
 

 من معلول نیستاحساس 
 یباسمه تعال

 
 

عمه  یبه خودش انداخت . بد نبود ! بعد چند سااال خ خانواده  ینگاه نهیآ یتو
 ادیخواست بد به نظر ب یاومدن و هنگامه دلش نم یم دنشونیبه د زیاش از تبر

بود رو جمع کرد و مرتب سرجاشون گذاشت  ختهیر نیرو که رو زم یی. لباسها
 نکهیها رفت . با ا لهبه اتاق انداخت و بعد آروم به طرف پ یاجمال ی. نگاه

شرا شتن به خاطر  صرار دا سم طیپدر ومادرش ا رو  نییپا یاز اتاقا یکیخ شیج
 یاز طبقه  اطیقشاانح ح یفضااا دنیداد . د یم حیبرداره خ هنگامه باال رو ترج

ز هر روکه  یعادت داشت به ده پله ا گهیاول بود . د یدوم دلچسب تر از طبقه 
شاش خ بلند تر از د یکی شهیکرد . هم یم نییبارها اونا رو باال خ پا  یگریاز کف

ض گهید یپاش کوتاهتر پا هی.  دیلنگ یحال بازم م نیبود. با ا من اش بود و در 
صر ضع یمخت صوص بودن خ ول نکهیتر . با ا فیهم  شون مخ شاش هم  یکف

د . بو یخودش عاد یتونسااتن اون نقصااان رو کامط برطرف کنن. برا یبازم نم
سش پا وشد  یم تینه اذ  هشیکه هم یزیاومد . تنها چ یم نیینه اعتماد به نف

 که رنح ییو مردم بود. از آدمها انیاطراف زیبراش آزار دهنده بود خ نگاه ترحم آم
 یداشت خ م اومد . اگه توانش رو یخوشش م شترینگاهشون ترحم نداشتخ ب

ن م ه. ب سااتمین یناراضاا تمیداد بزنه خ من از وضااع ایخواساات تو گوش کط دن
 .دیخ توجه کن دیترحم نکن
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 توانا هم به یشاااعره  هیبازنشااسااته ساات و  ریدب هیخانم خ که  بایفر مامانش
از  نای. عمه فاطمه اهییرایپذ طیخ تو آشپزخونه مشغول تدارک وسا ادی یحساب م

و مادر هنگامه خ دوساات داره  فتادهیخ گذارشااون به تهران ن شیچهار سااال پ
مط ب ییرایپذ نیبهتر به ع ها  ارهیرو از خواهر شااوهر بزرگش  مه تن گا . هن

به اون مشااکط گرفتاره خ پدر و مادرش از ترس  یفرزندشااونه و چون مادرزاد
 فرزند دوم ریخ از خ انیب ایشااون هم با نقع عضااو به دن گهید یبچه ها نکهیا

ام انسان به تم هیشتن و تمان همت خودشون رو به کار بستن که هنگامه رو گذ
 موفق شدن. همجامعه بدن و الحق و النصاف  طیمعنا تحو

فارغ  ادی ینابغه به حسااااب م هیخ  138هوش  بیبا ضاار یدختر هنگامه  .
ص س نیزم یدکترا طیالتح ضو ه یشنا شگاه آزاد دماوند . از  یعلم اتیو ع دان

خ با  نینمک ی. دختر ادی یبه حساااب م ینظر خودش و خانواده اش فرد موفق
 یدرشت مشک ی. چشما کدستیگندمگون و  یگرد خ پوست یخ صورت 168قد 

 یدرست مثط زنان دوران قاجار که ه*ر*زگاه وستهیپرپشت به هم پ ییابروها و
شون بدن و اون موقع ست که پدرش با ها خودشون رو ن یوستگیده پ یاجازه م

 گه : یکنه و م یعشق نگاش م
 خانم بمونن بابا جان !!! دیمثط خورش ینطوریبذار ابروهات ا-
شده و دختر دکترش  یمیمدل قد نیگه که ا یکنه و م یمادرش مخالف م یول
شه و جور دیبا شجوها شق دان شه. هنگامه عا شق دنبال  یبه روز با اونا رو با ع

و گردن . ت یکنن دارن دنبال گنج م یفرسااته که ملت فکر م یو خاک مساانح 
شگاه اون برا طیمح ستاد مقتدر یدان ساب م یخودش ا س.  ادی یبه ح ه ک یک

 یگو شده براال هی ییجورا هی.  رهیرو بگ شرفتشیپ ینقع عضوش نتونسته جلو
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شجو ها شگاه . اما هم یدان  یرنح بد ایذاره خدن یم رونیکه پا از اونجا ب نیدان
اسام خودشاون رو هم به زور  دیکه شاا یخ مردم ی. مردم عاد رهیگ یبه خود م

کنن .  یلنگه با ترحم نگاه م یم نکه موقع راه رفت ی. به دختر سنیتونن بنو یم
ه و که دلشون براش سوخت دهیبارها تو اتوب*و*س پچ پچ زنان کوته فکر رو شن

ش ابراز تاسااف کردن . هر بار خواسااته ممکنه هرگز ازدواج نکنه خ برا نکهیاز ا
 شده . مونیبرگرده جواب بده خ بازم پش

 رو مرتب کرد و گفت : شیختگیبه هم ر یبه ظرف ساالد رسوند و کم یدست
 رسن ؟ یم یمامان ! چه ساعت-

 خورشت رو چک کرد و گفت : یدوباره مزه  مادرش
ساعته  میتماس گرفت و گفت ن شیساعت پ میبرسن ! بابات ن دیبا گهیاالن د-

 خونه هستن .
از مرتب بودن همه  یبه خونه انداخت و وقت یاز تو اشااپزخونه نگاه هنگامه

 مطمئن شد گفت : یچ
 ذاشت ؟ یچقدر سر به سرم م ادتهیذره شده !!!  هیدلم واسه عمه فاطمه -

 به لبش آورد و گفت : یلبخند مامانش
 بابات بهتره !!! یخانواده  ی هیاز بق شییخدا-

 کرد و فگت : یاخم هنگامه
. صاابر کن  ادی یگم که از خانواده اش خوشاات نم ی! بهش م ادیبذار بابا ب-

 درست کنم . نجایا یمحشر یچه صحرا نیحاال بب
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زنح در بلند شااد و هنگامه شااال  یخواساات جوابش رو بده خ صاادا بایفر تا
صندل یگلبه شت و آروم به طرف آ یرنگش رو از رو  شال رو  فونیبردا رفت . 

سرش انداخت که موها شک یرو  ستانه در  شیمواج م رو بپوشنه و خودش تو آ
 .ستادیا ییخوش آمد گو یبرا

و در  دیگرد و قلمبه اش رو از پط ها باال کشاا کطیفاطمه جلوتر از همه ه عمه
 خ ختیر یعرق مناقبط شر و شر  یکه به خاطر باال اومدن از هفت پله  یحال

از عرق خ تنها برادرزاده اش رو غرق ب*و*سااه کرد .  سیبا همون صااورت خ
 ملا آقا شااوهر ساااکت و موقرش پا به خونه گذاشاات و کا دیپشاات ساارش حم

 یپساارا یکرد . دو نفر بعد یو مودبانه خبا هنگامه و مادرش احوالپرساا یرساام
 یکه طبق دانسااته ها شااوو و بامزه یبودند. پدرام پساار روزیعمه خ پدرام و پ

و سه سال داشت  یپسر بزرگ عمه که س روزیهنگامه خ شانزده سال داشت و پ
ود خ به شده ب رفتهیپذ شدر یعمران که به تازگ یآزمون دکترا یمصاحبه  یو برا

عمه رو  یاون بود که کط خانواده  یمصاااحبه  انیجر نیتهران اومده بود و هم
با هنگامه  یبعد از چهار سااال به شااهر دود و دم کشااونده بود . پدرام به گرم

مغرور خ به  یبا نگاه روزیکرد . اما پ یابراز خوشااحال دنشیدساات داد و از د
هم مادر  یهنگامه بسانده کرد و چند کلمه ا با یا یکوتاه و رسام یاحوالپرسا

سااته شااد و هنگامه و مادرش به هنگامه حرف زد .بعد از ورود پدر خ در خونه ب
 از مهمانها شدند . ییرایسرعت مشغول پذ

 ناهار پدرام رو به هنگامه گفت : موقع
 ؟ یشمام دکترا خوند ییدختر دا-

 زد و گفت : یلبخند هنگامه
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 شدم. طیشه که فارغ التحص یم یسال هیبله . -
 :دیدوباره پرس پدرام

 نه ؟ یاالن استاد دانشگاه-
 گفت : یبا فروتن هنگامه

 اگه بشه گفت استاد !!! یا  -
 : دیدوباره پرس پدرام

 چند سالته هنگامه ؟-
 وسط حرفش و گفت : دیپر عمه

 ؟ بگو هنگامه خانوم !!! هیهنگامه چ-
 زد و گفت : یلبخند هنگامه

پسااوند و  چی. من با اساامم بدون هدیالقاب نکن رینه عمه تو رو خدا منو درگ-
 راحت ترم . یشوندیپ

 رو کرد به پدرام و گفت : بعد
 سالمه یمن س-

 که ساکت مشغول غذا خوردن بود گفت : روزیزد و رو به پ یسوت پدرام
 هی کترهیداداش جون . هنگامه ازت دوسااالم کوچ یعقب افتاد یلیپس تو خ-

سال بر ساب کنم ! اگه خوب  یساله که تموم کرده . اگه ام شگاهخ ام! بذار ح دان
ساله تموم کن یرس بخوند سالت م یس یختازه وقت یو چهار  شش  شه خ  یو 
 دکتر ! یآقا یش یم
 پدرام کرد و گفت : یحواله  یاخم روزیپ



 9 من معلول نیستاحساس 

شته - سقله خان ! دکتر  یو قبول هیمن فن یاوالا ر ضمن ف سخت تره . در  توش 
 ! مینیب یشما رو هم م

مورد  یها ارزش رشااته  یبعضاا نکهیبود دور و برش. ا ادیطرز فکرها ز نیا از
 براش نداشت یتیاهم نیچون کوچکتر یبردند. ول یسوال م ریعلقه اش رو ز

 مشغول غذا خوردن شد . یکه کنج لبش بود خ به آروم یخ با لبخند
ست مثط  زیجمع کردن م موقع دختر حرف گوش کن و وارد خ  هیناهار پدرام در

 ییدا یت و اخمو خبه حرفهاساک روزیپ یکرد ول یبه هنگامه و مادرش کمک م
 داد . یگوش م

 بایخانواده بود خ هم که خورده شااد خ فر نیعادت بد ا هیبعد از غذا که  ییچا
 خانم رو به مهمانها گفت :

 دییخودتونه. بفرما یخونه  نجای. ا نیدونم خسااته ا یاتاقتون حاضااره . م-
 .دیاستراحت کن

 بلند شد و گفت : روزینفر پ نیاول
 برم ؟ من واقعاا خسته ام ! دیکجا با دییشه بفرما یم ییدازن -
 زد و رو به هنگامه گفت : یخانم لبخند بایفر
 مامان جان اتاق پسرا رو نشنشون بده .-

 راه افتاد . روزیپ یبلند شد و جلو هنگامه
 گفت : روزیخ پ دنیپله ها که رس یباال

مت نبودم ! هم هی یراضاا- فه خ خودم مکدوم  نیگفت یم نیزح رفتم .  یطر
 زد و گفت : یهنگامه لبخند
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 ینبود ! خودمم م ی. زحمت امی یرم و م یپله ها رو م نیده دفعه ا یمن روز-
پساارا حاضاار  یاتاقم . اتاق ب*غ*ل اتاق خودش رو که مادر برا امیخواسااتم ب

 کرده بود خ نشون داد و گفت :
 ب*غ*لم . نیخ من هم نیالزم داشت یزی! اگه چ نجاستیاتاقتون ا-
شکر آروم روزیپ سر یت شد خ هنگامه  عیکرد و  سته  شد . در اتاق که ب وارد اتاق 

رو هم که به خاطر  یکیهم وارد اتاق خودش شااد . شااالش رو باز کرد و تون
شرت تنش کرد و  یت هیبود در آورد و جاش  دهیوجود سه مهمون نامحرم خ پوش

 تو تختش ! دیخز
بودن خ همراه مادرش کط خونه  دهیرو شن نایه خبر اومدن عمه اک شیدو روز پ از

ساب ساب دهیرو  ساب یاز کت و کول افتاده بود و حاال م یبودن و ح ست ح  یتون
 .ادیاز خجالت خودش در ب

ه تن ب یا دهیاز تنش در اومده بود خ لباس پوش یکه کاملا خستگ یدرحال عصر
 ریو درخشااانش رو بافت تا کوتاهتر بشااه و از ز یمواج مشااک یکرد خ موها

 رفت . رونیبه سر کرد و از اتاقش ب یخ روسر ادین رونیب یروسر
شمش که هنگامه افتاد خ با  بایفر صرانه بود . چ شغول تدارک ع شپزخونه م تو آ

 لبخند گفت :
 !دمیمکه . فکر نکن نفهم یحاج یباال و حاج یرفت روزیپ یخوب به بهانه -

زد  یکه با ل*ذ*ت بهش گاز م یاز رو ظرف برداشات و در حال یبیسا مههنگا
 گفت :

 که نگو مامان ! انگار کوه کنده بودم . دیاونقدر خوابه بهم چسب یوا-
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 گفت : بایفر
 گهیکه االن د میرو حاضاار کن نایکن ا اکمکیدر رفته خ ب تیحاال که خسااتگ-

 شن . یم داریکم کم همه ب
 آقا دیعصاارانه که جمع شااد خحم یخانم مقو بایبه قول فر یساااده ول ی ساافره

 گفت :
سر ما ا نیخدا بخواد و ا شاللهیاگه ا- شه خ  نجایگط پ  یخونه براش م هیقبول ب

سال آالخون واالخون نم ینطوریخرم. ا شکط  یشه و چه م یسال به  دونم م
 هم نداره. نایدن و ا یبه مجرد خونه نم نکهیا
 فت :رو به پدرش گ روزیپ

شااش ساااله  یبابا ! نا ساالمت گهید رمیگ یچرا شااما ؟ خودم واسااه خودم م-
 خودمونه ها !!! بیدستمون تو ج

و برازنده اش گفت  پیجوان و خوش ت یمحسن با لبخند رو به خواهر زاده  آقا
: 

ه جان ! ب ییدا یپدر و مادرت بچه ا یاگه صد سالت هم بشه خ بازم برا یحت-
خوان . چه بهتر  یبچه شااون م یها برا نیبهتر شاااهیمادر هم! پدر و ریدل نگ

 شه . یپولت هم پس انداز م
 آقا و گفت : دیهم رو کرد به حم بعد

قابط نم نجای؟ ا یچ یخونه برا- به ا نیدون یرو  رام ب روزی!پ یبزرگ نی؟ خونه 
 میزن یم یقربون هیبراش  نجایشه و هم یقبول م شاللهیبا هنگامه نداره ! ا یفرق
 شه. یهم موندگار م نجایو هم نیزم

 شروع کرد به سرفه ! فاطمه خانم با لبخند رو کرد به برادرش و گفت : روزیپ
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ما ا- خانومت  ینطوریخونه ات آباد داداش ! ا مه و هم  گا خ هم دختر گلم هن
 نیخ هم رهیزحماتش رو بگ ی جهیبچه نت نیشاان . شااما دعا کن ا یمعذب م

ست بهش  میخر یبراش م یجمع و جور یجا هیها  یکینزد شما حوا که هم 
 خانواده ات بهم نخوره . شیتنها نباشه خ هم آسا بیباشه و تو شهر غر

 خ سرفه اش برطرف شده بود گفت : یکه با خوردن آب روزیپ
بهتره ! اگه خدا بخواد و قبول بشم خ کارم حساب کتاب نداره که  یلیخ نیبله ا-

 یم یشما رو هم از زندگ ینطوری. ا ستیعمران روز و شبش معلوم ن ی. رشته 
 ندازم .

قا فت . خودش هم خوب م یچیه گهیمحساان د آ که ا ینگ  نیدونسااات 
 یبودن و حضور دائم یدیمق یکه داده خ در حد تعارفه. اونا خانواده  یشنهادیپ
 یزن و دخترش رو به هم م شیمرد نامحرم تو خونه خ به قول خواهرش خ آسا هی
 یتونساات برا یم یآقا هم خوب بود و به راحت دیحم یمال تی. وضااع ختیر

ضمن خود پ سرش خونه بخره . در  ضعش بد نبود . ا روزیپ که  یتعارف نیهم و
 پر کردن فضا بود و بس. یکرد فقط برا

 : دیپرس روزیرو پ هنگامه
ون نامه ارشاادت انی؟ پا نیدار یفیکتاب تأل ای؟ مقاله  نیبا خودتون آورد یچ-
 ؟ نی؟ چند گرفته بود یچ
 انداخت و گفت : یکیپاش رو رو اون  هیمغرورانه  روزیپ
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کنم  یعمران دارم که فکر م یالملل نیچاپ شااده تو رورنال ب یدو تا مقاله -
نامه ام  انیمقاله ها رو از تو پا نیاز ا یکیجلو بندازه .  هیمنو نساابت به بق یکل

 هم ارائه دادم ازش. ناریکامط گرفتم . چون سم ینامه هم نمره  انیدر آوردم . پا
 گفت : یبا لبخند آرام بخش هنگامه

 شه. یمثبت حساب م ازیبراتون امت ی! مطمئناا اون دو تا مقاله خ کل هیعال نیا-
 : دیو پرس دیرو سر کش شییمحسن چا آقا
 ان ؟ج ییهست دا یحاال مصاحبه ک-
 گفت : روزیپ

 فردا ساعت ده صبح خ دانشگاه تهران.-
 دور چرخوند و گفت : هیو  ییرایخانم با اسپند اومد تو پذ بایفر
 !!یاله ادیدر ب طی! چشم حسود و بخییخدا خودش کمکت کنه زن دا شاللهیا-

کرده بود خ در کط به اسپند و  فیک یلیکار زن برادرش خ نیخانم که از ا فاطمه
سر فر یلیخ زایچ نیا شت  شد و پ شت خ بلند  شپز بایاعتقاد دا خونه. رفت تو آ

 یرابود که خب نیدر رفته بود . حاال وقت ا شیبود و خسااتگ دهیخواب یحساااب
 منتقط کنه . بایرو به فر زیتبر یچهار ساله 

 هیهده گرفت. به محط مصاااحبه رو هنگامه به ع روزیرسااوندن پ تیمساائول
سف ستیدو صندوقدار  شش  س دیو  و ذهاب هنگامه بود .  ابیا ی لهیرنح و

 نیکردن و هنگامه با آرامش حرکت کرد. ماشاا یدر با همه خداحافظ یجلو
س روزیموضوع پ نیو مرتب بود . هم زیتم سوا ود . قرار داده ب ریرو تحت تاث یو

صور رانندگ یعال تیبغا یرانندگ نیهمچن ضبط هنگامه . ت که  ینز یبرا یو من
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ون ا یهنوز جا افتاده نبود .و مدام به حرکت پا روزیپ یجسااماا سااالم نبود برا
 کرد . ینگاه م یچشم ریگاز و ترمز به صورت ز یرو

مرد جوان رو  یسااکوت اضااطراب درون نیتو سااکوت مطلق بود و هم نیماشاا
شه تا اونو از فکر مصاحبه خارج کنه زده ب یکرد . دوست داشت حرف یم شتریب

 . به سمت هنگامه برگشت و گفت :
 ینم نشون ینجوری؟ تو خونه که ا نیساکت نقدریا یموقع رانندگ شهیشما هم-

 ! نیداد
 با لبخند گفت : رهیبگ ابونینگاه از خ نکهیبدون ا یهنگام

 هیاکت ترم ! س نیکنم . البته کلا تو ماش یسکوت م یبله ! موقع رانندگ باا یتقر-
رام ب شااتریهم که خودم راننده نباشاام ب یمحط فکر منه . وقت نیماشاا ییجورا

 که دوست ییزایفکر به چ یذارم برا یتمرکزم رو م یل*ذ*ت بخشه چون همه 
 دارم !

 باال انداخت و گفت : ییابرو روزیپ
 رو روشن کرد ؟ نتونیشه پخش ماش یم-

ور خ مردانه و جذاب پسر عمه اش انداخت به صورت مغر ینگاه گذار هنگامه
 و گفت :

 نی؟ ماشا روزیمعذب آقا پ نقدری؟ چرا ا یرسام نقدریشاه ! چرا ا یالبته که م-
 خودتونه !

 زد و دست برد و پخش رو روشن کرد . یا یلبخند زورک روزیپ
 زد و گفت : یمشغول صحبت شد. هنگامه لبخند یسیبه زبان انگل یزن
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شبرد - ست ! بتو دا شرمنده  نیزحمت اونو بردار یفلش ه  یس نینبود ا ادمی. 
 تو دستگاهه! ید
کلم و  یآهنح ب یرو که هنگامه خواسااته بود رو انجام داد و وقت یکار روزیپ

 رو پر کرد خ گفت : نیماش یآروم تار فضا
 بود ؟ یاون چ-

 و گفت : یفرع ابونیخ هیتو  دیچیراهنما زد و پ هنگامه
کنه ! اهط  یصااحبت م یشااناساا نیزم یخانم دکتره که در مورد دوره ها هی-

 . ایفرنیکال
 حرف نگاهش رو به جلو داد. یگفت و ب یآهان روزیپ

 روزیپ یمصاحبه  انیتونست تا پا ینم نیخودش کلس داشت . بنابرا هنگامه
 پسر عمه اش اونجا رو ترک کرد . یبرا تیموفق یاونجا بمونه و بعد از آرزو

سته و له خ وارد ح ساعت صر بود که هنگامه خ شون  اطیشش ع  هیشد . خون
حدوداا  اطیح هیهر طبقه بود خ با  یمتر مربع خ برا 120منزل دو طبقه با مترار 

 یپر از گط و دار ودرخت .آقا محساان پدر هنگامه بازنشااسااته  یپنجاه متر
شستگ دیتول یکارخونه  جمع  و کیکوچت شرک هیهم  یدارو بود و بعد از بازن

 ترشاایو جور پخش دارو با دونفر از دوسااتاش راه انداخته بودند که هدفشااون ب
 .ییبود تا درآمد زا یبعد از بازنشستگ یفرار از خونه و افسردگ

شد خ مردا رو به جز پ وارد شا روزیخونه که  شغول تما سابقه  یم و فوتبال ت یم
زدنش  لنح زانیم نی. بنارا کنار در نبودن شیتو خونه ا ی. کفشاااادید ییرایپذ

کفشاش مخصوص اون بودند و تا حد  یخورد . چون همه  یبه چشم م شتریب
 کردن. یرو مرتفع م رادیا نیا یادیز
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 سلم کرد . یبه همگ بلند
 و گفت : دیدخترش پاش یرو یاون لبخند دنیبا د پدرش

 بابا ؟ یسلم اومد-
 شد و گفت : کیبه جمع نزد لنگان

 االن! مامان و عمه کجان ؟ نیهمبله  -
 گفت : محسن

 ! دیخر رونیرفتن ب-
 گفت : یگشاده  یآقا با رو دیحم
ات معلومه !  افهیخانم دکتر ! از ق یخسته شد یسلم عمو جان ! حساب کیعل

 مزیبرات بر یخور ی. اگه م نجایرو آورده ا ییبساط چا دهیمادرت زحمت کش
 ؟

 مبط انداخت و گفت : نیاول یخودش رو رو هنگامه
 اجیداغ احت ییچا هیبه  یشاام . حساااب یممنون م یهر چند زحمته براتون ول-

 دارم . بس که حرف زدم خ گلوم خشک شده.
 گفت : طنتیگرفت و با ش ونیچند لحظه از تلوز یحواسش رو برا پدرام

 ؟ ید یبه همه نمره م ای یهست یریاستاد سخت گ ییدختر دا-
 : کرد و گفت یتشکر هیلب  ریکرد و ز افتیآقا در دیرو از حم شییچا هنگامه

ستگ- شجو یب شجو داره ! با دان ضبط و درس خون خوبم و وقت یبه دان به  یمن
شه خ در اجیکمکم احت شته با ش یاون یکنم . ول ینم غیدا سه وقت ک و  یکه وا
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به راه  دیشااا رمیگ یاومده دانشااگاه خ برام ارزش نداره . به اونا سااخت م یعلف
 . انیب

 : دیرو که تموم کرد پرس شییچا
 برنگشتن ؟ روزیآقا پ-

 آقا گفت : دیحم
 چرا دخترم برگشته ! باالست ! بابت زحمت صبحت هم ممنون.-

مه گا ند خواهش م هن ها رو در پ یکنم یبا لبخ له  فت و راه پ گرفت .  شیگ
 و ازش در مورد مصاحبه بپرسه . نهیرو بب روزیدوست داشت پ

 یباز بود و کاملا واضح صدا مهیپسرا آماده کرده بود خ ن یکه مادر برا یاتاق در
مشااغول صااحبت با تلفن باشااه  روزیاومد . هنگامه احتمال داد پ یصااحبت م

صم نیهم یبرا شو عوض کنه بعد ب میت سا ازش  ادیگرفت بره اتاق خودش و لبا
 : دیشد خشن یماتاق رد  یکه از جلو نیشد . اما هم یچ جهیبپرسه که نت

 یم یتاب یواسه فردا عصره ! چقدر تو ب طمونیعسلم ! بل امی یگلم ! م امی یم-
 دلم ! زیکنه عز

 سکوت و دوباره : یلحظه ا چند
سلمت نیا ی جهینت شاللهیخانومم بذار ا- شه و به  ش یهم معلوم ب م خ قبول ب

عدش د بات ه گهیب گه ! از هم ینم یچیبا نه ب  یم یپشااات گوشاا نیتو
 ؟ یکرد افتیب*و*سمت ! ب*و*سمو در

 . ندیخوشا یسکوت و بعد قهقه ا بازهم
ست و رفت تو اتاقش. مقنعه و مانتوش  زیموندن رو جا نیاز ا شتریب گهید ندون

بهشون زد و دوباره  یشونه ا هیزد . موهاشو باز کرد و  یرو مرتب به چوب رخت
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داشاات به تن کرد . شااال  یبزرگ مشااک یکه گل شیزرشااک کیبساات . تون
شو ب یدیسف شو مرتب م رونیهم از تو ک سا ع د که موقیچ یاورد . اونقدر لبا

قت درهم و برهم و چروک نبودن . نظم مهمتر چیبرداشااتن خ ه رکن  نیو
ظه جلو یبود . برا شیزندگ ند لح گاه نهیآ یچ مال ین به خودش کرد .  یاج

د انداخته بو ادشیبا دوست دخترش خ پسر عمه اش  یانگار صحبت عاشقانه 
 دختره ! هیکه اونم 

سی تیحس گذار و کم اهم ال  یخ یب ش به مغز هیچند ثان یشد که فقط برا یأ
و  دیرو هم پوش دشیسف یشالش رو مرتب کرد و کفشا عینفوذ کرده بود و سر
 از اتاق خارج شد .

 یداص دنیباز زد و بعد از شن مهیبه در ن یصحبت قطع شده بود . تقه ا یصدا
 خ آروم بازش کرد . دییبفرما

خت آب روزیپ نح فرفوره ا یرو ت نار پنجره بود خ دراز کشاا یر د . بو دهیکه ک
 بلند شد نشست . عیخ سر دیدر د یهنگامه رو که تو آستانه 

 یموقع مزاحم شااده بود خعذر خواه یب نکهیکرد و از ا یخجط ساالم هنگامه
 کرد .

 و گفت : ستادیکاملا از رو تخت بلند شد و خبردار ا روزیپ
 کنم ! ممنون بابت زحمت صبح ! یخواهش م-

 جلوتر رفت و گفت : هنگامه
 ؟ نیبود یچطور بود ؟ خودتون راض جهیبود ! نت فهیوظ-
 به خودش آزاد باش داد و رو تخت نشست و گفت : روزیپ
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ستگ دنیکه پرس یهر چ یعنیبد نبود . -  افهیداره از ق یرو جواب دادم . حاال ب
 لبخند محو زد . هینه و  ای ادیام خوششون ب

پسر عمه اش جلب بشه  یبود که توجه دختر جوان به چهره  یحرف کاف نیهم
. 

درشت خ مثط خود هنگامه  یمشک یروزه خ چشما هی شیخ ته ر یضیب یصورت
شت تر از ه ییخ مژه ها شته و به مراتب پرپ خلف پر که بر یینگامه خابروهابرگ

و رنح  یگوشاات ییمقدار بزرگ و لبها هیو  یقلم ینینبودن . ب وسااتهیهنگامه پ
براق .  یشااکمجعد م یتر از هنگامه . موها رهیدرجه ت کی دیخ شااا یپوساات

مرد  ی افهیو ق پیت یجزئ زیسااانت . آنال 180حدود  یمتناسااب. قد یکلیه
عال و پردازش گر  قو مه خ نمره  یجوان تو ذهن ف گا به  یمغز هن جده رو  ه

 یاز نمره  یخودش اختصاااص داد و تو دل خودش اعتراف کرد خ اگه درصااد
ابش جذ ی مهفرد بود خ به حتم خ پسر ع یظاهر پیدکترا مختع ت یمصاحبه 

 گرفت . یبخش رو م نیکامط ا یخ نمره 
و خوشابختانه همان  دیطول نکشا شاتریب هیچند ثان دیها شاا زیآنال نیا ی همه

 بود . امکشیمشغول جواب دادن به پ روزیزمان رو هم پ
 آروم گفت : هنگامه

ش پتونیمدارک خ از ت ی هیکه به قول خودتون علوه بر بق شاللهیا- شون هم خو
 نییپا نییای ینم یکنم . راساات یم تیموفق ی. براتون آرزو نیو قبول بشاا ادیب

 و عصرانه ؟ ییچا یبرا
 زد و گفت : یلبخند محو روزیپ

 رسم خدمتون . ی. م دییبخواد ! چشم شما بفرما یممنونم ! تا خدا چ-
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 خ اتاق رو ترک کرد . یلب ریز شاللهیا هی یبعد از زمزمه  هنگامه
صرانه  هی صر برا یع ضر کرد و تو فرصت ب یمخت شون برا مهیدو ن نیجمع حا

 آقا رو به هنگامه گفت : دیبرد. حم
 انگار ؟! ی دیکه تو اتاق ماست رو تو کش ییعمو جان اون تابلو یراست-

 از نون رو جدا کرد و گفت : یتکه ا هنگامه
 کشم . ینم یوقته نقاش یلیخ گهیکارامه ! د نیبله جزء اول-

 آقا گفت : دیحم
 کنار ؟ شیگذاشت ستین فیخوبه ؟ ح یلیچرا عمو جان ؟ کارت خ-

 و گفت : ختیهمه ر یبرا ییچا یسر هی هنگامه
شم ! وقت ندارم . ب- شته با ست ندا ش نیشترینه که دو شگاه پر  ده وقتم با دان

ستم که نم امی یهم که م یوقت سته ه ش یاونقدر خ  یکردن هم انرر یشه . نقا
 یریگ یم هیره خ روح یم شیپ یکارت عال ی. وقت ریگ یزا هسااات و هم انرر

 نیمه ی. برا شهخوب با تیو انرر هیروح دیکار هم با یعال شرفتیپ ی.اما برا
 رم . ینکنم خ سراغ بوم و قلمو نم دایحس رو پ نیا یتا وقت
مع و ج یتوجه به صااحبتها یب روزیپ یبود .ول یکاملا حواسااش به باز پدارم

 یها کسنهنگامه ت دیگرم بود. شا شیفوتبال خ سرش با گوش یمسابقه  نطوریهم
ه ک یدختر یاالن کجاساات ! فکر  روزیدونساات فکر پ یتو اون جمع بود که م

 یپدرش رو م دتو آزمون دکترا خ ساا یکرد و قبول یاونو خانومم صاادا م روزیپ
 شکست.
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حال  هیطرف خ اونو  نیپساار عمه اش خ از عصاار به ا یمکالمه  دنیشاان انگار
 هی.  کرد یدختر نگاه م هیکرده بود . انگار تازه داشت خودش رو به عنوان  گهید

به قول معروف خوب و  یخ شااغل یعال یلتیقشاانح خ تحصاا یدختر با صااورت
 باکلس . هنرمند و با اخلق و با خدا اما ...

بود که دختر پشاات تلفن  بیبود . عج دهیخواب زایچ یلیاما خ نیپشاات ا آره
رد خ ک یکرده بود و اگه به خودش صااادقانه اعتراف م دایپ تیهمخ براش ا روزیپ

 بدونه ! شتریدوست داشت ازش ب
و پدارم  زرویاون تابلو شده بود خ به پ ی فتهیآقا که بدجور ش دیاز شام خ حم بعد

که اون و فاطمه خانم شب گذشته رو توش گذرونده  یاصرا کرد که برن تو اتاق
 یول اقی. پدرام با اشااتننیرو که کار دساات هنگامه رو بب ییبایز یبودن و تابلو

 تفاوت پا تو اتاق گذاشتن . یب روزیپ
ر کرد . د یبار نگاهش م هی هیتو دسااتش بود و هر چند ثان یهنوز گوشاا روزیپ

 ییابیز یمنظره  یتابلو دنید یهم که پدر و مادرش برا یبرابر به به و چه چه
داد خ راه انداخته بودند به  یسااهند نشااون م یدختر چوپان رو تو دامنه  کیکه 
کرد و  اکتفا یمرنگقشاانح ک یلیدسااتتون درد نکنه خ خ هیمختصاار و  فیتعر
 جواب دادن به تلفنش اتاق رو ترک کرد . یبرا

ست که آ نیا سا ا یهمه  ایسوال تو ذهن دختر جوان نقش ب به هنر  نقدریمهند
که دوساات دختر دارن و بهش علقه  یکسااان یهمه  ایآ ایتفاوت بودند ؟  یب

اثر  نیچون خالق ا ای؟  ننیب ینم ایرو تو دن یقشنگ زیچ چیاز اون ه ریدارن خ غ
تهبود ؟  تیاهم یمعلولش بود خ براش ب ییدختر دا بایز معلول  ییدختر دا الب

 دکترش !!! یول
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 یابب شده بود . جادیا شیتو زندگ دیجد یدختر جوان باب یهر حال انگار برا به
ود که انتخاب کرده ب یتو هر راه تیو موفق یمختلف زندگ یکه توجه به بعدها

صان  نیخ اونو از فکر کردن به ا شت نق شته بود و حاال کم کم دا بعد دور نگه دا
تا قبط از اومدن  دیشااااکه  یکرد . نقصاااان یحس م شیبعد رو تو زندگ نیا

مه اش براش خ یخانواده  مرد تو  هیکمرنح بود . نقصاااان حضااور  یلیع
 که بخواد عشق رو باهاش تجربه کنه ! یبه عنوان کس شیزندگ

صر روز جمعه بود. قرا بر ا یمهد یخانواده  پرواز شش ع ساعت  شد  نیپور 
 و بعد از اونجا برن فرودگاه . رونیکه صبح تا ظهر جمعه رو با هم برن ب

صبح زود ب بایفر سا داریخانم و هنگامه خ از  شغول تدارک و  طیشده بودند و م
 وارد آشپزخونه شد . یبا تک سرفه ا روزیبودند که پ کین کیپ

هم  روزیگشاااده به مهمان نساابتاا اخموشااون ساالم کردند و پ یدو با رو هر
 جوابشون داد و گفت :

. زیاومده که مجبورم هر چه زودتر برگردم تبر شیپ یمن کار یراسااتش برا-
 یاز کارگرها مشااکل یکی یاز کارگاهها تماس گرفتن و گفتن برا یکیاالن از 

 نیزحمت شما بهشون اطلع بد یکنم . ب داریرو ب هیخوام بق یاومده . نم شیپ
. 

 فاصله گرفت و گفت : نکیاز س هنگامه
 ؟ نیر یم یبا چ-
 گفت : روزیپ

 نه ! ایکنم  دایپ طیتونم بل یم نمیرم فرودگاه بب یم-
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 رو با حوله پاک کرد و گفت : سیخ یدستها هنگامه
 رسونمتون. یمن م-
 گفت : عیسر روزیپ

 خ حله ! دیآرانس خبر کن هی.  ستین ازینه نه ! ن-
 به مادرش گفت : روزیتوجه به پ یب هنگامه

 شن خ برگشتم داریب هیتا بق-
 خانم هم گفت : بایفر
 شن. ینم داریب یزود نیو به ا دنیخواب ریشب د نایباشه برو ا-
از آسااتانه در کنار رفت که هنگامه بره  دیرو د شییدختر دا تیکه قاطع روزیپ
 . رونیب

رعت طور س نیو هم یوقت شناس نینشسته بودند . ا نیهر تو ماش قهیده دق سر
 نیتحساا یتعجب و تا حد یجا روزیخ از نظر پ یمعلول جساام هی یعمط برا
 داشت.

سه آب بایفر سر مهمانش ر یخانم کا شت  ست ازشون  ختیپ و با تکون دادن د
 کرد . یخداحافظ

شااد . برخلف هنگامه خ  یدوباره تو سااکوت و آرامش مشااغول رانندگ هنگامه
خواست حرف  یدلش م نیتو خونه ساکت و اخمو بود خ تو ماش یهر چ روزیپ

 و گفت : اوردیبزنه . بلخره هم طاقت ن
 تو زحمت ! نیافتاد-

با لبخند به ساامت پساار عمه اش برگشاات و دوباره نگاه و  یحظه ال هنگامه
 توجهش رو داد به جلو و گفت :
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بگردم  ای نمیرو بب ییو بخوام جا زیتبر امی. من اگه ب نیهست یتعارف یلیشما خ-
ه شما خ بلکه اگ دیداشته باشم خ نه تنها انتظا دارم که منو برسون یو خلصه کار

و خواسته ام ر نیخ ا دیکن یچپ و شونه خال یعل یه به کوچ نیخودتون رو بزن
داره. بعد از چند سااال  یفیوظا هی هماندر برابر م زبانی. م ارمی یبه زبون هم م

لم خوشگ ی ارهیابو ط نیما . منم هر روز با ا یقسمت بوده گذرتون افتاده خونه 
و رو خدا کنه . پس ت ینم یکمتر فرق ای شااتریبار ب هیهسااتم و برام  ابونایتو خ

 . نینباش ینجوریا
 و گفت : دیخند روزیپ

 قانع شدم ! یحساب-
 نگاه کرد و گفت: روزینادر پ یبه خنده  یلحظه ا هنگامه

ضمن خند- شر نی! حاال که دار ادی یهم بهتون م دنیدر  ن بهتو نیبر یم فیت
 . نیستیو پدرام ن دیعمه و عمو حم هیگم ! شما اصلا شب یم

 هنگامه کرد و گفت : یحواله  یا یجمع شد ! نگاه جد روزیپ خنده
 چطور ؟-
ا ج هیرو تو  نیفرودگاه شده بودند . هنگامه با مهارت ماش یوارد محوطه  گهید

 جا داد و گفت : کیپارک کوچ
شما اخمو و کم حرف یهر چ- ستن خ  صحبت ه  نی! ا نیاونا خنده رو و خوش 

 زهیتامط برانگ بیعج یعنیتعارف بگم خ  ی! ب آشکارا تو چشمه یلیتضاد خ
 متفکر گفت : روزیپ

 خانم ! هیرک و نه از سمت  نقدرینه ا یهستم ول یبهم گفتن که جد-
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ش ریدزد گ هنگامه شت گفت یقدم برم روزیکه کنار پ یرو زد و در حال نیما  دا
: 

هسااتن که ممکنه نگران عکس العمط شااما باشاان .  یادیز یخوب خانم ها-
قضاااوت شااما  ینطوریکنن و ا فیازتون تعر شااتریدلشااون بخواد ب دیشااا

 یکنه برا یفرق م طمیدرموردشااون رو به نفع خودشااون عوض کنن. من شاارا
 صداقته ! یبگم از رو یهر چ نیهم

که خودش رو خ روزیپ یمغز کلم دختر جوان برا هنوز قط  یلیمغرور  کط ع
 شیخ همراه با کلم ن یعشوه دار دختر یدونست خ هضم نشده بود که صدا یم

 دارش قلب هنگامه رو فشرد.
چلق رو  نیبود رفته ا یاش ! دختر قحط قهیسل نیخاک تو سر پسره بکنن با ا-

 گرفته ؟
شگاه خ اتوب*و*س خ خ ریبار تحق هزاران سه خ دان  ونابیشده بود . بارها تو مدر

تخس و بدجنس و درس نخون خودش  یتوسااط چند تا از دانشااجوها یخ حت
 یدونساات چرا ول یکرد . نم یفرق م نباریهم به سااخره گرفته شااده بود . اما ا

 کرد . یفرق م یلیخ
 خواست بدونه یدلش م یلیاما خ اوردیخودش ن یسال گذشته به رو یس طبق
به هم یمرد  ی؟ ول ارهی یخودش نم یبه رو یراحت نیکه همراهشاااه هم 

 نگاه کنه ! روزیغرورش نگذاشت که به صورت پ
وب کنه . هنگامه حالش خ دایپ طیساعت نه بل یتونست برا روزیپ خوشبختانه

 یم زیبود. موندن رو نه جا دهیدلش رو خراشاا ی نهیبدجور آ ریتحق نینبود . ا
ساعد موندن بود .با اطم ست و نه حالش م سر عمه اش بل نکهیاز ا نانیدون  طیپ
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کرد و راه افتاد.  یفظخداحا یشااه خ ازش به گرم یم یراه شاااللهیآورده و ا ریگ
راش واقعاا ب گرانید یکننده  ریتحق ای زیترحم آم یوقت بود که نگاهها یلیخ

 نیا اب یشااده بودند . اما حاال بعد از سااالها که تونسااته بود به خوب تیاهم یب
بکسر س یمورد دختر یب یپراکن حساس از مزه یخ مثط نوجوان ادیموضوع کنار ب

سمیروح یکه به خاطر کمبودها ضو ج ستاو یش خ نقع ع  یزیهنگامه رو د
 بود . دهیرنج یجلب توجه مرد جوان قرار داده بود خ حساب یبرا

 یهم روبه رو م شیبعد از زندگ نیساااله خ کم کم داشاات با ا یساا ی هنگامه
رو  اون یو ورزش یخ هنر یلیدر امر تحص ریچشم گ یتهایشد. سالها بود موفق

 یاهلمت یزندگ هیمرد  هیتونه در کنار  یکه م شیروح ازین نیاز فکر کردن به ا
ر با دخت روزیپ ییکذا یرو هم تجربه کنه خ دور نگه داشااته بود . اون مکالمه 

 ادشیکرده بود . انگار کم کم داشااات  داریمورد علقه اش انگار هنگامه رو ب
هم سن و سالش.  یاز دخترها یلی. که فرق داره با خ ستین یاومد که عاد یم

عه  جام کامل یو ورزشاا یخ هنر یعلم یاگر از نظر  بود خ از نظر  یو... فرد 
باهوش خ  ی. انگار هنگامه دیرساا یاطرافش مساالماا کامط به نظر نم یمردها

 .دید یو موفق حاال داشت نقع عوضش رو م رکیز یهنگامه 
***** 

جواب  یبود که از برخورد دختر رهگذر و ب یماجرا پساار جوان نیا یسااو آن
به هنگامه نداشاات و  یوقت علقه ا چیماندن حرکت زشااتش ناراحت بود . ه

. اما دید یها به خاطر نقع عضو هنگامه خ اون رو نم یلیاون هم مثط خ دیشا
ساخته ا بایخ با دختر ز ینوجوان یسالها یهنگامه   هچند روز نیکه ا یو خود 
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 مشکط رو نداشت نیکه اگر ا یفرق داشت . دختر یلیباهاش آشنا شده بود خ
ا صد درصد ت شیو فرهنح خانوادگ یشغل تیخ موقع نیدلنش یبه خاطر چهره 

 به حال ازدواج کرده بود .
صرف  یبرا روزیکه پ یاز کط زمان یقیفقط دقا دیشا شت خ  فکر کردن وقت دا

شد . ب شت ک یم زشیعز یفکرش حول مونا  شتریتفکر در مورد هنگامه  ه گذ
 تونست با مدرک دکترا خ بلخره اونو مال خودش بکنه . یم
وت مقدار تفا هیاز  شااتریب دمیمقدار خ شااا هیوسااط مشااکط فقط مونا نبود.  نیا

شت خ م این ریپور و ام یمهد یخانواده  نیکه ب یا یفرهنگ ست یوجود دا  تون
 تاجر هیو فرزند آخر  پلمهید یمونا دختربه مونا بشاااه .  روزیپ دنیمانع رساا

شون افراد سه داماد بزرگش هم هم شا یسرشناس بود که هر   طیبا طرز فکر و 
بود که پول خودش و باباش از  روزیوسااط فقط پ نیخودش بودند . ا یاجتماع

 روزیپ یداشت. وضع مال یدانشگاه لتیتحص نطوریرفت و هم یپارو باال نم
 بزرگش. یو دامادها این رینه در حد جناب ام یو پدرش هم خوب بود ول

 طیالد نیبسااته بود خ ا ایدن یاز مونا به رو ریکه چشااماشااو به غ یروزینظر پ از
فاطمه خانم و حم یلیخ ما مساالما از نظر  قا که هر دو افراد  دیمهم نبود . ا آ

ص ص یکرده ا طیتح شون خ طیبودند و تح شت خ د تیاهم یلیبرا بودن  پلمهیدا
 یمدرک برا هی تونه یم یزمونه که هر کس به راحت نیون خ اونم تو اعروسااشاا

. هر چند تو ریبود والغ یفقر فرهنگ یخودش دساات و پا کنه خ نشااون دهنده 
عد  ناب ام لتیخ تحصاا یگام ب خانواده  این ریو طرز تفکر ج  یهم از نظر 

 نیهمه تفاوت و ا نیبلرزه خ ا یدل یوقت یبحث داشااات . ول یپور جا یمهد
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نقع عضااو  یهسااتن ول یهاننواقع خ پن نی. چون ا نهیب یهمه نقصااان رو نم
 ده !!! یم عیبچه هم تشخ هیهنگامه رو 

س مینه و ن ساعت ن رفت انیبودند و از جر داریخونه ! همه ب دیبود که هنگامه ر
 پکر گفت : یتا حد یهم اطلع داشتند. عمه رو به هنگامه  روزیپ

برات ! انگار حالتم  میزحمت شااد هیما یجان ! حسااابدسااتت درد نکنه عمه -
 نه ؟ یو کسل ستیخوب ن
 منحرف کننده زد و گفت : یلبخند هنگامه

 ست عمه جان ! نه اتفاقاا خوبم ! فهیوظ-
شدند خ هنگامه  یخ جا نم نیماش هیحاضر بود . چون همه تو  کین کیپ طیوسا

ا آق نیهم تو ماش ونیهنگامه و اقا نیرو برداشت . خانم ها تو ماش نشیهم ماش
ت فاصله خ پش تیبا رعا یمحسن نشستن . مقصد لواسان بود . هنگامه به آرام

 کرد . یم یپدرش رانندگ ینوک مداد یایسر پرش
زدند . تا  یحرف م یرغم سااکوت هنگامه خ مادر و عمه اشخ از هر در یعل

 . روزیبه ازدواج پ دیبحثشون کش نکهیا
 یخودش هم جا یبحث راغب بود . برا نیا دنیبه شان یرا ولدونسات چ ینم

در شااان مقام و منزلت  یتونه دختر ینم نکهیتعجب داشاات . عمه با ناله از ا
سرش پ شندینال یکنه م دایپ کنم  یمن دایپ قیخ دختر ال یجمله  دنی. با هر بار 
گاه رو یخ پوزخند سبز م یناخودآ ؟ هنگامه و  ندشد . هنگامه و پوزخ یلبش 

جمله رو در  نی؟ فاطمه خانم دساات کم سااه بار ا گرانیمسااخره کردن افکار د
شم به چ نکهیهنگامه رو رنجوند . نه ا شتریب نیکار برد و ا هیصحبتهاش  یاثنا
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نبود .  رنطوی. اصلا ا رهیپسرش در نظر بگ یداشته باشه که عمه اش اونو برا نیا
چند روز از رفتارش هم خوشااش  نیبلکه ا ختشاانا یرو نم روزیتازه نه تنها پ

شان نم ومدهین شأندیفهم یبود . اما منظور عمه رو از  شازده  یکه عمه برا ی. 
 زیرو تو کلن شااهر تبر یدختر چیبود که ه عیاش در نظر داشاات تا چه حد رف

 بکنه ؟ دینتونسته بود کاند
رو در شاااان  یکیعمه جان که پساارت  ییبا خودش فکر کرد خ کجا هنگامه

فرسااته . خودش از  یکرده و تازه ب*و*س آخر شااب هم براش م دایخودش پ
شت و به نوع یمنف ریروش تاث نقدریبخث ا نیا نکهیا صب یدا کرد در  یم شیع

 عجب بود .
آزمون دکترا اعلم شااده بود و  جینتا شیماه بود و دو روز پ وریشااهر هجدهم

تهران قبول شااده بود. هنگامه هم  پور خ عمران آب دانشااگاه یخان مهد روزیپ
 یخوشاحال بود و به پسار عمه اش افتخار م روزیپ یمثط پدر و مادرش از قبول

رو به هم خواهد  ااون یآرامش خونه  یمدت هیحضااورش تا  نکهیکرد . اما از ا
 روزی. پ انیقرار بود ب روزیآقا و پ دیحم نبارینداشاات . ا یاحساااس خوب ختیر

دکترش  پساار یبرا یمناسااب یبتونه خونه  نکهیا یاقا برا دیثبت نام و حم یبرا
 کنه ! دایپ

آقا  دیحم 3کار داشااتن خ پدر و پساار با مزدا  یکل نیتهران با ماشاا نکهیا یبرا
 ینباشن . هنگامه و مادرش هم طبق روال خ حساب نیاومده بودند که لنح ماش

ساط پذ شونیعز یونارو آماده کرده بودند و منتظر بودند که مهم ییرایب ز راه ا ز
 برسن .
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کرد و  یخونه احوالپرساا یموقر و خوش اخلق با اهال شااهیمثط هم دآقایحم
سلم عل شهیهم مثط هم روزیپ قاا یدق دور  یهمگ یکرد . وقت کیسرد و اخمو 

ش صحبت ک ستند و  ش ستن ب یکه م یو خونه ا روزیپ یبه قبول دیهم ن راش خوا
 اقا گفت : دیخ آقا محسن رو به حم رنیبگ
 ؟ یخونه بخر یخوا یجان کجا م دیحم-

 رو مزه مزه کرد و گفت : شییآقا چا دیحم
 نجایشاما باشاه که ا یخونه  کینزد میواال هم من و هم فاطمه در نظر داشات-

شه ول سه هم کیخوان نزد یخدا آقا زاده م یتنها نبا شه . وا شگاه با  نیب نیدان
.  علما اختلف هست فعلا

 گفت : روزیرو به پ هنگامه
 نه ؟ گهید نیدار نیشما خودتون ماش-
 گفت : روزیپ

 دارم ! ایپرش هیبله ! -
 زد و گفت : یلبخند هنگامه

 کی.اگه نزد دیبه دانشااگاه رفت و آمد کن دیتون یراحت م یلیخوب پس خ-
ما  تیرو کمک و حما دیتون یخ م نایخ از لحاظ غذا و ا دیما خونه بخر یخونه 

مد کن دیتون یهم راحت م ینطوری. ا دیهم حسااااب کن ما  دیرفت و آ و هم 
 نیباشاا ور. د میکن یخونه کمک م یوتو کارا میاری یبراتون غذا م یه*ر*زگاه

 ضینکرده مر یو خدا میشااه . اومد یما هم ساار زدن به شااما سااخت م یبرا
ستتون بده ؟ منطق هیکه  نییخوا یرو م یکی. بلخره  نیشد ش یآب د آقا  نیبا
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ش روزیپ شگاه ن نجایاز ا نی! با ما سه ا میتا دان خ  ساعت مین نیساعت راهه. وا
نداره بر  یلیخ نجایا یها محله. درضاامن جو  نیاونجا خونه بخر نیارزش 

متاهط و خلصااه  ایو مجرده  هیک هیهمسااا نکهیبه ا سااتنین ریگ یلیخوبه . خ
 . ستیتو کارشون ن یفضول باز

ر کمال متانت و وقار و آرامش توسااط خانم دکتر جوون که د یحسااااب حرف
شد پ شت و باعث  شده بود خ رد خور ندا  هیهم بلخره بعد از  روزیجمع خ زده 

با ا خانواده خ  با  ته کش و واکش  که نزد نیهف بودن براش  ییخونه دا کینظر 
سااته که تون یجوانآقا تازه دختر  دیبهتره خ موافقت کنه . همون موقع بود که حم

خ که بارها توسااط  یتکرار یسااااده  یبا چند جمله  هیبود در عرض چند ثان
نکرده بود خ پساار  ریتاث روزیرو پ یخودش و فاطمه خانم مطرح شاااده بود ول

شش رو قانع کنه خ رو با  یمغرور و تا حد شم د هیچمو نگاه کرد . چرا با  گهیچ
مه خ دختر گا ماالت  نیبا ا یوجود هن مه ک نت و ا نیا وه تا قار و م مه و  نیه

 یدر به در دنبال دختر م روزیپ یخ فاطمه خانم برا یو اجتماع یشااغل تیموقع
 گشت؟

صم دیحم نگاه شد و ت ره ب شتریگرفت ب میاقا از همون موقع به هنگامه عوض 
با خودش فکر م که برساام تبر یتو نخ دختر جوان !  ماا موضااوع  زیکرد  خ حت

 . میبود فتادهیفکر ن نیچرا قبلا به ا شیی! خداگم  یهنگامه رو به فاطمه م
در آقا خ اونق دیمثط حم یا دهید اینگر و دن ندهیمرد نکته سنج خ آروم و آ احتماالا 

. اون  ادیاون به چشاامش ن یکه نقع عضااو جزئ دید یحساان تو هنگامه م
 یده شاا تیو ترب یکه زن زندگ دیدیم یرو در کنار زن روزیپ یواقع یخوشاابخت

 یکیاز اون  یتپاش چند سااان هیوسااط مهم نبود  نیباشااه و ا یفرهنح غن هی



wWw.Roman4u.iR  32 

 

ه رو ک ییها تیجذاب یخ همه  بایدختر جوون و ز هیکوتاهتره ! هنگامه به عنوان 
شت و ا یستیبا یمرد م هیجذب  یبرا شه رو دا شته با ضوع بود که ب نیدا ه مو

پسر  خ روزیپا . اما مطمئناا نظر پ هی یاقا مهم بود نه چند سانت کوتاه دینظر حم
شت و حاال با قبول یا گهید شخعکه دل در گرو  یجوون و جذاب  نیتو ا یدا

 ریغ یزیخ چ دید یباالتر از هنگامه م یلیخ خودش رو خ یلیمقطع مهم تحصاا
شا سرش یمهم بود که وقت یلیخ روزیپ یبرا دیاز نظر پدرش بود .  تو  کنار هم

 ینشاااه که بهش به خاطر انتخاب همساار دایپ یخترزنه خ د یقدم م ابونیخ
 بزنه . یقگیسل یمعلول انح ب

سن و حم یفردا از کردن خونه راه افتادن از  دایاقا به دنبال پ دیاون روز خ آقا مح
 ثبت نام . یهم رفت دنبال کارا روزیبنگاه به اون بنگاه و پ نیا

رو  یسقلف یخوابه  هی یآپارتمان شصت متر هیهفته گشتن خ  هیبعد از  بلخره
حداد خ  یخانواده  یکردند که فقط چند تا خونه با منزل شخص دایپ روزیپ یبرا

 یم نییبود . چون هم به خاطر مترار پا یمناسب سیفاصله داشت و از هر نظر ک
آقا محساان بود و هم به  یخونه  کیکرد و هم نزد هیته یشااد پولش رو به راحت

 یکه فعلا ساار و همساار روزیپ یردن اون براخ مرتب ک شیکوچک نیخاطر هم
 نداشت راحت تر بود .

ستگ نکهیبود و فاطمه خانم به خاطر ا وریشهر یآخرا چون ش  هیخ  یبعد از بازن
سه ابتدا س یانتفاع ریغ ییمدر ست ب یکرده بود خ نم سیتا  یهران . برات ادیتون

شوهرش اطم بایخ فر نیهم ضور اون و به بهتر نانیبه خواهر   نیداد که بدون ح
ه هفت کیدر  نیکنه . بنابرا یورود مرد جوان آماده م یرو برا روزینحو خ منزل پ
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سو یبرا روزیمونده به اول مهر که پ یباق ی شرکت هیت ساب با  وش کار که ت یح
ود خ برگشااته ب زیکاراش به تبر ی هیساارو سااامان دادن به بق نطوریکرد و هم یم

ضع یاونو آماده م یمادرش هم خونه هنگامه و  به  تیکردن . البته هنگامه از و
ضوجود اومده چندان ر ص کینبود . چون به خاطر نزد یا سال تح  یلیبودن به 

ردن مبله ک دیجد یسوره  نیتو دانشگاه کار عقب افتاده داشت و ا یخ کل دیجد
ذاره کار تنها ن نیمادرش رو تو ا نکهیا یبرا یبود اضااافه . ول یبار روزیمنزل پ

 . ابونایافتاده بود به جون خ بایهمراه فر شیباطن طیخعلرغم م
ه هنگامه مبل ی قهیدر نبود خودش با ساال روزیتو اون زمان کم خ منزل پ بلخره

 قهیعنق و بداخمش خ از ساال یکرد پساار عمه  یشااد. فقط هنگامه خدا خدا م
شت خ واقعاا لطف کرده بود و که د یادیز ی. چون با وجود کارا رهینگ رادیاش ا ا

ضمن تمام تل یخونه  یبرا شته بود . در  رو کرده بود اونو  ششاون وقت گذا
 مرد جوون و بد اخلق هماهنح کنه ! هی ی قهیمطابق با سل

س زیتو تبر روزیپ یمهر بود که بلخره کارها سوم هران و اون اومد ت دیبه اتمام ر
سته از تدر شگاه و هم سی. هنگامه خ ساعت هفت  نطوریتو دان کلس زبان خ 

 خ بهیغر یمردانه  یکفشااها دنیبا د وانیا یشااب بود که وارد خونه شااد . جلو
سع روزیمتوجه اومدن پ شکرد برخلف حال ناخوش  یشد و  ستگ ینا  یاز خ

 یتو خونه ا یدر کفشااها یگشاااده وارد خونه بشااه .جلو یمفرطش خ خ با رو
بود  یکه فقط از سر مهمون نواز یلبخند مصنوع هیا و ب دیمخصوصش رو پوش

 شدخ وارد خونه شد . یزده م
نوازش کرد و  یمخصااوص مادرش خ مشااامش رو حساااب یقرمه ساابز یبو

که  ییرایشکمش رو درآورد . وارد پذ یوسوسه کننده خ صدا یبو نیاستنشاق ا
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 نیکه با هم در حال گپ زدن هسااتند . جالب که ا دیرو د روزیشااد خ پدر و پ
 رفک نیاز خطور ا یا هیبود . چند ثان یجد یادیهنگامه ز تیپساار فقط در مع

که  یمتوجه حضااور هنگامه شااد و در حال روزیبه ذهنش خ نگذشااته بود که پ
 رفت خ گفت : یتابلو سگرمه هاش تو هم م یلیخ
 ! ییسلم دختر دا-
هم متوجه اومدن دخترش شااد . هنگامه نزدکتر رفت و به پدر  روزیحرکت پ با

صر سلم کرد و خوش آمد مخت شون  گفت و راه اتاقش رو  روزیهم به پ یهردو
فتار متوجه تفاوت ر یباهوش بود و به خوب یلیدختر خ هیگرفت . اون  شیدر پ

فتار تفاوت ر نیشااده بود . فقط متوجه علت ا گرانیدر ارتباط با اون و د روزیپ
جه تو ی. لباسش رو عوض کرد و ب دیفهم یم یشده بود که خوب اونم به زودن

ضور پ شد . به عق یراه روزیبه ح ه ب روزیاحتماالا پ نیاون بعد از ا ی دهیحمام 
دو روزه رو نداشااات .  یکیکرد و حکم مهمان  یرفت و آمد م ادیخونه ز نیا

شبختانه  یبرخورد م یجور ستیبا یپس م شه ! خو کرد که بعدها معذب نبا
 مجهز تر و بزرگتر تر نییحمام پا نکهیوجود داشت . با ا یباال هم حمام کوچک

 انداخت . یهم کار هنگامه رو راه م نیهم یبود . ول
ش صله  یدو شک کردن  یکه گرفت خ حو ست رفته رو بهش برگردوند . خ از د

. بعد خشااک کردن خ موهاشااو  از اون دوش وقتش رو گرفت شااتریموهاش خ ب
.  نییاو رفت پ دیکشاا رونیاز تو کشااو ب یو شااال کشیتون ریبافت و انداخت ز

ساب گهید شده بود و دلش م یح ست پ یگرسنه  به عنوان مهمون تو  یروزیخوا
 .ادیاز خجالت شکمش درب یشون نباشه که بتونه حساب خونه
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پا آروم به  بایبودند . فر یغذا خور زی. همه پشااات م نییرفت  تا چشاامش 
 دخترش افتاد خ با لبخند گفت :

 ؟ دمتیباال من ند یرفت ی! ک زمیسلم عز-
گرفت خ  یم دهیهنگامه رو ند یادیکه ز یتوجه به حضااور مهمان یب هنگامه
 گفت :

! امروز تا دو که دانشاگاه بودم و بعدش هم  رمیدوش بگ هیخساته بودم ! رفتم -
 آموزشگاه.

 و گفت : دیدخترش غذا کش یبرا بایفر
 ؟ یحتماا هم گرسنه ا-

 بذاره تو دهنش گفت : نکهیرو جدا کرد و قبط از ا ازیپ یتکه ا هنگامه
 گنده ! طیف هیدر حد خوردن -
 پوزخند خ گفت : هیبا  روزیپ

 ! نیگنده رو داشته باش طیف هیخوردن  ییتوانا ادی یبهتون نم-
 قاشقش رو پر کرد و گفت: هنگامه

 غذا رو بخورم ! نیتونم دو تا بشقاب پر از ا ی! اما م دیشا-
تعجب  شییهمه رک بودن و در ضاامن بدون اطوار بودن دختر دا نیاز ا روزیپ

شون م شون رو کم خور ن هنگامه نه  یدن . ول یکرده بود .معموالا دخترها خود
 وزریپ یزده  رونیاز حدقه ب یچشااما یرو نکرد خ بلکه واقعاا جلو نکاریتنها ا

 بار دوم پر کرد . یبشقابش رو برا
شام خ همه تو پذ بعد شغول خوردن چا ییرایاز  ع رو به جم روزیبودند که پ ییم

 خگفت :
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ستم ! اما زا فردا م- شب رو مزاحمتون ه هم  یخودم .از زحمت یرم خونه  یام
 ممنونم. تینها یب نیدیمبله کردنش کش یکه برا

 با خم گفت : بایفر
 ؟ یستیراحت ن نجای؟ ا ییچرا زن دا-
 زد و گفت : یلبخند روزیپ

که حضورم براتون زحمت مضاعفه . در ضمن  نهی! مسئله ا ستین نطوریابداا ا-
کم ناجور  هیکنم ! در اون صااورت وقت اومدن و رفتنم  دایخوام کار هم پ یم
 خودم باشم بهتره ! یشه . خونه  یم

 : دیآروم پرس هنگامه
 ... ای سهیتدر ایشرکت  هیمد نظرتونه ؟ منظورم کار تو  یکار خاص-
 اخم نامحسوس رو به هنگامه کرد و گفت : هیبا  روزیپ

 !سیهمون نوع و محط تدر ایداره به شرکتش و  یخوب بستگ -
اومد .  یخوشش نم چیخسته بود . از طرز برخورد پسر عمه اش هم ه هنگامه
که بلند  یدر حال نی. بنابراادی یکرد از حرف زدن با اون خوشااش نم یحس م

 شد گفت : یم
ش یمنو م- شگاه یلی! خ نیبخ ضمن گروه عمران دان ستم . در  سته ه که  یخ

شا ستاد کم داره ! گفتم  ستم خ ا ستادش ه شب هم ادیبه کارتون ب دیمن ا  یگ. 
 !ریبخ

 یگهاننا نیرفتار سرد و سنگ یهنگامه تو دلش خرسند شد ول یاز اشاره  روزیپ
 بپرسه . یشتریب زینذاشت چ شییدختر دا
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 یاز خواب خبر یبود ول دهیپتو خز ریخواب ز یسااااعت بود که به بهانه  دو
ا تابلو ب یلیکرد که خ یم زیمغروز و بداخمش رو آنال ینبود . مدام پساارعمه 

هم خوش  یلیکه با پدر و مادرش خ یکرد . در حال یبرخورد م نیاون سرسنگ
ار رو رفت اوتتف نیکنه علت ا یکشف م یدونست که به زود یبرخورد بود . م

هاش با روزیکرد . چرا رفتار پ یم ریموضوع ذهنش رو درگ نیتا اون موقع ا ی.ول
 طرز نگاهش هم متفاوته خ چرا ؟ یمتفاوته ؟ حت

د دختر مور یایو سااه ساااله خ رو یفاصااله خ مرد جوان ساا یگچ ی غهیت کی با
 چیپدر و مادرش خ ه یکه بنابه گفته  یپروند. دختر یعلقه اش رو تو ساار م

ودش خ ی فتهیجوان رو بدجور ش روزیپ یاونا نداشت ول یبا خانواده  یتیسنخ
خ  انیبه تهران ب همصاااحب یماه برا بهشااتیارد نکهیقبط از ا یکرده بود . از طرف

 روزیگذاشته باشه خ از پ انیاقا رو در جر دیحم نکهیپدر و بدون ا ابیمادر در غ
ه باشه داشت شییهم به دختر دا یخ نظر رنیم ییبه منزل دا یخواسته بود که وقت

کامل مه خ زن  فاطمه خانم خ هنگا که م ی! از نظر  با درا یبود  و  تیتونسااات 
از  قبط نکهیبسااازه . غافط از ا روزشیپ یبرا یخوب یکه داشاات خزندگ یهوشاا

که هم از  یدلش رو باخته بود . اونم به دختر روزیموضااوع پ نیمطرح کردن ا
ت زبه شد رویداشت . پ یمسحور کننده ا ییبایسالم بود و هم ز یلحاظ جسم

خجرأت صااحبت در  تیمادر مخالفت کرد . اما تو اون موقع شاانهادیپ نیبا ا
شتمورد مونا رو هم  از مونا هم  یمتوجه تفاوتها بود ول ی. خودش به خوب ندا

سالها دختر دا ینم ست بگذره ! البته به تهران که اومد و بعد از   دیرو د شییتون
زنانه و  یها تیموضوع اعتراف کرد که هنگامه از لحاظ جذاب نیخ در دلش به ا

د که نبو نیدر ا یشک چیه یاز مونا کم نداره ول یزیصورت چ ییبایظرافت و ز
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اون  نیگزیتونساات جا یکس نم چیت و هحکم الهه رو داشاا روزیپ یمونا برا
 یمخالفت آورد خ نقع جساام طیمادر به عنوان دل یبرا روزیکه پ یلیبشااه . دل

شدت با ا  روزیپ یمخالفت کرد . ول روزیطرز فکر پ نیهنگامه بود ! مادرش به 
خبر  یمونا ب انیاز جر ن! فاطمه خانم هم چو ومدین نییاز موضااع خودش پا

داد  روزیاز حق رو به پ یپساارش خ در دل مقدار دیمخالفت شااد دنیبود خ با د
موضااوع رو همونطور مسااکوت  نیخواد . بنابرا یسااالم م یکه دلش همساار

 بروز نداد. یزیگذاشت و به همسرش هم چ
قبط از ورود به منزل  روزیموضااوع باعث شااد که پ نیمطرح شاادن ا نیهم اما
شااه. ب کیازه نده که هنگامه به او نزدو اج رهیدر برابر دختر جوان گارد بگ ییدا
س یم روزیپ شه و ب ییدا یمربوط خانواده  شنهادیپ نیاز ا ییها شهیکه ر دیتر ا

داشته باشه و در واقع  نارشرو به عنوان همسر ک روزیکه پ ادیهنگامه هم بدش ن
 چیبفهمونه که ه نویخواساات به دختر جوان ا یرفتار به ظاهر ساارد خ م نیبا ا
 به اون نداره. یلیتما

د حدا یخانواده  دارید نیآقا بعد از آخر دیشدت گرفت که حم یماجرا وقت نیا
سب بودنش برا ضوع هنگامه و منا سرش مطرح و فاطمه  روزیپ یخ مو رو با هم

 نباریبود خ باز هم موضوع هنگامه رو ا دهیرس جهینت نیخانم که خودش قبلا به ا
 ناچاراا لب روزیکه پ ودگذاشت و اونجا ب ونیدرم روزیدر حضور همسرش خ با پ

ز کم ساااال تر ا یلیو خ نییپا لتیبا تحصاا یبه اعتراف گشااود که از دختر
 خودش خ خوشش اومده و قصد داره با اون ازدواج بکنه .
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شد ییو دعوا جنح سبتاا  سل نیبه خاطر ا دین و منزل خ ت روزیپ یواقع یقگیکج 
د در به وجو ینقشاا نیخانواده اش کوچکترپور اتفاق افتاد که هنگامه و  یمهد

سر جوان ا شتند. اما پ صور م یفکر نم نطوریاومدنش ندا  قیکرد تزر یکرد و ت
 شییدا یخانواده  سااطخ تو روزهیپ یبرا یفکر که هنگامه مورد مناسااب نیا نیا

شت .  یآزارش م نیاز همه ا شتریصورت گرفته و ب داد که هنگامه رو قبول ندا
ستعداد و موقع نکهیبا ا  هنگامه معترف یعال یو اجتماع یشغل تیبه هوش و ا

ست با وجود ا یدلش نم یبود ول سر  نهمهیخوا سلماا براش  سالم که م دختر 
از  نکهیکنه و مهمتر از همه ا واجازد یشااکسااتند خ با دختر معلول یودساات م

 نییمعلول پا هیبود که اونو در سااطح  ریاصاارار خانواده اش هم به شاادت دلگ
و کشمکش  یریدرگ نیو بس . ا دید یفقط ظاهر هنگامه روم روزیآوردن چون پ

پور همزمان شااده بود با لطف هنگامه و مادرش در آماده  یمهد یتو خانواده 
کاملا به دکتر جوان مشاابه شااده بود که هنگامه و  امر نیو ا روزیکردن منزل پ

 نیبا ا ییجورا هیپدر و مادرش هسااتند و  میتصاام نیا انیمادرش کامط در جر
موضوع باعث شد بعد از برگشتن به  نیبکنن. هم ینیریخوان خود ش یکارها م

که کاملا  رهیبگ شیبا هنگامه در پ یتر نیبه مراتب سردتر و سنگن یتهران رفتار
 به اون رو واضح نشون بده . لشیعدم تما

خ  برخورد نیساارد هنگامه در آخر بود که رفتار نساابتاا متفاوت و نجایا جالب
سونده بود که در امر ب نیرو به ا روزیپ شتباه ر شت ا  یوجهت یو ب یمهر یبردا

 یکردن به دختر جوان موفق بوده و تونسااته هنگامه رو متقاعد کنه که کشااشاا
خ  یگچ ی غهیاون طرف اون ت نکهیبه اون نداره. غافط از ا یخنث یمثبت و حت

 و حدس نهیپازل سردرگم رو کنار هم مرتب بچ نیداره ا ینابغه خ سع یهنگامه 
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باهاش داره . اونم با هنگامه  یمغرورش برخورد نامناساب یبزنه چرا پسار عمه 
از  یکیمطرح دانشااکده و  یازاسااتادها یکیکه با وجود نقع عضااو خ  یا

که اونقدر  ی.هنگامه ا ادی یدانشااگاه به حساااب م یچهره ها نیمحبوب تر
حال  تا به یکرده ا طیآدم با شعور و تحص چینداره ه ادیکه به  دهیدرخش شهیهم

کوته فکر و  یبه خاطر نقع عضااوش اونو کنار گذاشااته باشااه . بودن آدمها
 شهیکامط خ هم یکه چون با وجود سلمت جسم یافکار و معلوم الحال ضیمر

ه که مسااخر دندیرساا یاون هم نم یبه گرد پا ععقب تر از اون بودند و در واق
طرز  نیرو با ا یمیهرگز فرد فه یکرده باشن . ول نیاش کرده باشن و بهش توه

بود  یه اکرد طیفرد تحص نیو اول طیفام نیدر واقع اول روزیبود . پ دهیبرخورد ند
 هگرفتنش خ روحش رو آزرده کرده بود . هنگام دهیبا رفتار ساارد و ناد نطوریکه ا

باط بودند خ خ یکه نود درصاااد افرادر یخوش خلق ی باهاش در ارت  یلیکه 
 یبا کفش مخصوص هم کم یاون موقع راه رفتن حت یپا رفتیم ادشونیوقتها 

خاصااش کرده بود .  یلیمنحصاار به فردش خ یها یژگیزنه .چون و یلنح م
 . دیبال یکه هنگامه بهشون م ییها یژگیو

ش دو عیه خ سااربشاا داریاز خواب ب روزیپ نکهیاون روز هنگامه خ قبط از ا یفردا
 یصاابحانه  هیرفتن به دانشااگاه حاضاار شااد . مشااغول خوردن  یگرفت و برا

 .دیسر رس روزیبود که پ ییسرپا
به  یلمکرنش خ س نیگرفته بود خ با کمتر شبیکه د یمیبه خاطر تصم هنگامه

ساالمش رو  یهم به همون خشااک روزیبزرگتر از خودش داد و پ یپساار عمه 
 جواب داد .
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 پا خ اون پا کردن خ گفت : نیمکث و ا یبا کم روزیخرورج از خونه خ پ موقع
 ؟ هیعمران دانشگاهتون خ چقدر جد یکمبود استاد تو دانشکده  انیجر نیا-

 و گفت : دیرو پوش رونشیب یکفشها هنگامه
 پرسم ! یخبر ازش اطلع دارم . امروز براتون م هیمن فقط در حد -
 دوباره گفت : روزیپ

 ! نیبهم بد یشه خبرش رو تلفن یگردم . اگه م یبرنم نجایمن امروز ا-
 گفت : یکاملا رسم هنگامه

 چشم . با اجازه !-
شه روز اول گهیسوال د روزیپ نکهیقبط از ا و سه و باعث ب سا یبپر  یل اولکه با 

سال کلس داره خ د یها ش ریام سوار ما سه خ   اطیدر ح موتیشد و با ر نشیبر
 شهینداشت . روح بزرگ و هم تیرضا انیجر نیاز ا یلیرو باز کرد.خودش خ

 یاز طرف یبرخورد با مهمانشااون نبود . ول نیبه ا یهنگامه راضاا یبخشاانده 
شت پدید یغرورش رو بدجور در معرض خطر م ست دا هم  روزی. هنگامه دو

ون صااورت محال بود بد نیبرخورد داشااته باشاااه . در ا هیمثط پدرام با اون 
از دساات دادن کلس  متیبه ق یرسااوندن پساار عمه اش خ بره دانشااگاه . حت

صبح . اما ا شت  شت که  ازین هیببه تن یمرد جوان مغرور و مرموز خ کم نیه دا
صح شخع رو  هیبرخورد با  حیبتونه طرز   نکهیا او هنگامه ب رهیبگ ادیدختر مت

وارد  یادو نیبه ا یلیبه ارزو هاش بود و خ دنیو رس یسرگرم بلند پرواز شتریب
بد  یپساار عمه  نیتونه ا یدونساات چطور م یم یزینشااده بود خ اما ذاتاا و غر

 بده . یو بخصوص خودش اشت اطراف یاخلق و بد عنقش رو با آدمها
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ودش و با خ دیبه گردنش کشا یبا تعجب دسات روزیکه بساته شاد خ پ اطیح در
 گفت :

 !!! رهیگ ی! چقدرم که خودشو م یا قهیعجب عت-
 در اورد و گفت : یزنانه ا یصدا بعد

 خاک و خط دارم یمن دکترا-
 یایرفت و پرشاا نییو از پله ها پا دیمسااخره اش خند ریتعب نیبه ا خودشاام

تو کوچه نگه داشااته بود . اسااتارت زد و  رونیآورده بود و ب زیخودش رو از تبر
 دانشگاه شد . یراه

***** 
سر خ که هنگامه ختم کلس ر نیهم شجو ها چه دختر و چه پ و اعلم کرد خ دان
ستاد جوان و جذاب حلقه زدند . اونقدر ا نید ا ستاد گفتن ها  نیا ستاد خ ا  یا

دانشااگاه گذاشااته  طیپا به مح دیام یکه با کل یهجده ساااله ا یدختر پساار ها
 هی.  نهبودند براش ل*ذ*ت بخش بود که دوست داشت همشون رو ب*غ*ل ک

شون حر ست که کم باها شون جواب داد خ اجازه خوا سوالت تک تک ف زد و به 
 جمع اونا رو ترک کنه !

خ  دایخواساات اگه از دسااتش بر ب یعمران به راه افتاد . م یطرف دانشااکده  به
پوش حدوداا چهط و  کیمرد شاا هیگروه عمران  ریبکنه . مد روزیپ یبرا یکار

 شد . زیخ میهنگامه خسرجاش ن دنیپنج ساله بود که با د
 رو دعودت به نشستن کرد و گفت : انیدکتر زاهد یمودبانه آقا هنگامه

 ؟ رمیوقتتون رو بگ قهیاجازه هست چند دق-
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حال خ  نیاسااتاد جوان و در ع هیکه دورادور هنگامه رو به عنوان  انیزاهدا دکتر
 گفت : یشناخت خ با لبخند یباسواد م

! شااما امر  نیفرمود نیما رو مذ یکنم خانم دکتر ! دانشااکده  یخواهش م-
 ! دییبفرما

خودش خ رو کرد به جناب دکتر و گفت  یذات یو ناز دخترانه  نهیبا طمأن هنگامه
: 

شد دهیشن تشیواقع- ستاد رو به رو  شما با کمبود ا ش نیبودم که  دم . مزاحم 
سقم ا شم زاهد ایرو از خودتون جو دهیشن نیصحت و  صندل انیب  گردون یبه 

 داد و داد و گفت : هیبزرگش تک
 ؟ نیسراغ دار ی! شما مورد نطورهیبله هم-

 که تو دلش واقعاا خوشحال بود خ با ارامش گفت : هنگامه
سر عمه - سال دکترا یبله ! پ شدن و  یبنده خ ام شگاه تهران قبول  عمران اب دان

 شونیا انش هستگرفتند . خواستم بپرسم امک زیفوقشون رو هم از دانشگاه تبر
مشااغول بشاان ؟ البته همونطور که عرض کردم خ مدرک دکترا فعلا ندارن  نجایا

تو  ی. بلخره قبول هستن یبا سواد اریدونم مهندس بس یکه من م ییتا جا یول
 کنه . دییادعا رو تا نیتونه ا یآزمون دکترا اونم دانشگاه تهران م

 گفت : یبا لبخند انیزاهد دکتر
 د؟ید کیمهندس رو از نزد یاقا نیشه ا یم-

 گفت ییبا خوش رو هنگامه
 البته !-

 گفت : انیزاهد
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دفتر  ازدهی یفردا حدود سااااعت ده ال یامروز بنده تا عصاار کلس دارم ول -
 ! میبزن یگپ هیکه با هم  ارنیب فیموقع تشر نیهستم . اگه ممکنه هم

کرد تا قبط از شااروع کلس  یخداحافظ انیخوشااحال خ از دکتر زاهد هنگامه
 خودش برگرده. یبه دانشکده  شیبعد

پدر و مادرش خ حاضر و آماده خ نشستن تو  دیکه خسته برگشت خونه خ د عصر
 . وونیا

 ! نینشست نجایکه چرا ا دیسر پرس یکرد و با اشاره  یتعجب سلم با
 یرو مکه جواب ساالم هنگامه  یو محساان هر دو بلند شاادند و در حال بایفر

 بود رو برداشتند زیم یاومد و رو یم یرو که به نظر خوراک یلیوسا یدادن خ کل
 و رو به هنگامه همزمان گفتن :

 .... میر یم میدار-
 محسن با لبخند گفت : آقا
 خانم ! دییشما بفرما-
 رو مرتب کرد و گفت : شیهم گره روسر بایفر
آماده و چند  یکم غذا هی! زنح زدم خونه ست !  روزیپ یخونه  میر یم میدار-

 میبد بهش میببر میبراش آماده کردم که خواست زهیقلم مرغ پاک شده و خورده ر
! 

 کرد و گفت : یاخم هنگامه
 کنم ؟ تونیهمراه نیاز من که انتظار ندار-

 جلو گذاشت و گفت : یقدم محسن
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 ! کمونیاومد نزد لمونیفام هی یبابا ؟ بعد عمر یایچرا ن-
به  یربط چیموضوع ه نیداشت و ا ازیکه واقعاا به استراحت ن یدر حال هنگامه

شت که خونه ا نیا خ  یا گهیکس د ای روزیشه به پ یکه قرار برن مربوط م یندا
 گفت :

ساااعت  هی نیدارم . از هشاات صاابح خ تا هم اجیمن واقعاا االن به خواب احت-
شون هم بچه ها دهیدهنم همش جنب نیا شیپ شور و  یکیترم  ی! هم بودن که 

شااه منو عفو  یخواد بخوابم ! م یها رو داشااتن . دلم م یرسااتانیشااوق بچه دب
 ؟ دیکن
 رو گرفت دستش و گفت : طیوسا بایفر
 دخترم ! ستین یباشه تو برو استراحت کن ! غذا هم هست ! اصرار-

سوده ا هنگامه ش ینفس آ شه که  دیک ست وارد خونه ب .  افتاد انیزاهد ادیو خوا
 بشه گفت : نیپدر سوار ماش نکهیقبط از ا

گروه عمران صااحبت کردم . اسااتاد حق  ریبا مد نیبگ روزیبابا! به پ یراساات-
تدر هد یم یساایال گاه گفت فردا  ریمد انیخوان ! دکتر زا گروه عمران دانشاا

 ساعت ده دفترش باشه واسه صحبت !
مه هنگا نیشد. ماش نشیتکون داد و سوار ماش دنیبه نشونه فهم یسر محسن

 اطیکم خارج شاادن از ح هی نیهم یپدر قرار داشاات و برا نیپشاات ساار ماشاا
خارج کرد تا  اطیرو از ح نشیبلخره اقا محساان ماشاا یسااخت شااده بود ول

 هنگامه نباشه . نیبه تکون دادن ماش یازین
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ل*و*ت  یخ پا یخونه ! لباس راحت یاهویه یساااکت و ب یخ فضااا مهیق یبو
 مییارامش باشن اگه واقعاا بخوا یتونن منبع نامرئ یبدون کفش و جوراب همه م

 . میکن داشونیکه پ
 یکوتاه ریلباس حر دیکه به خاطر نبود پدر و مادرش خ الق یدر حال هنگامه

 گذاشااته بود و از شیخودش به نما یبود و اندام موزونش رو فقط برا دهیپوشاا
 مهیکرد خ بشقابش رو از ق یم یلباسش احساس خوش و خنک یحرکت هوا تو

غا یول یلیچرب و چ ی ون یتلوز یمادرش پر کرد و جلو یخوشاامزه  تیب
 گنده خ ولو شد ! ازیپ هیدوغ و  وانیل هیهمراه 

با  رشیکه ز یداشااته باشاا یسااقف نکهیبود ؟ ا نیاز ا ریغ یخوشاابخت واقعاا 
 یادانشااجوه یطنتهایو تو ذهنت به شاا یبخور مهیو ق یپاتو دراز کن یآسااودگ

 ؟ یبخند طونتیش
رو که خورد و به قول معروف ته قابلمه رو که در آورد خ پا رو پا انداخت و  غذا

خ از  شااب ازدهی. تا ساااعت  ونیتلوز یکردن کانالها نییشااروع کرد به باال خ پا
شااب بود که  دهازیاسااتفاده کرد و  تیهمه سااکوت و سااکون به حد کفا نیا

ش ونیتلوز شت تو ما و راه اتاقش رو  نیرو خاموش کرد خ ظرف غذاش رو گذا
 خ موهاشو یراحت یزد و برا یبه اون موج مواج مشک یگرفت . شونه ا شیدر پ

باس خواب راحت فت خ ل مارک فوکس   یپتو ریز دیبه تن کرد و خز یبا نرم 
 .شیراپن

**** 
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ساعت بود که از وقت کلس اولش گذشته  میصبح بود و ن میهشت و ن ساعت
 بعد قهیبراش اومد . ده دق یبود که اس ام اساا سیمشااغول تدر تیو اون با جد

 یکیکرد و تو همون تار فشیاز اومدن اس ام اس خ نامحسااوس دسااات تو ک
 خ اونو خوند. فیک
 شماره ناشناس بود که نوشته بود : هی از
 ؟ هیعمران دانشگاه چ گروه ریهستم خ اسم مد روزیسلم خ پ-

 جواب زد : یتگراف
 انیسلمخ دکتر زاهد کیع-

 ینه ول ایاومده  روزیربع به ده تموم شد .کنجکاو بود بدونه پ هیساعت  کلسش
ست که بهش زنح بزنه ! اما بلخره ب یخودش رو ملزم نم جدل با با دو  نیدون

به خاطر باال بودن ُدزش به  یخ حس کنجکاو شیو کنجکاو یتفاوت یحس ب
 عمران . یو رفت سمت دانشکده  دیو غرور خ چرب یتفاوت یب

تازه کرد و بعد از چند ضربه به در و گرفتن  یخ نفس انیدر اتاق دکتر زاهد پشت
 اجازه خ وارد شد .

به  نیموقر و مت روزیپ جا  یکت شاالوار دود هیخ ملبس  رنح و برازنده خ اون
هم  انیاون خ بلند شااد. زاهد یپا یهنگامه خ جلو دنیدحضااور داشاات که با 

 . هنگامه با خجالت هر دو رو دعوت به نشستن کرد . نطوریهم
و  هنیکرد و اونو دعوت کردکه بنشاا یباهاش احوالپرساا ییبا خوش رو انیزاهد

 گفت : روزیبعد رو به پ
 یتادهااساا نیهمونطور که قبلا هم عرض کردم خ خانم دکتر حداد خ از بهتر-
شجو دان نیخ علوه بر زبانزد بودن ب شونیا یدانشگاه هستن . مقاالت علم نیا
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 یخاک و پ شیعمران بخصوص گرا یبچه ها نیخ ب یشناس نیزم دیها و استات
 طرفدار و خواهان داره. یهم خ کل
چشاامش به پساار  هیکه  یخ در حال فیتعر نیگلگون از ا یبا گونه ها هنگامه

 خ گفت: انیچشمش به دکتر زاهدا هیعمه اش بود و 
 ! نیلطف دار یلی! شما به بنده خ ستین امینطوریدکتر ! ا دییاغراق نفرما-

 با لبخند گفت : انیزاهدا
 یعلم اتیجذب ه نجایجناب مهندس خ ما ا لتیتحصاا انیاحتماالا تا پا-

 اتیمدرک دکترا رو گرفتن خ در صااورت جذب ه یوقت یداشاات .ول مینخواه
صورت تما یعلم شونیخ با مدرک دکترا خ در  به موندن در تهران خ حتماا جزء  ل
 به میتون یخ ما م لشونیما خواهند بود . در هر حال خ در صورت تما یتهایاولو

درخشان جناب مهندس  ی. رزومه  میدر خدمتشون باش سیصورت حق التدر
شما خ استاد مطلب هست که ما به مدد  نیا یایخ به وضوح گو سیخ در امر تدر

 . میرو صاحب شد یبا معلومات اریبس
 زد و گفت : یحیلبخند مل هنگامه

 تمومه ؟ یپس همه چ-
 گفت : روزیرو به پ انیزاهد

 مهندس! یاقا طیدر صورت تما-
 گفت : انیگذرا به هنگامه انداخت و رو به زاهد ینگاه روزیپ

 دکتر !!! یالبته ! باعث افتخار بندست آقا-
 و هنگامه هم بلند شدند . روزیبلند شد و همزمان پ زشیاز پشت م انیزاهدا
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شد برنامه  روزیبا پ انیزاهدا ست داد و قرار  قرار داد رو  نطوریکلسها و هم ید
 بده . روزیفردا به پ

خروج از  یکه ظاهراا برا انیاز زاهد یو هنگامه بعد از تشکر و خداحافظ روزیپ
 دکتر رو ترک کردند. دفترش هم عجله داشت خ اتاق

 رو به هنگامه گفت : روزیپ دوریکرو یتو
 یو هم از نظر اعتبار ی! هم از لحاظ مال نیدیکه کش یزحمت نیممنون بابت ا-

 بود برام. یادیکمک ز
ست که از پ یکنم یبا محبت خواهش م هنگامه شه که  روزیگفت و خوا جدا ب

 گفت : روزیپ
 جناب دکتر مجردن ؟ نیا یراست-

 و گفت : روزیبا تعجب برگشت سمت پ هنگامه
 سن مجرد باشن ! چطور ؟ نیبا ا ادی یندارم ! اما به نظر نم یاطلع-
 باال انداخت و گفت : ییابرو روریپ

 چند سالشونه ؟ شونیا دیکن یشما فکر م-
 گفت : دیبا ترد هنگامه

 چهط خ چهط و پنج !-
 گفت : روزیپ

شون  یس شونیا- سن شونه که  شت بودن موها شونه ! به خاطر کم پ سال و نه 
شما چقدر م یشه. وقت یم دهید شتریب  یسنش رو گفت خ منم تعجب کردم . 

 ؟ دشونیشناس
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صلا متوجه نم هنگامه سه و  یداره از اون م روزیسوالها رو پ نیشد چرا ا یا پر
ت عجله داش شیبه کلس بعد دنیرس یکه برا یاون یبحث برا نیدر ضمن خا

 گفت : نیهم ینداشت . برا یتیخ چندان جذاب
شناخت نیدر هم - شما  شون نم نیحد که امروز  کمتر از  ادی ی! به هر حال به

شن . منو م ش یچهط با ساعت ده و ن نیبخ سر موقع تو  می.  کلس دارم و به 
 !!! بندمیپا داا یکلس حضور داشتن هم شد

سم یلیدوباره خ روزیپ شکر کرد و علر یانیپادرم نیه بابت ااز هنگام یر غم ت
 شتریرو ب انیتاهط و تجرد دکتر زاهد نطوریدوست داشت بحث سن و هم نکهیا

 کش بده خ از هنگامه جدا شد.
شاره  هیسوال بود که چطور فقط با  یکم جا هیمهندس جوان خ  یبرا  دختر یا
ام ت اریکط دانشااگاه خ اخت سیکه از طرف رئ انیمثط زاهد یمرد مقتدر شییدا
در  ییخودش به تنها رینبود که مد یازیکم امت نیانتخاب استاد داشت و ا یبرا

صم هیمورد ورود  ستاد ت سلماا مهن رهیبگ میا شرا دسخکه خوب م  طیعمران در 
فکر  یعنیاونو قبول کنه !  یراحت نیبود خ به هم ختهیبراش فت و فراوون ر روزیپ
 مین نکهیحرفها باشاااه . نه ا نیپروساااه زمان بر تر از ا نیکردن ا یکرد ط یم

باشه  یمرد قدرتمند انیحط بشه ! هر چقدر هم زاهد یساعت نشده خ همه چ
هم در امر  روزی! چون پ روزینظر پ بهکم مشااکوک بود  هیموضااوع  نیا یول

 یداشااات که چطور برا ادیتجربه نبود و به  یو ارتباط با دانشااگاه ب سیتدر
 ندهیمان نطوریاشنا و هم یتو دانشگاه آزاد شبستر خ چند نفر از استادها  سیتدر
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سطه قرار داده بود که هفته ا ی ساعت بهش کلس بدن .  یشهر رو وا شت  ه
 شک داشت ! یجا یباهوش کم روزیموضوع به نظر پ نیا

ز شد . خسته بود . ا زشیتر و تم یول کیرو انداخت و وارد آپارتمان کوچ دیکل
ستادا ملقاتهاصبح  شت و ا یبا هر کدوم از ا ساعته دا ساب نیچند   ازش یح

 منزل م*س*تقلش نیرو که در واقع اول کیکوچ یخونه  نیگرفته بود . ا یانرر
ساب م شت و تو هم یلیاومد خ خ یبه ح ست دا ساب هشچند روز ب نیدو  یح

 نهیدر زم یتخصااصاا نیهنگامه رو هم که کوچکتر ی قهیخو گرفته بود . ساال
 یبراش جا ییجوار هیبود و  دهیپساند یلینداشات خ خ ونیو دکوراسا یمعمار

که استفاده شده بود خ انگار که با  ییخونه و رنگها دمانیتعجب هم داشت . چ
ض شن خ کاملا اونو را  شیکه تو طراح یشکرد و حس آرام یم ینظر خودش با

 شد . یمنتقط م نندهیوجود داشت خ تمام و کمال به ب
آشپزخونه گذاشته بود  زیو نون رو تازه رو م ریروزانه خ مثط ش یجزئ یاه دیخر

شد یتونسات به راحت یم نویزنح خورد . مونا بود . ا لشیکه موبا ن از نواخته 
 کرده بود خ متوجه بشه. میکه مخصوص مخاطب خاصش تنظ یتیاهنح ال
 یمبط که با آرامش به صااادا یحالت ولو کرد رو نیتر لکسیرو در ر خودش

 نرم مونا گوش کنه .
شت . مونا با گر یشگیموناش نوازش هم یصدا نباریا اما بهش زنح  هیرو ندا

که پر از ناز بود و کط جساام و روح  یا یدلتنگ ی هیبا گر هیگر نیزده بود و ا
 تفاوت داشت . یکرد کل یم ریرو تسخ روزیپ

 : دیپرس یگرانکم اروم تر شد خ با ن هیعشقش  یوقت
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 نیمن با ا یگ یآخه ! حرف بزن ! نم یکن یم هیدلم چرا گر زیمونا جان ! عز-
 شم ؟ یم گریشنوم خون به ج یتو رو که م ی هیگر یهمه فاصله صدا

 گفت : یبغض دار یکرد و بعد از چند لحظه با صدا یهق یهق مونا
ستگار گردن کلفت- سل یخوا ست . پ ی قهیدارم که کاملا مطابق   ینم روزیبابا

 خوره ! یاز سرم باز کنم . بابا رو سرشون قسم م نویتونم ا
 یچرم قهوه ا یصندل یو سرش رو پشت دینرمش کش یتو موها یدست یعصب

ضا رهیکه تنها مبط ت یسوخته ا سوب م ینقل ییرایپذ یرنح ف  هید تکش یمح
 داد و زمزمه کرد :

 فقط خبر دادن ؟ ایاومدن تو خونتون -
 پر از حسرت گفت: ییبا صدا مونا

 ! ستیپام ن یجلو یراه چیه گهید نباری! ا روزیپ اینه فقط خبر دادن ! ب-
بود که در برابر پدر مقتدر و  یفیضااع یحق داشاات ! دختر هجده ساااله  مونا

حق اظهار نظر هم ازش ساالب شااده بود !  نیکه داشاات خ کوچکتر ییخود را
 بچه رو داشاتن نی! اما هم یگفتن تو بچه ا یصااحبت اظهار نظر بود خ م یوقت

 دادن ! یشوهر م
 صدا کرد : روزیمونا تو گوش پ یدخترانه  فیظر یصدا دوباره

ه کشم . ب یخورم اگه منو به پسر حاج فلح بدن خ خودم رو م یقسم م روزیپ-
 یب ی  لیخورم ! من از اون پسر چرب و چ یقسم م یپرست یکه م ییهمون خدا

 ! ادی یخ بدم م فیثو ک ختیر
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ست . نقش ب روزیلب پ یخ رو شیسال پ هیگشت به  یکه عمقش بر م یلبخند
چشاامش و  یکرد اومد جلو یبا مزه تر م یلیمونا که اونو خ یعصااب یچهره 

 نیعاشق هم روزیآ*غ*و*ش سفت و سخت افتاد و دلش پ هیحسرت  نطوریهم
شونها شده بود . برا یو دخترانه  یتو خال یخط و ن شما یلحظه ا یمونا   یچ

و قشنح مونا رو تجسم کرد و از ته دل آرزو کرد  یو صورت عروسک زیآم رسح
 نیساتبرش خ از ا ی نهیتونسات با فشاردن اون به سا یکه کاش کنارش بود و م

صه ا .  دور بود ازش لومتریافسوس ک ی. ول ارهیب رونشیخوره ب یکه م یهمه غ
 یبود . م رفتهرو گ مشیتصاام روزی! اما پ یو هم نامرئ یمرئ یها  لومتریهم ک

ض شده خانواده اش رو را ست هر طور  بود که به  یکنه ! مونا تنها دختر یخوا
 نشسته بود . ریسخت گ روزیدل پ

پنچر  نشیکه مونا توش محصط بود خ ماش یرستانیدب ریبود . تومس شیسال پ هی
ت که داش یدخترانه ا فیظر غیج غیج یبود که صدا یریشد . مشغول پنچر گ

ه ک ییبایو ز فیخ اونو از کارش غافط کرد . دختر ظر دیکشاا یخط و نشااون م
شاهکارش برا شت با اب و تاب از  ستاش تعر یدا  ییشماکرد . چ یم فیدو

صورت شنح و  صوم که برا یق سته بود نظر پ نیاول یمع  یرور و بمغ روزیباز تون
 جلب کنه ! یچند لحظه به سمت دختر یشده برا یتفاوت رو حت

خونه  برگشت یفارغ شد و ک نشیماش یریاز پنچر گ یک دیاون روز نفهم روزیپ
با هیکه  ادی یم ادشی! فقط  اون  یفردا همون سااااعت اونو جلو یقو یآهنر

 ی نندهیب هیفقط  روزیپ یادیز یکرده بود . فردا و فرداها خکوبیم رسااتانیدب
شت . چند ماه معطط بلخر یخاموش بود ول ه عنان از کف داد و قدم جلو گذا

 به ساامت مرد جوان لشیتما نکهیشااد که با ا یا یرسااتانیدب یدختر بچه  هی
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دخترانه خ عقط از ساار مرد جوان برده بود .  یمشااهود بود اما با نازها یحساااب
ست نیبلخره مونا رو متقاعد کرد که ا شنا یدو صد ازدواج و امر  ییو ا جز به ق

.حاال اون دختر  دیکشاا خودشو دخترک رو به ساامت  رهیگ یصااورت نم ریخ
ود ب ادیزد. البته موانع ز یپاشااون بود حرف م یکه جلو یداشاات از سااد بزرگ

 اومد . یم کتریمانع به نظر بزرگتر و نزد نیا یول
داشت حداکثر آرامش رو داشته باشه خ به مونا قول داد  یکه سع ییبا صدا روزیپ

ت کیظرف  خانواده  ندهیآ یه هف با  ماا  هد گرفت و  یخ حت ماس خوا نا ت مو
 رو آروم کرد . دهیدخترک ترس ینطوریا

که مرد خوش پوش و  روزیبود . از صاامصاام قلب پ روزیپ یهم دلبسااته  مونا
ستاد رو  یجذاب ش یم دکیبود و لقب ا شت و م دیک ست دا ست  یخ دو خوا

سرنوشت چه خواب نیا یعروس خانه  شه . اما معلوم نبود  و د نیا یبرا یمرد ب
 بود ! دهیتا د
ستش رو رو لشیقرمز موبا یدکمه  روزیکه پ نیهم شرد خ دود  صورتش یرو ف

شا شت .  سبک را هیاقا  دیحم دیگذا  نیمادر؟ فاطمه خانم به ا یبود ول یکم 
ت تونساا یم روزیکه پ یا نهیاومد ! تنها گز یوصاالت کنار نم نیها با ا یراحت

ط مادرش رو مث ودب دواریمونا بود و ام ریچشمگ ییبایروش مانور بده خ ز یلیخ
 قرار بده . ریخودش تحت تاث

سراغ لپ تابش رفت تا برا نکهیا با سرعت   طیفردا بل یگرسنه و خسته بود خ به 
 .زیگشت تبر یبر م دیرزرو کنه ! با مایهواپ

***** 
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 دوریرو تو همون کر انیبحث سر سن و سال و تاهط و تجرد دکتر زاهد هنگامه
از ذهنش رو  یبخواد گوشاه ا نکهیعمران به جا گذاشات . بدون ا یدانشاکده 

فط از ا غا نه !  کهیمشااغول اون مرد بک کده  ن به دانشاا عمران و  یورودش 
 و ساااکت یها یخ روزمرگ روزیمثط پ یآدم یخ اونم برا انیدرخواساات از زاهد

 خواهد کرد . ییاهویدغدغه اش رو آبستن حوادث پره یب
ته از آخر کی هد نیهف قات زا مه م انیمل گا تا  یو هن که اون دو  گذشااات 

 ملقات کردند. دیمخصوص اسات نحیرو تو پارک گهیهمد
که  تهفیکرد و خواست راه ب یاحوالپرس نیخ موقر و مت شهیطبق روال هم هنگامه

 گفت : انیزاهد
همراه شما رو داشته باشم  یتونم شماره  یخانم دکتر ! من ... من م دیببخش-
 ؟

 : دیمتعجب پرس هنگامه
 شه بپرسم به چه منظور ؟ یم یکنم ! ول یخواهش م-

ادکلون بلک تام فورتش مشااام  یجلو گذاشاات و باعث شااد بو یقدم انیزاهد
 هنگامه رو نوازش کنه و بعد گفت :

 ! ترشیب ییاشنا یجساراتاا برا-
 در مورد روزیقبط و سااوال پ یخ ذهن هنگامه به هفته  هیدر عرض چند ثان انگار

کم ذهن پردازش گر  یتو همون فاصااله  دیو شااا دیپرکشاا انیتاهط دکتر زاهد
ض زیغرا نطوریاون و هم یقو ه از چه قرار هیزنانه اش بهش کمک کرد تا بفهمه ق

! 
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.  به طرفش جذب شده باشه یمرد نکهیاتفاق براش افتاده بود ! ا نیا یبار چند
به طرف روح بزرگ و لط یهنر یایاون افراد تو دن شااتریب مه خ  گا اون  فیهن

 یآموزشاا طیبودند و فقط دو نفر از خواسااتگارانش خ هنگامه رو تو مح دهیکشاا
که  دهید ند .  بان و د شااونیکیبود به کلس ز  نیبه هم بوطمر یگریمربوط 

شگاه بود که البته هنگامه شأن خودش و در واقع مطابق با  چکدومیه دان رو هم 
 یاانسااانه نکهیکه هنرمند بودند خ با ا ییخودش ندونسااته بود . اونا ی قهیساال

خوردند و ممکن بود  یبه هنگامه نم یلتیبودند خ از لحاظ تحصاا یوارسااته ا
شون از زندگ نیب ندهیدر ا شن . در  بچه تیو ترب یدرک شکط ب شون دچار م ها

 یهوش بیخ کاملا اعتقاد داشت که ضر یاصط روانشناس نیبه ا ضمن هنگامه
متزلزل  یباشااه تو نود درصااد مواقع اون زندگ شااتریخانم اگه از همساارش ب

 یموضوع رو تو برخورد با خواستگاراش در نظر م نیا شهیخواهد بود. پس هم
 طیحصهم فرد ت نکهیکه تو موسسه زبان خواستگارش بود خ با ا یگرفت . استاد

و اعتقادات  یهنگامه باهوش خ از لحاظ فرهنگ ی دهیبود و هم به عق یکرده ا
قف بره س هی ریز یتونست با فرد ینم دیمق یفاز نبود . هنگامه  هیبا هنگامه تو 

 یعام هنگامه  ی دهیبه عق نکهیداشااات . با ا یفیضااع یکه اعتقادات مذهب
و رد ر یآدم نیه همچزد به بختش ک یپشت پا م میتصم نیبا ا شتمعلول خ دا

 رهیکه قراره آرامش رو ازش بگ یا یکرد خ خود خانم دکتر معتقد بود خ زندگ یم
شا طیخ تشک هنگامه  یه تجرب نیبدتر دینشه بهتره! خواستگارش تو دانشگاه خ 

باپانزده سال اختلف سن و  یبود. مرد فتهیخود ش یدر رو به رو شدن با مردها
شتن فوق د یزندگ هی یتجربه  سابدار پلمیناموفق که با دا رمند رده کا هیخ  یح
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موثق متعجب و  دیاز درخواساات مج تینها یدانشااگاه بود. هنگامه ب نییپا
 داده ! یجرأت نیمرد به خودش همچ نیچرا ا دیفهم یاشفته بود . اون نم

شکط ظاهر نیبا ا شیسالها پ اون ضوع کنار اومده بود که به خاطر م  اش یمو
 یغلط سااع ایبرخواهد خورد و درساات  یاالا در امر ازدواج به مشااکلتاحتم

به عق شیبعد زندگ نیبه ا یلیکرده بود خ ه اون خ حاال ک ی دهیخ توجه نکنه . 
مشااکط خ موفق تر از  نیبا وجود ا یها خ حت نهیاز زم یلیتونسااات تو خ یم

توجه کنه و روش بار بذاره  شیاز زندگ یبه بعد دیسااالم باشااه خ چرا با یآدمها
حترام و با ا نکهیا نیدر ع نیکه ممکنه اعتماد به نفسااش رو متزلزل کنه . بنابرا

ساب یمحبت با همه برخورد م س یکرد خ ح سش بود که ک  شمیپا از گل یحوا
موثق . چون تواعماق قلبش  دیمج انیاخصااوص بعد از جر یدارزتر نکنه . عل

خ  ادیازش خوشش ب ینییفرد رده پا نکهیم از او ه دیترس یهم از عاشق شدن م
 واهمه داشت .

 یکنه و اون به راحت یدختر سااالم هم خواسااتگار هیاز  نییفرد رده پا هی ممکنه
وقوع  افته خ اون یفرد مشکط دار م هی یاتفاق برا نیا یوقت یبده ول یجواب منف

دختر  هیاز  شتریب یلیخ دیده و شا یاتفاق رو به همون نقع عضو نسبت م نیا
 بهش برخوره و ناراحت بشه . یعاد
شت که کمتر دختر یانیحاال مقابط هنگامه دکتر زاهد اما س یم یقرار دا ت تون

 اونو رد کنه !
س ی پنجره ستاد . برا رونیرو ب گاریاتاقش رو باز کرد و دود  ش یفر ش ساعت 

صر فردا بل رگرده. با مونا ب رفت که یبه قول خودش م نباریرزو کرده بود . ا طیع
و دوست داشت که زنش ر روزیازدواج بود . پ یبرا نهیگز نیبه نظرش مونا بهتر
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و ر یپساار چیکه ه ییدانشااجو یدخترها تیوضااع دنیکنه . د تیخودش ترب
شدن از قلم نم یبرا ست  سب خ ی نهیشدن گز دایانداختن و بعد از پ یدو  منا

باط نه  یبا جنس مخالف خ ازدواج م یپاک و منزه هر گونه ارت کردند و انگار 
ا وجود ب روزیکرده بود . پ نشیمقدار بدب هیروحاا دختر نبودن خ  گهیانگار که د

سش باز تر خ پ نکهیا سر بود و د شته بود . بنابرا اپ ه خودش خ کاملا ب نیکج نذا
 ه ودانشااگا طی. شاارا نیبه دختر باشااه نه آخر یمرد زندگ نیداد که اول یحق م

س دنید شته  یها یهمکل خوندن خ  یهم که م یمردانه ا یدخترش که بنابه ر
 یرشااته ها بودند خ از جنس دغط کار زن خ تا حد ریتر از سااا طونیکم شاا هی

شده ب ست و بس. ا یرو مادرش م ایو در واقع تنها زن پاک دن ودمنزجر   نیدون
شگاه گ یاول یاز همان روزها روزیپ دگاهید شت خ کم کم تو قلب که پا به دان ذا

ه بود . شد طیقابط نفوذ تبد ریباور محکم و غ هیدوونده بود و به  شهیو مغزش ر
 نیتر شد و ا منعطفکم  هی دشیخ د دیمونا رو د یکودکانه  یکه پاک یتنها زمان

صاحب  هیجرقه تو ذهنش زد که با ازدواج با  سال و در واقع ت سن و  دختر کم 
حفظ  یتونسااات اونو از هر گزند یمردها خ م یایاون دختر قبط از ورود به دن

 کنه . تیترب لهیکنه و در واقع اونو اونطور که خودش ما
صبات و اند یمرد آذر هیکامط  ینمونه  روزیپ صوص  یها شهیبا همون تع مخ

ظاهراا کم و حرف و متعصبو  یول یاحساسمرد قلباا مهربان و  هیاون خطه بود . 
که همسرش خواهد شد متعصبه  ینسبت به زن یلیکه خ یخشن . مرد یتا حد
 شتریمثط ب مئناا مط یول تهیموضوع داره خ حما نیکه خودش به ا یحس نکهیو با ا
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 هیاز  ریدونه که تعصاااب و علقه اش دسااات و پا گ یاون منطقه نم یمردها
 قفس رو تحمط کنه ! نیتونه ا ینم یصرفه و هر زن تیحما

ص روزیپ شکل طیبا تح شت و کاملا معتقد بود که  یزن م ص هیندا  طیمادر تح
 کار زن ؟؟ یهستش ول پلمهیمادر د هیکرده بهتر از 

 رشتیب دیسرد خورده و شا یبه خاطر شاغط بودن مادرش خ غذا نکهیاز ا شهیهم
کرد و دوسااات  یسااااس کمبود ممواقع مجبور بوده کار خونه انجام بده خ اح

تو  چهیبپ شیقرمه ساابز یخونه خ بو ادی یم یداشااته باشااه که وقت یداشاات زن
وش و مانت هسرو کن ینیزم بیبچه هاش س یمقنعه به سر برا نکهیدماغش .نه ا

 دوم برگرده سر کار . فتیش یخواد برا یچون م ارهیرو در ن
س تموم صدا گارشیشدن  شد با  شماره منزل دا یخ همزمان  بود .  ییتلفن . 

شت . حت ییدا ست دا س یم یرو هم. ول ییزن دا یرو دو س ی! م دیتر از  دیتر
 یهنگامه مشااکط جساام نکهیببندن. با ا شااشیبخوان هنگامه رو به ر نکهیا

شت و هم سند  بایز روزیپ یهم برا نیدا سوب م بیع هیپ  یشد ول یبزرگ مح
 یهم هساات و برا یمنطق ریدونساات به ظاهر غ یکه م روزیپ طیدل نیمهمتر

استاد دانشگاه  هیبود که دوست نداشت  نیجرآت ابرازش رو نداشت خ ا نیهم
شجوها رهیبگ سرش رو دان شت هم ست ندا سر احاطه کنن و ازش  ی! اون دو پ

 فیاز همسرش تعر یاستاد دانشگاه چیسوال بپرسن ! اون دوست نداشت ه
از هنگامه چندان خوشااش  انیزاهد فیطرز تعرنشااده خ از  یچی! هنوز ه کنه

 دنیسر یبود که برا یخ هنگامه دختر روزیتو ذهن متعصب پ دیبود . شا ومدهین
زرگ ب یزنانه اش هم کم اسااتفاده نکرده بود . دختر یبه اون باالها خ از ظرافتها

و  رهیدوساتاش باال بگ یبتونه سارش رو جلو نکهیا یتهران که البد برا یشاده 
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دوستش داشته باشه خ به اندازه  یشه که مرد ینم نینقع عضو مانع ا نیابگه 
 سرش دوست پسر عوض کرده ! یموها ی

سته م هی روزیپ شم و گوش ب سال چ ست که برا یدختر کم  سر یخوا  خ یهم
 کنه !!! تشیترب

**** 
 هیزنح خورد .  لشیبود که موبا دیجد یرفرنس زبان اصاال هیخوندن  مشااغول
شناس بود . ب یشماره  شجو  یشماره ها نیا شترینا شناس خ مربوط به دان نا

ا کردن. ام یبه امتحانات دور و برش رو شاالوغ م کینزد شااتریهاش بودن که ب
 ! رهیبگبخواد باهاش تماس  ییبود دانشجو دیکم بع هیاالن خ اول سال خ 

شت و مثط بق یشماره ا چیاز ه هنگامه ستادا خ خودش ر ی هیواهمه ندا و تو ا
به  راحت خ یلیکرد و خ یحبس نم شیگوش یشده  ویس یشماره ها ی نهیقرنط

ساابز رنح رو  ی رهیداد. دا یافتاد جواب م یم شیکه رو گوشاا یهر شااماره ا
 لمس کرد و جواب داد .

 . دیچیتو گوشش پ یبم مردانه ا یصدا
 هستم ! انیسلم عرض شد خانم دکتر ! زاهد-

 نشست و گفت : خیبه خودش داد و نسبتاا س یتکون
 دکتر ! یآقا ریسلم ! عصرتون بخ-

 با همون صلبت گفت : انیزاهد
 مزاحم نشده باشم ! دوارمیام-
 ادامه داد : انیاز طرف هنگامه گفته شد و بعد زاهد یکن ی! خواهش م ریخ
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تون باها رونیصبح صحبت کردم خ ب روزیکه د یهمون موضوع یتونم برا یم-
 قرار بزارم ؟ هی

ازدواج رو داشاات .  یهنگامه برا یارهایمع شااتریبود و ب یمرد معقول انیزاهد
 نیراکنه . بناب غیرو از خودش در تیموقع نینداشت که بخواد ا یلیدل چیپس ه

 در کمال وقار گفت :
 نداره ! یرادیکنم ! ا یخواهش م-

 گفت : انیزاهد
 بنده عرض کنم ؟ ای دیکن یم نییمحط و ساعتش رو شما تع-

 گفت : هنگامه
من فردا تا ساعت چهار بعد از ظهر کلس دارم و بعدش وقتم آزاده تا ساعت -

شما  یکلس دو ساعته دارم . تو اون فاصله برا هیزبان خ  یهفت که تو موسسه 
 مقدوره ؟

 گفت : انیزاهد
 یمحلش رو هم بنده عرض کنم ! جا دیی. اگه اجازه بفرما ستین یبله مشکل-

 !!! هیدنج
 آروم گفت : هنگامه

 نداره ! یرادیا چیه-
 کرد. یخ خداحافظ یصحبت حشو چیمعقوالنه و بدون ه انیزاهد

خ  شیکتاب قطور رو بسااات و رفت تو فکر ! تو مراحط مختلف زندگ هنگامه
هم  کار ینجایانتخابها رو داشااته باشااه و تا ا نیکرده بود بهتر یسااع شااهیهم

ناخت ش هیداشت تا  میفرق داشت . تصم یلیانتخاب خ خ نیا یبود . ول یراض
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به خانواده منت انیکنه خجر یم دایدکتر پ یآقا نیاز ا ینسااب  نوینکنه ! ا قطرو 
الخصوص مادرش خ چقدر دوست  یدونست که پدر و مادرش و عل یخوب م

 هدیاون ترس ییاز تنها شهیدونست که مادرش هم یدارن هنگامه ازدواج کنه . م
رش خوب به نظ ینشه. ول دایهنگامه پ یبرا ینگرانه نکنه مورد مناسب شهیو هم

به بزن یشاااد که که بخواد ب ینم طیدل نیا رو  دیو هر کس از راه رساا هگدار 
 ناموفقه ! یزندگ هیبهتر از داشتن  یلیانتخاب کنه ! تجرد خ

 انیرو که از زاهد یاندک اتیکه هنگامه داشت خصوص یهمون لحظات درست
خ مادرش ساار سااجاده  نییپا یخ تو طبقه  ختیر یم رهیدا یدونساات رو یم

 کرد . یدخترش رو از خدا طلب م ینشسته بود و خوشبخت
طور که چ دیمتوجه بشااه خ وارد اتاق مشااترکشااون و د بایفر نکهیبدون ا محساان

شک خ داره از خدا برا شته با ا سجاده گذا سر به  سرش  سر  هیدخترش  یهم هم
 کنه ! یخوب طلب م

که به  یبود در حال دایتوش هو یکه عجز به خوب ییکنان و با صاادا هیگر بایفر
سرش و هم نییخاطر پا ض نطوریبودن  صداش بدجور گرفته  یبغ شت خ  که دا

 کرد : یبود خ زمزمه م
شتن ا ایخدا- شبخت نیهمه نعمت و ا نی! به خاطر دا خ ازت ممنونم  یهمه خو
سر راهم قرار داد یمرد خوب.  سن رو   نمیبا ازدواج خ د یو اجازه داد یمثط مح

شت یرو کامط کنم . مادرم کرد شته ا یو گذا شتن فر مثط هنگامه  یل*ذ*ت دا
.  سااتمین راحتذره هم نا هیهنگامه نقع عضااو داره  نکهیرو بچشاام ! من از ا

 چیکه با ه یبچه داد نیبه ا یتیپا خ هوش و درا یاون چند سااانت کوتاه یجا



 63 من معلول نیستاحساس 

س ستین اسیقابط ق زیچ صورت و  ه . شکر دار یکه جا یبهش داد بایز رتی. 
بد یخوام مرد یازت م پدرش خ معقول و مهربان ساار راهش قرار  که  یمثط 

نذار  خوشااگلهمن جوونه خ  یو طهارتش هم حفظ بشاااه . هنگامه  یپاک خ 
 نیکنارش بذار که درو  یگرگ صفت از نقع عضوش بهره ببرن . مرد یآدمها

 خوام . یازت نم یچیه گهیدخترم در کنارش کامط بشه . د
ثط  یم هیگر بایفر هاش رو م مدام حرف باره تکرار م هیکرد و  کرد .  ینوار دو

تخت بلند شد و آروم کنار همسرش نشست . آهسته صداش  یمحسن از رو
وشونده اشک پ یو بلند شد . صورتش رو پهنا دیترس یلحظه ا یبرا بایکرد . فر

سن به آرام شده بودند . مح سه خون  شماش دو کا سرش رو به  یبودو چ هم
 گوشش زمزمه کرد : ریو ز دیآ*غ*و*ش کش

 ینبوده ؟ مگه از هر چ ریبوده خ مگه خ یتا حاال برامون بد خواسااته ؟ هر چ-
هنگامه همسر نخواه ! بگو  یازش برا ینطوری؟ ا مینبود یداده خوشحال و راض

 یم یلیدعا ها خ نجوری. من از ا ادیب شیصاالح دخترمونه خ براش پ یهر چ
 دتهایترسم !  یم یلیخرو از خدا خواستن ها  یزی! من از به زور چ بایترسم فر

خ اما خدا  می؟ من و تو شش سال قبط از فاطمه ازدواج کرد میشد یبچه دار نم
بهمون داد . تا قبط از رو به اونا داد خ هنگامه رو  روزیپ نکهیدو ساااال بعد از ا

ه مهرش ب یخ وقت روزیاومدن پ ایبعد از دن ادتهی یخوب بود ول یهمه چ روزیپ
گم از  ی؟ من نم یساجاده و از خدا بچه خواسات نیا هب یدیدلت افتاد خ چساب

زنده بودنمه ! اما  طیاومدن هنگامه ناراحتم . اون نفس منه ! عشااق منه ! دل ایدن
اش کنه .  هیخودش هر وقت صالح دونسات بهمون هد میذاشات یکاش م یا

سالم دن یاگه از نم دیشا ستمخ هنگامه هم   یاومد ! االنم فقط هر چ یم ایخوا
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شروط چیصلح دخترمه رو از خدا طلب کن . ه  شیینذار ! اگه تنها یشرط و 
 صلحه خ بذار همون باشه ! گله نکن !

 که بعد یکرد و نادم از کارتو آ*غ*و*ش همساارش جا  شااتریخودش رو ب بایفر
 سال دوباره به خطا خ تکرار کرده بود گفت : کیو  یاز س

 یخواد . مادرم ! نگرانم ! دلم م یرو نم شیی! اما دلم تنها یگ یتو راسااات م-
 کنم ! منم دل دارم ! یخواد با نوه هام باز ی! دلم م نمیخواد بچه هاشو بب

سن شت و م مح سرش بردا سر هم رو که  بایرنح فر یتونیز یوهاچادر رو از 
 یم بهش بیهاشااو بپوشااونه و عج یدیرنح کرده بود تا سااف شیهفته پ نیهم

 و گفت : دیبرد رو ب*و*س یاز محسن دل م یاومد و حساب
بنداز تو دامن خود خدا ! بذار  یخوام . ول یرو م یکه گفت یینایا یمنم همه -

ست مقدر کنه ! چ صلح دون شدو خودش  رو جلو ننداز  یزیهر وقت خ وقتش 
! 

سته بود .اونقدر فکرش درگ مایهواپ یتو ش  مایهواپ یک دینفهم یبود که حت رین
شد . نگران بود .  نیاز رو زم بچه مثبت بود و برخلف  شهیهم ییجوار هیبلند 

 نینکرده بود و حاال درساات تو حساااس تر یوقت کار چیخانواده اش ه طیم
 هدیمخالف عق عمرش خ داشت کاملا  میتصم نیو تو مهمتر شیمرحله از زندگ

 موضوع مضطربش کرده بود . نیکرد و هم یاونا رفتار م ی
 یکم طوالن هیدوست داشت  روزیپ یراه نبود .ول شتریساعت ب هی زیتا تبر تهران

وسااط دو تا  نیشااد خ حاضاار کرده بود ! ا یکه م ییبود . حرفاشااو تا جا یتر م
 مونا . یخودش و بعد خانواده  یمشکط بود اول خانواده 
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نداشااات جز زاهد زیتبر انیکس از جر چیه . هنوز کار رو  انیاومدنش خبر 
ر نداشت کا نیبه ا یلیتما ادیز نکهیگرفته بود . با ا یشروع نکرده ازش مرخص

شاد یو م ست کار  شت و زاهد یچاره ا یول ستین یا ستهیون هم به  انیندا
و حرف  وداجازه رو بهش داده بود . فرصاات کم ب نیخاطر اول سااال بودن خ ا

و ر انیجر نیزمان کم خ ا نیتو ا دیکرد . با یعجله م دی.پس با ادیواسااه زدن ز
 رسوند . یم ییبه جا
صدا زنح شت آ غیج یدر رو که زد با  شد . فاطمه خانم  فونیمادرش پ مواجه 

حال که  یتو دلش آرزو م روزیزده بود و پ غیخ ج روزیپ دنید یاز خوشاا کرد 
عد از شاان فاش هم هم دنیمادرش ب قدریحر منتظره  ریحضااور غ نیاز ا ن

 خوشحال باشه .
****** 

زد خ  یبا دانشااجو ها گپ م یکه کل شااهیرو که تموم کرد خ برخلف هم کلس
ودن خ ب میبرسه . آن تا انیجمع اونا رو ترک کرد تا به محط قرارش با زاهد عیسر
کرد  یم یتونست سع یکه م ییبود و تا جا یرکن اساس هی شیتو زندگ شهیهم
 شااهیهنگامه هم یدانشااگاه بودند ول یکنه ! لباساااش همون لباسااها تشیرعا

 یبه جا نکهیا از ریرفت سر قرار خ غ یاگه از خونه هم م یخوش پوش بود و حت
س یمقنعه  سرش بود خ  یطو سرش م هیرنگش که االن  انداخت و با  یشال 

 کرد. یهم فرق نم یلیکه االن داشت خ یپیت
ه شد سفره خانه ک یشد . وارد فضا ادهیپارک کرد و پ یمناسب یرو تو جا نیماش
از تخت ها نشسته ! خوب هنگامه از  یکی یکه رو دیرو د انیزود زاهد یلیخ خ
ابتدا شااروع کرده بود به شاامارش نقاط مثبت و در واقع نقاط اشااتراک .  نیهم
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و بود که هنگامه ت یترکمشاا ینقطه  نیبه وقت اول تیبودن و اهم میآن تا نیهم
 کرد . ادداشتیاونو  شیذهن ستیاول ل

اومد و  نییتخت پابلند شااد و از  انیشاادن هنگامه به تخت خ زاهد کینزد با
ش شو پو شا سلم کرد و  هیهمراه با  دنشی. هنگامه با د دیکف لبخند محجوب 

هم با همون نجابت جوابش رو داد و اونو دعوت به نشااسااتن کرد . به  انیزاهد
داد  یجون م وبرخوردار بود  یو دنج بایز یساافره خانه از فضااا انیقول زاهد

 . ارنیشناخت رو در مورد هم به دست ب نیتر ییدونفر ابتدا نیکه ا نیا یبرا
مقدار  هیکرد  یم یزدن اطراف سااع دیخجالت زده بود با د یکه تا حد هنگامه

ضا شه . ف سلط ب سنت مهین یبه خودش م سفره خانه خ همراه با انواع  یتارک و 
ساط یتابلو ها سطش و هم یو حوض آب یریا  یا یقنار یصدا نطوریرنح و

کرده  جادیا یزیاعجاز انگ یوسااط حوض خ هارمون یآروم فواره  یکه با صاادا
حظه ل یکه تونست برا یبود خ کم کم آرامش رو به وجود هنگامه برگردوند جور

نگاه  شده بود خ ریساکت و سر به ز یکه حاال حساب یبلبط زبون انیبه زاهد یا
ش انیخزاهد ینگاه چند لحظه ا نیبندازه که هم یکوتاه  شروع یکرد برا ریرو 
 ت .صحب

 ؟ دیکن یرو م نکاریشما ا ایاول من از خودم بگم -
 گفت : یبه اروم هنگامه

 شم. یممنون م دیرو بکن نکاریاگه شما ا-
هنگامه رو نگاه کرد و بعد با  قیعم یلحظات یسرش رو بلند کرد و برا انیزاهد

 انداخت و گفت : نییسرش رو دوباره پا دیکه کش یقینفس عم
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مده او ایسمنان اصالتاا و به دن یو نه سالمه . بچه  یهستم . س انیزاهد مانینر-
تا برادر و  نیهم ی خارج از کشااور  هیتهران . دو  خواهر دارم. برادرام هر دو 

اون  از میکنه و ند یم یداره و نرور زندگ کیزیف یخ دکترا مایهسااتن . بزرگه ن
 نیمساکنه. خواهرم نر کایآمر یسالگ هداره و از شانزد وتریکوچکتره و فوق کامپ

ش هم با همسر کیشرکت کوچ هیو  کهیکه دو سال از من کوچکتره خ فوق گراف
 دارم . پدر نجایکه ا هیکردن و هر دو اونجا مشغولند و در واقع اون تنها کس ریدا

 یسااانحه  هیتو  شیو هر دو رو چهار سااال پ سااتنین اتیح دیو مادرم در ق
 . دادماز دست  یرانندگ

شون کنه ا ریز هنگامه شکر ازش خ  انیگفت و زاهد یلب خدا رحمت با اظهار ت
 ادامه داد :

 یهم به قول معروف دسااتم به دهنم م یو از نظر مال دیدون یشااغلم رو که م -
شکر بد ن سه و خدا  صد متر هی. ستیر ش هیتو زعفران یآپارتمان   نمیدارم و ما

 دهیاز پدر بزرگمون بهمون رساا هیهم به عنوان ارث یمزروع نیزم هیهم مگانه . 
 بنده ! ییابتدا یاز معرف نی. خوب ا میکیتوش شر ییکه چهار تا

 گفت : یبا همون آرامش ذات هنگامه
س یمنم هنگامه - سته  یحدادم.  ش  شرکت هی یساله! تک فرزندم . پدرم بازن

 ماهم به قول ش مونیمال تیبازنشسته هستن . وضع ریدارو و مادرم هم دب دیتول
رجم کم ولخ هیرسه . البته من به شخصه  یو دستمون به دهنمون م ستیبدک ن

ص یخونه  هیتو نارمکه .  می! منزل پدر ه ک هینیهم هم نمیشدو طبقه ! ما یشخ
 . دینیب یم
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. زبان رو دوست  دمیهم دوره د یدارم و تا سطح حرفه ا یادیعلقه ز ینقاش به
کنم  یم سیزبان هم تدر یموسسه  هیبه روز باشم تو  شهیهم نکهیا یدارم و برا

صه خ پا شخ شکط معلول ی.همونطور که از ظاهرم م داره که با انجام  تیچپم م
 بدون یکنم ول برطرفاونو  یخ تونسااتم تا حد یو نوجوان یدو عمط در کودک

 کنه تا با کفش . یم داینمود پ شتریب عهیکفش مخصوص خ ضا
ش هیبود با  دهیپوشا یران که لباس سانتموقع گارساون رساتو همون کط منو به 

هم متواضااعانه  مانیداد . نر مانیطومار اومد کنار تخت و منو رو به دساات نر
ست شام بود  یاونو دو د ست که انتخاب کنه ! نه وقت  به هنگامه داد و ازش خوا
 خوردند. یم یزیچ هی دینبود با یچاره ا یو نه ناهار ول

! بعد از رفتن گارسااون خ یاریهم بخت مانیقزل آال ساافارش داد . نر هنگامه
 گفت : مانینر
 نه ؟ هیدنج یجا-

 چرخوند و گفت : یدوباره سر یاجمال هنگامه
! چون اصااالتاا هم  ادی یخوشاام م یلیخ یساانت ی! من کلا از فضاااها یلیخ-

ستم خ برا یآذر ست لباس آذر هیخودم  یه  ییجا سفارش دادم . هر چند ید
ش ینم شتم که  یول دیشه پو ست دا ست یکیدو شم . را شته با  خواهر و یدا

 برادراتون بچه هم دارن؟
 رهینگاه ازش بگ نکهیبدون ا نباریبه هنگامه انداخت و ا یدوباره نگاه مانینر-

 گفت :
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داره و برادرام  نایدختر به اسم د هی! خواهرم  ییبله بنده هم عمو هستم و هم دا-
 .دیویو د حیپسر دارن . مس هیهم هر کدوم 

 زد و گفت : یلبخند هنگامه
و جنب و  یپر از شااااد یدوران کودک هیکردن  یداشااتن برادر و خواهر و ط-

 یبچه ها تیترس پدر و مادرم از احتمال معلول طیکه من به دل هیجوش نعمت
حالتون  گهید به  ماالا کودکشااون خ ازش محروم بودم . خوش   یلیخ ی! احت

 ! نیداشت یشاد
شااد و به فکر فرو رفت .  رهیحوض آب وسااط ساافره خانه خ یبه فواره  مانینر

شاد شت دنبال همون  شت که هنگامه گفته بود .ول یم یا یانگار دا س یگ بتاا ن
 نگاه از فواره گرفت و گفت : نیغمگ

 نه چندان !-
 حیموضااوع رو کات کرد و ترج نیخ بحث ساار ا مانیبا جواب کوتاه نر هنگامه

 ه !حرف نزن زیغم انگ یکودک نینخواسته خ راجع به ا مانیخود نر یداد تا وقت
شبخاته س خو سون هم از راه ر شد اون بحثخ ناتموم رها  نیو هم دیگار باعث 

 بشه !
گفت  مانیمشغول شدن . وسط غذا نر یرو که آوردن خ هر دو به آروم غذاشون

: 
 هفته نه ؟ کلستون ساعت-

 تکون داد . چون دهنش پر بود . یبه آهستگ یسر هنگامه
 با لبخند گفت : مانینر
 ملقات ادامه دار خواهد بود ؟ نیباشم ا دواریتونم ام یم-
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 با دستمال دهنش رو پاک کرد و گفت : هنگامه
و ر بار بود خ خانواده ام نیدکتر ! فقط چون امروز اول یاقا نمیب ینم یرادیمن ا-

ستمرار ا انیدر جر شما ا شتم . اگر  ش نینذا ستار با خ من  نیشناخت رو خوا
 کنم ! یرو به اونا منتقط م انیجر

 کرد خ گفت : یپرواتر به هنگامه نگاه م یمقدار ب هیکه  یدر حال مانینر
 یت! ح رهیبه خودش بگ یارتباط خ رنح رساام نیا لمیما یلی! منم خ هیعال نیا-

 هم آشنا بشم ! شونیاگه پدر موافق باشن خ دوست دارم با ا
 داد انداخت و گفت : یرو نشون م میبه ساعتش که شش و ن ینگاه هنگامه

 م .رس یبه کلس م ریاالن حرکت نکنم خ د نیمن فرصتم تموم شده و اگه هم-
سرش و از تخت  مانیصحبت اون خ نر متعاقب شت  شد و هنگامه هم پ بلند 

 اومدن . نییپا
و حساب کرد و بعد هر  ستادیرستوران ا ریمد زیم یجلو یچند لحظه ا مانینر

مختصاار خ هرکدوم سااوار  یخداحافظ هیدو با هم از اونجا خارج شاادن و بعد 
 خودشون شدن . نیماش

مرد مودب خوشش اومده بود و واقعاا  نیداشت ! از ا یخوب یلیحس خ هنگامه
شت ب ست دا سه ! برا شتریدو شد یحس خوب نیهم یاونو بشنا ه که بهش القا 

 بهتر خ وارد موسسه شد . یلیخ ی هیروح هیبود با 
ستش که مد نغمه سال ریدو سه بود و حدود ده  شد که با هم دوست  یم یموس

ند خ وقت با خوشاا دیبشااااش اونو د یچهره  یبود کاو یخ  گاه کنج بهش  ین
 انداخت و گفت :
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 ! یخوشحال یادی؟ انگار ز هیخندون ! خبربه به ! خانم دکتر -
به شروع کلسش مونده بود خ خودش رو انداخت رو  قهیکه هنوز ده دق هنگامه

 مبط و گفت :
 شله ! شمین شهیاخمو بودم ؟ من که هم ینغمه ! من ک یبد یلیخ-

 کرد و گفت : زیچشماشو ر نغمه
هر  یخسته  ی افهیق نیخوبم ! ا واریمن اگه قراره تو رو نشناسم خ واسه جرز د-

 خ یخ مسااابقه ا یشااگاهیتو نما ای! برو خودت رو رنح کن !  سااتیتو ن یروزه 
 کیبه احتمال  ایخ  یرو برد یزیخ چ یا هیبورساا نکهیا ایخ  یاول شااد ییجا

 تونسته دلت رو بلرزونه ! یدرصد مرد
که نغمه به  یینادر بود ! از اونا یلیکه خ یی! از همون هادیبلند خند هنگامه
 بود ! دهیندرت د

 هنگامه و گفت : یاومد و نشست درست رو به رو رونیب زشیاز پشت م نغمه
 مشکوک بود ! یادیز گهیخنده ات د نیشده ! ا یالله بگو چ ای-

اتاق  یواریبه سااااعت د یکه هنوز اثار خنده داشااات خ نگاه یبا لب هنگامه
 انداخت و گفت :

 شه ! بذار واسه بعد ! یکلسم االن شروع م-
 با لب و نیارزش داشااات . بنابرا یلیبود و وقت براش خ یمقتدر ریمد نغمه

 گفت : زونیآو یلوچه 
هسااتم تا خودت  نجایرم خونه ! ا یامروز قبط از تموم شاادن کلساات خ نم-

 ! یاعتراف کن
 رو رو دوشش انداخت و گفت : فشیک هنگامه
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شن یاگه م یوا- ستم  ضر نقدریخبر ا هی دنیدون ا رض یعل یبرات مهمه که حا
 آوردم ! یخبر م هیخ هر روز واست  ینیتر بب ریساعت د هیجونت رو 

 ر کرد .از دفتر فرا دنشیدستش رو به نشونه کتک باال برد که هنگامه با د نغمه
هم از  نوشییهم بودند . آشنا یبه ده سال بود که تنها دوستا بیدو نفر خ قر نیا

شجو سال از هنگامه بزرگتر بود و دان سه  شده بود . نغمه  شروع   یکلس زبان 
هم به کمک نامزدش که پساار  شیزبان بود . بعد از فارغ التحصاال یمترجم

سه رو دا نیشد خ ا یعموش هم م س از همون موقع  مهکرده بودن که هنگا ریمو
ثابت ا ده بود و از پونزده بود. نغمه پدر و مادرش رو از دسااات دا جایمدرس 

کرد و بعد هم که با پساار عموش ازدواج  یم یعموش زندگ یخونه  یسااالگ
المپ کم  دیتول کیکارگاه کوچ هیرضاااا مهندس برق بود و  یکرده بود . عل

شت . زندگ صرف دا شقانه  یم ضا و نغمه خ  یعل یعا شق هم دنید ور  شهیع
 شاهیآورد . نغمه هم یم جانیهنگامه رو به ه شاهیبود خ هم نشاونیکه ب یتازه ا

سپرد دست مش  یاومد دنبالش خ موسسه رو م یرضا م یساعت هشت که عل
کلسااها هم مال هنگامه و  نیرفت خونه . معموالا آخر یو م یرجب خآبدارچ

 نیکردن خآخر یگه هم کار مید یبودن که چون جاها نیاز مدرساا گهیدو نفر د
 یخبر خوشحال کننده  دنیشن جانیداشتن . اما ه یموسسه رو بر م یکلسها

هنگامه خ نغمه رو مجبور کرده بود که تا سااعت نه تو موساساه بمونه ! غافط از 
 یزندگ ریموندنش تو موسسه خ تو عوض شدن مس شتریساعت ب کی نیا نکهیا

 خواهد داشت ! ییبسزا ریهنگامه تاث
***** 
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 خانواده بده ! به طیبار که به خودش جرأت داده بود که بخواد تشااک نیاول نیا
شکل سالها بود رنجش م یخاطر م شتن زن یداد خ نم یکه  ست به دا  یراب یتون

با وجود چهره  معقول و به  یخودش فکر کنه ! مرد بود خ اونم پر احسااااس و 
 یکم فرق م هیهاش  طنتینوع شاا ینکرده بود ول طنتیظاهر آرومش خ کم شاا

سال  یخط یو روان درمان زمیت پنویکرد . ه شته فقط ده  شکلش هیگذ  مقدار از م
صور م یلیخ ی نهیگز هیهنگامه رو  نکهیرو حط کرده بود . علت ا سب ت  یمنا

سم نیکرد خ ا ال تا به ح ادیمعلول بود و به احتمال ز هیخ  یبود که اون از نظر ج
سر هیکرد که بتونه به عنوان  یحس م مانیشده بود و نر ریتحق یلیخ که  یهم

ساب کنه ! اما با وجود ا رهیاونو بپذ طیشرا  دیستر ی. م دیترس یم نیخروش ح
شگاه بره ! اون هم نکهیا ایهنگامه نخوادش   شهینتونه تحمط کنه و آبروش تو دان
عاد د ریمشااکلش غ نیتلش کرده بود ا به اب  یزندگ ی گهیاز تخت خواب خ 

ش شه و وج دهیک شکل شیاجتماع ی ههن شه دار نکنه . م تو  شهیکه ر یرو خد
ا که چر دهیو نه ساااله شااده بود و تازه فهم سااتیب یداشاات و از وقت شیدککو

درمان اقدام کرده بود  یبرا یکنه خ ده سال بود که به طور جد یفرق م قشیعل
 خواست رو نگرفته بود . یکه م یجهایو نت

نادر دچار بود . مشااکل هیبه  یاز لحاظ روح مانینر که حلش خ  یمشااکط 
که  یسکیر نیاز ا مانیمقدار خاص باشه . نر هیکرد که  یرو طلب م یهمسر

شت .ول شحال بود و هم دلهره دا شته  گهید یکرده بود خ هم خو کار از کار گذ
ش تل خآروم کردن خودش  یتونساات برگرده به عقب . فقط برا یبود و اون نم

 ! رهیاونو بپذ یماریفکر کنه که هنگامه بتونه ب نیکرد که به ا یم
 بشن خ رو به پبروز گفت : ادهیپ نکهیانم قبط از اخ فاطمه
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از هر  امی ی! اما فکر نکن واسااه عروس برون. من دارم م امی یدارم باهات م-
ض رمیبگ رادیا یچ ست به بچه رو بگ ستمین ی. من را زن  یکنو ب یاریب یرید

 باشه ! ادتی نیا یبر یمنو به زور م ی. از االن گفته باشم .دار تیزندگ
 برگشت سمت مادرش و با لبخند گفت : روزیپ

 قبوله ! یبگ یخ هر چ فتادیخ اگه مهرش به دلت ن نشیبب ایشما ب-
 یاقا هم ب دیشااد. دنبال اون حم ادهینازک کرد و پ یخانم پشاات چشاام فاطمه

اد . اجازه ند روزیپ یول ادیاصرار داشت که اونم ب یلیشد . پدرام خ ادهیحرف پ
 د کنه !تر برخور یداد رسم یم حیترج روزیبود و پ ییآشنا یرفتن برا نیفعلا ا
پذ دورتا ها یب ییرایدور  پدر تین لط منزل  ها خ دخترها و  یمج ماد مونا خ دا

ساب یپدر مقتدر و کم نطوریهم سته بودکه ح ش شن مونا ن س نف یهوا برا یخ
 کم بود . روزیپ دنیکش
 آقا رو به پدر مونا گفت : دیمعمول خ حم یاز صحبتها بعد

 سر اصط مطلب . میبر نییخ اگه اجازه بفرما این ریام یآقا-
کرد  صاف ییخ گلو زیتاجر سرشناس فرش دست باف تبر این ریجواد ام محمد

 و گفت :
 ! بنده درخدمتم . دییپور ! بفرما یکنم جناب مهد یخواهش م-

 د :و محکم ادامه دا رایگ یاقا با همون صدا دیحم
ست انیهمونطور که در جر- شد نیه شب به همراه بنده زاده خ مزاحم   میخ ما ام

 انرستیشما مونا خانم رو در راه دب کیما خ دختر کوچ روزیپ نی! ا ریجهت امر خ
 تیترب هی یکه نشااونه  شااونیکماالت و نجابت و متانت ا ی فتهیو شاا دنید
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سر بنده در م یغن یخانوادگ ضوع رو با هم شدن . مو ستش خ  شتن و  ونیه گذا
 . میشد فیشد که ما مزاحم وقت شر نیا
شد با جناب امبر  یخجالت زده لحظه ا روزیپ شم  شم تو چ سر بلند کرد و چ
صاب خرد کن این سرش رو  یو نگاهش مات  پوزخند اع شد که رو لبش بود و 

 انداخت . نییپا
 گفت : روزیجواد رو به پ محمد

 خوب جوون از خودت بگو !-
ونست ت یم یقصر خ به راحت نیا یوارهایاز د رونیافتاد . ب یداشت پس م روزیپ

سخنران یبرا سد ها بگه . م یصد نفر  ست در عرض چند  یکنه و از انواع  تون
متره  یا قهیساااختمون رو پنج دق هی ی  کنه و پ ادهیجاده رو پ چیلحظه خ فرمول پ

پشااتش روون بود و قدرت  ی رهیخ عرق بود که مثط ناودون از ت نجایا یکنه ول
 کم سرش رو باالتر آورد و گفت : هیو  دیکش یتکلم رو ازش گرفته بود . نفس

 یو سه سالمه و دانشجو یپورم خ س یمهد روزیمعروف حضور که هستم . پ-
ستم . ا یدکترا شگاه تهران ه ستان  نجایعمران اب دان کت شر هیکه بودم با دو

شگاه هم تدر میراه انداخته بود یمانکاریپ ضمن تو چند دان ردم ک یم سیو در 
دارم .از لحاظ  کلس. اما حاال که تهران قبول شاادم خ تو دانشااگاه آزاد دماوند 

 هم تو نارمک . یشصت متر یخونه  هیدارم و  ایپرش هیخ  یمال
 به پوزخند شباهت داشت خ گفت : شتریلبخند که ب هیبا  ریام
 شصت متر ؟-
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 نیکه دختر من تو ا ینیب یم یبه ساان و سااال تو خوبه ول یجوون یبرا هرچند
اش روتو  هیزیسااخت باشااه من جه یکم یکن یکرده و فکر نم یقصاار زندگ

 شصت متر جا بدم ؟
 کلفه اش کرده بود گفت : یعرق حساب روزکهیپ

 یبزرگتر یخونه رو گرفتم . اگه متاهط باشاام خ حتماا جا نیمن چون مجردم ا-
 . رمیگ یرو در نظر م

 گفت : این ریام
 یدخترا یحضااور دارن ختونسااتن زندگ نجایا یبزرگ من که همگ یدامادها-

سطح شما هم م ینگه دارن که تو خونه  یمنو در همون  شتن .   یتون یمن دا
 ؟ یبکن نکارویمن ا یته تغار یبرا
 رو گرفت و گفت : شیشونیعرق پ یبا دستمال کاغذ روزیپ-
نتونم از لحاظ ثروت  دیطرز فکر من متفاوته باشااه . من شااا دیمقدار شااا هی-
تا ا شااونیا گه دارم ول ازیکه ن یزیاز هر چ یحد غن نیرو  در مورد  یدارن ن

ه ک ییتونم تا جا یو حضورشون در جامعه خ در صورت علقه شون م طیتحص
مقطع  در میکنم . من صااد درصااد بعد از اتمام تحصاال تشااونیحماتوان دارم 

 یخسطح باالتر یمال طیو هم از لحاظ شرا یشغل تیدکترا خ هم از لحاظ موقع
 خواهم داشت .

 گفت : این ریام
سرشون رو انتخاب کردن . من ا- شون هم سه دخترم خ خود اجازه رو به  نیهر 

دخترام از  ی هیدر سااطح بق یا هیو مهر یمن عروساا یمونا هم خواهم داد ول
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ستگارش م شروع کردم و تا حاال  نیخوام .ا یخوا روش رو من از دختر بزرگم 
. در  باشااهخواد  یکه م یکردن . حاال تو هر سااطح مال تیهر سااه دامادم رعا

 . نمیب ینم یخ من مانع یایراه ب هیبق یپا به پا یبتون کهیصورت
رو درک نکرده بود داشاات با دمش  صااحبت نیکه تو اون لحظه عمق ا روزیپ

جناب  نیخ از همون موقع دلشااون از ا دیشااکساات . اما فاطمه و حم یگردو م
شت ا یبودن و م دهید ایشد . اونا دن نیبدجور چرک این ریام ستن پ چند  نیدون

 خواهد شد . طیتحم روزیبه پ یساده خ چه جبر یجمله 
 گفت : این ریلبخند رو به ام هیبا  روزیپ

 باشه ! شونیدر شأن ا یکنم خ همه چ یم یمن حتماا سع-
 یکدوم از اون مردا چیه دید یاونقدر کله اش داغ شاااده بود که که نم روزیپ

 روزی. پ اساااتین ریجمع ام یکنن و متکلم وحده  یگنده خ لب از لب باز نم
هنت پدر زنت د شیپ گهید دینبا نکهیا یعنیبودن خ  این ریکه داماد ام دید ینم

باز کن با یرو  هار فضاااط کن دیخ ن ماد ا یاز خودت اظ  یعنیبودن  این ریم. دا
 دید یرو نم نایا روزی! پیستین یچیه گهیتو د یعنی!  یوجود ندار گهیخودت د

نشااده اش رو بدجور لرزان کرد .  طیتشااک یزندگ یها هیها خ پا دنیند نیو هم
شد که ام یاون حت شا یسن یصله فا نیا این ریمتوجه ن ساله رو که   دیچهارده 

 یهمم یازدواج باشااه خ نکته  یمانع بزرگ برا هیاز پدرها و دخترا خ  یلیخ یبرا
 هم نکرد . یصحبت چیدر موردش ه ینکرد و حت یتلق

داده بودن خ  روزیکه به پ یاقا و فاطمه خانم ساااکت و صااامت طبق قول دیحم
به پا بود . اونو خوب  ییدونساات تو دلشااون چه بلوا ینشااسااته بودن و خدا م

صلت رو م نیعاقبت ا ستن پ یو  یز هر چدو رو نیتو ا یبکنن ول ینیب شیتون
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 روزیپ یواسته خ میبلخره تسل نکهیکرد . تا ا یم یپافشار شتریب روزیگفتن خ پ
 کردند . شیشدند و همراه

شد که ام روزیقاطع پ جواب ساکت  این ریباعث  صامت و  سرش که  رو به هم
 نشسته بود خ گفت :

 ! ادیمونا ب نیخانم ! بگ-
صورت مهتاب فاطمه شمش به  ست  یخانم تا چ ش شنح مونا افتاد خلبخند ن و ق

قط تو ا به پ هی نیرو لبش و الا بدون ا روزیمورد حق رو  کهیداد . مونا   ییچا ن
ست کنار مادرش . هم ش شه خ موقر اومد ن م باعث تعجب خانواده ه نیآورده با

 پور شد . یمهد ی
 و گفت : روزیرو کرد به پ این ریام
چهارده خ پانزده سال از  یعنیو سه سال .  یدختر من هجده سالشه و شما س-

 پور ! یخ جناب مهد گهیتفاوت بزرگ د هیهم  نی! ا یمن بزرگتر یمونا
 دم . اونم به صورتکر نییرو براساس دالر تع هیبزرگم هم مهر یدخترا یبرا من

مونا هم  یشااد.برا یم زیبه حسااابشااون وار دیعند المطالبه که ساار عقد با
 کنم ! یرو م نکاریهم

قد ا یتون یهزار دالره . م 500من خ  یمونا ی هیمهر به  نیساار ع قدار رو  م
 ؟ یدخترم بپرداز

ساب کردن م یباز و ذهن یبا دهن روزیپ شغول ح شوش خ م  لایبه ر هیمهر زانیم
 و گفت : یکیپاشو انداخت رو اون  هی این ریبود که ام

 ! یو خرده ا اردیلیم هیشه  ینکن ! م ریذهنت رو درگ ادیز-
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 اقا گفت : دیاب دهنش رو قورت داد و همون موقع حم روزیپ
حرفاساات .  نیاز ا شااتریمثط مونا خانم ب یمساالماا ارزش جواهر این ریام یآقا
باطط  ی! حت ادهیز یلیمبلغ خ نیا یول چون خارج از عرفه خ ممکنه عقد رو 

 ؟ دیکن یم نییرو به عنوان مهر دخترتون تع یمبلغ نیهمچ هیکنه ! شما چرا 
 صورتش کرد و گفت : یرو چاشن یاخم این ریام
شون هم ا یاعتقادات هیخودم  یپور ! من برا یجناب مهد نیببن-  انمیدارم و به

ساااکت و  نطوریمنو ا ینکردم . مونا دیسااف ابیموها رو تو آساا نیدارم چون ا
نم ک ی! مثاالا عرض م هینطوریا استیبراش مه ی! چون االن همه چ نینیاروم نب

 شیخ من سه ماه پ یا خونهتو  ییکه پاش کرده به عنوان دمپا ییصندلها نی! هم
 نیکردم . ا نهیو پنجاه تومن ناقابط براشااون هز صاادیبراش آوردم و ساا یاز دب

با  ینطوریبد ا ایدختر خ خوب  کفو و هم تراز خودش  یکیبزرگ شاااده ! اگه 
ه پول باشه ک یتا وقت یول هیقشنگ زی! عشق چ ارهیتونه دووم ب یوصلت نکنه خ نم

کنم باا  یچرتکه دسااتمه و هر لحظه با دالر معامله م . دائماا  مییبازار هی. من 
شم و تا حد یم جابیشغلم ا نکهیا شن با  نیپدرم . ا هیرحم خ اما  یب یکنه خ

 جا !من مطمئنم ! اگه نیمن ازدواج نکنه خ دو روزه برگشته هم نیع یکیدختر با 
ختر د یاه نهیتوان براومدن از پس هز یعنینتونه بپردازه خ  یرو کساا هیمهر نیا

 من رو نداره !
شه جه من ستم تهان ف با هیزیاگه قرار با ست دخترم و مثلض بفر  هی دیبدم د

 فاصله آقا! یعنی نایکنم ! ا هیرو کمپلت کرا یقطار بار
 ریز سر به روز  یقرمز شده گرفت و رو کرد به پ یآقا دینگاهش رو از حم این ریام

 و گفت :
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! اما دختر  یشاا یدکتر م ی! به قول خودت دار یپیجوون خوش ت هیتو االن -
و پنج  سااتیدختر ب نیا یوقت یکن یاز توه ! فکر نم کتریمن پانزده سااال کوچ

شه و تازه به قول معروف اول چلچل شه ختو برا شیسالش ب رد م هیخودت  یبا
سالیم ص یشد ان .  یکن یکه بهش افتخار م یرو دار لتتی؟ االن تو فط تح

ه به ک یدار یچ گهیتو خ د نیع یکیروز که دختر من درس بخونه و بشه  یفردا
 نداشته ؟ من یکه تو خونه  یعنوان شوهر به دخترم بد

خط روزنامه بخونم . اما  هیدارم و نه وقتش رو که  یدانشگاه لتینه تحص من
ه خواسااتگار کله گنده داره ک هیدونم کبوتر با کبوتر خ باز با باز! االن مونا  یم

راکت ش نکهینداره ! من با ا افهیپسرش خ ق یره ول یپولش از پارو باال م یحساب
 هی نیسااود داشاات خهم یوصاالت خ برام کل نیا یپسااره خ به واسااطه  یبا بابا

ستش و جواب نه دادم ! اونم فقط برا ختمیرو ر یخ آب پاک شیساعت پ  یرو د
 یببره خونه  رهیدختر رو بگ نیخواد دسااات ا یکه م یخوام خ هر ک یم نکهیا

با حاظ بهش ب دیخودش خ  مال ادیاز هر ل خانوادگ ی! هم  و هم از نظر  یهم 
 ظاهر!

 نتشیبود که حاج خانم هم بب نیا یخ برا نهیجمع بشاا نیتو ا ادیونا بگفتم م اگه
دختر زن  نیو نه ا یشاا یمونا م یبرا یآل دهیوگرنه من مطمئنم نه تو شااوهر ا

سب شگاه یتو م یبرا یمنا شتن  یول یشه ! تو اهط درس و دان دختر من اهط گ
 مارکداره ! طیوسا دنیپاسارها و خر نیتو گرون تر

خترم د ی هیمهر یدم پسر جان اگه بتون یوصف خ من بازم بهت فرصت م نیا با
 ندارم . یوصلت مشکل نیخ من با ا یرو سر عقد بپرداز
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ند سرش رو از کتاب بل یکه عمر یعمران یرشته  ینابغه  روزیپ یبود ! برا بس
به ر ساااانسیکه تو آزمون ل یروزیپ یبس بود .برا ریهمه تحق نیکرده بود خ ا ت

 نهمهیبود ا یبود خ کاف یکشااور 4 یو تو دکترا رتبه  21خ تو ارشااد رتبه  120ی
به راه بودن بچه  سااردرس خون و  شااهیکه هم یدیفاطمه و حم یحقارت ! برا

 همه خوار نیخ ا شونیحساب بانک یهاشون باعث افتخارشون بود نه صفر ها
رو به زبان آورد و تا  قیخوب حقا یلیخ این ریشااادن بس بود . هر چند که ام

بازم لحن و نگاهش از باال به  ینکرد ول نیتوه میکه تونسااات م*س*تق ییجا
 کننده . ریدلگ یبود و حساب نییپا
و نگاه معصوم و جذاب مونا شده بود خ انگار  رایگ یچشما ی فتهیکه ش یروزیپ

 نیکرد ا یتا باور م دیشاان یشاااد خ حرف کلفت م یم ریاومد خ تحق یم دیبا
و از ر نهایا دیشااه . انگار با یپر نم یعشااق چیکه با ه قهیعم یفاصااله به قدر

اون  که یزیبفهمه چ ات دیشن یرنگارنگش م یدامادها یاونم جلو این ریزبان ام
 سرابه ! هیدنبالشه 

سر پا ینگاه روزیپ صم هیمونا انداخت و تو  یافتاده  نییبه  شد و ب یآن میت لند 
بلند شد و متعاقب اون خ همه  شیهم از رو صندل این ری. ام این ریرفت سمت ام

 و خفه کننده ! نیبود . سنگ یکار رو کردن . جو بد نیا
مد با ا مح کهیجواد  پدر پ ن ندام یبزرگتر بود ول روزیاز  و  و موقر دهیورز یبا ا

 یلوکه ج روزی. پ دیرس یخ جوانتر به نظر م طیرنح شک یاون کت شلوار طوس
ستش رو دراز ک روزیبلند تر بود . پ ایرنیسر و گردن از ام هیخ  ستادیاون ا رد . د

 ! نطوریهم هم این ریام
 گفت : روزیپ
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 ستین یا ستهیقدم بشه کار شا شیدست دادن پ یکوچکتر برا نکهیدونم ا یم-
به هر حال از ا  یخوام و برا یعذر م میشاااد فیمصااادع اوقات شاار نکهی. 

 . کنم یم یخوشبخت یدخترتون هم ارزو
 برخورد رو نداشاات خ هنوز نیانتظار ا زیتند و ت یکه بعد از اون خطابه  این ریام

 شیبه همراه پدر و مادرش راه خروج رو در پ روزیبود که پ روزیتو شااوک ادب پ
 گرفتن .

سه  یلحظه ا یبرا سو صورت مونا خ اول یو ست یدختر نینگاه آخر به  ه که تون
خ  یحس آن نیبه ا یمکث کنه ول یبود دلش رو بلرزونه خ باعث شاااد لحظه ا

 این ریام یاز خانواده  یپشااات ساار مادر و پدرش که حت عیغلبه کرد و ساار
 هم نکردن خ راه افتاد . یخداحافظ

آروم فاطمه خ روح و غرور  نیف نیو ف دیاه مانند حم ی. نفسااها نیماشاا یتو
 . دیخراش یدجور مرو ب روزیمجروح پ

کار کم گذاشااته !.  یکه کجا دییکاو یتو ذهنش داشاات گذشااته رو م دیحم
رو  یکه شااور و شاار جوان روزشیپ دیگشاات که چرا با یداشاات دنبال علت م

رو به  تشیثیدختر بچه بشه و کط ح هی ی فتهیش نطوریپشت سر گذاشته بود خ ا
 روزیپ یاکردنه یتو جوان شیو اونم کوتاه دیرسیجواب م هیفقط به  یباد بده ول

 دیبا یکرد . تو جوان ینوجوان دیبا یداره . تو نوجوان یوقت یزیبود . هر چ
 . یجوان

 نیسن به ا نیتو ا نطوریکرد ا یشدنها رو به وقتش تجربه م فتهیش نیاگه ا روزیپ
 ستین یخوب یهم سر تو کتاب بودن خ نشونه  شهیشد . هم ینم ریشکط تحق
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س سبت به اون مقطع اتفاق  یدر هر مقطع دیبا دنی. اوج گرفتن و به کمال ر خ ن
ست که  فتهیب سر هی. اگر بنا سالگ ستیتو ب یپ سه  شه و دنبال دخت یدو  ر با

ساس رو تجربه کنه خ با شق و اح فاق ات نیبکنه و اگه ا نکارویهمون موقع ا دیع
 داره خ حواسشون بهش یماریکه علئم ب یمثط بچه ا دیخ پدر و مادرش با فتهین

حس رو خارج از زمان معمولش تجربه کنه  نیا ادیباشاااه که بعد از ساااالها ن
راش ب دیبا عیره ساار یراه م رید ایکنه خ  یم ززبان با رید یبچه ا ی!چطور وقت

بچه هاش باشااه  یهم حواس ادم به حس ها یتو ساان جوان دیاقدام کرد خ با
صد تو ذهنش به ا دی.حم کرد که از بس که غرق  یموضوع اذعان م نیصد در 
شد احساسش ر نکهیشدن خ از ا طیروزافزون پسرشون تو امر تحص یتهایموفق

ح فط بودن و  غا به  نیاول االنکرده  به  نطوریمرد جوان ا نیا یاحساااا یتجر
 دونست . یخودش رو بدجور مقصر م دی. حم افتی یشکط خاتمه م نیبدتر

سدرس و  ریدرگ یبه قدر روزیپ سا سمت اح شد ق شگاه بود که ر  یو حت یدان
بود و  دهیرساا یبه بلوغ احساااساا ریشااده بود . د رکردیمغزش خ دچار د یجنساا

پس  هیخ مثط  رهیبگ میتصاام یمنطق دیبا یباعث شااده بود درساات وقت نیهم
 نوواز حدش خا شی. نبوغ ب جانیپر باشه از اشتباه و ه مشیهجده ساله خ تصم

شکوفا شته بود. پ ییاز  سش بازدا سا س روزیاح سا ر از به مراتب ناپخته ت یاح
 دیبرخورد غلط از طرف خانواده اش بود . اونا با ی جهینت نیعقلش داشاات و ا

 پسرشون با مشکط مواجهه ! دنیفهم یم نهایزودتر از ا
 ینغمه واقعاا نرفته و منتظرش نشسته . لبخند دیهنگامه که تموم شد خ د کلس

لبش و وارد دفتر موسااسااه شااد . نغمه تا چشاامش به هنگامه افتاد خ  یاومد رو
 بلند شد و رفت سمت هنگامه و گفت : زشیاز پشت م عیسر
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نوا رو گشاانه و  یب یرضااا یعل نیمردم و هم ا یزود باش هم از فضااول یوا-
 قدرنیشااده که ا یموسااسااه. بگو چ یکارا ینگه داشااتم به بهانه  نییتشاانه پا

 ! یشنگول
 و گفت : دیخند هنگامه

خ  انی. دکتر زاهد یشاالوغش کرد نقدریکه تو ا سااتیهم ن یخبر نیبابا همچ-
شگاه خ بهم پ ریمد ش شتریداده باهم ب شنهادیگروه بخش عمران دان شنا ب .  میآ

 ! نی. هم میکم حرف زد هیو  یرستوران سنت هیتو  میامروز عصر هم با هم رفت
 : دیکش غیج نغمه

ا- ا ا ا ا ا ایهم ؟یچ انا ا ا !  هیزیکم چ نیخ انگار ا نیهم یگ یم نی؟ همچ ا
 اخلقش افشخیارزه ؟ ق ی؟ سرش به تنش م هیجناب دکتر چجور آدم نیحاال ا

 ! رهیرو دا زیزود باش بر یدون یکه م یخ خلصه هر چ
 نغمه برداشت و گفت : زیرو از رو م فشیک هنگامه

دونم ! به خدا منم همش دو ساعت باهاش حرف زدم و قول  ینم یچیهنوز ه-
ماوقع قرار بدم! حاال اجازه  یلحظه به لحظه  انیدم شاما رو در جر یشارف م

 ؟ جنازه ام به خدا نغمه ! نییفرما یم یمرخص ی
 گفت : زونیآو ی افهیبا ق نغمه

 یچهار تا کلمه تا االن منو نگه داشت نیهم یهنگامه ! برا یبد یلی؟ خ نیهم-
 ؟

 باال انداخت و گفت: ییابرو هنگامه
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 یاشااتد یاز فضااول یتو نبود نیبابا روتو برم دختر ! من تو رو نگه داشااتم ؟ ا-
 ؟ یافتاد یپس م
رو برداشاات و چراغ  فشیو ک دایبه حالت قهر روشااو کرد اونطرف و کل نغمه

 بود گفت : ستادهیا کیاتاق رو خاموش کرد و به هنگامه که وسط اتاق تار
 خوام درو ببندم . یم رونیحاال برو ب-

 با لبخند گفت : هنگامه
 ساااعت به قول هی یرضااا جونت بگم واسااه چ یعل نیبه ا نییبذار من برم پا-

 . ادیبدم در تا حالت جا  یخودت گشنه و تشنه نگهش داشت
 از پشت گرفتش و گفت : عیسر نغمه

ما  یلیخ- حاال  با !  با  ی! ولاریبه رومون ن یتو هم ه میکرد یخبط هیخوب 
ما .  یم نحیتوریباشاااه گزارش مون ادتی به لحظه و ب یعنیخوا  کم یلحظه 

 ؟ یکاست . اوک
 یبدونه چه خطر نکهیرفت . بدون ا نییرو داد و از پله ها پا یهم اوک هنگامه

 کنه ! یم دیدوستش رو تهد
شغول بودن پدرش جلو دیرس یوقت شب ستفاده کرد ونیتلوز یخونه خ از م و  ا

هنگامه  نکهیکرد . مادرش از ا فیمادرش تعر یو مختصاار برا دیرو مف انیجر
شون داده بود وم نیبه ا سئله رغبت ن ست که با ا یم  ییجاها هیمرد خ به  نیخوا

ساس خوب سه خ اح شعف تو حرکاتش  نیکه ا یه بود . جورکرد دایپ یبر حس 
 کاملا مشهود بود !

**** 
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دختر جوون  هیتونست انکار کنه ! اون  ینم نویهنگامه خوشش اومده بود و ا از
ش یعال یلتیو لوند با سطح تحصل  شهیهم انمیبود که نر نیموقر و سنگ یو َمن 

ست دادنش نگران  ست اوردن و بعد خ از خ از د شت .اما حاال از بد شو دا آرزو
 بود .
شماره  نکهیاز ا بعد شد خ  سش رو گرفت و به دعوت  یاز هنگامه جدا  شنا روان

ختر د نیا یبدجور تو فشار بود . از طرف مانیاون . نر یدکتر شمس رفت خونه 
. البته دیترساا یکلش ماز مشاا یو از طرف دید یکامط و مناساااب م یلیو خ

نمود  مشکلشروابط  نینبود که تو اول یجور یعنیحاد نبود .  یلیخ تشیوضع
ر دار که ده ساله نتونسته به طو شهیر یها یفانتز نیدونست ا یم یکنه ول دایپ

درمانش کنه خ حتماا خودش رو نشااون خواهد داد و اونموقع ساات که  یقطع
واقعاا  مانیمرد خ همسرش رو منزجر کنه ! نر هیممکنه خ خواسته هاش به عنوان 

دکتر شاامس  یخونه  یوداشاات . م*س*تاصااط و درمانده جل ازیبه کمک ن
عمران از  یبا مدرک دکترا یرو پارک کرد و زنح در رو فشاارد. مرد نشیماشاا

با معلومات و مقتدر  تیشااخصاا هیخ که به عنوان  فیشاار یدانشااگاه صاانعت
شگاه سوب م یدان شور مح  نیرت یروابطش و تو نهان نیتر یتو درونشه خ  یک

 ینم هگیکس د چیروانشناسش خ با ه ریمواجهه که غ یاحساساتش با مشکلت
صبح تا  یتونه مطرح کنه ! مرد شجوهاش گرفتن و از  که به ظاهر دورش رو دان

ستخون دارش به عنوان  سر خاروندن نداره و چند کتاب ا سه   هیشب وقت وا
شگاهها شو یمرجع تو دان سته  یم سیر تدرک سن کمش تون  هیشه و با وجود 

 نیتر ییخ حاال تو ابتدا شهخودش با یتخصص ی نهیاستاد شناخته شده تو زم
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به سااواد و  ازیداشااتن اون ن یو برا اسااتیمح یهر انسااان یروابطش که برا
که دوست نداره احساساتش و  یدیخ درمانده ست . مرد مق ستین لتیتحص

 نیترسااه ا یکنه ! م دایدرز پ ییجا اناا یاح شیمشااکط دار نفسااان یخواسااته ها
رو تا به حال با  یزیخ هر چ شیجساامان یخواسااته  نیو ا شیمشااکط روح

 زحمت و مشقت به دست آورده ! به باد فنا بده !
ست خ نفس عم در سرش ب شت  ش یقیرو که پ  سنح کیبار یو از جاده  دیک

 و وارد ساختمان شد .دکتر شمس عبور کرد  اطیح یفرش شده 
***** 

ضایعل سرش نگاه کرد و در حال ر شق به هم تو  هچیزد تا بپ یکه راهنما م یبا ع
 خگفت : یلحن عاد هی بایفرع

 رو گرفتم ! شتیجواب آزما-
 مغموم گفت : نغمه

 نبود. یآور ادی! الزم به  ستین یدونم که خبر یم-
 زد و گفت : یطونیلبخند ش رضایعل
 دفعه نه !!! نیا-

چند لحظه بعد که متوجه شد خ  یگفت ول یکه شوهرش چ دیاولش نفهم نغمه
گاه و ب  گفت : غیمقدمه با ج یناخودآ

 ؟یچاااا-
شد با پ یناگهان غیج ضا تو فرع یعل دنیچینغمه که هم زمان  شد یر  خ باعث 

سش از رانندگ شاو بزنه به  یاون حوا شاو به  شه و  از  دیلندکروز. پرا هیپرت ب
 جلو کاملا مچاله شده بود .
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نغمه خ  یشماره  دنیهنگامه زنح خورد . با د طیشب بود که موبا ازدهی ساعت
اون  یدختر تا تعداد استخونا نینشست رو لبش . با خودش گفت خ ا یلبخند

تونه بخوابه . با همون  یکه عصاار خوردم رو ازم نپرسااه خ شااب نم یا یماه
 یبه جا خساابز رنح رو لمس کرد . الو که گفت  ی رهیلبش خ دا یلبخند رو

 گفت : یمردانه ا ینغمه خ صدا یرایپر عشوه و گ یصدا
که همراهشون  ییخط خ به همراه آقا نیمزاحم شدم خانم ! صاحب ا دیببخش-

 بودند تصادف کردن .
ه به ک ییرضا تصادف کرده بودن ؟ با صدا یهنگامه قفط شد ! نغمه و عل زبون

 شد گفت : یلوش خارج مزحمت از گ
 االن کجان ؟ حالشون چطوره ؟-

 گفت : مرده
 جا !!!اون نیایهوشن ! لطفا ب ی... خوبن . فقط بمارستانیبرمشون ب یدارم م-
ه . خوشاابختان مارسااتانیب دنیربع به دوازده بود که به همراه پدر ومادر رساا هی

شبختانه تر ا شون خوب بود . خو شون خوب بود .  نکهیحال هردو سه  حال هر
که خورده  یمشااکط بزرگ به وجود اومده بود . نغمه به خاطر ضااربه ا هی یول

سقط جن شت و با نیبود احتمال  ش و دراز ک اقبتنه ماه تحت مر انیتا پا دیدا
 . ادیب ایموند تا بچه به دن یم

 نغمه بعد از چند سااال دوا و نکهیهم خوشااحال بودند و هم ناراحت . ا همه
شده  جادیکه ا یمشکل نیا یداشت ول یخوشحال یدرمان حامله شده بود جا

سه  هیمثط نغمه که  یزن یسخت بود . نه ماه دراز کش برا یلیبود خ خ س  یمو
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 طیاگه تعط مکرد و هم منبع درآمد بود براش و ه یاساام و رساام دار رو اداره م
 فاجعه . یعنیداد خ  یشد کط اعتبارش رو از دست م یم

ستگ هیرضا با  یعل شد ول یشک شب مرخع  ست خ همون   ینغمه رو برا ید
که  یدو ماهه بود . کودک نیجن هینگه داشااتن . نغمه حاال مادر  شااتریب اطیاحت

ان ج چارهیب یاومد خ نغمه  یم ایتا دن یبود ول یو واقع داریعشااق پا هی یثمره 
سر م شب پدر و مادر عل یبه  ضا و درواقع عمو  یشد. اون  فوق  یعمو وزنر

رسااوندن و  مارسااتانیمهربون نغمه هم خودشااون رو بعد از تماس هنگامه به ب
نغمه که حاال نوه  ینغمه خ زن عمو شیموندن پ یرغم اصاارار هنگامه برا یعل

خبر  نیهم زمان شااده بود با ا نکهیتصااادف به خاطر ا نیدار هم شااده بود و ا
شب رو کنار  یلیخوش خ خ ضا  یموند و عل سشعروناراحتش نکردهبود خ  ر

 همراه پدرش خ بعد از گچ گرفتن دستش خ به خونه برگشت .
ست د یاون نم نکهیبود اما ا یخبر خوب یلینغمه خ یباردار نکهیا با تو  گهیتون

شه خ جا ضر ب سه حا س شت . هنگامه فکرش بدجور درگ یمو  بود و ریبحث دا
غصااه خوردن  یخواساات هر طور شااده به دوسااتش که حاال بعد از عمر یم

شت مادر م ست با ا یواقعاا نم یشد کمک کنه . ول یدا شغله ا نیدون  یهمه م
 نغمه بکنه ! یتونه برا یم کاریکه خودش داشت خ چ

**** 
 نیبعد از ا مانیشاامس تو خونه تنها بود و ظاهراا همساار و پساارش که نر دکتر

 یبرا شااناخت خ مساااافرت بودن. دکتر یم یهمه رفت و امدخاونارو به خوب
 اورد و گفت : ییچا مانینر
 حال داغونت شده ؟ نیباعث ا ی؟ چ یشونیپر نهمهیچرا ا-
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 و گفت : دیبه صورتش کش یدست مانینر
خوام که اگه قساامت باشااه باهاش  یدختر قرار گذاشااتم . م هیمن امروز با -

 ازدواج کنم !
 پا انداخت و گفت : یپا رو یبه ارام دکتر

 خوب !-
 به دکتر انداخت و گفت : یم*س*تاصط نگاه مانینر
س نیزم یاون همکارمه ! دکترا- شگاهه!  یعلم اتیداره و ه یشنا دختر  هیدان
 یکم م هیداره و موقع راه رفتن  تیمقدار معلول هیو جذاب که  بایز یساله  یس

 لنگه ! امروز باهاش ناهار خوردم !
 کرد و گفت : مانینر ییبه چا یاشاره ا دکتر

 بخور سرد نشه !-
 رو که خورد گفت : شییچا انینرم

ستش بدم چون  یترسم دکتر ! هم نم یم-  دهیا تینها یب ییجورا هیخوام از د
خواد بهش بگم چه  یو هم از مشکلم واهمه دارم . هم دلم م ادی یآل به نظر م

شکلم ا یمرگمه و هم نم شم . م  هیخوام  یکه م نهیخوام خودم باعث رفتنش ب
 هیتونم  ینم یمثط من . ول ییراجع به آدمها هیاش چ دهیبفهمم که عق ییجورا

صااحبتم رو  ریزمان ممکن خ مساا نیدفعه ازش بپرساام . موندم چطور تو کمتر
 ! هیواقعاا طرز فکرش چ نمیبکشونم به سمت مشکلم که بب

 گفت : دکتر
 ! میکم بخودت مسلط شو تا با هم حرف بزن هیاول -
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 مبط و گفت : یداد به پشت هیرو تک مانسرشینر
 درمانده ام! یلیدرمانده ام دکتر ! خ-

 گفت : دکتر
ه ها واقعاا ن یلیمهمه! خ یلیخ نیو ا یرفت شیخوب پ یلیچرا درمانده ؟ تو خ-

 ایاز مشااکلشااون باخبرن که بخوان که حلش کنن و نه اصاالا توانش رو دارن ! 
شن .  یلیکه خ ییاونا یحت ست تدارن که درمان ب صلا دو شون حاده خ ا شکل م

 یعاد یزندگ هیخ  ادیمسئله کنار ب نیتونسته با ا کشونیها هم چون شر یبعض
 اصط مهمه . هی نیخودت رو نباز . ا نکهیدارن . پس اول و مهمتر از همه ا

 گفت : مانینر
هم نگم بازم  شاااه ! اگر یکنم ؟ اگه بهش بگم خ ازم متنفر م کاریچ دیمن با-

 شه ! یمتنفر م
 رو ندارن ! یعاد یزندگ هیمثط من حق  ییآدما
 گفت : دکتر

ناام یپساارم ! تو دار هیچه حرف نیا- ! ما ده ساااال رو تو کار  یکن یم دیمنو 
 ! یشبه به بادش بد هیکه  مینکرد

 گفت : یعصب مانینر
 ؟ یکن یزندگ یتون یم سمیمرد مبتل به مازوخ هیکنم ؟ بهش بگم با  کاریچ-

د کرد بع یفکرش رو نم چیاومد .ه رونیو درمانده از منزل دکتر شمس ب خسته
رو بهش  ییترفندها هیکنه ! دکتر  دایپ یفکر یریرابطه خ انقدر درگ هیاز استارت 

س ادی سمت ریداده بودکه بتونه م  یه ولکن تیخواد خ هدا یکه م یصحبت رو به 
ا بود حرف نیباهوش تر از ا یلینبود ! اون خ ی! هنگامه هر کس دیترس یم یلیخ



wWw.Roman4u.iR  92 

 

 یاهم بر نیهم یسطح متوسط رو داشت ول یعنیحاد نبود .  یلیخ شیماری! ب
شتن گرا هی سالم بدون دا ست غ یم یسمیساد یها شیفرد  مط قابط تح ریتون

عد مان یلیباشاااه . ت  هیروش داشااات خ اونو از  یپنوتراپیو ه یکه روان در
هر  گهید یکرده بود ول طیتبد یروان ستیمازوخ هیبه  یکیزولوریف ستیخمازو
 یلیوقتها که خ یبعضاا یکمتر بشااه . حت نیتونساات از ا یکرد خ نم یم یکار

 گشت. یبرم کیولوریزیشد خ دوباره به حالت ف یاعصابش متشنج م
ت خ دونستن عل نیا یشده بود . ول یابی شهیتوسط روانشناسش کاملا ر علت

تا حد با کل یفقط  نه همه اش رو.  افکار  یمشااکلش رو برطرف کرده بود و 
 نکهیو بعد از ا هیبود که بفهمه دردش چ دهیخونه !سالها طول کش دیمشوش رس
با کل یابی شاااهیعلتش رو ر ما و اگر خ  یکرده بود .   نیبا نرم اونوخجالت و ا

به  کیزدمشترک و ن یهم مبتل بود . کودک نیگذاشته بود . متاسفانه نرم انیدرم
 یحرفها دنیو شاان یتراپ پنویهم اون دو تا باعث شاااده بود که دکتر بعد از ه

 یبا کل مانینر نکهیخ به مبتل بودن خواهرش هم شاااک کنه و بعد از ا مانینر
سف سشدن خ اونو از خواهرش  دیسرو و  سفانه جوابش همون دهیپر  یبود خ متا

 داشت. نانیبهش اطم باا یس تقربود که دکتر شم
ما عاد یزندگ هی نینرم ا ظاهر  لت دوام ازدواجش رو  یداشااات . وقت یبه  ع

شوهرش از گرا یبا کل نیخ نرم دیپرس ش هاش خوش شیخجالت گفته بود که 
 قیعم یکیخ بلکه باعث نزد چیکه ندارن ه یمشااکل چیه نیهم یو برا ادی یم

 یحساسا ستیمازوخ هی نیکرد. نرم یفرق م نینرم طیاونا هم شده . البته شرا
ص نیبود و چون ا ست و فقط  صهیخ  یم ادیمقدار کم و ز هیتو اکثر خانوما ه



 93 من معلول نیستاحساس 

 خ مانیدر مورد نر یبود . ول دهیمشترک اون و شوهرش از هم نپاش یشه خ زندگ
 مشکط بزرگ . هی یعنی نیبرعکس بود و هم حاد تر . وا انیهم جر
ساببود  میدوازده و ن ساعت سته بود .دکتر خ یو اون ح ازش  شیوقت پ یلیخ

از  یخشنه و اون کل یرابطه  هی یکه نشونه  ییها و عکس ها میخواسته بود فل
 هیاالن دلش  یکرده بود .ول نکارویاونا رو تو خونه داشاات رو نابود کنه . اونم ا

 کنه ! آرومشکه بتونه  یلمیخواست . ف یم لمیف هیداغ و  ییچا
دوش گرفت . حق  هیتونسااات ! رفت حموم و  یکه م ییکرد ! تا جا مقاومت

 انی! ا نهیبشاا ادیبا حوله هم حق نداشاات ز ینداشاات بدون لباس بگرده. حت
و  دیلباس پوش عیداشت . سر دیروشون تاک شهیهمش تذکرات دکتر بود و هم
تونسات ؟ همه  یمگه م یخواسات بخوابه ول یچراغ اتاق رو خاموش کرد . م

مد جلو یم یچ مه خ همراه تصااورات  یرایگ یچشاامش ! چهره  یاو گا هن
دنده به اون دنده شااد ! آخرش هم نتونساات دووم  نیخودش . از ا ی مارگونهیب
رو تو دسااتگاه  ید ی! مقاومتش شااکساات . چراغ رو روشاان کرد و ساا اهریب

 گذاشت .
****** 

از کت و کول افتاده بود . جوراباشو در آورد پاهاشو  یبود . حساب یسخت شب
ست . چقدر خنکا سب یش صله  دهیآب بهش چ شت .  یبود . حو حموم ندا

 دیو خز دیهم به دندوناش کش مهیمسواک نصفه ون هیصورتش رو صابون زد و 
 داشت . یخسته کننده ا نطوریو هم بیپتو . روز و شب خاص خ عج ریز

نغمه افتاد .فکرش حول و حوش هر  یکه برا یبعد اتفاق و انیبا زاهد ملقاتش
ست تون یمرد موفق رو نم نیبه سمت ا ششیدو مسئله در حال نوسان بود . گرا
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که هنگامه  یبود . جور یا هیحاشاا یتو دانشااگاه آدم ب انی! زاهد رهیبگ دهیناد
بط از ا کهیق مه گزار روزیپ ن گا به هن  نیبده خ اصاالا از ا شمجرد بودنش رو 

داشت .  یو مردونه ا یمعمول ی افهیو ق پیت مانینداشت . نر یموضوع اطلع
سر از  طونیش یهنگامه جالب بود بدونه چرا تا حال دخترها یبرا شگاه خ  دان

در  ید ولدا یکم بزرگتر نشون م هی. البته سنش  اوردنیاستاد جوان در ن نیکار ا
بد نبود.  ظه  هیکط  تاد ! اون مرد روزیپ ادیلح باهوش خ تو همون  اف مغرور و 

 یادآوریبه هنگامه شااده بود . هنگامه با  انیزاهد شیملقات اول خ متوجه گرا
رو لبش نشااوند و با خودش  یلبخند انیبعد از خروج از اتاق زاهد روزیلحن پ
 گفت :

ه . ش یم یزیچ هینخوره  یما هم ترش یو پر افاده  ریسر به ز یپسر عمه  نیا-
با  نیا دیزود فهم یلیخ تا خودش نم یداره . ول ییاالیخ هیبا فت خ  یمن  گ

 کردم . یبرداشت رو نم نیاصلا از رفتاراش ا
***** 

شت شت . به قول خودش رفته بود که ا یبر م دا ست کنه ! االن نباریگ  کارا در
 نویمونا تنح شده بود . ا فیظر یصدا یکارا درست شده بود ؟ دلش برا یعنی

ه*ر*زگاهش بدجور دلبسااته  یدنهایکنه که به صااداش و دتونساات انکار  ینم
کرد . اون مرد به  یم جکتشیگرفت خ ر یشده بود . اما هر باز که اون تماس م

دختر بده نبود . اونم قصااد نداشاات چوب حراج بزنه به اموال خودش و  روزیپ
 یبده دست مونا. از هر طرف که فکرش رو م یخانواده اش و روز عقد دو دست

که حق با پدر ومادر خودش و پدر موناساات و کم کم داشاات  دید یخ مکرد 
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خودش و  یشااد. هم برا مومخ براش گرون ت دنید نی. اما ا دید یتفاوتها رو م
نا چ خانواده اش . او به رو یزیهم  ها ریز ی. ول اوردنین روزیپ یرو  گاه  ین

عزم  پرواز نیبا اول روزینبود . پ یشااماتت بار فاطمه خانم دوام آوردن کار راحت
زد  یرفته بودن خ مدام زنح م رونیکه از اون خونه ب یبرگشااتن کرد . مونا از وقت

رو جواب نداد . هم اون  چکدومیجواب دادن خ ه یبا وجود وسااوسااه برا یول
حرفا  نیکردن . عاقط تر از ا یعشااق ممنوعه رو فراموش م نیا دیوهم مونا با
سته اش برا اون خانواده خ دنیبود که با د س یبخواد رو خوا که  یبه دختر دنیر

 اصرار کنه ! دید یمشترک خ مناسبش نم یزندگ یپدر خودش برا
****** 

 هی بتونه قبط از کلس نکهیا یوجود خ برا نیساعت ده کلس داشت . با ا صبح
صبح زود ب یسر  یکرد انرر یحس م ییجورا هیشده بود .  داریبه نغمه بزنه خ 

ضاعف ابا و ب نکهیشه . قبط از ا یم قیداره به وجودش تزر یمنبع نامرئ هیاز  یم
شن خ از خونه زد ب داریمامان ب سر راه  رونیب ش یجلو.  شت و  یگط فرو نگه دا

رز انتخاب کرد و داد دساات  یاز گلها یانبوه نیاز ب دیچند شاااخه رز سااف
دش دوسااات داره . خو یکنه ! مهم نبود نغمه چ نشیفروشاانده که براش تزئ

ت گرف یم دیهم که دوستش داشت خ رز سف یهر ک یبود . برا دیعاشق رز سف
 ذاشات بره تو . ی. نگهبان نم مارساتانیب دیبود که رسا می. سااعت هشات و ن

 . ستیراهش رو سد کرده بود که االن وقت ملقات ن یُمصر جلو
 فت :درآورد و داد دست نگهبان و گ فشیاز تو ک یتا اسکناس ده تومان دو
 شه ! کلس دارم . خودمم عجله دارم ! یساعت نم میاز ن شتریب-
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ا اخم صاحب شده خ ب یتومن مفتک ستیانگار نه انگار که سر صبح ب نگهبان
 خ گفت : یمنت اضاف هیو 
 ساعت ! میفقط ن-

 شدنیرفت خ لنگ یبا عجله راه م یتکون داد و راه افتاد . وقت یساار خوشااحال
شم م شتریب  ساعت خ میبود که از اون ن نیمهم نبود ! مهم ا یخورد . ول یبه چ

 استفاده رو ببره ! تینها
ساعت خ  میسر اون ن ی گهیبود و با کس د یخال یپرستار ستگاهیا خوشبختانه

. دهیزن عموش خواب یول دارهینغمه ب دیچونه نزد . وارد اتاق نغمه که شااد خ د
 آروم درو بست و آهسته سلم کرد .

به همون آروم هنغم با لبخند جوابش رو داد . جلو تر رفت و گلها رو  یهم  و 
 گفت : یاروم یو با صدا دیهاش کش هیگلها رو به ر یداد دستش. نغمه بو

ه ب ی! راض یانداخت یخودت رو سر صبح از کار و زندگ یدیچرا زحمت کش-
 تو دردسر ! نیافتاده بود یحساب شبمیزحمتت نبودم ! د

تخت گذاشاات و  کیبکشااه بلند کرد و نزد نیرو زم نکهیرو بدون ا یصااندل
 نشست روش و گفت :

 ؟ یکه ندار یزینبود ! قابلت رو داره ! حالت چطوره ؟ خونر یزحمت-
 با لبخند گفت : نغمه

زدم االن  ینم غیشده ! اگه من ج شیرضا ر یعل ینه شکر خدا ! فقط دلم برا-
 دستش سالم بود !

 اشاره کرد به زن عموش و گفت : بعد
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م !ک دهییمنو پا یخ چشم رو هم نذاشته و چهار چشم شیساعت پ هی نیتا هم-
 کم بخوابه ! هیفصط بزنمش که  هیمونده بود بلند شم 

 غرق خواب نغمه گرفت و گفت : یبا لبخند نگاه از زن عمو هنگامه
 ؟ یکن کاریچ یخوا یدر مورد موسسه م یهم نگه تون داره ! راست یخدا برا-

 گفت : ینغمه رو پر کرد و با ناراحت یچهره  غم
!من اونجا رو با  رهیگ یام م هیافته گر یکه م ادمیننداز تو رو خدا !  ادمی یوا-

. خودت که شاااهد  نیخون دل خوردم شااده ا یرو به راه کردم و کل یبدبخت
با ا یبود حاال  با نی!  فاق  کط درش ر دیات به جهنم !  مدش  ته کنم . درآ و تخ

 ده ! یاعتبارش رو از دست م
 دست نغمه رو گرفت تو دستش و گفت : هنگامه

ساار و  ییجورا هیکنم !  ی! خودم کمکت م فتهیاتفاق ب نیا میذار ینه بابا نم-
 نه ماهت بگذره ! نیا میاری یتهش رو هم م

 یتو دلش روشاان شااده بود با خوشااحال دیکه با حرف هنگامه چراغ ام نغمه
 گفت :

ست م- ش یاله ی؟ وا یگ یرا ستم ازت بخواما  یدختر ! م یخوشبخت ب خوا
 یاومد بار اضاف ی! دلم نم یله و لورده ا یکاف یخودت به اندازه  دمید یم یول

 دم . یفرصت رو از دست نم نیخ ا ید یم شنهادیباشم . اما حاال که خودت پ
 یتموم م قهیساااعتش بعد از پنج دق میبه ساااعتش انداخت . ن ینگاه هنگامه

 شد . رو به نغمه گفت :
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! از بابت یشاا یم یبرم ! کلس دارم ! ان شااالله امروز مرخصاا دیبا گهیمن د-
ما  یخواهر زاده  نی. فقط مواظب ا میکن یموسااسااه هم نگران نباش ! حلش م

 خواد ! یم کیکوچ یباش که بدجور دلم بچه 
 یکه شاد طبق معمول خ فکرش به همه جا پرواز کرد . بچه ها نشیماشا ساوار

دوستش و  نیهم دوست داشت . حاال بهتر یلیرو دوست داشت . خ کیکوچ
شت مادر م شدن خودش فکر  یشد . لحظه ا یدر واقع خواهرش خ دا به مادر 

ضعف رفت .  دایکه هنوز پدرش پ یبچه ا یکرد و چقدر دلش برا شده بود خ  ن
صور کرد و خودش  انیزاهد مانیپدرش رو نر هیچند ثان یکه فقط برا یا بچه ت

 : ای. به قول آذر دیاز تصورش خجالت کش
 ! هیعروس خ عروس یو خونه  ستین یداماد خبر یتو خونه -
کرد  یرو قفط م نیپارک کرد و داشت ماش عیدانشگاه ! سر دیبود که رس میو ن نه

 و دستش رو گذاشت رو قلبش ! دیخ ترس یسلم مردانه ا یکه با صدا
 ! روزهیدونست که صدا متعلق به پ یم برنگشته

 و جواب سلمش رو داد . روزیرو زد و برگشت سمت پ موتیر
کرد علوه بر اخم  یطبق معمول گرفته و اخمو بود و هنگامه احساااس م روزیپ

 رسه ! یخ سرحال هم به نظر نم یشگیهم
هد که  انیزا ته بود  ته تبرگف نه برازیرف فاق ی! نک تا یخانواده اش ات  نیده ؟ ااف
 شریاز زمان از ذهن هنگامه عبور کرد و اونقدر تحت تاث یبود که تو آن یفکر

 به عواقب حرفش فکر کنه خ گفت : نکهیقرار گرفت که بدون ا
 چه خبر ؟ همه خوب بودن ؟ زیتبر-
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 باال انداخت و گفت : ییابرو روزیپ
به لحظه - مار لحظه  ظاهرا! جناب دکتر آ له ! ساالم داشااتن خدمتون !   یب

 دن ! یحرکات بنده رو بهتون گزارش م
کرد خودش رو  یپکر شااده بود خ سااع یلیکه داده بود خ یکه از سااوت هنگامه

 نبازه و گفت :
.  نیباشا دهیول بودن خ نگران شادم که به توافق نرسا اطیدانشاجوهاتون تو ح-

شت شرخبر ندا ص نیرفت اوردهین فیم ت ال کردم و سو شونیاز ا نی. بنابرا یمرخ
 !زیتبر نیگفتن که رفت

 رو جا به جا کرد و گفت : تشیسامسون فیک روزیپ
 ! دیممنون ! سلم خدمت خانواده برسون تونیبه هر حال از نگران-

ملقات چند  نیکرد و از هم جدا شااادن . اما ا یهم ازش خداحافظ هنگامه
 نحیعمران خ که مشرف به پارک یدانشکده  دوریاز کر یاتفاق یلیخ خ یلحظه ا

سات سط نر دیا  یخواب یب شبویکه کط د یمانیشده بود . نر تیرو مانیبود خ تو
رد فکر در مو روکه از ذهنش عبور کرده بود  یافکار شااتریبود و وزن ب دهیکشاا

 داد . یهنگامه به خودش اختصاص م
با همه  یبود . عاد یفرد عاد هیاز خونه و اتاق خوابش خ  ریمرد خاص خ غ نیا

 یلکه مشک ییآدمها ی هیهمگان پسند . درست مثط بق یو رفتارها لتیتما ی
 احساساتش از خودش و نیتر یتو نهان شبیکه د یمانیمشابه اونو داشتن . نر

فکر  به حالتهاش یحت دیکش یشد و خجالت م یبه شدت متنفر م شاتشیگرا
 بود . یمرد معمول هیاستاد مقتدر و  هیکنه خ حاال 
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 هشیداد خ مثط هم یکه بهش دست م ییبعد از فروکش کردن حالتها شهیهم اما
کرد !  یم داشیپ دیاول با یبود . ول یماریب نیا یبه دنبال انتقام از باعث و بان

 یدرساات به بزرگداد .  یشااکط ممکن زجرش م نیکرد و به بدتر یم داشیپ
 سالها تحمط کردن ! نیکه خودش و نرم یزجر

شم از پارک مانینر سش ! اما تو دلش  یخال نحیچ سمت کل گرفت و راه افتاد 
 هی براش روزی! پ دید یهنگامه رو م یبلوا به پا شااده بود ! انگار تازه پساار عمه 

 خطر بود !
***** 

رو از  شیاومد . گوش ینشسته بود که اس ام اس دیاز کلسش تو اتاق اسات بعد
 بود . مانیاز نر امکیدرآورد . پ فشیتو ک

 ؟ میبزن یگپ هیبا هم  نیخانم دکتر امروز وقت دار-
د بو کاریکم سااردرگم بود . بعد از چهار عصاار ب هیخاطر نغمه و آموزشااگاه  به
اقط باز کنه که حدو آموزشگاه رو  رهیرو از نغمه بگ دیداشت بره کل میتصم یول

 نوشت : نیبشن. بنابرا طیبعد از ظهر تشک یکلسها
 . ستین یتا هشت آموزشگاه زبان هستم . بعدش مشکل-
 براش فرستاد : عیسر مانینر
سش رو برام  هیعال یلیخ- ستم . فقط لطفاا آدر سه ه س شت دم در مو . من ه

 . نیبفرست
آداب خوشش اومده بود  یمرد مباد نیتو دلش به پا بود . از ا یشور ییجورا هی

 در کط نظرش مساعد بود . یکرد . ول یم نشیسبک خ سنگ دیبا ی. البته کل
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 هیبود .  مانینر یساااعت چهار که کلساااش تموم شاادن خ مدام فکرش پ تا
 یحس خوب خواسته شدن . اونم توسط مرد هیداشت .  یحس خوب ییجوار

ا باره دیقبلا هم خواستگار داشت و شاتموم بود .  یکه حداقط به ظاهر همه چ
.  کرد یمقدار فرق م هی مانینر یحس رو تجربه کرده بود . ول نیا شیکم و ب

 اومد . یبه هنگامه م یلیخ مانینر
 اتاقش رو با دیاز تموم شاادن کلس خ با نغمه هماهنح کرده بود . نغمه کل قبط

مش رجب بود .  موسااسااه هم دساات دیهنگامه فرسااتاده بود . کل یبرا کیپ
ه خ دم در موسس دیکه رس یوقت نیخودش از ساعت سه بازش کرده بود . بنابرا

 یو با وجود نبودن نغمه خ همه چ رهیپا مد هیمهربون خ خودش  رمردیپ نیا دید
 . دیرس یمرتب به نظر م

شب تو جا تا شت  ست و به کارها گاهیساعت ه ش سر در  یینغمه ن که ازشون 
س یم ض یدگیآورد ر ست با یموارد رو هم نم یکرد . بع کنه رو  کاریچ دیدون
کارها رو پا در هوا انجام  یهمه  یجا از نغمه بپرسااه . ول هیکرد که  ادداشااتی
ضر کرده بود که از نر یم سوال هم حا . هشتاد درصد  هبپرس مانیداد . چند تا 

رل تکشااش رو کن نیتونساات ا یبود و اصاالا نم مانیبا نر دارشیتمرکزش رو د
 بدونه ! شتریآدم ب نیکنه ! دوست داشت در مورد ا

ن از معقول بود یموسسه به خودش انداخت و وقت ییدستشو ی نهیتو آ ینگاه
ظاهرش مطمئن شد خ راه افتاد . موسسه رو مثط نغمه دست مش رجب سپرد و 

 . نییاز پله ها رفت پا
ش دیدر بود . هنگامه رو که د یجلو مانینر سلم  ادهیپ نیخ مودب از ما شد و 

 خجالت جوابش رو داد . یچاشن هیکم با  هیکرد . هنگامه 
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 گفت : مانینر
ون که دنبالت امی یخ فردا م نیی. اگه اجازه بفرما میمن بر نیبا ماشاا دییبفرما-

 . نیبردار نجایرو از ا نیماش
صم هی یهم برا ینبود. فرصت یبد فکر با  بوده نبود .به مادرش گفته یمنطق میت

خ دوازده خ  ازدهیساااعت  ادیوقت بود خ به احتمال ز ریقرار داره و چون د مانینر
باشااه و اون موقع  مانیرسااوند خونه و چه بهتر که با نر یبه زور خودش رو م
 نکنه ! یرانندگ ییشب خودش به تنها

رو باز کرد و نشااساات .  مانیرنح نر یمگان نقره ا یکرد و در جلو یتشااکر
هنگامه کرد و اسااتارت زد .  یحواله  یا فتهیهم سااوار شااد . نگاه شاا مانینر
شا ییبرد . جا گهید یسفره خانه  هیهنگامه رو به  نباریا مانینر  یه دنجب دیکه 

بود. هر  یلاز قب صفاتربا  ییجورا هیتر و  طیشک ینبود خ ول یقبل یسفره خانه 
ش سون جمع دونفره  یسفارش دادند. وقت کیشلیدو  اونا رو ترک کرد خ  یگار

 گفت : مانینر
 ؟ یسنت ای نیهست یفست فود-

 گفت : یشگیهم یبا لبخند هنگامه
 ! یبه شدت سنت-

 و گفت : مانینشست رو لب نر یلبخند
 شه به عنوان به تفاهم روش حساب کرد ؟ یپس م-

سرش رو انداخت پا هنگامه ست ! م نییبا لبخند  شگاه بود خ در ستاد دان  ی. ا
 یکلمه رو جابه جا نگه درساات ! م هیصااد نفر صااحبت کنه و  یتونساات برا
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ه که استخون دار بفرست یمقاله  هی یالملل نیب یمجله ها نیبهتر یتونست برا
خجالتها و با  همونبود ! با  یرانیدختر ا هیاونا چاپش کنن خ درساات ! اما اونم 

اومد خ همون  یم ونیمرد که به م هی ی! صحبت ازدواج و پا ایهمون حجب و ح
 . دیگز یو لب م دیکش یاندازه خ خجالت م

 گفت : یبه آروم مانینر
مهمه برام ! البته هنوز  یلیخ یلیخ یعنیمهم از شما دارم !  یلیسوال خ هیمن -

.  نیکه منظورم رو متوجه بشاا نمیکلمات رو کنار هم بچ دیدونم چطور با ینم
 کننده هستش ! نییتع یلیجواب شما خ یول

 یاتیح نقدریتونست ا یم ینگاه کرد ! چ مانیبه صورت نر دتیبا جد هنگامه
 و مهم باشه ؟

 قورت داد و گفت : یآب دهنش رو به سخت انینرم
شما با ا یم سم  شکلتون چطور کنار اومد نیتونم بپر ا ؟ دختر باهوش و ب نیم

ستعداد شما که ا یا ست خ چطور با نگاه  یها نهیتو زم نقدریمثط  مختلف توانا
گاه عوام به مشکلش خ تونسته کنار ب انهیناش  یروح ی؟ منظورم فشارها ادیو ناآ

 ؟ نیدیرس یبه خودباور نهمهیکه مطمئناا روتون بوده ! چطور با وجود اونا ا هیا
کرد از  یمقدار سااع هیجا خورده بود خ  یسااوال حساااب نیاز ا نکهیبا ا هنگامه

 خگفت : قینفس عم هیه و با بهتش کم کن
در  دیبا یتونه باشااه خ ول یم یسااوالتون چ نیدونم علت ا یهر چند هنوز نم-

بزرگ شاادم که حواسااشااون  یجواب خدمتتون عرض کنم که من تو خونواده ا
 بهم بوده! شهیهم

 من ! یتو دلش گفت خ برعکش خونواده  مانینر و
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ضوع رو کاملا تفه نیکردن که بهم ا یسع شهیهم- از  من نکهیکنن که ا میمو
عقب بمونم .منم چون  یشه که از زندگ ینم طیدارم خ دل تیمعلول ینظر جسم

ش شتم خ  یا نهیبهره نبودم خ تو هر زم یب یشکر خدا خ از نظر هو ست دا که دو
هایموفق نیبکشاام و ا رونیخودم رو از آب ب میتونسااتم گل خ  هزیخرده خ ر یت
 له کنم!نقصان مقاب نیبه من القا کنن که بتونم با ا یاد به نفستونستن اعتم

کنن! البته نه تنها در مورد من  یخودشون به مسئله نگاه م دیبا د شهیمردم هم-
 نکهیدم ! نه ا ینم تیاهم یلی! من خ نطورهیا شااهیهم یخ بلکه در مورد همه چ

ش واریدور خودم د شما ! نه ! ول دهیک شیکنم با ب یم یسع یبا  دگاهیفراتر از د ین
با  یخانواده  هیها ندارن ! من  یلینگاه کنم که خ ییآدم عوام به داشااته ها هی

ها جلوتر برده !  یلیکه منو از خ یا یهوشاا یمحبت و فوق العاده دارم ! بهره 
حسش  کیبه خودم نزد یلیکه خ ییخدا هیو... مهمتر از همه  یسلمت روح

 ها ندارنش ! یلیدارم که خ ییکنم ! من خدا یم
شه ! ول دیشا- ست ت نجایاونو ا دیمن معتقدم با یبه نظرتون خنده دار با و خ در

بت حس کن ماق قل که دارمش ! ا شیدار یکه بفهم یاع  نوی! و من مطمئنم 
 یراضاا یلیکه دارم خ یزیدادن که از اون چ ادمیمرهون خانواده ام هسااتم که 
شم ! در واقع روش مقابله  ض یبا خ حس خدا  زیآم ریتحق ینگاهها یمن با بع

قدر که نم قیحس عم نیا یتو قلبم بوده ! اون گه  حرف  چیذاره ه یو قشاان
نده و ه رینگاه تحق چینامربوط خ ه نه ! من ک تمیخ اذ یانیبن یطرز فکر ب چیکن

ست دارم ! من با ا یهمه  س چیشدم خ اما ه ریتحق نکهیآدما رو دو رو  یوقت ک
 آزار ندادم .
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 مانیشکست . نر یم مانیگفت و نر یزد خ از روح بزرگش م یحرف م هنگامه
مه دورتر و دورتر م مه از دوسااات  دید یهر لحظه خودش رو از هنگا ! هنگا

هر  مانینکردنشون و نر تینکردنشون ! از اذ ریگفت . از تحق یداشتن آدمها م
 . داشت دکر یوحشت م شتریانسان کامط خ ب نیلحظه به خاطر دور شدن از ا

 یمجساا تی! تو با وجود معلول یدختر کامل هیکرد که تو  یتو دلش اعتراف م
 ! یاز من کاملتر یلیخ

سون س سیبا د گار سر ر هنگامه ناقع موند . همون بهتر  یبایو نطق ز دیغذا 
ناقع موند . چون نر ته بود ! نرم مانیکه  که  دهیفهم انیجوابش رو گرف بود 

 ییاجور هینداره ! دکتر بهش گفته بود که  یا یساامیساااد شیگرا چیهنگامه ه
با تحق که چطور  تا  گرانید ریازش بپرس  از  یونبت دیشااااکنار اومده ! بپرس 

و ر مانینداشاات که بتونه نر ساامی! هنگامه ساااد یجواباش به روحش نفوذ کن
 تینکرده بود که اذ شییمردم خ عقده ا یمنف دیشاادنها و د ریتحمط کنه ! تحق

 ! ماریب مانیمردم دلش خنک بشه ! اون روحاا سالم بود و نر یشدنها
سر باغبون از خدا ب لعنت ستار ! لعنت به پ پر از  یخبرش ! لعنت به کودک یبه 

 یداره ب*غ*ل گوشااشااون خ چ دنیکه نفهم ییاشااتباهش و لعنت به بزرگتر ها
! آدم به ظاهر سااالمه ! به خودش  ی! لعنت به هر چ ادی یساار بچه هاشااون م
شتن هنگامه ل اقتیلعنت به خودش که ل ست و نر یم اقتینداره ! دا  انمیخوا

 !ستین اقتیل نیمطمئن شده بود که صاحب ا
 یدانشجو ها و بعض طنتیدر و اون در ! از دانشگاه خ ش نیحرف زدن ! از ا یکل

 دییهاشون رو تا یهاشون مشکط داشتن و بعض یکه با بعض یاصول و مقررات
 رو تشیظرف مانینر یعنینکردن .  یصااحبت شااخصاا گهید یکردن ول یم
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 دهمدختر خوشش او نیاز ا یلیبدونه . خ شتریهنگامه ب یها ینداشت از خوب
 تیال نیمثط نرم مانیخواست . مشکط نر یبود اگه اونو م یوجدان یب یبود ول

 یمرد پرحرارت باشااه ول هیتونساات  یبندو دوساات داشاات . م مانینبود . نر
خواساات . بدون  یکه خودش م رفتیم شیاونطور پ یهمه چ که یدرصااورت

شرا شدن  سبکبال مانیخ نر طیفراهم  ست پ هیبعد از  یبه حس   ینم دایرابطه د
ه نداره بخواد که ب یسمیساد شیگرا چیکه ه یتونست از دختر یکرد . چطور م

 بود خ بخواد یتونست از همسرش که زن عاد یتخت خواب ببندتش؟ چطور م
تونساات ازش بخواد  یکه موقع رابطه بهش فحش بده ؟ که بزنتش ؟ چطور م

خ  خواست یرو نم نایکرد و ا ی؟ اگه خودش رو کنترل م رهیوار گازش بگ وانهید
نه تونست پنهون ک یکامط رو تجربه ؟ چند بار م یرابطه  هیتونست  یچطور م

شد ؟ چند  یواقعاا چند بار م ؟ ستیخواد و چرا رابطه شون کامط ن یم یکه چ
سه ها یدرآورد خ م یگازها یدفعه به جا ست ب*و* سها یتون آروم  ینرم و ح

 خواد ؟ یم یزنانه رو تحمط کنه و نگه که چ
 ینم مانیرابطه سار و ته نداشات ! عاقبت نداشات ! نر نیبود ! ا فیح هنگامه

 وجدان باشه ! یب نقدریتونست ا
 کیپارک کوچ هیبود که بعد از رسوندن هنگامه به خونه شون خ کنار  میو ن ازدهی

نه ساا یمحل جدول نشااسااات .  نار  گه داشااات و ک هط  یگارین نه ا بود ! 
 ! گهیمزخرف د یم*ش*ر*و*ب و کوفت و زهر مارها

ختر د هیبا احساسات  یبود .دلش باز یفیانسان شر ینبود ! ول یا یمذهب آدم
ست ! م یرو نم ست ه یخوا شه  ایاول کار به هنگامه بگه چ نیمخوا در انتظار
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 نیبه ا یشااناسااتش راجع به درد یکه نم یتونساات . چطور به دختر ی. اما نم
ذاشاات  یگفت و م یشااد؟ اگر هم نم یزد . اصاالا روش م یحرف م یبزرگ

کم رابطشااون بهتر بشاااه خ امکان داشااات هم خودش و هم  هیکه  یوقت یبرا
 یبشاان و جدا شاادن مشااکط تر بشااه ! کاش وقت ارتباط نیا یهنگامه وابسااته 

 ! کاش دیفهم یم یشاد خ کسا یم تیتوساط پسارباغبونشاون اذ نیهمراه نرم
 ونوو ا دیفهم یکرد ! کاش مادرش م یو بدنشااون رو داغ م دیفهم یمادرش م

مه اش توجه نم یم رونیب کارنا به نمرات  کاش فقط  کاش م یکرد .   یکرد ! 
اون  ی. کاش به جا ادی یداره سر روان بچه هاش م یخلوت چ اطیتو ح دیفهم

 دنیبر یکه سر م ییسر اون گنجشکا یبه جا ایکردن  یکه لگد م ییمورچه ها
 ....دیو بعد به تاوان اون خطا خ با

ند چ مانیداد. نر یتقاص پس م دیرو پس زد . سااتار بد کرده بود . با افکارش
کرد و حتماا مجازاتش  یم شدایگشت و صددرصد پ یبود که دنبالش م یسال

!!! یم  کرد . حتماا
پارک قدم زد و به خودش و هنگامه و  یشااکسااته  یکم رو ساانح فرشااها هی

سته بود و نظاره م یوجدان ش سط ن مثط  یکرد خ فکر کرد!!! حقش نبود زن یکه و
 شونه واسه درداش و هیخ  ییتنها نهمهیهنگامه داشته باشه ؟ حقش نبود بعد از ا

شونیالت شه ؟ چرا زندگ ام شته با سط ا نیا یولرحم بود .  یب نقدریا یدا ون و
 مااااااارد!!! هیمرد داشته !  هیدختر هم حق داشت 

سرش رو داد عقب !  یصندل هی یرو ست و  ش طر خ هی روزیافتاد ! پ روزیپ ادین
شون بود ؟ پ ی؟ خطر واقع یبود ! اما خودش چ سه هنگامه کدوم که  یروزیوا

 بود ؟ ماریخودش که ب ایود ؟ مرد سالم ب هی
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مام کاب*و*س د ت کاب*و*س نرم دیشاااب رو  تار !  کاب*و*س ساا !  نی! 
 ییشااکهایکه دمش رو کنده بودن ! کاب*و*س گنج یکاب*و*س بچه گربه ا

 ی  ها خ مراساام من در آورد تیجنا نیا یکردن وبعد از همه  یکه خفه شااون م
 گ*ن*ا*ه تر ! یبچه تر و ب نی. ساده بود ! بچه بود ! و نرم طهارت از گ*ن*ا*ه

ش ی چهره وم ستار آر یاز غبار بود ! لبها یتو هاله ا یطانیستار با اون لبخند 
خلوت اون  اطیکرد . هنوز هم ح یم جادیا یبیمه یصدا یخورد ول یتکون م

 یمبه خاطر داشاات . سااتار  یبه خوب اتیجزئ یرو با همه  یمیقد یخونه 
 وونایح نیا تیاذخدا دوستون داشته باشه و نخواد به خاطر  نکهیا یگفت خ برا

 ! نیگم هر روز انجام بد یرو م یکار دیببرتتون جهنم خ با
سب دید یرو م نینرم شون رو در  دهیکه بهش چ سا ست لبا شون خوا ستار از  !

شن . هم یگایر یو رو ارنیب ساش  نیکنار باغچه دراز بک ست برد تا لبا که د
شب بود که اون خواب  هیبار تو طول  نیسوم نی! ا دیخ از خواب پر ارهیرو در ب

ر سا یچ دونهب نکهیکه تا قبط از ا یاومد . کاب*و*ساا یبه سااراغش م یتکرار
سوب نم س یروانش اومده خ کاب*و*س مح که قبط از برمل  یشد . کاب*و*

 به یخاطره از جهالت کودک هی دیگزنده و تلخ خ فقط شااا قتیحق نیشاادن ا
رده بود ب یپ یپنوتراپیکه دکتر شاامس با ه یاومد و بس ! اما از وقت یحساااب م

برنامه  نیهمگرده به  یبر م شیا یو جساام یروح یناهنجار نیا ی شااهیکه ر
ه عنوان خلوت ب اطیکه پدر ستار باغبونشون بود خ تو ح یسال هیکه تمام اون  یا
 شد به کاب*و*س شبهاش ! طیکردن خ تبد یمراسم اجرا م هی
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 یدونساات اون جهالت ها یداره خ نم یمشااکل هی دیخ که فهم شیده سااال پ تا
 فیهم باهاش ساار ک یآوردن و کل یکه اون موقع در م یو ادا و اصااول یکودک

 رحمانه روانش رو داغون کنه ! یب نطوریتونه ا یشدن خ م یم
شپز نییتخت پا از سمت آ شت و بردا نتیاز تو کاب یوانیخونه . لاومد و رفت 

 هیو روشاان خونه خ تک کی. تو تار ختیکم توش آب ر هیکرد و وقت  خیپر از 
 یرو گذاشت رو گونه اش . انگار تب داشت . خودش صدا وانیداد به کانتر و ل

گونه  یکیبه اون  رو وانی. ل دیشن یبرخورد دو جسم سرد و گرم رو به خوب زیج
 گرمش بود ! یاش چسبوند . گرمش بود . حساب

خ  خی یدو تا دسااتش گرفت تا که خنا نیرو خورد و اونو ب وانیکم از آب ل هی
 حرارت دستاش رو کم کنه !

اش رو کانتر گرفت رو رفت کنار پنجره ! شااهر تو سااکوت فرو رفته بود .  هیتک
که امشب تو دلش  یدیام یخونه ها خاموش بود . درست مثط سوسو یچراغا

 دیبا یبده ! ول انیرابطه پا نیدونساات چطور به ا یخاموش شااده بود ! هنوز نم
کاریا مه ح یرو م ن گا خدا رو خوش نم فیکرد ! هن م یبود !  با  داو که 

ازدواج کنه !  یمرد معمول هیکنه ! اون دختر حق داشاات با  یاحساااساااتش باز
ست خودش رو قانع کنه که پرده از ا ینم یاز طرف یول راز مخوف برداره  نیتون

اول کار که  نیداره ؟ اونم هم یوحشااتناک شیدختر بگه چه گرا هی! چطور به 
 یرو خطاب م گهیهمدکنن و با القاب  یهم رو صاادا نم کیاساام کوچ یحت

 شتیداد به معلول یآورد خ هنگامه احتماالا ربط م یهم م یا گهید طیکنن ! هر دل
 یخ آزارش بده در ضاامن م یشااکساات و ممکن بود حس پس زدگ یو دلش م

حالت خ هنگامه با  نیتر ییایشااانس رو به خودش بده که تو رو نیخواساات ا
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 حق یعنیباشااه .  یرابطه راضاا نیوجود دونسااتن مشااکلش باز هم به حفظ ا
ست که ا یخودش و اون دختر م شه و هر دو با د نیدون ضوع مطرح ب باز  دیمو

 انتخاب کنن ! ایرو پس بزنن  اهمی
س یها رو برد خال خی ی هیرو خورد و بق وانیکم از اب ل هی  وانیو ل نکیکرد تو 

 چیه ی! ب یفیظرف کث چیه یداد ! ب یم یزیتم یرو شااسااات ! خونه اش بو
بدبخت به ظاهر  هی!  قهیبود ! منظم و با ساال نیهم شااهی! هم یا یکار فیکث
 آل ! دهیا یلیخ

***** 
 واردیدختر رو ام نینداشت ا میکرد ! اصلا تصم جکتیتماس مونا رو ر دوباره

آروم و نازکش رو بشاانوه خ  یدونساات اگه صاادا یخودش رو ! م نطوریکنه ! هم
 دیجا بس بود ! شااا نیکه کرده بود خ تا هم یده . حماقت یدوباره عنان از کف م

ند داد ! هر چ یتو افکارش بده ! البته اگه مونا اجازه م ینظر دیتجد هیالزم بود 
دختر بدهکاره !  نیبه ا یاساااساا حیتوضاا هیدونساات که  یخودش هم خوب م

 االن وقتش نبود ! یول
ز کرد ! ا یدود م گاریرو مبط ولو شااده بود و ساا یمشااک یشاالوارک و رکاب هی با
 یاب به جاناب یستا! دو گاریس دنیشروع کرده بود به کش یو پنج سالگ ستیب

از  ریدورش رو گرفته بودن .هه! غ یو پنج سااالگ سااتیخ تو ب یشااونزده سااالگ
خاموش  یگاریساا ریرو که تو ز گاریساا نیعقب بود ! دوم یدرس خ تو همه چ

 هیدر نگاه کرد !  یبود ؟ از چشم یک یعنیکرد خ زنح درشون به صدا دراومد ! 
 ! یراحت یو پنج ساله با لباسا یزن حدوداا س
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 یم گایبودن و داشااتن بهش ن رونیها ب هیهمساااا یبود خ االن همه  زیتبر اگه
نح م یکردن و کل که واه واه چرا ا یا ندن بهش   دوریتو کر ینجوریچساابو
 چرخه ! یآپارتمان م

گاه هیخودش  به خت ! ت ین ندا باز کردن در خ اونم رو پشیا ناساااب  زن  یم
شش م دیجوون خ نبود ! مق سراش رو با حبود به پو سب ! فاطمه پ ورده بار آ اینا

صدا دراومد خ پ دکمه  که از یرهنیشلوار کتان و پ هیبا  روزیبود ! زنح دوم که به 
 خ در رو باز کرد ! دهیپوش شیکه به سرعت رو رکاب دیشد فهم یبازشم یها
کم شاادت  هیدر باز کردن خ  روزیپ یقدم عقب گذاشاات . ظاهراا عجله  هی زن

 نیکرد که صاحبخونه از ا یحس رو القا م نیکرده بود و ا شتریگشودن در رو ب
سند ن ادیمزاحمت ز شد که  روزیپ ی. اما لحن آروم و مودبانه  ستیخر باعث 

 زن قدم  عقب گذاشته رو دوباره به جلو بذاره و بگه :
ش- ش دیسلم ! ببخ سباب ک شدم خ من امروز ا لد ب تشیکردم و واقع یمزاحم 
 ؟ دیشه خواهش کنم کمکم کن یگازم رو وصط کنم ! م ستمین
( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 و منتشر شده است
شت و درو پش دیگفت و کل یمودبانه بله البته ا یلیخ روزیپ ت رو از رو در بردا

سرش بست و پشت سر زن راه افتاد . آپارتمان تو هر طبقه خچهار واحد داشت 
شبختانه کر ی. ول سا نطوریبزرگ بود و ا دورشیخو باز  ها تا درو هینبود که هم

واحد  یباشاااه .زن جلو تیقابط رو گهید یواحد ها یکنن خ از چشاام یم
 ف کرد که وارد بشه .تعار روزیو به پ ستادیخودش ا
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ازه واقعاا ت دیشد فهم یوارد خونه شد . از اوضاع خونه م یدیهم با ببخش روزیپ
د از پر بو ییرایبود و وسط پذ ختهیبه هم ر یکردن . چون همه چ یاسباب کش

 شده که رو هم تلنبار شده بودن . زن گفت : یخال یجعبه ها
 طرف لطفا! نیاز ا-
سا روزیپ شد .  شپزخونه  سرش راه افتاد و وارد آ شت  وبرابر د باا یواحد خ تقر زیپ

ست کم روزیواحد پ شپزخونه هم د ضاع آ شت . تنها  ییرایاز پذ یبود ! او ندا
صب و تو محط خودش م*س*تقر  دیسا یبا دیسا خچالی نیظاهراا ا بود که ن

سا ی هیشده بود . بق شو طیو س شو ییمثط لبا همه  و ... خ فرو ماکرو  ییو ظرف
 وسط بودن .

 کرد و گفت : یبررس هیسمت گاز رفت و  روزیپ
 ؟ نیدار یگوشت شیو پ آچار

 م*س*تاصط گفت : زن
 دونم کجاست . یاالن نم یداشتنش رو که دارم ول-
 گفت : روزیپ

 خوره ؟ یبه در م نمیبب ارمیدارم ! برم ب نیمقدار ابزار تو ماش هیمن -
 گفت : زن

 خوام !!! یازتون عذر م یلیموقع شب ! خ نیدردسر شدم اباعث -
گفت و از آپارتمان زن خارج شاااد و رفت تو واحد  یکنم یخواهش م روزیپ

 رو برداره ! نیماش دیخودش تا کل
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ش چیزن جوون بود ! چرا تنها بود ؟ چرا ه نیا ریدرگ فکرش سباب ک  یکس تو ا
به هر حال چون قبول کرده کرد ؟  یخ بهش کمک نم یو مشااکل یبزرگ نیبه ا

 کرد . یبراش م یکار هی دیبود خ با
د خ زن دیخانم مهش ییو ظرفشو ییبعد خ هم گاز و هم لباسشو میساعت و ن هی

صله ا شده بود و تو فا صط  شو روزیهم که پ یو شغول امتحان کردن ظرف  ییم
شد و بعد از اتمام کار خ از پ ییبود خ چا ضر  ست روزیخانم زند هم حا که  خوا
شه . پ ییچا هی یبه اندازه  س روزیخوردن مهمونش با سر  یابهم که ح عرق از 

 و روش روون بود خ قبول کرد .
که  ییاریپذ یو صورتش رو شست و بعد نشست رو مبلها ییرفت دستشو اول

 شده بودن ! دهیهمونطور نامرتب کنار هم مثط کلس درس چ
شمش خورد به تابلو نیهم ست خ چ ش ضا هیکه  ییکه ن س بیعج یف  میرو تر

 یپاره خ رو یکه با لباسها یمرد هیشلق بدست خ در حال زدن  یکرده بود ! زن
 افتاده بود ! نیزم

داد !  یخ روانش رو آزار م یجو نقاشاا ییجورا هیبود .  یزیخوف انگ یفضاااا
اونطور با  یزن نکهیمرده گذاشااات و از ا ی! خودش رو جا دیترساا یانگار م

 و منزجر شد ! دیترسشلق بزنتش خ 
ش سش به پ دیمه ش روزیشش دونح حوا شدنش تو اون نقا بود ! ته  یو محو 

شت ا ست دا سا نیدلش دو ش نیخ نظرش رو راجع به ا دیجد ی هیهم به  ینقا
 ! ارهیزبون ب

 دیاورو ک ینقاش یقسمتها ریکرد و همزمان سا کیرو به لبش نزد ییچا روزیپ
ضا شتن خ نیکه ا یی. ف  رینجبود با ز کیتار مهین یخونه  هیدو نفر درش قرار دا
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بوته گط ساارو انگار تازه داشاات  هیبودن . کنار مرد  زونیکه از سااقف آو ییها
شد م شد و نزد روزیکرد ! پ یر گاه بلند  از  هگید یرفت . جرعه ا رت کیناخود آ

در چهره  یا یآثار ناراحت چیزن و مرد ! ه یرو خورد و زل زد به چهره  شییچا
 نطوریشااد . انگار حالش بد نبود . هم ینم دهیخورد د یکه شاالق م یمرد ی

مرکز کرد ت شتریکم ب هینبود . چهره اش هم آشنا بود !  تکارایجنا هیزن ! اصلا شب
 . دهیمهش یچهره  ی افتهی رییمقدار تغ هیزن خ  یچهره  دیخ د

ش یصدا دنیشن با ست تو  دیمه س شیقدم هیاونم در و عکس العمط  دی! تر
 . رهنشیرو پ زهیبر شییتندش باعث شد ته چا

 دستپاچه عذر خواست و گفت : دیمهش
 انگار ترسوندمتون !!! دیببخش-
 گذاشت و گفت : زیم یفنجان رو رو روزیپ

 ؟ دیخودتون نینه !!! ا-
 گفت : دیمهش

 بله !-
 : دیکوتاه پرس روزیپ

 کار خودتونه ؟-
 ! بله

 یاون کهنیترسناکه ! بخصوص ا یها لمیف هیشب ییجورا هیداره !  یمخوف یفضا
 مرد خوشحاله !!! هیخوره  یکه داره شلق م

 و گفت : دینشست رو لب مهش یلبخند
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 ؟ دیاهط هنر-
 از تابلو فاصله گرفت و گفت : روزیپ

کم متفاوت بود خ  هیهم چون  ینقاشاا نیشاااه ! ا ینم میازش حال یچ چیه-
 ندارم !!! شیکنجکاوم کرد ! وگرنه به هنر گرا

 گفت : دیمهش
 بره ؟ یاون مرد داره ل*ذ*ت م نیچطور متوجه شد-
 انداخت و گفت : دیبه مهش یبه تابلو و بعد نگاه یمتعجب نگاه روزیپ

تک خوردن ؟ من همچ یداره ل*ذ*ت م-  یعنینزدم !!!  یحرف نیبره ؟ از ک
 از کتک یکیلبش خندونه !!! مگه ممکنه  دمینداشااتم . فقط د یحساا نیهمچ

 یزن !!!تابلو هیمرد از کتک خوردن از دساات  هی؟ اونم  ادیخوردن خوشااش ب
 !!! هیبیعج

 کرد به خودش مسلط باشه گفت : یم یکه سع یدر حال دیمهش
 کتکه ! نیکنه م*س*تحق ا یداره حس م دیل*ذ*ت که نه ! شا-
 به تابلو انداخت و گفت : گهید ینگاه سرسر هی روزیپ

 اون مرده باشم ! یدوست ندارم جا چیبه هر حال ه-
 به فنجون اشاره کرد و گفت : بعد

 ؟ نیندار ی! با بنده امر تونییممنون از چا-
و  کرده بود جادیکه ا یتا دم در فقط تشکر کرد و عذر خواست از زحمت دیمهش

هم درو بست و سر خورد و نشست  دیدر واحدش رو بست خ مهش روزیپ یوقت
شت در و زل زد به آپارتمان داغونش و تابلو  یم دهید اهیس شتریکه از دور ب ییپ

 !!!اتیشد . اونم بدون جزئ
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***** 
 یتونساات حت یداشاات و نم شیدر پ یروز پرمشااغله ا یاومد ول یم خوابش
 تو رخت خواب بمونه . شتریب قهیپنج دق
سته م یو درها واریزده بود به د هیالود تک خواب شت ب سور دا سان  شد که یآ
سور! حت یخانوم سان سرش  یخودش رو انداخت تو آ به خودش زحمت نداد 

 خ دیاز طرف خانمومه شاان یساالم بلند یوقت یرو بلند کنه و نگاش کنه ول
بود خ  ه روشکه رو ب ی! زن یشبید پیبود ! اما نه با ت دیسرش رو باال برد . مهش

ن با ز یلیبود که خ نکیو ع یساارمه ا یو مقنعه  یزن با مانتو شاالوار رساام هی
 جواب سلمش رو داد . یبهت زده و به اروم روزیفرق داشت . پ یشبید

 گفت : دیمهش
 بازم ممنونم . شبیبابت د-
ش پیت نیکه انتظار ا روزیپ شت و ب دیرو از مه زن  هیزد با  یحدس م شتریندا

 شده باشه خ با تعجب گفت : هیهمسا شگریفوق فوقش آرا ایخونه دار و 
 ؟ نیمعلم-

 با لبخند گفت : دیمهش
انه کارخ تیفیک نیبخش تضاام ریپرساان !مد یازم م نویها ا یلیخ ینه !!! ول-

 .... هستم ! یلبن عیصنا
 باال انداخت و گفت : ییابرو روزیپ

 !!! یا یطوالن یعنوان شغل چه
 : شد گفت یم ادهیکه پ یدر حال دیتوقف کرد . مهش نحیتو پارک آسانسور
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 ؟ هیشغط شما چ ی! راست شیو هم ساعات کار هیهم عنوانش طوالن-
 مغرورانه گفت : یتا حد روزیپ

شااه گفت  یاگه م نطوریعمران اب دانشااگاه تهرانم و هم یدکترا یدانشااجو-
 استادم. مچهین هیاستاد خ 

 رو زد و گفت: موتشیو ر ستادیا دیسف یسوزوک هی یجلو دیمهش
 نیداشته باش یهستم . روز خوب هیاستاد دانشگاه همسا هیچقدر خوب که با -

 دکتر .
 خودش. یایارزو رو کرد و رفت سمت پرش نیهم هم روزیپ

شااد .ضاابط  دیجد ی هیخانم همسااا نیا ریمقدار درگ هی یول ادینه ز فکرش
 رو روشن کرد و زمزمه کرد : نیماش

 هم سوار بود . یالمصب عجب ماشن-
***** 

و که ر یزیخواساات چ یم شیبار تو زندگ نیاول یبود . برا داریشااب رو ب تمام
به دسااات ن با هنگامه حرف م ارهیدوسااات داره خ  به روش  یزد ول ی. امروز 

داد که  یاجازه رو م نیا ایخودش . نه جسااارتش رو داشاات و نه خجالت و ح
شت !!! تمام د نیدختر در ا هیبتونه با  صحبت کنه .نو ش ور شبیمورد  ت و نو

 راه بود . نیبهتر نیشد که به دلش نشست .ا یپاره کرد تا اون
اعتراف رو  یخواساات اول صاابح نامه  یبود. م نحیاز هنگامه تو پارک زودتر

ش نیبهش بده . هم شد و به  ادهیهم پ مانیشد خ نر ادهیپ نشیکه هنگامه از ما
 سمتش رفت .از پشت سر صداش کرد :

 خانم دکتر حداد ؟!-
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حتون دکتر !! صب یلبخند اومد لبش . سلم اقا مانینر دنیبرگشت . با د هنگامه
 . ریبخ
 سلم کرد و گفت : ییهم با خوش رو مانینر
 براتون داشتم خانم دکتر !!! یزحمت هی

 گفت: هنگامه
 . دییکنم بفرما یخواهش م-
 کتش درآورد و گفت : بینامه رو از تو ج مانینر
ساارتون خلوت بود و اعصااابتون آروم خ  یوقت نویخواسااتم خواهش کنم ا یم-

 . نییمطالعه بفرما
 نامه رو گرفت و گفت : هنگامه

 هست ؟ یچ یچشم البته ...ول-
 هنگامه نگاه کرد و زمزمه وار گفت : یتو چشما قیعم مانینر
 رنج نامه !!!-

شرو یرو درک نکرد ول مانیمنظور نر نکهیبا ا هنگامه نو او یذات ییبا همون خو
 .فشیگرفت و گذاشت تو ک

رو پارک کرد . هر دو  نشیشد و ماش دیاسات نحیهم وارد پارک روزیموقع پ همون
ول خ معم یها یاستاد منتظر شدن تا اونم بهشون ملحق بشه . بعد از احوالپرس

ساختمان  شیگذار زندگ ریمه راهش رو از دو مرد تاثهنگا سمت  جدا کرد و به 
شون راه افتاد اونم در حال شدت عجله دا یخود  مانینر یکه نامه  شتکه به 

الاقط دوساات داشاات که توش  ایکه انتظار داشاات خ  یزیچ دیرو باز کنه . شااا
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شه خ  شده با شته  شقانه بود ول فیاعتراف لط هینو  ریو غ تر بیعج یزندگ یعا
 حرفاست. نیتر از ا ینیب شیقابط پ

***** 
احترام  مانینر یبهخواسااته  یخواساات زود نامه رو بخونه ول یدلش م یلیخ

 یهمه  نکهیبه ارامش داشاات! با ا ازینامه خ واقعاا ن نیگذاشاات . البد خوندن ا
کرد کلسااش رو مثط هر روز اداره کنه ! اما  یسااع ینامه بود خ ول یحواسااش پ

شجوها یلیعد از کلس خب شد و  رشحلقه زدهبه دو یزود از جمع دان خ جدا 
 ود !ب نشیخوندن اون نامه خ ماش یمکان برا نیرفت . بهتر نحیبه طرف پارک

 داشته ! یدل پر نوایب نیبود . معلوم بود ا 4ورق آ سه
 میالعل عیالله السم بسم

 است..... نیو اگاه تر نیکه شنواتر ینام خداوند به
من !!!  یمن !!! خدا ی. خدانیرو خوند و سرش رو گذاشت رو فرمان ماش نامه

که  ی؟ حساا یناتوانت در نظر گرفت یبنده  نیا یکه برا هیچه امتحان نیآخه ا
مختلف بود ! حس  یاز احساااسااها یقیحس نبود ! تلف هیاون موقع داشاات خ 

 یترحم خ ترس خ سردرگم
حالت ممکن حرف زده بود و از  نیتر دهیو پوشاا نیباهاش به ساااده تر مانینر

ود ب یخواسااتن واقع نیخوادش و هم یدردش گفته بود ! گفته بود که چقدر م
رو بهش بگه ! گفته که دوست نداشت بعد ها ازش  تیکه وادارش کرد که واقع

به  نکنه خ لشاحساااس از کنارش رد بشااه و قبو یاالن ب نیمتنفر بشااه . اگه هم
 ه .ازش منزجر بش یکار یمراتب براش قابط قبول تره که بعد ها به اتهام مخف
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سطر اون رنج نامه  هنگامه سطر به   که تو یبلند باال خ با هر حس درد یبا هر 
شمه  شده بود و چ ش یکلمه هاش نهفته بود خ دلش مچاله  شکش جو بود  دهیا

شااده بود و هم  یم*س*تولخ بهش  بیعج یحس گنح و ناشااناختنه  هی.هم 
 حس ترحم .

با چیخوب نبود . ه حالش ماره مو ماهنگ طیخوب نبود . شاا  یمساائول ه
صر بق حیتوض هیواحد آموزش رو گرفت و با  یکلسها رو  کلساش ی هیمخت

صر نم سالت داره و ع شه.  یلغو کرد . به نغمه هم خبر داد که ک سه با تونه موس
 خودش اصلا معلوم نبود ! با فشیخواست . تکل یم ییدلش تنها

***** 
شده بود . حالش از اون مردک نفهم به هم  ریبا مد دوباره بخش فروش بحثش 

صول به چه ق یم شه  یمتیخورد ! فروش مح ش یکی؟ اگه قرار با  یرهایاز اون 
سطه  تیفیک یشه خ ب یم دیکه تول یمدرسه ا شن و به وا  ماریب بچه هیاون  یبا

شه خ کط کارخونه رو به آت ش یم شیب سر ا چی. ه دیک ض نیوقت   یاه نمکوت هیق
 یمتیق چینبود ! به ه یدنیبود . وجدانش خر نیهم هم تشیاومد . علت موفق

 کرد . یسود نم یرو فدا تیفیک
شد . قرص خورد . اونم دو تا !!! جر هی با صاب داغون وارد اتاقش  طلق  انیاع

ش سباب ک ساب یو ا صابش خ یخ ح سماا داغونش کرده بود . اع  یلیروحاا و ج
صبور یاعتراف م نویشده بود . ا فیضع  ده و زود از یبه خرج م یکرد که کم 

 دیاخر . با میس بهاون مردک الدنح هم بدجور زده بود  یشه ول یکوره به در م
صاب  نیکه حدودش رو بدونه . اما ا کردیبرخورد م یجور نباریا تنش مدام اع
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ذره خ  هی یخواساات اگه شااده حت یخسااته اش کرده بود !!! دلش م یخ حساااب
شه همون دختر ب شیآرامش به زندگ ساله و ب ستیبرگرده ! ب شت  شکط م یو ه

ش شه همون مه صد ازدواج نداره . ب ضعش خرابه .  یمکه ن یدیکه ق ست و دون
د ش یبا رضا اشنا نم خونه خراب کن داره . کاش هرگز یماریب هیدونست  ینم

. چهار سااال  یجهنم یکرد . چهار سااال زندگ یرو تجربه نم یو هرگز متاهل
! آخرش  جهینت یرنگارنح و اخرش هم ب یدرد و رنج و جنگاعصاااب و دکترا

مشاات دارو که شاادن  هیو  انوادهاز خ یو دور یزیطلق با فضاااحت و آبرو ر
 ی.آخرش شد انح ه*ر*زگ ییو تنها یهمدم روز و شباش. آخرش شد در به در

نح د کاش هرگز ازدواج نم یوانگی. ا تا پ ی!  قدر در نظر مردم و  یکرد  ببره چ
 بشه . والیبه ه طیشبه تبد هیتونه  یبخصوص خانواده اش م

.  ی. رفت پارک ساااع رونینوشاات و از کارخونه زد ب یساااعت یمرخصاا برگ
که هنگامه رفته بود . اونم رفته بود اعصابش آروم بشه که هضم کنه  ییهمونجا

 ! هیبه چ یچ
 یوبرخورد کرده بود و از سر کنجکا نترنتیواره تو ا نیبا ا یبار اتفاق هی هنگامه

لش د ادشااهیبراش دردناک بود . خوب  جشیانجام داده بود .اما نتا یقیتحق هی
 یکه حس م یمانیسااوخته بود و حاال نر یبه هر دو انحراف روان انیمبتل یبرا

شتهتونه باهاش مطابقت  یاز جهات م یلیکرد از خ شه خ مبتل بود و ازش  دا با
ستن ا سته بود با وجود دون شکط باز هم به پ نیخوا نه ازدواجش فکر ک شنهادیم

. 
ه مشاب یهم نشست . اونم درد داشت . درد دیفاصله مهش مکتین هیبا  درست

و که عاشقش بود خ اون یبود که شوهرش خ کس یتر . زن دهیرنج کش یول مانینر
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خاطر ا با آبرو ر ریغ شیگرا نیبه  مط طلق داده بود . اونم  بط تح .  یزیقا
 یاش ! زنا شااناساانامهمهر طلق تو  هیتنها بود . اما با  مانیهم مثط نر دیمهشاا

سخت یعاد شن ؟ چقدر اذ یم یطلق گرفته خ چقدر   دیششن ؟ مه یم تیک
به  یچ دیفهم ینم یشااد . البته تا کساا یم تیصاادها برابر اذ دیده برابر و شااا

 بعدش؟ ینبود ول یمشکل هیچ
 ینه خ نمفکر نک شیمتاهل اهیس یداشت که به روزها دیروانشناسش تاک نکهیا با

 چشمش یسرانجامشون دائماا جلو یب شهیرضا و روابط هم ریتونست . تصو
 ی؟ ک یشد دوباره آرومم کن یم یک ایکرد . خدا یم تشیاذ یلیخ نیبود و هم

 ؟یریناتوانت رو بگ یبنده  نیپر و بال ا ریقراره ز
شد و راه افتاد و از جلو مکتیاز رو ن هنگامه ش یبلند  ش دیمه شت . مه  دیگذ

شمش به پا یلحظه ا یبرا لنگان هنگامه افتاد و تو دلش آرزو کرد کاش به  یچ
 خ جسماا معلول بود. با خودش گفت : یروح تیمعلول نیا یجا
س یعنی- صور م والیدختر رو هم ه نیا یک زدم !  یکنه ؟ کاش منم لنح م یت

شدم ! کاش اصلا  یتنها نم ینطوریا یچرخدار بودم ول یکاش اصلا رو صندل
شتم . اون موقع خانواده ام دورم رو م ست  نکهیگرفتن نه ا یسرطان دا مثط نجا

 باهام برخورد کنن.
 یلیدرد داشت . خ یلیشد . دل اونم خ یدور م دیسلنه سلنه از مهش هنگامه
 با خبر نبود. یگریکدوم از غم د چی!!! اما ه

سجاده! گر دیترد سر  ست  ش د و کرد ! زار ز هیمثط خوره افتاده بود به جونش ! ن
 از خدا طلب کمک کرد .
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 یبا وجود احساااسااات شااهیکه هم یکرد ؟ عقط و منطق خ همون یم کاریچ دیبا
رد ک یحرکات و سکناتش بود خ حکم م یهمه  یخ سرلوحه  تشیبودن شخص

نگار قلبش ا یاون ته ته ها یزیچ هی! اما  رهیفاصااله بگ مانیمودبانه از نر یلیخ
سند یحرکت رو نم نیا س هی. انگار که  دیپ راحت  جدانشد با و یمانع م یح
د . مطرحش کر یشد با کس یکه نم بود یموضوع جور یبکنه ! از طرف نکارویا

با وجود داشااتن  یبود . مرد ونیمرد درم هی یآبرو یپا خ  یروح زخم هیکه 
ستوار و مقتدر قدم برم شا یا شت و تا به حال هنگامه حرکت نا زش ا یستیدا

آدم  نیبه رو شاادن با ا روجواب دادن خ اصاالا  یبود . علوه بر مساائله  دهیند
چطور  نیکرد که بعد از ا یفکر م نیهنگامه سااخت شااده بود . مدام به ا یبرا
 یعنی؟  یعاد ری؟ غ ی؟ آخه چجور یبرخورد کنه ! عاد انیبا دکتر زاهد دیبا
 بکنه ؟ دیبا کاریچ

زد که موقع خوردن شااام  یپف کرده بود . به صااورتش اب یحساااب چشااماش
 حرفها بود ! نیتر ا زیت یلیبه نظر برسه . هر چند مادرش خ یخالاقط عاد

شون دعوت بود ! حوصله  یهم برا روزیبود که پ نجایا یبدبخت اون  یشام خون
شت . تون صلا ندا شال نارنج یا روزهیسبز ف کیمرد مغرور رو ا  یبه تن کرد و 

شت ن یکه گل شک زیسبز رنح دا سرش انداخت و اون کمند م رو کامط  یرو 
شاش رو پوش ستگ دیداد تو و کف  روزیپ . پدرش و نییاز پله ها رفت پا یو به آه

شا ییرایتو پذ شغول تما شت یم ها رو  یلیخ نکهیکه با ا یکج بودن . ورزش یک
به خاطر خشااونت ذات یوا م جانیبه ه که درش بود خ حال  یا یداشااات خ 

رو  نایکه ا انینرم یعنیافتاد !  مانینر ادیبه  یکرد ! لحظه ا یهنگامه رو بد م
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 وانهیتصورش هم د یخدا حت یاداد ؟.... و یبهش دست م یچه حس دید یم
 کننده ست .

گرفته  میگرفت . با نغمه تصم شیتوجه به حضور اونا راه آشپزخونه رو در پ یب
به  دیرس یموسسه باشن . چون واقعاا هنگامه نم یموقت برا ریمد هیبودن دنبال 

س یا نهیاونجا رو اداره کنه . تنها گز ییتنها شون ر  روزیبود خ پ دهیهم که به ذهن
بود و در  یلیکرد و هم زبانش خ مادشد بهش اعت یبود . چون هم آشنا بود و م

شجوها یو گرفتار ریضمن فعلا اونقدر گ شت . معموالا دان  یلیدکترا خ یندا
تو  روزیه پهم ک یدرس ی. کلساقنیبه دنبال تحق رونیو ب ستنیدانشگاه ن ریدرگ

 نینبود . خلصااه با وجود ا ادیهنگامه ز یاشااته بود خ به اندازه دانشااگاه برد
سب ی نهیگزکمبود وقت خ  سوب م یمنا شب  یشد ول یمح واقعاا هنگامه اون 

 یزیچ هیخواساات  یمطرح کردن موضااوع رو نداشاات . دلش م یحوصااله 
 یریگیمکرر نغمه جهت پ یبه اتاقش پناه ببره ! اما اس ام اس ها عیبخوره و سر

 به موضوع اشاره کنه ! یمقدار جزئ هیشده  یموضوع وادارش کرده بود خ حت
تو اشااپزخونه از هنگامه علت پف چشاام ها و دمغ  یچند بار بایفر نکهیا با

س ستگ دهیبودنش رو پر سب  شیب یبود خ هنگامه خ از اندازه رو تنها جواب منا
ه مادر شاا ی. مگه م هیخبر هیبود که  دهیفهم بایکرد . فر دیدونساات و روش تاک

 گفت مثلا ؟ یم یبروز نداد ! چ یزیهنگامه چ ی؟ ول یو نفهم یباش
آشااپرخونه رو به  یکارا ی هیرو جمع کرد و بق زیاز شااام خ هنگامه فقط م بعد

. خوشاابختانه پدر  ییرایو پدرش نشااساات تو پذ روزیمادرش سااپرد و همراه پ
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سه و  س  یشد که هنگامه ب نیهمشروع کرد به پرس و جو در مورد نغمه و مو
 و گفت : یدردسر رفت سر موضوع اصل

ه رو موسس تیریکه مد میگرد یفرد مطمئن خ مسلط به زبان و آشنا م هیدنبال -
من تو دانشااگاه  یکلسااا یکنم ول ی. منم هسااتم و کمکش م رهیبه عهده بگ

اشم صبح تو موسسه ب فتیتونم ش یهم طرف صبحه و من نم شترشیو ب ادهیز
 .میکرد ریگ نی. واسه هم

 گفت : محسن
 ؟ نیکرد دایرو هم پ یحاال کس-

 انداخت و بعد رو به محسن گفت : روزیبه پ ینگاه هنگامه
 دمیخودش خبر نداره ! ممکنه که قبول نکنه . شا یو ول میکرد دایرو پ یکیبله -

 دونم ! یبکنه ! نم
 با تعجب گفت : محسن

 ؟ نیگ یچرا بهش نمخب -
 گفت : هنگامه

قصااد رو داشااتم که شااما با دعوت کردن پساار عمه خ کارم رو  نیهم امروز
 . نیراحتترکرد

 متعجب به هنگامه نگاه کرد که هنگامه ادامه داد : روزیپ
ستش آقا پ- شما با مع روزیرا ستم ی. م نیمطابقت دار یلیما خ یارهایخ   خوا

 نهیزم نیساااال خ به ما تو ا هیبودن تا حدود خواهش کنم در صااورت مقدور 
شا دیکمک کن شه و حقوق یبرا دی. هر چند  ر د ریمد یهم که برا یشما کم با

. در ضاامن  سااتیشااخع بنده خ بدک ن ی دهینظر گرفته شااده خ حاال به عق
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 ونتیدرساا یپروره ها یکه برا نیو ذالک هم دار رهیو غ نترنتیبه ا یدسااترساا
کار کن نیبتون باهاش  کار ز دیراحت  کارش اصاالا  یعنیخواد .  ینم یادی. 

 !!! رهیخ فقط وقت گ ستیسخت ن
 زد و گفت : یلبخند محو روزیپ

خ  نیدمن ش یکردن برا دای!!! انگار شما مسئول کار پ ییشدم دختر دا ریغافلگ-
تم دارم . حداقط تا سااال اول هساا ادی. من وقت فراغت ز سااتیاما به نظرم بد ن

 روند ادامه خواهد داشت . نیا
 خوشحال شده بود با لبخند گفت : روزیکه از جواب پ هنگامه

 بدم ؟ یتونم از طرف شما به نغمه قول همکار یمن م یعنی-
 گفت : روزیپ

و  رونیزدم ب یکه بودم خ صاابح از خونه م زینداره ! من تبر یرادیا چیالبته !!! ه-
شب برم شتم . االن  یساعت ده  سلم م نیو هم ادهیز میکاریمقدار ب هیگ  یک

شگاه دان دیکه هر وقت استاد منو بخواد با نیهست انیکنه ! فقط خودتون در جر
 کرد ؟ کاریچ دیحاضر باشم . تو مواقع با

 گفت : هنگامه
سه  یرادیا- س شه چند  یشناس و وارد داره که م فهیوظ یآبدارچ هینداره !!! مو

ما . در ضمن ش میکن یم نکارویموارد خ ا نیموسسه رو بهش سپرد. تو ا یساعت
 اونجا و همراهتون هستم . امی ی! منم بعد از دانشگاه م نیستیتنها ن

 . ییرایاومد تو پذ ییبا چا بایموقع فر همون
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در نظر گرفته بود و  ریمد یکه نغمه برا یبعد از مشااخع کردن مبلغ هنگامه
ن شااد دایخ شااماره نغمه رو گرفت و خبر خوش پ روزیاز قبول کردن پ نانیاطم
 نیخ با اون اتفاقات ناراحت کننده خ ا بیرو به نغمه داد . تو اون روز عج ریمد

رو  ننوفینقش اسااتام ییجورا هیخود هنگامه که بدجور دپرس بود خ  یخبر برا
 دهیرانجام رسااشااد خ به ساا یانجام م دیکه با ییاز کارها یکیداشاات . حداقط 

 بود.
**** 

س تنها شب رو خوب خواب نیکه ب یک د ! بو روزیخ پ دیاون چهار تا جوون خ اون 
ش شنده ا دیمه شت که با خوردن کل یسردرد ک  یقرص هنوز هم ذق ذق م یدا

 دیاالن با قاا یدونساات دق یکرد ! هنگامه فقط به سااقف زل زده بود و اصاالا نم
 . گذروندکاناپه  یکه تمام شب رو رو مانیفکر کنه و نر یراجع به چ

بت پوئن مث هی روزیپ یتونساات برا یخ م دیمنبع درآمد جد هیخ با  دیکار جد هی
شه ! تو دلش از دختر عمه اش برا شکر م دایپ یبا  هی. کرد یکردن هر دو کار خ ت

 . دیخز پتو ریو ز دیخوابش بود رو سر کش یکه در واقع چاشن یگرم ریش وانیل
 خ در آپارتمانش رو قفط کرد و دهیو اتو کش یحال و قبراق خ کاملا رسمسر صبح

 دیمهش . دیترس یمنتظره خ کم ریغ یسلم یسمت اسانسور راه افتاد که با صدا
 گفت : دیرو جواب داد . مهش دشیجد ی هیسلم همسا ییبود . با خوشرو

 .دیسرحال روزیانگار امروز برخلف د-
 و گفت : دیسر خوش خند روزیپ

 !!! یتا قسمت یکم-
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کنار  دیتوقف کرد و هر دو ازش خارج شاادن ! مهشاا نحیتو پارک آسااانسااور
خ  هفتیکرد و تا خواسااات راه ب یازش خداحافظ روزیتوقف کرد و پ نشیماشاا

 از پشت سر صداش کرد و گفت : دیمهش
 دکتر ؟ یاقا دیببخش-
 و گفت : دیبرگشت سمت مهش روزیپ

 !!! دییبله بفرما-
 جلو گذاشت و گفت : یقدم دیمهش

 نیآموزش زبان سراغ ندار یخوب برا یموسسه  هیپرسما !!! شما  یشرمنده م-
 ؟
 باال انداخت و گفت : ییابرو روزیپ

 مکالمه و ... ای؟  نییخوا یم طیتحص یادامه  ی؟ برا یموسسه ا چجور
 گفت : دیمهش

 یخوام برا یزمان کم !!! م هیآموزش مکالمه تو  ینه ! برا طینه نه ادامه تحصاا-
رفتن به کانادا اقدام کنم و همزمان هم رو زبانم کار کنم ! گفتم چون شما استاد 

خوام زود بازده و مطمئن  ی. م نیرو سراغ داشته باش یخوب یجا دیشا نیهست
 زبان هست . یموسسه  هیسر هر کوچه  گهیباشه وگرنه االن د

 ت :زد و گف یبود خ لبخند انهیطنز واقع گرا هیکه  دیآخر مهش ی به جمله روزیپ
موسسه آموزش  هی تیریخوب سراغ دارم . بنده از امروز قراه مد یجا هیاتفاقاا -

هم اونجا مدرس زبان هستن  مییکه دختر دا رمیرو به عهده بگ یخارج یزبانها
از  ریرو مکالمه هستش . و غ دشونیتاک یعنی.  نهیهم قاا ی. اتفاقاا کار موسسه دق
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سه و آلمان یسیانگل شماره  ند یهم آموزش م یخ فران اونجا رو  ی. بنده االن 
 خوام برم اونجا ! یکه م هیروز نیامروز اول یعنیآدرسش رو دارم .  یندارم . ول

 گفت : یبا خوشحال دیمهش
 که من شاغلم ! دیدون ینه ؟ چون م گهیاز ظهر ها هم کلس دارن د بعد

 گفت : روزیپ
 نیاریب فیبعد از ظهر تشر نیدم که اگه خواست یبله ! من آدرسش رو بهتون م-
! 

 کرد . یخداحافظ روزیآدرس رو گرفت و از پ یبا خوشحال دیمهش
 تو دلش گفت : روزیپ

دم کر دایخ زبان آموز پ دهیدارما ! هنوز پام به موسسه نرس یعجب پا قدم خوب-
 واسش !

***** 
ص هی سه بود . ول روزیگرفته بود . بهانه اش پ یهفته مرخ س صل یو مو  نیتر یا

جواب درساات بود ! مساائول  هی یفرصاات برا دنیو خر انیزاهد دنیند لشیدل
گروه صااحبت کرده بود خ  ریهنگامه که با مد یکم من و من کرد ول هیآموزش 

 روزیپ از. قبط  ستیمهم ن یلیمسئول آموزش خ یراحت بود که حرفها الشیخ
سه بود . هم س شد . پ یپا یاومد خ جلو روزیکه پ نیتو مو تدر مق روزیاون بلند 

 روزینغمه بلند شد و با دست به پ زیدعوت به نشستنش کرد . هنگامه از پشت م
مبط مربوط به مراجعه کننده ها  نیاول یرو روزی. پ زیاشاااره کرد که بره پشاات م

 شست و گفت :ن
 خوبه ! نجایهم-
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 نشست . روزیپ یاحترام خ اومد و رو به رو یهم برا هنگامه
کنه  رو کمرنح تر شیحال یچشم و ب ریکرده بود پف ز یسع میمل شیارا هی با
سر عمه  یلیخ یول شد که هنگامه خ زشیت یموفق نبود . چون پ  یلیخ متوجه 

 ! دینپرس یزینداشت براش خ چ تیاهم یلیچون خ ی.ول ستیسرحال ن
ه ک ییاز کارها یبعضاا حیخ شااروع کرد به توضاا راشیآروم گ یبا صاادا هنگامه

ها و کلساا یزیبرنامه ر شااترینبود . ب یداد . کار سااخت یانجام م دیبا روزیپ
 عیسخت نبود که بخواد سر روزیپ یبرا یلیخ نیحساب کتاب بود و ا نطوریهم

 .رهیکارو دست بگ
ض یحال در هنگامه سرش تو کاغذا بود خ آروم تو شتها یم حیکه   یدادو با انگ

ش شون م ییخ جاها فشیو ظر دهیک ا متفکر و ب روزیداد .پ یرو که مهم بود رو ن
 کرد . یجامع هنگامه گوش م حاتیدقت به توض

شد و هنگامه و  رتیوارد دفتر مد ییبا دو تا چا یموقع آبدارچ همون سه  س مو
ستک بلند  یلحظات یکه غرق کاغذا بودن خ برا روزیپ سر از اون همه دفتر و د خ 

 کردن.
مه هم پ یاموزش برا نیا گا مدیهن قط  یخوب ا قدار از فکر  هیداشااات . الا م

سئله  یم رونیب مانینر ستن نبود  یبغرنج یاومد . م شک بود . هنگامه اهط دل 
ست بدون ا یم مانی. نر نطوریهم هم مانی. نر شه یحرف نکهیخوا  بزنه کنار بک

شا دیترس یاما م شکنه که  ضوش کن قعبه خاطر ن مانینر دیدل هنگامه ب ار ع
ش شت با جواب منف یتی. حاال هنگامه هم تو موقع دهیک ست ندا شابه خ دو  یم

رو تو عذاب گرفتار ! اون دوسااات نداشااات  مانیخودش رو راحت کنه و نر
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شکنه و غرورش له بشه . هم مانیارتباط خاتمه بده که دل نر نیبه ا یجور  نیب
کارزار  نیوسط ا دانوج یجوالنده نطوریعقط و منطق و هم نیکش و واکش ب

ر د روزیپ یکه برا یآموزش کوتاه مدت نیبراش سااخت بود و در واقع ا یلیخ
سرو ته بود  یمسئله ب نیاز فکر راجع به ا زیبراش گر ییجورا هینظر گرفته بود خ 

. 
 کیخوردن و دوباره مشغول شدن . هنگامه تا ساعت  رو شونییسکوت چا در

سه کنار پ س سا یسر هیموند و  روزیبعد از ظهر تو مو رو باهاش حط و  طیاز م
صط کرد . تو ا صله پ نیف سات روزیفا شد . او دیبا چند تا از ا شنا  سه هم ا نا موس

 موسسه خ آشنا شدن . دیجد ریبه عنوان مد روزیهم با پ
ساعت  بعد ساس کرد واقعاا د کیاز  شش نداره . بنابرا گهیخ هنگامه اح به  نیک

 حیخونه رفتن و توض ی. حال و حوصله  رونیدانشگاه خ از موسسه زد ب یبهانه 
شت . بهتر نیا یدادن به مادر برا ستاد  یجا هنرکده  نیزود اومدن رو هم ندا ا

مه  بهبوم رو  یکه نقش زدن رو یبود . مرد بیبزرگ خ اد گا داده بود .  ادیهن
با  یشااد . هنرمند یکه از وجود هنرمندش خ آرامش ساااطع م انسااالیم یمرد

 کاراش مشهود بود . یکه عشق به خدا تو همه  مانیا
ضا بود . معنو وارد ضا همون ف شد . ف ساعتش  یو دلکش.نگاه یهنرکده  به 

شه . اما ه دیانداخت ! قاعدتاا با شته با ستاد کلس دا  اومد . ینم ییصدا چیا
سها ختم م ییوارد راهرو کس نبود !  چیکدوم ه چیشد . تو ه یشد که به کل

 ای!  هگیباشااه د ماسااتاد دیبازه خ پس با نجای؟ اگه در ا یچ یعنیتعجب کرد . 
در نمازخونه رو باز  نانیاطم یکه بخواد جواب ملت رو بده . برا یکیحداقط 

ستاد برا کیاتاق کوچ هیکرد .  نماز خوندن خودش و هنرجوها  یدو در دو که ا



wWw.Roman4u.iR  132 

 

ستاد عم ست بود . ا سش در ست کرده بود . حد شغول راز و ن قاا یدر  بود . ازیم
کرد ول  یداشااات باهاش درد و دل م هک ییهنرکده رو هم به امون همون خدا

ش ونیلیم یس یکرده بود . حداقط کم  کمش خ به اندازه   یتومن اونجا تابلو نقا
که بنده اش با اون خلوص  ییمگه خدا یه بود . ولشاااد زونیآو واریبه در و د

 ؟ ادیسر اون اجناس ب ییداد بل یزد خ اجازه م یداشت باهاش حرف م
که دور مرد رو  یا ینوران یو چشاام دوخت به هاله  واریزد به د هیتک همونطور

شت عقب و وقت ییبه رو شد خ برگ ستاد که تموم  هنگامه  یرو گرفته بود . نماز ا
 اون اول سلم نکهیسلم کرد . هنگامه از ا ییبا خوشرو دیدر د یرو تو آستانه 

 کرد شرمنده شد و با لبحند گفت :
 ؟ نیبرد شتریو ثواب ب نیبازم از بهت من سوء استفاده کرد-

بساات خ بلند شااد و اومد  یساار دسااتش رو م یکه دکمه ها یدر حال اسااتاد
 و گفت : کترینزد

 ! یدخترم ! خوش اومد یکردخوشحالم -
در کنار رفت و بعد از خروج استاد از اونجا خ پشت سرش  یاز آستانه  هنگامه

ه هنرکده که ب یکلسها عبور کرد و وارد قسمت اصل یراه افتاد . استاد از راهرو
نشااساات.  زشیاومد شااد و پشاات م یو مغازه به حساااب م شااگاهینما یعبارت

 نشست ! یرو صندل زیهنگامه هم کنار م
 گفت : ییبا خروشرو استاد

 ها !!! یکن یو پاتاال نم ریاز ما پ یادیوقته  یلیچه عجب هنگامه جان ؟ خ-
 کرد و گفت : یاخم هنگامه
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ه ب نی! شااما از صااد تا جوون خ دل جوون تر نمیب ینم یو پاتال ریپ نجایمن ا-
 خدا استاد .

 هنگامه انداخت و گفت : یبه چهره  ینگاه موشکافانه ا استاد
 ؟ یای یافتاده ؟به نظر کسط م یاتفاق-

 گفت : یزورک یبا لبخند هنگامه
شده ! از هنر هم بدجور فاصله گرفتم و  ادیمقدارکارام ز هینه ! فقط خسته ام ! -

 رو گم کردم . یزیچ هیکنم  یحس م
 : دیبا همون نگاه نافذ پرس استاد

 پدر و مادر خوبن ؟-
 جا به جا شد و گفت : یرو صندل هنگامه

 بله ممنون . سلم دارن خدمتون !-
 گفت : استاد

.  بزرگ کردم ی! من تو رو از هشت سالگ یندار یبا ترنجم برام فرق یدون یم-
م خوا یافتاده ! م نجایکه گذارت به ا یدار یمشکل هیدونم  یشناسمت ! م یم

شنوا ب هیاگه  یبدون ضاوت چیه یگوش  ست یق به قول  رمردیپ نیخ بدون ا یخوا
 ست . هیشما جوونا خ پا

 با لبخند گفت : هنگامه
 ؟ نیریگ یبرام فال م-

ماشو فرستاد . چش بیلسان الغ یبرا یحافظ رو برداشت و فاتحه ا وانید استاد
 یرو باز کرد که انگار حرف دل هنگامه بود . انگار راهگشا یبست و صفحه ا

 هنگامه بود .
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 «بینغریسلطان خوبان رحم کن بر ا یا: »گفتم
 «بینغریدر دنبال دل ره گم کند مسک: »گفت

 «معذورم بدار»گفت  «یمگذر زمان» گفتمش
 ب؟ینغریچه تاب آرد غم چند یپرورد خانه
 را چه غم ینینازن یبر سنجاب شاه خفته

 بینغریز خار و خاره سازد بستر و بال گر
 آشناست نیچند یزلفت جا ریکه در زنج یا

 بینغریبر رو رنگ نیفتاد آن خال مشک خوش
 مه وشت یدر رنح رو یعکس م دینمایم

 بیغر نیبرگ ارغوان بر صفحه نسر همچو
 افتاده است آن مور خط گرد رخت بیغر بس
 بینغریچه نبود در نگارستان خط مشک گر

 طره شبرنح تو بانیشام غر یا» گفتم
 «بینغریسحرگاهان حذر کن چون بنالد ا در

 رتندیدر مقام ح انیحافظ! آشنا» گفت
 «بینغریخسته و مسک ندینبود گر نش دور

 رو از رو چشمش برداشت و گفت : نکشیرو کنار گذاشت و ع وانید استاد
تار کرد یحافظ م- بدجور خودت رو گرف نت رو  یگه  دخترم . فکر و ذه

عتدال خارجه ! خارج شاو هنگامه ! خارج شاو از که از ا یکرد یزیمشاغول چ
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 شااهیکه هم یفکر کن . همون یافکار پوچو . منطق زی. دور بر یکه دار یتیذهن
 باش. یبود

.  نییاز نگاه کردن به صورت استاد شرمنده شد و سرش رو انداخت پا هنگامه
رد هم بود که حس ک کیاستاد به تفکراتش نزد حاتیشعر و توض نیا یبه قدر

 کنه ! یفکر م یدونن اون داره راجع به چ یحافظ و هم استاد م
 گفت : یآروم یبا صدا استاد

 شده بابا ؟ یچ یگ یبه من نم-
رو  یاونکه کنترل یآروم و آرامبخش خ جادو کرد . هنگامه ب یتن صدا نیا انگار

شاره ا قیکرد . اما به مشکلش دق فیرو تعر مانینر یخودش داشته باشه ماجرا
 داره ! یمشکط روح هینکرد و گفت که 

 یهاکه صحبت نیکرد . هم یهنگامه گوش م یصدا به حرفها یمتفکر و ب استاد
 گفت : یهنگامه تموم شد خ استاد به آروم

 ؟یدوسش دار-
 گفت : ریسر به ز هنگامه

شناسمش که دوسش داشته  ینم یلیشه گفت . من خ یدوست داشتن که نم-
 . ستمیهم ن طیم یباشم . اما بهش ب

 گفت : استاد
 رو بچشه ! یخ بذار اونم خوشبخت یبهش دار یلیپس اگه م-

 با تعجب سرش رو باال و گفت : هنگامه
 بهش جواب مثبت بدم ؟ یعنی-

 گفت : استاد
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فکر نکن  ترو بچشه ! فقط به خود ینگفتم . من گفتم بذار خوشبخت نویمن ا-
به اون هم فکر کن . بب ب یتونه خوشاابخت یکنار تو م نی!  ه رو لمس کنه ؟ تو 

که احساااس  یایبا مشااکلش کنار ب یجور یتونیهمساار خوب خ م هیعنوان 
دعوا  یوقت یتون ینکنه ؟ که حس نکنه مورد ترحم واقع شده ؟ م یسرشکستگ

و  یاریبه روش نو خواسااته هاتون با هم تداخط داره خ مشااکلش رو  دیکن یم
نذار !  یاونو هم از خوشاابخت بودن محروم کرد یعنیخ  ی؟ اگه نتون یمنت 

تو  یبهتره که بعد ها وقت یلیخ نیا یدلش بشااکنه ول یاگه االن نه بگ دیشاااا
خدا داریب یخواب نار پنجره و از  لهکه داره  ییبشاااه بره ک که تو رو تو  گ نه  ک
به خاطر انتخابت ملمت  نهیآورده ! بهتر از ا شیزندگ که تو خفا خودش رو 

 ؟ یایکه با مشکلش مردونه کنار ب یاونقدر خوب باش یتون یکنه . م
 نکهیکرد . ا یفقط داشااات به خودش فکر م نجایرفته بود تو فکر . تا ا هنگامه

 یزندگ نیاون مرد هم از ا نکهینه . به ا ایرو تحمط کنه  مانیتونه مشااکط نر یم
هامشااترک خ خو ته  به ا ییاساا کهیداره خ توجه نکرده بود .  هم حق  مانینر ن

کرد که خودش با  یفکر م نیداشااات توجه نکرده بود . فقط به ا یخوشاابخت
 بود . یانصاف یب یلیخ نی! و ا انهیشه  یخوشبخت م مانینر

 یو بدون قضاااوت و بدون اشاااره  یزبان یبود . اسااتاد با زبان ب خوشااحال
 کدوم جواب بهتره خ راه رو نشونش داده بود . نکهیبه ا میم*س*تق

***** 
 ی هیکه آدرسش رو از همسا یبود که خودش رو رسوند به موسسه ا میو ن پنج

شاات که پ دیرو د روزیپ دیباز بود و مهشاا تیریجذابش گرفته بود . در اتاق مد
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سته و داره  زیم ش  یه . تقه اکن یرو مطالعه م کاتوریدفتر بزرگ مثط دفتر اند هین
بلند  زیخبا لبخند از پشت م دیشمه دنیسرش رو بلند کرد . با د روزیبه در زد . پ

 شد .
رو دعوت به نشستن کرد  روزیوارد اتاق شد و سلم کرد و همزمان هم پ دیمهش

 نشست و با دست به مبط اشاره کرد و گفت : روزی. پ
 لطفا خانم زند ! نینیبنش-

 به لب آورد و گفت : یلبخند دیمهش
 دکتر ! یمبارک اقا دیشغط جد-
 و گفت : یصندل یداد به پشت هیتک روزیپ

با عنوان  یلیاوالا خ- خانم زند . فعلا  ... من هنوز دکتر نشااادم  ماا ممنون ! دو
 کنم . یم یاحساس راحت شتریمهندس ب

 گفت : دیمهش
 امیتونم ب یساعت م نی. من ا ستیهم دور ن یلیاز خونه خ نجایخوشبختانه ا-

 که راست کار من باشه ؟ نیدار میتا نیواسه ا یکلس . کلس
 گفت : روزیپ

کلسااها رو  یتازه واردم . االن برنامه  نجایهمونطور که عرض کردم خ منم ا-
 گم . یکنم که بهتون م یچک م

 : دیکرد خ پرس یاستادها و کلسها رو نگاه م یهمزمان که داشت برنامه  روزیپ
 کانادا ؟ نیبر نییخوا یم شهیهم یبرا-

 غم اشکار گفت : هیبا  دیمهش
 !!! دیشا-
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ساالم نساابتاا بلند وارد اتاق شااد .  هیخواساات دهن باز کنه هنگامه با  روزیپ تا
 یدختر همون نیسخت نبود . ا یلیخ روزیپ یحدس زدن حال بهتر  هنگامه برا

ه بود . رفت رونیمتفکر و ناراحت ب ی افهیبا اون ق نجایاز ا کینبود که ساااعت 
 !!! بدبوده ال ندیبراش خوشا یلیهر جا که رفته بود خ خ

 هم زمان جواب دادن . روزیو پ دیسلم هنگامه خ مهش به
 گفت : روزینشست و رو به پ دیمبط مقابط مهش یرو هنگامه

 ؟ نیکه خسته نشد یادیمرتبه ؟ ز یهمه چ-
 گفت : روزیپ

من خ  دیجد ی هیکنم ! همساااا یم یآرومه ! معرف یکر خدا همه چبله ! شاا-
 آوردن . فیتشر نجایا یزبان آموز یزند ! برا دیخانم مهش

 برگشت و گفت : دیبه سمت مهش ییبا خوش رو هنگامه
پور و  یمهد یآقا ییحداد هسااتم . دختر دا یخوشاابختم ! هنگامه  یلیخ-

 موسسه! نیمدرس هم
 کرد و گفت : یهم ابراز خوشبخت دیمهش

ه خ موسس نیمهندس تو ا یآقا دیدک.. ببخش یروز حضور آقا نیتو اول قاا یدق-
 شدم . شونیمزاحم ا
سوان عالم فقط یهمه  نیب روزیتعجب کرد . پس پ یکینزد نهمهیاز ا هنگامه  ن

 تگذش یبهش بد نم هیهم با بق یلیبا هنگامه مشکط داشت . وگرنه خ ظاهراا خ
 یکارها یاز همه  دهیدختر نرساا نیدو نفر بود که ا نیا نیب یتیمی. چه صاام

 خبر داشت ؟ روزیپ
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 نشوند رو لبش و گفت : یزور لبخند به
 ؟ نیآورد فیتشر یسیزبان انگل ی! برا نیلطف کرد یلیخ-

 گفت : دیمهش
و  یزمان ممکن خ زبانم رو در سااطح مکالمه عاد نیخوام تو کمتر یبله ! م-

 رفتن به کانادا آماده باشم . یکنم که برا تیروزمره خ تقو
 رو به هنگامه گفت : روزیپ

رنامه . داشتم ب انیساعت براشون امکان داره که سر کلس ب نیفقط هم شونیا-
 کردم . یکلسا رو چک م ی

 یم دیکه مهشاا یدر سااطح یکلساا چیگرفت . ه روزیرو از پ سااتیل هنگامه
 گفت : یدیبا ناام دیشد . مهش ینم طیخواست خ اون ساعت تشک

ص- صو سات یچ یکلس خ س دتونی؟ از ا ص یک صو ست که کلس خ  یه
 ! ستیاش مهم ن نهیبذاره ؟ هز نجایا رونیب

 گفت : هنگامه
 یپرسم ! اگه کس یندارن . من از همه شون براتون م فیتشر نجایاالن همه ا-

 کنم ! یخبرتون م بود که قبول کرد خ حتماا 
کرد . کارت موسااسااه رو هم  یاز اونا خداحافظ یدیو ناام یبا ناراحت دیمهشاا

 خودش رو به هنگامه داد . یگرفت و شماره 
***** 

شت . م دو شگاه هم نم یسه روز بود که از هنگامه خبر ندا ست که دان  یدون
س ادی سئول آموزش پر شو لغو کرده هیبود . اون گفته که  دهی. از م سا . هفته کل

دونساات که هنگامه به  ینبود ها خ خودشااه ! م نیدونساات مقصاار ا یخوب م
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 یرو قفط کرد . م نشی. ماش ادی یاونه که دانشگاه نم یمسخره  شنهادیخاطر پ
 به عقب برگشت . ییصدا دنیخارج بشه که با شن نحیخواست از پارک

 ش...شد هنگامه بود . اما مسئول آموز ینم باورش
 تو دستش بود . ی. نامه ا ستادیشد و درست رو به روش ا کیبهش نزد هنگامه
 نامه رو به طرفش گرفت و گفت : هنگامه

 . نیبخون نویا نیلطفاا هر وقت سرتون خلوت بود و آرامش داشت-
چشااماش بخونه که تو  یخواساات از تو یشااد . م قیهنگامه دق یچشاامها تو

ه ب یلب ریز یخداحافظ هیانداخت و با  نییهنگامه ساارش رو پا یول هینامه چ
 رفت . نشیسمت ماش

 !!! مانیاومده بود دانشگاه . دادن جواب به نر نیهم یفقط برا پس
سخت نبود .ا یلیخ مانینر یکه تو نامه بود خ برا یزیزدن اون چ حدس  نیهم 

س شه . یم یمعن هیرفتن هنگامه خ فقط  میآروم اومدن و مثط ن شته با ست دا  تون
 بزرگ . ینه  هی

صم نکهیا با شت خ ت سرش خلوت بود و نه آرامش دا گرفت نامه رو بخونه  مینه 
که دستاش به وضوح  یو نشست . در حال نشیو خلص . برگشت سمت ماش

 نامه رو باز کرد . دیلرز یم
 ریو الخب میالله الح بسم

گاهتر نیکه بردبارتر یخداوند به  است . نیو آ
 سلم . زیعز انیزاهد دکتر
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دوست داشتم که رو در رو  یلیکه با نامه باهاتون حرف زدم . خ دیبخش یم منو
زدم تا صااداقت حرفامو بتونم بهتون ثابت کنم.  یو چشاام در چشاام حرفامو م

 شرم مانع شد . یول
بهم دساات داد که تا  یخ حس خوب نیداد ییآشاانا شاانهادیشااما به من پ یوقت
خ به قوت خودش پابرجاست.  سمینو ینامه رو براتون م نیاالن که دارم ا نیهم

به حس  یخذره ا نیکه ازش صااحبت کرد یخ مشااکل دیگم که بدون یم نویا
گاه آدم بهتون اعتماد م یکه از شااما ساااطع م یآرامشاا خ  نهک یشااه و ناخودآ

 وارد نکرده . یخدشه ا نیکوچکتر
دام به . م دیفکرش رو بکن نکهیاز ا شااتریب یلیبود . خ ریبدجور ذهنم درگ من

تونم در کنارتون  یبا وجود اون مشااکط خ م ایکردم که آ یموضااوع فکر م نیا
شاد که با  یم نیهم مانع از ا ینه ! اسااس رازدار ایرو تجربه کنم  یخوشابخت

شورت کنم ! بنابرا ایپدر و مادر  ستانم م  بدجور احاطه ام کرده یسردرگم نیدو
رو به حال خودش وا نذاشته خ  ریوقت من حق چیکه خدا ه ییز اونجابود . اما ا

سمت راهنما ست هدا هیگرفتن از  ییمنو به   دمیکرد . اونجا بود که فهم تیدو
که تا به حال راجع به خودم و شااما کرده بودم خ اشااتباه بود . من  ییکط فکر ها

دم غافط بو یلکردم و یمثط شما فکر م یخودم در کنار مرد یمدام به خوشبخت
 ! یلمس خوشبخت یاز حق شما برا

و  تیانانس ونیکه تا آخر عمر خ منو مد ی. کس نیهست یفیشر اریانسان بس شما
 نیا یل.و نیبه موضوع اشاره نکن نیتونست یخودش کرد . م یشرافت و مردانگ

هر  یکه آرزو نیدار ییباال یاجتماع تی. شااما اونقدر موقع نیکار رو نکرد



wWw.Roman4u.iR  142 

 

بود  ین موضوع خ که رازیا انیمثط شما داشته باشه . اما با ب یکه همسر هیدختر
 . نیردک ییراهنما میانتخاب زندگ نیخودتون خ منو تو بزرگتر یشما و خدا نیب

سب ینم من سر منا شم کما ا یبرا یتونم هم سر  نکهیشما با شما مطمئناا هم
سب شما مرد رئوف و آروم دیمن خواه یبرا یمنا ست یبود .   یعنی نیو هم نیه

 یزیتونم اون چ ی؟ من نم یخواد . اما من چ یدختر م هیکه  یا یخوشاابخت
رو  رامشمن در کنار شااما آ دی. شااا نیباشاام که شااما از همساارتون انتظار دار

. اما شااما  نیبه من بد دیتون یخوام شااما م یکه م یزیلمس کنم خ چون هر چ
شما م یچ سرتون انتظار دار یزیاون چ یهمه  دیتون ی؟  در کنار  نیرو که هم

ش یدختر شته با شما با ب نیمثط من دا ضوع خ در واقع به خودتون  نیا انی؟  مو
حال  نیمرد مقتدر و در ع خ. من با ازدواج با شااما  نیلطف و به من ظلم کرد

 یهام کنارم م ایتو رو شااهیآوردم که هم یرو بدساات م یا هیحاشاا یآروم و ب
و ر ازتونین نیتونه کوچکتر یکه نم ی. اما شااما با ازدواج با من خ زن دمشید

 دنی. من طاقت د نیشااد یمتحمط م دیهمه عمر با یبرآورده کنه رو به اندازه 
ندارم . من هرگز راز بقا نگاه نم یکشاات  و لمیوقت ف چیکنم . من ه یکج رو 

سم الکاتراز هم  دمیرو ند ونیکتاب پاپ سفم  یمو نخوندم . من از ا سم .متا تر
 یرو نم مانیپ نیمثط شااما رو از دساات بدم . من ا یکساا دیخودم که با یبرا
 .نیرو از دست بد یشما خوشبخت فهیکه ح طیدل نیخ فقط به ا رمیپذ
 و آرامشتون یخوشبخت یقلب یآرزو با

 حداد هنگامه
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جواب  نیبهتر دیشا نی. ا دیرو کاغذ چک مانیچشم نر یآروم از گوشه  اشک
 یاون ارزو یهم تو دلش برا مانیتونست بهش بده . نر یبود که هنگامه م یرد

 ینخواسااات . اما برا یزیخودش چ یجفت مناساااب کرد . برا هیکردن  دایپ
 که کرد یداشااتن مرد یخ آرزو فیروح بزرگ و لط نیمثط هنگامه با ا یدختر

هنگامه بهش جواب  پنهان در صاادف رو بدونه . دیمروار نیواقعاا مردانه قدر ا
بله  جواب چیه دیکرده بود که شا قیتزر مانیبه نر یرد داده بود . اما عزت نفس

قشنح تر  یلیهنگامه خ یبایز یداشته باشه . نه  ریتونست تاث ینم نقدریخ ا یا
 بود. انیبن یحواس و ب یب یبله  هیاز 
س یکاغذ رو تا کرد . به آروم مانینر شت . ا یو تو دیاونو ب*و*  نیپاکت گذا

 کرد . یازشون خوب محافظت م دیگنج بودن . با مانینر یجمله ها برا
***** 

زنح زد . حوله رو سرجاش گذاشت و تماس  لشیبود خونه که موبا دهیرس تازه
 رو جواب داد .

صدا یلیخ شت خط یزود  شناخت . دختر دا یزن پ سا ییرو  اش بود .  هیهم
خ جمعه ها رو  نیل خ بهش خبر داد که دو تا از مدرسهنگامه بعد از حال و احوا

ص یم صو س یدرس بدن . ووقت یتونن بهش خ  یکه مدرس خانم م دیازش پر
 شد خ روز نیامدرس خانم رو انتخاب کرد . قرار بر  داا یتاک دیاقا خ مهش ایخواد 

 بره . دیمهش یجمعه هنگامه خودش خ به عنوان مدرس به خونه 
وقت بود که  یلیخ گهیهم نداشاات . د یآشااپز یاش بود . حوصااله  گشاانه

 دیخونه رو نداشاات . درساات از همون موقع که رضااا فهم یکارا یحوصااله 
نکرد و پرونده  ی! درست از همون موقع که روانشناسش خ رازدار هیمشکلش چ
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 یجهنم شد خ حوصله  شیاش رو داد به رضا . درست از همون موقع که زندگ
 یهم خسااته شاااده بود . دلش م یزندگ نیاز ا یهم نداشااات . ول رو هخون

ست مثط خ شوهر و  یعاد یزندگ هیخ  گهید یاز زنا یلیخوا شه . با  شته با  هیدا
اونو از  شیدوتا . چقدر عاشااق بچه ها بود و رضااا با خودخواه دمیبچه . شااا

 یگبچه وسااط بود خ اون زند هی یاگه پا دیداشااتنش محروم کرده بود . شاااا
و ر یلیکه خ یپدر و برادرش افتاد . کساااان ادی.  دیپاشاا یاز هم نم ینطوریا

 حساب کرده بود و اونا بدجور تنهاش گذاشته بودن . تشونیحما
ونسات . ت یگرفت نبش قبر گذشاته رو ول کنه . البته اگه م میشاد ! تصام بلند
 هیدر حال پخش شدن بود .  یرو روشن کرد . خوشبختانه آهنح شاد زونیتلو

شپزخونه .  یکم انرر شت .  وفکایکم  هیگرفت از آهنح و رفت تو آ قدار م هیدا
شت و قارچ و فلفط دلمه و هر چ ستش بودو خ یگو  دیچیکرد و پ ردرو که دم د

 ریراحت و با کلس. خودش به تعب یغذا هیو گذاشاات تو ماکرو فر.  وفکایتو 
 یم یخورد ک یکلس م یب یخ مثلا غذا ییاوج تنها نی. تو ا دیخودش خند

 کنه !!! فیکه ازش تعر هیبا کلس پخته خ ک ی؟ حاال که غذا دیفهم
ست ش شن و  ن شپزخونه و همونطور که زل زده بود به چراغ ماکروفر که رو تو آ

ش یخاموش م شب دیشد خ ذهنش پر ک شته . به همون  صب یبه گذ ضا ع  یکه ر
و قول  یمن درآورد یذاغ هیاومد تو خونه !!! آره همون شااب . اون شااب هم 

 خودش با کلس پخته بود .
شک کرده . م یم ضا  ست ر ست د یدون فهمه که اون داره به  یزود م ای ریدون

شناس مراجعه م ضا جر یم نکهیکنه . با ا یروان ست بهتره خودش به ر  انیدون
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ما اونقدر از عکس العملش م  یپشااات گوش م یکه ه دیترساا یرو بگه خ ا
 کرد . یردا منداخت و امروز و ف

 یاخماش تو هم. جواب یب*غ*لش بود و حساب ریپوشه ز هیاومد داخط .  رضا
ش سلم مه شنا  نی. ازینداد و پرونده رو پرت کرد رو م دیبه  شه براش آ رنح پو

سمت کاغذها شه رفت . اول ختهیر یبود . به  ست  نیشده از پو کاغذ رو به د
کمرش . اومده بود به ساارش خ اون  ی رهینشااساات رو ت یگرفت خ عرق ساارد

 . دیترس یم یلیکه ازش خ یزیچ
 با پوزخند بهش نگاه کرد وگفت : رضا

 بشه نه ؟ دایپ یاز تو زرنح تر هم کس یکرد یفکر نم-
 دم ...من یم حیمن و من افتاد . ر..ضا .. رضا...من ... من توض به

ش تمومش سراز یادی! فر دیکن مه شماش  شک از چ شد ا  ریکه رضا زد باعث 
 مارتیچشم همسرت به خاطر ذهن ب شیپ ینطوریا نکهیبشه ! چقدر بد بود ! ا

به وجود اومدنش ه یماری. ذهن ب نداشاات چیکه خودت در   ریخ تحق ینقش 
 بد! یلیبده ! خ یلی! خ یبش

با کلسااش رو  ی! غذا دیکشاا رونیزنح ماکروفر اونو از افکارش ب یصاادا
 ریذهنش درگ یبود ول ونیتلوز ی. نگاهش پ ونیتلوز یبرداشااات و رفت جلو

 مبهم . ی ندهیآ هی دیگذشته و حال و شا
 یمهاجرت . فقط م یخواساات بره دنبال کارا یداشاات. م یرو مرخصاا فردا

 والینشه ! ه ریکه به خاطر مشکلش حداقط تحق ییبره ! بره جا رانیخواست از ا
 نشه ! جلوه داده
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 یلصحنه رو بکشه ! و نیانداخت . اولش قرار نبود ا شینقاش یبه تابلو ینگاه
خشاان  نطوریخ طلقش داد خا یزیرضااا به اون فضاااحت و با اون آبرو ر یوقت

کم  هیبود خ با  جانیجور ه هیخواساات  یم دیکه مهشاا یزی! تنها چدشیکشاا
که  ییزهایمتهم کرد . چ زهایچ نیخشااونت .اما رضااا اونو به بدتر یچاشاان

 تونست تصورش کنه ! یخودشم نم
س یم شهیمواظب بود . هم شهیهم س دیتر شه .  یک شکیبفهمه چه مرگ به  یوا

و به  دیرضااا فهم یبهش انح نزنه . ول یکرد که کساا یروانشااناس مراجعه م
 اون قرار گرفت . یکنار همسرش باشه خ رو به رو نکهیا یجا
سالش بود .  تشیعموش اذ سالش بود خ ازدهی یوقت کرد . اون موقع اون هجده 

در زمان طلقش هم نتونست ازش  یوقت حت چیکه ه یتیآزار و اذ اونیخاطره 
ت که دوست داش یکرده بود که زن طیپرده برداره خ روح سالم و شادبش رو تبد

 یلکرده بود . ک هترحالش رو ب یآزار برسونه ! رفت و اومدش به روانشناس خکل
 نیکن نشااده بود . اول شااهیر شیروح یماریب یرو مثبت تر کرده بود ول دشید

شوخ شیکه حال یبار ضا به  صورت ر ا هم هفت ب هیزد و تا  یلیس ینبود و به 
با دیقهر کردن خ فهم به بعد خ شیماریرو ب یجد دیکه   یلیکار کنه ! از اون 

ه . مون یر نمپشت اب شهیماه که هم یها و رفتارش بود . ول یحواسش به شوخ
 از هم پاشوند . شویزندگ نیو هم مدی. بد هم فه دیبلخره رضا فهم

 ادیکه بتونه درکش کنه و باهاش کنار ب یکردن مرد دایبه ازدواج و پ یدیام گهید
 نداشت! رانیخ نداشت . الاقط تو ا
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خورد . بلند شااد و ظرفش رو  یچ دیتموم شااده بود . اما اصاالا نفهم غذاش
ه ب ینبود ول یها رو مرتب کرد . وسااواساا نتیکاب ی. رو نیگذاشاات تو ماشاا

حوصااله هم که بود خ بازم خونه اش برق  یداد . ب یم تیاهم یزیشاادت به تم
شونیملت ح گهیزد . اگه حالش خوب بود که د یم راه  شاومد تو خونه ا یم ف

که ؟ مگه خانه دار نایا یبود . ول زیبرن خ بس که مرتب و تم ن ز هی یمگه مل
چقدر درآمد داشااته  یماه نکهیروحش حسااابه ؟ مگه ا یزیملکه ؟ مگه تم

شه و با وجود کار ب شوهرش با شه و کمک خرج  زن خانه دار تمام  هیخ  رونیبا
باشاا هی نکهیباشاااه خ مهمه ؟ مگه ا اریع کوفت و  شیو هر گرا یزن وفادار 

داره  یتیمال خلوت خودت و شوهرت باشه خ اهم یهم که داشته باش یزهرمار
 ؟

به دندوناش  نیچندم یافکار مزاحم و عذاب آور رو برا ی همه بار پس زد . 
 تو تختش. دیقرص خواب آور خورد و خز هیمسواک زد و 

***** 
 یبینمه ذهنش رو مشغول کرده بود . به نظرش زن عج هی دیجد ی هیهمسا نیا

 کرد . اصوالا به خاطر افکار یشک م جادیا شتریکردنش هم ب ی. تنها زندگبود 
از  ییجورا هیجور زنها اعتماد کنه !  نیتونساات به ا یکه داشاات خ نم یخاصاا

بده هم  رسد یبود که قرار بود بهش خصااوصاا یهنگامه همون مدرساا نکهیا
ساس خوب شت ! بلخره هر چ یاح شه خ هنگامه دختر دا یندا ه بود و ب شیینبا

 داشت . رتینسبت بهش غ یمرد آذر هیعنوان 
کم ساار و  هیخونه  یو مرتبش کرد. وقت دیمقدار به ساار و وضااع خونه رساا هی

شت م شروع کرد به مطالعه . خوندن کتاب  زشیسامون گرفت خ پ ست و  ش ن
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بود که خودش رو  یساعت کی هیبود .  نطوریهم شهیداد . هم یبهش آرامش م
 تشرو از رو چشمش بردا نکشیتو کتاباش غرق کرده بود که تلفن زنح زد . ع

شوق جواب داد .  شون بود .با  شماره متعلق به خونه  سمت تلفن رفت .  و به 
س شهیمادر هم یصدا شبخش بود . از حال و روزش پر که  یی. از غذا دیآرام

دلش  ترشیب روزیکرد و پ یم یلتنگ. مادرانه د دیپوش یم کهیخورد خ از لباس یم
 رهیاز همسرش بگ رو یاقا هم بلخره موفق شد گوش دی. حمدیکش یبراش پر م

 یاقا ب دیصااحبتشااون خ حم یو دو کلمه با اوالد ارشاادش حرف بزنه ! وسااطا
 مقدمه گفت :

 ؟ زیتبر یایب یتون یم-
 نگران جواب داد : یمتعجب و تا حد روزیپ

 ؟ من که تازه اونجا بودم ! زیتبر امیب یچ یشده ؟ همه خوبن ؟ برا یزیچ-
 مقدار آهسته تر از قبط بود گفت : هیکه  ییآقا با صدا دیحم

 گهید ی! همه هم خوبن ! االن خودت با مادرت حرف زد فتادهین یاتفاق چیه-
بح صاا یعنیبمونه !  یخواد مخف یکار مردونه باهات داشااتم که البته دلم م هی! 
 ! یای. خونه هم ن یو عصر برگرد یایب
ر ب یاقا مبن دیخاطر حم نانیکه اطم ینگران شااده بود . جور یحساااب روزیپ
در  یرو نداده هم نتونساات کاملا اونو از نگران یندیاتفاق ناخوشااا چیه نکهیا
 باشه . زیآقا قول داد که جمعه تبر دیوجود به حم نی. با ا ارهیب
نداشااات . فکرش فقط پرو د یتمرکز گهید که قراره  گهیدو روز د یرس  بود 

 باهاش بزنه ! یپدرش چه حرف مردونه ا
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***** 
موافق نبود ! به نظرش هنگامه داشات  یکلس خصااوصاا نیاصاالا با ا مادرش

روز جمعه رو  هینداشت  ی! لزوم دیکش یاز اندازه از خودش کار م شیب یلیخ
 طیدل نیشااتریکلس اختصاااص بده .البته ب نیهم که در کنار خانواده بود خ به ا

وافق به ت دیشا ردک یبود که حس م نیاز غرق شدن هنگامه تو کار خ ا شیناراحت
که تازه باهاش آشاانا شااده بود خ باعث شااده هنگامه  یاسااتاد نیبا ا دنینرساا

داد .  یموضااوع آزارش م نیکار کنه و ا ریخودش رو درگ شااتریب رهیبگ میتصاام
 یکه همه  یداشااات که به همون راحت نویبود و توان ا یهنگامه دختر خاصاا

ساتش رو بروز م سا سش رو پنهان بکنه  کاملا خاص خ  یداد خ در موارد یاح ح
ه ک یدخترش تو کار نکهیکار مخالف بود خ محساان از ا نیبا ا بایفر ی. هر چ

 کلس نیکرد خ خوشحال بود و کاملا هم با ا یبهش علقه داشت خ پشرفت م
 موافق بود . یخصوص
کرد تا  یخ از پدر و مادرش خداحاظ بایفر یبا وجود اخم و تخم تابلو هنگامه

امروز  نوی! ا زهیتبر روزیدونساات که پ یباشااه . م دیمهشاا یساار موقع خونه 
ونه تنها خ یروز جمعه ا هیزنح زد که  روزیپ طیبه موبا بایفر یبود . وقت دهیفهم

 روزیپ یه . خون زهیبود که تبر تهگف روزیهار خ پنا یبرا شییمنزل دا ادینمونه و ب
ش یو در واقع خونه  صله ا یخ با منزل پدر دیمه شت .  یهنگامه چندان فا ندا

 نبرد. نیبا خودش ماش نیبنابرا
توافق کرده بودن  دیکه با مهش یچهار بعد از ظهر خ درست همون ساعت ساعت

 رو به صدا در آورد. دیخ زنح آپارتمان مهش



wWw.Roman4u.iR  150 

 

اونو به داخط دعوت کرد . هنگامه هم متقابلا با همون  ییبا خوش رو دیمهشاا
سلم عل یشگیلبخند هم ش کیباهاش  ستن هنگامه خ  دیکرد . مه ش بعد از ن

 آورد . ییاونو گرفت و برد تو اتاق و بعد براش چا یلباسها 
ش هنگامه صت نبود مه ستفاده کرد و اطراف رو کاو دیاز فر ر و ت ی. خونه دییا

سا یو دلباز زیتم سل تیبا نها لشیبود که و ابلو شده بودن. ت دهیچ قهیدقت و 
ش یها سبک ها از د یو بزرگ کیکوچ ینقا د بو زونیخونه آو یها واریبا انواع 

کرد . تازه  ینوازش م روخ روح هنرمند و هنر دوست هنگامه  یو هرکدوم به نوع
 عتیو ها که همه از طبتابل ی هیافتاده بود که برخلف بق ییچشاامش به تابلو

. اما ورود  دیخراشاا یذهن هنگامه رو م ییجورا هیشااده بودن خ  ینقاشاا بایز
 در مورد اون شد . شتریخ مانع از تفکر ب ییچا ینیبا س دیمهش

 دیزود شروع شد و هر دو کاملا تو درس غرق شدن . مهش یلیدرس خ کلس
گرفت و هنگامه خوشااحال  یم ادیرو  یزود همه چ یلیبود و خ یزن با هوشاا

موالا . مع ستیبا مشکط مواجه ن یریادگیخ از لحاظ  شیبود که شاگرد خصوص
ص صو شکط  شتریب یشاگردان خ شدن تنها ب یم حیدارن که ترج یریادگیم  نا

 فرق داشت . دیمهش انیجر یول
مقدار  هیکه  یزود تموم شااد و هنگامه در حال یلیکلس خ میساااعت و ن کی

 کرد . یخداحافظ دیاون تابلو بود خ از مهش ریذهنش درگ
***** 

 شه .منتظر یپدرش رو گرفت و بهش گفت که تو ائط گل یاسترس شماره  با
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و مادرش  دایب زیتا تبر نکهیپدر نداشت . ا یکاراگاه باز نیبه ا یحس خوب چیه
و ر روزی. پ دیاقا رساا دیکه حم دینکشاا یبد بود . طول یلیخ خ نهیو پدرام رو نب

 کرد . یو باهاش احوالپرس دیپدرانه به آ*غ*و*ش کش
 مقاومت کنه و گفت : یلینتونست خ گهید روزیپ

 شم بابا ! یشه ؟ دارم از استرس خفه م یچ نیشه بگ یم-
 پسرش و گفت : یدستش رو گذاشت رو شونه  دیحم

 رو نشونت بدم . یزیچ هیخوام  یم-
 به ساعتش انداخت و گفت : ینگاه بعد

خوام دو نفر رو بهت نشون بدم  یخوشبختانه درست سر موقع هم هست . م-
 دمیباهم ازدواج کنن. شا یبه زود دیوقته باهم دوستن . شا یلیکه خ ی. دو نفر

س یول دمیفهم ریکم د هیدونم ! به هر حال من  ینه ! نم سا ضش ا  یته تو یعو
کنم  یم یساع دارم یکردم . ول یرو درآوردم . من در حق بچه ام کوتاه هیقضا

 که بشه جبران کنم ! ییتا جا
شد . ه گهید روزیموقع پ همون ا ! مون دیشن یپدرش نم یاز پچ پچ ها یچیکر 

سر ب دیرو د ستخر ائط  ستیکه با پ ست دارن دور ا ست تو د ساله خ د سه  و دو 
بود .  خی    خیگرفت . دسااتش  روزیآقا دسااات پ دیگردن .حم یبا هم م یگل

 .زیتبر زییاواخر پا یدرست مثط هوا
 به زحمت لب از لب باز کرد و گفت : روزیپ

 اون ...اون موناست ؟-
 و گفت : مکتیرو نشوند رو ن روزیاقا پ دیحم
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ساله که با ا کیبله و نزد- سر  نیدو  سر که پ شرکا یکیپ شه دو یاز  سته ! بابا
و  دمیزحمت کشاا یلیبگم که خ نویرو چطور بدساات آوردم . فقط ا ناینپرس ا

شون درب قیپول خرج کردم تا بتونم دق سفانه ا ارمیسر از کار سر تنها پ نی. متا
ها  یلیخ کار ! با سراون گذاشته  یبرستانید یدختر بچه  نیکه ا ستین یپسر

ر داره . البته نه اونطور س  شه ها ول یسر و  سته  یکه ذهنت منحرف ب خوب دو
!  تونه باشااه یم یدنم علت چ ی. نم سااتیهم قانع ن یکی. متاساافانه به  گهید

بط ب ادیجبر ز قا مادرش و ا نیخانواده ؟ عدم درک مت هر  ایدختر ؟  نیپدر و 
ضع ی؟ فقط م یچ سب تیدونم و مه فه یم نهایاز ا یکیزود  ای ری! د دارهن یمنا

ازش بکنه ! همه  یکه سرکاره و اون موقع ست که ممکنه هر جور سوء استفاده ا
خ کنار  دید هنیکه تفاوتها رو به ع یکه وقت ستنیو شعور ن که مثط پسر من با فهم

دختر هر  نیا یاجتماع ریو غ یاخلق ریرفتار غ نیبکشاااه ! به هر حال علت ا
شه خ مهم ا هک یچ س نهیبا شوندم  زیبه چ دهیکه من با هدف ر تو رو از تهران ک

به  یو در واقع هر زن یاجتماع رینشااون بدم خ هر زن غ نکهی! اونم ا نجایا که 
 دیزن با هی.  ساااتیپاک ن هزنیباشاااه خ لزوماا  دهیآفتاب مهتاب ند توی دهیعق

شه . ن شه . ا اتیافکارش پاک با ست ینطوریو حرکاتش پاک با  نیب شیاگه بفر
 ! رونیب ادی یو سالم و پاک م حیهزار تا غلمان خ از اون ور صح

 ادی دی! بایشاا یدانشااجو طرف م یروز با کل ی. فردا یاسااتاد دانشااگاه هی تو
 نیاز هم یکی.  یاستاد خوب باش هی یتون یوگرنه نم یآدمها رو بشناس یریبگ

شجو ها  ش یبهترن تا دختر یلیتو خ خ یاز همکارات خ برا یکی ایدان گاه که دان
شه . ا طشیو مح ستانیدختر دب نیرو درک نکرده با ستانیدب طیاز مح تاخ  یر  ر
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شده خ ا شده و د نطوریخارج   یم یاش باز ندهیو ا یاره بدرقمه با زندگجو زده 
 تساایرو تجربه نکرده و معلوم ن زهایچ یلیکه هنوز خ یبا کساا یکنه ! زندگ

 هیسسختر تر و ناشناخته تر از ک یلینشون بده خ خ یتجربه کنه چه واکنش یوقت
ته بلند همه شون رو پشت سر گذاش نشیب هیو تجربه کرده و با  دهیخ شن دهیکه د

. 
ستم ب من صم ندهیآ یبرا یتا بتون ینیتا بب یایازت خوا ست ت ! یریبگ میات در

و  یاعاجتم یمقدار کتابها هیو  رونیب یایعمران ب یکم از جو کتابها هیبهتره 
 کم یزندگ یکنم تو آموزشاات برا ی! حس م یمطالعه کن یخانوادگ یمجله ها

تکامط  ی نهیخودت تو زم یبه هم ساان و سااااال یخوا یگذاشااتم . اگه م
رو که  ی! هر چ یکن یبارگذار نهیزم نیتو ا شااتریکم ب هی دیبا یبرساا یاجتماع

زمان ممکن  نیتو کمتر دیخ چه من خ چه مادرت و چه خودت خ با میکم گذاشت
سون صم یکه بتون یبه حد نرمال بر  یارراه هم هر ک نی. تو ا یریبگ میخوب ت

 کنم ! ینم یکوتاه ادیکه از دستم بر ب
**** 

که هنگامه دوباره رفتن  یچند روز نیگذشت و تو ا ینامه م انیهفته از جر کی
بود . اما اون روز درساات  دهیرو ند انیبه دانشااگاه رو از ساار گرفته بود خ زاهد

 برخورد کرد . انیشد خ با زاهد یخارج م نحیکه داشت از پارک یلحظه ا
ضوح م هر ستپاچه بودن و به و شاهده  یدو د شون م سترس رو تو حرکات شد ا

سلم کرد و هنگامه هم همونطور جوابش رو داد و رد  نییبا سر  پا انیکرد .زاهد
 توانش رو جمع کرده بود گفت : یکه همه  یدر حال انیشد که زاهد

 خانم دکتر !-
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س هنگامه س نکهی! از ا دیتر شو رو در رو بگه خ تر شته ها شه نو . از  دیمجبور با
 . دیقانع نشده باشه و اصرار کنه ترس انیزاهد نکهیا

 داشت پنهانش کنه خ گفت : یوجود سع یکه با همه  یاسترس با
 بله ؟-
 اب دهنش رو قورت داد و گفت : مانینر
دلم  نکهیدلچسااب بود . با ا یلیخ باتونیز یفقط خواسااتم تشااکر کنم ! نامه -
شکل یم ست م سط نبود و من م نیا یخوا س یو ستم ک شما با ا یتون  نیمثط 

 نیخودم داشااته باشاام خ اما جواب قانع کننده و در ع یروح بزرگ رو تا ابد برا
تون م دل برایبود . از صاام یکنون طیتو شاارا میتصاام نیحال پر مغز شااما بهتر

 ها رو دارم . نیبهتر یآرزو
ض نکهیو ا مانیکه واقعاا از آرامش کلم نر هنگامه ضوحخ  ستین یاون نارا  به و

 یرزوآ مانینر یآروم برا یلیخ خ یلب ریتشااکر ز هیحالش بهتر شااده بود خ با 
 مناسب کرد و ازش جدا شد . یکردن همسر دایو پ یخوشبخت

ه با ک یاز شکسته شدن قلب مرد گهینگران نبود . د گهیداشت . د یخوب حس
بود خ نگران نبود . از  یو بزرگ فیخ انسااان شاار ادیوجود داشااتن مشااکلت ز

 سخت خ دستش رو گرفته بود خ ممنون و شاکر بود. طیهم که تو شرا ییخدا
***** 

جه شااده هنگامه هم متو نویبرگشااته بود خ بدجور تو فکر بود ! ا زیاز تبر یوقت از
به قول  روزیپ یهست ؟ ول یمشکل ایبود که آ دهیبار هم ازش پرس هی یبود و حت
بود که خورده بود . هرچند  یرکب ریدش . ذهنش بدجور درگبو چوندهیخودش پ
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رسوا کنه و به قول معروف انتقام  وعاقط تر و پخته تر از اون بود که بخواد مونا ر
شا یخ ول رهیبگ و که ر یسوال رفته بود ! هر چ ریکط اعتقاداتش ز دیغرورش و 

خودش  الیخکه در مورد زنها داشاات و به  یا دهیکرد درسااته و هر عق یفکر م
هم پخته و برحق بود خ در عرض چند ساااعت دود شااده بود رفته هوا .  یلیخ

رو  یکشیکنه اصلا ه یشه و حس م یصبح بلند م که یسردرگم بود . مثط کس
جور اعتقاد  هیکه تو چند سااال به عنوان  یزیخودشااو ! چ یشااناسااه . حت ینم

 یاساااس به نظر م یمسااخره و ب یلیمدام تو ذهنش پرورش داده بود خ حاال خ
 کرده بود . شونشیموضوع پر نیو هم دنیرس

زبان آموزها بود که  ی هیتو هم خ مشااغول حساااب کتاب شااهر یسااگرمه ها با
د. خ با لبخند سلم کر دیبار یاز سر و روش م یخستگ نکهی. با ا دیهنگامه رس

نه او شیطبق معمول خ پ روزیپ نا مه فرو ت گا ند شاااد و هن به احترام بل و نپاش 
 . دیدعوت به نشستن کرد و از اوضاع و احوال موسسه پرس

ممکن بود با صااحبت تمرکزش به هم بخوره خ دفتر حساااب  نکهیا یبرا روزیپ
 کتاب رو بست و گذاشت کنار . هنگامه متعجب گفت :

ست- شدم نه ؟ من االن کلس دارم د نشیچرا ب شم .  یمزاحم نم گهی؟ مزاحم 
 .نیرو من حساب کن نیتون یخ م نیکه خواست یفقط هر کمک

 گفت : عیسر روزیپ
خوبن  انیا یی! دا سمیننو ی! گفتم حواسم پرت نشه اشتباه ینه نه چه مزاحمت-
 ؟

سه  یدر حال هنگامه س یکه از تو قف صوص مدر ضور و غ نیمخ  ابیخ دفتر ح
 گفت : داشتیکلسش رو برم
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الزم  یس ! بازم اگه کمکرم سر کل یممنون سلم دارن خدمتون ! من دارم م-
 ! نییبود خ حتماا بفرما

 گفت: روزیپ
شبختانه مطالب برام جا افتاده و تاحدممنون شون برم ی! خو س باز  . امی یاز پ

 شم . یاگه الزم بود مزاحم م
شد . اما حس م هنگامه سه خارج  س  هی!  ستینرمال ن روزیکرد پ یاز دفتر مو

 روزیچون نه پ یول دیشااد تو احواالتش د یرو م یشااونیو پر یجور دسااتپاچگ
اهط صااحبت بود و نه هنگامه اهط کنکاش خ موضااوع رو همونطور مسااکوت 

 گذاشت .
فر دو ن یکیاز کلس هم چون دفتر موسسه پر بود از چند نفر زبان آموز و  بعد

سات شد و هنگامه با  روزیهنگامه و پ نیب یحرف چیه گهیخ د دیاز ا  هیرد و بدل ن
 موسسه رو ترک کرد. یرسم یظخداحاف

صم شت بره د میت  ادی یم رید ینغمه ! به مادرش هم خبر داده بود که کم دنیدا
. 
هنگامه  ینغمه با اون صورت گرد خخنده آورد به لبش و همزمان با خنده  دنید

مه جلو رفت و  گا مه گرفت . هن گا لت قهر از هن حا به  مه صااورتش رو  خ نغ
 و گفت : دیب*و*سدوستش رو  یصورت تپط شده 

! تا حاال  گهیشن د یمامان تپط م یمامان خانم ؟ همه  یکن یحاال چرا قهر م-
ضا هر چ یعل نی؟ معلومه ا یدیمامان الغر د  یبه خوردن طیخ تبد ارهیدر م یر

 تو حلق تو ! زهیر یکنه و م یم
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 گفت : دهیلب ورچ نغمه
 معلومه . افتی! از ق یتو مسخره ام کرد-

 کنار تخت نغمه نشست و گفت : هنگامه
نه م ییتو نیواقعاا ا- بال بها  یزی!من که چ یگرد ینغمه ؟ چته تو ؟ انگار دن

 نگفتم !
 اشک تو چشماش جمع شد و گفت : نغمه

سرده و پر- سه ماه از باردارشونیآره منم هنگامه ! اما اف شته ! می! االن فقط   گذ
ش هیاالن فقط  پوسم! من  یپوکم خدارم م یدارم م یشدم .ول نیماهه که خونه ن

ستن ن ش  نی. چقدر زل بزنم به ا رهیگ یام م هیگر یالک ی! الک ستمیآدم خونه ن
 و سر و صدا تنح شده ! کیآخه . دلم واسه دود و تراف ونیتلوز

 آروم گفت : یدست نغمه رو گرفت و با همون تن صدا هنگامه
 نیهر روز از ا یخوب بود ه ؟یکن یم ی! خواهر من ! چرا ناشااکر زمنیعز-

سکار شدن  یچیبه ه یچیو آخرش ه یشد یم یدکتر به اون دکتر پا ؟ مادر 
خ  بایز یزهایبه دساات اوردن چ شااهیهاساات ؟ خوب هم یراحت نیمگه به ا

کن  لبوق یول یبش تیاذ هیاز بق شتریمقدار ب هیتو  دیهم داره ! حاال شا یسخت
 یباشااه ول ادیهمه هم سااخته . ممکنه کم و ز یدر کط سااخته ! برا یباردار

رضااا هواتو داره ! زن  ی! خدا رو شااکر کن عل هیعاد طیبلخره خارج از شاارا
که تو شااکمشااون  یها پدر بچه ا یلیچرخه . خ یعموت مثط پروانه دورت م

ض شوهر یلی. خ ادیب ایاون بچه به دن ستین یدارن خ را تو دوران  شونها مادر
شونیخون به ج یباردار ضعت از اونا بهتره ! منو نگاه کن  یم گر کنن. تو باز و
 !واال! یخ نه همسر یشم ! نه سر یم ری!دارم پ
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شد .  ییزد که نغمه اول متوجه طنز انتها یحرف م تیبا جد نیهمچ کلمش ن
 هنگامه و گفت : یگفته خ با مشت زد به بازو یچ دیبعد که فهم یول
نهیاه گمشااو د- عط و  یرم گوش مدا نی! منم همچ وو بت ل گار داره از ل دم ان

ه ک یزن یبه بخت و اقبالت بعد زر م یزن ی. تو خودت گند م زهیر یجواهر م
 یکرد رکای! چ دمی! چند تا خواستگار خود من برات جوررتتیبگ ستین یکس

 ! ی؟ با بلدوزر از روشون رد شد
 به اطراف انداخت و گفت : یو نگاه دیخند هنگامه

 ؟ ادی یم یشوهرت ک-
 به ساعت انداخت و گفت : ینگاه نغمه

 !چطور ؟ گهید قهیچهط دق هی-
بلند شاااد و مقنعه و مانتوش رو درآورد و انداخت رو مبط و رفت تو  هنگامه

 آشپزخونه و از همونجا گفت :
وقت شااوهر  ینیواسااه تون درساات کنم تا بب یشااام فور هیخوام  یم یچیه-

سم بکن یفکر هیکردنمه و  ستگار ی! قبلنا اگه کار یوا و رد ر یهم کردم و خوا
نادون یکردم خ همه از رو یم  هی!  یخواهر مونمیبود . االن پشاا یجهالت و 

 برام بکن ! یفکر
 ادی یم با غذا رضایو االن عل ستین ازیکه نه بابا ن دایشروع کرد به داد و ب نغمه

 یو درست جلو رونیاومد بملقه از تو آشپزخونه  هیحرفا خ که هنگامه با  نیو ا
 و گفت : ستادیتخت نغمه ا
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کنم ! به اون شااوهر  یزنم شااط و پلت م یملقه م نی! با هم اینزد یحرف زد-
خت زن ذل  .فقط رهیغذا بگ ساااتیمفلوکت هم زنح بزن بگو الزم ن طیبدب

 کنه! یم تیخ کفا ارهیشکمش رو ب
شپزخونه اوپن بود خ ول نکهیا با سمت یآ  دیود که دب ییرایاز پذ یتخت نغمه تو ق

زدن ! تخت نغمه رو  یبا داد با هم حرف م باا ینداشاات به اشااپزخونه و اونا تقر
گذاشااته بودن که صاابح تا شااب که مجبوره دراز کش  ونیتلوز یدرساات جلو

سر نره ! کل صله اش  احواالت  یهمه  هبا هم حرف زدن . هنگام یبمونه خ حو
 هم روزیواو به سمع و نظر نغمه رسوند . هر چند پ هیداختن موسسه رو بدون ان

ماس م باا یتقر فت و  یهر روز ت مال هیگر گزارش  یداد خ ول یم یگزارش اج
سه خ الیهنگامه کامط تر بود . خ س شده بود وا یلینغمه از بابت مو  نویراحت 

 دونست . یدوست خوبش هنگامه م ونیمد
ضایساعت بعد خ عل هی حدود ه ب نکهیو نون اومد . بعد از ا وهیم یها هسیبا ک ر

رو جابه جا کردن خ بساااط شااام رو کنار تخت نغمه رو  طیکمک هنگامه وسااا
بهتر شااده بود !  یلیاش خ هیپهن کردن و باهم شااام خوردن . نغمه روح نیزم

 حالش بهتر بشه ! یحضور شاد هنگامه باعث شده بود خ کل
سر میساعت ده و ن کینزد شد و  ستن ظرفا فارغ  ش اس لب عیبود که هنگامه از 

ش ضایو عزم رفتن کرد . عل دیپو شب رو اونجا  یلیو نغمه خ ر صرار کردن که  ا
 هنگامه قبول نکرد و راه افتاد ! یبمونه ول ششونیپ

***** 
رفت . اون روز از صبح  یم دیمهش یبود که هنگامه به خونه  یجلسه ا نیدوم
 یبارون هیساارخوش و با نشااااط بود .  یلیخ ییجورا هیخ  شاااده بود داریکه ب



wWw.Roman4u.iR  160 

 

به ساار کرد و دفتر و دسااتکش رو  یشااال خاکسااتر هیو  دیکوتاه پوشاا یطوساا
شت و راه افتاد . مامانش دق شت در غر زد که چ قاا یبردا و نقدر خودت ریا هیتا پ

نه مادرا یتوجه به جلز و ولزها ی. بازم هنگامه با لبخند و ب یتو کار غرق کرد
 دیمهش یراه افتاد سمت خونه  ادهیقبط خ پ یکرد و مثط دفعه  یاش خ خداحافظ

. 
 . دینمونده بود به ساختمان مورد نظر برسه که اسمش رو شن یزیچ
 خانم حداد ؟-

شت عقب ! پ متعجب ش هیبود که با  روزیبرگ  یمه اسر یشلوار و گرم کن ورز
 نون سنگک تو دستش درست پشت سرش بود ! هیرنح و 

 کرد و گفت : سلم
 ؟ یرو ادهیپ نیرفته بود-
به طرف  یکه نون ساانگک که هنوز بخار ازش بلند م یدر حال روزیپ شاااد 

 هنگامه گرفته بود خ گفت :
نون واسه صبحانه ! شما هم  دی! بله ! هم ورزش و هم خر ریسلم . صبح بخ -

 نزل خانم زند درسته ؟م نیریم نیحتماا دار
هم قدم شااد و هر دو به ساامت خونه حرکت کردن و هنگامه  روزیبا پ هنگامه

 جواب داد :
 دومه! یبله ! امروز جلسه -
 گفت : روزیپ

 ؟ ستیبهتر ن ینطوریشما ؟ ا یخونه  انی ینم شونیچرا ا-
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 گفت : هنگامه
گفتن تو منزلشون تنها هستن  شونیا یرو دادم . ول شنهادیپ نیمن هم اول هم-

سکوتش ب ستیکس ن چیو ه رفا ح نیخوره و ا یبه درد درس خوندن م شتریو 
شا شن . برا دی. گفتم  ن قبول کردم که م نیهم یبه خاطر بابا و مامان معذب با

 ! امیب
شدن . پ هر سور  سان سوار آ رو هنگامه انداخت .  میبه ن ینگاه نهیتو ا روزیدو 

شته بلند و  یمژه ها شت تر به یکم مطیکه با ر شییدختر دا یبرگ نظر  هم پرپ
 یگرفت ودر حال نهیجلب توجه کرد . نگاه از آ یا هیچند ثان یخ برا دیرساا یم

 د داشت خ گفت :یخواست بزنه ترد یکه م ینگفتن حرف ایکه تو گفتن 
 ! دینک اطیاحت شتریمقدار ب هی ینه ! ول ای هیحیدونم گفتنش کار صح ینم-

 متوقف شد و همزمان هنگامه متعجب گفت : آسانسور
 ؟ی؟ در چه مورد اطیاحت-

شد و نگاه کینزد روزیپ چون سور خارج  سان  یدر بود خ جلوتر از هنگامه از آ
 انداخت و آهسته گفت: دیمهش یبه در آپارتمان بسته 

 در مورد خانم زند !-
مبهوت هنگامه  یاز چهره  یبه خوب نویا روزیشااده بود و پ جیکاملا گ هنگامه

 تونست بخونه . یم
 اروم گفت : یدوباره با همون تن صدا روزیپ

صاادامون مزاحم  نجایترساام ا یتو آپارتمان من ؟ م نیایشااه چند لحظه ب یم-
 بشنوه ! دیبود که ممکنه مهش نیها بشه ! و در واقع منظورش ا هیهمسا
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ه بعد ک شیپیبرخلف هفته  به ساعتش انداخت . قرارشون ینگاه جیگ هنگامه
به نه  قهیاز ظهر ساااعت چهار بود خ امروز ساااعت نه صاابح بود و هنوز ده دق

 راه افتاد ! روزیحرف پشت سر پ یب نیمونده بود . بنابرا
شت  عیسر روزیپ درو باز کرد و به هنگامه تعارف کرد که بره داخط و خودش پ

 ذاشت رو کانتر و گفت :سر هنگامه وارد خونه شد و درو بست .نون رو گ
 لطفاا  دینیبش دییبفرما-

 گفت : نینبود . بنابرا یبه وجود اومده اصلا راض طیاز شرا هنگامه
برم منزل خانم زند  ریخوام د یحساسم . نم یلیممنون راحتم ! من به وقت خ-

 .هیدر ارتباط با خانم زند چ اطیمنظورتون در مورد احت دییشه بفرما ی! اگه م
 که هنوز خودش یو در حال دیاز استرس کش یکرد و بعد نفس یمن و من روزیپ

 خگفت : هیدونست منظورش چ ینم قیهم دق
. منظورم از  ساااتین یکنم زن ساااالم یدونم چطور بگم ! حس م یواال نم-

کنه و  یم یتنها زندگ نکهیا نینیبب یعنی.  یو اخلق یاجتماع ای!  هیلحاظ روح
صد رفتن به  ییبه تنها شور د هیق حس  ییجورا هیدونم  یرو داره و...و نم گهیک

ه ک یخواست مدرس ی! راستش منم مثط برادرتون ! دلم نم هیکنم زن مخوف یم
ص صو ش سیبهش تدر یقراره خ شما با ضول نیکنه خ  سارت ی. البته ف منو  و ج

نه خو اومد من تو شیهم پ ی. اگه مشااکلنیکن اطیاحت شااتریب یول نایبخشاا یم
 هستم !
شده بود ! ا هنگامه شاش چهار تا  شت برا یچ وونهید نیچ خودش بلغور  یدا

شور د هیکنه و بخواد بره  یزن تنها زندگ هی نکهیکرد ؟ ا یم مخوفه  یعنیخ  گهیک
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ت تونساا ینفر م هیبود که  یدگاهید نیمزخرف تر نیهنگامه خ ا ی دهی؟ به عق
ش سبت به مه شه ! هنگامه دختر اجتماع دین شته با  ییراجو هیبود و  یا یزند دا

خ کاملا  دیشااناخت ! رفتار و حرکات و سااکنات مهشاا یزود آدمها رو م یلیخ
ود باعث شده ب یبود . پس چ یندیموقر و به دور از هر حرکت اشتباه و ناخوشا

ود اغط بزن ش هی دیرحمانه قضاوت کنه ! مهش یب نقدریزن ا نیدر مورد ا روزیپ
انم خ مثط خ ونیبود که در ارتباط با اقا یعیطبو در بطن اجتماع قرار داشاات . 

 نیکارش روزانه با چند طینباشه. بلخره تو مح یخانه دار کم رو و خجالت یها
خره مس دگاهید نیخ ا روزیبا پ دیمهش یبرخورد عاد یعنیمرد سر و کار داشت . 

سالم ن یو اخلق یو اجاماع یکرده بود که اون از لحاظ روح جادیرو ا  ستیخ 
 ؟

کرد ضاامن حفظ آرامش خودش خ  یتلشااش رو م تیکه نها یدر حال هنگامه
 شه خ کنترل داشته باشه خ گفت : یکه از دهنش خارج م یرو کلمات

و نشااناخته در  دهیکه ند نیاجازه رو بد نیباعث شااده شااما به خودتون ا یچ-
 یدگتنها زن نکهیبه صرف ا دیدون یازش نم یچیزن که ه هی تیثیمورد آبرو و ح

رحمانه قضاااوت  یب نطوریرو داره خ ا گهیکشااور د هیکنه و قصااد اقامت تو  یم
 ؟ دیکن

شت و  نیوجه انتظار ا چیکه به ه روزیپ شم و خروش رو از هنگامه ندا همه خ
 یهمه خشم جا خورد و برا نیکرد خ به وضوح از ا یدختر آروم تصور م هیاونو 

کلمه هم نتونسااات بگه . بعد از چند لحظه که تونسااات به  هی یحت یلحظات
 خودش مسلط بشه گفت :
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برم و ابداا قصد ندارم  یسوال نم ریرو ز تشیو شخص شونیوجه ا چیمن به ه-
مط تا خ شااونیمقدار نوع زندگ هیبهشااون بزنم . فقط خواسااتم بگم خ  یتهمت
شه ! هم ریو غ یعاد ریو چون غ زهیبرانگ ستون جمع با !  نیمعموله خ بهتره حوا

شتباه صه حرکت ا شخ  هی شونیندگخوب نوع ز یول دمیند شونیاز ا یمن به 
شا صه و  شه که در واقع یزیاون چ یهمه  مینیب یکه ما م ینیا دیکم خا  تینبا

 وجود داره !
 راه افتاده بود گفت : یکه به سمت درخروج یدرحال هنگامه

 ینم طیو تفکرات خاص خ دل یمعمول ریغ یخ خواسااته ها یعاد ریغ یزندگ-
سان چیشه ه شما دق یان شه خ  شه ! اگه خوب خاطرم مونده با از  قاا یمخوف با

ستفاده کرد نیهم سته ؟ به نظرتون ا نیکلمه ا شا نی. مخوف خ در صافه ؟   دیان
س  یم یطلق گرفته و االن تنها زندگ دیشا رو نداره ! یپدر و مادرش مردن و ک

کنن و خودشااون  یم یتنها زندگ رانیزن پاک تو ا ونیلیچند م دیدون یکنه ! م
بهشون گفت مخوف ؟ به هر حال  دیکشن ؟ با یرو به دوش م یدارن باز زندگ

 ! با اجازه ! دیآقا و پدرام برسون دیاز تذکرتون ممنون! سلم منو به عمه و حم
 دیمهشاا یکه هنگامه وارد خونه  یحرف به ساامت در رفت و تا زمان یب روزیپ

 شناخت ! یزل زد که اصلا نم یشد خ همونطور خشک شده به هنگامه ا
ش یهنگامه وارد خونه  نکهیاز ا بعد مبهوت خ در آپارتمانش رو  روزیشد پ دیمه

هنگامه  یحرفها یکه ذهنش رو کلمه به کلمه  یبسااات و رفت تو . در حال
و  نیکوته ب یلیخودش خ ایبزرگ و پخته بود خ  یلیداد . هنگامه خ ینور مما

 یم قتساعت از هم سب یاپن خشک شد . عقربه ها ی؟ سنگک رو کیکوچ
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ه اب خورد کهیچ هی نکهیخ بدون ا یبا همون گرمکن ورزشاا روزیپ یگرفتن ول
سته بود رو مبط و زل زده بود به تعق ش شه خ ن اعت . س یعقربه ها زیو گر بیبا

ش یساعت ها بود که هنگامه خونه  دیشا  یتلنگر یرو ترک کرده بود ول دیمه
 هی روز زده بود خ داشت بهیپ ی هودهیتفکرات ب یکه هنگامه با جسارت به بدنه 

 هلیمرد تو پ نیرو که ا یکرد هر چ یم رانیشااد و و یم طیمخرب تبد یزلزله 
 ساخته بود . نیخودش به عنوان قوان ییتنها ی

***** 
صلا  سخره  شیگفت . همش فکرش پ یچطور درس داد و چ دینفهم ا افکار م

به  رشتیب یتونه نفهم باشه ؟ هر چ یآدم چقدر م هی یعنیپسر عمه اش بود .  ی
تار و طرز برخورد ا یخونه زندگ حرکت ضاااد  چیکرد ه یم گایزن ن نیخ رف

 روزیپ از یلی. خ دید یخنم یانصاااف خ مخوف یب روزیو به قول اون پ یاجتماع
 بود خ از خودش شیتن ییخ پساار دا یآدم بسااته ا نقدریا نکهیدلخور بود . از ا

ز خوب با طر یخانواده  هینداشت خ  لتیتحص روزی. اگه پ دیکش یخجالت م
 نقدریمادر کم سواد بزرگ شده بود خ ا هی تینداشت خ اگه تحت ترب یفکر منطق

امکانات رو  یهمه  روزیپ کهبود  نجایگرفت. درد ا ینم شیهنگامه آت گریج
 . نیداشته و آخر سر شده ا ختهیذهن و روان فر هیداشتن  یبرا

 شااده و چرا یشااد که چ یپاپ بایفر یخ هر چ دیاز برگشااتن از منزل مهشاا بعد
هم ذهنش  نکهیا یخ هنگامه دمغ بودنش رو انکار کرد . اون روز رو برا یدمغ

شده خ  یچیکنه و هم وانمود کنه که ه یخال روزیرو از برخورد دور از انتظار پ ن
 کرد. زیتم نییخخونه رو از باال تا پا بایبه کمک فر
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کرد به خاطر حضااور در کنار پدر و  یحس م یخسااته بود خ ول نکهیبا ا عصاار
 نیکرده و هم رهیمثبت ذخ یانرر یآرامش بودن خکل طیبد یمادرش که منبع ب

قاطع گرفته بود  میبرگردوند . تصاام صاابحش رو بهش یشااده  طیخآرامش ذا
 یارک یاون برخوردها ینشه و حت کیبه اصلح پسر عمه اش نزد نیبه ا یلیخ

قط برسااونه . پ به حدا جذاب خ حاال در نظر  روزیخ پ پیخوشاات روزیرو هم 
عقب تر بود .  یلیمشااکط به ظاهر بزرگ داشاات خ خ هیکه  یمانیهنگامه از نر

صبح فقط  روزیبه طرز فکر پ قیعم یوقت شه اش رو د هیکه   یفکر م بود دهیگو
ب از به مرات روزیمثط پ یدر کنار مرد یکه زندگ دیرساا یم جهینت نیکرد خ به ا

 یآدم به همه  هی نکهیقابط تحمط تره . ا ریسااخت و غ مانیدر کنار نر یزندگ
 . خفه کننده و نفس ُبره یلیمشکوک نگاه کنه خ خ دید هیاطرافش با  یانسانها
***** 

با یمرخصاا بازم ته بود .  کارا یم دیگرف بال  هاجرت .د یرفت دن  نیب گهیم
 چیخ ه رهیم یم رونیکرد اگه ازش بره ب یروز حس م هیکه  یخودش و مملکت

دوساات داشاات زود بچه  یلیازدواج کرد خ خ ی. وقتدید ینم یاتصااال ینقطه 
 ردخت یها یدار بشه . دوست داشت بچه اش هم دختر باشه . عاشق دو گوش

شه خ ب فکر  هنکیاز ا شتریبچه ها بود . اما با خودش عهد کرده بود اگه بچه دار ب
بچه باشاه خ نگهبان و مواظب  یشاکم و خورد و خوراک و لباس و اساباب باز

شه احد شه . مواظب با شتباه روح و روان و آ یروان اون بچه با  هندیبا حرکت ا
ه رو داشتن بچ یبود آرزو طمئنم باا یقرت گهیبچه اش رو به لجن نکشه ! اما د ی

ما هد بود . ت هاتش  یلیبه گور خوا با باره و تکرار مکررات اشاات به ازدواج دو
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شت . زندگ ساو یبا هر مرد یندا  ییاتنه نی! تازه به اییآبرو یشد با ب یم یم
پدر و برادرش تنح شااده بود . نه  یو آرامبخش خو گرفته بود . دلش برا ریدلگ

صد به  یم صد در ست  ست از حق خودش برا یحق بده و نه م اوناتون  یتون
شتن  ضا بگذره . به خودش ا تیحما هیدا  حق ینقدریاز طرف اونا در مقابط ر

مشااکط  نیخودش رو در به وجود اومدن ا یداد که پدرش حداقط درصااد یم
صر بدونه و حاال فقط با  شک و خال تیحما هیمق ضا یزبان یخ  رو که ییخ ر

 دستش رو بنشونه سرجاش. دبدجور افتاده بو وندیم
سته بود که بگه  یبه اون و برادرش هم حق م یتا حد البته داد . چون هرگز نتون

ساار  یچ ینوجوان طیدونسااتن تو اوا یمشااکط دچار شااده . اونا نم نیچرا به ا
 یشااده . اونا فکر م بیو تخر بیدچار اساا نطوریاومده که روانش ا دیمهشاا

 یخ اونو مقصاار م یزیآبرو ر نیهم یکردن خودش دچار انحراف شاااده و برا
سمش ح ستن. حاال ا ش ایبود  ایدون سته بود دیترس خ به هر حال مه  هرگز نتون

کنه و رو  دایپ نویروز جرأت ا هیدوساات داشاات  یلیخ یرازش رو برمل کنه ول
 و بگه : سهیپدرش وا یبه رو

 یمسید آزار قرار داده . برادرت بارها با افکار سادبرادرت بارها و بارها منو مور-
که از اون به تو پناه ببرم پدر.  دمیترساا شااهیخودش بدن منو داغ کرده و من هم

از  ضیفکر مر هیو حاال من با  دهیبرادرت بارها با خشااونت لباس از تن من در
 تیشکا شتیاز من پ ادی یم سرمهم نکهی. علت ا ادی یلباس خوشم م دنیدر
ده  یشه لباس تنم رو جر م یم یاحساسات یلیخ یکنه که چرا دخترت وقت یم

که روم انجام شده رو حاال  یام در مقابله با عمل یکه من دارم انتقام ناتوان نهیخ ا
م مورد ندار نیتو ا یاریاخت چی. من ه رمیگ یکه بزرگ شدم و توانش رو دارم خ م
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ست وقت سات ج.ن.س. ی. چون در سا شکط م ام تازه یاح شت  گرفت و  یدا
 یمرد یگرخ با و*ح*ش*ی هیبه چ یباالساارم نبود که بهم بگه چ یمادر چیه

 کرد . یمواجه شدم که به عنوان برادرت دائم به خونه ات رفت و آمد م
به پدرش بگه .  ایکرد که چ یمختلف رو باخودش مرور م یها الوگید بارها

 تا به امروز موفق نشده بود . یول
هتر و ب یایدن هی دیرو پارک کرد و به ام نیبود . ماش دهیسفارت خانه رس کینزد

ه خ قدم داخط سفارتخان یریتحق چیه یدغدغه تر و آروم تر خ اون ب یب یزندگ هی
 گذاشت .

****** 
ستاد ستاد ا شد برگرده  الیکه فر یا سرش راه انداخته بود خ باعث  شت  زند پ

 مانیجذاب و با نمک که نر ی! دختررو بده  شیدختر ساار نیعقب و جواب ا
 یجز ب یکار چیه یمتوجه احساسات مثبت اون نسبت به خودش شده بود ول

.  دخسااته بو یاز همه چ مانیتونساات انجام بده . نر یکردن بهش خ نم یمحل
 عاشقش بشه هم خسته بود . یکس نکهیاز ا یحت
 خانم زند ؟ بله
 و گفت : مانیزد خودش رو رسوند به نر یکه نفس نفس م الیفر
 !دمیفقط دو نجای! از کلس تا ا نیدار یاستاد ماشالله چه سرعت یوا-
 گفت : یتبسم نیبدون کوچکتر مانینر
 خانم مهندس ؟ نیداشت یامر-
 با ناز گفت : الیفر
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 نیخواستم . تونست یرو که اون روز براتون آورده بودم رو م یجواب اون سوال-
 ؟ دیش کنحل
 بود . با همون زبان اوردهیبرگه افتاد . چقدر بد بود که با خودش ن ادی مانینر

 گفت : یاستاد شاگر یرسم
 ! نیاریب فیبله ! تو دفترمه . لطفاا همراه من تشر-
شد . از ا الیفر سنگ نیقند تو دلش آب   وقت یلیاومد . خ یخوشش م نیمرد 

شش م شجو یبود که خو بود . با  سانسیل یاومد . از همون موقع که هنوز دان
 یکه درسااته دارن مهندس م یینداشاات . اونا یکلس کار یجغله  یپساارها
شون رو نم یشن ول شلوار شن باال ! فر یتونن ب یکش  شون بک ال یکمک بابا

 انمیبا نر سال زدهیس نکهیبود . با ا یمرد واقع هیمرد خ دنبال  هیزدن به  هیتک یبرا
وارد  ریدونسااات . دو ساااال د یم یآل عال دهیا هیاختلف داشااات خ اما اونو 

خداشت ارشد عمران رو  یو شش سالگ ستیدانشگاه شده بود و حاال تو سن ب
 ! یدنیبت آروم و پرست هیبراش بت بود .  شهیهم مانیکرد .نر یتموم م

ود خ با کردن کاغذ ب دایمشغول پ مانینر یوارد دفترش شد . وقت مانیدنبال نر به
 گفت : یناز ذات

زنه ! خوش به حال  ی! دفترتون برق م دیا قهیباساال یلیاسااتاد شااما خ یوا-
 خانومتون.

 شده رو برطرف کنه خ گفت : جادیاونکه بخواد سوء تفاهم ا یب مانینر
 برگه تون. نمیممنون خانم زند ! ا-
ف حر مانیتونسااات از نر ینم یکرد ول یبار که تلش م نیچندم یبرا الیفر

 دیکش یم شیموضوع رو پ نیمجرده خ بازم ا مانیمطمئن بود نر نکهیبکشه . با ا
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شه ول یمخالفت هیمرد  نیکه حداقط ا صحبت باز ب سر  هش ب مانینر یبکنه و 
تاق از ا مونیتشااکر پر و پ هیرو دساات زده بود . به ناچار برگه رو گرفت و با 

اگه  انیزاهد مانیدکتر نر نیرفت . پشاات در با خودش گفت خ بب رونیب مانینر
ملت ازت  یخ خودم جلو ینکن یو خواستگار ادیآدم ازم خوشت ن یمثط بچه 

و از مثط تو ر یبهت گفتم . من آدم خوب یک نیکنم . حاال بب یم یخواسااتگار
 دم ! هرگز! یدست نم

***** 
از اوضاع  نکهیکرد و بدون ا کیعلسلم  روزیموسسه نسبتاا سرد با پ یتو عصر

 روزیپ که ابیراست رفت سمت دفتر حضور و غ هیبپرسه خ  یو احوال کار سوال
 گفت :

 ؟ ییدختر دا-
شا هنگامه شونیب دیکه قبلا حدس زده بود  و در واقع  هریصورت بگ ییگفتگو ن

 خودش رو حاضر کرده بود با همون حالت سرد گفت :
 بله ؟-
 ... راجع به جمعه-

 وسط حرفش و گفت : دیپر هنگامه
 ! نیمواظبم نگران نباش-
 گفت : روزیبرگشت که از دفتر خارج بشه که پ و
 یمن برداشت اشتباه یکنم شما از گفته ها ی! حس م ستینه منظورم اون ن-

 اون خانم نبود ! بی! هدف من تخر نیکرد
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 قدم به جلو گذاشت و گفت : هی هنگامه
م . من تما نی. بهش لقب داد نیکرد بی! شااما اونو تخر نیکارو کرد نیا یول-

ش ریجمعه رو درگ شما در ارتباط با مه ساعت دیتذکر  رو  یبودم . من کط اون دو
به جا یتو خونه  کردم که  یداشااتم فقط کنکاش م سیتدر یاون زن بودم خ 

 آدم مخاااوفه! نیا یکجا
 شد و گفت : کیو به هنگامه نزد رونیاومد ب زیاز پشت م روزیپ

خوبه ؟ اصاالا  رمخیگ ینداشااتم .من حرفم رو پس م نیبه خدا من قصااد توه-
که خانم زند درسااات زده بود  ییرک بگم .اون تابلو نی؟ بذار هیچ نیدون یم

 ؟ نیدید ییرایوسط پذ
 باال انداخت و گفت: ییابرو هنگامه

 ! نشیدی! انگار شمام د دمشیبله د-
گاه  بعد  زد و گفت : طونیلبخند ش هیناخودآ

 . درسته ؟نیانگار شما هم مهمون خانم زند بود-
 تو موهاش برد و گفت : یدست روزیپ

 !نیکن یکه شما فکرش رو م ینه اون مهمون یبله ! ول-
 گفت : هنگامه

 کنم پسرعمه ! ینم یفکر چیمن ه-
 زد و گفت : یپوزخند روزیپ

 خانم ی!. من رفتم خونه نیکن ینم یفکر چیمعلومه که هاز اون لبخندتون -
زند خ چون ساعت ده شب زنح در واحدم رو زدند و ازم خواستند که گازشون 

ش سباب ک صط کنم . چون تازه ا سط بود خ تنها  یکرده بودن و همه چ یرو و و



wWw.Roman4u.iR  172 

 

ش یزیچ شو جلب کرد اون نقا سناک ب یکه توجهم رو تو اون بلبل ه ادعا ک ودتر
که داشت تو اون  یکه اون زن نیدونم متوجه شد ی. نم دنیودشون کشکردن خ

مال با ک دمیپرس ینه ! به هر حال وقت ایزد خودشه  یمرده رو با شلق م ینقاش
که  یو زن زهیاون تابلو که خوف انگ یاعتماد به نفس گفتن که بله خودمم. فضا

شحال شلق م یداره مرد خو کنه که  یبه آدم القا م اا ین حس رو قویزنه خ ا یرو 
 ینم یچیه یمهندسم خ از روانشناس هینداره ! من  یتابلو روح سالم نینقاش  ا
خ  نقاشش خودشه دمیفهم یوقت یعنی.  دمیمن  َمرد خ از اون تابلو ترس یدونم ول

شام رو برام القا کرد . من  هیحس  ییجورا هیفرار کردم از خونه اش.  زن خون آ
پروره باشم  سر ابونیعمرم رو تو ب شتریکرده ب جابی. کارم ا ستمین ییترسوآدم 

از  یدفعه ا هی. بعد هم که  دمیاون تابلو از اون زن ترس دنیبه خدا بعد از د یول
سه راهنما نیو به ا دیدهنم پر س ش شییمو  . من باعث مونمیکردم خ از کرده ام پ

شنا شدم و برا ییآ ضوع واقعاا  نیهم یشما  سفممو  گفتم اون نیهم ی. برا متا
که  یکه من نتونسااتم از خودم و هدف نیدیشااور یآدم مخوفه ! اما شااما جور

 پشت اون کلمه داشتم دفاع کنم .
به خطا رفته بود . نبا روزیهنح کرده بود ! در مورد پ هنگامه  دیو طرز فکرش 

 در کمال شجاعت گفت : نیهم یکرد . برا یمنطق قضاوت م یب نطوریا
 دیخوام ! من نبا یخورد و نوع قضاااوتم شاارمنده ام ومعذرت ممن از طرز بر-

 گرفتم . یکردم و فرصت دفاع رو از شما م یبرخورد م یاونطور
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که  یمانیهمه شااجاعت در اظهار پشاا نیموضااع و ا رییهمه تغ نیکه ازا روزیپ
خ بدجور  دیرس یم یخواه یکار به معذرت م یخودش ازش محروم بود و وقت

گاه لبخندزد خ تعج یلنح م  اومد رو لبش و گفت : یب کرده بود خ ناخودآ
 ! نیممنون که محکومم نکرد-

 به ساعتش انداخت و گفت : ینگاه بعد
 منه ! ریتقص ریتاخ نیشد و ا رید قهیکلستون ده دق-

 کرد و رفت سر کلسش. یباعجله خداحافظ هنگامه
مه برا گهید یبرگ گا خت هن نا مه  روزیپ یاز دفتر شاا گا  یرقم خورده بود. هن

سات سا شم و خروش به خرج  نقدریا بهیزن غر هیکه در دفاع از  یخهمون یاح خ
ست تو  یداد خ م یم شجاعانه به خطاش اعتراف کنه  تیموقع هیتون مثط امروز 

به  فاز داشااتن شااجاعت اعترا شااهیدونساات که هم یخوب م نویا روزی. پ
صلت رو به متعال نیگ*ن*ا*ه و خطا محروم بوده و حاال که ا شکط  نیتر یخ

 هیسااوال بود که چطور هنگامه با وجود  یخ واقعاا براش جا دید یتو هنگامه م
 به نفس بار اومده . یمتک نقدریخ ا ینقع عضو ظاهر

***** 
 یرتضو م نیحوصله وارد خونه شد . نگ یبه خطا رفته بود . دمغ و ب رشیت بازم

سته بودن . با ورود فر ییرایتو پذ ش ن و جواب گرفت ونیخ هردو نگاه از تلوز الین
از اوضاع و احوالش بپرسن  نکهیرو دادن و قبط از ا الیروح فر یسلم سرد و ب

ناه برد . ساا الیخ فر تاقش پ تازه خر یرانساالیکارت ا میبه ا رو  بود دهیرو که 
ش ست مانینر یاس ام اس رو برا نیو اول یانداخت تو گو شد ولفر  یاد . منتظر 

به قدر دهینپرساا ی. حت ومدین یجواب خوددار بودن  نهمهیاز ا یبود: شااما ؟ 
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رو پرت کرد تو تخت و رفت  یبود که حد نداشاات . گوشاا یعصاابان مانینر
ست جلو ش صورت ب نهیآ ین شما طشک یضی.  شت اهو یخ چ با زنح  ییدر

که به  دیبراق و سف یمتناسب و قشنح و با پوست یروشن . دماغ و دهن یقهوه ا
سک د ست عرو ست کپ یم دهیمدد کرم پودر خ کاملا مثط پو ر براب یشد . در

ش صط عمه مه ضاحت بار عمه همدشیا  گفت یم شهی. باباش بعد از رفتن ف
شب وانهید نقدریکاش ا ش هیکننده  شب ینبود دیمه ش هی! به هر حال  هر  ای دیمه
ستاش مر یتخودش که جذاب بود . ح ی دهیخ به عق گهیکس د و چکامه  میدو

جذاب عاا دختر  قدر بودن واق بهش  یرغبت چیه مانی. پس چرا نر هیهم معت
.  با پسر جماعت نکرده بود یطنتیبود و ش یریدختر سر به ز شهینداشت . هم

شتن رو هم ت سر دا ست پ شا جربهدو  شیبه قول چکامه از پاک دمینکرده بود . 
 مانی. اما نردید یرو در شااأن خودش نم یپساار چینبود از غرورش بود که ه

شت . دق هر  دیبود که فهم سانسیسال دو مقطع ل یول ستین ادشی قیفرق دا
گاه به خودش م انیوقت با زاهد رساااه و دوسااات داره  یکلس داره خ ناخودآ

 یلی. کم کم مطمئن شد به طرف اون مرد محجوب خ خونهب یاونو عال یدرسا
کار از کار  گهیبود . اما د ختهیموهاش نر نقدرینوز اداره . اون موقع ها ه شیگرا

شته بود و فر ش یکامط کچط هم م مانیاگه نر یحت الیگذ نش م ی فتهیشد خ 
اومد . اصاالا به خاطر  یبه چشاامش نم گهیکس د چیمرد شااده بود و ه نیا

رفت گ میبود که تصاام مانیبا نر یاسااتاد شاااگرد یرابطه  یدوباره  ی هتجرب
 نیتن اداش یارشد بخونه . اونم تو همون دانشگاه تا بتونه دوباره تلشش رو برا

 مرد بکنه .
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 یبراش فرسااتاد . اس ام اساا گهیاس ام اس د هیو  شیرفت سااراغ گوشاا دوباره
 . یپنهان یعلقه  هیبر  یمبن

 یرفت سمت گوش رجهیش الیصدا کرد و فر نحید شیاز چند لحظه گوش بعد
 یوقت یرو باز کرد . ول جیمساا عیشااد . ساار یباورش نم یبود . وا مانی. از نر

 از دستش افتاد . یرو خوند خ وار رفت و گوش امکیپ
هم ساان  یکردم خ دختر ی. دختر خوبم ! من اگه زود ازدواج مزیزند عز خانم

شتم .از ا یکم دیشا یشما که نه ول شما دا سات  نیکوچکتر از  سا همه اح
بط مسئله رو ق نیکه به درد تو بخوره ! ا ستمین یمن اون یخالصانه ات ممنون ول

ترمه من مح یبرا شتیآال یبغرنج بشه تموم کن . احساسات پاک و ب نکهیاز ا
 . ننیاحساسات صدمه بب نی. دوست ندارم ا

کجا از  مانیلو رفته باشاااه . آخه نر یزود نیشاااد که به ا یباورش نم الیفر
با خودش حرف م امیپ نیکه ا دهیفهم مدام  به خودش  یاز طرف منه ؟  زد و 

 فرستاد که که بلخره نتونست خودش رو نگه داره و آبروش رفت . یلعنت م
****** 

 قهیمواجش رو با حوصااله و ساال یمشااک یاز حموم دراومده بود . موها تازه
در نظر  ایدن زیخشااک کرد . موهاشااو دوساات داشاات . اصاالا همه چ یذاتی

 یبچه خ به موهاش م هی یبود. درست مثط موها یو دوست داشتن بایهنگامه ز
 نییپا زا ونیتلوز یو مسحور کننده بودند . صدا بایبود که ز نیهم ی. برا دیرس

سبتاا هم بلند بود . هنگامه برا یم شوار رو خاموش کرد  یلحظه ا یاومد و ن س
صدا  یم گایمامان داره فوتبال ن یعنیود . پخش فوتبال ب یو خوب گوش کرد . 

نصب  شیارا زیم یکه باال یواریبه ساعت د یبابا برگشته !!! نگاه دمیکنه ؟ شا
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 اومد که ی. به هر حال به مامان نم ابرگشااتن باب یبود انداخت . زود بود برا
ست یکنه . ت گایفوتبال ن صورت یکوتاه نیشرت ا ش یبه رنح   هی. با  دیچرک پو

ونه ساارد بود خ اما خ رونیب یهوا نکهیتا زانوش بود . با ا شیدامن کلش که بلند
داشت  یمطبوع یدما یهاش حساب اتیراد نطوریاز کف و هم شیبه مدد گرما

ستونشد کامط تا یو م ش یب شگاه کلس ی. روزها دیلباس پو شنبه خ تو دان  دو
ا رو هم مثط جمعه خوردن . دوشنبه ه یباهم ناهار م ینداشت و خانواده همگ
ناهار سه  هی یخودش رو برا یکرد و حساب یکمرنگ شیها دوست داشت . آرا

ها  از پله یپر از محبت آماده کرد . کفش به پا کرد و به آروم یینفر در فضاااا
 شد . ریسراز

از سااالن بود که رو تمام  یشااد تو قساامت یکه به طبقه دوم ختم م یپله ا راه
 ونیبه تلوز یداد . نگاه یط نصاافش رو پوشااش منداشاات و فق دید ییرایپذ

شن که تقر صفش تو د باا یرو ص یبود و فوتبال پخش م دین  یداکرد انداخت . 
شن یبرخورد چاقو با تخته  ضوح  شپزخونه به و شت از آ س شد . پ یم دهیگو

 یم ونیداره تلوز ییرایکه تو قسمت ال مانند پذ ینیمامان تو آشپزخونه ست و ا
 نیبهتر نیاز لحظه به مغزش خطور کرد . ا یتو آن یطانیش یباباست . فکر نهیب

کردن باباش  زیواسه ترسوندن و سورپرا نیتونست باشه .بنابرا یسلم به بابا م
به منت عه از دف هیخ  دیکشاا یقینفس عم نکهیرفت و بعد از ا وارید هیال یآروم 

 بود گفت : واریکه پشت د یو رو به مبل رونیاومد ب واریپشت د
 !ییبابا اااااوهاااااوی-
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س اما شا یک شغول تما شتزده ا ونیتلوز یکه اونجا م  یبود خ بابا نبود ! مرد وح
س سربازا  سراپا مثط  شده بود خ پ خ  یبود و م سادهیوا خیکه  ود . تو ب روزیهنگامه 

و مساائله ر یلیخ نکهیا یکرد و برا زیخودش رو آنال تیموقع هیاز ثان یکساار
 روزیپ دیاز د نکهیاز ا بعدو  دیخز واریبه پشااات د یحرف چیه یلوس نکنه خ ب

سر شد خ شپزخونه رفت . به قدر عیپنهون  سمت ا ش یبه  د که بو دهیخجالت ک
اسااتاد  هیحرکت جلف با اون پوشااش نامناسااب اونم از  نیحد نداشاات . ا

شگاه و  س هیدان سخره بود . فر یکاف یساله خ به اندازه  یدختر  ضک و م با  بایم
شکط  دنید سر و  ستانه  توهنگامه اونم با اون  به دندون گرفت و  یدر خ لب یآ

 گفت :
 ادمی مریباز من االزا ی؟ وا نییپا یاومد ینجوریخاک عالم ! تو چرا ا یوا-

 دخترم ! هییرایتو پذ روزی.پ سمایکارامو بنو دیگم با یم یرفت . ه
خلق کرده بود به  شیکه چند لحظه پ یاز شاااهکارتصاامصاام گرفت  هنگامه

 کرد و گفت : یاخم نینگه . بنابرا یزیمامانش چ
 مهمونتون ؟ نیاومده ا ی؟ ک دیگ یاون وقت االن م-

 به هنگامه انداخت و گفت : یشرمنده نگاه مادرش
م . باال بهت بگ امیرفت ب ادمیکار داشااتم  یکه اومد . منم کل یتو حموم بود-

 برو باال لباساتو عوض کن . واشینشده که  یزیحاالم چ
 رو داد پشت گوشش و گفت : شونشیپر یاز موها یطره ا هنگامه

شکر خدا . االن م یچیبله ! ه- شده  شپزخونه خارج  اطیرم باال. با احت ین از آ
از پله ها رفت باال و تو اتاقش  عی. ساار دیرساا یامن به نظر م یشااد . همه چ
 سنگر گرفت .
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شرم به خودش تو ا ینگاه سر  شرم  نهیاز  انداخت . لپاش قرمز بود . حاال از 
شده بود . واقعاا آدم از دو  یلپ گل یباال اومدن از پله ها خ خلصه حساب ایبود 

نداره . وقت قهیدق پا یداشااات م یبعدش خبر   تیخ چقدر از وضااع نییرفت 
تر لباس  دهیپوشاا رمقدا هیبود و حاال چقدر ناراحت بود که  یراضاا شیظاهر
ش سته . به هر حال اتفاق ای دهینپو شو نب ش یحداقط موها  دیابود که افتاده بود و 

سط ه نیا ص یشکیو شال ریتق شو عوض کرد .  سا شت . لبا سرش  یندا رو 
 یطبقه  یخجالت زده بود خ راه روزیاز رودر رو شاادن با پ نکهیانداخت و با ا

 شد . نییپا
****** 

س ساب دهیتر صدا یبود . ح سابقه که با   دیمتر پر خ دو غیج یرفته بود تو بحر م
 هیبود رو نشااناخت .  سااتادهیکه رو به روش ا یدختر یلحظه ا یهوا . اما برا

طول  رشااتیب هیگره نگاه خ چند ثان نیآرامش . ا یمنبع نامرئ هی.  ییبایز یالهه 
قرار بود  طنتیشاا نیا مئناا . مط دیخز واری. هنگامه اروم به پشاات د دینکشاا

ص شه و به احتمال قو شییدا بین شون خبر  یب ضور اون تو خونه  هنگامه از ح
به ساان هنگامه خ کاملا نشااون از  یاز دختر جانیهمه شااور و ه نینداشاات . ا

 زرویخ باعث شد پ یحس شاداب نیدختر داشت. هم نیروح پر حرارت و شاد ا
 یزیهنگامه غبطه بخوره . اما چ یدرد یهمه آرامش و ب نیبه ا یلحظه ا یبرا

و هنگامه ت ییبایداشاات خ ز یتازگ یلیخ دیمقدار که نه خ شااا هیوسااط  نیکه ا
مه و هم گا ند فرار هن وحشااات خودش از  نطوریخلوت خودش بود. هر چ

ا شااده بود . ام شییبه دختر دا قشیبرخورد خ مانع از نگاه عم نیبود ا یناگهان
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ن او یموضوح اعتراف کرد که هنگامه در ورا نیخودش به وضوح به ا شیاون پ
ش یشگیحجاب هم ستن بایز یخ دختر یدائم یظاهر یدگیو پو . ست یو خوا

مه تو ا گا ند اخلق و منش خوب هن ته  نیهر چ ند وق  یکاملا برا ریاخ یچ
 یاون هم جا یدادخدا  یمخف یها ییبایز دنید یمحرز شاااده بود ول روزیپ

 خود داشت .
 یاوف یب یبه خودش اومد ! سلم بر خواهر زاده  ییدا یفکر بود که با صدا تو

 خودم .
***** 
مرکز کنه . ت شااتریخوفناک ب روزیبه قول پ یرو اون تابلو نباریداشاات ا میتصاام
کرد و اصاالا چرا  یوحشااات م نقدریاز اون تابلو ا روزیمثط پ یمرد دیچرا با

چشم خودش و  یجلو ذاشتیو م دیکش یرو م یزیچ نیهمچ هی دیبا دیمهش
 ! هیبق

 عیوسط کلس خ به آشپزخونه رفت خهنگامه سر ییآوردن چا یبرا دیمهش یوقت
حق داد.  روزیاول به پ یبلند شااد و خودش رو به اون تابلو رسااوند . در وهله 

 یناراض تیوضعشده بود . انگار اون زن و مرد از  میترس یزیرعب انگ یفضا
 یکل یخ فضاااا بیاسااتاد اد یکه بود که طبق آموزه ها یدر حال نینبودن و ا

به  یروح تیاون از وضااع یکرد که نقاشااش موقع طراح یالقا م نویا ینقاشاا
تابلو  نیو غصاااه اقدام به طرح ا یبرخوردار نبوده و در کمال ناراحت یساااامان

 کرده.
 زیم یرو رو ینیساا دیبرگشاات . مهشاا دیاسااتکانها به ساامت مهشاا یصاادا با

 و گفت: ستادیگذاشت و به سمت هنگامه اومد و کنارش ا



wWw.Roman4u.iR  180 

 

 چطوره ؟-
 با لبخند گفت : هنگامه

 ! زهیتأمط برانگ-
 زد و گفت : یلبخند دیمهش

 کار خودمه !-
 دوباره به تابلو انداخت و گفت : ینگاه هنگامه

مونه که  یم نینداره ! مثط ا یتابلوهاتون متفاوته . انگار سبک خاص ی هیبا بق-
ماجرا رو درساات همونطور که تو ذهنتون اثر  هی ای یاحساااسااات لحظه ا هی

 . نیکرد یگذاشته خ طراح
 انداخت و گفت : ییرایتو پذ یتابلوها ی هیبه بق یا ینگاه اجمال بعد

 ینام . ولآش نیگذاشت نجایهم که ا ییسبکها شتریکشم . با ب یم یمنم نقاش-
 ... نیا

 و گفت : دیکش یرو مرد داخط نقاش یدست دیمهش
کرد ! حدس شااما  یبد یلیبهم خ ینبود . ول یشااوهر سااابقمه ! مرد بد نیا-

هفته بعد از طلقم شااروع کردم . تو دو روز هم  هیرو  ینقاشاا نیدرسااته . ا
کنه نگاه  یاون مرد در حقم خآرومم م یکه بعد از بد یزیتمومش کردم . تنها چ

ت درساا نینیب یم.  دمید یدرساات زدم جلو نیهم یتابلوئه ! برا نیکردن به ا
خونه و هم از آشپزخونه  یخ هم از ورود ییرایزدمش که هم از پذ واریبه د ییجا

 باشه ! رسنگاهمیتو ت
 آرم گفت : هنگامه
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و ر یندیخاطرات ناخوشااا مورد خ باعث شاادم یمتاساافم ! انگار با کنکاش ب-
 . دیمرور کن

 و گفت : نهیبا دست به هنگامه اشاره کرد که بنش دیمهش
ش آدمها خ هرگز فرامو یگذشته  ی. زندگ ستین نطوریسرد نشه ! نه ا تونییچا-

شا شهیشن . هم ینم ستن !  شن ول دیه شن . من  یرنح نم یب یکمرنح ب
ض یخودم م شتباه شهیاز اون خاطرات هم یخوام بع شن . تا ا رو که  یزنده با

شدم خ دوباره تکرار نکنم . برا کی ست که م نیهم یبار مرتکب  رم ب خوام یه
 خوام دوباره خطا کنم ! ی. نم

 گفت : ییجادو یبا همون تن صدا هنگامه
 ؟ ستیمنظورتون از اشتباه خ ازدواج مجدد که ن-

 زد و گفت : یلبخند تلخ دیمهش
 ! نهیمنظورم هم قاا یدق-

 گفت : هنگامه
اقعاا که و دیکن دایرو پ یکی دی! شااا سااتنیمردها بد ن ی! همه نیحرفو نزن نیا-
 یتجربه  هیو  دیکم ساان و سااال یلیشااما باشااه . شااما خ یگمشااده  ی مهین

 از کط آدمها زده تون کنه دینبا ندیناخوشا
 زد و گفت : یپوزخند دیمهش

سابقم مرد  ستنیمردها بد ن یمطمئناا همه - سر  . منم اول از همه گفتم که هم
شا یبد ض دینبود .  شکلت یبع شن که مردها رو محق م یزن ها م شته با  یدا

به هر حال هر کساا میکنه که هر طور دوسااات دارن برخورد کنن. بگذر  ی! 
 داره ! یقسمت
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ش دیکه فهم هنگامه ست نداره ب دیمه نه حرف بز یدر مورد زندگ نیاز ا شتریدو
 بود دیمهش یجمله  نیآخر ریذهنش درگ یکتاب رو باز کرد . اما همه  عیخ سر
کنه هر طور دوست  یداشته باشن که مردها رو محق م یزن ها مشکلت دی" شا

 دارن برخورد کنن "
ش یعنی شکط مه ه بوده ک نطوریشه ؟ احتماال هم ی؟ نکنه بچه دار نم هیچ دیم

قبط از طلق  دمیزن رو از مردها متنفر کرده ! شااا نیشااوهرش طلقش داده و ا
ش شته و هم یبه بهانه  یا گهیبا زن د دیمه ش نیبچه رابطه دا  یرو از ب دیدل مه

 شوهرش شکسته . ییوفا
ضول نکهیا با صلا آدم ف ستن اند یته دلش رو برا یزیچ هینبود . اما  یا  یکدون
 داد. یقلقلک م دخیمهش یخاز زندگ نیاز ا شتریب

***** 
را چ مدیفه یم دیشااد . با میبا خودش کلنجار رفت . اما باالخره تساال یلیخ

کم ساان و  یدختر بچه  هیچرا  دیفهم یم دیمعامله رو کرد. با نیمونا باهاش ا
به عنوان زن دلخواهشخ  یخام خودش م الیبه خ روزیساااال که پ خواسااات 

باز نطوریکنه ا تشیترب ما ا چهیاونو  باریقرار داده .ا اشااات بود که د روزیپ نیا ن
 رفت . یحساب شده جلو م

صدا بعد ش فیظر یاز چند تا بوق خ  شا دیچیپ یمونا تو گو ش دی.  م اگه با چ
شااد خ با  یازش دلخور نم نطوریو ا دید ینم گهیپساار د هیخودش مونا رو با 

 حاال... یکرد ول یم یهمه وقت خ اظهار دلتنگ نیصداش بعد از ا دنیشن
 حاکم شد و بعد مونا گفت : یسکوت
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 ! یدونم که خودت یتوه ! م یشماره  نیا ؟ییتو روزیپ-
 صداش رو از حنجره آزاد کرد . بلخره

 آره خودمم . دلم برات تنح شده بود !-
 مونا بغض دار شد . یصدا

و پشاات ساارت رو  یتو رفت یبهت زنح زدم ول نهمهی! من اروزیپ یبد یلیخ-
 !یهم نگاه نکرد

 از قبط آماده بود ! روزیپ ی نقشه
دم بو مارستانیتو ب رونیشما اومدم ب یکه از خونه  یبودم ! از روز ضیمن مر-

 !شیساعت پ هی نیتا هم
 رو از گوشش با فاصله نگه داشت . یمقدار گوش هیمونا  غیج با
 شده بود ؟ یهمه وقت ؟ چ نی؟ ا یبود ضیچرا مر ؟یچاااا-
 خونسرد گفت : روزیپ

 ؟یهم دست خودم نبود . تو خوب میمعده داشتم . گوش یزیخونر-
 مونا نازدار شد. یصدا

 ! بعد از رفتن تواز خونمون و جواب ندادن هات داغونم !روزیپ ستمیخوب ن-
نقش بساات ! اره جون خودت ! البد گوشااه عزلت  روزیلب پ یرو یپوزخند

 ! هه! یو عابد شد یدیگز
 گفت : روزیپ

 ! نمتیکه بب زیتبر امی یهفته م نیا یدلتنح . جمعه  یرم و حساباالن بهت-
 گفت : مونا

 اما... اما بابام !-
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 گفت : روزیپ
 دنتیکنم بلخره ! االن د یم شیکشاام ! راضاا یجواب رد پا پس نم هیمن با -

 شم ! یهلک م ی. دارم از دلتنگ نمتیبب دیمهمه ! با
 به نظرش گوش نواز نبود . گوش خراش بود . گهیمونا د فیظر یصدا

 امی ی! باشه حتماا م یستیا یبابام م یممنون عشقم که به خاطر من جلو یوا-
 . نمتیب یم
 گفت : روزیپ

ه ک میذار ی!ممکنه نتونم به تلفنات جواب بدم . از االن قرار م شاامهیمادرم پ-
 صبح. ازدهیساعت  – یائط گل –! جمعه  میزنح نز گهید

 گفت : مونا
 باشه خ خوبه ! پس تا جمعه !-

س هی هنوز صم گارشینخ ازپاکت  ح بزنه که زن رهیبگ میمونده بود . تا بخواد ت
تو  زد و شااشینخ مونده بود . آت هی نینه خ پاکت روتموم کرده بود و فقط هم ای

 کاریخواد چ یدونساات م ینم قیاون . هنوز دق یخونه زل زد به قرمز یکیتار
پرسه. کارش رو ب نیو علت ا نهیبب کیمونا رو از نزد دیمطمئن بود که با یولکنه 

 . کرد ینم افتیدر یکرد جواب درست یم نکارویمطمئناا اگه پشت تلفن ا
***** 

زاد رو آ شیکم حس کنجکاو هیگرفته بود که هر طور شااده  میهفته تصاام نیا
ش یراجع به زندگ ییزایچ هیبذاره تا  ستش ب دشیو افکار و عقا دیمه . تنها  ادید

 دونست . یمخوف م روزیبه قول پ یراه نفوذ به اون زن رو هم همون تابلو
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 گفت : دیاستراحت وسط کلس بود که رو به مهش وقت
 بپرسم ؟ یسوال هیتونم در مورد اون تابلو  یم-

 که چشمش به تابلو بود گفت : یگفت و هنگامه در حال یبا سر بله ا دیمهش
 ه؟یچ یاون گط سرو نشونه -

 گفت : دیمهش
 بچه ! هی-

ابلو ت یدستش بود از رو مبط بلند شد و جلو شییچا وانیکه ل یدر حال هنگامه
 و گفت : دیاون کاو یفضا یو همه  ستادیا

شاالق رو  ایچرا همساار سااابقتون خوشااحاله ؟ از وجود اون گط خرساانده -
 دوست داره ؟

 بود . ستادهیکنارش ا دیمهش
 مقدار سکوت برقرار شد و گفت : هی

 نهیم ازد هیبق دید یجلو نکهیکه علت ا دیدون یتابلو براتون مهمه ! م نیچرا ا-
 د؟یراجع بهش کنجکاو نقدریشما چرا ا یبرم . ول یکه ازش ل*ذ*ت م

 نان رو به تابلو گفت :رو نگاه کنه خ همچ دیاونکه مهش یب هنگامه
سش م- ش نیرو که تو ا یکنم ! روح یح ست رو حس م ینقا  یکنم . زن یه

که به قول شما نماد  ی! گط سرخ ستیخنده خ خوشحال ن یم ینقاش نیکه تو ا
ست خ ممکنه ز هی ست و پا ریبچه  ضا ید شه ! ف  میکه ترس یخونه ا یمرد له ب

ش نیداره ! ا یتوش زندگ یکیتار نیخ در ع نیکرد صه !  یلیخ ینقا سخا  تدر
 مثط نقاشش!

 گفت : دیمهش
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 من خاصم ؟ دیکن یچرا فکر م-
 برگشت سمتش و گفت : هنگامه

و خود ساخته ! حس  یقو تینهایب یول نیغمگ ی! زن نیهست یدونم ! ول ینم-
 دونم . یرو نم لشی. اما دل نید یخاص بودن م

 زد و گفت : یلبخند دیمهش
 گه خاص! یبه من م یباره کس نیاول-

 : دیبرگشت سرجاش و متعجب پرس هنگامه
 ؟ یجد-

 کنارش قرار گرفت و گفت : دیمهش
 ؟ نیبر یتابلو ل*ذ*ت م نی؟ از ا یشما چ-

بود ! از حس پشاات اون  دهیو خورد تو ساار هنگامه ! فهم دیکط خونه چر انگار
زد و  یباور نداشاات . انح نمداره ! اما  یلیزن چه تما نیبود ا دهیفهم ینقاشاا

 یخواساات که بره تو بحرش ! هنگامه قضاااوت نم نیکرد . بنابرا یمحکوم نم
از زبان  دیگرا بود . با قعداد . وا ینم شتریپر و بال ب یکرد و به تصوراتش اجازه 

هفته فکرش رو  هیرو که  یزیبود همون چ دهیو حاال شن دیشن یم دیخود مهش
 کرده بود . ریدرگ

 تر کرد و گفت : یلب
و ر تشیاذ دنیم*س*تحق شااکنجه باشااه خ بازم تحمط د یاگه کساا ینه ! حت-

 ندارم !
 اونو به وضوح حس کرد ! یکه هنگامه تلخ یلبخند زد . لبخند دیمهش
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 گفت : هنگامه
سم که تو کودک یرو م یکی- که  یمورد ازار قرار گرفته . البته نه اون آزار یشنا

 هیبرده .  یشدن ل*ذ*ت م تیچطور بگم ؟ انگار از اذ یعنی ها . دیکن یفکر م
عد خودش رو م*س*تحق اذ یم ییکارا مه  نی. ا دهید یم تیکرده ب ند ادا رو

گرفته خ  یمکه احساااسااات مردانه اش شااکط  یکرده و درساات تو مقطع دایپ
 نوع انحراف بشه . هیبذاره وخلصه دچار  ریباعث شده رو اون تاث

 گفت : دیخواست ادامه بده که مهش یم هنگامه
ض نطوریا - شت کرد ا یم حاتتونیکه از تو  سمهیکه مبتل به مازوخ نهیشه بردا

 نه ؟
هنگامه خ تو فرهنح لغت ذهن هنگامه  یبه زندگ مانیلغت قبط از ورود نر نیا

و گنح هنگامه به موضااوع خ  کیکوچ یاشاااره  هیحاال با  یوجود نداشاات ول
 یم طیتبد نیقیصاف زده بود به هدف . کم کم شک هنگامه داشت به  دیمهش

 خواست مطمئن بشه . یشد . اما باز هم م
 خودش رو زد به اون راه و گفت : هنگامه

 یچی! من که اولش ه دیدون یم یماریب نیچه خوب که شااما راجع به ا یوا-
صه بنده خدا االن خ میحال ستم  یم تیاذ یلینبود . خل شه . به هر حال خوا

و  دمیشاادن رو دوساات داره د تیکه اذ یآدم یعنی دمید ینجوریبگم که آدم ا
 .دمیند وکردن ل*ذ*ت ببره ر تیکه از اذ یآدم یعنیخ  نیگ یکه شااما م یاون

ش نیاالن تو ا سحق کتک خوردنه  نکهیمرده از ا دیگ یم نکهیشما خ نه ا ینقا م
 اون آقا افتادم . ادیلحظه  هیبره خ  یداره ل*ذ*ت م

 و گفت : دیکش یآه دیمهش
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 نداره ؟ یخ متاهله ؟ با خانومش مشکل دیگ یکه م ییآقا یاون ادم ... همون-
ذکاوت خودش  یزده بود تو خال ! تو دلش داشت بدجور قربون صدقه  هنگامه

 گفت : نیرفت . همونطور غمگ یم
بابا زنش کجا بود بنده - داره  یبفهمه که اون چه مشااکل یخدا ! هر ک ینه 

صلا طرفش نم شرف شییره . خدا یا ست و اول کار م یآدم با  گه چه  یهم ه
 .عتاا یکشن طب یداره . خوب همه هم پس م یمشکل
و با وجود  دیبر یاز ساار و روش م جانیو ه یکه کنجکاو یدر حال دیمهشاا

مر موفق ا نیهم تو ا یلیخ خ شیظاهر تیجلوه دادن وضااع یعاد یتلش برا
 نبود خ گفت :

 هست ؟ چند سالشه ؟ کارهیچ-
کنه  یبرادرش رو م غیکه انگار داره تبل یبه غبغب انداخت . جور یباد هنگامه

 و گفت :
 و نه سالشه . یدکترا داره . استاد دانشگاهه! س-

 زد گفت : یکه کاملا چشماش تابلو برق م دیمهش
 نیابط امق یدرست نقطه  یکه مشکل نیکن دایرو پ یبراش کس نیخوب بگرد-

 ! گهیدکتر رو داشته باشه د یآقا
 گفت : دید یرو تو مشت خودش م دیکه کاملا مهش هنگامه

ش میکن دایاز کجا پ- س دیمه شکلش رو جار بزنه  نیا ادی یم یجان ؟ مگه ک م
شه ! درضمن نم ی؟ عل صوص اگه خانم با بره  یهم ه چارهیب نیشه که ا یالخ

ملت و بهشااون بگه چه دردشااه و اونا بفهمن و قبول نکنن. اون  یخواسااتگار
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شنا درم یکیوقت  سه ب ادی یهم ا شگاه وا صلا  ینوا ابرو نم یو تو دان ذارن . ا
شکط ا ستیصلح ن ضمن م و آدم  ستیهم حاد ن یلیخدا خ یبنده  نی. در 

 کنه ! تشیکه اذ فتهیب یکی ریترسه گ یم
 از کمان رها کرده بود و منتظر بود که تا بخوره به هدف!رو  ریت هنگامه

 گفت : دیمهش
 ؟ هیخواسته اش از اعمال خشونت چ یعنی؟  هیمشکلش در چه حد-

 گفت : هنگامه
 ؟ نینوع مشکلت اطلع دار نیشما چقدر از ا-

 هنگامه کرد و گفت : یبایو ز یمشک یبه چشما ینگاه نیغمگ دیمهش
 از تصورتون ! شتریب یلیخ-

شما ریت نیآخر هنگامه شت تو کمان . به چ ش یرو گذا نگاه کرد و اروم  دیمه
 گفت :

 سمهیمقابط مازوخ یدرست نقطه  یهمه اطلعات خ داشتن مشکل نیعلت ا-
 نه ؟
 گفت : ریسر به ز دیمهش

 دنید و نیسر و کار داشت ییجورا هیمشکط  نیکه با ا ییشما یبرا دنشیفهم-
 سخت باشه درسته ؟ دیپازل نبا نیلو و جور کردن اتاب نیا

 رو گرفت و گفت : دیدست مهش هنگامه
ضوع خجالت نداره ! تو نبا نیا- ش دیمو سرت رو انداختیخجالت بک  ی! چرا 
 ؟ نییپا

 گفت : دیمهش
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 هیعام و خاصم کرد .با من مثط  یطلق داد ! شهره  ییآبرو یشوهرم منو با ب-
شاادم ! تنها شاادم. به  تیاشااغال برخورد کرد . خانواده ام طردم کردن .اذ کهیت

 یو زخم ضیهمش روح مر نایکه نکردم مجازات شادم . ا یخاطر گ*ن*ا*ه
 .تسین اسونموضوع اصلا برام  نی. حرف زدن راجع به ا دنیخراش شتریمنو ب

 رو ب*غ*ل رو کرد و گفت : دیمهش هنگامه
 ؟ یانحراف مبتل شد نیچرا به ا یدون یم شده ؟ یابی شهیمشکلت ر-

 گفت : دیمهش
قرار گرفتم  میناتن ینوجوان شااده بودم که مورد ت*ج*ا*و*زات مکرر عمو تازه
 . دیکشاا یو موهامو م زدیم یلیکرد و بهم ساا یکرد . بدنم رو داغ م یم تمی. اذ

شدم . رابطه  شدم ! بد  شن  شونت د یج.ن.س. یخ  ی. وقت دمیرو فقط تو خ
سال بودم که درست نم سن و  ستم مرد و زن چه  یاونقدر کم و  باهم  یفرقدون

بط بود . ق سمیمحرم مبتل به ساد هیکه سر راهم قرار گرفت  یمرد نیدارن خ اول
ستم که ا یاز ازدواج نم شکط رو دارم . ول نیدون بردم که  یبعد از ازدواج پ یم

 یکچه خا دمیموقع بود که فهمشم . رفتم دکتر و اون  ینم یمن با معاشقه راض
و زمانم کرد .  نیزم یاورد و با اون رسوا ریگبه سرم شده !شوهرم پرونده ام رو 

شون طرد کردن . من غ شوهرم  ریبهم لقب ف.ا.ح.ش.ه دادن و منو از خود از 
 اونا روحم رو نابود کردن . ینخورده ول ینامحرم چیانگشتم هم به ه یحت

 رو به خودش فشرد و گفت : دیمهش هنگامه
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ست م یهمه چ- شا یدر سمت ا دیشه !  سطه  نیق به ارامش  یبود که من وا
س سان واقع دنیر شما دو تا رو به هم معرف یدو ان شم . من  شما  یم یبا کنم . 

 . دیش یم یزوج برازنده ا
 و گفت : بدیکش رونیخودش رو از آ*غ*و*ش هنگامه ب دیمهش

ترسم اونم مثط  یترسم دروغ باشه . م یترسم . م یمن منکن !  نکاروینه نه ا-
شه . من م ضا با ستم خ  ینیکه به خاطر ا ییبرم . برم جا رانیخوام از ا یر که ه

شاام . ن رینداشااتم خ بازم تحق یدخالت نیکه در به وجود اومدنش کوچکتر ینیا
 متزلزلم ! یلی. من خ نیظاهر منو نب

 رو پاک رو کرد گفت : دیمهش یاشک گونه  هنگامه
 پاک رو دوساات ی. خدا آدمها یتوکط ! فقط و فقط به خدا توکط کن . تو پاک-

 داره !
 با خجالت گفت : دیمهش

 که من نجسم ؟ یکن یخ فکر نم یدون یحاال که درد منو م-
 کرد و گفت : یاخم هنگامه

؟ هر  یکه نجساا یچ یعنیکردن ؟  کاریمن! با تو چ ی؟ خدا هیچه حرف نیا-
که به  یو... وتا زمان یخ روح یمشااکلت داشااته ! جساام یتونه کل یم یادم

س یاحد شه خ هر عق یصدمه نزنه و موجب آزار ک شه و هر  یا دهین شته با دا
اون  به خاطر دینبا یبشه خ به خودش مربوطه و کس دکیکه با خودش  یمشکل

 کنه ! نیبهش توه
 بسپر اول به خدا و بعدش به زمان ! یباش و همه چ آروم

***** 
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 ینشااسااته بود . اسااترس داشاات . واقعاا نم یتو ائط گل یشااگیهم مکتین رو
ام ملقات رو انج نیبود که ا طیبازم ما یبشنوه ول یبگه و چ یدونست قراره چ

 دیکرد که چرا نفهم یحداقط تا آخر عمر خودش رو ملمت نم ینطوریبده ! ا
 قرارش داده ! چهیباز نطوریا طیه دلاون دختر به چ

پاش خاموش کرد و بلند شااد . مونا با  ریرو ز گارشی. ساادیدور مونا رو د از
 ییبایز یاونو الهه  گهیبود که د بیشااد . عج کیبشاااش بهش نزد یچهره ا

 ! نیبود . هم یدختر معمول هیاز  باتریکم ز هیبه نظرش  دی.شا دید ینم
 ه .کرد لبخند بزن یهم سع روزیشد و با لبخند سلم کرد . پ کیبهش نزد مونا
 گفت : مونا

 ؟ میدور استخر رو برگرد-
 کرد گفت : یم تشیکه با دست به سمت پله ها هدا یدر حال روزیپ

 یم ها یلیبد بشااه . امروز خ نهیو ما رو با هم بب ادیآشاانا درب ینه ممکنه کساا-
 ! نجایا انی

کو کنار پله ها رو س روزیراه . پ یراه افتاد . وسطا روزیپ حرف پشت سر یب مونا
 نشست و گفت :

 ! خلوت تره ! نجایا نیبش-
 و گفت : روزینشست کنار پ مونا

کنه ؟  ی! هنوزم معده ات درد م ساااتیحالت خوب ن یلیکنم خ یحس م-
 نبود ؟ تیزی؟ تو که چ یشد یاصلا چرا اونجور

 گفت : روزیپ
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 ندازه ! یاز پا م لوی. ف هی! المصب بد درد یفشار عصب-
 آروم زمزمه کرد : مونا

شد یدی؟ د روزیشه پ یم یحاال چ- مخالفت کرد ! چطور  دیکه بابام چطور 
 ؟ یکن شیراض یخوا یم
 زد و گفت : یلبخند دلگرم کننده ا روزیپ

 ؟یکن یم کاریخ چ میخوام بدزدمت و باهم فرار کن یاگه بگم م-
 زده گفت : جانیه مونا

 ؟یراست-
چند  که یکم کم داشت به صحنه ا روزیداد خ پ یکه مونا نشون م ییواکنشها با

کرد . اگه مونا با چند تا پساار  یبودخ شااک م دهیبا چشاام خودش د شیهفته پ
 زده ست ؟ جانیه نقدریا روزیفرار با پ یهم دوسته ؟ چرا برا گهید

 یمونا نه و مطمئناا برا یبرا دیه . شاملقات رو کش بد نیخواست ا ینم یلیخ
 خودش آزار دهنده بود !

 :دیهوا پرس یب
کنه ؟ بابات چه  یم کاریخ اون چ یاتیبابات خ محساان ب کیپساار اون شاار-

 بهش داد ؟ یجواب
 تفاوت گفت : یب مونا

 ! ادی یدونم ؟ من که مخالفم ! ازش بدم م یچه م-
زد خ به  یرو که مونا به محساان رو م یاغوا کننده ا یاون لبخند ها روزیپ اما

 داشت ! ادیبه  یخوب
 گفت : روزیپ
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 ؟ یشناس یم یاریمحمد  مانیبه اسم پ یکس یراست-
 گفت : لکسیر یلیخ مونا

 نه چطور؟-
س روزیپ ست  شت از د ستیدا خورد.  یمونا بدجور حرص م رینظ یب یباز ا
 جغله بچه رو نداشت ! نیتحمط مسخره شدن توسط ا گهید

رد . ک ینگاه م روزیمونا رو محکم تو دسااتش گرفت . مونا متعجب به پ دساات
 زاهد ؟ روزیاز پ یزیهمه ناپره نیا
 مونا زل زد و گفت : یتو چشما روزیپ

س یبا مرد یباز- سال ازت بزرگتره خ بهت حس غرور م زدهیکه   ده یخ چهارده 
 ؟ یرو مسخره کرد میند بار عشق واقع؟ چ یدیخند شمینه ؟ چند بار به ر

به معنا مونا بدنش خ از جمله زبونش قفط  یخ همه  یواقع یهنح کرده بود . 
 شده بود .

 تته پته گفت : با
 ؟ ی؟ کدوم باز روزیپ ی..گیم یچ..-
 خلص رو زد: ریت روزیپ

سه هفته پ-  زدم و تو رو با یپارک با پدرم قدم م نیخ روز جمعه خ تو هم شیمن 
هاش م دمی. د دمیمحساان د با ند یچطور   یدوربرت برات ب یایو دن یخ

 یانجام م یدوساات نیقبط از ا دیکه با یکردم . کار قیمفهومه ! در موردت تحق
ند نفر د خت و من احمق خ چ بدب گه رو هم یدادم . تو علوه بر اون پساار 

فقط  بماند . فهیزشت و کثکارت چقدر  نکهی! ا یپا در هوا نگه داشت ینطوریهم
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؟ اگه  یکن یکارا رو م نیاومدم ازت رو در رو خ چشم در چشم بپرسم که چرا ا
 یتفاوت یب هیشده به  طیبود خ حاال تبد یطرفه ا کیمن و تو عشق  نیب یزمان هی
ط خواد الاق یدلم م یلیخ ی. ول یندار یچ فرقیها ه بهیواقعاا برام با غر یعنی! 

 ؟ یکرد نکارویکه صادقانه به پات گذاشتم خ بدونم چرا ا یبه پاس احساس
 متنفر بود . هیاز گر روزیو چقدر پ هیشروع کرد به گر مونا

 هق هقش گفت : ونیم
 ینبود . ول نطوریشاادم . ظاهراا ا ریخدا به خاطر دختر بودنم تحق ی شااهیهم-

ت متنفر حرک نیداشاات و من از ا یهوامو م یکی دیبا شااهیچون دختر بودم هم
 خ دمشیپرساات یبود اما هرگز از پدرم که عاشااقانه م ارمیدر اخت یبودم .همه چ

تداب دمیند یمحبت حت  مدن آزارده یتیامن ری. ت ات خاطر نیتر ندهرفتن و او
خواساات  یشاادم . دلم م یدن . عقده ا یم طیمنو تشااک یو نوجوان یکودک

بت هر مرد مال خودم کنم . دلم م یمح که ساار راهم قرار داشااات رو   یرو 
که برام ساااخته بود فرار کنم . اما به خدا  یتیتنح امن ی رهیخواساات از اون دا

 دید هینداشت . تو  تیمحدود امقسم من واقعاا تو رو دوست دارم . با تو بودن بر
به درس اهم روزیپ یخوب یلی!تو خ یبهم داد گهید  یتو م.  ید یم تی! تو 

 یکه بابام اصلا براش مهم نبود . من ناسازگار یزیمن برم دانشگاه . چ یخواست
د اگه کر ی. فکر م دید یکرده بود . اون منو نم نییکه اون تع یکردم با هر قانون

 ! ستمیمن خوشبختم . اما من خوشبخت ن یعنی خرهب یبرام همه چ
 شلوارش رو گرفت و گفت : یبلند شد . مونا پارچه  روزیپ

 ! روزینرو پ-
 زد و گفت : یپوزخند روزیپ



wWw.Roman4u.iR  196 

 

بچه  هیرو با  تیازم گذشااته که بچه باز یشااکر کن به قول بابات اونقدر ساان-
 هیشه گفت خ به عنوان  یدوست که نم هیبدتر جواب ندادم . اما به عنوان  یباز

 رو ازم قبول کن ! حتینص نیآشنا ا
صبور نکارویا یمرد چیبا ه گهید- شن . آبرو ینکن ! ممکنه همه به   ییمن نبا

ط کن فق ی. سااع یشااهر بمون نیتو ا ینتون گهیبرن که د یاز تو خانواده ات م
 ! یکی! فقط  یمرد رو مال خودت کن هیمحبت 

اده بود بهش دست د یفرو کرد و راه افتاد . حس سبک بشیدستاشو تو ج روزیپ
 تونه نفس بکشه . یکرد راحت تر م ی. حاال احساس م

***** 
ش س ریمقدار د هی نیهم یبود . برا رگاهیتو تعم نشیما سه ر س تا  روزی. پ دیبه مو

زد خ اونو  یکه نفس نفس م یپاش بلند شاااد . هنگامه در حال شیخ پ دشید
 دعوت به نشستن کرد .

 گفت : روزیپ
 ؟ ومدهین شیکه پ یخ مشکل نیکرد رید-

 رو برداشت و گفت : ابیدفتر حضور غ هنگامه
ودمو نتونستم خ نیهم زودتر از ا نیماش ی. برگاههیتعم نمیمشکط که نه . ماش-

 برسونم .
 گفت و رفت سر کلسش. یهم با اجازه ا بعد
عد مد دفتر خ د نیاز آخر ب که او نه و متوجه  روزیپ دیکلس  مشااغول نوشاات

که  ی روزیخ پسر عمه اش رو نگاه کرد . پ یا هیچند ثان ی. برا ستیحضورش ن
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اون  گهیروز اول فرق داشااات . د روزیبا پ یخ کل دشید یروزها هنگامه م نیا
تو حرکات و سااکناتش مشااهود نبود .  یلیسااابق خ خ یتوجه یغرور و اون ب

رفتارش  نفکیو هنوز هم غرور جزء ال یدرساته که همچنان مرد کم حرف بود
 شدتش خ به وضوح کم شده بود . یز درجه اومد اما ا یبه حساب م

 ندیساارش رو از انبوه کاغذا باال آورد . با د روزیکار پ نیکرد و با ا یا ساارفه
 رو در آورد و گفت : نکشینشست رو لبش . ع یهنگامه لبخند کمرنگ

 نیآخر . میکنم با هم بر ی. جمع م نی. اگه چند لحظه منتظر بش نینباش خسته
 رفته بودن. دیاسات یکلس طبق معمول مال هنگامه بود و همه 

 گفت : هنگامه
 ؟ میباهم ؟ کجا بر-
 گفت : روزیپ

ش نیمگه نگفت- نم ک یم طیمقدار زودتر تعط هی؟ خوب من امروز  نیندار نیما
شااه  یمقدار زود رفتن من خ م هیرفتن شااما و  ریکم د هیرسااونمتون . با  یو م
 نیخ خودتون بر نیبدون ماش ستیوقت شب خ درست ن نی. ا رو حط کرد هیقض

 خونه !
 نشست و گفت : هنگامه

 شما زحمت مضاعفه ! یبرا یممنون ! ول-
 کرد گفت : یکه کاغذ هاشو مرتب م یدر حال روزیپ

 ! گهید هیکی رمونی؟ مس یچه زحمت-
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 خ یتاکساا یبه جا روزیکه هم از رفتن با پ یسااااعت بعد هنگامه در حال مین
 نداشت خ یچندان دلچسب تیکه شخص روزیخرسند بود و هم به خاطر خود پ

 شد . روزیپ یایمعذب خ سوار پرش
ندگ یلیخ روزیپ ماشاا یکرد و مثط اغلب مردا برا یم یآروم ران جلو  نیچند 

ه از راه افتادنشون گذشت قهیدق ستیکرد . ب یافتادن خ مدام باندش رو عوض نم
کلم و  یرو روشاان کرد . آهنح ب نیبرد و پخش ماشاا دسااات روزیبود که پ

شنواز پ ضا انویگو ش یخ ف د خ ش یکه پخش م یرو پر کرد . هر نت آهنگ نیما
ده شاا جادیاز جو ا نکهیکرد . با ا یم قیهنگامه آرامش تزر فیانگار به روح لط

تونست حس تعجبش رو هم  ینم تیرضا نیا یو خرسند بود ول یراض یلیخ
ه جمله بود ک نی! ا ادی یهمه لطافت ؟ اصلا بهش نم نیو ا روزیکنه ! پ یپوشان

گاه رمرو نیکرد و هم یهنگامه مدام تو ذهنش مرور م رو به  یخ لبخند ناخودآ
 یپنهون نمونده بود . چون در حال روزیپ زیلبخند از نگاه ت نیا ایلبش اورد . گو

 بود گفت : شیکه حواسش به رانندگ
 ؟ نیباعث شده بخند یم چتونم بپرس یم-

 : و گفت روزیکه کاملا رفته بود تو حس خ متعجب برگشت سمت پ هنگامه
 ؟ دمیمن خند-
 گفت : شد و یم یمنته شییکه به منزل دا یابونیتو خ دیچیراهنما زد و پ روزیپ

 ! نیدیبله ! خند-
 زد و گفت : یلبخند کمرنگ هنگامه
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 نیکه از شااما بدساات اوردم و ا یشااناخت اگه نخوام دروغ بگم خ به تناقض-
 و ارامبخش خلبخند زدم . تیآهنح ال

 نگه داشت و کامط برگشت سمت هنگامه و گفت : شییمنزل دا یجلو روزیپ
با ا- ناقض من  نح ؟  نیت کهیمنظورتون ا یعنیآه  نیهمچ ادی یبه من نم ن

 گوش بدم ؟ یآهنگ
 با لبخند گفت : هنگامه

 قاا یدق-
 ابروهاشو باال برد و گفت : روزیپ

 یچ ادی یدم . به نظر شما به من م یآهنگا رو گوش م نطوریا شهیمن هم یول-
 گوش کنم ؟

 کم فکر کرد و گفت : هی هنگامه
 پاپ اونم از نوع با کلمش ! یموسق-
 گفت : روزیپ

ها نت یبگم ! ول یدونم چ ینم- ما  نهیشاااه گرفت ا یکه م یا جهیتن که شاا
 ! نیاز من ندار یرستشناخت د

 شد و گفت : یجد هنگامه
به علت وجود بعد مسافت  یلیفام کی! ما با وجود نسبت نزد نطورهیقطعاا هم-

 هگیتونه رو شااناختمون از همد یم نیو هم میبا هم داشاات یکم یلیخ ارتباط خ
 بذاره ! یمنف ریخ تاث ییبه عنوان پسر عمه خ دختر دا

 کرد وادامه داد : یمکث هنگامه
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ش یممنون از زحمت- سته ن نیدیکه ک سته بودم . اگه خ ش نیستی! واقعاا خ  نیما
ش ییچا هیو  دیرو خاموش کن شحال م نیتلخ مهمون ما با  ی. مامان و بابا خو

 شن .
 رو برعکس چرخوند و گفت: چیسو روزیانتظار هنگامه خ پ برخلف

 دن داره .هم خور ییزن دا یی. چا ستمینه خسته ن-
ده و اب شاا روزیپ خیکرد  یمتعجب بود . حس م روزیرفتار پ رییاز تغ هنگامه

 . ستین شیاون مرد اخمو و مغروز چند وقت پ گهید
ا رو ب نایا نکهیو محسن از ا بایو هنگامه هر دو با هم وارد خونه شدن و فر روزیپ

مختصاار  حیوقت شااب تعجب کرده بودن که با توضاا نیاونم ا ننیب یهم م
 هنگامه قانع شدن .

که لباساش رو عوض  یمشغول صحبت با محسن بود که هنگامه در حال روزیپ
و  به هنگامه ینگاه مین روزیشاااد . پ ییرایوارد پذ ییچا ینیکرده بود خ با ساا

 شد . شییلباس مرتبش کرد و دوباره مشغول صحبت با دا
 زیو همه رو دعوت کرد برن ساار م ییرایاومد تو پذ قهیهم بعد از چند دق بایفر
 شام . یبرا

شام خ فر موقع شاره م بایصرف  سن ا  دهیبگو ! به عق یعنیکرد که  یمدام به مح
کرد که هنگامه خجالت بکشااه و  یامکان رو فراهم م نیا روزیحضااور پ بایفری
شت که تا پ نیهم یمخالفت نکنه . برا ادیز صرار دا ستیا روزیا امه و هنگ نجا

سن جر ادیتونه ز ینم صدا کنه خ مح بگه . هنگامه هم  مهرو به هنگا انیسر و 
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گفت . بلخره  ینم یچیه یبه هم شااده بود ول نایمتوجه چشاام ابرو اومدن ا
 محسن لب از لب باز کرد و گفت :

 دخترم !-
 برگشت سمت پدرش و گفت : هنگامه

 بله ؟-
 :کرد و گفت  بایفر یم*س*تاصط حواله  ینگاه محسن

 بازم تماس گرفته بودن ! یخانم احمد-
 کرد و گفت : یاخم هنگامه

 به همه کش و واکش ؟ یازیقبلا جوابشون رو گرفتن پدر جون . چه ن شونیا-
 و گفت : بایرو کرد به فر محسن

 ! نهیاز ا ریگم ! اما نظر مادرت غ یم نویواال منم هم-
 قاشقش رو گذاشت تو بشقاب و گفت : بایفر
زدم ! نه تنها من خ بلکه خود  یخ اگه من حرف اضااااف اریقانع کننده ب طیدل هی-

 دیند ینطوریکه تو ا هیپساارشااون چ بیخوان بدونن ع یاون بنده خداها هم م
 ! یکن یردش م
ستمال پاک کرد و گفت  هنگامه شده بود . دهنش رو با د که غذا رسماا کوفتش 

: 
!  گهیهساات د یزیچ هیمامان ؟ البد  مینجوریکنم ! من ا یردش نم دیمن ند-

صلا م شدم از ا ی؟ م هیچ دیدون یا سته  صرار ب نهمهیگم ! خ  یخود ! به جا یا
مد خانم اح به من خ  مه چ رهینظر بگ ریدو روز پساارش رو ز یاصاارار   یه

ستگ صادق یشه ! ردش م یم رشید صاف و  سر  ! چون  ستین یکنم خچون پ
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من  به یشااباهت چیکه ه یی! دخترا دمیرنگارنح د یدخترا نشیبارها تو ماشاا
خواستم آبروش  یدارن .من نم کینزد یمراوده  یندارن ! ظاهراا آقا با همه قشر

خانوادش ببرم و بگم چرا نم یرو جلو ما و  به  یخوامش . ول یشاا که  حاال 
رم خ مجبورم به شااما بگم . شااما  یسااوال م رینگفتن خ خودم دارم ز نیخاطر ا

ست صلح دون شون بگ نیهم اگه  ون . اگرم نه که خودت هیچرا بجوابم منف نیخ به
 ! دیسنبلش کن یجور هی

 که از جواب هنگامه خرسند بود گفت : محسن
ست یم نویهم-  هیهنگامه که خودش دختر عاقط و بالغ یجان ؟ وقت بایفر یخوا
 یدار ی! چه اصرار دهیجوابش خواب نیمحکم پشت ا طیدل هیگه نه خ حتماا  یم

 من ؟ زیعز یاریسر در ب یکه از همه چ
 که خلع صلح شده بود گفت : بایفر
 . هیدم که قطعاا جوابت منف یخ فردا بهش خبر م نطورهیاگه ا-

 روزیپ یموضااوع جلو نیکه از مطرح شاادن ا یزد و در حال یلبخند هنگامه
 نبود گفت : یاصلا راض

.  گفتم یرو نم لشیبگم خ دل اگه قرار بود من بهشااون یدونم ول یشااما رو نم-
 .ستین یحیاون پسر دوست نداشته باشه ! کار صح دیشا
 که کاملا گرفته بود گفت : یدر حال بایفر
 کنم ! یرو جمع م هیقض یجور هیگم دخترم ! خودم  یالبته که نم-
سکوت غذاش رو تا آخر خورده بود خ از فر روزیپ شمزه  بایکه در  شام خو بابت 

 غذا رو ترک کرد . زیاش تشکر کرد و همراه محسن م
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جمع کنه و از دختر خسااته اش  زوینداشاات که م بایکرد خ فر یهر کار هنگامه
 به پدر و پسر عمه اش ملحق بشه و استراحت کنه . ییرایخواست که تو پذ

 شد . ییرایپذ یبعد خ راه قهیاصرار نکرد و چند دق ادیز گهیهم د هنگامه
با لحن روزیپ تا اون لحظه نگه داشااته بود خ  به زور خودش رو  ه ک یکه انگار 

 جلوه کنه گفت : یداشت عاد یسع
 ؟ییدا هیک یخانم احمد نایا-

 مبط ولو کرد و گفت : نیخودش رو رو اول محسن
. پسرش خواستگار هنگامه ست .شوهرش کارگاه تراش  هییروبرو ی هیهمسا-

ون کنه . وضعش یباباش کار م شیپ کهیابزار داره ! پسرش هم که مهندس مکان
سمج هاستیبدک ن سر ملت حرف شنیسر ی. از اون  شت  ست ندارم پ ! دو

 ؟نه  ایبدن  یخواسااتگار جواب منف هیخوب بابا مردم حق دارم به  یبزنم ول
 یساله گاه و ب هی! ما  گهید دیول کن گهی؟ د می! جوابتون رو داد طیحاال به هر دل

ضوع رو م نیگاه ا ش یمو صاب ا میک سط و اع رو و هم به هم  نوایدختر ب نیو
 کنه ! ی. آخرش هم مجبور شد بگه چرا جوابشون م میزیر یم

صحبتش رو ن همون سن  شد و مح کاره ول  مهیموقع هنگامه هم به اونا ملحق 
 کرد .

 پدرش نشست و گفت : کینزد هنگامه
دانشااگاه و چند نفر از  دیو چند نفر از اسااات رمیبگ یمهمون هیخوام  یبابا م-

 هنرکده رو دعوت کنم ! یدوستام و بچه ها
 زد و گفت : یلبخند محسن

 ؟ یبکن نکارویا یخوا یباشه بابا ! به چه مناسبت م ریچه خوب ! خ-
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 کرد و گفت : یاخم هنگامه
 ! نیش یخ متوجه م نیبنداز میتقو گابهین هیمشکله ؟  نقدریحدسش ا یعنی-

 فکر کرد و گفت : یچند لحظه ا محسن
 تولدت ؟ یبرا-

 گفت : هنگامه
 یاحساانت ! واال تا بوده ملت واسااه بچشااون تولد گرفتن . حاال من دارم برا-

 ! کهیندازم که تولدم نزد یشما هم م ادیو تازه  رمیگ یخودم م
و  دیرو ب*و*ساا شیشااونیدسااتش رو انداخت دور گردن هنگامه و پ محساان

 گفت :
شه ! بچه به حساب  یسالت داره تموم م ی! شما االن س یبچه رو خوب اومد-

 نبود ! ادمی نی! واسه هم یای ینم
 کرد و گفت : یاخم هنگامه

 . دایوقت تو جواب نمون هی-
 رو به هنگامه گفت : روزیپ

 ؟ نیریمراسم بگ نییخوا یم یچه روز یبرا-
 گفت : هنگامه

ر مهمونام راحت ت نکهیا یبرا یشاه ول ی. تولدم پنج شانبه م گهید یدو هفته -
 ندازم جمعه . یبتونن شرکت کنن خ م

***** 
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 دیدونساات اصاالا چطور با یبراش سااخت بود . نم مانیکردن از نر دعوت
ضوع رو ب ش یکنه ! هم خجالت م انیمو س یو هم م دیک بهش بربخوره .  دیتر

 دهیر و پسندت نیرو که به نظرش سنگ یالوگیکرد تا بلخره د نیسبک سنگ یکل
 طیازنح زده بود به موب لشیتر بود خانتخاب کرد و شماره اش رو گرفت. با موبا

 یم رییتغ یمیبه ساامت صاام یمقدار فضااا از حالت کار هی ینطوری. ا مانینر
 بهتر بود به نظرش. نیکرد و ا

 گفت : رایگرم گ مانینر
 بله ؟-

 گفت . ریآروم سلم کرد و صبح بخ هنگامه
 و گفت : دیموقر حال خودش و خانواده اش رو پرس یلیخ مانینر
 من درخدمتم خانم دکتر !-

 تازه کرد و گفت : ینفس هنگامه
 یشاام م یم ریشااه و چون دارم پ یسااالم تموم م یساا ندهیآ یمن پنج شاانبه -

خواسااتم اگه قابط  ی. م رمیگ ی. البته جمعه جشاان م رمیجشاان بگ هیخوام 
 ! نیاریب فیشما هم تشر نیبدون

 گفت : یبشاش یبا صدا مانینر
 .گم یم کیتبر شیشاپیالبته ! باعث افتخاره ! ضمناا تولدتون رو پ-

 : و گفت دیکش یقیبود به قسمت مشکط کار خ نفس عم دهیکه رس هنگامه
 ؟ انیدکتر زاهد-
 نیاز اون تولد ا ریغ گهید زیچ هیهنگامه حس کرده بود  یکه از تن صدا مانینر

 گفت : یاروم یوسط هست با صدا
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 هم هست ؟ یا گهیبله ؟ مورد د-
 گفت : هنگامه

 نفر آشنا کنم ! هیشما رو با  یبله ! راستش من قصد دارم تو اون مهمون-
 : دیپرس دیبا ترد مانینر
 خانم ؟ هی-

 گفت : هنگامه
 بله !-
 و گفت : دیخند مانینر
 ی! م دیدون یرو م انی؟ شااما که جر نیکامط از شاارم راحت بشاا نییخوا یم-

 رو چه یاعتماد کرد . البته بهتون اعتماد دارم ول یشاااه به هرکساا ینم دیدون
 ؟ دیکن یمعرف یمنو به کس نییخوا یم یحساب

 گفت : هنگامه
 یرو عرض م ی. همه چ دییچند لحظه اگه تحمط بفرما هیکنم !  یعرض م-

 کنم !
ستم گرا نیهم دیبذار- شما رو داره  یشاتیاول کار بگم که دو درست برعکس 
 مقابط شماست . یدرست نقطه  یعنی. 
 : دیپرس مانینر
 ؟ دیدیاز کجا فهم نویوشما ا-

شد گفت  یم یعصب مانینر یمقدمه  یب یکه داشت از دست سوالها هنگامه
: 
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شکط  شاتیگرا نیقبلا ازدواج کردن و به خاطر هم شونیا- شوهرشون به م با 
با وجود تلش مهشاا ظاهراا  هان کردن  یبرا دیبرخوردن و طلق گرفتن .  پن

شوهرش پرونده  سته هاش خ  شک یخوا قش طل ریو با تحق ارهی یم ریگ شویپز
 تسین فتادهموضوع جا ا نیا رانیموضوع که تو ا نیده ! دوستم به خاطر هم یم

 دیشااا شااونیکنم ا یبره . اما من فکر م رانیخواد از ا یو همه طردش کردن م
س شما باهاش به آرامش برس یهمون ک شه که  ضاف نیبا  ینم ی. البته من نظر ا

! ارزشااش رو داره که  انیکنم . دکتر زاهد یشااما رو به هم معرف مهیدم . وظ
 خ دوست من باشه! هگمشد ی مهیواقعاا اون ن دی! شا دیامتحانش کن

 ساکت بود . مانینر
 بهش برخورده باشه. دیترس یم هنگامه

 گفت : دیتر با
 ؟ نیشما از دستم ناراحت شد-
 گفت : مانینر
با  رانیو ات نجایکردم ا یمتعجم ! فکر نم شااتری. ب سااتمیالبته که نه !ناراحت ن-

 ی؟ م میدونن من ک یداره ! دوستتون م یبرخورد کنم . برام تازگ یسیک نیهمچ
 ؟ میدونن مبتل به چ

ش ادیز کهیت نیبه ا هنگامه تو  شاتیاز گرا مانیبگه نر دیفکر کرده بود که به مه
از دساات آخر ب یدونه تو چته . ول ینم دیبگه مهشاا مانیو به نر سااتیبا خبر ن

 یم یخبهتره از اول بدونن پا تو چه راهبه صداقت . اگه قسمت هم باشن  دیرس
 گفت: نیذارن . بنابرا
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 ورنطیکه شااوهر سااابق و هم یبه خاطر برخورد زشاات تشیدونن. واقع یبله م-
 زانیمقدار از مردها گر هیداشااتن خ اون  دیمهشاا یماریخودش با ب یخانواده 

 بدم . حیکم توض هیمجبور بودم براش  نیشده . بنابرا
 گفت : مانینر
 رو بپرسم ؟ لتشونیتونم سطح تحص یم-

 با خنده گفت : هنگامه
که کرد سااطح  یسااوال نیاز شااما گفتم خ اول دیمهشاا یبرا یچه عجب ؟ وقت-

ص شما ا لتیتح شغلتون بود .  شت نیو  ضوع رو گذا  آخر . به هر یبرا نیمو
خش ب ریدارن و مد ییغذا عیفوق صنا شونیخدمتتون عرض کنم که ا دیحال با

صنا تیفیک سم کارخونه رو فعلا  نی.... اجازه بد یلبن عیکارخانه  . چون  نگما
شما کجا تدر شونیبه ا شنا طی. اگه ما دیکن یم سیهم نگفتم که   شتریب ییبه آ
غط و موقع یتو مهمون دیتون ی. خودتون م نیبود هم  یخودتون برا تیاز شاا
 ! نیبگ
 گفت : مانینر
مهم خ خدمت  یلیخ طیبه دو دل ندهیآ یهفته  ینداره ! پس جمعه  یاشااکال-
 دنیبه خاطر باال رفتن ساانتون و هم د تیرساام . هم جهت عرض تساال یم

 دوستتون .
ه خسته بود ک یبعد از تعارفات معمول خ تماس قطع شد خ هنگامه به قدر یوقت

 رو کنده . ستونیبوده ب نیفرهاد خ ا یکرد به جا یحس م
***** 
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 یرو هم خانگ زیبودن و همه چ دهیزحمت کشاا یخودش خ هم مادرش کل هم
و رفت باال ت انیمهمونا ب نکهیساااعت قبط از ا هیدرساات کرده بودند . هنگامه 

کمک کرده بود و درساات مثط  یهم کل روزیاتاقش که حاضاار بشااه . انصااافاا پ
کارها یپساار خونه خ کل مه  یاز  گا جام داده بود . هن نه رو ان  راهنیه پیمردو

س ست یماک شکل نیآ سف یبلند م شال  سر کرد . یدیبه تن کرده بود .   هی هم 
قدار ارا فا حیمل شیم که ک به نظر خودش   یکرد . کفشاااا یم تیهم کرد و 

ناپره دشیسااف ها  پاش کرد . تن که جوراب  نیکه کرده بود ا یا یزیرو  بود 
نگش و قش کیوچک یزده بود . پاها دیپاهاشم الک سف یبود و ناخونا دهینپوش

شارو تو ک ساب کیبلند و  یو جلو بازش با اون ناخونها دیسف یف ست خ ح  ید
 جذاب شده بود .

 ییرایتو پذ روزیاومد . پ نییمثط پرنسااس شااهر جادو آروم از پله ها پا درساات
ب گفت جاشون مناس یم بایبود که فر ییها یدو تا از عسل ییمشغول جا به جا

 هنگامه سر هر سه نفر به سمت هنگامه برگشت . دنی. با د ستین
 گفت : یشگیبا لبخند هم هنگامه

 ؟ نیدی؟ خوشگط ند هیچ-
 با خنده گفت : محسن

شااه خ  یخ چشااامون چهارتا م یکن یها نم یزیناپره نینه والله ! بس که از ا-
 . میاریدر م یباز زیه

 کرد و گفت : یبا تعجب به لباسش نگاه هنگامه
ا مچ پامه . ت نیا ینداره ! باز مانتوم کوتاهه ول یلباس که با مانتو فرق نیا بابا-

 کردم ؟ یزیمن االن کجا ناپره
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 شد گفت : بایاوامر فر یکه دوباره مشغول اجرا یدر حال محسن
 بابا . یخوشگط شد یول یکرد کاریدونم چ ینم-
با ا یهنگامه رو نگاه م یچشاام ریکه هنوز ز یدر حال روزیپ ناا  نکهیکرد  با ز

دختر  خ تیاز نظر جذاب شیینگفت خ اما تو دلش اعتراف کرد که دختر دا یچیه
 ! هیمنحصر به فرد

هم ذاتاا  روزیکرد . پ یو هنگامه با همه خوش و بش م دنیکم مهمونا رساا کم
سر خوش پوش و جذاب ستا یلیبود خ ظاهراا خ یپ هنگامه  یزود مورد توجه دو

ونه . از خ دیشاااد یتیامن ری. نغمه هم اومده بود . اما تحت تداب قرار گرفته بود
سا یعل ینبود ول یهنگامه راه یشون تا خونه  سه  ضا  اونو اورده بود .  عتهر

 در حد الکپشت . یعنی
از  بعد روزیگوشاه اروم نشاساته بود . پ هیاومده بود و  مانیزودتر از نر دیمهشا

 گوشه و گفت : هی دیخ هنگامه رو صدا کرد و کش دیمهش دنید
 ؟ یدعوت کرد یچ یبرا نویا-

 کرد و گفت : یاخم هنگامه
 گذره ! یرو نداره ! بهش خوش م یخ کس بهیچرا نکنم؟ اونم غر-
 باال انداخت و گفت : ییابرو روزیپ

 ؟ یپس پرونده اش رو درآورد-
 زد و گفت : یلبخند هنگامه

 چه جورم !-
 از همونجا گفت : بعد
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 دکتر! نیخوش آمد-
 ! ارهیکم مونده بود از تعجب شاو درب انیزاهد دنیبرگشت عقب و با د روزیپ
هنگامه هم  نکهیا یبه هنگامه شااک کرده بود ول انیزاهد یمقدار به علقه  هی

انه و دوست یدعوتش کرده باشه به جمع کاملا خصوص نیهم یاونو بخواد و برا
 داد . یخ انگار ته دلش رو قلقلک م

هد یداد . ول یمحلش نم روزیبود پ یا گهیکس د هر گروه عمران  ریمد انیزا
 کرد . یم ییذاشت و خوش آمد گو یبهش احترام م یستیبا روزیبود و پ

گاه دساات داد و کاملا  انیو با زاهد سااتادیجور مالکانه کنار هنگامه ا هی ناخودآ
 ش آمد گفت :خو یرسم

 رو به هنگامه گفت : مانینر
 گم ! یم تیشدنتون تسل ریبه خاطر پ-

 و گفت : دیخند حیمل هنگامه
 . نیآورد فیتشر نکهیممنون به خاطر ا-
نبود خ دساات  یو هنگامه اصاالا راضاا مانینر یظاهر تیمیکه از صاام روزیپ

 کرد و گفت : تیدسر هدا زیو اون به سمت م مانیگذاشت پشت نر
 دکتر ! دیکن ییرایاز خودتون پذ-

 گفت: انیرو ببره و رو به زاهد مانینر روزیهنگامه نذاشت پ اما
 دوست دارم شما رو باهاش آشنا کنم ! یلیکه من خ نجاستینفر ا هی-
 زد و گفت : یلبخند مانینر
 باعث افتخاره .-
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صادا ترک کرد و  یو هنگامه رو ب مانیچه مرگشاه . نر دیفهم یاصالا نم روزیپ
 . ستیکنارشون ن روزیهنگامه هم اصلا متوجه نشد که پ

ش مانینر هنگامه سمت مه ساس غر دیرو به   یبیکه به خاطر تازه وارد بودن اح
رو  دیمهش یکرد و وقت تیگوشه بشقاب به دست نشسته بود هدا هیکرد و  یم

 گفت : انمیزد و رو به نر یخ لبخند دیمتوجه خودشون د
 زند هستن . دیخوب من خ خانم مهش یلیدوست خ شونیا-

ش شد و نر مانینر یپا شیپ دیمه شنا با ا تینها یب یزل زد به دختر مانیبلند 
 اشناتر . یلیفام
اونو به  یمصاالحت یشااده که هنگامه با ساارفه ا دیمسااخ مهشاا یجور مانینر

 خودش آورد .
 آشنا گفت : تیبه غا ییبا صدا دیمهش

 خوشبختم !-
 لبهاشو تر کرد و گفت : مانینر
 خوشبختم . ونییهستم و از آشنا انیزاهد مانینر-
ه گفت خ رو ب یم راهیکه تو دلش به شااانس گند خودش بد و ب یدر حال مانینر

 گفت: دیبا ترد دیمهش
 ؟ نیندار الیبه اسم فر یخواهر اناا یشما اح-

 . انیاشنا درب نایکرد ا ینگاه کرد . فکر نم مانیبا تعجب به نر هنگامه
 گفت : مانیبه هنگامه کرد و رو به نر یوحشت زده نگاه دیمهش

 ؟ دشونیشناس یمنه ! شما م یبرادر زاده  الیفر-
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 مقدار اروم تر شده بود گفت : هی دیو مهش الیکه از خواهر نبودن فر مانینر
شجو شونیا- شباهت ب یدان ستن .   یلیفام نطوریشما و هم یاندازه  یمن ه

شترک خ ا شبه کرده بود که البد خواهر نیم . آخه بدجور به  نیامر رو تو ذهنم م
 . نیهست هیهم شب

ناسبت م دیکه شا یخان که دختر مانیاز شانس گند توه نر نمیتو دلش گفت ا و
 . ادی یعاشقت از اب درم یباشه خ عمه 

 مقدار راحت شده بود خ گفت : هی الشیکه خ هنگامه
 . دینک ییرایمهمونام سر بزنم . لطفاا از خودتون پذ ی هیبرم به بق دیمن با-
شد  یهنگامه از کنارش رد م یبود . وقت ستادهیا ییرایاز پذ یدمغ گوشه ا روزیپ

 گفت :
 ؟ ییدختر دا یکن کاریچ یخوا یم-

 و گفت : روزیمتعجب برگشت سمت پ هنگامه
 ؟ یچه مورددر -
 که باهم مشغول گفتگو بودن خ گفت : انیو زاهد دیبا اشاره به مهش روزیپ

بهت  انی! زاهد یاشااناشااون کن یخواساات یدر مورد اون دوتا ! نگو که اتفاق-
 ؟ یکن دایسپرده که براش زن پ

 کرد و گفت : یاخم هنگامه
 ؟ هیچه حرف نیا روز؟یپاااا-
 یرو صاادا م روزیلفظ پساار عمه خ اساام پ یبار بود که هنگامه به جا نیاول نیا

 کرد .
 و گفت : اوردیخودش ن یبه رو یداده ول یکه سوت دیفهم خودشم
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رد تونن به د یم نایکه ا دمیرساا جهینت نی. من خودم به ا سااتین نطوریاصاالا ا-
 االن . زنیهم بخورن . هر دو سورپرا

 گفت : باال انداخت و ییابرو روزیپ
سر-  تیرو تو اولو طیفام یاول مجردا نطورهی؟ اگه ا یراه انداخت یابیبنگاه هم

 بذار.
ساب روزیپ بیو رفتار عج ییپروا یاز ب هنگامه شده بود و دل یح  نیا طیدلخور 

ه کنه. البد ب ریتونساات تعب یم دیرو فقط علقه اش به مهشاا روزیحسااادت پ
که  یتیکنارش ناراحت بود . با عصبان انینظر داشت که از حضور زاهد دیمهش

 زد گفت : یکمتر ازش سر م
به درد تو نم- مه چ یاون زن  مه ! ه  یتونم بگم . ول یرو نم یخوره پساار ع

 کردمش . ینم انیزاهد یبرات بود خ حواله  یخوب ی نهیمطمئن باش اگه گز
 بخواد قلقلکش بده گفت : یپوست ریز طنتیش هیانگار که  بعد

ضمن- شه خ فکرش  یاز فرد مورد علقه اش دور م ینداره آدم وقت تیخوب در 
بذاره کنار ! اون به  ادیمنتظرتونه فکر کنم خوشااش ن زیکه االن تو تبر یرو  که 

 . دیاز اون فکر کن ریغ یکس
جار در حد انف یکس یوقت یکرد نه قضاوت . آروم بود . ول یم رینه تحق هنگامه
دارن  ییبایع هیشااد . خوب همه  یمقدار زبونش تند م هیکرد خ یم شیعصااب

 ! گهید
****** 
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امه به هنگ یو جواب ادیبخواد به خودش ب نکهیکاملا جا خورد و قبط از ا روزیپ
 . دیخرام گهیسمت د هیبده خ هنگامه به 

ش یشام هنگامه همه  موقع سش به مه کم از  هیبود که ظاهراا  مانیو نر دیحوا
خارج شااده بودن و کنار هم مشااغول خوردن  دهیو اتو کشاا یاون حالت رساام

شام نخورد . همش ب صلا  تا  دیچرخ یم زشیعز یمهمونا نیبودن . خودش ا
شد.  ینم یبآفتا روزیداشته باشن بهشون برسه . اما دور و بر پ یاگه کم و کسر

 هم از پادزهر استفاده کنه ! روزیپ دیترس یزده بود م ششیبه قول مامانش خ ن
جلس م ی هیهم اونقدر تو شوک حرف هنگامه فرو رفته بود که بق روزیپ نوریا از

! تنها  یشاگیبد اخم هم روزیشاد همون پ یرساماا زهرمارش شاد و داشات م
شه خ  دیرسیکه به نظرش م یراه شده با توسط اون هنگامه از وجود مونا با خبر 

که  دیرساا یجه مینت نیبه ا شااتریکرد خ ب یفکر م شااتریب یمادرش بود . هر چ
معشااوق تو  هیمادرش داده و بس وگرنه هنگامه از کجا وجود  نکارویراپورت ا

 تونست بفهمه. یرو م زیتبر
 یهنگامه به نوع یدوسااتا ی. همه دیاز شااام نوبت باز کردن کادوها رساا بعد

 هی دیدادن. مهشاا هیربع سااکه هد هیو نغمه  رضااایشاارمنده اش کرده بودن. عل
س راهنیپ شنح به رنح قرمز عناب یمجل عت سا هی مانیکادو آورده بود . نر یق

 هیبود .  یمتیخاص و ق یلیخ روزیکادو پ ینقره براش آورده بود ول فیظر
به عنوان کادو  یبود ول فیطل هر چند ظر سیسرو نیطل. ا فیظر سیسرو

اومد . اما  یبه حساااب م نیساانگ یلیخ خ یمینه چندان صاام یپساار عمه  هی
تو مغز هنگامه جوالن بده و بعد از باز شااادن  یلیفکر خ نینذاشااات ا روزیپ

 گفت : عیکادوش سر
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 یتونن به خاطر مدرسه  ینم دنیکادو از طرف مامان و بابا هم هست . د نیا-
 نیکردن که برات کادو بخرم . خلصاه ببخشا طی. منو وک انیپدرام خودشاون ب

 . ستین نکارایمردونه راست ا ی قهیسل گهید
سل مانهیصم هنگامه ضاعف نطوریو هم روزیخوب پ ی قهیاز بابت   یزحمت م
 بود تشکر کرد . دهیکه کش
شون خ نیبه بهتر یمهمان شد و همه به شت یلیشکط ممکن برگزار  ه خوش گذ

حافظ خدا مه نزد هی مانینر یبود . موقع  گا به هن قدار  ته ا کیم  نیشااادو الب
 نموند وبعد آروم گفت: یمخف روزیپ زیاز چشم ت یکینزد

و هم به خاطر  رینظ یب افتیضاا نیمضاااعف خانم دکتر ! هم بابت ا تشااکر
 با خانم زند . ییآشنا

 زد و گفت : یلبخند هنگامه
مورد بهم  نیکه تو ا یمن از شااما ممنونم. هم بابت حضااورتون و هم اعتماد-

 . نیبرس یخوب جیبا هم به نتا دوارمی. ام نیکرد
 خهنگامه رو ب*غ*ل کرد و دم گوشش گفت: یهم موقع خداحافظ دیمهش

 بود ! یعال یلیخ ی! همه چزمیعز یمرس-
 گفت: طنتیبا ش هنگامه

 نه ؟ گهیشه د یهم م انیشامط دکتر زاهد یهمه چ نیا
 زد و گفت : یلبخند دیمهش

 رو گرفت . یظاهرش اوک ینظر بدم . ول شونیزوده که در مورد ا یلیهنوز خ-
 زد و گفت : یلبخند هنگامه
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 .رهیرو بگ یباطنش هم اوک شاللهیا-
 گفت : روزیرو به پ بایاز رفتن مهمونا خ فر بعد

شرمنده کرد- سرم ! االن د یامروز همه جوره ما رو   یراحت نجایوقته خ اگه ا ریپ
 وقت شب نرو. نیا گهیبد بگذرون و د نجایخ شب رو ا

ستگ روزیپ سر و روش م یهم که خ مبط ولو کرد و  نیخودش رو اول دیبار یاز 
 گفت : بایبا لبخند رو به فر

هادیپ- ندارم از ا ییبود زن دا یخوب یلیخ شاان نا  جای!  نه برم  ن تا آشااپزخو
 .شییخدا

کرد . خم شد و کفشاش رو از پاش در  یهم خسته بود . پاهاش درد م هنگامه
 ؟ ارمیب نیخور یم ییگفت چا بایآورد. فر

 گفت : روزیپ
 ! میترک یم می. دار یینه زن دا یوا-

سار م هنگامه شو ما شت پاها صحنه  نیبه ا یلحظه ا یبرا روزیداد. پ یآروم دا
جه کرد ول فت . پ یتو گاهش رو گر هط چشاام چران روزیزود ن نبود ! هم  یا

نگاه  گهیچشم د هیبه  یکرد و هم به احد یم تیخودش حجاب مردانه رو رعا
 کرد . ینم

 گفت: بایرو به فر هنگامه
واسه فردا ؟ من تا ظهر  میشه جمع و جور کردن رو بذار یمن هلکم . م مامان

 . میصبح جمع کن میتون یکلس ندارم . م
 با لبخند گفت : محسن

 کنم . ی. من فردا هستم و به مامانت کمک م نیبخواب نیبر شما
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 بلند شد و گفت : روزیپ
 شه! یمنم برم بخوابم. چشام باز نم نیاجازه بد اگه

 و گفت : دیخند محسن
ضمن  . درنیدار یو گرفتار ریگ ی. شما ها فردا کل نیبخواب نیجان بر ییدا آره

 یکنم . حساااب یتشااکر م دنیکه خودت و بابا و مامان کشاا یبازم بابت زحمت
 . نیشرمنده مون کرد

خونه ساااکن بود خ  نیتو ا یشااد که وقت یهمون اتاق یتشااکر کرد و راه روزیپ
 .دیخواب یتوش م
مسواک نداشت . فقط با  یخ رفت باال. حوصله  روزیهم بعد از رفتن پ هنگامه

ستمال مرطوب  ست هید ش ید صورتش ک سش رو عوض و خز دیبه   ریز دیو لبا
 پتو.

 یشد . خواب آلود شال داریب شیزنح گوش یبود که با صدا میپنج و ن ساعت
سرش و راه شو یانداخت رو  ست ضو بگ یید  ی. موقع عبور از جلورهیشد تا و

تاق پ مه  یصااادا روزیا ماز پ یزمز ظه ا یخ برا روزین در  یاونو جلو یلح
صبح قاا یو نماز ؟ اونم دق روزیکرد.پ خکوبیم ساعت  یهمون  شبش تا   ودکه 
شوند . اتاق تار ینامرئ ییبوده ؟ آهنربا داریب سمت اتاق ک ود . تنها ب کیاون به 

بود.زمزمه ربنا  اطیکرد . نور چراغ ح یم دیاتاق رو قابط د یکه فضاااا ینور
نا با اون صااادا روزیپ یآت گار کلم یخ  نه خ ان که روان  ییجادو یبم مردا بود 

با لطافت تمام مجذوب م به یکرد. تک یهنگامه رو  به چهارچو در و  یه داد 
 با خدا گوش کرد . روزیپ ازیراز و ن یمسحور به صدا
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شد انگار ن روزینماز پ سلم سه رفت یهنگامه  ینامرئ ییرویکه تموم  ه رو به خل
سجاده برداره خ از جلو روزیپ نکهیکرد تا قبط از ا داریب ار بره ! اتاقش کن یسر از 

صدا صوت قرآن پدر و  س ازشیراز ن یبارها و بارها با  بود . اما  دهیبه آرامش ر
ش گهیور دج هی روزیپ یصدا سلول هنگامه تز یبود . آرام سلول به   رقیکه به 

سجاده اش  یگریشده بود خ از جنس د شت .  ضو گرفت و به اتاقش برگ بود . و
دونست که تو نمازش حواسش به  یرو پهن کرد و قامت بست . اما فقط خدا م

 بود . یگچ ی غهیمرد پشت ت
شد . همونطور ب نمازش سجا یکه تموم  سر ست  ش ست  یده ! نمحرکت ن دون

شنح بود . نم یهر چ ی. ولهیحس چ نیا ست پ یکه بود ق اهط نمازه!  روزیدون
د خ نشون بو دهیکه شبش رو نخواب ینماز صبح یشدنش برا داریبخصوص که ب

 نبود . تو او دهیکشاا رونیداشااات که اونو از رخت خواب ب یقیاز اعتقاد عم
ند نایا یهم که تو خونه  یمدت  یلیبود . نمازش خ دهیبود نماز خوندنش رو 

سر عمه  نیکرد نظرش در مورد ا یبود . حس م یروحان ظاهراا عنقش صد  یپ
پسر عمه اش  نکهیبود ! از ا روزیو هشتاد درجه عوض شده ! علتش هم ظاهر پ

 قشاانگش با خدا رو گذاشااته یتظاهر نکرده بود و رابطه  ییتا به حال به با خدا
س یلیخلوتش خ خ یبود برا شش اومده بود . ح  یخلوت معنو نیکه از ا یخو

 هیاز  یشاااده بود خ انگار جوانه ا قیقشاانح به وجود هنگامه تزر یول یمخف
 اعتماد کنه ! روزیتونه به پ یم شتریکرد ب یاحساس بزرگ بود . حس م

 یخودش با خبر باشه خ احساسات خفته  نکهیخ بدون ا یگچ ی غهیپشت ت مرد
 .دیکش یهنگامه رو به چالش م

****** 
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امه به هنگ یو جواب ادیبخواد به خودش ب نکهیکاملا جا خورد و قبط از ا روزیپ
 . دیخرام گهیسمت د هیبده خ هنگامه به 

ش یشام هنگامه همه  موقع سش به مه کم از  هیبود که ظاهراا  مانیو نر دیحوا
خارج شااده بودن و کنار هم مشااغول خوردن  دهیو اتو کشاا یاون حالت رساام

شام نخورد . همش ب صلا  تا  دیچرخ یم زشیعز یمهمونا نیبودن . خودش ا
شد.  ینم یبآفتا روزیداشته باشن بهشون برسه . اما دور و بر پ یاگه کم و کسر

 هم از پادزهر استفاده کنه ! روزیپ دیترس یزده بود م ششیبه قول مامانش خ ن
جلس م ی هیهم اونقدر تو شوک حرف هنگامه فرو رفته بود که بق روزیپ نوریا از

! تنها  یشاگیبد اخم هم روزیشاد همون پ یرساماا زهرمارش شاد و داشات م
شه خ  دیرسیکه به نظرش م یراه شده با توسط اون هنگامه از وجود مونا با خبر 

که  دیرساا یجه مینت نیبه ا شااتریکرد خ ب یفکر م شااتریب یمادرش بود . هر چ
معشااوق تو  هیمادرش داده و بس وگرنه هنگامه از کجا وجود  نکارویراپورت ا

 تونست بفهمه. یرو م زیتبر
( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 و منتشر شده است
 یهنگامه به نوع یدوسااتا ی. همه دیاز شااام نوبت باز کردن کادوها رساا بعد

 هی دیدادن. مهشاا هیربع سااکه هد هیو نغمه  رضااایشاارمنده اش کرده بودن. عل
س راهنیپ شنح به رنح قرمز عناب یمجل عت سا هی مانیکادو آورده بود . نر یق

 هیبود .  یمتیخاص و ق یلیخ روزیکادو پ ینقره براش آورده بود ول فیظر
وان کادو به عن یبود ول فیطل هر چند ظر سیسرو نیطل. ا فیظر سیسرو
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اومد . اما  یبه حساااب م نیساانگ یلیخ خ یمینه چندان صاام یپساار عمه  هی
تو مغز هنگامه جوالن بده و بعد از باز شااادن  یلیفکر خ نینذاشااات ا روزیپ

 گفت : عیکادوش سر
 یتونن به خاطر مدرسه  ینم دنیکادو از طرف مامان و بابا هم هست . د نیا-

 نیکردن که برات کادو بخرم . خلصاه ببخشا طی. منو وک انیپدرام خودشاون ب
 . ستین نکارایمردونه راست ا ی قهیسل گهید

سل مانهیصم هنگامه ضاعف نطوریو هم روزیخوب پ ی قهیاز بابت   یزحمت م
 بود تشکر کرد . دهیکه کش
شون خ نیبه بهتر یمهمان شد و همه به شت یلیشکط ممکن برگزار  ه خوش گذ

حافظ خدا مه نزد هی مانینر یبود . موقع  گا به هن قدار  ته ا کیم  نیشااادو الب
 نموند وبعد آروم گفت: یمخف روزیپ زیاز چشم ت یکینزد

و هم به خاطر  رینظ یب افتیضاا نیمضاااعف خانم دکتر ! هم بابت ا تشااکر
 با خانم زند . ییآشنا

 زد و گفت : یلبخند هنگامه
مورد بهم  نیکه تو ا یمن از شااما ممنونم. هم بابت حضااورتون و هم اعتماد-

 . نیبرس یخوب جیبا هم به نتا دوارمی. ام نیکرد
 خهنگامه رو ب*غ*ل کرد و دم گوشش گفت: یهم موقع خداحافظ دیمهش

 بود ! یعال یلیخ ی! همه چزمیعز یمرس-
 گفت: طنتیبا ش هنگامه

 نه ؟ گهیشه د یهم م انیشامط دکتر زاهد یهمه چ نیا
 زد و گفت : یلبخند دیمهش
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 رو گرفت . یظاهرش اوک ینظر بدم . ول شونیزوده که در مورد ا یلیهنوز خ-
 زد و گفت : یلبخند هنگامه

 .رهیرو بگ یباطنش هم اوک شاللهیا-
 گفت : روزیرو به پ بایاز رفتن مهمونا خ فر بعد

شرمنده کرد- سرم ! االن د یامروز همه جوره ما رو   یاحتر نجایوقته خ اگه ا ریپ
 وقت شب نرو. نیا گهیبد بگذرون و د نجایخ شب رو ا

ستگ روزیپ سر و روش م یهم که خ مبط ولو کرد و  نیخودش رو اول دیبار یاز 
 گفت : بایبا لبخند رو به فر

هادیپ- ندارم از ا ییبود زن دا یخوب یلیخ شاان نا  جای!  نه برم  ن تا آشااپزخو
 .شییخدا

کرد . خم شد و کفشاش رو از پاش در  یهم خسته بود . پاهاش درد م هنگامه
 ؟ ارمیب نیخور یم ییگفت چا بایآورد. فر

 گفت : روزیپ
 ! میترک یم می. دار یینه زن دا یوا-

سار م هنگامه شو ما شت پاها صحنه  نیبه ا یلحظه ا یبرا روزیداد. پ یآروم دا
جه کرد ول فت . پ یتو گاهش رو گر هط چشاام چران روزیزود ن نبود ! هم  یا

نگاه  گهیچشم د هیبه  یکرد و هم به احد یم تیخودش حجاب مردانه رو رعا
 کرد . ینم

 گفت: بایرو به فر هنگامه
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واسه فردا ؟ من تا ظهر  میشه جمع و جور کردن رو بذار یمن هلکم . م مامان
 . میصبح جمع کن میتون یکلس ندارم . م

 با لبخند گفت : محسن
 کنم . ی. من فردا هستم و به مامانت کمک م نیبخواب نیبر شما

 بلند شد و گفت : روزیپ
 شه! یمنم برم بخوابم. چشام باز نم نیاجازه بد اگه

 و گفت : دیخند محسن
ضمن  . درنیدار یو گرفتار ریگ ی. شما ها فردا کل نیبخواب نیجان بر ییدا آره

 یکنم . حساااب یتشااکر م دنیکه خودت و بابا و مامان کشاا یبازم بابت زحمت
 . نیشرمنده مون کرد

خونه ساااکن بود خ  نیتو ا یشااد که وقت یهمون اتاق یتشااکر کرد و راه روزیپ
 .دیخواب یتوش م
مسواک نداشت . فقط با  یخ رفت باال. حوصله  روزیهم بعد از رفتن پ هنگامه

ستمال مرطوب  ست هید ش ید صورتش ک سش رو عوض و خز دیبه   ریز دیو لبا
 و.پت

 یشد . خواب آلود شال داریب شیزنح گوش یبود که با صدا میپنج و ن ساعت
سرش و راه شو یانداخت رو  ست ضو بگ یید  ی. موقع عبور از جلورهیشد تا و

تاق پ مه  یصااادا روزیا ماز پ یزمز ظه ا یخ برا روزین در  یاونو جلو یلح
صبح قاا یو نماز ؟ اونم دق روزیکرد.پ خکوبیم ساعت  یهمون  شبش تا   ودکه 
شوند . اتاق تار ینامرئ ییبوده ؟ آهنربا داریب سمت اتاق ک ود . تنها ب کیاون به 

بود.زمزمه ربنا  اطیکرد . نور چراغ ح یم دیاتاق رو قابط د یکه فضاااا ینور
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نا با اون صااادا روزیپ یآت گار کلم یخ  نه خ ان که روان  ییجادو یبم مردا بود 
با لطافت تمام م به یکرد. تک یجذوب مهنگامه رو  به چهارچو در و  یه داد 

 با خدا گوش کرد . روزیپ ازیراز و ن یمسحور به صدا
شد انگار ن روزینماز پ سلم سه رفت یهنگامه  ینامرئ ییرویکه تموم  ه رو به خل

سجاده برداره خ از جلو روزیپ نکهیکرد تا قبط از ا داریب ار بره ! اتاقش کن یسر از 
صدا صوت قرآن پدر و  س ازشیراز ن یبارها و بارها با  بود . اما  دهیبه آرامش ر

ش گهیجور د هی روزیپ یصدا سلول هنگامه تز یبود . آرام سلول به   رقیکه به 
سجاده اش  یگریشده بود خ از جنس د شت .  ضو گرفت و به اتاقش برگ بود . و

دونست که تو نمازش حواسش به  یخدا مرو پهن کرد و قامت بست . اما فقط 
 بود . یگچ ی غهیمرد پشت ت

شد . همونطور ب نمازش سجاده ! نم یکه تموم  سر ست  ش ست  یحرکت ن دون
شنح بود . نم یهر چ ی. ولهیحس چ نیا ست پ یکه بود ق اهط نمازه!  روزیدون

د خ نشون بو دهیکه شبش رو نخواب ینماز صبح یشدنش برا داریبخصوص که ب
 نبود . تو او دهیکشاا رونیداشااات که اونو از رخت خواب ب یقیعتقاد عماز ا
ند نایا یهم که تو خونه  یمدت  یلیبود . نمازش خ دهیبود نماز خوندنش رو 

سر عمه  نیکرد نظرش در مورد ا یبود . حس م یروحان ظاهراا عنقش صد  یپ
پسر عمه اش  نکهیبود ! از ا روزیو هشتاد درجه عوض شده ! علتش هم ظاهر پ

 قشاانگش با خدا رو گذاشااته یتظاهر نکرده بود و رابطه  ییتا به حال به با خدا
س یلیخلوتش خ خ یبود برا شش اومده بود . ح  یخلوت معنو نیکه از ا یخو
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 هیاز  یشاااده بود خ انگار جوانه ا قیقشاانح به وجود هنگامه تزر یول یمخف
 اعتماد کنه ! روزیپ تونه به یم شتریکرد ب یاحساس بزرگ بود . حس م

 یخودش با خبر باشه خ احساسات خفته  نکهیخ بدون ا یگچ ی غهیپشت ت مرد
 .دیکش یهنگامه رو به چالش م

***** 
 یجذب زود هنگام چهره  نیعلت ا دمیخوشااش اومده بود . شااا دیمهشاا از

صااحبت در مورد احساااسااات  جانیبود . به خصااوص که ه دیمهشاا یآشاانا
که  یزیرابطه ادامه بده . تنها چ نیکرد به ا یم قشیتشااو شااتریخاصااشااون خ ب

شااد خ مطمئناا  یتر م یرابطه جد نیبود . اگه ا الیازش واهمه داشاات فر یلیخ
بده  حیعمه اش رو بهش ترج مانیکه نر رهیبپذ نویا یتونست به راحت یال نمیفر

سمتش هم ا نی. بدتر ش انیبود که همه اطراف نیق نگامه از ه یبنا به گفته  دیمه
. اما  مانینر یجور زنح خطر برا هی یعنی نیبا خبر بودن و ا دیمهشاا یماجرا

رو کنار  دیمهشاا ختشاانا مانیشااد که نر یباعث نم طیدال نیکدوم از ا چیه
 بذاره و شانسش رو امتحان نکنه !

 یگرفت. هر چند هر دو یقرار ملقات بعد یرو برا دیشب شماره مهش همون
مرد  تیبود که بنا به خاص مانینر نیشده بودن خ اما ا یبه هم معرف یاونا به نوع

 شد. یقدم م شیپ یارتباطات بعد جادیتو ا یستیبا یبودن خ م
***** 

صبح بود که از خواب ب ساعت ونه هنوز تو خ روزیپ نکهیا الیشد . به خ دارینه 
 یطبقه  یهم رو سرش انداخت و راه یبه تن کرد و شال یشونه خ لباس مناسب
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و پاش  ختیبود و مشااغول جمع و جور کردن ر داریشااد. مادرش هم ب نییپا
 .شبید یها
سلم کرد . مادرش تا متوجه حضورش شد با لبخند پاسخش رو داد  یاروم به

 به لباساش انداخت و گفت : یو نگاه
 ! صبح رفت دانشگاه! ستین روزی؟ پ یشال سرت کرد چرا

 نون سنگک تازه وارد شد و رو به هنگامه گفت :موقع محسن با دو تا  همون
وب خ یدیخواب یکم م هی.  یخسته شد یلیخ روزیبابا! د یشد داریچه زود ب-
! 

 نونا رو از دست پدرش گرفت و گفت : هنگامه
 رونیب سحر رفته یاز کله  روزیپ نینیهست . بب رمیبابا جون . تازه د یچه زود-

 ! اون از منم خسته تر بود .
صبح روحان ادیموقع  همون ش قلب یاون ته مه ها یزیچ هیافتاد .  روزیپ ینماز 

صادق بود خ انکارش نم شهیبود و چون هم دهیلرز  وزریپ ادیکرد .  یبا خودش 
گاه نشااوند رو لبش. اون در مورد پساار عمه اش ناعادالنه و  یلبخند رو ناخودآ

بود  هدید یو ساکت رفکه اونو فرد کم ح نیبدون شناخت قضاوت کرده بود.هم
هم در کط آدم  روزیلقب مغرور و متکبر رو چساابونده بود تنگش. هر چند پ

از خودش  یکه تو اون صاابح سااحر در بارگاه اله یخضااوع یبود ول یمغرور
 بود. ختهیهنگامه رو به هم ر ینشون داده بود خ تمام معادالت ذهن

****** 



 227 من معلول نیستاحساس 

به شاادت رو  روزی. پ دیلنگ یکار م یجا هیوسااط درساات نبود.  نیا یزیچ هی
 یبهش حساس شده بود . هنگامه ا ییجورا هیکرده بود و  دایهنگامه تعصب پ

خ  دنیکشاا یم شیپدر و مادرش حرف ازدواج باهاش رو پ یوقت روزیکه تا د
 اون رنح یکشوند خ حاال داشت در برابر چشمها یم یوانگیرو تا مرز د روزیپ

 یادداره و بنا به مسائط اعتق یخواستگار به اون توپ دیشن یکرد . وقت یعوض م
 هیقابط احترام جلوه کرد . هنگامه درساات مثط  یلیکنه خ تو نظرش خ یردش م

باز در مورد  یرادیو ا بیع چیکه ه یدختر ساااالم خ دختر با چشاام  نداره خ 
ستگاراش فکر م ش یخوا شتن  صرف دا و ر یمقدار یخ هر ب وهرکرد و فقط به 

دختر سالم تو  هیهنگامه احتماالا از  طیدر شرا یکرد . دختر ینم شمیوارد حر
رد برخو نطوریحال ا نیداشاات . اما با ا یمشااابه خ خواسااتگاران کمتر تیموقع

 . فتهیب حیتو د میخواستگار از هول حل هی دنیکرد که با د ینم
 یمبشه ! دلش ن داریهنگامه ب نکهیزد . قبط از ا رونیاونا ب یزود از خونه  صبح

بود و  نیمونا دل چرک انیاز جر ییجورا هیخواساات باهاش رودر رو بشااه ! هم 
 دنیمقدار د هیخواساات با خودش صااادق باشااه خ  یهم ...هم ... هم اگه م

رو داده بود . از  یاتفاق به تازگ نیهنگامه تو خونه براش سااخت شااده بود . ا
 دشیخالصاااانه تو معرض درو اونطور  یکه هنگامه اون آبشاااار مشااک یوقت

تونست مثط قبط راحت  ینم گهیخ د دیکه اندام جذابش رو د یگذاشت خ از وقت
 چند روز رو نی. ا گهیمرد د یچشم چرون و چشم ناپاک نبود . ول روزیباشه ! پ

به برگزار یهم مجبور کرد .  یرفت و آمد م ادیخ ز ینمهمو یبه خاطر کمک 
صلا راحت نبود . ه شما ینم یشکیوگرنه ا ست که چ  داره کم کم روزیپ یدون

درد  . آخهدید یکه قبلا ابداا نم نهیب یدختر م نیرو تو ا ییزهایشااه و چ یباز م
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 یچهره  هینبود که . هنگامه تو دانشااگاه و موسااسااه  نایبود که همش ا نجایا
اش بر یلیخ یو بزرگ همگ کیبود . مرد و زن خ کوچ یمحبوب و دوست داشتن

 یمن تیپاش اهم یوسط به چند سانت کوتاه نیکس ا چیبودن. ه احترام قائط
 یریدرگ روزیپ یجذاب هنگامه بود که به شاادت برا تیشااخصاا نیداد . هم

 اطرافش یایدو ساااله که کشااف دن یبچه  هیکرده بود . انگار مثط  جادیا یذهن
 کرد. یکشف م دیجد یزایو جذابه خ هر روز تو هنگامه چ زیگان جانیبراش ه

اداش از است یکیبود که صبح  یپروره ا یروز عصر تو موسسه سرگرم کارا اون
 یدی. مهندس نودیغرق بود که هنگامه رس وتریتو کامپ یبهش داده بود . حساب

س یکی شد . پ نیاز مدر سه هم همزمان با هنگامه وارد دفتر  س با  روزیجوان مو
شد. هنگامه برا دنید ه چهر نیافتاد . ا صبح ادی یلحظه ا یاونا از جاش بلند 

 صاابح یبه مرد اسااتغاثه جو یشااباهت چیو با ابهت ه دهیمغرور و اتو کشاا ی
 ابیو برداشااتن دفتر حضااور و غ روزیبا پ ینداشاات . هر دو بعد از احوالپرساا

 یدیکلساشون شدن . موقع خروج از دفتر خ مهندس نو یکلس خودشون راه
 رو به هنگامه گفت :

 . مریشه بعد از کلس چند لحظه وقتتون رو بگ یم دیخانم دکتر ببخش-
 به کار افتادن . روزیپ یرادارها یاز دفتر خارج شده بودن . ول گهید
از ساعت چهار عصر تا ساعت  دنینشن نیو هم دیجواب هنگامه رو نشن روزیپ

م . خودشروزیشد خ گند زد به افکار پ یهنگامه تموم م یکه کلسا میهشت و ن
ست چه ینم شده بود . با خودش  دون شده بود . مطمئناا ن شق که ن شه ! عا مرگ
شر م یم شم ! بعد به خودش ت شق هنگامه ب  زد خ پس یگفت خ فکر کن من عا
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خواد  یم یچ یدی. اصاالا به اون چه که نوهیچ یهمه جلز و ولز کردن برا نیا
 یدر م حیتوج ریاز ز یکرد خودش رو و ه یم هیتوج یبگه ! ه شییبه دختر دا

 نکهی. در ادیموسسه هم نرس یساده  یبه حساب کتابا یچیرفت . پروره که ه
شت م یدید شت با هفت خ ه  فرق کرده بود یلیخ شیپ اهکه االن به هنگامه دا

شت . اما انگار ا شک ندا شد هیخ  دید ی هیزاو رییتغ نیخ  شده بود و  دیمقدار 
 !رهیجلوشو بگ یجور هی دیکرد با یحس م روزیپ

 یلا بسرپستش و اص نهیخوب بش یبا خودش کلنجار رفت که مثط پسرا یلیخ
دساات اخر مغلوب  یخواد به هنگامه بزنه بشااه ول یم یدیکه نو یحرف الیخ
بدونه چرا خ قبط از تموم شاادن کلس هنگامه خ آماده  نکهیشااد و بدون ا دانیم

شت ا ستادیدر دفتر ا یجلو که  دکر یم حیخودش رو توج ینطوری. تو دلش دا
رگ  هیتا برات مهم باشه . بلخره منم  یباش یکه حتماا عاشق کس ستیخ قرار ن

حساب  جمیم*ر*ت*ی*ک*ه آدم رو هو نیا یچ یعنینه !  ایدارم  یآذر رتیغ
داره . چرا  یرساام یکنه ! خوب هر کار یخواد خواسااتگار یکنه ؟البد م ینم

. مگه ننه و بابا و کس  یزن یو باهاش حرف م یریگ یدختر مردم رو م یجلو
ضمن االن ا سات نجایو کار نداره ؟ در   دونن یخ همه م دیاز زبان آموز گرفته تا ا

ت گرف جهیشه نت یمردونه به خودم بگو ! پس م یدار یمن پسر عمه شم . حرف
 از هنگامه مواظبت کنم ! فمهیبه کفششه ! من وظ یگیبابا حتماا ر نیکه ا

هم استخراج کرد و به محض  یاکشن یویسنارعرض همون چند ساعت خ  در
 گفت : یضیبا حالت مر دیهنگامه رو د نکهیا

 خونه ام ؟ یمنو برسون یتون یهنگامه م-
 که نگران شده بود گفت : هنگامه
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 ؟ ستیشده ؟ حالتون خوب ن یچ-
 گفت : روزیپ

 . نمیخوام پشت فرمون بش یره . نم یم جیسرم گ-
شد و ب یدیموقع مهندس نو همون شون تموم  س شام هم کل  رونیو خانم احت

 جلو اومد و گفت : یدیاومدن. نو
 اومده ؟ شیپ یمشکل-

 گفت : یدیرو به نو هنگامه
رسونم رو ب شونیا دیبا یول نیبخش ی. منو م ستیدکتر حالشون خوب ن یاقا-

 خ صحبتمون بمونه واسه بعد. نیمنزلشون. اگه اجازه بد
 گامه گفت :رو به هن یدینو نیحس

 نداره خانم دکتر ! یرادیکنم !ا یخواهش م-
 گفت : روزیجلوتر اومد و رو به پ بعد

 ؟ مارستانیب میبر نییخوا یهست خ من در خدمتم دکتر جان ! م یاگه مشکل-
 گفت : روزیپ

.  سااتیهم بد ن یلی! هنگامه جان هسااتن . حالم خ یدینه ممنون جناب نو-
 . نمیخوام پشت فرمون بش یفقط نم

گاه روزیکه پ یاز لفظ هنگامه جان یدینو و د نیب یبه زبون اورد . اخم ناخودآ
 ابروش افتاد و گفت :

 . پس من با اجازه !نیهر طور راحت-
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 یشااونیاز اخم پ یلقب رو به هنگامه داد و ل نیچطور ا دیخودشاام نفهم روزیپ
 حال کرد . یحساب یدینو

 بود گفت : ستادهیهم که ساکت ا احتشام
 ؟ ادی یازم برم یخانم حداد کمک-

 گفت : ییبا خوشرو هنگامه
 . شرمنده ! می. معطلتون کردنیی. شما بفرما ی. مرس زمینه عز-
شش رو خوب باز ی دهیکه به عق روزیپ شت  یخودش نق کرده بود و تو دلش دا

شکر م س نکهیکرد خ بعد از ا یاز خودش ت سا نیمدر شونیو شتن تو  ل رو گذا
رو به خودش  ضااایمر ی افهیکه ق یدرش رو قفط کرد و در حال عیدفتر خ ساار

 گرفته بود رو به هنگامه گفت:
 م؟یبر-

 گفت : هنگامه
 کجاست ؟ یآبدارچ-
 کرده بود گفت : نجاشمیکه فکر ا روزیپ

 رفت . شیساعت پ هیکار داشت . -
کردن و موسااسااه  یز هر دونفرشااون خداحافظزبان اموزا ا یهمه  نکهیاز ا بعد
هنگامه شدن . تو دلش از  نیدرو قفط کرد و با هم سوار ماش روزیشد خ پ یخال

وشحال خ یلیوقت شب نتونسته بود با هنگامه حرف بزنه خ خ نیا یدینو نکهیا
هنگامه رو  یپاتونساات دساات و  ینگران هم بود . مگه م یاز طرف یبود .ول

ها اطراف هنگامه کم بودن ؟ به قول  یدیحرف نزنه . مگه نو یدیببنده که با نو
تونست ماااااااواظب هنگامه باشه. بعد خودش از خودش  یخودش چقدر م
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صلا چرا من با دیپرس یم صحبت نو دی. ا شم ؟ به من چه ؟ بعد  یدینگران  با
من حساسم و دوباره به خودش  نهیگفت ممکنه بهش صدمه بزنه واسه هم یم

 زدخ آره جون عمه ات. یتشر م
 داد و چشماشو بست . هیتک یصندل یرو به پشت سرش

هم جا  یکرد . جا خورده بود . حساب یم یرانندگ یغرق فکر خ به آروم هنگامه
د زده بو روزیکه پ یاز حرف ی. ولاوردیخودش ن یخورده بود . درسااته که به رو

به  روزیکه پ ی. هنگامه جان روزینه و پ یشااکیتعجب کرده بود . اونم ه یلیخ
تابلو برا بود و هنگامه به  یدینو یرو کم کن یزبان آورده بود خ هر چند کاملا 

گاه به دلش نشاساته بود .  یامر واقف بود ول نیبه ا یخوب  جور حس هیناخودآ
 دختر جوان یبود که برا دهیخواب یهنگامه جان مصاالحت نیپشاات ا تیمالک

 .دیرس یظر مو قابط اتکا به ن ندیخوشا
صدا نکرده بود.  روزیپ سمش رو  سم یلیخ شهیهم یعنیتا به حال ا م با ه یر

ست نیبه ا نقدریچرا ا دیفهم یکردن . هنگامه نم یبرخورد م  شیمرد ب*غ*ل د
دونست  یداره . م نیذره ب ریخ حساس شده و هر حرکتش رو ز دهیکه اروم خواب

شد یم یدیکه نو دهیشن روزیپ  تشریرگ غ نخواد حرف بزنه و به علت قلمبه 
دساات خودش نبود . خوشااش اومده بود .  یاونو هنگامه جان خطاب کرد ول

 ! نبود ؟ گهیاونم آدم بود د
 خ آروم صداش کرد : دنیکه رس روزیپ یخونه  یجلو

 .... روزی.... پسر عمه .... آقا پ روزیآقا پ-
 و گفت : دیامه خودش رو عقب کشباز شد .هنگ یبه اروم روزیپ یچشما
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سرت هی دی. چرا با مارستانیب میبر دیگم که با ی! هنوزم م میدیرس  جیون گدفعه 
 وجود داشته باشه ! یمشکط جد هی دیبره ! شا

شا یا گهیهنگامه مثط هر آدم د یواقع یکه نگران روزیپ فت بود خگ ندیبراش خو
: 

 یره . البد از فشار کار ینم جیخ بهترم و سرمم گ دمینه ممنون . االن که خواب-
 شم . یبوده . بخوابم خوب م

 گفت : هنگامه
 انیب شونیبمونه ! تا ا شتونیو شب رو پ نجایا ادیمن به بابا اس ام اس زدم که ب-

 مونم . یم شتونیخ خودم پ
 جدا کرد وگفت : یصندل یسرش رو از پشت روزیپ

 . من خوبم ! ستین شونیبه زحمت ا یازیبابا ن یا-
 گفت : هنگامه

شونده و دارو یما ؟ مامانم کل یخونه  میبر ستیبهتر ن-  داره که یاهیگ یجو
 کنه . یاثر م ییایمیش یهرکدوم صد برابر داروها

 گفت : نینه ! سختش بود . بنابرا ییدا ی! خونه  نه
 خودم راحت ترم ! یممنون . تو خونه -

 گفت : هنگامه
 هستم . شتونیتا اومدن بابا پ یکنم . ول یاصرار نمپس -

شت خ  یزیشدن . چ روزیپ یدو وارد خونه  هر  یخونه  هیکه هنگامه انتظار دا
 یمرد مجرد باشاااه . ول هی یگر خونه  ینامرتب و درب و داغون بود که تداع

 چیه یمقدار گرد و خاک بود ول هیمبط  یجلو یزایمرتب بود .رو م یهمه چ
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سط نبود . حت یچ س هی یو سته هم تو  ش ستکان ن امه در هنگ زهمنبود . با نکیا
 بود . زیدرست مثط خودش منظم و تم روزیاشتباه فکر کرده بود . پ روزیمورد پ

 گفت : روزیرو به پ هنگامه
کنم  یبراتون درست م ییچا ایقهوه  هی. منم نیتو اتاق استراحت کن نیشما بر-

 آرامش خوبه ! ی. برا
گاه از ا روزیپ ناخودآ همه مورد توجه قرار گرفتن خوشااش اومده بود .  نیکه 

 اتاقش شد. یتکون داد و راه یسر
کرد و شااروع کرد به آماده کردن اون .  دایگشاات و قهوه رو پ نتهایتو کاب هنگامه

 . درشروزیفنجان و برد ساامت اتاق پ هیتو  ختیقهوه آماده شااد خ اونو ر یوقت
اعدش بود و س دهیرو تخت دراز کش رونیب یبا همون لباسا روزیپباز بود .  مهین

 یکم به جلو هط داد و همزمان تقه ا هیرو گذاشته بود رو چشمش. در اتاق رو 
تانه به دست در آس ینیهنگامه رو س یدستش رو برداشت و وقت روزیبه در زد . پ

 خ بلند شد و نشست . دیدر د ی
 کنار تخت گذاشت و گفت : یرو رو پاتخت ینیوارد اتاق شد و س هنگامه

ش- شت ی. اگه کار رونمی. من ب نیراحت با  ی. بابا هم االن م نیصدام بزن نیدا
 . ادی
 به صورت مهربون هنگامه انداخت و گفت : ینگاه روزیپ

 . نیبه زحمت افتاد یممنون ! حساب-
 زد و اتاق رو ترک کرد . یحرف لبخند یب هنگامه
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عد مه پ از رفتن ب گا قدر  روزیهن جان قهوه رو برداشااات و زل زد بهش . چ فن
سااالم بود و همش داشاات نقش  نکهی. با ادیچسااب یمحبت خالصااانه به آدم م

شت از ا یکرد خ ول یم یباز شش م نیکم کم دا  یکی نکهیاومد . ا ینقش خو
شه و ب شت محبت کنه خ ل*ذ*ت بخش  یمثط هنگامه مواظب آدم با شم دا چ

کار کنه . وقت نویتونسااات ا ینم روزیپ وبود  تاق رفت ب یان مه از ا  رونخیهنگا
به لنگ روزیچشاام پ مه ب دنیخورد  گا مه . هن گا آپارتمان  رونیمحسااوس هن

سوس م صوص کاملا مح شش رو درآورده بود و بدون کفش مخ  . دیلنگ یکف
که چقدر مهه که  دیپرساا یم نویتو ذهنش مدام ا روزیچقدر مهم بود ؟ پ یول

 بارز رو داشته باشه ؟ یمشکط ظاهر نیتموم خ ا یهمه چ ی هنگامه
ونو ا فونیآ یبود . صدا دهینرس یجواب چیهنوز به ه یاش سرد شده بود ول قهوه

شااه . ب طینقشااش تکم نکهیا یبود. برا یی. حتماا دا دیکشاا رونیاز افکارش ب
 اومد باالسرش و اروم صداش کرد : ییخودش رو زد به خواب. دا

 ؟ ییجان ؟ دا روزیپ-
 زد و گفت : یچشماشو باز کرد و لبخند روزیپ

 جان ! ییباعث زحمت شدم دا-
 زد و گفت : یلبخند محسن

 ما ؟ یخونه  یایب یپسرم؟ قابط ندونست هیچه حرف نیا-
محساان جلوشااو گرفت و گفت . بخواب. اونقدر از  یشااد . ول زیخ مین روزیپ

ش ضعف کرد یدیخودت کار ک  یکم م هی.  رونیب یبح زود زدص هی. چیکه 
 .یشد ینم ینطوریا یدیخواب

 موقع هنگامه اومد تو اتاق و گفت : همون
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 ؟ نجایا ارمیشما هم ب یهنوز گرمه بابا . برا سوپ
خت تو ت یمرد جوون و پر انرر نیکه ا نجایا ایگفت آره بابا . خودتم ب محساان

 حوصله اش سر نره !
اق و فرستاده بود اومد تو ات بایکه فر یبعد هنگامه با سوپ مخصوص قهیدق چند

شام رو کنار تخت پ ساط  سالم تر نیکه از ا روزی. پ دیچ روزیب  دو پدر ودختر 
شرمندگ یبهش م نایکه ا یهمه محبت نیبود تو دلش از ا ساس   یم یکردن اح

.  تهفیبه زحمت ب ییکنه و دا دایکش پ نهمهیا هیخواساات قضاا یکرد . دلش نم
 ابیفر ی.همه رو انداخته بود تو زحمت . سوپ خوشمزه  گهیهنگامه بود د یول

سفره رو جمع کرد . پ شد خ هنگامه  صرار کرد که بذاره  یلیخ روزیکه خورده  ا
که از صاابح  یهنگامه تو همون مانتو شاالوار دنیصاابح . د یظرفها بمونن برا

 کرد و گفت : یاخم مههنگا یکرد . ول یتنش بود خ ناراحتش م
 پسر عمه ؟ یچ گهید-

اما دل  .روزیپ شیاز رتق و فتق امور. هنگامه برگشت خونه و محسن موند پ بعد
از بهتر از هنگامه بود .  یلیبود که حالش خ یکاه ریز روزآبیپ شیهنگامه پ

ته ملت رو انداخ یحساب یبشه ول یدیخواست مانع صحبت نو یفقط م روزیپ
 . بود تو زحمت

شد که محسن  ایرو جو روزیروز بعد خهنگامه به پدرش زنح زد و حال پ صبح
رو برداره و بره  نشیبرتش دم موسااسااه که ماشاا یگفت حالش خوبه و داره م

 آسوده رفت سرکار. یراحت شده بود و با خاطر الشیدانشگاه هنگامه خ
***** 
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عد از مهمون دو به مهشاا یروز ب مه خ  گا عد از دوم دیهن نح زد . ب بوق  نیز
 برداشت .

 بله ؟-
 هستم ! انیسلم خانم زند . زاهد-

 آهسته گفت : دیسکوت برقرار شد و بعد مهش یکم
 دکتر ؟ یبله! حال شما اقا-
به  هیخودش رو جمع و جور کرد و  مانینر گاه  هاین  زشیم یرو یادداشاات

 انداخت و گفت :
 . میبذار یقرار هیخ امروز عصر با هم  نیمزاحم شدم اگه وقت داشته باش-

 اروم گفت : دیمهش
 ! من وقتم از پنج به بعد آزاده ! تینس یمشکل-
 گفت : یبا خوشحال مانینر
 دنبالتون . امی یمن ساعت شش م نیپس اگه اجازه بد-

 گفت : دیمهش
 شه . یشما زحمت م ی.برا امی یبنده خودم م نییآدرس رو بفرما شما

 گفت : مانینر
. شااش  دیمن اس ام کن ی. شااما آدرس منزل رو برادیاصاالا حرفش رو نزن-

 منزل هستم . یجلو
 تماس رو قطع کرد . یبعد از تشکر و خداحافظ دیمهش

شگاه رس ساعت سر دیچهار بعد از ظهر بود که از دان دوش گرفت .  عیخونه . 
کرد .  به تن یک مدادبا کت شلوار نو دیسف رهنیپ هیصورتش رو اصلح کرد . 
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سو رو خال شا یادکلن بالما سش خ کف  شزیواکس خورده و تر تم یکرد رو لبا
. پنج  نداختبه ساااعت ا گاین هیرو از تو جعبه درآورد و گذاشاات پشاات در . 

شت . ترج گهیشده بود . د داد زودتر بره و اگه  حیطاقت تو خونه موندن رو ندا
 قراره منتظر بمونه خ دم در خونه اش منتظرش بمونه !

 هیدم در . همونجا منتظر شد . استرس داشت .  دیبود که رس قهیو چهط دق پنج
پرانول ده از تو داشبرد برداشت و همونطور خشک انداخت باال . رأس ساعت 

ش ساختمان ب دیشش خ مه س به ییاومد . پالتو رونیاز در  به تن  ریرنح بنفش 
آروم  دیداد و مهش راغچ مانیروشن تر ! نر یاز همون رنح ول یکرده بود با شال
که شد هر دو همزمان به هم سلم  نیحرکت کرد . سوار ماش نیبه سمت ماش
نشااساات رو لب جفتشااون و هر دو همزمان جواب ساالم  یکردن . لبخند

 رو دادن . گهیهمد
 : دیپرس مانینر
 ؟ میبر نیت دارکجا دوس-

 گفت : دیمهش
 ییجا هی میخوام . بر یهم باشاان رو نم گهید یکه ادمها ییجا هی ای رسااتوران

 نباشه . یشکیکه ه ییخارج از شهر ! جا
همه  ریحرف حرکت کرد . تو طول مس یب یتعجب کرده بود ول نکهیبا ا مانینر
حرفا  نیو ا یو آلودگ یشااد خ حول و حوش کار و گرون یکه زده م ییحرفها ی

س ساعت هفت ر شهر . هوا ن دنیبود .  ش کیتار مهیبه خارج از  از  دیبود . مه
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که  مانیبه نر روو  دیچیشااد . ساارد بود . پالتوش رو به خودش پ ادهیپ نیماشاا
 اومده بودکنارش گفت :

ش- شون ک ست ندارم خ دمیاونقدر از آدمها و حرفا شلوغ  یتو جاها یلیکه دو
 دلچسب تره ! یلیسکوت خ نیو ا یی. تنهاقدم بذارم 

 و گفت : نیداد به ماش هیشد و مثط اون تک کتریبهش نزد مانینر
سکوتم ! من تا حد- شما رو م یمنم اهط  شکط  شما هم م یم دونم  یدونم . 

 . می. چطوره راجع به اونا حرف بزننیدون یم ییزایچ هیکه راجع به من 
 نگاه کرد و گفت : مانیبرگشت و به صورت نر دیمهش

 هیقض نی! اصلا از اساس با ا انیزاهد یترسم اقا یمن از دوباره تکرار کردن م-
دونم دوباره به فکر ازدواج افتادن  ینه !نم ای هیدونم شاادن یمشااکط دارم . نم

 نه ؟ ایهست  یحیمن خ کار صح طیبا شرا یآدم
 گفت : مانینر
ضرر نداره ؟ بذار- سخت ی. برا میراحت با هم حرف بزن نیامتحانش که  ه منم 

 خدا به خاطر دیجرأت ابرازش رو نداشتم . شا یول دمی! سالها با مشکلم جنگ
 یم جهیدونم با هم به نت یخواد مکملم رو ساار راهم قرار بده ! نم یصاابرم م

 مصّرم که شانسم رو امتحان کنم . ینه ول ای میرس
 گفت : دیمهش

 ؟ دیوند یچقدر راجع به من م-
 زد و گفت یلبخند مانینر
که ارزش گفتن داره خ از زبون خودتون  ی! دوست دارم هر چ یچیه دیفکر کن-

 بشنوم !
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شدم . ول دیدون یم- شکل نی. ا نیشما مجرد یکه من ازدواج کردم و جدا   یم
 ؟ ستیبراتون ن

 ها . وانهی. درست مثط د دیخند مانینر
که در ارتباط با خودم و شااما بهش توجه دارم .  هیزیچ نیتر تیکم اهم نیا-

 توش گمه ! نیکه ا میمشکط دار یما اونقدر دیقبول کن شییخدا
 زد و گفت : یلبخند دیمهش

 . میدار ادیحق با شماست . ما مشکلت ز-
 مچاله شده نگاه کرد و گفت : دیبه مهش مانینر
 هیچ دیدون ی. اصلا م میرخو یحتماا سرما م ینطوری. ا نیتو ماش میبهتره بر-

شت نکن دوارمیدارم . البته ام شنهادیپ هی؟ من   . حاالکه هم من دیازش بد بردا
سکوت و دور بودن از آدمها رو ترج شما   یخونه  میبر انیخ ب مید یم حیو هم 

 . میزن یم رفو ح میخور یهم با هم م ییچا هی مینیش یمن. م
 ادامه داد : مانیسکوت کرد و نر دیمهش

 ؟ ستین ابونیب نیمن بهتر از ا یخونه  میر ی. بعد م میکم بگرد هی نیایب-
 و گفت : دیخند دیمهش

 . میزد یحرف م نجایشهر ! اگه هوا خوب بود هم رونیب دمتونیکش یالک-
 رو دور زد و گفت : نیبا لبخند ماش مانینر
 ییاجاه هیبحث رو تا  میتون یبرگشاات به شااهر م ی! تو فاصااله  نینیبشاا-

 . میبرسون
 گفت : مانیراه افتاده بودن که نر تازه
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 ؟ دیکن یخودتون صحبت م ایسوال بپرسم -
 گفت : دیمهش

 تا جواب بدم . نینه بپرس-
 ؟ نیکرد یمشکلتون به کدوم روانشناس مراجعه م یبرا
 دکتر....-

 ؟ نیخوردیهم م دارو
. تا به حال دارو نخوردم . من بعد از تاهط که  سااتینه ! مشااکط من حاد ن-

شکل دمیفهم سع یچه م شاورم خ از اون همه  ییکردم فقط با راهنما یدارم خ  م
 مدیکرد . البته بعداا فهم یاون در حقم نامرد یحس آزاردهنده خلص بشم . ول

خ پرونده ام رو داده  لگرفتن پو یکرده و در ازا نکارویا شیکه خودش و نه منشاا
 به شوهر سابقم .

 ؟ هیدر چه سطح مشکلتون
 و گفت : نییبا خجالت سرش رو انداخت پا دیمهش

 !یمقدار لمس هیو یبشترگفتار-
 که حواسش به جلو بود گفت : یدر حال مانینر
 در چه حد ؟ یلمس-

 داد . یمورد آزارش م نیسکوت کرد . واقعاا صحبت در ا دیمهش
 گفت: مانینر
؟  میسیمنم سخته . چطوره بنو ی. برانیدونم سخته راجع بهش حرف بزن یم-

نار و ک میذار یمورد رو م نیبده ! صااحبت در ا جهیبهتر نت نیکنم ا یمن فکر م
ست با هم گپ م صت همه  میزن یمثط دو تا دو سر فر و  قیعل لتیتما ی. 
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شکلتمون رو م ط صورت مث نیا ریخ فبها . در غ می. اگه بهم خورد میسینو یم
 . میش یدو تا انسان متمدن از هم جدا م

 سرش رو باال اورد و گفت : دیمهش
 یکه تازه برا یموضااوع با کساا نیتونم راجع به ا یجوره نم چیموافقم ! من ه-

باور کن نمشیب یبار دوم م  میسااااعت و ن کیتونم. بعد  ینم دیحرف بزنم .
 . مانینر یبه خونه  دنیرس
ه تا . خودشم رفت اشپزخون نهیبش ییرایرو تعارف کرد که تو پذ دیمهش مانینر

به غذا تلفن یچا تا دو پرس غذا ب یآماده کنه .  که  مانی.نر ارنیهم زنح زد 
 گفت : دیاومد نشست خ مهش

 ! نیدار یقشنگ یخونه -
 زد و گفت : یلبخند مانینر
 ممنون . نظر لطفتونه !-

 گفت : دییکاو یکه دوباره همه جا رو م یدر حال دیمهش
 تیاهم یزیبه تم نطوریخوره ا یمرد مجرد نم هی. به  زیهم قشاانح و هم تم-

 بده !
 ابروشو باال انداخت و گفت : مانینر
و  یختگیبه هم ر یول سااتمین ی. وسااواساا تهیتو اولو یلیخ یزیمن تم یبرا-

 ذاره . یم یرو اعصابم اثر منف یشط*و*تگ
 نبود . یبابت خوشحال بود .رضا اصلا ادم مرتب نیاز ا دیمهش وچقدر
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 دیتو آشپزخونه ! مهش ادیرو دعوت کرد تا تو ب دیمهش مانیرو که اوردن خ نر غذا
ش کیپالتو تون ریز شت بمونه ول دهیپو شالش رو گذا و درآورد پالتوش ر یبود . 

فته بود گ نیقبلا تو ماش دیهر دوشون برگ سفارش داده بود . مهش یبرا مانی.نر
 که کباب برگ دوست داره .

 گفت : مانیخواست کمک کنه که نر دیاز غذا مهش بعد
 . میظرفا دار نیکار واجب تر از شستن ا یمونه . ما کل یم نطوریهم زیم نیا-

رفت تو اتاق و با دو ورق کاغذ و دو تا خودکار  مانی. نرییرایرو رفتن تو پذ هر
 برگشت.

 و گفت : دیرو داد دست مهش شیکی
. موقع  مید یو هر دو بهش تو کاغذامون جواب م میکن یسواالت رو مطرح م-

ها غذ کا مد یرفتن  بامون رو م میریگ یرو م گهیه  دوارمی. ام میخون یو جوا
 بشه ! دایبرگه ها پ نیتو ا یادینقاط اشتراک ز

 گفت : دیبزنه خ مهش یحرف مانینر نکهیاز ا قبط
 ؟ دیشناس یرو م الیفرچقدر -
شناسمش که اون  یو خوب م ادی یبگه ! بگه ازم خوشش م یموند چ مانینر-

 اول کار ؟عمرا ! نیره . دروغ بگه ؟ هم یذاره م یحتماا م دیموقع مهش
 گفت : نیهم یبرا
و هم  سانسیخوب من هستن . هم ل یشناسمشون . از دانشجوها یخوب م-

 . سانسیفوق ل
 گفت : دیمهش

 ! دمشیوقته ند یلیفرق کرده ! من خ یلیحتماا خ-
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 و گفت : دیخند مانینر
 . هیببه شما ش یلی. خ دینیب یبرادرزادتون رو م دیبه عکس خودتون نگاه کن-

 و گفت : دیخند دیمهش
 من ؟ ای نیپرس یشما م-
 با لبخند گفت : مانینر
 .نیشما بپرس نباریا-

****** 
دو روز تو موسسه کلس  نیگذشت و هنگامه تو ا یم یدینو انیروز از جر دو

رو نگران  روزیپ نیامروز عصر چهار تا هشت کلس داشت و هم ینداشت ول
ود کرده ب دایپ یری؟ اون قدر خود درگ دیتراشاا یم یچه بهانه ا نباریکرد . ا یم

اعتراف  ودخورد. سااختش ب یکه حالش از خودش و افکار متضااادش به هم م
از خودش  یکرده . مدام در جنح بود . از طرف دایبه هنگامه پ یکنه که احساس

اال دل بسته و ح ستیخودش کامط ن ی دهیکه به عق یدونست به کس یم دیبع
 نیبشاااه . هر چند هنوز هم از ا کشینزد یکنه مبادا کساا یداره جلز و ولز م

و دلش داره ت یا هیچه پا براحساس  نیمطمئن نبود. مطمئن نبود که ا یدلبستگ
ر مذک یپشه  هیشدن  کیدونست تحمط نزد یخوب م نوی! اما ا رهیگ یشکط م

 رو هم به هنگامه نداره !
د و پاش بلند ش شیخ پ دشیتا د روزیگشاده اومد دفتر . پ یهنگامه با رو عصر

 اونو دعوت به نشستن کرد و گفت : یهنگامه با فروتن
 ؟ نیندار جهیسرگ گهی؟ د نیحالتون خوبه ؟ بهتر-
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 زد و گفت : یلبخند روزیپ
 بهترم ! یلینه ! خ-

 انداخت و گفت : یواریبه ساعت د ینشست رو مبط و نگاه هنگامه
پرساان  یشاان و م یحالتون بودم . گفتم اونا مزاحم م یایاز مامان و بابا جو-
وسااط  دیپر روزی. پ مینکن جادیمزاحمت ا شااتری. منم از اونا بپرساام که ب گهید

 حرفش و گفت :
 مزاحمتون شدم . یلی! اون شب خ هیچه حرف نیا-

کلسش تموم شد و اومد تو دفتر ! پشت سرش کلس دکتر  یدیموقع نو همون
 هیو بق یدیکلس نداشتن . نو گهیو خانم احتشام هم تموم شد . اونا د یاحمد

سلم عل  یدیبود . نو یدیبه نو روزیحواس پ یکردن . همه  کیگرم با هنگامه 
باکس  تورو گذاشاات  لشیرو امضااا کرد . وسااا دیاسااات ابیدفتر حضااور غ

 خودش و رو به هنگامه که مشغول صحبت با خانم احتشام بود گفت :
 خانم دکتر ؟ نیخوب-

 گفت : نیبا همون ملبخند مت هنگامه
 ممنون !-
 گفت : یدینو
 ؟ نیبعد از کلس وقت دار-

.  کرد یداشت دق م روزیچشم دوخته بودن به دهن هنگامه . پ روزیو پ احتشام
 هم نداشت . ینقشه ا چیه

 گفت : هنگامه
 نداره ! یبله اشکال-
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 لبخند مکش مرگ ما گفت : هیبا  یدینو
 در موسسه هستم . یپس من ساعت هشت جلو-
 گفت : یتو دلش م روزیپ

 یکه پسر عمه اشم قرار م یمن یملت خ جلو ینچسب .جلو یپر رو یپسره -
 سنح پاست ! ستی؟ واقعاا که رو ن یروان یذار

 رو به هنگامه گفت : احتشام
 یکار نیاومد تونساات شیخانم حداد در مورد اون دانشااجو تون که حرفش پ-

 ؟ نیانجام بد
 هنگامه با لبخند گفت :-
صله . ول- شما هم  نقدریهم یبله ! مف شد . از  شکلشون حط  ممنون بگم که م

 . نیکه بهم گوشزد کرد
شام شحال احت سا یبا خو شکر کرد و و سش و بعد از  لشیت شت تو باک رو گذا

 شد. یاز همه راه یخداحافظ
نمونه ساات ! هر  یدختر تو هر کار نیکامط حواسااش به هنگامه بود . ا روزیپ
گاه م یبراش حلش م ییداره با خوشرو یهر مشکل یک ه هنگام خیکنه ! ناخودآ

 گفت : یشده بود که دکتر احمد
 ؟ نییفرما یم یمرخص یپور ! اجازه  یجناب مهد-
 بلند شد و دستش رو دراز کرد با اون دست داد و گفت : روزیپ

 . نیما هم دست شماست دکتر ! خسته نباش یاجازه -
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شد . پنج  یهم خداحافظ یدینو یبا دکتر احمد همزمان کرد و از دفتر خارج 
شت . درحال شتریب قهیدق شروع کلس هنگامه وقت ندا ستپاچ یبه  ه که هم د

 داشت گفت : دیکرد ترد یکه م یکار یبود و هم در درست
 جناب مهندس نیا ینداره ول یها ! به من ربط هی! فضااول ییدختر دا دیببخشاا-

 . دیرو من حساب کن دیتون یهست م ی؟ اگه مشکل ستنیکه مزاحم ن
 گفت : دیگلگونش فهم یشد از گونه ها یکه خجالتش رو م هنگامه

خوان  یم یچ یتونم حدس بزنم برا ی. هر چند م سااتنین یآدم نینه ! همچ-
شون رو بزنن  ی. اجازه مستیتو کارم ن نیخوب توه یحرف بزنن. ول دم حرف

 تا منم جوابشون رو بدم .
 متعجب گفت : روزیپ

 ؟ هیچ نیمنظورتون از توه-
 حرف بزنه آروم گفت : یدیدر مورد نو روزیبا پ دیکش یکه خجالت م مههنگا

اصلا باهاش مطابقت ندارن  شونیخودمو دارم و ا یارهایازدواج مع یمن برا-
 یرک بهش جواب منف یکساا یتونم به خاطر نداشااته ها یوقت نم چی. اما ه

کهیا ایبدم و  ها ن ند بوده آدم نه ! هر چ با وجود  یینذارم حرفش رو بز که 
 یکردن ول نتکارشااون به من اها نیکار رو کردن و با ا نیا یفرهنگ یتفاوتها

 کنم . یمن مقابله به مثط نم
 با تعجب گفت : روزیپ

 داره ؟ یچه مشکل یدینو نیمگه ا-
 گفت : هنگامه
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قاطعانه حرف  نطوریزنم ا یکه فقط حدس م یزیدر مورد چ سااتیدرساات ن-
 یطنتیهر طور ش ونیاز آقا یچرا دور از حضور شما بعض دونم ینم یبزنم . ول

دختر پاک  هیکنن و بعدش دنبال  یم یکنن و هر طور دوساات دارن جوون یم
که ت ینم طیدل نیا یدارم قبول ! ول ییرادایا هیگردن . منم  یم به نشاااه   بدم 

دم  یم حی. من ترج سااتین یمسااائط اخلق بندیپا یلیکه خ یازدواج با کساا
نگران باشم به خاطر نقع  شهیازدواج کنم که هم یبا مرد نکهیمجرد بمونم تا ا

ضوم منو کمتر از خودش م سائط اخلق نهیب یع  هین . م ستین بندیپا یو به م
سر عمه ول سم معلول ن یمعلولم پ سا س ستیاح سا ست مثط  م. اح آدم  هیدر

 یمتنفره ! هر مردو و*ی*ا*ن*ت  ایفهمه و از از دروغ و ر یعشااق رو م یعاد
تا  رهیمنو به عنوان نقع در نظر بگ تیبشه که معلول کیعنوان بهم نزد نیکه با ا

 یم ریه ب ری ینطوریخودش رو باهاش برابر کنه و به نظرش ا یتیشخص عینقا
 ! نهیزم یروآدم  نیارزش تر یخ به نظر من ب میش
 که محو جذبه و منطق کلم هنگامه شده بود خآروم گفت : روزیپ

 داره ؟ یقصد نیخ به نظرتون همچ یدیپسره نو نیوحاال ا-
 زد و گفت : یلبخند تلخ هنگامه

 ! نطورهیمتاسفانه فکر کنم هم-
 به ساعت کرد و گفت : ینگاه بعد

 برم سر کلس. دی. با نیبخش یمنو م-
که هنگامه موسااسااه رو ترک کرد خ فقط و فقط به هنگامه و  یتا وقت قاا یدق روزیپ

وار س یدیکه نو دیموسسه د یکرد . از پنجره  ینگاه م شیطرز فکر فوق منطق
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 یخباهم مشغول صحبت شدن . نم نیماش یهنگامه شد و همونجا تو نیماش
ست چرا د ساس خطر نم گهیدون شا یاح  نیبا ا گامههن یبرخورد عال دیکرد . 

ز تر از دست از پا درا یدیداشته باشه که نو نانیاطم روزیث شده بود پباع هیقض
ش شد . ن ادهیپ نیاون ما ش یساعت میخواهد   میتمام اون ن روزیبودن و پ نیتو ما

 یونه هابا ش یدینو یبود . وقت یدیشدن نو ادهیساعت رو پشت پنجره منتظر پ
 زرویو غرق در فکر پ یصورت جد یاومد . لبخند نییهنگامه پا نیخم از ماش

 وارد اتاق شد و گفت : یشده بود . آبدارچ یرو پر کرد . موسسه خال
 ؟ نید یم یدکتر اجازه مرخص یآقا-
 برگشت سمتش و گفت : روزیپ

. دی. موقع رفتن در رو ببند نی. خسته نباش دییبله بفرما-  لطفاا
ش پدر و مادر ادشاانهیپ ادی.  روزیپ یگونه  ادیموسااسااه بود و افکار فر سااکوت

 خودش ! یافتاد و رفتار بچه گانه 
ازدواج کنه ! مطمئناا  روزیمثط هنگامه از خداشااه با پ یکرد دختر یفکر م چرا

 طیبا شرا گهید یها یلیخ ایشون  هیو همون همسا یدیمثط نو ییخواستگارها
 یاونا رو رد م یهنگامه بودن و اون کاملا منطق یتو زندگ روزیبهتر از پ یلیخ

 ییاعتنا ی. چقدر ب دکرد . چقدر از طرز فکر مزخرف خودش حالش بهم خور
هنگامه  نیا دید یدساات و پاتو جمع کن و حاال م یعنیکرد به هنگامه که  یم

ست و پاتون رو جمع کن یست که به ملت م شت تلخ ادی.  دیگه د  یها یگو
و زن  ییدا یه محبتهاشااد . چقدر ب یافتاد خ از خجالت آب م یخودش که م

سه اون   ی دهیبا د شییدا کردن  زیالقبا دندون ت هیشک نگاه کرده بود که البد وا
 یراضاا نکهی. غافط از ا رهیدختر  خوب وخانومشااون رو بگ ادیو از خداشااون ب
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 نیساااالم سااختتره ! هنگامه به خاطر ا یازدواج از دخترا یکردن هنگامه برا
داشته باشه که بخواد با نقع عضو  یمشکط شک داره که ممکنه طرف مشکل

ه ب یدختر عاد هیتر از  اطی. هنگامه با احت کنه شیهنگامه هم پوشااان یظاهر
 سد بزرگ . هی یعنی نیکنه و ا یخواستگاراش نگاه م

به  یزد . پوک شااشیاز تو پاکت در آورد و گذاشاات گوشااه لبش و آت یگاریساا
. کردن یکه به سرعت حرکت م یینهایچشم دوخت به مردم و ماشزد و  گاریس
 رو داره ! دنیکه هنگامه واقعاا ارزش جنگ دیرساا یم جهینت نیداشاات به ا گهید

 . ببه نفس خ باهوش و خانواده دار و البته جذا یپاک و متک یدختر
 مشکط وجود داشت . مونا !!! هیوسط  نیا اما

 یکه به پاک یبود. هنگامه ا دهیمونا رو فهم انیجر قیحاال به هر طر هنگامه
 یسااابقه  نیرو با ا روزیتونساات پ یداد . م یم تیاهم نقدریطرف مقابلش ا

بهش خبر داشت ؟ هنگامه  روزی؟ اصلا چقدر از مونا و علقه پ رهیدرخشان بپذ
خاب کنه رو انت زیو تم ردختر ت هی ادیبکنه و بعد ب طنتهاشااویشاا یمرد نکهیبه ا

 شاهدش روزیکه پ یریشد از رد کردن دو خواستگار اخ یم نویبود و احساس 
 یردخت نیو آخر نینبود و مونا اول طنتیاهط شاا روزی. پ دیفهم یبود خ به خوب

 به یبود باهاش ارتباط داشاات و واقعاا از ارتباطش هم قصااد ازدواج داشاات ول
رو بچساابه و اونو  هیقضاا نیبود و ممکن بود هم دهیفهم نویهر حال هنگامه ا

 ! روزیپ یبده به کط زندگ میتعم
و  رونیتموم شده بود . خاموشش کرد و تهش رو از پنجره پرت کرد ب گارشیس

 رو جمع و جور کرد و از موسسه خارج شد. لشیوسا



 251 من معلول نیستاحساس 

***** 
ت دونس یبود .نم یجور هیخونه شون دعوت بود . دلش  روزیشب بود و پ پنج

 روزیاورد. دوساات داشاات پ یخودش نم یبه رو یدونسااتا ول یچرا ...البته م
کرد که به نماز  یموند خ حتماا ساااعت کوک م یشااب رو اونجا بمونه . اگه م

 برسه. روزیصبح پ
 رو به هنگامه گفت : روزیشام پ موقع

 چه خبر ؟ یدیاز نو-
 متعجب نگاش کرد و گفت : هنگامه

 ندارم ! چطور ؟ یخبر خاص-
 زد و گفت : یطونید شلبخن روزیپ

 ! شهیخواستگار انیمنظورم جر-
 و محسن هر دو متعجب چشم دوختن به هنگامه . بایفر

 کرد و گفت : یاخم هنگامه
 همون شب تموم هیمطرح کرد و جوابشم گرفت و قض یمعقول ریغ یخواسته -

 شد .
نشه  یکرد عصب یم یکه سع یقاشقش رو تو بشقاب گذاشت و در حال روزیپ

 گفت :
 زد ؟ ی؟ حرف نامربوط هیمعقول چ ریغ یمنظورتون از خواسته -

 که داده بود شد خ گفت : یکه زود متوجه سوت هنگامه
باهاش نداشتم  یتیسنخ چی! به نظر من خ من ه شهیمنظورم همون خواستگار-

 معقول بود . ریازدواجش خ غ ی. واقعاا تقاضا
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 باال انداخت و گفت : ییابرو بایفر
شما نم یجان لو نم روزیو اگه پ- ست یدادن خ   یبه ما هم بگ انیجر نیا یخوا

 نه ؟
 به مادرش زد و گفت : یلبخند هنگامه

 فیمزخرفات رو تعر نیا امیبگم قربونت برم ؟ اگه بنا باشاااه من ب ویآخه چ-
 خونه ! نیحرف خواستگار باشه تو ا دیبا ونیدرم یکیکنم که 

مه گا فت ول نویمنظور ا یب هن از ترس  روزی. دل پ دیلرز روزیدل پ یگ
 .دیهنگامه لرز ونیدرم یکی یخواستگارا

 رو به هنگامه گفت : محسن
 ست بابا جان ؟ کارهیچ یدیجناب نو نیحاال ا-

 سمت خودش و گفت : دیظرف ساالد رو کش هنگامه
س- ست. ول نیاز مدر سه  س شکط بزرگ داره . خودتون م هی یمو رو  دیدون یم

 از اوناست . یکی نمیه*و*س باز چطور حساسم . ا یمردا
 گفت : بایکه به پا کرده بود خ رو به فر یختم قائله ا یبرا روزیپ

 ! دستتون درد نکنه . ییبود زن دا یشام خوشمزه ا-
ه رو هم ک یالدذره سااا هیبود خ هنگامه  روزیکه مشااغول تعارف کردن به پ بایفر

ش سفره رو جمع کنه و ا دهیک شد تا  شته  ینطوریبود تموم کرد و بلند  کلم  یر
 از دست همه در رفت .

شام از فر بعد صرار و از پ بایاز  سن ا شب رو اونجا بمونه و  روزیو مح انکار که 
دانشااگاهش رو  یپروره ها روزیجمعه رو اونجا باشااه و تو خونه تنها نمونه . پ
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به اونا برسااه .هنگامه که  یخونه باشااه و روز جمعه ا دیده بود که بابهانه کر
 شب رو اونجا بمونه گفت : روزیدوست داشت پ یلیخ
 نجای. ادیاری یرو م لتونیوسااا دیر ی! صاابح موقع ورزش م دیشااب رو بمون-

قه و چ ادهیکه ز یزیاون چ تا ندار یزیا قط  اهویخ ه میکه  غذا هی. الا  یروز 
 یخونگ یبه اندازه مامان من غذا دیتون یمطمئناا خودتون نم .دیبخور یخونگ

 . دیو خوشمزه درست کن یعال
سل روزیهنگامه خ پ فیظر شنهادیپ کرد . از بس که هنگامه خوب  میرو کاملا ت

اصاارار ممکنه  نیکرد که ا یدرصااد هم فکر نم هی یحت روزیو مهربان بود خ پ
 و محبت داشته باشه . یاز هم دل ریغ یلیدل

ساعتش رو برا شب ساعت قبط از اذان کوک کرد  مین یموقع خواب خهنگامه 
 رسه ! یم روزیکه مطمئن بشه حتماا به نماز پ

 نیو پاور چ دیپوشاا یبلند شااد و لباس مناسااب عیکه زنح زد خ ساار ساااعت
 یی. ساارش رو چساابوند به در اتاق. صااداروزیرفت پشاات در اتاق پ نیپاورچ

ت انداخ ییبه رو شو ینگاه هی. رفت  دیبه ذهنش رس یشد . فکر ینم دهیشن
س سلماا ک شک بود . پس م شت تو اتاقش و منتظر  ی. خ ضو نگرفته بود .برگ و

صدا دش ست دم اذان بود که  صدا در اتاقش  یب روزیآب اومد . پ ی. در سر و 
ش. خدا خدا اتاق. منتظر شد که برگرده تو  رهیرو باز کرده بود و رفته بود وضو بگ

 کرد دراتاق رو نبنده . یم
خ آه از نهادش در اومد .  دیرو د روزیکه دراتاق پ نیرفت . هم رونیاتاقش ب از
سته بود . خ روزیپ صدا یدلش م یلیدر اتاق رو ب ست بازم   ازشیراز و ن یخوا

حالت  نیو با اسلومشن تر نییپا دیرو کش رهیزد و دستگ ایرو بشنوه . دل به در
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 خراشیالله گرم و گ ساابحان یتو رکوع بود . صااادا روزیممکن درو باز کرد. پ
 ییصدا چیوقت خ ه چیکرد . تا به حال خه یسلول به سلول هنگامه رو نوازش م

رکعت دوم رو شااروع کرد . هنگامه منتظر  روزیمنقلبش نکرده بود . پ نطوریخا
ستها شده بود . م یربنا بود . منتظر د صوت ربناباال برده  ض ینتظر  عانه بود خا

شو که باال روزی. پ ستها شد . چرا؟  یبرد انگار جان از بدن هنگامه خارج م د
شاهد  نقدریمرد ا نینماز ا دیچرا با حالش رو عوض کنه ؟مگه تا به حال بارها 

باز نماز خوندن مردا پدرش نبود ؟ مگه هزاران   ونیدار رو از تلوز نید ینماز 
 ازبود ؟ مگه تو حرم حضاارت رضااا خ اون همه مرد نمازگذار رو که فارغ  دهیند

رق نماز ف نیبودن رو تماشا نکرده بود ؟ پس چرا ا ستادهیرو به معبود ا یهمه چ
 روزیپ نکهیشااد .تا ا یجواب تو ذهنش تکرار م یسااوال ب نیداشاات ؟ مدام ا

ستانه  نطوریسلمش رو داد و هنگامه هم شده  یتو آ شک  بود .  ستادهیادر خخ
که انگار مسخ  یا امهجمع کردن سجاده خ چشمش افتاد به هنگ نیدر ح روزیپ

 دیرسدر اتاق ت یجلو اهیس بتیه هی دنینبود . اولش از د ایدن نیشده بود و تو ا
جمع رها کرد و بلند  مهیداد که هنگامه ست . سجاده رو ن عیزود تشخ ی. ول

 شد و به سمت هنگامه اومد .
شته بود ول ایبه دن هنگامه سوس که برا یبرگ متعجب با  زرویبود . پ ریفرار د یاف

 : دیپرس ینگران یچاشن یکم
 شده ؟ حالت خوبه ؟ یزیچ-

 و من من کنان گفت : نیشرمگ هنگامه
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مزاحم خلوتتون با خدا شاادم .  دی. ببخشاا نجایصااوت نمازتون منو کشااوند ا-
 . دیخون ینماز م دمیشده بودم که شن دارینماز ب یبرا

تار روزیپ تاق لبخند کیتو  نمود و  یهنگامه مخف دیزد که از د یو روشاان ا
 گفت :

 ! هیچه حرف نیا نیمراحم-
 اش رو از چهار چوبه در کند و گفت : هیبه زحمت تک هنگامه

 خوام . یبازم معذرت م-
 گفت : روزیپ

ستام هم نیکه اومد نی. البد تعجب کردنیحرفو نزن نیا- شا ! دو هم ب شهیتما
 !ادی یاصلا نمازخون بودن بهت نم یکیگن تو  یم

 زد و گفت : یلبخند محو نیشرمگ هنگامه
ال بود که تا به ح ینماز نیتر یروحان نیکنن. ا یاشااتباه م یلیدوسااتاتون خ-
 بودم . دهید

د خ کشاا یبه رو م شااتریرو ب دنشیتند که لنگ یبا قدمها عیزد و ساار حرفشااو
 شد . ییدستشو یراه
شو ی نهیتو آ یوقت ش شتریخ ب دیخودش رو د ییرو   . گونه هاش دیخجالت ک

. ساار صاابح  دیکشاا یوجودش گرما و حرارت زبانه م یقرمز بودن و از همه 
 یخودش چ شیمرد پ نیگفت خ االن ا یداده بود . با خودش م یبدجور سااوت

 و یرفت یشااد تا نمازش تموم شااد در م یخنح ! نم یکنه آخه دختره  یفکر م
 زد ؟ یمثط ملنگا اونجا خشکت نم
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که بود کار از کار گذشااته بود و مواخذه کردن خودش هم زمان رو به  یچ هر
شو یعقب برنم ست شو گرفت و از د ضو شد . پ ییگردوند . و ر د روزیخارج 

 ش.از دیکش یکه چقدر خجالت م یاتاقش رو بسته بود و رفته بود داخط . وا
شت ش الی. مرد جوان با هزار جور فکر و خ روزیدر اتاق پ پ  دهیرو تخت دراز ک

 ینیبود . اون تر نیکه هنگامه از نمازش کرده بود خ دلنشاا یفیبود . چقدر تعر
سبوند و به نماز پ یکه هنگامه تنح روحان سبت داد . خ روزیچ س یلین ب دلچ

! هینساابت من چ رشنظ قاا یدونسااتم دق یگفت کاش االن م یبود . با خودش م
 یفردا ازش خواسااتگار نیتر کرد و گفت خ مثلا اگه هم عیبعد ذهنش رو وساا

 کنه؟ یمودبانه رد م هیکنه ؟ منو هم مثط بق یم کاریشاانوم ؟ چ یم یکنم ؟ چ
کرد . اونقدر فکر کرد که خواب مهمون چشااماش  یچشااماش خوابو طلب م

 شد .
***** 
و  انجیرو پر از ه مانینوشااته بود خ تمام وجود نرتو برگه  دیکه مهشاا ییجوابها

ش شده  یتکه  دیحرارات کرده بود . مه  بود . باورش مانینر یپازل زندگ یگم
 انمینر یقدم کیخ درست در  لتیتما نیزن با ا نیبراش سخت بود . وجود ا

 بود ؟ رشیخ پاداش کدوم کار خ دیناام
ز ا شااتریب یزیچ هیبود .  یبار خ سااوالها و جوابها رو خوند . عال نیچندم یبرا

؟  یاون چ یشد . جوابها یبهش م*س*تول یچند لحظه نگران ی! اما برا یعال
 لتشیقابط قبول بودن ؟ چقدر خودش و تما دیمهشاا یاون هم برا یجوابها

 خ واقع شده بود. ییاستثا یگمشده  ی مهین نیمورد قبول ا
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زد . حتماا  یتا صاابح براش سااخت بود . اما صاابح حتماا زنح مکردن  تحمط
 . هیکه نظرش چ دیپرس یم دیزد و از مهش یزنح م

شمش ن تا ساعت هفت بود که خواب ومدیصبح خواب به چ خ از  دهینخواب دهی! 
گفت خ چند زنح بزنم ؟  یبا خودش م یتخت بلند شاااد و رفت حموم . ه

! بعد خودش جوابش  دهی! البد االن ساار کاره و نخواب گهیخوب اونم شاااغله د
؟اگه االن خواب باشااه و من مزاحمش  یباشااه چ یداد که اگه مرخصاا یرو م

 ؟ یبشم چ
فت رو گر دیمهش یشد و شماره  زیصبرش لبر یکاسه  گهینه بود که د ساعت

. 
ن دخ دست و پاشو گم کرد . با جون کن دیرو که شن دیمهش فیزنانه و لط یصدا

 خخودش رو جمع و جور کرد و گفت :
 هستم . انیسلم خانم زند خ زاهد-

 اروم گفت : دیمهش
 ؟ نی. بله شناختم . خوب ریسلم صبحتون بخ-
 و گفت : دیکش یقیکه نفس عم مانینر
 نیا به شتریشما رو خوندم و هر بار ب یشه ! من بارها نامه  ینم نیاز ا نیبهتر-

 من ساخته ! یموضوع اعتراف کردم که شما رو خدا فقط برا
ش ش مانینر یپرده  یب یابراز علقه  نیکه اون ور خط از ا دیمه  هدیخجالت ک

سش با خوندن نامه  سا س هیخ  مانینر یبود و اح بود و اونم  مانینر هیشب یح
ش شبید صدا نیا دیبارها به خودش گفته بود خمه شه خ با   یآروم یمرد خود

 گفت :



wWw.Roman4u.iR  258 

 

 ؟ نیکه اون نامه رو کامط خوند دیشما مطمئن-
 از حد کلفه اش کرده بود گفت : شیکه قلبش با کوبش ب یدر حال مانینر
سته ها یاز ده بار خوندمش ! جوابها شتریب- ست مطابق خوا منه !  یشما در

 ؟ هی؟ نظر شما چ نشی؟ شما هم خوند یشما چ
مثط تو خ تو  یکی نکهیاز ا شاابیرک بگه من از د دیکشاا یخجالت م دیمهشاا

 گفت: نی.بنابرا ستمیشده خ تو حال خودم ن دایپ میزندگ
من  لتیبا انتظارات و تما یلیباشه خ خ قتیحق یاحساسات شما اگه از رو-

 داره ! یشگفت یمن جا یبرا نیمنطبقه و ا
 و گفت : دیکش یاسودگ یاز رو ینفس مانینر
 ؟ مینیرو بب گهیو همد میار بذارشه بازم قر یم-

 گفت : دیمهش
 نداره ! یرادیبله ! از نظر من ا-
 گفت : مانینر
ساعت پنج و ن- ست میمن تا  شگاه هستم بعدش هر جا خوا تون دنبال امیم نیدان
. 

 کم فکر کرد و گفت : هی دیمهش
 ! چطوره ؟ رونیب میدم دانشگاه تا باهم بر امی یم میپنج و ن ساعت

 مخالفت کرد و گفت: عیسر مانینر
ا خوام شاام یدنبالتون ! نم امیکجا که من من ب دیشااه ! بگ یبد م ینطوریا نه
 . نیبش تیاذ
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 گفت : یجد دیمهش
روش !  نمیرم خ ا یو اونور م نوریا نهمهی. ا انیزاهد یشاام آقا ینم تیمن اذ-
شما  یرسم ینطوریا شته . منو  شما گذ سن من و  ست ندارم قرار بذارم ! از  دو

سائط به  یسر هیدر مورد  مییخوا یمثط دو تا آدم م*س*تقط خ عاقط و بالغ م م
ال جوونتر م نای. اسااتین نییایحتماا شااما دنبالم ب نکهیبه ا ازی. ن میتوافق برساا

 هاست .
 و گفت : دیخند مانینر
سکه- شم هر طور راحت نیانداخت پاک من و خودتون رو از  . من پنج  نیها ! چ

 دانشگاه منتظرتون هستم . یدر اصل یجلو میو ن
****** 

 یزد. باورش نم یبود که تو خل دساات و پا م یتا به حال مثط کساا شاابید از
خواد که آرزوشه  یرو ازش م ییو رفتارها زهایمرد چ نیشد ا یشد . باورش نم

! 
شت ؟ قتیحق یهمه چ یعنی س مانینر یعنیدا بود که تو اون کاغذا  یهمون ک

 باشه ؟ شیتونست مرد زندگ یم یعنیبهش اشاره کرده بود ؟ 
 نماینر یمرد اعتماد کنه ؟ چقدر حرفها و خواسته ها نیتونست به ا یم چقدر
ود داشتن . سخت ب دیترد یباور و ناباور نیبود ؟ سخت بود ب قتیحق یاز رو
ت بود . سخ یکی دیمهش یازهایاسته هاش خ با نهست که خو یکس نکهیباور ا

هست که  یسکه ک ستین بیغر بیاونقدر ها هم خاص و عج نکهیبود باور ا
 خودش ! نیع یکی.  کهینزد یلیبهش خ
****** 
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ه صحبت در مورد داشت نطوریو هم مانینر دنیشوق د یخسته بود خ ول نکهیا با
 یو مرتب لباس م کیش شهیپروند. هم یرو م یخستگ نیو نداشته هاشون خ ا

ش سها نی. بنابرا دیپو سر قرار با همون لبا ضور   دهیشکارخونه پو یکه برا ییح
 کرد. ینم جادیا یبود خ مشکل

به اطراف انداخت.  یدانشااگاه نگه داشاات . نگاه یدر اصاال یوقت جلو ساار
ه ب نهیتو ا ی. دسااتپاچه شااد . نگاهادی یکه داره به ساامتش م دیرو د مانینر

 بدک هم نبود . ینداشت ول شیخودش انداخت . آرا
باز کرد و سوار شد و  مانیقفط در رو رد و نر دی. مهشنیبه دم ماش دیرس مانینر

 بلند سلم کرد و با لبخند گفت :
که م یدوره - حاال د نهیگفتن هم یآخر زمون  ها م گهیها !  بال  انیخانم دن

 ! ونیآقا
 و گفت : رو روشن کرد نیماش دیمهش

 دکتر ! یآقا ادی یبودن بهتون نم یسنت-
 و گفت : دیخند مانینر
هم عادت  کیکوچ یبه اساامها سااتی! در ضاامن وقتش ن نیگ یراس م نویا-
 ؟ میکن

 ! دیخجالت کش دیمهش
 و گفت : دیوجناتش مشخع بود خ دوباره خند یاز همه  یکه سرزندگ مانینر
 خانم ؟ دیمهش ستیبهتر ن نطوریا-

 زد و گفت : یلبخند کمرنگ دیمهش
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 یبیاحساس غر یلیجناب دکتر خ ایو  انیزاهد یبه نظر منم بهتره ! با لفظ آقا-
 کنم. یم

ش شگاه خ  نیما شده بود اما دم در دان شگاه دور  شم ت هیاز دان خ  نیب زیجفت چ
صد م یرو با نگران یدر کنار زن مانیقرار گرفتن نر شت . ت یر سابقه ندا و کرد.

ادها باشه . است مانیدور و بر نر یزن چیشش سال گذشته خ سابقه نداشت ه نیا
رون در دانشگاه ؟ اصلا یب یشدن ول یباهاش هم کلم م یادیز انیو دانشجو

! 
و ا ینامرئ میبود که به حر یمهاجم ک نیخطر به صدا دراومده بودن . ا یزنگها

 مانشیبه نر یچه جرأت سااوار به یوارد شااده بود ؟ اون زن سااوزوک مانشیو نر
 شده بود ؟ کینزد

 کنه ! یم یوسط زرنگ نیداره ا یک دیفهم یم دی! با دیفهم یم دیبا
****** 

و  داد یدرس م یخوند نه وقت یدرس م یحواسش به کاراش نبود . نه وقت اصلا 
ستگار ینه تو شده بود وهم در خوا سه . هم به هنگامه علقمند  س کردن  یمو

از جواب اون هم مطمئن نبود .  یبود که حت نجایداشاات. جالب ا دیازش ترد
واج ازد اشخواست که باه یکرد و م یکه احساساتش به منطقش غلبه م یوقت

 یهم که منطق ی؟ زمان رهیپذ یهنگامه اونو م ایکرد که آ یفکر م نیکنه خ به ا
که  یاکه ممکن در ازدواج با هنگامه  دیرساا یم جهینت نیکرد و به ا یفکر م

وجودش  یهمه  دیداره خ فردا و فردا ها دچار مشکط بشه خ ترد یمشکط جسم
دختر  هی.هر چند هنگامه  کرد یگرفت و کلا مغزش هنح م یرو فراهم فرا م

و پاک بود . هر چند اون اسااتاد دانشااگاه بود و زبان  تیفوق العاده با شااخصاا
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 یخوب م نویا روزیپ یزد ول یحرف م شیرو روان تر از زبان مادر یساایانگل
ست زندگ شکلت نخواهد بود .با یدر کنارش عار یدون  نیاونقدر در ا دیاز م

خواست  یدختر رو م نیوجودش ا یهمه  باشد و  یامر ثابت قدم و مصصم م
ود از وج یوارد نسوج ذهنش نشه . فردا و فردا که بچه ا یا یمانیشیپ چیفردا ه

معلول محکوم  یاومد خ پدرش رو به خاطر به ازدواج با مادر ایهر دوشون به دن
مه  نه ! ه باه نک هایا یبه اشاات جا نیشااتریب ن به خودش  روزیذهن پ شیگن رو 

صاص داده   یفکر م یلیهاش جا مونده بود . خ یکه از روزمرگ یجور بوداخت
 یامه رو مهنگ شتریب دیشد . با یم یمنته جهینت هیافکار فقط به  نیا یکرد ول

ست به ازدواج با ا یو بس! اگه م نیشناخت . هم با  دیدختر فکر کنه با نیخوا
نشه  مونیپش مشیتصم نیشد که بتونه تا آخر عمر از ا یتمام وجود عاشقش م

ذره  نتونه یمتلک چیو ه زیآم رینگاه تحق چیشااد که ه یمطمئن م یجور دی. با
شد که همه جا با غرور  یر مدخت نیواله ا یجور دیبندازه . با دیاونو به ترد یا

احساااس نصاافه و  نیبود . با ا یم یمنطق دیکنه ! با یمعرف زمیاونو همساار عز
تونساات به  یازدواج م یمساائله  دنیکشاا شیخ پ یدرون دیهمه ترد نیو ا مهین

پخته ترش  یو فقط کم یمونا کم انیبزنه! جر بیاحساااسااات هنگامه هم آساا
هر چند تو  . رهینگ میگرفته بود باز تر فکر کنه و زود تصاام ادی یکرده بود . کم

بدجور کم ها  خانم  با  نح بود ول تشیروابط  به  متیهم غن نیهم یل بود . 
 بود . هفرق کرد یخودش که کل ی دهیعق
ستگارا نکهیا با شت . خ یادیز یهنگامه خوا شون هم از نظر طاهر یلیدا  یها

سراغش نرفته بودن .  یه از روبه قول هنگام یخوب و معقول بودن ول شق به  ع
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شکل هی شترشونیب شتن که م یم شکط هنگامه هم پوشان یدا ستن با م  شیخوا
بود .  هشااد یعاد یدخترا ی هیاز بق ریهنگامه هم سااخت گ نیهم یبکنن. برا

مشااکوک بود و  یدار اومده بودن سااراغش خ به همه چ رادیا یبس که آدمها
 یمسئله کارش رو سخت تر م نیکرد . هم یدختر سالم کنکاش م هیاز  شتریب

با نایا یمهمتر از همه  یکرد . ول مه خ  با هنگا بط از جنح  با  دیو ق تو جنح 
 شد . یم روزیدرونش پ
****** 

جمعه رو  یاز هنگامه خواسااته بود کلسااها دیشااد که مهشاا یم یهفته ا سااه
و  نمایبه خاطر نر دیور . شاااا نیبه ااز تولد هنگامه  قاا یدق یعنیکنه !  طیتعط
شده بود . هر چ نکهیبه خاطر ا دمیشا صرف   که بود هنگامه یاز فکر رفتن من

 بکنه ! یکار هیدو نفر  نیکرد تونسته واسه ا یبود و حس م یقلباا راض
 دیمهشاا یاون روز جمعه قرار بود که هنگامه ساااعت نه صاابح بره خونه  اما

حرف بکشااه که با  دیمهشاا نیزبون ا ریخواساات از ز ی.خوشااحال بود . م
رو هم با  ری. مساا رونی. نساابتاا با عجله از خونه زد بدنیبه کجا رساا انیزاهد

گرنه و هبر نیرو کنسط کنه و با ماش یرو ادهیپ ومدیکرد .دلش ن یم یسرعت ط
 اومد که زودتر برسه. یته دلش بدش هم نم

شد با  هیکه خوش و بش اول نیهم ش ینگاه طنتیشتموم  ت کرد و گف دیبه مه
: 

 خوب ؟-
 خ خودش رو زد به اون راه و گفت : هیکه گرفته بود منظور هنگامه چ دیمهش

 ؟ یخوب چ-



wWw.Roman4u.iR  264 

 

 کرد و گفت : زیچشماشو ر هنگامه
 یو فکر م یر یدسااتم در م ریگم ! چند وقته از ز یم یچ یدون یخوب م-
بد نیبه ا یتون یم یکن مه  ند ادا چه خبرا ؟ هنوز ا یرو باش بگو   نی؟ زود 

 ؟ یدینکش خیما رو به چهار م انیزاهد
 و گفت : دیخند دیمهش

 کشم نگران نباش ! یم ینه هنوز ! ول-
 به هم و گفت : دیدستاشو کوب یبا خوشحال هنگامه

 ؟ نیدی؟ به توافق رس یراست-
 زد و گفت : یلبخند دیمهش

حدود- با هم حرف م رونیب میر یم ونیروز در م هی باا ی! تقر یتا  .  میزن یو 
 ! هیتیادم با شخص یلیخ

 زد و گفت : یلبخند هنگامه
 ؟ید یم ینیریبا ش یک شاللهی! ا نطورهیهم-

 سکوت کرد و گفت : یکم دیمهش
 !یاگه مسئله صداقتش برام حط بشه خ به زود-

 :دیمتعجب پرس هنگامه
 صداقتش ؟ یمسئله -

 داد و گفت : رونیسش رو پر صدا بنف دیمهش
 داره ؟ قتیحرفاش حق یو همه  ستیاز کجا بدونم اهط سوء استفاده ن-
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سه ! بنابرا یرو چطور م انیبود که هنگامه بگه زاهد وقتش  دیشمه یبرا نیشنا
کرد.  فیو جواب خودش رو تعر انیزاهد یخواسااتگار یاز اول تا آخر ماجرا

 اون یکرد ول یرو از هنگامه پنهان م قتیبود خ حق یآدم کلک باز انیاگه زاهد
 نکرد . نکارویا

باز  گره کور رو هیبهتر بود . انگار  یلیهنگامه خ یبعد از صحبتها دیمهش حال
 .رهیبگ میتونست تصم یکرده بودن و اون راحت تر م

جا اون به  پا یروز  عد از  نا فقط حرف زدن و درد و دل کردن . ب بان خ او  انیز
 نیا رنبایقرار بذاره و ا مانیواست که با نر دیمثلا کلس خ هنگامه اط مهشوقت 

 نهیمرد به محک بکشااه و بب نیهم ا ینطوریشااه و ا یقدم م شیاون باشااه که پ
کرد و از خونه  ینه . بعدش هم خداحافظ ایاز حد رو داره  شیتوجه ب تیظرف

 اومد . رونیاون ب ی
 خواست وارد آسانسور بشه که با خودش گفت : یم
 بزنم . روزیهم به پ یسر هیاومدم .  نجایحاال که تا ا-

سمت واحد پ در ست و به  سور رو ب سان شالش رو مرتب  روزیآ حرکت کرد . 
کرد و  نکارویبار دوم هم ا ی. برا ومدین یکرد و زنح رو به صااادا درآورد.جواب

شد . وقت صور ا ادی ینم یجواب دید یمنتظر  خ به  تسیخونه ن دیشا نکهیخ با ت
سمت در که برگ شد . به  سور راه افتاد که در باز  سان  یخ با چهره  شتسمت آ

 بود . ستادهیدر ا یتو استانه  شونیپر یزرد و زار و موها
شااده از  یتو موسااسااه خوب بود ! چ روزید نکهیخشااکش زده بود . ا هنگامه

 تا حاال ؟ شبید
 گفت : اروم
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 ؟ دهیرنگتون پر نقدریشده ؟ چرا ا یسلم ! چ-
 گرفته و خش دار گفت: یبا صدا روزیپ

 . سرما خوردم !ستین یزیتو .چ نییبفرما نیسلم ! خوش اومد-
 مرد مجرد هی یبازم برا یمرتب نبود ول یلیوارد خونه شااد . خ یبه آرام هنگامه

ساب م یعال س روزیاومد . پ یبه ح شت  یچند تا لبا رو که رو مبط بود رو بردا
 و گفت :

 ! حالم که خوش نبود خ نتونستم جمعشون کنم . هینجوریا نجایشرمنده ا-
 و گفت : دیکش روزیلباسها رو از دست پ هنگامه

 ینطوریکنم . به خدا اگه مامان و بابا بفهمن ا یبه من ! من جا به جا م نیبد-
 خونتون حلله ! نیو به ما نگفت نیشد

 و گفت : دیخند روزیپ
 از لطفتون! ی!مرس یچه محبت-

 هم خنده اش گرفت و گفت : هنگامه
ست کنه و با بابا وردارن ب یزنم به مامان و م یاالن زنح م- سوپ در  ناریگم 
 ! نجایا
 جلو گذاشت و گفت : یقدم روزیپ

 . ستمین ی! من راض نینه تو رو خدا ! مزاحمشون نش-
محسااوس  یلیکه به خاطر نبودن کفش خ یور زد و در حالرو د روزیپ هنگامه

 راه افتاد وگفت: روزیخ لباس به دست به سمت اتاق خواب پ دیلنگ یم
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شما هم مثط برادرم دیکن یم یبیچرا غر- سلمت نی؟  شما رو به ما  ی! نا عمه 
 ؟ شه یخبر خ دلخور م یو ما ازتون ب نیبود ضیبفهمه مر نیگ یسپرده . نم

 لب تکرار کرد : ریز روزیپ
 برادر؟-

 اومد و گفت : رونیتو فکر اون کلمه بود که هنگامه از اتاق ب هنوز
 ن؟یدار یچ یدم کردن-
 باال انداخت و گفت : ییابرو روزیپ

 ؟ هییمنظورتون چا-
 زد و گفت : یلبخند محو هنگامه

 ! هیزیخ چ یشنیخ آو یخ پولک ینه منظورم پونه ا-
 کرد گفت : یکه خشک سرفه م یخودش رو انداخت رو مبط و در حال روزیپ

ها  یدم کردن نی؟ من فقط بلدم از ا ارمیسردر ب زایچ نیاز ا ادی یآخه به من م-
 گط گاو زبون بخرم .

 گفت : هنگامه
شما بر نجایا- ستراحت کن نیچرا ؟  ! منم زنح بزنم به مامان که با  دیتو اتاق ا

 ! نجایا انیبساطش ب
 بلند شد و گفت : روزیپ

 شم ! یدردسر م ی هیخ ما قهیدم به دق-
 گفت : هنگامه

گم اومد به شما ب شیبرام پ یکنم اگه مشکل یجرأت نم نیگ یکه م ینطوریا-
 دردسر. ی هیشم ما یکنم منم م ی! چون حس م
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 زد و گفت : یلبخند روزیپ
 گم . ینم یزیچ گهی. د میمن تسل-
 منتظر شد تا برسن . دویخونه کش یبه سر و رو یاومدن پدر و مادرش خ دست تا
ش هی شون طول ک سوپ  دیمقدار اومدن مقدار  هیو هنگامه حدس زد جا افتادن 

 زمان برده !
 دهیاون در چه حاله ! طاق باز دراز کشاا نهیتا بب روزیرفت پشاات در اتاق پ آروم

شد و پتو رو از کنار تخت برداشت و  بود و چشماش بسته بود . اروم وارد اتاق
ستگ ش روزیرو پ یبه آه  روزیکرد تاپ کی. پرده ها رو انداخت و اتاق رو تار دیک

 خارج شد. اقبتونه راحت تر بخوابه و همونطور آروم از ات
ه بار بود ک نیدوم نیو نوازش کرد . ا روزیجان پ یو همه  دیتو اتاق وز یمینساا

 نیا یکرد و چقدر ل*ذ*ت بخش بود ناز کردن برا یم یهنگامه ازش پرسااتار
 دختر مهربون !

عطر  نیا یزود نرسن . دوست داشت همه  شییو زن دا ییکرد دا یخدا م خدا
ونم ت ی. چرا نم هیچه برزخ نیا اینده ! خدا یهم به کس یببلعه و ذره ا کجایرو 

صم بگ صم ست ت شک یدختر رو م نیا نکهی؟ در ا رمیدر صلا  .  ندارم یخوام ا
صر به فرد بودنش ه  یب یو هزاران ول یل.... و ی! ول ستین یدیترد چیدر منح

 جواب.
 ینعصبا روزیبودن . محسن از دست پ دهیساعت بود که پدر و مادرش رس مین

 یدعواش کنه ! امانت یشاااد خ حسااااب داریکه ب نیداشااات هم میبود و تصاام
نداشاات . اگه به ساار  یحس خوب روزیکردن پ یبیخواهرش بود و اصاالا از غر
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و  هونمقدار پ هی بایشااد ؟ فر یم یازش بپرسااه خ چ یحال هیزد که  یهنگامه نم
کم که گرم بمونه . باهم  یپولک دم کرد و سااوپ رو هم گذاشاات رو شااعله 

 اومد. رونیازاتاق ب روزیمشغول صحبت بودن که پ
سلم کرد و از ا شییو زن دا ییدا دنید با ونا رو تو زحمت انداخته ا نکهیخ گرم 

 گره کرده گفت : یکه نطقش تموم شد خ محسن با ابروها نیعذر خواست هم
شه دا نیا- سم ما  ارتباط با نقدری؟ ا یکن یم یبیغر نقدریجان ؟ چرا ا ییچه ر

 برات سخته ؟
 و گفت : نییشرمنده سرش رو انداخت پا روزیپ

خود شما  یشلوغش کردن و ب یادی! هنگامه خانم ز ستیاونقدارم حالم بد ن-
 . شمیکم استراحت کنم خوب م هیانداختن .  یرو از کار و زندگ

 و گفت : ییرایبشقاب سوپ اومد تو پذ هیبا  بایفر
کارات تکرار  نی! اگه ا ییزن دا یش یزود هم خوب م یلیصدا خ خ نیآره با ا-

 . یکن یم یگم که ازمون دور یزنم به مادرت و م یبشه من زنح م
 هیمعذرت خواساات و قول داد که تا  یرسااماا به غلط کردن افتاده بود. کل روزیپ

 بذاره . انیرو در جر ییدا یعطسه کرد خانواده 
بره  انریخواست از ا یوقت دندان پزشک داشت. دندانپزشکشون م بایفر عصر

کرد . قرار شد  یم تیزیجمعه هم و یمونده رو روزها یباق یضایمر یو همه 
 و محسن برن دکتر و موقع برگشتن خ هنگامه رو هم با خودشون ببرن . بایفر

 گفت : روزیخ هنگامه رو به پ بایاز رفتن محسن و فر بعد
.  نیپانزده ساااعت ساار پا باشاا یروز دی. از فردا بازم با دیاسااتراحت کن نیبر-
 امروز حالتون بهتر بشه ! دیبا
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 زد و گفت : یلبخند روزیپ
! اگه منظورتون از اسااتراحت خوابه که خوابم  گهیکنم د یاسااتراحت مدارم -

 ! قرصامم خوردم و بهترم ! ادی ینم
بود  در حال پخش یزبان اصل یخانوادگ لمیف هیرو روشن کرد .  ونیتلوز روزیپ

ضا هی. بعد از  س یساعت هر دو غرق ف سا سطها لمیف یاح  خ لمیف یبودن . و
 : دیپرس روزیپ

 ؟ یعاشق شدتا حاال -
ت تعلط گف یبد جور جا خورده بود خ با کم روزیپ یدفعه ا کیاز سوال  هنگامه

: 
 یلیخ یرو نداشااتم . ول یحس انسااان نیباالتر یتجربه  اقتینه ! تا حاال ل-

 دوست دارم تجربه اش کنم !
 گرفت و گفت : لمینگاه ار ف روزیپ

مرد  ریپ نیتونن مثط ا یعلقه دارن خ م یما هم که ادعا یپدر و مادرها یعنی-
از عشااق  یدرجه ا نیکنن ؟ اصاالا همچ یهم جانفشااان یبرا نطوریخا رزنیخپ

 ؟ هیواقع
به صااحنه  هنگامه  یو ب دهیبدن چروک رزنیکه پ ونیتلوز یچشاام دوخت 

 کرد و گفت : یشست و با دستمال پاک م یحرکت شوهرش رو م
س ادین شیدونم ! تا پ ینم- شه  یدونه ! ول ینم یک ست دارم اگه قرار با من دو

 به طرف مقابلم داشته باشم . یا یازدواج کنم خ حتماا حس و کشش قو
 گط کرد و گفت : طنتشیکم ش هی هنگامه
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 ینه ؟ چرا به عمه نم نیرو دوساات دار یدونم شااما کساا یکه من م ییتا جا-
 ؟ نیگ

سرش  روزیپ زبون شد !  سوال هنگامه انگار  نیبا ا یکرد ول یکم درد م هیقفط 
 یگفت ؟ از دختر بچه ا یهنگامه م یبرا یتو ساارش ! از چ دنیبا چکش کوب

 عاشق شده بود ؟ از انیبن یب نطوریکه علفش کرده بود و از خود احمقش که ا
 اش ؟ قهپدر مونا و خاکستر شدن عل شیشدن خانوادش پ خیسنح رو 

 شد خ هنگامه شرمنده گفت : یکه طوالن سکوت
 خوام ینداره . معذرت م یبود . به من ارتباط یخود یسوال ب-
 به خودش اومد و گفت : عیسر روزیپ

صلا ا- شدم نه برا ستین نطورینه نه ا ساکت  شما جواب  نکهیا ی. من  سوال 
 رو مرتکب شدم . یچه اشتباه میتو زندگ نیآورد ادمی نکهیا ینداشت . برا

شد پ هنگامه شتباهش بگه ول روزیسکوت کرد و منتظر  هنوز  وزریپ یبرا یاز ا
خ در مورد مونا حرف  شااهیزندگ یکجا سااتیکه معلوم ن یزود بود با هنگامه ا

هم از احساااساااتشااون  یلیخطه خ نیا یبود و مردا یمرد آذر هی روزیبزنه ! پ
 زنن. یحرف نم

ذهنشااون برخلف  یول لمیف یدو به ظاهر حواسااشااون رو دادن به ادامه  هر
 نبود. لمیف کیرمانت یصحنه ها یدر پ گهینگاهشون د

***** 
ش در ش دیواحد مه صدا دراومد . مه سته  دیبه  خودش  نباریهنگامه ا یبه خوا

ش ینانیحرف بزنه ! اطم مانیشده بود تا با نر شقدمیپ  یبرا دیکه هنگامه به مه
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ه ک یاحساااسااش رو بهتر کرده بود . جور یلیداده بود خخ مانیصااادق بودن نر
 .دید یرو قشنح تر م ایدن
ش مانینر شد خ مه ش راهنیکه پ دیرو د دیکه وارد خونه   به زنح بنفش یا دهیپو
ش میضخ یبا جورابا ریس شال دهیپو سمنی یو  سرش انداخته .  یا رو آزاد رو 

ش ش انیبود . نرم یو جذاب بایزن ز دیمه سمت مه سته گط رو به  و  رفتگ دید
 گفت:

 ! بایز یبانو دییبفرما-
 گلگون دسته گط رو گرفت و گفت : دیمهش

 ! نیخوش اومد-
 مبط نشست و گفت : نیاول یرو مانینر
 ی! آدم دلش م یکرد ششیقشنح ارا یلی! خ یزیو تر و تم کیش یچه خونه -

 خواد فقط نگاش کنه !
کش  انمیذوق زده شده بود خ با لبخند نر یحساب انینرم یفایکه از تعر دیمهش

 گفت :
 ! خوشحالم خوشتون اومده ! فتونیممنون از تعر-
ش مانینر سمت مه شد و به   ادستیاون ا یقدم کیرفت و در  دیاز رو مبط بلند 

 مضطرب و متعجب مهشبد و گفت : یو نگاهش رو دوخت به چشما
اون وقت با هم  یخانم خونه ام شااد ینفرم ! من جمع صاادا نکن ! وقت هیمن -

 ! میش یما م
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ش شاره اش چونه  مانی. نر نییسرش رو انداخت پا دیمه شت ا  یبا نوک انگ
 رو گرفت و سرش رو باال اورد و گفت : دیمهش

 خانم خجالت بکشه ها ! دیمهش نمینب-
شمها و لبها نیب مانینر نگاه ش یچ ش دیمه سان بود . مه  یزن بود . ب دیتو نو

حرکت آروم از  هی. چونه اش رو با  هیچ مانیمنظور نر دیجربه هم نبود . فهمت
 رفت سمت اشپزخونه و گفت : عیو سر رونیب دیکش مانیدست نر

 ! ارمی یم ییاالن چا-
 زد و گفت : شیبه زرنگ یلبخند مانینر
 باشه !-

 یهاینقاش یکه دستاش رو پشتش گره کرده بود مشغول تماشا یهم در حال بعد
س نکهیشد. تا ا واریشده به د زونیو بزرگ آو کیکوچ که  ییبه همون تابلو دیر

تابلو توقف  یرو حدس زده بود . جلو دیمهشاا یماریاون خ ب یهنگامه از رو
و  دیرساا یبود مخوف به نظر م یمرد عاد هیکه  روزیکه به نظر پ ییکرد . تابلو

 به که مبتل یمانیاال در نظر نرخ ح یفرد روان هیهنرمند نقاقش به زعم اون البد 
کرد . احساسات مردانه  یپ.و.ر.ن عمط م لمیف هیبود درست مثط  سمیمازوخ

صوص که حاال زن ریتحت تاث بیاش عج ش که تو یقرار گرفته بود . به خ  ینقا
ضر کنارش بود . ه یبود خ ح ش نیمو حا شپزخونه خ مه سمت ا شت   دیکه برگ

س دیرو د ست ا ینیکه  صد  قاا یو داره اون و عکس العملش رو عم ستادهیبد ر
 کنه ! یم

حال رونیب یینفس پر صااادا مانینر  یکرد جلو یم یکه سااع یداد و در 
 برخورد کنه گفت : یو عاد رهیاحساسش رو بگ
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 ! هیفوق العاده ا ریتصو-
 زد و گفت : یلبخند کم جون دیمهش

 .دینیبنش دییبفرما-
ازتو  ییچا هی.  ستادیاش ا نهیبه س نهیرفت و درست س دیبه سمت مهش مانینر
 خم کرد و گفت : دیبرداشت . سرش رو به سمت صورت مهش ینیس
 من باشه ؟ ریاون مرد خ تصو یکه به جا یکش یبرام م نویهم نیع یکی-

مون هور راتییتغ یتونساات به راحت یبود ! م دهیبه وضااوح رنگش پر دیمهشاا
که اب  یمخمورش حدس بزنه ! در حال یچشااما یرو از رو مانیبدن نر یها

 داد گفت : یدهنش رو قورت م
 حتماا .چرا که نه !-
خنده اش گرفته بود . نشااساات رو مبط و  دیکه از عکس العمط مهشاا مانینر

 گفت :
 ؟یدار سمیساد یتو مطمئن-

 جا خورد . با چند مبط فاصله نشست و گفت : دیمهش
 البته ! چطور ؟-
 کرد و گفت : کیرو به لبش نزد ییچا مانینر
 ! یترس یانگار از من م-

 رو مبط جا به جا شد وگفت : دیمهش
 تون جا خوردم ! مانهیکم از رفتار صم هی؟  یچ ینه ! ترس برا-
 کرد و گفت : یاخم مانینر
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سکوت  یخ بعد از عمر ییعمر عذاب و تنها هی! بعد از  دیمنو جمع نبند مهش-
ص دایرو پ یکیتلخ خ حاال  شخ ص یتیکردم که از نظر  و  یاعاجتم یلتیخ تح

شه . پس ازم دور کیخاص خ بهم نزد لتیتما صت رو  نینکن ! بذار ا یبا فر
مرد چهط ساااله ! نوجوون پر  هیشاام  یم گهی! من چند ماه د میبد گهیبه همد
 .یاحساساتم بترس انیاز غل یکه بخوا ستمیعطش ن

 گفت: دیمهش
 ؟ یوقت گرفتاز روان شناس -
 زد و گفت : یلبخند کمرنگ مانینر
نظر مشاور هم مثبت باشه !  دوارمیفردا بعد از ظهر وقت گرفتم . ام یآره . برا-

 ! دوارمیرابطه ام نیا یبه ادامه  یلیمن خ
 اورد و گفت : ینیریکانتر ش یبلند شد و از رو دیمهش

 ! نطوریمنم هم-
 برگشت و گفت : دوباره به سمت اون تابلو مانینر
 اون مرد رضاست ؟-

 ادامه داد: مانیگفت و نر یبا سر بله ا دیمهش
 اون باشم ! یدوست دارم جا یلیمن خ-

 و گفت : دیتلخ خند دیمهش
 ! یاون مرد باش ی. من دوست ندارم تو جا دمیرو با نفرت کش یمن اون نقاش-
 گفت : ستادیتابلو ا یبلند شد و رفت درست روبه رو مانینر
 ؟ یخشن نقدریهم-

 از همونجا گفت : دیمهش
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 اصلا ! یدر حالت عاد-
 زد و گفت : یبرق مانینر یچشما

 ؟ یش یم یاحساسات یو وقت-
 گفت : ریسر به ز دیمهش

 آره هستم !-
 شد و گفت : کینزد دیبه مهش یبه آروم مانینر
 یدرجه خشاان م نیچطور تا ا میببن لمیکه چقدر ما یتصااور کن یتون ینم-
 .یش
عقب گذاشت و گفت  یترسوند خ قدم یروم دیکه برق چشماش مهش مانینر
: 

صور کن یتون یم- ضتیر نهمهیکه بعد از ا یت س ا شتن ک خ  لمیباب م یو ندا
شتباه ست ندارم حرکت ا شار بودم . دو سر بزنه که بعداا  یچقدر تحت ف ازم 
 . نمتیب یکتر مازت خجالت بکشم . فردا ساعت پنج عصر تو مطب د

 راه برگشت و گفت : ی مهیبه سمت در حرکت کرد و ن مانینر
خ بهم  دیدارم ! اگه فردا مشاااور بودن ما با هم رو بلمانع د یخواهشاا هیازت -

 ! میجواب مثبت بده و بذار هردو به ارامش برس
ش شت و قبط از ا دیمه  رونیاز خونه زد ب مانیبزنه خ نر یحرف نکهیقدم جلو گذا

. 
****** 
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پنج عصر شنبه بود که هر دو با هم وارد مطب روانشناس شدن . هردو  ساعت
ته مشخع بود .تو اتاق انتظار نشس شتریب دیاضطراب مهش یمضطرب بودن ول

آروم ساارش رو به  مانیکرد . نر یم یمدام با انگشااتاش باز دیبودن و مهشاا
 سمتش خم کرد و گفت :

 کنه ! ی؟ من مطمئنم مشاور موافقت م یهست ینگران چ-
 بهش زد و گفت : یبند میلبخند ن دیمهش

 ؟ میمشکلمون بش دیواگه بگه ما در کنار هم باعث تشد-
 ر گرفت تو دستش و گفت : دیدست مهش مانینر
 یکه تحت درمانم . دارو مصارف کردم و تا اون ته مه ها شاترهیمن ده ساال ب-
نه  میشاا یم مونیماریار هم باعث کمرنح شااادن برفتم . ما کن یماریب نیا

دم خ عکس خو طیزن با شاارا هیکرده بود که  قی. بارها دکتر منو تشااودشیتشااد
 !دینه تشد میش یم یلیدونم با کنار هم تکم یکنم . نگران نباش من م دایپ

 دستش مانیازشون خواست که وارد مطب بشن . نر یساعت خ منش میاز ن بعد
 کرد که وارد مطب بشه ! تیرو هدا دیرو حائط کرد و مهش

 پاش بلند شد و با لبخند گفت : شیپ دیرو د مانینر یوقت دکتر
 خانم . نطوری! شما هم هم نی! خوش اومد انیبه به جناب زاهد-

ش ستن . دکتر ع مانیو نر دیمه ش شکر کردن و ن شماش  نکشیهر دو ت رو از چ
 و گفت : شیداد به صندل هیدرآورد و تک

 ؟ یکن ینم یجان چه خبر ؟ معرف مانیخوب نر-
 زد و گفت : یلبخند مانینر
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ش شونیا- ستن . من و ا دیخانم مهندس مه صم شونیزند ه با  که میگرفت میت
 ! میریبگ هیدییتا هیکه از شما  میدی. حاال هم خدمت رس میهم ازدواج کن

 نگاه کرد و گفت : دیو مهش مانیمتفکر به نر دکتر
 مشکط تو هستن ؟ انیخانم زند در جر-
 دکتر . زیم یرو گذاشت رو دیمهش یپزشک یپرونده  مانینر

رو به چشاامش زد و شااروع کرد به مطالعه  نکشیپوشااه رو باز کرد و ع دکتر
رو  دیمهشاا نکارشیکرد که ا ینگاه م درویمهشاا یچشاام ریهم ز ی.ه*ر*زگاه

 کرد . یمعذب م یلیخ
پرونده رو خوند خ ساارش رو باال آورد و رو به  یبعد که دکتر خ اجمال قهیدق ده

 گفت : دیمهش
 درسته ؟ نیمصرف نکرد ییکه معلومه شما تا به حال دارو نطوریا-

 خجالت زده گفت : دیمهش
 بودم . ی. فقط تحت درمان مشاوره ا نطورهیهم-

 گفت : دکتر
شو پ مانینر- صرف هی شیهم دارو شاورش بودم .  یم دکتر م کرد و من فقط م

صرف نم گهیحاال هم د سواالت یکنه . م یدارو م شما  سم خانم  یخوام از  بپر
.  نیکم و کاساات بهشااون جواب بد یزند . دوساات دارم بدون خجالت و ب

 داشته باشه . ریمن تاث یتونه رو نظر قطع یم یلیشما خ یجوابا
تفاده اس یسمیحس ساد نیاز ا یحدشما تو روابطتون با شوهر سابقتون خ تا -

 ؟ نیکه به اوج برس نیکرد
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 گفت : ریسر به ز دیمهش
 ! دمیکردم که به اون مرحله رس یوانمود م شهینه! من هم-

 گفت : دکتر
*ت که براتون ل*ذ یساامیساااد یموقع ارتباط خ چه حرکتها تونیتو ازدواج قبل-

ست ول نای؟ البته ا نیبخش بود از خودتون بروز داد ست یتو پرونده ه دارم  دو
 . نیخودتون بگ

 اومد رو بازگو کرد . یرو به ذخنش م ییزهایبا خجالت چ دیمهش
 کرد خ گفت : یم ادداشتی یزیرو چ یزیکه چ دکترهمزمان

 یجساام یرسااان بیهم اهط آساا یلیخ شااما خ دمیکه من تو پرونده د نطوریا-
ه دوست هست ک ییچه کارا گهید یول نیکار رو دار نیتصور ا شتریو ب نیستین

 ؟ نیانجام بد نیدار
تونساات اصاالا رو  یو نم دیکشاا یبدجور خجالت م مانیدر کنار نر دیمهشاا

 شد خ دکتر گفت : یدکتر تمرکز کنه ! سکوتش که طوالن یجوابا و سوالها
رخورد ب تونیماریبا ب یساارماخوردگ هی. درساات مثط  نیخجالت بکشاا دینبا-
 ؟ نیکن کاریبا شوهرتون چ نیدوست دار نی. بگ نیکن

 ناله مانند گفت : دیمهش
 تونم ! ینم مانیدکتر ! در حضور نر یتونم آقا ینم-

 زد و گفت : یلبخند دکتر
 جان ! مانی! راست کارخودته نر یخجالت فیخف میسیساد ماریب هی-
 زد و گفت : یلبخند مانینر
 ؟ رونیمن برم ب نییخوا یم-
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 گفت : دیبا دست اشاره کرد که نه و رو به مهش دکتر
 قاا یروابطش با همساارش دق یکه تو هیروان ساامیمرد مبتل به مازوخ هی مانینر-
که چ یم که  یزیگم .اگه چ یموارد رو بهت م نیخواد ! من ا یم یدونه  بود 

ن خوجود داشته باشه اضافه ک یبود دوست داشت یمورد ای یتحمط کن ینتونست
 ! خوب ؟

 گفت : دیمهش
 چشم !-

به نظرش م یوموارد دشید یکاغذ رو گرفت جلو دکتر اومد رو گفت و  یرو
 گفت : دیبعدش رو به مهش

 ؟ یکن ادیز ایکم  یهست که بخوا یزیچ-
 گفت : ریسر به ز دیمهش

تونم انجام بدم  یکه م یکار تیکردن ندارم ! نها ادیواسااه کم و ز یچیمن ه-
 ! ستیوسط برام ازار دهنده ن نیهم ا یزیقدره و در ضمن چ نیهم

 کرد و گفت : ادداشتی ییزهایدوباره رو کاغذ چ دکتر
شااک پز یپرونده  نطوریو هم مانیتو نر یپر سااابقه  یمن با توجه با پرونده -

بدم  یهفتاد درصد نیتخم هیازدواج  نیا یتونم برا یخانم خ م دیتو مهش یقبل
هر کدوم تو دو وقت جداگانه  نطوریخ و هم نیبد یشااتریرصاات ب. اگه به من ف

 یروح یها نبهخ ج انیجر یجساام یخ تا علوه بر جنبه ها نیاریب فیتشاار
تطابق شااما رو از نظر سااطح دو  نییقیتونم قطع  یخ م میکن یرو بررساا انیجر
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شواهد و قرائن حاک یماریب سطح  یکه هر دو نهیاز ا یاعلم کنم . اما  شما تو 
 . نییایباهم کنار ب یبه راحت دیتون یکه م نیهست یماریب نیاز ا یتیال

 : دیپرس دیمهش
؟  شه یمشکلمون نم شرفتیخواسته ها و پ دیوجودما کنار هم خ باعث تشد-
ته حر نهیمنظورم ا یعنی ته رف ما رف به هم  میتر شاااد عیکه اگه  گاه  ناخودآ و 

 موضوع هست ؟ نی؟ چقدر امکان اتفاق افتادن ا یچ میصدمه زد
 زد و گفت : یبخش نانیلبخند اطم دکتر

 مثال بزنم : هی نیصفره خانم زند ! بذار باا یامکانش تقر-
روابط  نیا عیحر یلینشااده خ خ یوارد روابط ج.ن.س. یتا وقت یهر جوون -

همون اندازه  یعنیکنه و با همسرش به طرز مطلوب خ  یازدواج م یهست . وقت
سم و روحش طلب م یا کنه  یم دایشه خ ارامش پ یکنه خ وارد رابطه م یکه ج

صح یحرص تموم م نیو ا سان و  حیشه . اما اگه به روش  صدمه ر شه  مهار ن
ساز م شکط  صورت ازدواج با  یم شما دوتا در  خ ممکنه که  یفرد عاد هیشه . 

. مدام دنبال  دیبه آرامش برساا دیتون یمشااکلتون حاد بشاااه .چرا ؟ چون نم
ز مثلا ا دینیب یم دیکن یدفعه چشاام باز م هیو  نیهساات دیجد یامتحان راهها

س سمیمازوخ سا شتن یولوریزویف سمیمازوخ هیبه  یاح !  نیدش طیتبد اکوح
ظر آل از ن دهیشااده و ا فیفرد مناسااب و با روابط تعر هیبا  ازهاتونین یاما وقت

تحان ام یدر پ گهیخ د دیآرامش رو حس کن دیو بتون خودتون به سارانجام برساه
االن جواب  نکهیبود . من علت ا دیسااخت تر و خطر ناکتر نخواه یروش ها

شاما رو از نظر توقعات بسانجم  تیکه کاملا سانخ لهیدل نیدم به ا ینم یقطع
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شما و  یها ییداره با توانا مانیکه نر یتوقعات دی. با دیکه فردا به مشکط برنخور
 . دیرسباهم به سرانجام ب دیباشه که بتون یکی مانینر ییتوقعات شما با توانا

 گفت : مانینر
 ؟ نید یرو به ما م یجواب قط یپس شما ک-

 گفت : دکتر
ش- تا  شاللهی. ا دیریهفته وقت بگ نیهرکدوم توهم یو برا دیصحبت کن یبا من
هم الزم  یآموزشاا ایدم و درضاامن اگه تذکر و  یرو م یهفته جواب قطع انیپا

 کنم خدمتتون ! یبود عرض م
هر دو از دکتر تشااکر کردن و دوشااادوش هم از مطب خارج  دیو مهشاا مانینر

 نکهیکردن و جدا شاادن . غافط از ا یمطب گرم از هم خداحافظ رونیشاادن . ب
 زد . یم ادیخ مرگ عشقش رو با تموم وجود فر الیفر یاشک یچشما

ش باور الیپشاات ساارش حرکت کرد . فر مانینر نیبعد از حرکت ماشاا الیفر
بشه . عمه اش رو  شیوارد زندگ ینطوریا دیهمه وقت مهش نیشد بعد از ا ینم
شت . ول یلیخ ست دا شت یعمه  نیحاال هم یدو ست دا رو  مانشیخ نر یدو

ه لب زمزم ریکرد و ز یگرفت . با پشت دست اشکاشو پاک م یداشت ازش م
ش یم شمیشب یلی؟ من که خ دیکرد خ چرا من نه ؟ چرا عمه مه ! من دخترم و  ه

همه شااباهت منو  نیازمن سااره که با وجو ا دیتو مهشاا یزن مطلقه ! چ هیاون 
 یکجا بوده که حاال ساار از زندگ دیمهشاا نیانتخاب نکرد ؟ اصاالا ... اصاالا ا

 مانیمگه نر ؟ نهیب یهمه شااباهت رو نم نیا مانیدرآورده ؟ مگه نر مانینر
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 یناسشیرو م یزند نام الیفر دهیدونه ؟ البد تا حاال پرس یرو نم دیمهش یلیفام
 خواد منو حرص بده ؟ یم دمینه ! شا ای

 حرف مانیبا نر دی! با نطوریهم هم الیخونه اش توقف کرد. فر یجلو مانینر
 چرا ! دیپرس یم دیزد ! با یم

 از پشاات ساارش الیرو باز کنه خ فر نحیشااد تادر پارک ادهیپ مانیکه نر نیهم
 گفت :

 ؟ انیدکتر زاهد-
کرد  هنح یواقع یبه معنا انیفر دنیمتعجب برگشت سمت صدا و با د مانینر

دوساات داشاات بعد از  یلیخ یافته ول یاتفاق م نیزود ا ای ریدونساات د ی. م
داشت به خودش مسلط  یکه سع یباشه . جلوتر رفت و در حال دیعقد با مهش

 گفت : باشه
 خانم زند ؟ دیکن یم کاریچ نجایبله؟ شما ا-
که  یبراش مهم نبود در حال گهید یچیرو زده بود و ه یهمه چ دیکه ق الیفر

 گفت: رهیاشک سمجش رو بگ یداشت جلو یسع
سا- ساله  سا هیشش  ساله همه رو ردکردم چون  هیبه  شش  ات حرکت کردم ! 
 ! اما حاال .... حاال ... ید یداشتم بلخره بهم توجه نشون م دیام

ف اطرا یبه پنجره ها ینگاه مانی. نر هیادامه بده و شااروع کرد به گر نتونساات
 انداخت و گفت :

 نی؟ ماشاا میبزن یدور هیباهم  نییخوا یخانم زند ! م سااتیمناسااب ن نجایا-
 ؟ نیدار
 کرد سرش رو به نشونه مثبت تکون داد . یم هیکه گر یدر حال الیفر
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خواست سوار بشه . اصلا دوست  الیدرو که باز کرده بود بست و از فر مانینر
شت جلو سا یندا شه ! با یزیها آبرو ر هیهم س یدختر بچه  نیا دیب سا  یاح

شق پ سر اروم م یب یجور هیخبر از همه جا رو  یب ی شهیسرتق و عا  یدرد 
 کرد .

س هی سکوت ط ریکم از م صدا یبا  ضا یشد و تنها  ش یحاکم بر ف  نی. ف نیما
 بود . الیتهوع اور فر نیف

 و گفت : دیبه صورتش کش یکلفه دست مانینر
 ؟ نیباعث شده شما به من علقمند بش یچ-
 گفت : ریجا خورد و سر به ز الیفر
دور  هیحرفاساات که با  نیتر از ا یمیعلقه قد نیدونم ا یم یدونم ! ول ینم-

 ! نشیازسرم بنداز دیدور خ بتون
 گفت : مانینر
 کنم . یاز سرتون بندازم ؟ منم همون کارو م نویتونم ا یمن چطور م دیبگ-
 و گفت : مانیبرگشت سمت نر الیفر
 من بود ؟ یعمه  نیکه االن باهاش بود یزن دیدون یم-
 خونسرد گفت : مانینر
 ؟یکرد بمونیتعق-
 دستاشو زد به کمرش و گفت : الیفر
 ی؟اون چ نیدقم بد نییخوا یمن ؟ م یآره ! چرا من نه ؟ چرا عمه  نیفکر کن-

 داره که من ندارم ؟



 285 من معلول نیستاحساس 

 و گفت : الیپارک کرد و کامط برگشت سمت فر یگوشه ا مانینر
 کنم ؟ تتیبخوام اذ دیچرا با-
فت خورد گ ینم لتشیکه اصلا به سن و سال و تحص زونیآو یبا لبها الیفر-
: 

 ؟ نیونو انتخاب کردمن ا یپس چرا به جا-
 گفت : انینرم

انتخاب اون وانتخاب نکردن شااما دختر  یمن برا یبود ول یاتفاق مونییاشاانا-
 دارم ! یمحکم یلیخ طیخانم دال

 گفت : الیفر
 ! نیبگ شویکی-
 داد و گفت : رونیپر صدا ب ینفس مانینر
کط دار- چه دار بشاا میتون ی!... هردومون نم میما هردو مشاا  ی. من نم میب

 ازدواج کنم . طیشرا نیاز ا ریغ یتونستم با کس
 زد : ادیفر الیفر
 ؟ نیبود دهیاز من پرس-

 بچه رو بزنم ! دیکردم که ق یمنم قبول م دیشا
 زد و گفت : یلبخند مانینر
شم  ردرمیمن پ ی. وقت یکتریازمن کوچ یلی. تو خ ستین یخاله باز یزندگ- ب

شدم و نه تو زن دلخواه من  یبرات م ی! من نه شوهر مناسب تهیتو تازه اول جوون
 موی. من جوون میباهم متفاوت یلی! ما خ ادهیوسااط ز نی! قبول کن مشااکلت ا

 تهیجوون لتو او یخواد . در حال یم شیو اسا یکردم و دلم راحت
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 گفت : یعصبان الیفر
طر خا نیبه اشوهر سابقش  یدونی؟ م سمهیمن مبتل به ساد یعمه  یدون یم-

 یبراش نارحتم و دوساات نداشااتم اونطور یلیطلقش داده ؟ هر چند من خ
 . یبدون دیداره و شما هم با تیکه واقع هیزیچ نیا یبشه . ول تیاذ
 خونسرد گفت : نیانتظارش رو داشت . بنابرا مانینر
طلق آسون براش ساخته بود .  یکه رضا برا هییپرونده ا نایهمش حرفه ! ا نایا-
. پدر و پدر  ساااتین شیچی. اون ه رونیب میکه از مطب مشااااور اومد یدید

 یرو برا دونیباشن خ اونو از خودشون روندن و م شیحام نکهیا یبزرگت به جا
 داد . اررو آز دیتونست مهش یکردن . اونم تا م ینامرد خال یرضا

 و گفت : مانیناباورانه چشم دوخت به دهن نر الیفر
 ؟ ستین ضیواقعاا ؟ عمه مر-
 گفت : مانینر
 هاست ؟ وانهید هیمن شب ی افهیق-
 کرد . یبا تعجب نگاش م دیفهم یرو نم مانیحرف نر یکه معن الیفر
 : دیدوباره پرس مانینر
 من شکط احمق هام ؟-
 اد :د ادامه مانیتکون داد و نر نینه به طرف یسرش رو به نشونه  نباریا الیفر
ساد یدختر خانم که با زن ستمین وانهیمن د-  هیداره ازدواج کنم بعد از  سمیکه 

زن مشکط دار ازدواج کنم  هیارامش با  یدوست ندارم به جا چیه خیعمر مجر
 یندار یکه مشااکل ییازدواج با تو یبرا ینیب یرو به کامم تلخ کنم . م ایو دن
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. اگه اون واقعاا  دیمهشاامثط  یکیکنم . چه برسااه به  یبرخورد م یمنطق یکل
نه ! م یم نکارویبود من ا ضیمر به من علقه پ یکردم ؟ معلومه که   دایدونم 

به برادر و خواهر نیکنم ا یخواهش م یول یکرد قه رو  گه  رییتغ یعل بده ! ا
سوزن ساس م یهم به عمه ات علقه دار یسر  شده  یکن یو اح درحقش ظلم 

 نیتنهاساات . ا یلیخ دی! مهشاا دهاده اش برگرخ کمک کن به آ*غ*و*ش خانو
 .ستیحقش ن

 گفت : انیگر الیفر
 ؟ هیوسط چ نی؟ حق من ا یپس من چ-
 نگاهش رو به جلو داد و گفت : مانینر
. یش یهم خوشبخت م شاللهیو ا یکن یهم کفو خودت ازدواج م یکیتو با -

گفتم خ محال بود که قبول  ینگفتم . چون اگه م یزیچ دیمن در موردت به مهش
 یبهش دار یدوستت داره ! اگه تو هم حس متقابل یلیدونم اون خ یکنه ! من م

ره خ دا طیمن تما هگفتم دختر برادرش ب یبذار اونم به ارامش برسااه . من اگه م
پاشااو از زندگ یخودش رو گم و گور م ییجا هیرفت  یم که مثلا  تو  یکرد 
 باشه . دهیکش رونیب

 و گفت: انیگر ان  یبرگشت سمت فر نماینر
.  یهساات ینیخبر بودم ! تو دختر پاک و مت یاواخر از حس تو ب نیمن تا هم-

 هکطرفییعلقه  نیاز ا ییبه قولت شااش سااال بو نیباعث شااده من تو ا نیهم
ساله خ به در  رمردیبرخورد کن ! من پ یکنم منطق ینبرم ! ازت خواهش م چهط 

 خورم ! یخورم . اصلا نم یو چند ساله نم ستیتو جوون ب
 دور زد و برگشت سمت خونه ! مانیکرد . نر یم هیفقط تو سکوت گر الیفر
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شد . سرش رو گذاشت  نشیشد و رفت سوار ماش ادهیپ یخداحافظ یب الیفر
 کردن . هیرو فرمون و شروع کرد به بلند بلند گر

صدا چند ش یتق یلحظه بعد با  سرش رو بلند  یم نیشما ی شهیکه به  خورد 
 گفت: انی. نرم نییرو داد پا شهیبود . ش مانیکرد. نر

ت دوس چینکن . ه یحال و روزخ رانندگ نیبا ا ینطوریشو برسونمت ! ا ادهیپ-
خانمم رو که  یدانشااجو ها و در ضاامن تنها برادر زاده  نیاز بهتر یکیندارم 

 هم دوستش داره خ از دست بدم. یلیخ
شاادن از رو دنده رد شااد و رفت ساامت  ادهیپ یزد و به جا یلبخند تلخ الیفر
 نشست پشت فرمان و گفت: مانی. نر نیماش ی گهید
کس  چیوسااط ه نی! ا یایموضااوع کنار ب نیکن با ا یآدرس رو بگو و سااع-

 ! ستیمقصر ن
***** 
د اطوار وارد دفتر ش یموسسه با کل یاز زبان آموزا یکیتو کاغذا بود که  سرش

 . سرش رو بلند کرد و مودبانه گفت :
 ؟ نیداشت یامر-

ه ب یو پنج سااال ساان داشااته باشااه قر سااتیب یاومد باال یکه بهش م دختره
 گردنش داد و گفت :

 دکتر ! یاومدم اعتراض خ آقا-
ه باال رفت ییگذاشاات و با ابرو نیرو درآورد و خودکارش رو زم نکشیع روزیپ

 گفت :
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 ؟ یاعتراض ؟ اعتراض به چ-
شما شییکه خدا دختره سته پ یجذاب هم بود با چ رو قورت  روزیخمارش در

 داد و گفت :
موسسه رفت و آمد دارم  نیوقته که به ا یلی! من خ یآموزش یاعتراض به فضا-

سااطح ما در نظر  یترم برا نیکه ا یکلساا نیا یهسااتم ول ی. در کط هم راضاا
شه  یرم نمگ یفسقل اتوریراد نیساختمونه خ با ا یچون تو قسمت شمال نیگرفت

. 
 و گفت : روزیو قشنگش رو گرفت سمت پ فیظر یدستا بعد

از بچه ها  یی! همش مجبورم دسااتکش دسااتم کنم . چند تا خهی خهیدسااتام -
 یفکر هیشااما که  شیاز اونا اومدم پ یندگیحالو دارن . من به نما نیهم هم

 ! دیکنبرامون ب
 گفت : روزیپ

 اوضاع از چه قراره ! نمیتو کلس که بب میباهم بر دییبفرما-
جلوتر  خ روزیو موزونش رو از رو مبط بلند کرد و با تعارف پ دهیکش کطیه دختر

صلا تو باغ روزیاز اون راه افتاد . پ شونش  یا شت به زعم خودش ن که دختر دا
 داد خ نبود . یم

ست م وارد شدن . دختر را سرد بود . چند نفر از زبان  یکلس  گفت . کلس 
 روزیپاش بلند شااادن که پ شیخ پ روزیپ دنیآموزها هم تو کلس بودن که با د

 موقر اونا رو دعوت به نشستن کرد و گفت :
 ظاهراا حق با خانم ؟-

 با ناز دخترانه گفت : دختر
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 هستم ! یمحسن-
 گفت : روزیپ

 م !کن یفکر م هیو کلستون سرده ! چشم من  هیظاهراا حق با خانم محسنبله -
 گفت : یمحسن

 دکتر ! یممنون اقا-
 ! رونیتکون داد و از کلس رفت ب تشکریبه نشونه  یسر روزیپ

 گفت : هیرو به بق یمحسن رایاز رفتنش سم بعد
 خوب چطور بود ؟-

 و گفت : دیاز دخترا خند یکی سوزان
 یتوجه ؟ هر ک یگ یم یا هیحضااور چند ثان نیدرهم و ا یاخمها نیا تو به-

 ایگه  یراساات م نهیاومد که بب یخان باهاش م روزیجناب پ نیتو بود خ ا یجا
؟  ینسوار ک یاونو به هر نحو ای یبش نشیسوار ماش ی! هر وقت تونست گهینه د

 دم ! ی! من فقط در اون صورت دونح خودم رو م یبر یشرطو م
 کرد و گفت : یاخم رایسم

 ریاونا رو سوار کنم ! تو ز ایمردم بشم  نیبابا مگه من از اوناشم که سوار ماش-
 برم . یشرطو م ارمشیاگه با خودم ب نیقولت نزن . خودتون گفت

 از ته کلس گفت : نگار
اگه  میشدن نبود . ما گفت نیسوزان ! قرار ما سوار ماش گهیگه د یراس م رایسم-

 شرطو برده ! نجایرو بکشونه ا روزیبتونه پ
 استاد و گفت : زیبلند شد و رفت نشست رو م سوزان
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 نشیسااوار ماشاا ای دیخ با یخوا یکه گفتم خ اگه صااد هزار تومن منو م نیهم-
 ! یخودش رو سوار کن ای یبش

 گفت : رایسم
کردم  یغلط نیمچحرفت ! بابام اگه بفهمه من ه ریز یبابا گدا ! زد مینخواست-

 بره ! یموسسه خ ب*غ*ل جوب خ گوش تا گوش م نیهم یخ سرمو جلو
***** 
اون  ی. ول دیبار یاز ساار و روش م یهنگامه تموم شااده بود . خسااتگ کلس

سات شد. چند نفر از ا سه  س  دیلبخند آرامبخش بازم رو لبش بود . وارد دفتر مو
ضافه  داد و رفت  یسلم کل هی. هنگامه  یدیجناب نو یهم اونجا بودن . به ا

 اومد کنارش و گفت : یدیسمت باکس خودش . نو
 ؟ رمیوقتتون رو بگ نجایشه چند لحظه خارج از ا یخانم دکتر م-

 کرد و گفت : یاخم هنگامه
و به جواب هم  میمهندس ؟ فکر کنم ما قبلا باهم حرف زد یدر چه مورد آقا-

 درسته ؟ میدیرس
 انداخت و گفت : نییپاسرش رو  یدینو
 ؟ نیهم بد گهیفرصت د هیشه  یم-
 شیحواسااش پ یو همه  دینفهم یچیخانم احتشاااام ه یکه از حرفها روزیپ

هنگامه بخواد  نکهیخورد خ قبط از ا یو هنگامه بود و خون خونش رو م یدینو
به  عیساار دیببخشاا هیاومد و با  رونیب زشیبده خ از پشاات م یدیبه نو یجواب

 خانم احتشام خ خودش رو رسوند به اونا و رو به هنگامه گفت :
 ؟ گهید یایهنگامه جان امروز رو با من م-
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ب روزینگاه کرد که پ روزینگران پ یبه چشااما دیبا ترد یلحظه ا هنگامه اره دو
 گفت :

 مایدار کار ی. کل میخلوت بشه که با هم بر نجایزحمت منتظر بمون ا یپس ب-
 ! میافت یعقب م یلی! امروز نشه خ

خواساات  ی.فقط م ارهیهمه کلمه رو از کجاش داره درم نیا دیفهم ینم اصاالا 
 ! نیبره گمشه . بره به درک . فقط هم یدینو

 مطلب رو گرفت و گفت : هنگامه
 مونم . ی! باشه من منتظر م امی یبله معلومه که م-
صله از اونا ا یدینو صحبتها ستادهیکه با فا شد خ ح ییبود خ با  س که رد و بدل 
 بهش دست داد و رو به هنگامه گفت : یاضاف ینخاله  هی

 شم خانم دکتر ! من با اجازه ! یمزاحمتون نم-
از دفتر موسااسااه خارج  یدیلب زمزمه کرد و نو ریز یکن یخواهش م هنگامه

 شد .
 گفت : یآروم یکلفه دست تو موهاش برد و رو به هنگامه با صدا روزیپ

 ! دیببخش-
ت برگش روزینشست رو مبط . پاهاش توان تحمط وزنش رو نداشت . پ هنگامه

 مشغول گفتگو بودخ گفت: یسرجاش و رو به خانم احتشام که با خانم صلح
 ادمی. چون  دیسیرو برام بنو دیباش نجایا دیتون یکه نم ییروزها یلطفاا برنامه -
 نیتو ا ییجورا هیبشه  دیکلسا خ شا یکنم به برنامه  گای. منم ن ینجوریره ا یم

 رو هم آورد . هیاومده خ سر و ته قض شیکه براتون کار پ یمدت
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کرد و رفت .  یو هنگامه خداحافظ روزیو پ یگفت و از صلح یچشم احتشام
 یداد و بعد از خداحافظ روزیترم کلسش رو به پ انینمرات م زیهم ر یصلح

 و ترک کرد .از اونا دفتر ر
 سردرگم و کلفه ! روزیبود و پ حیمنتظر توض هنگامه

گاه مین روزیپ کاملا متوجه خودش د ین خت و اونو  ندا مه ا گا . اب  دیبه هن
 دهنش رو قورت داد و گفت :

 ؟ یکن ینگام م ینجوریچرا ا-
 طلبکار گفت : هنگامه

 نکنم؟-
 گفت : روزیپ

 از اون کار نکرد . شتری؟ تو اون لحظه ذهنم ب گهیخوب نجاتت دادم د-
 کرد و گفت : یفیاخم خف هنگامه

مام طول زندگ- خاطر بودنم تو  یخ جور میدر ت به  که  تار و برخورد نکردم  رف
ماع دهن ه به ! م ییگو اوهی چیاجت  یمعن نیدون یبتونه پشااات ساار من بجن

 کنه ؟ یم جادیشبهات ا یلیخ خ نیکه زد ییحرفها
 داد و گفت : هیتک یصندل یسرش رو به پشت روزیپ

 بله !-
 گفت : هنگامه

 ُخب ؟-
به  ینتصمصم آ هیکه به خاطر  یگفت به افتضاح یم یسکوت کرد . چ روزیپ

 بار آورده بود ؟
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 گفت : هنگامه
با جناب نو یفکر م-  هیمه ابرنا نیکمتر از ا یلیخ خ یدیکنم تبعات ملقاتم 

 ! نیکه االن اجرا کرد
 آروم گفت : روزیپ

که  نییخوا یو نم نیداد یبهش جواب منف دمیخوام ! چون د یمن معذرت م-
 خ مثلا خواستم از سرتون بازش کنم ! نیبرس یجیباهاش به نتا

 بلند شد و گفت : هنگامه
 ! رتونیخ تیبه هر حال ممنون از ن-
 گفت : روزیپ

 خونه ؟ نیر یم-
 باال انداخت و گفت : ییابرو هنگامه

 تونم ؟ یاز خونه کجا م رینه شب غ-
 گفت : دیکرد و با ترد یمن و من روزیپ

 ؟ میشام بخور رونیب میبامن بر نیای یم-
 متعجب گفت : هنگامه

 شام ؟ به چه مناسبت ؟ نکنه تولدتونه ؟-
 زد و گفت : یلبخند روزیپ

 . انگار ... انگار گرفته . هیجور هیدلم  ی... ول ی. ول ستینه ! تولدتم ن-
 ناراحت شد و گفت : روزیپ ییاز تنها هنگامه

 به مامان خبر بدم که نگران نشن . نیباشه چشم . اجازه بد-
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 نیرو همونجا گذاشت و سوار ماش نشیموسسه خ هنگامه ماش یلیاز تعط بعد
 که سوار شد گفت : نیشد . هم روزیپ

 ؟ نیذار یم انویکلم پ یبازم آهنح ب-
 زد و گفت : یلبخند روزیپ

 ندارم . نیتو ماش یا گهیمن آهنح د-
ضا انویپ تیال آهنح ش یتو ف ضا یپخش م نیما  روزیپ بود . یقشنگ یشد . ف

 گفت : یتر یمیبا لحن صم نیاروم حاک بر ماش یفضا ریتحت تاث
 ؟ هیقطع یدیجوابت به نو-

 اومد و گفت : رونیآهنح ب یاز خلسه  هنگامه
. اهط با دسات پس زدن و با پا  ادی یبله ! من از علف کردن مردم خوشام نم-
 . ستمیهم ن دنیکش شیپ
 کرد و گفت : یمکث روزیپ

 من باهاش حرف بزنم ؟ یخوا یم-
 گفت : هنگامه

همراهم نبود که  یمشااکلتم رو خودم حط کردم . برادر نطوریا شااهیمن هم-
تونه داشااته باشااه که ادم  یم یدونم چه حساا یبخواد جورم رو بکشااه . نم

 داداشش رو بفرسته جلو !
لفظ رو به  نیراحت ا ی. هنگامه جور ومدیاز اصااطلح برادر خوشااش ن روزیپ

فقط حس خواهرانه  روزیرفت که حسااش به پ یبرد که مو ال درزش نم یکار م
 ست .
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سنت هی یجلو شت . کامط چرخ یرستوران  ر دخت نیسمت هنگامه ! ا دینگه دا
ط مخم هیبرگشته هنگامه درست مثط  یداشت . مژه ها ینیدلنش یواقعاا چهره 

کرد . هنگامه متوجه  یرو به تماشاااگرش القا م یحس نوازش گونه ا یمشااک
 : تفرو چشماش و گ دیکش یبه چشماش شده بود خ دست روزیپ ی رهینگاه خ

 شده ؟ یزیچ-
 به خودش اومد و گفت : روزیپ

 ؟یش ینم ادهی. پ ستین یزینه ! چ-
 لبخند زد و گفت : هنگامه

 هم گشنمه ! یلیشم . خ یم ادهیمعلومه که پ-
صم یلبخند روزیپ شادوش  ادهیغط و غش هنگامه زد و پ یب تیمیبه  شد . دو

و  کیشاا یبود و لباسااها یا قهیهم وارد رسااتوران شاادن . هنگامه دختر با ساال
 یلیموضااع خ نیاز ا روزیو با وقار .پ نیساانگ نطوری. هم دیپوشاا یم یمرتب

 بود . یپوش کیاومد . چون اونم مرد ش یخوشش م
 ینترل مک یلیخ دنشیبه راه رفتنش کرد . با کفش مخصوص لنگ ینگاه روزیپ

و امه ردنج انتخاب کردن و نشستن . هنگ یجا هیبازم محسوس بود .  یشد ول
 گفت : روزیبه پ

 ؟ میشه جامون رو عوض کن یم
 متعجب به اطراف نگاه کرد و گفت : روزیپ

 چرا ؟-



 297 من معلول نیستاحساس 

هم بلند شااد و جاشااون رو عوض کردن .  روزیبلند شااد و به تبع اون پ هنگامه
 موقع نشستن هنگامه گفت :

راحت  ینطوریباشم . ا گرانید دیدوست ندارم موقع غذا خوردن تو معرض د-
 ترم !

شااد . با خودش گفت خ الحق که از دختر  روزیپ یمهمون لب ها یگرم لبخند
فته بار که با مونا ر هیاومد  ادشیره .  یانتظار نم نیاز ا ریغ ییدا یکرده  تیترب

 دیاصاارار کرد که مونا جاشااو عوض کنه و تو معرض د یبودن رسااتوران هر چ
و رستوران ر یهمه جا گهه بود . چون اچند تا پسر علف نباشه مونا قبول نکرد

 داد. یخ غذا بهش مزه نم دید ینم
 . گهید زیم هیو خودش رفت کنار  زیمنو رو اورد و گذاشت رو م گارسون
 گفت : هنگامه

 با لبخند گفت : روزیدم . پ یسفارش م مونیپرو پ زیچ هیمن -
 سفارش بده ! یدوست دار یهر چ-

پسااوند جمع رو از  یه*ر*زگاه روزیکه پ هیمتوجه شااده بود که چند وقت هنگامه
 یخودش نم یبه رو یول دیکش یخجالت م یکمیب*غ*ل افعالش برداشته . 

 آورد. هنگامه گفت:
 خوام ! یم چهیمن باقل پلو با ماه-
 گفت : روزیپ

 غذام . نی! من عاشق ا یچه تفاهم-
شغو مین سکوت م شام بودن . پساعت بعد هر دو تو  که جهد  روزیل خوردن 

شناخت درست یکیکرده بود با نزد ست ب یبه هنگامه   یگاهخ ه*ر*ز ارهیازش بد
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کرد . هر چند بارها تو خونه شون باهاش  یغذا خوردنش رو نگاه م یچشم ریز
قت  یغذا خورده بود خ ول ته بو یا یجد میتصاام نیهمچ هیاون و .  دنگرف

رو گرفت .  روزینگاه کردن ها مچ نگاه پ یچشاام ریز نیاز ا یکیهنگامه تو 
 جلوه کنه گفت : یعاد نکهیا یاونم برا

 ؟ یپوش یم یا اسرمهی یوقتا مشک شتریچرا ب-
که دسااتش رو نامحسااوس  یتو دهنش رو قورت داد و در حال یغذا هنگامه

 دهنش بود گفت : یجلو
ه کلا با . البت ستیجلب توجه ن یبرا ییبه نظرم جا یکار طیتره ! مح نیسنگ-
کار فلسفه اش جداست و  طیمح یجلب توجه مشکط دارم . ول یعنیمورد  نیا

 یخارج نیکنه . واال ا تیاونجا رعا دیهم که باشه با یهر کس با هر طرز فکر 
 ونشاایکار طیخ تو مح نیدقت کرده باشاا ماشااونیلیحجابم اگه تو ف یب یها

ثلا و م یکت و دامن مشک ای یپوشن . مثط کت شلوار و مشک یلباس م یرسم
ه کار چسبن ب یو م ندنیب یکنن و با کش م ی. موهاشونم افشون نم دیبلوز سف

 ما مسلمونا .... ی. ول
 گفت : روزیپ

 یچرا قبولشون نم یول یخوب کم ندار ی؟ خواستگارا یکن یچرا ازدواج نم-
 ؟ یکن

نگاه  زرویکرد و به دقت به پ ی! مکث هیچ روزیمنظور پ دیفهم یواقعاا نم هنگامه
 نییبا پا تلشش یببره ول یصورتش بتونه به عمق کلمش پ یاز رو دیکرد تاشا

 موند . سکوت رو شکست و گفت : جهینت یب روزیرفتن سر پ
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 نیدوست دارم ا ینه و من جواب دادم نه ول ایعاشق شدم  نیبود دهیقبلا پرس-
 حس رو تجربه کنم .

من دوست دارم شخع مقابلم رو دوست داشته  یول ادیظر ببه ن یآرمان دیشا
شم و بعد وارد زندگ شم . م یبا شترک ب سم دیدون یم شکط ج  یا یبه خاطر م

س سا شا شترهیب تمیکه دارم ح ستش  شه  هی دی. را دونم  یترس . نم هی ایعقده با
دور از  منونقع نتونسااته  نیشاااکر بودم و ا شااهیهم نکهیدر هر حال من با ا

شون علقه دارم نگه داره خ ول ییاجتماع و دور از کارها وجودش باعث  یکه به
 کم محتاط تر بشم . هیشده 

 انداخت و گفت : نییسرش روپا هنگامه
 یعو ساا دمیرو د انمیاطراف زیو بعضاااا ترحم آم زیآم ریبارها و بارها نگاه تحق-

سئله  شا یکردم نرنجم . اما در مورد م سم . م یبگم م دیازدواج خ  سم  یتر تر
س ستفاده کنه ! برا یک سوء ا صم  به خرج  اطیاحت شتریکه ب نهیهم یبخواد از نق

 دم . یم
 آروم گفت : روزیپ

 نباشن ! ینطوریا دیهمه شا-
 زد و گفت : یحیلبخند مل هنگامه

قا پ نیدونی! م نینطوریمردم ا شااتریب یول- که  دونن ینم نویها ا یلیخ روزیآ
ست که انسان رو معلول  شهیاند تیمحدود نی. ا ستین تیمحدود تییمعلول
 کنه ! یم ریگ نیو زم

له  روزیپ چه جم نح کرده بود .  حدود ییبایز یمفهوم یه  روزیذهن پ تی! م
 یبشااه . در حال ریگ نیمعلول زم هیباعث شااده بود مونا رو انتخاب کنه و مثط 
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 تیمحدود یذهنش باز بود و ب نکهیخ به خاطر ا تیکه هنگامه با وجود معلول
ست از پ یکرد منطق یدر مورد ازدواج فکر م یذهن سالم  روزیتر و در به ظاهر 

 گرفت . یم میخ تصم
 بپرسه : دیباعث شد هنگامه با ترد روزیپ سکوت

 ؟ نیناراحت شد یزیشد ؟ از چ یزیچ-
 دراومد و گفت : یاز اون حالت منگ روزیپ

 شه ! یم رمیداره دستگ زایچ یلیابداا ! تازه داره خ-
 از دلسترش رو خورد گفت : یمقدار بعد

 ؟ یکرد تیموضوع از خدا شکا نیتا حاال به خاطر ا-
شقاب و نگاه عم هنگامه شت تو ب شقش رو گذا  نیانداخت . ا روزیبه پ یقیقا

 تعلط گفت : یامروز چش بود ؟ با کم
ز خدا کردن خ ا یم تمیوقتها اذ یبچه ها بعض نکهیکوچکتر که بودم به خاطر ا-

که  دمیرو تو خودم د تهایقابل یلیبزرگ شاادم و خ یوقت یشاادم . ول یدلخور م
 گله طمیبارم از شاارا هی یسااالم ازش محروم بودن خ حت یادمها شااتریب دیشااا

 نکردم .
 کرد و گفت : یمکث هنگامه

 ؟ هیسواال چ نیا طیشه بدونم دل یم-
صندل هیتک روزیپ ستوران انداخت و بعد رو کرد  یاجمال یو نگاه یداد به  به ر

 به هنگامه و آروم گفت :
 ! میباشه تا شاممون رو بخور ی! فقط خواستم حرف ینطوریهم-



 301 من معلول نیستاحساس 

 با دستمال دور دهنش رو پاک کرد و گفت: هنگامه
 ؟ میبر-
 و گفت : دیکش یقینفس عم روزیپ

 ! میبر-
 گفت : روزیشدن پ ادهیپ موقع

 ؟هنگامه -
 بله ؟-
 چسبه ! یاصلا نم یی! تنها یو حرف زد یممنون که باهام اومد-

 و گفت : دیپاش روزیبه صورت پ یلبخند گرم هنگامه
ش میگ یم یما که ه- شما غر یخونه  نییایو ب نیتنها نبا ! در نیکن یم یبیما ! 

 یساهای؟ من ک نیریبگ یا یجد میدر مورد تاهط تصام نیضامن اگه خواسات
و هم ما  انی یدر م ییهم شااما از تنها ینطوریمناسااب سااراغ دارم ! ا یلیخ

 ! میافت یم یعروس
 لبخندش رو جواب داد و گفت : روزیپ

 سلم برسون . ییو زن دا ییبه دا-
 گفت و رفت تو ! یچشم هنگامه

 هم حرکت کرد . روزیبسته شدن در خ پ با
 یادیخوب بود . اصاالا ز یلیسااردرگم بود که حد نداشاات . هنگامه خ اونقدر

 یمهم بود . کمرنح شده بود ول روزیپ یبرا دنشیهنوز هم لنگ یخوب بود ! ول
 رنح نه ! یب
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ته ته بود .  یلیکه هنگامه گفت خ خ ییبایز یاون جمله  الب گذاشاا روش اثر 
ط جمله ک هیراحت تونسااته بود تو  یلیخ یلی! خ سااتین تیمحدو تیمعلول

شه ! کاش هنگامه ا روزیپ نشیب س یعال نقدریبه چالش بک شن  یگارینبود !  رو
به  ساارد. باد  رونیداد ب نیماشاا یاومده  نییپا ی شااهیکرد و دودش رو از شاا

رو هم  بیع نیکرد . کاش ا یترش م اریخورد و انگار هوشاا یصااورتش م
سالم بود . ول شت . کاش  سالم بود که تا حاال هزار دفعه ادواج کرده یندا  اگه 

ستگار نیبود . با ا سالم بود که  طیشرا نیکه اون االن تو ا یهمه خوا داره خ اگه 
 رو هوا برده بودنش !

 بود خ نتونست دهیهم که پشت سر هم کش یگاریکرد . دو تا س یدرد م سرش
 ارومش کنه !

 یلو هینماز خ نماز چ نیدونست ا ی! نم ستادیشب بود که به نماز ا کی ساعت
. بعد از نماز نشست و  یکرد به منبع آرامش ازل یکه بود اونو متصط م یهر چ

برداشت و دستاشو گرفت باال و خاضعانه از خدا کمک خواست .  حشویتسب
 نیتونه از ا ی. که اگه نمرهیرو بگ میتصاام نیاز خدا خواساات کمکش که بهتر

ش بیع شم پو شق تازه جوانه زده و ا نیکنه خ ا یچ س نیع هم  رو نینگاه پر تح
 جدال عقط و احساس خاتمه بده ! نیو به ا رهیازش بگ
****** 

تارا بیعج یلیخ براش قه  یبو یکمیو فقط  یکمی روزیپ ریاخ یبود . رف عل
مه رق چیمورد ه نیا یمشکوک شده ول روزیپ دیفهم یداد . بچه که نبود . م یم

شه !آخه پ روزیرفت که پ یتو کتش نم شده با بود  یجور هی روزیبهش علقمند 
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. در ضمن  مداو یعشق مثط نماز اصلا بهش نم یول یدونست چه جور ی.نم
فته گ روزیرو دوساات داره ! البته بعد از اون روز که پ گهید یکیمطمئن بود اون 

شتباهش فکر م شکل هیزد  یکنه خ حدس م یبود داره به ا  یراون و دخت نیب یم
و فکر ت روزیپ ایسوال بود که آ یجابود خ وجود داره . اما براش  یکه پشت گوش

 نکهیکه قبلا بهش علقه داشاات ؟ در ا هیکردن هنگامه با شااخصاا نیگزیجا
ا هنگامه ب زیاحترام آم یلیبا گذشااته فرق کرده بود و خ یلیخ روزیپ یرفتارها

راش ب یصد و هشتاد درجه ا رییتغ نیعلت ا ینبود ول یکرد خ شک یبرخورد م
توالت اتاقش نشست و شروع کرد به شونه زدن اون آبشار  زیم یگنح بود . جلو

بود و  یاش راضاا افهیاز ق شااهیبه خودش انداخت . هم یبراق . نگاه یمشااک
 ! روزیفکرش رفت سمت پ یلحظه ا یکرد . برا یخدا رو شکر م

مرد  هیشااده بود به... به  طیجذاب و مغرور و بد اخمش حاال تبد یعمه  پساار
دو خصاالت مغرور و بداخم از کنار اساامش  گهی. آره دجذاب و...جذاب و...

 یم جذاب یادیبه نظر هنگامه ز روزیکنار رفته بود و فقط جذاب مونده بود . پ
 تو ذهنش ! دکر یم داینمود پ شتریمسئله وقت نماز ب نیاومد . البته ا

ربنا بدجور تنح  یروحان یاون لحظه  ی. دلش برا دیکشاا یآه مانند ینفساا
شه و نماز ب داریگرفت صبح ب میبا دوبار معتاد شده بود ؟ تصم یعنیشده بود . 

م*س*ت کننده بودن و  نقدریا ایدن یربناها یهمه  یعنیپدرش رو گوش کنه ! 
 اون خبر نداشت ؟

پتو .چشاامش رو دوخت به سااقف اتاق . با  رینرم بافت و رفت ز موهاشااو
 انتخاب میزندگ کیمرد رو به عنوان شاار هیار بود خودش فکر کرد من اگه قر

 باشه ؟ یخواستم اون شکط ک یکنم خ م
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 دیاحساسات جد نیترسناک بود . هنگامه از ا یلیسوالش به نظرش خ جواب
 ینطوریا یمرد چیافتاد . تا به حال به ه یم دیاتفاق نبا نی. ا دیترس یبدجور م

ساس ب نیکرد . ا یم یکم دور هی دیفکر نکرده بود . با ع سرانجام خ به نف یاح
 ...یلیخسرانجام بود .  یب یلیاحساسات خ نیکس نبود .ا چیه

***** 
ت . رو نداش زیچ چیکس و ه چیهیرفت . حوصله  یهفته بود که دانشگاه نم هی

س سا شت خ  مانیکه به نر یاح ساس  هیدا  نیدو روزه نبود که بتونه به ا یکیاح
 شااهینبود . هم شیمرد زندگ اهاشیکس تو رو چی! ه ها فراموش کنه یسااادگ

صور م شیموقر و آروم رو مرد زندگ مانینر شا یت انتخاب  نیا تعل دمیکرد . 
ود . ب نیو ساانگ نیمرد مت نیا یخ آرامش مثال زدن تیدور از واقع مانیبه قول نر

شتن پدر  رو الیشه مثط آدم دو کلم باهاش حرف زد خ فر یتند خو که نم یدا
تا روز ایدن یاز تمام مردها به کلسااشااون  مانیکه نر یمنزجر کرده بود  پا 

باور هاش در مورد  یشاد همه  عثمرد با نیگذاشات . شاناخت قدم به قدم ا
کرد . از  دایجماعت پ نیا نیمرد آروم هم ب هیشاااد  ی. پس م زهیمردها فرو بر

هم که  یکساا یاز طرفذره ذره به روح و جانش نفوذ کرد .  مانیهمون دوران نر
که از مادر کمتر دوسااش نداشاات .  یبود . زن دیانتخاب کرده خ مهشاا مانینر

 شکیتنها پناه دل کوچ دیافتادن خ مهش یجان هم م بهکه پدر ومادرش  ییروزها
که خوشااحال  نیا یبه جا دیمهشاا یکه تو عروساا رهینم ادشیوقت  چیبود . ه

 رو دشیکرد . رضا مهش یم هی. خون گر یکرد . اونم نه معمول یم هیباشه خگر
 یتو اون جدال ب الیخودش و فر یبرد خونه  یگرفت . رضااا اونو م یازش م
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ود و بچه نب گهید دیموقع ازدواج مهش نکهیموند. با ا یخ تنها م مادرشپدر  انیپا
 کرد . یارومش م دیحضور مهش شهیهم یگذاشته بود . ول یپا به جوان

شوره !  مانیسخت که فکر و ذهنش رو کامط از نر یلیبود براش . خ سخت ب
 انمیکرد به نر یم یفرسااتاد که کاش زودتر سااع یهزار بار به خودش لعنت م

بست  یعلقه رو م نیزودتر دفتر ا مانینر یبا جواب منف ینطوریبشه. ا کینزد
 یم ساارشعشااق کودکانه اش مگه منطق  یبود . ول یمنطق مانینر ی. حرفها

 که دلش رو یزیبود . تنها چ دیدرام خ حضور مهش نیروشن ا یطه شد . تنها نق
که  ی. عمه ا زشیعز دیزخم خورده خ مهشاا دیبود که مهشاا نیکرد ا یخوش م

بود و بس خ صاحب دل  دیبراش فقط مهش شهیوقت عمه صداش نزد و هم چیه
کس شده بود  ههم دیکرد چون مهش یرو عمه صدا نم دیشه . مهش یم مانینر

ش  شتریکرد خ ب یفکر م شتریب ینبود . همه کس بود . هر چ یخالیعمه  دی. مه
کنار  ها یراحت نیبود به ا دیاز مهشاا ریغ یکه اگه کساا دیرساا یم جهینت نیبه ا
.  کرد یبازم تلشش رو م یول ستین یرفت . هر چند دوست داشتن زور ینم

 دیها . مهشانت یخواستن ب نیا رشده بود در براب یسد دیاما حاال حضور مهش
از  ییایبشه که در یمانیمثط رضا خ صاحب نر ینزاکت یحقش بود بعد از آدم ب

ش شحال بود مه شکط روح دیآرامش بود . خو  نکهیاز ا ینداره ول یسالمه و م
صه اش م یبچه دار نم ش یگرفت . م یشدن خ غ ست مه شق بچه  دیدون عا

ش یبه جا یست . از بچگ شده بود و م دیدامن مادرش خ تو دامن مه  یبزرگ 
به بچه ها رو درک کنه ! بعد از  دیتونساات با همون نگاه بچگانه خ عشااق مهشاا

 الیبرادرش فر نکهیا ی. دور شااد برا دیهم بر الیخ از فر دیطلق که از همه بر
خبر  یب دیدونست که چرا مهش یخوب م نویا الیمتهم نکنه . فر ییآبرو یرو ب
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رو  لایاز ارتباط اونا ببره خ فر ییرش بودونساات اگه پد یگذاشااتش . چون م
 فکر همه بود جز خودش . شهیهم دیکنه . مهش یمحدود م

!  نهیچ یبرنامه م مانیو نر دیمهشاا یداره برا یحساااب دیخودش که اومد د به
گار  که ب ینیچن نیتلنگر ا هیان نار و از نر یمنطق یالزم بود  بذاره ک  مانیرو 

ازش  مانیرو نداشاات . نر یکساا یحال دمغ بود و حوصااله  نیبگذره ! با ا
ش سته بود کمک کنه مه در ؟ با پ یورچط یبه جمع خانوادش برگرده ول دیخوا

 ممکن بود . ریغ نکاریشناخت خ ا یکه اون م یو پدر بزرگ
***** 

خ ازدواج اونا  دیمهشاا یو خوندن کامط پرونده  یتک یبعد از مشاااوره ها دکتر
شون خ عیشخرو بلمانع ت زده بودن.  جانیخوشحال و ه یلیداده بود . هردو

 انیم در رانیتو ا کشیتنها کس و کار درجه  یعنیخ  نیموضوع رو با نرم مانینر
 یشحالبود از خو دهکر هیساعت براش گر مین یپشت گوش نیگذاشته بود و نرم

شد . نرم هی دیشن ی. البته وقت شوکه  شکط نر نیکم  شت و مانیاز م  یم خبر دا
رازنگه دار بود . گفت  مانینر یده . ول یدونساات چرا برادرش تن به ازدواج نم

 یکه توان داره خواسااته  ییحاضاار شااده تا جا یول هیزن معمول هی دیکه مهشاا
 رو برآورده کنه ! مانینر

ساده ا نینرم  یسرعت م مانیزود مجابش کرد . نر یلیشد خ یبود م یدختر 
 هی دینبود . مهش یکردن جفت مناسب کم زمان دایپ یل براخواست . چهط سا

اسااترس ها رو از  نیا یهمه  مانیوجود نر یآرامش نامرئ یول دیترساا یکم م
 برد . یم نیب
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سته بود که برا مانیاز نر نینرم ش نکهیا یخوا ش شتریب دیبا مه شنا ب ن خ اونو آ
مش با آرا مانینر یاسترس داشت . ول یلیخ دیخونشون ! مهش ارهیشام ب یبرا

ش نیزد و هم یحرف م نیاز اخلق خوب و آروم نرم کرد  یرو اروم تر م دیمه
د باهاش خوب برخور شیلبود که به خاطر ازدواج ناموفق قب نینگران ا دی. مهش

سته  هیدکتر بود.  هی مانینکنن. نر ستاد برج شگاه . با  یا دهن  ی خانواده هیدان
که  یهر چ یداشاات ول یخوب یاجتماع تیهم موقع دیپر کن . هر چند مهشاا

 شد. یاش م یباعث نگران نیمجرد بود . هم مانیبود نر
 گفت : یبا نگران دیتوقف کرد . مهش نینرم یخونه  یجلو مانینر یوقت

 ازدواج نداره ؟ نیبا ا یخواهرت مشکل یمطمئن-
 زد و گفت : یلبخند دلگرم کننده ا انینرم

سمش نرم و من نینرم- شحاله من دارم از انزوا در ممثط ا  امی یعطفه . اون خو
ضمن چرا با ص بایزن ز هیخوام با  یمخالفت کنه ؟ من م دی.در  ه خ کرد طیخ تح

 وجود نداره ! یمثط تو ازدواج کنم . پس مشکل یتیو با شخص یاجتماع
 شدن . ادهیپ نیداد و با هم از ماش مانینر طیتحو یبند میلبخند ن دیمهش

 نایشد . د یخ همش آرامش و لبخند بود که تو فضا پخش م نینرم یخونه  یتو
ش ییایدن ش ینیریاز  ست رو غرق دن دیبود و مه ش کودکانه ا یرنگ یایبچه دو

با خودش رد و بدل  نینرم ای مانیو نر اریخشااا نیکه ب ییکرده بود . از حرفها
ساااعت هر دو  ندبود و در عرض چ ناینبود . فقط با د شیحال یزیشااد چ یم

 بدرقه شون کرد . غیو ج هیبا گر نایکه آخر شب د یعاشق هم شده بودن. جور
 شده بود و همه دهیچ یبه طرز ماهرانه ا یبزرگ نبود ول نکهیبا ا نینرم ی خونه

به . یآپارتمان نود متر هیکرده بود .  جادیا ییبایز یبا هم هارمون یچ  دو خوا
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ه کرد شتریخونه رو ب یجلوه  نین بود و هممدر یاز نوع معمار ییرایسقف پذ
 یلیهم خ نیریشاا ینایاتاق د یول دیرو ند اریو خشااا نیبود . اتاق خواب نرم

ستن بایز صورت یبیبود . ترک یو خوا سته ا یاز رنح  سبز پ مون نگاه . تو ه یو 
 ! هیا قهیخانم خونه خ زن منظم و با سل دیشد فهم یاول م

هم تو همون  دیخوشااش اومده بود خ مهشاا دیاز مهشاا نیکه نرم همونطور
شده بود . نرم مانیاول خ از رفتار و منش خواهر نر یبرخوردا مدام  نیذوق زده 

کرد  یلب تشکر م ریخجالت زده ز دیکرد و مهش یم فیتعر دیمهش ییبایاز ز
. 
برادر  ی ندهیبا همساار آ دارشید نیبه مناساابت اول نیهم که نرم یشااام زیم

 نیه اک دید یم نهیبه ع دیو مفصط بود و مهش یعال یلیبود خ خ دهیکوچکش چ
 حضورش تو اون خونه و کنار برادرش خ ارزش قائله . یزن چقدر برا

ه ب دیموضااوع اعتماد مهشاا نیبود و هم مانینر فاتیمثط توصاا قاا یدق نینرم
عنوان کرده  تیواقع نیرو ع یزیهر چ مانیکرد . نر یم شااتریرو هم ب مانینر

 .بود 
 گفت : مانیآروم دم گوش نر نیخ نرم یخداحافظ موقع

 داداش ! یش یدم . مطمئنم باهاش خوشبخت م یاز صد نمره بهش هزار م-
 و گفت : دیرو ب*و*س نینرم یگونه  مانینر
 برامون دعا کن !-

 یم هیهنوز داره گر نایکه د دید یم نهیاز آ دیشااد خ مهشاا یدور م نیماشاا یوقت
 اش رفت . ندهیدختر  خواهر شوهر آ یقربون صدقه  یکرد . تو دلش کل
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 گفت : مانیاز اونجا دور شدن خ نر یوقت
 ؟ی دیما رو پسند نیخوب خانم ! چطور بود ؟ نرم-

 با لبخند گفت : دیمهش
و  قشاانح یلینگم بهتره ! خ یزیچ گهیهم د نای! د هیخانم خوب یلیخ یلیخ-

 .یدار یو خانوم یخوب نی.خوش بحالت خواهر به ا هیخواستن
 گفت : مانینر
 باشه . کتریدم از من بهت نزد یشما بله رو بده . قول م-

 زد و گفت : یلبخند دیمهش
 وقته دادم . یلیبله رو که خ-
 و گفت : دیدستش رو از رو دنده برداشت و گذاشت رو دست مهش مانینر
 ! یعروس یادنبال کار میفتیب دیپس با-

 متعجب گفت : دیمهش
 ؟ یچه کار-
 گفت: مانینر
 ... نایخ لباس عروس و ا شگاهی! تاالر خ ارا گهید یمعمول عروس یکارا نیهم-

 آروم گفت : دیمهش
 یبرنامه ها . تو همون محضاار عقد م نیبه ا سااتین ازیزن مطلقه ام ! ن هیمن -
 . گهید میکن
ش مانینر ست مه ستش رو از د ش دید شت و پخش ما شن کرد و  نیبردا رو رو

 گفت :
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 . دمیتا حاال نپوش یخواد . من لباس دوماد یم یحساب یمن دلم عروس یول-
بهانه داداشام رو  نیخوام به ا یداشته باشم . در ضمن م یخواد عروس یدلم م

شونم ا ش نکهیا ی. برا رانیبک ضر میراحت با ضر عقد مح .  مینک یم یخ تو مح
واسااه  نایبر ا ه.علویواسااه عروساا میکن یم یزیراحت برنامه ر الیبعد با خ
خوام دعوتشون  یارزش تو رو بدونن. م دیتو هم برنامه دارم . اونا با یخانواده 

س میکن شون از جبروت عرو ض تیتا دهن ش یباز بمونه ! را  اون رضا رو هم یبا
 .بلند قهقه زد  یجزغاله بشه و عد با صدا یکه حساب میکن یدعوت م

 گفت : مانیکرد که نر ینگاه م مانیوحشت زده به صورت خندان نر دیمهش
 بسپر به من ! وینگران نباش ! همه چ-

 گفت : دیمهش
 آرامش رو دوست دارم . به همش نزن! نی. من ا مانیتو رو خدا نر-
و هر دو دست  دیو برگشت سمت مهش سادیوا ابونیراهنما زد و کنار خ مانینر

تا فشیو ظر کیکوچ ما یرو گرفت تو دساا ندو ح قدرتم نه و   و تگرشیمردا
 گفت:

له  ریپ نیبه ا- به اعتماد کن خانم . من نم یپساار چهط ساااا ذارم  یبا تجر
شاادن و هم به  تیماریهم که هم باعث ب ییآرامشاات به هم بخوره ! اما از اونا

اما  میا هیحاشاا یگذرم ! من آدم آروم و ب یطردت کردن خ نم یماریب نیخاطر ا
س ی. وقت شهینه هم س یبه ک سش دارم آ .  امی یکوتاه نم زبرسه خ هرگ یبیکه دو

که  ییبل نیمن بعد از چهط هنوز دربه در دنبال پساار باغبونمونم تا به خاطر ا
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 دیکردن حداقلش با یتو باز یهم که با آبرو ییسرم آورده مجازاتش کنم . اونا
 بسپر به من. ویو اظهار ندامت کنن. نگران نباشو همه چ انیب شتیپ

 . مانینر یزد و نگاه پر مهرش رو دوخت به چشم ها یلبخند محجوب دیمهش
 زد و گفت : یچشمک مانینر
 خورمتا. ینگام نکن که م یاونطور-

 شب گم شدن. یاهیاستارت زد و با هم س مانیو نر دیخند دیمهش
***** 
 یم نکهیخواست باهاش در مورد موسسه حرف بزنه و ا یهنگامه بود . م منتظر

امه هنگ یجور هیخواست  ی. البته همش بهانه بود . دلش م نهیخواد نغمه رو بب
سه ناهار . با ا ستگارا نیرو با خودش همراه کنه که برن وا رنگارنح  یهمه خوا

شت . با یادیخانم خ وقت ز صم دیندا  ایزنح خ  یزنگ ای.  تگرف یرو م مشیت
دونست فقط تا دو کلس داره . خودشم صبح رفته بود دانشگاه  یروم . م یروم

شت هم ندا سیداده بود . تدر لشیرو تحو قاتشیبود و تحق دهیو استادش رو د
 د .نشسته بو نیدر کم نیو آماده تو ماش داری. موسسه رو هم سپرده بود به سرا

ش نیسنگ و نیکه مت دیدور هنگامه رو د از سمت ما  شنیو البته جذاب داره به 
 شد و گفت : ادهیپ نشیره . از ماش یم
 هنگامه ؟-

 زد و گفت : یلبخند دنشیبرگشت سمتش و با د هنگامه
 ! نیسلم ! خسته نباش-
 شد و گفت : کتریبهش نزد روزیپ
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سه حرف بزنم  یشما خانم دکتر ! م نطوریسلم !هم- س ستم در مورد مو خوا
شاااه خواهش کنم همراه من تا  ی. م نمیخانم موثق رو هم بب دیمن با.در ضاا

 ؟ نیایمنزلشون ب
 : دیپرس دیبا ترد دیکه تعللش رو د روزیتعلط کرد . پ هنگامه

 ؟ مزاحم شدم ؟ نیدار یکار-
 زد و گفت : یلبخند کم جون هنگامه

شتم م- ستش دا ستخر ! ول یرا ستخر  یرفتم ا سه واجب تره . ا خوب کار موس
 . امی ی! باشه همراهتون م گهیروز د هیمونه واسه  یم
اونقدر از اسااتخر رفتن هنگامه تعجب کرده بود که نتونساات خودش رو  روزیپ

 نگه داره و گفت :
 ؟ یکن یتو شنا م-

 با تعجب گفت : هنگامه
شم ؟ البد چون  دینبا دیکن یمعلومه ! من رکورد دارم . چرا فکر م- پام  هیبلد با

سته منو از ورزش مورد علقه ام دور نگه  نیکوتاهتره ؟ نه بابا ا سانت نتون چند 
 داره !

 به خودش اومد و گفت : روزیپ
 تعجب کردم ! نیواسه هم ستمیخودم بلد ن نکهیآخه نه ا-

 و گفت : دیخند هنگامه
شما بع یواقعاا ؟ آقا- شما  نطوری! از عمه هم هم دهیدکتر از  . چطور تا به حال 

 ؟ نیترس یرو نفرستادن استخر ؟ نکنه از آب م
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 کرد و گفت : یاخم روزیپ
 فقط. ادی یترسم . ازش خوشم نم یاز آب نم رینخ-

 رو زد و گفت : نشیماش موتیر هنگامه
 . نیایکنسلش کنم . پس دنبال من ب دیبه هر حال امروز ظاهراا با-
 گفت : عیسر زرویپ

 نیماشاا نیدنبالتون ! بذار امی ی! فردا واسااه دانشااگاه م میمن بر نیبا ماشاا-
 شما موندم . یشب رو خونه  دیبمونه. اصلا شا نجایهم

 گفت : عیخ سر روزیخوشحال از احتمال شب موندن پ هنگامه
 رو زد. نشیماش موتینداره و دوباره ر یباشه . اشکال-
 گفت : روزیراه پ تو
 !! روزی؟ هر روز بهتر از د یدار تیفعال یتو چه ورزش گهید-

 کرد گفت : یکه جلو رو نگاه م یدر حال هنگامه
قده  ینم- نت کوتاه نیا یدونم ع ند ساااا عاا ا ایپا بوده خ  یچ با  نیواق مه  ه

بودم . اسااب  یریادگیمشااغول  میاسااتعداد بودم . به هر حال من تو تمام زندگ
 هیتونم با ساارعت بتازم چون  ینم یلیرو دوساات دارم . هر چند خ یسااوار

 ! یوارس یبرا میر یپنج شش بار با بابا م یسال یترسم . ول یمقدار م
 یاگه از هنرا یکنم ول یرو دنبال نم یا گهیورزش د یاز شاانا و سااوارکار ریغ
و  یرخ تار خ ساافالگ یتونم خ نقاشاا ی. م نیباشاا دهیپرساا تونییدختر دا ی گهید

 یشااه بدون راه رفتن انجامشااون داد و اساام ببرم . م یکه م گهید یکارا یلیخ
شبختم . من امکان  یلیمن خ روزیآقا پ نیدون شتم کار رو دا یکل ادگرفتنیخو

 ها با وجود علقه نتونستن برن دنبالشون . یلیکه خ
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 متفکر گفت : روزیپ
 نیاز ا ریمن فقط درس خوندم و بعدش هم ساارم گرم کار شااده . من غ یول-

 . ستمیبلد ن یا گهیکار د چیدوتا ه
 با ذوق کودکانه برگشت سمتش و گفت : هنگامه

ار ب هی؟ مثلا من دوست دارم حداقط  نیرو تجربه کن ییچه کارا نیدوست دار-
.  نمیبان جنگده بشااخل نیبار برم تو کاب هیبشاام . دوساات دارم  دریسااوار گل

خروشان رو تجربه کنم ....امممم  یتو آبها یسوار قیامممم.... دوست دارم قا
 شه یقبض روح م نمز یحرفش رو م یوقت شهیکه مامان هم نشونی...و مهمتر

نم خو انیجر شیتصااورش هم باعث افزا یکوپتره ! وا یبا چتر از هل دنیخ پر
 شه . یم
 یدختر بچه  نیهنح کرده بود . با دهن باز داشاات به ا یواقع یبه معنا روزیپ

 ییهنگامه بود ؟ دختر ساکت  دا نیکرد . ا یساله و دکتر ممکلکت نگاه م یس
 ادیلحظه  هیپر شر و شور ؟  یدختر بچه  هی ایمحسن ؟ استاد موقر دانشگاه ؟ 

که  تاد  پذ هویاون روز اف مده بود تو  ود . بروز رو قبض روح کرده یو پ ییرایاو
ص هیهنگامه  گاه با  یبعد کی تیشخ شت . ناخودآ  یادآورینبود . چند بعد دا

 نشست رو لبش. یاون روز لبخند
 گفت : هنگامه

 هیو تک بچه بودن  ییعمر تنها هی؟ منو باش بعد از  دیکن یمسخره ام م نیدار-
کنه . اون وقت شااما به من  دییتا طنتهامویکردم که حداقط شاا دایبرادر جوون پ

 ؟ دنیخند یم
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 بدبخت که خنده کوفت و زهر مارش شده بود با تته پته گفت : روزیپ
 ! شییخدا ادی ینه به خدا ! فقط خوشم اومده از آرزوهات . خوب بهت نم-

 گفت : هنگامه
ست دار یی؟ چه کارا نیدار ییچه آرزوها شما ست که دو ؟  نیانجام بد نیه

 ؟ نیرو االن بلد ییچه کارا
ما چ هی روزیپ- قدری. چرا ا دیبه ذهنش نرساا یزیکم فکر کرد . ا ذهنش از  ن

 علقه نداشت ؟ یزیبود ؟ چرا به چ یکردن خال یزندگ
 گفت : هنگامه

 دم . یخندم . قول م یکنم و نم یمسخره نم-
 گفت : روزیپ

شه خ مطمئناا  یام . هر چ یکار خوب ریام ! تعم یآدم فن هیمن - تو خونه خراب ب
رو دوست دارم و با چند نفر  یتونم درستش کنم . تو ورزشها هم کوهنورد یم

 یچیه گهید یدانشگاه تا به حال به سهند و سبلن صعود کردم ول یاز بچه ها
و نه تا به حال سوار اسب  هش یم میحال یزیچ یقیبلدم خ نه از موس ی! نه نقاش

 شدم .
 گفت : هنگامه

. مامان و بابا به  نیبود هیکاش پا فی! ح میبا هم فرق دار یلیمن و شااما خ-
 ! میگرفت یم ادی یچتر باز میرفت یشما اعتماد دارن . اون وقت با هم م

 ود .ب ادیگفت . تفاوت ز یبد جور فشرده شد . . هنگامه راست م روزیپ قلب
 ادامه داد: هنگامه
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در  یام ول یجد یلیکار خ طی. البته منم تو مح نیهساات یا یشااما آدم جد-
 یلیمونه و خ یبچه م شااهیگه کودک درون من هم یموارد ابداا . مامان م ریسااا

دونم ! آخه مامان چون معلم  یعلتش مامان و بابا باشاان . نم دیهم فعاله . شااا
 میهنر یکارا قدارهخ مشااو یفیگه و روح لط یبوده و خودشاام شااعر م اتیادب

هط گردش و ورزش و تفربوده .  با هم ا کارا حهیبا هم  میو ورزشاا یعمل ی. 
ض یبه عهده  شهیهم ضو نقع ع نیکنم اگه من ا یوقتها فکر م یبابا بوده ! بع

االن اسااتعدادام  ایکردن ؟  یبهم توجه م نقدریرو نداشااتم خ پدر و مادرم بازم ا
 ؟ بودچند تا خواهر و برادرم خ گم شده  نیب
 تو دلش گفت : روزیپ

از درس  ریغ میاز زندگ یچیمن ! ه نیع یکی یشااد یم ینه اگه سااالم بود-
 ؟ ینبوده ! حاال شدم چ میحال

نغمه ! هنگامه قبلا خبر داده بود که  یخونه  یخونه  یبودن جلو دهیرساا گهید
 ! انی یم

 ! یمتفکر و جد روزیپ یخ ول یشدن . هنگامه پر انرر ادهیدو پ هر
**** 

سوت نباریا سش رو جمع کرده بود که  شبختانه در اتاق پ یحوا باز  روزینده ! خو
هد راز و ن چاک در شاااا مه از همون  گا  یبود . وقت روزیپ یعرفان ازیبود و هن

سر رو شد خ  شت . زمزمه ها ینمازش تموم   دهیشن یا یلب ریز یسجاده گذا
تا  بلند شااد روزیپ یا وقتو ت سااتادیمفهوم نبود . هنگامه همونجا ا یشااد ول یم

 دهیچیاتاق پ یعطرش تو فضا نکهیسجاده رو جمع کنه خ کنار نرفت . غافط از ا
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سا سط مرد عابد داخط اتاق به خوب ی هیبود و  ضورش تو شد.  یحس م یح
ش سب یم طنتیبعد از نماز  و ر طنتیش نیهنگامه ل*ذ*ت ا یزرنگ یول دیچ

 گرفت. روزیاز پ
سر ش رو بلند کنه و مچ هنگامه رو برا یم روزیپ ست   یول رهیبار دوم بگ یخوا

ودش خ روزیقبط از اقدام پ نیشد . بنابرا ینم دهیسوراو دوبار گز هیهنگامه از 
 رو رسوند به اتاقش.

 لب گفت : ریخ با لبخند ز دید یکه جاشو خال روزیپ
 ؟ یزن یم دیمنو دنماز  گهیخانم خانما! حاال د یذارم در بر یدفعه نم نیا-

 هی دیهنگامه رو با خودش برد دانشااگاه تا از اونجا بره دنبال خر روزیپ صاابح
مجوزش رو از  روزی! د طونیتخس و شاا یکلس اون دخترا یبرا یبرق یبخار

 نغمه گرفته بود .
ش تو سرفه  نکهیا یبرا نیما صحبت رو باز کنه خ  سر  صلحت یدوباره  کرد و  یم

 گفت :
 ما چه خبر ؟ ی هیهمسا نیو ا انیزاهداز دکتر -

 یرو برا نینرم یکه ماوقع مهمون دیمهشاا روزید یمکالمه  یادآوریبا  هنگامه
 زد و گفت : یهنگامه شرح داده بود خ لبخند

 ! میخور یرو م شونیعروس ینیریروزا ش نیهم شاللهیا-
 که حواسش مثلا به جلو بود خ گفت : یدر حال روزیپ

تر و فرز باشااه . چه  نقدریا ادی یآرومش نم ی افهیماشااالله به قچه خوب ! -
 برخورد با جناب نیجالبه . من تو اول یلیخ یدون ی!م دنیرساا جهیزودم به نت

 ! ادی یفکر کردم از تو خوشش م انیزاهد
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 گفت : عیکه انگار مچش رو گرفته باشن سر هنگامه
 ؟ نیکرد یفکر نیهمچ هیوا ناااه ! چرا -
 هنگامه شده بود گفت : یکه کامل متوجه دستپاچگ روزیپ

له و خ یلیبود . انگار خ یجور هیاز تو  فاتشیتعر- قائ  دهیا یلیبرات احترام 
 کنه ! یزدم از تو خواستگار یبگم که من حدس م ینطوریا یعنی! یآل
گفت که اون خواسااتگارم بود و من بهش جواب رد  یم دیگفت ؟ با یم دیبا

ه نگ یزینه گفتم ؟ پس همون بهتر که چ یآدم نیدادم ؟ اون وقت چرا به همچ
. 
 گفت : روزیپ

 ؟ یچرا ساکت شد-
 داد و گفت : رونیپر صدا ب ینفس هنگامه

 یلیخ انیو دکتر زاهد دیمهش نکهیکنم . فکر به ا ی! دارم فکر م ستمیساکت ن-
 شدم . شونییخوشحالم باعث اشنا یلیو من خ انی یم بهم

 زد و گفت : یلبخند مردانه ا روزیپ
 ؟ یبود ریخ یتا حاال واسه چند نفر بان-

 و گفت : روزیبرگشت سمت پ هنگامه
 ستمیکارا اوستا ن نیتو ا یلینه ؟ خ انی یبهم م یلیدو نفر ! آخه خ نیفقط هم-

 زد و گفت : یحی. بعد لبخند مل
شم  یلیخ- سه خودم م یفکر هیزرنح با  جلز و نقدریمامانم ا نیکنم که ا یوا

 منو نخوره ! یولز نکنه و غصه 
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 گفت : روزیپ
تو هچط ؟ خواستگار  ینداز یملت رو م یول یهست یخودت از ازدواج فرار-

 ؟ یکن یم تیما رو اذ ییزندا نیچرا ا یپ یدو تا دار یکی یکه ماشالله روز
 و گفت : دیخند هنگامه

نکردم  ادیرو که باهام توافق داشته باشه خ پ ی! کس ستمین یمن از ازدواج فرار-
شا سخت گ هی دی.  شم خ ول ریمقدار  کنم اما خوب  یمنم به ازدواج فکر م یبا

ط ممکنه وس نیصبر کنن تا انتخاب بشن و ا دیکه با نهیا نجایا یمشکط دخترا
 کنن! دایکنن خ نتونن فرد مورد رو نظر رو پ یکه انتخابشون م ییها نهیگز نیاز ب

 زد و گفت : ایدل به در روزیپ
سفه ات برا یکنم ول یم چتیسوال پ ینطوریببخش ا- ش یاز فل م ازدواج خو
خ دساات رو  یرو انتخاب کن یخوام بدونم اگه قرار بود تو کساا ی. اما م ادی یم
 رو دور و برت ؟ یآدم نیهمچ ی؟ اصلا دار یذاشت یم یک

 و گفت : دیخند هنگامه
 ؟ دیها ! نکنه مامور مامان دیکن یم یاطلعات ی هیپسر عمه بدجور منو تخل-
 زد و گفت: یلبخند روزیپ

 نگو ! ی. دوست ندار دمیپرس ینطورینه هم-
 ت بدوم.دنبال دیگفت خ تو رو خدا بگو . بگو تا بدونم تا کجا با یتو دلش م اما

 و گفت : رونینگاهش رو داد ب هنگامه
مومن باشااه . منظورم  دیکم حرف زدن در موردش سااخته ! اول از همه با هی-

بشاااه به  مانشیکه با ا هی. منظورم آدم ساااتین یمعمول رینمازخون و روزه بگ
که بشااه ناموس دسااتش  ینیخوام . مرد ام یم نیمرد ام هی. من  دیتکامط رساا
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سلمت شما ا یسپرد و بعد به  ضور  سفانه دور از ح سط ن النپس گرفت . متا
گ*ن*ا*ه نداشااته  تیموقع یمردا رو به انقراضااه . به نظر من همه وقت نجوریا

شن خ ب شرط ا یبا شون . اونوقته  نهیگ*ن*ا*هن .  سط بحر گ*ن*ا*ه بندازن و
 یشاان . بعدش برام مهمه تو دامن کدوم مادر یکه مرد و نامرد از هم سااوا م

شده  شه ! بقبزرگ  ص افهیمثط ق زایچ ی هیبا چند  ذلک خ هر و رهیو غ لتیو تح
رو تحمط کرد . البته  ادشیشاااه کم و ز یو م ساااتین تیتو اولو یمهمه ول

.  ستیمهم ن نبود شتریب یباشه ول یدر سطح کارشناس دیبه نظرم با لتیتحص
 گه ! یم یدانشگاه شده باشه و درک کنه آدم چ طیکه طرف وارد مح نهیمهم ا

 گفت : نیکم جلو ببره . بنابرا هیداشت که کار رو  میتصم روزیپ
 ؟ یکن یم دایدختر خوب پ هیمنم  یاگه من بخوام ازدواج کنم خ برا-

 متعجب گفت : هنگامه
 ! نیرو دوست دار یکس کردمیفکر م-
 گفت : روزیپ

 ؟ یدون یتونم بپرسم از کجا م یم-
 گفت : هنگامه

 یراب نیکه اومده بود یی. همون زمانها دمین رو باهاشون شنراستش صحبتتو-
 مصاحبه !

 که اه از نهادش دراومده بود خآروم گفت : روزیپ
 اشتباه محض بود ! هیانتخاب مونا -
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 زرویبود که بدونه چرا پ روزیپ یصااحبتها یشااش دانح حواسااش پ هنگامه
 باهاش تموم کرده .

 ادامه داد : روزیپ
! یا طبقاتت ریبگ یلتی. از اختلف تحص میبا هم متفاوت بود یلیمن و اون خ-

وارد . م نیا یبه همه  دیچرب شیظاهر ییبایکردم خ ز یانتخابش م یالبته وقت
 ! میخور یکم کم متوجه شدم به درد هم نم یول

 گفت : هنگامه
سفام که اول- س نیمتا سرانجام نر شقتون به  صد ازدواج  یول دهیع واقعاا اگه ق
ها براتون بگردم و دختر خوب پ نیتونم از ب یخ م نیارد نا کنم . من  دایآشاا

تا من  نی.ن رو بگاراتویمع دیدارم ! اما با ادیدوساات و آشاانا در شاارف ازدواج ز
رو  یظاهر ییبایز لومهکه مع نطوریکنم . ا یمعرف دمیمطابقش رو اگه د یکی

 قرار بدم نه ؟ تیتو اولو دیبا
 گفت : روزیپ

 مقدار خاصه ! هی اراممی! مع میآدم خاصمن -
 ادامه بده . یعنیکرد که  یفقط نگاه م هنگامه

 به نگاه منتظر هنگامه انداخت و گفت : ینگاه روزیپ
سه. مع ی! من امروز تا چهار کلس دارم و بعدش هم م میدیرس-  ارامیرم موس

 بمونه واسه بعد .
 با لبخند گفت : هنگامه

 هی نی. فکر کن نیبهم بگ نیعمه ! هر وقت صاالح دونسااتپساار  ارهیوقت بساا-
 .نیکرد دایخواهر پ
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به ا روزیپ هنگامه  یخواهر خواهر و برادر برادر کردنها نیکه کم کم داشااات 
 کرد خ گفت : یم دایپ یآلرر

 . ادی یخوشاام م شااتریب ییدم خواهر نداشااته باشاام . از دختر دا یم حیترج-
مشکط  هی یعنی نیام و ا ندهیشه خواهر شوهر همسر ا یخواهر داشته باشم خ م

 هستن که خواهر نداشته باشه ! یازدواج . دخترا االن دنبال پسر ریدر مس
 شد و گفت : ادهیپ روزیپ نیبا خنده از ماش هنگامه

 طرز فکر. نیخوش به حال همسرتون با ا-
 هم که جدا شدن خ هر دو به فکر رفتن . از
ر فک نیگذشاات و هنگامه به ا یهنگامه پسااند م یارهایداشاات دنبال مع روزیپ
 پسر عمه اش فاصله داره. ی نانهیظاهر ب یارهایکرد که چقدر از مع یم

نبود  شده بود خ جادیتو وجودش ا روزیکه نسبت به پ یمنکر حس کشش هنگامه
شت . نبا نیایرونده  شیروند پ یاز ادامه  یول ش یم دیحس واهمه دا ت به ذا

 کینزد یاز لحاظ احساس نقدریازش فاصله داره ا یلیکه طرز فکرش خ یکس
گاهکرد . ناخو یم تیاونو به جلو هدا ییروین هیبشااه . اما انگار   ی هیروح دآ

ش یآروم و ب ه دنبال مکمل شهیهم یکرد. آدم تو زندگ یجذبش م روزیپ ی هیحا
جا آروم  هیبود و  یو فعال یآدم فوق العاده با انرر هیکه در درونش  ی. هنگامه ا

سکون پ یبند نم شت آرامش و  کرد .  یرو طلب م روزیشد خ انگار روحش دا
 نیسنگ سر روزیبا پ یتو هم صحبت که یو ل*ذ*ت یکشش نامرئ نیاما با وجود ا

ضور دائم یعمل ریشد خ منکر غ یو اروم بهش منتقط م د مر نیکنار ا یبودن ح
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سند خ مطمئناا به دنبال زن بایز روزیشد . پ یهم نم ا وجود ب یکه حت ستین یپ
 نداره . یعاد یخ بازم ظاهر ریتدب یکل

انداخت  ییدسااتشااو ی نهیبه خودش تو آ یاز رفتن ساار کلس خ نگاه قبط
صورت موزون و جذاب . آه  یاندام نطورینقع و هم یخودش ب ی دهیبه عق ی.

 : دیو به خودش توپ دیکش یکوتاه
 یت مکه از یچاره . واسه کس یب دیلرز یواسه کس نیبب دینلرز دیدلت نلرز-

ه ک یا یبهتر از از حور یزیچ هی!  یکن داینقع پ یدختر ب هیخواد براش 
 یکرده بود .هااِـ دایخودش پ

 برد و مقنعه اش رو مرتب کرد و به سمت کلسش راه افتاد . یدست
***** 

رو رو به راه کنه .  یمحط بخار روزیبودن که پ سااادهیوا یخکنار هیو بق رایساام
صورت هیبا  روزیپ شغول تنظ یجد یاخم کمرنح و  د که بو یزیم یها هیپا میم

 . رهیروش قرار بگ یقرار بود بخار
پا جلو  دیبا ترد رایزود باش. ساام یعنیزد که  رایبه ساام یسااقلمه ا سااوزان

 کم ناز گفت : هیگذاشت و با 
 دکتر ؟ یآقا-
 برگشت سمتش و گفت : روزیپ

 بله ؟-
 مخمور گفت : یخ با نگاه بایز یرایسم

 ؟ نیاون سمت کلس بذار زویشه خواهش کنم م یم-
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ت انداخت و گف یکرد نگاه یکه دختر اشاره م یقد راست کرد و به سمت روزیپ
: 

 که بهتره ؟ نجایچرا ؟ ا-
 انداخت و گفت : هیبه سوزان و بق ینگاه رایسم

 کیخوام نزد یترم و جامم اونجاسااات . م ییبچه ها ساارما یمن از همه -
 باشم ! یبخار

دختر گرفت و دوخت به  یپروا یگسااتاو و ب ینگاهش رو از چشااما روزیپ
 و گفت : نیزم
جاتون رو با دوسااتاتون  دیتون یبهتره . شااما هم م تیاز لحاظ موقع نجایا-

 . دیعوض کن
شت و گفت  یانداخت و قدم رایسم زونیآو ی افهیبه ق ینگاه سوزان جلو گذا

: 
 ؟ یاگه من خواهش کنم چ-
 دختر انداخت و گفت : ی افهیبه ق ینگاه روزیپ

 ایباشااه  نجاینداره ا یمن فرق یهمه اصاارار شااما . برا نیتعجبه برام ا یجا-
 یلیباشااه خ بهتره . حاال که خ نجایاونجا . مهم گرم شاادن کط کلسااه که اگه ا

 ذارمش اونجا. ی. م ستین یخ مشکل میته کلس رو بذار ویمهمه بخار
کرد و چند قدم جلو گذاشاات و  رایساام یحواله  یا روزمندانهینگاه پ سااوزان

 شد و گفت : کینزد روزیکاملا به پ
 ممنون که نظرم براتون ارزش داشت .-
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 به سمتش پرتاب کرد و گفت : یا ینگاه خال روزیپ
 دم . یم تیاهم تیبه نظر اکثر شهیمن هم-

 خورده بود تو پرش بازم دست از تلش برنداشت و گفت : یکه حساب سوزان
 کمکتون کنم ؟ نیپس اگه اجازه بد-
 کرد ول کرد و با حرص بلند شد و گفت : یرو که داشت محکم م یچیپ روزیپ

 ارمیتدر اخ یربع کلس رو کاملا خال هی یشاام جهت کمک خ برا یممنون م-
 . نیبذار

 یم رونیاز دهن و دماغش ب شیبود . مثط اردها داشت آت یدنیسوزان د ی افهیق
 هم پشت سرش. هیرفت و بق رونیزد . جلوتر از همه از کلس ب

ند . بعد از گرفتن فوق خ تو چ روزینشست رو لب پ یاز رفتنشون خ پوزخند بعد
ت شناخ یکات رو خوب محر نیکرده بود . جنس ا سیتا دانشگاه مختلف تدر

 از تاسف تکون داد و مشغول کارش شد. ی. سر
 !دهیخودش تراش یبرا یبد دشمن نکهیاز ا غافط

***** 
صر سط کننده ا ع سته بود جلو یبود و ب یک ش  یتح یلپ تابش ول یهدف ن

دل خ  زیهم نداشااات که تلفنش زنح زد. مخاطب عز یوب گرد یحوصااله 
شن و خاموش م بود که بهش زنح  مانیبود ؟ واقعاا نر مانینر یعنیشد .  یرو

 زده بود ؟
 جواب داد : یدستپاچگ با
 بله ؟-
 و آرومش گفت : رایگ یبا صدا مانینر
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 خانم مهندس ؟ یخانم خوب الیسااالم فر-
 زد ؟ یصداش م الیشده بود؟ فر یمیصم مانیزد . با نر یتو دهنش م قلبش

 ؟ یاز ک
 تته پته گفت : با
 س..سلم ...ممنون-
 گفت : ینسبتاا شاد یبا صدا مانینر
شگاه رو پ- ساب ایچوندیخوب دان  هیه ! تنتو داغ کن ی! بذار به عمه ات بگم تا ح

 ! ارمیسر در م یگروهم و از همه چ ریمد ی. ناسلمتیای یهفته ست نم
 یم لایکه فر یمانی؟ نبود! به خدا نر یشااوو بود ؟ بذله گو بود ؟ از ک مانینر

 نبود ! ینطوریشناخت اصلا ا
سته رو به هم  نیروان ا یخوب متوجه بود که داره چطور انینرم شقش دلخ عا

 دوباره گفت : نیالزم بود . بنابرا ی. ول زهیر یم
که  یبه شااوهر عمه ات کمک کن یخوا یخانم مهندس ؟ نم ییهنوز اونجا-

 کنه ؟ دستم به دامنت ! زیعمه ات رو سورپرا
ش یقینفس عم الیفر ستفاده کن یکه بلکه بتونه از همه  دیک ش ا ش  ُش ه و حجم 

 . رهیحد رو بگ یب یخفگ نیا یجلو
 و تو دلش گفت : دیرو شن قشینفس عم یصدا مانینر
 ذارمت . یتحت فشار م نطوریکه ا الیمنو ببخش فر-

 گفت : دوباره
 جز تو ندارما ! ویشکی؟ من ه یکن یخانم کمکم م الیفر-
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 آروم گفت : الیفر
 کنم ؟ کاریچ دیبا-
 زد و تو دلش گفت : یلبخند مانینر
 باش و بزن تو پوز من  نامرد . ی! قو نهیدختر ! هم نیآفر-

 شد و گفت : یجد بعدش
 کدانهی یکیجونش واسااه  دیخوام تو رو به عنوان کادو بهش بدم ! مهشاا یم-

گه بب یبرادر زاده اش در م تتیره ! ا به من جواب رد نم ن ده ! در  یخ مطمئنم 
 دیکن که مهش کیهم ش ی. حساب ایگم ب یکه م یکن و به آدرس یحقم خواهر

 کنه ! فیک دنتیبا د
 رو لبش بود گفت : یکه لبخند تلخ یدر حال الیفر
ص کمیش شهیاوالا من هم- شم ب ضمن عمه  دنمیخواد د یم رتی. فقط چ . در 

 ام هنوز بهتون جواب نداده ؟
 گفت : مانینر
خانم  میخوام زود عقد کن یده . من م یداره دقم م یچرا جواب مثبت داده ول-

 رم . یم ایبره خ ناکام از دن شیپ ینطوریپام لب گوره . ا هی. من  ادهینازش ز
 و گفت : دیخند الیفر
 ؟ خیبه م یکی دیزن یبه نعط م یکیدکتر -
 و گفت : دیلو رفته بود خند الیکه هدف پشت جمله اش توسط فر مانینر
 ! گهیها زرنگن د یعمران-
 و گفت : دیکش قیعم یاش بهتر شده بود خ بازم نفس هیکه روح الیفر
 ذره شده . هی دی. دلم واسه مهش امی ی. حتماا م دییزمان و آدرسش رو بفرما-
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***** 
ستخوان یکرم یمانتو شال ا شن خ  شها یرو شنه بلند خ آرا یقهوه ا یخ کف  شیپا

د و کر یساخته بود . با مادر متعجبش خداحافظ کیخانم ش هیخ ازش  یمعمول
 اون فقط گفت : یدر جواب پرسش کجا

 ! رونیب-
ش یجلو دیرس شناخت . پس داخط بود . قرارشون  مانینر نیرستوران . ما رو 

 تک زد. هیو در اورد و ر شیتک زنح بود . گوش هی
 زد و گفت : یلبخند دنشی. با د رونیاومد ب عیسر مانینر
 ! یممنون که اومد-
نگاه کنه ! با  دیرو به چشاام شااوهر مهشاا مانیبه خودش قول داده بود نر الیفر

 باشه خ نگاهش کرد و گفت : یداشت از عشق خال یکه سع ینگاه
 کنم . یم یهر کار دیبه خاطر مهش-
 زد و گفت : یلبخند مانینر
 ترکه . یم ی! داره از فضول میبر ایب-
 حواله اش کرد و گفت : ینگاه خشن الیفر
 مناسب تره ! ی؟ کنجکاو هیچ یاستاد ! فضول نیگ یم یچ نیمواظب باش-
 باال انداخت و گفت : ییابرو مانینر

 خانم مهندس ! بنده شکر خوردم . چشم
با چند گام بلند خودش رو بهش رسوند و گفت  مانیجلو تر راه افتاد و نر الیفر

: 
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 ؟ الیفر-
 چشماش زل زد و گفت : ین یتو ن مانیبرگشت سمتش و نر الیفر
 بتونم جبران کنم ! شاللهیهمه درکت ممنون ! ا نیبابت ا-
 تلخ نبود و گفت : نباریزد که ا یلبخند الیفر
 کنم ! یم یکارهر دیمهش یگفتم که برا-

شدن . نر وارد ستوران   دید نیرو انتخاب کرده بود که کمتر یزیناکس م مانیر
 داشت ! یرو به در ورود

پشت  درست دیرس الیاومدن اونا نشسته بود . فر ریکاملا پشت به مس دیمهش
ست رو به رو الیاز فر مانیسرش . نر ش شد و ن ش یرد  ش دیمه تا اونو  دی. مه

 با اخم گفت : دید
 داره ؟ یهمه معطل نیجزوه دادن ا هی؟  یکجا رفت-
 با لبخند گفت : مانینر
 اومد نگاش نکنم ! فمیبود که ح رونیخانم خوشگط اون ب هی-

 یزینبود . تا خواساات چ ینجوریا مانیدهنش باز مونده بود . آخه نر دیمهشاا
 گفت : مانیبگه خ نر

 جانیخ دسااتش رو گرفتم و آوردم تو که ا اومد نگاش نکنم فمیح یلیچون خ-
 نگاش کنم ! شتریب

 مانیداشاات کم کم به خاطر حرف زدن گسااتاخانه و دور از ادب نر دیمهشاا
 از پشت سرش گفت : الیشد که فر یم یخعصبان

 سلم !-
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بعد خ عمه و برادر زاده تو آ*غ*و*ش هم  یبرگشت سمت صدا . لحظات دیمهش
شون خوشحال بود. ب یبرا مانی. نر کردنیم هیگر ش یبرا شتریهردو که  یدیمه
 تنها بود . یلیخ

 گفت : الیرو به فر مانیکم اروم تر شدن خ نر هیهر دوشون  یوقت
کنم که  یحاال که دانشااجوم اشااک خانمم رو درآورده خ دو نمره ازش کم م-

 . ادیحساب کار دستش ب
 زد و گفت : یلبخند گط و گشاد الیفر
به د یخ م فتمیرسااتون رو باگه د یحت-  دمشیکه حاال که د یکساا دنیارزه 

 کم داشتمش! میچقدر تو زندگ دمیفهم
ش ست  یدر حال دیمه شماش قرمز و پر آب بود . د شت و چ که هنوز بغض دا

 گرفته گفت : یرو تو مشتش گرفت و با صدا الیفر
 یبکن که فکرش رو یزیاز اون چ شتریب یلیتنح شده بود . خ یلیدلم برات خ-
! 

 زد و گفت : یلبخند الیفر
 دونم ! یم-
 یبا آرامشاا دی. بعد از مدتها مهشاا ارهیاز گارسااون خواساات منو رو ب مانینر

 غذاشو خورد. یوصف نشدن
***** 

رو به رو شد . ساعت نه  نشیخروج از موسسه خ با چهار چرو پنچر ماش موقع
به چرو  یمردانه ساارد . با حرص لگدبود . هوا هم به قول اخوان بس ناجوان



 331 من معلول نیستاحساس 

مد ا ینامرد یبرا یا یلب لعنت ریجلو زد و ز کارویکه از رو ع کرده بود خ  ن
ستاد و درحال س یکه هنوزم غر غر م یفر ر کم جلوت هی.  دز شیآت یگاریکرد خ 

پالتوش رو داد باال و به ساامت آرانس حرکت کرد که با  ی قهیآرانس بود .  هی
 3ا تا حاال مزد یبرگشت . از ک ابونیبه سمت خ ینیمکرر ماش یبوقها یصدا

 کردن ؟ یم یها مسافر کش
ش طلبکار سمت ما ساع یکن ینگاه کرد که چته بوق بوق م نیبه  شانزده  ت ؟ 

مدام خ اعصااااب نبود .  یهم م*س*تثن روزیذاره ! پ یکس نم چیه یبرا یکار 
ش ی شهیش سرما نییپا نیما د به لبخن هیها خ با  ییاومد و دختر تخس کلس 

 تصور خودش خ پسر کش گفت:
 ؟ نیدکتر ؟پنچر کرد یاومده آقا شیپ یمشکل-
 توجه به سوالش گفت : یب روزیپ

 ؟ دیینجایکلستون تموم نشده ؟ االن چرا ا شیساعت پ میشما ن-
 کرد آرامشش رو حفظ کنه و گفت : یدندوناشو رو هم فشار داد وسع سوزان

 من برسونمتون . دیلیاطراف کار داشتم . اگه ما نیهم-
 رو انداخت تو جوپ و گفت : گارشیس روزیپ

ذارم  یکنم م داشیرو پنچر کرده که اگه پ نمیآدم نفهم خ چهار چرو ماشاا هی-
شر یچرخا نیهم ریز شما هم بهتره زودتر ت ست .   فیپنچر ! باالتر آرانس ه

 تا خانواده نگران نشدن . دیببر
 زد و گفت : ییلبخند دندون نما سوزان

 رسونمتون ! یم دیی؟ بفرما دیدون یرو در حد آرانس نم نمیماش-
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سل یقدم روزیپ ساب ت سوازن به ح شت و  شدن اون قند تو دلش  میجلو گذا
و  سااتادیکه جلو گذاشااته بود ا یقدم هیواسااه بردن شاارط آب شااد . بعد از 

 گفت : یگستاو سوزان و با بدجنس یزل زد تو چشما میم*س*تق
لوکس  نیخانم ها به شدت مشکط دارم . آرانس رو هم به ماش یمن با رانندگ-

 دم . شب خوش خانم! یم حیشما ترج
 هیگرد و با  یم افهیهنگامه ق یاول برا یکه روزها یروزیشده بود همون پ روزیپ

روزها  نیکه ا یسرد و مغرور روزیشد بهش لب زد . همون پ یمن عسط هم نم
 خ مغرور! ی. سرد خ جد ریهنگامه عوض شده بود والغ یفقط برا
 یبچگانه بدجور داشاات به جاها یباز نیگرفت . ا یم شیداشاات آت سااوزان

 ریخ ز پاده رو نبود روزتویبود که اگه االن پ ی. اونقدر عصاابان دیکشاا یم کیبار
 نطوریکه صاارف پنچر کردن و هم یوقت ف  یکرد . ح یچهار چرخش لهش م

شدن برا شته بود . انگار با زبو یاتمام وقت کار یمنتظر  سه گذا س وش خ نمو
 روزیمرد چموش رو رام کرد . گازش رو گرفت و با ساارعت از پ نیشااد ا ینم

 اهریخود دار بد و ب روزیلب به پ ریداد و ز یدور شااد . با حرص رو گاز فشااار م
 گفت . یم

دکتر  نیرفته بود تو نخ ا یلیگذشاات . سااوزان خ یروز از اون شااب م چهار
سر ییجورا هیبود  دهیمغرور و فهم سر و  ستاد حداد  ست  یداره . م یبا ا دون

شه ول سر عمه  ه ک یسوزان ی. برا دیچرخ یدور و بر هنگامه م یادیانگار ز یپ
 نیاز ا فشبود و هد یا یمتمول داشت و خودش دختر به ظاهر خواستن یپدر

 یمناسااب یلیخ سیکلس زبان خ رفتن به اروپا بود و خودش رو از هر نظر خ ک
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جوره در برابرش مقاومت کنه خ تحمط ارتباط  چینتونه ه یمرد چیکه ه دید یم
صم هی و جلب نظرت ر پشیکه تو ت یزیچ نیکه اول یبا دختر روزیپ یمیمقدار 
س یلیخ یلیبود خ خ دنشیکرد لنگ یم س انوزسخت بود .   یطحس اریدختر ب

هنگامه نگاه هم نکرده  نیدلنشاا یبه چهره  یبه درساات یحت دیبود و شااا ینگر
که ا نیبود ا دهیکه د یزیبود .فقط چ با ا نیبود  ختر د نیدکتر مغرور و ساارد 

آتش حساادت رو تو دلش شاعله  نیزنه . هم یبا محبت حرف م یلیمعلول خ
 یمورد توجه بود خ فکر م شهیبس که هم اتو کار نبود . ام یکرد. علقه ا یور م

 دید یاون مرد برده اش بشاااه و حاال که م دیخ با دیخند یمرد یکرد تا به رو
 تونست تحمط کنه ! یبهش نداره خ نم یشده که توجه دایپ یکی

ند نیا تو مه رو موقع خ گا بار هن که دو  هار روز خ  بود خ  دهید روزیبا پ دنیچ
داد که حال  یقلقلکش م یحساا هی ییجورا هی ازش بدش اومده بود . یحساااب

شا هی. براش مهم نبود که هنگامه کرهیدخترو بگ نیا صلا  ست ینم دی! ا که  دون
 هی یبود که از اون چند سااانت کوتاه نیبرجسااته ساات . مهم ا ینخبه  هیاون 

سااطح  یلیدختر خ نیبفهمونه که ا نویپور ا یپاش اسااتفاده کنه و به دکتر مهد
داشاات کم کم با خودش و احساااساااتش در مورد  روزیپ نکهی! غافط از ا نهییپا

سب هیهنگامه به  س یم یثبات ن صدمه  یباعث م نیو هم دیر شد در برابر هر 
 ! رهیشه خ گارد بگ یکه به هنگامه وارد م یا

و خرامان خرامان وارد دفتر شد . هم هنگامه تو دفتر بود  دیبه شالش کش یدست
از ب*غ*ل چشم سوزان  یبود خ ول توریسرش تو مان روزیم . پو هم خانم احتشا

 .تورهیکه وارد دفتر شد اما وانمود کرد حواسش فقط به مان دیرو د
 و گفت : روزیپ زیم یاومد جلو سوزان
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 پور ؟ یدکتر مهد-
 بهش کرد و گفت : یینگاه گذارا روزیپ

 بله ؟-
 ؟ نیبد یراتییتغ هیترم بعد ما  یکلسا یشه خواهش کنم تو برنامه  یم-
( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 و منتشر شده است
 برداشت و رو به خانم احتشام گفت : پیدست از تا یلحظه ا روزیپ

ش یم- شکط داره ظاهراا  هی تیسا ن؟ینیشه خواهش کنم چند لحظه بن کم م
 شه ! یپول از حساب بر داشت نم

 زد و گفت : یلبخند احتشام
 یم ریتا برم خونه د دمیدکتر اسباب زحمت شدم . د یتو رو خدا آقا دیببخش-

 مزاحم شدم ! نیشه واسه هم
 زد و گفت : یلبخند مردانه ا روزیپ

 کنم ! یموسسه متعلق به خودتونه خواهش م-
 ریدختر موقر بودخ نگاه تحق ریپ هیباال انداخت و به احتشااام که  ییابرو سااوزان

 انداخت و گفت: یزیآم
 ؟ دیکن یم یدگیبه کار  منم رس-
 دستش رو گرفت سمت مبط و گفت : روزیپ

 لطفاا  دینیبنش-
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مرجع کت و کلفت  هیبا ناز نشااساات و رو به هنگامه که ساارش تو  سااوزان
 بود گفت : یسیانگل

 ؟ نیهست نجایدرس اشما هم م-
 سرش رو بلند کرد و گفت : هنگامه

ان موسسه بودم ! شما زب نیخ در خدمت ا نجایا ییبازگشا طیاز اوا باا یبله ! تقر-
 ؟ نیدیآموز جد

 به صداش داد و گفت : یناز سوزان
خوام برم  ی. مامی یم سااتیوقت هم ن یلیخ یشااه گفت ول یکه نم دیجد-

 فشرده ثبت نام کردم . یاروپا ! مکالمه 
شه  یدر حال بعد که  یزد خ بلند خجور یلبخند م شیطانیش یکه تو دلش به نق

 : دیو هم احتشام بشنوه پرس روزیهم پ
 ؟ نیمعلول هست یمادرزاد ای نیشما تصادف کرد-
 خونسرد گفت : یلیخ یهنگامه هر چند ناراحت شد ول-
 ! هیمادرزاد-

 به خودش گرفت و گفت : ینینگاه مثلا غمگ سوزان
سفم ! با- سر عمو دیمتا شه نه ؟ پ صادف قطع نخاع  یسخت با منم در اثر ت

 ! چارهیشده . افسرده شده ب
صب هنگامه س یع ست و مطمئناا خ یبود ! چرا اونو با ک ارها ک یلیکه قطع نخا

 کرد ؟ یم سهیانجام بده مقا ستیرو قادر ن
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اومد و در ضمن  یخوشش نم چیوازن هکه از س روزیبزنه ! پ یخواست حرف تا
شش خ خ یاز برخورد اون با هنگامه  ناراحت بود رو به هنگامه گفت  یلیبا ارز

: 
 شه ! یهنگامه جان کلست االن شروع م-

گاه ن روزیهنوز وقت هست . متعجب به پ دیبه ساعتش کرد و د ینگاه هنگامه
 کرد .

شتن  یبرا روزیپ شت م هیبردا شد . هنگامه هم هم زشیپرونده از پ . نطوریبلند 
داره . با بلند شاادن  روزیپ زیرو از رو م ابیخواساات دفتر حضااور و غ یاونم م

خورد و  یو سااکندر دیکم برد جلو . هنگامه اونو ند هیهنگامه خسااوزان پاشااو 
گاهو ناخ زیم ینتونست تعادش رو حفظ کنه و خورد به لبه   آخش دراومد. ودآ

با سااکندر روزیپ تا هنگامه رو خ یکه  وردن هنگامه پرونده رو رها کرده بود 
عمط کرد و نتونسااات به موقع خودش رو به هنگامه  رید یا هیخ چند ثان رهیبگ

سرش. بدجور م شت رو  ستش رو گذا سونه. هنگامه د ستش  یبر سوخت . د
خون  دنیداتفاق افتاد . خانم احتشام با  هیاز ثان یدر کسر زیشد .همه چ سیخ

به  روزیو هم زمان با پ دیکشاا یخفه ا غیهنگامه خ ج ی قهیشااق شااده از یجار
توجه به حضااور اون دونفر و در برابر  یب روزیساامت هنگامه هجوم آورد . پ

شمها وزن هنگامه  یکه همه  یاونو گرفت و جور یمتعجب هنگامه بازو یچ
س یرو م ست رو  و بلندش  دیشاش بندازه خ هنگامه رو به آ*غ*و*ش ک نهیخوا

علت داشت خ زمزمه  کیلرزان که تو اون لحظه هزار و  ییکرد . هنگامه با صدا
 وارگفت :
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 نشد که ! یزیشم ! چ ی! خودم بلند م روزیممنون پ-
 گفت : یو عصب یکرد واونو نشوند رو صندل یاخم روزیپ

جعبه  عینشاااده . خانم احتشاااام ساار یزیخون معلومه که چ یجو نیاز ا-
 آورد . سااوزان از نیو باز کرد و پنبه و بتاد واریمنصااوبه رو د ی هیاول یکمکها

 یسر هنگامه زخم شده . برا نکهیا یبود . البته نه برا مونیکارش مثط سح پش
 کرده بود . شتریدختر معلول رو ب نیبه ا روزیکار توجه پ نیبا ا نکهیا
 : دیبا اخم به هنگامه غر روزیپ

 ؟ یکن ینم گایپاتو ن یمعلومه حواست کجاست ؟ چرا جلو چیه-
شتهیپنبه  یدر حال بعد شکاف کوچ نیبه بتاد آغ خ  قهیقش یرو کیرو رو محط 

 گفت : دیمال یم
 سر خودش آورد . یچ یدقت یبا ب نیتو رو خدا بب-

 بلند شااد و یاز رو صااندل ضیبکنه خ سااوزان با غ یهنگامه دفاع نکهیاز ا قبط
 گفت :

! احتماالا به خاطر پاش  نوایکه ب سااتیدکتر ! دساات خودش ن دیدعواش نکن-
 .ادی یم شیاتفاقا براش پ نیاز ا ادیز
 برگشت سمت سوزان و گفت : یبرزخ یبا چشمها روزیپ

 ! ااااااارونیشما با-
 رو چنح زد و روشو برگردوند و از دفتر خارج شد . فشیک سوزان

 لب زد : هنگامه
 ؟ یکن ی؟ چرا شلوغش م یهست یعصبان نقدریچرا ا-
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هنگامه وتا چند  یبایز یچشااما یانتها یحرف غرق شااد تو عمق ب یب روزیپ
لحظه نتونسااات لب از لب باز کنه. بعد از چند لحظه که به خودش اومد خ 

 چشم از هنگامه گرفت و رو به خانم احتشام گفت :
 .دی! ببخش میشما رو هم معطط کرد-

 زد و گفت : یلبخند احتشام
 ؟ هیچه حرف نیکنم . ا ینه خواهش م-

 رو به هنگامه گفت : بعد
 ؟یره ؟ حالت تهوع ندار ینم جی؟ سرت گ زمیعز یخوب-

سته بود و هم از خود پ روزیپ زمیکه عز هنگامه ش شام روزیهم به دلش ن  و احت
 محو گفت : یخ با لبخند دیکش یخجالت م

سر عمه ! چقدر تو هول یزیممنون ! چ- شد که پ سالمم. ا ین سالم   هی نمی! من 
 ! نی. هم تهیاهم یو ب یخراش جزئ

 گفت : روزیرو به پ احتشام
ه مزاحم نه ! اگه ن ایاز حساب برداشت  نینیبب نیبنداز گهینگاه د هیشه  یاگه م-

 کارمو انجام مش دم . ییجا ینت یتو کاف رونیرم ب یشم . م ینم
 گفت : یسرخوش هیو چرخوند و نگاه کرد و با  وتریکامپ توریمان روزیپ

. همون  ادیبراتون اس ام اس ب دیبوده ! احتماال االنا با زیآم تیتراکنش موفق-
احتشااام به صاادا در اومد . احتشااام از  یاس ام اس گوشاا نحید یموقع صاادا

 اونا رو ترک کرد . یجمع دونفره  عیسر یلیتشکر کرد و خ روزیپ
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از زبان آموزا اومد تو دفتر و گفت  یکیکنارهنگامه نشست و همون موقع  روزیپ
: 

 ....ای یخانم حداد نم دیببخش-
 چشمش افتاد به هنگامه و دستش رو گذاشت تو دهنش و خفه گفت : کدفعهی

 شده ؟ یمن ! چ یخدا یوا-
 بلند شد و رو به دختر جوان گفت : یکه تازه جا خوش کرده بود عصب روزیپ

شااه ! حال خانم حداد  ینم طیکلس تشااک دییهم بفرما هیاگه ممکنه به بق-
 !ستیخوب ن

 تکون داد و رفت . یحرف سر یب دختره
 گفت : یاعتراض یبا لحن هنگامه

 ؟ اااروزیپ-
 فت :کنه خ گ یداره بلغور م یاونکه متوجه بشه چ یبرگشت سمتش و ب روزیپ

 ! روزیجان پ-
 ادهیداشاات ز روزیخشااکشااون زد . پ یلحظه ا یهنگامه و هم خودش برا هم
از جانمش ! کارش درست  نمیو ا شیچند لحظه پ زمیکرد . اون از عز یم یرو

سات سا شت اح ساتش فوران یشد . همه  یم ینبود . بازم دا سا بودن .  یاح
با گرفت .  یزبونش رو م یکم جلو هی دیخشاامش خ عشااقش خ تنفرش ... 

 میاز احساسات و تصم نکهیکرده . بدون ا یرو ادهیکه ز دیفهم نویا همخودش 
سات ناب هنگامه رو قلقلک م سا شت اح شه دا  نیداد و ا یخودش مطمئن با

 اصلا خوب نبود .
 انداخت و گفت : نییپا یسر هنگامه
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 رم خونه ! یبرن خ منم م یحاال که بچه ها رو فرستاد-
 گفت : نیکرد خ بنابرا یجمع و جور م دیکرد ! با یم یکار هی دیبا روزیپ

 خوام ! من ...من اصلا  یمن...من ... معذرت م-
 گفت : ریسر به ز هنگامه

 بهیکلمشااونه ! در ضاامن من که غر هیها تک یلینداره ! معموالا خ یاشااکال-
 ! گهید ادی یم شیهستم . پ تیی. دختر دا ستمین
 گفت : روزیپ

 رسونمت ! ی. م می. صبر کن با هم بر یسپرم به آبدارچ یرو م نجایا-
تعارف قبول کرد .سرش ذق ذق  ینداشت . ب یرانندگ یواقعاا حوصله  هنگامه

باز کرد و آ شیتونیز یچرم فیکرد. ک یم به کشیکوچ ی نهیرو   رو دراورد و 
 روش چسب زده بود نگاه کرد . روزیکه پ یزخم یجا

 : دیپرس روزیپ
 ؟ یدرد دار-

 سرش رو باند کرد وگفت : هنگامه
 زنه ! یکنه ! انگار نبضم اونجا م ینه فقط ذوق ذوق م-
 گفت : زشیدر حال جمع کردن م روزیپ

بت ! اگه من ترم بعد ث یفتیکرد و هم باعث شااد ب نینزاکت هم توه یدختره ب-
 نامه اش.هم بدم تو بر راتییخواد تغ ی. تازه م نینامش کردم ! حاال بب

 زد و گفت : یلبخند هنگامه
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تا پره ! ذره ا نیگوش من از ا- با یچرت و پر فاش برام مهم نبود . ن  دیحر
 !یشد یم یعصبان یاونطور

 گفت : روزیپ
صابم تحر یمن وقت- شه خ زود از کوره در م کیاع !  ادب یرم ! حقش بود ب یب

اره د یمرض هی! انگار  ختیهم تو کلسشون اعصابم رو به هم ر شیچند روز پ
 دختره. نیا

 زد و گفت : یلبخند هنگامه
ختر د نیتو ا ی! من که مشکل ستایهم خوب ن یلیات با خانوما انگار خ ونهیم-

 یم یو طرز فکر خودش داره زندگ نشیو با ب هیآدم عاد هی.اونم  نمیب یخانم نم
نه و حرف م حاال ا یک من و تو فرق داره  تیبا طرز فکر و ترب نشیب نیزنه ! 

 مشکط ماست . نیا گهید
 متعجب سرش رو بلند کرد و گفت : روزیپ

ام باهاشون بد باشه ؟ من رفتارم  ونهیم دی؟ چرا با یکن یفکر م نیهمچ هیچرا -
 بده ؟ گهید یها یلیبا تو بده ؟ با خانم احتشام ؟ با نغمه خانم و... خ

 بلند شد و گفت : هنگامه
 راستشو بگم ؟-
 تکون داد و هنگامه گفت : یسر روزیپ

د با من برخور یبرزخ نطوری؟ اون موقع هم ادتهیتهران  نیکه اومده بود یلیاوا-
 ! یخانم برخورد کرد نیکه االن با ا یکرد یم

 زد و گفت : یطونیلبخند ش بعد
 پسر عمه ! فهیکلا اعصابت ضع-
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که  یاز جملت شااتریرو ب روزیلب هنگامه بود خ پ یکه گوشااه  یطونیشاا لبخند
تاث دهیشاان حت  مه بود . پ یقرار م ریبود ت گا با هن ب روزیداد . حق  ا اون موقع 

کرد . اون موقع احساااسااش و منطقش بدجور  یساارد برخورد م یلیهنگامه خ
 حاال .... یول دیلنگ یم

جمع و جور کرد و دواشاااشااو هم از موسااسااه  عیبه هنگامه نداد و ساار یجواب
 خارج شدن .

سوند به منزل دا روزیپ صرار هنگامه خ رفت  ییهنگامه رو ر و خودش علرغم ا
 نیا دیگرفت . با یم میتصاام یکرد و اساااساا یفکر م دیخودش. با یخونه 

 روم. یروم ایزنح خ  یزنگ ایکرد .  یم کطرفهیرو  انیجر
خونه  کیکوچ ییرایپذ یکه فضا یداد . تنها نور یسه صبح رو نشون م ساعت

پاکت بود . خواب  گاریساا نیخ آخر یشاان کرده بود خقرمزاش رو رو داخط 
ارزشش رو داشت  یشب زنده دار نیاز چشماش فرار کرده بود . اما ا یحساب

با قرآن اسااتخاره کرد . خ .  ومدخوب ا یلی. نماز اول وقتش رو خوند و بعد 
مصاامم شااده بود . انگار منتظر اذن خدا بود که پا تو راه بذاره .منتظر  یحساااب

 شه که بره مدرسه. یم داریدونست مادرش زود ب یبود . م دهیطلوع سپ
س یصدا ضطراب بله گفت خ لبخند محو ی مهیسرا رد آو یفاطمه خانم که با ا

صاابح زنح  میبود . ساااعت شااش و ن بیعج یلیکارش خ شییرو لبش. خدا
 ! یمن خواستگار یبرا ایبه مادرت که بلند شو ب یبزن

که  گهیقول داده بود که چند ساااعت د یداشاات . فاطمه با خوشااحال اسااترس
 .رهیشدن خزنح بزنه و اجازه بگ داریبرادرش ب یخانواده 
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صدا یگوش ش ییرو که قطع کرد خ نفس پر  شد . با ا دیک مام شب ت نکهیو بلند 
س داریب ساس خ صلا اح صحبت بامادرش حس  ینم یتگبود خ ا کرد . بعد از 
سنگ یم شاط عج ینیکرد با  شده و ن شته  شش بردا ش یبیاز رو دو و فرا سرتاپا

 یساار و صااادا ادگرفته بود . پرده ها رو کنار زد و پنجره رو باز کرد و اجازه د
 سوت و کورش . یتو خونه  ارهیهجوم ب ابونیخ

 یها ظاهر یختگیبه بهم ر یاز خونه خارج بشااه خ ساار و سااامون نکهیاز ا قبط
 . رونیخونه داد و زد ب

 لشیاموب یبود که صفحه  سیصبح بود . تو کلس و مشغول تدر ازدهی ساعت
 نکهیتونساات جواب نده ؟ با ا یروشاان و خاموش شااد . مادرش بود . مگه م

سه تند و ت نیخودش تو اول س زیجل  یحق نداره به بهانه  یاعلم کرده بود که ک
ودش به خ تادحق رو به عنوان اس نیصحبت با تلفن از کلس خارج بشه خ اما ا

ش نیبار مرتکب ا هیداد که  یم شه. گو ش هیرو چنح زد و با  یجرم ب از  دیببخ
شد . ب  جادیکه بعد از خروجش تو کلس ا یتوجه به همهمه ا یکلس خارج 

مقدار از  هیشاااد مادرش  یتماس رو لمس کرد . صاادا یبرقرار کنیشااد خ آ
 استرسش رو کم کرد .

 مامان چه خبر ؟ سلم
 و گفت : دیخند فاطمه

چه خبر باشااه ؟ بهشااون گفتم و ازشااون  یپساار ؟ انتظار دار یچقدر عجول-
 میبر یخواسااتم به هنگامه جون بگن. اگه نظرش مثبت بود اجازه بدن رساام

 خونشون .
 گفت : روزیپ
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 ؟ یحرف زد ینگفت ؟ اصلا با ک یزیچ ییگن ؟ دا یبه هنگامه م یک-
 و گفت : دیدوباره خند فاطمه

 حرف زدم ! در ضاامن بایخونه نبود و با فر تییمادر ! اوالا دا یک یکیبابا  یا-
ساعات کار شب م یدون یهنگامه نم یمگه تو  شب  گهیخونه د ادی ی؟  . پس 

 گن ! یبهش م
 پر صداش کرد و گفت : یبا دانشجوها یکلس نگاه یاز پنجره  روزیپ

کنن! بعداا  یاالن کلسااو رو ساارشااون خراب م نایبرم ساار کلس .ا دیمن با-
 . میزن یحرف م

اخم کمرنح برگشاات ساارکلس و  هیبا  روزیکرد و پ یخداحافظ عیساار فاطمه
 بحث شد. یخ مشغول ادامه  ارهیخودش ب یبه رو نکهیبدون ا

****** 
 سیبراش باشااه ! از هر ک یتونساات داماد خوب یم روزیخوشااحال بود . پ بایفر

سب بود و به عق ست روش ع ینم گهیخ هنگامه د بایفر ی دهیمنا بذاره .  یبیتون
 داشت . یعال لتیهم مومن و چشم پاک بود خ هم شناس بود و هم تحص

 یو تا موقع ناهار که محساان به خونه بر م رهیخودش رو بگ یجلو نتونسااات
صبر کنه . زنح زد و جر شت  سن  انیگ سن گفت . مح تماس فاطمه رو به مح

شا یهم ته دلش بدش نم سر  شه و  روزیمثط پ یا ستهیاومد پ ونه د هیدامادش ب
ستش ول سپاره د  یلیمثط تمام دفعات قبط که خ بایانکه فر یبرا یدخترش رو ب

 یتو پرش م یلیهنگامه خ یکرد و با جواب منف یمخودش حساااب باز  یبرا
 گفت : بایرو به فر یشد خ جد یخورد و تا چند روز دپرس م
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ستگار نیدونم ا ینم- ش یخوا شم ست . نم ریمثط  شحال  یدولبه  دونم خو
 ناراحت ! ایباشم 

 با تعجب گفت : بایفر
 ناراحت ؟ یچ یبرا-

 گفت : محسن
 . میکن یصحبت م امی یاالن گرفتارم. ظهر م-
 قطع کرد . یلیم یبا ب بایفر

سن ش یقینفس عم مح شت م دیک شت پنجره .  زشیو از پ شد و رفت پ بلند 
صوص حمط دارو تو محوطه در رفت و آمد بودن .  کیکوچ یها ونتیکام مخ

 پدر خ سااپردن دخترش هی یدسااتاشااو پشاات کمرش گره زد و رفت تو فکر . برا
 ی! دختر یگار هم سااخته . اونم نه هر دخترمرد روز نیتر نیدسااات ام یحت

و ر روشااونیتمام ن بایمثط هنگامه که مثط برگ پاکه و خودش و فر سااتهیشااا
رو تو  نی! محسن اهیمرد خوب روزیبدن . پ شیتحول یانسان واقع هیگذاشتن که 

هنگامه اش باشااه ؟  یبرا یتونه همساار خوب یم ایآ یکرد ول یذهن اعتراف م
به نفس از طرف پدر و  قیبا تزر شیکه در تمام طول زندگ یهنگامه ا اعتماد 

سرپا وا سته  صش رو ناد سهیمادرش تون سبتاا با مر یخ با زندگ رهیبگ دهیو نق د ن
از  یبه حد کاف روزیپ ای؟ آ نهیب یصاادمه نم اناا یاح روزیمثط پ یا یمغرور و جد

گاهه و  اتشیهنگامه و روح شقه که تا آخر  یبه حد کاف ایو لطافت روحش آ عا
هنگامه اسااتفاده نکنه ؟ مطمئناا  بررو به عنوان ضااعف در برا صااهینق نیعمر ا

 بایمثط فر یشد خ عکس العمل یباخبر م یخواستگار نیا انیهنگامه اگه از جر
 روزیپ یاجتماع یدر طبقه  یخوشحال بشه که مرد یلیخ نکهیداد . ا یبروز نم
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شه . هنگامه خ سات یلیخواهان ازدواج باها سا سنج تر از مادر اح .  شهینکته 
 تیه قطعب ماتشیزنه خ تصم یشعر و احساس پرسه م یایدن وکه دائم ت ییبایفر

خواهد  یچه برخورد روزیبود بدونه هنگامه با پ طیما یلی. خ سااتیهنگامه ن
صم شه خ مرد  میکرد . اما ت سر خواهرش مثبت با شت اگه جواب هنگامه به پ دا

شه رو  روزیو مردونه پ شه و حرفها هیبک  یاپدر نگران بر هیرو که  یمکیقا یگو
 قیزدن با دامادش داره رو براش بازگو کنه ! هنگامه اونقدر خوب هساات که ال

 ییمطمئن بشاان که توانا دیبا نای. ا نطوریهم هم روزیباشاااه . پ یخوشاابخت
 ورطه بشن. نیرو دارن و بعد وارد ا گهیخوشبخت کردن همد

****** 
شتان ظر بایز ی حلقه ش فیتو انگ ش ی دهیو ک ساب دیمه  یم ییخودنما یخ ح

حلقه و چند قلم از  دنیخر یبرا دیو مهشاا مانیهم با نر الیو فر نیکرد . نرم
خنده از  یلحظه ا یخ همراه شااده بودن . برا یعروساا دیخر یضاارور طیوسااا
ها نار نم دیو مهشاا مانینر یلب  یلیخ الیو فر نینرم یبرا نیرفت و هم یک

رد ک یکه فکرش رو م یزیراحت تر از اون چ یلیخ الیل*ذ*ت بخش بود . فر
به خاطر ساار و سااامون گرفتن  نیرو از ذهنش دور کرده بود. نرم مانینر الیخ
 هی مانیبه نر الیکرد . فر یم شیخوشحال بود و خواهرانه همراه یلیخ مانینر

شت  ییقوال و  مانیکرد . نر یم مقدار رو مخ پدر و مادرش کار هیداده بود و دا
 رنایرو ب دیبودن که ساار مراساام عقد خ پدر و برادر مهشاا دهینقشااه کشاا الیفر

 محضر.
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 دیزار یحلقه که نصف روز طول کشد و البته به اون همه گشتن م دیاز خر بعد
خ هنگامه رو مهمون کرده بودخ مهمون  مانیکه نر یتو همون رسااتوران یخ همگ

شته ف یدختر ادیهنگامه افتاد .  ادی مانیکوتاه نر یلحظات یشدن . برا مانینر ر
ش شما دداده بود . بعد با لبخن هیرو بهش هد دیخو که مه شر بایز یختو چ  یقو 

 شد و با محبت گفت : رهیخ دیمهش
 داره ؟ طیم یخانم خوشگط من چ-

ش ست که تو ذهنش نر یهر چقدر م دیمه ضا مقا مانیخوا نکنه خ  سهیرو با ر
عام بهش محبت نم چیشاااد . رضاااا ه ینم  مانینر یکرد ول یوقت در مل 

با محبت بود .اصاالا هم مهم نبود که خواهرش اونجا حضااور داره !  شااهیهم
 یراب نیکرد و ا ینم یحسود دیبرادرش به مهش یخوب بود و به محبتها نینرم

رو  ینامزد یها یخوش یداشت که همه  یکه خواهر شوهر حسود یدیمهش
 قابط باور بود. ریبه کامش زهر کرده بود خ غ

 گلگون گفت : ییبا لبخند و گونه ها دیمهش
 من قزل آال دوست دارم !-
 از عروس خانم قزل آال سفارش دادن . تیهم به تبع هیبق
 گفت : مانیرو به نر الیفر

 شه ؟ یم یکه با شما دارم چ یدرس هی نیا فیاالن تکل استاد
 رو که تو دهنش بود رو به زور قورت داد و گفت : یه القم مانینر
 ؟ یفیچه تکل-
 زد و گفت : یطونیلبخند ش الیفر
 ؟ رمیگ یگم ؟ چند م ینمره اش رو م-
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 به خودش گرفت و گفت : یا یجد یچهره  مانینر
 یشه ! با من از شوخ یخ همون ملک نمره گرفتنت م یسیتو برگه بنو یهر چ-

 خانم محترمم ! یها نکن ها برادر زاده 
 کرد و گفت : یاخم الیفر
ن مطمئ سااتمیاالن خ از ب نی. من تا هم نیبشاا الیخ یکه دادم رو ب یپس قول-

 دارم . یبر نم یقدم چینشم خ ه
 متعجب گفت : دیبگه مهش یزیباال انداخت و تا خواست چ ییابرو مانینر
 ؟ یچه قول-

 هم سراپا گوش بود . نینرم
 لو نره گفت : هیقض نکهیا یبرا مانینر
 ! الیفر یزبل یلیخ-
 و گفت : دیخند الیفر
 پس حله ؟-
 کنجکاو گفت : نیو نرم دیگفت و رو به مهش یبا سر باشه ا مانینر
 ! رهیگ یداره باج م ینطوریما بکنه ا یبرا یریکار خ هیخانم  نیقراره ا-

 زد و گفت : یلبخند دیمهش
به  تویملسه ها ! حواست باشه زندگ یلینخود عمه خ خ نیا یریدست به باج گ-

بود  یریخودش باج گ یبرا یاز همون موقع که قد لپه بود حساااب نی! ا یباد ند
 همتا! یب
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داد  ینسبت م الیبه فر دیکه مهش یحبوبات یمجموعه  نیبه ا الیبه جز فر همه
 گفت : دیو اون با اخم رو به مهش دنیخند

... عمه ؟ االنم نخودم ؟ البد پس فردا لوب-  شم پس ؟ یمن آدم م ی! ک امیا 
 داده و دستش رو گذاشت رو دهنش . یا یچه سوت دیموقع فهم همون

که به خاطر خنده خ منقطع حرف  یدر حال مانیبودن از خنده ! نر دهیپوک همه
 زد گفت : یم
 که آدم .... یخودتم معتقد نیبب-

ش وم آر یضربه  نیا یتمومش کن ! ول یعنیکه  مانینر یآروم زد به بازو دیمه
رو بد جور قلقلک داد  مانینر یمنظور خ احساسات سرکوب شده  یو کاملا ب

هورمون باال  یتماس دساات دختر خ کل هیکه با  ینوجوان یپساار بچه ها نی. ع
 ! راچ دیفهم یشده بود که خودش هم نم یحال هیکنن خ  یم نییپا

حساب کردن خ از  یبه بهانه  مانیتموم شده بود و نر یهمگ یغذا خوشبختانه
 رو تخت بلند شد .

ش شدن ناگهان دیمه ضربه  یو به معن مانینر یکه بلند  شدنش از اون  ناراحت 
ده ز نیو نرم الیفر یجلو نکهیبود . واقعاا از ا مونیقلمداد کرد خ از کارش پشاا

 بود ! مونیساکت شو خ پش یعنیکه  مانینر یبود به بازو
مقدار به خودش مسلط شد و برگشت سمت  هیبعد از حساب کردن خ  مانینر

 نشسته بودن و گفت : هیکه بق یتخت
 دن ؟ یخانمها افتخار نم-
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و  مانیجلوتر راه افتادن تا مثلا نر نیو نرم الیاومدن . فر نییاز تخت پا یهمگ
ش شن. چهره  دیمه شته با ش یرو با هم تنها گذا  مانیکم گرفته بود . نر هی دیمه

 شد و گفت : کیبهش نزد
 خانم ما خسته ست ؟-

 گفت : یساختگ یبا لبخند دیمهش
 کم ! هی-
 گفت : مانینر
 رو ببرم خ باشه ؟ نیبرسونم خونه تون و بعد نرم الیشما رو با فر-

 وگفت : دیرو چسب مانینر یبازو عیسر دیمهش
 شد . متوجه نشدم ! ییهویخوام .  یمعذرت م-
 : دیو پرس دیمتعجب برگشت سمت مهش مانینر
 شد ؟ ییهوی ی؟ چ یچ یمعذرت برا-
 اش زل زد و گفت : ندهیتو نگاه پر آرامش مرد ا دیمهش-
 خواستم بزنم به بازوت . ببخش ناراحتت کردم . ینم-
 دستش و گفت :دستش رو گرفت تو  مانینر
من  خ یناراحت یگم جا یخ بهت م میگفته من ناراحت شدم ! بذار عقد کن یک-

سرمون غ نی. حاال پا تند کن که ایشدم خانم یچه حال شت   بتیدوتا االن پ
 کنن. یم

 حرکت کرد . عیسر مانیخوشحال از ناراحت نبودن نر دیمهش
****** 



 351 من معلول نیستاحساس 

با  یداد . ه یبهش دسااات م یاسااترس داشااات که مدام حس خفگ اونقدر
کارش تو  یتمرکز نیزد و کوچکتر یخودش حرف م نداشااات .  کارش  رو 

و بود . نه تو دانشگاه و نه ت دهیرس ریبود و به موسسه هم د دهیدانشگاه طول کش
صلا نم سه خ ا ست داره چ یموس ست و پاش به هم  یم کاریدون کنه و همش د

اون موقع هاش خ  ی دهیبه عق نکهیامونا خ با  یخورد . ساار خواسااتگار یمگره 
از  یحالش بد نبود. منتظر هنگامه بود . ه نقدریهم دوسااش داشاات خ ا یلیخ

س یخودش م صلا کار خوب ایدونه  یرو م انیکه االن جر دیپر کرد که  ینه ؟ ا
د گفت و بع یمنه ؟ بهتر بود اول به خودش  ایاول موضوع رو به مامانش گفت 

سر ه ینطوریهم ایکرد  یبه خانواده منتقط م  نیا یبرا یجواب چیبهتره ؟ و آخر 
 کرد. ینم دایسواال پ
ه ظاهر در  دفتر موسس یو هنگامه تو استانه  دیرس انیانتظار کشنده به پا بلخره
شد و در حال یطبق معمول ول روزیشد .پ ستپاچه بلند  که هم از نگاه کردن  ید

تو چشماش نگاه کنه و از  و هم اصرار داشت درست دیکش یبهش خجالت م
 پاسخ داد و گفت وسلمش ر یحسش با خبر بشه خ سلم کرد . هنگامه به گرم

: 
شالله چه فرز- سر عمه ! اون یما سلم م ادی یکه م یپ شما که  یکنه .ول یتو 

 ! ید یمهلت نم
 رو در بر گرفت و گفت : روزیپ غیصورت مرتب و سه ت یمردانه ا لبخند

 ؟ ینداره ! خوب یفرق-
از داشااتن فرصاات مطمئن  یانداخت و وقت شیبه ساااعت مچ ینگاه هنگامه

 شدخ نشست و گفت :



wWw.Roman4u.iR  352 

 

 خستم . ی! خوبم ول یمرس-
 تازه کرد و گفت : ینشست و نفس روزیپ

 چه خبرا ؟-
 زد و گفت : ینیلبخند نمک هنگامه

 کرد. رمیغافلگ ی! امروز حساب هیدانشجو دارم که آدم جالب هی!  یسلمت-
 : دیپرس دیمتعجب و البته با ترد روزیپ

 پسره ؟-
 و گفت : دیخند هنگامه

 و پر حرف ! رکیفوق العاده ز یدختر قد کوتاه ول هی! دختره.  ینه مرد آذر-
و رفته رفته ت روزیگفت و پ یدخترک م یبامزه  یها یکار نیریاز شاا هنگامه

شدن بهش  نیا بیعج یشد . ول یرنح کلم هنگامه غرق م یآرامش آب غرق 
شت بهش نگاه م یمزه م سر دا شم هم حس  شتریکرد خ ب یداد. حاال که به چ

 جالتداره . در ضمن آرامش و خ اقیاون اشت یحرفها دنیشن یکرد که برا یم
 یمحرز کرده بود که هنوز از ماجرا روزیپ یبرا نویهنگامه ازش خ ا دنینکشاا

 نیشااب ا ییمادرش خ احتماالا زن دا یبه گفته خبر نداره و بنا  یخواسااتگار
 ذاره . یم ونیموضوع رو باهاش در م

فقط  نشد . شیحال یادیز زیچ روزیپ یاون دختر گفت ول یطنتهایاز ش هنگامه
با کودک درون هنگامه  طنتشیهسااات خ روح پر شاا یدختر هر ک نیا دیفهم

 شده . یهم باز یحساب
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ساعت نگاه کرد و وقت هنگامه صحبتهاش بازم به  سط  سش دید یو  وقت کل
 رو برداشت و گفت : ابیشده خ بلند شد و دفتر حضور غ

 . منم برم سر کلس. یوقت کلس شده ! خسته نباش-
و  رو با هزار تا فکر جمع روزیشد و هنگامه دفتر رو ترک کرد و پ زیخ مین روزیپ

 نا جمع تنها گذاشت.
***** 

همه فشااار  نیکم از ا هی دیخودش رو رسااوند خونه ! به قول مادرش با خسااته
شه د یکرد بدنش نم یکرد . حس م یکم م یکار ه ک ی!درست مثط مرد گهیک

شب ب صبح تا  سر عائله داره خ از  سا رونیده  شد ول رونیب یبود .با همون لبا و 
 یپا اشکرد چرا باب یرو مبط و شااروع کرد به درآوردن لباسااااش. تعجب م

زد و  یند. هنگامه لبخییرایاومد تو پذ ییچا ینیس هیبا  بای. فر ستین ونیتلوز
 گفت :

شتم .بابا اجیاحت ییچا نیچقدر به ا یدون ینم یسلم بر مامان خودم ! وا-  دا
 کو ؟

 خ نشست رو به روش و گفت : فتهیکه کم مونده بود از استرس پس ب بایفر
 ؟ یخونه ! خوب یتو اتاقه !داره نماز م-

 خستم ! یخوبم ول-زد و گفت : شییبه چا یلب هنگامه
 کرد و گفت : یمن و من بایفر
 .هنگامه گفت : دیخبر جد هی-
 ! خواستگار شتریموضوعه ب هیشما معموالا حول  یام بذار حدس بزنم .خبرا-

 دارم نه ؟
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 نگران بهش چشم دوخت و گفت : مادر
 و گفت : زیرو گذاشت رو م شییبله !هنگامه چا-
 گفت : بای؟فر دیسوار بر اسب سف یشاهزاده  نیا هیمادر! باز ک یوا-
 !شیشناس ی. م ستین بهیغر-

 شناس  اطرافش زد و گفت : یتو پسرا یچرخ یذهن هنگامه
 ! هیمنتف هیاطرافم سراغ ندارم ! پس قض یتو پسرا یمناسب سیمن ک-
 که زل زده بود به هنگامه لب زد : یدر حال بایفر
 !!!هنگامه متعجب برگشت سمتش و گفت :روزیپ-
 تو خط ها ! نیرو هم آورد نوایکرده ؟ اون ب یمعرف روزی؟ پ یچ روزیپ-
 گفت : یعصب بایفر
 پور خ پسر عمه فاطمه ات. یمهد روزی! پ روزهیخواستگارت خود پ-

ازدواج کرده بود ؟ حتماا  یازش تقاضااا روزی؟ پ روزیهنح کرده بود . پ هنگامه
 یک-بروز نداده ؟به زحمت لب باز کرد :پ یزیشده ! چرا خودش چ یاشتباه

 به شما گفت ؟
 آروم گفت : بایفر
صبح زنح زد و گفت که پ- صبح زنح زده گفته هنگامه رو  روزیفاطمه  شش 

 . دیکن یمن خواستگار یبرا
ضم حرفا هنوز ؟  نگفته یزیاحت نبود . چرا خودش چهنگامه ر یبرا بایفر یه

و اون افتادن خ دلش  روزید انیاصاالا چرا من ؟ نکنه دلش سااوخته ؟ بعد از جر
 ! نهیسوخته ؟ آره هم
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راساات  هیمادرش رو بده خ  یجواب هنگامه هنگامه  نکهیشااد و بدون ا بلند
 یروزیاومده بود تهران خ با پ شیسااال پ کی کیکه نزد یروزیرفت تو اتاقش. پ

شت . کلا مرد خوب یلیشناخت خ یکه االن م ست  یبود و م یفرق دا  هیتون
سب برا ی نهیگز شه ول یمنا س یازدواج با س یکه م روزیمثط پ یچرا ک ت تون

سالم سر کاملا  شکط دار  هیخواد با  یکنه م اریخودش اخت یبرا یهم دختر م
 یمه ر ارتباط با هنبود . هنگامه د روزیمشااکط مربوط به پ نیازدواج کنه !البته ا
به  یمتک یلیبه ظاهر دختر خ نکهیرو داشااات .با ا نشیب نیخواسااتگاراش ا

اومد دست و دلش  یم ونیعشق و علقه که به م یپا یکرد ول یجلوه م ینفس
ست در کط دختر جذاب یشد . م یسرد م ست ول یدون س یه  یدخترا اریچه ب

سف یجذاب ستن . هنگامه به ظاهر  سالم هم ه سف  دیکه  در خلوت  یبود ول دی 
 ی. م ارهیاز اونا سردر ب یداشت که دوست نداشت کس ییخودش نقطه ضعفا

ست پ شته ول یکیقبلا  روزیدون ست دا سرانجام نرس طیبه هر دل یرو دو . دهیبه 
معلولش ؟سرش درد  ییخواد ازدواج کنه اونم با دختر دا یشده که م یحاال چ

 کرد. یم
.  دیکشاا رونیب شااونشیاتاقش خورد خ اونو از افکار پرکه به در  یتقه ا یصاادا

 کوتاه گفت :
 بله ؟-

 باز شد و محسن آروم گفت : یبه آروم در
 تو بابا ؟ امیب-

 خودش رو جمع و جور کرد و گفت : هنگامه
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گفت  یو با سرخوش دیکش یقی!محسن وارد اتاق شد و نفس عمنییبله بفرما-
: 

!  یمرساا-زد و گفت : یده اتاقت بابا جان !هنگامه لبخند یم یخوب یچه بو-
 بابا؟ یشده سر به دخترت زد یچ

 کنارش رو تخت نشست و گفت : محسن
 مامانت بهت گفت ؟-

 بله !-انداخت و گفت : نییخجالت زده سرش رو پا هنگامه
 گفت: محسن

 ؟ هیخواستم بدونم نظرت چ یجواب ول یدونم زوده برا یم-
 سرش رو بلند کرد و گفت : هنگامه

شتم .  ینم- صلا انتظارش رو ندا صلا ه یعنیدونم بابا . من ا در  یتیذهن چیا
داشااات ) تو ذهنش  یا یرفتار معقول و عاد یلیخ روزیمورد نداشااتم . پ نیا

 کم شوکه هستم .محسن گفت : هیمن  نیاواخر (. بنابرا نیگفت البته تا ا
 ایممتنع  روزیخواسااتم بگم اگه نظرت در مورد پ یکنم بابا جان ! م یدرک م-

با باشاااه خ  بت  به مث مه  یحسااااب دیرو  نب رو در نظر بگ یه  نی! ایریجوا
ستگارت مثط قبل  دیاب تی. هم جواب مثبتت و هم جواب منف ستیها ن یخوا

 خانوادهو عاقلنه باشااه .چون هر دو جواب خ روابط دو  یمنطق طیدال یاز رو
 ده. یر مرو تحت الشعاع قرا

 گفت : هنگامه
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قبط از مطرح کردن با عمه و شما خ با خود  روزیمن م*س*تاصلم بابا ! کاش پ-
 گرفتم ! یم میراحت تر تصم ینطوریزد ا یمن حرف م

 و گفت : دیکش یینفس پرصدا محسن
 ینطوری. البد فکر کرده ا یهست ینیوسنگ نی! تو هم دختر م هیدیمرد مق روزیپ-
ر پساا ییو از روابط دختر دا ادی یجلو م یذاره و رساام یبهت احترام م شااتریب

 کنه. یسوء استفاده نم تونیعمه ا
نگاه  ینطوریا روزیبود . به پ ریگفتن نداشااات. ذهنش درگ یبرا یحرف هنگامه

؟  ی؟ دلسااوز ی؟ حسااابگر هیانتخاب چ نیدونساات علت ا ینکرده بود . نم
ود با خ میقبط از هر تصاام دیبود که با نیا که محرز بود یزیعلقه ؟چ ای...ای
ستگارش  نیا یزد . ول یحرف م روزیپ شتفرق د هیکم با بق هیخوا  روزی. از پ ا

ش یخجالت م ستگارا نطوریهم شهی. هم دیک آل  هدیا یلیکه خ ییبود . با خوا
س یبه نظر م سوال ب یبرخورد م اطیبا احت شتریکم ب هی دنیر ود که کرد . براش 

باهاش برخورد  یدختر عاد هیآل هساات که مثط  دهیجذاب و ا یبه حد کاف ایآ
شب برا شه ؟ شرا بایفر گار. ان ومدین نییشام هم پا یب سن هم  و ر طشیو مح

 مانیاز نر ریغ یوقت به خواستگار چینکردن . ه یکردن چون اصرار یدرک م
ته هم یجد عارض و هم نیفکر نکرده بود . الب کار رو در مورد اون هم  نیت اف

شت و مدام از خودش م س یدا که  انیزاهد مانیمثط نر یمرد دیکه چرا با دیپر
شجو یکل ستاد و دان اوان دم فر ازاتیامت یو خلصه با کل نیو خوب مت بایز یا

ر اعتماد بنفسش د مانینر یاومد . البته بعد از نامه  یدستش بود خ سراغ اون م
به خا مانیکه نر دیکرد . فهم دایتنزل پ شااتریبرابر جنس مذکر ب طر هم اونو 

در مورد  نیهم ی! نقع دربرابر نقع. برا دهینقع هم کفو خودش د نیهم
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 هیگرفت که البد  یکه به ظاهر از هر لحاظ مناسب بود گارد م یاستگارهر خو
ه بود که ب نجایعمه فاطمه بود . ا روزیادم خ پ نیداره ! و حاال متاساافانه ا یرادیا

شت . با شت بازگو م یرادیا روزیاگه پ دیقول پدر خ هر دو جواب تبعات دا  یدا
و مشااکط بهش  رادیا ونشاام و اگه بد یخاطر زنت نم نیگفت به ا یکرد و م

شااد. اما در مورد جواب مثبت ...  یباعث کدورت م نیداد ا یم یجواب منف
 یب روزیحالت خ پ نیتر نانهیشااد همساارش ؟ اگه در خوش ب یم روزیپ یعنی

صرف فام یرادیا چیه شناخت یلیو فقط به  ست آو اتشیکه از روح یو  رده به د
تن از نقع با فاکتور گرف کسانی یو فرهنگ یلتیخ تحص یبود و بنابه سطح مال

ضو ظاهر شه چ شیهنگامه خ پا پ یع شته با ضو  نی؟ اون وقت ا یگذا نقع ع
محدود کردنش نخواهد بود ؟  یفشااار آوردن به هنگامه برا یبرا یهرگز اهرم

شفته م نیتوه هیکه با  یروزیپ ست نگاهها یشه خ م یسوزان اونطور آ پر  یتون
تا  ؟ ارهیخودش ن یرو تحمط کنه و به رو انیافاطر زیآم ریسااوال و بعضاااا تحق

شه که ا یم یک سرش با ست اونقدر علقمند به هم سرد ن نهیرو نب نایتون شه و 
سر و ته تو ذهنش در حال رفت و امد بودن  یب ی؟چقدر سوال و چقدر جوابها

بود . صااحبت با  روزیو چقدر عاجر شااده بود. تنها راهش صااحبت با خود پ
بازگو کر مه  یپرده  یب دنخودش و  با نایا یه به اون  دی! در ضاامن خ  راجع 

چرا  بود و یککرد .  یکسب م یکه قبلا بهش علقه داشته هم اطلعات یدختر
و روش و چشااماشاا دیمهم بود . پتو رو کشاا نایبودن . ا دهینرساا جهیبا اون به نت

 روزیپ ودکرد تا فردا با خ یقوا جمع م دیبست و مثلا به ذهنش استراحت داد. با
 حرف بزنه !
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***** 
شااد.مطمئن بود االن  یدنده و اون دنده م نیتونساات بخوابه ؟ مدام ا یم مگه

سر بچه ها ه نیهنگامه خبر داره ! ع گهید ست  جانیپ زده بود . بلخره هم نتون
 خ اس ام اس داد: دهی! با دست لرزان و دل ترس ارهیدووم ب

 یداریسلم . ب-
صدا ساعت د شیاس ام اس گوش ی؟ نگاه کرد . با  یواریکه اومد با تعجب به 

ست به راحت یوجود کم بودن نور م ست نهیبب مویو ن ازدهیساعت  یتون برد  . د
که اس ام رو فرستاده بود خ  یاسم کس دنیدر اورد .د فشیرو از تو ک شیو گوش

 کرد: پیفکر تا یباعث شد ضربان قلبش باال بره !ب
 . دارمیسلم . بله ب-

سال پ یا هیثان چند سم پ امکیبعد از ار صفحه  روزیخ ا ش یرو  شن و یگو  رو
شد . وا صلا آماداگ یکاش جواب نم یخاموش  شت که  شیداد . االن ا رو ندا

شااد جواب نده !  یخ بد م دارهیدونساات ب یحاال که م یباهاش حرف بزنه . ول
ش یقینفس عم ست و آ دیک شو ب شما صد کنیو چ  یاسبز رنح رو لمس کرد .

سترس بود و هنگامه م روزیپ سش کنه ! یهم پر ا سته ح شم ب ست با چ -تون
 که نکردم ؟ دارتیسلم . ب

 بودم داریلم .نه بس-
 باهات حرف زد ؟ یی... زن دا یعنی....  یعنی؟  یدون ی. م زهیا  چ-....

و ر روزیپ یوسط . مگه صدا نیخواست ا یم یکوبش قلب چ نینبود ا معلوم
 قلبش مثط پتک بلند و محکم شده بود . ی؟ صدا دیشن یم

 رو تو دستش محکم فشرد و گفت : پتو
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 بله .-
 باز هم سکوت و
 ؟ هیخوب... خوب... نظرت چ-

 آروم گفت : هنگامه
با ری! چون غافلگ یچیاالن ه-- با دیشااادم !...  ...  میبا هم حرف بزن دی... 

 .زایچ یلیراجع به...راجع به خ
 مقدار مسلط تر شده بود گفت : هیکه  روزیپ

 نه ؟ گهید میکن یکارو م نیهم میدار-
 د و گفت :ز یهنگامه لبخند محو-
راجع بهش تفاهم  دیهست که با یادینه ... رودرو.... مسائط ز ینطورینه... ا-

 شه . یوگرنه ...وگرنه نم میداشته باش
 : دیمضطرب شد و پرس روزیپ یصدا دوباره

 ؟یگ یاالن م نیهم شویکی-
ن حرف زد یتلفن جا شااتی؟ پ وونهیبگم د ویبا خودش گفت خ آخه چ هنگامه

 ؟ هیمسائط اساس نیراجع به ا
 گفت : یپشت گوش یول
شه و نه من رو اون مودم که بحث- شب باز کنم  ینه االن جا ساعت دوازده  رو 

ردا. ف یبرا میشه بذار یکار چند روز باشه ! اگه م دیکه صحبت راجع بهش شا
دنج  یجا هیباهم  یکارم . اگه وقت دار یسااااعت دو تا چهار ب نیمن فردا ب

 ! میو حرف بزن مینیبش
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 شده بود گفت : دیاز هنگامه ناام دنیکه از حرف کش روزیپ
 . نمتیب یدانشگاه م نحیباشه ! فردا ساعت دو تو پارک-

 گفت : هنگامه
 .ریپس شب بخ-
 شیحرف زده بود و هر چند کم پ ینه ! بارها با مونا تلفن ایمردد بود بگه  روزیپ
به  سااپرد یبا محبت اونو م یز خواب حسااابکه قبط ا یبود دفعات یاومد ول یم

 سخن کوتاه کرد و گفت : نیهنگامه زود بود . بنابرا یبرا یتخب تخواب. ول
 ! ینیبب ییطل ی. خوابها ریشب تو هم بخ-

 زد و گفت : یلبخند هنگامه
 خداحافظ-
 هم زمزمه کرد : روزیپ

 و قطع کرد . خداحافظ
شن بود خ م چقدر ست دونه ها یسخت بود . اگه هوا رو رو که رو  یعرق یتون

شسته رو به خوب شیشونیپ ستمال کاغذ نهیبب ین ش رونیاز جعبه ب یا ی. د  دیک
 سخت نقدریدختر ا نیو عرق صورتش رو باهاش پاک کرد . چرا حرف زدن با ا

کط مشاا یلیکرد االن خ یحس م ینبودا ول ینطوریعصاار ا نیبود . البته تا هم
 شده !

به  دختر نیهنگامه معلوم بود خ جواب مثبت گرفتن از ا یکه از حرفها نطوریا
سون نیا صمم بود ا روزیپ یها هم نخواهد بود . ول یآ ه لحظ هیبکنه !  نکارویم
ماه اول ادی ند  هاش تو چ ته فکر  بد  یکو قدر  تاد. چ مده بود خ اف که تهران او

سمون یکرد و فکر م یبرخورد م شده و خ کرد آ  نییافتاده پا یتلپ ودشسوراو 
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ش ! نشست رو لب یزنه . لبخند تلخ یو هنگامه البد تو حسرتش داره بال بال م
دختر چشاام ابرو  نیسااال نشااده عاشااق ا هیگفت  یبهش م یکیاگه اون موقع 

چشماش خ قاه  یجلو ادی یاون همه جا م یبایشه و لبخند گرم و ز یم یمشک
خنده دار شده شود . مثط  تشی. اما حاال ... وضع دیخند یقاه به حرف طرف م

نوجوون که نصف شب از ذوق حرف زدن با دوست دخترشون خ گرما  یپسرها
شون رو م یهمه  سوز  یسوزونه خ با وجود باز کردن پنجره  یتن اتاق و دعوت 

شاااد که  یباورش نم چیهوا به داخط خونه خ هنوز هم تنش عرق کرده بود . ه
حس خوب داشاات .  هیته دلش  یول باشااههنگامه شااده  ی فتهیشاا نطوریا

ساس م و  یمنطق طیدل کیمونا خ هنگامه و با هزار و  انیکرد برخلف جر یاح
 یب یخواسااتن صااد درصااد مثط قبل نیخواد و ا یخ م یشااناخت واقع یکل

 نخواهد بود . هودهیسرانجام و ب
***** 
 نشیکنار ماش روزیشد .پ نحیپارک یبود که وارد محوطه  قهیدو و پنج دق ساعت

لوه ج یکرد عاد یسع یول دیکش یکم خجالت م هیلبخند زد.  دنشیبود و با د
اش رو از  هیتک روزیخودش رو رسااوند بهش و ساالم کرد . پ یکنه ! به آروم

 برداشت و با لبخند جواب سلمش رو داد و گفت : نیماش
 ؟ میکجا بر ی! دوست دار یخسته نباش-

 : گفت هنگامه
تا من کفشم رو عوضم کنم .  سایلحظه وا هینداره .فقط  ی! فرق یهر جا تو بگ-

 از صبح پامو داغون کرده .
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جفت کفش  هیمخصااوصااش رو با  یبعد هنگامه کفش بادمجون قهیدق چند
 نیبه ساامت ماشاا دیلنگ یکه کامط م یعوض کرد و در حال یطوساا یمعمول

خواهد  شیپ یخواساات نشااون بده موارد یراه افتاد . هدف داشاات . م روزیپ
شها صوص در مل عام ا یاومد که اون بدون اون کف .  دیخواهد لنگ نطوریمخ

دلش براش  یلحظه ا یکرد . برا یشااادنش نگاه م کیبه نزد شاااتدا روزیپ
سوخت  یلیکه حاال مطمئن بود خ یدختر یسوخت . دلش برا سش داره  دو

با یفقط همون چند لحظه بود . چون اون یول کرد  یم یبراش دلسااوز دیکه 
د . شاا ینم تیبود و اذ رفتهینقع رو پذ نیا یعال یلیخودش بود . هنگامه خ

 کرد . یرو قبول م طیشرا نیا دیخودش بود که با نیا
ش هنگامه س نیبه کنار ما ش روزیپ یو فقط کم ی. حس کرد کم دیر ده . گرفته 

کلم  ی. آهنح ب نیگام بود . نشستن تو ماش نیاول نیتو دلش خوشحال شد . ا
ضا انویپ ش یتو ف سه برد . پ نیطن نیما شد و هر دو رو به خل و فکر ت روزیانداز 
 نیبه شااکسااتن ا یاعلقه  چیکرد هنگامه هم انگار ه یم یصاادا رانندگ یب

 سکوت پر از حرف نداشت .
پا کیرسااتوران شاا هیکنار  روزیپ . هنگامه اومدن  نیینگه داشااات . هر دو 

شادوش پ شد .  یدر حال روزیدو ستوران  ساکت بودن خ وارد ر که هنوز هر دو 
رو  روزیموقع پ یسااکوت ب نیشااه . ا یم کیکرد داره به هدفش نزد یحس م

شماش به رو شدن چ صور  روزی. احتماالا پ دید یم قتیحق یدال بر باز   نیات
از خونه اون کفشااا رو  رونیب شااهیموضااوع رو نکرده بود که ممکنه هنگامه هم

 نپوشه !
 با لبخند گفت : روزیقسمت رستوران نشستن خ پ نیتو شلوغ تر یوقت
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 ؟ یدار طیم یچ-
 گفت : هنگامه

 ! کیشلیش-
 گفت : روزیپ

 و بعد گارسون رو صدا کرد . نطوریمنم هم-
 مقدمه گفت : یب روزیجوانک از اونا دور شد خ پ یوقت

کنم  یجوانب خوب فکر کردم . االن چند ماهه که دارم فکر م یمن به همه -
 تو ممکنه نکهیکردم .ا نیرو سابک سانگ یکردم . همه چ نی. من سابک سانگ

ش شهیهم شته با شها رو همراهت ندا ستت وارد  نکهی. ا یاون کف ست تو د  هید
سرم چه زن فوق العاد یمهمون شم و افتخار کنم هم ص چیو ه هیب سن ینق  تهتون

کم کنه ! تو الن با عوض کردن کفشات  شیو جسم یروح یتهایاز جذاب یذره ا
ه ک یبگ یخوا یم ؟یمنو امتحان کن یخوا یم ؟یثابت کن ویچ یخواساات یم

 ! ستین نطوریگرفته باشم ؟ اما اصلا ا میتصم یمن ممکنه سرسر
 زد و گفت : یلبخند محو هنگامه

 رفته باشم و خواستم کارها رو برات آسون کنم ! ادتی دیگفتم شا-
ه و جذاب هنگام یشرق یشد تو چشما رهیزد و خ یلبخند دلگرم کننده ا روزیپ

 و گفت :
پدر و مادرت  ایکه خودت  یهساات یخوب تر و فوق العاده تر از اون یلیتو خ-

صور م شب و روز با تو بودم  نیا باا یکنن! من تقر یت شته رو  به  ایشش ماه گذ
شدن  یم کیکه بهت نزد ییاون آدمها یباهات ارتباط داشتم . من همه  ینوع
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رفتاراشون رو از نظر  و. من طرز برخورد و طرز فکر و نگاهت به آدمها  دمیرو د
شه خ  یگذروندم ! هر ک شته با شمند داره . ا هیتو رو دا  ینظر قطع نیگوهر ارز

دساات روش  یتون یکه م یموضااوع نیتر تیاهم ینکن با ب یمنه . پس سااع
 دیاخ شاا یقبلا دوساات پساار داشاات یگفت ی! اگه االن م یخ منصاارفم کن یبذار

 ها!!!نداشتن اون کفش ای داشتندادم تا  ینسبت بهش واکنش نشون م شتریب
 خ زد و گفت : ایر یب فیهمه تعر نیبه ا یلبخند خجل هنگامه

شرا یمن خودم خوب م- شا نیا یول ستیبد ن طمیدونم  ضوع  به نظر  دیمو
سع یراحت نیها به ا یلیخ ستم اگه  شه ! خوا خ  شیریبگ دهیناد یکرد یهم نبا
قلم جنس هم  هی نیخ ا یدیکه د ییاون حسن ها یکه در کنار همه  ارمیب ادتی

 یو منف بتبهم گفت خ هر دو جواب مث شبیجلو ! پدر د یایهست و عاقلنه ب
ط رواب یتونه تبعات داشااته باشااه برا یو عاقلنه نباشااه خ م یمن خ اگه منطق
اگه با درنظر  متیشااه ! تصاام یحرف شااامط تو هم م نی. ا شیخواهر و برادر

عمه  تو روابط بابام و یندیجوانب نباشه خ مطمئناا تبعات ناخوشا یگرفتن همه 
 داره !

ل زده بود به که ز یدر حال روزیگذاشاات و رفت . پ زیغذا ها رو رو م گارسااون
 صورت هنگامه خ گفت :

سنج یمن همه چ- ساعت ها فکر  یهنگامه ! من به همه چ دمیرو  خ روزها و 
رم تونم ازت بگذ یکه ... که دوستت دارم و نم دمیرس جهینت نیکردم و ...و به ا

. 
گاه پا یها گونه افتاد . شرم دخترانه اش  نییهنگامه رنح گرفت و سرش ناخودآ

 منش خانومانه و رفتار و طرز میمغرور خ تساال روزیبود . پ ندیخوشااا روزیپ یبرا
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غرور  یابر ییوسااط خ جا ادیب یفتگیشاا یهنگامه شااده بود . وقت رینظ ینگاه ب
 مونه. ینم یباق

از طرز فکر غلط و عهد  روزیراجع به مونا و پ یحرف زدن . حت یلیروز خ اون
که  گرفته بود و حاال یچه تصمصم مضحک نگهیهنگامه گفت . ا یبرا شیقجر

 یکرد خ از خودش خجالت م یم سااهیمثط هنگامه مقا یاون دختر رو با کساا
 . دیکش

 هفته وقت هیدرخواست ازدواج خ  نیفکر کردن به ا یوقت خواست برا هنگامه
ست . اما خودش خوب م ست که جوابش چ یخوا  ی! اون هنوز هم ربنا هیدون

. اون  دیشن یتو خونه شون م روزیپ یوز صبح از اتاق خالرو هر ر روزیپ یبایز
صدا به آرامش م سجا یوقت ی. حت دیرس یهنوزم هم با اون  بود .  یخال دهاون 

از ذهنش رو پساار  یدونساات که االن چند وقته که گوشااه ا یخودش خوب م
شت خ پ یجذابش پر کرده . هر روز که م یعمه  شناخت  یرو بهتر م روزیگذ

سند نم هیاون رو  طیمثط اوا گهیو د  رو روزی! هنگامه پ دید یمرد مغرور و خودپ
و مرد ر نیبود . اون ا دهیر خوب دیمد هیاسااتاد توانا و  هیخ  اقتیمهندس با ل هی

 هیو ر روزیهدر دادن نداره ! اون پ یبرا یوقت نیبود که کوچکتر دهید یمرد زندگ
مرد تنها شااباهت  هی یبه خونه  بود که خونه اش اصاالا  دهید قیمرد مرتب و دق

شت . اون پ سن ن دهید یرو مرد پاک روزیندا خ  ازیبود که با وجود قرار گرفتن تو 
کس رو وارد  چینخ و طنابها خ ه طیو نه تو موسااسااه با وجود ساا دانشااگاهنه تو 

رو شااناخته  نایحساان بودن و هنگامه ذره ذره ا نایمردانه اش نکرده بود . ا میحر
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 فکر یزمان رو مثلا برا نیا دیکلسااش هم که شااده خ با یبود . اما حداقط برا
 کرد . یکردن طلب م

***** 
هم مشااغول روشاان کردن  الیکمک کرد که لباسااش رو مرتب کنه ! فر نینرم

سفره عقد کوچ یسفره  یشمع ها صوص عقد  یکیعقد بود .  که در اتاق مخ
 عاشق بود. یاز دلها یلیخ وندیپ دیالا شامحضر پهن شده بود و احتما

ش ناید سط با  ش یخ همه رو به خنده م طنتهاشیهم اون و واقعاا  دیانداخت . مه
اتاق عقد همراه همساار  رونیب مانیماه . نر ییمثط اساامش شااده بود. روشاانا

شاهد ها نینرم سته بودن . وقت گهید یو  ش ش ین سف دیمه رو انداخت  دیچادر 
 دیداخط . چادر مهشاا انیتونن ب یاعلم کرد که م ونیبه آقا نیرو ساارش خ نرم

که اومدن داخط خ  ییشاهدها نی. ب دید یرو نم ییجلوتر رو صورتش بود و جا
 . دید یاونا رو نم دیهم حضور داشتند که مهش دیپدر خ برادر و زن داداش مهش

ضا یوقت شرا یاز ام شدن و عاقد   هیمهرضمن عقد رو همراه  طیدفتر ها فارغ 
ش یبرا شن یزن یصدا دیگرفتن بله خ گفت خ مه وس که گفت عر دیرو از عقب 

 نیبود ؟ ا ی. پس ک نیبود و نه نرم الیصدا نه متعلق به فر نی. ا نهیرفته گط بچ
س ینم یشناخت ول یصدار م ست ربطش بده به ک  ینجا بود . وقتیکه ا یتون

صدا یبرا شن یبار دوم  صورتش عقب زدکه برگرده  دیزن رو  خ چادر رو از رو 
شما هیزن ک نیا نهیبب شمش افتاد به چ صورت خندان  یکه چ شک پدر و  پر ا

خواب نبودن ؟ پدر و برادر و زن برادرش  نایمن . ا یمن ! خدا یبرادرش . خدا
 یبود . حتماا کار اون بود .برادرزاده  الیکار فر نایعقد اون اومده بودن ؟ ا یبرا
 کرده بود . یهمه براش جانفشان نیتر از جانش ا زیعز
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به  ازین نکهیعقد خواست خبا ا یبار سوم اجازه  یتو شوک بود که عاقد برا هنوز
اشک چشماشو پر کرده بود خ  ینداشت خ به رسم ادب خ در حال یکس یاجازه 

 با بغض گفت :
 با اجازه پدر و برادرم خ بله .-

ش یعقد جار ی غهیص شدن . همه  نیهم حللتر یبرا مانیو نر دیشد و مه
 . کیو تبر یشروع کردن به روب*و*س

ض ش کیخ نزد مانیبه نر کیو به همراه پدر جلو اومدن و بعد از تبر یمرت  دیمه
ش صورت ز دیشدن. مه شما دیخند یکه م ییو لبها بایبا اون   هیکه گر ییو چ

ساب یکرد خقدم یم شت . پدرش که ح شده  یجلو گذا سته  بود خ اونو به شک
 و دم گوشش گفت : دیآ*غ*و*ش کش

فا- خاطر ج به  تا روح  ییمنو  با ! حللم کن  با قت کردم حلل کن  که درح
 نباشه ! یمادرت ازم ناراض

 به پدر چسبوند و گفت : شتریخودش رو ب دیمهش
 ! یو تنهام نذاشت یممنون که اومد-

 و گفت : دیهم بعد از پدر اونو به آ*غ*و*ش کش یمرتض
نابرادر- قت  هات  گهیدم د یقول م یکرده بودم . منو ببخش . ول یدر ح تن

 نذارم و واقعاا برادرت باشم .
 ی هیهد نیدونساات ا ینگاه کرد . م الیو فر مانیقدرشااناسااانه به نر دیمهشاا

سته بود تا انجام بده و فر الیاز فر مانیبود که نر یباارزش خ همون کار  الیخوا
 بودن . زیدونفر براش باارزش و عز نیت . چقدر اخواس یباج م
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ش هیتو  مانینر ستوران  ش زیناهار م یخ برا کیر ز اونقدر ا دیرزو کرده بود . مه
رفته بود  ادشیحضااور پدر و برادرش ذوق زده خ متعجب و خوشااحال بود که 

 گفت : دیرو به پدر مهش مانیشدن خ نر ریجاگ یهمگ یاالن متاهط شده . وقت
س هیپدر جان من قول - ص یعرو شخ شکوه در خور  ش رینظ یب تیبا و ر دیمه

ساکت  ورنطیخ ا میبرگشتن برادرام صبر کن یبرا میچون مجبور یبهش دادم . ول
بود وگرنه  یبرداشااتن سااد شاارع یعقد فقط برا نی. ا میو صااامت عقد کرد

 نخواهم کرد . یسوت و کور همراه نطوریرو ا زیعز دیمهش نیمطمئن باش
 زد و گفت : یلبخند دیمهش پدر

شبخت- س زیچ چیدخترم آرزومه ! ه یخو سط خنه خونه  یخنه عرو  یخ نه ماه ع
رمخ دونه دخت هی یخوشاابخت یتو برا یاز قول مردانه  شااتریتونه ب یمجلط خ نم

 برام باارزش تر باشه!
 نگاه کرد وگفت : دیمهش یبایز یبه چشما یلحظه ا مانینر
 .دیشن دیمن خواه یاون رو از خونه  یشاد یفقط صدا نیمطمئن باش-
 گفت : مانیرو به نر الیفر
 ترم به کمتر نیبه نحو احسن انجام شد . من آخر ا تیکه مامور نیدیاستاد د-

 شما! ینم یراض ستیاز ب
 و گفت : دیخند نینرم

ر واهده تا خ یخانم خوشگله برات به اندازه  نی. ا مانیخدا به دادت برسه نر-
 !!! دهیزن خ برنامه چ

کرد خ  انیزاهد یخانواده  زیاطراف رو هم متوجه م یزهایکه م یخنده ا یصدا
 تونست تصورش رو بکنه ! یم دیبودکه مهش یینوا نیباتریز
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کردن و رفتن . البته پدر  یخداحافظ مانیو نر دیاز ناهار خ همه از مهشاا بعد
 دیمهشاا یهمراهش به خونه برگرده ول دیاصاارار کرد که مهشاا یلیخ دیمهشاا

ه ورود ب یکار عقب افتاده رو بهانه کرد . هنوز امادگ یو داشااتن کل رفتینپذ
 . نداشتشکط از اونجا رونده شده بود رو  نیرو که به بدتر یخونه ا

ظار انت دیشدن . مهش مانینر نیسوار ماش دیو مهش مانیرفتن خ نر یهمگ یوقت
شت نر س دیدر کمال تعجب د ینزلش ببره ولاونو به م مانیدا  مانیکه نر یریم

و  مانیبرگشاات ساامت نر نیشااه. بنابرا یم یمنته مانیانتخاب کرد به منزل نر
 گفت :

 خونه ام ؟ یبر یمنو نم-
 نگاهش کرد و گفت : یلحظه ا مانینر
که  میتوشااه خالبته که نه ! عقد نکرد لتیکه االن وسااا هیاگه منظورت خونه ا-

کنم . .  یم یکه من زندگ یی. خونه تو خ االن همونجا گهید یجا هیبرسااونمت 
 طی. فردا بعد از کار برو خونه و وساااا میمون یاونجا و همونجا هم م میر یم

 خونمون ! ایرو بردار و ب تیضرور
 :دیغر یاز لفظ خونمون خوشش اومد ول دیچند مهش هر
 ؟ یچ یعنی؟!  مانینر-
 بهش کرد و گفت : ییبرگشت سمتش و نگاه گذار مانینر
ها یبذارم بر یخوا یخانومم ؟ م هی؟ چ مانیجان نر- نه خودت تن  ییخو

 یما متفاوت از زوجا طیمثط من شوهرته ؟ شرا ینره غول هیکه  یدر حال یبمون
پدر یسااات . چون تو خونه  گهید به  یرو دار تیم*س*تقط از منزل  و اونا 
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س ستین یازیت دارن خ ننبودت تو خونه عاد ساط عرو شدن ب  مثط یتا جور 
 ؟یترس ی! تو که از من نم میهمه از هم دور باش

 گفت : طنتینگاهش و با ش قیعم یلحظه ا دیمهش
 که نرفته ؟ ادتی!!!  ییازمن بترسه تو دیکه با یاون-
 و گفت : دیبلند خند مانینر
 !!! یخوام ببرمت خونه ام تا منو بترسون یمنم م-

 کرد و گفت : مانینر یبازو یحواله  یمشت دیمهش
 خونه و ... یمنو بکشون نهیپس بگو ! نقشه ات ا-
 تو کوچه و گفت : دیچیپ مانینر
خوام برم خونه خ لباسااامو  یاالن فقط م یتو ذهمنه ول زهایچ یلینقشااه که خ-

شم با  ارمیدرب شادم رو بپو شلوار راه راه گط گ شو بعد  یرکاب هیخ  گلم خانم خو
 رو ب*غ*ل کنم و تا شب بخوابم .

ش صور نر دیمه ش مانیاز ت سا دهیاتو ک ه افتاد و کرد به خند فیکه توص ییتو لبا
 گفت :

 ؟یپوش یپوشه م یواقعاا از اون راه راه ها که بابام م-
 خونه پارک کرد و گفت : نحیرو تو پارک نیماش مانینر
 از اونا دارم !!! نیدو ج-

 و گفت : ستادیا دیمهش یرو به رو مانیخونه که شدن خ نر وارد
 . یخودت خوش اومد یبه خونه -

 اروم خم شد و .... بعد
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شب بود که ب ساعت  یاز موها یشد . طره ا داریب مانیشدن . اول نر دارینه 
ش ستش گرفت و بو دینرم مه روم آ یداد. با نوازش ها یهلو م ی. بو دییرو تو د

قشاانگش رو باز کرد . صااورت  یخورد و چشااما یهم تکون دیخ مهشاا مانینر
 و چشماشو بست . دی. خجالت کش دیصورتش د کیروکه نزد مانینر
 و گفت : دیب*و*س شویشونیپ مانینر
 !!! زمیعز یخوش اومد میبه زندگ-

 لب گفت : ریچشماشو باز کرد و ز دیمهش
 ممنون !!!-
 و گفت : دیروکرد به مهش مانینر
 خوبه ؟ حالت-

 باز و بسته کرد دییتا یچشمامو به نشونه  دیمهش
 زد و گفت : دیمهش یبه گونه  یب*و*سه ا  یبا سرخوش مانینر
 . رمیرم دوش بگ یمن م -

***** 
بود . باالسرش نشست و زل زد  دهیخواب یوارد اتاق شد . هنگامه به آروم بایفر

شک یبه مژه ها شته و م شماش ! چقدر دلش م یبرگ شبخت یچ ست خو  یخوا
! چقدر براش آرزو بود نوه دار بشااه و ب*غ*لش  نهیدونه دخترش رو بب هی یکی

اش تو خ بر بزرگتراحترام به پدر و مادر و  شهیبود . هم یکنه ! هنگامه دختر خوب
 و گفت : دیکش یقرار داشت . آه تیاولو
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شه  رایخدا اونقدر گ شیمادر پ یاگه دعا- شت بچه ها رقم با سرنو که باهاش 
عا رو م نیو بهتر نیبخوره خ من برات بزرگتر عا م ید خدا رو  یکنم ! د کنم 

 ! یبهش دلگرم باش شهیو هم یکنارت حس کن شهیهم
ازدواج و ساار و  یآرزو نکهی! با ا نییکنار تخت هنگامه بلند شااد و رفت پا از

 هی انیجر یوقت شااهی. هم دیترساا یم یسااامون گرفتن هنگامه رو داشاات خ ول
ستگار تا حد س یم یجد یخوا  نکهیزد . ا یمبهم دلش رو چنح م یشد خ تر

هم مب براش یلینه خ خ ایکنه  یکه خواهان دخترشه خ واقعاا خوشبختش م یمرد
 . دیرس یو ترسناک به نظر م

سااااعت بعد خ  هیبره چقدر دلهره داره .  ادشیکرد تا  یرو مشااغول م خودش
 و از پشت ب*غ*لش کرد و گفت : نییهنگامه اومد پا

 مامان خودم چطوره ؟-
 برگشت سمتش و گفت : ییبا خوشرو بایفر
 ؟ یکن یب*غ*لم م ییهویترسم  یمن م یدون یتو نم-

س یگونه  هنگامه سبد اریخ هیو  دیمادرش رو ب*و* سا یاز تو  ست طیکه و ه ش
 ساالد توش بود برداشت و گفت : یشده 

مان - ما چه بپر بپز هیخانوم ؟ مهمونچه خبره  نداخت ی؟  ! بوش منو از  یراه ا
 کرد. داریخواب ب

 به فسنجونش زد و گفت : یسر بایفر
 رو شام دعوت کردم . روزیپ-

 : دیغر هنگامه
 مااااماااان ؟!-
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 با اخم برگشت سمتش و گفت : بایفر
 ؟ هیچ-

 گفت : یعصبان هنگامه
 یکردم جوابش رو م یمن فکرامو م یکرد یهفته صاابر م هیخوب مادر من -

 کم فرق کرده خب! هی طی. االن شرا یکرد یدادم بعد دعوتش م
 گفت : بایفر
خواستم  ی! من نم گهید ادیبره ب دیبازم با یخدا بد یبنده  نیبه ا یتو هر جواب-

باش .  یعاد شااهیشااه ! تو هم مثط هم یعوض م یزیچ انیجر نیفکر کنه با ا
که فکراتو کرد بده . من فردا یهر وقتم  که جوابش رو  یروز یجوابشااو  هم 

تونه  ینم گهید نهکنم که فکر نک یبازم دعوتش م یخ چه مثبت و چه منف یبد
 ! ادیبره و ب ششیدا یخونه 

 زد و گفت : ارشیبه خ یگاز هنگامه
 پسر خواهر شوهرشم داره ! یواه واه چه هوا-
 ه غرولند هنگامه زد و گفت :ب یلبخند بایفر
 .ییرایپذ یزایدستمال بکشم رو م هیساالد با خودته. من برم -

چرک با شااال  یصااورت کیتون هیاومد . هنگامه  روزیبود که پ مینه و ن ساااعت
موقع  هم اورده بود که کیدسته گط کوچ هیبا خودش  روزیبود . پ دهیپوش دیسف

 یعاد یاحوالپرساا هیبرخلف انتظار هنگامه خ  یورود داد دساات هنگامه . ول
 یکم احساسات هی روزیکم دلخور شد . انتظار داشت پ هیباهاش کرد . هنگامه 

 تر برخورد کنه !
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 و رفت کمک مادرش. یناهار خور زیرو گذاشت تو گلدون وسط م گط
س ختیر ییچا یسر هی بایفر س ینیو  ست هنگامه . هنگامه  و ر ینیرو داد د

 آشپزخونه و گفت : زیگذاشت رو م
. شااما خودت ببر مامان .  هیداره که خبر یبرم . توهم برش م ینم ییمن چا-

 . مینیچ یم زویمنم م
 یمحض ارضاااا بایو محساان باعث شاااد فر روزیپ یقاه قاه خنده  یصااادا

 .ییرایرو برداره و بره تو پذ ینیس عیخ سر یکنجکاو
 کرد گفت :تعارف  روزیرو که به پ ییچا
 ؟ نیخنده داره که هردوتون از حال رفت نقدریا یچ-
 به خودش مسلط شد و با لبخند گفت : روزیپ

 !ییمردونه ست زن دا-
رو برد ساامت محساان و بعد از برداشااتن محساان خ خوش رو کنار  ییچا بایفر

 شوهرش جا کرد و گفت :
 یو م میگ یدم گوش هم م یزیچ هینه ؟ االن من و هنگامه هم  استینجوریا-

 ! نیفتیپس ب یتا شما از کنجکاو دمیخند
 با لبخند گفت : محسن

 ؟ یافت یپس م یاز کنجکاو یاالن شما دار یعنی-
 بود گفت: ستادهیکه ا ییکرد و هنگامه از همون جا یاخم بایفر
شما تو ا- سابقه  یس نیآخه مامان گلم  سال  س از پ یتونست یمتاهل یو چند 

 خب؟ ید یم یچرا سوت ؟ی ایما برب ییبابا نیا زبون
 بلند شد و گفت : بایفر
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 کنم ! یتوبه نم هیدونم چجور یمادر ! اما نم یگ یراس م-
 یو محسن شاهد نگاهها بایوسط فر نیصرف شد . ا یمیصم یفضا هیتو  شام

گلگون هنگامه بودن  یبه هنگامه و گونه ها روزیگاه و پر احساااس پ یگاه و ب
 مثط سابقه ! یکردن که همه چ یوانمود م یهمه جور یول

 طیماحرف زده بود و بازم ت روزیبا پ نکهیبه ظرفا . با ا دیاز شام هنگامه چسب بعد
شت ا ضور پدر و مادرش خجالت م یبکنه ول نکارویدا ش یدر ح . اما تازه  دیک

ز و ابا اصاارار و اجبار اون بایگرم شاااده بود به مرتب کردن آشااپزخونه که فر
 کرد و گفت: رونیآشپزخونه ب

قت کن به اتا شییاز پدرت اجازه خواسته باهات حرف بزنه ! برو راهنما روزیپ-
. 

 معترض گفت : هنگامه
 ! ینجوریکشم مامان ! َبده ا یمن از بابا خجالت م-
 زد و گفت : یلبخند بایفر
ن رو ساانگاتو دیتون یراحت تر م یلیخ نی؟ خونه که باشاا نجایکجا بهتر از ا-

شه تو پارک و رستوران نشست و راجع به مسئله  ی. مگه چقدر م دیباهم وابکن
 کنار پله ها منتظرته ! روزیعجله کن . پ االلهیحرف زد ؟  یمهم نیبه ا ی

 . رونیو از اشپزخونه اومد ب دیبه شالش کش یدست هنگامه
زد  یحولبخند م دینو که دبود . هنگامه او ستادهیلبخند کنار پله ها ا هیبا  روزیپ

 و گفت :
 ! دییبفرما-
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 اتاق هنگامه توقف یجلو روزیجلو حرکت کرد و هنگامه پشت سرش. پ روزیپ
 کرد و گفت :

 شما بفرما! نجایا-
ش هیبا  هنگامه سترس ورود پ دیببخ شد . ا ش روزیوارد اتاق  ت به اتاقش رو ندا

کنار تخت نشست . هنگامه هم رو  یرو صندل روزیمرتب بود . پ شهیچون هم
 نشست . هنگامه گفت : شیارا زیم یجلو یصندل

 ! رونیب یبرا میذاشت یکشم حرف بزنم ! کاش م یبابام خجالت م یمن جلو-
 زد و گفت : یلبخند مردانه ا روزیپ

ست دارم با آرامش باهات حرف بزنم  رونیهم تحمط ب یکیمن - رو ندارم ! دو
. 

 گفت: یبه آرام روزیار شد و پسکوت برقر یکم
 هنگامه ؟-

 سرش رو بلند کرد ونگاهش کرد . هنگامه
 زل زد تو صورتش و گفت : روزیپ

خوام بدونم چقدر  یم ی.... ول یول یهفته وقت خواست هیدونم زوده و تو  یم-
 باشم ؟ دواریتونم ام یم

شما روزیپ یلحظات یبرا هنگامه صورت مرتب و چ شک یرو نگاه کرد .   شیم
 و گفت : نییکرد . سرش رو انداخت پا یجلب توجه م

 دونم ؟ یشه هنوز خودمم نم یباورت م-
 فرستاد و گفت : رونینفس حبس شده اش رو ب روزیپ

 درسته ؟ یبهم اعتماد ندار-
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 گفت : هنگامه
ستا ول یعنی.  ستیصحبت اعتماد به تو ن- ه خودم ! من ب ستین نیفقط ا یه

تو خونه و  یدارم ول ادیتنها بودم . دوساات و آشاانا ز شااهیاعتماد ندارم ! من هم
 یبا هرکس ییتنها نیشدن ا کیخودم بودم . االن شر شهیهم یشخص یفضا
سر خ یچقدر م نکهیو مبهمه ! ا کیتار ینقطه  هیبرام  شم  یوبتونم هم نه  ایبا

از  یچ اا قیدق نکهیا یازدواج کنم بهتره و حت ایتا آخر عمر مجرد باشم  نکهیا ایو 
کنم با  یدارم دوران تجردم رو ترک م طیخوام و اصاالا به چه دل یهمساارم م

 ! ستیبرام روشن ن یوجود سن باالم خ هنوز به درست
پور مثبته ! من با  یمهد روزیرک بهت بگم ! من نظرم در مورد شااخع پ بذار

تحول  ی ندهیجور ترس از آ هیور اسااترس خ ج هیندارم . کلا  یآدم مشااکل نیا
 شااتریکنه وقت بخوام و ب یکنم منو وادار م جادیخوام ا یم میکه تو زندگ یبزرگ

 فکر کنم .
 داد گفت : یحال با لبخند گوش م نیدر ع یکه ساکت ول روزیپ

با یم- که ا یعنی!  ارهیآرامش ب دیگن ازدواج  خوام . من اون دختر  یم نویمن 
 خوام بزرگش یکه خودم م یرو انتخاب کرده بودم که جور یرسااتانیدب یبچه 

. شونزده ساعت تو روز کار  زارمیکنم تا باهاش به ارامش برسم . من از تلطم ب
ه ک یاز آرامشاا یخبر باشاا یب دیذاره . تو شااا یجدال نم یبرا یکردن برام رمق
ساطع م ساب کتاب داره . همه کارات یازت  رو برنامه  شه . تو همه کارات ح

که هدف داره خ راحت  یساات . مثط من ! به نظر من آدم منظم خ آرومتره . آدم
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 یآرامش ! م یعنی نیو ا یشااه ! تو پاک یشاااخه اون شاااخه نم نیتره و مدام ا
 من بره دانشگاه ؟ ی خونهچرا دوست داشتم همسرم تو  یدون

 مشتاق و منتظر نگاهش کرد . هنگامه
 به خاطر افکارش خ گفت : ریسر به ز روزیپ

و باهاش  نهیهمساارم رو همراه بب یمرد هیروز  یچون دوساات نداشااتم فردا-
باهاش همکلس بوده و  کیساالم عل کنه و برگرده تو روم بگه تو دانشااگاه 

 هزیر یمسئله ارامش منو به هم م نیهم بودن . ا یبرا یخوب یاجتماع یدوستا
سرم با مرد نکهی! نه ا ست  یریا جلوگاز ارتباط هم  رو یهمه چ دارمکنما نه ! دو

م هست یا لهیپ لهیش یزنه . خودمم آدم رک و ب یباشه. ابهام آرامشم رو به هم م
 رمیگ یخ استرس م نمیب ینم یزیچون چ ادی یخوشم نم کیتار ی. من از فضا

شم به هم م شن هیخوره ! تو  یو آرام  یمنو آروم م نیو هم یا نهی. تو ا یروز رو
نداره که دختر  نیبه ا یانتخابت کردم . اصاالا هم ربط طیدال نیکنه ! من به ا

سنم ییدا ست . من  زی. همه چ یمح ساده  صاف و  امط خرخون بودم و  هیتو 
 یرو دوساات دارم و م ی! خونه و زندگ کهیکوچ یلیاطرافم خ طیهسااتم که مح

 یاو تماش یشپزتو خونه مشغول مطالعه خ ا گهید یتونم ساعتها برخلف مردا
بدو ونیتلوز کهیا نباشاام  نه  نی. در ع رونیدلم بخواد برم ب ن  هیحال ممک

 یها که دوساات دارن به خونه برگردن خ فقط برا یلیمسااافرتم رو برخلف خ
بکنم . من از معما بدم  یطوالن یلیبه دساات آوردم خ خ یشااتریارامش ب نکهیا
و و به قول پدرام  یآن یلی. احسااااسااااتم خ سااتمیهم ن ی. ادم مرموز ادی یم

 سیتدر نکهیبه خاطر ا یول ساتمین یمدار خوب اساتی! اصالا سا هو*ح*ش*ی
باز یکردم م ادیز مات خوب  با کل  نیو آخر نیکنم ! من برخلف اول یتونم 
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نه بود خ تو رو کاملا عاقلنه  یمنطق ریغ یلیانتخاب اشااتباهم که خ و بچگا
ما اعتراف م خاب کردم . ا که  یانت نه خ صاارفاا منطق نیاکنم  عاقل خاب   یانت

ساتم هم توش دخ ستیهم ن یمنطق سا شش  هی. من ... من  هیلیو اح جور ک
س یقو سا سوا یاح سمتت دارم که  کنم  ی. اعتراف م لمهیدال یهمه  یهم به 
... با شناخت خودت و یبهت نداشتم ول یاحساس چیاومدم ه نجایکه ا یلیاوا

شدم .وقتها یلیخ خ اتتیروح سته  سه برم ییبهت واب س  ونهگردم خ یکه از مو
تو خونه ام  یبودم و تو اومد ضیمر ادتهی!  ارمی ی.... واقعاا حضااورت رو کم م

 ؟
 تکون داد . یبود خ سر روزیپ یکه کامط حواسش جمع حرفها هنگامه

 ادامه داد : روزیپ
س یدون یم- شتم ؟ دلم م یمن چه ح شم و  یدا ست خوب ن تو اونطور با خوا

س سقل ی. من عطرت رو بعد ها تو اون خونه یمحبت بهم بر آوردم  یکم م یف
 یخنک مثط تو خ مدام تو هوا مینس هیخواست که  یم دیشد ی هی. دلم ذات الر

 اطرافم حرکت کنه !
دوساات داشااتن  دیو منطقاا دوساات دارم . شااا قاا یمن .... من واقعاا .... عم-

شه . اما من معتقدم اگه آدم بدونه چرا  یجمله  هیبرات  یمنطق سخره با  یکیم
شه نابودش  ینم یطوفان مخرب چیدوست داشتن رو با ه نیرو دوست داره خ ا
بدون ا کهیکرد. من  باشاام خ از وجودت آرامش م ن رم . از یگ یهمساارت 

خ از سااکوتت و از حرف زدنت خ از اعتقادات در مورد آدمها خ از  تیخونساارد
 یدرساات م نجایا امی یکه هر بار که م یاز هر ساااالد یو حتاعتماد بنفساات 
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که چرا تو رو دوسااات دارم و حت دای. من پ رمیگ یآرامش م یکن خود  یکردم 
کهیده ! ا یهم بهم ارامش م نیهم ل سااتمیسااردرگم ن ن کشااش  نیا تو ع

ده که من  یبهم م بیعج یتیکردم خ خودش احساااس امن دایرو پ یمهارنشاادن
مه خواهش م گا به نکردم .هن حس خوب  نیکنم منو از ا یمثلش رو قبلا تجر

 محروم نکن .
 بیخاص خ عج یو خوب بود خ بعد از ابراز علقه  قیدق یشنوده  هیکه  هنگامه
شدن نیو در ع خ به خودش جرأت داد و نگاهش رو قفط  روزیپ یحال فراموش ن

 ! روزیکرد تو نگاه پ
 کرد : زمزمه روزیپ

پا- تا  مونده و من  یباق یکه ازم خواساات یلعنت یهفته  هیاون  انیچهار روز 
 م*س*تاصلم هنگامه ! یلیخ

نه و مرد  ینم هیبهم گفتن مرد گر یکه از بچگ یمن یبرا یدون یم خودت ک
سم دیبا شه و خ یر ساتم خ از پ گهید یحرفها یلیبا سا  هادیخ حرف زدن از اح

 یلیخ قهیعم یدره  هیساامتش  هیکه  ینود درجه تو جاده ا چیپ یکردن نقشااه 
 ... گمکردم که بگم ... ب نیباخودم تمر یمشکط تره ! اما ... اما کل

بلند شااد و با دو گام بلند مردانه خودش رو رسااوند به  یاز رو صااندل روزیپ
خ اونم ساارپا شااده بود و زل تو  روزیکه ناخوداگاه با بلند شاادن پ یهنگامه ا

 نگران هنگامه و گفت : یاچشم
هم  و سااتمیهم بلند ن یعنی...  یعنیابراز احساااسااات کنم .  سااتمیمن بلد ن-

ابراز علقه رو  یبابام بهم گفت خ اگه عرضااه  شاابید یکشاام ول یخجالت م
شم و  شته با فت خ بمونم . بابام گ یکه بگم خ بهتره همون مجرد باق رمینگ ادیندا
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ست داده افسوس م نیا نکهیبه خاطر ا شهیهم خوره . پس منم  یلحظه رو از د
عمرم رو کنار  ی هیخوام که بق یگم که ... عاشقتم و م یقلب بهت م میاز صم
 کنم ! یتو سپر
سات خفته ا ریکاملا تحت تاث هنگامه سا سا یقرار گرفته بود و اح لها به رو که 

سرش رو از  . دید یم انیرو در حال غل دیترس یاش از بروزش م صهیخاطر نق
 انداخت و آروم گفت : نییخجالت پا

 ممنوم . یکه بهم منتقط کرد ییبایهمه احساس ز نیمن به خاطر ا-
 گفت : روزیبرقرار شد و پ سکوت

 آره هنگامه ؟ ؟یش یهمسرم م-
ست چ ینم هنگامه شار بود .با ا کاریدون س یکاملا م نکهیکنه . تحت ف ت دون

ست بگه ! فکر م یاما نم هیجوابش چ سبک یخوا قبط  یلیبگه من خ هیکرد کار 
ودم و کرده ب داینساابت بهت پ یخ احساااسااات یاز من ببر یتو اساام نکهیتر از ا

 دارم . طیبهت تما شتریحاال هم ب
قب ع یبراش ساااخته بود خ قدم روزیکه پ یاحساااساا یمنگنه  نیفرار از ا یبرا

 گذاشت و گفت :
مه - به ه با علم  که بگ یکه االن گفت ییزایچ نیا یمن  خ  یو الزم هم بود 

خ من نظرم نساابت به  رمیبگ یمی. مطمئن باش هر تصاام رمیگ یرو م میتصاام
 عمه فاطمه مثبته . روزیپ

 از اتاق خارج شد . عیسر وبعد
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 زد به خودش یکه لبخند م یهنگامه نشست و در حال یسست رو صندل روزیپ
 گفت خ نگران نباش مرد ! اون نظرش مثبته !

 نیبرگرده خونه . فردا جمعه بود و اونا هم روزیو محسن نذاشتن پ بایرو فر شب
 یخوشااحال بود . اون برا یلیرو بهانه قرار دادن که شااب رو بمونه . هنگامه خ

 داشت . ازین روزیپ ازیراز و ن یخ به صدا مشیتصم تیقطع
ساات خ قامت ب روزیپ یشااد و وقت داریب روزیدفعات قبط خ قبط از پمثط  صاابح

 یبا اون ُتن مردانه و لحجه  روزیذکر پ یتا تماشااا کنه . صاادا سااتادیا یکنار
سجده  روزیخوش نواز بود. نماز پ بیخ عج یعرب شد خ هنگامه منتظر  که تموم 

لب دعا  ریمثط دفعات قبط خ بعد از نماز به سجده بره و ز روزیبود . منتظر بود پ
 کرد گفت : یکه به ظاهر به جلو نگاه م یدر حال روزیپ یکنه ول

 ! یو نمازت رو بخون یایتو هم ب یتونست یم-
رنگشت هم ب روزینکرد . پ یبار دوم لو رفته بود . حرکت یخورد . برا کهی هنگامه

 و در همون حال گفت :
جنس  نیکه هم یهساات یکنه ! تو بعد از نماز خ تنها کساا یمنو اروم منماز -

 ارامش رو بهم نداده . نیمادرم هم ا یآرامش رو ازش گرفتم . حت
 زمزمه کرد : هنگامه

سه آوره ! ببخش خلوتت با خدا رو بهم زدم ! ول- شه از نگاه  ینم ینمازت خل
 کردن بهش گذشت .

 برگشت سمت در و گفت : روزیپ
به هم نزد- ندم نی! ا یخلوتم رو  که عطرت رو حس م نیچ کنم . تو  یباره 

 !!!یکن یم یفضا رو غن
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 گفت : هنگامه
 پس قبلا هم لو رفته بودم نه ؟-
 و گفت: دیو روشن اتاق خند کیتو تار روزیپ

 اومد . منتظرت بودم ! یمن خوشم م-
 به داخط اتاق گذاشت و گفت : یقدم هنگامه

همه  نیا تیظاهر پیکرده ! قبلا هم گفتم که به ت تیترب یخوبعمه پساار -
 . ادی یخلوص نم

 و گفت : دیدوباره خند روزیپ
 گرانید دمیخلوص مخصااوص خداساات . نبا نیا ی! ول فتیاز تعر یمرساا-

م . هفته جوابت رو بدون هی! در ضمن من هنوزم مصرم قبط از اون ننشیبتونن بب
 .ریتو دهن ش یخودت اومد ی. اما امروز خودت با پا یخوب فرار کرد شبید

 و گفت : دیخند هنگامه
اک خطر ن یلیتونه خ یدستشه و هنوز سر سجاده ست خ نم حیکه تسب یمرد-

 باشه !
 بلند شد و گفت : روزیپ

 باشه ! ادتی شهیهم نویخطرناکه ا شهیمرد هم هی-
 . دیاتاق به دادش رس یکیتار یقرمز شد ول هنگامه

 شد و گفت : کیبهش نزد روزیپ
 تهران ! انیگم که ب یزنم و م یالطلوع به مادر زنح م یمن صبح عل-

 ادامه داد: روزیمتعجب نگاش کرد و پ هنگامه



 385 من معلول نیستاحساس 

کنم . قبط از  یو خاص خودم رو مال خودم م یخ خواسااتن بایز ییمن دختردا-
. شما  انیگم اونا ب یهم استخاره کرده بودم و خوب اومده . من م یخواستگار

 ناز کن . دیهم تا هر وقت عشقت کش
 : دیغر هنگامه

 !!!روزیپاااا-
 که خم شد سجاده رو جمع کنه خ گفت : یدر حال روزیپ

 !!! روزیجان دل پ-
 کرد و گفت : یبر جواب مثبت تلق یسکوت هنگامه رو مبن روزیپ

 ؟ یبگم که منو قبول کرد نایا ییسر صبحانه به دا ید یاجازه م-
 به خودش اومد و گفت : هنگامه

با آرامش  ؟یذار ینگفتم . چرا منو تحت فشاااار م یزیمن که هنوز چ- بذار 
 جوابت رو بدم !

شن م ی. هوا ستادیهنگامه ا یقدم هیکاملا تو  روزیپ شت رو  یاتاق کم کم دا
شما یشد . هنگامه م ساس رو تو چ ست برق اح  . خجالت نهیبب روزیپ یتون

 .نییو سرش رو انداخت پا دیکش
 آروم گفت : روزیپ

شارت بذارم . ول یمن نم- م هنگامه ! اون یندار شتریراه ب هیتو  یخوام تحت ف
 جواب مثبت دادن به منه !

 گفت : یعصبان هنگامه
 نشناخته بودمت . ینطوری؟ اصلا ا یگ یچرا زور م-
 کرد . یم ید و هنگامه احساس ناامنشده بو کیبه هنگامه نزد یلیخ روزیپ
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صورت هنگامه در  یکه نگاهش رو اجزا یاورد و درحال نییسرش رو پا روزیپ
 نوسان بود خش دار و لرزان گفت :

 دوست دارم هنگامه !!! یلیمن ... خ-
مواظب احساسات  شهیکه هم یخ دختر یدختر پر احساس و پر انرر هی هنگامه

نذاره خ دختر ها اونطرف تر  پا از خط قرمز که  نه اش بود  نا با وجود  یز که 
 یرو به عنوان موهبت اله یا یقو یمشااکط دار خ احساااسااات زنانه  یجساام

و  بودن طیم یکه بهش ب دیکش ینفس م یمرد یقدم کیکرده بود خ در  افتیدر
مثبت خواهد داد  بهش جواب گهیدونساات که تا چند روز د یخودش خوب م

.  طیسخت شده بود تحمط احساسات تو اون شرا دمیسخت بود . شا یلی.خ
ظاهر روزیکه پ یصاابح شیخدر گرگ و م یکنترل وخوددار خ  یرها از غرور 

شوق زم شیپ شق کرده بود خ نطوریا ینیمع صانه اعتراف به ع خت س یلیخال
 . از کندن کوه سخت تر . ودب

زمام نفس رو تو  شاااهیکه پاک بودن و هم یجوان یخوددار بودن خ برا یطرف از
سرلوحه  شتن  ست دا ستان م شیزندگ ید شوق خ مرد   مرد  یبود خ در مقابط مع

ست . وقت س یخوا ش یدر کنار ک ستش دار یبا که باهاش  یخوا یو م یکه دو
 یوجل نهو چند سالت شده باشه و مردا یس یخ وقت یعمرت رو بگذرون ی هیبق

 فیظر ی رهیت یو تحملت طاق شااده باشااه خ وقت یباشاا سااتادهیمردانه هات ا
ه ک یو منطق و عشااق و هر چ طیکه با دل یچساابونده باشاا واریرو به د یدختر

 یآهو ییبایبه ز ییچشااما یخ وقت یخ انتخابش کرده باشاا یکن یفکرش رو م
صورت صوم یو*ح*ش*ی و  سانت تیبه مع ست تو چند   یو لطافت مهتاب در
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 یودسر سجاده ب شیپ قهیده دق نیهم ادی ینم ادتی گهیخ د رهیصورتت قرار بگ
 یشاااو و برگا یاز البه البه ها یداره دزدک دیخورشاا یکن یفراموش م گهی! د

پت سمت چ یرو شونه  یکن یفراموش م گهیکشه . د یدرختا به اتاقت سرک م
 یشه و م یطاق م تتقکه ثبتش کنه . اون وقته که طا یفرشته منتظره خطا کن هی

 !!! یشد رابیازش س التیوقتها تو خ یلیرو که خ یگل ینیچ
شت خ م یسه فاز برق سم هردو گذ ست انرر یکه از ج صدهزار  هی یتون شهر 
 اریهنگامه سااساات شااده بود. هم شااوکه و هم بساا یکنه پاها نیرو تام ینفر

تر و  یقو یلیحس خ هیخواسااات فرار کنه اما  یپاش م هیخجالت زده بود . 
 رو دوباره تکرار کنه !!! شیچند لحظه پ یخواست که تجربه  یناشناخته م

خ لرزان و منقطع گفت  دیحرکت هنگامه رو د یبهت زده و ب یکه چهره  روزیپ
: 

کردم .... نمازم بخوره تو  کاریمن چ یخوام .... وا یمن....من ...معذرت م-
 سرم با حرکت احمقانه ....

گاه روح تکون داد  یب یهنگامه رو گفت و اونو مثط مجساامه  یابازوه ناخودآ
 و گفت :

 تیخوام باز یکنم فراموش کن. من نم یتو رو خدا منو ببخش !!! التماس م-
 یکه تو رو برا یدون ینه ؟ م گهید یدون یدوسااات دارم ؟ م یدون یبدم .م

ها ؟ م یازدواج م نه ؟ من حس کردم تو ...تو االن  گهید یدون یخوام 
مال کنم . من... خ متیخواسااتم حر ی....من نم یهمساارم گد   یلیرو ل

تتدو خدا  یدارم ...وا ساا مه تو رو  گا  روزیبگو .... تو رو .... پ یزیچ هیهن
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باره  دیهنگامه رو ول کرد . هر دو دسااتش رو کشاا یبازوها تو موهاش و دو
 هنگامه رو تکون داد و گفت :

 یبگو !! از من خر خ از من نفهم خ از من اشغال متنفر شد یزیچ هیو خدا تو ر-
 آره ؟

 آدم هیدختر خ  هیکه داشت اصلا بد نبود . اونم  یبه خودش اومد . حس هنگامه
که تو  یا یخواسااات ؟ مگه جواب واقع یرو نم روزیانساااان بود . مگه پ هیو 

همه  نیرش باشاااه ؟ مگه ادلش بود خ مثبت نبود ؟ مگه نه که قرار بود همساا
 نکهیهمسرش کنار نذاشته بود ؟ مگه نه ا یخاکستر رو برا ریاحساس مدفون ز

عاجزانه ازش جواب مثبت  روزیتهران ؟ مگه پ ادیعمه قرار بود تو اساارع وقت ب
سته بود ؟ پس چرا ا ش شونیپر نقدرینخوا بود . هر چند گ*ن*ا*ه بود  مونیو پ

 ...ی. ول رهیصورت بگ یکینزد نیا یتیمحرم چیکه بدون ه
 و آروم گفت : روزیرو گذاشت رو لب پ دستش

 ... ستمینکن پسر عمه !!! من... ناراحت... ن دادی... داد و بششیه-
 رونیرفت ب روزیاز اتاق پ عیخشک شده اش داد و سر یبه پاها یهم حرکت بعد

!!! 
سااوس نبود که اونقدر مح دی. شااادنیدزد یصاابحانه هر دو نگاه از هم م موقع

شن ول بایفر سن متوجه ب ش یهر دو از هم خجالت م یو مح . بعد اتمام  دنیک
 رو به محسن گفت : انیداد و بسم الله گو یبه خودش جرأت روزیصبحانه خ پ
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ه ! اگ رمیجان من صبح موقع نماز خ موفق شدم بله رو از هنگامه خانم بگ ییدا-
به مادرم زنح بزنم و بگم با شااما هماهنح کنه که هر زمان رو  نییاجازه بفرما

 .میخرسماا خدمت برس نیصلح دونست
 یعواق یبا لبخند بایکرد . فر یساارو شااده نگاه م روزیهاج و واج به پ هنگامه
 گفت :

 ! ییمبارکه هردوتون باشه زن دا-
 گفت : بایبه هنگامه خجط و مبهوت انداخت و رو به فر یینگاه گذار روزیپ

 باشم . قیال دوارمیهنگامه خانم منت گذاشتن که منو قبول کردن . ام-
پدر و مادر هنگامه هر چند درست و  یجلو روزیپ یهنگامه خانم گفتن ها نیا

هنگامه روشن  یموضوع رو برا نیدر کنار اون خ ا یول دیرس یبه نظر م یمنطق
 یمیحرکت صم چیه ایخ  یحرف خصوص چیدوست نداره ه روزیکرد که پ یم
ندا ییدا یجلو یا لت اون  شییو ز ماالا ع بده . احت جام  مه ان گا در مورد هن

 نیموقع ورود هم همون بود . البته ا روزیخ د شیو حال و احوال عاد ینیساانگ
با ترب کاملا منطبق  تار  هاش  یمرد آذر هی تینوع رف با کاملا  مه  گا بود و هن

بعد از ازدواج هم جز  روزیپ اید که آسااوال بو یبراش جا یداشاات ول ییاشاانا
تو  ناا ایاح ایو  نهیش یخواهد بود که سر سفره کنار خانومش نم طیاز فام ییمردا

 نیکنه ؟ چون از ا یصااداش نم کیو با اساام کوچ رهیگ یجمع دسااتش رو نم
جمع  یفقط در زمان خلوت بود و جلو تشااونیمیصاام یدساات مردا که همه 

.  بود ادیز اشونیزدن خ تو دورو بر یبا همسرشون حرف م یرسم یلیخ یلیخ
 ازش بپرسه !!! نویدر اسرع وقت ا دیبا خودش فکر کرد که با

 گفت : محسن
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 کنه . هماهنح باینداره به مادر بگو که با فر یرادیاگه هنگامه جوابش مثبته خ ا-
 ادامه داد: بایرو به فر بعد

و هم با خانواده دعوت کنه و همراهش به فاطمه بگو که محمد و سااااجده ر-
به خواهر و برادرت بگو ! چون راه دوره خ بهتره  ارهیب . در ضاامن خودت هم 

ستگار سماته  نیکه مربوط به ا یو بله برون و هر چ یخوا ش هیمرا ه جا انجام ب
 .فتنیکه خانواده به زحمت ن

 د .بلند ش زیاکتفا کرد و همزمان محسن هم از سر م یبه چشم بایفر
 رو به هنگامه گفت : یبا دلخور بایخ فر زیجمع کردن م موقع

 ؟یگ یام که اول به من نم بهی؟ غر میبشنو روزیاز پ دیشما رو با یجواب بله -
 کرد و گفت : یاخم هنگامه

 !! نیگفت ینم نویازم بله گرفت ا یبا چه فشار نیاگه بدون-
 متعجب گفت : بایفر
 چطور ؟-

 کرد گفت : یرو به اشپزخونه منتقط م ینیکه س یدر حال هنگامه
 و به زور بله گرفت . واریخفتم کرد ب*غ*ل د-
اور کرده بود رو ب انیرو که هنگامه خالصاااانه ب یتیکلمه از واقع هی یحت بایفر

ه ک ییماجرا یبراش اسااون نبود . ول روزیحرکت به پ نینکرد . نساابت دادن ا
 بود که صبح اتفاق افتاد. یقتیحق یهنگامه گفت خ خلصه شده 

صبح بود که موبا ساعت شغول  طیحدود ده  هنگامه زنح خورد . تو اتاقش م
 یخ با خوشااحال دیاساام مهشاا دنیمطالعه بود . البته با حواس کاملا پرت. با د



 391 من معلول نیستاحساس 

و  دیچند وقته سرش رو گرم کرده بود خ اونو از مهش نیکه ا یجواب داد . مسائل
 ون غافط کرده بود .قصه ش یو انتها مانینر

ش شحال دیمه شون گفت . ا یبا خو تو عقد پدر و برادرش هم  نکهیاز عقد کردن
 یعقد خصوص هیتهران نبودن خ  مانینر یبرادرا نکهیحضور داشتن و به خاطر ا

 تو محضر گرفتن که تا اومدن اونا صبر کنن. کیکوچ
صم هنگامه شون آرزو یقلب برا میاز  شبخت یهردو واقعاا  دیشکرد. مه یخو

سونده تا هنگامه تماس  جانیه صبح ر شب رو به زور به  زده بود و معلوم بود 
 . رهیبگ

گاه کنجکاو بود  یول دینپرساا یزیاونا چ یاز روابط خصااوصاا هنگامه ناخودآ
دن نداره بو مانیکنار نر یبرا یمانع دیگذشته و حاال که مهش یچ نشونیبدونه ب

 بده !!! یحداقط بهش سرنخ دیکرد تا مهش یخ با هم چطور بودن و خدا خدا م
زده بود که خود به خود شااروع کرد به  جانیه یبه قدر دیمهشاا خوشاابختانه

و ساکت ر مانیخونه خ نر دنیبعد از ناهار که رس روزیاز د نکهیکردن . ا فیتعر
با  نهیب یخونه م یخصوص میکه تو حر یمانینر نیو ا دهیپرشور د یلیمرد خ هی

 یداره !!! حرفها رقتا اساامون ف نیدانشااگاه زم ی دهیر و اتو کشاااون مرد موق
گاه هنگامه ا یجالب بود ول یلیهر چند خ دیمهشاا رو که خودش در  یناخودآ

ستانه  صم یآ شت تا قطع میازدواج بود و ت شدن همه چ یدا  رو به یزیخ چ ین
توجه اونکه م یداشاات و ب یبیعج ریو نغمه منتقط نکنه خ تاث دیدوسااتاش مهشاا

 یسااوال رو از خودش م نیو ا تذاشاا یم مانینر گاهیرو تو جا روزیباشااه خ پ
س سنگ روزیکه پ دیپر ص نیموقر خ  صو ور چط شیزندگ یو مغرور خ در بعد خ
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 هی ریز یبود ول دهیاز اون رو د یگوشااه ا هیخواهد بود؟ هر چند صاابح  یمرد
 فرق داره !!! یلیسقف رفتن خ

ن کم که تو س یرستانیدب یدختر بچه  هی نیمو به مو ع دیخ مهش ازدهیساعت  تا
سرعموش کردنش و  ش هینامزد پ  با اب و ادی یکنن و اون م یم طنتیکم باهم 
گفت و هنگامه از  یرو م یکنه خ همه چ یم فیتاب واساااه دوسااتاش تعر

 دایرو پ یشد مرد یباورش نم دیکرد که خود مهش یاستنباط م نطوریحرفاش ا
خاصااش خ مطابقت داشااته باشااه ... بعداز اتمام  یبا خواسااته ها نقدریاکنه 

شوق به طبقه  شون خ هنگامه با  ش انیرفت و جر نییپا یصحبت و  دیازدواج مه
 و گفت : دیخند یبا سرخوش روزیکرد . پ فیرو تعر مانینر
 شد . ریعاقبت به خ انیخوش به حال جناب زاهد-

 به پشتش زد و گفت : یبا خنده دست محسن
 شه خ عجله نکن. یقسمت شما هم م شاللهیا-

***** 
ساب خونه شون ن هیمهمون تا حاال  نهمهیشلوغ بود . ا یشون ح  ومدهیجا خونه 

ساب بایبودن و هنگامه و فر  ییاد یخانواده ها شهیاز نفس افتاده بودن . هم یح
االن به خاطر بله  یول اومدن تهران یخ خاله خ عمو و عمه هاش خ جداگانه م

 برون هنگامه همه با هم اومده بودن .
از ته دل خوشااحال بود و مدام با زن داداش زن داداش گفتن به هنگامه  پدرام

سرش م شت . حم یسر به  شتباه پ دیذا  زرویو فاطمه هم بعد از اون انتخاب ا
قبال است یانتخاب عاقلنه و عال نیاز ا یشده بودن خ حساب دیکه پاک ازش ناام
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شوخ هیبق یمدام جلو دیکردن . حم یم شنگم ک عروسگفت که  یم یبه   یق
شاااد .  یهمه از خجالت کبود م یو هنگامه جلو یکنیم یعکس منم نقاشاا

 یها برطرف شد خ محسن اعلم کرد که اگه همگ یو خستگ دنیهمه رس یوقت
 به مراسم بدن . یتیرسم هیموافق باشن خ 

ضمن چون هنگامه به  چون شده بودن و در  سالها بچه دارن پدر و مادر هنگامه 
قدار د هیدختر خ  هیعنوان  اعم از  طیفام یدخترها هیکرد خ بق یازدواج م ریم

و عم یدخترا سنایو  میو مر مهیدختر خاله فه لیمهتاب دختر عمه ساجده خ ش
مو محمد مجرد ع نعمه ساجده و مهرا نیمتاهط بودن . فقط مع یمحمد همگ

 بودن که هردو از هنگامه کوچکتر بودن .
 و مهران نیبودن .فقط مع ومدهیکه متاهط بودن خ همراه پدر و مادرشون ن ییاونا

سر پ سر به   ی افهیق یذاشتن که حساب یم روزیو پدرام بودن که اونا هم اونقدر 
ساجده خ یبرزخ فاطمه  نبود . برخلف اقیا بایبا فر یلیبه خودش گرفته بود . 
از  یلیهمسر محمد هم خ یزن داداشش رو دوست داشت . مهر نیا یلیکه خ

 یداماد یرو برا روزیپ ییجورا هیچون  دیرساا یازدواج خرسااند به نظر نم نیا
ند کا قت ه چیچون ه یکرده بود ول دیخودش  و  روزیاز پ یعکس العمل چیو

ستگارا دهیفاطمه ند  یتراش جواب مثبت داده بود ولدخ ی گهید یبود خ به خوا
 بود . حاال روزیمثط پ یچشاام پاک و دیمق نخیهمچنان چشاامش دنبال پساار مت

 بود . دهیشدن خ ابرو در هم کش یو هنگامه قسمت هم م روزیهم که ظاهراا پ
 یرو تو ادامه  روزیپ نیو هم دیبار یم یخوشااحال دیفاطمه و حم یچهره  از

سخ تر م ست دعا یکرد . م یراه را شت و پناهش  یرایگ یدون پدر و مادرش پ
ا هم قرار نبود که ب گهیبودن خ د دهیرس یو هنگامه به توافقات روزیهست . چون پ
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اورد و به همه تعارف  ییحرف بزنن. فقط اول مجلس طبق رسااوم هنگامه چا
 نقوش ناشیآساات یبود که جلو و رو  دهیپوشاا یدیسااف یکرد .هنگامه مانتو

روش قشنح که تازه از  هیرو هم به  یا یشده بود . شال سنت یگلدوز یمیاسل
مه  ته بود. آرا ادینغ ته بود بساا خاطر  یمختصاار شیگرف به  که  هم کرده بود 

شم م یلیخودش خ خ یملحت ذات شا یبه چ صوص یاومد . کف  یدیسف مخ
داد . هنگامه تو اون همه  یپوشااش م یادیکه نقصااش رو تا حد ز دهیهم پوشاا

اقعاا کرد که و یتو دلش اعتراف م روزیالهه شده بود و پ هیخ درست مثط  یدیسف
و  یهم تو اون کت شاالوار نوک مداد روزیشااادن رو داره . پ دهیپرساات اقتیل

خ جذاب و مردانه به نظر  ندهبراز یلیخ خ دیدست سف هی رهنیو پ یکروات طوس
 د.دا یته دل هنگامه رو قلقلک م تیوقار و جذاب نیو ا دیرس یم

 برداشتن بلند گفت : ییموقع چا مهران
 ها قسمت ما هم بکن ! ییچا نیاز ا ایخدا-
 بهش رفت و مهران ادامه داد: یچشم غره ا روزیپ

خودمون  ییکه ! چا مییخوا یشما رو نم ییداداش ؟ چا یش یم یچرا عصبان-
 ؟ نی. مگه نه مع میرو طلب کرد

 رو جمع و جور کرد . ششیساجده خ ن یبا چشم غره  یول دیخند زیر نیمع
و خودش رو محک بزنه ! مطمئن بود با شااناخت  روزیخواساات پ یم هنگامه

که نفس  یتو جمع خ اونم جمع روزیبه دساات آورده خ پ روزیکه از پ یا ینسااب
م بلند ه طیم هیخ سرش رو  یینظر گرفتن خ موقع برداشتن چا ریهاشم ز دنیکش

از  مهلب تشااکر کرد . هنگا ریفقط ز روزیو پنخواهد کرد . همون هم شاااد 
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 ایو  هیچطور آدم روزیکرده بود خوشااحال بود . مهم نبود پ دایکه پ یشااناخت
تونست حدس  یبود که م نیباشه . مهم ا یهنگامه دوست داره اون چطور آدم

 نشون بده . یمختلف خ ممکنه چه واکنش یتهایبزنه تو موقع
 واشیخ  دید نییساار اون رو پا ینظر داشاات و وقت ریرو ز روزیپ یحساااب یمهر

 درگوش ساجده گفت :
خواد ؟ نکنه مجبور شااده باشااه ؟  یجان خ هنگامه رو م روزیفاطمه مطمئنه پ-

 نشسته ! ینظر هم سرش رو بلند نکرد . انگار اجبار هیکن !  گایآخه ن
جده ند خ ساااا به عنوان ینبود ول کینزد بایبه فر یلیهر چ مه رو  گا دختر  هن

 گفت : نیهم یکرد . برا یبرادرش دوست داشت و بهش افتخار م
ز گفت ا ی. م رهیتا بله بگ ادی یره و م یشااش ماهه م روزیگفت پ یفاطمه م-

 ده . یم یافتاده بس که هنگامه رو دوست داره و اون بهش جواب منف یزندگ
خواهرش مطرح  یبه هنگامه رو برا روزیغلظت عشااق پ نیچند فاطمه به ا هر

 بود و نیهم شااشااونیچند روز پ یتلفن یمضاامون صااحبتها ینکرده بود ول
کرده بود .  ادیداغش رو ز ازیمقدار پ هیبسااتن دهن زن داداشااش  یساااجده برا

ساااجده بودن و اون دوساات داشاات خوشاابخت  زیو هنگامه هر دو عز روزیپ
 .نباش
 نگفت . یچیه گهینازک کرد و د یخانوم پشت چشم یمهر
 کلم رو تو دستش گرفت و گفت : یرشته  دیحم

ما بدجور  روزیپ نی! ا هیچ یقشاانح خ برا ییگردهما نیکه ا نیدونیم یهمگ-
ا که اگه اق میباخته .ما هم به عنوان بزرگترش اومد زیعز یدلش رو به هنگامه 

 . میما هم دختر دار بش یو بعد عمر میمحسن اجازه بده خ دخترمون رو ببر
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 رو کرد به محسن و گفت : بعد
 هیو بعد بق میساایو بنو میحرف بزن زایچ نیو ا هیدر مورد مهر نیاگه اجازه بد-
شاالله با دو تا دکتر مملکت طرف میرو محول کن زایچ ی شون . ما که  میبه خود

 باشن . رندهیگ میتونن خودشون تصم یم هیهمه جور
 زد و گفت : یلبخند محسن

 اقا ! دیمن در خدمتم حم-
 کرد و گفت : یآقا سرفه ا دیحم

 ؟ یکن یم نییدخترم رو چند تع ی هیمحسن جان مهر-
 رو کرد به هنگامه و گفت : محسن

 ندارم . ینظر چیبگه . من ه دیمهر متعلق به هنگامه ست ! خودش با-
کرد و رو در رو با  یکه تو کلس نطق م ییکه برخلف وقتها یدر حال هنگامه

 دیکش یخجالت م یلیزدخ خ یمشکط حرف م یب یو و استاد پسرهر دانشج
 گفت : ریخ سربه ز

...  یعنیخوام که بتونم داشااته باشاامش.  یرو م یپدرم خ من مهر یبا اجازه -
فر ساا یام  هیبتونن پرداختش کنن. من ... من دوساات دارم مهر روزیآقا پ یعنی

زود  یلیو خ ادهیبراش ز زایچ نیمقدار نوبت و ا هیدونم  یحج باشااه و چون م
تش ممکن پرداخ رصتف نیخوام قول بدن که تو اول یگرفت خ م جهیشه نت ینم
 کنن. یم
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از جمله محمد و محساان هم به  هیاقا فرسااتاد و بق دیکه حم یصاالوات یصاادا
ند با ا یکردن خ نشااونه  شیهمراه یبل قت جمع  و  یمعنو ی هیمهر نیمواف

 خاص بود.
 تو دلش گفت : روزیپ

 خاص و منحصر به فرده . تیالحق که همه چ-
سن به همه تعارف کرد خ  ینیریش سه .  یعنیکه مح  یمه ه نکهیا یعنیختم جل

و  وزرینگاه خجالت زده پ یعنیو  دنیهم پسااند یدو نفر رو برا نیبزرگتر ها ا
 هر دو!!! یاز واحد به هم و سرو شدن گونه ها یهنگامه در آن

شلوغ کار شام شدو فر نیمع یتو  صرف  شام خ همه  بایو مهران و پدرام  بعد از 
و پدرام  روزیبود خ پ ادیخونه اسااکان داد و چون تعداد ز یمهمونا رو تو اتاقا ی

 محروم شد . روزیشدن و هنگامه ناچاراا از نماز صبح پ یدوباره هم اتاق
شام خ پ یفردا سر  صحبتها و توافقات  ادن د یو هنگامه برا روزیاون روز خ طبق 
 شدن . یخونه خ راه یبا سلم و صلوات اهال شیآزما
 گفت : روزیپ نکهیاول هر دو ساکت بودن تا ا ی قهیدق پنج

 یخواب م هیهنوزم برام مثط  ؟یشاا یمال من م گهیباور کنم تا چند وقت د-
 !!!یستیکنارم ن نمیشم و بب داریترسم ب یمونه و م
 زد و گفت : یلبخند هنگامه

ستم . خ هیمن - شوکه ه شد و  یانگار همه چ عیسر یلیمقدار  جفت و جور 
 عادت نکردم . طیمن هنوز به شرا

 و گفت : دیخند روزیپ
 !!! یخودم کنارت هستم تا عادت کن-
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 شگاهیو بعد رفتن آزما رنیرو بگ شیمخصوص آزما یرفتن محضر تا برگه  اول
 یکم طوالن هی ششونیمامقدار تو محضر معطط شده بودن خ نوبت آز هی. چون 

ن داد شیخ نوبتشون شد و آزما ازدهیشد. هر دو هم ناشتا بودن . بلخره ساعت 
شکط مادرزاد طی. چون فام مقدار از  هیخ  شتدا یهم بودن و هم هنگامه هم م

س یم شاتیجواب آزما  شیمعمول خآزما شاتیعلوه بر آزما نی. بنابرا دنیتر
سبتاا گرون رنت شه .  ریشد جواب د یرو هم دادن که باعث م کین ضر ب تر حا

کردن خ براشاون پر بود از  یصابر م دیکه تا جواب با یصاد درصاد مدت زمان
سترس. پ به  تر دهیمقدار رنح پر هیخ  بودخون رو دوبار داه  شیچون ازما روزیا

س ینظر م ه . هنگام کیرنت یهم برا یکیمعمول و  شاتیآزما یبرا یکی.  دیر
 :دیخ پرس دیاونو د دهیرنح پر نطوریصورت متفکر و همکه 

 حالت خوبه ؟ فشارت افتاده نه ؟-
 داد و گفت : لشیتحو یلبخند مردانه ا روزیپ

ساارنح خون از حال برم !!!هنگامه  هیبا  سااتمیسااوسااول ن امینجوریا گهیبابا د-
 کرد و گفت : یاخم

 هم به سوسول یجبران بشه . ربط دیسر سوزن خون هم که از بدن بره خ با هی-
ن اومده . درضم نیی. مشخصه که فشارت پا دهیو هرکول بودن نداره . رنگت پر

 !!! یسرنح نبود و دو تا بود . تو دوبار خون داد هی
کرد . چقدر خوب بود  یاش نگاه م ندهیهمساار آ یبا ل*ذ*ت به نگران روزیپ
 نگرانت باشه . نطوریا ستیکه مادرت ن یکی
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با هم رفتن به جگرک یلبخند خجل نگامهه به قول خودشااون خ  یزد و بعد  و 
 کردن. وسط غذا هنگامه گفت : تیخودشون رو تقو

شه و ب یجگرک هیتو  کاریوقت از روز ب نیچقدر خوبه آدم ا- شسته با  الیخ ین
زمان از روز به شدت  نیا شهیخ من هم ادمهیکه  ییغذا بخوره . تا جا یهمه چ

 گرفتار بودم .
 و گفت : دیخند روزیپ

 ییهنگامه فکرشو بکن ! االن تو دانشگاه و موسسه خ ازدواج ما چه سر و صدا-
 ندازه ! یراه م

 مقدمه گفت : یفکر کرد و بعد ب روزیکم به عمق حرف پ هی هنگاه
سه دلم م یبرا- س شد . من بوارد ع ریکم د هیسوزه خ  یاون دختره تو مو  یمط 

 مبارزه بودم . روزیاونکه بدونم خ پ
 : دیمتعجب پرس روزیپ

 ؟ یکدوم دختره ؟ چه مبارزه ا-
 باال انداخت و گفت : ییابرو طنتیبا ش هنگامه

بود منو بفرسااته  کینزد یجلبت توجه حضاارت عال یکه اون روز برا یهمون-
 ! ایاون دن

 : دیاخم کرد و پرس روزیپ
 ! یگ یم یتو چ رمیگ ی؟ من نم یچ یعنی-

 کم خودش رو جمع و جور کرد و گفت : هی هنگامه
 اون دختر ازت خوشش اومده ؟ یتو متوجه نشد یعنی-
 گوشه لبش رو خاروند و گفت : روزیپ
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که به من داشااته باشااه خ حس من  ینه به خدا ! درضاامن اون هر حس مزخرف-
شن یتفاوت یبهش فقط ب شه ! دخ یبا چا سبه مثط زالو ب ینطوریکه ا یترچند چ

پساار هم  هیرو در مورد  دهیعق نی. البته من اشییتهوع آوره خدا یلیبه ادم خ
کنه  یکه حس کنه دختر مورد علقه اش براش ناز م یپسر فقط تا زمان هیدارم . 

ام هر رو به ک یزندگ دیخوادش خ نبا یاون واقعاا نم دید یوقت یناز بکشه ول دیبا
 دو تلخ کنه و مثط کنه بهش بچسبه .

 زد و گفت : یلبخند هنگامه
ش یبا جز به جز نطق غراتون موافقم اقا- شما هم اگه موافق با  میرخ ب نیدکتر ! 
!!! 
 : دیهنگامه پرس نیماش تو
قد و ازدواج و ا- مات ع  یو چطور ی؟ ک هیچ زایچ نینظرت درمورد مراساا

 منو گرفته بود که حتماا ازت بپرسم . ی قهیمان صبح ! ما میبرگزارش کن
 بود گفت : یکه حواسش به رانندگ یدر حال روزیپ

ص- صلا نم یمن نظر خا شه . هر  یچطور برگزار م زایچ نیدونم ا یندارم . ا
ش شته با ست دا اش رو بگو و هر  نهیمن در خدمتم . فقط هز یجور خودت دو

نکن چون خراب  اتیمنو وارد جزئ یکنم .ول یم تیجا هم الزم بود همراه
 !!! یزیچ هیکنم. فقط ... فقط  یم یکار

 ؟یچ-
ما  . مونیسر زندگ میخ زود بر نیاگه خودت و خانواده ات آماده بود نیفقط بب-

 . میکرد رید تیکفا یو هر دو به اندازه  میستیاونقدرا هم بچه ن
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 داد و گفت : رونینگاه از پنجره ب هنگامه
تا ا یمنم موافقم . من م- رو هم  ییها زهیخ خرده ر ادیب شیجواب آزما نیگم 

.  میریرو با هم بگ یکنه و عقد و عروساا هیام مونده رو بگم بابا ته هیکه از جهز
 مامان بهم گفت که بهت بگم . حاالم شبیبود که د نیهم هم نایالبته نظر بابا ا

ته من  گهید یموافق یعنیخ  میزود بر یگ یکه تو م مان م هی! الب قدار ز  یم
 . ستیمهم ن یلیخ یخواستم ول

 گفت: روزیپ
عد زمان ببره . ب یدو هفته ا هی شاتیتا موقع ؟ فکر کنم آزما مینخون تیمحرم-

شااه حداقط  یخم میو مقدمات رو فراهم کن میملت رو دعوت کن مییهم تا بخوا
 مدت !!! نیشه تو ا یماه ! سختمون م هی

 زد و گفت : یلبخند خجل هنگامه
 و ستین یادیاراده زمان ز دنیسنج یماه برا هی.  ادی یخوشم نم غهیمن از ص-
 شه تحمط کرد . یم
 گفت : روزیپ

ست دار- شه هر جور دو شرمنده م یبا  یمدت که نم نیشم تو ا ی. فقط من 
 کنن یاصاارار م ییو دا ییدونم احتماالا زن دا یشااما بمونم . م یتونم خونه 

صبح .... د یول به خودم  یلیو خ دمیپاک از خودم ناام گهیمن بعد از اون روز 
 یلیخ نکهیا طرانجام بشااه و به خا یاعتماد ندارم . دوساات ندارم هتک حرمت

به  ییجورا هی نویزحمت ا یبکنم . ب یکشااادم خ خراب کار اضاااتیسااااله ر
 خانواده منتقط کن .
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باره تو ذهنش  یلحظه ا یکه برا هنگامه  یادآوریحس خاص اون روز رو دو
ر باشااه با هیاکتفا کرد . اونم موافق بود که خطا اگه  یفیخف یکرد و به باشااه 

 خطاست و اگه تکرار بشه خ استمرا گ*ن*ا*هه.
 یاون حس قشانگ یکه از لپ ها گل یبرگشات سامت هنگامه و در حال روزیپ
 گفت : دیدو یپوستش م ریز
بزرگ رو  یجا هیکنه ! اول  دایبسپرم به بابا که برامون خونه پ دیدر ضمن من با-

صبر خونه رو م یرهن م سر  شم تا بب یکنم . بعد  رو  شه بزرگترش یم نمیفرو
 نه !!! ای دیخر

 حاکم شد . نیسکوت تو ماش ریمقدار از مس هیگفت و تا  یباشه ا هنگامه
 گفت : روزیکم که گذشت پ هی

ما - که  مان کم دار هیحاال  قه بب میخ چطوره بر میکم ز  ای ی؟ موافق مینیحل
 ؟ میومدیشن با اونا ن یناراحت م نایمامانت ا

 و گفت : روزیبرگشت سمت پ هنگامه
 . میبرنامه دارن . باشه بر ی؟ اونا خودشون االن کل ینه بابا چه ناراحت-
 خ از روزیحاضاار بشااه خ هنگامه و پ کیرنت ی  کل شاااتیکه جواب آزما یروز تا

ستفاده کردن و تقر یفرجه  س یدهایخر باا یامتحانات هم ا رو  یمربوط به عرو
شک یخونه  هیاقا  دیانجام دادن . حم سب هم طرفها طیدو خوابه  منزل  یو منا

شون پ روزیپ یفعل ضا قولنامه ر دشگرفتار بود خو روزیکرد و چون پ دایبرا و ام
 یلیخ یپول که باشااه همه چ بایخونه هم حط شااد . به قول فر انیکرد و جر

خ تک و  مهیهم به همراه خواهرش فه بایشااه .از اون طرف فر یم فیرد عیساار
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باق مه رو مه ی هیزیجه یمونده  یتوک  گا به  یم ایهن چاراا  نا مه  فاط کردن . 
شته بود تبر سزیخاطر امتحانات پدرام خ برگ ست هنگام ی. عرو  ههم بنا به خوا

ر ضمن بزرگ بود و د یتو خونه شون قرار بود برگزار بشه . خونه شون به قدر کاف
بودن  مشترک نیمدعو شترینداشتن و چون ب یگسترده ا طیهم فک و فام یلیخ

 خ تعداد کمتر هم شده بود .
شون به هم نم شاتیاز هنگامه نگران آزما شتریب یلیخ روزیپ  یبود . اگه خون

شکط دار خواهد  یگفتن بچه ا ی؟ اگه م یخورد چ شن خ م شته با که ممکنه دا
به دروغ به هنگامه گفته بود که فردا جواب  روزی؟ پ یازداج کنن چ نایبود اگه ا

 نیدادن ا یرو برا شباشااه خ بتونه خود یخواساات اگه جواب منف یدن . م یم
 دنیچ ریموضوع نبودن و به شدت درگ نیاصلا نگران ا گرانیخبر حاضر کنه ! د

 نیکارا عبث بود و هم نیا یاگه خونشااون به هم نخوره خ همه  یمقدمات . ول
 د .نخواهد بو یمطمئن بودن مشکل گرانیکرد و انگار د یرو نگران تر م روزیپ
که جوابها رو  یدر باز اتاق یشاد . جلو شاگاهیلرزان وارد آزما یبا قدمها روزیپ
پوش  دیلب گفت و وارد شد . زن سف ریز یتازه کرد و بسم الله یدادن نفس یم

 نشسته بود که با لبخند گفت : زیپشت م یجوان
 ؟! دییبفرما-
 رو سمت زن گرفت و گفت : یآب دهنش رو قورت داد و برگه ا روزیپ

 جواب اومدم . یبرا-
 نیبرگه انداخت و شروع کرد به گشتن . دو تا پاکت از ب یبه شماره  ینگاه زن

 گفت : پاکتها جدا کرد و
 !!! دییبفرما-



wWw.Roman4u.iR  404 

 

 : دیخشک پرس یبا لب ها روزیپ
 ؟ هیجواب چ نیشه بگ یم-

شده بود خ پاکت  شیمتوجه تلطم درون روزیپ ی دهیرنح پر یکه از چهره  زن
 پس گرفت و باز کرد . روزیها رو از پ

نداخت و لبخند زد . دوم یبه اول ینگاه به آروم یا باز کرد . انگار  یرو هم 
 . سااادهیوا نجایکرد ده روزه که ا یحس م روزیتر بود . پ یطوالن یمطلب دوم

 گذشت . یم یزمان به کند
 زن لب از لب باز کرد و گفت : بلخره

شکل- شما م شما کم خون هی. فقط  نیعقد ندار یبرا یمبارکه !   نیدار یمقدار 
. قلبش  دهیرو شن ایخبر دن نیباتریکرد ز یحس م روزی. پ نیجبرانش کن دیکه با

 خواست پرواز کنه . یزد و دلش م یبدجور م
به  ادشاااهی نیچطور از زن تشااکر کرد . فقط هم ادی ینم ادشی که زنح زد 

ت مثب ی جهینت شاااتیلرزان بهش گفت که آزما ییو صاادا جانیهنگامه و با ه
 ازدواج ندارن . یبرا یا یداشه و اونا مانع پزشک

***** 
سر از شت خ  شام رو آماده کرد . م عیسر کار که برگ ساط  ست قبط از  یب خوا

 باهاش یخ حسااااب مانیکاراش رو تموم کنه تا بتونه تا اومدن نر الیاومدن فر
سر  شدن از یو پدرش چطور راض یمشتاق بود بدونه مرتض یلیحرف بزنه . خ

 هستن . یدونست چ یکه خودشم نم یراتیبگذرن . تقص راتشیتقص
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 به اطراف یبود . نگاه الیبند رو باز کرد . فر شیپ عیزنح خساار یصااادا با
باز کرد . عمه و  یاز مرتب بودن همه چ یانداخت و وقت مطمئن شاااد خ درو 

و  کیبعد از سلم و عل الیسفت تو آ*غ*و*ش گرفتن . فر گهیبرادر زاده خ همد
که تا مدتها اونو  یاستاد یبه خونه زندگ یاجمال یخ نگاه دیجدا شدن از مهش

 کرد انداخت و گفت : یتصور م شیتنها مرد زندگ
شم اومد خوش  نیداره ا یا یچه خونه زندگ یوو یوو- ستاد گرام ما ! نه خو ا

 هم هست . قهیسل
 زد و گفت : الیبه پشت فر یدست دیمهش

 !!! گهیاز انتخاب من مشخصه د نیهست . ا قهیخوب معلومه که خوش سل-
 رو انداخت رو مبط و گفت : خودش الیفر
ش یلیخ- شحالم مه شته  مانیمثط نر ی... تو حقت بود مرد دیبرات خو رو دا

 .یباش
 کنارش نشست و گفت : دیمهش

 . زمیعز نمیبخت شدن تو رو بب دیسف شاللهیممنون . ا-
 زد و گفت : یلبخند الیفر
 .ادیکنه طرف من ب یرغبت نم یکور و کچل چیفعلا که ه-

 وگفت : دیخند دیمهش
 یکرد یو آقا جون رو راض یچطور مرتض نمیکن بب فیخ تعر ومدهین مانیتا نر-
 ؟

 و گفت : دیخند الیفر
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سخت- ش ی!!! ول یبه   یو مر ادیب رمیکه گ یمطمئنم هر مرد گهید دیبارو کن مه
 شدم . دهیفوالد آب د یتونم از راه بدر کنم . حساب

 قرار گفت : یب دیمهش
 شد .زود باش !!! یبگو چ-
 گفت : الیفر

در مورد دوستم گفتم . مامان و بابا سراپا گوش شده بودن  یلیداستان تخ هی اول
 هیحق و حقوق طلقش بده خ با  یبتونه ب نکهیا ی. گفتم که شااوهر دوسااتم برا

ساخت و پاخت م سم مر یدکتر  ذاره . خانواده  یرو زنش م یروان ضیکنه و ا
خالدختره هم دورش  ی ها م یم یرو  نه خ د یکنن و چون اون تن توان  گهیمو

 شه . یم میده و تسل یمبارزه و اثبات دروغ شوهرش رو از دست م
 : . همون موقع مامان گفت فتهیپختمشون خ منتظر شدم تا جا ب یحساب یوقت

با- له ؟ چرا  حا چه  تت در  قدریخ ا یکی یخانواده  دیاالن دوساا ازش کم  ن
 پشتش باشن خ تنهاش بذارن ؟ نکهیا ین و به جاشناخت داشته باش

 یکه بلند م یچساابوندن بودا . منم معطط نکردم و در حال یتنور آماده  یعنی
 برم تو اتاقم خگفتم : یشدم مثلا با دلخور

سخت- ضمن کار نیاز ا ادهیمامان جان . ز ستین یکار  که  یخانواده ها . در 
ش ست کم نیکرد دیشما با مه شت . اونو به اون رضا انیجر نیاز ا یخ د  یندا

 کجاست . یآواره  ستیو االن معلوم ن نینامرد دغط باز فروخت
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شد یم ستم دچار وجدان درد   هیشدن .رفتم تو اتاقم و درو قفط کردم .  دیدون
ساااعت بعد بابا اومد پشاات در اتاقم . ازم خواساات درو بازکنم تا باهام حرف 

 بزنه !
تاق پشااات در ا ادیبکنه و ب ایباز یقرت نیاز ا ادی یم شیکه اون کم پ یدون یم

ر باز گفت د ی. وقت رمیحالشو بگ یبار خواستم همچ نیاول یبچه اش . منم برا
 بغض آلود گفتم : یخوام باهات حرف بزنم خ با صدا یکن م

 و... ادی یحرف بزنم . از همه بدم م یشکیخوام با ه یمن االن نم-
 دیشد و با مشت کوب یکردم . بابا عصبان یچرت بود که به هم وصط م خلصه

 چه مرگته آخه ؟ نمیبب رونیب ایبه درکه ب
س یم نکهیبود . با ا وقتش بودم و  کار کرده یکل ویسنار نیرو کط ا یخ ول دمیتر

تو چشاامامو و  ختمیبتامازون ر یکم قطره  هیکردم .  یمو به مو اجراش م دیبا
چشاامم پخش بشااه . درو با شاادت باز کردم .  ریکامط ز ملمیرپلک زدم تا 

دم کر یم هیکه گر یالتنها راه بود . در ح نیا گهید یول دمیترساا یم شییخدا
 : دمیبهش توپ

و قبط از اون  نیرو آواره کرد یبه اون ماه دی؟ مهشاا نییخوا یم ی؟ چ هیچ-
که  نیآزارش داد نیو هر جور تونست نیزد ییآبرو یبهش انح ب یعوض یرضا

 هی نمیپره . بب یداره . خانم ه*ر*ز م سامیخانم سااد نیفرما ی؟ آقا رضاا م یچ
منو هم  ؟ رونیب نمینداز یپا م یانگا به من بزنه خ با ت نیکثافت از راه برسااه و ا

ش یم شماها چ نیفرو شکسته ستین نی؟ آبرو ا هی؟ آبرو به نظر   که خواهر دل 
م دوساات انیو ککتم هم نگزه بابا ؟ بعد از جر یو طلق گرفته ات رو آواره کن

 . نیکرد ییچه جفا دیفهمم در حق مهش یتازه م
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 یدبش نوش جون کردم ول نیابدار همچ یلیساا هیعمه جون که  یخال جات
 . دیارز یم

 و گفت : دیکش الیبه صورت فر یدست دیمهش
س رمیبم یاله- ض یخورد یلیکه به خاطر من از بابات  دم نبو ی. به خدا من را
. 

 و گفت : دیرو از رو گونه اش برداشت و ب*و*س دیدست مهش الیفر
نم ک یرو فراموش نم یکرد یم ریکه تو به سمتم سراز یمن هرگز مهر و محبت-

 ی.ج.ن.س سمیکه ساد یکی. مگه ممکنه یداشته باش سمیعمه !!! تو محال ساد
 برخورد کنه ! یعال نطوریبچه ا هیداره با 

 و ساکت گوش کرد . دیدلش لرز دیمهش
 گفت : الیفر
رفتم تو اتاق و درو  یلیناقابلو . خلصااه بعد از ساا یلیحاال ول کن اون ساا-

صبح هم ب دمیکوب شپزخونه  یبه هم .  شگ هیاونکه برم تو ا ست رفتم دان اه . را
تو  که برم نییلم کنم خ ساارمو انداختم پااونکه ساا یظهر موقع برگشااتن هم ب

 اتاقم که مامان گفت :
 بابات کارت داره ! سایلحظه وا هی الیفر-
 اونکه برگردم گفتم : یب

 .نیندارم . ولم کن یکار چیه یشکیمن با ه-
 شد . بابا بود . برگشتم سمتش و گفتم : دهیموقع بازوم کش همون

 بله ؟-
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 : دیهم ناراحت بود . آروم پرس یلیبود . خ ناراحت
 ؟یخبر دار دیتو از مهش-

 زدم و گفتم : یپوزخند
گه م ؟یسااتیخبر داشااته باشاام ؟ مگه شااما داداش بزرگترش ن دینه ! چرا با-

 نیریگ یمادرتون موقع مرگ به شما نسپرده بودش ؟ سراغش رو از من جغله م
 ؟
گفت  یسااخت تر بود ول از جابه جا کردن کوه یدونم براش معذرت خواه یم
: 

ر خب دیدونم از مهش یکه بهت زدم ببخش !!! م یا یلیمنو .... منو به خاطر س-
 . بگو کجاست ! یدار

راه افتادم و خودم رو  ییرایاتاق خ به ساامت پذ ی. به جا گهیوقتش بود د خوب
 بهشون نگاه کنم گفتم : نکهیانداختم رو مبط و بدون ا

 ریعمران داره و مد یدارم . دکترا یعال تیاسااتاد فوق العاده با شااخصاا هی-
 یخ چشام پاک ییاز اقا یکنه ! هر چ یم سیهم تدر گهید یگرهمونه . چند جا

 ی! شاباهت ب دهیبگم خ کم گفتم . اون خواساتگار مهشا تشیو وقار و شاخصا
 حرف هامو با شاامیپ ادیمشااترکمون باعث شااد ب یلیمن به عمه و فام یاندازه 

هم  دیکرده بود . مهش یمعرف دیمشترکشون به مهش یاز دوستا یکیبزنه ! اونو 
 روانپزشک . دکتر شیرن پ یگه . با هم م یطلقش و علتش رو براش م انیجر

ش یم دییتا ضا براش پاپوش دوخته .  هی یاز نظر روح دیکنه مه سالمه و ر ادم 
با عمه چ برو گفت خ کم مونده بود از خجالت آ نایا یوقت ما   کاریبشاام . 

شما ها هم م کاریچ بهیو اون غر میکرد ست یکرد .  تر . دک نیعمه رو ببر نیتون



wWw.Roman4u.iR  410 

 

 یانگا هم خود به خود برطرف م ی هیشااد خ بق یم دییتا شیاگه ساالمت روح
شاره  هیشما با  یشد . ول ش یا  یخ پاک هیرضا که خودش معلوم نبود از چه قما

ش شونه !!! دکتر زاهد گهید ی فتهه.  نیسوال برد ریرو ز دیمه  ازمون انیخ عقد
 دونم . یرم شما ها رو نم ی. من که م میدعوت کرد تو مراسم باش

کردن خ رفتم تو اتاقم . من کارمو  یکه اونا مثط مجساامه منو نگاه م همونطور
شاادم . خوشاابختانه انگار نقشااه ام گرفته بود .  یم جهیمنتظر نت دیکرده بودم با

س مانیو از تو و نر شمیچون بابا اومد پ چطور  قاا یو دق هیچطور آدم نکهی. ا دیپر
شده . بعدش هم ظاهراا خودش رف شنا  بود و با پدر بزرگ حرف زده  تهباهات آ

 بود .
 کهنیاکه تو دامن خودش بزرگش کرده و با  یالیمونده بود چطور از فر دیمهشاا

خودش بزرگ کرده خ تشااکر  ینبود خ اونو مثط بچه  شااتریبچه ب هیخودش هم 
 کنه .

در خونه نشاااده بود خ  یجلو الیفر یکه متوجه کفش ها مانیموقع نر همون
 متوجه اونا باشه خ بلند گفت: نکهیبدون در زدن خ وارد خونه شد و بدون ا

 جان ؟ دی؟ مهش ییعشق من کجا-
 حرف زدن تصور بکنه خ ینجوریرو موقع ا انیتونست دکتر زاهد یکه نم الیفر

 افتاد خ الیچشاامش به فر یاز راهرو گذشاات و وقت مانیخنده . نر ریبلند زد ز
 . دیخجالت کش یحساب

ش الیفر شدن . زاهد شیهر دو پ دیو مه  و اوردیخودش ن یبه رو انیپاش بلند 
 دست داد . دیکردو با مهش کیباهاشون سلم عل
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و رو به ر ییبا لبخند اونا رو تنها گذاشت و رفت آشپزخونه که بساط چا دیمهش
 راه کنه !!!

***** 
 یم تصور روزیرفت که هنگامه و پ شیپ یزیتر از اون چ عیسر یلیخ زیچ همه

س هی یکردن . هر چند اواخر دوران نامزد سا سخت  یکم از لحاظ اح شون  به
شت ول یم سع یگذ شبختانه  تیها رو رعا میکردن حر یم یهر دو  کنن. خو

اومد که تو خلوت همو  یم شیشاالوغ بود خ کم پ یلیچون هر دو ساارشااون خ
 شد بهتر بتونن در برابر خواسته هاشون مقاومت کنن. یباعث م نیو هم ننیبب

اومد خ  نییرو پا شااگاهیمرمر آرا یکه هنگامه به عنوان عروس خ سااه پله  یروز
خ  زشیعز یعمرش بود . هنگامه  یصااحنه  نیرت یماندن ادیبه  روزیپ یبرا

گاه تیکه در نها یدختر انتخاب کرده بود خ مثط  یهمساار یاونو برا یعلم و آ
ود نب مبرداریفل شداراومد . اگه ه یخ خرامان خرامان به سمتش م ییبایز یالهه 

 کرد . یخ احتماالا تا شب با همون دهن باز به هنگامه نگاه م
امه هنگ یوقت یمه دلخور بود که چرا زودتر بهش نگفته ولکم از هنگا هی نغمه

مطمئن نبود  نکهیو ا یبودن زمان جوابده یو طوالن کیرنت شاااتیآزما انیجر
سمت م ش یکاف طینه رو با دال ایشن  یق شرح داد خ هنگامه رو بخ .  دیبراش 

ست تو آرا هیبه عنوان  یول ست نتون ساب شگاهیدو شه . چون ح  یهمراهش با
ست هم  یداد و همه چ یبهار م یشده بود . هوا بو نیسنگ ست به د انگار د

 . رنیعشق قشنح رو جشن بگ هیداده بودن که 
ه برگزار باشکو یلیو هنگامه خ روزیبه نظر پ یتو خونه بود خ ول یعروس نکهیا با

ناتمام و  یایرو هیرفت که انگار  شیو آروم پ یاونقدر عال یشاااد . همه چ
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گروه  هیعروس و داماد و بعد از اون ر*ق*ص  تیآروم و ال . ر*ق*ص نهیریشاا
 یادآوری بهشونرو  نیمدعو شتریشکط ممکن خ فرهنح ب نیباتریکه به ز یآذر

به  یوقت روزیگرم پ یهمه رو به شااور آورده بود . دساات ها یکرد خ حساااب یم
شنح هنگامه  یلباس تور یچرخوند و گرماش از رو یهنگامه رو م یآروم و ق
 بود . زیشور انگ یکرد حساب یاغش رو ب*و*سه بارون متن د

در  یگذشت . عروس کشان قهیبه سرعت چهار دق یساعت عقد و عروس چهار
شت بوق بوق کردن اونم اون  روزیکار نبود . پ شه . اعتقاد دا سته بود که نبا خوا

ش شگاهه. ما ستاد دان شب خ دور از فرهنح دو ا که عروس و  یینهایساعت از 
 یخ نشون م نمانرم و باکلس فقط با زدن راه یلیکردن خ یم تیرو مشاعداماد 

ه بدرق ییو هنگامه همه رو با خوشرو روزیهستن . پ یکارناوال شاد هیدادن که 
شاد بودن و غمگ یم هیکردن . هر دو گر شا نیکردن . هر دو هم  جز  روزیپ دی. 

 نیا دنیبود که اشک تو چشماش حلقه زده بود . هنگامه از د ییمعدود دامادها
 یالقلب باشه خ م قیرق نقدریکه ا یرورصحنه خوشحال شد . مرد به ظاهر مغ

گاه ادیبه حساب ب یخوب یگاه احساس هیتونه تک ه در هر لحظ ی. اونا هردو با آ
 دیحس جد هیبودن و با کشااف  گهیهمد یتیشااخصاا یایحال شااناخت زوا

 .کترینزد یتوافهم واقع هیقدم به  هیشدن و  یمخوشحال 
از تخت  یمقدار خجالت زده خ گوشااه ا هیزده و  جانیکم ه هیکم نگران خ  هی

سته بود . تو خر یکرم ش سا نیا شتریب دیرنگش ن ه بود فقط از دور نظر داد طیو
 ی قهیکنه ! اما ساال یو به علت مشااغله نتونسااته بود مادر و خاله اش رو همراه
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 ینم یهم بود ول تهزد . خساا یقبول داشااات . قلبش نا منظم م یلیاونا رو خ
 ازش خواهد داشت . یامشب چه خواسته ا روزیدونست پ

 اومد و گفت : رونیب ییاز دستشو سیخ یبا صورت روزیپ
 جا نماز کجاست ؟ یدون یم-

 زیلباسااش رو جا به جا کرد و به ساامت م نیزد و دامن پرچ یلبخند هنگامه
 کشو رو باز کرد و گفت: نیحرکت کرد و دوم شیآرا
مونده باشه  ادمیرو بهم گفت . اگه درست  طیوسا یعصر جاها روزیمامان د-

فت اورد و گر رونیرنح رو از تو کشو ب یا روزهیف یباشه . سجاده  نجایا دیخ با
 و گفت : روزیسمت پ

 . ناهاشیشدم . ا دوارینه به خودم ام-
لبخند سااجاده رو گرفت و تو همون اتاق خواب پهن کرد و قامت  هیبا  روزیپ

کرد که  قیبه جان هنگامه تزر یخباز هم آرامشاا روزیگرم پ یبسااات . صااادا
دو  وزرینموند . پ یتو تن و ذهنش باق یو نگران جانیاز اون ه یاثر نیکوچکتر

صدا شت .  سر برسجاده گذا شب زفافش رو که خوند.   یینجوا یرکعت نماز 
 یاونقدر عاجزانه چ روزیدونست که پ ینم یول دیرس یبه گوش هنگامه م آروم

کرد . نمازش که  یرو تماشاااا م روزیحرکت پ یخواد . همونطور ب یاز خدا م
سمت هنگامه  شت . آروم به  سرجاش گذا سجاده رو جمع کرد و  شد خ  تموم 

 برگشت و گفت :
 ؟یلباس راحت ش نیاز شر ا یخوا ینم-

 اکتفا کرد و بلند شد . فیخف یچرا هیبه  هنگامه
 شد و گفت : کیبهش نزد روزیپ
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 اجازه بده کمکت کنم ....-
***** 

 سال بعد ..... پنج
هم که شااده با اون آدم دو رو رو به رو  یا هیثان یبرا یخوام حت یمن نم مامان
 بره .... نجایاز ا نیباهاش بزنم . بهش بگ یحرف ایبشم 

 ت :م*س*تاصط گف بایفر
خه دردت چ- هاش ا هیآ با مه ؟ چرا  گا تار م ینطوریهن با یکن یرف ما ن  دی؟ 

 ؟ هیمشکط شماها چ میبدون
 : دیغر یعصبان هنگامه

 !!! نیخوام ازش جدا شم . فقط هم ی. م ادی یازش بدم م-
**** 

 بلند گفت : یبا صدا مانینر
ملت همه مشااکط دارن ؟ چرا  یکن یم الیتو رو خدا بس کن ! تو خ دیمهشاا-
 ؟ینیبیم اهیس نقدریا

 !!! یکن یم وونهیرو د مونییخهر سه تا یبر شیپ ینطوریا اگه
 زد : ادیهم بلند تر از اون فر دیمهش

 ی. من ممانی. من محتاطم نرینیب یم دیسف یلیرو خ یکه همه چ ییتو نیا-
م خوب درک دیبچه ام اعتماد کنم . تو که با انیتونم به اطراف یترساام . من نم

ما رو تا آخر عمر  ینبود که هردو کانیو نزد انیاطراف نیاز هم یکی! مگه  یکن
ض یبدبخت کرد ؟ من ... من حت ش یبع  یکنم و فکر م یم کوقتها به تو هم 
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که به دخترشون ت*ج*ا*و*ز  ییحق رو داشته باشن . مگن کمن پدرا نیکنم ا
 کنن ؟ یم

 زد : ادیفر مانینر
ست داد یشد وونهیتو د ؟یچ-  یم یچ ستین تی. حالی! تو عقلت رو از د
س یگ شک دار یدر م شیاین یکه جونش برا ی. تو به من خ به ک  یخ که چ یره 

 یمحض رضا یخودم ت*ج*ا*و*ز کنم ؟ وا ی؟ که ممکنه به دختر سه ساله 
 ! دیمهش ایکم به خودت ب هیخدا 
 کرد و گفت : هیگر دیمهش

 بکنه . تشیاذ یخوام کس یخوام اون بدبخت بشه ! من نم یمن فقط نم-
 اونو نشوند رو مبط و زل زد تو چشماشو گفت : مانینر
 ؟یتو االن بدبخت-

 گفت : دیغلت یکه اشکش رو گونه هاش م دیمهش
چه ام بل سرب نی. قبط از تو بدبخت بودم . اگه ا مانیبودم نر ینه . االن نه ! ول-
 دی؟ من نبا یبده چ ینباشاااه که نجاتش بده و بهش زندگ یمانی؟ اگه نر ادیب

مشااکلت به  نیکه زخم خورده ام و اطلعاتم در مورد ا یمواظب باشاام ؟ من
واسام ح دیخ نبا شااترهیب خبر یب یمادرها شااتریکه ساارم اومده از ب ییخاطر بل

 جمع تر باشه ؟
 آروم گفت : مانینر
 حواست باشه که نه یگم جور یحواست باشه ؟ من م دیگفتم تو نبا یمن ک-

د از اونو زودتر از موع دی! تو نبا ینزن بیو نه به من آس شیانیبه خودت و نه به ن
رو که ممکنه تا آخر عمر  یو مدام خطرات وحشااتناک رونیب یبکشاا شیبچگ
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. نا شیترسااونعالم ب یو از همه  یباهاشااون مواجه نشااه رو بهش گوشاازد کن
 نی. ا یگ یم یکه بفهمه تو چ سااتین یمحسااوس مواظبش باش. اون تو ساان

 ترسونه ! یفقط اونو م
ش شت دیمه سرش رو به پ صط  ست و  هیمبط تک یم*س*تا شو ب شما داد و چ

 همونطور با چشم بسته گفت :
 یخ م شیایطرف ن ادی یکه م یکنم هر کساا یشاادم نه ؟ حس م ضیمن مر-

 ترسم . ی! من از همه در مورد دخترم م زهیروانم رو به هم بر یتونه به راحت
 آروم گفت : مانینر
 .یجور وسااواس دچار شااد هیکنم تو به  یمنم فکر م یاگه راسااتش رو بخوا-

لحظه بسااته شاادن در! من  هی یهر دو ناراحتن . اونم فقط برا شیایو ن نایاالن د
شون نباش ول ینم شن درو باز بذار هنکیبدون ا یتون یم یگم مواظب  یمتوجه ب

شا کن شونیو باز س یوفتدرک نیچرا ا یداد بزن نکهینه ا یرو تما سته  ت . اونا ب
سته چ ینم شکط در  ب  یم عیسر نیبگه خ نرم نیبره و به نرم نای! اگه د هیدونن م

ونم ا ادیب شیپ ی. ممکنه دلخور یرفتار زننده رو چرا انجام داد نیفهمه که تو ا
 و پوچ. چیبه خاطر ه

( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا
 و منتشر شده است

ما کودک نیبب به  یو از افراد مینداشاات یا یعاد یخانومم! من قبول دارم  که 
ضربه خورد یبه خونمون رفت و آمد م یراحت  دی. من قبول دارم تو نبا میکردن 
 گهید یها یلیو خ دیخ سااع الیخ هنگامه خ فر روزیخ پ اریخ خشااا نیخ نرم نایبه د
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ز ا یدرصااد هیموافقم که  و کاملا  یتفاوت باشاا یب انی یرن و م یم نجایکه ا
حفاظ  نیا یول یدخترمون رو محافظت کن یکه بتون یرو داشااته باشاا ینیبدب
شه برا دینبا شته با  ره و از یم یرآبی. وگرنه خودش ز شیاین یحکم زندان رو دا

 شه . یزندان خلص م نیا
و ت امیترساام ب یکه من م یمتشاانج کرد یچند وقته تو جو خونه رو جور االن

هر  نکهینه ا یمنبع آرامش خونه باشاا دیکشااه . تو با یم یچ شیاین نیخونه ! بب
 غرض زدن رو یب گرانید یهر حرف ای! یریبگ رادیازش ا میما دو تا کرد یکار

 ! یو مدام تو ذهنت بزرگش کن یبا منظور تصور کن
 متعجب و حق به جانب گفت : دیمهش

ده ! من  یتوه که داره منو دق م یها یالیخ یب نیکنم ؟ ا یمن ؟ من متشنج م-
ه تو خونه ؟ ک یایخواد ب ی؟ که شااما دلت نم یاعتراض بکنم که چ چیه دینبا

 و دانشجو هات هیجو مناسب تر رونیشه ؟البد ب ینکرده متشنج م ییجو خدا
 دن نه ؟ یبهت آرامش م شتریب

ا گفت و بلند شد و ب یکرد خ َاه بلند یرو آروم م دیکه داشت مثلا مهش یمانینر
 حرص ادامه داد :

ل به دلم مونده . تو اص دادیبدون داد و ب یعاد یگفتگو هیوقته حسرت  یلیخ-
 !!! هیمشکلت چ ستیمعلوم ن
***** 

که هنوز هم چهره اش ناراحت بود  یو در حال زیرو م رو گذاشاات ییچا بایفر
 گفت :
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 طی؟ هر چند هر دوتون تحصاا هیمشااکلتون چ نیبگ نییخوا یشااما دو تا نم-
تو  سااارویگ نیپساارم ما هم ا یول نیفهم یو خوب و بد رو خوب م نیکرده ا

اده سر افت ی. اون دختر جور ادیبر ب یازمون کمک دی. شا مینکرد دیسف ابیآس
 نیا ی! آخه چه مشکل یحرف بزنه ! شما هم سکوت کرد ستیلج که حاضر ن

ما ش یدغدغه  یآروم و ب یتونه اونقدر بزرگ باشه که زندگ یوسط هست که م
به بن بساات برسااونه ؟ مساائله بچه ساات ؟ دکتر که گفته هر دو  ینطوریرو ا

ده  یبهتون بچه م نیبود قیهر وقت صلح دونست و ال شاللهی. خدا ا نیسالم
 نداره ! یدلخور نهمهیا نکهی. ا

زل زده بود . حرف زدن از مشکلش براش آسون نبود .  شییساکت به چا روزیپ
ضمن نم یبه غرورش برم س یخورد . در  ست ک  یبهش ترحم کنه ! برا یخوا

 هنگامه با تنفر نکهیمسااخره رو راه انداخته بود . ا یویساانار نیبود که ا نیهم
 . مونهازش جدا بشه به مراتب براش آسونتر بود که با ترحم کنارش ب

 نسبتاا داغش رو خورد و گفت : ییقلب از چا هی
کنار هم به  میتون ینم گهی!!! ما د ییزن دا دهیاحساااس من و هنگامه ته کشاا-

ازش  مدمویخواد و نه ... نه من... اونو . من ن ی. نه اون منو م میآرامش برساا
رو نخواد . اومدم شاارطاشااو  یبخوام که برگرده ! اون حق داره من و اون زندگ

 . میجدا ش دیبگه ! ما با ییجدا یبرا
قطره اب هم تو دهنش نبود خ به زحمت لب از لب باز کرد  هیکه  یدر حال بایفر

 و گفت :
 ؟ یرو دوست دار گهید یکی؟ تو ...  ونهیدرم یکس یپا-
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بود که خودش انتخاب کرده  یراه نیا یسااکوت کرد . شاارمنده بود . ول روزیپ
 نیداشااات از ا بای. فر دیخر یرو به جون م ناشیلعن و نفر یهمه  دیبود و با

شتناک صدا یم یسکوت خ جواب وح شد هر دو به  یگرفت که  هنگامه باعث 
 سمت پله ها برگردن .

 با بغض گفت : شد و رو به مادرش کیلنگان به اونا نزد هنگامه
 کن ! رونشینمونه ؟ مگه نگفتم ب نجایمگه نگفتم ا-
 : دیغر بایفر
 هنگامه ؟!-

نکردن با شااکساات مواجه شااد خ با  هیاش در برابر گر یسااع یدر حال هنگامه
 بغض و اشک گفت :

به اصااطلح مرد خ روحش  نی... ا نیکه ا ی؟ کدوم هنگامه ؟ هنگامه ا هیچ-
سر سجاده و دعا کن  نی؟ برو مادر جان ! برو بش یرو کشت ؟ با اون هنگامه ا

ص نیخدا ا سم ناق ر س ییبل هیتا خودم  رهیرو هم که بهم داده زود پس بگ یج
 ! اوردمیخودم ن

 : دیبا ترس غر روزیپ
 هنگامه ؟!-

 برگشت سمتش و گفت : ظیبا غ هنگامه
با ا هیچ- نه  ظار دار یکه ساار روحو غرورم اورد ییبل نی؟ نک برات  یخ انت

 بر*ق*صم ؟
 پوزخند گفت : هیبا  با
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لنگه خوب  یکه م ی. زن ادی یر*ق*صاام هم خوب ازآب درنم نیالبته همچ-
 ه ؟ن ستیشوهرش جذاب ن یبرا یتونه بر*ق*صه و احتماالا به قدر کاف ینم
هفته که اومده خونشااون خ  هی نیه رو که تو ابلند شاااد و تن الغر هنگام بایفر

 نصف شده بود به آ*غ*و*ش گرفت و گفت :
 ؟ یکن یم ینجوریشده ؟ چرا ا یآخه دردت به جونم ! چ-

 نیکه غمگ یروزیکم به ساامت پ هیمادرش رو از خودش جدا کرد و  هنگامه
 کوتاهش اشاره کرد و گفت : یکرد حرکت کرد و به پا ینگاش م

س ییپا یسانت کوتاه اون چند- شمم ن یکه  سال به چ  هیو اونو  ومدیو چند 
شه مامان ! حاال  یم دهیمشکط فرض نکردم خ حاال توسط شوهرم تو سرم کوب

 کهیت کهی! دردم ت نهیده .دردم ا یم حیرو که سالمه رو به من ترج یکیشوهرم خ 
 ؟هان  بود دهیشدن قلبمه ! مگه من پنهون کرده بودم ازش ؟ مگه ند

 سمجش رو با پشت دست پاک کرد و گفت : اشک
 هیدانشااجوهاش پز  یدکتره ُخب ! دوساات داره جلو هی گهیحق داره ! االن د-

 یبدبخت توخ توجه م یکه به هنگامه  یزمان هیخانم سااالم و جذاب رو بده ! 
 خواد جبران کنه ! یضرر کرده و م نهیب یبود . حاال م شیکرد از رو حسابگر

 اشاره کرد و گفت : روزیانگشت به پ با
؟ بگو ! به  نیمگه واسااه هم یومدی؟ن یزن یجناب دکتر ؟ چرا حرف نم هیچ-
 یروز از خونه رفت هی! بگو  یدار یمیمادر بخت برگشااته بگو که چه تصاام نیا
 ی. بگو که تمام اعتماد بنفس یجدا ش یخوا یکه م یگفت یو شب اومد رونیب

ه باد زدن ب رفساعت ح هیداشتنش تلش کرده بودم با  یو پنج سال برا یرو س
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که  یاون همه عشااق یبرا نیگزیجا هی یخوا ی... بگو که م گهی! بگو د یداد
 !یکرد داتیبودم پ ختهیو من به پات ر ینبود قشیال
 ینطوریدونه دخترش ا هیآروم  یحال رو مبط نشااسااات . چرا زندگ یب بایفر

 شده بود ؟ یطوفان
شت م روزیپ ست تن لرزان هنگامه رو تو  یسوخت ! دلش م یاز درون دا خوا

گه  رهیآ*غ*و*ش بگ خدا منو ببخش ! ب گه تو رو  گه غلط کردم عشااقم . ب و ب
غرورم  نکهیدروغ احمقانه بود . بگه من احمق خودخواه فقط واسااه ا هیهمش 

 ممیظع یخرد نشه خ غرور و عزت و نفس تو رو به حراج گذاشتم . بگه از خطا
 هیخونمون تا بهت بگم دردم چ میبر ایخونمون . ب میبر ایحاال ب نیبگذر و هم

! 
مان از غرور یول مان .... ا مان  یا مان ... ا نه و ا قط رو کور ک که چشاام ع

 کشن... یها رو به لجن م تیآدمها که آدمد یازخودخواه
***** 

شت . دو روز یم روزیروز از رفتن پ دور سوخت .  یکه هنگامه تو تب م یگذ
 یوارد بدنش نشده بود .دو روز یا ییغذا یماده  چیاز سرم ه ریکه غ یدو روز

 از هنگامه بودن . یو محسن با دل پر از دامادشون خ مشغول پرستار بایکه فر
بود که زنح تلفن به صاادا دراومد . محساان جواب داد .  ازدهیحدود  ساااعت

 نگران گفت : ییفاطمه بود . فاطمه با صدا
 سلم داداش !-

 دلخور گفت : محسن
 سلم لکیع-
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 با همون لحن گفت : فاطمه
االن  روزی؟ پ ادی یدوتا م نیا یداره ساار زندگ ییشااده داداش ؟ چه بل یچ-

 کنم ! یخوان جدا شدن . دارم سکته م یگه م ی! اومده م زهیتبر
 و دلخور گفت : یبا لحن عصب محسن

اقا خ  طیخبر از تو .دختر دسااته گلم رو دادم تحو ی! ما ب یدونم ابج یچه م-
ومده خوشش ا گهید یکی.چرا ؟ چون اقا از  میگه بهتره جدا ش یبرگشته بهش م

! 
 و گفت : هیشروع کرد به گر فاطمه

تونه  یکنم ! مگه کجا م یرو حللش نم رمیبه خدا اگه راساات باشااه خ شاا-
احمق. تو رو خدا داداش شااما با  یکنه پسااره  دایهنگامه پ یبه خانوم یدختر

احمق رو ببخشااه ! خطا کرده . من و  نیا یهنگامه حرف بزن ! بهش بگو خام
 یزندگ فهیدست ب*و*س . ح میفرست یو م میچونیپ یهم گوشش رو م دیحم
 و پوچ . چیخراب شه . اونم سر ه یخوب نیبه ا

 ناراحت گفت : محسن
گه . بعدش رو  یم ونیو هذ ضهیسوزه و مر یتو تب م که دخترم دو روزه فعلا 

 یه مزنش بگ یتو رو ادیب یراحت نیکه به ا ی! مرد یتونم قول بدم آبج یهم نم
 نیا نیب ی! جور شیباشاام خ همون بهتر که بره دنبال زندگ گهید یکیخوام با 

م هّم باشه . البته االن تما ننکنم قابط جبرا الیشده که خ یشبه پرده در هیدوتا 
 یداغون هنگامه رو به راه کنم . به بنا شدن دوباره  یکه حال روح نهیو غّم من ا

که ه یدیهم ام شااونیزندگ کار تشیخ واقع چیندارم  در حق  روزیکه پ یبا 
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شش ب گهیخواد د یهنگامه کرد خ دلم نم شمم تو چم  ی. منو ببخش آبج فتهیچ
 برم !!! دی. من با رشسخ االن دکتر اومده باال

تلف شااروع  یممتد بوق خ مثط پتک رو ساار فاطمه خورد و همونجا پا یصاادا
 !!! هیکرد به گر

ساله بود و از جو به وجود اومده و برگشت  کیو  ستیپسر جوون ب هیکه  پدرام
ست فاطمه  دهیهنگامه فهم یبرادرش ب ست و د ش بود چه خبره خ کنار مادرش ن

شااده بودن و اون به خاطر ماه محرم خ  دیدساات سااف هیرو که حاال موهاش 
 رنگشون نکرده بود خ رو گرفت تو دستش و گفت :

 اومده ؟ یو هنگامه چ روزیخوب پ یشده مامان ؟ سر زندگ یچ-
 سرو پدرام رو نگاه کرد و گفت : یبا همون چشما فاطمه

ده طلق بمثط هنگامه رو  یخواد گل یکه م روزیرفته تو جلد پ یدونم ک ینم-
 زشیهمه چ یب یننه بابا یندازم جلو یخودم لشااش رو م یعنی!  رهیو اونو بگ

 و ادیب ییهرجا هیذارم  یرو به هم بزنه ! مگه من م نایخوب ا یاگه بخواد زندگ
 ؟ رهیبگ روزیهنگامه رو از پ

 دست مادرش رو فشرد و گفت : پدرام
 هدیچه طرز حرف زدنه ؟ از تو بع نی! ا یکن یسکته م یآروم باش مامان . دار-

ت خواس یم روزیباشه که رو شده ! اگه پ ینیا هیکنم قض یمادرمن ! من فکر نم
جدا شاااه ؟ چرا ا مه  گا با آبرو ر ینجوریاز هن  یخودش ؟ م هیعل یزی؟ چرا 

 یعنیسراغ عشقش.  هسر و صدا جداشه و بعد بر یو ب ارهیبهونه ب یتونست کل
با عقط جور در  نیخودش شااورونده ! ا هیاا همه رو علاحمقه ؟ اون علن نقدریا

 .ادی ینم
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 وسط حرف پدرام و گفت : دیپر فاطمه
سره - شقش ؟ غلط کرده پ ص یع و ج هی؟  لتهیاحمق نفهم . مگه عقط به تح

کنم ! فکر کرده صدا کلفت کرده  ی. من آدمش م ستیعقط تو اون مغز پوکش ن
 آدم شده ؟ یعنیو دکتر شده خ 

 : دیوارد اتاق شد و پرس دیموقع حم همون
 به محسن ؟ یشد؟ زنح زد یچ-

شده بود با زار فاطمه ض یکه داغ دلش تازه  شوهر کرد و ماوقع رو تو  حیرو به 
 داد .

 پدارم گفت : دوباره
سه ا هیگم  یمن م- ست . م ینم ریز یکا سه  سم چ نیدون یکا ؟ حس  هیح
خودش رو منفور جلوه کنه ! حتماا  هیقضاا نیبا ا ادی یخوشااش م روزیکنم پ یم
 ! ارمیسر در ب دیداره ! من با یعلت هی

 با تمسخر گفت : دیحم
 یلیط خمرده مث هی روزمی؟ پ یکن یم شییچرا جنا ؟یدید یساایپل لمیباز تو ف-

له پوک د یاز مردا غاز م هیکه مرغ همساااا گهیک  یکیمن  ی. ول نهیب یرو 
زنه گند ب وونهید نیکه ا ختهی! هنوز اونقدر کرک و پرم نر ارمی یچشمش رو درم

 کنم ! گاشین سمیو من وا شیبه زندگ
 داره ! یعلت مخف هی روزیپدرام هنوزم تو دلش معتقد بود که کار پ اما
خونه متوجه شااد که  یاومد تو خونه خ از سااکوت آزار دهنده  روزیکه پ نیهم

خانواده و به خصااوص  یلفظ یحمله  یآماده  دیو با سااتیاوضاااع رو به راه ن
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گرفت که  شیکرد و راه اتاق سااابقش رو در پ یمادرش باشااه . با اخم ساالم
 فاطمه گفت :

 از صحبتهاتون ! میکرد یاستفاده م نیموندیدکتر ؟ م یکجا آقا-
 برنگشت و همونطور که پشتش به اونا بود گفت : روزیپ

 خسته ام مامان . حوصله هم ندارم !-
 داد زد : فاطمه

با نوه هام  یباز یحوصااله ! به جا یب یلی! هم خسااته ام هم خ نطوریمنم هم-
م لباس بر دیکار دارم . با ی! بعدش هم کل رمیبرم از دادگاه خانواده وقت بگ دیبا

 خواد . ی! پسرم دلش زن نو م یبخرم واسه خواستگار
 گفت : دیبزنه خ حم یحرف روزیپ نکهیاز ا قبط

 ! میحرف بزن دیبا نیبش ایب-
حوصااله بود خ با حرص برگشاات  یو ب یعصااب یزکه خودش به حد کاف رویپ

 سمت پدر و مادرش و گفت :
چه ن- بذار سااتمیمن ب به و چ یچ نیجلوتون بهم بگ نیکه   نیبد . ا یخو

خوام عوضااش کنم .پس شااما هم ولم  یگرفتم ونم میزندگ یکه برا هیمیتصاام
 .نیکن

 ت :با اشک گف فاطمه
رمه س ریو دو روزه ز مارستانهیآه اون دختر معصوم که االن تو تخت ب شاللهیا-

 نامرد بزرگت کردم ؟ نقدری! من ا یکمر راساات کن یکه نتون رتتیبگ یخ جور
شت که ا یچ رمیش شد یب نقدریدا ؟ نون حلل بابات چرا نااهلت  یمعرفت 

 کرد .
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 مادرش گفت : ینهایتوجه به نفر یب روزیپ
 ؟ مارستانهیشده ؟ چرا ب یهنگامه چ-

 زد و گفت : یپورخند دیحم
سه تفر یلی؟ خوبه ! خ یاالن تو نگران زنت یعنی- ا ! مرد رفته اونج حیخوبه ! وا

با  بدبخت اون که دارن ی! هم به ما و هم به ننه بابا یبگ دیچراشو تو با یحساب
شون اب م داره خ بگو الاقط  یادریخ ا یبیدختر ع نیشن . اگه ا یسوختن بچه 

 گهید یکیو با  یطلقش بد یخوا یم یگفت طیدل یب یول میاونا و ما هم بدون
سر . به تو هم م هیمعرفت یو ب یخ آخر نامرد یازدواج کن  یکیگن مرد ؟ اگه  یپ

صاف ؟ من چطور  یب یشد یم یکرد خ چه حال یم نکارویبا دختر خودت ا ان
 باال؟ رمیمحسن سرم رو بگ یجلو

اومد  یم شیبراش پ یبدبخت نیا دیگفت چرا با یساکت بود . تو دلش م روزیپ
مه  نطوریکه ا گا حرف  یکرد . ب یرو زجر کش م زشیعز یخودش و هن

نگران هنگامه بود .  یلیو از خونه خارج شااد . خ یبرگشاات ساامت در ورود
ر وجود پ یلبخند جذاب و برا ی. برا دیکشاا یوجودش پر م یگرما یدلش برا

ششآر ش نی. اما حاال با اام نه خو یدلش گرم روزیدر کار نبود . پ یاتفاق خآرام
 شد !!! ینم گهیتونه . د ینم گهیدونست د یم یخواست ول یاش رو م

و تونساات ت یگشاات تهران . نم یبرم دی. با دیچرخ یم ابونایهدف تو خ یب
هدف  یب یرو ادهینفس بکشااه . بعد از ساااعتها پ سااتیکه هنگامه ن ییهوا

 دیخر یابر یراست رفت تو اتاقش و ساکش رو بست . وقت هیخبرگشت خونه و 
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 عخواساات برگرده . تازه ساااکش رو جم ینبود . با اتوب*و*س م مایهواپ طیبل
 کرد و گفت : یبه در خورد . پوف یکرده بود که تقه ا

 بله ؟-
 تو . ایگفت ب روزیخواست .پ یبود و اجازه م پدرام
شت کنکور هیشده بود و بعد  یکیخودش مرد کوچ یکه حاال برا پدرام  سال پ

 وزریسااک پ دنیبود خ وارد اتاق شاد و با د یپزشاک یرشاته  کیبودن خ ساال 
 گفت :

 ؟ یبرگرد یخوا یم-
 و گفت : وتریکامپ زیم یتکون داد و پدرام نشست رو صندل یسر روزیپ

 ؟ امیشه منم باهات ب یم-
 ند کرد و گفت :سرش رو بل روزیپ

 ؟ یچ یبرا-
 کنم ! دایراجع بهش پ یزیتونم چ ینم نجایگفته که ا قیتحق هیاستادمون -
 متعجب گفت : روزیپ

هساات که  یگن ؟ چ یم قی؟ سااال اول مگه تحق قیتو جغله رو چه به تحق-
 ؟ یکن ینم دایپ نجایا
 یخت مس دینبا یلیرو سرش خ دنیمال رهیبود و مطمئناا ش یرشته اش فن روزیپ

 بود .پدرام با اعتماد بنفس گفت :
تم گشاا نجایداده . من ا یماریب هیهم  یگفته . به هر ک دیجد یماریراجع به ب-

 تهران هست . اگه مزاحمم برم ینمونه اش ثبت نشده ول نجایا یمارستانهایتو ب
 هتط ؟
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ش یب روزیپ صله دراز ک شو  دیحو شما شت رو چ رو تخت و آرانجش رو گذا
 گفت :

 ! ایتو هم ب ینداره برام .خواست یرم . فرق یمن با اتوب*و*س م-
 ؟ یافت یراه م یک-
 ساعت نه!-

 !!! رونیگفت و از اتاق رفت ب یباشه ا پدرام
جز نقع عضااو  یدونساات درمان یاومده بود و م شیکه براش پ یمشااکل با

شت خ یدائم س یم جهینت نیبه ا شتریکرد ب یفکر م یهر چ نخواهد دا که  دیر
 یماریب نیا ریهنگامه رو درگ دیکاره !!! نبا نیکه انتخاب کرده خ درست تر یراه

 دیا. نب دید یم شوها یمردانگ یموند و نابود یم یتو اون زندگ دیکرد . نبا یم
شور تحم یبه هنگامه  شتن  دیشد. نبا یم طیپر سالم محروم  هیاونو از دا مرد 

 کرد . یم
ا ت یپساارها حت یبدرقه  یو نه فاطمه برا دیکه نه حم یساااعت بعد در حال دو

رفت که علت  یتهران شاادن . پدرام داشاات م یخ هردو راه ومدنیدم در هم ن
با برادر بزرگترش  ادشیز یساان یطوفان رو کشااف کنه ! هر چند فاصااله  نیا

شده بود خ شن کینزد یلیباعث  شق پ یلی. اما اون خ هم نبا ضح ع ه ب روزیوا
 رهیعشق رو از اونا بگ نیقادره ا یتونست باور کنه زن یبود و نم دهیهنگامه رو د

 رهیبگ زرویهنگامه رو تو دل پ یتونه جا ینم یزن چیمطمئن بود ه باا ی. پدرام تقر
 رفت یبرادر مغرورش بود و پدارم م یکاسااه  مین ریز یکاسااه ا هی. پس حتماا 

 ! رهیگ یسرچشمه م یحماقت محض از چ نیکه کشف کنه ا
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س میهفت و ن ساعت شده  ی. حتروزیپ یخونه  دنیبود که ر پدارم هم متوجه 
 موقع ورود یروح کسااط کننده ساات . حت یب یلیهنگامه خ خ یبود که خونه ب

حس و حال برادرش خ مصاامم  دنیشااده بود و با د روزیکاملا متوجه غم نگاه پ
ش شف کنه ! مطمئناا پ نید که علت اتر  کرد  واهدنخ یصحبت روزیبحران رو ک

 حوصله گفت : یب روزیشد .پ یدست به کار م دی.پس خودش با
سها هیرم  یمن م- سط کردم ول یکم بخوام . کل بعد از ظهر  یصبحم رو کن
 هست . خچالیتو  یرم دانشگاه . تو هم به خودت برس. همه چ یم

سا پدرام سر لشیو صفه یصبحانه  هیزد و  خچالیبه  یرو جا به جا کرد و   ن
. ساعت دوازده بود  ونیتلوز یخودش جفت و جور کرد و نشست پا یبرا مهین

تاق اومد ب روزیکه پ پدرام  یو اخمالو بود . نگاه ی. کساااط خ هپل رونیاز ا به 
 : گفتو  رونیاومد ب چیربع بعد حوله پ هیانداخت و رفت حموم و 

 ؟یالزم دار نوی؟ ماش هیمه ات چبرنا-
 تو دستش زد و گفت : اریبه خ یگاز پدارم

 یخوام سر بزنم ! معرف یم مارستانیشه . چند تا ب یم یعال یلیاگه بشه که خ-
شن خ پرونده اش رو در اخت شته با شابه دا شگاه که اگه مورد م  ارمیگرفتم از دان

 بذارن .
 گفت و رفت تو آشپزخونه و از همونجا گفت : یباشه ا روزیپ

شب برم- شت . کل یمن  ساعت ه .  نجایذارم ا یخونه رو م دیگردم . حدود 
 یخور یخودت م یناهارم هر چ یشااه . برا یتو احتماالا کارت زودتر تموم م

 خورم . یدرست کن . من تو دانشگاه م
 گفت : پدرام
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 تعارف ندارم .برو به کارت برس داداش . من که -
 شده بودن . زیپدرام ت یزنح زد . گوشا روزیپ طیموقع موبا همون

بله ... بله ... ساااعت چند ؟ باشااه چشاام ...ممنون خانم .من راس هفت -
 اونجام .

دانشااگاه شااد...............پدرام هم  یآرانس راه هیساااعت بعد خ با  هی روزیپ
سرش حرکت کرد . با شت  صله پ ه . خواد بر یهفت کجا م دیفهم یم دیبلفا

رو  کشیدانشگاه کش رونیتو دانشگاه بود و پدارم ب روزیاز ساعت دو تا شش خ پ
ش یم شش پ دیک ساعت  س دیرو د روزی.  سوار تاک ستارتشد .  یکه  زد و  ا

که پ قهیکرد . ده دق بشیآروم تعق یلیخ فت بود  مع مجت ی یجلو روزیبه ه
پارک کرد و وارد ساااختمان شااد .  عیام ساارشااد . پدر ادهیپ یخ خدمات یتجار

 ی هشتم . پدرام دکمه ی. بعد هم رفت طبقه  ستادیشش ا یآسانسور تو طبقه 
سور خال سان سور رو زد و و آ سان  ادهیشش پ یتو طبقه  ای روزی. پ نییاومد پا یآ

شااش. هر طبقه چهار واحد بود .  یتو هشاات . اول رفت طبقه  ایشااده بود خ 
کاس هنر یکی ها ع حد  ناس دادگسااتر یکیخ  یاز وا ثار  یکارشاا در امور آ

ا مغز و اعصاااب. ب یدکتر زنان و دوم شیکی.  یو دو تا مطب پزشااک یباسااتان
 زرویاز پ یاثر یو وقت انداختبه مطب دکتر مغز و اعصااااب  ینگاه اطیاحت
کمه د در بسااته نشااده بود خ یاتاقها نیکدوم از ا چیوارد ه نکهیخ با فرض ا دیند
سور رو زد . تو طبقه  ی سان شت خ چهار تا مطب دکتر بود که هر چهار تا  یآ ه

 هم باز بودن.
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 ی. پزشااک زنان که نمیخ دندانپزشااک خ زنان خ اورتوپد یاورولور مختصااع
خم شد و مطب دندانپزشک رو از  اطیباشه .آروم و با احت روزیتونست مقصد پ

جا نبود . دو نفر داشااتن وارد مطب . اون رونینظر گذروند . نفسااش رو داد ب
و  اختبه داخط مطب اند یاونا نگاه نیشاادن . از ب یم یمختصااع اورولور

کنار .  دیخودش رو کش عیکه روزنامه تو دسش بود . سر روزیچشمش افتاد به پ
 یوسط غلطه . از تصور مشکلت نیا یزیچ هیدونست  یزد . م یحدسش رو م

شه تا گذرش به ا روزیکه پ شته با شد . نار یلیخ خ فتهیب نجایممکن بود دا احت 
ش شت تو ما شت بود که پ نیبرگ ساعت ه شد .  شانه و ب نیروز غمگیو منتظر  ا 

 یکیاومد و دربست گرفت . پدرام تا نزد نییساختمان پا یافتاده از پله ها ییها
ت خ خونه س روزیمطمئن شد مقصد پ یکرد و وقت بیرو تعق یخونه تاکس یها

 سبقت گرفت و خودش رو زودتر رسوند خونه .
شب بود . پدرام آروم در اتاق پ ساعت  تو اتاق یرو باز کرد . نگاه روزیدوازده 

ثابت شد . اروم برش داشت و از اتاق رفت  روزیپ فیچرخوند و چشمش رو ک
بود که با  ارشیکرد رمز نذاشااته باشااه . انگار خدا  ی. فقط خدا خدا م رونیب
.  و در قفط کرد قشبرداشااات و رفت تو اتا فویباز شاااد .ک فیآروم در ک کیت

شته خ تنها دکتر روزیپ ی مهیدفترچه ب شش ماه گذ شت و ورق زد . از   یرو بردا
ته بود خ فقط اورولور چه تقر یکه رف مام  باا یبود . دفتر مام بود و ت به ات رو 

نسااخه رو که  نیده بود . آخرپر کر یدکتر اورولور یصاافحاتش رو نسااخه ها
سال  یسردر نم یلی. خ ندنکرده بود خو هیهنوز داروهاش رو ته آورد . پزشک 

ساب نم یاول سونو گراف فی. ک ادی یکه هنوز دکتر به ح شت .چند تا  و  یرو گ
 یردرمساا شیماریاز ب روزیشاادن پ داریقبط از ب دیبود . با فیهم تو ک شیآزما
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 یاورولور دنتیاز دوستاش خ رز یکیار انداخت . کم مغزش رو به ک هیآورد . 
ساعت نزد نبود . بهش زنح زد . انتظار  یچاره ا یبود ول میک دوازده و نیبود . 

شت ول یصدا هی شد  یصدا یخواب آلود رو دا ضا خ باعث  شاش محمد ر ب
سوده ا ش ینفس آ شه . البد ک سلم علداریبود و ب کیبک وضوع خ م کی! بعد از 

 داد. محمد رضا گفت : حیبراش توض یرو اجمال
سکن دار- ستگاه ا  زیاطراف انداخت . رو م ی؟ پدرام نگاه یاون دور و بر خ د

سر نتریپر هی وتریکامپ سراغش . بله پر عیبود .  سکنر سه کاره ب نتریرفت  ود و ا
سخه ها و آزما ست که ن ضا از پدرام خوا شت . محمد ر و جواب  شاتیهم دا

سته به ا رو براش یسونو گراف سکن کنه و بفر سا لشیمیا ست عات!  سپر ا  یر
رو خاموش کرد و دفترچه و  وتریبه هر حال کارش رو انجام داد . کامپ یبود.ول

ساار و صاادا اونو برگردوند ساار جاش و با  یو ب فیرو گذاشاات تو ک زایچ هیبق
 منتظر تماس محمد شد. یاسترس و نگران

***** 
شو شما صط بو یسرم یباز کرد . تو اتاقش بود ول یبه آروم چ ستش و د که به د

ه کم ک هینبود .  ندشیخوشااا یلیبود خ خ زونیاتاقش آو یخال زیو از رخت آو
نداخت . مادرش لحاف  ی. نگاه هیتیتو چه موقع دیفکر کرد فهم به اطراف ا

شک وخت س ادرشم یبود . دلش برا دهیرو کنار تختش پهن کرده بود خواب یت
 نهایا یخواست همه  یتنح شد. دلش م ایعشق دن نینامرد تر یمان براو همز

ش شد . دل یم داریب روزیپ زیسحر آم یکاب*و*س بد بود و حاال با نوازشها هی
ست االن تو خونه  یم رنگش کنار  یصدف یخودش و رو تخت دونفره  یخوا
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نه ک داریهاش رو ب نانهز یخ همه  روزیگرم پ یباشه و هرم نفسها دهیعشق خواب
مثط زلزله آوار شه رو سرت . هنوز  یدفعه همه چ هی! سخت بود ! درد داشت ! 

خاسااات . هنوز هم نم هی روزیچرا پ دیفهم یهم نم عه اونو ن مد ک یدف  یفه
 دونساات چقدر یرو دوساات داشااته باشااه ! نم روزیاز خودشخ پ شااتریب تونهیم

ماش فرار گهید یول دهیخواب تاق  کیتار مهینبود. تو اون  یخواب از چشاا ا
 یکی. به شاااب اول و  شیزندگ یرنگ یساااابقش خذهنش رو پر داد به روزها

ش یازش خجالت م تیکه بغا ی. با مردروزیشدنش با پ  یلیکه خ ی. مرد دیک
رم بود . به آ*غ*و*ش گ فیلط یپرشور ول یلیکه خ یروزیبا ملحظه بود . به پ

دل  یبه فردا نطوریو هم شیزندگ شااب نیتر بایآرامبخشااش . به ز یو نفسااها
صبحانه  زشیانگ سل روزیکه پ یشاهانه ا ی. به  ود . براش رو به راه کرده ب قهیبا

 چقدر به هنگامه خ نکهی. به ا روزیپ یو بعضاااا ظاهر یپوساات ریز یبه محبتها
 نکهیشد . به ا یو هنگامه غرق ل*ذ*ت م دیناز یم شییبایهوشش خ هنرش خ ز

 فیزنانه اش تعر یتهایاز جذاب شهیت خودشون همبرخلف انتظارش خ تو خلو
تا ابرا م یم تا حد یجلو شاااهیهم یرسااوند ول یکرد و اونو   یجمع موقر و 

سلم خ پ یره که تو برنامه  ینم ادشیکرد .  یمغرورانه برخورد م  زرویمادر زن 
 بایکه فر یرفت . جور یدور و بر هنگامه نم یلیچطور موقر نشااسااته بود و خ

 : دیپرس ومآر
 ؟ ستین دهیاتو کش نقدریتو خونه که ا روزیمرتبه مادر ؟ پ یهمه چ-
سف ادشی سرو و  ض یشدن برا دیاومد چطور با   نیداده بود که ا حیمادرش تو

 تفاوت داره ! یلیبا خلوتشون خ روزیپ یرو
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شو شما سمج چ شک  ست . قطره ا شمش غلط یب شه چ اومد  ادشی.  دیاز گو
ه رو حج عمر شیکرد و ف رشیغافلگ روزیسالگرد ازدواجشون پ نیچطور تو اول

اومد چطور اون شب هر دو چون تازه عروس و  ادشیبه عنوان کادو بهش داد . 
شق پ یداماد  یبار آ*غ*و*ش هم رو تجربه م نیاول یشده بودن که بر شهیعا
ر وا وانهیکردن از هم و بعد پر شااور و د یاومد احرام بسااتن و دور ادشی. کنن

 روزیف یو اونو حاج ذاشتیم روزیچقدر سر به سر پ نکهیشدنشون رو . ا یکی
 شد. یم یاعتراضش غرق خنده و شاد یکرد و با صدا یصدا م
 گهیگفت که د روزیپ یدلش تنح بود . وقت ایعشااق دن نینامرد تر یبرا چقدر

بود.  دهیتمام خند ی قهیبهش نداره و بهتره از هم جدا بشاان خ ده دق یاحساااساا
خ آره امکان  دیکم که فکر کرد خ د هیشااد ؟ مگه امکان داشاات ؟ اما  یمگه م

ماه بود که پ نه ها روزیداره! االن شااش  به بها  فیوظا ریاز ز لفمخت یمدام 
شت که متوجه نم یمردانه اش در م سش دا شد و  یرفت و هنگامه اونقدر دو

شک یافکرد براش ک یو نوازشاش م دیخواب یکه کنار عشاقش م نیهم  بود . 
گه و خسااته  یرو م قتیحق روزیدونساات پ یهساات . م یکرد که مشااکل ینم

شک نم هی یست . حت شب یکرد . ول یذره هم  شب خ  حرف  روزیکه پ یاون 
احساااس رو ناجوانمردانه عنوان کرد خ اون شااب نحس تا  دنیو ته کشاا ییجدا

شته و اون موقع بود که تازه متوجه  صبح فلش بک زد به گذ شخود  ش شد تو 
انگشااتان دساات با هم رابطه نداشااتن و اونجا به  یبه اندازه  دیماه گذشااته شااا

نشااده  متوجهخودش پوزخند زد که  یدگی. به شااور دیحماقت خودش خند
قانع بوده . پ  روزیچقدر از هم دور شااادن و اون فقط به ب*و*ساااه و نوازش 
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هنگامه نداشت .  یبه سمت زنانه ها یکشش مردانه ا گهیگفت . د یدرست م
 هیبا  خ روزیشدن پ داریو صبح قبط از ب دیرو لگدمال شده د تشیغرور و شخص

 عشقش رو ترک کرد . یخ کلبه  ینفر کیچمدان 
 . دیمادرش رو شن یگرفته  یعوالم خودش بود که صدا تو
 مادر؟ یداریب-

***** 
 بود که هدیجواب داد . نخواب عیزنح خورد . ساار لشیصاابح بود که موبا سااه

 و گفت : دیکش ییشه . محمد بود . محمد نفس پرصدا داریبخواد ب
سفم پدرام جان .خبرا- سرطان  یخوب یمتا سفانه برادرت به  برات ندارم . متا

هم هساات . ظاهراا دارو  شاارفتهی.ض.ه مبتل شااده که صااد متاساافانه پیب.
ساامت چپ رو بردارن و  ی.ض.ه یاول ب. دینکرده و با یهم کمک یدرمان

رو نجات داد و اگه نه  یشه سمت راست یبشه . اگه خدا بخواد م یدرمان یمیش
 بدن منتقط نشه ! ی هیهر دو رو بردارن که به بق دیبا

 : دیبا دهن خشک و به زحمت پرس پدرام
 نه ! گهیشه د یم میعق یعنی-

 آروم گفت : محمد
صرف  ییاحتماالا داروها- کرده خ رو تعداد ا.س.پ.ر.م هاش  یمکه تا حاال م

شته ول یمنف ریتاث ست ول یکامط خ امکان بارور یتا جراح یگذا غده  یوقت یه
رو بشاااه حفظ کرد خ بازم  شیکیشاااه . اما اگه  یم میعق گهیرو بردارن خ آره د

عامط  نیدوم انساارط نیهساات . باز خوبه زود متوجه شااده . ا یامکان بارور
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سرط ونیمرگ آقا ستاته ! ابعد از  ست م شیسلمت شاللهیان پرو !  ارهی یرو بد
 داره . نهیزم نیدر ا یخوب یتهران دکترا

 و گفت : دیکش یقینفس عم پدرام
 شه ؟ یچطور ؟ اونم کم م شیج.ن.س. طیم-

 گفت : محمد
شه ! چون داروهاش جور یلیخ دیآره ! تا االن هم با- شده با ستن که  یکم  ه

 یخودت م حیهم که د یدرمان یمیکنن. شاا یهورمون ها رو کمتر م تیفعال
ش یداره . ول یچقدر اثر منف یدون سرطان ر یدرمان یمیاگه   شهیجواب بده و 

شت پذ ساس مردانه خ برگ شن خ اح شه و داروها قطع ب  زمان وبخ یول رهیکن ب
 نکهیا ایبره ! البته تو افراد مختلف فرق داره ! امکانش هساات مثط سااابق نشااه 

شت احتماالا از خ شه . دادا سابق ب ش یکم خون شیزمان پ یلیکاملا مثط  ته دا
 .ض.هیشد هر دو ب. یشد خ م ینرفته دنبال علتش ! اگه زودتر متوجه م یول

 رو حفظ کرد .
اه بود و داشاات ر دهیتونساات حرف بزنه ! بغض گلوشااو چسااب ینم گهید پدرام

 به ذهنش یا گهیقفط کرده بود که سوال د یبست . مغزش جور ینفسش رو م
 مختصر خ تماس رو قطع کرد. ی. بعد از تشکر و خداحافظدیرس ینم

شانه هاش مردانه لرز صورتش شوند و  ستاش پو ست!!! م ی. م دیرو با د  یدون
 یلیخ نیا یوحشااتانکه ول یلیخ زیچ هیحتماا  روزیرفتار پ نیدونساات علت ا

صورش م یزیبدتر از اون چ ضو خ هیکرد .  یبود که ت  یرازننده ! ب یلینقع ع
ضو مردانه هاش خ خ ! دلش  هقابط تحمل ریسخت و غ یلیخ یلیمرد خ نقع ع
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شده بود . ا یبرا ساکت و مغرور و تو دارش کباب   نیشش ماه بار به ا نیبرادر 
 اهه وتنها ر یجراح دید یبود و حاال که م دهیکش ییرو خودش به تنها ینیسنگ

به  خواست یم ینطوریباشه خ ا یزن چیه یبرا یتونه مرد مناسب یبعد از اون نم
 مرد سخت و وحشتناکه . هی یعشق قشنح خاتمه بده !!! چقدر برا نیا
ست االن پ یم س روزیدون  دید یم بیبارها آرزو کرده کاش مثط هنگامه پاش آ
ر ه یحت ای کی یگوشااش رو ول هی ایداد خ  یاش رو ازدساات م هیکل هی یحت ای

شااد و هم  یم می. هم عق نهیساانگ یلیتصااورش هم خ ی.ض.ه خ حتیدو ب.
پر از هورمون  یکاف یهمساارش به حد یتونساات برا یشااد که نم یم یمرد
س یها شه . هر ک شش با د کر یفکر رو م نیبود خ ا روزیپ یجا یمردانه و پر ک

فقط  ایخ  رهیپذ یبه مراتب سردتر م یو احساس دیجد یزنم خ منو با ظاهر ایکه آ
ش و احساسات الیگرفتن ام دهیمونه و همچنان به خاطر ناد یترحم کنارم م یبرا

شه  یم دهیبه راه بد کش یمن خ حت یکنه و به خاطر ناتوان یخ احساس کمبود م
 ؟
 یتونساات برا یم کاریو فکر کرد . چ ختیخود صاابح قدم زد خ اشااک ر تا
 ینطوریرو قبول داشاات ؟ اگه خودش هم ا مشیبکنه که کاملا تصاام یروزیپ
.  نهیناقع بب یشااد همساارش اونو با ظاهر یهرگر حاضاار نم گهیشااد خ د یم

باشاااه . ول ینطوریا یول رهیداد بم یم حیترج مه هم ح ین گا بود .  فیهن
شو شق صم فیح شونیبود . زندگ فیح نع  یم یو چه اقدام یمیبود . چه ت

ست بهتر از ا صم نیتون شه که پ یمیت ض نکهیگرفته ؟ ا روزیبا و تو چه نقع ع
از مردها همسرشون رو  یلیبود خ دهیمهم بود . شن یلیاز بدن باشه خ یقسمت

 یماریب نیاز زنها بعد از ا یبعضاا یحت ایدن  یطلق م نهیبعد از ساارطان ساا
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ضر نم ض گهیشدن که د یحا شن . بع شون با سر  یها هم به زندگ یکنار هم
شته بودن  یعاد ضو جدبرگ  نویال اح نیبا ا یبودن . ول رفتهیرو پذ دیو نقع ع

س یم ست که  که نبودش خ  هی.ض.ه فرق داره . اون غده ایبا ب. یلیخ نهیدون
.  سااتین هرذاره و فقط موضااوع مربوط به ظا یم یمنف ریتاث زهایچ یلیرو خ

ستهخ منتظر دم جیپدرام ناراحت خ گ  یدونه مب نکهیبود . بدون ا دهیسپ دنیو خ
 بکنه ! کاریخواد چ

شتناک شبید یخواب یصبح داغون از ب یدما دم شن یو خبر وح ود از ب دهیکه 
تاق ب مد . پ رونیا پذ روزیاو  ییرایهنوز خواب بود . وضااو گرفت و تو همون 

دونست در برابر  یاب اومد .نم یداد که صدا یقامت بست . سلم نماز رو م
 نشون بده ! یچه عکس العمل دیبا روزیپ

خ  ییرایکه اومد تو پذ روزیرو همونطور باز گذاشت و نشست رو مبط . پ سجاده
 و گفت : نهیبا دست اشاره کرد که بش روزیشد . پ زیخ مین

 ؟یبخواب یر یچرا نم-
 جلوه کنه . گفت : یکرد که عاد یرو م شیسع ی همه

 . ادی یخوابم نم-
شدن  روزیپ ست  ضطرب به خم را ست . منتظر و م نگاه ازش گرفت و قامت ب

کرد . کاش کمک  یم یکرد . کاش خدا کار یبرادرش نگاه م یروحان یها
سمت پ یم شت فرار  نیشد از ا ینبود .چطور م نیا روزیکرد ... کاش ق سرنو

 کرد ؟
 که تموم شد گفت : روزیپ نماز
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 ؟ یبخواب یخوا یتو واقعاا نم-
 تکون داد و گفت : نیه طرفب یسر

 خوام صبحانه بخورم . یگشنمه ! م-
 به ساعت انداخت و گفت : ینگاه روزیپ

 کشه ؟ یم لتیحاال ؟ م-
 . خچالیحرف رفت سمت  یب پدرام

 گفت : روزیپ
سال روز ب یکی- سم عزادار ستیاز همکارا هر  صفر مرا شت  داره ! منم  یو ه

 ؟یایفردا ب یخوایرم . تو هم م یم شهیهم
 خواست . گفت : یم هیگر ریدل س هیرفت . دلش  یم آره
 .... امی یحتماا م-
 رفت سمت اتاق و گفت : روزیپ

 ذارم . یرو برات م نیکم بخوام . ماش هیرم  یمن هشت کلس دارم . م-
 از همون آشپزخونه گفت : پدرام

 یرم .امروز چرا کلس دار یرم . با آرانس م یجا م هیخواد . امروز فقط  ینم-
 و هشت صفر خ مگه دانشگاه بازه ؟ ستیروز قبط از ب هی؟ 

 . معلومه رفته بود تو اتاق . دینرس روزیاز پ یجواب
 یهنگامه رو م دیبا ینه . ول ای دارنیب نایا ییدونساات دا ینه بود . نم ساااعت

زش رو فاش که بخواد را هینامرد روزیدر حق پ نیدونساات ا ی. هر چند م دید
هم خ حق داشاات  انیطرف جر هیو  روزیهنگامه به عنوان همساار پ یکنه . ول
شا نیا شهیبدونه ر ست .  شکط کجا شق م دیم  نیشد ا یبا زبون محبت و ع
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مرد  یمرد . صددرصد م یهنگامه م یب روزینجات داد . پ یرو از نابود یزندگ
 کرد . یبه خاطر برادرش هم که شده تلشش رو م دی. با

 خواب آلود گفت: محسن
 ؟ هیک-

 و گفت : دیکش یینفس پرصدا پدرام
 ! منم پدرام . ییسلم دا-
 چیهنگامه . محسن ه شیساعت بعد خمحسن بلخره اجازه داد پدرام بره پ مین

هنگامه بهتر شااده بازم  یجساام تیکم وضااع هیخواساات حاال که  یدلش نم
شه ول ست ا یتو دلش م یحالش بد ب شه و ا ریماجرا ختم به خ نیخوا کار  نیب

 جز صحبت نداشت . یراه
با  بایخ وارد اتاق هنگامه شااد . فر بایفر دییبه در زد و بعد از بفرما یتقه ا پدرام

 دهیداشت همونطور خواب جهیچون سرگ یگرفته نشسته بود . هنگامه ول ی افهیق
 چادرش رو مرتب کرد و گفت : بایبود . فر

 . ارمیب ییمن برم چا-
 زد و گفت : یلبخند پدرام

 . نیزحمت نکش ییشم زن دا یمزاحم نم یلیخ-
 . نییپا یتوجه به تعارف اون خ رفت طبقه  یب بایفر یول

 پدرام زد و گفت : یبه رو یلبخند هنگامه
 دکتر؟ ای یینجایاالن به عنوان پسر عمه ا-

 کنار تخت و گفت : دیرو کامط کش وتریکامپ یو صندل دیخند پدرام
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 . نیمن تا دکتر بشم خ شما ها صاحب پنج تا بچه شد-
 زد و گفت : یلبخند تلخ هنگامه

ست برسه خ د یزندگ نیمن اگه قراره ا یول دیشا روزیپ-  یمتاهل یپ گهیبه بن ب
 مالم . یرو به تنم نم

 و گفت : نییسرش رو انداخت پا پدرام
و االن بدون اطلع و  دمیفهم روزیهساات که من دور از چشاام پ ییزایچ هی-

 نابود بشااه . اگرم ینطوریا فهیح یزندگ نیخوام بهت بگم . ا یاون م تیرضااا
 روزیکنم پ یباشه خ ازت خواهش م یزندگ نیاتمام ا متیبعد از گفته هام تصم

ف لط روزیدارم به پ نکهیکار با ا نی! من با ا یدون یرو م ینفهمه که تو همه چ
نبود تو  طیکنم چون اون ما یبهش و*ی*ا*ن*ت هم م یاز طرف یکنم ول یم

 انداخت . یعشق دوم رو وسط نم یویسنار نیوگرنه ا یبا خبر باش انیاز جر
 تریامپزکیرو گذاشت رو م ییوارد اتاق شد و چا ییچا ینیبا س بایموقع فر همون

 پدرام . توالت و چشم دوخت به زیم یو رفت نشست رو صندل
حرف بزنه و  یخواد راجع به چ یکنجکاو بود بدونه پدرام م یلیکه خ هنگامه

 گفت : بایگه خ به فر ینم یزیچ بایفر یدونست اون جلو یم
 گلوم خشک شده ! ؟یاریب ییمنم چا یشه برا یمامان م-
گفت و از اتاق  یخواد دکش کنه . ناچاراا باشاااه ا یکه هنگامه م دیفهم بایفر

 .رونیرفت ب
 گفت : پدرام

 ! مارهیب روزیپ تشیواقع-
 ؟ یا یماری؟ چه ب ماریشد ب زیخ مین هنگامه
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 تر کرد و گفت : یلب پدرام
 گم ! یم ویآروم باش! آروم باش و فقط گوش کن . همه چ-

...... 
شک همه  یصحبتها شد خ ا ه صورت هر دو رو پر کرد یپهنا یپدرام که تموم 

مه از خود  ب گا که نفهم یبود . هن کارش خ بود  دهیخبرش خ از خود  غرق در 
و  زنه یدست و پا م یخ تو چه مشکلت شیشوهر ش خ عشقش خ تنها مرد زندگ

د. براش افتا یم اقاتف نیا دیخ نبا دیچقدر تنها مونده خ از خودش متنفر شد . نبا
شدن خ  صٌل  ایمهم نبود بچه دار ن شت که پ تیذره هم اهم هیا دونه  هی روزیندا

شا ای.ض.ه داشته باشه یب. شته باشه . مهم نبود   ماهها تختشون دیاصلا ندا
ش شه . مهم نفس ک ست دادنش  یدر کنار آدم دنیبدون رابطه با بود که غم از د

به ساارطان غلبه کنه و زنده  روزیبود که پ نیروز انداخته بود . مهم ا نیاونو به ا
 یمشکط بزرگ نشده بود و به جا نیبا نقع عضو . چطور متوجه ا یحتبمونه 

شکلت روح نیتو ا نکهیا سم یم شت اونو به  یو ج شه دا سرش با همراه هم
واخذه نکنه خ م ریترک کنه و اونو درگ شویصدا زندگ یخواست ب یم نکهیخاطر ا

 بود ؟ دهینفهم ورکرد . چط یم
 نیا ی. پدرامم وارد نبود ول رونیخواست که سرم رو از دستش بکشه ب ازپدرام

 چسب کوچولو زد . هیکارو کرد و جاش 
 گفت : هنگامه

 قتیحق نیا نکهیگردم خونه ! اول از همه به خاطر ا یبرم خونه . من برم دیبا-
نم خ ک یرو از من پنهون کرده و فکر کرده من ممکنه بعد از دونسااتنش ترکش م
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اون  کنم . یم هیگر شیماریبه حال ب نمیشاا یزنم و بعد م یکتکش م یبحسااا
 شدم . ینم متوجهشده و من  خر خ من  نفهم  یخورده و حالش بد م یقرص م

 گفت : پدرام
 ؟ یگ یم یچ نایا ییبه دا-

 لحظه فکر کرد و گفت : هیوسط اتاق و  سادیمردد وا هنگامه
م گ ی! م یبه پدر و مادر خودت بگ دیگم . تو هم نبا یرو نم قتیمطمئنا حق-

 ینطوریخواساات ا یکنه علت بچه دار نشاادنمون اونه خم یفکر م روزیچون پ
 ؟ ستیبهتر ن ینطوریکنه که بتونم مادر بشم ! چطوره ؟ ا رونیب شیمنو از زندگ

 گفت : پدرام
جهت  فعلا  یرساااه ول یبه نظر م یخرده مصاانوع هیو  یواقع ریهر چند غ-

 ! هیخوب ی نهیخروجمون از خونه گز
 که پدرام گفت : رونیخواست از اتاق بره ب یم هنگامه

 زن داداش ؟!-
 برگشت سمتش و گفت : هنگامه

 ؟یهست که نگفته باش یزیبله ؟ چ-
 گفت : پدرام

ند . م هی-  یخوام بگم رو خودت خوب م یکه م یزیچ یدون یلحظه درو بب
که تصاام یم یادآوریمحض  یول یدون قاطع بگ متیگم  !  نی! بب یریرو 

و...خوب  شیرو توان مردونگ یلیمرد خ هیمرد ...  هیبگم ...  ی...چطور
 رهیبم یعنی.  یلیخ یلیخ یلیگم ... حساااسااه . خ یم یچ یدون یخودت م

کنه !  رشیو تحق نهیناتوان بب یاونو از لحاظ ج.ن.س. یکه کساا سااونترهبراش آ
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 یتدر رف نیمقدار باالست . پس اگه از ا هیمسئله تو وجودش  نیهم دوز ا روزیپ
رزه کنه و مبا یماریب نیبا ا یو کمکش کن یبه زندگ یبرگرد یو خواساات رونیب

ناا یاح بارور نطوریاون کلا هر دو غده و هم ا با شیتوان   دیرو از دسااات داد خ 
و خته که ترو راه اندا یمسااخره و آبک یویساانار نیا روزی. اگه پیکنارش باشاا

مادر طیبه دو دل خیریطلق بگ نه وهم  تیبود . هم تو رو از حق  محروم نک
به ه ریخودش رو از تحق گه داره . اون  مان ن چه  چیشااادن در ا ته  کس نگف

شکل ست بده . بر یداره و ممکنه چ یم ضوع  نیسخته راجع به ا اشرو از د مو
شه ! اون د ادیصبرت ز دیبه کمکش با یحرف بزنه ! پس اگه رفت اون مرد  هگیبا

 یمیپر شااور سااابق نخواهد بود . اون خ اون مرد کامط قبط نخواهد بود . شاا
 یب دیبا یکنارش باشاا یخو یهم مطمئناا سااخت خواهد بود . اگه م یدرمان
و  یباشااه خ دارو ها خ جراح یعصااب ممکنه. یو همه جانبه کنارش باشاا ریتحق

صب یدرمان یمیش شکر ازت تحق یابکنه . ممکنه به ج شیع خ دعوا  کنه رتیت
شه که بتون ادیصبرت ز دیکنه خ داد بزنه . با شکط غلبه کن نیبا سرطان نیبه م  .

 ریتحق یسااخت و دردناکه خ ول یلیمربوط به هر قساامت از بدن که باشااه خ خ
 بحثش جداست . یدستگاه ت.ن.س.ا.ل. اناما سرط ستیکننده ن
 کیدوسااتش داشاات نزد یلیخ کشیکوچ قدم به پدرام که مثط برادر هی هنگامه

 شد و گفت :
نکرده فقط چشماش  ییاگه ... خدا یباشم خحت روزیمن ... من حاضرم کنار پ-

ذره هم برام  هی یگ یکه تو م ییایزیچ نی! ا نهیکار کنه و فقط با اونا بتونه منو بب
ن ؟ تو سر زد ریرو داشته باشه . تحق روزیکه ارزش از دست دادن پ ستیمهم ن
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اجازه  نیما ا نیب قیعشااق عم نی. ا ه؟ امکان ندار روزیپ ی؟ اونم من ؟ اونم برا
 هوونیدر حق منو واون د یکارت چه لطف بزرگ نیبا ا یدون یده ! تو نم یرو نم

 ارمدویشکط ممکن عشقش رو نشون بده ! ام نیخواست به بدتر یکه م یکرد
 روزیکه به پ یقیجانب من و احساااس عمروز بتونم برات جبرانش کنم . از  هی

 دارم خ مطمئن باش !
***** 

سبز یبو سبز یاومد . دلش برا یتا تو راه پله م یقرمه   ییها یهنگامه و قرمه 
شش م ینطوریکه ا شده بود . کار پدرام که  یاز راه پله تا خونه مدهو کرد تنح 

 ها امشب مهمون دارن . هیهم همسا دیتونست باشه !شا ینم
. پس هنوز پدرام برنگشااته  دیخونه رو خاموش د یخونه که شااد خ چراغا وارد

غذا کط خونه رو برداشااته بود .  یبود . چراغ رو روشاان کرد .جالب بود بو
پدرام غذا گذاشااته  یعنیگاز قابلمه بود .  یبه آشااپزخونه انداخت . رو ینگاه

سبز شتبچه ؟ در قابلمه رو  نیبلده مگه ا یکجا رفته ؟ قرمه   دیشو بو ک بردا
 شده بود . کیتحر ی.اشتهاش حساب

شد . بق از شپزخونه خارج  رو هم زد و رفت تو اتاق که  ییرایپذ یدهایکل ی هیا
شده ا سم مچاله  شن کرد خ ج شو عوض کنه . چراغ اتاقو که رو سا رو رو  یلبا

 چرا ؟ ی. هنگامه بود ؟ هنگامه برگشته بود ؟ ولدیتخت د
 دل هیشد . با ل*ذ*ت تمام خ صورت معصوم غرق خوابش رو  کیتخت نزد به
نگاه کرد . چقدر محتاجش بود . چقدر دلتنگش بود.چقدر عاشقش بود .  ریس

 . دینتونست خودش رو نگه داره . خم شد و گونه اش رو ب*و*س
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 که یکمر راساات کرد و در حال روزینشااد . پ داریب یخورد ول یتکون هنگامه
 یهنگامه زندگ یتونست ب یآورد خ بازم زل زد تو صورتش. م یرو در م رهنشیپ

 ارزش داشت ؟ یهنگامه زندگ یکنه ؟ اصلا مگه ب
شو باز کرد . پ یغلت هنگامه شما  یشده بود . نم ریغافلگ روزیزد و بعد آروم چ

ست چ شحال کاریدون از  یعنیوانمود بکنه که  یجور ایبکنه  یکنه ! اظهار خو
 هیبا  زد و هنگامه یا مهیو دار لبخند نصاافه و ن ریگ نیو ابرگشااتنش ناراحته . ت

 لبخند گرم جوابش رو داد.
س نییاز تخت پا هنگامه س نهیاومد .  سر عز ی نهیبه  از  و قبط سادیوا زشیهم

شتا یعکس العمل روزیپ نکهیا شون بده خ رو انگ  روزیپ یو گونه  سادیپا وا ین
 و گفت : دیرو ب*و*س

 نه ؟ ی!گرسنه ا یخسته نباش-
شده  ستادهیکه هاج و واج ا روزیپ شک  سط اتاق خ بلخره به تن و ذهن خ بود و

 داد و گفت : یتکون هیاش 
 ! میهنگامه ؟ ما حرفامون رو زده بود یچرا برگشت-

 زد و گفت : یهر چند قلبش فشرده شده بود خ لبخند هنگامه
! اونم بدون مشااورت با  ی. تو حرفاتو زده بود میما حرفامون رو زده نزده بود-

 من !
 یصااورت ریپاتند کرد و از پشاات لباس حر روزیاز اتاق خارج شااد . پ هنگامه

شما شک یرنح هنگامه رو گرفت و اونو برگردوند و زل زد تو چ جذابش و  یم
 گفت :
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 ؟ یچرا برگشت-
که راه  یو در حال دیکشاا رونیب روزیبازوشااو با حرص از تو دساات پ هنگامه

 گرفت گفت : یم شیآشپزخونه رو در پ
شتم چون ا- سم خ داره زندگ هییخونمه . جا نجایبرگ شقم خ نف  یم یکه مردم خ ع

 داره . یج.ن.س. ییکنه و برامم اصلا من چقدر توانا
 تو آشپزخونه داد زد : از
شاهد ه ستیبرام مهم ن- سالها اون اتاق و اون تخت  شه و  یرابطه ا چیکه  نبا

ست و بالم وول بخوره  یبچه  هیکه  ستیبرام مهم ن م نه.مه ایزرزرو دائم تو د
 . ستمیکه اگه نباشه خ منم ن هیروزیبرام پ

شپزخونه اومد ب یخودش رو ب روزیپ  و رونیحال انداخت رو مبط و هنگامه از ا
نشااساات و تو  نیپاش رو زم یو جلو روزیلنح لنگان خودش رو رسااوند به پ

 همسرش نگاه کرد و گفت : نیغمگ یچشما
سون تر بود ؟ من ا- شکلت ا شتن از هنگامه برات خ از گفتن م رات ب نقدریگذ

ش بهیغر شش ماه تمام زجر ک  ییهارو به تن یسخت نیبه ا یماریو ب یدیبودم ؟ 
غرورت رو ؟ من برات چقدر ارزش  ای یکه عشااقت رو ثابت کن یتحمط کرد

رو به  گهید یکینقع عضوم  یغرور من له بشه و فکر کنم برا یتدارم ؟ گذاش
مه نگفت کی یول یداد حیمن ترج قدری؟ ا روزی! چرا پ هیدردت چ یکل  یب ن

ست ضع ای؟  یجربزه ه صور کرد فیمنو اونقدر  ه تونم در کنارت ب یکه نم یت
تو عشقت روخ نگاه مهربونت  نکهیتصور ا یدون یحط مشکلت کمک کنم ؟ م

ستا سمت کن گهید یکیبا  نیگرمت رو بعد از ا یو د  روانم اورد ؟ رس یچ یق
 که یمرد گفتن از کمبود هی یبرات ارزش داشااات ؟ اگه برا نقدریهنگامه هم
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سنگ ادیب شیممکنه براش پ شدن و و*ی*ا*ن*ت  دهیخ ناد نهیسخت و  گرفته 
م من له بشاا یداد حیله بشااه ! ترج رشیه زک لهیزن اونقدر ثق هی یهم برا دنید

 ینمحبت ک یخواست لا ؟ عشق؟ مث روزیپ هیچ نی؟ ا یخودت رو حفظ کن یول
 ارمینقع باشم و سال به سال براش بچه ب یمرد ب هی؟ که من بعداز تو صاحب 

 خوام ؟ یرو م نایا یواقعاا من از زندگ یکن ی؟ تو فکر م یکه چ
 ساکت بود . حرف حق که جواب نداره ! روزیپ

بلند شااد و خودش رو تو آ*غ*و*ش امن و گرم همساارش  نیاز رو زم هنگامه
 پنهان کرد و گفت :

 میشد یاز هم جدا م یتصور که بهم و*ی*ا*ن*ت کرد نیاگه با ا یدون یم-
تا آخر عمر نم ثط  یمن  که روح و روانم م یآدم زندگ هیتونسااتم م  یکنم ؟ 

 من یکه برا یدون یم نویشاادم ؟ا یم طیروح تبد یجساام ب هیبه شااکساات و 
شااه  یم کیتار ایکنه تا شااب که دن یطلوع م دیعاشااق که هر روز که خورشاا

ه ک یدر کنار مرد یزنه خ زندگ یم ادیساالول به ساالول عشااق و محبت تو رو فر
ضا یممکنه برا سات و اع سا شکل یاح شه خ جادیا یمردانه اش م  یلیخ یلیب

سونتر از درد غم و*ی*ا*ن*ت مرد شقانه م هیآ ستتش؟ چطور دلت  یکه عا پر
به  یمی؟ اونم تصام یگرفت میامر مهم تصام نیا یبرا یی؟ چرا تنها روزیاومد پ

 ؟یغلط نیا
به خودش فشاارد و  شااتریانگشااتش رو گذاشاات رو لب هنگامه و اونو ب روزیپ

 گفت :
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فهمم اشاتباه کردم و خدا شاکر که اتفاق  یم یاشاتباه کردم ! حاال که برگشات-
ه به غرورم و ن یمن نه برا ی. منو ببخش ! ولافتادهیامن ن انهیآشاا نیا یبرا یبد

سنگ نیا صحبت در موردش ممکنه  شه خ ا نیخاطر که  سدله رو مخف نیبا  یم
تو به خاطر  سااتم! من نخواینکردم . من نخواسااتم تو مجبور به تحملم باشاا

 ی! من نم یبا من بکن یزندگ ریمشکط من احساسات و روح و جسمت رو اس
 نیبه زم یزن یو تو زل م میزن یتو پارک قدم م یخواسااتم حساارت بچه رو وقت

 روح یب یزندگ نیا یو غصاااه بخورم که چرا زندان نمیتو چشاامات بب یباز
 کردمت .

 هنگامه رو از خودش جدا کرد و گفت : بعد
 ؟یدیکجا فهم از-

 زد و گفت : یلبخند هنگامه
 تسیبود و ن یخونه م نیمن تو ا یاالن به جا دیبا ی؟ ک هیاالن خال یک یجا-
 ؟
 پدرام ؟-

 روزیآره تکون داد و خودش رو از حصااار بازوان پ یبه نشااونه  یساار هنگامه
 و گفت : دیکش رونیب

 ! میشام بخور میبر ایب-
بازو یدر حال روزیپ باهاش آروم حرکت م یکه  ته بود و  مه رو گرف  کردیهنگا

 گفت :
 ؟ دهیاز کجا فهم-

 گفت : هنگامه
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 دی. چون صاابح راه افتاده و االن بازیتبر دیرساا یاز خودش بپرس! البته وقت-
 برسه !

شده بود . ن تو شون ن سته بودن .هنوز نوبت ش سپر شیایمطب دکتر ن ده بود به رو 
به  بود که بچه رو نیبود . اونقدر نگران و بدب نطوریهم شااهی. هم الیو فر نینرم

ار و مقد هی الشیخ ینطوریبودن . ا یدونفر م دیبا شااهیسااپرد . هم ینفر نم هی
ش یمقدار راحت تر م هیفقط   هی نطوریبود . هم یالعاده ا قمادر فو دیشد . مه

اتفاقات خوب  یهمه  ریخ ز ریاون ز یزیچ هی شهیهم ی. ول یعال یلیهمسر خ
 یم خیاز تکرار تار شااهیهم دیخ براش آزار دهنده بود . مهشاا شیو خوش زندگ

 سمانیاز ر دیکار مهش یترسه ول یم دیو سف اهیس سمانیاز ر دهی. مارگز دیترس
 . دیترس یاز نخ دندان هم م یگذشته بود . اون حت

دساات به کمرش گذاشاات و اونو به ساامت اتاق دکتر  مانیشااد . نر نوبتشااون
 کرد . ییراهنما

مشترک خهنوز هم ارتباتشون رو با دکتر حفظ کرده بودن  یوجود شروع زندگ با
 گفت ییلبخند زد و با خوشرو دنشونی. دکتر با د

 ؟ نطرفایبه به زوج خوشبخت ! از ا-
 هم کنارش ! مانیدکتر نشست . نر زیم کیرو مبط نزد دیمهش

 گفت : مانینر
با شااما  یمورد هیدر  میدکتر جان ! راسااتش اومد میمزاحم شاااهیما که هم-

 ! میمشورت کن
 گذاشت دم دستش و گفت : یدیکاغذ سف دکتر
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 من سراپاگوشم.-
 انداخت و گفت : مانیبه نر ینگاه دیمهش

 یوسواس فکر یکه من به نوع میدیرس جهینت نیبه ا مانیدکتر هم من و هم نر-
تار شااادم . حس م شیایدر مورد ن مه م یگرف بهش  یجور هیخوان  یکنم ه

 یرو هم متهم م مانیکه نر دهیرساا ییکار به جا ی... حت یصاادمه بزنن . حت
 کنم !
 :دیپرس دکتر

 کنه ؟ یم تتیاذ شتریب ایبگو !چ اتیو برات امکان داره خ با جزئ یتون یم اگه
 کرد و گفت :دستاشو تو هم قلب  دیمهش

صلا نگرانش ن یصبح که م- شلوغه خ ا  یول ستمیره مهد کودک خ چون اونجا 
چشمام باشه . تو اتاقش  یخواد همش جلو یخونه خ دلم م مییای یکه م نیهم

بنده خ حالت جنون  یدر اتاق رو باز بذاره ! سااهواا که م دیمونه خ حتماا با یکه م
 تو اتاقش باشن و زرگترچه بچه و چه ب یا گهیده ! اگر هم کس د یبهم دست م

اشگر پرخ یکنم و بعدش شد یدر بسته باشه خ تا اون در رو باز کنم خ سکته م
 شم ! یم

س میمهمون دار یوقت شده  نیتو اتاق نره و هم یهمش مواظبم با ک کارا باعث 
شه و هم نر سمانیهم بچه ازم ناراحت ب  یول دهینفهم انیاز اطرف ی. تا حاال ک

شن و ممکنه باعث به هم  یکنه خ اونا هم متوجه م دایونم اگه روند ادامه پد یم
 بشم . یروابط دوستانه و خانوادگ طیدل یخوردن ب

 گفت : دیمهش حاتیبعد از تموم شدن صحبتها و توض دکتر
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شخ نکهیا- شد یبه نوع نیداد عیشما ت سواس  صح یدچار و  . حهیخ کاملا 
ما ا جایخوب  کار دار ن تا راه مان دارو میدو  مان یی. هم در !  یو هم روان در

راحت و زود بازده بودن خ  نیدر ع ییکه درمان دارو دیدون یخودتون خوب م
ضاا غ یتونه عوارض یم شه که بع شته با خ  یروان درمان وقابط جبرانه . ت ریهم دا

 و در واقع میدون یتو روم یوسواس گونه  یرفتارها نیعلت ا یچون ما به خوب
ش یلیخ میتون یشده خ م یابی شهیاز قبط ر صورت میموفق تر با که روان  ی. در

شااماها  یخانوادگ یکند بود که رو زندگ یروند به قدر ایجواب نداد  یدرمان
 ! یدرمان داروسراغ  میر یگذاشت خ اون وقت م ریتاث

 یایها بکه تن رمیگ یساعته برات در نظر م کی یجلسه  هیبعد  یهفته  یبرا من
نم به . او یایو ب یبذار مانینر شیرو پ شیایکنم ن یم دیو در ضاامن تاک نجایا

 . میکن یکارمون رو شروع م شاللهیا یاومد ی! وقت ییتنها
***** 

کرد . ذهن  ینگاه م نهایآدمها و ماشاا عیو صاااامت به حرکت ساار سااااکت
 شیپ یکرد و از بعض یخ توأماا فکر م ندهیداشت . به گذشته خ حال و آ یمغشوش
 . دیترس یامدها م

 دستش رو گذاشت رو دستش و گفت : مانینر
که از زن ساااکت و مظلوم  یدون یساااکته ؟ م نقدریمن خ چرا ا زیعز دیمهشاا-

 . ادی یخوشم نم
م رو محک مانیو دست نر رونیب دیکش مانیدست نر ریدستش رو از ز دیمهش

 تو دستش گرفت و گفت:
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همه فکر آزار دهنده  نیجواب بده و من از ا یروان درمان یکن یفکر م یعنی-
 راحت بشم ؟

 زد و گفت : یبخش نانیلبخند اطم مانینر
 یهمه  دی. تو با زمیعز میکن یمشااکط رو حط م نیما هر سااه به کمک هم ا-

تونه به  ینم چیما ه شیایباشاااه خ ن ادتی نوی. در ضاامن ا یرو بکن تیسااع
م َدر یمثط من داره که م یپدر شیایچرا ؟ ن یدون یسرنوشت تو دچار بشه . م

داره که  توو اگاه مثط  میفه یمادر شیایرو که بهش چپ نگاه کنه ! ن یهر ک
 یکن یکه فکر م یزیراحت تر از اون چ یلیهست . تو خ یحواست به همه چ

 نی. همیدار ازیو زمان ن کم به کمک هی. فقط  یش یافکار خلص م نیاز شر ا
! 

 همسرش خ همراهش خ عشقش خ دلگرم شد و گفت : یاز صحبتها دیمهش
 میکن ؟ لغوش میکن کاریپنچ شنبه رو چ یمهمون ی! راستنطورهیکه هم شاللهیا-
 ؟
 نگه داشت و گفت : یفروش ینیریش هی یجلو مانینر
 ! امی یاالن م-
 و گفت : نیاومد تو ماش یو دو تا بست ینیریجعبه ش هیربع بعد با  هی

؟ اتفاقاا  میلغوش کن دیهم چرا با یشن ! در مورد مهمون یبخور که االن آب م-
سرت گرم م ضمن  یتو هم  پراکنده کردن  یشه برا یهم م ینیتمر هیشه و در 

 لمیما یلیخواد و خ یم یحساااب یخودمون یمهمون هیدلم  یکیافکارت . من 
 برگزار بشه !

 زد وگفت : یلبخند دیمهش
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 ! یکمکم کن دیکار دارم و با یلیخ یبمونه ول میذار یباشه ! م-
 استارت زد و گفت : مانینر
 چشم خانوم ! یبه رو-

***** 
س راهنیپ ش رهیت یبه رنح خردل یا یماک  روزی. پ ییشال کهربا هیبود با  دهیپو

و  بای. هر دو ز یو کراوات ساارمه ا دیسااف راهنیپ هیبا  یهم کت شاالوار طوساا
خوب خ از  یخودمون یمهمون هیوقت بودکه با هم  یلیبرازنده شاااده بودن . خ

شون نم نیمدعو یهمونا که همه  صلا دل ستن و ا خواد وقت تموم  یبا هم دو
ه ک شیچند روز پ نیخوشااحال بود . تا هم یلیبشااه خ نرفته بودن و هنگامه خ

باره کنار پ یرو هم نمپدرش بود خ فکرش  یخونه   هیبه عنوان  روزیکرد که دو
شبخت قرار بگ شبخت نی. ا رهیزوج خو ام بود و پدر ریتدب ونیدوباره رو مد یخو
 در کیبرادر کوچ نیاز خجالت ا یبحساااا دیکرد با یمدام با خودش تکرار م

 . ادیب
شد خ پ شیآرا از ستانه  روزیکه فارغ  در در حال نگاه کردن به خودش  یرو تو ا
 : دی. پرس دید
 چطوره ؟-
 کرد و گفت : یاخم روزیپ

 . ادی یها واسه ما هم بکن خوب ! خدا رو خوش م یزیناپره نیاز ا-
 دامن بلند لباسش رو مرتب کرد و گفت : هنگامه



 455 من معلول نیستاحساس 

صاف یب یلیخ- ردم تو زدم داغون ک یبرا شی! من که پوستم رو به خاطر آرا یان
زنم و همش  ینم یچیاز ضد آفتاب ه ریغ رونیب یخ برا یاز مهمون ری! من که غ

 . روزیپ یبد یلیدارم ! خ شیتو خونه آرا
ش روزیپ شده و دلخورش  زونیآو یو لبها دیهنگامه رو محکم به آ*غ*و*ش ک

 گفت : دیرو ب*و*س
 ! یدیخند یها م یجور شوخ نیها ! قبلا به ا یدل نازک شد یلیخ-

ست که بهانه گ یخودش هم م هنگامه شده  یشده ! نم ریدون ست چش  دون
رو  یادیچند وقته که تنش ز نیداد به ا ینسبت م نویرو به راه نبود . ا یلیخ یول

 اومده باشه گفت : ادشی یزیدفعه انگار که چ هیمتحمط شده . بعد 
 ؟ یداروهاتو خورد-
 و گفت : دییچسبوند و موهاشو بوبه خودش  شتریاون ب روزیپ

 یدیفهم یاگه تو نم نمیب یکنم م یفکر م یامان از دسااات تو ! والله هر چ-
صلحم بود . ا شتریب سه روزه کچلم کرد نیبه  شش ماه  یدو  هنگامه .من از 

خورم .  یو زود کنم خ داروهامو تمام و کمال م ریساااعت د هی نکهیقبط بدون ا
ست هکن یمنو م یکله  مانینگران نباش خانوم . فقط بدو که نر ستن  ایک ی! را ه

 ؟
 شالش رو مرتب کرد وگفت : هنگامه

نامزدش خ من وتو و اون  الیو شااوهرش خ فر نی. نرم گهیخودمون د- و 
! مساان دعوت گهیاومدن ؟ با اونا . جوونان د کایدوسااتشااون بود که تازه از آمر

 نکرده
****** 
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 دیرو نگاه کرد . سع رونیاز پنجره ب عیکه اومد خ سر شیاس ام اس گوش یصدا
با خوشااحال پا یاز مادرش خداحافظ یبود .  کت دامن  هی.  نییکرد و رفت 

هم رو ساارش  یرنگ یاساایبود و شااال  دهیپوشاا میبا جوراب ضااخ یبادمجون
سر ش عیانداخته بود .  شو پو سع دیمانتو  ش دیو راه افتاد .  شد و  هادیپ نیاز ما

 گفت :
 ؟ یسلم ! اس ام اس رو نخوند-
 سلم کرد و گفت : الیفر
 نه ؟-

 دمغ شد و گفت : دیسع
 ! نیباشه بش-
 نشست و گفت : الیفر
 شده ؟ یچ-

 گفت : دیسع
 ولش کن ! یچیه-
 !اریشه برام آب ب یرو درآورد. نوشته بود . اگه م شیگوش عیسر الیفر
 دراومد و گفت : الیاز نهاد فر یآه
 !یدیکه رس ی. فکر کردم اس زد دیببخش یوا-

 سوپر نگه داشت و گفت : هی یکم دلخور . جلو هیهنوزم  دیسع
 خرم ! ی. االن م ستیگفتم که مهم ن-

 و گفت : دیسره سر کش هینشست خ آبو  نیکه تو ماش نیهم
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 ؟ الیفر یدیکم به خودت رس نقدریچرا ا-
 به خودش انداخت و گفت : نهیتو ااز  ینگاه الیفر
 جان ؟ دیکم ؟ من که خودم رو خفه کردم سع-

 زد و گفت : استارت
 .یکه چقدر دوست دارم تو به خودت برس یدون یم-
 زد و گفت : یلبخند الیفر
از  شااتریب گهی! د گهیکردم د شیکه جا داشاات آرا ییمنم تا جا یدونم ! ول یم-
 شم ! یم والیه هیشب نیا

 زد و گفت : یقهقه ا دیسع
 !یبش والیه هیدوست دارم شب یلیمنم خ-
 زد و گفت : دیسع یبه بازو یمشت الیفر
 . والستیخ ه ادهیز ابونایکه تو خ یاون-

 شد و گفت : یعصبان دیسع
 ی؟ شااوخ یکن یم سااهی.... مقا ی؟ خودت رو با زنا یندار یشااوخ تیظرف-

 ! یگ یم ویچ ی! بفهم ک الیکردم فر
 هم صداشو باال برد و گفت : الیفر
 . آخرش ید یُارد م زیر هینشستم خ  ی! از وقت امی ینم یاصلا من با تو مهمون-

 هم که نفهم شدم نه ؟
 زد رو ترمز و گفت : دیسع همونجا

شوهر عمه ات خوشم م یلیرم ! خ ینم ییبفرما !!! منم با تو جا-  یهم از اون 
 کنه انگار بزرگترته ! یبه آدم نگاه م ی! همش جور ادی
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 کرد گفت : یرو باز م نیکه در ماش یدر حال الیفر
 آره بزرگترمه ! داداشمه ! به تو چه ؟-

. یاکست یبرا سادیبه هم و کنار اتوبان وا دیرو کوب نیشد و درماش ادهیپ عیسر
تعجب نداشت .  یزد . خوب جا یشد بوق م یکه از کنارش رد م ینیهر ماش

 اصلا مناسب نبود . سادنیکنار اتوبان وا یسر و وضعش برا
ش دید یم نهیکم جلو تر رفته بود خاز تو ا هیکه  دیسع .  ستنیمیبراش وا نایکه ما

 پاش نگه داشت و گفت : یدنده عقب اومد و جلو
 خانواده ها رو له نکردم ! یب نیا یباال ! تا نزدم همه  ایب-
 به گردنش داد و گفت : یناز الیفر
سه روز خ نامزدت رو د ینم- صدقه ه یبه جا یدیخوام! بعد از   کهیت یقربون 

 ! یکن یبارم م
و باز ر نیو در ماش نیماش گهیشد و اومد سمت د ادهیو پ دیرو کش یدست دیسع

 کرد وگفت :
 . اشتباه کردم خوبه ؟ من که قربون صدقه ات میحرف بزن نی! بش الیفر نیبش-
 !یذار یرم تو نم یم

شم خ الیفر ضع نیاز ا یلیکه خود ض تیو ش نینبود خ هم یرا  یاندازه منت ک
 رو قبول کرد و با کرشمه نشست .

 که حرکت کرد گفت : نیسوار شد و هم عیهم سر دیسع
!  مونیساار خونه زندگ میخواد زودتر بر ی؟ من دلم م الیفر هیچ یدون یم-

رم . مشکط دا ی! کل فمی! من خسته ام خ کلفه ام خ بلتکل میاالن دو ساله نامزد
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سم . هم ست دارم به ارامش بر صبان نایدو شده زود ع شم ! ا یباعث  هم بف نویب
 کنن به خدا ! یدارن منو خفه م ازامیسالمه ! ن کیو  یمن س الیفر
 کرد گفت : یرو نگاه م رونیکه ب یدر حال الیفر
که حرف- قه  یندارم ول یمن نه  یباال یمن طب نت ا یخو ما !  امی ینم نایما

ش نییسطح پا یلیخ یمنطقه  هیدم تو  یم حیترج شم ب نیتر از اونجا اجاره ن ا
و هر روز هر رفت آمدم توسااط مامانت و خواهرات کنترل  امیاونجا ب نکهیتا ا

 بشه !
 زد و گفت : نیبه فرمان ماش یمشت دیسع

 که تو فکر و ییایرو یاز اون عروس دیبا یکل یکنم ول یباشه ! جهنم ! رهن م-
ره  یپس اندازه م شااتریب گهی. چون د یخواسااته هاتو عقب بکشاا یدار التیخ

 ! یدار یا یدونم تو با اونا چه پدر کشتگ یواسه رهن خونه !من نم
چشاام به هم زدن گونه اش رو  هیو تو  دیبا ذوق برگشاات ساامت سااع الیفر

 و گفت : دیب*و*س
 ؟یگ یراس م-

سه ها نیهم الیاز حد فر شیکه به خاطر خوددار بودن ب دیسع هول  یب*و*
نه رو تو خواب م یهولک با که فر ینم شیپ یلیو خ دید یو مود مد  رو  الیاو

 گفت : یلبخند واقع هیخ با  نهیبب زیناپره نقدریا
سال منو جون ب نیرم دنبال خونه ! تو اونقدر تو ا یفردا م نیبه خدا از هم-  هدو

 یم جانیمثط تو که دائم منو به ه یسااقف رفتن با زن هی ریز یکه برا یساار کرد
ضرم از همه چ ارهی  یدونم . ول یمخالفتت رو نم طیبگذرم . هر چند دل یخ حا

 قبوله !
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 کرد و گفت : یاخم کمرنگ الیفر
ض یچ نایمامانت ا- ونا ا یخونه  ایکلم گفته بودم  هیشن ؟ اونا که  یم ی؟ را
 ؟ ییجدا ایو 

 رو گرفت تو دستش و گفت : الیدست فر دیسع
!  ایکنم ! تو فقط با دل من راه ب یکنم ! هر جور شاااده حلش م یمن حلش م-

جدا یمن حلش م قد یزیچ هی؟ اون  هیچ ییکنم .  حاال ! من زن ع ته   یگف
 بشه ؟ برم ول دل مامانم ؟ یخودم رو بذارم کنار که چ

 و گفت : رونیب دیکش دیعدستش رو از تو دست س الیفر
سمت راه م یخونه  میرفت یوقت-  قبط یول امی یخودمون هم با دلت خ هم با ج

! من با مادر شوهر  یبمال رهیسر خرمن سر منو ش ینکن با وعده  یاز اون سع
 چیه یچ چیهم از ه ی! تا قبط از عروساا سااتمیبکن ن یساااختمون زندگ هیتو 

 . گفته باشم ! ستین یخبر
کم هر دو آروم  هیسااکوت کرد که  الیبودن . فر دیمهشاا یخونه  کینزد گهید

ش شن ! مه صلا  یم الیفر یروح راتییمتوجه تغ عیسر یلیخ دیب شد و اون ا
 کیبهش نزد شتریاز مادر ب دیعمه رو خراب کنه ! مهش یدوست نداشت مهمون

 ! شهیزیچ هی الیفر دیفهم یبود و زودتر م
ساع دیسع سر  شت . پ ست دا  یشیآت یلیبود . هر چند خ یو مهربون یرو دو

ضاا زود از کوره در م شکلش  یذات مهربون یرفت ول یبود و بع شت . تنها م دا
مشااکط رو قبط از  نیخواساات ا یم الیبود . اما فر یمامان یادیبود که ز نیا

 کرد . شیشد کار ینم گهیمشترک حط کنه وگرنه د یورود به زندگ
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و عکس العملش در برابر  دیمهشاا شیپ مانیحواس نر یتمام طول مهمون در
ش یو مردها شیاین ص یسع دیمدعو بود. مه شت به تو دکتر عمط کنه  ی هیدا

عمو  نیهم مدام از ب*غ*ل ا یبامزه و خواستن شیایوخودش رو سرگرم کنه . ن
مط کا هاز تو آشپزخون نکهیبا ا دیبه ب*غ*ل اون خاله در رفت و آمد بود و مهش

 خودش رو با غذا و دسر سرگرم کرده بود . ینظر داشت خ ول ریرو ز ییرایپذ
 : دیپرس الیاز فر دیمقدار آشپزخونه خلوت شد خ مهش هی یوقت

 ؟ نیریبگ یعروس نییخوا یچه خبر عمه جان ؟ شما نم-
 گفت : نیغمگ الیفر
 . ستمیبرو ن نایمامانش ا یمن خونه  یول میچرا ! هر دو کلفه ا-

 گفت : دیمهش
 گه ؟ یم یچ دیسع-
 استکان رو شست و گفت : نیآخر الیفر
 میریبگ یو مختصاار عروساا دیمف دیگه اونوقت با ی. فقط م سااتیمخالف ن-

 ! ادهی.چون پول رهن خونه ز
 و گفت : رونیآورد ب خچالیدسر ها رو از  دیمهش

 نیجدا باشاا نهیکار ا نیخرما !!! به نظرمنم بهتر ایخدا خ  ای.  گهیگه د یراس م-
بگو . نذار  واشی واشینگو ها .  نویشاااه ! البته با دعوا ا ی. حرمت ها حفظ م

 ازت زده بشه !
 و گفت : زیکه ببره سر م ینیتو س دیرو چ وانهایل الیفر
 دی. با مونیساار زندگ میخواد زود بر ی. دلم م دیخسااته ام مهشاا تیواقع-

.  میکن دایخونه پ میگذرم تا بتون یباهاش حرف بزنم . از خواسته هام م یحساب
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فضولن . کاش  یلیکنن. خ یخ هر روزم رو زهر مار م نمیدونم برم اونجا بش یم
 شه !خودشون ب یندگو سرشون گرم ز رهیرو بگ نایا ادیبشه ب دایپ یشوهر هی

 خندبد و گفت : دیمهش
 ها !!! ییاز اون عروس بدا-

 کرد رو به هنگامه گفت : یرو مرتب م ناید یکه لباسها یدر حال نینرم
 بشه ؟ طیها تکم یفسقل نیکه جمع ا یاریب ین ین هی یخوا یشما نم-

 زد و گفت : یلبخند هنگامه
 یلی! چون هم من خ میخواساات یمشااغول گرفتن مدرک بود خ نم روزیواال تا پ-

 ی. احتماالا به زود میشاا یم ریپ میدار گهیخوب د یول روزیگرفتار بودم و هم پ
 . میاقدام کن

 خ رو به هنگامه گفت : نیبه نرم دیببخش هیاومد سمت هنگامه با  روزیپ
 ؟ نجایا یای یم قهیدق هی-

 راه افتاد . روزیگفت و پشت سر پ نیبه نرم یدیببخش هنگامه
 گفت : روزیو پ ستادنیکنسول راهرو ا کنار

نگفتما ! تو هم خواهشااناا  هیو بق مانیبه نر یزیموضااوع چمن راجع به اون -
 نگو ! یزیچ

 زد و گفت : یبخش نانیلبخند اطم هنگامه
 نداره اون بدونن! یمطمئناا ! لزوم-

***** 
 بود مامان جان ! نیماجرا هم کط
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 به هنگامه انداخت و گفت : ینگاه نیغمگ بایفر
 به خدا . فهیجوونه ! ح یلیشه ؟ خ یخوب م یعنی-

 کرد و گفت : یاخم هنگامه
که انگار زبونم الل قراره  فهیح نیگ یم نیشاااه ! همچ یمعلومه که خوب م-

زود با  ای رید دمید یخواسااتم به شااما بگم ول ی. اولش نم فتهیبراش ب یاتفاق
 . نیش یمتوجه م یخ همگ شیظاهر راتییو تغ یدرمان یمیشروع ش

 بلند شدو رفت سمت اشپزخونه و گفت : بایفر
 دونه ؟ یخدا به فاطمه صبر بده ! م-

 گفت : هنگامه
 یر ممن برعکس فک یمخالفه ول روزیصااحبت کردم . پ یبا پدرام تلفن روزید-

ه ک یطلق و طلق کش هیقض نیکنم که حق مادرشه که بدونه .در ضمن سر ا
 ستیحقش ن روزیکه پ ین . در حالراه انداخته بود خ پدر و مادرش ازش دلخور

بده .  حیتوض اشونرو بر انیکم از جر هی روزی. از پدرام خواستم برخلف نظر پ
ش یعمط انجام م گهید یدو هفته  شه .  یشروع م یدرمان یمیشه و بعدش 
به پ نیتون رو حفظ کن هیخوام روح یازتون م .  نیبد هیهم روح روزیو 

 مشکط غلبه کنه ! نیبه ا میکن دکمکشیبا
 و گفت : ییرایاومد تو پذ ییچا ینیبا س بایفر
 کرد ؟ شیشه کار ی؟ م یبچه چ-

 رو برداشت و گفت : شییچا هنگامه
صنوع چیخواد با ه یمن دلم نم یشه ول یشدنش رو که م- بچه  یا یروش م

شم . اگه خدا بخواد و پ شه و بتون روزیدار ب  خ میرو حفظ کن یکیاون  میخوب ب
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 هیخوام از  یمونم . م یخدا م تیهم باردار شد . من منتظر مش یعیشه طب یم
 خوام ! یصورت بچه نم نیا ریداشته باشم . در غ یعاد یبچه  هیپدر سالم خ 

***** 
نشده  یچیه یعنیوانمود کنه که  یحرف بزنه و جور یخواست جور یم دلش

هم روحاا و  روزشیساخت بود . پ ی. ول ییعمط سارپا هیرن واساه  یو دارن م
که موضااوع رو گفته بود و خودش رو  یهم جسااماا درد داشاات . به تنها دوساات

 ینم لشد روزینگه ! پ یساابک کرده بود نغمه بود . ازش قول گرفته بود به کساا
 بهش ترحم کنه ! یخواست کس

ونه د یتو اتاق عمله و نم روزیپ یبودن کنارش وقت یاصاارار نغمه خ برا علرغم
هستن خ هنگامه قبول نکرد . پسر نغمه االن پنج سالش شده بود و  ایک رونیکه ب

شتن نیریش یلیخ ست دا سرش م شیپ دیبود . نغمه با یو دو نگامه بود و ه یپ
ش رو ذهن ای.  مارستانیبکشونه ب کیکوچ یبچه  هیخواست اونو با  یدلش نم

ز که سبک شد ا نیهم یمکدر کنه . علت صحبتش فقط درد دل بود و بس. ول
 رو برمل کرده بود . روزیشد . اون راز پ مونیکارش پش

 قاا یاونا دق یآقا گفته بود . ول دیبه عمه وحم ختهیرو جسااته و گر انیجر پدرام
ستن . پدرام خودش رو به بهانه  یعمط رو نم خیتار سونده بو قیتحق یدون د ر

 تهران .
ستانیب تو  ید . مهم نگفته بو نایبه مادرش ا یحت فقط خودش بود و پدرام . مار

ست وقت  رو اوردن تو بخشخ زنح روزیبود و پ زیام تیعمط موفق شاللهیا یخوا
 بزنه !
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هم .  یاز هم جدا بشاان خ زل زدن تو چشاامها نکهیبار خ قبط از ا نیآخر یبرا
 رو به عشقش گفت : یبارون یهنگامه با چشما

شت ا نجای. من هم رونیب ایسالم ب! برو اون تو و روزیپرستمت پ یم- در خ  نیپ
 دعا کنان منتظرت هستم .

 بغض کرده فقط لبخند زد . روزیپ
 دست برادرش رو گرفت و گفت : پدرام

ستم تا برگرد- ش یمواظب زن داداش ه شته با شو دا سالم ب یو خودت هوا  ای! 
 هم خبر بدم ! نایتا به مامان ا رونیب
 دیچشمش لغز یاز گوشه  یبست و قطره اشکحرف فقط چشماشو  یب روزیپ
. 

 . رونیوارد اتاق عمط شد و پدرام و هنگامه موندن ب تخت
تا اون لحظه سااع یرو بردن داخط خ هنگامه ا روزیکه پ نیهم کرده بود  یکه 

 ریکردن . پدرام برادرانه ز هیمقاوم به نظر برسااه خ شااکساات و شااروع کرد به گر
. هنگامه  مکتین هی. نشااسااتن رو اطیح بازوشااو گرفت و کمکش کرد برن

 یکه م ییبهش نداشاات وگذاشاات تا جا یکار چیکرد . پدرام ه هیگر یحساااب
 تونه خودش رو سبک کنه !

 زن داداشش که تموم شد گفت : یها هیگر
 ؟ یسبک شد-

 تکون داد . یسر هنگامه
 و گفت : دیکش یآه پدرام
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عد . ب یمقاومت کن یخوب تونست یلیشه ! تو خ ی. مطمئناا خوب م هیاون قو-
 هشاللیباشه که ا زیآم تیشه زن داداش. اگه عمط موفق یکارت سخت م نیاز ا

 دردناک یدرمان یمیخواهد داشت . ش اجیبه کمکت احت یلیخ روزیهست خ پ
 تحمط کنه ! یو کمکش کن یتحمط کن یبتون دیو طاقت فرساست . با

 با دماغ قرمز شده گفت : هنگامه
باشاام . کاش نصااف دردش رو  کشیخواد نزد یخوام برم داخط ! دلم م یم-

شه . کاش م تیکردم که کمتر اذ یهم من تحمط م صف  یب شد درداش رو ن
 . میدرد بکش یکیکنه و شر

 حرف بلند شد و هر دو به سمت ساختمان حرکت کردن . یب پدرام
هنگامه زد و  یروبه  یاومد . لبخند رونیظهر بود که دکتر از اتاق عمط ب دو

 گفت :
 تو بخش! ارنشونی یخ م انیحال همسرتون خوبه خانم !به هوش که ب-

***** 
و  روزیکشااان خودش رو رسااوند به پ ریهشاات شااب بود که فاطمه نف ساااعت
 ن .باش مارستانیساعت تو ب نیکرده بودن که اجازه داده بودن ا کاریمعلوم چ

تونساات بمونه و بخش  یشااب رو نم بود و چون روزیهنگامه باال ساار پ فقط
 مردونه بود خ قرار بود ساعت ده جاشو با پدرام عوض کنه !

سر هیعمه با گر یوقت شد خ هنگامه  ستش رو  عیوارد اتاق  سمتش رفت و د به 
 گذاشت رو لبش و گفت :

 کنم !!! ی! درد داره بهش مسکن زدن . خواهش م دهیآروم عمه ! تازه خواب-
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شو خفه کرد و جلوتر از حم عمه سمت تخت پ دیصدا  حرکت روزیو پدارم به 
 و با بغض گفت : دیپسرش رو ب*و*س یشونیکرد . خم شد اروم پ

 حال و روز افتاد ؟ نیحالش چطوره مادر ؟ چرا بچم به ا-
اقا و پدارم رو هم به  دیدساات عمه رو گرفت و با حرکت دساات حم هنگامه

 و بعد اروم درو پشت سرش بست و گفت : تیهدا رونیب
به ! غده رو درآوردن و  یاله- مدت دارو  هیقربونت برم عمه جان ! حالش خو

شده و بلخره درد داره خ  یبخوره خوب  خوب م شه ! فقط االن چون تازه عمط 
سکن قو شما چرا  داریخواد ب یدادن . دلم نم یبهش م شه !  شه و بازم درد بک ب

 یشااد خ خودمون م یکه خوب م گهیتا چند روز د شاااللهی؟ ا نیاومد نجایتا ا
 ! زیتبر میاومد

 اشکش رو پاک کرد و گفت : فاطمه
 ؟ ارمیتونستم اونجا دووم ب یمگه من م-

 جلو گذاشت و گفت : یاقا قدم دیحم
 ؟ ستین یمشکل چیدخترم االن خطر کلا برطرف شده ؟ ه-

 کرد گفت : یکه به پدرام اشاره م یبخش زد و در حال نانیلبخند اطم هنگامه
 یساارپا م گهیخوبه و تا چند روز د شیفکر کنم پدرام گفته ! االن حال عموم-

دساات  هی دیبا یکه خوب شااد خ همگ نیهم نکهیهساات ا یشااه ! تنها مشااکل
ساب شته و ه یماریب نیشش ماه ا نیکه ا میکتکش بزن یح  چیرو پنهون نگه دا

از هم  اامکان داشاات م یندونسااته . اگه ذکاوت پدرام نبود خ حت کس رو قابط
ش شکلتش از ا میجدا ب شکر به کمک پدرام خ  شتریهم ب نیو م شه ! خدا رو  ب

 بود. زیآم تیشد و هم عمط موفق یهم اون مسئله منتف
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 گفت : فاطمه
 بمونم ! ششیخوام پ یمن م-

 جلو اومد و گفت : پدرام
جایمادر من ا- مه هم نم ن گا نه ! هن با  یبخش مردا با  با ما و  تونه بمونه ! شاا

ستم . فردا هم کله  نجایخونه ! من ا دیهنگامه بر ها !  یایب یفتیسحر راه ن یه
 . نجایا نییایب ییو زندا ییوقت ملقات با دا

و ر دیخ بلخره هنگامه و پدرام خ فاطمه رو حم دیخط و نشون و تهد یاز کل بعد
 با هنگامه همراه بشه و با هم برگردن خونه ! کردن که یراض

مهمون  روزیبار بود که پدر شااوهر و مادر شااوهرش بدون حضااور پ نیاول نیا
شون بودن. هنگامه هم با ا سته بود و از د نکهیخون  دهیتا به حال نخواب شبیخ

استرس سرپا بود خ بازم از احترام و خدمت به خانواده  یبود و از صبح هم با کل
 روزیرو تو اتاق کار پ ونفروگذار نکرد و براشااون شااام آماده کرد و جاشاا روزیپی

 دردناک به تخت خواب رفت . یانداخت و ساعت دوازده شب بود که با بدن
شااکننده شاااده بود . بالش  یلیداد . هنگامه مقاوم خ یم روزیپ یاتاق بو کط

شت و عم روزیپ ش قاا یرو بردا شروع کرد به گر دیبو ک در صدا . چق یب ی هیو 
ق به اتا نیمهربونش تنح شااده بود انگار سااالها بود که تو ا روزیپ یدلش برا

 کرد . یسر م ییتنها
 شد و به خواب رفت . نیکردکه چشماش سنگ هیگر اونقدر

شااد . جا و مکان رو گم کرده بود . با  دارینماز بود که با نوازش موهاش ب وقت
 دورگه گفت : ییصدا
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 کم بخوابم . خسته ام ! هیخدا بذار  نه تور روزیپ-
 و آروم گفت : دیصورتش رو ب*و*س عمه

 وقت نمازه ! زمیشو عز داریهنگامه جان ؟ دخترم ؟ ب-
 که درک کرد کجاست . دیطول نکش یلیکرد و خ ارشیعمه هوش یصدا
سلول به سلول شوهرش تنح  یتنح شده بود . دلش برا روزینماز پ یبرا دلش

کرد .  ییسجاده گذاشت و عقده گشا یشده بود . نمازش که تموم شد سر رو
 دعا کرد که روزشیپ یساالمت یکرد که ساابک شااد . اونقدر برا هیاونقدر گر

شدن صف ن .  هشکرده با نحیشد . انگار که دو پ قیبه وجودش تزر یآرامش و
ساب شده بود و برا یح سرطان بجنگه خ ن گهیروز د هی یشارر   رویکه بخواد با 

 جمع کرده بود .
***** 

ساب ساعت ستانیب یملقات ح شده بود . پ مار سته بود ه روزیشلوغ   چیخوا
 نیهم یاز ماجرا خبردار نشاان . برا طیفام یکس از همکارها و دوسااتان و حت

و مدام ازش  دیچرخ یشاالوغ نبود . هنگامه مثط پروانه دورش م یلیاتاقش خ
س یم ضعخوادیم یچ دیپر  وخهمه ر نیخوب بود و هم یلیخ شیعموم تی. و

و بود که سااه روز ت نیدکتر ا عیکرد . تشااخ یم دوارتریبه بهبود کاملش خ ام
ستانیب شه و بعد تو خونه  مار ش هیبا ستراحت کنه .  هم به  یدرمان یمیهفته ا

آماده سخت  یروزها یخودشون رو برا دیشد و کط خانواده با یشروع م یزود
 کردن . یم

***** 
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ازش ناراحتن خ اما خوشااحال بود که  دیسااع یدونساات خانواده  یم نکهیا با
ست ا ض یقدم بزرگ رو برداره اونا رو به نوع نیتون کنه که دور از اون خونه  یرا

از خواسته هاش گذشت  یلیخ از خ دیمهش یها حتیخ خونه رهن کنن. با نص
 یلیخ خ شاادهکم  یلیهم خ دیسااع یراه اومد . چون از فشااار مال دیو با سااع

 ترکیو نزد دیفاز جد هیخوش اخلقتر شده بود و انگار روابطوشون داشت وارد 
ونا ا یمدت نیو هنگامه خبر نداشتن و تو ا روزیکدوم از مشکط پ چیشد . ه یم

ن بود یمشغول تدارک مراسمات عروس یگذروندن خهمگ یرو م یدوران سخت
س شغول خر الیبود و فر گهیسه ماه د ی.عرو  بود یخونه ا زیو تجه هیهزج دیم

 رو توش آغاز کنن. شونیکه قرار بود زندگ
ت هم به شد روزیوزن کم کرده بود . پ لویخهشت ک میماه و ن کی نیتو ا هنگامه

ساارش و مژه هاش و ابرو هاش به طرز محسااوس کم  یالغر شااده بود و موها
حفظ  یبرا ادیو زرد بود و ب وجود تلش ز هیشاااده بود . صااورت رنح پرد

خ افساارده و دپرس بود . هنگامه  دیخ به خاطر به وجود اومدن ظاهر جد هیروح
بده . مدام  هیهم روح روزیکرد که مقاوم باشاااه و به پ یرو م شیسااع یهمه 

با ا یم وزریپ یقربون صااادقه  ت مثب ی هیبه روح یلیخودش خ نکهیرفت و 
 خونه رو شاد نگه داره ! یکرد فضا یم یمدام سع یداشت خ ول اجیاحت
شروع کنه خ مقدار یدرمان یمیش روزیپ نکهیاز ا قبط از ا.س.پ....گرفته  یرو 

ه ک یزمان یبشااه . اونم برا زیشااده بود که بعد از لقاح در بانک مخصااوص فر
ست بده با ایممکن بود هر دو ب. سالم بود  یکیهنوز  نکهی.ض......رو از د

 رو انجام داد . نکاریکرد و ا اطیدکترش احت یول
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 ی هیصلح بدونه و بهشون بچه بده خ اما با روح دیاعتقاد داشت خدا با نکهیا با
اردار ب بود که اگه نیرفت ا یکه مدام تو ذهنش رره م یخ تنها فکر روزیداغون پ

نه تلش ب روزیبشاااه خ پ نه . صاابح روز یبهبود یبرا یشااتریممک که  یبک
خوب اومد خ  هک نیکنه اسااتخاره کرد . هم یخواساات عمل یرو م مشیتصاام

که ا کارویعزمش رو جزم کرد  فا ن بده . طر جام  که وارد  یان ده صاابح بود 
ستانیب ستیشد و  مار صبحها تو ب کرا سراغ دکترش. دکترش  ستانیرفت   مار
مودبانه با هنگامه  یلیهنگامه بلند شااد و خ دنیبا د یکرد . منشاا یم تیزیو

ست که دکتر هم یکرد . م کیسلم عل ه کنه ک یرو م امهسفارش هنگ شهیدون
 صداش کرد . یکه نشست خ منش یا قهیتو نوبت نگهش نداره . ده دق

 زد و گفت : یلبخند دنشیشد. دکتر با د نهیاتاق معا وارد
 نگامه خانوم ! چه عجب ؟به به ه-

 زد و نشست و گفت : یلبخند هنگامه
 مشورت بکنم ! هیمزاحم شدم که باهاتون -

 اون گوش داد و دست آخر گفت : یو کامط به حرفها قیدق دکتر
 و شااش سااتیحالت ب نیتو بهتر تیاحتمال موفق یول سااتین یروش بد-

شااوهرت رو در برابر  فیضااع ی هیممکنه روح یگ یدرصااده . اما حاال که م
فت هم م شکی. سنح مفت خ گنجنمیب ینم یکنه خ من مشکل تیسرطان تقو

 هیدر حد  یکه ممکنه تجربه کن یو حس ستیهم ن ی. در ضمن روش خطرناک
 هم نداره ! یادیز ی نهی. هز رهیپاپ اسم

 گفت : هنگامه
 ؟ نیپس شما موافق-
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 زد و گفت : یلبخند دکتر
 .زمیزع نمیب ینم یمشکل-

 :دیبا دلهره پرس هنگامه
 ؟ دیکن یاقدام م یک-

 به دفترش انداخت و گفت : ینگاه دکتر
 نیباشااه خ آخر ا یاگه عاد ی! همه چ یانجام بد دیرو با شاااتیآزما نیاول ا-

 ؟یایب دیتون یشه اقدام کرد. م یهفته م
 تکون داد و گفت : یسر هنگامه

 ؟ نید یرو از بانک شما انجام م نیجن افتیدر-
 گفت : دکتر

 ن؟یداشت نیکنم . شما چند تا جن یو م نکاری! ا ستین یبله مشکل-
 گفت : هنگامه

 ده تا !-
 تکون داد و گفت : یسر دکتر

 .باشه ؟ مید ی. اگه جواب نداد . هدرشون نم میکن یتا سه تاش رو امتحان م-
 کرد و مطب رو ترک کرد . یتشکر هنگامه
 کنه ! یکرد تا پنج شنبه از استرس حتماا سکته م یبود و هنگامه حس م دوشنبه
***** 

 از دانشگاه اومد خونه ! دهیخسته و رنح پر روزیساعت هشت بود که پ شب
 مبط ولو شد و گفت : نیحوصله رو اول یب
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 ؟ ید یبهم م ییچا هیهنگامه -
 و گفت : رونیبه دست از آشپزخونه اومد ب ریکفک هنگامه

ساتو عوض کن !  ؟ینجوریجان چرا ا روزیپ- صورتت ب یاب هیبرو لبا زن هم به 
 وهم غذا رو بکشم ! ارمیب یی! هم چا

 بهش انداخت و گفت : یحوصله ا ینگاه ب روزیپ
خوام و نه حال لباس عوض کردن دارم . تو  یخواسااتم . نه غذا م ییفقط چا-
 ؟یدست بردار یاز امر و نه یخوا یم یک

 ینگفت . م یچیو ه سااتادیا آشااپزخونهیکرده تو آسااتانه  خیهمونطور  هنگامه
ست همه چ ست ب یکنه ! م یم تیرو اذ روزیداره پ یدون از پا درش  یماریدون

وسااط  نیا یقرار دادن . ول ریاحساااساااتش رو تحت تاث یآورده . دارو ها همه 
 یچ مهو از ه دیر*ق*ص یبار هر سازش م نکهیود ؟ اب یگ*ن*ا*ه هنگامه چ

وان کدام خ تا دیکش یقدم عقب نم هی یول دیکش یگذشته بود و پا به پاش درد م
 گ*ن*ا*ه نکرده اش بود ؟

 ختیر روزیپ یبرا ییچا هیبه آشپزخونه برگشت .  یاشک ییحرف با چشما یب
 .ییرایزد و رفت تو پذ یا ی. اشکش رو پاک کرد و لبخند مصنوع

پذ روزیپ ب زیرو گذاشااات رو م ییرفت؟ چا ینبود . ک ییرایتو  ه و برگشااات 
شپزخونه . اومد که پ صدا کنه ول روزیآ ش ییوچا یخال ییرایبا پذ یرو  ده سرد 

 دهیرو تخت خواب رونیبا همون لباس ب روزیمواجه شاد . به طرف اتاق رفت . پ
نشااساات .  جاگاز رو خاموش کرد و همون رینگفت . برگشاات و ز یزیبود . چ

 سخت بود . یلیامتحان خ نیهم گرفته بود! ا یلیدلش گرفته بود . خ
***** 
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تو خونه حاکم بود . هنگامه با  زیحزن انگ یدو شااب گذشااته رو سااکوت تمام
رو  یکرد جو یم یکرد و سااع یم یوجود دل شااکسااته خ بازم از خودگذشااتگ

 یبدجور دمغ خ ب روزیپ یدونسااات چرا خراب شاااده رو درسااات کنه ول ینم
 شد لبخند به لبش آورد . یجوره نم چیحوصله و کسط بود و ه

لق اخ یگذاشاات. حت مارسااتانیو غصااه خ قدم تو ب دیپر از ترد یبا دل هنگامه
چشااماشااو  یتونساات اون غم پنهان تو یهاش هم نم یخوب دکتر و شااوخ

 بپوشونه !
کرد . نذر  یبود که هنگامه تصااور م یزیراحت تر از اون چ یلیخ یآ وی یآ

داخت رو پر مارستانیب یمارهایروز ب هی یغذای نهیکرده بود اگه باردار بشه خ هز
 کنه !

برگشاات خونه ! دکتر ازش  شیتشااو یدوازده ظهر بود که خسااته باکل ساااعت
سته بود که  ص هیخوا شگاه جور ی. ول رهیبگ یهفته مرخ شه نبود ک یکار دان ه ب

چه ب نیگفت اگه خدا بخواد و ا یهفته کلسااا رو کنسااط کنه ! با خودش م هی
 ینم شیچیه مهم بکن یزنده بمونه و بتونه تو بدن من رشد کنه خ من اگه عملگ

 نیامکان براش بود که دو روز کلساااش رو کنسااط کنه خ ا نیچون ا یشااه . ول
لم خودش غرق بود و اونقدر از هنگامه اونقدر تو افکار و عوا روزیکارو کرد . پ

ست و نم شد که هنگامه خونه  شده بود که اون دو روز متوجه ن خواد بره  یدور 
د نبود . چون طبق معمول صبح پا ش ریتقص یب یلیسر کار. البته هنگامه هم خ

رد خ ک یربع زودتر خونه رو ترک م هی هیکه هم روزیرو داد و پ روزیو صاابحانه پ
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حال هنگامه دوساات داشاات  نیه هنگامه تو خونه مونده . با امتوجه نشااد ک
 خوب !!! یمتوجه بشه ول نویخ ا زشیشوهرش خ عشقش خ عز

شگاه . حال عج بعد شت یبیاز اون دو روز خ هنگامه طبق روال قبط رفت دان  دا
مقدار دردناک  هیدلش  ریشااد و ز یم ودشیپر کیکه نزد ی. درساات مثط زمان

شت ا الشیخ یب یشد ول یم شگاه برگ صر هم که از دان شد نیشد . ع  دیدرد 
ترش ! اگه دک بهاز کنارش بگذره. زنح زد  الیخ ینتونست ب نباریتر شده بود . ا

امه بود که هنگ یزیچ نیاخر نیرفت و ا یم نیاون بچه از ب یعنیشد  یم ودیپر
 !فتهیخواست که اتفاق ب یم ایتو دن
ت خ گذاش ونیامه مشکلش رو با دکتر درمبعد از سه بوق جواب داد . هنگ دکتر

اونو تو  یدرخواساات یهفته  هیاز طرف دکتر مواخذه شااد که چرا  یاول حساااب
 کار از کار گذشته بود . دکتر گفت : گهید یخونه استراحت نکرده . ول

 دیگرده . فقط با یجبران به عقب برنم یکه شااده و زمان برا هیبه هر حال کار-
 ایدو علت داره !  یکه دار یحالت نیباشه ! ا دهیند یصدمه ا نیکه جن میدعا کن

 یشااه و تو فقط احساااس درد م یم نیگزیرحمت جا یها هیداره تو ال نیجن
 یزیراگه رسماا به خون ما. ا یداشته باش ینیلکه ب یفقط مقدار جزئ دیو شا یکن

اه م هی میشااده رو دفع کرده و ما مجبور نیگزیجا نیرحمت جن یعنیخ  یافتاد
 کار برات استراحت و دعاست ! نی. بهترمیرو تکرار کن یآ وی یآ گهید

ساارد مواجه شااد .  یخاموش و آشااپزخونه ا یاومد با چراغها روزیکه پ شااب
 خودش تگریمقدار از موضع مردانه و حما هیداشت  میتصم طیهنگامه به دو دل

 کنه ! هیتک ضشیشوهر مر نیکم به ا هیو  ادیب نییپا
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رو روشاان کرد و به طرف اتاق خواب رفت . درش رو که  ییرایراغ پذچ روزیپ
هر  کهنیتعجب کرده بود . هنگامه با ا یلی. خ دهیخواب دکهیباز کرد هنگامه رو د

که زودتر  یتو اون دو ساااعت یرفت خ ول یهمساارش ساار کار م یروز پا به پا
 یبود . نگران تظرو من داریب شهیکرد و هم هم یگشت خ هم غذا درست م یبرم

 یتیاحساس مسئول یجرقه ها نیاول نیا دیشد . شا یم*س*تول روزیبه وجود پ
که هنگامه جانانه  یو ماه و خرده ا کی نیسخت و ا یماریب نیبود که بعد از ا

مدت انگار زنده بودن و حق  نیتو ا روزیخ زده شاااده بود . پ دیرساا یبهش م
 داشتن هنگامه رو فراموش کرده بود .

شت رو م شفیک ست کنار هنگامه و در  زیرو گذا ش سمت تخت رفت و ن و به 
 کرد گفت : یکه موهاشو نوازش م یحال

 ؟یهنگامه ؟ خانوم ؟ خواب-
 خورد و برگشت سمتش و با لبخند گفت : یتکون هنگامه

 ؟ یاومد یسلم ! ک-
 کرد و گفت : رونشیب یبه لباسا یاشاره ا روزیپ

 ؟یشد ضیشده ؟ مر یزیاالن ! چ نیهم-
 به صداش داد و گفت : یناز هنگامه

سر پا بودم . م ستیحالم خوب ن- ضعف دارم . امروز هم به زور  خوام تا  ی. 
 آخر هفته تو خونه بمونم .

 آورد گفت : یرو درم رهنشیکه پ یاز کنارش بلند شد و در حال روزیپ
 از کلست ؟ یعقب نمون-



 477 من معلول نیستاحساس 

 پتو رو کنار زد و گفت : هنگامه
 دارم . ازیاستراحت ن نیذارم . به ا یم یجبران-
 و گفت : یصندل یرو درآورد و انداخت رو دسته  راهنشیپ روزیپ

 دکتر هان ؟ میبر یستیرو به راه ن یلیاگه خ-
 گفت : هنگامه

ستراحت کنم خوب م- شام هم ندار یا زد  یلبخند روزی. پ میشم . ببخش که 
 .میخور یو گوجه م اریکه . خ ستیو گفت . شام مهم ن

***** 
و ازش  سااتیرو به رو راه ن ادیصاابح به مادرش زنح زد و گفت که ز هنگامه

 بهش بزنه ! یسر هیخواست که 
 خودش رو رسوند به منزل هنگامه ! عینگران سر بایفر

 زد و گفت : یدخ لبخن دیو نگران پشت در د زانیمادرش رو که عرق ر هنگامه
بابا فقط خواسااتم  ساااتین یزیجونم ؟ چ بایفر یهول کرد نقدریچرا ا یوا-

 خودم رو لوس کنم.
 هنگامه انداخت و گفت : یبه سرتاپا یاومد تو و نگاه بایفر
. حتماا اوضاعت رو به  یخواست یکمک نم یوقت از کس چیشده ؟ تو ه یچ-

 ! امیب یگفت یکه زنح زد ستیراه ن
 آروم حرکت کرد و نشست رو مبط و گفت : هنگامه

 بهت بگم مامان ! دیاومده که با شیپ ییزایچ هی-
 هنگامه گفت : یحال نشست روبه رو یب بایفر
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ر ت مینکرده وخ یخدا شیماریشده ؟ ب شی؟ طور ستیحالش خوب ن روزیپ-
 شده ؟

 وسط حرف مادرش و گفت : دیپر هنگامه
شکر پ زیعز بذار گریلحظه دندون رو ج هی-  رو به بهبوده ! روزیدلم ! نه خدا رو

ش سته و ب یلیخ یدرمان یمیهر چند  سال پ یخ  رشیرمقش کرده و روحاا ده 
به خدا رو شااکر ! م یروند بهبود یکرده ول  فیرو تعر یانیجر هیخوام  یخو

 ! یخوام فقط گوش کن یکنم . ازت م
شت رو دهنش و همونطور بایفر ستش رو گذا صدا ریاز ز ید ست با   یبم ید

 گفت :
 به لبم . دیشده . جونم رس یشم فقط بگو چ یمن ساکت م-

چند  هیکرد .  یهاج و واج فقط نگاه م بایهنگامه که تموم شاااد خ فر یحرفها
به  نگاه هی.  فتهیهنگامه براش جا ب یکه قشاانح حرفها دیطول کشاا یلحظه ا

 : نگاه به شکم تختش انداخت و گفت هیصورت هنگامه و 
 ؟یاالن ممکنه باردار باش یعنی-

 یکه اشک تو چشماش م یدر حال بایبه نشونه بله تکون داد و فر یسر هنگامه
 گفت : دیلرز

 شده ؟ ریشه که بچه جاگ یمعلوم م یک-
 ! گهیروز د ستیاگه خدا بخواد ب-
 :دیمتعجب پرس بایفر
 ؟ یخونه بمون یخوا یروز م ستیب-
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 زد و گفت : یلبخند هنگامه
ت استراح نقدریهفته هستم . اگه خدا بخواد و بمونه خ هم نینه ! فقط تا آخر ا-

 هیمونه مامان .  یکنم م یحس م ی. ول انهیباشم  دواریام دیدونم با ی! نم هیکاف
نه ک یشم . کمرم درد م ینم یبشم ول ودیخوام پر یدارم . انگار م یبیحال عج
 کنم مامان ! یم سش! من ح زونهیوزنه ازش آو هیکنم  یو حس م

 بلند شد و هنگامه رو ب*غ*ل کرد و گفت : بایفر
 ؟یبهش بگ یخوا یشه . نم یحتماا خوشحال م روزیپ-

 گفت : هنگامه
 گم . ی. اونوقت بهش م هینه ! بذار مطمئن بشم بچه موندن-
 بلند شد و مانتوشو در آورد و گفت : بایفر
تب مبرو بخواب - نه رو مر غذا هیکنم و  ی! من خو  یمقو یکم هم برات 

.  دمیبود که شن یتنها خبر خوشحال کننده ا نیکنم . بعد از مدتها ا یدرست م
 اومد . یهمش درد و غصه بود که خبرش م

مه با ا یلبخند هنگا بدجور درد م ریز نکهیزد و  تاق  یکرد خآروم راه یدلش  ا
 خوابش شد .

ساکت و خاموش روزیرفته بود . پ بایاومد خونه خ فر روزیپ یوقت شب  خونه رو 
بود که هنگامه از  نیا یکه فضااا رو پر کرده بود نشااونه  ییغذا یبو یول دید

 . نییتخت اومده پا
شد و هنگامه رو غرق خواب د وارد شو عوض  ی. ب دیاتاق خواب  سا صدا لبا

زد که دسااتاتو تو  یغر م بود حتماا  داریکرد و رفت سااراغ غذا . اگه هنگامه ب
شو س ییرو شور نه تو  شپزخونه . با خودش لبخند نکیب و زد و در قابلمه ر یآ
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شت . ماکارون سط از نظر پ یغذا هیبود .  یبدا شر روزیمتو  هیو  یعاد طیادر 
 در حالت به شدت گرسنه . روزیو خوشمزه از نظر پ یعال یغذا

 کرد . ییرایاز شکمش پذ یافتاد به جون غذا و کل یحساب
 ونیو رفت سراغ تلوز نیجمع کرد و ظرفها رو گذاشت تو ماش زویکه شد م ریس

 یگشاات . چ یفکرش هول هنگامه م یبود ول ونیچشاامش به تلوز نکهی. با ا
احوال و کسط  ضیمر نقدریشادش ا شهیو هم یباعث شده بود همسر پر انرر

 باشه ؟
سر شب خ  یها دنیخواب نید . از یحرف م یبا هنگامه اساس دیبود . با نگران

 یو روح یاوضااع جسام نیباشاه . تو ا یتونسات فقط به خاطر خساتگ ینم
 هنگامه رو کم داشت . یضیوحشتناک خودش خ فقط مر

ش ییچا ش ختیخودش ر یبرا ییچا هیبود .  دهیدم ک سر ک سبتاا داغ  و  دیو ن
پتو . هنگامه رو  ریز دیچراغها رو خاموش کرد و رفت تو اتاق خواب. آروم خز

 کنار تخت خ صااورت کیرنح هالورن کوچ یبود . تو نور آب دهیخواب روزیبه پ
 برد و یساات.ددیرساا یبچگانه به نظر م یلیو خ دهیمعصااوم هنگامه رنح پر

شک یموها ش شونشیپر یم صورتش کنار زد و خودش رو ک جلو  دیرو از رو 
 لب زمزمه کرد : ریو ز دیب*و*س شویشونیپ

 یکنم زودتر همون هنگامه  یدارم هنگامه ! خواهش م ازیبهت ن یلیمن خ-
ترسم  یم زانمیترسم . من از ازدست دادن عز یم ییشو. من از تنها یشگیهم

 .زمی. کمکم عز
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شد . پ داریب یخورد ول یتکون هنگامه رفت  و به فکر فرو دیطاق باز خواب روزین
 یکرد جور یم یو احساااسااات مردانه اش خ سااع زی. با وجود کم شاادن غرا

نظر  نیخواست هنگامه از ا یاحساس مردانه داره . نم یوانمود کنه که هنوز کل
شه . ول شار با ست نقش باز یتا کجا م یتو ف و  مانیرن یبچه  یتکنه ! وق یتون

خورد. کاش به حرف هنگامه گوش نداده بود و  یخ غبطه م دید یرو م دیمهشاا
ر دونه د یچه م یکردن . واقعاا کس یو بود اقدام به بچه دار شدن مدانشج یوقت

خونه خراب کن  نطوریاونم ا یدونست سرطان ی؟ اگه م ادی یم شیپ یچ ندهیآ
 هی با حفظ یحت دیترس یرو آورده بودن . م هدر انتظارشه خ حتماا تا حاال دو بچ

شه و ایب. هنگامه رو از مادر بودن محروم کنه !  ینطوری.ض.ه هم نتونه پدر ب
به نظرش ا یشاااده فکر هم نم زیفر یها نیاون جن تیبه موفق یحت  نیکرد . 
 ها تو نیاز اون جن یکیکرد االن  یاومد و فکرش رو نم یمسخره م یلیخ زایچ

 کنه ! یجا باز م یخودش حساب یبرا یحال رشده و به زود رشکم همسرش د
 ف فکر کرد که خوابش برد .مختل یزهایبه چ اونقدر
***** 

و غربش براش آزاردهنده باشااه خ سااوال و  بیعج یدرد باردار نکهیاز ا شااتریب
روزه خ خونش رو تو  ساااتیب نیبود که ا روزیپ یمداوم و کنکاشااها یجوابها

سوال ریدونه هر بار چطور از ز یکرده بود . خدا م شهیش  نیا یآماج حملت 
مد و  یکرد . دسااات خودش نبود . خوابش م یمرد خودش رو خلص م او

شت و نم سته بود . درد هم دا ست وانمود کنه ه یخ وجود  نهایکدوم از ا چیتون
کرد .  یم چشیهم به شاادت مشااکوک شااده بود و مدام سااوال پ روزیندارن. پ

 هر روز بایروز رو ساار کرد . فر سااتیب نیا یهنگامه با هزار و زحمت و کلفگ



wWw.Roman4u.iR  482 

 

داد و عصاار  یم جامهنگامه رو ان یاومد و کارها یهنگامه مو  روزیپ ابیدر غ
 روزا تا برگشاات هنگامه یکرد . البته بعضاا یقبط از اومدن اونا اونجا رو ترک م

 یخونه م یراه روزیخ قبط از اومدن پ دید یاونو رو به راه م یکرد وقت یصاابر م
هم  بده ! هنگامه یو سوت رهیخودش رو بگ یبمونه و نتونه جلو دیترس یشد . م

 یکرد همه چ یگرفت و وانمود م یانجام شااده رو به گردن م یکارها یهمه 
ود و ب دهیهنگامه که رنح پر ی افهیمثط سااابق بود اال ق یمثط سااابقه . همه چ

ر زد . بهش تش یبه شوخ روزیبار پ هی یمشکوکش . حت یخوش خواب نطوریهم
 به مواد ؟ یآورد و رو یشدن شوهرت رفت ینکنه به خاطر سرطان

 شییخدا یبگذره ول یخ ساارساار یجد مهین یشااوخ نیکرد از ا یسااع هنگامه
شده. پ یم یحالت رو تداع نیا یلیرفتاراش خ شت روزیکرد که معتاد   حق دا

 فکر رو بکنه ! نیا
شنده به پا باالخره س انیانتظار ک ستمال کاغذ دیر مه داد به هنگا یا ی. دکتر د

 که تا شکمش رو پاک کنه و با لبخند گفت :
شااده . از  نیگزیرحمت جا یها هیتو ال یساامج ما به خوب یکوچولو نیجن-
معنا  نیبه ا نی. البته ا یای یبه حساااب م یزن باردار عاد هیجا به بعد تو  نیا
 در یفرق داره ول طتتیمقدار شاارا هی. یفعال باشاا یلیخ یتون یکه م سااتین

 یروزمرگ هب تیآخر باردار یتا ماهها یتون یم یبودن همه چ یصااورت اوک
 !یهات برس

رده ک شیر شیکه از استرس ر یپاره ا کهیاشک چشماشو با دستمال ت هنگامه
 بود خ گرفت و گفت :
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نه ک یکه زنده ست و داره رشد م یبچه دارم ؟ بچه ا هیاالن من تو بطنم  یعنی-
 ؟

 با لبخند گفت : دکتر
ه انگار افته ک یاتفاق م نیخ اونقدر راحت ا فتهیب یاتفاق هیخدا بخواد  یوقت-

بود  ییها یباردار نیاز راحت تر یکیتو  یبشااه ! باردار ینطوریالزم بود که ا
 نیا یشه ! تو همه  یشده اتفاق افتاد که من خودمم باورم نم زیفر نیکه با جن

دو  یکیبعد از استفاده از  شهیهمخ که توسط من انجام شده  ییها ینوع باردار
باردار نیتا از جن فاق م یها خ  ته ول یات باریا یاف مه چ نیتو اول ن قدام خ ه  یا

ا کنم ت یم هیخوشااحال کننده ساات . بازم توصاا یلیخ نیرفت و ا شیپ یعال
ش ینکن تیخودت رو اذ یلیخ یاول باردار یسه ماهه  انیپا .  یو مواظب با

ضع یسه ماهه  سه ماهه  یتره و راحت تر ادلمتع تیدوم و  دیسوم بازم با ی. 
 ! یکن اطیاحت

زد  یکرد و هم از ته دل لبخند م یم هیکه هم گر یدر حال یهول هولک هنگامه
ش یاز دکتر خداحافظ سر راه گط و  شد .  گرفت .  ینیریکرد و از مطب خارج 

ش نیهم ست تو ما ش شماره  نیکه ن ست مهربونش رو  یخ  نغمه رو گرفت و دو
 هیلفن گرت شتپ قهیقشنح ده دق دیرو شن یخبر باردار یبا خبر کرد . نغمه وقت

شک ر ست  یرو م روزیپ یماری. نغمه ب ختیکرد . هنگامه هم همراهش ا دون
و با جسارت دست به  ییبه تنها یو جسم یبحران روح نیهنگامه تو ا نکهیو ا

ساب زده بود رو یکار نیهمچ صم یستود و ح کرد . هنگامه  تیحما مشیاز ت
بود خ با مادرش  هکرد افتیکه از صااحبت با نغمه در یمضااااعف ی هیبا روح

صرار کرده ب یلینگران منتظر تماس هنگامه بود . خ بایتماس گرفت . فر ود که ا
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نخواساات که اون  دیترساا یم جهیهنگامه چون از نت یدکتر خول ادیهمراهش ب
ش باینگران فر ی. بله  ادیهمراهش ب صدا دیچیپ یکه تو گو نگامه شاد ه یخ با 

 مرتبه ! من باردارم ! یساکت شد . مامان مژده بده خ همه چ
 یشااکرتش خ دل هنگامه م ایخدا یهمراه با زمزمه  بایشااوق فر هیگر یصاادا

 با همون بغض گفت : بایلرزوند . فر
 دونه مادر ؟ یم روزیپ-

 گفت : هنگامه
 گم ! یوز . امشب بهش منه هن-

****** 
چند  نیدلش خ وارد خونه شااد . برخلف ا ریکشاانده ز یهمراه با درد خسااته

معده اش رو  یها میغذا ترشااح آنز یخونه روشاان بود و بو یهمه  ریوقت اخ
 یتو زندگ کیتحول کوچ هیکرد . خوشااحال از به وجود اومدن  یم کیتحر

 و دیکشاا یم ریت بیدلش عج ریداغونشااون خ بلند ساالم کرد . هر چند هنوز ز
شنه . هنگامه با  یسرش هم دردناک بود .اما خوشحال بود چراغا شون رو خون

س هی شنح از اتاق خواب ب یلباس مجل سرتاپا روزیاومد . پ رونیق  یمتعجب 
 هنگامه رو برانداز کرد و لبخند زنان گفت :

 پیت نیما رو با ا یخودم ! چه خبره امشااب ؟ سااکته ند ابتزیبه به ملکه ال-
 باشه !!! ریخانوم ! خ

لب رر خورده اش نشااوند و با ناز اومد طرف همساار  یرو رو یلبخند هنگامه
 و گفت : زشیعز
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 حالم خوبه که قصد دارم جا به جا سکته ات بدم ! یاتفاقاا امشب به قدر-
 و گفت : دیامه رو با آ*غ*و*ش کشرو همونجا رها کرد و هنگ فشیک روزیپ

 ؟ یخوشحال نقدریچرا ا ؟یشده خانوم یچ-
به دوران افتاد و دسااتاشااو از کمر  روزیبزنه خ ساار پ یهنگامه خواساات حرف تا

بازم  یو دو قدم عقب رفت و خم شد . ول دیهنگامه جدا کرد و سرش رو چسب
 نشست . نینتونست خودش رو نگه داره و دو زانو رو زم

 نشست و دستاشو گرفت و گفت : مهیسراس هنگامه
 ؟ زمیشد عز یچ-
 نگران هنگامه و گفت : یقرمزش رو دوخت به چشما یچشما روزیپ

 حس یلحظه ا یکه برا رهیگ یدرد م یجور هی!  دهیسردرد از صبح امونمو بر-
 دم . یکوبن تو سرم و کنترلم رو از دست م یکنم با چکش م یم

 و گفت : دیهمونطور نشسته به آ*غ*و*ش کش رو روزیپ هنگامه
خ  یتحمط کن گهیکم د هی. یشاا یم تیاذ نقدریهنگامه فدات بشااه که ا یاله-

خاطره تلخ خ تو  هیشه  یدردات همش م نیشه و ا یهم تموم م یدرمان یمیش
 ذهنت . یگوشه خاک خورده 

ش یلبخند روزیپ صورت هنگامه و در حال دیپا سع یرو  کرد دردش  یم یکه 
 گفت : طنتیرو فراموش کنه خ با ش

و من چرا امشب  هیچ یهمه جلل و جبروت برا نیخواد بگه ا یخانوم من نم-
 و برازنده شدم ؟ بایخانم ز نیا یمفتخر به همراه

سرش رو انداخت پا هنگامه شو به هم گره کرد و  ستا سترس د شرو نییبا ا ع . 
 هیگرفته بود خ  ییکه به تنها یمیکه کرده بود وتصاام یصااحبت در مورد کار
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 دیشد توش د یرو م یاز نگران ییکه رگه ها ییبا صدا روزیمقدار سخت بود . پ
 گفت :

 هست که گفتنش برات سخته ؟ یزیشده هنگامه ؟ چ یچ-
 گفت : ریهمونطور سر به ز هنگامه

 ؟یبه جون هنگامه راستش رو بگ یسوال ازت بپرسم و تو قول بد هیشه  یم-
 فت :گ عیبه جواب سر دهیرس ینگران و کنجکاو شده بود . برا یحساب روزیپ

 گم ! یباشه بپرس ! جون تو راستش رو م-
 سرش رو بلند کرد و گفت : هنگامه

 ؟ میاالن بچه داشته باش یدوست داشت-
پرش  یدو ابرو نینشست ب یفقط نگاه کرد و اخم کمرنگ یچند لحظه ا روزیپ

 و بعد اروم گفت :
 ؟یپرس یسوال رو م نیشه ! چرا ا ینم یدون یتو که م-

 مصرانه گفت : هنگامه
 ؟ یشد ؟ اگه امکانش بود ؟ دوست داشت یاگه م-
 کرد و گفت : یپوف روزیپ

ند اصاالا منظورت رو نم- نه م یفهمم ول یهر چ قا  یگم . آره ! حت یصااااد
که اون موقع که سااالم بودم به حرفت گوش دادم و گذاشااتم بچه دار  مونمیپشاا

شه بعد از دکترا  یبه خاطر نقع من نم نکهیاز ا یمن ! تو ناراحت یشدنمون با
 اره ؟ یمادر بش یتون

 زد و گفت : یلبخند هنگامه
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 یم کاریلپه تو شااکممه خ چ هی یبچه اندازه  هیاالن بهت بگم که  نیاگه هم-
 ؟ یکن

گاه نگاه وزریپ به شااکم  ینگاه میبه صااورت مطمئن هنگامه و ن یناخود آ
شما یتختش انداخت و و ب شوخ یحرف فقط زل زد تو چ بودن  یهنگامه که 

 حرفش رو کشف کنه !
رفع هر نوع سوء تفاهم گفت  یوار و برا یخ طوط دیرو د روزیکه بهت پ هنگامه

: 
 یم نویدونسااتم که تو هم ا ی! م میبد مونیتو روند زندگ یرییتغ هیالزم بود -

از اون  یکیخودم خ از دکتر خواسااتم  تیاجازه ات و با مساائول ی. من ب یخوا
کنه ! حاال همه  نیگزیشاااده رو محض امتحان تو رحمم جا زیفر یها نیجن
! من  کردهبه ساالمت خودش رو تو دلم جا  نیرفته و اون جن شیخوب پ یچ

 . ماهشه هیاالن باردارم و بچه مون 
شده فقط تکون خوردن لبها روزیپ شک   یهنگامه رو م یناباور و بهت زده و خ
نداخت خ بچه مون ... بچه مون ...  یم نیصااادا تو مغزش طن نیو فقط ا دید

 بچه مون ...
 خ لب از لب باز کرد و گفت : یناباور قهیبعد از چند دق بلخره

 هنگامه ؟ یکرد کاریتو چ-
 بود گفت : دهیترس یحساب روزیپ بیکه از سوال عج هنگامه

م کرد یکنه ! من فکر م یخوشحالت م میکردم خبر باردار یمن ... من فکر م-
 کردم ! نکارویشاد کنار تو ا یزندگ هی یدم ... من برا یم هیبهت روح
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ش روزیپ شکم هنگامه ک ستش رو لرزان به  شما دید سرش و  یو زل زد تو چ هم
 گفت :

سلول ها یست ؟ بچه بچه  هیتو  نیاالن ا-  یزده ا خی یمن و تو ؟ از همون 
شه  ی؟ زنده ست ؟ داره بزرگ م دمیکه موقع سپردنشون به بانک خ بهشون خند

 ؟
شونه  یسر هنگامه شد  روزیپ یسوالها یهمه  دییتا یبه ن تکون داد و منتظر 

خ متفاوت از تصااوراتش در مورد  دید یکه م یزی! چ نهیرو بب یینها ی جهینت
 بود . روزیعکس العمط پ

ان نگر یعمر گذشاات زل زد تو چشااما هیهنگامه  یکه برا یلحظات یبرا روزیپ
نه م یهنگامه و بعد محکم ب*غ*لش کرد و در حال  یکه شااونه هاش مردا

 گفت : دیلرز
باور نم نیمنه هنگامه ! ا یاتفاق زندگ نیبهتر نیا-  ! من کنم یلطف خدا رو 

شتم به خاطر ا شبید نیشم ؟ هم یپدر م یالک یدارم الک  به حرفت نکهیدا
کردم .من دارم واقعاا  یخودم رو سرزنش م میگوش کردم و نذاشتم بچه دار بش

 شم ؟ یپدر م
 گفت : هنگامه

 زنده بمونه ! نیجن نیا یو اجازه بد یمنو فشار ند ینطوریالبته اگه ا-
 به شکم هنگامه و گفت : دیدستاشو باز کرد و دوباره دست کش عیسر روزیپ

 زنده ست ؟ یتو مطمئن-
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درهم برهم  اهیعکس ساا هیکنسااول  زیزد و بلند شااد و از رو م یلبخند هنگامه
 داد و گفت : روزینشون پ

توش مشااخع  یزیکه امروز انجام دادم . البته چ هییعکس سااونوگراف نیا-
ض یول ستین شده خ  یحاتیطبق تو شته  صط بهش نو  نیجن هیکه تو کاغذ مت

 کنه . یم یماهه االن اون تو داره زندگ هی یزنده 
و  صورتش زرد ی. صداش دورگه شده بود ول دیلرز یبه وضوح م روزیپ یدستا

 بود . دهیدو دهیاون پوست رنج کش ریخون تازه ز هیزار نبود . انگار 
عکس از کودکشااون تنها گذاشاات و  نیو مبهوت رو با اول جیگ روزیپ هنگامه

 به اشپزخونه زد . یسر
***** 

 نطوریراه رفتن و هم تیکه تو وضااع یراتییتغ یاز رو یبرآمده نبود ول شااکمش
شادوش  یم یصورتش اتفاق افتاده بود خ به راحت شد حدس زد که بارداره ! دو

شدن . مثط هم روزیپ ش نیموقر و مت شهیوارد باغ  اروم  یلیبود و خ دهیلباس پو
به  عیخ ساار دید تاتا اون دو  دیداشاات . مهشاا یقدم برم زشیهمراه همساار عز

شون اومد . خ ستقبال ش یلیا شتن . مه دکتر  ریدرگ دیوقت بود که از هم خبر ندا
سع سر و دخترش هد یزندگ هیکرد  یم یخودش بود و  بده و  هیشاد رو به هم

 یچهره  دنیبا د دیپر مشکط خودشون . مهش یزندگ ریهم درگ روزیهنگامه و پ
 یرفتن آروم هنگامه هم خودش کل اهجا خورد . ر شییو کم مو روزیپ ی دهیتک

ش سلم عل جادیا دیسوال تو ذهن مه شون  کرد و  کیکرد . کاملا مبهوت باها
شن یکرد . طول ییشده تو باغ راهنما دهیچ یزایم نیاز بهتر یکیاونا رو به   دیک

 یرو با چهره  روزیبارها تو دانشگاه پ مانیهم بهشون ملحق شد . نر مانیکه نر
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شااده خ جواب  یچ نکهیبرا یمکررش مبن یو با وجود سااوالها دبو دهید دیجد
ش یبراش جا روزیپ یچهره  نینکرده بود . بنابرا افتیدر یدرست ت . سوال ندا

شگاه هم ند یوقت بود که حت یلیاما هنگامه رو خ شدن  بود . دهیتو دان عوض 
 دیانداخت و حدس زد با دیمهشاا یباردار ادیرو  مانیهنگامه خ نر یچهره 

نتونست بپرسه و فقط بهشون خوش آمد گفت و رفت  یشده باشه . ول ییبراخ
 مهمونا . ریسراغ سا

 الیساعت از نشستنشون نگذشته بود که عروس و داماد وارد باغ شدن . فر مین
 مردانه و برازنده بود . یلیهم خ دیشده بود . سع یو خواستن بایواقعاا ز

خودش رو رسوند  دیشدن خ مهش دنیکه عروس و داماد مشغول ر*ق*ص نیهم
 مقدمه گفت : یبه هنگامه و ب

عوض  نقدریا روزیشااده ؟ چرا آقا پ ی! چ رهیرو دا زیرو بر یزود باش همه چ-
 ؟ ی؟ باردار یشده ؟ تو چ

 زد و گفت : یلبخند هنگامه
هم هنوز  تشینه ؟ آره من باردارم ! االن سااه ماهمه ! جنساا یمرد یم یداشاات-

شکر خدا در حال رفعه !  هیهم  روزی! پ ستیمعلوم ن شت که  سالت دا مقدار ک
 ؟ یبدون یخوا یم یچ گهیخوب د

 با خم گفت : دیمهش
ندازه  شیایمن ن- به تو خبر داده بودم ! چرا تو بهم نگفت هی یا ؟  ینخود بود 

 ه ؟ار یبعد خبر بد ادیب ایدن یذاشت یم نیاومد یهم نم الیفر یحتماا عروس
 گفت : دیزد و آروم دم گوش مهش یلبخند هنگامه
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 جانیراجع بهش مفصااط باهات حرف بزنم ! ا دیکه با میداشاات یمشااکلت هی-
 گم ! ی. بذار بعداا م ستیجاش ن

اورده  ریگ یفرصت مچهین هیسرش شلوغ بود و اون وسط  یهم که حساب دیمهش
 اونا رو ترک کرد . زیگفت و م یاطلعات هنگامه خ باشه ا هیبود واسه تخل

شلوغ پلوغ روزیپ شد و در گوش هنگامه با  یتو اون  صدا خ خم  سر و  آهنح و 
 بلند گفت : یصدا

 ؟ یحامله ا دیفهم-
 تکون داد و گفت : یسر هنگامه

 ؟ یدیاز کجا فهم-
 زد و گفت : یلبخند روزیپ

ات  افهیترکه ! ق یم یچشاامش به تو افتاد خ معلوم بود داره از کنجکاو یاز وقت-
 تابلو شده خوب !

 به شکمش کرد و گفت : ینثار هنگامه کرد و اشاره ا ینگاه عاشقانه ا بعد
 دل باباش امنه ؟ زیعز یجا-

 آره تکون داد . یبه نشانه  یو سر دیبه شکمش کش یدست هنگامه
س شت . درمان پ یلیبود . خ یخوب یعرو شون خوش گذ  یلیخ روزیبه هردو

.ض.ه دوم یشاد مطمئن بود که ب. یهنوز نم نکهیخوب جواب داده بود و با ا
اظهار  یلیخ یساارطان یساالول ها ینه خ دکتر از روند نابود ایشااه  یحفظ م

ضا شت خوب طاقت م روزیدکتر پ ی دهیکرد . به عق یم تیر  روزیاورد . پ یدا
باره رو مد نیدونسااات که ا یخوب م نویا هنگامه و  یبجا ریتدب ونیجان دو

 و هر لحظه شاکر خدا بود . هیاله تیمش
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***** 
 ماه بعد شش
به مناساابت  یحساااب یمهمون هیدور اون موجود کوچولو حلقه زده بودن .  همه

سرد و  یکه زندگ ییکوچولو یتولد فرشته  نطوریبه سرطان و هم روزیپ یغلبه 
باره غرق شااااد  یو مهر کرده بود و به پدرش برا یپر غم پدر و مادرش رو دو

 یولودختر کوچ هیداده بود .  یمضاعف یخ انرر ایدن یماریب نیغلبه به سخت تر
شک سه ک دیسف یمو م شت ول یلویکه همش  سته بود ک یناقابط وزن دا  لویتون

 بکنه . روزیامه و پهنگ یمثبت وارد زندگ یو انرر یخوش لویک
 یرو م شااونیهر دو همزمان باردار بودن و ماه سااوم باردار دیو مهشاا نینرم

شتن فرزند دوم خ برا شنهادیگذروندن . پ ش یدا سواس  دیفائق اومدن مه رو و
گشاده از  یهم با رو مانیخ از طرف روانشناس بهش داده شده بود . نر شیفکر

ا دخترش تنه وادخ یهم نم نینرم نکهیااسااتقبال کرد . غافط از  شاانهادیپ نیا
انگار قساامت بود که عروس و  ینطوریمجدده و ا یبزرگ بشااه و به فکر باردار

شن .فر شوهر هردو همزمان و فقط با اختلف ده روز از هم باردار ب  الیخواهر 
 دیسااع یمقدار با خانواده  هی نکهیبود و با ا شااونیساارشااون گرم زندگ دیو سااع

شتن ول شکط دا صیو هم گهیعلقه به همد یم ر ها از بزرگت دنیشن حتینطور ن
ر قرا یکرد . اونا هنوز اول راه بودن و زندگ یمشکلت رو براشون آسون م یکل

 . رهیازشون امتحان مقاومت بگ یبود حساب
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 یهر چهار نفر خ امتحان مقاومت رو به خوب مانیو نر دیو هنگامه و مهش روزیپ
شده بودن خ  یانبوه ریو ز طیشرا نیپس داده بودن . تو بدتر شکلت خم  از م

 ود .پاداش مقاومتشون ب نینشکسته بودن و حاال خ داشتن  آرامش خ بزرگتر یول
شتن نوزاد ب بایو فر فاطمه سبقت م ستیتو نگهدا هردو  گرفتن و یروزه از هم 

شق برادر زاده اش  ینگاه م یاله رینظ یب ی هیهد نیناباور به ا کردن . پدرام عا
ستش ل یب*غ*لش کنه و حس م دیترس یم نکهیبود و با ا  زیکرد که حتماا از د

اودن بچه  ایکرد . دن یمبهش نگاه  کیداشت و از نزد یخوره خ بازم برش م یم
 یسلول ماهها بود دارو نیشده که پدرش موقع لقاح ا زیفر نیجن هیسالم از  یا

بود و خدا قدرتش رو داشت  مجسمیمعجزه  هیکرد خ  یمضد سرطان مصرف 
خودش هنوز ساالمت کاملش رو  نکهیبا ا روزی. پ دیکشاا یبه رو م یبه خوب

 یا گهیدادن بچه کار د ریاز شاا ریذاشاات هنگامه غ یبود خ نم اوردهیبدساات ن
رد فراموش ک یم یفعال شده بود و سع شتریحاال که پدر شده بود ب روزیبکنه ! پ

 کارزاره ! دانیتو م یکنه با چه غول بزرگ
هر  یبود . ول دهیجوان د یزوج ها نیا یبرا یچه خواب ندهیمعلوم نبود آ هنوز

شون فوالد آبد یآدمها به نوبه  نیکدوم از ا جه در نیشده بودن و تا به ا دهیخود
بودن . کرده  یرو ط یادیز یها بیبرساان خ فراز و نشاا تیاز ارامش و عقلن

شا نیهم ضوع  شه راه دیمو شون برا یتو س قملح یبود برا د صعو ریشدن به 
 سرنوشت .

پر صدا توجه همه رو به  یا هیشده (کوچولو با گر شکشیشده خ پ هی)هد سونال
 نیاز همه کنجکاو بودن و با دقت به ا شااتریب نایو د شیایخودش جلب کرد . ن

 یکعروس نیا هیشب یدونستن که کودک یکردن . اونا م یموجود کوچولو نگاه م
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به زود ننیب یکه االن م نابرا ادیب رونیاز شااکم مادرشااون ب یقراره  هر  نی. ب
 یم نیو نرم دیکردن . مهش یضبط م یعروسک متحرک رو به خوب نیحرکت ا

 یو به گفته  سااتین یاول یدونسااتن که صاااحب فرزند دوم شاادن خ به سااادگ
رسه  یشه بلکه به توان دو م یشکلت دوبرابر نمکه دو تا بچه دارن خ م ییاونا

 یقتو یخوششون اومده باشه ول یلیعروسک خ نیاز ا یدو تا فسقل نیا دی. شا
خودشااون اضااافه شااده که محبت پدر و  یبه جمع خانواده  ییکوچولو ننیبب

 مونن. یاروم نم نقدریکنه خ مطمئناا ا یم افتیمادرشون رو در
اومدن فرزند دومش  ایبه دن یبه درد اونا دچار بشه و برا یهنگامه هم روز دیشا
 یاالن ب یمضااطرب باشااه و همش نگران عکس العمط سااونال باشااه ول یکل
 روزه اش ستینوزاد ب ریش دنیاون احساسات آزار دهنده خ با عشق به مک الیخ

 کرد . ینگاه م
و سااونالش تنها گذاشاات و خودش رو به هنگامه  ییرایمهمونا رو تو پذ روزیپ

 کرد . یروزه اش نگاه م ستیخوردن نوزاد ب ریرسوند و با عشق به ش
 زد و گفت : یلبخند هنگامه

 ! امی یجان ! مهمونا رو تنها نذار . برو منم االن م روزیَبده پ-
 سونال رو نوازش کرد و گفت : یگونه  یبه آروم روزیپ

دونن چطور خودشون رو سرگرم کنن . بذار از لحظه لحظه  یاونا خودشون م-
 خدا ل*ذ*ت ببرم هنگامه ! ی هیهد نیبودن با ا ی
ها و  هیهاش و گر بیهاش خ فراز و نشاا یو بد یبا تمام خوب یهنوزم زندگ و

 خنده هاش ادامه داره.....
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