، از نبودن آن حس که ب  دایخاطر پ نانی. نگام را بهش دوختم تا اطم امی یتا خونه باهات م ــ
 : و گفتم دمیکش  ی؛ نفس راحت

 : گفت  ایمهربان بهم زد و رو به ارش ی! لبخند ایباشه ب ـــ

. نگام را متوجه  شنهادیپ نین در دل چقدر قدر دانش شدم بابت اگردم . و م  یجا منتظر بمون زود بر م نیهم ــ
 : کرد  یتماشام م یکردم ، داشت با لبخند قشنگ  ایارش

 . اسباب زحمت شدم . جبران کنم براتون  یلی، خ ایبازم ممنون آقا ارش ــ

 : گفت  نیخوش طن ییبه نگام متصل بود . با آوا میمستق نگاش

 نمتونیخوام دفعه ى بعد سالمت بب ی. م نیمراقب خودتون باش یلیبود . خ فهیانجام وظخانم !   نیدار اریاخت  ــ
تکان دهم . ارغوان کوله ام را  یبه عالمت خداحافظ یکنم و سر  میتقد یهمه لطف فقط توانستم لبخند نی. به ا

 انهبازوم را گرفت و به سمت خ ریز گریرو دوشش گذاشت و با دست د

 . میکرد  حرکت

محله و کوچه دور افتاده بودم  نی. انگار سالها بود که از ا میچراغ برق عبور کرد ریتنها ت ریو از ز میکوچه شد  وارد
 . دستش را درازستادیو ارغوان متعاقب من ا ستادمی. پشت در خانه ا

 ، دمیدزد یکردم ، به شدت نگام را ازش م  یرا فشرد . بهش نگاه نم یو بلبل یمیو زنگ قد کرد

باز شدن در، قامت داداش  کیکل  یآمد و بعد صدا  یپر شتاب یقدم ها یشوم . صدا مانیکارم پش  نیمبادا از ا تا
 . و نگران بهم افتاد شانیشد. نگاش پر داریپد یقاب در کوچک آهن انیدر م مامین

 یشانیدست و پ یگذاشتم . چشماش به سرعت وراندازم کرد و رو  اطیشدم و پا به درون ح کیقدم بهش نزد کی
 : ام ثابت شد

 ؟ یسر اومده آبج ییچه بال ــ

 : زد . لبخند به لب آوردم و گفتم یدرش موج م یشائبه ا یب یو دلواپس دیلرز یم صداش

.  دیکرد و مرا به آغوش امن و گرمش کش  یقدم فاصله را ط کیتوجه  ی؟ ب ی، چرا انقدر هراسون یخوبم داداش ــ
 : امان دست هاش ، خنده به صورتم رنگ زد  یاز فشار ب

 ! شدم ریغافلگ  ی! حساب یچه استقبال پر شور ــ

 : آورد و با اخم گفت  رونیاز بغل ب  مرا

 ! خراب شده نینکن نورا ! دوستت گفت فقط ماش یشوخ ــ

 : را فشار دادم و گفتم بازوش

 گذشت . حاال هم سورو مورو  ریبود که بخ کیتصادف کوچ هیخواست نگرانتون کنه،  ینم ــ
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! در همان هیبه مامان گل یچه حاجت یباش یشکل نی. خودتو جمع و جور کن، تو که ا ستادمیجلو روت وا گنده
 :روح نواز و نگرانش به گوشم خورد یو بعد صدا یمامان گل ییلخ لخ دمپا یلحظه صدا

 بود ؟ نورام اومده ؟ یک  ماین ــ

 : رفتم یو به طرف مامان گل دمیکنار کش  ماین یرا از جلو خودم

 : زد ادیو فر دیجونم ، نورات اومده فدات شم . چشمش که بهم افتاد با دست به سرش کوب یآره مامان گل  ــ

 یخودت بهم رحم کن. زود بغلش کردم و با لحن ایمادر ؟ دستت ، سرت ، خدا یشد یفاطمه ى زهرا ! چ ای ــ
 : بخش گفتم نانیاطم

 ! دلم ! خدا رحم کرده نگران نباش . من خوبه خوبم زیعز  یزن یرا خودت رو مچ ــ

 منو ؟ نیشه. بب یدو سه روزه خو ب م دهیدستم ضرب د کمی

دماغش ، بهم فهماند باز راه اشک هاش به  نیف نیهاش محکم مرا نگه داشته بود و لرزش شانه ها و ف دست
کرد و   یو اشک هاش را پاک کردم . مرا به دقت بررس دمیکش  رونیهموار شده است . او را از بغل ب رونیسمت ب

 : با همان بغض گفت

 نیماش یدونستم خراب یبود سرت اومد ؟ م ییچه بال یبه آب و هوا عوض کن ی، رفت رهیمادر برات بم یاله  ــ
 . شد یگفتم دلم آروم نم  یهم ذکر م یشتم که هر چاز سر شب دلم آشوب بود . انقدر دلشوره دا  شبیدروغه، د

 : کردم و گفتم  نوازشش

 هیزشته با گر م،یمهمون دار نی. بب ستیغصه نخور برات خوب ن  گهیدلت من بشم ، حاال حالم خوبه . د یفدا ــ
 ! یازش استقبال کن

 بود و ستادهیر در او به پشت سر من نگاه کرد . ارغوان همان جا کنا دیتازه گردن کش یگل  مامان

 : کرد  یلبخند نگامان م با

 ؟ یستادیارغوان چرا اونجا وا  ایب ــ

 : اش گفت  یازم فاصله گرفت و با محبت ذات  یکم  یگل  مامان

 بفرما دخترم ، خونه ى خودته .ببخش منو مادر انقدر واسه نورا هول و ال داشتم اصال شما ــ

 . دمیند رو

 : را بغل کرد یکنارمان آمد و بدون خجالت مامان گل  ارغوان

 . نینگران بود یلیدونم خ ی؟ م هیچه حرف نیسالم خاله جون ا ــ

 چینگاش ه یاز هم جدا شدند، نگام به آسمان چشمان ارغوان فرود آمد . تو  یو وقت دیسرش را بوس یگل  مامان
 و رو به دمیکش  یو محبت نبود . نفس آسوده ا یجز حس دوست یزیچ
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 : گفتم  یگل  مامان

 رفتم یدرس خوندن م یبرا یمامان خانم ، همون که گاه رستانمهیارغوان دوست دوران دب  ــ

 ! اشون  خونه

 : به خودش گرفت یشتریبرق مهر ب یمامان گل نگاه

 . دخترم دمتیباره ! خوشحالم که باالخره د یازش م  یماشاال خانم ــ

 : دیکرد و پرس  یاو را با نگاهش وارس  بعد

 : به وجد آمده بود گفت یى مامان گل مانهیمادر؟ ارغوان که از برخورد صم یدیند بیشما که آس ــ

هم به جمعمان  مایگذشته. ن  ریشه . خداروشکر به خ ینشده ، نورا هم زود خوب م میزینه خاله جون من چ ــ
 : آن دستپاچه شد  کی ی. مامان گل ستادیاضافه شد و کنارم ا

 ! یزیچ ییچا هیتو  میگرفتمتون به حرف ، بر  ستادمیجا وا نیخدا مرگم بده ! هم ــ

 : که اندازه ى صورتش وسعت داشت گفت  یگرفت و با لبخند  مایکوله ام را به سمت ن  ارغوان

م. تازه منو نورا قرار ش یبرم غ داداشم سر کوچه منتظرمه اما دفعه ى بعد حتما مزاحمتون م دیممنون من با ــ
 یلی. مطمئنم خ میشاه عبدالعظ میبا هم بر یفرصت همگ نیدر اول میگذاشت

 ! گذره  یخوش م بهمون

. دلم براش ضعف رفت و بابت  دیاحترام و محبت بوس  تیام را در نها  یخم شد و صورت پر چروک مامان گل بعد
 یآدم رو  نیغارم خوش قلبتر  اری.  دمیداشتنش به خودم بال

 : گفت  یاز ارغوان خوشش آمده بود با خوشحال  یکه حساب  یبود . مامان گل نیزم

 .شمونیپ ایمادر، من از خدامه! بازم ب شاالیا  ــ

 ! نینش مونیتعارفتون پش نیروز از ا هی،  امی یحتما م ــ

 : دیبهش خند یگل  مامان

 : دیبه روت بازه . ارغوان مرا هم بغل کرد و بوس شهیخونه هم نیخداست. در ا بیمادر ، مهمون حب یش ریپ ــ

 . نمتیب یمراقب خودت باش دوستم ، فردا تو دانشکده م ــ

 پس ؟ یامروز چ  ــ

 ! موجه رد کرده بتیهمه غ یامروز رو برا  تیراحت، برو استراحت کن . پارت التیخ ــ

کرد   یبا لذت نگاهمان کرد و ارغوان ازمان خداحافظ مایخنده اش بلند شد . ن یرا نشان اش دادم که صدا اخمم
 که به  نیدلنش یبا تبسم یو به سرعت از خانه خارج شد . او که رفت مامان گل
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 : نقش زده بود گفت صورتش

 . به دلم نشست یلیبود . خ یچه دختر خوب ــ

 : ادامه داد  ماین و

 ؟ یکرد  ینم خانم دکتر که رو یکرده بود  میدوستت رو قا نیکجا ا  ــ

 : و گفتم ستمینگر بهشان

عادت   دنشیبه د دیبه بعد با نیاز ا  گهیدوستمه ، همه جوره هم امتهانش رو پس داده . د نیارغوان بهتر  ــ
گوشم   ریز مایافتاده بود و در آشپزخانه را گشوده بود . ن  شیازمان پ  یبازوم را گرفت ، مامان گل ریز مای. ن نیکن

 : زمزمه کرد

 یبهش دادم . داشت با لبخند تماشام م یور هی؟ نگام را  یبهش بگ زویهمه چ نکهیبه ا یشد یپس باالخره راض ــ
 : کرد

 . داشته باشه یبرخورد معقول نیکردم همچ  یفکرشم نم یبود ول یاجبار  قیاهوم ، توف  ــ

توانست  یکه م  ییاز دست دادن سالها  ی، برا دمیحسرت بار کش یخانم ! آه یاش آبج  یپس خوب نشناخته بود ــ
 : او در کنارم لذت بخش تر باشد  شتریبا حضور ب

 

بود که من  ییبزرگ تر از اون حرفا یلیکنم خوب نشناخته بودمش ، روح ارغوان خ  ی! اعتراف م یگ  یراست م ــ
 . کردم  یگمون م

 : فزودبه حرف هاش ا گرید یو جمله ى ا اورمیکرد کفش هام را در ب  کمکم

 : دمیکش  یقیدادم و نفس عم هی؟ به در تک یندار یاالن حس بهتر  ــ

 : پر عالقه گفت یو با لحن دیام را بوس  یشانیشد و پ کیبهم نزد مایدارم ! ن یحس خوب یلیدارم ! خ ــ

 محروم یزندگ یها ینده ، تو رو از خوش دونی! انقدر به غرور ات م یخوشحالم برات آبج ــ

 ! کنه  یم

 اش به دهانم قفل زده بود. داداش کوچولوام  مانهیبا سخن حک مای. ن میبگو یزیدر جوابش چ نتوانستم

 . کرد  یم ریمرد بزرگ فرو رفته بود و با حرف هاش مرا غافلگ کیدر قالب  حاال

ت و زودتر به داخل باال انداخ ییابرو  مایبلند شد . ن بمیاز داخل ج  یملود یکردم که صدا  یداشتم نگاش م هنوز
افتاد و خنده ام گرفت .   یگوش  شگریآوردم . نگام به صفحه ى نما  رونیکردم و تلفن را ب  بیرفت . دست در ج

 . کرده بود  ویغار س  اریارغوان بود؛ اسمش را 

 : تماس را زدم و گفتم یى برقرار دکمه
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 : خنده اش پرده ى گوشم را نوازش کرد یغار؟ صدا  اریشده  یچ ــ

کشاندم   اطی. خودم را به ح یرفت بهت بگم امروز شرکت نرو و بمون خونه استراحت کن ، تا زودتر خوب ش ادمی ــ
 : و گفتم

 ! نرم دیهر وقت عشقم کش ستیبرم دوستم ، خونه خاله که ن دیبا ــ

 یازت بر م  یه کاربه گردنت چ زونی. با اون دست در رفته و آوریبگ ی، خب مرخص ستیدونم خونه ى خاله ن یم ــ
 نداشت یسود چیگفت ، رفتنم ه  یبود .راست م زانیاونجا ؟ باز نگام به دستم افتاد که به گردنم آو  ادی

 :رفت یوجه من الوجوه در کتم نم چی، به ه یزنگ زدن و رو انداختن به بهادر اما

 ندارم ی. من حالم خوبه و مشکل کمیش امتهانا الزم دارم خانم خانما ! شما به فکر خودت با  یها رو برا یمرخص ــ

. 

 ؟ یشه نر یجور نم چیحاال ه ــ

 : گفت  ظیو با غ دیکش  یبرم . پوف دینوچ! با ــ

آمد .   یتلفن م یاز آن سو  ایخنده ى ارش ی. صدا دمیدختره ى تخس ِ کله شق ِ سرتق ! به حرص خوردنش خند ــ
 : ارغوان دوباره گفت

 . زنم یپس مراقب خودت باش ، باز بهت زنگ م ــ

 : و گفتم دمیکش  یمن پوف حاال

 گرفتم ؟  یچرا من تلفن نم یفهم یاالن م  انایارغوان اح  ــ

 : من را فراهم کرد شتریکه موجبات خنده ى ب  دیکش  یکوتاه  غیج

 : بزرگت گوشته نورا ! با خنده گفتم کهیت رمتیبگ ــ

 ! دمیاوخ اوخ ، ُگرخ  ــ

گذاشتم و   بمیج یرا تو یکرد . گوش  یداد و خداحافظ تیوا داشت و باالخره رضا دنیمسخره ام او را به خند لحن
کنار سفره نشسته بود. با لبخند به   مایبساط صبحانه را به پا کرده بود و ن یبه داخل آشپزخانه رفتم . مامان گل
 یبرا رمیمضاعف بگ یو کشمکش لذت ببرم و انرژ یدور روزهام بعد دو  نیزتریکنارشان رفتم تا از بودن در کنار عز

 . یسر و کله زدن با بهادر

***** 

 یرا از سر و جان شستم و جان یدگیبه حمام رفتم و آن گرد و خاک و ژول یاز صرف صبحانه با کمک مامان گل  بعد
روز  شهیمثل هم ی. بعد از صرف ناهار به سمت شرکت رفتم . بابا ول دمیخواب 2شد . تا ساعت دهیتازه در من دم

 :گل از گل اش شکفت و به سالمم پاسخ داد  دنمیبود . با د یریاول هفته مشغول گردگ
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 : به صورتش نشست یاز نگران  ی. بالفاصله چشماش به دستم افتاد و موج یسالم بابا جان ، خوش اومد ــ

گذاشتم . نگام را به نگاه مهربانش دادم و   زیم یرا رو فمینشستم و ک زمی؟ پشت م شده بابا جان یدستت چ ــ
 : گفتم

 . ستین یمهم زیچ یداشتم ، ول کیتصادف کوچ هی ــ

 : دیکش  یبه آسودگ ینفس

 : هم گذاشتم و گفتم یمراقب خودت باش ! پلک رو شتریدخترم . ب دمیخداروشکر ، ترس ــ

 ؟ ید یاز اون لب سوزهاش بهم م  ییچا هیچشم ! حاال  ــ

 : آبدارخانه روان شد  یبه لب آورد و به سو لبخند

 ! بچشم بابا ، تو جون بخواه یا  ــ

 ، که اگر وجود پر مهر و پر برکتش نبود ، یآرام جانم شده بود در آن شرکت لعنت  یول بابا

 . شد یآوردن در آن زندان از عهده ام خارج م  تاب

 را برداشتم و ناچارا سالم دادم یتلفن به صدا در آمد و حس انزجار بهم دست داد . گوش یفتن بابا ولبا ر  بالفاصله

: 

 ! سالم خانم تنها ، خدا بد نده ــ

 ! ده یبد نم چوقتیخدا ه ـــ

 ؟ ینداشت یآخر هفته ى خوب  ــ

 ! ستین یمهم زیداشتم ، چ ییتصادف جز هی ــ

 یتون یوضع دستت که نم نی، با ا یرد کن یو امروز رو مرخص یزنگ بزن یتونست یم ــ

 : و اغواگرش خون را در رگ هام به جوش آورد مانهیخانم ! لحن صم یکن  کار

 . و به کارهام برسم تا انبار نشه امیدادم ب حیترج ــ

 یرور یعنیمن ،  یزنگ زدن به من برات سخت بود ؟ خدا ای یکن  یدرخواست مرخص یکه نخواست  یانقدر مغرور  ــ
بود .  تینهایتا ب یشدم ؟ اندازه ى تنفرم نسبت به بهادر یلحن معاف م نیصدا و ا نیا  دنیشد که از شن یم

 : حوصله گفتم ینفسم را فوت کردم و بعد ب

 . به کارم برسم نیدارم، اگه اجازه بد ازیترم ن انیپا یهام برا یبه مرخص ــ

 : گفت  یلحن گرم با
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. حاال هم پاشو برو  میای یو کنار م میش یبا هم هماهنگ م یاون موقع باش  یبرا ینگران مرخص ستین یازین ــ
! تنم  نمتیسر و اوضاع بب نیخواد با ا ینم چیدختر خوب ! دلم ه یخونه استراحت کن تا هر چه زودتر خوب بش

بود با  یمساو ینبود، دهن به دهن آمدن با بهادر یگریچاره د چی. ه دمیجو یبسته بود و از حرص لبم را م خی
 : از حدش  شیپسرخاله شدن ب

را برداشتم و به سمت در رفتم.  فمیک  یمعطل یو ب دمیدستگاه کوب یرا رو یرم ، با اجازه ! گوش یباشه پس من م ــ
 یبابا ول

 : جلوم سبز شد و با تعجب گفت یچا ینیس با

 ؟کجا بابا   ــ

 . دادن یبهم مرخص یبهادر ی، آقا یرم خونه بابا ول یم ــ

 . ی. برو استراحت کن تا زودتر خوب بش یومدی یبرو دخترم ، اصال بهتر بود نم ــ

 . آمدم  رونیخون از آن زندان ب یلبخند زدم و با دل بهش

**** 

 یرهسپار دانشکده شدم .تازه وارد راهرو مایو ن یمامان گل عتیبهتر شده بود . با مشا یلیفردا حالم خ صبح
 یبنا نهیپاهام سست شد و دلم در س یرعلیام  دنیدانشکده شده بودم که با د

باهاش ست کرده بود .  نیج یبود و شلوار مشک دهیپوش یبا راه راه مشک دیگذاشت . بلوز مردانه ى سف  یقراریب
 انند اشعه به سر و بدنمم مشی. نگاه مستق یآراسته و به شدت خواستن  شهیمثل هم

فرو کرد و با  نشیج بیدستش را در ج کیآهسته به راهم ادامه دادم . او هم   یی. با قدم ها دیبخش یم گرما
داشت . لحظه  یقدم بر م میو گرم به سو قیعم  ی، با نگاه نهیکرد و آرام و با طمان  یرا حمل م فشیک  گریدست د

 یکوفت و با لرزش ها  یم نهیدر س شتریبه لحظه قلبم ب

 و من هم ستادیام ا  یقدم کی. او در  میدیبود . باالخره به هم رس دهی، امانم را بر گاهیو ب گاه

 ی. با دقت تمام اجزا دیکش  یم ادیفر انمانیناچار متوقف شدم . نگاهمان در هم گره خورده بود و سکوت م به
 رونیى ستبرش ب نهیبه ناگاه از س یکرد. آه  یشتریتم مکث بدس یصورتم را از نظر گذراند و در آخر نگاش به رو

 : را شکست انمانیسکوت م نشیدلنش یآمد و بعد صدا

 : به سالمش پاسخ دادم اریاخت  یبود که ب رایدوستانه و گ ی! لحنش به حد اهیسالم چشم س ــ

 : سرش را کج کرد یشد و کم یبر لباش جار نیریش یسالم ! لبخند ــ

 ؟ یدرد ندار گهی؟ رنگ و روت که بهتر شده ! د یخوب ــ

 . دمیشن یکه صداش را به وضوح م  دیکوب  یتند م ی. به حددیپر یم رونیام ب  نهیداشت از س دلم

 شدم . آهسته یم رابیبه دنبال آب، س یکرد و مانند تشنه ا  یمرا خلع سالح م یرعلیام  نرمش
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 : دمرا در مشت فشر  فمیرا تکان دادم و بند ک سرم

گرفت . نگاش را با اصرار   یشتریاون روزتون ممنونم ! لبخندش وسعت ب  یو بابت کمک ها یتهران یخوبم آقا ــ
 نداشت الینگام نگه داشته بود و خ یتو

 : مرا به حال خودم واگذارد یلحظه ا یحت

و با  دی! به هدفش رسیباهام مبارزه کن یتا بتون یسالم و سرحال باش شهیراحت شد غزال ! دوسدارم هم المیخ ــ
 به چهره یام باز گرداند . اخم  یشگیجمله مرا به جلد هم نیگفتن ا

 : و گفتم نشاندم

 ؟ یبفهم نویا  یخوا یم یبه مبارزه با تو ندارم ! ک یعالقه ا  ــ

قط کرد: ــ خودشه ! سا یام را از هست  چارهیکه دل عاشق ب  یغ خنده ا  دیکرد و خند  لیبه عقب ما یرا کم سرش
 هی،  یگرفت  کیده ! راستش تعجب کردم سالمم رو عل یجوابم رو م یجور تند و طوفان نیشناختم هم یکه م  یغزال

ده هزار بود  یتومن روز،ید یرعلیبا ام رشیتوف ،امروز   یرعلیشدم . ام یحرص شتری! ب اوردمی یآن داشتم شاخ در م
 : و سرکش و حرص درآر بر گشته بود طانیش یعل  ریرفته بود و باز آن ام ریپذ تیمهربان و مسئول یرعلی. ام

 : و گفت دیجلو کش ی! دوباره لبخندش تکرار شد . سرش را کم یخور یم شیازم ن  یپس حقته هر چ ــ

! دلم تو  ادی یاصال به مزاجم خوش نم  یو داغون یدرد دار یدوسدارم ! وقت شتریب یجور نیکنم ا  یاعتراف م  ــ
 : گفتم  یو برنده ا زیقدم عقب رفتم و با نگاه ت کی. دیبه اوج خودش رس تمیقرار گرفت و عصبان نهیس

رو لباش نشست و من  یدچار اشتباه نشم ! پوزخند گهی، تا د یگفت  یباشه که چ ادمیپسر جون !  نهیهم اقتتیل ــ
از دلم   یو در گوشه ا دیلرز یتند ازش دور شدم . تمام وجودم از حرص م یمهابا او را کنار زدم و با قدم ها یب
 ،چرا که رفتار امروزش خط بطالن شتریب

 یگذشته از رو  یروز ها یداد که تمام رفتارها یباور را بهم م نیفاطمه و ارغوان و ا یبود بر حدس ها دهیکش
قدر براش هول وال  نیمن بود، هم یجا هم یگریبوده است . چه بسا هر کس د یو حس نوعدوست تیانسان

 یشکارچ کیخواهد.  یم رحالگفت او شکارش را شاد و س  یذهنم م گریى د هیکرد . فرض  یم یداشت و فداکار
 . برد یلذت نم ماریب یآهو  کیهرگز از شکار 

طرف فاطمه  توجه بهشان به یضرب در کالس را گشودم . چند تا از دانشجوها با تعجب بهم چشم دوختند . ب با
 : نشستم و گفتم انشانیم یصندل یرفتم ؛ رو دند،یکش  یو ارغوان که با چشمان متعجب انتظارم را م

 . سالم ــ

 : زود به حرف آمد ارغوان

 ! ؟ صورتت از حرص سرخ شده یهست یسالم ، چته تو ؟ چرا انقدر برزخ ــ

 : دیاش را به کار گرفت و صاف به هدف کوب  یسیشم ِ پل شهیمثل هم فاطمه
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گره   ییدماغش شده ! به سرعت سرم را به طرفش چرخاندم و با اخم ها یپر مدعا باز مو اروی نیغلط نکنم ا  ــ
 : صورتش تکان دادم یجلو دیخورده انگشت اشاره ام را به حالت تهد

 کلمه  هیلحظه  نیفاطمه ! با جفتتونم ، از ا یگ  ینم خودیب یراجع به اون پسره  گهید یچیه ــ

 ! دم یهم بهتون محل نم گهیرم ، د یشم م یپا م نیمن بد لیتحو اتیمورد اون هجو در

فرصت را داد که  نیکرد و حساب کار دستشان آمد . سکوتشان بهم ا  پیام دهان هر دو را ک  یمحکم و جد لحن
ذهن آشفته ام را جمع و جور کنم . استاد در همان لحظات وارد کالس شد و  یاز حرص بکشم و کم  یقینفس عم

 یرعلیام  یحرف ها ادیتا دوباره  دم. در تمام طول کالس حواسم را به درس دا افتیخاتمه  انمانیعمال صحبت م
 رتیمغا دیدلم شد یکه با خواسته ها

 : دیپرس اطیو با احت دیسمتم چرخ . با رفتن استاد ارغوان به ردی، آرام جانم را ازم نگ داشت

 فیک  یرا تو لشیتکان دادم . فاطمه وسا نیینگاش کنم فقط سرم را به سمت پا نکهیخواهر؟ بدون ا یآروم شد  ــ

 : متفکر گفت ییچرمش گذاشت و با صدا یا  قهوه

؟  هیچ اروی نیب اتونم بفهمم حرف حسا یآخر ! نم  میبه س یزد گهیسر به سرت گذاشته که د یبار جور نیا  ــ
 نگاه کرد دم یبه ارغوان زهر نیشب تصادف که جان بر کف ات بود ! همچ

 ! امیخوام ب یجرات نکردم بگم منم م گهیکنم . د  سیبود از ترس خودم رو خ کی، که من نزد آمبوالنس

که هنوز حالت   یمضحک مرا نظاره کرد و بعد از لحظات یشدم . او هم در سکوت رهیدرشت شده بهش خ یچشمان با
 : تکان داد و گفت یمتفکرش را حفظ کرده بود، سر

 : گفتم  ظیام کرد و رو به فاطمه با غ  یخنده ى خفه ى ارغوان ببشتر کفر ینه ؟ صدا یخودتم موند ــ

 ! من برم یساکت بمون یتون یبشنوم ! اگه نم یچیخوام در موردش ه یگفتم ؟ فاطمه نم  یمن چ یدیاصال شن  ــ

 : کرد  کیکرد و لبه ى چادرش را به هم نزد  یشینما یاخم

 یا  جهینت هیبه  م،یکن  یبه هم تبادل نظر م میدار ؟یقهر کن یخوا یم یهست ی! مگه دبستان نمیسرجات ب نیبش ــ
 . میبرس

 . میاز خودمون حرف بزن  ایشو! ب اروی الیخ یخوام خانم ، ممنون بابت تالشت اما ب ینم ــ

 ! هم شما هم اون ن،یکشم . اعصابم رو خورد کرد  ینم گهید بخدا

 : صلح جو گفت یکرد و با نگاه  ادهیپ طانیدرمانده ام او را از خر ش لحن

 . گم  یدر موردش نم یچیه گهیکردم انقدر آزارت بده ؛ امروز د  ی، فکر نم زمیباشه عز ــ

 : و گفت دیباز خند ارغوان

 : گفتم  رتیرو رو بنازم ! و من با ح ــ
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 : گفت  یبه سر و گردنش داد و با حالت با مزه ا یفقط امروز؟ قر یگ  ی، باز م دمیچ یکبر  یبرات صغر نقدریا  ــ

 ! یبشنو یخودت طالب بود دیخواهر؟ شا دهید یفردا رو ک ــ

و متعاقبش  یدو صندل یحالت قهر سرم را چرخاندم و از جام بلند شدم و رفتم به سمت در کالس ؛ بالفاصله صدا به
 انیتا پا دیلحظه خنده ام گرفت اما اخم هام را از هم وا نکردم ، وگرنه با کیدو پا به دنبالم روان شد .  یصدا

 . شدم یم ضیمستف دشانیجد اتیحدس دنیکالس ها ازشن

 : طرفم قرار گرفتند و فاطمه گفت دو

 : اش را عوض کرده بود  هیگذرا بهش کردم . ظاهرا رو  یدستت چطوره نورا جونم ؟ نگاه ــ

 ! شه یبهترم م یخوبه ، شما سر به سرم نذار ــ

 : گفت  ییسالمم انداخت و با خوشرو یبازو ریز دست

اش خنده ام گرفت و نتوانستم آن خنده   ییدخترم! از پررو یبه کارت ندارم تا زود خوب ش ی، پس فعال کار یاوک  ــ
 رتصو دنیرا در گلو نگه دارم . با د یى وحش

 : دستش را به سمت آسمان گرفت و گفت خندانم

 ! اش رفت  یرگ سگ ایکنم! گو  یخدا رو صد هزار مرتبه شکر! ارغوان جان آزاد باش اعالم م ــ

 : با خنده گفت ارغوان

، راحتمون  یمجسمه ى ابولهول رو به خنده واداشت نیفاطمه ! دمت گرم دختر ، ا دمیُپک یاوووف ! داشتم م  ــ
 !خواهر یکرد

 : به دستش زدم و گفتم یا  ضربه

 ! روت رو کم کن گهید ــ

 و میشد یوارد کالس بعد یشگیهم یها و خنده ها یخنده ى جفت بلند شد و با شوخ یصدا

 . رفت ادمیاز   یرعلیجمع شاد آنها ام انیدر م یمدت یبرا

**** 

 یاز جا  یکرده بود و از زخم سرم فقط رد  دایپبهبود  یادیشدند . دستم تا حد ز یبه سرعت سپر یبعد یروزها
با شمس ادامه داشت و از بعد سفر روابطمان رو به روز محکم تر و حسنه  قمیمانده بود . تحق ادگاریها به  هیبخ

گذاشته بود . فاطمه   رینظ یدر حسرت آن شب ب اهمچنان به فکر به دام انداختنم بود و مر  یرعلیشد . ام یتر م
 یرفتارش سرپوش نینشات گرفته بود و حاال ا قیعم  یعالقه ا  یآن شبش از رو  یکماکان معتقد بود که رفتارها

به شدت مغرور بود و  یرعلیاش . چرا که به نظر فاطمه ، ام  یاحساس  یپوشاندن آن شب و واکشن ها یبود برا
ست بر قضا حاال ارغوان هم در جبهه او قرار داشت و موافق صد ن عالقه را باور کند . دیا  ییخواست شکوفا ینم

 یهم از شدت فشار یکردند. گاه  یو سر در گم م جیمتناوب شان ، مرا گ یها هیدر صد او بود . با حرف ها و کنا
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 میرفتگ  میتصم نکهی، تا ا گذشتاز آن ماجرا    ی. حدود ده روز دمیتو پ یرفتم و بهشان م یکه روم بود از کوره در م
. فاطمه خودش را بهمان انداخت و قرار شد از صبح جمعه سفر  میبرو میبه شاه عبدالعظ مایو ن یهمراه مامان گل

مادرش را قرض گرفت و صبح زود بعد از برداشتن  نی. ارغوان به اصرار خودش باز ماش میکوتاهمان را آغاز کن
روزها حالش روبه راه نبود و دلنگرانش بودم . سرفه  نیام ا  یما آمد . مامان گل بالدانشکده، به دن یفاطمه از جلو

 یداشت . دوباره ب یدست از سرش بر نم یگرفت و تا ساعت  یرا م بانشیگر  یکوتاه تر  یهاش در فواصل زمان
 . اطالعش براش نوبت دکتر گرفته بودم و هنوز بهش نگفته بودم

 یکوچک فالسک چا  یدرست کرده بود و در سبد هیالو  جیساندو مانیهمان حال خرابش برا با

 کرد ، چرا که تا به  زاریچند استکان و قندان کنار گذاشته بود .ذوق و شوقش مرا از خودم ب و

اش شده بود کارخانه و بعد   یانجام دهم . همه ى زندگ  یکار  یمامان گل یبودم تا برا افتادهین نیبه فکر ا حال
بود . عزمم را جزم  دهیرا به خودش ند یحیتفر چیام رنگ ه  یسالها بود که مامان گلما .  یخانه و تدارک غذا برا

سر  ییبهشان بد بگذرد . با تک زنگ ارغوان سه تا رمموضوع هم باشم و نگذا نیکرده بودم که ِمن بعد به فکر ا
 . میکوچه رفت

 یفاطمه را به مامان گلداغ شد .  کیشدند و بازار ماچ و بوسه و سالم و عل ادهیپ نیاز ماش  جفت

. مامان  دیام را از همان لحظه ى اول دزد  یقاپ مامان گل ش،ی لهیپ لهیش یو ب یکردم و فاطمه با آن سادگ  یمعرف
 . میعقب جا گرفت  یبه اصرار ارغوان جلو نشست و ما سه نفر در صندل یگل

در  بایتقر 206عقب  یتنومندش، در صندل کلیبا آن ه مایفاطمه ى تپل مپل و ن انیبه ناچار وسط نشستم و م من
 : خودم را جابه جا کردم و گفتم یحال پرس شدن بودم . کم

ازم گرفت که   یشگونیخنده بلند شد . فاطمه ن یشم ! صدا یدوتا آبلمبو م نیا  نیخدا به داد من برسه امروز! ب ــ
 : به عقب برگشت یزد و مامان گل یچشمک نهییآخ از گلوم خارج شد . ارغوان از آ  یصدا

 : و گفتم دمیشد مادر؟ بازوم را مال یچ ــ

را به حرکت در آورد و  نیخنده ارغوان ماش یصدا انیزد ! در م شمیپشه ى مزاحم ن هی،  یمامان گل ستین یزیچ ــ
 : گفت  یبه شوخ

 تا تو هم رمیگ  یرو م ایارش  نیجا نداره نورا جان ! دفعه بعد ماش نیشرمنده ماش گهید ــ

 ! من دعوتش نکردم یول ادیخواست باهامون ب یدلش م یلیهم خ ای! اتفاقا ارش یباش راحت

 : و گفتم دمیخودم را جلو کش یکم

 چرا ؟ ــ

 : نگام کرد و جواب داد نهییآ  از

 ! رسونه ینشده ها ، بگم خودش رو م ریهنوزم د ــ
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 : و دنده را جازد و گفت دیکرد و من بهش چشم غره زدم . خند  یمصلحت یسرفه ا فاطمه

 ! گرفتم دخترا  ــ

 : دادم و آهسته گفتم هیدوستانم . بهش تک انیجانم ساکت بود در م ماین

 داداش کوچولوم چطوره ؟ ــ

 : بهم داد یور کیرا  نگاش

 ! خانم یآبج  میعال  ــ

 پس چرا ؟ یساکت ــ

 . شه ، نگران نباش یوا م خمیکم کم   ــ

 : زدم و گفتم لبخند

 : اش بودم گفت  وانهیکه د  یو با لحن دیخدا به داد برسه اون موقع ! لپم را کش ــ

 ! بسوزون خانم دکتر شیکم آت  ــ

که از   نیج یتنش بود . با شلوار مشک کیبا آرم نا دیسف شرتیت کیآراسته بود و   ییبایرا به حالت ز موهاش
 حاال ُمد بود و خدا ماینچند جاش پاره شده بود . به قول  یکهنگ

 حواله ام یربود . چشمک یبود و دل ازم م بایو ز پیخوشت یسادگ نیپولش بود . داداشم در ع تومن

 : و گفت کرد

 خانم ؟ یدیند پیتا به حال خوشت ــ

 ! نوشابه واسه خودت وا کن هیبابا ،  نینش کاریب ــ

 : باال انداخت ییابرو

 ؟ یخوا یچشم !شما هم م ــ

گفت . ارغوان   یلب ذکر م ریکمربندش را بسته بود و داشت آهسته ز  یو روم را ازش برگرداندم . مامان گل دمیخند
و گرم بود ؛ نه آنقدر گرم که  یشد. هوا آفتاب یرا روشن کرده بود و برنامه ى شاد صبح جمعه ازش پخش م ویراد

 هب یدادم و با آسودگ هیتک یآزاردهنده باشد . به صندل

دور هم جمع بودند  زامیداشتم . همه ى عز یزیخوب بود و حس دل انگ زیگوش سپردم . همه چ  ویى راد برنامه
 . خوشبخت بودن که شاخ و دم نداشت، داشت ؟
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 ادهیپ یحرم پارک کرد و همگ نگیرا در پارک نیشد . ارغوان ماش یبرامان کوتاه سپر ریبچه ها مس یها یشوخ با
که   راندازیز کیهمراش بود؛ به اضافه ى  یسبد کوچک خوراک کی، ارغوان هم  ی. عالوه بر سبد مامان گل میشد

 : دست گرفت و گفت بهو پفک و تخمه  پسیپر از چ یا  سهیرا راحت کرد . فاطمه ک المیخ

 ! دارم میکه من رژ  یدون یخانم شکموئه ، وگرنه م نیسفارش ا ــ

 : تکان دادم و گفتم یسر

 ! خواهر انمیبله در جر ــ

. من و ارغوان  میو صحن و سرا رفت اطیچادرش پنهان کرد . با هم به سمت ح ریرا ز سهیبرام تکان داد و ک ییابرو
.  میدیسکنا گذ یدرخت ریبساطمان پهن شد . ز یو بعد از گشتن ، گوشه ا میگلدارمان را سر کرد  یدم در چادر ها

 و بسته ى دیز فاطمه قاپرا ا سهیارغوان بالفاصله ک

 : را باز کرد تخمه

 ! نیبچه ها مشغول ش نیایب ــ

 : نشستم و گفتم کنارش

 : شکست گفت ی! همان طور که پشت هم تخمه م ستاین یزیصبرو تحمل بد چ کمیدختر؟  نمایس یمگه اومد ــ

چه  نیچند تا بشکن بزن تو رگ ، بب هیخواد خواهر! حاال  یکنه ؟ خوردن که جا و مکان خاص نم  یم یچه فرق ــ
 : کرد و گفت  یدار انهیکرد . زود م  یبا لبخند به کل کل ما نگاه م یده ! مامان گل یم یحال

 ادیازش   کمیکنم . کاش تو هم   یکنم نگاش م  یم فیمادر ؟ بذار بخوره . ک یدار کارشیچ ــ

 . یریبگ

 : اعتراض گفتم  به

 ؟ یشه! اما من چ یخوره چاق نم یم یهر چ رکاهیآب ز  یدختره  نیا  بشکه! هیشم قد  یاونوقت م  ــ

تخمه برداشت  ینده ! فاطمه آهسته مشت تیاهم  زایچ نیمادر، بخور به ا یش یهمه کار چاق نم نیتو هم با ا ــ
 : گفت  ینیریو با لحن ش

 ! خاله میرژ الیخ یخورم ! ب یپس منم م ــ

 : بهش لبخند زد یگل  مامان

 ! یهم خوشکل و خوش اندام یلیبخور دخترم، شما کجات چاقه ؟ خ ــ

 : باز بود، بهمان چشم غره رفت و گفت ابانیکه به عرض خ  یو فاطمه با دهان میخنده زد ریز یو ارغوان پق من

ان تخمه زد . ارغو  یکرد و لبخند م  یبهمان نگاه م مایگما ، حسود خانم ها ! ن  ینم یچیبه احترام خاله بهتون ه ــ
 : را به سمتش گرفت و تعارفش کرد
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 : تخمه برداشت و گفت یمشت مای! ن ینداشته باش میمژ میکه شما رژ  شاالی، ا مایبفرما آقا ن ــ

 ! ندارم ارغوان خانم میبه رژ یازین ــ

 ! ــ میبخور میخواست یهر چ میاعتراض نداشت ! پس امروز آزاد  نجایا  یکی خداروشکر

 ینیو ح دیکش  رونیرا از سبد ب یو فالسک چا دیچ نیکوچک مالم  ینیرا درون س یچا یتند استکان ها یگل  مامان
 : ، گفت ختیر یم کیکمر بار  یاستکان ها  یتو یرانیخوش عطر و خوش رنگ ا یکه برامان از چا

دوره و زمونه ؟  نیاشده تو   یا  غهیچه ص گهید می. رژ نیریرو به خودتون سخت نگ ایمادر، دو روزه دن نیبخور ــ
ارج و قرب داشت و خواستگاراش پاشنه ى در خونه ى   شتریتپل مپل تر و چاق تر بود ب یواال زمان ما دختر هر چ

 دونم چرا یآوردن . من نم  یباباش رو از جا در م

رفتم  یکردم و دردل قربان صدقه اش م  یوافر بهش نگاه م فیدن ؟ با ک یم تیاهم  کلیاالن انقدر به ه  یجوونا
بهش  ی. مامان گل دیاش را بوس  قهیپروا دست دور گردنش انداخت و کنار شق یکه کنارش نشسته بود، ب  مای. ن

 : برداشت ینیس یاز تو  یچا یلبخند زد و فاطمه با رغبت استکان

 ! بنده تمام و کمال حرفاتون رو قبول دارم باتونیز یسخنران نیشما بشم با ا یمن فدا یاله  ــ

 انی. در م دیو او برامان با چشم و ابرو خط و نشان کش میدیکنم ازتون ! من و ارغوان به صدا خند  یم یوریپ و
.  دیچرخ یمدام دو و بر صحن و سرا م یبهمان . نگاه مامان گل دیچسب بیکه عج  میرا خورد یو خنده چا یشوخ

 : و گفتم شدمگرفتم که نورا نبودم، بودم ؟ زود بلند   ینگاش را اگر نم امیپ

چسب و چابک از جا  شهیبرعکس هم یسبک کنه . مامان گل یاستخون  هیام   ی، تا مامان گل ارتیز میبر نیپاش ــ
 . داد یبرخاست و برق تو نگاش بهم انرژ

رو  مایبلند شوند . ن شانیشدند از جا یرسانده بودند ، راض انیو ارغوان که باالخره بسته ى تخمه را به پا فاطمه
 : بهم گفت

 . رم یبعد من م یسر ال؛یمونم مراقب وسا ی، من م نیشما بر ــ

 : لبخند زدم و گفتم بهش

بعد  ی. مامان گل میمهمانم کرد و ما به سمت حرم راه افتاد ی. چشمک میگرد  یبر م یدستت طال مهندس ، زود ــ
و  میاز حرم نشست  یشت . من با بچه ها گوشه ادا یبر نم شیایآمده بود و دست از نماز و ن  ارتیاز سالها به ز

 . میشد رهیبهش خ

زانوهاش  یخواند . ارغوان پاهاش را بغل کرد و چانه اش را رو یبه دست داشت و سوره ى جمعه م یقرآن فاطمه
 : گذاشت و گفت

 تشیاذ  یلیدوسش دارم. سرفه هاش خ یلیکنم خ  یمدت کوتاه احساس م نینورا ، تو هم یدار ینیمامان نازن ــ
 : داد یبود ، داشت سالم نماز را م یکنه؟ نگام به مامان گل  یم
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ده .  یم صیتشخ یچ دیدکتر جد نیا  مینیاز قبل شده ؛ سر برج واسش نوبت دکتر گرفتم . بب  شتریروزا ب نیا  ــ
 . نگرانشم یلیخ

 بود و یعیطب ایدادم ؟  یهام داد سخن م یآن دوانقدر راحت از دلنگران  نیبود که حاال ب بیعج

 ییوجه در کنارشان احساس تنها چیگرفته بودند ، که به ه  ادیهم آدم بودم و آن دو فرشته راه دلم را خوب  من
 پاهاش یاش زد و رو  یشانی، بعد به پ دیکردم ؟ فاطمه قرآن را بست و بوس  ینم

 : و رو به من گفت گذاشت

 ی، ماشاال خدا حفظ اش کنه براتون . به خدا توکل کن؛ سرفه هاشم بهتر م یدار یگوشت  نیریمامان ش یلیخ ــ
کرد . به   یجانم افتاد که حاال داشت سرفه م یاش لبخند زدم و نگام باز به مامان گل  ی. به ابراز همدرد شاالیشه ا

کردم   یدهانش اسپر ید بار تودر آوردم و چن فشیاش را از ک  یرفتم . اسپر شیسرعت از جام بلند شدم و به سو
 : پر محبت زد یتا سرفه هاش آرام گرفت . صورتش را نوازش کردم و او لبخند

 ؟ دهیخوبم مادر، چرا رنگ و روت پر ــ

 : به شدت دلواپس گفتم ییرا از خودم جدا کردم و با صدا او

 ! ینگرانتم مامان گل ــ

 : سر مرتب کرد یزد و چادرش را رو پلک

آرام گرفت . در دلم   یافتاد و دلم کم  حی. بسپارش به اون و باک ات نباشه ! نگام به ضر مهینباش مادر ، خدا کر ــ
 . را به خودش سپردم زینام خدا را صدا زدم و همه چ

 یبه بچه ها اصرار کرد برا یمامان گل نی. کنار ماش میغروب به خانه باز گشت  یاز صرف ناهار و مخلفات طرفا  بعد
 : ندیایشام به داخل خانه ب

 . میبا هم بخور میدار ریلقمه نون و پن هیتو بچه ها ،  نیایب ــ

 : پروا او را بغل کرد و گفت یب ارغوان

 . و فاطمه افزودمیش یبعد حتما مزاحمتون م ی. سر میدستتون درد نکنه خاله جون، ناهارم که مهمون شما بود ــ

: 

 :دیبهشان خند یگرنه من که عاشق شما شدم به شخصه ! مامام گل  از خونه احضارم کردن و  ــ

 . نی، به مادراتون سالم برسون نیبه سالمت . مراقب خودتون باش نیمادر، بر نیش ریپ ــ

 : ها سوار شدند . براشان دست تکان دادم و گفتم بچه

کرد   یرا روشن م نیکه ماش  یارغوان در حال.   نمتونیب یبود . فردا تو دانشکده م یخوب یلیممنون بچه ها روز خ ــ
 : گفت
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 ! خوش گذشت دوستم . تا فردا یلیبود ، به من که خ یعال  ــ

 :ارغوان اضافه کرد  ضیعرا  یحواله ام کرد و در پ یچشکم فاطمه

 ! شه یم یما و دانشکده فردا چ یماجرا مینیبب ــ

بهش کردم و  یپس حرفش نهفته است . اخم یا  هیگفت چه کنا  یبود و بهم م انهیى گوشه ى لباش موذ خنده
به داخل کوچه  مایو ن یدور شد . همراه مامان گل دمانید یرا به حرکت واداشت و از جلو نیارغوان با خنده ماش

 : حوض نشست ی. لبه  دیچادر از سرش کش ی. مامان گل میو وارد خانه شد میرفت

کنارت داشته باششون .   شهیان ، هم  یخوب یازشون خوشم اومد . دخترا  یلینورا، خ یدار یخوب یچه دوستا ــ
 : مانتوام را از تن خارج کردم و کنارش نشستم

را  لیسبد وسا مایحرفا با معرفتن . ن نیاز ا  شتریب یلیدو تا بچه سرتق خ نیرو دارم مامان خانم . ا الیخ نیهم ــ
 : کنار در آشپزخانه گذاشت و به کنارمان آمد

 خواهرم؟ یکرد  دایاز خودت رو پ  افتهیدو تا ورژن ارتقا  یگشت  یرفت طونن،یمثل خودت شر و ش ــ

دو تا وروجک ! لحن  نیکشونن ا  یاوقات تا مرز جنون منو م  یان ، بعض  افتهی! واقعا که ارتقا  یخوب اومد نویا  ــ
ها در دل سنگ نورا  نیاز ا  شتریدو دوست ب نیکشاند. بهشان فهماند ا  یو مامان گل مایلب نپر مهرم لبخند به 

 . خود جا باز کرده اند یتنها برا

***** 

از هر وقت   شتریروزها ب نی،که ا نوامیدل ب یها یتاب یو باز ب یرعلیدوشنبه بود و باز کالس مشترک من و ام روز
را  یرعلی، بار نگاه ام یکیو مانند بار الکتر دیها چرخ یصندل یکرد . وارد کالس شدم و نگام رو  یم یقراریب یگرید
جذاب گوشه  یپشت سر ارغوان نشسته بود و نگاش را با اصرار تو نگام فرو کرده بود . لبخند یصندل ی. رو افتی

 یلرزان خودم را به آنها رساندم و ب ییدم هابرد . با ق یبسته بود که ضربان قلبم را به شدت باال م نیى لباش را آذ
 . کنار ارغوان نشستم و سالم دادم  یخال یصندل یهم نبود، رو یآسان  یلیکه کار خ  ،یعل  ریتوجه به ام

 : گفت  ییبا خشرو ارغوان

و به  میبگو یریبه لبام آمد . فاطمه نگذاشت چ یزیمادر؟ لبخند ر یگره خورده ات ! خوب  یسالم به اون ابروها ــ
 : سرعت گفت

 ریتر کرد و آهسته ز کینگاش کردم که خودش را بهم نزد یور کیواسه ما ؟  یباز که اخم و تخم ات رو آورد ــ
 :گوشم نجوا کرد

 که پشتمون رو سوراخ کرده با نگاش ؟  ییاروی نینداره با ا میارتباط مستق  یى برزخ افهیق نیا  انایاح  ــ

 چوقتیزدم و رو ازش برگرداندم . مهم نبود چقدر تالش کنم و زور بزنم ، ه یچشم غره ا بهش

بهم زد . سرم به  یسقلمه ا د،یشدم . ارغوان که سکوت مرا د یاش نم  یسیو شم ِ پل شیفاطمه و زبان باز فیحر
 : . برام ابرو باال داد و گفت دیجانبش چرخ
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 : و تشر زدم بهشان دمیبه هم تن شتریهان ، چته باز ؟ اخم هام را ب ــ

 و ابراز فضل ، ی! عوض کنجکاو نیرو بخور چارهیاز دست شما دوتا ! کم ُمخ من ب  یوا ــ

 : گفت  زیلطفا ! فاطمه به خنده افتاد و ر نیند ریسر درس و مشقتون ، انقدر بهم گ نینیبش

 ؟ میکن  کارشیدخترمون به التماس افتاده ارغوان ، چ ــ

 اریاز پشت سرم به نظر بس  ریتصو نیمن خم شده بودند و ا زیم ی. حاال هر دو عمال رو دیخودش را جلو کش ارغوان
 ، دیبگو یارغوان بتواند سخن ُگهر بار  نکهیآمد . قبل از ا  یمضحک م

 : دمیدو را به عقب هل دادم و با غضب بهشان توپ هر

 ! شما دو تا نیخودتون رو ، آبرو برام نذاشت نیجمع کن ــ

 یعل  ریام کرد . باالخره ام  یکفر  شتریخنده شان بلند شد و ب یبهشان بر بخورد، صدا یذره ا یحت نکهیا  یبه جا باز
 :گفت  شیبم و خواستن یساکت بماند و به حرف آمد و با صدا نیاز ا  شینتوانست ب

 لیرقم م یدادم . عل رونیب نهیرا با حرص از س؟ نفسم  ی! غزال تو چرا ُبغ کرد رهیخنده ها رو ازمون نگ نیخدا ا ــ
تر پرده ى  کینزد یبه حضورش ندادم . باز صداش از فاصله ا یتیسر جام نشستم و اهم خیام همان طور س  یباطن

 : گوشم را نوازش کرد

! فاطمه و ارغوان  یباش که با خلق جهان نی؟ با ما به از ا اهیچشم س یهمه بداخالق نیاز ا  یش یخسته نم ــ
بودند . چشمام  رهیى قبل در سکوت محض منتظر عکس العمل من، مانند دو مجسمه بهم خ قهیبرعکس چند دق

برزخ نجات دهد، اما انگار در دهنش را ّگل  نیاو مرا از   اوردیبه زبان ب یکلمه ا  دیارغوان درشت کردم تا شا  یرا برا
 ازش  ییگرفته بود، که صدا

 دوباره گفت یرعلیکرده بود؟ ام  ری. چرا شمس امروز د دیکردم و سرم به جانب در کالس چرخ  یپوف آمد .  ینم در

: 

براشون  ی! نکنه مشکلدیشن یشد، اما گوشات خوب م ی؟ زبونت سابقا دچار اشکال م یهست یزیچ یضیغزال مر  ــ
 اومده ؟  شیپ

او که کامل به   دنیو به ضرب به سمتش برگشتم و از د پر از استهزاش باالخره تاب و تحملم را به انتها رساند لحن
زد.  یخاطر بهم لبخند زد . چشماش برق م بیو با ط دیرا فهم نیآن جا خوردم . ا  کیبود،  دهیمن چسب یصندل

 : گفتم  ی. به خودم آمدم و با لحن تندردک  یو قلبم را پاره پاره م دیبار یم بایاز آن صورت ز  طنتیش

خودت ارزش قائل شو و  یبه حرف زدن با تو ندارم ! برا یندارن .عالقه ا یمشکل چیجناب ! گوش هام ه رینخ ــ
تر شد و انگار به هدفش که به حرف آوردن من  قی. لبخندش عم مینکن . چشم تو چشم هم بود جادیمزاحمت ا

 . دیبود، رس

 : باال انداخت و گفت ییگذاشت . ابرو  گرید یپا یپاش را رو کیزد و  هیاش تک  یراحت به صندل الیخ با

 ذاشتم ؟ یم یسر به سر ک گهیاومد من د  یسر گوشات م ییلحظه نگرانت شدم ، اگه بال هیخداروشکر !  ــ
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 تواند به ما نگاه کند و چه بسا یزدم از شدت خنده نم یرا از ما برگرداند . حدس م شیرو یمان

 ما دو نفر یروزها بحث ها نیبهتر از او نداشتند . ا یمن هم ، حال قیشف قیدو رف حاال

 شدم و گفتم رهیبهش خ یکرد . دستم مشت شد اما با خونسرد  یسه نفر را فراهم م نیا  حیموجبات تفر یحساب

: 

 از من  ای، اما گو یهست یقهار یبودم شکارچ دهی! شن یهم تو کارت موفق یلیخ نکهینه ا ــ

 ! یخورد شکست

 : دمیبرگشت و پرس یمان ینگ کرد و لبخندش جمع شد . نگام به سورا ت چشماش

 نیا  یدختر برا هیشکار  شترزمانیبودم ب دهیگن ؟ اگه اشتباه نکنم ، شن  یم یراجع به دوستتون تو دانشکده چ ــ
 گم ؟  یآقا سه روزه ! درست م

 : بهم نگاه کرد و گفت قیعم  یبا لبخند یمان

 ! بله درسته ــ

 دهیبازگشت . فاطمه و ارغوان حاال کامل به عقب چرخ یرعلیام  یو نگام به سو دیباال پر ابروم

خوش حالتش  یچشما یبود . نگام را تو رهیکه راه انداخته بودم ، خ  یشیپلک زدن ، به نما یب یرعلیو ام بودند
 : گفتم  یفرو کردم و با لحن حرص در آر

 : کردم ، افزودم  یم ییلب زمزمه ها ریکوتاه که به ظاهر ز  یمکثبذار حساب کنم ، اوممم..... بعد از  ــ

 : شه چند روز؟ ارغوان بالفاصله گفت یدونه م یم یهشت ماه و هفت روز ! ک ــ

پروام را  یبهش انداختم و باز نگاه ب ینگاه میاش خنده ام گرفت . ن  عیوچهل و نه روز ! از جواب سر ستیدو ــ
 :  به شدت پر غضب بهم زل زده بود، دادم و گفتمکه حاال  یرعلیبه چشمان ام

حکم  نمانیب یلحظات ی؟ سکوت برا ینکرده جناب تهران دتینا ام ایثمر! آ  یو چهل و شش روز تالش ب ستیدو ــ
و پر از خشم بهم نگاه کرد . حاال لبخند  رهینفس هاش بلند شد. دست هاش را مشت کرد و خ یفرما شد . صدا

بهمان چشم دوخت . نگام با  ینگران بااش جابه جا شد و   یصندل یتو یکم  یبود .مان دهیکامل از لباش پر کش
دوباره به حرف آمدم و با لحن  میلبخند و با همان نگاه سگ دار و مستق یبهش ثابت ماند. ب یشتریسماجت ب

 : گفتم  یکوبنده ا

دونم  ی! م یای یبر نم یکیکه از پس شکار من   یدون یآقا پسر! خودتم خوب م  یبه نفعته که سر به سر من نذار ــ
! ضربه ى  یخودت رو مضحکه ى عام و خاص نکن نیاز ا  شتریاش و ب  یریبپذ دیشه اما با یدار م حهیغرورت جر

 بهم نظر انهیوج زیبود که فک اش را بهم قفل کرد و ست یآخر به ظاهر مهلک و کار

در کالس بلند شد و متعاقبش شمس وارد کالس شد. بعد از  ی، صدا دیبگو یزی. تا دهان باز کند و چ دوخت
بچه  شتری. سکوت مطلق کالس بهم فهماند ب دمیکشدار ، نگام را باالخره ازش کندم و به سمت جلو چرخ  یلحظه ا
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 ازارمیدلم شده بود، ب زیاو را که عز  سنداشتمبه رحم آمد . دو یعل  ریام  یمشاجره بوده اند . دلم برا نیها شاهد ا
 توانستم در مقابل اش یاما نم

 . مشابه احساس من نداشت یاحساس  یرعلیبه خرج دهم . ام نرمش

بهش را در  دمیبود تا خودم را جلوش سفت و سخت نشان دهم و احساس شد یبرام به مثال زنگ خطر نیا  و
 یپر حرصش را م ینفس ها یگرفت . هنوز صدا  یازم م  یکار طاقت فرسا بود و انرژ  نیا  دلم سرکوب کنم و چقدر

 بیکرد و جو کالس براش عج  هبهم نگا یکوفت . شمس با نگاه کاوشگر  یبراش م نهیدر س شتریو دلم ب دمیشن
 : مطلب را عنوان کرد نیکه ا  یآمد؛ به طور

 ! نیساکت یهمگ یآور  رتیدر نبود من افتاده ؟ به طور ح یاتفاق  ــ

 . کرد  یکنجکاو م  شتریشمس را ب نینداشت و ا ییکس جرات پاسخ گو  چیادامه داشت .ه  سکوت

به لباش دعوت  یهامان چگونه بود که پوزخند افهیدانم ق یانداخت . نم  یرعلیبه من و بعد ام یمیمستق نگاه
 : شد و گفت

 . ستین حیبه توض یازین ــ

فرستادم و همه ى حواسم را معطوف او  رونیام را ب  نهیکرد. نفس حبس شده در س  سیتدربالفاصله شروع به  و
ضرب گرفته بود ،  نیزم یپاش که رو یو صدا یرعلیام  یوقفه  یب یکردم تا بتوانم نسبت به نفس نفس زدن ها

از قضا به هدف زده بودم گرفته بودم و    نشانهکرده بودم. غرور اش را   یبار بدجور او را عصبان نیتوجه باشم . ا یب
 شهیتر از هم یطوالن یلیخ قی. دقا

 یرا برداشتم و به سرعت دنبالش روان شدم . م فمیرفت ، ک رونیشمس ار کالس ب نکهیشد . به محض ا یسپر
 نیا  انیچشمان کنجکاو دانشجو شیخواست پ ینخواهم ماند و دلم نم بینص یب یرعلیام  یدانستم از ترکش ها

سنگر و پوشش  نی. ظاهرا بهتر تمراهرو خودم را به شمس رساندم و کنارش قدم برداش انی. در م افتدیاتفاق ب
 :برام او بود

 : رو لباش جا خوش کرد قیعم  یشانه اش بهم نگاه کرد و لبخند یاستاد . از رو  دیخسته نباش ــ

ه بودن ؟ خودم را به آن راه زدم که کل کالس خفه خون گرفت  یبه آب داد یسالم دختر جون ، باز چه دسته گل ــ
 : گفتم  یساختگ یکردم ، با تعجب  یمقنعه فرو م یکه موهام را تو  یو در حال

 : مفرح گفت یو او با نگاه ستادمی. من هم رو به روش ا ستادیپله گذاشت و ا نیاول  یمن استاد؟ پا رو ــ

 ! یهست یپاره ا شیدونم چه آت یمن م گهیندونه د یبله خود شما دختر خانم ! هر ک ــ

 ! دهیبه خدمتش رس یحساب یکیبود که  دایطرز نگاه و صورت گلگون اون مرد جوان هم کامل پ از

 : طلبکارانه گفتم یکردم و با لحن  میچشمان مشتاقش تنظ یقدم عقب نهادم و نگام را تو کی



 

 
291 

 یبود . به پشت سرم نگاه ستادهیپله ها ا ی؟ او رو نیدیرس جهینت نیبه ا یمحکمه پسند لیشما بنا به چه دل ــ
 : گفت  یکرد و بعد نگاش را به صورتم دوخت . با لبخند معنادار

هوا به  یکنه! ب  ینگاهمون م رغضبیو داره مثل م ستادهیو حاضر پشت سرت با فاصله وا یکه ح  یلیبنا به دل ــ
که گدازه   یزد، با نگاه یم یرگیکه از خشم به ت  یمشت شده و صورت یبا دستان یرعلیکردم؛ ام  یپشت سرم نگاه

سرم هوار شود . دلم در  یبود و هر آن منتظر بود با رفتن شمس رو ستادهیکرد، ا  یآتش به سمتم پرتاب م  یها
م که بهش زده بودم ، لعنت فرستاد  ییحرف ها یو دروغ چرا خوف برم داشت و در دل به خودم برا ختیفرو ر نهیس

،نگام با نگاه پر حرف شمس مماس شد.  دی. سرم که چرخ اورمیاش را تاب ب  ینگاه وحش نیاز ا  شتری. نتوانستم ب
 به یلبخند

 : کرد گفت  یاش فرو م  یکت طوس  بیج یکه دستش را تو  ینشاند و در حال چهره

 ! دایب شیپ یچ ستیمعلوم ن رهی! پرش به پرت بگ هیاز دستت شاک  یزنم حساب یحدس م ــ

 یگریبه هول و وال افتاد . نگاه د شتریانتقام بشه ! دلم ب  الیخ یمرد اژدها نما ب نیکه ا  دیتا دفترم ، شا ایب دنبالم
 افکندم ،حاال داشت دندانهاش را  یرعلیبه جانب ام

 دختر بودم و کیبود اما من هم  زی. درست بود که زبانم تند و ت دیساب یهم م یشدت رو به

 دوشم جابه جا کردم و به یرا رو فمی. ک دمیترس یشدت خشم م نی، با ا بتیه نیشک از ا یب

 : شمس برگشتم و به ناچار گفتم طرف

شد و با صدا  لیبه عقب ما یتا در امان بمونم ! سرش کم امیکردم ! بهتره با شما ب  یرو ادهیکنم ز  یگمون م  ــ
 دایرا پ یرعلیجرات برگشتن به سمت ام گری. د دیخند

پر  یبا نگاه م،یرفت یکه از پله ها باال م  ینی. شمس کنارم قرار گرفت و ح دمیو در عوض لبم را از تو گز نکردم
 : گفت  اقیاشت

 : گفتم  ییباال انداختم و با پررو یشه ! شانه ا ی، که باورم نم یدیمرد جوان ترس نینگو که ازخشم ا ــ

 : بدل شد قیعم  یترسم ! خنده اش به لبخند یحفظ آبروم الزم باشه ازش م یچرا نشه ؟ منم آدمم استاد ! برا ــ

! اخم هام به صورت خودکار  ینذار یانیژ  ریش نیدم چن یقبلش بهتره که پا رو یدختر خانم ، ول یخوبه که بترس ــ
 : گفتم  یدر هم گره خورد و به تند

به کارش  یبه کارم نداشته باشه، منم کار یکار  یذارم . کس ینم یریش چیتا الزم نباشه پا رو دم ه نیمطمئن باش ــ
 . ندارم

 : بود دیازش بع  اریخوش بهم نظر دوخت ، که بس یی. با رو میستادیدر دفترش ا یجلو

 ! یاشتباه گرفت  یدخترخانم ؟ فکر کنم منو با کس یتاز یبه من م یحاال چرا دار ــ
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. بعد با  دیدر دفتر را گشود و کنار کش دیمعرکه هستم . با کل اریب شیانگار من آت  نیحرف زد یطور هیشما  ــ
 : صورتم را ورانداز کرد و گفت یسابقه ا یب یمهربان

! حرفش را قبول  انهیژ  ریش کی یپاسخ برا نیسکوت بهتر یمراقب خودت باش . گاه شتریاما ب  یستیدونم ن یم ــ
 : کان دادم و گفتمبراش نداشتم . سرم را ت یداشتم و به طبع پاسخ

 ! شه یکنترل زبونم واقعا مشکل م  یحق با شماست استاد ! گاه ــ

 : لبخند زد و به داخل اتاق اشاره کرد دوباره

 . میدر موردش حرف بزن شتریتو تا ب ایب ــ

 : به ساعتم کردم و گفتم یبه عقب برداشتم و نگاه یقدم

 : برم . پلک زد دیشه ؛ با اجازه اتون با یشروع م گهید قهیپنج دق میکالس بعد  ــ

 . منتظرتم شگاهی، فردا سرساعت تو آزما ینرس ریزود برو تا د ــ

چشماش دور شدم و خوشبختانه  یبار چندم بهم لبخند زد و من با عجله از جلو یچشم استاد، فعال با اجازه. برا ــ
 بدون

 . دمیرس یزخم خورده ، به کالس بعد یرعلیبا ام برخورد

فوت وقت صورتم  ینشستم . ارغوان ب دند،یکش  یانتظارم را م  طنتیپر ش یارغوان و فاطمه که با نگاه ها  نیب زود
 : و گفت دیرا بوس

پر  یی! فاطمه پشت بندش با صدا افتادیپس م تیداشت از عصبان اروی چارهی! ب یازش گرفت  یول ، چه حال یا  ــ
 :اضافه کرد  جانیه

مرد  هیدختر، با غرور  یبا دل و جرات یلیبزرگه ات گوشت بود! خ کهیت دیرس یبندم دستش بهت م یشرط م ــ
 : گفت  یبی. ارغوان با شور و حال عج ستین یکردن کار هر کس  یباز ینطوریا

پناهگاه  نی. دختره ى مار موز، بهتر یبا شمس رفت دمتیزدن . د یتمام بچه ها داشتن در مورد شما حرف م ــ
 : ! فاطمه با خنده گفتدیرس یاون لحظه شمس بود که به عقل جنم نم

 ! دهیجن رس نیبه عقل ا یول ــ

!  ستیبد ن نیفرصتم واسه عرض اندام به من بد هی ن،یزن یفک م نیسره دار هیبابا !  نیلحظه امون بد هی ــ
 : گفت  یفاطمه ابرو باال انداخت و با لحن بامزه ا

 . دانشکده نمود و رفت گهیپسر مردم د چارهیخواهر؟ ب ینقره داغمون کن میدفرصت ب ــ

 : معصومانه گفتم یام خارج شد . با لحن  نهیاز س  ینگاه کردم و آه بهش

 : تند رفتم ؟ سرش را به عالمت مثبت تکان داد و ارغوان به جاش گفت یلیخ یعنی؟  یگ  یراست م ــ
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خواهر! دلم گرفت و نگام به روبه روم دوخته شد .  یخشکش کرد شهیدر کار بوده ، از ر یاونقدر که اگرم عشق  ــ
 : ارغوان اضافه کرد

دلم براش سوخت . بخصوص  یلیو هم خ دمیکنم هم به شدت ازش ترس  یحالش خراب بود .اعتراف م یلیخ ــ
به زور اونو  ی. مان دیرس تیبانبه اوج عص گهی، د دیدنبالت اومد و تو رو مشغول خوش و بش با شمس د یوقت

 . رونیبه حالت قهر از دانشکده زد ب یرعلیبا هم بحث کردند و بعد ام کمی اط،یاز شما دور کرد و بردش ح

شدند . دل او را شکسته بودم ؛غافل  یم میمانیو پش یباعث ناراحت شیاز پ  شیها نادانسته با حرف هاشان ب بچه
چاک چاک بود . با آمدن استاد سکوت  شیبودم و قلبم از ناراحت دهیدرد کشدانست هم پاش  یاو نم  نکهیاز ا

 . پرداختم زیحکم فرما شد و من با دل و وجدانم به ست

***** 

 گرفته  می. تصم دیاز راه رس  یرعلیروز را در تب و تاب سوختم ، تا دوباره کالس مشترکم با ام دو

 یسوختم. از راهرو یاز جواب هام م  شتریکه خودم ب  یوجه جوابش را ندهم ؛ الاقل نه تا وقت چیبه ه گرید بودم
با تنها معبود قلبم  ییارویرو یتا خودم را برا دمیکش  قیعم  ی. نفس ستادمیدانشکده گذشتم و کنار در کالس ا
 رهیدستگ یبزرگ و قو یکه دستنرفته بود   رهیتگدس یشوم . هنوز دستم رو ریآماده کنم و چه بسا باز باهاش درگ

 ی، دلم را به لرزه در آورد . نگام باال رفت و تو دیچیهام پ هیعطر خوش که در ر  ی.آن بو دیکش  نییرا گرفت و به پا
کنار   یکرد . خودم را کم  یم زیصورتش نشست . ابروانش به شدت در هم گره خورده بود و از نگاه کردن بهم پره

آزاد شد و پس ماند آن عطر دل   نهیتوجه به حضورم در را باز کرد و وارد کالس شد . نفسم از س یو او ب دمیکش
چشمام را بستم . ضربان قلبم تند شده بود  یدادم و لحظات هیتک واریباز مشامم را نوازش کرد. همان جا به د زیانگ
 . عجب بودممت ودمسوخت . از خ یاش ، داشت م  یتوجه یاز دلم به خاطر ب  ییجا کیو 

دادم .  یو عتابم قرار م ریآن طور او را آماج تحق  گریزدم و از طرف د یبودنش و توجه اش بال بال م یبرا یطرف از
 ییافتاده و پاها  یبود . با سر میدرماندگ انگریاز گلوم خارج شد که ب  یآه

 : گوشم پچ پچ کرد  ریوارد کالس شدم و کنار ارغوان نشستم . صداش ز ناتوان

 . سگرمه هاش تو هم بود و رفت ته کالس نشست نی! ا نیباز با هم کنتاکت داشت ــ

تلخ به لبام آمد .چه خوب وصف حالم را گفته بود .  یاش لبخند  هیتو! از تشب یهم که دست از پا درازتر اومد تو
 : آهسته لب زدم

 . نه اتفاقا اصال آدمم حساب نکرد ــ

سر تکان  یلیاز دستش . دلم عزادار شد و با نا م  یراحت ش گهیتو برجک اش ؛ د ید زدب گهیدفعه د نیفکر کنم ا ــ
 : دادم

. بعد از  امدیاستاد پاسخ نداد و اصال صداش هم در ن  یاز سوال ها  کی چیآن روز به ه  یرعلیبه گمونم . ام ــ
 ادیحالتش برام زجرناک تر از ص نیدلم به خودم اعتراف کردم که ا یکالس هم اول از همه از کالس رفت . تو  انیپا

 . پر خون رهسپار شرکت شدم یبودنش بود . با دل
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**** 

 شهیمثل هم یمشغول کار شدم . حت شهیحوصله تر از هم ینشستم . کماکان چهره ام در هم بود و ب زمیم پشت
 که  ینگرفتم و او زود به آبدارخانه رفته بود . پرونده ا لیرا تحو یبابا ول

 یپوسته ى جد یکردم امروز تو  یداشت ، برداشتم و به سمت اتاقش رفتم . خدا خدا م یبهادر یه امضاب ازین
کرد .   یدود م گاریبود و طبق عادتش س ستادهیاش باشد و سر به سرم نگذارد . وارد اتاق که شدم کنار پنجره ا

شاند . با چند قدم بلند خودش را بهم زد، که لرز به تنم ن یچشماش برق دنمیبرگشت و با د دیدر را که شن یصدا
 : پهناور گفت یرساند و با لبخند

بود .  یمورد بهادر یتوجه ى ب نی؟ تنها کمبود حال امروزم هم یبه به سالم خانم تنها ، امروز چرا انقدر دمغ ــ
 : گرفته گفتم  ییگرفتم و با صدا  شیپرونده را به سو

خودم را  یسرش را جلو آورد که باعث شد کم یپرونده . پوشه را ازم گرفت و کم لیتکم یبرا نیلطفا امضا بزن ــ
 عقب بکشم و با

 : گفت  یهوس آلودش بنگرم . با لحن مشمئز کننده ا یبه چشما تعجب

 ! دمیرس یدونستم تا به حسابش م یو ناراحت کنه ؟ کاش م شونیپر ینطوریرو ا بایصورت ز نیتونسته ا یک  ــ

 . کرد  لیبهم وارد کرد ، که حال بد آن روزم را تکم یشوک بد مشیلطف و عالقه ى مستق اظهار

 یجا یعل  ریگوشش بزنم . اگر ام  یتوانستم تو یبودم که نم چارهیو زبانم الکن شده بود . چقدر ب دیلرز یم دستام
 یخوا یم یزد : تا ک بیکردم . وجدانم بهم نه  یکار ا م  نیشک ا یاو بود ، ب

حاال بزن  نی؟ پول ؟مگه کار قحطه ؟ هم ی؟ واسه خاطر چ یزیر یپاش م ریغرورت رو ز  ینورا ؟ تا ک یکن  تحملش
 !برو نجایتو گوشش و از ا

 : یاز سر بغض و درماندگ  یادی؛ فر دیکش  ادیبالفاصله بر سر وجدانم فر خودم

رو ؟کجا بگردم دنبال کار؟ اصال کو کار ؟  یشبانه مامان گل یسرفه ها ینیب یرو؟ نم مونیوضع زندگ ینیب ینم ــ
 یرو ببرم دکتر ؟ نم یمامان گل گهیچند روز د دیبا یدون یاومد ؟ نم  رمیکار گ  نیچقدر سگ دو زدم تا ا یدیند

دارم  ازیکار ن  نی، بذار کارمو بکنم ! من به ا تسر جا نی! پس ساکت بش یدون یداروهاش چقدر گرونه ؟ م یدون
 ! می؛ واسه خاطر مامان گل

 به عقب برداشتم و یبدم آمد . قدم میچارگیزبون و ب یبه گلوم چنگ زد و از خودم برا بغض

 . پرونده امضا زد ریچندش ناک زد و ز یرا از آن نگاه مشتاق و گناه آلود گرفتم . لبخند نگام

م فاصله داد و وادارم کرد بهش نگاه کنم . صورتش از از   یاش ، کم  رمیکه خواستم بگ  نیرا به طرفم گرفت ، هم آن
 : زد یبرق م یروزیلبخند پ

 ! کنم  یدم برات حلش م یبهم بگو ، قول م یدار ی.مشکل نمیدوسندارم کارمندم رو ناراحت بب ــ
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به نهفته بود .  یسخاوتمندانه چه انتظارات شنهادیپ نیدانست پشت ا یحبس کردم . خدا م نهیس یرا تو نفسم
 : زحمت گفتم

و با عجله در اتاق را  دمی! پرونده را از دستش کش سییجناب ر امیکه خودم از عهده اش بر ن  ستین یمشکل ــ
 : دمیخنده اش را شن یگشودم . صدا

خورد . تمام تنم به  انهیبار نگاش و حرفاش تاز ری! همه ى وجودم ز یسرتق یقهرمان کوچولو هیدونم تو  یم ــ
 میصندل یخفه کردنم را داشت . دستم را به گلوم بردم و فشارش دادم . رو الیزهر آلود نشست و بغض خ یدرد

 دنمیکه قصد در  یبود تنها واکنش من ، نورا تنها ! در برابر گرگ نیوار مشغول کارم شدم و ا کینشستم و اتومات
 ***** . ام  یمش مامان گلآرا  یآشکار؛ فقط برا  ینیعقب نش  نیبودم از ا ریرا داشت و من ناگز

 یشد . از طرف یبدتر م یزهر بر من گذشت . روز به روز حال مامان گل یبعد به تلخ یروزها

شده بود و  دیباالخره از شکارم نا ام یرعلیام  ایبرد . گو یم لیرا تحل می، تمام قوا یرعلیمحض ام ییاعتنا  یب هم
شدم و به سمت دانشکده رفتم . باز  ادهیاز اتوبوس پ  شهیگرفتنم قصد جانم کرده بود . خسته تر از هم  دهیبا ناد

اواخر خرداد به شدت گرم و خشک بود و آفتاب با   ىنواخت . هوا یبتهوون م یروز دوشنبه بود و دلم سمفون
 و دمیکش  هیآلوده را به ر  ی. هوا دیتاب یقدرت م

نگاه  یتوقف کرد . سرم باال آمد و نگام تو ابانیکنار خ  ایرنگ ارش اهیس نیهم زمان ماشگذشتم .   ابانیعرض خ  از
 : شد . ارغوان زودتر از او خودش را بهم رسانده بود ادهیرا گشود و پ نیحل شد . در ماش ایمشتاق ارش

 : به لبام آمد و دستش را فشردم هیعار  یسالم دوستم . لبخند ــ

 ؟ یسالم ارغوان ، چطور ــ

 : جلب کرد شیتوجهم را به سو ایسالم ارش یصدا

 سالم نورا خانم ، حالتون چطوره ؟ ــ

 ؟ نی، ممنون شما خوب ایسالم آقا ارش ــ

 : ! از لحن شوخش لبخند به لب آوردم و گفتم ستمیمداوم شما بد ن یها یاز احوالپرس  ــ

 نظرم گرفت ریجنباند و به دقت ز یشلوغ پلوغ شده . سر یلیخ میحالتون هستم از ارغوان ، واقعا زندگ ییایجو ــ

: 

دلم  یزدم و تو ی. پورخند نینبر ادیخودتون رو از  یشلوغ پلوغ نیتو ا دوارمی. ام نیرس یخسته به نظر م یلیخ ــ
 : گفتم

اجازه دادم با حرفاش روحم رو فرسوده کنه و در   یکه بهادر  یتبردم ، درست از وق ادیوقته که خودم رو از  یلیخ ــ
 : گفت  یشائبه ا یماند و بعد با محبت ب رهیبهم خ یبا نگاه نوازشگر ایجوابش فقط سکوت کردم . ارش
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گذره. نگام از چشماش به پشت سرش   یسخت م یریرو سخت بگ یمراقب خودت باش دختر، زندگ شتریب ــ
 یو برنده ا زیبا نگاه ت یرعلیدرست پشت سر او پارک کرد و ام یرعلیرنگ ام دیسف یایپرش نیشد . ماش دهیکش

 نیمن ثابت نگه داشته بود، از ماش یکه رو

به عقب برگشت .  ایخوردم و ارش ی؛ آنقدر محکم که ناخداگاه تکان سخت دیشد و درش را محکم بهم کوب ادهیپ
 به ایبا لبخند بهمان سالم کرد .ارش یرعلیشد و بر عکس ام ادهیپ گریاز طرف د  یمان

 : باهاش دست داد و گفت ییآشنا  رسم

بود ، دستش  یرعلیام  عتیکه درست برعکس طب  یشگیبا همان متانت هم ی! مانداریجان مشتاق د یسالم مان ــ
 : را فشرد و گفت

 . میکم سعادت بود  ا،یممنون جناب ارش ــ

که بند دلم را پاره کرد، بدون توجه به ما از کنارمان عبور   یا  رهیبا نگاه خ یرعلیرد و بدل شد و ام نشانیب یلبخند
 ریام  یادبانه   یدر سدد رفع و رجوع رفتار ب یکرد . مان  یبه حال یرا حال چارهیعطرش دوباره من ِ عاشق ب  یکرد و بو

 : برآمد و گفت یعل

با  ای. ارش میکن  یرفع زحمت م می. با اجازه تون ما عجله دار ستیحالش رو فرم ن ادیامروز ز  یرعلیشرمنده ، ام ــ
 : و گفت ستیکه حاال ازمان دور شده بود ، نگر  یرعلیکنجکاو به ام  ینگاه

 . دارتونیخوشحال شدم از د نییبفرما نیدار اریاخت  ــ

ا به خود آورد و بهش چشم مر  ایارش  یرفت . صدا یرعلیتکان داد و با سرعت دنبال ام یما به احترام سر یبرا یمان
 : دوختم

 داره ؟ یتون مشکل یهمکالس نیا  ــ

 : گفتم  یظاهر یخونسرد با

 : متفکر گفت یکرد و با لحن  یچطور مگه ؟ پوف ــ

که بخواد   دمشیند ییدو بار جا نیکنم جز هم  یفکر م یهر چ یداره ! ول یکنم با من پدر کشتگ  یاحساس م  ــ
توزانه بود . من الل شدم و در سکوت فقط نگاش کردم .  نهیک  یلیداشته باشه ! نگاش خ یباهام از قبل دشمن

 : ارغوان باالخره به حرف آمد و گفت

خواد بشناسه که باهات مشکلم  یداداش ؛ وگرنه تو رو از کجا م نهی، اخالقش هم هیجور نیاوقات هم  شتریب ــ
 نشیموضوع بود، به سمت ماش نیا  ریکه ذهنش کامل درگ  یحالباال انداخت و در  یشانه ا ایداشته باشه ! ارش

 : و گفت رفت

 . میو به سمت دانشکده رفت میکرد  ی. از او خداحافظ نیرم دخترا ، مراقب خودتون باش یمن م ــ

 : دیبازوم برد و پرس ریدست ز ارغوان



 

 
297 

 : حوصله گفتم ی؟ ب ارهی یدر م یباز یعقده ا  نهیب یرو م ایچشه ؟ به نظرت چرا تا ارش اروی نیا  ــ

 : گفت  یپر معن ینگام کرد و با لحن یور کیدارم ؟  بیدونم دختر؟ مگه علم غ یمن چه م ــ

 ! ی، زده جاده خاک دهیرو به حرف زدن د ایگم نکنه واسه خاطر توئه ؟ هر وقت تو و ارش  یم ــ

 ! شده التیخ یب هیکه مدت  نیا  یول

 : هدف به اطراف کردم و گفتم یب یو نگاه ستادمیروش ا روبه

 میخواد که بدونم ! االن در حال حاضر اونقدر تو زندگ یدونم ارغوان ، دلمم نم ینم یچیه ــمن

 شتریو ب یحرفش رو نزن گهیکنم د  ی! ازت خواهش م نشهیتر تیبرام کم اهم یرعلیرفتار ام زیدارم که آنال یگرفتار
 یدوستم، باشه ؟ به ناگاه رنگ نگاش عوض شد و دستم را گرفت و بالحن دلواپس یذهنم رو مشوش نکن نیاز ا

 : گفت

 . یحوصله ا یهست که ب یچند روز هی ؟یشده نورا ؟ چرا اصال امروز انقدر آشفته ا یچ ــ

 : کرد، زمزمه کردم  یکه داشت با گلوم مبارزه م  یو با بغض سمج دمیخوبه ؟ نگام را ازش دزد مامانت

دارم ارغوان  یزنه . حس بد یوقت دکترشه . نگرانم ، دلواپسم ف دلم شورش رو م گهی. دو روز د ستیوب نخ ــ
 . کنه  یاتفاق بدم ؛ استرس و اضطراب داره داغونم م  هی. همش منتظر 

عنوان   چیکشه . االن به ه  یم یداره روحم رو تو اون شرکت لعنت شتریروز به روز ب یبهادر کهیمرت نیهم ا یطرف از
 . کنن  یُحناق شدن و پس گلوم رو گرفتن، دارن خفه ام م نای. ا رونیتونم از اونجا بزنم ب ینم

 . خواستند یم زیگر  یبرا یو راه دندیکوب  یتب دارم به پشت پلک هام م یو اشک ها دیلرز یم صدام

هوا  یداشتم . وقت شکستنم نبود. ارغوان ب شیدر پ ینبود . هنوز راه طول و دراز ختنیهنوز وقت اشک ر یول
 : بغلم کرد و مرا به خودش فشرد. با بغض گفت

 فیرو به آدم بگو تا انقدر با اراج نایمن قربون اون دلت برم که همش پره از رازه ؛ زودتر ا یاله  ــ

شکست . خودم  یم شک قفل پلک هام یماندم ، ب یآغوش پر محبتش م  یتو شتریب قهیدق کینکنم . اگر  تتیاذ
 : و گفتم دمیکش  رونیرا از بغلش ب

 . همه ابراز احساسات نبود نیبه ا ازین گهیخوبه حاال تو هم، د ــ

 : و نگاش را ازم گرفت و به راه افتاد، من هم دنبالش دیرا فهم نیکردم . ارغوان ا  ینگاه کردن بهش حزر م از

اش   هیآلوده واسه ر  یتا مامانت راحت برسه . هوا رمیگ  یمامان رو م نی. ماش امی یدکتر منم باهاتون م یر یم ــ
 : دلم ، خنده ام گرفت و گفتم ضیو احساسات ضد و نق ریواگ ریخطرناکه . نه نگو بهم باشه ؟ در آن هاگ

 : گفت  ینیبازوم انداخت و با لبخند دلنش ریباشه دستت ام درد نکنه خواهر . دوباره دست ز ــ

 ! یسوال جواب و دردسر قبول کرد یچه عجب ب ــ
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 : بهش انداختم و گفتم ینگاه مین

 : را باز کرد و گفت یزد و در ورود ی؟ بهم چشم غره ا رمیحرفم رو پس بگ یعنیاالن ؟   یهست یناراض ــ

م را فشرد لبان خندانم گره ابروهاش باز شد و بازو دنی. با د دمیى درهمش خند افهیجنبه خانم ! به ق یب رینخ ــ
 : گفت  یو با لبخند مهربان

شد حرف زدن با ارغوان باعث  یدعوت شد. باورم نم بیعج  یبه آرامش کبارهیبخند دوستم، خدا بزرگه ! دلم به  ــ
 . نگه داشته بود ی. فاطمه برامان صندل میخاطر قدم زنان به کالس رفت بیآرامش باشد . با ط  نیا  یو بان

 بچه ها نیتوجه ب یخونسرد و ب یاما با ظاهر  نم،یرا بب یرعلیدلم در تک و تا بود تا ام نکهیا  با

 سیتدر انی. در م میشمس به کالس آمد و رسما ساکت شد م،یبود یو همان لحظه که ما سرگرم احوالپرس نشستم
 . پاسخگو شد یرعلیروح نواز ام یکه چند بار صدا  دیپرس یازمان سوال م  یگاه

گذشته   یها نشسته بود .همان طور که ترم ها یصندل فیرد نیآمد . به نظرم در آخر  یم یز فاصله دورا  صداش
ازم دست شسته است و حاال   یرعلیکه ام  دمیباور رس نیدر خودم فرو رفتم و به ا شیاز پ  شتریعادت داشت ؛ ب

 : بلند شدم و با عجله گفتم جامدهد . بعد از اتمام کالس از  ینم تیبه عنوان شکارش هم بهم اهم یحت

 . نمتونیب یم ی، سر کالس بعد ییرم دستشو یبچه ها من م ــ

 یتا نم ایرا گرفته بود و گو بانمیگر  ی. بغض بد دمیپر رونیبدهم ،از کالس ب ییبهشان اجازه پاسخگو نکهیا  بدون
 یلی. چند س دمیرتم آب سرد پاشبار به صو نیماندم و چند ییدر دستشو یکوتاه آمدن نداشت . مدت  الیخ دیبار

بود ؟  یات عاشق شدنت چ  یآشفته بازار زندگ  نیتو ا وانهیبه صورتم نواختم و وجدانم به مددم آمد، که دختر د
و مسخره  ای. به خودت ب یش یباهاش خاکستر م یو حاال خودتم دار یتا پسر مردم رو بسوزون یانقدر جلز و ولز کرد

 . رو تموم کن یباز

 یخوب م یرعلیلبخند گوشه ى لبان ام دنیبار موفق نشد حال دلم را خوب کند . حال دلم فقط با د نیا  وجدانم
 آمدم ،  رونیکه ب  ییکرد . از دستشو  یم غیبود ازم در یشد ، که مدت

بود راه  ی. به هر جان کندن ختیر نییپا یُکپ کردم و دلم ُهر  یلحظه ا یبود . برا ستادهیآنجا ا  رتمیکمال ح  در
 : دمیافتادم واز کنارش در شدم ، که صداش را شن

 ؟ اهیدوساعت اون تو چشم س یکرد  یکار م  یچ ــ

 یکرد و شاد  خودیکلمه ، مرا از خود ب  نیصداش ، مخاطب بودن اش و گفتن دوباره ى ا دنیشن

 :اجازه از گلوم خارج شد  یو صدام ب دیاجازه به سمتش چرخ  یکرد . سرم ب  دایبه دلم راه پ یمیعظ

آرام بود .   یهم نداشت . او هم لبخند نداشت ول یباشه ! لحنم تند نبود، اما نرمش حیبه توض ازیکنم ن  یفکر نم ــ
 یشد و چنگ کیبهم نزد یکرد . قدم  ینبود . با آرامش بهم نگاه م یچشماش ، خبر یاز آن خشم خانمان برانداز تو

 : کرد و کالفه بهم چشم دوخت  رییبه موهاش زد . حالتش تغ
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ثمر تو   یهمه روز ب نیحاال که به گفته تو ا یتونم ازت دست بکشم ! حت ی؟ نم اهیکنم چشم س  کاریباهات چ ــ
 یم یازت چ  یبا من چرا انقدر برات سخته ؟ فکر کرد یشه ! دوست یعمرم رقم خورده ! تا شکارت نکنم دلم آروم نم

 به نرمش با من ؟ یش ینم یو راض یل جلوم گارد گرفتاز همون او   ینجوریخوام که ا

 : براقش سر خورد و گفتم ینگاه خاکستر یتابش دلم را لرزاند . نگام رو یب لحن

حله  زیهمه چ گهید یبفهم نوی. اصال وقتش رو ندارم . ا ستمین یجور دوست چی، فقط باور کن من اهل ه یچیه ــ
 : گفت  یشد و با لحن متهم کننده ا باشیصورت ز همانیم ی. اخم

 ؟ یچ القیپس شمس و اون پسره ى د ــ

گشود باز جرقه خشم درش   یبست و وقت یلحظه ا یچشماش را برا ست؟یکه ن  ایارش  القیمنظورت از پسره ى د ــ
 : آشکار گفت  یزد . با حرص یم یرگیبه ت یزده شده بود و آن خاکستر

 یلحظات یبرا ؟یخوام بدونم چطور وقت خوش و بش با اون رو دار یشد! م نیوهت ایکه به جناب ارش  دیببخش ــ
کردم   یجا بهش اعتراف م نیخودم بود، که اگر بود؛ هم یکاش فقط برا  ینگاش کردم . به جوش و خروشش که ا

 : و گفتم دمیکش  یقی. نفس عم ستین زیجنگ و ست نیبه ا ازیهمه ى وجودم مال خودش است و ن

دونم تو از  یشه . نم یزده نم نمونیب یا  گهیمتداول حرف د یها یبرادر دوستمه و جز سالم و احوالپرس ایارش  ــ
 کس ندارم ؛ نه فقط  چیه یگم وقت ندارم ،برا  یاگه م  ؟یزن یحرف م یدار یچ

با هم ارتباط  یمعمول یمثل دو تا همکالس میو بتون یباش دهیبه جواب سوالت رس دوارمی. ام یخاص شخص
 . میریگب

ام و اصرار به قانع   ستادهیدانستم چرا آنجا ا یگفت هنوز قانع نشده است . نم  یم نیهنوز پا برجا بود و ا اخمش
 دانستم حاال که باز باهام سر صحبت را باز کرده بود ، یکردنش دارم . فقط م

 : کردن مانند مردن است . به حرف آمد و گفت  یبدون او زندگ دمیفهم

 ؟ یپس شمس چ ــ

 : آرامش بخش جواب دادم  یلحن با

 . آموزم  یکنم و ازش علم م  یکار م  قیتحق هی یکه دارم باهاش رو  یاستاد  ــ

دم ! کالفه  یم حیرو برات توض زایچ نیشه دارم ا یداره . واقعا باورم نم یدر کنار شمس برام منفعت درس بودن
 : را محکم در دست فشردم و گفتم فمیدلم ، بند ک لیانداختم و بر خالف م  یبه اطراف نگاه

 : کشدار به حرف آمد  یکرد . بعد از لحظات  یشد . هنوز داشت موشکافانه براندازم م ریبرم ، کالسم د دیمن با ــ

من مشتاقم که تا  ی، ول مهیزندگ یکار تو  نیکنم شکار تو سخت تر  یهنوز مصرم که شکارت کنم و اعتراف م ــ
 . آخرش برم

 ؟ ینداشته باشه چ یاگه آخر  ــ
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 یباالخره ک نمیخوام با تو به اون آخر برسم و بب یآخر داره غزال ! من م  هیشه و  یجا تموم م هی زیداره ، همه چ ــ
 ! شه یجدال م نیبرنده ى ا

شد . درمانده  یو رو م ریام خارج شد و نگام به چشماش دوخته شد . قلبم با نگاه کردن به چشماش ز  نهیاز س  یآه
 : گفتم

 . حاصله یب یبدون که تالش یادامه بده ، ول  یکش  ی. تا هر جا که م یخوا یباشه هر طور که خودت م ــ

 : گذاشت  بشیج یرا تو دستش

گرفته بود باز باهام   میکه تصم  نیباال انداختم و از کنارش رد شدم . هم یبه خودم مربوطه ! شانه ا گهیاونش د  ــ
 . شد یهم سر آخر او برنده م دیدانست ، شا یچه م یبود . بگذار تالشش را بکند ، کس یبرام کاف حرف بزند،

***** 

 . میشنبه به دنبالمان آمد . با هم به مطب دکتر رفت 5به قولش عمل کرد و عصر روز  ارغوان

عکس   یمامان گل یدوباره برا شاتیتوجه به تمام عکس ها و آزما یبود ، ب هیاز فوق تخصصان ر  یکیکه   ریپ دکتر
مجهز خودش انجام شود ، تا  مارستانیدر ب شاتیهمه ى آزما دیشد با یو تست ورزش نوشت و مدع شیو آزما

را  شاتی، تا آزما میرفت مارستانیاتاق ب  آناتاق به    نیبدهد . تا شب به همراه ارغوان از ا یدرست صیبتواند تشخ
. ساعت از ده شب گذشته بود که باالخره جواب عکسها و میزده بود را انجام ده شیپا یکه دکتر مهر اورژانس

 کرد و از ارغوان بخاطر  یم هیمدام گال ی. مامان گل میتست ورزش هم آمد و دوباره به سمت مطب رهسپار شد

ندارد و از بودن با  یگریکار د  چیگفت که ه  یگشاده بهش م  ییکرد . ارغوان هم با رو  یم یاش عذر خواه  یمعطل
 زدم . تمام یدهشت زا دست و پا م یما خوشحال است .من اما در سکوت

، چه برسد  دیجد یگرفتن داروها  یدر بساط نداشتم برا یگرفته بودم ، رفته بود و حاال آه  شیکه دو روز پ  حقوقم
 دیجوش یو سرکه م ریماه که فقط دو روزش گذشته بود . دلم مثل س نیا  یخرج

 . در هم گره خورده بود اریاخت  یاخم هام ب  و

 نییباال پا نهیام در س  چارهیو ارغوان خواست که اتاق را ترک کنند . دل ب یاز مامان گل  شاتیآزما  دنیبعد از د دکتر
 : دمیپرس یصبر یو از شدت استرس کف دست هام عرق کرده بود . با ب دیپر یم

 دکتر ؟ هیچ صتونیتشخ ــ

 : حالت ممکن گفت نیتفاوت تر یبهم کرد و با ب یاجمال  ینگاه

 بیآس  نیتونه ا یهم نم یعمل بشه ؛ البته جراح  دیشک با یرفته و ب نیى مادرتون به کل از ب هیقسمت از ر هی ــ
 هیر وندیبراش کار کنه . عاقبت کار مادر شما پ هیر نیا  گهیسال د کیبتونه  یبا جراح دیرو جبران کنه . شا یدگید

شه به اون  ی، نم میدار هیر وندیپ یبرا یطوالن یو صف دیزمان خر یشه کم یم یجراح هیست ؛ اما چون فعال با 
و  نیاقدام کن  یجراح یبرا دیبا ندهیدو ماه آ یکی. حداقل تا  سمینو یم دیجد یدارو یسر کیبود. فعال  دواریام

 . تونم بدم یمادرتون نم یبهبود یبرا ینیتضم چیگرنه ه
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پرتابم کرد. لحن دکتر و حرف هاش  نییاز ساختمان ده طبقه به پا  یکی. انگار  ستادیقلبم از حرکت ا یلحظه ا یراب
 دمیمشوش پرس یرفته و خاطر لیتحل ییجانم نشست . با صدا یبا تمام وسعتش تو یدیدلم را چنگ زد و نا ام

: 

 : کرد  میچشم تنظ یرا رو نکشیتکان داد و ع یوضعش انقدر خرابه ؟ سر یعنی ــ

 ممنوعه دایاک  یسندگی. کار کردن تو کارخونه ى ر نیبراش بکن یفکر اساس هی دیبله خانم ، با ــ

بشه براشون ممنوعه . او نسخه را  هیر کیکه باعث تحر  یزیعطر و ادکلن و هر چ  نده،یگونه دود و مواد شو  هر
 ینیدلم سنگ یهم رو یخطرناک مامان گل تیوضع یپول یکردم . حاال عالوه بر درد ب  هینوشت و من در دل خون گر

نسخه ى بلند باال درون دستم بود و نامه ى  کی مرفت رونیآمد. از اتاق که ب  یکه نفسم باال نم  یکرد ؛ به طور  یم
ى وا رفته ام نگاش  افهیق دنیآمد . با د  میبلند شد و به سو یصندل ی. ارغوان از رو مارستانیدر ب یبستر یدکتر برا

 : گرفت و آهسته لب زد  یرنگ دلواپس

 شد ؟ یچ ــ

 .زده بود هیتک واریرفتم . سرش را به د یفعال نپرسد و به سمت مامان گل یزیتکان دادم که چ یسر

 از رمق افتاده بود .صورت پر  یروز خسته کننده و طوالن کیچشماش بسته بود . بعد از  و

مدت گولمان زده بود و حاال که  نیمن ، تمام ا ینشسته بود . مامان گل شیشده بود و درد رو رهیت چروکش
 آمد ؟ درمانده و مستاصل به ارغوان  یاز دستم بر م  یدانستم ، چه کار یرا م قتیحق

 : ردیو دستم را بگ ندیاو را واداشت کنارم بنش  بمیکردم . نگاه غر  نگاه

 !دختر یاال آوردشده نورا ؟ جونم رو ب یچ ــ

مترو ببر و خودت برو خونه . تا خواست مخالفت کند ،  ستگاهیما رو تا ا رهید گهیگم . د  یاالن نه، بعد برات م  ــ
 : گفتم  یبه تند

 نویا  تیاالن ظرف  گهیگذره ، د  یم 12ساعت از یو برگرد ینکن ! تا مارو برسون یلجباز ــ

 ! که دلواپس تو هم بشم  ندارم

 را یرا برداشت و از جا بر خاست . مامان گل شاتیآزما  یى حاو سهیک  یلیشد و با نام ساکت

 : کردم  داریب

 : خمار بهم نگاه کرد یپلک هاش را وا کرد و با چشمان یفدات شم . ال میشو بر داریدلم ب زی، عز یمامان گل ــ

. احتماال از  دینپرس یزیکلمه حرف نزد و چ  کی. کمکش کردم تا از جاش بلند شد .  میبر دیپاشو خانمم ، با ــ
 صورت

ذهنم دو دو  یرا حدس زده بود و او هم مثل من در دل هول و وال گرفته بود . مدام تو زیو ناراحتم همه چ دمغ
 .بود شیدر پ یکردم که چگونه پول دارو ها و بعد هم عمل را جور کنم و تا آخر برج راه دراز  یتا چهار تا م
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 : گشود و با استرس گفت  مانیدر را برا یبا نگران مایشب بود . ن مهی، ن میدیخانه که رس به

 : بهش کردم و گفتم ینگاه می؟ مردم و زنده شدم ! ن یچرا تلفنت خاموشه آبج ــ

 . رو ببر تو اتاقش بخوابه ؛ از جون افتاده یمامان گل ایب مای، شارژش تموم شده حتما . ن دیببخش ــ

سکوت ،  یمدت طوالن نیدستش را در هوا تکان داد و بعد از ا یبخوره . مامان گل ارمیبراش ب یزیچ هیبرم  من
 : فقط گفت

 ! خوام بخوابم یخورم ، م ینم یچیه ــ

او را با خود به داخل خانه برد و من همان جا کنار حوض کوچک   مایخلع سالحم کرد . ن یمحکم مامان گل لحن
گوناگون   شاتیدرون دستم افتاد و عکس ها و آزما ی هینشستم . کس نیزم ی، زانوهام تا شد و رو واریگوشه ى د

ماه به شدت گرم و دم کرده بود. از  ریدوم ت یولو شد. هوا نیزم یداده بودم، رو شیکه تمام دارو ندارمان را پا
 خاطر و شانی.پر دیلغز یى پشتم عرق م رهیت

 دهیستاره هم د کی یزدم و نگام به آسمان افتاد . هوا انقدر آلوده بود که حت هیتک واریبه د مکدر

 انیبرام به پا اینداشتم مقنعه ام را از سر بکشم . انگار دن یرمق یزانوهام گذاشتم ، حت یشد . دستام را رو ینم
 :دمیدر دل نال یگریبود . درمانده تر از هر وقت د ایجا برام آخر دن نیبود . هم دهیرس

من دختر بچه ى نازپرورده ى تو، تاب  ی؟ باخودت نگفت ی! چرا تنهامون گذاشت یکاش االن تو بود  یبابا جونم ا ــ
 شونه ها و دلم رو ندارم ؟ بابا دارم یو درد رو تیهمه مسئول نیو توان ا

 ارمی ی. دارم کم م ینورا رو با خودت برد زیهمه چ ی. تو که رفت زمیتونم براش اشک بر ینم یترکم . حت یغصه م  از
 کس و کار با  یکنم ، بهم بگو حاال من تنها و ب  کاریبابا جون ! چ

آمد و با عجله خودش را بهم رساند   رونیاز خانه ب  مایکنم ؟ ن  کاریرام قد علم کردن چ یکه جلو  یهمه مشکالت نیا
 مهینگران و سراس ینشست و با نگاه نیزم یروبه روم رو مایام خارج شد . ن  هیاز ر  یقیام سوخت و آه عم  نهی. س

 : گفت

 یبهش م دی! بارمیم یم یگفت ؟ دارم از نگران  ی؟ تو رو خدا بهم بگو دکتر چ ینشست نجایشده نورا ؟ چرا ا یچ ــ
که انگار از ته   ییبه دوش بکشم. با صدا ییبار را به تنها نیبود و من هم قادر نبودم ا مایحق ن نی؟ ا دیگفتم، نبا

 : آمد گفتم  یچاه م

زمان  یشه؛ فقط چند وقت یحتما عمل بشه . با عمل هم کامل خوب نم دی! با مایخرابه ن یلیخ یوضع مامان گل ــ
لحظه  مایعمرش رو کرده! چشمان ن  گهید یى مامان گل هیبشه . ر دایبراش پ یوندیى پ هیر هیبراش تا  میخر یم

 : و گفت فتکرده اش گر   خی یدستا انی. دستم را م شد یبه لحظه آشفته تر م

 یتا مامان گل میکن  یم میکه بتون  ی! هر کار میکن  یم دایپ هی! براش ر میکن  یانقدر؟ خب عملش م  یدیچرا نا ام ــ
قرارش نشست و  ینگاه ب یمونه؟ نگام تو یمن م یبرا یک  گهید یتو اگه وا بد ا،یبرامون بمونه ! نورا به خودت ب

 : به لب زدم یپوزخند
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 . ستین بمیقرون هم ته ج هی گهیرفت ! د نایکه داشتم واسه ا  ی؟! تمام پول مایبا کدوم پول ن ــ

نتونستم نسخه  یجورش کنم ؟ حت دی؟ از کجا ؟ فقط بهم بگو از کجا با یکار کنه . چطور  دینبا گهیهم د یگل  مامان
 ! چمیى امروزش رو بپ

حرکت بغلم  کیو با  دیو خودش را جلو کش اوردیطاقت ن مامیقدر سوزناک و بغض آلود بود که داداش نآن  لحنم
بابا  یتو آغوشش جا کردم . بغلش بو شتریاول تابستان، لرز به تنم نشست . خودم را ب  دیشد یکرد . در آن گرما

 : گوشم گفت  ریزده بود ، ز اریبهش ش محبتکه   ییداد . با آرامش پشتم را نوازش کرد و با صدا یجانم را م

 کنه . پشت به پشت  ینباش از درگاهش ؛ خودش کمکمون م دیجونم ، نا ام یخدا بزرگه آبج ــ

 یبه جا ای. ب میبش نیتر از ا میتیما دو تا  ادی یدونم که خدا دلش نم ی. م میگذر  یمرحله م نیو از ا مید یم هم
حرفاست  نیتر از ا یقو یلیمن خ ینورا ی. آبج میریدرست بگ میتصم هیهم و  یرو میزیفکرامون رو بر یغصه خورد

 ؟ کنم  یتونه اونو بشکنه . من درست فکر نم یمشکالت نم نی. ا

آرام   یفقط کم ،یاش دست به دست هم داد تا دلم را کم  دوارکنندهیام  یمهربانش ، آغوش امنش و حرفا یصدا
 : داده بودم گفتم هیکند . سرم را تکان دادم و همان طور که بهش تک

 هست . خدا هم حتما یمامان گل ،ی! تو کنارم میکن  ی! با هم درستش م یکن  یدرست فکر م ــ

به خودش فشار داد . انگار که جفتمان به  شتریو مرا ب دیسرم را بوس یرو مایشه که نباشه ؟! ن ی! مگه م هست
 آرامش قبل  نیا

 رنگ آرامش گریشب که صبح شود ، د نیا  میدانست ی. انگار که جفتمان م میداشت ازیطوفان ن از

 . میکرد  یم رهیذخ یانرژ  میو داشت دید مینخواه را

**** 

 : کرد و زود دستم را گرفت  یچند قدم مانده را ط دنمی. با د دیکش  یدم در دانشکده انتظارم را م ارغوان

 : تکان دادم و بند کوله ام را محکم در دست فشردم یسر ؟یسالم دوستم خوب ــ

اش را بهم   یپهن عسل یابروها  ی. اخم یکمک حال بود  یلیواقعا ممنونم ازت ، خ شبیخوبم ارغوان ؛ بابت د ــ
 : داد و گفت وندیپ

 ی. بهش لبخند زدم . سر تا پا طوس یدونه چقدر خوشحالم که باالخره منو به دلت راه داد یحرفشم نزن ! خدا م ــ
 . سرش گذاشته بود یاش را رو  یآفتاب  نکیبود و ع دهیپوش

 : میو با هم به راه افتاد دی. دستم را کش دیرس یبه نظر م یلباسش طوس ریتحت تاث چشماش

هدف به  یب و نگام دمی؟ آه کش یو ناراحت بود شونیگفت که تو اون طور پر  یدکتر چ یگ  ینورا باالخره م ــ
 : دیپر رونی. صدام از گلوم دردآلود ب دیاطراف چرخ
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و با  ستادیداره! ارغوان ا وندیبه پ ازیعمل بشه و بدتر از اون ن  دیارغوان ، حالش بده ؛ با  ستیاوضاع خوب ن  ــ
 : چشمام نگاه کرد یوحشت تو

 داده ؟ صیراسته ؟ دکتره درست تشخ یعنیمن !  یخدا ــ

 : فرود آوردم و گفتم سر

 . بودم تشیزیاش کرده . دو ماهه که تو نوبت و  یدر رشته ى خودشه ، شمس بهم معرف نیبهتر ــ

کند .   ینم دایدلم پ یتسال یبرا یجمله ا ای یزدم حرف یساکت شد . از صورت ناراحت و درهمش حدس م ارغوان
 : کردم و گفتم  یپوف

 : مقدمه گفت یعمل . به سرعت نگاش باال آمد و ب  یماه وقت دارم برا هیتا  ، رمیداروهاش رو بگ دیفعال با ــ

کرد .   یرو لبام بهش دهن کج یته حسابت مونده ؟ لبخند تلخ یزی، چ یخرج کرد یلیکه خ  روزی؟ د یپول دار ــ
 : خودش تا آخر داستان را گرفت و بالفاصله گفت

 تیموقع نیکنم تو ا  یتونم بهت قرض بدم . نورا خواهش م یمقدار پس انداز دارم ، م هیمن  ــ

دار  حهیدانست اما باز هم دلم به درد آمد و غرورم جر یرا م زمیکه ارغوان حاال همه چ  نی. با اارینه و نو ن حساس
زه را اجا  نیو غرور نورا تنها ا یرا قبول کنم اما سرسخت شنهادشیپ دیدانستم حق با اوست و با یدلم م یشد . تو

اگر آن شخص ارغوان بود که   یپول قبول کنم. حت یکس  زتوانستم ا یشد ؟ نم یداد . عزت نفسم چه م یبهم نم
 : ستینگر یسمج مرا م یداشت با نگاه

 :نگام کرد دیکنم . با ترد  یرو قبول م شنهادتیپ امیارغوان ، اما اگر نتونستم از پسش بر ب  ستین یاجیفعال احت ــ

 یجور وقت هاست . خودت رو بذار جا نیهم یدوست برا م،یقی؟ ما رف ستین یاجیواقعا نورا ؟ باور کنم احت ــ
تفاوت  یو ب ینیدوستت رو بب یو درماندگ صالیاست  یتونست یم یمن بود یاگه جا  نیبب ر،یبگ میمن و بعد تصم

 صورتم را سرخ یلیبا س مرع  کیشک حق داشت ، نداشت ؟ من هم حق داشتم ، نداشتم ؟  ی؟ ب یباش

 اریبس یرحم بود که باالخره بعد از چرخش ها ینرسم. روزگار چقدر ب مینقطه از زندگ نیداشته بودم، تا به ا نگه
 گلوم را فرو دادم  نیبودم ، رسانده بود . سرم را تکان دادم و به زحمت بغض سنگ زارینقطه که ازش ب نیمرا در هم

: 

 . رمیبتونم از شرکت وام بگ دیکنم . شا  یم شیکار  هیش، نگران نبا زمیباشه عز ــ

زخم دلم دست گذاشت و آن را به سوزش انداخت . رو  یارغوان درست رو  ؟یرو بنداز یبه بهادر یخوا یم ــ
آشنا ِسر شد و   یتوانست داشته باشد ؟ تمام وجودم از استرس یم یچه عواقب یمانند بهادر یانداختن به کفتار

 : ماند رهینگام به دور دست ها خ

 . شد ریکالسمون د  میبر ایندارم ! حاال ب یا  گهیچاره ى د ــ

 . میجان به سمت کالس رفت یب ییهم با قدم ها کنار
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داشتم ، به پشت  ینماز رفتند و من که عذر شرع یزور تا وقت ناهار خودم را همگام با بچه ها کردم . آنها برا به
داشتم  اجیتمام شده بود . احت می. انرژ دمیچمن ها پشت شمشادها دراز کش انیمحوطه ى دانشکده پناه بردم و م

 ییارویرو نیکه بدتر  ،یبا بهادر ییارویرو یآماده کنم برا  راخلوت تک نفره ، تا خودم  کی ی، برا ییتنها یلحظات یبرا
ى  هیبودم . سا دهیکرده بودم ، طاقباز خواب  دایکه پ  یدر تمام عمرم بود . چشمام را بسته بودم و گوشه ى دنج

 مرا یمجنون دیدرخت ب

 یآفتاب مصون نگه داشته بود . ذهنم به شدت مشوش بود و مدام صحنه ى درخواستم از بهادر  دیتابش شد از
 یزیدل انگ یصدا دنیبودم ، که با شن بانیخودم دست به گر ییایخولیداد . با احواالت مال یمغزم جوالن م یتو

 : داد ادامهتند به کارش   یمتوقف شد و بعد با ضربان ها یلحظه ا یتپش قلبم برا

 . یمان مینیبش نجایشروع شه ا یتا کالس بعد ایب ــ

رو کرد  ریدلم را ز یعل  ریام  نیخنده ى دلنش یحداقل کولر داشت ! صدا ،یتو غذاخور میرفت یخب ! م هیچه کار ــ
 : شد دهیشن کیبه شدت نزد یو بعد از فاصله ا

 . رو ندارم ی. حوصله ى شلوغ مینیبش اهویبه دور از ه نجایا  ایپسر! ب یخوب نیهوا به ا ــ

باب  چیهجمع کردم.  شتریدرست آنور شمشاد ها نشستند . اضطراب به دلم چنگ زد و خودم را ب یمکتین یرو
کند . دوست هم نداشتم به حرف هاشان گوش فرا دهم اما در آن   رمیغافلگ  تیوضع نیدر ا یرعلینبود که ام لمیم

 ضم،یدل و احساسات ضد و نق یبشودر آن بل یمان ی. صدا شیاسفناکم نه راه پس داشتم و نه راه پ  تیوضع
 :حواسم را باز به آنها داد

 ! یشلوغ پلوغ بود یعاشق جاها  شهیهم ادمهیبدت اومده ؟  یشده که تو از شلوغ یچ ــ

 : داشت یرا در پ یعل  ریته صداش اعتراض ام طنتیش

 . ! فقط گفتم االن حوصله اش رو ندارمیچرت و پرت نگو مان ــ

 : با خنده گفت یرعلی؟ ام یباشه قبول ! حاال برام بگو چرا حوصله اشو ندار ــ

 پسر؟ یریگ  یم یاهاز آب گل آلود م  یدار ــ

 ؟ ادی یآره بهم نم  ــ

 : و در جوابش گفت دیخند ی! مان دهیها ازت بع یفرصت طلب نیکه از ا  یهست زهینه تو انقدر پاستور ــ

 ! یفابم تو هست قیدونم چرا رف ی! منتها نم یگ  یراست م ــ

 ! هم دلت بخواد داداش یلیخ ــ

 ! شدم یگرما هالک نم  نیکولر و تو ا  ریرفتم ز یخواست که االن ور دلت نبودم ! م یاگه نم  ــ

 نیبرام دلنش نیحرف ها بود و ا نیشان محکم تر از ا یهاشان لبخند به لبم کشاند . دوست حرف

 : دوباره بلند شد یمان یقشنگ آمد . صدا و
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 . یتو جمع نباش ادیز یکن  یم یس بحثت شد ، سعکه با خانم تنها تو کال  یشناسمت پسر ، از وقت یمن م ــ

 دیبه گوشم رس یماند . صداش بعد از لحظات یرعلیپاسخ ام دنیتاب شن یحکم راند و دلم ب یلحظات یبرا سکوت
: 

 ! که دختره ى چموش برام آبرو نذاشت  یدیو د یخودتم بود ــ

 : دیپرس یبود. مان یصداش به شدت خواستن لحن

 یدار دمیاما دوباره د  یکنارش گذاشت  گهیفکر کردم د ،یشد الشیخ یمدت که ب هیتعجبمه! باعث  نیهم ــ
 ؟یادامه بد  یخوا یم ی؟ تا ک یواقعا خسته نشد یرعلی. ام یزن یباهاش حرف م

 دونم چرا انقدر مشتاقم که شکارش کنم ، یخودمم نم مایبشه! ن میتا هر وقت که تسل ــ

 نیخودمه و ا هیشب یلیدختره ى حاضر به جواب ، خ نیسوزونه . ا یدلم رو م شتریروز به روز ب اقیاشت  نیا  یول
صداش وهم  یتو یفتگیکردم ؟ ش  یم الیخ نطوریمن ا ایذاره ازش دست بکشم . صداش لرز داشت  یشباهت نم

 واقعا وجود ایبود، 

 : متفکر گفت یبا لحن یشد و دست هام مشت تر. مان زتری؟ گوش هام ت داشت

 نیسرسخته ، دختره اصال مال ا یلی! اون خیرعلیام  یموفق بش چوقتیکنم ه  یفکر نم ــ

به  یمسخره اصرار دار یکردم . اگه هنوز واسه اون شرطبند  یکه باهات شرطبند  مونمی. من پش ستیها ن حرف
. دلم در  ی، هم اون طفلک یرس یشو! هم خودت به آرامش م الشیخ ی. ب میریگ  یشکارش ، من شرطم رو پس م

 یفکر کنم و با صدا نیاز ا  شترینگذاشت ب یرعلیزد ؟ ام یحرف م یداشت از چه شرط ی. مان ختیفرو ر نهیس
 :گفت  یمحکم

. کم بهم  ارمیخوام اونو به زانو در ب یکه خودم م  هیاالن مدت  یچرا ، ول لی! اون اواستین یواسه خاطر شرط بند ــ
 راه مهیتونم از ن یآبروم نکرده، نم  یکس و ناکس ب  ینزده ، کم جلو شین

 . قبول کنم یغزال وحش  نیو شکست رو در مقابل ا برگردم

 یراض نیدور ؟ ا شیچند روز کنارت باشه و بعد بنداز ی؛ فقط برا یکه شکارش کرد  میری؟ گ یرعلیام  یبعدش چ ــ
که از همان روز اول داشت مثل   ینادانسته حرف دلم را زده بود . سوال ی. مان ستادیکنه ؟ قلبم از حرکت ا  یات م

 : گفت  دیپر ترد ییبا صدا یرعلیشد و بعد ام رسکوت برقرا یطوالن یلحظات یخورد . برا یخوره وجودم را م

 ! نیخواستم شکارش کنم هم شهیبه بعدش فکر نکردم . فقط هم چوقتی، ه یدونم مان ینم ــ

 : محتاط گفت یبا لحن یمان

برام  یلیدختر خ نیکوتاه اومدنات در مقابل ا  نیف ا دهیبع یلیکه ازت خ  یو گذشت اقیهمه شور و اشت نیا  ــ
 شکار ساده ست ؟ هیبه خاطر  نایواقعا همه ى ا یعنی؛  یرعلیام  بهیعج

 : دوباره به حرف آمد یادامه داشت . مان  یرعلیحبس شد . سکوت ام نهیدر س نفسم
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دخترا هم  نیباتریدر مقابل ز چوقتیشناسمت داداش ! تو ه یخوب م یلیخ یکیتو رو نشناسه من  یک  هر ــ
 رونیخانم تنها بود تو تا حاال هزار بار از خجالتش ب یجا گهید ی. هر کسیحرف نخورد ؛یومدیکوتاه ن  ینجوریا

شد . قلبم از حرکت  یخارج نم نهیس زنفسم ا گری؟ د یعاشقش شد  انایبهم بگو تو اح یعل  ریاومده بودى . ام
توانست مرا  ی، که م یرعلیپاسخ ام دنیشن یام را در مشت فشردم و همه ى وجودم گوش شد برا  نهی. س ستادیا

داد  رونینفسش را به شدت ب یرعلیبتاباند. ام کمیدر دل تار دینور ام کینجات دهد. حداقل  یبرزخ لعنت نیاز ا
 :و بعد با خنده گفت

 یافتنیکه اون برام دست ن  نهیا  یبرا یکه گفت  نایندارم ! همه ى ا یپسر ؟! من به عشق اعتقاد یشد هوونید ــ
! حاال هم پاشو  یاگه شده با گذشت و فداکار  ی؛ حت ارمیکه شده به دستش ب  یمتیخوام به هر ق یشده و من م

 یزیچ گرید یبلند شدند. مان شانیکن ! از جا  رونیب وبتیخام رو از ذهن مع االتیخ نیو ا میبه کالسمون برس میبر
بلند دراز  یتاب پشت آن شمشاد ها یکه دلشکسته و ب  یقدم هاشان ازم دور ودورتر شد . از من ینگفت و صدا

افتاد و   رونیب نهیبا تمام عظمتش از خانه ى دلم رخت بر بسته بود . نفسم به زحمت از س دیبودم و ام دهیکش
به من ، تلخ تر از زهر تمام تنم را مسموم کرد و چشمام را به  یعل  ریتلخ احساس ام تقینشست .حق شیبغض جا

 یلعنت یزندگ نیادامه ى ا  یچنگ زدن بهش نداشتم ، تا سر پا نگهم دارد . برا یبرا زیچ چیه گریسوزش انداخت. د
دانستم اما  یاعماق قلبم م  ررا د یعل  ریام  یحرف ها نکهیکرد . با ا  یمن رو م یداشت برا ی، که هر چه ناخوش

 . کرد و شکست  یمهابا ،دلم را زخم یتفاوت و خنده ى ب یاز زبان او ، با آن لحن ب  دنشیشن

***** 

بد .  یلیشد .حال دلم بد بود ، خ یم دهیکش  نیزم یبود . قدم هام رو دهیکالس که شدم شانه هام خم  وارد
 : گفت  رتیفاطمه با ح

 : دیدستم را گرفت و پرس ی! ارغوان با نگرانیر داغون؟!چرا انقد هویچت شد  ــ

 حال مامانت بد شده ؟ ــ

 : تکان دادم یرمق سر ینشستم و ب یصندل یرو

 

 ! نیاری! واسه من حرف در ن افتادهین یدینه اتفاق جد ــ

 :به دقت صورتم را برانداز کرد و متفکرانه گفت فاطمه

نگاش  زیحرفت شده ؟ ت ارویهات غرق شده! نکنه باز با  یاز حرف در آوردن هم گذشته ! پاک کشت  گهیواال د ــ
 :کتاب خوانده بودم . از نگاه معترضم به خنده افتاد  کیبراش مانند  یشدم از دستش ، وقت یم یکردم؛ کفر

راحت شده بود، به  الشیخ یخواد سر به تنم نباشه نه ؟ ارغوان که کم یباز درست حدس زدم نه ؟ االن دلت م ــ
 : شد و گفت لیسمتم ما

 : فوت کردم و کالفه گفتم رونیداده ؟ نفسم را با صدا به ب ریباز بهت گ ــ
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به من  نیکن  یکه مدام بند م  نیندار یا  گهیبده ! شما دو تا سوژه ى د ریتا بخواد بهم گ دمشیاصال من ند  ــ
 . گاه سرش کرد  هیگذاشت و تک  زیم ی؟ فاطمه آرنجش را رو چارهیب

 : گفت  یطنتیباال داد و با لحن پر ش ییابرو

! ما دو تا هم که بعد گذشت دو ترم هنوز  نیینه ! فعال تنها سوژه ى باحالمون شما دو تا یراستش رو بخوا ــ
 ! همه ماجرا نی، چه برسه به ا میجزوه رد و بدل کن هی یکیبا  مینتونست

 : و من از خنده شان لبخند به لب آوردم دیبا صدا خند ارغوان

کردم اون دختر محجوب و   یفکرشم نم چیبغل دستم ، ه ینشست یاز دست زبون تو فاطمه ! روز اول که اومد  ــ
 ! داشته باشه یسر و زبون نیبه ظاهر معصوم همچ

 :خنده گفت با

 ؟ یمونیکه پش  یگ  یم یاالن دار  ــ

 : گفت  یناراحت یرا به عالمت مثبت تکان دادم و او بدون ذره ا سرم

 ! ، فقط چاره اش تحمله زمینداره عز یسود گهید ــ

 . دمیآه کش  یچارگیو من از سر ب دیدوباره خند ارغوان

***** 

 : ارغوان رو بهم گفت  ستگاهیا  دم

 ! نره نورا ادتیشد.  یچ جهیمونم . حتما بهم خبر بده نت یمنتظر زنگت م ــ

 . هیدم . دعا کن برام ارغوان، امروز برام روز سخت یباشه بهت خبر م ــ

 : دیکرد و صورتم را خواهرانه بوس  بغلم

اتوبوس نشستم . دلشوره داشتم ،   یصندل یشه ، انقدر غصه نخور. ازش جدا شدم و رو یدرست م یهمه چ ــ
 یاوج م  شتریقرار بود . از شدت استرس باز معده ام به سوزش افتاده بود و دردش داشت هر لحظه ب یدلم ب

. با همان حال خودم را به  ددا یم یبد یداشت و دلم گواه انیبدنم جر یدر تمام سلول ها یگرفت . حس بد
 یبرام قوت قلب بود . بهادر یبابا ولآمد . حضور   یبه حساب م یاریبدب هیبرام  نینبود و ا یشرکت رساندم . بابا ول
مانتوام را لمس کرد . کاغذ نسخه  بیگذاشت . دستم ج  یفراتر نم مشیبرد و پا را از گل یاز وجود او حساب م

 یانداختم و فقط خدا م  یرو م یبه بهادر دیبرام نمانده بود؛ با یکرد . چاره ا  یم یجبود و بهم دهن ک بمیج یتو
 یلحظه ا یتوانستم برا ینم گریر نفرت داشتم . انقدر اضطراب داشتم و حالم بد بود که دکا  نیدانست چقدر از ا

رفتم . در زدم  یبه اتاق بهادر انلرز  ییبرداشتم و با قدم ها یحالت زجرناک دست و پا بزنم . پرونده ا نیدر ا شتریب
 . و وارد شدم
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 نیحاال با او در ا نکهیداشت . فکر ا یبزرگش، تنم را به لرزه وا م زیپشت م یبهادر بتیبود و ه کیتار مهین اتاق
را لمس کرد و عزمم جزم  بمیج یانداخت . باز دستم رو  یتنها بودم، چهار ستون بدنم را به رعشه م یشرکت لعنت

 یور روچندش آ یثابت نگه داشته بود و لبخند  میرو ادرخواست از آن کفتار، که حاال نگاه هرزه اش ر  یشد برا
 کرد . خودش به  یم ییصورتش خودنما

 : آمد و زحمتم را کم کرد  حرف

به اتاقم ؟ همان  یو اومد یاحضارت کنم افتخار داد  نکهیساعت از روز بدون ا نیشده که ا یبه به خانم تنها! چ ــ
صدام  یکه رو  یبا استرسدستم جابه جا کردم و  یرفتن را نداشتم .پرونده را تو شیپ یی. توانا ستادمیجا کنار در ا

 : گذاشته بود گفتم  ریتاث

زد ، که دلم  یدارم ازتون . از جاش بلند شد و ابروهاش را باال داد . چشماش برق خطرناک یراستش به درخواست ــ
 . ختیفرو ر

 : گفت  کیمنظم خودش را به من رساند و از فاصله ى نزد ییها باقدم

؟ لحن صداش حالم را دگرگون کرد و معده ام  ادی یشرکت بر م یوحش یآهو  یاز من برا  یشنوم ! چکار یبگو م ــ
 : کردم و آهسته گفتم  دایسوزاند . با مشقت صدام را پ شتریرا ب

شد  لیبه سمتم متما یشد ؛ کم کیبهم نزد گریقدم د کیمادرم .  یجراح نهیهز یازتون درخواست وام دارم، برا  ــ
 یخوب اجزا ایح یب یو با نگاه

 : را برانداز کرد و عاقبت گفت صورتم

 ! دم یبهت م ی! هر چقدر که بخوا ستین یمشکل ــ

 گذاشت  یکرد، که نم  یدل دل م یزیباک چ یباال آمد و توى نگاش نشست . ته آن نگاه ب نگام

 :گفت  یخونسرد تیاغواگرانه به لب راند و در نها  یرا باور کنم. لبخند حرفش

 ! شرط داره یول ــ

شکار من است . اخم هام را بهم گره زدم و  نیدر کم یمانند گرگ یدانستم که بهادر یبه شماره افتاد . م نفسم
 : گفتم

 ؟ یچه شرط ــ

 یدستش را تو کیپر سوزم شد.  نهیازم فاصله گرفت ، که موجب آزاد شدن نفسم از س  یکم

 : کرد گفت  یکه مشمئزم م  رهیخ یشلوارش فرو کرد و با نگاه بیج

 دم ، یمادرت رو م مارستانیدم همه ى خرج و مخارج عمل و ب یباهام باش ! منم قول م ــ

 ! بالعوض
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. سکوتم را که  دیچیبست و مات و مبهوت بهش نگاه کردم .همه ى وجودم از درد به خود پ خیتو رگ هام  خون
 : دوباره گفت د،ید

 یماه ! اگه بهمون خوش گذشت م کی یت کنم ! فعال براا  غهیمهمه ، حاضرم ص یاگه برات محرم و نامحرم  ــ
 ؟ یوحش یآهو  یکن  یشرط منو قبول م ه؟ی! خب نظرت چ میکن  دشیتمد میتون

از دستش   یقلم از توانم خارج بود . به حد کاف کی نیتحمل ا گری.د دیتنم از خشم خروش یناگاه همه سلول ها به
 کیقدم بهش نزد کیبرام قابل هضم و تحمل نبود.  گرید یکی نیخورده بودم . ا یلیروزگار س نیبودم . از ا دهیکش

آورد .   یحرصم را در م شتریاش نگه داشتم ؛ خنده ى مضحک رو لباش، ب  هیصورت زشت و کر یشدم و نگام را تو
ود آوردم . خورده اش فر غیصورت تازه ت یرو یتفکر و معطل یلحظه ا یدستم را باال بردم و با ضرب و بدون حت

بهم چشم دوخت . دندان هام را به شدت بهم  رتیبهت و ح تیدر نها یو بهادر دیچیدر فضا پ یشترق بلند یصدا
 : زدم ادیپاش انداختم و از سر درد و خشم فر ریز یو تف دمیساب

!ازت متنفرم و هرگز بهت اجازه  یلیس نیمدت رو دلم مونده بود ا نیو پستت ! تمام ا دیذات پل یتف به رو ــ
 یى آدم پست فطرت غهیگوشه ى ناخنت بهم بخوره ، چه برسه که ص  یدم حت ینم

و در مقابل چشمان غضبناکش با سرعت هر چه تمام تر از اتاق خارج  دمیکوب  نیزم یتو بشم! پرونده را رو مثل
او باعث شد منتظر   یقدم ها یزدم . صدا رونیبرداشتم و به حالت دو از شرکت ب زیم یرا از رو فمیشدم . ک

گرفت . معده درد   ی. دلم داشت آتش مشوم ریقدرتم از پله ها سراز یماورا یآسانسور نمانم و با عجله و سرعت
 رونیرقم نزده بود . از ساختمان که ب مشیروز، خدا در تقو نیام کرده بود . غرورم له شده بود . بدتر از ا  چارهیب

تا باالخره به نفس نفس افتادم .  دمیرا دو ابانیخ کیفرار کنم .  یتا از آن جهنم اختصاص دمیورفتم، همچنان د
زانوهام خم شدم ، دستم  یشد . رو یم دهیکش  نیزم یدستام بود و رو یتو فمیو بند ک سوخت یام م  نهیس

 ابانیانداختم . همان جا کنار خ  یم یو به پشت سرم نگاه دمیکش  یام را چنگ زد. تند تند نفس م  نهیقفسه ى س
حنجره  یها وارهیگلوم چنبره زده بود و به د  یتو ی. بغض همانند مار دیاینفسم جا ب یجدول نشستم تا کم یرو

. مگر من چقدر توان داشتم؟  ستنیداشتم به گر دیشد لیگرفت و م  یآورد . چشمام داشت آتش م  یام فشار م
حالم جا  یکرد . حاال که کم  یم دادیدلم ب یتو انیله بود ؟ غم و درد و عصدختر جوان نوزده سا کی تیچقدر ظرف

شده بودم . آنهم درست  کاریاز کار ب  شیپ قهیچند دق نی. من هم دمبرده بو یآمده بود، تازه به عمق فاجعه پ
کرد. تمام   یخش خش م بمیج یهنوز تو یکه نسخه مامان گل  یداشتم به پول؛ وقت دیمبرم و شد ازیکه ن  یوقت

 یحس و حال از جام برخاستم و ب ی. ب دیچرخ یم ابانیخ یو سر گشته نگام تو رانیسرم هوار شد . ح یرو ایدن
معده به ستوه آمده بودم و  دیکه از درد شد  یهم مگروجود داشت ؟ در حال نیبه راه افتادم . بدتر از ا فهد

مقصد  یهدف، ب یداشتم . ب یخلوت قدم بر م ابانیکنار خبود و غرورم به شدت شکسته بود،   دهیبغض امانم را بر
 : دیکش  رونیآشنا مرا از عالم دردناکم ب  یی. صدا یدیام  چیه ی، ب

 !؟ یکن  یم کاریچ نجای،ا اهیچشم س ــ

 یشده بود و از باال ادهیرا کنارم پارک کرده بود و پ نشیزده ام گرم شد و نگام به جستجو پرداخت . ماش خی دل
را بست و  نیکرد. چشمام که به چشماش افتاد، نگاش آشوب شد و به سرعت در ماش  ینگام م نیکاپوت ماش

 :دیو نگران بود پرس نیکه به شدت سنگ  ییروبه روم قرار گرفت . با صدا
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، حرف  گره خورده ام  یزندگ ریواگ ریکردم و در آن هاگ  ی؟! فقط نگاش م یشونیچه به روزت اومده ؟ چرا انقدر پر ــ
 . دیچیگوشم پ  یچون ناقوس مرگ تو یظهرش با مان یها

 : گفت  یبلند یزد و با صدا اهشیس یبه موها ی، چنگ دیرا که د سکوتم

 سرت اومده ؟ یی! چته ؟ چه بال یِد حرف بزن لعنت ــ

 یباز صدا نشستم و ابانیجدول خ یوجودم را نداشت ؛ تا شد و همانجا دوباره رو ینیتاب سنگ گرید زانوهام
 :کرد  دایذهنم انعکاس پ یتو یرعلیام

 ! یاگه شده گذشت و فداکار  ی! حتیمتیفقط به فکر شکارشم ! به هر ق ــ

 . را نخورم مهیدلواپس و نگاه سراس یصدا نیکرد گول ا  یمدام بهم گوشزد م یحس

 : رمق گفتم یب ییزانوهام گذاشتم و با صدا یاز نقشه ى شکارش بود . دستام را رو  یجزو همه

انداخت .   ری! نگام باال رفت و نگاش را گهیعیطب نجایمحل کار منه ، بودنم ا نجای؟ ا یکن  یم کاریچ نجایخودت ا ــ
 د،یکش  یم ادیدو زانو نشست و چشماش درست مماس چشمام شد . مهم نبود چقدر وجدانم بر سر دلم فر یرو

را در پس خود نهان  ی. نگاش محبت خاص دیرزل یم یکینزد نیوجودم از ا یرفته بود و همه  یرعلیام  یدلم برا
 : گفت  نیخوش طن ییداشت. با صدا

 یکنم بهم بگو ! ب  یبودم! خواهش م دهیند شونیدرمانده و پر ینطوری؟ تا بحال تو رو ا اهیشده چشم س یچ ــ
 : مهابا بهش چشم دوختم و گفتم

و با همان لحن  چاندیبهم پ یسر شکارت اومده؟ ابروهاش را کم ییچه بال یبگم ؟ چرا برات مهمه بدون دیچرابا ــ
 : و نرم گفت یبه شدت خواستن

خلوت،  ابونیخ نیا  یتو دنتیآدم از د  هیآشنا ،   هی ،یهمکالس هی، فقط به عنوان  یستیتو شکارم ن نجایاالن و ا  ـــ
شکارت  یبرا یتالش چیدم امروز ه یول م! بهت ق یخوام باهام حرف بزن یحال نزار نگرانت شدم و ازت م نیبه ا

را سر  یرعلیام  میلحظات زندگ نیدر بدتر دی؛ چرا با دممونه! در کار خدا مانده بو یم شمینکنم و حرفات حتما پ
 قدرت چینه و فقط او، که آرام جانم بود را برام فرستاده بود ؟ حاال که ه یگریداد؟ چرا هر کس د یراهم قرار م

 بود و دلم بر تمام لیبهش زل زده بودم . آن لحظه عقلم تعط صالیاست  نینداشتم و با ا یدفاع

 شدم ؟ مثل دو تا آدم یبار با او هم کالم م کیداشت اگر فقط  یراند. چه اشکال یحکم م وجودم

 کننده گفت  قیتشو یاز جاش بلند شد و دوباره با لحن  دیفکر د ی. مرا که تو یزیکشمکش و ست  چی، بدون ه یعاد

: 

 یو نگام رو دیآن واژه لرز  دنیکن ! قلبم از شن  نانیبارم که شده بهم اطم هی ینورا ! برا ستمین یمن آدم بدقول ــ
 نگاش ُسر خورد . بعد از ماهها جدال ،

بود از  ی. پاهام سست بود اما به هر جان کندن زیو دل انگ نیکرد چه خوش طن  یبار بود که اسمم را صدا م نیاول.
 : اشاره کرد و گفت  نشیجام بلند شدم . او به ماش
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 ! یش یدونم که سوار نم یم ــ

.  دیتپ شتریو پاره پاره ى من ، ب چارهیشد و دل ب داریپد دشیسف یدندانها فی. رد دیپلک زدم و او خند فقط
 : به اطرافش کرد و بعد گفت ینگاه

با دلم بود  ارمیشه حرف زد! آن روز اخت یکه نم  ابونیاونجا ؟ تو خ  میبر یکافه هست ؛ موافق  هی ابونیاون ور خ  ــ
 : از کف داده بودم  یعل  ریام  یو دلم را هم که برا

 ! میباشه بر ــ

 : زد و گفت نیدلنش یزود کوتاه آمده بودم ، لبخند نکهیا  از

 ! یو حرف گوش کن شد ریشه امروز انقدر سر به ز یباورم نم ــ

خودم خاطره  یامروز را برا  کیخواستم  یدوشم انداختم ، حاال که قبول کرده بودم باهاش بروم ، م یرا رو فمیک
 : راه افتادم و گفتم ابانی! به سمت خیو چه تضاد جالب میروز زندگ نی، از تلخ تر نیریش یبسازم . خاطره ا

 ! نشدم مونیتا پش افتیراه ب ــ

 محال بود که حاال جامه ى ی، از آن آرزوها یرعلیکنار امخودش را بهم رساند . قدم زدن در   زود

بود. در سکوت وارد  دهیپوستم دو ریز ینیریکرد و شعف ش  یم یقراریب نهیشده بود . دلم در س دهیپوشان عمل
 دکور شده میقد اقی. کافه به سبک و س مینشست زشیم نیدنج تر یو رو میکافه شد

 چکیگلدان پ  کیشد.  یجدا م ابانیاز خ  تیسکور یها شهی. نامش کافه تهران بود و با شبود

 کافه چشم  یجلو نیتریو یگرامافون تو  هیبه همراه  یمیقد یویراد کیدر قرار داشت و  یجلو

 دهیکافه د  یجا ی، در جا یگرد مشک  یزهایبا م یمیقد یچوب یها یکرد. صندل  ینوازش م را

 :شد یپخش م یسنت ییبایز یقیشد. فضا کم نور بود و موس یم

 میدم آ دهیتو، سپ یتو به طرف کو یتو به شوق رو یبه سو ــ

 یی، بگو کجا میرا جو مگرتو

 یگاه  نیتو، که از زم نشان

 پروا یچه ب نیبب م،یآسمان جو  از

 یی، بگو کجا میپو یتو م ره

 رود ُرخ ماهت از نظرم یک

 نام دگر ببرم ینامت ک ری، به غ نظرم

 میتو را جو اگر
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 یی، بگو کجا میدل گو ثیحد

 شعر در وصف نیا  ییسراپام را فرا گرفت . گو یبیآن آرامش عج  کیلبام نشست و  یرو لبخند

 شد . نگام با نگاه یم نیجانسوز خواننده با تار و پود جانم عج یمن سروده شده بود و صدا حال

. به محض نشستن  شترانداختیب یلباش نشست که دلم را به طپش ها یرو یکرد و لبخند خاص  یتالق یعل  ریام
 : ستینگر میداد و بعد به سو کیبه سرعت سفارش قهوه و ک یرعلیکنارمان آمد و ام  ی، مرد

وار! اما  وانهیهر آن چه را که مربوط به او و انتخاب اوست را دوسدارم؛ د میخواستم بهش بگو ی؟ م یدوسدار ــ
 : خواند یزدم و سر تکان دادم . خواننده هم چنان مبه جاش لبخند 

 غزال من  یا  یرو یمن نم الیدم از خ کی ــ

 ز حال من یچه پرس دگر

 توام یمو ریهستم من اس تا

 توام یآرزو  به

 میدل گو ثیحد میتو را جو اگر

 یدگر چه خواه شانیدست تو دادم دل پر به

 ام از پا بگو که از جانم  فتاده

 ؟ یه خواهچ دگر

 بپرسم ، یرعلیسوال را از ام نیتوانستم راحت ا یو رو شد . کاش م ریمصرع ز نیا  دنیبا شن دلم

 خواست ؟ یاز جانم چه م  واقعا

 : داد هیتک یکرد و به صندل  رامونشیبه پ ینگاه یرعلیام

 ! هیدنج و قشنگ یجا ــ

 : به اطراف کردم و گفتم یهم نگاه من

 ! باستیآرامش بخش و ز  یلیخ ــ

 : بهم چشم دوخت میمستق

 ! تو رو به وجد آورده بود ی؛ مهمون خونه ى کاشان حساب ادی یخوشت م یسنت یزنم از جاها یحدس م ــ

 : رو لبام نقش بست نیریش یتبسم ییایآن سفر رو  یادآوری از

 . دوسش داشتم تینها یآره اونجا که مثل بهشت بود ؛ ب  ــ
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زد و لبش به لبخند از هم باز شد . باور کردنش مشکل بود ، بعد از ماه ها جنگ و مشاجره ، حاال  یبرق چشماش
آمد   کی. قهوه و کمیداد یهم م لیو لبخند پشت لبخند تحو میهم نشسته بود یروبه رو نهیرید یمثل دو تا آشنا

 : گفت  یا  قهساب یب یسمتم ُسراند و با مهربان شتریفنجانم را ب یرعلی. ام

 . کنم فشارت افتاده باشه  ی! فکر م دهیبخور، رنگت پر کیبا ک ــ

 بود گفتم دیکه در آن لحظات بع  یطنتیفرو کردم و با ش یشکالت یخوش رنگ و رو کیک  یرا برداشتم و تو چنگال

: 

 به سرت زده ؟ یباز هوس دکتر ــ

 :دیى نامحسوسم را گرفت و خند اشاره

را به دهان بردم و مز مزه کردم  کیک  ی! زود بخور. چنگال حاو میکنار هم  یمیدو تا آشنا ى قدنه امروز فقط مثل  ــ
روبه روم نشسته  یرعلیخوشمزه تر بود . ام ایدن یها کیاز تمام ک  میتوانستم بگو یبه جرات م ی.. خوشمزه بود حت

تصور کرده بودم؟ او هم مشغول شد و در  االتمیدر خ یحت اها ر  نیو قهوه گرفته بود؛ کجا من ا کیبود، برام ک
 سکوت

داد، خودم را جمع و جور کنم . در آرامش منتظر بود  ی. انگار که داشت بهم فرصت م دیرس مهیو قهوه به ن کیک
 . به حرف آوردنم نداشت یبرا یعجله ا  چیو ه میایبه حرف ب

شد در شناختش  یداشت، که باعث م یا  هدیچیپ تیشخص یرعلیازش برام نا آشنا بود . ام  یتیبُعد شخص نیا
 زد . نگاش را هیتک یچوب یو دوباره به صندل دیعاجز بمانم . دست از خوردن کش

 : خوش آوا گفت ییپهن کرد و با صدا میبا سخاوت رو یى درخت هیسا مانند

 ؟ یبهتر شد ــ

 : اجازه گفت  یام خارج شد و زبانم ب  نهیاز س  یدادم و ناخداگاه آه هیتک یچوب یجنباندم و من هم به صندل یسر

 ! مونه یحال خوب برام نم یبرا ییو مشکالت دارم که جا ی، اونقدر دلمشغول رهید یلیبهتر شدن خ یبرا ــ

 :گفت  دیدرخش یکه از احساس م  یهمان نگاه و صورت با

 نقدر تو افکار! او یچند بار صدات زدم اما متوجهم نشد ابونی؟ تو خ یبود شونیچرا انقدر پر ــ

 : مکث کرد و ادامه داد یلحظه ا ی! برا یدید ینم یچیکه ه  یغرق بود  خودت

 ابونیحال و احواالت تو خ نیبا ا ی، ول یسرکارت باش دیاومده ؟ تو االن با  شیپ یتو محل کارت برات مشکل ــ
 ! یکرد  یگز م

 نیداشت که اول یسیهم مانند فاطمه به گمانم شم ِ، پل یرعلیهمراه شد . ام نیدلنش یى آخرش با اخم جمله
گفتم   یم ییاو  یدلم را برا یچرا آنجا نشسته ام و حرف ها قایدانستم دق یحدسش درست از کار در آمده بود. نم
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 ی. آه ستمین شیب یندارد و من صرفا براش طعمه ا یبودم به عشق اعتقاد دهیظهر از زبان خودش شن نی، که هم
 : ام خارج شد و گفتم  نهیاز سجگرسوز  

 . رونیشرکت حرفم شد و از شرکت زدم ب سییبا ر ــ

 ؟ یاخراج شد  یعنی ــ

 :چشماش نشست یخاکستر یتو نگام

 ! شه گفت استعفا دادم ینه، م ــ

 ؟ ختهیحد بهم ات ر نیدادن استعفا تا ا ــ

مبرم  ازی. ندیکش  یم ریشد .. دلم پر بود و از غم ت یم کیبود و داشت با سواالتش به جواب نزد زیت یرعلیام
اراده به   یکردند . ب  یآرامم نم  ختنیکه اشک هام باهام قهر بودند و با فرو ر  یحرف بزنم ، وقت یکس  یداشتم برا

 یو داشت آرامم م یچشمداشت چیه یبود، ب ماندهبود و کنارم  دنیانقدر مشتاق شن  یرعلیام  یحرف آمدم ؛ وقت
 گفتم ؟  یم دیرا نباکرد ، چ

 شرکتم سییداره. از ر یبه جراح ازیو ن ضهیست ! مادرم مر دهیچیو پ ادیز یلیمشکالت من خ ــ

 ....یوام کردم ول یتقاضا

 : دیاو را واداشت تا بگو  سکوتم

 ، بهت نداد ؟ یچ یول ــ

 :گفتم  یزدم و به تلخ یپوزخند

و ُتن  دی. اخم هاش به شدت در هم تن دیجلو کش یده! خودش را کم یگفت که وام نم  یکاش فقط بهم م  ــ
 : صداش خش برداشت

گره خورد . بغض گلوم را فشرد و با   نهی! نفسم در س؟یو استعفا داد یکار کرد که انقدر از کوره در رفت  یپس چ ــ
 : لرزان گفتم ییصدا

قفل  یو آسمان چشماش رعد و برق زد . با فک مشت شد یرعلیام  یداد! دستها یشرمانه ا یب شنهادیبهم پ ــ
 : شده گفت

 : و به زحمت آن بغض بزرگ را پس زدم و گفتم ستمی؟ بهش نگر یشنهادیچه پ ــ

 ؟ یحدس بزن یتون ینم یبگ یخوا یم ــ

 : دیاش لرز  ینیب یشد و پره  دهیهاش به هم ساب دندان

دلم آب کرد. با  یصداش ، قند تو یو خشم تو یفقط بهم بگو کجاست ، تا برم به حسابش برسم! لحن طوفان ــ
 : گفتم  یلبخند
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 ! یتو به خودت زحمت بد ستی، الزم ن دمیخودم به حسابش رس ــ

 : همان حالت گفت با

 یمناسبت چیکه ه  ی! با خنده ا یگوشش زده باش  یو حداقل تو ینشده باش یزبون راض شیفقط به ن دوارمیام  ـــ
 : با احواالتمان نداشت گفتم

ى  دهیکش  هیدلم مونده بود  ی! مدت ها بود که رو افتهیقلم رو مطمئن شدم که جا ن هی نیتخت ! ا التیخ ــ
 ! بهش بزنم یاساس

 : گفت  یناباور با

از حد معمول درشت شده   شی! چشماش ب؟یبهت چشم داره و باز تو اون خراب شده موند یدونست یم یعنی ــ
منتظر  یزیزده بود. مشت هاش سفت تر شد. با نگاه سرزنش آم رونیبند انگشت ب کیبود و رگ گردنش اندازه ى 

 : زدم و گفتم یپاسخم شد . تلخند

و تحمل اون کفتار هوس باز ر  یا  هیثان  یخودش رو داره ، اگه مجبور نبودم حت یها یگرفتار  شیتو زندگ یهر ک ــ
 لیکرد . به ناگاه تمام آن خشم تبد  یرا باران یرعلیکردم. صدام درد داشت . دردش به دلم نشست و نگاه ام  ینم

کافه   رونی. نگام به بمیسکوت کرد یطوالن یظاتلح یو نگاش را ازم گرفت . برا دیکش  یشد . آه میعظ  یبه غم
 نجایکرد و من هنوز ا  یهضم کند .آفتاب داشت غروب م شد . حاال من به او فرصت داده بودم تا حرفام را دهیکش

 یبرا یعجله ا  چیدر مقابل تک حکم ران قلبم نشسته بودم و ه

 : پر تالطمم نداشتم . صداش نوازشگرانه به گوش جانم نشست یبه زندگ دنیرس

 یلیخ دیبا تیدونستم که زندگ یم شهی، هم یدونم چقدر مغرور یکنم ازت ! م  ینم غیدر اد،یاز من بر ب  یکمک  ــ
 ! یکمک من حساب کن  یرو یتون یباشه . نورا م دهیچیشلوغ و پ

 نگاه پر از احساس ، نیلحن، ا نیاز جا کند. ا  یلحظه ا یاش دلم را برا  یپر از همدل لحن

 : شکار من باشد ؟ فکرم را به زبان آوردم و گفتم یممکن بود که فقط برا چطور

 که  یدیشه ص یکافه ، دوباره م  نیکه خارج از ا  ی؟ به کس یبه من بکن یواخ یم یچه کمک ــ

! افسوس تو نگاش یشکار و شکارچ میش ی، بازم میبر رونیکه ب  نجای؟ من و تو از ا یبه دنبال شکارش ماههاست
 : نشست و گفت

 ! مینباش میتون یم ــ

هر  یخوا ی! میتا آخرش بر یخوا یم یبهم گفت شیچند روز پ نی؟ هم یاز شکار من دست بکش  یتون یتو م ــ
و  دیپر پشتش کش یموها یاش را ال به ال  دهیبلند و کش ی! نگاش آشفته شد .انگشتایکن  ممیطور شده تسل

 کالفه  یچشما
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از   یو دو دل دیدانست با خودش چند چند است . ترد یهنوز هم نم یعل  ریرا به صورتم دوخت . ام فشیبالتکل و
 : زدم و گفتم ی. بهش لبخند دیارب یصورتش م

سکوت برقرار شد و هر  یقیکمک بده پسر خوب! دقا  شنهادیبه من پ ایاول سنگاتو با خودت وا بکن ، بعد ب  ــ
 : هوا گفتم ی. به سمتش برگشتم و ب میشد ریدرگ مانیذهن اتیکدام با مشغول

 ! یرعلیام  ــ

 شگفت زده بهم زل زد. با تعجب گفتم ؟ یخورد و با چشمان یسخت تکان

 : عسل گفت  ینیریبه ش یزد و بعد با لبخند یچت شد؟! پلک ــ

 ! ! حق ندارم تعجب کنم یبار بود که اسمم رو صدا زد نیاول  ــ

کردم که ناخواسته   یم یکیرا کرده بودم؟ آنقدر بهش احساس نزد نکاریسر جام خشکم زد . واقعا ا یلحظه ا یبرا
 :گفت  دیرا که د رتمیرا صدا کرده بودم . ح اسمش

 نیکه منو به واسطه اش به ا  یبگ یخواست یم یچ یشه بگ ی؛ حاال م اهیچشم س یخودتم متعجب داستیپ ــ
کافه چه ها از سر   نیاز ا  رونی؟ لحن شوخ و لوده اش لبخند به لبم کشاند ؛ انگار نه انگار ب یافتخار نائل کرد

 نگذرانده

 : کارمان بوده است  نیسالها هم ییگو  م،یزد یو لبخند م میکرد  یبهم نگاه م ی. جور میبود

 ؟ یبد یقول هیشه بهم  یم ــ

 ؟ یچه قول ــ

 حرف ها رو نیکافه و ا  نی، اصال امروز و ا یامروزم رو فراموش کن  یقول بده حرف ها ــ

 ! رم ازشون استفاده نکنشکا یبرا یازشون سو استفاده نکن ، حت  چوقتمیکن و ه  فراموش

 : سخاوتمندانه گفت ینوازشگرانه و لبخند ی؟ با نگاه ید یم قول

کافه   نیو ا زیروز خاطره انگ نیتونم قول بدم ا ی! نم ستمین انتیباشم اهل خ یو من هر چ یتو بهم اعتماد کرد ــ
خورم هرگز ازشون  یمونه؛ به شرافتم قسم م یراز م کیمثل  شمیدم حرفات پ یى دنج رو فراموش کنم ،اما قول م

 : راحت گفتم یالیتکان دادم و با خ نییسرم را به پا ؟یباور کن یتون یتو استفاده نکنم . م هیبر عل

 ! یتهران یرعلیکنم ام  یباور م ــ

 :وسعت گرفت و من از جام بلند شدم لبخندش

 ! منتظرمه رونیو درشتش اون ب زیبا تمام مشکالت ر یواقع یبرم ، زندگ دیبا گهید ــ

رعناش کردم و در دل قربان  یبه قد و باال یشلوار کرم رنگش فرو کرد. نگاه بیج یهم بلند شد و دستش را تو او
 آمد که من و  ینم شیپ یفرصت نیهرگز چن گرید دیصدقه اش رفتم . شا
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 کیو قهوه و ک مینیخلوت ، بش ابانیخ کیکافه ى دنج ، در   هی یدر صلح و صفا ، تو یرعلیام

بهتر  یلی. احساسم خرونی. او صورتحساب را پرداخت کرد و من ار کافه زدم ب میو من براش از دردهام بگو میبخور
 : عطرش سرمستم کرد  یو بو ستادیبهم آرامش داده بود. کنارم ا یرعلیبود . ام شیپ یاز ساعت

 برسونمت ؟ یخوا ینم ــ

 : رکت دادمح نیبه به طرف سرم

 . ره یبه راه خودش م یو هر ک میش یجا از هم جدا م نینه خرابش نکن ! هم ــ

 :و پر احساس بهم دوخته شد فتهیش نگاش

 ! اهیمراقب خودت باش چشم س ــ

 : مانتوام فرو کردم و گفتم بیج یناگفته بود . دستام را تو ینگاه کردم ؛ چشماش پر از حرف ها بهش

 .برم ، ممنون بابت امروز دیواقعا با گهیکنم . د  یخودمو م یباشه سع ــ

 ! کنم  یفراموش نم چوقتیقابلت رو نداشت ! امروز رو ه ــ

 : پروا جواب دادم یب

رو برگرداندم و  یازش دل کندم و با لبخند  یدعوت کرد . به سخت شتریب یو دلم را به تپش ها دیمن هم ! خند ــ
 شیباهام سر جنگ داشت ، پ بیسرنوشت نامعلومم ، که عج یخلوت قدم زنان به سو ابانیى آن خ هیدر حاش

 . جا گذاشته بودمش یرعلیشک کنار ام یکه ب  یرفتم ؛ با دل

****** 

 پا ریها را ز ابانیناتوان خ ییبا قدم ها رانیشده بود و من همچنان سرگشته و ح کیتار هوا

 بار بلند شد، هر که بود با نیچندم یبرا یزنگ گوش ی. صدا دیام  یو ب فیگذاشتم ؛ بالتکل  یم

 : تماس را فشردم یبه لبام نشاند و دکمه ى برقرار یلبخند تلخ ارغاریموفق شد مرا از رو ببرد . نام  سماجتش

 . که زنگ نزدم  دیسالم ارغوان، ببخش ــ

پرده ى  یاحتمال  بیاز گوشم فاصله دهم تا از آس  یرا کم یخط باعث شد گوش یمانندش از آن سو غیج یصدا
 : کنم  یریگوشم جلوگ

 چند بار بهت زنگ زدم ؟ یدون یچند ساعته منتظر تماستم؟ م یدون ی! م شعوریدختره ى ب ــ

 یدنبالت بگردم! چرا اون گوش مارستانایخواستم برم ب یم یفکر کردم ، حت یهزار تا راه رفت نورا ! به همه چ دلم
 : گفتم  یو با لحن آرام دیصورتم پاش یگذرا رو  یحرفاش تبسم ؟ی؟ چرا حاال الل شد یداد یرو جواب نم یکوفت

 . رفت بهت زنگ بزنم ادمیدوستم شرمنده ، انقدر حالم خراب بود که به کل  یحق دار ــ
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 : دیصداش عوض شد و با دلهره پرس رنگ

 : و گفتم دمیکش  قیعم  یهگفت؟ آ  یچ یشده ؟ چرا حالت بد بود؟ بهادر یچ ــ

 ! هم شدم کاریب گهیارغوان ! االن د  رونیاز شرکت زدم ب  ــ

 : دیکش  غیج دوباره

 غیگذشت؟ بغض گلوم را ت  نتونیب یبگو چ قی! مگه دستم بهت نرسه نورا؛ دق یگ  یم یچ نمیدرست زربزن بب ــ
 : لرزان گفتم ییو با صدا دیکش

 ! ده یماه ! هرچقدر پول بخوام بهم م کی یاش بشم ارغوان ! گفت برا  غهیداد ص شنهادیبهم پ ــ

 ! رحمش له کرد یب یپاها ریهمه ى غرور و نجابتم رو ز یراحت نیشه ؟ به هم یم باورت

 : رفت لیارغوان تحل  یدادم . صدا هیتک واریرساندم و سرم را به د ابانیرا به گوشه ى خ خودم

 ؟ ییاالن کجا  ــ

 ! دونم ینم ــ

 : به اطرافم کردم و ادامه دادم ینگاه

 . دونم کجام یراه افتادم ؛ نم ادهیجور پ نیهم ــ

 باشه ؟ شتیپ امی یاالن م  نیبپرس بعد بهم زنگ بزن . من هم یکیبرو از  ــ

رغوان ، ا  ی. ارتباط قطع شد . از آن لحظه تا وقت مینتوانستم بگو یزیسرم را تکان دادم و از شدت بغض چ فقط
بودم که آمد  ستادهیاتوبوس ا  ستگاهیا  یجلو ابانی. کنار خدیطول کش قهیخودش را بهم رساند ، چهل دق ارغارمی

 یشد و ب ادهیسرعت خودش را بهم رسانده بود. با عجله پ نیدانست چطور به ا یمادرش . خدا م نی؛ با ماش
کشدار دلم را سوزاند   یرهاشد و به مانند آه هنی. نفسم از س دیمرا به آغوش پر محبتش کش یمعطل یلحظه ا

 . نداده بودم ختنی.هنوز اشک هام باهام قهر بودند. هنوز بهشان اجازه ى فرو ر

گوشم   ریمرا در آغوشش جا داد و ز شتریرا به خود فشردم . ب زیرمق دور کمرش حلقه شد و آن موجود عز یب دستام
 : گفت

 ! شه دوستم، به خدا توکل کن یدرست م زیهمه چ ــ

احساساتم   هیتخل یبرا یآغوش  یطیشرا نیدلم را به آرامش دعوت کرد . خوب بود که در چن دشیپر مهر و ام یصدا
 مرا آهسته از خود جدا کرد و به صورتم یداشتم ، خوب نبود ؟ بعد از مدت

 شک یپوشانده بود. ب یشادش را گرد ناراحت شهی. چشماش غمزده بود و چهره ى هم ستینگر

راننده نشست .  یصندل یکرد و خودش هم رو  نیسوار ماش یحرف چیه یبرو برگردش من بودم . مرا ب یب مسئول
خواندم . از  یمغازه ها را م یهدف تابلوها یبود و ب ابانیبه سرعت استارت زد و مرا از آنجا دور کرد . نگام به خ
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ام بود و   یتنها سرگرم نی، ا یاتوبوس سوار  ادیز یاتوبوس و ساعتها  یطوالن یصف ها یعادتم بود ؛ تو  یبچگ
 : دیو پرس دیکش  رونیکرد . ارغوان مرا از عالم خودم ب  یمنحرف م یبد زیذهنم را از هر چ

 : دمینگام کرد . دوباره آه کش یلحظات یشد ؛ اوهم برا دهی؟ نگام به سمتش کش یبهتر ــ

 . دونم ینم یچیه گهیدونم ارغوان، د ینم ــ

 شده ؟ یچ یکن  فیبرام درست و درمون تعر یخوا ینم ــ

شرمانه اش همه ى وجودمو  یب شنهادیقدر بدون که با پ نیارغوان ! هم  رهیگ  یم شیبگم برات ؟ دلم داره آت یچ ــ
 ! درهم شکسته

 !تو گوشش ؟ ی؟ نزد ینگفت یچیتو ه ــ

 تونم یبار دلم شده ؛ نم یشد ! حرفاش بدجوردلم خنک ن یهم محکم زدم ! ول یلیزدم ! خ ــ

 : گفت  یفراموشش کنم . دستم را گرفت و فشرد و با لحن تسال بخش یجور چیه

و  یو هوسباز ارزشش رو نداره ، واسه خاطرش غصه بخور زیه کهی. اون مرت یکن  یو فراموشش م یتون یم ــ
 : گفتم  أسیپر از  ییشد و با صدا دهیکش  ابانی. نگام دوباره به خ یبش دیناام

 ؟ رمیبه سرم بگ یچه ِگل دیشدم ! االن با کاریب ــ

 ییکه مهمه گرفتن داروها  یزیدم ! فقط االن تنها چ یشه ، بهت قول م یدرست م زیهمه چ ـــ

 ، به عنوان قرض بهش نگاه کن .مطمئن باش رمیداروها رو بگ نباری! بهم اجازه بده ا مامانته

 ! داره اجی. نورا مامانت به اون داروها احت رمیگ  یپس م ازت

 : دیایزد . سکوتم باعث شد دوباره به حرف ب شتریگلوم ن  یها وارهیسوخت و بغض به د قلبم

!  یپول قبول کن یخواد از کس ی! دلت نم یدار یی! عزت نفس باال یدونم حساس ی! م یدونم چقدر مغرور یم ــ
 ! ، دوستتم ستمین یشکنه ! اما نورا من کس یخوره ! غرورت م یبهت بر م

 تفاوت یو ب نمیات رو بب  یشونیو پر یتونم ناراحت ی. نم یزتریشاهده که تو برام از خواهر عز خدا

با من نه !  یمغرور باشف ول یخوا یکه م  گهیتونم کمکت کنم . با هر کس د یدونم م یکه م  ی؛ اونم وقت باشم
 نکن یرو دوشت رو بردارم و اول از همه به مادرت فکر کن و خودخواه نیاز اون بار سنگ  کمیبهم اعتماد کن، بذار 

! 

جز قبول کمک ارغوان نداشتم ؛ هرچقدر  یقرار داشت . چاره ا تیدر اولو یدرست بود، نبود ؟ مامان گل حرفاش
 یدار م حهیشد؛ هر چقدر هم که عزت نفسم جر یتر م نیدلم سنگشد ؛هر چقدر هم که بار  یهم که غرورم له م

 : لب زدم ودادم  رونیب هیاز ر  نینبود . نفسم را سنگ یشد ؛ االن وقت خودخواه

 . باشه ،ممنونم ازت ــ
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لبام  یهر چند تلخ رو ینداره ! لبخند ازیکنه ، به تشکرم ن  یم یخواهرش هر کار یخواهر برا هیازم تشکر نکن ،   ــ
 کیجان گرفت . خوب بود که ارغوان کنارم بود، نبود ؟ کنار 

 : نگه داشت و گفت یشبانه روز داروخانه

 . نسخه رو بده ــ

شد، مبادا که  ادهیو به سرعت پ دی. بالفاصله از دستم قاپدمیکش  رونیرفت و نسخه را ب بمیج یتو لینا م دستم
داشتم ،  دیکه بهشان د  ییمغازه ها یو تک تک تابلوها ابانیدادم به خشوم . او که رفت دوباره نگام را  مانیپش

حاال چطور  نیبرود هم ادمی، پس بزنم . تا بشود  تکه قصد جانم را داش  یدر ذهن خواندم؛ تا بشود آن بغض لعنت
هام را لگد کوب کرد و روحم  یو شقاوت همه دخترانگ یرحم یچطور با ب یاز غرورم گذشتم . تا فراموش کنم بهادر

 . را کشت

 . متیرنگارنگ و صد البته گرانق یپر از داروها یا  سهیارغوان آمد ؛ با ک  یطوالن یقیاز دقا  بعد

 یایدن نیا  ی. تو دیافتاد و سرم سوت کش  متشیو نگام به ق دمیکش  رونیپاهام گذاشت . نسخه را ب یرا رو سهیک
 : توجه به حالم گفت یشدن هم نداشتند . ارغوان ب ضیاجازه ى مر  یا حتمثل م ییرحم ، آدم ها یبزرگ ِ ب

نگاه درخشانش ادغام شد . با همان  یفروغم تو یتاب خورد و نگاه ب شیبه بحث کار! سرم به سو میرس یحاال م ــ
 لبخند

 : گفت  نیدلنش

 دایرو پ یکس  نمیاول بهش زنگ بزنم، ببسراغ دارم ؛ اما بذار   نانیمورد اطم یکارفرما  هیکار خوب با   هیبرات  ــ
 . نکرده باشه دایکسو پ  چینه . دعا کن ه ایکرده 

 داشبورد یاش را از رو  یصبرانه به دهان او زل زدم . گوش یآغشته شد و ب  دیبه ام اریاخت  یب دلم

 : شادش بلند شد یگذشت، صدا  یکه برام به مثال سال  یو شماره گرفت . بعد از لحظات برداشت

 ؟ یچطور ایسالم ارش ــ

 : مکث و بعد دوباره گفت یکم

 ؟ یکرد  دای! پ یبود نانیفرد قابل اطم هیشرکتت دنبال  یگانیبا یبرا ایسوال ارش هیمنم خوبم ،  ــ

 ..... ـــ

 ! کردم  دایشد ! چون من برات پ یول ! عال یا  ــ

 : پر از ذوق زده گفت یثابت ماند و با لحن  میارغوان رو  نگاه

 . ات کنه  یتونه راض یدونم که م یو مطمئن ، م یخانم کار هی ــ

 ..... ـــ
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 ! خودمون ی، نورا شیشناس ی؟ م یک  ـــ

 .... ــ

 : و ادامه داد دیخند

 . رفت یجو نم هیبا کارفرماش آبشون تو  رون،یامروز از شرکت زده ب  نیهم ــ

 . رهیبگ ادیرو هم  ریشرکت ، تا مس ارمشی ی.... ــ پس من فردا عصر م ـــ

 ..... ـــ

 یگرفت و با خوشحال  نییرا پا ی. گوش یتو فعال با یدم . فدا ی! خودم بهش خبر م یدستت در نکنه داداش ـــ
 : زد یغیج

؟ شگفت زده و ناباور بهش زل  یخوا یم یچ گهیاز کار، د  نمیا  ایشه خانم دکتر؟! ب یدرست م زینگفتم همه چ ــ
 : زدم

 !؟ یگ  یم یواقعا دار ــ

 : دیطرفم خم شد و صورتم را بوس به

 . یدیبله خانم خانما ! خودت که شن ــ

 ؟ ایتو شرکت ارش ــ

 به تو نبود؟ ادمیچرا اصال  وونهیگشت؛ من د  یم یکیبود دنبال  یآره چند وقت  ــ

 : کرد  کیابروهاش را بهم نزد  یمونده باشه ؟ اخم یتسیارغوان نکنه تو رودربا  ــ

هم  یلیکرده راحت بگه . اتفاقا خ  دایرو پ ی، تا اگه کس یشمیخانم دکتر ؟ اصال بهش نگفتم تو پ یمگه کر بود ــ
 !از نورا بهتر  یخوشحال شد و گفت ک

 ! یرو راحت کرد المیخ ــ

 ! نباش ! داداشم هواتو داره ، بهش اعتماد کن یچیهنگران  گهیتو رو مثل من دوست داره ، د ایارش  ــ

داشت درست  زیسرعت همه چ نیشد به هم یام ، آزاد شد و دلم آرام گرفت . باورم نم  نهیگره خورده در س  نفس
و در دل  دیکرد . نگام به آسمان رس  یقابل اعتماد بود و کار کردن براش روح و روانم را فرسوده نم ایشد . ارش یم

را برام رقم زده بود  زیروز خاطره انگ کیفرستاده بود و  مرا برا یرعلیخدا را شکر کردم. تنهام نگذاشته بود؛ اول ام
را کامل از  دمی؛ که ام یشب گرم تابستان نیام شده بود در ا  یرا، که ناج قمیشف قیغار و رف  اریو بعد ارغوان را ، 

 دست داده بودم . ارغوان باز

 : و گفتم دمیرا بوس دشیمف دیاراده بغلش کردم و صورت سف  یرا به دلم باز گرداند . ب دیام

 ! سالها بهت دروغ گفتم نیبودم که تمام ا وونهی! چه خوبه که تو رو دارم . چقدر د قیممنون رف ــ
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 : دیپرس یآمد و با لحن شوخ  رونیبغلم ب از

 : ؟ سرم را تکان دادم و او با خنده گفت یاالن نادم  ــ

و سخت ، دلم به آرامش دعوت  یروز طوالن کیقبوله ! لبخند به لبام انحنا داد و باالخره بعد از  تیعذرخواه  ــ
 . شد

 : را روشن کرد و گفت نیماش ارغوان

 . داره ازیداروها ن نیخونه، مامانت به ا میبر گهید ــ

 . شه یم رتیرم . د یکن ، خودم م  ادهیگوشه کنار پ  هیمنو  ــ

 : بهم زد و هم زمان دنده را عوض کرد یغره ا  چشم

تو؛  امی یخونه اتون، منم م میر یحال و روز تنها ولت کنم . م نیلطفا ساکت شو! ازم انتظار نداشته باش با ا ــ
 . باهاش بخورم یچا هیو  نمیخوام مامانت رو بب یم

 : بهم انداخت ینگاه میدوره ؟ ن ریچقدر مس یدون ی. م یو برگرد یتا برشه دختر،  یم رتید ــ

 ! ستیبه تو مربوط ن گهیاونش د  ــ

 ! شه ینم دایبهتر پ نی، طعمه از ا ابونیتو خ نیماش هیدختر تنها با  هیهم هست ! نصفه شب ،  یلیچرا خ ــ

 . دنبالم ادیگم ب  یم ایباشه به ارش ــ

 : نگام کرد و گفت ی؟ برزخ یدار نیتو که ماش ــ

 خونه اتون ؟ امیخواد ب ینباش ! نکنه دلت نم زایچ نی! تو فضول ا ایکن  یام م  یکفر  یدار گهینورا د ــ

 : کردم و صاف سر جام نشستم  پایچل نهیس یاخم کردم و دستام را رو  بهش

 : در هوا زد یبکن ؛ به من چه ! بشکن یکه دوس دار  یچرت و پرت نگو، اصال هر کار ــ

 آخه ؟  یکن  یم یقاط زیبه تو دختر خوب ! چرا خودت رو تو همه چ نیآفر  ــ

 خنده ى یاز حدقه در آمده نگاش کردم که موجب شد با صدا بخندد ؛ از صدا  یچشمان با

هاش سپردم . باالخره از دست  یباز وانهیخاطر خودم را به او و د بیلبخند با لبام آشنا شد و با ط زشیانگ  دل
 . کردم  یجشن بزرگ بر پا م کیکرده بودم . حقش بود امشب   داینجات پ یبهادر

***** 

 : گفتم  یبلند ی. چراغ روشن آشپزخانه ما را به آنسو کشاند . با صدا میارغوان وارد خانه شد  با

 ؟ یخوا یصاحبخونه مهمون نم ــ

 : از داخل آمد  ماین یصدا
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و من سرم را از پنجره کوچک تو  دیخند زیخانم ؟! ارغوان ر یآبج  میخبر یو ما ب یخونه شد نیمهمون ا یتو از ک ــ
محبوبش دستش بود  یاضینشسته بود و کتاب ر یمیپنکه ى زهوار در رفته ى قد یرو به رو نیزم یانداختم . رو

 : گفت  یذکر م اشتآن طرف تر نشسته بود ؛ چادر نماز سرش بود و د   ی. مامان گل

ابروش   کیره آقا داداش ! بلند شد و به سمتم آمد.  یروز باالخره م هیگفتن دختر مهمون خونه ست و   میاز قد  ــ
 داشت و مملو از شیکه ته ر  یرا باال داده بود و با صورت

 : بود نگام کرد و گفت لبخند

 خواد تو رو ببره از االن کبابه یکه م  یا  چارهیاون ب  ی؟ دل من که برا یهست یروز شما رفتن هی یعنیخدا  دیبه ام ــ

! 

 کرد،  یبود و با نگاه مشتاقش داشت تماشام م ستادهینگاش کردم و به او که حاال کنار پنجره ا یچپک

 : زدم و گفتم یتشر

 نیخورد و در هم نیاش چ  یشانی، وگرنه خوب برات داشتم داداش کوچولو! پ میکه امشب مهمون دار  فیح ــ
جا  مایبود و از خنده صورتش سرِخ سرخ بود . ن ستادهیلحظه نگاش به ارغوان افتاد که درست پشت سر من ا

 : به موهاش زد و با تته پته گفت یخورد و چنگ

 : کنه . ارغوان جلو آمد  یم یمن فکر کردم نورا داره شوخ دینورا ! سالم ارغوان خانم ، ببخش یگفت  یاز اول م  ـــ

 . دونم یمزاحم شدم م یسالم ، بد موقع ــ

و از جاش به زحمت  دیمهر را بوس ی. مامان گل دیتو . نگام به داخل چرخ نیی، خونه خودتونه . بفرما هیمزاحم چ ــ
 :بلند شد

 :غم دار  یجون ! قبول باشه خانم . بهم لبخند زد ؛ از آن لبخندها یسالم مامان گل ــ

 یتو . ارغوان زودتر از من وارد آشپزخانه شده بود . ب ادیاشه . به مهمونت تعارف کن بسالم مادر، قبول حق ب ــ
 : و گفت دیرا بوس یمهابا مامان گل

 : و با حظ گفت دیصورت ارغوان را بوس ی، خودش زودتره اومده تو خاله جون ! مامان گل ادهیمهمون روش ز ــ

نشسته  ی. من که به داخل رفتم ، آندو گوشه ا نیما . بفرما بش به ی، افتخار داد زمیعز  یخودت صاحبخونه ا ــ
 گذاشتم و  نتیکاب  یى داروها را رو سهیبودند . ک

 : و گفتم دمیام را از سر کش  مقنعه

 : ارغوان خانم ! با خنده برام ابرو باال داد  یدزد یخوب قاپ مامان منو م دهیخوشم باشه ، از راه نرس ــ

 : بلند گفتم یچشم حسود کور! دست به کمر نگاشان کردم و با پوف ــ

 : دیلب به دندان گز یخونه وا کردم ! مامان گل نیخود نامردمه که پات رو به ا ریتقص ــ
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 : دیپروا خند ی؟! ارغوان ب یگ  یم یدار یزشته مادر ، چ ــ

که با   مایاش خنده ام گرفت . ن  یی. از پررو نیبش ریبگ ایب رو بذار کنار ، یباز بمی! حاال ننه من غر یکرد  یکار خوب  ــ
 ، زودتر از من دست دیخند یما م یصدا به حرف ها

 اجاق گذاشت . ساعت از ده  یکه دسته اش سوخته بود، پر آب کرد و رو  لیاست  یکار شد و کتر  به

رد نگام  یزهوشیبا ت ماین د؛یاجاق چرخ  یبود و شکمم بدجور به قارو قور افتاده بود . نگام نا محسوس رو گذشته
 : را گرفت و گفت

 ؟ نیشام که نخورد ــ

 : تکان دادم و او گفت یسر من

 . کنم  یم ستیاالن براتون راست و ر  نیامشب !هم  نیخان رو بخور ماین یپس قسمت بوده املت مشت ــ

 : زود به حرف آمد ارغوان

 . رم یخورم و م یم ییچا هی. من  مایآقا ن  یزحمت بکش ستین ازین ــ

 : گذاشت ، نگاش کرد و گفت  یاجاق م  یکه تابه را رو  یدر حال ماین

 هی.  ستین یقابل دار زیاملت چ  هیارغوان خانم ؛   یساعت گشنه از خونمون بر نیبذاره شما ا یمحاله مامان گل ــ
بسنده  یخلع سالح شد و فقط به تشکر ماین ی. ارغوان در مقابل حرف ها نیبر نیو بعد دوسداشت نیلقمه بخور

 با لبخند یکرد . مامان گل

 : را فشرد و گفت دستش

من  یگل لبخند را به لبا  ی. حرف مامان گل استیبا ما راحت باش دخترم ، درسته که دستمون تنگه اما دلمون در ــ
 و ارغوان آورد . مانتو ام را از تن خارج کردم و به

 املت را خوردم و  یلیم یرفتم . آنشب با ارغوان بهمان خوش گذشت . با ب مامیداداش ن کمک

، ارغوان  مایمن و ن انیپا یب یها یشوخ انیکردم . بعد خوردن شام م  یارغوان دهن کج  یبه به و چه چه ها به
ن با شد . ارغوا  شیراحت مشغول خوردن چا الیو با خ دیایزنگ زد و ازش خواست که به دنبالش ب ایبه ارش

 دیرا به خودش د زیعز  یما رنگ مهمان نهبرد و پس از سالها خا نیحضورش آنشب تنش موجود در خانه مان را از ب
. 

 . داروهاش را برداشتم و با میتنها شد یه اتاقش رفت و مامان گل مایاز رفتن ارغوان ن  بعد

 شیداد . دست پ ین مآب کنارش نشستم . پاهاش را دراز کرده بود و داشت ماساژشا   وانیل کی

 : گفتم  دمیمال یکه به جاش پاهاش را م  ینیو ح بردم

 . قربونت برم یرو بخور دتیجد یداروها دیبا ــ
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 : گفت  یگرفته ا  یو با صدا دیرا ازم دزد نگاش

 ؟ یپولش رو از کجا آورد ــ

 یتنها صدا یمدت یزهوار در رفته برا یِقرِقر پنکه  یحرکت بماند . صدا یدستام ب یلحظات یباعث شد برا سوالش
 تابم ی. نگاه ب دیپر رونیب یمامان گل ی نهیاز س  یحاکم در فضا شد . آه

وجودم به درد  یو رو شد و همه  ری. دلم ز ختیر یم رونیچشماش ب یمهابا از کاسه  یصورتش افتاد . اشک ب به
 : تممنقلب گف یاو را نداشتم با لحن  یاشک ها  دنینشست . طاقت د

 فدات شم ؟ یکن  یم هیچرا گر ــ

 : که بغض به شدت بهش خش انداخته بود گفت  ییصدا با

 فهمم ؟ یمن نم یکن  یوبال گردن تنها دخترم باشم . تو فکر م دی. چرا با رمیدلگ ایدن نیاز دست ا  ــ

 الزم نبود  گهیخرابه .د یلیدونم که وضعم خ ی. م دمیآشوب تو چشمات رو د  شبیهمون د از

 ی، چطور تونست یپس اندازت رو داد یجوراور حتما همه  شاتیبرم . با اون همه آزما دیجد دکتر

 ؟ یریگرون رو هم بگ  یداروها نیا

 : که بهش داشتم فشردم و گفتم  یاحساس  یهاش را پاک کردم و دستش را با همه  اشک

. با  یتا کمتر درد بکش یکنم تا برامون بمون  یتالشم رو م ی .همه میدلم ، من راض زیفکر نکن عز زایچ نیتو به ا ــ
 . رو بهم زهر نکن یاشک ها زندگ  نیا

 : گفت  یسرفه ها به سخت انیاش را فشرد و به سرفه افتاد و در م  نهیس یبا دستش قفسه  یگل  مامان

 داره . با خواست خدا که یعمر  هی ینورا ، هر آدم یبزن شیخوام خودت رو به آب و آت ینم ــ

 . یقرض و قوله واسه دوا درمون من باش ری. دوسندارم بعد مرگم تا مدتها درگ دیشه جنگ ینم

 معترض یام فشار آورد . با لحن  نهیدر هم فشرده شد و بغض به س کبارهیبه  قلبم

 : گفتم  شانیپر و

 حرفا ؟ نیبا ا یکن  یم دلم رو خون مچقدر روت حساسم ، باز  یدون ی. نم یدور از جون مامان گل ــ

تو انتظار  یعنی؟  هیادیز یخواسته  نی! ا یبمون شمیخوام پ ی! م یگم ، برام فقط تو مهم  یبار گفتم بازم م صد
 هم نکنم ؟ یبهبودت تالش یبرا یدست رو دست بذارم و حت یدار

 هم داره ؟ یتالشت ثمر ــ

 : و گفتم افتادمیاز تک و تا ن  ی. ول دیچیتنم پ یسلولها یتو یبد حس
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 یکه بابا هم بود . من نم  ییشه، مثل وقتا یمثل قبل م زی!همه چ یش یخدا خوب م دیمعلومه که داره ! به ام ــ
 ؟ یفهم ی، م یتو هم تنهام بذار یو زود یراحت نیذارم به هم

من به حال زارم  زیندم . مامان عزشد . افسوس را در نگاش خوا رهیبهم خ ینفسم را گرفته بود .مامان گل بغض
 ای. گو ستینگر یترحم م ی دهیخورد و به تالش مذبوحانه ام با د یافسوس م

دوباره اش بکند .صداش  یپس گرفتن سالمت یبرا یا  یسع چینداشت ه الیشده بود و خ دیبه کل نا ام یگل  مامان
 : دلسردم کرد یدیام  یبارقه  چیه یب

 یاز حال خودم خبر دارم . زندگ  شتریشه دخترم ، خودم از همه ب ینم مایمثل قد یچیه گهید ــ

 . که هست نکن  ینیبه خودت سخت تر از ا رو

 . زد یم انیدر م کی نهی. قلبم در س دیدرخش ینگاش قفل شد . برق اشک تو چشماش م یتو نگام

 . کند و به شدت غصه دارم کرد  شهیاز ر  یرحم یقلبم را ، با ب یتازه جوانه زده  دیام  یمامان گل یحرفا

***** 

و  جانیکرد و ه  یم یقراریب نهی. دلم در س میرفت ایعصر بعد از اتمام کالس ها به همراه ارغوان به شرکت ارش  فردا
 : ازمان استقبال کرد  ییبا خشرو ایزد . ارش یاضطراب به وجودم چنگ م

دکور شده  بایدلباز و ز اریبود . بس ری. اتاقش بزرگ و نورگنینیبش نیی. بفرما نیخوش اومد یلیسالم خانم ها خ ــ
برام  یشلوغ نیکردند . ا  یکارمند براش کار م  ستیاز ب  شتریبزرگ داشت که ب یشرکت بازرگان کی ایبود . ارش

 یبهم م لیوسا یرنگ و هارمون د،یچرخ رامونمیپ ه.نگام ب میرنگ نشست یمشک یادار  یمبل ها یموهبت بود . رو
بود .  شهیتمام ش وارهایاز د  یکی یبود و نما دیها سف واری. رنگ د دیرس یبه نظر م ندیآمد و در نظر اول خوشا

 یها کیبود . سرام دایپ زیتم یها شهیاز تهران، از ش  بایز یبرج قرار داشت ومنظره ا کیشرکت در طبقه ى هشتم 
 زد ، یبرق م یزیاز تم  یمرمر دیسف گکف با رن

چرخان درست  یبزرگ و صندل زی. م ینیچهارگوش بب کیهر سرام یعکس خودت را تو  یتوانست یه مک  یطور به
 از مبل ها نشست و  یکی یرو ایقرار داشت . ارش یا  شهیش واریپشت د

 : پاسخ به تعارفاتش گفت یبرا ارغوان

زود  یلیکرد . خ  میمن تنظ یاز هم وا شد و نگاه مشتاقش را رو  یداداش جون ! لبش به لبخند میدیخدمت رس ــ
 : و گفتم دمیدست کش رامونمیپ زیاز آنال

 . آماده ام  ی، من واسه هر گونه مصاحبه ا ایواقعا ممنونم ازتون آقا ارش ــ

 : بشاش گفت یو با صورت دیدرخش باشیز چشمان

 بیل نصشغ نی. خوشحالم که ا نینورا خانم، شما قابل اعتماد ما هست ستیبه مصاحبه ن ازین ــ

 : شرمنده ام کرد و با خجالت گفتم یشد . واقعا از شما بهتر سراغ نداشتم . حرف هاش حساب شما
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 : کرد و گفت  یهمه لطف و اعتماد باشم . ارغوان پوف نیا  قیال  دوارمیجناب ! ام نییفرما یم یچوب کار ــ

 راحت تر کمیشه  یلفظ قلم حرف زدنتون ! قلبم گرفت به خدا ! نم نیاز دست شما دو تا و ا  یوا ـــ

معترضش ما را به خنده  ینشسته ! صدا یزیچ ،یری، وز یجمهور سییر یکنه جلو  ی؟ آدم احساس م نیبزن حرف
 : و گفت دیبه صورتش کش یدست ایانداخت . ارش

تا تو هم انقدر  میتر با هم حرف بزن یودمونخ کمی میکن  یخواهر کوچولو، کم کم ما هم عادت م یگ  یراست م ــ
 . یحرص نخور

 میقد ارغوان اعتماد داشتم و از صم ایبود اما اصال موجبات آزارم را فراهم نکرد . به ارش یمیبه شدت صم لحنش
 : نگاش نشست گفتم یاو کار کنم . نگام که تو  یقلبم خوشحال بودم که برا

 : خاطر گفت نانیفقط مسئله دانشگاه .... نگذاشت حرفم را تمام کنم و با اطم ــ

مربوط  یو کارها ایب یکه تونست  یمی، شرکت از هشت صبح تا هشت شب بازه؛ شما هر تا نینباش یچینگران ه ـــ
 . ستین یمشکل چیبه خودت رو انجام بده . ه

 : ارغوان را به خنده انداخت و براش دست زد  لحنش

شدن کرد ! بهش چشم دوختم و با نگاه براش خط  یخودمون یبه داداش گلم که حداقل تالشش رو برا نیآفر  ــ
 : از جاش بلند شد و گفت  ای. ارشدمیو نشان کش

 : تراض گفتتا اتاق کارتون رو نشونتون بدم . من بلند شدم و ارغوان با اع نیایهمراهم ب ــ

 ! برادر من یدوباره خراب کرد ــ

 یاتاق بزرگ و ب  کیهاش ادامه داد . اتاقم  یاعتنا به مزه پران  یو من چشم غره رفتم اما او ب دیبهش خند ایارش
رنگ به همراه چراغ  اهیس توریمان کی یگردان مشک  یکوچک با صندل  زیم کیبود . پر از قفسه و پرونده؛  کریدر و پ

 : برگشت و گفت میبه سو ایارشانباشه شده بود.    زیم یرو یادیز ی. پرونده ها مطالعه

 یآمادگ  یاز ک  نیکن  یو کار ما لنگ مونده . فکر م هیپست خال نیشه که ا یم یبا شماست. دو هفته ا نایزحمت ا ــ
 ؟ نیکار دار

 : تأمل گفتم یب

 : و نگاش مشتاقانه روم ثابت ماند دیاالن ! ابروهاش باال پر  نیاز هم  ــ

 . بدم حیروند کار رو براتون توض کمی نیای! پس ب هیعال  ـــ

 . ارغوان از اتاق رفت و ما را تنها نمیبنش یصندل یرا روشن کرد و ازم خواست رو توریمان

 . فرا گرفته بودم یاز کار روزانه ام را به صورت تئور  یبعد من شمه ا ی. ساعت گذاشت
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بود  یاز حقوق  شتریب یلیکه جلوم گذاشت، خ  یدر قراردا ایارش  یشنهادیبود و رقم پ یسبکتر از شرکت بهادر کارم
. با رغبت قرارداد را امضا کردم و به اتاقم رفتم . ارغوان  دیکش  یداد و مانند چند نفر ازم کار م یکه آن کفتار بهم م

 : همرام آمد

 : مقدمه بغلش کردم و گفتم یبودم . ب ونشیبرم . برگشتم و نگاش کردم . به شدت مد گهیمن د ـــ

 : و از خود جدا کرد دیکنم . با عالقه مرا بوس  یلطفت رو فراموش نم چوقتیممنون ازت دوستم ؛ ه ــ

 : ! خنده ام گرفت و گفتم یضامنت رو نبر ینکردم . بچسب به کارت تا آبرو یکار  ــ

! چشماش را درشت کرد و بهم تشر  میانداخت  یبرو به سالمت ، از کارو زندگ گهیآبروت رو دارم .د  یهواچشم ،  ــ
 : زد

 : شد گفت یکه از در خارج م  یبرام تکان داد و در حال ی! بعد دست دیدختره ى چشم سف ــ

 . نمتیب یفردا م ــ

****** 

بود وحرف  یهنوز مشکالتم به قوت خودش باق نکهیه بود . با ا. حالم روبه راه شد دیاز راه رس  یى خواستن دوشنبه
 کرد ، اما آرام شده بودم و به شدت  یم ینیدلم سنگ یرو یآنشب مامان گل  یها

 خوب شدن تالش کند .هنوز پول یکردم برا  یم یرا راض یشده مامان گل یمتی. به هر ق دواریام

دانستم از کجا جور خواهد شدف اما خدا قدرتش را بهم نشان داده بود و ثابت کرده  یجور نشده بود و نم عمل
پر کند . پام که به کالس  ییاشاره ، همه جا را از نور و روشنا  کیتواند فقط با  یلحظه ها هم م نیاهتریبود در س

 یلحظات یتصادف کرد و برا یرعلینگام با نگاه ام دیرس

و لبخند  یفتگیام خشک شد و ضربان قلبم تندتر شد . نگاش پر از حس بود ، پر از ش. پاه میهمان حال ماند به
اراده سرم تکان خورد و بعد به سرعت نگام   یبرام تکان داد. ب یرساند . سر یجذاب گوشه ى لبش جانم را به لب م

 : گفت  یو کنار بچه ها نشستم . فاطمه با لودگ دمیرا ازش دزد

 : گذاشتم و گفتم  زیم یرا رو فمیچرا دم در کالس خشکت زده بود ؟ کخواهر،  کمیسالم عل ــ

 : و رو به ارغوان گفت دی؟ با صدا خند سهیخانم پل یباز تو شروع کرد ــ

 ! گفتم  یک  نیبه کفشش هستا ، بب یگیر هی نیا  ــ

 : جزوه اش را برداشت و گفت ارغوان

جزوه رو نخوندم  نیا  شتری! امروز جلسه ى آخر کالس شمسه و من هنوز نصف ب ستین میحال یچیفعال که من ه ــ
 : و گفتم ستمی. بهش نگر

 کالس پنج شنبه ها ؟  یای یخب چرا نم ــ
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 : افزود  یبالفاصله با حاضر جواب فاطمه

امتهانا   گهیشه و هفته ى د یهفته کالس ها تموم م نی! ا یداد یبه درس دل م کمیددر دودور رفتن  یبه جا ــ
 : شه . ارغوان رو ترش کرد یشروع م

 ؟ یکن  یم یبدتر ته دلم رو خال یدار یبد یدواریبهم ام نکهیا  یگن دوست ؟ جا  یخوبه حاال ! به تو هم م ــ

 : کردم و گفتم  یدار انهیم ــ

 . نیهم باش چارهی. به فکر مِن ب نیدرستون رو بخون نینیبحث و جدل ها بش نیعوض ا  ــ

 : راست نشست و جزوه اش را ورق زد . ارغوان در همان حال گفت فاطمه

 ؟ یباهام کار کن کمی یوقت دار ینورا دستم به دامنت ، ک ــ

 . یکن  یکالس ، ضرر نم  ایرسونمت . پنج شنبه هم ب ینگران نباش م ــ

 قدر تو خوندنبدونه چ ارهی یدمار از روزگارم در م ایکه ارش  یدون یتو من بشم . م یفدا ــ

 ! کردم ، فاتحه ام خونده ست  یکاهل

 : دوباره نخود آش شد فاطمه

 میخوند یدرس م میداشت نوایى ب چارهی، ما دوتا ب یگشت  یواسه خودت ول م یکه تو داشت  ییحقته ! اون روزا ــ
. 

 : نگاش کرد ظیبا غ ارغوان

 : دمیزنم ! زود بهش توپ یحرف م نیتو رو سننه ؟ من دارم با ا ــ

 : گن ! بهم چشم غره زد  یبه درخت م نی، ا دایببخش ــ

 : با مزه گفتم ی؟! با چشمک یکن  یم نییحاال توهم وسط دعوا نرخ تع ــ

 ! اهوم  ــ

 . اش گرفت و باالخره صلح برقرار شد  خنده

کوتاه نگاش را روم ثابت نگه داشت   یمدت یکرد و برا  تیموفق یدانشجوها آرزو یجزوه برا یبعد از مرور کل شمس
 : و رو کرد ریباز دلم را ز یرعلیام  یرفت . هنوز سر جام نشسته بودم که صدا رونیو عاقبت از کالس ب

 ! اهیسالم چشم س ــ

 کوتاه  نیآست  شرتیت کیبا  نیانداخت . لبخند به لب داشت . شلوار ج  ریباال رفت و نگام را گ سرم

 : گفت  شهیمتفاوت از هم یآمد .با لحن  یکه به شدت بهش متنش بود   ییمویل

 ! باهات دارم یکار مهم  هی؟  یایشه باهام ب یم ـــ
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 : و ادامه داد دیخند د،یشدم . آثار تعجب را که تو صورتم د خکوبیو مبهوت سر جام م مات

زد و از کالس خارج شد . همان طور  یشانی! دو انگشتش را به پ ایتو محوطه ى پشت دانشکده منتظرتم ، زود ب ــ
 : گفت  جانیاش زل زده بودم که فاطمه با شور و ه  یخال یهاج و واج به جا

 !داره نورا ؟ کارتیچ یعنی ــ

 : اضافه کرد  ارغوان

 : هوا گفتم یو ب دیچرخ شینورا ؟ نگام به سو یبر یخوا یگه منتظرم ! م  یچه پررو پررو اومده م ــ

 . نمتونیب یم یکارم داره ! کالس بعد  یچ نمیرم بب یم ــ

و بهم فرمان رفتن  دیجوش یو سرکه م ریمرا بدرقه کردند . دلم مثل س جانیو فاطمه با ه رانیح یبا چشمان ارغوان
دست در  کیبود.  ستادهیزد ،خودم را به محوطه رساندم . آنجا ا یکه دلم را چنگ م  یداد . با دلهره و اضطراب یم
، کالفه موهاش را چنگ زد و چند قدم  دید مراموهاش فرو رفته بود . چشماش که  یتو گرشیو دست د بیج

 ییمانده را به طرفم آمد . با صدا یباق

 : گفت  دیلرز یبه وضوح م که

 ! یایکردم ب  ی!راستش فکر نم یممنون که اومد ــ

 : شت فشردم و گفتممانتوام را در م گریرا فشرد و با دست د فمیمحکم بند ک دستم

 ! یدار یکار مهم  یگفت  ــ

 . اراده به اطراف نظر دوختم  ی. من هم ب دیرا تکان داد و نگاش به اطراف سرک کش سرش

 امان قلبم . دستش را از  یب یو صدا یرعلینبود . فقط من بودم و ام یگریکس د  چیما دو نفر ه جز

 : خارج کرد و با هر دو دست موهاش را مرتب کرد و بعد نگاش را به من دوخت بیج

 نیدانستم ا ی. نم دیى پشتم لرز رهیبگم . کف دستم عرق کرد و ت یاز کجا شروع کنم و چه جور  دیدونم با ینم ـــ
سخنگو شد.  کرد . سکوتم ادامه داشت. او خودش دوباره  یاز کجا آمده است که داشت فلجم م  یاسترس لعنت

 یبود ؛پر از احساس ، پر از محبت گرید یهمه ى روزها یبه چشمام دوخت . نگاه امروزش ورا مینگاش را مستق
 میعظ

 : گفت  یگرم  یتوش شناور بود . با صدا که

 نینشد کنار ا میبود که اصال حال یفکر با من بود و قو نیفقط به فکر شکارت بودم. اونقدر ا دمتیکه د  یاز روز  ــ
 کنه . نورا من تا  یهم جوونه زده و داره تو دلم رشد م گهیاحساس د  هیحس ، 

 قرارم،یکه ب  هیمدت هیزد ،اما  یغرورم برام حرف اول و آخر رو م  شهیحرفا نزدم . هم نیاز ا  یدختر چیه یبرا بحال
 ، نمیب یکه با توام ، تو رو م  نیهم یحوصله ام ، ول یکالفه ام ، ب
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شد  یم شتریشکارت ب یبرا لمیکه جذبت شدم و م  نهی؛ واسه ا هیحالتم عاد نیکردم ا  یشه ! فکر م یخوب م حالم
تو  ی! وقت یکه تو ذهنم اومد تو بود  ینفر نیاول  م،یتصادف کرد یاون شب تو سفر کاشان ، تو اتوبوس وقت  ی؛ول

 ینیبدم و مقدمه چ ریو تفس خوام طول یمحرفاست . ن نیاحساس فراتر از ا  نیکه ا  دمیفهم دمتیاون حال د
سکوت  یلحظه ا یچشمام قد علم کرد... برا یبزرگ جلو قتیحق هیکالم ، اون روز تو اون کافه ى دنج   هیکنم . تو 

کرد . صداش   یفرق م شهیامروز با هم  یرعلی. ام دیترک یم جانیکرد . نگاهمان در هم گره خورد. دلم داشت از ه
 : پر گفت کی ینگاه به نرم نیبا نوزاشگرانه تر ، دمیرا دوباره شن

جمله آنهم از دهان  نیا  دنیو تمام وجودم به لرزه در آمد . شن ختیفرو ر نهیمن دوستت دارم نورا ! دلم در س ـــ
که دلم با   یکردم ، در حال  یپلک زدن داشتم نگاش م یحت یحرکت ب یاز محاالت ممکن ذهنم بود . ب  ،یرعلیام

 : یتنبود . نگاش گرم بود و صداش به شدت خواس ریدرگ میعظ  ییغوغا

 شکار ، بلکه محبتت داشت تو دلم ینه برا ،یمدت تو برام مهم بود نیکه تمام ا  دمیمن فهم ــ

 خوام یشه ؟ چند روز م یم یاگه شکارت کنم بعدش چ  دیازم پرس  یمان شیزد . چند روز پ یم شهیر

 چیو ه یخوام تا ابد کنارم باش یم دمید رتی؟ من بهش فکر کردم نورا و در کمال ح یبمون شمیپ

 ! خوام یرو بدون تو نم یروز

 غرورش  یرعلیبه موهاش چنگ زد و آب دهانش را با صدا فرو داد . کالفه بود؛ ام دوباره

ند . ساکت که شد باز همان طور ک  یکار را م  نیا  یبا چه مشقت نمیتوانستم بب یزده بود . خوب م نیبرام زم را
 . خواست ینگاش کردم . او حرفاش را زده بود و حاال مسلما از من جواب م

 : شد یصداش تو گوشم اکو م مدام

بود؟ چه  یرعلیاز نقشه ى ام  یحرف ها جزو نیا  یهمه  یعنیکه شده!   یمتیخوام شکارش کنم ، به هر ق یم ـــ
 یمن م شیو به ر دندیپر یم رونیکالس از پشت شمشادها ب  یمام پسرهادادم ت یبسا اگر بهش جواب مثبت م

 تشیرا کشف کنم . سکوتم اذ یرعلیتوانستم راز نگاه ام یمختل شده بود . نم میریگ  می. قدرت تصم دندیخند
 : کرد و به حرف آمد

 ؟ یبگ یزیچ یخوا ینم ـــ

 : اما گفتم  دیکش  یلرز داشت . دلم براش پر م صدام

 : ! صورتش در هم رفتیکن  ینگاه م دتیکردم بهم به عنوان ص  یفکر م شهیشدم ! هم ریمن غافلگ ــ

! دست هام  هیکنم احساسم بهت واقع  یبهت ثابت م یدونم ، من ذهنت رو قبال خراب کردم اما فرصت بد یم ــ
 : نلرزد گفتم نیاز ا  شتریکردم تا ب  یرا م میکه همه ى سع  ییو با صدا چاندمیرا با استرس بهم پ

 : دیچیبگم ! اخم هاش تو هم پ یدونم چ یراستش نم ــ

 ! که واقعا تو دلته بهم بگو  یزیچ ـــ
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بود ؟  یاعتراف به احساسم کار درست  ایرفت، اما آ یکنم ؟ دلم که براش ضعف م  یکار  نیتوانستم همچ یم چطور
 یرعلیام  یرا نداشتم که مورد استهزا نی. من توان ا دیچیکرد، ترس تو دلم پ  دایباز صداش تو ذهنم انعکاس پ

شدم . با مرگ  یاش بود ؟ من نورا تنها ، نابود م  هاز نقش  یجزو نهای؟ اگر همه ى ا دیخند ی. اگر بهم م رمیقرار بگ
 : گفتم  یمعطل یُمردم . ب یاحساسم م

 یوقت می.من واقعا تو زندگ ادهیمشکالتم ز و خم داره . گفتم چقدر چیپ میاون روز تو کافه بهت گفتم چقدر زندگ  ــ
 یچشام نشسته بود و نگام تو ی! لحن صدام ملتمس بود . تمام احساسم تو یرعلیندارم ام یعشق و عاشق  یبرا

که خشم   ییو با صدا دیبه هم تن شتریب شزد و صورتش منقبض شد . ابروان ینگاش ثابت بود . چشماش برق
 : زد گفت یم اریبهش ش

 : خون گفتم یراندم و با دل رونی؟! نفسم را به ب یزن یى من م نهیدست رد به س یاالن دار  ـــ

 . که واقعا فرصتش رو ندارم  یخوام بدون یتونم قبول کنم . م یاحترام نم  تیبا نها ــ

 . عجز تو صدام نتوانست آتش خشم نگاش را خاموش کند . دست هاش را مشت کرد و با یدرکم کن دوارمیام
 : غضب گفت

 ؟ ید یجواب رد م یتهران یرعلیبه من ، ام یشه ! تو دار یباورم نم ــ

غرورش را در طبق اخالص گذاشته بود و   یرعلیشد . ام یآرام نم  زیچ چیکه به راه افتاده بود ، ظاهرا با ه  یطوفان
نه بس  نیبود ، تاب آوردن ا دهیجواب نه نشن یکه هرگز از دختر  ییاو  ی. برا دید یحاال آن را در هم شکسته م

 . نمود یممکن م ریطاقت فرسا و غ

 : لحن ممکن گفتم نینرمتر با

 یادیز یها تیبدم؛ چون اولو یجواب چیتونم بهت ه یبهش نگاه نکن ، من فقط نم ینجوریا  ــ

؟ اگر  یبفهم یتون یم نویخودم ندارم . ا یبرا یوقت چیمن ه یرعلیمادرمه . ام نشیدارم ، که مهم تر میزندگ تو
توانست از حرفام  یراحت م یلیکرد و غرور کور و کرش نکرده بود ، خ  یآنروز خوب به حرفام گوش م  یرعلیام

 احساس درونم را بفهمد . من رک و راست بهش نه نگفته بودم ،

 : سرم هوار شد یرحم یکرد و با ب  انیبرداشت کرد و باالخره آتش خشمش طغ نگونهیا  یرعلیام  اما

 ! ارمی یخورم که به زانو درت م ی! قسم م اهیچشم س ید یکارت رو پس م  نیتاوان ا ـــ

چشماش ،به لحن تلخ و پر از نفرتش  میشدم . به جوش و خروشش ، به طوفان عظ رهیو دلشکسته بهش خ ناباور
 . . نگاه زهر دارش خون را در رگام لخته کرد و تمام وجودم به درد نشست

 : گفتم  یبه عقب برداشتم و با لحن بغض دار یقابل فهم بود . قدم ریبرام غ یرعلیام  تیبُعد از شخص نیا

 : گفت  نهیپر ک یو برنده نگام کرد و با لحن زیخواستم ناراحتت کنم . ت یمتاسفم ، واقعا نم ــ
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پاهام له کنم غزال ! تو هنوز اون  ریدم غرورت رو ز ی، قول م یپاهات له کرد ریهمون طور که تو امروز غرورم رو ز ــ
 با یدم وقت یاز امروز بهت نشون م  ،یدیمنو ند یرو

 نوی! ا نمیش یآروم نم  ارمی؛ تا اشکت رو در ن یش یرو به رو م ی، با چه عواقب یکن  یباز یرعلیو احساس ام غرور
ازم دور شد . همانجا   نیزهرآگ یجمله تمام تاب و توانم را گرفت و با نگاه نیخوب به خاطرت بسپار! با آخر

، مرا به محاکمه  دهیو رنج د یقلبم زخم یطرف ازکارم شک داشتم و    یشدم . به درست رهیو به رفتنش خ ستادمیا
 ینشستم . لحظات کشنده ا نیزم یبود . زانوهام سست شد و همانجا کنار شمشادها رو دهیکش

رم باال آمد ؛ ارغوان کنارم نشسته بود و داشت تند تند حرف دور شانه هام حلقه شد . س یتا باالخره دست گذشت
 یرعلی. تمام حواسم رفته بود . شوک رفتار ام دمیشن یکلمه از حرفاش را نم  کی یبود که حت بیزد اما عج یم

و  دیزجر آور ، ارغوان محکم به صورتم کوب خلعو دست و پا زدن در آن  یطوالن یقیفلجم کرده بود . بعداز دقا
 : زد ادیفر

 ! نورا ایبه خودت ب ــ

خورد .  یو دندان هام محکم بهم م دمیلرز یحواسم را بهم برگرداند و تنم به شدت به لرز نشست . م یبعد شوک
 : بغلم کرد مهیارغوان دستپاچه و سراس

 نورا با توام ؟ ؟یختیبهم ر یطور نیبهت گفت که ا یچ ارویتو آخه دختر ؟ اون  یشد یچ ــ

 :دیپر رونیب دهیبر دهیدردناک از حنجره ام بر صدام

کنه ! وگرنه   شخندمیخواست ر یاز نقشه اش بود . فقط م  یحتما جزو نمیکردم ارغوان مگه نه ؟ ا  یکار درست  ــ
 انیوبه کمرش چنگ انداختم و باز هذ دینگاه دلواپسش لغز یعاشقم شده باشه! نگام تو  یرعلیکجا ممکنه ام

 : گفتم

اون   یندادم ول یکردم بهش جواب درست  ی! کار خوب نهیمن بخنده ، آره هم شیست با دوستاش به رخوا یم ــ
 یرعلیکرد ... غرورش رو شکستم ارغوان ! ام  رشیتعب ی... به جواب منف دی... طعنه ى تو حرفام رو نفهمدینفهم

کارو کردم مگه نه ؟   نیارغوان ! من بهتر  بگوازم ناراحته ! تو بگو ، بگو بهم کارم درست بوده ! زود باش   یلیخ
 زیسردم بود . از نگاه نفرت آم یکرد . در آن ظهر تابستان  یم جادیا  یبد یخورد و صدا یهمچنان دندان هام بهم م

برام تمام شده بود و حس مرگ بهم دست داده بود . ارغوان محکم مرا به خود  یبسته بود. زندگ خیتنم  یرعلیام
 : گفت  یچشمام نگاه کرد و با لحن غصه دار یتو یمدت ازفشرد و بعد  

تمام شد و نگام را مانند  ینورا ؟! سوالش به ناگاه مرا به خود آورد . لرزم به طور شگفت آور یتو دوسش دار ــ
 باعث شد دوباره زمیارغوان رو شده بود. سکوت غم انگ  ی. حاال تنها راز ناگفته ام برا دمیگناهکار از او دزد  کی

 : حزن آلود گفت ییاش خارج شد و با صدا  نهیاز س  قیعم  یبه آغوشم بکشد . آه محکم

 ! ى من چارهیب قیرف ــ

خواستم تا ابد آنجا بمانم . خوف داشتم  یاش فرو کردم . م  نهیس یسرم را تو شتریاش دلم را به درد آورد و ب  جمله
 . وعده ام داده بود یرعلیاز فردا و فرداها که ام
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***** 

 : گفت  یخاص ی؛ کنارمان زانو زد و با دلواپس دینگران فاطمه به گوشمان رس یصدا یطوالن یقیاز گذشت دقا  پس

 ؟ زمیعز  یشد یشده بچه ها ؟ نورا ، نورا جان چ یخدا مرگم بده چ ــ

که به شدت   ییداد . ارغوان به حرف آمد و با صدا یماساژ م دمیلرز یهمانطور پشت مرا که در بغل ارغوان م و
 : درش مشهود بود گفت یناراحت

 : نگاش کرد ینماز خونه ، لرز کرده . فاطمه با شگفت مشیکمک کن ببر  ــ

 : گرفت گفت  یبازوم را م ریکه ز  یو در حال دیکش  رونیظل تابستون؟! ارغوان مرا آهسته از آغوشش ب نیتو ا ــ

 ! دتشیند یتا کس مشیحالشو ؟ کمک کن ببر ینیب ینپرس فاطمه ؛ نم یچیفعال ه ــ

 یاز حد  شیب یزود دست به کار شد و با کمک ارغوان مرا از جا بلند کرد. با مهربان یلیخ فاطمه

 : سرم مرتب کرد یو مقنعه ام را رو دیرا بوس صورتم

نگاه  یو تو دیفروغم به جانبش چرخ یشه . نگاه ب یدرست م ی؛ همه چ قیمن فدات بشم. آروم باش رف یاله  ـــ
 : آمد  رونیام ب  نهیس یجا نیتر قیاز عم  یبرق افتاده از اشکش ، گره خورد . آه

شد و بازوم را محکم فشرد . حدس  ی! اشک از چشماش جارزیچ چیشه فاطمه ، ه یدرست نم گهید زیچ چیه ــ
حال و احواالت افتضاح  نیکرد، در ا  یهم ظاهرش را حفظ م طیشرا نیکه در بدتر  یدوست مغرور دنیزدم د یم

 زیو غم انگ

 یغارم به راه افتادم . صدا  اریسست در کنار دو  ییرا به درد آورد . آهسته و با قدم ها قلبش

اشک   دنیبرام مهم نبود، د گریو قابل ترحم شده ام ، اما چرا د زیگفت به شدت رقت انگ  یارغوان بهم م  نیف نیف
با آن  یرعلیشکست . ام یاز غرور سفت و سختم را نم  ی؟ ذره ا ختندیر یبه حال زارم م یدلسوز یهاشان ، که برا
.  دمینماز خانه دراز کش ینداشت . تو اتیادامه ى ح  یبرا یینا گریروحم را کشته بود . قلبم د زشینگاه نفرت انگ

تنم منجمد  ی. هنوز سردم بود ، هنوز سلول ها اوردیب یچا و ارغوان رفت تا برام دیچیفاطمه چادرش را دورم پ
 بودند . چشمام را بستم ،

ى  نهیکابوس بود. نگاه و صورت پر خشم و ک  کیها  نیبخوابم ؛ اصال کاش همه ى ا یتوانستم کم یم کاش
 یابد از خاطرم نمشک آن نگاه هرگز تا   ی. ب نمیتوانستم به وضوح بب یبسته م یاز پشت پلک ها  یرا ،حت یرعلیام

 وانیو ل نمیداغ آمد. کمک کرد بنش یرفت . ارغوان با چا

 داغ را به خوردم داد . کم کم یکرد و آرام آرام چا  کیرا به صورتم نزد یمصرف کاغذ کباری

کرد و   کیگرم و از آن انجماد کشنده خارج شد و باز سوزش معده به سراغم آمد . فاطمه خودش را بهم نزد  بدنم
گرفته باالخره آن   ییقرمز بود . ارغوان با صدا یپنهان یا  هیدست هام را ماساژ داد . چشماش از فرط گر یبا مهربان

 : سکوت وهم آور را شکست
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 : گفتم  گرید ی؟ سرم را تکان دادم و با آه زمیعز  یبهتر شد ــ

 : فتبچه ها نگرانتون کردم . فاطمه با بغض گ دیخوبم دوستم . ببخش ــ

؟ ارغوان به سرعت بهش اخطار  یاز پا افتاد  ینجوریبهت گفت که ا یچ زیهمه چ یب یارویآخه ؟ اون   یشد یچ ــ
 : داد

 ! نکش شیرو پ ارویهم حرف اون  گهیراحتش بذار فاطمه ! د ـــ

 : دینگام نشست و پرس یفاطمه با سماجت تو نگاه

 : دستام گرفتم و گفتم یو دستش را تو دمیکش  یقیچرا نورا ؟ نفس عم ــ

بهم  یعل  ری! امروز ام یزیر یو اشک م یسوزون یبرام دل م یدار ینطوریا  ی، وقت یحق تو هم هست که بدون ــ
 : ادامه دادم  یشد . با پوزخند خیگفت دوستم داره ! نگاه هر دو بهم م

کنم همه اش نقشه بوده تا منو به قول   یفکر ماما من ردش کردم چون نتونستم حرفاش رو باور کنم ؛ چون   ــ
 ! خودش شکار کنه و بعد بهم بخنده

 : گفت  رتیدرش نشسته بود . فاطمه با همان ح ینیخش داشت و غم سنگ صدام

 یکه غرورش رو شکست  یتو بود نیکنه ؛ ا  شخندتیر ینذاشت یگ  یکه تو م  نطوریپس چرا حالت انقدر خرابه ؟ ا ــ
 نورا ؟ هیحال و روزت واسه ى چ نی! بهم بگو پس ا

 یشدن از کاسه ى چشماش بود . چرا اشک ها زیتو نگاش نشست .اشکش دوباره در حال سر ر نگام

 یگریکردند ؟ آه سوزناک د  یآتش دلم را خاموش نم  ختنشانیبا ر ینبودند ؟ چرا کم اریباهام  من

 : . نگاه منتظر فاطمه مرا واداشت که آهسته لب بزنم دیپر رونیگلوم ب  از

 ! چون من دوسش دارم ــ

تامل بغلم کرد و  یلحظه ا ی. فاطمه ب اوردیجفتشان را دوباره در ب یبود تا اشک ها یجمله ى کوتاه کاف نیهم
ش را از چهره زدود. را ازم برگرداند و با دست اشکها شیخفه کرد . ارغوان رو شیاش را در درون گلو  هیگر  یصدا

 نیبدنم در غم ا یاز اعضا  کی چیپر آشوبم ، ه بشدم و بجز قل یدر بغل فاطمه فشرده م یواکنش چیه یمن اما ب
 . نکرد هیبزرگ مو یسوگوار

کرد . بخت   یهمراه ایشد . ارغوان تنهام نگذاشت و مرا تا شرکت ارش یسپر یآن روز برام به شدت طوالن  لحظات
حواسم را جمع کارم کردم  ی. به سختدیى دلمرده ند افهیرفته بود و مرا با آن ق یبه سفر کار ایکه ارش  بود اریباهام 
 دلبه  نهیکه حاال به شدت ازم ک  یرعلیام  ادیاز   یتا کم

هم نگذاشتم .آرام و قرار نداشتم و وجود پر از  یتا صبح پلک رو گرید ی، غافل شوم . آن شب و شب ها داشت
 یبهش سالم دادم با شگفت یقرار داشتم . وقت قیتحق یهمان روز با شمس برا یبود . فردا شیدردم پر از تشو

 : گفت
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 : شدم و گفتم رهیبهش خ یسنگ یسرت اومده دختر؟! خونسرد و با نگاه ییچه بال ــ

 ؟ هیمروز چاستاد ! دستور کار ا  ییبال چیه ــ

 : گرفت گفت  یرا به طرفم م یکه کاغذ آ چهار  یو در حال چاندیهاش را در هم پ اخم

 ! حرف نزن ، اما دروغ هم نگو یحرف بزن یخوا یهم بهت گفتم ، نم گهیبار د هی ــ

 : کاغذ انداختم و گفتم  اتیبه محتو ینشستم . نگاه یصندل یرا ازش گرفتم و رو کاغذ

 یپاشنه نم یرو شهیکه هم  ایهمه هست . دن یروزها برا نیاستاد ! از ا  ستین یقابل گفتن زیچ چیواقعا ه ــ
 ! چرخه

 : که به شدت توش احساس و محبت شناور بود گفت  یینشست و با صدا کنارم

 . یبود طونی؛ شاد و ش یکرد  یهم ظاهرت رو حفظ م طیشرا نیتو بدتر شهیتو هم یدرسته ، ول ــ

 ! یرس یبه نظر م نیو غمگ ریاندازه دلگ  یدختر خانم ! تو امروز ب یدیند نهییخودتو اصال تو آ نکنه

 :فشرده شد نهیو دلم در س دیبه جانبش چرخ سرم

 : زد وندیبه نگام پ یگذره . نگاش را با عطوفت خاص  یمرحله هم م نیشم استاد . ا یخوب م ــ

 ؟ ادی یازم بر م  یکمک  ــ

 : تلخ به لب راندم یلبخند

 یزیچ نیاما ا  نیتونه حالم رو خوب کنه . ممنون که نگرانم شد یکه نه ! فقط گذشت زمان م  نینه ، باور کن ــ
 . حرف بزنم یکه بتونم در موردش با کس  ستین

 :شد ینگاش پر از ناراحت یبیرا جنباند و افسوس تو نگاش نشست . به طرز غر سرش

 . جلسه ى آخرمونه تا امتهانات تموم شه نیسر کارمون ؛ ا میبر ایم . بکن  یباشه اصرار نم ــ

 . میکن  یرو شروع م قاتمونیاز اون فاز دوم تحق  بعد

 . میدیموافقت کردم و در سکوت به کارمان رس باهاش

***** 

 

 : آمد  یاز آشپزخانه م  ماین یخاطر وارد خانه شدم . صدا شانیپر یخسته و ذهن یتن با

 ! از نورا خانم  نمیا  ــ

 : آورد و گفت  رونیرا از پنجره ب سرش
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 : خانم . به زحمت توانستم بهش لبخند بزنم یسالم آبج ــ

به مزاجش خوش  یى درهمم ، دو شب متوال افهیق دنیخورد . د چیهم پ یآقا داداش . اخم هاش تو  ــسالم
 : کنار سفره نشسته بود  یبه او وارد آشپزخانه شدم . مامان گل تیاهم  ی. بامدین

 ؟ یخوب یسالم مامان گل ــ

 : گفت  یطوالن یباال آمد و نگام کرد. بعد از مکث سرش

 . یسالم دخترم خسته نباش ــ

 : ستادیبه طرفمان آمد و کنارم ا ماین

، اما با تمام ام را ناراحت کنم   یدوستداشتن زیدو عز نیدوست نداشتم ا چیه نکهی. با ا میغذا بخور  نیبش ایب ــ
 که  یتالش

روزها درد معده  نیبه شدت حالت تهوح داشتم .ا یبود . از طرف دایصورت پکرم پ یاز رو  نمیکردم ،غم سنگ  یم
 توانستم حملش کنم . نشستم و گفتم یم یبابا ول یبا جوشانده  یپر دردم بود و فقط کم یلحظه ها نفکیجزو ال

: 

 . خوام یآب م  وانیل هیاشتها ندارم ، فقط   ــ

 یشگیهم یها یبود و از شوخ نیرا به دستم داد . جو به شدت سنگ وانیو ل ختیبرام آب ر ماین

 : بشقاب گذاشت و به سمتم سراند یآپز را تو  ینیزم بیس ینبود . مامان گل یخبر مایو ن من

 : گفتم. بهش نظر دوختم و  یو درس بخون یکار کن  یمادر، جون داشته باش یبخور دیبا ــ

بکوب درس  نمیبش دیشه . با یروز ترمه ، بعدش امتهانا شروع م نیندارم قربونت برم . فردا آخر لیباور کن م ــ
 : نشده بودم که گفت زیخ میبخونم . هنوز ن

 همه غصه واسه خاطر منه ؟ نیدو روزه که تو نگات آشوبه نورا ! ا ــ

 : ستمیتابانه بهش نگر یبغض آلودش دلم را به لرزه در آورد و ب یصدا

 ، ستین میزی. منم چ یش یو خوب م یکن  یعمل م  ینه ! چرا به خاطر شما باشه ؟ به سالمت ــ

 . نیشم . نگرانم نباش ی، زود خوب م رهیذهنم درگ کمی

 کردم . آنها چه  یخودم را جمع و جور م دیسرعت از جام برخاستم و به اتاقم پناه بردم . با به

 بمانیپر فراز و نش یبهبوهه ى زندگ نیبودند ؟ روا نبود در ا یرفتار نیکب شده بودند که مستحق چنمرت یگناه
 و به آسمان ستادمیمهربانشان . پشت پنجره ا یدلها یباشم اضافه ، رو یبار

 :زد بیکردم . وجدانم بهم نه  نگاه
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 و قسمت تو نبود بیبهرحال نص یرعلی! ام ستایوا یکه زد  یحرف ی! پا اینورا به خودت ب ــ

 ! یکردن ندار  یاگه راست بگه و دوستت داشته باشه ، باز تو فرصت عاشق  ی! حت ستین و

 ! فکر نکن گهید زیچ چی، به ه هیجور کردن پول عمل مامان گل یبکن دیکه با  یتنها کار االن

 ! بتونه ذهنت رو منحرف کنه یچیه نذار

***** 

 گریگرفته بودم که عشقم را درون قلبم نگه دارم و د  میبهتر به دانشکده رفتم . تصم یا  هیهمان شب با روح صبح
از احواالت درونم خبردار شود . ارغوان و فاطمه کنار در دانشکده منتظرم بودند . امروز   یاحد  چیاجازه ندهم ه

 یدرس مشترک گرید ندهیآ  یترم ها بود . از یرعلیام  باکالس مشترکم   نیبدم ، آخر ایروز آخر بود و از شانس خوب 
دانستم . هنوز  یبد ، نم ای. خوب بود  دمشید یاصال نم  ایو  دمشید یکم م  یلیخ گریبود که د نی. ا مینداشت

 : آمد گفتم  یکه ازم بر م  یلحن نیزد . به بچه ها لبخند زدم و با شادتر یدست و پا م یدلم اندر احواالت مختلف

 گرما ؟  نیتو ا نیستادیچرا وا نجایسالم رفقا ، ا ــ

 : لبخند زد و ارغوان دستم را فشرد و گفت فاطمه

 : نظر گرفته بود . دستش را گرفتم و گفتم ریموشکاف و شفاف مرا ز ی. فاطمه با نگاه قیرف میمنتظر تو بود ــ

 : متفکر گفت ی؟ با لحن یکن  یم یذهن خون یدختر؟ باز دار یکن  ینگام م ینطوریتو چرا ا ــ

 : رک گفتم یلی؟ خ یدوسندار ــ

 ! نه ــ

 : و او جواب داد میاز هم باز شد . در کنار هم به راه افتاد  یبه لبخند لبش

 : دی! ارغوان پرسستیدست خودم ن نیشرمنده ، ا گهید ــ

 : محکم گفتم ی؟ با لحن یخوب ــ

 ! خوبم یلیآره خ  ــ

 : ستادمی. خنده ام گرفت و ا دیصورتم چرخ یرو دیهر دو با شک و ترد نگاه

 : گفت  یتا ابد به همون حال خراب بمونم ؟ ارغوان با مهربان نیچتونه شما دو تا ؟ نکنه انتظار داشت ــ

 : ؟ سرم را به عالمت پاسخ مثبت تکان دادم یمعلومه که نه! تو واقعا خوب ــ

 ! . االن خوبم ، قراره بهترم بشم نیخوبم دخترا ! تو رو خدا انقدر دلواپس من نباش ــ

 : موافقت کرد یبا لبخند فاطمه

 ؛ یهست یات داغون بشه . تو دختر قو  هیروح یاجازه بد  دی، نبا نهیدرستش هم هم ــ
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 ! از احساسات درونت ببره  ییبو ارویسرسخت و مغرور بمون و نذار اون  نطوریهم

 ارزشمند فاطمه  حیاما به روش لبخند زدم . ارغوان هم به نصا  دیچیقلبم از غم به خود پ نکهیا  با

 : افزود

 میکه در آن واحد به دو قسمت تقس  ی. با دل میذار یو هرگز تنهات نم میشاد باش دوستم ، ما کنارت هست ــ
 میرفتدرش بر پا بود ، به کالسمان  ییغوغا   گریدوستانم گرم بود و قسمت د یقسمتش از دلدار کیشده بود و 

 با ییاروی. ترس و اضطراب از رو

که   ی. با نفس بلندافتیو او را ن دیاراده چرخ  ینگام ب میزد . وارد کالس که شد ی، به وجودم چنگ م یرعلیام
آشنا به مشامم   یا  حهی. بالفاصله در کالس باز شد و را میها نشست یصندل فیرد نیاول  یهمراه بچه ها رو دمیکش

و بدنم به عرق  دیلرز یو رو کرد . جرات نگاه کردن به آن سمت را نداشتم . دست هام م ریم را زا  چارهیخورد و دل ب
 آمد و  ییقدم ها ینشسته بود . صدا

 پشت سرم یبهم فهماند باز او صندل یى صندل هیپا یدرست پشت سرم متوقف شد . صدا بعد

 را به مشیبودم و حاال نگاه مستق دشید یباز جلو نکهینشستن انتخاب کرده است . از ا یبرا را

 حال خودم غرق بودم ی. تو دیدلم به حداکثر خودش رس یکردم ، تپش ها  یاحساس م  خودم

به روم زد و  ی. لبخند ختیبود . نگام به نگاش آم ستادهیسرم ا یبه خودم آمدم . درست باال یمان یبا صدا که
 : به سمتم گرفتبه امانت برده بود ،  شیجزوه ام را که هفته ى پ

رفت و جزوه را گرفت . صدا در گلوم  شیو سالم . دست لرزانم پ حیجزوه اتون صح نییسالم خانم تنها ، بفرما ــ
 : گفتم  یشکست و به آرام

 . ، ممنون یعباد  یسالم آقا ــ

 . حرف در خود پنهان داشت ایدن کیکرد و   یدل دل م یزینگاش چ یعسل  یلبخند زد . تو دوباره

با بچه ها رفت و  یبرام تکان داد و بعد از سالم و احوالپرس یطور جزوه به دست خشک شده بودم . سر همان
از کالس   یاستاد به کالس آمد و ک  یک  دمینفهم چیمرا به فکر فرو برد و ه یمان یپشت سر ما نشست . نگاه پر معن

 را یرعلیام  یخوش آوا یکه صدا  یرفت . فقط زمان

 : به خودم دادم یآمدم و تکان  رونی، از آن افکار کشنده ب دمیپشت سر شن از

صبرانه منتظر اون روزم که ازم شکست  ی! ب هیفهمونم که نفر اول دانشکده ک ی! آخر امتهانا بهت م یغزال وحش  ــ
 ! نمیو چهره ى مقلوبت رو بب یبخور

. نگام با نگاش تصادف کرد . بر خالف زبانش که پر از  میصداش باعث شد هر سه نفر به عقب بچرخ یتو حرص
 و رام بود ؛ نیاندازه غمگ  یبود ، چشماش ب دیشد یا  نهیک
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جفتمان  یو دلم برا ستمیبهش نگر یکالم  چیه ی. ب ختیفرو ر نهیو دلم را در س ختیرا برانگ رتمیکه ح  یطور به
 دیگو  یحدش است که سخن م یغرور ب  نیو ا ستیگفت دلش با زبانش هم داستان ن  یم یرعلیسوخت . نگاه ام

 : اضافه کرد  ی. بالحن طلبکار

 یبودند . بحث ها رهیبهمان خ ی؟ اکثر دانشجوها با کنجکاو یمنو دوباره شکست بد یتون یم یکن  ینکنه فکر م ــ
کنم از جام بلند براش آماده   یجواب نکهیا  یب شهیبود . بر خالف هم جانیبراشان پر از ه یرعلیمن و ام یشگیهم

 شدم و در سکوت

 : طاقت گفت یرفتم . بچه ها دنبالم آمده بودند . فاطمه ب رونیاز کالس ب  یزیانگ  غم

 : ؟ و ارغوان اضافه کرد یبهش نگفت یچیچرا ه ــ

 کنه ؟  یسکوتت اون رو پررو نم ــ

 : و کالفه گفتم دمیبه سرم کش یدست

کل دانشکده کنم .   یخوام جوابش رو بدم و خودمون رو انگشت نما ینم گهیدوست داره بگه ، د یبذار هر چ ــ
. غرورش  ادیب شیپ یچ ستیمعلوم ن ام،یو حس انتقام بود . باهاش دهن به دهن ب نهیامروزش پر از ک  یحرفا

 : گفت  انهیدلجو یو فاطمه با لحن دیکنه . ارغوان آه کش  یخودشو ارضا م ینطوریشکسته و داره ا

 ! ینیب یم بیو آس یکش  یتو عذاب م ینطوریاما ا  ــ

 : لب زمزمه کردم ریتکان دادم و ز یجگرسوز سر یآه  با

 ! دونم یم ــ

***** 

 امیدل دردمندم را الت نیبهتر بود و ا یکم  یامتهانات مثل برق و باد گذشت . حال مامان گل  یهفته فرجه برا کی
؛ بهش سالم کردم  دمیامتهان از درس شمس بود. بعد از حدود ده روز دوباره او را در کالس د  نی. اول دیبخش یم

 : داد لمیتحو ی. با دقت نگام کرد و بعد لبخند

 : گفتم  نیدلنش یبا لبخند ؟یامتهان امروز حاضر  یسالم خانم جوان ! برا ــ

 ! گرفتن نمره ى کامل اومدم  یبله استاد ، برا ــ

 : گفت  یابروش را باال داد و با لحن جذاب  یتا کی

من هم  ؟یریازم نمره ى کامل بگ  یتون یباز م یشد که فکر کرد ی! چ نهیهمه اعتماد به نفس قابل تحس نیا  ــ
 : گفتم  یبراش ابرو باال دادم و با لحن مطمئن

 : آخه به خودم اعتماد کامل دارم ! لبخندش وسعت گرفت  ــ

 کرده باشم ؟  یطراح یسوال سخت تر نباریا  ینکرد با خودت حساب چیه ــ



 

 
342 

 ! شم یدونم که موفق م یکنم استاد و م  یهر چقدرم سخت باشه ،من تمام تالشم رو م ــ

 : برق زد چشماش

به شدت بهم تنه زد و پهلوم به  یدختر خانم ! دهان باز کردم تا جوابش را بدهم ، که کس میکن  فیو تعر مینیبب ــ
 اصابت کرد و  زیم

 . ستادیقلبم از حرکت ا یرعلیام  دنیو با د دی. به سرعت سرم به عقب چرخ دیچیتنم پ یتو درد

 ى اخم آلودش را در ذهنم افهیتوانستم ق یها رفت . از پشت سر هم م یتوجه به سمت صندل یب

 : دیشمس به گوشم رس ینگران و عصب یکنم . صدا  مجسم

 ؟ یخوب ــ

 : دادم رونیو نفسم را با صدا ب ستادمیا  صاف

 : کرد  ینگاه یرعلیام  ی. اخم به چهره نشاند و به سو ستین یخوبم استاد، مشکل ــ

 ! گذره  یداره از حد خودش م گهیمرد جوان د نیا  ــ

 : گفتم  عجوالنه

 ! ادی یم شیاتفاق بود . پ  هینشده استاد ،  یطور ــ

 : گفت  یچشمام فرو کرد و با لحن خاص ینافذش را تو نگاه

ادامه   یجد یکنه! کالفه سکوت کردم و او با لحن  یتونست ازت عذرخواه یاومد ! حداقل م  یم یبه نظر که عمد ــ
 : داد

 . نیبرو سرجات بش ــ

 کنار  میها رفتم . از بخت بدم باز قرعه صندل یچون و چرا اطاعت کردم و به سمت صندل یب

 . حبس کردم نهیکنارش نشستم و نفسم را در س  قراریب یتاد . با دلاف  یرعلیام

 : دیپر غضبش به گوشم رس یآهسته ول  یشدم ، صدا ریجاگ نکهیمحض ا به

 یتاب یرو مرتکب شدم ! نگام با ب یبزرگ نیکنم ، چطور تو شناختن تو اشتباه به ا  یواقعا که از خودم تعجب م ــ
 سرکوب شده بود ، نشست . فکش را یز خشمکه حاال پر ا  باشیصورت ز یرو

 : ادامه داد  نیوآتش میمستق یمشت شده و نگاه ییقفل کرد و با دست ها بهم

 ینگات رو خوردم ! لحظه به لحظه آشفتگ تیمعصوم بیفر یسادگ نیشه که به ا یغزال ! باورم نم  یگولم زد  ــ
کرد . جمله ى آخرش   یدار م حهیدارش قلبم را جر شین یداشت با حرف ها یرعلیشد . ام یم شتریوجودم ب
 : نشست و دلم را شکاند نوامیو ب فینح کریخالص بر پ ریهمانند ت
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 استاد  نی! دبدبه و کبکبه ى ا یدار یفهمم که چه طبع تنوع طلب ی! حاال م یستینفر قانع ن هیتو به  ــ

 نیتاب و تحمل ا گری! قلبم د یشکارش رو دار الیتو کارش و خ یچشمات رو گرفته ، نه ؟ معلومه که رفت جوون
 را نداشت . بغض به گلوم حمله ور شد و اشک به نیو توه ریهمه تحق

سرم مرا از تحمل آن نگاه زهر دار نجات داد. ارغوان  یارغوان از باال  ی. صدا دیکش  ریزد و معده ام ت شترین چشمام
 : آشکار گفت  یظیبا غ

نگاش کرد و از  تیباعصبان یرعلیباشه، تو رو سننه ؟ ام نطوریا  میری! گ یکن  یبلغور م یدار یمراقب باش که چ ــ
 : دیشده اش ُغر دیکل  یدندانها یال

 ؟ ید یکه جاش جواب م  یش یوص لی؟ وک یباش یتو ک ــ

 : نشست تند گفت یم یصندل یکه کنارم رو  یدر حال ارغوان

 ؟ شیبله ! فرما ــ

 کرده ؟  دایپ یو وص لیبه وک ازیشده که حاال ن یزبون داشت . چ شیه جواب بود و نقبال که خوب حاضر ب ــ

 : خواست باز جوابش را بدهد که به سرعت دستش را گرفتم و لب زدم ارغوان

 ! نگو یچیه گهیتمومش کن ارغوان ، د ــ

 یرا تو مشیاو جلب شد . نگاه مستق  یشمس توجه مان به ناگاه به سو یبهم چشم دوخت . با صدا معترض
 : سفت و سخت گفت یصورت من گرداند و بعد با اخم

رفته بود،  یرعلیام  یخارج از جلسه امتهان ! بند دلم پاره شد . نفسم که با حرفها یبرا نیگپ و گفتتون رو بذار  ــ
 یذره ا یام برا  نهیباز نگشت و س

ورقه ى خودش فرو رفت .  یکرد و هر کس سرش تو  میتقس انمانیرا م اوراق  دیاز اسات  یکیبه تقال افتاد .  هوا
 نیبه خاطر نداشتم . ا زیچ چیشدم .مغزم هنگ کرده بود و ه رهیمات به کاغذ روبه روم خ یطوالن یقیدقا یبرا

 . کرد  یمرا در انتخابم مصمم م شیاز پ  شیب یرعلیام  یرفتار ها

دوستم  یرعلیشک ام یکرد . ب  یتاخت و آزرده خاطرش نم یپروا به معشوقش نم یحد ب نیهرگز تا به ا عاشق
 . ردیسخت ازم بگ یمرگ غرورش انتقام یداشت برا الینداشت و حاال خ

 ، دمی. به جانبش چرخ دیکش  رونیورقه ام گذاشت و مرا از افکار زجرآورم ب یخودکار را رو یدست

 : گفت  یجد و صورت دهیدرهم تن یبا همان اخمها شمس

 سواالت رو یکه حاال جواب باق  نمیب یکه باورم شده بود! اما م  یزد یاونقدر مطمئن حرف م  ــ

 ؟ یزد یبلوف م یداشت یعنی!  یدون ینم هم
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مثال بود . بعد از لحظه  یب یصورتش ، پر از محبت تینگام گره خورد . ته نگاش بر خالف جد یاش تو  رهیخ نگاه
نگاه هاج و واجم نگه داشت . آن  یتو یشتریمحسوس کرد و نگاش را با سماجت ب یمکث به ورقه ام اشاره ا یا

 که  ینگاه پر از حرف مرا به خودم آورد و با لبخند

 : به لبام رنگ زد گفتم اریاخت  یب

 ! کنم  یبهتون اثبات م نویزدم استاد ، ا یبلوف نم ــ

 : از هم باز شد  یهاش کم اخم

 ینگاه مهیافتاد و بعد سراس  دمیکالس برگشت . نگام به ورقه ى سف  یعجله کن ! از کنارم گذشت و به جلو  ـپسـ
فوت وقت خودکار را برداشتم و همه ى هوش  یى ارزشمند را از دست داده بودم . ب قهیبه ساعتم کردم ؛ ده دق

 کم کم داشت  الپاسخ دادن به آن سواالت که حا  یو حواسم را به مدد گرفتم ، برا

هم نتوانست مرا از نوشتن باز دارد . هدفم برام  یرعلیپوف پر حرص ام یگرفت . صدا  یم ییاز آشنا  یرنگ برام
 . را به خاطرم آورده بود و من چقدر ممنونش بودم نیبود و شمس با نگاش ا زیمقدم بر همه چ

وقت را  انیشمس پا ی. وقت دیا به رخ کشو دانسته هام ر  دیکاغذ چرخ  یوقفه خودکارم رو یب یساعت بعد کی
نگاه کردم سرم که بلند شد ، نگام با نگاه  یى کارم با خاطر جمع جهیگذاشتم و به نت  زیم یاعالم کرد ، خودکارم را رو

 لباش بود .از جام یرو یکرد . لبخند محو  یشمس تالق

 : گفتم  یبهش انداخت . با قدر دان یشدم و به سمتش رفتم ؛ ورقه را ازم گرفت و نگاه بلند

 . ممنون استاد ــ

 : دیرا تنگ کرد و پرس چشماش

 ؟ یچ یبرا ــ

 : دوشم محکم کردم و گفتم یرا رو فمیک

 : دیتلنگر به موقع اتون ! اخم هاش را در هم کش یبرا ــ

 : دمیرا گز نمیی؟! لبم پا یبهم انگ تقلب بزن یخوا یتو که نم ــ

کاغذ ثابت ماند: ــ   یتابانه رو یگذاشت . نگام ب  گرید یورقه ها یوجه ! عاقبت لبخند زد و ورقه را رو چیبه ه ــ
 ! ادیها ب جهیخواد زودتر نت یدلم م یلیخ

 ! یبه خودت اعتماد دار یلیتو که خ ــ

خواست مقابل چشمان کنجکاو  یبه شما هم اثبات بشه ! خنده اش گرفته بود اما نم نیخوام ا یدارم ، م ــ
که ُکنج   یکردم ، با لبخند  یساختند برامان . هنوز نگاهش م یشاهنامه م د،یخند یدانشجوها بخندد ؛ که اگر م

 یزیماند . عطر دل انگ رهیبه پشت سرم خ اشلبم جا خوش کرده بود . به ناگاه اخم هاش باز درهم گره خورد و نگ
 : م را به تاالپ تولوپ انداخت . لبخندم محو شد و با عجله رو به شمس گفتمام زد و در جا قلب  ینیب ریبه ز
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انداختم . به   رونیفعال با اجازه استاد . به سرعت از مقابل چشمان پر سوالش دور شدم و خودم را از کالس ب ــ
 لم راغازش د  هیصد من  یروبه رو شوم و او باز با حرفها یرعلیخواست باز با ام یوجه دلم نم چیه

 ییحرف با قدم ها ی، ب دندیکالس منتظرم بودند . عجله ام را که د  رونی. فاطمه و ارغوان ب ازاردیب

خبر از همه جا  یتازه کرد . فاطمه ب یو نفس ستادی، ارغوان ا میبه دنبالم روان شدند . از محوطه که دور شد تند
 : گفت

 ؟ میبیتحت تعق یعنی؟  میکن  یفرار م یاز دست کس  میدار ــ

 حال پر اضطرابش ، ما را به خنده انداخت . فاطمه که در کنارمان بود ، نیشوخ و در ع لحن

 بود و خوب یو انرژ جانی، بمب ه دیمف دیدختر تپل مپل ِ سف نیافتاد . ا  ینم مانیانرژ  چوقتیه

 روزها نیه اک  یو کجا ، چطور حال و هوا و جو را عوض کند . با خنده ا یدانست که ک یم

 : شده بود، نگاش کردم و گفتم ابیلبام نا یرو

کرد و با حاضر   همانمیم ی؟ لبخند قشنگ یدانشکده ى افسر ی! تو چرا اصال نرفت سهیخانم پل یدرست حدس زد ــ
 : گفت  یجواب

 ى خندوندن شما دو تا چوب خشک رو به عهده فهیوظ نجایا  یرفتم اونوقت ک یاگه م  ــ

 : ؟! ارغوان به سرعت اعتراض کرد نیبخند نی، اصال بلد بود نتونیمن نبودم ب میخودمونگرفت ؟   یم

 ! یداد ادمونیرو  دنی، خند ری! مراتب تشکر ما رو بپذ میبلد نبود رینخ ــ

دهانم  یکرد . دستم را رو  یرا تجربه م یکوچک  ی، حاال شاد ی. دلم بعد روزها افسردگ دمیخند یبا صدا م گرید من
 را گریدوئل ، همد کیگذاشتم و به آن دو که مانند دو گانگستر در وسط 

 : ، گفتم ستندینگر یم

 ! دارما ازی، من به جفتتون ن نیبکش نینزن گرویحاال همد ــ

 : گفت  یو با لودگ دیموضع داد و به بازوم چسب رییزود تغ فاطمه

 !طاعت کنه ؟که ا  هیمن چاکر هر جفتتونم ! تو امر کن ، ک ــ

 خنده اش را یبهش چشم غره زد و گوشه ى لبش کج شد . معلوم بود به زحمت جلو ارغوان

 : و نگاهشان کردم دمیکش  یقیاست . نفس عم  گرفته

 . چه خوبه که شما دو تا رو دارم بچه ها ــ

 : دیپروا صورتم را بوس یبه لبان ارغوان انحنا داد و فاطمه ب لبخند

 ! خواهر ی، جونم رو باال آورد یدیقربونت برم من که باالخره خند ــ
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 **** . میاتوبوس رفت  ستگاهیو به سمت ا میلبخند زدم و در کنار هم به راه افتاد بهش

 به خاطر داروهاش یمبارک رمضان در آن سال مصادف شده بود با امتهانات . مامان گل ماه

 و بعد از میخواند یو درس م میماند یم داریتا سحر ب مایروزه گرفتن نداشت . من و ن اجازه

 میزدود یرا م یو خنده هامان غم چهره ى مامان گل یو با شوخ میخورد یبرامان پخته بود ، م یکه مامان گل  ییغذا
خورد و  یکه داشت ، خرج  یرفت و با اندک پس انداز یبه کارخانه نم گرید یلیم یبه اصرار ما و با ب ی. مامان گل

 بمانیقران پول که ته ج کیاز   غیاما در  میشد یم کینزد یحجرا خیبه آخر ماه و تار میداد . داشت یخوراکمان را م
فطر بود و  دیسع دیع  گریبود . چند روز د یرعلیکه باز درس مشترکم با ام  میدیامتهان رس  نیباشد . باالخره به آخر

 دیبعد از آن با

اوقات احساس   یکه گاه  یوآشفته بود ؛ به طور ریروزها ذهنم به شدت درگ نیکردم . ا  یم یرا بستر یگل  مامان
 یکردن شماره ى صندل  دایو بعد از پ میاست . همراه بچه ها به کالس مورد نظر رفت  یکردم مغزم در حال فروپاش  یم

 گرفت  ی. فاطمه روزه بود . ارغوان روزه نم میهامان ، نشست

 فاصله ینشسته بود و ارغوان با چند صندل می. فاطمه جلو ستینگر یما م به دیى ترد دهیبا د و

 : کرد . فاطمه به پشت سر برگشت و گفت  یم یقراریب نهیما جا گرفته بود . دلم در س از

 خوش یلی. خ یایخوام دعوتت کنم با مامانت ب ی، م هیفطر خونمون مولود دینورا ع یراست ــ

 . گذره  یم

 : گفتم  یحواس پرت با

وارد شدند . بعد از آن روز  یو مان یرعلیشه . نگام به در کالس بود که ام یم یچ نمیفطر، بب دیباشه حاال تا ع ــ
و رو  ریز بایآن چهره ى اخم آلود و ز  دنیبود . دلم با د دارمانید نیبودمش و امروز هم احتماال آخر دهیند گرید

 شد و دستام

توجه به ما داشت شماره  ی، که حاال ب یرعلیو رد نگام را گرفت و به ام دیحالتم را د ریی. فاطمه به وضوح تغ دیلرز
 : لب زد ی. زود نگاش را به نگاه من چسباند و با مهربان دیکرد ، رس  یم دایاش را پ  یى صندل

چرخاندم  یدستام م یباش . نگام را به زحمت از او کندم و به دستام دوختم . خودکار را با شدت تو الشیخ یب ــ
 و

 اش کنار  ی، باز صندل دمیقدم هاش را شن یخوردم . صدا یدل به حال خودم افسوس م در

 در مجاورت دیما با شهیبود که هم یمن افتاده بود . از درک کار خدا عاجز بودم . چه حکمت یصندل

 ؛ پشت سرم نشسته بودباعث شد به او بنگرم  یمان ی. بهش نگاه نکردم . صدا میگرفت  یقرار م هم

 : کرد  یبود ، سالم م یرعلیاش که نقطه ى مقابل ام  یشگیبا وقار هم و
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 انشانیم یبلندتر بود . دست شهیگذاشت . موهاش از هم  زیم یرا رو فشیزد و ک ی. بهم لبخند یعباد  یسالم آقا ــ
 : نافذ گفت یو با نگاه دیکش

که درست پشت سر شما نشستم ! از لحن مسرورش خنده ام گرفت و در آن   یحالتون چطوره ؟ چه شانس خوب ــ
 : دلم ، با لبخند گفتم یقراریب ریو واگ ریهاگ

 : دی؟ لبش را به دندان گز نیتقلب الزم نیبگ نیخوا یم ــ

رف در ها به ح یصندل ینداره ! ارغوان از آن سو یخوش یرو ینطوریبراش انتخاب کرد ؟ ا یشه اسم بهتر ینم ــ
 : آمد و گفت

ُپرعطوفت  ینگاش قرار گرفت . با لبخند ررسیگردن کج کرد و ارغوان در ت  ی! مان شونیمحتاج الطافت هستن ا ــ
 : نگاش کرد و گفت

 ! بهتره موافقم نیا  ــ

ان حواله ى من . با دهان باز بهش یکرد و چشمک  میپسر کش تقد یلبخند یبر خالف انتظارم به جناب مان ارغوان
 : اظهار وجود کرد  یرعلیکردم که ام  ینگاه م

 زیرسونم . لحن ت یکه هست بهت م  ی! خودم هر جور یبش بهیغر  هیمگه من ُمردم داداش که تو محتاج الطاف  ــ
 و نگاهامان به دیچرخ شیاجازه به سو  یدلم شد . سرم ب ختنیو برنده اش باعث فرو ر

به شدت با خودش و احساسات ضد و  یرعلی. باز احساس ته نگاش ، مانع از باز شدن دهانم شد . ام دیتن هم
 . بود زیدر ست ضشینق

ام   نهیاز س  ینبود . با خشم ابروان پر پشتش را به هم گره کرد و بهم زل زد . آه یکیدل و دهانش با هم  حرف
 : کردن حواسم گفتپرت   یخارج شد و نگاه از او بر گرفتم . فاطمه برا

 . ؛ مامانم دوست داره باهاتون آشنا بشه اینورا حتما به دعوتم فکر کن ــ

 : جنباندم و گفتم یسر

 اُفته ؟  یم یفطر چه روز دیع  ــ

 : خنده گفت با

 ! تخت التی، خ لهیخواهر! شرکت هم به طبع تعط هیرسم لیتعط افتهیکه ب  یهر روز ــ

 به لبام یآن استرس دهشتناک ، خنده ى کم رنگ  انیام خنده ام گرفت و در م  یحواس یب از

 : شد دهیپاش

 : گفت  یبالفاصله با رَند یرعلی! هوش و حواس نمونده واسم ! ام یگ  یراست م ــ

 ! استادش  یوقته رفته پ یلیخ شونیهوش و حواس ا ــ
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 یمرا ازش م شهیکه هم  یرعلیام  یبه قلبم اصابت کرد و بغض را به گلوم دعوت کرد . آن رو یریبه مانند ت حرفش
 : زد یبهش تشر یقابل تحمل و ترسناک بود . مان ریترساند ، به شدت غ

 دی. با ورود اسات دمیزهر آلود را به جان خر ری! فاطمه بهش چشم ُغره رفت و من در سکوت درد آن ت یرعلیام  ــ
 که به شدت ضعف  یلرزان و وجود یشد . با دستان عیقرار شد و اوراق توزسکوت بر 

 ، به سواالت پاسخ دادم و با عجله و زودتر از همه از کالس خارج شدم . به سرعت خودم داشت

قدم  ی. صدا دیاینفس حبس شده در گلوم باال ب دیهام برسد ؛ تا شا هیتازه به ر یهوا یرساندم ، تا کم اطیبه ح را
هم رفت  مهی،همان نفس نصفه و ن یرعلیام  دنی. سر که چرخاندم با د دیدرست از پشت سرم به گوشم رس ییها

 یبود که با رنگ پوستش هارمون دهیپوش دیسف کدستیشد ؛  کیبه تقال افتادم . بهم نزد ژنیاکس  یذره ا یو برا
زد و من بودم که با او مدارا  یم شیمدام بهم ن یرعلیکرد . جاهامان عوض شده بود . حاال ام  یم جادیرا ا یجذاب

 : تمسخر آلود گفت یشلوارش گذاشت و با لبخند بیج یکردم . دستش را تو  یم

 یخبرم ؟ نفرت تو یو من ب یالل شد  ی؛ به حول و قوه ى اله ستین یدارت خبر شیکه از اون زبون ن  هیمدت ــ
 : شد ندهی. باز او گو دیمام به چشماش چسبو دستام مشت شد . چش چاندیصداش دلم را به هم پ

 یدلبر یتون یمستونت بود ! واسه از ما بهترون خوب م کیج کی! چون خوب با استادت ج ینه ،الل نشد یول ــ
که انگار دارم   یکن  ینگام م یو جور یریگ  یم یاللمون  یرس ی! پس بگو چه مرگته که به من م یایکنه و سوسه ب

 ! کنم  یظلم ها رو در حقت م نیبدتر

در دهانم را چفت  زشیگفت که خشم بهش خش انداخته بود . باز نگاه حزن انگ  ،یبلند یآخرش را با صدا  جمله
 زخم زبان ها نیبا ا یرعلیکنم . اگر ام  یو بست زد و نتوانستم باهاش تند

 . دادم یازه را بهش ماج  نیکند ، ا  ایکند و غرور شکسته اش را اح  هیخواست خودش را تخل یم

 شهیدار کرده بودم و عشق هم حهیاش را من جر  یدانستم . غرور افالطون یحال و روزش م نیخودم را مسئول ا رایز
و به  رفتمیپذ یخاطر آن را م بیها و لحن غضب آلود ، تاوان عشقم بود؛ با ط هیکنا  نیتاوان داشت . اگر تحمل ا

 انیتر شد . چنگ م کیقدم بهم نزد کیدر آورد و  بشینشاندم . سکوتم آزارش داد . دستش را از ج یجان و دل م
داشت آرام باشد  یکه سع  ی، با لحن دیمفرط کش تیکه از عصبان  یو حالت دارش زد و با نفس بلند اهیس یموها
 : گفت

؟ تو خودت منو  یکش  یکنار م  یاز باز  ی! چرا دار اهیچشم س زهیر یسکوتت همه ى حساب کتابام رو بهم م نیا  ــ
 . دو طرفه ست یباز نی! ایاریکم ب  ی. پس حق ندار یرسوند نجایبه ا

.  دیلرز ی؟ نگاهش با نگاهم آغشته بود و دلم براش م یفهم ی. م رمیتا عادالنه ازت انتقام بگ یو بشنو یبگ دیبا
کرد و حالم را دگرگون   یخورد و آن را نوازش م یپر حرصش به صورتم م یُهرم نفس ها ی،حت کیفاصله ى نزد نیاز ا

 نیرا به ا یزیخواستم ؛ با همه ى وجودم دوستش داشتم و چه سخت بود چ یرا م یرعلیساخت . من ام یم
 شدت
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! نفسم را با یکه تنها بمان  ی! محکوم باش یپسش بزن یات باشد و مجبور باش  یقدم کیو درست در  یبخواه
 یرعلیاز دلم خارج شد . رنگ نگاه ام  می، پشت بندش مستق یقیفرستادم و آه عم رونیى سوزناکم ب نهیمشقت از س

 کرد . به ناگاه همه ى آن  انیکرد و اندوه ته نگاش عص  دایپ شیتشو

 موهاش انیو غصه جاش نشست . دوباره دستش را م دیخانمان برانداز ، از صورتش پر کش خشم

 : که تا به حال در او سراغ نداشتم ، گفت  یلحن نیزتریو همان جا نگهش داشت . با غم انگ برد

 ! ی، باهام بد تا کرد اهیچشم س یبد کرد ــ

گر   رانیصداش ، دلم را پاره پاره کرد و بغض هم خانه ى حنجره ام شد . با همان حالت و نگاه و ینهفته تو حس
 : ادامه داد

! پس تا آخرش مرد  یبره ؛ خودت حس انتقام رو تو وجودم کاشت شیخواستم پ یاوضاع اونطور که م  ینذاشت ــ
به اشک  بیحرفات بمون ! لبم را به دندان گرفتم و محکم فشارش دادم ، تا آن بغض عج یو پا ستایو مردونه وا

 نشود . فقط توانستم لیتبد

 ستمیرا نداشتم که همانجا با نیطاقت ا گری. د تکان دهم و با عجله رو ازش بر گردانم یسر براش

 رونینکنم . به حالت دو از دانشگاه ب یو براش عاشق نمیو پر احساس را بب یآن نگاه خواستن  و

 آوردم  رونیب بمیرا از ج یکه همان لحظه آمده بود ، رساندم . گوش  یو خودم را به اتوبوس رفتم

دادم  رونیب نهیرا از س نی، آن غم سهمگ یدر پ یپ ینشستم و با آه ها یلصند یفرستادم . رو امیبچه ها پ یبرا و
سست خودم را به شرکت  ییبود . با قدم ها رهیبه شدت بهم چ یحال یشدم ضعف و ب ادهی. از اتوبوس که پ

تحمل  گریرا روشن نمودم . پاهام د توریو مان دمکر   زانیآو  یدسته ى صندل یرا رو فمیرساندم و وارد اتاقم شدم . ک
از   دهیبر دهیدستهام گرفتم . نفسهام بر انینشستم و سرم را م یصندل یرفت . رو یم جیوزنم را نداشت و سرم گ

خورد،  یازش به صورتم م  یمیکولر روشن بود و باد مال  نکهیبود. با ا یجار میآمد و عرق از سر و رو  یم رونیب نهیس
شدم  یم یبه شدت عصب یوقت شهیداشت . هم یباهام سر ناسازگارکردم . باز معده ام   یاحساس گرما م  وزاما هن

که در دست   یوارد اتاقم شد و با پرونده ا ایو دار ارش ریگ  نیکرد . در هم  یمداوم ابراز وجود م یدنهایکش  ریبا ت
 : خبر از حالم گفت یشد و ب کینزد زمیداشت ، به م

 . نیکن  یگانیزحمت زود با یپرونده رو ب نیسالم خانم تنها ،ا ــ

 یدرون شرکت با من هم مانند باق ایمدت ارش نیاش مماس شد . در ا  یرا باال گرفتم و نگام با نگاه جد سرم
 از  یبه ناگاه رنگ ایموجب آرامشم بود . نگاه ارش نیکرد و ا  یکارمندها رفتار م

 : گفت  مهیبه خودش گرفت و سراس ینگران

 ؟ دهینگت پرشده نورا خانم ؟ چرا انقدر ر  یچ ــ

 : دمیعرق کرده ام کش  یشانیبه پ یدست یحال یب با
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 . لطفا نیخوبم ، پرونده رو بهم بد ستین یزیچ ــ

 ایصورت ارش یرو فیظر یو دستم که به سمتش دراز شده بود ، در هوا معلق ماند . اخم دیرا عقب کش پرونده
 : گفت  ینرم یآمد و با صدا  دیپد

در هوا  ی. به سرعت دست ارنیآب قند ب  هیگم برات   ی. فکر کنم فشارت افتاده، م ستیپرونده االن اصال مهم ن ــ
 : تکان دادم

 ی. کم نیبه کارتون برس نیگرما زده شدم انگار؛ شما بر  کمینه نه ! ممنون از توجه تون، من حالم خوبه . فقط  ــ
 : به آه گفت هیشب ییا برانداز کرد و بعد با صداصورتم ر  قیدق یتر شد و با نگاه کیبهم نزد

جنگل نگاش شناور  یاز احساس تو  ییایآن دن  کیچشمانش نشست .  ی؟ نگام باز باال رفت و تو ینکنه روزه ا ــ
 : گوشم فرو رفت  یشد و صداش گرم و مهربان در مجراها

 ؟ یواقعا روزه ا ــ

 : ه دادرا آرام جنباندم و او با همان لحن ادام سرم

فوت  رونی؟ باز به تکان سر اکتفا کردم و او نفسش را به شدت به ب یو اومد یماه رو با زبون روزه رفت نیتمام ا ــ
 : کرد و کالفه گفت

! امروز رو بگذر.  یاری یتا شب دووم نم واره،ی. رنگت مثل گچ د یکرد ؟ تو واقعا ضعف کرد  کاریچ دیپس االن با ــ
 انیدر جر چیکرد و ه  یحواس داشت مرا اول شخص مفرد خطاب م یب ای. ارش دیلبام پر یرو اریاخت  یب یلبخند

گونه خطابم کرده است .   نیکه از همان روز اول هم  ییزند . گو یآشکار باهام حرف م  یتیمینبود ، چطور با صم
 : رمق گفتم یب

تا  نیکنم پرونده رو بهم بد  یاهش مشه ، خو  یشم زود رفع م یم ینجوریروزها ا ی؛ بعض ستین ینه مشکل ــ
 . کنم  یدگیبهش رس

 یکفش  یپاشنه ها یصدا یو بهم زل زد . من هم به طبع بهش چشم دوختم . بعداز لحظات ستادیو صامت ا ساکت
گشت و با   داریقاب در پد انیشد .ارغوان در م دهیبه سمت در کش گوشانهیتوجهم را به خود جلب کرد و نگام باز

 بود ،به سمتمان آمد و دایکه در حرکاتش پ  یمشهود یدلواپس

 : گفت  نیهمان ح در

نگاه ازم گرفت و به او نظر دوخت .  ایتو حلقم ! ارش یکنه دختر! دلم رو آورد  کارتی؟ خدا بگم چ ینورا تو خوب ــ
به صورتش  یه ى آرامافتضاح بود ، ضرب  یحساب ایام که گو  افهیق دنی. با دستادیا  زیو کنار م دیارغوان بهمان رس

 : گفت  یاز نگران  یدینواخت و با موج جد

به حرف آمد و او را مخاطب  ای، چت شده ؟ ارش ی؟ تو که صبح خوب بود هیختیچه سر رو ر نیخدا مرگم بده ! ا ــ
 : قرار داد

 : چشماش درشت شد رتیو با ح دیهوا به سمتش چرخ یخانم ! ارغوان ب یسالم آبج ــ
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 ! اصال متوجه ات نشدم  دیسالم داداش ! ببخش یوا ــ

 : دادم و گفتم هیتک یلبخند زد و من به صندل ایارش

 ! از دست رفت  قمیرف ــ

 : نگاش معطوف من شد و با اخم گفت دوباره

 یزیچ یتون ینم یخوام بزنم به کوه و کمر! البد روزه هم هست یم گهیبله از دست تو د ــ

 ؟ یبخور

 : بستم و از هم گشودم و گفتم هام را پلک

 : گذاشت و گفت  شیداد و پرونده را رو هیتک زیبه م ایسوالت خطاست ! ارش یو پرس یچو دان ــ

! باز حواسش سر  رنیگ  یکه نورا خانم روزه م  ی. بهم نگفته بود میزد یباره حرف م نیدر ا میتو داشت یپا شیپ ــ
 : باال انداخت و گفت ید . ارغوان شانه اکر   یجاش برگشته بود و محترمانه خطابم م

 ! یبود دهیتو نپرس ــ

 کرد و بعد  یبهش اخم کوچک ایگذرا به لبام آمد . ارش  یآن حال زار خنده ام گرفت و لبخند  در

 : گفت

کامل به سمت من   تیحال بمونن! ارغوان با رضا نیشه که تا شب به هم یبکن ، نم شونیحال ا یبرا یفکر هی ــ
 : برگشت و گفت

و حرف  ایب ؛یرنگ و رو بلکم افت قند هم داشته باش نیشو، فشارت افتاده با ا الیخ ینورا جونم امروز رو ب ــ
 : براش باال انداختم یی؟ ابرو زمیگوش کن و امروز روزه اتو باز کن . باشه عز

بهترم به گمونم گرمازده شده  یلیاالن خ  نی. باور کن هیعیرنگ و رو طب نیهم خوبه ! ا یلی، حالم خ زمیشه عز ینم ــ
 . بودم

 : و با تعجب گفت ستیبه صورت وارفته اش نگر اینشست. ارش زیکنار م  یصندل یکرد و رو  یپوف دینا ام ارغوان

 ؟ یکم آورد  یزود نیشد ؟ به هم یچ ــ

 : حوصله گفت یگذاشت و با دست مشغول باد زدن خودش شد و ب  زیم یرا رو فشیک  ارغوان

سرتق خانم حرف حرف خودشه ، محاله که االن به حرفمون گوش کنه ! فقط درجه ى  نی. ا ادی یازم بر نم  یکار  ــ
 . مونم مراقبشم یم نجایکن و برو به کارت برس .من هم  ادیکولر رو ز  نیا

 : گفت  یبه نگران ختهیآم  یرتیکرد و با حمن راه باز   یبه سو اینگاه ارش رد

 شما ؟ یگه ؟ انقدر کله شق  یداره درست م ــ



 

 
352 

 ! گن  یم نطوریا  ــ

 میتسل دیکه کش  یقیاز هم باز شد . پرونده را به سمتم ُسراند و با نفس عم  بایز یاش گرفت و لباش به لبخند  خنده
 : شد و گفت

رسونم . تا دهان  یخودم شما دو نفر رو م نیو غروب بمون نیمونه ! مراقب خودتون باش ینم یحرف گهیپس د ــ
 : گفت  دواریباز کنم و مخالفت کنم، انگشت اشاره اش را به سمتم گرفت و تهد

 ! دستوره هی نی! ا نیحق مخالفت هم ندار ــ

 : با خنده براش بشکن زد ارغوان

 که حاال  یبا چشمان ایبسنده کردم . ارش یناچار یاز رو  یبه زدن لبخندجانم جذبه ! و من در سکوت تنها  ــ

 : زد گفت یم برق

 ! دختر خوب نیآفر  ــ

،  یپوست ریآشکار و گاه ز  یمحبت ها نیتوجه ها ، ا نیتا خود غروب از کنارم ُجم نخورد و مراقبم بود. ا ارغوان
وارد اتاق  ایبود که ارش یبه اذان باق یشد . ساعت یم شتریو ب شتریکرد و مهرش در قلبم روز به روز ب  یدلگرمم م

 : تمام شده اعالم کرده است ار  یبود که ساعت ادار نیا  ییایداخل دستش گو فیشد . ک

رفت  یم جیرا خاموش کردم و از جام بلند شدم . سرم گ توریخب خانم ها من آماده ام تا شما رو برسونم . مان ــ
 : رفته بود ایارش  یرا برداشتم . ارغوان جلوتر از من به سو فمیو ک اوردمیمبارک ن یاما به رو

راحت از اتاق خارج شد .  الیکرد و با خ  ینگاه میبه سو ای. به سمتشان رفتم . ارش میداداش ما هم حاضر میبر ــ
 : ارغوان گفت  م،یکه جا گرفت  نیداخل ماش

گره   اینگاه ارش یخونه اذون رو گفتن . نگام به ناگاه تو یبرس نورا ؟ تا یمهمون ما باش یشه امشب افطار یم ــ
 : خورد . منتظر بهم زل زده بود ، انگار که ارغوان حرف دل او را زده باشد

 . کنه  یروزه ست و تا نرم خونه افطار نم مایدوسدارم برم خونه ، ن یممنونم از دعوتت ول ــ

 : گفت  یبا ناراحتکه جلو نشسته بود به طرفم خم شد و   ارغوان

 . خونه متیرسون یباشه پس م ــ

 : هوا گفتم یسوخت و ب یلحظه ا یبرا دلم

 . رهیگ  یو مامان همش سراغت رو م یومدیوقته ن یلی، خ شمونیپ ایتو واسه افطار ب یاگه دوسدار  ــ

 : ستینگر ایبرق زد و به طرف ارش یاز خوشحال  چشماش

 : و با تعجب نگاش کرد دیخند ایداداش برم ؟ ارش ــ

 : گفتم  ینگاهش کردم و با حاضر جواب انهی؟ من موذ یریگ  یاونور رفتن از من اجازه م  نوریتا حاال واسه ا یاز ک  ــ
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 ! کرده واسه برگشتن به خونه  دایدربست پ نیبه ماش ازیکه ن  یاز وقت  ــ

 : دیچشماش را به من داد و با صدا خند نهییآ  یاز تو  ایارش

 : نشست و با قهر گفت شیصندل یو صاف رو دی؟! ارغوان لباش را بر چ هینجوریپس ا ــ

 : گفت  یحد و مرز یب یدستش را گرفت و فشرد و با مهربان ایراحت شد ؟ ارش التونیرم خ یاصال نخواستم ! نم  ــ

 ؟ یچه غم دار یگردونم . تا منو دار  یبرمت و برت م یکوچولو ؟ خودم م  یآبج  یچرا نر ــ

 : دیرا بوس ایپروا صورت ارش یاخم هاش را از هم گشود و ب  ارغوان

 . که من قربون داداش گلم بشم  یاله  ــ

برام کم  مامیداداش ن نکهیشد . نه ا میبهشان حسود ی، فقط کم یلبام جا خوش کرد و کم یرو قیعم  یلبخند
 یها یدادم و به شوخ ابانیدم . نگام را به خبود که من ازش محروم بو یداشتن برادر بزرگتر موهبت یباشد، ول

 مسجد زاذان ا  یو هم زمان صدا ستادیا  نیآندو لبخند زدم . کنار کوچه ماش

 یکه دستم رو  ینیزدم و ح ایکردم . دل به در  یتعارف نم ایزشت بود اگر به ارش یلی.خ دیمحل به گوشمان رس .
 : ى در بود گفتم رهیدستگ

 . میدر خدمت باش ریلقمه نون و پن هی،  ایآقا ارش  نیاریب فیشما هم تشر ــ

 : و گفت ستینگاهها بهم نگر نیمهربان تر با

دارم. در را باز کردم و در  یخودم محفوظ نگه م یدعوت رو برا نیکار دارم اما ا  ییبرم جا دیممنون از لطفت، با ــ
 : شدن گفتم ادهیحال پ

 . چشم یرو یقدمتون ب ــ

 : گفت  ایبازوم انداخت و رو به ارش ریشده بود دست ز ادهیکه پ  ارغوان

 : جواب داد ایدنبالم ؟ ارش یای یم یک  ــ

 . امی یوقت م ری، من د نیبا هم درد و دالتون رو بکن یزنم . حساب یقبلش بهت زنگ م ــ

 : فرستاد یبراش بوسه ا یبا خوشحال ارغوان

 . دم یزنم خبر م یفداتم ، به مامان زنگ م ــ

 . کارو بکن  نیحتما ا ــ

 : رو به من با مالطفت گفت بعد

 ینیریکنه . روزه اتون قبول خانم. لحنش بد جور به دلم نشست و با لبخند ش  ینورا خانم باز ضعف م نیبر گهید ــ
 : گفتم
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 . ممنون با اجازه ــ

به پا  اطیبساط افطار را در ح مایبود . ن دهیخر رسپر مهر ما را بدرقه کرد . در خانه را که گشودم اذان به آ یتبسم با
 : ارغوان در کنارم از جاش بلند شد و گفت  دنیکرده بود . با د

 : کودکانه به سمتش رفت  ی. ارغوان با شوق نیدیبه موقع رس نییبفرما یسالم ارغوان خانم، سالم آبج ــ

 ! داره یی! چه صفا مایآقا ن  یکرد  یچه کار خوب یوا ــ

 یچا کیکمر بار  یاستکان ها  یکرد ، برامان تو  یکه قل قل م  یمیکنار سفره ى کوچک نشست و از سماور قد  ماین
رها  یرا گوشه ا فمی، دوباره به ضعفم انداخت . ک ریخوردن و پن یعطر نان سنگک تازه به همراه سبز  ی. بو ختیر

 : کردم و کنار سفره نشستم

 : درخشان گفت یرا به سمتم گرفت و با نگاه یول ابتکار! استکان چا یدستت درد نکنه داداش گلم . ا ــ

 : شاد گفتم ی. استکان را گرفتم و با دل یچا نییحضرت ! بفرما ایشماست اول تیهدف جلب رضا ــ

 ؟ یپس کو مامان گل ــ

کف دست من و نمک   یطبق عادت مقدار مای. ن نی. شما مشغول شادی یرفته نماز اول وقت بخونه ، االن م ــ
 . میو با آن روزه مان را باز کرد ختیخودش ر

 : شد یبا اشتها مشغول خوردن نان و چا ارغوان

 ! بخدا ی، حرف ندار مایچقدر گشنه ام بود . دست و پنجه ات درد نکنه آقا ن یوا ــ

 : را به طرف او ُسراند و گفت یظرف سبز ماین

 ! نوش جون ، دست نونوا درد نکنه بابت نون خوب و برشته اش ــ

برامان رقم خورد.  زیخاطره انگ یبه جمعمان اضافه شد و باز دوباره شب یبعد مامان گل یو مدت میدیصدا خند با
 کهنه و سوراخ سوراخمان نشسته بود و  یلویز یرو یمنت چیه یارغوان ب

منش و اخالقش مرا شرمنده  نیکند. ا  یم یزندگ یهزار متر ییالیار در خانه ى وزد . انگار نه انگ یسق م ریو پن نان
 . شد یدر دلم محکم م گاهشیجا شیاز پ  شیکرد و ب  یم

 میهم به دنبالش رفت .من و ارغوان ماند مایتنهامان گذاشت و ن یبه بهانه ا یاز جمع شدن سفره مامان گل  بعد
 و نگام به آسمان دوخته شد. ارغوان دمی. دراز کش رمانیکوچک و حق  اطیدر ح

 : دیرا بغل کرد و پرس زانوهاش

 : گفتم  یغم بار  ینگاش کنم با صدا نکهی؟ بدون ا یرفت یگذاشت  هویشد که  یامروز چ  یبگ یخوا ینم ــ

 :دی. ارغوان کامل به سمتم چرخ دمیرو د یعل  ریام  ــ

 : زد؟ بغضم گرفت هیو کنا شیباز بهت ن ــ
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 ! زد ارغوان شیته حرفاش بود که دلم رو آت یزیچ هی ی، ولاهوم   ــ

 و بغضم را پس زدم دمیکش  یکنه، آزارت بده ؟ آه  نیبهت توه یذار ی؟ چرا م ید یجوابش رو نم گهیچرا تو د ــ

: 

 فرصت رو بدم . حداقل اون نیخوام بهش ا ینداره، م یبیشه ع یحرفها آروم م نیاگه با زدن ا  ــ

 . ما دو تا به آرامش برسه نیب از

 رسه ؟ یبه نظرت م ــ

 : روح فرسا گفتم یچشمک زن ثابت ماند و با اندوه یستاره ا یرو نگام

 . هییخبرا هیآشفته ست، انگار که تو دلش   یلیدونم ! نگاش خ ینم ــ

 : دیواژه لرز نیواقعا دوست داره نورا ! قلبم از ا دیشا ــ

 یلیخ تیتو وضع یرعلیدوست داره . ام شتریگه که غرورش رو ب  یم نویاما رفتارهاش ا  دیشا ــ

کنم تا بلکم غرورش ارضا بشه و باالخره   یکه بشه سکوت م  ییزنه ؛ من باعثشم . تا اونجا یداره دست و پا م یبد
 . بفهمه با خودش چند چنده

 : بهم نگاه کرد رهیخ ارغوان

 شکنه ؟ یدلت نم ــ

 : شد به سمتش روانه نگام

 یدلت رو داشته باشه که ب یهوا یشنو یداره ارغوان ، از من م قیطر یط یمگه دلم از سنگه که نشکنه ؟عاشق ــ
 ، که عاقبتت نشه مثل من ؛ دیکه نبا  یاجازه ى خودت ُسر نخوره بره طرف

 . هم دردت بشه اون عشق و هم درمانت که

 یجمله ا چیه ارغارمیداشت . ظاهرا  یفوق العاده بغض آلودم سکوت ارغوان را در پ لحن

 . میشد رهیماتم زده به آسمان خ ینکرد و در سکوت دایباهام پ یهمراه یبرا

***** 

 شد . آنقدر اصرار کرد تا ادآوریفطر فاطمه دوباره تماس گرفت و دعوتش را  دیروز ع صبح

داد در خانه بماند . بعد از ناهار از خانه خارج شدم  حیاز آمدن سر باز زد و ترج  یشدم بروم . مامان گل یراض باالخره
مادرش منتظرم بود . در جلو را گشودم و کنارش  نیدانشگاه رفتم . ارغوان آنجا با ماش یو طبق قرارمان به جلو

 : گرفتم  یجا

 :گرفت  لمیتحو یی. ارغوان با خشرو دیتازه بهم بخش یسرد به صورتم خورد و جان یجون ! موج هوا قیسالم رف ــ
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 : دنبالت ؟ کمربندم را بستم و گفتم امیاز گرما آره ؟ بهت نگفتم بذار ب  یخودم . هالک شد یسالم دوست جون ــ

 ! یایب یهمه راه بکوب نیبود آخه ، ا یچه کار ــ

 نیى بغل ماش نهییآ  یو خودم را تو دمیبه صورتم کش ی! دست یشد یلبو نم هیبود که از گرما شب نیحداقلش ا ــ
 : زدم دید

 : کرد  ییسرخ شدم ؟ بهم نگاه گذرا یلیخ ــ

به خانه ى  یکوتاه  ریمس یکه گفت را انجام دادم . بعد از ط  یکولر تا خنک شه . کار  یجلو ریصورتت رو بگ ــ
 یاز صندلرا پارک کرد و   نیشده بود . ارغوان ماش یو بزرگ که سر درش چراغان ییالیو ی. خانه ا میدیفاطمه رس

 : ام  گرفتهن یزیآمد چ  ادمیرا برداشت . تازه  یبزرگ ینیریعقب جعبه ى ش

 : داشبورد گذاشت و گفت یاش را رو  یآفتاب  نکی! ع میبر یشه دست خال ینبود نم ادمیخاک به سرم اصال  ــ

 نیشدم و با حرص در ماش ادهی. پ میشو بر ادهیرو معطل خودت نکن پ چارهیجفتمون گرفتم ، خاک ب یمن جا ــ
 : کرد و گفت  یرا بهم کوباندم . خنده ا

 بنده ؟ نیماش نیکه جونش به ا  یدون یبود ! نم نجایبحالت بود اگه مامانم ا یوا ــ

 چطور بعد دم به ساعت دست توئه ؟ ــ

و در همان حال  میانه شدشه که همه ى راهکارهام رو بهت لو بدم ! وارد خ یمنه ! نم یاز رمز و رازها  گهیاون د  ــ
 : گفتم

 : توجه گفت یو ب دیبزرگ و پر دار و درخت چرخ اطیشه ؟ نگاش درون ح یچرا نم ــ

. نگام به اطراف سرک  میآورد  یرو هم با خودمون م ایو ارش مایکاش ن  یمردونه و زنونه ست ؛ ا یفکر کنم مولود ــ
 : بامزه گفتم یو با لحن دیکش

 ! بست یشد ، جارو به دمش م یموش تو سوراخ جا نم ــ

 : میبهم زد و جفت به خنده افتاد یآرنج ضربه ا  با

؟ با  میکرد  یم لونیو س لونیرو هم ا چارهی، اون دو تا ب میشناس یهمه رو م نجایخودمون ا ستیواال ! حاال ن ــ
 کمانیمرتب به نزد ییه بود و با قدم هاسرش کرد یفاطمه حواسمان به سمت او جلب شد . چادر گلدار یصدا

 : بود دهیرس

 . نیخوش اومد نییسالم خواهرا، بفرما ــ

 یاجمال  یرا به دستش داد و با نگاه ینیریو ارغوان جعبه ى ش میکرد  یسالم و احوالپرس باهاش

 : گفت  اطیح یشده تو دهیچ یها یصندل فیرد به
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تو خونه بس  یلی، روز تعط میآورد  یرو هم م ایو ارش مایجمع زنونه و مردونه با همه ؛ وگرنه ن ینگفته بود ــ
 : . آه از نهاد فاطمه در آمد ننینش

 افهیشد ! ق فی. اصال حواسم به داداشاتون نبود، ح نیایکردم شما دو تا ب  ی! باور کن فکرشم نم یگ  یراست م ــ
 : اخت . دستم را پشتش گذاشتم و گفتمفاطمه ما را به خنده اند  نیى غمگ

 یکه خنده به لباش م  ینیزد و ح ی! بهم چشم غره ا میاری ی! سال بعد اونا رو هم م یکن  هیخواد گر یحاال نم ــ
 : آمد گفت

 : ها کرد و گفت یبه صندل یهوا گرمه . ارغوان نگاه یلیتو بچه ها، امروز خ میبر ــ

 شه ؟ یمراسم تو خونه برگزار م ــمگه

 !دختر میش یکه هالک م  نجایآره ا  ــ

 ؟ هیها واسه چ سهیها و ر یصندل نیپس ا ـــ

 : گرد شده گفتم  ی. من با چشمانرونیب میای یواسه امشبه ، شب که خنک تره م ــ

 : برنامه تا شب ادامه داره ؟ فاطمه با خنده گفت ــ

 شام یشب نیرو چن لیدو ساعته ، مامانم طبق عادت هر سال تمام فام یکیکه   یمراسم مولود ــ

 یها ی، پر از صندل یقد ی. هال بزرگ با پنجره ها میجا افتاد و همراه فاطمه به درون خانه رفت مانیده . دوزار یم
 . مسن و جوان بود یشده و زن و مرد ها دهیچ

 شد . ارغوان ناخداگاه یم دهیسر اکثرشان د یخانم ها بال استثنا حجاب داشتند و چادر رو تمام

 دیرنگش کامل او را در معرض د دیسف یپنهان کرد . مانتو رشیو موهاش را ز دیاش کش  یزرشک یبه روسر یدست
 : گفت  یداد . با ناراحت یقرار م

 . معذبم یلی، خ دمیپوش یم گهیرنگ د هیکاش   یا  ــ

 : زد و و او را به خود فشرد یلبخند فاطمه

 نینیبش نجایا  نیاینداره ؛همه ى رنگها هم رنگ خداست . ب ی. حجابت که مشکل یهست یهم و خوب و عال یلیخ ــ
 . ارمیبراتون شربت ب

شال  کیهمراه  یبه سر و وضع خودم کردم ؛ مانتو و شلوار مشک ی. نگاه میقرمز رنگ نشست یفلز یها یصندل یرو
دلگرم  یصورت درهم ارغوان ُسر خورد . با لحن یو نگام رو دمیکش  ی. ساده بودم . نفس راحت یپسته اسبز مغز 

 : کننده گفتم

 . یداشته باش و افتخار کن . مهم فقط خودت مانیا  یکه هست  یزیدختر؟ به چ یکن  یم تیچرا خودتو اذ ــ

 : صورتش از هم باز شد یکم
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 . ندارم یحس خوب دنیهمه چادر پوش نکهیاز ا  ــ

 شه ؛ منم که مثل خودتم یم دایهم تو جمع پ ییمانتو ی؟ خوب نگاه کن دنیکجا همه چادر پوش  ــ

 .شو از جشن لذت ببر الیخ یب

 ! روزه هم نگرفتم تا حاال هی یکه حت  یمن یماه روزه گرفتن ، نه برا کیکه   ییکسا  یجشن برا نیا  ــ

 : را فشردم و گفتم دستش

 گهیسال د یناراحت یلی. اگرم خ رنیکه نگ  ییچه اونا رنیکه روزه بگ  ییجشن برا همه مسلموناست ، چه اونا نیا  ــ
 : ! نگاش با نگام مماس شد و گفتریتو هم روزه بگ

 : دمی! بهش خند ستین دیبع چمیرم ه یم شیکه دارم پ  نطوریا  ــ

زبانمان افتاده بود و هر  یبود که رو یکالم مدت  هیتک نیبهم زد . ا ی! با خنده تنه ا یعال  میلیخوب ، خ میلیخ ــ
 سه نفر به

کنارمان نشست . جشن آغاز   یشربت آلبالو آمد و مدت ینیس کی. فاطمه با  میکرد  یازش استفاده م  یافراط  صورت
 و یبه شاد تیخواند و جمع تیدر وصف اهل ب ییبایز یشد و مداح شعرها

تمام غصه هام را فراموش کردم  یساعات یبهمان خوش گذشت و برا یلیپرداخت . الحق و والنصاف که خ یکوبیپا
 ارغوان و فاطمه با فراق بال  یها یپرداختم و به شوخ یو از ته دل به شاد

 گیبه د یمشغول سر کش یپشت اطیمادرش برد . در ح شی، باالخره فاطمه ما را پ افتی. جشن که خاتمه  دمیخند
به مادرش سالم دادم . مادر فاطمه  یکرد و با لحن مسرور  تیبزرگ برنج بود . شور و نشاطشان به دلم سرا یها
 دیمف دیو همان صورت سف یبه فاطمه داشت . همان تپل مپل یادیبه شدت محجبه و مهربان بود و شباهت ز یزن

 : به سالممان پاسخ داد یی. با خشرو

 فی. فاطمه انقدر ازتون تعر نیخوش اومد یلیخ نمتون،یبیگلم . خوشحالم که م  یراماهتون دخت یسالم به رو ــ
 : ما را شرمنده کرد . من زودتر به حرف آمدم رشینظ ی. استقبال ب میبود دارتونیمشتاق د یکرده که همگ

 ! خود داره یجا گهی. فاطمه جون هم که د نیممنونم شما لطف دار ــ

 : افزود  ضمیعرا  یدر پ ارغوان

 : بهمون خوش گذشت . تشکر بابت دعوتتون . بهمان لبخند زد یلیخ ــ

 : گفتم  یباهاتون آشنا بشم . من فور شتریبچه ها ، دوسدارم ب نیشام حتما بمون یبرا ــ

 فرصت مناسب که سر شما هم خلوت باشه هیسر  شاالیا  ستنین انی؛ خونواده در جر میبر دیواقعا ممنون اما با ــ

. 

 : صورتم را از نظر گذراند ینگام کرد و خوب اجزا یعطوفت خاص  با
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 دیخند زیجا خوردم . فاطمه ر یلحظه ا یبر و رو دخترم ! حتما واسه خودت اسفند دود کن . برا نیماشاال به ا ــ
 : گفت  یو به شوخ

 ! دهیکردم مامانم االن تو رو پسند  یم الیخوبه که من داداش ندارم وگرنه خ ــ

 :گفت  یمصنوع یو مادر فاطمه با اخم دنیو سرخ شدم . ارغوان و فاطمه بهم خند دیاز گرما به صورتم دو  یموج

 ! مرد مجرد هست فاطمه خانم لیتو فام یپسر ندارم اما به اندازه ى کاف ــ

فرا خوانده شد و با عجله ازمان  ی. مادر فاطمه توسط زن دیکوب  میدرشت شد و ارغوان با آرنج به پهلو چشمام
 گفت  نیدلنش یبچه ها گوش سپردم . فاطمه با لحن یها یو به شوخ دمیکش  یکرد و رفت . پوف بلند  یخداحافظ

: 

رفت  میشد لیرو پسند کنه امکان نداره شوهرش نده ! فام یاز ما بدون . مامانم که کس  یخودتو جزئ گهینورا د ــ
 ! دختر خوب

 : از بازوم گرفت و با حرص گفت  یشگونین ارغوان

 : و گفتم دمیخند شانیها یکنم ! به شوخ  دایتونم شوهر پ یمن نم یتا تو هست ــ

 نیماش ریطور متلک بارم کردند. ارغوان دزدگ نیهم نیبه ماش دنیشد . تا رس رمونید میبر ایبابا ! ب نیبس کن ــ
 را زد و من با عجله

 : شدم و گفتم سوار

سرش  شهیراننده نشست و فاطمه از ش یصندل ی. ارغوان رو میما بر گهیاگه چرت و پرت گفتناتون تموم شد د  ــ
 : گفت  یخاص یرا تو آورد و با لودگ

 : بستم گفتم یکه کمربندم را م  ینیباالخره ؟ ح میبد یخانم جواب خواستگارا رو چ ــ

وقت شوهر کردن ندارم !  یسالگ ی! من فعال تا سن س خواد یدلش شوهر م شتریبفرستشون سمت ارغوان ، ب ــ
 : گفت  یرا روشن کرد و با طلبکار نیارغوان ماش

تو ندارم! نگاه مفرحم را به  یبه خواستگارا یازیخودم پاشنه ى درمون رو از جا کندن خانم ، من ن یخواستگارا ــ
 : فاطمه دوختم و گفتم

.  دیو فاطمه برام خط و نشان کش دی! ارغوان با صدا خند یعروس  میای یبعد م ی! سر زمیپس مال خودت عز ــ
 و از کوچه خارج میکرد  یازش خداحافظ

 : شد گفتم یعاد  ی. جو که کم میشد

 . کن  ادهیپ یکه سوار کرد  ییمنو همونجا ــ

 . رسونمتیــم
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 . رسم خونه ی! با اتوبوس برم زودترم م یزیچ هیبود بازم  یکی رمونیدختر؟ مس هیکار  ــچه

 . هم برو کنار خونواده تو

 : شدم و از پنجره نگاش کردم ادهیمتوقف کرد . پ ستگاهیرا کنار ا نیماش یقیتکان داد و بعد از دقا یسر یلینام با

 . نمتیب یدانشکده م گهی. هفته د قیبود رف یدستت درد نکنه روز خوب ــ

 کی؟ با سوالش تمام حال خوشم به  یکرد  یمامانت فکر یجراح واسه یبهم زنگ بزن . راست یداشت یباشه کار ــ
 : بند گفتم مین یدلم نشست . با لبخند یو اضطراب تو دیباره پر کش

 : زد و گفت یکنم . لبخند  یتو فکرش هستم . بعد خبرت م ــ

 . بود در خدمتم یرو کمک من حساب کن ، هر کار ــ

چشام دور شد . در  یبرام زد و از جلو یچشم حتما . بوق ی، ول یکمک حال بود  یبه اندازه ى کاف زمیممنون عز ــ
 و سرکه شروع ریدلم مثل س یآن غروب گرم تابستان

جور کردن  یبرا یراه چیدوخته شد . ه ابانیخ ینشستم و نگام به انتها ستگاهیا  مکتین یکرد . رو  دنیجوش به
 ، ایارش  یماه کار کردن برا کید از شد فقط بع ینم می. رو دیرس یپول به ذهنم نم

 . هم نداشت یخوش یغرورم مانع بود ، رو  نکهیوام کنم . عالوه بر ا یتقاضا ازش

***** 

 . چون میبه پا کرد اطیدم کرده ى اتاق باز بساط شام را درون ح یفرار از هوا یهنگام برا شب

جوجه کباب گرفته بودم .  رونیبراشان از ب یو دست تنگ ییماه صرفه جو کیحقوقم را گرفته بودم ، بعد از  تازه
کردم .   یتمام نگاش م فیبرد . من هم با ک یگذاشت و به دهان م  یتازه م ینان بربر یبا لذت جوجه ها را ال ماین

 : با حظ نگاش کرد و گفت یگل  امانى درست داشت . م هیبه تغذ ازیجوان بود و ن مامیداداش ن

مشغول خوردن شد . من و مامان  یبه تکان سر اکتفا کرد و همچنان دو لُپ مایپره تو گلوت . ن یم آروم تر مادر ،  ــ
 زیچ کیزدم فکر جفتمان حول و حوش  ی. حدس م میدیجو یو م میگرفت  یم یلقمه ا ی. گه گدار میآرام بود  یگل
که زده   ینیکنارش قرار داشت و طبق تخم  اروهاشى د  سهیروانه کردم. ک شیچرخد . نگام را دزدانه به سو یم

 دوباره اش فرصت تیزیشد . فقط دو روز تا و یتمام م گریبودم دو روز د

 : و گفت دیبه شکمش کش یدست مای. شام که تمام شد ن داشتم

 ارمیر بجا د کیرو  یماه روزه دار هی یخواستم تالف یترکم . م یخانم ، انقدر خوردم دارم م یدرد نکنه آبج ــدستت
 : دمیموهاش کش انیم یو دست دمی! بهش خند

 بلکم ار،یب زیبر ییقدم بزن و چند تا چا کمیمو قشنگ ! پاشو برو  یکرد  یبه خودت رحم م ــ

 : هضم شه ! زود از جاش بلند شد و گفت غذات
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 : گفتم  یمقدمه رو به مامان گل یبه آشپزخانه رفت و من ب مای. ن ارمی یاطاعت امر خانم دکترم ! االن برات م  ــ

 : شه ! نگاش بهم دوخته شد و گفت یداروهات داره تموم م ــ

 ! دونم یم ــ

 : انداختم و ادامه دادم  نییرا پا سرم

 : کرد . جواب داد  یم تمینگاش اذ ینی. سنگ یواسه جراح یبش یهفته بستر نیتا آخر ا دیبا ــ

 ! دونم یم نمیا  ــ

 : چرخاندم اطیدور ح نگام را کالفه

 : دیکش  ی! آه بلند ستیهنوز جور ن مارستانیپول ب یول ــ

 رو انجام بدم ؟ یجراح نیبرات مهمه که حتما ا ــ

 : تب دار گفتم یتابانه به طرفش جهت گرفت و با لحن یب نگام

 ! مهمتره ایدن نیتو ا یزیبرام از هر چ تیمعلومه که مهمه ! سالمت ــ

 : سکوت که جانم را به لبم رساند گفت یقیو بعد از دقا دیى داروهاش را جلو کش سهیک

شه . اگه خواست خدا  یخدا بخواد همون م یهم بهش ندارم . هر چ یازیعمل ندارم ؛ ن  نیبه ا یمن اعتقاد ــ
 : گفتم  قراریو ب دمیشم . خودم را به طرفش کش یرفتنم باشه با صد تا عمل هم خوب نم

نگام کرد ؛ مهربان و پر از حس  ی؟ مامان گل ادی یخوشت م یلرزون ی. دلم رو م یزن ینفوس بد م یز که داربا ــ
 : دیبه صورتم کش ی. دست یمادر یبایز

. بابت پول عمل هم نگران  ینش نیکنم تا بعدها از دست خودم و خودت دل چرک  یکارو م  نیباشه به خاطر تو ا ــ
 . نباش

 : بود گفتم دهیکه به دلم تاب  دیاز ام  ینور با

 ! میندار یچرا نگران نباشم ؟ ما که پول ــ

زد .  ینور کم چراغ برق ری. گردنبند در ز دیکش  رونیازش ب  یمیقد یى دارو رفت و گردنبند سهیدرون ک دستش
 داده نتیپالک شکل قلبش را ز یرو یمتیجنسش از طال بود و چند سنگ ق

 : . چشمام از فرت تعجب گرد شد و گفتم بود

 !؟ یاز کجا آورد  نویا  ــ

 : اندوه بار گفت  یدستام گذاشت و با لحن یرا تو گردنبند

 .... سر عقدت بهت بدم اما نوی. قرار بود منم ا دهی، نسل به نسل گشته تا به من رس مهیمادر راثیم نیا  ــ
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دلم را به سور  کبارهیکه به   یمیعظ  یمشت فشردم و با شاد یبا بغض همراه بود . گردنبند را تو یمامان گل سکوت
 : ساط کشانده بود گفتم

 ! واسش یاالنه مامان گل  نیهم راثیم نیمورد استفاده از ا نیاش رو نگو، بهتر  هیبق گهید ــ

من قربونت بشم چرا زودتر  ی. اله رمیگ  یکه من واسش م  هیمیتصم نینخور. اگه قرار بوده مال من بشه ا غصه
برق  یغصه داشت اما نگاه من از شاد  ینشه ؟ نگاه مامان گل یکیماه شب و روزم  کی نیتا تموم ا یروش نکرد

 : پر محبت گفتم یگوشش با لحن  ریزد . بغلش کردم و ز یم

 . نتتیکه سالم و سرحال بب  نهینورا ا یتنها آرزو ــ

 یذوق زده ا ی، با صدا دیچیپ یگوش  یطاقت به ارغوان زنگ زدم . صداش که تو یا شدم باتاقم تنه  یتو یوقت
 : گفتم

 جور شد ؟ ی: ــ چ دیارغوان جور شد ! متعجب پرس  ــ

 ! جور شد مارستانیپول ب ــ

 :دیگرفت پرس  یم یاز شاد  یکه صداش رنگ  یحال نیو در ع دیکش  یکوتاه  غیج

 : رنگ تهران افتاد اهیمشتم فشردم و نگام از پنجره به آسمان س انیاز کجا ؟ گردنبند را م  ــ

 : راحت گفت یالیدوستم که بسپرمش به خودش . ارغوان با خ یخدا رسوند . خوب گفته بود ــ

نورا ؛  یخوشحالم کرد یلیکه خدا محاله تنهات بذاره . خ  یشه . تو انقدر خوب یدونستم جور م یخداروشکر، م ــ
 ! امای؟ منم باهات م یرو انجام بد یبستر یراکا  یر یم یک

 : صورتم شد و گفتم نفکیجزو ال لبخند

 : دیپرس یکنم . با گنگ  لشیبه پول تبد نکهیبه محض ا ــ

 رو؟ یچ ــ

 تو یسررشته ا چیبفروشمش اما ه دیهست که با قهیگردنبند عت  هیبرات دارم ،  یزحمت هی ــ

 . ترسم گولم بزنن یکارا ندارم . م  نیا

 : گفتم  یآشنا داره . با آسودگ  یکه بخوا  ی؛ اون تو هر صنف ایدست ارش مشیسپر ینگران نباش، م ــ

کرد و   یشه ازش بخوام . پوف ی؟ خودم روم نم یبذار انشیشه در جر یدم . م یپس فردا تو شرکت بهش م ــ
 : گفت

 . گم  یاالن بهش م  نیباهم . باشه هم نیباش تر یخودمون کمیقراره  یدونم شما دو تا ک ینم ــ

 : دستت درد نکنه ارغوان ، جبران کنم برات . با خنده گفت ــ
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 : خنده گفتم انیکردم و در م  یات رو بفرست سمت من ! باهاش همراه  یپسر حاج یاز اون خواستگارا  یکی ــ

افتاد . نفس   یمتینگام دوباره به گردنبند ق کردم و  یازش خداحافظ  یقیکش ! بعد از دقا  شیهمه اشون از دم پ ــ
 . دلم خدا را شکر کردم یو تو دمیکش  یراحت

***** 

کرد   یآن را وارس  یسپردم . کم ایانباشته بود به شرکت رفتم و گردنبند را به دست ارش  دیکه از ام  یفردا با دل صبح
 : و بعد بهم نظر دوخت

 . باشه یمتیق یلیبه گمونم خ ــ

 : شد رهیچشمام خ یتو یبه من . با موشکاف دهیچند نسل دست به دست گشته تا رس ــ

 ؟ نشیبفروش نیخوا یم ستین فیح ــ

 : گفتم  یو با لحن محکم دمیکش  یقیعم  نفس

 ! ره یکه داره از دستم م  مهیمامان گل فیح ــ

 : شد رهیچند برابر شده بود ، خ شییبایام جا خورد و بعد با افسوس به گردنبند که حاال در روز ز  یرک و راست از

شه تا فردا به پول  یاما م  هییپررو یلیدونم خ یدوستم . ــ م شیبرم پ یم نویامروز ا  نی! من هم یگ  یدرسته م ــ
 . کنم  یمامانم رو بستر دیبشه ؟ با لیتبد

 : خاطر گفت نانیزد و با اطم پلک

 یراحت مراحل بستر الیکنم . برو با خ  یم لیبرات به پول تبد نوینگران نباش تا فردا صبح ا ــ

 . مامانت رو انجام بده شدن

 خودم هم ینطوریزد . دروغ چرا ا یحرف م یحواس شده بود و باهام خودمان یب ایارش  باز

داد که ناخداگاه  یداد سخن م یجور شهیهم ای، اما ارش تر بودم .عادت نداشتم به قلمبه سلمبه حرف زدن راحت
 : دیرفتم . لبخند گوشه ى لبم کنجکاوش کرد و پرس یمن هم در همان قالب فرو م

 ؟ یخند یم یبه چ ــ

 : چشماش زل زدم یپروا تو یرا باال بردم و ب سرم

به  یخورد و به خودش آمد . دست یآن تکان  کیشما !  گهید یوقتا یشم و گاه یاوقات تو م  یگاه  نکهیبه ا ــ
 : دیمردد پرس یو با لحن دیرنگش کش ییخرما یموها

 : باال انداختم یکنه ؟ شانه ا  یناراحتت م نیا  ــ
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 نیکه بهم کرد  یهمه لطف و محبت نی، با ا یندار یفرق چیه مایراحت ترم . شما برام با ن ینجورینه اصال ! اتفاقا ا ــ
 . باشم ی. منم دوست دارم با برادرم خودمون نیبه گردنم دار یدرانصافا حق برا

 از غم پوشاند و بعد به سرعت  یزد و صورتش را هاله ا یرگیبه ت یلحظه ا یچشماش برا رنگ

 : به لب آورد و گفت لبخند

 . لفظ قلم حرف زدن خسته شدم نجوریاز ا  گهیوقته که د یلی، چون منم خ یش یخوبه که ناراحت نم یلیخ ــ

 به سمت ی. قدم میبود یمیکه انگار از همان روز اول با هم راحت و صم  دمیبهش خند یجور

 : برداشتم عقب

 : حله من برم سر کارم . در مورد گردنبند ؟ لبخند زد گهیخب پس د ــ

 : قلبم گفتم میبراش تکان دادم و از صم ینگران نباش ، بسپرش دست من . سر ــ

 ! یروز هیکنم   یممنونم ازت ، جبران م ــ

 : کشاند و بهم تشر زد  یشانیبه پ یاخم

حرفا نشنوم . با خنده ازش جدا شدم و به اتاق خودم رفتم . از آن روز به بعد رابطه ى  نیبرو سر کارت دختر! از ا ــ
دوست داشتم و ازش ممنون  مایهمانند ن که او را  یبه خودش گرفت و به راست یشکل منسجم تر ایمن و ارش

 . بودم

****** 

کردم و دکتر براش نوبت عمل گذاشت . پول که بود انگار   یبستر مارستانیرا در ب یسرعت برق و باد مامان گل به
ى  نهیفروخته شد که عالوه بر هز یخوب یلیخ متیآمد . آن گردنبند به ق  یهم باهاش م الیخ یآرامش و راحت

کلمه در   یواقع یروز مبادا. خوشحال بودم به معن یماند برا یم بمانیهم ته ج یزیچ کی،  یمامان گل مارستانیب
 . یرعلیزهر آلود ام ینگاه ها یتوانست ناراحتم کند ، حت ینم زیچ چیه گریبه پا بود . د یدلم عروس

به خانه  امد،یبه هوش ن یو تا مامان گلماندند  مارستانیب یتو مایمن و ن یعمل فاطمه و ارغوان پا به پا  روز
داشتنشان . بعد از  یبزرگ بودم برا یو چقدر شاکر خدا دمیفهم یدوستام را م متینرفتند . حاال داشتم قدر و ق

 مای.ن دیمرخص شد و ارغوان زحمت انتقالش را به خانه کش مارستانیجانم از ب یباالخره مامان گل یچند روز بستر
. هنوز درد داشت  میخواباند شیجا یو تو میاز قبل درون اتاق براش جا پهن کرده بود . به کمک بچه ها او را برد

 یخاص یبالشتش را درست کردم و با دلواپس ریسرش بود . ز یمدام باال ژنیو خوِب خوب نشده بود و ماسک اکس
 : دمیپرس

 : باز کرد و بعد گفتبست و  یلحظه ا یفداتشم ؟ چشماش را برا یخوب ــ

. خم شدم و صورت  یمارستانیب کسرهیبه فکر خودتم باش ،چند روزه  کمیخوبم مادر انقدر هراسون من نباش .  ــ
 : و با آرامش لبخند زدم دمیماهش را بوس



 

 
365 

 : گفت  یدلم . تو حرص منو نخور. ارغوان کنارم نشست و به شوخ زیمنم خوبم عز یتو که خوب باش ــ

 نیکنه که اونم خودم هستم نگران نباش  یم یآب رو غن قاط  یخاله جون ، فقط گاه هیدخترتون آدم آهن نیا  ــ
 ! شما

 : او افزود  ضیخنده مان بلند شد و فاطمه به عرا یصدا

 : آورد و تعارفشان کرد  مویشربت آبل شانیبرا مایسمت ما ! ن نشیالزم شد بفرست  سیهر وقت سرو ــ

برداشتند و تشکر کردند.  نیمالم ینیاز س  وانیل کی یگرمه . بچه ها ک  یلی، خ نیخانم ها گلو تازه کن نییبفرما ــ
 : را برداشتم و در حال برانداز کردنشان گفتم یمامان گل یداروها

 یرا تو یخال وانیچه حاجتش به دشمنه ؟ فاطمه کنارم نشست و ل گهیمثل شما داشته باشه د قیآدم دو تا رف  ــ
 : گذاشت  ینیس

 ؟ هیکار بد  میکن  ستیسرو میبخوا نکهی؟ ا میگفت  یمگه ما چ ــ

 اشاره از خنده  نیشوخش مرا به خنده انداخت . اصال آنقدر خوشحال بودم که با کوچک تر لحن

 : بود . ارغوان از جاش بلند شد و گفت افتهیزد . باز حال درونم رو خوب در یرفتم . چشمان فاطمه برق یم سهیر

 . روز کالس هاست نیفاطمه جان ، فردا هم اول میما رفع زحمت کن گهید ــ

 : گفت  یوا رفت و با ناراحت فاطمه

 : به دستش زدم و گفتم ی؟ من ضربه ا میدرس بخون میچرا آخه تو تابستون هم مجبور ــ

 آخه ؟  یبخون یپزشک یایبه توئه تنبل گفت ب یک  ــ

 چه گهیخوندن د یپزشک نینبود بهم بگه ننه ات پزشکه بابات پزشکه ؟ ا یکیبگو !  نویهم ــ

کرد   یم هیو فاطمه همچنان مو میدیخند یبود افتاد به جونم و ولم نکرد ! ما به او و چهره ى درهمش م یروسیو
 . باالخره آنها رفتند و

. از فردا باز  دمیاتاقم دراز کش  یم توکمک کردم تا حمام کند و بعد از شستن خود  ی. به مامان گل میتنها شد ما
 مایکرد ، بودن ن  یرا فراهم م المیشد و آنچه که آرامش خ یدرس و دانشگاه آغاز م

 جسم خسته ام را به استراحت یکم  یخواب یخانه بود . چشمام را بستم تا بعد از چند روز ب یتو

 . داشتم یشتریى ب زهیمن انگ نباریشد و ا یوقفه آغاز م یکنم . از فردا باز کار و تالش ب  دعوت

***** 

 : داد یبهش سالم دادم و او متعاقبا جوابم را با لبخند یی. با خشرو دمیدانشگاه شمس را د یراهرو یتو
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 دمیآمده بودند کش  رونیکه از مقنعه ب  گوشمیباز یبه موها یخوش گذشت ؟ دست التیسالم خانم جوان ، تعط ــ
 : و گفتم

 مارستانیعصر ب  روزید نیچطور گذشت . مامانم عمل داشت و تا هم دمی نفهمراستش اصال ــ

 : دیشد و پرس کی. ابروهاش به هم نزد میبود

 : حالشون چطوره االن ؟ با مسرت گفتم ــ

دستاش جابه  یرا تو فشیو دسته ى ک دیبه روم پاش یگریخونه . لبخند د مشونیبرد روزیخداروشکر، د ــخوبه
 : جا کرد

 ! برات خوشحالم خانم جوان ــ

 : لبام جا خوش کرد یلبخند رو اریاخت  یب

زد و  ی. چشماش برق میبود یازشون راض  یلیدکتر کارشون حرف نداره . خ یاستاد ازتون ، بابت معرف  ــممنون
 : دلچسب به لباش نقش زد یتبسم

 یلحظات ی. برا یکمک من حساب کن  یرو یتون یم شهینکردم ؛ قبال هم بهت گفته بودم که هم یکار خاص  ــ
و  ختیکوتاه فرو ر  یلحظه ا ی. دلم برا دیدرخش یشیآن چشمان م  یتو ینگاهمان در هم گره خورد و حس تازه ا

 : و دستپاچه گفتم دمینگاه از او دزد

 . استاد  نیشما لطف دار ــ

 : کند با حفظ لبخندش گفت  حیحالتم تفر نیکه با ا  انگار

 : فکر کردم و گفتم ی؟ کم یآزاد  ییترم چه روزها نیا  یبرا ــ

 : محدوده . سرش را تکان داد یلیترم زمان خ نیفقط پنج شنبه ها ، ا ــ

 . دفترم منتظرتم یعصر تو  3. پس من پنج شنبه ساعت  ستین یدرسته چاره ا ــ

 یجد ی. نگاش به پشت سرم دوخته شد و لبخند از لباش محو شد . با لحن امی یخدا م دیباشه استاد به ام ــ
 : گفت

بذار. لحن محکم و مالکانه اش تعجبم را  ونیاومد باهام در م  شیبرات پ یمراقب خودت باش و اگه مشکل ــ
و  دیش چرخبرام جنباند و از کنارم رد شد . سرم باها یتوجه به چشمان درشت شده ام، سر یاما او ب  ختیبرانگ

بود . بند دلم  رهیقابل مهار بهم خ ریغ  یدو سر با خشم یاژدها  کیافتاد که همانند   یرعلیچشمام به چشمان ام
 تابانه چشم ازش یپاره شد و ب

 . و با عجله از پله ها باال رفتم گرفتم

 س رساندم وخواهد افتاد . خودم را به کال رونیب نهیکه هر لحظه از س  ییزد . گو یتند تند م قلبم
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 . نداشتم یرعلیبا ام یکالس مشترک  چیه گریرا شکر کردم که د خدا

 

***** 

نبود .  یجانسورش خبر یبود و از سرفه ها یرو به بهبود یرفتند . حال مامان گل یآمدند و م  یهم م یاز پ  روزها
را در دانشگاه  یرعلیام  ی. گاه میکرد  یکار م  قشیفاز دوم تحق یشدم و رو یپنج شنبه ها در دفتر شمس حاضر م

زدن بهم فرو گذار نبود  هیو کنا شین یبرا یرصتبود و از هر ف یاش با من به قوت خودش باق  ی. دشمن دمید یم
 دیآنقدر شدت طعنه هاش شد  ی. گاه

 از  یذره ا یهمه حت نیکرد . با ا  یگرفت و دلم را عزادار م  یبود که نفسم را م زیآم  نیتوه و

 قراریب شتریبود . بلکم روز به روز ب یرعلیشد و هچنان تنها محبوب و معبودم ام یقه اش در دلم کم نمو عال عشق
خودم را فراموش  ی. معتقد بود من به کل میارغوان جمعه ها صبح قرار کوه گذاشت  شنهادیشدم . به پ یداشتنش م
 عبه اوضا  یدانست تا کم یى خودش م فهیرا وظ نیکرده ام و ا

 داد . ارغوان یاش را به نحو احسنت انجام م  فهیوظ میکند . از حق هم نگذر  یدگیمن رس حیتفر

نابهنجار  یروزها ملول بودم از رفتارها نیگذاشت . ا  یم میپا شیراهکارها را پ نیبهتر طیشرا نیدر بدتر شهیهم
 . دلم با خبر بودند یشکست و فقط فاطمه و ارغوان از راز مگو یم داری، دلم را در هر د یرعلیام

. فاطمه  ندیایو ارغوان به دنبالمان ب ایتا ارش میبود که بعد از نماز صبح سر کوچه مان حاضر باش نیقرار بر ا *****
حساس بود . نبودش  اریروابط بس نگونهیا  یکند . مادرش رو  یآمدن باهامان راض  ینتوانسته بود مادرش را برا

 زد یم قذو یبدجور تو شیخال یناراحت کننده بود و جا مانیبرا

 مایدوستانه ببرد . همراه ن یآب و هوا به گردش  ضیتعو یارغوان مصر بود که حتما مرا برا  اما

 یکوچک که حاو  یکوله پشت  کیتنش بود و  داسیآد  یبا مارک تقلب ی. بلوز و شلوار ورزش میکوچه منتظر بود  سر
 جلو بسته ى یدوش داشت . من با مانتو مشک یاضافه بود، رو  و لباس یخوراک یمقدار

نباشد، همان مقنعه ى  رمیدست و پاگ یروسر نکهیا  یکردم . برا  یم یاحساس سبک  اریبس یو شلوار ورزش ینخ
 که  مایشد . ن انیاز دور نما  ایارش  نیبودم . ماش دهیدانشکده را به سر کش یمشک

 : گوشم گفت  ریز د،ید یبار او را م نیاول  یبرا

 : بهش انداختم و گفتم یچپک ی؟ نگاه یآبج  یدار نویماش ــ

 دیتهد یقدم ازم دور شد و با لحن کیاش خط انداخت و   یشانیپ یرو یوقته داداش کوچولو! اخم یلیبله خ ــ
 : گفت  زیآم

 ! نورا ایصدام نکن ینطوریدوستات ا شیپ ــ

 : گفتم  دمیکش  یتازه شانه زده اش م یموها یتو که دستم را  یو و در حال دمیخند انهیموذ
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قدم عقب رفت  کیمن ! به سرعت  یصورت جوش جوش یکنم ، داداش کوچولو  یهر طور دلم بخواد صدات م ــ
 : و گفت دیموهاش شانه وار کش یانگشتاش را ال به ال  یو با ناراحت

 زنه یوقته صورتم جوش نم یلیخ گهی؟ در ضمن محض اطالعت د یمن لج کرد یباز که با موها ــ

 : لوده گفتم یاش کردم . با لحن  یدکتر! چشمام را درشت کردم و با دقت وارس خانم

 ! یهست یبرام تو صورت جوش جوش شهیمن عاشق اون جوشا بودم . هم ی! ول ایگ  یاوا راست م  ــ

 و من دیساب یاز حرص دندان هاش را بهم م  مایکنارمان توقف کرد . ن  ایارش  نیلحظه ماش همان

 : شد و با خنده گفت ادهی. ارغوان پ دمیخند یته دل م از

 : باال انداختم یاعتنا شانه ا  یخان ما رو؟ ب ماین نیا  یکرد  کارشیچ ــ

 ! رفتم یداشتم قربون صدقه ى خان داداشم م یچیه ـــ

 پس چرا اوقاتش تلخه ؟ ــ

 : گفتم  عیکرد. رو به ارغوان سر  یداشت با حظ بهمان نگاه م ایارش

 یرا از نظر گذراند و بعد نگاش را تو میمشتاق سرتاپا یخان ! با نگاه ایاز خودش بپرس ! سالم ارش  گهید نویا  ــ
 : چشمام نگه داشت

 : اشتمجلو گذ  یرا گرفتم و قدم مایباز؟ دست ن یسالم نورا خانم ، گرد و خاک به پا کرد ــ

که هنوز   یبه خنده افتاد و در حال مایام ن  یخودت بهشون بگو تا باورشون بشه ! از پررو مایکارا ؟ ن  نینه منو از ا ــ
 : رفت گفت یداشت به موهاش ور م

 : شد و باهاش دست داد ادهیزود پ ایسالم . ارش ــ

 مایبودم . ن دارتیکرده که مشتاق د  فیت تعر. ارغوان انقدر از  نمتیب یخوشحالم که م یلیجان خ مایسالم ن ــ
 : گفت  یبه غبغبش داد و با خرسند یهمه استقبال باد نیاز ا

 فمی. ارغوان خانم بهم لطف دارن . و من از لفظ قلم حرف زدن داداش جانم ک ایاز من بوده آقا ارش  یکم سعادت  ــ
 یتو ییآهنگ آشنا  ای. ارش میو به سمت کوه به راه افتاد میشد نیرفتم . سوار ماش یکوک بود و در دل قربانش م

و مرا پرت کرد به دو ماه قبل ، درون کافه  راندگذاشت که به ناگاه همه ى حس و حال خوبم را پ  نیپخش ماش
 . دنج تهران

 تو یتو به شوق رو یسو به

 میدم آ دهیتو سپ یطرف کو به

 ؟ ییبگو کجا میتو را جو مگر
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آن روز به شدت رام و   یرعلیبه وجودم چنگ زد . ام یادماندنیو خاطره ى آن روز ب ادی اریاخت  یو ب دیلرز دلم
مثل همان  شهیشد اگر هم یبه قلبم هجوم آورد و راه نفسم را بست . چه خوب م یبود . احساس دلتنگ یخواستن

تا کجا ادامه خواهد  یرعلیام  ییحس انتقام جو دانستم ی. نم میدر کنار هم باش میتوانست یم زیجنگ و ست یروز ب
 . دیاز آزار دادن من دست خواهد کش  یداشت و ک

 شکستن شتریتاب و توان ب گریشد و د یم شهیش کی یدانستم که قلبم داشت به نازک یرا م نیا  فقط

 ارمبه مراد دلش برسد . ارغوان که کن یرعلیروزها بود که طاقتم طاق شود و ام نی. هم نداشت

 : دیبود دستم را فشرد و آهسته پرس نشسته

 ؟ یساکت شد هویشد ،  یچ ــ

 : و دستپاچه گفتم دمیرا ازش دزد نگام

 . خوبم یچیه ــ

به لب نراند و مرا به حال خودم گذاشت . بعد از  یسخن گریکردم اما د  یاحساس م  یرا به خوب نشیسنگ نگاه
 : ستیما را نگر نهییآ  ید و از توبه حرف آم ایسکوت باالخره ارش یقیدقا

 ؟ ندهیآ  یخوابتون برده خانم دکترها ــ

 : جوابش را داد ارغوان

 : اش کرد و گفت  یهمراه مایو ن دیخند ای. ارش ییمایکوهپ  یبرا میکن  یم رهیذخ یانرژ  میدار رینخ ــ

را از ذهنم پس زدم و  یرعلیدن ! فکر ام یشون رو سر حرف زدن هدر م یانرژ  نیشتری، خانم ها ب نیراست گفت ــ
 : براق شدم ماین یبه سو

 : گفت  ییبا پررو مایچشم دوخت و ن مایبه ن ایداده ؟ ارش یى ارزشمند رو ک هینظر نیبله بله ! اونوقت ا ــ

 یزد و با مهربان مایبه پشت ن یخنده ى ما را بلند کرد . ضربه ا یاز تعجب گرد شد و صدا  ای! چشمان ارش ایآقا ارش  ــ
 : گفت  شیذات

 : گوشم گفت  ری. ارغوان ز دیو شادمانه خند دیبه گردنش کش یدست مای! ن طونیش یا  ــ

و  کیش اریمارکش بس ینگاش کردم . مانتو وشلوار ورزش یور کی.  ستین دیبع یبرادر نیخواهر، همچ نیاز ا  ــ
 گفتم  یاش هماهنگ بود . با طلبکار  یزرد ست ورزش یها یسرش بود که با مغز یخوش پوش بود . شال زرد رنگ

: 

 چمونه مگه خانم ؟ ــ

 ! گوشه  ست،یچشم ن ــ

 : از بازوش گرفتم و گفتم  یشگونین
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 : موقوف ! دستش را ماساژ داد و با خنده گفت یزبون دراز ــ

 دختر؟ یزن یحاال چرا م ــ

 ! ادی یکه ازت خوردم در نم  ییکتک ها  یخواد ! هر چقدرم بزنم تالف یدلم م ــ

 : گفت  یو با لحن دلتنگ دی! با صدا خند یهم عال یلیهم خوب خ یلیخ

 : به دلم نشست یاز دلتنگ  یکالم رو اون به دهنمون انداخت . موج  کهیت نی، ا یفاطمه خال یجا ــ

 . هیگذره ، بمب انرژ  یخوش م یلیهست خ یآره وقت  ــ

 : و گفت نگاهمان کرد نهییاز آ  ایارش

 : ؟ ارغوان با محبت گفت میای یبه حساب نم میحاال ما دوتا جاش هست ــ

کرد بهش نگاه   یرا پارک م نیکه ماش  یدر حال ای! ارش نیخود دار یمن قربون داداشم برم ، شما دوتا که جا ــ
 : کرد و گفت  ییگذرا

 دیزده بود و خورش دهی. تازه سپ میشد ادهیپ نی. از ماش یورزش حساب هی میو بر نیپس آه و ناله رو تموم کن ــ
 نیزم یهمانیداشت از پشت کوه ها به م

مضاعف همگام با  یمطبوع و باب دل بود . با انرژ اریداشت که بس انیجر یمیمال میآمد . هوا خنک بود و نس  یم
 . میهم از کوه باال رفت

 میو به شدت سر ذوق آمده بود دیبار یم مانی. عرق از سر و رو میسنگ ها نشست یاستراحت رو  یبعد برا یساعت
سالم و مفرح  حیتفر نیا  یاالمکان تمام جمعه ها برا  یگرفتم حت  می. از برنامه ى ارغوان خوشم آمده بود و تصم

شکل  نشانیب یو رابطه ى دوستانه ا گرفتهگرم    ایکه با ارش  مایشان کنم . صورت بشاش و خوشحال ن یهمراه
داشت  حیبه تفر ازین میمای. داداش ن اورمیرا به مرحله ى اجرا در ب ممیمرا مصمم کرد تا تصم شتریگرفته بود ، ب

 .ارغوان

 ی. در آن هوا ختیر یبرامان چا ایکرد و ارش  میتقس انمانیکه با خود آورده بود م  ییها جیساندو

 و خنده ی. شوخ دیبهمان چسب ی، حساب یکه دوستشان داشت  یجمع انیسر صبح و در م زیو تم پاک

 به عیرا پر کرد . ارغوان سر میچا وانیکنارم نشست و دوباره ل  ایشد . ارش یجدا نم ازمان

 : گفت  اعتراض

 : کرد و جواب داد  یبهم نگاه یبا لبخند جذاب ای؟ ارش ی؟ پس من چ ید یم یفقط به نورا چا ـــ

 ! هواشو داشته باشم دینورا کارمندمه با ــ

 : بهش زد یچشم غره ا ارغوان

 ! منم خواهرتما ــ
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 . زمیتو هم بر یبرا ایخوب حسود خانم ! ب لهیخ ــ

 یبا خنده براش چا ایگرفت . ارش  ایارش  یرا جلو وانشیبا قر و فر به سمتمان آمد و ل ارغوان

 : و او کنارم نشست و گفت ختیر

 : فراوان بهش چشم دوخت یبا مهر ایودت حواست باشه ! ارشمن نگما ، خ گهیدفعه د ــ

 ! بار در حقتون قصور شد نیکه ا  دی، ببخش کهیکوچ  یچشم آبج ــ

 : جواب داد گرید یباال انداخت و با چشم غره ا ییابرو

 ! بخشم یباشه م ــ

سرش جابه جا کرد و  یرا رو رشیرا خورد و کاله آفتابگ شیاز چا  یقلپ مایخنده ى شاد ما به هوا بلند شد. ن یصدا
 . دیکش  یقینفس عم

 مامیکردم ؛ داداش ن  یم افتینورا نبودم ، بودم ؟خوب احساسش را در دمیفهم یحال و احواالت درونش را نم اگر
ز بهمان بود . آن رو دایاز صورت شاد و حرکات مسرت بخشش کامال پ  نیگذراند و ا  یرا م یداشت اوقات خوب

 کوه گذاشته  یآنقدر خوش گذشت که قرار هفته ى بعد همانجا پا

پخت . بو و  یم یناهار قرمه سبز ی. داشت برا میافتیرا در آشپزخانه  یما را به خانه رساند. مامان گل ای. ارش شد
خت .هر کدام گوشه آمده را به قار و قور اندا  یآمد و دل و روده ى ما دو از قحط  یتا سر کوچه م زشیعطر دل انگ

 :فتگ  یبا مهربان ی. مامان گل میاز آشپزخانه ولو شد  یا

با آب و تاب شروع به  ماین میبگو یزیمن چ نکهیبهتون خوش گذشته ! قبل از ا ی، معلومه کل دیخسته نباش ــ
کرد . به   یاظهار خرسند  اریکرد و در آخر هم افزود که قرار هفته ى بعد هم گذاشته شده است و بس  عیوقا فیتعر

 : سفره را پهن کردم و بعد از اتمام حرفاش گفتم ماین یقرا یسخنران یط یکمک مامان گل

 ! تموم شد بفرما غذا تیاگه سخنران  ــ

 : دیرا به کنار سفره کشاند و بو کش خودش

 یو مامان گل میه نشستجونم ! دور سفر  یواسه دست پخت مامان گل رمیم ی! من م ییچه بو یبه به چه عطر ــ
 و ظرف خورشت سی. در خانه ى ما از ددیبرامان غذا کش

 و به ختیر یخودش برامان م یبود که مامان گل نیغذا خوردنمان به ا  فینبود . تمام ک یخبر

 . هم گواراتر بود یبهشت یداد . آن غذا برامان از غذاها یم دستمان

****** 

 یاز دانشجوها مواجه شدم که جلو  یریدانشکده با جمع کث یهروفردا به محض ورودم به را صبح
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شاگرد  فیآمده بود اما هنوز نمره ى درس شمس و تکل  تیسا یتو شیبودند . نمره هامان کم و ب ستادهیا  بورد
شد. با عجله به آن سو رفتم . قبل از  رمیاول دانشکده مشخص نبود . دلم به هول و وال افتاد و استرس دامن گ

 : گفت  دیلرز یم یکه از شاد  ییا، فاطمه با شعف بغلم کرد و با صد  نمیبتوانم بورد را ببب نکهیا

خبر از کار  نیاز شوک ا  یلحظه ا ی! قلبم برا یدخترنابغه امون بشم ! نورا دوباره شاگرد اول شد یمن فدا یاله  ــ
 و هاج و واج بهش نگاه کردم . باورش برام ستادیا

کردم موفق بشوم   یفکرش را نم چی، ه یعمل مامان گل  یبرا یپول یو غصه ى ب یضیو دار مر ریبود، در آن گ سخت
 : و آهسته گفت دیو صورتم را بوس دیکش  رونی. ارغوان مرا از بغل فاطمه ب

مهابا به اطراف  یحرفش نگام ب نیواسه گفتن داره! با ا یچه حرف گهید اروی نیا  نمی، بب یهم تو برنده شد ــباز
 . روزها شد نیا  یتاب آن مرد سنگ یو دلم ب دیچرخ

 و ختیزد . نگام به نگاش آم یگوشش حرف م  ریداشت ز یبود و مان ستادهیى سالن ا گوشه

 آنقدر بود که دلم نخواهد  یرعلیامروز ام  تیقلبم را لرزاند . شدت عصبان یقراریاز ب  یموج

 ی. دستها دیلرز یاش م  ینیب یصورتش به شدت منقبض شده بود و پره ها اش رد شوم .  یلومتریاز دو ک  یحت
 چیکه ه  ی. خوف برم داشت . من ردیگ  یآرام نم  زد،یگفت تا زهرش را بهم نر  یشرر بارش م یمشت شده و نگاهها

ترساند ،  یم شیداشت که مرا از آن رو قح یرعلی. ام دمیترس یبا او نداشتم ، حاال ازش م یاز حاضر جواب  یباک
 نداشت ؟

 ختنیخاطرکردن من . تمام هم و غمش شده بود زهر ر دهیبراش مهم نبود ، جز آزرده ساختن و رنج زیچ چیه گرید
 : رو برگرداندم و گفتم مهینمانده بود . نگاه ازش گرفتم و سراس یازش باق  یزیام که چ  چارهیبه جام دلم . دل ب

پولم کنه . هنوز چند قدم برنداشته  هیهمه دانشجو سکه ى  نیا  شیبدم پ خوام گزگ دستش یبچه ها ، نم میبر ــ
عطر مست کننده اش آمد و پاهام   یدستم را خوانده بود که خودش را بهم رساند . اول بو یرعلی؛ انگار ام میبود

 : پر از نفرتش که تمام عصب هام را از کار انداخت یرا سست کرد و بعد صدا

پر  یخاکستر یچشمها یتابانه به سمتش حواله شد و تو ی؟ نگام ب یباز شاگرد اول شدکه   یخوشحال یلیخ ــ
 نشست . از آن فاصله ى ظشیغ

 دادم یگرفت . چرا انقدر دوستش داشتم و اجازه م  ینگاه کردن بهش داشت نفسم را م کینزد

 : پر تمسخر گفت یبه لب راند و با لحن زیاستهزا آم  یکند ؟ پوزخند  رمیتح

گردن کلفت مثل شمس داشتم، حتما از درسش   یپارت هی! اگه منم  یبه خودت افتخار نکن ! شق القمر نکرد ــ
نگاه غضب  ریانداخت . ت  نیدر فضا طن یهمهمه خاموش شد و سکوت وحشتناک یگرفتم ! صدا  ینمره ى کامل م

تا عمق  ریکرد . سوزش آن ت  قطعمنبه وسط قلبم نشست و تپش هاش را  قای، دق یرعلیآلود و محکوم کننده ى ام
 داشتند دیشد لیزد . اشک هام م یم شیسمج به گلوم ن یجانم را به آتش کشاند . بغض
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که به   یطوالن یقیکس آن سکوت مرگ آور را نشکست . بعد از دقا  چیخورد و ه چی. نگاهمان در هم پ دنیبار به
 : دیکش  رونیوک سخت بو پر تحکم شمس مرا از آن ش یجد یمنوال گذشت ، صدا نیهم

خشم کورت  ای یگ  یم یچ یدار یفهم یم چی! ه یبهم تهمت بزن ینطوریدم که ا یبهت اجازه نم یتهران یآقا  ــ
 کرده ؟

 یکه م  یبلند یبود روانه شد . نفس ها ستادهیما ا یشمس که در چند قدم یازم کنده شد و به سو  یرعلیام  نگاه
چشمان  یجلو یرعلیدوسنداشتم غرور ام چی.ه دیلرز ییارویرو نیاش بود . تمام تنم از ا  یاز کالفگ  یحاک دیکش

اتفاق   نیباور رابهم داد که ا نیبه شدت گره خورده ى شمس ، ا یخدشه دار شود ،اما اخم ها گرانیکنجکاو د
 هم از دست من بر یکار  چیخواهد افتاد و ه

پر از حرص و غضب و با  یرعلیخصمانه نگاه در نگاه هم فرو کردند . ام و ستادندیهم ا یآمد . دو مرد روبه رو  ینم
 بیج یدستش را تو کیکه   یو عبوس، در حال یجد یا  افهیبه شدت مشت شده و شمس خونسرد با ق ییدستها

 فشیک  گرشیشلوارش فرو کرده بود و دست د

 : محکم و مقتدر گفت ییکرد. دوباره به حرف آمد ؛ با صدا  یحمل م را

محکمش  ی؟ صدا یبه من بزن یتهمت نیهمچ یمرد جوان که به خودت اجازه داد یخودت کرد شیپ یچه فکر ــ
 کرد . آنقدر مشتش را فشرده بود که پشت  شتریرا ب یرعلیام  یخشم مهار نشدن

 : آمد  رونیشده اش ب دیکل  یدندانها یبود. صداش از ال دیمثل گچ سف دستش

 ؟ نهیاز ا  ری،غ رهینشده از شما نمره ى کامل بگکس تا به حال موفق   چیه ــ

 ! طلسم رو شکسته نیخانم جوان که دو ترمه ا نینه ! بجز ا ــ

 : انداخت  هیصورتش سا یرو تیکرد و عصبان  شتریشمس را ب یاخمها  یرعلیلبان ام یرو پوزخند

 دختر هی؟ اونم  رهیبتونه از شما نمره ى کامل بگ یکی سیچطور ممکنه بعد از چند سال تدر ــ

 ترم اول ورودش ؟ یتو جوون

بود و ظاهرا هر آنچه در  ستادهیشمس ا یجلو شهیپرواتر از هم یب یرعلی. ام ستادیا  یداشت از حرکت م قلبم
 . شمس با دیشیاند  یآورد و به عاقبتش نم  یگذشت ،به زبان م  یذهن پر آشوبش م

 : گفت  یزیو لحن تند و ت نگاه

 هی نکهی! حاال برامون بگو از ا رهیگ  ی؟ هر کس مزد زحمتش رو م یسوز یم یدار یستیاون ن  یجاتو  نکهیاز ا  ــ
 نکهیاز ا  ای ،یو معرکه راه انداخت یریگ  یم شیآت  یدختر نمره ى کامل گرفته دار

 دار شده ؟ حهیغرورت جر  یترمه ازش عقب افتاد دو

کشاند .   یبه محاکمه م گرانیچشمان د شیآمد و او را پ  یفرود م یرعلیام  کریشمس بر پ یدر پ یپ یها ضربه
 : دیکرد، بگو  یکه ترس را به دل آدم دعوت م  یتر یسکوتش شمس را واداشت که با لحن جد
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 براش الزمه که به یخوبه اما حد و حدود یلی؛ حس رقابت خ رمیگ  یم دهیبار رو ناد نیا  ــ

که من از هوش و   یبرآورد یخانم جوان نابغه ست و متاسفانه ط نی! ا یتهران یو خشم منجر نشه آقا نهیک
به دفتر  یبه نمره ات دار ی! اگه اعتراض یو ازش ببر یباهاش رقابت کن یتون یاستعدادش کردم ،هرگز تو نم

 . هیى انظباط تهیسر و کارت با کم گهی! دفعه ى دریمعرکه نگ یآموزش  طیوسط مح نجایهم ا گهیآموزش برو و د

 : گفت  هیرو به بق یبلندتر یماندند. شمس با صدا رهیبهم خ یزخم ریچون دو ش یلحظات یبرا

 هست ؟ یا  گهیخوام بدونم اعتراض د یکنه . حاال م  یدر مورد همه ى شما صدق م نیا  ــ

 یشد و کم کم همه متفرق شدند . لبخند کج جادیا  یزوم کرده بود .همهمه ا یرعلینگاه ام یرا با اصرار تو نگاش
 : بست و با تمسخر ادامه داد نیگوشه ى لبان شمس را آذ

آمد . صورتش از فشار تحمل   یخونش در نم یزد یرا کارد م یرعلیبرو سر کالست پسر جون ، دنبال شر نگرد . ام ــ
 . خشمش کبود شده بود

آن نگاه به زهر   ریتند از سالن خارج شد . تمام تنم تحت تاث ییدم هابا ق یحرف چیه یبه من کرد و ب یزهر دار نگاه
کرد و با   یریام جلوگ  یبازوم را گرفت و از افتادن حتم ریحس از تنم رفت . ارغوان ز یلحظه ا یآلوده شد و برا

 : دیپرس ینگران

 یود و اجازه ى خروج صدام را نمگر راه گلوم را بسته ب  رانیو ینورا ؟ سرم را به زحمت تکان دادم . بغض یخوب ــ
 : و اخم هاش را باز کرد و با تاسف گفت دیکش  یثابت شد. آه  میداد . نگاه شمس رو

واداشته  دیسکوتت منو به ترد نی! اما ا یدار یطوالن دیَ  یکردم در حاضر جواب  یدختر؛ فکر م یرنگ به چهره ندار ــ
خورم و بعد خودم را و با همان عشق  یم شیگفتم ؟ از شدت عشق و عالقه ام ن  یبراش نداشتم ؛ چه م ی! جواب

 . فرستاد رونیجا خورد و نفسش را به شدت ب بمیکنم ؟ از نگاه غر  یم ماریت

حدسها چندان خشنود نبود . کالفه  نیکنم از ا  یزده بود و گمان م ییخودش حدس ها شیکه شمس پ  انگار
 : رو به ارغوان گفتو  دیصورتش کش یدستش را رو

 . . فشارش افتاده نیآب قند بهش بد  هیآبدارخونه   نشیریب ــ

 . حرف مرا دنبال خودش کشاند و همراه فاطمه از آن مهلکه دورم کردند یب ارغوان

 برام یرعلی. واکنش ام دمیآن روز در تب و تاب سوختم و با آن بغض خانمان برانداز جنگ  تمام

 رقمه هضم کنم . آنقدر حالم بد بود که ارغوان چیتوانستم حرفاش را ه یقابل باور بود و نم ریغ

 دانشکده رونی. ب دیایزنگ زد و ازش خواست به دنبالمان ب ایرقم مخالفت من به ارش یعل

 : که از صبح به هم گره خورده بود ، بهم نگاه کرد و گفت  یی. فاطمه با ابروها میستادیا  منتظرش

 در مقابلش هیچه که االن مدت یعنینورا ،  یبکن اروی نیا  یبرا یفکر درست و حساب هی دیبا ــ
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 بیبه خودت آس ی! دار ستیعشق ن  نی؟ ا ید یهاش رو نم نیکدوم از توه  چیو جواب ه یى سکوت گرفت روزه
 . شه یگر نم  رانی. عشق که انقدر و یزن یم

رفتارهام  ی. دوستان مهربانم به شدت نگرانم بودند و معن ستمینگر یبودم و به جوش و خروشش م ستادهیا  فقط
و  میایدر ب شیجلو گریگرفتم د  یم میبودم . هر بار تصم شانی. دروغ چرا ،خودم هم سردرگم و پر دندیفهم یرا نم
 دل آزارش بدهم، اما با نگاه یها هیدندان شکن به کنا یجواب

هنوز آغشته به آن تنفر  یرعلیشدم . ته نگاه ام یخورد و ساکت م یبه لبام م یبه چشماش مهر خاموش کردن
 ایداشت . ارش یبه سکوتم وا م اریاخت  یزد که ب یدست و پا م یحس شینبود . در اعماق نگاه خاکستر بیعج
 ستادهیا  ابانیشد . من و ارغوان وسط خ ادهیپ نیو از ماش دیرس

باعث شد به عقب برگردم  ینیماش یها کیالست  غیج یداشت که صداچند قدم باهامان فاصله  ای. هنوز ارش میبود
بهم چشم  نهیو پر ک میمستق یآمد و راننده ى آشناترش با نگاه  یبه سرعت به سمتم م ییآشنا  دیسف نی. ماش

 یلحظات یو زمان برا ستادی. قلبم از کار انبود ارمیدوخته بود . شوکه بودم . سرجام خشکم زده بود و پاهام به اخت
ام عبور کرد و با   یام فرمان را چرخاند و از فاصله ى چند سانت  یدرست در چند قدم یرعلیتلخ برام متوقف شد . ام

آن به خودم آمدم و پاهام   کیرو ُهل داد .  ادهیو مرا به سمت پ دیکش  غیهمان سرعت ازم دور شد . ارغوان ج
هم  یرو یلحظه ا یافتادم . چشمام برا  نیزم یشد و روزانوهام تا  ابانیشد ؛ همانجا وسط خ سح یسست و ب

افتاده بودم .   ریدهشت زا گ یخلع ی. تو دمیشن یو نم دمیشن یارغوان و فاطمه را م  یها غیج یافتاد . صدا
 ام آن  دهیو رنج د فیبود که جسم نح ادیانقدر ز  یرعلیشوک حاصله از رفتار ام

 ی. چشمام باز شد و صدا افتمیصورتم از آن خلع نجات  یآب سرد رو  یقدارشدن م ختهی. باالخره با ر اوردیتاب ن را
 از ته حلقم خارج شد . ارغوان مرا بغل کرد و با صدا به  یبلند نیه

 : افتاد  هیگر

 : بود نیا  میکه توانستم بگو  ی؟ تنها جمله ا ینورا خوب ــ

 !، انقدر ازم متنفره ؟ یرعلی....امریام  ــ

کرد ، چه برسد   یبود و لرز داشت که دل سنگ را آب م زیى ارغوان سوزناک تر شد . صدام آنقدر التماس آم هیگر
 آشفته نگام  یکنارم زانو زده بود و با چشمان  ای. ارش ارغارمیبه دل نازک 

 : دیپر اضطراب پرس ییکرد . با صدا  یم

 ایتوجه به ارش یُسر خورد . ب یان و شرم زده ى ماننگاه نگر  ی؟ نگام رو یدیحالت خوبه نورا ؟ صدمه که ند ــ
 خطاب به او، با

 : گرفت گفتم  یپر از اندوه که از قلبم نشات م یلحن

 ! ازم متنفره  یرعلیام  ــ

 : گوشم نشست  یمجراها یتو یشائبه ا یب ی. صداش با مهربان دیچیشد و صورتش از درد بهم پ یباران یمان نگاه
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 .خودشم دهید بیاندازه ازت دلخوره و غرورش آس  ی. فقط ب ستیباور کن اون ازت متنفر ن ــ

نشو نورا  ریکنم ازش دلگ  یشه. خواهش م یم مونیروز از رفتاراش پش هیدونم  یکنه . م  یم کاریدونه داره چ ینم
 ! هیا  گهید یخبرا یرعلیدل ام یخانم ، تو

 :خورد یذهنم چرخ م یه توجمل نیکردم و فقط ا  یبهش نگاه م مات

به چهره نشاند  یاخم  ایخورد . ارش یاز پشت پلکهام ُجم نم  یتوزانه اش لحظه ا نهیازم متنفره! و نگاه ک  یرعلیام  ــ
 : دیو پرس

آورد و اشکهاش را   رونیبود ؟! ارغوان مرا از بغلش ب یچه خبره ؟ کار اون آقا عمد نجایا  نیشه به منم بگ یم ــ
 : پاک کرد و جواب داد

 . ، فشارش افتاده حالش بده میریب نجاینورا رو از ا ایگم داداش ؛ اول ب  یبعدا بهت م ــ

بازوهام  ری. فاطمه به کمک ارغوان ز ستادیو ا دیآنها را کش  یبه موهاش زد و کم یکرد و چنگ محکم  یپوف ایارش
 که دورم حلقه زده بود ،  یتیبردند . جمع ایارش  نیرا گرفتند و به سمت ماش

بودم به سرم آورده بود؛ انگشت نما شده بودم .  زاریرا که ازش ب یزیبا کارهاش چ یرعلیشد . باالخره ام پراکنده
 جور نقل صحبت کیکرد و   یم یداستان تازه برام طراح کیهر روز 

 به ایعقب نشستم . ارش  یصندل یو رو دمیرس نیبه ماش نیسنگ ییشدم . با قدم ها یو آن م نیا

پف کرده از  یو با چشمان دیخواهرانه صورتم را بوس یسوار شد و ارغوان کنارم نشست . فاطمه با محبت سرعت
 : نگام کرد هیگر

که حرکت کرد، نگام از   ایرا بست . ارش نیبراش تکان دادم و او در ماش یتو رو خدا مراقب خودت باش . سر ــ
بدرقه  ششیبود، مستاصل و درمانده و داشت مرا با نگاه پر تشو ستادهیکرد. ا  یتالق یبا نگاه مان شهیپشت ش

 . کرد  یم

شد شدت  یهمراه بود، م نیگرفتن قوان  دهیبا ناد شهیاش که بر خالف هم  یبود و از رانندگ یبه شدت عصب ایارش
نگه داشت  کینیکل  کی. کنار  دیکش  یبلند م یزد و پوف ها یاش را حدس زد . مدام به موهاش چنگ م  یکالفگ

 . در آن لحظه نه جرات مخالفت داشتم و میشو ادهیو دستور داد پ

فشارم  رتمیکرد. در کمال ح  زیبرام تجو یسرم نهیرفتم .دکتر بعد از معا کینیرا . همراه ارغوان به داخل کل شینا نه
 جیبود و سرم به شدت گ خیتکه  کیعدد شش بود . دستهام مثل   یرو

 ریرا آرام کند . در آن گ ایداشت ارش یحال سع نیو در ع دیچرخ یخواهر دور و برم م کیرفت . ارغوان مانند  یم
 نیبودم . ا دهیو با لبخند خاص خودش د نیاو را آرام و مت  شهیگره خورد . هم  ایارش  قراریو دار نگام به نگاه ب

 ایاز جانب من راحت شد، ارش  الشیخ نکهیبعد از ا ارغوان.   دیگنج  یام نم  لهیر مخد ایاز خشم در مورد ارش  زانیم
 ی. چشمام را بستم و آه جانسوز دیخواهد به او بگو یدانست چه م یبرد . فقط خدا م رونیرا با خودش از اتاق ب
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دلم افزوده بود .غم نفرت  یدرد به دردها کیسد مقاوتم را شکسته بود و حاال  یرعلی. ام دیپر رونیام ب  نهیاز س
 کرد . بعد از اتمام سرم دوباره  یسوزاند و خاکستر م یدلم را م دیازم ، داشت مانند اس  یرعلیام

 ی، از چشماش شعله ها چیآرام نشده بود که ه  ایبهتر بود اما ارش ی. حالم کم میشد نیماش سوار

 : به خودم جرات دادم و گفتم گرفت که  شیکرد. راه خانه را در پ  یتراوش م رونیبه ب آتش

 حیتوض شتریبه صورتم نشست، مرا واداشت که ب نهییاش که از آ  یشرکت ؟ نگاه عصب میو ببر یشه لطف کن یم ــ
 : بدهم

 . افته  یپس م نهیحال و روز منو بب نیمامانم با ا ــ

دستاش گرفته  انیفرستاد و دور زد . ارغوان در سکوت دستم را م رونیرا تکان داد و نفسش را با حرص ب سرش
. پس من هم از  استیدر مقابل ارش نهیگز  نیجور مواقع سکوت بهتر نیکه در ا  دمیکرد . فهم  یبود و نوازش م

 فروغم را یکردم و نگاه ب  شهیخدا خواسته سکوت پ

 یتنها راه نیدن سر در مغازه ها . دلم گرفته بود و ادوختم و باز شروع کردم به خوان رونیبه ب نیى ماش شهیش از
 . ذهن مشوشم را منحرف کنم یتا کم دیرس یبود که به ذهنم م

 جمله بسنده کرد کیتنها به  ای. ارش میو به اتاقم رفت میشد ادهیو در همان سکوت پ میدیزود به شرکت رس یلیخ

: 

 یجانم را رو یرفت . تن خسته و ب رونی. و بالفاصله از اتاق بفقط استراحت کن  ر،یدر نظر بگ یامروز رو مرخص  ــ
 : گفتم  یانداختم و با آه  یصندل

 شده ؟ یارغوان که انقدر برزخ  یگفت  یبهش چ ــ

 : دیبه صورتش کش ینشست و دست زیم یجلو یصندل یرو

هست . تند که نگاش  یرعلیتو و ام نیب ییزایچ هیسر بسته بهش فهموندم  ییجورا هیبگم ؟  یخواست یم یچ ــ
 : کردم با اخم تشر زد

 : دادم وبا دست گردنم را ماساژدادم . او ادامه داد هیتک ی؟! به صندل ستین ــ

؟ پسره پاک زده به سرش ، عقلش رو از دست داده ! باورم  هیچ شییایخولیمال یرفتارا نیا  لیدل ستیاگه ن  ــ
که به حرفم شک داشتم   یبسته ، در حال ییرمق وبا پلک ها یگرفت نورا ! ب  یم رتیز نیشه داشت با ماش ینم

 : گفتم

 . خواست منو بترسونه یفقط م ــ

، فقط چند سانت باهات فاصله داشت ؛ اگه  یتو درست بگ میری! گ میبد زهیبهش جا دیچقدرم موفق بود! با ــ
که داشت   یخوام بهش فکر کنم . با اون سرعت یمن اصال نم یخدا یچرخوند...وا یفرمون رو م رترید هیچند ثان

 : گفتم  وصلهح ی؟ چشمام را باز کردم و ب یفهم ی! م ایاون دن  یرفت یراست م هی
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؟ از جاش بلند شد و انگشت اشاره اش را به سمتم گرفت و با  یزن یفهمم . حاال چرا دادش رو سر من م یم ــ
 : گفت  تیعصبان

 ! وگرنه یکرد  ادیروش رو ز یسکوت لعنت نی! با ا ی! چون بهش بها داد یچون تو مقصر ــ

 یم یچیچطوردر دم دمش رو ق شیپ یکه نرفته ترم ها  ادتیبهت بتازونه ؟  ینطوریکجا جرات داشت ا  یرعلیام
 یخوا یم ی! تا ک ایکنم به خودت ب  یکلمه حرف اضافه بزنه . چت شده نورا ؟ خواهش م  کی یذاشت ی؟ نم یکرد

 ، هیچه جور دوستداشتن نی؟ ا یزیو تو خودت بر یتحمل کن

 : خورد چیباال رفته بود . نگام به در باز اتاق افتاد و اخم هام به هم پ اریاخت  یبفهممت ! صداش ب تونمینم من

خشونت .با  ستادیحرصش گرفت و آمد کنارم ا شتری؟ هنوز کر نشدم خداروشکر! ب یزن یم ادیفر ی! چرا دارواشتری ــ
 : را به سمت خودش چرخاند یصندل

ارغوان در کمال   ی؟ حرفها یریگ  یرو ِگل نم ارویدر دهن گشاد اون  یکه جواب منو داد  ینطوری، چرا هم نهیهم ــ
 از  یداشت به هوا خواه نکهیخورد . با ا یداشت بهم بر م رتمیح

و من تماشاش کنم  دیبد بگو یرعلیشد . تحمل نداشتم به ام یم شیر ناشیگفت، اما دلم با توه  یسخن م من
شده بودم ؟ همانطور  چارهیحد زبون و ب نیمن بودم ، نورا تنها شهره به غرورم ! چرا تا ا نی. واقعا چم شده بود ؟ ا

 : گفتم  یاراده با لحن سرد و برنده ا  یکردم ، ب  یکه نگاش م

. به گمانم هنوز ستی! هاج و واج در سکوت مرا نگر یر یتند م یلیخ یدار گهیمراقب حرف زدنت باش ارغوان، د ـ
 . مرا درک نکرده بود یچارگیب زانیم

 : را روشن کردم . به سرعت اعترض کرد توریرا چرخاندم و مان یتوجه به او صندل یب

 ! یگفت ؟ امروز مرخص  یچ ایارش  یدینشن ــ

 دیکش  یقیشه . از حرص نفس عم یحالم بدتر م نمیگوشه بش  هیکار کنم تا ذهنم منحرف شه .   دیحالم خوبه ، با ــ
 : نشست یصندل یو بازپا کوبان رفت رو

 ؟ یبمون نجایهم یخوا یم ــ

 : صورتم و طلبکارانه گفت یشد تو براق

 بود ؟ یبله امر ــ

 : کردم و گفتم  ینیعقب نش  ناچار

لحظه  یگرسنمه ! چشماش برا  یلی،خ ریخوردن بگ یبرا زیچ هیبرو  یشرکت خودتونه ! فقط اگه قراره بمون رینخ ــ
 : گرد شد و بعد گفت  یا

 : کرد  دایبه لبام راه پ یرو رو بنازم ! عاقبت لبخند ــ

 ! کنم  یغش م  یعجله کن دارم از گشنگ  ــ
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 : مبادا پرروتر شوم دیاش گرفت و از جاش بلند شد، اما نخند  خنده

 : گفتم  ی؟ با چشمک یندار یا  گهیالساعه ! امر د  ــ

بلند از اتاق خارج شد  ییو زود سرش را چرخاند و با قدم ها دیلباش پر ی! لبخند رو یهم عال یلیخوب ،خ یلیخ ــ
ردم و تمام حواسم را ام را در مشت فش  نهی. قلبم به درد آمد . قفسه ى س دمیدادم و باز آه کش هیتک ی. به صندل

 یکه امروز بهم ثابت کرده بود رو  یرعلیغافل شوم . ام  یرعلیام  ادیاز   ی، فقط کم یکم  دیتا شا توریدادم به مان
 . گر و نابود کننده باشد  رانیو یلیتواند خ یبدش م

***** 

کرد ، اما من آنقدر دلشکسته   یرا دلواپسم م یو مامان گل مایممتدم ن یخودم فرو رفته بودم و سکوتها یتو دوباره
 رونیگذشته بود . از کتابخانه ى دانشکده که ب  یرا آرام کنم . چند روز زامیقدرت نداشتم دل عز یبودم که حت

 : شد و گفت کینزد همب یگام  دنمیبود . با د ستادهیبه انتظارم ا یآمدم ، مان

 . سالم نورا خانم ــ

 ؟ نیکن  یکار م  یچ نجایسالم شما ا ــ

 خوام باهاتون حرف بزنم؛ امکانش هست ؟ یم ــ

 یی. همان جا می. باهاش همراه شدم به محوطه ى پشت دانشکده رفتدیسرکه جوش رویمثل س دلم

. نگاه  دمیو من آه کش مینشست یمکتین یبرده بودم . رو غمایبهم اعتراف کرده بود و من غرورش را به  یرعلیام  که
 : متوجه ى من شد . مهربان و برادرانه گفت یمان

 حالت خوبه ؟ ــ

 : باال انداختم یا  شانه

 : و کالفه گفت دیاو آه کش  نباریشم . ا یبذاره ، خوب هم م قتیشف قیاگه رف  ــ

 خودش از همه ناراحت تره ، اون روز بعد رفتنتون بهم زنگ زد و حالت یرعلیباور کن ام ــ

 براش گرون اومد یلیشمس خ یبود . حرفها یو پر از نگران مهی. صداش سراسدیپرس رو

 . کنه  یم کاریداره چ دینفهم تیاز شدت خشم و عصبان  که

 : گرفت و گفتم  بغضم

 ....اومد  یبه خودش م رترید هیاگه فقط چند ثان  ــ

 : تکان داد و گفت ی. سر دیچرخ میافسوس خوران به سو  یمان

 االن داغه ، اصال کاراش و حرفاش دست  یرعلی. نورا خانم ام افتادین یکه اتفاق  خدا رو شکر ــ
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 ! شده . فقط به فکر انتقامه لی. عقلش به کل تعط ستین خودش

 : بهش کردم زیگذرا و غم انگ  یو نگاه چاندمیشد . دستهام را بهم پ یم شتریداشت ب بغضم

 برداره ؟ ییکنم تا دست از انتقام جو  کاریچ دیمن با ــ

 ؟ یچرا بهش جواب رد داد ــ

 کنه ؟  یم هیکاراش رو توج  نیحتما ازم انتظار جواب مثبت داشت ؟ ا یگ  یم یعنی ــ

 : تاب به چشماش افتاد ی! نگام ب شیفهمم چرا از خودت روند ینم یبهش عالقه دار یوقت ینه ول ــ

 : کرد و گفت  ی؟ اخم یزن یچرا انقدر مطمئن حرف م ــ

 ! شه ی، چون باورم نم یبهم نگو که دوسش ندار ــ

 : شگفت زده گفتم یمتعجبم کرد و با نگاه دشیترد یب لحن

 !؟ یکن  یچرا باور نم ــ

 : گفت  یآمد و بعد با زرنگ  دیاش پد  یشانیپ یرو یفیبه سمتم خم شد واخم ظر یکم

 و یرعلیبکشه ! کوتاه کردن زبون ام نجاهایکار به ا  یذاشت ی، نم یچون اگه دوسش نداشت ــ

 هیپس به خاطر چ ست،یسکوتت اگه به خاطر عالقه ن نینداره ! ا یکار  چیدهن گل و گشادش واسه تو ه بستن
 ؟

به  یبرف ؟ مان ریحد تابلو شده بودم و سرم را مثل کبک کرده بودم ز نیهنوز بهش دوخته شده بود . تا به ا نگام
 :ه دادزد و ادام ینگام لبخند

؟ چرا  یچرا ردش کرد یدوسش داشت یبفهمه ! وقت نویتونه ا یانتقامشه که نم  ریاونقدر درگ  یرعلیکه ام  فیح ــ
 : گفتم  ظیغل  یخودم را جمع و جور کردم و با اخم ی؟ کم یکرد  داریرو ب یرعلیام  یاون رو

 که چطور دنبالم  یدکنم ! تو خودت از همون روز اول شاهد بو  یحرفاش رو باور نکردم و نم ــ

شدم ؟  یجمله اش خام م هیبعد اون همه ماجرا و جنگ و جدل با  یشکارم کنه !چطور انتظار دار نکهیا  یبرا بود
 ؟ ینی؟ با چه تضم یرو چه حساب

 : تکان داد یسر دینا ام یمان

واسه خودش نذاشته  یراه برگشت چیه گهیکه د  یترسم از روز یتازونه ؛ م یداره بد م یرعلی. ام دیبد کرد و بد د ــ
خواست سرکارت بذاره ، دوست کله شق و مغرورمن ، واقعا عاشقت شده بود و  ینم یرعلیباشه . نورا خانم ام
و رو شده . آروم و قرار  ریدن نداره ! از اون روز زیبزرگ داره ، طاقت نه شن بیع  هی یرعلیام  یدوستت داشت ! ول

آش همون   ندتیب یم ی، اما باز وقت چهیپ یکنه چند روز به خودش م  یم یاهات تندهر بار که ب نمیب ینداره . م
 آشه و کاسه
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 : دلم را به تکاپو واداشته بود اما گفتم یمان یحرفها نکهیکاسه . با ا  همون

هنوز  یرعلیشه . ام یاندازه موجب آزار معشوقش نم  نیتا ا چوقتیعاشق ه  هی!  ستیاحساس عشق ن  نیا  ــ
 . نشده دست از کاراش برداره ریکه تا د  دوارمی. فقط ام ستیبا دلش و احساسش مشخص ن فشیتکل

 هم با حرفم یشد . مان یجار انمانیاراده سکوت م  یرا متاثر کرد و ب یمحنت بارم مان لحن

 یروزها نیحال و روز ا نیبا دلش رو راست نبود ، که اگر بود ا یرعلیبود . ام موافق

 . نبود ما

***** 

خورد سرم را  زیکه به م  یضربه ا یفرو رفته بود و همه ى هوش و حواسم به کار بود . با صدا توریمان یتو سرم
کرد . طبق   یباهام برخورد م نیسر سنگ یبود . بعد از آن روز بخصوص کم ستادهیسرم ا یباال ایبرگرداندم ؛ ارش

 :برخورد کردم یکار رسم  طیعادتم در مح

 : گفت  یحرف اضافه ا چیه یدستام گذاشت و ب یرو ی؟ پرونده ا نیداشت یامر  یافضل  یسالم آقا ـــ

 . هی، فور نیپرونده رو لطفا زودتر انجام بد نیکار ا  ــ

 . چشم حتما ــ

 : دیبهم کرد و پرس یقیبرگشت. نگاه دق میشد و به سو مانیازم فاصله گرفت اما بعد پش  یقدم

 حال و روزت خوبه ؟ ــ

 :و گفتم دمیبه روش پاش یکرد . لبخند  یجمله ى ساده بهم ابراز م کیرا با  نینگرانم بود و ا ایارش

اخمش را باز کرد و باالخره بعد از چند روز بهم لبخند زد . دوباره به   یمی! لحن شوخم خط دا سییر یخوبم آقا ــ
 : حرف آمدم و گفتم

 . وش کنشه اون موضوع رو فرام ینگرانم نباش و اگه م ــ

 : دیپرس یهاش فرو کرد. با موشکاف بیج یو دستش را تو ستادیروم ا روبه

 شه ؟ یحل م یزیمن فراموش کنم چ ــاگه

 : بهش گفتم یباال انداختم و با نگاه شانه

 ! خودت آره یبرا ــ

 : دیرک و راست پرس یلیخ نباریاخم کرد و ا  دوباره

بخواهد  ایکردم ارش  یفکرش را نم چیهست ؟ سوالش تپش قلبم را متوقف کرد . ه یزیتو و اون پسره چ نیب ــ
 سوال را نیا  یروز
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 : و دستپاچه و عجوالنه نگاه ازش گرفتم دیبپرسد . ذهنم از هم پاش ازم

 : و شفاف گفت میمستق یشد و با نگاه کینزد زیبه م ی! قدم یزن یحرف م یدار یدونم از چ ینم ــ

 : ؟ لحن محکمش مرا واداشت تا بهش نظر بدوزم یدون یواقعا نم ــ

 ؟ ایارش  یبرس یبه چ یخوا یم ـــ

 : و جواب داد دیبر کش نهیاز س  قیعم  یآه  نکهیمنوال گذشت تا ا نیبه هم یقیدقا

! هر کس که دوباره مسبب اون حال و روز در تو بشه  نمتیبه اون حال و روز بب چوقتیه گهیخوام د یفقط نم ــ
 ! بخشم و با مجازات من طرفه ی، نم

منظم از اتاق خارج شد و مرا شگفت زده تنها  ییکردم ، او پاشنه چرخاند و با قدم ها  یو مبهوت بهش نگاه م مات
در  شیاز پ  شتریشد ب یکرد و باعث م  یم رانیمرا سرگشته و ح ایارش  دیگذاشت .حال و احواالت جد  یبر جا

 . روابطم با او محتاط باشم

***** 

بود و  دهیپر کش المیدر دستم بود . مرغ خ یباباجانم نشسته بودم و کتاب ادگاریمجنون  دیدرخت ب ریز اطیح یتو
 . روزها از هدفم دور افتاده بودم نیدرس خواندن نداشتم . چقدر ا یبرا یتمرکز

از اتاق خارج شد و آمد کنارم نشست . به   مایزد . ن یم یبه خنک یکم  وریاواسط شهر  یغروب بود و هوا  یحوال
 : پر محبت گفت ییداد و با آوا هیشکسته تک وارید

 ! خط هی یاز حت  غیکنم ، در  یساعته که دارم نگات م مین ــ

 : دیکرد و نگاش را با نگام مماس کرد و پرس  یمکث

شنوم . نگات  یازت نم  یخنده ى از ته دل یصدا گهی؟ د یرو به اون رو شد نیکه از ا  هیا ؟ چرا مدتچت شده نور  ــ
 یتون ینگرانته ؛ اون که حالش خوبه پس نم یلیخ ی؟ مامان گل یگ  یبهمون نم یچی! چرا ه یغم داره ، مشوش

 ! یرو بهونه کن یمامان گل

 : نامعلوم گره زدم و گفتم یدستم لوله کردم و نگام را به نقطه ا یرا تو کتاب

 . ستین یقابل گفتن زیچ چی، ه مایفقط خسته ام ن ـــ

 : بهم زد یپوزخند

فقط و فقط مطالب همون کتاب  یگرفت  یکتاب به دست م  یهم وقت طیشرا نیتو بدتر یکنم ! تو حت  یباور نم ــ
. به  یدرست ندار یرو یتمرکز چیو ه یشد رهیخ واریساعته که به در و د میالن نشد ؛ اما ا  یبود که برات مهم م

 من بگوحق ندارم نگرانت بشم ؟

 جواب یهام آنها را دلواپس کرده بودم. هزار تا سوال ب یداشت ، نداشت ؟ من با ندانم کار حق
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 نداشت الیه بود و خرفت یروزها به کل به مرخص نیبه وجود آورده بودم . وجدان جانم ا براشان

 ییگذرد . مدتها از آن روز کذا  یدر اطرافم چه م دمیفهم ی. در غم و محنت غرق بودم و نم اوردیمرا به خودم ب یکم
 نکهیبودم . با ا دهیرا ند یرعلیگذشته بود و من جز چند بار آنهم از دور، ام

 دارد و دوره ى یانیهم پا یرعلیکه خشم ام  دمیرس یباور م نیدلتنگش بودم اما داشتم به ا دایشد

 : دادم و گفتم مایاست . نگام را به ن  دهیسر رس انتقامش

 کنم  یم یبد بودم ؛ واقعا شرمنده ! از امروز سع یلیدونم به مدت خ یدلت داداش ، م یفدا ــ

 : شردبهم زد و دستش را دور گردنم انداخت و مرا به خودش ف یبشم . لبخند میقد یهمون نورا دوباره

 شتریآغوشش ب  یو خودم را تو دمیکش  ی. آه یخوام از دلت هم برام بگ یم ،یخوام همون نورا بش یفقط نم ــ
 : لب گفتم ریجا کردم و ز

 ! ادی یم شیپ یدونه چ یچه م یدل هم برات بگم ، کس نیاز ا  یروز هی دیشا ـــ

***** 

 سالن امتهان انتظارم رونیامتهانات بود . خودم را به دانشکده رساندم. ارغوان و فاطمه ب  فصل

برهانم . ارغوان  یرا از نگران انمیخودم را جمع و جور کرده بودم تا اطراف یبود که کم ی. چند روز دندیکش  یم را
 : پت و پهن گفت یتکان داد و با لبخند یبرام دست

 ؟ یغه امون ! چطور مطورسالم به دختر ناب ــ

 : و دستش را که به طرفم دراز شده بود، در دست فشردم دمیرس بهش

کرم رنگ ، درست رنگ   یها هیبا حاش یسبز زمرد ی! مانتو ادی یرنگ بهت م نیسالم خوشکل خانم . چقدر ا ــ
اش برق زد و فاطمه به کرده بود . چشم  جادیبلوندش ا یو موها دیبا صورت سف ییبایز یچشماش بود و هارمون

 : حرف آمد

 : گرم گفتم  ی؟ باهاش دست دادم و با تبسم نیریگ  ینم لی! بنده رو چرا تحو کمیسالم عل ــ

 ! ماهت ، من چاکر شمام هستم یسالم به رو ــ

 : به گردنش داد و گفت یبرام نازک کرد و قر یچشم پشت

 ! کن  فیازم تعر  کمیدارم !  ادیچاکر ماکر ز ــ

 با مقنعه ى کرم یقهوه ا یبهش انداختم؛ مانتو یاجمال  ی. نگاه میو ارغوان به خنده افتاد من

 : گفتم  دارانهیخر یباال انداختم و با لحن ییبود . ابرو تنش
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درهم  یو با چهره ا دیبه بازوم زد و خودش را عقب کش ی! ضربه ا یستین یبد مال نیجون ! شما هم همچ یا  ــ
 : گفت

 ! بابا فی! نخواستم تعر وونهی، چندشم شد دختر د شیا  ــ

 : با خنده بهش رو کرد و گفت ارغوان

 یو صدا دیکش  یفیخف غی! فاطمه ج یهست یا  کهیکنم خوب ت  یکه دارم نگاه م  هیزاو نیبدم نگفته ، االن از ا ــ
عطر به   نیشد ا ی. مگر م ختیفرو ر نهیو دلم در س دیبه مشامم رس یزیخنده ى ما را بلند کرد . عطر تلخ و دل انگ

 یلی. جرات نداشتم به عقب برگردم و به او بنگرم . خ دندهم ؟ ضربان قلبم تندتر ش صیهام برسد و آن را تشخ هیر
 را نشیخوب نگاه سنگ

سنگدلم بودم اما خوف  اری یرو داری. به شدت دلتنگ د دیکردم . لبخند از لبام پر کش  یخودم احساس م یرو
شد . نگام با نگاهش آشنا شد . بر  دنمیباالخره مجوز گردن کش یسالم مان یدوباره. صدا یزیم از جنگ و ستداشت

 . گرداند  یصورتم م یرا رو شبود و فقط نگاه ستادهیخالف تمام دو ماه گذشته ، ساکت و صامت ا

 یدم و به مانسالم گفتن فاطمه و ارغوان مرا به خود آورد . نگام را به زحمت از او کن یصدا

 : لب گفتم ریز سپردم

 . سالم ــ

کرد. سکوت را شکست   یم یرا باز یانجیزدم داشت نقش م یبود و حدس م ستادهیا  انمانیگشاده م  ییبا رو یمان
 : و گفت

احساس شد !   یلیخ یپر انرژ یخانم ها یخال یجا میترم که با هم کالس نداشت نیحالتون خوبه خانم ها ؟ ا ــ
کرد. برق چشمانش باز   یداشت رو به او صحبت م یارغوان خودش را موظف دانست پاسخ او را بدهد ، چون مان

 : کنار زد و گفت  تشصور  یرا از رو باشیبلوند ز یداشت . ارغوان موها یمرا به تعجب وا م

از جواب   یشد ! مان یما به آرامش سپر یترم برا نیاتفاقا ا  م؟یشد یم ی؟ تا دوباره شاهد مشاجرات طوالن ــچرا
ما برگشت و اشاره زد  یخورد و لبخندش را جمع کرد . ارغوان نگاه ازش گرفت و به سو یا  کهیارغوان   زیتند و ت
بود و  ستادهیا  بیهمچنان صم و بکم دست به ج یرعلیدانستم به خاطر من است. ام یبود و م ی. عصب میکه برو

ترکش نداشت ، اما با فشار دستان ارغوان  یبرا یلینواخت و پاهام م یم یکرد . قلبم سمفون  یرفتن ما را نظاره م
 . نگاه محزونش تنم را به لرزه در آورد ینیسنگ یطوالن یقیناچار از او دور شدم و تا دقا

 : و نفس حبس شده ام را رها کردم ستادمیا  میپله ها که باال رفت از

 : گفت  یجد یاو به حرف آمد و با لحن  یشد . فاطمه جا رهیبهم خ فیظر ی؟ ارغوان با اخم یکرد  ینطوریچرا ا ــ

 یدو نفر وا بد نیا  ی! جلو قیکرد خوب بود ؟ به نظرم کارت حرف نداشت رف  یم یچطور ــ

 ! ستنیخدا رو بنده ن گهید
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 : کرد. آهسته لب زدم  یدل مدل  یزیهنوز به نگاه ارغوان بند بود . هنوز اخم داشت و ته چشماش چ نگام

 : دیبهم توپ عیارغوان ... سر  ــ

 و زبونت بند یبه نفهم ی، حاال که خودت رو زد یش یآدم م  کمی یکوفت ارغوان ! تازه دار  ــ

 چیه یدادم و ب هیتک واریکنه ! به د  نیدم باز بهت توه یاجازه نم  یزنم و به احد ی، خودم جات حرف م رفته
 قشانیکه تا چه اندازه از سکوتم در عذابند . رف  دمیفهم یجفتشان درهم بود .م ی. اخم ها ستمیبهش نگر یکالم

 یو ب دمیکش  یآمد . آه  یبراشان گران م یرعلیخواستند. مدارا کردنم با ام یم یشگیرا با همان غرور و اقتدار هم
 حرف به راه افتادم و آندو

 یشلوغ باز یب شهیقرار گرفتند و برعکس همگردن کلفت ، در دو طرفم   گاردیدو باد همچون

 . میحرف به سر جلسه ى امتهان رفت و

بود و شمس از  قیجلسه ى تحق نیکردم و به دفتر شمس رفتم . آخر  یاز خروج از جلسه از بچه ها خداحافظ  بعد
اش باز هم مرا دعوت کند . بودن   یبعد یها قیبودم در تحق دواری. ام دیرس یخرسند به نظر م اریبس یهمکار نیا

گردانش نشسته   یصندل یافزود. در زدم و وارد دفترش شدم . رو  یبود و به دانشم م دیمف اریدر کنارش برام بس
 : بود ؛ نگاش بهم افتاد و لبهاش کش آمد

 سالم استاد اجازه هست ؟ ــ

وارد شدم و در را بستم . به کنارش رفتم و او  قیمع  ی! با لبخند یستیاجازه الزم ن  گهیسالم دختر جون ، تو که د ــ
 : گفت  میمستق یبا نگاه

 زیم یرا رو فمینشستم و ک یصندل یبود . رو یخوب یلیکنم دوران خ  یجلسه ست . اعتراف م نیامروز آخر  ــ
 : حسرت بار گفتم یگذاشتم و با لحن

زد و با  هیتک یکه تموم شد . به صندل  فیگرفتم . ح  ادیازتون   زهایچ یلیبود استاد . خ دیخوب و مف یلیبله خ ــ
 : مهربان گفت یو لحن گوشانهیباز ینگاه

بود ؟ سرم  ایدن قیتنها تحق نیمگه ا یتموم شده ول قیتحق نی؟ درسته که ا یکش  یآه حسرت م  یحاال چرا دار ــ
 : چشمان زوم شد یشیم یباال رفت و چشمام تو

 : جذاب زد یاستاد ؟ لبخند  یچ یعنی نیا  ــ

 ؟ هیمنظورم چ یحدس بزن یتون ی! نم یبه نظرم نابغه بود ــ

 : سفت و سخت گفت ی؟ پلک زد و با لحن یبه همکار نیکن  یباز هم دعوتم م ــ

 : رو لبام جاخوش کرد و گفتم نیریگرم و ش  یشک نکن ! لبخند ــ

 اریبس یآمد . رابطه ا  یراحت باهام کنار م یلی. حاال بعد از گذشت دو ترم خ دیمن که از خدامه استاد ! بهم خند ــ
 دوستانه
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 یها یلیداشت و حتما خ یرا در پ انیاز دانشجو  یاریحاکم بود که صد البته حسادت بس انمانیم

 مراحل نیساعت آخر کیرابطه ى سالم نداشتند . بعد از  نیبه ا ینگاه خوب یرعلیمانند ام گرید

 : آسوده گفت  یالیهم تمام شد و شمس لپ تاپش را خاموش کرد . با خ رکا

 اریخوام اسم تو رو هم به عنوان دست یشده ؛ م یجامع و خوب قیتحق یلی. خ دیبه آخر رس نمیا  ــ

 :نگاش کردم یکنم . با ناباور  دیق

 : داد وندیکوچک ابروانش را بهم پ  ی! اخم ستیاستاد ! حق من ن  ادهیز یلیخ نیا  یواقعا ؟! ول ــ

 . حاصل زحمت جفتمونه قیتحق نی. ا یدیمن زحمت کش یو پا به پا ی؟ تو هم وقت گذاشت ستیچرا ن ــ

شد با خنده  یکه از جاش بلند م  یماندگار زد . شمس در حال یلبام نقش یو لبخند رو دیپوستم دو ریبه ز یشاد
 : گفت

! من هم از برخاستم  نمیاتو بب  ندهیتونم راحت آ یکه م  یدار لیاول راهه دختر جوان ! تو انقدر پتانس  نیتازه ا ــ
 : دوشم گذاشتم یرا رو فمیو ک

 . نیکن  یمنو شرمنده م نیدار گهیاستاد شما د  ــ

فرود آوردم و او روبه  نیی؟ سرم را به پا یدیتا به حال نشن نویکنم ؛ ا  ینم فیجا تعر یب یاز کس  چوقتیمن ه ــ
 ینگام کرد و با لحن خی. نگاش را م ستادیروم ا

 : دیپرس خاص

 اوضاعت خوبه ؟  ــ

 دیدرخش یناب م یصورتش از محبت یو با تعجب نگاش کردم . تمام اجزا ختیفرو ر نهیاز لحن خاصش در س  دلم
 : کرد . خودش دوباره گفت  یم جیحس مرا گ نیو ا

حرف نگام را بهش دادم  ی. ب یتو خودت بود یلیمدت خ هی.  نمتیب یره سر زنده و قبراق مخوشحالم که دوبا ــ
 : و باز او سخنگو شد

آمدن   انیخواد ؟ قلبم با به م یازت م  یاون مرد جوان چ  یحدس بزن ی؟ نتونست یدیهنوز به جواب سوالت نرس ــ
 یآزاردهنده دست و پا زدم . بعد از لحظات  یو در سکوت دیلرز یرعلینام ام

 : گفت  یعصب  یو با نگاه دیکش  یقیعم  آه

 یروز ستمین لیما چی! ه یبذاره که هدف بزرگت رو فراموش کن ریتو اونقدر تاث ینذار رو ــ

 بذار و از تی. هدفت رو تو اولو نمیو انزجارت نسبت به درس و دانشگاه رو بب یعالقگ  یب

 ! نک  یدور هیحاش
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 . کند . انصافا هم که حرفاش درست بود  یم حتمیمقدمه دارد نص یچرا شمس ب دمیفهم ینم

 : افتاده گفتم  نییپا ی. دستام را به هم گره زدم و با سر دمیکش  یقیعم  نفس

 استاد ! هدف من فقط به خودم ارتباط نداره که  نینیب یاون روز رو هرگز نم  نیمطمئن باش ــ

 . ازش بگذرم  بتونم

 : و رک گفت دیکش  یراحت نفس

 ! کنه  یرو فراموش کن ! اون تو رو از هدفت دور م یتهران یرعلیپس ام ــ

دستش را مقابلم گرفت و  م،یبگو یزینگاه پر حرفش نشست. اجازه نداد چ یسرم را بلند کردم و نگام تو مهیسراس
 : گفت

به نظرت درست اومد بهش عمل کن ! لحن محکمش دهانم را بست و نگو ، فقط به حرفام فکر کن و اگه  یزیچ ــ
افتاده است و   رونیمتوجه نبودم راز عشقم از پرده ب یبه تکان سر اکتفا کردم . آنقدر در خودم غرق بودم که حت

 نبود. به سرعت ازش لمیوجه باب م چیبه ه نیا

 . زدم رونیکردم و از دفترش ب  یخداحافظ

***** 

 کیبعد از  شیکشاند . سکوت ناگهان  یذهنم را به چالش م یرعلیشمس بود و نگاه امروز ام یحرف ها ریدرگ فکرم
 مییایخولیبود . آنقدر در افکار مال زیتعجب برانگ یلی، خ یدوره جنگ واقع

ام .   ستادهیکافه تهران ا  یگرفته ام و حاال درست روبه رو  شیرا در پ یچرا راه شرکت قبل دمیبودم که نفهم غرق
هرگز  گریاز قلب سردم گذشت . مثل آنروز د  ریخاطره ى دلپذ کیاز   یو موج دیکافه سرک کش  یجا ینگام به جا

سرب شده بود  ی. پاهام به سختدیپر یم رونیب ام  دهیى زخم د نهیخورد . آه پشت آه بود که از س یرقم نم میبرا
را  یرعلیام  یناباور نیرفتن و ماندن که چشام در ع انیزدم . م یدست و پا م دیترد انیبرد. درم ینم شیو مرا پ

روبه روش زل زده بود . دلم به تقال  یخال یو به صندل نهینشسته بود. دست به س یهمان صندل ی؛ درست رو دید
هم آنروز را به خاطر داشت .  یرعلیوقفه اش کالفه ام کرد. ام یتند و ب یگرم شد و با تپش ها  سرعتافتاد و به 
 توانست داشته باشد ؟ یم یچه معن زیو درست پشت همان م نجایحضورش ا

 یتماشاش کردم . او هم از جاش تکان نم ریس یو بهش نظر دوختم . خوب و دل ستادمیا  یحرکت چیه یاراده ب  یب
 توانستم یفاصله م نیاز ا  یبه شدت در افکارش غرق بود . حت ییخورد و گو

 نیکردم ا  یم دیکه با  یو دلم براش بلرزد . تنها کار نمیرا پوشانده بود ، بب باشیرا که صورت ز یقیاندوه عم  گرد
 یهمان صندل یشدم ؛ رو یدادم و وارد کافه م یبود که به خودم جرات م

 نجایو نفرت هم نهیک  نیآنوقت ا  دیکندم و شا  یزدم . سنگهام را باهاش وا م ینشستم و باهاش حرف م یم یخال
با نفرتش ازم گرفته بود . به شدت  یرعلیدل و جرات که ام یاز ذره ا  غیشد ؛ اما در یکه برام مقدس بود، تمام م
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 ادآوریکه برامان   ینداشتم . تنها مکان یزیانگ  رهخاط یجا نیرا آنهم در چن شیشده بودم و طاقت تلخ ریپذ بیآس
 را نابود کنم . نگه داشتنش حقم بود ، نبود ؟ ادی نیستم اخوا یو مشترک بود. نم بایز یخاطره  کی

تو  یو چهار ستون بدنم را لرزاند. ناباور ختیسرش را گرداند و نگاش از آن فاصله با نگام در آم یرعلیناگاه ام به
زد . من اما پروا بهم زل  یافتاد و ب  نیینگاش شناور بود و حرارت نگاه سوزانش ، تمام تنم را داغ کرد .دستهاش پا

سرعت نگام را ازش گرفتم و به پاهام فرمان حرکت دادم . با  بهکه سر بزنگاه مچش را گرفته باشند،   یمانند دزد
 یم نیمکان از ب نیتقدس ا دیدست تکان دادم. نه نبا یتاکس نیاول  یرفتم و برا ابانیخ یتند به آنسو ییگام ها

 ختمیگر  یرعلیرفت . از ام

با او بودن سر داده بود و همه ى وجودم به سمتش پر  یکه دلم سودا  یکار را ندهم . در حال  نیبهش اجازه ى ا تا
 . دیکش  یم

****** 

آمد   یالک خودم فرو رفته بودم . از سنگ صدا در م  ی. ناخداگاه باز تو میفردا طبق قرار جمعه ها به کوه رفت صبح
 و نگاه نیگبا آن صورت غم یرعلیام  ریاز من نه . مدام تصو  یول

انداخت. دوست داشتم   یگرفت و دلم را به تکاپو م  یذهنم شکل م یکافه ، تو  یى ها شهیحرارت از پشت ش پر
از الکم   یهم نتوانسته بود مرا کم یو مان مایامان ن  یب یها یشوخ یفکر کنم . حت ریساعتها در سکوت به آن تصو

بود .  دهیچیسخت و محکم در هم پ وقتخم هاش تمام آمد . ا  یبه مزاج ارغوان خوش نم نیآورد و ا  رونیب
 : رمق گفتم یحال و ب یانصراف دادم و ب  شتریب یشروینشستم و از پ یقطعه سنگ یعاقبت رو

 . نیتا شما برگرد نمیش یم نجایتونم ، هم ینم گهیمن د ــ

 : بود که اعتراض کرد یکس  نیاول  ارغوان

 ! میبر اینمونده ! خودتو لوس نکن ب یزیچ گهیچرا د ــ

 . مونم یمن منتظرتون م نیشو، شما بر الیخ یجون نورا ب ــ

 هیو در کنار بق دیزد و او در دم ساکت شد . لبهاش را برچ یبهش اشاره ا ایکه ارش  اوردیخواست باز نه نو ب ارغوان
 :تکان داد و گفت یبرگشت و بهم لبخند زد . دست یلحظه ا مایبه راه افتادند . ن

 ! ها ینر ییجا ــ

 ! تخت التیشم خ یباشه خان داداشم ، گم نم ــ

 . از گلوم خارج شد  قیعم  یاراده آه  یچرخاندم و ب یگرید یخنده رو ازم برگرداند . سرم را به سو با

 ییدر تنها یطوالن یقی. دقادید ینم چیه یرعلیام  ریو در واقع جز تصو دیکش  یهدف به اطراف سرک م یب نگام
 . فرستادم رونی، درد جانسوز دلم را به ب یدر پ یپ یخودم خلوت کردم و با آه ها

 دمینگه داشت. به شدت جا خوردم و ناخداگاه خودم را عقب کش میجلو یچا یاستکان  یکنارم نشست و دست  یکس
 : دمیکش  ینفس راحت ایارش  دنیحواله شد و با د شی. نگام به سو
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 ! میترسوند یوا ــ

 : گفت  نیدلنش یخنده ا با

 تونه باشه ؟ یم یک  یفکر کرد ــ

 : باال انداختم یرا ازش گرفتم و شانه ا استکان

 . آن جا خوردم  هینکردم، فقط  یفکر خاص ــ

 : را خورد شیاز چا  یرا تکان داد و قلپ سرش

!  یاما تو متوجه حضورمون نشد  میکن  یبهت نگاه م میو دار میست که ما برگشت قهی، چند دق یجا بخور دمیبا ــ
 ! یافکار خودت غرق بود  یاونقدر که تو

 یکه با فاصله از ما نشسته بودند و چا  دمیرا د ماینگام به عقب افتاد و ارغوان و ن بالفاصله

 . ماند رهیکرد و ارغوان با همان نگاه خاص و دلواپس بهم خ  میبهم لبخند تقد مایخوردند . ن یم

 :دوباره به حرف آمد ایارش

 دهیداشت . نگام به دوردست ها کش یبود، که البته جواب آسان یسوال سخت ؟یکرد  یفکر م یبه چ یداشت ــ
 خورد و آن را قلقلک یداغ به چانه ام م یکردم . بخار متساعد شده از چا  کیرا به لبام نزد یشد . استکان چا

 : دیرا متوجهم کرد و با سماجت پرس ایداد. سکوت ممتدم نگاه ارش یم

؟ از سوالش به شدت جا خوردم و به طرفش برگشتم . مشغول تماشام بود؛  یکرد  یبه اون پسره فکر نم انایاح  ــ
 : ، که خون را در تنم خشکاند دیپرده تر پرس یرا ب ینگاهم لبخند به لب آورد و سوال بعد دنیبا د

که   یزیشدم و در کمال تعجب تنها چ خکوبیم یتکان چیه یحرکت ، ب یرا ؟ بنو یتو اون پسره رو دوست دار ــ
 پروا بهش زل زدم یخورد. ب یکرد ؟ بهم بر م  یخطابش م نطوریا  ایداد، لفظ پسره بود ! چرا ارش یآزارم م

 : دمیپرس و

 کدوم پسره ؟  ــ

 : گفتم  فیظر یو با اخم دمی. پا پس نکش تیهمون همکالس ــ

 : گذرا بهم کرد و بعد گفت  یرا در دست چرخاند و نگاه یچا وانی؟ لبخندش وسعت گرفت .ل میکدوم همکالس  ــ

 ! یتهران یرعلیام  ــ

 . دندیفهم یهمه م دیرا با نیاسم داشت و ا  یرعلیبهتر شده بود. ام حاال

 عیدوخت ، که حاال ما شیو سکوت کردم . نگاهش را ازم گرفت و به استکان چا دیدر هم تن شتریهام ب اخم
 : درونش سرد شده بود و از دهن افتاده بود . صداش خش داشت
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 ؟ یشه فراموشش کن ینم ــ

 رو ؟ یک  ــ

 : زد و ادامه داد یپوزخند

 : گفت  یجد یلی! برگشت و باز نگاش را به نگاهم گره زد و خ یدونم بهش عالقه دار یرو! م یتهران یعل  ریام  ــ

 تو همون نیفکر کن بب یکنه ؛ خودت کم  یده ، از هدفت دورت م یتو رو آزار منورا اون  ــ

 یتو عوض شد ؟یکرد  یبه هدفت تالش م دنیرس یموقع برا نیکه پارسال ا  یهست یسرزنده و سختکوش ینورا
فرق رو به وضوح  نی! همه دارن ایفرق کرد یلینورا، تو خ یندار زهی! اون نشاطت رو ازت گرفته . انگ ی، سرد شد

! ما همه نگرانت  ینیب یرو نم رییتغ نیبرف و ا ریز یکه ظاهرا سرت رو مثل کبک کرد  یاما فقط خودت  نن،یب یم
کنه ، افسرده   یم نتی! غمگ ستیاجازه رو بهمون بده . اون برات خوب ن  نی. ا میکمکت کن  میخوا ی؛ م میهست
خودمون شو! ساکت که شد من سر جام خشکم  یفراموش کن و دوباره همون نورا یبهش دار ی! اگه حس یشد

حد عوضم کرده بود ؟ واقعا  نیتا ا یرعلیام  یعنیتا جوابش را بدهم .  داشتمذهنم ن یتو یکلمه ا  چیزده بود و ه
ه داده بودند به خودشان اجاز  ایبرام بد بود ؟ اول ارغوان و شمس و حاال هم ارش نیو آتش شیآال  یعشق ب  نیا

. از جام  بود یحال خال نیشد و در ع یعشق بر حذر دارند . مغزم داشت منفجر م  نیکنند و مرا از ا  حتمیکه نص
بود که مرا به فکر  نیهدفش ا ایگرفتم . اگر ارش  شیرفتن از کوه را در پ نیی، تنها راه پا یبلند شدم و بدون کالم

حرفها از دهان  نیا  دنیکرد. شن  یم یود . ذهنم داشت حرفهاش را حالجکردن وادارد ؛ مرحبا داشت ، موفق شده ب
 یرعلیداشت . عشق ام ددر  ینفهم یبود و بفهم نیبرام سنگ ایارش

 خودش دانسته بود که فیمحجوب و کم حرف تکل یایارش  یکجاها نزولم داده بود که حت  تا

 . کردن امکان نداشت  یطور زندگ نیا  گریکردم . د  یبه حال خودم م یفکر دیاندرز کند . با  مرا

***** 

را از صفحه ى دلم  یرعلیرا کرده بودم تا نقش چشمان ام میاتاقم مشغول درس خواندن بودم. تمام سع  یتو
 دلم بر نداشته شده بود، که یاز رو  ایبارسخنان ارش ینی. هنوز سنگ میبزدا

 : گفت  یتازه دم به اتاقم آمد و با لبخند مادرانه ا یچا وانیهم بهش اضافه شد . با دو ل یگل  مامان

 . دختر گلم یخسته نباش ــ

 : را به دستم داد یچا وانینشست و ل می. هن هن کنان روبه رو ندیلبخند زدم و جا باز کردم تا در کنارم بنش بهش

 . در بره تیبخور مادر تا خستگ ــ

 : را ازش گرفتم وانیل

. به دقت نگاش  میشد مانیبه سکوت گذشت و هر کدام مشغول خوردن چا یقی. دقایلدستت طال مامان گ ــ
 . کردم  یم
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کند . منتظر بهش چشم دوختم تا هر چه دوست داشت بهم   حتمینوبت او بود، تا نص گریهم بود حاال د ینوبت
 . جار زده بودم یکرده بودم و راز درونم را با ندانم کار  ی. حقم بود کوتاهدیبگو

 : گذاشت و باالخره به حرف آمد  نییرا پا وانیل یگل  مامان

دخترشه ، اما  نی. مادر ام یو درد و دل کن یباهام حرف بزن یایکنم . منتظرم تا ب  یکه دارم بهت نگاه م  هیمدت ــ
 هیدونم درد دخترم چ یکنم . چون هنوز نم  حتتیخوام نص ی. نم یایکه ب  یهم ندار الیکنم خ  ی! فکر م یومدین

 رو به اون رو شده ؛ فقط اومدم نیکه چند وقته از ا

 میتصم نیبهتر یتون یدونم که م یدارم دخترم . م مانیبگم من بهت اعتماد دارم ، بهت ا بهت

درسته انجام بده . منم پشتت هستم، تنهات  یکن  یرو که فکر م ینترس و کار یچی. از ه یریبگ تیزندگ یبرا رو
 . ، من آماده ام یباهام حرف بزن یخوا یم یذارم . هر وقت که حس کرد ینم

 د،ینکرده زبونم الل اجلت رس یخدا یکن که وقت  یزندگ یرو جور ایرو به خودت زهر نکن مادر. دو روز دن یزندگ
ناغافل از ساکت شد .  ی. مامان گل یبه دلت نباشه . سبک و راحت بر یحسرت چی. ه یکار نکرده نداشته باش  چیه
گذاشت و از جاش بلند   نیزم یبر پا کرده است. دستش را رو میعظ  یچند پهلوش در دلم ولوله ا یبا حرفا نکهیا

 کلمه  کی یرا برداشت و بدون حت یچا ینیشد .س

 . رفت رونیاز اتاق ب  گرید

 کرد و نه ازم خواست  حتمینه نص یدادم و چشمام را بستم . مامان گل هیتک واریرا به د سرم

رو کرد و در کمال  رویبرعکس همه با حرفهاش دلم را ز د؛یازم پرس  یزیچ یرا فراموش کنم و نه حت یرعلیام  که
 بود ی، که مدت میتنهام گذاشت و باز من ماندم و فکر کردن به زندگ یخونسرد

 . و آسمان پا در هوا بود نیزم انیم بدجور

***** 

 یفوق العاده زمان بر بود و انرژ یآغاز شد . رشته ى پزشک  دیترم جد یفرجه ا چینات بدون هتمام شدن امتها با
 مدت سنگهام نیگذشته بود و در ا  دی. دو هفته از ترم جد دیطلب یم

 دهیدست از انتقام کش گریداد که د یباور را م نیبهم ا یرعلیام  یبا خودم واکنده بودم . رفتارها را

 فرصت سر صحبت را باهاش باز کنم ؛ به قول معروف مرگ نیگرفته بودم در اول  می. تصم است

خاطر بهش جواب مثبت بدهم  بیخواستم با ط یهنوز هم خواهانم بود ، م یرعلیبار. اگر ام کیهم  ونیبار ش کی
دم . هر چه بود بو ازمندیهر چند کوچک، از جانب او ن یهدف بزرگم تالش کنم ؛ اما فقط به قدم یو در کنارش برا

را با خودم  فمیو احواالتم بهتر بود . حاال که تکل حالبود . شتریجور موارد ب نیمن دختر بودم و به طبع غرورم در ا
داشت. ارغوان  ینگه م یرا راض انمیاطراف  نیکرد و ا  یم ریس یشتریو دلم مشخص کرده بودم، روحم در آرامش ب

 : درخشان بهم سالم کرد یا  . با چهره دمیدانشکده د یرا در راهرو

 : سالم دختر خانم ، حال و احوال ؟ باهاش دست دادم و گفتم ــ
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 ! ؟ من که خوبم یسالم چطور ــ

 : باال انداخت و با خنده گفت ییابرو

 دمیرقص یم یوسط بندر نیشدم ، از ذوقم هم یشاگرد اول م یسه ترم متوال یتو بودم و برا یبله منم اگه جا ــ

! 

 : کنارش به راه افتادم و با لبخند گفتم  در

 :بهم انداخت یهیخوبه حاال تو هم ! اتم که نشکافتم خواهر! نگاه عاقل اندر سف ــ

 : به اطراف کردم یجانم تواضع ! خنده ام گرفت و نگاه یا  ــ

 پس فاطمه کو؟ ــ

 ها جشن گرفتن ؛همه ى یینورا فردا تو سالن کنفراس ترم باال ی. راست ومدهیهنوز که ن ــ

 هم دعوتن یپزشک یدانشجوها .

 ؟ یچه جشن ــ

جشن  هیدوره قبول شدن و رفتن مرحله ى بعد  انیکه تو امتهان پا  ییرو گذروندن . اونا هیمرحله ى علوم پا ــ
 . زایچ نیو شربت و ا وهیکنن و م  یم یسخنران دیاسات  ی، بعض رنیگ  یدارن م یخودمون

 : میواز پله ها باال رفت را گرفتم بازوش

 : گفت  یدستام منقبض شد اما با خونسرد ریدعوتت کرده ؟ حس کردم عضالتش ز یکس  ــ

هم  یرعلی. پس ام ختیفرو ر نهی. دلم در س میو بهم گفت که فردا حتما بر دیمنو د شیپ قهیچند دق یآره مان  ــ
 جزو قبول شدگان بود. ارغوان انگار که حال درونم

 : بفهمد گفت را

 : گفتم  یلرزان یخورد و با صدا وندیتاب به نگاش پ یهم هست . جفتشون قبول شدند . نگام ب یرعلیام  ــ

 ؟ امیبه نظرت درسته که منم ب ــ

 : ، دستم را گرفت و گفت ستادیا

کنم نورا، هر   ینم باز من اصرار یبه دعوتنامه نداره؛ ول ازیو اصال هم ن ستیشخص خاص ن هیمراسم واسه  نیا  ــ
 . این یعمل کن . اگه حس و حال رو به رو شدن باهاش رو ندار  یدون یطور که خودت م

 : گفت  اطیپا و آن پا کرد و بعد با احت نیا  ی؟ کم یبر یخوا یتو م ـــ

 : دادم و گفتم رونیب نهیدعوتم کرده زشته اگه نرم . نفسم را از س یمان ــ

 : دیو صورتم را بوس دییلباش رو ینداره . گل لبخند رو یکسم ربط  چیبه ه امی یمنم م ــ
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 ! یهم عال یلیهم خوب، خ یلیبه تو دوستم . خ نیآفر  ــ

 زد . انگار که داشتند در دلم رخت یقرار بود و شور م یلبخند زدم. دلم به شدت ب بهش

کالس   انیآمد. بعد از پا  یبه دستم م که منتظرش بودم فردا  یآن فرصت  دیخواستم بروم، شا یشستند اما م یم
 : دی. فاطمه پرس میاتوبوس رفت  ستگاهیبا بچه ها به ا

 : سر مرتب کردم و گفتم ی؟ مقنعه ام را رو یایواسه جشن ب یخوا یفردا م ــ

 : زد گفت یموج م یکه ته چهره اش دلواپس  یجمع کرد و در حال ی. چادرش را کم امی یم ــ

 یبلد بود . نگاه پر آشوبش م یدور بمون . فاطمه ذهن خوان ارویاز اون   یتون یکه م  یی. تا جا امی یپس منم م ــ
 : دلم را حس کرده است و او هم دلشوره دارد . ارغوان بازوم را فشرد یقراریگفت ب

جدا  تکان دادم و ازشان ی. سر نمتیب یم شیصبح تو سالن هما 10برو فردا راس ساعت گهیاتوبوس اومد، د  ــ
 . کرد  یبهم ثابت بود و دل آشوبه ذره ى رهام نم بیشدم و به سمت اتوبوس رفتم . نگاه هر دو غر

را  توریمان یساعت کار انی. با پا افتدیبود که امکان داشت ب یفردا واتفاقات ریوقت در شرکت ذهنم درگ تمام
 : گفت  یوارد اتاق شد وبا لحن محکم ایرا برداشتم .ارش فمیخاموش کردم و ک

رفت . هاج و واج مات حرکتش  رونیو منتظرم باش . و به سرعت از اتاق ب نگیرسونمت ، برو پارک یامروز من م  ـــ
که فکرم   ییجا نیآن دلم به هول و وال افتاد و اول  کیبخواهد مرا به خانه برساند .  ایبودم .سابقه نداشت که ارش

 الیارتباط قطع شد، با خ  یکردم و بهش زنگ زدم . وقت  رجخا بمیزجرا ا یبود . با شتاب گوش یمامان گل شیرفت پ
 به دلم افتاده بود ، اما باالخره حس یو دو دل دیرفتم و سوار آسانسور شدم . ترد رونیاز اتاق ب  ینسبتا راحت

به انتظار  نشیبعد کنار ماش یقیرا فشردم و دقا نگی. دکمه ى پارک دیقائل بودم چرب ایارش  یکه برا  یادیز احترام
 : گفت  یکه آمد با مهربان  دینکش ی. طول ستادمیا

اطاعت   اریاخت  یکنم سوار شو . لحن مودبش دهانم را باز نشده بست و ب  یکردم . خواهش م  ریشرمنده اگه د ــ
 ایحدس و گمان هام غرق بودم و ارش انی. من در م میهر دو ساکت بود ریکردم و سوار شدم . در تمام طول مس

و عاقبت  ردیرا بگ مشیزد . در سکوت بهش فرصت دادم تا تصم یدست و پا م یزینگفتن چ ایگفتن   دیرددر ت
 یوقت

 : فائق آمد و صدام کرد دشیشدم بر ترد ادهیپ نیماش از

 کیشد . هوا تار ادهیانداخت و پ  نییرا بستم و از پنجره ى باز نگاش کردم . سرش را پا نینورا ! در ماش ــ

 صورتش افتاده بود و بهم اجازه یچراغ برق کوچه مان ، رو ریبود و المپ کم نور تنها ت شده

کردم . نگاه پر تمناش را بهم   یاش را تماشا کنم . خونسرد و متعجب نگاش م  یو دستپاچگ شیداد تشو یم
 : دوخت و گفت
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و وجودم را به تالطم واداشت . با  ختیرا برانگ رتمی؟ سوال نابهنگامش ح یرو فراموش کن یرعلیام  یتونست ــ
 شگفت زده ینگاه

مقدمه نداشتم . تعجبم را  یکننده و ب  ریشدت غافلگ نیرا آنهم به ا یسوال نیانتظار چن  چیشدم . ه رهیخ بهش
 : گفت  یبا لبخند دیکه د

 . سوالم به شدت مربوطه نیخوام بزنم به ا یکه م  ییحرفا یول ،یکرد  رتیدونم ح یم ــ

 ینه، واسه تو چه فرق ایعالقه داشته باشم   یرعلیمن به ام نکهی؟ا ایارش  یپرس یسوال رو ازم م نیچرا مدام ا ــ
 مشت شده اش را یو دستها اندازدیب نییسرش را پا یلحظات یام باعث شد برا  یکنه ؟ لحن محکم جد  یم

 ایدن کیمن حواله شد ، یکه دوباره چشماش به سو  هیشلوارش فرو کند . بعد از چند ثان بیج یتو

 بهم اجازه ى نکهی. بدون ا ختیر نییپا یازشان به چشمام منتقل شد . دلم هر  اقیو اشت احساس

 : کردن بدهد ، جواب داد  فکر

 یشانس ایخوام بدونم آ یبا من داره نورا ، چون من بهت عالقه دارم و م میرابطه ى مستق ــ

 نه ؟ ایبه دست آوردن دلت دارم  یبرا

شود  چاندهیبدهم و دستام با لرزش به هم پ هیتک واریحال به د ینشست، که موجب شد ب کرمیبر پ یبیعج  شوک
قابل باور بود ، اما  ریبرام غ ایبود . اعتراف رک و راست ارش نیتوانستم حدس بزنم هم یکه هرگز نم  یزی. تنها چ

 : ناب گفت یپر از محبت ییبا صدادارد .  قتیگفت که حق  یچشمان مصمم و پر از احساسش م

 . بهت اعتراف کنم نویها ا یزود نینداشتم به ا الیخ یمدتهاست که دلم رو بهت دادم نورا ، ول ــ

پسره  نیبا اومدن ا یراه همراه و کنارت باشم ؛ ول نیو من هم در ا یآسوده به درست برس  یالیخواستم با خ یم
 محزون ادامه داد یآن نور کم چشماش رنگ غم گرفت و با لحن  ری. در ز ختیهمه ى برنامه هام بهم ر تیبه زندگ

: 

 کردم ،  یخودمو سرزنش م دیگفتم تا ابد با  یاگه بهت نم  یول یدونم که تو اون رو دوسدار یم ــ

 ینم یآورد و از طرف  یدلم را به درد م ایحرفها از ارش نیا  دنیبه عشقم بر نداشتم . شن دنیرس یبرا یقدم یحت که
و من همچنان  دیبه گوشم رس نیوارد کنم.صداش از شدت عشق بم و سنگ یخواستم به احساساتش لطمه ا

 : سست سرجام خشکم زده بود

 . دم که خوشبختت کنم ی؟ قول م یو با من ازدواج کن یاون رو فراموش کن  یتون ینورا م ــ

؟ مغزم در هنگ کامل  یکنارم بمون  یتون ی. م امی یبه هدفت پا به پات م دنیکنم و تو رس  یم رابتیعشق س  از
نگاش خشک شده بود .  یحبس بود و نگام تو نهیبودند . نفسم در س ختهیبرد و کلمات از ذهنم گر یبه سر م

 یو با لحن دیموهاش کش یرا ال نگشتاشکرد و ا  دایبه لباش راه پ یگذشت . لبخند تلخ  یبه شدت طوالن یلحظات
 : گفت  دینا ام
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 ؟ ستمیجواب ن هی قیال  یحت ــ

آهسته   یی. هنوز تمام تنم ِسر بود. با صدا دمیکش  یقیبه خودم دادم و نفس عم یخورد . تکان یبهش بر م داشت
 : گفتم

 .....به ذهنم خطور هم نکرده بود . راستش یزیچ نیاحتمال همچ  چوقتی! ه ایشدم ارش ریغافلگ  ــ

 . سخت بود ایى پشتم به راه افتاد . جواب رد دادن به ارش رهیت به دهانم زل زده بود . عرق از منتظر

و متانت  ییتمام بود آقا زیهمه چ ایداد .. ارش یفوت وقت بهش پاسخ مثبت م یمن بود ، ب یجا یهر کس دیشا
بجز  یتوانست از راه به در کند ؛ هر دختر یرا م یداشت و هر دختر کجای، پول و ثروت ، همه را  افهیو ق پی، ت

 : بود به حرف آمدم ی. به هر جان کندنیرعلیمن ، نورا تنها ! که دلم را تمام و کمال باخته بودم به ام

تونم  یمن نم یول یلطف و محبت کرد یلی، تو در حقم خ یبدون یناسپاس نویا  دیتونم کنارت باشم . شا یمن نم ــ
را بکشد . تا نا  ایبود تا شوق نگاه ارش یکاف  جواب کوتاه نی. هم ستیدلت ن شیکه دلم پ  یکنارت باشم وقت

 میعظ  یکند و بار محنت  دشیام

 : که هنوز احساس داشت گفت  یبه شانه هاش بگذارد . با نگاه را

و  دیکش  یقی. نفس عم دمیکرده بود جنگ  ریکه پس گلوم گ  ی؟ سرم را تکان دادم و با بغض ستین یراه چیه ــ
 یتو یزیدوباره نگام کرد ، چ یبه زمان دارد. وقت ازیهضم حرفام ن یزدم برا یمسرش را به اطراف چرخاند . حدس 

 : نگاش شکسته بود . قلبم به درد نشست و با بغض لب زدم

 :به شدت مهربان ادامه داد یگفت و با نگاه  یآرام  سسی، من ... ه ایمتاسفم ارش ــ

دلت  دوارمی. فقط ام ستیجلودارش ن یچیه گهی؛ دل که ُسر بخوره و بره د یستینگو نورا ! تو مقصر ن یچیه ــ
دادم احتمال  یبه لبام م ی. نتوانستم بهش لبخند بزنم ، چون هر حرکت یرو دار اقتشیخوب ببره که ل یتو رو جاها

 :تلخ گفت یخندگذاشت و با لب  بشیج یبود . دستهاش را تو یاشکام حتم  زشیر

شم . فقط ازت  یشرمنده ى دل و احساسم نم چوقتیه گهید ینجوری، ا یممنون که به حرفام گوش داد ــ
مورد باهات حرف نزنم و از  نیهرگز در ا گهیدم د یجا بهت قول م نی، من هم ینش بیکنم از فردا غ  یخواهش م

سرکارت . بغضم را به  یایقبل ب و مثل ی؛ تو هم قول بده حرفام رو فراموش کن یمیقد یایفردا بشم همون ارش
 : زحمت قورت دادم و گفتم

 ! یش یم تیتو اذ ینجوریا  ــ

شم . باشه نورا ؟ بهم  یم مونیباهات حرف زدم پش نکهیشم و از ا یناراحت م شتریب یبش بیشم ! اگه غ ینم ــ
 : لرزان گفتم ییبه لب نشاندم و با صدا ی؟ به زور لبخند ید یقول م

 . امی یباشه م ــ

 : اش به شدت درخشان بود . نگاش پر حرف و پر احساس  یبعد لبخند
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 نشیلباش حفظش کرده بود، سوار ماش یتکان دادم و او با همان لبخند که رو یرم . براش سر یم گهیپس من د ــ
 چراغ برق ،درمانده و مستاصل رینور کم تنها ت ریز کمان،یبعد من تنها سر کوچه ى بار یشد و لحظات

دانستم از  ینم چیبودم . ه بانیدست به گر بیو با آن بغض عج ستمینگر یم شیخال یبه جا یچارگیاز حس ب  پر
و  ایرا فراموش کرد و هول و حوش ارش یرعلیفردا با ام داریفردا چگونه باهاش روبه رو شوم. ذهن آشفته ام د

 . اعتراف امشبش گشت زد

***** 

که کالفه ام کرده بود، رهسپار دانشکده   دیشد یو صبح با سردرد افتیصبح خواب به چشمام راه ن یدم دمها ات
 شد و یم شتریو ب شتریکه آشوب دلم لحظه به لحظه ب  یشدم ؛ در حال

 تنهام نگذاشته بود . ارغوان و شیاز شب پ  نیرید اریمعده درد آشنا و  همان

نگران و متعجب  یو سالم دادم . جفت با چشمان دمینتظرم بودند . بهشان رسم شیدر سالن هما یجلو فاطمه
 : دیبراندازم کردند . ارغوان پرس

 : حوصله گفتم یرا ماساژ دادم و ب میشانی! چرا چشمات انقدر قرمزه ؟ پ هیختیسر و ر نیچت شده ؟ ا ــ

 . اومدم  یبدتر شده ، کاش نم یشه ول یبهتر م امیترکه ارغوان . فکر کردم ب یسرم داره م ــ

 : تر کرد کیخودش را بهم نزد یبازوم را گرفت و کم ریز فاطمه

گفت که از همه جا   یبه ارغوان افتاد . نگاه پرسشگرش م ی؟ نگام مانند گناهکار شبیمگه د یدیچرا ؟ نخواب ــ
 : و گفتم دمیکش  یاست . نفس راحت  خبریب

 یلیخ میخوام برگردم خونه . با هم وارد سالن شد یتو، زود م میزده بود به سرم . حاال که اومدم بر یخواب ینه ب ــ
بود و  ستادهیوسط راه ا گرید دیشد . شمس با چند تن از اسات یهمهمه در سالن بزرگ اکو م یشلوغ بود و صدا

اراده   یشد،ما ب کیصحبت را کوتاه کرد . چند گام بهم نزد زد و ییزد . نگاش که به من افتاد ، لبخند آشنا یحرف م
 رد و بدل نشده بود نمانیب یحرف چی. هنوز ه میستادیا

آمد ، او را کنار زد و چشمان پر غضب و به خون نشسته اش را به نگاه   مانیبه سو یزخم یمانند پلنگ یرعلیام  که
به سمتم نشانه رفت  یسم یرهایداد ؛ جمالتش مانند تمرا مخاطب قرار  نیبلند و خشمگ ییو با صدا ختیمن آو

 : و نفرتش را به صورتم تف کرد نهیو تمام ک

 دم با اومدنت یکه من بهت اجازه نم  یهرزه ى شبگرد هی؟! تو  نجایا  یایب یتون یگفته تو م  یک  ــ

ا قلبم برخورد کرد و من مرگ با شدت هر چه تمام تر ب یسم یرهای! آن ت یو به گند بکش یرو آلوده کن نجایا  یهوا
 ادیدرد حرفهاش ز ی. به حد ستادیو قلبم از حرکت ا دمیگر د  رانیى و هیاحساس و عشقم را در کمتر از چند ثان

خروشان از نهان خانه ى  یباریو مانند جو شکستو عاقبت بعداز سالها سد اشکهام  اوردیبود که دلم طاقت ن
صحنه ى دل  نیمات و مبهوت به ا یمرگ آور فضا را در برگرفت و همگ ی. سکوت ختیصورتم فرو ر یچشمام رو

پلک  یخورده بود و من بدون حت چیهم پ یکه همچنان نگاهمان تو  رینفس گ یبودند . بعد از لحظات رهیآزار خ
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 ادیرا به عقب هل داد و با خشم سرش فر یرعلی. شمس به خودش آمد و ام ختمیر یاشک م  اریاخت  یب یزدن
 : دیکش

 بیچند گام به عقب قدم برداشت . نه یرعلیاش زد ام  نهیکه تخت س  ی! از شدت ضربه ا یتهران یساکت شو آقا ــ
 نیرفت و به دستان ارغوان چنگ زدم . اگر قرار برا جیکرد . سرم گ  خودیشمس او را به خودش آورد و مرا از خود ب

 یرعلیکردم . نگاه ام  یعزت نفسم را حفظ م  دیباشد . با یرعلیو در مقابل چشمان ام نجایا  دیبود که از حال بروم نبا
وبه شدت نفس  دیلرز یغم و محنت درش نشست . تمام تنش م  ایدن کیشد و  یکم کم از خشم و نفرت خال

بود وصورت از خشم  ختهیاش ر  یشانیپ یرو یآزادانه و وحش  نباریحالت دارش ا شهیهم یزد . موها ینفس م
 قدم به کیبه سرم آورده است .  ییبود که چه بال دهی.تازه فهم دییگرا  یدیگلگونش کم کم به سف

 : بغض آلود و لرزان داد زدم ییبه عقب برداشتم وبا صدا یبرداشت که ناخداگاه قدم سمتم

نشو ! پاش در هوا معلق ماند و صورتش از درد جمع شد . انگشت اشاره ام را به سمتش نشانه  کیبهم نزد ــ
 . رفتم

 یحرف چیه یتوانستم ب یپاهاش له کرده بود، نم ریحرفش را به عمل رسانده بود و غرورم را ز یرعلیکه ام  حاال
. با همه  رمیبم میدرد عظ نیرفتم ، تا به ا یگذاشتم و بعد م  یدوشش م یاز بار دلم را رو  یکم  دیترکش کنم . با

و با  ستمیچشماش نگر ی، تو ختمیر یاشک م  گولهبلند و مرتعش و همان طورکه گوله   ییى ُحب و بغضم با صدا
 : گفتم  یبلند یصدا

نشو ! گورتو  کیهرگز بهم نزد نیبعد از ا گهی! خوب بهم نگاه کن و لذت ببر و د یتهران یرعلیام  یدیبه هدفت رس ــ
داشت  یلعنت! ازت متنفرم....! آن بغض  افتهینگام بهت ب چوقتیخوام ه ینم گهینورا تنها گم کن ! د یاز زندگ

 گریشاهد شکسته شدن قلبش بودم ؛ اما د وضوحو من به  دیاز اشک درخش  یرعلیکرد. چشمان ام  یخفه ام م
 شانیپشت سرش را خراب کرده بود و حاال درمانده و پر یهمه ى پل ها یرعلیگشت . ام  یآب رفته به جوب باز نم

 یکه احساس م  ی. طور ستینگر ینگاهها به صورت اشک آلودم م نیزتریبود و با حزن انگ ستادهیا  میدر چند قدم
نبود ،  زیدرنگ جا گریسوزد .د یکه به پا کرده بود ،همراه من م  یکشد و از آتش  یزجر م داردمن  یکردم پا به پا

آن سالن   بلند و پر صالبت از ییمانده بود، با قدم ها یکه برام باق  ییرویرا ازش برگرداندم و با تمام تتمه ن میرو
سالها از زندان چشمام آزاد شده بودند و  ز. بعد ا دندیبار یوقفه م یکه اشک هام ب  یرفتم . در حال رونیب یلعنت

شد اما من آن لحظه فقط  یم دهیارغوان و فاطمه پشت سرم شن  یقدم ها یبند آمدن نداشتند . صدا الیظاهرا خ
 ابانیخ یآدم ها  یجانسوز البه ال یکردم و با هق هق  دنیخواستم تنها باشم . به سرعت شروع به دو یو فقط م

نمانده بود و به شدت شکسته بود . از همه ى  یازش باق  یزیچ گریکه د  یدانشکده خودم را پنهان کردم . با دل
 . مقصد از آنجا دور شدم یهدف و ب یو ب دمیبر ایدن

****** 

مزار بابا جانم  یبه خودم آمدم که ساعتها بود باال یچگونه سر از بهشت زهرا در آوردم . تنها وقت دمینفهم چیه
 خفه شده در گلوم یاشکهام روان بود . تمام بغض ها  لینشسته بودم و س
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ام بارها و بارها   یداشت . گوش ستنیبه گر لیبود که هم چنان چشمام م بیبودم و عج دهیسالها بار نیا  یط را
و درد و دل کردم با باباجانم که اگر بود ،  ختمیو اشک ر ختمیتوجه فقط اشک ر یبه صدا در آمد و من هر بار ب

 . طور خورد و نابودم کند نیداد ا یاجازه نم  یرعلیهرگز به ام

. هوا بود که دلم را سوزانده بود. جرغاله کرده بود  یگر بود . عشق برام اومد نداشت . عشق داغ بد  رانیو عشق
خودم را به خانه  شانیزار و پر یاز جام بلند شدم و بابا جانم را ترک کردم . با تن  دهیخم یشد با قامت کیکه تار

عطر   یگرم مرا در بر گرفت . بو  یو بعد آغوش اشتبرد  زیبه سمتم خ یکس  دمیرساندم . سر کوچه مان که رس
فشرد و با  یمرا محکم به خود م ارغارمیخوشش مشامم را پر کرد و باعث شد دستهام دور کمرش حلقه شود . 

 . کرد  یم هیصدا گر

بند آمدنشان دست  گریاز چشمام تراوش کرد . حاال د  رونیداغ تازه ى دلم به سوزش افتاد و اشک ها به ب دوباره
 : گفت  هیگر  انیمن نبود . ارغوان م

 رونی! مرا از بغلش ب قی؟! صد بار مردم و زنده شدم رف دمیکش  یاز صبح تا االن چ  یدون ینورا ؟ م یکجا بود  ــ
 : آورد وخوب نگام کرد و با همان لحن ادامه داد

نگاهمان  ؟یبه سرت آورد ی؟ چ یجرات نداشتم برم تو خونه . کجا بود یو حت ستادمیلنگه پا وا هی نجایاز ظهر ا  ــ
 : آورد و اشکهام را پاک کرد و با بغض گفت  شیشد . دستش را پ شتریگره خورد ، اشکهاش ب  که بهم

! خدا  رمیگ  یم شیدرد داره ، دارم آت یلینورا . خ یکن  هیبودم گر دهیتو بشم ، تا به حال ند یاشکا  یمن فدا ــ
تر  چارهیدارش ب شین یحرفها ادیشدم و  قراریباز ب یرعلیداغونت کرد . با اشاره اش به ام ینطوریازش نگذره که ا

 . از قبلم کرد

 : به شدت دورگه شده بود گفتم انهیى وحش هیکه از آن گر  ییرا مقابل صورتش نگه داشتم و با صدا دستم

خوام در موردش  یامروز بردم و خاکش کردم ! نم  نیبرام مرده ! هم گهیدر موردش نگو ارغوان ، اون د یچیه ــ
 ! بشنوم یچیه

 : دیبگو یو با مهربان ردیآشفته ام ارغوان را واداشت که دستهام را بگ  حالت

شم نورا . سرم را به شدت  یم وونهینکن، دارم د هیگر  گهی. فقط تو رو خدا د قیرف یتو بگ یباشه باشه، هر چ ــ
سست  ییو با قدم ها تکان دادم و اشکهام را با خشونت از چهره زدودم . ارغوان دستش را دور شانه ام گذاشت

شک  ی، ب دید یحال مرا م نیکه به ا  یگل  مامان؛ مردد بودم  میستادی. پشت در ا میبه سمت خانه رفت نیو سنگ
 : را حس کرد و آهسته گفت دمیافتاد . ارغوان ترد  یپس م

 حاال؟ میکن  کاریچ ــ

تلخ زد و  ی. لبخند دیچشماش پر کش یدونم ! دستش را باال برد و زنگ خانه را زد . نگام با ترس به سو ینم ــ
 : گفت

 : گفت  اقیگشوده شد . با لبخند و اشت  مایکنم ، نگران نباش . در توسط ن  یسر هم م یدروغ هی ــ
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 . تو نیی! بفرما ندهیآ  یبه به سالم خانم دکترها ــ

 : دیپرس مهیدلهره و اضطراب به صورتش هجوم برد و سراس ایدن کی،  ختیا نگاش با نگام آمعقب رفت ، ت  یکم

 ؟ یکن  یم هیگر  یمن تو واقعا دار ی؟ خدا یشد یشکل نیشده نورا ؟ چرا ا یچ ــ

 : کرد  یسیه ارغوان

 ؟ یدار یشده . نقشه ا یگم چ  ی. بعد برات م میمامانت رو آروم کن یجور هی یکمک کن  دیبا مایآقا ن  ــ

 : به موهاش زد و کالفه گفت ینگاش را به اطراف گرداند و چنگ ماین

فهمه  یم نتشیکنه ! تا بب  ینم هیگر  چوقتی؟ نورا ه میمنتظرشه ، چطور بهش دروغ بگ یدونم ! مامان گل ینم ــ
 ! کرده  هیگر

در آورد و آن  انیباز بغضم را به قل مای. عطر تن ن و بغلم کرد دیو دستم را کش اوردیجمله را که گفت، طاقت ن نیا
 : سر باز کرد . صداش به شدت گرفته بود و خش داشت یبغض وحش

و نابودش کنم ! مرا به خود فشرد .  ستی؟فقط بهم بگو تا ن ارهیتونسته اشک تو رو در ب ی؟ ک یآبج  یشد یچ ــ
گرفتم و   شیآمدم و به سرعت راه اتاق را در پ  رونیب مای. از بغل ن دیکش  رونیما را از آن حال ب یمامان گل یصدا

مامان  یکه ارغوان داشت برا  دمیشن یباز م مهیپنجره ى ن یتوجه به آنها به اتاق رفتم و در را قفل کردم . از ال یب
با مامان  ییارویرو یبرا ییروین چیکرده بودم . دلم براش سوخت اما ه  یرا براش خال دانیداد . م یم حیتوض یگل
 قطعا نشی. قلب نازن ندیبب یچشمان پف کرده و به خون نشسته و اشک نیخواستم مرا با ا ینداشتم . نم یگل

 . نشستم نیزم یآورد . همانجا کنار پنجره ُسر خوردم و رو  ینم طاقت

 

در خاطرم مرور شد و قلبم را پاره پاره کرد و  یرعلیزهرآلود ام یبار جمله ها نیهزارم یرا در بغل گرفتم و برا زانوهام
 . دیغلط  یصورتم م یباز اشک بود که پشت اشک از چشمام به رو

 دمیکس مزاحمم نشد . آرام دراز کش  چیه گریگفت اما به ظاهر قانعش کرد و د  یارغوان چه به مامان گل  دمینفهم
از دست   یگل هاش خشک شد و تا خود صبح برا  کهنه و رنگ و رو رفته مماس شد . نگام به  یقال یو صورتم رو

 از  ییارغوان که گو  ی. با صدا ستمیرفتن عشقم گر

و گنگ بود . نگام به  جیچشمام را به زحمت گشودم . لحظات اول برام گ یخورد ، ال یها به گوشم م دوردست
 : زد گفت یش موج مکه در صدا  یدهم . ارغوان با نگران صیسقف دوخته شد و توانستم سقف اتاقم را تشخ

بودم و  دهی؟ چشمام را کامل گشودم و به چشمان متورمش دوختم .وسط اتاق دراز کش ینورا ، نورا جان خوب ــ
 روم ییپتو

 : گفتم  دیشد یشده بود . با سردرد دهیکش

 ؟ یینجایشده، تو چرا ا یکنه . چ  یدرد م یلیسرم خ ــ
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 : دیکش  یراحت نفس

آشکار چشام بسته   یتو حلقمون ؛ تازه تبت قطع شده . با ضعف یدختر! دلمون رو آورد یتا صبح تو تب سوخت ــ
 : شد

 : و بعد گفت نمیبازوم وکمکم کرد بنش ریضعف دارم . خودش را کنارم سراند دستش را ز یلی! خ ادی ینم ادمی ــ

 ر تا مامانت براتبخو وهیقلپ آبم هیاول   ای! ب ینخورد یچیه روزی، از د یداشته باش دمیبا ــ

 : . با وحشت به دستاش چنگ زدم ارهیب سوپ

 ؟ یگفت  یچ یبه مامان گل ــ

 : بهم زد و دستم را فشرد یلبخند ارغوان

 . یختیمرده ! تو هم بهم ر مونیدانشگاه یاز دوستا  یکینگران نباش ، بهش گفتم  ــ

و به  دمیکش  یفاتحه خوند . نفس راحت تیالیآمرزش دوست خ  یبرا شبیمنو ببخشه بنده خدا چقدرم د خدا
 : دادم هیتک وارید

 : کرد و گفت  ی! اخم دیرس یعمرا م  یدروغ نی! هرگز به ذهنم همچ ید یدرس م طونمیتو خود ش ــ

 ! دروغ گفتما یواسه خاطر جنابعال ــ

 . کنم دوستم  یدستت درد نکنه ، برات جبران م ــ

 . ظرف سوپ وارد شد یحاو ینیبا س یمامان گلهنگام  نیلبخند زد و در هم دوباره

 یلحظه از خودم بدم آمد و عذاب وجدان بد کیکرده است .   هیسرم گر یسرخ بود و معلوم بود باال چشماش
 : گفت  یکنارم نشست وبا مهربان  یشد . نا خواسته دل پاکشان را گرد غم پوشانده بودم . مامان گل رمیبانگیگر

دختر؛ حالت خوبه االن ؟ دستش را گرفتم  یشکرت خدا ! بچه ام بهوش اومد . نورا مادر تو که منو کشت یاله  ــ
 : وگفتم

 : مادرانه گفت یپام گذاشت و با لحن ی، ببخش منو ناراحتت کردم . کاسه ى سوپ را رو یخوبم مامان گل ــ

چقدر خون به جگرم شد. بچه ى مثل  شبی؛ بماند که از د یگم شکر که حاال خوب  یخدا ببخشه دخترم ، فقط م ــ
داره االن ! بغضش  یرفت . خدا به دل اون مادر آرامش بده چه حال یچشمام از دستم م یدسته ى گلم داشت جلو

ام آورده بودم   یاشک به چشم مامان گل  سشد و سوزن به قلب من زد. من ناسپا یگرفت . بالفاصله اشکهاش جار
 یعشق  یبرا یکردم ؟ عزادار  یآن به خودم آمدم ،داشتم چه کار م  کینم . بار دلش را افزوده بودم .با عاشق شد

 یگرفتم ؛ قلبم را سنگ  یدیجد میخورد و از همان لحظه تصم یارزش قائل نبود ؟ ناخداگاه دلم تکان  یزیکه برام پش
 یرعلی.ام اوردیام ن  یفروغ مامان گل یب گاند یاشک به د  چوقتینکوبد . تا ه نهیدر س یاحد  چیه یبرا گریکردم تا د

 . بس بود گریکردم . د  هیروز تمام براش مو کیبا تمام خاطرات خوب و بدش برام ُمرد ؛ خاکش کردم و 

 . نداشتم یعزادار  یبرا یشتریوقت ب ی. من نورا تنها ،حت دمیرس یم یخودم و مامان گل یبه داد زندگ دیبا حاال
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***** 

که برام به مثال دو سال بود . روحم مرده بود   یدو هفته گذشت . دو هفته ى جهنم زیو نفرت انگ اهیآن روز س  از
 مایو ن یگشت . مامان گل  یکردم لبخند به لبام باز نم  یکه م  یو با تمام تالش

ذاشته بودند مرا به حال خودم واگ یمدت یدروغ ارغوان را باور کرده بودند و برا یبودند اما در کمال سادگ نگرانم
 به دانشکده باز گشتم . چند روز اول نگاهها و بتی. بعد از دو روز غ

بودم . کم کم سوژه ى  تیاهم  یتفاوت و ب ینسبت به همه ب یظاهر یداد اما با خونسرد یپچ ها آزارم م پچ
کس   چی. ه دمید یاو را نم  گرینبود . د یخبر چیه یرعلیدانشکده رنگ باخت و نگاه ها کمتر شد . از ام یجنجال

از کل   گریهم جرات نداشت در موردش باهام حرف بزند . قلبم از سنگ شده بود و احساسم به تاراج رفته بود . د
برد و تالش  ینبود. سکوت مرگبارم بچه ها را هم در الک خودشان فرو م یدوستانه خبر یکل ها و خنده ها
 رییخبر از همه جا، تغ یب ایرفتم . ارش یماند .هر روز به شرکت م یم جهینت یبه حرف آوردنم ب یمذبوحانه شان برا

باهام  نیو سر سنگ یرسم یلیشد و خ ینم کیاالمکان بهم نزد  یخودش ربط داده بود و حت شنهادیرا به پ میناگهان
 اجازه  یشوم . من هم در کمال بدجنس بیخبر غ یکرد ، مبادا که ب  یرفتار م

فاطمه سرم  ینشستم . صدا یصندل یتوجه به اطراف رو یماند . وارد کالس شدم و بب الیخ نیبودم در هم داده
 : چرخاند شیرا به سو

 ! خانم مینشست نجای؟ ما ا یحوصله امون رو هم ندار یحت گهیحاال د ــ

 : تفاوت گفتم یب یفاصله ازم نشسته بودند و نگاهاشان بهم دوخته شده بود . با لحن یدو صندل با

حرف بلند شدند و دو طرفم  ی! لحنم به شدت سرد بود و حس کردم قلبشان را منجمد کرد . ب دمتونیسالم ، ند ــ
 : مهربان و دلسوزانه گفت ییرا احاطه کردند . فاطمه با صدا

 . یکش  یهزار بار م یرفتارات ما رو روز نیبا ا ی؟ دار یایبه خودت ب یخوا ینورا نم ــ

 : او اضافه کرد  یحرفها رویدست سردم گذاشت ونگاه گرمش را بهم دوخت و پ یدستش را رو ارغوان

پروا به نگاش  یانصاف ! صداش بغض داشت . نگام ب  یب میحال و روز ندار نیرو تو ا دنتیطاقت د گهید ــ
 : دمیبرخورد کرد و پرس

 ! هم خوبم یلی؟ من خ یچه حال و روز ــ

 : فروغ کرد یته چشماش نشست و آن را ب تاسف

 ی! ب یحوصله ى سر به سر گذاشتن با ما رو ندار گهید ی؟ حت یدلمرده و سرد بود نطوریکجات خوبه ؟ تو قبال ا  ــ
 اشکم دم مشکم شده بود  یروزها من هم مثل مامان گل نیاراده بغض به گلوم فشار آورد. ا

بود که با قدرت ته دلم به قوت  یرعلیبه ام قمیداد ، احساس گرم و عم یآزارم م  زیاز همه چ  شتریکه ب  یزیچ و
 نیو دلزده چرا ، اما متنفر نه و ا ریخواستم ازش متنفر باشم ، اما نبودم . دلخور و دلگ یبود . م یخودش باق
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بغضم را پس زدم  یقیباشم . با نفس عم آرام  یگذاشت لحظه ا  یاحساس مثل خوره به جانم افتاده بود و نم
 : کنم گفتم  نگاهشان نکهیوبدون ا

اگه نه مجبور   ن،یکنارم بمون  نیتحملم کن نیتون ی. اگه م نینیب یم نیهستم که دار ینیاون نورا ُمرده ! من هم  ــ
 ! نیستین

 که  ییو با صدا دیو فاطمه با خشونت دستم را کش دیمزاحم از گوشه ى چشم ارغوان چک یاشک

 : تتو چشمام گف رهیزحمت آهسته نگهش داشته بود، خ به

واسه  ی! اما حق ندار ی؟ حق دار یدلمرده ا ،ی! افسرده ا ی، غرورت له شده ؟ دلت شکسته ؟ حق دار یناراحت ــ
 که راحت  یتفاوت باش یب نقدریتا ا دینورا ! نبا یرفاقتمون ارزش قائل نباش

تو حال خودت  یخوا ی؟ م یکن  یعزادار  یخوا یدم ! م یاجازه رو بهت نم  نی. من ا میو کنارت نمون میبر یبگ
 نیاز ا  گهینفس . پس د نیتا آخر میبدون ما هم کنارت هست ی؟ باش ! ول یباش

همه  یب یارویباهامون حرف بزن پوز اون  ا؛یغمبرک زدن به خودت ب  ی. به جا یازت نشنوم که با خودم طرف  حرفها
 ! بنددانشکده رو ب یرو به خاک بمال ! با خنده ى رو لبت چاک دهن بچه ها زیچ

 یداشت . نگاهم تو نگاش گره خورد . مصمم بود و ب یشد و دلم را به لرزه وا م یادا م  یبا حرص خاص حرفهاش
 یرعلیدادم ام یاجازه م  دیکردند . نبا  یم شخندمیکه من داشتم همه ر  یاوضاع  نیرحم . فاطمه حق داشت؛ با ا

 . کردم  یاگر شده به زور حفظ ظاهر م  یحت دیبه هدفش برسد . با

 : شباهت به آه نبود گفتم یکه ب  ییرا فرو دادم و سرم را بلند کردم و با صدا بغضم

 گفت  ی. ارغوان دستم را فشار داد و با مهربان نیکمکم کن  دیتونم ؛ با ینم ییتنها ی، ول یگ  یباشه تو درست م ــ

: 

لبخند زد. ته چشماش پر از حس آرامش بود  ! فاطمه فقط بهم مید ی. قول م می، همه جوره در کنارت میما هست ــ
 . دوستام باهام همگام بودند . من تنها

 یرا فراموش م یرعلیام  دیکردم . با  یم یزندگ زامیعز  یبرا دیداده بود ، با یشماریب ی. خدا بهم نعمت ها نبودم
 . کردم

***** 

برد  یآمد ، ما را م  یبه دنبالم م ایخانه شان . ارش کینزد ئتیه میرفت یفاطمه شبها م شنهادیمحرم بود به پ امیا
 یمهر ماه آن سال برام با همه سالها یآرامم کرده بود . شبها  یمذهب یگرداند . بودن در آن مراسم ها  یو بعد بر م

 یکه از ته دلها  ییها نیحس ای یفرق داشت . صدا شیپ

 ، برام از دیچیپ ید که در فضا مدود و اسفن یداد. بو یم قلیآمد ، دلم را ص  یبر م سوخته

آرام شده بودم .هر شب به خودش متوصل   یرینمود . به طرز چشمگ یخوش بو تر م ایدن زیدل انگ یى بو ها همه
گشاده   ییبه دنبالمان آمد با رو ایآرامش روحم و چه خوب جوابم را داده بود . شب هشتم که ارش  یشدم برا یم
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قدر شناسانه  یبود . با لبخند رهیبهم خ اوشگرو ک میمستق ی. با نگاه ختیبر انگ ازش استقبال کردم که تعجبش را
 : گفتم

 . یشبا به زحمت افتاد نیا  یلی، خ ایممنونم ازت ارش ــ

 : نگام کرد نهییزد و از آ ینیدلنش لبخند

شد و با لبخند تماشام کرد .  لیبه عقب ما ی. ارغوان که جلو نشسته بود کم ستیبه تشکر ن ازینکردم ن یکار  ــ
دانشکده پارک  یرا جلو نیماش ایزد . ارش یدرش موج م یبا محبت بهم دوخته شده بود و آسودگ ارغارمینگاه 

در حال گذر بودند. دلم با هر ضربه ى تبل  بیترتبا نظم و  یعزادار  ی. دسته ها میرفت ئتیبه سمت ه ادهیکرد و پ
داد . شور  یبهمان نم شتریب یشروی؛ آنقدر شلوغ بود که اجازه ى پ میستادیا  تئیه یآمد . جلو  یبه کوبش در م

 یبه حرکت در آمد . تو نهیس یشد و دستم رو یکرد و منقلب شدم. چشمام باز اشک  تیبهم سرا تیو حال جمع
 ینگاه یکه نگام به ناگاه تو  یخال انهیشد .و از آن غم وحش یو دل کردم. دلم داشت رام م درد نیدلم با امام حس

 ابانیدرست آن دست خ یرعلیماه باز چشمام به او افتاد . ام کیآشنا نشست و قلبم به لرزه در آمد . بعد از حدود 
شکل و  نیدر ا بتشیبود . ه لمشغو  یزن نهیبه س یبود و در کنار مان دهیپوش یمشک کدستیبود؛  ستادهیا

 یبود و صورتش را هاله ا دهیافزود . اخم هاش به شدت در هم تن  یم تشیداشت و بر جذاب یابهت خاص  لیشما
 . آمد . نگاش با نگام ادغام شد  یبهش م بیداشت که عج شیته ر شهیاز غم پوشانده بود .برخالف هم

 هر دو در هوا ی. دستها میحرکت ماند یکشدار ب  یلحظات یبرا

 را ازمان گرفت . قلبم که یمنتظره توان هر گونه عکس العمل ریغ  دارید نیماند و شوک ا معلق

از کف   چارهیدل ب نیکار دل من نبود. ا  یرعلیبرام مسلم شد؛ فراموش کردن ام زیچ کیکرد ،   دنیبه تند تپ شروع
 . دوختم گرید ییو به سو دمیرفته بود . با زور و زحمت نگام را ازش دزد

 : دیپرس رتیبود متوجه ى حال دگرگونم شد و با ح ستادهی. ارغوان که کنارم ا دیلرز یتنم از شدت دلهره م تمام

 : آمد گفتم  یاز ته چاه م  ییکه گو  یی؟! با صدا یخوب ــ

 : گرفت  یاز دلواپس  ینه ! دستش دور کمرم حلقه شد و نگاش رنگ ــ

 : لرزان گفتم یی! با صدا یخوب بود یلی؟ تو که خ هویشد  یچ ــ

 ! اونجاست ارغوان ! درست روبه روم  یرعلیام  ــ

 : و آه از نهادش بر آمد دیارغوان بالفاصله به آنسو سرک کش  نگاه

 نیاز او در ا  یخبر دنیشد . شن زیاراده ت  یگفته بود که رفته اهواز ! گوشهام ب  یکنه ؟مان  یم کاریچ نجایا  نیا  ــ
 .حاصل بدل شده بود یب دیام  کیمدت برام به 

 : ـــ چرا اهواز ؟ دمیسزحمت پر  به

 : ناچار جواب داد دنمیمشتاق شن دیکه د  ارغوان
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 . مدت رو اونجا بگذرونه هیبه صورت مهمان رفت اهواز، قرار بود  ـــ

نمانده  یکل دانشکده بودم . حت  یکه حاال انگشت نما  یمن یکرده بود برا  یرا خال دانیرفته بود . م یرعلیام  پس
 : مقدمه گفتم یبه سمتمان آمد و من ب ایبود تا شاهکارش را نظارگر باشد . ارش

 : رنگ تعجب گرفت ایخونه ! نگاه ارش میبر ــ

 ! میما که تازه اومد ــ

 : پر خواهش گفتم یلحن با

به  نیحرف سمت ماش یب داد. وندیحالم ابروهاش را بهم پ یناگهان رییبمونم . تغ نجایتونم ا ینم گهی، د میبر ــ
 یرو یرا به خوب ینینگاه غمگ ینیبه دنبالمان آمد . سنگ ابانیخ یسمت آنسو گرید یراه افتاد و ارغوان با نگاه

 . آورد  یداشت پدر دلم را در م ینیسنگ نیکردم و ا  یخودم حس م

را نداشتم . آن نگاه به شدت محنت بار و محزون  یرعلیبا ام ییاریاز رفتن انصراف دادم . قدرت رو  یشب بعد دو
 بخشش او را نداشتم . روز ییهم توانا یآورد . از طرف  یقلبم را به درد م

دانستم باز قراراست  یکردم و نم  یازش فرار م  ی. با ساده دل نمیرفتم تا مبادا باز او را بب یگرید ئتیبه ه عاشورا
 . دانشکده صورت گرفت یدر راهرو رمانداید نی. اول نمیاو را در دانشکده بب

گره زد . باز   نهیرفتم ، که از ناکجا آباد جلوم سبز شد و نفسم را در س یتند داشتم به سمت کالسم م ییقدم ها با
کرد . باز جاهامان عوض   یاش را صد چندان م  یلعنت تیآمد و جذاب  یرنگ بهش م نیپوش بود . ا یهم مشک

 . کردم  یجوش و خروش بهش اخم م بابود و من  رهیآرام و صلح جو بهم خ  یاهشده بود . حاال او با نگ

 کنار رفتن نداشت . نفسم را به  الیراهم را سد کرده بود و خ یطور وسط راهرو جلو همان

 : گفتم  پیک  یکردم و با اخمها  تیهدا نهیاز س  رونیب

 ! بکش کنار ــ

 و با همان نگاه پر حرف و غمزده دیبه شدت محکم و پر تشر بود . آهسته به پهلو چرخ لحنم

 : گفت  یو به آرام ستادیبه چشمام فرو کرده بود ، کنار رفت و ا میمستق که

بودم  ریحال به شدت ازش دلگ نیبودم ، دلتنگش بودم و در ع قرارشیبرو... صداش به قلبم خش انداخت . ب ــ
و با  ستادمیقدم رفته را برگشتم و درست روبه روش ا کیبهش کردم و نتوانستم ساکت بمانم . ی. نگاه سگ دار

 : گفتم  هیو کنا شین

حالم بهم  نمتیب یم یهمچنان گم و گور بمون ! چون وقت یماه گم و گور شده بود کی نیا  یهمونطور که ط ــ
 ! خوره یم

 یبا قلبم داشت ، چون آن را به سوزش انداخت . صورتش از درد میتباط مستقچشماش شکست که ار  یتو یزیچ
غرور صدها فرسنگ با   ینگاه رام و ب نیعوض شده بود . ا  یرعلیو همچنان ساکت نگام کرد .ام دیچیبهم پ میعظ



 

 
405 

 ستنیشدم . تاب و توان ماندن و نگر رپر شتاب دو ییبود . ازش نگاه گرفتم و با قدم ها رشیسابق توف یرعلیام
 . را نداشتم یبه آن چشمان باران

 : پر سخاوت نگام کرد و گفت یبا لبخند ستادم؛یاراده ا  یبرخورد کردم . ب یراه به مان انیم

 . بودمتون دهیوقت بود ند یلیسالم نورا خانم حالتون چطوره ؟ خ ــ

 : بد شدم و گفتم اریاخت  یب

 نیدر ا ینقش چیه ی. مان دیشد و لبخند به لباش خشک رهی! نگاش ت قتونیشف قیرف ییبعد هنرنما از  قیبله دق ــ
 ماجرا نداشت اما من بهش

 :زدم و افزودم یپوزخند دمی.سکوتش را که د یرعلیتاختم ، آن هم فقط به جرم رفاقتش با ام یم

تا  ستادمیى عذابه ! نا هیفقط ما نجایورش امدت بوده ، حض نیکه تو ا  ییبهش از قول من بگو بره همون جا ــ
 یرحم یخشکاند ، ازش رد شدم و به کالسم رفتم . ب یتنم را م یکه داشت تمام سلولها  یتیبشنوم با عصبان یجواب

 . اش  شرفتهیپ یلی، از نوع خ محاال آن را هم داشت یرعلیهرگز در مرامم نبود، که به لطف ام

باز  یمتعجب و دهان یپرت کردم . فاطمه و ارغوان با چشمان زیم یرا رو فمینشستم و ک یصندل یتوپ و تشر رو با
نورا !  ایصورتم نگه داشتم ؛به خودت ب یرو یلحظات یو دستهام را برا دمیکش  یبودند . پوف بلند رهیبه حرکاتم خ

 ! زهیانقدر بهم ات بر  دینبا یرعلیام  دنیخودتو کنترل کن ! د

 : دیو پرس اوردیارغوان طاقت ن

 : ؟ و فاطمه اضافه کرد یهست یچرا انقدر عصبان ــ

کرد   یچشماش . خنده ا یزل زدم تو ی؟ دستهام را به شدت از صورتم کنار زدم و با طلبکار یدیرو د ارویباز اون  ــ
 : رو به ارغوان گفت دهیباال پر ییو با ابرو

 ! باز سگ شده نیصاف زدم تو دل هدف که ا ــ

 : گذاشت صداش را آزاد کند . با حرص گفتم  یمن نم یخنده اش گرفت اما حالت برزخ ارغوان

 خوش بحالته االن ؟ یلیخ ــ

 : تکان داد نییرا رو به پا سرش

خشم  یکرد . وقت  یگذاشت ، اما فاطمه فرق م  یبودم آرام بود و سر به سرم نم یعصبان  ی! ارغوان وقت یلیخ ــ
 : کرد  یزد و مرا درمانده م یرک و راست حرفش را بهم م شتریشد ب یبهم غالب م

 ! شم فاطمه یم وونهیدارم از دستت د گهیخدا د یوا ــ

چه خبر شده ؟ شگفت زده  نمیبنال بب ومدهیکنم ؟حاال تا استاد ن  یچرا ، چون زحمت حرف زدن رو برات کم م ــ
 : ر دادو بهش اخطا دیخودش را جلو کش ینگاش کردم . ارغوان کم
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 : اش خط انداخت  یشانیپ یرو یاعصاب نداره ! اخم  ینیب یدختر، نم گهیبس کن د ــ

شه ! زود اون دهن وامونده  یم ادیبسشه ، روش داره ز گهید میبه ال الش گذاشت یل یل ینداره ! هر چ خودیب ــ
دلم اعتراف کردم که  یبار تو نیصدم یزدم و برا هیتک یبه صندل یچارگیب تیچه خبره ! در نها نمیرو باز کن بب

 چوقتیه

 : قفل کردم و گفتم نهیس یشدم . دست هام را رو یفاطمه نم زیزبان تند و ت فیحر

 : دیپرس یراهرو و اعصابم خراب شد . فاطمه با همان حالت قبل یتو دمشی! د یکه ندون  ستین یخبر ــ

 وسط ترم باز برگشته ؟ یکه رفته بود اهواز، چطور  نیفهمم ا یمن نم ــ

 : گفت  قیعم  یداد و با پوزخند هیتک یدوباره به صندل ارغوان

 : گفت  ی. فاطمه با لحن آرام تر رونیگردن کلفت داشته ! نفسم را با صدا فوت کردم ب  یپارت هیحتما  ـــ

 ؟ یفراموشش کن یهنوز نتونست ــ

حرف نهفته تو چشمام را خواند و بعد  رشینظ یب یسیبه سوش برگشت . خودش با همان شم پل اریاخت  یب نگام
 : گفت

 ؟ شیببخش یتون یم ــ

 : گفتم  یآنروز نحس به خاطرم آمد و با آه جانسوز  باز

دلسوزانه  یببخشمش ؟ ارغوان دستم را گرفت و با لحن یتونم فاطمه . پدر دلم رو در آورده! چه جور ینه نم ــ
 : گفت

 ای ؛یرو با دلت معلوم کن فتیتکل دیحال و روزته . با نیاش هم  ینینورا ؟ هر بار بب یکن  کاریچ یخوا یپس م ــ
؟ انقدر غم داره  یبه صورتش نگاه کرد چی؛ ه مونهیاز کاراش پش  یلیکنم خ  یببخشش . فکر م ایفراموشش کن 

 . الغر شده  هم یلیشه رو دلش . خ یغصه هوار م  ایدن هی نتشیب یم یکه آدم وقت

 یبودم و باز نم دهیها را د نیپرد . همه ى ا یم نییباال پا نهیدانست دلم چطور در س یگفت و نم  یم ارغوان
را گرفته بود تا باهام حرف  میزد، بلکم جلو یموج م یرعلینگاه امروز ام یتو یمانیتوانستم از گناهش بگذرم . پش

ارغوان   ضیعرا  ی، در پ دیه که سکوتم را د. فاطم مشد رهیبرد خ تیو ساکت به تخته ى وا دمیبزند . باز آه کش
 : افزود

از   یتون ی! نم یفیبالتکل نیبا ا یبر یم نیخودتو از ب یکن . دار  یکیو حرف دل و زبونت رو  ریبگ میزود تصم ــ
 مارستانیب هیتو  نیر ی؛ فردا پس فردا م نیکن  یم لیتحص نیدانشکده دار هی. تو  یسر باز بزن ارویاون   دنید

. هیشگیدر موردش هم دنیو شن دنی، پس د نیکن  ارک  نییخوا یشهر م هیو تو  نیش یواسه خدمت . هر دو دکتر م
 . یریبگ تیواسه زندگ یمیتصم هی دیتو با
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ام بود و نه   ییدر حد و توانا یرعلیکرد . نه فراموش کردن ام  یبه شدت درست بود و داغ دلم را تازه م حرفاش
 : هام را با دست فشار دادم قهیشد . سرم درد گرفت و شق یم دنشیبه بخش یدل شکسته و زخم خورده ام راض

که انقدر وجودم پر از خشم و   ی؛ نه حداقل تا وقت رمیتونم بگ ینم یمیتصم چیفعال ه یدونم بچه ها ول یم ــ
 . زمیبه سرم بر یخاک هیزمان که بگذره آروم بشم بتونم  دی. شا یِ ناراحت

روزها مرا از  نیکه ا  یزیدرس . تنها دست آو یبرقرار شد و هوش و حواسم رفت پ نمانیورود استاد سکوت ب با
 . کرد  یفارغ م یرعلیفکر کردن به ام

 نشیداده بود به ماش هیاش تک  یشگیبا لبخند هم ای. ارش میدانشکده رفت رونیکالسها با بچه ها به ب  انیاز پا  بعد
 : و منتظرمان بود. فاطمه از همان جا رو بهمان گفت

.  دیبرداشت و صورتم را بوس زیمن خداحافظ . ارغوان باهاش دست داد و فاطمه خ د،یخب آژانس شما رس ــ
 : گوشم آهسته گفت  ریمکث کرد و ز یکم

 یکرد  دایپ یمناسب تر سیک  دیى سوم هم هست ! دور و برت رو نگاه کن شا نهیگز  هی ــ

 ! یبرد ادیرو از  یرعلیباهاش ام و

 پر معنا ی. با لبخنددی. فاطمه کنار کش ختیفرو ر نهیدو پهلوش در س یحرفها ریتحت تاث قلبم

روانه شد و دلم  ایکرد . نگام به سمت ارش  ایارش  یبه سو یرفتن اشاره ى محسوس نیدست تکان داد و ح برامان
 دهیرا فهم ایاحساس ارش  ی. فاطمه باز درست حدس زده بود و با زرنگدیتپ شتریب

 میدیکرد. کنارش که رس  تیهدا ایدستم را گرفت و مرا به سمت ارش یمعمول یلی. به ارغوان نگاه کردم که خ بود
 : ادبهمان سالم د  ییبا خشرو ایکرده بود. ارش  ری، ذهنم مشوش بود . فاطمه با حرفهاش ذهنم را به شدت درگ

 . وقته منتظرتونم یلیدخترا، خ نیکرد  ریچقدر د ــ

 : کرد  زانیو خودش را از بازوهاش آو دیبهش خند ارغوان

 . یینجایا  یگفت  یم یزد ی. خب زنگ م میزد یتو راهرو گپ م میداشت ــ

 : من افزودم و

. ارغوان با  میخانم بود نیاز بچه ها رو گرفته بود به حرف و ما هم ول معطل ا  یکیخودشه !  ریهمش تقص ــ
 : رفت و درش را گشود و گفت نیماش ی. به سو دیخند اینگام کرد و ارش رُییَتغَ 

حرف سوار شدم . ارغوان  یامروز . من ب  میعالمه کار دار  هیکارمندم رو برسونم شرکت، .   دیمن با نیزود سوار ش ــ
 : کرد گفت  یکه به سمت در جلو حرکت م  یحالدر 

 : اعتنا به درون پر آشوبم گفتم  یدنبالمون ؟ ب یای یحاال به خاطر کارمندت م گهیبله د ــ
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را به  نیکه ماش  اینشست و در را بست . ارش یصندل ینثارم کرد و رو ی! چشم غره ا یکرد  یباز که بهم حسود ــ
 یجفت چشم خاکستر کی مینگاه مستق انیلحظه، در م کیشد و در  دهیکش  ابانیخاراده به   یحرکت در آورد نگام ب

 ستادهیا  نشیکنار ماش  یرعلیو دلهره وجودم را پر کرد. ام ختیر نییکرد . دلم پا  ریگ

 از  نکهیکرد . با سماجت نگاش کردم تا ا  یمحزون و پر تمنا رفتنم را نظاره م یو با نگاه بود

و با پا  دمیکش  یم شینگام محو شد .اندر احواالت دلم بدجور سرگردان بودم . به قول معروف با دست پ ررسیت
وحشتناک نجات  یسرگشتگ نیشد تا از ا یم یکیحرف دل و زبانم  دیگفت ، با  یزدم . فاطمه راست م یپس م

 . افتمی یم

***** 

 یدست و پا کنم و باز با همان بافت نخود ییودم پالتوخ یبود . هنوز نتوانسته بودم برا یسرد زییهم پا امسال
 یرا که در قفل چرخاندم، در قلبم را محکم بستم و لبام را با لبخند نقاش دی. کل یداشتم مثال زدن یرنگ انس و الفت

 دمیله دوآن لبخند را از لبام پر داد و با عج  یممتد مامان گل یسرفه ها یکردم و پام را گذاشتم داخل خانه؛ اما صدا
 یکرد تا اسپر  یداشت تمام تالشش را م مایکرد و ن  یامان سرفه م  ینشسته بود و ب یسمت آشپزخانه . مامان گل

 . دهانش پاف کند یرا تو

را به پشت خواباندم و سرش  ی.مامان گل دمیرا از دستش قاپ یکالم اسپر  یو ب مهیرا بهشان رساندم و سراس خودم
 یدهانش پاف کردم . لحظات یرا چند بار تو یعقب تر گذاشتم و اسپر  یرا کم

 بود که بغض را به گلوم یآرام تر شد . اشک از صورتش جار  دیشد یتا آن سرفه ها گذشت

 : کرد  دعوت

 قربونت برم ؟ یشد یچ ــ

ام به سمتش رفت . داد . نگ هیتک نتیسرجاش نشسته بود ، خودش را شل کرد و به کاب خیکه تا بحال س  ماین
 : گفتم  یبود . به نرم دهیبه شدت ترس مامیداداش ن

. دستهام را سفت گرفته بود و همچنان اشک دیکش  یقینفس عم یداداش جونم نترس . مامان گل ستین یزیچ ــ
 .حالت ختیر یم

 و پشتش ندیکرد . کمکش کردم بنش  یو رو م ریبود و تمام وجودم را ز بیغر  یلیخ یگل  مامان

 : ماساژ دادم را

 : ؟ سرش را تکان داد یفداتشم، بهتر شد یخوب ــ

 . بهترم مادر ــ

و بغلش  دیکش  یخودش را به سمت مامان گل مای. ن افتیگشت و آن را   مایبالفاصله به دنبال دستان ن دستش
 اش  قهیچندبار کنار شق مایزده بود . ن هیتک مایبه ن یور کی یکرد . حاال مامان گل
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 کرد . بعد از آن روز  ریصحنه اشک را باالخره از چشمام سراز نیا  دنی. ددیو بوس دییبو را

خورد، اشکام با عجله خودشان  یم یبه توق ی. تا تق میشده بود یجدا نشدن اریمن و اشک دو  گرید ییو کذا نحس
 . گرفتند  یم یشیصورتم از هم پ یرو ختنیر یرساندند و برا یرا م

 : چشمام افتاد و رنگ نگاش عوض شد . دست آزادش را به طرفم دراز کرد یتو ماین نگاه

 : و خودم را بهش رساندم . جفتشان را بغل کردم و گفتم دمیکش  یبلند نیجون ؟ ف یآبج  یکن  یم هیچرا گر ــ

 : تگف  نیدلنش ی، اشکم شده دم مشکم ! با دست چند ضربه آرام به پشتم نواخت و با لحن مایدونم ن ینم ــ

 کردن بده ؟  هیگفته گر  یدختر نرمال ! ک هی یتازه شد ــ

 : گفتم  ریاعتراض در همان حالت دلپذ  به

 تا حاال نرمال نبودم ؟ یبگ یخوا یم یعنی ــ

 : گذاشته بود گفت  ریکه خنده روش تاث  ییسرم گذاشت و با صدا یاش را رو  چانه

 زیغم انگ  یخنده اش در فضا یاش کوفتم که موجب شد صدا  نهیجان به س یب یخواهر من ! مشت ینه نبود ــ
 : گفت  یدوستداشتن یبا لحن ی. مامان گل چدیآشپزخانه بپ

 . کنه  یم یاز شاد  زیحالت دلم رو لبر نیبه ا دنتونی. د زمیعز  یبچه ها نیعاشق هم باش  نطوریهم شهیهم ــ

به  نیباز گشته بود و ا یمامان گل ی. سرفه ها میبود دهی. هر سه به شدت ترس میدر آغوش هم فرو رفت شتریب
 سخت و یدکتر درست از کار در آمده است . روزها ینیب شیبود که پ یمعن نیا

 . بود مانیرو شیدر پ ییفرسا طاقت

**** 

 : باز ازم استقبال کرد ییدر را گشودم با رو یدر خواست شمس به دفترش رفتم . وقت به

 : گفتم  یتو . در را بستم و با لبخند اینابغه ى خودم ، ب یبه به سالم به دانشجو ــ

 ؟ نیسالم استاد خوب هست ــ

 : مشتاق گفت یاش نشست و با نگاه  یصندل یرو

انداختم   نیی! شرمنده سرم را پا یزن یسر بهم نم هی؟ تا صدات نکنم  ییدای؟ چرا انقدر کم پ یخوبم ، تو چطور ــ
 : نشستم یصندل یوجلوتر رفتم . با تعارفش رو

 : گفت  ینافذ بر اندازم کرد و با ناراحت یبودم . با نگاه ریدرگ یلیاستاد خ  دیببخش ــ
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بود .  یبدنم جار یسلولها یتو ی؟ حس بد یات رو عوض کن  هیرو یخوا یباز که سگرمه هات تو همه ! نم ــ
کرد.   یاشاره م  رانگریشک داشت به همان لحظات و یبود و حاال ب دهیرا به چشم د میروز زندگ نیشمس بدتر

 : دوستانه گفت اریبس ینگاه بدنش کرد و بعد با لح  هیو هر دو آرنجش را تک دیجلو کش یخودش را کم

 شنهادیپ هیخانم جوان ! خاطرات تلخ و بد رو فراموش کن . برات  ریخودتو دست کم نگ ــ

 ! ارهی یم سر ذوقت یدونم حساب یدارم که م گهید یعال

 : ، گره خورد دیدرخش یاش که از محبت م  یشینگاه م یباال رفت و تو نگام

 : داد هیتک یباال انداخت و دوباره به صندل یی؟ ابرو یشنهادیچه پ ــ

 ! شرط داره ــ

 : دمیلحنش خنده ام گرفت و با لبخند پرس از

 ؟ یچه شرط ــ

 : انگشت بهم اشاره کرد و گفت  با

 ! اونوقت یبش طونیصورتت برداشته بشه و دوباره سرحال و ش یاز رو  یاون اخم دائم  ــ

 . کنم  یبه دانشکده معرف ارمیتو رو به عنوان دست دمیجد قیتحق یدم که تو یقول م منم

 : انداخته بود گفتم  هیچهره ام سا یشک رو یکه ب  یدالوصفیزا یخوشحال با

 !واقعا استاد ؟ ــ

 : بود گفتم دهیپوستم دو ریز یریکه حس دلپذ  یخاطر تماشام کرد . در حال بیرا تکان داد و با ط سرش

 . نیکن  یکنم استاد. ممنون که بازم بهم اعتماد م  یخودم رو م یسع ــ

 دانشکده یعلم  ئتیه یآرا  تیمال دانشکده ست و تو با اکثر قی. تحق ستیاعتماد من تنها ن  نیا  ــ

شاگرد اول  ینباشه سه ترم متوال ی. هر چری! گفتم که خودت رو دست کم نگ یمن انتخاب شد یاریدست یبرا
دلم آب شد و تمام  یهاش قند تو فی. دروغ چرا، از تعر یقیکار ال  نیا  یکنه که چقدر برا  یاثبات م  نیو ا یشد

و  دیمف اریبه هدفم بس دنیرس یبرا وبود  یبرام افتخار بزرگ نیدعوت شد. ا یلذت بخش یتن و بدنم به سست
 : موثر بود

کنم و   یشما م تیجلب رضا یباشم . من همه ى تالشم رو برا قیال  دوارمیبگم استاد؛ فقط ام یدونم چ ینم ــ
بخش لباش شد . بعد از هماهنگ کردن  نیجذاب آذ یره . چشماش برق زد و لبخند ینم ادمیهرگز لطف هاتون رو 

بود .  دهیلبام چسب یبه سماجت رو نوززدم . لبخند ه رونیردم و از دفترش بک  یجلسه ازش خداحافظ یزمان ها
 واریبه د نهیبود و دست به س ستادهیدفتر ا ینشست . روبه رو یرعلینگاه ام یکه سرم باال رفت ، نگام تو  نیهم

آمد و قلبم را در   یبهش م تینها یتنش بود که ب یمشک نیرنگ با شلوار ج ینخود وریپول کیزده بود .  کهیت
. دستهاش  دیچیسفت و سختم در هم پ ی. لبخند از لبام محو شد و باز اخم ها نداختا  یبراش به تکاپو م نهیس
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 یاز قدم بردارم . پاها  یگذاشت قدم  یو پر احساسش نم میکرد. نگاه مستق  زانیآورد و دو طرف بدنش آو  نییرا پا
به  یخاص یو با دلتنگ میبود ستادهیمنوال گذشت . هر دو ا نیمبه ه یخواست ترکش کند لحظات ینافرمانم نم

 . میستینگر یهم م

 . عاقبت پاهام ریدلگ یو نگاه دهیدر هم تن ییمشتاق و نوازشگر و من با اخم ها یبا نگاه او

 از آن چشمان پر حرف برگرفتم و  یفرمان مغزم در آمد و حرکت کرد . نگام را به سخت به

. بر خالف تصورم دیلرز یو تنم از دلهره م دیپر یم نییباال و پا نهیتند از کنارش گذشتم . قلبم در س ییقدم ها با
سکوتش کار را  نیداشت با ا یرعلیکرد. ام  عتمیمشا نشیفقط با نگاه سنگ یکالم  چیه یو ب امدیدنبالم ن یرعلیام

بود که جانم را به لبم  نیشت . اگر هدفش او با نگاهش قصد جانم را دا ستادیا  یکرد. فقط م  یبرام دشوارتر م
 . دیرس یبرساند، داشت به هدفش م

****** 

 دیرس ایآوردم و نگام به صورت خندان ارش  رونیپرونده ب یپرونده بود که در به صدا در آمد . سرم را از ال یتو سرم
 : . خودش را بهم رساند و گفت

ره ؟ کالفه دستم را پشت سرم بردم و گردنم را  یم شیاوضاع چطور پ  ؛یکارمند سختکوش و ساع  یخسته نباش ــ
 : گفتم  ییماساژ دادم و با ترشرو

 ! سییکنه ر  یو نابودم م ستیپرونده داره ن نیا  ــ

 : و گفت دیدستام کش ریداد و پرونده را از ز هیتک زمیبه م یور کیشد . شتریاش ب  خنده

متواضع بود،  ای! لحن پر عطوفتش غم به دلم نشاند . ارشری، زبونت رو گاز بگدختر یو نابود بش ستیخدا نکنه ن ــ
کرده   هیکه ناخداگاه بهش تک  دمید یم میبود و من در کمال ناباور ستادهیپشتم ا شهیمهربان و حواس جمع . هم

 نییرم را پاکرد . س  یحتما لطمه وارد م ایارش  تها به احساسا نیالزم شده بود و ا  میزندگ یام . وجودش تو
 : دیپرس یزی؛ با ت دییپا یمرا هم م یچشم ری. همان طور که نگاش به پرونده بود ز دمیانداختم و آه کش

 : دادم و دستام را مشت کردم و گفتم توری؟ نگام را به مان یکش  یحاال چرا آه م ــ

 ! ینطوریهم ــ

 . داد حیگذاشت و چند جاش را برام مشخص کرد و مشکلش را توض  میرو یرا جلو پرونده

 : گفتم  یبا خرسند یدست به کار شدم و احساساتم را به ته قلبم هل دادم و بهد از لحظات زود

 یشک از قلبش نشات م یکه ب  یو با لبخند ستادیکالفه ام کرده بود . صاف ا  گهی، د ایدستت درد نکنه ارش یوا ــ
 : دازم کردگرفت، بران

! چشمهامان بهم دوخته  یبا ارغوان ندار یکمک من حساب کن نورا ! تو برام فرق  یرو شهیقابلت رو نداشت . هم ــ
درد آلود  یزد . لبخند یدل من حرف م تیرضا یگفت اما زبانش داشت برا  یم یگرید زیشد . احساس ته نگاش چ

 : زدم و گفتم
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 : گفت  یجد ی. درد کالمم را گرفت و با لحن و نگاه یستین نکاریمجبور به ا ــ

برده  یراحت به مکنونات دلم پ یلی! خ یبخشمت اگه تو هم به قولت عمل نکن یمن به قولم عمل کردم نورا! نم ــ
 ستنیگر  یو سرم را تکان دادم . دلم هوا دمیکش  یکرد ، که ناغافل ول نکنم و نروم . پوف  یم دیبود و داشت تهد

 :اضافه کرد  ی. با لحن محکمداشت 

؛ پس کاسه ى داغ تر از آش نشو و  ستیدلم ن یتو یناراحت چیطور بودن در کنارت دلخوشم و ه نیمن به هم ــ
نگفتم و او بعد از  یزیو محکم بود . چ یباال رفت . نگاش جد اریاخت  ی. نگام ب میبر شیمنوال پ نیبذار به هم

 . و قلبم براش به درد آمد دیتراو رونیچشمان ب زاتاق را ترک کرد. اشک ا  گرید یکالم  یپاشنه چرخاند و ب یلحظات

 از عرض  اطی. چترم را باز کردم و با احت دیبار یم یشدم . باران نم نم ادهیاتوبوس پ  از

بود  ستادهیبا فاصله ارغوان ا یتازه کنم . سرم باال گرفتم ،کم یتا نفس ستادمیا  یعبور کردم . کنار در ورود  ابانیخ
سر جفتشان گرفته بود و  یرا باال یبزرگ اهیچتر س یزده بهشان زل زدم . مان رتیبود . ح یو مشغول صحبت با مان

زد . ارغوان  ی. صورتش گرفته بود و کالفه به موهاش چنگ م دبو ستادهیاز ارغوان ا  کینزد اریفاصله ى بس کیدر 
 سر دیرس ی. به نظر م دیدزد یم یکرد و نگاش را از مان  یم یبا انگشتان دستش باز یفیبا حالت بالتکل

نگاهشان کردم . ارغوان  یشتریو با دقت ب دمیدر حال بحث و گفتگو هستند . خودم را کنار کش یحساس موضوع
 اطیگفت و بعد به سرعت ازش جدا شد و داخل ح  یبه مان یزیچ تیدستانش را در هوا تکان داد و با عصبان

 یدیو با نا ام ستادیا  یلحظات یبرا ی. مانستمینگر یصحنه م نیبودم و به ا ستادهیدانشکده رفت . هاج و واج ا
انداخت و راه رفته   نییسرش را پا یموهاش فرو برد و با دلزدگ یبه رفتن او نگاه کرد و بعد انگشتاش را ال یخاص

توانست داشته  یم یرفتارها چه معن نیم زد .ازده سرجام خشک رتیگرفت. متعجب و ح  شیى ارغوان را در پ
سپرده بودم. با  یرا به دست فراموش انمیغرق شده بودم که همه ى اطراف  اساتمخودم و احس یباشد؟ انقدر تو

 یآنها م  نیچه ب دمیفهم یم دیآوردم . با  یامروز سر از کار و احواالت ارغوان در م  نیهم دیعجله به راه افتادم . با
 رفتارها نیگفت تمام ا  ی. نا خداگاهم م دیچیدلم پ یتو یبدگذرد .حس 

خودم دارد . وارد کالس شدم وچشم گرداندم . ارغوان کنار فاطمه نشسته  صیبا شخص شخ میى مستق رابطه
 : که ول کنم نبود رفتم طرفشان  یزد . با استرس یبود و داشت باهاش حرف م

 . سالم بچه ها ــ

 یصندل ینشستم ؛ طبق قانون نانوشته ا نشانیدوستانه جوابم را دادند . ب یبلند شد و هر دو با تبسم سرهاشان
 : گذاشتم و گفتم  زیم یام را رو  یمشک فیمال من بود . ک شهیهم انشانیم

 : گفت  ی؟ فاطمه با لودگ نیخوب ــ

 ! میترم شروع شده ، من که عال انیشه ! امتهانات م ینم نیبهتر از ا ــ

 : و گفتم دمیلحنش خند به

 : و گفت دی، باز که غمت گرفته ! ارغوان خودش را جلو کش هیچ ــ
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و با دقت  دی؟ سرم به جانبش چرخ ینال یچرا م گهی، د یخانم حاضر وناظر نیا  یتیتقو یتو که تمام کالسها ــ
 ته یبیاما غم عج  دیخند یلباش م نکهینگاش کردم . با ا

 یغم مدتها بود که هم خانه ى چشما  نیکردم ا  یکرد . خوب که فکر م  یم شیخانه کرده بود که دلم را ر چشماش
 :بودم . فاطمه به حرف آمد دهیبود، اما مِن خر نفهم باشیز

کشوند؟ خنده به لبامان دعوت   راههیحرفام شما رو به ب یو خوشحالم ! کجا ی؟ گفتم که راض دمیاالن من کجا نال  ــ
 : دیو سرم به جانبش چرخشد 

پس ؟ و ارغوان افاضه ى فضل نمود و در  میخور یم یبه درد چ میشما رو نشناس یسال و اند کیاگه که بعد   ــ
 : ادامه گفت

! لحن به شدت لوده اش ما را به  ستمیبلد ن یچیخدا چرا باز امتهانا اومده ؟ من ه یا  نکهیا  یعنیلحن  نیا  ــ
 : کف دستش را به کف دست ارغوان زد و گفتخنده انداخت و فاطمه  

بهم  یاظهار نظر  چیشد اما آمدن استاد اجازه ى ه شتریاش خنده ام ب  ی، مرحبا ! از پررو یداشت کیانصافا ال  ــ
 ، خونم را کم کم به دیکش  یم یدر پ یکه پ  ییخودش بود و با آه ها ینداد . در تمام طول کالس ارغوان تو

 : و گفتم ستدیومجبورش کردم که با دمیرفتن استاد دستش را کش رونیآورد. به محض ب  جوش

 : زده از جاش کنده شد و گفت رتی. ح میپاشو بر ــ

 !؟ هویچت شد  ــ

 : اعتنا رو به فاطمه گفتم  یو ب دمیرا دنبال خودم کش او

 ! کنم  هیتصف دیه باخانم دارم ک نیبا ا یحساب هی. من  میجا بمون تا برگرد نیهم ــ

 : اش کرد گفت  مهیکه ضم  یداد و انگشت شصتش را نشانم داد و با چشمک هیتک یخاطر به صندل بیبا ط فاطمه

 ! قیرف یموفق باش ــ

 : با اعتراض گفت ارغوان

 یخلوت بردم . وقت یتوجه او را دنبالم کشاندم و به گوشه ا ی! ب یچه مرگتونه شما دو تا ؟ نورا دستمو کند ــ
 مچ یدستش را ول کردم عصب

 : را ماساژ داد دستش

 : طلبکار گفتم یده ، چه خبر شده باز ؟ با اخم و لحن یم یچه معن نکاراینورا ؟ ا یشد وونهید ــ

 بود که پشت یجگر سوز چ ی؟ اون آه ها یچ یعنیرفتارات  نیتو بهم بگو چه خبر شده ؟ ا ــ

 ُمردم ، یمدت که داشتم به درد خودم م نی؟ بهم بگو ا یدیکش  یسر کالس م هم

 : رو از دست دادم ؟ ارغوان نگاش متعجب به نگام گره خورد یچ
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 !؟ یزن یحرف م یدار یاز چ  ــ

 : پرده گفتم یچشماش زل زدم و ب یتو صاف

ازم فاصله   یو دستپاچه شد ؛ قدم ختیتو ى نگاش فرو ر یزیدم در دانشکده ! چ یاز مالقات امروزت با مان  ــ
 : گرفت

 . میحرف زد کمیو  میدیرو د گری! همد یچه مالقات ــ

 به تیکه در نها  یی؟ اونم حرفا یزن یچتر حرف م هی ریز یتا به حال تو با مان یاز ک  ــ

 خبرم ؟ یکه من ب  نیشد کیانقدر بهم نزد  یتو و مان یشه ! از ک یتموم م قهرت

 : دیپرس یخورد و با سادگ کهی به شدت ارغوان

 ؟ یدیتو ما رو د ــ

مدت  نیسانسور! مِن احمق ا یارغوان ؛ ب  یماجرا رو بگ ازیتا پ ریخوام برام قشنگ س یو حاال م دمتونیبله د ــ
 و ته نگات غم داره ؟ یکه آروم شد  هیشده؟ چرا مدت یبرف و ازتو غافل شدم . بهم بگو چ ریسرم رو کرده بودم ز

در خودش پنهان  یخاص ی. نگاش آشوب داشت .صداش ناراحتواریداد به د هیو پشتش را تک دیباز آه کش ارغوان
 : کرده بود

. نشد بهت بگم ؛  یداشت یرعلی، بعد از اون همه ماجرا که با ام یکالفه و سردرگم بود  یلیخب راستش تو خ ــ
و  ریاومد که وادار به سکوتم کرد. دلم مثل س  شیپ زیچ هیخواستم اما همش  ینبود که نخواستم ، واقعا م نیا

 : گفتم  یقراریشدم و به بازوش چنگ زدم و با ب کتری.بهش نزد دیسرکه جوش

 : ؟ سرش را باال آورد و نگاش را با نگام مماس کرد یرو بهم نگفت یارغوان ، چ  یچ ــ

 یکشه و هر از چند گاه  یش کردم، اما اون دست نم! چند وقته که بهم ابراز عالقه کرده و من رد یدر مورد مان ــ
 یخرمان کی. مانند طعم  دیچیتو دهانم پ یو طعم گس ختیفرو ر نهیکنه . دلم در س  یرو مطرح م شنهادشیباز پ

 نارس به همان

 : رمق گفتم ی، دهنم کفت شد و ب یو به همان چسبناک یگس

 بهت عالقه داره ؟ یمان ــ

 : دمیفوت وقت پرس یرا ب یرا فرود آورد ومن سوال بعد سرش

 ؟ یاز ک  قیچند وقته ؟ دق ــ

به وجود اومد . همون موقع ها که  یرعلیو تو ام نیکه ب  یبخوام بگم از قبل ماه رمضون ، بعد از جنجال قیدق ــ
 . سوزوند یبود و با زبونش تو رو م شیپارچه آت هی یرعلیام

 : ؟ باز سر تکان داد یِست داره و تو هم بهش جواب رد دادبهت گفت دو یمان ــ
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 ؟ یچرا جواب رد داد ــ

 : خودش را جابه جا کرد و دستاش را به پشت سرش برد و گفت یرنگ غم گرفت .کم نگاش

 . حرفا نبود نیا  یبرا یاون موقع واقعا وقت مناسب  ــ

 ارغوان ؟  ینگفت یچیچرا بهم ه ــ

لحظه  هیهم که  یرعلی. مامانت عمل داشت .امیعالمه مشکل داشت  کیتو خودت  یخواستم بگم نورا ، ول یم ــ
 . ذاشت یآرومت نم

 : صورتش گرداندم و گفتم یتو یرا با موشکاف نگام

صورتش ، حرکات کالفه و دستپاچه  ی؟ افسوس تو ینداشت یبهش عالقه ا ای ،یبه خاطر من بهش جواب رد داد ــ
 بیغر  یو بازوش را رها کردم وحس دمیکش  ی، مرا به پاسخ سوالم رساند . آه زشی، نگاه محزون و غم انگاش 

 : ادامه دادم

 مگه نه ؟ یتو دوسش دار ــ

 واریمن سست شد . به د یتراوش کرد و دست و پاها رونیقطره اشک از گوشه ى چشمان خوش حالتش به ب کی
 : چنگ زدم و دوباره گفتم

 رهیچشماش حاال ت یبست و بعد باز کرد . سبز یلحظه ا ی؟ پلک هاش را برا یخاطر من بهش جواب رد دادبه  ــ
 بغض آلودش یبود . صدا

 : شد بلند

 تونم با یتونه ازش بگذره . منم نم یوجه نم چی، اون به ه هیدوست مان نیبهتر یرعلیام  ــ

شه بهش جواب مثبت بدم . خواه ناخواه اونا دو تا  یرد و بدل م میشما دو تا دا نیکه ب  یا  شهیاره و ت  نیا
رو ازت  نیتونم ا یهم حضور داره . من نم یرعلیهمه مراسماتمون ام یبا همن و ما دو تا هم با هم ، تو شهیهم

اف ارغوان درد دلم را افزود .ص  ی. حرفها بدمزجرت  شتریتونم ب ی. نم یبخوام که بخاطر من وجودش رو تحمل کن
 : گفتم  یآمد و به تند  دیصورتم پد یتو ی، اخم ستادمیا

 ؟ یکن  یو عشقت رو به خاطر من فدا م ندهیآ  یدار یعنی ــ

 : پر شور گفت یدو دستم را گرفت و با نگاه هر

شه  یهم باالخره خسته م یندارم . مان هیقض نیبا ا یمشکل چیدوستت دارم نورا ، من ه نایاز ا  شتریب یلیمن خ ــ
 . ره یو م

 ! اونم انصافا پسر خوب دهیلرز یمان یارغوان ! دلت برا  ستیخواسته ى دلت ن نیا  یول ــ

 هم کرده ؟ ی. ازت خواستگار یکه از دستش بد  فهیح ه،یمودب و
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 : گرفتم که آخش را در آورد . با حرص گفتم  یمحکم شگونیرا جنباند و من ناخداگاه از بازوش ن سرش

 ! ینکن یهمه پنهون کار نیا  یتا تو باشحقته !  ـــ

 : را ماساژ داد و مظلومانه گفت بازوش

آن دلم براش آتش گرفت . حق داشت ، نداشت ؟   کی.  یبود ریدمغ و دلگ یلینورا ، تو خ ومدین شیپ ــفرصتش
 توجه شده یمقصر خودم بودم که به او ب

 : هوا بغلش کردم و گفتم یبرام مهم بود .ب میفقط خودم و ناراحت یطوالن یمدت یو برا بودم

 یمنه، ببخش که ازت غافل شدم دوستم . مرا به خود فشرد و سکوت کرد . بعد از لحظات ریتقص یگ  یراست م ــ
 آغوشم نکه اش داشتم ،  یکه خوب تو

 : گفتم  یمحکم و دستور یجدا شدم و با لحن ازش

 ! نیدر کنار هم باش دیبا نیدوست دار گرویهمد ی! وقت ید یجواب مثبت م یامروز به مان  نیهم ــ

 : و گفت دیکنار کش  یناباورخودش را کم ینگاه با

 ؟ یزن یحرف م یجد یدار ــ

 !به شما دو تا نداره یربط چیه یرعلی! نگران منم نباش ، رابطه ى من و ام یجد یِ آره جد  ــ

 یوموهام را تو دمی! خند یبا من قطع رابطه کن یداشته باش الیخ نکهی، مگه ا شینیبب دیاونوقت دائم با  یول ــ
 : مقنعه فرستادم و گفتم

 ! افته  یاتفاق نم  نی؟ هرگز ا یشد وونهید ــ

 هم هست ؟ یرعلیام  نکهیبا علم بر ا ،یکن  یمراسمم شرکت م یتو یعنی ــ

 : اما گفتم  نداشتم هیقض نیبه ا یبود و احساس خوب ختهیفرو ر نهیدلم در س نکهیا  با

 یی. مهم فقط برام تو ستی! اون قوم داماده و من قوم عروس و اصال حضورش برام مهم ن امی یمعلومه که م ــ
 . یو خوشحال باش یکه راض

عالمه   کیو  یوعشق، دوست یو تعجب ، خوشحال یچشمان و صورتش شناور شد . ناباور یتو یمختلف ییها حس
 : میگوشش بگو  ریمرا وا داشت دوباره بغلش کنم و آهسته ز گرکهیحس خوب د

 ! هر دومون خوشبخت شو خواهر خوبم یارغوان . جا  یخوام خوشبخت بش یم ــ

 : محکم به خودش فشرد مرا

از   ی. او را به آرام یکن  یم دایخودت رو پ یدونم که تو هم خوشبخت یشم . م یخودم خوشبخت م یمن جا ــ
 : کننده گفتم  قیتشو یو به عقب هلش دادم و با لحن خودم جدا کردم
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 . منتظرت بمونه نیاز ا  شتریبگو، نذار ب یزود باش برو به مان اال،یِد  ــ

 :سرگردان به اطراف نظر دوخت و بعد گفت ارغوان

 واقعا برم ؟ یعنی ــ

 : گلوم گفتم  ینهفته تو یفرود آوردم و با بغض سر

عاشق شده بود   ارغارمی.  دیصد در صد ! برو خوشحالش کن . چند قدم به عقب برداشت و بعد چشماش درخش ــ
 نیحس را ، ا نی. ا

دادم . چند قدم پرشتاب برداشت که از پشت  یشناختم و داشتم او را به سمت عشقش سوق م یرا م یقراریب
 : سرش داد زدم

 ! یاله  یمبارکه دوستم خوشبخت بش ــ

 . جا نبود یارغوان ب  یکوفت . نگران  یم نهیس یها وارهیبهم لبخند زد . دلم به د یو با مهربان دیچرخ

مرا  شتریگرفتم، از آن طرف روزگار ب  یفاصله م یرعلیاز ام  شتریبرد . هر چقدر ب یداشت مرا به کجاها م سرنوشت
 . را بدرقه کردم نمیت نازنپر محبت دوس یکشاند . خودم را خدا سپردم و با نگاه  یم شیبه سو

***** 

 شیپنج شنبه ى همان هفته به خواستگار ی، خبر داد که مان دیدرخش یکه م  یروز بعد ارغوان با چشمان چند
 یو با همه ى حس دوستداشتنم در آغوشم فشردمش . فاطمه سر شوخ میخواهد رفت . با ذوق براش دست زد

 : را باز کرد

 که سرش همش تو کار خودش بود، زود پسر مردم رو خام  نیخدا ا یسر و صدا ! ا یچه ب ــ

 دایخواستگار خوب و پولدار پ هی هیهم با اون همه حاش یکی نیره دنبال بخت و اقبالش ! ا یکرد و داره م  خودش
 : بشاش نگاش کرد و من با اخم گفتم یکاله مونده ! ارغوان با صورت  یب چارهیکرده ! فقط سر من ب

کرد با   یکه چادرش را مرتب م  ی؟ ابروش را باال پراند و در حال یاری یکدوم خواستگار خانم ، چرا برام حرف در م  ــ
 : گفت  انهیموذ یلحن

 ! خانم یخبر یهنوز بهت نگفتم ؟ ب ــ

 : دمیشدم و پرس کنجکاو

 ! نمیبب رونیب زیبر ــ

 : خنده گفت با

 و پیداره! چه ت ییایپسره چه برو ب یدون یکرده نورا! نم  دایخواستگار توپ پ هیمامانم برات  ــ

 : ! لحن پر آب و تابش به خنده مان انداخت . ارغوان گفت ی! چه پول و پله ا یا  افهیق
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 رجال مملکت ؟ نیهست حاال ا یک  ــ

 : و فاطمه با آه و افسوس گفت دمیخند شتریب من

کنه ؛   دایشوهر خوب برات پ هیکه حتما   نهیهم و غمش ا دهیکه مامانم تو رو د  یدورمونه . از روز یالیاز فام  ــ
 یسر خونمون تا در موردش باهات حرف بزنه . رو هی یای. به من گفته که بهت بگم ب دهیباالخره هم به هدفش رس

و آمد کنارم  دیکش  . سرش را تکان داد و باز آه نکنهجانم ! دست مامانت درد  یسرد نشستم و گفتم : ــ ا مکتین
 : نشست . با خنده لپش را آرام فشردم و گفتم

ده؟ مثل اسپند  یتوپ داره ، چرا سه تا دخترش رو شوهر نم یمامانت که انقدر تو دست و بالش خواستگارا ــ
 : آتش به جلز و ولز افتاد و تند گفت  یرو

 ! گن  یم یه زشته ، مردم چندار  تیبدم ، خوب شنهادیتونم دختر خودم رو پ یگه من نم  یم ــ

 ! مونن یمثل دسته گلش رو دستش م یکنه که دخترا  ینم فکر

 من و ارغوان را فراهم کرد . ارغوان حیموجبات تفر یخورد ، حساب یکه م  یو جوش حرص

 : بست گفت یباز پالتواش را م یکه دکمه   یبود ، کنارمان نشست و در حال ستادهیا  که

 ! شما نیکش  یم ی! چ رهیدل سوخته ات بم یخواهر برا یاله  ــ

 . رونیکرد ب  یداد و نفسش را فوت م یحرکت م نیسرش را به طرف یشینما یبا حالت فاطمه

 شاد و سرحال نبودم . دستم را دور گردنش نطوریشدت خنده دلم درد گرفته بود . مدتها بود که ا از

 : و گفتم انداختم

. از  زمیدم عز یتموم هم هست به تو حواله م یخواستگار مذکور ، که از قضا همه چ نیا  لیمن با کمال م ــ
 . ستیمامانت تشکر کن و بگو نورا هنوز وقت شوهر کردنش ن

 : را عقب برد و با ابرو به ارغوان اشاره کرد سرش

 : وقفه گفتم یهست ؟ با همان خنده ى ب نیاونوقت چطور وقت شوهر کردن ا  ــ

 یسالگ ی! من اما هنوز عقلم پاره سنگ برنداشته ؛ تا س لهیمخش تعط گهیاشق شده دع  نیا  ــ

 ییوقت خدا هیشوهر کردن ندارم . به مامانت بگو تمرکزش رو بذاره رو سه تا دختر کور و کچلش ، تا  الیخ هم
 ! نکرده نمونن رو دستش

 و من در حال خفه شدن بودم . فاطمه سرِخ سرخ شده بود. قشنگ دیخند یبا صدا م ارغوان

 : مضحک گفت یجنگد . با لحن یم انهیخنده ى وحش کیبود با  معلوم

 : آوردم و به زحمت گفتم  نییبه من ؟ مطمئن باشم ؟ سرم را پا ید یخواستگارت رو م یعنی ــ
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 !مطمئن باش ! مال خودت ، حالل جونت خواهر ــ

 : دیو صورتم را بوس دیرپ ناغافل

 مونیسرت گذاشتم ! بعد پش یکه چه کاله  یدون ینورا ! دمت گرم ، نم یبخت بش دیکه سف  یاله  ــ

 ؟ ینش

از دهان باز   یگرینگذاشت حرف د یمان یشوهر کردن ندارم . صدا الیشم . گفتم که خ ینم مونینترس پش ــ
 . دمی. به سرعت به عقب چرخ دیایب رونیفاطمه ب

همسانش ،  یدوقلو یرعلیکرد . به طبع ام  یزد و سالم م یبود و با متانت لبخند م ستادهیسر ارغوان ا یباال یمان
آذرماه سرخ بود .   یبود . هر دو کاپشن تنشان بود و دماغشان از شدت سرما ستادهیکنارش ا  ییدر کمال پررو

 . دلم شروع به میاز آنها نداشت  یالبته ما دخترها هم دست کم

 . لبام جمع شد یبتهوون کرد و لبخند َگل و گشادم رو یسمفون نواختن

 روم زوم کرده بود . فاطمه دستپاچه از جاش بلند شد ی، با حالت جذاب میرا ثابت و مستق نگاش

 . داد اخم کنم یبراشان تکان دادم . نگاه جستجوگر ارغوان اجازه نم یسالم کرد . من هم سر و

 یرا بهش زهر کند. فاطمه با زبر و زرنگ زیخاطره انگ یروزها نیحال و احواالت من ا یبرا یخواستم نگران ینم
 : جو را عوض کرد و گفت یشگیهم

 دنشیاز شن  یسر و صدا و سکرت بود ، ول یب یلیهر چند خ ؛یعباد  یگم آقا  یم کیتبر ــ

 ! میشد خوشحال

 : ارغوان کرد گفت  یمشتاق که به سو ینگاه میو با ن دیبه سرش کش یدست یمان

سر و صدا هم نبود منتها... سکوتش نگام را به  یب نی. راستش همچ نی، شما لطف دار یممنون خانم موسو ــ
 هم آشفته یچشماش کشاند و منظور پس حرفش را خوب گرفتم .. ته نگاه مان

 : به لب نشاندم و گفتم یو گرم قید عمسوزاند و برادرانه نگرانم بود . لبخن ی. برام دل م بود

 به شما مشکوک نیقبل تر از ا یلی. البته من از خ نیای یبهم م یلی. واقعا که خ یمبارکه آقا مان ــ

 : گفت  ی. لحن شوخم نگاش را آرام کرد و با عطوفت خاص بودم

 : در آورده بودم ؟ پلک زدم و گفتم یتابلو باز یعنی!  یجد ــ

 . نبود انیخانم خانم ها در جر نیا  یول نیهم تابلو بود یلیبله ، خ ــ

 رهیبا همان نگاه پر تمنا بهم خ یرعلیمدت ام نینگاه نوازشگرش را به ارغوان دوخت و لبخند زد . در تمام ا یمان
 مدت داشت نیآورد . سکوت ادامه دارش در ا  یبند م نهیبود و نفسم را در س
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 نطوریا  یوقت یشد ؛ ول یکردم و دلم خنک م  یبارش م چاریزد من هم چند تا ل یشد . اگر حرف م یم آزاردهنده
 نگاه نیبا ا یحرف چیه یساکت و صامت ب

 یتوانستم آنطور که دلم م یخورد و نم یبه لبام م یزد، به ناچار ُمهر خاموش یخواهش و مشتاق بهم زل م پر
 : ف آمددوباره به حر  یخواهد بهش بتازم . مان

و قراره  رهیسخت گ یلیخانم خ نیبرادر ا دمیبهرحال کار هنوز تموم نشده ، التماس دعا دارم ازتون خانم ها ! شن ــ
 ! رهیبگ یسخت نشیازم گز

 : هوا گفتم یو ب ستادمیام گرفت وباالخره ا  خنده

ست،  لهیپ لهیش یمهربون و ب یلیخ ایترسونده . ارش خودیشما رو ب یکیباشه !  ینطوری؟! نه گمون نکنم ا ایارش  ــ
پراند، که  رونیاش ب  نهیاز س  قیعم  یرا غم آلوده کرد و آه یرعلیرنگ نگاه ام میخودمان اری. لحن بس نینگران نباش

 دهیو با نگاه رنج دیکش  یو فقط آه م دیتوپ یداده بود . مثل قبل بهم نم رییاش را تغ  هیبند دلم را پاره کرد . رو
بازوم را گرفت  ریگذرا به او کرد و ارغوان لباش جمع شد . فاطمه ز  ینگاه یانداخت . مان  یبه جانم م را دیاش ترد

 را یرعلیتند رفته بودم و ام ایو فشارش داد . گو

 : و با همان لحن ادامه دادم دمیرنجانده بودم؛ اما پا پس نکش واقعا

نفس  یرعلیحکم فرما شد . ام یجلو پاتون بندازه . سکوت مرگ آور یذارم سنگ یزنم . نم یمن باهاش حرف م ــ
اش را به چشمان   یو عصب ریقدم عقب رفت و نگاه دلگ کیبه موهاش زد .  یچنگ قراریو ب دیاز حرص کش  یبلند

ن آ   ریپروا بهش چشم دوختم . نگاش پراز حرف و گله بود . قلبم تحت تاث یو ب دیبراش لرز نهیمن داد . دلم در س
 . در آمد انینگاه کالفه و پر احساس ، پر از آشوب شد و خون در رگهام به قل

و آن سکوت وحشتناک را شکست: ــ کالسمون  دی. فاطمه بازوم را کش یرعلیانتقام از ام  یروش من بود برا نیا
.  رمیبگ یرعلیام  قدم به عقب بردارم و نگام را از کیاش با عث شد   یدی! لحن تاک میبر نیایشده بچه ها ب رید

 ارغوان به

 : و گفت ستادیکنارم ا  سرعت

 . میبر دیبا گهیما د ــ

 : زد و رو به من گفت یلبخند یمان

 ! کنم  یشما حساب م یحرفا یپس من رو ــ

 : کند . لبخند به لبم هجوم برد  میهمراه قشیشف قیرف هیدر تنب دیآ  یگفت بدش نم  یثابتش م  نگاه

به شدت تب دار و  ی؛ با نگاه اوردیتاب ن گرید یعل  ریکنم . ام  یامروز کار رو تموم م  نیراحت ، هم التونیخ ــ
 . سست از کنارمان گذشت ییحرف با گام ها یصورتش را برگرداند و ب قراریب

 از آن نگاه از جا کنده شد و باهاش همراه شد . نگاه پر التهابش به دلم زهر چشاند . همراه  قلبم
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، فاطمه با  میرفت . چند قدم که دور شد یرعلیپشت سر ام یو مان میکالس به راه افتاد  یو ارغوان به سو فاطمه
 : دلسوزانه گفت یلحن

 ؟ یرو بچزون چارهیحد اون ب نیتا ا یواقعا مجبوربود ــ

 یبا خونسرد یپا بود ول یب ییاو صحه گذاشت . در دلم غوغا  یارغوان به حرفها  سکوت

 : گفتم  یظاهر

سوخت . از غرور سر به فلک  یلیناراحت شد . دلم براش خ یلینورا ؛ خ یکرد  یرو ادهیز یحتما الزم بوده ! ــ ول ــ
 . باهاش یکرد  یمدارا م کمینمونده . کاش  یچیه گهیى اون پسر ، د دهیکش

 : سرد گفتم یو با لحن افتادمیدرست بود اما من از تک و تا ن شهیمثل هم حرفهاش

 : دیمداراش رو بکنم؟ با تاسف نگام کرد و آه کش دیدارم که با ارویبا اون  یمن چه صنم ــ

 دونم ی! من که م یکارا انکارش کن  نیبا ا یخوا یو م یدار یدوست من که صنم نهیمشکل هم ــ

 یکه از چشما  ی؛ نه وقت ستین یهو ی. مراقب باش نورا ، جواب ها یسوز یاز اون م  شتریب یاالن دار  خودت
نمونه. اگه انقدر  یبراتون باق یراه برگشت چیو ه یبش مونینکن که بعدش پش یباره . کار یخودتم شور و عالقه م

کرده است .   یباز ضمیضد و نق اساتچطور با احس دیببخشش و باهاش بمون . ساکت شد و نفهم یدوسش دار
 دهانم چفت و بست

 که دل و  ی. در حال میداز به سمت کالس رهسپار شدخانمان بران یو هر سه در سکوت خورد

 . بودند زیو وجدانم در ست عقل

***** 

 کشاند . صاف نشستم و  یبه اتاقم آمد و سر صحبت را باز کرد و به مان ایهمان روز ارش عصر

 : دادم وندیرا به نگاه نگرانش پ نگام

 ؟ ینکرد قی؟ مگه در موردش تحق ایارش  یچرا انقدر نگران ــ

 ! خوب بوده زیهمه چ یکردم و به طرز وحشتناک  ــ

 : گفتم  رهیخ یام گرفت وبا نگاه  خنده

 تیشونیپر نیا  لیهم که خوب بوده ؛ دل قاتیى تحق جهیخوان ! نت یچته ؟ اون دو تا همه همو م گهیپس د ــ
 ! فهمم یرو نم

 : کالفه گفت  یموهاش برد وبا لحن یبلندش را ال به ال یجا به جا شد . پنجه ها یصندل یورو دیکش  یبلند پوف

اجازه بدم آب تو دلش   نکهی. خواهر کوچولوم تو ناز و نعمت بزرگ شده ، بدون ا یبفهم یتا بتون یستیبرادر ن ــ
 . ازش ندارم  یشناخت چیکه ه  یمرد هیترسم بسپرمش دست  یتکون بخوره . م
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 ؟ یباالخره که چ ــ

 . اش نورا ؛ هنوز فرصت داشتهنوز زوده بر  ــ

بره دنبال سرنوشت  یبذار دی! بزرگ شده ، با ایشما آقا ارش یخواهر کوچولو نی؛ عاشق شده ا دهیدلش ُسر گهید ــ
 یباش . مان شیو بخت و اقبال خودش . تو هم از دور هواش رو داشته باشه ، پشتش باش و شاهد خوشبخت

 چیشناسمش ه یمدت که م نی، تو ا هیپسر خوب و مقبول

 :نگام ُسر خورد یتاب رو یدوست داره . نگاش ب یلی. ظاهراهم ارغوان رو خ دمیازش ند  یبد حرکت

 ؟ نهیواقعا نظرت ا ــ

 : بخش گفتم نانیاطم  یرا فرود آوردم وبا لحن سرم

بده و کمکشون  تی؟ رضا میرچرخشون بذا یکه اومده ! چرا ما چوب ال  ادیب نیریش یبه دهن بز دیبله ، علف با ــ
چشماش شناور شد . نفس  یتو یبی. به ناگاه آرامش عج مینفس راحت بکش هی، ما هم  شونیکن برن سر زندگ

 : گفت  نیریش یو با تبسم دیکش  یراحت

خوشم  ی. خودم هم از مان یبرد نیرو از ب دمیو ترد یرو راحت کرد المیخ ییجورا هینورا !  یچقدر آرومم کرد ــ
 . ادی یبه نظر نم یاومده ، پسر بد

 : گفتم  یبهش زدم و با لحن لوده ا یچشمک

 ....ی، شاهزاده راض یبه قول معروف شاه راض ــ

 : دیباعث شد بخندد و به خودش اشاره کند و بگو سکوتم

 یلحظه نگاش رنگ عشق کی یو فقط براش ابرو تکان دادم . برا دمی! بله ؟ لبم را به دندان گز یناراض یگور بابا  ــ
 : ، اما به سرعت آن عشق را پس زد و از جاش بلند شد و گفت دیکش  یپنهان گرفت و آه

 ؟ یای یتو هم پنج شنبه م ــ

 : که دل و دماغم را از دست داده بودم ، با حفظ لبخندم گفتم  یحال در

 ! ت نه منبزرگتراس یجا یداره پسر خوب ؟ خواستگار یاومدن من چه مناسبت  ــ

 باشم کیموهبت بود . من هر چقدرم بهش نزد هیارغوان   یدونم برا یم یاومد  یاگه م  ــ

 یکنم، م  یدارن. اما اصرار نم ازین شتریجور وقتا دخترا به خواهر ب نی. فکر کنم ا رمیگ  یخواهر رو براش نم یجا
 . یزن یحرف نم لیدل یدونم که تو هم ب

صورتش نقش  یقدرشناسانه رو ی. نگران ارغوانم نباش ، حواسم بهش هست . لبخند یکن  یممنون که درک م ــ
 : زد

 ! نورا خانم یممنون که هست ــ
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 یبعد از لحظات ایافتاد . ارش  نییپا اریاخت  یو رو شد و سرم ب ریاز لحن دلتنگ و دوستانه اش ز  دلم

 ایکاش ارش  یرفت . نفس حبس شده در گلوم آزاد شد. ا رونیوراندازم کرد ، باالخره از اتاق ب نشیبا نگاه سنگ که
 یهر روزه ام خون به جگر شود و من هم معذب در کنارش اوقات نم دنیشد ؛ تا با د یعاشقم نم  چوقتیه

 . گذراندم

که   یاز سر شب به سرفه افتاد و هر کار  یمن بود . مامان گل یبرا یارغوان شب تلخ  یشب خواستگار ******
گشت . عاقبت به اورژانس زنگ زدم و او را به   یرفت و بر نم ی. نفسش م امدیبند ن یآن سرفه ى لعنت  میکرد

کشنده به   ی. وحشت ختمیاشک ر  وی یس یهم نگذاشتم و پشت در اتاق آ ی. تا صبح چشم رو میرساند مارستانیب
که فکرش   یزیزودتر از چ یلیخ زمیزع  یگفت مامان گل  یکه بهم م  د،یخز یپوستم م ریز یدلم افتاده بود . حس بد

پا به پام در  مایشد و به بخش منتقلش کردند .ن یعاد  تشیکند . صبح جمعه باالخره وضع  یکردم ترکمان م  یرا م
کاشت   میتیلبان ما دو بچه  یکه چشماش را باز کرد ، گل لبخند را رو  ی. مامان گل بود کیها و اشکهام شر ینگران

 : خش دار گفت ییفروغ بهمان کرد و با صدا یب ی. نگاه

خون  نقدریبره و ا ایبمونه  ایگه   ینفس هم نم نیلرزونم . ا یتن و بدن شما رو م یفداتون بشم مادر، ه یاله  ــ
 : اش گذاشتم و گفتم  دهیلبان خشک یبه دل شماها نکنه . انگشتم را رو

 .یکن  یخون به دل ما م شتریحرفت ب نیبا ا ،ینگو مامان گل یچیه ــ

 . پاشاند یکرد و ترس بهش م  یم یکه ته دلم را خال  یبود . جور دیناام نگاش

 : و گفتم دمیاعتنا بهش ، صورتش را بوس  یب اما

. اشک از گوشه ى چشماش ُس ر خورد  دیو لباش لرز دیکش  یشه قربونت برم . آه جانسوز یدرست م زیهمه چ ــ
رفت . داداش  رونیقرار از اتاق ب یدستهاش گرفت و ب انیصورتش را م مای. ن ختیلش ربا دیملحفه ى سف یو رو

. دلم براش آتش گرفت و اشک اوردیرا ب یدگزن ماتیطاقت نداشت . هنوز آنقدر مرد نشده بود که تاب نامال مامین
مرخص شد ، در  ی. ظهر مامان گل ندیپردردم را نب یجانم اشکها یرا برگرداندم تا مامان گل میشد . رو ریمن هم سراز

 . شده بود شتریکه بار دلمان ب  یحال

وارد کرده بود. به خانه  وندیپ نیداوطلب ستیدارد و نامش را در ل وندیبه پ ازین یعلنا گفته بود مامان گل  دکتر
.  میاق من رفتبه ات مایخوابش برد و من و ن ی. مامان گل میبه کارها سر و سامان داد بیعج  یو در سکوت میرفت

 : مستاصل و درمانده گفت یسکوت را شکست و با لحن نیو عاقبت ا دیآه کش  یپشت پنجره رفت و ه ماین

 یبود . از صبح چنان حس بد بیغر  یلیامروزش خ  یذاره مگه نه نورا؟ حال و هوا یزود تنهامون م یمامان گل ــ
 . ادی یتو دلم نشسته که داره جونم باال م

 : که به اشک نشسته بود ادامه داد  یتابانه به طرفم برگشت و با نگاه یب

 ذاره نه ؟ یتنهامون م ینورا مامان گل ــ

 یقراری. با ب دیتراو رونیاجازه از چشمام ب  یو ب دیبه حنجره ام حمله ور شد و اشک به پشت پلکهام کوب بغض
 : دستهام را در هوا تکان دادم و گفتم
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 خوام ینم گهید ؟یدیحق نداره تنهامون بذاره ، فهم ی! مامان گل ماینزن نحرف رو  نیا  ــ

 ! چوقتی، ه یاریحرفو از دهنت در ب نیا

 . بود یو اشک هام ُشرُشر از چشمام جار دیلرز یمات بهم ثابت ماند . تمام بدنم م ماین نگاه

 کرد و مرا  یبه خودش آمد و چند گام فاصله را ط مایزدم . ن یم چارهیشدت فلک زده و ب به

 : بود و بغض بهش خط انداخته بود نیو به خودش فشار داد . صداش بم و سنگ دیآغوش کش  به

 . گلم  یآروم باش نورا ، آروم باش آبج  زمیباشه عز ــ

 : گفتم  دهیبر دهیتکان دادم و بر نیرا به شدت به طرف سرم

 ؟ یدیره ! فهم ینم یمامان گل ـ

 : گفت  یلحن پر درد با

شه. صدام را در گلو  یناراحت م یمامان گل رونیصدات بره ب ر،یخانم دکترم . تو رو خدا آروم بگ دمیآره فهم  ــآره
 ی. حرفها ختمیاشک ر  مایدر آغوش برادرانه و گرم ن ریدل س کیخفه کردم و 

 اما بهش بال و پر  دیچرخ یافکار ته ذهنم م  نیادلم را به هول و ال انداخته بود .از صبح   ماین

 زهر به یتلخ با تلخ قتیحق نیپرده ازش سخن گفته بود ، ا یآنطور ب  مایبودم . حاال که ن نداده

کرد و زار و   خودیمرا از خود ب ی. وحشت از دست دادن مامان گل رمیگذاشت آرام بگ  یزده بود و نم شین جانم
 . کردم  هیمو مایزبون در بغل ن

***** 

ممتد شبانه ، تاب و  یها هیو گر یشب زنده دار یبه دانشکده رفتم . دو شب متوال یبا سردرد وحشتناک صبح
 یفلک زده ام نم یمعده  یمیآزرد . وبدتر از آن درد قد  یم شیاز پ  شیتوان ازم ربوده بود و روح و روانم را ب

 دمیدانشکده که رس اطیرا نداشت . به ح شتنمتنها گذا الیخ یا. اشک لحظه   نمیرنگ آرامش را بب یگذاشت ذره ا
 ، باز به چشمام هجوم

از   نهییو صورتم را در آ دمیمشت آب سرد به صورتم پاش نیرفتم . چند یبهداشت سیو ناچار به سمت سرو آورد
بود و  نیمتاثر و غمگ ارینظر گذراندم . چشمام به شدت پف کرده و مثل دو کاسه ى خون شده بود . چهره ام بس

 .ختیر نییعنوان لبخند به لب بنشانم. دوباره اشکم پا  چیتوانستم به ه ینم

نبارند . چند نفس  یتا مثل ابر بهار رمیرا بگ شانیتا پاکشان کنم . تا جلو دمیکش  یخشونت به چشمام دست م با
شدن  یبا طوالن دیگرفتم تا شا  شیخارج شدم . راه پشت محوطه دانشکده را در پ سیو از سرو دمیکش  قیعم
 . بر بار غم دلم افزود نکاریآرام شوم ؛ اما ا  یکم  ریمس
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برام اعتراف کرده بود و بعد آنطور بهم تاخته بود .  یرعلیبودم که ام ستادهیا  ییخود که آمدم درست همانجا به
برام مهم نبود . همه ى داشته  زیچ چیه گریکردم . انگار د  هیمهابا شروع به گر یکرد و ب  دایباز اشک به چشمام راه پ

 . رفت یداشت از کفم م زمیها ى عز

 از دست داده بودم. صداش از  یرعلیداشت ؟ هر چند که آن را هم به لطف ام یتیچه اهم غرور

 : سر مرا از آن حالت خارج کرد پشت

 !نورا ؟ ــ

 دهیبه شدت دلواپس و شور یبود . با نگاه ستادهی. درست پشت سرم ا دمیسرعت به عقب چرخ به

 : دیپرس ینگام قفل شد و با لحن گرم و مهربان یکرد . عاقبت نگاش تو  یم یرا وارس میتاپا سر

زده بود ، داغ دلم را تازه کرد  اریبهش ش ی؟ آن لحن گرم که دلواپس یکن  یم هیگر  یشده نورا جان ؟ چرا دار یچ ــ
 : و گفتم دمیهام را در هم کششد . اخم  شتریو اشکهام ب

اسمم هرزه ى شبگرد بود   یکه صدام کرد  یبار نیآخر  ادمهیتا به حال من نورا جان تو شدم ؟  ینورا جان ؟! از ک ــ
بست  یلحظه ا یزد . چشماش را برا یبه دلش زخم م می! چطور شده که االن شدم نورا جان ؟! طعنه هام مستق

و  نیهاش را براق کرده بود . صداش سنگ مردمکچشماش را گشود ، گرد اشک  یوقت.  اوردیدرد را تاب ب نیتا ا
 یخواستن

 : دیلرز یم نهیام براش در س  یو دل لعنت بود

؟ تو که اهل اشک  یکن  یم هیگر  یندارم . فقط االن آروم باش؛ چرا دار یدفاع چی! ه یحق دار یبگ یهر چ ــ
 ! ینبود ختنیر

 : نشانه رفتم و گفتم شیبه لبام نشست و انگشت اشاره ام را به سو یپوزخند

 هیو اون گر نیا  یچشما یبودم که جلو چارهیو ب فی، وگرنه من کجا انقدر ضع یهست شیتو خودت باعث و بان ــ
 جا قولش رو بهم داده نی! هم یپات له کرد ریکنم ؟ خودت همه ى غرورم رو ز

؛ اجازه  یازم بپرس  ی، حق ندار ستیکردن من اصال به تو مربوط ن  هی! گر یعمل کردو انصافا هم خوب بهش   یبود
فقط اون روز نحس و حرفات  نمیب ی! تو رو که م یچشمام باش یخوام جلو ی. راحتم بذار، نم یکن  تمیدم باز اذ ینم
غازم   هیصد من  ی! او را به رگبار بسته بودم با حرف ها ادی یازت بدم م  شتریو ب شتریچشمم و بازم ب یجلو ادی یم

شد و صورتش کبودتر . از شدت  یم کتریشکستم . نگاش لحظه به لحظه تار یآب خوردن م  ی.دلش را به آسان
، که بند  دیکش  یهم قفل کرد و بعد آه بلند یو دستهاش مشت شده بود . فکش را رو دیلرز یلبهاش م یناراحت

 . ددلم را پاره کر 

کردم. تازه ادعا   یباهام بد کرده بود اما من داشتم بدتر از بد م یرعلیآوردم ؟ ام  یچه بر سر تنها عشقم م داشتم
نگاش را  یدیشد یدی. با نا امدتریام شد  هیحس شد و گر یباره تمام تنم ب کیداشتم که دوستش هم دارم . به 

 : گرفته گفت  ییبه نگاهم دوخت و با صدا
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جوابات انقدر منو  چوقتی حاضر به جواب ! ه ِطونیشر و ش یبا اون نورا ینورا !ِ چقدر فرق کرد یچقدر تلخ شد ــ
بخشم .  یندارم .هرگز خودم رو نم یچه باک ! گله ا یبه خرمن وجودم زد ! ول شیامروزت آت  ینسوزوند که حرفا

بخشم نورا ! قلبم با  یرسوندم . خودمو نم نجایرو به ا وجام ت یمنم ؛ من ِ احمِق نادون با غرور ب رییتغ نیمسبب ا
افتاده از کنارم رد شد   ییبا شانه ها د،یدرخش یکه عشق درش م  یو او با نگاه دیپر نییباال و پا نهیحرفهاش در س

 شرا باز رنجانده بودم . بار عذاب و حس گناه یرعلیو مرا تنها گذاشت . شدت غم و اندوهم قابل حدس نبود . ام
آوردم   یسوختم و دم بر نم یاز او داشتم از طعنه هام م  شتریبرابر کرده بودم ، اما دلم خنک نشده بود. ب نیرا چند

تاب داشتنش بودم  یب نگونهیا  یتوانستم او را ببخشم ؟ وقت یماجرا برام مجهول بود . چرا نم نی. آخر و عاقبت ا
 . و خاکستر شد ختسوبار طعنه هام  ریکه همه ى وجودم باهاش ز  ی. وقت

زد . حتما  یفاطمه حرف م ی. ارغوان داشت با آب و تاب برا شانیزار و پر یرا به کالس رساندم . با حال خودم
 : و گفتم ستادمیکرد. با جان کندن لبخند به لب جلوشان ا  یم فیرا تعر یخواستگار یماجرا

 ! عروس هم انقدر پر چونه نوبره  ــ

 : درش نشست . ارغوان زود بلند شد و گفت رتیبرگشت و در آن واحد ح میبه سو نگاهشان

 : کردم  یسینشستم و ه یصندل یرو عی؟ سر هیختیچه سر و ر نیافتاده نورا ؟ ا  یمن اتفاق یخدا ــ

 : دارم مگه ؟ فاطمه خوب و با دقت نگام کرد و گفت یختی؟ چه سر و ر یهمه رو با خبر کن یخوا یآروم تر، م  ــ

گلوم   یها وارهیشده نورا ؟ بهمون بگو. بغض باز به د ی. چ یکرد  هیخواهر ! معلومه ساعتها گر یافتضاخ  یلیخ ــ
 : بغض آلود گفتم ییو با صدا دیکش  غیت

بود تا همه ى دردم را حس کنند . فاطمه  یجمله کاف نیبشه . هم وندیحتما پ دی. با ستیحالم مامانم خوب ن ــ
 : گفت  یدستم را فشرد و ارغوان دستش را دور گردنم انداخت و با ناراحت

شه  یشه مامانت ؛ حالش خوب م یم وندیشه و پ یم دایپ ییاهدا  هیر هی شاالی، ا یخور یچرا انقدر غصه م ــ
 . زمیعز

بود همانجا نگهشان داشتم و بغضم را فرو دادم . سکوتم  یدن؛ به هر جان کن دیمحکم به پشت پلکهام کوب اشک
زهر  ارغارمیروزها را به کام  نیا  نیریادامه داشت . از خودم بدم آمد ، با زر زر کردنام داشتم شهد ش  یقیدقا یبرا
 : گفتم  هیعار  یبه سمتش برگشتم و با لبخند یآن  میتصم کیکردم . در   یم

بود  دهیاز چشماش پر کش  یبودم بهت زنگ نزدم . شاد ریگ  یلیخ روزیببخش منو د مبارک باشه دوستم ، یراست ــ
 افتاد و  نیی. سرم پادیرس یمذبوحانه به نظر م اریو تالشم بس

 : گفتم  یحس بد با

 ! نی. منو ببخش نیفقط کارم شده ا نروزایناراحتتون کردم بچه ها ؛ ا ــ

 : که به بغض نشسته بود گفت  ییبغلم کرد و با صدا فاطمه

 ! بده لمونیدهنتو ببند ! لطفا کمتر شر و ور تحو ـــ
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 : را حس کرد و دوباره گفت نیخنده ام گرفت . او هم ا یآن بغض وحش  انیم

 ؟ ادی یشه خوشت م یم نیبهت توه ـــ

و  دمیکش  یقیبه لب آوردم . نفس عم یو من لبخند دیبهش زدم و به عقب هلش دادم . ارغوان خند یا  ضربه
 شیپ یبود . داشتم عزا افتادهین یو بغض ؛ هنوز که اتفاق هیهمه گر نیبغض را پس زدم . خسته شده بودم از ا

 . مهم نبود شیفعال زنده بود؛ باق یگرفتم . مامان گل  یاز واقعه م

و بهم تشر  دیدادم . وجدانم به دادم رس یبه خودم م یتکان اساس کی دیو زر زرو متنفر بودم . با فیضع ینورا از
 . آرام شدم  یزد و باالخره کم

****** 

بوفه  یصندل ی. رومیباهاش برو دیخر یارغوان بود و او اصرار داشت که ما هم برا  یى بعد جشن نامزد هفته
 : دیآوردم و به سوالش که پرس  رونیرا ب رمینشستم و لقمه ى نان و پن

 نه ؟ ای نیای یم ــ

 : دادم جواب

 هم خوب ، یلیخ نیبر یینداره دختر؛ خودتون دو تا یقشون کش گهیکه د  ینامزد دیخر هی ــ

 ! یهم عال یلیخ

 : برام انگشت شصت نشان داد نیدلنش یبا خنده ا فاطمه

 ! دختر یدار کیال  ــ

 : نشست و گفت یصندل یام گرفت. ارغوان با حرص رو  خنده

کنم باهاتون ؟ من که خواهر ندارم ، دلم رو به شما دو تا اُسکل خوش کردم ! چشمام درشت   یم یدارم شوخ ــ
 : شد و براق شدم سمتش

؟ فاطمه از شدت خنده سرخ شد و ارغوان بهش چشم غره زد و رو به من  فیتعر ای یکرد  نی! االن توه یاوهوک  ــ
 : تزدم نگاه کرد و گف یگاز م  جمیکه به ساندو

 : پر غرض گفت ی. فاطمه با خنده و لحن ای، خودتو لوس نکن . به عنوان خواهر عروس ب گهید اینورا ب ــ

خواستم با  یفاطمه حرف دل من هم بود اما نم فی! اشاره ى ظرادی یبه عنوان برادر دوماد م ارویالبدم اون   ــ
 : داد و گفت هیتک یارغوان را ناراحت کنم . دمغ شد و به صندل  انشیب

 : دمیپرس الیخ ی؟ ب یای ینم یرعلیبه خاطر ام ــ

 ؟ ادیخواد ب یاونم م  یعنی ــ

 : گفت  اطیباال انداخت و با احت شانه
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 مانهیحک یدر آورد و با لحن فیگذاشتم . فاطمه لقمه اش را از ک  یدستمال کاغذ یکردم و لقمه را رو  یالبد ! پوف  ــ
 : گفت

 که تو جشن قراره با هم باشن  نیزنن، هم یم ریى همو با ت هیکه سا  نایخب دختر خوب ا ــ

 و تاپ هم ! چرا دنبال پیتا نزنن به ت نیبه درگاه خدا دعا کن یکل  دی! با هیکاف  براتون

 نیبهتره . ارغوان پکر نگام کرد ب ننیکمتر همو بب  نایا  ی. هر چ نیرو تنها بر دیخر یشنو یآخه ؟از من م  یدردسر
آن   یآور  ادیبهتر شده بود و از ب یرا نداشتم ، حالم کم یرعلیام  دنید یرو چیه یکرده بودم . از طرف  ریگ  یدوراه

و حاال دوسنداشتم باهاش روبه رو شوم . ارغوان با  بودم دهی. بد جور بهش توپ دیلرز یروز تا ستون فقراتم م
 : گفت  یخاص تیمعصوم

درک من کجا رفته ؟ ببخش  یول ستیبرات مهم ن یکردم نورا ؛ درسته تو گفت  یرو ادهیکنم من ز  یباشه فکر م ــ
 . من قبول دارم ایرو ب یکردم .همون نامزد  خودیکه اصرار ب

 : گرفتم  زیم یبراش سوخت و دستش را از رو دلم

 . دوستم امی یمن م یاگه تو بخوا  ــ

 : را تکان داد سرش

 : به غبغب داد و گفت یخوام ! حق با فاطمه ست . فاطمه باد ینه نم ــ

 : دیحق با منه دختر خانم ! ارغوان باز بهش چشم غره زد و توپ شهیهم ــ

روز عذاب آور نجات  کیبرام زد . به لطف او از  یو چشمک دیخند یناراحت چیه ینکن ! فاطمه ب ادیروت رو ز ــ
 یفرستاد . حضور فاطمه تو یبهش زدم که زود منظورم را گرفت و برام بوس به رسم تشکر یبودم . لبخند افتهی

 . بود ینعمت میزندگ

****** 

 ماهم را نیگفت . داروهاش تمام حقوق ا  یم نطوریبهتر بود ؛ حداقل خودش ا یکم  یگل  مامان

و من واقعا  دیبود چه خواهم پوش دهیدر بساطم نمانده بود. فاطمه ازم پرس یخود اختصاص داده بود و پول به
داد روز جشن به خانه ى آنها  شنهادیو اوضاعم واقف بود، پ یروز نداشتم . او که به خوب نیمناسب ا یلباس چیه

 نکهی. ناچار قبول کردم ؛ با امیبا هم به جشن برو نو بعد از آماده شد اندازمیبه لباسهاش ب یبروم و همانجا نگاه
 به نظرم یگریراه د چیبود اما واقعا ه نیبرام سنگ

زده بود و برگ ها زرد و  اطیح یبه درختها زییبزرگشان شدم . پا اطی. مادرش در را برام گشود. وارد حدیرس ینم
 بلند گفت یآمد و با صدا  وانیا  یزد . فاطمه رو یرا رقم م یریحال دلگ نیو در ع بایشده بود . منظره ى ز ینارنج

: 

 . تو ایب یانم خانمها ، خوش اومدسالم خ ــ
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 : باال رفتم وانیا  یسالنه از پله ها سالنه

بود . با آن لباس  ستادهیا  میجلو یشوارک مشک کیو  دیسف یتاپ بند کیحجاب با  یسالم مزاحم شدم ! ب ــ
 جذب

اواخر آذر ماه سرد بود.   ی.هوا دیو بعد از سرما به خودش لرز دیو تو دل برو شده بود . صورتم را بوس بایز اریبس
بلند و شلوار دمپا  نیبلوز آست کیبدون آن حجاب سفت و سخت با نباری. مادرش امیبا تعارفش وارد خانه شد

 : دیصورتم را بوس یظاهر شد و با مهربان میگشاد، جلو

 . نمتیمشتاق بودم که دوباره بب یلیسالم دخترم خ ــ

 : لبخند زدم بهش

 : و گفت دیتابانه دستم را کش یبهم خاله جون . فاطمه ب نیا لطف دار، شم نیسالم خوب ــ

 ! ذاره ها یشد . ارغوان مو به سرمون نم رمونیتو اتاق د میبر ایب ــ

 : با همان نگاه مهربان گفت مادرش

 . . منم برم به کارام برسم نیدخترا آماده بش نیبر ــ

 اتاق ساده  کیگفتم و بعد با فاطمه وارد اتاقش شدم .   یرسم ادب بهش لبخند زدم و با اجازه ا به

 : رنگ خوشم آمد و به وجد آمدم بی.از آن ترک دیو سف یاسیدکور بنفش  با

 . نهیش یرنگش به دل م یلی! خ یچه اتاق قشنگ ـــ

 : شاد گفت یبه دو رو برش کرد و با خنده ا ینگاه فاطمه

 از  کمیسراغ لباس ها . من  میفوت وقت بر یب ایخواهر! ب نهیب یخوشکلت قشنگ م یچشما ــ

نشستم و  یاسیگل دار   ینفره با روتخت کیلبه ى تخت  ینه . رو ایکنم   یم دایبرات پ یزیدونم چ یتپل ترم نم تو
 : گفتم

 . اُفته  یکارم راه م  یکن  دایهم پ یمانتو مجلس هی ــ

 ؟ میمانتو بپوش یعنی ــ

 : باال انداختم شانه

؛ اونم تو خونه ى خودشون . فاطمه در کمدش را گشود و متفکر  هیخودمون هینامزد هی،  ستیکه ن  یعروس  ــ
 : گفت

 . شه یمن فکر کنم ارغوان ناراحت م یول ــ

 ! شه یمن نم زی؟ لباسهات که سا میکن  کاریچ یگ  یپس م ــ
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 : محتاط گفت یو با نگاه و لحن برگشت

 ؟ یاونو امتهان کن  یلباسها یخوا یتوئه ، م زیخواهرم هم سا ــ

 : داد و گفتم وندیاخم به ابروهام پ  ناخداگاه

 . کن  دایپ زیچ هیخودت  یلباسها نی. از ب ستین یازین ــ

به  ونیدست لباس عاقبت بلوز و دامن ر نیکنم . بعد از پرو چند  یم شیکار  هیباشه باشه ناراحت نشو! االن  ــ
 بود و یتنم نشست . پارچه کش

از   یشده بود . لبخند نییتز ینقره ا یبایز یها هیبود و با حاش یخورد . رنگ لباس مشک یتنم م زیبه سا نیبنابرا
 : به صورتم آمد تیسر رضا

 . فاطمه هیخوبه ، عال نیهم ــ

 : سر تا پام را برانداز کرد و عاقبت گفت دارانهیخر ینگاه با

کنم . رفت سر   داشیهم دارم که باهاش سته ، صبر کن برم پ یشال نقره ا هی.  ادی یهم بهت م یلیموافقم خ ــ
داشت . از  یبا لباس هم خوان ی؛ حساب دمیآمد وآن را به دستم داد . شال را به سر کش  یقیکشوها و بعد از دقا

 :و گفتم دمیکش  یقینفس عم یسر آسودگ

رنگ به تن کرد. چادر گلدار  یریدست کت و دامن ش کی؟ فاطمه  یپوش یم یچدستت درد نکنه، خودت  ــ
 : گذاشت و رو بهم گفت  فشیک  یرا هم تو دشیسف

 : ؟ با خنده گفتم یکن  یم شیآرا  ــ

 :به چشماش دعوت شد رتیتا به امروز که نکردم . ح ــ

 ؟ یگ  یجون من راست م ــ

 ؟ هیآره دروغم چ  ــ

 : نشاند و گفت یصندل یرو مرا

 ! نشه یبهت رنگ و روغن بمالم . بچه ام عقده ا کمیپس واجب شد  ــ

چشمان  شیخواست پ یامشب دلم م  ییجورا کی ر؛ییتغ یآمد از کم  یخنده خودم را دستش سپردم . بدم نم با
محو و  شیآرا  بودم . فاطمه مشغول شد و به گفته ى خودش ری. با خودم درگ میایبه نظر ب یخواستن یعل  ریام

 : ستیبه حاصل کارش نگر نیصورتم اجرا کرد و با تحس یرو یمات

 نیبخوره از ا ریامشب چند تا ت  اروی چارهیذاره واسه آدم ؛ ب یازت ساختم دختر ! چشمات قلب نم  یزیعجب چ  ــ
 شیآرا  نکهینگاه کردم و ابروهام از تعجب باال رفت . حق با فاطمه بود، با ا نهییآ  یبرگشته ! خودم را تو یمژه ها

بلندم  یمال چشم هام بود. مژه ها رییتغ نیا  قسمت نیاصال معلوم نبود اما به شدت عوض شده بودم و مهمتر
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نشان  شتریبمردمک هام را  یاهیچشمام زده بود، س یکه تو  یخورده بود و حاال به کل برگشته بود . مداد ملیر
 :شد و لبخند به لبم نقش بست فاطمه با خنده گفت یجور کیداد .. دلم  یم

 ؟ یکش  یکدوم بهت برگشته نقشه م  یبرا یدار ــ

 : نگاش کردم نهییآ  یواز تو دمیخند

 

 : گفت  یخاص ی؟ با دلسوز یپرس ی! چرا م یک  یدون یخودت م ــ

 ! بسه ینقره داغش کرد یهر چ گهیگناه داره نورا ، د  ــ

 : سر مرتب کردم و گفتم یرا رو شالم

 یتاوان پس بده ! هنوز مونده تا دلم باهاش صاف شه! سرش را با تاسف تکان داد و چادرش را رو دیهنوز با ــ
 : دیسرش کش

 نیو در همان حرا برداشتم و به سمت در اتاق رفتم  فمیافتاده ! ک  یشتر نهیتوئه ک ریست که گ چارهیب یلیخ ــ
 : گفتم

 . میکه هست ! با خنده به دنبالم آمد و به سمت خانه ى ارغوان رهسپار شد  ینیهم ــ

***** 

 :و گفت دیصورتم را بوس قیعم  یبه همراه مادرش به استقبالمان آمد . مادر ارغوان با محبت ایارش

بود . کت و  کیو ش یامروز  اریبس یر ارغوان زن؟ ماد یسر بهم نزد هیچند وقته  یدون یمعرفت ، م یدختره ى ب ــ
آمد .صورتش با صورت ارغوان مو   یبهش م اریبه تن داشت که بس یبه رنگ زرشک یمتیو گران ق دهیدامن پوش

 . زد ینم

 : گفتم  یرنگ پوست و همان رنگ چشمها . با شرمندگ همان

 . دیحق با شماست خاله جون ببخش ــ

 : خاص بغلم کرد و با خنده گفت یعطوفت  با

وقته منتظرتونه . بعد صورت فاطمه را  یلیتو که ارغوان خ نی! بر ینداره حاال که اومد یبیدختر مظلوم من ! ع ــ
سر و وضع آراسته مرا  نیمن شده بود، تا به حال با ا خی. مدیرس ایفاصله نگام به نگاه ارش نی. در ا دیهم بوس

مادرش به خود آمد و بهمان خوش  یبود . خنده ام گرفت . با صدا یعیطب اریبس یهنگ شدت نیبود و ا دهیند
 از کنارش رد  یآمد گفت . وقت

 : شدم آهسته گفت یم
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 راهنیبا پ ینورا ! صداش به شدت جذاب و مشتاق بود . نگاهش کردم ، کت و شلوار مشک یکرد  رییتغ یلیخ ــ
 : گفتم  طنتیبسته بود . با ش یکراوات مشک  کیتنش بود و  دیسف

 ! آقا  یخودتم که کم نذاشت ــ

 . میرا برامان گشود . در اتاق پرو لباسهامان را عوض کرد یلبخند زد و در ورود طنتمیش به

 دهیپوش یرنگ بلند ی. لباس گلبه دی. ارغوان هم زمان بهمان رس میرفت رونیچادر گلدارش را سرش کرد و ب فاطمه
 اریاخت  یمثل فرشته ها شده بود. ب میمال یشینش بود . با آرات تیبود که ف

 : کردم و گفتم  بغلش

 : وخوب نگام کرد وبعد گفت دیکش  رونی! مرا از بغلش ب یمبارک باشه دوستم ، چقدر خوشکل شد ــ

 ! یکن  شیبودم آرا دهی؟ تا به حال ند یشد گریج نقدریخودت چرا ا ــ

 : فتمبه سر و گردنم دادم و گ یقر

 ! بهت افتخار دادم گهید ــ

برپا کرده  یخانوادگ یجشن خودمان کیکرد . تعداد مهمانها محدود بود و   تمانیو به سمت سالن هدا دیخند
گرفت . جرات نداشتم از   یآرام نم  نهیدر س یشد . دلم لحظه ا یدر فضا پخش م یمیمال کیموز یبودند .صدا

 زیرا به اطراف گرداندم که فاطمه ر سرم.  میمبل دو نفره نشست یبپرسم . رو یزیچ یرعلیارغوان در مورد آمدن ام
 : گفت

 ! ستینگرد اونور ن ــ

 : حرص نگاش کردم که به خنده افتاد با

 ! کنه  ینگات م میداره مستق ؛یکنار مان  ستادهیدست وا نیا  ــ

 اندام  یخاکستر راهنیبا پ یانداختم . کت و شلوار مشک  ریو نگاش را گ دیبه آنسو چرخ چشمام

و  دیباز بود . موهاش را مدل جد راهنشیپ ییباال یاش را پوشانده بود . کراوات نبسته بود و دکمه   دهیورز
که قلبم در حال انفجار بود .   ی. به طور دیرس یکالم به شدت جذاب به نظر م  کیبود .در  دهیشکل بخش ییبایز

. فاطمه با دمیشد . نگام را ازش دزد یداغ م مکرد که تن  یخاص براندازم م یداشت ،با حالت ینگاش را ازم بر نم
 : خنده گفت

 : و گفتم دمی! لبم را به دندان گز ومدهیباال ن ندوزشیطرف هنگ کرده ، هنوز و ــ

 .میحرف بزن گهید زیچ هیاز   ایفاطمه ! خب ب الیخ یب ــ

 شه ؟ یانکار م  نجایاحضورش   قتیحق میحرف بزن گهید زیچ هیاز   یعنی ــ

 . تونم خودم رو کنترل کنم یکه من م  نهیشه اما حداقلش ا ینه نم ــ
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شد و احساس  ریطرفمون ! استرس به وجودم سراز ادی یداره م ی. مان ستین یکه حرف  نهیا  لتیباشه اگه دل ــ
 صورتم با لحن دنی. فاطمه با د دیکردم رنگم پر

 : افزود  یا  بامزه

و باهامان سالم  دیکنارمان رس  ی. مانریواگ ری، نگران نشو ! خنده ام گرفت در آن هاگ ستیاسمشو نبر باهاش ن  ــ
پر از احساس و  ،ینگاش پر بود از حس دلتنگ یکرد . تو  یاز دور مرا نوازش م  یرعلیکرد . نگاه ام  یو احوالپرس

و فقط  امدیاما به سمتم ن  یرعلیکرد .ام  یکالفه ام م  شتند یزد و با تپش ها یم نهیس یامان تو  ی. دلم ب اقیاشت
با حرفهام پودر و خاکسترش  گریبار د دیترس یم دیشا ایو  دیایکرد به کنارم ب  یاز دور ازم دل ربود . به نظرم جرات نم

 من و او رد و بدل نیب یکنم . تا هنگام شام کالم

 کلمه  یواقع یصداش سوختم و خاکستر شدم . عشق به معن دنیو من در عطش داشتنش و شن نشد

 یسرو م سیکردم . شام به صورت سلف سرو  یحس را تمام و کمال تجربه م نیروزها ا نیبود و من ا سوختن
 ؛ میخانه ى ارغوان رفت یبزرگ گوشه ى هال اشراف زیشد. با فاطمه کنار م

 . دانستم یهاشان را نم ینام بعض یه من حتبود ک ییرنگانگ و دسر ها یبزرگ پر از غذاها زیم

غذا . فاطمه   دنیکش  یرفت برا ینم شیخورد؟ دستم پ یجانم امشب شام چه م مایبه دلم نشست . ن یبد حس
 : دیوپرس دیرا د دمیکه ترد

 ؟ یکش  یچرا نم ــ

 : را فرو خوردم و گفتم بغضم

 : ندارم ! با تعجب گفت لیم ــ

داشتم ، اتفاقا شکمم به قار و قور  لی؟ حالت خوبه ؟ م یندار لی! چطور م ینخورد یزیچ یبا من یتو که از عصر ــ
. همان لحظه ارغوان فاطمه  یو مامان گل مایبخورم بدون ن یلیچرب و چ یآمد از آن غذا  یافتاده بود. اما دلم نم

 . فرو کردم یظرف ماکاران ینگالم را توو چ دمیکش  یاز کنارم رفت . پوف بلند  یقیدقا یرا صدا کرد و فاطمه برا

 : به وجودم گرما داد کینزد یگرمش از فاصله ا  یعطرش مشامم را پر کرد و بعد صدا  یبو

 من اشتهات رو کور کرده ؟ دنید ــ

ظرف افتاد. نگام  یو چنگال تو دیوار کرد . دستام لرز وانهید یشروع به تپش ها کبارهیبه تنم نشست . قلبم به  لرز
به همان حال  یطوالن یلحظات یاش حل شد . برا  ینگاه جذاب و خواستن یو تو دیپر کش شیسرکشانه به سو

 . دمیهام کش هیرا به ر زشیعطر دل انگ  یو من بو میشد رهیبهم خ کینزد یلیخ یو از فاصله ا میماند

 : نرم گفت یبود و لحن زیمفرط لبر یاقیکه از اشت  یاو به حرف آمد. با نگاه  دوباره

 ! اهیچشم س یشد بایز یلیخ ــ
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در آمده بود. زبانم قفل  یافتیدست ن ییلفظ مدتها بود که برام به مثال آرزو نیا  دنی. شن ختیفرو ر نهیدر س دلم
 : جذاب لباش را انحنا داد تیو غا نیدلنش یحرف فقط نگاهش کردم . لبخند یشد و ب

! اعتراف  یکاره دلم رو ساخت  یکنم که امشب بدجور  یبودمت . اعتراف م دهیند یتا به حال جز با لباس رسم ــ
توانستم او را ببخشم ؟ دلم به دو  یتنم پخش شد . چرا نم یناب در تمام سلولها یچون شهد یرعلیام  نیریش

 یزد و آنسو یعشق بال و پر م  یشده بود؛ طرف میتقس یقسمت مساو

 برد و چنگال شیمانده بودم . دست پ بیدل عج یقد علم کرده بود و من بر سر دو راه نهیک  گرید

 که نفس هام  یگرید زیو با لبخند سحر انگ ختیر یماکاران یبرداشت و درون ظرفم مقدار را

 : پر محبت گفت یانداخت، با لحن  یبه شماره م را

نگام  یبه دلم کن ! نگاش را تو یو رحم ای! ب اهیچشم س ارمیتاب ب دیبا یدونم چطور یواقعا نم گهیاز امشب د  ــ
با حرفهاش لرزاند . لحن  یرعلیام را ام  یتمام جان و پ د؛ی. دستم لرزدیدرخش یفرو کرد . چشماش از برق عشق م

 مدلتنگ و غصه دارش بغض را به گلوم دعوت کرد اما نتوانست

 تند ترکش کردم . دلم ، ییرگرداندم و باقدم هاکنم . رو ازش ب  یبر زبانم جار یکالم  چیه

 ما بودند. چه بسا یشد. فاطمه و ارغوان از دور شاهد گفتگو یام باهاش صاف نم  چارهیب دل

 یرعلیرا که ام ییپناه بردم و با بغض غذا یدمغ شان به گوشه ا یاعتنا به نگاهها  ینقشه ى جفتشان بود . ب نیا
 . دمیو آه کش دمیرو دادم و آه کشبود، ف ختهیبا دستاش برام ر

**** 

 مارستانیشد . هر هفته به ب یروز به روز بدتر و بدتر م یرفتند و حال مامان گل یآمدند و م  یهم م یاز پ  روزها
 بود . ارغوان شیدر پ یراه دراز یزدم اما هنوز تا نوبت مامان گل یسر م

شده بود و عقد و ازدواج  یجار نشانیب یتیى محرم غهیگذراند . ص  یم یاش را در کنار مان  ینامزد نیریش دوران
 یبود و ارغوان باق افتهی لیموکول شده بود به سال بعد . عمال جمع سه نفره مان جز سر کالسها ، به دو نفر تقل

ر نظاره کماکان از دو  یرعلیکرد . ام  یرا خوش م دلملباش  یخنده ى رو دنیگذراند. د  یم یوقتش را در کنار مان
 . فکر کردن بهش نداشتم یبرا یوقت چیگرم بود و من ه

 ای دمیرس یهمراه شمس ؛ به خانه که م قیدرس و دانشگاه و از آنسو شرکت و تحق یطرف از

کورش   یبود و گره ها دهیچیبدجور بهم پ می. کالف زندگ یاز مامان گل  یپرستار ایدرس خواندن بودم و  مشغول
ماند . اواخر  یبرام نم یعشق و عاشق  یبرا یوقت گریبلبشو د نیکرد . در ا  یشد و کالفه ام م یرقمه باز نم چیه

 نیبود . با شمس قرار داشتم ، به زحمت خودم را به دانشکده رساندم . در ع دهیبار ینیبهمن ماه بود و برف سنگ
 یذهن یریکن بود، با آن همه درگو نامم بیعج  اریخودم بس یباز هم شاگرد اول شده بودم . برا یو شگفت رتیح

موجبات  نیآماده به خدمت است و ا  شهیدرس هم یدانستم که ذهنم هر چقدر هم مشغول باشد برا ی. حاال م
 . کرد  یآرامشم را فراهم م
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 . شده بود، تکان دادم و بعد بستم دیو چترم را که از برف کامال سف ستادمیا  یدرب ورود یجلو

دانشکده شدم . موج  یزده و لرزان وارد راهرو خی یآمد . با تن  یاز سرما و زمستان بدم مکرده بود .    خی دستام
رفتم به سمت  میگرفتم و مستق  شیگرم به پوست صورتم خورد و آن را به گز گز انداخت . راه پله ها را در پ  یهوا

شل شد و قدم هام کوتاه و ناتوان . نگاش که بهم  هامآمد ، پا  رونیکه از دفتر ب  یرعلیام  دنیدفتر شمس . با د
آمد و روبه روم   میشد . آهسته به سو لیلذت بخش تبد ییافتاد به ناگاه تمام تنم گر گرفت وآن سرما به گرما

 خاص گفت ینگام نگه داشت و با لحن و لبخند یشلوارش فرو کرد و نگاهش را تو بیج ی. دستش را تو ستادیا

: 

ها به ظرافت تمام دلم را به  ینرم نیداشت با ا یرعلی. ام دمیآن به خودم آمدم و نگام را ازش دزد  کیسالم !  ــ
 : گفتم  یزیفوت کردم و با لحن تند و ت رونیمسلما باب دلم نبود . نفسم را به شدت به ب نیآورد و ا  یدست م

 !؟ زارمیکارت ب  نی؟ چند بار بهت بگم که از ا یش یراهم سبز م یچرا همش جلو ــ

اما خشمش را در کمال تواضع فرو خورد و از سر راهم کنار رفت   دیگذرا درش درخش  یزد و خشم یرعد و برق نگاش
 : گفت  یظاهر یو با آرامش

 ! اهیفراهم نشه چشم س تیکنم تا موجبات ناراحت  یحواسم رو جمع م شتریبود . ب یبار کامال اتفاق نیا  ــ

 خواستم ؟ ینم ایخواستم  یکشاند . چه مرگم بود ؟ او را م  یدلم را به مرز نابود رشیدلگ لحن

بود که  ریروحم خسته و درگ یکردم؟ به گمانم در آن زمان خاص به حد  یرا م نیمعامله ى سنگ نیبا دلش ا چرا
 نیى خشمم نسبت به ا هیتخل ی، برا افتمی ینم یرعلیام  واریکوتاه تر از د  یوارید

به در  یروانه شد و او لبخند زد و اشاره ا شیگذشت . نگام به سو  یالمروت که داشت تلخ تر از زهر بهم م  یایدن
 : بسته ى دفتر شمس کرد

 تیقصد طعنه زدن نداشت اما من به منظور گرفتم و با عصبان یرعلیبرو شمس منتظرته . دستام مشت شد . ام ــ
 : گفتم

 : گفت  فیظر یچشماش را تنگ کرد و با اخم ؟یدست از سرم بردار یخوا ی! نم یزن یطعنه م یباز که دار ــ

و ممکنه  یکن  یفراموش م یباور کنم که دار امی یروز بد ؟ تا م هیو  یروز خوب هیطعنه زدن نداشتم . چرا  الیخ ــ
خودم رو راست  با خودت و اهیمونه ! چشم س یتنم م یکه تا روزها زهرش تو  یزن یم شمین یجور ،یمنو ببخش

 یگفتن نداشتم . حرفها  یبرا ی؟ حرف یکن  یم همینبت ینه ، دار ای ادی ی؟ ازم بدت م یباش . بگو با من چند چند
دانست  یکرده بود، سنگهاش را وا کنده بود . م  دایمحض بود .حاال او خودش را پ قتیحق یتلخ نیدر ع یرعلیام

 خواهد . من اما با یچه م ایدن نیاز ا

 : و گفت دیکش  یچشمام آه یسرگشتگ دنیبودم . از د بانیدست به گر ضمیضد و نق احساسات

 ! نجات بده یبرزخ لعنت نیخوب به حرفام فکر کن و هر دومون رو از ا ــ

 . شتاب زده تنهام گذاشت ییرا ازم گرفت و با قدمها نگاش
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 :دیت و پرسپرسشگر بهم چشم دوخ یبه اتاق شمس وارد شدم ، با نگاه یوقت

 : نشستم و گفتم یصندل یکه وجودم را پر کرده بود رو  یدختر؟ با دلهره ا یشونیچرا انقدر پر ــ

داند . لپ  یگفت درد درونم را خوب م  یخاص بهم کرد که م یسر کارمون . نگاه میاستاد ، بر  ستین یزیچ ــ
خورده بود و  چیشمس تا آخر وقت در هم پ ی. اخم ها میدیمحض به کارمان رس یتاپش را روشن کرد و در سکوت

 ازش جدا شدم  ریگسرد و دل یباز کردنشان نکردم . با همان حال و هوا یبرا یمن هم تالش

 . خودم را به شرکت رساندم و

**** 

 کیشبها را هر سه در  نیسرش کشاند . ا یباال مهیمرا از خواب پراند و سراس یامان مامان گل  یب یسرفه ها یصدا
 را درون دهانش ی. اسپر میکرد  یمراقبت م یاز مامان گل  یو نوبت میدیخواب یم

که به شدت ترس و وحشت   یبا چهره ا مایآمد . ن  یمرگبار بند نم یو چند بار پاف کردم اما آن سرفه ها نیچند
 : دیکش  ادیزد ، بهم نگاه کرد و فر یدرش موج م

 یکبود شده بود ودانه ها  ییهوا یاز ب  ی! پوست صورت مامان گلره  ینورا ؟ داره از دستمون م میکن  کاریچ ــ
هم  ژنیماسک اکس یبزرگ راه نفس مرا هم بسته بود . حت یاش نشسته بود . بغض  یشانیپ یدرشت عرق رو

 هیرابرداشتم به اورژانس زنگ زدم. با گر لفنت یدی. با نا ام دیبار یجوابگو نشد . نگام به پنجره افتاد، هنوز برف م
 مای. ن یبه مامان گل یآدرس را گفتم و شروع کردم به دادن تنفس مصنوع  انهیوحش یا

 ی.در آن شب برف ستینگر یم زیصحنه ى غم انگ نیبه ا یولو شده بود و ناباور نیزم یرو

 اورژنس به  نی. تا آمدن مامور دیاز خانه مان پر کش  دیزد و ام خیبهمن ماه ، قلبهامان  اواسط

مرا پس زد و خودش  یمطلق . مامور اورژانس به نرم یدیوار، با اشک و بغض ، با نا ام وانهیدادم ؛ د ادامه  کارم
 کرد . گوشه ى رختخواب مچاله شدم و  یدگیرس یبه وضع مامان گل

 . بلند شد و خودش را بهم رساند مای. ن دمیاز زجر کش  یادیجانکاه که به دلم افتاده بود فر یدرد از

در بخش  یبهمان گذشت و مامان گل اهیس یاهی. آن شب به س ستیاش گرفت و باهام گر  نهیس انیرا م سرم
 فروغم زل زد یب یچشمها یشد. دکترش رک و راست تو یبستر ژهیو یمراقبت ها

 : گفت  و

کمه ! پاهام سست شد و   یلی! احتمال زنده موندن مادرت خ هیکردن ر  دایپ یبرا یفقط چند روز فرصت دار ــ
غرور زار زدم .   یخجالت، ب یافتادم و ب  یخیسرد و  نیزم یرو مارستانیب ینوهام شکست . همانجا وسط راهروزا
به  میتصم یکرد . باالخره مامان گل  یم کرى سوزناکمان گوش فلک را   هیگر  یکنارم نشست و بغلم کرد. صدا  ماین

 :دمیجانسوز کش یادیبه آسمان بلند کردم و فرنداشت . سرم را  یثمر  چیوقفه ام ه یترکمان گرفته بود و تالش ب

 یاز آتش بود. نم  یمرا به خودت فشرد و سر و صورتم را غرق بوسه کرد . دلم گلوله ا شتریب مایخدااااا... ن ــ
 . را قبول کنم یلیتحم ییجدا نیخواستم ا یتوانستم و نم
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 و ای. ارش ستیبغلم کرد و پابه پام گر انیگر  یغارم آمد؛ با چشمان  اریخبر کرد .  مایرا ن ارغوان

 یمامان گل یاز دست دادن نداشتم، وقت  یبرا یزیچ چی. هختنینداشتم از اشک ر ییابا  چیباهاش بودند .ه یمان
 داشته باشد ؟ تیتوانست اهم یم یگرید یزیرفت .چه چ یم شمیام داشت از پ

 :داد میدلدارو  دیهم خودش را بهم رساند . بارها صورتم را بوس فاطمه

نشست . خدا  یدختر؟ پا پس نکش، توکل کن ! پوزخند به لبام م یشد دیخدا بزرگه نورا چرا انقدر زود نا ام ــ
 ام  یمامان گل یرحم یدوستم نداشت که اگر داشت در کمال ب

 هیبودم و بعد از تحمل آن شوک اول مارستانیب یبر ما گذشت . تمام وقت تو یگرفت . سه روز جهنم  یازم نم  را
گذاشتند اما نبود؛   یوفادارم پا به پام آمدند و تنهام نم ارانیدر و آن در زدم .  نیبه ا یوندیپ یا  هیر یدر جستجو

بودم  ختهیسه روز اشک ر نیبماند . آنقدر در ا شمیخواست پ یام انگار که مرگ بود. خدا نم  یقسمت مامان گل
آورد .. باالخره در روز   یخوردم و نه غذا . ارغوان داشت از دستم دق م ی. نه آب م دیام خشککه باز چشمه ى اشک

تازه جوانه زده ى  دیبه ام اهیرنگ س اینکرده بودم که ارش دایپ یشاد یبرا یشد هنوز فرصت دایپ هیر کیچهارم 
 مقلب

 : و گفت دیپاش

افتادم .   مارستانیرنگ سالن انتظار ب یآب  یصندل یخوان ! زانوهام دوباره تا شد . رو یپول م ونیلیم 20فقط  ــ
 هدف یلبهام ب

 یرفت . ارغوان پشتم را ماساژ داد و با مهربان یلحظه ا یآوردم ؟ نفسم برا  یاز کجا م  یپول نیخورد . چن یم تکان
 :گفت

آب برگشت .   وانیو با ل دیدو ای. ارشاریآب ب  وانیل هی ای! ارش یکش  یخودتو م یمن فدات بشم نورا ، دار یاله  ــ
شد و لرز به تن خسته ام نشاند  یلباسم جار یاز آب سرد جلو  یکرد . مقدار  ریحلقم سراز یارغوان آب را به زور تو

 :و لب زدم دیپر رونی. نفسم مانند آه ب

 مارستانیسرد ب واریاش را داده بود به د  هینشسته بود و تک نیزم یافتاد. رو  مای؟ نگام به ن ارمیاز کجا ، از کجا ب  ــ
 : محکم گفت یجلوم زانو زد و با لحن ایچند روز چند سال مردتر شده بود . ارش نیهم یط مامی. داداش ن

 رو بسپر شینامه ى عمل رو امضا کن، باق تیرضا رینورا ، نگران پول نباش .فقط ز میما هست ــ

 ! ما به

 :او افزود  ینگاه نگرانش ُسر خورد . ارغوان به حرفها یرو نگام

 ؟ یداره که واسش غصه بخور ینباش. پول چه ارزش زایچ نیگه، نگران ا  یداداشم راست م ــ

باشه . تو فقط مراقب مامانت باش نورا ؛ باشه دوستم ؟ سرم را به شدت تکان  زیآم  تیدعا کن عمل موفق فقط
 چیو بدون ه یکرد. خال  یفقط نگام م مایکار را بکنم . ن  نیمانده بود که نتوانم ا یم باقدادم . هنوز آنقدر غرور برا

 : خش گرفته گفتم یی. از جام بلند شدم و با صدا یحس
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رفتم . دلم گرفته بود. درد داشتم،  ژهیو یتند به سمت بخش مراقبت ها ییتونم قبول کنم ! و با قدم ها ینه نم ــ
. دیبار یم میکرد .عرق وسط چله ى زمستان از سر و رو  یکه مواد را کنار بگذارد همه ى تنم درد م  یمانند معتاد

 یبه آرام ژنیچادر اکس ریبود و ز بستهافتاد .چشماش   یو نگام به مامان گل ستادمیا  شهیپشت ش

 . قد علم کرده بود تمام قد جلوم میبزرگ زندگ ی؟ دو راه ستیدرست چ میدانستم تصم یخواب رفته بود. نم به

***** 

سخت داشتم با غرور و احساسم . دکتر که  یبودم . جدال ریدرگ میآن روز با خودم و انتخاب سخت زندگ  یفردا تا
 : برگشت ، با تاسف نگام کرد و گفت یمامان گل تیزیاز و

 . نتتیخواد بب یمادرت م ــ

 نیتواند آخر یم دارید نیگفت ا  یبهم م یگوشهام به صدا در آمد . حس بد  یخطر تو زنگ

 لرزانم مرا یو به اتاقش رفتم . پاها دمیلرزان لباس مخصوص پوش یباشد . با تن و بدن دارمانید

به  لیچسباندم . بغضم به سرعت تبد شیکنارش رساند . چادر را کنار زدم و نگام را به صورت و پوست مهتاب  به
 . آهسته صداش کردم ؛ بعد از پنج ختیپروا از چشمام فرو ر یاشک شد و ب

 ییبند زد و با صدا مین یسخت و طاقت فرسا .چشماش را گشود و سرش را به جانبم برگرداند. به زحمت لبخند روز
 : آمد لب زد  یاز قعر از چاه بر م  ییکه گو

 ...مادر ینورا...اومد ــ

 یو با سرفه ا دیکش  یقینا شد . نفس عم. اشکهام با پوست دستش آش دمیبار بوس نیرا گرفتم و چند دستش
 : کوتاه دوباره گفت

 : گفتم  دیشد یا  هی...وقت...ندارم...بذار حرفام...رو...بزنم... با گریلیخ ــ

 دهیرمق بود ، بر یفروغ و ب یکه ب  یداد و با نگاه ی! سرش را تکان یخوب بش دیبا ،یش یتو خوب م یمامان گل ــ
 : گفت  دهیبر

از جانب شما دو نفر راحته ...   المی... حاالم واسه ى مرگ آماده ام ...خ هیراه چ نیقبال بهت گفته بودم که آخر ا ــ
خوام.... نورا.... به  یازت م  زیچ هی.... فقط نیذار یرو تنها نم گری.... وهمد نیدونم که دل به دل هم دار یم

خواستم از کنارش  مهیه دوباه کبود شد و نفسش رفت . سراسک  یخواسته.... به سرفه افتاد به طور نیعنوان آخر
دلم انبار  یکشدار که غم عالم تو  یبروم و دکتر را خبر کنم که سفت دستم را گرفت و اجازه نداد . پس از لحظات

 : سرفه ها با عجله گفت یاز سرفه هاش کم شد و ال به ال  یشد، کم

 دهیفا یدونم ب یو.... م یدون یعالجه ام... که م... ازت...که واسه خاطر... مستمین یراض ــ

.... بذار با نمیمرگ... رو بب یتونم فرشته  یمادر.... م دهیبار قرض....اجل من رس ری.... زی...خودتو بندازاست
 ....راحت و.... آسوده برم الیخ
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 حجم از درد را نداشت . نگاش به نیشد و طاقت تحمل ا یام شدت گرفت قلبم داشت منفجر م  هیگر

 : دیخش دار پرس یقفل شد و با نفس نگام

تا چه  گرانیدانست رو زدن به د یشناخت .م یخوب مرا م ی؟ مامان گل میتوانستم بگو یم ی؟ چ ید یقول م ــ
 . حراج کنم زیخواست با از دست دادنش ، غرورم را ن یکند . نم  یحد غرورم را خدشه دار م

 دیاز گوشه ى چشمان شبرنگش چک  ی. لبخند زد و اشک ختیتاب از چشمام فرو ر یقطره اشک ب نیزدم و چند پلک
سوت ممتد دستگاه به  ی. صداامدیباال ن گریبست و نفسش د شهیهم یلحظه ناباور چشمانش را برا کیو در 

بودم و به صورت  ستادهیواج ابهم وارد شده بود . هاج و  یبینواخت . شوک عج یگوشم به مانند ناقوس مرگ م
 فشار درد راحت شده بود ، ریکه حاال از ز  یمامان گل

باال و  نهی. دلم در سدیخواند، مرا به خود آورد . پاهام لرز یرا م یکه بلند نام مامان گل  ماین ی. صدا ستمینگر یم
 جگر خراش از حنجره ام خارج شد و خودم یادیو باالخره فر دیپر نییپا

 وجه چیو او را صدا زدم . به ه ستمیبلند گر ییانداختم و با صدا  یجان مامان گل یجسد ب یرو را

انداخت و   شیرو یدی. پرستار پارچه ى سفدیاو بلند کرد و به عقب کش  یمرا از رو یحال خودم نبودم . دست یتو
 . پزشک ساعت مرگ را اعالم کرد . ساعت مرگ روح من، نورا تنها

از پشت بغلم   دیکش  ی.. ارغوان بود که مرا م میتی یواقع یپشت و پناه و به معنا یشده بودم . ب واقعا تنها حاال
 : زدم ادیبرد . تقال کردم و فر یام م  یمامان گل شیمرا از پ هیکرده بود و با گر

مرا  مایکرد. ن  یام دل سنگ را آب م  هی! ولم کن ! گر یمامانم! ولم کن لعنت شیخوام برم پ یولم کن ارغوان !م ــ
 هی. گر دمیشن یاستخوان هام را م  یاش فشرد. آنقدر محکم که صدا  نهیآورد و محکم به س  رونیاز بغل ارغوان ب

 از دست  زیسر عز یى سوزناکمان باال

 . نشست گرانیبود، به شدت تلخ بود و به کام د میتیو پناه ما دو تا بچه  دیکه تمام ام  یا  رفته

 رونیمرا گرفت و به ب یبازو ریرا ازم جدا کرد و ارغوان ز ماین ایناک ارشدهشت یقیاز دقا  بعد

 شک تمام وقت از پشت یافتاد ؛ ب  یرعلیراهرو چشمم به ام یکردند . تو  تمانیاتاق هدا  از

 و دیمثال جوش یب ی. به ناگاه همه ى وجودم از خشم دید یداشت جزجگر زدنم را م شهیش

چشماش حلقه زده بود و صورتش از  ینمود، خودم را بهش رساندم . اشک تو یم دیتند که ازم بع ییقدم ها با
 : زدم ادیبلند فر ییاعتنا به حال و روزش با صدا  یفشار درد منقبض بود . ب

راحت شه ؟  التیو خ ینیخودت بب یمنو به چشم ها یروز رهیو ت یبدبخت ی؟ اومد یکن  یم کاریچ نجایتو ا ــ
 : زدم ادیوقفه دوباره فر یب یا  هیو با گر دمیام کوب  هنیمحکم با دست به س

 ! یرعلیام  نیام رو خوب بب  یچارگیکه از عرش به فرش سقوط کردم ! ب  نییمنو ! ب نیبب ــ
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دلت غنج بره و غرورت ارضا بشه  شیادآوریى داغون و حال نزار رو خوب به خاطرت بسپار که با هر بار  افهیق نیا
بهم  نیو غمگ ریدلگ تینها یحبس شد و دستهاش را به شدت مشت کرد . نگاش ب نهیدر س یرعلی! نفس ام

 : لحن ممکن به گوشم خورد نیدوخته شد و صداش با غصه دارتر

 ! ! من فقط اومدم کنارت باشم زمینورا جان آروم باش ! خودتو کنترل کن عز ــ

 : پراز انزجار گفتم یچشماش زل زدم و با لحن یپروا تو یب یشدم . با نگاه کیقدم بهش نزد کیزدم و  یپوزخند

برنگرد !  چوقتمیه گهیبرو! د نجایندارم ! از ا یاجیاحت  چی! به بودن تو هم ه یتهران یرعلیام  ستمیتو ن زیمن عز ـــ
 ادمی؟ فر یفهم ینم نوی! ازت متنفرم ! چرا ا یلعنت نمتیخوام بب یمرده فرض کن ، نم گهیلحظه نورا رو د نیاز هم

 شتریصورتش نشست . قلبم ب یى چشمش سر خورد و رو شهاشک از گو  یهم انداخت و قطره ا یپلک هاش را رو
خودم عشقم  یرفته بود ، داشتم با دستها یکردم ؟حاال که مامان گل  یم یدر هم فشرده شد . من داشتم چه غلط

 . کندم  یم شهیرا از ر

 ییافتاده ، با صدا  یو با سرو گردن دیکش  یقیآه عم  یحرف چیه یتا ته جگرم را سوزاند. ب یرعلیپر افسوس ام نگاه
 : آهسته گفت

 شتری. فقط بیعذاب نکش  گهیو د یرم نورا ! تا تو راحت باش یم نهیتو ا یرم ؛ اگه خواسته ى واقع یباشه م ــ
 یو بدنم را سست کرد و دلم از هست نکن ! بغض ته صداش و حرارت نگاش تن هیمراقب خودت باش و انقدر گر

 رانیو ح فیبود ، از کنارم رفت . بالتکل دهیخم من یکه در اثر حرفها  یازم رو برگرداند و با قامت  یرعلیساقط شد . ام
را نداشتم که  نیقدرت ا یرحمانه ام ، سر جام خشکم زد . حت یاز تاختن ب  مانیبه رفتنش نظر دوختم و نادم و پش

شده بود ؛  رید گرید یصداش کنم ، که ازش خواهش کنم نرود و همان طور که خودش گفته بود کنارم بماند . ول
 به بازگشت نبود یدیام  گریله کرده بودم . د یپاهام با سنگدل ریبود . قلبش را همراه غرورش ز دهیبر ازم  یعل  ریام

. 

**** 

 . نشست یگذشت و قلبم دو داغ را همزمان به عزادار  به سرعت برق و باد یبعد یروزها

بفهمد  یکس  نکهیرا به گردن گرفت و بدون ا زیمراسم کفن و دفن نداشتم . ارغوان خودش همه چ یبرا یپول چیه
 یلی. تنها مراسم همان روز بر سر مزار بفامرگزار شد . فام میام را به خاک سپرد  یدر کمال عزت و احترام مامان گل

در بساطمان نبود . تنها شرکت کنندگان در مراسم  اشو بپ زیبر یبرا یباشند و پول کیکه در غممان شر  میشتندا
به همراه چند تا از دوستان  یو دوستان دانشکده ا دیو فاطمه بودند. چند تن از اسات یخانواده ى ارغوان و مان

 ها هیدو تا از همسا یکیو  ماین

جان  یزهر بر ما گذشت و تن ب یها بودند . آن روزها به تلخ نیمان هم یا  هیعار  شی. تمام قوم و خو چیه گرید و
 . ستمیبرف و سرما به دل خاک سرد دادم و در دل خون گر انیام را در م  یمامان گل

 . کسم را در فصل سرما از دست داده بودم  نیزتریو عز نیبودم و حاال بهتر زاریسرما ب از

 . دیچرخ یم تیجمع انیهدف در م یقرارم ب یشد. چشمان ب ینم اریان با زمست گریدلم د هرگز
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و در  دیای. دوست داشتم بر خالف خواسته ام باز بندیرا بب یرعلیخواست ام یو وقاحت دلم م ییکمال پررو  در
 شمیدلشکسته از پ یرعلی. ام گرید ی، نه آن روز و نه روزها امدین یرعلیکنم؛ اما ام  یرا صبور بتیمص نیکنارش ا

 . تمعبث به انتظارش نشس  یدیبا ام یطوالن یرفته بود و من روزها

**** 

 نیچرخاندن ا یبستم برا یکمر همت م  دیزدم و از جام بلند شدم . با نیسوم که گذشت، به ناچار دست به زم روز
 . را در مال عام تمام کردم و همه را منتقل کردم درون قلبم می. عزادار یزندگ

داند پشت به  ی. گفته بود م ستیداشت . گفته بود که نگران ما ن مانیبهم اعتماد داشت . بهم ا یگل  مامان
به خودم  دیرا داشت ؟ با یحاالجز من مگر کس میمای. داداش ن میگردان  یرا م یزندگ نیو ا میده یپشت هم م

سه روز فاطمه و ارغوان کنارمان ماندند  تمام.  دمیرهان یم یدیو نا ام یخمود نیرا از ا مامیمدم و داداش نآ  یم
 شدم ، داری. صبح روز چهارم از خواب که ب

بار خودم آن  نیو ا دیبار بابا جانم که رفت چشمه ى اشکام خشک کیبه صندوق خانه ى چشمام قفل زدم .  دوباره
رفته بود  یرعلیرفته بود ، ام یبودم بس بود . مامان گل ختهیهر چه اشک ر گریچشمه ى جوشان را خشکاندم . د

که براش آرزو داشتم،   یى درخشان ندهیو آ ماین یبرا وزبرام مانده بود . هدفم هنوز پا برجا بود. از امر مایو فقط ن
 و از اتاقصدا از جا برخاستم  یکردم . ب  یتالش م

 به کمک ایکه شب گذشته ارش  یکیرفتم . فاطمه و ارغوان هنوز خواب بودند. از راه بار رونیب

هم انباشته ، برامان باز کرده بودند ، .خودم را به آشپزخانه رساندم . سرما و سوز صبح  یرو یبرف ها انیاز م  یمان
گذشت   یرا روشن کردم و بساط صبحانه را بر پا کردم . مدت یآورد . چراغ نفت  یاستخوانهام را هم به لرزه در م  یگاه

شد. زود وارد شدند و  انیقامت ارغوان و فاطمه در درگاه نما بعدآمد و   ییپاها ی. صدا دیپوستم دو ریتا گرما ز
سوز و سرما  نیدر را بستند. فاطمه به سمت چراغ رفت و دستاش را گرم کرد . دوستان بهتر از جانم به خاطرم در ا

غارم   اریکردم که   یفکرش را هم م یامکانات ؛ کجا من حت  نیبا کمتر یخانه ى عصر حجر نیمانده بودند . در ا
 کند ؟  یتواضع صبور تیرا در نها یامکانات  یب نیبتواند سه روز تمام ا

 : آمد و گفت  میبه سوارغوان   د،یچیکه در فضا پ  یچا یتازه دم پرکردم . بو یدسته دار را از چا یها استکان

 : را برداشتم و سر سفره بردم . نشستم و گفتم ینیشد و س لی؟ نگام به سمتش ما ینکرد داریچرا ما رو ب ــ

 . دانشکده میبر دیبا نیلقمه بخور هی نیایب ــ

 : گفت  یرد و بدل شد . ارغوان کنارم نشست و با مهربان نشانیب ینگاه

 . خونه بمون گهیچند روز د ــ

 : گذاشتم ودر همان حال گفتم  شانیرو یاستکان جلو  کی یکیهم آمد و روبه روم نشست.  فاطمه

بسه  گهیشه ! د یآب و نون نم  ماین یشه ! برا یکه مرهم دلم نم  واریدر و د نیبمونم ؟ زل زدن به ا یچ یبرا ــ
رو  یزندگ نیز هشتمون گرو نهمونه و اگه منم وا بدم اکه هنو  نهیا  تی. واقع یبه زندگ میبرگرد دی، باز با یعزادار

 خواد خرج کشمون یم یخواد سر پا نگه داره ؟ ک یم یک
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از نان لواش را کندم   یجفتشان حلقه زد . تکه ا ی. اشک تو چشمها هیندارم واسه آه و ناله و مو یوقت گهید باشه؟
داغ فرو دادم .  یبه گلوم حمله ور شده بود، با چا را که یو به دهان گذاشتم و بغض سخت دمیمال ریرو روش پن

 ام  هیر

. آنها را منع کرده بودم از آمدن. دلشان به حالم امدیاما اشک به چشمام ن  دیسوزش به قلبم رس نیو ا سوخت
 موجود را زیکرد جو غم انگ  یسوخته بود . فاطمه زودتر به خودش آمد و سع

 : اضافه کرد و گفت  شیشکر به چا یجلوتر آمد و قاشق یکند . کم  عوض

 یجمله ا نکهیبه ارغوان کرد که او هم دست به کار شد. قبل از ا ینشه . اشاره ا رمونید میپس زودتر بخور ــ
 : گفتم  ندیبگو گرید

خواهر  یو جا نیمدت همرام بود نیخودتون . ممنون که ا یسر خونه زندگ نیو بر نیرو هم جمع کن لتونیوسا ــ
 . نیم پر کردرو برا

 : تاب به صورتم نشست یارغوان ب  نگاه

 : سفت و محکم گفتم یلیبمونم ! خ شتیپ شتریخوام ب یمن م یول ــ

 !برس تیبرو به زندگ ستیالزم ن  ــ

 ...یول ــ

 : وگفتم دمیحرفش پر انیم

دستشان به  لیم ی. سکوت برقرار شد و ب نی، پس کمکم کن یخوام برگردم به زندگ یکه گفتم بچه ها ! م  نیهم ــ
سالم کرد و سر سفره نشست . بلند  یخال یفرو افتاده و نگاه ی.با سر وستیبهمان پ مایبعد ن یقیسفره رفت . دقا
 و ختمیر یشدم و براش چا

 : گذاشتم گفتم  یکه استکان را جلوش م  ینیح

 : بهش کردم و ادامه دادم یبهم زل زد . اخممتعجب  یوبا چشمان رانیمدرسه . ح یبر دیزود بخور با ــ

 ؟ یکه از همسن و ساالت جا بمون  یخوا ی، نم یامسال کنکور دار  ــ

حرف صبحانه اش را خورد و از جا بلند شد و فقط دم در لحظه  یب ماینگذاشت و ن یبحث چیه یمحکمم جا لحن
 : و گفت ستادیا  یا

 : خواهرانه گفتم یکردم و با لبخند  یپوش بود، نگاه اهیرعناش که حاال س یمن رفتم . به قد و باال ــ

 : طاقت گفت یرفت . فاطمه ب رونیبرام تکان داد و ب یخدا پشت و پناهت ، مراقب خودت باش . سر ــ

 . هی. تو سن حساس ادیکنار ب  بتیمص نینورا ؟ هنوز نتونسته با ا یدار کارشیچ ــ

 : دیچیدلم پ ی. آب سرد پوست دستم را ِسر کرد و درد تو دمیشدم و تند تند استکان ها را آب کش بلند
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 شیتا دانشکده در پ یراه دراز نیآماده ش  نیبر نینداره ! زود باش نیجز ا ی! چاره ا ادیکنار ب  دی! باادی یکنار م  ــ
 ! نیدار

دانستند چطور  ینطق بچه ها را کوتاه کرده بود و نم دمیى جد هیشد . رو یسپر بیعج  یطول راه در سکوت تمام
به درد آمد  نهیبورد چسبانده بودند. قلبم در س یافتاد که دوستانم رو  یتیتسل ی. نگام به آگه ندیایباهام کنار ب

ها گذشت  یهمکالس تیو تسل یکه به ابراز ناراحت  یطوالن یقیبهش وارد کالس شدم . بعد از دقا تیاهم  یاما ب
 دنمیاز همان جا دوباره شروع شد . شمس که به کالس وارد شد با د  یعاد  یباالخره سر جام نشستم و زندگ، 

 یکدام نم  چیکه ه  غیسرعت بخواهم سر پا شوم . در نیکرد به ا  یکس فکرش را هم نم  چی. ه دیابروهاش باال پر
تکان دادم . نگاش را عاقبت  ی. براش سر نگام قفل شد یتو یلحظات یکار. نگاش برا  نیبه ا دمبو ریدانستند ناگز

از کالس   یکی یکیام نشستم و بچه ها   یصندل یکالس ازم خواست بمانم . رو  انیازم گرفت و درس را آغاز کرد . پا
 : گفت  یرینظ یب یآمد و با مهربان  مینماند . به سو یباق یرفتند تا جز من و او کس

 ! شوکه شدم یحساب دنتیدختر خانم ؟ با د یخوب ــ

باشم ؟ شما که زودتر از همه در موردم  نیخونه نش یتا ک نیخوب باشم . انتظار داشت دیخوبم استاد ! با ــ
 ریتونم از ز یمنم . نم ماین یقانون میمنه، ق یاالن رو دوشها  یزندگ هی. بار  نیدیفهم

گرفت   یحال همدل نیو در ع نیگ تحسکنم و خودمو به غش و ضعف بزنم. نگاش رن  یشونه خال تیمسئول نیا  بار
 : گفت  مانهیصم یو با لحن

هموار کردن  یبرا ادیهم که از دستم بر ب یکنم . هر کار  یم نتینورا ! من واقعا تحس یهست یقو یلیتو دختر خ ــ
 . کنم ازت منو دوستت بدون و بذار کمکت کنم  یکنم . خواهش م  یراهت م

باهام  یاندازه خودمان  نیبار بود که تا ا نیکرد. اول  یدل دل م یزیتعجب بهش نگاه کردم .. ته چشم هاش چ با
 یلبخند اریاخت  یبود ب دایاز نگاه پر محبتش کامال پ  تشیراند .حسن ن یپسوند به زبان م یزد و نامم را ب یحرف م

 :زدم و گفتم

شده. آرامش صورتش به من هم منتقل شد . با  مینها دلخوشروزها ت نیخوب ا یممنونم . داشتن دوستها ــ
 : گفت  نیدلنش ییصدا

 . میتمومش کن دیاز ع  شیخوام پ ی. م میدیرس قیمهم تحق یپس قرار فردا سر جاشه درسته ؟ به جاها ــ

 : شد ، سرم را جنباندم و گفتم ریکه به ناگاه به وجودم سراز  یاقیاشت  با

 : برداشت و گفت زیم یرا از رو فشیذارم استاد! لبخندش تکرار شد و ک یرو م میو تمام انرژ امی یحتما م ــ

 ! پس منتظرتم ، سر ساعت ــ

 . رفت رونیکردم و او از کالس ب  میتقد یلبخند بهش

***** 

 باعث نیکار و درس کردم که شبها مثل جنازه بودم، اما ا  ریچنان خودم را درگ یبعد یروزها
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 شیپ یبایى ز ندهیزدم ؛ از آ ینشستم و حرف م یشبها باهاش م یغافل بمانم . با همان خستگ  مایشد از ن ینم
دادم  یهم حرصش م یآوردم. گاه  یگذاشتم و خنده اش را در م  یکردم . سر به سرش م  یم فیرومان براش تعر

 هیکردم . آنقدر براش از دل و جانم ما  یم یدگیو بعد به درسهاش رس

 . میبگذرد. نسبت به قبل آرامتر شده بود میبحران عظ نیتوانست از ا مایگذاشتم تا باالخره ن  یم

شد . آن شور و حال  یشبها سکوت تنها کالممان م یآنقدر مشهود و قابل لمس بود که بعض  یمامان گل یخال یجا
 کردم که هنوز ته چشماش  یکمتر شده بود اما خدا را شکر م  مایدر ن یجوان

 . مایشد ن یسپردم و تمام هم غمم در زندگ ی. خودم را به کل به باد فراموش دیدرخش یم یزندگ قبر

**** 

با شمس باالخره به  قمیبودم . تحق رتیسرعت غرق ح نیکه من از آمدنش به ا  دیاز راه رس  ینوروز در حال دیع
 ی، فقط کم یرا کم نمیو غمگ کیدل تار نیادانشکده قرار گرفت . و   یعلم  ئتیمورد توجه ى ه اریو بس دیرس انیپا

 را یرعلیام  گرید اهیکرد . بعد از آن روز تلخ و س  یروشن م

 و از شدت دیکش  یآوردند . دلم براش پر م  ینم انیبه م یبچه ها هم از او حرف یبودم . حت دهیند

نداده بودم . آن  ختنیاما همچنان به اشکهام اجازه فرو ر  د،یرس یجان به لبم م یگاه  یاو و مامان گل  یبرا یدلتنگ
سال خانه مان پر از سکوت بود .  لیآورد . روز تحو  یفراغ و هجران مرا از پا در م نی، غم ا ختیر یاشکها اگر م

گذاشت .   یبرامان نم یدل و دماغ چیکرد که ه  یم یکجچنان بهمان دهن   یروز نیدر همچ یمامان گل یخال یجا
 ساعت چهار عصر بود . ناهار لیتحو سال

 یصرف شد . بغض به داداش جانم اجازه نم زیو غم انگ نیسنگ یپختم و در سکوت یپلو بدون ماه یسبز ماین یبرا
و  میاز آشپزخانه نشسته بود  یداد که از غذاش لذت ببرد . حال من هم بهتر از او نبود . هر کداممان گوشه ا

. ساعت از سه گذشته بود که  دیپر یم رونیمان ب نهیاز س  یآه  یو هر از گاه میزد یخاطرات گذشته را شخم م
از   یفور مای. ن میشد و با تعجب بهم زل زد لیزنگ در خانه به صدا در آمد . سرهامان هم زمان به طرف باال متما

 . رفت اطیجاش بلند شد و به ح

 یسالم و احوالپرس ی. به محض باز کردن در، صدا دمیکشسرک   رونیهم برخاستم و از پنجره ى آشپزخانه به ب من
 یافتاد . شالم را از رو  شتریب یدلم به تپش ها دنشانیو با د دمیگردن کش  شتری. ب دیشاد بچه ها به گوشم رس

 اطیو به سرعت به ح دمیسرم کش یبرداشتم و رو نیزم

 و وهیو م هیپر از هد یو فاطمه با دستان ایبه همراه ارش یشد؛ ارغوان و مان ی. باورم نم رفتم

رفتم و دخترها را  شانیاز ته دل به سو  یو با خنده ا دیپوستم خز ریز یبودند . شاد ستادهیا  اطیح یتو ینیریش
 : بغض دار گفتم ییو با صدا دمیبه نوبت در آغوش کش

 ! نیخوش اومد یلیبچه ها ! خ نیکرد  یچقدر کار خوب ــ

 : گفت  طنتیو با ش دیآشنا صورتم را بوس  یبا محبت فاطمه
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 ! زیسورپرا ــ

 اش گرم و نرم و مهربان بود و دلم  نهیو خودش بغلم کرد . س دیبا خنده او را عقب کش ارغوان

 : گوشم آهسته لب زد  ریکرد به بودنشان . ز  یقرص م را

 ؟ نیذاشتم شما دو تا تنها بمون یمگه من م ــ

 : گفتم  آهسته

 و سر به سرش گذاشت . لبان دیرا بوس ماین ایکه ارش  دمیشانه اش د ی! بهم لبخند زد . از رو قیممنون رف ــ

 گشاده به داخل دعوتشان کردم . فاطمه و ارغوان به  ییجانم را آسوده کرد و با رو ماین خندان

بود  یدوست نعمت بزرگ. همچنان بغض داشتم ؛ خوشحال هم بودم .  دندیچ ییبایز نیسفره ى هفت س سرعت
کرده بود . فاطمه   ی. خدا هر چه بهم نداده بود ، به جاش در دادن دوست خوب و وفادار در موردم دست و دلباز

 : و گفت تشده را به طرفم گرف چیکادو پ  یچادرش را چادر گلدار عوض کرد و بسته ا

را به طرف  یبسته ى بعد یتنم بود . مان اهی! هنوز لباس س یتا بپوش مید یم شیپ شیرو پ تیدینورا جونم ع ــ
 : گرفت  ماین

 فیبا نگاه ازم کسب تکل مای! ن هیچطور ایى ارش قهیسل نمیگل ، زود برو عوض کن بب  یمایسهم شما آقا ن نمیا  ــ
 یهم زمان شناور بود . با مهربان ینگاش غم و شاد یکرد . تو

 : لبخند زدم و گفتم بهش

از جاش بلند شد و به سمتم آمد .نگاهش را به   مایشه . ن یم لیبرو عوض کن داداش جونم ، االن سال تحو ــ
 : برادرانه گفت ینگاهم بند زد و دستم را گرفت و بلندم کرد و با لحن

قدر  یو با لبخند دیکردند، چرخ  یتماشامان م اقینگاه تک تک بچه ها که با اشت ی! نگام تو یتو هم پاشو آبج ـــ
 : شناسانه گفتم

 . ممنونم از همه اتون بچه ها ــ

اتاق مجاور رفتم و او راه آشپزخانه   هی. من  میدر آوردن رخت عزا رفت یبرا مایلبخند بر لبهاشان شکفت و من و ن گل
 ، نگاهمان بهم گره میدیبا هم پشت دراتاق رس یگرفت . وقت  شیرا در پ

تن داداشم  ی؛ تو نیبه همراه شلوار کرم ج ،یکرم و مشک  یباینه چهارخانه جذب با رنگ زبلوز مردا کی.  خورد
 یرنگ و شال یصورت کیبه همراه تون دیشلوار سف کیساخته بود . لباس من  یمرد حساب کینشسته بود و ازش 

لباسها را انتخاب  نیبودند که روشن تر دهخود را کر  یبود . بچه ها تمام سع یو صورت دیى سف بایز یبا طرح ها
 : . ارغوان زود بلند شد و بغلم کرد میجفتمان نشست و با هم وارد اتاق شد یلبها یرو دییکنند . لبخند تا

 ! ادی ی، چقدر بهتون م زمیمبارک باشه عز ــ

 : بهم کرد و بعد گفت یبار طنتیقشنگه ! نگاه ش یلیممنون دوستم ، خ ــ
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ست ! نگام با نگاش مواجه شد . لبخند  قهیدونستم داداشم انقدر خوش سل یل نمتا به حا  استیى ارش قهیسل ــ
 یادی. وقت ز میفشرده شد . دور سفره نشست نهیکرد . بهش لبخند زدم و دلم در س  یم ییرو لباش خودنما ییبایز

 ری. فاطمه ز میخودمان فرو رو یتو یذره ا ادندد  یهاشان اجازه نم یسال نمانده بود . بچه ها با شوخ لیبه تحو
 : گوشم پچ پچ کنان گفت

 خان واسه تو بره لباس بخره ؟ ایارش  نیداره ا یخوام بدونم چه مناسبت یمن م ــ

 : کردم و گفتم  یور کی ینگاه بهش

 حاال ؟ یسوز یم یتو چرا دار ــ

و با  دمیهست ! لبم را از تو گز ییخبرها هیشاخکهام احساس کرده  یخوام بدون یفقط م رم،یمن بسوزم ؟ نخ ــ
 : کرد  کیبهم نزد شتریو سرش را ب دیخند انهیچشم به ارغوان اشاره کردم . موذ

 ! آبروت نکردم  یتا ب ایموقور ب ــ

 : او را به عقب ُهل دادم  یخورد و کم وندیبهم پ ابروهام

 : بهش بر بخورد گفت نکهیا  یو ب دی؟ خند ی! تو چرا انقدر فضولردختریزبون به دهن بگ ـــ

 واسه خودت بکن ؛ منم که برم تنها یفکر هیشه کرد ! خواستم بگم  ینم شمیکار  عتمهیطب ــ

 : گرد شده گفتم  یو با چشمان دمیبه سمتش چرخ عیحرکت سر کی! با  یمون یم

 ؟ یکن  یشوهر م یدار ــ

 : انگشت شصتش را نشانم داد  یشد و با چشمک شتریاش ب  خنده

 : دمیپرس ی! دستش را گرفتم و با خوشحال یریگ  یرو م زیمن عاشقتم انقدر خوب همه چ یعنی ــ

 : پر غرض گفت یخبر؟ با لبخند یب نقدریهست ؟ چرا ا یک  ــ

 ! یش ینم مونیپش یباشه که گفت ادتیهمون خواستگار سابق شما !  ــ

 : نثار بازوش کردم یخنده ضربه ا با

 یانداخت و و چهره ا  نیی؟ سرش را پا یخواستگار انیم یخوشحالم فاطمه ؛ ک یلینوش جونت خواهر ! برات خ ــ
 . کرد  دنیمعصوم به خودش گرفت وتظاهر به خجالت کش

 : محجوب گفت ییبا صدا و

 : من ُمرده بودم از خنده گریفردا شب . د ــ

 : ! ارغوان به سمتم خم شد و با خنده گفت دای یادا اطوار نم  نیجمع کن دختر، بهت اصال ا ــ

 بهش ؟ یگفت  ریواگ ریهاگ نینخورد ؟ تو ا سینخود تو دهنت خ ــ
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 : گفت  یجد یسرش را به ضرب بلند کرد وبا لحن فاطمه

 یکه ازش مهر به شدت تراوش م  یوبا لحن دمیرا بوس دشیبدونه ! بغلش کردم و صورت سف دیخواهرمه ! با ــ
 : کرد گفتم

 : دیسفره گردن کش یاز آنسو  مای! ن زمیمبارک باشه عز ــ

 :زد ی! بهش نگاه کردم . سرحال شده بود و چشماش برق م نیکن  یم ینشده روبوس لیهنوز که سال تحو ــ

 ! گفتم  یم کیتبر دیفرق داشت ، داشتم به عروس خانم جد یروبوس نیا  ــ

 و لپاش گل انداخت . بچه ها به افتخارش دست زدند و دیخجالت کش یفاطمه به راست نباریا

 :گفت  یشگیبا همان لبخند هم یگفتند . مان  کیتبر

 : و گفت ستینگر ی. ارغوان به مان نیخوش خبر باش شهیمبارک باشه فاطمه خانم ، هم ــ

 ! هیفاطمه از ما زرنگتر بوده! بعد امتهانات ترم عروس ــ

 : رو به فاطمه گفتم یبلند یزده با صدا رتیح من

 ! هیفرداشب خواستگار یواقعا ؟ تو که گفت ــ

 : و جاش گفت دیشد . ارغوان به دادش رس دیبه تته پته افتاد وسرخ و سف فاطمه

 ! ست تهیحرفاشون رو زدن، جلسه ى فرداشب فرمال ــ

 : از بازوش گرفتم و گفتم  یشگونیحرص ن با

 ! ؟ البد سر سفره ى عقد یبهم بگ یخواست یم یک  گهیکه من خواهرتم بله ؟ د  ــ

 : لب رو به ارغوان گفت ریفاطمه از درد جمع شد و بازوش را ماساژ داد و ز صورت

 به جون هم ؟ یانداز  یدختر! چرا ما رو م یجز جگر بزن یاله  ــ

همه  یصداشان خنده به لبها یبراش ابرو باال انداخت و فاطمه اخم هاش را نشانش داد . از کل کل ب ارغوان
به حساب و کتاب فاطمه ماند  دنیداغ شد و رس یو روبوس کیشد و بازار تبر لینشست . همان لحظه سال تحو

 . بعد یبرا

 ، دمیکه رس  یرا برداشتم و به بچه ها تعارف کردم . به مان ینیریجام بلند شدم و ظرف ش از

نگام افتاد و با  یانداخت و صداش را بست . نگاش تو  شگریمابه صفحه ن یاش به صدا در آمد . نگاه  یگوش
 : گفت  یپر معن یلبخند

 . خورم یبرگشتم م یحتما جواب بدم ، وقت دیتماس رو با نیا  ــ
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گفت   یحس برام آشنا بود . همه ى وجودم م نیگذاشت . ا  یقراریب یرفت . قلبم بنا رونیشد و از اتاق ب بلند
 یگرم صحبت بودند .کس  ایو ارش مایپشت خط است . پاهام حسش را از دست داد و دوباره نشستم . ن یرعلیام

 : شد و گفت قیحواسش بهم نبود جز فاطمه که به صورتم دق

 : به زور زدم و گفتم ی؟ لبخند دیپر هویچرا رنگ و روت  ــ

 یبه راز درونم پ سهیخانم پل نیاز ا  شتریتم .تا بانداخ  نییخوبم! نگاش روم ثابت ماند . ناچار سرم را پا یچیه ــ
 : دیو بعد آمد کنارمان نشست . فاطمه رک ازش پرس دیکش  یسرک اطینبرد . ارغوان از پنجره به ح

 : برداشت یا  شهیظرف ش یاز تو  ینیریش کیسر شوهرت بلند شده خواهر؟ ارغوان بهش چشم غره زد و  ریز ــ

سرش بلند بشه! از جوابش خنده  رینگرفته ، بعد ز یدختر ! شوهرم هنوز منو درست و حساب ریزبونت رو گاز بگ ــ
به نظر  دیبع یکم  نیدیانداخت، خند  یبدنم را داشت از کار م یاعضا  یکه استرس همه   یام گرفت .در آن حالت

 : . فاطمه دست بردار نبود دیرس یم

رفته بود ومدام از پنجره به  یمان یکه همه ى حواسش پ  موقع حساس زنگ زده بهش ؟ ارغوان نیا  هیپس ک ــ
 : هوا گفت ی، ب دیکش  یگردن م  اطیسمت ح

 . هیرعلیفکر کنم ام ــ

 : . فاطمه با خنده گفت ستیدهانش گرفت و با وحشت مرا نگر یو او دستش را جلو ختیفرو ر قلبم

 االن کجاست ؟  یدون ینم بدونم ! شتریحرف از اسمشو نبر شد، کنجکاو شدم در موردش ب ــ

دانست ! قطعا ذهنم را باز خوانده  یداشتم بپرم و دهان فاطمه را ببوسم . فاطمه حرف دل مرا زده بود. م دوست
 : گذاشت و با من و من گفت  یدست شیخورده را کنار پ مین ینیریبود . ارغوان ش

 . رفته دوباره اهواز ــ

 . میهم نشسته بود پیتا ک پی. حاال هر سه ک دیجلوتر کش یزد وخودش را کم یبشکن فاطمه

 : زد و گفت ی. بشکن دیدرخش یگریدرست د ینیب شیفاطمه از پ چشمان

گرده ! ارغوان نگاش را به من   یره و بر م یم یکلفته که ه  شیحتما پارت اروی نیدرست حدس زدم ! ا یدید ـــ
 : گفت  یراحت تر الی، با خ دیچشمام د یرا تو اقیاشت  یداد و وقت

 مونه ؟ یخودمون سه تا م نیگم ب  یبهتون م زیچ هی ــ

من انداخت و  یپاها ی. خودش را علنا رو میشد رهیبه دهانش خ یو با کنجکاو میتند تند سر تکان داد جفتمان
 : آهسته گفت

 ! دانشکده ست یعلم  ئتیباباش عضو ه ــ

 : و او بالفاصله ادامه داد میدیکش  یبلند نیو فاطمه هم زمان ه من
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 ! دکترن لشیفک و فام یهمه  ــ

 : شوکه گفتم یبا لحن من

 : به سر و گردنش داد و گفت یزد وسر جاش برگشت . قر ی! لبخند میندار یکه تهران  یعلم  ئتیتو ه یول ــ

 یرعلیو ام ادین شیتو دانشکده پ یمشکل نکهیا  یاصله ؛ باباش برا  یتهران لشونیفام نایا  ــ

دادم و ناخواسته دمغ شدم . فاطمه از  هیتک واریرد کرده ! به د یخال یرو تهران یرعلیام  یلیفام ادیبره و ب راحت
 : دیاش پرس  یذات یو با کنجکاو افتادیتک و تا ن

 ره اونجا ؟ یرو داره که راحت م یحتما تو اهوازم کس ــ

به بودن با  یدیام  یشده بود . اگر هم کور سو یاهوازه ! بادم بدجور خال  یدانشکده ى پزشک سییآره عموش ر  ــ
داد  یوحشتناکمان هرگز اجازه نم یارغوان خاموش شده بود . فاصله ى طبقات  یداشتم ، آن هم با حرفها یرعلیام

 . میشو کیبهم نزد

گرده؟ دل   یبر م یام گره خورد : ــ ک  نهیخالص را زد و با سوالش نفس در س ریبه داخل برگشت و فاطمه ت یمان
 : و منتظر پاسخ ارغوان شد دیتپ نهینافرمانم تند تند در س

کوباند   نهیس یها وارهیخودش را به د نوامیو ب چارهیبرگشت نداره . دلم ، دل ب الیگه خ  یم ی، مان ستیمعلوم ن ــ
برگشت  الیکوتاه آمده بودم ، او خ  یبود. حاال که من کم دهیواقعا ازم بر یرعلیو بغض به گلوم فشارآورد . ام

 ، میشده بود ریِ به  ریِ با هم  ییجورها کیکه   گرفتن . حاال  شهینداشت . کارمان شده بود اره دادن و ت

 خورد یجزوه ته کمد خاک م یخواست باهاش حرف بزنم . هنوز شماره ى تلفنش ال یم دلم

تتمه ى  نیگذاشت، هم  یبرام طاقچه باال م یرعلیزدم و ام یاگر بهش زنگ مجرات نداشتم بروم سراغش .   ومن
 . نداشتم یزندگ یبرا یا  زهیانگ  چیه گریرفت و د یغرور و احساسم بر باد م

 : مرا از فکر کردن نجات داد و گفت ایارش

 ؟ میبگرد میبر نیموافق ــ

 : افتاد و گفتم  ماینگاه ن یتو نگاهم

 .... بهشت زهرا ، امسال هم که میر یهر سال اول م مایمن و ن ــ

 : جواب داد عیسر ایارش

 ! مهمون من یخوام دعوتتون کنم به شام ؛ همگ ی! بعد از بهشت زهرا م میر یاونجا که حتما م  ــ

واده ى دانستم خان ی. م میو هورا بلند شد . فاطمه از آمدن سر باز زد و خواست او را به خانه برسان غیج یصدا
کرده   یبود چطور مادرش را راض بیبودم . برام عج ونشیممنون و مد اریجا هم بس نیدارد و تا هم یریسختگ

. اول  میبهشت زهرا رهسپار شد ی، به سو میکرد  ادهیرا با ما باشد . او را دم در خانه شان پ لیاست که سال تحو



 

 
450 

 رونیام ب  نهیبودند . آه از س دهیه فاصله از هم ماوا گزقطع کیکه با   یمامان گل شیبابا جانم رفتم و بعد پ شیپ
 : دلم گفتم یو تو دمیبه سنگ قبرش کش یآمد . دست

 ؟ ینباش شمونیرو پ دیکرد امسال ع  یفکرش رو م یمبارک ! ک دتینازم ،ع یسالم مامان گل ــ

 مایخوام ن یکنم . نم  یم یخودخور مایترکه اما بخاطر ن یغصه دارم . دلم داره م  یگل  مامان

 فرصت نکردم ی، حت یزود تنهام گذاشت یلیکنم تا سر پا بمونم . خ  یبشه . دارم جون م افسرده

مرا از ادامه ى درد و دل سوزناکم  ماین نیف نیف یبرات درد ودل کنم و بهت بگم عاشق شدم ... صدا چوقتیه
بودند  ستادهی. بچه ها چند قدم آن طرف تر ا ختیر یگرفته بود و مثل ابر بهار اشک م  نییباز داشت . سرش را پا

. بلند شدم و کنارش نشستم . سرش را در بغل گرفتم و پشتش را نوازش کردم . خودش را  میتا ما راحت باش
 : در آغوشم جا کرد . آهسته گفتم شتریب

،  میهم خوشحال باش شیپ نجایا  دیبابا خوشحاله ! ما هم با شیپ ینکن مرد کوچک من . مامان گل هیگر  ــ
 یکن  یات رو م  ی؟ بهم قول بده تمام سع یاز بابت ما راحت بشه . باشه داداش  الشونیتا اونا خ میخوشبخت بش

گلوم چنبره زده   یکه مانند مار تو  یبد بغض! سرش را تند تکان داد و اشکهاش را پاک کرد . با  یکن  یکه شاد زندگ
 : بازوش را گرفتم و گفتم ریز . دمیو بهش خند دمیبود، صورتش را بوس

 ! میکن  یزندگ دیپس با میداداشم ما زنده ا میپاشو بر ــ

 کرد . شب که به  ییرایرستوران ازمان پذ نیبرامان سنگ تمام گذاشت و در بهتر ایارش  آنشب

 : گفتم  مایرو به ن اطیح یهمان جا تو میباز گشت خانه

 . خوام باهات مشورت کنم یگرفتم م  یمیتصم هی ماین ــ

 : را بهم دوخت و گفت نگاش

. برام سخت بود دل کندن از تمام  دیمجنون رس دیو به ب دیکوچک چرخ  اطیتابم دورتا دور ح یبگو.. نگاه ب ــ
 : اما گفتم  زمیخاطرات عز

 ادآوری وارشیدر و د یول خونه نیاز ا  میخاطره دار ی! درسته که کل گهید یجا هی میو بر میرو بفروش نجایا  ایب ــ
و مانند من نگاش  دیآه کش  مای. ن میکن  یذاره خوشحال زندگ ینم چوقتیجفتشون ه یخال ی؛ جا هیبابا و مامان گل

 : گفت  یطوالن یو بعد از لحظات دیچرخ اطیدور ح

ده  یمدام رو گلومه و داره فشارش م یکیخونه انگار دست  امی یم یوقت یگ  ی، راست م یآبج  یتو بگ یهر چ ــ
 . میتازه رو شروع کن یزندگ هیو  میبر نجایاز ا  ای؛ ب

خانه برامان  نیدادم . رفتن از ا هیپهنش تک یدستاش قفل شد و سرم را به شانه ها یو دستام تو ستادمیا  کنارش
 ی. فردا میمقاومت کن میا بتوانت م،یبهتر بود که ازش دست بکش یبرهه از زندگ نیبود اما در ا ریسخت و دلگ

 . میماند یهمان شب خانه را به بنگاه سپردم و در انتظار مشتر
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چند طبقه  کیخواست خانه را بکوبد و  یشد . م دایپ یخانه مشتر یکردم برا  یکه فکرش را م  یزیزودتر از چ یلیخ
 کینزد یمتر 60آپارتمان دو خوابه ى   کی ایبسازد . به کمک ارش

 یدیبود که وارد مرحله ى جد دهیکردم و براش قرارداد رهن کامل نوشتم . خرداد به اواسطش رس  دایپ دانشکده
 مایى ن دهی. لحظه ى ترک آن خانه با تمام خاطرات خوب و بدش برامان تلخ بود و اشک به د میشد مانیاز زندگ

 مایاختم و با اشکهام مبارزه کردم . دست ناند   یالخانه ى خ یجا یبه جا یو نگاه حسرت بار ستادمیآورد . کنار در ا
 . در را محکم میو از خانه خارج شد دمیرا کش

 . میاز آن محله کوچ کرد  شهیهم یو برا دمیهم کوب به

***** 

تر  یها نتیاُپن ، با کاب  یآشپزخانه ى نقل  کیساختمان سه طبقه قرار داشت .  کیدر طبقه ى دوم  دیى جد خانه
باز  یکم عرض  ابانیداشت که پنجره اش رو به خ یاف به رنگ چوب ف درست سمت راست در ورود  یام د  زیو تم

 بود یسمت چپ در ورود یبهداشت سیشد . سرو یم

داشت . اتاق خوابها  ابانیپنجره ى رو به خ کیکرد ، که   یم ییرو خودنما شیهال کوچک مربع شکل در پ کی و
 یکرد . با کمک بچه ها اسباب کش  یم ییهال خودنما یدر کنار هم و انتها

 به همراه یچوب ریتحر زیدو م یبه عنوان چشم روشن ای. ارش میپا نهاد دیو به خانه ى جد میکرد

 کیمانند  ایشرمنده بودم. ارش شیازش سپاسگزار و از رو  تینها یکرد . ب  هیگردان کوچک بهمان هد  یصندل دو
 پرده ها را دیخر یکرد . ارغوان و مان  یم تیبود و مرا حما ستادهیبرادر پشتم ا

شده  یتوش هنرمندانه خطاط یالکرس  هیشده که آ یقاب خاتم کار کیو  بایگلدان ز  کیگرفتند و فاطمه با   گردن
دست مبل تر و  کیارغوان   شنهادیمانده بود به پ یکه باق  ی. با مقدار اندک پول دیبود ، خانه مان را رونق بخش

و  زهی، که حاال جفتمان انگ مایمن و ن دیجد یشد آغاز زندگ نیو ا دمیخر خچالی کیراه دست دوم به هم زیتم
 . شده بود دهیتازه در کالبدمان دم یدیام

**** 

 کرد . من هم سرگرم  یکنکور آماده م  یسخت مشغول درس خواندن بود و خودش را برا ماین

 نهاده بود رانیسرگشته و ح دنشید کباریهمچنان برنگشته بود و مرا در حسرت  یرعلیآخر ترم بودم . ام  امتهانات

. 

 یرعلیگرفت و دلتنگ ام  یبودم پشت محوطه ى دانشکده . هر وقت که دلم به شدت م رفته

 المیخورم و در خ یم ینشستم . قهوه ا یرنگ م اهیس یچوب زیرفتم کافه تهران ؛ پشت همان م یشدم ، م یم
مانع و  چیبود و ه یمیمانند همان روز خوب و گرم و صم شهیهم یرعلیمن ام الیزدم . در خ یم باهاش حرف

 نجاینبود . امروز که امکان رفتن به کافه نبود، آمده بودم پشت محوطه ى دانشکده . ا نمانیب یا  نهیمشکل و ک
 نشستم و مکتین یکه خاطراتم تلخ و َگس بود . رو
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هام از همان روز شروع شد . اگر آنروز  یبهم اعتراف کرده بود . تمام گرفتار یرعلیمشدم به همان جا که ا رهیخ
وطن کند ومن سرگشته و  یکه او جال  دیرس ینم نجایرابطه مان به ا چوقتیکردم ، ه  یرا باور م یرعلیحرف ام

 یمان دنی. سرم را چرخاندم و با ددیکش  رونیب آلودممرا از افکار درد  ییقدم ها یکنم . صدا  ریاو س  یدلتنگ در هوا
 بود که دواری. ته قلبم ام دمیآه کش

 : با لبخند کنارم نشست و گفت ی! مان یعبث و خام  دیو چه ام ندیرا بب او

 : گفتم  قیعم  یانداختم و با آه  ی؟ به ساعتم نگاه ی؟ مگه امتهان ندار یکن  یم کاریچ نجایا  ـ

و  دمیرس یم رید شهیانقدر دور بود که هم  یکنم. خونه ى قبل  میقتم رو تنظ. هنوز نتونستم و گهیساعت د مین ــ
داد .  هیتک مکتی؟ لبخندش تکرار شد و به ن ستین بیرسم . عج یزود م شهیکه هم  کهیانقدر نزد  دیخونه ى جد

 : ام خارج شد ،کنجکاوش کرد و گفت  نهیکه دوباره از س  یآه

 : پرده گفتم یب یلی! نگام را بهش دوختم وخ یخاطره دار نجایمعلومه از ا ــ

 : باشد دهیصحبت به دلخواهش رس ری. انگار که مسدی؟ چشماش درخش یدون یکه نم  یبگ یخوا یم ــ

 زد نیغرورش رو برات زم  دیعشق و ام  ایدن هیبا  یرعلیکه ام  ییهمون جا نجایدونم ! ا یم ــ

و بغض به سراغم  دیآن روز لرز  یادآوریانتهاست ! قلبم از   یجدال ب نیکه آغاز ا  یی!همون جا یتو باورش نکرد و
 : و بغض پس گلوم را به زحمت فرو دادم دمیکش  یگریآمد . آه د

چرا نتونستم ! سرش را با افسوس تکان داد و به جلو  یدون یم ی! تو بهتر از هر کس ینتونستم باورش کنم مان ــ
 : متاثر گفت یا لحنخم شد. دستاش را به هم گره کرد و ب

کنم من مقصر   یفکر م یباور نذاشته بود ! گاه یبرا یواست راه ی! اون پسره ى مغز فندق یباور نکن یحق داشت ــ
کنم از همون روز   یازت خوشش اومد . من فکر م  یرعلی، ام میدیکه تو کالس تو رو د  یماجراهام .روز اول نیا

 . جرقه ى عشقش زده شد

تونه  یگفتم نم  یکنه و من م  یگفت سه سوته شکارت م  ی، اون م میکرد  یستانه با هم شرط بندکل کل دو  هی سر
 دختر سر سخت و با اراده هیدونم چرا تو همون نگاه اول تو رو  ی؛ نم

شد . همون موقع ها هم دوست  شتریبهت ب یرعلیام  اقیو اشت یمدت که گذشت تو وا نداد هیبودم .  شناخته
بندم  یو شرط م دید یفقط تو رو م یرعلی؟ ام ادتهیخواست خودش رو گول بزنه . سفر کاشان که  یداشت اما م

اون   ی. کالفگ نهیرو بب دنتیکش  دردتونست  یرفتن از اتوبوس به خاطر تو بود . نم رونیب یهمه ى تالشش برا
 گاهشیگاه و ب  ی. لبخند ها آروم شد  یرعلیاز اون روز عوض شد . ام  زیبودم .همه چ دهیشبش رو تا به حال ند

 یزیگفت که حدسم درسته بوده ، اون گرفتارت شده بود نورا ! اما چ  یشد، بهم م یم یرو لبش جار لیدل یکه ب
شه  ادهیپ طونیدونه چقدر باهاش حرف زدم تا از خر ش یرد تو بود. خدا م وابکه اصال بهش فکر نکرده بود ج

اون اتفاق تو سالن   نکهیکرد ؛ تا ا  یفکر نم یچیبود و جز انتقام به ه سوار مرکب غرور یرعلیاون موقع ام  یول
و خاطرات  ادیساکت شد و بهم فرصت داد نفس حبس شده ام را آزاد کنم .  یلحظه ا یکنفرانس افتاد.... مان

 : نگاش را در نگام ادغام کرد وادامه داد یانداخت . مان  یگذشته بدجور به دلم چنگ م
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اومده بود   نی. اون روز که با ماش دهیدست از انتقام کش گهیکردم د  یآروم شده بود . حس م  یرعلیقبلش ام ــ
روز  هیشد که در عرض  یدونم چ یو باهات حرف بزنه ، اما نم ادیخواد باز ب یطرفت به خودش اومد . بهم گفت م

 . ومدا  شیرو به اون رو شد و اون افتضاح تو سالن کنفرانس پ نیاز ا

 : دمینشد . بغضم را فرو خوردم و پرس یهرگز اون آدم قبل گهیبعدش د یرعلیام

 خواست باهام حرف بزنه ؟ یم یک  ــ

خواست خودش دعوتت کنه . آه از نهادم بلند شد و شوک دستام را به لرزش در  یدرست شب قبل از جشن . م ــ
 حال دنیوبا د دیبه سمتم چرخ یآورد . مان

 : دینگران شد و پرس دگرگونم

 : محزون گفتم یی؟ با صدا یخوب ــ

 ! خورد یفهمم اون حرفش از کجا آب م یبود ! حاال م دهید ایمنو با ارش ــ

 ؟ یبود ایاون شب تو با ارش  ــ

 : شکسته جواب دادم یرا فرود آوردم و دل سرم

و واسه خودش تو  دهیما رو د یرعلی. آخ ، حتما ام میسرکوچه با هم حرف زد کمیمنو رسوند خونه و  ایآره ارش  ــ
 : دیبه صورتش کش یدست یبا ناراحت یذهنش داستان ساخته ! مان

 یقیدقا یهم برا ی. مان میبگو یزیسوتفاهم ساده اتفاق افتاده ! بغض نگذاشت چ هیماجراها سر  نیو همه ى ا ــ
 : سکوت کرد و عاقبت به حرف آمد

خواد برگرده تا تو  یداغونش کرده . نم یبدجور مارستانیب یات تودلشکسته شده نورا ! حرف یلیخ یرعلیام  ــ
دلم را به تپش  یگره خورد . سوال رک و راست مان  نهی؟ نفسم در س شینیبب یخوا ی.تو هنوزم نم یراحت باش

ُسر خورد  ینگاه مان ی. نگام رو نمشیبب استمخو  یبود. معلوم بود که م قرایب یرعلیام  یانداخت . تمام وجودم برا
 و سکوت

 : به موهاش زد و آهسته گفت ی. او چنگ دمیبر جان خر را

 یخودم تمومش م نیدست گذاشت یماجرا به آخر برسه ! حاال که شما دو تا دست رو نیوقتشه ا گهیفکر کنم د ــ
 ! کنم

 ! یرا ببندم به مان دمیمحکمش باعث شد دلم قرص شود و همه ى ام لحن

****** 

در کار نباشد و بعد  یبود که عروس نیبالفاصله بعد از امتهانات همراه همسرش به سفر مکه رفت . قرار بر ا فاطمه
 یدور هم جمع شوند برا لیمجلل دوستان و فام یاز آمدن از سفر در تاالر

 : گوشم گفت  ریمحکم بغلم کرد و ز ی. موقع خداحافظ یشام عروس یو به عبارت مهیول خوردن
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 دیمرا بوس دیبرگرده ! لبخندم را که د شتیپ تیرعلیخوام تا ام یکنم خواهر ! از خدا م  یو دو قبضه دعا مواسه ت ــ
 : و ادامه داد

 ، یخوام از همه خوشکل تر و تو دل بروتر باش یلباس خوشکل واسه مراسمم آماده کن . م هی ــ

 ! رو هم دعوت کنم ارویخوام  یم چون

 گرد شده از تعجبم او را به خنده انداخت و برام ابرو باال پراند . از همان لحظه هول و وال  چشمان

امتهان کنکورش را از   مایلحظه از وجودم رخت بر نبست . ن کیدلم افتاد و دلهره و اضطراب تا برگشتن فاطمه  به
آمد و او را با   یم یو به هر بهانه اگذاشت   یتنهاش نم ایشد .ارش جیصبرانه منتظر اعالم نتا یسر گذارند و ب
مثل او مرد بود و بهتر  ایکرد؛ چون ارش  یراحت م ماین ترا از باب المیکرد . بودنشان در کنار هم خ  یخودش همرا م

از   شتریرا ب المیبرام بود تا به دلم بها دهم و مرغ خ یفرصت نیو احساستش واقف بود . ا اجاتیاز من به احت
 . بفرستم یرعلیام  یگذشته به سو

انتخاب کنم. فاطمه   یتوانستم لباس یکرده بودم و نم  دایاراده وسواس پ  ی. ب میلباس رفت دیارغوان به خر  همراه
آمد چه ؟ غرورم   ینم یرعلیآب نمک خوابانده بود و خودش به گشت و گذار مشغول بود . اصال اگر ام  یمرا تو

 . شد یدار م حهیشکست ؟ احساساتم به شدت جر یشکست ، نم یم

و جذابم بودم  یدلتنگ آن مرد چشم خاکستر تینها یگذشت ، از آن روز بد و تلخ ! ب  یم دارمانید نیماه آخر پنج
 کوتاه  یبود . کت یکوتاه انتخاب کرد . رنگش قرمز و مشک  راهنیپ کی. ارغوان برام 

ش هم باهاش ست کرد و مرا از انتخاب شال قرمز به همراه ساپورت و کف کیداشت .  یریبلند شمش یها نیآست  با
 استقبال فاطمه به  ی. روز قبل برا دیلباس معاف نموند . روز جشن باالخره فرا رس

ساخت . ارغوان به خانه مان  ییام را هوا  چارهیگوشم وز وز کرده بود و دل ب  ریو او دوباره ز میرفته بود فرودگاه
 بود که دهیدامن سبز پوش دست کت و کی. خودش  میآمد و با هم آماده شد

 بلندم را حالت داد . چند قدم یکرد و موها  شمیآرا  یداشت . کم یجالب یرنگ چشماش هارمون با

 : رفت و با به به و چه چه گفت عقب

 !کبابه  اروی ی! دلم برا یدلبر شد یلباس بدجور نیاالن با ا  یساختم ازت ! خوشکل که بود یچ ــ

،  دیشد . ارغوان حس و حالم را فهم ریقلبم را به تکاپو انداخت و استرس به وجودم سراز مشیى مستق اشاره
 : خالص و خواهرانه گفت یشانه ام گذاشت و با محبت یدستش را رو

 ! نیدیعذاب کش  یامشب اگه اومد سراغت بهش نه نگو ! هر دوتون به اندازه ى کاف  ــ

که دلم زودتر از خودم به محل جشن روانه   یموهام شدم . در حال جوابش سکوت کردم و مشغول ور رفتن با در
 . شده بود

**** 
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اراده جلو رفتم و صورتش را   یدل ازم ربود . ب یجنتلمن واقع کیبراش آورد مانند  ایکه ارش  یبا کت و شلوار ماین
 : و گفتم دمیبوس

 ! من یصورت جوش جوش یمن قربون اون قد و باالت برم داداش یاله  ــ

 : براندازم کرد اقیکج شد و با اشت  یبه لبخند لبش

انگار او خودش از   ینگفته بودم راز دلم را ، ول مای؟! هنوز به ن هییخانم دکتر، خبرا یخودتم کم خوشکل نکرد ــ
 شک کرده میو سرگشتگ یقراریب

 و همراه دمیکه حاال با آن نگاه پرسشگرش بهم چشم دوخته بود. نگام را از نگاه نافذش دزد  بود

 . میما را به تاالر مورد نظر رساند و با هم به داخل رفت ای. ارش میاز خانه خارج شد  ارغوان

.  میتاالر شد لباس وارد سالن ضیحالت تهوح داشتم . بعد از تعو ادیدستام عرق کرده بود و از استرس ز کف
تاالر خلوت  لیدل نیوسواس انتخاب شده بودند و به هم ایدر حال پخش بود . مهمانها  یمیکالم مال  یب یقیموس

شدم . نگاه تبدارم به دنبال رخ  یم دهیکش  سوسو و آن نیسست دنبال ارغوان به ا یی. با قدم ها دیرس یبه نظر م
 یدیبودم و ناام ستادهینشد . کنار ارغوان ا یرعلیاز آمدن ام  یاز حضورمان گذشت و خبر  یگشت . ساعت  یم اری

و بعد با وحشت  دیبگو یزیکرد . ارغوان دستم را گرفت تا چ  یبه دلم هجوم آورده بود و بغض داشت خفه ام م
 : ولش کرد و گفت

 : گفتم  یچارگینورا ؟! دندانهام بهم خورد و با ب یخیچرا انقدر  ــ

 ! دونم ، سردمه ینم ــ

 : دینگاش چرخ یو تاسف توامان تو رتیح

 : و گفتم دمیمن! وسط چله ى تابستون سردته ؟ خودم را بغل کردم و بازوهام را مال یخدا ــ

رشته ى کالممان را  یسالم مان ی، صدا دیبگو یزیارغوان چ  نکهی؟ قبل از ا یپرس یم نیدونم ! اصول د یچه م ــ
فرو  نهیجفت چشم مشتاق مماس شد و قلبم در س کیگشتم تا جوابش را بدهم که نگام با هوا بر  یگسست . ب

 یرعلی. ام ختیر

 . پر حرارت و تبدار بهم چشم دوخته بود یام و با نگاه  یبود؛ درست در چند قدم ستادهیا  جلوم

ازم سلب شده بود. باالخره بعد از   یو قدرت هر گونه عکس العمل ستمینگر یطور مات و مبهوت بهش م همان
 . مانییاول آشنا  یروزها زیآم  طنتیآمده بود ، با همان نگاه و لبخند ش  یمدتها دور

 حاال با دمیلرز یکه داشتم از سرما م  یگر گرفتم . من  کبارهینگاش تنم را داغ کرد و به  حرارت

سوخت . لباش از هم باز شد و صداش  یلذت بخش م ییهمه وجودم داشت از گرما یرعلینابهنگام ام حضور
 : گوشم را نوازش کرد

 ! اهیسالم چشم س ــ
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 یها یحالت بمانم و فقط و فقط نگاه در آن خاکستر نیبه هم ایخواستم تا آخر دن یتوان حرکت نداشتم ؟ م چرا
 : و باز با تعجب گفت دیبدوزم . ارغوان دستم را کش طانیجذاب ش

 خوردم و چشم از آن صورت یزد و عاقبت به خودم آمدم . تکان سخت یرفش بهم تلنگر؟! ح یچرا انقدر داغ ــ

 : گفت  یرعلیتا ته ماجرا را حدس زد و رو به ام دیگرفتم . ارغوان که صورت سرخم را د  یخواستن

 نطوریبا هم ا یرعلیارغوان و ام  ی. از ک ختیى ارغوان تعجبم را برانگ مانهی؟ لحن صم نیخان خوب یرعلیسالم ام ــ
 خبر بودم ؟ یکردند که من ب  یم یاحوالپرس  یبحث چیه یوب یخودمان

 : انداخت ، جوابش را داد  یکه دلم را به تکاپو م  زیدل انگ یبا همان صدا یرعلیام

 ما ؟ یبا زحمتا نیخوبم ارغوان خانم ؛ چطور ــ

 : گفت  یشینما یفوت وقت دستش را گرفت وبا حرکت یب یو مان دیخند ارغوان

 ! کنه  یارغوان جان فاطمه خانم داره صدات م  ــ

برام  یکرد و چشمک  هیکننده بهم هد  قیتشو یلحظه لبخند نیرفت . در آخر یدستم را ول کرد و همراه مان ارغوان
 : گفت  ینگاش را روم ثابت کرد و با لحن گرم یرعلی. ام چاندمیشد و دستام را بهم پ شتریزد . دلهره ام ب

 ؟ میبا هم حرف بزن کمیشه  یم ــ

خودش  یام را لرزاند . کم  چارهیخنده ى روح نوازش بلند شد و دل ب یو عجول سر تکان دادم که صدا دستپاچه
 : و گفت دیرا عقب کش

محکم دنبالم روان  ییحرف ازش جلو افتادم و او با قدم ها یداره . ب یتو بالکن ؟ منظره ى قشنگ میبر یموافق ــ
فضا  بیعج  ی. در را که بست نفسم حبس شد و سکوت میبالکن را برام گشود و با هم قدم به آنجا گذاشت شد . در

 . را در بر گرفت

پروا به صورت من  یزد و نگاش را ب هیکوتاه بالکن تک  واریشلوارش فرو کرد و به د بیج یدستهاش را تو یرعلیام
 سرم اریاخت  یو ب نگاش صورتم گل انداخت یتو اقیداد . از اشت وندیپ

 گفت  یگرفت . خوب که براندازم کرد با لحن به شدت دلتنگ  یداشت ذره ذره جانم را م یرعلیانداختم . ام  نییپا را

: 

 دیخواستم ق یم یبود که از شدت دلتنگ ییروزها هی!  اهیدلم برات تنگ شده بود چشم س یلیخ ــ

 دی. دوباره چشماش درخش میشد رهیکشدار به هم خ  یلحظات یرو بزنم و برگردم اما.... نگام باال رفت و برا زیچ همه
 هیپشت سر تک واریمشامم را پر کرد و باعث شد به د یعطر مست کننده اش تو  یشد . بو کیو چند قدم بهم نزد

 شتریخورد و قلبم را ب یصورتم م یسهاش تونف ُهرمکف دست بود .   کیدهم و آه بکشم . فاصله مان به اندازه ى 
 :گفت  دایبه شدت ش یو با لحن فتهیبه شدت ش یکرد . با نگاه  یتابش م یب

 سخت یلیتو رو رنجوندم اما باور کن تاوانش رو خ یلیدونم خ ینورا من واقعا دوستت دارم ! م ــ
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 یبهت عشقم رو ثابت کنم ! کوبش ها فرصت کوتاه تا هیفرصت بهم بده ، فقط  هیکنم   یدادم ! خواهش م پس
چنگ زدم .  واریجذاب و پر محبتش تمام تنم سست شد و به د یامان قلبم کالفه ام کرده بود . از لحن صدا  یب

 : گفت  وبارهگر زد و د  رانیو ی، لبخند دیفهم یانگار که حال درونم را از چشمام م

که با همه ى گوشت و پوست و   یتوانستم مخالفت کنم ؟ وقت یمگه نه ؟ مگر م ید یفرصت رو بهم م نیا  ــ
بگذارد و  وارید یسرم رو یدستش را باال کیبودم ! سکوتم موجب شد  قرارشیاستخوانم دوستش داشتم و ب

 یکرد . با لحن  یسوراخ م یداشت قلبم راچون اشعه ا کی. نگاش از آن فاصله ى نزد ستدیتر بهم با کینزد یکم

 : گونه گفتو نوازش   نرم

خالص درست وسط قلبم خورد که  ری؟ ت یبه فرصت دوباره بد یرعلیبه ام یخوا ینم یدوستداشتن اهیچشم س ــ
 واژه مانند روز اول نیا  دنی. شن دینفسم رفت و تنم لرز

 : آهسته لب بزنم  ییو دلم را براش لرزاند و مرا واداشت که با صدا دست

 : گفت  یخاص یباالخره قفل زبانم گشوده شد ، لبخند زد و با دلتنگ نکهی؟ از ا یبهم ثابت کن یخوا یم یچطور ــ

 ! انصاف  یصدات تنگ بود ب دنیشن یدلم برا ــ

و بعد با لبخند  دیدل از من ِ نورا بربا نطوریکند ؟ ا  یعاشق  نطوریمغرور بلد باشد ا یرعلیکرد ام  یباور م یکس  چه
 : . با همان نگاه مقتدرو پر احساس دیبه گوشم رس یدمحکم و ج نباریکند ؟ صداش ا  مارمیت

 یرعلیفرصت تا ام هی. فقط  یبد یخوام االن جواب یفرصت دوباره بده ! ازت نم هیتو فقط بهم  ــ

! به جون خودت ید یفرصت رو بهم م نیرو بهت اثبات کنه ، تا خودش رو بهت بشناسونه ! نورا بگو که ا خودش
 عوض شدم نورا ،  یلیازت رو ندارم !من خ  یدورتاب و توان  گهیقسم د

 ! مغرور و احمق ُمرده ! بهم بگو و خالصم کن یرعلیاون ام  گهید

بست  نیبه لبام آذ نیریش ی؟ لبخند میدیلرز یو از عشق به خود م یکینزد نیهر دو از ا یگفتم ؟ وقت  یم دینبا چرا
 : و با تمام قلبم گفتم

 ! دم یباشه فرصت م ــ

را  نوامیصورتم رها کرد و در دم کار دل ب یو ستاره باران شد . نفس حبس شده اش را تو دیدرخش چشماش
 : ساخت

صورتم را از نظر  یبه همان حالت ماند و خوب همه ى اجزا یطوالن ی! لحظات اهیچشم س یبش مونیذارم پش ینم ــ
تاالپ و  نهیچنگ زد و ازم فاصله گرفت . دلم در سدستش را برداشت و موهاش را کالفه  کبارهیگذراند . بعد به 

 نیریسوختن چقدر ش نیسوختم و ا ید . داشتم میپر رونیام عاقبت ب  نهیکرد و نفس گره خورده در س  یتولوپ م
ازش نداشتم .   یو خودم هم دست کم دمیفهم ی. حالش را مستادیپشت بهم ا یقیبود . کنار بالکن رفت و دقا

 به سمتم برگشت یرعلیمبرم داشتم به نشستن . باالخره ام اجیاحت
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 ییبه سمتم برداشت وبا صدا یعجوالنه لبخند زد . آشوب نگاش و حالت گرفته ى صورتش دلم را آتش زد. قدم  و
 : مرتعش گفت

سالن تاالر  در کنارش قدم برداشتم و به نباریسست ا ی؟ از خدا خواسته قبول کردم و با زانوان هیبق شیپ میبر ــ
 خندان و گر گرفته مان ، یصورتها دنیاز دور نظاره گرمان بودند . د  ی. ارغوان و مان میرفت

 یدست یتند خودشان را به ما رساندند . ارغوان مرا بغل کرد و مان ییلبخند را به لبانشان شکوفاند و با قدم ها گل
 : زد و گفت یرعلیبه پشت ام

 : گفت  یخواستن تینها یب یشد و با لحن رهیبهم خ فتهیش یبا نگاه یرعلید ؟ امباالخره آتش بس اعالم ش ــ

 ! دارم شیدر پ یراه دراز یفعال فقط توافق نامه امضا شده ، تا آتش بس واقع ــ

 کیاز کف داده بودم و به   نیدانست که چطور دل و د ینم چارهی. ب دمیدلم بهش خند یتو

 : گفت  یاش منتظر بودم . فاطمه از پشت بغلم کرد و با مهربان  اشاره

 ! دوستم ینموند کاریکه تو هم ب  نمیب یم ــ

 : گوشش گفتم  ریو آهسته ز دمیو صورتش را بوس برگشتم

 ! قیممنونتم رف ــ

 : به خود فشار داد و همانند من آرام گفت مرا

 ! پاک عاشق و خاطرخواته اروی نیاز دستش نده ! ا  ــ

 یم یخوب یلیبهم احساس خ نیثابت بود . ا  می. نگاه نوازشگرش رو دیپر کش یرعلیام  یبه سو گوشانهیباز نگام
 . گشود  یآغوش م  میعاقبت داشت به رو  یداد . خوشحال بودم و هنوز به شدت ناباور .خوشبخت

 یفقط م یرعلیگذاشت و ام  یسر به سرش م یاز کنارم ُجم نخورد . مان  یرعلیام  زیو خاطره انگ بایآن شب ز  تمام
 اجیبود که بهش احت یزیصورت خندانش، همان چ دنیآرام گرفته بود . بودن در کنارش ، د  نهی. دلم در س دیخند

اب پر بشق دنی. با د دیغذا کش  یبشقاب یتو رام. موقع شام ب اورمیدر ب یداشتم تا روح افسرده ام را از خمود
 : چشمام گشاد شد و به اعتراض گفتم

 : بخوره ؟ با لبخند بشقاب را به دستم داد و آهسته گفت نویخواد ا یم ی؟ ک یختیهمه ر نیچرا ا ــ

رفته بود و  برهیو یام رو  چارهی. آنشب قلب ب دیباز لرز نهیاش با من ! قلبم در س  هیبخور ، بق یهر چقدر تونست ــ
 نییو سرم را پا اوردمی. لبخند به لبم هجوم آورد و آن نگاه به شدت مشتاق را تاب نستادیا  یماز حرکت ن  یا  هیثان

 : فتگ  یجد یلیو خ دیکش  یقینفس عم یرعلیانداختم . ام

 ! نشم از دستت شانس آوردم وونهیامشب د  ــ

و  میرفت ی. لبخندم تکرار شد و در کنارش به گوشه ا دیاو ازم نگاه دزد  نباریبا تعجب دوباره باال رفت و ا نگام
 خوردم ؛ البته اگر آن قهوه و یبار بود که داشتم باهاش غذا م نی. اول مینشست
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 تنهامان یبیبه طرز عج گرانی. فقط من بودم و او . د میگرفت  یدرون کافه را فاکتور م کیک

 هیبق بیترت یرعلیشد. ام یبشقاب خال شتریب رتیمال حبودند . با اشتها شروع به خوردن کردم و در ک گذاشته
به  رینا پذ یریس ییام اضافه ى غذام را با اشتها  یاش را داد و در مقابل صورت شگفت زده ى من با قاشق دهن

 گاهشیمعنا داشت و جا یلیکارش برام خ  نیمعده اش فرستاد . ا

 : رها کرد زیم یکرد . غذاش را که تمام کرد ، بشقاب ها را رو  شتریقلبم محکم تر و ب یتو را

 ! وقت بود انقدر غذا نخورده بودم یلیشده ! خ ادیامشب واقعا اشتهام ز  ــ

 : گفتم  اریاخت  یشد و ب قیصورتش دق یتو نگام

 : گفت  یدوستداشتن یزد . با لحن یشد و برق زی؟ چشماش از شوق لبر یالغر شد  نیبه خاطر هم ــ

 برات مهمه که الغر شدم ؟ ــ

 : کوباند  شتریب نهیدلم را در س یرعلیخنده ى ام یکرد و صدا  کیابروهام را به هم نزد  یفیظر اخم

 ! نگام نکن یباشه خانم اونطور ــ

با نگاش  یوقت کیفاصله ى نزد نیاو بودم ، در ا  شیپ ی. وقت دیلحنش خنده ام گرفت و اخم از صورتم پر کش از
 نداشت ، داشت ؟ ییکرد، اخم معنا  یکرد و گوله گوله عشق به دلم پرتاب م  ینوازشم م

 مایو ن ایبه همراه ارش ی. ارغوان از دور بهم اشاره کرد؛ او و مان دیمراسم به آخر رس باالخره

به سمت  یآورد . وقتروم افتاد و حس ته نگاش قلبم را به درد   ایبودند . نگاه ارش ستادهیا  یدر ورود یجلو
 دانستم به شدت یخورده بود و کالفه بود . م چیبرگشتم اخم هاش بهم پ یرعلیام

 و هجرانمان شد .بهش لبخند یباعث طور نطوریا  تیحساس نیحساس است و چه بسا هم ایارش  یرو

 : که بالفاصله گفت  زدم

 یقراریتکان دادم و او با ب نی؟ سرم را به طرفروز اول ازت بخوام من برسونمت خونه  نیکه هم  یادیانتظار ز  ــ
 یدگیو دوباره با شور دیموهاش کش انیدست م

 : گفت  یخاص

 ! بهش ندارم ی! احساس خوب ادی یخوشم نم چیپسره ه نیاز ا  ــ

 : دمیخودم را به آن راه زدم و پرس یبدجنس با

 کدوم پسره ؟  ــ

 : گفت  یزینگاه ت با

 : متعجب گفتم یهمون پسره ، برادر ارغوان ! با حالت ــ
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 : گفت  دیلرز یکه به وضوح م  یینگاش جرقه زد و با صدا یاز خشم تو  یی؟! رگه ها یگ  یرو م ایارش  ــ

 ! یهست یچقدرم که باهاش خودمون ــ

بکشد و بعد دستش را  ینگاه آشفته اش نگه داشتم . سکوتم باعث شد به صورتش دست یرا تو ممیمستق نگاه
 : دیبگو یقینگه دارد و با نفس عم میجلو میبه حالت تسل

 یرعلیو تعصب ام تیخب ، فکر کنم باز تند رفتم ! خنده ام گرفت . دوست داشتم بلند بخندم . حساس لهیخ ــ
که به غم و خشم آغشته بود، دلم را براش به   باشیچشمان ز دنیکرد . د  یقند آب م لویک  لویدلم ک یداشت تو

 : دمیبه روش پاش یلبخندترکش کنم .  المیآرام خ  ال،یرحم آورد. نتوانستم بدون راحت کردن خ

ام و اگه نرم ممکنه   ختهیبار رو مجبورم باهاش برم چون از قبل برنامه اش رو ر نیلطفا ناراحت نباش ! ا یرعلیام  ــ
 باره ! باشه ؟ نیآخر  نیا  یناراحت بشه ؛ ول

پلک  چیه یشد . آنچنان در سکوت و ب رهیحبس شده بهم خ یبا نفس یرعلیشد و ام لیبه سمت راست ما سرم
 : که دوباره صداش کردم  یزدن

 ! یرعلیام  ــ

 خورد و از آن حالت در آمد یصورتش به حرکت در آوردم . به ناگاه تکان سخت یدستم را جلو و

 : گفت  یموهاش فرو کرد و با درماندگ یهم زمان توهر دو دستش را  و

 : گفتم  نیدلنش ینه ؟ با خنده ا یمنو بکش یخوا یتو م ــ

و نفسش را به شدت  دیصورتش کش یتونم برم ؟ دستش را دوباره و چندباره رو یمعلوم هست چته ؟ باالخره م ــ
 : فوت کرد رونیبه ب

 ! خوشت رو نداره یرو نینورا با دل من مدارا کن ! دلم طاقت ا ــ

 : آمد  دیام پد  یشانیپ یرو یاخم

 : گفت  دیدرخش یم یکه از عشق و دلدادگ  یو با چشمان دیدوباره بد باشم ؟ به روم خند یخوا یم ــ

 !اهی! فقط مراعات منه عاشق رو هم بکن ! دست و بالم بسته است چشم س یبد بش گهیذارم د ینم ــ

 : سوخت. آهسته لب زدم یعشق م  نیداشت از تب ا یرعلی. ام ختیفرو ر نهیدر س کیبار چندم در  یبرا دلم

 : گفت  یتاب یبرم ؟ پلک زد و با ب ــ

 بهت زنگ بزنم ؟ یتونم گاه یم ــ

 : گرفته جواب دادم  ینفس با

 : بزن ! باز لبخند به لباش حمله ور شد ــ
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 ! مراقب خودت باش اه،یبرو به سالمت چشم س ــ

کدام   چیقلبش و چشماش را درشت کرد . به خنده افتادم . ه ی! دستش را گذاشت رونطوریباشه ، تو هم هم ــ
حقمان بود ، نبود ؟  نی. ا میکنار هم بمان  میهمه کشمکش دوست داشت نینبود . بعد از ا ییبه جدا یدلمان راض

شلوارش فرو کرد  بیج ی. دستهاش را تو شد یبه حال یحال نهیقدم به عقب رفت و دلم در س کیپاهام به ناچار 
 . رفتم هیبق شیو مشتاقش پ رینگاه دلپذ عتیزد و من تحت مشا هیتک واریو به د

 .در بر گرفت و به خودش فشردمرا  هیگرا  تیحما یدستش را به طرفم دراز کرد و با لبخند ماین

 افتاده بود و او داشت با فشار آغوشش ازم  رونیاز پرده ب  مامیداداش ن یدلم باالخره برا راز

 یرعلیام  یافتاد؛ بهم لبخند زد. نگاش را به سو  اینگاه ارش یکرد . نگام ناغافل تو  یم تیحما

 : بود ، روانه کرد و بعد گفت ستادهیمسلما هنوز آنجا ا که

 ! میبر ــ

 : گوشم زمزمه کرد  ریز ارغوان

 خوش گذشت خانم ؟ ــ

 : بود گفتم رشیکه همه ى وجودم درگ  یجانیو با ه دمیخند

 ! نمیب یکنم دارم خواب م  یاحساس م  ــ

مرا محکم گرفت  مایفرو رفتم . ن مایآغوش ن  یتو شتریمحکم از بازوم گرفت که مرا از جا پراند و ب یشگونیناگاه ن به
 : دیو پرس

 شد ؟ یچ ــ

 : به ارغوان کردم . با خنده گفت یرا ماساژ دادم و نگاه بد دستم

 : ! بهش تشر زدم یستیکه خواب ن  یخب ؟ خواستم بفهم هیچ ــ

 ! ی. بازوم رو کند یریآروم تر بگ  یتونست ی؟ م ینطوریا  ــ

 : گرفت  ینگاش رنگ دلسوز ارغوان

 یلبخند از لبا ارویبه  یدی! بعد تا رس تیبا اخالق سگ یمدت دقمون نداد نیحقت بود! کم ا یجانم ، ول یا  ــ
 ! شد یوامونده ات جدا نم

درخشان  یو دستش را پشت ارغوان گذاشت. با نگاه دیرفته بود ، بهمان رس یرعلیکنار ام  یخداحافظ یکه برا  یمان
 : به من نگاه کرد و گفت

 : گفت  یبهت سالم رسوند ! دلم تکان خورد و ارغوان با چشم غره ا قمیرف ــ
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 : با خنده او را به خود فشرد و گفت ی! مان یچه سالم گهیکردن با هم ، د  یاالن خداحافظ  نیکه هم  نایا  ــ

 گریکنم ! لحن با مزه اش ما را به خنده انداخت و ارغوان بار د  یشد؟ منم بهت سالم دوباره عرض م تیحسود ــ
 یچند گام جلوتر از ما حرکت م ایشد . ارش دهیروم کش شیرا برگرداند . نگام به پ شینثارش کرد و رو یچشم غره ا

کردم   و در دل براش دعا دمیکش  یفهماند . آه یم مرا با سکوت ادامه دارش به نیکرد . حال دلش خوب نبود و ا
 . که هر چه زودتر فراموشم کند

 یکلیه یمرد تنومند و قو یکردند . عل  یم یبودند و با مهمانان خدا حافظ ستادهیدم در ا یو شوهرش عل فاطمه
برق  یاهیجزو صورتش چشماش بود که از س نی. جذاب تر یکم پشت مشک  یبود ؛ با صورت گندمگون و موها

 دیدرخش یم یو خوشبخت یخوشحالکنار فاطمه که چادر گلدارش سرش بود و صورتش از   ستادنشیزد . حالت ا یم
 یقیفاطمه را بغل کردم، با همه ى حس عم یوقت دیبار یکرد . حس دوستداشتن از نگاش م  ی، لبخند به لبام نقاش

 : که بهش داشتم گفتم

 : گفت  یزیآم  طنتیامشب ! با لحن ش  یبرا ونتمیخواهر! تا ابد مد یخوشبخت باش ــ

 که محفوظه آره ؟  نمیریش ــ

 ! دم یبهت م یسور حساب هیحتما  ــ

 : به شوهرش کردم و با خنده گفتم یآقامون هم دعوتن ؟ نگاه  ــ

 دختر؟ یبود یتو انقدر شوهر یاز ک  ــ

 میرفت نگیبه پارکو  میازشان جدا شد  یو خداحافظ کیشد .. بعد از تبر یاز همون اولش ! خنده از لبام محو نم  ــ
. 

 : بهم زد یچشمک ارغوان

 ! نباشه لطفا برهیرو و تیاخبار! گوش  دنیشن یزنم برا یشب زنگ م ــ

 : ! اخم هاش را نشانم دادستیهم ن یبرو با شوهرت خوش باش ! خبر مبر ــ

که در   ینیجلو نشست و من ح مایرفتم . ن ایارش  نی. به سمت ماش یکلمه اش رو جا بنداز  هیکشمت اگه   یم ــ
 : گشودم گفتم  یعقب را م

 ! خواهر یوجودشو ندار ــ

 کمرش را گرفت و کشان کشان با  یبردارد که مان زیدر آمد و خواست به طرفم خ حرصش

ى  نهییاز درون آ  ایلحظه نگام با نگاه ارش کیخودشان برد . با خنده سوار شدم و در  نیبه سمت ماش خودش
 نییورد کرد . نگاش غم داشت و دلم را لرزاند. زود سرم را پابرخ نیماش

بدون  مایرا در قفل آپارتمان چرخاندم و وارد خانه شدم ، ن دیکل  یبه خانه بلندش نکردم . وقت دنیو تارس انداختم
 : صبرانه گفت یتامل کند، خودش را روبه روم رساند و ب یلحظه ا نکهیا
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 ! ایموقور ب عیخب ، زود تند سر ــ

 :دمیام گرفت . برق را روشن کردم و شال را از سرم کش  خنده

قبول کرد و انگشت اشاره اش را به سمتم  یلیم یگم . اول اجازه بده لباسهام رو عوض کنم بعد . با ب  یباشه م ــ
 : گرفت

 : ! به سمت اتاقم رفتم و گفتم یبحالت اگه دورم بزن یوا ــ

گردان نشستم   یصندل یکردم . رو  لنتیام را سا  یزود لباسهام را عوض کردم و گوش یلیاتاقم . خ  ایب گهیربع د هی ــ
درون دستش  یدو استکان چا یکوچک حاو  ینیس کیمتعاقبش وارد شد .  مایکه در اتاق به صدا در آمد و ن

 : کرد. ذوق زده گفتم  یم ییخودنما

 ! یشد یم یعا زن زندگ! واق ماین یشد یدختر م دیدستت طال ، تو با ــ

 : گذاشت و با اخم بهم نگاه کرد  زیم یرا رو ینیس

 : باال انداختم یی؟ ابرو یشد یمرد خونه م دیالبد تو هم با  ــ

 : آشکار گفت  یطنتینشست با ش یم نیزم یکه رو  ی! لباش به خنده از هم باز شد و در حال ستین میبد فکر ــ

 نیزم یرا برداشتم و جلوش رو ینی. س دمیشد ؟ به لحنش خند یم یچ شهیعاشق پ  یاون آقا  فیاونوقت تکل  ــ
 نشستم . به حالت منتظرش نگاه کردم

 : مقدمه گفتم یب و

 . افتاد  یادیاتفاقات ز  نمونیمدت ب نیشروع دانشکده ! ا لیرو دوست دارم . درست از همون اوا یرعلیمن ام ــ

سکوت کردم و  ی! کمیدید مارستانینمونه اش رو خودت تو ب هیهم .  با میکشمکش و جنگ و جدل داشت  یکل
 : تکان داد و گفت ینگام را بهش دوختم .سر

 ! از کشمکش گذشته بود  دمیکه من د  یزیبله اون چ ــ

 . امشب که باهام حرف زد و ازم فرصت خواست  نی، رفت اهواز تا هم دمشیند گهیاز اون روز به بعد د  ــ

 

 : ور رفتم و گفتم ی؟ با لبه ى استکان داغ کم یبهش فرصت بد یخوا یم ــ

مهر  مایدم . لبخند ن یفرصت رو بهش م نیخواد عشقش رو بهم ثابت کنه ، ا یم یچطور نمیخوام بب یآره م  ــ
 : دلتنگ گفت یزد و با لحن ممیبه تصم دییتا

 . هم بود یکاش مامان گل  ــ

 به خاطرش یدلم . از سر شب ته دلم ه یه را هورا کرد روغص  ایدن کیجمله ى ساده  نیهم
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مامان  ادیامشبم را پراند و باز   نیریش یجمله تمام شاد کیحاال با  مایدادم . ن یمن بهش بها نم یو ه دیلرز یم
 بغض ریکه تحت تاث  ییهم خانه ى دلمان شد . بغض داشتم . با صدا یگل

 : میفقط توانستم بگو دیلرز یم

. سرم را بغل  دیشد و خودش را به سمتم کش مانی. زود پش دیى پکرم را د افهیسر بلند کرد و ق مایکاش .... ن  ــ
 :و گفت دیموهام را بوس یکرد و رو

 . . ببخش ناراحتت کردم یمن قربونت برم آبج یاله  ــ

و بعد مرا  دیرت موهام را بوس. دوباره با حس میاگه ازش حرف نزن  یره ، حت ینم نیاز ب  چوقتیه قتیحق نیا  ــ
 : شاد گفت یاز خودش جدا کرد و با لحن

امونه   ندهیبهم گفت که داماد بدبخت آ یحس هی دمیرو د شهیعاشق پ  یآقا  نیکه ا  مارستانیاز همون روز تو ب  ــ
 : ! زود براق شدم سمتش

شه ! ابرو باال انداخت  یم نیزم یومرد ر نیگفته بدبخته ؟ اتفاقا اگه لطف کنم و بهش بله بدم خوشبختر  یک  ــ
 : گفت  انهیو موذ

 یو بعد به با مشت و لگد به جانش افتادم و باز صدا دمیکش  یغیداره ! ج یخودش اونموقع چه نظر دید دیبا ــ
 . دیچیغم آلوده پ  یخنده مان در آن فضا

 یبود مرا از جا پراند . گوش زیم یام که رو  یگوش  بریو ی. صدا دمیکه رفت ، رختخوابم را پهن کردم و دراز کش  ماین
نکرده  وشیس نکهیبود . با ا یرعلی. شماره ى ام ختیر نییپا یرا برداشتم و به شماره اش نگاه کردم . قلبم هر

 . بودم اما از همان روز اول در ذهنم ثبت شده بود

 : ه گفتمتماس را فشردم و آهست یلرزان دکمه ى برقرار یبر بودمش . با دستان از

 ... الو  ــ

 : آمد  میس یاز آن سو  یرعلیجذاب ام یصدا

 : کردم گفتم  یم یکه با ناخن پام باز  یرختخواب نشستم و در حال انی! م اهیسالم چشم س ــ

 ... سالم ــ

بره ؟ به جاش  یامشب مگه خوابم م  یکه تو دلم به پا کرد  یولوله ا نیکه ؟ در دلم گفتم ، با ا  یبود دهینخواب ــ
 یتو

 : گفتم  یگوش

 . یبودم که زنگ زد دهیتازه دراز کش ــ

 موقع مزاحمت شدم ؟ یب ــ
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 : گفت  یقرار یفوت کرد و با لحن ب یگوش  ینه... نفسش را تو ــ

 خونه ؟ یدیراحت رس ــ

 : فتدرش نشسته بود گ یتاب یکه ب  یبرقرار شد و بعد با لحن یلحظات یاوهوم ... سکوت برا  ــ

 : دمیبهم بده ! از لحن صداش جا خوردم و پرس یقول هینورا  ــ

در پسش کامال مشهود  یو دلواپس یکه نگران  یکه تنم را سست کرد . با لحن خاص  دیکش  ی؟ آه بلند یچه قول ــ
 : بود گفت

 قولو بهم نیجواب مثبت نده ! ا گهیکس د  چیبه ه ارمیکه بتونم دلت رو به دست ب  یتا وقت ــ

ترس  نیخوف داشت و ا میدر زندگ ایبود ؛ از وجود ارش دهیترس یعل  رینورا ؟ لبخند به لبام نقش زد . ام ید یم
دلم تنها خودش  یصداش شناور بود . همان لحظه دلم خواست براش اعتراف کنم که تنها محبوب و فرمانروان یتو

پر از ناز  یدانست . به لحن یم شتریشد تا قدرم را ب یم هیتنب یکم  دیبا یرعلی. اما هنوز زود بود. امریاست و وال غ
 : گفتم

که لبخند   ییحبس شد و با صدا نهینفسش در س یلحظه ا ؟یاریدل منو به دست ب یتون یگفته تو م  یحاال ک ــ
 : بهش لرز انداخته بود گفت

 ! اهیچشم س رمیگ  یم ادی؟ راه دلت رو هم  میرعلیمن ام یفراموش که نکرد ــ

 ! یکن  یبرام ُقمپز در م یباز که دار ــ

 : با لباش آشنا شد و گفت خنده

 : ؟ لبم را جمع کردم و گفتم ید یقول م ی. حاال نگفت ستین رییتو ذاتمه ! قابل تغ گهید نیا  ــ

 : گفت  طانیو ش دیباشه ؟ باز خند میمستق ریجور بله گرفتن غ هی نیا  یکن  یفکر نم ــ

 ! رم با تو ساخته ست دختر ! هوش و حواست بدجور سر جاشهکا  ــ

 : کرد  تیاش به لبان من سرا  خنده

 : گفت  یقیعم  یپس خوب حواست رو جمع کن ! با دلتنگ ــ

 اومدم خونه آروم و قرار ندارم . نگاه اون  یرو راحت کن . از وقت المیکنم خ  ینورا خواهش م ــ

 . مشناس یخوب م یلیبه تو رو خ پسره

 : به رحم آمد و عاقبت گفتم دلم

 : گفت  یجد یشد وبا لحن نی، نگران اون نباش ! صداش بم و سنگ یرعلیبار بهش جواب دادم ام هیمن  ــ

 هم کرده ؟ یازت خواستگار  ــ
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 : را فوت کردم نفسم

 ! آره  ــ

 ؟ یک  ــ

خواستم باز بحث  یشب قشنگ نم نیگذشته برام تلخ بود . خصوصا در ا  یادآوریدلم را به تقال انداخت .  سوالش
 :گفتم  نیشود . بنابرا دهیکش  شیگذشته پ  یها

 : و بعد گفت دیکش  یقیحروم نکن . آه عم زایچ نیفرصت دادم ، پس وقتت رو به خاطر ا هیمن بهت  یرعلیام  ــ

، همش خوف دارم نورا . لحنش دلم را چنگ زد  دهیى من بدجور چشمش ترس چارهیدل ب نیباشه حق با توئه. ا ــ
 : پر مهر گفتم ییو با صدا دمی. دراز کش

دو پهلوم آرامش کرد و بالفاصله  یرو فراموش کن و فقط به خودمون فکر کن ! حرفها یا  گهیو هر مرد د ایارش  ــ
 : تمام گفت یفتگیبا ش

که   دیکوب  یم نهیباشه ! قلبم آنقدر محکم در س ادتی شهیهم نوی! ا اهیخواد چشم س یم یلیخاطرتو خ یرعلیام  ــ
 : رفته گفتم لیتحل یی. با صدا افتدیب رونیام ب  نهیهر لحظه از س دمیترس یم

حد  نیا  تیجنبه بود . ظرف یب نوامیمنتظر پاسخش باشم ارتباط را قطع کردم . دل ب نکهی... و بدون اریشب بخ ــ
 . و عشق را نداشت یاز شاد

**** 

اش شروع شده بود و در   یجریدوران است یرعلیام  نکهیشد . با ا یسپر زیو خاطره انگ ییایبعد برام رو یروزها
 یآمد. چه در دانشگاه و چه تا دم در خانه ؛ م  یبود، اما هر روز به سراغم م مارستانیب فتیهفته اغلب اوقات ش

ارغوان دوباره   شنهادیرفت . به پ یرساند و م یم هو بعد مرا به خان میزد یقدم م ابانیدر خ یو کم رونیرفتم ب
اضافه   پمانیهم به اک یبه همراه فاطمه و عل یو مان یرعلیام  نباریتفاوت که ا نیکوه رفتنهامان شروع شد . با ا

 یر از خاطر شد براپ میبار که به کوه رفت نیبود . اول یو رسم نیسر سنگ اریبس ایو ارش یرعلیشده بودند . رفتار ام
کدام از خاطرات تلخ   چیقانون نا نوشته ه کیکه خاطرات خوشمان انگشت شمار بود . انگار طبق   ،یرعلیمن و ام

بر وفق  زیو جنگ دوباره . همه چ ییبه جدا میداشت ایانگار جفتمان فوب  ییجوراها کیآورد .   ینم انیبه م یحرف
کرد   یناراحتم م ایارش  یها یری. فقط گوشه گ شد یشعله ور تر م نمیگذشت عشق آتش  یمرادم بود و هر روز که م

در دانشگاه تهران  کیمکان یمهندس یدر رشته  مایآمد .ن  یبراش از دستم بر نم یخوردم که کار ی. افسوس م
 : کرد گفت  ادهیمرا دم در خانه پ میکرد .از کوه که برگشت  یروزها را کامل م نیا  یشاد نیشده بود و ا رفتهیپذ

 : را بستم و گفتم نیدر ماش ی. با لبخند میباهم بر ییجا هیخوام  یدنبالت ، م امی یغروب م  ــ

 . عاشقانه ازم دور شد  یباشه منتظرتم ! با نگاه ــ

***** 

 . درست مقابل کافه ى تهران ! دلم به هول و وال افتاده بود و خاطراتم میبود ستادهیهم ا کنار
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 : کودکانه گفتم  یگذشت . با ذوق  یچشمام م یاز جلو  نمایپرده ى س مثل

 : قابل وصف گفت ریغ  ی! نگاش را بهم دوخت و با موهبت نجایا  ــ

 : چشماش نگاه کردم ی! برگشتم و خوب تو اهیمن شده چشم س یشگیبعد اون روز خاص پاتوق هم نجایا  ــ

 ! از قضا پاتوق منم هست  ــ

در کنار هم لبخند  دنمانیشناخت .با د یما را م گری. صاحبش دمیوارد کافه شد . با هم دیو چشماش درخش دیخند
در حال پخش بود .  زیبود که همان شعر خاطره انگ نی. جالب ا میها نشست یصندل یبه لباش هجوم آورد . رو

 : گفت  رهیخ یبه هم قفل کرد و با نگاه زیم یدستاش را رو یرعلیام

جا بهت اعتراف کنم که تا چه حد تو دلم جا  نیخواست هم یعمرم بود ! دلم م  یروزها نیاز بهتر  یکیاون روز   ــ
 . که بهت قول داده بودم  فیح یول یباز کرد

 سکوت یقیدادم . بعد از دقا وندیخاطر نگاهم را به نگاهش پ بیزدم و با ط هیتک یصندل به

 : گفت  دوباره

 : هم افتاد یمن بود ؟ پلک هام رو الیوهم و خ ای یبود هستادیکافه واقعا تو وا  یاون روز روبه رو  ــ

 ! خودم بودم ــ

سوال  یبود کل ادتیرو  نجایتو هم ا نکهیچقدرشوکه ام کرد ! ا یدون یاونجا نم  دنتی؟ د یپس چرا ازم فرار کرد ــ
 . کرد  یبه ذهنم آورد و دلم سرکشانه براش شاد دیجد

 یبا نگاه یحرف چیه یو او ب میو قهوه آورد . بهش لبخند زد کیرامان کب میسفارش ده نکهیکافه بدون ا  صاحب
که   یخم شد از ساک یرعلی. ام دیقهوه را جلو تر کش ینیرفت و فنجان چ شیمهربان از کنارمان دور شد . دستم پ
 : و او گفت دیگذاشت . نگام به چشماش چسب  زیم یآورد و آن را رو  رونیب یهمراش آورده بود، جعبه ى قرمز رنگ

 . بازش کن ــ

که حاال گلبرگ هاش خشک شده   بایآن حلقه ى گل ز  دنیفنجان را کنار گذاشت و در جعبه را برداشتم . با د دستم
 : بود ، شگفت زده گفتم

 : انداخت  نیگوشم طن  یتو یرعلیام  یمن ! همون حلقه ى گله ! صدا یخدا ــ

 ! بمونه یباق هیهد نی. دوست داشتم اول دمیبود که با عشق برات خر یا  هیهد نیاول  ــ

 : چشمان مشتاقش نگاه کردم به

 : جواب داد طنتی؟ با ش یمدت نگهش داشت نیتمام ا ــ

 حلقه را از درون جعبه برداشتم اطی! لبخند زدم و با احت شیخواست یروز هی دیدارم ، شا یگفته بودم که نگهش م  ــ

. 
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 : لب زمزمه کردم ریکرد . ز  یداد که خاطرات خوب کاشان را برام زنده م یم یزیعطر دل انگ  هنوز

 : جعبه گذاشتم و گفتم یو سوزان بود . حلقه را دوباره تو قیگرم و عم  یرعلیخوامش ! نگاه ام یم ــ

 ... ممنون ــ

احساس خواستن شد . از عشق و    زیدلهامان لبر وری! در آن غروب گرم اواخر شهر اهیقابلت رو نداره چشم س ـــ
تر از عسل بهمان  نیریکه ش  ی. بعد ازمدت دمیبا لذت نوش یرعلیام  رینگاه خاص و دلپذ ریقهوه ام را برداشتم و ز

گرم بدرقه اش کردم .   یادامه دار با نگاه  یلبخند ااز جا برخاست تا صورتحساب را بپردازد .من ب  یرعلیگذشت ام
جا گذاشته  زیم یاش که رو  یکنده شد و به گوش  یرعلینگام از پشت ام یزیو غم انگ بایز یملود یصدا دنیبا شن

 نمیشد بب یصفحه اش روشن و خاموش م یرا که رو یتوانستم نام مان یگرد کوچک بود و راحت م  زیبود افتاد .م
قفل  ی صفحه یعکس رو  دنیشد و تماس را قطع کرد اما چشمان من با د دیباالخره نا ام ی.بعد از چند لحظه مان

 : و گفت دیاز راه رس  یرعلیبند آمد . همان لحظه ام رتیبه شدت گشاد شد و نفسم از ح یگوش

 . میبر میتون یم ــ

پر  یاز نگران  یشگفت زده ام ناخداگاه صورتش را موج یچهره  دنیکرد . با د  رینگاش گ یباال رفت و نگام تو سرم
 : دیمتعجب پرس ییآواانداخت و با    یصندل یکرد و خودش را دوباره رو

 افتاده ؟  ی؟ نورا اتفاق هویشد  یچ ــ

 : آهسته گفتم  ییاش اشاره کردم و با صدا  یلرزان به سمت گوش یدستان با

 ! زنگ زد ــ

 ینام مان دنیبرداشت و قفلش را گشود . با د زیم یرا از رو یآغشته شد و گوش  رتیبه ح شتریب یرعلیام  نگاه
 : و نگاش را به من داد دیکش  ینفس راحت

 !؟ یاسمش وحشت کرد  دنیاز د  ینطوریمگه لولو خور خوره ست که ا یمان ــ

 انگار راز  کبارهیمحو نگاش کردم و او به  یبامزه اش لبخند را به لبام بازگرداند با لبخند لحن

. به  دیپر رونیب اش  نهیاز س  یخشک شد و آه یرفت و نگاش به گوش نییرا گرفت که سرش به شدت پا نگام
 : زل زدم و گفتم شیحالت ناگهان رییبه تغ یبردم و با نگاه مفرح نهیس ریدادم و دستام را ز هیتک یصندل

 ! خان یرعلیجناب ام یدر مورد اون عکس دار یحیخب ! چه توض ــ

 : گفت  قیعم  یآرامش را به نگاش برگرداند و با لبخند  لحنم

 ! از سفر کاشان  گهیبا ارزش د یادگاری هی ــ

 : در هم گره شد یشیهام به صورت نما اخم

 ؟ یمن عکسم رو داشت یمدت بدون اجازه  نیتمام ا ــ
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 : جذاب و نورا کش گفت یحواله ام کرد و با لبخند یچشمک

 نیتوش به دورب یکه حت  یهوویعکس   نیتو اهواز دووم آوردم خانم ؟ا یمدت چطور نیتمام ا یکرد  الیپس خ ــ
 . تو اهواز بود مییهمدم تمام لحظات تنها ینگاه نم کن هم

 . دیماند و آه کش رهیصداش به ناگاه گرفته و غم دار به گوشم خورد و نگاش به عکس خ لحن

 : و گفتم دمیخودم را جلو کش دیکوب  شتریب نهیبراش در س قلبم

 ؟ نمشیشه بب یم ــ

 یورود یحرف به سمتم گرفت . حدسم درست بود .عکس مربوط به همان در چوب یرا ب یگوش

 بود که دهیبچه ها بر ریمرا از تصاو ریشده بود و تصو تیکاشان بود . مشخص بود که اد  شهر

 : دلتنگ گفتم یلبام ظاهر شد و با لحن یآشنا رو  ی. لبخند دیایب نییپا یعکس کم  تیفیشده بود ک موجب

 ؟ یکرد  یتقلب م یبود ! پس تمام مدت تو داشت یی! چه سفر پر ماجرا ریبخ ادشی ــ

 یهم قرار داشت و نفسهامان تو یجلو خم شد حاال با چند فاصله سرهامان درست روبه رو به

 : گفت  نیو سنگ نیدلنش یسوسو زد و با لحن یرعلیشد . ضربان قلبم تند تر شد . نگاه ام یهم رها م صورت

عکس   یتو یبود که نورا نیخب همدمم بود حداقلش ا یگرفت ول  یاصل رو نم  یجا یتقلب یهر چند که نمونه  ــ
 ! ازم متنفر نبود

برقرار شد و بعد به ناگاه از جا  یگله دل دل کرد و من عجوالنه لبخند زدم . سکوت طوالن  کی یدلخور هینگاش  ته
 : ام زمزمه کرد  یآشفتگ  دنیهم لبخند زد و با دباهام باال آمد و ب یرعلیبرخاستم . نگاه ام

 ! شه ینرم م چارهیب یرعلینه داره دلش کم کم به ام ای ادی یهنوز هم ازم بدش م یواقع ینورا دید دیبا ــ

 . ستادیخنده اش بلند و با فراق بال ا یگذاشتم . صدا  زیم یاش را رو  ینگاش کردم و گوش زیت

که   یقیاش کرد و با نفس عم  مهیرا هم ضم فمیو ساک را برداشت و ک یکه مچ نگام را گرفته باشد . گوش  انگار
 : بهم کرد و گفت ینگاه مشتاق دیکش

 . اهیچشم س میبر ــ

 روزها تمام غصه هام نیلباش ا یرو یبا خنده  یرعلیام  دنیکردم . د  یاما هنوز بهش نگاه م  من

 . برد یشست و با خودش م یم را

**** 

 میکوه حاضر شد  یبعد از نماز صبح به دنبالمان آمد و سر ساعت مقرر پا یرعلی. ام دیاز راه رس  گرید یجمعه ا صبح
هرم قرار گرفت .  نیدر راس ا مایبه همراه ن ای. ارش میبا بچه ها دو به دو به راه افتاد ی. بعد از سالم و احوالپرس
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 نیدو ال شدم تا محکمش کنم . بچه ها ازمان فاصله گرفتند . هم وام باز شد   یانکوتاه بند کت  یمسافت یبعد از ط
 : گفت  یبرگشت و با دستپاچگ یرعلیکه بلند شدم ام

 . گردم  یبر م نیرم تا ماش یبرو، من م هینورا تو دنبال بق ــ

 ؟ یجا گذاشت یزیچرا چ ــ

 : گفت  زانیگر  یو نگاه یحواس پرت با

 . امی یآره زود م  ــ

 ! میخب با هم بر ــ

 . یهمه راه رو برگرد نیا  ستینه نه الزم ن ــ

 : باال انداختم و گفتم یا  شانه

بود اما  زیتکان داد و با عجله ازم دور شد . رفتارش برام تعجب برانگ یرم . سر ی، من آروم آروم م ایپس زود ب ــ
 : خود آورد مرا به ییفکر بودم که صدا یبه راهم ادامه دادم . تو

نشسته بودند و نگاهشان  یتخته سنگ یمسن رو یی. خانم و آقا دیدخترم دختر خانم ! سرم به جانب صدا چرخ ــ
 : به خودم کردم و گفتم یمن زوم بود . اشاره ا یرو

 : ؟ سرش را جنباند نیبا من هست ــ

 : به سمتشان روانه شدم و گفتم اریاخت  ی. ب ایلحظه ب هی زمیآره عز  ــ

 ؟ نیداشت یجانم امر ــ

 : صورتم گرداند وبعد از چند لحظه سکوت عاقبت گفت ینگاش را با دقت تو زن

 : گفتم  اریاخت  یمادر؟ لحنش دلم را سوزاند و ب یکمکمون کن  یتون یم ــ

 : که نثارش کرد گفت  یبه شوهرش کرد و با چشم غره ا ی؟ نگاه ادی یازم بر م  یحتما چه کمک ــ

 کسم حاضر نشد کمکمون  چیپولش رو گم کرده ، ه فیآقا ک  نی. ا میافتاد  ریگ  نجایا  شبیما از د ــ

و خوش حالتش برام آشنا به نظر آمد . صورتش سبزه و  بای. چشمان ز ستیپسرم هم تو دسترس ن ی. گوش کنه
 بود و لباسهاش دهیکش

شده بود و پوست صورتش گندمگون بود . نگاه مهربانش  ی. مرد اما مسن تر بود ؛ موهاش جوگندم زیو تم مرتب
 اراده کنارشان  یدلم به حالشان سوخت و ب ییجورها کیثابت بود .   میرو

 : و گفتم نشستم

 : دیسرش را تکان داد و آه کش یخاص تی؟ زن با معصوم نیکرد  ریگ  نجایبدون پول ا شبیاز د  یعنی ــ
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 : نشستم . بالفاصله کوله ام را باز کردم و گفتم نجایخشک شده از بس ا گهیآره دخترم ، پاهام د  ــ

 یمصرف چا کباری یها وانیدر ل شانی. برا میبکن یفکر هیتا  نیتازه کن ییگلو  هی ن،یبخور یزیچ هیاول   نیایب ــ
چانه  ریشروع به خوردن کردند و من با لذت دست ز اقیدادم . با اشت یریو به هر کدام لقمه ى نان و پن ختمیر

 بردم و نگاهشان کردم . خوردنشان

 : زن نگام را متوجه اش کرد یآمد ؟ صدا  ینم یرعلی. چرا ام دی، نگام به اطراف چرخ دیرس انیبه پا که

 : گفتم  ی! با لبخند یمهربون هم هست یدستت درد نکنه دختر گلم ، همون قدر که خوشکل ــ

 : زد و گفت یمادر جون ؟ نگاش برق میکن  کاریحاال چ ــ

 . میستی. راه برگشت رو بلد ن میدونم مادر ، ما با آژانس اومد ینم ــ

 ؟ نیآدرس خونه اتون رو هم ندار  یعنی ــ

 : رو به زن گفت یمرد با تشر ــ

 : دیکش  رونیکوچک ب  یگشت و دفترچه ا  فشیک  یخانم ! زن دستپاچه تو میآدرس که دار  ــ

 . دخترم تو صفحه ى اولش پسرم برامون نوشته ناهاشیا  ــ

 : آدرس آه از نهادم بر آمد  دنید با

 ! دوره یلیخونه اتون که خ ــ

 : جام بلند شدم یآن  یمیو خسته شان افتاد، دلم سوخت و در تصم دیناام یکه به نگاه ها  نگام

فوت وقت هر دو  ی؟ ب نیایبا اتوبوس و مترو ب نیتون یدربست ندارم . م نیماش یپول برا یبرمتون ول یم ــ
 : گفت  قیعم  یرد و بدل شد . زن با محبت نشانیب یو نگاه ستادندیا

. دعاش بدجور به دلم  یش ریکه خوشبخت و عاقبت به خ  یبده اله رتیمادر ، خدا خ میتون یمعلومه که م ــ
 یکه به اطراف گردن م  یدر آوردم و در حال بمیام را از ج  یرد . گوشمصمم تر ک ممیتصم ینشست و من را تو

 : گفتم  دمیکش

 . میبه زنگ به دوستم بزنم، بعد با هم بر نیپس بذار ــ

 : صداش گفتم دنیدنبالم به راه افتادند . شماره را گرفتم و با شن آهسته

 : کرد و کالفه گفت  ی؟ پوف یپس کجا موند یرعلیام  ــ

 . اومده  شیپ نجایا  یمشکل هی امی یم ــ

 ؟ هیجد یلی،خ یچه مشکل ــ

 ! من شیپ ای؟ اگه نه ب یکرد  دایگم . تو بچه ها رو پ  یبرات م دمتینه نه نگران نباش ، د ــ
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 : زدم و گفتم یزن گره خورد . لبخند یبا نگاه آشنا نگاهم

 : دیبرگردم شهر . جا خورد و پرس دیاومده با  شیبرام پ یکار  هیراستش نه،  ــ

 ؟ یاونم روز جمعه ا  ی؟ چه کار یبرگرد ــ

 : گفتم  یتالف یبرا

 ! گم  یبهت م دمتید ــ

 : گفت  یقراریکرد و با ب  یا  خنده

 ! اهیچشم س یکرد  یزود تالف ــ

 :شد گفتم یکه از لبام جدا نم  یلبخند با

 ! که عوض داره گله نداره آقا پسر  یزیچ گهید ــ

 : کرد  دایاش امتداد پ  خنده

 . امی یپس همراهت م ــ

 . کن  ی. تو دنبال بچه ها برو از قول منم خداحافظ ستینه الزم ن ــ

 : خاص گفت یفرستاد و با لحن رونیرا با صدا ب نفسش

 . مراقب خودت باش ــ

 ! باشه فعال ــ

دست تکان دادم و کمکشان کردم سوار شوند. رو  ینیماش ی. برا میبود دهیرس ابانیرا که قطع کردم کنار خ ارتباط
 : به راننده گفتم

 : دیگوشم پرس  ریتکان داد و زن ز ی. فقط سر میش یم ادهیمترو پ ایاتوبوس   ستگاهیا  نیاول  ــ

 نامزدت بود ؟ ــ

 : گفتم  یو با لبخند دیناگاه دلم لرز به

 ! هنوز نه ــ

 : دیپرس یزرنگ با

 قراره بشه ؟ یعنی ــ

 : کرد و دستم را گرفت  ینکرده . خنده ا یدونم ! هنوز که ازم خواستگار ینم ــ
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به  عی؟ نگام سر یکنه ؟ دوسش دار  دایکجا پ  یو مهربون یخوشکل نیکنه ! دختر به ا  یم یمطمئن باش به زود ــ
 شدم . آهسته لب زدم یم خودیاز خود ب  نطوریا  ادشیبا  ی. حت دیکم تر کوبمح نهیو قلبم در س دیچشماش چسب

: 

 : دارم ! نگاش پرعطوفت و مرموز بود ــ

 : و گفتم دمیکش  ی؟ آه هیپس مشکل چ ــ

جلو برگشت  یبشه ! مرد از صندل هیتنب کمی دیدم ؛ با یبهش جواب مثبت نم یراحت نیکرده، به هم  تمیاذ  یلیخ ــ
 لباش جا ینگاه زن حل شد و لبخند ى معنادار رو یو نگاش تو

 : دیکرد . زن دوباره رو به من پرس  خوش

 کرده مگه مادر ؟  کاریچ ــ

 ! ! جونم رو به لبم رسوند با کاراش ستیدو تا ن یکی ــ

 : دمیبه روش پاش ی؟ تبسم شیببخش یندار الیخ یعنی ــ

 . حرفها بهانه است نیو ا هیتنب ییجورا هی دیهم هست . شا گهیمشکل د هیهنوز  یول دمشیبخش ــ

 نیکتری. نزد میمترو شد ستگاهیو وارد ا میرفت ابانی. به آن دست خ میشد ادهیرا نگه داشت و ما پ نیماش راننده
 : دیطاقت دوباره پرس ی. زن ب میمترو نشسته بود یها یصندل یرو یقیرا انتخاب کردم و بعد ازدقا ریمس

 : افتاد و گفتم  میداره ؟ با تعجب نگاش کردم و بعد دوزار یهست ؟ پسره مشکل یچه مشکل ــ

 ! هم خوبه یلینه خ ــ

و پر  اقیپر اشت یکردم اما نگاهها  یم فیرا براشان تعر میزندگ ازیتا پ ریدانستم چرا داشتم س ی؟ نم یپس چ ــ
 : گفتم  نیغمگ  یمحبتشان قفل زبانم را گشود و با لحن

 . . پدر و مادرش و جد و آبادش همه دکترن میبا هم دار یادیز یفاصله طبقات ــ

 : گفت  یجد یلیبه حرف آمد و خ مرد

 بده ؟ یمگه دکتر ــ

 . میهست یپزشک یمعلومه که نه ، ما خودمون هم دانشجو ــ

 : گفت  عیسر زن

 ! نور اال نوره گهیهم دکتر باشه، د ؟ قوم شوهر که دکتر باشن عروس هیمشکلش چ گهیبه به ! د نیآفر  ــ

کسم تا به حال پاشو دانشگاه نذاشته   چیهستم . نه پدر و مادرم و نه ه یریکه من از خونواده ى فق  نهیمشکل ا ــ
باره  نیهنوز نتونستم در ا ادیز یکه از شاد  شمیبرگشت پ ییهویاونقدر   یرعلیترسونه اما ام یتفاوت منو م نی؛ ا
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. صدام به ناگاه بغض دار شد . فکر از دست دادن  نهیمباهاش حرف بزنم . در اصل هم امروز فردا کردنم واسه ه
 . پکرم کرد و سکوت کردم یرعلیام

 : مقتدرانه گفت یدستهاش فشرد و مرد با لحن انیدستم را در م زن

 : گفتم  قیعم  ی. با اندوه یدی! تو که هنوز اونا روند خودهیب تینگران ــ

 : ندارم ازشون . مرد دوباره گفت یاگه قبولم نکنن حق دارن . من گله ا  ــ

شک  یبراشون مهم نباشه! ــ ب زایچ نیباشن و ا یخوب یآدمها  دیدخترم . شا یبعد قضاوت کن شونینیبب دیبا ــ
 ! اش باشم  یرشکستگى س هیخوام ما یکنم من براش کمم ! نم  ی. حس م نیخوب یآدمها  یرعلیپدر مادر ام

 چیه شیرا پ انشانیکه مدتها بود در گلوم خفه شده بود و جرات ب  ییحاکم گلوم شده بود . حرفها گرید بغض
 یافتاده بود . زن با محبت  رونیزن و شوهر ساده و مهربان از نهان خانه ى دلم ب نینداشتم ، حاال در مقابل ا یاحد

 : خاص دستش را دور شانه ام حلقه کرد و گفت

 دهیخودشون بگذرن و ند حیشن که از تفر یم دایپ یمعدود یآدمها  ایدن نیدخترم . تو ا ریخودتو دست کم نگ ــ
 از  دیچشمداشت کمک کنن .شا یب ینجوریا  رزنیو پ رمردیو نشناخته به دو تا پ

نگاهش حل شد و دلم به تکاپو افتاد وسکوت  ی. نگام تویوتمندثر  یلیخ یاما از نظر معنو  یباش ریفق یماد نظر
 : دمیپرس ستادمیمقابل خانه شان ا ی. وقت دمیرا بر جان خر

 : جاست ؟ زن جواب داد نیهم ــ

 . یبخت بش دیدخترم ، دستت درد نکنه سف ــآره

 : توجه گفتم یشد اما ب رتمینقاط شهر باعث ح نیاز بهتر  یکیدر  ییالیخانه ى بزرگ و آن

زن بغلم کرد  ن؟یندار یبا من کار گهیخونه ؛ د نیدیهم سالم و سالمت رس یخب خداروشکر که شما دو تا ُقمر ــ
 : دیو با محبت صورتم را بوس

 .بخور یچا هیتو و باهامون  ایب ــ

 :پدرانه افزود یبرم . مرد با لحن دیبا گهینه ممنون د ــ

 : ره دخترم. بهش لبخند زدم ینم مونادی چوقتیمحبت امروزت ه ــ

تنگ شده بود . امروز به لطف شما خاطره اشون برام زنده شد  یلیپدر و مادر خودم ، دلم براشون خ نیشمام ع ــ
 : فرو کردم و گفتم بهامیج یحکم راند و بعد دستم را تو یلحظات ی. سکوت برا

 : دیبا اجازه اتون . بهشان که پشت کردم زن پرس ــ

 : گفتم  یو با لبخند دمیچرخ شیدخترم ؟ به سو یاسمت رو به ما نگفت  ــ

 ! نورا ــ
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 : خاص گفت یحالت با

براش تکان دادم و در  یاش دلگرمم کرد و سر  یخودمان اری! لحن بس یش یم یرعلیام  یدونم که تو نور زندگ یم ــ
 قدم زنان به ابانیامتداد خ

 تفاوت فاحش نیخانه داشت . ا یزیخلوت و تم یها ابانیخ نیمچحتما در ه یرعلیافتادم . ام  راه

 دهیعشق نوش  نیریکرد . حاال که هفته ها را در کنارش گذرانده بودم و از شهد ش  یرا عزادار م دلم

 فوق العاده بود . به شدت یرعلیمرگ بود . ام نی، ترک کردن و از دست دادنش برام ع بودم

 خواستم ینم گریدوستش داشتم و د تینها ینشست . ب یبه دل م نشیریش یو حرفها حرکاتش

 . ام به صدا در آمد ، خودش بود  یروز غم هجران را به دوش بکشم . گوش کی یبرا یحت

 : گفتم  قیعم  یلبخند با

 .. سالم ــ

 : دیبه گوشم رس شهیتر از هم یخواستن صداش

 به کوه ؟ یگرد  ی؟ بر م ییکجا  اهیسالم چشم س ــ

 : به اطرافم کردم و گفتم ینگاه

 : زده بود گفت اریکه عشق بهش ش  ییدورم . با صدا یلینه خ گهید ــ

 : گفتم  میدرون یلیرقم م ی. عل دیشد و تمام تنم لرز یبه حال ی. دلم حال شتیپ امیبگو ب یهر جا هست ــ

 . امتهان دارم  گهیشده منم دو روز د ری، حاال د گهیوقت د هی یباشه برا ــ

 . رسونمت شرکت یدنبالت م امی یباشه فردا م ــ

 ! من یآژانس شخص  یشد گهیتو د ــ

 خانم ؟ یهست یناراض ــ

 : پرمحبت گفت ییمکث کرد وبعد با آوا ی! لحظه ایش ی! فقط خودت خسته م ادینه چرا بدم ب ــ

 یرا م نیو تمام تنم سست شد . نگرانش بودم . ا دیم لرز. دل دی. دستم لرز ستادمیاراده ا  ی؟ ب ینگران من یعنی ــ
 توانستم

 : لرزان گفتم ییو با صدا یتوانستم ؟ به آهستگ ی، نم میبگو بهش

 ! هستم ــ

 : وادارم کرد صداش بزنم یرعلیادامه دار ام  سکوت
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 ؟ یرعلیام  ــ

 ! یرعلیآن سکوت را شکست . دلتنگ و مشتاق گفت : ــ جان ام  باالخره

 : شد ندهیگره خورد و او دوباره گو  نهیدر س نفسم

 شه . حاال ازت جواب یطاقتم داره طاق م گهیجونم به جونت بسته ست ، د ینورا بدجور ــ

 ! منتظر نذار ادیخوام ، ز یم

 . ام را فشرد  نهیبوق در دستگاه پخش شد و دستم قفسه ى س یصدا

به درس  میهال نشسته بود یتو مایخواست . شب همراه ن یبه حرف آمده بود و ازم جواب م یرعلیام  باالخره
 اوراق بود و کتابها و  یخواندن . خانه حساب

 گریزدم. دو روز د یبهشان م یچنگ یولو بود . موهام را باز گذاشته بودم و هر از چند گاه نیزم یرو جزواتمان
همراهم نگام را از خطوط کتاب گرفت و در آن بلبشو به دنبالش  ینگ گوشداشتم . ز  هیعلوم پا  یامتحان سراسر

 : گفتم  دمیمال یشصت گوشه ى چشمام را م گشتکه با ان  ینیرا با گوش گرفتم و ح یغارم بود. گوش  اریگشتم . 

 . سالم ارغوان ــ

 ؟ یدنبال نامزد باز یر یم یذار یما رو تو کوه قال م گهیسالم و کوفت و زهرمار! حاال د ــ

 مگه با شما نبود ؟ یعل  ریدختر؟ ام یکدوم نامزد باز  ــ

 ؟ یو رفت ینه که نبود ! حاال چرا گذاشت ــ

 . اومد  شیبرام پ یکار  هی ــ

 ! یچ یعنیکنم کار مار   یم تیاالن حال  ــ

 : وبا خنده گفتم دمیرا با دست مال گردنم

 ؟ یچطور ـــ

 ؟ یگم چطوردر و باز کن تا ب ــ

 باشد دهی.او که انگار حرکتم را د دیبرق گرفته ها از جام بلند شدم و خنده رو لبام خشک نیع

 : خنده ادامه داد با

 ! ،زود باش میپشت در ــ

 : مکث کرد و بعد گفت ی؟! کم نیمگه چند نفر ــ

کردم   یو همان طور که استکان ها را جمع م دمینفر! با دست به سرم کوب شیش میش یکه همراهمونه م  ارویبا  ــ
 : گذاشتم گفتم  یم ینیو درون س
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 چرا اومده ؟ گهیاون د  ــ

 ازش بپرسم ؟  یخوا یم ــ

 ؟ یزودتر زنگ بزن یتونست یکنه ارغوان ! نم  لتیخدا ذل ــ

 : گفت  یسرتق با

 نه ؟ ای یزن یذاره . حاال در رو م یکه ما رو قال م  هیکس  یسزا نی! ارینخ ــ

 ام نگاه  مهیسراس یهاج و واج به کارها مایول کردم و به هال بازگشتم . ن نکیس یرا تو ینیس

 : گفتم  یگوش  یهم گذاشتم و در همان حال تو یکرد . کتابها را رو  یم

را قطع کردم و  یخنده اش آمد . با حرص گوش یسرشون رو گرم کن، خونه افتضاحه دختر! صدا کمیارغوان   ــ
 . شد شترمیباعث استرس ب فونیبالفاصله زنگ آ

 : دیپرس ماین

 : گفتم  ی؟ با کالفگ هیک  ــ

 : دیوپرس ستادیا  خیباال . زود سر جاش س انی یبچه ها دارن م م،یپاشو زود جمع و جور کن ماین ــ

 ارغوان را  یلب با فحش ریبار دوم به صدا در آمده بود، رفتم و ز یکه برا  فونیکدوم بچه ها ؟ به سمت آ  ــ

 یبا شلوارک و رکاب رانیکه ح  مایاش گرفته بود . دکمه را فشار دادم و به ن  یکردم . ظاهرا با من شوخ  ضیمستف
 : دمیبود، توپ ستادهیا

 یمبل چنگ زد و در حال یرا از رو شیبه خودش آمد و شلوار ورز عی! دست بجنبون ! سر یستادید ِ هنوز که وا ــ
 : گفت  دیپوش یکه م

 چرا زودتر زنگ نزدن ؟ ــ

 : مبلها جمع کردم و گفتم یخشک را از رو مهین یرا پشت مبل ُسراندم و لباسها کتابها

 ! مایخواد دقم بده ! زود باش ن یمرده م لیچون ارغوان ذل ــ

 یاجمال  یاتاقش پرت کردم و در را بستم . نگاه  یو. لباسها را ت دیرا به سرعت به تن کش شرتشیت

 : هال کردم و به سمت اتاقم رفتم به

 . کاغذ ماغذا رو جمع کن  نیا  ماین ــ

 : خونسرد به سمت در رفت . داد زدم مایزنگ واحد استرسم را دو برابر کرد . ن یصدا

 ! ستاینه وا ــ
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و همچنان به ارغوان فحش و ناسزا  دمیپوش دیکه دم دستم رس  یمانتو و شال نیاتاق انداختم و اول  یرا تو خودم
 : نثار کردم . دکمه ى آخر مانتو را که بستم گفتم

 . حاال باز کن ــ

بچه ها بلند شد. ارغوان  یاهویه یدر را گشود و صدا مایمبل شوت کردم . ن ریرا که جا مانده بود ز یبا پا کتاب و
 : و گفتم دمیهم ساب یشد . دندانهام را رو کیبشاش بهم نزد یبود . با چهره ا شیاز همه پ

 ! نیاز تو برسم، حاال بب  یحساب هیمن  ــ

ازشان   ییوارد شدند و با خودشان شور و نشاط آوردند. با خشرو یکی یکیخنده سرخ شد و برام ابرو تکان داد .  از
کرد که اجازه داد   یم ییى نوشابه خودنما سهیکو   تزایپ یجعبه ها یو مان ایارش  یدستها یاستقبال کردم . تو

 . میدر خانه نداشت ییرایپذ یبرا زیچ چیبکشم . ه ینفس راحت

 کیتنش بود، با  یکاربن  یگذاشت . بلوز مردانه ى آب  یبار پا به خانه ام م نیاول  یبود که برا یرعلینفر ام نیآخر
 که فاطمه صورتم را  ی. دلم براش ضعف رفت و در حال یشلوار کتان مشک

بر لباش  ینگاش کردم و در دل قربان صدقه اش رفتم . نگاش با نگام گره خورد و لبخند نورا کش ی، دزدک دیبوس یم
جعبه ها را  ایدادم . ارش یچه جواب یدر جواب تعارفات فاطمه و عل دمیرو رو شد و نفهم رینقش بست . قلبم ز

 : . در جوابش گفتمسنگ اُپن گذاشت و بهم لبخند زد  یرو

 ؟ نیدیچرا زحمت کش ــ

رفت و باهاش دست داد و تعارفش کرد تو  شیبه سو مایدر را بست . ن یرعلی. ام میى خودمون رو آورد هیتغذ ــ
 ییرایهمه مهمان پذ نیاز ا  دیدانستم چگونه با ینشستند و من دستپاچه نم یقهوه ا یمبل ها ی. بچه ها رو دیایب

مشغول سر و سامان دادن به شام شد . دوباره  ایط تر از من بود . به سمت آشپزخانه رفت و با ارشمسل مایکنم . ن
 : بود ، افتاد و گفتم ستادهیکه هنوز ا  یعل  رینگاه ام ینگام باال رفت و تو

 دایپ شیشد . ضربان قلبم افزا کیبهم نزد یصورتم را از نظر گذراند و قدم فیظر ی! با اخم نیبش یخوش اومد ــ
 : گوشم گفت  ریز یکرد. بچه ها سرگرم کل کل بودند و به ظاهر حواسشان به ما نبود . آرام و جد

و آه از نهادم بر آمد . آنقدر عجله کرده بودم که فرصت  دمیسرم کش یدستم را رو اریاخت  یبرو موهات رو ببند ! ب ــ
اعصابم   شتریرفتم و ب نهییآ  ی، در را بستم و جلو دمیبلند را جمع کنم . به سرعت به سمت اتاقم دو ینشد آن موها

بود . با دست ضربه  رونیاز شال ب  یادیو از جلو هم مقدار ز ودافتاده ب  رونی. موهام از پشت تا کمر ب ختیبهم ر
 : به صورتم زدم و گفتم یا

 یسالت رو به باد داد نیشبه تالش چند هی.  نهیموهات رو بب یکس  یهمه وقت نذاشت نیخاک تو سرت نورا ! ا ــ
دلم  یرعلیو تعصب ام رتیلبام نشست و از غ یآن لبخند رو  کی! زود شال را برداشتم و مشغول بستنشان شدم . 

 افهیو ق پیبهم زد و ت یلبخند دنمینشسته بود. با د یکنار مان  یرعلیرفتم ام رونیافتاد . از اتاق که ب  یلیو یلیبه ق
داشت  مایکردم . به آشپزخانه رفتم ن  یرا خوب احساس م نیقرار بود .ا یو ب دهیکرد . ته نگاش شور  دییام را تا

 : گفت  ایگشت . ارش  یدنبال سفره م
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و من و  اوردیبه اتاق رفت تا روزنامه ب مایچند تا روزنامه پهن کن ، غذا از دهن افتاد . ن مایخواد ن یسفره نم ــ
 : گفت  یسرم آمد و با لحن دوستانه ا یکه باال  دمیچ یم ینیس یها را تو. نوشابه  میتنها شد ایارش

 شما خانم ؟ یخوب ــ

 : کردم و گفتم  یینگاه گذرا بهش

 : کرد و جواب داد  نییهدف باال و پا یرا ب تزایپ ی! جعبه ها یای ی. چند روزه شرکت نم سییخوبم ر ــ

زدم و به  یآن زوج مسن لبخند  یادآوریزد ؟ از  بتی. امروز کجا غ امی یشرکت کار داشتم ؛ از فردا م رونیب ــ
 : سمتش برگشتم

 ! ریرفته بودم دنبال کار خ ــ

 : کرد  میصورتم تنظ یداد و نگاش را تو هیلحنم خنده اش گرفت . به سنگ اُپن تک از

 ! به اون برس یمرد یلی! خ ارهی یکه جلو روت نشسته داره چشمات رو با نگاش در م  ریامر خ  ــ

 . افتاد  نییگر گرفت و سرم پا  صورتم

 : آهسته گفت  دیحرف نزده بود . سکوتم را که د یرعلیچند ماه در مورد ام نیدر ا میمستق ایارش  چوقتیه

 بهت داده بودم ؟ یچه قول ادتهی ــ

 : سر تکان دادم و او ادامه داد فقط

 قولم بزنم ؟ ریتا به حال شده ز ــ

 : چاندمیدلهره دستهام را بهم پ با

 ! نشده ــ

 . بهش جواب مثبت یکرد  یکار اشتباه  یبنده خدا رو پا در هوا گذاشت نیپس اگه به خاطر من ا ــ

 هیانتظار خالصش کن ! من سر قولم هستم نورا و مدتهاست که بهت به چشم   نیبده و از ا رو

 . کنم  ینگاه م خواهر

 . کرد  یم قمیو با لبخندش داشت تشو دیخند یاش فرود آمد.. چشماش منگ یتابانه رو یب نگام

زد . دلم  یام گره م  نهیاش داشت نفس را باز در س  رهیحواله کردم ؛ با نگاه خ یرعلیام  ینگاهم را به سو ناخداگاه
 : گفتم  ایو رو به ارش دمیزود نگام را دزد یلیبه هراس افتاد و خ

 : پهن کرد و گفت نیزم یروزنامه را رو مایکنم . ن  یبه حرفات فکر م یول ستیبه خاطر تو ن ــ

 . اریرو ب تزاهایسفره رو انداختم نورا پ ــ
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 را تزایپ یبه دنبالم جعبه ها ایگذاشتم .ارش  نیزم ینوشابه ها را برداشتم و رو ینیعجله س  با

کامال باب دلم بود   نکهیکارش با ا  نی. ا آمد و درست بغل دستم نشست  یعل  ری. ام میدور هم نشست ی.همگ آورد
 . کرد  شتریاما استرس و دلهره ام را ب

در جعبه را گشود و آن را به سمت من ُسراند  یرعلیشدند . ام کیخانواده بود و بچه ها دو به دو با هم شر تزاهایپ
 : کرد  ی. ارغوان شروع به سخنران

کنم .   یم دایاضافه وزن پ  یکل  میدونم واسه عروس ی. عاقبت مخورم  یبچه ها من چند روزه از استرس فقط م ــ
 : بهش گفت ایخنده بلند شد و ارش یصدا

 داره یمهم نیامتهان به ا  گهیکه دو روز د  یدونم کس یبخون . من نم نیخوردن بش یبجا ــ

 : به من گفت یده ؟ با نگاه یم یمهمون شنهادیپ

 ! اون بخونه و من نه  اوردیزنه ! دلم طاقت ن یآخه مطمئن بودم االن نورا داره خر م  ــ

 : اعتراض گفتم  با

 ؟ یزن یچرا کاسه کوزه ى ما رو بهم م گهیبخون ! د نیخوب تو هم بش ــ

 : گفت  یزد و با تخس تزاشیبه برش پ یگاز

 ! دوست داشتم ، دلم خواست ــ

 ، دمیبه سمتش چرخ یهنوز دست به غذا نزده بود . کم یرعلیامخنده باز بلند شد .   یصدا

 . را حساس کرده بود یرعلیبخواهد ام نکهیبدون ا ایبه صورت اخم آلودش افتاد . باز ارش نگام

 : گفتم  آهسته

 ؟ یخور یچرا نم ــ

 : شانه اش نگاش را به من دوخت و گفت یرو از

برداشتم  تزایپ یبود . بهش لبخند زدم و تکه ا ی؟ نگاش برخالف اخم هاش پر از دلدادگ یخور یخودت چرا نم ــ
خودم برداشتم و  یبرا گرید یکیرا از دستم گرفت .  تزایاز هم باز شد و تکه ى پ  یو به طرفش گرفتم . اخمش کم

 . لذت به معده ام فرستادم را با یکیشر یکه ارغوان و فاطمه به راه انداخته بودند آن غذا  یمعرکه ا انیدر م

 ریرا به راه انداخت . فاطمه کنارم نشست و ز یبساط چا مایکه تمام شد به سرعت پسماندها جمع شد و ن  غذا
 : گوشم گفت

 ؟ ینیبش ششیپ یر ینورا ! چرا نم یرو در آورد چارهیب نیچشم ا یبابا ــ

 یازم برداشته نم  یلحظه ا یاز التهاب بود و برا  نگاش نشست. نگاش پر یرفت و صاف تو یرعلیبه سمت ام نگام
 : کردم و گفتم  یسیشد . ه
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 . خوام ناراحتش کنم یهست ؟ نم ایارش  ینیب ینم ــ

 : کرد و گفت  ینوچ

 جناب واقعا خاطرهاهت بود ؟ نیپس ا ــ

 : ! سرش را تکان داد ی! نگو که تا به حال بهش فکر نکرده بود یحدس بزن یتو که خوب بلد ــ

 ؟ ی، داد ینداد یقول اینداره . تو که به ارش یرعلیبه ام یربط نیا  یفکر کرده بودم ول ــ

 . نه بهش جواب رد دادم ــ

تو آشپزخونه  یداشت یشاهد پچ پچ تو و اون باشه ؟ چ دیکرده که با  یچه گناه اروی. اون  یگ  یخودتم که م ایب ــ
 . اومد  یخونش در نم یزد یرو کارد م یرعلی؟ ام یگفت  یبهش م

 ! داشت حقم

نجات بدم .  یفیرو از بالتکل یرعلیگفت زودتر ام  یداشت بهم م ایکن! ارش  یخال یخب حاال ته دلم رو ه یلیخ ــ
 : صورتش را جمع کرد

 : به پاش زدم و با توپ و تشر گفتم یسوزنه ! ضربه ا یبه حالش دل م بیچقدر مفلوکه که رق نیبب یاله  رمیبم ــ

 : و به شوهرش اشاره کرد و گفت دی! خند ی، مفلوک خودت نمیساکت شو بب ــ

 نیمن کجام مفلوکه دختر؟ عشقم مثل شاخ شمشاد بغل دستم نشسته ! تو برو کاله خودت رو بچسب که با ا ــ
 ! ها پرنده از قفس نپره یناز باز

 یشد و چه زندان یزندان یرعلینگاه ام یکنارم رفت . خـوف برم داشت و باز نگام توصداش کرد و فاطمه از   یعل
 حالت فقط رییتغ یاما او بدون ذره ا  دمیبهتر از آنجا . لبخندى به روش پاش

 . تماشام نشست به

 رونیکردند و از در ب  یخداحافظ یکی یکیدوازده شب بود که عزم رفتن کردند .  کینزد ساعت

 : گفت  یمیصم یبا لحن دیکه کنارم رس  یکردم. مان  یم عتشانیبودم و مشا ستادهیدرگاه ا یمن تو.  رفتند

 . به ارغوان گفتم قبلش زنگ بزنه گوشش بدهکار نبود ی. هر چ دیواقعا ببخش میزحمت داد ــ

 : گفت  یزیشناسم. با ت یرو بهتر م قمیدونم خودم رف یم ــ

 : ادامه داد  ینگاش افتاد . با لحن خاص یشناسم . نگام که تو یخوب م یلیرو خ قمیمنم رف ــ

از خانه خارج   یشه ! مات و مبهوت بهش زل زدم که با لبخند یصبرش داره تموم م گهینورا ! د ایبا دلش راه ب ــ
بود و با بچه  ى زباله را برداشته سهیهمان اول ک مای. ن مینفر آخر بود . فقط من و او مانده بود یعل  ریشد . باز ام

 . رفته بود نییها پا



 

 
482 

 کیشد. درست در  کیو بعد چند قدم بهم نزد میساکت ماند یلحظات ی. برا ستیو بهم نگر ستادیبه روم ا رو
شد  یپروا به صورتم دوخت. حال دلم باز خراب و طوفان یجلو آورد و نگاهش را ب ی. صورتش را کم ستادیا  میقدم

 . انداخته بود  ریچسباندم . باز مرا گ واری. خودم را به د

 : نوازشگرگفت یو نگاه زیسحرانگ یرها کرد و با لحن نهیرا از س نفسش

دلم رو داشته باش ! چقدر دوستش داشتم خدا  ی! بهت گفته بودم هوا اهیچشم س یکرد  تمیاذ  یلیامشب خ  ــ
 دادم ؟ یپاره ى تنم شده بود . چرا عذابش م یرعلیدانست . ام یم

 : پر ناز گفتم ییکردم و با صدا  کیرا بهم نزد ابروهام

 دلت رو داشته باشم آقا ؟ یهوا دیبا یچطور ــ

توانستم  یم یرا به خوب نیزد و نفس هاش منقطع شد . همه ى عضالتش منقبض شده بود . ا یبرق چشماش
 : زد و آهسته گفت یحس کنم . لبخند جذاب

 ! ید ینورا ! کار دست خودت م یکن  یم یباز شیبا آت یدار ــ

 : گفتم  رهیخ یزدم وبا نگاه لبخند

 ! زنه یبهم نم یدونم که صدمه ا یاعتماد کامل دارم ! م  شیمن به آت ــ

 : و عاقبت گفت ستیوافر نگر یصورتم را تک به تک باعالقه ا یشد. تمام اجزا یطوالن سکوتش

 ! ستین یخطرناکه اعتماد بهش کاف شیآت  ــ

 یقدم به عقب برداشت و بعد با اخم کیو  دیچسباندم . فهم واریخودم را به د شتریحبس شد و ب نهیدر س نفسم
 : گفت  یناگهان

 : لرزان گفتم ییتونم به حرفت اعتماد کنم ؟ با صدا یم ــ

 : نظر گرفت رینافذ خوب مرا ز یبا نگاه ؟یدر مورد چ ــ

 ! ایدر مورد ارش ــ

 : را فراهم کرد . پلک زدم و گفتم شترشیلبخند زدم که موجبات اخم ب ناخداگاه

 : به موهاش زد یفرستاد و چنگ رونی. نفسش را با صدا ب یرعلیتو نداره ام یبرا یبهم اعتماد کن ! اون خطر ــ

 . کنم ،چون بهت اعتماد دارم  یباشه حرفت رو قبول م ــ

به سرعت راه پله  زیشورانگ یبماند و با نگاه شتریرا گرفت . نتوانست بعاشقانه ام دلش را لرزاند و نفسش   تبسم
 . گرفت و ترکم کرد  شیها را در پ

***** 
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. از همان فاصله آشوب و  شانیپر ییخبر آمده بود . با سر و رو ی. ب دمشیدانشکده د یراهرو یروز بعد تو چند
 . شد کی. چند قدم بهم نزد دمیفهم یچشماش را خوب م صالیاست

 : که به دلم افتاده بود گفتم  ی. سالم کرد. با نگران میدیقدم من برداشتم تا به هم رس چند

 : فرو کرد و نگاش را به من داد بشیج ی! دستش را تو یخبر اومد یسالم ب ــ

 اومدم دنبالت ، مگه کالست تموم نشده ؟  ــ

 ... یچرا ول ــ

 ؟ یهنوز کار دار ــ

 : ها رفت و گفتمبه سمت پله  نگام

 . سر برم دفترش هی دیخب شمس صدام کرده با ــ

 : گفت  یعاد  یلحن با

امروز ساکت بود و   یبیبه طرز عج یرعلی. ام میمونم . با هم از پله ها باال رفت ی. منتظرت م میبا هم بر ایخب ب ــ
 حرکات دلتنگش برام

 : و گفت ستادیجوشاند . پشت در ا یو سرکه م ریآمد و دلک را مثل س  یم بیغر

 . زود برگرد ــ

 : گشاده ازم استقبال کرد  ییدلم را از جا کند . با سرعت وارد دفتر شدم . شمس با رو صداش

 .باز یشد دایسالم دختر نابغه ! کم پ ــ

 : نشستم یصندل یرفتم و رو جلو

 . اسباب زحمتتون هستم استاد  شهیمن که هم ــ

 شتریپرده دلشوره ام ب یبهم زل زد . از آن نگاه ب یخاص یزد و با موشکاف هیش تکا  یصندل به

 : افتاد . باالخره به حرف آمد و گفت  نییبه هم قفل کردم و نگام پا اریاخت  یو دستام را ب شد

 ؟ یآماده ا  یبعد قیتحق یبرا ــ

 : گفتم  یشد و با خرسند لیباال متما یبه سو سرم

 . شما حاضر و آماده ام یها قیتحق یبرا شهیبدون شک استاد من هم ــ

اش   یو بد گمان دیشد تیحساس یدرست پشت در اتاق و سابقه  یرعلیلباش شکفت . بودن ام یگوشه   لبخن
 : میمن و شمس موجب شد با عجله بگو یبه رابطه 
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 شه ؟ یکار شروع م  یاز ک  ــ

 . کنم  یخبرت م ــ

 : دیو پرس دیجلو کش یبعد خودش را کم و

 ! یرفتن عجله دار یو برا یشونیکنم پر  یشده ؟ احساس م یطور ــ

 : و گفتم ستادمیا  یذهنم را خوانده بود ناراض نکهیا  از

 . مرخص شم نیاگه اجازه بد  ــ

 : دیشلوارش فرو کرد و پرس بیج ی. دستش را تو ستادیهم ا او

 : منتظرته ؟ با من و من گفتم یکس  ــ

 یشیم ی! نگام که به سرعت تو یتهران یگفت : ــ بذار حدس بزنم ، آقا  یخشک و جد یخب راستش ... با صورت ــ
 : گفت  میمستق یلبخند با نگاه ینگاش نشست . بدون ذره ا

 ! نمتونیب یبا هم م هی! انکار نکن که مدت هییپس خبرا ــ

 : ه جا کردم و گفتمدوش جاب یرا رو فمیک

 ! نیخب فکر کنم درست حدس زد ــ

 یدلم را خال یتر از قبل که بدجور تو یجد یشد و بعد بالحن رهیرنگ چشماش ت یلحظه ا یبرا

 : کرد گفت  یم

 : گفتم  یخانم جوان ! با گستاخ یگرفته باش  یدرست میتصم دوارمیام  ــ

 ! نیداشت مانیبهم ا شهیشما هم ــ

 ! یکنه و فراموشش کن  یبار بهت گفتم که اون مرد تو رو از هدفت دور م کیقبال  ــ

 : محکم گفتم یبهش کردم و با لحن یاراده نگاه سگ دار  یب

 ! زنه یبه هدفم نم یلطمه ا چیکنار اون موندن ه  ــ

.  دیکشدار کش  ینگاش نشست و آه یسکوت کرد . بعد افسوس تو یلحظات یجا خورد و برا ممینگاه مستق از
در آورد و انگشت اشاره  بشیدر موردش بزنم .دستش را از ج یخواستم حدس یته نگاش شناور بود که نم یزیچ

 ! محزون گفت : ــ فقط خوشبخت شو دختر خانم یگرفت و با لحن  میاش را به سو

 : بند گفتم مین یجنباندم و با لبخند یسر

منتظرم بود  رونیب یرعلیکنم استاد ! و به سرعت برق و باد او را با افکارش تنها گذاشتم . ام  یرو م میتمام سع ــ
 . نگاه و لحن شمس زیآنال  ینگذاشت برا یباق یبرام فرصت نیفرق داشت . ا شهیو امروز با هم



 

 
485 

نم شناور بود ت یسلولها یتو یدر سکوت گذشت . کف دستهام از دلهره عرق کرده بود و حس بد ریطول مس تمام
 : و صداش زدم اوردمی. باالخره طاقت ن

 ! یرعلیام  ــ

 : گفت  یوبا مهربان دیبه جانبم چرخ سرش

 . یرعلیجان ام ــ

 : گفتم  یلحن تند با

 : خورد و گفت وندی! ابروهاش به هم پ رمیم ی! دارم از شدت استرس م یامروز چته ؟ جونم رو به لب رسوند  ــ

 ! ستین می! من خوبم طور خدا نکنه خانم ــ

 : باال آمد و با حرص گفتم کفرم

 ! دروغ نگو، ُخب ــ

 پر مهرگفت یخانمان نگه داشت و کامل به سمتم برگشت . با نگاه یرا جلو نیو ماش ستیجوش و خروشم نگر به

: 

 : میذهنم مشغوله . با سماجت پرس کمیمن ؟ فقط  زیعز  یخور یحرص م یچرا دار ــ

 : و گفت دیکش  یداشت آه یخاص ی؟ نگاش سرگشتگ یمشغول چ ــ

 . بحثم شده کمیبا مادرم  ــ

 ؟ یسر چ ــ

 : که من در وحشت دست و پا زدم، به حرف آمد  یبه موهاش زد و بعد از لحظات یچنگ

 ! سر زن گرفتن من ــ

 : با لبخند گفت دیو ناباور بهش چشم دوختم . نگام را که د ستادیبه ناگاه از حرکت ا قلبم

 ! دونن یم نوی! اونها هم ا ییمن تو یتنها زن انتخاب ــ

 : گرفته گفتم  ینفس با

 : فرود آورد اطی! سرش را با احت؟یدونن ؟ راجع من باهاشون حرف زد یم ــ

تا تو  یان باشخواد نگر  یکنم ؛ اما نم  یتا تو رو بهشون معرف ارنی یقبال حرف زده بودم و االن دارن بهم فشار م ــ
 یرفت . حس ها نیى ماش رهیکنم . دستم به سمت دستگ  ینم نکارویا  یو بهم جواب ند ینداشته باش یآمادگ

 . به قلبم هجوم آورده بود یمختلف

 : بود. در را گشودم و فقط گفتم نشانیو عشق مهم تر ترس
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 ! فکر کنم دیبا ــ

 کردم .مغزم داشت  یبودم و فکر م داریرا تنها گذاشتم . تمام شب ب یرعلیشدم و ام ادهیپ زود

زدم از برخورد  یفرستاد . حدس م امیبود نه زنگ زد و نه پ فتیکه ش  ییشد . برعکس تمام شبها یم منفجر
 داشتم به الیزدم . خ رونیشده است . صبح کالس نداشتم اما از خانه ب رینامعقولم دلگ

 :دمیبود . شگفت زده پرس ستادهیدرست رو به روم ا یرعلیبروم . در را که گشودم ام کتابخانه

 افتاده ؟  ی؟ اتفاق یکن  یم کاریچ نجایتو ا ــ

 : . خوب که دلم را به شور انداخت، عاقبت گفت دیبه موهاش دست کش شانیعقب رفت و کالفه و پر  یقدم

 ! نورا اومدم باهات حرف بزنم ــ

 سر در یکردم . قدم هام تند و شتاب زده بود و برا  تیهدا ابانیخ یرا بستم و او را به آنسو در

 : طاقت گفتم یب دیلرز یکه م  ییبه شدت عجله داشتم . با صدا یرعلیاز احواالت ام  آوردن

 !بهم بگو چته ؟ یرعلیام  ــ

 : گوش جانم  یعمق نگام نشست وصداش تو  یتو نگاش

 ! یکن  یو باهام ازدواج م یدیتونم بدون تو سر کنم ! بگو که منو بخش ینم گهیدوستت دارم! د یلینورا من خ ــ

 : گفتم  ینابهنگامش ضربان قلبم را به مرز انفجار رساند . به سخت یخواستگار

 ؟ نیخونواده ات راض ــ

 : نگاه و لحن گفت نیرا تند تکان داد و با عاشقانه تر سرش

 غیکه به گلوم ت  یکه چه به روزم آوردن ! با بغض  یدون یکنن . تو نم  یرن پوست منو هر روز منورا ! دا نیراض ــ
 : گفتم  دیکش  یم

 گفت  یشد و با لحن دلخور کیقدم بهم نزد کیکس و کارم ؟   یکه من ب  یرو؟ گفت میوضع زندگ یبهشون گفت ــ

: 

 ی! با سردرگم ننتیدونن و مشتاقن که بب یرو در موردت م زیدر مورد خودت حرف نزن . اونا همه چ ینطوریا  ــ
 : گفتم

 !آخه چطور ممکنه ؟  ــ

؟ از سوال عجوالنه  یدوستم دار یچی! اصال ه اهیاز خودشون بپرس ! االن فقط به من جواب بده چشم س  نویا  ــ
همه ماجرا و جنجال  نیااعتراف کوچک، بعد از    کیداشت  ی. چه اشکال دمیبغض خند انیاش خنده ام گرفت و م

 : گفتم  اقیشدم وبا اشت رهیبهش خ فتهیش یخورد ؟ با لبخند و نگاه یخورد ، م یبر نم ایاز دن  ییبه جا
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 ستینگر ی؟ ناباورانه به چشمام م یشد ی! حاال راض دیدلم برات ُسر دمتیکه د  ی! از همون روز اول یرعلیدارم ام ــ
 :برداشت .صورتش از تعجب و احساس پر بود میبه سو ی. قدم

 : تکان دادم نییاز روز اول ؟! سرم را به طرف پا  ــ

 ! رو بهت باختم نمیکه چشمم به چشمت افتاد دل و د  یاز همون لحظه ا  ــ

 اد؟ی یشدم ازم بدت م یکه مطمئن م  یکرد  یباهام رفتار م یپس چرا ، چرا جور ـــ

از غم و ندامت گرفت و با   ی! نگاش رنگ ارمیخواستم دلت رو به دست ب ی! من م یشکارم کن یخواست یتو م ــ
 : تبدار گفت یلحن

 : گفتم  ی. با مهربان میغرور از دست داد  یرو برا یادیز یچه روزها ــ

 : گفت  یلرزان و خواستن ییو با صدا دیخند یو با خوشحال دیماست ! نگاش دوباره درخش یرو شیپ ندهیآ  ــ

 ؟ یمدت دوستم داشت نیواقعا تو تمام ا یعنی ــ

 : پلک زدم و او با اعتراض گفت فقط

 ؟ دمیچقدر عذاب کش یدون ی؟ م یچند ماه منو سرگردوند نیپس چرا ا ــ

 ! یشد یم هیتنب دیبا ــ

 : محکم گفت یو او با لحن دمیبهم چشم دوخت . من خند ریشد و دلگ ساکت

 : دارم . منتظر نگاش کردم که ادامه داد یتو هم من نقشه ى خوب هیتنب یبرا ــ

 . آماده کن  یخواستگار یامشب خودت رو برا  نیهم ــ

 : زده گفتم شگفت

 : وار تکان داد و گفت دیامشب ؟! انگشتش را تهد  نیهم ــ

 ! اریهم نه و نو ن گهیهم برام سخته . د قهیدق هیتحمل  یدونم دوستم دار یامشب ! حاال که م  نیهم ــ

 . آسوده به دستوراتش گوش سپردم  یبراش رفت و با لبخند دلم

**** 

کردن خانه به   زیدر تم مایکرده بود و ن  دیخودش برام خر یرعلیآماده بود . ام  زیزنگ واحد زده شد همه چ یوقت
. در را که گشودم دهانم از تعجب را به تن داشتم  ایارش  ییاهدا  دیو شلوار سف یصورت کیشتافته بود . .تون میاری

آراسته وارد خانه شد . صورتم   یمشتاق وآشنا و ظاهر یبا نگاه یرعلیشدم . مادر ام خکوبیباز ماند و سر جام م
 : و گفت دیرا با مهر بوس
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 بودند . با ستادهیروم ا یخندان جلو یشد . همان زوج مسن کوه با لبها ی؟ باورم نم یشوکه شد دنمونیاز د  ــ
 لکنت زبان در

 : گفتم  ختیر یم نییپا یکه دلم هر  یحال

 ؟ نیهست یرعلیشما مادر ام ــ

 : را گرفت و گفت دستم

. خجالت زده  میرو برات بگ زیتو عروس خانم ، تا همه چ میای! حاال بذار ب میهست یرعلیدرسته ما پدر و مادر ام ــ
 : گفتم

 ییبایبا سبد گل ز یرعلیو وارد هال شدند . ام دندیام خند  یتو رو خدا ! به دستپاچگ دیی! بفرما دیببخش یوا ــ
حالت دار،  یخورده و موها غیو آن صورت صاف و ت دیسف راهنیو پ یپشت سرشان آمد. با کت و شلوار مشک

 شد و با لحن رهیگره زد . چشماش مشتاق و پر از حس دوستداشتن بهم خ  نهینفسم را در س

 : گفت  یجذاب

 و ایدن نیدست زدن مرا به ا یبردم و سبد گل را ازش گرفتم . صدا شیو دست پ دی! قلبم لرز اهیسالم چشم س ــ

 : بهش نگاه کردم که گفت فیظر یهال خانه ى خودم برگرداند . با اخم داخل

 ! زمیدم عز یم حیبرات توض ــ

 یباب دلم بود اما هنوز بهش عادت نکرده بودم . رو نکهیکرد و با ا  یم یپروا عاشق یکه بهش بله داده بودم ب  حاال
 : گفت  یبا مهربان یو دکتر تهران میمبل ها نشست

تو خودش بود.  یلیبود که خ یمدت هیپسر  نیا  یول میبهت دروغ بگ میخواست ی. نم یما رو ببخش دیدخترم با ــ
که به جانب   یاف کرد که عاشق شده ! مادرش با نگاهتا اعتر  میاش شد  یبود .. انقدر پاپ شونیآشفته و پر

 : انداخت ادامه داد  یرعلیام

 یلیکه من و باباش خ  ییگفت ازت فرصت گرفته . از اون جا  نکهی. تا ا میراحتش نذاشت گهیاز اون روز به بعد د  ــ
 میاطالعش اومد  یرو انتخاب کرده ، اون روز ب یک  شیسخت پسند نیپسرمون با ا مینیکه بب  میطاقت بود یب

 یکردم بخوا  یفکرشم نم چیزدم و ه یکیتار یتو یریمن ت یبرگشت . تو که اومد دیتا ما رو از دور د یرعلیکوه . ام
 ! یتا خونه ما رو برسون

! که زودتر عروسمون رو به  میپسر نذاشت نیمو رو سر ا گهیاون روزت ما رو هم عاشقت کرد و د  یو حرفا رفتار
کردم و آرام و قرار   یم یتمام تنم از حرفاش گر گرفت و پوست صورتم قرمز شد . با انگشتان دستم باز!  ارهیخونه ب

بخش  نانیاطم  یحواله شد . بهم لبخند شیکه کنارم نشسته بود دستم را گرفت و نگام به سو  ماینداشتم . ن
 : باز به حرف آمد یکرد . دکتر تهران  میتقد

آن   یحرفها یادآوریاش نکن ! لحن شوخ و شنگش و   هیو دوباره تنب سیام ننو  چارهیپسر ب یگناه ما رو به پا  ــ
 : ام نشاند  یشانیپ یروزم عرق شرم رو
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 ! دونستم یواقعا شرمنده ، من نم ـــ

 : شائبه گفت یب یگرفت و با محبت  یبلند شد و کنارم جا مادرش

عروسمون   ستیما مهم ن یدم ؛ برا یال من جوابت رو م، حا  یگفت  یا  لهیپ لهیش چیه یدلت رو ب یاون روز حرفا  ــ
.  یهر دوش رو دار یمهمه که تو ثابت کرد تشیداشته باشه، برامون باطن پاک و انسان التیچقدر پول و تحص

تاب و تحمل  گهیتنده و د یلیپسرم خ شیآت  کهبخونه   نتونیب تیى محرم غهیص هیتا  ارمیرو ب یکیخوام  یحاال م
 ! نداره

شان برام  یرفت . مهر و محبت و سادگ یگردنم فرو م  یتو شتریشدم و سرم هر لحظه ب یخجالت داشتم آب م از
 : نبود . خودش دوباره به حرف آمد یباور کردن

 نیراحت تر رفت و آمد کن نکهیا  یبرا تیى محرم غهیص هینشده، فقط  امرزتیدونم هنوز سال مامان خدا ب یم ــ
نورا خانم ؟ بغض پس گلوم را گرفته بود . دلم داشت  یکن  یبعد سال . چطوره ،قبول م یبرامراسم بمونه  ی. باق

 . و غم ، از استرس و خجالت یشد . از شاد یمنفجر م

 : گفت  یبا لودگ یرعلیام  پدر

 نه ؟ ای یش یباالخره عروسمون م ــ

 : مرا به خود آورد یرعلیو دو رگه ى ام شانیپر یصدا

 را ینگاش نشست . صورتش از استرس منقبض شده بود و انتظار کشنده ا یتو قرارینورا .... نگام ب ــ

 : دیپر رونیکرد . قلبم به زبانم فرمان حرکت داد و صدام آهسته و لرزان از حنجره ام ب  یم تحمل

 ! بله ــ

. حرارت نگاش داشت  میغرق بود  گریهمد یچشمها یایدر دن یرعلیبلند شد اما من و ام کیدست و تبر یصدا
 . سوزاند یقلبم را م

 یو چا ینیریکرد. ش  یجار تیى محرم غهیص نمانیآمد و ب  یمو دیسپ یبه سرعت گذشت . مرد یبعد قیدقا
 یرعلیسخت عاقبت ام یمانست . بعد از جدال یبه مثال خواب م نهای. برام تمام ا میدیو خند میو حرف زد میخورد

غم   یشاد نی.هر چند در کنار ا بود ستادنیو شعف در حال ا یقرارم از شاد یو دل کوچک و بسهم من شده بود 
داشت .اگر بودند من ، نورا تنها خوشبخت  یوا م هیاز دلم را به مو  ینازم گوشه ا ینبودن بابا جانم و مامان گل

 . بودم نیزم یدختر رو نیتر

شد . هر گام  کی. در هال را بست و بهم نزد میتنها ماند یرعلیرفت و من و ام نییپا هیبه بهانه ى بدرقه با بق ماین
 دیآمد که پنجه ى پاهامان بهم چسب  شیپ ییافزود . تا جا  یداشت ، چند ضربه به ضربان قلبم م یبر م میکه به سو

 شیدست پ ریگ  نفس یبه تماشا نشست . بعد از لحظات ا. نگاهش نوازشگونه و مشتاق صورتم ر  دیو وجودم لرز
 : گفت  یتاب یو با ب دیآورد و شالم را از سر کش
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!  اهیچشم س یبه سر دلم آورد ییکه چه بال  یدون ینم ،یانداخته بود  رونیرو ب اهتیس یاز اون شب که زلفا  ــ
سرکش مانند آبشار  یموهام را باز کرد و آن موها پسی! دست لرزانش کل یدار ییبایز یموها نیدونستم همچ ینم

نوازش کرد و تمام  یموهام را به آرام یرو. دستش  دی. دل من لرز دیدرخش یرعلی. چشمان امختیدور صورتم ر
 . در حال سوختن بودم بیعج  یاقیلذت بخش دعوت کرد . از اشت یتنم را مور مور

و داشت  دیچیو در مشامم پ کرد . عطر نفسهاش با عطر تلخش ادغام شده بود  کیخودش را بهم نزد گرید یکم
 : شد رهیکرد . با دستاش صورتم را قاب گرفت و به چشمام خ  یو رو م ریدلم را ز

حال  نیدستاش که به صورتم خورد ، گر گرفتم و در ع یلحظه جون دادم ! لرزش و گرما نیبه ا دنیرس ینورا برا ــ
طاقت خم شد و لبهاش را  یرا حس کرد و ب نیا  یرعلیو دلچسب وجودم را به رعشه در آورد . ام نیریش یلرزش

 یطوالن یو دلم از حرکت باز ماند . بوسه ا فت. نفسم بند ر  دیتبدار بوس یاقیلبهام گذاشت و با اشت یمحکم رو
ام آزاد   نهیکه لبهاش را ازم جدا کرد، باالخره نفس حبس شده در س  یزد . عاقبت وقت یدرش موج م یکه دلتنگ

به  یکینزد نیهم مانند من از ا یرعلیچشمام فرو کرد . ام یام چسباند و چشماش را تو  یشانیپبه  یشانیشد . پ
سوزد . حرارت نگاش صورتم را  یم اقیدستاش معلوم بود که دارد در آتش التهاب و اشت یداغ ازو   دیلرز یخود م

 : داد یام زندگ  یروح نوازش به جان و پ یداغ کرد و صدا

دوست  اهیکشم چشم س  یازت دست نم  چوقتیوفا کرد و عاقبت دلت رو به دست آورد ! ه به قولش یرعلیام  ــ
 !من یداشتن

 بامداد 1:49و نود و شش ساعت :  صدیهزارو س کیآذر ماه سال   کمیو  ستیشنبه ب سه

 انیپا

 


