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 یباسمه تعال

 

 
 باش. یگو هر سو که خواه قبله

 . یم*س*ت دهیتو دارد گفت وگو شور با
 -م*س*تم ودانم که هستم من -
 ؟یتو هم هست ایز تو، آ یهمه هست یا

 اخوان ثالث" ی"مهد
 تو!!! میرفتیم دیبا شیساعت پ میپره ؟!!بابا ما ن یچ یعنی-
بد هی... دونمیمن نم- باور کن نیچند لحظه اجازه   یما اطالع نیبپرسممم....

 !میندار
 رهیمسئول حراست رفت که تماس بگ مرد

 برداشتم و شماره گرفتم ویگوش تیعصبان با
 بوق هی

 یدوم
 گممممممممممممممممممممهیبردار د د  
 الو-
 یعیالو سالم خانوم رف-
 حال شما زمیسالم عز-
 !ه؟؟یچ انیبه ما جر نیدیم یحیتوض هی یعیممنون...خانوم رف-
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 شده؟ یزی؟چیانیچه جر-
 تو... نیبر شهینم گنی...ممیسادیوا نجایساعته ا میما االن ن-
 چرا؟؟؟از قبل هماهنگ شده بود که-
 میسادیمنتظر وا رونیب یول میبه هرصورت االن همه هم هست دونمیمن نم-
 اونجان؟ یخانوم قدوس-
و ...تهیچ انیجر یعی....خانوم رفسین نجایا یو سممرپرسممت ینه...اصممال مرب-

 ...مگه نه؟نیاعالم کرد ونیفدراس تیسا
 یتماس با خانوم قدوسمم هی...بذار من هیچ انیجر دونمیواال االن اصممن نم-

 رمیبگ
 چند لحظه سکوت کردم و گفتم هی

 روش نمیا میمعطل شد نهمهیباشه ... به هر صورت ما که ا-
 کردم کوتاه قطع یخداحافظ هیهم با  بعد
 دیروم و مقنعمو کش دیاز پشت پر هیهد

 کبتن یعیاون رف گفتیم ی....چنجایا می... سه ساعته معطل شد گهیبنال د-
ه ... چ نمی....اه اه ...نگاه کن ...برو اونور ببوونمممممممممممهید یکنیم کاریچ-
 یبه قدوس زنگهیگفت االن م دونمیم

رو  دیتهد یدستمو به نشونه مقنعمو درست کنم  کردمیم یکه سع یهمونجور
 به در سالن کردمو بلند گفتم

ه سممر تا حاال ب یچه گل رنیگیطرفشممونو م نقدریکه ا نایا نمیبب خوامینه...م-
 مملکت زدن نیبسکتبال ا

 گفتنیحرف منو م یبچه ها باال رفت و همه داشتن ادامه  یصدا
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 زنگ خورد لمیموبا
 "هیعیگفتم "رف هیبه هد رو
 ؟یعیوم رفخان شدیالو چ-
اومده اما االن تو  شیپ یخانوم قدوسمم نیماشمم یبرا یمشممکل هی زمیواال عز-

 در مورد سالن من االن با مسئول سالن صحبت کردم یراهن....ول
 من من کرد و گفت کمی

 ...ونهیآقا نیمث که تمر-
 حرفشو تموم کنه و بلند گفتم نذاشتم

سممه , جل شممونیانتخاب یاردوکه  نایچرا؟!ا میگیم ی...ولمیدونیبله خودمون م-
از  ریبعداز ظهر...غ 4صممبب باشممه...ما هم  10معارفه اش قرار بود امروز  ی

 نه؟یا
 ...یول یگیبله شما درست م-
 ؟ م؟آرهیندار نیما امروز تمر یول-

 کردم رد پوزخند تو صدام معلوم باشه یسع
 متوجه شد و گفت اونم

 ...زمیعز رمیتقص یجون من ب کتایباور کن ن-
 بازم حرفشو تموم کنه و گفتم نذاشتم

 ... شهی....مثه همیعیبله متوجه ام خانوم رف-
 ...زمینگو عز ینجوریا-
 شده... یتکرار گهیما که د یبگم؟برا یچجور نیبگ شهیم-
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 صحبت کردم فردا سالن آزاده یول-
 گفتم دهیرنج

 واقعا نیلطف کردن مسئول-
 سکوت بود هیثان چند

شهر ها ییبه حال بچه ها یفکر هی... فقط یعیخانوم رف- ن اومد گهید یکه از 
 گردنیامشب برم کردنیفکر م نای...انیبکن

 شاالیا میکنیمن با سرپرستتون صحبت کردم ...اونو درست م-
 شاالیا-

 کردم و رو به بچه ها گفتم یکوتاه یحداحافظ
 فردا شاالی...اسین نیبچه ها امروز تمر-

 گفتیم یزیچ هی یدادشون درومد هرک همه
 گفتم هیبه هد رو
 کنهی؟ من سرم درد م میبر یهد-
 شهیم یچ مینیبب سایبابا وا-
 گهیبشه ... من االن صحبت کردم د یخوایم یچ-
 حالمممممممما ادیب یمرب سایوا-
 رومو کردم اونور و گفتم تیعصبان با
 آب بخورم رمیباشه من م-

سرد کن.... آبو که خوردم سالنه سمت آب  حس کردم حالم بهتر  سالنه رفتم 
 و با خنده گفت شمیاومد پ هیشده...برگشتم سمت بچه ها ...هد
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تو چرا ا- قدریخره  م ن با یزنیجوش  با بار  یکنیم یجور هی... گار  ن ا
 ... ونیآقا نیاولشونه...خب هر بار که ا

 دستش به در سالن اشاره کرد و ادامه داد با
باشن انگار حق تقدم دارن...جوش داشته  نیزمان تمر هیبا ما تو  نایهر وقت ا-

 یخودینزن ب
که  نای؟؟!ا نهیا شمممهیچرا ؟؟چرا هم گمی....منهیمن حرصممم از هم یهد-

 صبب بود... نشونیتمر
 دارن ؟ یچرا ها به نظرت جواب منطق نیا کتاین-

 هم دماغمو با دوتا انگشتش گرفت و گفت بعد
 اومد یمث که سرپرست جون میبر ایپاشو ب-
 مانکن بابممم-

 از دماغم جدا کردم و گفتم دستشو
 گنیم یچ مینیبب میخب پاشو بر لهیخ-
س تا شتم م گهید میدیما به بچه ها ر بعد  1دا فر یبرا نی....قرار تمررفتنیهمه دا

 گفتم یاز ظهر شد... رو به هد
 گهید میهمه هم رفتن ... ما هم بر ایخب ب-
 میآهنگ گوش کن نیتو ماش کمی ممممممممیبر میبر-
 .....یروانمممممممممم-

 میو سوار شد نیسمت ماش میرفت
 نذاشت و گفت هیروشن کنم هد نونویخواستم ماش تا
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 دایتا من آهنگو پ ینجوریا…کنم  دای.بذار من آهنگمو پ…گمممممممهید سایوا-
 میدیکنم رس

 و گفتم دمیخند
 ما رو تو یباشه بابا کشت-
 ردک دایپ خواستویکه م یاون کرد تا بالخره نییچند تا آهنگ و باال پا هی

 میخب حاال بزن بر-
 کتممممممممممممایاوه اوه اوه اونجارو ن-

 رنیتموم شده و دارن م نشونیتمر ونیبعله! حاال آقا دمیرو نگاه کردم د جلو
 نجایا میصممبر کن دیباز با حاال…رنیاومدن ب نایکه ا یطولش داد نقدریا ایب-

 خلوت شه
 ردم و بعد از جند لحظه گفتمروبرومو نگاه ک یکالفگ با
 مممممممشی. ا…ادنیچقدرم ز-

 با خنده گفت هیهد
جان …رنت پیورزشکارا خوشت هیاز بق ستایبسکتبال یممممممممممممممیخدا یول-

 ! نیائج*ی*گ*رعجب  ی.وو…کتایمن نگاه کن ن
 زدم تو کلشو گفتم یکی

 قاط زد دیتا پسر د 4نگاه کن باز …اه اه …. باز تو  یکرد یادیغلط ز-
تاین- گاه نم ک که ن خه تو  گاه کن!آ به من ا ینیجان من ن  رادیپس چرا 
 گمممممممهی..خب نگاشون کن دیریگیم

که  اوردمین هیهد یبه رو یبودن ول پیهمشممون خوش ت ییخدا…کردم نگاه
 جلومون خلوت شد و همه رفتن قهی..بعد از چند دقنهینظرم هم
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 ماشن کینزد ادیپسره داره م هی دمیدر د کیکه نزد میحرکت کن میاومد
 گهیم ییزایچ هیلب  ریداره ز هیهد دمید
 یکنیوز وز م یگیم یچ-
رد م-  ینوریا ادیب نیا شاالیا خونمیدارم و 
 ؟یک-
 کنمیاالن غش م کتایمنو ن ریبگ-
 ؟؟؟ید  چه مرگته تو روان-
 بشر نیهست ا ی!!! چا*و*ف-
 نه ای هیک یگیم-
 یشناسینم نویا یبگ یخوایم…کتایخاک تو سر کچلت ن نیا-
 ه؟ینه مگه ک-
 ….صنعت نفت میت 4 پست…شیستا ایپور….خاک تو سرت-

اجازه باال برد منم سرمو تکون  یحرف پسره انگشتشو به نشانه  نیبا ا همزمان
 ننیرو دادم پا شهیدادم و ش

 آروم گفت هیهد
 …کشمتیم…کتاین شیجان من نپرون-

 نشد جوابشو بدم وقت
 سرشو خم کرد و گفت موقع پسره همون

 ….ازتون خوامیعذر م یلیخ…سالم خانوم-
 …دییبفرما… کنمیخواهش م…سالم-
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سره به هد بعدش شو  هیسالم کرد و هد هیهم پ هم که در حال جون دادن جواب
 آروم داد

ش- سئول یول خوامیبازم عدر م دیببخ ستام و م ستش دو فکر …همه رفتن نیرا
ه ب االنم…رگاههیمن امروز تعم نیانه ماشآوردم ..اما متاسف نیمن ماش کردنیم

 …ندارن نیحاال حاالها ماش گنیم یآژانس زنگ زدم ول
 تمگف عیکنه سر یبده و معذرت خواه بیتوض نیاز ا شتریب گهید نذاشتم

 میونتیکه م ییجا هیتا  بالخره…دییبفرما… هیچه حرف نیا…کنمیخواهش م-
 متونیبرسون

 کنمیم یبازم عذرخواه-
 دییبفرما هیفچه حر نیا-

گذاشت و بعد درو  شویدر پشت سمت راننده رو باز کرد و ساک ورزش عیسر
 رو باز کرد و نشست و گفت هیو دور زد و در عقب پشت هد نیبست و ماش

 باعث زحمت شدم دیببخش دیبازم با-
 گفت عیسر هیبار هد نیا

 هیچه حرف نیا کنمیخواهش م-
بعد مثل فشنگ  دیهم فهم هیهد…سیحس کردم که اون پشت راحت ن بعدش
 جلو دیکش شویصندل
 و گفتم دمیخند

من  نینیو گرنه اگه پشت من بش کنهیم یگارد راس باز هیکه هد نیشانس آورد-
 بدم جلو مویصندل تونمیقدم بلند تره نم

 و من حرکت کردم میدیخند همه
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 کرد و گفت هیپسره رو به هد نباریا
 شما هم سختتون شد دیببخش-

 تته پته افتاده بود گفت که به هیهد
 من راحتم…نه…نه-
 سکوت شد...بعد دوباره پسره گفت کمی

 …شیستا…هستم ایپور…نکردم یکه خودمو معرف خوامیمن عذر م یراست-
 لبخند گفتم با
 هستم کتایمن ن….خوشبختم-

 از فرصت استفاده کرد و گفت عیهم سر هیهد
 هستم هیمنم هد-
ستمیم یعنی سر  یکی خوا ضر جوابه ها شهی..همهیهد نیابکوبم تو  حاال …حا

 دهیبچه مظلوما جواب م نیمثه ا
 گفت ایکه پور خوندیداشت م آهنگ

 ن؟یهست ستیبسکتبال نیفرمود-
 بله-
 خودم ادامه دادم نیهم یبرا دینپرس یزیچ
 میکنیم یدانشگاه آزاد باز میت یهر دو برا-
 دیکنیکار م یپس حرفه ا-

 زدم و گفتم لبخند
 نیاجازه بد ونیااگه شما آق-
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 چطور؟؟؟-
 گفتم عیسر نیهم یبرا کنهیکردم داره برداشت اشتباه م احساس

 بانوان به موقع انجام بشه یمل میت نیکه تمر نیاگه اجازه بد-
 م؟؟؟یما نذاشت-
ود امروز قرار ب نیرو مطالعه کرده باش ونیفدراس تیبله ... خود شما...اگه سا-

در سالن بسکتبال  16بانوان ساعت  یمل میت یانتخاب یاردو یمعارفه  یجلسه 
و ت ونیکه آقا میدید شممهیو مثه هم میبرگزار بشممه...اما ما اومد یورزشممگاه آزاد

 سالنن!!!
 خواست جو رو عوض کنه و گفت هیکلماتو گفتم که هد نیبا حرص ا نقدریا

به  شتریب کمی دیاب یو کادر فن نیمسئول نیا رنیتقصص یکه کال ب کنایالبته باز-
 فکر باشن

 ادامه داد عیهم سر ایپور
 میصبب...اتفاقا ما همه اومد 10اعالم کردن  ونیفدراس تیما تو سا یواال برا-

ست نجایصبب....از اون مو قع تا االن هم ا 10 ه تماس گرفتن گ ی...کادر فنمیه
تر برگزار  ریما چند سممماعت د یمعارفه  یاومده و جلسمممه  شیپ یمشممکل

 میریتقص یب کنایما باز دی....باور کنشهیم
 گفتم نیتند رفتم واسه هم یادیکردم که ز اجساس

ش- صابم به هم ر هیمن  دیببخ سر ا ختهیمقدار اع ض نیبود  سلما م ی...ول هیق
 نیندار یریتقص کنایشما بار

 هنوز ادامه داشت آهنگ



wWw.Roman4u.iR  14 

 

 هچاریب نیعذاب وجدان داشممتم که چرا به ا کمیشممده بود... نیسممنگ کمی جو
 با خنده گفتم نیه همواس دمیپر
 ن؟یبریم فیکجا تشر نی... فرمود شیستا یخب آقا-

 گفت نیجبران کنم واسه هم خوامیکه م دیاونم از لحنم فهم انگار
شه ول- سارت نبا س یج شه من  رتونیخانوم ها هر جا م س یتو ییجا هیبا  ریم
 شمیم ادهیپ

 ...میریراستش ما طرف شهرک غرب م-
 هست رمیمت مس.... منم همون س یچه عال-
 رتونی...اگه دمیکار کوچولو دار هی یفاطم میبر دیالبته ما فعال وسممط راه با-

 متونیبرسون میشیخوشحال م شهینم
...اونقدرا هم دیکنیهم لطف م یلی...خستین ی...نه مسئله اکنمیخواهش م-

 عجله ندارم
 گفتم هیزدم و به هد لبخند

 پس؟ شدیچ یخواستیاون آهنگه که م یهد-
 ...کنمیم داشیار االن پبذ-
 کرد نییآهنگارو باال و پا کمی

 نیاز ا نمیآ...آهممممممما...ا-
 انداز بود نیطن نیماش یشادمهر تو یصدا

 و گفتم سادمیوا یعکاس ی...جلویفاطم میدیرس
 سادهیوا سی...پلریبپر عکسا رو بگ هیهد-
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 امیم یباشه تند-
 شد ادهیو باز کرد و پ در

 که داد زدم درو نبسته بود هنوز
 ...ونفریبه نام هما-

 رهیو بست و رفت که عکسا رو بگ در
 گفت: ایدفعه پور هی

 ن؟یدیم میت یاسالم یکشورها یمسابقات قهرمان-
 آره چطور؟-
 میبانوان ت دیشا گفتنیبرنامه ها بچه ها امروز م نیحجاب و ا انیآخه سر جر-

 ندن
 مونهیانتخاب یاردو یمعارفه  یما که فردا جلسه  یول دونمینم-
 نیدیم میکه ت شاالیا-
 شمیقهرمان م شاالیا-
 خنده و گفت ریزد ز ایجمله رو گفتم که پور نیمحکم ا نقدریا

 حالمممممما یزنیباشه بابا چرا م-
 سوار شد هیبگم که همون موقع هد یزی... خواستم چ دمیخند منم

 میبزن بر-
 پولشو داده بودما-
 فت قبال حساب شدهگ یآره ...خواستم پول بدم ول-
 نکرده... ممونیجر سهیآقا پل نیتا ا میبر گهیحله...خب د-
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شهرک...پور حرکت سمت  اره درب ی...فقط گهگاهکردیصحبت نم ایکردم به 
 تمدونسیصنعت ... نم دونیم میدی...بالخره رسدادینظر م رهایو مس یراندگ ی

 بره که خودش گفت خوادیکدوم سمت م ایپور
 ...ممنونتونم واقعا.. نیبه من لطف کرد یلیخ یلیخخب خانوم ها ...-

 گفت عیسر هیهد
 متونیرسونیم هیاونور رتونی...اگه مسمیریما تا فالمک م ایآقا پور-
 ینطوریچرا امروز ا نی.... ا هیهد نیبزنم تو مالج ا خواسمممتمیم یعنی
 کنممممممممممهیم

 با تعجب گفت ایپور
 ینجوریا شمممیباعث زحمت م ی....ولمینیشممیجدا؟!! اتفاقا ما هم خوارزم م-

 که...
باهاش  ابونیتا خ 2هم که  رمونی...مسممکنهیپاره م کهیباز داره تعارف ت دمید

 کنم لیتکم رویکار خ نیفاصله داره پس بذار ا
قا- تا ینه آ قدری...چرا اشیسمم عارف م ن خب هیکیکه  ری...مسممنیکنیت ...
 گهید متونیرسونیم

ه باز دار هیهد دمی....د ابونیتو خ دمیچیپ یکردم سمممت خوارزم...وقت حرکت
 کنم .... کارشیچ دونستمیواقعا نم گهی...دارهیادا در م

 خانوم ... کتایممنون ن-
 نجاست؟یهم-
 ...میشربت در خدمتتون باش هی نیاریب فی...تشرنجاستیبله منزل هم-



 17 هستم

 خونه میبرس عیسر دیما هم با ی...ولنیممنون لطف دار-
 شاالی...ا نیلطف کرد یلی...خشمیمزاحمتون نم نیز اا شتریب گهیپس من د-

 بتونم جبران کنم
 بود رمونیمس مینکرد ی...کارهیچه حرف نیا-
با کل گهید عارف ت یبالخره  پاره کردن و آرزو کهیت  ایرکردن پو تیموفق یو 

شون توش بود ...منم بوق کوتاه یکرد و رفت تو کوچه ا یخداحافظ  یکه خون
ست شون داد و منم زدم دنده  یعالمت خداحافظ به یزدم...اونم د و د  برو  کین

 میکه رفت
 کتمممممممممممممماین نیا هیعجممممممممممب خفن-
سنمیم یعنی یهد- سط مالجت پخش زم خوا  سره هی!!!چته تو یش نیبزنم و

 یممممممماریادا در م یدار
 ؟؟؟یدیهم هست....خونشونو د یا هیعجب خر ما یوو-
اون که فقط رفت تو اون  شیروان پر ؟آخهیدیحه که تو دمن مطر یاالن برا-

 ؟؟؟یدیکوچه!تو خونشو از کجا د
 !!هیچطور نجایا یخونه ها یدونیخب حاال تو ام! خوبه خودت م-

ست ستمی...م گفتیم را  ...البته ما خودمون نجایدارن بکس ا هی...خفن مادون
 سکه بود انگریدر واقع از نگاه د یعنیگفت خوب بود  شهیهم وضعمون م

 رمیبرم دوش بگ خوامیخونه که هالکم م میبر-
 ارویپور نیا مینینب گهینکه د کتاین-
 مینی...خب نبیکرد سیدهن مارو سرو یتو که زد یبابا هد یا-
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از دسممتم  دمیتماشمما کرد..د رونویروشممو کرد سممرف پنجره و ب دهیرنج هیهد
 دونه زدم تو سرشو گفتم هیدلخوره...

بخواه...- پورتو جون  تا   نوی...اصمممن همکنمیم فیبرات رد ای.صمممد 
جورشیخوایم نمیم ؟؟آره؟؟؟ نزن د ک برک  م غ  یهد گهیبرات...

 جمممممموجمممممممو
 از خنده و گفت دیدفعه ترک هی

بار اس  100که هومن  میبود .... بزن بر یباشممه بابا...حاال انگار چه تحفه ا-
 نییام اس داده که کجا

مه ... بود هیهد کیداداش کوچ هومن با  طونیپسممر شمم هی...عشممق خود
 یعنیمرام...عاششقشم 

سا تیمز- صرف بنز نهیبودن هم هیهم صف م نیها!!! م من  ای....  شهیکامال ن
 تو ای ارمیم نیماش

 !!!مینیپول بنز نینکه حاال ما لنگ هم-
فاده به ینه خواهر من...نگرفت-  گهی...دهیاز انرژ نهیمنظورو...منظورم اسممت

 رهیهدر نماونقدر سوخت 
 گفت مویشونیدستشو گذاشت رو پ هیدفعه هد هی

 دخترم ی....تب داریشد یطور هیتو چرا امروز  گمینه....من م-
 خنده ریز میزد گهید باهم
س ش نگویدم در خونه....در پارک میدیر شه ... ما ش نمویزدم که باز  شت ما  نیپ

 مامانم پارک کردم ...



 19 هستم

 دادینطور که واسممم دسممت تکون مهمو هیدر خونمون هد یاول جلو ی طبقه
 گفت

 مامان چه کرده مینیبب میما بر-
 ؟یعنیتو  یاینم-
 حاال ... نمتیبیمن برم باال ... م گهینه د-
...بابا شیسممال پ 22 قایدق یعنی...میا هیاز زمان تولد ما همسمما نایا هیو هد ما

ان من همکارن...هر دو تو کار واردات و صممادراتن...مام ییجورا هیهامون هم 
 و خونه داره... کنهیهم مترجم البته کار نم هیو مامان هد هیپزشک عموم

 درو باز کرد و گفت یدر هالو زدم...نازل زنگ
 !!!مممممممممممممممزیعز تانیسممممممممممالم به کاپ-

 کردمو گفتم ب*و*سش
 زبون دراز خممممممممودم یلینگیسالم ف-
 ممممق؟یتشو میایب یک تانیکاپ-

 رمو بلند کردمو گفتمس ناراحت
 ؟یمامان کوش-

 از تو اتاق صدا زد که مامانم
 َپَکره؟ نقدریصدات چرا ا نمیبب ای...سالم... بکتاین نجامیا-

 سمت اتاقو به مامانم گفتم رفتم
 !!!مممممممممممممرنیدارن رو اعصاب من راه م گهید نایمامان ا-
 ب کردن؟معارفه نبود مگه؟بازم کارتونو خرا شده؟جلسهیباز چ-
 داشتن مال ما کنسل شد نی...اه اه اه...باز مردا تمر گهیآره د-
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به  یزیچ نیبه خاطر همچ یخانوم دختر گل من تو چرا اعصمممابتو الک کتاین-
 مامان زیباره؟فکرشو نکن عز نیچندم نیا ؟ها؟االنیزیریهم م

 اومد تو گفت یدفعه نازل هیموقع  همون
 تان؟یکاپ قیتشو میایفعال ن یعنی-
 مممممممایدوس دار قیوروجمممممممک ... تشو-

 و داد فرار کرد غیبا ج شهیاما مثه هم رمشیکه بگ دمییدو
 نکن تشیاذ کتاین-
 خنده گفتم با
 ندارم که ماممممممممممان شیکار-

ناز یخواهر کوچولو ینازل نه و شمم یناز  تا نه...کالس دوم دبسمم  ینیریم
 موننیبا من هم نه تنها فصله ب ادشیز یخونمونه...و خدا رو شکر اختالف سن

که  جادیا ما هینکرده بل نهیگرا تیحس ح نه در مورد خواهرم در من  ا مادرا و 
پا جادیا مه....تشممو ینازل نیمنم هم یها یباز یهمه  ی هیکرده...  قیجون
 تره واسه خودش! دریها ل دریل ی...از همه مممممممریمثه ش کنهیم

 تو اتاقو گفت دیپر یازلتو اتاقم لباسمو عوض کنم که ن رفتم
 مممت ممممی....گممموشکتممممممماین-
 بدش من وروجک-

 گرفتم و جواب دادم ... ویگوش
 خاله؟ یجون ..چطور لویسالم ن-

 جواب داد باخنده



 21 هستم

 ؟یمن شد یخاله  یتو از ک-
 االن نیاز هم-

 .... منتظر بودم حرفشو برنه دمیخند باهم
 ؟ میاهم بخندب ی...زنگ زد گمممممممممهید بنال د-
 اونجاس؟ هیباز تو ؟هد یخفه بابا... پر رو شد-
 نه خونشونه-
ب جمعه شمم گهیمامانم گفت زنگ بزنم بگم واسممه هفته د کتاین نیآها ...بب-

 ...نیدعوت نجایا نیبرنامه نذار
 اوهو اوهو ...چه خبره باز؟-
 ستمیمن که مسئولش ن گهیتولد دوستته د یدونینم یمعرفت یحاال تو ب-
 نمک ستشیراست و ر یجور هیاعصابم خورد شد و خواستم  میحواس پرت زا

 ومدهیکردنم بهت ن زی...سورپراگهید یریجو گ گمیخب حاال... م-
 نزنگم بش؟ گهید ؟منیگیم یباشه بابا..به هد-
 بهش گمیآره م-
 جون یکین توج*ی*گ*ر-
 نه ؟؟؟ ای یشیخفه م-
 پس نمتونیبیبابا م اشهی-
 شاالیا-
 مشیخوشحال م ادیبگو از طرف من دعوته...ب ی...به نازلیمممممممممراستممم-
 بهش حتما گمیم یبره جمعه ... ول یشهرباز خوادیم یتو ...نازل یفدا-
 برسون نایجونم....سالم به مامان ا کتایقربونت ن-
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 نطوریتو هم هم-
 فعال با اجازه-
 تو....فعال یفدا-

 زدم داد
 دعوتم نایا لویخونه ن هگیماممممممممممان جمعه هفته د-

 اومد دم در اتاق و گفت مامانم
...پس من و باباتم به برنامه با پروانه و خسممرو سیهم که ن یبابا ... نازل یا-

 میبذار
 آخه خوادیم یزیطبقه فاصله است ...برنامه ر هیمامان جون .. -

 تکون داد و گفت یبا خنده سر مامانم
 از دست شماهممممممما-
 بود...حوصلم سر رفته بود ... 8ونور کردم ...ساعت ا نوریا کمی

 ....هیهد شیسر باال پ هی رمیمامان من م-
تا د ینازل به بهونه  رمیمن دارم م دیهم  کهیا یباال  کار داره گفت  ن با هومن 

 ... ادیباهام ب خوادیم
 کرد و گفت یبه ساعت نگاه مامانم

 نیایب گهیساعت د میشام بخورن ... ن خوانی...اونا هم منایاین رید-
 ؟ نیایباشه ...شما نم-
 به پروانه سالم برسون ینه ول-
 چشم...فعال-



 23 هستم

نازل درو با  له ها رفت یباز کردم و  ه ب گهید ی هیهمسممما هیباال...نبودن  میاز پ
ص شت خونه بود و  اطیح هیداده بود... یخونمون حالت خا  یخونه  هیبزرگ پ

 بود نایا هیدو طبقه که مال ما و هد
 زدم نارویا هیخونه هد نگز

 درو باز کرد خاله
 سالم به خاله پروانه جممممممممون خودم-
خاله....قربون لپات برم من  نورای....چه عجب از اکتمممممممممممممممممممممایسالم ن-

 جون من ینازلممممم
 یاز خونه  شتریساعت روز من ب 24از  یعنی...مممممممممممممممایزنیخاله حرفا م-

 شهیهم نجامیخودمون ا
 خوبه؟ الیه خاله جون....ژخونه خودت-
 ... سالم رسوند واستون مامان ... یبله مرس-

 درو بست و بلند گفت خاله
 اومدن کتایو ن ینازل ایهومن مامان....ب-

 به من کرد و گفت رو
 گهیاالن د ادیحمومه خاله .... م هیهد-

 ... هیبه خاله پروانه گفتم و رفتم تو اتاق هد لوفروین یتولد پنجشنبه  انیجر
... بازار سیچه خبممممممممممممممممره...البته بدتر از اتاق من که ن نجای...اا*و*ف

از حموم اتاقش  هیتوالتش...همون موقع هد زیم یشممامه...نشممسممتم رو صممندل
مد ب تاقمون دقرونیاو قای...ا مد یرو ا قامون هم دقگسیه تا مدل ا ثه  قای... م

 زرگاهم بخواهر همسممن....ب هیخواهرمه... نیع هیگفت هد شممهیهمه...کال م
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سه رفتمیشد سکتبال رفت می....با هم مدر شمی... باهم کالس ب گاه ...با هم دان
...  میدعوت شمد یمل می... با هم ت میکردیم یباشمگاه باز هی...با هم تو  میرفت

تو  نیبود ...واسه هم 168بود و اون  178بود که قد من  نیفقط تنها تفاوتمون ا
 ....میکردینم یپست باز هی

 کن شی*و*ض*ی چشاتو دروع یهو-
 کنمیو فکر م کنمیرو نگاه م هیدارم هد رهیخ یجور نیهم دمیفهم هوی

 !!!رهیگیم لیتو رو نگاه کرد...چه خودشم تحو یگمشو بابا...ک-
 کردیساعت داشت منو نگاه م 3من بود  یپس عمه -
 ...کردمیخفه بابا ... داشتم فکر م-

 گفتشد و  طونیش هیهد ی افهیدفعه ق هی بعد
 نکه؟؟؟ یجوجمممممممو؟؟؟؟عاشق شد یکردیفکر م یبه چ-
 !!!نیهم ا یلپ تاپ تو سرت که هم خودت نابود ش نیبا هم کوبمیم-
له ..شما دم به ت دمی...باشه بابا....فهم ومدهیهم ن یبابمممممما...به تو شوخ یا-

 یدینم
 مبل اتاقش برداشتمو پرت کردم طرفش یشدم و کوسنو از رو بلند

 حاال میبخر یفکر کن کادو چ ایشو بگم-
 ؟یکادو؟واسه ک-

 خنده دار شد و گفت یاونحور افشیق باز
 هس مث که ییخبرا هی گمینه من م-
 را شفا بده مارانیکل ب ایخدا-



 25 هستم

 فقط عاشقا سالمن حتما؟!-
 از من خفه شو ..باشه گلم؟ یکتک نخور یخوایاگه م هیهد-
چه ....بخ- به من  حاال ... ماللیخب  خودت اصممن... من بهترشممو  ....

 من خفن ترن یها سیدارم....ک  
 یروانمممممممممممممممم-
...سممماعت بخر براش... پسممرا کنمی...باشمممه کمکت میزنیم ادیبابا چرا فر-

 ساعت دوس دارن...
 گفتم یآشفتگ با
 حالت بده آخه؟! نقدریتو چرا ا یهد-
سا یبخر شهیعطر که نم نمیبب سای!خب واس؟یمگه ؟خوب ن هیچ-  یل...بعد 

 خرو خواسته... یکتاین یعنیشده تو  دایآدم پ هی یماه
شت در م گهیکه د من شکم دا هم همونطور که با کاله حوله اش  هی..هد ومدیا

 گفت کردیداشت موهاشو خشک م
 فکر کنم گهید کمی سایپول خوبه ؟...نه وا فیک-

 نید جدا...اخنده ام گرفته بو گهی...د کردمیداشممتم نگاش م ینجوریکه هم من
 !!هیبشر عجب روان

 حاال...فکرشو نکن میکنیم شیکار هیچته تو؟؟باشه بابا -
سشوارشو روشن کرد و شروع کرد موهاشو خشک  زدیکه حرف م یهمونطور

 کرد
...خاله دییسممشمموارشممو خاموش کرد و گفت بفرما هیموقع در زدن...هد همون

 درو باز کرد و سرشو آورد تو و گفت
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 بابات اومده ...منتظر شمان شام بخورن گهی..مامانت زنگ زد مخاله .. کتاین-
 خونه باش گهیساعت د میرفت مامان گفت ن ادمیآخ -
 ن؟یمائ شیبمون خاله جون....زنگ بزنم بگم شام پ-
 ... میبر گهی...بابا هم اومده ...د میشینه خاله پروانه مزاحمتون نم-
 واسه جمعه؟ نیفکر کادو کرد-
 شوارشو ول کرد و اومد طرف من و گفتس هیدفعه هد هی

 انه؟؟؟یمگه مامانمم در جر-
 پروانه با تعجب گفت خاله

 بدونم؟ دیمگه من نبا-
 با حالت مشکوک به من نگاه کرد و گفت هیهد

 !ق؟ی؟!آره رف یگیبه مامانم م یریشدم م بهیمن غر گهیحاال د-
 گفت غیبا ج هی.... هد شدمیاز خنده داشتم روده بر م گهیکه د من

 جمممممممون؟ کتایبود رسم رفاقت ن نی؟؟ایخنمممممممممممممدیم-
 و گفت هیاومد طرف هد زنهیم شیرسما داره ش گهید هیهد دیکه د مامانش

 تو؟؟؟ یگیم یدار یمامان؟؟...چ یطب ندار نمیبب یهد-
 رو به مامانش کرد و گفت هیبودم ...هد دهیدلمو از خنده چسب گهیکه د من

 نشم ؟؟ یعصبان یخوایبه من نه ؟؟ م یولبه تو گفته -
 کرد و دوباره رو به دخترش گفت یپروانه با تعجب به من نگاه خاله

 ینجوریا به من گفته کتایاول ن نکهیکه تو به خاطر ا هیچ لوفریآخه خبر تولد ن-
 دخترم...اول به من گفت ی...آخه حموم بودیکنیم



 27 هستم

ه کرد ...به من نگاگهیشده بود د یدنید هیهد ی افهیق دیکه رس نجاشیبه ا یعنی
 و گفت

 کتاین-
 سمممت در و دمییدو کنهیم زمیر زیر هیاونجا باشممم هد گهید هیثان هی دمید منم

 زدم غیهمزمان ج
 ایبدو ب یخاله نگهش دار من فرار کنم....نازلممممممممممممممممممممممممممممممممممم-
 ....بممممممدو...ممممممممیبر

 ومدیم هیهد غیج یصدا فقط
رو...باز بود... رفتم تو ....خندم همچنان رو لبم دم د دمینفس زنان رسمم نفس

 بود
 دخترم یبخند شهیسالم خوشگل بابا ...هم-
 سالم بابا جممممممممممون-
شو ب*و*س کردم ..از کوچ دمیپر شتم ا یکیسمت بابا و لپ ارو ک نیعادت دا

 خونه گشتیبکنم هروقت که بابا برم
 و گفت رونیموقع مامان از آشپزخونه اومد ب همون

 ....ادیهنوزم م هیهد عیج ی...صدان؟یکرد کاریباز چ-
 مامان .....سوءتفاهم شده بود یچیه-
 کنهیم ینجوریواسه سوءتفاهم داره ا-

 با خنده ادامه داد بعد
 کوش؟ یشام....نازل نیایب نیپاش-
 ادیداره م-
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 بست و گفت عیهم اومد و درو سر یموقع نازل همون
 !!!کشتیداشت منو م هیهد نیا یکین-

 هم اومدن ... ی...بابا و نازل دمیچ زیم یرو بشقابارو
 " داره ؟کی"نا یندگیبابا جون ....اون دوستت هنوز نما-
 ؟ یگیکدوم دوستم ؟سپهرو م-
 گهید میدیازش کفش خر یکه دفعه قبل یاسمشو ...همون دونمینم-
 مگه ؟ یخوایآها آره خودشه .... آره داره هنوز ....چطور؟کفش م-
 ...هیجور هی کمی.. آخه کفشم آره . -

 خنده و گفت ریزد ز بابام
ش هیجور هی- سبز دفع نی... حتما ا گهید یخوایبابا بگو کفش م طونی؟ خب  ه 

 ؟آره؟یخوایم یفسفر
کفش بسکتبال دارم ... فکر کنم از همه  ونی...آخه من کلکسدنیهمه خند بعد

خاص د هیرنگ  تا رنگ  ند  بال چ که هنوز  گردمیم گهیکفش دارم ...فقط دن
شونیپ سفر نینکردم .... ا دا ستان داره ...  یسبز ف به  که یمدت هرک هیهم دا

ود ...از اونجا ب دبو شیرنگ تو کادوئ نیحتما ا دادیکادو م یمن به هر مناسممبت
 هممون شده یباعث خنده  یلیخ گنویم نویکه همه ا

 یبابائممممممممممم-
 و گفت کرد زونیاز اونور لب و لوچشو آو ینازل

 اباب یبگ یتونی.....فقط میبگممممممم یمال خودمه .... تو حق ندار یبابائ-
 و گفت دیلپشو کش بابام
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 تو یدختر ناز بابائ-
 رو به من کرد و گفت بعد

 اونجا یریم یکه دار کنمیسفارش م زنمیفردا به سپهر زنگ م-
 و گفتم دمینفس سر کش هیآب و  وانیل

ت وق هی نهی...فقط واسممه ا نیسممفارش کن خوادینمکفش  هینه حاال ... واسممه -
که هوامو داشممته  گمی... از اون جهت م ارنیممکنه بخوام سممفارش بدم برام ب

 باشن و معطل کنن
 ؟ رمیبرات بگ یبرم دب خوامیدو روزه م گهیماه د یاگه عجله ندار-
 گهید رهید کمیهم  گهیماه د هیامتحان کنم ...  دینه بابا جون کفشو با -
 زنمی...فردا بهش زنگ میخوایباشه دخترم هر طور تو م-
 زنمیسر م هیفردا پس فردا  نیممنون بابا ...بگ-
 حتما دخترم-

 آرومه .... یآرامش بابام .... تو همه چ عمممممممممماشق
م بذار ...گفت سین یخبر دمینگاه کردم د مویشممام رفتم تو اتاقم ..... گوشمم بعد

 چند چنده نمیبب بزنم هیاس ام اس به هد عی
 "ی...تا لنگ ظهر نخواب میباش یآزاد دیبا 1"خره ... فردا ساعت 

 ساعت گذشت...دوباره اس دادم هیقهر کرده ...  دمینداد ...فهم یجواب هیهد
 ؟؟!" یاالن با من قهر کرد کلیبا اون ه یبگ یخوایم یعنی"گنده َبک....

 جواب نداد بازم
آدمش کنم...دوباره اس ام  نویا دیر شممده بابا خودم گفتم هرجو دنیخواب موقع

 اس دادم
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 جونمممممممممما : ((" ایپور شیپ برمتیجمممممونم....فردا م هی"هد
 ...جواب داد دینرس قهیدق هیبگم به  تونمیم یعنی

فدات بشممم دختره  ک :***تو جون بخواه....فردا  یدراز ُقل ی"  امیم 11:30بَ
 سراغت"

 دادم جواب
 "زیچ یبکپ دختره  ری... بگدتیند"خاک تو سر پسر 

 داد جواب
 "ز؟ی"چ

 !! هیبشر روان نیا اصن
 شدم داریاز خواب ب میبا االرم گوش 10:30ساعت  صبب

 شیباال پ یبر دی... با نیبرم تمر خوامیخانوم ...پاشممو دخمله... من م ینازل-
 هومن و خاله پروانه

 به خودش داد و بلند شد یکش و قوس ینازل
 تانیسالم کاپ-
شور...چا- صورتتو ب شو  ... مربا آلبالو هم که  زهیرو م ییسالم وروجک...پا

 هست...مامان درست کرده تازه یدوس دار
 آخ جممممممممممون-

هنگ آ میرفت صمورتشمو بشموره..منم رفتم تو اتاقم آماده شمم...با گوشم ینازل
 گذاشتم
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 نیلوار چ..خب...رفتم سممراک کمدم ...شممم؟؟اوهومیبزن یپیامروز چه تر خب
سرمه  رمویس یسرمه ا یلوله تفنگ پام کردمو....بلوزمم عوض کردم... مانتو 

پشت در اتاقم برداشتم...جلوش دکمه نداره و  یاز جالباس دمویکه تازه خر یا
 نویمکم مونده ز گهی...فدشمم که قربونش برم مامانم م شمهیفقط با کمر بسمته م
است رو بستم و جلوشو فرق  رهینه ت که نه روشنه میقهوه ا یجارو کنه ... موها

سر سه تا گل  شم  ودموی دهیکه تازه حر یکج کردم و با  ستاره بود و رنگ شکل 
 و بگه خانوما نهیمارو بب یعیروشممن بود نگه داشممتم... حاال االنه که رف یآب

 هیش ....تو دهن رمیبگه جفت پا م نوین دفعه ایا یعنی...نیکن تیحجابتونو رعا
سه ک ونو حجابت گهیم نیشدن نداره ها! باز ا یسالن حق آفتاب یومترلیمرد هم 

کرد ...نه  شیآرا ادیز شممهیهم کردم ...چون نم میمال شیآرا هی!...نیکن تیرعا
شتناک م یلی...خ نیموقع تمر میکنیعرق م یلیکه خ شته  شیاگه آرا شهیوح دا

 نیرم ادوس دا یلیکردنو چون خ شی...اگرم نشه من آراشهیم کمی ی...ولیباش
ستمو برج ینگاه کردم ... گونه ها نهیبه هر صورت ...با لبخند تو آ کنمیکارو م

 یآب هیسمما کمیو لبامو هم رژ زده بودم ...  ودمیپوشممونده  میمال یرژگونه  هیبا 
 دهیچشممم کشمم ادهم با مد یمشممک کیخط بار هیپشممت چشمممام زده بوده...

 شمممپویم یهر لباسمم گهیم هیهدروشممنه ...البته  بایتقر یبودم...چشمممام قهوه ا
 کردم... یسرم م مویچشمام انگار... داشتم مقنعه سورمه ا شهیم یهمون رنگ

مورینکبت ب- م م م م م م م م م م م م  ریشد ...د 11:35؟؟یدی.....ساعتو د شع
 مگمممممممه؟؟! یعروس یبر یخوای!!م؟؟یکنمممممممیم شیآرا یشد....نشست

بود و زل زده  سادهیدم در اتاقم وا که دمیرو د هیمقنعمو مرتب کردمو هد عیسر
 بود... یهم شاک یبه من...کل
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 ...چرا ساعتو نگاه کردم .... شهیم رید شهیاوه ...هم اوه
 که یستی...سالم که بلد نمیبر میخب حالمممممممما...بر-
 فرستادم باال ... وی....سالم ...بدو بدو...نازلکتمممممممایروتو برم ن-
 میباشه باشه...بدو بر-

 رفت سمت در حال هیهد
شتم و کفش آد مویساک ورزش عیسر ست ورش مویآب داسیوردا رنگو  یآب یبا 

شتم توش و دو شت در وا هیسمت در...هد دمییگذا شنه  سادهیپ بود...کفش پا
از پله  میدییدو هی...درو قفل کردمو با هدرونیرفتم ب دمویپوشمم مویتخت مشممک

 ها ...
ز با یعیرف یخوایوسممط؟!م نیا هیدنت چکر شیبدونم آرا خوامیمن م یعنی-

 اون منتظره ! یدونیقاط برنه؟؟تو که م
 اون غلط کرده ای... ثانینکرد شیاوال نه که خودت آرا-
شسته که آتو ن هی...منتظر یشناسیکه م ویعیرف ایاوال مال من رنگش ماته.... ثان-
 میتو ت ارهیاون دختر نکبتشو ب رونیپرت کنه ب میاز ت ویکی

رته؟به خاطر آرا تونهینم یغلط چیه-  ؟! شیبکنه...مگه شهر ه 
 ادیبر م یاز اون همه چ یدونیخودتم م-
 رمیگیبره بابا ... خودم حالشو م-
 یکار یعیرف ذارهینم یوجه مرب چیتوپه که به ه تیباز نقدریتو ا دونمیم کتاین-

 ..ها. شهیم ی...خطرایزنه راه ب نیجون  من با ا یکیباهات داشته باشه ...اما ن
 باشه خانوم محافظه کار!حواسم هس...-
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 جاها الزمه خانوم کله خر! یبعض یمحافظه کار-
ستمیم گهیتند رفت که د هیهد نقدریا سما!ول ارمیباال ب خوا  هیود ب یهرجور یر

 ...میدر سالن بسکتبال بود یجلو کیربع به 
 تو میببر نویماش دیکنی... درو باز م میبانوان میآقا ما ت-
 دیکارتاتونو لطف کن-
 بله ...بله-

 اخماشو کرد تو همو رو به من کرد و گفت هیهد
 ..مال خودتم بدهاریزحمت از دو داشبرد کارت منو در ب یب یکین-
 سایباشه ... وا-

 دو تا کارتو بهش دادم و آقاهه درو برامون باز کرد هر
شبرد جا گذاشته ... آخه کارتمو دو دا میمن اومد نیشانس آوردم امروز با ماش-

 !میکردیجر و بحث م دیاالن سه ساعت با میتو بود نیبودم ... اگه با ماش
 مارو گهید شناسنیبابا م-
 !دنی!خرج که نداره ! مگهید رهیگ-
 خنده گفتم با
 نگفتم ی! نگ یا وانهی! تو دهیهد-
 یگرام ونفریخانوم هما میرسیشما نم یبه پا -
رو پارک دوبلت تمرکز  کمیکن  یجان لطف کن خفه شممو و سممع ییصممفا-
 !...یبکن یشتریب

 اونورو نگاه کرد نوریا نهیاز تو آ کمی هیهد
 گممهیخوبه د-
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ا !!مشهیکه همه جا جا م نی! ایدار زیمثال؟!خوبه مات یاالن تو پارک کرد هیهد-
 !یپارک جنابعال نیبا ا میکه االن کامال وسط اتوبان

 خب بابا! شما راننده!-
 ذاشت رو گازو جرکت کرد ه بره جلوتردفعه پاشو گ هی

 ؟یممممممریم یو*ح*ش*ی...کجا دار یهو-
 که الزم نباشه پارک دوبل کنم کنمیجلوتر پارک م کمی-
 گفتم هیبا حالت گر-
س میبرگرد ادهیپ دیبا لومتریسه ک ینجوریا یهد- س میعقب تا بر الن ... به در 

 خب ! کردمیمن پارک م
 مرکز ندارم !من خودم بلدم ! فقط االن ت-
 آره جون عمه ات!-
 !!!!کتممممممماین نیبه عمه جون من توه یهو-
 توام! گهید سای....د  واابونیب میدیباشه بابا! توروخدا نگاه کن ... رس-

همه بچه  بایتقر گهید میدیرس یفاصله از سالن پارک کرد ... وقت یبا کل بالخره
 کمی...هیبق نیب میو رفت میشد حاضر عیو آماده بودن...ما هم سر دهیلباس پوش
د بود...بالخره بع دهینرسمم یچون هنوز مرب میو شمموت کرد میکرد یبا توپ باز

شد....من که  یلم میمهربون ت یلو مرب بندهیساعت خانم ز میاز ن بانوان وارد 
رو هم  هیکر من و هد طونیمهربونه ... گوش شمم یلیدوسممش دارم ...خ یلیخ
 دوس داره یلیخ
 یمحترم سالم به همگ یهاخب خانوم -
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 میکرد یو احوال پرس میجواب سالمشو داد همه
معارفه برگزار بشه ...اما  یکه متاسفانه نشد جلسه  روزی...دیممنون از همگ-

 دارم ... تیموفق یهمه تون آرزو ی...برامیکنیامروز توکل به خدا شروع م
 کرد و ادامه داد یکوتاه یسرفه  تک

سمیهمتونو م- ض... ح شنا شنا شتریها ب یاال با بع دارم چون چند دوره  ییآ
که ا هی... میداشممت گرویبا همد یافتخار همکار  دیدوره جد نیچند نفر هم 

شدن ....البته ا ضافه  ضافه م نیا شما تو هیکه اردو انتخاب کنمیرو هم ا  نیا یو 
نا نیفرصمممت دار میدار نیکه تمر یجلسمممه ا 5 ما روهاتون  ییتوا  شیبه ن

 میمطمئن باش میتونیهست و از االن نم یانتخاب ی...اردو  گمیبازم م...نیبذار
تما که شما ح دیبدون نویا ی...ول شهینم یو چه کس شهیانتخاب م یکه چه کس

شت یخوب یتواناها ست نجایکه االن ا دیدا م "ب" ه یمل میت ی....از بچه هادیه
 ی"الف"....پس همه  میتو ت انیدارن که ب زهیانگ یلی... چون اونا خ دیغافل نش

شتونو با ش میت نیا یکه تو دیبه ار ببر شهیهم دیتال ضورتون  و دیانتخاب ب ح
 هی...حاال به افتخار خودتون دیشممیتداوم داشممته باشممه...ان شمماءالله که موفق م

 دیکف مرتب بزن
 میدست زد یهمگ

 داره من در خدمتم یسوال یاگر کس-
ار ب نیبود که اول ییها که از بچه هااز بچه  یکی...  مینگاه کرد گرویهمد همه

 دیپرس شدیدعوت م یانتخاب یبود به اردو
 ما ... یجلسه ... ول 5 نی...شما فرموددیببخش-
 خودشو دوستش اشاره کرد و ادامه داد به
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ا خب ...ام میبرگرد میتونیم شممبید میکردی...راسممتش فکر م میایاز مشممهد م-
شب بخوا روزید شد و اگه ام سل  سه روز د میدبرگر میکن باره دو گهیسخته که 
 ...آخهن؟یروز عقب بنداز هیاردو رو  ی...امکانش هست زمان بندمیباش نجایا

 ینجوریسخته ا یلیخ
 جواب داد شیشگیهم یلو با مهربون بندهیز خانوم

مه صحبت کردم ... ه ی..خانوم قدوسمی...اتفاقا من با سرپرست ت زمیبله عز-
 ...ییجورا هی...البته بهتر هم شد شاالیا رهیتاخروز با  هیبرنامه هامون  ی
 ما نگاه کرد و ادامه داد یلبخند به همه  با
 تداخل نداره... ونیاردومون با آقا گهیچون د-

مه  یحرف چ نیا یتو دونمینم که ه با هم فر هیداشمممت  عه   میزد ادیدف
خانم  رایدست یبه دست زدن....خانوم فرامرز می"هممممممممممممورا" و شروع کرد

 ادامه داد یلو هم باخنده و شوخ بندهیز
 طرفدار دارن... نجایا ونیچقدر آقا-

....منم رو کردم کردیم ونیبار آقا یا کهیت هیاز هر طرف  یو هرک میدیخند همه
 لو و گفتم بندهیبه خانم ز

 میفهمونی!....بهشون ممیکن یباهاشون باز یمساو طیبار بذارن با شرا هیفقط -
 الست!!!با یپرچم ک

 لو بالبخند مهربونش نگام کرد و گفت بندهیز خانم
 جان کتاینباشه ن دیپرچمت سف یمواظب باش دیفقط با-
 دارمیدست از مبارزه بر نم نمیاونارو تا نب دیپرچم سف-
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لو رو به هممون کرد و با  بندهیها شممروع کردن به دسممت زدن...خانون ز بچه
 کفت یلحن کوبنده و محکم

...شممما  نیجنگنده ادامه بد هیروح نیبه همه تون.... با هم نیر...آف نیآفر-
 نیجهان هست میت نیکه سهله ...بهتر ایآس میت نیبهتر
 بچه ها بود ... یابیمشغول ارز یاول سبک بود و مرب یجلسه  یبرا نیتمر

 نی...ا هیعال یلی... نگاه کردم .... خ هیمعارفه کاف یجلسه  یخب بچه ها برا-
ست شهیتر از هم یا واقعا قودوره بچه ه ز ...ممنون ادی...تالشتونو ادامه بد نیه

بهی...  یهمگ ته  ی کشممن تل المپ یتو ندهیآ یهف  نمیبیهمتونو م کیه
 نی....مراقب خودتون باششاالیا

که  میاربرد نویکه ماشمم میرفت هیو با هد میکرد یخداحافظ یبچه ها و کادر فن با
 خونه... میبر
 زودتر برسم خونه خوامی.... ممممهگممممید ایب هیهد-
 مارو... یباشه بابا کشت-

 میبستیکمربندامونو م می...داشت میباز کرد و سوار شد نویماش در
 .....ممممممممای...خودمون کتاین روزید میرو رسوند یا کهیعجب ت یول-
و تو ...بابا خوش به حال  دونمیمن م یحرف بزن یا دهیدفعه بگم پسر ند نیا-

 ....به من و تو چه آخه! باباش
 باز کرد و گفت ششوین

 بود ج*ی*گ*ر یلیآخه خ یکین-
 میتو سرش با ساک ورزش دمیکوب

 گهیکه تشنم شد باز ...بدو د فتیخاک تو سرت ..راه ب هیهد-
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 میآهنگ مورد عالقه اشو گذاشتو حرکت کرد هیهد
 ؟ دیخر یراست میفردا صبب بر یهد-
 ؟ یچ دیخر-
 خره ! گهیکادو د-
 بزنم نصفت کنم خوامیم ادیم ادمیاوه اوه اوه...نگو که -
 یشد ریدفعه جوگ هیبابا به من چه تو -
 ؟! یکلمه بگ هی یتونستیمن؟!!تو نم-
 خرس گندت کلیخب حاال....قهر نکن باز با اون ه-
 قدر رو فرمه تازه نیمن که ا کلیساکت ساکت .... ه-
 زکمیعز شهیهر روز افزوده م....ماشاالله محسناتت یهست میاز خود راض-
شما  فیرد کلیه یبه پا میباش یاز رو منبر...هر چ نییپا ایبا...ب مینیب نیشیب-

 جون یکین رسمینم
 و خنده جواب دادم یحالت داش مشت با
 قیخرابتم رف-

 هم با همون حالت من حواب داد هیهد
 ....تانیکاپ شتریما ب-
 فمون نبوداطرا ادیز نیگذشت ...خلوت بود و ماش کمی

 ؟ یراست گهید یتانیبازم خودت کاپ کتاین-
 .... چطو مگه؟ دونمینم-
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نه که رف ینجوری... هم یچیه- باز سممنگ بندازه....اه اه اه  یعی...آخه گفتم 
عاشممقمونه  کنهیآدم فکر م کنهینازم گلم م نی...همچ زنهی....حالمو به هم م

 ...هینجوریا نقدریعاونه و ا....بعد از اون ور منتظر فرصته .... باز خوبه م
 نژاد ؟ ی؟دباغ هیچ شیلی... فام ونیفدراس سیآره بابا ...اون رئ-
 بود نیاسمشو....فکر کنم هم سین ادمیآره فکر کنم ... -
 هیکیو روش  ریبهتره ... ال اقل ز یعیرف نی...اون از ایحاال هرچ-
 تانیکا گهیکسمممه د ذارهینم یجون بندهینگران نباش ... ز یآره موافقم.....ول-

 جون! تانیباشه خانوم کاپ
 خنده گفتم با
م ستمینگران ن- م م م م م  ی...مثه مورچه دارگهی....د المصب گاز بده دیبابا روان
 گهی....اه اه...بدو دیریم
 گهید رمیتا م 100دارم  یکیاوا ن-
 !یگوگول یماشالله ...چشم نخور-
 ینور ؟حوصممله ا الدیم میرب 10پس ...فردا سمماعت  نیزر نزن!...باشممه ...بب-
 باشه گرمه ... کیندارما ....نزد گهید
 باهام ؟ یایبرم بخرم ...م دیآره خودمم حوصله ندارم ...فردا کفشم با-
رم آخه خر جون؟بازم مجبو ادیحاضره با تو ب گهید یصبب ...ک میبر نویحاال ا-

 گهید امیمن باهات ب
 یذاریخب بابا ...نخواستم اصن...منت م-

گاه کردم  رونویخودمو ب شمممهیکردم طرف شمم وروم مثال بهم برخورده  یعنین
 و با خنده گفت دیلپمو کش هی...هد
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 به هم ... میدیچسب شهیبابا .... آخه من که هم امی....م یباشه ناز ناز-
 گفت یالک هیباحالت مثال گر بعد

 جممممممممونم کتمممممممایتحمل کنم ن تویدور تونمینم-
 ....قهقهه زدم و گفتمگرفته بود خندم

 برمتی....چندش ....گمشو ....مممممممممممشیا-
 از خوداتم باشه-
 هست...-

 ... دمیباهم خند بازم
 ... میساعت بعد خونه بود مین

 شمیدارم خفه م یخب من برم خونه که از تشنگ-
سالم برسون ....فعال...بعد هم  الی...به خاله ژ میباشه ...حاال خبر همو دار-

شت هم  دییله ها دواز پ شتم رو زنگ خونه و چند بار پ ستمو گذا باال و منم د
 زمدم...مامانم درو باز کرد...

 که هالک شدم مامان ...چقدر گرممممممممممممممه یوا-
شت رو ب مامانم شو گذا ست شم .... یعنیکه  شینید ستش تلفن هیآروم با بود  د

 زدیداشت حرف م
 کرد و با خنده گفتاز چند لحظه مامان تماسو قطع  بعد

 کتا؟ین یکنیو داد م غیشده ؟؟چرا ج یچ-
 هالک شدم یاز تشنگ یچیبود مامان ؟ه یک-

 سمت آشپزخونه مامان گفت رفتمیکه م همونطور
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ست....زنگ زد دعوت کنه.... یچیه- شنبه دوره نوبت فاطمه ا سه   نفس هی...
 ضرر داره کتایسر نکش ن

 آبو از دهنم جدا کردم و گفتم یبطر
 تشنم بود مامان ... یلیخ-
 بود؟ حهیچه خبر؟...مل-
 بودن یلو و فرامرز بنهینه نبود .... فقط ز-
 بود ... میجون دوست مامانم پزشک ت حهیمل
سه - صحبت کردم ... گفت جل  سین یادیز نیاول که تمر یآره خودم باهاش 

 رون؟یب یری... بعد از ظهر مادین تونهیم نیواسه هم
 .نه مامان هالکم..-
 یبه بابات گفت شبیآخه واسه کفش گفتم که د-
و  میکادو بخر میگذاشممتم که بر یآره حواسممم هسممت ....قرارشممو فردا با هد-

 میسراک کفشم بر
 ... یخسته ا یلیکه خ ریباشه ...حاال برو دوش بگ-

 اس ام اس زدم هیموقع خواب به هد شب
 "یهد ایآماده باش 10"فردا 

 داد جواب
"ok ج*ی*گ*ر :D" 
نهیم به هم م دو بازم م ج*ی*گ*ر ینجوریاز ا خورهیحالم  ...آدم  گهیگفتن 

 کممممممممه! شهینم
 کردمیم یباز میبودم و با گوش هیمنتظر هد نگیتو پارک 10ساعت  صبب
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 ؟یکنیم یاس ام اس باز یبچه با ک یهو-
 میگفت سرشو خم کرد تو گوش نویهمزمان که ا هیهد

 چه؟ .... با پسر شجاع ....به تونمیبکش کنار سرتو بب-
 من بگذره ...گفته باشم لتریاز ف دیحرکاتت با ی... همه  یتو غلط کرد-
 میباشه مامان بزرگ جونم ...بزن بر-

 نور...حوصله الدیم کینزد میدی...رس میو حرکت کرد میمن شد نیماش سوار
 میفتر ادهیو پ میدورتر پارک کرد کمی نیرفتن نداشتم ...واسه هم نگیتو پارک ی
تا  3شدن ....  شتریب نای... باز تابستون شد انجمممممممارویا هیاوه اوه اوه ....هد-

 َون!!!
 دادنشونو ندارم ریتورو خدا نگاشون نکن حوصله گ-
 گهید نهیباشه ...مانتوهامون رو زم-
 قربونت .... شالتم بکش جلو-

که طرح سممنت میبادمجون یمانتو با  یتنم بود  ند هیبود و کمرش هم  از  کمرب
 ی... شالمم هم صورت دادیبهش م یکیمانتو حالت خوب و ش یجنس پارچه 

صورت فیبود ... ک شم هم که هم میکرم  ستم بود و کف و داشت رنگ بیترک نید
بلنده  یلی...قدم خ سیو تخت بود پام بود...کال کفش پاشممنه بلند تو مرام ما ن

..فقط . فلی..نه حاال برج ا. زنمیم فلیبرج ا یلی...اگه پاشممنه بلند بپوشممم خ
 ...تمسیاهل پاشنه بلند ن ادیبلند تر !!! البته بماند که خودم ز هیاز بق یکم

 یبرا یاشممنق یتابلو هیکه  میدیرسمم جهینت نیگشممتن ....به ا یبعد از کل بالخره
 ... میببخر لوفرین
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 نمکیم دایچ گهید زیچ هیخودم  میبر ای...بممممایا ادهیتومن پ 45 ینفر یکین-
به ...خ یلیخ نی... هم میکنینم دایپ گهید زیباور کن چ هیهد-  یلیخ یلیخو

 دهیتومن نشون م 90از  شتریهم ب
ولد .... ت یتو ادیباشه ...جهنم الضرر....بذار به چشم ب یول خوامینم نکهیبا ا-

 !رمیحال اونو بگ خوامیبهتره م نیاون شراره دماغو هم حتما هس!آره اصن هم
 نده ریگ نقدریا یهد خوبه نیهم-
 رو به فروشنده کردمو گفتم و
 ....میداریبرم نویممنون آقا هم-

 خنده اش گرفته بود گفت هیفروشنده که از لحن هد یآقا
 بله حتما ... کادو کنم براتون؟-
 شمیممنون م-
 کنمیخواهش م-

 میکردیباهم کل کل م یهم ه هیدار مشغول کادو کردن شد و من و هد مغازا
 خانوم نییبفرما-
 کنم ؟ میممنون .... چقدر تقد-

 با خنده گفت مرد
 قابلتونو نداره البته ...-
 ممنونم....-

 هم خوش اخالق بود ادامه داد یلیمغازه دار که خ یآقا
تومن ....باور  86.... رونیبرن ب یراضمم نجایدوسممتتون هم از ا خوامیچون م-
 تونمینم نیکمتر از ا گهید دیکن
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 8323کارت منه....رمزمم  نی...انی.... لطف کرد ممنون یلیاوه خ-
 رونیب میاز مغازه زد مویکرد حساب

 4داده! فقط  فیچقدر تخف یکنی.... فکر م گهیم نیم*ر*ت*ی*ک*ه! همچ-
 تومن!

 مهربون بود کمممممممه..... ی.....بابا آقاهه که کلگممممممهیغر نزن د هیهد-
 کنهیدرد م یلی؟سرم خ کتایخونه ن میباشه بابا ....بر-
 سراک کفش رمی...غروب هم خودم م میآره بر-
.... تا بعد از ظهر  کنهیباز تو ؟االن سرم درد م یکنیخب حالممما....چرا ناز م-

 جوجه امیخودم باهات م میکنیراهه....استراحت م یکل
 یمرسممممممممممممممممم-
 تیمتر 2باشه باشه ... بکش کنار با اون قد -
 جوجه ! یمن گفتتو که االن به -
 که گفتم هیمتر 2بود ! قدت همون  تتینه اون شخص -
 ! یهم خودت ی! جوجه ُفُکلیشعور یاز بس ب-

 یخونه داشممتم جلو یشممده بود ....تو 1 گهیخونه سمماعت د میبرگشممت یوقت
 خوردمیم وهیم ونیزیتلو

 ؟آره؟ گهیروزه د 4مامان ...اردتون  کتاین-
شنبهیآره مامان....از - شد فقط تا چه ک شنبه....خوب  تاد اف ریروز به تاخ هیار

 میدادیپنجشنبه رو از دست م یوگرنه مهمون
 هس حاال؟ ی....تابلوش طرحش چدمیآره ...واسه همون پرس-
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 و نازه طرحش ییایرو یلممممممممممممیآبشاره مامان ...خ-
ها براش م یلیانتخابتون خ- تا سمممال  ادی هنیو هر دفعه بب مونهیخوب بود .... 

 !لوفرین فتهیشماها م
 میکرد دایخوب پ زیچ هیبالخره  میدیچرخ نهمهیآره ... خوبه که ا-

 گفت رونویاز آشپزخونه اومد ب مامان
 ؟یراست رونیب نیریغروب ساعت چند م-
 .... آخه آفتابه گرمه مامان نایا 6فکر کنم -
ساعت - شه ....من  سر  هی دیبا 5آره ....مرداد هم که از همه ماه ها گرم تر...با

نازل طب ...  برمشی...خودم م لدایدوسممتش  شیبره پ خوادیهم م یبرم م
 ...یلیخ نیمواظب باش رونیب نیریم نی...دار

 شدم داریمامان از خواب ب یبا صدا 4:30 ساعت
تاین- نازل ک فل کن ادتی....  میریم میدار ی... من و  ظب  ینره درو ق ...موا

 نیباش
 گفتم یخوابالودگ

 ن حواسم هستباشه ماما-
سرم پر گهینه د دمیاونور کردم د نوریا کمیتختم  یتو تو  کمی.... دهی! خواب از 

تاپمو روشممن کردم  لپ  نه چرخ زدم و  نت زدم ... م یچرخ هیخو و  لیتو 
 شد... پاشم حاضر شم 5:15....اوه نایو ا سبوکیف

ش کفش ستمیم یورز شه که راح دیپام کنم چون اونجا با خوا  تجوراب پام با
. شلوار .. دی...شال سفدمیکوتاهمو پوش دیکفش ها رو امتحان کنم ...مانتو سف

 پام کرم نمویج
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شمیم دمویسف کینا گهی...حله د سانتپو سرم!  ی...فدای....البته لژ داره چند 
سود هرگز ن سودی...قدم بلنده!ح سف فممی... ک ا  شی... آرا گهی....حله د دهیکه 

سا یلیخ یلیهم کردم ...خ شم که  ییطال هیکم  شمم زدم ....خط چ شت چ پ
 اکتی...نی!...وایب...رژ لب سممرخا کینیکل ملینه ... با مداد راحت ترم....ر

مه.... دستمالو برداشتمو سع یلیخ نیا مم ممم مم م م م م کردم کمرنگش  یپر رنگم
 بود با دسممتم ادیز کمی!چون رنگ روژم ؟یزدیم یرنگ نیا دیکنم...آخه االن با

 نمیرفت...ا ادمیرژ گونه  یرو هم پاک کنم ...وا هیسا کهیت هیکردم همون  یسع
 کم رنگ ویهمه چ دیپررنگه که با نقدریلبه ا رژ نی...کم رنگه ...کال ا نیاز ا

 کن گایکنم ...اوه اوه ...ن
 ری....اوه بدو ام که داره د5:45دفعه زنگ درو زدن..به سمماعت نگاه کردم ... هی
 شهیم

شمو شت یهد دمیسمت در...باز کردم د دمییشتم و دواز تو کمدم بردا کف  پ
 سادهیدر وا

 کشته بودمت یاگه خواب مونده بود یعنی-
 لبخند گفتم با
 کردن دارمیب رونیبرن ب خواستنیم ینه بابا ... مامانم و نازل-
شد- ضر  شغول آماده  6 شهی....همیآها پس بگو چقدر به موقع حا ساعت م

 یشدن
 گفتم بستمیکفشمو م یکه داشتم بندها یهمونطور

 شهیهم یکنیخب حاال...خوبه خودتم معطل م-
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 میباشه بچه ... بزن بر-
 گفتم نگیسمت پارک میرفتیقفل کردم و همونطور که از پله ها م درو

 ؟یراست یخوایتو کفش نم-
 دیشمما نمیبب کنمیم ینگاه هی ی...ولسممتمین دنیمن که مثه تو معتاد کفش خر-

 حاال؟ یبر یخوای...کجا مدمیخر
 برم اونجا خوامی...دوست بابامه ....گفتم بگه میعتیشر کینا-
که داره  کی....ماشممالله ....ماشممالله...ناهانیداره عمو ک ییعجب دوسممتا-

.. . لهیتکم کمونینا گهی...ال اقل د میهسممت! بچه مچه نداره تورش کن ی...چ
 حله کامال نایا فویمشکل لباس و کفشو ک

 سرشو گفتمو زدم تو  دمیخند بلند
 ....نگو نهیا یروان هیهد-
 !کنهیعمر آدمو جا به جا م یباز کل هیهر  گنینزن تو سر من!م نقدریبابا ا-

 گفتم کردمیباز م نویکه در ماش همونطور
شو بابا....آخه ایناز ی...نازایب ایب- سوار   هی دیاب یگیچرت و پرت م نقدری....

 !گهیدبه حالت نرمال برت گردوند...آدم باش  یجور
سر همزمان شد و  شن  سوار ما سرش  عیبا من  شو به حالت اطاعت کنار  ست د

 گرفت و گفت
 ! دیی...شما امر بفرماتانیچشم کاپ-

و  میکن دایپارک پ یبود...تا جا 6:30سمماعت  گهید یعتیشممر میدیرسمم یوقت
 هفت بود هی قهیده دق هی کیدر فروشگاه نا یبرسم جلو

 ... گهیبرو تو د-
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 نمیبب سای..واباشه بابا ..-
 شده؟ یچ-
 !!یهمممممممد دونمیدوست بابامو نم یلیفام-
 ؟! یچ یعنی-
سممپهر ....  گفتیم شممهی... بابام هم دونمیم کشممویآخه من فقط اسممم کوچ-
 ....بذار زنگ بزنم به بابادمینپرس شویلیفام چوقتیه
 یزنیَفک م ی....سه ساعته دار گهیبزن د-

 دادیترس نبود ...مامانم هم جواب نمبابا در دس یبار زنگ زدم ول چند
 گهید شهیم یزیچ هیتو  میبر ایب کتاین-
 زنگ بزنم گهیبار د هی سایوا-

 دادیبابا در دسترس نبود .... مامانم جواب نم بازم
 زنمیزنگ م یهرچ دنی...جواب نمهیتو هد میبر ایب-

 تکون داد و پشت سر من اومد تو ... دییسرشو به عالمت تا هیهد
 دادینشسته بود پشت لپ تاپش و جواب ارباب رجوع هارو م پیر خوشتپس هی

 کردنیم ییراهنما دارهارویو خر رفتنیفروشنده ها هم داشتن راه م هی...بق
 گفتم پیخوشت یبه همون پسر مو مشک رو
 سالم جناب ....-
 دیسالم خانوم بفرمائ-
 هستم ونفری.... بنده هما خوامیعذر م-
 بله امرتون-
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 ...االن گهید کردمیم سیکه منو نشناخت که ....داشتم خودمو خ نی.. ااوه. اوه
مه...چ شهیم عیضا یلیخ م م م م م م م  کنمیرو نگاه م اروی نیمن ا یبگم ....ه یک

 هی.... هد هی....من نگاهمو بردم سمممت هد رهیمنو...از رو هم نم نیا ی...ه
 کنهیگاه ممنو ن برهم که داره بر و  هیبگو ....هد یزیچ هیتورو قرآن 

 کمکتون کنم خانوم محترم؟ تونمیم-
 پسره برگشتم سمتش و با تته پته گفتم یصدا با
 هستم .... ونفریبنده هما دیببخش یعنیبله .... -

 به من برسونه... یکمک هی یکیبابا  یبگم...ا یقفل کردم چ باز
شدم خانوم هما- س ونفریبله متوجه  ساخته  یچه کمک دمی...پر ست من  از د

 اس
شه ه گهید قهیدق هی یعنی یوا ش کننینگم فکر م یچیطول بک سر کار ون دارم 
باز  رونیب کننیپرتمون م ذارمیم ...آب دهنمو قورت دادم...خواسممتم دهنمو 

 افتاد ... شخونیپ یرو یکنم حرف برنم که چشمم به کارت ها
 در سراسر کشور.... کینا یها یندگی"نما

 ...تهران
 .تلفن..."...شی...سپهر ستایعتی.شر

 نخوندم شویبق گهید
 هستم شیستا یآقا انیبنده از آشنا-

 دیکش یکه از سر آسودگ دمیرو شن هینفس بند هد یموقع صدا همون
 دیخوش اومد یلیخ یلیبله خانوم...خ-
 با شما داشته باشن یهماهنگ هی شونیبله ...قرار بود ا-
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 رو به من گفت... ومدین ادشی یزیانگار چ یرفت تو فکر ول افشیق پسره
 دیچند لحظه اجازه بد هی-
 روشو کرد اون طرفو بلند صدا کرد و
 ایلحظه ب هی ای....پورممممممممایپور-
 رو به من کرد و
 خانوم ها دیلحظه منو ببخش هی-
 از جاش بلند شد و به سمت عقب فروشگاه حرکت کرد و
 مدیچیودم پمحکم خورد تو پهلوم....از درد به خ هیدفعه حس کردم آرنج هد هی

 شدن نجاتت دادم ؟ عیچته تو خمممممره؟؟؟عوض دستت درد نکنته که از ضا-
سره رفت خ ییقفل کرده بود و به همون جا هیهد و  کردیشده بود نگاه م رهیکه پ

 زدیحرف نم
 تو یشد یچ گهید بنال د-

 فقط دو تا کلمه گفت هیهد
 ....ای...پورشیستا-

 که هییارویهمون  نیم وا موند ....اوه اوه انگاه کردم ....از تعجب دهن برگشممتم
مه!!!!چشم تو چشم شدم با پور مشیما اون روز رسوند م م م م م م ....اولش  ایک

اومد سمتونو همون طور  عیبود ...اما چند لحظه بعد مارو شناخت و سر یجد
 گفت شدیم کیکه بهمون نزد

...خوش  ی...درود برشمممممممممممممممممممممما بانوان گرام نجانیا ایک نینیبب یوا-
 ممممممممنیاومد
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به خودم مسمملط شمممدم  یکه فکر کنم غش کرده بود ....من ول هیهد زودتر 
 ادب جلو بردم ... ی....لبخند زدمو دستمو به نشونه 

 جان .... حال شما ؟ ایسالم پور-
 گفت دادیدست م هیفشرد و همونطور که با هد یبه گرم دستمو

 ا....دوتا خانوم اومدن از طرف باب گهیم نایس-
موقع هم همون پسره مو  همون…میدیخند تیخنده ... ماهم به تبع ریزد ز بعد

داداش  یسممت و احتمال قو نایهمون سمم میدونسممتیحاال م گهیکه د یمشممک
 به جمعمون اضافه شد استیپور

 بله ...پدر من از دوستان پدر شما هستن .....-
 تعجب به من نگاه کرد و گفت با
 جدا؟!-
 هماهنگ شیسممتا ی.اتفاقا بابا با آقا…هیدروغم چ…به خدا گمیآره راسممت م-

 میایکه ما امروز م روزیکرد د
 نبودم انیخانوم من اصال در جر کتایشرمنده ن-
 وارد بحث شد و گفت نایس
ون گفته حتما به ا…بود  نجایا لیسه روزیآخه د…گفته  لیفکر کنم بابا به سه-

 نجایا میایامروز م ایآخه بابا خبر نداشت من و پور….
 لبخند زد و گفت ایپور

 براتون ؟ ارنیبگم قهوه ب…  هیخب حاال االن که خداروشکر حل شد قض-
 ….نه ممنون -
 ستمممما ن؟آمادهیکنیتعارف م-
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 به قهوه ندارم لیمن که االن اصال م… نه ممنون -
 گفت هیرو به هد بعد

 ؟یجان شما چ هیهد-
جانو گرفته بود  نیهم انگار فاز هم هیهد… "جان" هیهد گهیم هیبه هد…اوه  اوه

 باز شد و گفت ششین
 ندارم لیمنم م…ممنون-
 از من ساخته اس؟ یخب خانوم ها چه کمک-

 دادم جواب
 گردمیکفش واسه خودم م هیمن دنبال … ایراستش پور-
 دستشو به چونه اش گرفت و گفت…شد یجد یکم هی ایپور ی افهیق

 خب؟-
ته داش خوامیم یاتیچه خصوص یدونیودت ممطمئنا خ… خوامیم نیواسه تمر-

 هم هست گهید ینکته  هیاونارو مدنظر داشته باش و ….باشه
س نجاشیا به شد و  یاز خنده  ایپور…خودم خندم گرفت دیکه ر من متعجب 

 گفت
 نکته اش خنده داره ؟-

 و ادامه دادم دمیخند
 …گردمیرنگ خاص م هیمن دنبال  نیبب…ییجورا هی-

 ه بدمحرفمو ادام نذاش
 دارن یکفش رنگ ونیکه کلکس یهست یینگو از اونا….او اوه اوه-
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 وسط بحثو گفت دیپر هیهد
 کمد فقط کفش داره هی…  ایگذشته پور ونیاز کلکس-

 با خنده گفت ایپور
 ونمتیم یچ نمیکه بب یندار ییحساب به من بگو چه رنگ ها نیخب االن با ا-
 کنم دایپ

 گردمیم ینفش و سبز فسفرو ب غیج یمن دنبال نارنج نیبب-
 گه؟ید یرنگ هارو دار هیبق یعنی-
 پس ؟ یفکر کرد یچ-
 نیایبا من ب…کمممممممممه ینجوریسخته ا یلیآقا خ-

چند مدل بودن اما همشون … چند تا کفش بهم نشون داد  هی…. میرفت دنبالش
 بنفش بودن

 حاال همونم خوبه…که معلومه ییتا جا نیفقط بنفش دار-
 ؟ ارهیبگم ب یزیچه سا-
 پوشمیم 41-
 …باشه -

 بلند گفت گهیپسر د هیبه  رو
 .…خوامیم 41سه تا مدل  نی.قربون دستت از ا…اوشیس-

که همچنان  یهمونطور…امتحان کردم یکی یکیهمه رو …بود نییپا سممرم
 گفتم ردکیخوشم اومده بودو امتحان م شتریکه از همه ب یبود و کفش نییسرم پا

 ….پور یکنیم شنهادیپ کدومو…همشون راحتن -
 تو حرفمو نذاشت حرفمو تموم کنم و گفت دیپر یکی
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 چیسوئ نمیا…نگیگذاشتم پارک نتویماش ایپور-
 پرت شد و تو دستاش جا گرفت اومد ایکه به طرف پور یچیسوئ یصدا

ابا ب یا….ادامه داره دمید یکلمو آوردم باال ه ی.ه…هیک نمیآوردم باال بب سرمو
گه ف له  لمیم با نگ درازم ا…دارهدن با ل قدریبا  یقمر بن ای.…گهینبود د ین
 !!!ا*و*ف….هاشم

 .پوست برنزه…ممممممممممهیزیعجب چ….شد داشیاز کجا پ گهید نی!!! ایاعلی
شم و ابرو…سوخته یقهوه ا یموها…  ایخدا…داره ک*ث*ا*ف*ت ییچه چ

من  شهیم… ا*و*فکه  کلشمیه …مممممشیهمه چ فممممممهیرد نقدریچرا ا نیا
 !کنمیبشر؟!خواهش م نینگم از ا یزیچ گهید
 …یا یمشتر ریدرگ ایپور دیآخ ببخش-
مثه  دیاه اه اه من که نبا…زل زدم بهش یجوریهم دمیبه خودم اومدم...د هوی
زش نگامو ا عیسر نیواسه هم…که  اروی نیزل بزنم به ا دهیپسر ند یدخترا نیا

 شدم رهیخ ایو به پور میدزد
 تاکین…نداره  یاشممکال….نه بابا… دسممتت درد نکنه…قربونت مهراد جون -

 هستن انیجان از آشنا هیخانوم و هد
 فکر کنم( فتهیداره پس م هیاالن هد…گفت "جان" هی)باز به هد

 اشاره کرد و ادامه داد هیبا دست به من و هد ایپور
 بسکتبال یمل میت یو البته از بچه ها یاز دوستان خانوادگ-
 ؟ ...حال شما…سالم خانوم -
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ن رومو م تا…کنهیم یاحوال پرس هیبا ژست دختر کش داره با هد دمید برگشتم
 برگردوندم اونم به من نگاه کرد و گفت

 احوال شم؟؟...….سالم خانوم-
مرهیدست منو بگ یکی!…ه؟ینجوریچرانگاهش ا نیخدا ا یوا م م م م م  ی.وا…م

شا گنیم نهیهم .من …سگش هاره نیفکر کنم مال ا…. سگ داره؟! یکی یچ
ماممممممممان ….من گرممممممممه…نگاهمو از نگاهش جدا کنم تونمیچرا نم

 ….کمممممممممک
 از کجام صدا درومد دمیدفعه نفهم هیجام بلند شدم و  از
 ن؟یشما خوب هست…سالم ممنون -
 متشکرم-
 …. ایتفاوت بود برد سمت پور یب یلینگاهشو که خ و

 یدوباره نشستم رو صندل منم
 گفت هیمن و هدرو به  ایپور

ها- چه  تازه از آمر…هیمل میت یمهراد هم از ب ته کای.  میت یتو….برگشمم
باز نهیم یب*و*سممتون  کادر فن…ک به  ها بالخره  مدت  عد  خار  ی.ب افت

 ... یمل میت یشرت کنه تو اردو رانیقبول کرده اومده ا….داده
ممهمراد ….ممن شمممنماسممممیمم نمویماوممد...ا ادمیمتمازه …اوه.....آره… اوه

 ی...که چندبار دعوت شده بود ولNBA یرانیا کنیباز نیدوم…ممممانمممیتوکل
 وافشی...آره خودشممممممممممممه...قرانیا ادیب تونسینم شیبه خاطر مشکل سرباز

ضب ند نقدریا  هابچه  سبوکیکه تو ف یمیبودم ...فقط تو چند تا عکس ت دهیوا
 کرده بودن... ریش
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طاقت  هیلحظه هم هد ها...همون دونهیاسممم مامانشممم م هیمطمئنم هد االن
 ه !!!ک ارهیطاقت نم نیبه بازوم زد....نگفتم ...ا کیکوچ یضربه  هیو  اوردین

 و گفت ایدستشو گذاشت پشت کمر پور مهراد
 مممممممایپور گهید سین امینجوریا-

 .... ممممممممنیداره ا ینیبم دلنش یصدا عجب
 ادامه داد یطونیبا لحن خنده و ش ایپور بعد

 شدینم یول انیب خواستنیم شونیابله بله...-
لنگه کفش خودم پام بود و اون  هیو  ینشممسممته بودم رو صممندل ینجوریهم من

گه از ا کیپام هم  یکی ها نیلن قدری...ادیجد یکفش  قداشممون  نایهم ا ن
شالله بلنده ...من د سمت  گهیما ستمو بردو  گردنم درد گرفته بود...ناخوداگاه د

 گردنم...
 و گفت دیمتوجه حالتم شد...خند دیدحالتمو  نیا ایپور

 ؟یکنیبه ما م یکمک هیمهراد -
 گفت ایبا تعجب رو به پور مهراد

 !؟یچه کمک-
 من اشاره کرد و ادامه داد یپا یجلو یبه کفش ها ایپور

 بهشون میکار خوب بد خوامیم…  گردنیخانوم ها دنبال کفش خوب م-
 با لبخند گفت مهراد

 بکنم ینگاه هیبذار …. مکمک کن شمیخوشحال م….حتما-
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شد و اون  و ش یلنگه  گهید یکیخم  شت یکه پا ویکف  من بودواز کنار پام بردا
 و گفت

 …یکی نیا… نارویا دمیقبل د یاتفاقا هفته -
 ادامه داد ایکه دستش بود اشاره کرد و رو به پور یبه همون و
سا… خوبه  یلیخ نیا- شو خودم هفته  زیمن   ادتیاگه  دمیخر شیپ یبزرگتر

 باشه
 اومد گفت ادشیدفعه  هی یزیفکر کرد و انگار که چ یکم ایپور

 .…آره…مممممممایگیراس م-
 و رو به من ادامه داد دیخند بعد

تاین-  نیا یول….کفش داره  یمهراد هم خوره  نیا…بذار بگم….جان ک
 …اتاق واسه کفشاش داره  هی…. اوضاعش حاد تره فکر کنم

 رو به مهراد ادامه داد و
 نه مهراد ؟!-

 جواب داد ... یسوالشو با لبخند مهراد
به  تا دمید ادیمن پسممر ز نیکن باور…هینجوریچرا ا نیا….لبخند گذشممته از

 یلداره و یتممممممموپ پیت یلممممیخ نینیبیهم که م ایپور نیهم…. حالممممما 
 …مممممممهینجوریچرا ا یلعنت نیا

 ؟ گهید یپسندیم نویخانوم هم کتایپس ن-
 ….جان ممنون ایآره پور-
 رو به مهراد کردمو آروم گفتم و
 یمرس-
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 نگاه جواب داد یتو یتفاوتیبا همون ب بازم
 کنمیخواهش م-

 دهیپسند که یکفش ایمشغول بست بند کفشم شدم......پور نوییآوردم پا سرمو
بهش نشون بده...صداشون  فیرفت تا چند تا مدل ک هیبودمو برداشت و با هد

شتن راجع به ککه د ومدیم ستم ...ز ی....بندازدنیها حرف م فیا شمو ب  ریکف
شم شتم....آها ....اونجاس....رفته پ یچ نا و داره باهاش یس شیدنبال مهراد گ

 زنگ خورد...مامانم بود لمی...خواستم از جام بلند شم که موبازنهیحرف م
 الو سالم-
 یدم کلش ممممن؟نگرانیدادی...چرا جواب نم نیسالم مامان...خوب-
 ملویداشممتم چند تا پشممت هم .... موبا ضیشمملوک بود ... مر یلیسممرم خ-

 یزی...چلنتی... برعکش شده بود رفته بود رو سا زمیم یگذاشته بودم تو کشو
 شده ؟

 کردم دایسوال داشتم که جوابشو پ هینشده .... یزینه مامان ...چ-
 مامان؟ کتای...ن زمیباشه عز-
 جانم مامان؟-
گاه به جاجام بلن از  ریبود نگاه کردم....نخ سادهیکه مهراد وا یید شدم و نا خودآ
مهیبشر اصن نگاه نم نیا م م م م م م م م م و  دیدفعه همون موقع انگار فهم هی....کن

حاال  ی.... وا کردمینگاهشو آورد سمت من و مچمو گرفت که داشتم نگاش م
م رامش برگشممتبا آ نیواسممه هم رمیدر ب یباز عیکنم .... نخواسممتم ضمما کاریچ
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م چش یبرداشتم و انداختم رو شونم...دوباره از گوشه  یصندل یاز رو فمویک
 ...نای...باز نگاهش رفته بود طرف س کردینگاه نم گهیمهرادو نگاه کردم...اونم د

 ؟الو؟ کتایباشه ن-
 من تو هپروتم... زنهیاوه....مامانم با من حرف م اوه
 و وصل شد ن؟قطعیگیم گهیبار د هیبله مامان -

 ازت بگذره....کجاش قطع و وصل شد آخه... خدا
 کشهیطول م کمی نجای...آخه من کارم ایدنبال نازل یگفتم موقع برگشتن بر-
 باشم ینازل شیپ گهیساعت د کیباشه مامان فکر کنم -
 به من ی....قول دادکتاین مممممممایخوبه...تند نر-
 باشه مامان جمممممممون.....چشمممممممم-
 ...خداحافظنیسالم برسون ...خوش باش هیدخترم ....به هد نیرآف-
 چشم مامان ...فعال خداحافظ-

 .... ایو پور هیهد شیکردمو رفتم پ قطع
 د؟یپسند یزی؟چیهد شدیچ-
 امیم یسر هیبعدا دوباره  شاالینه ....حاال ا-

 گفت هیهم رو به هد ایپور
 ... دمیاومد برامون بهتون خبر م دیاگه کار جد-

 هم با ناز جواب داد هیهد
 یممنون...مرس-
 گفتم نیحرف بزنن واسه هم یه خوانیم نایبگذره ا ینجوریهم دمید
 پس؟... شدیکفش ما چ نیجان ا ایپور-
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 طرف.. نیاز ا دییبفرما دیآخ ببخش-
 بود... شخونیرو پ کیپالست هی.کفش من تو جعبش بود و تو 

 خانوم کتاین دییبفرما-
 نکنه... ممنون دستتون درد-

 و گفتم ایدرآوردمو گرفتم به سمت گور فمیک یاز تو عابربانکمو
 ن؟یکشیزحمتشو م-
 خانوم...امکان نداره.. کتاین نینه نه نه ....اصمممممال حرفشم نزن-
 ... نیجان ...لطف دار ایپور یمرس-
 ...شهینه اصمممال...اصن بابا بفهمه ناراحت م-
 کردم دیخر نجاینه بابا من قبال هم از ا-

ند که اون دفعه هم ازمون پول حاال با یبما با  ینعی ایپور ینگرفتن چون خود 
 قبول کنه یحاضر نشد پول میکرد یبزرگ بود و هرکار شیستا یهمون آقا

جبران لطف اون روزتون  یمال گذشممته ها بوده ...االن برا یکرد دیاگرم خر-
 نیقبول کن هیبه عنوان هد نیکه منو رسوند

 که ... ینجوریا شهیآخه نم-
صن دفعه بعد شهیم-  دفعه مهمون من نیا یازتون ...ول رمیگیدو برابر م ی....ا

 نیهست
م ه نای....مهراد و سمم هینگاه کردم ...بعد به هد ایحالت م*س*تأصممل به پور با

 بودنو حواسشون به ما نبود... نایکه اونور پشت لپ تاپ س
 رمیگیدتو من االن ازت پول نمخو ی.... بکش کتایکفشو ن نیا گهیبردار د-
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 که... ینجوریا شهیآخه نم-
 ...شهیخوبم م شهیم-
 رو گرفت و گفت ایهم طرف پور هیدفعه هد نیا

 شهیناراحت م ایپور یتعارف کن نیاز ا شتریب کتاین-
در  هیو هد ایپور نیبازم دسممت به کفش نزدم و با همون حالت چشمممم ب یول

شم هد سته رو  هیگردش بود...آخر شت و منم دوباره با  شخونیپ یاز روب بردا
 گفتم ایهمون حالت به پور

 مارو نیبد شد....خجالت داد یلیخ ینجوریا یول-
 سین یقابل دار زی....اصن چ هیچه حرف نیا کنمیخواهش م-
 به هرصورت بازم ممنون-
 ...مبارکتون باشهکنمیخواهش م-
 تشکر-

شد که ما خر نایس شو با مه میبر میخوایو م میکرد دمونویکه متوجه  راد صحبت
شد...مهراد هم به تبع برا ضافه   نیادب هم تیرعا یتموم کردن و به جمع ما ا

 کارو کرد...
 ادامه دادم عیسر نیواسه هم میاونجا ندار یکار دمید گهید
ما د ایخب پور- جازتون  با ا لطف  یلی....خشمممیمرخص م گهیجان 

 ...بازم ممنوننیکرد
 ؟ ارنیبگم ب نیخوریقهوه نمحاال...االنم  نیبود-
 میهم وقتتونو گرفت یلینه ممنون .... خ-
 ؟ شهیشروع م یاردوتون از ک ی....راستهیچه حرف نیا کنمیخواهش م-
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 تا چهارشنبه صبب....چطور؟ کشنبهیما از -
 ستی.... پس همزمان ن کشنبهیتا  شهیآها ..نه آخه مال ما از فردا شروع م-
 خنده جواب دادم با
 مملکت مشترک بوده؟ نیتو ا ونیورزش خانوم ها و آقا زیاال چه چتا ح-

 گفت یبه شوخ ایپور بعد
باز- با ما  از االن  جهیکه نت دیکن یحاال شممما فکر کن بود ! االن اگه شممما 

 خانوما حفظ بشه یکردن آبرو یکار هیمشخصه که...بده 
 بذارم در موردهم  یحرفو زد اما نخواستم تو همون شوخ نیا یبه شوخ نکهیا با

 گفتم نینظرو بده واسه هم نیما خانوم ها ا
بار باهاتون  هی میکن ی....بازسمممتین ی؟ ....ما را که از محاسممبه باک یجد-

 باالست یکه پرچم ک میدینشونتون م
 آورد باال و گفت میبا خنده دستاشو به حالت تسل ایپور

 ممان!حاال؟ اصن شما قهرممممممممم یزنیباشه بابا ... چرا م-
 گفتم نیبهم برخورد واسه هم کمی

 جهینت... میبرابر مسممابقه بد طیبا شممرا گمیبازم م یول میهسممت %100اون که -
 ایآقا پور یبخون یکر ینجوریا یتونیشد ...اون موقع م یهرچ

 کرده گفت یرو ادهیز یکم دیشا دیهم ه د ایپور
 ؟ گهید نیا هی.... پا میذاریبرنامشو م هینجوریباشه ... حاال که ا-
 ! میا هیچهارپا-
 تو همون حال رو به مهراد گفت ایخنده ... پور ریز میدفعه همه باهم زد نیا



 63 هستم

 خوندم ! اون سالن درب و داغونت هنوز به راهه؟ یمهراد کر کر-
 فتگ ایبده با لبخند رو به پور صلهیبحثو ف یجور هی خواسیهم که م مهراد

 بخون... یر ببر بعد ُکراردو جون سالم به د نیحاال تو از ا-
 از االن گمیم کیرو بهت تبر یحله .... قهرمان-

 گفت ایو تو همون حال به پور اوردیهم کم ن هیهد
 ماشالله اعتماد به نفمممممممس!-

 سکوت بود ... هیچند ثان هی... دمیخند همه
 خب با اجازتون ...-
 تمگف ایه رو به پورو دوبار میبر گهیبا سر اشاره کردم که د هیهمزمان به هد و
 ...میایاز خجالتتون در ب شاالیجان ...ا ایبازم ممنون پور-
 نبود... یقابل دار زی...اصال چ نینزن گهیحرفا د نی...از ا کنمیخواهش م-
 ...نیسالم برسون یلی...به بابا خیلطف کرد-
 نطوریشما هم هم-
 و مهراد هم گفتم نایرو به س و
 با اجازتون ...خدانگهدار-
سر من با همه خداحافظ هیکردن ...هد یهم خداحافظ وناا شت  کرد و  یهم پ

 رونیدنبال من از فروشگاه اومد ب
 از پشت سر گفت هیهد نیواسه هم رفتمیتند راه م تند

 ؟ییدوی....چرا مگمممممممهیبهت برسم د سایبابا وا-
 یدنبال نازل میبر دیشد ...با ریبدو بدو د-
 ؟باشه بابا ....کجاست مگه-
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 یدنبالش...به تو هم سالم رسوند راست میخونه دوستشه...مامانم گفت بر-
 ....میسالمت باشن ...پس بدو بر-
 ادامه داد یبا لحن شوخ و
 میجون ....خودمون کتاین مممممممایصاحب شد یعجب کفش-
 رمیگیعذاب وجدان م ینجوری....اگرفتیکاش پولشو م-
 نبود که یزی....چیرینه بابا ... عذاب وجدان نگ-
 کفشه بود متیق یبابا کل-
 ...فکر کن کادو دادن بهتسین یزیکه واسشون چ نیا-
 گرفتیبه هر صورت کاش پولشو م یآره خب...ول-
 ... میتعارف کن یلیجلو دوستش و داداشش خ شدینم گهید یآره ول-
 آمار بده ... خوادیم هیاالن هد دونستمیم
 که؟... شیشناسی. م...گمیدوستشمممممممو؟!مهرادو م یدید-

ستم شو ب هیاس چون  عیضا یلیخ دمید گهید یبگم نه ول خوا  نیبار قبال حرف
 تفاوت گفتم یو ب ی... با لحن عادمیخودمون زده بود

ما هد - م م م م م نکرده  میقا بشیمتر قدو که تو ج 2خانوم ....  هیمنم اونجا بودم
 ..بود. ادمی... میبار حرفشو زده بود هیبود ....آره ... 

 میرسیهم بهش نم یسانت 10سانته... باکفش پاشنه  2مترو 2؟؟یمممممممدید-
هاش بود نه  تا شممو باز تو  تا کمرش بودم فکر کنم... که  جب ی...من  ...ع

 مهراد... نیا ی... ول هیعمممممممال ا*و*فکه  ای.... پور نیج*ی*گ*ر
 با ذوق ادامه داد هیهد
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خودمو و خودتو  سین ی*گ*رج*و  بیخوشممت یبه جان خودم اگه بگ کتاین-
 کنمیباهم خفه م

 مرتب منظم بود یلی...باشه بابا .... ظاهرش که خرسهیبه من و تو م یآخه چ-
 !پپپ؟یخوشت یگیم یبه ک گهیجانمممممممم ؟!مرتب و منظم ؟!شما د-
 ...خوش به حال مامانشپهیخوشت یلیباشه بابا ... خب آره ....خ-
 چرا مامانش ؟...-
 تو کف مهراد ؟.... یه حاال رفت؟نکن یپس چ-
 خنده ادامه دادم با
 پس ؟ شدیجونت چ ایپور-

 میو درو باز کردم و سوار شد میدیرس نیموقع به ماش همون
 لبخند زد و گفت هیهد

 شممممممممممهیجون من نم ایپور یمممممممشکیه ی....ولپهیخوشت یلیمهراد خ-
 ماهه ... یلی....خ

 گفتم بستمیکه کمربندمو م همزمان
 ؟ یشد ریخب حالمممممما.....باز تو جو گ-
 نه بابا ... جو کجا بود ؟-
 باز شد ورو به من گفت ششیصورتشو ن یگرفت جلو لشویموبا و
 شمارمو گرفت....-

 گفتم مممممممغیباج
 !؟ی!... همممممممممممد؟یچممممممممم-
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ست که هرو ریحاال ؟خب گ یزنیم غی؟چرا ج هیها ؟ چ- شمارمو خوا قت داد 
 که دوس داشتم آوردن بهم خبر بده ... ویفیاون مدل ک

 ....ی.....از خدا خواستیتو غلط کممممممرد-
 داد.... رینکردم ... خودش گ ی... من که کاریاصن هرچ-
 باز ادامه داد شیبا ن و
الزم  یزیانداخت که شمممارشممو داشممته باشممم ...گفت اگه چ سیخودشممم م-

 مینکن یسیرودروا میداشت
 گفتم یطونیو با با لحن ش دمیشک لپشو

 تو سه سوت ی....مخشو زدیتو هد مممممایهست یعجب خفن-
 میکنیم ی...شاگرد گهید میچه کن-

 پس کلشو گفتم دمیکوب
 ؟! یریبگ ادی یکارا کردم که تو بخوا نیاز ا ی...من کیغلط کرد-
شاک لهیخ- شو نزدم .... خودش اوم یخب بابا .... حاال  شو ... من که مخ د ن

 جلو...
 ...یتو هم که از خدا خواست-

 باز کرد و گفت شتریب ششوین هیهد
 خمممممممدا.... یبه رضا میا یراض-

 زدم تو سرش و گفتم دوباره
 ...یخاک تو سرت هد یا-
 ... یبزن گهیبار د هیبابا گفتم نزن تو سر من .... -
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 ؟! یبکن یخوایم کاریچ-
 باز شد و گفت ششین باز
 بزن گهید یکی گمیم-
 مممممممممقیبابا رف-
 قربون شممممممما!-

 ...میشام بخور میبود که مامانم صدامون زد که بر8 ساعت
 گه؟یشنبه است د4جان ...بابا...اردو تا  کتاین-

 دیپرس نویا ختیریآب م ینازل یبرا زیکه سر م یدر حال بابام
.... اردو  میباشمم کیهتل المپ دیصممبب با کشممنبهی....نیآره بابا...نگران نباشمم-

 ست گهیچند هفته د یاصل یاردو شاالی....ا هیانتخاب
 ؟ گهیزنان مسلمان د یمسابقات قهرمان-
ه ....واسممیکل می....راحتمی....تهران میزبانیخوبه...چون امثال م یلیآره....خ-

 بابا؟ یزیریمنم آب م
 گفت وانمیتو ل زهیتا آب بر داشتیآبو برم یهمونطور که بطر بابام

 ؟ یدیامروز کفش خر یخوبه که مسابقات تهرانه ...راست یلیآره خ-
 کنم فیرفت تعر ادمیاوه اوه....بابا ...-
 و؟یچ-
 ؟یدوستتو به من نگفتممممممم هیلیبابا چرا فام-
 اومد؟ شیپ یمگه ؟ مشکل شدیدخترم ....چ یدونیخب فکر کردم خودت م-
 یمسممئله ا میکردیهم نم یمشممکل که نه .... اتفاقا اصممن اگه خودمونو معرف-

 به سفارش دادن نبود یازین گهیکردم و د داینبود چون من کفش پ
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 زد غیاز اونور ج ینازل
 دفعه رنگش بنفشممممممممه نیبابا... ا-

 و بابام رو به من گفت میدیخند همه
 خب ؟-
 اله ؟بسکتب یمل میت یاز بچه ها شیستا یپسر آقا نیدونستیبابا شما م-
 یمل می..... منم بهش گفتم تو هم تو ت نمونیمده بود باو شیآره ... بحثش پ-

 تو ؟ شیشناسی....منیهست
 یاتفاق شی...چند روز پ استی... اسمش پور مشیشناختیم هیآره....من و هد-

شده بود شنا  سه هممیآ تعجب  یکل دی...امروز که اونجا مارو د گمیم نی...وا
 ییچه هااز ب گهید یکیبه  شیستا یآقا نکهیدادم چون مثه ا ییکرد و بعدم آشنا

خود  یعنیها... چارهیب نی....ا میریگفته بود ما م کردنیکه تو فروشممگاه کار م
گاه بودن امروز خبر  نایو داداشمممش سممم ایپور نیا که امروز تو فروشممم

 سالم رسوندن واستون... ینداشتن...خالصه کل
 برداشتمو ادامه دادم اریخ یدونه حلقه  هیهمون حال  در
 دفعه هم پول کفشو نگرفتن .... نیکردم ا یابا....بازم هرکارب یول-
 بازم پول نگرفت ؟-
چقدر اصممرار کردم ....  دیاونجا بود د هیکردم نگرفت ...هد ینه ...هرکار-
 ممکنه ناراحت شن....قبول کردم دمید گهید

 حرفامو گفت دادیکه داشت گوش م مامانم
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شممب  هی خوامی.... مسممتین یه اکفش که مسممئل هی....  زمیداره عز یاشممکال-
 خونمون ... انیشام ب شویستا یدعوت کنم آقا

 کفش؟! هیوا.... ماممممممممان؟!.... به خاطر -
 و گفت دیخند مامانم

با دختر جون ....کفش چ- با بات و عمو خسممرو  هینه  با خه  قرارداد  هی.... آ
 ...یامضا کردن .... به افتخار همکار شیستا یمشترک با آقا

 به من زد و ادامه داد یکچسم
شممون دعوت میخوایخانوم...م کتایبه ن ییتشممکر بابت کفش اهدا نطوریو هم-
 ؟ هانی...مگه نه کمیکن

 تکون داد و گفت دییسرشو به عالمت تا بابام
م که کرد یاشممارات هی کردمیصممبب که با سممپهر صممحبت م روزیآره ... اتفاقا د-

 زنمی....خودم بهش زنگ ممیهم باشممو دور  میریبگ یمهمون هیبابت قرارداد 
 کنمیدعوتشون م ندهیپنجشنبه آ یبرا
 نه بابممممممما ... من پنجشنبه تولد دعوتم-
به ژ کنمیآها باشممه ... جمعه دعوتشممون م- خانوم ؟ شممما که  الیپس....خو

 ... نیندار یمشکل
 زد و گفت یلبخند مامانم

 عه باشهجم ایمن اگه پنجشنبه  یروزش برا کنهینم ینه فرق-
 رو به بابام گفت: ینازل

 چند سالشونه؟ شیستا یآقا یبابا بچه ها-
 بهش زد و گفت یلبخند دیکشیم یسر نازل یهمونطور که دستشو رو بابام
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سممه -وبزرگتره د کتایوروجک...پسممر بزرگش که فکر کنم از ن دونمینم قیدق-
 سالش باشه 20هم داره که فکر کنم  گهیپسر د هیسال... 

 شد و گفت زونیلب و لوچش آو یحرف بابام نازل نیا با
 بزرگن خمممممممب؟ نقدریاه ... چرا ا-

 گفت یو مامانم به نازل دمیخند یحرف نازل نیبا ا یهمگ
 یدار یقربونت برم .... هومن هم هست ...نگران نباش هم باز-

 ....بلند شدم و ظرفارو جمع و جور کردم میدیخند
 کار دارم... ی...فردا کل بخوابم گهید رمیمامان من م-
 اس ام اس زدم هیهد به

شروع  ایبخواب بچه ... پور ری"بگ شون فردا  رو ولش کن ...بذار بخوابه ...اردو
 "D!:شهیم

 داد جواب
واسمممه من  یاس ام اس عرفان هی"بابا اون که خوابه حتما ... فقط از اون موقع 

 تا خودش بده" دمیفرستاده : (( من بهش اس نم
 شتمنو واسش

 ؟" گهیبود د گهیسه هفته د یاصل یاردو  یراست ی"هد
 "گهی" آره جونم... سه هفته د

"okkk .…؟" گهیمهر بود د 20ها  یباز 
 )"X؟~ یپرسیچرا م یدونیتو که م یکی" آره ... ن

 :*... خواستم مطمئن شم....شب خممممممممموش" اری"باشه بابا جوش ن
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 ریخشب تو هم به  یعنیانداخت که  سیم هی
. ... میداشممت شممگاهیوقت آرا هیبود ... با هد ختهیکار سممرمون ر یکل فرداش

 کنهی... جمعه ها هم کار مگمیم شگرمونویخانوم...آرا هیمرض نیا ادیخوشم م
... 

صبب با خودش بر دیهم که قربونش برم مامانم انگار مطب نبا شنبه د بره...منو 
 ...آخرشم هم گفتنیبخر ....اونو بخر....مانتو بب نوی...ا دیخر

 ؟ یبپوش یخوایم یجمعه چ یمامان .... واسه مهمون کتاین-
 گفتم یقرار یکه از گرما کالفه شده بودم با ب من

 یچ دونمیهم هس ... اونو نم لوفری.... تولد ن دونمیمامان جان ....نم یوا-
 بپوشم ... چه برسه به جمعه

 دستمو گفت داد ویآب معدن یگرممه .... بطر دیکه د مامانم
 مغازه هه... نیا میبر ایآبو بخور... ب-
 ته پاساژ اشاره کرد و ادامه داد یبا دست به مغازه  و
 رهدا ادیدخترونه ز ی....لباساش طرح ها میکنیم دایپ ییزایچ هی نجایاز هم-
 بخرم مامان... یزیچ هی دی... واقعا با میباشه ...بر-
 کنمیم دایخودم واست پ میبر ای....ب دونمیم-

 گرفتم ... رهنیکردن دو دست پ نییباال و پا یبا کل بالخره
بود و  زانوم یبود... که تا رو غیج یبه نارنج یحلقه ا نیآسممت رهنیپ هی شیکی

 ی...اونو برا یلیبود ... سمماده بود ...اما چون رنگش شمماد بود خ یاندام یلیخ
 انتخاب کردم... لوفریتولد ن
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سارو ش لبا عدش و ب ادیبهم م یلیکه مامانم گفت خ هیس نارنج... اول لبادمیپو
 .... هیهم لباس دوم

 دیسبچیبود که کامال به بدن م یبود که پارچش جنسش طور یمشک رهنیپ هی
سمت چپم برهنه بود  یبود که شونه  ی...باالش طور داادیو اندام آدمو نشون م

ش یشونه  ی... ول ستم پو سط  هیبود و  دهیرا  بود و از جنسگل که اندازش متو
هم کار شممده بود به  یخود پارچه درسممت شممده بود و توش چند تا سممنگ رنگ

 دوخته بودن ننیعنوان تزئ
 دوس دارم.... نویا یلیمامان خ-
 دارم من .... ی.... چه دختر ادیهم بهت م یلیخ-

 و گفت دیب*و*س لپمو
 .... میخریم نارویهم-
خونه....بعد از ظهر هم که  میاومد دیپر از خر یو دسممت ها یخسممتگ یکل با

چون فردا  دمیجمع و جور کردن بودم .... شممب هم زود خواب لهیمشممغول وسمم
 سرحال باشم.... دیصبب با

 شدم داریمامانم ب یبا صدا صبب
 ؟ یشیشد ....پا نم 8:30...ساعت کتمممممماین-
 بله مامان ... چشم ....-

 میبگذر رشیاز رفتن مامانم قرآن گرفت باال سرمون که از ز قبل
 میریخاله سفر قنده هار که نم-

 قرآن عبور کرد ریگفت و با خنده از ز نویا هیهد
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 بود گفت سادهیپروانه هم که وا خاله
 ...نایباش گهیبچه ها مواظب همد-

 و گفتم دمیرو چسب هیگوش هد دمویخند من
 بدون اجازه من آب بخوره خاله جون.... ذارمینم-

ست منو  هیهد شش جدا مهمونطور که د شوخ یشاک کردیاز گو  یاما با لحن 
 گفت

 مواظب تو باشه جوجه ! دیبا یکی-
و خانوم  میبود سمممادهیوا مونی... دور تا دور مرب میبود یآزاد 3سممماعت  راس

 کردیلو داشت صحبت م بندهیز
خوشممحالم که همه رو سممالم و سممرحال و پر انرژش  یلیخب بچه ها ... خ-
 ...نمیبیم نجایا

 صحبت کنه میکه پشتش بود ییتا با با ماها دیدرجه چرخ 180 مونیبیمر
 د؟یآماده ا یهمگ-

 "بله" میبلند گفت گهید باهم
 یاردو یبودن ... برا زهیپر قدرت و پر انگ یلی.... بچه ها خ میشممروع کرد و

بود  هگید یکه سه هفته  یاصل یاردو ی.. اما قرار بود برا مینفر بود 18 یانتخاب
 دعوت بشن ... شهیول همنفر طبق معم 12

 سمت نی... پرند و فاطمه ...شما ا کتاین-
 کردنیم مونیلو گروه بند بندهیبه کمک خانوم ز مونیکمک مرب یفرامرز خانوم

سکار نیاز تمر کهیهر ت یبرا ش یمنطقه ا یپرتاب ها نیو ... تمر یو پا وت و 
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ا ....واقعیالتپن یپرتاب ها نیبدون مانع و همچن ایبا مانع  یازیسممه امت یها
 میداشت نیطهر تمر زبود...هر روز دو نوبت صبب و بعد ا ینیسنگ ناتیتمر

مهید شمیمن دارم پاره پوره م یکین- م م م م  گهید شی...اصل نهیا شی....انتخابگ
 عوض کرده.... نویتمر ی وهیلو چرا قاط زده ش بندهیز نی؟! ا هیچ

سته و آش و الش تو یهد ش یخ روش به من که تخت بود و  دهیتختش دراز ک
گم ن یزی... اولش خواسممتم چ زدیداشممت فقط غر م یبودم و با ناراحت شیکنار

 ... هیدیکال زده امشب تو فاز نا ام نینه مث که ا دمیبعد د
 پرت کردم طرفشو گفتم بالشمو

 ...گمینم یچیمن ه ی.... ه گهیبابا گمشو د یا-
 من نشست تخت یاز رو تختش بلند شد و اومد لبه  عیسر هیهد

با  ؟اه پستش یدیصفورا رو د نی... اعصابم خورد شده .... ا کتاینکن ن تیاذ-
 ....خونهیم یواسه من کر کر نایسره تو تمر هی...  هیکیمن 

ارد راس گ نیتو واقعا بهتر وونهید یبابا! ...دختره  الیمممممخیصفمممممورا ؟! ب-
 ! گمیم ی! جد یمیت

 کنار گوش من... کنهیزر زر م یه نی...ا دونمیچم-
 کردم و با خنده گفتم ب*ک*لش

 ؟! رمیخودم حالشو بگ یخوایم-
 ادامه داد یازب*ک*لم جدا کرد و بازم با ناراخت خودشو

 بابا...اه ....ولم کن... خممممممموامینم-
 ....مممایخوایکتک م یهد-



 75 هستم

 بزن ... ایب-
 نگ شده؟!جونت ت ایبابا تو چه مرگتمممممممممه؟!نکنه دلت واسه پور-
 ادامه داد یبا ناراحت ید
 ندارم یاصن حوصله شوخ کتاینکن ن-
 ...گمممممممهید شاالیا شینیبینکن ...جمعه م الیفکر و خ نقدریا-
 ههه....چه فکرا ....نه بابا فکر نکنم-
 ! گهید گمیجمعه شبو م یبابا ...خره .... منگل جان مهمون یا-

ما مثه اجمعه خبر  یاز مهمون هیهد کردمیم فکر  دونسمممتینم نکهیداره .... ا
 گفت یشد و با ناباوربر رهیدفعه سرجاش خشک شد ....به من خ هیچون 

 ؟ ی! کجا ؟! واسه چ؟یمهمون-
 ؟! یدونیبابا مگه تو نم-
 !ممممممو؟یچ-
 ! بذار بگم هیثان هی ریآرام بگ-
 ....قلبم اومد تو دهنم! گهید  بنال د-
شترک ام هی ایپور یابات و باباخب...گوش کن....بابامو ب لهیخ- ضا قرارداد م

سه هم شد نیبه هم یمهمون هی نیکردن! وا سبت دعوت  ....البته قرار بود  میمنا
مثه  گفتیامروز که با مامانم حرف زدم غروب م یما همه ...ول یخونه  انیب
 یخونه  یو گفته همگ ردههرچقدر بابا اصرارا کرده قبول نک شیستا یآقا نکهیا

 ! میبر دیاخودش ب
 یگممممممممیدروک م یکین یوا-
 ؟! هینه بابا دروغم چ-
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 بهم نگفت یزیپس چرا مامانم چ-
 یاریم یجنبه باز یمثه االن ب دونستیچون م-

 جواب بده ... با خنده هلش دادم و گفتم نذاشتم
شو ...برو بگ گهیخب د- شو پا شد ! بدو فردا د ریپا شب  صفه   گهیبخواب ...ن

 ... میبزن دیورمونو باروز آخره ....ز
 ... آره...باشه یآخ گفت-

 تختش ولو شد و گفت یرو
 ... یکین ریشبت بخ-
 ریشب بخ-

 بلند شد هیهد ینگذشته بود که دوباره صدا هیسه ثان هنوز
 بپممممموشمممممممم؟! یحاال چ-
 !یخفه شممممممو هممممممممممممد-
 آباژور اتاقو خاموش کردم و

 نیاردو هم نیا یتدارکات ی....تنها باز میداشممت ی" باز"ب یمل میآخر با ت روز
هم به همراه شه*ر*زاد که  میکه تولدش دعوت بود ی...همونلوفریبود ...ن یباز

 ...البتهکننیم ی"ب" باز یمل میت یهسممتن تو هیمن و هد یمیصممم یدوسممتا
س...معاون فیعی...دختر خانوم رفنای...ناگفته نماند....م  یلم میهم تو ن ونیدرا

" "الف میت ارهیکه دخترشممو ب کشممهیو مامانش داره خودشممو م کنهیم ی"ب" باز
 هیمنتظره  یعیرف نیو واسممه هم کنهیم یباز 4پسممت  لوفری....اونم مثه من و ن
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 نیدعوت نشممن که ا 4 ای 3پسممت یاز بچه ها یکی یلیبهونه اس که به هر دل
 ....ارهیورداره دخترشو ب

 ... کتاین-
 لو؟ دهبنیجانم خانوم ز-
 منو همراه خودش به گوشه سال برد و ادامه داد بندهیز
 شده؟ یزیچ-
 بگم بهت فقط یزیچ هیجان ... خواستم  کتاینه ن-
 دیجانم بفرمائ-
شار ب ادیز یتدارکات یها یبه خاطر باز خوادی... دلم نمنیبب-  یاریبه خودت ف

 که ؟ ی... متوجه
 خنده جواب دادم با
 شمی... مصدوم نم چشم .... بله حواسم هست-
از تو بهتر  ...یممیت تانی...کاپ یدیزحمتاتو کشمم ناتیدخترم ... تو تمر نیآفر-

صال الزم ن گهی...پس دگمیتعارف م ی...بمیهم ندار به  سیسفارش نکنم ... ا
قط ... ف نیبشمم مکتی... رو ن برمتینم نیتو زم ادمی... ز یاریخودت فشممار ب

 نشن ... یشاک هیکه بق برمتیم قهیچند دق
 ... خودم حواسم هست ... سیالزم ن مکتین یلو ول بندهیممنون خانوم ز-
 ؟یمطمئن-
 ... نیبله ... نگران نباش-
 زمیباشه عز-

 گفتم مکتیطرف ن رفتبمیم میکه داشت همونطور
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 نمکینم دتونی...نا ام نیبه من لطف دار یلی... شممما خ بندهیممنونم خانوم ز-
 دمی...قول م

 کمرمو نوازش کرد و گفت لبخند پشت با
فا چ نیا- ... من فقط دوس دارم تو  یارزش دار نایاز ا شیدختر ... ب هیحر

 یموفق باش
 یممنونم...مرس-

 پرتاب بودن نیمشغول تمر نیها آماده شده بودن و تو زم بچه
شد بندهیز صدا کرد ... جمع  هم بچه  یاونور مکتیدور هم...ن میلو همه رو 

 جمع شده بودن شونی"ب"دور مرب میت یها
 نیخوایکه م یمی...ت نیتالشتونو بکن یبچه ها حواستون به من باشه ... همه -

شون انگ نیکن یباهاش باز س ی زهیواقعه قدرتمنده ....هم ن که دار ییباال اریب
و ندا و  تاکی...ننینشممون بد تونوییتوانا یکنن....پس همه  دای"الف" راه پ میبه ت
 میکنیم ضیتعو یکی یکی... نیکن ی...شماها اول بازو فاطمه و سمانه هیهد
 ... نیوسط زم میرفت
 ممممممممممممزیعز یسالم رفقا-

سالم م لوفرین یصدا ست داد و کردیبود که  شهرزادم جلو اومد و باهامون د ...
 گفت

 گهید نیخودم ... باختو قبول کن یاج*ی*گ*رسالم به -
 با خنده گفت هیهد

 !!! ادید ببچه برو اونور بذار با-
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ها منتظر ب لوفری...ن نیتو زم انیکه ب میبود گهید یبچه  که توپو  ه همون طور 
 پشت هم رو به من گفت زدیم نیزم
 نرفته ؟! ادتونیفردا رو که -
 تازه !!! میمامانت صابون زد یایدلمونو واسه الزان ینه بابممما!!! کل-
 نممممممایاین ریجان من د کتاین-
 مممچشممممم یبه رو یا-

 بهم زد و آروم گفت یچشمک لویهمه دورمون بودن...ن گهیموقع د همون
 نره ادتونیمن  یکادو-

سه هم سادهیکنارم وا یعیدختر رف نایم دمیکردم د نگاه و با  زیر یبا خنده  نیوا
 آروم جواب دادم یصدا

 کوفتت شه-
 با سوت داور شروع شد.... یباز
ششونو کردن...ما هم با اختالف چند بود...واقعا همه تال یپر تنش یباز یلیخ

ته شمممده بود یلیفقط...خ میجلو بود ازیامت باز ی قهیدق 3...میخسمم  یآخر 
ستراحت داده بود ...اما خودم آروم  یا قهیچند دق مونیبیبود....مر بود که بهم ا

 بکنه خوادیم یهرکار نایدختره م نیو قرار نداشتم ...دوس نداشتم ا
 !... کتاین-
 .جانم ؟!..-
 تو !... یآماده باش بر-

ست هد تیشدم ... ما تو موقع یباز وارد بود و داشت  هیحمله بودم ... توپ د
 ...نفوذ هیجلوم خال دمیذوزنقه بهم پاس داد ... د ی....باالکردیم یسمماز یباز
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شتم رفتم که د سه گام دا دفاع جلومه ... با قدرت جلو رفتم و  نایم دمیکردم ...
بهم زد  یمحکم یهم تنه  نایپرت کردم ... اما همزمان متوپو به سمممت حلقه 

 ...نیو باعث شد محکم بخورم زم
 ....ییییآآآآآ-

سمممتم و  دییدو یبا نگران هیدرد گرفته بود...هد یدرومد ....زانوم درجور آخم
 گفت

 ؟یمممممشدیچ-
 زانوم ... یهد-

 گوشم گفت ریپاشم...آروم ز کردیکمکم م داشت
 ... کننیو دار و دستش دارن نگاه م یعی...رف تاکیتوروخدا پاشو ن-

اه نگ گاهیبه جا شممدمیبلند م نیداشممتم از زم هیکه با درد به کمک هد همونطور
...ههه...عمرا بذارم دختر سممادهیاز جاش بلند شممده و وا یعیرف دمیکردم ... د
 ....میتو ت یاریچلغوزتو ب

 ؟ کتاین یخوب-
 ...مشیشناختیبود ...م یمحبوبه جون بود... داور باز یصدا

 ....سین یآره...مشکل-
ست هد هنوز شده بود....د شکر دردش کمتر  شت...اما خدارو رو  هیپام درد دا

تحمل  تونسممتمی....درد داشممتم اما مسمممیپاهام وا یکردم رو یول کردمو سممع
 کنم...

 ....می... ادامه بد سین یمشکل-
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 د دعوت به آرامشش کردملبخن هی... با دمیلو رو د بندهینگران ز ی افهیق
 یدو پرتاب دار کتاین-

ت تفاو یخونسممرد و ب یلی....خدمیرو د نایرو گرفته بود....م نایم یخطا داور
مشی....ا یبگه چطور ومدین هی...  یبود....دختره  م م م م م م م م  ی...لنگه م

 مامانشه...
وبم و ه خاشاره کردم ک یدرد داشتم اما به مرب نکهیدو پرتابو گل کردم....با ا هر
 بود تحمل کردم...با سه اختالف یرو به هر نکبت یمونده از باز یباق ی قهیدق 3

 ....میبرد
 ؟یخوب کتاین-
 نشد که یزیجون ... چ حهیآره مل-
 بکنم ینگاه هی یخوای... م یآخه حس کردم درد دار-
 نشد یزینه خوبم چ-
 اومد و آروم تو گوشم گفت کیجون نزد حهیمل
 بهم بگو یداشت ی... نگرانم ... اگه مشکل اریفشار ن به هر صورت بهش-

 زدم و آروم گفتم یهمراه با لبخند چشمک بهش
 چشم ...حتما ...-

 ... میو مشغول آب خوردن بود مینشسته بود مکتیرو ن همه
 ؟ی... خوب کتاین-
 کنهیدرد نم گهیآره بابا ... د-

 کردمیمحس ن ینگران کننده ا زیکوچولو درد چ هیهم جز  واقعا
 یمن گوشام درازه ؟خر عمه ته...معلوم بود درد دار-
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االن خوبم  یکه درد داشممتم ول اینداشممته باش....ثان یمن کار یاوالبه عمه -
 جون تو

 نداشتت تعصب نداشته باش یعمه  یرو نقدرمیجون خودت ... ا-
دستاشو به هم زد و ما رو دعوت کرد که به حرفاش  مونیموقع خانوم مرب همون

 میوش کنگ
عا اردو- عا  یباز نیبود ... ا یدیخوب و مف یخب دخترا .... واق که واق هم 

کرد ...من واقعا از بودن در کنار  لیمارو تکم یگفت اردو شمممهیبود و م یعال
 یکه در اردوها شمماالی...ا گمیم دیخسممته نباشمم یشممما لذت بردم ... به همگ

شم ... ما ارز یبعد ا ...بمیالزم رو انجام داد یها یابیهم بتونم در خدمتتون با
صل یاردو ینفر قراره برا 12 نکهیا شن ... اما م یا م بگ نجایهم خوامیانتخاب ب

 دیخسته نباش ی... همگ نیبود یکه همه تون عال
بود ...اصممصممصممصممال حال و حوصممله حاضممر شممدن  لوفریتولد ن پنجشممنبه

ردم و رو کار نک چیمن هنوز ه دید شمممیاومد پ هیهد 4:30نداشممتم...سمماعت 
 تختمم و لپ تاپمم روپامه...

 ممممممممممایرسی.... نمیکار نکرد چی....تو که هنو هکتاید  پاشو ن-
 ....زوده هنوز....یحوصله ندارم هد-

 توالتم گفت زیم یاز رو داشتیمنو برم یمو یهمونطور که اتو هیهد
شد اومدم...ن- شو ... خوب  شو پا ...  کن توروخدا گایکجاش زوده؟؟!!!...پا

 خوادیم ی... ک یمو دار لومتریک 4.....یزیچ هیماشممالله اگه موهات کوتاه بود 
 صاف کنه ؟!!! نارویا
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 گفتم یخنده  با
 ! گهیخب تو د-

 طرفم اتو رو پرت کرد طرفم و با اخم گفت ومدیهمونطور که م هیهد
 چه غلطمممممما .... پاشو پاشو ...من وقت ندارم-

سرم  یباال یبلند شده بود و وقت یلممممممممممممیام خ... موه گفتیراست م واقعا
 دیکشیصاف کردنشون طول م ی.... کل دیرسیکمرم م یت رو بستمشونیم
 کمممه!!! ی... تو که همه کاراتو کرد یوقت ندار ویچ یچ-

 بود هیدکلته پوش غیقرمز ج رهنیپ هیحاضر بود... هیهد
 !!؟گممهیتو رو بکنم د یکارا دیندارم با یچون من کار یعنی-

 گفتم زونیآو یکج کردمو با لب و لوچه  گردنمو
 جمممممممونم.... هیهد-
شو ب- ش ایخب بابا....جمع کن اون لب و لوچه رو ...اه اه ...خب پس گم  نیب

 ....یییییییینکرد یغلط چیشد تو هنوز ه 5... ساعت  گهید یصندل نیرو ا
 !قهیدق هیباشه بابا...امون بده -

ندلپام ب یتاپمو از رو لپ  نهیآ یجلو یرداشممتم و رفتم نشممسممتم رو صمم
 مشغول اتو کردن موهام بود گفتم هی...همونطور که هدزتوالتمیم
 جمممممون؟ ایچه خبر از پور-
 ! فرسممتهیاس ام اس عارفانه واسممه من م هیبار  هیسمماعت  هیبابا ... هر  یچیه-

 شدم ! لسوفیف گهید کتایجان ن
که م یجون خودت ... غلط کرد- نال  یباهاش حرف زد دونمی...من  ... د  ب
 هیاوضاعت چجور نمیبب



wWw.Roman4u.iR  84 

 

 ...لبخند زد و گفت دمیدیم نهیآ یرو از تو هیهد ی افهیق
باهاش حرف زدم ... خودش زنگ زد... - تا حاال  بار  بار  هیخب آره .... دو

وز بارم امر هی یتابلو کنم ... ول خواسممتمیچون جلو مامانم نم میکوتاه خرف زد
 میحرف زد یساعت 1 هی... دی..مامانم خونه نبود رفته بود خرصبب زنگ زد .

 سمممممماعت ؟!!! هی-
صفه ب کاریخب من چ- اش هم  هیبود بق نایو ا نایراجع به تمر شترشیکنم ...ن

 اونور بود نوریچرت و پرت و جک و از ا
 حاال؟ گفتیم یچ-
اشممگاه ب اتنیتمر سین یمل میچند هفته که اردو ت نیا گفتیبابا ... م یچیه-

 ...رهیبعد از ظهر ها ...گفت با مهراد م نیتمر رهیخودشه ... هر روز م
د  یحس هی یچرا ول دونمیبازم آمار بده .... نم خواستیشد ...دلم م زیت گوشام

راجع به مهراد حرف بزنه  شتریب هیهد خواستمیر درونم به وجود اومده بود که م
آخه به  ی....ول هیو چور آدم هیبدونم ک قیطر نیاز ا خوامیم دیشمما دونمی....نم

 ....اصن به من چه ....یمن چه ....نه ...نه که من به چه ...ول
فتیم- جایمهراد چون ا گ گاه چیجز ه ن ته هم  نی...ا سین یباشمم ند هف چ
ند چ نیا نایا ایپور یباشممگاه میبا ت نیهم یدور نشممه برا شیاز آمادگ خوادیم

 ...کنهیم نیهفته رو تمر
با پور..اوهو نهیم نیتمر نایا ای.پس  از مهراد  یا گهید زیچ شمممدی....روم نم ک

هد قت  هد دادهیم ریگ هیبپرسممم ...اونو گه  مار  هی... ا بازم آ خودش بخواد 
 گفتم یشدم و عاد الیخیب نی...واسه همدهیم
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 ؟یزیفردا شبم گفت چ یآها ... خب ...از مهمون-
 ... میصحبت کرد یمعمول یلی....بابا اصن خینگفت ول یخاص زیآره ...چ-
 خنده گفتم با
 و خجالت؟!!! هیهد-
آقاسممت ... روم نشممد  یلیخ ایام ...آخه پور دهیچقدر در یشممناسممیمنو که م-
 کنم غیج غیج یلیخ

 بحثو عوض کرد و گفت هی...هد میدیخند باهم
 رممممممممایحالشو بگ خوامیشراره دماغو رو امشب م نیا-
 !!! بهش یدیم ریگ یبه کار تو نداره ...تو ه یبابا اون بدبخت که اصن کار-
 رمیگیم نوینه من امشب حال ا-

شگاه شراره ست دان ستا لوفریو ن هیبود .... من و هد مونیدو شهرزاد دو  یو 
 یباشممگاه باز هیچون تو  میهم هسممت یمیو خب هم ت میهسممت یدانشممگاه

سمون د گهید ...تهران مرکز ... البته میخوندیم یبدن تی...هممون تربمیکنیم ر
م از بچه ه رارهش نی...ا میباش دیبا مونیلیفارک التحص یتموم شده و دنبال کارا

واسممه همه  خوادیکل کل داره ... همه ش م هیبا هد یلیدانشممگاهه که خ یها
ما کال کار بذاره ...  ندار یکالس   ی.. ول گهیم خوادیم ی.. هرچ میبه کارش 

فه گذاشتنا یرو یلیخ هیهد  حساسه ...شراره  یا 
 !!! کشمشیباشه بابا ....جوش نزن! خودم م-
محکم و سفت  یلیصاف کردن موهام تموم شده بود ... همه رو خ بایتقر گهید

 بود یتو فاز نارنج شممیها شده بودم....آرا ییسامورا نیسرم بستم .... ع یباال
 بخورم تمممممممورو ....-



wWw.Roman4u.iR  86 

 

 نداختیم کهیداشت ن یبود که با لحن الت هیهد
 !!! یخفه شو هممممممممممد-

م یمهمون م م مه  میدیر*ق*ص میزد یبود ....کل یعال م م م م م ... کادومون از هم
 هیبهتر بود ...به قول هد

 شراره "اونجاش" سوخت-
 !!گهید تهیترب یبشر ب نیکه ا نقدریا

 کردن آهنگ بود گفت دایهمونطور که مشغول پ هیهد نیماش تو
مون ...واسه دوتاشگاهیبرم آرا خوامیا شب من مفرد یواسه مهمون کتاین یراست-

 وقت گرفتم البته...
 !مممممممه؟یعروس ؟مگهی؟! واسه چمممم شگمممممممممممماهیآرا-
که خ یجور هی یلیخ ای.... پور دونمیچه م- مث  خه ....  فت آ نه  یلیگ خف

 ! شونیمهمون
 هم هست ؟! یا گهیاز ماها کس د ریمگه غ-
 ایهسممتن هم دعوتن ... پور یطرف قرار داد که هند که نی... مثه ا دونمینم-
 یهمونم کردمیسفارش دادن....منم فکر م ینیریبا مهراد امروز رفتن ش گفتیم

 ....ستیمث که ن یساده ست ول
 حاال؟ یپوشیم یچ-
 ؟کرمه... روشنه... ادتهیتازه دوخته بودم  رهنیپ هی-
 ؟ یلیخ سی....کوتاه نیگیکدومو م دمیآها... آره...فهم-
 نه خوبه ...-
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 گهید یگیبه تنت رو م چسبهیتنه اش م نییهمون که باالتنه اش شل بود و پا-
 آره همون...خوبه؟؟؟...-
 خنده گفتم با
 چه شمممممممممود....-
 بپوشم! گهید یچ هیاگه بده  ی..جدیکین کنمینم یشوخ-
 !!یبره خواستگار خوادیخب حاال....انگار م-
 بپوشم؟ گهید یچ هیخدا...ب ده ؟؟!......توروکتممممممممماین-
ما....خ- م م م م م م  گهینازه...به عبارت د یلی....خگمیم یخوبه ... جد یلیباب

 .... ی...ولهیعال
 تو حرفم و گفت دیپر هیهد

 ؟یچممممممم یول-
 هیهد یکن ریتو گلوش گ ترسمی....میول-

 زد تو سرم و با خنده گفت ادامه داد هیهد
 ...کتاین گهیاه خفه شو د-

 باال میومدیاز پله ها م میو داشت نگیپارک میگذاشت نویخونه ... ماش میدیرس
کار دوتامون طول بکشه ....  5وقت گرفتم ....فکر کنم تا  3فردا ساعت  کتاین-
 آماده باش پس 3

شنون مامان ا میزدیتو راه پله ها حرف م چون صدامونو ب  ایمن  ینایممکن بود 
 خشن گفتم یآروم ول یبا صدا نی...واسه هم هیهد

 وادخی....منم مشممگاهیآرا رهیبپسممندنش ...م خوادیم نیکن تو روخدا ... ا گاین-
 ببره ...
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به داره ...تو ه ی...ا کتاین گهیخفه شممو د- نه  باره  به  نه  با .... حاال   ریگ یبا
 ...ایداد

شته حاال میباباقور یایغلط کرده اون پور- سم گذا ه به ن یگی....رو دختر ما ا
 !!!نشیرو س ذارمیکنه سرشو م تتیباره نه داره....اذ

مالیخیب کتایاوه اوه....ن- م م م م م م م م م م ...اتفاقا تورو حتما با خودم ی.... راستم
 نیاز ا یکی دیکنم تورو بهش قالب کنم....شمما دایپ ویکی دی...بالخره با برمیم

 ها پسر دم بخت فرداشب از تو خوشش اومد... یهند
ند غش باهم خ نه  ی...جلو مدیغش  که رسمم یخو نگ درو میدیما  ...ز

نازل هد یزدم... باز کرد... باال م هیدرو  ها  له  که از پ فتیهمونطور   هیهد ر
 زد و گفت یچشمک

 تو را خواستن کرداهه!!! یهند دیخوشگل کرداهه! فردا شا-
 برو گشو بابا...-

 که گفت ومدیبا خنده م هیهد یتو خونه ...صدا اومدم
 ایباش نگیتو پارک 3ا ساعت ساعت فرد کتاین-

 و تو راه پله بلند گفتم رونیکه اومده بودم تو خونه سرمو کردم ب همونطور
 .....گهیباشه د-
هم  یل...نازکردنینگاه م ونیخنده درو بستم...مامان بابا تو حال داشتن نلوز با

ا ساعت بفهمه فرد کردیم یتو فکربود...داشت سع افشیبود و ق سادهیروبروم وا
 و گفتم دمی....لپشو کشمیبر خوامیه کجا مس
 شگاهیبرم آرا خوامی...فردا م اریوروجک به خودت فشار ن-
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 باز شد و با خنده گفت ینازل ی افهیق
 آهممممما....آره...خاله پروانه به مامان گفت امشب....تولد خوب بود؟؟؟-
 به شما خوش گمممذشت ؟... یبله که خوب بود .... شهر باز-
مممممممممممممممه....مامان بابا و خاله پروانه و عمو خسرو هم باهامون بله بل-

 اومدن
 و سرمو بلند کردم رو به مامان و بابام گفتم دمیخند

 که... نیبرنامه بذار نایبا خاله ا نیخواستیمامان شما که م-
 و گفت دیخند بابام

 ...می... ما هم با بچه ها رفت گهید میبرنامه گذاشت-
 امه داداد مامانم

ممکنه خاله ت سختش باشه بچه هارو باهم کنترل کنه ما هم  دمیآره...آخه د-
 بود جدا....تولد خوب بود؟ یجات خال کتایخوش گذشت ن یلی....خمیرفت

 دراوردم و دستم گرفتم و گفتم کفشامو
 یلممممممممممیاالن خ یخوش گذشت...ول یلی....خیآره مامان....جاتون خال-

 گرفته شگاهیهم که رفته واسه فردا وقت آرا وونهید هیهد نیخسته ام....ا
 با خنده گفت مامانم

 شممگاهی....آراگهید هیکرده....مهمومن یکار خوب هیدخترم...هد ینجورینگو ا-
 ...کننیحاضرت م ینیشیم یری...م سیرفتنم که بد ن

 گفتک نیهم دعوتن واسه هم گهید یمهمونا دونمیبگم که م نخواستم
 ...گهید میآخه ...خودمون ی.ولآره خب..-

 با لبخند گفت بابام
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 قرار دادمون هم دعوتن یطرف هند نکهیمثه ا ی...ول میآره دخترم خودمون-
 با تعجب رو به بابام گفت دیشن نویتا ا مامانم

 ...هممممممممممان؟یک یگیم یجد-
 ...دمیآره .... منم امروز فهم-
 کمممممممه... شگاهیبچه ها برم آرابا  دیباشه منم با ینجوریبابا ...ا یا-

 بلند گفت یدفعه نازل هیبگه ...که  یزیچ هیاومد  بابام
 ماممممممممممان امیمنم م-
 خنده ... ریز میبا هم زد یهمگ یحرف نازل نیا دنیشن با

 گفتم یسمت اتاقم با خستگ رفتمیکه سالنه سالنه م همونطور
 بخوابم رمیم یمامان من خسته ام ...با اجازه همگ-

زنگ اس ام اس هم  یبا صممدا یتخت ولو شممدم و حت یاتاقم ... رو یتو رفتم
....  گهیست د هی...هدینصفه شب هیک نمیحاضر نشدم از خوابم بگذرم و برم بب

 حتما باز گفته
 " ...مممممممممممای" نکبت تا لنگ ظهر نخواب

 ..بعله....اسنگاه کردم .. مویشدم ... بلند شدم گوش داریاز خواب ب 10 ساعت
 کردمیبود که فکرشو م یهمون هیهد شبیام اس د

 جونم :*" ینکبت ی"تا لنگ ظهر نخواب
 بچه ... نیکه ا شهینم آدم
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ضر وآماده تو هیمن و هد 3 ساعت ض میبود شگاهیآرا یحا شد مر  هی... قرار 
ساعت  هی... من و هد شگرمونیجون آرا آماده کنه ... بعدش مامانم و  6رو تا 

 ... انیب کشهیروانه که کارشون کمتر طول مخاله پ
جون همه  گهیکه د دادیو نظر م کردیسممفارش م نقدریکه از همون اول ا هیهد

 شهیبود...صورتشم که من هم یپرکالغ یمشک هیهد یمونو گرفته بود....موها
خندونه ...  شمممهیمن ...چون صممورتش گرده و هم یگرد و قلمبه  گمیبهش م

 هم به نمک چهره اش اضافه کرده دماک و دهنش کوچولوش
ض- اتو  خوامیهامم م ی....چترزمیموهامو ل*خ*ت دورم بر خوامیجون م هیمر
سه آرا یزیصاف بر یکن صورتم...وا شنه ...  شیتو  سم کرم رنگه ...رو هم لبا

 ...گهیبکن د شیکار هیخودت 
 جواب بداد یجون با لحن کالفه ا هیمرض

موهاتو  نیبشمم اینگران نباش ...فعال بجون....حواسممم هسممت ... هیباشممه هد-
 ...وقت کمه ها ....زمیصاف کنم...عز

 نهیجلو آ یرو به زور بردم نشوندم رو صندل هیهد
قدرمی....ا گهید نیبشمم ریبگ هیهد- جون خودش  هیجوش نزن ... مرضمم ن

 حواسش هست ...
س شیموهاش و آرا یعنی هیهد کار سوا که به خرج داد تا  یصورتش با اونهمه و

 دیطول کش 5ساعت 
 جان ؟ هیهد شاالیاز ما ا گهید یراض-

ذوق زده شمممده بود و  یلیو خ کردینگاه م نهیهمونطور که خودشممو تو آ هیهد
 ....دستاشو به هم زد و گفتزدیلبخند م
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 جون ....عاشممممممممممقتم هیمرض یمرسممممممممم یوا-
 یها هی... سمما دکریم شیسمماده آرا یلی... خ هیبود مرضمم یهم کارش عال واقعا

 بود کیو ش زیتم یلیو کاراش خ زدیعجق وجق نم
 نجایا نیبشمم ای... حاال ب یا ی...خوشممحالم که راضممزمیعز کنمیخواهش م-

 زهیموهات به هم نر شتویکه آرا یعرق نکن
 گفت کردیبه من کرد و همونطور که به ساعت نگاه م رو
 ممممدو...فقط...بدو بمممم میساعت وقت دار هیبدو ...  کتاین-

بلند تر بود ... مدل لباسم  یلیخ هیمن از هد یدست به کار شد ... موها عیسر
 ذره فکر کرد و گفت هیو رنگشو بهش گفتم ...

 چشم .... شی... آرا هی... لباستم مشک کتاین شهیم یفر درشت عال-
د و ز ی...بشکن سادیدفعه وا هی...  زدیو حرف م کردیبا خودش فکر م همونطور

 و گفت دیخند
 شما دوتا رو امشب خودم شوهر دادم ...گفته باشم-

 خنده ریز میزد کتایو ن من
 میرو ببره ... ما راض هیهد نیشه ا دایپ یکیجون...خدا عمرت بده ... هیمرض-

 به خدا
 گفت غیبلند با خنده رو به من با ج هیو هد دنیجون خند هیو مرض هیهد

 مصمممرف ... یگمشو ب-
 .....یممممممخودتمممممممم-
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از جام بلند شممم ...مامانم و خاله  تونمیگفت م هیبود که مرضمم 6:15 سمماعت
س شت کرده بود ...و همه رو دنیپروانه هم همون موقع از راه ر ...موهامو فر در

سر خ هیبرهنه مو بپوشونه و با  یشونه  یکه رو یکج کرده بود ...طور  یلیگل 
زده  از گوشممم التربا کمیبودو غیکه به شممکل گل بود و رنگشممم قرمز ج فیظر

شته بود ...ا ست نم یعیگلش طب نقدریبود نگه دا ش متوجه به یزدیبود که تا د
 فیلط یلیخ یکردیهم که لمسممش م یموقع ی... حت هیمصممنوع یشمممدینم

 شیآرا یکننده  لیهم تکم غیرژ لب قرمز ج هیچشمم کامل بود و  شیبود...آرا
 صورتم بود...

 از خواستمیم
 ....مممممممممممممنینیمنو بب یختراد یوا-
 ؟ الیژ میدود کن میاریاسفند از کجا ب-

ض یها فیتعر شکر من تو هیمر مامانم و خاله پروانه  غیج یصدا یخانوم و ت
 گفتم ب*و*سدیگم شد...همونطور که مامانم لپمو م

 ذره آرومتر ... هیمامان جون -
 یت درد نکنه ...وا....دسممت یخانوم چه کرد هیفداتون بشممم من ...مرضمم-
 شماهممممممما... نی....چقدر نممممماز ممممممممهی.....هد کتمممممممماین

 ... میسه نفرشون سرخ شده بود یها فیکه از تعر هیو هد من
 .... شهیخراب م شتونی...آرادایعرق کن دیتو روخدا دخترا ... نبا یوا-

 جون به ساعت نگاه کرد و ادامه داد هیمرض
 شده ... رید یلیکه خ میکه زودتر کارمونو شروع کن انیگل هم ب یمامان ها-
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 مینو هومن رو آماده ک یو نازل میخونه تا لباس بپوش میزودتر برگشت هیو هد من
... 

که جلو باز بود و دو تا انگشممتم از جلوش معلوم  مویپاشممنه بلند مشممک کفش
 یم ... ناخون هابود الک قرمز به پام بزن ادمی...خداروشکر  دمیرو پوش شدیم

اشه ... کوتاه ب دیبا شهیدستمم که الک قرمز زده بودم .... به خاطر بسکتبال هم
الک بزنم  شممدیو م نو بلند بود دهیاما خداروشممکر ناخونهام خودشممون کشمم

برهنه ام معلوم نباشممن ... شممال  یکه پاها دمیبلندم رو پوشمم یطوسمم ی...مانتو
 یمهمون فیتم که باشمممه ... کسممرم گذاشمم یرنگم رو فقط رو رهیت یطوسمم

ست یکوچولو شتم ...حاال  موید سبرم عر خوامیم کنهیندونه فکر م یکیوردا  ایو
 یباز شممد و از پله ها شمممین یهند یدر مورد مهمون ها هیحرف هد ادی...با 

 چرت و پرتت ... یحرف ها نیبا ا هی...خدا خفه ات نکنه هدنییرفتم پا
 میخونشممون بود یبعد جلو قهیدق 8-7ود ...ب کینزد یلیخ نایا ایپور ی خونه

... 
بام باز شمممد...رفت با نگ در رو زد ... در  هد میز نار هم راه  هیتو...من و  ک

 کنار گوشم گفت هی...هدمیرفتیم
 امام هشتم ... ای-
 ... اریدرن یباز عیضا نقدریا هیهد-
 ... من فقط امام هشتمو صدا کردم ... هیچ عیبابا ضا-
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هد از ند هیحرف  ته بود... از توخ ته میکردیخونه عبور م اطیح یم گرف  ...الب
خونه روشممن بود و در  یکه چه عرض کنم ... باک بگم بهتره ...چراک ها اطیح

 دیرو دم در د شیستا یآقا شدیفاصله م نیهم باز بود و از ا یورود
 هیالهم که دوس پسمر جنابع ای...پور میی... بابا فقط من و تو میبر ایباشمه ...ب-
شم که لولو خرخره ن گهید صن تورو که نم ستنی....مامان بابا  سنشنایکه...ا

 هنوز ...
که اصن مارو  اشونمی! ...مهمون خارجنیو مهرادم که خود نای....سدونمیآره م-

 ...نقدریچرا سترس دادم ا دنمینم یتا به حال...ول دنیند
 کاریچ نجایشد ....مهممممممممممممممممممممممممممممممممممممراد ؟! ...اون ا زیگوشام ت هوی
 دمیو پرس رمیخودمو بگ ی!!!...نتون ستم جلوکنممممممممممممه؟یم
 مگه مهراد هم هس امشب؟!!-
 آره هست ...مگه بهت نگفتم ؟...-
 قرار داده مگه؟ ریاونم درگ ینه ...چرا هست ؟بابا-
 ایپور ی هیهمسمما نایکه...مهراد ا سممتنین رانینه نه ...بابا مامان مهراد اصممن ا-
نه ب*ک*ل نی...هم نانیا نهیقصممر م نهیهسمممت ...ع یخو گاه  رونیاز ب مو ن
 !گه؟ید گمیکدومو م یدی...فهمیکنیم
 آره ...خب؟...-
 رفت یباهم دوسممتن ...کال خانوادگ یکیاز کوچ نای... ا ناسیمهراد ا یخونه -

شتن...ول سال پ نایمهراد ا یو آمد دا ستانیکه مهراد دب یموقع شیچند  وده ب یر
 همش ... ناسیا ایپور شیپ نی...واسه هم رانهینم که مهراد ا...االرنیم رانیاز ا
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تا همه  شیشمم گوشمممام رو بشممنون..دلم  هیهد یحرف ها یتا شمممده بودن 
 بازم بگه ... خواستیم
 یلی...خ؟ییجناب صممفا دیجان ...حال شممما ....خوب هسممت هانیسممالم ک-

 .... دیخوش اومد
نم چرا م دونمیمه بده...نمنتونه حرفشو ادا هیباعث شد هد شیستا یآقا یصدا

 سترس دارم حاال.....
 سادهیدر وا یجلو نایو س یو خانومش و پور ایپور یهمون بابا  ای شیستا یآقا

 یاشتندوست د یلیخ ایتو ...مامان پور میو رفت میسالم کرد یکی یکیبودن ... 
که هم  نایو سمم ایباز کرد ...پور هیبا من و هد ویبود ...از همون اول باب شمموخ

و  غیت شیبودنا ... شمم دهز پیت یبودن.......کل سممادهیوا پیمودب و خوشممت
ست داد ودنی سادهیجنتلمن وا شون...د شت مامان شونو با  میپ  سالم و هیباها

 میوارد شد کیکوچ یاحوالپرس
 یدورو یراهرو یتو یکه در یمانتو هامونو تو اتاق میتونیگفت م ایپور مامان

اتاق ... دسممتمو بردم  یرفتم که برم تو هیامان و هد... جلوتر از م میبود بذار
 دفعه در اتاق باز شد ... هیجلو تا درو باز کنم که همون موقع 

-hello… 

 شیونشیخال قرمز وسط پ هیزرد رنگ تنش بود و  یخانومه بود که لباس هند هی
مه ... خندم گرفت...خانو تایاز هند افتادم ...س یمسافر لمیف ادیلحظه  هیبود...

 عیتا ضمما دمیلبخند زد...د نی....واسممه هم زنمیفکر کرد دارم به اون لبخند م
 بگم یزیچ هینشده بذار 
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-hello … nice to meet you.… 

هم  نایبردم جلو و دسمت خانومه رو فشمردم ...همون موقع هم مامان ا دسمتمو
 دکر یخانومه رو بهمون معرف ایاتاق ...نگار جون...مامان پور یجلو دنیرس

 ... نای... خانوم کار کنمیم یمعرف-
هم سممالم  نایبا مامان ا ناسممتیاسمممش کار دونسممتمیکه حاال م یهند خانوم

 ...میتو اتاق تا مانتوهامونو بذار میکرد و ما هم رفت کیعل
 از هنمممممممد... یمسافران-

 از استرسش کم شده بود ...حاال هم که باز بلبل زبون شده بود... یکل یهد
 ....شنونیساکت م هیهد سیه-

 آروم گفت هیهد
 !نا؟یبلدن ا یباشه بابا ... حاال مگه فارس-

 گفتم آروم
 که بلدن ! نایا شیستا-
شمممدن  بیو هومن کجا غ ینازل نی... امیاوه اوه ...آره...حواسممم نبود...بر-

 ؟یراست
 کجان ...به مامانم نگاه کردم...مامانم با لبخند یهومن و نازل دونسممتمینم منم

 گفت
باهاش برن ... نم نایواال....سمم دونمینم- کجا بردشممون....چه  دونمیگفت 

 دارن... یمهربون یپسرا
 کرد و با لبخند گفت دییپروانه با سر تا خاله

 خوش برخوردن واقعا ... یلیآره ....خ-
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 رو به ما کرد و ادامه داد بعد
 ... نیایشما هم ب میریم الی...من و ژ نیبچه ها ...عجله کن-
 میای....ما هم االن م دیباشه خاله شما بر-

 رونیو خاله رفتن از اتاق ب مامانم
 .....خوبم ؟؟؟موهام ؟؟؟چطوره ؟؟؟...کتممممممماین-
 خوبه بچه هول نکن...-
 نگه ... یزیچقدر لباسم کوتاهممممممممه.... خوبه مامانم چ کتاین یوا-
 ....خوبه .... ادیز سی.... کوتاه ن ینه هد-

 مرتب کردم میشونیپ یهامو رو ینگاه کردم و چتر نهیتو آ وخودم
 از پشت ب*ک*لم کرد و گفت هیهد-
 ا*و*ف....یکمممممین یشد یج*ی*گ*رچه -

 دستاشو از دور کمرم جدا کنم گفتم کردمیم یکه سع همونطور
 ...ممممادیم یکیول کن االن  یهد-
 میبر ایباشه بابا ....ب-
 ؟! قدم رفته تو سقف...نه هیهد-
 نه بابا ....-
 با خنده ادامه داد و
 قد بلندن .... نجایخدا رو شکر همه ا-
گاه گفتم ادیدفعه  هیحرفش  نیا با  مهراد افتادم ....ناخود آ
 مهراد هم دعوته؟ یگفت یراست-
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 آره....-
 خنده داد کرد و گفت افشویکرده ...ق دیکشف جد هیانگار که  بعد

 کرده ؟ ریگ ششی؟؟؟نکنه گلوت پ مممممهیچ-
 یاز خود راضمممم یبرو گمشو....اه اه ....پسره -
 اعتماد به نفسش کمی...  سین یاز خود راض یمغروره ....ول یلیآره بابا ...خ-
 ... دمی....اونم خب من بهش حق م ادهیز

 آروم گفت بعد
اومده  یاز وقت گفتی... آمارشممو از شممهرزاد گرفتم ... م زونشممنیدخترا آو-
 بودن زونشیآو یمل میت یبچه ها نیاز هم ی... کلرانیا

 دادیداشت آمار م زیر هی هیشده بود ... هد یجور هیدلم  یتو
شن یول- س دمیخب  شا دونمی... حاال نم دهیپا نم یکال به ک س دی....  و ر یک

 مورد... نیهنوز آمار نداده در ا ایداره ... پور کایآمر
 دحرفشو ادامه ندا گهید هیزد به در...هد یکی
 حرفشو ادامه نداد و گفت گهید هیزد به در...هد یکی

 دییبفرما-
 اومد تو و با لبخند گفت ایباز شد و مامان پور در
 ...مممممماییهمه منتظرن شما دیایشما دخترا؟...ب دییکجا-

 زدم و جواب دادم لبخند
 ... میاینگار جون ... االن م دیببخش-

 و با خنده گفتگفت کرد هینگاه به لباس منو هد هیجون  نگار
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سفند دود کنن ... چه دخترا- شالله .... بگم ا شب ا میدار ییما  .... نجایما ام
 پس ؟!... گهید میبر میما جمع کن

 شما ... نینگار جون ... لطف دار نیدار اریاخت-
 شد و گفت دیهم سرخ و سف هیهد

 شما نیممنون ...لطف دار-
 ییرایسممالن پذ یتو یزن و مرد هند.... دو تا  مینگار جون وارد سممالن شممد با

هم کنارشون نشسته  هیخودم و هد یمبل ها نشسته بودن ... مامان و بابا  یرو
 بودن ...

مبل دو نفره  هی یو رو میو به همه سممالم کرد میهم وارد جمع شممد هیو هد من
 شیسممتا ی...پامو انداختم رو پام....نگار جون هم کنار آقا میکنار هم نشممسممت

به  شتریبار به ما ...البته ب هیبود و چند وقت  شونیهم مبل کنار ایرنشست...پو
 شممتری.... البته ب میکردیصممحبت م یسممی...انگلزدیو لبخند م کردینگاه م هیهد

قرار داد  هی نایبودن با بابا ا یبود .... برادران کاپور که هند ونیآقا نیصممحبت ب
دن....البته ما خانوم ها هم رو امضمما کرده بو رانیصممادرات خودکار از هند به ا

مش که اس گهیخانوم د هیو  نایباهم ... خانوم کار میکردیمتفرقه م یصحبت ها
ش شون به ا فیبود تعر نایکار یبود و جار یسوناک شوهرا  رانیکردن که چون 

حبت داشته باشن ...ص رانیسفر به ا هیگرفتن  می...اونها هم تصم کردنیسفر م
 ...گل انداخته بود  یلیها خ
از جاش بلند شد و رفت درو باز کرد...از فرصت  ایزنگ بلند شد...پور یصدا

 گفتم هینشنوه به هد یکه کس یآروم جور یلیاستفاده کردم و خ
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 ...یبپا قورتت نده هد-
 و آروم زد به بازوم و گفت دیآروم خند هیهد

 دهیامشب مارو لو م نیا-
 باشه هدی...فکر کنم تا االن فهم زهیت یلیمامانش خ-

 با سترس گفت یآروم ول یهول کرد و همونجور هیهد
 کنم کاریحاال چ یوا ی؟؟ا کتاین یگیراس م-
به ا یچ یعنینگران نباش ... اصممن - باشمممه ...دختر   نی.... از خوداشممونم 

 ...یماه
 بگه ... یزیخواست چ هیهد

 کنمیسالم عرض م-
صدا. یتموم باق مهین حرفمون سمت  سرمو چرخوندم  ..مهراد بود که موند ...

شد سالم کرد....همه به احترامش بلند   و اوردیطاقت ن هی...هد میبلند به همه 
 آروم کنار گوشم زمزمه کرد میشدیبلند م میداشت یوقت

 ... شاالیکنه ا ریگ دشی.... تو حلقوم ز یپی...عجب تا*و*ف-
 به حرفش نشون ندادم ... یواکنش
 کردیت سالم مداشت به همه از اون سم یکی یکی مهراد

 بابام دست داد و گفت با
 ... ارتتونیهستم ...خوشبختم از ز انیتوکل-
جب پرسممت یوا هاشممو ژل زده بود و خ یژیع نه و مرتب  یلیداره....مو مردو

 یمشممک یمردونه هم زده بود ...شمملوار پارچه  پیدرسممتشممون کرده بود .... ت
 یو آب یرب سممورمه اروشممن هم تنش بود ...کرواتشممم راه راه مو ی....بلوز آب
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س ست داد و ر شن بود ....با همه د شونه  یجلو دیرو شو به ن سر ادب  یما ...
 خم کرد و گفت

 خانوم ها ...-
 ادب جلو بردم ...اونم باهام دست داد یبه نشانه  دستمو

 حال شما؟-
 ن؟یممنون ...متشکر....شما خوب هست-
 ممنونم-
 نشست ایپور شیهم دست داد و رفت پ هیهد با
 گفت زدیهمونطور که لبخند م ایپور یاباب

والبته مثه پسممر  ایما هسممتن ... دوسممت پور یمهراد جان از دوسممتان خانوادگ-
مه...هم ت ته االن برا یمل میت یتو ایپور هیمیخود ب هی ی...الب ه مدت کوتاه و 

 جشنمون ی...امشبم به ما افتخار دادن اومدن تو رانیخاطر مسابقات اومده ا
 جواب داد یحن مودببا ل مهراد

...باعث افتخارمه امشب یلیبه من خ نیممنون عمو سپهر ....شما لطف دار-
 در خدمت شما ...

 جمع اشاره کرد و ادامه داد به
 و دوستان هستم-
 دیاز برادران کاپور پرس یکی

شب ا- سکتبال دار میت هی نجایپس ام شن میب سته ؟...چون  نوم ها خا دمی...در
 تن...هس یمل میهم عضو ت
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 و گفت دیخسرو خند عمو
 ... نکهیهستن مثه ا ستیبسکتبال یبله ... بچه ها همگ-

ته ... الب میدستپاچه شده بود کمینگاه ها به سمت ما چهار نفر بود....  ی همه
 چون مامانم رو به من گفت دیطول نکش ادیز
 مامان ؟ یزنیو هومن م یبه نازل یسر هیجون  کتاین-
 چشم مامان ...-
 هم از جاش بلند شد و گفت ایجام بلند شدم ... پور از
 نیاریب فیهستن ...همراه من تشر نایس شیتو اتاق پ-

 هم بلند شد و رو با خاله پروانه گفت هیهد
 مامان رمیم کتایمنم با ن-

 تکون داد دییبهش لبخند و سرشو به عالمت تا خاله
 رو به مهراد کرد و گفت میما بلند شد دیکه د ایپور

 ؟ یایهراد تو هم مم-
 گفت شدیکه آروم از جاش بلند م مهراد

 حتما ....-
 فتنریو مهراد جلو م ای... پور میرفتیباال م چیمارپ یچشم همه از پله ها  یجلو

شون باال م هی... من و هد شت شنه پ نیکمک کن فقط با ا ای....خدامیرفتیهم پ ا
آخه  رهیراه م لکسیر نقدریا یچجور هیکله معلق نشممم ... هد یسممانت 10 یها

تا  هی.... هدکردمیدقت م مون.... داشممتم به قد خودمیدیباال رسمم ی....به طبقه 
بود ... من  یسانت 10که مثه مال من پاشنه اش  ییبود با کفش ها ایپور یشونه 

گاه توجهم به مهراد  ایاز پور کمیبا کفشمممام فقط  یول کوتاهتر بودم ...ناخود آ
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شد ... با ا شونه هاش بودم یشده بودم ول فلیبرج ا نقدریا نکهیجلب   بازم تا 
سرت ن یول اچر دونمی....نم سر پ یگیم هی...به هد کتایلبخند زدم ... خاک تو 

هال کوچولو  هی... خودمو جمع و جور کردم ...از ی.... خودت که بدتر دهیند
صدا مین هیکه  میعبور کرد شته بودن... سبز رنگ توش گذا و داد  غیج یست 

شو ومدیم یازلن شت هومنو ت صدا کردیم قیکه دا  که ومدیو هومن م نایس یو 
 یاز هومن و نازل یلیخ نایسمم نکهی...با ا خوندنیم یکر گهیداشممتن واسممه همد

 باهاش جور شده بودن انگار ... یلیبچه ها خ یبزرگتر بود ول
 طرف .... نیاز ا-

اتاق  نیدوم ی..جلو.میروبرومون شمممد یکرد و وارد راهرو مونییراهنما ایپور
 .... میسادیوا
شت م نایس س یجلو زیو هومن که پ شتن فوتب نایلپ تاپ  سته بودن و دا ش ال ن
 ... کردیو داد م غیبود و ج سادیهم پشتشون وا ی...نازلکردنیم یباز
با  ینازل یبودن که اصن به ما نگاه نکردن ول یمشغول باز نقدریو هومن ا نایس
 و گفتما به سمتمون اومد  دنید
 ... نای....سممممممبرهی...هومن داره مممممممایب کتاین یوا-
 دهنشو گرفت یدفعه حرفشو خورد و با خنده جلو هی

 کامل کرد وبا خنده گفت ویحرف نازل ایپور
 سوراخه ... آره ؟؟؟ نایس-
ت از دسمم دیخندیکه غش غش م ی... نازلرتشیکه مثال بگ یرفت طرف نازل و

 و هومن... نایسمت س دییفرار کرد و دو ایپور
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ثه م دمیترسممینگاهش کنم ... م میم*س*تق خواسممتمی... نم زدینم یحرف مهراد
 فتبلند گ یخودش رو به نازل ی... ول رهیفروشگاه مچمو بگ یقبل تو یدفعه 

 ؟یکنیم قمیتشو ینجوریکنم ا یاگه منم باز-
شده اد نبا تعجب به سمت صدا برگشت...تا اون موقع متوجه حضور مهر ینازل

صورتش قرمز شد ... آروم  کمیچون  دیخجالت کش کمیبود ...احساس کردم 
 گفت

 سالم-
 که همون موقع متوجه حضور مهراد شده بود به سمت ما برگشت و گفت نایس
 ...؟یاومد یسالم مهراد جون ... ک-

مهراد  یکه صممدا ادیبه طرف ما ب زویم یبذاره رو شممویباز یدسممته  خواسممت
 متوقفش کرد

 ...راحت باش ... نایس نیبش-
شد هر س میچهار نفرمون وارد اتاق  ست  نای... مهراد رفت جلو و با  و هومن د

سالم کرد و روبر ست خ ینازل یداد و  شد و رو یکیش یلیبا ژ زانوش  یخم 
 نشست و گفت

 ؟آره؟یخانوم گل باش ینازل دیشما با-
 بله ...-
 من مهراد هستم-

 راد دست داددستشو برد جلو و با مه ینازل
 ؟ یایمنم م قی؟تشوینگفت-

 از سوال مهراد معذب شده ...واسه همن گفتم یکردم نازل احساس
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 ؟ی.... مگه نه نازل میایحتما م میبتون شاالیا-
 ...سادیحرف من مهراد به سمت من برگشت و صاف وا با

 لبخند زد و به من نگاه کرد و بعدش رو به مهراد گفت ینازل
 امیحتما م لنایف نیاگه برس-
 گفت یو مهراد رو به نازل میدیخند یهمگ یحرف نازل نیا با
 یمن دار شیپ زهیجا هی میاونوقت اگه ما هم قهرمان شد-

 نای... مهراد پشت س مینشست نایرو مبل اتاق س هی....من و هدزدیلبخند م ینازل
 گفت هیرو تخت نشست و با لبخند رو به هد ایبود ... پور ستادهیو هومن ا

 شما ؟ یچطور-
 به خودش مسلط شد و گفت عیسر یدستپاچه شد ول کمی هیکردم هد حس

 خودت ؟ ی....خوبیمرس-
 ممنون...-

و هومن همزمان مانع  نایسم دادیداد و ب یصمدا یبگه ول یزیخواسمت چ ایپور
 شد

 گل ....گممممممممممل....-
 دیپریم نییو باال و پا زدیم غیج ینازل

 گفت نایس
 ...مهراد حواس منو پرت کرد مستممممیقبول ن-

 و گفت دیبلند خند مهراد
 کردم مگمممممه؟! کارتیبلند شو مرد گنده ... من چ-
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 هیبلند شد و با لبخند رو به هد شیصندل ی...از رو دیبه حرف مهراد خند نایس
 گفت

 جان هیخوبه ها هد یلیخ شیهومن باز-
 و گفت دیخند هیهد

 کنهیم یسماعت داره باز 24 گهیالن که تابسمتونه دبابا...ا هیعال شیآره ... باز-
... 
و هومن هم به  یتخت نشممسممتن ...نازل یرو ایو مهراد اومدن و کنار پور نایسمم

 دنبو دهیپر نییباال و پا نقدریطرف ما اومدن ... صورتاشون قرمز شده بود ا
 نمیبب ای... بیزد غیج نقدریا ی...قرمز شد نیبش نجایا ایب ینازل-

سط من و هدب ینازل ست ...  هیا خنده اومد کنار و ش  تنش یصورت رهنیپ هین
ش سش دم گو شم خودم وا سته بودم ...گونه  یبود که تا رو زانوش بود و موها ب

 ...شدیبا نمک م یلیخ دیخندیم یهاش مثه خودم برجسته بود و وقت
 بود گفت سادهیدست به کمر وا نایس یهومن همونطور که جلو-
 ؟؟؟ نایبردمت س یدید-
 ..مهراد حواس منو پرت کرد سیقبول ن-
 م؟یکن یباز گهیدست د هی یخوایم یاگه قبول ندار-
 مداخله کرد و گفت هیهد نباریا

 جونو ... ناینکن س تی... اذ یقرمز شد یلی... خ کمی نی... بشیهومن-
 گفت هیرو به هد نایس
 راحت باشن بچه ها نیخانوم ... بذار هیهد سین یمسئله ا-

 بشنه پر حرارت ادامه داد یصندل یهمونطور که رفت رو هومن
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 برمیمطمئن باش من م میکن یهم باز گهیبار د 100اگه -
 گفت غیهم با ج ینازل

 شهیکنم هومن حتما برنده م قیمن تشو-
شن هممون با مزه  یو هومن و کل کل ها یپر حرارت نازل یصحبت ها دنیبا 

 ه بود...خندمون گرفت کردیباهاشون م نایکه س یا
 آروم بهم گفت ینازل

 ...کتاین-
 جونم وروجک ؟-
 خوامیآب م-

 گفتم ایزدم و از جام بلند شدم ...رو به پور لبخند
 تشنه شه ... یجان ... شرمنده ... آشپزخونه کجاست ؟ ... آخه نازل ایپور-

 از جاش بلند شد و گفت نایبگه که س یزیخواست چ ایپور
 شما نی...راحت باش نییپا برمی..من بچه ها رو مخانوم. کتاین نییشما بفرما-
 جون ... نایس بردمشونیخودم م-
 باال ... میایم یو زود میخوریم یشممربت هی میری... ما م هیچه حرف نینه نه ا-

 مگه نه بچه ها؟
 و هومن گفت یرو به نازل و
 بچه ها میبر نیبرن-

د و مهرا ایو پور هیبخورن ....من و هد یدنینوشمم هیکه  نییرفتن پا ییتا سمممه
 ... نایتو اتاق س میموند
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 ؟ یا یاز کفشه راض کتاین یراست-
 خوبه ...ممنون ... یلیواقعا ... خ ی... مرس ایآره پور-
 با خنده ادامه دادم و
 ایاومد بگ دیرنگ جد-

 گفت یبه شوخ ای...پورمیدیخند همه
 هیو اصممل قضممر کمی!  گهید نییزایچ نیبابا شممما دخترا که فقط دنبال هم یا-

 که! نیکنیتمرکز نم
 اصال ارمیکم ب خواستمیحرفو زده بود اما نم نیا یابنکه بازم با خنده و شوخ با
 ؟ گهید مییزایچ نیفقط ما دخترا دنبال ا-
خب دخترا  یمهراد...ول نی...مثه هم نینجوریهم هسممتن که ا یینه ... پسممرا-

 شنیغرق م زایچ نیتو ا
 بازتر شد و ادامه داد ششین

 ندارن...مگه نه مهراد یتوجه یبه اصل باز-
ست چ مهراد شو جواب پور دمیبگه ..اما اجازه ندادم و پر یزیخوا و ر ایتو حرف

 دادم و گفتم
مورد صممحبت  نیمطمئن در ا نهمهیممم ... آها ... اونوقت شممما از کجا ا-
باز یکنیم گه  حاال د ی؟م تا  گه د یدیما رو  ما چجور یدی؟م  یباز یکه 
 ؟ یکرد ی؟مگه اصن تا حاال با ما باز میکنیم

 بگه اما مهراد با آرامش گفت یزیخواست چ ایپور
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 چوقتی.... ه گرفتیشکل نم WNBA چوقتیبلد نبود ه یاگه خانوم ها باز-
سکتبال برا یها یباز کیالمپ یتو شته نم یب  ییوانا... در ت شدیخانوم ها گذا

 ...ستین یخانوم ها شک
 گفتو  دیتو حرفش پر ایپور

که زد- با مهراد تو  به کرد یهر چ یبا ته بودم پن ر طرفدا یکه ! تو از ک یرشمم
 ؟! یحقوق خانوم ها شد

 گفت ایهم که مثه من بهش برخورده بود رو به پور هیهد
 گوش کن…  زنهیاز هم جنسات داره حرف حق م یکی…  سایوا-

 لبخند زد و گفت مهراد
 …اما -

 ادخویم… بگه  یچ خوادیم دیفهم شدیچشماش نم یاز تو… نگاه کردم  بهش
باال  کهیا ایپسممرارو ببره  با ا ن کهیدخترارو بشممکونه   خوادیم یا گهیحرف د ن

 ...استیطرف پور ییجورا هیاحساس کردم  یول…بزنه
 سکوت کرد و رو به همه مون ادامه داد کمی مهراد

 ننایمبا اط شممهینم هیچطور ونیدر مقابل آقا شممونیخانوم ها باز نکهیاما در ا-
اونا  دیکردم ... شمما یباز WNBA یمن خودم با خانوم ها… صممحبت کرد 

ست خوردن ... اما ما ه NBAمرد  یها کنیباز یجلو  ییبه توانا چوقتیشک
 هااز خانوم  ونیآقا ی... چون به هر صممورت قدرت بدنمیهاشممون شممک نکرد

باهاشون  رانیااز  ونیآقا یباشگاه میت هیواقعا شک دارم اگر مثال  ی...ول شترهیب
 ... ی... ولشنیبگم مردها برنده م %100کنه بتونم  یباز
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 به من نگاه کرد و گفت میصحبتش م*س*تق ینجایا
قبول کرد ...  نیقیبه  شهیرو که از جانب خانوم ها مطرح م ییهر ادعا شهینم-

نا قدرت ییهر توا باشمممه ه یو  بار چیاگر فقط در حد حرف  نداره ... من  یاعت
با  چوقتیباشممم ...چون ه دهیهم عق ایاالن با پور ییجورا هی دیاخودم هم شمم

 ... دمیشما رو ند یزبار هم با 1 یکه حت نهیحداقلش ا اینکردم و  یشما باز
 که جوابشو بدم ... گشتمیکلمات م دنبال

 مهراد و گفت یزد رو شونه  ایپکر شده بود ...پور یلیخ هیهد
 م ازت ...بشنو خواستمیم نویپسر ... هم نیآفر-
 رو به ما کرد و ادامه داد و
 اس دهیحاال...مهراد هم با من هم عق نی... باز با من کل کل کن ای؟ب یدید-

به پور مهراد ند  گاه کرد ... حس کردم فکر م ایبا لبخ نهین حث ب یتو ک رنده ب
 شده

 بار... هی میکن یباز نیایخب ب-
 وم بود...هر دوشون معل یطرف من برگشتن...تعجب تو چهره  به

که از حرف من ذوق زده شممده بود همونطور که با دسممت به من اشمماره  هیهد
 و مهراد گفت ایرو به پور کردیم
 یو ک نهکیادعا م یتا معلوم شممه ک میکن یباز نیای...ب گهیراس م کتایآره ....ن-

 بلده ... یواقعا باز
 حرف بود گفت نیکه انگار منتظر هم ایپور

 میکن یول گفتم بازباشه ... من که از ا-
 ؟یبممممممماز یچ-
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 همه مونو از جا پروند ینازل غیج یصدا
 و گفت دیخند هیهد

 از ما بهتره شونیباز گنیو مهراد م ایپور نی... ا ایب ای... ب ینازل یچیه-
 مممممممسیمن بهتر ن تانیاز کاپ یمممممممشکیه یباز-

 و رو به من گفت دیحرف خند نیا دنیبا شن ایپور
 ...یتانیکاپ دونستمینم کتایاوه اوه ... ن اوه-

 گفت گشتیهمونطور که به سمت مهراد برم بعد
 ... چه شمممممممود... تانی... جدال دو کاپ گهید یچیه-

 و گفت ایتو حرف پور دیدفعه پر هی هیهد
 !!تانمممممممممممه؟؟یمگه مهراد کاپ-

 با لبخند جواب داد ایپور
 ...تانهیگفتن مهراد کاپ %99... احتمال  مصدوم شده یآره ... آخه هاد-

 مهراد و گفت یبا خنده زد به شونه  ایپور
 و ... یالملل نیب یباز یتجربه -

 با خنده گفت مهراد
 هنوز... سیبابا...معلوم ن سیخبرا هم ن نیاز ا-

 گفت هیکه هنوز دنبال بحث کل کل بود رو به من و هد ایپور
 گه؟؟؟ید نیهست یباز ی هیپس پا-

 با اعتماد به نفس و محکم جواب دادم من
 برابر...بله...چرا که نه... طیدر شرا-
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 رو به من گفت ایو هومن هم همون موقع وارد اتاق شدن....پور نایس
-okبرابرش با من... طی...شرا 
 رو به مهراد ادامه داد و
 ...یباز کن تویدر اون سالن فکستن دیمهراد با-

 با آرامش گفت مهراد
 کردن ... زشیچند نفرو آوردم تر و تم شیازه ... دو سه روز پدرش ب-
 شد ...زمانشم که... فیپس مکان ر ولیا-

 نصفه کاره بمونه ایباعث شد حرف پور ایمامان پور یموقع صدا همون
 ... شهیشام سرد م دیایبچه ها...ب-

 بلند جواب داد یبا صدا ایپور
 میایچشم مامان جان ... االن م-

ن و هوم ی... نازل نییپا یبه سمممت طبقه  میو حرکت کرد میشممدبلند  یهمگ
 میرفتی...ما هم آروم آروم راه م نییپا یجلوتر از همه بدو بدو رفتن طبقه 

 باشه ؟ ی... زمانش ک فهی... مکان که رد گفتمیداشتم م-
 فکر کردم و گفتم کمی

باشممگاه  نیکه زمان تمر مینداره ... فقط هماهنگ کن یباشممه فرق یهر روز-
 گهینباشه د

-okبا  نیاریب نیندار اری؟ها ؟  میبکن میخواینم یدو به دو که باز ی...راسممت
 خودتون ؟

 ادامه داد شخندیبا ن و
 ...زایچ نیکامل نبود و ا ممونیت نیبگ نیایباز ن گهید خوامیآخه م-
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 فکر کردم و گفتم کمی
ه تا .. باشه ... ما س. شهینم یمیت یباز ینجوری... آره ا یاتفاقا خوب شد گفت-
 نفرتون کامل باشه لطفا 5...شما هم  میاریبا خودمون م اری
 ادامه دادم شخندیبا ن و
 ...متونیبرد یاضاف اری هیبا  نیپس فردا بگ خوامیآخه نم-
 ؟؟؟ نیبریم نیفکر کرد کتاین ینه جد-

 و گفت ایپور یزد به بازو هیهد
 ؟ یفکر کرد ی... پس چ میبریمعلومه که م-

 گفت یباال برد و با حالت مظلوم میدستشو به عالمت تسل ایپور
 بله بله ... حق با شماست ...-

که مهراد سممرشممو به سمممت  میرفتیم نییاز پله ها پا می...داشممتمیدیخند یهمگ
 عقب رو به ما چرخوند و گفت

 باهم میکنی... ساعتشو هماهنگ م نیپس فردا آماده باش یپس فعال برا-
 تکون دادمو و گفتم دییتا به عالمت سرمو

 باشه...-
 یبودن....هم غذاها دهیچ یزیشممام منتظر ما بودن ... عجب م زیسممر م همه

 زمیشروع کردم ...فسنجون عز یرانیا ی... من از غذاها یبود و هم هند یرانیا
 زیمن سممر م یدرسممت روبرو نای...خانوم کارمی... همه مشممغول خوردن بود

غذا ته بود...داشمممت از  ند یهانشممسمم قابش  یبرا یه خودش تو بشمم
 دیبه غذا اشاره کرد و پرس کردیکارو م نی...همرمان که اختیریم
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 "پاکورا" ست؟ نیا-
 با لبخند گفت ایپور مامان

ستش من غذا- شما  یهند یبله... را شب به افتخار   3بلد نبودم بپزم...اما ام
مون جان آشپز رو دستور پختش رو گرفتم و البته با کمک زهرا یهند ینوع غذا

 ادیخوشتون ب دوارمیبراتون درست کردم...ام
 دهنش گذاشت یقاشق از غذاشو تو هیلبخند زد و  نایکار خانوم

 خوشمزه ست یلیخ نیا یوا-
شوهرش چ یبا حالت ذوق زده ا یبعد به هند و شد  ییزهایبه  گفت که باعث 

از مزه  یکلخودش برداره...اون هم خورد و  یمقدار از غذا برا هیشوهرش هم 
کرد و گفت که غذا درسممت مثل دسممت پخت خانومش  فیخوب غذا تعر ی

 درست شده... نایکار یعنی
بت ها صممح ند یغذا بت ا یگرم بود ... کل یرانیو ا یه با کهیهم  با  ن هومن 

به  یتند بود دهنش سموخت بازار خنده و شموخ یلیکه خ یهند یخوردن غذا
 راه بود...

که  دنیکشممیهمه داشممتن دسممت از خوردن م هگیشممام بود و د یآخر ها گهید
 دیپرس ایاز پور نایشوهر خانوم کار

 شما چند سالتونه ؟ ایپور-
 سالمه ... 26من -
 در کارش؟ دیکنیچطور به بابا کمک نم-

 زد و جواب داد یلبخند ایپور
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ستش من حرفه ام چ- ستم... ول ریو درگ هیا گهید زیرا ص یاون ه  تمالیخب تح
 یکه بتونم تو کارها یی...تا جا یتا حدود شممهیبابا م یکار یمربوط به حرفه 
 کنمیپدر کمکشون م

 ه؟یچ تونیلیتحص یرشته -
 دارم یزبان آلمان یمترجم سانسیمن درسم تموم شده البته ...ل-
 دی...موفق باش بیصح-
 ممنونم-

 دیکرد و پرس نایرو به س بعد
 شما چطور ؟-

 نشنوه گفت یکه کس یورآروم ج یلیکه کنار من نشسته بود خ هیهد
 ... نیا ستیحاال ول کنم ن-
 ساکت باشه... یعنیبا پام زدم به پاش که  زیم ریز
 با لبخند گفت نایس
ب اگه خ ینداره ... ول یاصمممممممممممال به کار بابا ربط میلیمن البته رشته تحص-

 کنمیبتونم کمکشون م
 شما ؟ یخونیم یچ-
 هست یعکاس میدانشگاه یرشته -
 لب ... تموم شده درس شما هم؟اوه چه جا-
 و گفت دیخند نایس
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شگاهم....من - سال اول دان سالمه بابا ... قدم بلنده همه فکر  19نه نه...تازه 
 هستم... ایهمسن پور کننیم
 ... یعال اریبس-

 پشت سرش اشاره کرد و گفت یبه سمت تابلو  ایپور یبابا
 ناستیس یاز کارا نیا-

شب  یو سه پل بود تو یگرفته شده بود ... س یربود ...هن یعکس قشنگ واقعا
 قشنگ بود .... یلی... خ
 ...دنیکردن و ازش در مورد رشته اش سوال پرس فیتعر نایاز کار س همه

مقابل  دوباره هی...من و هدمینشمسمت ییرایتو پذ میو رفت میبلند شمد زیسمر م از
...هومن و مشممغول صممحبت بودن. ونی....آقامیاش قرار گرفت یو جار نایکار
 ... اطیبا خودش برده بود تو ح نایرو هم س ینازل

 ن؟یهست یمیبا هم دوست صم هی...تو و هدکتاین-
 بود لبخند زدم و جواب دادم دهیسوالو پرس نیکه ا نایکار به
 میتر...مثل خواهر یمیصم یلیبله...البته خ-
 ن؟یچند ساله که دوست-
 گفتم ناید رو به کارنگاه کردم و با لبخن هیهد هیحرفش  نیا با
 ...میگفتنش سخته ... آخه ما از زمان تولد با هم-

 دیبا تعجب پرس نایکار
 چطور ممکنه؟-
 خنده ادامه دادم با
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نه از زمان تولد ...من از هد- دو ماه بزرگترم ...اما چون از همون اول  هیالبته 
سا و  میشد گفت باهم بزرگ شهیسالمونه م 22...تا االن که  میبود هیتولد هم
 میمثه خواهر

 چه جالب..-
 اشاره کرد و گفت شیبه جار و
ش- سوناک ست مثل من و  ست ی....ما هم از دوران کودکیدر و مثه  میباهم دو

 ... میخواهر
 !! نیچه جالب ... و با دوتا برادر هم ازدواج کرد-
 میآشنا شد یخانوادگ یمهمون کی یآره ... شوهرامون برادرن ... باهاشون تو-

... 
 چه جالب...-

 هند گرفته تا ازدواج یمختلف شد ...از فرهنگ و لباس سنت یاز جاها صحبت
 ... یرانیو ا یدر سنت هند

شوهر کار 12 کیساعت نزد گهید شد اعالم کرد  نایشده بود ... از جاش بلند 
زمون ا یکردن و رفتن و کل یبرن ... اونا بلند شممدن ... خداحافظ دیبا گهیکه د

 ... ششونیپ میو بر میسفر به هند داشته باش هیخواهش کردن 
 گهید کمیکه رفتن به مامانم نگاه کردم ... مامانم هم به بابا اشمماره کرد که  اونا

 ...میبلند ش دیما هم با
 ودهم مهراد نشسته ب یمبل کنار عمو خسرو نشسته بود ...مبل کنار یرو بابام
 ...کردنیم یکاپور خداحافظ یدم در داشتن با خانواده  ایو مامان پور بابا
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 گفت ای...عمو خسرو رو به پورمیسکوت کرده بود یهمگ
 ؟ نیهست یمی....شما و مهراد خان دوستان صمنیجان ...نگفت ایخب پور-

 با لبخند گفت ایپور
...تو مدرسممه هم میبود هی...همسممای.... از دوران کودکییبله جناب صممفا-

 میبود یهمکالس
 ... کتایو ن هیدچه جالب...درست مثل ه-
 رفتن ... رانیاز ا میکه شد یرستانیدب نایبله ... البته مهراد ا-
شنونده بود رو به مهراد که  هی شد ... بابام که تا اون لحظه  سکوت  چند لحظه 

 نشسته بود گفت شیکنارش رو مبل کنار
 دیساکت یلی.. خ یاز خودتون راست دیمهراد خان...شما بگ-

 دادبا لبخند جداب  مهراد
 ...گهید ویگفت همه چ ای....پورونفریجناب هما دیدار اریاخت-
 ؟ رانیا دیآورد فیشما تنها تشر-
من اومدم ...البته  نباریبودن ... ا رانیا شیماه پ 3بله ... بابا و مامان حدودا -

 اومدم ... یمل میت یاردو یمن برا
 ؟ نیکنی...شما فقط بسکتبال رو دنبال م بیمتوجه ام...صح-
سکتبال رو دنبال م- ست ...من  کنمیالبته ب شغل خودمم ه اما خب در کنارش 

شممرکت پدرم مشممغول به کارم  یبرق بوده و تو یمهندسمم میلیتحصمم یرشممته 
 بسکتباله.... یگفت تمرکزم رو شهیخب در حال حاضر م ی...ول

 خوبه ... یلی... خیعال اریبس-
 اداشاره کرد و ادامه د هیبا دست به من و هد بابام
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ص دیکه با گمیمن به بچه ها هم م- سکتبال حتما ادامه تح شغل  و لیدر کنار ب
 مناسب رو هم مد نظر داشته باشن

 و گفتم دمیخند
 چشم بابا جون ... حتما ...-

ابام و رو به ب ایپور یبه سممالن برگشممتن...بابا ایپور یموقغ مامان و بابا همون
 عمو خسرو گفت

 بگذره ریمعامله به خ نیا دوارمیام-
 شده بود گفت یجد افشیخسرو که ق همو

هامون ادامه  یهمکار کنمیفکر م ادی...اما ازشممون خوشممم م دوارمیمنم ام-
 داشته باشه

 تکون داد و گفت دییسرشو به عالمت تا بابام
 دوارمی... منم ام شاالیا-

شاره کرد که د مامانم ش گهیبه بابام ا د و کر شیستا ی... بابام رو به آقا میبلند 
 گفت

 میزحمت داد یلیخب با اجازه تون ....خ-
 گفت ایپور مامان

مت چ نینگ یوا- خدا ... رخ تازه مهمون ی... ول هیتو رو   یاالن زوده ... 
 ... میدر خدمتتون باش ییچا هی نیداشته باش فیشده ... تشر یخودمون

 پا و اون پا کرد و به مامان نگاه کرد نیا کمی بابا
 االن ... چسبهیم یی...چشم ... چا دیکنیر مخب حاال که اصرا-
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شد ... از ا دوباره صحبت برپا  ساط  شد ...نازل نیب صحبت   و یدر و اون در 
 ... زدنیبا مزه م یحرف ها یهم به جمع اضافه شه بودن و کل نایهومن و س

 تگف نایرو به س خوردیدستشو م یتو ینیریهمون طور که داشت ش ینازل
 ؟یبهم بد یبزرگ ها دار یون ورق نقاش... بازم از ا نایس-
 واست ؟ ارمیآره خانوم کوچولو ...دارم ... برم ب-
 ؟ امیمنم ب شهیم-
 بهت بدم میبر ای...ب شهیچرا نم-

 از جاشون بلند شدن گفت یو نازل نایس دیکه د هومن
بهت  دمیم هیرو بردارم .... بعدا به هد FIFA 2012اون  امیب شهیم نایس نایس-

 باشه ؟بده ...
 ...مال خودت اصن... هیچه حرف نیپسر ...ا ایب-

 پروانه با لبخند گفت خاله
 پسرم ... یدار یباز نهمهیهومن مامان ... تو که ا-

 رو به مامانش کرد و گفت یبا ناراحت هومن
 دمیبهش م رمیگیداره ...م نایرو سمم FIFA 2012...  کنمیم یباز PESمن -
 ...گهههید

 ترو به خاله گف نایس
... من اصن الزمش ندارم ... خوشحال  ییقابل هومن جانو نداره خانوم صفا-
 شهیبدونم ازش استفاده م شمیم

...مامان نایو هومن رفتن سمممت اتاق سمم یبا نازل نایتشممکر کرد و سمم خاله
 تبا لبخند گف کردیهمونطور با لبخند باال رفتن بچه ها رو از پله ها تماشا م
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 با بچه ها جوره ... یلینگار جون...خ جان مهربونه نایچقدر س-
ها رو خ الیآره ژ- چه   هیمدت هم تو آتل هیدوس داره کال.... یلیجون....ب

 و هومن یفقط عاشممق عکس گرفتن از بچه ها بود...نازل کردیدوسممتش کار م
 ننیریش یلیهم خ

 ؟ قای...چند سالشونه دق
 امسال رهیالس پنجم مامسال...هومن هم که ک رهیکه دوم دبستان م یواال نازل-

... 
 هستن یمودب و دوست داشتن یبچه ها یلیخدا حفظشون کنه ... خ-
 شما... نیممنون.....لطف دار-

 از جاش بلند شد و گفت یبه آروم بابام
 ...میکنیزحمت رو کم م گهیخب با اجازه ما د-
 ادامه داد دادیدست م شیستا یهمونطور که با آقا و
 ... میزحمت داد یلیخ-
 ... هیچه حرف نیا کنمینه خواهش م-
 میمنزل ما جبران کن دیاریم فیدفعه تشر نیا شاالیا-
 ماست... دی...منزل ام نیدار اریاخت-

 هی... طبق معمول من و هد میمانتو هامونو بپوشمم می... رفت میبلند شممد یهمگ
ل ک میکه همه در در بودن ما هنوز تو اتاق داشت میمشغول حرف زدن شد نقدریا

 .... میکردیل مک
 .... گمممممهید نییبدو کتاین-
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 میای...برو ما االن مینازل میاومد-
 بودن سادهیاتاق وا یو مهراد جلو ای... پور رونیب میاز اتاق اومد هیهد با

 رو به من گفت ایپور
 ...میدیخبر م ویفردا بهتون ساعت باز-

 بلند گفت یاز دم در با صدا مامانم
 .... گهید نیای...ب هی.. هد کتاین-

 گفت گشتیرو م فشیک یکه ه هیهد
 ؟ یدیمنو ند یگوش کتاین-
 ینه به من نداد-
 گردمیم یهر چ ستین-

 گفت زدیزنگ م هیهد یهمونطور که به شماره  ایپور
 ؟ یجا نذاشت نایباال تو اتاق س-

 گفت یحالیبه ب هیهد
 آخ چمممممممرا...-
 سمت پله ها و گفت دییدو و
 امی...االن م قهیدق هی سایوا کتاین-

 گفت هیرو به هد رفتیباال م رفتیم هیهمونطور که دنبال هد ایپور
 ...یخوریم نی...تند نرو از پله ها زمهیهد سایوا-
 رو به مهراد گفت دییدویهمونطور که م و
 فردا... یهماهنگ یازش برا ریرو بگ کتاین یمهراد شماره -
 ت...بدو بدو از پله ها باال رف هیدنبال هد و
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 درآورد و گرفت سمت من و گفت فونشویآ مهراد
 ؟ نیکنیشماره تونو لطف م-
 بله چشم ...-
ازش گرفتم و شمارمو وارد کردم و دوباره بهش برگردوندم ...خودش  شویگوش و

 کرد و گفت saveشماره رو 
 ...نینبود که بهم خبر بد یاگه مشکل نینیبهتون ... ب گمیمن فردا ساعتو م-
 ... بله حتما-
 جان ... کتاین-

 "جان"؟؟!!من االن ذوق مرگم... کتای!!!نجانممممممممم؟؟؟؟
تالش کردم از ذوق  یلیکه خ ییممکن خودمو کنترل کردم و با صمممدا یجا تا

 نلرزه گفتم
 جانم؟-

 لبخند زد و گفت مهراد
 شماست؟ یبرا نیا-
 گل سرمو دراورد و به سمتم گرفت و گفت بشیج یتو از
 بود... ییرایپذ یکنار مبل تو-

 سرمو ارش گرفتم و با خنده گفتم... گل
 ...سی...حواسم نبود که سر جاش نیمرس یوا یا-
 ... کنمیخواهش م-

 ...نییاز پله ها اومدن پا ایو پور هیموقع هد همون
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 گفتم هیبه هد رو
 شدن... نیفکر کنم سوار ماش گهید نای... مامان ا نیچقدر طولش داد-

ه ک میگذشممتیم اطیح یاز تو میسمممت در ...داشممت میدحرکت کر ینفر چهار
 گفت ایپور

...مهراد دهیحال م یلی...آخرشممب خیدوچرخه سمموار میبر دهیاالن حال م-
 ؟ میبر

 با با خنده گفت مهراد
 ؟ ی؟ عاشق ینصفه شب-
ه ک یو اشاره طور مایو ا شخندیاشاره کرد و با ن هیبه هد یبا حالت خنده دار و

 ؟" نیبا ا یکرد کایچنشنوه گفت " ایپور
 خنده.... ریز میزد هیو هد من
 آروم زد پشت مهراد و گفت ایپور

 پشت سر من ؟؟؟ یگیم یدار یچ-
 با خنده گفت مهراد

 خانوم ها ... یبرا گمیبابا دارم از احسناتت م یچیه-
 ...میدیخندیاز دست کاراشون م هیو هد من
 ... خونه میو برگشت میدش نیو سوار ماش میکرد یدم در...خداحافظ میدیرس

خسممته  یلیکفشمما....خ نیپام سمموراخ شممد تو ا یعوض کردم...وا لباسمممو
دم تو ز رجهیراست ش هیهم گفته باشم .... ریشب به خ یحت ادینم ادمیبودم....
 تختم...
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 هی...بود بود نایا هیشدم...تماس از خونه هد داریب لمیزنگ موبا یبا صدا صبب
 م و خواب آلود جواب دادمنگاه به ساعت اتاقم کرد

 الو؟-
 سالم قند و نبمممممممممات...سالم شاخه نبمممممممات....-
 !!!مممممممهیهد-
 جمممممممون دلم؟؟؟؟-
 یصممبب زنگ زد 8احمق من؟ یخفه شممو ع*و*ض*ی !!تو مگه خواب ندار-

 آخممممممه؟؟؟ یکه چ
 رفته!!! ادتیتورو خدا نگو باز  کتایپاشو پاشو...ن-
 !؟یرفته زن حساب ادمی ویچ-
 ! من دخترما!!!اروی!  یهو-
 به بلوک رسوندمت ؟ یگرفتم از لحاظ ذهن لتیخب بابا ... بده حاال تحو-

 و گفت دیغش غش خند هیهد
 م؟؟یآموزش باش دیبا 9رفته ساعت  ادتی....یگمشو بابا جوجه....پاشو روان-
 !!دانشگمممماه! میرفتیم دی..امروز بایگممممممممی...راس میوا-
...خسته میبکن ویفارک التحصال نیامروز کلک ا میمن ! بر جیو و جیگ گهیآره د-

 میو اومد میرفت نقدریشدم ا
 گفتم یو زار هیحالت گر با
 بخممممموابم خوامیم-
 پاشو ! ؟؟؟پاشویخوابی! چقدر میخرس قطب گهید پاشو د-
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 ؟؟؟ میفردا بر شهینم-
 نی... هم گهید اریدر ن ین بازجون م یکی! ن شهیفردا مسئول آموزش عوض م-

 ....uni میبرس کشهیطول م یاالنم کل
 گفتم یحوصلگ یب با
 نمتیبیم نگیتو پارک گهیساعت د میباشه ... ن-

 ... میآموزش دانشکده بود یتو 9:30 ساعت
 واسه فردا ؟ یزنیو شهرزاد زنگ نم لوفریبه ن-
 فردا؟چه خبره مگه فردا؟-
 گمممممایرو م نایا ایپور ؟؟؟قرارمون با یکتا؟م*س*تین-
ما....آره خوب شد گفت- م م م م  یسلمان نی....بذار ا زنمیم یزنگ هی...االن  یآه
 ...زنمیامضا کنه...زنگ م ادیب

اتاقش ...بالخره برگه  یمسممئول آموزش اومد تو یموقع خانم سمملمان همون
 هامونو امضا کرد و با لبخند گفت

سو- سابارو هم که کرد هیمبارکه...ت س شاالیا گهیروز د 5...نیح فارک  ستمیتو 
 ...میزنیرو م لتونیالتحصل

 ...دستتون درد نکنه... یممنون خانوم سلمان-
 زنگ زدم لوفریدانشکده....به ن اطیتو ح میکه تموم شد اومد کارمون

 خره سالم.. لویالو ن-
 ! یکرد تیکه ... فقط بدنو ترب یندار تیترب-
 با خنده ادامه داد و
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 چکدومتونیشممما؟ اصممن االن اومدم دانشممگاه ...ه نیی...کجایسممالم روان-
 جون تو کنمیم یبی... احساس غر نیستین

 مگه ؟ یجون خودت .... دانشگاه-
 ...یسلمان شیباال پ رمیآره ... دارم از پله م-
میدروک م- م م م ممممینشست اطیتو ح هیو هد ؟؟؟منیگم  ششی...ما هم االن پم

 ... میبود
 ...مریبگ ویلعنت یامضا نی...بذار ا شتونیاالن پ امی..م..ولی؟؟؟ایجممممد-
 ..واست. کنهی...نگران نباش امروز خوش اخالقه زود امضا م ایباشه ...بدو ب-

 ...فمیپرت کردم تو ک لمویقطع کردم...و موبا تماسو
 ؟دانشگاهه؟ گهیم یچ-
 ...ادیم رهیگیآره ... االن امضا م-
 ؟! کتایخوبممممه ... ن-
 ها؟-
 ؟بگو بعله ! هی...ها چتیترب یه....با-
 حتما گهید یدار یکار هی یکنیصدا م ینجوریبله و زهر مار ... ا-
 دارم یکار هیآره -
 ؟ یچه کار-
 مدویو مهراد خوشممم ن ایپور یاز حرف ها ییجورا هی...شممبی...د کتاین نیبب-

 مارو دست کم گرفتن ... یلیحس کردم خ یعنی... 
 بهشون ! ینگفت یزیچ یتو که ول-
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 ... رهیبحث باال بگ یتو مهمون خواستمینگفتم چون نم-
 کنم ؟! کاریمن چ یگیخب حاال االن م-
 قبول دارم تویچقدر خودت و باز یدونیخودت م کتاین-
 تو سرش و گفتم دمیخنده کوب با
 بچممممه ؟؟؟حالت بده امروزا!!! شدهی...چ؟یکنیم یتو....گرو کش یفدا-
 ا بهم برخورده......آخه جد کتاینه ن-
 گذره؟یپوکت م یتو اون کله  یخب حاال بگو چ-
 یورهرج خوامیمنظورمو ...م یدونیکه م دونمی...باشممه ؟م یتانیتو کاپ یکین-

 میریشده حالشونو بگ
 شدم و گفتم یجد

که  یدونیحسممو دارم ... م نی...منم همیگیم یچ فهممی...میهد نیبب-
که قدرتومنو  میکنیم میتونیم یا هرکار... م ارمیکم ب خوامیاصممممممممممممممممممال نم

شون بد شون ن شونمتیبلدن ... کاپ یکه واقعا باز یدونیخودتم م ی...ولمیبه  ان
 ... کنهیم یباز NBAکه 

 ...یکنیم یباز WNBAتو هم در حد  ی...ول یکین دونمیم-
 تو حرفشو گفتم دمیپر
که ما  یگاهباشمم میهمه اش حرف و ادعاسممت....فعال که ت نایبه قول مهراد ا-

 جونم... آما.... هیدانشگاه آزاده هد میت میکنیم یتوش باز
 نگاه کردم و ادامه دادم هیلبخند به هد با
 میرو بهشون ثابت کن زایچ یلیخ میتونیکه م دونمیم-

 تر شد و دستشو آورد جلو وگفت قیعم هیهد بلخند
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 ؟ یپس....هست-
 بهش زدم و گفتم یگرفتم و چشمک دستشو

 هستم!-
 از پشت دستشو گذاشت رو چشمامو گفت یکی

 ؟؟یهستمممممممم ویچ یچ-
 چشمام برداشتم و گفتم یرو از رو لوین یخنده دستا با
 خره ؟ لوین یاومد-
 گفت نشستیم هیمن و هد یروبرو مکتیهمونطور که رو ن لوفرین

 ! گمینم یچیخفه خفه !!! باز من ه-
 !یبگ یچیه دمیبهتر ! نبا-
 کنمممممایملهت  زنمیم کتاین-
 بزن! ایب-
 و گفت دیخند لوفرین

 ؟یهست وی....چیحاال نگفت-
که م- ها یدونیتو  چه  پا هیپا یمن از ب مه چ هیروزگارم ...  هسممتم  یه

 ... مبل... ی...صندلزی...م
 ...کتمممماین-

 و گفتم دمیخند
 جون! لوین هیتیثینزن ! موضوع ح غی... ج فهیرد فهیرد-
 همه رو به باد بدم تیثیمنم که کال آماده ام ح-
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 که از خنده غش کرده بود گفت هیهد
م خودت تیثیح یدفعه آدم باش ... موضوع مهمه ! پا نیجون عمه ات ا لوفرین-

 وسطه
 نگاهش متعجب شد و رو به من گفت لوین

 باز شماها؟؟؟ نیکرد ی! چه غلطکتا؟ی؟!آره ن هیجان من ؟!مسئله ناموس-
 گفتم دمیخندیکه م یده ...همونجوراز خن میغش کرده بود هیو هد من

سیکه حاال م میکرد کاریچ یک هیو هد ؟منیشد وانهیباز تو د لوفرین- باز  یپر
 !!!م؟یکرد یما کار

 هی دونمیرو! من که م هیهد نیکن ... ا گای...نسین دیبع یچیاز شممماها ه-
 به کفش شما دو تا هس! یگیر
 نه؟! ای انویبگم جر یذاریم لوفرین-
 ناموس وسطه! ی! پا هگیبنال د-

 هیاز خنده....همونطور که ولو شمممده بودم رو هد میغش کرد هیمن و هد باز
 بودم گفتم دهیکه خند نقدریا

 ! بذار من حرفمو بزنم ! جان من! هیثان هی!جون من خفه شو  لوین-
ر تو سمم یفکر ناجوره آورد یهر چ نجایا یسمماعته منو نشمموند هیکه !  ینالینم-

 !گهیتونه دچ نیمن! خب بگ
 شهرزاد نکبت کجاست؟! نیا نمیاول بگو بب-
 ناموسشه! شینگران اون نباش ... پ-
سممر  کوبوندم تو فمیبا ک دمیخندی...همونطور که ماوردمیطاقت ن گهیدفع د نیا
 ...لوفرین
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جا زنگ ک دونهیببرنتونا!البته آدم نم انی!!!چته و*ح*ش*ی!!!زنگ بزنم بیهممو-
 جون؟! کتایباک وحش ن ایزنم زنگ ب یبزنه! آتش نشان

 مگفت هی...به حالت گر میکن کاریچ میدونستینم لوفریاز دست ن گهید
 شد!!! ری!! جون من تو رو خدا ...بذار بگم ...دلوفمممممممرین-
 نممممایکنینگرانم م یدار کتایشده؟؟؟ن ریکه د نیکرد کاریمگه چ-

شو چسب دهیخند نقدریا گهیکه د هیهد ستید و نمبو دهیبود ...دل ف بزنه حر تون
به ن ماس  با الت که  لوفری... گاه کردم  بذاره من حرف  یعنین مه و  خودش بفه

 ...هیمهم یمسئله  نکهیمثه ا یجد یجد دیفهم لوفرین گهیبزنم...د
 کنممممایدوباره موتورمو روشن م یاگه نگ کتاین-
 گفت و ساکت شد نویا لوین

 آوردم باال و گفتم میبا حالت تسل دستامو
 ...گمینه نه! جون من! االن م-

 نفسمو تازه کردمو ادامه دادم بعد
 ...هیتیثی....مسئله ح لوین نیبب-

 دوباره گرد شد ...خواست حرف بزنه که با خنده گفتم لوفرین یچشما
 در خطره... رانیبسکتبال بانوان ا تیثیح-

 ...رونیب زدیداشت از حدقه م گهید لوفرین یچشما
 میزد یحرکت هی هیمن و هد یعنیما -

ساس سه هم یچیتحمل کنه و ه تونهینم گهید لوفریکردم ن اح  عیرس نینگه وا
 جمله ادامه دادم نیپست سر ا
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 میکرد یزیبرنامه ر ونیآقا یمل میخودمون و بر و بکس ت نیب یکل کل یباز هی-
 ... دیو ترک رونینفسشو با شدت فوت کرد ب دیشن نویتا ا لوفرین

موریب ی!!االک هاتونییدوتا نیجز جگر بزن یا- م م م م م  درنقیساعته ا هی....شع
ناموس و ا تیثیحرف ح چه غلط نیرو زد زایجور چ نیو   یفکر کردم 

 شماهمممممممما!!! مممممممنیکرد
 با خنده گفت عیسر هیهد

 !یبه ما چه ...تو منحرف-
 ناموس جرج واشنگتونه ! یمنحرف جد و آباد اون دشمن ب-
فردا رو  یکل کل و باز یو من کل ماجرا میدیبا هم خندهممون  گهید ندفعهیا

 گفتم لوفریبه ن
 !سین یاصن مسئله ا یعنیام ...  هیکه من پا یدونی...میکین نیبب-
 ؟یشهرزاد چ-
اگه  یحت ی....ولادیم رهیگیفکر کنم..از سمممامان جونش اجازه م فهیاونم رد-

 مینفر کم دار هی ادیشهرزادم ب
 گفتم یاحتفکر کردم و با نار کمی

بهش اعتماد ندارم راسممتشممو  ادیز ی... ول ادیبه مهرنوش بگم ب خواسممتمیم-
 شیپ عهندفیبازم ا ترسمی؟ ...م ادتهیکه  یقبل یاردو انیسر جر یعنی... یبخوا

 کنه ... یدهن لق یعیرف
 کرده؟ کاریمگه چ-

 گفت تیبا عصبان هیهد
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ش- شت میکرد کاریمگه ما چ ی! دفعه قبل نهیریواقعا که خود  با بچه  می؟! فقط دا
ون ! دنبالش میکه نرفت م؟مای! مگه جرم کرد میکردیذوب آهن کل کل م میت یها

 یچیبود!سر صحبت باز شده بود ... ه یکیهتلمون تو مشهد باهاشون  یاتفاق
 یاخطار اسمماسمم هی یعیرفشممب موقع شممام  ینیبب ی... نبود دیخانم مارو د نیا

ه اگ رونیب کننیاخطار دادن از اردو پرتمون م بعد بدون یبهمون داد که دفعه 
 میکارا بکن نیاز ا

 دهنش از اعجب باز شد و گفت لوفرین
 !!!یگمممممممیدروک م-

 گفت شیبا همون لحن عصبان هیهد
 !هینه بابا ! دروغم چ-

 کردم و گفتم لوفریرو به ن من
من  گهی... قد بلند د میندار 5پسممت  یبگم ! ول تونمیخالصممه به مهرنوش نم-

 شناسمینم ویکس
 فکر کرد و گفت کمی لوفرین

 ؟ یچ یازین بایفر-
 ؟؟؟مگه قدش چنده ؟ بایفر-
 از من و تو بلند تره یدو سه سانت هی-
 190 یقدشون باال نیانگیم فامونی...حر میکممممه....بلند تر الزم دار شهینم-

 .... میشیبه زور م 180 میهست مسلما!! ما که خودمونو پاره کن
 گفت کردیهمونطور که فکر م لوفرین
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 هست ... گهینفر د هی... کتاین نیخب ... پس ... بب-
 میزد غیباهم ج هیو هد من

 ؟یکممممممم-
 فائزه فرهمند!-

 تششناسینم یعنینگاه کردم اونم سرشو تکون داد  هی...به هدشناختمشینم
شما دوتا چرا امروز ا- سمنگول م نقدریبابا   یباز .. فوالد. گهی! فائزه دنیزنیشا
 "ب" با ما بود ... میت ی... اردو کنهیم
 مکتیرو ن شتریب ی...ولگه؟یآهممممممممما!!!آره آره ...همون که موهاش کوتاهه د-

 بود احساس کردم !
 نداد ... شیباز ادیز یمصدوم بود ... مرب کمیآره خودشه....آره آخه پاش -
 وفرلی؟راپورت نباشه ؟حوصله دردسر ندارم ن هیحاال چجور-
 یلی...خ شممناسمممشیراحت ... م التی! نه خنطوریبابا ! خودمم هم دونمیم-

 با معرفته یلیباشگاه بود ...خ هیبا من تو  رستانی...دب هیدختر خوب
 ؟ ادیحاضره ب-
 است .. هی! پاسین زایچ نیآره فکر کنم... دربند ا-
 ؟یزنیپس بهش زنگ م-
 ...زنمی! بعد من بهش زنگ مبرقراره  یآره ... اول تو مطمئن بشو که باز-

 گفت کردینگاه م شویهمونطور که گوش هیهد
 آره خبر دارم ! گهیمنم به شهرزاد اس ام اس زدم...االن جواب داده م-

 سرشو آورد باال و با تعجب گفت هیهد
 !لوین میاز کجا خبر داره ؟؟؟!ما که تازه االن به تو گفت نیا-
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 باز شد و گفت ششیبعدش ن هیچند ثان یهم رفت تو فکر ول لوفرین
 !انیک فامونیفکر کنم بدونم حر-
 تعجب گفتم با
 چطور؟-
 بدونه؟! خوادی!!! شهرزاد از کجا مگمممممهیتابلوئه د-

 میباهم بلند گفت یو هد من
 سامممممممممان!!!-

امزد ن ییجورا هی گهید یعنیشهرزاده... کیدهقان نسب دوست پسر فابر سامان
سوب م شون در جر... چون خ شنیمح ست  اننیونواده ها صنعت  میت 2...پ

سر با معرفت و مهربون ی...کلکنهیم ینفت باز وقت با هر شهیهم چارهی...بهیپ
تا دختر م هار عذب م یکل رونیب ادیما چ ها پسممر گروشمممهیم  ه...چون تن

 احسمماس ادیکه ز میریگیم لشیو تحو میهواشممو دار ی...البته ما هم کلشممهیم
 دختر! تا 4 نینکنه ب ییتنها

 بازتر شد و گفت ششین لوفرین
ت دوس شیستا ای! پورم؟یخودم!!!چرا زودتر حدس نزد یبه دخترا نیآفر 100-

 ی گهیاون دو نفر د بندمیباهاتون شمممممممممممممممرط م یعنی! گهیسامانه د یمیصم
 !نیبرومندن!شک نکن مایو ن یکاظم نیهم حس مشونیت

قدریخودم فکر کردم من چرا ا با مه رو دارن  هیهدو  لوفریکه ن ن مار ه آ
شم خودمونو  کردمیفکر م شهیچون هم دیشا دونمیندارم!نم شته با اگه آمار دا
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و  لوفریو ن هیمثه هد ومدیخوشممم نم نیفرض کردم...واسممه هم نییدسممت پا
 و اون باشم! نیتو کار آمار ا ادیشهرزاد ز

 از جاش بلند شد و گفت لوفرین
 جاش گذاشت ؟ ی.... راست گهیپس حله د-
 و مهراد کجا بوده ایمنظور پور دونستمینگاه کردم ... چون منم نم هیهد به

 گفت شویسرشو کرد تو گوش هیهد
 نایکه ا یموقع شیچند سال پ نکهیمثه ا گفتیم ایمهراده!پور یفکر کنم خونه -
 نیتمر نایخونه مهراد ا اطیکه شمممب و روز تو ح نقدریبودن ....ا یرسممتانیدب
 نیباشممه ممکنه زم ینجوریاگه ا گهیو م سمموزهیاد دلش ممهر ی...بابا کردنیم

ست و پاتون زخم نیبخور شه تو ح یو د سه تو اطیب شت اطیح ی...وا خونه  یپ
 ...سازنیبراشون م کیکوچ یلیسالن خ هی نایمهراد ا ی

 سرشو تکون داد و گفت لوفرین
اصممن کجاسممت...سمماعتشممو حاال  نمیخب پس من برم به فائزه زنگ بزنم بب-

 دمینگ شد باز به اونم خبر مهماه
 لبخند زدم و گفتم لوفرین به
 باشه بچه-
 یبچه خودت-
 نه...تا با فائزه صحبت ک سادیگفت و چند قدم اون ورتر وا نویبا خنده ا لوفرین

 گفتم هیبه هد رو
 نگفته؟ یزیچ ایچرا خبر ندادن بهمون پس ؟پور-
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 یبار زنگ زد ول هیکدوم ... صممبب  چیه رسمممهینم دمیاس ام اس م یهر چ-
 نزد ... یراجع به باز یحرف

 ؟یخودمون فردا ساعت چنده راست نیباشه ... تمر-
 10صبحه ... ساعت -
 اوهوم ... باشه-

دارم ... چرا missed callدرآوردم ... اوه اوه ...سممه تا  فمیاز تو ک مویگوشمم
ش سم نبود گو شه خودش یبردارم...ولش کن حاال هرک silentرو  موازیحوا  با

 ....زنهیدوباره زنگ م
 به سمتمون اومد... لوفریموقع ن همون

 لو؟یشد ن یچ-
هش...اون ب میتحت کنترله دوستان ! ... فائزه گفت فقط ساعتشو بگ یهمه چ-

 نداره نیفردا اصن تمر
 بهتون... میگیباشه ...حاال زمانشو بهمون بگن م-
 باشه ...-
 سکوت کرد و ادامه داد کمی لوفرین

مامانم ... گفت برم که باهم  شیبرم پ یاالن زود دیرمنده !... من بابچه ها ش-
 نداره ؟ ی...اشکال دیخر میبر
 خونه ... میبر دیبا گهی... ما هم د هیچه حرف نینه بابا ا-
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 هیهد نیهم سمموار ماشمم هیمامانش.... من و هد شیبا عجله رفت که بره پ لوین
زنگ  میگوشمم میدیرسممسمممت خونه...سممر کوچه که  میو حرکت کرد میشممد

 آهنگو گم کرد... یصدا هیخورد...همون شماره ناشناسه بود ...هد
 الو-
 جان کتایالو سالم ن-

سه هم یلیور خط خ اون صدا بود وا شخ شدینم نیسر و  صدا ضیت  یداد 
 ...هیک
 ؟ دییسالم بفرما-
 ؟مهرادم ینشناخت-

 شد یاوه ... مهراده کمممممه....چه سوت اوه
سر و صداست متوجه نشدم  کمیآخه  دی؟ببخشین ... چطورسالم مهراد جا-

 ...نییشما
 به خودش گرفت و گفت یرنگ مهربون صداش

 ه...شلوغ نجایا کمی نایا ایپور شیجان ...تو سالن هستم پ کتایشرمنده ن-
 امرتونو... دیی...متوجه ام ... بفرما کنمیآها...نه خواهش م-
فردا بود ....راستش من با بچه ها  یزمان باز یراستش غرض از مزاحمت برا-

 همه جمع بشن توننیگفتن م 3ساعت  یهماهنگ کردم ...برا
 فکر کردم و گفتم کمی

سئله - ص یم شه ول کنمیفکر نم یخا ساعت  یبا صبب  ستش ما   نیتمر 10را
 مونیستگخ کمیباشه فکر کنم بهتر باشه ... رتریساعت د هی... اگه بشه  میدار

 ؟یباشه باز 4ساعت  یبراکم بشه...امکانش هست 
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 من از بچه ها بپرسم نیلحظه اجازه بد هیآره ...-
 گفت انشیکنار گوشش بود رو به اطراف یهمونطور که گوش و
 ؟یبشه باز 4ساعت  یبچه ها مورد نداره برا-

 ...ازیجور چ نیو ا سین ینه مشکل گفتنیعده آدم اومد که داشتن م هی یصدا
 دیآروم پرس هی...هد مینشسته بود نیماش و تو میبود دهیخونه رس یجلو

 گهیم یچ-
 گهینم یخاص زیچ یعنیباال بردم که  سرمو

 ...کتا؟یالو ن-
 شد ؟ یجانم ... چ-
 خوبه ... 4... همون ساعت  سین یمشکل-
 پس.. میشی.... مزاحم م یمرس-
 ...شاالیا بنمتونی...منی....مراحمهیچه حرف نیا-
 مهراد؟-

 هم مهربون تر شد و گفتکردم صداش باز  احساس
 جانم؟-
 میایکجا ب دیما با یول دیببخش-

 و گفت دیخند مهراد
 قایدق؟ گهید نی...بلد نیایب دیما با ی...خونه نیدونیشممرمنده ...فکر کردم م-

 نایا ایپور یکنار خونه 
 پس... میشیآها ...نه بابا شرمنده چرا...مزاحم م-
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 همون لحن مهربون گفت با
 ... نتونیبی...م نیمراحم-

 گفتم هیکردم و تماسو قطع کردم و رو به هد یخداحافظ
 ....نای...خونه مهراد ا4فردا ساعت -

 زنگ زدم لوفریبود که به ن 5ساعت  یاز ظهر طرفا بعد
 لویالو سالم ن-
 سالم عشقم-

 و گفتم دمیخند
 فردا رو بگم یخفه شو ...حال بهم زن! زنگ زدم ساعت باز-
 با دهن پر گفت خوردیم یزیچ هیت که انگار داش لوفرین

 خودم دونمیم-
 شهرزاد زودتر از من آمار داد به تو ؟ نیبابا ...باز ا یا-
 دفعه خود سامان زنگ زد بهم نینه بابا ا-
 سامان ؟چطور؟-
 و گفت دیخند لوین

 ارهیکه شهرزاد طاقت نم یی... و از اونجا ودیشهرزاد تموم شده  یشارژ گوش-
 ار به من بده ...به سامان گفت به من بگهآم رترید هیثان 2
 ؟ گهید یدونیآها پس م-
 ! انی...خونه مهراد توکل 4آره ...ساعت -
 ؟یآره ... به فائزه هم گفت-
 گفت خوردیم یزیچ هیهمچنان که داشت  لوفرین



wWw.Roman4u.iR  142 

 

 ...ادی...شهرزادم که با سامان گفت ممیایمن...باهم م شیپ ادیاوهوم...م-
 ساعت؟ 1 یخوریم یدار ی!چ یحناق کن یا-
 گفت دیخندیهمونطور که م لوین

 به سقف دهنم دهی... چسب خورمیبابا دارم گز م یچیه-
 خنده گفتم با
 ؟ یایب یتونیهم م هیدنبال من و هد لوین نی...ببیکوفتو بخور-
 بهتره ... می...اصن باهم بر امیآره م-
 ... گهیباش د نجایا میباشه پس سه و ن-
 ؟ گهید می....همون لباس باشگاهو بپوش یکین ی...راست اشهی-
باسمممامون  ی....ول دونمیممم....نم- باشمممه د هیل ...همون زرده  گهیشممکل 

 ...گمیم هیخوبه...به شهرزادم بگو پس...منم به هد
 ارمیلباسمم واسه فائزه م یکیباشه پس اون -
 همرامون باشه گهید یکیرفت  ادتیحاال اگه  ارمیآره منم م-
 پس... نمتونیبیباشه ...م-

امو لباسمم کمیببرم با خودم ....  دیزردمو با کی...پس ...فردا اون کفش ناخب
مانتو نخ پوشمممیم نارویکردم ... آره ... هم یبازرسمم کوتاه کرم رنگمو  ی... 

شلوار ج شتم رو مبل... شال قهوه ا نیگذا شنم ...  شنم...مامانم م یرو  گهیرو
از ظهر نظرم عوض شممد  عداگه تا فردا ب ... حاال باز ادیبه رنگ موهام م یلیخ
 ...کنمیانتخاب م گهید زیچ هی

 !نیبب نویا ای...بدو ب کتممممممماین-
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 تو اتاق بلند گفتم از
 مامان؟ ویچ-
 ...ای...ب دهیداره باباتو نشون م ونیتلوز ایب-

شده بود تا تو ونیزیتلو یتو هال جلو دمییدو سرو دعوت  ....از بابام و عمو خ
صادبرنام هی شبکه  یه اقت شون در مورد  شدیپخش م 5که از  شرکت کنه ... از

بازرگان تا از معروف تر رانیا یمشممکالت  جار ا نیبه عنوان دو  سمموال  رانیت
 کردنیم
 نن؟یبب نیهم گفت نایبه خاله پروانه ا-
 !نینیرو بب 5شبکه  نیآره...خود پروانه االن زنگ زد بهم گفت بزن-
 !مممممایمامممممان!معروف شد یوا-

 با خنده گفت مامانم
 دخترم ! یمعروف یتو که خودت کل کتاین-
سهیما رو م ینه بابا ! ک- س رانیمادر من ؟تو ا شنا صن فکر کنم ک  میه تبدون یا
 خانم ها وجود داره! یبرا یبسکتبال یمل
... تو  یموفق باش شهیهم شاالینکن...ا ی....نا شکرکتاین سیها هم ن نجوریا-

 ...مطمئن باش ! دهی..خدا خودش پاداش تالشتو متالشتو بکن .
 به خداست دمونیمامان جونم ... ما که فقط ام شاالیا-
 رسهیم گهیکه بابات د مینیشامو بچ زیکمک کن م ای... حاال ب نیآفر-
 کمممه ! ادیبابا االن نم س؟یبرنامه زنده ن نیوا!مگه ا-

 و گفت دیهمونطور که خند مامانم
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کمممممه....ضبط شده است....بابات زنگ زد گفت  سینده نبرنامه اش ز نیا-
 ...شاالیا رسهیم گهیربع د هی

 و ظرف ها رو شستم ... میخورد شامو
 بخوابم ! رمیدارم ...م نیمامان ... من فردا صبب و بعد از ظهر تمر-
 ریباشه دخترم...شبت به خ-

 اس ام اس زدم هیاتاقمو به هد یتو رفتم
 باش" نگیتو پارک 9:30"ساعت 

جواب نداد...بهش زنگ زدم ....اشممغال بود...لبخند  هیهد یگذشممت ول کمی
 ...زنهیحرف م ایزدم ...حتما داره با پور

... نیزم یتختم رو نییگذاشتم پا ویگذاشتم و گوش 9ساعت  یبرا ویگوش االرم
 نگاهم به سقف اتاقم دوختم ...

گاه تصو دونمینم  م اومد ...ذهن یمهراد تو ریچرا اما ناخود آ
 ...مغرور...جذاب...مردونه

ندیم یوقت قدر مهربون م دیخ نه  یلی...صمممداش خشمممدیچ گرم و مهربو
 ...جنتلمن....

 دونمیکه دارم...نم هیچه حس نیا دونمی... نم دونمینم
 ...دمیم تی...بهش اهمادیخوشم م ازش

هاش حرف م یوقت پامو گم م زنمیبا که کسممکنمیدسمممت و  نه اونطور   ی...
 ...فهممیکنه...نه...اما خودم م احساسش
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هاش حرف م یکه موقع فهممیم خودم با بال بهتر زنمیکه  مات  نیدن کل
 ....گردمیم

 هی یعنیکنه... نمیدلش تحسمم یبزنم که تو یباشممم و حرف یطور خوادیم دلم
 برام مهمه ... ییجورا

 خوامیبهش دارم...نم یحس نیکه بفهمه من همچ خوادیهمزمان دلم هم نم اما
 هم بدونه... هیهد خوامینم یبفهمه ...حت خوامیش نشون بدم...نمبه
 نداشتم ... اما ...واقعا نداشتم ... یحس نیبگم تا حاال همچ خوامینم

در  شممهیهم هی...من و هد کنمینم دایپ یزیچ گردمیخاطراتم م یقدر تو هرچه
ثل م یتیتا حاال تو موقع کنمیاما حس م میزدیمورد احساساتمون باهم حرف م

 نبودم ... نیا
 یلیخ هی...هدادینفر خوشممم م هیپرده بگم از  یکه بتونم ب سممتمین هیهد مثل

رابطشممو شممروع  ایراحت با پور یلی...خ ادیخوشممش م ایراحت گفت از پور
 کرد....

 باشم ... هیمثل هد تونمی....نمتونمیمن ....نم اما
سه هم دیشا حس  نیا وقتچی...خودم همیمن آدم مغرور گنیکه همه م نهیوا

 ....میفکر نکردم که آدم مغرور چوقتیرو نداشتم ...من خودم ه
مثل من  هیشممانس آوردم که هد گهیم شممهیدر نظر همه هسممتم...مامانم هم اما

 باهم یمیصممم نقدریا یدوسممت ها میتونسممتینم چوقتیوگرنه ه سیمغرور ن
 ....میباش

 رونیمنو از افکارم آورد ب میزنگ اس ام اس موبا یصدا
 "نمممممممممگیتو پارک 9...فردا ساعت ج*ی*گ*رباشه "
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 کممممممممه.... ستیکلمه رو به کار برد....آدم بشو ن نیا هیهد نیاه اه ...باز ا اه
و  هیبا هد نی... بعد از تمر میباشممگاه بود نیسممر تمر هیبا هد 10سمماعت  راس

 میبعد از ظهر صحبت کرد یباز یو شهرزاد درباره  لوفرین
 گفت دیپوشیمونطور که مانتوشو مه شهرزاد

صن ع نایسامان ا- شونیخ نیکه ا  یخوایم گهی... همه اش هم به من م سین ال
 آبروتون نره ؟! میکنسل کن ویباز
 گفت تیبا عصبان هیهد

 ختهیهمه اش!اعصاب منو به هم ر گهیم نویهم هم ایپور-
 گفت هیبا خنده رو به هد لوفرین

 !!گممممه؟؟ید یتور کرد شویستا ای؟پور کلک!!! تو هم آره ینگفته بود-
 گفت زدیهمونطور که لبخند م هیهد

 فقط... میشد یمیصم کمی... سین امینه بابا ... اونطور-
 به شهرزاد اشاره کرد و گفت لوفرین

 شدم!!! یمیبا سامان صم کمیفقط  گفتیاولش م نمی؟ ا ینیبیم نویا-
 گفتم لوفریو رو به ن دمیخند

 ...هیپسر خوب یلیخ اینکن... پور شونتیخب حاال...اذ-
 برد باال و با خنده گقت میدستاشو به عالمت تسل لوفرین

 بر منکرش لعنت !!!-
باز م میسممکوت کرد کمی هامو  که مو تب  کردمی... همونطور  باره مر تا دو

 جمعشون کنم گفتم
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 خودتون نیدونی... م میاریکم ب خوامیعنوان نم چیبه هر حال بچه ها ... به ه-
 ...نیکه من دارمو دار یحس نی...همه تون هم هم هیمنظورم چ

 سرم کردم و منتظر بودم تا بچه ها هم آماده بشن ...ادامه دادم شالمو
 ... میپست ها رو باهم مرور کن نیای...فقط ب میما که با هم هماهنگ-

 گفت نداختیدوشش م یرو شویهمونطور که ساک ورزش هیهد
 میبزنحرف  رونیب میبر نیایب-

 نشنون گفت هیکه بق یزد و آروم طور یبه من چشمک بعد
 !ادهیراپورت ز-

 ... رو به بچه ها گفتم رونیب میاومد نیبا هم از در سالن تمر یهمگ
 من ...حرفامون ناقص نمونه... نیچند لحظه تو ماش هی نیایب-

و شهرزاد  لوفریجلو کنار من نشست و ن هی...هدمیمن شد نیسوار ماش یهمگ
 م پشت نشسته بودن...رو به همه شون گفتمه
مال قصد ندارم که مرب نینیبب- م م ...خودتون ه ارمیدر ب یباز یبچه ها من اص
 میکه پست هامونو باهم هماهنگ کن خوامی...االنم فقط م نیدونیم
 لبخند زد و گفت لوفرین

با یچه نخوا ی!چه بخوایتانی! تو کاپنی! بب کتاین- و هار زیچ یسممر هی دیتو 
 یمعلوم کن

 ارمیدر ب یباز سیرئ خوامیاما من نم-
 شد و گفت یجد لوفرین

 ...مگه نه بچه ها؟ میخوایازت م نوی...همه مون اسین یباز سیمسئله رئ-
 تکون دادن دییسراشونو به عالمت تا هیو هد شهرزاد



wWw.Roman4u.iR  148 

 

 با لبخند رو به من ادامه داد لوفرین
 !تانیبگو کاپ-

 فتمزدم و رو به همه شون گ لبخند
 بچه ها ... یمرس-

 و گفتم هیکردم سمت هد رومو
ست  ی! خودتیهد- شگاه پ ...هم  یسادیوا 1و خودت!گارد راس....هم تو با
 ....یمل میت

 تکون داد و گفت دییسرشو به عالمت تا هیهد
 ...در خدمتم...فهیرد-

 کردم سمت شهرزاد و گفتم رومو
 مال خودته ... 2....پست یشر-

 فتو گ دیخند شهرزاد
ست من هم هیتا هد- ست  شهیه  بیرو ترج 2خوبه ...من خودم  یام...ول 2پ
 ... دمیم

 گفتم شخندیو با ن لوفریزدم و رومو کردم سمت ن یشهرزاد چشمک به
...خودت 4 ای 3...لوین کنهینم یمن فرق یخودم و خودت...برا میحاال موند-

 انتخاب کن
 گفت شخندیداد و اونم با ن هیتک لوفرین

 یکنیمنو جر وا جر م ینکن یباز 4اگه  دونمیعمه ات!من که مجون -
 ادامه داد یبا لحن مهربون لوفری...ندمیخند هممون



 149 هستم

 عادت کردم 3به  گهی... اصن د تانیکاپ کنمیم یباز 3من -
 گفتم لوفریزدم و رو به ن لبخند

 تو ... یفدا-
 ادامه دادم شخندیبا ن و
 یبود زادیآدم نقدریا شهیشد هم یم یچ-

 هم تو همون حال گفت لوی... ن میدیخند همه
ته مرده  یعنی- که پسمممت  یکشمم فائزه هم  به نفسمممونم! ماد  سمممانتر  5اعت
 ! WNBAدر حد  میدار می!تستهیمیوا

 گفت دیخندیهمونطور که م هیهد
 !هیمیچه ت فمونیمگه حر نی! حاال فکر کردگهیبابا خوبه د-

 گفت هیرو به هد شهرزاد
ست م لوین- ستا گهیواقعا را سمون قابل  شوشهیاعتماد به نف سانتر ن داره !بابا 

NBA همممممما!!!! کنهیم یباز 
 گفت شخندیبا ن هیهد

کم  WNBAاز  یزی... ما هم چایاسمممت!...ثان گهید یکی شیاوال که سممتا-
 !میندار

نزد ....همه منتظر بودن که من  یحرف یچند لحظه کسمم هی...میدیخند یهمگ
 رو به همه شون گفتم یبگم...با لحن جد یزیچ هی

 ید ها! ماشالله ق ختیر یباز نیا یبرا شهینم یخاص یلیخ ی!نقشه نینیبب-
بت به اونا نسمم شممتریب یمهم قدرت بدن ینکته  نکهیبلند تره و ا یلیاونا از ما خ

 خیسممه گام اما خب مسمملما اونا هم سمم یبرا میکنینفوذ م لویماسممت...من و ن
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م ن تنیوا برا سممم نن... ک گاه  ن م یمارو  هد نیه با هی.... بازیتو   وید 
کهیهم ا ایشمموت فراهم کن ... تی....موقعیبچرخون قه توپو  ریز دیبا ن حل
که همون ز میبرسممون فائزه  مه  ریبه  نه ...من برنا قه بز ندارم  یا گهید یحل

 ؟... نیندار ی...شماها نظر
فا یهمگ تا یحر یمنو  ته  هی لوفریکردن و ن دی تا نک ند  رو هم  گهید یچ

شهرزاد پ لوفرین می.حرفامونو که زدگفت.. سا لویشدن و ن ادهیو  عت گفت که 
 ...هیدنبال من و هد ادیم 3:30

 ...میحرف زد هیخونه با هد میتا برس نیماش تو
 ؟ میگذاشت نایا ایبا پور یبرنامه ا نیکه همچ میبگ نایبه مامان ا-
 ؟ یجو ند نقدریا شهی! م هیهد-
 ن ؟بهشو میبگ گمی؟ م هیبابا جو چ-
 نکنیفکر م میبگ ینجوریبهشممون ا می! االن برگهیجو د گنیم نویخب ا-
مه رو اجرا  میمرتکب بشمم یچه خالف بزرگ میخوایم بذار برنا ! ولش کن ... 

 ...میکنیم فی....بعدا واسشون تعرمیکن
- ok یتو بگ ی... هرچ! 
 احمق من !!! یحرف گوش کن بود نقدریا شهیکاش هم-
 احمق عمه اته!-
 من ؟ ینداشته  یبه عمه  یداد ریتو گباز -
 بدم پس ؟ ریگ یخب به ک -
 بده! ریجونت گ ای!!! به پوردونمیمن چه م-
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 گفت ینیبا لحن غمگ هیهد
 اونو که ولش کن ...-
 شده ؟ یچمممممممرا؟ مگه چ-
 جنبه است ی... بیچیه-
 وا!!!چرا؟؟؟-
 هم هستن ؟ نیو حس مایفردا ن گمیبهش م شبیبابا ...د یچیه-
 خب؟-
 رو به اون رو شد ... نیدفعه از ا هی...آقا واسه من قاط زده... یچیه-
 ؟ یکه چ-
...منم گفتم خب آره ...بعدش ؟یشناسیم نارویتو مگه ا دی... پرس دونمیچم -

 بهش برخورد ... یچرا کل دونمینم
 باشه ... ریگ نقدریا ادیبهش نم-
 ...رهیگ یچرا بابا ... کل-
 ؟یشناسیو واقعا م نیو حس ماین نیا حاال تو مگه واقعا-
عالم و آدمو  ی....آمار همه یشممناسممیخب منو که م یکه نه.... ول یاونجور-

صن  نارویدارم ... آمار ا شتم...ا س سین یکیهم دا ست دختر ح  که نیبگه دو
 !!!مونهیمیدوست صم

 هست؟ ی؟ک نیدوست دختر حس-
 گفت اوردیکردنو در م هیگر یهمون طور که ادا هیهد

 !!کتممممماین-
 خب! شناسمشی؟ خب من نم هیچ-
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 گفت یقرار و خشن یبا لحن ب هیهد
 !...همون که من عاشقشم گهیدماغو د ؟شرارهییییییشناسینم یبابا چجور یا-
 !!!دونستمیمن نم ؟؟؟؟یجمممممد-
 ؟! یموقع آمار ندار چیحاال بدون ... اه اه ...تو چرا ه-
 !یآمار یادیکنم ...تو ز کاریمن چ-

 گفت شخندیبا ن هیهد
 ! فقط کنجکاوم!رینخ-
 شد ؟ یچ ایخب حاال ! بالخره پور-
 ... رمیبرخورد کرد ...گفتم حالشو بگ ینجوریا نیا دمی! من که د یچیه-
 ؟یهمممممممد یکرد کاریچ-

 گفت انهیبا خنده و موذ هیهد
 ی!!از کاراشممنایمیصممم ی... دوسممت ها شممناسمممشممونی...گفتم آره م یچیه-

 خودش ایبودم پور یمیصم نیو حس مایخبر دارن کامل ... اگه من با ن هگیهمد
 یلو نایبا ا سممتمین یمیکه من صممم دونسممتیم نوی...خودشممم ادونسممتیم نویا

 بیوضگفت که مثال من ت یجور هی یبرخورد کرد ....ه ینجوریچرا ا دونمینم
 یجور هیو  اوردمیخودم ن ی...اما من به رو شممناسمممشممونیبدم که دورادور م

 ام باهاشون ... یمیصم یلیبرخورد کردم و آمارشونو دادم که انگار خ
 ؟یمرض دار هیهد-
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سیبابا مرض کجا بود ؟ تو که منو م- سه من گ یچ یعنی!  یشنا در  یباز ریوا
؟اعصمماب  ارهیدر م یواسممه من شمماخ باز نیکس و کارم که ا ی!من مگه بارهیم

 س ام اس هاشو ندم!جواب زنگ ها و ا گهیخورد کن ! جا داره د
گفته ؟! تو خودت فکر  ی؟!مگه چ یشممد وانهی؟!باز تو د هیهد هیچه حرف نیا-

و  یکه تو بهش داد ییجواب ها نیمشمممابه هم تیتو موقع قایدق ادیب ایکن پور
 !؟یکنیم دایپ یبده ! چه حس لتیتحو
 مکث کرد و گفت کمی هیهد

 ! کنمیلهش م زنمی!...نه نه نه ...مکنمینم گاشمین گهید-
 حالت خوبه ؟! هیهد -

 گفتم شویشونیدستمو گذاشتم رو پ بعد
به پور زمیعز یتب دار کمی-  ونیهذ ی...داشممت یضممیمر گمیم ای... خودم 
 !! یگفتیم
 کنار زد و گفت شیشونیپ یدستمو از رو کتاین

 ! شناسمیکه م شناسمیممممممممزه!!!...خب اعصابمو خورد کرد ... اصن م یب-
 ! میباهم دوس شد سین هفته هیهنوز 

ثانتونیدو هفته شمممده دوسممت گهیاوال که د- به خودت االن جواب  ای!  ... خو
راجع به دوسممتاش  ینجوریا یبگه! وقت نویحق داره ا چارهی!خب بیخودتو داد

 .... یقیعالمه آدم رف هیتو با  نکهیبکنه جز ا ی...چه فکریزنیحرف م
 خب باشم !-
 دوستاته ؟! هیواست مثل بق ایتو پور !اریدر ن ی! مسخره باز هیهد-



wWw.Roman4u.iR  154 

 

سممکوت کرد و بعدش آروم  هیچند ثان هی...  کردینگاه م رونویاز پنجره ب هیهد
 گفت

 !سینه ...ن-
! یسممتین هیمثه بق ایپور ی! تو هم براگمیم نویخب دختر خوب منم دارم هم-

ه م کبا همه فرق داره !...تو ه ایتو ,پور یمطمئن بشممه که برا خوادیاونم دلش م
 !یحال طرفو گرفت یوسط خال! ... زد یزد قایقربونت برم دق

 گفت یبا لحن ناراحت هیهد
 کنم حاال؟ کاریچ یگیم-
 !!!ییکارا خانوم صفا نیتو ا ی؟تو که استاد یپرسیاز من م-
 !!!حوصله ندارم !مممزایمزه نر کتاین-
 خنده گفتم با
... بابا ! ... خره!  نایراد اامروز خونه مه میبر ایهاپ هاپ! هاپو نشممو حاال! ب-

 !!!گمممهیحله د ایهات ب یاز اون عشوه خرک کمی...
 گفت شخندیبا ن هیهد

 دوسم داره؟ یگیم یعنی-
 پارک کردم و گفتم نگیتو پارک نویموقع ماش همون

َتم داره!یاریدر ن یخنگ باز نقدریمنگل اگه ا ی  تو -  ! بعله! دوس 
 تمحکم گونه مو ب*و*س کرد و گف هیهد

 عممممماشممممقتم! یکین یوا-
 ! گهی!!گمشو برو خونتون دیکرد مونیجمع کن خودتو ...اه اه اه!تف مال-
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ش از اد د رفتیاز پله ها باال م دیخندیهمونطور که م هی... هد میشد ادهیپ نیما
 زد و گفت

شقتم!ا کتاین- ش ش شد  یحرفارو که امروز زد نیعا سا یبرنامه  هیباعث   یسا
 !رمیدر نظر بگتو  یهم واسه 

 نیمنه...واسه هم یمنظورش دوست پسر جور کردن برا دونستمی....م دمیخند
 داد زدم و گفتم

 تا نزدم لهت نکردم! هیگمشو هد-
جلو  فرلوی...فائزه کنار نمیشد لوفرین دیسوار پرا هیبود که با هد 3:30 ساعت

ل ئزه مشممغوبره ... با فا یآدرس دادم که کدوم طرف لوفرینشممسممته بود ...به ن
 ... میصحبت بود

 رونیبه خونه که از ب کردیپارک م نایمهراد ا یخونه  یهمونطور که جلو لوفرین
 زد و با خنده گفت یکرد...با دهنش سوت یقصر بود نگاه هیشب
 !میکردیداره ها!ما باور نم هیما انیمهراد توکل نیا گنیجمممممممونم خونه!م-

 گفت دیخندیهمونطور که م فائزه
 !یدیخونه رو ند یزه توتا-
ساس کردم تو هی  یخونه ؟! ...مگه فائزه تو یشد ... تو یدلم خال یلحظه اح

 ؟ .... دهیخونه رو د
 اومده بود گفت شیذهنش پ یسوال تو نیهم قایکه فکر کنم دق هیهد

 خونه رو؟ یتو یدیفائزه مگه تو د-
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با  رسممتانیدب کرده ... آخه زمان فیمحمد داداشممم واسممم تعر ی! ولدمینه ند-
 یلی...خنجایبار تولد مهراد اومده بود ا هی.... رفتنیباشممگاه م هیو مهراد  ایپور
 تو ذهنم بود حرفاش... نیکرد اون موقع برامون ...واسه هم فیتعر

 حرفش احساس کردم دلم آروم گرفته... نیا با
 گفت هیرو به هد لوفرین

 باشه آخه ! دهیو دخونه ر یتو دیبا یچطور ؟فائزهیهد یفکر کرد یچ-
 با خنده گفت هیهد

 ...یزیچ یوقت رفاقت هی دیگفتم شا دونمیچم-
 انی! مهراد توکل؟یاوه اوه اوه!رفمممممممممممممممممممممممممممماقت؟اونم با چه آدم-

 ...ادیز رهیگینم لیمهراد پسرارو هم تحو گهی؟عممممممممرا!سامان م
 گفت و با خنده ادامه داد نویا لوین

! هیا کهیخدا واسه مامانش نگهش داره ... عجب ت چه برسه به دختمممممممرا!!-
ل گهر گ ؟یشناسیکه م ویذوالفقار دایقربونش برم حال همه رو گرفته ... ش یول

 ! کنهیم یباز
 باهم گفتن هیو هد فائزه

 آره آره ...-
 یباز نیا ی... برا چارهیب نیا نکهیاوه اوه ... دلم واسممش کباب شممد ... مثه ا-

شگاه ...البته ا رهیم یآخر یتدارکات ...  سیهم ن چارهیب نیبگما ...همچ نمیورز
ته بود بب پا م نهیرف ته بوده آزاد ای دهیمهراد   رهی... اخرش مینه ...خالصمممه رف

شو معرف صحبت م کنهیم یخود شماره و نهی...بعد اونجا مثه ا کنهیو   صحبت 
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ستهیم یبهونه ا هی...به  شهیم نایا ا ...خانوم ه ازش رهیمهراد و بگ یشماره  خوا
ش یجمع با عرض معذرت ول ونیو آقا شته بود بهش گفته بود ببخ  دیمهراد برگ

توجه به  یصممحبت ها رو ندارم ... بعد اصممن ب نیا یمن حوصممله  یخانوم ول
 گذاشته بود رفته بود ... دایش

 با دهن باز گفت هیهد
 !!!یگممیدروک م-
 کرد فیبرام نعر دای....دوست خود ش هیدروغم چ-

 گفتم عیسر من
 راست گفته باشه و غلو نکرده باشه؟! دایش نیحاال از کجا معلوم دوست ا-
 نیگفت ا ...البته گهیبود د دهیبوده ؟!اونم شن لی!سامان اونجا دسته بدایببخش-
تش که مهراد چنان شست ینگفته ول یبا حالت بد ادمیز نکهیبدبخت مثه ا دایش
 همه دلشون واسش سوخته بود ... گهید
 قفل فرمونشو زد و ادامه داد لوفرین

 هم... نایو سارا ... ا یغزال بخش نیتممممازه ....ا-
 و گفت لوفریتو حرف ن دیپر هیهد

! از منم آمارت  بتیتو ج یرو گذاشممت Gossip girls! لوین گهیاه بس کن د-
 ها! شترهیب
 با خنده گفت لوفرین

 ...هینه جون هد-
 فیتعر زیانگ جانی...اخبار ه نجایا یندسمماعته مارو نشممو هیجون خودت ...-

 از گرما ... می....پختمیکه خاموشه ...کولر هم ندار نمی....ماشیکرد
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 خب حاال ...جوش نزن ...-
 زد رشویدزدگ لویو ن میشد ادهیپ نیماش از
شت- صه... ا فیمن تعر نیبابا نذا سارا و غزال هم بد خورده  نیکنم که ...خال

 تو پرشون ...
 اشاره کرد و ادامه داد نایمهراد ا یخونه  به لوفرین

شونو گرفته طرف...کل- سرش حرف زدن....ول یمث که حال شت  خب ما  یپ
 درسته... یحرف ک میدونیشازده رو...م نیهم ا میشناسیهم اونارو م

 و گفت لوفرین یبود مشت زد تو بازو سادهیوا لوفریکه کنار ن هیهد
 ؟!نه ای یشممممممی!خفه ملممممممموین-
 کنمیم ادی!از خداتم باشه دارم آمارتونو زیروانممممم یهو-

 و ادامه داد دیبازوشو مال بعد
ون هم نشمم یهاتو تو باز یُقلُدر باز نیا نمی....ببیدسممتمو لت و پار کرد یزد-
 !؟یدیم

 یو با لحن خنده دار دیگرفت و با دسممتش مال لوفروین یلبخند زد و بازو هیهد
 گفت

 !... دمی!...قول م دمیاز همه به تو پاس م شتری!... بایه...تو بقهر نکن حاال!باش-
 هولش داد و با خنده گفت گفت لوفرین

 !نکبت ع*و*ض*ی!؟یکنیممممممممزه !بچه خر م یگمشمممممو!ب-
سممرمو به عالمت تاسممف تکون دادم و با خنده  هیو هد لوفرین یدسممت کارا از

 زنگ درو زدم!
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چرا ...اما ناخود  دونمی...نم تشیو شممخصمم راجع به مهراد لوفرین یها حرف
گاه خنده به لبم آورد... اما   کردیفرق م کردمیکه من فکر م یبا اون شیزیچ هیآ

 .... دهیمحل نم یمغروره و به کس یلیمهراد خ گنیکه همه شون م نای.... ا
 که مهربونه؟! کنمیاحساس م نقدریچرا من ا پس

 سامان و شهرزاد تو راهن... چون نینبند اطوی...فقط در حدییبفرما-
 اف اف شناختم یاز پا ارویپور یصدا
بود ...  انیا ایپور یبزرگ مثل خونه  یلیخ اطیح هیتو ...  میباز کرد و رفت درو

 اطیرنگ و وارنگ تو ح یگل ها یقشممنگ بود ... االنم که تابسممتونه کل یلیخ
رگ عمارت بز هی.... رسهیم نجایبه ا شهی... معلوم بود که باغبون هم شدیم دهید

سر که پ میدیساختمون د سمت میرفتیرومون بود ...هموطور که م یجلو دیسف
پا رونیها از در اومدن ب له ها اومدن  ...مهراد سمممادنیوا اطیو تو ح نییو از پ

 با لبخند رو بهمون گفت ای...پور میهمراهشون نبود ...سالم کرد
 ! نیسالم خانوم ها ... خوش اومد-
 اضافه کرد ندشخیبا ن و
 منظورم سالم "رقبا" بود دیببخش-

 کرد و گفت زیچشماشو ر هیهد
 !نیستیدر حد ما ن نیدونی!خوبه که خودتونم مزمیعز بی! رقیآخ-
که - حد هم ن %100آره اون  باش عز میسممتیدر   نویا سی!الزم نزمی! نگران ن

 ...مگه نه بچه ها ؟میگینم یبشه ما به کس یهر چ جهی...نتیبگ
 تکون دادن ایحرف پور دییسراشونو به عالمت تا دنویخند نیو حس ماین

 بردم باال و حرفاشونو متوقف کردم و گفتم دستمو
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 !ایپور سیخوندن ن یبه کر کر اجیاحت-
 به ساعتم اشاره کردم و گفتم و
 ؟ میشروع کن یشد...پس ک 4ساعت -
شه خانوم کاپ- سا می.... همه آماده ا تانیبا لنو باز کنه...فقط ... مهراد رفت در 

 ...میمنتظر سامان و شهرزاد
 ...انیتا اونا هم ب میآماده ش میخب باشه ...پس بر-
 تا بچه ها هم برسن.... میبخور یشربط هیباال  نیایخب ب-

باز شد و سامان و شهرزاد اومدن  اطیجواب بدم که همون موقع در ح خواستم
 تو ...

 اشاره کرد به در و گفت ماین
 هم که اومدن ... نایامان ا...س ایب-

 گفتم ایبه پور رو
 گذشته ... 4از  گهی... شربت باشه بعدا ...االن د گهینه د-
 میبر نیای...پس ب فهیرد-

 دنبال پسر یو همگ میکرد کی...سالم عل دنیرس شمونیو سامان هم پ شهرزاد
د عبور هاشون بو نیماش نگیکنار ساختمون که پارک کیراه بار هی...از  میها رفت

 پشت ساختمون ... میو رفت میکرد
 بود و سممادهیبود وا یپشممت اطیسمماختمون کوچولو که ته ح هیدر  یجلو مهراد

 بهمون سالم کرد
 یسالم به همگ-
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شک یت هیجلو .... میو رفت میسالم کرد بهش شلوار م ش یشرت و  نش ت یورز
 بود ...

 کنار گوشم گفت لوفرین
 ؟! سین پیخوش ت یادیز-

متناسبش هم بود ... قدش  کلیبه خاطر ه ییجورا هی...  دونمی.... نم بود واقعا
 به همون اندازه اندامش هم رو فرم بود یبلند بود ول

 کنار گوش من ادامه داد یقرار یبا ب لوفرین
 نگاهش کنه! میم*س*تق هیثان 2 تونهیبا جذبه است آخه؟! آدم نم نقدریچرا ا-
 ..خنده ام گرفته بود. لوفریحرف ن از

... احسمماس  میکرد کیبا مهراد سممالم عل یدر سممالن...همگ یجلو میدیرسمم
رد ک یدست شیکردم فائزه خواست با مهراد دست بده ...اما همون موقع مهراد پ

 احترام خم کرد و به فائزه گفت یو سرشو به نشونه 
 حال شما ؟-

 و گفت اوردیخودش ن یبه رو یبهش برخورد ول ییجورا هی فائزه
 ن؟ی.. شما خوب. یمرس-
 ممنون-

 رو به هممون گفت مهراد
 تو ... نییبفرما-

که از در م ینفر نیآخر من مه  رفتمیبودم  تا ه نار در منتظر بود  تو ...مهراد ک
 تو مهراد آروم گفت رفتمیتو ....من که داشتم م میبر
 خانوم ؟ کتاین نیخوب هست-
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 ؟ نی...شما خوب یمرس-
 حواسش به ما نبود.... یکس

 از کنم...ب نجارویدر ا امیدم در استقبال...بچه ها گفتن ب ومدمیمن ن دیشببخ-
 ...هیچه حرف نی... ا کنمینه خواهش م-
 با خنده اضافه کردم و
 میومدیکه ن یمهمون-

 زد و با لبخند گفت یهم و چشمک مهراد
 نیومدیجنگ هم ن دونیم-

 بچه ها باز بساط کل کل راه افتاده بود نیطرف ب اون
 گفت دیرسیبه نظر م یپسر کم حرف و خجالت یلیکه خ ماین

 !اینکن پور یداور شیپ-
ان ب دهیو مواجب سمازمان د رهیج یب ی ندهینما یتو سماکت! باز تو شمد ماین-

 حقوق زنان بدبخت ؟!
 گفت شهرزاد

 !ممممای!بدبخت خودتایپور یهو-
 باشه بابا! شما خوشبخت!-
 رو به سامان گفت و
 ن؟یاز دست ا یکشیم یسامان تو چ-

 گفت غیبا ج شهرزاد
 کنممممممایناکارش م نویا زنمیسامان م-
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 بگه که بحث بخوابه گفت یچ دونستیکه نم سامان
 !یهمه چ شهیمعلوم م میکنیم ی! االن باز گهید ایبابا برادر من کوتاه ب-
 وارد بحث شد و گفت نیحس نباریا

 معلومه سامان جون! که از االن ؟ااونیباز یقراره معلوم بشه؟نتبجه  یچ-
 از اون طرف با خنده گفت گفت فائزه

 یکن یباز یایب شمممهیروت م یچجور یدونیرو م جهیاگه نت نیخب حسمم-
 اشگاه ؟تو ب یسرتو بلند کن یتونینم گهی...پس فردا د رهیآبروت م یگی؟نم

ذوق کردن و واسممه فائزه دسممت  یحرف فائزه کل نیا دنیبا شممن هیو هد لوفرین
 زدن...

صبب م نایا میادامه بد ینجوریاگه ا دمید من سه هم خوانیتا   نیادامه بدن...وا
 گفتم

ما!! د- م م م  میشروع کن نیایاست!ب قهیدق ستیشدا!! ساعت چهار و ب ریبچه ه
 !گهید

 کنار سالن اشاره کرد و گفت کیدر کوچ هیکرد و به  دییحرف منو تا مهراد
 ...نیآماده بش نیتونیاونجا م-
تاقت میرفت ییتا 5 که مهراد اشممماره کرده بود ... لباسمممامونو عوض  یو همون ا

ش میکرد ... موهام رو هم همه رو  میبود دهی...همه مون لباس هماهنگ زرد پو
صممورتم  یهام تو یتل زرد هم زدم که چتر هیسممرم بسممتم... یو باال دمیکشمم

 ...ادین
 گفت کردیکه موهاشو مرتب م لوفرین

 بچه ها؟ میبر-
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 سالن گفتم یتو میفتریکه م همونطور
 !نیننک یتوجه کننیکه م ییتونو بکنبن!به کل کل ها یبچه ها ! فقط باز-

که کنار سالن  یمکتیگذاشتم کنار ن مویورزش یکوله پشت فی...کنیتو زم میرفت
 رو کنار مال من گذاشت... فشیهم ک لوفریبود...ن
د و تک ال بوبسممکتب نیزم ی مهین هیدر واقع  یعنیبود ... کیکوچ یلیخ سممالن

 یبودن ...چشمم رو دهیپوش یهماهنگ مشک یحلقه بود ... پسر ها لباس ها
شد...حرف  یبازو یرو یخالکوب شک  بود که کنارش  یسیانگل Mمهراد خ

 داشته باشه؟ تونهیم یفرشته بال دار بود...چه معن هیهم 
 بود گفت سادهیوا نیکه وسط زم مهراد

باز-  نیکن کتیقانونش رو رعا نیلطف کنبچه ها  میکنیم یچون تک حلقه 
پاس  دیبا ای نیکرد باندیحلقه توپو ر ریو ز نیکردیدفاع م نی... اگه داشممت گهید

 ...نیرو ادامه بذ یبه تخته و باز نیتوپو بزن دیبا ای رونیب نیبد
 با خنده گفت لوفرین

 نین!باور کمینکرد یانگار تا حاال بسممکتبال باز نیگیم یجور هیمهراد خان -
 انوم ها هم بسکتبال بلدن!خ

 گفت لوفریو خشک رو به ن یجد یلیخ مهراد
مکنه ... م زنمیحرفو م نیدارم به همه ا ن؟ی؟دقت نکرد ستنیمگه گفتم بلد ن-

 یباز یکه گفتم رو تو یقانون نیخودم ا ایو  مایون نیو حسمم ایپور ایسمممامان 
 ...نیعتراض کنا نیکه اون موقع بتون گمی...دارم ممیکن تیبره رعا ادمونی
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شکن جواب شم اومد ... خنده رو یلیبود ...خ یدندون   لوفرین یلب ها یخو
 جوابشو بده... ینجوریمهراد ا کردیخشک شد ....فکر نم

 دیپرس ماین
 رو شروع کنه؟ یباز یخب ک-
 بود آروم گفت سادهیکه کنار من وا لوفرین

 باهاش شهیهم نم یگفتم ... شوخ ی!مگه من چرهیگیچقدر سگه!اه اه! پاچه م-
 کرد...

 زدم و گفتم لوفریبه ن یچشمک
 !گهید هینجوریناراحت نشو ... حتما اخالقش ا-
کن ..از خود  گای! بره بره! مال همون مامانش باشممه...بد اخالق...نیوو یوو-

لبخند  هیادب... یکرده...ب یبازوش خالکوب یاول اسممم خودشممم رو یراضمم
 من برنخوره...که حاال مثال به  زنهیساده هم نم

مویحرص نخور ن- م م م !به ما چه؟!شما ببخش گهید هینجوری!خب اخالقش ال
 بانمممممو!

 چه خبره نهیدلخور بود روشو کرد سمت بچه ها که بب کمیکه  لوفرین
 رو شروع کنه یباز یبود که ک نیبچه ها بحث ا نیب
 گفت یکی...همون موقع دادیجواب م ایپور یکی...گفتیم هیهد یکی

 مسال-
 ....میکرد کی...باهاش سالم علناستیس میدید میبرگشت

که  یدی... مهراد جون شرمنده با اون دسته کل نیزنگ زدم جواب نداد یهرچ-
 اومدم تو یبه مامانم داده بود
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 تو دستت؟! هیچ نی...ایاشکال نداره پسر خوش اومد-
 زد و گفت یشخندین نایس
 اومدم اثر جرم رو ثبت و ضبط کنم-

 گفتم من
 نا؟یس یچ یعنی-
در آورد و  شویلمبرداریف نیدستش بود دورب یکه تو یکیکوچ فیک یاز تو نایس

 گفت
ته داشمم خوامی!میباز نیاز ا رمیبگ لمینداره ف یجان اومدم اگه اشممکال کتاین-

 ...میباش
 رو به بچه ها با خنده ادامه داد بعد

 !رشیه زنزن یکس معلوم باشه و شهیهم یباز ی جهیکه نت رمیبگ لمیف خوامیم-
تو دل همه  یاحسمماس کردم نگران ییجورا هیاما  میدیخند نایبه کار سمم یهمگ

 نگاه کردم ...اونم نگران بود... هیمخصوصا خودم به وجود اومد...به هد
 ....میکن یباز یعال دیبا

 رو به مهراد گفت هیهد
رفشو ابد حکه تا  نیبه ما توپ بد یاول باز خوادی! نمنیرو شما شروع کن یباز-

 !نیبزن
 بگه که مهراد اجازه نداد و گفت یزیخواست چ ایپور

 باشه! توپ دست ما-
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دش رو بود...بع سادهیخط وا رونیکه ب مایکه دستش بود و پاس داد به ن یتوپ و
شم ها یو با حالت جد هیکرد به هد ش ییاما با چ و غرور باهم  طنتیکه توش 

 گفت زدیموج م
 که توپ اول دست ما بود... نید بگتا اب نیتونیحاال شما م-

 کرد ... شتریهمه ب یرو برا یباز تیجد ییجورا هیمهراد  یها جواب
 به همه گفتم رو
 ...میکن یباز قهیدق 15دو تا -
 ادامه دادم مایرو به ن و
 ...شروع کن...ماین-
سامان که گارد راس ت یباز رونیاز ب ماین شروع کرد ... پاس داد به  شیرو   ونم

 .بود..
فوذ هم خودش ن ایرو صاحب توپ کرد ... پور ایپور زیپاس تند و ت هیبا  سامان

سه گام بره ... دفاع روبرو  هیمن بودم ... اومدم دفاعش کنم که  ایپور یکرد که 
 ریکامل کردن سممه گامش و گل زدن توپ رو به مهراد که ز یبه جا ایدفعه پور

 توپو گل کرد قهحل ریحلقه بود پاس داد... اونم معطل نکرد و ز
 به فائزه گفتم ادیفر با
 تو بود ... اریحواست کجاست ؟ -

 باال برد و گفت یدستشو به عالمت معذرت خواه فائزه
 دیببخش-

گاه خ دونمینم  یشده بود ... از حرکت ناگهان یعصب یلیچرا اما لحنم نا خود آ
 خوبش با مهراد حرصم گرفته بود... یو پاس کار ایپور
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شون بود ...ا گل زده چون ست خود س نیبودن دوباره توپ د اب پرت هی نیبار ح
ه کردم و پاس دادم ب باندیکرد که خورد به حلقه و برگشممت ...توپو ر یمنطقه ا

 ....ودی سادهیوا نیزم یکه باال هیهد
 ردکیم بلیبود و در هی...توپ دست هد میشروع کرد نیزم یرو ما از باال یباز

سخت  سفت و  سامان هم  بود  کیلحظه هم نزد هیبود ...  سادهیجلوش وا... 
 رو بزنه ... هیتوپ هد
 زد ادیفر شهرزاد

 ! نجایا هیهد-
 ایاومد جلو که  لوفریپاس داد به من ...ن عیکه اومد دسممت شممهرزاد سممر توپ

پاس  ایخودم نفوذ کنم  مدونسممتمیبده ... ن کیرو پ نیحسمم ایبهش پاس بدک 
نده با خ ایم ...با قدرت نفوذ کردم ... پورگرفت مویلحظه تصممم هیبدم ... تو 

 ایتوپ گل نشه...سه گام رفتم تو ...پور نیا ینیبود ...خوابشو بب سادهیجلوم وا
ل چشم شهرزادو دنبا یدفاع برد باال اما تو همون لحظه با گوشه  یدستاشو برا

 دادمیپاس م رونیشمموت کردن همزمان که به ب یلحظه به جا نیکردم...توآخر
 زدمداد 

 شهرزاد ....سه!!!-
به محض ا شممهرزاد طل نکرد و  کهیهم مع تاب کرد  دیتوپ بهش رسمم ن پر

 گل شممممممه.... ممممای...خدا
 !!!یهمممممممممم-

 میدیکش ادیکه شهرزاد وارد حلقه کرد فر یبا توپ یهمگ
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 با لبخند رو به من گفت شهرزاد
 پاس! یمرس-

 دمیزدم و خند یچشمک بهش
 گفت ایپور

 !تانیروع خوب بود کاپواسه ش-
 حرفو زده بود ... نیا یندادم ... چون اونم با لحن جد جوابشو

در حد چند کلمه  زدنی...اگر هم مزدنیباهم حرف نم ادیز یها موقع باز پسممر
با هم حرف م مه اش  نه...ه ما  ها ج ی...بعضمم میزدیبود ام  و داد  غیموقع 

سعمیکردیم صحبت کردن با همد میکردیم ی... هم حواس اونارو پرت  گهیبا 
 ...میکن شتریخودمون رو ب یهماهنگ نکهیکنم ...هم ا

با  حلقه بود و مهراد ری...توپ دست فائزه زودمی سادهیوا یازیخط سه امت پشت
شتینم یقلدر س یکار دیشوت کنه ... فائزه که د رحلقهیکه فائزه ز ذا تش از د
م کردم اومد بلی...درمیبود یازیبه من پاس داد ... پشممت خط سممه امت ادیبرنم

من همونجا بلند شدم  ینفر...ول هیجلو ... همه منتظر بودن که من پاس بدم به 
 و پرتاب کردم

 داد زد ماین
 باندیر ایپور-

 کنه ... باندیآماده بود که ر ایپور
 !!!ممممممولیا-

 من رفت تو حلقه و گل شد... توپ
 دمیپرس دمکریبا ساعدم خشک م مویشونیپ یکه عرق رو همونطور
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 اصن؟ یچند چنده باز-
 دستش بود گفت نشیهمونطور که دورب نایس
 ...ونیبه نفع آقا 9 -14فراوان  یبا عرض شرمندگ-
 و داد زدم ... اوردمیخودم ن یبه رو یناراحت شدم ول یلیخ جهینت دنیشن از
 !نی, شهرزادو بب هیهد-

شن هیهد سخت یلیمن خ دید یشده بود وقت وسیما جهینت دنیکه از   سفت و 
حرفم تکون  دییدلش گرم شممد و سممرشممو به عالمت تا زنمیم ادیو فر سممادمیوا

 داد...
 یخوندن پسرا کم شده بود... ول یاز کرکر ییجورا هی... گفتینم یزیچ یکس

 ...میخواستینبود که ما م یاون یباز ی جهینت
 خودت .... لوین-
 یدسممت مهراد رو خوردن یخودش نفوذ کرد و سممه گام رفت... صممدا لوفرین

 توپ اومد ...
گاه کرد و سممرشممو تکون داد...فهم لوفرین ... حق  هیمنظورش چ دمیبه من ن

از مهراد کوتاه تر بود و معلوم بود که  یلیمتر خ یسممانت 179با  لویداشممت ...ن
 یها ی... پسمرها مرتبا پاس کار میشمده بود جیگ یلی... خشمهیتوپش بالک م

کرد وضممع بدتر یم دایهرچه قدر که ادامه پ یزبا یول کردنیم عیو سممر قیدق
 حس کرد... شدیاونارو م شتریب ی...کامال قدرت بدنشدیم

 یگل کرد... صممدا ایغفلت پور یحلقه رو از رو ریتوپ ز هیفائزه  نکهیاز ا بعد
 ...دیبه گوشمون رس نایس
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 شد ! قهیدق 15بچه ها ! -
 گفت زدیرو م نشیدورب pause یکه دکمه  همونطور

 ... قهیچند دق هی نیاستراحت کن نیای... ب نیسته نباشخ-
 دینفس تازه کرد و پرس هی... خوردیآبشو قلپ قلپ م یهمونطور که بطر هیهد

 م؟یچند چند-
 به نفع دوستان مذکر! 25-15 -

 آورده بودم... ازیامت 5 فقط
بودن  کمتی... پسممر ها هم اونطرف نمیبود سممادهیوا مکتیسمممت چپ ن ما

کتیفائزه رو ن و لوی...ن هد م  نیو شممهرزاد هم رو زم هینشممسممتن ... من و 
نفس نفس  ییجورا هی...هنوز هم  میزدینم ی... خرف میروبروشممون نشممسممت

 ...میکردیفکر م یو به باز می... همچنان تو سکوت بود میزدیم
 نفر بود که سکوت رو شکست نیاول لوفرین

 ؟ یایلحظه با من م هی کتاین-
 شده ؟ یچ-
 !قهیدق هی ایب-

 سالن... یبلند شدم و رفتم گوشه  لوفرین همراه
 شده؟ ی؟ چ هیچ-
 ؟ کتاین-
 !گهی؟بگو د هیها؟چ-
 دفعه سرشو آورد باال و گفت هی... کردینگاه م نویزم لوفرین

 ان ! یقو یلیخ-
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 ...نزدیهم م یکه تو سر و کله  کردمیکردم ...داشتم به پسر ها نگاه م سکوت
 دونمیم-
 ؟ میکن کاریچ-
 ...میبکن میتونینم شیکار-
 !کتاین ینجورینگو ا-
 یلیخ یتوش بود هم حرص توش بود و هم ناراحت تیکه هم عصممبان یلحن با

 خشک گفتم
 جون ؟ لویبگم پس ن یچجور-
 گفت یدستشو گذاشت رو شونمو با لبخند کم رنگ لوفرین

 !هیمنظورم چ یدونی!!!ناراحت نشو!مکتمممممماین-
 فتملبخند زدم و گ بهش

 دونمیآره م-
 که با لبخند من دلگرم شده بود لبخندش پررنگ تر شد و گفت لوین

ها روح- چه  به ب خدا  خودشممونو  یبدجور کنمیبده ... حس م هیتو رو 
بهتر  رو جهینت میتونی... م کتایکن...جان من ن گاشممونیباختن...تو رو خدا ن

 ...میخوایم هیروح ی... ول میکن
 تمنگاه کردم و گف لوین به
 خودم ... دونمیم-
 که... یدادن هی... تو که استاد روح تانیبکن کاپ شیکار هی-
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وبروشو داده بود و ر هیکه بچه ها نشسته بودن نگاه کردم ... فائزه که تک ییجا به
نشممسممته بودن زانوهاشممونو  نیزم یو شممهرزاد هم که رو هی... هد کردینگاه م

ره به پسممرا که دوبا ای کردنینگاه م روبروشممون واریبه د ایب*ک*ل کرده بودن و 
 نداشتن یبا ما کار امابه پا شده بود  گهیبا همد شونیبساط خنده و شوخ

شت لوفرین با ستمیبچه ها...همونطور که م شیپ میبرگ  یوم طورآر نیزم یرو ش
 که پسرا نشنون گفتم

 !میکن یافتضاح باز نقدریا کردمیفکر نم-
 نگفت یزیچ یلاز تعجب گرد شد و لوفرین یها چشم
 گفت یبا ناراحت فائزه

 !کتایتالشمو کردم ن یباور کن من همه -
 گفت یهم با لحن ناراحت شهرزاد

سامانه از من  میکن کاریخب چ- شون که  س سانت بلند  20....قلدرن!گارد را
 !هیتره!چه برسه به بق

 هم ادامه داد هیهد
 !گهیشهرزاد د گهیراس م خب

 اخم کرد و گفت و
 تونهینم آدم چسبنیدست و پاهاشونو بشکنم ..اه اه... مثه کنه به آدم مبرم بزنم -

 کنه و بخواد پاس هم بده اون وسط! بلیدر نکهیجم بخوره چه برسه به ا
 گفتم دمیآب و سرکش یبطر

نسممل ؟ک میکن عی؟چرا خودمونو ضمما هی؟چه کار گهید نیپس باختو قبول کرد-
 االن... نیهم ویباز میکن
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 حرفم و گفت تو دیپر لوفرین
 !؟؟یگیم یدار ی!!!چکتممممماین-
واکنش  ینجوریا قهیدق 15 یاختالف تو 10جون ... بچه ها به  لویبگم ن یچ-

 دنینشون م
 گفت هیهد

 !نیقو یلیخب خ گمی! من مسین نینه ...بحث ا-
 ؟! میدقت عمل نداشت یکه تو باز میاقرار کن میخوایما نم ایان  یقو یلیاونا خ-
 ادامه دادم نینداد واسه هم یکس جواب چیه
ه ب یدیرو بچرخون!گوش م یدفعه گفتم اون توپ لعنت 100خانوم!  هیتو هد-

 یسانت 190غول  هیجلوت  ینیبیدفعه به شما گفتم م 200حرف مگه ؟شهرزاد 
ش سیالزم ن سادهیوا یمتر سه بزن یبلند   air ballکه اونم  یبا اعتماد به نفس 

ه ک ییکه جا همونگفتن ب ناتیذفعه تو تمر 1500 بشممه!و شممما فائزه خانوم گل
چقدر قدرتمندن  میدونیکه م یکنیاون همه باز ونیشمملوغه م نقدریحلقه ا ریز

پت رو م بلیدر  گمینم گهیکه د لوفرمی...از خودم و نزننینکن چون مسمملما تو
سبت مثه  شو نم نجایکه ا بینج وانیح کی... بال ن سم  میدازنیسرمونو م ارمیا

نه فکر چیبدون ه و نییپا  یلیما خ میمثال بگ میخوایو م میکنینفوذ م یگو
...حماقت مارو نگاه  کنمی!!!نه خواهش منی!!!ما رو نگاه کنمیسممه گام بر میبلد
 لطفا !!! نیکن

 بچه ها از اون ی افهیکه ق میشدیمتوجه م شدیم کیحرفام نزد یبه آخرا یهرچ
 ..لباشون اومده . یدرهم بودن درومد و خنده رو
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 !نیها نگام نکن یباباقور نیجان من مثه ا-
 خنده ... ریز میدفعه هممون با هم زد هی

که اسممتراحت  شممدیربع م هی گهیچون د نیزم یتو میبر میجامون بلند شممد از
 میو با هم گفت میهم گذاشت ی... دستامون رو میکردیم
 حمله! 3-2-1 -

 باز اومد طرفمونو گفت شیبا ن ایموقع پور همون
 !کنهیکارا واسمون نم نیما از ا تانی!!! کاپسی....قبول ن شهینه نم نه-
 سرشو برد سمت مهراد و گفت و
 !!!ریبگ ادی نجایا ایمهمممممممراد!!!!مهراد ب-

 شخندگفتیبه ما ادامه داد و با ن رو
 نه؟! گهیبود د نی" ؟!اهی"گر 1-2-3االن همه تون؟!  نیبود گفت یچ یحاال چ-

ناراحت خواسمممتیود که انگار مب یطور ایپور لحن نا  یمارو از اون حالت  و 
 خارج کنه... یدیام

 گفت ومدیهمونطور که به سمت ما م مهراد
 شده ؟ یزیچ ه؟یچ-

 ...ایپور یتو بازو دیبا مشت کوب هیهد
 آره؟؟؟! ا؟؟؟یپور یدوس دار هیگر-
 ! ماینه جون ن-
 ؟ینکرد دایپ مایتر از ن ؟مظلومیدار کاریچ چارهیجون خودت!با اون ب-
منینگاش نکن ینجوریکجاش مظلومه ؟! بابا ا- م م م م م چه  نیا نیدونی!!!نمم

 که!!! هیاعجوبه ا
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 بود محکم گفت سادهیما وا شیحاال پ گهیکه د مهراد
 !!!مممممایپور-
 گفت شخندیبا ن ایپور-
 جونم مهراد جون ؟-

 یجلو کرد یم یخنده اش گرفته بود همونطور که سممع ایپور یاز حرفا مهراد
 گفت ایرو به پور رهیخنده شو بگ

 االن! شهیشروع م ی؟ باز کاریچ یسادیوا نجای...اگهید میبر ایب-
 که ! شهیشروع نم یکه باز میتا ما نباش-

 گفت سیول کن معامله ن ایپور دیکه د مهراد
 به زور ببرمت ؟ ای یایم ایپور-

سخره شت ... همونطور که مثال یتموم ایپور یها یباز م شت الک ندا از  یدا
 گفت کردیدست مهراد فرار م

 مممممامی...نمممممممامینه ...نم-
 پناه گرفت و گفت هیپشت هد بعد

 آقا گرگه منو ببره ! نیننه ننه!نذار ا-
باز یهمگ  دیخندیهمونطور م هی....هدمیدیخندیم ایپور یها یاز مسممخره 

 اخم کرد و گفت کمی یالک
 !یتیترب ی! بس که بیت بلکه آدم شآقا گرگه ببرت دیبرو برو .... با-
 منو ببره ....تونوخدا...تونوخدا! نیآدم باشم ...نذار ا دمیقول م ینه نه خاله قز-
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سخره ا لحن صدا یم شده  ایپور یکه  شت باعث  سنگ ودیدا  نیکه اون جو 
 بشه لیتعد یتا حدود یباز

 گفت یبا خنده و لحن پدرانه ا دیکشیرو م ایهمونطور که دست پور سامان
 ؟یطونیسراک ش یرفت می! باز تو رو ول کردنمیبب میبر ایب-
عه خود پور نیا گهید ند ایدف که  دیهم خ نداد...همونطور  مه  حث رو ادا و ب
شمک نیزم یتو میرفتیم شمم دو هیزد و لبخند هد هیبه هد ایکه پور یچ ر از چ

 ها!! ایپور نیا کنهیم ینموند ... عجب منت کش
به هر  یشده بود ... ول شتریب یلیدقتمون خ نباری.. اما اشروع شد . یباز دوباره

اونا رو انکار کرد... اون حالت  شممتریب یقد بلند تر و قدرت بدن شممدیحال نم
 یداده بود .... با حرکات خاص نیدلنش یجور باز هیخودش رو به  یرقابت جا
 .... دادیخودش نشان م یتو باز یکه هر کس

 لیفوق العاده تبد slam dunk هیرو با  ایاس پورکه مهراد پ یحرکت وقت هی تو
 نیکردن ... ما هم ا قشیزدن و تشممو ادیواسممش فر نایا ایکرد خود پور ازیبه امت

شون عالمیکارو کرد گفت واقعا از  شدیو خب مهراد م کردنیم یباز ی...همه 
کامل بود ...پرتاب  زشیبود ... همه چ یهمه شممون بهتر بود ....حرکاتش عال

و سه  کردیکه م یفوق العاده ا ی...بالک شات هایازیو سه امت یمنطقه ا یها
شون م رفتیکه م یقدرتمند یگام ها رو  NBA یتو یباز اقتیکه ل دادیهمه ن
 داره...

 نا؟یس میچند چند-
 مونده! گهید قهیدق 6....در ضمن مهراد... نیجلوئ 46-39 -
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 ندبایدفاع و ر یو آماده تکون داد  نایسمم یبرا دییدسممتشممو به عالمت تا مهراد
 حلقه شون شد... ریز یاحتمال

...  دینجسممیرو م تیکرد و موقع بلیدر لوفری... ن لوفریتوپو پاس داد به ن هیهد
حلقه بود که احساس کردم حواسش به  ریبود ... فقط مهراد ز یمن خال یجلو
 ...ستیمن ن

 یکیبرو ن-
به من نگاه کنه  نکهیا بود بدون یا گهیهمونطور که نگاهش سمممت د لوفرین

به من پاس داد همه  یبهم پاس داد ... چون نگاهش به من نبود وقت زیت یلیخ
به  یلحظه گول خوردن ... من از فرصممت اسممتفاده کردم و تا همه بفهمن چ هی

 هیدومو برم که  گامنفوذ کردم که سمممه گام برم ...گام اولو رفتم ...اومدم  هیچ
 نکهیا ایحواسممم پرت شممد...  دونمی....نمدمیم ددفعه قامت بلند مهرادو جلو

 یکاتتدار ی....همون زانوم که تو باز دیچیکرد ...زانوم پ ریگ نیواقعا پام به زم
ظه شمممد یآخر قدر تو اون لح مده بود...دردش اون که  دیبهش فشمممار او بود 

که مهراد دستمو  نیافتادم زم یشکسته ... داشتم م %100احساس کردم زانوم 
که نتونسممتم دسممتشممو نگه دارمو محکم  کردیاونقدر پام درد م ی.. ولگرفت ..

 ....نیخوردم زم
 ....یییییآآآآآ-
 !کتممممممممممممممماین-

 دیچیسرم پ یتو هیهد غیج یصدا
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شدم ... حت نیزم رو ستمینم یافتاده بودم و از درد مچاله  سب تون م زانوم رو بچ
 ... اعمالم دست خودم نبود

 ...کتای.... نکتاین-
نشممسممته بود  نیزم یبود.... کنارم رو ی...صممداش عصممبکردیصممدام م مهراد
سع شونه رو یو شت منو ب صال نم یول نیزم یدا ستمیمن ا  درد پامو تحمل تون

 ....دمیچیپیکنم و فقط از درد به خودم م
 اش درومده بود گفت هیکه فکر کنم گر هیها دورم جمع شده بودن ... هد بچه

 ؟ ی؟خوب یکی؟ ن یکین-
 هیز ... درد پام ا کردیهمه اش حرفاشو تکرار م هیجوابشو بدم ... هد تونستمینم

رو اعصمماب همه بود ...مهراد هم که  گهیهم از طرف د هیهد یطرف... صممدا
 بلند داد زد هیهد یشده بود از حرف ها یعصب

 اونور؟ یرو ببر هیهد شهیم ایپور-
 پاشو... هی... هد هیآره .... هد-

 رو گرفت و از بردش اون طرف سالن .... هیدست هد ایپور
 کرد و آروم گفت کیسرشو بهم نزد مهراد

 ؟ کتاین-
 گفتم یخفه ا ی... با صدا کردیدرد م یلیخ زانوم

 شکسته ...-
 گفت ی...آروم و با لحن مهربون دیصدامو شن مهراد

 نه نشکسته ... نگران نباش ...-
 سرش بلند کردو داد زد بعد
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 تر عی...سرنیاریب خی خچالی یاز تو نییبدو یکیا ب عی...سر نایس-
 گفت ماین

 نایباهات س امیمن م-
 سمت در ... دنییدو عیسر مایو ن نایس

 رو به سامان گفت مهراد
 ...میکمک کن بلندش کن ایسامان ب-

مهراد دسممتمو گرفت تا منو  نکهیپام قابل تحمل شممده بود اما به محض ا درد
 به هوا رفت... ادمیشار اومد و بازم فربه زانوم ف نیزم یبشونه رو

...  ردکیم هیواقعا داشت گر گهیبار د نی...ادیرس یبه گوش م هیهد یصدا بازم
 بود سادهیبود که کنارش وا ایصحبتش به پور یالبته رو

 ؟یاگه شکسته باشه چ ی؟وا میکن کاریحاال چ-
ن نک هی...گرسین یزی... چ رنیگی... فوقش شممکسممته گچ م شممهینم یزیچ-

 نشده که... یزی...چهیهد
 ادامه داد هیقرار و با گر یبا لحن ب هیهد

 دینه ... نبا ی... وا دهیرو از دسممت م یمل می... ت دهیها رو از دسممت م یباز-
 بشه... شیطور دی....نبا ایبشه ...تو رو قرآن پور یطور نیا

رفت  ... شهرزاد گفتیرو م تی... داشت واقع میدیشنیرو م هیهد یصدا همه
 حرف نزنه... ینجوریمن ا یبهش بفهمونه جلو یجور هیکه  هیهد شیپ

 ... نجایا ایجونم ... ب هیهد-
 گفت هیبا گر هیهد
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 یبا شما ... اگه به باز یشهرزاد ... همون زانوشه که مصدوم شد تو باز امینم-
 جاش ... ذارنیم ارنیرو م نای؟ اون م یها نرسه چ

 تو حرفش و گفت دیپر شهرزاد
 نگو ... ینجوری... ا هیهد شهینم یزیچ-
شده ... اگه زانوش طور گاشی..ن شهیچرا نم- صورتش از درد کبود   یکن ... 

 بشه...
شنومدیسرم مثل پتک فرود م یتو هیهد یها حرف ه جمل نیا دنی...با هر بار 

 ام هیگر گهی... خودم هم د کردیمدام تکرار م هیها نرسممم ... هد یکه اگه به باز
 هی... هد شدیجمله ها خورد تر م نیا دنیه بود ... اعصابم هم با هر بار شنگرفت

 ...زدیحرفاشو م هیهمچنان داشت با گر
 زدم ادیفر اوردمیطاقت ن گهید
 گهی... اصممن د رسمممینم یمل می؟... به ت یهد یفهمی.... م دمیاز دسممت م-
 بسکتبالو ... نیکنار ا ذارمیم
 آرومم کنه کردیم یشت رو شونمو سعکه کنارم بود دستشو گذا لوفرین

 ...سین یزی؟ آروم باش...چ کتمممای!نمممممشیه-
 ادامه دادم ادیپس زدم ... با فر لوفروین دست

؟ ...پس  نیمطمئن باشمم نیاز ا نیخوای... م رسمممینم یمسممابقه ا چهینه به ه-
ضعم به ه نی... با ا کنمیمطمئنتون م سابقه ا چیو سمینم یاردو و م  الی... خر

 همه راحت ...
 شیبرام پ هیهد یبه خاطر درد زانوم و حرف ها یکیسممتریو ه یعصممب حالت

 گفتم ادیخودمو کنترل کنم...بازم با فر تونستمیاومده بود و نم



wWw.Roman4u.iR  182 

 

 ...نیبشه ؟ هان ؟شما بگ یچ خوادی....مگه تهش مرسمیاصن بهتر که نم-
 بچه ها نشونه بردم... یبه سمت همه  دستمو

شه ؟... م یچ خوادی...تهش م نیبگ شماها خوامینه م- شم ؟ به  یچ خوامیب ب
 گهید نی؟ نه بگ یها ؟ بعدش چ ؟یمل می؟برم ت گیکچا برسم ؟بشم قهرمان ل

 ؟ ی؟ بعدش چ
 که دست خودم نبود صحبتمو ادامه دادم... کیستریه یخنده  هی با
 مممان!قهرمان مسابقات زنان مسلمممممم مینبود ... قراره بش ادمیآها آره ... -

 .... زدنینم یهم حرف هی... بق دادیکنارم بود و ساکت فقط گوش م مهراد
 واقعا اشکم درومده بود ... گهید
 ! یعجب افتخمممممممار زمیعز ی؟ وا میقراره بش نینه ؟ هم گهیبود د نیهم-
 گفتم زدیکه غم توش موج م ییو صدا هیگر با
شه ...بذار هم دخوای... اگه م سین یچی...ههیهد سین یچیتهش ه-  نیتموم ب

شه ... چون تهش ه شه که دار میشینم یچیاالن ب  میتو ت می...فقط دلمون خو
سکتبال ا یمل ش میکنیم یباز رانیب  می...فقط دلمون خوشه ... اگه خودمونو بک

 یازب یایه ... رویهد نهیبینم ی... کسمم نهیبیما رو نم یباز یکسمم چوقتیهم ه
یو المپ WNBA یتو هان کی ثال من و تو فقط  یبرا ییایو آسمم یو ج  هیام
 .... ایرو هی...  استیرو
 زدم ادیفر یبلند تر یدفعه با صدا نیا و
 !ممممممممایرو هی؟... هیهد یفهمیم-
 دلش به حالم سوخته بود ...سرمو گرفت تو ب*ک*لشو گفت لوفرین
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 ... آروم باش ... سین یزی!آروم باش ... چمممممممشیه-
 هی... هد زدینم یحرف ی...کسمم کردمیم هیبود ... گر لوفریب*ک*ل ن یتو سممرم

 هم ساکت شده بود ...
 شکست .... نایحالت بودم ... سکوت جمع رو س نیبه هم قهیدق هی

 ...میمهراد... آورد ایب-
 کنار من نشسته بود ... نیزم یهمچنان رو مهراد

 ... نایس یمرس-
 ... دمیچیپارچه پ یو تو کیگذاشتمش تو پالست-

 گفت ناینشه به س کیکه اعصاب من تحر یآروم جور مهراد
 ... نجایا اریهم هستو ب مایکه دست ن یی... اونایمرس-

 که کنار سرم آروم گفت دمیشن صداشو
 ...کتاین-

شکامو با  لوفریآروم از ب*ک*ل ن سرمو بلوزم پاک کردم و به  ی قهیدراوردم ...ا
 مهراد نگاه کردم

 آروم گفت یهمونطور مهراد
...  کنهیدردشممو آروم م ی... ول شمممهینم یزیبذارم رو پات ... چ خی خوامیم-

 ...یشیراحت م
به  سمرمو ینزدم ول یآروم تر شمده بودم ... حرف یلیکه کرده بودم خ یا هیگر با

 مهراد تکون دادم ... یبرا دییتا ینشونه 
 زانوم گذاشت یها بودن رو آروم رو خیکه توش  یپارچه ا مهراد

 ...یآ-
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 درد داره ؟بردارم ؟-
 ...یلینه نه ... سرد بود خ-
 خوبه ... یلیخب... خ لهیخ-

 گفت مایرو به ن داشتیپام نگه م یرو رو خیهمونطور که  مهراد
 دستتو بده به من یتو یها خیاون  ماین-
و ر خیدو تا بسممته  تونسیها رو به مهراد داد ... مهراد که نم خیاومد جلو و  ماین

 و گفت لوفریرو داد به ن خی یداره ...بسته پام نگه  یرو
 باشه ... خیاز دو طرف زانوش تو  خوامیآروم بذار سمت چپ زانوش...م-
رو گذاشممت طرف  خیرو کرد و آروم  گفتیکه مهراد م یهم همون کار لوفرین
 زانوم... ی گهید

هد قهیسمممه دق-دو ها هیگذشمممت ...  با چشممم  نارم  یهم  مد ک قرمز او
 نزد اما بعد از چند لحظه سکوت رو شکست و گفت یفنشست...اولش حر

 ؟ کتاین-
 کردمیبود و چشم تو چشم نگاهش نم نییپا سرم

 جانم؟-
 ؟یبهتر-
 آره ...-

 چند لحظه مکث کرد و گفت هی هیهد
 اعصابتو خورد کردم دیببحش-
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ت نداش یریتقص هیآوردم باال و بهش نگاه کردم و لبخند زدم ... واقعا هد سرمو
... 
 داد زدم سرت ختی... تو ببخش من اعصابم به هم رینکرد یکه کار تو-

 دینگفت...شمما یزیو دسممتمو گرفت و آروم فشممار داد... اما چ دیخند هیهد
 ده...قرار ب یباز هم منو تو همون حالت عصب شتریکه با صحبت ب دیترسیم
 لبخند گفتم با
 ...کنمینم یقاط گهینترس... د-

 صورتش معلوم بود گفت یکه تو یکیچبا اخم کو یجد یلیخ مهراد
 ... دردت کمتر شد ؟ کتاین-
 کم شده دردش... یلی... خیآره مرس-
 م؟یبلندت کن میبتون یکنیپس فکر م-
 ...کنمیرو م می...حاال سع دونمینم-
 خوبه...-

 و ادامه داد ایگفت و روشو کرو سمت پور نویا مهراد
 کمک کن ... ایب ایپور-

 کفت ومدیسمتمون م همونطور که به ایپور
 جانم ؟...اومدم...-

ها رو برداشمممت و رفت کنار ...مهراد  خیهم  لوفریاز کنارم کنار رفتن...ن همه
سمت چپم  لوفرین یهم اومد جا ایزانو زده بود ... پور نیزم یسمت راستم رو

 رو زانو هاش نشست نیزم یرو
 به مهراد نگاه کردم...بهم لبخند زد و گفت ینگران با
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صال پاتو رودمی...قول م شهینم یرطو- ص ص ص شه  نیزم ی...فقط ا نذار...با
 نذار... نیزم یهم رو هیثان کی یبرا ی؟...اصال ! پاتو حت

 تکون دادم... دییتا یبه نشونه  سرمو
 گفت ایرو به پور مهراد

 دستشو بنداز دور گردنت...-
 کارو کرد.... نیهم هم ایپور

 ورگردنش...هم از دست راستمو انداخت د مهراد
 ؟ یآماده ا-
 آره-
 ...باشه؟یبلند ش نیکه از زم اریفشار ب نیکه گفتم با اون پات به زم 3-2-1-
 باشه-
 خوبه...-

 بلند شدن شدم یدهنمو قورت دادم و آماده  آب
 گفت عیمکث کرد و بعد سر هیچند ثان هی مهراد

-3-2-1 
شد براالز یبلندم کردن ... حت نیاز زم شونییلحظه دوتا هی تو شدن بلن یم ن د 
 یگذاشممتم و پا نیزم یسممالمم رو رو یپا میسممتادیا یتالش کنم...وقت ادیز

 هوا معلق بود... یمصدومم به صورت خم تو
 گفت مهراد

 من هماهنگ باش... ی... با قدم ها ایآروم ب ایپور-
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 ...فهیباشه حواسم هست...رد-
ورتش قرار داشممت صمم یمتر یرو به من که حاال صممورتم در چند سممانت مهراد
 گفت

 ؟یدرد که ندار-
 به چپ و راست تکون دادم و گفتم سرمو

 حس کردن پامو ... یها ب خینداره...اون  ینه ... اصال ... اصن حس خاص-
 خوبه ...-

 بود ایپور یشونه  ی....دست چپم رو رومیداشتیآروم و هماهنگ قدم برم آروم
 یزنم روو شتریرو بر قرار کنه ...ب تعادل قدم ها کردیم یسع شتریب ای...اما پور

مهراد بود و اونم با دسممت راسممتش  یشممونه  یمهراد بود ... دسممت راسممتم رو
گام  بود ... با هر بار شتهدستمو گرفته بود ...با دست چپش هم کمرم رو نگه دا

...  ... حسشو دوس داشتمدادیفشار م شتریکمرم ب یبرداشتن مهراد دستشو رو
....  دونمیخودمم هم گرمم شممده بود ... البته نم ی.... حت کمرم گرم شممده بود

شده بود ....ول دیشا ش یبیحس عج هیدلم  ی..تویبه خاطر حالتم گرمم  تم دا
... 

 میدیرس مکتین کنار
 ...نیبش مکتین یآروم خم شو رو-

اومد و درد  نیزم یمصممدومم رو یپا نمیکه خم شممده بودم تا بشمم همونطور
 گرفت

 ....یییییآ-
 گفت یدوباره بلندم کرد و با لحن عصب عیسر رادمه
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 نذار؟ نیمواظب باش.....مگه نگفتم پاتو زم-
 ... دیببخش-
 آروم گفتم نمیبش کردمیهمونطور که آروم دوباره تالش م و
 ... ادیدرد نگرفت ز-

 با آرامش گفت مهراد
 دی... بایاریبهش فشممار ب دیدرد ممکنه نداشممته باشممه ...اما اصممصممصممال نبا-
 ...یریرو بگ یدگید بیشدن آس دیتشد یلوج

گذاشممته  نیزم یمصممدومم رو آروم رو ی... پا نیکنار زم مکتیرو ن نشممسممتم
 وارد نشد یکه اصال بهش فشار یبودم ...طور

 بودن ... سادهیدورم وا همه
 یها رو خیزانوش نشسته بود ... داشت دوباره  هی یرو نیزم یجلوم رو مهراد

 ...ذاشتیزانوم م
 یکه من راه انداخته بودم کس ییها ادی... بعد از اون داد و فر زدینم یحرف یکس

 بزنه مبادا من دوباره حالم بد بشه... یحرف کردیجرات نم
 بچه ها نگاه کردم ... به
بهم فشممار اومد  یلی... من خوبم ... اون لحظه خ نیبچه ها نگران من نباشمم-

 ... گمیم ی... االن خوبم ... جد
خارج شممد...سممامان  یبودن و ناراحت یاز اون جد کمیهاشممون  فهایها ق بچه

 بود که سکوتو شکست ینفر نیاول
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 هشممیشممد ... خوب م ینطوریهم شی... منم پام فصممل پ کتایناراحت نباش ن-
 ...یمال تو شکسته باشه ... اگه شکسته بود هنوزم درد داشت کنمی...فکر نم

 زدم و گفتم لبخند
 که نشکسته ... شاالیسامان.... آره ا یمرس-

 گفت نیحس
. مونده بابا.. یلیشممده باشممه فعال تا مسممابقات خ یاصممن اگر هم طور کتاین-

 ....نگران نباش اصن... یرسیوقت هست ... م یماه 1حدود 
 ... دونمی... آره م نیحس یمرس-

 گفتیم یزیچ یدلدار یبرا یهرکس
 تو فکر بود و سکوت کرده بود... مهراد

 گفتبا خنده  ایپور
 نیلخبرنگار و مسئو لمبردارویف نهمهیبرنده شمممممدا!!ا یبالخره معلوم نشد ک-
 ؟! نجایاومدن ا یالک یعنی

مه ند ه  ییجورا هی...  مینداد ایبه حرف پور یجواب یکسمم ی... ول میدیخ
 جوابش معلوم بود...

 با آرامش گفت مهراد
که  یتفاقا نیاز ا ریبته غبود..ال یخوب یلیخ ی... اما باز میبرد ازیتو امت دیشا-

وقع هر م میها داشممته باشمم یباز نیرخ داد ...به نظرم خوبه بازم از ا کتاین یبرا
 میکه تونست

 مهرادو اشاره کرد و گفت یاز اونطرف با دست به سر تا پا ایپور
 !گنیم نیمتواضع و فروتن به ا تانیکاپ-
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 گفت نیو خشمگ یلحن به ظاهر عصبان هیبعد با  و
سابآخه م- شا یگیم یای...حاال باز تو م میرو برد ی...بازیرد ح  ازی" تو امتدی"

 ...برد که شاخ و دم نداره! گهید می؟!!!آقا برد میبرد
 گفت هیرو به هد شخندیبا ن و
 !می!بردگهید میبرد-

 گفت یکردو با لحن خصم آلود زیدستشو به کمرش زد و چشماشو ر هیهد
 !یبه خودم بگ مایم*س*تق هیفقط کاف یخوایاگه کتک م ایپور-
 خانوم... هی... من غلط بکنم هد ماینه جون ن-
 ؟ مایبه ن یداد ریباز تو گ-
 زیر زیبود صممورتش قرمز شمممده بود و داشمممت ر سمممادهیکه اون طرف وا ماین
 دیخندیم
 چقدر مظلومه! نیا نیکنیبابا شما فکر م-

سمت ن ایپور شو انداخت دور گردن ن مایبه  ست س مایرفت و د م رو خ مایر نو 
 کرد گفت

 ...نینکن گاشین ینجوریا نویبابا ا-
 فرار کنه گفت ایاز دست پور کردیم یهمونطور که سع ماین

 ... گمی... نکن م ایول کن پور-
 ....دینخند شدینم ایپور یدست کارا از
 بود گفتم سادهیوا فمیبه شهرزاد که کنار ک رو
 ..شهیجلوئ بی.تو اون جبهم ؟.. یدیم فمیک یاز تو لموی...موبایشر-



 191 هستم

 ... سایآره ...وا-
 درآورد و بهم داد ... فمیک یاز تو مویخم شد و گوش شهرزاد

بود ...  سمممادهیبودن ...مهراد کنارم وا گهیها مشممغول صممحبت با همد بچه
 که مهراد گفت رمیمامانمو بگ یخواستم شماره 

 ؟یدکتر آشنا سراک دار-
 گاه نگران مهراد حل شد...ن یرو نگاه کردم ... نگاهم تو باال

 به مامانم زنگ بزنم ... دیبا-
 تکون داد و گفت دییسرشو به عالمت تا مهراد

 باشه ...-
 که مهراد دوباره گفت رمینگاه کردم که شماره بگ لمویموبا یگوش ی صفحه

 ...کتاین-
 جانم-
 نگه ...باشه ؟ یزیهم چ یبه مامانت بگو آشنا باشه ...به کس-
 چرا ؟-
 ؟ یندار بیرقمگه -
 کجا ؟-
 ؟یدار یخاص بی؟رق یمل میت یتو-
 فکر کردم و گفتم کمی

 ...یمل میت انیکنن ب یسع خوانیها م یلیخب خ-
 ...یپس دار-
 داره ؟ یخب چه ربط-
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بد م چکسمموی... ه نیبب- مه ... اگه بفهمن برات  ... اگه خط  شمممهینذار بفه
 کرد... یکار شهی...نمیخورد گهید یبخور

 آخه؟ یچ یعنی-
تاین نیبب- به  هگید یکی یکن یباز یتونی...نمی... اگه بفهمن مصمممدوم ک رو 

 سیبند ن ییدستت به جا گهی...اون موقع دکننیجات دعوت م
سعدیبه مهراد نگاه کردم.... حالمو فهم یو نگران یناراحت با  کرد با آرامش ی...

 حرفشو بزنه
باش....فقط  نیبب- با هی... نگران ن نذار بفهمن بف یکسمم دیمدت ن مه ...  ه

 یمصدوم
 ؟ یعنیکنم  کاریخب چ-
 ادامه دادم یدیبا حالت نا ام و
 که... شهیدارم...نم نیمن هر روز باشگاه تمر-

 تو فکر رفت و گفت افشیق کمی مهراد
سافرت خارج یریم یبگو دار- سافرت...بگو م مده او شیبرات پ یضرور یم

... 
 مسافرت ؟...-
 یمل میت دی... نبا شممهیمن مطمئنم پات زود خوب مآره ... بگو مسممافرت ... -

 ...یرو از دست بد
 موقع بچه ها رفتن که لباس هاشونو عوض کنن... همون

 بچه ها...-
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 بچه ها دورم جمع شدن گهیبار د هیهمه رو صدا زد ... مهراد
 رو به همه گفت مهراد

 ازتون دارم یخواهش هیبچه ها -
 کرد و گفت ین...مهراد مکثحرف مهراد بود یمنتظر ادامه  همه

به ه- فا  فاق چیلط تاین یکه امروز برا یعنوان از ات به کسمم ک  یزیچ یرخ داد 
 ...کنمیخواهش م یدوست از همگ هیعنوان ... به عنوان  چی...به هدینگ

 یزیچ یدادن که به کس نانیتکون دادن و اطم دییسرشونو به عالمت تا یهمگ
 ... گنینم

 به همه گفتم بلند
 یبود .. همگ یفوق العاده ا ی...بازیبابت همه چ یبچه ها ...مرسم یمرسم-

 ....دیخسته نباش
 گفتن و رفتن که لباساشونو عوض کنن... دیها هم متقابال خسته نباش بچه

 الو مامان-
 ؟جانم مامان؟ کتایالو ن-
 ؟ییکجا-
 شده ؟ ی... چ زمیمطبم عز-
 ؟یبه دکتر فرج یزنگ بزن یتونیمامان م نیبب-
 ؟ یتر فرجدک-

 ادامه داد عیجواب مامانمو بدم که مامانم سر خواستم
 ؟یشد ی؟ زخم کتایشده ن یزیچ-
 ...ششیسر برم پ هی خوامیجنگه! نه م دونینه مادر من....مگه م-
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 شش؟یپ یبر دیبا یچ یخب تو برا-
 حالت م*س*تاصل گفتم با
 ... دمیم بیبرات توض امیمامان جان ... شما زنگ بزن بهش ... م-
 شب... زنمیخونه ... زنگ م ایخب ب-
 زنگ بزن... هینه مامان ...شما االن -
 کتاین یکنینگرانم م یدار-
 زنگ بزن بهش... هی... فقط لطف کن  سین یزینگران نباش مامان ... چ-
 زنمیشده زنگ نم یچ یتا نگ-
 گفتم یحالت عصب با
 مامان...-
 شده... یچ نمیمامان نداره ... بگو بب-
 خورده.... چینشده ..فقط زانوم پ یچیه-
 دهیباشگاه د ؟دکتریی؟کجا ی؟االن چطور یگیخب چرا از اول نم کتاین یوا-

 پاتو ؟
 ...ستمی... من االن باشگاه نسین یزیمامان جان االن اصن چ-
 ؟ییکجا-
 خودم بزنم یبه دکتر فرج یزنیمامان اگه زنگ نم-
 ...دنبالت امیب یین بگو کجا...اص زنمی؟... م یکنیم ینجوریچرا ا کتاین-
 سر هی ششیاگه مطبه من برم پ نیام ...شما زنگ بزن...بب هیبا هد خوادینه نم-
 فعال یندار ی...کار زنمیباشه باشه...االن زنگ م-
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 نگو ... یزیچ ی...لطف کن به کسینه..مامان مامان ..راست-
 بگم االن من آخه؟ خوامیم ی...به ککتا؟ین یگیم یواااا ...چ-
 که ... نهینه ...منظورم ا-

 ادامه دادم نیواسه هم ارمیمامانم ب یبرا یلیچه دل دونستمینم
 دمیم بی...من شب براتون توض نیحاال شما نگ-
 از دست تو ....من برم زنگ بزنم کتاین یوا-
 آره مامان دستت درد نکنه ...منتظر خبرتم...فعال-
 قربانت ...خداحافظ...-

 ده بودن ...آماده ش گهیها د بچه
که  دمینش کردمیصحبت م لوی... همونطور که با ن سادهیکه فائزه منتظر وا دمید

 فائزه به مهراد گفت
 کا؟یامر یگردیبرم یمهراد ک-
شت ول یناراحت یبرا یلیدل نکهیا با سوال فائ دونمینم یمن وجود ندا زه چرا از 

 ... دیپرس سوالو ازش نیا یبهم دست نداد وقت ی... حس خوب ومدیخوشم ن
 و خشک گفت یجد یلیخ مهراد

 ستیمشخص ن قشیدق خیتار-
 یوبپرسه...ت یجرات نکرد سوال گهیجواب داد که فائزه د یخشک و جد نقدریا

هم  ییجورا هی یعنیجواب داد ...  ینطوریمهراد ا یشد وقت یجور خوب هیدلم 
 ..نداره. یبه فائزه فهموند که به تو ربط میم*س*تق ریغ نکهیجواب داد هم ا

 و گفت کمیاومد نزد لوفرین
 ؟یشیتو حاضر نم کتاین-
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 چرا ... منتظر تماس مامانم ...-
 ...میشیآها ... پس ما هم منتظر م-
 نایا تییامشممب دا ی... گفت شممهیم رتی... د لوینه نه ... به خاطر من نمون ن-
 شده... رتیاالنم د نیخونتون....هم انیم
 خونه... رمیم رتریبه مامانم که د مگیم زنمینه بابا ... زنگ م-
 ... گهیهست د هیشماها ... هد نی...تعارف که ندارم باهات ...بر لوینه ن-
 خونه پس؟ نیریم یبا چ-
ما خ- نه  که خو ثان کهینزد یلیاوال  ها  نیهم یآژانس رو برا ای...  موقع 

 گذاشتن...
هراد وا به م نار  ک نان  چ م ه ئزه  فا کردم ... گاه  ن طرف  بود  سمممادهیاون 

 ادامه دادم لوفری... رو به ن کنمی...االن درستش مشهینم ینجوری...اری...نخ
به  یلیشممماها زودتر .... تا االن هم خ نیشممده ... بر رشیفائزه هم حتما د-

 ...نیخاطر من معطل شد
 کتا؟ین یمطمئن-

 زدم و گفتم لبخند
 ... یآره ... مرس-
شده بود و ح هیبا من و هد لوفرین  هسادیاومده بود کنار من وا گهیاال دکه آماده 

 یعنیکه  گفت یزیکه به فائزه چ دمیفائزه ... د شیکرد و رفت پ یبود خداحافظ
 کردن و رفتن ... یخداحافظ هیبرن ... هر دو با مهراد و بق توننیم گهید

 گفت یبود با لحن حشک و عصب سادهیکه کنار من دست به کمر وا هیهد
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 ...دهیساعته مهراد و د هیدختره ....خوبه تازه -
 ؟ یگیم ویک-
 !یدینگو که ند-
 ؟ ویک-
به مهراد ...بزنم لهش  نی...همچ گهید گمیفائزه رو م- خودشممو چسممبونده 

 کنم...
 نبود.... میولش کن بابمممما...اونجور-
 ...کردمیم دییرو تا هیهد یحرف ها ییجورا هیدلم  یتو نکهیگفتم با ا نویا

 واست ؟ سیمهم ن یبگ یخوای....با که م؟یدینفهم یخوایم یعنی-
 ؟! هیتو واسه خودت هد یگیم یدار ینه ...اصن چ-
 ؟ کتاین-
 ها ؟-
سرم دو تا گوش گنده و  یمن باال یاحساس کرد یهان و زهر مار... اگه روز-

 دراز دارم بهم اطالع بده!
 تو امممممممممروز؟ یگیم یچ-

 آروم کنار گوشم گفت هیهد
 من خرم؟ یبگ یخوایم یعنی-
 خنده گفتم با
 !یاونو که هست-
 زد غیج کتاین

 !کشمتایم زنمیم کتاین-
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 مارو قطع کرد یمکالمه  ایخندون پور یصدا
به کتک و کشممت و کشممتار  دی... همه رو تهد دیترسممناک یلیخانوم شممما خ-
 گزارش بدم حتما! سیبه پل نویا دی! من بایکنیم

 رو ایجواب پور هینوم که هدباعث شممد نشمم لمیموبا ی....زنگ گوشمممیدیخند
 داد ... یچ
 الو-
 شد ؟ یالو مامان؟ چ-
 مطبه ... گهیگفت تا دو ساعت د ی!دکتر فرج کتاین-
 مامان یمرس-
 باهات؟ امیب یخوایم کتاین-
 نینگران نباش رمیم هی... با هد فهینه مامان جون ... رد-
اومدن  نیسممو ح مایکردم...سممامان و شممهرزاد هم با ن یمامانم خداحافظ با

خونه دوسمتش  رفتیم دیهم چون با نایکردن و رفتن...سمم یباهامون خداحافظ
 کرد و رفت... یعذر خواه

 گفت نشستیم مکتین یهمونطور که رو ایپور
رو هم ما  یکل کل باز نی!اییچهارتا می... باز ما موندانیخب!!!خانوم ها آقا-

 !ممممممایچهارتا به راه کرد
 گفت هیهد

 شدینم یطور نیا کتاین یکاش پا یا ی...ولشیحال داد باز یلیآره ...خ-
 گرفت و رو به من کرد و گفت هیرو از هد مهرادنگاهش
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 شد ؟ یدکتر چ-
 اول آماده شم... دیدوست مامانم ... منتها با شیپ رمی... م فهیرد-

 گفت هیهد
..تو ... فقط مانتو تنت کن. ینپوشمم نتویپات بهتره شمملوار ج تیوضممع نیبا ا-
 ...بعدشم که مطب دکتر... مینیاشم
 ... شهی... نم هیمانتوم کوتاهه هد-

 که تو فکر بود گفت مهراد
شاده و راحته گ یواست بلنده ول کمی..البته یشلوار گرمکن منو بپوش نیتونیم-

 جاست... نی... هم
شملوارک  یرو هیبا کمک هد یبود یرفت و شملوارو آورد ...به هر زحمت مهراد
 واسم ال زد ... هیهد نشویی... پامشدیپوش میورزش

 به همه شون گفتم یناراخت با
 زحمت دادم بهتون امروز ...واقعا شرمنده... یلیخ-

 با لبخند گفت ایپور
 نشده که... یزی؟ چ هینه بابا شرمنده چ-

 به مهراد گفتم رو
 ما؟ یبفرستن برا نیماش نیآژانس زنگ بزن شهی... م دیمهراد ببخش-

 کرد و گفت یکیاخم کوچ مهراد
 ...رسونمتونی؟خودمون م یچ یآزانس برا-
 امروز... گهیزحمت دادم بهتون د یکاف ینه نه ... به اندازه -

 و گفت دیخند ایپور
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 نبوده ... یکاف-
 ... مهراد با آرامش گفت میدیبه حرفش خند یهمگ

هم  ایسممخته .. من و پور یلی....با آژانس هم خسین ینه.... اصممن مسممئله ا-
 ... میایهاتون مبا

 گفت یبا ناراخت یمسخره باز یباز برا ایپور
 ؟! یچ امیبابا از قول خودت حرف بزن ... من اگه نخوام ب یا-

 یرو نوازش کرد و با لحن خنده دار ایسممر پور زدیهمونطور که لبخند م مهراد
 گفت

 یواهگبنده االن  نهیا لی... به دل نیاریم فیتشر دی...شما با زمیجان عز ایپور-
 نامه ندارم...

 ... امی؟...من نم تیالملل نیب نامهیگواه یدنبال کارا یبابا تو هنوز نرفت یا-
 !یای...چرا ...شما م ایاوال که دنبال کارش هستم...ثان-
 ...امی... نم رینخ-
 اریدر ن یمسخره باز ایپور-
قل  یا- خب ال ا با !  ن ...م نیریواسمممه من در نظر بگ یزیچ یا زهیجا هیبا

 !امیجا نم چیه یخشک وخال
 ...شام مهمون من!میبر ایب-
 نوچ-
 !!ممممممممایپور-
 ...خوامیخب بابا جان...من شام نم-
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 ا؟؟؟یپور یبچه شد-
 اصن.... امیمن نم رینخ-

 کالفه شده بود... ایاز دست پور گهید مهراد
 ایپوررو به  یو مهراد شمممد و با لحن بچه گانه ا ایوارد کل کل پور هیهد نباریا

 گفتگفت
 ؟یایب یخواینم یعنی!ممممایجون!پور ایپور-
 باز شد و گفت ششین ایپور نباریا

 !نییاصن...شما امر بفرما امی!!! ...بنده غلط بکنم نممممممممممرینخ-
 گفت ایتو سر پور زدیهمونطور که م مهراد

 کنن! لتیخاک تو سر زن زل-
 و گفت دیسرشو با دست مال ایپور

ستم حرف  هیچ لیزل بابا ...زن یا- صو زم هی! من فقط نخوا شخ  نیخانوم مت
 ها!!! هیزیآقا ؟خجالتم حوب چ هیچ لیبندازم...زن زل

 گفت دیخندیهمونطور که م مهراد
شه ... حاال معلوم م- ش شهیبا شو برو ما ساعته مارو معطل  هی... اریب نوی..پا

 !...یخودت کرد
 کن! یو خوب ایب-
م ایپور- م م ک هم کم هی....من و هداریب نویما!...پاشو برو ماشبا من کل کل نکن
 ...میه برالزم نشه را ادیکه ز اطیح یتو اریب نوی... ماش میاریرو ب کتاین میکنیم

شت و  دیخندیهمونطور که م ایپور سرش گذا شو به عالمت اطاعت کنار  ست د
 گفت یجد یلیخ
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 !تانیچشم کاپ-
 زد و گفت هیبه هد یچشمک رفتیهمونطور که به طرف در م و
 !مایمخلص یلیخ ییخانوم صفا-

 گفت کردیرو باز کرد وهمونطور که به سرش اشاره م ششیهم ن هیهد
 !!!! Mokh less!یاونو که مسلما هست-

 رونیاز در سالن رفت ب دیخندیهمونطور که بلند م ایپور
 ...نیکه ببره بذاره تو ماش ایمن و خودشو داد به پور یها فیهم ک هیهد

 شونه اش بذارم گفت یونطور که خودشو خم کرده بود تا دستمو روهم مهراد
 هم از اون طرف هواتو داره ... هی... هد میراحت باهم راه بر میتونیاالن م-
 ...یباشه ... مرس-
شک یکنار آزرا ای...پوراطیاومدم تو ح هیکمک مهراد و هد با ود ب سادهیوا شیم

 عقب یصندل یکه پامو رو یرعقب نشستم طو یصندل ی...با کمک مهراد رو
 هم عقب نشست... هیدراز کرد... هد

 ؟ یمهراد در خونه رو قفل کرد-
 ... میآره ...در سالن رو هم بستم...بر-

 دیازم پرس ای...پوربایتقر میبود دهیرس ابونیخ سر
 ؟ کتایبرم ن دیکجا با-
 ... یشمال رازیونکه... ش یمطب دکتر فرج-
 آها باشه ...-
 باعث زحمت شدم ... ی.. کل. دایببخش-
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چه زحمت - با  با مد ینه  ها ...  ابونیتو خ میزنیهم م یدور هی رونیب می... او
 خوبه ...

 ادامه داد شخندیبا ن و
 هم فاله هم تماشا!-

 یخان!!! گذشت...جلو ایمورد عالقه پور یبا بحث در مورد آهنگ ها ریمس کل
 !!!میپارک گشت یدنبال جا یساعت هیمطب هم 

سور نداره من هم یاگه بگ کتایان من نج- سان  زانوت رو یکیاون  زنمیم نجایآ
 !کنمیم یکی نیهم مثه ا

 گفتم دمیخندیم ایکه به حرف پور همونطور
 ورزشو بب*و*سم بذارم کنار پس! دیشکر ! کال با یخب اله-
 نمممممممداره؟! یبگ یخوایم یعنی-
 نداره ! گهینه د-

 رهیاش بگ هیگر خوادینشون داد که االن مثال م یجور یبا حالت مسخره ا ایپور
 ... کنهینم هینکن حاال ... مرد که گر هیخب بابا...گر-

 ادامه دادم شخندین وبا
 مطب دکترم طبقه همکفه -

مطب  یتو میدیرسمم ایخنده ...به کمک مهراد و پور ریاز حرف من زدن ز همه
 دکتر...

 تو ... میازه داد براسمم رو گفتم خارج از نوبت اج یبه منش یوقت
 دختر خممممممموب؟؟؟ یبا خودت آورد یکرد جیبس یلشکر چند نفر-
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شد و همونطور که به  زدیحرفو م نیکه همونطور که ا یفرج دکتر از جاش بلند 
 کرد... یبا هممون سالم و احوالپرس ومدیطرفم م

 یلیمامانم تو دانشممگاهه که البته چون نسممبت فام یاز اسممتاد ها یفرج دکتر
 ...میهم باهاشون دار یروابط خانوادگ میهم دار یدور

من  یمبل روبرو یهم رو ینشستم ... دکتر فرج یصندل یکمک بچه ها زو به
 نشست...مهراد هم کنارش نشست ...

 شده؟ ینگرانت بود... چ یلیمامانت خ-
 خورد ... چیپ یباز یزانوم تو-
 پزشک نداره ؟ متونیخب مگه ت-
به دکتر بدم....حس کردم مهراد  یچه جواب دونسممتمیم ... نممهراد نگاه کرد به

 گفت یچون بالفاصله رو به دکتر فرج دینگاهم حسمو فهم یاز تو
 یمل میت یتو یمشکل نکهیا ینگن...برا یزیچ یمن بود که به کس شنهادیبه پ-

 ... ادیبراشون به وجود ن
 دییعالمت تافکر....بعدش سممرش رو به  یدکتر چند لحظه رفت تو ی افهیق

 تکون داد و گفت
 ... میدار یچ نجایا مینیباشه ... پس حاال بذار بب-

 پام زانو زد یبلند شد و اومد جلو دکتر
 ؟یزانوت رو حرکت بد یتونیم-
 کارو بکنم ... نیاگه ا رهیگیدرد م-
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بذار من - گاه هیاوهوم ... پس  با کمک  ین بکنم ...شمملوار گرمکن مهراد و 
 یدستش گرفت ... با حرکات یدکتر با دو تا دستش زانوم رو تو دراوردم ... هیهد

... همونطور که دکتر به کارش ادامه  کردمیاحسممماس درد م دادیکه به زانوم م
 گفت یقرار یمهراد با ب دادیم
 شکسته باشه ؟ نه ؟ کنمیفکر نم-

ه ک دادیصممورتش بود و نشممون م یرو یکیهمونطور که اخم کوچ یفرج دکتر
 گفت کنهیداره فکر م

داشته  یپا فعال حرکت نیا دیخب اصال نبا ینه ... شکستن که نشکسته ... ول-
 باشه...

 گفتم ینگران با
 یباشگاه هست ... اردو نیدارم ... تمر یدکتر ؟ من باز یواسه چند وقت آقا-
 ...کهیهم نزد یمل میت

 آتل بسته بشه ... دیپا ...با نیا-
 ...یآتل؟؟؟!ول-
 آتل بسته بشه... دیپات خطرناکه ... با یبرا ینجوریانداره ...  یول-

 با آرامش گفت ایپور
 آتل باشه؟ دیدکتر چند وقت با یآقا-
 هفته... 3حدودا -

 حرف دکتر تموم بشه... نذاشتم
 هفتمممممممممه؟؟؟!! 3-
 ...گرفتیم میبا حالت م*س*تاصل به مهراد نگاه کردم...داشت گر و
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 گفت یبا ناراحت هیهد
 !شمممهیمسابقاتمون شروع م گهیماه د 1ا م یول-

 گفت یبا آرامش اما لحن جد دکتر
 مسابقات؟ ایشما مهم تره  یخب شروع بشه ... سالمت-
 گفتم ینیلحن غمگ با
 ... میدیمسابقات زحمت کش نیا یبرا یلیدکتر ما خ یاما آقا-
 حرفمو ادامه داد یبا ناراحت هیهد و
نباشمه  کتایکه ن شمهی...نم نیبکن یکار هی کنمی... خواهش م تانمونهیکاپ کتاین-

 که ...
 باز هم با لحن مودبانه به دکتر گفت مهراد

 آتل داشته باشه پاش؟ یمقدار زمان کمتر هی ستیامکانش ن-
 وارد کنه ... یجد بی... به پاش ممکنه آسسیجالب ن ادیز-

 گفتم یبا لحن ملتمسانه ا عیسر
 .. کنمیمواظب باشم ... خواهش م دمیقول م-

 فکر کرد و گفت یکم دکتر
 1 یروز هم حت 10 نی...تو ا کنمیروز هم کمترش نم 1 یحت یروز ...ول 10-

 ...یبذار نیپاتو زم دینبا هیثان
 ...دمیباشه ... قول م-

 کار دکتر تموم شد رو به من گفت یوقت
 روز... 10 نیتو ا یذارینم نیزم یهم رو هیثان هی... پاتو  کتاینره ن ادتی-
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آتل  یپا یشمملوار گرمکن رو رو یبه سممخت کردیکمکم م هیکه هد همونطور
 بستم پام کنم گفتم

 گه؟ید ناتمیبرگردم به تمر تونمیبعدش م-
با یب یسممبک.... چون پات مدت طوالن نیاولش فقط تمر-  دیحرکت بوده 

عادت کنه ... حاال  ناتیکه به راه رفتن و تحمل فشممار و تمر یبهش اجازه بد
 دارم یخونه تون که بازش کنم... ول امیسر م هیخودم  گهیروز د 10 یبرا شاالیا
ت باشه حرک یداره ب ازیاحساس کردم بازم ن ی... اگه بازش کردم ول کتاین گمیم
 ...یبه حرفم گوش کن دیبا
 ممنون... یلیخ یلی... خنیلطف کرد یلیدکتر خ یچشم آقا-

 ...رنیب میاومدو از مطب  میکرد یخداحافظ یبا دکتر فرج یهمگ
به پور همونطور با نویماشمم یآهنگ تو یصمممدا گفتمیم ایکه   مولیکم کنه مو

 جواب دادم
 سالم مامان-
.. زنگ زدم . یخونه ...االن به دکتر فرج یومدی؟ هنوز ن ییکجا کتایسممالم ن-

 ...؟یرفت ای؟...با ک هیآتل چ انیجر
 ...دمیجواب م یکی یکیمامان جان اجازه بده به من ... -
 ؟ییاالن کجا-
شما اجازه بد- سر کوچه ا هی نیمامان   نیایب شهی... م میچند لحظه ... ما االن 
 باال؟ امیمن از پله ها ب دیکمک کن نییپا
 ؟یدم در-
 زحمت ... یب نییپا ایآره مامان ... ب-
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 باشه اومدم-
 گفتم ایبه مهراد و پور رو
 امروز... یزحمت دادم به همگ یلیواقعا ... خ یمرس-

 گفت شخندیبا ن ایپور
 باشه! ادتونی...نایشام منو نداد یول-
 مهراد با خنده گفت-
 !!ینوش جان نمود ریکوکتل پن هی؟ خوبه االن  یندار یرمونیتو س ایپور-
 اون شام بود مثال ؟-
 بود پس ؟ یچ-
 یشام گفت دییبفرما هیرو رو کن برادر من !  main courseغذا بود ... شیپ-

 !ینجوریکه ا شهی!نمرشیز یاولش بعد زد
 ...امیحاال... دسر از خجالتت در م میبر ایب-
 ؟ ایجون پور-
 !ایپور یآخه تو چقدر شکم پرست-
 بابا مرد هست و شکمش!-

 گفت یو با لحن عصبان ایتو حرف پور دیپر هیهد
 !مممما؟؟یپور-
 ....نیگی... شما راس م میبابا !آقا تسل یا-
 گفت ایاخنده رو به پورباز شد...مهراد ب هیهد شین

 ... گه؟؟؟ید یستین لیزن زل یگیبازم م-
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 کنمیمتشخص رو م یمراعات خانوم ها کمی... بنده فقط  ستمی... ن رینخ-
 گفت غیبا ج هیهد

 خانوم "همممممممما"؟؟؟؟-
 کرد و گفت هیگر یبا حالت مسخره باز ایپور

 ...ای... تو کوتاه بمای... به جون ن هیغلط کردم هد-
 آخه ؟؟! یدار کارشیچ سین نجای؟؟ االن که ا مایبه ن یداد ریاز تو گب-

 گفت مهراد
ها ن نقدریچرا ا دونمیمن نم یجد- ... پسممر واقعا  کننیم تیرو اذ مایبچه 

 هیمظلوم
 کردم و گقتم دییمهراد و تا حرف

سر خوب یلیآره ... خ- صل پ هیپ نتخاب ا گیل کنیباز نیبا اخالق تر شی... ف
 ؟ هی.. نه هدشده بود .

خواسممت جواب بده که مامانم در خونه رو باز کرد و با خاله پروانه اومد  هیهد
 کوچه ... یتو

 دنشممونیاز د یشممدن...مامان و خاله کل ادهیپ نیاز ماشمم هیو هد ایو پور مهراد
که با مامان و خاله سممالم و  میدیشممنیتعجب کرده بودن ... صمممداشممونو م

 ... کردنیم یاحوالپرس
 ما رو رسوندن خونه .... ایکه چرا مهراد و پور دیشکر مامان نپرس خدارو

 شدم ... ادهیپ نیمهراد از ماش یها ییو با راهنما هیکمک مامانم و هد با
 عالمه سوال ... هی...هم  یبود ... هم نگران تیمامانم هم عصبان یچشم ها تو
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که  کردمینم یکار خاصمم یعنی...  دادمیکارامو به مامانم گزارش نم چوقتیه
ا پسممرارو ب یباز انیبه مامانم جر دیاشممتباه کردم با نباریا یبخوام پنهان کنم ول

 ...گفتمیم
 گفت ایدستم رو شونش بود رو به مهراد و پور هیهمونطور  مامانم

 ... نیممنون بچه ها واقعا لطف کرد-
 مامان خم کرد و گفت یبرا یبا ژست مخصوصش سرشو به آروم مهراد

 بود ... فهی...وظونفریخانوم هما هیرفچه ح نیا-
 نگاه کرد و ادامه داد ایپور به
انوم هم خ کتای... ن میداریسرپا نگهتون نم نیاز ا شتریخب با اجازه تون ... ب-
 استراحت کنن ... دیبا

 گفت مامانم
 میشربت در خدمتتون باش هی...  نیدیهمه زحمت کش نیباال .... ا نیایب-
 ب گفتبا اد ایپور نباریا

 ... نمیشیفرصت مناسبتر مزاحمتون م هی شاالیدستتون درد کنه ... ا-
 شدن و رفتن...با کمک نیسوارماش ایتعارف ... مهراد و پور یبعد از کل بالخره

ستم رو ش یمبل تو یهمه بالخره تون هم اومده  هی... خاله پروانه و هدنمیهال ب
 ما ... یبودن خونه 

 میدیسرمون داد زد که همه سه متر از جا پر یبلند طور یبا صدا مامانم
 ؟ نیخودتون کرد شیپ یشما چه فکر-
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پشممت سممر هم  یدر مقابل سمموال ها میدونسممتیبود و نم نییپا هیمن و هد سممر
 ...میبگ دیبا یمامانامون چ

 گفت تیپروانه با عصبان خاله
شه دختر بزرگ کرد- ستمون درد نکنه واقعا ...دلمون خو  ببود جوا نی... امید

 کردن ما ؟ یمادر
 آروم گفت هیهد

 شده ؟ یمامان حاال مگه چ-
 گرفت شیآت دیشن نویپروانه تا ا خاله

شد یچ یگیم یشده ؟؟االن اومد یچ- ؟ ما  نیسر خود جا رفت نیشده ؟پا 
 ... میکه کارامونو به هم بگ میهست قیدلمون خوشه با بچه هامون اونقدر رف

 له گفتتر از خا یهم با لحن عصبان مامانم
ما ارزش ا خوامیم یعنی- قل بهمون بگ مینداشممت نویبدونم   نیدار نیکه ال ا
 ؟؟؟ نیکنیم کاریچ
 یباهامون حرف بزنم ...با آرامش اما با صممدا ینجوریطاقت نداشممتم ا گهید

 بلند گفتم
ما بع- له ... از شمم خا جان ...  مان  ما چ یچ یعنی! دهیما گه   میکرد کاری؟م

 ؟ها ؟ می؟خالف کرد
 و به مامانم گفتمر بعد

شما دروغ- شما بگو مادر من ... من به  سکت نیگفتم؟من گفتم تمر ینه  بال ب
 نبود... یزیچ قتیاز حق ریغ نمیدارم ... و ا

 رو به خاله پروانه ادامه دادم و
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 نیتعارف نکن میگفت ی؟...نه اگه واقعا ما بهتون دروغ گمیها ؟ خاله ؟ دروک م-
 ... نیبگ

بهم برخورده  یلیمامانم و خاله پروانه خ یودم ... از حرف هاباال برده ب صدامو
 بود...

 ...زدینم یحرف یسکوت شد ... کس هیچند ثان هی
له حق داشممتن  ییجورا هیفکر رفته بودم ... خب  یهم تو خودم مامان و خا

... خب یبهمون شک کنن...ول نکهینه ا گهید یواکنش نشون بدن ول ینجوریا
 ...بهشون حق دادم. کمی

 توش بود گفتم یمونیپش ییجورا هیکه  ییصدا با
 می.... بله قبول دارم که اشتباه کرد گهید دی... مامان ...ببخش زهیخب...چ-

 آروم رو به خاله گفت ییهم پشت سر من با صدا هیهد
 مامان...-

 مهربون تر گفت ییبا صدا نباریول کن نبود ..ا هینداد ...هد یجواب خاله
مان..... خوب ببخشمامان جونم...- م م م م م هم  بهیغر ی... آخه جا گهید دیمام

 رو... نایا ایپور یخانواده  نیشناسی... حواسمون بود ..شما که م مینرفت
ست و همونطور  یزیچ هیچند ثان هیپروانه  خاله شک سکوتو  نگفت اما بالخره 

 گفت کردیرو که کنارش نشسته بود ب*ک*ل م هیکه هد
 دل مامان ... زیتو رو نبخشم عز تونمیم یآخه من چجور-

 و ادامه داد دیرو ب*و*س هیهد صورت
 کردمینم یمن مخالفت یگفتیاگه م یدونی.... تو که میخب به من مبگفت-
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 ...گهیها بود د یباز هیمثه بق یباز هی...  مینگرانتون کن میخواستینم-
 هیدم و با ...سممرمو کج کرکردیمامانم نگاه کردم ... هنورم اخم کرده نگام م به

 گفتم کیلبخند کوچ
 ؟؟؟ ممممممادیماممممممان ؟؟؟...دلت م-

 دهیکه بخش دمیچهراش کنار رفت...فهم یاخم از تو ینگفت ول یزیچ مامانم
 که دلش برام بسوره گفتم یبالحن نی...واسه هم

 من پام مصدوم شده گ*ن*ا*ه دارم... نی!!!...بب گهی...قهر نکن دیمامانممممم-
شممد ... از جاش بلند شممد ...همونطور که به طرفم  نیه اش غمگچهر مامانم

 گفت ومدیم
 زم؟ییییشده پات عز یمامان فدات بشه ... چ-

 ب*ک*لم کنه که گفتم خواست
 ...یمامان مامان ...مواظب باش به پام نخور-

 لبخند زد و لپمو ب*و*س کرد...بعد با خنده گفت مامانم
 نه ؟ ای نیحاال برد-
 زدم غیج
 بودن مامممممممان..... یقو یممممممملیخ-

 هم پرحرارن گفت هیهد
ما نم- تا غول  5 یما فقط تو هر حرکت یعنیبودن ...  یچ نیدونیاصممن شمم

 ... میدیدیجلومون م
 پروانه با خنده گفت خاله
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 یبوده بذار باشه...شما دو تا قهرمانا یهرچ ی...ول نیگیرو که به ما نم جهینت-
 ...نییما
 پام دنیما موندن....بابام هم از د شیشممامو پ نایانم خاله پروانه ااصممرار مام به
 بیواسه بابا توض یجور خوب هی نکهیناراحت شد ... البته ... مامانم مثه ا یلیخ

 بابام دعوام نکرد... گهیداد ... چون د
تخت  یبود به کمک مامان و بابام رو یشممده بود ... به هر زحمت 12 سمماعت
اگه  دیپرسیمدت همه اش کنارم بود و م نیا یهم که همه  ی..نازل دمیدراز کش

 بهش بگم خوامیم یزیچ
 گهید روقتهی....مامان... بدو برو مسواک بزن ... دینازل-

 کرد و گفت زونیلب و لوچشو آو کمی ینازل
 ...خوادینم یزیچ کتاین نمی...بذار بب گمممممهید رمیم گهید کمیمامان -
 خنده گفتم با
 وروجک... یزیچ خوامیمن نم-
 الال رمیباشه پس من م-
 ...ریباشه وروجک شب به خ-
 مصدوم خودم تانیکاپ ریشب به خ-
 تمبلند گف نیهست نگاه نکردم واسه هم یچند ساعت مویاومد گوش ادمیدفعه  ه

 ...شیجلوئ بی...جفمهی؟تو ک یدیمنو م یاون گوش ی... تا نرفتینازل ینازل-
ش ینازل سم  مویگو کرد ...چراک اتاقمو خاموش کرد و رفت بخوابه داد و ب*و*
... 
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 ...اوه اوه چه خبره ... نجایا میدار یچ مینی....ببخب
مال  امیتا پ 15 نیا نمی...اول ببmissed callsتا  5و  messagesتا  15

 ؟؟! نایا نی...اوه چه قدر شماره نا آشنا ... کاستیک
ش کتاین نی"خوب سم... اتماس گرفتم ح دیخانوم؟ ... ببخ بهتر  شاالیالتونو بپر

 "نی...حس نیشیم
 بود لوفریمال ن یام اس بعد اس
نداد ی"هو ما ... ملت ی؟ زنده ا یکچل چرا جواب  به   ی؟پات چطوره؟بخبر 

از  بده یخبر هی... یخبر مرگتن : ((((( نه حاال به اون شممکل:د دنیمنتظر شممن
 خودت..."

 هم که خبر گرفته ...بود...سامان  لوفریام شهرزادم که مثه ن اس
فائزه هسممتم ... اس ام اس دادم بب کتای"سممالم ن پات بهتر شمممد  نمیجان ....

 االن؟" ی؟چطور
 کردیکه مهراد داشت کمک م یموقع دمتی...آره جون خودت ... دممممممشیا

 گمیدارم م ینداشممت که ...چ یبلند شممم...نه حاال ... گ*ن*ا*ه داره ... کار
 !...؟؟یمن واسه خودم نصفه شب

 شاالی..ا. نینگران نباش ادیبهتر باشه حالتون...ز دوارمیجان سالم ... ام کتای"ن
 ....برومند"شهیبرطرف م یو زود ستین یمشکل پاتون جد

 و مودبه ... یتو اس ام اس هم خجالت ماین نیا
 ... بابا ال اقل گچ گهیکارارو د نینکن با ما ا ی... حاجیگرام ی"سممالم بر بانو

ست میسیبنو یادگاری میایب یگرفتیم نکرده  ارتدیب دوارمیام یروش... آخ... را
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 شیگفت ن دمیحالتو پرس هی...از هد ی:د یباشم ...شب خوش...آها بازم راست
 خداروشکر" ی....پس بهتریتا بناگوش باز بوده :د احضرتیاول
 نیا... هیتابلو بود ک یشمممارش نا آشممنا بود ول نکهیخندم گرفته بود...با ا یکل

 خل مشنگه هممممممما!!! ... هیهم مثه هد ایپور
بودن و  ادمیاس ام اس هارو دادم و تشممکر کردم از همه که به  یهمه  جواب

 ...دنیحالمو پرس
 نیسمم....حلوی...بازم نلوی...ندهیزنگ یک مینیسممراک زنگ ها بب میحاال بر خب

 ...شهرزاد ...مهراد...
 نبمممممممممود... می.. چرا حواسم به گوش...اه.یوا ی!...امهممممممممممراد؟؟؟

کنم که حواسم  یاس ام اس بدم عذر خواه دیبابا...با یکنم ؟؟!! ا کاریچ حاال
نبوده  میچرا ؟...خب حواسمم به گوشم ی.... نه ....عذر خواه مینبوده به گوشم

 بگم ... یکنم؟؟!چ کاری....چ گهی... نه حاال زنگ زده من برنداشتم د گهید
 یکنم....چ کاری...اه اصممن چکردمینم send ینوشممتم ول یزیچ هیبار  100

نه  باخودم  سمممیبنو دیبا گهید زیچ هیبگم حاال .... ...همونطور که داشممتم 
نممممممممممممه.....  ی...وامیگوش یدستم خورد به صفحه  هوی رفتمیکلنجار م

 ؟؟... یممممردکممممم کاری....چکتممممممممممممایاه....اه....گندت بزنن ن
شت گر گهید شدن اس ام  یکردم تا جلو ی... هرکار گرفتیام م هیدا ستاده  فر

 شد.... sentنشد...اس ام اس  زمیاس رو بگ
بود متوجه تماست نشدم ... االن هم  فمیک یتو می"شرمنده مهراد جان ... گوش

 بهت..." زدمیوگرنه زنگ م روقتهید
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ه زنگ وگرن روقتهیاالن د یچ یعنی...اه ... کتمممماین یبود فرستاد یچ نیا یوو
مه...اه اه....گند زدم...وا یکه زنگ بزن یدار کاریبهت...چ زدمیم م م م م م  یآخ

 مویگوش خواستمیاعصابم خورده شده بود م نقدریکنم ؟؟؟...ا کاری...حاال چ
 بلند شد... میگوش ی برهیو یدفعه صدا هیپرت کنم اون طرف که 

 جواب داده بود... مهراد
ش کنمیهش م"نه خوا ست به گو شدم حوا سوال سین تی...متوجه  ...زنگ زدم 

 نه..." ای کنهیکنم پات درد م
نگرانمممممممممممممممممممه ؟؟؟ ....من االن تو دلم  یعنی...ممممممممممممممممممممممممممممممزمیعز

 ...زنگ زده حالمو بپرسمممممممه....زمی....عزی...ووهیعروس
 یلیکه خ کنهیجواب بدم ؟ فقط بگم درد نم ی.... حاال چممممماینه...خدا یوا
 بگمممممممم ؟؟!... یگرفته...چ لمیتحو نهمهیا چارهی... بهیرحم یب

س صن ... مر شکر درد ندارم ا به موقع و  یلیکمک هات امروز خ ی"نه خدارو
 موثر بود..."

مایبگم به خودم .... ن ی... آخه من چ فرستادم م م م م بود که  ی...چه شر و ورکت
دو  نی"موثر" ؟؟!!...تا حاال تو عمرت از ا"به موقع" و  ی.... کمک هایفرسممتاد

 آخه دختر جان ؟؟!!!... یتا کلمه استفاده کرده بود
 ...جواب داد...یوا یوا

 نیو ات دیاسممتراحت کن ... با یتونینکردم که ... تا م ی... کار کنمی"خواهش م
 روز پات خوب بشه ... " 10
 ....ممممممممممزمی.عزبه فکر منه ؟.. نقدریا یعنیقربووونش برم من ... یوا

 عالمه ... دعا کن واسم..." هی ی"چشم حتما ...بازم ممنون ... مرس
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 اس نیسر راه ا لتریف هیخودت  ایدلش نخواد دعا کنممممممه!!!...خدا دیشا حاال
 من بذار... یام اس ها

سم دعا کنه  خب حاال البته دعا که خوفه....مهممممممممممممممممممممممممممممممممراد وا
 ....شهی...میعمممممممال

 گمممممهیاس ام اس د هی....مممممزمیعز یوا
 "شهیبهش فکر نکن...درست م ادیز…); تانیخانوم کاپ کنمی"حتما دعا م

جداب  گهیاس ام اس که د نی...خب اممممممهیلیاالن از ذوق سکته نکنم خ من
بممگممم تممابمملممو  یاالن هممر چمم گممهیممنممداره؟...نممه د ایممنممداره؟هممان؟داره 

 یتوقف ممنوع تابلو باز یاس ام اس هام اندازه  ....تابلو؟؟!!..فکر کنم توشهیم
 ....یدرآورد

 ....دیدوباره لرز لمیموبا
 ... چقدر مهممممربونممممه..... گممممهیاس ام اس د هی...مممممسممممیعس یوا

 ؟؟!" یدیخره ... چرا جواب اس ام اس منو نم ی"هو
 یچ!!!! ... مممممممممممممممممممممه؟؟؟؟ی....خر ؟؟؟!!!...جانم؟؟؟....خر ک؟؟یچ
 !!!....گمممه؟؟؟یم
 ...وانمممممممهی....داه

 ...وونهید یسکته کردم دختره  هیست کمممممه!!!...گمشو هد هیهد نی...ا
 "نمیبخواب بب ری.... برو بگ یروان ی! دختره ؟یتو نصفه شب یگیم ی"چ
 نرسبد جواب داد قهیدق هی به
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 ایچرا ؟ ... پات مصدوم شده  یریگی"چته تممممممممممممممممممممممممممممو؟؟؟! پاچه م
 کن" یو خوب ای...بیدیساعته اس دادم جواب نم هیمخت؟؟؟!...

خب گ*ن*ا*ه داشممت  یبود ول دهیبه من نرسمم هیاز هد یاس ام اسمم نکهیا با
 جوابشو دادم ینجوریا

 جوجه.." دیتو ... ناراحن نشو حاال ... ببخش یبه من نداد ی"اس ام اس
 !!"شده بود که ...قربون مخابرات ! deliverبابا ... ی"ا

 "ی:دالیخیشده حاال ؟...مخابراتو ب ی"چ
:"D شگاه به جا یفردا نیتمر گهیسگه اس داده م یرحمان نیا د صبب بع یبا

 یاز ظهره ...گفت به تو هم بگم ...اس ام اس زدم که بگم فردا مثه خرس نخواب
 "اریب یبهونه ا هیصبب زنگ بزن بهش 

شگاهمونه ... کال چون خ یمرب یرحمان باهاش  یشکیخالقه آب هبد ا یلیبا
 یلمممممممممممممممممممممیکه خ فیح یبلده ها...ول یلیخ چارهی!ب رهیجوب نم هیتو 

 ...میترسیازش م ییجورا هیبداخالقه...همه 
 "رهی.... حوصلم سر م شمایپ یای...ب زنمی... صبب زنگ م فهی"رد

 هم بزنم : ((((" امی"هروقت سر رفت بگو ب
 بت :****" زنگمی...م ی:پ نمی"گمشو بب

 ...ریکه شب به خ یعنیزد  سیم هی
 زی....چگهیبگم ؟ ... مسمممافرت ..آره د یچ یرحمان نی... حاال فردا به اخب

 گفت... خوب شد مهراد گفت ... شهینم گهید
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که مهراد واسممم  یکه خوابم ببره همه اش داشممتم سممه تا اس ام اسمم یموقع تا
مممهممربممونممه  یلممیمم... خمم ایمم... خممدا خممونممدمیممفممرسممممتمماده بممودو ممم

 ...یلمممممممی...خیلمممممیخ...
سه د شاه گمینم یچیمن ه یبابا ه ی...ا کتاین گهی...ب صن االن مهراد پاد !!!...ا

مه ... تو دار هد نمیبخواب بب ری... بگ یکنیفکرارو م یا یهفت  رادیا هی!...از 
 ...خودت که....یریگیم

 ... یشدم ...پاشم زنگ بزنم به رحمان داریب میبا االرم گوش10ساعت  صبب
 الو-
 ...دییبله بفرما-

 مهربون تر جواب بده کمی شهی....اه نمگهید یخشن
 یسالم خانوم رحمان-
 ؟ی...خوب کتایسالم ن-
 ن؟یممنون...شما خوب-
 ...یمرس-

 حرفمو بگم ... یچجور دونستمیکردم ... نم سکوت
 کتا؟یالو ن-
 یعرض هیبود که من  نیغرض از مزاحمت ا یخانو رحمان دیبله بله ...ببخش-

 داشتم خدمتتون
 شده؟ یزیچ-
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مده او شیبرام پ یفور یلیمسممافرت خ هینه نه ... راسممتش من زنگ زدم بگم -
.... 

 خب؟-
 ازتون ... رمیراستش زنگ زدم اجازه بگ-

 گقت عیسر نیمنظورمو واسه هم دیفهم خودش
 چند روزه؟-
 طیقدار بلم هیبرم  دیچون کانادا با یهفته اسممت ... ول هی کیخود سممفرم نزد-

 10که مد نظر من بود ... متاسممفانه  یاون زمان یمشممکل شممده بود برا دنیخر
 ....کشهیروز طول م

 روز؟!!!... 10-
 شده... من امشب پرواز دارم... یدفع ا هی یلیتورو خدا....خ دیببخش-

 چند لحظه سکوت کرد و گفت یرحمان
 ؟؟یامشب؟؟؟! چرا زودتر نگفت-
 شد یدفعه ا هی یلیواقعا ... خ دیببخش-
 هیضرور نقدریا یگیحاال اگه م ی... ول هیمن اخالقم چجور یدونیخودت م-

 ادیهم هسمممت ز گیل یلیندارم که قبول کنم ... البته چون االن تعط یچاره ا
خودت با خانوم رسممتگار هماهنگ کن  ی... ول شمماالیا شممهینم جادیا یمشممکل
 بازم...

 م واقعا .......شرمندتون یممنون خانوم رحمان یوا-
 خطر... ی...سفر بسین ینه مسئله ا-
 حوصله فک زدن نداره... گهید نکهیا یعنی نیا
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 ...نیبازم ممنونم ...لطف کرد-
رو  میخانوم رسممتگار سممرپرسممت ت یکردم و شممماره  یخداحافظ یرحمان با

مر به خ یگرفتم...اونم با کل م م  ریخواهش و تمنا قبول کرد ... خب خداروشک
 گذشت ...

هد یابر هار  مد پ هینا خاطر  شیاو به  ته بود  طب نرف مانم صممبب م ما ما .... 
 ی رهبیدفعه و هیکه  میمشغول حرف زدن بود هیمن...بعد از ناهار تو اتاقم با هد

 احساس کردم ... لمویموبا
 ....مهراده کممممممممه....یوو
 الو ...-
 جان ... کتایالو سالم ن-
 شما ؟ نیسممممممالم....خوب-
 خودت ؟ ین ... چطورممنو-
 ... گهی..هستم د یمرس-
 با خنده ادامه دادم و
 بکنم من آخه؟ تونمیم کاریپا چ نیبا ا-
 ؟یدرد که ندار-
... االن که  گهیحرکته د ینداره ..همش ب ینه خداروشممکر کال حس خاصمم-
 زودتر خوب بشه ... دوارمیفقط ام سیمعلوم ن یزیچ
 نگران نباش ... شهیم-
 ممنون...-
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 مکث کرد و ادامه داد یکم رادمه
...  گمیم ی... جدیتعارف کن ومدیاز دست من برم یبه هر صورت هر کمک-

 یحسمماب کن یتونیمن م یرو یداشممت یاز روز که بود هر کار یحتما هر موقع
... 
 یکه داد یممنون بابت دلگرم یهستن ... ول نای...مامان ایممنون ... مرس-

 صدا به من گفت ی. با حالت بتا شده بود .. 4 هیهد یچشمها
 ؟؟!!! ؟یممممممممه؟؟؟؟دلگرممممیک-
شت ار  گهیطرف د هیخندم گرفته بود ...رومو کردوم  هیهد یکارا از ...مهراد دا

 دادیاون طرف حرفاشو ادامه م
صه ن- شت یجان هرموقع کار کتایخال صن  یدا  ییجورا هیمن در خدمتم ... ا
 ... نیزم یا نگهت نداشتم و خوردکه چر بخشمیاون صحنه خودمو نم یتو

 هنکیا یبرا یعنی؟  یچ یعنی؟ بخشممهیشممدم از حرفش....خودشممو نم ناراحت
به من زنگ م جدان داره االن  نه؟؟؟یعذاب و چه خز  یاالتی...اه ... منو بگو 

 خودم کردم...واقعا که ... واقعا که.... شیپ
 گفتم دهیخشک و رنج ییصدا با
 ... ممنون از تماستون ... شهیبهتر م شاالی... ا شما نبود رینه ..اصال تقص-

چند لحظه مکث کرد ... حس کردم که متوجه شمممد که من از حرفش  مهراد
 ناراحت شدم ...

س که من االن دو نهی... منظورم ا کتاینه نه ... منظورمو اشتباه برداشت نکن ن-
 بهت بکنم ... ادیکه از دستم بر م یدارم هر کمک

 کردم و با خنده گفتم یظاهر ساز یبودم ول ریدلگبازم  نکهیا با
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 ....ممنون بازم...ی...لطف دار هیچه حرف نیبله ...نه بابا...متوجه ام... ا-
 یداشتم بگم بهش حتما ...با ناراحت یمردد بازم گفت اگه کار ییبا صدا مهراد

 کنار تختم... یپاتخت یمحکم گذاشتم رو ویکردم و گوش یخداحافظ
 ؟ کتاین مهراد بود-
 آره-
 گفتیم یچ-
 یاحوال پرس یچیه-
 یزنیحرف م یساعته دار هی؟ یچ یعنی-
 ... زنگ زده بود حالمو بپرسه گهید یچیه گمیم-

 تخت نشست و گفت یباز شده بود اومد کنارم رو ششیکه ن هیهد
مراد ؟!!! بعد م ینگفته بود- م م م م م م م ر رو تو ایپور یگیبه من م یایکلک؟!!! مه

 که !!! یواسه خوب خوبشون تور پهن کرد یتو که زدکردم ؟!!! 
 گقتم یقراریب با
 همه اش ؟! یبافیچرت و پرت به هم م هیحوصله ندارم ... چ هینکن هد-
!اصممن از دیییی!رفته تو کفت شممد گهی؟ خره !تابلوئه د بافمیمن ؟ من چرت م-

 تابلو بود بابا !!! نایا ایپور یخونه  یهمون مهمون
ناراحتم کرده  یلیمهراد خ یحرفا نیدرد دل کنم...ا هیهد با خواسمممتیم دلم

 مقاومت نکردم و گفتم گهید نیبود...واسه هم
 یگفته ؟!نه بابا ... مهراد فقط االن عذاب وجدان گرفتتش که چرا تو باز یک-

 نخورم... نیدست محکم منو نگرفته که زم
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 ادامه دادم یبا ناراحت و
 !ادیین خوشش باخالقش از م نیبا ا نیفکر کن ا-
 وی؟؟! من هرک یندار مانیتو مگه به من ا یکی..... ن ممممممممادیبابا خوشش م-
ثان نمیبب چند چنده !!!من مطمئنم مهراد از تو خوشممش  گمیاول م هیتو همون 
 ...اصن شک ندارم ادیم
 ...خوش به حالش... ادیاصن به من چه... خوشش ب-
 !کتمممممممممما؟ین-
 ها؟-
 ...کنمینصفت م زنمینگو که م به من دروک-
 به تو گفتم ؟ یمن چه دروغ-
 آخه! یاالن قراره بگ-
 قراره بگم ؟ یچ-
 تو جواب بده پرسمیسوال م هیاالن من  نیب-
 خب؟-
 جون یکین نیبب-
 باز شد و ادامه داد هیهد شین

 مهراد خان خوشت اومده ؟!مگه نه؟! نیشما از ا-
 گفتم غیج با
 !%1مممممممممممو!عمرا !فک کن تم یغلط کمممممممممرد-

 و گفت دیبلند خند هیهد
 ؟ یدروک گفت یدی؟د یدی؟د یدید-
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 !شیا شی!!ا یاز خود راض ی؟!!پسره  یچه دروغ رینخ-
 !گه؟ید ادیخوشت نم یعنی-
 !رینخ-
 !رمیگیبه من دروک نگو همممما!!! حالتو م کتاین-
 ؟! هرسیبه تو م یچدراز! یپسره  نیاز ا ادیکه من خوشم ب رمیاصن گ نیبب-

 گفت غیبا ج هیهد
 !!!رسممممممممهینم یبگو چ-
 ب*ک*لم کرد و ادامه داد هیهد عیحرکت سر هیبعد تو  و
 خوشت اومده از مهمممراد؟؟؟ کتمممما؟؟؟ی...ن مممممممممزمیعز-
 هیاز ب*ک*ل هد کردمیم یخندم گرفته بود...همونطور که سممع هیهد یکارا از
 گفتم رونیب امیب

نار خودتو بباه ا-  ی! من کدوزهیو م برهی!!! واسمممه خودش م نمیه ... بکش ک
 ...برو اونمممممممور ایاریپامو درد م هیهد ی...وا گمیگفتم؟!!!برو اونور م

 و با خنده گفت سادیمن وا یاز رو تخت بلند شد و روبرو هیهد
 !!! ی!!!قشنگ اون روز تابلو کرد یدور بزن یتونیناقال!!! منو نم یکتاین یا-
 کدوم روز؟!-
خودتم  یعنیکدوم روز!  یدیاالن فقط پرسمم نی! هم؟یدی؟!د یدیآها!آها!!!د-

 ! ادیکه ازش خوشت م یقبول کرد
 !!!یگمشو همممممممممد-
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با  میاولش که رفت یچجور دمید یتو باز روزیاالن! همون د شمممیمن گم نم-
 باز بود ! شتیو ن یکردیمهراد پچ پچ م

 ؟! یخب که چ-
 لبخند زد و گفت هیهد

با  یتوق یدادیبدبختو قورتش م یاون فائزه  یقربونت برم من ... داشممت یاله-
 !!!زدیمهراد حرف م

شده بودم!!!ا هیبودن هد زیت نهمهیا از شگفت زده  دختر عجب حواس  نیکامال 
 داره!!! یجمع

 خب االن مثال که چه بشود ؟!-
 ی! چ زنگهیبهت م یسممره ه هی! مهرادم که  گهیکه چه نشممود !!! بابا حله د-
 !!گه؟ید یخوایم
باره  هیحرف هد نیا با  یذهنم ... با ناراحت یمهراد اومد تو یحرف ها ادیدو

 گفتم
از عذاب  کمیبرو بابا دلت خوشممه ... زنگ زد نزد حالمو بپرسممه ! زنگ زد -

 وجدانش کم کنه!
 ؟ یچ-
آقا عذاب وجدان  دارم بهش بگم .. چون یبابا ... زنگ زد بگه اگه کار یچیه-

که من زم مک نکرد  که چرا اون روز ک ن کم کرد ینخورم!فقط برا نیگرفتتش 
 !دیعذاب وجدان خودش زنگ

 ادامه دادم یبا ناراحت و
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ا پ ایمهراد از اون سر دن نیحاال ا یخانوم ؟! فکر کرد یتو هد یفکر کرد یچ-
 که؟!!مگه کشسیا نخبر نی؟! نه بابا از ا شهیمن م یکشته مرده  رانیا ادیم شهیم

شد ...همونطور ششیدفعه ن هی دادیکه حرفامو گوش م هیهد شکن  یباز  مه ب
 گفت زدیم
 مثه کشک و دوغه! یزیچ هیعشق -
 !خورد به پستت ایپور یشانس آورد یعنی!ی! واقعا که دلقک هیبرو گمشو هد-
ها  نهیدر مورد تو مهرادم هم یواقعا شممانس آورده!ول ای....پور %100اون که -
 یکاربا هم شاالیا گهیجونم! تو که شوت! مهرادم که شوت تر از تو! حله د کتاین

 !نیرسونیهم گل رو به ثمر م
 ادامه داد هیباهم ...هد دمیخند

 ! تاکی! تابلو بود !االنم که زنگ زد! به جان خودم ندونستمایاصن من خودم م-
 کنم ؟! کاری!االن من چ ادی؟! خوب اصن خوشش ب یبه جان خودت چ-
 ! گهیبزن د یحرکت هیتو هم  ید  خوب لعنت-
پام زودتر خوب بشه! هم من به مسابقاتم  خوامیاالن در حال حاضر من فقط م-
 رسمیم
 ادامه دادم یتلخ یبا خنده  و
 !شهیاز عذاب وجدانش راحت م انیتوکل یآقا نیهم ا-
ست- شم ه ه عذاب وجدان ! آخه به تو چه ک می!!خودمونایاوه اوه اوه ! چه به فکر

 ! تو به فکر خودت باش ! ادیز ای شهیاون کم م
 ؟! یندار نینکن حوصله ندارم !اصن مگه تو تمر تیاذ یهد-
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ساعت اتاقم نگاه ادشیکه انگار تازه  هیهد شو  یاومد اومده بود به  ست کرد و د
 گفت شویشونیزد رو پ

 برسم!من برم زودتر ریاگه د دهیدودمانمو به باد م زنهیم یامام هشتم ! رحمان ای-
 تو سالن باشم ! دیبا گهیساعت د 1! 

و  mail نقدریبرسممه ... منم که ا نیرفت تا حاضممر شممه و به تمر یزود هیهد
facebook  مونده...اگه  گهیروز د 9چک کردم خسممته شممدم ... اه ... هنوز

خدا  ی...اشهیخوب م شاالی! ا کتاینخون ن اسی هی؟؟؟؟آیخوب نشه چممممممم
 ودت کمکم کن ........خ

 notification یتو دمیدفعه د هی دمیچرخیم facebook یکه تو یهمونجور
... باز حتما نا شناسه ... آخه  هیک گهید نیکرده... ا addمنو  یکیهام اومد که 

که  هیک نمی... اه اه...زدم که بب کننیم addنشممناخته  انیملت م نیکاریچه ب
add ؟؟؟باشههه  تونهیم یک...نیاز ا نمیکرده ...خب..ا... 

Mehrad tavakkolian !!! …!!جانممممممممممم؟؟؟ 
 کمممممممه! عستیضا یلیقبول کنم که خ عیمهراده ؟االن سر نیا یوا
عکش بازه  نمیمهراد ... گفتم برم بب pageکنم... رفتم تو  کاریچ دونسممتمینم

 نه ... ای ینیبب شهی...م
عکسمماشممو  شممهیب*ک*لش... نم بیو جرو گذاشممته ت privacyکه  نمی...اه ا

شویعکس پروفا یول یکه ... وا ینیبب نم به ! جوکلیجونم ه ی....ا دید شهیم ل
 جممممممونم! ی...لباش لباش...ا شیسگ یاون چشمها

تاین گهیاه ...بس کن د اه به هم زد ک حالمو  هدیییی...  یریگیم رادیا هی... از 
 که! یکنیر مبدت ی... خودت که دار دهیپسر ند یگیبهش م
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 ...پشیت هی! عالنینیبب نویا نیایتوروخدا ب آخه
شم س شم تو ج سادهی...واهیمثه خودش عال عک ستا شل بشیبود... د وار بود ... 

ژسممتش  نیبا ا ا*و*ف... یسممرمه ا یبلوز مردونه  هیبود ...با  دهیپوشمم نیج
ود براست ازش گرفته شده بود و خودشم برگشته  هیبود و از زاو ی....عکس قد

 ...کردینگاه م نویدورب
ول کردم قب شویرفتم درخواست دوست غیساعت صبر کردم ...بعدش سر مین هی

مزمیعز ی... وا م م م م .... حتما خواسته بگه که منظورش عذاب وجدان نبوده  م
 آخه مهراد جونممممممم ... یتو خوب دونمی... من م

تاش رو بب تونسممتمیم گهید حاال عال نمیدوسمم  یوت کردیه مک ییها تیو ف
facebook نظر داشته باشم ... ریرو ز 

 !مگه طرف دزده آخه؟! ... کتایتو ن یا ینظر؟! عال ریز
 یسالم خممممممواهمممر-

 ...رونیب ارمیلپ تاپ ب یباعث شد سرمو از تو ینازل یصدا
 وروجک؟ یچطمممممور-
 یمرسممممم-
 هومن؟ شیخوش گذشت پ-
 ؟ی....تو خوفمیکرد یباز یآره ... کل-
 ...یآره...خوفم ... مرس-
 ارم؟یب یخوریم یبستن کتاین-
 ... اریآره ب-
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ستن ینازل ضول ارهیب یرفت که ب شغول ف مهراد  یصفحه  یکردن تو ی... منم م
 کنجکاوم... کمی.... فقط ستمممممایجنبه ن یبودم ...ب

 ... ایب-
ستن ینازل سک یب ستن یعرو ش یرو به طرفم گرفت و همونطور که ب  سیو لخود

 با خنده گفت زدیم
 ؟یکنیم کمممماریچ-
 !گهید یباز نترنتیپا ؟ا نیبکنم االن من با ا تونمیم کاری...چ یچیه-

 پررنگ تر شد و گفت ینازل ی خنده
مواظب خواهرت باش ... دسممت به کار  نییبدو برو پا گهیاومده م هیآخه هد-

 نزنه ... یخطرناک
 گفتم دمیخندی... همونطور که م هیهد نیدست ا از
 اس ... وونهیولش کن بابا اون د-
بهم زد احسمماس کردم  هیکه هد ییمهراد و حرف ها یفکر کردن به حرف ها با

شا شا دیواقعا  ضاوت کردم و  که من  یزیواقعا مهراد منظورش اون چ دیزود ق
 نبوده ... کردمیفکر م

تاق  یخورد و چوب بسممتن شممویبسممتن ینازل فت از ا منو برداشمممت و ر
واسم اومده  message هی دمیلپ تاپم بود که د یواسم به صفحه ...حرونیب

 ...بازش کردم ...
؟ از  گهیراست م یعنی ای؟ خدا گهیراست م هیهد یعنیمهراده کممممممه....  یوا

 ...کنمی؟؟ االن من غش م ادیمن خوشش م
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 friendهم جزو  facebookخوشممحال شممدم که تو  یلیجان خ کتای"سممالم ن
س گهیهمد یها شت نکن یاز حرف ها دوارمی... ام میته شتباه بردا  یامروزم ا

 " ادیکمک کنم اگه از دستم بر ب شمی... من واقعا خوشحال م
گاه  ...کنمیلبخند زدم ... معلومه که فکر اشتباه راجع بهت نم ناخودآ

 جواب دادم عیسر
نه خواهش م ...منم نیلطف دار یلی... شممما خ سین نطوری...اصممال ا کنمی"

... حتما ...  میهم هسممت یهم دوسممتا FB یتو نجایخوشممحالم که ا یلیخ
 کمکت حساب کنم );" یرو تونمیکه م دونمیم

 گذروندم...حاال ونیزیو تلو نترنتیا یرو پا یبعد یروزها یاون روز و حت کل
شممده بود...هر روز  شممتریب یلیخ facebook قیارتباطم با مهراد از طر گهید

با... چون م دیپرسممیحالمو م خاموش م لمیو ها  بادا  کردمیرو هم روز  که م
ه من ک شممدیم ممعلو دیبهم بزنن چون نبا یزنگ یمل میت ایباشممگاه  نیمسممئول

و  لوفریبود...البته ن mailو  facebook قیاز طر شتریب گهی... ارتباطم د رانمیا
 ایخونمونن  ای...  ذارنیهم منو به حال خودم نم قهیدق 1که  هیشممهرزاد و هد

 ...زننیبه خونمون زنگ م نکهیا
 یلیمبل گذاشممتم ... خ یاتاقم تا شممده و مرتب رو یمهراد گوشممه  گرمکن

سش دارم ... هردفعه که نگاهش م کمک ها مهراد و محبت و حس  ادی کنمیدو
 ... کنمیرو که از خودش به من منتقل کرده بود حس م یخوب

 ...تلفنو جواب بده من دستم بنده !کتممممممماین-
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 یعسل زیم یرو از رو ی...گوشزدیآشپزخونه داد م یمامانم بود که از تو یاصد
 کنار مبل برداشتم ...شماره اش نا آشنا بود ...

 ... شناسمیخودت جواب بده ... شماره شو نم ایمامان مامان....ب-
 ی....دکمه  رونیآشممپزخونه دسممتکش به دسممت اومد ب یاز تو عیسممر مامانم

 تلفنو گذاشتم کنار گوش مامانم تماس رو زدم و یبرقرا
 .... دییالو ...بله..سالم ...بفرما-

 مکث کرد و بعد با لبخند گفت هیچند ثان هی مامانم
ما؟خوب- م م م م م م تورو خدا نشناختما  دینگار جون ؟ ببخش یسالم حال شم

 ما ؟... یبا زحمت ها ی؟چطوریشما ؟ ...خوب ی...چطور
 صدا گفت یرو به من ب مامانم

 ...ایپور مامان-
 تلفن گفت یدوباره رو به نگار جون پا وبعد

م زمیفدات بشم عز- م م م م  ی...شما چطور؟آقا پسر های...اونا هم خوبن مرس
س ض ی...وا زمیعز یگلت چطورن ؟...مر  کهنی...هم میستیبه زحمتتون ن یرا

 ... زمیعز یلطف کرد یلممممممیخ یتلفن کرد
 صدا گفتم یبه مامانم ب رو
 گه؟یم یچ-
 نگار جون گفت یسرشو تکون داد و رو به پا امانمم
حتما پس ...  نیاریب فی....تشممام شممرمیییشممی... خوشممحال م زمیحتما عز-

شه ... ب ؟یکنیتعارف م صرار نم نیاز ا شتری... قربونت برم ...با  ی...ول مکنیا
 تو... ی...فدا نمتونیبیتعارف ندارم باهات ...قزبونت برم ...م
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 زدم و گفتم قطع تماسو ی دکمه
 گممممممه؟یم یچ-
 ... مممادتیع انیب خوانیم-
 من ؟! ادتیع-
 من ؟ ادتیع انی؟بیپس ک-
 بپوشم حاال... یمامممممان....چ یوا-

 رفت سمت آشپزخونه و گفت دیخندیهمونطور که م مامانم
 ی... "حاال چمممممممممممممممممم هیشگیسوالتون هم نیامان از دست شما ها ... ا-

 بپمممممموشم؟"
...به بابام هم زنگ زد و  انیشممب ب یبه خاله پروانه زنگ زد و گفت برا ممامان

 داد... ینیریش وهیم دیسفارش خر یکل
مانم  منم ما مک  نگ توسمم یو گشممماد یشمملوار راحت هیبه ک به ر پام  یپ

چسبون بود رو هم پوشدم ... و  یلیبود خ یروشن تر یکردم...بلوزمم که توس
تو صورتم  ختمیهام رو هم ر یطرف بافت وچترموهام رو هم مامانم برم از دو 

 کردم ... یو کم رنگ بیمل شی..آرا
 یو آروم جور میهم نشسته بود شیحال پ یتو هیبود ... من و هد 8:30 ساعت
 ... میزدینشنوه حرف م یکه کس

 ادیگفت مهرادم م ایپور-
 ؟ دونمیآره م-

 چشماشو درشت کرد و گفت هیهد



 235 هستم

 !ایمهراد جونو دار آمار گهیجانممممم ؟ خوب د-
زد گفت شب با  mailشیدرست صحبت کنا! خودش دو سه ساعت پ یهو-

 ...ادتیع ادیم نایا ایپور
 ...یآخ آخ آخ ...بسوزه پدر عاشق-
 خفه بابا!-
 رو بکن بره! هی! امشب قال قض گمممممهید فهی... بابا رد یخودت-
 ! هیهد کنماینصفت م زنمیم-
 ؟! نیا ینجوریبابا!شما چرا ا یا-
 خنده گفتم با
 ؟ میا یچجور-
 ! نیزیچ-
 ؟! میزیچ-
 بابا!ول کن ... یچیه-

ش ی برهیو یصدا  خوندیهمونطور که اس ام اس رو م هیاومد ...هد هیهد یگو
 گفت

 دم درن ... گهیم ایپور-
با شممما هم که د یا- به روت  ایپور نی...ا نیحال مارو بهم زد گهیبا گالب 

 فکر کنم دهیاطالع م به تو رهیهم که م ییدستشو
 باز شد و گفت ششین هیهد

 آره-
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 یبگم که همون موقع صممدا یزیاز تعجب گرد کردم ... خواسممتم چ چشممامو
 زنگ در به صدا درومد...

 از جام بلند شم تونستمیمبل نشستم چون نم یرو من
 سالم عرض شد ... احوال شما ؟-

 کردیم یاحوال پرسمم انیبود که داشممت با بابا ا ایپور یعمو سممپهر بابا یصممدا
 اومدن تو... ی...همگ

صورت چون صدادنیدی" " بود منو نمLهال خونمونم به  اومد  ایمامان پور ی...
 که با خنده گفت

 مصدوم ما ؟ نیپس کجاست ا-
 جواب داد مامانم

 توروخدا... دییهال نشسته ...بفرما یتو کتاین-
 .شد.. ییرایبود که از وارد پذ اینفر مامان پور نیاول
 ؟یشد ی...خدا بد نده ... چمممممزمیسالم عز یوا-

 هم اومدن... هیموقع بق همون
 مدارم از جام بلند شم گفت یاحترام سع ینشون بدم برا خواستمیکه م همونطور

 سالم نگار جون ...حال شما؟-
 خوبه ... ینجورینه نه ...تورو خدا پا نشو ... هم-

 شستم...مبل سر جام ن یزدم و دوباره رو یلبخند
 اومد جلو گفت ایپور یبابا

 شد؟ خدا بد نده ... یخانوم ؟ چ کتایسالم ن-
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 دیی... بفرما سین یزیخوبم خدا رو شکر چ گهی...االن دشیستا یممنون آقا-
... 

س ایپور ستن ... مهراد از اون لبخند  نایو  ش سالم کردن و ن و مهراد هم اومدن ..
 ..رو لبش بود . کنهیم یکه منو روان ییها
 نگاه کردم و نهیشمموم یبذاره باال اوردیکه دسممت مامانم بود و داشممت م یگل به

 گفتم
ش- ض هی؟  نیدیچرا زحمت ک ست ... را ساده  به زحمت نبودم ...لطف  یآتل 

 ... نیکرد
 گفت عیجون سر نگار

ش فهی... وظ هیچه حرف نی... ا زمینه عز- س دیست ... ببخ  میدیکه ما زودتر نر
به من خبر  رید کمیبچه ها هم  نیسممپهر مسممافرت بود ... ا خدمتتون ... آخه

 دادن
 نگاه کرد ... نایو س ایحرف با لبخند به پور نیبا گفتن ا و

 با خنده گفت کنهیمامانش داره نگاهش م دیکه د ایپور
جان ا- مان  گاه نکن د ینجوریما خب ببخشمم گهین با دی...  زودتر  دی...
 دیجان شما ببخش کتای...نمیگفتیم
 ادامه داره گفت ینجوریتعارفات هم دیکه د ابامب

 ارزش داره ... ایدن هی نیهست نجایکه االن ا نیجان ... هم اینه پور-
مشغول صحبت با  یمقدار از اون تعارفات کم شد و همگ هیحرف بابام  نیا با

 ... میشد گهیهمد
 ... نایو هومن باز رفته بودن سراک س ینازل
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 ... گهید ایب نایس-
 یکه با هم برن پل ادیب نایکه سمم کردیبود و اصممرار م سممادهیوا نایکنار سمم نهوم
 کنن یباز شنیاست
س سادهیوا نایس یهم کنار هومن جلو ینازل صرار م نایبود و همه اش به   کردیا

 ادیکه باهاشون ب
 خنده شون گرفته بود... یهومن و نازل یو مهراد از کارا ایو پور نایس

 گفت دیعو دوض نیپروانه که ا خاله
نازل- باز نینکن تیجونو اذ نای....سمم یهومن....  یبچه ها ... االن که وقت 
 ... ستین

 رو به مامانش گفت هومن
 باهامون ... ادی... بگو ب گهیمامان ..االن وقتشه د-
 از جاش بلند شد و گفت دیخندیهمونجور که م نایس
 ... نمیبب میبر نیایب-
اون  یو هومن اومدن ول ینازل یمامان برا که خاله و ییچشممم و ابرو یکل با

 ...نایهومن ا یرو با خودشون بردن خونه  نایدوتا س
...  شممده بود کیجمع تفک بایتقر گهی...حاال دیو هومن و نازل نایرفتن سمم با

سته بودن ... پور هیبزرگتر ها  ش ن بود هیمن و هد یو مهراد هم روبرو ایطرف ن
... 

نداشممتن .... ما هم البته  یما توجه یحرف ها گرم صممحبت بودن به هیبق چون
 ...میتا حد امکان آروم صحبت کن میکردیم یسع



 239 هستم

 گفتم ایو پور هیبه هد رو
 به هم ؟؟!!! نیدی..بازم اس ام اس م گهید نیهم یبابا شما که االن روبرو-
 باز شد و گفت ایپور شین

 گفت!!! شهیرو "بلند" نم زایچ یآخه بعض-
 و گفتم دمیخند

 "کوتاه" گفت ! دی" بلند" گفت پس باشهیاگه نمخب -
 و گفت دیهم خند ایپور

 کوتاه"... امی...در غالب "پ گهید گمیخب دارم" کوتاه" م-
 اصن ؟ گهید یاریکم هم که نم-
مرینخ- م م م م م م م م ؟من؟!!استغفرالله!نفرما  ارهیم ی.... کم ک هیحرفا چ نی! ا م

 نفرمممممما !
 گفت دادیما گوش م یو به حرفا دزیهمونطور که لبخند م مهراد

 ... رهایهم تو حرف زدن کم نم رهیبم نیکل کل نکن ... ا ایپور نی!با ا کتاین-
 که ... یدونی...م ستی...دست خودش ن گهی... حالش بده د دونمیآره م-
 اشاره کردم و ادامه دادم ایبه سر پور و
 کم داره ... ولش کن... کمی نجاشیا-

 رم و گفتآروم زد تو س هیهد
 ! درست صحبت کنممممما!!! یهو-
 و دنیقافله ؟! من دوست چند قیرف ای یدزد کیبابا ! تو شر ی!! اممممممهیهد-

 چند سالتما!!
 گفت شخندیبا ن ایپور
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 جون متایو چند سالش بشم ن نیچند قیمنم آخه قراره رف-
 نگاه کردم و گفتم هیتعجب به هد با
 آره؟؟؟!!!!-

 اشاره کرد و گفت ایپور باز به شیبا ن هیهد
 آجر پاره-
 گرد کردم و گفتم هیخنده چشامو واسه هد با
 واقعا که !-

 زد و گفت یو چشمک دیهم خند هیهد
 قربون شما!-

 دیخنده رو لبامون بود که مهراد ازم پرس هنوز
 ؟ گهیآتل پاتو د یفردا قراره باز کن شاالیا-
 ... شاالیآره ا-
 ...نگران نباش ... خوبه خوبه -
 .... دوارمیام-
 ؟یبکن یخوایم کاریچ ناتویتمر-
 گفتم یناراحت به
ه آتل باز کن رمی... امروز که دوشنبه ست ... فردا سه شنبه ... صبب م دونمینم-

مسافرت سه روز ... واسه  رهیداره م مونیکه مرب کنمیپامو ...فقط خداروشکر م
 ...سیدر کار ن ینیتا آخر هفته تمر نیهم

 که ... هیعال یلیخ-



 241 هستم

عه دف هیحرکت بوده ...  یوقت ب یلیآره ... فقط نگران بعدشممم ... آخه پام خ-
 ...روزیبه مامانم گفته بود د نویهم هم ی... دکتر فرج ارمیبهش فشار ب دینبا

 رفت تو فکر ... افشیق کمی مهراد
 گفت ایپور

 باشگاهو ؟ یچونیپی...باز م؟یبکن یخوایم کاریخب حاال چ-
 گفت هیهد

با ....چ- با کوتا اومده ...  یلیهم خ نجایتا هم ی...رحمان چونهیبپ ویچ ینه 
دشممم ... بع کنهیچاره م یتو منو ب یبه جا ناتیسممر تمر یاین گهید یاگه هفته 

 ... کتایکارو ن نی...جون من نکن با ما ا رونیب میاز ت کنهیدو تامونو پرت م
 گفتم یناراحت با
 آماده یچجور امی... اصممن اگه ن نارویتمر امیب دیبا... نه بابا ... دونمیآره م-

... حاال  دونمی!...نممایاردو دار گهی؟ دو هفته د یمل میت یاردو یباشممم برا
 ... شهینم یزیکه چ شاالیا نیتمر رمیم

 همونطور که تو فکر بود گفت مهراد
شگاهو  نیتمر یبر نکهیقبل از ا دیبا نیبب- سه ف یکیبا و  یبر یتراپ ویزیدو جل

 ...یسبک داشته باش یلیخ ینایتمر
 ؟ یوتراپیزیف-
 ردهگیبرم شیتر به حالت عاد عیسممر یلی... پات خ کنهیکمک م یلیآره خ-

 هگی...خصوصا که نشکسته خدا روشکر...حاال فردا دکترت حتما بهت م
 ... کنمیم فشیرو داد ....باشه ... رد شنهادشیآره البته مامانم پ-
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ست کن ..- ست د یسبکت هم خونه  یها نیتمر ی.براآره اونو در  گهیمن ه
 ... یتو ... جد اری...سالن در اخت

 باشه ... یازیاصن ...فکر کنم ن شمینه نه ...مزاحم نم-
 یاستفاده ا هی... اون سالن که هست ...ال اقل  سین یاوال که اصصال زحمت-

 یخوایعه مدف هی ی... چه جور ازهیهم ن یلیهم که خ ای... ثان شممهیهم ازش م
 باشگاه ... نیسنگ یها  نیتو تمر یبر
 نگاه کردم ... هیو هد ایپور به

 گفت ایپور
 نیممکنه پات وضممعش از ا یسممبک نکن نی...تمر گهید گهیبابا مهراد راس م-

 گهیهم بد تر بشه ...به نظر من که مهراد درست م
 هم سرشو تکون داد و گفت هیهد

که ...  یدونی.... چون میروز وقت دار به نظر منم درسممته ... فقط هم چند-
گذاشممته....به نظر من هم بهتره خونه  نیبعد از ظهر شممنبه تمر یرحمان نیا

 ... میکمکت کن میتونی...اصن ما هم میسبک بکن ینایمهراد تمر
 فکر کردم و رو به مهراد گفتم کمی

 رانمگن یلی...خشهیم یفردا چ نمی... حاال بذار بب دمیباشه ... بهت خبر م-
 لبخند زد و گفت مهراد

 خوب خوب شده پات... دمیباشه ... نگران فردا هم نباش ... قول م-
 باز شد و گفت ششیدوباره ن ایپور

 !!! نیادیبه م ونفریهما کتاین تانیکاپ نیبازگشت افتخار آفر-
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 ... دمیخند یهمگ
 ؟ نیدیخندیشماها همه اش م نیگیم یچ-

 یزیو چ دمیبه طرف ما نگاه کنن...خند باعث شممد همه ایمامان پور یصممدا
 مینگفت

 رو به همه گفت کردیکه مارو با لبخند نگاه م مامانم
 دارن ... یلیمشترک خ یبچه ها صحبت ها-

 خسرو گفت عمو
ه قبل ک ی... من از همون دفعه  سمتنیبسمکتبال یواقعا جالبه ... بچه ها همگ-

همه  نیصحبت مشترک ب و جالب بود ... بیموضوع شدم برام عج نیمتوجه ا
 ... ادهیز یلیجمع خ نیا یاعضا ی

 تکون داد و گفت دییسرشو به عالمت تا بابام
به  نیاز ا میشیدور هم جمع م شتریب شاالی... ا هیهم عال یلیبله درسته ... خ-

 بعد...
ش نیصحبت به ا باز شته  یشد و توجه ها از رو دهیطرف و اون طرف ک ما بردا

 دید نویکه ا هی...هددیخندیم زیر زیر خوردیم اریطور که خهمون ایشممد ... پور
 گفت

 ؟ ایکه پور یخندیم یباز دار هیچ-
 باز شد و گفت ششین ایپور

که به خاطرش مصمممدوم  تونیحاال اون باز دنیپرسممینه !جان من اگه االن م-
 ؟! نیبد نیداشت یچند چند شده چه جواب نیداد
 با اعتماد به نفس گفتم من
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 !گهید میما برد-
 چشماش گرد شد و گفت ایپور

 ؟! گهید نیجونم اعتماد به نفس !!! برد-
 ! میبعله که برد-
 سندش موجوده ها!-
 کدوم سند ؟!-
 !!! نایس لمیف-

 دادم ... یاوه عجب سوت اوه
 گفت عیسر نینبوده واسه هم لمیکه حواسم به ف دیکنم مهراد فهم فکر

 ؟! ادیم ادتونی یزیچ؟!بچه ها شما  لمی؟! کدوم ف نایس لمیف-
 و گفتم میسرامونو تکون داد هیو هد من

 ؟! لمینه نه ....کدوم ف-
 مهرادو از جا بکنه گفت یکله  خواستیکه م ایپور

 ....یندار لمشویف یمهراد! به جان خودم اگه بگ-
 حرفشو ادامه نداد .... مهراد گفت ایپور

 ؟! یبکن یخوایکار م ی؟!چ یبه جان خودت چ-
 گفت یمصنوع ی هیگر با ایپور

 !نیمیاز س ایپور یینادر از مهراد ... جدا یجدا-
 تیدفعه با عصممبان هی هیخندمون گرفته بود ...هد ایپور یچرت و پرت ها از

 گفت
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 !!!مممممممممممه؟؟؟یک نیمی!!!!سمممممممایپور-
 با خنده گفت ایپور

... جدا شمممد .گهید یی... جدا زهیدرسممتش کن ... چ نویو ا ایبابا حاال ب یا-
ستاد نیمیس صن چ مشی...فر مهراد نادرو طالق  نی... ا زهیخونه باباش .... ا

نادر و  ویردش کردم رفت.... کال سممنار نویمیداد ....منم سمم رو عوض کردم 
سوند نیمیس صغر جون هم میو به هم ر صن ا ستیم کارو نی....از اولم ا  خوا

 بکنه ...باور کن...
ها از ند یکل ایپور یچرت و پرت  جک  تونسمممتیم یزی... از هرچ میدیخ

 بسازه...
س 12ساعت  گهید بود که اومده  یساعت هیو هومن هم  یو نازل نایشده بود ... 

پا باره چا نییبودن  هاشممونو خوردن  ییهمه چا یآورد... وقت یی...مامانم دو
 گفت ایپور یبابا

 خب با اجازتون ...-
دن و رفتن سمممت در که کر یاز جاشممون بلند شممدن و با من خدافظ یهمگ

شونو بپوشن ... مهراد که آخر شا سالن رو ترک م ینفر نیکف کنارم  ردکیبود که 
 اومد و آروم گفت

 دکتر؟ شیپ یریم یفردا صبب چه ساعت-
 قراره با مامانم اونجا باشم ... 10-
 اگه مامانت کار داشت بهم بگو ...-
 هست... هیهد ادیه ب....مامان هم نتونی...لطف دارینه نه مرسممممممممم-

 زد و گفت یلبخند مهربون مهراد
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 ... دوس دارم کمک کنم ....پس تعارف نکن ... باشه ؟ سیلطف ن-
 لبخند زدم و گفتم منم

 باشه ... ممنون ...-
مهراد هم  نی...واسه همکردنیم یکه داشتن خداحافظ ومدیم نایا ایپور یصدا

 کردمیاز پشممت نگاهش م کرد که و رفت سمممت در ...داشممتم یزود خداحافظ
گاه بهش لبخند زدم ... که  شتم ...ناخودآ شو دوس دا شت هی... توجه  دفعه برگ

فل گ غا باره  ما ا رمیو دو باریکرد ...ا جا ن کهیا یبه  گاهمو  ن ر ت قیعم بدزدمن
و تلفن ر یزد ... با دستش عالمت گوش یو چشمک دیلبخند زدم ... اونم خند

 باز گفت شینشون داد و با ن
 مسافر کانادا !!! ریبه خ دنیروشن کن ... رس لتویموبا -

 کردن و رفتن ... یهم خداحافظ نایپروانه ا خاله
صدات کردم باز نگ یزود بخواب کتاین-  ترنتونی... اون ا ادیخوابم م یها ...فردا 
 ...یحاال فردا روشن کن ...امشب زود بخواب لتمیشو...موبا الیخیشب ب هی

 الال... زنمیاالن مسواک م چشم مامان جان ...-
 تیوشمنباشممه تا صممبب گ نترنتی.... ا دونمی... من که م میکن فیو تعر مینیبب-

 ...گهید دونمی...من میکنیم یدستته ...اس ام اس باز
 مامان جان چشم ... حواسم هست ...-
 ... میکن فیو تعر مینیبب-

ردم ... خب امو چک ک facebookو  mailکه به مامانم زدم  یحرف برخالف
 امن و امانه ... یهمه چ هی....به قول هد فهیرد سین یخبر
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 نیو زمر لممیکنار تختم ... موبا یتاپو خاموش کردم و گذاشممتم رو پاتخت لپ
گذاشممتم ...ا نار تختم  با نیک فت اموج مو که گ مانم منو کشمممت بس   لیما

 ... کنهیخطرناکه ... االن اگه بهش بگم شروع م
تخم مرک رو گذاشمتن  هیکردن  یشممیآزما هیردن ... اصممن ک قی"دانشمممندا تحق

بعد از چند سمماعت  لیتخم مرک بر اثر امواج موبا نیروشممن ... ا لیکنار موبا
 پخته شد!"

به من  1... دمیبار از مامانم شممن ونیلیم 200از  شیمثالو ب نیمن ا یعنی بار 
 ...عمو خسرو....هیبار به بابا...به خاله ...هد هی....یبار به نازل 1گفت ...

 نیا از اه لومتریک میگرفت میکال تصم گهیادامه بدم ...خالصه ما د نینذار گهید
 !میکن یدور لیموبا یگوش یعنیبمب اتم 

 یده یشبونه  یکرم ها نیرفت ... بله ! حتما ا برهیبود....بمب اتم و یچ نیا
 حتما!... دارهیب نمی...ا دهینخواب ایجون هست !... پور

 بفرما
 کال واسه عمه ات بزن ... سیم

ما.. ی...ادمیتختم و طاق باز خواب نییدوباره گذاشتم پا ویگوش م م م م م م  هی.باب
 دختمممممره... گهیبخواب د ری.... بگگهید ی برهیو

کممممممممممممه!نفجار بمب اتم رو اعالم  سین هی!هدیعلمممممممممممم ای! نمیبب بذار
 !!!مهمممممممراده...کنمیم
 .... گهیم یچ نمیبب سایوا

 "ی"از رعد و برق نترس اگر باران را دوست دار
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ما؟ م م م از رعد و برق نترس....به جون خودم اصن  یچ یعنی!گه؟یم ی...چه
سمون  ست ! ...ا هیآ ستاره  شب....پر  شون  نمیلکه ابر هم نداره ام  1که خون

...  دونمی؟!خواب نما شممده من م گهیم یچ یبا ما فاصممله داره ! ... چ ابونیخ
اس ام اس  نیا یعنیبابا اه اه ... یمممممم بهمممممممممش؟!اوهوم ..ابگ یحاال چ

جواب بدم ...  دیبا یچ دونمیواسممما جدا نم فرسممتهیم یکیکه  ینجوریا یها
 هگی؟! بارون و رعد و برق....خب قشممنگ منظورتو بگو د یچ یعنی نیاصممن ا

... 
 بگم ... یحالمممما...مهممممممراده ...بذار فکر کنم چ نه

من  دونمیبابا...آقا من نم یهم که جواب نداد ...ا شممهی...اه ...نم دونمیم چه
 گمیم تشویواقع

دوس دارم ... رعد و برقم حاال اگه تنها نباشم احتماال  یلمممممممی"بارونو که خ
 " ترسمیاونقدرا هم ازش نم

من چه  دهیجواب من کامال فهم نیهم داشته با ا یهر منظور چارهیاالن ب یعنی
 ... زایچ نجوریو ا اتیهستم تو ادب یمنگولشاس

 !... یعل ایداد.... جممممممممممواب
 ادیپ یراه حل هیآدم  هییتنها نیبارونه سممت ... حاال واسممه ا نی...مهم ا نی"آفر

 "کنهیم
بابا... مهراد ...جان من  یندادم ... ا ی....باز خوبه اونقدر سوتمممممممشیآخ

بفرست دلمون وا شه ...  یزیچ یام اس جک اس هی...  یشو نصفه شب الیخیب
 حاال ... کنهیم دایواسه من جمالت قصار پ
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سه دق هی شت د یا قهیدو  سم ام اس نبود ... خب اله یخبر گهیگذ  شکر یاز ا
شب ...خدا به خ اتیعرفان و ادب الیخیب نکهیمثل ا از  کنه ... االن اگه ریشد ام

زدم توروخدا  %20کنکورمو  تایآقاجون من بنده ادب گمیم هشیمن بپرسمممه 
 از علم شو.... کهیت نیا الیخیب
 ...ممممممممممممگهیاس ام اس د هیجمممممممانم.... یا

تای"ن عد از ظهر منتظرم...هر سممماعت ک نه هم ن ایب یخواسممت یفردا ب  اری... 
 "ایلطفا...حتما ب

 مهراد بد اخالقه ...کجاش بد اخالقه ... نیهمه بگن ا ی....حاال هیوو
 بگم فقط نوشتم یچ دونستمیکه از شدت ذوق مرگ شدن نم یمونطوره

 که مزاحمته : ) " نی"آخه ا
 !ممممایکه بر یزنیپرپر م یجون خودت ...دار آره
 ....منتظرم...." گهید ارینه ن گمی!مکتمممما؟ی"ن
 اس ام اس ها منو تا فردا زنده نگه دار لطفا ! نیخدا با ا یا

 دادم جواب
 ..." امی...حتما م ارمی.. نه نم"باشه ...چشم..

 که جواب داد ینرس قهیدق هی به
باز منی...ببنی"آفر که درو  نه بودم  با  کنمی...اگر خودم خو ...اگر هم نبودم 

... درو یایغالم باغبون خونمون هماهنگ کردم تو خونه باشممه تا تو م یحاج
 باز کنه ..."
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من کجا پاشم  سیاه ...اگه ن؟ ... ممممممممممممسیبابا...مگه خودش خونه ن یا
 یغمممممممالم؟! ... مهمممممممراد ...خب حاال ... پر رو شد یبرم ؟....جاج

 باز ؟؟... یشد ریاونجا ؟ ...جو گ یبر یپاش ذارهی! اصن مامانت مکتاهاین
 ..." امیب 5ساعت  ی"ممنون ... باشه حتما ....فکر کنم بعد از ظهر طرف ها

 ... کاش خودش باشه ی... ا اه
 ..." ینیخوب بب ی( ...خوابها -خودم باشم :  کنمیم ی"باشه ... سع

 "شب تو هم خوش"
 هیکنم ...حاال باشممه صممبب  یراضمم یمامانه رو چه جور نیبابا ... حاال ا یا

 ... گمیبهش م یجور
 هات ... miss call نیمنو با ا ی...خفه کرد گهیبخواب د هی....هد اه

...دکتر خودش به مامانم  میبود یمطب دکتر فرج با مامانم تو 10ساعت  صبب
که بر ته بود  نگ زده بود و گف ون خونم گهید نیهم یمطبش بهتره ...برا میز

 که پامو بازکنه ... ومدین
 ...تشیوضع هیپات چطور نمیخب بذار بب-

دردم  کمیکردن ...  نهیگفت و آتل پامو باز کرد و شروع کرد زانومو معا نویا دکتر
ه چند آتل بسممته بشمم دیکه دکتر نگه بازم با اوردمیخودم ن یبه رو یولگرفت ...

 ... گهیروز د
 ؟ دمیفشار م یدرد ندار-
 دکتر .... درد نداره ... ینه آقا-
 ... شهیم یچطور نمیخب آروم پاشو بب-
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 ...سادمیکمک مامان بلند شدم و وا با
 ...نیزم یپاتو بذار رو-

 ... نیزم یآروم گذاشتم رو پامو
 آخ ...-
 ؟ کنهی؟ درد م شدیچ-
 مبازم از دکتر پنهون کردم و گفت یچند لحظه ول یدرد گرفت زانوم برا نکهیا با
شتم ...  نیپامو رو زم یمدت طوالن هینه خوبم ... بعد از - لحظه حس  هیگذا

 کردم دردم اومد ...االن خوبه ...
 ... یچند قدم راه بر یتونیم-
 آره فکر کنم بتونم-
 کردیامانم چند قدم راه رفتم ...دکتر با دقت به زانوم و راه رفتنم نگاه مکمک م به

... 
 ...یراه بر یتونی... م هیخب کاف-
 نشست ... زشیرفت پشت م و

 گفت عیسر مامانم
 ...براش وقت گرفتم یوتراپیزیف یمن از امزوز جلسه  نیچون خودتون گفت-

شتیرو م نکشیهمونطور که ع دکتر  سادهیه من و مامان که وارو ب زیم یرو ذا
 گفت میبود

 ... نینیبش نییبفرما-
 ....دکتر ادامه داد میمبل نشست یرو
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م ه نیرو شممروع کنه خوبه ... تمر یوتراپیزیامروز ف نیخوبه ... از هم یلیخ-
 ... یسبک شروع کن یها نیبا تمر یتونیتا چند روز اصال ...بعدش م

حتما  اومد شیزانوم پ یبرا یمشکل الزم رو کرد و گفت اگه یها حتینص دکتر
 بهش بگم ...

 شدم ... نی... سوار ماش رونیب میمامان از مطب دکتر اومد با
 مامان ...-
 جانم ؟-
 عارفه جون ؟ شیپ میاالن بر-

بودن  توتراپیزیجون دوسممت مامانم بود که خودش و شمموهرش هر دو ف عارفه
... 
 ...میگفت اونجا باش 12واسه ساعت -
 اشه ...آها...ب-

 ... شدیپخش م نیماش یآهنگ تو یصدا
 مامان گمیم-
 شده ؟ یباز چ-
 شده؟ ی"باز" چ یگیگفتم که م یبابا .. مامان مگه من چ یا-
 ...یخوایم یزیچ هیاالن  گهید دونمیخب من م-
 خنده گفتم با
 قربونت برم من مامان گلم.... یاله-

 و گفت دیهم خند مامانم
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 کتمممممما؟ین یخوایم یچ-
 بگم ....با من و من گفتم یچه جور دونستمینم
 دارم ... یخواهش هی یعنی... زهیمامان ....چ-
 ؟ هیچ-
ستش من بدون اجازه - سه  هیشما امروز  یرا  سبک یلیخ یلیخ نیتمر یجل

 دادم ... بیترت
 گفت غیبا ج بایتقر مامانم

 ؟یچمممممممممممممممممممممممم مممممم-
...  نیکنم هم بلیبرم در خوامی... فقط م هیاصممن الک نینزن ... بب غیمامان ج-

 ... خورمیمواظبم ... اصن به جون خودم قسم م یخواهش مامان ...جد
 فت؟!گ یچ یدی...نشنمیدکترت اومد شیاالن از پ نی؟! هم کتاین یگیم یچ-
 .... دمیمامان ...جون من ...خواهش....قول م-
 ؟ یبر یخوایکه من بذارم کجا م رمی...حاال گ شهینم-

 با همون لحن ادامه دادم نی...واسه هم ادیکوتاه ب خوادیکردم مامانم م احساس
 خونه مهراد ....-
 نی...واسممه هم گهینم یزیمامانم تو فکره و چ دمیلحظه سممکوت کردم ... د هی

 گفتم عیسر
 مامان ... تو رو خدا ...-

 نگفت ...خودم دوباره گفتم یزیچ قهیدق هی مامانم
 ؟مامان -
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گفتم  یچ یدی...شن کتاین یاریبه پات فشار ب یحق ندار ی... ول یبر یتونیم-
 ؟...

 تعجب دهنم وا مونده بود ...مامانم قبول کرد ؟! از
 برم ؟ یعنی-
 ؟ یکه بر یاوردین هیقسم و آ نهمهی...مگه ا گهیبرو د-
 !یعنمممممممممممممممیمامان عاشششقتم  یوا-
 شو ب*و*س کردم سرمو بردم سمت مامانو گونه و
 !ممممممممایکنیم کتا؟تصادفین یکنیم کاریچ-
 خدا نکنه مامان جونم ....-

شممد که مامانم  یچ یعنی... یککه مامانم قبول کرده ول ارمیدارم بال در م االن
 ینه ؟!عاشممممممممممممممممممق مامانمم ... ول ای رمیم هینگفت با هد یقبول کرد؟! حت

 !... دونهی؟!...خدا م هیچ نایمامانما ... جر زنهیمشکوک م ییخدا
درد زانوم  مکیو خنده بود و البته  یبا شوخ یبا عارفه جون کل یوتراپیزیف جلسه

 ... اوردمیخودم ن یبه رو ادیکه ز
 زنگ در خونه مون رو زد .... هیچهار بود که هد ساعت

 مصدوم جان خودم ... یچطور-
 .راه برم .. تونمیم گهی... ال اقل االن د ستمیبد ن-
 هم ؟ب یبد شهیم دتویسف هیاون سا نمیاومدم بب کتایخوبههه ...ن یلیآره خ-
 بدم بهت ... ای...تو اتاقمه ... ب ایآره ..ب-
 مو بهش دادم و گفتم هیتو اتاقم ... سا میرفت هیهد با
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 ؟ یبر یخوایم ییجا-
 ... شهیم یچجور نمیامتحان کنم بب خواستمینه ... م-
 برم خونه مهراد خوامیم گهیساعت د هیمن  هیهد نیآها ...بب-

 با تعجب ابروهاشو داد باال و گفت هیهد
 جون روشن واقعا ! الیچشمممممممممممممم و دل ژ-

 گفتم آروم
 مامانم ... شنوهی....میخفه هد-
 مهراد یونه خ یبر یخوایم یگیم یزنیم ادیبلند فر سیبابا از تو که بدتر ن یا-
 ... دونهیاه گمشو منحرف ...مامانمم م-
 خالمممممممممممه! یبهممممش؟!مرس یاوه اوه ! گفت-
 !گهیبدم د بیمن برات توض یذاری... نم قهیدق هی سایمنحرف وا هیهد-
 مارو ! ید بنال پس ! کشت-
 ! گهیکنم خونه اش د نیمهراد گفت برم تمر شبیکه د یواسه همون-
 !آهمممممممممممممممما! خب از اول بگمممممممممممممممممو-
 ... یایباهام ب دیکه با گمی... دارم م گهیآره د-
 یری...چرا تنها نم امیباشممه م یکنیخواهش و تمنا م یدار نقدریچون حاال ا-

 حاال ؟
 تنمممممممممها برم ؟!-
 ؟! هیخب آره مگه چ-
 ... می! پاشو برو حاضر شو بر گهینکن د تیاذ یهد-

 گفت شدیهمونطور که از جاش بلند م هیهد
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 آقا ... حاال زوده ...باشه -
 آخه .... میبر ادهیپ خوامینه م-
 شو جون من ! الیخیگرمممممما!ب نیتو ا یکیبابا ن یا-
 گفتم نیواسه هم گهیواقعا راس م دمید
 باشه حاال برو حاضر شو ...-

 گفت دادیدستش تکون م یچشمو تو هیهمونطور که سا هیهد
 سراغت امیم گهیساعت د مین-
 تو ... یفدا-

ساعت  هیهد شدم ...  ضر   میمهراد بود یخونه  یجلو 4:50رفت ... منم حا
... 

 یمهربون رمردیغالم پ یدرو زدم ...همونطور که مهراد گفته بود درو حاج زنگ
 که باغبونشون بود درو باز کرد ...

 گفت یغالم با مهربون یسمت سالن حاج میرفتیم هیکه با هد همونطور
 خونه گذاشتن ... یتو ییرایپذ لیراتون وساگلم ...آقا مهراد ب یدخترا-
شنگ م هیهد به ستینگاه کردم ...ق ...  معلوم بود افشیبره تو خونه ...از ق خوا

 غالم گفتم یرو به حاج
 سالن ... میری...االن که نه .... با اجازه ما م یممنون حاج-
ستم تا آقا مهراد خودش ب- شه دخترم ... من ه شادیبا  الیباخ ... نی...نگران نبا

 ... نیراحت ورزش کن
 به سمت سالن ... میو حرکت کرد میکرد یخواحاففظ یحاج با



 257 هستم

و خونه ت میکردیکوفت م یزیچ هی میرفتی! خب م کتایخدا خفه ات نکنه ن یا-
 !گممممممممممممهید
...  دای.. بذار خودش ب گهید میریکارد بخوره به اون شممکمت ... گفتم حاال م-

بود که مث که زود  نیغالم منظورش ا یر کنم حاجکجا هسممت ؟فک دونمینم
 .... ادیم
دارن امروز ...  نی! تمرگهید یهسمممت ی! تو ک گهیخب از من بپرس د-

ستیباپور شونیتمر گهی....االن دا حتماال ا گهیساعت د مین هی....شهیتموم م ن
 ....انیم

 به صدا درومد... لمیدر سالن ...درو که باز کردم موبا یجلو میدیرس
گاه  لبخند زدم ...مهراده !.... ناخودآ

 سالم مهراد جان-
 ؟ یجان ...چطور کتایسالم ن-
 خودت؟ ی... خوب یمرس-
 ؟ ییممنون ... کجا-
 .... بایتقر میدیاالن رس نیاومدم ...هم هیاالن تو سالن خونه اتم ... با هد-
 غالم درو باز کرد براتون ؟ یآها ...پس حاج-
 ..آره دستشون درد نکنه .-
 ... ی؟سپردم به حاج نیتو خونه رفت-
 یممممم...مرسیبود یآماده کرد ییرایپذ لیگفت برامون وسا چارهیآره اتفاقا ب-
 ... یزیچ میندار لیهم گفتم ....االن م یبه حاج یعالمممممممممممه !...ول هی

 بابا ...چرا آخه ؟... یا-
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 چند لحظه سکوت کرد و ادامه داد هی مهراد
در خونه بازه ....  نیداشممت یزیبه چ اجییس خودتون هر موقع احتباشممه ... پ-

 برسم ... گهیساعت د میالبته منم فکر کنم تا ن
 پس... نمتیبی... م یآها ...باشه ...مرس-
 زودتر برسونم خودمو ... کنمیم یآره ... سع-
 عجله نکن...-
ست ... فعال کار- سم ه ش ایجان ؟ پور کتاین یندار ینه حوا  نگیز پارکا نویما

 درآورده ...
گاه پر یخداحافظ خواستیم مهراد  تو حرفشو گفتم دمیکنه که ناخودآ

 ... نیایمواظب خودت باش ...تند ن-
 مهربون گفت بیچند لحظه سکوت کرد و بعد با لحن عج مهراد

 ... میایم واشیچشم خانوم ... -
 هیانث هیقرمز قرمز شممده .... تو  جانیصممورتم از شممدت ه کردمیم احسمماس

 ... کنمیبود احساس م دهیدرجه رس 40حرارت بدنم به 
 تونستم بگم ادمهی فقط

 فعال خداحافظ ...-
 آرومو گفت ... یهم خداحافظ مهراد

بود ... دهنش باز  یدنید هیهد ی افهیکه قطع کردم سممرمو آوردم ... ق تماسممو
 نیا هیدلقک یعنیمونده ...چشماشو گشاد کرده بود و ابروهاشو داده بود باال ...

 واسه خودش ... هیهد
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مممممممماش ؟! چ- مممممممممممممممممممم؟! مواظب خودت ب  دمیشن یجان
 المممممممممممان ؟!

رو ندادم و خواستم در سالن رو  هی... جواب هد رمیلبخندمو بگ یجلو نتونستم
 گفت هیباز کنم که هد

بابا  نیا شرفتهیپ یلیکه بممممازه!چشم و دل من روشن واقعا! بابا شما خ شتمین-
 جون تو ! میستین ینجوریا ای! من و پور

 ؟ یشرفتیتو واسه خودت ؟! چه پ یگیم یحرف نزن ! چ یجون خودت ! الک-
 ! سیخبرا ن نی؟!اصن از ا یگیم یچ
 !؟یشرح بد شتریب کمی شهیپس از کدوم خبراست ؟! م-

 ن بود ... گفتمرفتم تو سالن ...چراک ها روش زدمیرو کنار م هیکه هد همونطور
 ...گمینکن م تیاذ هیهد-

 زد و گفت یجواب منو نداد ...درعوض به چراک ها نگاه کرد و سوت هیهد
هم  یرو که چراغون نجای؟!ا سیاز کدوم خبرا ن یگیجممممونمممممممممم!بازم م-

 کرده برات !
 ها! شنوهیم ادینه ؟ االن م ای هیهد یشیخفه م-
چراک ها رو روشممن  چارهیب نینشممو ! ا ریجو گ ادیخب بشممنوه !تو هم حاال ز-

باز یایکرده از قبل که تو ن لنگات بره هوا کله معلق  یاریدر ب یباز ُچلَمنگ 
 ! چارهیگردنش ب فتهیکارو کرده خونت ن نی!...ایش
مممممممممممممممه ؟!ب ایچرت و پرتاتو  نیا یکنیبس م هیهد- هم خود  چارهین

 !یخرت
 باشه! ادتیجمممممممممون !  کتایباشه ن ادتیفقط  باشه آقا ! اصن ما خر !-
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 تو رختکن تا لباسمو عوض کنم با خنده گفتم رفتمیکه م همونطور
 کن ! یادآوری....اصن اگه نبود تو  ادمهیباشه بابا ! -

 ...نیزم یعوض کردم و اومدم تو لباسمو
 چمممممممرا؟ یاوردیلباس ن یتو راست-
 به من چه ؟!-
 ؟ یکنینم نیتو تمر-
مان نیکن... من ا نینه ... تو تمر- مدن رح تا او حت  خوامیم یروزا  اسممترا

 کنم...
 که ! ینجوریا رهیحوصله ات سر م یآها باشه ... ول-
 ... فهینه خوبه ...رد-

 یها نینرمش هامو شممروع کردم ... تمر میزدیحرف م هیکه با هد همونجور
 گذشت یساعت مین هیرو شروع کردم ...  یکشش

شار م یدیها ...اگه د یشوت نکن ادیجان من ز اکتین-  الیخیب ادیپات بهش ف
 یخوبه!چ یاومد یوتراپیزیبگه روز اول... االن از ف سین یکیشو اصن ...آخه 

 بگم به تو ...
 گفتم رفتمیراه م نیکه آروم کنار زم همونطور

 کارارو ...شممنبه نی؟اگه از االن نکنم ا یکنم هد کاریچ یگیبابا!خب م یا-
 بدو ام ؟! یجلو رحمان خوامیم یچجور

...  ست گهیدو هفته د یمل می... اردو تی!...راستهی....اونم که روانیگیراس م-
 ... کننیهفته اعالم م نینفرات رو گفتن هم
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 ست فقط ؟ کشنبهیشنبه و  نیباشگاه هم نیپس تمر ولیا-
 ها! کشهیم از ما کار قهیدق نیتا آخر یرحمان یعنیآره ...تا دوشنبه عصر!-

 چند لحظه سکوت کرد و بعدش ادامه داد هی هیهد
شک نکن ...اگه تا اال میتو ت ارهیدخترشو م یعیدفعه رف نیمطمئن باش ا- ن ...

 نهکیرو پرت م یا چارهیب هیبه خاطر مسممابقات زنان مسمملمان  ندفعهینکرده ا
 ...ارهیدخترشو به جاش م رونیب

 ! گهید نهیهم شهیبابا ...هم یا-
 داد و گفت هیتک وارینشسته بود به د منکتیهمونطور که رو ن هیهد-
 نداشته باشن ... هرکار کردن کردن ... یآره البته ...حاال با ما کار-
 دفع در سال با صدا باز شد ... هیتموم شد  هیحرف هد تا
 بابممما!غلط کردن با هفت جد و آبادشمممممممون! یکردن کردن ؟! ا ویچ یچ-

صبان ایپور یصدا  دیکه اومد تو و منو د نی...هم زدیحرفو م نیا تیبود که با ع
 دفعه روشو برگردوند طرف درو بلند گفت هی

 الله! ایالله ! ای-
 گفت دیخندیکه غش غش م هیهد

تو  یاومد نییپا یمحترم انداخت وونیح هی! سممرتو بالنسممبت نمیبب نجایا ایب-
 باز شد .... ششیو نروشو برگردوند  ایالله ؟!!!پور ای یگیحاال م

 .... یسالم عرض شد به بانوان گرام-
به راه رفتنم دور زم دمیخند هم  ایادامه دادم ... پور نیو بهش سممالم کردم و 

 و باهاش دست داد و بهش گفت کتایرفت سمت ن
 ؟ می؟بریآماده ا-
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 و گفتم سادمیتعجب سر جام وا با
 ؟ نی؟کجا بر نیبر-
 ... لشیموبا یرشو کرد تونگاه کردم ...اون س ایپور به

 گفتم هیبه هد رو
 !؟یهممممد-

 اومد طرفمو دم گوشم گفت دیخندیهمونطور که م هیهد
 ایمامانم بفهمه ... با پور خواسممتمیمنو با خودت ... نم یاوردینم گفتمیاگه م-

 .... رونیب رمیدارم م
 ؟یچممممممممم-
مامان من  یشناسیدت م!خوگممممممممممممهید دادیم ری! مامانم گممممممممسیه-

 !!گهیو خودتو د
 آخه ؟! ممممممممهیچه کار نیخب ا هیبابا هد یا-
بار خواهش کرد ... جون من  1000 چارهیب ای؟پور یکین کردمیم کاریچ -
 ...خواهمممممممممممممممش! کتاین

 ! ذارهیمامانت نم یگفتیخب م -
 .... یکین-

 چند لحظه سکوت کرد و گفت هی هیهد
 !رونیباهاش برم ب خوادیم دلم مآخه خودم-
 کنم آخممممممممممممه ؟! کاریمن از دست تو چ هیهد -

 لپمو ب*و*س کرد و گفت دیپر عیسر هیهد
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 ... دمی...قمممممممول م کنمی!جبران میکیعاشمممممممممممممممممممممم مممقتم ن-
مدم که د یزیبازم چ او عا دلش  یلیخ هیهد دمیبگم  گ*ن*ا*ه داره ... واق

 ... رونیبره ب ایبا پور خواستیم
 !؟یاز من گرفتممممممم دیسف هیسا یاومد نیپس واسه هم-
 کنمیقربونت برم من ...جبران م-

 و گفتم دمیخند
 و کبودت نکردم! اهی!تا نزدم س نمیخب حاال ...گمشو برو !بدو بب-

صدا  یبه من زد و ب یبرگشت چشمک رفتیم ایهمونطور که به سمت پور هیهد
 گفت

 اشممممممممممممقتمع-
 رو به من گفت ایپور

کاپ- جازه  با ا کاپتانیفعال  ها م تانی! دو  باهم تن مد نی!نزن میذاریرو  رو  هگیه
 !!!میدار تیها! ما مسئول نیبکش

 گفتم دمیخندیکه م همونطور
 !بچه پر رو ها ! گهید نیبر نیپاشممممممممممممممممم-

 ...و رفتن سمت در سالن دنیهم خند هیو هد ایپور
 ها! یباش نجایا 8تا  یهد-
 تو ...حتمممممممممما! یفدا-

! بابا ! پس مهراد کو یکردن ... ا شیو درو پ رونیاز سممالن رفتن ب ایو پور هیهد
 بپرسم پس مهراد کجاسمممممممممممممت؟! ایرفت از پور ادمی
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 یکی یکی...همونطور که توپ هارو  نمیسممالن که توپ ها رو بب یگوشممه  رفتم
شد و اول  هی... کردمین مامتحا سال باز  ش ینیس هیدفعه در  و  ینیریکه توش 

 شربت بود ظاهر شد ...
 جان .... کتاین-
 ...دییبفرما-

ما حاال چارچوب در ن ند مهراد تو  مت بل ! ... عجب  ا*و*فشمممد .... انیقا
...حممرف  زنممنیممداره ...!چشمممممماش دارن بمماهممام حممرف ممم یممیچشمممممما

 ....زنممممممممممممممنیم
 مسال-
 ؟یسالم ...خوب-
 ...یمرس-
 ادامه داد کردیدستش نگاه م یتو اتیهمونطور که به محتو و
 تشنه ات شده باشه... دیگفتم شا-
 شد ... کیبه دست و لبخند زنان بهم نزد ینیهمونطور س و

هم  یشرت سرمه ا یت هیقزمز پاش بود و  یبا خط ها یگرمکن سرمه ا شلوار
 تنش بود ...

 خودش اشاره کرد و گفت یپا چشم به سر تا به
 میکن نیباهم تمر میبخوا دیاومدم ... آخه گفتم شا ینجوریا دیببخش-
ممممممممممممم یلی!!خه؟یچه حرفممممممممم نینه بابا !ا - !...مرسمم هیهم عال

 ....یمممممم
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 دستش اشاره کردم و گفتم یتو ینیدست به س با
 ...نبود  یاجی؟ احت یدی...چرا زحمت کش ییییمرس-
 ... مکتیرو ن مینیبش ای...ب یچه زحمت-

ستم بود رو ز یتوپ شتم و با مهراد رفت ریکه د و  مکتیسمت ن میب*ک*لم گذا
 روش... مینشست

 االن آخه !!! فهیدستام کث-
 و گفت دیخند مهراد

 نداره ... یکه اشکال وانینداره ... ل یاشکال-
 ادامه داد طنتیش وبا

 ؟ یبهت بدم بخور من یخوایها رو هم م ینیریش-
 و گفتم دمیخند

حاال - با ... با چه سمموسممول کنمیحس م یگیم یجور هیباشمممه  جب ب  یع
 هستممممما!!!

ستم بود رو رو یتوپ شو نیزم یکه د ست ست به د شتم و با د سالن کن ییگذا ار 
 اشاره کردم

 دستمو خب! شورمیم رمیقشنگ دو قدم راهه! م یعنی-
 و گفت دیخند مهراد

 حاال دستمال گذاشتم ...با دستمال بردار ... ی!ولهیمممممراهمممممم نمیا-
 و گفتم دمیخند

 باشه-
 گفتم داشتمیشربتو برم وانیکه ل همونطور
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 تو ؟ یخورینم-
 پارچ آب پرتقال خوردم! هیمن االن تو خونه -
 ... دمینفس سر کش هیشربتمو  وانیو ل دمیتعجب خند با
 مگه ؟ یومدکربال ا یاوه اوه ...چه خبره ! از صحرا-

 کوچولو دراوردم و گفتم هیو زبونمو  دمیخند
 شربتش خوشمزه بود-

 و گفت دیخند مهراد
پارچ آب پرتقال  هی یدوس دار دونستمیبازم؟آخ اگه م ارمی؟!ب یجمممممممممد-

 ...اوردمیبرات م
مت- م م م م م م م  نییدارم باال پا شهیبخورم حالم بد م شتری...ب هی...کافینه نه!مرس
 ! پرمیم
 کرد و گفت یکیاخم کوچ هرادم
 ...یاوردیروز اول به خودت فشار م دینبا-
 نه تا االن که همه اش گرم کردن بود ... تازه رفتم توپ برداشتم...-

شو به  اخم ش کیلبخند کوچ هیمهراد جا شاره  ینیریداد...همونطور که به  ها ا
 گفت کردیم
 وردم...تو آ ی!براگممممممهی!بردار دمممممممممایسوسول یجد-

 بود همه اشو گذاشتم تو دهنم... کیبرداشتم و چون کوچ ینیریش هیو  دمیخند
 که! یخورد فهیپس؟؟؟!با همون دست کث شمممممدیبابما!!!چ یا-

 زدم و گفتم یو چشمک دمیخند
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 باش !!! یخاکممممممممممم-
ساکت بود هی شت و از جاش بلند  میچند لحظه  ... مهرد توپو از کنار پام بردا

 گفت کردیم بلیو همونطور که در شد
 ...یگینم یزیچ یول کمی کنهیپات چطوره ؟ مطمئنم درد م-

 کردم و گفتم یکیکوچ اخم
 ... فهمنیهمه م گهینکنم د یاگه بازم باز یول کنهیدرد م کمیآره -

شت و م*س*تق بلیدر مهراد ستش نگه دا بهم  میکردنو متوقف کرد و توپو تو د
 نگاه کرد ...

.. . هیچطور تتیوضممع دونمیمهم تره ... من م تی.به خدا....سممالمت.. کتاین-
صدوم یدونیحال بودم ... م نیخودمم تو ا شه خ تتیاگه م اقات اتف یلیبدتر ب

 ممکنه رخ بده ؟ یبدتر
 کنم... سکیر خوامیم ی... ول دونمیآره م-
 ؟ یمتیآخه به چه ق-
سابقات قه نیتو ا دیبا دونمیم نوی...فقط ا دونمینم- شم سامیرمان  ل ...چهار 

 ... میدیواسش زحمت کش
نگاه کرد ... چند لحظه رفت تو فکر ....همونطور که سممرش  نیبه زم مهراد

 بود گفت نییپا
 ؟ هیهدفت چ-
 ؟یچ-

 تو چشمام نگاه کرد میآورد باال و م*س*تق سرشو
 ؟ شهیم ی....بعدش چ ی؟ قهرمان بش هیهدفت چ-
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 از جام بلند شدم و گفتم کالفه
گه دار هیمنظورت چ دونمینم- ها ی... ا اون روز خودم رو بهم پس  یحرف 
ه ک دونمیم نویا یخودم ندارم ... ول یواسه سواال یبگم هنوزم جواب دیبا یدیم
بچه  یبوده که من و همه  یمسممابقات هدف نیا یتو یمسممابقات و قهرمان نیا

ه ک یهدف نیاحداقل به  خوامی... پس م میدنبالش بود شمممهیهم یمل میت یها
به همه بگم  خوامیبار م هی یبراش گذاشممتم برسممم!برا مویچهار سمممال زندگ

 یزیورزش بانوان پش یبرا رانیا یکه تو ییاونا یهسممممممممممممممتم! به همه 
 یکه برا ینرایدختر ا هی...هسمممممتم!  نینیبگم هسمممممتم!بب ستنیارزش قائل ن

 گم هسمممممتم مهراد! ....ب خوامی!... م رسهیو بهش م جنگهیهدفش م
نگاهش بود ...فقط حس  یتو یچ دونمینگاهش قفل شممد ... نم یتو نگاهم

لحظه حس کردم  هی... تو  کنهیمن هماهنگ م یکردم افکار خودش رو با حرفا
دفعه توپو بهم پاس داد  هی...تو همون لحظه دمیرو تو چشماش د نانیرنگ اطم

 و گفت
مت- م م م م م م متم!باشه ؟...منم م!یباشه!قبوله!تو هس م م م م هر  خوامیاما منم هس

 ...یبکنم که به هدفت برس ادیاز دستم برب یکمک
 کردم و با لبخند گفتم بلیکه تو دستم بودو در توپو

 ...یمرس-
با  بلیتوپو که در حال در مهراد تو هوا گرفت و  عیحرکت سممر هیکردن بودم 
 گفت

 فقط!-
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رمو متر فاصله ... س ی... با چند سانت بود سادهیمن وا یروبرو قایدق گهید حاال
 ... نمیباال گرفتم تا صورتشو بب

 ؟یفقط چ-
مش مکتاین کنمیفقط ....خواهش م- م  م م م م م م م م م م م م م  کنمی....خواه

باش ... م ظب زانوت  مد یتونیازت...موا ... از خطر  یکن تیریزانوت رو 
 یدقول ب دیبا ی...ول دونمی... سممخته م یکن هی... کمتر بهش تک یدورش کن

 ... یکارو بکن نیا
 با لبخند گفت نباریبهش نگفتم ...فقط نگاهش کردم ... مهراد ا یزیچ
 ؟ تانیکاپ یدیقول م-

 یلبش بود.... دوس داشممتم همونطور یزدم ......مهرا هم لبخندش رو لبخند
 ... نگاهم تو نگاه مهراد قفل باشه ... میبمون تیتو اون وضع

 ! دمیباشه قول م-
 نیآفر-

 هیسمممت حلقه و  دییدو عیزد و سممر یگفت چشمممک نویهمزمان که ا مهراد
slam dunk ... فوق العاده زد 

 بلند گفتم غیج هیبا  همراه
 موقع! هیبابمممممما!!! حلقه نشکنمممممممه  یا slam dunkاوووف!!! عجب -

 توپو به سمت من پاس داد و گفت دیخندیهمونطور که م مهراد
 !ونفریهما کتایبانو ن تانیاپبه ک شودیم میتقد-
 با خنده گفت کردیهمونطور که به تخته حلقه اشاره م و
 ! شدیم زیر زیر دیبشکنه تا حاال با خواستیاگه م-
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مه داد نمونویمهراد تمر با ته مهراد خ میادا مدا  یلی...الب حواسممش بود و ع
 به پام فشار وارد نشه ... ادیکه ز کردیرو انتخاب م یناتیتمر

تورو دفاع  یبلنممممممممممممممممممممممممممممممده ... من چجور یلید خب قدت خمهرا-
 کنممممممممممممممم؟؟!

 خب نکن ..-
 ؟ یچ یعنی-
بروت رو فتیقد حر ینیبیکه م یبهت بگم ! موقع نویهم خوامی! م نیهم یعنی-

که  یبد ریگ دینبا شممترهیب یلیهم از تو خ شیبلند تره و قدرت بدن یلیازت خ
 !سهیخودش جلوش وا یهم قد و قواره  یکی....بذار  یدفاعش کن

 ! شهیکه نم ینجوریاماا-
هت که ممکنه ب یتنه ا هیکنم تو  یمحکم تر باز کمیاالن اگه من  نیهم کتاین-

ضعش خراب تر ار ا شم پات و شه...خوبه قول داد نیبزنم باعث ب  مواظب یب
 !یپات هست

 مفه گفتمهراد که توپ دستش بود...کال یبودم جلو سادهیبه کمر وا دست
 ...کنمینم یباز خوادیکه دلم م یاونطور گهید ینجوریباشه ... اما ا-
بهتر شه از  تا پات گمی... م یکن یباز ینجوریا یتونینم گهیمن نگفتم د کتاین-

 ... کنمیزانوت مراقبت کن ...خواهممممممممش م
حرفشممو,  تونمیحس که نم نیچشممماش ... بازم نگاه محکمش ...بازم ا بازم
مش م رمیبگ دهیهشو ,نگاهشو, صداشو نادتوج م م م م م م م  ی؟ برا کنهی...خواه

 ..! .کنه؟؟یبه فکر پام باشم اما اون خواهش م دیمن ؟!!!...من با یپا یسالمت
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 کردن ... نیتمر ینجوریواسم سخته ا کمیمهراد ...  دیببخش-
 لبخند زد و گفت مهراد

 ... دونمیم-
 حالت م*س*تاصل گفتم با
 ؟ یدونیم-
ماد کن  خوامی... م کنمی...درک مفهممی... م دونمیره مآ- مک کنم ....اعت ک

 بهم ...
ماد!  یحس قو نیقلبم ا یبه گفتن نبود ... تو اجیاحت وجود داشمممت ...اعت

برا ج ی... ع مم  م بهیخود به آد ماد ؟!  ت ع نوز  ی!...ا ه ن 1که   سیماه 
 ...دارم!...بهش اعتماد دارم!...ی!!!... ولشناسمشیم

 د زدم ...اونم جوابمو با لبخند داد ...بلخن بهش
باهاشممون  یکار هی میتونیم مینیبب میبذار اریموانع رو ب نی... ا نجایا ایخب ب-

 ... میبکن
 ... میهم گذاشت یجلو یمساو ی...همه رو به فاصله ها میتا مانع داشت چند

شونیکن و از ب بلیفقط در- شم پ ونیدر م یکی ن وت ب یبرو ... اما آروم ...آخر
 کن برگرد ...

 بابا ؟ هینیچه تمر نیا -
 کن! تیاذ کتاین یشروع کن دیبا نایاز هم-
سخره ا نیتمر یلینظرم خ به سون و م شروع به حرکت ب ومدیم یآ نع موا نی...

 کردم...
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ع ها درست برم ... مان تونستمیچرا نم دونمینم یبود ... ول یآسون یلیخ نیتمر
ن م یول کردمیعبور م نشممونیاز ب ونیدر م یکی دیهمه اش...با کردمیرو گم م

 برم ... یچطور دیبا کردمیم یهمه اش قاط
 مگفت غی...با جدیخندیدلشو گرفته بود م گهیخنده بود ... مهراد که د آخر

 نخنمممممممممممممممممد مهمممممممممممممراد!!!-
بود... از شممدت خنده خم شممده بود و  دهیهمونطور که دلش رو چسممب مهراد

 جواب منو بده ... تونستینم
 !!!یجور کمممممممممرد نویتمر نیا یبه من بخند یخواستیم دونمیمن که م-

 کلماتو پست سر هم بگه ... تونستیاز شدت خنده نم مهراد
 نه ...به خدا ....-

 یکردم و اشتباه حرکت کردم که باعث شد به شدت خنده  یموانع رو قاط بازم
 مهراد اضافه بشه....

 ...نیبه زم دمییسالممو کوب یو پا سادمیوا سرجام
 نخمممممممممممممممممممند!!! مممممممممممممممممگمیمهراد م-

 خودشو کنتر کنه گفت کردیم یهومنطور که سع مهراد
 دیباشه باشه ...ببخش-
 !کنمینم نیبا تو تمر گهیاصن من د-

سل یهمچنان که آثار خنده رو مهراد شو به عالمت ت ستا اال ب میصورتش بود د
 برد و گفت

 ...ادامه بده ... دینه نه ...ببخش-
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 دیو همونطور که دسممتمو به عالمت تهد سممادمیحرکتم وا ریمسمم یابتدا دوباره
 گفتم بردمیباال م

 !!مممممممایبخند گهیبار د هی-
 !شهیتکرار نم گهیباشه باشه ! قول!د-

در  یباز عیضمما نقدریمن امروز چرا ا ایشممروع به حرکت کردم ...خدا دوباره
سممالم عبور کنم  تونسممتمیدو تا مانع پشممت سممر هم رو هم نم ی...حت ارمیم

 ...احساس دمیلحظه د هیمهراد و  ی افهیخودمم خنده ام گرفته بود ...ق گهی...د
نده منفجر م به هرصممورت شمممهیکردم داره از خ مانع  دمیبود رسمم ی...  به 

... تو  رویسممیهمون م تمگشممیو برم زدمیرو دور م یمانع آخر نیا دی...بایآخر
 ادیرف ی...صدانیدور زدن بود که نتونستم تعدلمو حفظ کنم و خوردم زم نیهم

 مهراد بلند شد
 ...کتممممممممممممماین-

 شده ... یلحظه سکته کردم ... واقعا فکر کردم دوباره زانوم همونجور هی خودم
 و بلند گفت یکنارم نشست و عصب مهراد

 بگو... یزیچ هی؟... کتاین شدیچ .... کتای....ن کتاین-
 .... کنهیلحظه تمرکز کردم رو پام ...نه ...درد که نم هی

 دهیپرت شده بودم ....به همون طرف دراز کش نیرم یبه طرف راست رو چون
...  دیدی...و مهراد که طرف چپم نشممسممته بود صممورتمو نمنیزم یبودم رو

و کمکم کرد از  دیرو چسممب خواسممتم از جام بلند شممم که همزمان مهراد بازوم
 جام بلند شم ....

 گفت یمونیکه با پش دمیمهرادو شن یصدا
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 ن ...جا کتای؟ ن کتایمنه ... ن ریکارام ... همه اش تقص نیاه لعنت به من با ا-
به خودش فحش نده ...سرمو که خم بود رو آوردم باال  نیاز ا شتریب دمید گهید

 قفل شد ...نگران مهراد  یچشمها ی....نگاهم تو
 !"کنه؟یم زیعز نقدریتو چشماته که تورو ا ی"چ

شد  هیلبخند زدم  دیلبخند زدم...مهراد که د بهش شد...متوجه  لحظه متعجب 
 که حالم خوبه نفسشو فوت کرد و گفت

شد یزی... چ؟؟یخوب کتاین یوا- !!.... ؟؟یگینم یزی...خب چرا چ؟؟؟؟ین
 ه!!!منممممو کمممممممممممممممممممم یسکته داد

ات لحظه حرک هیشد...  رهیتوش بود بهم خ یکه نگران یگفت و با چشم ها نویا
ها نیکه موقع تمر یعیضممما نده  مد جلو یکردم و خ چشممم ...  یمهراد او

گاه م یهمونطور  یها تو زیچ نی... حس کردم مهراد هم هم میکردیبه هم ن
 ذهنشه چون ...

از ته دل قهقهه نزده بودم  نقدریا تو عمرم یعنیخنده .... ریز میدفعه باهم زد هی
... 

همونطور که هنوز  میبرگشممت یکه خنده هامون آروم شممد و به حالت عاد کمی
 گفتم یساخت تیعصبان هیحالت خنده تو صدام بود با 

 بود آخه ؟! اه اه ! ینیچه تمر نی! ا گهیخودته د ریاه ...همه اش تقص-
 گفت یبا لخن جد دیخندیهنوز م نکهیهم با ا مهراد

 !!! هیاستاندارد و جهان نیتمر نیبابا جان به من چمممممممممممممممه؟! ا-
 گرد کردم و ابروهامو دادم باال و گفتم چشمامو
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 استانداردم؟! ریبنده غ دییبفرما دیخوایم یعنی-
 و جواب نداد دیدوباره خند مهراد

 مهممممممممممممراد؟!-
 بگم آخه ؟! یخب من چ-
که به من  یمسممخره رو درسممت انجام بد نیتمر نیا یتونیاصممن خودت م-
 ؟ یخندیم

 ادامه دادم ی...جد دیخندینگفت و فقط م یزیچ مهراد
 !یریم یچجور نمیدور خودت برو بب هی اینه واقعا ! ب-
 استاندارده!قب ریغ نهیتمر نی... اصن ا دیبابا بخش-
 ! پاشو پاشو ! یکارو بکن نیخودتم ا دینه نه ! اصن حتما با-

 ... میبلند شد نیاز زم ومونهرد
به مهراد  دادمشیبرداشممتم ...همونطور که م نیزم یشممدم و توپ رو از رو خم

 گفتم
ه من ب نقدریکه ا یریم یخودت چجور نمی! ببدانیم نیو ا یگو نی! ا دییبفرما-
 !یخندیم
 باشه ! پس خوب نگاه کن!-
 ! می!منتظر دیمممممممممممممممیبله بله !بفرما-

مانع رو درسممت عبور کرد ...به مانع  نیو دوم نیشممروع کرد ... اولهم  مهراد
 نتونست کنترل کنه و توپ از دستش رها شد ... دیسوم که رس

 نوبت من بود که بخندم .... نباریا حاال



wWw.Roman4u.iR  276 

 

کرد ...اما انگار اون روز ...اون سمماعت ...اون  یهم سممع گهیچند بار د مهراد
شممون باهم هماهنگ کرده بودن ... ما  ...همه نی...اون توپ ...اون زمقیدقا

 ... دمیخندیفقط م
ستاندارده! با هم کل کل م ریغ نینوبت مهراد بود که بگه تمر حاال ...  میکردیا

 ... میدیخندیم
 لمویازنگ موب یکه صدا میگرم صحبت بود نقدری...امینشسته بود نیزم یرو

 ... دمینشن
 ؟ لتهیموبا کتاین-
 و گفتمسمت رختکن نگاه کردم  به
 من ؟ لیموبا-
تو خونه اس...حتما مال خودته  لمی... من که موبا ادیآهنگ م یآره ... صممدا-

... 
حواسممم  نقدریجواب بدم..ا مویکه گوشمم دمییخنده از جام بلند شممدم و دو با

 یگوش یبه صفحه  نکهیتوجه بدون ا یخودم و مهراد بود که ب یپرت حرف ها
 نگاه کنم جواب دادم... لمیموبا

 الو-
 جان ؟ کتایالو ن-
 !!کمممممممممارکنم؟ی....خاله پروانممممممممممممممممممه!! ! حاال چ یوا
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بگممممممممممم به  ی...من االن چمممممممهیهد یممممممممممممممممممممیکجا
مما با تو کار داره د م م م م م م م م م مهیمامانت ...حت م م م م م م م م م  ایخدا ی!....واگ

 کمممممممممممک...
 لهالو سالم خا-
 ؟ یجون ... خوب کتایسالم ن-
 ممنون ... یمرس-

 نپرسه... هیدر مورد هد یزیچ کردمیخدا م خدا
 اونجاس ؟ هیجون هد کتاین-
 بگم ... ینمممممممممممممه!...حاال چ یوا
 من من جواب دادم کمی با
 ب...بعلمه خاله ...-

 گفت تیتو حرفمو با عصبان دیپر خاله
 بذاره آنتن داشته باشه... ییجا هی لشویبار بهش گفتم موبا 100-
 بهش ... گمیچشم خاله ... م-
زنگ زدم که در دسترس  هیهد لینداشتم .... به موبا ی... کار زمیقربونت عز-

 ؟... نیبخر تزایپ ریسر راه پن نیتونیم نیایم نینبود ...خواستم بگم دار
 ؟... نیالزم ندار گهید زیچشم خاله حتممممما....چ-
 رونیخسرو رو نفرستم ب گهی... گفتم د میکم داشت ری... پن ی...مرس زمینه عز-

 ! تزایپ ریپن هیبه خاطر 
 ... میخریما سر راه م نیبگ نیخوایهم م گهید زینه بابا خاله ... چ-
 حاال ؟ نیایم ی....کمیخواینم یا گهید زی...چزمیفدات عز-
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 ...شاالیا 8 یطرفا-
عز- تم ا زمیباشمممه  ن ما ما جاسی... باش ...  هگیم ن پات  ظب  موا

 ...فعال...خداحافظ...میمنتظر
 ...فعال خداحافظ... نمتونیبیحتما خاله جون ...م-

سو سمو از رو تما سودگ یقطع کردم و نف ست کارا یآ  تو یفوت کردم....از د
 رو گرفتم ... هیکنم ... چند بار شماره هد کاری!!!حاال چ هیهد

 " ...باشدی"مشترک مورد نظر در دسترس نم
 گفتم زدمیکه با خودم حرف م یهمونجور

 کنم من حالمممممممممماا؟! کاریبممممممابممممما!!...چ ی؟؟ا ییکجممممما هیهد-
 ؟ کتایشده ن یزیچ-
شو آورده بود تو و با  یصدا با سر شتم ... مهراد  سمت در رختکن برگ مهراد به 

 ...کردینگام م ینگران
 بهش نگاه کردم و گفتم یبا نگران منم

 ...خاله پروانه زنگ زده بود االن ... ینشده ... ول یزیچ نه-
 گفت عیاومد تو و سر یبا نگران مهراد

 ؟ سین نجایا هیهد دیگفممممممممممت ؟فهم یچ-
با- که زنگ زده بود مو مث  خداروشممکر...  در دسممترس نبوده  یهد لینه 

به من گفت ...اون مهم ن  به زنمیزنگ م یاالن من هر چ یول سی...کارشممو 
 یاالن چجور دونمیکه من نم نهی... مشممکل ا سیبازم در دسممترس ن هیهد

 کنم ... داشیپ
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 ... ریرو بگ ایپور لیخب موبا-
 ...ی...مرسممممممممم یآهممممممممما ...آره راس گفت-

 رو گرفتم ایپور یشماره  عیسر
 الو-
 جان کتایالو سالم ن-
 ؟ هیبه هد یدیم وی....گوش؟ی...خوب ایسالم پور-
 من نگران شده بود گفت یکه از لحن صدا ایرپو
 شده ؟ یزیچ-
 لحظه هی هیبده به هد وینشده....فقط گوش یزی...چ اینه پور-
 ... یباشه باشه...گوش-

 گفت هیکه به هد دمیرو شن ایپور یصدا
 ... صداش نگرانه ... کتاستی....ن یهد-

 .... هیرو داد دست هد یگوش ایپور
 گفت یبا نگران هیهد

 ؟ یکیو نال-
 ؟یی! ... معلوم هس کجایهممممممممممد-

 و گفت دیمن ترس یعصبان یاز صدا هیهد
 کتممممممممممممممما؟ین شدهیچ-
 بشه؟مامانت االن زنگ زد... یچ یخواستیم-
 هاشم... یقمر بن ای-
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ناقصممو بزن !...زد- ته  با یسممک حاال بگو تو چرا مو در دسممترس  لتی؟!...
 ؟! ممممممممممممسین

 !ممممممممس؟ممممین-
 ! ممممممممممممممممرینمممممخ-
 شمممممممده؟! offline modeچرا  نی...ا ممممممممممممنمیبذار بب یوا-
 !؟یپرسیاز من م-

 شده "... ی" چدیپرسیکه همه اش م ومدیاز اون طرف م ایپور یصدا
 گفتم نیهول کرده ...واسه هم یحساب هیهد دمید
حاال . یهد یهد- به من  باش  یزی..چ....گوش کن  … نشمممده ...نگران ن

گه دار نگ زده بود ب نت ز ما  یهمم زی...چمیبخر تزایپ ریپن میگردیبرم میما
هم  هگیسمماعت د هیبه بعد ... تا  نی...فقط توروخدا در دسممترس باش از اسین
 باش... نجایا

 جواب داد یهول هول هیهد
 ...کنمی...جبران م یکیباشه باشه ...حواسم هس ...فدات ن-
 کردم و رو به مهراد گفتم یخداحافظ هیهد با
 ...شدیبد م یلی!...وگرنه خمممممایدیشن لمویزنگ موبا یخوب شد صدا-

 گفت زدیهمونطور که لبخند م مهراد
 ؟ نیدیم تزایهس ؟! به منم پ یاش چ زهیحاال جا-

 و گفتم دمیخند
 ممممممیشیم خوشحال…نیمممممماریب فیتشر-
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 گفت کردیه با سرش به سمت سالن اشاره مو همونطور ک دیهم خند مهراد
 ؟... میادامه بد نامویتمر هیبق یاینم-
 خنده گفتم با
 ؟ گهیاستانداردته د ریغ ینایمنظورت تمر-

 و گفت دیهم خند مهراد
 گمیآره همونارو م-
بک سمم یلیخ نیتمر یسممر هی... دوباره  میسممالن برگشممت یخنده دوباره تو با

 ... میداشت
 بشه... ادیممکنه دردش ز کنمیخسته اس ... حس م یلیمهراد پام خ-
 یهم عال یلیبسه ...واسه روز اول خ گهی...آره ...د ی...خوب شد گفت؟یجد-

 بود ...
 شه؟یم فیرد ندهیتا سه چهار روز آ یکنیفکر م-
 ...نگران نباش ... شاالیا-

 کنار سالن و روش نشستم ... مکتیسمت ن رفتم
 گفت ومدیاشت و همونطور که به طرف من متوپ ها رو سر جاش گذ مهراد

 … یشیاالن سرد م یعرق کرد… لباس بپوش  کتاین-
 …االن  پوشمیم رمیم…. حواسم هست … باشه -

 …نداشتم از جام بلند شم و برم لباسمو عوض کنم  حوصله
 هیک نمیبود باعث شممد نگاه کنم بب مکتین یکه رو لمیاس ام اس موبا یصممدا

 …بود  لوفرین…که اس ام اس داده 
 : * "؟یدخ یفی"رد
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شتم جواب ن همونطور ساس کردم  دادمیم لوفرویکه دا شم  یرو یزیچ هیاح دو
مهراد بود که کاپشممن ….سممرمو بلند کردم و به عقب نگاه کردم …قرار گرفت 

 …انداخت  یدوشم م یرختکن آورده بود و رو یاز تو مویورزش
 لبخند زد و گفت بهم

فقط زودتر برو لباسممتو … خودم آوردم واسممت  … یدیبه حرف که گوش نم-
 …عوض کن

توجه دارم از شدت ذوق سکته  نهمممممممهی؟؟! من االن از ا جمممممممممممممانم
 … زنمیرو م

با  یچجور دونسممتمینم ند بزنم... خودمو کنترل کنم ....فقط تونسممتم لبخ
 گفتم لرزهیم یکمیکه خودم حس کردم  ییصدا

 …لباسمو  کنمیعوض م رمیم االن باشه…یمرسمممممممم-
 یعوض نکن گهید قهیدق 1... اگه لباستو تا کتاین یکنیبگه غلط م سین یکی آخه
 تو !

هم نشمد که  قهیدق 5… دادم و حاضمر شمدم  لوفرویجواب ن یچجور دمینفهم
تا حاال تو …سممالن  یو اومدم تو رونیحاضممر شممدم و از در رختکن اومدم ب

 بودم ...آماده نشده  عیسر نقدریعمرم ا
 با لبخند گفت دیمنو د یبود و منتظرم بود ...وقت سادهیوسط سالن وا مهراد

 … انیتا بچه ها ب میبخور یزیچ هیخونه  میبر-
 …زحمت دادم  یکاف یامروز به اندازه …مهراد جان شمینه مزاحم نم-

 گفت کردیم تیهمونطور که منو به طرف در سالن هدا مهراد
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 … سیاصال زحمت ن نایا… حرفو نزن  نیا گهید-
 به سالن کرد و رو به من گفت گهینگاه د هی و
 ؟یکه جا نذاشت یزیچ-
 فکر کردم و گفتم کمی

 جا گذاشته باشم یزیچ کنمینه فکر نم-
 خوبه-

و  میباهم از سمممالن خارج شمممد…گفت و چراک هارو خاموش کرد  نویا مهراد
ه مشرف به سالن خونه ک یقدم زنان به سمت در پشت اطیح یدوشادوش هم تو

 میبود حرکت کرد
گاه را مغروره و به دخت یلیمهراد خ گفتیافتادم که م لوفرین یحرفا ادی ناخودآ

 …خونه اش راه بده  یتو ینطوریرو هم یو امکان نداره دختر ذارهیمحل نم
 ! …؟یچمممممم یعنی…. یعنی پس

 کتایجنبه داشممته باش ن کمی؟!ها؟!  یچ یعنی یجواب خودمو دادم!چ خودم
 …خانوم! 

 …باال  یایم یمواظب باش دار…پله ها حفاظ نداره کنارش  نیا کتاین-
همونطور که چراک کنار پله ها رو روشممن … مهراد به خودم اومدم  یصممدا با
 گفت شخندیدستش اشاره کرد و با ن یتو ینیبه س کردیم
 …بهت بدم  گهیشربت د هی میبر ایب…  یدوس داشت یلیخ یگفت-

 و گفتم دمیخند منم
مه!من اومدم  شهیخوش به حالم م یلیخ گهیکه د ینجوریبابا ا- م م م م م م م ک

 کمممممه! ومدمیکه ن ی! مهموننمممممایتمر
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 در خونه رو باز کرد و با خنده گفت مهراد
 ؟!... یمهمون یعنیشربت  هی-
 حرفش خنده ام گرفت از

 با لبخند ادامه داد مهراد
 ….راحت باش …کتایتو ن ایبا کفش ب-

گذاشممتم تو پامو  عکس هی...دمیبزرگ د یلیخ یتابلو هیخونه جلوم  یکه 
ه مهراد ب یشممتریب یلیخانوم و آقا که البته خانومه شممباهت خ هیبود.... یمیقد

 مبل نشسته بودن... هیعکس کنار هم رو  یداشت تو
 با لبخند گفت مهراد

 بابا و مامانم هستن ...-
 تکون دادم و با لبخند زدم... سرمو

درو پشممت سممرم بسممت و خودش به سمممت هال رفت ... منم دنبالش  هرادم
 حرکت کردم ...

شنگ یلیخ ی خونه ضا شتریبود ... ب یق سا یف شن و که رنگ رو یلیخونه با و
شده بود ... درکل خونه خ دیسف ست  شتن  سل یلیدا ...  شده بود دهیچ قهیبا 

بود  و مرتب کیشمم یلیبود و خ دیهاش سممف نتیآشممپزخونه هم که اپن بود کاب
 ...شتباال رها دا یو به طبقه  خوردی...سمت راست آشپزخونه هم پله م

 اگه گرمه کولرو روشن کنم ؟-
 مهراد به طرفش برگشتم ... لبخند زدم و گفتم یصدا با
 ...ینه خوبه ... مرس-
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 جان ... کتای؟ ...راحت باش ن ینیشیچرا نم-
 یه نشستم....مهراد هم رفت تواز مبل ها که مشرف به آشپزخون یکی یرو من

 گفت کردیآشپزخونه ...همونطور که شربت رو آماده م
 ؟ کتاین یایم یفردا چه ساعت-
 خوب باشه... کنمیساعت فکر م نیاگه بشه هم ی... ول دونمینم-
 آها ...باشه ...-

شد ... همونطور که جلو مهراد شپزخونه خارج  ست از آ من خم  یشربت به د
 ت رو بردارم گفتشرب وانیشد تا ل

...آخه من ا عرض یدرو باز کن یکه هر وقت اومد دمیبهت م دویپس من کل-
 دارم... نیساعت تمر نیفراوان فردا هم مثل امروز هم یشرمندگ

 منشستن انتخاب کرد... با لبخند گفت یمنو برا یگفت و مبل روبرو نویا مهراد
 هی. پس باشمممه من .. یکنی؟ لطف م یچ یبرا ینه مهراد جان....شممرمندگ-

 ...یکه خودت هم باش امیم رتریساعت د
 یتونیبهتر هم هسمممت ... م یای... زودتر ب هیچه حرف نینه نه ....اصممال...ا-
 رید یسمماعت مین هی... من شممرمنده ام که  گهید دهیکل هی...  یکن نیتمر شممتریب
 یلومثل امروز خونه باشه و درو باز کنه  یبگم حاج خواستمیخونه...م رسمیم
 هی. بابا .. ادیب تونهیباشممه ...نم ییجا دیسمماعت با نیبهم گفت که فردا ا روزید

 ....گهیحرفارو نداره د نیکه ا دیکل
 ... سیکه درست ن ینجوریآخه ا-

 شربتش رو هم خورد و با لبخند گفت ی موندهیباق مهراد
 هاش آب شد ... خیهم درسته ... شربتتو بخور  یلیخ-
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 دمینفس سر کش هیرو  موانیل اتیمحتو منم
 نفس نخور .... هیضرر داره هممممما! سرده ...  ینجورینخور ا-
دوس دارم  ینجوریکنم که ا کاریچ یول گهیم شممهی...مامانم هم هم دونمیم-
 ... یلیخ
 ضرر داره ... یسالمت ی..جدا برا یمواظب باش دیبا-
 گفتم شخندین با
 دکتر ! یچشم آقا-

 گفتم یت... به ساعتم نگاه کردم و با نگراننگف یزیو چ دیخند مهراد
 انیچرا نم-

 هم با لبخند گفت مهراد
 بانو ... دییساعت مارو تحمل بفرما مین هیحاال شما -

میحرف م ینجوریا یوقت یکنیم کاریبا من چ یدونیتو م آخه م م م م م م م م  یزن
 ندم یخدا کمک من خودمو کنترل کنم سوت ی؟!...بانو ؟!ا

 به خودم مسلط شدم و گفتم عی...سر شنیام دارن قرمز مکردم گونه ه احساس
 ... گمی... واسه اون م میهم بکن دیسر راه خر دی... نه آخه با نیدار اریاخت-

 با لبخند فوق العاده جذابش گفت مهراد
 ؟ نیبخر دیبا تزایپ ریفقط پن-
 ... شهیراحت م المیخ انیخب زودتر ب یآره ول-

 گفت شدیلند مهمونطور که از جاش ب مهراد
 ...کنهیکار م 90 قهیدق شهیهم ای... پور انیم 8اونا راس -
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 برداشت و شماره گرفت زیم یهمزمان تلفن رو از رو و
هد یالو ...سممالم...خوب- قا م ته پن یآ  تزایپ ری؟ ... آره قربونت... سمممه بسمم
 ؟ گهیاالن د نیاری... م خواستمیم
 و گفتم سادمیمهراد وا یرواز جام بلند شدم و روب عیسر دمیشن نویا تا
 .... سینممممممممم یاجیمهراد احت-

 که پشت خط بود گفت یرو به کس کردیهمونطور که به من نگاه م مهراد
 ...یپس... ممنون ...مرس ارهیپرتقال هم بگو ب چیآره ... دو تا سن ا-

 فتمگ یبا ناراحت عیصورتم بود ... سر یرو یکیرو قطع کرد...اخم کوچ تماس
 عالمه ... هیمهراد جان ؟...شرمنده شدم االن  یکارو کرد نیا اچر-

 با لبخند گفت مهراد
ندگ-  ینجوری... ا خواسممتمیم یزیچ هی؟ من خودم هم  یچ یبرا یشممرم
... تعارف  ادینم شیپ یاومدن مشممکل ریهم راحته که اگه بچه ها د المونیخ

 باهم که ... میندار
 نوز ناراحتم با لبخند ادامه داد گفته دیاخم نگاش کردم...مهراد که د با
 ! ... تانیاخم نکن کاپ-
 بد شد که ! یلیکه خ ینجوریآخه ا-
ش رو هم ا هی! بق ارهیرو که گفتم ب تزایپ ریبابا کجاش بد شمممد ؟! من االن پن-
 با هم ! ها ؟چطوره؟! میدرست کن تزایپ ایروز ب هی...  خرمیم
 آخه ...-
 ؟! یبه ما بد تزایپ هی یخوایتو نم یعنیآخه نداره که !...بابا -

گاه لبخند زدم ... ناخود  آ
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 گفت دیتا لبخندم رو د مهراد
 ترس نداره کممممممه ! نقدریدرست کردن که ا تزایپ هی! بخند !  نیآهممممما! آفر-
 زدم غیچشامو گرد کردمو ج ادیاز تعجب ز دمیشن نویا تا
 ؟؟!! یچمممممممممممممممممممممم-

 باال برد و گفت میدستاشو به عالمت تسل و دیخند مهراد
 باشه باشه ....تو شجاع !-

 صورت مهرادو گفتم یبردم جلو دیبه عالمت تهد انگشتمو
 !زنمتمممممممممممایبلمممممممممممه؟!مهراد م-
 ! هگینه د ای یدرست کن تزایپ یبلد ایکممممممممممه! خب  خوادیبابا زدن نم-
من معمممممممرکه  یتزاهایپ دوننیهمممممممممه ممعلومممممممممممممه که بلدم !-

 اس!
 بازگفت شیو با ن دیخند مهراد

 ... یبر منکرش لعنت ول-
شونه  نویا شونه هامو به ن شو ادامه نداد... سش باال انداختم و  یگفت و حرف پر

 گفتم
 ؟! یچ یول-

 گفت شخندیبا ن مهراد
 یچیه-
 نه جان من بگو !-
 ...گهینه د-
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 ؟! یچ یاش! ولنه بگو! راحت ب-
 تکرار کنم! ویزیچ هیدوباره  خواستمیبابا م یچیه-
 ؟! ویزیچه چ-

 باز گفت شیبا ن مهراد
 !...مونهیم یادعمممما باق هیعمل نرسه در حد  یتا به مرحله  یزیهر چ نکهیا-

 کردم و گفتم زیر چشمامو
 ؟! آره؟! گهید کنمیمن ادعممما م-

 و گفت دیخند مهراد
 نکردم بانو ! یجسارت نیچیمن هم-
صممورتش  یجلو دیتهد یشممدم و انگشممتمو به نشممونه  کیقدم به مهراد نزد هی

سانت نیبرم.... با ا ش یکار من مهراد چند  شو عقب ک صورت ور و همونط دیمتر 
 شده بود با خنده گفت رهیکه به انگشت من خ

 ...الیخیکردم ...ب ی.... جان خودم شوخکتاین-
 مشدم و گفت رهیچشماش خ ین حالت خصمانه توو با همو نییآوردم پا دستمو

 ؟!بلمممممممه؟! گهید کنمیکه من ادعممممممما م-
 گفت رهیخنده اشو بگ یجلو تونستیکه نم مهراد

شک و شبهه ها رو  یدرست کن که همه  ایروز ب هینداره که !  یخب بابا کار-
 ! یبرطرف کن

گاهم فل شمممده بود ... تو یتو ن گاه مهراد ق ماش شمم ین موج  یطونیچشمم
 واقعا قصد کوتاه اومدن نداره ... نکهیمثل ا دمی...دزدیم
 گفت شخندین با
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 جدا ! یستین نکارهینه ....مث که ا-
شمامو شاد کردم ... با ا چ د و باز ش شتریب ششیکار من مهراد ن نیاز تعجب گ
 ادامه داد

 !...؟یراست نوشتنیرو با کدوم "ش" م یآشپز-
بدم  جوابش رو غیشدم ...خواستم با ج کیبهش نزد گهیقدم د هیکه گفت  نویا

 زنگ اف اف به صدا درومد ... کدفعهیکه 
 نگاه کرد و گفت فونیبه آ دیبا ترد مهراد

 ؟ هیک نمیبب شهیم-
 گفتم تیبه کمرم زدم و با عصبان دستامو

 !دییبفرما-
 با خنده گفت هیک نهیبب رفتیهمونطور که م مهراد

 ! گهیواسمون د ارنیم تزایپ رونیاز ب میزنیگ م! فوقش زنتانیجوش نزن کاپ-
 گفتم غیبا جمممممممممم دمیکه شن نویا

 مهممممممممممممممراد؟!-
 رو برداشت و گفت یمن مهراد گوش غیبا ج همزمان

 ...نیاریب فیتشر میبله ... م*س*تق-
 رو گذاشت و بعد با لبخند رو به من گفت یگوش

 جمممممانم ؟-
 " جمممممانم "؟! گهیو داد کردم تهش م غیج نهمهی!امممنمممممیا هییپر رو عجب
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صمانه به مهراد خ یچیه شد و  ششیشدم ... مهراد ن رهینگفتم ...فقط خ باز 
 دستشو برد باال و گفت

 اجازه !-
که اخممو د یزیچ نده اش عم دینگفتم ... فقط اخم کردم ... مهراد  تر  قیخ

 گفت طنتیشد و با ش
شما  امی...بعدش م رمیبگ لیتحو زارویم زیچ نیبرم ا هیثان هیخانوم معلم! من -

بزن نصفم کن !...اصن حقمه ! بزن شل و پل ام کن ! باشه ؟!...فقط اخم نکن 
 ...باشه؟

 نگاه کردم ...فقط نگاه کردم ... بهش
 ...فقط هیچ دونمی! نم هیچه حسمم نیا دونمیتو نگاهش بود ... نم یچ دونمینم

 ی!...حتمیکردیبحث م میداشت یکه سر چ ادین ادمیال اص هیباعث شد تو اون ثان
مه از بحثمون  هی مدینم ادمیکل مات و ته بود تو ذهنم  ی... فقط کل که مهراد گف

شما  امیام ؟!..." بعدش م ی...از من اجازه گرفت ؟! ...مگه من کخوردیچرخ م
ن کبزن نصفم کن !...اصن حقمه ! بزن شل و پل ام کن ! باشه ؟!... فقط اخم ن

شه؟"....من چه حق صفش کنم ؟! من چه حق ی...با شتم که بزنم ن شتم  یدا دا
گه اخم کنم چ خدا شمممهیم ی؟؟؟...فقط اخم نکنم ؟...مثال ا  خوامینم ای؟...

باشمممه ... نم ما خوامیتوهم  ندگ تمتو توه واسممش مهمم  یعنیکنم ....  یز
 بگو بهم !خواهش! ای؟!...خدا

 ؟ی؟کوش کتایالو؟ن-
 به خودم آورد ... مهراد با خنده گفت مهراد منو یصدا

 ! ایستیتو باک ن-
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 گفتم یبه آروم عیسر
 ... آره ...؟یها ؟...چ-

 زد و با لبخند گفت یچشمک زنمیشوت م یلیمث که خ دیکه د مهراد
 .... امیاالن م-
م یمن سوت نقدریجان من ... چرا ا یا م م م م م م م جنبه داشته باش  کمی؟!  دمیم
 ! کتممماین گهید

 بلند شد ... لمیزنگ موبا یصدا
 ؟.... هیهد یالو جانم ... کوش-
 ... رسمی! دارم م یکین کمیجان خودم تو تراف-
 رید کمی.... فوقش حاال  نی... مواظب باشمم یلیخ نیباشممه حاال عجله نکن-
 نداره ... ی...اشکال میرسیم

 گفت یبا ناراحت هیهد
 ....... دممممممممممممیواقعا....ببخش دیببخش کتاین یوا-
 ایحله ! ب یدخمله!...همه چ ممای... ناراحن نباش نمیب ؟؟؟برویهد یگیم یچ-

 نشده که ... یزی... چ میکنیم فشیرد
تا یاالن زود گهید میای!... میکیفدات بشممم ن-  شممماالیا گهیربع د هی...

 ...مییاونجا
اپن  یهاشممو آورد گذاشممت رو دیکردم ... مهراد هم خر یخداحافظ هیهد با

 پزخونه و گفتآش
 بود ؟ هیهد-
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 ... کنیآره ... گفت تو تراف-
که گفتم ...ا- نهیکار م 90 قهیدق شمممهیهم ایپور نیمن   یعنی 8 گهی! اگه م ک

 ... نهیهم شهی... امکان نداره زودتر برسه ...هم ادیم 8همون راس 
تا خونه هم که  نجای... از ایدیهارو کشمم رینداره...تو که زحمت پن یاشممکال-

 ... فهی...رد سین یراه
 مبل نشست و گفت یاومد رو مهراد

 !؟یراست کننیاعالم م یرو ک یمل میت یاسام-
 مهراد نشستم و گفتم یمبل کنار یرو منم

 کننیاعالم م ندهیآ یهفته  نیمث که تو هم گفتیم هیهد-
ون هم شترمونی... فکر کنم ما ب کننیهفته اعالم م نیمال ما رو هم گفتن هم-

ش یانتخاب یونفرات ارد س میت ی....فکر کنم از بچه ها میبا  ارنیب رو ی"ب" ک
 دمیشن نطوریمن ا ی....ول شهیم یچ چوقتیه سی...البته معلوم ن

 میداشته باش یلیخ ییمال ما فکر کنم جا به جا یول-
 ؟یانتخاب یبودن بچه هاتون مگه تو اردو فیچطور ؟ ضع-
"ب" ترکوندن !احتماال  میت یبچه هااز  یبعض ی... ول میبود شهینه ما مثه هم-
 میداشته باش ییچند تا جابه جا هی

 ؟ نینداشت یزیچ یتدارکات یآها...باز-
 ... نی"ب" ... هم میبا ت یباز هیفقط -

 تکون داد و گفت دییسرشو به عالمت تا مهراد
شد از جر دهیشد متونیرقابت تو ت یلیاوهوم...پس خ- صدوم  انی...خوب  م

 ...ینگفت یزیچ یشدنت به کس
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 ... یبهم کرد یمهراد ....واقعا کمک بزرگ یآره واقعا ...مرس-
 گفتیم گهید یکی گفتمی... من نم هیچه حرف نینه بابا ا-
 لبخند به مهراد نگاه کردم و گفتم با
 ممنوتم ... یلی... به هر صورت خ یکه گفت یاما فقط تو بود-
 یمشکل کنمی... فقط دعا م نکردم ی...من جدا کار کتممممممممماین ینجورینگو ا-

که  یسممبک پات رو آماده کن یها نیکن با تمر ی... سممع ادین شیپات پ یبرا
 تر و به خصوص مسابقات رو تحمل کنه نیسنگ ناتیبتونه تمر

 گفتم یناراحت با
خسته شدم امروز ... از  یلیهم هست...خ میوتراپیزیف یآره ... تازه جلسه ها-

 وضع فکر کنم... نهیاالن تا آخر مسابقات هم
 گفت یبا مهربون مهراد

 ...شهینگران نباش ... درست م-
 بلند شد ... فونیآ یصدا دوباره

 ....نمیبب یریتصو فونیآ توریمان یرو تو هیو هد ایپور تونستمیم
 از جاش بلند شد و رفت درو باز کنه...همزمان گفت مهراد

 خودشونن ...-
 برداشممتم فمویمدن تو...من بلند شممدم و کاو هیو هد ایدرو باز کرد و پور مهراد

 بلند شدم گفت دی...مهراد که د
 ... نیوقت دار ی...هنوز کل کتایعجله نکن ن-
 ... میخونه باش 8همون  گهیاگه بشه د خوامی....مسین ینه عجله ا-
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 باشه ...-
سته پن نیهمزمان با ا و شت و آورد داد به  یها رو از رو تزایپ ریحرف ب اپن بردا

 ...من 
 هی....ما فقط  ادهیز نیا ی. ... ولیدسممتت درد نکنه مهراد واقعا لطف کرد-

 ....میبسته الزم دار
 !شهیالزم م نیدیوقت د هیباشه حاال ....-
 نگه دار پس! شویکی؟  شهیم یدرست کردن چ تزایپس اون پ-

 و گفت دیخند مهراد
 خانوم! کتاین دییفرمایم یچوب کار-

اومدن  هیو هد ای.. همون موقع در خونه باز شممد و پورنگفتم . یزیو چ دمیخند
 زد غیج دیمنو د نکهیبه محض ا هیتو ...هد

 شممممممممدا! ری.... د گمممممممممهی...بدو د کتممممممممممماین-
 کرد ... کیهمزمان با مهراد سالم عل و

 نگاه کردم و گفتم ساعتمو
 ...می... بزن بر میرسیهنوز ... م سین رید-

 فتگ هیهد
 ! گهیشده االن د 9ساعت چنده ؟! ساعت  یدونی؟! م سینمممممم رید-
 هم نشده بابا ! 8کجا بود ... هنوز  9؟ یگیم یچ-

 با تعجب گفت هیهد
 ؟! یچممممممم-
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 رفت پشممت عیسممر اینگاه کرد تا سمماعتو چک کنه ...پور لشممویهمزمان موبا و
سرشو آورد باال و به  هی....هد سادیمهراد وا فعه د هیشد... رهیخ ایپوربا تعجب 

 زد غیج
 ! کشمتی!م ممممممممممممممممممممایپور-

 ی... مهراد از اون طرف هگرفتیرو م هیهد یجلو دیبا یکیوسممط  نیا حاال
 دیپرسیم
 باز ؟! یکرد کاریچمممم ایپور-

 گفتیفقط م ایپور
 غلط کردم .... دی.... جان من ...ببخش هیغلط کردم هد-

 رو مکشت جدا ... ایپور زدیم یکردیرو ول م هیهد
 رو آروم کنم گفتم هیهد کردمیم یکه سع همونطور

 !ممممممممممکنه؟یم ینجوریچرا ا نی؟!ا ایپور یکرد کاریچ-
 گفت زدیو همونطور که نفس نفس م سادیسر جاش وا هیهد

 یسممماعت چنده .... ه دمیازش پرسمم ینکرده!ه کاریکرده ؟!بگو چ کاریچ-
ساعت  میکنیم شیکار هین نباش شده .... نگرا ریگفت د شده ...  9...گفت 

 کرده بمممممممود.... مینتظ 9 یرو نمیساعت ماش
 حمله ور شد .... ایگفت و دوباره به طرف پور نویا هیهد
شن من شدت خنده پخش زم هیکه هد یزیچ دنیو مهراد از   میشد نیگفت از 
... 

 گفت دیخندیهمونطور که م مهراد



 297 هستم

 ... سیآدم بشو ن نیبزن بکشش ... ا هیحقته ... هد ایپور-
 رو آروم کنه ... هیهد کردیم یهم با خنده سع ایپور

 ... گهی... گفتم غلط کردم د دی...ببخش هیجون من هد-
 هم با خنده گفتم من

 ؟ ینگاه نکرد لتویتو چرا موبا هیآخه هد-
صمانه به پور سادیسر جاش وا هیهد شو کرد به  ایو خ و  مننگاه کرد .. بعد رو

 گفت
گرفته بود ... منو بگو فکر کردم چقدر به فکر منه  لموی.... موبا کتاینگو ن یوا-

استرس  یبده دست من که به ساعت نگاه نکن لتویموبا گخهی...برگشته به من م
 نشه! شتریو اضطرابت ب

 زد و گفت ایپور یمشت به بازو هیدوباره  بعد
 !گمممممممممه؟ینشه د شتریمن ب آره جمممممممممون خودت ! استرس و اضطراب-

 گفت ایپور
 چقدر نی... در عوض االن بب گهیکردم د یجون ... خب کار درسمت یبابا هد-

 .... یرسی...قشنگ به موقع میاسترس ندار گهیخوب شد ... د
 زد غیج هیهد

 !مممممممممممممایپور-
چرت و و  هیهد یو داد ها غیحمله ور شممد .... با ج ایدوباره به سمممت پور و

ش میمن و مهراد بالخره اومد یو خنده ها ایپور یپرت ها سوار ما من  نیدر و 
 یعداشت س ای...پورزدیقهر کرده بود و حرف نم ایکه مثال با پور هی... هد میشد
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ش ارهیاز دلش درب کردیم شون به ما نبود ... مهراد اومد کنار  س  ی شهی... حوا
 و گفتم نییرو دادم پا شهیسمت من و خم شد ... ش

 جانم ؟-
صممورت من  یدرآورد و جلو بشیج یاز تو یچیجاسمموئ هیلبخند زد و  مهراد

 گرفت
سط اطهیمال در ح یآب دیکل- سالنه  یکیمال خونه اس ... اون  ی... و هم مال 

... 
 زدم و گفتم لبخند

 بهت ... دمیواقعا مهراد ...همه اش زحمت م دیببخش-
 با لبخند گفت ستادیمیزد و همزمان که صاف وا یچشمک مهزاد

 فردا ... نمتیبی... مسین ی... زحمت هیچه حرف نینفرما خانوم ...ا-
 .... یمرس-
 خواهش ....-
 ... یراست-
 جانم؟-
 هستممممممممما! یکه قولشو داد ییتزایمن منتظر اون پ-
 گفتم یطونیش با
 من قول دادم ؟-

 و گفت دیخند مهراد
 !گمممممممممممهید رشینزن ز-
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 ... دمیزدم و خند یچشمک
 کردم و گفتم هیبه هد رو
 شممممممممدا! رید یهد-

 از اون ور گفت ایسوار شد و پور هیهد
 خانوم! کتاین ایما رو داشته باش هیهد یهوا-
 خنده گفتم با
 من هواشو دارم ! ینکن تشیتو اذ-
 خونه ... میو برگشت میکرد یخداحافظ ایمهراد و پور با

فوق العاده س ...  یلیخ کردمیمن حس م دمیشا ای... بود . یفوق العاده ا شب
...مهراد  میخورد نایا هیهد یشمممام خوشمممزه رو به دعوت خاله پروانه خونه 

 آخر شب هم زنگ زد ... یبار بهم اس ام اس داد ... حت دنیچند
 یزد یواسممه من بذار!مخ مهرادو چجور یکالس خصمموصمم هی یعنی!  کتاین-

 برسه حسابت پمممماکه ! لوفریخبرش به گوش نآخممممممه ؟!کوفتت بشه !
 خنده گفتم با
 درست نکن ! عهیشا ی! الک سیمعلوم ن یزیبه من چممممممه ! اصن هنوز چ-
مممعهیشا- داره خودشو به در  گهیتو ! پسره د یدر یی؟! جان من ؟! عجب رو م

 با خودته ! گهیاش د هی؟! بق گهیکنه د کاری! چ کوبهیم واریو د
 بزنه! یحرکت هیخودش  خوادیکنمممم ؟!به من چه ؟! دلش م رکایمن چ-
 هگید یعنیخونه اش رو هم که بهت داد !  دیکنه آخمممه ؟! کل کاریچممم گهید-

 ! یخوایم یمن موندم تو چ
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منمیبرو ب- م م م م مای!پر رو شد م م م م م  یفکر کرد یرو زد ایپور نی!خودت مخ ا م
 همه مثه خودتن ؟!

 هم و گفت رفت تو افشیق کمی هیهد
 کرد ؟ کاریامروز چ یدی! دتیترب یولش کن بابمممما!اه اه ! ب-
کرده بود خنده ام  ایکه پور یکار یآور ادی... با  میسممکوت کرد هیچند ثان هی

هد ته بود ....خود  با  هیگرف نده اش  ایکه پور یکار یآور ادیهم  کرده بود خ
 خنده ... ریز میگرفت...بلند با هم زد

 یدخنیم یولش کن بابممما ؟! باز خودت دار یس ؟ تو که گفتشد پ یها ؟چ-
 بهش که !

 خنده اش بلند تر شد و گفت هیهد
سکته م یعنیکرد ؟!  کاریچ یدیآخه جان من د- شت منو  شنگ دا ر ! باو دادیق

 کن!
" ! مکنیم شی... خودم درسممت میکنیم شیکار هی" نگران نباش گفتیهم م یه

 بگم ؟! یآدم چ نیآخه من به ا
به غلط کردن افتاده بممممممودا  چارهیواسش! ب یخب حاال !تو هم که کم نذاشت-
! 

 گفت رفتیهمونطور که به طرف در اتاقش م شخندیبا ن هیهد
 وهی...مامانم مای! حاال پاشو ب ارمینکنه ! حالشو جا م یشوخ خواسیحقشه ! م-

 آورده .... پاشو تا نزدم نصفت نکردم !
 به طرف حال رفتم هیت سر هدجام بلند شدم و پش از
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 ! به من چه آخممممه ؟!؟یچرا منو نصف کنمممم-
 با خنده به خودش اشاره کرد و گفت هیهد

 دارد ! یو هو ینترس از آنکه ها-
 انگشتشو به طرف من نشونه رفت و ادامه داد عیوسر

 از آن بترس که سر به تو دارد-
قا چه ربط- کردم حاال  کاریانگار من چ یگیم یجور هی!  نمیداره ؟! برو ب یآ

 مثال !
 با خنده گفت هیهد

 ! شهی! م گهید شهی! بالخره مشخص م میگینم یزیباشه آقا ! باشه ما چ-
 بچه جون ! نمیبرو ب-

! هیعال یهمه چ کردمیمن حس م نکهیا ایخوش گذشمممت ...  یلیخ اونشمممب
شب ها شتم ... نم یا گهیقبل بود اما من حس د یچون مثه   یورچط دونمیدا

.. کردن دارم . یشاد یبرا لیدل هی کردمیکنم ... همه اش حس م فشیتوص دیبا
 نمیمرت ی... همه اش صحنه ها هیچ دونستمیخودم هم هنوز نم دیکه شا یلیدل

هامون ...  هامون ... خنده  لذت  یآور ادیبا مهراد ... کل کل  همه اش برام 
..  کردمیرو تجربه م یحسمم نیهمچ یبار بود که تو زندگ نیبخش بود ... اول

 شهیاش لذت برد ... من هم هیاز هر ثان دیاونقدر قشنگه که با ایدن کردمیحس م
ما حاال .... حس م سممتمین یاصممال آدم احسممماسمممات کردمیفکر م  کنمی... ا

 ... مممممممممممممامیدختر دن نیتر یاحساسات
 یراکه بصبب  نیتا نصفه شب خوابم نبرد ... واسه هم جانیاز شدت ه اونشب
 ... ومدیخوابم م یشدم کل داریاز خواب ب یوتراپیزویف یجلسه 
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 !ممممممگهی... بدو دینازلممممممممممم-
 رم !رو هم بب میگفت دفتر نقاش نای! س مممممسای! وایکممممین مممگهید میاومد-
 !مممگهید اریخب بدو ب-

س4:45 ساعت شه بچه هارو ببر نایبود ...   ششیپ میبهم زنگ زد و گفت اگه ب
... منم به مامان و خاله گفتم ... اونا هم  رونیبا خودش ببرشممون ب خوادی... م

تا  میرو هم با خودمون ببر یقرار شممد هومن و نازل نیاجازه دادن ...واسممه هم
 ... نایا ایپور یخونه 
 گفت ومدیم نییهم همونطور که از پله ها با سرعت پا هومن

ش- س کتاین دیببخ سپا یهر ید ی...  سش ببرم !االن  نایترمو   هی ادمیگفت وا
 شد ... ریاومد ...د ادمیدفعه 

 خواهرت کو ؟؟ نی... ا ینداره هومن یاشکال-
 ... ادی... االن م پوشهیداره کفش م-
 گفتم دیترد با
 ؟ شگاهینما نیبر نیحاال دوس دار-

 مطمئن جواب داد هومن
 ... میریپارک هم م گفت بعدش نای... س گذرهیخوش م یآره بابممممما!کل-

 یهم اومد دم در و همونطور که کفش هاش رو از جاکفشمم یموقع نازل همون
 گفت اوردیدر م

 ... نهیهامو بب ینقاش خوادیببرم م مویگفت دفتر نقاش نای! سگممممممممهیآره د-
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نقره  206بچه هارو سمموار  نای.... دم در سمم نایا ایپور یخونه  میبچه ها رفت با
 ... شگاهیکت کردن سمت نماکرد و حر شیا

 شده بود گفت رهیخ شدیکه دور م نایس نیهمونطور که به ماش هیهذ
منایس نیآخه من موندم ا- م  اهشگیبچه ها نشون بده تو نما نیبه ا خوادیم یچ م
 ؟! تالیجممممممید
 گفتم شخندین با
 کجا بممممممود ؟! ممممممتالمیمممممجیواال به خمممممدا! د-

که مهراد بهم  یدی... درو با کلنایمهراد ا یسمممت در خونه  میو رفت میدیخند
 باز کردم ودیداده 

منیجونم ماش- م م م م م م م م م م م م م م  یمهراد ب نیا گمی!من مکتای!کوفتت بشه ن م
 !کتایکن ن گای! جان من نمونهینم نیماش
پانومرا هیبسممتم....هد درو  اطیح یتو یمشممک یهمونطور که دور پورشمممه 

 ... دیکش یم نیماش یبدنه دستشو به  دیچرخیم
 و گفتم دمیسمتش و دستشو کش رفتم

 مگمممممممممممه؟! یدیبد دی.... ند هیهد ینجورینکن ا-
 مامانمممممممممممه !عروسمممممممکه! نشیآخه ماش-

...  رمیخنده امو بگ یجلو تونسممتمیکه نم زدیخنده دار حرف م هیهد اونقدر
رو  هیه بود ... همونطور که هدخودش خنده اش گرفت یهم از حرف ها هیهد

 طرف سالن با خنده گفتم دادمیمثال هول م
شه با ا نیدورب نجایاالن اگه ا هیهد- شته با  یحوایاالن م یکه کرد ییکارا نیدا
 ؟! یکن کاریچ
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 گفت یو با نگران سادیلحظه سر جاش وا هی هیهد
 !کتمممممممممماینه که داشته باشه ن-
 !!یتو که گندتو زد گهید-
 !یکممممممممممین یوا-
 رفت خواهر من ! یکرد عی!ضا گهید میبر ایگمشو ب-

 گفت یبا ناراحت هیهد
 !کمممممممممممممممتاین-
 ... میبر ایکمممممممممممممممممممممممم مممموفت ! ب-
 اضافه کردم شخندیبا ن و
 ! ای... ب نینداره دورب-
 جان من نداره ؟!-
 گاه کردم !نداره ... ن گمی! مگمممممممهینه د-

 لپمو ب*و*س کرد و گفت هیهد
 نداره برم دوباره نگاه کنم؟! نیدورب گمی!حاال مکتایعاشمممممممقتم ن-

نگاه کردم و بدون حرف به سمممت سمممالن حرکت کردم  هیبه هد خصمممانه
 که گفت دمیرو پشت سرم شن هیهد ی...صدا

 !گممممممممممهیخب حالممممما ! قهر نکمممممممممن د-
.. . کردیدرد نم گهیگفت د شممهیرو شممروع کردم ... پام م ناتمیتمر روزید مثل

با هم رفتم  هیو هد ایپور روزیاومدن ... مثل د ایبود که مهراد و پور 6سمماعت 
 ... میو بازم من و مهراد موند رونیب
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 گفت کردیهمونطور که توپو به طرف حلقه شوت م مهراد
 ؟ ییایچطور-
 ... یخوبم.... مرس-
 ؟ فهیرد هگیپا که د-
 کنهیدرد نم گهیآره خدارو شکر اصن د-
 یکه نکرد یزیچ ینگیموپ نگی!دوپ بهی!عجمممممممممایخوب شد یخوب زود-
 ؟
 خنده گفتم با
 به تو مشکوکم! یمن که نه ... ول-

 با تعب گفت مهراد
 من ؟! چطور ؟!-
 داره توش ییزایچ هیبهم  یدیکه م ییآب پرتقال ها نیفکر کنم ا یول یچیه -

 ! هوم؟!
 و گفت دیخند مهراد

 !ی!مواد افزودنممممممممممکتایداره!شکر داره ن روزایآره ...مواد ن-
 گفت شویشونیبا دستش زد رو پ و
 ! کتاین یوا-
 شده ؟! یچ-

 نگام کرد ... یبا نگران مهراد
 هم داره! گهید زیچ هی-
 خنده گفتم با
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 داره؟! یچ-
 گفت یناراحت سرشو به چپ و راست تکون داد و با مهراد

 ؟! مممممممیکارش کن یچ نوی!!اکتای"اسممممممممانس" هم داره ن-
ساعت  میکرد نیتمر یلیخنده.... خ ریز میدو با هم زد هر شده بود  7:30... 
... 
 ؟ گهید میبر-
 خسته شدم ... یممممملیآره ... خ-

 گفت یبا لبخند گرم مهراد
 ... یبهت بهتر بشبدم  روزایاز اون مواد ن گهید کمی میبر ایب-
 گفت بشویج یسمت در ... مهراد دستشو کرد تو میرفت گهیهم د با
 ؟ کتاین یدیمنو ند لیموبا-

 ییکه اومد رفت دسممتشممو یاومد که مهراد اول ادمیلحظه فکر کردم ... چند
 گفتم نیدستشو بشوره...واسه هم

 چرا ..فکر کنم بدونم کجاست ...-
 کجا ؟-

 گفتم ییدستشو سمت دمییدویکه م همونطور
 ... ارمیاالن م-

 بودم ...مهراد بلند گفت دهیرس ییدر دستشو یجلو
 ... اوردمیخودم م یگفتیآخ آره همونجاس ... م-

 برگشتم سمت مهراد .... عیسر یبرداشتم و با قدم ها نهیآ یاز جلو شویگوش
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 میرفت رونیدر ب از
 م و گفتمرو به طرفش گرفت یمشغول قفل کردن در شد.... گوش مهراد

 ... تیمهراد گوش ایب-
با حواس پرت ریکه درگ مهراد  یقفل کردن در بود حواسممش نبود ...برگشمممت 
 گفت عیرو از دستم گرفت و سر یگوش

 .... زمیعز یمرس-
 و مشغول درست کردن قفل در شد... بشیرو گذاشت تو ج یگوش

 کلمه با من چه کرد ... هیبا همون  دینفهم و
 نویا یحواس پرت یاز رو یعنی"؟!...زمیمانم؟.... "عز مممممممجممممممممممممممممم

 بهم گفت؟...
 ... اما بعدش ... اوردمیبال درم یداشتم از خوش اولش
 شده .... یواسش عاد گهیکلمه رو به همه گفته که د نیاونقدر ا دی....شا

 هیها ممکنه گفته باشممه داغون شممدم ....تو همون  یلیبه خ نویفکر که ا نیا از
 شد ... یخال قیعم یدره  هی یلحظه ....حس کردم ته دلم اندازه 

 ام واسش ... هیمثه بق یکی...منم  ننی....اصن همشون هم
اده سمم زمیعز هیحنبه داشممته باش!  کمی؟! حالت بده ؟!  کتاین یگیم یدار یچ

 ؟! ممممهیحرفا چ نیبود فقط! ا
ش با قفل در تموم شممد و که تو افکار خودم غوطه ور بودم مهراد کار همونطور

لحظه به من نگاه کرد و لبخند زد و نگاهشممو به طرف  هیسممرشممو آورد باال ...
 گفت کردیساختمون برد و همونطور که به ساختمون نگاه م

 می....بزن بر فهیخب رد-
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 حرکت کرد به سمت خونه ... و
سر جام وا یمثل آدم ها من شده  سخ  . شدم ... ینجوریبودم ...چرا ا سادهیم

 .... گهی؟!....برو دنبالش د کنمیم ینطوریچرا ا
سرشو نگاه کرد ...  رمیکنارش راه نم دیکه د مهراد شت  شت و پ ه به لحظ هیبرگ

 گفت دیدور و برش نگاه کرد ... بعد با ترد
 ؟ یای؟...چرا نم کتاین-

 دوباره گفت دمیجواب نم دید یوقت
 ؟! کتاین-
 دفعه به خودم اومدم .... هی

 ا ...اومدم ...ها ؟ آه-
بار نوبت مهراد بود که سممر جاش  نیخودمو به مهراد رسمموندم ... ا عیسممر و
...برگشممتم و نگاهش کردم ادیهمراهم راه نم دمیو من جلوتر راه برم...د سممهیوا

 ....کردیبود و فکر م سادهی... سر جاش وا
گاه و ب دونمینم راحت بودم بودم ... نا ریازش دلگ لیدل یچرا... اما..... ناخودآ

 خودمم سوال بود.... ی... چرا؟! واقعا چرا ؟! برا
شمممد و در  کیرو خوند ... آروم بهم نزد ینگاهم ناراحت یکنم اونم از تو فکر

شممده  رهیهم خ یچشممما ی...تو سممادیازم وا یمتر یچند سممانت یفاصممله 
 ...مهراد سکوتو شکست و گفتمیبود

 ؟ کتایشده ن یزیچ-
 گرفتم و گفتمنکاهمو ازش  یناراحت با
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 مثال ؟ ... ینه ... چ-
 دیفهم نویصدام و نگاهم معلوم بود ... مهراد ا یتو یو ناراحت یرد دلخور کمی

 ... رهیصورتم قرار بگ ی...سرشو خم کرد تا صورتش رو برو
 ؟ ... یشده ؟ ناراحت ی؟...چ کتاین-

 به چپ و راست تکون دادم ...مهراد کالفه گفت یبه عالمت نف سرمو
 ؟... یکردم ؟ ...چرا ناراحت یشده ؟ ... من کار ی؟ .... چ کتاین یچ یعنی-

شممده  رهیخ اطیح گری...اما من به سمممت د کردیبهم نگاه م میم*س*تق مهراد
 بودم ... سرمو آوردم باال و بهش نگاه کردم و گفتم

 ... انیمهراد االن بچه ها م میبر-
 قدم رو برنداشته بودم که مهراد نیبرگشتم تا برم سمت ساختمون ...هنوز اول و

 دستمو از پشت گرفت...
 !کتمممممممممممممما؟ین-

هشممو نگا ینی...سممنگ کردینگفتم...مهراد نگاهم م یزیطرفش ... چ برگشممتم
 ...میدزد ی... اما من نگاهمو ازش مکردمیحس م

 کردم ؟... کاریمن چ کتاین-
 ... یچیه-
 ؟ گهید یتاز من ناراح یچیتو االن به خاطر ه یعنی-
 گفتم ازت ناراحتم؟ یمن ک-

 گفت یکالفه دستمو ول کرد و با ناراحت مهراد
تاین یچ یعنی- ناراحت ک خدا نمزم؟یاز من عز ی....چرا  به   کاریچ دونمی....

 کردم ...
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شماش خ نگاهمون  زمیشدم ... بازم تکرارش کرد ... "عز رهیآوردم باال و به چ
 "....زمی" ... "عززمی"...."عز

 گفت...اما... مباز
 ... بگم .... خوامی.... چشماش مهربونه ... من .... نه ....نم

 ؟ .... ی" ؟!...که چممممممممزمی"عز گهیدفعه به من م هی ینطوریهم
 !!! ...گهید کنهیتکرارش م نقدریکالمشه که ا هی....حتما تک آره

هراد بار م نیرومو کردم سمممت سمماختمون ...خواسممتم حرکت کنم که ا دوباره
حرکت کرد و از کنارم با سرعت عبور کرد ...چرخ زد و درست به فاصله  عیسر
 ... سادیسر راهم وا یمتر یچند سانت ی
 ... یامکان نداره بذارم بر یکردم که ازم ناراحت کاریچ یاگه نگ-

 از کنارش عبور کنم گفتم کردمیم یکه سع همونطور
 مهراد .... ستمیمن از تو ناراحت ن-

 ازم با گرفتن دستم مانع از حرکتم شد ...ب مهراد
 ؟ ... یناراحت یپس از چ-

 سکوت کردم... بازم
س- ستیا یآخه جز من و تو مگه ک  هیشد که  یچ هیثان 10؟؟ ... تو اون  نجا

 ... کردمی...منم داشتم درو قفل م یآورد لموی؟ ... موبا یختیدفعه به هم ر
 ... ارهیب ادیرو که رخ داده رو به  یکه اتفاقات زدیانگار با خودش حرف م مهرد

 اومده باشه گفت ادشی یزیدفعه انگار چ هیچند لحظه سکوت کرد و  هی
 ... مممممممممدیببخش کتاین یوا-
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 بهش نگاه کردم.. دیترد با
 ببخشم ؟!... دیبا ویچ-
مدیببخش- م م م م م م  ؟؟! ... به رمیرو ازت بگ یمعطل کردم تا گوش یلی.... خ م

سم نب سته نم رهیود ... باور کن همه اش درگخدا حوا  شهیقفل در بودم که چرا ب
 ... شرمندتم واقعا ...

لحظه فکر  هیکه ...  زدیو ملتمسمممانه حرف م کردیمظلومانه نگاهم م اونقدر
زد ؟!  یکرد ؟! حرف بد یکردم آخه چرا ازش ناراحت شدم ؟! .... مگه کار بد

 بگه ؟! ... تتونسیم یچ گهی" بهتر د زمی... آخه از "عز
 باور کن قصد ناراحت کردنتو نداشتم ... کتاین-

صومانه ستمی... م کردینگاهم م مع راحت ..."ازم نانمیبب زویچ هیتو نگاهش  تون
 نباش " ...

 کار کرده ... یچ دونستیواسش سوخت ...خودش هم نم دلم
خه به خودم چ آ عا! االن حت یمن   لیبگم دل تونمیبه خودم هم نم یبگم واق

 !!!ستمیاالن اصال ناراحت ن گهیبوده ... چون د یچ میاراحتن
متوجه شمممدم خودم  هوی....تعجب کردم ... زنهیمهراد داره بهم لبخند م دمید

 زنمیبدونم دارم بهش لبخند م نکهیبدون ا
 ؟ یدیبخش-

 تورو نبخشم آخمممممممممممه ؟!... تونمیمن م مگه
 کردم... لبخند چشامو به عالمت مثبت باز و بسته با

 تر شد ... قیهم لبخندش عم مهراد
 مهراد بلند شد یزنگ گوش یموقع صدا همون
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 ... استیپور-
 رو جواب داد یگوش

می!... راس م یوا ی... اا؟یجونم پور- م م م !  یزدی؟ ... خب زودتر زنگ م یگ
 هگمممممممممید مممممممممسایدم در ... د  وا میای... آره آره ...االن م میاطی... تو ح

 ... میاومد می! اومد
 تماسو قطع کرد و رو به من گفت مهراد

 ... میبود اطی... تو ح میدیزنگو نشن ی... صدا سادنیدم در وا-
 گفتم میکردیحرکت م اطیکه هر دو به سدعت به سمت در ح همونطور

 ساعت چنده ؟-
 نگاه کرد و گفت شویمهراد گوش-
شته ... جا قهیدق 10- سونده  نیا ایورتعجب داره که پ یبه ه شو ر ساعت خود

 واقعا ...
 خنده گفتم با
 ... نجایساعت ا یرسوندتش ا هیمطمئن باش اون خودشو نرسونده ... هد-

 رو باز کرد ... اطیدر ح مهراد
 گفت دیتا مارو د ایبودن ... پور سادهیپشت در وا هیو هد ایپور

ما؟! سه ساعته دار نییبابا کجا- م م  استمخویبابا ! م یا! مایزنیزنگ درو م میشم
 ! گهید 110زنگ بزنم 

 خنده گفتم با
 همه راحت ! الیآره اونوقت هر چهارتامونو با هم ببرن خ-
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 گفت هی... هد میدیخند یهمگ
 شدا ! ری؟ د کتاین میرینم-
 مگه ؟ میبش دیمنتظر بچه ها نبا-
 خونه ... ارهیزنگ زد گفت خودش بچه هارو م ناینه ..س-
 گهید میبر آها ...خب پس بزن-

 با خنده رو به من گفت عیسر مهراد
 !کتا؟ین میکن کاریرو چ روزایبابا ... پس اون مواد ن یا-

 گفت ایبا تعجب به من مهراد و من نگاه کردن ... پور هیو هد ایپور
؟!چشم و دلم روشن !  انشیجر هیچ گهید روزاین یشد ؟ ماده  یشد ؟چ یچ-
 زاروین ی! ماده مایدو تارو تنها گذاشممت نیز اجون من ! دو رو نی!...بب هیهد ایب

 ؟! نیکنیم کاریچ گهی! دبتای! وا مصن؟یکنیهم رد و بدل م
 و گفت ایآروم زد پشت سر پور مهراد

 ! تیترب ی! ب نمیساکت شو بب-
 و گفت دیسرشو چسب عیسر ایپور

 !یکرد داینکن آقمممممممما!دست به زنم که پ-
 به من اشاره کرد و گفت و
 خانوم! کتایبا شماساتا ! ن ینیهم نش راتیاز تاث نایا-
 اشاره کرد و گفت هیبه با دست به هد و
سر ت هیدختر و  هیسقف  هی ریز یدفعه گفتم وقت 100خانوم!  هیبفرما هد- نها پ

اش  جهینت نی! بب گهیبه من د یکنی! گوش نم طونهی؟! آقا ش هیباشن ...نفر سوم ک
 آقا ... نی! ا شهیم نیهم
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 مهراد اشاره کرد و ادامه داد به و
س یی! حاال کارش به جا خوردیمن آبم نم یبدون اجازه  روزیآقا تا د نیا-  هدیر

 ؟! ینیبی! تورو خدا م زنهیکه تو سر من م
 ... میدیخندیم ایپور یاز چرت و پرت ها یهمگ

زد و با خنده  ایپور یمشممت تو بازو هیهم  هیشممدم ... هد هیهد نیماشمم سمموار
 گفت

 ! مممممممایتر چرت و پرت بگو پورکم-
 گفت یمصنوع ی هیو با حالت گر دیبازوشو چسب ایپور

منو مورد  نقدری؟! چرا ا نیبا من دار یبابا! شممما همه تون چه پدر کشممتگ یا-
 آقا ! کنمیم تی؟! من شکا نیدیضرب و شتم قرار م

 که نییپا میها رو داد شممهیو و اومد پشممت فرمون نشممسممت...شمم دیخند هیهد
 ... میصداشونو بشنو

 و گفت ایدستشو گذاشت دور گردن پور مهراد
 ؟! ی! باز تو قرصاتو نخورد نمیبب میبر ایب-

سرشو به سمت مهراد  اوردیبه حرکت در م یبه آروم نویهمونطور که ماش هیهد
 چرخوند و با خنده گفت

ه تو تدو بس هیقرصاشو نخورده !  شهیقربون دستت مهراد ... فکر کنم دو روز م-
 کن ! یحلقش خال

 گفت عیسر ایپور
 !! هیدستت درد نکنه هد-
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 و گفت دیبلند خند هیهد
 !کنمیخواهش م-
 به حرکت درآورد ... نویماش عیبوق کوتاه زد و سر هیبعد  و

ش نگیپارک تو صدا میشد ادهیپ نیخونه که از ما ش یکه   میزنگ اس ام اس گو
 بلند شد

 )): " دمی...قول م D: نمکیرو واست حفظ م روزای"اون مواد ن
 و جواب دادم دمیخند

 " D؟! : سیکه ن ی"خطر
 که مهراد جواب داد دینرس هیثان هی به

 ...منتظرم ); " ریبگ لیتحو ایب ی...زودتانیکاپ هینیتصم هینی"تضم
با  نکهیمثل ا گفتی... مامانم م ومدنیناهار بابا و عمو خسممرو خونه ن اونروز

 ر داد به مشکل برخوردن...قرا انیسر جر یهند یشرکا
 بودن که ... یخوب یچرا مامان ؟ به نظر آدما-
شکل چارهیآره ب- سر جر یها ... اونا که م  نییدالر و باال و پا نیا انیندارن ... 

رن دست نگه دا کمی خوانیم نایآخه ... بابات ا میکنیضرر م میدار متیشدن ق
ارسممال که پ یبا همون پول تیعوضمم نی... با ا نییپا ادیدالر ب متیق کمیبلکه 

 وارد کنن ... توننیوارد کردن امسال نصف اون اجناس رو هم نم
 ؟ گنیم یآها ... اونوقت اونا چ-
خب قرار داد بستن ...اونا رو پول ما حساب  ی... ول کنهینم یواسه اونا که فرق-

سرو فعال برا شکل پ لیتبد یکردن.... بابات و عمو خ دن کر ادیتومن به دالر م
 ...گهید
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 گفتم ینگران با
 مامان ؟ شهیم یاالن چ-

 لبخند زد و گفت دیمنو د یکه نگران مامانم
و ر هی... بابات خودش قضمم سیقرارداد که ن هی نی... هم زمینگران نباش عز-

 نگران نباش ... کنهیحل م
 ؟ ادینم شیپ یمامان ؟ مشکل یگیراس م-
مزمیآره عز- م م م م  کنهی. بابات فکر همه جا رو م....ناراحت نباش دخترم ..م

ش نمی...نب ضمن ا ایناراحت با  یلی...خ ادتهیکاپور هم که  یخانواده  نی... در 
ها بات ا ی... کل نیخوب یآدم  با قب  نایبا  مان قرار داد رو ع مدن و ز راه او

 ...شهیم یدالر چ تیوضع ننیانداختن تا بب
 زدم و گفتم یراحت شد ... لبخند کمرنگ المیخ کمی

 بابا خودش حواسش هس ... آره مامان ؟-
 بار اومد گونه مو ب*و*س کرد و با خنده گفت نیا مامانم

لو- چو کو مه  لو ع چ یم مه  ه به  حواسمممش  هسمممت  یمن ... اون 
بحث به کنار ... امروز عارفه زنگ زد گفت اگه  نی...حاال ایدخترکم...راسممت

 یکنیم نیمرگفتم ت ... بهش ادین گهید تونهیپاش بهتر شممده م کنهیفکر م کتاین
 خودت ...

 گفت ؟ یخب چ-
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ه سممبک شممروع کن یها نیاسممتقبال کرد .... گفت حتما از تمر یلیاتفاقا خ-
به ترت هد  حاال چ نیسممنگ یها نیبره سممراک تمر بی....ب  یکنیم کاریتر ... 

 نه ؟ ای تویوتراپیزیف یبر یخوای؟م
ستمیاتفاقا م- شورت کنم که اگ خوا شه دبا خود خاله عرفه هم م رم ... ن گهیه ب

شکل اونطور گهید کنمیآخه پام حس م شکر ... پس نرم د یم  هگینداره خدارو
 به خاله عارفه ؟ یگیمامان باشه ؟...خودت م

 ؟ کتایتوئه ن لیزنگ موبا یبهش...صدا گمی... م زمیآره عز-
با یصمممدا دمیدقت کردم د کمی ... رفتم تو اتاقم ...حاال  ادیمن م لیزنگ مو

 ... کنمینم دایرو پ یگوش گردمیم یهرچ
 که داد زد ومدیآشپزخوه م یمامانم از تو یصدا

 ؟یدیخب چرا جواب نم کتاین-
 و داد زدم ... سادمیسر جام وا م*س*تاصل

 ماممممممممممان ... مویگوش کنمینم دایپ-
 همچنان ادامه داشت میگوش زنگ
 مامانم اومد.. یصدا

 ...مبل اتاقت یلباساتو نگاه کن رو ریز-
 ....سینگاه کردم ن-

 قطع شد میزنگ گوش یصدا
 اه .... قطع شممممممممممممد....-

 اتاقم و گفت یاومد تو مامانم
 مگه ؟ شیکجا گذاشت-
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 ... سیخودش ن یول ادیمبل م ی...صداش از رو دونمینم-
 زنگش بلند شد ... یگفتم دوباره صدا نویا تا
برده  رونیکه با خودم ب فمویکبار مامانم لباس هامو گشمممت ... آرش هم  نیا

 بودمو برداشت و درشو باز کرد
 توئه! نیدختر خوب .... ا ایب-
 دراورد ... فیک یاز تو مویگوش و
 مامان.... یمرسمممممممممم یوا-

گاه به صفحه  یگوش مامانم  رهیخ لمیموبا یرو به طرفم گرفت ... هردو ناخودآ
 میشد

"Mehrad" 

ستپاچگ با ستمیمانم گرفتم ...نماز ما لمویموبا ید  یرمامانم چجو یجلو دون
جواب  یبا مهراد صممحبت کنم ...با همون حالت دسممتپاچه و هول هولک دیبا

 دادم
 ...نییالو سالم بفرما-
 ...؟ی... چطور کتایالو سالم ن-

هول کرده  یلیمکث کرد ... خ هیچند ثان هیبود  دهیکه اسممم مهراد رو د مامانم
 و با لبخند گفت لکسیآروم و ر یلیخالف انتظار خبودم ... اما مامانم بر

 ...میآشپزخونه ظرف ها رو سر جاش بذار ایصحبتت تموم شد ب-
 گفتم عیسر

 ... امیچشم مامان االن م-
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 مهراد از اونطرف خط اومد که گفت یصدا
 ؟ یمامانت شی؟پ کتایآخ...بد موقع زنگ زدم ن-

در رو هم پشممت سممرش بسممت رفت و  رونیموقع مامانم آروم از اتاق ب همون
 آروم شدم و رو به مهراد گفتم کمی...
 بود .... شمی... مامانم پ سینه نه ... بد موقع ن-
 بهشون... یرسوندیسالم م-
 ...رسونمیباشه چشم حتما م-
 به هر صورت شرمنده بر موقع مزاحمت شدم ...-
حال بودم ...  یحس خودمون نیا از  آرامش بهم ییجورا هیشمممدنمون خوشمم

 ... کردیم قیتزر
 ....ی... مراحم هیچه حرف نینه بابا شرمنده چرا ؟ ... ا-

 مهراد رنگ لبخند به خودش گرفت ... یصدا
 ... یستیزنگ زدم مطمئن بشم که از از دستم دلخور ن-

 گفتم شخندیبا ن نی... واسه هم دهیقلقلکم م طنتیکردم ش حس
 ؟ یبشمطمئن  یتونیم دیگفتم که به نظرت رس یزیمن چ-

 لیو تحل هیمنو تجز یداشممت جمله  دیمکث کرد ... شمما هیچند ثان هی مهراد
 ... کردیم
 ؟یهنوز ناراحت یعنی-
 باشم ؟ دیبه نظرت نبا-
 کردم ... یمن که معذرت خواه-

 وجود داره... یصداش نگران یکردم تو حس
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 ...یمنم نگفتم نکرد-
 گفت زدیموج م یکه توش نگران یجد یبا صدا مهراد

 ؟ یکنیکه نم تیاذ کتاین-
نداره  یکه گ*ن*ا*ه چارهیب نی... آخه ا کنمیم تشیاذ یادیدارم ز گهید دمید

مه بدم ادا دمینتونستم به نقش جد گهید نیگل کرده ... واسه هم طنتمی... من ش
 گفتم شخندیو با ن

ممیم تتیبابا دارم اذ- م م م م م م م م م م م متانیکاپ گهید کن م م م م م م م  سی! معلوم نم
 ممه ؟!مگممممم

 با خنده گفت مهراد
 ؟! یکن تمیاذ ادیتا کجا دلت م نمیگفتم بب یمعممملوم که هس! ول-
 گفتم شخندین با
 ! من ؟!؟یکمممم-
 من ؟! یبگ یخواینه پس ! حتما م-

 گفت ی... مهراد با لحن مهربون میدیدو خند هر
 رو آماده کنم پس خانوم؟ تزایمواد پ یواسه ک-
رفت ... چه  یلیو یلیبهش ؟!!..آره ...ق گنیم یچ شممد ... یجور هیدلم  یتو

حاال  گهیجانم ... قربونش برم من .... خب د یخوب گفت ... خانوم ؟ ...ا
 ! گهی؟! جنبه داشته باش د یبه تو رو داد پر رو شد نی! باز ا کتاین

 و زمانش مناسبه ... یخودت وقت دار یکنی...هر موقع که فکر م دونمینم-
 ؟... فردا شب خوبه-
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 قربونش برم ...چقدرم که هوله ... یوو
 خنده گفتم با
 !!!ایعجله دار-

 و گفت دیخند مهرادم
 ... خوادیم تزای! دلم پ گهیآره د-
 واست ... ارنیخب زنگ بزن ب-

 گفت یسکوت کرد...و بعد با مهربون هیچند ثان مهراد
 ؟!... میدست پخت شما رو بخور میما حق ندار یعنی-
که تونستم خودمو کنترل کردم و با  ییش ذوق زده شدم ... تا جاحرف دنیشن از

 خنده گفتم
 نه خب ! اون که حق مسلم شماست !-
ما! ا- م م م م م م موادشو  کنمیشد جواب ! پس من واسه فردا شب آماده م نیآه

 ؟ گهید فهی...رد
 فردا پنجشنبه ست ؟-
 آره ...-

 گفت و با خنده ادامه داد نویا مهراد
رو  خیروز و تار گهی...د کنهیسممخت با آدم چه م ناتیتمر نیا نیآخ آخ آخ بب-

 ...آره ؟!... یبرد ادیهم از 
 خنده گفتم با
 رهذایواسه آدم حواس نم گهیاستاندارد شما د ناتی!خصوصا اون تمرگهیآره د-

 که !
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 بهمونممممما!!!! یبد تزایپ هی یخوایبابا م-
 درست کردنه! تزایپ یبرا یهمه آمادگ نایا-
 با خنده گفت هرادم
خبرا  نیا از اآق ری؟!نخ گهیبشم د تزایپ الیخیب گهیکه د یگیم ناروی! ا فهیآها رد-
 ... من قولشو ازت گرفتم ... سین

 !!! زننیقولشون نم ریز چوقتیهم که ه یبهمن یدخترا-
 !...گه؟ید میکن فشیآهمممممممممممما ... حاال شد ! پس واسه فردا شب رد-
 و گفتمفکر کردم  کمی

 هیبذار به مامانم بگم ...  ی... ول امیب تونمیم یعنیندارم ...  یمن که مشممکل-
 االن... دمیخبر م هتی...  میبر مینخوا ییجا ای میوقت مهمون نداشته باش

 باشه ... پس منتظر خبرت هستم ... -
 ؟!... گهیهم هستن د نایا هیآره ... االن از مامان بپرسم ... هد-

 گفت یحظه سکوت کرد و بهد با آرامش خاصچند ل مهراد
 هستن ... یتو بخوا-
 دمیپرس دیترد با
 من بخوام ؟...-

 چند لحظه سکوت کرد و بهد با خنده گفت هی مهراد
 میزبانی... و چون من و تو م خوامیهستن ....چون من م ی... تو بخوا گهیآره د-
 .... میهر دو بخوا دیبا

 دامه دادا شخندیگفت و با ن نویا مهراد



 323 هستم

صن ا چشیدر پ چیعجب پ- ستن ....ا ام به ش یبو ایپور نیکردما ... آره بابا ه
 ... رسونهیمشامش برسه هر جا باشه خودشو م

 یفقط زاده  نیا دمیمهراده ... شا یپشت حرف ها یا گهید زیچ کردمیم حس
ما حس کردم وقت التیتخ فت "تو بخوا یمن بود ... ا  هیهسممتن "  یاولش گ

 الیخ یادیبازم دارم ز دی... شممما دونمیحرفش دو پهلو بود .... نم ییجورا
 ... کنمیم یپرداز

 افکارو از ذهنم دور کنم و با آرامش گفتم نیکردم ا یسع
با مامانم بکنم ... خبرشممو بهت  یهماهنگ هیآها ... باشممه ... پس بذار من -
 ... دمیم
 خدمت مامان ... یلیباشه .... سالم برسون خ-

 چند لحظه مکث کرد و بعد با خنده ادامه داد هی مهراد
شه ؟!...من پ تزایپ نیجان من بگو ما رو از ا- .. با . خوامیم تزایمحروم نکنن ! با

 !ونفریهما کتایدستور مخصوص سرآشپز ن
 خنده گفتم با
 بهت دمیچشم ... االن خبرشو م-
 باشه ...پس منتظرم ...-

مله !  دمیکه قطع کردم د تماسو م م م م ست دارم با مهراد جون حرف  قهیدق 20بع
 نیا گهیبه مامانم کمک کنما ... االن مامانم حتما م خواسممتمی...خوبه م زنمیم

 ... میگفتیبه هم م میداشت یهمه مدت چ
 اتاقو باز کردم ... در
 ؟یمامان ...آشپزخونه ا-
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 مامانم اومد که گفت یصدا
 ....نجامی... ا کتایآره ن-

 مانم ...ما شیآشپزخونه پ رفتم
 مهراد ؟... گفتیم یچ-
 از سوال مامانم هول شدم ... کمی

 ... گفتینم یخاص زی... چ زی... چ میچ-
 اما با آرامش گفت مامانم

 مودب و موجهه ... یلی... خ رسهیبه نظظر م یپسر خوب-
 آروم شدم و از اضطرابم کم شد...آروم گفتم کمیمامانم حس کردم  فیتعر با
 .آره ... خوبه ..-

 شستن بود گفت وهیدوباره با آرامش و همونطور که مشغول م مامانم
با هم  شمممهیبرادرن ... هم نیع ایمهراد و پور گفتی...م اینگار ...مامان پور-

 بودن ...
 ... هی... مثه من و هد شهیهم گنیآره خودشونم م-
 برن خواسممتنیمهراد م یخانواده  شیچند سممال پ یوقت گفتیآره ... نگار م-
 یبد یداشتن ... به هردوشون ضربه  یمدت افسردگ هیدوتا پسر تا  نیا کایرآم

 برگردن ... یمدت تونستن به حالت عاد هیخب بعد  یوارد شد ....ول
 کردمیفکر م شهیمامانم تعجب نکردم ... خودمم هم یصحبت ها دنیشن از

 میشیه ممطمئنا افسرد میکن یدور از هم زندگ میهم بخوا هیروز من و هد هیاگه 
... 
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 همچنان ادامه داد مامانم
 کاره هستن ؟ یبابا و مامانش چ یدونیم-
جا- باش دکترا دونمیکه من م ییتا اون گاه درس  یبرق داره و تو یبا دانشمم
ص هی...البته دهیم صو ... اما  کنهیهم داره که مهراد هم اونجا کار م یشرکت خ

 ... دونمیمامانش رو نم
 داره ... یبازرگان تیریمد ی... دکترا مامانش هم استاد دانشگاست-

 مامان و باباش هر دو استاد دانشگاهن.... پس
... اما خوشحال بودم که  کنهیصحبت ها رو م نیا یچ یمامانم برا دونستمینم

بهش اعتماد کرد و  نکهیدر نگاه اول از مهراد خوشممش اومده ...خصمموصمما ا
 برم خونه اش ... نیتمر یگذاشت من برا

 مامان؟-
 جانم ؟-
 م؟یما فردا شب مهمون ندار-
 نه ...چطور؟-
 ؟ میبر میخوایهم که نم یمهمون-
 ... میدعوت نشد یینه فعال ... جا-
 دفعه هیچند لحظه سکوت کردم و بهد  هی

 میندرست ک تزایاونجا پ میمامان مهراد االن زنگ زد بگه اگه بشه فردا شب بر-
 ... میباهم بخور

دستشو با حوله خشک کرد  کردیهمونطور که فکر م آب رو بست و ریش مامانم
 من نشست یآشپزخونه روبرو یصندل یو اومد رو
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دوس  دیخب بابات ... شمما ی... ول زمیاونجا عز یندارم تو بر یمن مشممکل-
 ...زمینداشته باشه عز

 گهید نیشناسی.... م گهید یکن یراض یتونیمامممممممممممممان ...شما بابا رو م-
 رو که ! ایمهراد و پور

 هم هست ؟ ایپور-
 برم اونجا ؟! شمینباشه من پا م هیپس ؟! هد یفکر کرد یآره مامان ! چ-

 ... با خواهش و تمنا ادامه دادم کردیو فکر م گفتینم یزیچ مامانم
 ... گهیکن د یمامان ....جون من! بابا رو راض-

 بهم نگاه کرد ...لبخند زد و گفت مامانم
 مشه یچ منیباشه ... حاال بب-

 با خنده گفتم دمیمامانمو د تیرضا یوقت
 تزایپ نیگفت بهتون سالم برسونم ...گفتش تو رو خدا از ا یلیمهراد خ یراست-

 ...نیمحرومش نکن
 و گفت دیخند مامانم

 ؟! هگید یدرس کن یکه بلد تزای..پ کتاین میسالمت باشه ... حاال خودمون-
 من حرف نداره ... یتزاهایپ نیگیم شهیمامممممممان ؟! شما که هم-

 با خنده گفت مامانم
 آره .... باشه ...نگران نباش .... بابات با من ....-

 رونیو همونطور که از در آشممپزخونه ب دمیمامانمو ب*و*سمم یشممدم گونه  بلند
 باز گفتم شیبا ن رفتمیم
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 ....یکن ...مرسممممممممم یقربونت مامان .... پس خاله پروانه رو هم راض-
 سمت اتاقم... دمیی....و دو رونیب دمیگفتم و از آشپزخونه پر نویا
بهش ... عمرا خاله پروانه اجازه  دمیکاره سخته م یمامانم ... هرچ چارهیب یعنی

 بده ...
 یالو هد-
 جونم؟-
 گذاشتم خونه مهراد تزایپ یواسه فردا شب برنامه  نیبب-

 لحظه سکوت کرد ... چند هیخبر کپ کرد! .. نیا دنیبا شن هیکردم هد حس
 ؟ییخره ...اونجا یهو-

 با تعجب گفت هیهد
ه ب نویمهراد ؟!خب قربونت برم االن من ا ی؟! خونه  تزایپ یجانم؟؟!!برنامه -

سرمو م س ذارهیمامانم بگم که  شم د گهیام ...م نهیرو   نیصحبت ا گهیفدات ب
 ؟؟! کتمممممایامروز ن یرو هم نکن !! تو خوب یادیز یغلط ها

!!!...نگران خاله شنونیاالن همه م یزنیحرف م یزنیچقدر داد م یممممممموهم-
 کردم ... ینباش ...مامانمو راض

 با تعجب گفت هیهد
ها!!  کتایشمممده مامانت ن یج*ی*گ*ر!!! عجب  الیاوه اوه ...جونم خاله ژ-

قا پس د میخودمون که م واشیچرا  گهی... آ ! یبر ذارهیبگم ؟؟!...خونه مهراد 
 انی؟ اگه هس ما هم در جر هیکرده ... آقا خبر فیفرداشبو رد یکه برنامه االنم 

 !!مایباش
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صحبت کن  شنونیتر..االن همه م واشی گمیبچه!م یهو- !! اوال که با درست 
 کردم مامانمو! یکار کردم تا راض یکل نجایهم که من ا ایدر مورد مامانامون! ثان

 ؟ گهید یگیم یدار یکلمممممممک؟!الک یکار کرد یچ-
 !! گمیم ینه بابا جد-

 گفت دیبا ترد هیهد
 فه؟یاالن رد یعنیخب -
نه ... بب- بابا یبابامو راضمم تونهیمامان م نمیهنوز که  م تو ه یکنه ... مامان 

 هستنا ...
 !ینجوریپرونده !شب شد که ا نیاز هفت خان رستم بگذره ا دیاوه پس با-
 ... خبرمیحاال بهت م-
 تا حاال نگفته به من ... ایرچرا پو کنمیتعجب م-
 میگرفت میآخه ما االن تصم-
 نیمارو ؟...خب بگ نیجمممممانم؟! "ممممما"؟؟!! نه منه؟؟!...آقا مسخره کرد-

 ! گهید نیما رو هم راحت کن الیح نیبا هم
شد چقدر  ونیلیم 1... برو گمشو پول تلفنمون  هیچرت و پرت هد یگیم یچ-

 !!!یزنیفک م
 !!!ای!! خوبه خودت زنگ زد یخودم پر روئ نهیع دایخوشم م یعنی-
 خنده گفتم با
 چرت و پرت نگو! نقدری! حاال هم پاشو برو ایپر رو که فقط خودت-

 گفت یبا مسخره و خنده دار هیهد
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 !! یبرس یخوایکارا به کجا م نیبا ا مینیبب میری! ما م میریباشه آقا ! باشه ما م-
 یبود که صدا دهینرس قهیدق 10... هنوز به تماسو قطع کردم  یخنده و شوخ با

 !!! زنهیکه داره با خاله پروانه حرف م دمیمامانمو شن
هرچقدر صممبر  ی... ول دمیمهراد اس ام اس زدم که تا شممب خبرشممو بهش م به

 نه ... ایکه با بابام حرف زده  گفتیکردم مامانم نم
 تازه رفته بود بخوابه ... یبود ...نازل 11ساعت  شب

 تو اتاقم ادیمامانمو صدا کردم که ب ومآر
ه خون میریکه م زبانیخبر بدم به م دیشد ... من با 11ماممممممممان؟؟؟ساعت -

 نه ! ایاش 
 صحبت کردم با بابات ...-
 خمممممممممب ؟؟؟!-

 با لبخند گفت دیمنو د جانیکه ه مامانم
 ! شاالیخوش بگذره بهتون ا-
 گفتم یخفه ا غیج با
 ممممان ؟حلممممه؟؟؟جان من ماممم-

 و گفت دیآروم خند مامانم
نازل نمیتر بب واشی- بابات گفت بچه ها رو  شمممهیم داریاالن ب ی...  ...آره ... 
 خوش بگذه بهتون... نیاصن ...بر سین ی...مشکل میشناسیم
 گفتم شخندین با
شد  یمامان ؟جادو جنبل ؟؟!....مامان مامان ...خاله پروانه چ یکرد کاریچ-
 ؟
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 ... سین ینم حل شد ... پروانه و خسرو هم گفتن مشکلاو-
 عممممممممماشممممممممممقتم مامان ! یعنی-
 ... نمیبب زیزبون نر نقدریبرو مسواک بزن ا-
اومدم تو اتاق  نکهیمسممواک زدم .... به محض ا عیخاطر مامانم رفتم سممر به

 شروع کردم به اس ام اس زدن....اول به مهراد ...
 " یفردا پس :د میشیاز جانب ما ...مزاحمت م فهیرد ی"مهراد همه چ

 اس ام اس زدم هیسرش به هد پشت
 شده!!! " فیبه پا کردن امشب...فردا مث که رد یانقالب نای"آقا ا

 جواب داد عیسر هیهد
سکته م شتم  پ خاله ل امیب دی! با فهی!! مامانم به منم گفت که رد زدمی"آقا من دا

 م!:(("ماچ گنده بکن هیرو  الیژ
 رو ندادم...منتظر جواب مهراد بودم هیهد جواب

شت ول قهیدق 20 شد ... حتما خواب یاز مهراد خبر یگذ آخه االن  ی...ول دهین
 ؟!.... دهی...پس چرا جواب نم دارهیساعت ب نیشب ها ا شهیکه زوده ...هم

کهیا یبرا تا زمان ن تاپمو  یخودمو مشممغول کنم  پت  بده ...ل که مهراد جواب 
 ؟؟!! ... ممممممممممدهیچک کنم ... چرا جواب نم یلیمیا هین کردم روش

 ... نهیمهراد آنال دمیکانتکت هام د یکه تو کردمیرو چک م لمیملیا داشتم
 نجایساعته اس ام اس زدم جواب نداده .... اونوقت ا مین ؟منیچممممممم یعنی

 ؟! ... دهیو جواب نم دارهی؟! ...ب نهیآنال
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....اه....اه ... واقعا  دهیچقدر سممماده ام آخه...فکر کردم خواب که ... من واقعا
 خوش کردم من ؟؟!!! ... یساده ام ....دلمو به چ

 به مهراد بزنم لیمیا هیاعصابم خورد شده بود که فقط تونستم  نقدریا
...  یفردا شممب خبر بدم ...که جواب نداد ی"من اس ام اس زدم بابت برنامه 

 لوک تره ..."سرت ش نجایفکر کنم ا
 تیاعصممابم خورد بود که لپ تاپمو با عصممبان نقدریرو که فرسممتادم ا لیمیا

 خاموش کردم ...
 کله شو بکنم ! ... خوامیم

تا نفس عم یتو به قدم زدن ... رفتم کنار پنجره و چند  تاقم شممروع کردم   قیا
 بهتر شدم ..... کمی...  دمیکش

 ر شدم ...آروم ت کمیبه صورتم زدم ...  یآب هی رفتم
بهتر فکر کنم ...عقلم شروع کرده بود به سرزنش کردن ...اشتباه  تونستمیم حاال

آخه اصممن به تو چه ؟ مگه تو  کتایزدم ... نه ؟ ...بابا ن لیمیا ینجوریکردم ا
کار داشته باشه ... هرجا  تونهیبخواد م ی؟!اصن اون با هر ک یمهراد ی کارهیچ

شه ...  نیآنال تونهیبخواد م ش تونهیهر زمان که بخواد مبا ده ... ب شویجواب گو
 ؟.... یبود من کرد یچه کار نی... ا

ناراحت بودم ول نکهیا با ها یهنوزم   یمنطق گفتیکه عقلم م ییواقعا حرف 
 ومیبود ....چراک اتاقمو خاموش کردم ...نشممسممتم رو تختم ... با حرص گوشمم

 .... مدیدراز کش تیکنار تختم و با عصبان زیرو م دمیکوب
 حقته! نی.... هم کتای... حقته ن شهیم نیهم یزنیحقته ... توهم م اصن
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شته بود ... ا 12از  ساعت  بردیسرم بود که خوابم نم یتو الیفکر و خ نقدریگذ
... 

شو بلند ست صدا ییشدم برم د شدم  صدا ب میزنگ گوش ی.... تا از جام بلند  ه 
 نذاشتممممممممممم ؟؟! silent... چرا رو  یدرومد ... اه لعنتممممممممممم

ش دمیپر عیسر ستم تماس رو قطع کنم ...چون همه  میسمت گو ... فقط تون
 زنگ رو قطع کنم ... یصدا خواستمیبودن و فقط م دهیخواب

زنگ  یک نمیو رفتم بب برهیو یگذاشتم رو لمویموبا عیکردم .. سر reject یوقت
وقته زنگ زدنه ؟! من خوابم آقا ... برو زده ... بعمممممممممممممله ! مهراده!...االن 

 ...تیو خوش گذرون ینت گرد یپ
 ... ییرو پرت کردم رو تختم و رفتم دستشو یگوش یعصبان
مرا ...  حتما م م م م م م م م بکشه  یعنیانتظار داره من نصفه شب جواب بدم ...عمم

شو ... االن تازه  ستم ؟ ... همه خواب ادشیخود سرش خلوت  دنیاومده منم ه
 هم از من بکنه ... یادی هیگفته  شده

 در زد ... یکی
 اون تو سه ساعت؟ یکنیم کاری؟ چ کتاین-

شد تازه  یصدا شو یساعته تو هیکه  ادیب ادمیمامانم باعث  ست م به زل زد یید
 ... کنمیروبروم و دارم خودمو نگاه م نهیآ

 با تعجب گفت دیدرو باز کردم ...مامانم که منو د عیسر
 ... ییست اون تو قهیدق 20 یعنی کتمممما؟ین یکنیم کاریچ-
 ... کمی کردی....دلم درد مزهیها؟....چ-
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 گفت یبا نگران مامانم
 ؟یاالن خوب-
 آره مامان خوبم ...-
 مطمئن ؟-
 آره مامان خوبم ...-
 ...؟یخوابیباشه پس برو دراز بکش ...چرا نم-

 گفتم کالفه
 مامان ... باشه.. گهید خوابمیم-

 به خاطر دلدرد کالفه جواب دادم با لبخند گفت کردیکر مکه ف مامانم
 ... زمیباشه عز-

تم تخ یاز رو لمویرفتم تو اتاقم و درو بستم ...چراغو خاموش کردم ...موبا من
 .... دمیبرداشتم و دراز کش

 ی برهیو یتا !! باز خوبه صدا miss calls !!7...چقممممممممممممممممدر  اوه
 ... کردیم دارینه همه رو بکمه ... وگر لمیموبا
 اش مهراده ... همه

 تا هم اس ام اس ... 3
 ؟" یدیخواب کتای"ن

 ! دمی... فکر کن خواب آره
 " شمی...دارم نگران م یدی... چرا جواب نم یدیخوابیموقع االن نم چی"ه
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؟!!... اوه چه جالب زمان خواب منم  یستینگران ن یعنی؟!!  یشینگران م یدار
!  دمیجواب نم کنمیم ی؟!! اصن خوب کار دمی!!! چرا جواب نم مث که دونهیم

 بشر چقدر!!! یپر رو ئه ا
سم به ا ش لتویمینبود ... االن خوندم ا لمیمی"حوا  دمیشنبود ... ن نییپا می... گو

 صداشو"
 ... ی... نه آقا ... فکر کرد ارهی... چه واسه من بهونه هم م ههه

 ...دیلرز میگوش دوباره
 مامانم در اتاقمو آروم باز کرد... موقع همون

 ؟ی؟ بهتر کتاین یداریب-
 آره مامان خوبم ...-
 صدام کن ... یکار داشت-
 باشه مامان ...-

 درو بست .... مامانم
ناراحت یداریب دونمیم کتای"ن باور کن متوجه تماسمممت و  یول یو از دسممتم 
 جواب بده " کنمینشدم ... خواهش م لتیمیا

... برو بابا  یاز دسممتم ناراحت دونمی!!! ...م رهیگیم لیشممم تحواوه ! چه خود اوه
... 
 رو بدم ... یاز خود راض نیجواب ا دیبا

 زدم به اون راه و جواب دادم خودمو
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بود ...متوجه تماسممت نشممدم ... نه بابا  silentرو  می... گوشمم دیببخشمم ی"وا
 چرا " ی...ناراحت

 که مهراد جواب داد دینرس هیثان هی به
اور االن ... ب یصممحبت کن یتونینم دونمیبهت زنگ بزنم اما م خوامیم کتای"ن

 اومد منو کامال مشغول کرد " شیپ یکار هیکن 
 جواب دادم عیسر

 رو ویگیکه م یکار شممماالی... ا سممتمیمهراد ... گفتم که ناراحت ن سی"مهم ن
 " یدرست انجام داده باش

صبان بازم شتم ند زدمویکه م ییاس ام اس ها اریاخت ادیاوج گرفته بود و ز میع ا
... 

اومد که منو "کامال"مشغول  شیپ یکممممممممار هی گهیپر رو پر رو اومده م یعنی
 کرد ...باشه آقا برو به کارت برس!

به کل ی... کار خاصمم کتاینگو ن ینجوری"ا حواسمممو پرت کرد ...  ینبود اما 
 " دیببخش

شه ... من که چ شت دبو ینگفتم : ( هر چ یزی"با سئله ا گهید گذ  ی... جدا م
 ...شبت خوش" سین

با نهیهم آره به  یباهات برخورد کنم ...برو پ ینطوریا دی...   هیکارت ... منو 
خاص نبوده فروخت که اونم  قت هم؟یکار  که ... اصممن ح عا  که  نهی!....واق

 جوابتو بدم ... ینجوریا
 هم داره دوباره اس ام اس داد ... یی...عجب رو اه
 ؟ : ) " تاکی"ن
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 بدم ؟! یمن جواب تو رو چ االن
 "بله ؟"

جدا دارم  گهی؟ ... د یچ یعنینداد ...  یگذشممت و مهراد اس ام اسمم قهیدق 5
 !!مممممموارایبرم بکوبم کله شو به د یعنیمشم!!! یعصبان

 ... دیلرز لمیموبا
 " کنمی؟ خواهش م میباهم صحبت کن شهی... م کتای"ن
 دارم من االن با تو ... ! یه ها! چه صحبتشب ؟نصفهیچممممممم یعنی

 اس ام اس داد... دوباره
 " کنمیخواهش م یبد موقع است و احتماال همه خوابن ... ول یلیخ دونمی"م
 ... کنهیکنم ؟... داره خواهش تمنا م ممممممممممکاریچ

 من االن کجا برم صحبت کنم آخه ؟!... آخه
 ه رفتم ...اتاقم را یتو کمیجام بلند شدم ...  از

ما م م م م م م م م بالکن اتاقم صحبت کنم ...در  یتو تونمی... آره خودشه ... م آه
 جهیاتاق من بود ... در نت یروبرو نایبالکن رو باز کردم ... چون اتاق مامانم ا

 به اتاق اونا نداشت.... یارتباط چیبالکن اتاقم ه
 یشممیسمموق الج تیموقع دی؟! با یکنیم کاریبا من چ یمهراد دار نیبب یعنی

 ؟!! یچ یعنی یشیسوق الج نیکنم !!اصن ا یبالکن اتاقمم بررس
 مهممممراده ... ی... وا لرزهیداره م میگوش دمیفکر ها بودم که د نیهم یتو



 337 هستم

استرس  یلیخ ییجورا هیکردم...  شیبالکن و درو پشت سرم پ یرفتم تو عیسر
دارم  ینصفه شب با ک !!بگم شهیبد م یمممممملیخ ادیداشتم ... واقعا اگه مامانم ب

 آخه ! زنمیحرف م
 آروم گفتم ... یلیبرقرار کردم و خ تماسو

 الو ؟-
 ؟ کتایالو ن-

 بود ... یو عصب قراریمهراد فوق العاده ب یصدا
 سالم ... -
بهت ... باور کن راه  زنمیموقع زنگ م نیواقعا شممرمنده ام ا کتایسممالم .... ن-
 نداشتم ... یا گهید

 اونقدر ناراحت بودم که نخوام جواب بدم ...ندادم ...  جواب
 ؟ ییاونجا کتاین-
 آره ...-
 ... دیببخش-

 گفت و سکوت کرد ... نویهم ا مهراد
سکوت رو  میگفتینم یزیکدوممون چ چیه هیثان یس حدود ... همزمان با هم 
 میشکست

 گفتم تا
 مهراد-

 همزمان با من گفت اونم
 کتایت-
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 ...میدوباره هر دومون سکوت کرد و
 ... کتایتو بگو ن-
 بگم خواسممتمیبگم ... فقط م خواسممتمینم یخاصمم زینه خودت بگو ... چ-
 ؟ یبگ یخواینم یزیچ
 ؟ یبگ یخواستینم یزیخودت چ یعنی-
 گفتم یلحن ناراحت و عصب با
 !! یبگم ... تو برنداشت ازدهیبگم ؟ من که زنگ زدم ساعت  ینه... چ-

 گفت عیسر مهراد
ودم که ... من اتفاقا منتظر ب زمینبود عز شمممیپ میبه خدا گوشمم...  کتاین کتاین-

 ... یبهم خبر فردا رو بد
 گفتم یمهراد با لحن سرد یتوجه به لحن مهربون و پر تمنا یب

 ... یآره معلومه واقعا چقدر منتظر بود-
م جلوم ه می... گوشمم دمیدیم ونیزینبکتا باور کن منتظر بودم.... داشممتم تلو-

فت ب هیبود ...  مانم زنگ زد گ ما عه  هام  خوادیم امیدف نه chat videoبا ک
دلش واسممم تنگ شمممده ... اونقدر  یلی! ... گفت خکردم؟یم دیبا کاری...چ

 یباال پا ی قهتر که من فقط تونستم بدو ام طب عیتر سر عیگفت سر یمامانم ه
و ر میگوشمم نییبار وسممط حرف زدن با مامانم بهش گفتم برم پا 10لپ تاپم ... 

 خوامیم یاومد قهیدق هی...  یبر یخوایگفت نه کجا م یمامانم ه یبردارم ول
 یخبر داشت و ازم خبر خواست که حت نقدریباور کن مامانم ا کتای...ن نمتیبب
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گاه کنم ...ن لیمینتونسممتم ا تایهام رو ن عذرت م ک عا نمخوامیم  دونمی... واق
 کنم ازت ..." یعذرخواه یچجور
حه چرا .... آ شدمیشرمنده م شتریب هیبه ثان هی.. و من ثان. کردیصحبت م مهراد

ضاوت کردم ؟!! ... من؟! من لشیدل نکهی؟!...واقعا چرا بدون ا شنوم ق ش  یرو ب
 هیقض نیبا ا یمنطق ریغ نقدریا نباری؟!! چرا ا شهیمنطق سرم م نقدریا شهیکه هم

 برخورد کردم؟؟!...
 ؟یی؟ اونجا کتاین-
 ها ؟...آره ...-
 بگو ... یزیچ هی شهیماگه -
 مهراد ...-

نده داشتم .. شرم یاحساس بد یلیکلماتم رو ادامه بدم ... خ تونستمینم یحت
 رو محکوم کردم... گ*ن*ا*هیآدم ب هی کردمیبودم ... احساس م

 گفت عیسر مهراد
 ؟ ... زمیجانم عز-
نهیمن د یگیم ینطوریمهراد ... ا یوا  شمممیکه االن هسممتم م ینیتر از ا وو

 کمممممممممه...
 جواب بدم ... دیبا یچ آخه
ساتمو کنترل کنم ...با لحن ییکردم تا جا یسع سا شرمندگ یکه اح  یکه خودم 

 گفتم کردمیرو توش احساس م
 ؟ ارمیب یزیچ سی؟ ...الزم ن یدار ی... فرداشب همه چ زهیفرداشب ... چ-
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 ودش فکرخ شیداره پ یاالن چ یعنیسممکوت برقرار شمممد ...  هیچند ثان یبرا
 ی!... وا؟ یلیخ یعنیربط گفتم ؟! ... چرت گفتم  یب یلی؟! ... نکنه خ کنهیم

 !!!گممممممهیبگو د یزیچ هیکنم حاال ؟! ... مهراد , جان من  کاریچ
 ... دیخر رمیکردم فردا صبب م ادداشتی...  دمیاز مامانم پرس زویهمه چ-
 ... دهیالم رو منبود ...انگار که فقط داره جواب سو یزیصداش چ یتو
 ؟ امیمنم ب شهیم-
 ؟ یایتو هم ب-
 ؟... امیمنم ب شهیآره ... م-
 ؟ کتاین-
 جانم ؟-
 بگم... یچ دونمیمهراد چون نم اریرو خدا به روم ن تو

 سکوت کرد... هیچند ثان مهراد
 ... کتاین ستمین یآدم بد یکنیمن اونقدرا هم که فکر م-
 نبود ... نیمن منظورم ا-
 یشمممد ینبود ...فقط ناراحت و عصممبان یزی... منظورت چ زمیعز دونمیم-

کنم  یزنگ زدم ... که عذرخواه نی... اصممن واسممه هم دمی...منم بهت حق م
... و من دوس ندارم  یمن هم نبود اما تو ناراحت شمممد ریاگر تقصمم ی... حت
 ... نمیبب تویناراحت

 یرینه تنها تقصممبگم ... مهراد  دیبا یچ دونسممتمی... نم میدو سممکوت کرد هر
 ... کنهیم یاالن داره عذر خواه ینداشت ...بلکه حت



 341 هستم

 من...-
 ... گشتمیادامه ندادم ... دنبال کلمات م صحبتمو

 ... یهم خوب یلیتو خ-
 با خنده گفت ... نویا مهراد

 ... دمیبعدش منم خند یلحظه بهت زده شدم ول هی
 بازم با خنده گفت خندمیمنم م دیکه د مهراد

 یگرفتیبهونه م نقدریا دیخر یایبا من ب یخواستی! م گهید یگفتیاول مخب از -
 ؟
 تعجب گفتم با
 ؟! ممممممممممن ؟! یکمممممم-

 هم با لحن متعجب و البته همراه با خنده گفت مهراد
 نه پمممممس ! حتما مممممممن !-
 مهممممممممممراد ؟!-

 گفتم ینگفت...دوباره با لحن جد یزیو چ دیخند مهراد
 ؟!... دیخر امیباهات ب خوامیگفته من م یصن کا-
شمن گفته ... خر- سه چ دید ستراحت بفرما یوا شما ا صن ؟ ....  ... به نییا

 ... میدیشب بهتون زحمت م یاندازه کاف
از تعجب دهنم وا مونده بود ... با تعجب  یعنی! ...ممممممممممهیزبون باز عجب

 گفتم
 ؟! یمهراد خوب-

 و گفت دیخند مهراد
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 ! شمیبهتر نم نیاز ا-
 گفتم یو ساختگ یلحن جد با
 ! انیتوکل یآقا خونهی؟! کبکت خروس م هیچ-
 چارهی! ... ب یدیمنو که شما امشب زحمت کندن پرهاشو کش ی چارهیکبک ب-

 کالک بده هنر کرده! یبتونه صدا
بار من سممکوتو  نی... ا میسممکوت کرد هیچند ثان هی...  میدیدومون خند هر

 فتمشکستم و گ
 "سوپر سالم" ... باشه ؟ یجلو امیم 10پس من فردا ساعت -
 ... خرمی...حودم م کتاینه بابا ...ن-
 ماینداره من بعدش ب یکه اگه اشممکال میهم خوبه ... با هم بر یلینه نه ... خ-

 ؟ یچند ساعت هیبکنم  نمویخونه ات تمر
 یشممیم ضیگرمه ... مر یلی؟سمممالن اون موقع خ یکن نیتمر یخوایظهر م-

 بهتره ... هوا خنک تره ... نیتمر ینکرده ...همون غروب برا یخدا
به .. ول- نه خو امیموقع باشممه که بعدش بتونم ب هی خوامیمن م یآره غروب خو

 آماده بشم ...
 گرمه ... یلیآخه ظهر واقعا ممکنه حالت بد بشه ... خ-
 ... هوم ؟... کنمیم یفکر هیبده  دمیاگه د امیحاال م-

 گفت دیبا ترد دمهرا
 خمممممب ... باشه....-
 خنده گفتم با
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 ... میشیمزاحم م گهیموقع د هیباشه آقا اگه سرتون شلوغه -
 با لحن آروم و مهربون گفت امامهراد

 خلوته ... شهیشما هم یمن سرم برا-
 مهربونت بشم من... یجممممممممممممممونم ....قربون اون صدا یا

 دفعه مهراد با خنده گفت هیکه  رفتمیم مهراد یدلم قربون صدقه  تو
 ! یکنیمنو م یکله  ی... چون تو تک تک موها گهیسرم خلوته د-
 گفتم یخفه ا غیج با
 ممممممممهممممممممممراد؟!-

 گفت دیخندیکه همچنان م مهراد
 جونم جونم ؟!-
 رو قطع کنم روتممممممممما! یحقته االن گوش یعنی-
 ! ونفریاکارو با ما خانوم هم نینکن ا-
خص خانوم متشمم هیبا  یریبگ ادیکارو باهات بکنم ! تا  نیهم دیچرا اتفاقا با-

 ! یصحبت کن یچجور
 صداش معلوم بود گفت یتو شخندیکه ن یبا تعجب وبا لحن مهراد

 ؟! من ؟! گهیصحبت کنم د یخانوم متشخص چجور هیبا  ستمیمن بلد ن-
 نه پس من ؟!-
 فرداشب وسط نبودا....! یتزایپ نیا یاه پا یعنی کتاین-

 گفت و حرفشو ادامه نداد ... نویا مهراد
 با خنده گفتم من

 پا نداره ...! تزایخب خدا رو شکر که پ-
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سع ییخنده ... تا جا ریبلند زد ز مهراد ستم  م کردم خنده مو کنترل کن یکه تون
 ... دمیخند یخفه ا یخودمم با صدا یول

 معلوم بود گفت صداش یهمونطور که رد خنده تو مهراد
 ...دمیحرفت خند نیماه به خاطر ا هیاندازه  یعنیبود ...  یعال کتاین-
 ! گهید مینیما ا-
 ! تانیکاپ نیهست یزیشما عجب چ-
 ! تانیکاپ میرسیشما نم یبه پا-
 واقعا ... یمرس کتاین-
 بابت ؟-
 ... یکه امشب باهام حرف زد-
 لوم باشه گفتمکردم خنده هم توش مع یکه سع یلحن مهربون با
 از خودت... ی... مرس شودیخواهش م-

 گفت دیبا ترد مهراد
 بابت ؟!-
 بابت تماست ...-
مانوم !....وظ کنمیخواهش م- م م م  یباش دهیکه منو بخش دوارمیبود ... ام فهیخ

... 
 نگفتم یزیو چ دمیخند

 ادامه داد مهراد
 دنبالت ... امیم 10فردا ساعت -
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 ... امیدم م... خو سینه نه ...الزم ن-
 ... گهید امیست م هیثان هیبابا -
که بعدش خواسممتم برگردم خونه  امیم نی... با ماشمم یمهراد مرسمم فهینه رد-

 راحت باشم ...
 خونه ... رسونمتیخب من م-
 تعارف ندارم مهراد ...ممنون ...-
 ... یاصرار کنم بازم ول خوامیم-
 گفتم یحرفشو با خنده و حلت داش مشت یتو دمیپر
 ؟! انیسوپر سالم ... باشه توکل 10فردا ساعت -

 هم فازشو گرفت و با همون لحن و با خنده گفت مهراد
 ! ادی! زت ز اریرو هم با خودت ب تزایپ ی... پاها ونفریباشه هما-

 ... میدیدو مونو خند هر
ش یمکالمه  واقعا س شدیبود ... باورم نم یلذت بخ سا شروع به  یبا چه اح

 دارم ... ی.. وحاال چه حسحرف زدن کردم .
کردم و تماسممو قطع کردم و آروم در بالکنو  یو خنده خداحافظ یشمموخ یکل با

از پشممت  ییکه در بالکن رو بسممتم صممدا نیاتاق ..هم یباز کردم و اومدم تو
 دمیشن
 کتا؟ین یکنیم کاریاونجا چ-

 برگشتم ...مامانم بود...همونطور که دستم رو قلبم بود گفتم عیسر
 ! ممممممممممدمیمامان ترس یوا-
 ؟! ینصفه شب یدختر جان ... رو بالکن چرا رفت دمیمنم ترس-
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 گفتم نیواسه هم ارمیچه بهونه ب دونستمینم
 ...رفتم رو بالکن آسمونو نگاه کنم ...هوا بخورم ... بردیخوابم نم-

 آوردم باال به مامانم نشون دادم و همزمان ادامه دادم لممیموبا
 نم...آهنگم گوش ک-
 ؟... هگید کنهی...دلت بهتر شد ؟...درد نم کتایتو ن یعجمممممبا!از دست کارا-
 نه قربونت مامان ... خوب خوب شد ...-
 نگاه بکن ... نصفه شب هی... ساعتو  گهیبخواب د ریخب خداروشکر ... بگ-

 شد ...
 ...ی... مرس گهید نیبخواب نیچشم مامان جون ...شما هم بر-

 2شممانس آوردم مامانم  یعنیگفت و رفت که بخوابه ...  ریخ شممب به مامانم
 ری... خب حاال خداروشکر به خ شدیم ی...وگرنه چه وضع ومدایزودتر ن قهیدق

 گذشت ...
 کنم حممممماال؟!... کاریصبحو چ فردا

 ؟ کتای؟ ن کتاین-
 هوم ..-

 دادیداشت آروم تکونم م یکیبودم ...  خواب
 مامان ؟ ... کتاین-

... چشمامو به  کردیباز کردم ...مامانم بود که خم شده بود و صدام م وچشمام
 زحمت باز کردم و خواب آلود گفتم

 بله مامان؟-
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داره .... حواست هست  یهم کالس نقاش یمطب ... نازل رمیمن دارم م کتاین-
 ؟ گهید شیببر دیبا
هم همون  یبا مهراد قرار دارم .. کالس نازل 10حواسم جمع شد ... من که  هوی

 ساعته که !! ...
 ... زهیکن ... صبحونه هم رو م داریرو ب ی؟ نازل گهیمن برم د کتاین-

 گفتم شدمیو از جام بلند م دمیمالیکه چشمامو م همونطور
 باشه مامان ...-

شده ... هنوز  9رفت ... به ساعت اتاقم نگاه کردم ... خب تازه ساعت  مامانم
 ... میبر رترید کمیهراد خبر بدم که به م دیبا یوقت دارم ... ول

 ورداشتم ... زنگ نزنم ...احتماال خوابه هنوز... لمویموبا
 ام اس دادم اس

...  یببرم کالس نقاشمم دیرو با یحواسممم نبود ... نازل شممبی"مهراد ... من د
 : ( " یکل دی... ببخش رسمیم رید یساعت مین هی...  کهیکالسش نزد

 نیبشر! خودجوش ا نیا هیزیشتم ...عجب سحرخصورتم و شستم و برگ رفتم
 بابا ... جواب اس ام اس داده... ولی؟! ا دارهیساعت ب

 یاجیاحت گمی... بله بله چشممم : ( .... من هنوزم م D-: ریبه خ ی"صممبب عال
 " یول یایتو زحمت و ب یخودتو بنداز سین

 "ی:د نمتیبیسوپر سالم م یجلو 10:30ساعت  ی": د
 داد سرع جواب مهراد

 "لجبمممممممممماز : (((("
 "ی؟ ممممممممن ؟!!! :د ی"ک
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 "نه پس مممممممممن؟ !!!"
ته تو ا یوا  9:30اس ام اس سممماعتو فراموش کردم ... نیخدا من سممرم رف

 شممممممممد...
 شد ... ری... پاشو کالسمممممت د ی... خواهر ینازلمممممممم-

معلم  یحونه  یجلو 10اعت کردم ... سمم داریب ادیز یرو با شمملوک باز ینازل
 ... میبود ینازل ینقاش

 ؟ گهیدنبالم د یایم یکین-
 و گفتم دمیآروم کش وینازل لپ

 ... طونیآره ش-
 گفت شدیم ادهیهمونطور که پ ینازل

 ... ینکن ری....دمممممممایباش نجایا 11:30پس -
 باشه ... برو خوش بگذره ...-

سمموپر سممالم  یجلو 10:30.. حرکت کردم . عیرفت کالس و منم سممر ینازل
ماشمم پارک کردم و از  خب ...پس مهراد کو ؟ ...  ادهیپ نیبودم.... شمممدم ... 

 ... سین نورایکه ا نشیماش
گاه م نطرفیکه داشممتم ا همونطور ماره  کردمیو اونطرفو ن مهرادو  یشمم

 ...مممممممممده؟ی...چرا جواب نمردمینگاه م ابونویگرفتم...خ
 ...کتاین-
مهراد...اون عا*و*فرگشتم....طرف صدا ب به م م م م م م  یآفتاب نکی....جونم م

 شده... یچممممم شیته ر نیسرت منو کشممممته ...با ا یرو
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خوب شممد اون شمملوار داغونه رو  یاومدم...وا دمیشممد به خودم رسمم خوب
 ... دمینپوش

دسممتمو بردم جلو بهش دسممت  دیچرخیسممرم م یفکرها تو نیکه ا همونطور
 بدم...همزمان گفتم

 سمممالم...-
 باهام دست داد... یگرم به
 ؟یسالم عرض شد خانوم...چطور-
 ما ؟ یبا زحمت ها ی...تو چطور یمرسممممم-

 و گفت دیخند یبه گرم مهراد
 زحمت بکشم ! خوامیزحمته من همه اش م نیاگه ا-

 و گفتم دمیخند
 !تزا؟یپ هیبه خاطر -
 ادامه دادم شخندیبا ن و
 که اونم پا نداره ؟!-

 ... با لبخند گفتم دیبلند خند رادمه
 خب ! ... هیعیطب زیچ هیپا نداره ؟ ... تزایخنده داره که پ یلیخ-

 و گفت دیدوباره بلند خند مهراد
 ی! شما درست کن !ما به همون راض میا یبدون پا راض یتزایپ نیآقا ما به هم-
 ! میا

همه راهو !از  نیا رهیم ینباش ! ک یو راض ای؟! نه بابممممما! ب یا یراضمممممممم-
 خداتم باشه!
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 گفت شخندیبا ن مهراد
 هسممممممممممت !-

 گفتم کردمی... همونطور که آروم به سمت سوپر حرکت م میدیخند
 ! میکار دار یکه کل ای! بدو ب ایب-
 و .... یو فلفل دلمه ا تزایو سس و نون پ سی؟!چهار تا سوس میدار کاریبابا چ-
 تو حرفشو گفتم دمیپر
شه بابا ... ا- شت هم م یساعته دار 1شد چهار تا ؟!  نایاوه .... با !تازه  یگیپ
 ! ینگفت نشویمهم تر یول یگفت نهمهیا

 ؟! نشیمهمتر-
 فکر کرد و ادامه داد کمیگفت و  نویا مهراد

 گفتم همه رو که !-
 گفتم شخندین با
شپز یحاال برنامه - شته  نیشما کال از ا یول سیکه ن یآ شپز یشغل ندا  یآ

 استعفا بده !
 با تعجب گفت مهراد

 چممممممممممممممرا ؟! دیببخش-
 خنده گفتم با
شپز- ست کردن پ یکه برا یآخه آ صل تزایدر ش ادشی زویچ نیتر یا پزه ؟! بره آ

 نه خودت بگو !
 بره ! ادشی ویآقا چ-
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 ! گهید زیچ-
 ز؟یچ-
مزی... چزیآقا جان ... چ- م م م م م م  میگیبهش م اینروی.... که ما ا cheese... م
 ! واضحه ؟! مممممممممممممممریپن

 خنده و گفت ریدفعه انگار متوجه حرفم شد ... بلند زد ز هی مهراد
 الله ! کیالله ! بار کی! بار مممممممنیچقدر آشپز ایرونیماشا الله! شما ا-

 گفتم شخندیزدم و با ن یبه مهراد چشمک میشدیکه وارد مغازه م همزمان
 ؟! یفکر کرد ی!پس چ ممممممممممنهیا-

 باال برد و گفت کمی میدستاشو به عالمت تسل مهراد
 ! ممممممممیآقا ! تسل میتسل-
 رو به مغازه دار با خنده گفت و
 ... حال شما ؟ یسالم آقا مهد-
به خنده  شهیخوش مممممممرام ...هم تانیبمممممه سمممممممممممممممممالم به کاپ-

 آقا ؟ ی....چطور
 زد و گفتلبخند  مهراد

 ... یقربون شما آقا مهد-
 رو به من کرد و گفت یمهد آقا
 سالم خانوم حال شما ؟ بابا خوبه ؟-
 ...بله سالم دارن ... متشکر ...یممنون مرس-
 و فیشممر اری... مرد بسمم ی..ارادت خاص دارم به ابو دیسممالم برسممون یلیخ-

 هستن... ینینازن
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 ... نیچشم حتما ...لطف دار-
جلوش گذاشممت و همونطور که در  یکشممو یجلوشممو تو یل هاپو یمهد آقا

 رو به مهراد گفت بستیکشو رو م
 ! نمممممایکرد یمنطقه رو رو بسکتبال نیخوب ا-

 و رو به مهراد گفت دیهم خند ی... آقاق مهد مینگفت یزیو چ میدیخند
مب !جونم مهراد جون ؟ ... چ- م م م م م بگم ممد  عی؟ ... بگو سر یحوایم یخ

 نه ...آماده ک
 تزاسممتی...مواد الزم واسمممه پ میخواینم یخاصمم زی...چ یقربونت آقا مهد-

 خودمون ... میداری... برم میکنی...نگاه م
سکتبال یتزایپ- شه ...پس فقط هر چیب شود ...با ست یزی...به به ... چه   نینتون
 که من جاشو بهتون بگم... نیبگ نیکن دایپ

 ...حتما .. یمرسمممم-
 کردم ...آروم تشکر  منم

 هی خوانیم یدو نفر با همه ان ...ه ننیبیمردم که تا م هیخوشم اومد ...بق یلیخ
شون در ب یجور شکر از ا یآقا مهد یول ارنیسر از ار رابطه  اخالق  نیخدارو 

موقع ها  یخود من بعضم یو حت شمهیها نداره ...البته سمال هاسمت که بابا هم
 یلیبه هر حال مرد خ یول... شممناسممهیو ما و خانواده مونو م کنمیم دیازش خر

 ... هیخوب
 ... میداشتیو مواد الزم رو برم میکردیقفسه ها حرکت م نیمهراد ب با
 نگاهش به اون کاغذه ... هیکاغذ دستشه و همه اش  هیمهراد  دمید
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 با خنده گفتم آروم
مغازه رو  یتو یجنس ها یبازرس ها دار نیدسممتت ؟! مثه ا یاون گرفت هیچ-

 ... یکنیم یبررس
 و گفت دیهم خند مهراد

الم از ک هی شبی..د تزاستیمواد الزم واسه پ نای؟! ... ا هیچ ینه بابا ... بازرس-
بار  100بگم  یعنی...  میدار یبرنامه ا نیدهنم در رفت به مامانم گفتم همچ

 گهی! حفظ شدم د میاز اول تا آخر با هم دوره کرد ستویل نیا
 خنده گفتم با
 ؟ یکنینگاش م نقدریو ا یحفظ شد-

م صورتش معلو یو همونطور که آثار خنده تو یوالک یساختگ ی هیبا گر مهراد
 بود گفت

 رو برندارم ... یزیچ هیبه خدا از ترس مامانم ... مبادا -
 گفتم شخندیآرنج آروم زدم به بازوشو با ن با
 ن !با مممممممم تزاینباش ...پ یزی... نگران چ تمممانیشجاع باش کاپ-

 و با خنده گفت ینفسشو آروم فوت کرد و با آسودگ مهراد
 !یقشنگ دلمو شاد کرد یعنیبهت بده ...  یخوایم یخدا هر چ-

 ... میگشت میخواستیکه م ییزهایچ هیو دنبال بق میدیخند
شب م پس شون ... وا میریبه مامانش گفته ما ام سترس دارم ...  یخونه  خدا ا

سخره م هیهد یعنی سترس درم ... حاال  شتریخودم االن از اونم ب کردمیرو م ا
به مامانش ا  تو خونه نکهیبه حال ا ی... وامینجوریو من ا سممتنین رانیا نایخو

 بودن....
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 ؟ .... کتاین ییکجا-
 ... نجامیها ؟ ... ا-
 بابتشون کوشن پس ؟ یپز داد نقدریکه ا ییتزاهایپ ریپن نیا نیبب-
 خنده گفتم با
شزحم نقدریشما که ا- ... پس االن زحمت  نیدوس دار نیرو فرمود دنیت ک

 ما ... زیعز یها ریپن نیکه کجاست ا نیبپرس یاز آقا مهد دیبکش
شو به عالمت تهد مهراد شت سر دیرو به من انگ  یرو به آقا مهد عیتکون داد و 
 گفت

شپزمون م تزاهانونیپ ریپن نیا یآقا مهد- صل ندیفرمایکو ؟ آ  نیداررو ن یماده ا
 ! مث که

 از اون طرف بلند گفت یمهد آقا
 ... گهیم یآقا چ نیمممممد...ممد بپر بب-
 رو به مهراد ادامه داد و
 خدمتتون ... دهیم ادیاالن م-

 چرخونده بود گفت یهم همونطور که سرشو به طرف آقا مهد مهراد
 .... یمرس-

 سرشو به طرفم برگردوند ... مهراد
 خفه گفتم ییوم و با صدااز تعجب باز مونده بود ...آر دهنمو

 رو ندارن ؟! مهمممممممممممممممراد ؟! یمممممممممممن ؟! من گفتم ماده اصل-
 با خنده به طرفم برگشت و گفت مهراد
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 ! اصممن گهیرو هم داره د زایچ نیبودن ا ی... آشممپز باشمم تانیحرص نخور کاپ-
 ست هینمک قض

صورتمو به طر هیکه گفت  نویا شتم و  ورت ص یف باال روبروقدم به جلو بردا
 مهراد نگه داشتم ....

 خنده اش رو نگه داره گفت کردیم یهمونطور که سع مهراد
 ! هیبشه ... اسمش که عال یلمی.. عجب ف تانیاوه اوه ... خشم کاپ-
 کردم وگفتم زیحرفش چشمامو ر نیا با
مراد ... ت ینمک هی؟! باشه !  گهید نهیا هیکه نمک قض- م م م م م م  انشونت بدم مه

 باشه ... ادتی یعمر دار
گاه  دیخند مهراد به سمممت  یقدم هجوم هی... خنده اش باعث شممد ناخود آ

 مهراد بردارم ...
 ؟ نیخواستیم تزایپ ریجانم ؟ پن-

رو که  یبود.... قدم سممادهیممد شمماگرد مغازه اومد که پشممت مهراد وا یصممدا
 ... نهیرشو ببتا پشت س دیبرداشته بودمو به عقب برگشتم ...مهراد هم چرخ

 با مممممممممممن! کنهیکل کل م نقدریکله شو از جا بکنمممممممما ا خوامیم یعنی
 ... میبرداشت میخواستیرو که م ییها زیچ کل

 ؟ یکنم آقا مهد میچقدر تقد-
 قابلتو نداره پسرم ...-
 ... نییشما ...بفرما نیممنون لطف دار-

شت با آقا مهد مهراد شو م یدا ساب کتابا سه  دکریح شتم اونجا وا ... منم دا
 کردمیاونورو نگاه م نوریخودم ا
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 ؟ کتاین یخواینم یا گهید زیچ-
 سمت مهراد و با لبخند گفتم برگشتم

 ..ینه مرس-
 ... خممممموادیدلم پفک م یاطرافمو نگاه کردم ... وا گهید کمی

 ؟ میبر-
 گفتم یبود ...بهش لبخند زدم ... رو به آقا مهد سادهیکنارم وا مهراد

 ... با اجازه تون... یممنون آقا مهد-
 دخترم ... به بابا سالم برسون ... یلطف کرد-
 چشم حتما ...-
 ...رونیب میمهراد از مغازه اومد با
 ....نهیبده به من ...سنگ کارویاز اون پالست یکیبابا -

 و گفت دیخند مهراد
 ندارن... یکه وزن نای... انهینه بابا ...کجاش سنگ-
 نگاه کردم و گفتم ونوابیح
 ؟ یاومد ادهیپ-
 جا نبود پارک کنم ... نجای... ا هییتو کوچه باال نمینه ... ماش-
 آها ...-
 مهراد میدیمن که رسمم نی... کنار ماشمم مینگفتم و با مهراد حرکت کرد یزیچ
 و گفت سادیوا
 من ... نیتا ماش این گهیپس تو د-
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 کنم پس ؟ کاریچ-
 ه ما ؟خون یایب یخوایمگه نم-
ست ...  ازدهیبه  قهیدق 10برم ...االن ساعت  دیبا ی... آخه دنبال نازل گهینه د-

 اونجا باشم ... دیبا 11:30من 
 ... ینجوریبابا ...بد شد که ا یا-
 ... گهید امیم رمی... م ینه چه بد-
 ؟ یایخونه م یرو رسوند ینازل یعنیآها -
 نداشته باشه؟... یآره ...اگه اشکال-
 ... من امروز خونه ام کال ... یچه اشکالنه -
 باشه پس فعال ...-
 ... نمتیبیم-

ش سادیهمونجا وا مهراد سوار ما شن  نی... ستارت زم .... وا !! چرا رو شدم ...ا
 باباااا... ی... دوباره استارت زدم ...ا شهینم

 ...نییرو دادم پا شهیطرف من ... ش شهیاومد کنار ش مهراد
 کارکنمممممم؟یمممراد !! چمهمم شهیروشن نم-
 استارت بزن ... گهیبار د هی-
 امتحان کردم ... بازم روشن نشد گهیبار د هی

 به مهراد نگاه کردم و گفتم یناراحت با
 چش شده ؟-
 ؟ یداشت نیبنز-
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مود ... دفعه قبل یوا- م م م م م م م مه... اصن حواسم نب م م م م سوار شدم چراک  ین
 که نجایاومدم ا یبهش دقت نکردم ...ول گهیروشممن شممده بود ... من د نمیبنز

 داشت آخه ...
 ... میریشو با هم م ادهیبه هر صورت ... پ شهی... حاال که روشن نم دونمینم-
 برم .... خوامیم یدنبال نازل-
 داره ؟... ی... چه اشکال میریخب با هم م-

 ؟!تموم کردن بود آخمممممممممه  نیخورد شده بود ... االن وقت بنز اعصابم
ه حال ب یفکر هی... بعد  میریباهم م ای؟ ب یکنیچرا اعصمممابتو خورد م کتاین-

 ...باشه ؟ میکنیم نیماش
 زدم رو فرمونو گفتم یناراحت با
 تموم کردن بود آخه؟! نی...االن وقته بنز یاه ...لعنت-
 ... کتاین ینطورینکن ا-

 گفت کردیباز م نویهمونطور که در ماش مهراد
 ... میکنیم یفکر هی میایمهم تره ...م ی...نازل فعال میبر ایب-
 شدم ... ادهیگذاشتم تو دنده پ نویرو دادم باال ...ماش شهیش ینارا حت با
 اه ... چرا حواسم نبود آخه؟...-
نداره که ..االنم من  ی... اشممکال گهی... خب حواسممت نبوده د ادیم شیبابا پ-

 ...شهیم رید داره میبر ای...نگران نباش ...ب گهیهستم د
 ... نشیسمت ماش میبا مهراد رفت عیسر

 صندوق عقب... میبذار نارویسوار شو ...من ا-
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 برم ؟ دیبا یاومد و سوار شد ... خب کدوم طرف عیشدم ... مهراد هم سر سوار
 ست کالسش ... شایتو گ-
 ... میرسیاالن ..دو سوته م سین می...تراف کهیباشه .... پس نزد-

که کالس  یخونه ا یجلو 11:20روشممن کرد و حرکت کرد ... نویماشمم مهراد
 ...میاونجا بود بود ینازل

 ... میدیزود رس-
 ...قهیده دق هی مینیشیآخه ... منم تند اومدم البته ...حاال م کهینزد-
به بابام  دیبرداشتم ... با لموینگفتم...موبا یزیلبخند به مهراد نگاه کردم و چ با

 زنگ بزنم...
 سالم.... ییاالو باب-

 آروم گفت دیتا اسم بابا رو شن مهراد
 سالم برسون-

 چشمک زدم ... بهش
 شده؟ یزیسالم دخترم ...چ-
 در طول روز حالتونو بپرسم ؟ تونمیمن نم یعنیبابا -
 االن... یشده که زنگ زد یزیچ گهیحس پدرانه م یاون که چرا ول-
 د ...تموم کر نیبنز نمیمتاسفانه آره ... بابا ...ماش-
 ....؟ییکجمممممما؟؟؟؟االن کجا-
ش- سه  نینه نه ...نگران نبا سالم وا سوپر  ش یبرنامه  ی... من رفته بودم  ب ام

 روشن نشد ... گهی... اونجا د میکن دیخر
 ؟ یخونه ا کیآها پس نزد-
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نازل گهیامم ... االن د- بال  مدمیم دیبا ینه ...دن با هم  و ...مهراد لطف کرد 
 ... میمنتظر یکالس نازل یجلو...االن  میاومد

 دستش درد نکنه ...سالم برسون بهش ...-
 کنم ؟ کاریچ نوی...بابا ماش رسونهیچشم حتما ... مهراد هم سالم م-
دارم ...تا  نیبنز یکم هی...خونه  امینکن دخترم ..خودم بعد از ظهر م یکار-

 ... رسونهیم نیپمپ بنز
 ....یآها ...باشه بابا ...مرسمممم-
 .... نیمواظب خودتون باش-
 طوریشما هم هم-
 کردم ... یبابام خداحافظ با
 شد ؟ یچ-
 سراغش ... رهیبابا گفت خودش بعد از ظهر م-

 سرشو تکون داد ... مهراد
...همون  میبود یکه جلوش منتظر نازل یچرخوندم سمممت در خونه ا سممرمو

 موقع در باز شد ...
 هم اومد ... ینازل-
 دم ...ش ادهیپ نیماش از
 .... ینازل-

 مهراد نگاه کرد ... آروم اومد طرفم .... نیبه من و ماش دیبا ترد ینازل
 ... با مهراد اومدم ... ای... ب طونیسالم ش-
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 لبخند زد و گفت دیهنوز چهره ش در هم بود تا اسم مهرادو شن کمیکه  ینازل
 خودت کو پس ؟ نی...ماش؟یگممممممیراس م-
 است ...و گمیسوار شو م ایب-

 به محض سوار شدن گفت یباز کردم ...نازل ینازل یبرا درو
 که گفت دمیمهراد و شن یسالم ...درو بستم و خودم سوار شدم ...صدا-
 خانوم هنرمند ...حال شما چطوره ؟ یسالم به نازل-

 با خنده گفت ینازل
 ... یمرس-

 و گفت دیخند مهراد
 البته منم خوبم !-

 رو به من گفت ی... نازل میدیخند یهمگ
 شده ؟ یچ نتیماش-

گذشممت ...  یکردم ... کل راه با خنده و شمموخ فیهم تعر ینازل یبرا انویجر
 شد ... ادهیپ نیاز ماش یخونه ...نازل یجلو میدیرس

 باال ... نییبفرما-
 ... نجایهم مونمی...منتظر م کتاین یمرس-
 تعجب گفتم با
 ؟ یمنتظر چ-
 !ایکردن ندار نیامروز قصد تمر نکهیمثل ا-
می...آره ...راس م یوا یا- م م م  امیرو ببرم باال ...م ی.... پس بذارمن نازل یگ

 ... یزود
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خاله  شیرو بردم پ یجمع کردم و نازل لمویباال...تند تند وسممما میرفت ینازل با
فته بود صممبب ر ایپور نکهیمثل ا ادیگفت نم ادیگفتم ب هیبه هد یپروانه...هر چ

 نه نبود...فروشگاه باباش خو
 ...مهراد با لبخند گفت زدمیشدم ... نفس نفس م نیاومدم سوار ماش عیسر

 ... گهید کمیخب  موندمی؟ ... منتظر م نقدریا یچرا عجله کرد-
 لبخند زدم و گفتم منم

 ... میمعطل کردم ...بزن بر یکل نجاشمی...تا هم گهی...نه د یمرسممممم-
اده فوق الع یبه خاطر هوا دیشا ی... حت مدونیبود ... نم ینیسنگ نیتمر واقعا

 گرم اون روز بود ...
 دقت کت رو شوت ها!!! کتاین-
 خسته شدم ... یلی... اصن تمرکز ندارم .. خ تونمینم-
 ؟ یعنی یکن نیتمر یخواینم گهیشده ... د 1:30ساعت تازه -
 استراحت کنم ... هالکم ... کمی یچرا ول-

 زودتر قهیدو دق ادیمهراد کوتاه هم نم شمممهیه مک نیبود موقع تمر نجایا جالب
 !!!میکن لیتعط

 ادامه بدم ... 2از ساعت  شتریبازم نتونستم ب یاستراحت هم کردم ول نکهیا با
ستگ با صورتم م یخ سر و  شدت گرما عرق از  و توپ ختیریو همونطور که از 

 به مهراد پاس دادم و گفتم
 ... تونمینم گهید-

 گذاشت نیبود توپو کنار زم سادهیکنار وا که ییهم همونجا مهراد
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رر داره کردن ض نیهوا تمر نیتو ا گهید نمیاز ا شترینداره ...ب یباشه ... اشکال-
... 

سته بودم که فقط م نقدریا ستمیخ ستراحت کنم ... مهراد منو  خوا شم خونه ا بر
 تا خونه رسوند...

 ... میبود نیدر خونه تو ماش دم
 ... دیامروز...ببخش یخسته شد یحساب...ی... لطف کرد یمرس-

 لبخند زد و گفت مهراد
شدم ول- سته ن ستراحت کن ... ایخسته ا یتو حساب یمن که خ  شاالی...برو ا

 ... نمتیبیشب م
 آره ... باشه ...-
 ... نایو هومن هم دعوتنا ... بگو دوس داشتن حتما ب ی... نازل کتاین یراست-
-ok یما ..مرسبهشون حت گمی... باشه ... م ... 
 ... رونهیامشب با دوستاش ب نکهی... مثل ا ستین نایآره بگو ...فقط بگو که س-
 ... گمی...حتما میباشه ...بازم مرس-
حافظ با خدا عد از تمر یمهراد  نه ... دوش ب مدم خو  یحسممماب نیکردم و او
 ... برهیم ادیاز  شویخستگ ی... آدم همه  چسبهیم

 من تازه برگشته بود خونه ... نیدم بابام با ماشش داریکه از خواب ب 6 ساعت
 ... اوردیدر م ابونیامو تو خ هیداشت گر نیماش نی... واقعا امروز ا یبابا مرس-

 و گفت دیخند بابام
 ... یکردینگاه م نویچراک بنز هیگر یبه جا-
 چرا حواسم نبود ... دونمیآره واقعا !!! نم-
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 چند لحظه سکوت کرد و گفت هی بابام
 ؟ کتاین یریشب ساعت چند م-
 ... گهید 8 یطرفا-

 با خنده گفت ینازل
 ؟! نیکنیم دیکممممه !!! از ما تقل میبر میخوایم 8اهههه .... ما هم ساعت -
 تعجب گفتم با
 ؟ یای؟ مگه تو با من نم نیبر نیخوایکجا م-
 ...دلتم بسوزه ... رونیبممممم میریشام م می! ما امشب دارمممممممممرینخ-
 به مامانم گفتم ور
 آره مامان ؟-

 سرشو تکون داد و گفت مامانم
برنامه دارن ... ما  ینجوریآره ... نگار امروز زنگ زد .. گفت که بچه ها که ا-
 با هم ... رونیشام ب میبر
... چون فکر کنم  انیو هومن هم با ما ب ی... نازل نیخب شممما بزرگا با هم بر-
 امشب... ستین نایس

 و گفت دیخند مامانم
 انیهم ب یزنگ زد گفت بگم هومن و نازل نایخود سمم یاتفاقا تو خواب بود-

 حتما ...
 و گفتم دمیخند

 و هومن شد ... یخب پس به نفع نازل-
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سه  خب شب چ یحاال من وا شم ؟...وا یام سوال  نیکاش ا یعنیخدا  یبپو
شت که من حفظ م هی شهیهم شخص دا  هیگر خوامیم یعنی...  کردمیجواب م

 کنم ....
هست ...راه راهه ... اونو با ساپورت  هیبنفش مشک کیمامان ... اون تون کتاین-

 بپوش امشب ... یمشک
 متونسممتینم گهید زیلحظه چ نیقربونت برم من مامان ... از خدا تو ا یاله یوا

 بخوام واقعا ...
 و گفتم دمیمامانمو ب*و*س لپ

 ....ی... مرس هیعال پوشمیمامان ... آره همونو م یمرسممممم-
 و گفت دیخند مامانم

 ؟ نه ؟ ... یبپوش یچ یدونستینم-
 نگفتم ... یزیو چ دمیخند

...  خورهیامشممب م یبه درد مهمون یلی... خ هیعال گهیکه مامانم م یلباسمم یوا
... هسممتیمیبازو هام شممل وا یکوتاه و افتاده سممت و رو ناشیراحتم توش...آسممت

 ... هشیم یعال یبا ساپورت مشک یهست ولو چسبون هم  کمیالبته کوتاهه 
چپم برام  یشمونه  یرو هم همه رو اتو کردم ... و مامانم همه رو کج رو موهام

سک هیهام رو هم هد یبافت ... چتر  ختیصورتم ر یتو یبرام اتو کرد و عرو
... 
نش باز بود که مطمئنم با ماما کمیبود ... البته بلوزش  دهیهم اسپرت پوش هیهد
هم پاش بود....موهاش رو هم مثه  یا رهیت نیحث کرده .... شمملوار جب یکل

 سرش بسته بود.... یبود همه رو باال دهیها کش ییسامورا
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 !! سین هیامشب من تو ومهرادو به هم نرسونم اسمم هد کتایبه خدا ن-
 خنده گفتم با
 ی....کل میکن یاونجا آشممپز میاالن بر دی... فقط بدو ... باهیخفه شممو هد-

 درست کردن هم دارم من !!! تزایاسترس پ
 !!! ... یبابا حله ... تو که استاد-
 زغال نشد !!! تزاهایاگه پ یعنی...  شهیحاال معلوم م -

 ... میبود دهیرس نایمهراد ا یخونه  ینگفت ... جلو یزیو چ دیخند هیهد
 هم گذشت ... 8...  گهیبزن اون قفل فرمونو د-

 رو زد و گفت نشیماش ریدزدگ شدیم ادهیپ نیهمونطور که از ماش هیهد
 باشه بابا بزن زنگو !!!-

سخره باز ایپور شهیهم مثل هم باز  یهاش از همون دم در باعث خنده  یبا م
 هال ... یتو میهمه شده بود ... اومد

 رو به مهراد گفتم میدیخندیم ایپور یکه به حرف ها همونطور
 م؟یاریمانتوهامونو در ب میتونیکجا م-

 تو حرفش و گفت دیپر ایبگه که پور یزیخواست چ مهراد
 مادام !!! نجایهم-

 گرفت و گفت شگونیرو ن ایپور یبازو هیهد
 !!!!ممممممممما؟؟؟یپور یگیم ی!!! چ یهو-

 و گفت دیبازوشو چسب ایپور
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نم !چرا ک زونیمن مانتو هاتونو آو نیبود بد نیباشه بابا غلط کردم ... منظورم ا-
 ؟؟ حاال یزنیم
 آره جون خودت !-

 رو به من کرد و گفت مهراد
 ... نیایبا من ب-

له ها م میبا مهراد همگام شمممد هیو هد من به طرف پ ...فکر کردم  میرفتی.... 
سمت چپ پله ها که  یباال ... اما مهراد به طرف راهرو یطبقه  میبر میخوایم

 پله ها بود ... راه ریاتاق ز هیآشپزخونه و راه پله ها بود رفت ...  نیماب
 و با لبخند گفت سادیکنار در اتاق وا مهراد

 ... دییبفرما-
 ... یمرس-
 اتاق...مهراد درو پشت سرمون بست ... یتو میرفت هیگفتم و با هد نویا

 توالت ... زیم هیاتاق بود ... و  یتخت تو هی یبود ... ول یکیکوچ اتاق
 تخت ... یرو میهم مانتو هامونو در آوردم و گذاشت هیو هد من

 ؟ یکرد یحاله رو راض یبازه !!! چجور یلمممممممممیبلوزت خ یهد-
 سکته نکن ! گمیبهت م یزیچ هی-
 گفتم ینگران با
 !؟؟؟یییییکرد کاریباز چ-
با !!! ول یچیه- مانمو پ یبا ته نم ییجورا هی چوندمیما  دیکه فهم دونمی...الب

 دمیپوشمم نویآخر ا هی.خودم ثانبپوشممم .. گهید زیچ هینه... قرار بود  ایآخرش 
 لباسمو عوض کردم !... نهیمامنم نب گهیکه د دمی..مانتو پوش
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 !!! وونهی... احمق د یهد یوا-
 ... گهیخب د یاشتباه کردم ول دونمی..االن م ینجورینگو ا-
 لباستو ؟من حواسم نبود ... دیمامانم هم د-
 ... دیند الینه ... خاله ژ-
 کاریمن چ هیکه مامانت هم متوجه نشممده باشممه....هد شمماالیخب ... ا لهیخ-

 ... گهید میبر ایکنم از دست تو ؟؟؟!...ب
 گفتم رفتمیکه به سمت در م همونطور

 کارشیپاشممنه بلندو چ یکفش ها نیا دمیلباس راحت پوشمم نهمهیحاال من ا-
 کنم ؟

 و گفت دیخند هیهد
 !!بکش حاال ! یمثه من سخت کمیبا لباست جوره ... تو هم -
 ونیزیتلو یجلو ایآشممپزخونه بود و پور یهال ...مهراد تو یتو میاومد هیهد با

 نشسته بود ...
 رو به مهراد گفتم بلند

 ما ؟ یبا زحمت ها یچطور-
 گفت اوردیهمونطور که برامون شربت م مهراد

 ؟... گهیدرست شد د نیماش یبابا ؟...راست یچه زحمت-
 ... یآره مرس-

ست ... مبل نش یرو ایکنار پور هیو تشکر کردم ... هد از دستش گرفتم شربتو
 من نشست ... ییمبل روبرو یتعارف کرد و رو ینیریمهراد به همه ش
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سم ...  جمعش کنه تونهیبازه که نم نقدریاش ا قهیبود ... اه ... هیبه بلوز هد حوا
سه به پور تونمیمن نم سانت اینگاهش نکنم ...چه بر سته ن شیمتر یکه چند  ش

... 
مهربون تر از  ی هینداره ...باز من شممدم دا یکه کار ایبه من چه اصممن ...پور اه

 مادر ...
 دفعه گفت هی کنمینگاه م هیو هد ایکه متوجه شد پور مهراد

 گه؟ید نیتمر نجایا یایفردا پس فردا هم م ی... برا کتاین یراست-
 مجدا کردم و رو به مهراد گفت هیو هد اینگاهمو از پور عیسر منم

ا رو فرد یول دونمی... حاال شنبه به بعد که خودم باشگاه دارم رو نم امیآره ...م-
 ... امیحتما م شاالیا

 همراهت هست دیبه هر صورت کل یباشه ... هستم ... ول-
 ... دادمیم دیبا دتویآره ...کل یوا یا-

 و گفت دیخند مهراد
ست نیخوبه هم- شه ... د شه الزم ماالن گفتم فردا ممکنه الزمت با  هشیت با

.... 
 زدم و تشکر کردم ... لبخند

 و از جام بلند شدم ... دمینفس سرکش هیشربتم رو  وانیل
 ... شهیم ری.... د تزایپ نیسراک ا میخب ؟...بر-

شد ... هد مهراد شه که پور هیهم از جاش بلند  ست بلند  شو  ایهم خوا ست د
 گفت شخندیداخت با نان یم هیو همونطور که دستش رو دور گردن هد دیکش

 ؟! هی... ما گشنمونه ... مگه نه هد شهیم ری... د عتریبله بله ... سر-
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 با خنده گفت مهراد
 شامو ... میکنیجا ! ... ما آماده م نیهم نیباشه تنبل خان ...تو بش-

 رو از دور گردنش جدا کرد و گفت ایدست پور هیهد
 کمک ... امینه من م-

 گفتم رفتمیه طرف آشپزخونه مکه با مهراد اب همونطور
 ... کنمی... الزم شد صدات م سیکه ن ی... کار خاص نی... بش یهد نه

ستامو سا د ستم ....مهراد مواد و و شپزخونه  زیم یرو رو ازمونیمورد ن لیش آ
که  ها و قارچ ها سیکردن سوس زی... چاقو رو برداشتم تا برم سراک ر میگذاشت

شد .... من که مثه بمب م یزیچ هی... کدفعهی سکته کرد یعنینفجر  شنگ  م ق
... 

 برام نمونده ...." گهید یچی"بعد از ...بعد از ... بعد از نسترن ه
 شروع شد ... نجاشیبلند از هم یلیخ یبا صدا نیام دیفرش آهنگ

 زد و گفت غیهمزمان با آهنگ ج هیهد
 !!!وانمممممممممهیسکته کردم د ایپور یوا-

 مهراد نگاه کردم ... از خنده غش کرده بود ... ... به دیخندیم ایپور
 گفتم غیبا ج اولش

 ؟!!! مهممممراد ؟؟؟!!! مممممنیهماهنگ کرده بود-
 برام نمونده ..." گهید یچی"بعد از نسترن ه

گاه من و هد نقدریا  خنده ... ریز میهم زد هیآهنگش قر داشت که نا خود آ
 از اون طرف داد زد ایپور
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 وسممممممط .... ای... ب نمیاال شد ... بخند ببآهممممممما....ح-
هد و هد هیدسمممت  فت و  به  هیرو گر ند کرد و شممروع کرد  جاش بل رو از 

 ... دنیر*ق*ص
ود ب سمممادهیخنده اش گرفته بود فقط وا ایپور دنیاز ر*ق*صمم نقدریکه ا هیهد

 ... کردینگاه م ایو به پور دیخندیوسط م
نا خود آ نیکه عاضممق ا منم که مآهنگ بودم  به  میخندیگاه همونطور  چاقو 

هم هسممت که من  یی... از اون آهنگ ها دنیدسممت شممروع کردم به ر*ق*صمم
ص شوه خرک هیبه قول هد دنیموقع ر*ق* م آروم دار یلی... البته االن خ امیم یع

 ایپورو به  خوردمی... هنوز روم باز نشده ... داشتم سر جام تکون م ر*ق*صمیم
دفعه مهراد چاقو رو از دسممت گرفت و منو به سمممت  هیکه  دمیخندیم هیو هد

که سممرجاش وا و  زدیبود و بشممکن م سمممادهیخودش برگردوند ... همونطور 
 با خنده گفت دیر*ق*صیم
 ... یکنیهمه رو پاره پوره م یزنیشما بدون چاقو هم م-

مال روم  دنیو آروم با مهراد شروع به ر*ق*ص دمیخند م م م م م کردم ... البته اص
 مهممممممراد !!!!! یبار وسط آشپزخونه جلو نیبدم ...اونم اول قر شدینم

 دفعه آهنگ قطع شد ... هی... میدیر*ق*ص هیثان 30 هی
 گفت ایکه پور نایا هیسمت هد میبرگشت

... تو آشپزخونممممممه  دنیچه طرزه ر*ق*ص نی... ا نیحال یب یلیبابا شما خ-
از حد شممما به حرکات  شیب یعالقه  نی؟؟؟!!!واقعا من به شممما به خاطر ا

 !! گمیم کیموزون تبر
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اپن آشممپزخونه برداشممتم و  ی... دوباره چاقو رو از رو میدیخندیکه م همونطور
 گفتم

 خان !!! ای!!! پور مممایامشب شام ندار شهیم ریآقا د-
 گفت عیاز اونطرف سر ایپور

ر پ تونویخال یجا نجایا هی... من و هد نیاوه اوه نه !! نه شممما به کارتون برسمم-
 ... میکنیم

شروع  یرکمت یبا صدا نیام دیآهنگ فرش نباری...البته ا گهیبار د هیو  میدیخند
 شد ...

 میکرد زیها رو ر یها و قارچ ها فلفل دلمه ا سیسمموسمم یکمک مهراد همه  با
... 
 ؟ گرم بشه ؟ یکنیمهراد فر رو روشن م-
 ... میکنیباشه ... روشن م-
 روشن کن ... رو نییپا یفقط شعله -
 آها ... باشه ...-
 هال نبودن ...با تعجب رو به مهراد گفتم یتو هیو هد ایجام بلند شدم ... پور از
 کجان ؟ نایا هیهد-
ره ... گفتم ب خوادیگفت آهنگامو م ایرفتن باال ... آخه پور دی... شمما دونمینم-

 لپ تاپمو برداره ...احتماال باالن ...
 سس کچاپ کجاست؟ نیاوهوم ...باشه ... ا-
 ... نجایا-
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 ... یمرس-
 شممممممدا ... ادیز یلیخ -

 با خنده گفت مهراد
 ... یرو نشناخت اینگران نباش ... تو هنوز پور-
ه تو اتاق لمیاومد موبا ادمینون ها گذاشمتم ....  یرو رو تزایظرف ها مواد پ یتو

شا سه هم دی....  شپزخونه ب نیمامانم زنگ بزنه ... وا اومدم ...مهراد  رونیاز آ
 گفت رونیب رمیکه متوجه شد دارم از آشپزخونه م

 ؟ کتایکجا ن-
 ارمیب لموی... برم موبا امیاالن م-
 ی...چراک اتاق روشن بود .... همزمان که جلوشدمیم کیپله ها نزد ریاتاق ز به

 که مهراد صدام کرد ... دمیشن دمیچارچوب در رس
 زدم ... خی دمیکه جلوم د یکه از صحنه ابرگردم جواب مهرادو بدم  خواستم

ست شده بود و پور ایدور گردن پور هیهد یها د ستش کمر  ایقفل  هم با دو تا د
 دیب*و*سیرو م هیبود و سرشو خم کرده بود و کنار گردن هد دهیرو چسب هیهد
... 
ش دونمینم صن به ثان دیچقدر طول ک س هی... ا ون هم دونمینه ... فقط م ای دیر

صحنه  خیصحنه  نیا دنیلحظه با د کی دیشا نبود اما من ...  یبد یزدم ... 
 صحنه مواجه بشم ... نینداشتم با ا شویچون آمادگ دیشا دونمینم

صدا فقط تونستم با سرعت نور رومو برگردونم و بدو ام سمت آشپزخونه ...  یب
ستمو گرفت و مان شپزخونه محکم با مهراد برخورد کردم ...مهراد د  ع ازدم در آ

 بشم ... نینقش زم میسانت 10 یشد که با کفش ها نیا
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 با خنده گفت مهراد
 ؟؟ تازه فر گازو روشن کردم ... یعجله دار نقدریشده ؟ چرا ا یچ-

 گفتم یحال یبا ب نیبود ...واسه هم یجور هی حالم
 کم نباشه ... یزیچ نمیاومدم بب یچیها ؟ ... ه-
...  گهیدرهم رفت ... خب معلومه د مهراد از حرف چرت و پرت من ی افهیق

 ... دیند دمویکه من د یزیاون که چ
 شده ؟ ... یزی؟ چ کتاین یخوب-

 گفت دینگفتم...مهراد با ترد یزیچ من
 ؟... شیاریب یکو ؟ ...مگه نرفت لتیموبا-

 با آرامش گفتم نیکردم به خودم مسلط بشم ... واسه هم یسع
 ... اوردمشین گهیه ...دزنگ نزد یکس دمی...د زهیچرا ... چ-
بودن و همونطور که پشممتم به  زیم یکه رو تزایپ یآروم رفتم سمممت ظرف ها و

 گفتم کردمیظرف ها رو جا به جا م یمهراد بود و الک
 تشنمه ... یلی؟خ یبهم بد شهیآب م وانیل هیمهراد -

 که گفت دمیمهراد از پشت سر شن یصدا
 آره چرا که نه ...-

 یدید الیو سممر لمیف نهمهی... ا کتاین گهی.. آدم باش د. یصممندل یرو نشممسممتم
 آخه ...!!! جنبه داشته باش ... کردنینم یبدبخت ها که کار نیبابا !! ا ی...ا

 ... کتاین ایب-
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رم ازش گرفتم تا بخو وانویبود ....تا ل سممادهیمتوجه مهراد شممدم که کنارم وا تازه
 تاز پشت سرمون اومد که با خنده گف ایپور یصدا

 شد ؟ یخب شام ما چ-
شت من صدا برگ سمت  ست دور هد میو مهراد هر دو به  شده بود  هی... د حلقه 

 گفت ای... مهراد با لبخند رو به پور
 شد ؟... یفر ... آهنگا چ یتو مشونیذاریاالن م گهی..د شهیآماده م-
 گفت شدیباز م ششیهمونطور که ن ایپور-
 ... رمیگیا ازت م...حاال بعد زهیها ؟... آهنگا ؟...چ-
 نگاه کرد و بهش چشمک زد ... هیبهد با لبخند به هد و

 با لبخند گفت مهراد
شه .... حاال پس از هم- شت  شیش ریآهنگ غ هی یکه خودت دار یینایبا و ه

 ؟... یهم دار گهید زیآهنگا چ نیاز ا ریتو غ نمیانتخاب کن ! ....اصن بب
 چرا ندارم ؟خوبشم دارم ...-
 خوبشو بذار ... هیرو باشه پس ب-

 هم با لبخند برو به من گفت هیهد
 ؟ کتاین یخوایکمک نم یجد-

 زدم و گفم یکمرنگ لبخند
 میایم تو فر میبذار ناروی...ا شممتونیپ میایخودمونم االن م گهینه قربونت ... د-

... 
 رفت تا آهنگ انتخاب کنن ... ایتر شد و با پور قیلبخندش عم هیهد
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تم از دسمم وانوی... مهراد به طرفم برگشممت و ل دمیسممر کشمم نفس کیآبو  وانیل
 گرفت و با لبخند گفت

با یباال ....اشممکال رهیبه من گفت م- جا ... ک ارمیب لتوینداره حاال ... برم مو
 ؟ شیگذاشت

گاهمو دوختم ... پس مهراد هم متوجه شمممد ... من چرا االن دارم  نیبه زم ن
جو  نمیده ..به من چه آخه ؟! همچکر یکار هی گهید یکی... کشمممیحجالت م

 شده حاال مگه ؟!... ی...خب تصن دوس داشته ب*ک*ل کرده ... چ دمیم
 ؟ کتاین-

 آورم باال...مهراد با خنده گفت نگاهمو
 فر سوخت ... اونارو ولشون کن ... نیا-

 ....از جام بلند شدم و گفتم دمیخند
 ... ارمیم لمویموبا من یذاریاول رو م ینیتا س 3 نیباشه ... پس تا ا-

 لبخند زد و گفت مهراد
 ممکنه دوباره سر راهت سبز بشن ... سیباز معلوم ن نایکه ا ایزود ب-

... حاال  ایاتاق برداشتم ...ب یاز تو لمویموبا عینگفتم ... سر یزیو چ دمیخند
و ر هیو هد ایپور ومدمیمن م دیهم زنگ نزده بمممممودا... انگار فقط با یشکیه

 !!!یعنی دمیدیم تین وضعتو او
گاه هیمهراد  دمیآشپزخونه که د یتو برگشتم  ظرف پر از پفک دستشه....ناخودآ

 که ذوق زده شده بودم گفتم نقدریا
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ه*و*س کرده  نقدری....پفمممممممممک ...امروز ا مممممممممممزمی....عزیوا-
خدا م که  نهیبودم  نه هم چ دو فک م میداشممت پسی... خو  خواسممتمی...من پ
 مهرااااد.... ی....مرسممممممم

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت مهراد
با اگه م- که رفت خوادیحد دلت م نیتا ا دونسممتمیبا  دیخر میهمون صممبب 
بعد از ظهر رفتم  نی...واسممه هم یاونجا به پفک ها نگاه کرد دمی...د دمیخریم

 ؟؟؟!!! ینگفت یخوایم یزیچ دمی... خب چرا صبب ازت پرس دمیخر
 خنده ظرف پفکو از مهراد گرفتم ... با
 .... ایبخور یتونی..شام نم کتایاالن نخور ن-

 گفتم باخنده
 تمممممممممممممممونینم-

 ... نایا هیهد شیپ میاومد
 تموم شد ... قهیپفک تو چند دق ی همه
 زد غیج هیهد

 دهنت نکن !!! ... یدستتو تو کتاین یوا
 خنده گفتم با
 ... یانگشتاتو بخور ینجوریکه آخرش ا نهیا هیحسش  یاصن همه -

 گفت ای... پور میدیخند همه
 ... نینی... مهرادو بب ننیمث که همه شون هم تانایکاپ-

گاش ن میما دار دیاونم انگشتش تو دهنشه...تا د دمیسمت مهراد که د برگشتم
 و گفت دیخند میکنیم
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ست تو دماغش کنه ... تو که آ یکی دیشا ایبابا پور- ست د شو مخوا  یبریبرو
 آخه ؟!!! قیرف گنی!!!به تو میکنیکه همه رو خبر دار م ینجوریا

 با خنده گفت ایپور
 کلک نکنه خودتم قبلش دستت تو دماغت بوده ؟-
 ...نمیبرو بب-

 ... ایگفت و کوشن کنار دستشو محکم پرت کرد سمت پور نویا مهراد
شممت و رو به مهراد مبل بودو بردا یکنار من رو یداد و کوسممن یجا خال ایپور

 گفت...
 نامرد ؟!!... یکنیتو ... به من کوسن پرت م ای قمیمن رف-
 دستش رو پرت کرد طرف مهراد ... یمحکم کوشن تو و
طرف به اون  نیهوا از ا یتو چارهیتا کوسن ب 6 نیشده بود ... ا یصحنه ا یعنی

 .... کردنیطرف پرواز م
 و ای... پور میبود میت هیو مهراد تو ...من  میکرد یهم خودمونو قاط هیو هد من
 مقابل بودن ... میت یهم تو هیهد

شدت ه همه شده بود غیو ح جانیمون از   ییکار به جا گهی... د میو داد قرمز 
 ... میگرفتیبود که دور تا دور مبل ها سنگر م دهیرس

 که اومد ... ریبگ-
 ونا هم جوابمونو دادن... ا نایا ایکوسن پرت کرد طرف پور هیگفت و  نویا مهراد

دفعه تلفن خونه به صممدا درومد ...مهراد از  هیکه  میو دار بود ریگ نی... تو هم
 گفت زدیجاش بلند شد و همونطور که نفس نفس م
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 ! هیک نمیآتش بس بب قهیدق 2آقا -
شت طرف پور هیموقع  همون سر مهراد ...مهراد برگ سن خورد به  که پرت  ایکو

 کرده بود و گفت
 ... مرسیتلفنو بدم ... به حسابت م نیطلبت ! ... بذار جواب ا یکی ایپور-
 تلفن گفت یسمت گوش رفتیم عیهمونطور که سر و
 ؟االن که زوده مامانم بخواد زنگ بزنه ... یعنی هیک-
 رو برداشت و گفت یگوش و
 الو ....-
 مکث کرد و گفت هیچند صان هی

 ... دییسالم...بله ... بفرما-
 سرشو تکون داد و آروم گفت ایما رو نگاه کرد ... پور برگشت مهراد

 ؟ هیک-
شو رو مهراد ست شت و رو به مخاطبش پا شینیب ید سکوت گذا  یبه عالمت 

 تلفن گفت
 ....شما ؟... اوردمیبه جا ن دیببخش-
با  اما عیاومده باشممه سممر ادشیدفعه  هیسممکوت کرد و بعد انگار  هیچند ثان هی

 گفت دیترد
 ؟! ی!!!...توئمدمممممممممیحم-
 صدا سرشو تکون داد و گفت ینگاه کردم ...اونم منو نگاه کرد و ب ایپور به
 ؟... گهیم دویما ... کدوم حم مینداشت دی؟ حم دیحم-
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از  ایبود ... پور یرسم یلی...لحنش خکردیتلفن صحبت م یهمچنان پا مهراد
به خشمممک و سممرد رو  یلیجاش بلند شمممد و رفت سمممت مهراد ... مهرادخ

 تلفن گفت یمخاطبش پا
چه  نی...ا سین ی...نه نه ...اصممن مسممئله ا نیاریب فیآها ...باشممه ...تشممر-

 ... شمیممنون م یکن یآور ادی ی... فقط روز قبلش هم زنگ بزنهیحرف
 ایکرد و تماسممو قطع کرد ... پور یخداحافظ گهیبا گفتن چند تا تعارف د مهراد
 رو ازش گرفت و گفت یگوش

 د؟یکه !کدوم حم مینداشت دی؟ما حم هیک دی؟!حم دی...حمبود؟. یک-
 گفت یدوخت و با لحن نسبتا عصب ایبا نگاه سردشو به پور مهراد

 سممممممموزنده!-
 عالمت سوال شد و گفت افشیق ایپور

بود  یک گمی...م میوقت دار قهیچند دق هیها نسوختن  تزای؟نه هنوز پ یچ یچ-
 ؟ ...

سرد که از نظر من نگفت و با هم یزیچ مهراد سناک بود  یکمیون نگاه  هم تر
 شد ... رهیخ ایبه پور

 دوباره گفت ایپور
 بچه ! الو ؟مهراد ؟ یهو-

 مهراد تکون داد ... یدستشو جلو ایپور
 لحظه به خودش اومد و گفت... هی مهراد

 ؟ هیها؟ ... چ-
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 !بود ؟ یک گمیمرد مومن ؟! م خونمیروضه م یبابا سه ساعته دارم واسه ک یا-
فک رو از رو ایروشممو از پور مهراد که ظرف پ ند و همونطور   زیم یبرگردو

 گفت داشتیبرم
 ... ایپور شیشناسیبود ! سوزنده !!! تو که م دیحم-
 برگرده و به ما نگاه کنه رفت به طرف آشپزخونه ... نکهیبدون ا و
 .تو فکر بود ... افشیبود و ق نینگاه کردم ... نگاهش به زم ایپور به
 دفعه با تعجب سرشو آورد باال و گفت هی

 سوزنده ؟! مممممممممدیحم-
کون ت دییباز کرد و فقط سممرشممو به عالمت تا خچالویمهراد نگاه کردم ...در  به

 داد...
 دفعه منفجر بشه گفت هیانگار  ایپور

 داشممممممت ؟ کاریچ نجایاون ا-
 با آرامش گفت مهراد

 مهمون دارم ... نجایا گهید ی... فقط هفته  دونمیهنوز نم-
 گفت یبا ناباور ایپور

 نمممممممممممه !!!-
 لبخند زد و گفت مهراد

 آره !-
 ... کردیساکت شد و فقط با تعجب به مهراد نگاه م ایپور
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و مهراد در نوسمممان بود  ایپور نیفقط سممرامون ب خبریاز همه جا ب هیو هد من
ستی...نم س یزیچ دیبا میدون ه مهراد رو ک میفکر ها بود نیهمنه ... تو  ای میبپر

 به من گفت
 ؟ یبکن نایبه ا ینگاه هی یایم کتاین-
 گفتم رفتمیجام بلند شدم و همونطور که به طرف آشپزخونه م از
 اوممممممدم...-

س زیچ همه سکوت بود ... ک ر بود و فک سادهیکه وا ای... پور زدینم یحرف یدر 
 داک بود باز کنم ... یلیو که خدر فر ر کردمیم ی... منم داشتم سع کردیم
 داغه ... یلیاون خ کتایبرو کنار ن-
 گاز بلند شدم و گفتم یجلو از
 پس ... میچند لحظه صبر کن هیآره ... -
 فر زانو زد و گفت یمهراد خودش جلو-
 ... کنمیاالن درستش م-

صب یلیمهراد خ لحن شه ب یعیطب کردیم یسع نکهیو نازاحت بود ... با ا یع ا
 رو حس کرد ... یناراحت شدیصداش م یاز تواما 

 خودش در فر رو باز کرد ... مهراد
 ... میکنیصبر م قهیدق هیداغه مهراد ... ولش کن ... یلیخ-

... با  دیکه انگار تو افکار خودش بود و انگار که اصممال حرف منو نشممن مهراد
رو  یاول .برداره .. یکی یکیکه دستش بود دستشو برد تا ظرف ها رو  یدستکش
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 یکه ذهنش مشممغول بود و عصممب نقدریرو که اومد برداره ا یبرداشممت ... دوم
 ود ....داک ب یلیخفر برخورد کرد که  ییشده بود ...ساعد دستش به قسمت تو

 آخ...-
زنه ... ن ادیفر گهیخودشممو نگه داشممت که د یلیبه هوا رفت....البته خ ادشیفر
 چهره اش درد معلوم بود ... یتو

 گفتم یو با نگران کشیرفتم نزد نگران
 .... پاشو پاشو ... نمیبب ؟؟؟یشد یمهمممممممراد ...چ-

 و گفت کیاومد نزد ایهم اومدن ... پور هیو هد ایپور
 شد ؟.... یچ-
 سین یزیچ-

صممورتش بود آروم با من به طرف  یرو یگفت و همونطور که اخم نویا مهراد
 گفتمآب سردو باز کردم و  ریآب اومد...ش ریش
 ؟ نیدار یآب سرد نگه دار ....پماد سوختگ ریدستتو ز-
 نکهیآب نگه داشته بود بدون ا ریمهراد همونطور که اخم کرده بود و دستشو ز-

 بهم نگاه کنه گفت
 .... ذارمیم خی...  سی... مهم ن دونمینم-
کنم  دایپماد پ دیشا نکهیا دیرو باز کردم به ام خچالینکرد و  یحرفش توجه به
 هم به کمک اومد .... هی.. هد.

 دفعه گفت هی هیهد
 ... ای... ب کتایکردم ن دایپ-

 ... دمییاز دستش گرفتم و سمت مهراد دو پمادو



wWw.Roman4u.iR  384 

 

 مهراد ... ایب-
 آشپزخونه نشست ... یصندل یرو مهراد
 ... دمیمالیدستش م یرو رو نیازیسولفا د لوریپماد س آروم

فعه د هیبودم که  دهیه جاشممو پماد مالهم بایتقر گهی... د گفتینم یزیچ مهراد
 بلند گفت ایپور

 داشت ؟ کاریچ نجایم*ر*ت*ی*ک*ه ا نیا-
ه مهراد که داشت ب میرو نگاه کرد ایپور میبرگشت میدفعه کپ کرد هی هیو هد من

 ... کردینگاه م
 اما خونسرد رو به من گفت مهراد

 ببندمش ... یزیچ هیباال با  رمی... م کتایممنون ن-
پله رو که رفت باال برگشت  یجاش بلند شد و به طرف پله ها رفت ... اول از و

 گفت ایرو به پور
 لحظه ... هی ایب ایپور-

شده رو  یتزاهایهم پ هیباال ... من و هد یبا هم رفتن طبقه  ایو پور مهراد آماده 
 ... میتو درش رو بس میفر گذاشت یرو تو گهید ینیو سه تا س میگذاشت زیم یرو

 تداد و آروم گف کهیبه اپن آشپزخونه ت کردیهمونطور که به پله ها نگاه م هیهد
 ؟... کتاین هیچ انیجر-

 هامو انداختم باال و آروم گفتم شونه
 ... دونمینم-
 ؟ ... اروی نیا هیدفعه ؟ ... ک هی نایشدن ا یچ-
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 ؟ دیبود ؟ حم ی... اسمش چ دونمینم-
 ؟ اروی نیاصن ا ناستیا ی کارهیه ؟ چدفع هیچرا قاط زد  ایپور نیآره ... ا-
 ... دیفهم شهی... حاال فعال که نم دونمینم-
 آره ...-

ا صد یدفعه ساکت شد و اومد طرف من و ب هیبگه که  یزیچ هیخواست  هیهد
 گفت

 ... انیدارن م-
 ... میمشغول مرتب کردن آشپزخونه شد هیو هد من

 رفتم سمت مهراد و گفتم یعاد یلیآشپزخونه ... خ یاومدن تو ایو پور مهراد
 ؟ شی؟ خوب بست یخوب-
 ... یآره مرس-
 خوبه ...-

 توشو نگاه کردم ... رونیسمت فر و از ب برگشتم
 هم آماده شدن ... نایخب ا-

 فر رو باز کردم ... در
 گفت کمویاومد نزد ایپور

 ... داغه... ارمیبذار من در ب-
 ... حواسم هست ... تونمینه خودم م-

کرد ن یدلخور شدم که چرا مخالفت کمی...  گفتینم یزیساکت بود و چ مهراد
 ... اوردمیخودم ن یبه رو یکه دستم رو تو فر داک نکنم .... ول

 رو درآوردم ... تزاهایفر خم شدم و پ یجلو میسانت 10پاشنه  یاون کفش ها با
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 ؟ یباال رو روشن کن یشعله  شهیمهراد م-
 گفتمو کرد ... که یمهراد کار یحرف چیه بدون

سرد یلیخ کلمه حرف به  هیشده بود ... نه به اون اولش نه به االن که  یجمع 
 ... میزنیزور با هم م

 حاضر شدن ... تزاهایپ باالخره
 قبال ... دمیچ زویاونور ... م میبچه ها بر-

 ... میدر سکوت شامو خورد بایتقر بازم
 هیچند ثان هیبهم نگاه کرد ...  نگاه کردم ... اونم اولش فقط ایشممام به پور سممر

 سرشو بتکون داد و گفت ایپور نباریگذشت دوباره نگاش کردم ... ا
 شده ؟ یزیچ-
 ... خوب شده مزه اش ؟ یزینه ... چه چ-
 خوشمزه اس ... یی... خدا یلیآها ... آره خ-

 ... میهمه سکوت کرد باز
 ... اون سرش تو غذاشلحظه بعد به مهراد که کنارم نشسته بود نگاه کردم  چند

حساس منو ا ی رهینگاه خ ایشدم ... پور رهیکه روبروم بود خ ایبود دوباره به پور
ز شد با ششیدفعه ن هیشد .... رهیچند لحظه بهم خ هیکرد و سرشو آورد باال ... 

 و با خنده گفت
 ! گهی؟؟! آقا گفتم خوشمزه اس د هیهممممما ؟؟؟چ-
 ..... نوش جان . سین یزیچ یچیه-
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به آدم ... خب آقا جون  یزنیزل م گهید قهیباز دو دق سین یزیچ یگیاالن م-
 !!! گهید شهیهم خوشمزه باشه آدم زهر مارش م یهرچ ینجوریآدم ا

 !...ایپور-
هم بسممته شممد و همه سمماکت  ایپور شیمهراد باعث شممد ن زیتحکم آم یصممدا

 دفعه مهراد گفت هیکه  می... دوباره مشغول خوردن شد میشد
آور خاطرات چندان  ادیتلفن امشمممب  نی... ا خوامیبچه ها من واقعا عذر م-

 شد ... ختهیاوضاع به هم ر کمیاگه  دیمن نبود ... ببخش یبرا یخوش
 دستم نگه داشتم ... ینوشابه امو تو وانینگفتم و ل یزیچ من
 رو به مهراد گفت زدیهمونطور که لبخند م هیهد

ص ادیم شی...پ سین ینه مهراد مسئله ا- شکل خا  مدهوین شیکه پ ی... حاال م
 ؟ هوم ؟

 ... سین یزینه چ-
 گفت و لبخند زد و رو به من ادامه داد نویا مهراد

 ... گمیم ی... جد هیعال تزاشیپ یلیخ-
 زدم و آروم گفتم لبخند

 نوش جان ...-
 بلند گفت یبا صدا ایدفعه پور هی

 نمیا چه وضعشه !!!به نیوسطا!!ا نیا نیبسه بسه !!! باز بساط تعارفو پهن کرد-
 ؟! تزایپ یگیم
 تعجب گفتم با
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 یچ گهیبهتر د تزایپ نی؟؟!!! کارد به شکمت بخوره !!! از ا ممممممممممممایپور-
 !!! گهید ادیکش م 70دهه  ی؟!! اندازه شلوار استرچ ها یخوایم

 ... میدیخند یهمگ
هاش رو شروع کرد و  دوباره چزت و پرت ایاوضاع جمع بهتر شد ... پور کمی

 بساط آهنگ هم دوباره به پا شد ...
 بود ... یخوب یلیبا اجمممممازه !!! شب خ گهیخمممممب !!! د-
 ؟؟؟!!!کجا بابا زوده هنمممممموز !!! مممممهیهد-
 گذشته هممممما!!! 11:30ساعت  ایپور-
 هم هنوز برنگشتن ... ناینه هنوز زوده ... مامان ا-
 اومد ... هیهد لیزنگ موبا یاحرفو زد صد نیا تا

 با خنده گفت ایپور
 عجب حالل زاده انممممممما !!!-
شوخ یکل با شت یخنده و  بود تا  خودش ی... البته مهراد بازم تو میبه خونه برگ

ناد نیا میکرد یهمه مون سممع یول یحدود با خنده و  میریبگ دهیحس رو  و 
 ... میاوضاع رو بهتر کن یشوخ

 ؟بود ؟ ایخب چطور-
 خنده آروم گفتم با
 نصفه شب تو آشپزخونه موقع آب خوردن ؟ 1دنه؟یمامان جان االن وقته پرس-
 دمیبه نفس آبو سر کش و

 و گفت دیهم خند مامانم
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 کاریو چ میخورد یو چ میبود و کجا رفت یکه چجور میکرد فیآخه ما تعر-
 رو به راه بود؟ ی... همه چ ینگفت یزیچ ادیتو ز ی... ول میکرد

 گذاشتم رو اپن آشپزخونه و گفتم وانویل
 آره خوب بود ...-
 خب ؟-
 مامان ؟ یخب چ-
 ؟ یکن فیواسه من تعر یخوایتو نم یعنیبابا  یا-
 گفتم قراریب

 کنم آخه ؟ فیتعر ویچ-
 ؟ نیخونه مهراد تمر یریباشه ... نگو ... اشکال نداره...فردا هم م-
 آره ... فردا بعد از ظهر ...-
 ؟ هیردو کباشه ... ا-
 ...کننیرو اعالم م یهفته اسام نیا-

 گفت دیکشیم ازهیهمونطور که خم مامانم
 ... گهید میبخواب میباشه ...بر-
...  گهیاز من بشممنوه د یخاصمم زیچ هی خوادیاالن مامانم م دونمیمن م یعنی

 و ... میو دست مهرادو سوزوند میدیر*ق*ص میمونده بگم زد نمیهم
 .... دمیداز فکر خودم خن خودم

 دیچه کنم که با یزور داره ول یلیخ نیتمر یبر یپاشمم یروز جمعه بخوا یعنی
 فردا آماده باشم ... نیتمر یبرا
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جواب  یزنگ زدم کس یخونه مهراد بودم ... هر چ یروز جمعه جلو 4 ساعت
 نداد ...

شادم هم زدمیقبلش زنگ م کاش شدم اومدم ... حاال  ینجوری... من چقدر  پا
 م...کن کاریچ
س یهم زنگ زدم ول گهیچند بار د هی شماره  یبازم ک مهرادو  یجواب نداد ... 

 اونم جواب نداد ... یگرفتم ول
 موقع هاست ... نی... واسه هم گهیداده بهم د دیبابا کل یا

 که مهراد بهم داده بود درو باز کردم ... یدیکل با
 ها ! بهیتو خونه اس که ... عج نشیماش نکهی! ا وا

.. . گهیبه من چه د گهیمهرادو گرفتم جواب نداد ... د یشممماره  لمیبا موبا مباز
سم ... رفتم تو نمیشد ... من برم به تمر رید ردم شروع ک نمویسالن و تمر یبر

سممت  دمییاومد ... دو لمیزنگ موبا ینشممده بود که صممدا قهیدق 20... هنوز 
 برداشتم... لمویو موبا مکتین

 الو سالم مهراد...-
 یجواب دادم ... حموم بودم ... ک ریمن د دی؟ ... ببخش کتاین یسالم ...خوب-
 ؟ یایم
 خنده گفتم با

 االن تو خونه تونم ... من
 با تعجب گفت مهراد

 ؟ یتو خونه ا-
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 و گفتم دمیخند
 نترس بابا ... تو سالنم ...-

 و گفت دیهم خند مهراد
دفعه  هی...بعد تو  سممادمیهال وا یواقعا هم ترس داشممت ...آخه من االن تو-

 ... یکپ کردم جد یعنی...یتو خونه ا یگفت
 نگفتم ... یزیو چ دمیخند

 ادامه داد مهراد
 ... امیمن االن م-
 باشه منتظرم ...-

...  تیکه مهراد اومد ... قربونت برم با اون لباس سممبز چمن دینرسمم قهیدق 5 ب
 گرفتما ... لشیاوه ...چقدر تحو

 ما ؟ یبا زحمت ها یچطور-
 ... مایختیخونه تو به هم ر میبابا ؟ ما اومد یچه زحمت-

 و گفت دیخند مهراد
خوشمممزه بود  نقدریکه مونده بود و خوردم ... ا ییتزایامروز اون دو تا ظرف پ-

 ... هر دوشو خوردم ... رمیخودمو بگ یکه نتونستم جلو
 خوشحال شدم ...لبخند زدم و گفتم یلی فشیتعر از
 ... یاگه بخوا کنمیبازم درست م نوش جان ...-

شمک سادهیمن وا یکه حاال درست روبرو مهراد  یزد وبا لحن مهربون یبود چ
 گفت

 که ... شهیبهشت م یکه همه چ ینجوریا-
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 ... هیلیاالن من غش نکنم خ یعنی یجممممممانم ... وا یا
ا بکنم  تشیاذ کمیخواسممتم  نیواسممه هم زنهیمهراد همچنان داره لبخند م دمید
 گفتم شخندین

 شهیمردا ...بهشت و جهنمش در شکم و غذا خالصه م یای... دن گهید نهیهم-
... 

 و گفت دیخند مهراد
 محضه !!! تی... واقع ونفریخانوم هما یاشاره کرد یقابل توجه یبه نکته -
 مهمممممممممممممممممراد ؟-

 و گفت دیخند مهراد
 جانم؟-
 ؟ یاریکال کم که نم-

توپ از کنار  هیسممکوت کرد ... چند لحظه بعد همونطور که  و دیخند مهراد
 گفت داشتیبرم نیزم
 برنامه ؟ هیخب امروز چ-
 ... یکنیم نییاونو که تو تع-
 امروز با خودت ... نی... تمر گهینه د-
 که من دوس دارم ... ییممم....باشه ... پس از اونا-
تاین- که نزد یداد یریگ یتو چ دونمیمن نم ک نت ازت  20 کیکه منو  سممما

 ؟ یبلندترمو دفاع کن
 بشه شتریمقاومتم ب شهیباعث م ی... اونجور گهیخوبه د-



 393 هستم

با ...- کار نم body buildingبا پات هم هنوز  زیعز یکنیکه  تازه  من ... 
 ... یاریبهش فشار ن ادیکن ز یاونقدر خوب نشده .... سع

 گفت اوردمیحرف زدن مهرادو در م یکه ادا همونطور
شار ن ادیز کن یسع- شم آقا ... اون توپو بده پس من  یاریبه خودت ف !!! ...چ
 شوت کنم ... کمی

 لبخند زد و گفت مهراد
 ... میاصن امروز مسابقه بد ایقهر نکن حاال ... ب-

 زده گفتم ذوق
 جان من ؟ مسابقه ؟-
 ! یشیانگار برنده م یگیم یجور هیآره بابا ! حاال -
 ! شمیمعلومه که م-
 ا ؟!بازم ادع-
 ! میمسابقه بد ای؟!پاشو ب هیبابا ادعا چ-
 زد ! شتریب ی!هر ک یتا پرتاب منطقه ا 10باشه ...اول -
 قبوله !-

 من پرتاب کردم ... اول
 شد ؟!!! ی! چ 10از  8 یخب خب ! خانوم مدع-
 ؟! یزنیخب حاال ! خودت مگه چند تاشو م-
 ! شهیمعلوم م-
 ... میدیموقع پرتاب مهراد فقط خند یعنی یوا
 کمممممممممه ! یکنیهمه شو گل م یدار-
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 باشه حتما ! %100 دیبا ی! آمار پرتاب منطقه ا گهید نهیهم-
 عمرا اگه من بذارم-

 پرتاب هفتم مهرادو هل دادم ... سر
 ؟! تانیکاپ ینشد آقا یدی؟ د یدید-
 منمممممو !! یهممممممول داد-
 !!! دنیهم هولت م ی؟خب تو باز یچ یعنی-
 خانوم ! کتایخطاها !!!خانوم ن گنیبهش م نویا-
 ! میکه خطا ندار نجایا-

باره مهرادو هول دادم ...خودم از خنده غش کرده بودم  سممر پرتاب دهم هم دو
... 
 بانوان شدم ... یمل میت تانیکاپ یمن واقعا خوشحالم که باعث خوشحال-

 گفتم دمیخندیکه م همونطور
 !! دینرس ییبه جا ایبعض یکه ادعا نمیبیهم ممنون ! م یلیخ-
 ! شهیم نمی! هم گهیبعممممله د ایبعض یخارج ی سهیبا دس-

 ... میو دفاع رو در رو ادامه داد یازیو سه امت یمسابقه مونو با پرتاب پنال بازم
 ... هیفوق العاده ا کنیکه واقعا مهراد باز کنمیم اعتراف

م خم شممد و با نشممسممتم...مهراد ه نیزم یرو زدمیکه نفس نفس م همونطور
 و سرشو باال گرفت و منو نگاه کرد و گفت دیدستاش زانوهاش رو چسب

 ؟ گهید یایفردا هم م-
 دارم ... نی... فردا خودم تمر گهینه د-
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 ؟ یاینم یعنی-
 خنده گفتم با
 ... نطورهیاز قرار معلوم هم-

 ... مینشسته بود نینشست ... درست وسط زم نیزم یروبروم رو مهراد
... فوق العاده بود ... اگه  گمیبود مهراد ... واقعا م یعال نجایا نیمرت یلیخ-

 داشت... تویاالن به خودم بود پام هنوز همون وضع
 لبخند زد و گفت مهراد

 بود ... میزندگ یها نیتمر یدوست داشتن-
 تعجب نگاه کردم و گفتم با
 واقعا ؟-

 سرش رو تکون داد و گفت زدیهمونطور که لبخند م مهراد
 آره ... واقعا ...-

 و گفتم دمیخند
 چرا ؟-
 بسکتبال نگاه کرد و گفت یمهراد به حلقه -
 شده بود ... یهم با بسکتبال قاط گهید زیچ هی کنمی... حس م دونمینم-
 گفتم طنتیش با
 مثال ؟ یزیچه چ-
 تو چشمام نگاه کرد و گفت میمهراد م*س*تق-
 ... یو برکت و پاک ریخ یها هیتو ما زیچ هی-
 همممما ؟-
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گاه گفتم... نیا  حرف روناخود آ
 و گفت دیخند مهراد

 بابا ولش ... یچیه-
 مهراد منم خنده ام گرفت ... یخنده  از

 لبخند زد و گفت مهراد
 نیرتم نجایچقدر ا ی... سه نفر زهیخاطره انگ یلیمن واقعا خ یسالن برا نیا-
...  نجایا میاوردیمباشممگاهو  یبچه ها یهم همه  ییروز ها هی...  میکردیم

 بود یعال
 خنده گفتم با
 خوبه ؟ تونیاضیمنش شما ر تانیمهندس کاپ یآقا-

 و گفت دیخند مهراد
 ؟ یچ یعنی-
 خنده گفتم با
 و بچه تون ؟ ای؟ تو و پور نیکردیم نیتمر یسه نفر یاوه پس جد-

 خنده ... ریزد ز مهراد
 ! گهید گمیآقا خب راس م-
 یتامو نشممونش دادم و با لحن نگران خنده داردسممتمو جلوش بردم و انگشمم و

 ادامه دادم
 چند تاست مهراد ؟!!! نیا-

 و گفت دیخند مهراد



 397 هستم

 دو تا !-
 لحظه نگرانت شدم ... هیخب خداروشکر ! -
 ! دونمینه نگران نباش ... فرق دو و سه رو م-

 و گفتم دمیخند
 ! گهید نیکردیم نیو بچه تون با هم تمر ایپس واقعا تو و پور-

 لبخند زد و گفت مهراد
 از دوستامون ... یکیبچه مون نه ... -
 آها ...-
 ... دمینپرس یزیچ

 ... مهراد سکوت رو شکست و گفت میلحظه سکوت کرد چند
 یمیصم ایبا پور شتری... البته ب ایمن و پور یمیمن و دوست صم یپسر عمه -

 بود ...
 اوهوم ...-

و  دهیخود مهراد حرفش رو ادامه مبگم ... حس کردم  یچ دونسممتمینم واقعا
 بپرسم ... یزیمن چ سیالزمن ن

 خودش ادامه داد دمینپرس یزیمن چ دیکه د مهراد
 بود ... دی.... نفر سوم حم دیحم-
 گفتم دیترد با
 تلفن زد ... شبیکه د سین ی؟ ... همون دیحم-

 تکون داد و گفت دییسرشو به عالمت تا مهراد
 چرا خودشه ...-
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 ..پس چرا .-
 ادامه ندادم ... مهراد متوجه منظور و سوالم شد و گفت صحبتمو

اتفاقات شممد و خب  یلیکه باعث خ ییزهایچ هیاومد ...  شیپ ییها زیچ هی-
 شهیبود ... از دست دادن که نم دیاز دست دادن حم ایمن و پور یبرا نشیبدتر

 ... ختیشد ما رو به هم ر ینجوریچطور شد که ا نکهیفکر ا شتریگفت ... ب
 نگاه کرد و گفت نوی... مهراد زم دادمیمهراد گوش م یسکوت به حرف ها در
شته ... البته خ یلیخ- ختلف م یها زیاتفاقات و چ نقدریا ینه ول یلیسال گذ

 .وقته گدشته .. یلیکه خ میاومد که باعث شده فکر کن شیسال ها پ نیتو 
 ؟ کنهیم یهم بسکتبال باز دیحم-
 ادامه نداد ... یجد گهید نکهیخب مثه ا یبا ما ... ول...  کردیم یباز-
 ... کنمینم یچرا ؟...البته اگه فضول-
م گفت یاصممن نگم ... ول تونسممتمیچرا ... من م ی...فضممول هیچه حرف نینه ا-

م داشته باش یموجه لیدل ایخودم و پور شبیاول به خاطر رفتار د خوامیچون م
 بهت بگم ... وی. که همه چخودم دوس دارم .. نکهیهم ا ایو ثان

 به من ؟ چرا ؟...-
 رونیب امیبارم کنه از هپروت ب یزیچ هیپر رو شممدما ... اصممن خوبه االن  یعنی

... 
گذاشتم اون فر داک رو  شبیاگه د یفکر کن خوامی... چون نم یچون برام مهم-

.. . .... برام مهم نبوده ... چرا بوده و هسمممترونیب یاریب تزاهارویو پ یباز کن
ست ....فقط من د شهیهم خاطره جلو چشمم بود و  هیتو اون لحظات  شبیه
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بود  یاونطور شممبمید راگه رفتا یبدون خوامی...م دمیدیاونو نم ریغ یزیچ چیه
 بود... یبه خاطر چ

 نگفتم ...مهراد ادامه داد یزیزدمو چ لبخند
 ... ایپور من و یو نوجوون یپسر عمه توران منه ... دوست دوران کودک دیحم-

 ی...البته بود چون االن که فرانسممه زندگ نجاسممتیهم کهیخونه شممون هم نزد
... اون  اسممتیپور یهم قد و قواره  دی... حم میبود ی... هم مدرسممه ا کننیم

 ختیبهم ر یچ همهدفعه  هی یقهرمان بود ... ول شممهیمدرسممه هم میموقع ها ت
... 

 فکر ... یسکوت کرد و رفت تو مهراد
 ؟ شد یچ-
مال و اموالش رو به بابام داد  ی... بابابزرگم همه  راثیارث و م انیسممر جر-

 کن ... میتقس ویهمه همه چ نی... و گفت عادالنه خودت ب وی...همه چ
 نبود ... یکه مشکل نجاشیخب ؟ تا ا-
شکل از هم- شد ... عمه ام ا نیاتفاقا م شروع   یهمه چ نکهیبه خاطر ا نایجا 

 ی... حت یبه عمه ام داد ...همه چ یشدن ... بابام همه چ یاکواسه بابام بود ش
 سهم خودش رو هم به عمه داد ... اما ... بازم درست نشد ...

 آخه چممممرا ؟-
 نداشتم ... یموضوع اطالع نیمن هم از ا شبیتا د-
 !شب؟یتا د-
ا ب به من زنگ بزنه نکهیقبل ا دیکه با مامانم حرف زدم ... حم شبیآره ... تا د-

 هنوز به من نگفته بودن ... نایخب بابا ا یبابام حرف زده بوده ول
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 شده ؟خوبه کممممممه ... دایموجه پ لیدل هیخب پس -
 ... دونمینم-
 بوده ؟ یچ لشونیدل-
مانم م- ثل ا گفتیما کهیم مه  ن ها یه ها و حرف  تار  خاطر  یرف به  مه ام  ع

مه ام تو ا یمال تیوضممع ها بوده ...  نیشمموهر ع فرار از  یچون براسمممال 
همه سممال  نیهم بعد ا ایداشممته ... عمه ام و پور اجیبه پول احت یورشممکسممتگ

 کردن ... یزنگ زدن به بابام و عدر خواه
 ؟یکنیتو حرفشونو باور م-
ضع تی...چون واقع کنمیآره ... باور م- شوهر عمه  یمال تیداره ... بابام از و

 ام باخبر بود ...
 ؟ هیخب پس مشکل چ-
! شوهر عمه ام مشکل داشته ...عمه  گهیمشکله د نی؟!! خب هم هیکل چمش-

رفتار کردن ...  نطوریکمک بخوان ا نکهیا یآخر ؟! ... به جا میام چرا زد به سمم
برن ... شوهر  رانیمجبور شدن از ا یورشکستگ نیفرار از هم یآخرش هم برا

ال سمم نیتازه تو ا کهنیامثل  گفتی... و مامانم م قتیعمه ام که فرار کرد در حق
 ها تونسته قرض هاش رو بده ...

...حاال که برگشتن  تهیمیآخه عمه ته ... اونم پسر عمه ت و دوست صم یول-
 ... نشونیببخش دیطرفتون با

 ... سین نیفقط مشکل ا یول خوامیم-
 ؟ هیپس چ-
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-مشممکالت تا دو نیبا وجود ا ایاومد ... اصممن من و پور شیپ گهیاتفاق د هی-
 یول... میرو ادامه داد مونیدوست میرفت رانیاز ا دیمن و حم نکهیسال و بعد اسه 

 اومد ... شیپ گهیمشکل د هی
 ؟ یچه مشکل-
 خب ... یمربوطه نه من ... ول ایبه پور شتریب یلیالبته خ-

 گفتم کالفه
 !!!! مممممگمممممممهیمهراد بگو د-

 لبخند زد و گفت مهراد
 ؟! شهیم یآخرش چ یبدون یاخویکه م هیینمایس لمیمگه ف-

 گفتم شرمنده
 ... دیببخش-
 ..خانوم . دی... شما ببخش کنمیم فی... من خودم دارم تعر نوینشنوم ا گهید-
 لبخند گفتم با
 ...گهیپس بگو د-
...  رفتیفرانسمممه دانشممگاه م یتو دیقرار بود که حم نی... ماجرا از ایچیه-

امسممال از  نیود ... تازه همب یخوب بود ... رشممته اش انسممان یلیدرسممش خ
 حقوقشو گرفت ... سانسیدانشگاه سوربن ل

 خمممممممب ؟!-
 ی... برا دهی.... سممپ ایپور یشممروع شممد که دختر خاله  نجایخب ماجرا از ا-

ص یادامه  سه ... اونحا خب پور لیتح  گفت که دختر دیهم به حم ایرفت فران
 باشه ... تو همون دانشگاه و هواشو داشته ادیخالش داره م
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 از هم خوششون اومد ؟... دهیو سپ دیحم-
 شد و گفت نیغمگ افشیق مهراد

 کرده ... دایپ شویگفته بود عشق زندگ ایبه پور دهیسپ-
 خممممب ؟!-
شممده بودن ...منم  کیبه هم نزد یلیخ دهیو سممپ دیحم نکهیسممال بعد از ا هی-
نگ زد ... همون ایروز پور هینبودم ...  رانیا گهید اول من فقط  هیثان بهم ز

 ... دمیشنیرو م ایپور ی هیگر یصدا
 تعجب گفتم با
 شده بود مگه ؟؟؟ یچممممممممرا ؟؟!!!چ هی؟؟؟ گر یچمممممممممممممم-
 کرده بود ... یخودکش دهیسپ-
 زدم و گفتم غیشدت تعجب ج از
 ؟؟؟! یچمممممممممممممممممممممم-

 نگفت ... یزیناراحت شد و چ یلیخ افشیق مهراد
 گفتم یقرار یو ب یناراحن اب

 چزا کرده بود آخه؟؟!!! یشو بگو !!! تو روخدا !!! خودکش هیمهراد بق-
 هدید گهیهمد دنیدر حال ب*و*سمم گهیدختر د هیرو با  ایپور نکهیبه خاطر ا-

 بود ...
 نمممممممممه... یوا-
 ی.وابود .. نیکرد هم فیتعر نارویبرام ا ایپور یواکنش منم وقت قایآره ... دق-

 بگم ... تونستمینم یا گهید زینممممه...چ
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 گفتم دیو ترد یناراحت با
 ؟ ... االن ؟؟؟ ... دهیسپ-
نگران نباش ... جون سمممالم به در برده بود ... قرص خورده بود ... هم خونه -
 ... دیبه دادش رس شیا

 فوت کردم و گفتم نفسمو
 خدارو شکر ...-
خراب  یشد باعث و بان نیخب هم یول آره ... واقعا خدا بهش رحم کرد ...-

 ... دیما و حم یشدن دوست
 نداد ؟؟!!! یحیتوض چیه دیحم-
و فقط بهش گفته بود ت ایپور یزنگ زد ول ایبه پور یچند بار هی؟! چرا  دیحم-

سپ یکار صه د یانگار در حق من کرد یکرد دهیکه در حق  جواب  گهی...خال
 نداد ... دویحم

 ؟ ینگفت یچی؟ تو ه یتو چ-
 دیاب دونستمیفقط شک شده بودم ... اصن نم دمیمن خب اولش که خبرو شن-
بود و  یطونیکه آدم فوق العاده شمم دونمی... م شممناختمیم دویبگم ... حم یچ
واقعا هنوزم  یسممرش دوسمممت دختر داشمممت ول یموها یکه اندازه  دونمیم

تر خاله بلکه دخبود  یرانیدختر ا هیکه نه تنها  دهیباور کنم در حق سممپ تونمینم
 کار رو کرده باشه ... نیدوستش هم بوده ا نیتر یمیصم ی
 ؟ یحرف نزد دیحم ای-
 به من زنگ نزد ... دیحم-
 ؟... یچ یعنی-
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با  هنکینزد ...قبل از ا نکهینه ا یعنینزد ... یبه من زنگ دی... حم نیهم یعنی-
ودم نشممد که حرف بزنه به من زنگ زده بود ...اما من چون سممر کالس ب ایپور

هم  دیحرف زدم و حم ایباهاش صممحبت کنم ... و خب بعدش هم که با پور
 بود... ایپور یها رفح یهمه  دییتا یبه معنا نینزد ... و ا یبه من زنگ گهید
 خممممممممب ؟! یتو چرا بهش زنگ نزد-
شت ... گفت اگه د ایپور- شم نگام نم دیبه کار حم یکار گهینذا شته با  کنهیدا

 ... شمیم دیواسش مثه حم... و 
مراد !!! شا یدادیگوش م دیحم یبه حرف ها دیتو با یول- م م م م م م واقعا  دیمه
 ! داشتیم یموجه لیدل
بذار همه شممو بگم ... حم- باش !  من  یبه من زنگ نزد ... ول گهید دیآروم 

 زنگ زدم ... دیازم خواسته بود به حم ایکه پور یزیبرخالف چ
 خمممممممممممممممب ؟-
 ... دمیکه توقعشو نداشتمو شن یزیو چ-
 ؟! یدیشن یمهراد درست بگممممممممممممممممممممو ... چ-
...  ریگ غامیرو پ رفتیهمه اش م ی... چند بار ... ول دیمن زنگ زدم به حم-

زنگ زدم ... عمه ام جواب داد ... گفت که  نایعمه ام ا یبه خونه  نیواسممه هم
 . عمه هم واسش نگران بود ..... ومدهیچند روزه خونه ن دیحم

 خبر دار شده بود ؟ دهیسپ یعمه ات از ماجرا-
س نویکنم ... من از عمه ام هم فیبذار تعر- بهم  یعمه ام چ یدونی... م دمیپر

شه کردیو داد و هوار م زدیم ادیتلفن فر یگفت؟؟!!فقط پا  ... گفت همه اش نق
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از جون  ی... چ نینیدبخت ببو ب چارهیمارو ب نیخواستیتون بود نه ؟ همه اش م
 رانی؟! از ا نیداریبرنم مون؟! ... چرا دسممت از سممر ما ما بچه ها نیخوایما م
ش میرفت شماها راحت  ست  شو باال  هیارث انی... اون از جر میکه از د که همه 
...  شهیباورت نم کتای... ن نیبال رو سرش آورد نیکه ا دیاز حم نمیو ا نیدیکش

 تونسممتمیکه من اصممن نم زدیحرف ها رو م نیسممر هم ا پشممت نقدریعمه ام ا
گوشممه ...عمه ام گفت به  یعمه ام هنوز تو یهاجمله  یبگم ... همه  یزیچ

 رو از ییهرجا یاون دختره  نیومدیم نیزنگ بزن دیبه حم نقدریا نکهیا یجا
 !!! ... نیجمع کن ابونایخ یتو
 !! یگممممممممممی... دروک میوا-
 ینجوری؟؟!! عمه ام ا شمهیفکرکن !! ... باورت م ی؟! ول هیوغم چنه بابا ... در-

شک و شبهه  چیه گهی... واقعا د پرسمیحرف زد ...االن ازت م دهیدر مورد سپ
 دی... نا ام کتایداغون شممدم ن دمیشممن نارویا یمونده ؟!...من وقت یبرات باق یا

باشممه ... ما مثه نقدر نمک نشممناس یا کردمی... واقعا فکر نم دیشممدم ... از حم
 کاریباهاش چ نیبب یبود ول ایدوسممت پور نیتر یمیصممم دیبرادر بودم ... حم

 کرد ؟!!
شد  یزیشدم و چ رهیبه مهراد خ یناراحت با نگفتم ...مهراد ناراحت از جا بلند 

 و گفت
ر فرق داره ... فک نایبا عمه ام ا کردمی... فکر م کتاین دمیبر دیحم نیمن از هم-
ال همه سمم نی...حاال بعد ا نییکار کرد ؟...ب یچ نیبب یرمه ... ولبراد کردمیم

 بهش یمن چ ی... تو انتظار داشممت رانیا امیهفته م نیمن دارم ا گهیزنگ زده م
 حرف ... ههم نیهمه اتفاق ...ا نیبگم ؟ ... بعد ا



wWw.Roman4u.iR  406 

 

 ... شتیپ ادیب تونهیم یتو بهش گفت یول-
ته قلبم نبود ... هنوزم یزیچ- که از  ظات  یچجور دونمینم گفتم  تو اون لح

ه ک کردمیفکر م نیفقط به ا دیشمما دونمیگفتم ... نم دیاون حرف ها رو به حم
مثه داداشممم بود بعد از  یروز هیآدمو که  نیا یمن ... من دارم صمممدا یخدا

 بهش زدم ... روچرا اون حرفا دونمی... هنوزم نم شنومیسال م 10به  کینزد
 رهیبه چشماش خ نی... غمگ سادمیمهراد وا یوبروجام بلند شدم و درست ر از

 شدم و گفتم
ست- سم مهمون نواز نیمهراد ... ا یکرد یتو کار در شو به  هیر ... آدم در خونه 

 ... بندهیمهمون نم یرو
تا  شممبیاز د یدونیکه نمک خورده و نمکدون شممکسممته ؟! ... م یکسمم یحت-

 ! ...ا؟نجیا ادیالزم نکرده ب زنگ بزنم و بگم که دیحاال چند بار خواستم به حم
 کارو!!! نیا ینکن-
 ایکنم که پور یکار دیمن ؟! ... چرا با یتو خونه  ادیبذارم ب دیچرا ؟! چرا با-

ست بدم ... پور شت د شبید ایرو از د ؟...واقعا  سین ادتی...  شدیم وونهیدا
 .... مطمئن کشممشیم نهیبب دویتحمل کرده ... اگه حم یلیهم خ نجاشیتا هم

 ... واقعا ... نمشیبب خوادیباش ... من خودم ! .. واقعا دلم نم
 ... ی.... ول فهممیم-
بار به خودم  1000تا حاال  شمممبیرو من خودم از د یول نی؟! ...ا یچ یول-

 باشه ... تونهیم یچ یول نیبعد از ا یجمله  دونمیگفتم اما نم
 باشه ... یراه هیهنوز  دیشا یول-
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 .؟! .. یآخه چه راه-
... منم حس شممما  یکرد فیبرام تعر ناروی... االن که ا دونمی... نم دونمینم-

در اونق کردینم دایربط پ ایکرد اگه به پور دیکه حم یکار دیها رو دارم ... شمما
 یکه برا یمیصممم یواقعا ... دوسمممت ها ی... ول کردیمسممئله رو بغرنج نم

 مهراد ... دونمی... نم نیمثه برادر بود گهیهمد
 بسکتبال نگاه کرد و همونطور که چهره اش تو فکر بود گفت یبه حلقه  رادمه
 کنم ... کاریچ دی... با دونمی... خودمم نم دونمیمنم نم-

 ... میهر دو سکوت کرد هیثان چند
 سکوت رو شکستم و گفتم من

داشممته ...  یحمکت دی.... شممما ادی... بذار ب گمیم یمهراد ... جد ادیبذار ب-
 هیا ... حتم یباهاش حرف زد یتلفن اونجور یپا شبیه که تو دداشت یحکمت
 ... ادیتوشه مهراد ... بذار ب یحکمت
 گهیهمد یتو چشممم ها هیچشمممام نگاه کرد ... چند ثان یتو میم*س*تق مهراد

 ... میشد رهیخ
 باشه ...-

 زدم و گفتم لبخند
 یشب مونیپش یکه زد یاز حرف ذارهیتوشه ... خدا نم یحکمت هیمطمئن باش -

 ... دمی... قول م
 لبخندش پر رنگ کدفعهینگفت...بعدش  یزیچ هیلبخند زد و چند ثان مهراد

 تر شد و گفت
 ؟! نیریگیچقدر م یخانوم شما واسه مشاوره جلسه ا-
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 و گفتم دمیخند
 به مراجعه کننده داره ... یبستگ-
 نیون بدبهم یوقت دائم هی میخوای...م نیتو رو خدا با ما ارزون حسمماب کن-

... 
 گفت ی... مهراد با لبخند کمرنگ میدیدو خند هر
 گفته باشم ... یموجه لیدل شبمیرفتار د یبرا دوارمیام-

 زدم و گفتم لبخند
 دمیازت ند یرقتار بد شبیمن که د-

 می... چند لحظه سکوت کرد میشد رهیهم خ یلبخند زد ... تو چشم ها مهراد
... 
 ؟ کتاین-
 بله ؟-
 ب شدم ...... خو یمرس-
 ؟!! یخوب شد-
که  ی... مرس شدمیخوب شد ... داشتم خفه م یلیآره خوب شدم ... حالم خ-

 ... یبه حرفام گوش داد
 آخه ... هیچه حرف نینکردم ....ا ی... من که کار کنمیخواهش م-

کهیا یبرا ناخوشممما یمهرادو از حال و هوا ن قات  فا با  هی ارمیدر ب ندیات عه  دف
 گفتم شخندین

 ! عی! زود تند سر نمی؟! ها ؟! بگو بب یتو چند سانت از من بلند تر اصن-
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 و گفت دیخند مهراد
سر ما جا دار- فکر کنم  یسانت 30 هیخب با اجازه  ی... ول یشما که البته رو 

 بلند ترم!
 180سانت ؟! من که قدم  30!  زای؟!!!نه بابا !! چه چ یچممممممممممممممممم-

 شممهی! اختالفش چقدر م یمتر باشمم 2 یهنر کن یلیهسممت ... تو هم خ بایتقر
 مهندس ؟!

 نباشم ... شتریمتر ب 2و منم از  یباش 180که شما  شاالیحاال ا-
خب حاال سر چند سانت با من چونه نزن!به هر صورت من و توپم از تو بلند -
 !میتر

 برداشتم نیزم یگفتم و توپ رو از رو نویا
 و گفت دیخند مهراد

 !امکان نداره -
 داره ! میلیچرا ! خ-
 بده من توپو !-

شت رو مهراد شته بود  یسرم و همونطور یتوپو ازم گرفت و گذا که نگهش دا
 گفت

 نیشیهم هم قد من نم گهی.... تو و توپت با هم د گمیمن که م نیبب-
 !!! ممممممممممممنمیمهراد !!! برو بب یگیم یچ-

 ود گرفتم و ادامه دادمسرم نگهش داشته ب یاز دست مهراد که باال توپو
 تقلب تو روز روشن ؟!-
 من که االن امتحان کردم !!-
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! از  ایرو سر من ! ثان یذاریتو توپ م یوقت نمیبیسرمو نم یاوال که من که باال-
 شما ! یادعا سین ریامکان پذ یلحاظ علم

 چرا اونوقت ؟!-
 ؟! یچرا چ-
 ؟! نایو ا یاز لحاظ علم-
 گفتم شخندین با
 !! بایمتره تقر یسانت 37قطر توپ بسکتبال  نکهیا لیبه دل-
 یزیمن چ یخانوم ! ول نیدار یبدن تیترب سانسیاوه اوه ! حواسم نبود شما ل-

 ! کنمیباور م دمیرو که د
 تعجب گفتم با
 !!ارممممایم یعلم لیدارم دل-

 و گفت دیخند مهراد
 گمیمنم مشاهداتمو دارم م-
 االن ... کنمیباشه ... ثابت م-

 با تعجب گفت رادمه
 ؟! یکنیثابت م-
 ! یکنیادعا م یکنیادعا م ینگ ی! که ه   کنمیبله که ثابت م-

 و گفت دیخند مهراد
 ! نمیثابت کن بب-
 گفتم تیعصبان با
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 ! نیکار با مخ نخورم زم نیشما ... البته اگه به خاطر ا نیبله ! اجازه بد-
 گفت یبا نگران مهراد

 ؟! یکن کاریچ یخوایم-
 سر جات ! سای...وا گهیکنم دثابت -

 خودم و مهراد ... نیخودم ....ب یپا یگذاشتم جلو توپو
 ... آقا باشه قبوله شما قدبلند ! کتاینکن ن-
 جلو ... ایثابت کنم ...ب دی... با شهی! نم گهینه د-

 فقط توپ بسکتبال بود ... نمونیب گهیقدم اومد جلو ... ...االن د هی مهراد
 ... الیخیبخطرناکه  کتاین-

توپ ... با دو تا دسممت دسممتم  یراسممتمو گذاشممتم رو یندادم ...پا جوابشممو
پا دمیمهراد و چسممب یبازوها به  ی...حاال  چپم رو هم رو توپ گذاشممتم و 

 ... سمیتوپ وا یزحمت تونستم رو
 گفتم زدمینفس نفس م جانیکه از شدت ه همونطور

 !کنم ؟!! ی؟! حاال بازم ادعا م یدیبفرما ... د-
 و گفت دیخند مهراد

 ... میتازه هم قد شد-
 گفتم غیج با
ازمون من تونم بهت  رهیاالن عکس بگ سین یکه کس فیمهمممممممممراد !!! ح-

 ! ... گهید کنمیدارم از باال نگات م ینیبیم ینشون بدم!آخه نامرد دار
 .رفته بود .. نیاز ب نمونیبودم ... فاصممله ب دهیمهرادو چسممب یبازوها همچنان

 بودم .... دهیبه مهراد چسب بایتقر
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ستاش کمرم رو نگه  یلیخ نکهیا یبرا مهراد شم با د سرنگون ن تلو تلو نخورم و 
 داشته بود...

که بتونم همچنان  زدمیداشتم زور م یلی.. خ میشده بود رهیهم خ یچشم ها به
 ... سمیتوپ وا یرو

ستم ستاش کمرم رو محکم ت نییایپ امیب خوا سبکه مهراد با د شد و م دیر چ انع 
 ...سرمو آوردم باال و با تعجب بهش نگاه کردم ...

 ... کتاین-
 ؟ ... هیچ-

 شد و با لبخند گفت رهیبهم خ گهیچند لحظه د مهراد
 ... یچیه-
 سرمو تکون دادم و با خنده گفتم یحالت پرسش با
 شده ؟ یچ-

 لبخند زد و با چشمک گفت مهراد
 ... خوای... م یچیه-
 در زدن اومد ... یدادفعه ص هی

 آقا مهراد ... مهراد خان پسرم ...-
گاه هول شد هر هول شده بودم  نقدری...ا میو به طرف صدا برگشت میدو ناخودآ

اگه مهراد منو محکم نگرفته بود ... با مغز  یعنی.... شدمیکه داشتم کله معلق م
 شده بودم ... نیپخش زم

 فتگ یبا نگران عیاشته بود با سرهمونطور که با دستاش کمرمو نگه د مهراد
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 ؟؟! یخوب-
 هول کرده بودم فقط گفتم یکه حساب منم

 آره ...-
 سمت در گفت رفتیهمونطور که م عیسر مهراد

 ؟ ... ییغالم شما یجانم ؟حاج-
سالن دو موندهیباق و صدا دییراهو تا در  غالم  یحرف زدنش رو با حاج ی.... 
..االن .. ارهیباغچه خاک ب یار بوده براکه قر گفتیداشت م ی... حاج دمیشنیم

 الزم داره ... نگویدر پارک دیتو خونه کل ارهیوانت ب خوادیآورده م
 نیبود سممر منو به باد بده ... داشممتم پخش زم کیقشممنگ نزد یحاج نیا یعنی
 ... شدمیم

 ربع مهراد برگشت هیدوباره خودم شروع کردم به شوت کردن ... بعد از  من
 ... خواستیم نگویپارک دی... کل یشد معطل دیببخش-
با  گهید بود کال کینداره فقط نزد ی... اشکال دمیبابا ... شن سین ینه مسئله ا-
 کنم ... یورزش خداحافظ یایدن
شمممه توپ تا معلوم ب یرو یرفتیحتما م دی... با کتایبگم ن یآخه من به تو چ-

 اختالف قدمون چقدره ؟!!
 ! یکردیکه تو باور نم کردمیو نمکار نی! من اگه ا گهیآره د-

 و گفت دیخند مهراد
 بود ! یبله ! واقعا پاسخ قانع کننده ا-

 ... میسکوت گرد قهیدق چند
 امروز ... میکن نیبا هم تمر انیهم ب هیو هد ایپور میگفتیکاش م-
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 که ! نیرتم انیب شنی... پا نم روننیاالنش باهم ب نیهم نایبابا ولشون کن ... ا-
 من نگران فردام ... ی. ولآره ..-
 ؟ ینگران چ-
 نیآماده شدم ؟ ... اگه فردا سر تمر یباشگاه ... به نظرت به اندازه کاف نیتمر-

 کنم ؟ کاریبشه چ شیزیچ هیپام 
 هگی! نگران نباش د شممهیهم م ینجوریحتما هم یبهش نگاه کن ینجوریاگه ا-

باش ه بد چی... مطمئن  فاث  جایکه ا ییکارا نیهم نی... ع دهیرخ نم یات  ن
 ... یکرد نیتر هم تمر نیسنگ نجای... تازه ا گهید مهیکنیم میدار

 تکون دادم و گفتم دییبه عالمت تا سرمو
 ... کننیرو هم اعالم م یمل میت یاعضا ستیتازه فکر کنم فردا ل-
 ... گنیمال مارو که گفتن دوشنبه م-
ن واقعا ... موقع مسابقات رو دعوت کن ایقراره ک سی... اصن معلوم ن دونمینم-

ه ک سیکارشون ن یپا ی... واقعا حساب شهیم یقاط یکال همه چ شهیمهم که م
صن فکرش رو نم یسر هیهارو دعوت کنن ...  نیبهتر  دارنیبرم مویکنیکه ما ا

 واقعا ! نیال! ع رهیگینم جهینت یمرب گنی... بعد م میت یتو ارنیم
 بدتره فکر کنم ... تیوضع جانیا یهست ول زایچ نیالبته همه جا ا-
ه کامال متوج ینیکه دعوت شممدنو بب یینگران نباش خودت فردا اسممم بچه ها-
 ... گمیم یمن چ یشیم
 ؟ شهیشروع م یشما از ک یاردو-
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شروع م نیمال ما از اواخر هم- سرش  هیجور هی...  شهیهفته  شت  اردو که پ
شروع م یها یباز سلمان  شروع مسابقاته ... مال مهر  12...  قایدق شهیزنان م

س سابقات غرب آ ستیشما هم که م س می... فکر کنم تو تقو ا مهر 17 ونیفدرا
 !!!یبشه تو آزاد یکی... نه ؟ ....عجب تراف شهیشروع م

 ... میدیخند هردومون
... پس اردو هامون و مسممابقاتمون همزمان  شممهیمهر شممروع م 17آره مال ما -
 اصن ... سین

 یاول شما با باز یها یباز دیشا یچند روز فاصله ست ول نه فکر نکنم ... با-
 ... مینیبب قشویزمان دق دیآخر ما تداخل داشته باشه ... حاال با یها
 یاعضا هنکیا یبرا میتا فردا پس فردا صبر کن دیواسه االن فعال با یآره ... ول-
ثان یمل میت کهیهم ا ایرو اعالم کنن اوال و  ته ا ن نده آخر هف جایب همون هم م ن

 دارم !
 ؟ دیبمونه حم خوادی... چقدر م یاوه آره ... تو مهمون دار-
مه  ادینگفت ... فقط گفت داره م یزی... چ دونمینم- کال که م با تو  با  ی... 
...  دونمی... نم میهم حرف نزد قهی... سممرجمع دو دق یدیمارو شممن شممبید

 بشه ... یقراره چ دونمینم
 زدم و گفتم لبخند

 ... دمی... قول م دهیرخ نم یاتفاق بد چیش ... هنگران نبا-
 ... دوارمیام-
 مطمئن باش !-

 لبخند زد و گفت مهراد
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 باشه ...-
به فردا برگشممتم خونه ... فردا تمر الیفکر و خ یکل با  ایادارم ...خد نیراجع 

 خودت کمک کن ...
 ؟!! پاشمممممو... یدی!! خوابکتاین-
از دست  شهیروز صبب نم هیه موقع اومدنه ... مورد ... االن چ یب یاه دختره -

 ... اه دیتو راحت خواب
 سرم برداشت.. یبه زور بالشو از رو هیگذاشتم رو سرم ... هد بالشمو

 اعالم کردن ... نارویا ایپاشو مال پور گمیم-
باز م همونجور به زور چشمممامو  گاه کردم ...  کردمیکه  تاقمو ن عت ا سممما

 ... هینکنه هد کارتیخدا بگم چ ی....ا9:30
و مهراد که حتما اسمممشممون هسمت  ایخب حاال اعالم کردن که کردن ... پور-
ه ...برو ... ا یکنیم داریمنو ب یایم یشیمحل پا م ی! تو فقط مثه خروس ب گهید

 بخوابم ... خوامیم نمیاونور بب
 سرم ... یرو دمیو پتو رو کش دمیچرخ گیتختم به سمت د یرو
شممما ؟! درسممته من  یاز من بهت رو دادم پر رو شممداحمق خانوم ! ب یهو-

سام یشوخ صله ام  یمردها رو اعالم کردن ول یکردم که ا شو من حو تو هم پا
شدم اومدم ا نیسر رفته ... ا  ارهدیب یاز بس ... نازل یشعور ی... ب نجایهمه پا

 ! یدی... تو هنوز کپ
صبان با سر ج دیمن ترسدفعه از حرکت  هی هیپتو رو زدم کنار ... هد تیع اش و 
 گفت یو بعد با لحن مردد سادیوا
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 حاال؟!به من چه ... یزنی... بخواب اصن ... چرا م ریهوش !!! آرام بگ یهو-
شد هیهد- شوخ ی! کله  نجایا یاومد ی! پا ! کتک  یکنیهم م یسحر ! با من 

 من بخوابم آخمممممممه؟! یذاری!بابا !تو چرا نم یخوایهم م
 اب دادجو شخندیبا ن هیهد

 آخه من حوصلم سر رفته !-
 ! رونی! حاال گمشو از اتاق من ب زمیبود عز یجواب کاممممممال قانع کننده ا-
منمیبرو بب- م م م  لوفری... پاشو شهرزاد و ن ایپر رو شد گمینم یچی! پرو رو ! هم

 ! نجایا انیدارن م
م- م م م م م م م م ت ...مهمون هم دعو ی؟! خودت کم انی؟! اونا چرا دارن م یچ
 !؟یکنیم
نکبت  نی... ا برهیخوابت نم یخودتم ُبُکشمم گهیبابا تو چه مرگته ؟! االن که د-

از  بعد نیتمر گهیکه د شمممونیپ انی... م متونیدیها هم گفتن ما چند روزه ند
 ... میظهرو باهم بر

 خمممممدا !!! یا-
 گفت رفتیتخت بلند شد و همونطور که به سمت در م یاز رو هیهد

شو جمع - شو ب ایکن خودتو اوال! ثانپا سه نهار چ مینیبب ای... پا  نیا میکن رکایوا
 ... نجایا انیب خوانیاحمقا م

 تخت بلند شم گفتم یشده بودم که از رو زیخیکه نم همونطور
 نیموقع...با ا یب ی... اه ...دختره  امی! باشمممه برو االن م گهیخب گمشممو د-

 کاراتون ...
 مث که ! یخوایم کتک کتای؟!من؟!...ن یکار ک-
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 ! ممممممممممممرونیبمممممممممممممممرو ب-
نهار کشممک بادمجون درسممت  یمامانم برا یتلفن یو کمک ها هیکمک هد با

 ... میکرد
 اصن وقتشه کامال ! گهی... د میخودمون یکین-
 نگاه کردم و گفتم لوفریتعجب به ن با
 ؟! یوقت چ-
 گفت یو لخن خنده دار یبا مسخره باز لوفرین

 قربونش برم ... کشهی... چه بچه ام خجالت هم م یآخ اله-
 چنده ! لویخفه بابا ! خجالت ک-
وقت شمموهر  گهید گمی! خاک تو سممرت دارم م گهیاحمق خجالتو بکش د-

 !یکه درست کرد ییغذا نیبا ا دهیکردنت رس
 خنده گفتم با
االن  گهید هیکه هد زاسمممتیچ نیهمه راهو ... اگه به ا نیا رهیم یاوهو ... ک-

 خانومه ! هیامروز کار هد یخونه بخت رفته ... غذا
 گفت یبا ناباور شهرزاد

 " بله "؟!یجد یبابا!!!!نکنه جد-
 زد تو سر شهرزاد و گفت هیهد

مار ... دو دق- له و زهر  خارج  میکال از صممراط م*س*تق کننیولتون م قهیب
 پشت هم ؟! نیکنیم فیرد هیچرت و پرت ها چ نی... ا نیشیم
 و گفت دیخند لوفرین
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! هر روز باهم دور دور !  میانی! ما که در جر چونیجون ! شممما بپ یباشممه هد-
 ! چیدربند و ...باشه آقا ما تو پ

 با تجب گفت هیهد
 ! لوین یاریآمار هارو از کجا در م نیمن موندم تو ا یعنی-
 گفت شخندیبا ن لوفرین

بدون هیتو بشممم من هد یفدا- گل! اگه  م یخانوم  که هم یارتو کآ  نجایداده 
 بال نسبت !! یکنیم یخودکش

 ؟!!! یکمممم-
 دوست جونت ... شراره جمممممممممون !!!-
دم در خونه اش  ادی... مار از پونه ببدش م ای!!! خدا یگمممممممیاه .... دروک م-

 ؟؟!! کردهیم کاری!!! اون نکبت اونجا چ شهیسبز م
 رونیجونش رفته بوده ب نیا اونم با حس... حتم دونمیحاال اونشو من نم گهید-
 ! ... گهید
خوش شانسم ...الزم به  یلیخ دونمیاز شانس خوب منه کال ... خودم م نمیا-
 نبود ... یآور ادی

 گفت یصورتش مشخص بود با ناراحت یکه رو یکیبا اخم کوچ شهرزاد
 یعیدختر رف نای... م یسممتی! از من که خوش شممانس تر نهیهد الیخیرو ب نایا-

 ! دید سیمنو دست تو دست سامان تو تند
 نمممممممممه !!!-
 بمممممممله !-
 ؟! یگممممممیم یاوه اوه اوه !جد-
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 با خنده گفت لوفرین
 کجا بود ؟!.... شیشوخ-
 رو به شهرزاد ادامه داد و
 شیبود دست تو دست ...ا یجا قحط سیحقته شهرزاد ... تو تند گهید یعنی-
 !یت سامان راه بر...اونم دست او دس شیا

 با خنده گفت شهرزاد
 هم خوبه ! یلیخفه شو ! خ لوین-

ا شهرزاد به صد لیزنگ موبا یکه صدا میکردیبا هم کل کل م میداشت همچنان
 درومد ...

 ؟... یالو سالم سامان ... چطور-
 غیگفت که شممهرزاد چنان ج یسممامان چ دونمی... نم دیهم نرسمم هیثان هی به

 هوا ... میدیسه متر پر یگزد که ما هم یبنفش
مان من؟!سامان راس م- م م م م م م م  ی...وا ی؟! بگو به جون من ... وا یگیج

 خمممممممدا !
شهرزاد م یبا نگران نوریاز ا یهمگ سیهمه اش از  شده ...اونم که  یچ میدیپر

 جواب مارو بده ... تونستیتلفن که نم یپا زدیم غیج نقدریا
 گفت لوفرید رو به ندستش بو یهمونطور که گوش شهرزاد

خدا  ی...وا می! من و تو هم دعوت شد لممممممممممممممممممویتو رو قرآن .... ن یوا-
 !یمرسممممممم
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با چند لحظه با تعجب به شممهرزاد نگاه کرد ... بعد چند لحظه انگار تازه  لوین
شد ضوع  شروع کرد میمتوجه مو ش ادیبه فر میهمه مون  شهرزاد هم  دنیک  ...

 ...میکردیب*ک*ل م گرویهمد ادیز یخوشحال تماسشو قطع کرد ... از
 گفت ادیز یبا خنده و خوشحال لوفرین

 !!! یخدا مرسمممم ی... بالخره دعوت کردن مارو ... وا شهیخدا باورم نم یوا-
 رو ب*ک*ل کردم و گفتم لوین

به  ریخون د کمی!!! کار درستو االن کردن بالخره !!! گمیم مممممممممممممکیتبر-
 ! نشونی! اشکال نداره ...شما ببخش گهید هرسیمغزشون م

 با خنده گفت هیگه هد میو داد بود غیمشغول ج همچنان
وسط ؟! حاال خوبه مارو دعوت  نیا میگیم یشادن ! منو تو چ نایا کتایحاال ن-

 نکرده باشن !!!
 و گفت دیخند شهرزاد

سامان م- شد ی... دالتون ها همگ گمیم کیتبر گهینه بابا ...   نیر! ب نیدعوت 
 !... نیایبه کل مسابقات ب نیگند بزن

 و گفتم دمیخند
شر شعوریب شونیاز بس که ا- صن قهرمان م فیت وز بخوره تو پ میشیدارن ! ا

 ... گنیم ینجوریاونا که ا یهمه 
 تو پوز سامان ؟! گ*ن*ا*ه داره ... مینزن شهیحاال نم-

 میدفعه گفت هیبا هم  هیو هد لویو ن من
 !!! لتی.خاک تو سر شوهر ذلاه اه اه ...-

 گفت شخندیبا ن شهزاد
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 !!! گهیخب آخه ... گ*ن*ا*ه داره د ینه حاال به اون شکل ... ول-
 گفتم شدمیکه از جام بلند م همونطور

شممدن ...  دعوت ایک مینیبب میچک کن ونویفدراسمم تیسمما میبر نیایب نیپاشمم-
 ... نیپاش
 .تو اتاقم ... لپ تاپمو روشن کردم .. میرفت

 با خنده گفت نشستیتخت م یهمونطور که کنار من رو لوفرین
در حد  یهمگ میشمیم عیضما یعنیبسمته باشمه ها !  یحاالخوبه سمامان خال-

 ! گایبوندس ل
 با خنده گفت هیهد

 ... فکر نکنم اونقدرا ع*و*ض*ی باشه ! ها ؟!نه شهرزاد ؟! گهینه د-
 گفت یبا لحن ناراحت شهرزاد

در  ینجوری... ا کنهیهمه کمکمون م نی! ا یخوب نیبه ا شمعورا !!! سمامان یب-
 ! نیزنیموردش حرف م

سک  هیهد شهرزاد م یمن رو angry birdهمونطور که با عرو با  دیکوبیسر 
 خنده گفت

 !!! ایزنیزر م یلیخ دایاه ! خفه شو شهرزاد ... جد-
 ... گمینم یچیمن ه یبا من کل کل نکنمممممما !!! گفته باشم ! ه یهد-

 ... زدنیهم م یها تو سر و کله  بچه
 رو به من با خنده گفت لوفرین

 سامان زر زده ؟ یجد ی؟ نکنه جد ومدی؟! ن کتاین شدیچ-
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 اسم تو رو اول نوشتن !!! ی... اومد.... اوووف !شر نیاینه نه ... ب-
 گفت دیخندیهمونطور که م هیهد

 ..سکته کرده . دهید نویبگو ... سامان ا نویاوه پس هم-
 گفت هیرو به هد شهرزاد

ظاهر  قدرتمند نقدری... من ا نهینکبت ! اصن درستش هم هم ریزبونتو گاز بگ-
 شدم که اسم منو اول نوشتن

 دفعه گفت هی لوفریکه ن دمیخندیبه حرف شهرزاد م میداشت
 ! ولیبچه ها فائزه هم انتخاب شممممممممده !!! ا یوا-

 که کال شاده ! فرملوی! ن شیحاال شده که شده ... ا خب
 مبل نشسته بود گفت یدسته  یهمونطور که اونطرف رو هیهد

 نه ؟! ایرو اونجا نوشتن  ایاسم ک مینیبب نیخونیمثه آدم م-
 بود گفتم توریمان یکه چشمم به صفحه  همونطور

 ! یطاهر نایجون هم اسمش هست ... م یعیراحت ! دختر رف یهمگ الیخ-
 گفتن یدفعه با هم با ناراحت هی هیو شهرزاد و هد لوفرین

 نممممممممممممممممممممه !-
 از اولشم ! گهی! معلوم بود د نیتعجب کرد یلیحاال نه که شما ها هم خ-

 گفت یبا ناراحت هیهد
 صفورا اسمش هست ؟! نیجون من بب کتاین-
 اونم هست زمیآره عز-
سو بب یعنیبابا!  یا- من دراز  صابرو اع یعنیتحملش کنم !  دی! باز با نیشان

 نکبتا !!! نیا رهینشست م
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 گفت کردیهمونطور که به من نگاه م شهرزاد
 ؟! یعنی میاضافه شد ایک یاالن ما به جا کتاین-
 بذار نگاه کنم ...-

 ادامه دادم کردمیرو نگاه م یکه اسام همونطور
هم  یی... خداسی... آها ... غزاله و زهرا اسمممشممون ن میبود شممهیکه هم نایا-

... ساجده  یمصدومه ... وا دمیهم که شن ای... خب مح نیاز اونا بهتر شماها
 ؟!!! مممممممممسیچرا اسمش ن

 با تعجب گفت لوفرین
 ؟! یچممممم یعنی؟!  سیساجده اسمش ن-
 ! گهید گمیم سینگاه کن ... ن ایب-
مد نزد لوفرین مان کتریاو به  هد توریو  گاه کرد ...  ناراحت هین با   یاز اون طرف 

 گفت
 ارهیشممو ببتونه بچه ا یعیرف نیتا ا شممدیم یقربان یکی دی... با گهیمعلوم بود د-

 ساجده ! چقدر االن ناراحته حتما ! چارهی... ب
 گفت یمبل نشسته بود با ناراحت یکه رو شهرزاد

واقعا دلم سوخت االن واسه  یهم اسممون هست ول لویخوشحالم که من و ن-
 ! سیاالن ناسمشون بوده و  شهیکه هم یینایا

 تکون دادم و گفتم دییبه عالمت تا سرمو
شدم ... ول یلیآره ... منم خ- شماها هست یناراحت  شکر که   نیحاال خدا رو 

 شدا ! یعممممممممال یعنی...
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 همونطور که سرش تو لپ تاپ بود ذوق زده گفت لوفرین
 یل؟! من حس پرواز دارم ... دارم از حوشممحا نینیبیبچه ها پشممت من بال نم-

 ! ارمیبال درم
 با خنده گفت هیهد

 ! گهید یجنبه ا یَبس که ب-
 و گفت دیخند لوفرین

 هنوز اعالم نکردن ؟! ونویمال آقا یبچه ! درست صحبت کنا ! .... راست یهو-
 گفتم شدمیکه از جام بلند م همونطور

 نه ... هنوز زوده ... آخه اونا مسابقاتشونم بعد از مال ماست ... -
 توالت اتاقم برداشتم و ادامه دادم زیم یاز رو لمویموبا

 داشته باشه ... یاساس رییتغ یلیمال اونا فکر نکنم خ-
به مامانشممون زنگ ردن که  لوفریکردن ... شممهرزاد و ن قیحرف منو تصممد همه

 خبرو بدن ...
عد هار تمر ب نا گاهو رفت نیاز  پام م یلی... خ میباشمم بت  ما ... ا دمیترسممیبا

هم برمون در نظر گرفته  یسخت یها نیتمر یکه رحمان یودخداروشکر با وج
حرف  یکرد ... اما همه  تیاذ کمیبود اما از پس همه اش برومدم ... البته پام 

شممار ف نیت کردم تا کمتریکه مهراد در مورد مراقبت از پام گفته بودو رعا ییها
 به پام وارد بشه ...

قصمممد  کهیزن نیامروز ... ا خونه ... من هالک شمممدم میبر میجمع کن یعنی-
مارو انتخاب کردن ...حاال  یدیبگه د سین یکیجون همه مونو کرده ... آخه 

ثان یزیچ یا زهیجا هیامروزو  تا  بده... تا  نوریاز ا گهیآخر م هیبهمون  سمممالن 
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بدو ...  نه فکر م یکیاونورو  نهیندو  نیبا ا میکنیم یباز WNBA میما دار ک
 !!! نایتمر

 ؟!؟! نقدریا ینزن غر شهیم لوین-
 ؟ یسراک دار یا گهیکنم شهرزاد ؟ ... االن سوژه د کاریخب آخه غز نزنم چ-

 گفت کردیهمونطور که به ساعتش نگاه م هیهد
مما!!! من مامانم گفت زود برم خونه ... مثل ا- ممم م م م م بره  خوادیم نکهیبچه هم
 گفت برم شام درست کنم... رونیب

 لبخند زد و گفت شهرزاد
 تا میخونه ... قشممنگ از صممبب ول بود میبر گهید دی... ما هم با یه هدباشمم-

 االن...
 خونه... میگشتیبرم میداشت هیهد با
 گه !ب کیزنگ نزده از صبب به من تبر هیبشر ...  نیقشنگ پر روئه ا یعنی-
 ؟ یدار کارشیبدبختو ! چ یایپور نیبابا ول کن ا-
 مهراد به تو زنگ نزد ؟-
 به من زنگ زد ؟ یدختره ! به نظرت کس یت کنار من بودتو که تمام وق-
 ! یزی... چ ینه حاال ... اس ام اس -
 فقط جو بده ... ینه بابا ... تو ه-
 شماستا !! اری؟!پسره در بست در اخت گهید نیتابلو تر از ا گهیبابا د-
شغول مهمون سیچه بدونم ! معلومم ن- ضمن اون االن فکرش م که  هی! ... در 

 ه بره خونه اش ...قرار
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چه روئ- با  گه داره م یاوه ... اه اه .... م*ر*ت*ی*ک*ه ...  ..  ادیزنگ زده ب
 مرده ... یلینکشتش خ ایاونم خونه مهراد ... پور

 کامل ؟ انشونویجر یدونیتو م-
مه چ ینامرد ب یکرد ... پسممره  فیواسممم تعر ایآره ... پور-  یلی... خ زیه

 آشغاله!
از االن بهش  یدار نهمهی؟! که ا یدیرو د اروی نیمگه اصن ا ! تو مممممممهیهد-

 ؟! یدیفحش م
 کرده ؟ کاریچ یدونی؟! اصن م ی؟! تو خوب کتاین-
مه ه نیبعد از ا یوقت گمیمن م یکرد برام ... ول فی... مهراد تعر دونمیبله م-

 گفتن داره... یبرا یحرف دیو مهراد شا ایپور شیپ ادیسال داره دوباره م
ه چ گهیک*ث*ا*ف*ت د ی... از تو انتظار نداشممتم ... پسممره  کتایقعا که نوا-

....  کتاین ینیخوش ب یادیز گهی... تو واقعا د ارهیب دهیسممر سممپ خواسیم ییبال
سممال  همهنیپر روئه که بعد ا نقدریگفتن نداره ... فقط ا یبرا یحرف چیپسممره ه

 چرا قبول کرد ! هرادم!....من موندم شیپسر دائ شیصاف بره پ ادیب خوادیم
 هیدوباره تونستن  دی؟! شا یداک تر از آش نش یحاال شما کاسه  شهی! م هیهد-
 خودشون حل کنن ! نیرو ب ییها زیچ

 و تعجب گفت تیبا عصبان هیهد
رو درسممت کنه ؟!  یزیچه چ ادیب خوادیرو ؟! االن م ییزهایچه چ دیببخشمم-

 زیخودشو ! نه عز یاز دست رفته  یدوست ایرو ؟!  دهیسپ یداغون شده  هیزندگ
و ک*ث*ا*ف*ت و ه*ر*زه باشممه که  یآدم الشمم هی تونهیآدم فقط م نیمن ... ا

 ... نجایا ادیتمام پاشه ب هیهمه سال پا پر روئ نیبعد ا
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رومو کردم سمممت  نینداره ... واسممه هم دهیفا هیاصممال حرف زدن با هد دمید
 نگفتم ... یزیچ نویپنجره ماش

 ادامه داد ینگفتم با دلخور یزیچ دیکه د هیهد
 ! یریبگ ویشناسیکه نم یطرف کس خوادیتو هم نم-

 و گفتم هیبرگشتم سمت هد عیسر
 !!! نشیشناسیم یلینه که شما خ-
 ! شناسمیاز تو م شتریب-
 !؟یاونوقت چطور دیببخش-
 کرده ... فیبرام تعر ویبوده و همه چ هیقض ریدرگ شتریب ایپور نکهیبه خاطر ا-
 واسه من گفته... ویاد هم همه چمهر-

 گفت دیشد یلیخ تیبا عصبان هیهد
 از پسر عمه اش بد بگه ! ادی! نم دهیحم ییمهراد خان پسر دا یبله ول-
 داره ؟؟؟؟؟؟!!! یچه ربط-
به خونه اش معلوم بود طرف  دی... از همون دعوت کردن حم سیربطم ن یب-
 ! هیو نظرش چ هیک

 ... زنهیراجع به مهراد حرف م ینجوریاداره  هیکه هد شدینم باورم
 میکنیدعوا م مشیدیبار هم ند کیکه  یراجع به آدم میمن و تو االن دار یعنی-
 ؟! گهید

 با حرص گفت هیهد
 نظر نده ! یدونیکه کامل نم یزیراجع به چ گمی... من فقط م میکنیدعوا نم-
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 قبوله ... یدونیم ویباشه باشه ... فقط تو کامل همه چ-
 ... مینزد یبه خونه حرف دنیرس ریتا آخر مس گهید

 خونه پارک کرد...دلخور گفتم یجلو هیهد
 ... یهد نمتیبیفردا م-

 دستمو گرفت و گفت هیشم که هد ادهیباز کردم پ نویماش در
 ... یکین-
 جانم ؟-
نبود که به من مربوط باشه و بخوام  ی.. اصن موضوع دیدلخور نباش .. ببخش-

 بحث کنم ... معذرت...به خاطرش با تو 
 سکوت کردم ... هیچند ثان هی
 باز شد و ادامه داد هیهد شین

 االک ... گهیناز نکن د-
 و گفتم دمیخند

 ... بخشمتیم ندفعهیا-
 گفت زدیم نشویدستمو ول کرد و همونطور که قفل فرمون ماش هیهد

 تا نزدم لهت نکردم ... بچه پر رو !! نییگمشو برو پا-
باهام نگرفت ... فقط اس ام  یتماس چیدو روز بعد هم مهراد ه یروز و حت اون

 بهش نگفتم و یخاص زی... منم چ نایو ا یقهرمان ش شاالیاس داد و گفت که ا
 فقط تشکر کردم ...سه شنبه بود که مهراد زنگ زد ...

 الو جانم؟-
 ... کتایالو سالم ن-
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 ؟ یی؟! ... چه عجب ؟ کجا یسالم مهراد ... چطور-
 بود ... یتیچه وضع ی... بابا نمدون ؟ی...تو چطور یمرس-
 گفتم ینگران با
 شده ؟ یچ-
در  یباز کمی یسممرباز انیکه نشممده ... سممر جر یخاصمم زیبابا ... چ یچیه-

 آوردن سرمون ..
 مشه حاال ؟ یچ-

 گفت یبا لحن طنز آلود مهراد
شکر ... بابا ا- شد خدارو  ست  شکل دارن ... ا نایدر شون هم م ولش با خود
 یهمه چ ونیفدراسمم سیتلفن رئ هیامکان نداره ... بعد با  شممهیاصممال نم گنیم

 شون شدم ... فتهی... من ش هیعال نشونی... کال قوان شهیحل م
 ؟ شاالیا گهیهست د ok یخب پس االن همه چ-
از هم ... شممرمنده  مینداشممت ادیچند روز خبر ز نیناراحتم ا یلیخ یآره ... ول-

 که ... یدونیکرده بودم ... م دایمشکل پ ایبا پور کمی دیحم انی... سر جر
شکل پ ایبا پور-  دیبه من نگفت ؟حم یزیچ هی؟چرا ؟ پس چرا هد یکرد دایم

 االن ؟ رانهیکجاست ؟ ا
 یلی... خ دونمیهم که من نم ای... پور رسهینه ... پنجشنبه شب گفت م دیحم-

 االن ... هیاوضاع داغون
 گفتم یناراحت با
 ؟ ادیاز دست من برم یبده ... کار یلیکه خ ینجوریابا ... اب یا-
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 نمیبب ادیب دیبا دی... حم ادیبر نم یکار یشممکی... االن از دسممت ه ینه مرسمم-
با ا هی... از  ادیب دیحم دیبا کنمیطرف حس م هی... از  شمممهیم یچ  نیطرف 

سمممت د یکار هیممکنه  ایپور ادیب دیاگه حم کنمیبا خودم فکر م ایپور یکارا
 ... نایشدم از دست ا جیهمه مون بده ... واقعا گ

 یجور هیبکنه ...  یاون بتونه ار دیصممحبت کنم ؟ شمما هیمن با هد یخوایم-
 رو آماده کنه ... ایپور

 نیر از ات یشممیآت ایداشممته باشممه ... پور یریتاث کنمیفکر نم ی... ول دونمینم-
 ... کنمیم حلش مبگه ... خود هیبه هد میزیچ هیحرفاس ... ممکنه 

 که ... یدونیمن در خدمتم م یخواست یزیچ یباشه ... به هر صورت کمک-
گفت  هی؟ ... هد یکنیم کاری... خوب خودت چ ی.. لطف دار کتایممنون ن-

 ... شهیاردوتون از شنبه شروع م
...  شهیپست سرشم مسابقاتمون شروع م گهی... د شهیآره ... از شنبه شروع م-

 مهر ... 12
 ؟ یکه ندار ی؟ مشکل گهیپات خوبه د-
 نه خوبه خداروشکر ... مواظبشم ...-

 و گفت دیخند مهراد
شت ... تو  ریمن تاث یخوبه مث که دعواها- ش یهوا کمیدا شته با  یخودتو دا

... 
با  میچند لحظه سممکوت کرد هینگفتم... یزیو چ دمیخند ... از مکالمه ام 

لذت م با ا یچرا ول دونمی... نم بردمیمهراد داشممتم  گاه  کهیناخود آ  یحرف ن
 لبام بود یمهراد اونور خطه لبخند رو کردمیحس م نکهیاز ا میزدینم
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 ؟ ییاونجا کتاین-
 هستم-

 صداش گفت یبا رنگ لبخند تو مهراد
 ؟ یگینم یزیپس چرا چ-
 خنده گفتم با
 ! تانیکاپ یمتکلم وحده آقا یبگم ؟! شما شد یچ-
 بود ؟! یچ یمتکلم چ یکیخوب نبود ... اون  مونیآقا ما از اول هم عرب-
 خنده گفتم با
 !ریمتکلم مع الغ-
 رشته دومتون بوده ؟! یزبان عرب ی! خانوم شما مترجم یعل ای-

 ... میدیدو خند هر
 !یمهراد راست-
 جونم؟-
 "جونم" ... گهیبه من م نیا کننیکله قند تو دل من آب م لویک لویک یعنی

 ...بگم  خواستمیم یمن چ اصن
 هنوز دست منه ... یخونتون راست دی! ... آها ... کل زهیچ-

 و گفت دیخند مهراد
 مگه ؟ هیخب باشه ... چ-
 ... فقط خواستم زودتر بدمش بهت ... سیکه ن یزیچ-
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شه حاال ... عجله ا- ستت ..هر موقع همد سیکه ن یبا شه د  میدید گروی...با
 بده بهم....

ص زیام با مهراد چ مکالمه ص یعنیش نبود ... تو یخا  مینزد یحرف چندان خا
 دایمن ز دیکه د یحد که نازل نیداد ... تا ا یبه من انرژ نقدریچرا ا دونمیاما نم

 سرحالم با تعجب به من گفت
 رنقدیچرا االن ا یشممیاخمو م شممهیقبل مسممابقاتات هم شممهیتو که هم یکین-

 ؟!!! یمهربون شد
 اخمو شدم آخه ؟! یوروجک من ک-

 گفت شخندین با ینازل
 !! یشیم شهیهم-

... هومن و  میدور هم جمع شممده بود نایا هیمعمول پنجشممنبه ها ما و هد طبق
 یاردوچرخه سممو تگریپارک چ میفردا بر یکه برا کردنیداشممتن اصممرار م ینازل

 ... میکن
 ؟ شهی! چرا نم گهیمامان آخه چرا ؟ فردا که جمعه ست د-
کار دارن فردا ... من و  نای... بابات ا گهید شممهیهومن اصممرار کن مامان ... نم-

 ... میکاریفردا خونه ب هیهم  الیخاله ژ
 پس ! رونیب می... بر گهید نیکاریخب ب-
پاشمم میاسممتراحت کن کمی میخوایم یعنی میکاریب- باز  رونیب میبر می...  که 

 ... میشیهمونقدر خسته م
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 میدیکه د هیمن و هد...  کردیهم داشممت به مامانم اصممرار م یاونطرف نازل از
تعارف  ییهمونطور که چا هیدلمون سمموخت ... هد کننیدارن اصممرار م یلیخ
 رو به مامانم گفت کردیم
خب ...  میما باهم بر میتونیم خوادیدلشممون م نقدریخاله خب اگه بچه ها ا-

 ... یو هومن و نازل کتایمن و ن
 ؟ نه نه ...خطرناکه !!! تگری؟ چ ییتنها-

دا تورو خ نکهیبا هم شروع کردن به اصرار کردن و گفتن ا ینازل هومن و دوباره
 ... نایو ا نیاجازه بد

 من گفتم نباریا
شب بر میخوایبابا ما که نم- صفه  صبب م مین شنه ...  میری...  ... روزه ... رو
 ... گهید نیمامان ... اجازه بد شهینم یچیه

 میدادن که بر تیرضمما نایمامان ا هیمن و هد یخواهش و تمنا یبا کل خالصممه
 ... تگریچ

 اومده باشه گفت ادشی یزیچ هیدفعه  هیکه انگار  هیهد
 ... ها ؟ ...چطوره ؟ انیب میو شهرزادم بگ لوفریبه ن میتونیم یوا-
 ادی... سممامان هم حتما م شممهیم ادی... تعدادمون هم ز یهد یآخ راس گفت-

 ؟ گهیه د... مامان ؟ خاله ؟ قبول می...مرد هم همراهمون دار
 گفت یو رو به هومن و نازل دیپروانه خند خاله

 !! انایلشگر آدم دارن به خاطر شما م هی یعنی-
 و گفت دیخند ینازل
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 ... گهید کننیم یدوچرخه سوار ادیاونا هم خب م-
 رو به من ادامه داد و
 ؟ انیب میهم بگ ایو پور نایبه س شهینم انیم نایا لوفریحاال که ن یکین-
 و گفت دیامانم خندم نباریا

 اردو ؟ نیباهم بر انیکل مدرسه ب میچطوره بگ ینازل-
 تر شد و گفت قیخنده اش عم ینازل

 خوبه ... نینه مامان ... هم-
 ... میدیخند یهمگ یحرف نازل دنیشن با
صا ا هی... همه پا میبچه ها خبر داد به صو شروع  نکهیبودن ... خ شنبه اردو  از 
 ... شدیم
 ؟ یگیم ایپور به یدار هیهد-

ش هیهد شش بود و حرف م شیهمونطور که گو شو به عالمت  زدیکنار گو سر
 تکون داد .. من ادامه دادم دییتا
 ؟ سین ششیمهراد پ نیبب-

سکوت رو عیسر هیهد شتش رو به عالمت  شو  ینیب یانگ سر شت و  اش گذا
 گفت ایتلفن رو به پور یحرف نزنم و خودش پا یعنیتکون داد که 

شه- صب آها با شما که ن ی... حاال ع ... مهرادم که  ومدهینکن خودتو ... خونه 
...  نیآروم باشه...آفر کمی...شلوک نکن ....  نی...بب ایداد بهت ... پور بیتوض

... آره 11آره ... نه من خوبم ... نه نه ... اصممن بهش فکر نکن ... فردا سمماعت 
 دمیبونت ... باشممه اس ام اس م...قر آره...  ادیب دیهم بگوحتما با نای... به سمم
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شه د شه ... گفتم نه د گهیبهت ...فعال ...خداحافظ ... با شه با ..نه . گهی... با
 من خوبم ... قربونت ...فعال ...

 دمیپرس یتماسو قطع کرد ... با کنجکاو و
 شده ؟ یزیچ-
 ... رانیا دهیرس دیحم-
 اوه ...خونه مهراده ؟-
 هی. زنگ زده بهش که من االن فرودگاهم ... تا خونه مهراد .. دهینه هنوز نرسمم-

 ... م*ر*ت*ی*ک*ه پر رو ! رسمیم گهیساعت د
بحث  دیقبل که راجع به حم یبود ... نخواسممتم مثل دفعه  یعصممبان هیهد

 تممنحرف کردم و گف دیبحثو از حم نیهم یما دعوا بشه برا نیبازم ب میکردیم
 گفت؟ یچ ایپور-
و من خواسممتی... اولش م ادیب دی.انگار من گفتم حم...اونو که نگو .. ا*و*ف-

ته دسمممت خودشممم ن حاال بهتره فکر کنم ... مهراد  ی... ول سیبخوره ... الب
 باهاش صحبت کرده ...

 گفته بهش ؟ یچ-
از  یکی... فکر کن  سین دیحم ادیکه داره م ینی... گفته فکر کن ا دونمیچم-

ستا سی... فکر کنم نم ادیمنه که داره م یدو سه اول شیشنا  یارباره که د نی... وا
 ... شینیبیم
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هم که همه  نایا ای... پور گهید رهیو م ادیکاره ... م نیبهتر نیاوهوم ...آره هم-
هتره ب یبه نظر منم از همه کار رهیاش بگ دهیاش تو اردو و مسابقاتن ... فعال ناد

... 
 ..حرف ها فعال . نیآروم شده با ا کمیهم  ایآره ... پور-
-ok  گمیفردا م یپس من خودم به مهراد واسه برنامه ... 

 تا جواب داد ... دیطول کش کمیبه مهراد گفتم ... یفردا رو اس ام اس انیجر
جواب دادم ... باشممه حتما ... چه  رید دی... ببخشمم دیاالن رسمم نیهم دی"حم
 ؟" یساعت

مه  باش ... برنا عت  ی"نگران ن  تگریچ یهمگکه  میقرار دار 11فردا هم سممما
 ... " میباش

 ؟" ارمیالزمه من با خودم ب یزی... چ نمتونیبی"باشه ... پس م
مه چ یاریب سیالزم ن یزی"چ ما ه با  میدار ی...  ماده کردنش  مت آ ... زح

 (((" -:یشماهاست :د
شه از ا -": شه پس اگر چ نی(((( تا با شت یزیزحمت ها ... با حتما  نیالزم دا

 بهم بگو"
 رتگیچ یجا تو هیتلفن بالخره  یبا کل 11... سمماعت  میر کردرو جو یچ همه

 ... میباهم قرار گذاشت
 همه اومدن ؟فقط مهراد مونده ؟-

 رو به سامان گفت ایپور
ماده کن یخوای... م ومدهیآره سمممامان ... مهراد فقط ن- هارو آ تا  میاون ذغال 

 ... رسهیمهراد م
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 با خنده گفت هیهد
 ... نیاحمقو بب لوفرین نیا ای!!!جان من ب نجمممممممایا ایب کتاین-
 گفتم رفتمیم نایا هیو همونطور که به طرف هد دمیتعجب خند با
 ؟ شدهیچ-

 بود گفت دهیکه دلشو از خنده چسب هیهد
 دختره چقدر احمقه ... نیخدا ا یوا-

 و گفتم دمیخند
 ؟!!! لوفرهیباز ن یکرد کاریچ-
 فتتا بنا گوشش باز بود گ ششیکه ن لوفرین

 نکردم ... یبابا من کار یچیه-
 از اونطرف گفت شهرزاد

 یامه روبرن هیخل رفته  لوفرین نی... اکتایکه ن نیخبر ندار نیا یشممما از کارا-
با  نی... بعد ا نایبهش ....قد و وزن و ا یدی... مشممخصمماتتو م ختهیر لشیمو

 هیش چ...شغل گهی...اسمشم م هیت چه شکل ندهیکه شوهر آ گهیبرنامه بهت م
 ... گهیم خشویررو هم تا شنیهم که باهم آشنا م ی... بعد تازه روز

 با خنده گفتم نشستمیم لوفریکه کنار ن همونطور
 ؟ طونیش هیخب حاال اسمش چ-

 که از اون طرف غش کرده بود گفت هیهد
 ... یمرد زن انتخاب کرد یبه جا یاشتباه تتویفکر کنم تو جنس لوفرین-
 و گفت دیخند لوفرین



 439 هستم

...  هج*ی*گ*رهم  یلی" جونم چشممه ؟ خ شیجنبه ها !خب مگه "سممتا یب-
 ... زمیعز یسانته ... وا 190قدش هم  نیبب

 که از خنده دلمو گرفته بودم گفتم من
 ؟؟!! مممممممهیک گهید شیستا-
 گفت یاما جد لوفری...ن میدیبازم خند و
تا نمیبب گهیبار د هی- دتون خو نیکرد نیمن توه یجون جون شیبه سمم
 !!! نممممممایدونیم

 که از خنده منفجر شده بود گفت هیهد
 ... نمیجون شما رو امروز بب شیستا نیمشتاقم ا یلیمن واقعا خ-
 تعجب و همراه با خنده گفتم با
 امروز ؟!!!-

 گفت دیخندیهم م شهرزاد
 احمق تر از خودش !!! یمالقات با عشقش رو امروز زده اون برنامه  خیتار-
 گفتمخنده  با
 جان من ؟؟؟!!!-
 از اونطرف اومد و گفت ای... پور میبود دهیهمه مون از خنده ترک گهید نباریا

سر  نجایبابا ا- ضب اعالم کن نیباز کرد یابیاگه کانون هم شنگ و وا  نیخب ق
 طرفدار داره ها !!! یلی... خ

 مشت زد و گفت ایپور یبه بازو هیهد
 تکرار کن! گهیبار د هی؟!ها ؟!  ایپور یگفت یچ-
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 نایکه اونطرف با سمم یبه هومن و نازل گرفتیهمونطور که لبش رو گاز م ایپور
 اشاره کرد و گفت کردنیم یباز نتونیبدم

 ! کنهیم یخانواده زندگ نجای... ا ییخانوم صفا ینطوریا دیینفرما-
 !!! زنمتایم ایپور-

 از اونطرف داد زد و گفت سامان
... تا اسممم جنس  نجایا ایرو ول کن ب یابیلحظه اون کانون همسممر  هی ایپور-

 !!! نمیکمک من بب نجایا ای... پاشو ب یرفت یدییدو یدیمونث شن
شده بود پور نیبا ا هیهد سامان آماده  سر ایرو بزنه ... پور ایحرف   دییدو عیاما 

 و گفت هیبرگشت سمت هد دییدویسمت سامان و همونطور که م
 ریاصن دستش به کار خ نی... ا زهیچ نی.. اسامانو . نیا ادیشما ز رینگ یجد-
 !!! باور کن ... مای... من واسه ثوابش اومدم جون ن سین

 زد غیج ایطرف پور رفتیهمونطور که م هیهد
 جون خممممممممممممودت م*ر*ت*ی*ک*ه !!!!-

همونطور که از  ای... پور میاز خنده غش کرده بود نایا یاز دسمممت کار ها ما
 گفت کردیفرار م هیدست هد

ش- سر  دیآقا ببخ صن هم شون  یابی... غلط کردم ... بابا ا به من چه ... خود
 ... ابنیب

شت همونطور ش میدیخندیو م میکردینگاه م لوفرویو ن هیهد میکه دا هرادو م نیما
سمتمون م دمید ست تکون دادم که سادمیوا ابونی...رفتم کنار خ ادیکه به   و د

 پارک کرد ... نویبودم ماش سادهیکه وا ییجا ... مهراد درست کنار نهیمنو بب
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 .نه.. یکنار مهراد نشسته ؟؟؟!!!...نکنممممممه ؟؟!!وا نیتو ماش هیک گهید نیا
س مهراد ش یکه تو یو ک ش ششیپ نیما سته بود از ما ش  هی شدن ... ادهیپ نین

سمت شده بودن و به  ساکت  شتم بچه ها رو نگاه کردم ... همه  ه ک یلحظه برگ
ش ستنی... همه م کردنیراد بود نگاه ممه نیما که با مهراد اومده  هیبدونن ک خوا
سمه بدون پلک زدن به مهراد ا ایپور ی افهیمن ق یخدا ی...وا  انیرو ... مثه مج

 به مهراد نگاه کردم ... یشده....با نگران رهیخ
 که همراهش بود به طرف من اومدن ... یبا کس همراه

 ... کتایسالم ن-
 تملکنت گف با
 س...سالم ....-

 دستمو گرفت و گفت مهراد
 ...کمیکردم  رید دی؟ببخش یخوب-
 به خودم اومدم... کمیتماس دست مهراد  از

االن هوش و حواسممم سممر جاشممه لبخند زد و به فرد تازه وارد  دیکه فهم مهراد
 اشاره کرد و گفت

 ... دی... حم کنمیم یمعرف-
 گفت دیبه من اشاره کرد و رو به حم و
 ... کتاین-

 تکون دادم آروم گفتم دیحم یبرا سرمو
 سالم-

 گرم لبخند زد و گفت یلیاما خ دیحم
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 ؟ نیسالم ...حال شما ؟ خوب-
 ... یمرس-
 دست دادم .... دیحم با
 که داد زد دمیرو از پشت سرم شن هیهد یدفعه صدا هی

 ... ایپور-
ود ... ب سادهیدرست پشت سر من وا ای... پور میمون به طرف صدا برگشت همه

 بود ... دنیواقعا ترسناک شده بود ... رگ گردنش به وضوح قابل د
 گفت دیچسبیرو م ایپور یخودشو به ما رسوند و همونطور که بازو هیهد

 ... ای...پور ایلحظه ب هی ایپور-
به  یشده بود و توجه رهیخ دیبود و به حم سادهیمثه سنگ سرجاش وا ایپور اما
 نداشت ... چکسیه
 ... ای... پور کنمیخواهش م ایپور-

رد احساس بهش نگاه ک یب ایرو تکون داد ... پور ایپور یگفت و بازو نویا هیهد
... 
 ... کننی... به خاطر من ... بچه ها دارن نگاه م ایپور-

 ییها افهیو هومن با ق ینگاه کرد ... نازل نایو سمم یبه سمممت هومن و نازل ایپور
 شده بودن ... رهیخ میبود سادهیکه ما وا یسمت بودن به دهیترس یلیکه خ

 ... ایپور-
برگشممت و مهراد و نگاه  ای... پور کردیرو صممدا م ایمهراد بود که پور یصممدا
 کرد...
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 ... کردیرو نگاه م نیبود و زم نییسرش پا دیحم
شت و همونطور که هد رهیبه مهراد خ هیچند ثان ایپور بال رو دن هیشد و بعد برگ

 گفت دیکشیخودش م
 ... میبر ایب-
 رفتن ... گهیطرف د هیو با هم از  دیرو کش هیدست هد و
 ؟ نقدریا یعنی-

گفت...مهراد همونطور که به سمممت بچه  نویا یبود که با ناراحت دیحم یصممدا
 گفت ینیو خشمگ یبا لحن عصب رفتیها م

 ... حاال باورت شد ؟... ایبهت گفتم ن-
 دومیهراد به همه سالم کرد ... سامان به نظر منگاه کرد ...م نیبازم به زم دیحم

و سممرشممو به درسمت  دیاز مهراد نپرسمم یزی... چون چ دونسممتیم ییزهایچ هی
مثه برق گرفته ها فقط  لوفریکردن جوجه کباب ها گرم کرد ... اما شممهرزاد و ن

 شده بودن ... رهیبه من خ یبودن و با نگران سادهیوا
 و گفت دییاز دور به طرف من دو ینازل

 ؟ کتاین-
 ؟ زمیجونم عز-

 گفت ... یبا ترس و ناراحت ینازل
 ؟ شدهیچ-
 بشه ؟ دیبا ی... چ یچیه-
 چرا رفت ؟ ایپور-
 قدم بزنن ... کمیبابا ... رفتن  یچی...ه هیو هد ایپور-
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 گفتم ینگاه کردم و رو به نازل دیحم به
 ؟ یخان سالم کرد دیبه حم ینازل-

 گفت دیصداش بود رو به حمکه تو  یبا همون ترس ینازل
 سالم-

 لبخند زد و گفت یرو به نازل دیحم
 ؟ ی...خوب بایز یسالم خانوم کوچولو-

صدا یچ دونمینم س یچهره  هیثان هیبود که تو  دیحم یتو   یو درهم نازل دهیتر
 خندون شد و گفت

 ؟ نی...شما خوب یمرس-
 ... گفت ینازل فشرد و رو به یهم دستشو به گرم دیدستشو دراز کرد و حم و
 ؟ یکنیم یباز نتونیبا منم بدم-
 دونمینم-
 ... باشه ؟ خوادیم نتونی... من دلم بدم گهیبدون د-

 و گفت دیخند ینازل
 باشه-

 لبخند زد و گفت دیحم
 ! برمایگفته باشم من م یول-

 گفت یدستشو به کمرش زد و با لحن جد ینازل
 امکمممممممممان نداره !!!-
 ! مینیبیحاال م-
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 ردمکیرو با هم تماشما م یو نازل دیبودم و رفتن حم سمادهیفقط با تعجب وا من
 ؟!!! یبا نازل هیثان هیکرد تو  کاری... چ

 یتفاوت و ظاهرا شاد یبا لحن ب گذشتیهمونطور که از کنار بچه ها م دیحم
 گفت

 خوشحالم ... دنتونی... شهرزاد از د لوفریسامان ... ن-
 ؟!!! هیک گهید نی! اشناسهیرو هم م همه

شهرزاد همونطور که با تعجب حم لوفرین شون رو برا کردنینگاه م دویو   یسر
 و هومن ... نایس شیرفت پ یهمراه نازل دیتکون دادن و حم دیحم

بت سمم نباریا  دیحم نباری... اما نه ... ا ادیبه سمممت ما ب ایبود که مثه پور ناینو
س ست  ش ناید شت ک س دیرو از پ شت ... حمبه طرفش  نای...  چه ها به ب دیبرگ

 شیمکث کرد و دوباره پ هیچند ثان نایگفت ... سمم نایبه سمم یزیاشمماره کرد و چ
با ا ینازل همون جا  یدرهم بود ول یلیاش خ افهیق نکهیو هومن برگشمممت ... 

 ... کردیرو تماشا م ینازل یو باز سادیکنار هومن وا
 ... کتاین-
 از اونطرف صدام زد لوفرین

 بله ؟-
 ...قهیدق هی نجایا ایب-
 اومدم ...-

بودن  ادهسیوا میکه پهن کرده بود یراندازیز یو شهرزاد که رو لوفرین شیپ رقتم
... 

 آروم گفت لوفرین
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 ؟ یکین هیچ انیچر-
 صدا گفتم یگذاشتم و ب مینیب یسکوت رو یبه نشانه  انگشتمو

 ... سای...وا سیه-
 نشستم ... نیزم یو شهرزاد رو لوفریدرآوردم و کنار ن کفشمو

 گفت یخفه ا یبا صدا لوفرین
 ... اه ... گهید بنال د-
صه اش طوالن نیبچه ها ا-  نویکنم ... فقط ا فیکه تعر سی... االن جاش ن هیق

 نیهم ب یمیدعوا و کدورت قد هیمهراده ...  یپسممر عمه  دیحم نیکه ا نیبدون
چند روز مهمون مهراده  یبرا دیوجود داره ... منتها حم ایبا مهراد و پور دیحم

 نداره ... دنشویچشم د ایخب دبدبن که پور ی... ول
 آروم گفت شهرزاد

بود  دهیهم ترسمم هیرو ؟... هد ایپور یدی... د کردمیمن داشممتم سممکته م یوا-
 ... یکل
 ترسناک بود ... یلیآره خ-
 آروم گفت کردیهمونطور که به طرف مهراد و سامان نگاه م لوفرین

 نجایبا خودش آورده ا دویحم دونهیم نویراد که احاال چرا مه-
به اصممرار خودش اومده ...  دیاز لحنش که معلوم بود حم ی... ول دونمینم-

 ... دونمینم
 گفت لوفریرو به من و ن شهرزاد

 نگفته بود ... یزی... پس چرا به من چ دونهیسامان فکر کنم م-
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 فکر کردم و گفتم کمی
 راز نگه دارن ... یلی... خ یدونیکه م... کال پسرا رو  دونمینم-
 ... کردمیمن داشتم سکته م یآره ... وا-
 گفت یهم با لحن نگران لوفرین

من  دیرو کشمم هیدسمممت هد نی... همچ هیو هد ایپور نیحاال کجا رفتن ا-
 بهش بگم ... یزیچ هی خواستمیم

 ... میو سکوت کرد میو چند لحظه تو فکر رفت میسه تامون ناراحت بود هر
 کردیبچه هارو نگاه م یبرگشته بود و باز لوفرین

 ... شناختیهمه مون رو هم م-
 کرد و گفت دییبا تکون دادن سرش تا شهرزاد

 ... دهیحتما از مهراد پرس-
همه ... فقط  نیع کلشونیه لی؟ ... است نیهمه ان ... دقت کرد هیچقدرم شب-

 مهراد بلند تره ...
 گفتم یقرار یب با
نکن ...  بیمن تشممر یرو برا اروی نیا کلیوسممط ه نیجون من ا لویحاال ن-

 ... نایا هیدنبال هد میبا من بر نیایکدومتون ب هی نیپاش
 روشو برگردوند سمت من و شهرزاد و گفت لوفرین

 باهات ... امی... من م میبر-
 گفت یبا لحن نگران شهرزاد

 ؟ امیمنم ب نیخوایم-
 زدم و گفتم لبخند
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 ؟ یزن یم خی... اون گوجه ها رو س سین یزحمت ... اگهینه شر-
 آره آره حتما ...-

 ... میاز جامون بلند شد میاز جامون بلند شد لویو ن من
 گفت شخندیرو به شهرزاد با ن لوفرین

 ی... نه ؟ .. پس فردا قراره عروس شمم گهیجا کدبانو بودنت به درد بخوره د هی-
 ... نیمن داد لیتحو هیچه عروس نی... مادر شوهر نگه ا

 و گفت دیخند شهرزاد
 شکمت فرو نکردم یها رو تو خیس نیتا ا لویبرو گمشو ن-
مادر شمموهراس ... گ گهید یتیترب یب- کت از همون  ...آخ  ادیب رتی...خورا

 حال کنم ...
 گمشو بابا ...-

از کنار سممامان و مهراد که مشممغول کباب  می... داشممت میدیهامونو پوشمم کفش
 گفت یدفعه مهراد با لحن خشن هیکه  میکردیر مکردن بودن عبو

 کجا ؟-
...با تعجب کله هامونو به سمممت عقب  مویسمممادیسممر جامون وا لویو ن من

 ... میدیبرگردوند
 گفتم آروم

 ... میکن دایپ نارویا هیهد میریم میدار-
با همون لحن  گردوندیذغال برم یکباب رو رو یها خیهمونطور که سمم مهراد

 تگف یخشن و عصب
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 خودشون ... انی... م خوادینم-
 ...یآخه االن ناهار آماده م-
 حرفم و گفت یتو دیتر از قبل پر نیمهراد خشمگ نباریا

 ... نیبر خوادی... نم انیتا ب میکنی... صبر م ستیبشه ... مهم ن-
هم که کنار من  لوفریحرف زده ... ن ینجوریبهم برخورده بود که باهام ا یلیخ
سامان هم که من نم زدینم یحرفبود و  سادهیوا شده بود  دونمی...  امروز چش 

 ... و فقط سرش تو درست کردن جوجه کباب ها بود ... زدی...اصن حرف نم
 گفتم لوفریبه ن رو
 ؟ یبه شهرزاد کمک کن یریم لوین-
 گفت دیمن و مهراد به حرکت درآورد و با ترد نینگاه نگرانشو ب لوفرین

 با ...باشه ...-
 شهرزاد ... شیبرگشت پ آروم و

باهام ا یهم که واقعا بهم برخورده بود که مهراد جلو من حرف  ینجوریهمه 
شت کردم و بهش نگاه کردم ... تو  ستمو م  یحرکت چرخ زدم و به راه هیزده د

 ادامه دادم... رفتمیکه داشتم م
 مهراد از پشت سر اومد که داد زد یصدا

 ... یدنبالشون بر سیگفتم الزم ن-
صدا نیبا ا وبارهد صب یحرفش و تن  .. شدم . خکوبیسر جام م شیبلند و ع

؟!!!  ینزیحرف م ینجوریبرنگشممتم عقبو نگاه کنم ...بچه پر رو ... با من ا یول
 کاریکنم چ کاریالزمه ؟!!! تا حاال بابام هم به من نگفته که چ یچ یدونیتو م

 نکنم ... پر رو...
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 مو نگاه کنم به راهم ادامه دادم ...برگردم پشت سر نکهیبدون ا نباریا
 ... ومدیمهراد همچنان از پشت سر م ادیفر یصدا

 ... کتای.... ن کتاین-
سممر  یعمرا اگه برگردم نگات کنم ... چطور به خودش اجازه داد اونجور یعنی

داد  گهیبار د هیبزنه ... ع*و*ض*ی .....من اشممکم دم مشممکمه ...  ادیمن فر
 ... یاز خود راض ی... پسره  کنمیم هیبزنه مطمئنم گر

 ... رفتمیتند تند راه م یهمونجور
 ؟ ... حاال من کجا دنبالتون بگردم ... نیها ... کجا رفت ی... لعنت اه
شتم م میدیآب د ریش هیدور  از سدمی.... حتما همونجاهان ... دا ش ر آب  ریبه 

ودش مت خاز پشت دستمو گرفت و منو به شدت برگردوند س یکیدفعه  هیکه 
 زدم و چشمامو بستم ... غی... ج

 ولم کمممممممممممممممممممن ....-
 دستمو جدا کنم نشد ... خواستم

 ... یبر سیالزم ن یعنی یبر سیالزم ن گمیبهت م یوقت-
 چشمامو باز کردم .... عیمهراد بود ... سر یصدا

جا دلم بخوا یمن یوصمم لیکار ؟تو وک نیا یچ یعنیولم کن...- د ؟ من هر 
 ... رمیم

ستم ستا یبازومو از تو خوا متر بازوهامو محک نباریکه ا ارمیقدرتمندش درب ید
 گفت دادیو همونطور که دندوناش رو به هم فشار م دیچسب

 گمیکه م دونمیم یزیچ هیحتما -
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 گفتم ولم کن...-
حرف  یبا لحن آروم تر نباریکرد ا یفشار دستش رو کمتر کرد و سع کمی مهراد

 بزنه
به تو  میزیچ هیتو رو  نهیبب ایپور دونمی... توروخدا نکن ... من االن م اکتین-
 ... گمیم نویکه ا شناسمشی...م گهیم

 زورم مهرادو هولش داد و خودمو آزاد کردم ... یبا همه  تیاون وضع تو
 گفتم تیعصبان با
شن ویبه مراتب قشنگ تر یحرف ها-  ی... گفتم به من کار دمیاالن از خودت 

 ته باش ...نداش
 داد زدم رفتمیآب م ریهمونطور که به سمت ش و
 ؟!؟! نیمممممممینجای!! ا ایممممممه!!! پممممممممممممور ممممممممممممممممممممممیهد-
 ؟ یکنیاالن هرجا باشن ... چرا لج م انیداد نزن ... م کتاین-
 تعجب برگشتم سمت مهرادو گفتم با
 ؟! هی؟ ... خوب دوس دارم ... مشکل کنمی؟! من لج م یا  ! نه بابا ! جد-

لتش حا یلیکه خ دمی... اما د نیینگفت و سرشو انداخت پا یزیچ نباریا مهراد
 ... هیعصب

 زدم ادیفر دوباره
 ؟!! نیی!!! کجمممممما ای... پممممممممممور مممممممممممهیهد-
 !!!گممممممممممممهیبس کن د گمیم-
که از تعجب باز مونده بود به عقب  ینمهراد بود ... با دها ادیفر یصمممدا نیا

 برگشتم و گفتم
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 یینجایا ی کارهی؟! ها ؟! شما چ ی؟! اگه نخوام بس کنم چ یزنیسر من داد م-
 ؟!

 بود یچهره اش عصبان یلیشد ... خ کیچند قدم به من نزد مهراد
 ؟یدار کارمی! چ این کینزد-
 ؟ یکنیپس چرا به حرف من گوش نم یترسیتو که م-
 ... ترسمینم یشکیهمن از -
 ا  ؟جدا ؟-
 شد کیبهم نزد گهیچند قدم د و
 ... ایبهت گفتم جلو ن-
 ...یکنیم کاریچ یشجاع نقدریتو که ا نمیبب امیم-
 که فرار کردم ... دمییو دو دمیکش غیطرفم ج ادیداره م دمید گهید نباریا

 سادنیوا درخت هیکه کنار  دمیرو د هیو هد ایاز دور پور دمییدویکه م همونطور
... 
 ... کتاین سایوا-

 رسوندم ... نایا هی... اما من خودمو به هد زدیاز پشت سر صدام م مهراد
صدا ایپور شتش به من بود ... تا  شن یپ صدا م دیمهراد رو  سم منو  به  نهکیکه ا

 طرف ما برگشت ...
 ... شدیمنفجر م تیانی... داشت از عص دمیرو د ایپور یچهره  رییتغ هیثان هی تو

 گفتم زدمیرسوندم و همونطور که نفس نفسس م هیبه هد خودمو
 پس ؟ نیایشما ؟ چرا نم نییکجا-
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 در گردش بود ... ایمن و پور نینگاهش ب دیبا ترد هیهد
 نییو همونطور که سممرش پا دیموقع مهراد هم نفس نفس زنان به ما رسمم همون

 سادیوا ایبود کنار پور
 با تته پته گفت هیهد

 ... ما هم... نیحاال ... شما ... شما بر میای... م زهیی....چ یچ-
سط حرف هد دیبود...پر ایپور یها ادینوبت فر نباریا صبان هیو  ادیفر تیو با ع

 زد
 ... نیمهموناتون برس هیبه بق دییشما بفرما-
 نگاه کردم ایتعجب به پور با
 ؟یچ-
 ... نیبرسترن  زیکه عز ییبه همون مهمون ها دیی... بفرما نیهم یعنی-
 ؟ ایپور یگیم یچ-
 ادیرتر از قبل ف یعصممب شممدیم کیهمونطور که چند قدم به من نزد ایپور نباریا

 زد
ها ؟ من چ گمیم یمن چ- ما چ سیبهتر ن ای؟  گمیم ی؟   نیگیم یبگم شمم

 بشه ؟ ها ؟ یکه چ نجایا ادیکه ب نیاون آشغالو دعوت کرد نی؟مثال برداشت
 ه زدبلند تر از قبل نعر نباریا و
 هممممممما ؟-

س ایاز حالت پور نقدریکه ا من بودم که زبونم بند اومده بود ... همونطور  دهیتر
 خودمو کنترل کنم گفتم تونستمیو نم کردمیکه تته پته م

 ..من ... دونستمیمن ..من ...به خدا من اصن .. من نم-
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 ام اجازه نداد که بتونم حرفمو ادامه بدم ... هیهق گر وهق
 تر از قبل گفت یصبانع ایپور

 هیدا مدونستی... نم میخوش بگذرون میبر میخوایآره ...من احمقو بگو گفتم م-
شه  یکه چ نجایا ادیب نی؟ گفت یشده ... که چ دایمهربون تر از مادر برام پ ی ب

کنم بگم دسممتت درد نکنه ع*و*ض*ی که نمک  ی؟ که باهاش روب*و*سمم
 بود ؟ نیم؟ آره؟ هدفتون ه ینمک دون شکست یخورد

تش دس یمهراد و تو رهنیپ ی قهیحرف به طرف مهراد برگشت و  نیگفتن ا وبا
 زد ادیمچاله کرد و مهراد و هول داد و کوبوندش به درخت پشت سرش و فر

 ؟یخواستیم نویها تو بگو ؟آره ؟ هم-
و همونطور که  ایرفت طرف پور هی... هد میدیکشمم غیهمزمان ج هیو هد من

 گفت یزیلحن التماس آم با دیکشیبازوشو م
 ؟ یکنیم کاری... تو رو خدا ... جون من ... ولش کن ... چ ایتو رو قرآن پور-

 ... ایبود رفتم طرف پور ریهمونطور که اشکم سراز من
 گفتم ومدیبه زحمت باال م هیکه بر اثر گر یهمون نفس با
.. به  دونسممتی... مهرادم نم شممهیم ینجوریا میدونسممتی... به خدا نم ایپور-

 دعوتش نکرده ... یشکیاصرار خودش اومده ... ه
 ایپور ی قهیتو همون حالت  هیمن و هد یتوجه به حرف ها یهمچنان ب ایپور

 نییپا سرش ایدستش نگه داشته بود ... چون قدر مهراد بلند تر بود پور یرو تو
 تر از مهراد قرار گرفته بود ...

 گفت یقراریبا ب هیهد
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 ... منو نگاه کن ... ای... پور ای... پور گممممممهیزن دب یحرف هیمهراد -
 هیبا  ایپور نباریمهراد جدا کنم که ا ی قهیرو از  ایتر تا دسممت پور کینزد رفتم

 ... نیزم یحرکت منو پرت کرد رو
 زد ... غیج هیهد

 مهراد بلند شد ادیفر یصدا نباریا
 ... گمینم یچین هم یاحمق ... ه گهی؟ ... بس کن د یروان یکنیم کاریچ-
 رو هل داد ... ایپور و

 مهراد رو هول بده گفت کردیم یهم همونطور که سع ایپور
 ؟ یکه بگ یدار میزی؟ تو االن چ یگینم یچیتو ه-

 من شیزد و اومد پ غیج هیهد
 ؟ یکی؟ ن یکین-

بشممن بلند با هق هق  زیبا هم گالو ایهر لحظه ممکنه مهراد و پور دمیکه د من
 دم و گفتمز غیج هیگر
 !!! با هردوتونم ... نیبس کنممممممممممممممممممم-
شون وا ایمن مهراد و پور ی هیو گر غیج یصدا با ... چند لحظه  سادنیسرجا

 شد... رهیبه من خ تیبا عصبان اینگاه کردن و بعد پور گهیبه همد
خاطر چ یچ نیدی... فهم نیبس کن- به  ن اال نیکنیدعوا م نیدار یگفتم ؟ 

 ؟...
 نگاه کردم و ادامه دادم ایبه پور میم*س*تق و
 دونممی... م ادیهم داره م دیحم دونسممتمیمن نم غمبریبه پ ریبه خدا به پ ایپور-

 چیکه مهراد دعوتش نکرده ... به اصممرار خودش اومده ... به خدا من قصممد ه
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نداشممتم ...من فقط م یکار خوش  رونیباهم ب میایروز ب هی خواسممتمیرو 
بل ا خواسممتمی. م.. میبگذرون بد روز هیتو اردو  میفردا بر نکهیق ون تو آرامش 

 ... میخوش باش میباش یزینگران چ نکهیا
 ادامه دادم هیبا هق هق گر و
 نداشتم ... یا گهیبه خدا من قصد د-

هام باعث  هیمن به خودش اومده بود و گر یکه حس کردم از حرف ها ایپور
 رهیخ گهیطرف د هی. روشو برگردوند و به دارن .. قتیشده بود بفهمه حرفام حق

 شد ...
 بلند شدم ... نیزم یاز رو هیکمک هد با

ستم رو بگ عیسر مهراد ست د شو  رهیبه طرفم اومد ... خوا ست شونت د که با خ
 پس زدم ...

گاه دسممتام م یادیخاطر فشممار ز به ...  دنیلرزیکه بهم وارد شممده بود ناخود آ
 رو گرفتم و گفتم هیدست هد

 میرو تموم کن یناهار لعنت نیکه ا نیای... شممما هم هرچه زودتر ب میریم ما-
شده ... به خاطر اونا زودتر  میبرگرد شون  شنه ا خونه ... ما به درک ...بچه ها گ

 ... نیایب
 ادامه دادم هیرو به هد و
 ... هیهد میبر ایب-

ست یهم معطل نکردم تا بخواهم جواب هیثان هی یحت شنوم ... د شون ب  هیهد از
 ... میاز اونجا دور شد عیو سر دمیرو کش
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 ... کتاین-
مه منتظرمونن ... ر میبر ایب- تهیمن نر ملیه گاه کن بب افموی؟ ق خ  نین

اومد  شیپ نمونیکه ب ییاز حرف ها یشکیه خوامیوحشتناک نشده باشم ... نم
 ... نایا لوفرین یبا خبر بشه ... حت

 آروم گفت رفتیاه مکنارم ر یهمونطرو که با ناراحت هیهد
 باهاش حرف زدم آروم نشد ... یدفعه ... هرچ هیچش شد  دونمیمن نم-

 و گفتم هیرومو کردم سمت هد میرفتیکه راه م همونطور
 نشده ... اهیکن صورتم س گایاونو ولش کن ... حاال ن گمیم-
 ...ینه نشده ...ول-
 حرفشو گفتم یتو دمیپر
 ... میبزنراجع بهش  یحرف چیه خوامیگفتم نم-

 کنم ... کاریچ دینداشتم که با یا دهیا چینگفت ... ه یزیچ گهید هیهد
 توروخدا همه زحمتاش گردن تو افتاد شرمنده ... دیسامان ببخش-

 همونطور که مشغول بادزدن گوجه ها بود گفت سامان
ست کردنش هم با  دشی... زحمت خر ینه بابا چه زحمت- شما بوده ... در با 

 ... میکرده باش یکار هی... ما هم  هگیمن باشه د
 ... یمرس-
... بچه ها رو صممدا کن بخورن  گهیهم آماده سممت د نای... ا کتنمیخواهش م-

 که بپزه ... ذارمیرو م یبعد ی... سر
 ... کنمیباشه ممنون ... االن صداشون م-
 تنگران نگام کرد و گف لوفریو شهرزاد ... ن لوفرین شیگفتم و رفتم پ نویا
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 ؟ کتایشد ن یچ-
 تفاوت گفتم یب

 ؟ شدیچ یچ-
 عه ؟دف هیکرد  یدنبالت ... چرا قاط دییدو ی... مثه چ گهید گمیبابا مهرادو م-
شد ... ب یزی... نه چ دونمینم- سه ا اینگران پور شترین صابش وا  نیبود ... اع

 خرده...
 و داد زدم کردنیم یو هومن داشتن باز یکه نازل ییرومو کردم سمت جا و
مازل- م م م م م م م م م م م مومن .... ن م م م م م م م م م  نایناهار ... س نیایب نیی...بدو یه

 ... شهیسرد م نیای... شما هم ب دی...حم
 گفتنینم یزیساکت بودن و چ هیو هد لوفریو ن شهرزاد

 به شهرزاد گفتم رو
 ؟یدیکنارت م کیبار مصرفو از تو پالست هیاون سفره  یشر-
 ... میپهنش کن ایآره آره ...ب-

 ... میرو پهن کرد سفره
به درک که ن ومدنیهنوز ن ایو پور مهراد ...  یریزنج یها وونهی... د ومدنی... 

 رو خراب کردن ... یخوب نیروز به ا
 و هومن اومد ... یپشت سر نازل دیحم

 ؟ یسادی... چرا وا دیحم نیبش ایب-
 شما .... نیینه ممنون بفرما-
 نییشما امروز ... بفرما نییهمون ماکه امکان نداره ... م ینجورینه ا-
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 نشست ... یتشکر کرد و کنار نازل دیحم
 جان تعارف نکن بردار ... دیحم-

 دیو شممهرزاد هم در سممکوت با ترد لوفریبا تعجب به من نگاه کرد ...ن هیهد
گاهشممون ب هد نین گام کن دیو حم هیمن و  ... آره ...  نیدر گردش بود ... ن

ه ... نکرد یبد چیه یکیدر حق من  چارهیپسر ب نی. ابهش توجه کنم .. خوامیم
 ...نیبا تعجب نگام کن نیخوایحاال هرچقدر م

شتم ... حم دیظرف حم یجوجه تو خیس هی هیتوجه به هد یب د لبخند ز دیگذا
 و تشکر کرد ...

 و بلند گفتم نایسمت سامان و س برگشتم
 ... نیبخور یزیچ هی نیایب شهی... تا اونا آماده م نایسامان...س-
 نگفت ... سامان روشو برگردوند و گفت یزیدلخور نگاه کرد و چ نایس
 ... میایما هم م یبعد یشما ... سر نینه ... بخور-
 ... نیباشه ... پس تعارف نکن-
 ... هینه بابا ...تعارف چ-

 یخورد ول کمیهم  لوفری... ن میناهارمونو خورد دیو هومن و من و حم ینازل
 ایهم که منتظر پور هی... هد انیهم ب نایسممامان ا کنهیصممبر م شممهرزاد گفت
 جونش بود ...

شسته بود میخورد غذامونو سر جامون ن ساکت  عد ... ب میزدینم یو حرف می... 
 لبخند زد و آروم گفت دیاز چند لحظه حم

 ؟ غذامون هضم شه ؟ میکم قدم بزن هی میبر انیم ایک-
 گفت عیسر ینازل



wWw.Roman4u.iR  460 

 

 !!مممممممممممممن !-
 لبخند زد و گفت یبه نازل یبا مهربون دیحم

 خانوم کوچولو ! رمینم ییمن اصن بدون تو جا-
 هم گفت هومن

 ... امیمنم م-
 نگفت .... یزیچ یکس گهید

 گفت کردیهمونطور که به تک تکمون نگاه م دیحم
 ؟ مینبود ؟ ما بر یکس گهید-
 ... امیمنم م-

 ... دیخود حم یم نگاه کردن حتحرف از من با تعجب به نیا دنیبا شن همه
 جام بلند شدم و گفتم از
 ! گهید میشد پس ؟ بر یچ-

 با تعجب لبخند زد و گفت دیحم
 ... میبر-
 نگاه کردم و گفتم لوفریبه ن میجامون بلند شد از
 ها ! شهی؟ هضم م یاینم یتو هم ناهار خورد لوین-
 مگفت لوفریبه ن بهم نگاه کرد... با لبخند رو دیبا ترد نباریا لوفرین

 !لوس نکن خودتو ! گهیپاشو د-
 هم لبخند زد و از جاش بلند شد و گفت لوفرین

 ... میباشه ...بر-
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دفعه  هیکه  میگرفتیفاصممله م میکه نشممسممته بود ییو از جا میرفتیراه م میداشممت
 و گفت نایس شیبرگشت عقب پ ینازل

 ؟ یایجون تو نم نایس-
 گفت یبا لبخند رو به نازلدلخور به من نگاه کرد ...  نایس
...باشه  مینکیم یباز باز نی... خسته ام ... برگشت میکرد یباز ی...کل ینه نازل-
 ؟

 گفت دویهم خند ینازل
 باشه ...-
 ما ... شیبرگشت پ و

 گفت هیهد نباریکه ا میحرکت کن میخواست دوباره
 ! ایب هیثان هی... نرو .... یکی...ن یکین-

 گفتم لوفریو ن دیبه حم رو
 ... امی... االن م دیببخش-

 و شهرزاد و گفتم هیسمت هد دمییدو
 ؟ هیچ-
 دنبالشون ؟ می؟ ...بر میکن کاری... چ کتاین ومدنین نایا-
 ... هرجا ... خوادینه نم-

که مهراد و  دمیسممرمو چرخوندم و د گفتمیجمله رو م نیکه داشممتم ا همونور
 فتمگ هی... رو به هد انیدارن از دور م ایپور

 و سالم ... بی... اومدن ...خدمت شما ...صح نییحالل زاده ان .. بفرما-
 ... میقدم بزن میبچه ها که بر شیبعد رومو برگردوندم و برگشتم پ و



wWw.Roman4u.iR  462 

 

 ... میبر نیبزن-
ود ... ب یو سمت چپم هم نازل رفتمیراه م لوفری... کنار ن میدوباره حرکت کرد و
 یسممکه ک یرد و بعد رو به من آروم جورلحظه برگشممت عقبو نگاه ک هی لوفرین

 نشنوه گفت
 ... فکر کنم کارت داره ... کنهی...مهراد داره نگاه م یکین-
 کنهیکه مهراد داره نگام م دمیبرگشممتم عقبو نگاه کردم ...د لوفریحرف ن نیا با

 ....دیرسیبه نظر م یعصبان کمی...حالتش از دور 
 یباشم ... پر رو یعصبان دیمن با ... یدار یی؟! عجب رو یا ی...عصبانههه

 ... یاز خود راض
 گفتم لوفریرو به ن یالیخیحرص رومو برگردوندم و با لحن ب با
 ... میداشته باشه ... بر یکار کنمینه فکر نم-

 میدز غیو ج گهیدنبال همد دمییدو ی... کل دیطول کش یساعت میزدنمون ن قدم
... 

س دیحم سر ب شتن اریپ ست دا بود ... با همه خوب بود ... من  یخونگرم و دو
شده بود چون  یبگم نازل تونمی...که م ی... هومن ...نازل لوفری...ن شقش   هیعا

 ... کردیول نم دویلحظه هم دست حم
 یقهوه ا یداشممت ... چشممم ها یمیمال شیکوتاه بود و ته ر شیمشممک یموها

شن ... و ابروها شت که خ یپهن بایتقر یرو شوصورتش رو مهرب یلیدا ن ون ن
از همه مهمتر رفتار  یمهراد بود ... ول هیشممب یلی...دماک و دهنش هم خ دادیم

صم .. نبود . مهراد... مثه  کردیبود که آدم رو جذبش م شیمیفوق العاده گرم و 
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با مهراد فرق داشت ...مثه  دیبودن حم یمیبود ... صم یمهراد در نگاه اول جد
فرق  تشیمیآدمو بخندونه ... صممم کنه و یهم نبود که همه اش شمموخ ایپور

 دیسال هاست که حم کردمیمهربون ...حس م یلیداشت ...مهربون بود ... خ
 لوفرین کنمیو فکر م کردمیم یکیبهش احساس نزد یلی... واقعا خ شناسمیرو م

 مشابه من داشتن ... یو هومن هم احساس یو نازل
نازل همونطور بال هم م یکه  یدویو هومن دن  ییزهایچ هی نیزم یوو از ر دنی

 گفتم دیرو به حم کردنیم دایخودشون پ یبرا
 ؟ یمونیم رانیا یتا ک-
 جانیا دیکارها هسممت که با یسممر هیبرگشممتن ندارم ...  یبرا یفعال برنامه ا-
شده ... نگران اون  دیبدم ... با نجامیا سم هم تازه تموم  شم ... در دنبال اونا با
باشممم ... تا بعدش باز  رانیا یماه 1نم فعال فکر ک نیهم ی... برا سممتمین گهید
 برگردم دیبا نهیا ایالزمه بمونم  نمیبب
 گفت دیرو به حم لوفرین نباریا

 ؟ هیرشته تون چ-
 حقوق خوندم ...-
 ! نیلیاوه پس وک-

 لبخند زد و گفت دیحم
 اگه خدا قبول کنه ...-
 با خنده گفت لوفرین

 ؟ گنی! درست م نیمدار استیس یآدم ها یلیها خ لیوک گنیم-
 گفت یبا لحن شوخ دیحم
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 ... گهیهم داره د یاستثنائات هیکال  یهر قانون یول گنیدرست که م-
 تعجب گفتم با
 ؟ ییچطور ؟ تو استثنا-

 گفت لوفریرو به من و ن یبا لبخند تلخ دیحم
 ... شدینم ینجوریمدار بودم امروز ا استیثابت کردم ... اگه س نویفکر کنم ا-

 ... میه سکوت کردلحظ چند
 رو شکستم و گفتم سکوت

ستیس- ض ا شون  کننیم ییموقع ها کارها یمدار ها بع ضرر که به ظاهر به 
 به به نفعشون تموم بشه ... زیکه همه چ کننیم یکار تیدر نها یبوده ول

 لبخند زد و گفت لوفرین
 موافقم-

 گفت کردینگاه م یهمونطور که به نازل دیحم
 ... دوارمیام-
 و هومن و صدا کرد یبلند نازل بعد و
 بچه ها ... شیپ میبر دیبا گهی...د نیایب نیی... هومن ... بدو ینازل-

شت یوقت سا هینبود ...بق ایاز پور یخبر میبرگ شتن و  کردنیناهارو جمع م لیدا
... 

 بلند گفت دی... شهرزاد که مارو د کردیکمک م نایبه س مهراد
 ... گهید نیایشماها ؟؟ب نییکجممممممممممما-
 با خنده گفت لوفرین
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 ن؟یببر ضیاز ناهار ف شتریب کمی میبده حاال گذاشت-
کهیا با ته بود ول لوفریاز حرف ن ن نده ام گرف فهیق دنیبا د یخ  هیهد نگران ی ا

 ... ششیبهم اشاره کرد که برم پ یبا ناراحت هیخنده ام خشک شد ...هد
 ؟ هیا افهیچه ق نی؟ ا هیشده هد یچ-
 ... مممماکتمممین-
 شده ؟ یچ گمی! م یکنینگرانم م ی؟ دار وونهید هیها ؟ چ-
 ... دهیجواب نم زنمیزنگ م ی... هرچ ایپور-
 ... کجا هست اصن... دهیکه نم دهینم-
 رفت...-
 تعجب گفتم با
 ؟!... یرفت ؟ ... کجا رفت ؟!... ک-
رو  نایسمم نینخورد ... ماشمم یچیهمون موقع که با مهراد اومدن ... ناهارم ه-

 برداشت رفت ...
 ! مشکل داره ؟!!!! مممممممممممممممموانهیوا ! د-
...نگرانشم ... با اون  دهیحاال جواب نم زنمیزنگ م ی... هرچ یکین دونمینم-

 نکنه قبول نکرد ... یاصرار کردم رانندگ یحالش هرچ
 اشاره کرد و ادامه داد نایبه مهراد و س یقراریب با
کلمه حرف زد ... جرات  هیباهاشون  شهیان ... نم یعصبان نقدریهم که ا نایا-

 بگم ... یچیه چکدومشونیندارم به ه
 ... کنمیم کاریچ نمیبب سایباشه ... نگران نباش ...وا-
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نگران  یلیخ هیچون هد یبا مهراد حرف بزنم ... ول خواسمممتیدلم نم نکهیا با
 گفتم یسردو با لحن  نایمهراد و س شیرفتم پ کردیم یقراریبود و ب

 هی؟ تماس هد نیشماها بهش زنگ بزن شهی... م دهیجواب نم لشویموبا ایپور-
 گهینگرانه ... م هیمال شممماهارو جواب بده ... هد دی...شمما دهیرو جواب نم

 ... کنهیهم م ی... داره با همون حال رانندگ یلیحالش بده خ
 گفت یبا ناراحت نایس
 من بهش زنگ زدم جواب نداد ...-

 یز توا شویبهمون نگاه کنه گوش نکهی... بدون ا میبه مهراد نگاه کرد نایس و من
 گفت یدرآورد و با لحن خشن بشیج
 ... زنمیبهش زنگ م-
 بچه ها ... شیحرص رومو برگردوندم و برگشتم پ با

حال و حوصممله  ی... البته کسمم میکن یباز قتیحق ایجرات  یشمممد باز قرار
 ... میدیخند یو کل میکرد یوشهرزاد باز لوفریو من و ن نایس ینداشت ول

 یو گاهگاه کردیمارو تماشا م یاما ساکت کنار سامان نشسته بود و باز دیحم
 ... زدیلبخند م
ه ... پس تونست زدیحرف م لشیبه مهراد بود که اون طرف داشت با موبا حواسم

بدون ا رهیرو بگ ایپور کهی...  فت پ ادیمن ب شیپ ن  هشب یزیو چ هیهد شیر
 گفت ...

 ... می... باشه مهراد خان ... بچرخ تا بچرخ باشه
 ... میمن گذاشت نیتو ماش لویوسا
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 ...ممممممهگممید ایبرده ...ب نتویکه ماش ای... پور گمممممممممممهید ایبا ما ب نایس-
 تخواسیما اومد ... البته ... دلش هم نم نیو هومن با ماش یبه اصرار نازل نایس

 ... نهیبش نیماش هیتو  دیبا حم
ه و هومن بودن ک ی... فقط نازل مینزد یحرف نیماشمم یتو تو نایرسمموندن سمم تا
دل و دماک  چکسی... ه کردنیواسممه عوض کردن آهنگ بحث م نیماشمم یتو

 حرف زدن نداشت...
 ... نیممنون ... لطف کرد-
 سالم برسون ... یلیخ نای... به مامان ا نایس هیچه حرف نیا-
 یجلو میو خودمون برگشممت میزدن بچه ها رو خونه رسمموند نیزبن یبهونه  به

 ... نایا ایپور یخونه 
 بهش!!! یکنیم لهیپ ی... ابله ! بابا االن حوصله نداره ... دار هیهد-
 بکنه .. یکار هی ترسمی... م نمشیبب دیبا-
سبک نک رهیگی... از تو هم اجازه نم کنهیبخواد بکنه م میاون کار- ن ... خودتو 
... 
 کنم ... کاریچ یگیپس م-
 ... نجایا ی... تو منو کشوند دونمیمن چه م-
 زنگ بزنم ... نایبذار به س-
 ؟ ... یبکن نکارویا یتونستیبزن ... خونه نم-

ست مهراد ناراحت بودم که ناخوداگاه رو نقدری... ا دونمینم حرف زدنم  یاز د
 گذاشته بود ... ریهم تاث هیبا هد
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 تسیخونه است ؟...ن ایمزاحمت شدم ... پور دیم ... ببخش... سال نایالو س-
هنممممممممممموز ؟!...ا  ؟! آها ...خب خداروشکر ... باشه  ومدهی...ن ی؟!!!...وا

به ... مرسمم ادین شیپ ی...فقط مشممکل ... از  نایسمم یباز؟...آها ....خب خو
نت ... ممنون ...حت یدرآورد ینگران ...فعال  نطوریتو هم هم مامنو ... قربو

 خداحافظ ... ممنون...
 تماسو قطع کرد و گفت هیهد

 خونه مهراده... ایپور-
 تعجب گفتم با
 خونه مهراد ؟؟؟؟؟؟؟!-
شممدم ... تو سممالن داره بسممکتبال  ینجوریآره ... نترس بابا ...منم اولش هم-

سکتبال ناراحته با ب یلیکه اعصابش خ یموقع شهیگفت هم نای... س کنهیم یباز
 ... شهیدن آروم مکر یباز
 خونه که ! رسنیهم که م نایخب االن مهراد ا-
س- شب نم ایگفت مث که خود مهراد با پور ناینه ...  انیصحبت کرده گفته تا 

... 
 گفتم کردمیروشن م نوینگفتم بعد هونطور که ماش یزیچ هیچند ثان هی

 دارم ... ازیدوش ن کیبه  دای... شد گهیخونه د میخب پس بر-
 ... فردا رو بگو ... میآره بر-
هالکمون کنن ...  خوانیکه از فردا م میدرکن یامروز خسممتگ میمثال خواسممت-
 ... گهیاز شانس ماست د نمیداغونمون کردن ... ا یبدتر امروز از خستگ یول
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با هینبود ... مهراد  یشمممب خبر خاصمم تا و ر لمیبار زنگ زده بود که البته مو
silent ..نداده بودم عاده از بود جواب  نگ نزدم چون فوق ال .خودمم بهش ز

 بودم ... یدستش ناراحت و عصبان
گاه  ونیبودن ... منم داشممتم تو هال تلوز دهیبود ... همه خواب 12 سممماعت ن

مه ... برم  نمیا یعنی... اه ..  کردمیم ...  نمیبب vampire diariesشمممد برنا
 ... نمیمزخرفاتو بب نیکه ا نهیخوابم نبره شب بهتر از ا

شتم م همونطور س رفتمیکه آروم دا گ داریرو ب یتو اتاقم که ک اه نکنم ... ناخودآ
 ... مکردیکه تو اتاقشون داشتن با هم صحبت م دمیمامان و بابامو شن یصدا

 گفت مامانم
 ؟ نیبد نیپولو گرفت نجایکه ا یشو موقع هی... بق نیمقدارشو االن بد هی شهینم-
.. . الیازمون ژ خرهینم یکسمم ی... ول میانداخت قیبه تعو نیتا االنم واسممه هم-

 کنم ... کاریچ دونمیشده ... پول الزم داره ... نم ریکاپور هم اونجا درگ
 ؟ گنیم ی؟ اونا چ شی؟ ستا یخسرو چ-
ضع- شونیاونا هم مثه من و ستا دونمی... نم نهیهم ت شو  شی...  داره پول خود

 ... میکن کاریچ میخوایم دونمیبده ... وضعش خوبه ... من و خسرو نم
 ؟ نیوقت دار یتا ک-
 ... میمهلت گرفت گهیهفته د 2-
و  رونیب انیاز اتاق ب نایمامانم ا دمیچند لحظه سممکوت شممد ... من که ترسمم هی

 رفتم تو اتاقم ... عیسر ننیمن و بب
 ی... حاال چ سین یخرابه ؟ ... مامانم که گفت مشممکل تیوضممع نقدریا یعنی

 ؟ میبکن دیکار با
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 ... کتاین-
شد اومدم تو اتاقم وگرنه مامانم  یصدا شت در اتاقم اومد...خوب  مامانم از پ

 ... در اتاقو باز کردمو کنمیمنو دارم به حرفاشون گوش م دیدیم
 بله مامان ؟-
 ؟ نیبر دیفردا ساعت چند با-
 مارو ... رسونهی... خاله پروانه گفت م میتو محل اردو باش دیبا10ساعت -

 لبخند زد و گفت مامانم
... نگران  میایم یها که من و نازل ی... واسه باز یو قهرمان ش یبه سلمت بر-

 نباش
 ...سیمامان ... بار اولم که ن ایگیم یزیچ هیبابا !  ستمینگران ن-
 نگران زانوتم فقط-
 خوب خوب شده ... گهید ینگران نباش مامان ... جد-
شه پس د- شکلم یلیسفارش نکنم ... خ گهیبا م ه یواظب خودت باش ... م
 یزیچ یبگو ... پزشک محرم اسراره ... به کس حهیاومد تحمل نکن به مل شیپ

 ...بهش بگو حتما ... گهینم
 نشه ... داریب یکه نازل دمیخند آروم

 ... گهیباشه مامان ... نگران نباش د-
هم  هیثان هیفکر کار بابام منو  یشممد که بره بخوابه ... ول یمامانم راضمم بالخره
 ... هیچ انیجر دمیپرسی... کاش از مامانم م کنهیرها نم
 ... دمیتختم دراز کش یاتاقمو خاموش کردم و رفتم رو چراک
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 پاشو .... کتای... ن کتاین کتاین-
 پاشو .... کتای... ن کتاین کتاین-
 همممممممممموم؟-
 نجاسیپاشو ... مهراد ا گمیم کتاین-

نازل یاردیکه تو خواب و ب همونطور باال دمیرو د یبودم  سمممرم  یکه 
شروع  ادمیدفعه  هیمکث کردم و  کمی...سادهیوا صبب اردومون  اومد که امروز 
 مو گفت دمی....مثه فشنگ از جا پر کنهیم کاریچ نجای...مهراد ... مهراد اشهیم
 ؟ مهراد ؟ ینازل یگیم ی؟ چ یچمممممممممممم-
 ... سادهیوا ... دم در دمیآره ... منم از خواب پر-
 دم در؟-
 آره ...-

 گفتم دمیپریکه از جام م همونطور
 تمممممممو ....ساعت چنده ؟ ادیب یکردیخب تعرفش م-

 گفت ومدیهمونطور که دنبال من م ینازل
 االن ... حواسم نبود خب ... خواب بودم ... گهیشده د 8:30ساعت -

 هیم ...مهراد با زد رویتصممو یاف اف رو برداشممتم و دکمه  یموقع گوشمم همون
 مبود...درو باز کردم و گفت سادهیچشمش پشت در وا یبزرگ رو یآفتاب نکیع
 تو دییبفرما-
 ؟ ی؟خواب بود ی؟خودت کتاین-
 نیی؟ ...نه خواب نبودم ...بفرما یکنیم کاریچ نجایشده ؟ ... تو ا یبله ... چ-
 تو
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ش شهی... م امینه ... تو نم- ضر   میباهم بر خوامیم ییجا هیدم در ؟ یایب یحا
... 
 تعجب گفتم با
 االن ؟!!!-
 ... کنمیخواهش م-

شاره پرس ینگاه کردم ...نازل یمکث کردم ... به نازل هیثان چند  گهیم یچ دیبا ا
 رو به مهراد گفتم فونیآ ی...و پا سین یمهم زیچ یعنی...سرمو تکون دادم که 

 ... امیچند لحظه ... االن م هی شهیباشه ... پس اگه م-
 باشه منتظرم...-

 رو سر جاش گذاشتم ... فونیآ یگوش
 که صورتمو بشورم گفتم ییتو دستشو دمیپریکه م همونطور

رو ...تو ب گردمیداره ... برم یکار هی...مهراد  نییپا رمیم قهیمن چند دق ینازل-
 ... دارمیبرم دیبخواب ... کل

 گفت ییاز پشت در دستشو ینازل
 داره ؟ کاریچ-
 داشت مث که راجع به اردو ... یسوال هی...  دونمینم-
 ...دیپرسیم زدی... خب زنگ م یچه سوال-
 گفتم یقرار یو با ب رونیاومدم ب ییدستشو از
 شده ... شما برو بخواب ....باشه ؟ یچ نمی... بذار برم بب ینازل دونمیمنم نم-

 گفت دیکشیم ازهیهمونطور که خم ینازل
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 ها ... ینکن داریببر منو ب دیباشه ... پس کل-
 باشه خواب آلو ...برو الال ...-

 مدیچشمام کش یرو رو میو مداد چشم مشک دمیلباس پوش یچجور دمینفهم
گ رن کمیچند تا ضممربه تو صممورت خودم زدم تا  هی...  ادیدر ب یروح یتا از ب

 صورتم ... رهیبگ
 ... کتاین گهیبدو د یوا

 ... دمییراه پله ها دو یکردم و توبرداشتم و کفش هامو پام  دویو کل لیموبا
خونه پارک بود ...خودشممم پشممت  یمهراد جلو نیباز کردم....ماشمم اطویح در

ته بود...لعنت عاده اش...اه ... خ یفرمون نشممسمم  یلیبا اون ژسمممت فوق ال
 ...پهیخوشت

 گفتم یشدم...با نگران نیدر و بستم و رفتم سوار ماش عیسر
 شده... یسالم...چ-

 رو از چشمش برداشت و گفت نکشیع مهراد
 سوالو بپرسم ؟ نیاول من ا شهیسالم...م-
 ؟ یچ-

 بلند داد زد مهراد
 ؟ یکنیم ینجوریشده که ا یشده ؟ چ یمن بپرسم چ شهیم-

 یحرف ها و مشمماجره ها یکه زد بازم صممحنه ها یگرفتم ...با داد گوشممامو
 ذهنم ... با تعجب و ترس گفتم یاومد تو روزید
 شده ؟ ی؟ چ یزنیچرا داد م-

 گفت یقبل یبا همون تن صدا مهراد
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 ....؟یشنویمنو م ی...مگه تو اصن صدازنم؟یداد م-
 مهراد ؟ حالت خوبه ؟ یگیم یچ-
 شما ... یها ی... از احوال پرس یخوبم مرس-
 از لحن حرف زدنش بهم برخورده بود که گفتم نقدریا

 با تو ندارم ... واقعا که ... یحرف گهیمن د-
س و زد  نویماش یدفعه مهراد قفل مرکز هیشم که  ادهیباز کنم پ نویتم در ماشخوا

 و گفت
 زنمی... دارم باهات حرف م یریجا نم چیه-
 برم ... خوامی؟باز کن درو م هیکارا چ نیبس کن مهراد ا-

 روشن کرد و حرکت کرد ... نویتوجه به حرف من ماش یب مهراد
 االن نگه دار ... نیشم ... هم ادهیپ خوامیم گمیمهراد م-

 ... کردیحرکت م ابونیبا سرعت تو خ مهراد
 گفتم ادیفر با
 !!! مممممممممممممممویلعنت نینگه دار ا گمیم-

صدا نکارویا عیسر نقدریزد رو ترمز ا ابونیهمون موقع کنار خ مهراد  یکرد که 
آسفالت به صدا درومد ... مهراد با لحن  یرو نشیماش یشدن چرخ ها دهیکش

 گفت یآروم
 نگه داشتن ... نمی... ا نییبفرما-

 گفتم ادیاما بازم با فر من
 درو باز کن ... گمیدرو باز کن ... م-
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 با همون لحن آرومش گفت مهراد
 میحرف بزن نجایا میکه بر یبه شرط کنمیباز م-

 کوچه باهامون فاصله داشت پارک کرده بود هیکه  یکنار پارک درست
 و خشن گفتم یعصب

 با تو ندارم یمن حرف-
 ... کتاین کنمیخواهش م-
 باهات ندارم ... یگفتم حرف-

 شد و بلند گفت یدوباره عصب مهراد
...به  کتای؟ ...حرف دارم ... به قرآن ن یفهمیمن باهات حرف دارم ... م یول-

تماس من  261جواب ندادن  یقانع کننده برا لیدل هی خوامیخدا قسممم فقط م
 ... کنمیم دویکه نبا یکار...به قرآن  ینداشته باش

 تعجب گفتم با
 تماس ؟ 261؟! یچم-
 شب بود ... 8هم ساعت  شی... اول قایبله .... دق-
 تو اتاقم بود ... لمیموبا دی... ببخش دمیاونو د-
 ؟ ینیبب ینخواست ای؟ یدی؟ اونارو هم ند یرو چ یتا تماس بعد 260-
 کدوم تماسا ؟-

 ...ید دکمه شو زدم ...واکه دستم بو لمویموقع موبا وهمون
 مهراد من ...-

تم تونسممم ق ن بدم ... د مه  مو ادا ف تا  23و missed calls 260 قایحر
messages ... داشتم 
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 ... دمیند نارویمهراد به خدا من ا-
 شد ... ادهیباز کرد و پ نویقفل در ماش یعصب مهراد

با یخدا یوا ...  یاه لعنتبذارم ...  برهیرو و لمویمن ... چرا حواسممم نبود مو
کر ف نیبود ... ا ینجوریشب که ا هی... حاال  بردایخوابم نم ینجوریا چوقتیه

ش الیو خ صن به گو شد ا م ... اه تختم بود نگاه نکن نییکه پا میکار بابام باعث 
 ... یلعنت

 داده بود ... هیتک نشیبه کاپوت ماش روتیب مهراد
 فتمگ سادمویشدم و رفتم روبروش وا ادهیپ نیماش از
 مهراد ...-
 جانم ؟-
 ... دمیند نارویمهراد به خدا من ا-

 ... کردینگاه م ابونویکرده بود و خ گهیطرف د هینگفت ...روشو  یزیچ مهراد
 گفتم ینیلحن غمگ با
گاه ن لمی... فکرمم مشغول بود ... اصن به موبا شبیبود د silentرو  لمیموبا-

 نکردم ...
 آروم شده ... کمیمن  یف هاحر دنیاحساس کردم با شن مهراد
 و گفتم سادمینگاهش وا ریدر مس رفتم

 از قصد نخوام جواب بدم ... ستمیکه ن ماری... ب گمیباور کن راس م-
چشماش چقدر خسته اس  دمیتو چشمام نگاه کرد ... تازه د میم*س*تق مهراد

 ... دهیوقته نخواب یلی.... انگار خ
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 ؟ سادمیخونتون وا ینصفه شب جلو 3من از ساعت  یدونیم-
 تعجب بهش نگاه کردم و کفتم با
 نصفه شب ؟؟؟ مهممممممممممراد ؟! 3از -

 کالفه نگاهشو از من گرفت و گفت مهراد
شدم خ ی...به قرآن تا االن روان یجواب نداد -  ی... زنگ زدم عذر خواه هیلین

اب کنم بابت رفتارم ...زنگ زدم ...زنگ زدم ... کاش همون دفعه اول که جو
ز برن ا نایدم در خونتون ...صممبب اونقدر صممبر کردم تا مامانت ا ومدمیم ینداد

 … گهید شدمیداشتم خل م…زنگ درو بزنم  امیب رونیخونه ب
ش ... با دست گهیطرف د هیبرداشت و رفت  نیکاپوت ماش یاش رو از رو کهیت

 حالت بود ... نیبه هم هی... چند ثان دیمالیپشت سرش رو م
االن که … اما حاال … از خودش ناراحت بودم … حت شممده بودم نارا یلیخ
ر کرده کا یتا اال چ شبید دمیفهم نکهیاز ا… بوده  مونیاز رفتارش پش دونمیم

… 
 رفتم طرفش و بازوشو آروم گرفتم آروم

 …مهراد ؟ -
 …تماس دستم برگشت طرفم  با
 جانم ؟-
 یحت…"جانم" …گهیم نویا یدر هر حالت…و غم بهش نگاه کردم  یناراحت با

 …بده  یلیحالش خ یوقت
 …بگم  یبهش چ دونستمینم

 زد و گفت یلبخند نیخسته و غمگ ی افهیبا همون ق دیکه حالتمو د مهراد
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 ولش کن ...-
 بگم ... یزیچ هیتا  گشتمیکلمات م دنبال

شغول بود ...  شبیمن د- بردارم  silentاز رو  لمویموبا دینبود با ادمیفکرم م
 ..من ...... من .

شمام چ ی... اشک تو کردمینم دایپ یکلمه ا چیبگم ... ه یچ دیبا دونستمینم
 جمع شده بود ...

 نتونست تحمل کنه و شدیتر م نیاش هر لحظه غمگ افهیمن ق دنیکه با د مهراد
 با دو تا دستش بازوهامو گرفت و نگران گفت

 ... من خوبم ... گمی...ولش کن ... ولش کن م شی... ه یه-
 نگفتم ... یزیو چ دمیکش قینفس عم هینکنم ...  هیکردم که گر تالش
به آروم دیهم که د مهراد بازوهامو  با لبخند کمرنگ یحالم بهتره   یرها کرد و 
 گفت

 ... میاونجا باش دیبا 10...  رهی... د زمیعز ایب-
 تمیهدا نیکه پشتم حائل کرده بود سمت ماش ینگفتم ... مهراد به دست یزیچ

 د ... سوار شدم ... مهراد هم پشت فرمون نشست و حرکت کرد ...کر
 دفعه مهراد گفت هیکه  کردمینگاه م رونویب یبا ناراحت داشتم

 پارک ؟!! مینرفت یدیا  ! د-
مهراد به طرفش برگشممتم و لحن خنده دارش باعث شممد که با  یصممدا دیشممن با

 که داشتم بهش لبخند بزنم ... ینیهمون حالت غمگ
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گاه م دیکه د مهراد به جلود بود  کنمیمن دارم بهش ن که حواسممش  مان  همز
 لحظه نگام کرد ... هیبرگشت 

 ؟! یخندیبرم حاال م یبرم پارک ... نداشت خواستی؟!!!! من دلم م یخندیم-
ه ک دمیچشممم د ینگفتم ... از گوشممه  یزیشممدم و چ رهیبه جلو خ یناراحت با

 ...هم برگشت نگام کرد  گهیبار د هیمهراد 
 خانوم ؟ ... کتای؟ ... ن کتاین-

با  شممدیم کیلحن مهربون صممداش احسمماسمماتم تحر دنیکه با شممن همونطور
به خاطر من ب نکهیا یادآوری تا صممبب  با لحن  داریمهراد شمممب  مونده بوده 

 گفتم رهیام بگ هیکه گر کهیکه از توش معلوم بود نزد یاحساسات
 نبود ... ببخ.... لمیامهراد ... من واقعا حواسم به موب دیببخش-

 حرفم و گفت یتو دیپر مهراد
با دویحرفو ... ببخشمم نینشممنوم ا گهید- تار روزیبگم ... د دیمن   با اون رف

 مدونیخب نم یمن بود ... ول ریشممدم ... واقعا تقصمم تیمذخرفم باعث ناراحت
خاطر  ی... موقع به  خودمو  تونمیناراحتم و اعصمممابم خورده نم یزیچ هیکه 
رار حالت و با اصمم نبه او ایو پور دیحم نکهیبعد ا قایدق روزمینم ... دکنترل ک

صابم به هم ر دیحم شدن واقعا اع ازت معذرت  دی... من با ختیباهم روبرو 
 ... خوامی... و واقعا هم معذرت م زمیکنم عز یخواه

 گفتم نیکنه واسه هم یمعذرت خواه نیاز ا شتریمهراد ب خواستینم دلم
 ... گهیذشت دولش کن ... گ-

 گفت عیسر مهراد
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.. تو رو جون من ...  زمیجان ... عز کتاین یازش بگذرم ... ول خوامینه ... نم-
با خدا" مو نه ... تو رو" باشمممه ؟  لتوینه ...اصممن ...جون من  گاه کن ...  ن

و من دیمن بودم اصممن حقم بود بد کردم ...تو با ندفعهی... ا کنمی...خواهش م
که  ییکسا به یچه استرس یدونیباشه تو م گهید تیموقع هیاگه  ی... ول یببخش

 ؟ ... یکنینگرانتن وارد م
 آروم شدم ... کمیحرف هاش  دنیشن با
 ... میبود سادهیدر وا یما و جلو یخونه  میبود دهیرس گهید
 به اردو ... میبرس دیکردم ... بدو که با دارتیب دیببخش-
 تعجب به مهراد نگاه کردم و گفتم با
 ؟ شهی؟! مگه مال شما هم امروز شروع م ممممممممیرسب-
 ؟ یدونستیمگه نم-
 که ... یخسته ا یلیتو که االن خ ینممممممممه ! وا-

 لبخند زد و گفت مهراد
 ... خوابمی... شب زودتر م سین ینه بابا مسئله ا-

 جوابشو با لبخند دادم ... منم
و  یبخوا یب تیوضممع نیتو ا دیدلم به حالش سمموخت که با شممتریب یلیخ اما

 هم بکنه ... نیتمر یخستگ
 !یراست-

 با تعجب گفت مهراد
 ؟ شدهیچ-
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 ؟ ادیباهات ب دیحم یگذاشت روزیچرا د-
 مکث گفت یکم هیروبروشو نگاه کرد و با  یدرهم ی افهیبا ق مهراد

 محض ! ممممممتیخر-
 مهممممممراد !!!-

 لبخند زد و برگشت منو نگاه کرد و گفت مهراد
 ؟جونم-
 گفتم یدلخور با
 ! هیچه حرف نیا-
 ایرجو داد ... بهش گفتم پو دیحم یعنیواقعا اشتباه کردم ...  ی... ول دیببخش-

...  ناسمشیرو م ایداد گفت نه ...من پور ریگ ی... ول شهیبد م یلیخ نهیتو رو بب
 هیحرفارو زد که  نیا نقدری...ا دونمی... نم میسمممال باهم دوسمممت بود نهمهیا

 ... نطورهیکرد که هم نیبهم تلق ییجورا
 اد؟یداره م دیکه حم ینگفت ایچرا به پور-
 دوم! تیاونم خر-
 زدن غیج یبا لحن شاک گهید نباریا

 مهمممممممممراد !-
 لبخند زد و گفت نیعمگ نباریا مهراد

 جونم ؟!-
 ؟!! یحرف مسخره رو تکرار کرد نیباز ا-
صن نم کتاین-  آدمو یلعنت دی...حم گمیم یجد...  هیچجور آدم دیحم یدونیا

کار نهیم هیتوج یتو هر  کاراش و حرفاش فکر  یجور هی... االن  ک به  راجع 
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باور کن هم دمیو نظر م کنمیم برم از تو خونه ام پرتش  خوادیاالن دلم م نی...
که برم خونه ... دو سممه  دونمیاالن ... م نیهم قایاالن ...دق ی...ول رونیکنم ب

 صممحبت میمیقد قیدارم با همون رف کنمیزنم بازم حس مکلمه باهاش حرف ب
 ادیکرد که ب همیتوج ی.. ول ایشممد ... بهش گفتم ن نی... اون روز هم هم کنمیم

اصممن نکنم بهتره ... نکارویکرد که ا همیتوج یخبر بدم ول ای... خواسممتم به پور
 ... کنم کاریباهاش چ دیبا دونمینم
ست م شاالی...ا شهیم یزیچ هی. ولش کن ... فعال بهش فکر نکن ..-  هشیدر

 ...نگرانش نباش ...
 لبخند زد و گفت مهراد

 ... دوارمی...ام شاالیا-
 شد ... یلبخند جوابشو دادم ... چند لحظه تو سکوت سپر با

 9ساعت  یبه صدا درومد که برا میگوش alarmباز کنم که نویدر ماش خواستم
 کوک کرده بودم ...

 ... یحاضر ش یبر دیبا گهید یدج ی... جد گهیخب د-
 قطع کردم و گفتم لمویموبا یصدا

 ... گهی... برم د شهیم ریداره د گهیآره ...د-
شم که مهراد دستمو گرفت و نذاشت ...  ادهیباز کردم ... خواستم پ نویماش در

شمها شتم نگاش کردم ... با چ شمام خ یبرگ سته و ناراحت تو چ  شد و رهیخ
 گفت

 فکر کنم ... مینیبب ینطوریا گرویهمد میتونینم هگیماه د هیتا -
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 آره فکر کنم ...-
 رها کرد و گفت یدستمو به آروم مهراد

 مواظب خودت باش!-
 زدم و گفتم لبخند

 !نطوریتو هم هم-
و با  دمی... خند کردیشممدم ....مهراد همچنان داشممت نگام م ادهیپ نیماشمم از

 شهیهراد شم ی... وقت نییرو بده پا شهیو اشاره کردم که ش شهیانگشتم زدم به ش
 با لبخند بهش گفتم نییرو داد پا

 قهرمان شو!-
 زد و با خنده گفت یدر جواب چشمک اونم

 !نطوریتو هم هم-
 و گفتم دمی...خندمیشد رهیبهم خ هیثان چند

 ...گهیبرو د-
 با خنده گفت مهراد

 اول تو برو تو خونه تا برم ...-
باز کر دمیکل با ندم و در خونه رو  به طرف مهراد برگردو دم و رفتم تو ...رومو 

 بوق کوتاه زد و حرکت کرد ... هیبراش دست تکون دادم ...اونم 
ه .. اصممن ب دونمینم یعنی...نه ... شممهی...دلم تنگ نم کتای...نه ... آدم باش ننه

 دلم تنگ بشه ... دیمن چه؟...چرا با
قت و گهیساعت د هینم ...کمتر عجله ک دی... با مممممممممنیخدا ساعتو بب یوا

 دارم...
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متاین- م م م م م  نی... روز اول چرا باهامون ا یاز خستگ رمیمیدارم م ی.... وا ک
 ...هالکم قشنگ ... کننیکارارو م

 مبل اتاق خودشو رها کرد ... یرو هیهد
 و گفتم دمیرو تخت اتاق دراز کش منم

...  میمیت هیبگه ما تو  سین یکیامروز ... اه ...  نایم نیاعصممابمو خورد کرد ا-
 ... رهیبا همه درگ

 ... ینفر اصل 5 یتو ادیکه ب کشهیولش کن ...داره خودشو م-
 هولم داد که ... یچجور یدونی... امروز نم گهیداره د یحد هیکارا  نیا گهید-
به که شممهرزاد و ن یلیخ یاس ...ول وونهینباش ... د کشینزد ادیز-  رملوفیخو

 ... میاحت شدهستن ... قشنگ ر
 ترشیب یلیخ مونی... هماهنگ میعادت کرد شونیبه باز یلیخ ییآره ... خدا-

 اس ... هیاز بق
خوبه ...  یلی... خ میمیکه دوست صم نیهم ا می... هم هم باشگاه گهیآره د-

 فائزه هم خوب با ماها جور شده ...
 ... سیشل ن هیخوبه ... ال اقل مثه بق یلیحلقه کارش خ ریآره ... ز-
 ... مینزد یحرف قهیچند دق هی

 ... یهد یراست-
 ها ؟-
؟ مث که  یدونیرو م شیکار بابام و عمو خسممرو و سممتا انی... تو جر نیبب-

 شده ... آره ؟... یپات یها قاط یهند نیمعاملشون با ا
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 ؟ هیچ انی؟ من خبر نداشتم ... جر یگیم یا  ؟ جد-
به خاطر ا دمیشممن یمنم اتفاق- با ا نایدالر و ا متیق نی... مث که   یوت نایبا

 ها دچار مشکل شدن ... یپرداخت به هند
 نگفت به من ؟ یزیپس چرا مامانم چ-
 ... دمیشن ینگفتن اتفاق یزیبه منم چ-

 گفت یبا نگران هیهد
 ؟ هیبده اوضاع ؟ چطور یلیاالن خ یعنی-
 یبابا شدم که من متوجه ینجوری... گفتم از تو بپرسم ... فقط ا دونمیمنم نم-

 هیبابا و عمو خسممرو مث که  ی... ول ادیز ومدهین شیواسممش پ یمشممکل ایپور
 نگرانم ... یلیکردن ... خ دایپ یمشکالت

 پرسمیبابا ... از مامانم م یا-
کر ... فعال ف شممهیم یچ مینی... بذار بب یدونیار کجا م گهینه نه ... اونوقت م-

 کنم وقت دارن ...
 بهت پس ... گمیحتما م دمینش یزیباشه ... اگه چ-
 چه خبر ؟ ایاز پور یبگو ...راست یدیشن یزیآره ...چ-
 هاالکن ... یچه خبر ؟ ...اونا هم مثه ما فکر کنم از خستگ-

واقعا  لشمموی... دل دونمینکردم ...نم فیتعر هیهد یخودم و مهراد رو برا انیجر
 بگم ... دیحس کردم نبا یول دونمینم

 گفتم داشتمیکنار تخت برم زیاز م ولمیکه موبا همونطور
 قائل شدن ... ضیمال اونا اردوشون سه هفته ست ... بازم تبع-

 و گفت دیخند هیهد
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شانس آورد- شه ... سال مال ما ا میبابا از خداتم با  شهیکوتاهه ... هم نقدریام
 شده ... ینجوریفکر کنم امکانات کمه ا ندفعهیماهه ... ا هی کهیاردوها نزد

 نگاه کردم ...مهراد اس ام اس داده... ولمیموبا
 ؟" یخانوم ؟ ... خسته ا ی"چطور

گاه لبخند زدم ... با  خوندن اس ام اسش ناخودآ
 ... جواب اس ام اس مهرادو دادم کردیهمچنان داشت صحبت م هیهد

م م م م م م حتما .... استراحت کن  یخسته ا یلی....خ ؟ی.... تو چطور ی"مرس
 تر بخواب ..."زود ی... اگه تونستیلیخ
 ... رونیب لتیاز اون موبا ایب قهیدق هیبا توامااا !  اروی یه-
 تو ؟! یگیم یها ؟ ... چ-
 ؟ یکنیم یاس ام اس باز یبا ک-
 مهراده ...-

 با تعجب گفت یهد
؟ نه بابممممما ! پ-  !نایکرد شرفتیا 

 و گفتم دمیخند
 ! گهیبخواب د ری؟خب بگ یمگه تو خسته نبود هیهد-
 ؟ یکن کاریخودت چ یمنو بخوابون یخوای... م نه نه-
 خب اصن نخواب به من چه ...-
 ... گهید اسینجوریخاونم ...ا کتای... باشه ن گهیباشه د-
 گفتم شخندین با
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 ! مممممممزمیعز ریشب بخ-
 تخت غلط زدم ... یرو و

 اومد که گفت هیهد غیج یصدا
 ع*و*ض*ی !!!-

ا بهمون فشممار اومده بود ... هر روز سممخت بود ... واقع یلیهامون خ نیتمر
 ... میداشت نیصبب و بعد از ظهر تمر

آخر  یبا مهراد به همون شمممب چند کلمه حرف زدن و اس ام اس ها ارتباطم
 ... بردیکه زود خوابمون م میشب خالصه شده بود ... اونقدر خسته بود

 بودن ... نطوریهم هم ایو پور هیهد
 ؟ قیسه تشووا انیهم فردا م نایا ینازل-

 گفتم هیبه هد رو
 ... ادیم ینازل ادین یهر ک-

 تخت نشسته بود گفت یکه رو شهرزاد
 می... اگه بر کنمیاولمونه من دارم سممکته م یبچه ها من اسممترس دارم ... باز-

 فکر کنم فرار کنم ... یبعد یمرحله ها
 زدم و گفتم لبخند

 تنسیدر حد ما ن کننیت مکه شرک ییها میکدوم از ت چیشهرزاد ... ه الیخیب-
 ... نگران نباش

 کرد و گفت دییهم با حرکت سرش حرف منو تا لوفرین



wWw.Roman4u.iR  488 

 

 هیبختجنگ و بد یها کشورشون تو کل چارهینداره االن که ... ب میت هیبابا سور-
 ی... اردو نی... نگران نباشمم هیلیاالنم که تونسممتن شممرکت کنن خ نی... هم

 ...نرفتن که بخوان شاخ بشن یچندان جد
 از اونطرف گفت هیهد

به هر  ی... ول زنهینم یلطمه ا شممونیورزشمم یالبته جنگشممون که به اردوها-
 یتو ییچند تا هی دمیگذاره ... شن ریتاث یلیخ کناشونیباز ی هیصورت رو روح

و خونواده هاشونو از دست دادن ...  یمسابقات شرکت نکردن چون خونه زندگ
با اها .. چارهیگ*ن*ا*ه دارن ب یلیخ  یباز کنمیاحواالت منم فکر نم نی.

 ... میداشته باش شیدر پ یسخت
 گفتم دمیکشیم ازهیکه خم همونطور

 میدونی... م نیمارو گذاشممته ... نگران نباشمم ینفر اصممل 5حاال خوبه فردا -
 ... میکن کارشیچ

 از اونطرف گفت لوفرین
 یکه جلو میشد ییتا 5... همون  نایتو تمر ییخوب کار کرد خدا یلیفائزه خ-

سرها باز سور ی... جد میکرد یپ شت یجلو مینبر هیاگه فردا از  سرها دا زر  میپ
 ... گهید میببر دیفقط ! با میزدیم

 از جاش بلند شد و گفت شهرزاد
حاال ولش کن فعال ...بر هیجور هیهنوزم  یمن ول- ...  میبخواب میحالم ... 

 ... رهی...د لویپاشو ن
 ن اتاق خودشون که بخوابن ...پاشدن رفت نایا شهرزاد
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...اه اه ... دلم  شممعورهیعرب قدشممون بلنده ... ب یدخترا گنیم گهیم ایپور-
 جوابشو ندم ... گهیاصن د خوادیم

راجع به حرف  یواکنش خاص چیه گهیکه اون اتفاق ها رخ داده بود د یموقع از
 دم ...از رفتارش ناراحت شده بو یلی... چون خ دادمینشون نم ایپور یها

 گفتم الیخیب نیهم واسه
ش ی... باز میگند بزن دی... نبا هیفکر فردام هد- س میاوله ... اگه بد با  یه بازوا

 عوض کنه ... بویممکنه ترک یبعد یها
 مینکن ی... اگه خوب باز هیکیآره ... خصمموصمما شممهرزاد که پسممتش با من -

نه تو خطر ب تهیممک م نطورهیهم بایهم تقر لوی... ن ف ر د یلیا خودمونم خ... 
ست کم نگ نای... م میخطر  ضیتعو ادیفکر کنم فردا ز شمینجوری...هم ریرو د

 کنه ...
 ... میهمه رو راحت کن الیخ دیآره ... همون کوارتر اول با-
نم به فردا فکر ک نکهیبه مهراد تالش کردم بدون ا ریاس ام اس شممب به خ هی با

 بخوابم ... عتریسر
 ... کتاین-
 لم ؟جون د-
 اومدن ؟ نایا ی...نازل نیبب-
 حتما اومدن ... ی... ول دونمینم-
 ... میرختکن بود یبود ...تو یساعت قبل از باز 1

 نگران گفت هیهد
 اومده باشن ... نایو مامان ا ینازل خوادینگرانم ... دلم م یلیآخه خ-
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 یازلن...  مشممونینیبیتو سممالن م میرینگران نباش ... االن واسممه گرم کردن م-
 اومده باشن االن ... دی... با میایاز مدرسه م ادیمدرسه رفت ... مامانم گفت ب

 کیکوچ هیمراسم افتتاح هیسالن ... قبل از شروع مسابقات  یتو میرفت یهمگ
 هم برگزار شد ...

 کردیهمونطور که به تماشاگرها نگاه م لوفرین
 اومدن ... هم نایاونجان ... اون باال ... اوه اوه ...شراره ا-
 ... میبرگشت کردیاشاره م لویکه ن ییطرف جا به
 !!!!نمممممممممممممممممایببر-
 ... میدیهمه مون خند ینازل غیج یصدا از

مه ثه هم ی ه که م نامون هم  ما ما مده بودن ...  تامون او بودن ...  شمممهیدوسمم
 بوده ... شتریب شهینسبت به هم تیحمع

ت ... فقط به من دق نیهست یباز یبرنده ... شما  نیدخترا ... به من گوش کن-
 ... نیکن

 مونده بود ... یباق یتا شروع باز قهی... چند دق میحقه زده بود مونیمرب دور
 لو ادامه داد بندهیز
رو که قبال در موردش  ییحرف ها و نقشممه ها ینره همه  ادتونی...نیدقت کن-

بت کرد بدنمیصممح قدرت  باز ادهیز یلیخ شممونی...  نیکن ی... محکم 
 یار...با دقت پاس ک نیفکر کن ناتمونی... فقط به تمر نینشمم ی...احسمماسممات

 .. . نی... موفق باش نیکن
 ... میسادیو سرجاهامون وا نیزم یتو می" رفتیعل ایگفتن " با
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ست ن یاول باز jump ball یتو با  فرلویاومد ... ن لوفریفائزه توپو زد و توپ د
ط نداشت وس یادین اما چون توپش شتاب زعجله خواست توپو پاس بده به م

 راه توپو زدن ...
 ... میداد یبد یبود که همون اول سوت نیا شیمعن نیلو از کنار زم بندهیز ادیفر
 گفتم با دقت ... لوفرین-
و ر شممدیگل م دیحلقه رو که با ریتوپ ز هیماجرا نبود ...فائزه  یهمه  نیا یول

 خراب کرد ...
همون اول  ازیامت 4ها آوردن ....  یسور گهید ازیامت 2م ه گهیزد حمله د هی رو
 ... میفتیعقب ب یباز
 من تکون داد ... یبرا دیسرشو به عالمت ناام هیهد

 ...میبکن یکار هی دی...با شهینم ینجوریا
 گفتم لوفریرو به ن بلند

 "سربازا خسته بشن بهتره"... لوین-
ل مقاب میت یسمممت حلقه  میدییدو عیهمراه من سممر لوفریمن ن یجمله  نیا با

... 
 ... میدونستیجمله رو م نیا یخودمون چهار تا معن فقط

 ... میرو شروع کرد pressحلقه دفاع  ریز از
 حرکت توپ گاردشونو زدم ... هی تو
 ... هیهد-

حلقه جا به جا  ری... فائزه ز هیسمور نیها سمرع خودشمونو رسموندن تو زم بچه
...  میخواسممتیبود که ما م یزیهمون چ قایدق نیو او منتظر توپ بود ...  شممدیم
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شونو پرت کرد س اما ما  میبهش پاس بد میخوایما م کردی... فائزه فکر م میحوا
که  میکردیخودمون پاس ها رو رد و بدل م نیب عیسر نقدری...ا مینکرد نکارویا
 نرویاز ب مونیدنبال توپ خسته شده بودن ...مرب دنییها از دو یا هیسور گهید

 میکردیما کار خودمونو م یول میکه توپو به فائزه بد زدیم ادیفر نیزم
توپو به شهرزاد  لوفریکه شد همزمان که ن 22 هیزمان نگاه کردم ... درست ثان به

 زدم ادیفر دادیبود پاس م یکه جلوش خال
 حالممممممممما ... یشر-

 هم معطل نکرد و پرتاب کرد ... شهرزاد
 ... "گلمممممممه"!!! دومیم ینازل غیج یصدا
 وارد حلقه شد ... توپ

 به شهرزاد گفتم رو
 !!! ولیا-

 خودمون ... نیصورتش خندون شد و برگشت سمت زم شهرزاد
 و گفت دیخند لوین

 ... یکیسربازاشون سنگر گرفتن ن-
باز دیبا یچجور میبود دهیفهم گهید با  ی مهی... ن میکن یباهاشممون  اول رو 
فائزه ب مونیدوم مرب مهین ی... برا میبرد 24-38 ی جهینت  شممتریبه من و 

کنه کوارتر چهارم اختالفمون  ینتونست خوب باز نایچون م یاستراحت داد ول
 یباز یتو یاصممل فرن 5کوارتر چهارم دوباره  یبرا نیهم ی...برا دیتا رسمم 4به 

 ... میروببر یباز 55-65 میستیو تون میبود
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 خوبه ؟ یازلخسته شدم ... ن یلیمامان خ یوا-
ست ... تکل- سه رو داره انجام م یفهایاونم ه شو نی... ا دهیمدر  قیاومدن و ت

 باشه ... فهاشیتکل ریتا االن درگ شهیکردن ها باعث م
 گفتم ی...با دلخورزدمیبا مامانم حرف م نالیف یتلفن شب باز یپا
 ... دیمنه اصن ... شما ببخش ریوا مامان! تقص-
 ؟ کتاین یگیم یچ-
 ! گهیانداختم د یهمه رو از کارو زندگ دیمبگم ببخش خب-
و مدرسه ش یداره کارا گمینگفتم ... م یزی؟ ...من که چ ی؟! بچه شد کتایا  ن-
 ... کنهیم
 ...شمی...ماممممممممممان ...استرس دارم ... دارم خفه م دیببخش-
شونیخدا نکنه ... بابا تو که کاپ- سترس ب ی... از همه بهتر یتان ؟  یچ یار...ا

ه راحت شمم التونیخ گهیکه د نیبریرو هم م یباز نیآخر گهیفردا د شمماالی.... ا
... 
 نیایب نیتونیبعدازظهره م 2ما ساعت  یمامان ... فردا که باز ی... راست شاالیا-
 ؟

 با آرامش گفت مامانم
 دنبالش ... رمیزودتر م کمیصحبت کردم  ینازل یآره ... با مدرسه -
 ه دادبا خنده ادام و
 حتما... ارمیرو م طونتونیش دریل نینگران نباش ...ا -
 جواب مهراد که پشت خطم بود رو دادم عیکردم و سر یمامانم خداحافظ با
 الو سالم...-
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 ... م؟یریعکس بگ هیما با مدال طالتون  نیدیبه سلممممممام .... خانوم م-
 و گفتم دمیخند

 مهمممممممراد ؟ یگیم یچ-
که م گهید گمیراس م- ما  باز نیری...شمم ما  به زور برد یفردا ....   میاولمونو 

 ... نالیف می...فکر نکنم برس
اولشون رو به زور از لبنان بردن ... البته بماند که مهراد  ی... باز گفتیم راست

 یرو باز یاصل یها کنیباز شونیمرب نکهیبود ... چون مثل ا کتیرو نم شتریب
 اشته ...نگهشون د یبعد یمرحله ها یها
 ... نیکردینم یکدومتون باز چی... ه ایگیم یزیچ هی-
 ؟ قیتشو یبرا اوردنیچرا شما رو ن-
شه ؟ ما ا- شت نجایدلت خو سته ا ی...الک میخودمونو ک و  نیبهونه آوردن که خ
ارو م نایا ارنی...نم مایرفتیباال م گهیاز سممرو کول همد می... حاال ما داشممت نایا

 یخودمون ...شما هم که تاز میای...م شهیه فردا تموم مهامون ک ی...باز ییجا
 دومتونه ... یباز
 ؟ گهیخبر د چه

فردا بهمون امضمما  رمی...زنگ زدم بگم از االن وقت بگ سین ی... خبر یچیه-
 ... یبد

 و گفتم دمیخند
سالن ...از تلو یلیخ یول- جو  یلی... خ میکردینگاه م ونیزیشلوک بود امروز 

 بود ... یخوب
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 هم اومده دیو حم نای... سمم ادیآدم ب نقدریا کردمیآره شمملوک بود .. فکرشممو نم-
 بودن ...

 تعجب گفتم با
 ؟ دیحمممممممم-
 ینشممسممته بود ول نایسمم شینشممد ... پ یخاصمم زیآره ... حاال ولش کن ... چ-

 ... دمشونیدوبار ند یکی... البته منم  زدنیباهم نم یحرف
 آرامش گفتم با
 ... فتهین ی... خدا کنه اتفاق بدخب خدا رو شکر -
 ... شهینم یزیچ شاالیآره ...ا-

کردم ... خدا روشممکر  یپاره کردن با مهراد خداحافظ کهیتعارف ت یاز کل بعد
تو اتاق نبود که حرف زدن منو با مهراد بشممنوه ... البته موقع خواب بحث  هیهد
 نکن ... یکردم دخالت یمن سع یانداخت وسط ول دویحم
 میداشممت یباز نی... با بحر میتا بود 5خودمون  یاصممل بیدوباره ترک نالیف روز
... 

 میرداویکم م میواقعا تو کوارتر چهارم داشت یول میکرد یباز یعال یباز ی همه
 همه مون ... می... خسته بود

 پاشو ... کتاین-
 ...مونیکوارتر چهارم بهم استراحت داده بود مرب یتو قهیچهار دق سه

 ؟ بندهینوم زجانم خا-
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 یتدافع مکیفعال ...  نیباشمم نایخسممته اسممت ... تو و م یلیخ لوفری... ن نیبب-
 ازیامت یلیخ میهسمممت تموم شمممه ... دار یکوارترم هرجور نیتا ا نیکن یباز

 ... میدیم
 باشه ...-

 ... نیزم یرفتم تو لوفرین یجا
 رو داشته باش ... 8...  نایم-
 ... نیبحر 8فت سمت شماره اخموش ر ی افهیبا همون ق نایم

 ... میشده بود یمساو 80-80...  رفتینم شیاصال خوب پ یباز
 ... میکردیدفاع م میخودمون داشت یحلقه  ریز

 زدم ادیفر یعصبان
 ... باندیمهرنوش ر-

 ستتونیاصال نم ی... ول نیزم یفائزه اومده بود تو یبه جا قهیچند دق مهرنوش
شوت کنه ... د نیبحر یها کنیاز باز یکیکنه ...  یمثه فائزه باز ست   دمیخوا

کنه ... خودمو رسمموندم ...توپش گل  باندیکه بخواد ر سیحلقه ن ریز یشممکیه
 دبانیو توپو ر دمیربه من بود ...پ دهیدرسممت چسممب نیبحر 8نشممد ....شممماره 

 یخال رمویاونا ز 8شممماره  ومدمیکه داشممتم فرود م یکردم ...اما درسممت موقع
 نیزم یداغونم محکم اومدم رو یبا همون زانو ادیز یلیخ بیشمت کرد و من با

... 
 آخ ...-



 497 هستم

سوت داور اومد  یولو شدم ... صدا نیزم یاز دستم ول شد و خودم رو توپ
... 

شده  ی... البته نه مثل اون دفعه که خونه  کردیدرد م یلیخ زانوم صدوم  مهراد م
 کنم ... یازب تونستمینم گهیبود که د یواقعا در حد یبودم ول

 بود و خواست کمکم کنه بلند شم که نشد ... نیکنار رو زم هیهد
 ؟ یپاش یتونی...نم کتاین-
 گفتم کشمیاز توش معلومه چقدر دارم درد م دونستمیام که م افهیق با
 نه نه ...اصن ...-

 کنارم اومد ... ممونیجون پزشک ت حهیموقع مل همون
 شده ؟ یچ-
 جون ... حهیبلند شم مل تونمینم-
 ؟ یدرد دار یلیخ-
 تحمل کنم ... تونمیپامو نم نیرو زم ذارمیم ی...ول ادینه ز-
 در هم رفت ... افمیکرد که از درد ق نهیجون پامو معا حهیمل
 ... یکن یباز ذارمینم گهید ینشکسته ول-
 گفتم یناراحت با
 نیبزن یپراسمم هیمونده ... قهیدق هیجون ...دو تا پرتاب دارم ... حهینه مل یوا-

 ... مطمئنم ... میبازیدو تا رو پرتاب کنم ... اگه گل نشه م نیمن ا
 ادامه دادم ییبا لحن پر تمنا و
 ... کنمیخواهش م-



wWw.Roman4u.iR  498 

 

 نیکه اهر چه زودتر از زم خواستیبودن ... داور ازمون م سادهیدورمون وا همه
 رو ادامه بدم ... یباز ای رونیبرم ب

 ... کردیمارو نگاه م نیکنار زم یلو با نگران بندهیز
 جون تو رو خدا ... حهیمل-
که چه  میدیآورد تو ... همه شممن نایم یبه جا لوفروین مونیهمون موقع مرب تو

 داد زد نایسر م یجور
شمممد ...اه ...از  یاالن چ نی... بب ؟یبودیم 8مواظب شممماره  دیمگه تو نبا-

 ...میت یتو اوردمتیم دیهمون اولم نبا
نه ک کارشیفکر نم فردا از کار ب یعیگفت بهش ...رف یزیچاوه ... عجب  اوه
... 
 رو به پام زد ... یحس یب یاسپر یمرب یبه حرف ها توجهیجون اما ب جهیمل
 ... گفته باشم ... یانجام بد یتونیفقط دو تا پرتابو م کتاین-
گلشممون کنم ...فقط دو تا پرتاب  دیبود از جام بلند شممدم ... با یهر زحمت به

 ... میدار
 داور نگاه کردم ... بهم اشاره کرد که دو تا پرتاب دارم ... به
 !!!!یهمممممممممم-

 بشنوم تونستمیرو م ینازل یخوشحال غیج یصدا
 گل شد ... شیاول

 ... میشد یمساو حاال
 ... شیدوم
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 عاشمممممممقتم ... یکمممممممممین یوا-
 ..بود که همزمان با گل شدن پرتابم ب*ک*لم کرد . هیهد
 من و مونیشممروع کنن مرب یباز انیمونده به پا هیثان 5 یرو تو یباز نکهیا قبل

 و فائزه و صفورا رو برد تو .... رونیمهرنوش رو آورد ب
نداشممتم ... فقط رو  یحسمم چینشممسممتم ...ه مکتین یدردناکم رو یبا پا من

 شدم ... رهیخ score board ینشستم و به زمان رو مکتین
 دز ادیفر مونیمرب

 از جلو ! pressبچه ها دفاع -
 ... شهیمن ....االن گل م یخدا یحلقه ... وا ریها توپو پاس دادن ز ینیبحر

 یبسممتم ... همزمان که منتظر گل شممدن توپ اونا و تموم شممدن باز چشمممامو
ه ن یسوت داور اومد ...بالفاصله چشمامو باز کردم ... وا یدفعه صدا هیبودم 

 تموم شه... یازیهم مونده  هیثان هی...... دو تا پرتاب دارن 
اجازه رو  نیاولشممون گل شممد ... خواسممتم از جام بلند شممم که درد پام ا پرتاب

 بهم نداد ...
باد رفت  نیشمممدم و سممرمو ب خم به  نه ... اه ... آرزوهامون  پاهام گرفتم ... 

 میکن کارینه ... اه ... حاال چ ی... وا میشیکه قهرمان م میکردی...چقدر فکر م
... 
 فکر ها بودم که ... نیهم تو
 .... می...برد میبرد ی....همممممممورا ...وا مممممممی...برد می..برد میبرد یکین-
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 ی... همه  دمیسمموت داورو شممن یصممدا کردیکه شممهرزاد ب*ک*لم م همزمان
مدا  یبود ... سرمو آوردم باال ... وا ادیو فر غیج یسالن پر از صدا م م م م م م م خ

 !!! ممممممممیبرد 82-81.... 
ها  ینی... بحر میزدیم غیج میدردناکم بلند شممدم ... فقط داشممت یهمون پا با

 دومشونو گل نکردن !!! ... یپس پنالت ی... وا کردنیم هیداشتن گر
با  نهیبود اون لحظات ... هنوزم هم یبگم چه حسمم تونمینم واقعا ... برامون 

 میتونست یالملل نیرقابت ب هیبالخره تو  نکهینداشت ... ا یفرق ایتو آس یقهرمان
 بود ... یعال ی...وا میقهرمان بش

انوان که ورزش ب کردمیفکر نم نی... به ا یچی... به ه کردمیفکر نم یچ چیه به
ر فک زهایچ نیکدوم ا چینداره ... نه به ه یا ندهیآ چینداره...ه ییمعنا رانیتو ا
... ثابت  میخودمونو ثابت کن میتونستکه ما  کردمیفکر م نی...فقط به اکردمینم
ست میکن  هگیعده آدم د هی...به  گهیعده آدم د هی" ... به می" ..."وجود دارمیکه "ه

 اومدن ... گهید یکه از کشورها
ور کشمم هیتو  نجای...هم نجای" ...هممیما "هسممت میبگ ایدن یبه همه  میتونسممت

هان سمموم به عنوان  یج پا کیکه من  با ترس و لرز   ذارمیم ابونیتو خ زن 
با د نجای...هم نجای...هم از سممر  خوامیم تیحس امن یبه جا سیپل دنیکه 

 دورمون میکنی"ورزش" م میدار یکه وقت نجای...هم نجایراهشون فرار کنم ...هم
حجاب"  یسمماله مارو "ب 8 یپسممربچه  هی یکه مبادا حت ذارنیهزار تا حفاظ م

ستم بگم ....م نجای... من ا نهینب ستم"...هم نجاین همتون ستم بگم "ه  نجایتون
... 
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س ندهینما یوقت س ونیکنفدرا ه کاپ ک ی... وقت نداختیگردنم م یمدالمو تو ایآ
به من که کاپ یقهرمان  نیذهنم بود ...فقط هم یتو نیبودم دادن فقط ا تانیرو 

به هر  تونمی...م تونمیکه من م نهی...مهم ا سی... مهم ن شممهیم یچ سی...مهم ن
زن ها نه تو ورزش نه  خوانینم...اگه  ذارنیبرسممم ... اگه نم خوامیکه م یزیچ

ص  سیمهم ن نیبرسن ...ا ییجا چیبه ه گهید یجا چینه تو کار و نه ه لیتو تح
رو دارم و هر جا که  ییتوانا نیوجودم دارم ...من ا یتو نویکه من ا نهی...مهم ا

که مخالف ما هستن  ییت اونا... خواس کنمیالزم باشه و بخوام ازش استفاده م
مه  می...مهم خودمون سیمهم ن ها ی...مهم من و ه که  میمملکت نیا یزن 
 "...می"هست

 ... ادیخونش در نم یرو کارد بزن یعیرف-
 گفتم میگرفتیو عکس م میبود سادهیگفت...همونطور که وا نویبا خنده ا هیهد

 دختره ... جون که فکر کنم اخراجه امشب ... بد گفت به بندهیز-
 و گفت دیخند لوفرین

 بندهیشممدن ... نه بابا نگران ز عیمادر دختر باهم ضمما یعنیآخ حال کردم ...-
ش ضش کنن ... حداقل برا نینبا شده ...عمرا اگه عو حفظ آبرو تا  ی...قهرمان 

 ... یمدت هی
ستامون کل یمامانم و نازل با شب فوق العاده ا میعکس گرفت یو دو  ی... واقعا 

 ...بود 
 گممممممممممممهیشد ...بدو د رید کتاین-
 ... میوقت دار ی...هنوز کل گهید سایوا یهد-
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 میپرواز کن یخوای... م یکنیم یتو خلبان یرانندگ یاوه آره حواسممم نبود جا-
 ...گهی..بدو د یکیدوره ن ی؟...آزاد میبرس

 میمواظب خودتون باشمم گفتیسمممت در با مامانم که م رفتمیکه م همونطور
 و درو بستم ... میکرد یخداحافظ

 ... میوقت دار گهیساعت د هیاز من .. هنوز  نمی... ا ایخب ب-
 راهمون ندن تو ... میخوبه بر-
شن ی...ول گفتنیبود م یاونجان االن ...اگه خبر لوفریشهرزاد ن- فتن گ دمیمن 

 ... دنیبسکتبال هنوز خانوم ها رو راه م
 ادامه دادم شخندین با
 ...مینیشیم ونیفدراس سیرئ شیپ vip میریه ندادن مفوقش را-

 و گفت دیخند یبا حالت مسخره ا هیهد
 شد ... رید می... بامزه ... برو بچه ... بدو بر دمیهه هه هه ...خند-
 غیج یتو ...فقط صدا می...بالخره رفتمیپارک گشت یدنبال جا یکل یآزاد یتو

 ینسممبه به هر دفعه که ما برا یادیز یلیخ تی... جمع ومدیو داد و همهمه م
 نبود ... نیتو زم یاومده بودن ... هنوز کس میومدیم قیتشو
 گفت میهمو بشنو یصدا میکه بتون زدیهمونطور که بلند حرف م هیهد

ر د زنمیزنگ م یکن ... آنتن ندارن ...هرچ دایپ زویبگرد اون دو تا منگل عز-
 ... گهید یاومد ریکه د نقدری... ا ستنیدسترس ن

 ... نینشستن ...بب یشگیهم یغر نزن ...همون جا نقدریا هیهد-
 و شهرزاد نشسته بودن اشاره کردم ... لوفریکه ن ییبه جا ییبا دست جا و
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 ... میطرفشون رفت به
 شماهممممممما ؟!! ممممممممممنییکجا-

 رو به شهرزاد گفتم نشستمیم لوفریکه کنار ن همونطور
 میدیشروع نشده ...پس ما به مموقع رس ینوز که بازه هیاوال که سالم ... ثان-

... 
 با خنده گفت لوفریکنار شهرزاد نشست ...ن هیهد

 ... میمخصوص نگه داشت یسالم و زهر مار ... طلبکارم هست براتون جا-
 ....یداشتینگه م vipمن  یبرا یعرضه داشت یلیخفه ... تو خ-
 گفت یبا لحن متعجب لوفرین

 ؟ هی" چ"رو یدونیم یکین-
 گفتم شخندین با
 ندونم ! شهیمن "خوش رو" ام مگه م نقدریگلم ... ا گهیآره د-
 راحت شد ...حالت خوبه خوبه ... المیبر منکرش لعنت ...نه نه ...خ-

 و گفت لوفریتو حرف ن دیپر هیهد
 که ... ادیشراره کو ؟ گفت م-
 همه اومدن ...اونجا ...اون باال نشستن ...-

 ... گفتیم لوفریکه ن ییاسمت ج میبرگشت
ت دس گهیاز دوستامون کنار هم نشسته بودن ...واسه همد گهیو چند تا د شراره

 که اطرافمون بودن بلند ییدخترا غیج یدفعه صمممدا هیدفعه  هیکه  میتکون داد
 شد ...
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 زننیم ادیهست همه دارن فر یزیچ هی... اوه ...پس  مینگاه کرد نویزم میبرگشت
 ... نیزم یاومده بودن تو میهر دو ت یها کنی... باز

ستمیم پاس  مایو به نتوپ هیبود و  سادهیوا نیتو زم ایکه کنار پور نمیمهرادو بب تون
بودن ... داشممتم  یجد نیزم یتو یلیکه پرتاب کنه ... همه شممون خ دادیم

که داشممتن حرف  دمیرو شممن انمونیاطراف یدفعه صممدا هیکه  کردمینگاشممون م
 ...زدنیم
 کن ... گاشی...ن مممممممممزمیزع یوا-
 گفت گهینفر د هی

 ... میکرد ...اگه نبود باخته بود تونستیم یهرکار یقبل ی... باز هیاصن عال-
 سوم وارد بحثشون شد و گفت نفر

 ست ... گهید زیچ هی نیا یهمه شون خوبنا ...ول-
دفعه  هیکه  دادمیعده در مورد مهراد گوش م هی یناخواسممته به حرف ها داشممتم

 چند ضربه به پهلوم زد ... لوفرین
 ؟ هیچ-
 ... زننیمهراد حرف م ی؟ ... دارن درباره  یدیشن-
 ... شنونی؟ ... حاال آروم بگو م یآره ... خب که چ-
شراره م- شدن ...  شقش  ارن د قایترکونده بوده ... دق یقبل یباز گفتیهمه عا

 ... گهید گنیم نویهم
 خوش به حال ما ...-
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...  زنهیم ریدختر ها رو با ت ی هی... سا کنهیم گاتی... افتخار کن که نمعلومه -
 بشن ... کشینزد ترسنیم
 تعجب گفتم با
 تو ؟! یگیم یچ-
باهامون حرف زد ؟...  یچجور ادتهی تگری...اون روز تو چ ی... جد گهیآره د-

 ... دادمیجوابشو م یجور هی نیاگه شما ها نبود یعنیپر رو ... 
 گفتملبخند  با
 اعصابش خورد بوده ... دیحم انینشو ...سر جر ریخب حاال تو جو گ-
 یصحبتش رو با بچه ها ادامه داد ... اما من ... همونطور که به مهراد تو لوفرین

که کنارمون  ییدختر ها یبود به حرف ها نیمشممغول تمر کردمینگاه م نیزم
سته بودن و  ش صدقه  شیپ زیر هین شون قربون  منو  و حال رفتنیممهراد  یخود

 ... دادمیگوش م زدنیبه هم م
 ینفوذ عال هیبا  مایبا سمموت داور شممروع شممد ... تو همون حرکت اول ن یباز

 دخترا تو سقف بود ... یهمه  غی... ج ارهیب ازیتونست دو امت
 خودمون بود ... میت مکتین یدوم باال یخانوم ها طبقه  گاهیتو جا جامون

 ... میسیجلو وااون  میپاشو بر کتاین-
 ... میول کن بابا کجا بر-
 گفت دیکشیهمونطور که دست منو م لوفرین

شو بر- شد میبابا پا ست   غیج هیمرب نیسر ا یباال کمی میتو ... بر یچقدر ما
 بشه ... پاشو اعصابم خورده چرا سامانو نذاشته تو ... ریجوگ میکن
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 میت مکتین یباال قایه دقک میسادیوا ییجا میو رفت میچهار نفرمون بلند شد هر
 بود ... رانیا

شو یصدا شاگر ها خ قیت رد توپو گل ک هیحلقه  ریبود ... مهراد ز ادیز یلیتما
قدر ا مه اش دارن ج شیا رنیدخترا جو گ نی...اه ...چ مهراد  زننیم غی... ه

 مهراد ...
 سالم بچه ها ...-
 ... میطرف صدا برگشت به

 آوردن ... فیزه جون هم تشرکم بود ... فائ نمونی... هم بله
 ... میکرد کیفائزه سالم عل با
قدریا باز رانیا ن جلو  منیاز  18-30که تو همون کوارتر اول  کردیم یخوب 

 ... میبود
 ها ... چارهیبابا سممممممموراخن ب-
 خنده گفتم با
 ان ! یقو یادیز نایبابا ... ا ی؟ گ*ن*ا*ه داره ... ا یچ یعنی...  ممممممهیهد-
 بود ... یمهرادو؟ عال dunkاون  یدیه جون من دن-

 لبخند زد و گفت فائزه
 خوبه ... شیآره واقعا باز-
ستمیم صورت فائزه بزنم وقت هی خوا شت تو  سخره اش نظر یم  با اون لبخند م
 ... دادیم

 اومد کنارم و تو گوشم گفت دیکه حالتمو فهم هیهد
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 کم به خودت مسلط باش ... هیتابلو خانوم -
 و بابا ...بر-

ستراحت ب وقت سته ب مکتیها رو ن کنیدو تا کوارتر بود ... باز نیا ش ودن ... ن
سه نفر د ایپور سامان و دو  ستراحت داده بود  یکه مرب گهیو مهراد و  شون ا به

 غیج هیاز دخترا  یکیدفعه  هیبودن که  سمممادهیوا شممونیدور مرب مکتیکنار ن
گاه به  یبنفش زد طور  م ...یطرفش برگشتکه همه مون ناخودآ

 گفت گرفتیهمونطور که نگاهشو از دختره م هیهد
 ملت ! ممممممممرنیجو گ-
با لبخند  ... کنهیداره باال رو نگاه م ایپور میدیکه د میبرگشممت مکتیسمممت ن به

 هم با لبخند جوابشو داد ... هی... هد کردینگاه م هیداشت به هد
 ؟ گهیتابلو د یبه من گفت-

 تو گف دیخند هیهد
هممممممممه ... ن-  !!! ایداد ریگ یکیا 
نداره عز یزیچ- له  به من م زمیکه عوض داره گ که د یگی...   گهی... خودت 

 که !!! یاالن تابلو تر از همه بود
 ... میکردینگاه نم گرویزد وگرنه که ما همد غیدختره ج نیبابا به من چه .. ا-

 تکون دادم و با خنده گفتم سرمو
 ... زمیعز یگیاشه .. تو درست مآها ... باشه ب-

 به مهراد گفت و یزیچ هی ایکه پور دمید کردمینگاه م مکتیکه به ن همونطور
شد مهراد با ق شت  ی افهیباعث  سمت باال نگاه کنه ... انگار که دا متعجب به 

 دینگاهش به فائزه که سمممت راسممت من رسمم ی... وقت گشممتینفر م هیدنبال 
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که نگاهشو از فائزه  دیهم طول نکش هیثان 1 یما حتخفه اش کنم ...ا خواستمیم
 من ثابت شد ... یگرفت و رو

 متوجه یکه کس یکارو جور نیکوچولو واسش تکون دادم ... اونم هم هی سرمو
صحبت ها سشو جمع  شد کرد و دوباره حوا گاه  شونیمرب ین کرد ... نا خوند آ

شت یوقت سمت د که مهراد یو تا زمان میکردیبه هم نگاه م میدا شو   یا هگینگاه
 ... مام حبس کرده بودم ...نفسمو فوت کرد نهیس یببره نفسمو تو

 ... سیحواسش به ما ن یخوبه که ال اقل کس خب
 دستشش بود گفت لشیهمونطور که موبا یالیخیبا ب هیهد

 ... مشینیبب میهم اومده ... موقع رفتن بر نایس-
 هم اومده ... دیحتما حم پس
اد و هم مهر یباز شممتریب نکهیبود ...با وجود ا رانیا یبرا یا سمماده یلیخ یباز
حال  نی... با ا کردنیبودن و اسممتراحت م مکتین یرو میت ینفرات اصممل هیبق

 ... میبرد 95-67
 ... مشونینیبب رونیب نیاز زم رنیکه دارن م میبر نییبدو-

 تو رختکن ... رنیها م کنیکه باز ییجا نییپا میسر شهرزاد رفت پشت
 ... نیبر نجایا شهیخانوم نم-

 با لحن پر تمناش به مسئول سالن گفت شهرزاد
و ... ت میبر نی...بذار گهید میداشممت یباز نجایخودمون ا روزیما د یانیک یآقا-
 ... میدار یکار مهم ونیاز آقا یکیبا 
 ... اجازه ندارم ... شهینم-



 509 هستم

 نیدبهمون ب یفیتخف هی... میقهرمان شد ی... بابا ما نا سالمت کنمیخواهش م-
 ...گهید
 فکر کرد و گفت کمی یانیک
 ... اشمیم خیمن توب نهی... سرپرستشون بب نیایفقط زود ب یباشه ول-

 گفت دیکشیهمونطور که دست من و م شهرزاد
 االن ... میای... م کشهیهم طول نم قهیدق 5چشم چشم ... -

 ... رونیر اومد بکه از د دمیطرف رختکن سامانو د میرفتیکه م همونطور
 ساممممممممان ...-

 شهرزادو جمع کنه ... نیا یکی... حاال  بعممممممممممله
 و مهراد هم اومدن که برن تو رختکن ... ایموقع پور همون

 ؟ نیکنیم کاریچ نجایا  ؟ شما ا-
ش ایپور دنیکه با د من صال واکن شون ندادم ... خ یا سر جا یب یلین م تفاوت 

 گفت ایرو به پور دیخندیمونطور که مه هی...هد سادمیوا
 یباز نیتکه تونسمم میبگ کیتبر می؟ اومد ینیبی... نم گهید میکنیکار م میدار-

 ... نیدومتونو به زور ببر
 ؟!! میبه زور ؟! ما به زور برد-

شممد و آروم  کیمهراد به من نزد کردنیکه بچه ها داشممتن کل کل م همونطور
 تنشنوه کنار گوشم گف یکه کس یطور

 خانوم چطوره ؟-
 زدم و گفتم لبخند

 ؟ ی...تو خوب یمرس-
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 ... شهیراحت م المیخ گهیمن د یینها مین می... بر گهید سیممنون ... بد ن-
 ... شاالیا نیریم-
 ... میسکوت کرد هیچند ثان هی
 گفت کردیهمونطور که به در رختکن نگاه م لوفرین

 ... شهیم دایپ یانیاالن سر و کله ک میبر نییبچه ها بدو-
 تکون دادم و گفتم دییبه عالمت تا سرمو

 ... خب بچه ها فعال ... میبر نییآره آره ... بدو-
 و گفت کمیکه مهراد اومد نزد کردنیم یداشتن از هم خداحافظ همه

سر اون جر یلیخ ای... پور نیبب-  یچی... ادبش کردم ... تو دلش ه انیناراحته 
 ... سین

 دم ...نگفتم و لبخند ز یزیچ
 ادامه داد مهراد

 فکر کنم اومده ... دمی... حم یراست-
 اومده ...حواسم هست نایکه س دمیآره ...شن-

 زد و گفت یلبخند قدرشناسانه ا مهراد
 ینگران اونم که بحث کمی... هی... فقط هد هیپسممر خوب و منطق یلیخ نایسمم-
 ... ادین شیپ

صن معلوم ن- شونینیبب سینه نگران نباش ... ا شن م گفت  هیکه هد دمی...فقط 
 اومد حواسم هست شیپ یاومده ... باشه اگه برخورد نایس
 ... کتایممنونتم ن-
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 و گفتم دمیخند
 حرفشم نزن ...-

 دفعه ... هی میدیخندیم ایپور یها یکه به شوخ همونطور
که هنوز ا- ما  جایشمم بدو نیین عد خطر  گهیکه د نییبدو نییکه!  به ب از االن 

 ارتون ...داره ک یاخراج
 میتو رف میکرد یاز بچه ها خداحافظ میکردیفرار م یانیکه از دست ک همونطور

 ورزشگاه ... رونیب
...  میوربخ یزیچ یاسممنک هی میتا بر میقرار گذاشممت نایبا سمم هیهد شممنهادیپ به
 ... ومدنیمهمون داشتن باهامون ن نایو شهرزاد چون شهرزاد ا لوفرین

 ... میدسایوا یاسنک فروش هی یجلو-
 ... انیدارن م دیو حم نایس میدیدور د از
 ؟ کنهیم کاریچ نجایا نیاه ... ا-
 یعنیبا خودش آوردتش  نایسمم یداک تر از آش نشممو ...وقت ی... کاسممه  هیهد-
 ... دهیند هیقض نیتو ا یمشکل نکهیا

سالم کرد ... من اما  دیدست داد و سالم کرد و به حم ناینزد و با س یحرف هیهد
 کزدم ... یدست دادم و احوال پرس دمیحمبا 
 کردن ... نه ؟ ... یخوب باز یلیخ-

 گفتم دیبه حم رو
 خوب بودن ... یلیآره ... امروز خ-
صال هماهنگ نبودن ... ب یقبل یباز یآره ول- راد مه یانفراد یرو کارها شتریا

 ؟ نایتونستن ببرن ...مگه نه س
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 یزیبود سرشو تکون داد و خواست چ سادهیگوشه وا هیهمونطور که آروم  نایس
 گفت دیرو به حم یتو حرفش و با لحن تند دیپر هیدفعه هد هیبگه که 

 رو ببرن ... یباز تونستنینفر م هی یفکر نکنم فقط با کار انفراد-
 گفت ی...با لحن آروم رهیبگ دهیرو ناد هیکرد لحن تند هد یسع دیحم

 بود ...منظورم  یخب آمار باز یاون که آره ...ول-
 بازم با همون لحن تند گفت هیهد

 کرده ... جادیا تیبوده که براش موقع یکی...  دهیرو نشون نم یزیآمار چ-
 گفتم هیرو به هد عیکنه ممکنه سر دایادامه پ ینجوریا دمید
 ... هیهد-

 برگشت سمت منو گفت هیهد
 بله ؟-
 ... میریاسنک ها رو بگ میبر ای...ب یچیه-
 رفت و رو به من گفت هیبه طرف هد نایس
 ... میریگیم هیمن با هد-

 زدم و گفتم لبخند
 ... یکنی... لطف م نایس یمرس-

ه و ب ارهیخودش ن یکرد به رو یمعلوم بود بهش برخورده سممع نکهیبا ا دیحم
 نگاه کرد ... ابونیخ

 گفتم دی... من رو به حم رنیرفتن تا اسنک ها رو بگ نایو س هیهد
 ... دیحم-
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 صداش کردم به طرفم برگشت و گفت نکهیمحض ابه  دیحم
 نداره ... ی... اشکال کتاین سین یمسئله ا-
نداره واقعا  یچش شده ... بچه شده قشنگ ... به ما ربط هیهد گهید دونمینم-

... 
 رینداره .. به شماها هم ناخواسته مربوط شده ... تقص ینه ... گفتم که اشکال -

اون روز بچه ها خبر دار شدم ... حق داره که  یدعوا انی... از جر سیخودش ن
 اتفاق ها که منم رو سرزنش کنه ... نیا یسر منشاء همه 

 ... سین بیصح هیهم که بوده رفتار هد یزیهرچ-
سئله ا کتاینه ن- شه بتونم با پور دایپ تیموقع هی دی... با سین ی... م و مهراد  ایب

 صحبت کنم ...
 کردمیاشاره م نایدم و همونطور که با نگاهم به ستکون دا دییبه عالمت تا سرمو
 گفتم

 ... یداشته باش ادیبه نظر نم یکه مشکل خاص نایبا س-
ستیآروم تر از پور یلیخ نایس- ون گفته ا یبدم ... ول بیتوض دی... به اونم با ا
 یطور نی...تا اون موقع هم میهسممتن صممحبت کن ایموقع که مهراد و پور هی

 مهراد ... یو خت اینسبت به پور هیتر یپسر منطق یلی... خ میهست
 اسنک به دست اومدن ... هیو هد نایموقع س همون
 ... میحرف اسنک هامونو خورد بدون

هت م هیهد- باشمممه ... ا میزی... هر چ گمی... دارم ب  ینحوه  نیکه شمممده 
 ... سیبرخوردت درست ن
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مکتاین- م م م م م م م بعد  ختهیبه هم ر رویواقعا ... اومده همه چ یجالب یلی! خم
 ؟!! میباهاش برخورد کن ینجوریا دینبا یگیم

 گفتم یعصب
نداره .. ا یو مهراد ربط ایاون و پور یدعوا- له ت فرو کن  نویبه من و تو  تو ک

 ... هیهد
ستشو م هیهد شتیهمونطور که د ش یرو ذا  متوجه حرکت ویکنار نیبوق که ما

 گفت تیاشتباهش کنه با عصبان
شتباهت هم- شده  ی... دعوا گهید نهیا اونا خواه ناخواه به من و تو هم مربوط 

... 
اسممنک ها تو حلقمه االن ..  ی... همه  یاوال که آروم برو مارو به کشممتن ند-

 به ما مربوطه ؟ بگو منم بدونم ! قایکجاش دق ایثان
که اصممن به  ایخراب شممده ... تو و پور مونیدوسممت یاتفاق ها ... همه  نیهم-

ضع بای... من و مهرادم تقر نیکنینم هم نگاه شابه تیتو و  ی... خب همه  میم
 ... میباهم خوب بود یکه ماها کل نی؟ تا قبل از ا هیک ریتقص نایا

 آرامش گفتم با
 ندارن ... اگه یبه هم ربط نهایا یگیکه تو م یزی!برخالف اون چ یهد نیبب-

ه ... مسئول کار خودش ایپورافتاد ...  تگریکه اون روز تو چ هیمنظورت اون اتفاق
با پور ینیبینداره ...خب ؟ ... اگه م دیبه حم یربط ب نیا ایمن  تارو دارم  ه رف

 م ...رفتارو نداشت نیانتظار ا وستمهکه د یبه عنوان کس ایکه از پور نهیخاطر ا
 خورد بود ... دیاعصابش از حم نکهیبه خاطر ا ایاما پور-
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 و گفتم هیحرف هد یتو دمیپر
خودشممو  تونهیکه نم هیآدم ایحرف چرته ...اگه پور نیکه ا یدونیتم مخود-

ه عنوان ... ب رمیفاصممله بگ شممتریکنترل کنه پس همون بهتر که من ازش هرچه ب
س سش دار یک سالم عل یکه تو دو  نهیهم شهیدارم اما اگه هم کیمنم باهاش 

ار تو با مهراد ترف دداشته باشم ... در مور یتیمیباهاش صم تونمینم نیاز ا شتریب
شتباه یلیهم به نظر من خ ضوع که مهراد  نی... چون واقعا ا یدار یرفتار ا مو

شل قد هی خوادیم ستاش حل کنه به من و تو ه نیب ویمیم شو دو  یربط چیخود
 نداره ...

باریا هیهد ها ن بدون حرف مسمم یزیمن چ یدر جواب حرف  فت و   رینگ
 ...میکرد یبازگشت به خونه رو ط

 مهین یباز یبود ... برا یورزشممگاه ... عال میرو رفت یمل میت یها یزبا ی همه
هم با دوستاش اومده  یعیدختر رف نایم یهمه اومده بودن ... حت گهیکه د یینها

 بود ...
... کل  لنایبره ف مییامکان نداشت ت ومدیخودش اگه نم یهم که به گفته  ینازل

حراسممت  نیکه مسممئول ییا جا... ت میکردیم یسممالن رو ما رهبر یها قیتشممو
 اومدن بهمون تذکر دادن ...

مه .. ه کردنیم یبار ی... واقعا عال نالیف میبر میمهم نبود چون تونسممت یول
 دونمی! نما*و*ف... نه نه ... منظورم همون مهراده ...  زمیشممون ... و مهراد عز

عاده بود... ه فیتعر یچور دیبا باز چیکنم ...فوق ال  میت یها کنیکدوم از 
 مختلف قادر به مهار کردنش نبودن ... یها
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بود ... بعد از ظهر داشتم تو اتاقم طبق معمول پشت لپ  نالیف یقبل از باز روز
با هیکه  دمیچرخیم facebookتاپم تو  نگ مو عه ز به صمممدا  لمیدف

 درومد...شماره اش ناشناس بود...
 الو ؟-
 ؟یخودت کتایالو سالم ن-
 گفتم دیترد با
 ... شما ؟ نییفرماسالم ب-
 ؟ ی... خوب کتاین دمیحم-
 نشناختمت ... دیجان ببخش دیسالم حم یوا-
 نکردم یهمون اول معرف دی... ببخش هیچه حرف نینه ا-
 شده ؟ یزی... چ نیی... بفرما کنمیخواهش م-
نه ... راستش من حواسم نبود ...بعد از ظهر رفتم تو پارک بدو ام ... داشتم از -

 هی بیتو ج یعنیخونه جا گذاشممتم ... یرو تو دیکل رونیب ومدمیدر خونه م
نه تو خو دی... بعد االن کل دمیپوشمم گهیشمملوار د هیام بود ... من  گهیشمملوار د

 موندم ... رونیست من خودم ب
 براتون ؟ ارمیدارم ب دیمن کل نیخوایآها ... م-
عد ... ب ادیب نم... گفت تا شم رونهیزنگ زدم ...ب نایبه خدا شمرمنده ...به سم-

 زنگ خونه شونو بزنم و ... تونمیکه ...نم یدونیخب م
 گفتم عیسر

 برات... ارمیدارم ..م دیکل هیکه ... من  ستشین یآره آره ... حاال مشکل-
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 ازت ... رمیگیم امیخودم م ی... آدرس بد شهینه نه ... زحمت م-
 ن برات ...اال ارمی... من م نجایا یایراه ب نهمهی؟ ... ا هیچه حرف-
 بده ... یلیکه خ ینجوریا-
 اونجام ... گهید قهیدق 10... تا  سیاصال هم بد ن-
 عجله نکن ... مواظب باش ...-
 االن ... امیباشه ... م-
 ... برمیم دیحاضر شدم و به مامانم گفتم که دارم کل یچجور دمیربع نفم هی تو

ده وع یچرا الک هکشممیحاضممر شممدنت طول م نقدریبگه تو که ا سین یکی آخه
 اونجام ... گهید قهیدق 10که من  یدیم دیوع
اونطرف تر با  یکم هیدر خونه  یجلو دیمهراد حم یخونه  یجلو دمیرس یوقت

 داده بود ... هیبه درخت تک یکاپشن شلوار ورزش هی
اونطرف تر با  یکم هیدر خونه  یجلو دیمهراد حم یخونه  یجلو دمیرس یوقت

 داده بود ... هیبه درخت تک یشکاپشن شلوار ورز هی
 اشو از درخت گرفت و اومد طرفم ... هیتک دید نویماش یوقت

 لبخند زدم و گفتم شدمیم ادهیپ نیکه از ماش همونطور
 ؟ یکن کاریچ یخواستیم دادمیجواب نم ویحاال اگه من گوش-

 و گفت دیخند دیحم
 ؟؟؟! کردمیم کاریچ دیبا ویگوش داشتیبه کنار ... اگه مهراد برنم نیا-
 لبم بود گفتم یکه رو یشخندین با
ره شما ناینداشت که ... از س ی! کار شهیادعات م نقدری! شما که ا لیوک یآقا-

 ...یگرفتیمو م
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 گفت زدیم شیشونیهمونطور که با دست به پ دیحم
 شمارتو نداشته باشه ... نایخب ! ممکن بود س یآخ آره ... ول-
 گرفتیم هیاز هد-
 جواب نده .. شویگوش هیممکن بود هد ی... ول هیحرف نمیآها ... ا-

 گفت. یا روزمندانهیبا لبخند پ دیحم
 ... گرفتیخونمونو م یبه مامانش شماره  زدیزنگ م نایاونوقت س-
 گفتم شخندین با
 ؟ میدادیو اگه تلفن خونمونو جواب نم-

 و گفت دیبلند خند دیحم
 برگرده ! نایتا س دمییدویپارک م یتا شب تو رفتمیاونوقت م-

 زدم و گفتم لبخند
 ! دیاستقامت امسال شد یمسابقه  ی... شما برنده  گمیم کیتبر-

 با خنده گفت دمیحم
 ! یاریکه کم نم ی... کال نشون داد گمیم کیمنم بهت تبر-
 گفتم شخندین با
 عمرا ! از محاالته عالمه !!!-

 مدر خونه رو باز کزدم و گفت میکردیکه صحبت م همونطور
 ... گهیهم دستت باشه د دیکل نیپس ا-
شمم ترس- شه ... واقعا چ ست خودت با  ینجوریکه نکنه دوباره ا دهینه نه .. د

 ... دویبشه ... دست خودت باشه ... بعدا به خود مهراد بده کل
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 باشه ...-
 مکث کردم و گفتم هیچند ثان هی

برات  یازم مشممکلامداد و نجاتو انجام دادم ... اگه ب اتیعمل گهیخب من د-
مد م شیپ ماره  یتونیاو ماس بگ0912من  یبا شمم ... در  یری********** ت

 اسرع وقت در خدمتتون هستم ...
 و گفت دیخند دیحم

شان- شماره آتش ن شماره تو مثل  فظ ح دیبا یممنون از زحماتت ... بله بله ... 
 ... میباش
 گذشت هیچند ثان هی...  دمیدیدو خند هر

 گفتم بردم جلو دستمو
 خان ... دیخب ... با اجازتون حم-

 گفت دادیهمونطور که باهام دست م دیحم
 باهم ... میبخور ییچا هیتو  ای... ب شهیکه نم ینجوریا-

 زدم و گفتم لبخند
 ... یعالمه ممنون لطف دار هی-

 لبخند زدو گفت دیحم
 ... گهیتو د یایم یعنی-
 ..برم خونه ... گهید شمینه مزاحم نم-
 ؟ ... یلیخ یدار عجله-
باز ب یاگع الک دمید له دارم  بار  60 شمممهیمجبور م چارهیبخوام بگم عج

 گفتم نینه واسه هم یعذرخواه
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 ... گهیمو انجام دادم د فهیوظ گهینه عجله که نه ... فقط د-
 گفت فشردیدستاش م یهمونطور که دست منو تو دیحم

 ...... تعارف نکن . میباهم بخور یزیچ هیتو  ایپس ب-
 گفتم نیواسه هم امیاگه بگم نه نم شهیم عیضا یلیخ گهید دمید
 ... شهیزحمت م-
 تو ... نیینقطه شو بنداز ... "ر"حمته! بفرما-

شو به عالمت راهنما شتریدر خونه رو ب وهمزمان ست  یآورد جلو ییباز رد و د
 در و گفت

 ... یراره باگه اونم بود امکان نداشت بذ یول ستمی... صاحبخونه ن نییبفرما-
 تو گفتم رفتمیزدم و همونطور که م لبخند

 ممنون ...-
 ؟ یقفل کرد نویدر ماش-
 گفتم شخندیزدم و با ن نویماش ریقدم برگشتم عقبو دزدگ هیعجله  با
 آره ...-

 با خنده گفت بستیو همونطور که درو م دیخند دیحم
 !!! یاریآوردم که تو کم نم مانیمن ا-
 بیرو ترج ی, چا ینسممکافه و چا ی نهیگز نینه ... از بخو یتو میرفت دیحم با

 دادم ...
 ... میبود ییمشغول خوردن چا ونیزیتلو یجلو

 داره ؟ یچه حس ی... قهرمان کتایخب ن-
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 زدم و گفتم لبخند
 ... هیحس خوب-

 تکون داد و گفت دییسرشو به عالمت تا دیحم
 یودم ... و بسممکتبال بازب کتریخوبه ... اون موقع ها که کوچ یلیاوهوم ... خ-
 یهرمانو با ق کمیکوچ نقدریکه که حاال که ا کردمیفکر م نیبه ا شهیهم کردمیم

شور یتو مدارس و مرحله  شحال م نقدریا یک شم ...  شمیخو ... بزرگ که ب
شه ... ول تونهیم ییبزرگتر چه حال و هوا یها یو قهرمان یمل میت شته با ...  یدا

 یاون روز ها فاصله گرفتم...از اون روز ها .... و حت از یلیکرد ... خ شهیچه م
 بودن ... یمن همه چ یزندگ یکه اون روزها تو ییاز آدم ها

 گفتم نیهم یدوس داره درددل کنه برا دیکردم حم حس
 بشه ؟... ینجوریا ینبودن ... پس چرا گذاشت تیزندگ یمگه همه -

 گفت یدیبا لحن نا ام دیحم
 ... سیندست خود آدم  یهمه چ-
 بذاره کنار ! ارهینگه داره و ک شیتو زندگ ارویاما آدم دست خودشه که ک-
ست من نبود ...منو به زور از ا گهید طیشرا یطوره ول نیآره ... هم-  رانیاش د

 ... میبر میبردن ... به زور ... مجبور شد
 بعدش ... یاتفاق ها یول-
 من نبود ... ریتقص-
 ...یول-

 و گفت دیرفم پرح یتو قراریب دیحم
 ؟ یاز ماجرا خبر دار-
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 گفتم دینرد با
 ... دهیماجرا رو چرا خبر دارم ... سپ تیکل یندونم ول دیشا ویهمه چ-

 زیم یودستش بود رو ر یکه تو ییفنجون چا قراریب دهیاسم سپ دنیبا شن دیحم
 گذاشت و از جاش بلند شد و گفت

سپ دهیسپ-  دیحم نیپرسیبار نم هی؟؟! چرا  دیحم نیگیبار نم هی... چرا  دهی... 
 اومد ؟؟؟ چارهیبدبخت ب دیبه سر حم یشد؟چ یچ
خاطرات  یادآوریبا  دینگفتم و سممماکت نشممسممتم ... حس کردم حم یزیچ

 شده ... یگذشته اش عصب
 سکوت رو شکست و گفت دیحم هیاز چند ثان بعد

کدوم  چیبد نکردم ... من ه دهیبه سممپ گمی... نم رمیتقصمم یب گمیمن نم کتاین-
 بودن یمن تو زندگ هیکه همه چ ییچرا ؟چرا آدم ها گمیم ی... ول گمینم نارویا

ست و برادر برام عز زمی... همه چ شون  زیبودن ... از دو تر بودن ...چرا به خود
از طرف من بهم بگن  کلمه هی یحت دنیبدون شممن ینطوریاجازه دادن که هم

شد  یاومد ... بدونن چ شیپ یبدونن چ نکهیخ*ی*ا*ن*ت کار ؟ چرا بدون ا
شد ... بهم بگن من نمک خوردم و نمک دون شکستم ... به خدا  یکه اونجور
 حق من نبود ... نی! نبود ... ا کتاینبود ن نیمن حقم ا

 آشپزخونه گفتم یتو بردمیکه فنجونم رو م یجام بلند شدم و همونطور از
قت ا یگیم- له ... ول نیح باشمممه ... قبو حق و حقوقش  یم براآد ینبوده ؟ 
گهیم نه ا جن گه  کهی... م گاه چ ی؟ پس تو یلیتو وک ن ؟  یگرفت ادی یدانشمم
 ی؟ ... تو به جا یکرد کاری... اما تو چ یکردیاز حقت دفاع م یسممتادیمیوا
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صممر تو مق گمی... من نم ی... فقط فرار کرد ی... دفاع کن یبد بیتوضمم نکهیا
س دهیسپ انیجر یتو یبود ضاوت چیتن ماجرا ه... من بدون دون ...  مکنینم یق
ضاوت درمورد آدم ها کار ما ن یحت  تو گمیم ی...ول ستیاگه بدونم هم بازم ق

ض دیشد ... با ینجوری... همون موقع که ا شیسال پ 10همون   یدادیم بیتو
 ... یتو فقط فرار کرد ی... ول یگفتی... م
 اومد به طرف آشپزخونه و گفت قراریب دیحم

تر از  یعصممبان ایپور یکردم ... ول ی... سممع کتایرفم گوش نداد نبه ح ایپور-
 داد ... بیبود که بهش بهش توض یاون
اون  ؟ یبود ؟ ناراحت بود ؟ باشممه قبوله ... به مهراد چرا نگفت یاون عصممبان-
نه فکر عاقال ایدر از پور تونستیم اینبود ... اون سر دن ایپور شی؟ اون که پ یچ

 ... رهیبگ میکنه و نصم
... شکستم  دمید نویجواب تماسمم نداد ... منم که ا یبهش زنگ زدم ... حت-
 ویدوستامو ... همه چ نی... بهتر ویاز دست دادم ... همه چ زوی... همه چ کتاین

... 
و نداده داشته که جوابت یتو اون لحظه کار دیکه شا یفکر نکرد نیبه ا یتو حت-

که  یتو بود نباری... ا ؟یقع چرا برنداشت؟ اون مو ی؟ ...بعدش بهت زنگ زد چ
 ... یجوابشو نداد

که از خونه زدم ب- بد بود  و چند روز خونه  نی... چند رونیمن اونقدر حالم 
 نشدینگران بودم ... ناراحت بودم ... د دهیسممپ یشممدم ... برا وونهینرفتم ... د

کرده  یکار نیباور کنم به خاطر من چن تونسمتمیرفتم ... حالم بدتر شمد ... نم
... 
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 خونه ... یبعدش که برگشت-
 گفت یو ناراحت روشو برگردوند و با لحن پر از افسوس یعصب دیحم

 رو گفت ... زایمامانم اون چ ی... وقت شگتمی... کاش برنم یچه برگشتن-
 گفت مگه ؟ یچ-
فت دا- یگ فت هرچ تی نگ زده ... گ بات کرده ...  یز با بار  فحش بوده 

 ... شدیمامانم گفت ... گفت ... باورم نم یکنم ... ولباور  تونستمینم
 ؟ ... یچ یعنی-
 نایما و مهراد ا یخانواده  ی... ول یموضمموع خبر نداشممته باشمم نیاز ا دیشمما-

 ... میاختالف داشت
 ... دونمیم ییزهایچ هی-
ستمی... نم یدونیخب پس م- ستمیم وی... همه چ کتاین تون  رینم غتحمل ک تون
 ... دمیبر یاز همه چ ... ویکی نیا

 ؟ یچرا جواب مهرادو نداد-
 لیباباش رو تحو یحرف ها نیاونم مثل باباش ... مامانم گفت مهراد هم ع-

 بابام داده...
نکرده ... من خبر دارم  یکار نیچیامکان نداره ... مهراد هم نینمممممممه ... ا-

... 
 گفت نوییسرشو انداخت پا دیحم-
 سمممممال گذشت ... 10بفهمم ...  نویسال گذشت تا ا 10-
 ؟ یبفهم ویچ-
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 گذشت هیبود سکوت کرد ... چند ثان نییهمونطور که سرش پا دیحم
 ؟ دیحم یبفهم ویچ-

 گفت دیباریکه غم ازش م یقرمز یسرشو آورد باال ... باچشم ها دیحم
 دروک ها کار بابام بوده ... همه اش ... همه اش ... نیا یکه همه -

 گفتم ریمتح
 وا نممممممه ...-

 ... نییدوباره سرشو انداخت پا دیحم
 ... میسکوت کرد هردومون

و خودشممو  زنهیکه انگار داره با خودش حرف م یجور هیبعد از چن ثان دیحم
 گفت کنهیسرزنش م

غرور  نیچرا همون موقع باهاشممون حرف نزدم ؟ ... چرا ؟؟؟ ... لعنت به ا-
 مسخره ... لعنت ...

شو ...برا کنهیم تیداره اذ یلیخ دیحم دمید ستمو  نیهم یخود رفتم جلوشو د
 گذاشتم رو شونشو گفتم

 ... دیحم-
 بار نینگفت ... ا یزیسرشو آورد باال ... چشماش هنوز قرمز بود ... چ دیحم

 گفتم یبا لحن آروم تر
 ... نگران نباش ... میکنیدرستش م-

 یزد و دسمتش رو رولبخند  دیحم نباری... ا میسمکوت سمکوت کرد هیثان چند
 شونه اش بود گذاشت ... یدست من که رو
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که تو م کتایممنون ن- عا ... خوشممحالم  ...  یکمکم کن یخوای... ممنونم واق
با  کمک بخوام ... یاز ک دونستمی... اصن نم تونمینم ییتنها کنمیچون حس م

تا ها یتیمیو مهراد صممم ایپور یدوسمم چه  عا ... ب ما نیخوب یندارم واق  ... ا
ما  یاز من و گذشممته  یزیمورد ازشممون کمک بخوام چون چ نیتو ا تونمینم
با تو خ دوننینم با تو ...  ما  جد یلی... ا هات  یلی... خ گمیم یراحتم ...  با

 راحتم ...
 زدم و گفتم لبخند

 ... مممیمنم هم-
 به صدا درومد ... لمیحرفم تموم نشده بود که زنگ موبا هنوز

 ادامه دادم داشتمیبرم دیحم یشونه  یوکه دستمو از ر همونطور
 ... دیببخش-

 لبخند زد و گفت دمیحم
 راحت باش ...-

یدو با یطرف مبل دمی که گوشمم لمیکه مو رو تو هوا  یروش بود ... همونطور 
 با لبخند گفتم دیرو به حم دادمیتکون م

 مهراده ...-
 سالم برسون ...-

 جواب دادم مویزدم و گوش لبخند
 الو سالم-
 م خانوم حال شما ؟سال-
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 االن مگه ؟ نیندار نی؟ تمر یی؟ چه خبر ؟کجا ی... تو خوب یمرس-
 و گفت دیخند مهراد

 سوالو باهم جواب بدم؟ نهمهیا ی... چجور یکی یکی...  سایوا سایوا-
 خنده گفتم با
 ... یجواب بد یتونیم ی...به سادگ گهید یبه سادگ-
 موننینده االن تو هتل هسممتم ... تمرشممما ... ب نییفرمایبله بله ... درسممت م-

س بایتقر شده .... منم خوبم مر ساعته تموم  ص یدو   کردمیهم نم ی... کار خا
 ... فقط!!!

 ؟ یفقط چ-
 بهت زنگ نزده ؟ دیحم انایاح یوقت هی نمیزنگ زدم بب-
 چرا زنگ زد ... منم االن خونه شمام ...-

 گفت یچند لحظه مکث کرد و با لحن متعجب مهراد
 ما ؟ یخونه -
 نجاسممتیاومده ...االنم ا شیزنگ زد گفت مشممکل واسممش پ دیآره ... حم-

 ... رسونهیسالم م
شتم به حم همزمان هم لبخند زد و در  دینگاه کردم و لبخند زدم .... حم دیبرگ

 باز کرد ... خچالوی
 تو حرفم و گفت دیپر مهراد

 زنگ بزنه اول ... نایبهش گفتم به س-
 ه برگردوندم طرف هال ...از آشپزخون رومو
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صبان یکردم رگه ها حس شونت و ع صدا تیخ سع یتو   یمهراد معلومه ... 
مکالمه ام با مهرادو نشممنوه  دیحم نکهیا ینکنم ... برا یکردم به لحنش توجه

 گفتم یو با لحن آروم ییرایرفتم سمت پذ
شب هم خونه نم نایس نکهیمثل ا یزنگ زده بود ول- ور . مجب.. ومدینبود ... تا 

 شد به من زنگ بزنه ...
 گفت یبا لحن خشن تر نباریا مهراد

 ... اشتباه کردم شماره تو دادم ... زدمیزنگ م نایخودم همون موقع به س دیبا-
 دینشمممده که ... زنگ زد گفت کل یزیمهراد؟ ... چ هیچه حرف نیبابا ...ا یا-

از کردم براش ... تعارف ... اومدم درو ب موندیپارک م یتا شب تو دینداره ... با
 ...منم اومدم یبر ذاشممتیتو ... گفت مهراد اگه بود نم امیزشممته ن دمیکرد ...د

 تو ...
 " ...دی... نه "حم ذاشتیآره ... "مهراد" اگه بود نم-
 " ؟ی"الک یشیم یآروم باش مهراد ... چرا عصبان-
 سی" نی"الک-
 "هی... "دولک سی" نیباشه "الک-

خارج  لحن کمیکردم  یسممع فاز  که مهراد از اون  حرف زدنمو طنز آلودکنم 
 شه...

 ... کنمینم یشوخ-
خونه ...  رمیدارم م گهی... االنم د گمیم ی... من جد یکنینم یباشه ... شوخ-

 خونسرد باشه ... دیبا تانیجون ... کاپ تانیکاپ زیاعصابتو بهم نر



 529 هستم

 لحن ممکن صحبت کنم ... نیکردم با مهربون تر یسع
 خونسرده ... نیتو زم تانیکاپ-
 باشه ... دیبا نمیزم رونیب-
 ... سیمورد ن هیهس ... فقط تو  نمیزم رونیب-
 ؟ یچه مورد-
 آروم باشم ... گهیتلفن بهم م یمورد االن داره پا-
 دونستمیزد ... لبخند زدم ... نم نحرفویا یقند آب کردن وقت لویک لویدلم ک یتو
 بگم ... دیبا یچ

 نسبت به قبل ادامه داد یآروم تر با لحن مهراد
 خونه االن ؟ یریم یگفت-
 بله ...-

کمتره و رنگ خنده هم توش  شیکه معلوم بود دلخور ییبا صمممدا نباریا مهراد
 داره گفت

 ؟... ی؟ ... مودب شد هیچ-
 مورد دار ! تانیکاپ یمودب بودم آقا-

عا م ی... چ اووووف الن در مورد من کرم از خود درخته ... ا گنیگفتم ... واق
 کامال ... کنهیصدق م

 پس ؟ یکرد الیخ ی... چ رمیقربون موردمم م-
 ... زنمیناقص و کاملو باهم م یمن االن سکته  گهید

 گفت یسکوت کردم با لحن خندون دیکه د مهراد
 ؟ نالیواسه ف یایفردا م-
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شم  یآزاد کنمیم یسع 4:30؟ ...  امین شهی! ... مگه م امینه پس !!! ... نم- با
 ... گهید
 ؟ ادیهم م ینازل-
 ؟ هوم ؟ چطوره ؟ ادیب هی! با هد ادیب یبگم فقط نازل یخوایم-
 خوبه یلیخ ی.. نه آخه نازل ونفریخانوم هما مینه حاال ... در خدمتتون هسممت-

 ... یشنویصداشو م یکه باش نیزم ی... هر جا
 و گفتم میخند

سه ما هم که م- شو ومدیآره وا  هیفوق العاده ا دریود ... کال لخوب ب یلیخ قیت
!!! 

 ... میدیدو خند هر
 مهراد گفت هیاز چند ثان بعد

مواظب باش ...  یایم یخونه مواظب باش ... فردا هم دار یریم یاالن دار-
 ... ادیکوچولو بارون ب هیفردا قراره  نکهیمثه ا

 گفتم طنتیبا ش نباریا
 بارون که خوبه ...-

 گفت کردیکه داشت منو خفه م یبونبا لحن محکم و مهر مهراد
به ... ول- خاص!  یخطرناکه ... واسمممه مورد ها ینفر هیدونفره اش!  یآره خو

 ! شهینگران کننده تر م تمیمنم مورد دارم ... وضع
 با خنده گفتم نیهم ی...برا رمیذوق مرگ شدنم رو بگ یکردم جلو یسع
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 یامروز در حد آتش نشان...  شهیبرم که مامانم کم کم نگرانم م گهیخب من د-
 مطرح بود کارم ...

... تازه قهرمانم  تانیهم کارتون درسممت تره کاپ یآره ... شممما از آتش نشممان-
به  ذارهینم یباق ویصممحبت چیه گهیکه د یهسممت ... مواظب خودت باش ... 

 ... زنمیبگو بهش زنگ م دمیحم
 ... نطوریباشه ... چشم ... تو هم هم-
شتم توک یمهراد خداحافظ با سته بود  یرو دیهال ... حم یردم و برگ ش مبل ن

... 
 ... گهید شهیبرم ... مامانم نگران م دیمن با گهی... د دیخب حم-
 آوردم ... وهیکجا؟ تازه م-
 ... رهید گهید یممنون ... ول-

که  رمکیسرم مرتبش م یمبل برداشتم ... داشتم رو یرنگمو از رو یصورت شال
 مقدمه گفت یب دیحم

 خونه زودتر ؟ یهراد گفت برم-
 بود ... سادهیوا یاحساس چیتعجب بهش نگاه کردم ... جلوم بدون ه با
 خونه گهیسمماعت د مینگفت ... من چون به مامانم گفتم ن یزینه ... مهراد چ-

 ... زنهیزنگ م دونمیام ... االن اگه نرم م
 ادامه دادم مینگفت ... با همون لحن قبل یزیچ دیحم

رو کمک  یتونی... همونطور که گفتم م میهم که کرد ییصممحبت هادر مورد -
 ... یمن حساب کن

 ... یمرس-
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 گفتم نیهست واسه هم یکردم تو صداش دلخور حس
 ؟ دیشده حم یزیچ-
 ... سین یزینه چ-
 ؟ یشد ینجوریدفعه ا هی یچیبه خاطر ه-
 ... سین یزیگفتم که چ-
 ... دیبه من نزد حم یمهراد حرف-
 ... یخونه رفتن عجله دار یدفعه برا هی نیهم یراآها پس ب-
 من قبلش هم عجله داشتم ...-
 ... سین یچی... ه سین یاعتماد گهی؟ ... د ینیبیم-
 داره ؟ ی؟ چه ربط دیحم یگیم یچ-
 ... یتو خونه با من باش نجایتو ا ترسهیم-
 تعجب گفتم با
 ؟ یچمممممممممم-
گاه با گفتن ا و امه اد دمیخندی... همونطور که م دمیندکلمه خ نیبعدش ناخودآ

 دادم
 ؟ دیحم ی؟! خوب ترسهیم ی؟ از چ ترسهیم-
 ... یبه حال من بخند دمیآره بخند ... با-
هت گفتم مهراد چ دیحم هیچه حرف نیا- که ب ثان یزی... اوال  ته ...  ...  اینگف

رم اصممن اگه گفته باشممه ... من مگه خودم عقل ندارم؟ فکر ندارم ؟ من عقل دا
ص لیبه وک ازیهم ن کنممیکه م ییکارها یفکر دارم ... تو  ندارم ... اگه االن یو
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ود رفتن وح یبرا یلیمطمئن باش دل شمممدیمامانم خونه منتظر نبود و نگران نم
 نداشت ...

 ؟ سیحرف مهراد واست مهم ن یعنی-
حق  یکه کسمم دوننیبه من نگفت ... چون همه م یزیمهراد چ یمهمه ... ول-

 ... مثه من و میکنه ... من و مهراد هم دو تا دوسممت فیتکل نییمن تع یبرا نداره
مدت بگذره  هی... اما خب  شممناسمممیکه مهرادو م هیشممتریزمان ب دیتو ... شمما

 ... شهیم نجادیهمون شناخت هم راجع به تو ا
 تو و مهممم... نیب یزیچ یعنی-
 حرفش و گفتم یتو دمیپر
 ... میکنیفردا با هم صحبت م یراد هم بعد بازو مه ایدر مورد مشکلت با پور-

 فرار از حس ی... اما اون لحظه برا کنمیتند صحبت م یلیدارم خ کردمیم حس
که  بود یتنها راه نیا کردیکه ازم م ییشده بود و سواال جادیا دیکه در حم یبد

 جلوم بود ...
ص گهید دیحم .. بازم کرد . یمنو همراه اطینکرد ... تا دم در ح یصحبت خا

شکر کرد و قرارمون برا شگاه برا یفردا تو یت شد بود که ق نالیف یباز یورز رار 
 ... میهم باهم بر هیو من و هد ادیب نایبا س شهیمثه هم دیحم

که سمموال پ رفتم مانم بود  ما بت  حاال نو نه ...  نه ... ول چمیخو خب  یک
 دم خونه ...سوال نکرد چون زود برگشته بو ادیمامانم ز ندفعهیخداروشکر ا

رفته  یمن تا االن سممه بار تا آزاد میتو قرار نبود بر نیباور کن اگه با ماشمم کتاین-
 بودم برگشته بودم ...
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 گهید کنم دایمن شال همرنگ مانتوم پ سای... خب وا رینگ رادیا نقدریبابا ا یا-
... 
 ... گهیسرت کن د تویبابا همون شال مشک-
شک شمینجوریبرم مجلس عزا ؟ هم خوامیمگه م- ست ... وا یمانتوم م  سایه

 ... گهید امیاالن م
 ... گهید یدست بزن یبخوا زتیم یرو یها هیبه قرآن به اون سا کتاین یوا-
 باشه باشه ... برو اومدم ...-

فته ر هیهد دمیبودو سرم کردم ... د دهیکه مامانم تازه واسم خر یریسبز س شال
 دم در کفششو بپوشه ...

 ... نگیو هومن رفتن تو پارک ی... نازل کتاین گهیبدو د-
 لیپشت چشمام زدم ...موبا یمیسبز کمرنگ و مال ی هیسا هیاز چشم هد دور
 سمت در ... دمییبرداشتم و دو فمویو ک

 ! نمتیبب-
 ها ؟ چته و*ح*ش*ی ؟-
شونت م- سا کتاین دمیو*ح*ش*ی ؟ ن بالخره ؟ آخه نکبت خوبه  یرو زد هی؟ 
 بدو ! گمیم

 و گفتم دمیخند
 ... فعال که من دو تا پله از تو جلو ترم ... ایبدو ب-
سه ن- ستم بهت نر ساعت  کتاید سیاونجا م 5 نمیبب یعنیشد ...  4...  ...  میر

 هست ... کمیتراف
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 گفتم دمییدویم یراه پله ها یکه نو همونطور
 ... شاالیا میینشده اونجا 4:30... بمممممممممما من ... میبر ایب-
 !!! هیلیخ ی... مارو به کشتن ند شاالیا-
 !نقدریزر نزن ا گهید ایب-
 با من درست صحبت کنا !-
 ... کنمیباهات صحبت نم گهیاصن د یحرف بزن گهیکلمه د هی-
 !!! زنمتایم کتاین-
 نداره ! یعواقب چندان خوب تانیبا کاپ یریکارو ... در گ نینکن با ما ا-

ست چ هیهد سرجا مبا ینازل غیبگه که ج یزیخوا شد هردومون   خکوبیعث 
 میبش
 !!!!!!شهیاالن شروع م ی... باز گممممممممممممممممممهید مممممممممممممنییبدو-

 از ما هم اعصاب ندار تره ها ! ینازل
االن ... حاال  نیشممد تازه هم 4:30سمماعت نیدی؟ د یهمگ نیدی؟ د نیدید-
 بدو ... بدو!! نیبگ یه

 ن ...شد ادهیپ نیو همون از ماش ینازل
 باز کرد و گفت نویدر ماش هیهد

سکته م نیتو به درک !... ا- شت  شتن اون پ که  یسرعت نیبا ا کردنیبچه ها دا
 ... یتو اومد

 و گفتم دمیخند
بودن ... تو نگران خودت باش که  یهم راضمم یلی... اونا که خ رونیگمشممو ب-
 ! یبر یتونیتا نم 80از  شتریب
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 !!! رهینم نمی... ماش تونمیم-
 آها .. باشه ...باشه ... تو خوب !!-

 شدم ... ادهیفرمونو زدم و پ قفل
 هومنو ببره تو ... رونیب ادیب نایزنگ بزن به س-

 کنار گوشش بود گفت لشیموبا یهمونطور که گوش هیهد
 آره ... منتظرم بوق بخوره ...-

 ... کردنیم یتابیب یگذشت ... هومن و نازل یا قهیدق چند
 ؟ یشد پس هد یچ-
 !اه ! نجایا گهی.. آنتن نداره د رهیگینم-
 رو گرفت نایس یشماره  گهیبار د هیبازم  و

گرفتم ... بمممممممممممَـله!!!  دویحم یدرآوردم و شماره  بمیج یاز تو لمویموبا
 !!خورهیاز شانس من همون اول هم بوق م

 الو سالم ...-
صدا از  ومدیزدن بودن م آدم که در حال عربده یسر هی یاون طرف خط فقط 

... 
 الو ...-
 الو ...-

 ... دمیرو شن دیحم فیضع یصدا
 چند لحظه ؟ رونیب یایب شهیم یشنویاگه صدامو م دیالو حم-
 بوق زد و تماس قطع شد ... میو دار بودم که گوش ریگ نیبعد تو هم و
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 ؟ یزنگ زد دیبه حم-
دا بود سر و ص یلی.. خباشه . دهیچند لحظه ... اگه شن رونیب ادیآره ... گفتم ب-

... 
 زنگ بزنه ... نایبه س کردیتالش م شیبازم با گوش هیهد

کنار گوشممش بود از  شیهمونطور که گوشمم دیحم دمیگذشممت که د قهیدق چند
سر رونیسالن اومد ب ست تکون رفتمیبه طرفش م عی... همونطور که  سش د  وا

 دادم ...
 ؟ ی... چطور دیسالم حم-
 ... رونی... خوب شد اومدم ب؟  نی...شما خوب یمرس-
 ؟... یدیمگه صدامو نشن-
صن ه-  نروی... آنتن هم نداره اون تو .. اومدم ب شدینم دهیشن یچینه بابا ... ا

 بتونم زنگ بزنم بهت ... دیشا
 هم بهمون اضافه شدن ... هیو هومن و هد یموقع نازل همون

 گفت یقیبا لبخند عم یرو به نازل دیحم
 نوم ما چطوره ؟خا یاحوال نازل-

 با ناز گفت دادیدست م دیهمونطور که با حم ینازل
 ...خوبم ... یمرس-

 گفت هیسرشو آورد باال و رو به هد دیحم
 شما ؟ نیخانوم ... خوب هیسالم هد-

 نرمش سرشو تکون داد و آروم گفت یبا کم نباریا هیهد
 ؟... نیسالم ...ممنونم ...شما خوب-
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 ... یمرس-
 فشرد و گفت دست هومنو دیحم

 ... سر جامون میبرس میرد ش یبتون وارید یسر هیاز  دیمرد که با میبزن بر-
 سممالن رونیب یبعد باز میو قرار گذاشممت میکرد یو هومن خداحافظ دیحم با

 ... مینیبب گرویهمد
قه  میرفت ما جا یطب ها و ن گاهیباال تو  جا لوفریخانوم   یو شممهرزادو سممر 
 ...میکرد دایپ مونیشگیهم

 ؟ ... نایکجا نشستن ا-
 بود گفتم سادهیباال وا یتراس طبقه  یکه رو یبه نازل رو
شونیپ یتونینم- شاینازل یکن دا ش نیاز ا یندار دیاونور که د دی... سته باال ن

 باشن ...
 زد غیج ینازل زدمیم نحرفویموقع که ا همون

هم  نای... س ... هومنم اونجاس دمید دویآها ..آهممممممما ...اوناهاشن ... حم-
 هس...

 دستشو برد باال و تکون داد ... و
 و گفت دیخند لوفرین

 نه ؟ ای دنتیحاال د-
 ... دهیهومن هم داره دست تکون م نیآره آره ... بب-
 کردیم یاب یبا یکه نازل یو به سمت ینازل شیاز جاش بلند شد و رفت پ لوفرین

 نگاه کرد ...بعد با خنده برگشت سمت ما و گفت
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 ... دنیدست تکون م ینازل یدارن برا یملت هی...  نینیبب نیایبچه ها ب یوا-
هومن هم داشتن  یها یدور و بر ی....بمممممَـله ... همه  میجامون بلند شد از

 ... دادنیدست تکون م ینازل یهمراه هومن برا
 با تعجب به من نگاه کرد و گفت ینازل

هنوز دارن دسمممت  هی... چرا بق نمکینم یبا یبا گهیبابا من و هومن که د یا-
 !دن؟یتکون م
 با خنده گفت شهرزاد

شممده  دایخوشممحال کننده پ زیچ هی... حاال  گهی... خوشممن د یول کن نازل-
 ؟! یهموطناتو شاد کرده ناراحت

 نگفت یزیو چ دیخند ینازل
 گفت کردیسالن رو نگاه م یو همه  چرخوندیهمونطور که سرشو م هیهد

 ؟!!! نجایامروز ... چه خبره ا زهیریدم مآ واریاز در و د-
 گفت یتکون داد و با لحن نگران دییتا یسرش رو به نشونه  لوفرین

ا ... خد شمترهیب تیجمع ندفعهیسمالن ا میکه اومد یدفعات یآره واقعا از همه -
 ... میکنه قهرمان بش

 گفت ینگاه کرد و با نگران نیبه زم شهرزاد
 کنن!! نیتمر مکی نیتو زم انیحاال چرا نم-

ستمو شتم رو د شهرزاد که دو طرفم وا لوفرین یشونه  یگذا ا بودن و ب سادهیو 
 خنده گفتم



wWw.Roman4u.iR  540 

 

االن ...  انی!!! م نقدریشماها ا نیخممممممممممممب حالمممممممما!!! جوش نزن-
 نی...بر خودتون مسلط باششمی...قهرمانم منیکردن...نگران نباش ناشونمیتمر
 من !!! زانیعز

 رو به من گفت لوفرین
ست- شت ؟یتو پات چطوره را سکته م ی... اون روز دا  ی... چ ایدادیباز هم رو 

 ؟ ... یشد خوب شد
 ینجوریو دخترش ا یعیحرص دادن رف ی... اون روز فکر کنم برا دونمینم-

به دکترم زنگ  یگذاشت بهتر شد ... ول خیشد ... همون شب مامانم کمپرس 
 کنم ... قیآمپول به زانوم تزر برم دو تا دیزدم ... گفت با

 مگه مشکل داره بازم ؟-
 ... یلیخ کنهیم تیباال اذ رمیم ییسرباال ایاز پله -
شروع باز شهیکه خوب م شاالیا- ستراحت تا  صل ف نیا یها ی... البته وقت ا
 ... نگران نباش ... یدار گویل

 و گفتم دمیخند
 ؟... یدیم دیبه من ام یبت دارکه تو   نک دهیرس ییباشه بابا ... کارم به جا-
 نگفت ... یزیو چ دیخند لوین

باز همونطور مدن  باال میبود نیزم یو قطر تو رانیا یها کنیکه منتظر او  به 
 ی هیبود و پرچم بق زونیآو رانی... پرچم ا ومینگاه کردم ... به سممقف اسممتاد

شورها سابقات ... و  یک  هیخال... جات  8شماره  رهنیپ هیشرکت کننده تو م
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 چوقتی... اگه نبود ه یمل میفروارد ت نیبهتر یبهرام کخواهین نیدیپسممر ... آ
 ... کیالمپ میرفتینم
 نه ؟ هیجاش خال-
ستاد لوفرین یصدا با سقف ا  لوفریگرفتم و به ن ومیبه خودم اومدم و نگاهمو از 

 نگاه کردم ...
 ... کاش بود ... یلیآره ... خ-
 آره ...-

 آروم گفت لوفری... ن میلحظه سکوت کرد چند
 ...میداریزنده نگه م شهیهم ادشویو  میشیقهرمان م-

 زدم و گفتم لببخند
 _آره ...

باز آب قوره نگ- حاال  با ریخب  به  اجیاالن احت می... ت میباشمم یقو دی... 
 داره ... تیحما

 و ادامه داد یگفت و روشو کرد به نازل نویا لوفرین
 ؟... هی... برنامه چ نیتو زم انیه که ب... االن میما آماده ا ینازل-

عال ینازل ثان یکارش  باز یاول هیبود ... همون  مدن تو کنیکه   نیزم یها او
 زدن ... ادیشروع کرد به فر

 ... مممممممممممممممممرانیمممران ... ا مممممممممممممممممممممممیا-
 ... میکرد شیو همراه میزد ادیهمه پشت سرش فر و
صدا یاول باز یباز- ست قطر بود ...  شاگرها همه  ید سالن رو  یسوت تما

 پر کرده بود ...
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پاس  هیکرد ... با  باندیحلقه ر ریز ایزدن که گل نشد و پور یازیشوت سه امت هی
سر از  یعنیاول رو آورد ...  ازیمهراد فرستاد مهراد دو امت یکه برا عیفوق العاده 

 ... ومدیم انریا رانیا ادیو فر قیتشو یصدا واریدر و د
 داد زد یدفعه نازل عی... شروع کوارتر دوم بود که  میبرد 19-25اولو  کوارتر

 .... لممممممماینداره... واو ممممممممممممیقطر تم یها-
 ... میکردیو ما پشت سرش تکرار م گفتیم ینازل

 کرده بود رنگ صورتش قرمز شده بود ... قیتشو نقدریا
 ... کمی نیبش برو ایآروم تر ... ب ینازل-
 ... کنمیاستراحت م مهی... وسط دو تا ن شهینم-

سه امت میت یمهراد با بچه ها یهمکار سامان و  یها یازیفوق العاده بود ... با 
و  ایپور یانفجار یمهراد و حرکت ها یحقله  ریو ز یمنطقه ا یشمموت ها

 85-88کوارتر چهارم  یتا آخر ها میتونست میت یاز بچه ها گهید یکیساسان 
 ...میجلو باش

ها سممو  یبه مهراد و سممامان اسممتراحت داد قطر یکه مرب یا قهیتو چند دق یول
 پشت هم زدن... یازیتا سه امت 2استفاه کردن و 

 پس؟ اه... یکن ضیتعو یخوایم یک-
 زد... ادیجمله رو فر نیا رانیا مکتیرو به ن هیهد

 گفت هیرو به هد شهرزاد
 ...گلوتو پاره نکن...فهمهیکه زبون مارو نم نیا-
 ...شنوهیاون مترجم خاک بر سرش که م-
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 ادامه داد ینیگفت و با لحن غمگ نویا هیهد
 مونده فقط ... گهید قهیشد؟...دو دق ینجوریبابا چرا ا یا-

 ود...ب نیتو زم یاصل بیکرد...حاال ترک ضیدو تا تعو رانیا میموقع ت همون
صدا خ همهمه سر و  شده بود ..  یلیو  شاگرها کم  سالن نگران بود و تما جو 

 ... شهیم یچ جهیبودن که نت نینگران ا شتریب
از  زایآخر دو امت یها هیدوباره قطر تو ثان یشممد ول یمسمماو یباز ادیتالش ز با
 انداخته بود ... شیخودشو پ رانیا

 ! هیگر ریز زنمیم نجایگل نشه من هم نایبه خدا اگه ا-
 کرده بودم گفتمهم قفل  یکه دستامو تو همونطور

 نمونده ... شتریب هیثان 10...  کننیدارن م کاریچ نمیساکت شو بب لوین-
حلقه ...فقط دو  ری... مهراد ... ز ای... پور مایاعالم نقشه کرد ... حاال ن سامان

 مونده ... هیثان
 توپو به مهراد پاس داد ایهمزمان که پور یحبس بود ... نازل نهیس یها تو نفس

 زد غیج
 مهراد گلمممممممش کمممممممممممممممممن!!!!-
3-2-1 ..... 
 !!! گل شمممممممممممممممد ... یهمممممممممممممممممممممممم مممممم-

 گفت کردیهمونطور که به داور اشاره م هیهد
 داره ... یپنالت 1مهراد هم خطا کردن ...  یرو یواااا-
 مونده ؟! هیچند ثان-
 فقط مونده ... هیثان 0.8-
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شت خط پنالت رادمه  ایبود و منتظر بود داور توپو بهش بده ... خدا سادهیوا یپ
 توروقرآن کمکش کن ...

 مهراد تمومممممممممش کمممممممممممن !!!-
شن مهراد س یکه تو یبلند نازل غیج دنیبا  سالن به گوش همه ر با  دیسکوت 

 خنده به طرف ما برگشت ...
 ... شهیم یممممالعمممممم خندهیم یتوروخدا ... وقت یوا

 حلقه و پرتابش تمرکز کرد ... یهمونطور که توپ تو دستش بود رو مهراد
 ... دستش ... اومد باال .... پرتممممممممممماب ... و ...... یعل ای

ست!!!!!آره ... تو یتو توپ شد !!! ا یحلقه  ست !!! گل  شد  رانیحلقه  قهرمان 
... 
 ... نیبچه ها دفمممماع ... خطا نکن-
ستنیها م یمونده بود ... قطر یکه زمان باق یا هیثان 0.8 یتو شوت خوا  فقط 

 گل بشه ... دیکنن شا
 شممممممممموت ... 11پاس دادن ...شماره  رونیب از
 !!! می...بردمممممممممی...برد می... برد یهمممممم-

... داد ... سوت ... دست ... خودشون هم که  غی... ج دیترک هویسالن  ی همه
 ب*ک*ل کردن ... گرویهمد نیسط زمو
 محکم ب*ک*لم کرد و گفت لوفرین

 ؟ ممممممممیبرد یفهمی...االک من ...م مممممممزمیعز-
 گفتم کردمیو همونطور که خودمو از ب*ک*لش جدا م دمیخند
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 گممممممممممممممممممالک من ... بعله بعمممممممممممله !!!-
 از اونطرف با خنده گفت شهرزاد

 !!! ویبردن باز یبه خاطر نازل نیکن باور یول-
 و گفت دیخند ینازل

 می... هم ت ونهیبسممکتبال به من مد ونی... کال االن فدراسمم %100اون که -
 ! گهیبهم بدن د دیبا زهی!! جا ونویآقا میت نیبانوانو قهرمان کردم هم ا

 و گفت دیخند هیهد
 ندادن! یا گهید زیچ! به ما هم جز اون مدال  نایا ستنیبده ن زهیجا ینازل-

 گفت یبا نازاحت ینازل
 ! دنیبه من که همون مدالو هم نم-

 ... میدیحند یمون به حرف نازل همه
شو ی همه  نیکه اتفاق رخ داد ا یصحنه ا نیها به کنار ... بهتر غیها و ج قیت

هم به هر  کیدسممته گل کوچ هیهمراهش  دادنیمدال ها رو م یبود که موقع
 گاهیبه طرف جا نییسممکو اومد پا یکه مهراد از رو ی. موقع.. دادنیم کنیباز

 خانم اومد ... یتماشاگرها
 گفت لوفرین

 ! اینوریا ادیهاشم ... داره م یقمر بن ای-
 یقه طب یکه ما تو ییجا ریبه ز قایدق ینگفتم ... مهراد وقت یزیو چ دمیخند

ش لبخند زد ...بعد نگاه کرد و میبود سادهیکه ما وا یی...به جا دیرس میدوم بود
سته گلش رو برا یبه نازل شاره کرد و د  غیپرتاب کرد ... همه دخترا ج ینازل یا
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 شیریمهراد نشممونه گ یول رنشیبتونن بگ دیطرف دسممته گل شمما دنیزدن و پر
 ... دیرس یگل به نازل قایبود و دق یعال
 گفت دیخندیهمونطور که م ینازل

 مممممم !مو گرفتمممم زهیخمممممممممب !منم جا-
 گفت کردیاشاره م نیزم یتو یها کنیهمونطور که به باز هیهد

 ... کننیم تیرو اذ چارهیب یمای... باز دارن ن نیجان من نگاه کن-
 گفت هیرو به هد لوفرین

عا دلم م- کن ... دارن  گایدارن ... ن چارهیب نیا کاریبدونم چ خوادیمن واق
 دنیقلقلکش م

 ... میز خنده منفجر شدصحنه ا نیا دنیمون با د همه
 گفت دیخندیهمونطور که م شهرزاد

 دلقک به تمام معناست! هی ایپور یول دیببخش یهد-
 باز گفت شیبا ن هیهد

 ! نیدرست صحبت کن ایبا پور یهو یخودم ... ول دونمیم-
 زد و گفت هیهد یبا آرنج به بازو شهرزاد

 نجایا یدخترا نین ! انشو واسه م یرتی!غ یشیبا مزه م یلیخ یشیم ریتو جوگ-
 ! کننیبفهمن کله تو م

 ! دوننیاالن نم نی! نه که هم مممممممَنمیبرو ب-
 ! ستنیمطمئن ن-
 پس بهتر که مطمئنشون کنم !-
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 متعجب گفت ی افهیبا ق شهرزاد
 ! هیخبر یجد یا  ؟ نه بابا ! مث که جد-
 !! ایخوایساکت شو شهرزاد ... کتک م-
مه ! وا- م م م م  یعنی! نیرو کن دیو سامان بد در رفته ... شما هم با ! اسم من ساین
 باهم باشن ... چه معنا ! ینجوریاصن دو تا جوون ا یچ
 !!!کنهیم یداره سخنران اروینه ؟!  ای یشیشهرزاد خفه م-

 س!پ گهیبه من نم یزیچ هیهد نیشده ... چرا ا ییخبرا هیواقعا  نکهیمثل ا پس
زنگ خورد ...بابام  میادامه داشت که گوشبود ... مراسم هنوز  8 کینزد ساعت
 بود ...

 الو ...-
 الو سالم بابا ...-
 ؟ کتاین یخوب-
 باباجون ... یمرس-
 ؟ کتاین نیایم یک-

 هست ... یبابام نگران یکردم تو صدا حس
 شده بابا ؟ یزیچ-
 ... کمی... فقط نگرانتون شدم  سین یزینه ... چ-
 ... میایم شهیمراسم داره تموم م بایقرت گهی... د نیآها ... نگران نباش-
 ...ونیزیاز تلو نمیبب وی؟ من سرم شلوک بود نتونستم باز گهیقهرمان شدن د-
 ...یزود میای... م دنیرو م نایآره بابا ....االن دارن مدال ها و ا-
 ... نیباشه ...پس مواظب خودتون باش-
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 نشده ؟ یزیچ نیبابا مطمئن-
 اومده ... شیپ یکار هیال آره دخترم... من برم فع-
 ... نمتونیبیباشه ... م-

 قطع کردم ... تماسو
باره د میدیخندیو م میزدیبا بچه ها حرف م میداشممت  زنگ میگوشمم دمیکه دو

سمت پله ها نباریخورد...ا شلوک بود به   یورود یهم بابام بود ...چون اطافم 
 طبقه دوم سالن رفتم که خلوت بود ...

 الو ...-
 ... ومدیحرف زدن م یخط صدا اونطرف از
 المممممممممممممو ...بابممممممممما...-

ستش خورده زنگ زده به من ...  ینداد ...ا یبابام جواب بازم بابا ...حتما بابام د
 تگفیکه داشت م دمیعمو خسرو رو شن یدفعه صدا هیخواستم قطع کنم که 

 جلوشون ینجوری. ا... زودتر آماده شو .. میدو ساعت وقت دار یکیتا برسن -
 ... میریم میدار میبگ هوی میتونیکه نم

 کنم کاری... چ شمیم چارهیب میخسرو ... دار ینجوریا شهینم-
 ... میاز پرواز جا بمون دی... نگران نباش ... فعال پاشو نبا میکنیم شیکار هی-
 ؟ ... ادیبه سر شراکتمون م ی!چ هینامرد نیخسرو ... ا-
خودت ... کارمون تمومه ... فقط  یدونی...مهانیک ادیماز دسممتمون برن یکار-
 ... میتالشمونم بکن نیآخر میبر میتونیم

 ... هیچ انی! ... جرنمممممممممما؟یا گنیم یچ
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 سکوت شد ... انگار که بابام متوجه شد که به من زنگ زده گفت هیثان چند
 ... کتایالو ... الو ن-

بدم قطع کردم نکهیا بدون بامو  با بام هم فکرم ینجوری... ا جواب  من  کنهیبا
 زنگ زده و قطع کردم ... یکه اشتباه دمیفهم

شن ییها جمله ه رخ دار ی... چه اتفاق خوردنیسرم م یبودم مثه پتک تو دهیکه 
به من  نایا شمممهیداره م یزیچ هی دونسمممتمینه ... من م ی؟...وا دهیم

االن برم خونه ...قبل  نیهم دی... با دمی...از مامانم پرسمم دونسممتمی...مگنینم
 حاد شممده یلیخ شممونیبرن؟...نکنه مشممکل مال خوانیکجا م میما برسمم نکهیا

با خوانیم یعنی... یعنی... با نیبرم خونه هم دیفرار کنن ؟!! ... ... . دیاالن ...
شم ...آخه چرا به من چ نجایا ینجوریا تونمینم گم ؟ ب هینگفتن ...به هد یزیبا

 شده ... یزیچ هی فهمنیم هیو بق ینازل ... تونمی... نه ... نم
 ؟ یکیشده ن یزیچ-
 ... کردیبهم نگاه م یبود که با نگران لوفریطرف صدا برگشتم...ن به
 تته پته گفتم با
زودتر برم  دیاومده ... با شیپ یکار هینشمممده ...  یچی...نه ه زهیها ؟ ... چ-

 خونه ...
 شده ؟ یچ-
 داره یکار هیامانم زنگ زد گفت برم نشده ...فقط م یخاص زی... چ یچیه-
 با تعجب گفت لوفرین

 ؟!! ییهوویاالن ؟!!!-
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با سین یمهم زی... چ دونمیآره ... نم- به زحمت لوین نیبرم ... بب دی...   ی... 
 خونه ؟ یرسونیو هومنو م هیو هد یدارم برات ... نازل

 شده ؟ یچ یگیچرا نم کتاین-
ار مامانم ک کشممهیطول م یسمماعت هی میبر می... فقط االن تا بخوا سین یزیچ-

 ... باشه ؟ ... اریواجب داره ... من برم .... بچه ها رو ب
 زنگ خورد لمیموبا یموقع دوباره گوش همون

 الو بابا ؟-
 ... زنگ زدم بپرسم من االن بهت زنگ زدم ؟! کتایسالم ن-

 صدام نشون ندم ... یتو مویکردم نگران یسع
 دستتون خورده بود ... متوجه شدم ... یآره بابا ... اشتباه-
 ... نیآها ... باشه مواظب خودتون باش-
 ... نطوریشما هم هم-

 گفتم لوفریقطع کردم ... رو به ن تماسو
 دستت طال ... من برم ... لوین-
مممر یخوایکجا م- م م م م خطرناکه  ییاصن هوا ... تنها کهی؟؟؟!االن که تار یب

 ... یریم یو واسه چ... ال اقل بگ گمی... نرو م
 شد ... یکن چ فی... بعدا واسم تعر سین یزینه چ-
 ... نییبگه که اجازه ندادم و به سرعت از پله ها اومدم پا یزیخواست چ لوفرین

 نباشه ... کیفقط تراف ایخدا
 الو مامان-
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 ... گمیم کی؟ تبر نی... چطور کتایسالم ن-
 ؟ نیمامان ... شما خونه ا یمرس-
 ... میامروز خونه افسانه دعوت سین ادتیپروانه مگه نه من و -
 ؟ نیایم یآها ... ک-
 ؟ نیگردیبرم نی... شما دار گهیدو ساعت د یکیحدودا -
 ما ؟ ... نه .. نه هنوز ...-
 شده ؟ یزیچ-
 ... یعنینه ... -

 گفت یبا لحن نگران مامانم
 ؟ کتایشده ن یچ-
 شده ... یچ دونمینم... بابا بهم زنگ زد ...  دونمیمامان نم-
 نه ؟ ایشده  یچ یگیدرست م-
 رنیخونه ؟ فکر کنم بابا و عمو خسممرو دارن م نیایاالن ب نیهم شممهیمامان م-

 مسافرت ....
 مسافرت ؟!-
 ... دمیتلفن شن یصحبتاشونو پا یمن تصادف-

شک سع یتو ا شده بود ... همونطور که  شمام جمع   هیگر یجلو کردمیم یچ
 دمادامه دا رمیمو بگ

 شده ... یچ نمیبب رمیخونه االن ... م رمیمن دارم م-
 ؟ یا هی؟ با هد یی؟ تو االن کجا یگیم یدار ی... چ کتاین سایوا-
 نگفتم ... یزینه مامان ... به بچه ها چ-
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 ؟!!! ییتنها-
 نریکجا دارن م نایدسممت بذارم ... بابا ا یدسممت رو یهمونجور تونسممتمینم-

 مامان ؟
 سممای... وا کتاینکن ن هی... گر زنمی.بذار االن به بابات زنگ ممادر .. دونمینم-

شا شتباه فهم دی...  صن قرار یدیا سفر نبود ... اگه بود به من م ی...ا  گفتیبه 
 بابات ...

 خونه ام ... گهید قهیدق ستیمن تا ب-
 ... زنمیخدا از دست تو ... تند نرو ... من االن به بابات زنگ م یوا-

شمممده بود  یمسمممابقات رال یراننده ها هیشممب می... رانندگ قطع کردم تماسممو
 بودم ... دهی...خودمم ترس

بگم ... اگه  یجواب ندادم ... آخه جواب بدم چ یبار بهم زنگ زد ول 5 هیهد
 ... گفتمیم دیبگم همون موقع با خواستمیم
 بودم که مامانم زنگ زد دهیصنعت رس دونیم
 الو مامان ...-
 ... کتاین-
 مامان ؟شد  یچ-
نه دار یلی... منم خ دونمیواال نم- به  میایم مینگرانم ... من و پروا خونه ... 

 فرودگاه ... رهیبابات زنگ زدم گفت داره م
 مامممممممممممان ... یبرن ؟؟؟!وا خوانی... کجا م ؟یچممممممممممم-
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 هیچ انی.. به منم نگفت جر میایم می... من و پروانه هم دار کتایآروم باش ن-
 نرفته باشن هنوز ... دوارمی...ام قیدق
 مامان ...توروخدا ... نیایزودتر ب-
 مامان ... ای... تند نر می... تو راه میایم میدار-
 زودتر ... نیایچشم مامان ...شما هم توروخدا ب-

 جلو خونه .... رفتم زنگ خونه رو زدم ... دمیرس
 .... گهین د یکنمممممممممممممممممممممم باز
... خممممممممممدا  دهیجواب نم یجواب نداد ... دوباره زدم ... چرا کس یکس
... 
 رو بزنم ... نایا هیمن چقدر عقل کلم ! خب زنگ خونه هد یوا
 ... دهیجواب نم ینه ... اونا هم خونه شون کس یوا
 مامانم زنگ زدم لیموبا به
 الو مامان ؟-
 ؟ یی؟ کجا کتاین-
 ... کنهیدرو باز نم یمامان جلو خونه ام ... کس-
 ... می...سر کوچه ا مینکن ...نگران نباش اومد هیگر-

 ... دمید نارویمامانم ا نیموقع ماش همون
 ... نیرفتم طرف ماش هیگر با
 مامان ؟-

 ب*ک*ل مامانم انداختم ... یتو خودمو
 تو... میبر ای...ب میبر ای...ب کتاینکن ن هیماممممممان ...گر زیعز-
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شممممممممممممممممممما ؟؟!چرا  نیگینم یچیشده ؟ ... چرا به من ه یچمامان بابا -
 ؟؟؟ رهی؟ بابا کجا داره م نیگینم
 ...میبر ای... ب دمیم بیتوض میبر ایتو ...ب میبر ایب-
 گفتم هیگر با
جواب  یشکیبار زنگ زدم .. ه 100...  سین یشکیمامان ...ه ستیخونه ن-

 ... دهینم
 ... گمیم ویهمه چ ایتو ...ب میبر ای..ب ای...ب دونمیم-

حالم بد بود ... با مامانم و خاله  یلی... خ رمیمو بگ هیگر یجلو تونسمممتینم
 ما ... یخونه  میپروانه رفت

 آب قندو بخور ... نی... ا کتاین ایب-
 ...یخاله ... مرس خوامینم-
 ... یشی... آروم م گمیبخور م-
 و رو به مامانم گفتم دمیسرکش وانویاجبار ل به
 ... شمیم وونهیدارم د نینه ؟ باور کن ای هیچ انیجر نیگیان ممام-
 ...ادیحالت جا ب سایوا کمی... تو  گمیم-
 من خوبم مامان ... فقط بگو بابا رفت ؟-
 کجا رفت ؟-
 ... پرسمیدارم از شما م-
 بگم نه ... دیکه فرار کرده ...با نهیاگه منظورت ا-
 ؟! ییهویخبر ؟!  ی؟! ب ینجوریپس چرا ا-
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 جواب بدم ... یکی یکی... بذار  سایوا-
 ... نی...فقط توروخدا کامل بگ نیبگ-

 مبل کنار من نشست ... مامانم هم روبرومون نشست ... یپروانه رو خاله
شکل بزرگ برخوردن ... البته ا هیبه  نایبابات ا-  نیمبگم ... که ما هم تا ه نویم
 ... میاز وخامت اوضاع خبر نداشت شیساعت پ مین

 ؟ هیچ انیجر-
هسممت ؟  ادتی... کاپور ها رو که  گمی...نپر تو حرف من ...االن م سمممایوا-
 ؟ نایقرار داد بابات ا ی... همون طرف هند مشونیدید
 ... ادمهیبله -
 ریقرار داد واردات لوازم التحر هی شیستا یخب ... بابات و عمو خسرو و آقا-

 اول کار ... دادنیپولو م دی. با.. شهیامضا کردن ...طبق معمول هم نایبا ا
 !!! گهیخب پولو دادن که معامله جور شد د-

 اخم کرد و گفت مامانم
 ؟! هیگر ریز یباز بزن یخوایم ایبگم  یذارینپر تو حرف من ؟!م گمیمگه نم-
 شما... نی... بگ دیببخش-

 زد و گفت یلبخند کمرنگ مامانم
بودن ... قرار شد  یقبل یمعامله  ریچون درگ یخب ... آره ... پولو دادن ... ول-

شون کردنیکارو م نیمواقع ا یلی... خ رنینفر قرض بگ هیاز  و از ... بعدا که پول
 هم اون موقع مشکل داشت شیگرفتن قرضشونو پس بدن ... ستا یمعامله قبل

 نیشممروع شممد که ا ییکارو بکنن ... منتها مشممکل از جا نی... قبول کرد هم
ود ... ب رانیتو ا شممونیقبل یمعامله  نایشممد ... بابات ا نییادالر باال و پ متیق
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 دوندنگریدالر به اون آدم برم دیحاال با یکه دستشو اومد تومن بود ... ول یپول
... 
 بپرسم ؟ یزیچ هی-
 بپرس ؟-
 قرض گرفتن ؟ یاز ک-
 ؟ یشناسیرو م یسلماس یآقا-
 فکر کردم و گفتم کمی

 ! سینه ....اصن اسمش هم آشنا ن-
 ...کنهیم یکه االن هند زندگ ناسیبابات ا یمیقد یاز دوستا یکی-
 بود ؟ سایآهممممممما ... همون که اسم دخترش پر-
شته - ساب دا شون پول قرض بده ... تو ح شد اون به شه ! ... قرار  آره ... خود

قراردادو ببندن ... بعد موقع پرداخت که شممد  نایباشممه که کاپور ها با بابات ا
 پولو بدن ... انیبابات ا

 گفتم یناراحت با
 و حتما االنم موقع پرداخت شده ؟-
 به خاطر باال یادیز یلیمقدار خ هی نایآره ... موقع پرداخت شده ... و بابات ا-

 دالر کم دارن ... متیرفتن ق
 فسخش کرد ؟ ایعقب انداخت معامله رو ؟  شهینم-
د ب نایبابات ا یبرا یکار یاز لحاظ وجهه  یفسممخش کنن ... ول خواسممتنیم-
ستن  نیهم ی...برا شدیم م ... اون لویعقب بندازه زمان تحو کمیاز کاپور خوا
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بود  یا گهیمهلت داد ... آدم د نایماه به بابات ا 1قبول کرد ...  هیچون مرد خوب
ولشممو پ ینکرد ... سمملماسمم رییتغ یزیماه بازم چ هی نیتو ا ی... ول کردیقبول نم

شو ... ا خوادیم الزم داره ... کاپور شدن  کاریچ دوننینم نایپول کنن ... مجبور 
 تالش برن هند ... نیآخر یبرا
 کنن ؟ کاریکه چ-
 ... دوننی... چون خودشونم نم هیسوال خوب-

 داد و گفت هیمبل تک یکالفه و ناراحت به پشت مامانم
 ... دونمیمنم نم-
 ؟ میریقرض بگ یاز کس میتونینم-

 ن نشسته بود گفتپروانه که کنار م خاله
 می... اگه بفهمن باز دار میهسممت یاالنشممم تو قرار داد بعد نی... هم میتونینم-

ضاع پ شهیبد م یلیخ میریگیقرض م ضاع  نی...تازه تو ا شهیتر م دهیچی...او او
 که بخواد قرض بده ... شهیم دایپ یو احوال ک

 ؟ میکن کاریچ دیپس با-
 نگفت ... یزیچ یکس

 رفته ؟ نایهم با بابا ا نایا ایپور یبابا-
اونقدر داره  نکهیمثل ا ینداره ...ضممرر خورده ول ینه ... اون مث که مشممکل-

 پول خودشو بده ...
با میسممکوت کرد هیچند ثان هی  فشیک یخاله پروانه صمممداش از تو لی... مو
 ... خاله بلند شد بره جواب بده ... ومدیم

 شده بود گفتم رهیخ نیبه زم یرو به مامانم که با ناراحت من
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 بره ؟ خوادیبابا چرا به من نگفت م-
ستینم- س خوا ضمن ک ش نایبفهمه که ا دیهم نبا ینگرانتون کنه ... در  کل م

 خوردن رفتن هند ...
 .... میدیفهمیباالخره که ما م-
 ... گردنیبرم گهیدو روز د-
 تعجب گفتم با
 دو روز ؟! دو روره رفتن ؟!-
 هر چه زودتر... رانیا انیب دیبکنن با یاگه نتونن کار-
 مامان ؟ شهیم یچ-

 بود ... نییسرش پا مامانم
 کالفه تر از قبل ادامه دادم نباریا

 ؟ شهیم یمامان چ-
 سرشو آورد باال و گفت مامانم

 ... میفروشیخونه رو م مینگران نباش ... اگه مجبور بش-
 خونه رو ؟!!!!!! ؟؟؟؟؟یچممممممممممممممم-
 ... میدارن یا گهیچاره د-
 مامان ؟!!! ....-

 ناراحت از جاش بلند شد ... مامانم
شت  یموقع خاله پروانه که برا همون صحبت کردن رفته بود تو اتاق برگ تلفت 

 هال و گفت یتو
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... چند بار زنگ زده بود من  انینگران بود ... گفت دارن م یلیبود .. خ هیهد-
 بودم ... دهینشن

 گفتم یناراحت با
 بهش بگم ... یجواب بدم چ دونستمیگ زده بود ... نمبه من زن-
... من  انی...دارن م سینداره ... مهم ن ینگران بود ... حاال اشممکال یآره کل-

 ... دمیم بیتوض هیهد یخودم برا
 خاله ؟ میکن کاریچ-

 لبخند زد و رو به من گفت خالم
 ... میکنیم شیکار هی...  زمینگران نباش عز-

 رو به مامانم ادامه داد گذاشتیدوشش م یرو رو فشیک همونطور که خاله
 شد بهم بگو ... یباال ... هر خبر رمی... من م الیژ-

 گفت یآشپزخونه با ناراحت یاز تو مامانم
 بگو ... یداشت یباشه ... تو هم خبر-
 باال ... نیایشام ب-
 ... روقتهی...د گهینه د-
 ... منتظرم ... نیاینه ب-

 و هزار تا فکر ... میخونه خوشون ... حاال مائ پروانه رفت خاله
 ماممممممممممان ؟-
 جان مامان ؟-
 ؟ خونه رو ... شهیم یچ-
 ... مشیفروشیم میاگه مجبور بش-
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 خونمونه !!! یول-
 خونه ؟ ایمهم تره  مونیبابات و زندگ-
 !مونیخب معمممممملومه بابا و زندگ-

 گذشت ... هیفکر بود ... چند ثان یتو یلیهم خ مامانم
 ؟ یچ نایا هیهد-
 ... کننیم کاریاونا چ دونمی... نم گهید ننیاونا هم حتما هم-
 تلفن ... یپا کردمیداشتم سکته م-
 صداشونو ... یتو بشنو کردیبابات فکر نم-
بذار نیتونیسممر منو نم- ون ؟ خودت هیچ انی... من بهتون نگفتم جر نیکاله 

 ... نینداد بیتوض
 ... شده ختهیبه هم ر نقدریاوضاع ا دونستمینم شیاعت پدو س نیمنم تا هم-
 .گفتم .. لویبچه ها رو بگو ... گفتم مامانم زنگ زده کارم داره ...فقط به ن-
 ! یکرد یتو شب با اون سرعت رانندگ ییکه چرا تنها کنمیبعدا دعوات م-
براشون  یاکاتفاق وحشتن نایبودم ... فکر کردم بابا ا دهیترس یلی... خ دیببخش-

 ! کننیرخ داده دارن فرار م
 کرد و گفت یحالیب یخنده  مامانم

 ؟ هیینمایس لمیمگه ف-
 ! نیفکرو کرد نی... خودتونم هم گهید نینکن یمامان! شوخ-
 چطور بود ؟ یباز ی... راست شهیم یچ مینیحاال بذار بب-
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نازل یخوب بود ... وا- مان  قدریبود ... ا یعال یما  آخرش کردیم قیتشممو ن
 مهراد اومد گلشو واسش پرت کرد ...

 ؟! یجممممد-
باز- خه آخر  عد  زیانگ جانیه یلیخ یآره ... آ مهراد  کهیت هیشمممده بود ... ب
 یکرد ... بعد مهراد گل کرد پنالت غیج غیج یکل یبزنه نازل یپنالت خواسممتیم

 ... یگلشو داد به نازل نیها رو ...واسه هم
 مهراد ... رسهیم به نظر ییپسر آقا یلیآها ... خ-
 ... سیاوهوم ... آره بد ن-
عا حس م- به ... سممر جز یلیباطنش هم خ کنمینه واق  یلیزانوت خ انیخو

م ه ایآقا و با ادبه ... من دوسممش دارم ... البته پور یلیکمک کرد ... کال هم خ
به ... ول نداره ... اونم  ایپور یها یشمموخ گهیمهراد د یخو جوره ...  هیرو 
 ... نهیشیمبه دل من  شتریآقا بودن مهراد ب ی... ول هیتندوست داش

 خودمو جمع کنم دیبال بال بزنم ... البته با خواسممتمیمامانم م یها فیتعر از
 نداره ... یچون به من ربط

با لحن  کردیهمونطور که داشمممت تو آشممپزخونه ظرف ها رو مرتب م مامانم
 ادامه داد ینیغمگ

با ا نجایا انیشمممب ب هیکنم داشممتم دعوتشممون  میتازه تصممم-  نی... حاال 
 ...تیوضع

 ... مگه نه ؟ شهیمامان ... درست م گهید نینگ ینجوریا-
 ... شاالیا-
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سوال پ نایا یساعت نازل مین بعد شتن ...  ذاشتم دفعه کجا گ هیکرد که  چمیبرگ
 بچه ها از ماجرا خبر داشته باشم گفتم میخواستیرفتم...چون نم

وقت  هیاومدم که  عیکر کرد گازو خاموش نکرده ... من سر... مامان ف یچیه-
 ... فتهین یاتفاق

 به خاطر گاز ؟!! یعنی-
 ... مجبور شدم ... گهیآره د-
گذشت  خوش ی... کل نایا ایمهراد و پور شیپ می... رفت گهید یبابا ... نبود یا-

... 
 بابت گل ؟ ی؟ چه خبر بود ؟ تشکر کرد یجد-
مامان واسممه شممما و بابا هم  یازت تشممکر کنم ... راسممت دیآره ... گفت من با-

 سالم رسوند
 لبخند زد و گفت مامانم

 سالم رسون سالمت باشه ...-
 فیمامانم تعر یبرا ویبا آب و تاب همه چ ینگفتم ... نازل یزیزدم و چ لبخند

شو عوض کنه که بر نکهی... هم کردیم س شد بره لبا باال  میمامانم از جاش بلند 
 آروم به من گفت ینازل نایاله پروانه اخ شیپ

ست- سوند ... خ یکین یرا سالم ر ست   هینگران بود مثه ما که  میلی... مهراد وا
 ... یرفت یدفعه کجا گذاشت

 گفتم دمیخندیجام بلند شدم و همونطور که م از
 ... رهیپاشو پاشمممممممو !!! بدو د-
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 باز گفت شیبا ن ینازل
 ! دونمیمن که م-
 ! یدونیم یبابا ؟! چ ا  ؟ نه-
 حممماال ! گهید-
 ؟! یدونیم ی! چ ینه جد-

 گفت شخندیهمچنان با ن ینازل
 !گهید دوننی... همه م دونهیم دی! حم دونمیمن م-
سه هم شهینم گهیبگذره د ینجوریا دمید شو گرفت وا سمت درو نیجلو  رفتم 

 گفتم
 ... یگیم ونیهذ یگرسنته ... دار یلی...پاشو ... معلومه خیپاشو نازل-

 با خنده گفت رونیب رقتیهمونطور که از در م ینازل
 ! هیچ انیجر دونمی... باالخره که من م گمیم ونی! من هذ گهیباشه د-
 !!! زهیتممممممممممم یلیعمرا بشه فرار کرد ...خ یاز دست نازل یعنی

 االن ... امیبردارم م مویتو برو ...من گوش یا  ... نازل-
مله م م م م م م م ...  هیدارم ... اوه اوه ... هد missed calls یریتعداد کث هی.. . بع

هم بدم ...  نارویجواب ا یکی یکی دی!!!... شممهرزاد ... حاال بادی... حم لوفرین
 ... دمیباشه برگشتم خونه جواب م

هم از موضوع خبر دار شده بود  هی... هد میخورد نایخاله پروانه ا یخونه  شامو
به رو ینازل یجلو ی... ول هم بهونه  ی... الک میاوردیخودمون نم یو هومن 
 ... گردنیبرم ریشب د نایکه بابا ا میآورد
 منو برد تو اتاق ... هیاز شام هد بعد
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 کردمی؟! داشتم سکته م یدادی... چرا جواب منو نم یشعوری! واقعا که ب کتاین-
 کارات ... نیبا ا
 حالم خوب نبود...تو شوک بودم ...-
 شده بود ... یعلنا روان گهیکه دمهراد -
 تعجب گفتم با
م- م م م م مود ؟ تعر ی!چ؟یچ م م م م م  ییها زیچ هی ی...نازل گهیکن د فیشده ب

 خودش گفته !!! االتیگفت فکر کردم از رو خ
...ما  یرفت یکه گذاشت ی... اون موقع ینمممممه !!! راس گفته بچه ... نبود یوا-

 یعنینگفت ... یزی... مهراد اولش چ نایا ایپور شیپ میبعدش رفت قهیچند دق
 نگفت ... یزیچ یدنبالت گشت ول یه
 شمممممد ؟! ی... چ گهید  بنال د-
 دیدفعه حم هی... بعد  میشممو گوش کن ... همه بود هینگه دار بق تویذوق مرگ-

ست کتایگفت ن ست را شکل هیگفت که مث که  لوفرمی؟!ن یکجا اومده  شیپ یم
سر ونیخونه...ا یواست برگشت گفت  ولیشده ... ن یگفت چ عیکه گفت مهراد 

ته ... ه دونمینم کارش داشمم مامانش  که  که  ییزهایهمون چ لوین ی... مث 
؟ ...بهش  نگفته یزیبه شماها چ یعنی دیپرسی...باز م دادیم بیتوض دونستویم

تابلو کرد ... آخه همون موقع بق گهی؟...د نیزنگ زد بچه ها هم  هیجلو همه 
 ؟! ی... آها راسمممممممت دادینشون م شوینگران یلیاونا هم خ یجلو اومدن ...

 ؟... هیها ؟ ... چ-
 فائزه هم اومد !-
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 گفتم ینیلحن خشمگ با
 داشت اصن ؟ کاری؟چ گفتیم یبه من چه ؟! ...خب ؟ چ-
ها  ی... همه باز گهید نهیبب نالمیف یحاال ! بابا خب اومده بود بار اریجوش ن-

س اریجوش ن گمیالبته بازم م رو اومده بود... سا شو گرفت ا .. . ی...مهراد حال
 ! یپر روئه ول یلیدختره خ

 نه ؟!! ای یکنیم فیتعر-
شه د- ست سای... وا گهیبا زن ... زنگ بهش ب هیکردم بپر  فیکه تعر نارویا ی!را

 ... یبار بهم گفت بهت بگم بهش زنگ بزن 200چون 
 !نهییپا ممیاوه من گوش-
 ... یزنگ برن ایخراب شده ... گفت بگم به پور شیمث که گوش-
 نمممممممه ؟! ای یکنیم فیشو تعر هیبق یهد-
بهت زنگ زد جواب  دیحم یبا گوشمم ی.. ه میآها آره ... خالصممه همه بود-

 ... دنیفهم گهیشده بود ... همه د وونهی... د ینداد
 ؟!! دنیهمه فهم ویچ ی!چ ایداد ریبابا ... تو هم گ یا-
جز خودت ...  دوننی؟ همه م یستیداره احممممممممممق من ! متوجه ن دوستت-

فت دو کلمه ر چارهیفائزه ب نی... ا شهیم یکه عصب یقابل کنترله وقت ریچقدرم غ
بهش که من دلم واسممش سمموخت ... البته فائزه  دیباهاش حرف بزن چنان توپ
حدود تا  ها  بد جلو جمع ضممم ی... ولیهم کرم داره  رد ... ک عشیامهرادم 

شت گفت" خانوم من االن حوصله ندارم" ... بعدم گوش  گرفت و دویحم یبرگ
 بار بهت زنگ زد فکر کنم ... 120

 با خنده گفت دیحالتمو د نیکه ا هینگفتم ... هد یزیزدم و چ لبخند
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مو! ... االن م- م م م م اتفاق بعدارظهر  ادی!  یخندیجمع کن ... جمع کن خودت
 ؟! میکن کاری... اونو چ فتیب

دوباره غم و غصه اومد سراغم ... اخمامو تو هم کردم  نایبابا ا هیقض یادآوری با
 و گفتم

 ! میالزم باشه خونه رو بفروش دیشا گفتی... مامان م دونمینم-
 اس ام اس زدم گفتم! ایمن به پور-
 ؟!!! ی!!! چرا گفتممممموونهید-
 ونستمتیدر ضمن من اصن نم!  رهیاونم درگ ی... بابا گهیبگم د دیچرا نگم ؟!با-

 خودم تحمل کنم ... بهم فشار اومد ... اس ام اس زدم گفتم ...
 گفت ؟! یاون چ-
 .... هیچ انیجر نمیبب کنمیگفت با بابام صحبت م-
 ماجرا خبر داشته باشه آخه! نیاز ا یکس خواستنینم نایبابا ا دیشا-
.. تا داره . یهم حد ی! محافظه کار یکیبابا ن ی!!! ا گهید کشونهیشر شیستا-

 میبد ینظر هیشممده ... بذار ما هم  ینجوری... ا میاالن نذاشممتن کمکشممون کن
 شد ! یفرج دیشا
 گفتم یناراحت با
 آخه؟! میبکن میتونیم یما چه کمک-
 کننیکار خودشونو م ینجوریهم نایکه ال اقل ... ا میبکن میتونیکه م یهمفکر-

 ... میخونه بر نیاز ا دیبا میمع کنج گنیم انیروز م هی... آخرشم حتما 
 ! ستنین ینجوریبابا و عمو خسرو ا-
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کار ن یحاال هر چ- الزمه آدم از  ییجاها هی...  سممتمی! من مثه تو محافظه 
 ! رهیکمک بگ گرانید
 ؟! گهید استیاالن منظورت از کمک پور-
جا قایآره ... دق- گه  نه ... من ا با مهر یمظورم همو باش  اد تو بودم مظمئن 

باز االن م زدمیحرف م ته  چه نسممبت یگی... الب با مهراد  که بخوام  یمن  دارم 
تو  دی... با میکه با هم دوست نهی... حداقلش ا نهیباهاش مشورت کنم ! جوابتم ا

 ! گهید میکمک بخوا گهیاز همد یدوست
هراده م شی... االن پ ریرو بگ ایرو منبر؟! شممماره پور یخب حاال !!! باز تو رفت-
 ؟
 آره با همن ...-
 با مهراد حرف بزنم ... ریپس بگ-

 داد به من ... ویشماره رو گرفت و گوش هیهد
 بگم گفت یزیمن چ نکهیجواب داد ... قبل از ا ویگوش ایبوق پور نیاول با
 ؟ یسالم عشقم ... چطور-

 گفتم دمیخندی... اما نشد و همونطور که م رمیخندمو بگ یکردم جلو یسع
 ...کتامیبه مهراد ... ن وی!!! آبروت رفت ...بده گوشمامممممممیپور-
ه بابا !!!البت نیهاشم ...درود برشما ... اول مارو مطلع کن یقمر بن ایاوه اوه ... -

شقا که د شون آبرو معنا گهی!عا شق همه چ ییبرا در طلب  وینداره که ! در راه ع
 اخالص گذاشتن ...

 بده به مهراد ... وی؟ ... گوش یگفتیچ یدیخودت اصن فهم-
 بله چشم ... البته اگه اجازه بده من دو کلمه سالم و ...-
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شت همچنان حرف م ایپور ش زدیدا ساس کردم گو از کنار دهنش کنار  یکه اح
 ... دیچیگوشم پ یگرم مهراد تو یبگم که صدا یزیرفت ... خواستم چ

 ... یلحظه گوش هیالو سالم ... -
 که گفت ومدیاز اونطرف م ایپور یلحظه سکوت کردم ... صدا چند

 با خانوم ... کنمیدارم حال و احوال م تیترب یب یهو-
 گفت ایمهراد اومد که رو به پور یصدا و
 ... ی... سالمتو کرد گهیبسه د-

 لحظه گذشت ... چند
 الو ؟-
رف با مهراد ح تونمیزل زده به من نم یمثه باباقور هیکه هد تیبا اون وضع دمید

 گفتم شدمیهمونطور که از جام بلند م نیبزنم واسه هم
 الو سالم ...-
" یریم یدار ی"کدوم گور گفتیکه داشممت م هیهد یخفه  یدر مقابل صممدا و

 رو باز کردم رفتم رو بالکن ... هیدر بالکن اتاق هد
 ؟ یی؟ اونجا کتایالو ؟ن-
 ... سالم ... دیببخش-
 ؟ زمیعز یسالم خانوم گل ... خوب-

 گفت االن ؟!!! یچ نیام ... همه بدونن !ااالن تو سکته  من
 ؟ ی... تو خوب یمرس-

 نشون ندم ... ادیصدام ز یتو ادیکردم ذوق مرگ شدنمو ز یسع
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 ؟ یدیما رو سکته م یگی؟ نم هوی یرفت یقربون شما ... کجا گذاشت-
 کنترل کنم ... جانمویه تونمینم
 برگردم ... یشدم زوداومد ... مجبور  شیپ یموضوع هیخدا نکنه ... نه .... -
 ... یدیکه جواب نم لتمیموبا-
 خودمونه ... شرمنده ... یخونه  لمیام ... موبا هیهد شی... پ دیآخ ببخش-
 دشمنت شرمنده ... چه خبر ؟-
 ! سین ی... خبر خاص یسالمت-

 از دلت خبر داره ... خدا
 ؟ سیکه ن یمشکل-
 نه ...-
 درسته ؟ ی... همه چ یرفت که به خاطرش زود یهمون مسئله ا یواسه -
 نبود ... حل شد ... یزیآها ... آره آره ... چ-
 خب خدارو شکر ...-

کهیا یبرا مده بود  شیکه پ یمهراد در مورد مشممکل دنیاز سمموال پرسمم ن او
 گفتم عیکنم سر یریجلوگ

 ... گمیم کیتبر یراست-
 و گفت دیخند مهراد

 ... میا ینازل ونیهمه شو مد ی... ول یمرسممممم-
 و گفتم دمیخند

 ... ممنون ... یگفت سالم رسوند-
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نگرانت بودم ... مثه همون دفعه که جواب تماس هامو  یلیبود ... خ فهیوظ-
 ... کردمیکار م یچ دونمیکه ازت خبر داره نم گفتینم هی... اگه هد یدادینم
 ادامه داد گمینم یزیچ دینگفتم ... چند لحظه گذشت ... مهراد که د یزیچ
 ؟ یمونیکه نم هیهد شی؟ پ گهیخونه خودتون د یریم شب-
 خونه ... رمینه ... م-
 ... انهی شتهیپ تیگوش نمیکه بب دمیپرس نیباشه ... واسه ا-
 ؟ یخراب شده راست لتیموبا-
 منو ی چارهیب لیجمع کردن موبا یلیجان لطف کردن حواسممشممونو خ ایپور-

 !ریش وانیانداختن تو ل
 ؟! یچمممممممم-
 ؟ نیدار ایواقعا از پور ی... شما چه انتظاربله -
 ؟ یگیم یجد-
قصمممد و  یکه از رو دونمیدفعه رو م نیبپرس از بچه ها ... البته ا ایآره ... ب-

 غرض نبود ... از دستش سر خورد ...
 اومد که گفت ایپور یموقع از اونطرف صدا همون

 ؟! نیزنیپشت سر من حرف م نیبسه بسه ... حرف کم آورد-
 گفت ایرو به پور رادمه
 االن ... امیبرو م-
با- نداره ...  دفعه  هی میشمممام بخور میخوایاالن ... م نیکن هم یبا یامکان 
 ... یریم یذاریم
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 گفتم نیواسه هم سیول کن ن ایپور دمید
...  نیگرسممنه ا یلی.... حتما خ نیشمممامتونو بخور نیمهراد .... مهراد ... بر-

 ... میزنیبعدا باهم حرف م
 ... کنهیول نم نی... ا کتایشرمنده ن-

 اومد که گفت ایپور یصدا باز
 ! بگو بابا ! بگو ! ای... تکرار کن ... پور ای میاسم داره ... پو ر نی... ا یهو-

 گفت ایرو به پور مهراد
 ! گهید امینه ؟گفتم م ای یریم-
واسه  اره...و قصد رفتنم ند سادهیکنار مهراد وا یهمونطور ایپور نکهیمثل ا دمید

 گفتم نیهم
 ...میکنینداره ... بعدا صحبت م یاشکال یمهراد ... جد-
 ... یشناسیرو که م ای... پور کتایشرمندتم ن-
 ... فعال خدا حافظ میزنی... بعدا حرف م ینداره جد ینه ... نه ... اشکال-
 ... پس فعال خداحافظ ... نمتیبیبازم ممنون... م-

 اتاق .... یم توقطع کردم و برگشت تماسو
 بود وسط اتاق ... سادهیدست به کمر وا یبا حالت عصبان هیهد

 نیبمممممممده آخمممممممه ؟! تو ا خوادیم یمنو ک لی!!! پول موبا ممممموونیح-
 نا به سامان پولمون کجا بود ؟!!! برو خونه خودتون زنگ بزن !!! تیوضع

 گران نباش !!!حرف نزدم ... ن شتریب قهیدق 5!  مممممممممسیخس-
 ؟! یشناس تی! تو موقع یاصن هرچ-
 پول پرست ! دمیرو بهت م قهیدق 5 نی!باشه اصن پول اگهیبابا ول کن د یا-
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سه پولش نم یخودت- سبت یگیم یتو که ه گمی! م گمی... من که وا با  یما که ن
 ! نیتلفن به هم بزن یپا نیحرف دار نهمهیچطور ا میهم ندار

فا رو م نیا با ادا و اطوار هیهد ته بود ...  زدیحر نده ام گرف ... از حرکاتش خ
 مامانم اومد یبگم که همون موقع صدا یزیخواستم چ

 وقته ... ری... د گهید میریم میدار ایمامان ... ب کتاین-
 گفتم بلند

 اومدم مامان ...-
 طرف در اتاق ... رفتم

 ... ی!!! جواب منو نداد زنمایدارم با تو حرف م یهو-
 زدم و به راهم ادامه دادم... یو بهش چشمک هیخنده برگشتم طرف هد با
 ! مزیعز یچونیبپ یتونی! منو نم میخانوم !!! ما هم بلد کتاین گهیباشه د-
 خنده بلند گفتم با
 !!!خودم هواتو دارم ... یخاله قز اریجوش ن-
 پاشو برو خونه تون تا نزدم لهت نکرم ...-

 گفت میکنیبحث م میه اش دارهم هیمن و هد دیکه د مامانم
 نیکنیم غیج غیشممماها همش ج گنیم یها چ هیتر ... همسمما واشی!  سیه-
 ؟! یکرد کاریباز چ کتای!ن
 ! زنهیم غیهمه اش ج وونهید نیا  ! مامان به من چه ... ا-

 با اخم گفت مامانم
 ! کتمممممماین-
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 با خنده گفت هیموقع هد همون
 ... نهیا ری... همه اش تقص یفهمیدرد منو م قربونت برم خاله ... شما خوب-

 بود گفت سادهیپروانه که دم در وا خاله
 کار خودته ... ایشلوغ نینصف ا دونمیندونه من که م یشکیه هیهد-
شت یو خنده با مامانم و نازل یشوخ یکل با سات  یخونه ... همه  میبرگ سا اح

غصه شد  به غم و لیدتب سیکه بابام امشب توش ن یخوب با برگشتن به خونه ا
... 
 ی... هرجور ادیکنم ... بذار بابا از هند ب دایپ یراه حل هیشممده  یهرجور دیبا

ستش م سه راحت یزندگ ذارمی... نم کنمیشده در الش ت یما با کل یکه بابام وا
 ادیپ یراه هی دیرو به اون رو بشممه ... با نیقرار داد از ا هیفراهم کرده به خاطر 

 کنم ...
 شدم ... داریب لمیاس ام اس موبا یبا صدا 8:30عت سا صبب

 ... بارون اومده صبب هوا خوبه " میبزن یدور هی می"پاشو بر
 جام بلند شدم ... مامانم خونه بود ... از
 سالم مامان-
 ! میدید زیبار تو رو سحر خ هیسلممممام ! چه عجب ما -
 کرد داریمنو ب هیهد نینه بابا ... ا-
 ... یخوابیتو به خودت باشه تا لنگ ظهر م گمیهمون پس ... م-
 بابا زنگ نزد ؟-
 چرا زنگ زد...-
 گفمممممممممممممممت ؟ یچ-
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 بهم ... دهیاشو خبر م جهیجلسه ... گفت نت رنیگفت االن دارن م-
 ؟! شهیم یچ یعنیمامان استرس دارم ...  یوا-
 ... شهیم یزیچ هینگران نباش ...-
 ؟ گردنیبرم یبابا نگفت ک-
 هیهنوز ...تو برنامه ت چ سیمعلوم ن یگفت احتماال پس فردا صممبب ... ول-

 امروز ؟
شا یچیمن ؟ فعال که ه-  هی... هد یرو ادهیپ کمی...  رونیب میبر هیبا هد دی... 

 هوا خوبه ... گهیاس ام اس زده م
ش گهیراس م- صبب ... پس پا ا االن ... ت شهی... ظهر م گهید نی... بارون اومد 

 ... نیتا پارک خوارزم و برگرد نیا خوبه برهو
 حوصله نمممممدارم ...-
شو ... اگه فکر کرد- شو پا شتباه یبخواب یبر ذارمیم یپا سخت در ا ...  یکه 

 پاشو ...
پارک  یتو یساعت هی...  میقدم بزن میرفت هیاصرار مامانم حاضر شدم و با هد به

راجع به بابا و کارشممون ...  میفکر کرد ی... کل میو حرف زد میخوارزم نشممسممت
 ... میدینرس یا جهیبازم به نت یول
 ! میخورینم یدرد چی! ما واقعا به ه دیمخم پک میپاشو بر-
 ! میکنیم یهم فکر میدار نی! بش یا  ! هد-
 ! میجویرو م گهیمخ همد میسمماعته فقط دار هی؟! ما االن  کتاین یچه همفکر-

 ! میدیهم نرس یا جهینت چیبه ه
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 نگفت؟! یزیچ ایپور-
 اصن وقت داشت با باباش صحبت کنه ؟!-
 نگاه کردم ... هیبه هد یناراحت با

 از جاش بلند شد و گفت عیسر هیهد
 منه ... ریبه من نگاه نکنا ! انگار تقص ینجوریا-
 ! گهید میبکن دیبا کاریچ مینیبب اریبه اون مغزت فشار ب کمیخب -
 ه ات!گون شتنیقربون تو برم با اون مغز ان-
 !گمیم یدارم جد هیبابا هد یا-
جد-  ایبا پور میکنم ... االن بگم بر کاریچ یگی... م گمیم یخب منم دارم 

 ... یبگ ایبه پور یخواینه چرا م یوا یگیم یگردیحرف بزنم برم
 ! یتو که گفت-
 ! یگیم نوی... هم شناسمیمن تو رو م-
 پس ؟ میکن کاریچ-
 ا؟یزنگ بزنم پور یخوایم-
 ... ونمدینم-
هم  یراه حل چی... ه یختی... اعصممماب منو به هم ر یالزم نکرده تو نظر بد-
 حرف بزنم ... ای... پس بذار ال اقل با پور مینکرد دایپ

 رو گرفت ... ایپور یشماره  هیبگم که همون موقع هد یزیچ خواستم
هره ؟!پاشو لنگ ظممممممم ی؟ خواب بممممممممود ی... خوب ایالو ...سالم پور-

شوخ شو من کار دارم باهات ... د  ...  شو پا ندارم باهاتا ... کار دارم  ی!!!....پا
 مگیکه بهت گفتم ... د  بس کن م یزینشممده ... راجع به همون چ یزی... نه چ
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چرا  یبابا نگفت ی....ا؟یکنیم کاریچ؟اونجا  یخونه ا نی... باشممه ... بب ایپور
... گوش کن ... مهرادم خوابه ؟ ...  سممای.. وا! ...باشممه . یگفتیم دیبهم ؟ ... با

اونجا االن ! ... من دم در خونه  میای!...پس ما مریبگ ادیاز اون  کمی... ایخب ب
 یورهواخ کمیپارک  می... اومده بود کتامیباز ... با ن ی.... نخواب نامایمهراد ا ی

 ...فعال... می... باشه اومد ایپور گهی... ا  بس کن د
 گفت و تماسو قطع کرد و رو به من گفت ونیا هیهد

 خونه مهراد... میکرد ... پاشو بر وونمیخدا ... د یوا-
 مهراد چممممرا ؟!! یخونه -
 ... ایاونجاس پور-
صحبت کن ای... گفتم با پور هیبابا هد یا- صن پور میتنها   کاریا چاونج ای! ...ا
 ؟!! سیخونه ن دی؟ مگه حم کنهیم
 ..پسره . نیکرد ا وونمی... د می... پاشو بر گهید سیا ن... حتم دونمیمن چم-
 !هیهد-
 ... گهید میبر ای... ب هیهمه درد و بالت بخوره تو مالج هد یا-
 ... ایپور شیپ یکه بر یتو اصن منو آورد دونمیمن که م-
 ... ایاصن ن-

 گفت و حرکت کرد ... نویا هیهد
 گفت دمییدویکه پشت سرش م همونطور

 ... گهی... اومدم د یریم یذاریو م یگی... م گهیپس د سایخب وا-
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شد ... مهراد اما با ق ی افهیبا ق ایپور سرحال  ی افهیخواب آلودش دم در ظاهر 
 و خوشحال به استقبالمون اومد ...

 !گهید نیهوا خوب باشه شما افتخار بد نکهیمگه ا-
 زدم و گفتم لبخند

 ت ...س هیهد ری.. تقص میمزاحم بش میخواستینم-
 نگاه کرد و گفت هیحرف من مهراد به هد نیا با
 ... کنمیلطفتو فراموش نم نی... واقعا ا هیممنون هد یلیخ یلیخ-

 با خنده گفت هیهد
 ... کنمیخواهش م-

 که همچنان خواب آلود بود گفت ایپور
تشممکر هم  گهیبعد از همد نیانداخت یبسممه بسممه ! ... ما رو از خواب و زندگ-
 ن؟یکنیم

 با خنده گفت ادمهر
 واستون ... ارمیم ییاالن چا نینیبش-

 سر مهراد رفتم تو آشپزخونه و گفتم پشت
 ... کنمیمن کمکت م-
 حرفا رو نداره ... نیکه ا ینه بابا چهار تا فنجون چا-
 ... ختنیر ییخودش شروع کرد به چا و

 مبل نشسته بود ... یرو ایهال کنار پور یهم تو هیهد
 فتمبه مهراد گ آروم

 کجاست ؟ دیحم-
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 هال رو نگاه کرد و گفت یبرگشت تو مهراد
ستا یکی...  ستیخونه ن-  دیبود حم دهیفهم facebookتو  ممونیقد یاز دو

 ایرفت ... منم پور شبی... اونم د ششیشب بره پ هیداد که  ری... گ رانیاومده ا
 ... ی... ول نجایرو آوردم ا

 چند لحظه مکث کرد ... مهراد
 ؟ یچ یول-
 نه ... ایدرسته  دونمی... نم کنمیدارم م یکار هی...  دونمینم-
 ؟ یچه کار-
زنه حرف ب ایبا هر چه زودتر با پور خوادیگفت م یعنیاالن ...  ادیداره م دیحم-

شن کنه ... منم ا ویهمه چ فیو تکل شو خوردم ...  شهیدفعه مثه هم نیرو گول
 خونه ... ادیقبول کردم ... االنم داره م

 ؟ ینگفت ایباز چرا به پور-
 دیاباهاش ندارم ... ب یکرد گفت من حرف یبهش گفتم باز قاط شیچند روز پ-
 زمان بود ... نی... بهتر کردمیجور م یتیموقع هی

شتم ش هیمبل لم داده بود و هد یرو ایهالو نگاه کردم ... پور یتو برگ سر و هم 
بود  گذاشته هیدور گردن هدهم دستش رو  ایو پور ایپور یگذاشته بود رو شونه 

 شده بودم ... ایو پور هیهد ی... محو تماشا
 ... ادیهم گفتم ب نایبه س-
 دمیدفعه به خودم اومدم ... برگشتم سمت مهراد که د هیمهراد  یصدا دنیشن با

 بهم زد و گفت ی... چشمک کنهیداره با لبخند نگام م
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شد مثه دفعه - صحن نیها ! فقط ا یقبل یباز  ست  یه دفعه  جرم هنوز پا برجا
... 

 هیهم تو اتاق مچ هد ی... دفعه قبل گفتینگفتم ... راسممت م یزیو چ دمیخند
ته بودم ...  ایو پور که رو آخرش از من م هیهد یعنیرو گرف  نیبا ا یخوریکت

 ... کنمینگاه م نارویا زنمیزل م ینطوریجنبه هم که هم یکارات ... اه من ب
تو  ی... همونجور رنی... از رو هم نم میبرگشممت نایا هیهد شیمهراد پ همراه

 ب*ک*ل هم نشستن ...
 گفت هیکه هد میخوردن بود ییچا مشغول

 ؟ میکن کاریرو چ هیقض نیا ایپور-
 ... شهینگران نباش درست م-
 برن هند ... ینجوریا شدنیاگه قرار بود درست بشه که پا نم ایا  پور-

 ... خوردیم شوییساکت بود و جا مهراد
رو نوازش کرد و  هیهد یبود موها هیهمونطور که دسممتش دور گردن هد ایپور

 گفت
 ... کننیم دایپ یراه هی...  گهیخب رفتن صحبت کنن د-

 گفت یبا ناراحت هیهد
 ... ممممممایپور-

 گذاشتم و گفتم زیم ینصفه رو موییچا
 ... هینظر تو چ ایپور-

 گفت یبا لحن جد ایپور
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به من گفت زنگ زدم به بابام باهاش حرف زدم ...  هیکه هد شمممبیهمون د-
 ینجایخوشممحال نبود ... گفت ضممرر خورده تا ا ادیاونم از اوضمماع و احوال ز

ر د یهمزمان بسته مشکلش حل شده ... ول گهیقرار داد د هیگفت  یکار ... ول
که  مگینگران بود ... دارم راسممتشممو بهتون م کمی هیتو و هد یمورد اوضمماع بابا

 ادیبرب از دستش ی... بابام گفت هر کمک دمیم یدواریدارم بهتون ام نینکنفکر 
 ... سیحال اوضاع خودشم چندان درست ن نیبا ا یول کنهینم غیدر
 گفتم یناراحت با
 خرابه ... یلیحساب اوضاع خ نیبا ا یعنیپس -

 چند لحظه مکث کرد و گفت ایپور
خرابه  نکهیمثل ا یلیخ یلیخ... آره ...  ادیجهت خوشممم نم یب یدواریاز ام-

 نا؟یبابات ا گردنیبرم ی... ک دمیکه من از بابام شن ی... جور
 مامانم گفت امروز جلسه داشتن ... احتماال پس فردا صبب ...-
وره ... بخ یتکون هیدالر  متیتا پس فردا صممبب ق میدعا کن نیایخب پس ب-

از متن قرار دادشممون  ادی. منم زنداره ... زمان قرار داد مهمه .. یریالبته بازم تاث
 ... یدرست بشه همه چ دیشا یخبر ندارم البته ... ول

هم که خوردم واسم  ییهمون دو قطره چا کردمی... حس م میسکوت کرد همه
 بد شده بود ... یلیمثه زهر شده ...حالم خ

 ... میکم داشت نویهم یزنگ در اومد ...وا یصدا هویکه  کردمیفکر م داشتم
 با تعجب به مهراد نگاه کرد و گفت ایپور

 غالم ؟ ی؟ حاج هیک-
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 و درو باز کرد فونیاما با آرامش از جاش بلند شد و رفت طرف آ مهراد
 برداشت و از جاش بلند شد و گفت هیدستش رو از دور گردن هد ایپور

 ؟ هیمهراد ؟ ک-
د به طرف در حال رفت و درو باز کرد و در همون حال سممرشممو برگردون مهراد

 و گفت ایطرف پور
 ن ... نایو س دیحم-

 م*س*تاصل به مهراد نگاه کرد ... ایپور
 نگه ... یزیهم برگشت منو نگاه کرد ... با اشاره بهش فهموندم که چ هیهد

 برگردوند و گفت اطیروشو طرف ح مهراد
 یبه حرفاش گوش کن دی... با اینکن پور گامین ینجوریا-

 گفت تیبا عصبان ایپور
 با اون ندارم یگفتم حرفمن که -

 و گفت ایروشو برگردوند طرف پور گهیبار د هی مهراد
س ایپور-  هشیهم یبار برا هی... فرار هم نکن ...  اریهم اومده ... بهونه ن نای... 

 حلش کن ...
 به طرف پله ها رفت تیبا عصبان ایپور

 ؟ گمیم یمن چ تهیندارم ... اصن حال یگفتم حرف-
 رو از پشت ایاول مچ پور یپله  یرسوند و رو ایدشو به پوربه سرعت خو مهراد

 گرفت و با خشم گفت
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ط ...فق ستمیبار مثه بچه آدم به حرف من گوش کن ... من طرف آدم نامرد ن هی-
رو کولش پرتش  ذارمیکرده ...خودم دمشممو م یبذار حرفشممو بزنه ... اگه نامرد

 ... رونیب کنمیم
 کرده ...-
 ثابتش کن ...-
 ... دهیسپ-
 ... نجایا ارشیکوش ؟ب-
 ... ویهمه چ یدونینکن خودت م یمهراد با من باز-
شه ... ول دونمیمن م- شم بدونه ... چون هنوزم م ی...با  دونهینم گهیبذار خود

 ... هیچ انیجر
با- مک دون شممکسمممت  مک خورد و ن که ن فکر  دیغلط کرده ... اون موقع 
 ... یم*ر*ت*ی*ک*ه  کردیم نجاشویا

 گهید یبگ یخواسمتیم نویشمرف ... هم یب زیهمه چ یب یت*ی*ک*ه م*ر*-
 ؟ ... نه ؟ یمیقد قیرف

ود ب دهیپر ایحرف پور یبود و تو سادهیوا یچارچوب در ورو یبود که تو دیحم
... 

 برگردوند ... دیبا خشم سرشو به طرف حم ایپور
 ؟! ... یدی...فهم نمیبب ختتویر خوامیحرف نزن ... نم دیحم-

له پ یکه رو ایپور نی... حاال ب سادیپله ها کنار مهراد وا یومد تو و جلوا دیحم
پله ها بود فقط مهراد قرار داشت ... همه  یکه جلو دیبود و حم سادهیاول وا ی
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شم به هم نگاه م س زدنینم یو حرف کردنیشون با خ هم کنار ما اومد ...  نای... 
 ... میکردیهم نگران به هم نگاه م هیمن و هد

 سکوتو شکست و گفت دیمح
شممرف ... من  یناموس ب ی.... من همون ب دمیباشممه آقا ... باشممه ...آره فهم-

شغال حرف  سایبار ... وا هیبار ...فقط  هی یام ... ول یکنیکه تو فکر م یهمون آ
 گهی... اونوقت د شممهیهم یبار برا هیل*ج*ن ه*ر*زه رو گوش کن ...  نیا یها

 فقط ی... ول شمممیگم م رمی... خودم م رونیرت کنه بمهراد منو پ سیالزم هم ن
 بار گوش کن ... هی نیهم
شم به حم ایپور اما  ایشدن ... پور رهیبه هم خ هی... چند ثان کردینگاه م دیبا خ

دوخت  هیگرفت و به طرف ما نگاه کرد ... و نگاهشممو به هد دینگاهشممو از حم
 ... کردیگاه مشده بود و بهش ن زیخ میمبل ن یرو یکه با نگران

اومد ... مهرادو کنار زد و اومد طرف  نییاز پله پا ایلحظه گذشممت ...پور چند
گوشش  یو آروم تو هیو کنارش نشست و دستشو انداخت دور گردن هد هیهد
 گفت یفاوتتیبا لحن ب دادیم هیمبل تک یگفت و بعد همونطور که به پشت یزیچ
 اسه تلف کردن ...وقت ندارم و ادیزرتو بزن و برو ... من ز-

سی... من که م میسکوت کرده بود همه  یسرمو تکون بدم ... جو یحت دمیتر
شت مثل ا شان وا هیبود که انگار کنار  نیکه وجود دا شف ه و هرلحظ یسادیآت

 ... میومدیآتشفشان فوران کنه ... کاش نم نیممکنه ا
ز ا یبود ول نییمبل سممت راسمت من نشمسمت ... سمرش پا یاومد رو دیحم

 ... هیعصب یلیمعلوم بود که خ افشیق
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شپزخونه رو یتو نایس سته بود ... مهراد هم اومد کنار من رو یصندل یآ ش  ین
 مبل نشست ...

 گفت ایدفعه سرشو آورد باال و رو به پور هی دیحم
 ؟ هیمشکلت با من چ ایپور-

 .خنده .. ریدفعه زد ز هینگاه کرد ... بعد  دویبا تعجب برگشت و حم ایپور
 ! یهست یک گهیبابا تو د-

 گفت یشد و با لحن تند یعصب ایحرف پور نیاما با ا دیحم
 ... ایپور زنمیحرف م یدارم جد-

 گفت یزیخنده اشو متوقف کرد و با لحن تمسخر آم ایپور
دوس دارم  یلیتو ام ... خ ی فتهیعاشممق و شمم یلینه بابا ! من آخه نه که خ-

 کنم ... یباهات شوخ
 ... نییسرشو انداخت با دیحمحرف , نیا با

 گفت یبا لحن عصبان ایپور
به تو! تو که ا یآخه االک ! من چ-  نهمهیکه هنوز بعد ا یشممعوریب نقدریبگم 

 یدختر مردمو بدبخت کرد ی؟ ... زد هیمشممکلم باهات چ یگیم یایماجرا م
 یکار هیبزنم  خوادی؟... آخه ک*ث*ا*ف*ت...دلم م هیمشکلم چ یگیحاال م

ر از ت نیینه ... ارزشمممت پا ی!ول یچ یعنی ییآبرو یب یم که بفهمدسممتت بد
 ! ناسیا

 ... اینداشتم پور یتو کار یمن با دختر خاله -
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کنم به کانون استعداد  تیههه ... باشه ... آره ... چند سالته عمو جون ؟ معرف-
 توپه توپه پسرم ! تیپرداز لی... ماشالله تخ یابی

 ز جاش بلند شد ...ا دی,حم ایحرف پور نیا با
 ... دیحم-

 صدا کرد ... دویشده بود و حم زیخ میمبل ن یمهراد بود که کنار من رو یصدا
ست روبرو دیحم سته بود وا یکه رو ایپور یاما در ش شتش ب سادیمبل ن ه ...پ

 من و مهراد بود ...
 یشناسینداشتم ... منو که م دهیبه سپ یمن کار خورمی... به قرآن قسم م ایپور-

... 
 ... شناسمیمن تو رو نم-
.. تو بود . ینداشتم ... دختر خاله  ی... من باهاش کار یشناختیم یموقع هی-

 مثه خواهرته ... هواشو داشتم باشم ... گفتم چشم ... یروز اول گفت
 دیکشمم یکوتاه غیج هیمثه فشممنگ از جاش بلند شمممد ... همزمان هد ایپور

 ...مهراد از جاش بلند شد ...
س ایپور س نهیو مهراد  ضو ایبودن ... رگ گردن پور سادهیهم وا ی نهیبه  ح به و

 بود دنیقابل د
 ناموس ؟! ... ی؟ ... آره ب یهواشو داشت-
 ... ایبه خدا داشتم پور-

ردوند و برگ دیروشو از حم گرفتیگاز م یعصب نشوییهمونطور که لب پا ایپور
 گفت

 ... رونیگمشو ب دیحم-
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 ... سین تیچون حال شمی... گم نم شمیگم نم-
دم به ق هی دیکه باعث شممد حم دیکوب دیحم ی نهیبا دو تا دسممتش به سمم ایپور

 عقب برداره ...
 و گفت ایو پور دیخودشو رسوند وسط حم مهراد

 زد و از جاش بلند شد ... غیج هیهد
 ... با هر دوتونم ... نیبس کن-
 ... یهم از آشپزخونه خودشو رسوند تو نایس

 ادامه داد نیهمون لحن خشمگبا  مهراد
 نیاشپ نیمتمدن با هم حرف بزن یمثه آدم ها نیستیبا هر دوتونم ... اگه بلد ن-

 ... رونیب نیهر دو گم ش
 با عجله رفت سمت در ... دیحم دمید
گاه گفتم نا  خود آ
 ... سایلحظه وا هی...  دی... حم دیحم-

 سر جاش متوقف شد و سرشو برگردوند طرف من ... دیحم
 یبا صممدا نیکه به وجود اومده بود واسممه هم یتیبودم از وضممع دهیترسمم کمی

 ادامه دادم یلرزون
 ؟ینر شهیم-
 ... رمیاگه نره من م-

 بود... ایپور یصدا
 گفتم ایالتماس رو به پور با
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خاطر سممپ کنمی... خواهش م ایپور- به  نه  خاطر من ...  به  ... بمون  دهی... 
ار بذ ی... باشممه ... ول یبدون یخوای.. تو نمهسممت گفته بشممه . ی...بذار هرچ

ست ...همه چ نیا ریهم درگ هیحاال که ذهن بق شه ... خواهش  یماجرا گفته ب
 ... کنمیم

 مبل نشست ... یچند لحظه مکث کرد و بعد با شدت رو ایپور
نشست آروم آروم برگشت طرف ما و سر جاش نشست  ایپور دیهم که د دیحم
... 
....اصممن منم  نی...تو هم بشمم هی... هد نینی.. شممما هم بشمم. نایمهراد ... سمم-
 ... میشیعنوان هم از جامون بلند نم چی... به ه نمیشیم

 ... دادیپاش رو تکون م قراریب ایپور
 دهنمو قورت دادم و ادامه دادم آب

 کنمیکه من دارم دخالت م دی... ببخشمم نیدیفحش نم گهیهم به هم د گهید-
سینم ییجا چیبحث ها به ه نیشما ها با ا نمیبیکه من م ینجوریا یول ...  نیر

.. . شهیواقعا اگه مشکلتون با حرف زدن حل م خوامی... م نیمن یدوستا یهمگ
 ... باشه ؟! میبا هم حرف بزن میکه بتون میکن یکار هی
 نییبگه به تو چه وسممط دعوا نرخ تع سین یکیمن واقعا پر رو ام ... آخه  یعنی
 دادگاه !!! یکم مشکالت دارم ... حاال شدم قاض؟!!!خودم  یکنیم

 گفتم دیرو به حم نینگفت ... واسه هم یزیچ یکس
 هم باشه ... هیواسه بق دیها سواله ... شا زیچ یلیمن واسم خ دیحم-
 ... دمیجواب م-
 ... یمرس-
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گذشممت ... به مهراد  هی... چند ثان گفتنینم یزیسممکوت کرده بودن و چ همه
 یواسممه  هیقضمم نیبهم زد ...دلم گرم شممد ...ا یبخند کم رنگشممدم ... ل رهیخ

ست خوادیمهراد مهمه ... م صن نم یبرگردونه ... من ... وا شونویدو  یچ دونمیا
 نمکیم یکار هی ماجراوسط  شمیم ریبپرسم ... آخه من چرا جو گ نایاز ا خوامیم

ک ... کم ایبکنم ... خدا دیبا کاریندونم چ تیوضممع نیتو ا ینجوریکه االن ا
 کنم حاال ... کاریبرسون بهم ... چ

نداره  یاصممن به من ربط یعنیمن قصممد دخالت نداشممتم ... هنوزم ندارم ... -
عا ... االنم نم که هر  یوقت شمممیناراحت م یلیبگم ... فقط خ یچ دونمیواق
شما رو   نمدوی... م نیرفتارو باهم دار نیهم شهیهم نمیبیجا باهم م هیدفعه که 

 ون هم ...که خودت
 تو حرفمو گفت دیپر نایس
 یعسمم یلی... خ گمیم ی...جد میرسممینم یا جهینت چی... ما با هم به ه کتاین-

 هیقضمم نی... همه اش دعواسمممت ...چون همه مون به ا شمممهی...اما نم میکرد
شدم از ا گهی... من واقعا د میمربوط سته  ضع نیخ شحالم از ا تیو  هنکی...خو

 تنها هیبتونه مشممکلو حل کنه ... تو و هد یانجیم هی دی... شمما یدخالت کرد
 ... نیباش یانجیاالن م نیتونیکه م نیهست یکسان

 نگفتم ... یزیچ
 خدا کمک برسون ... یذهنمو جمع و جور کردم ... ا یتو افکار
 .... یدخالت نکن یخواستیخودته ... م ریتقص اصن

 ... دیحم-
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منتظر بود تا سوالمو بپرسم ... شده بود و  رهیچشمام خ یتو میم*س*تق دیحم
 بپرسم ... یحاال چ

 ؟ یاز اولش بگ شهیم-
 ؟ یاز اول چ-
 ... بگو یرفت رانیکه از ا یا هی... از ثان یهمه چ-

 چند لحظه فکر کرد و بعد شروع کرد دیحم
ته خانواده ها رانی...من از ا گمیباشمممه م- با هم  نایما و مهراد ا یرفتم ... الب

شتن ول شکل دا شکل یم شت یما با هم م مدت هم با هم خوب  هی... تا  میندا
خوشممحال بودم ...  یلیکه دانشممگاه من درسممت شممد ... خ ی... تا موقع میبود

 اد فرانسه ...یهم قراره ب دهیبهم گفت سپ ایخوب بود ... پور یهمه چ
 و گفت دیغر ایپور

 آشغال ... اریاسمشو به زبونت ن-
 گفتم ایرو به پور یاما من جد نباریا

د ... ال اقل بذار حرفشو بزنه بع ای... ثان یفحش بد سی... اوال که قرار ن ایپور-
 شروع کن به حرف زدن ...

 گفتم دیباشم رو به حم یمنتظر جواب پور نکهیا بدون
 ... یگفتی... م دیخب حم-

 کرد و گفت ایبه پور یینگاه گذرا دیحم
 یها یدوبار تو مهمون یکی...  ختمشنایم میبود رانیکه ا یرو از زمان دهیسپ -

م ... رو داشته باش دهیسپ یگفت هوا ایبودمش ... پور دهید نایا ایپور یخانوادگ
 نیهم گفتینم ایاگه پور یفرانسممه ... منم حت ادیچون تنهاسممت و تازه داره م



wWw.Roman4u.iR  590 

 

 گمیم ی... جد هیدختر خوب یلی...خب ...خ دهی...سممپ ی... ول کردمیکارو م
 ونه ...... واقعا مهرب

گل و بلبل بود  یکه همه چ نجایتا ا یخب ؟ ... باشممه ... حرفت قبوله ...ول-
ش ش یبگ شهی... م یول ارمیکه به زبون م دی...ببخ  یچ لشیدل دهیسپ یخودک

 بود ؟
 چند لحظه سکوت کرد ... دیحم

 ... یعنیبگم ... یکه ... مشکل ... چجور نهیمشکل ا-
 م... کالفه گفت کردیمن من م دیحم

 بود ؟ یمشکل چ-
 به مهراد نگاه کرد ... دیحم

گفتم که مثه خواهر  دهیاول به سممپ یشممد ... من از لحظه  یچ دونمیمن نم-
که از ا یواسممم ... خودم آدم مونهیم به هم م نیبودم  حالم  ...  خوردیحرف 
 چوقتیخواهر برادر نباشممن ه یکه خون یدو تا آدم چیاعتقاد نداشممتم ه یعنی

ما من ا ایم بگن خواهر به ه توننینم خط قرمز  هی...  مکارو کرد نیبردار ... ا
 ... دمیکش دهیدور سپ

 تحمل نکرد و داد زد نباریا ایپور
سپ یگید  چرا دروک م- سم  دهی؟!!!  ساتونو وا شده ... عک شقت  بهم گفت عا

 یهمه چ یاوضمماع و احوالتون چطوره ... گفت دمیفرسممتاد ... خودم ازت پرسمم
 م ...مواظبش هیعال
 و گفت ایتو حرف پور دیپر دیحم
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کدومش دروک بود ؟! ...عکسمممامونو  یچه دروغ- نه ... تو بگو !  گفتم؟! ... 
 یمیصم ی... دوست ها می؟ ... ما با هم دوست بود ی؟! ...خب که چ یدید

ست ها ی... همه  ضاع  یدی... ازم پرس رنیگیبا هم عکس م یمیصم یدو او
... چون واقعا هم بود ... من و  هیعال یه چهم یو احوال چطوره گفتم مرسمم

شکل دهیسپ شت یم شتم ... هنوزم دارم ... چرا نبا میبا هم ندا سش دا  دی... دو
شم ... دختر مهربون و با محبت و فوق العاده ا شته با ست  یدا بود ... هنوزم ه

شم ؟! ... خب آره ...بودم ... باور کن از خواهر خودمم ب  شتری... گفتم مواظب
که امو قدر مواظبش بودم  گفت  دهیشمممد ... سممپ ینجوریاظبش بودم ... اون

سش م شده بود ... ح شده بود ... واقعا  شده بود ؟! خب آره ...  شقم   کردمیعا
ستمینم ی... اما کار شا تون ستمیم دیبکنم ... چون من  س یجلو تون سا تمو اح

 نه ...کارو بک نینداشت که بخواد ا چکسیبه ه یتعهد چیاما اون ه رمیبگ
 تعجب گفتم با
 اون موقع؟!... یتعهد ؟! ... دوست دختر داشت-

صد همه سر حرف منو ت  دی... حم یهمگ میشد رهیخ دیکردن ... به حم قیبا 
و من  ایتو چهره اش مشممخص بود ... چند بار مهراد و پور یاضممطراب و ناآرام

 نگاه کرد ...
 دیبا خشم پرس ایپور

 ؟! یگیم نویمگه که ا یداشت... دوس دختر  گهیجواب بده د-
 نه...نداشتم ...-
 تعجب گفتم با
 !؟یپس چ-
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 قولم بزنم ... ریز تونستمیمن نم-
 کدوم قول ؟!-
 ... میبه هم داده بود میکه بچه بود یموقع ایکه من و مهراد و پور یهمون قول-

گه روز  مونیاز گروه دوسممت شمممهیهم یبرا میقولمون بزن ریز یقرار شمممد ا
 ار ...کن مشیذاریم

 گفت یقرار یبا ب ایپور
 شریز میبزن میکه حاال بخوا میبه هم داده بود یداره ؟ ... مگه قول یچه ربط-
 ؟!

نگفت...سرمو به حالت پرسش تکون دادم  یزیبازم به من نگاه کرد و چ دیحم
... 

 دوباره گفت ایپور
 با تو ام ... کدوم قول ؟! دیحم-

 مون حال گفتبود ... و تو ه نییاما سرش پا دیحم
 داده بودم ... یقول هیمن به مهراد -

 اش عالمت سوال شد و گفت افهیق نباریا مهراد
 ؟! یبه من داد یبه من ؟! ... تو چه قول-

 سرشو آورد باال چشاشو گشاد کرد و گفت دیحم
 ؟! سین ادتیمهمممممممممممراد ؟! ... قولمون ... -

 ش بود گفتهمونطور که تعجب و لبخند تو چهره ا مهراد
 ؟! یگیم یدار وی! چ سین ادمینه ... واقعا -
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 از جاش بلند شد و گفت قراریب دیحم
ولد ت یبرگردم فرانسممه تو مهمون خواسممتمیکه م یشممب نیکه آخر یهمون قول-

 ی... همون قول مهراد ... همون قول مسممخره  یهمون سممال ازمون گرفت ایپور
 .حال و روز انداخته .. نیارزش منو به ا یب

 نگاه کرد دیبه حم یبا ناباور مهراد
گاه کردم ... منتظر بودم چ من به مهراد ن جب  ما مهراد  یزیبا تع گه ... ا ب

 شده بود ... رهیخ دیهمچنان با بهت به حم
 از جاش بلند شد و رو به مهراد گفت ایپور

 ؟ ... گهیمهراد کدومو م-
شممده نگاهشممو از  حال یاش ب افهیق کمی کردمیاما همونطور که حس م مهراد

 شد ... رهیخ ایگرفته و به پور دیحم
 مهراد و گفت کیاومد نزد ایپور

 ؟ ... تولد ؟ ... گهیکدومو م-
 و تعجب ادامه داد یاومده باشه با ناباور ادشی یزیانگار که چ و
 و حلقه ؟!! ... کیک -
شده بود ...ه به شک   یربا ناباو ای... پور گفتینم یچیمهراد نگاه کردم ... خ

 گفت یو با ناباور دیطرف حم رگردوندیروشو 
 .تکون داد .. دییسرشو به عالمت تا دی... حم یگیاونو م ینگو که دار دیحم-

 و با عجز گفت اوردیطاقت ن نباریاما ا ایپور
به مهراد  یبود ... اصممن .... اصممن ربط یشمموخ هی... اون کار که  دیاما حم-

 ؟! یگیم یدار ی؟! چ یشد وونهینداشت ...د
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 گفت یاما با ناراحت دیحم
 بود واقعا ... یبا مزه ا یههه ... عجب شوخ-

 کی؟! ... ک گنیم یچ نایشده بود ... به مهراد نگاه کردم ... ا جیکه واقعا گ من
 شده بود ... رهی؟! ..مهراد اما به روبروش خ هیچ گهیو حلقه د

 و گفت اوردیطاقت ن هیهد
 ...؟  هیچ انیجر یبگ شهیم ایپور-

 گفت دیرو به حم تیبا عصبان هیتوجه به حرف هد یاما ب ایپور
شر و ور به هم م دیحم- صن  یشوخ یدونی؟! ... خودتم م یبافیچرا  بود ... ا

 شویفتال می!!! همون موقع هم بهت گفت یبود که تو کرده بود یهمون کار یتالف
 و؟!ر هیقض یگرفت یواقعا جد یعنی؟!  یگیم یدار ی! چمیاریسرت درم

 یف؟! اونم تال نیکن یتالف نی؟!که شمماها بخوا ایکرده بودم پور یمن چه کار-
 ؟! یدسته جمع

 دی... اون دخترا ... حم ایدر میقبلش رفت یرفته ؟!! هفته  ادتی!  دیحم یوا-
 ؟! سین ادتی

 ... کنهیاش معلوم بود که داره فکر م افهینگفت ... ق یزیچ نباریا دیحم
 اش بلند شد و گفتطاقت از ج یب هیهد

 ؟ هیچ انی؟! جر ایچه خبره ... پور نیبه منم بگ-
س سرم ب یک سته بودم رو مبل و  ش اد مهر نیجواب نداد ... من که مثه مجسمه ن

 ... دیچرخیم دیو حم ایو پور
 گفت نایرو به س هیهد نباریا
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 ! شهی؟ ... وقعا اعصابم داره خورد م یدونیچشونه ؟ ... تو م نایا نایس-
 گفت کردیهمونطور که فکر م انیس
 ... هیچ ایدر انیجر دونمینم-

 دیکالفه پرس هیهد
 ؟! هیو حلقه چ کیک انیلحظه ولش کن ... جر هیحاال اونو -
 ... گهیطرف د هیروشو کرد  دینگاه کرد ... حم دیبه حم نایس

 و گفت نایرفت سمت س هیهد
 ... ستنیحرف بزن ن نای؟ ... ا یگیم نایس-

شت فکر مهمونط نایس شو تو کردیور که همچنان دا شت خاطرات  یو انگار دا
 گفت کردیذهنش مرور م

 نیدارن ا نایاالن که ا ی... ول دونمیم ییها زیچ هی یعنی...  دونمیمن ... نم-
 .... دونمینم زویهمه چ کمیحس م زننیحرفا رو م

 بگو ... ویدونیکه م ییزهایچ-
...  میگرفت یبود ... مهمون ایولد پورنبود ...ت یخاصمم زیآخه چ یباشممه ... ول-
بچه  ی هیو بق دهیبودن ... البته سممپ ایپور یکه فقط دوسممت ها یمهمون یعنی

برگرده  خواستیم دمی... حم میهم سن و سال خانواده رو هم دعوت کرد یها
 ... میتولد گرفت دترروز زو هیفکر کنم  نیفرانسه فرداشبش ... اصن واسه هم

 گفت کردیگوش م نایس یبه دقت به حرف هاهمونطور که  هیهد
 خب؟-
من  یعنی...  سین ادمی...من قبلشممو درسمممت  نی... هم گهید یچیخب ه-

به من چ نایا ایتر از پور کینبودم ... خب کوچ انیدرجر تن نگف یزیبودم ... 
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 غیج هوی...  میاریب کویک میکه مهمونا اومدن و خواسممت یموقع ادمهی ی... ول
 ... زیگذاشتن رو م کویزدن ... ک
س همونطور شت حرف م نایکه  شت منو نگاه کرد ...بعدش هم  ایپور زدیدا برگ

 شد رهیبه مهراد خ
 ادامه داد نایس
گفت که امشب تولد  ای... پورمیکه شمع ها رو روشن کرد یبعدش هم موقع-

 ... میدست دو تا جوون رو تو دست هم بذار میبهانه ست ... که بخوا هیمن 
 ... نایس خفه شو-
 د ...حرفو ز نیا تیبا عصبان نطوریبرگشتم که ا ایتعجب به طرف پور با

 نگاه کرد و گفت ایهم با تعجب به پور هیهد
 برخورد ؟! ینحوه  نیا یچ یعنی...  گهیبذار بگه د ایپور-

 گفت تیاما با عصبان ایپور
 ... گهی...بسه د خودیب-

 نگاه کرد و گفت نایه سگرفت و ب ایاما باخشونت روشو از پور هیهد
 ؟! نایرو قرار بود به هم برسونن س ایک-
 نگاه کرد ... ایدرمونده به مهراد و پور نایس

 گفت یزیآم دیاما با لحن تهد ایپور
 ! یحرف بزن گهید یکلمه  هی!فقط اگه نایس-

 گفت نایتر از قبل رو به س یعصبان هیهد
 ... کنمینه ؟! خواهش م ای یگیم نایس-
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سرش پا ایمونده به پوردر نایس س نیینگاه کرد ... مهراد  ش نایبود ...  و برد نگاه
 ... گهیطرف د هیروشو کرد  دیحم ینگاه کرد ول دیسمت به حم

 گفت هیبا عجز رو به هد نایس
مه اش شمموخ- مه م یه هادونسممتنیبود ... ه  نایا ایپور ی... منم از حرف 

 هیکه شوخ دمیفهم
 با آرامش گفت هیهد

شه ...- شوخ یگیم با شه د یهمه اش  شوخ گهیبوده ... با ه بود ی... قبوله ... 
 بوده ... یچ انیبگو جر ی... ول

بود ... اصممن خود  ی... همه اش شمموخ هیبود هد یبه خدا همه اش شمموخ-
 ... دونمی... من م میبذار دیرو داد که سر به سر حم دهیا نیا دهیسپ
 اگه نگم ... نایس-
 گفت تو حرف و دیپر هوی نایس
 حلقه بخره ... دهیهمه گفت قرار بوده مهراد واسه سپ یجلو ایپور-
 گوشم زنگ خورد ... یتو
 ...نممممایخفه شو س-

 ... نایگفت و رفت طرف س نویا ایپور
 سهیپشت سرش وا ایقرار داد و باعث شد پور ایو پور نایس نیاما خودشو ب هیهد
... 
 گفت یبا ناراحت نایس
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دوس داشممت از  دویحم دهیرو ... سممپ هیقضمم نیا دونهیم دیمن فکر کردم حم-
که فکر م یعنینبود ...  ینجوریا دیحم یهمون اول ... ول  منیبیم کنمیاالن 

 شدن نبود ... بندیحق داشت...تو اون زمان اهل پا
 "براش حلقه بخره "

 ... کردینگاه م نایبا دهن باز به س هیهد
 بود ... هیشدم ... نگاهم به هد خشک

 اد واسش حلقه بخره ""مهر
 گفت دیبا عجز رو به حم نایس
 ... ودهی یشوخ یدنستیبگو که م دیحم-

 ام ؟! ... یباز نیا ی..." من کجا دی... حلقه ... حم دهی"مهراد ... سپ
 زد ادیفر ایپور

به من گفت جر دهی؟! سممپ یکنیم کاریچ ی! دار دی! حمدیحم-  انیخودش 
 رو گفته بهت ... یشوخ

 گفت یزیناراحت و با لحن تمسخر آم ی افهیبا ق دیحم
اد ؟!مهر یچ ی؟! تالف نیکرد ی؟! تالف نیکرد یشوخ ی؟! شماها با چ یشوخ-

به من زنگ نزد  چپ بهش نگاه ی؟نگفت ینزد ؟یحرف بزن ... تو بگو ... تو 
 ؟! ی؟! نگفت یکنیکنم فکمو خورد م

 هوا سرده ... چقدر
 ؟!" یکرد کاری"مهراد ...تو چ

 رو با دست کنار زد ...به من نگاه کرد ... اما من .... ایرپو هیهد
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جز خودت " ... منو دوس داره ؟ ...  دوننی"دوسممتت داره احمق من ... همه م
 ؟! ... هیک دهیام ؟ ... پس اگه من منم ...سپ یدوست داره ؟ ...منو ؟! من ک

 اومد طرف مهرادو گفت هیهد
 ؟ ... گهیم یچ دی؟ حم یزنیمهراد چرا حرف نم-
که منو دوس داره  یکه کنار من نشسته مهراده ؟ ... مهراد مهربون ... همون ینیا

 واسش حلقه بخره ... خواسیرو دوس داره ... م دهی؟ ... نه منو نه ... سپ
 شد ... کیبه مهراد نزد دیحم

شا دیشا- شوخ دی...  شا یاالن بتونم فکر کنم فکر کنم  ونم قبول بت دیبوده ...
 ... تونمی... نه نم دونمیبوده ... اما نم یکنم شوخ

 یزیچ هیفکمو تکون بدم ... د   تونمیپلک زدن سممخت شممده ... چرا نم چقدر
ستهی... مهراد"ت" م یبلبل زبون نقدریا شهی... تو که هم گهیبگو د سش و خوا ا

 ؟! ... مهراد من ؟ ... مگه مال منه ؟!... یبگ یستیبلد ن کیحقله بخره ... تببر
 کارو کردم ... نیا دهی..من به خاطر سپمن .-
 مهراد تکون خوردم ... یصدا با

 "...دهی"به خاطر سپ
... گفت دوسممتت داره ...  هیخوب ی دهیهم گفت ا ایخودش گفت ... پور-

 ختهیحسمممادتت برانگ میکارو بکن نی... گفت اگه ا یکنیگفت بهش توجه نم
ش که ... گفت موقع ذارهیم ریتاث شممتریکارو بکنم ب نی... گفت اگه من ا شممهیم

مدت  هینزنم ... منم نزدم ...  ی... از خواسممت حرف گهیبهت م ویبشممه همه چ
ش شک کردم به حرف کمی...  ارمیگفته ...گفت به روت ن ویبعدش گفت همه چ

به خو یهمه چ ینه ... گفت ای یرو به راه دهی...زنگ زدم بهت ... گفتم با سممپ
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د فکتو خور یگفتم اگه چپ نگاش کن نین واسه هم... مواظبشم ... من ... اص
 گفتممممممممممممممه !!! هتچرا ؟! ... چرا ؟!! ...گفت ب دی... حم کنمیم

 گفت دیلرزیهمونطور که صداش م دیحم
 بهم گفت ؟ یک یدونیم-
 ادامه داد ادیبا فر و
که زنگ زد  ی...همون روزشیماه پ 3؟! یدونیگفت ؟! آره ؟! م یک یدونیم-

نامزد مگفت  نه راه  گهیکه من د ی... همون روز کنهیداره  نه راه پس داشممتم 
شاد بود ... ول دیخندی... اون مشیپ شما  یمن چ یو  شدم ؟! به خاطر به قول 
صم یشوخ هی شدم ...ت نیتر یمی... از طرف  ستام ... له  شدم ... اگه  مومدو
ستمیم ست و پا همه مدت تو باتالق عذاب وجدا نیبوده ... ا یشوخ دون ن د

سپ زدمینم ستهیاز اولم م گفتیم دهی... شوخ نایا دونمیکه من م دون  یهمه اش 
 چوقتی؟! ... شممما احمقا ...ه دونسممتمیم دیبوده ... من ؟! ... من از کجا با

ه !!! واس نینکرد یکار دهیواسه سپ شما...  نیبود نی... از اولش هم نیدینفهم
...  یگی... تو راس م ایپور یگیآره راس م! ...  نیکارو کرد نیخودتون ا یتالف
شماها چه ربط یشعورا ... دختر باز ی... آخه ب نیکرد یتالف شت یمن به   دا

 ... امیو م رمیم ی! به شما چه مربوط من با ک ایدر می؟! رفت
گذاشت  شیشونیپ یدستشو رو یکه صورتش قرمز شده بود ...با ناراحت ایپور

 و گفت
 ی...روان الیو یبا اون دخترا برگشت دید ی... وقت دید حمشده بو وونهید دهیسپ-

سخره ...  ی... بعدم اون باز میبهت نگ یچیشد! ... ازمون قول گرفت ... ه م
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ازش خواسممتم ... من خر ازش  یقبول کنه ... ول خواسمممتیمهراد از اولم نم
 ... دیحم ی... وا ی... ول یحلقه ... ول انی... جر کیخواستم ... ک

 شد ... رهیخ دیدرمونده تر از قبل به حم ایپور
 رو به مهراد گفت دیحم

 یبهم زنگ زد دمید ی!!! ... وقت یبهت زنگ بزنم ! ... حت شمممدیروم نم یحت-
با خودم  ایقبلش پور دمی... فهم یدونیرو م هیقضمم دمی... فهم بهت گفته ... 

ست م ی... امانت کنهیراجع به من فکر م یگفتم االن مهراد چ  ن داده بود وکه د
 شممدیروم نم یومدم ... حتی... خونه ن رونیدادم ... زدم ب لیبهش تحو یجوریا

 ستمتونیبود من نم نیاز ا ریاگه غ یکنیباهات حرف بزنم ... مهراد واقعا فکر م
 ! نمیبب نهیخودمو تو آ شدیبهت زنگ بزنم ؟ ... من روم نم

 زد ادیفر مهراد
 ... مممممممممممممدونستی... نم دیحم دونستمیمن نم-

 سرشو به چپ و راست تکون داد و گفت دیحم
 ی... ول خوامیباور کنم ... م تونمی... هنوزم نم کنمینه ... نه من هنوزم باور نم-

... که بفهمم ... که بفهممتون ! من  رانیاومدم ا نی...اصممن واسممه هم تونمینم
ون کرد چ یخودکش دهیکه نکردم ؟!اسپ یبه خاطر کار شدمیمحکوم م دیچرا با

شم؟!... نم شته با سش دا شتم دو شقش گمیمن حق ندا بودم ... نه ... اصال  عا
 یوراونج ینتونم حت نی... فقط دوسش داشتم ... اما باعث شد ستین نطوریا

در  هکیبا من بود در حال اهاشیبود دوسممش داشممته باشممم ... تو رو اقتشیکه ل
دوسممت من ازم قول گرفته بود اگه چپ ... چون  دید گهینفر د هیمنو با  تیواقع

 یکنی؟ فکر م هیچ یزندگ یکنی... مهراد فکر م کنهینگاهش کنم فکمو خورد م
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 گهید زیچ هی... فرداش  نیگیم یزیچ هیروز  هیشممماهام ؟ که  یمن مسممخره 
 یدواری... ام زهیچ هی یشوخ یفهمیاما اصن م یکنیم ی؟!به قول خودت شوخ

 ای... من بهتون گفتم بودم .. پور نیشناختیشماها منو م...  گهید زیچ هی هودهیب
 ی... ول خوادیکه اون م یرو دوست دارم اما نه اونجور دهیهم گفتم ...سپ وبه ت

جا به  ها  ما احمق  کهیا یشمم به اون بفهمون ن با ا نیحرف منو  کارتون  نی... 
از  دویحال ام نیو در ع نیداد دی... به اون ام نیجهت بهش داد یب یدواریام
عا نم ی.... وا نیمن گرفت ی ندهیآ ها فهممیم... ن فهممیخدا واق  یی... حرف 

قتیه کنمی... من فکر نم فهممیخودمم نم زنمویکه م باور کنم  چو بتونم 
شوخ ش یشماها   نیا تونهینم یشوخ هی...چون  کنمی... نه باور نم نیکرده با

آدم از  هی یبرا دویو ام یو زندگ یدوست تونهینم یشوخ هیهمه سال طول بکشه !
 ببره !!! نیب

همه  نیا تونهینم ی...شوخ گهی...آره ...راس م زدی... حرف م زدیحرف م دیحم
 ه ...به دنبال داشته باش یبدبخت نهمهیا تونهینم یشوخ هیمدت طول بکشه ... 

 شدم ؟! ... یمیبا مهراد صم ی... من از ک من
 ... شیماه پ 3 بایتقر

 ! ...ش؟یماه پ 3
که گفت  دیحم نه  یعنیبوده ...  دهیسممپ ینامزد شیماه پ 3هم  مهراد ؟! ... 

 ... ستمی... بگو که دروغه ... بگو که من اونقدر احمق ن ایخدا
 دهیکه شممن ییحس از حرف ها یاومد ... ب لمیزنگ موبا یموقع صممدا همون

 زنگ زده جواب دادم ... ینگاه کنم ک نکهیذهنم بدون ا یبودم و افکار تو
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 الو ...-
 ... کتایالو ... ن-

 مامانم بود ... نیغمگ یصدا
 شممممممممده ؟!!! یالو مامان ؟!! ... چ-
 ... بابات زنگ زد ... کتاین-

 کنه... هیگر خوادیم ایکرده  هیگر ایمامانم معلوم بود که  یصدا
 شده ؟! شیمامان , بابا طور-
 نشده ... فقط ...بابات زنگ زد... یزینه ... چ-
 چند لحظه مکث کرد و ادامه داد مانمما
 فروش ... یبرا میخونه رو بذار دیبا-

 ... شکستم
 اومدم مامان ...-

 بذار پاهام راه برن ... ای... خدا دمیرو قطع کردم ...از جام پر یگوش
 گفتم ذاشتمیسرم م یکه شالمو رو همونطور

 خونه ... میزودتر برس دی... من دم درم ... زنگ بزن آژانس ...با هیهد-
طرفم ... بازومو گرفت  دیی...دو دیحالمو فهم هی... هد سمیسر جام وا تونمینم

 گفت یو با نگران
 شده ؟ ... یچ-

 رو تار کرده بود ... دمید یاشک جلو ینگاه کردم ...پرده  بهش
 خونه ... میبر دیبا-

 رو پس زدم و با عجله رقتم سمت در هال ... هیهد دست
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 ... ومدینم کس صدا در چیه از
 هیتازه رو با  ی... هوا رونیهالو باز کردم و خودمو پرت کردم از اون خونه ب در

 ... چند لحظه گذشت شدنیهام که داشتن خفه م هیر یفرستادم تو قینفس عم
 بود ... هی... در پست سرم باز شد ... هد

 آژانس ؟ یزنگ زد-
 ... رسونهیمهراد گفت ما رو م-
 و داد زدم نییبا عجله از پله ها اومدم پا هیتوجه به حرف هد یب

 ... من رفتم ... ایب یخوایم ی... تو با هرک امینم ییجا چکسیمن با ه-
 ... سایوا کتاین-

 زانوم ... آخ ... ی... وا اطیطرف در ح دمییدو
 ... سادمیو وا دمییراه دو ینصفه  نا

 خودشو از پشت سر بهم رسوند و گفت هیهد
 ؟... کنهیشده ؟ ... زانوت درد م ی... چ قهیدق هی سایوا-

 که زور زانو هام خم شده بودم گفتم همونطور
با  ی... خودت اگه دوس دار امینم ی... من با کسمم گمی... دارم بهت م هیهد-

 آژانسو بهم بده ... ی... فقط شماره  ایب یخوایم یهر ک
 ... سادیچند لحظه وا هی هیهد

 آژانس ... زنمی... االن زنگ م سایخب ... وا لهیباشه ... خ-
از خونه اومد  نایدفعه سمم هیدرآورد ... خواسممت زنگ بزنه آژانس که  لشممویموبا

 میو خودشو رسوند به ما که دم در بود رونیب
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 ... رسونمتونیمن م-
 نگفتم یزیچ

 گفت یبا دستپاچگ هیهد
 ... مزاحم ... ناینه س-
 گفت کردیهمونطور که در حباط زو باز م نایس
 ... رونهیمن ب نی... ماش ادیتا ب کشهی... آژانس طول م سین ینه مزاحمت-
 روشن کنه ... نویتا ماش رونیاز در رفت ب نایس

 گفت یبا ناراحت هیهد
 ... لج نکن ... گهید ناستی... س میبر ای... ب یکین-
م بشم نیبازوم رو گرفت و کمک کرد سموار ماشم ریاما ز هینگفتم ... هد یزیچ

... 
 گفت انیس
 ؟ کتاین کنهیپات درد م-

 گفتم یتفاوت یبا ب کردمینگاه م رونیکه از پنجره به ب همونطور
 ... سین یمهم زیچ-

 نگفت ... یزیچ گهید یکس
 گفت نایشم که س ادهیپ نیخونه خواستم از ماش یجلو میدیرس یوقت

 ... نیحتما بهم بگ ومدیاز من بر م یکمک-
 ... نایس یچه کمکچند لحظه مکث کردم ... آخه  هی

 گفت نایاما رو به س هیشدم ...هد ادهیپ نیحرف از ماش بدون
 ... ی... لطف کرد نایممنون س-
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حرفاشممونو گوش کنم ... لنگان لنگان رفتم زنگ خونه  هیبق سمممیوا نکهیا بدون
 رو زدم ...

 اومد هیهد یحرف در خونه باز شد ... خواستم برم تو که صدا بدون
 ؟ ... هویشد پات  یکمکت ... چ امیب سایوا کتاین-
 اومد ... نایس نیبوق ماش یبه راهم ادامه دادم ... صدا هیتوجه به حرف هد یب

ست و  هیدرد پام چهار تا پله رو رفتم باال... همون موقع هد با سرم درو ب شت  پ
 ... دیبازوم رو چسب دییدو
 ... وزنتو بنداز رو من ... کنمی... من کمکت م ایب-

 فتمگ آروم
 کنهیمامانم بفهمه پام درد م خوامینم نکهی... من خوبم ... فقط ا نی... بب هیهد-

 داره ... یچارگیب یکاف ی... خودش االن به اندازه 
 بهم نگاه کرد یچند لحظه ساکت شد ...با ناراحت هیهد

 زنگ زد ؟ هانیعمو ک-
 فروش ... یبرا میذاریآره ... خونه رو م-

 نگاه کرد ...بهم  یبا ناراخت هیهد
 ؟! کتایبا هم شده ن یچرا همه چ-
 رو رفتم باال یبعد یتوجه به حرفش آروم پله  یب

 مهمن ... نای... فقط االن مامانم ا هیبگم هد یزیچ خوامینم-
تا دم در کمکم کرد ... خدا رو شکر مامانم دم در نبود که منو تو اون حال  هیهد

 ... نهیبب
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 مامان ؟ ییکجا-
 ... ومدیجا نم چیاز ه ییصدا

 مامان ؟ ...-
 سمت اتاق ها ... رفتم

تخت اتاقشممون  ی... مامانم با صممورت قرمز رو نمیبیدارم م یچ شممدینم باورم
 نشسته بود ...

 شده ؟!!!ماممممممان ؟! یمامان چ-
شد  دمینگفت فقط د یزیبهم نگاه کرد ... چ مامانم شک  شماش پر از ا باز چ

... 
 رفتم طرف مامانم ... ب*ک*لش کردم و گفتم عیسر یول کردیپام درد م نکهیا با
 ناراحت نباش مامان ...-
 گرفت ... میجمله خودمم گر نیگفتن ا با

 محکم تر از قبل منو به خودش فشار داد و گفت مامانم
 ... کتاین ایکن هیگر نمینب-
 شد ... شتریام ب هیحرف مامانم شدت گر نیا با

 خواسیچشمممم ... م یمهراد اومد جلو یحرف ها و اتفاقات خونه  ی همه
تنها شد اومد سراک من ... آخ  یبودم ... وقت یواسش حلقه بخره ... پس من چ

 ... میندار یچیه گهیخدا ... من چقدر احمقم ... حاال هم بابام ... د
 گفتم هیگر با
 خراب شد مامممممممان ... مونیزندگ-

 و گفت دیموهام رو ب*و*س مامانم
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 ؟ زمیعز یگیم یدار یب شد ؟ ...چخرا ویچ یچ-
 حال و روزمونو نیمامان ... بب گهیخراب شد د-

 لرزون گفت ییموهامو نوازش کرد و آروم با صدا مامانم
که  شممهیخراب م یوقت یخراب نشممده ... زندگ چمینه خوشممگل مامان ... ه-
شده  نیا یچهار نفر تو نیاز ا یکی ست که خراب  شن ... اون موقع ا خونه نبا
 مونیزندگ یبگ یتونیبره ... اون موقع م نیما چهار نفر از ب نی.. اگه عشممق ب.

 ... زمیخراب نشده عز یچیخراب شده ... االن ه
 و گفتم رونیب*ک*ل مامانم اومدم ب از
 مامان ؟ نیکنیم هیپس چرا شما گر-
ما االن که دختر قو هی یایتو ب نکهیتا قبل ا- ناراحت بودم ... ا من  یکوچولو 
که ... حونه  شهینم یزی؟! ... چ هیندارم ... بابا مگه چ یغم چیه گهید مهشیپ

 ... هوم ؟! میخریبهترشو م یکی...  میفروشیرو م
 نگفتم ... چند لحظه گذشت یزیچ
 ؟! نینشست نجایپس شما چرا ا-

 زد و از جاش بلند شد یهمونطور که هنوز معلوم بود ناراحته اما لبخند مامانم
ناراحت بودم .. نگران باباتم هسممتم  کمی؟!... رهیدارم دلم بگمن حق ن یعنی-

به ... بابات گفت پس فردا صممبب برم ی... و گرنه همه چ نی... هم  نگردیخو
... 
 ؟... میبه بنگاه بگ میبر میتونیخودمون زودتر نم-
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سرو م سینه ...الزم ن-  یریگیپ زویهمه چ انی... بابات گفت خودش و عمو خ
 ... کننیم
 کجاست ؟ یا ...باشه... نازلآه -
ست ... گفت با شیباال پ- ست دیپروانه   نکهیدرست کنه ... پروانه مثل ا یکارد
 کنه ... رفته باال ... کاریچ دیبا دونستیم
 اوهوم ...-
 ؟! تونیرو ادهیشد پ یشما چه خبر ؟ چه طوالن-
 اوردمیدم نخو یذهنم ...اما به رو یاومد تو یمامانم دوباره همه چ یآور ادی با

 و گفتم
 شد ... یطوالن میزدیحرف م مینبود ... داشت یزینه ... چ-

 طرف در اتاق گفت رفتیهمونطور که از م مامانم
 نیهم باشمم شیسمماعت هم پ 24؟!  نیکه بهم بگ نقدریا نیدار یشممماها چ-

 !! نیاریحرف کم نم
 گفتم یگمرنگ یخنده  با
بهم  ی... شممما و خاله پروانه چ که عوض داره گله نداره مامان خانوم یزیچ-
 !! میگی؟! ما هم همونارو م نیگیم

 گفت رونیب رفتیهمونطور که از اتاق م مامانم
شما ... هم- ست  شو برو  نیدار یجواب هی شهیامان امان از د شو ... پا  هی...پا

 ... میناهار بخور ادیب ی... ناهار آماده ست ... منم زنگ بزنم نازل ریدوش بگ
ند شمممدم ... فکر نکنم اجام ب از باریل تاث ن ال و ح یرو یریدوش گرقتن بتونه 

 احوالم داشته باشه ...
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صن صن من برا تونمینم ا صن ... ا حالم  نقدریا یچ یحال خودمو بفهمم ... ا
گه چ نه ... ه نیب یزیبده ؟...م  یچینبوده ... ه یچیمن و مهراد بوده ؟! ... 

 خودم نگه دارم ... شیپ موینبوده ... پس بهتره توهمات ذهن
 بهت دروک گفت ... نه ... دروک نگفت ... یول

 گفت ... چرا
 نگفت ... تیواقع یبه من نگفت ... فقط ... فقط همه  یدروغ چی... اون ه نه

 دروغه ... نیبزرگتر تی... نگفتن واقع کتایگول نزن ن خودتو
 ... یول
 ... سینبوده و ن وننتیب یزی... شاد باش که چ سیدر کار ن ییو اما  یول
 بودم ... سادهیدوش آب گرم وا ریز

 ان یمن واسمممه چ یلعنت یاشممکا نی... ا سین نمونیب یزی... پس اگه چ پس
 ؟!...

عا آدم ب اه به من ...واق نت  مه  یام ... آره ب یخود یلع ثه مجسمم خودم ... م
شون گوش دادم ... بعدم... ستم اونجا ... به حرفا ش شتم  هین عه فد هیدفعه گذا

کار  نینبود پس ا یزی...اگه واقعا چ کننیفکر م یچ هی... حاال بق رونیاومدم ب
 داشت ... یمن چه معن

 ناهار سر شد ... ای؟ ب رونیب یایمامان ... چرا نم کتاین-
 چشم مامان ... اومدم ...-
سممخت از  نقدریروز ا هیدسممت پخت مامانم  ی مهیق کردمیفکر نم چوقتیه

 ... ایخدا بره ... نییگلوم پا
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 بعد از ظهر بود ... 3 ساعت
 الو بله ؟-
 ؟ یخوب یکین-
 شده ؟ یچ یخوبم هد-
 نشده ... فقط نگرانت بودم یچینه ه-
 ؟ من خوبم ... نگران نباش ... یواسه چ-
 ؟ شتیپ امیب-

 لحظه مکث کردم و گفتم چند
ه گا یچون خوبم ... ول این یایب یخوایمن م یاگه به خاطر کم کردن ناراحت-

 ... ایب ی... دوس دار یدونیحوصلت سر رفته ... خودت م
 االن ... امیم-

شده ... حتما ...حتما دلش برام م هیهد  ی... دل خودمم برا سوزهیچه مهربون 
 ... سوزهیخودم م

اس ام اس هم بهم  هی یارزش بودم که حت یبراش ب نقدری... آخه ... من ا آخه
 نزده از ظهر تا حاال ؟! ...

 گهی.. د. ادی...بهتر ... چه بهتر که نزده ! ... اگه زنگم بزنه ... در خونه هم ب هالبت
 ... دمیجوابشو نم

 آروم در زدن اومد ... یفکرا بودم که صدا نیهم تو
 نشن ... داریب نایدرو باز کنم که مامانم ا دمییدو
 سالم-
 سالم...-
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فعه محکم ب*ک*لم کرد د هیشممد ... بعد  رهیبهم خ یبا ناراحت هیچند ثان هیهد
 نباریبرو گمشو خجالت بکش ... اما ا گفتمیکه بهش م شهی... خواستم مثه هم

 نتونستم ... بغض راه گلومو بسته بود ... نباری...ا
 ... یکیبرات ن رمیبم یاله-

شک تو نکهیبودم ... با ا هیتو ب*ک*ل هد هیثان چند شده بود  یا شمام جمع  چ
 نکردم ... هیگر یول

شدم و از ب*ک*لش اومد ب رهباالخ سلط   ینی... با لبخند غمگ رونیبه خودم م
 گفتم

 ! یریتو الزم نکرده واسه من بم-
 گفت یو با ناراحت دیاما اصال نخند هیهد

 زنگ نزد ؟-
 در هالو بستم و گفتم تفاوتیب یمنظورش مهراده ول دونستمیم نکهیا با
 ؟ یک-

 یدو پشممتم اومد ... چون مامانم و نازلهم بدو ب هیافتادم طرف اتاقم ... هد راه
 گفت یخفه ا یخواب بودن با صدا

 ... یدونیخودت م-
 آروم گفت هیتو اتاق ... درو که بستم هد مینگفتم ... رفت یزیچ
 زنگ نزد ؟! گمی؟ ... م یدیچرا جواب نم-

 گفتم کالفه
 ؟ یگیم ویک-
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 ! گهیمن ! خب مهراد د ی... عمه  یکین یوا-
 تمگف یالیخیب با
 زنگ بزنه ؟ دیچرا با-
 ؟!!! کتمممممممممممممماین-
 ها ؟-
 ؟! ... یکردیم هیگر یمن داشت یمرض ... پس به خاطر عمه -
 نکردم ! هیمن گر-
خفم  یدم در داشممت یچجور دمیآها بعله ... از حال و روزت معلومه ... د-
 !! یکردیم
 ار تو ندارم !به ک ی! من که کار یب*ک*لم کرد یها اومد وونهیتو مثه د-

 گفت یقراریبا ب هیهد
 !کتاین-
 بله ؟-
 ... دونمیگفت نم دمیپرس اینکن ... از پور تیاذ-
 ؟ یدیپرس یچ-
 مهراد به ت... دمیپرس-
 گفتم تیتو حرفشو با عصبان دومیپر
 ... یدیازش پرس ی!غلط کرد یکارو کرد نیا یتو غلط کرد-
 ...کتمین-
به هم  یارتباط چیبهت نگفتم من و اون ه بار 200... مگه من  کتایکوفت و ن-

 ؟ میندار
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 ...یول-
 ... سیمن و اون ن نیب یچیدرمون ... از اولم گفتم ه یو درد ب یول-
 یگی... باشه ... تو راس م شنیم داریب نایآروم تر ... مامانت ا کمیباشه حاال -

... 
با عصممبان همونطور  دارم از کردمیدسممتمو مشمممت کرده بودم حس م تیکه 

 ... شمیمنفجر م تیعصبان
 گفت کردیاومد طرفم و همونطور که ب*ک*لم م هیهد

 ولش کن ... خب ؟ ... ولش کن ... ارزششو نداره ...-
نتونسممتم ...  ینکنم ول هیاشممکم درومد ... خواسممتم گر هیهد یحرف ها با

 گفتم دادمیرو محکم تر به خودم فشار م هیهمونطور که هد
 ؟ ...ها ؟... هیارزششو داره هد یپس چ-
 با هق هق ادامه دادم و
 ؟ ... کنمیم هیخرم که گر نقدریاگه ارزش نداره من چرا ا-
 ... ولش کن ... ممممشیه-

 ام شدت گرفت ... هیگر
 ... کنهیم وونمی... داره د یهد تونمینم یولش کنم ول خوامیم-
 ... دونمیم-
 گفتم هیگر با
 آخه من چه مرگم شده ؟...-
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سرعت  رونیاومدم ب هیز ب*ک*ل هدبا هق هق ا و شکامو به  ... همونطور که ا
شمام کنار م یاز رو ش هیو به خاطر گر زدمیچ ده بود ش کهیت کهیت دنمینفس ک

 ادامه دادم
 ... ی...نداره ...ول ی...به من ...ربط گمی... به ...خودم ... م یهرچ -

ود آروم چشممماش جمع شممده ب یمن اونم اشممک تو ی هیکه به خاطر گر هیهد
 دستمو گرفت و گفت

هم  ینداره ؟! ... اتفاقا اگه به تنها کس یگفته به تو ربط ی... ک یکیآروم باش ن-
 ... خب؟! یاگه ربط داشته باشه اون آدم توئ

با ب هیهد دسمممت با یقرار یرو  که رو تختم بود  لمیرها کردم و رفتم طرف مو
 گرفتمش و گفتم هی...برش داشتم و رو به هد

به من ... ربط داره ؟ ... کو ؟! ...پس ...ربطش کو ؟! ...بگو د یگیم-  هگی...
 ... نمیبینم یارتباط چی... اگه ...ربط ...داره ...چرا ...من... ه

 نگاهشو از من گرفت و گفت یبا ناراحت هیهد
 پس زنگ نزده ...-
 تخت و با بغض گفتم یپرت کردم رو مویشدت گوش با
ستیم نوینه ... نزده ... هم- شنو یخوا سی؟! ... از اول از خودم م یب  ... یدیپر

 ؟!... یبردیم ایمنو جلو پور یآبرو دیفقط با
 یستیآبروش بره تو ن دیکه با ی؟! ... اون هیچ یزی؟! ...آبرو ر یکین یگیم یچ-

نه ... ایمن !... پور زیعز حالتو  50خودش نگران تر از م نگ زده  بار بهم ز
 به خودش زنگ بزنم ... شهیروم نم گهی... م دهیپرس

 به من ربطم...-



wWw.Roman4u.iR  616 

 

 ! ... واریو دت کوبمینداره کله مو م یبه تو ربط یبگ گهیبار د هی کتایبه قرآن ن-
 داره؟ یآخه چه ربط-

 گفت تیبا عصبان هیهد
اشکا خود اون  نیا ختنی؟! ... مسئول ر یفهمیاشکاست ... م نیربطش هم-

 مهراده ...
 شد... رهیاتاقم خ یبه پنجره  تیا عصبانحرفشو خورد و ب یادامه  هیهد

 شدن ... ریاسم مهراد دوباره اشکام سراز دنیشن با
 به طرف من برگشت و گفت یبا ناراحت هیهد

 ایاشممکا همه شممونن ... همه شممون ... پور نی؟! ... مسممئول ا هیچ یدونیم-
 ... همه شون ... دی...مهراد ...حم

 خت و گفتمت ینشستم رو کردمیکه هق هق م همونطور
 !ممممممممممممممممه؟یبده هد نقدریمن چرا حالم ا-

 کیاش گرفته بود اومد نزد هیمن خودشممم دوباره گر ی هیگر دنیکه با د هیهد
 من و ب*ک*لم کرد و گفت

 قربونت برم ... یاله-
 ... کنمی...حس م کنمیبده ... حس م یلی... خ هیحالم بده هد-
 ؟... ... بهت خ*ی*ا*ن*ت شده یکنیحس م-

 شد ... شتریام ب هیرو بدم ...فقط شدت گر هیجواب هد نتونستم
 ادامه داد یآروم با لحن محزون هیهد

 ؟ ... یکین یعاشقش شد-
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محکمتر ب*ک*لم  هیبگم ... فقط هق هق خفه ام باعث شد هد یزیچ نتونستم
 کنه ...

 ... شهی.. درست م کتاینکن ن هیگر-
 یآدم احمق یلیرست بشه ؟ ... من خقراره د ی؟! چ یهد شهیدرست م یچ-

 ام ...
 !! یکمممممممین ینجورینگو ا-
 و با بغض گفتم رونیاومدم ب هیب*ک*ل هد از
 بگم ؟ ... من ...من ... یپس چه جور-

 تو حرفم و گفت دیپر هیهد
 نکن ... بهش فکر نکن ... تیخودتو اذ نقدری... ا یهم خوب یلیتو خ-
 و گفتماز جام بلند شدم  یناراحت با
 ؟ ... ی؟ ... چجور هیبهش فکر نکنم هد یچجور-

 سکوت کرد ... هیو چند ثان نییسرشو انداخت پا هیهد
 کرده ... یگفت خودشم قاط ایپور-
م- هد یزیچ خوامین نوم  بهشمممون بشممم جع  جد هیرا ... از  گمیم ی... 
شونیه شنوم ... تو خودت م خوامینم یزیچ چکدوم ست  ای... پور یدونیب دو

م من واقعا دوس ندار ی... ول یحرفشو باور کن یتونیم ی.. اگه دوس دارپسرته .
 راجع بهشون بشنوم ... یزیچ
 ... یکیآخه ن-
که  یزی... االن تنها چ سی! ... اصممن واسممم مهم ن یا گهید زیهرچ ایآخه -

وسط  نمیمثه احمقا بش خوامیحالم خوب شه ... نم خوامیکه م نهیواسم مهمه ا
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تاق زار بزنم !  هی... زمیتو سممرم بر یخاک هی خوامی... م خوامی... م خوامی...ما
 ... میبکن یخونه و زندگ نیبابت ا یفکر

 ... میپور-
 و گفتم هیتو حرف هد دمیپر تیعصبان با
 هی؟  هیهد یدیو تو ! فهم دونمیمن م یراجع به اونا حرف بزن گهیکلمه د هی-

 ؟! ... یدی... فهم یشیاونا م نیفقط ... اونوقت تو هم واسه من ع گهیکلمه د
 ... لمیرفتم سمت موبا عیسر
 ادامه دادم تیبا عصبان هیبه هد رو
! ... تو هم  یبگ یتونیم یخواسممت یاز االن ... به هر ک شمممهیخاموش م نمیا-

 زنگ بزن خونه ... یدار یکار
 ... دی... شا کتاین ینجورینکن ا-
 خوامی.. حاال هم پاشمو برو مخونه . زنهیکار مهم داشمته باشمه زنگ م یهر ک-

 خسته ام ... یلیبخوابم ... خ
 با تعجب گفت هیهد

 ؟ گهید یکنیم رونمیب یدار یعنی-
 هترکیکپه مرگمو بذارم ... چون سممرم داره م خوامیمن م یبمون ول یخوایاگه م-

... 
 تختم بلند شد و گفت یاز رو یبا ناراحت هیهد

 باشه ... بخواب ...-
 و چشمامو بستم ... دمیتخت دراز کش یرو هیه هدنگاه کردن ب بدون
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 ... شتیپ امیشب م-
م بازم چشمامو باز نکرد یرو ناراحت کردم با حرفم ول هیهد دونستمیم نکهیا با

 نگفتم ... یزیو چ
 بسته شدن در حال اومد ... یصدا

 ... کردمینبود از غصه دق م هیهد اگه
 هشته ! کهی؟ ...ساعت نزد یش داریب یخواینم کتاین-
 جواب دادم حالیب

 ... شمیچرا مامان االن بلند م-
 یلی...البته دردش از ظهر خکنهیزحمت از جام بلند شدم ... پام هنوز درد م به

 آشپرخونه نشستم ... یتو یبهتر شده ... رفتم تو آشپزخونه ...رو صندل
 ... یبار زنگ زد ... گفتم خواب هی هیهد-

 دهنم گرفتم و گفتم یدستم رو جلو دمیکشیم ازهیکه خم همونطور
 کوش ؟ یاالن ... نازل ششیپ رمیباشه ... م-
شو م یداره کار ها- سه  صداش نکن ... االن بب کنهیمدر  یریم یتو دار نهی... 

 ... ادیم شهیباال اونم پا م
 بود ... ختهیجام بلند شدم ... موهامو همونطور که باز دورم ر از
 ! ایخوریسرما م کتایبپوش ن یزیچ هی-
 باشه مامان جان ...-

 گفتم بستمیو همونطور که در حالو م دمیشرت زرد رنگمو پوش سوت
 مامان ... امیم گهیساعت د هی-
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 انی... هومن دوس داره ... اگه خواستن ب میدار یبه پروانه بگو شام کوکو سبز-
 ... نییپا
 چشم ...-
 دلم بذارم ... یرو کجا یعنتل یزانو نیزحمت از پله ها رفتم باال ... حاال ا به

 پروانه درو باز کرد ... خاله
 ... نییپا نیایخاله مامان گفت شام ب-
 ... کردمیم یکار هیا  ! خودم داشتم تازه -
 تو اتاقشه ؟ هی... هد نیای...ب گهینه د-
 آره ... تو اتاقشه ...-

 رو زدم و رفتم تو ... هیاتاق هد در
ش ستش بود ... با  لیموبا یگو س دنیدد شد و رو به ک ستپاچه   یه پاک یمن د

 تلفن بود گفت
 ... باشه ....فعال ... دی... نه نه .. ببخش زنمیمن بعدا بهت زنگ م دیببخش-

 قطع کرد و رو به من گفت تماسو
 ؟! یکنیم کاریچ نجایتو ا-
 ... یکردیما م یکه تو بعد از ظهر تو خونه  یهمون کار-

 نشستم ... هیمبل اتاق هد رو
 دیپرس دیشده بود با ترد رهیهمونطور که به من خ هیهد

 !؟یبهتر شد-
 اوهوم ... خوبم ...-
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 لبخند زد و گفت هیهد
 و مقاوم و ... ی! قو گهید یتانیکاپ-
 و مقاوم ... یقو-
 بزن ! دیحرف جد هیهم خانواده ان ...  یکه گفت یینایا-
 کنن ! فیازش تعر خوادیم یپمممممررو !! ه-

 گفتم یحالیبا ب نیکل نداشتم واسه هم کل ی حوصله
 ... یکه هست ... چه خبر ؟ مامانم گفت زنگ زد نهیهم-
 تا االن ؟! نیداشت فیخواب تشر یبعله ! زنگ زدم ... شما مثه خرس قطب-
 آره ... غش کرده بودم فکر کنم ...-
 وگرنه ... یدیباز خوبه خواب-
 ..گفتمیبهت م کنم رک رونتیب خواستمینگران نباش ... اگه م-

 گفت غیشد و با ج زیخ میتخت ن یرو نباریا هیهد
 !!! شعمممممموریب-

 زدم و گفتم یکمرنگ لبخند
 ! زمیعز یاون که توئ-

کل کل نداشممت  یانگار اونم حوصممله  یبهم نگاه کرد ول تیبا عصممبان هیهد
 نگفت ... یزیچ نیواسه هم

 ... رفتیور م لشیبا موبا هیلحظه گذشت ... هد چند
 !!! رونیب ایب یاز اون گوش قهیدق هیبس کن -

 سرشو آورد باال و گفت هیهد
 بله ؟-
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 ! لویاون موبا گهیبابا ول کن د-
 یگیحرف بزنم تو م امی! منم که تا م یگینم یچی!خب تو که ه یکیبابا ن یا-

 بشنوم ... یزیراجع به اونا چ خوامینم
 ؟! یندار یا گهیتو حرف د یعنی-
 شد و گفت رهیخ لشیموبا یگوش دوباره به هیهد-
 نه ... ندارم !-
 ؟! یکنیناز م ی؟! ... االن من ناراحتم تو دار هیهد-
 که هست ! نهیهم-
 ... هیهد-
 مرض !-
 بابمممممممممممما !!! یا-

ش نیا هیهد شت کنار و همونطور که رو شویبار گو شیتخت دراز م یگذا  دیک
 گفت

 هنوز برنگشته ... رونیرفته ب نیمهراد از ظهر که شما رفت گهیم ایپور-
گاه با شممن یب خواسممتم  یفیاسممم مهراد تکون خف دنیتفاوت باشممم اما نا خودآ

 ادامه داد نیپنهون نموند ...واسه هم هیخودم ... که البته از چشم هد
 همه نگرانشن ...-
 گفتم تیاز جام بلند شدم و با عصبان یقرار یب با
 نگران من هست ؟!! یکس-
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ستن ... فقط نکته اش ا یکنیم ینجوریرا ا! چ کتاین-  نهی؟! همه نگران تو هم ه
جایکه تو ا حال و روزت خبر دارم ... ول شی... پ یین مهراد  یمن ... من از 

شته از خونه رفته ب شمی... موبا رونیگذا  لتوی! ... تو هم که موبا دهیجواب نم ل
 و زنگ بزنم ...به ت بخواد نکهیا میدیکه م ی! تنها احتمال یخاموش کرد

 و کالفه گفتم هیتو حرف هد دمیپر
 زنگ بزنه ؟!... شهیبزنه ؟! ... اصن روش م دیبه من زنگ بزنه ؟! ... چرا با-

 از جاش بلند شد و گفت هیهد
رو ما امروز  ییها زیچ هیتند نرو ! ... درسممته که  نقدری... ا سممای... وا سممایوا-

داره که بخواد به تو زنگ  یچه ربط نیا یول میدونسممتیکه تا االن نم میدیفهم
 نزنه ! ایبزنه 

 ... دادهیقول ازدواج م گهید یکی؟! ... مهراد داشته به  ی؟!!! خوب مممممهیهد-
 حرفم و گفت یتو دیپر هیهد

؟! کجا قرار بود قول ازدواج  کتاین یسمازیخودت داسمتان م شیاز پ یچرا الک-
 بوده ... یشوخ هیبده ؟! 

مگه چقدر  یشمموخ هی دینبوده ... به قول حم یمن شمموخاصممال هم به نظر -
ه هم ب ویهمه چ نقدریباشممه که ا قیعم تونهیطول بکشممه ؟! مگه چقدر م تونهیم

 ؟! زهیبر
شه د- شه ! با صن تو و حم گهیبا ست م دی! ا شوخ نیگیرا خه آ ینبوده ! ول ی! 

 یکیه االن با ازدواج کنه...چرا دختر ارویعاقل ... اگه قرار بود با اون  تانیکاپ
باز م ایبگو ! یعقل کل نقدرینامزد کرده ؟! ... ها ؟! ..تو که ا گهید  یخوایکه 
 ؟! گهیم یچ دیحم ینیبب یسیوا
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 گفتم کالفه
 داره ؟! ممممممممدیبه حم یچه ربط-
میم یتو دار- م م م م م م  کتایوسط ! ن یاریم دویحرف حم شهیم ی! تو هر چ یگ
تو و  یخودت باش ! خودت فکر کن ! رابطه  ! ریاونا فاصله بگ ی هیاز قض کمی

 داره ؟! یچه ربط دیخودتون دو تاست ... به حم نیکه فقط ب هیزیمهراد چ
 یقرار ی... با ب کردمینم دایرو بدم ... اما کلمات رو پ هیجواب هد خواسممتمیم

 گفتم
 ! یفهمیتو نم-
ببه نفهم بود یداد ریگ یکن دایپ یلیدل یتونیآره ... حاال که نم- اشمممه ن من ! 
 من نفهم ! گهید
 !!مممممممممممهیا  !هد-
 ! دستت درد نکنه ! گهید فهممینم یگی! م گهینه د-

 گفتم ینشستم و با ناراحت هیتخت کنار هد یرو رفتم
 ! هیمنظورم چ یدونی! خودت م هینکن هد-

 نگفت ... یزیچ هیهد
 ...الو ؟! یمنو ! هو نی! ... بب هیهد-
 دماغشو با دستم گرفتم و گفتم نیواسه هم ... دهیجواب نم دمید
 به من گوش کن ...-

 گفت کردیهمونطور که دستم رو از دماغش جدا م هیهد
 و*ح*ش*ی ! باشه بابا ! بگو چه مرگته ! یهو-
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 که ... نهیمنظورم ا یفهمینم گمیاگه م-
 گفت هیهد نباریکه ا گشنتمی؟! ... بازم دنبال کلمات م هیمنظورم چ واقعا

تاین نی! بب هیمنظورت چ یدونیم نمخودت- هت حق  ک مه مون ب ما ه خدا  به   !
 یرس هی! به خاطر  یاون رابطه بود یتو تو گمیمن م ی.... ول ی...ول یول میدیم

ست رابطه هیواقع یگیسوء تفاهمه و تو م گمیکه من م یاتفاق شته ها  و مال گذ
 ! زیاالنتو بهم نر ی

 ... نییانداختم پا سرمو
 داد ادامه هیهد

ارن د دیاالن زنگ زد ... گفت نشممسممتن با حم ای! پور ینجوری! نکن ا کتاین-
نشسته  دزیم ریبا ت دویحم ی هیکه سا ای؟! پور یکین شهی! باورت م زننیحرف م

 ! زنهیداره باهاش حرف م
 تفاوت گفتم یب

 به من چه !-
هم مشممکل همه سممال با  نیکه ا نای! ا وونهیهم ربط داره د یلیاتفاقا به تو خ-

صحبت تو  شتن با  ستن همه چ هیدا ست کنن  نیرو ب یروز تون شون در خود
 تو و مهراد ... یگیم ی...ول

 تو حرفش و گفتم دمیپر
 یمن بود ی؟! تو اگه جا گمیم یچ ی... چرا نمفهم هی! هد یچیمن و مهراد ه-

شیرو م ایپور شو بگو ! ا گهی؟! نه بگو د یدیبخ ست ؟!  یکردیکارو م نی! بگو ! را
 ؟! شیببخش یحاضر بود کردیازت پنهون م قتویحق نیاگه از اول رابطه تون ا

 شد ... چند لحظه گذشت ... رهیمتفکر بهم خ هیهد
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 ؟! یکردیم کارشی؟! چ یدیبخشیرو م ایجوابه ! پور هی!  گهیبگو د-
 شد ... بعد سرش رو آورد باال و گفت رهیخ نیچند لحظه به زم هیهد

... چون ارزشش رو داشت  دمشیبخشی... آره ... م کردیو مکار نیا ایاگه پور-
... 

 قرار از جام بلند شدم و با پوزخند گفتم یب
 ههه ! آره ! حتما ! اونم تو !باشه باشه !-

 دفعه از جاش بلند شد و گفت هی هیهد
 که ! گرفتمینگفتم که حالشو نم یول دمشیبخشیگفتم م-
 ؟! یچ یعنی-
آسمممون به حالش  یکه مرک ها کردمیم یکار یلو دمشیبخشممیم نکهیا یعنی-

 ؟!!! یدیکنن ! فهم هیگر
شه عز- شد هم زمیبا  که تو هم دونمیمن م یکارو بکن ... ول نی... موقع تو که 
 ! یکنینم نکارویا

 گفت یبا ناراحت هیهد
 !؟یکن کاریچ یخوایم یعنی!  کتاین-
ه ب نیشممتم ... از ابه کارش ندا یکردم ؟ کار کارشی... مگه تا االن چ یچیه-

 بعد هم ندارم !
 ! یکمممممین-

 گفتم رفتمیکه به طرف در اتاق م همونطور
 ... میبر ایپاشو ب-
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 با تعجب گفت هیهد
 کجا ؟!-
 ! پاشو ! نییما یپسر شجاع! شام خونه  یخونه -

صرار ها یحت شدم موبا هیهد ادیز یبا ا ضر ن شن کنم ... هد لمویهم حا  هیرو
 د ...ش الیخ یب گهیهم د
شت ... وقت بابام صبحش از هند برگ  نی... حس کردم بابام تو ا دمشید یفردا 

شده ... حت سه روز چقدر الغر  شحال  گهیهم د دیخندیم یوقت یدو  واقعا خو
 نبود ...

گفت که مث که برگشته خونه ...  هیهد ینداشتم ... ول یخبر چیمهراد هم ه از
رم بخواد به من زنگ بزنه ... اصن بزنه خاموشه اگ لمیبه من چه ... من که موبا

 ... عمرا اگه جواب بدم ...
 ؟! میکن کاری! چ رهیخونه از دستمون داره م کتاین-
 گفتم یناراحت با
 یلینشون بدم خ مویبابام ناراحت یاگه جلو دونمیم نوی... فقط ا هیهد دونمینم-
 کارو بکنم ... نیا خوامی... نم شهیناراحت م شتریب

 قرار گفت یب هیهد
 فروش ... یبرا میگفتم خونه رو گذاشت ایبه پور-
 گفت؟ یچ-
 ؟ ادیازش برم یبگه ... آخه مگه اون چه کار یچ دونستی... نم یچیه-
 مامانم رفته دنبال خونه بگرده ...-
 ؟؟! یواسه چ-
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 ! گهید یجا هی میبر دیبا میبفروش نجاروی؟ خب ا یخوش-
 بود با مامان من رفت نیآها پس هم-
 ؟! هیتو هد یخواب-

اومد ... بعد از سممه روز ...باالخره  لمیموبا یگفتم صممدا نویموقع که ا همون
 شدم روشنش کنم ... یامروز صبب راض

 ناشناس بود ... جواب دادم ... شماره
 الو ...-
 الو سالم ...-
 ؟ ونفریخانوم هما دیخوب-
 گقتم دی! ... با تردگه؟ید هیک نیا

 ممنون... شما ؟-
 ... میت یمرب یاز همکاران خانوم رحمان یکیزاده هستم ...  یضقا-

 گفتم عیبده ... سر بیتوض نیاز ا شتریب نذاشتم
 ؟... نیی...بفرما کنمیآها .... بله بله ... خواهش م-
 داشتم یعرض هیراستش غرض از مزاحمت ... -
 ... در خدمتم کنمیخواهش م-
شگاه ... در مورد شما هم صحبت با نیبود با مسئول یجلسه ا روزیراستش د-

 شد ...
 !انا؟یکه نکردم اح یدر مورد من ؟ چرا ؟ تخلف-
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ز ا یکیاز دوسممتان که در واقع  یکی ی... ول سممتین نینه نه ... اصممن بحث ا-
 یکیتو جلسه بود ... و عنوان کرد که  روزیها هست د کنیترانسفر باز نیمسئول

 به جذب شما ...نشون دادن  لیتما یلیخ یقطر یها میاز ت
 ! جذب من ؟!!! ... یعل ای

 آروم گفتم نیهم یکردم آرامشم رو حفظ کنم برا یسع
 بله ...-
ت باشممگاه مخالف نیمسممئول یلیکه بحثش مطرح شممد خ روزیبله ... البته د-

 هیمن چون  یباشممگاه ول اسممتیو البته ر یکردن ... خصمموصمما خانوم رحمان
ستم ب ییجورا سطه ه شگاه آزا نیوا ستم م*س*تق یقطر مید و اون تدان  میخوا

 اه ؟ ...باشگ نیاریب فیمزاحم خودتون بشم ...امکانش هست براتون فردا تشر
 فردا ؟!-
 باهاتون ... میبکن یزنیرا هی...  نیبله البته اگه امکانش رو دار-
 ندارم ... رانیاز ا ریغ یگیل یبرا یراستش من برنامه ا-

 !!! رونیب زدیشت از حدقه محرف من دا نیبا ا هیهد یها چشم
شما مختار- ست نیمتوجه ام ...  صم نیالبته ...خودتون ه ...  نیریگیم میکه ت
 حاال دی... شمما نیاریب فیتشممر نیصممحبت هسممتش ... اگر لطف کن هی یول

صرفا درباره  یصحبت شا یشد .. نه حاال   ... چون فکر یحت ندهیآ دیاالن ... 
 فصل بوده ... نیهم یکنم قراردادتون تا ابتدا

 ... دیتمد یصحبت کردن باهام برا-
سه ... خ یگفتن تو روزیبله ... اطالع دارم ... د- شتن که  یلیجل صرار دا هم ا

شما مطرح نکن صحبتش رو هم با  صال   یقراردادتون رو برا نکهیچون مثل ا میا
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 فیتشممر نیبازم اگر حاال لطف کن یهم کردن ... ول میتنظ یفصمممل حت نیا
 ... ادیز یلیخ میشینونتون ممم نیاریب

 نیآخه ا یلحظه فکر کردم ... من ؟! ... قطر ؟! ... عمممممممممرا !!! ... ول چند
گم نه ب هویکه  شهی.. نم کنهیزنگ زده داره خواهش تمنا م کتیبا ات نقدریا اروی

 !!! امینم
 ؟! ونفریخانوم هما نیکنیلطف م-
 ؟ نیفرمود یبمم ... بله ... بله حتما ... چه ساعت-
 فردا صبب براتون مقدور هست ؟-
 بله...-
اق ... ات شمیممنون م دیباش یساختمون اصل کنمیفکر م 10ساعت  یپس برا-

 جلسات ...
 بله حتما ...-
 ممنونم ... فعال با اجازه تون...-
 .. خدانگهدار ... کنمیخواهش م-

سو قطع کردم ...هد یوقت شت و لگد افتاد به هیتما  غیجونم ...با ج بود که با م
 گفت غیج
 ؟! هیا غهیچه ص گهید رانیاز ا ریغ یگیبممممممممود ؟! ل یکمممممممممممم-

 گفتم کردمیخودمو خالص م هیکه از دست هد همونطور
ه بابا من گفتم برنام یچی... ه گهی! بذار بگم د قممممممهیدق هیولم کن  هیاه هد-
 ه ...مجبور شدم ...بود نتونستم بگم ن شیریس ارویندارم ...  یا
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 بود اصن ؟! ی؟ک گهیم یچ-
مان دونمیچه م- کار رح فت هم فت ...  ی... ول ی...گ فکر کنم چرت گ

 هیگفت  ی...حاال ول ی...چه برسه به همکار کنهیمرد هارو نگاهم نم یرحمان
 هست ... یقطر میت

 زد غیتو حرفمو ج دیپر هیهد
 ؟!!! یکممممممممیجان من ؟!!!!!ن-
ر ؟! عمرا ! فک یهست ؟! پاشم برم کشور عرب یمیحاال انگار چه ت خب بابا !-
که  خوانی؟! مارو م رسممنیم میکه ما هسممت ییبه جا گهیسمممال د 200یکنیم

تالش  رانیا شرفتیسال واسه پ 100 دمیم بیکنن !من ترج شرفتیخودشون پ
چشم و  شق!عا کشنی! پول نفتشونو به رخ ما م یسال نرم تو کشور عرب هیکنم 

 ما که نشدن ! یبروا
 گفت شخندیبا ن هیهد

 شدن!! دمیشا-
 ! یجنبه ا ی! هر کارت هم بکنن باز ب هیاه گمشو هد-
 !نژاد پرست !! ممممممایدیخبر خوش شن هیبابممممما ... بعد صد سال  یا-
 !من وطن پرستم ! یاالن خبر خوشه ؟!نژاد پرستم خود خرت نیا-
 سیهم ن یت کنا !باالخره خبر بدباشممه بابا !در ضمممن با منم دسممت صممحب-
 !گهید
 نژاد پرستممممما !!! ی!خوبه خودت اول به من گفتگمممممممهیزر نزن د-

 به صدا درومد ... لمیموقع دوباره موبا همون
 با خنده گفت هیهد
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 ! یبتیحب ایاز قطر زنگ زدن ! اهأل و سهأل  میاحتماال م*س*تق-
 ... هیخفه شو هد-

به حرف هد همونطور به  زیم یاز رو مویگوشمم دمیخندیم هیکه  برداشممتم ...
 نگاه کردم ... لمیموبا یصفحه 

"Mehrad " 

 از لبام محو شد ... خنده
 ... زیم یگذاشتمش رو کردمیم silentرو  یکه گوش همونطور

 گفت دیبا ترد دیچرخیم میمن و گوش نیهمونطور که نگاهش ب هیهد
 ؟ یدیجواب نم-
 گفتم یتفاوت یلحن ب با
 ه ...ن-
 مهراده ؟-
 نیا بگم ؟ ... باز ی... برم چ امیولش کن ... فکر فردام ... کاش گفته بودم نم-

 باهام بد نشه ؟! یرحمان
 گفت یبا ناراحت هیهد

 هنوز! خورهی؟ داره زنگ م یدیجواب نم کتاین-
 نگاه کردم ... میگوش به

 ادامه داد هیهد
 ! گهیجواب بده د-
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 یاز طرف یجواب بدم ول خواستیطرف دلم نم هیز کنم ... ا کاریچ دونستمینم
فکر بودم که  نیکارو بکنم ... تو هم نیا کردیداشمممت مجبورم م یزیچ هیهم 

 تماس قطع شد ...
 گفت تیبا عصبان هیهد

 ؟!! وونهید یچرا جواب نداد-
 نداره ... یبه تو ربط-
 ؟! باشه ... گهید هینجوریا  ؟ ا-

شو کرد  یب هیهد شغول باز گهیطرف د هیتوجه به من رو شد  بشیبا موبا یو م
 واسم اومد ... sms هیبرداشتم ...  موی...منم گوش

 عالم است ... ادیفر نی"گرچه سکوت بلند تر
 تو را ندارد ... یها ادیطاقت فر گریگوشم د یول

 با من حرف بزن..." یکم
تم و خودمو گرف یجلو یزار بزنم ... ول خواسممتمیخوندن اس ام اس مهراد م با

 جوابشو هم ندادم ...
شتم ... هد یمهرادو ب یهم تماس ها گهیبار د 4شب  تا سخ گذا  گهیکه د هیپا

هم  یبهم نگفت ... هر چ یزیچ گهیکرده بود ... چون د دیکامال ازم قطع ام
ستم برا سه  یازش خوا هم  انیهم قبول نکرد ... به مامانم ا ادیفردا باهام ب یجل

م خودم یکارا ریدرگ الاوضمماع و احو نیهنشممونو تو انگفتم که بخوام ذ یزیچ
 بکنم ...

ساعت  یو خواب موندن یهر بدبخت با سات  یخودمو جلو 10که بود  اتاق جل
 رسوندم ...
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 زاده هستم ... ی... قاض نی... خوش اومد ونفر؟یسالم ... خانوم هما-
 بود بابام هم سن بایبود نگاه کردم ... تقر سادهیکه جلوم وا یمرد بلند قد به
 شد رید کمیاگه  دیبله ... ممنون...خوشبختم ... ببخش-
 داخل ... نیاریب فیهم به موقع ست ... تشر یلینه نه ... اتفاقا خ-
صور گهیمرد د هیاتاق  یتو شو من سته بودن ...خود ش .. کردن . یمعرف انیهم ن

 نشستن انتخاب کردم ... یزاده رو برا یقاض یروبرو یصندل
 گفت کردیم میچشمش تنظ یرو نکشیمونطور که عه انیمنصور

 ماجرا رو بهتون ... تیزاده گفتن کل یقاض یکه آقا دونمیالبته م-
 گفتم یجد یلیخ ی افهیبا ق عیسر

بهشممون گفتم که اصممن  روزیمن هم د یفرمودن ... ول ییها زیچ هیبله ... -
 ندارم ... رانیاز ا ریغ یگیل یبرا یبرنامه ا

 هیگفتم حاال  یصممحبت شممما رو هم به من انتقال دادن ... ول بله ... اتفاقا-
 ... میبرس یبه نقاط مشترک میتونست ندهیآ یبرا دیشا میبکن یصحبت

 نگفتم ... یزیچ
 زاده گفت یقاض نباریا

صور یآقا- سئول یکی انیمن سفر باز نیاز م ست یها کنیتران سکتبال ه ن تو ب
 ... رانیا

 کرد و گفت دییزاده رو تا یبا حرکت سر حرف قاض انیمنصور
 نیدم و اکر یهمکار ونیترانسممفر آقا یبگم تا االن فقط برا نویبله ... البته ا-

 کنم ... یبانوان دارم کار م میمورد هست که با ت نیاول
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 ... بزنم فکشو جا به جا کنم ... پر رو! هی... چقدرم از خود راض شیا
 گفتم تیجد با
... من فقط  گمیبازم م یممنون واقعا ... ول یلی... خ شممنهادتونیممنون از پ-

 تمرکز کردم ... رانیا گیل یفعال رو
 تو صجبتمو گفت دیحرف دوباره پر نیا دنیبا شن انیمنصور

 ... یبله ول-
 حرفش رو ادامه بده ... نذاشتم

بگم که اگر هم  نویا ی... ول انیمنظور شممما رو متوجه شممدم جناب منصممور-
شم ه یخارج یاه گیل یبرا یبرنامه ا شته با شور ها چوقتیدا  رو یعرب یک

 یر عربکشو هیکشور خودم رو آباد کنم تا  گیل دمیم بی...ترج کنمیانتخاب نم
... 
شور عرب کنهیم یچه فرق- س گریبا د ی؟ منظورم ک ستمزد ب شور ها ... د  اریک

 ... دنیبهتون م یخوب
ستمزدش ن- سئله د  یارجخ گیل هیدر  ی... من اگر بخوام روز نینی... بب سیم

شه ...  شرفتیبرم که برام پ ییکنم ... دوس دارم جا یباز شته با  هیبه همراه دا
 ییجا هیبرم  هنکیتر باشم.... نه ا دیمف یمل میت ی...تا بتونم برا رمیبگ ادی یزیچ

 ... شتریگرفتن دستمزد ب یفقط برا
 دارن یخوب یها کنیاما اون ها هم باز-
سع شهی.. اونا همبله ... چرا که نه .- شون  شن کننیم یبا پول ...  بهتر و بهتر ب

 که واقعا عرب کنی... شممما چند تا باز کننیهم رحم نم شممونیمل میبه ت یحت
 ؟! ... همه شون تبعه هستن ... نیکنیم دایپ شونیمل میت یباشن رو تو
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 گفت دادیم هیتک شیصندل یهمونطور که به پشت انیمنصور
 ؟ نیندار یقصد باز یعرب یها گیموقع در ل چین هعنوا چیشما به ه یعنی-
 دمیم بیرو صد هزار برابر ترج رانیدر ا یعنوان ...باز چیبه ه رینخ-
 ... نظر شماست ... و محترم هم هست ... سین یباشه ... مسئله ا-
 ممنونم ...-
 ... سین یرو هم بگم که دستمزدش واقعا قابل چشم پوش نیا یول-
 گفتمبا پوزخند  نباریا

 پوله ؟ یهمه چ نیکنیچقدره ؟! آخه چرا فکر م دییبفرما شهیم-
ته من چن-  مین هی یهزار دالر برا 250 کنمیفکر نم ینگفتم ول یزیچ نیالب

 باشه ! یفصل رقم کم
حدود  یچ هیدالر االن  نیبا ا یعنیهزار دلمممممممار ؟!!!!!!  250؟! جانمممممممم

مه  یدیقرار م تیموقع نیمنو تو ا خدا چرا نیتومن !!!ا ا ونیلیم 750 م م م م م آخ
 ؟!!!

حدود  یچ هیدالر االن  نیبا ا یعنیهزار دلمممممممار ؟!!!!!!  250؟! جانمممممممم
مه  یدیقرار م تیموقع نیخدا چرا منو تو ا یتومن !!!ا ا ونیلیم 750 م م م م م آخ

 ؟!!!
 زاده گفت یحرف رو زد قاض نیا انیکه منصور همزمان

ش چیشما رو به ه میخوایالبته نم- شته با شار گذا ...  ی... ول میعنوان تحت ف
ست براتون   یررض کنمی... فکر نم نیچند روز بهش فکر کن هیاگه امکانش ه

 داشته باشه ...
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 خودمو از تک و تا یول زدمیرقم قرار داد داشممتم سممکته رو م دنیاز شممن نکهیا با
 ننداختم و گفتم

 .واقعا .. سیگفتم که مسئله پولش ن-
 گفت عیزاده سر یقاض

شما - ضرر نداره ... به ا نیچند روز فکر کن هیحاال  راه  دیشا نیفکر کن نی... 
 ... نیبهش نگاه کن هیزاو نی... از ا ییاروپا یها گیرفتن به ل یباشه برا یخوب

صور خوامیم شم  یخر که با اون کله  انیبزنم تو مالج اون من کچلش و اون چ
انگار برگ  زنهیم شممخندین نی... همچ شیبه من ... ازل زده  شیباباقور یها

 چقدر از کنار سیُازَگل !معلوم ن رمیگیرو من م یکیبرنده دسممتشممه ... حال تو 
 ! شهیریس نقدریا ینجوریکه ا شهیم بشیقرارداد نس نیا

 تتو حرفم و گف دیپر گهیبار د هیزاده  یقاض نباریبگم که ا یزیچ خواستم
باره  ونفریخانوم هما نیکنیلطف م-  گهیچهار روز د -سمممه  هی... پس من دو

 ... رمیگیخبرشو ازتون م
 مشدم و گفت رهیخ انینگفتم ...بعد با تمسخر به منصور یزیلحظه چ چند

 در جواب من به وجود نخواهد اومد ... یرییالبته تغ-
 !! دنیبهت نم ونمیلیم 10 یفصل رانی... ا یزنیبال بال م یعمه ت ! دار جون

 زاده با لحن ملتمسانه اش گفت یهم قاض رنبایا
 ... نیچند روز فکراتون رو بکن هیحاال شما -
کر ف شممنهادیپ نیکردن که چند روز به ا یکه بود باالخره منو راضمم یهر حرف با

 کنم ...
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صل از ش ریفکرم درگ رونیکه اومدم ب یساختمون ا ...  نمیبود ... رفتم طرف ما
درآوردم و  فمیک یاز تو مویگ زد...گوشممزن لمیخواسممتم سمموار شممم که موبا

 صفحه شو نگاه کردم ...
 ؟! ... دیحم

ش شتم ... جواب بدم  یتو هیچند ثان ویگو ستم نگه دا ...  مدونینه ؟! ... نم اید
 کنم ؟! ... کاریچ

 و جواب دادم ایلحظه گذشت ... دلمو زدم به در چند
 الو-
 الو ؟-
 الو سالم ...-
 ال شما ؟جان ... احو کتایسالم ن-
 ممنون ...-
هم جا خورد ... چند لحظه مکث کرد  دیسممرد جواب دادم که خود حم نقدریا

 گفت دیو بعد با ترد
 ؟ یخوب-
 گفتم یهمون لحن قبل با
 شده ؟ یزی... چ یممنون ... مرس-

 کلماتش گفت یتو ریتاخ کمیبا  دیحم
 یستیتو خوب ن کنمی... حس م یکه نه ... نشده ... ول یزیچ-

 گفتم یبا لحن تند فهکال
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 ... دینه من خوبم حم-
 آخه از اون روز ...-
 حرفشو گفتم یتو دمیپر
 شده ... یزی... فکر کردم چ یزنگ زد هوی...  دیمن خوبم حم-

به اون روز حرف بزنم  خوامیکه نم دیمنظورم رو فهم دیکردم حم حس راجع 
 گفت نیواسه هم

جا  هی یوقت دار نمیسممتم ببزنگ زدم ... خوا ینه ... واسمممه احوال پرسمم-
 ؟... مینیبب گرویهمد

چند لحظه  هیبگم ...  یچ دونسممتمیکم داشممتم ... نم نویخدا ...فقط هم نیا
 سکوت کردم ...

 گفت عیسر دیسکوتم رو فهم یکه انگار معنا دیحم
 االن ؟ یرونیب-
 گفتم دینرد با
 ونه ...خ گردمیدارم برم گهیسر اومده بودم باشگاه ... د هیآره ... -
خونه سر راه چند  یریم یدار شهیخونه ام ... م کی... من االن نزد نیآها ...بب-
 ؟ مینیبب گرویهمد قهیدق
 ... گهیداده د ریگ
 گفتم یحال یب با
 ... دونمینم-

 گفت عیسر دیحم
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صندل نمتیبیم- ستم رو  ش س یپس ... من پارک خوارزم ن  بهم زنگ یدی... ر
 ؟ یزنیم

 ... سی... ول کن ن نه
 ... فعال خداحافظ ... زنمیزنگ م دمیباشه ... رس-
 ...فعال خداحافظ ... نمتیبیم-

 و روشنش کردم ... نیماش ینشستم تو م*س*تاصل
 ... نمیکدومتونو بب چیه خوامیخدا ... نم یا

 اصن جواب دادم ... چرا
نه  ی.. ول. چونمیپارک با خودم گفتم بذار زنگ بزنم بپ یجلو دمیکه رس یموقع
 قرار ساده رو ! هی چونمیبپ تونمینم ی! حت گهیکه من خرم د نقدری... ا

 بودم ... یدست خودم عصبان از
 زنگ زدم دیرو برداشتم و به حم لمیموبا یاکراه گوش با
 الو-
 ؟ یدیسالم ... رس-
 آره ... -
 اومدم ... سای... وا دمتی...آره ...آره...د سایآها...وا-
کهیبدون ا و خدا یرفبذاره من ح ن ماس رو قطع کرد ...   ادیب خوادیم ایبزنم ت

 ندارم االن ... ویچیبگه ؟! ... من حس و حال ه یچ
 نممممممممه!!! ی... اصن ...وا هیادیز یلیقبول کنم ؟! ... پول خ دیبا یعنی
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مه !!!نه ؟!!!وا نیمشکل بابام با ا دیشا اصن م م م م م م م  نطوریاگه ا یپول حل بش
 قبول کم... دیبا ی! وا شمممممممممهیون مبه نفعم یلیباشه که خ

ش یکیدفعه  هی سر دیباز کرد... حم نویدر ما شد و همزمان که  عیبود ... سوار 
 رو من کرد و با لبخند گفت بستیدرو م

 ؟ یسالم ...چطور-
 گفتم یجد یلیخ
 ... یسالم ... مرس-

کون ت دییشد و بعد همونطور که سرشو به عالمت تا رهیبهم خ هیچند ثان دیحم
 گفت دادیم
 ! تیاز احوال پرس یخوبم .. مرس یلیخب البته منم خ-

 نگاه کردم و گفتم رونویب کالفه
کار دارم  یلی... اما من خ یو خوشممحال ی... خوشممحالم که خوب دیحم نیبب-

 سرم شلوغه ... یلی... خ
 زد و گفت یبا دهنش سوت دیحم

 هم به ما بده ! یوقت هیبابا خانوم سر شلوک ! -
صال صله  ا شتم برا نیا یحو رومو برگردوندم  عیسر نیهم یحرف ها رو ندا

 و گفتم دیطرف حم
 حرفتو بزن ! عتری... پس سر نجامیاالن ا یبدون وقت قبل-

سممکوت کرد ... بعد با لحن  هیحرف من جا خورد ... چند ثان دنیبا شممن دیحم
 گفت یآروم

 ! ینکیکمکم م ینکه بتو ییتو حل مشکالتم تا جا یگفت کردمیفکر م-
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 شدم و گفتم رهیحال به رو به رو خ یب
 کمک کردم ... کنمیفکر م-
که گفتم م یلیآره ... منم ممنوتم ... دل- د ... بو نیهم یبرا نمتیبب خوامیهم 

 که ازت تشکر کنم ...
مشممکالتت  کنمینکردم ...از االن به بعد هم فکر م ی... کار کنمیخواهش م-

 ! نشیبدون کمک من هم حل م
 باز کنم ؟... یکمکت حساب یرو تونمیاز االن به بعد نم گهید یعنی-
 ! ... نیهم یعنی دهیم ریگ یکی یعنی
 برگشتم و گفتم دیقرار به طرف حم یب

 ؟! دیحم یخوایم یچ-
 گفت یمظلوم ی افهیبا ق دیحم

 باهات صحبت کنم! خواستمیبه خدا ! فقط م یچیه-
 یبا لحن آروم تر نباریکردم ا یسممع نیاخم کردم واسممه هم یادیکردم ز حس

 صحبت کنم
 ... شنومی... م نییباشه ... بفرما-

 گفت یمکث کرد ...بعد با لحن آروم هیچند ثان دیحم
 ...ممیجوابشو نم گهیمهراد م-
 تر از قبل گفتم یتو حرفشو عصبان دمیپر
 دنیبه شممن ی! ... من عالقه ا یراجع به خودت حرف بزن یخوایفکر کردم م-

 ندارم ! گرانیل و احواالت دحا
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 ؟! ... یزنیباشه بابا ! چرا م-
 ندارم! دنشونیبه شن یکه من عالقه ا یگیم ییها زیچ هی یچون دار-
 ؟! کتاین یکنیم ینطوریچرا ا-
 ! کنمینم یمن کار-
!من ازت کمک  یکنیم یهم دار ی! اتفاقا بد کار یکنیم یکار هی یچرا! دار-

دوباره بسممازم !اولش خوب همراه  میمیقد یدوسممتا خواسممتم تا رابطه ام رو با
شمممده !چرا  ی؟! مهراد روان یشمممد ینجوریدفعه ا هی... اما االن ... چزا  یبود

 با هم؟! نیکنیم ینجوریا
 شدم و گفتم رهیخ دیتعجب به حم با
 ؟! کنمیم کاریمن ؟! من چ-
 ؟! نیختیدفعه با مهراد به هم ر هیچرا -
 ! زمینداشتم که حاال بخوام باهاش بهم بر یکار شونیمن از اولم با ا-
 ؟!! یبه خودت ال اقل دروک نگممممممم شهی! م کتمممممماین-
 ! هیجنابعال ییکه دروک گفته پسر دا ینگفتم ... اون یبه کس یمن دروغ-
 نیاما ا! قبوله ! گهیمن ! دروک گفته ؟! خب باشممه گفته ! ... گفته د زیبابا ! عز-

 یه دارداره ک ی! به تو که گفته !!! به رابطه اش با تو چه ربطدروغو به من گفته 
 ؟! یزیریو زمانو به هم م نیزم

 گفتم تیلحظه سکوت کردم و بعد با عصبان چند
 ! یخبر ندار یچیتو از ه-
 خب بگو خبر دار شم !-
 ! دیول کن حم-
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 منم خبر دار شم ! خوامیبگو م گمی! م گهینه د-
 ! نیبپرس زتونیعز لیاز فام نیبدون نیعالقه دار یلیخ-
ز احمق ا ی وانهی! د دمیپرسیمطمئن باش ازش م کردیاگه اون لب از لب باز م-

 طیبل گهیبده ؟!سممه روز د یخوایاون روز تا حاال لب به غذا نزده !جواب منو م
!فکر کنه یباز گیتو ل کایآمر گردهیحال و روزش داره برم نیا ایبرگشممت داره! 

راره ق یکه بره چ ی... موقع نهیاالنش حالش ا نی؟! هم ارهیب دووم تونهیم یکنیم
 ! دونهیخدا م ادیبه سرش ب

 ؟!... گهی؟!!...سه روز د رهی؟! ... داره ... م مهراد
شکام سع ا شتن  شمام پ یراه کردنیم یدا  دشیکه م ییکنن اما تا جا دایبه چ

 گفتم یتفاوت یب بایخودموم کنترل کردم و با لحن تقر
 من ! شیپ نیکه اومد نینگرانش نیی...پس.... بفرماآها ! .-
 گفت ای! پور یبس کن ! من نگران هر دو تونم !تو هم دوسمممت من کتاین یوا-

...  یچشمممم نبود ی... تو جلو یختیبه هم ر یلیبهش گفته که تو هم خ هیهد
 شماها بهم بخوره ! نیب یزیباعث شم چ خوامیاما مهراد بوده !من نم

 ... رهیگیام م هیکنه گر دایادامه پ گهید کمی بحث کردمیم حس
 ... گهیروز ... فقط سه روز د سه

 ؟!!! ... رهیم داره
 بغضمو توش پنهون کنم گفتم کرمیم یکه سع یلحن با
قا- باش آ نت ن به هم  یزی! چلیوک ینگران عذاب وجدا که بخواد االن  نبوده 

 بخوره !
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رف ط کردیکه روشممو م و همونطور شیشممونیدسممتشممو گرفت روپ نباریا دیحم
 پنجره گفت

 ذارهیم کوبهیدرو م زنمیشما ها!با مهراد حرف م یمنطق یخدا از دست ب یوا-
 ! بابا !نیدیجواب منو م ینجوری! تو هم که ا رونیب رهیم

 طرف من برگشت و ادامه داد به
 شما ها چند سالتونه ؟!!!-
 گفتم دادیکه روحمو آزار م ییحرف ها دنیحال از شن یب

 یلینفوس و مسممکن ندارم االن ! خ یسممرشمممار ی! حوصممله  دیحم الیخیب-
 خسته ام !

 ؟! یچرا خسته ا-
 ! دیحم الیخیب-
 ؟! ی! چرا خسته ا گهینه بگو د-

کرده بود ... هرلحظه ممکن بود منفجر  کیاعصمممابمو تحر دیحم یها حرف
 بشم ...

 ! ایدیم یدار ریحوصله ندارم باز گ گمیم دیحم-
شگاهم که ندار لهیکه االن تعط گیبدونم! ل خوامینه واقعا م- ست ی! دان ش  ی! ن

 ! ها ؟!؟یتو خونه ! چرا خسته ا
 گفتم ادینتونستم تحمل کنم ... با فر گهید نباریا

بفهمه ؟! بابا منم  خوادینم یشمکیخسمته ام ... خسمته ام ... خسمته ام !چرا ه-
 خودمو دارم ! یها یبدبخت
 دادم ادامه هیکنترلشون کنم ... با گر گهیستم دشد ... نتون ریهام سراز اشک
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! به  دیبودم حم دهیکه االن هسممتم نرسمم یینجایبه ا میبه خدا تا حاال تو زندگ-
 نیبخوام از دسممت بدم ! باور کن اول مویبودم که خونه و زندگ دهینرسمم ییجا

دارم  یتیظرف هیمنم  نیبفهمه ؟!باور کن خوادینم یشممکی! چرا ه دیتجربمه حم
 ... تونمینم گهی...د تونمینم ینطوری...ا تونمینم گهی!د

سراز همونطور شکم  سع ریکه ا شتم رو فرمون و  سرمو گذا کردم  یشده بود 
 ام رو تا حد امکان خفه کنم ... هیگر یصدا
 یسممکوت کرده بود ... همونطور که سممرمو از رو دیگذشممت ... حم هیثان چند

شتمیفرمون برم شت هی عیسر دا ستمال بردا شکامو پا کردم ... باز خوبه د م و ا
 ! ... شدیم لی تکم  لیتکم یهمه چ گهید یبود ...اونجور ختهینر ملمیر
 ؟... کتاین-
 دی.. حمنگفتم . یزیبرگشتم که صدام کرده بود ... چ دیبه طرف حم یناراحت با

 آروم ادامه داد
ول حرفو قب نیروت حسمماب کنم ... ا تونمیحل مشممکالتم م یبرا یاگه گفت-

رو  یتونیمتقابله ... تو هم م یحس متقابل بود ... چون دوسممت هیکردم چون 
 ؟! یاز مشکالتت بهم نگفت یزی... چرا چ یکمک من حساب کن

 گفتم یناراحت با
 ...... ولش کن سین یمهم زی... چ کردمیم یقاط هوی دی... نبا دیحم دیببخش-
 ؟ ... سیمهم ن یگیم... چرا  نیزندگ یها زیچ نیمهم تر یخونه و زندگ-
 قرار گفتم یب
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س ی! کار دیحم- شکل کار ادیبر نم یاز ک بابا بود ... قرار دادش  ی! خب ؟! م
خونه رو  می... ما هم مجبور شمممد ختیاوضممماع و احوال دالر به هم ر نیبا ا

 گهید ی... ول گمی... دارم به تو هم م دونهیم ایفروش ... چون پور یبرا میبذار
شکل من هم با مهراد  دونمیخودمم نم نیاز ا شتریچون بنپرس ...  یزیچ ... م

رو که من ازش  یمهراد اون رفتار یبگم ...ول یچجور دونمی... نم دونمی... نم
 خواستمیرو که من ازش م یانتظار داشتم از خودش نشون نداد ... اون صداقت

 تو کاراش و حرفاش به کار نبرد !
 ؟ دهیسپ یدر مورد ماجرا-
ما ... خب ...  یبه من نگفت زوی. در همون مورد ... تو هم همه چآره ..- ... ا

... و در ضمن  میبا هم نداشت یتیمی... من و تو اونقدر صم دمیمن بهت حق م
 کردمی... اما ... اما مهراد ... فکر م یهمه بگ یبرا زویهمه چ یخواسممتیتو م

 ...بگه  من یکامل برا زویاونقدر براش ارزش دارم که همه چ
 ناراحتت کنه ! قتیحق یببا گفتن همه  خواستهینم دیشا-
حت تر از اون موقع یلیاالن خ کنمیفکر م- مه چ ینارا که ه بهم  ویهسممتم 
 !گفتیم
 بوده ... یچون شوخ دیشا-

 گفتم عیسر
 بوده باشه! یشوخ کنمیمنم مثه تو باور نم-
 !کنمیمن باور م یول-
 شده ... رهیخ دیتعجب به حم با
 ؟! کنیباور م-
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 ! کنمیآره ... باور م-
 اما تو که ...-
 قانع ام گهیاالن د یآره من گفتم ... ول-
 پوزخند گفتم با
 باورت شد ؟! هویاالن  یبه من بقبولون نکهیواسه ا-
باور کن االن خ کتاینه ن- به  زیچ یلی...  ها برام واضممحه ... من اون روز ها 

و  یاز شوخ دهی... سپ کردمینم یتوجه زدیکه م ییو حرف ها دهیسپ یرفتار ها
... اما من ...خب من  گفتینه ... اما م می... م*س*تق زدیحسمممادت حرف م

شتم ... نم یلیخ ستمیبچه بودم ... غرور دا سپ دون نه  ایباور کنم  رو دهیحرف 
ستمی... نم سم ... چه م تون سی... م دونمیاز خود مهراد بپر سی... م دمیتر  دمیتر

 یمن از حرف ها نکهیا ایاز خودش درآورده باشمممه ...  دهیکل ماجرا رو سممپ
بشه ...  یجور هیبا مهراد  میدوست دمیترسیرو کردم ... م یبرداشت نیچن دهیسپ

واقعا  هگیکرد ... بازم اوضاع رو بدتر کرد ... د کارواون  دهیسپ یبعد اما ... وقت
 ازشون بپرسم ... شدیروم نم

 دامه دادسکوت کرد و بعد ا هیچند ثان دیحم
هراد ...م ایاونا اشتباه نکردن ...نه ... همه شون اشتباه کردن ... پور گمیمن نم-

هست که با خودش  یخودش مسئول کار دهیبه نظر من سپ ی... حت دهی... سپ
بگم  خوامیکار هم از جانب خودش بود ... اما ... اما م نیکرده ... چون فکر ا

ستم صرن ...منم ه ستمی... من م صرم! منم مق همونقدر که اونا مق ار ب هیبا  تون
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و شک و شبهه هامو از  دونستمیکه نم ییزهایاز چ یلیپا گذاشتن غرورم خ ریز
 کارو نکردم ... نیا یببرم ول نیب

 یشمموخ هی ی جهیبوده ؟! و نت یشمموخ هیبه خاطر  نهایا یهمه  یگیو تو م-
 قبول کنم ؟! نویمن ا یخوایم یسال طول بکشه ؟! چطور نهمهیا تونهیم
...اما  بود یاولش شوخ دیشا یشوخ نی! ... ا سین یشوخ هیفقط  نی! ا کتاین-

مشکل شد دوتا ... دوتا شد سه تا  هیخورد ...  وندیهمه مون پ یبعدش با زندگ
شکالت خونوادگ سر هم ... م شت  شکالت پ شد چهار تا ...م سه تا  ...  ی... 

سممال  نهمهیا یشمموخ هی یپرسممین که مخورد ... اال وندیهمه و همه ... به هم پ
سممال طول  نهمهینبود که ا یشمموخ هی نینه ! چون واقعا ا گمی؟! م دهیطول کشمم

ش شتباهاتمون ب ی جهینت نینبود ...بلکه ا یشوخ هی...نه  دیک شکالت و ا ود م
 ... دیسال طول کش نهمهیخورد و ا وندیکه به هم پ

ه ک یبه مشممکالت نکهیا ... با اچر دونمیآرومم کرده بود ... نم دیحم یها حرف
 دکرینداشت اما آرومم م یچندان ارتباط کردمیاالن باهاش دست و پنجه نرم م

... 
 ... ای

 ... دمیشا
سپ نیب یزیواقعا چ نکهیا فکر شم آر شدینبوده بود که باعث م دهیمهراد و  وم ب

... 
 ادامه داد یبا لحن مهربون دیحم
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؟! چون مثه مال  کتایبخورن ! باشممه ن دونیپس نذار مشممکالت تو هم به هم پ-
 درسممت و یتا بتون کشممهیکه سممال ها طول م شممنیم یبه گره کور لیمن تبد

 ! یبازش کن یحساب
به حم با ند  گاه کردم ... حت دیلبخ ها ین بت  هم  یچیه دیحم یاگر صممح

 نداشت ...
 ... اما

 اون بودم ... ونیاالنم رو مد آرامش
 ؟ نشیاالن فروخت یعنیشده ؟  ادیپ یخونه تون ... مشتر یبرا-
شدم و  یخوب یاز حال و هوا دیسوال حم با که برام به وجود اومده بود خارج 

 گفتم یاومد ...با ناراحت ادمی امیبدبخت یهمه  یدوباره 
 متی... به ق شممهیمحسمموب م ییالیو بایبخره ... تقر ادینم ینه هنوز ... کسمم-

 شیقعوا متیتر از ق نییپا یلیخ می... فکر کنم مجبور ش خرنیخوب ازمون نم
 ...مشیبفروش

 ؟ نیصبر کن گهید کمی نیتونینم-
 ... میصبر کرد یلیتا االنشم خ-
 ؟ نیمنطقه سپرد نیهم یفقط به بنگاه ها-
ه روزنامه هم بدن ... آخ یآگه خواستنیم نایآره ... البته امروز فکر کنم بابام ا-
 یرنجویبهش گفت ا میپرده بودخونه مون که سمم کیبنگاه زرافشمممان نزد نیا

 ... نیبد ی...بهتره آگهشهینم دایپ یسخت مشتر یلیخ
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با  کردیکه فکر م یمکث کرد و همونطور هیفکر رفته بود ... چند ثان یتو دیحم
 خودش گفت

 کرد ؟!... شهیم کارشیخب ... چ-
 گفتم یناراحت با
 کرد ... شهینم یکار چیه-
 .نداره .. یحاال فکر کردن که ضرر-
با یزیو چ میما که خودمونو از فکر کشممت-  شیرو پ گهیراه د هی دینشمممد ... 

 ... میریبگ
شده بود  شیساعت پ نیچند نیکه هم یقرارداد شنهادیپ فکر ه م لحظ هیبهم 

 ... ذاشتیراحتم نم
 دیمتفکر پرس دیحم

 ؟ یا گهیچه راه د-
 گفتم دیرو به حم نیهم ینگم ... برا یبه کس یزیدادم فعال چ بیترج

 گفتم ... ی... کل یچیه-
 اوهوم ...-

 ... گفتینم یزیفکر بود و چ یتو دیحم
... نتونسممتم تحمل کنم و  دادیداشمممت گلوم رو فشمممار م یزیچ هیمن ...  اما

ش ضطراب کردمینگاه م رونویسمت خودم ب ی شهیهمونطور که از   یبا لحن پر ا
 گفتم

 ؟ هیچه روز یبرا طشیمهراد بل-
 جواب بده ... دیبودم حم منتظر
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 واست مهمه ؟-
 هیخودم بر عل ینه ! از حرف ها ایواسمم مهمه  گهیزر زد .. حاال م نهمهی... ا اه

 ! یلعنت لی... وک کنهیخودم استفاده م
 دمیپرس یساختگ یالیخیب با
 ... دمیپرس ینجورینه هم-
 ... یدیمقدمه پرس یب هویآها ... فکر کردم مهمه که -

 خورد کن ... اعصاب
 گفتم کردمیروشن م نویکه ماش مونطوره
 خونه ؟ یریاومد تو ذهنم ... م هوی...  سینه مهم ن-
 حرفامون تموم شد ؟-
 گفتم دویبرگشتم سمت حم یقرار یب با
 ؟ می؟ حرف هامونو مگه نزد یکنیم ینجوری! چرا ا دیحم-

 لبش گفت یبا آرامش و لبخند گوشه  دیحم
 من زدم ...-
 برم خونه زودتر ... دیم باخب منم زدم ... االن-
 ... یهم عال یلیحله ... خ-
 باز کرد ... نویدر ماش گفتیم نویهمزمان که ا و

 گفتم عیسر
 ! گهی! ناراحت نشو د دیحمممممم-

 سرشو حم کرد و با خنده گفت دیحم
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شمممدم برم خونه که تو  ادهیکناره ! پ نی؟! ... خب خونه مون هم هیناراحت چ-
 ! گهیدخونه  یبر یهم بتون

مله م م م م  یدو قدم اونور تر خونه  قایتو رو خدا ! دق نی! حواس جمع منو بب بع
 ! گهید ناسیمهراد ا

... خبرشو بهت  دیبه ذهن منم هم رس یزیچ دیفکر کنم ... شا کمیبذار منم -
 ...دمیم
 ممنون ...-
 فقط !-
 نعجب گفتم با
 ؟! یفقط چ-
سترس لتونیلطفا موبا- شه ... در د شه ... رو  خاموش نبا شه ...  silentبا نبا

دور و  یبرا یجواب بده ... کال هم جواب بده ! مشممکالت قلب یدیاسممم منو د
 خانوم ! کتایدرست نکن خانوم ن اتیبر
 لبهام اومد ... یحرفاش لبخند رو دنیشن با

 لبخند سرشو من رو به آسمون کرد و گفت دنیبا د دیحم
 ممنونم ! یدادکه بهم  یخدا ! من واقعا از قدرت یا-
 رو به من گفت شخندیبعد با ن و
 ! سین یکار هر کس کتایخندوندن ن-
 ... دمیحرفش خند دنیشن با

 لبخند زد و گفت دیحم
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هم معطل  یکل دیهم شده ... ببخش رتی...د گهید شمیخب ... مزاحمت نم-
 ... یشد

 واقعا ... یممنون بابت صحبتات ...مرس یلی... خ ینه بابا ... مرس-
 بخش باشه ... جهیکه نت شاالی... ا کنمیخواهش م-

 دیدسممت بدم ...حم دیدسممتم رو بردم جلو که با حم زدمیکه لبخند م همونطور
 دستمو گرفت و چند لحظه نگهش داشت ... لبخند زد و گفت

 نگران نباش ...-
 ..ممنمم... یمرس-

 غیترمز و ج یکلمه کامل از دهنم خارج نشمممده بود که همزمان صمممدا هنوز
کنارمون باعث شممد هر دو به طرف صممدا  نیماشمم هی کیشممدن السممت دهیکشمم

 ... میبرگرد
 مهراد ... ی پورشه

 ... ابونیوسط خ درست
 من ... نیماش کنار
 زده بود ... ترمز

 میدیاز اون چشم ها رو نم ریغ گهید یچیشدم ... ه رهیدر چشم مهراد خ چشم
 شده بود ... رهی... اونم به من خ

 ... هی...سه ثان هی... دو ثان هیثان هی
 رهیمن خ نیماش ی... نگاهشو از چشمام گرفت و به تودیچهارم نرس ی هیثان به

 ... رد نگاهشو دنبال کردم ... دیباریشد ... از چشماش خشم م
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 ... دست تو دست هم ... دی.... نه ... من ... حم یوا
ها تو  کیالسممتشممدن  دهیگوش خراش کشمم ی... صممدا امیاومدم به خودم ب تا
 بود ... دهیچیپ ابونیخ
 خممممدا ... ینممممممممممممه .... ا یوا
خوش  یادیخوش شانسم ... ز یلی... کال من خ شهیشانس خوب منه هم نمیا

 ... چرا ؟! چرا ؟!... شهیبا هم م یخدا ... چرا همه چ یشانسم ... ا
دستم  دیبار حم نیبکشم که ا رونیب دیخواستم دستمو از دست حم یناراحت با

 یجد ی افهیبهش نگاه کردم ... با ق ی... با ناراحت دیرو محکم تر از قبل چسممب
 گفت

 تو که برات مهم نبود ...-
شار ستمو ب ف شد ... د ستش کم  ش رونید ه نگفتم ... ناراحت ب یزیو چ دمیک

 شدم ... رهیروبه رو خ
ش دیحم ست ... حت نیدر ما شتم بهش نگاه کنم ... ا یرو ب ه ه ...به من چبرنگ

 شد ... ینجوریپر رو ... به خاطر اون بود که ا ی... پاشو برو ... پسره 
 کنم حاال ؟!... کاریخدا ... من چ یا

برداشتم ...خواستم به مهراد زنگ بزنم که همون موقع  فمیاز ک لمویموبا عیسر
و  نییرو دادم پا شهیحوصله ش یسمت من زد ... ب ی شهیبا انگشت به ش یکی
 فتمگ
نه! ... اهم دیحم یشممینم الیخیچرا ب- ... ؟ ینداره ... جوابتو گرفت یتی؟!...

 برم ؟! تونمیحاال م
 االن بهش زنگ نزن !-



wWw.Roman4u.iR  656 

 

 نجایحالش از ا نی؟! با ا یهسممت تی؟! اصممن متوجه موقع دیحم یگی؟م یچ-
 رفت...

با یصممفحه  به  دیحم نباریکنم ...ا دایمهرادو پ ینگاه کردم تا شممماره  لمیمو
 و گفت رونیب دیرو از دستم کش یگوش عیرس
 لحظه به بنده نگاه کن ... هیشما -
 گفتم غیو ج تیعصبان با
 ! لموی؟!!بده من موبا ممممممدیحم یکنیم کاریچ-

 اما با آرامش گفت دیحم
 لحظه به من گوش کن ! هیشما -
 نگاه کردم ... دیقرار به حم یب

 ! نیی؟ ... بله ؟ ... بفرما هیچ-
لبهاشممو به هم فشممار داد... بعد از چند لحظه  کردیونطور که فکر مهم دیحم

 گفت
 ... هیولش کن ... خب ؟... فعال ولش کن ... االن عصبان-
 ! گهید شدیبدتر نم نیولش کنم !از ا ویچ ی؟!...چ دیحم یگیم یچ-
 شو فعال ... الشیخینداره ... پس ب یتیتو که واست اهم-
 گفتم یلحن تند با
شه ! ... ول یگینداره ... م یتیآره اهم- شه ... با  لطفا تو هم یولش کنم؟! ... با
 ! کنمیم کاریخودم دارم چ نمیکن و ولم کن ... بذار بب یلطف هی

 ! ینکرد ی؟! تو که کار بد یکن هیرو توج یچ یزنگ برن یخوایم-
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 گفتم دیرو به حم یزیتعجب تمسخر آم با
مال !!! من اصال کار ب- م م م کردم ؟! ...  ینکردم !!!...چه کار بد یدنه !!!... اص
تماسش رو ندادم  چی!!فقط زدم لهش کردم ... داغونش کردم...جواب ه یچیه

سنگ رو  شوخ خشی...  سر  یکردم ... حاال اومده من و در حال  و خنده با پ
ص دیحم یدار ی! تو چه انتظار نهیبیعمه اش م  ای؟! ...  یشیمتوجه م ن؟! ... ا

 ..؟!. سین گهیما بوده و االن د نیب یزیکه چ ینیبیم نیاتو  تویفقط اهم
همه مون خوردت نکرد  ینکرد ؟ ... مگه جلو خیمگه اون تو رو سممنگ رو -

 ؟...
 گوشم زنگ خورد... یجمله دوباره تو هی دیحرف حم نیا با

 حلقه بخره " دهیسپ یبرا خواستی"مهراد م
ردم اون افکار رو از ذهنم دور ک یسممع نباریشممد ... اما ا ریفکرم درگ هیثان چند

 گفتم یلرزون یکنم و با صدا
 ! یصحبت کن ینجوریراجع بهش ا ینکرد! تو هم حق ندار یاون با من کار-

 ! میخودمون حلش کن نیب میتونیهست خودمون م یاگه مشکل
 زد و گفت یپوزخند نباریا دیحم

باشممه از  ادمی!  میدیحل کردنو فهم یو معن می! نمرد بیآها ... بله بله ! صممح-
راه اسممتفاده کنم ...  نینفر حل کنم از هم هیبه بعد خواسممتم مشممکلمو با  نیا

کنم  کی... حسادتشو تحر رمیاش بگ دهیکال ندم ... ناد گهیجواب تماساشو د
 ده !ی! ... جواب م هیکنم ... آره خوب راه رشی... تحق

 کالفه گفتم
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؟! مگه  یداریر من بر نم؟ چرا دسمممت از سمم یخوایم ی! تو از من چدیحم-
با من  ینجوریچرا ا گهی؟! ... تو د زنمیدارم دسمممت و پا م امیتو بدبخت ینیبینم

 ؟ یکنیرفتار م
تار نم یمن جور-  گهیبار د هیرو  یکنیکه م یی... فقط کارها کنمیباهات رف

 ! کنمیم بیبرات تشر
 ! نجایا امیب یتو خودت از من خواست یول-
 یداشممت دیچون ام ی! اومد یاین یتونسممتی!م یومداما با خواسممت خودت ا-

به من گفت کتاین ادیاون م یچون فکر کرد ی! اومد ادیمن مهراد ب یجا  ی!چرا 
ا تو ب کتای؟! ... ن یکلمه حرف بزن هیبا مهراد  یحاضممر نشممد یحت یول یایم

به خاطرش  یکه حاضممر هینداشممتن تیچه اهم نی! ا یسممتیخودتم رو راسممت ن
رو  یوجود گوشمم نیبازم با ا یبود یآدم عصممبان نیاز دسممت ا هنهمیاالن که ا

واسممت مهمه ؟! ... با  یقبول کن یخوای؟! ... چرا نم یو بهش زنگ بزن یبردار
 با خودت ؟! ... ای؟! با مهراد ؟!  یکنیم یباز یک
 ... سی... االن وقتش ن کنمینم هی... گر نه

 قدرتمو جمع کردم و گفتم ی همه
 رسممهیبه تو م یحرف ها و صممحبت ها چ نی؟! از ا دیحم رسممهیبه تو م یچ-

!  خورهیمسممخره ت به هم م یروانشممناسمم نی! حالم از اه؟یچ یدونی؟!اصممن م
 بشنوم ... یزیکلمه چ هی خوامینم گهی؟! ... د یدیفهم

...  سین یروانشممناسمم یشممنویکه م یینایا یباشممه ... من حال بهم زن ... ول-
 ! هیخودشناس
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 گفت دی... خواستم حرکت کنم که حم کی. گذاشتم دنده ندادم .. جوابشو
 ؟! یبهش زنگ بزن یخواستیمگه نم-
 گفت گرفتیرو به طرفم م لمیموبا یهمزمان که گوش و
 ! زنهینباشه ! بهت زنگ م silentرو -
با صدا از جا کندم و با سرعت حرکت  نمویازش گرفتم و ماش مویحرص گوش با

گاه کنم ... پسممره  هنیتو آ خوامینم یکردم ... حت ع*و*ض*ی پر رو  یرو ن
 کنه ؟! ینجوریبه خودش اجازه داد با من ا ی!چجور
 ... رمیاشکامو بگ یجلو نتونستم

 ... اگه
 ... اگه
 کنم ؟! کاریخدا چ ی؟! ...وا یمهراد زنگ نزنه چممممممم اگه

 ... نه ... نمممممممممه ... یوا
 .... فقط سه روز ...سه روز.. گهیروز د سه

 ... رهی...م داره
 ابونی... زدم رو ترمز ... کنار خ نمیدرسممت جلوم رو بب ذاشممتیهام نم اشممک

 ... ادیازم برنم یکار چیه هی... االن جز گر سادمیوا
 قدرت زنگ زدن به مهرادو هم ندارم ... گهید ی... لعنت به من ... حت اه
 خممممممممممدا ؟!!!.... هیچه حس نیا

 .... خورهیداره زنگ م ملی.... موبا میموبا
 ست ... ممممهی... هد اه
 الو-
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 نه ؟ ایقطر  ی؟ بالخره رفت یبتیحب ایسالم -
خونه ام  گهیسمماعت د می... تا ن امی؟ دارم م هیباز چرت و پرت هد یگیم یچ-

... 
فاست حر نیتر از ا زیت هیهد یکردم ... ول هیمعلوم نباشه که گر ادیکردم ز یسع
... 
 ؟ هیجورنیصدات چرا ا-
 ؟ هیچجور-
 ؟؟؟! یکمممممممرد ممممممممممممهیگر-
 خونه امینده ... دارم م ری.. گ ینه هد-
شده ؟  ی؟! چ یکنمممممیم هیگر یچرا دار وونهیالمممممان ؟! د یمممممیکجا-

 ؟ یدیمهرادو د
مه !! اه هد- م م م م م م  گمیم امی؟ ... م یاریاسم اونو م شهیم یچرا تو هر چ هین

 بهت ...
 امی... تعارف نکن ... سه سوته م شتیپ امیبگو ب سیاگه حالت خوب ن یکین-

... 
 االن ... فعال ... امیخونه ام ... م کینه ... خوبم ....نزد-

 جواب بده و تماسو قطع کردم ... هیهد گهید نذاشتم
کردم  هیهم بکنم االن بازم معلومه که گر یهر کار یپاک کردم ... ول اشممکامو

... 
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ش شهیش شا نییدادم پا نویما سرم بخوره حالم بهت دیو حرکت کردم ...  ر باد به 
 شه ...

 ... شمیپ نییاومد پا هیکه هد دینرس قهیدق 10خونه به  دمیرس یوقت
 ... نی.. هم مینبود ... فقط صحبت کرد یخبر خاص ی... جد هیهد-
 ؟ نیگفت ایچ گمی؟خب دارم م یچ یعنیبابا  یا-
صحبت هایچیه- شو  زنهیزنگ م گهیسه روز د-... گفت دو یعاد ی... جواب

 ... رهیازم بگ
 ؟! هیجوابت منف یمگه نگفت-

 گفتم یتفاوت یبا لحن ب کردمیطور که اتاقم رو مرتب م همون
 فکر کنم دی... با دونمینم-

 گفت غیبا ج هیهد
م یچ یعنی- م م م م م م م م  ینعی کتای؟! ن یممکنه قبول کن یعنی؟! ...  یفکر کن

 ؟! یچمممممم
 گفتم هیرو به هد سادمویقرار سر جام وا یب

 ... دونمیفکر کنم ... نم دینزن ... گفتم با غی... ج زمیجان ... عز هیهد-
 ! گهید یممکنه قبول کن یعنی یفکر کن-
 آره ممکنه !-

 گفت یبا لحن متعجب هیهد
 واقعمممممممممممما ؟! .... واقعا ممکنه ؟!-

 گفتم کالفه
 ه مجبور بشم ...آره ... ممکنه ... اگ-
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 یها میکه آماده ست !! ...ت دتی؟! ... بابا قرارداد جد یچرا مجبور بشممممممم-
که ا گهید جایهم  ندن !! چرا مجبور شمم ن هات قرارداد بب با  یبر یآرزوشممونه 
مین م م م م م  یا یلم میت تانیتو کاپ ی... ول دیشا ی؟!حاال مثال امثال منو بگ یک
 ؟!... یر خواهان دارچقد یدونی! م وونمممممممممهید
 ... یگیباشه ... تو راست م-
نه که خر  یجد ی!حالت خوبه ؟! جد؟یشممممممد ینجوریچرا ا کتاین یوا-

 قطر ؟!!! یبر یخوایم یشد
 شدم و گفتم رهیخ هیبه هد میم*س*تق

 یکمک هی دی... بذار ال اقل برم اونجا شممما خورمینم یدرد چیکه به ه نجایا-
 باشم !

 گفت با تعجب هیهد
 ؟! یخورینم یدرد چیتو به ه-
 بابام ؟ یبرا ادیاز دستم برم ی... من چه کمک گهیآره د-
ه ک کنمیم ی! مثال من االن چه کمک یکنیقبول نم گمیم ی! من ه گهید یخل-

داره ؟!  نایبه حال بابات ا ی! رفتن تو چه سود گهیسوال د هی؟! اصن  یکنیتو نم
! ها ؟! ؟ یکنیم یتنها زندگ گهیکشمور د هی یرداره که دا نویاسمترس ا نکهیجز ا

 نه تو بگو !
 گفتم ذاشتمیکمدم م یکه شلوارمو تو همونطور

 موقع ها آدم مجبوره... یبعض-
 گفت یمبل بلند شد و اومد کنارم و با لحن عصبان یاز رو هیهد نباریا
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 یندوینکنه چون م هی؟!!!چ ی! د  آخه چه اجبممممممار کتاین ایکنیم میروان یدار-
 ! یبر یخوایتو هم م یتحمل کن یتونینم یدید رهیمهراد داره م

 گفتم بستمیکه در کمدو م همونطور
! جمع کن برو من حال و حوصممله  گهیبسممه د یچرت و پرت گفت یهرچ گهید

 ... پاشو برو ! گمیم ی... جد هیندارم هد
 گفت تیبا عصبان هیهد

 میواسمممه خودت تصممم جانیا یسمممادی!حاال مثال وا ی! احمقگهید یاحمق-
 آقا در چه حاله ! یخبر ندار یریگیم
 ! گفتم حوصله ندارم ! هیبس کن هد-
رو کن تو گوشات ف نویسر جاش ! ا ادیتا حوصله ت ب کنمینه اتفاقا ... بس نم-

 گفتم بهت ؟! یچ یدیتو رو نداره ! فهم اقتی... اون ل
 با پوزخند گفتم شستمیتختم م یکه رو همونطور

سر خوب یگفتیو ... م یطرفدارش بود روزی... تو که تا د ؟ شدیچ- و ... به  هیپ
ضاوت نکنم درموردش و ... چ یشوخ هیخاطر   ی سهیقد هویشد ؟! ...  یق

مد ؟! چون فکر م طونیشمم زیعز خاطر اون دارم م یکنیاز آب درو  هوی رمیبه 
 منو نداره ؟!! اقتیل یدیفهم
 سرخ شده بود گفت یکم تیهمونطور که صورتش از عصبان هیهد

مرینه خ- م م م م م م  یها رو بهم بگ نیا نکهی... قبل ا سین نطوری!!! اصال هم ا م
بهت زنگ زدم ... منتها چون حالت  نیبهت بگم ... اصن واسه هم خواستمیم

شتن اون ربط اقتیتلفن نگفتم ! ل یخوب نبود پا رفتن تو نداره ن ایبه رفتن  یندا
! 
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 تمپام انداختم و گف یرو پامو
 که حالم خوبه ! ینیبی؟! ... االن بگو ... م یبگ یخواستیم یخب ؟! ... چ-

ار ک نیمانع ا یزیچ هیدفعه انگار  هیبگه که  یزیاومد دهنش رو باز کنه چ هیهد
 نگفت یزیشد ... چون به سرعت حرفش رو خورد و چ

 گفتم یقرار یب با
 ... منتظرم بشنوم ... هیبگو هد-
 ولش کن !-
 گفتم تیعصبان با

 ! بگو ! یبگ دی! با یَدر بر یو بعد بذار یبگ یزیچ هی یتونینم
 چند لحظه با خودش کلنجار رفت و بعد گفت هیهد

بتونه احسمماسمماتش رو کنترل کنه و رو  دیکه با گمیم ایبه پور شممهیخودم هم-
 حرفا فکر کنه .. اما خودم از اون بد ترم ... یبعض

 ه ؟!شد ینرو ! چ هی! حاش مممممممهیهد-
نگاه  نیبه زم هیبود چند ثان سادهیوسط اتاق وا نهیهمونطور که دست به س هیهد

 گفت یکرد و بعد با لحن عصب
س-  یچه خبر بوده ... کال بچه ها دونمی! ...نم ونیشهرزاد امروز رفته بود فدرا
برن  گفتن صممبب یک دنمینم ی... واسممه سممخنران انیرو گفته بودن ب یمل میت

س شگاه باباش با ای! پور ونیفدرا ست ن رفتیم دیهم دعوت بود ...منتها فرو تون
 بره ..

 خب ؟!-
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... رفته بود دنبالش  رونیناهار برن ب خواسممتنیشممهرزاد هم چون با سممامان م-
 ...11ساعت  یطرف ها

که  یتا صبب ناهار یخوایم ایشده  یچ یگیمنو ! م ی! کشت مممممممممممممممهیهد-
 ؟! یکن بیشهرزاد و سامان با هم خوردنو هم تشر

 اعصابمو خورد نکن ! قهیدق هی...  کتاین گمیم-
 نگفتم ... یزیشدم و چ رهیخ هینشستم و به هد نهیدست به س-

 ادامه داد کردیهمونطور که به من نگاه م هیهد
سامان ب کیبودم نزد سادهیمن وا گفتیشهرزاد م- ش ادیساختمون تا   نی... ما

 تابلوئه ... شهرزاد شناخته نشمی. ماشپارک شده بود .. ابونیمهرادم اون طرف خ
... پشممت  ادیسممامان داره م دمیبود که د 11همون سمماعا  یبود ... گفت طرفا

شهرزاد قرار د سامان چون با  شتسرش هم مهراد اومد ...  سوار  عیسر ا اومد 
ش سش نبود ... م نیما سیشد ... مهراد اما حوا ... کال به آدم ها  گهید شیشنا

 فتمیاومدم راه ب گفتی...شممهرزاد م نشی.. رفته بود کنار ماشمم. کنهیهم نگاه نم
و اونورو نگاه  نوریو داره ا نشیکنار ماشمم سمممادهیوا ینجوریمهراد هم دمیکه د

سامان گفته مهرا کنهیم سامانم گفته نم رهیچرا نم د!به  که  نی... هم دونمی؟! ... 
 ادهیپ یکی...سممتهیمیمهراد وا نیآژانس کنار ماشمم هیدفعه  هی گهیم نویسممامان ا

 ... شهیم
 شدم رهیخ هیعالمت سوال به هد ی افهیق با

 ادامه داد یبا ناراحت هیهد
 یزینداره ... من به شهرزاد چ ی! ...به من ربط کتایبه من نگاه نکن ن ینجوریا-

 نگفتم بهش ... یچی... ه دادینگفتم ... اونم فقط داشت آمار م
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 ... دمیپرس یطراببا لحن پر اض هیتوجه به صحبت هد یب
 ...با مهراد... قرار داشت؟ یک-
 کامل بگم ... نپر تو حرفم! فائزه بود ... سای... جو نده ! وا یچیه-

 "فائزه" ...
 ادامه داد یبا ناراحت هیهد

کردن ... بعد مهراد از تو  کیشممهرزاد گفت فائزه اومد و با مهراد سممالم عل-
ش شهرزاد مجعبه درآورد ... کادو بود ..  هی نیما  تگفیاونو داد به فائزه ... بعد 

کپ کرده بودن ... م مان  فتیخودش و سممما مانم مونده بود ...  یحت گ سممما
 بگه ... یچ دونستینم

 شدم ... رهیخ هیبه هد درمونده
 با همون لحن ناراحتش ادامه داد هیهد

 مهراد شدن و رفتن ... نیبعدم ... بعدم هر دو سوار ماش-
 خالصو به قلبم زدن ... ریار ... انگار تانگ هیحرف هد نیا با
پلک هم نزدم ... اونقدر حالتم شمموک زده بوده که  یشممدم ... حت رهیخ هیهد به

 نگرانم شد و گفت هیهد
صن ما نم نی؟ ... بب ی؟ ... خوب یکین- صن مهمم  یچ میدونیا شده ها ! ... ا
چه خبر چه دادم که  ریگ یبه من بگه ... من ه خواسممتی... شممهرزادم نم سین

 گفت ... ییزهایچ هی عیبود سر ششیخبر ... اونم سامان پ
 تخت بلند شدم ... یبگم از رو یزیچ نکهیبدون ا یحالیب با

 نگران تر از قبل گفت نباریا هیهد
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 ؟! کتاین-
 ... سی... مهم ن هیمن خوبم هد-

 "کادو " ...
 "فائزه"...

سره رو ب نیبهت ا گمی! ... بابا دارم م گهید یستیخوب ن- .. ولش شو . الیخیپ
 دی... با بمونه تونهیکه نم گهیهفته د هیاز  شممتری... ب گهید رهیکن ... اصممن داره م

سابقه داره .. تو هم که ل کایبرگرده آمر شروع م گیم شو شهیداره  صن فکر  ... ا
 هم بم.. زهاگه با فائ ینکن ... خب ؟! ... اصن حت

 فتمو با همون حالم گ هیتو حرف هد دمیپر
 شو ! الیخیب گهی... د یگیم ی.. متوجه شدم چ هیبس کن هد-

 " ... "کادو" ... "فائزه" ... گهی"سه روز د
 دیچیسرم پ یمهراد تو نیماش یها کیشدن الست دهیگوش خراش کش یصدا

... 
شت رفت ... فقط خ چارهیرو ندادم که ب هیهد یجواب حرف ها نقدریا  رهیگذا

 نمکیبازش کنم ... حس م تونمیکه سممرده نم فیح اتاقم ... یشممدم به پنجره 
 اتاقم کمه ... ژنیاکس
سه روز د اگه کنم ؟ ... ههه ...  کاری... اونوقت من چ کای... برگرده آمر گهی... 

 ... البافمیمن چقدر ساده ام ... نه ... ساده نه ... بهتره بگم چقدر خ
ممکنه منو بخواد ...  فکر کردم ممکنه عاشمق من بشمه ؟ ... چرا فکر کردم چرا

 ؟! ... المیخوش خ نقدریچرا ا
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خه ... اگو منو نم ی... ول یول کرد ؟! ...  ینجوری... پس چرا امروز ا خوادیآ
 چرا ؟! ...

! ...  دهیسممپ ی! ... ماجرا ذارهی... از اونور با فائزه قرار م هینطوریطرف ا هی از
 ... فهممشینم
 !!! تونمممممیخدا ... نم نی... ا تونمی... نم یبشم ... ول الشیخیب خوامیم

صن نم ... قبول ک دیبهتره ... با ینجوری... آره ... ا کنمیقطرو قبول م شنهادیپ ا
 لایتا فکر و خ رمی... هم خودم م شهیبه نفع همه ست ... هم مشکل بابا حل م

 ام نکنه ! ... وونهید
 بود ... دیحم ی ... شماره رونیمنو از افکارم آورد ب لمیزنگ موبا یصدا

 الو ...-
 ؟ ی... خوب کتایالو سالم ن-
 ممنون ...-
 ... یرفت ینگرانت شدم اونجور-
 ؟ یداشت ی... خوبم ... کار یمرس-
 ... نکهینبود ... فقط ا ینه ... کار-

 تموم گذاشت ... مهیحرفش رو ن دیحم
 ؟ یچ نکهیفقط ا-
ما جوابشو بده ... باشه ؟ ... اگه زنگ زد حت نیدر مورد مهراد ... بب نکهیفقط ا-

 یلیخ تشیوضممع نیکه بود ... االن با ا وونهیامروز د یچون آخه تا قبل ماجرا
 نگرانشم ...
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 صدام بود گفتم یکه تو یپوزخند با
 نگرانش نباش ...اون خوبه ...-

 گفت یبا لحن متعجب دیحم
 ؟ یچمممرا ؟! چطور ؟! باهاش حرف زد-
...اون سرش از من  سین الیهمه فکر و خ نیبه ا یزاینبود ... اصن ن یازینه ن-

 و تو شلوک تره ...
 ؟! یچ یعنی-
شکالت به هم گره بخورن ... منم دارم هم ی... گفت دیحم الیخیب-  نینذارم م

 ... کنمیپاره م یچیگره ها رو با ق یدستمه دارم همه  یچیق هی...  کنمیکارو م
ب و در یباز کردن گره دار یبه جا حرفا ؟! تو که نیا یچ یعنی!  کتاینکن ن-

 ؟! گذرهیتو ذهنت م یرو ! اصن معلوم هست چ یهمه چ یکنیداغون م
گه نگران مهراد گمی... فقط دارم م دیمن خوبم حم- باش ... اون  یا ... ن

سه روز د یلیحالش خ خود به خود  گهید یهم که بره همه چ گهیهم خوبه ... 
 ! شهیحل م

سخره رو ! تو ا بحث نیتموم کن ا کتاین-  یچ یترف نجایکه از ا یساعت هی نیم
 روضه خوندم براتا ! نهمهی؟! من ا ی؟! خواب نما شد یشد

 یبا من ندار یکردم بابتش ... فعال کار هیهم گر یدسممتت درد نکنه ... کل-
 ؟! دیحم

 ! کتاین-
 ... ششیبرم پ دیاالن ...با نیاومده خونه هم ی... نازلدیحم نیبب-

 گفت یلحظه سکوت کرد و بعد با لحن عصبچند  دیحم
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 ... فقط ... تو رو خدا ... زنگ زد جوابشو بده ! شمیباشه ... مزاحمت نم-
 خداحافظ ...-
 سالم برسون ... فعال ... یشماها ! به نازل یاز دست کله شق-

 قطع کردم ... یا گهیحرف د چیبدون ه تماسو
 ؟ یی! کجا یکمممممممین-
 ینازل نجامیا-

 ینتلع یتختم بلند شدم که ...آخ ... دوباره درد گرفت ... زانو یاز رو تمخواس
 چه مرگش شده ... دو روز خوبه ... چهار روز داغونه ... نی... اه ... ا

 ! کتایسالم ن-
 ! یکرد ری؟! مدرسه خوب بود ؟! د ی! خوب یسممممالم خواهر-
خراب شد ... با  فالمک ابونیسر خ سمونیخوب بمممممممود ... نه آخه سرو-

 رو ! کهیت هی نیا میاومد ادهیدوستم پ
دنبالممممت  امیب یزدیراننده تون زنگ م لی؟! ... خب با موبا یوا !جمممممممد-
! 

 با خنده گفت ینازل
 حال داد ... ادهی... پ می... اومد گهینه د-

 زدم و گفتم لبخند
شو ب یریهم که م یرو ادهی! پ گهیخوبه د- ستات ! پا ستو عوض کبا دو ن رو لبا

 ناهارو گرم کنم ...
 باشه ...-
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شپزخونه ... ز یرفت تو ینازل شن کرد ریاتاقش و منم رفتم تو آ ن غذا رو که رو
 اتاقش اومد یاز تو ینازل یصدا

 ؟! مهمممممممراد ! دمید ویک ومدمی! بگو االن داشتم م کتمممماین یراست-
ضربان  دنیشن با شد ...  شمام گرد  سم مهراد چ ست خودم نا  سیقلبمم هم د

 رسوندم و گفتم یخودمو به اتاق نازل عی... سر
 کجا ؟!-

 تفاوت گفت یاما ب ینازل
 فالمک ... نیتو هم-
 ا  ؟!-
 ونابیکنار خ ینیماشمم هی دمید هوی... بعد  میومدیم میآره ... من و طناز داشممت-
رشو س یکی مدیمهراده ... بعد توشو نگاه کردم د نیماش هی... چقدر شب سادهیوا

 ... شهیگذاشته رو فرمون ... مهراد بود ... رفتم زدم به ش
 و ادامه داد دیخند دیکه رس نجاشیا ینازل

م شهیزدم به ش یسکته کرد وقت چارهیب- م م م م رو  شهیتعجب کرد ... ش ی... کل
داد مارو برسونه ... منم گفتم نه چون با طناز  ریکرد ... گ یاحوال پرس نییداد پا

ستیبودم م ش یزیچ گهیروز ... اونم د هیحاال  میایب ادهیپ میخوا  نوینگفت ... ما
 روشن کرد و رفت

 گفتم یمتعجب یلحن ساختگ با
 بود ؟! سادهیاونجا وا ینجوریحاال چرا ا-

 رفت تو فکر و گفت افشیهم ق ینازل
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 ادهسیزنگ خورده وا لشیموبا نکهی... گفت مثب ا دمی... ازش پرس دونمینم-
با ینجوریچرا هم دونمینم گهیجواب بده ... حاال د بونایکنار خ  لیبعد با مو

 بوده ... یباز منتظر زنگ کس دی... شا سادهیحرف زدن هم همونجا وا
 آها ...-

 کنم کاری؟! ... اه ... حاال چ یعنیخوب نبوده  حالش
 گشنمه ... آماده ست ناهار ؟!... یکین-
 ... به خودم اومدم و گفتم ونریاز افکارم اومدم ب هوی ینازل یصدا با
 االن ... زیرو م ذارمی... م ایها؟! ... آها ...آره آره ... ب-

اتاقم ... پس آخه ... اگه حالش بده ... چرا بده ؟!  یو رفتم تو میخورد ناهار
با  هی... از  کنمی... درکش نم  نیطرف ا نی... از ا ذارهیقرار م گهید یکیطرف 

 .. زنهیزنگ به من نم هی... چشه ؟! ... االنم که  دیمرفتار امروزش با من و ح
هراد م دیبار اس ام اس داد پرس هی دیبهم زنگ نزد ... البته حم چکسیشب ه تا

 فقط گفتم نه ... یسوال چینه ... که منم بدون ه ایبه من زنگ زده 
نازل بعد بام جلو یاز شمممام بود ...  با به ...کنار   نویزیتلو یتازه رفته بود بخوا

 نشسته بودم ... مامانمم بود ...
 بابا ...-
 بله ؟-

 مو گفت ایدلمو زدم به در یسر صحبت رو باز کنم ... ول یچجور دونستمینم
 دادن ... شنهادیبهم پ یخارج میت هیبابا ... از -

 چهره اش خندون شد و گفت بابام
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 ؟!! ی؟! ... پس چرا زودتر نگفتمممم یجمممممممد-
 ذوق و شوق گفت پشت سرش با مامانم

 ؟! می؟!...کدوم ت کتاین یگیراس م-
 خب ... ی... ول سیهم ن یخاص میت نیحاال همچ-

 دوباره گفت مامانم
 ؟ میکدوم ت-
 با خودم کلنجار رفتم و باالخره گفتم کمی

 ... انی... الر یقطر میت هی-
 ... نطوریحرف من بابام لبخندش کمرنگ شد ... مامانمم هم هم دنیشن با

 ادامه دادم یبا لحن مشتاق تر نباریا نیهم یبرا
 ... امکاناتشون خوبه ... سین یبد میت-

 با تعجب گفت بابام
 !! یکنیفکر م شنهادشونیبه پ ی؟! ... نگو که دار کتممممماین-
 حرف بابام شوکه شدم ... دنیشن با
 ... هیخوب تیمن ... نه ...راستش ... آخه .. موقع-

 ز قبل گفتتر ا یجد نباریا بابام
 اصال حرفشم نزن !-
 ... سین شتریفصل هم ب مین هی...  هیخوب شنهادیاما .. آخه ... پ-
 مامانم گفت نباریا

 ! ناستیباالتر ا یلیآرزوهات خ کردمی؟! ... فکر م کتاین یخودت-
 لحظه سکوت کردم و بعد گفتم چند
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موقع بهشون  چیه نتونم دی... شا یان ... ول گهید زیچ هیخب آره ... آرزو هام -
 رو که از دست بدم ... تیموقع نیا دیبرسم ... نبا

 رو خاموش کرد و رو به من نشست و گفت ونیزیتلو نباریا بابام
ست  هیقض %50 نی! درسته ؟! و ا یبهشون نرس دی" ؟! شادی"شا یگیمگه نم-

شا نهیهم ا موندهیباق 50%...  س دیکه  شون بر سه  دی! ... نبا یبه  یال اقل وا
 ؟! یتالش کن %50 نیا

 اونجا هم تالش کنم ! تونمیم-
تا بتون مین هیبا - که  ییها زیچ یهمه  یکن دایاونجا خودتو پ یفصمممل ؟! که 
 ؟! یقطر میت هی؟! اونم تو  یرو هم ذره ذره از دست بد یبدست آورد نجایا

به ... کل سیاونقدر ها هم بد ن یبابا ول-  ایهم تو آسمم ی... امکاناتشممون خو
 وبن ...خ
 نیهم ! تا شناسمی؟! هوم ؟! تو بگو به من ! من که تو رو م رنینم هیپس چرا بق-

 یاکشممور ه رنیکه م یینایا یگفتیم شممدیم زهایچ نیحرف ا شیچند هفته پ
پول  اونجا حتما به رهیم یهرک یگفتی! م کننیخودشممون فکر م شیپ یچ یعرب
 ! یگفتینم نویداره که حاضره بره ! مگه خودت ا دیشد اجیاحت

له ... هم- ها نای... ا نطورهیب مه حرف  نه ! ول یه ها نظرشممون تغ یم  رییآدم 
 !کنهیم

 با تعجب گفت مامانم
 ؟! کنهیم رییروزه ! تغ هیروزه ؟!  هی-

 گفتم کالفه
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 ... سیروز ن هی-
زمان نظرت  نیهم یخب باشممه ... اصممن چند روزه ! چند هفته اس ! تو , تو-
 کرد ؟! رییتغ

 گفتم قرار یب
موجود به نظرم  طیکنه ... در شممرا ریینظرش ممکنه تغ طیآدم بر حسممب شممرا-
 خوبه اگه من قبول کنم و برم ... به نفع همه مونه ! یلیخ
 مامانم گفت-
ه دار ینفع یشممی؟! ... تو ازمون دور م یچه نفع یبگ شممهیبه نفع همه ؟! ... م-

شور عرب هی یری؟! م  مدهوین با زن ها بدت مرفتارشو یاز نحوه  شهیکه هم یک
 یه نفعچ یدیبسکتبالو از دست م یاز اندوخته هات تو یتوشه ؟! ... کل ینفع

 ؟! کتایداره ن
 ... کردیم کیتحر شتریمامانم اعصاب خوردم رو ب یها حرف
 ادامه داد مامانم

چند تا از اون  هیکرده ؟! ... ال اقل  میتصممم نیتورو وادار به ا یطیچه شممرا-
هسممتو به ما هم بگو ! آخه من  شممنهادیپ نیکه راجع به قبول ا یخوب یزهایچ
چه جور دونمینم قدریمدت کوتاه ا نیظرف ا یتو  تت عوض شمممده !  ن نظرا

 نبود ؟! WNBAقطممممممممر ؟! تو مگه آرزوت
 احساساتمو کنترل کنم گفتم تونستمیهمونطور که نم تیعصبان با
هسممت و خواهد بود ... اما بوده و  نیهم شممهیمن هم یمامان جان ... آرزو-

نخوان ... من واسممش  دیهم شمما گهیسممال د 100...  خوانیاالن که اونا منو نم
 اول به خونوادم کم کنم ! خوامیم نباری... اما االن ا کنمیتالش م
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 ؟! یچه کمک-
تومن  ونیلیم 750در حدود  یزیچ هیچقدر قراره بهم بدن ؟!  نیدونیمامانم م-

... ! 
 و گفت دیحرفم پر یتو تیحرف من با عصبان دنیبا شن بابام

 نیا یخوای؟!!! به خاطر پول م کتمممممممایبه خاطر پمممممممممممممول ؟!!! ن-
 ؟! یکارو بکن

و ر میکردم آرامش ظاهر یسممع یبودم ول دهیترسمم کمیاز لحن بابام  نکهیا با
 گفتم یآروم بایحفظ کنم ... با لحن تقر

 که االن به پممم... دونمی.. مهست . نمیبه خاطر ا یتا حدود-
 حرفم و گفت یتو دیپر یبا همون لحن عصبان بابام

مدود- م م م م  تونمیکه من نم یدار اجی؟!!! ... تو به چه مقدار پول احت یتا چه ح
 به خودم بگو ! یخوایکنم ؟! ... هرچقدر م نیبرات تام

 گفتم یناراحت با
 بابمممما !-
 یگب یخوای؟! نکنه م یکنیم یدار کاریما چبا خودت و  کتای؟! ... ن یبابا چ-
 ؟! آره ؟! یقبول کن یخوایپولو به خاطر من م نیا

 آخه بابا ... یول-
 گفت شدیبابام همونطور که از جاش بلند م-
 ! اکتیازت انتظار داشتم ن نایاز ا شتری... ب نیواقعا که ! دختر منو بب-
 مامانم گفت نباریا
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 یفداکار نیهمچ دیبه تو گفته که با یابات ؟! ... ک؟! به خاطر کار ب کتایآره ن-
 ویبدتر همه چ نیمن ! ... ا زیبه نفعمونه ؟! ... نه عز نیا ی؟! ... فکر کرد یبکن

 ... میکنیمشکلو باالخره حل م نی! ما ازهیریبه هم م
 حرف مامانم و گفتم یتو دمیپر
 ؟! نشده دایهم پ یمشتر هیهنوز  یوقت نیحل کن نیخوایم یچجور-

 بود به طرف من برگشت و گفت سادهیهمونطور که وا بابام
ند یاالن مثال تو فکر کرد- قد یهمون اول پولو دو دسممت یقرار داد بب تو  میت
 ؟! شهیدرست م ی؟!همه چ کننیم

 دنیفکر نکرده بودم ... خب معلومه که همون اول پولو بهم نم هیقض ینجایا به
 ... المی... من چقدر خوش خ

 گفت شیقبل یبا همون لحن عصبان گمینم یزیچ دیه دک بابام
 نیو ا ذهنت یافکار پوچ اومده تو نیاز ا نمی! بب گهیبار د هی! به خدا !  کتاین-
کار ببر یخراب کردن زندگ یبرا یخوایها رو م دهیا به  ما  , من  یخودت و 
 نه ؟! ای؟! آره  یدیو تو ! گفته باشم بهت ... فهم دونمیم

 بودم ... دهیترس یلیو حالتش خلحن بابام  از
 گفت شدیبابام م کیاز جاش بلند شد و همونطور که نزد مامانم

 خواسممتهینشمممده که ... حاال بده دخترمون م یزی... آروم باش ... چ هانیک-
 کمک کنه ؟! ...

 ادامه داد تیهمونطور با عصبان بابام
نگرفتم که  کمک چکسیکدومتون ... من از ه چیکمک کنه ! ... ه خوامینم-
 ... حاال دختر خودم ... ال اله اال الله ! ادین شیمشکالت برامون پ نیا
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 از جام بلند شدم و گفتم یناراحت با
 بابا من فقط قصدم ... یول-

 یبود اومد تو دهیبحث ما انگار ترسمم یصممدا دنیکه با شممن یموقع نازل همون
 هال و گفت

 ؟! نیزنیشده ؟ بابا ؟ چرا داد م یچ-
 صحبت کنه یکرد با لحن آروم تر یسع ینازل دنیبا د بابام

 ... میکردیصحبت م میبابا ... برو بخواب تو ... داشت سین یزیچ-
 ! نیزدیآخه داد م-
 رو ...! ب یش داریزود ب دی... برو بخواب دخترم ... صبب با میزدینه ... داد نم-

 یرو به نازل یبا لحن مهربون بردیرو سمممت اتاق م یهمونطور که نازل مامانم
 گفت

 ... بدو ... نصفه شبه ! نمیبدو بب-
ن اومد و م کیسکوت کرد ... بعد نزد هیچند ثان هیبابام  یرفتن مامانم و نازل با

 گفت یبا لحن آروم تر
تاین- مک کن یخوایم دونمی! دختر مهربون من ! م ک ... و من  یبهمون ک

گه م یممنونتم ... ول مک کن یخوایا  یچجور یدونی!م سینراهش  نی, ا یک
 ؟! یکمکم کن یتونیم
 گفتم یناراحت با
شما رو ناراحت  خوادی! دلم نم کنمیمن م نیبگ یبابا ؟! شما هر کار یچجور-
 ! نمیبب
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 لبخند زد و گفت بابام
ما بهتر هیعال یلیخ نیخب ... ا- مک ! ... بهتر نی... ا که تو  یکمک نیک
 یالش کنبهشون ت دنیرس ی! برا یکن که آرزو هاتو دنبال نهیا یبهم بکن یتونیم

اگه االن  کتای! ن یکنیکه ما رو خوشممحال م هینجوری! ... ا ی! و محققشممون کن
به هم ر کمی تهیاوضممماعمون  نهیم حتمنارا یلیخ نیاس ...آره ا خ  ی... ول ک

 بچه هام سممالم و شمماد نمیبیم یوقت ارهیمنو از پا در ب تونهینم یچ چیه ی...ول
 نیا هتونینم یچیه ی... اگه تو بر کننیآرزوهاشون تالش م یکنارم هست و برا

بده !چون ا یخوشممحال به من  باریرو  ها کنارم ن ن بلکه آرزوهاتم  یسممتینه تن
رو  یکی نیرو داشممته باشممم , تحمل ا یزیکنار ... و من تحمل هرچ یگذاشممت
 ندارم !

 فهمم ...ب تونمیم شممتری... هر لحظه ... ب کردمیبابام ... حس م یحرف ها با
 ییبه اون جا دی... با دیتالش کنم ... با دیدرک کنم ... من ... من با تمویموقع

 ونمتیم ینجوری... آره ... فقط ا تونمیم ینجوریکه آرزوشو دارم برسم ... چون ا
شاد کنم ... ا نا  دیاداره ... نب اجیکه بابام بهش احت هیکاون کم نیبابا و مامانمو 

 کنم ! دشیام
 بابام آروم شدم ... یهاحرف  با

ر از قبل محکم ت یلیخ نباریا کرمیسمممت اتاقم که بخوابم حس م رفتمیم یوقت
مه ! من قطر ب انیزاده و اون منصور یبه قاض تونمیم م م م م م م م م م  اینکبت بگم ن
 بابا تون ! یخونه  نیبر نی! شما هم جمع کن ستمین

 ی! خب نه ... جد چک کنم facebook گهیبار د هیبود ... بذار  12 سمماعت
 !سین یخبر یجد
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 ... دمیتخت دراز کش یتاپمو خاموش کردم و رو لپ
ش مین شت گرم م دیساعت نک شمام دا  لمیموبا ی برهیدفعه و هیکه  شدیکه چ

 باعث شد از جا بپرم ...
 تو فک و پوزت ! امیجفت پا م یاگه تو باش هیخدا هد به

شمام باز نم م*س*ت تخت  ریاز ز لمویه زور موبا... ب شدیخواب بودم ... چ
 اس ام اسو خوندم یچشم هیبرداشتم و 

 ؟" یرو ادهیبا هم پ می"فردا صبب بر
فردا صبب  ادیم ادشینصفه شب  شهینکبت ... هم ی... دختممممممممممممره  اه
 بکنه ... یچه غلط خوادیم

 در جواب نوشتم فقط
 !من خوابم"؟یگی"ع*و*ض*ی! االن م

 تختم ولو شدم ... یرو هوشیب مهیتخت و ن ریکردم زپرت  مویدوباره گوش و
 به صدا درومد ... میگوش ی برهیو یکه دوباره  دینرس قهیدق 1 به
 ! هیهد یری...بم اه

 "خوامی... معذرت م ی... خوب بخواب یداری... فکر کردم ب دی"ببخش
م نیا دنیبا د چشمام م م م م م م م و معذرت  هی؟! هد یاس ام اس چهار تا شد ! چ

 ؟! ... عمرا !!! یاهخو
من  ینبود ... وا هیکه هد نیکه ...ا نینممممه ... نه ... نمممممممممممممممه !!!ا یوا

 ؟!!! یعنممممممممیدادم  ینجوریجواب "مهراد"و ا
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. کن .. گای! اوه اوه ... ن گهیدفعه گند زدم د نیکلمه ا یواقع یخدا ! به معنا یوا
 بهش گفتم ع*و*ض*ی !!!

ل منگ نقدریخندم گرفته بود! آخه من چرا ا نکهیکنم هم ا هیگر خواسممتمیم هم
 آخمممممممه ! ارمیدر م یباز

 بود که اس ام اس زدم و گفتم نیکه تونستم بکنم ا یکار تنها
سممت ...  هیاس داده ... فکر کردم هد یک دمی... من اصممن ند دیببخشمم ی"وا

 شرمندم"
 زی!گل بود به سممبزه ن یکه زد یگند نیکن با ا هیبه حال خودت گر نیبشمم حاال

رو هم وارد  یفحش و فحش کار گهیحالمون خوب بود که د یلیآراسته شد !خ
 ! گهیخودمه د ریماجرا کردم ... حقمه ... تقص

 جواب داد یوا
م اسو اس ا ایبه پور یشده ها !فکر کردم خودم اشتباه یاشتباه هی"آها ... گفتم 
 فرستادم : ( "

گاه خنده خوندن اس ام اسش ن با  لبام اومد ... یرو یکمرنگ یا خودآ
 بار نوشتم نیشده بودم ... ا داریکامال از خواب ب گهید

 " دی"به هر صورت بازم ببخش
شحالم نم هیقربون خودم برم که  یعنی ضاف تونمیعالمت ناراحت و خو ه توش ا

 کنم ...
 جواب داد مهراد

سانمونی... حاال ... اگه باز با خاک  هیچه حرف نی"نه ا  یای... فردا م یکنینم ک
 ؟" یرو ادهیپ میبر



wWw.Roman4u.iR  682 

 

 "نمتیبیسر خوارزم م 9...  تونمی"احتماال بتونم ... آره ... صبب م
نه ...  ی.. ولبدم . نایجوابشو بهتر از ا تونستمیقرارش با فائزه نبود م یادآوری اگه
 کالهشو بندازه هوا ! دیقدرم که جواب دادم با نیهم
 "یسر کوچه تونم ...شبت مهتاب 9...  اینها ندنبالت ... ت امی"م

 رمی! به تو چمممممه ! اه اه ... شب به خ امیتنها ب خوادیرو !!! اصن دلم م پمممممممر
 ! ... ینشه جوابشو بد گهیکه د گهیم

 تخت ... ریکوک کردم و پرتش کردم ز 8:30 یبا حرص رو لمویموبا
 ؟! ذارهیم یلعنت الیکر و خف نیبخوابم مگه ا خوامی... حاال هم که م اه

 شدم ... داریاز خواب ب یبا زجر اله صبب
 یط کرد, غل یش داریصبب زود ب یتونینم شیبگه تو که روز عاد سین یکی آخه

 ! یقرار گذاشت 9
 دمیپوش کردویرو جارو م نیگشادم که به قول مامانم زم ینخ یاز شلوارها یکی

... 
 نجایا ی... فقط شمممانس آورد کنمینم دایپ گهیکوتاهتر د نیهم که از ا مانتوم

 ! ... زنهیگشت ارشاد دور نم
 چه مربوطه ؟! ی... به کس رونیبرم ب ینجوریا خوادیبه من چه ... دلم م اصن
 کرم هماهنگ با شلوارمو سرم کردم ... شال

 رو هم پام کردم ... میقهوه ا یکتون کفش
 مونده ... قهی.. دو دقنشده . 9ساعت نگاه کردم ...خب خوبه ... هنوز  به
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مو سممرعت یمزاحم جلو یزانو نیکه باز ا امیب نییعجله خواسممتم از پله ها پا با
 گرفت ...

مد از باال او نایا هیهد یدر خونه  ینرفته بودم که صممدا نییچند تا پله پا هنوز
... 
 دارم گمیحاال ؟! ... آها ... م رمیاوه ... خاله پروانه باشممه بگم کجا دارم م اوه

 ... دیخر رمیم
مله ... خاله پروانه کجا بود ...ا دمیفکر ها بودم که د نیهم تو م م م م م م  نیبع

 ! رهیم ورتمهی... مثه اسب تو راه پله ها  هیجز هد سین یکس یپا یصدا
 با دهن باز از تعجب گفت دیراه پله ها د یمنو که تو هیهد

مین- م م م م م م میم کاریچ نجای! تو ا یک م م م م م م با اون پادشاه  دین با؟!!! اال یکن
 کمممممه !! یقرار داشته باش هیهفتم

 گفتم یجد بایو بالحن تقر رمیخندمو بگ یکردم جلو یسع
... اصممن خودت کدوم  میندار یچی... خونه ه دیخر رمیبه تو چه !...دارم م-

 ؟! معلوم هس ؟! یریم یدار یگور
 لوفری... ن میتاصممن بهت نگف شممهیبلند نم یاز تو بخار دونسممتمی... م یچیه-
... گفت حوصله دارم برم ... منم گفتم آره  دیصبب بره خر خوادیگفت م شبید

!بابا ؟ یریم ی!حاال کجا دار میبهت نگفت یخوابیتو م میدونسممتیچون م یول
اعت دو سمم یکی...  رونیب میبا هم بر یداری... پاشممو حاال که ب الیخیب دویخر

 اه ...سر ر میکنیم دمیخر میگردیکه برم گهید
ستمینم  تونمیمن ویکی نیا دمید گهید یبگم که با مهراد قرار دارم ول هیبه هد خوا

 گفتم نیازش پنهون کنم ... واسه هم
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 داره ... یکار هیمهرادم گفت  یکه هست ... ول دی... خر زهینه ... چ-
 زد غیج یخفه ا یبا صدا دیشن نویتا ا هیهد

نگاشم  روزیه؟! ... تو که تا دمگ یمهمممممممممممممممممممممممممممراد ؟ ....جوابشو داد-
 که واست گفتم! ییها زی! اون چ گهید یبکن یخواستینم
 گهیشممد منم د ییهوی یجوابشممو بدم ... ول خواسممتمی... نم هیهد دونمینم-

جوابشو دادم  ییاس داد ... من حواسم نبود فکر کردم تو شبیجواب دادم ... د
 مجبور شدم قبول کنم ! گهیبعد د

 گفت یدبا پوزخن هیهد
 شدم ! ریخ یبار باعث و بان هیمنه ... خدا ازم قبول کنه !  ونیتا عمر داره مد-
 ... سادهیست فکر کنم سر کوچه وا قهیدق 5من برم ...  نی... بب هیخفه شو هد-
مایشی! خر نم گمی... دارم بهت م کتاین- م م !  باهاش روشن کن فتوی! اول تکل م

 ی... ول سممتمین ی. هرچند که قلبا راضممبترکون واسممش ..love ینجوریبعدا ا
شو جوا دیکه با ی... موقع یکنیبرعکس کار م شهیکنم ... هم کارتیچ گهید ب

 یردک وانهی... د یذاریباهاش قرار م یکن گاشین دی... االنم که نبا یدی,نمیبد
 منو تو !

 گفتم نییپا رفتمیکه از پله ها آروم م همونطور
هم باهات فک زدم  نهمهیا سممادمینکن ... وا دم گوش من زر زر نقدریا هیهد-

 پاش علف سبز شد ... ری... ز
 گفت تیبا عصبان ومدیم نییهم همونطور که با من از پله ها پا هیهد
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شه ... ول ریچمنزار ز شاالیا- سبز  س لوی... ن میواقعا بدو بر یپاش  ر هم قراره 
 ... سهیکوچه وا

 من و مهرادو ؟! نهیبیم یعنی یوا یا-
 گفت دیکشیهمونطور که دست منو م هیهد

ه ؟! مگ شممهیم ی! چ نهیتو چه مرگته جدا ! خب بب دونمی! من نم کتایگمشممو ن-
 ! سیجون که ن یعی! زبونم الل رف لوفرهین نمیکه ! تازه ا یجرم که نکرد

 و گفتم دمیخند یعیاسم رف دنیشن با
 ... یخوب اومد یلیزبونم اللو خ-

 تباز شد و گف ششیهم ن هیهد
 واال !-

 بود ... ادهسیکه سر کوچه وا نمیمهرادو بب تونستمیم رونیب میاز خونه اومد یوقت
 ! نینگاهمو ازش جدا کنم ... باور کن تونمینم پوشهیم یمشک یوقت

تش گرفته دس یتنش بود ... البته کاپشنش رو تو یمشک یشلوار ورزش کاپشن
...  ییجورا هی شیمشممک کوتاه نیبلوز آسممت یخوش فرمش تو یبود ... بازوها

که فکر کن نه  ال با گهینفسممم د کنمی... حس م یول کنمیدارم غش م نیحاال 
 ! ادینم

مه  نمشیبیم ی... چرا وقت یحس لعنت نی... ا یدلخورم ول ازش  یناراحت یه
 ... آدم باش ! کتای... اه .. ن کنهیها رو از ذهنم پاک م

 همونطور کنار گوشم آروم گفت هیهد
 ! واریکله تو بکوبم تو د خوامی! م کتایمثه االک زل نزن بهش ... اه ن ینجوریا-

 راه برم ... عیکردم تا حد امکان سر یرو ندادم ... سع هیهد جواب
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 ؟ یبردار یزیچ یسوت شرت هی یبر یخوایها ... م شهیسردت م یکین-
 گفتم هیحواسمو از درد زانوم منحرف کنم رو به هد کردمیم یکه سع همونطور

 نه خوبه ...-
باز یزانو نیا کنم حاال  یرو ادهیپ خوامیم یدرآورده ... چه جور یمن امروز 

 ! تمیوضع نیبا ا
 سالم ...-

 گفتم یبهم سالم کرد به سرد یبه مهراد که با لبخند کمرنگ رو
 سالم ...-

 نیبا مهراد کرد و با عجله رفت سوار ماش یکوتاه یهم سالم احوال پرس هیهد
ششد . لوفرین شد ما شتش به ما بود و  لوین نی.. خوب  شده بود و پ باالتر پارک 

 ... هیچ انیبدم جر بیتا بهش توض خوردیگرنه مطمئنم با نگاهش منو م
 ؟ میبر-
 نکهیگرفتم و بدون ا لوفرین نیمهراد به خودم اومدم ... نگاهمو از ماش یصدا با

 ... اش همگام شدمباه ابونیخ ینییسر پا یبگم تو یزیچ ایبهش نگاه کنم و 
 گفت یاز راه رفتنمون نگذشته بود که مهراد با لحن مهربون هیثان چند

 ... یشد داریمعلومه به زور از خواب ب افتیق-
 گفتم یتفاوت یب با
 ... دمیخوب نخواب شبیآره ... د-

 اومد لمیاس ام اس موبا یکلمات از دهنم خارج نشده بود که صدا نیا هنوز
 "رسمی! بعدا به حسابت م یشد تیؤر 1پی.خوشتMR"با 
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که  نقدری... ا رمیبگ شمویباز شدن ن ینتونستم جلو لوفریخوندن اس ام اس ن با
 !گهیبشر دلقکه د نیا

 شلوک بوده! یلیاحتماال مثه االن سرت خ-
 و خصم آلود مهراد به خودم اومدم ... زیآم هیلحن کنا با
 مدی؟! نشونت م ندازهیم کهیت گفمممممممت ؟! من سرم شلوغه ؟! به مممممن یچ

! 
 حرص گفتم با
 سر شما ! یشلوغ یشلوغه ! اما نه به اندازه  %100شلوک بودن که -
 یباهات صبب ال ذارمیسر مممممممممممن شلوغه ؟! سر من شلوغه و بعد قرار م-

 ؟!!! یرو ادهیپ میالطلوع بر
نار گاه نم میفتیهم راه م ک به هم ن که از لحن مهرا یول میکردیو  د معلوم بود 

 ... هیعصب یلیخ
 با حرص گفتم بازم

 ! گهید یبرنامه دار هیتو شبانه روز  یوقتت خوبه ! ... واسه هر لحظه ا میتنظ-
سه هر لحظه برنامه دارم ؟! م کتاین یگیم یچ- مه برنا نیدو تا از ا شهی؟!من وا

 خودمم خبر دار شم ؟! یشده رو نام ببر میبه قول شما تنظ یها
 زخند گفتمپو با
واست ح شتریب دیبا یدیو اون کادو م نیکه به ا ییمن بگم ؟! ... جالبه ! شما-

 به قرار مدار هات باشه!
کنم  کاری... چ یبشممم ول شیپ یزود نیموضمموع رو به هم نیا خواسممتمینم

 ! رهیزبونشو بگ یجلو خواستیانداخت !م کهیخودش ت
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قدر شمم... اه  گهید ریآروم بگ یلعنت یزانو ی...ا اه جایا بیچ نده ... ا ن  نیت
 ! شهیقدم من م 4متره خب معلومه هرقدم  2مهرادم که لنگ هاش 

نارم راه نم هی میرفتیکه راه م همونطور ظه احسممماس کردم مهراد ک ...  ادیلح
و نگاه و با تعجب من سادهیچند قدم عقب تر وا دمیبرگشتم عقبو نگاه کردم که د

 کنهیم
 ؟!!! یدونیاز کجا م؟!تو  یگمممممممیم روزوید-
 پوزخند گفتم با
س گهی؟! فکر نکنم د یدی... هر روز هر روز کادو م یآخ- اش خبر  هیاز بق یک

 داشته باشه !
 شد و کالفه گفت کیمهراد چند قدم بهم نزد نباریا

 ؟! یدونینکن ! تو از کجا م یبا من باز کتاین-
 شونش بدم گفتمن یواقع ادیز تونستمیکه خودمم نم یظاهر یخنده  هی با
 خبر نداره ! یشکی! اصن ه سین یتابلوئ یجا ونیفدراس یلیآخه نه که خ-

 نگاه کرد ... ابونینگاهشو از من گرفت و به خ یبا ناراحت مهراد
 ادامه دادم تیعصبان با
توجه م ی... منم اتفاق دیند ی... کس شهینگران نباش ! واست بد نم ادیحاال ز-

 شدم !
 دادم با پوزخند ادامه و
 ! یقرار بذار یبهتر یجا یبعد یدفعه  کنمیم شنهادیپ یول-
 به طرفم برگشت و با حرص گفت تیحر من مهراد عصبان نیا با
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 ما ! یخونه  یتو کوچه  یعنیبهتر  یآها ! حواسم نبود ! جا-
به  چارهیب دی... حم دمیرو فهم منظورش پاش  مه ش  که بهش  یزیچ هی! ه

 ... یبته ... قصدش کمک بود ول!ال شهینداره باز م یربط
ه ب کردمیرو دنبال م شمممدیکه از کنارمون رد م یا ادهیکه عبور عابر پ همونطور

 رو به مهراد گفتم تیو با حرص و عصبان یآروم
 احترام خودتو نگه دار !-

 گفت یروحیبا لبخند ب مهراد
 متقابله !-
 ... میبود سادهیهم وا یرو رو به رو ادهیپ تو
 ! گهید دارمیمن احترامتو نگه نم یبگ یاخویاالن م-
گه دارم ... منم گفتم  ینگفتم ... فقط گفت یزیچ نیمن چن- احترام خودمو ن

 متقابله !
 رومو برگردوندم و گفتم کالفه

ما ب- حث  تار دهیفا یب تار کن یخوایهر جور م یس مهراد ... تو مخ ...  یرف
 ! ینکیم کاریچ ای یذاریار مقر ینداره که تو با ک ی!به منم ربط نطوریمنم هم

 هم ربط داره ! یلیخ-
 نه اصن ربطم...-
به ظاهر کادو رو به  یاون بسممته  دیبا روزیهم ربط داره ... من د یلیخ گمیم-

صم دادمیفائزه م ست  شش محمد بده ! چون محمد دو من بود  یمیکه به دادا
که چند  ییها ینتاون کتاب ها و اما نی... واسه هم سیقبال ... االن هم تهران ن
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شتم تو  شتو من گذا ست من دا سرم کنن جعبه اش  هیسال د جعبه که خاک بر 
 کادو بود ! و دادم به فائزه !

 رونیب نیبردیم دی... خواهرشممون رو هم با یآها اونوقت عالوه بر دادن امانت-
 ؟! نیگردوندیم

 گفت گذاشتیم شیشونیپ یدستشو رو هیهمونطور که  مهراد
شممد ... بعد آزانسممه رفت ...  ادهیاز آژانس پ دمینه ! ... من خر د ! کتاین یوا-
به خدا من بهت دروک  کتایرسمموندمش ! ن ابونینداره ... تا سممر خ نیماشمم دمید

 ! گمینم
 خوب داد نزن !... لهیخ-
شرمندگ ختهیآم یحس ناراحت هیبا  نویا فتم و قرار رومو ازش گر یگفتم و ب یبا 

 شدم ... رهیخ ابونیبه خ
 ! ... هی... گندت بزنن هد اه
 ... نه

 داره ؟! ... یچه ربط هیبه هد اصن
ص ورم شع یب نقدری! ... ا ادیسرم ب ییخودمه ... کال من حقمه اگه هر بال ریتق

!  رمیگیو اون قرار م نیا یحرف ها ریو مدرک تحت تاث لیبدون دل شممهیکه هم
... 
 ! نه ؟! گهیحرفمو د یکنیباور م کتاین-

 گفتم یه کردم و به آرومنگا بهش
 ! میبر-
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 ! میرینم ی؟ تا جوابمو ند ی! باور کردمینه نر-
 گفتم یقرار یب با
 ... میآره باور کردم ... حاال بر-

 به راه رفتن ... میشروع کرد دوباره
 گفت یمهراد بود که با لحن شاک نباریا

 خب حاال تو بگو !-
 یه روب ی... ول پرسممهیسمموالو م نیداره ا دیبا حم روزمیقرار د یبرا دونتسممتمیم

 و گفتم اوردمیخودم ن
 بگم ؟! ویچ-
 ... گمیدارم م ویچ یدونی... م گهینکن د تیاذ کتاین-
 ... گممممهیمهراد نپرس د یوا
 نبود ... یمهم زیچ-
 گفت یبا لحن عصبان عیمهراد سر نباریا

مود ؟! ن یزیچ- م م م م م م م  200!  یاس ام اس منو نداد هیجواب  یتو حت کتاینب
و بنده ت یبا پسممر عمه  نمیبی! اونوقت اومدم م یبار بهت زنگ زدم جواب نداد

؟!!! بازم  کتمممممممای؟! ن یذاریخودت قرار م نیما ... تو ماش یخونه  یکوچه 
 نبود ؟! یزیبه نظرت چ

 متر در ساعت بود ! یلیم 2... سرعتمون فکر کنم  میرفتیراه م آروم
 گفتم تیعصبان با
 نبود ! یزیچ مممممرمممینخ-
 ادامه دادم یبا شرمندگ ختهیبعد با لحن آم و
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 یلیخ یقرار بذارم ول دیبا حم خواستمی... نم دونمیخمممممممممب ... البته ... نم-
 اصرار کرد ...

 اصرار کرد ؟ من چند بار بهت زنگ زدم ؟ شتریاز من ب کتاین-
 گفتم تیعصبان با
راحت و نا یکه من از دستش شاک یاون ی! باشه ! ول یزنگ زد شتریآره ... تو ب-

ندان  یلیخ دمی! حم دینه حم یبودم تو بود اصممرار کرد ... بحثمون هم چ
ستانه نبود ... ول شت خ یدو  نکهیا یبود ! به جا خودیب یلیخب ... تو هم واکن

حالتو  دنبالت امیبهمونجا کله کنم  خواسممتمی! م یرفت یگازشممو گرفت یسممیوا
 نذاشت ! دیحم یمسخره ت ! شانس آورد رفتار نیواسه ا رمیبگ

 راه برم ... نهیهوا باعث شد دست به س یسرما
 گفت یب*ک*لم گذاشتم با لحن مالمت بار ریدستامو ز دیتا د مهراد

 ... ینجوریا یخوری... سرما م گهیسردته ؟ ... لباست کمه د-
 گفتم یالیخیب با
 نه خوبم ...-
 ... نمیبب نجایا ای...بستمیمن خوب ن-

 ... میسادیجامون وا سر
 مهراد خوبم ... خوادینم-

 دوشم انداخت و گفت یهمونطور که کاپشنش رو رو مهراد
تایبپوشممش ن- به تو هم م ک خه   نیبا ا ی؟ چجور تانیکاپ گنیلج نکن !...آ

 ! یستی؟! تو مراقب خودتم ن یشد تانیکاپ تیوضع
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 یلیحس توجه خ نیا...  بردمیکه از حس توجهش به خودم لذت م کنمینم انار
تن من به خاطر چند  یکاپشممن مهراد که تو یبهم مزه داد تا حس گرما شممتریب

 ... دیرسیمضحک به نظر م یلیبزرگ تر بودن خ زیسا
 نخند مهراد !-

 گفت رهیخنده شو بگ یجلو کردیم یهمونطور که سع مهراد
خه من چ- با ب کاریخب آ با م ! مطمئن رمیعکس ازت بگ هی ایکنم االن ؟! 

 از خنده ! یشیم نیخودت پخش زم
 گفتم غیج با
 مهمممممممممراد !!-

رد باال ب مینخنده دستاشو به عالمت تسل گهید کردیهمونطور که تالش م مهراد
 و گفت

 کنمیم ... حس میتر بر عیسر ایب یول گهید خندمی... نم میباشه باشه ... تسل-
 ... ادیبارون ب خوادیم

 گفتم کردمینگاه م اهیس یرهاکه به آسمون و اب همونطور
 ! میاوه اوه آره ... بدو بر-

نکنه ...خودم کردم که  کارتی...خدا بگم چکتاین ی... ا میحرکت کرد عیسممر
تند برم  متونیپا که نم نی... با ا میتند بر یگیم یدیم دهیلعنت بر خودم باد... ا

 شده ... دیدردش شد یلیآخه ... خ
 مهراد هماهنگ کردم ... یبود خودمو با گام ها یربع به هر زور و زحمت هی تا

 ... ومدیهم م یشروع شد ... چه بارون بارون
 ... میبود دهی...سر کوچه شون رس گهید میبود دهیرس نایمهراد ا یخونه  کینزد
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 ... شدیم شتریشدتش هر لحظه ب بارون
 ... زدیپر نم پرنده
 شده بود سیش کامال خچند قدم از من جلوتر بود ... موها و لباس مهراد

ر خونه رو د رمی....بدو ... من ممیشیم دهیموش آبکش میدار ایتر ب عیسر کتاین-
 باز کنم...

 ...دنییخودش شروع کرد به دو و
... به  رسمممیهم به مهراد نم گهیسممال د 100بخوام برم  ینجوریا دمیکه د منم

 رو به حالت دو برم ... یکردم چند قدم یناچار سع
 ... تونمممممممینم هگید یوا-
 ولو شدم ... ابونیآسفالت کنار خ یدرد زانوم رو از

 ... کنهیمهراد داره در خونه رو باز م دمیآوردم باال د سرمو
 بود یدنیش تو اون لحظه د افهیلحظه برگشت منو نگاه کرد .. ق هی

 ! مممممکتممممماین-
 نشست نیزم یحالت دو خودشو بهم رسوند و کنار رو با
 خورد ؟ ... چی؟ ... پات پ ی؟... خوب یخورد نی؟ ... زم ممممممشدمیچ-

 کرده بود گفتم حالمیکه درد زانوم ب یحال در
 بلند شم ؟ یکنیخوبم مهراد ... کمکم م-

 گفت شدیهمونطور که به سرعت از جاش بلند م یبا نگران مهراد
 ... ایآره آره ... ب-
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 ونستمتیبلند شم ... اما چون نم نیکرد با دو تا دستش کمکم کنه از زم یسع و
 بکنم ... یحرکت تونستمی... اصن نم ارمیبه پام فشار ب

 ام گرفته بود ... هیخودم گر یناتوان از
 چشمام جمع شده بود ... یتو اشک

 گفتم یقرار یلحن ناتوان و ب با
 ... بلند شم ... تونمیمهراد ... نم-

 بهم نگاه کرد و گفت یبا ناراحت مهراد
 ن...بک گهیتالش د هی...؟یحرکت کن یتونیممممممرا؟!...واقعا؟...اصن نمچمم-
بلند شممدم اما چون  نیمتر از زم یمهراد چند سممانت یبار به کمک زور بازو نیا

 افتادم نیزم یتعادلمو حفظ کنم دوباره رو تونستمینم
 آخ...-

 از شدت درد نبض داره ... کردمی... حس م شدیزانوم قطع نم درد
 گفت یو ناراحت یقراریبا ب مهراد

 ؟! هویشد  ینطوریچرا ا-
 ام گرفته بود ... هیگر

 آرومم کنه ... یکرد با لحن صداش کم یسع دید تمویکه وضع مهراد
 ...میکنیخب... آروم باش ... االن درستش م لهیخ-
 نگاه کرد... ابونیقرار به خ یب و

 ... خوردیسر و صورتمون م یبه شدت تو بارون
 فه گفتکال مهراد

 ... سیخونه ن دمی... حمسین ابونیهم تو خ چکسیه یاه ... لعنت-
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 بغض گفتم با
 ستن؟ین نایا ایپور-

 به چپ و راست تکون داد و گفت یسرشو به عالمت نف مهراد
شون ن گهید یشکی... با باباش رفته ...ه ستنینه ... ن- وقت  نیا سیهم خونه 

 صبب...
 کنار بزنم گفتماشکامو  کردمیم یکه سع همونطور

 تونستم... دی... شا میکن یسع گهیبار د هی-
 ... ینجوریا یکشیزجر م شتری... ب شهینم-
 ... میکن یسع گهیبار د هیحاال -
 افتادم ... نیزم یمحکم تر از قبل دوباره رو نباریا

 گفتم هیگر با
 ...کمممی... حاال چ مممممممشهینم-

شده بود که هنوز ساس کردم تو هوا معلق  هی کلمات از دهنم خارج ن لحظه اح
 شدم ...

 زدم ... یکوتاه غیج
رفت ...با  یمنو رو دسممتاش بلند کرده بود و به سممرعت به طرف خونه م مهراد

 آرامش گفت
... فقط دسممتاتو دور گردنم حلقه کن که  نیزم ندازمتینگران نباش ... نم-

 تعادلمون به هم نخوره ...
 خودم بتونم راه برم ... دیشا گهید یکه بلندم کرد... االن  نیمهراد بذارم زم-
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معطل کردن  نیاز ا شتریب گهیبارون د نیتو ا ی... تازه اگرم بتون یتونینه ... نم-
 ... یسرما خورده باش ترسمیاالنشم م نی... هم سین زیجا گهید

 با پاش بست ... اطویدر ح گفتیم نویهمزمان که ا مهراد
با مهراد گر از بدنم  ماس  ته بودم ... نم ت با یتو دونسممتمیگرف لت  حا  دیاون 
 کرده بود از سیکه لباسممش رو خ یعطرش با وجود بارون یکنم ... بو کاریچ

شام م صله هنوز به م سیاون فا ستمیطرف از خجالت نم هی... از  دیر  یچ دون
بزنم  رفح زیر هیکه بخوام  شممدیهمون خجالت باعث م گهیبگم و از طرف د

 و خجالت رها بشم ... حس شرم نیکه از ا
ش- شنتم داد دیمهراد ... ببخ سرما  یتو رو خدا ... کاپ به من ... خودت االن 

 حتما ... یخورد
 ... مهراد لبخند زد و گفت میخونه بود یورود یپله ها کینزد

 نه .. من خوبم ...-
 سرعت از پله ها باال رفت ... به
 ... نیبذارم زم گهید نجایمهراد ا-
 که ... شهی.. نم. ساینه وا-
 که ! یدرو باز کن یتونینم گهیکه د ینجوریآخه ا-

 لبخند زد و گفت مهراد
 ! ایبابا تو منو دست کم گرفت-
ستش که کل و ست را ستاش گرفته بود با د خونه  دیتو همون حال که من رو تو د

 توش بود درو باز کرد ...
 مبل ... یهال و گذاشت رو یمنو برد تو عیسر
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 ... امیدرو ببندم م سای... وا نیاز ا منیخب ... ا-
 گفتم یناراحت با
مممدیببخش- م م م ا ب یشد ... مجبور شد فی... کل خونه تون به خاطر من کث م

 تو ... یایب سیخ یکفش ها
 یونفس بکشم ... تمام مدت از ت یمبل قرار گرفتم تازه تونستم عاد یرو یوقت

 س کرده بودم ...انگار نفسمو حب ییجورا هیخونه  یکوچه تا تو
 با لبخند گفت اوردیهمزمان که کفش هاشو در م مهراد

رفت خانوم  ادتی؟ هوم ؟چه زود  میباشمم یخاک دیبا یمگه خودت نگفت-
 ! ونفریهما

 نگفتم ... یزیچ
 رفت و با دو تا حوله برگشت ... عیسر مهراد

 ؟ ارمی... موهاتم خشک کن ... سشوار ب اری... مانتوتو در ب کتاین-
 و گفتم دمیندخ
 ... گهید ستمیخوبه ... اونقدرا هم بچه ننه ن نی... هم اینه بابا ... ب-

مود ... تاپ قرمزومو ز اوه م م م م م مانتو تنم کرده بودم ... اوه اوه !  ری!! حواسم نب
 کنم ؟! کاری...!!! حاال چ یلیکه خ نیا

م ی... وا ارمیتا کمکم کنه مانتومو درب کیاومد نزد مهراد م م م م مه ... نمن  تونمیم
 خدا ! ی... ا ارمیدرش ب

برابر از بلوزم قرمز تر شممده  10که مطمئن بودم صممورتم  یخجالت و در حال با
 مانتوم رو درآوردم ...
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 از خود لباسم منو ترسوند ... شتریبلند مهراد بود که ب یصدا و
من به تو  ؟!!! آخه کتمممممممای؟!!!!!! ن ممممممممممممممرونیب یاومد ینجوریتو ا-
ز ا کتاین یسر به هوا !وا ی؟!!! دختره  یمممممممخوریسرما م یگیبگم ؟ نم یچ

 دست تو !
رام رنگشو ب یباال و سوت شرت سرمه ا یرفت طبقه  عیگفت و سر نویا مهراد

 آورد...
 ببرمت کنار شوفاژ ! دی... با یبپوش ... زود باش ... وا نویا-
 گفتم یوم با لحن مالمت بارآر دمیپوشیهمونطور که سوت شرتو م-
 خوبه ... نینه ... خوبه ... هم-
 از دست تو !موهاتم خشک کن زودتر ...-

 بود ... با همون سادهیکه روش پامو دراز کرده بودم وا یمبل یجلو یعصب مهراد
 ادامه داد یلحن عصب

صاب آدم از ا یکنیم ییکارا هی نقدریا- شک شهیرو به اون رو م نیکه اع ل که م
 ... رفتیم ادمونیت که از همه مهم تره رو داشت پا
که روش نشممسممته بودم و پامو  یمبل دو نفره ا یجلو گفتیم نویهمزمان که ا و

 زانو زد ... نیزم یروش دراز کرده بودم رو
 یخورد زیشمممد ؟ ل ینگرانم ... چ یلیشمممده ... خ یپات چ نمیبب امیبذار ب-

 ... ییبدو گفتمیم دیمنه ... نبا رهیخورد ؟ ... تقص چی؟پ
 گفتم یقرار یب با
 ... سیتو ن ری... تقص سین یزینه .. چ-
 شد ... نیا یگفتم عجله کن ... عجله کرد ی... ه گهیچرا د-
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 گفتم نیکنم ... واسه هم یمشکل زانومو مخف نیاز ا شتریب تونمینم گهید دمید
 من مشکل داره ... یزانو  نینه ... راستش ا-

 با تعجب گفت مهراد
 ؟ یچ یعنی-
 که ... یعنی-

 زانوم زدم باال و ادامه دادم یشلوارمو تا رو یکردم و پاچه  مکث
 تا حاال ... نالیف یاز باز-

 به زانوم کرد و بعد رو به من گفت ینگاه مهراد
 دوباره ؟! یمصدوم شد نالمیف یمگه تو باز-
باره بهش فشمممار اومد ... دونمینم یعنیآره ... - آخر  ی قهیدق ... اون موقع دو

شب با  شم  شد ... ول نایو ا خیبود ... بعد ض یبهتر  پله  یموقع ها تو یباز بع
 ... کنهیم تیاذ دنییرفتن و دو نییباال پا

 نمیبا دسممتم زانوم رو فشممار بدم ال بب کردمیم یسممع زدمیکه حرف م همونطور
 ... دردش باعش شد اخمام بره تو هم ... کنهیکجاش درد م

 گفت یناراحت با عیسر مهراد
براش  یکار چیو ه یمدت درد داشممت نهمهیتو ا یعنیبهش دسمممت نزن ... -

 ؟! ... ینکرد
تا آمپول تزر یچیه یچیه- نه ... قرار بود دو  . .. دونمینم یکنم ... ول قیکه 

 ... یلیاومد ... مامانم و بابام سرشون شلوک بود خ شیپ یرینشد ... درگ
 تو حرفم و گفت دیپر مهراد



 701 هستم

 خاطر مشکل کار بابات ؟به -
وضاع ا کمینخواستم به مشکالت اضافه کنم ... گذاشتم  گهیآره ... بعد من د-

 ... گهید شیشناسی... م یدکتر فرج شیآروم شه ... با مامانم برم پ
فکر  تو واقعا یعنی...  ششیپ می... همون که اوندفعه باهم رفت شناسمیآره .. م-

 نایکه مامانت ا ینگفت یچیه نقدریتره ؟! ا مهم زیاز همه چ تیسممالمت ینکرد
مسال ا گیل یبرا یگی؟! ... نم هیچه کار نی... ا کتای... آخه ن یفکر کردن خوب

 ؟! یدار اجیتپا اح نیتو به ا گهیماه د هیکمتر از  یعنی
 ماه وقت داشته باشم ! هیاز  شتریب دیشا-

صا ی... ول دیحرف از دهنم پپر نیا هویچرا  دونمینم صدوماع  تیبم از فکر م
سه هم شده بود ... وا سه خال نیخورد  صم دوباره  یوا  شنهادیپ ادیکردن حر

 ها افتادم ... یقطر
 با تعجب گفت مهراد

 ؟ شهیاواسط آبان شروع نم گی؟مگه ل یچ یعنی-
 ... شهیماه شروع م یقطر تو د گیل یآره ول رانیا گیل-
 ... دیکتر هویحرف من مهراد مثه بمممممممب  دنیشن با
 کتای؟! قطممممممممممر؟!!!ن یگفتمممممممم ی؟!!!! چممممممم یچمممممممممممم-

 حالت خوبه ؟!
 گفتم یالیخیب با
 ! هیخوب شنهادیهم پ یلیخ-

 با تعجب گفت مهراد
 ! نارویا یگیم ینگو که واقعا دار-
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چرا انگار دوس دارم مهرادو  دونمینم یول گمیدارم چرت م دونسممتمیم خودمم
 کنم ... تیاذ

 ادامه داد یبا لحن عصب مهراد
جا ن یبر یخوایتو م- گاه کن ! م یکیاون به من ن که  یبر یخوای؟!  جا  اون

 ؟! یچممممممم
 چشماش زل زدم و گفتم تو
 ! سین شتریفصلم ب مین هی...  هیخوب شنهادیپ-

 گفت تیبا عصبان مهراد
 ! به خاطر پممممممممول ؟! وونممممممممممممهید-
 به زانوم نگاه کردم و گفتم یالیخیب ای

 ... تجربه ست ! سی... بدم ن یحاال هرچ-
 از جاش بلند شد و گفت عیجواب من سر دنیبا شن مهراد

 بده ! لتویموبا-
 تعجب نگاش کردم و گفتم با
 ؟! یچ-
 لحظه ! هیبده  لتویموبا گمیم-

 نگاش کردم ... یهمونطور همچنان
 کالفه گفت مهراد

 بخورمش ! خوامی! نملتویبده موبا کتاین-
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ستمینم نکهیا با م و شلوارم دراورد بیاز ج لمویکنه اما موبا کاریچ خوادیم دون
 بهش دادم...

با با هیگرفت و  لمویمو ند و بهم برگردو لویچند لحظه باهاش کار کرد و بعد مو
داش که صمم دینرسمم هیثان یراه پله ها بود ... به سمم ریکه ز یرفت به سمممت اتاق

 اومد ...
هسممتم ... مهراد...خوب  انی... حال شممما ؟ توکل ونفریو سممالم خانوم هماال-

 ؟ ... نیهست
 ماممممممممممممان من زنممممممممممگ زده ؟!!!!!!مهممممممممممراد؟!!! به

 ... ومدینم رونیب یواضح یصدا گهیموقع مهراد در اتاقو بست و د همون
 !الممممممممان ؟ یگیبه مامانم م یدار یمهراد چ یوا
که نم نیبا ا اه ند شممم برم بب تونمیپا هم  جام بل ...  گهیداره م یچ نمیاز 

 کنم من حالممممممما ؟!!! کاریمهممممممممممممراد .. از دست تو چ
 هی؟! .. آخه مهراد چرا سممرخود  کنمیم کاریچ نجایمن ا گهیاالن مامانم نم یوا

 ؟! یکنمممممممیم یکار
 یدن در اتاق اومد و به دنبال اون صممداباز شمم یفکرا بودم که صممدا نیهم تو

 کردیتلفن صحبت م یمهراد که پا
سئله ا- صن م شم ... منتظر  سین نیبله ... بله ... متوجه ام ... نه ا شه چ ... با

ش ستم ... بله االن گو ون ... ممنون... فعال با احازه ت دمیم کتایبه ن ویخبرتون ه
... 
 بود نگاه کردم ... سادهیاسرم و یتعجب و خشم به مهراد که باال با

 به طرفم گرفت و گفت شویبه من نگاه کردم و گوش یبا نگاه برنده ا مهراد
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 مامانت کارت داره...-
... بهش توجه  رهیمهراد ادا درآوردم که باعث شمممد خنده اش بگ یدهنم برا با

 رو با حرص ازش گرفتم ینکردم و گوش
 الو مامان ؟-
 ان ؟!مام ی؟! ... خوب ییکتایالو ن-
 آره مامان خوبم ...-
...  یدکتر فرج زنمیشممده ... من االن زنگ م یکرد چ فیمهراد برام تعر نیبب-

ساعت  شو  صبب ب کنهیباز م نایا 4فقط فکر کنم مطب ار ... بذ رهیم مارسنانی... 
 ؟ ی؟ ... درد ندار یبهت ... تو االن خوب گمیبهش زنگ بزنم ...م

... خوبم ... شممما  بای. دردش فروکش کرده تقربهتره .. یلینه مامان االن خ-
 زنگ بزن خبرشو به من بده ...

 ... زنمیباشه ... االن زنگ م-
به مهراد رفتم که خودم اگه  یمامانم که خداحافظ کردم چنان چشممم غره ا با

 جاش بودم سکته کرده بودم ...
 گفت کردیاما همونطور که اخم م مهراد

که  ییبذار اونا یکنی. اگه خودت کار درسممتو نم.. کتاینگام نکن ن ینجوریا-
 کارو برات بکنن ! نیا یبراشون مهم

 گفتم تیعصبان با
 ؟! یتو کارم دخالت کنه چ یاگه نخوام کس-
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لت ن نایا- قه س ... آفر سیدخا بده من ..  نی... عال حاال هم اون حوله رو   !
 خشک شدن ! گهیموهات د

 ؟! یپر روئ یلیتا حاال بهت گفته خ یکس-
 حوله رو به طفش پرت کردم ... گفتمیم نویکه با حرص ا همونطور

 گفت شخندیبا ن نباریا مهراد
 ! زمیبود عز نیدلنش یلیاز زبون تو خ دنشیشن ینه ! ول-
 رفت طرف اتاق ... عیگفت و سر نویا

 حرص داد ردم با
 ... دادمیو گرنه نشونت م هینجوریپام ا یپر رو ! شانس آورد یآقا-

 دومیاتاق م یمهراد بود که از تو یخنده  یحرف فقط صممدا نیز گفتن اا بعد
... 
مهراد ... مامانمم  یبه گوشمم نباریبعدش مامان دوباره زنگ زد ... اما ا قهیدق دو
 ام ! هی! انگار نه انگار من االن مصدوم قض هیعال

 گفتم عیمهراد که با مامانم تموم شد سر صحبت
 شد ؟ یچ-
با یدکتر فرج شیپ میریباهم م 4... سممماعت  یچیه-  دی... منتها قبلش هم 

 ... خوادیپزشک م ی... نسخه  میریاز مامانت بگ میآمپول هاتو بر
 تعجب گفتم با
 ؟! میریبا هم م-
بکوبه تا  خواسممتیآره ... چون مامانت مطب بود ... سممرش شمملوک بود ... م-
 ... برمتی... خودم م امی... گفتم من باهات م ادیب نجایا
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 شدم و گفتم رهیتعجب بهش خ با
 واقعا ؟! مامانم گفت باشه ؟!-
شه - شه هم که نه ... د یالبته با سم و آ یدیبا خوردم ... گفت با  هیکه چقدر ق

ساعتش خ یول یبر نایا هیهد ش یلیگفتم چون  دم ...خو میبده... مزاحم اونا ن
 ... برمتیم
 باشه !راحت قبول کرده  نقدریمامانم ا شهیباورم نم یعنی

حرفشممو قبول کنن ! خودش که از اون  کنهیهمه رو جادو م دیحم گهیم مهراد
 بدتمممممممره ! مامان مممممممن ؟! قول کرد ؟! جالبه واقعممما!!!

 با لبخند گفت مهراد
صله  میکن کاری... ما چ تانیخب خانوم کاپ- سر نره ؟! ...  یاالن که حو شما 
 ؟! یخوریم یچ
 گفتم یحالیب با
 ؟! کنهیمطبشو باز نم 4تا ساعت  یعنی...  دونمینم-
 ؟ یینجایا یناراحت-
 راه برم ... تونمیکه نم نهینمممممممممممممه! آخه مشکلم ا-
 ادامه دادم یبا ناراحت و
 ؟! یخوب نشه چمممممممم گهیاگه د-

 و گفت دیبلند خند مهراد
 ادینو اون دلش  یبگ ینجوریتو ا شممهیخوب نشممه ؟!مگه م شممهیآخه مگه م-

 خوب بشه ؟!
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 خنده کوسن مبل رو پرت کردم طرف مهرادو گفتم با
 مهممممممممممممممراد !-

 کوسن رو تو هوا گرفت و با خنده گفت مهرادم
 جممممانم ؟!-
 خنده گفتم با
 نکن ! تیاذ-

 گفت شخندیبا ن مهراد
 من غلط بکنم !-

 نگفتم یزیو چ دمیخند
 با لبخند ادامه داد مهراد

 امیاالن م-
 گفت و رفت طرف آشپزخونه ... نویا
 ...ستمیافتادم که از مدرسه برگرده من خونه ن ینازل ادیدفعه  هی

 ! ستمیمن خونه ن ادیاالن ب ینازلمممممممم یوا-
ش - ش ینگران نباش ... مامانتم گفت نگران نبا سه خونه تو نبا  ایحتما  ی... بر

 شیپ رهینهارم م یبرا بهش... ویهمه چ نیگیم زنهیمامانت زنگ م ایبه خودت 
 ... نگران نباش ... کنهیهماهنگ م زنهی!مامانت گفت زنگ م نایهومن ا

 گفت کردیرو باز م نتیهمزمان بکه در کاب و
فک م نیخب ! ا- از  ای؟!  یکرانچ ای؟!  پسیچ ای خوادیخانوم مهربون من پ

 ؟! ... کدومش ؟! ... ایاسم غجق وجق نیهم
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خانوم مهربون" من در حال ذوق مرگ شدن بودم با کلمه " دنیکه از شن همزمان
 تعجب گفتم

 ؟! ممممممممنیتو خونه دار نارویا یهمه -
 با خنده گفت مهراد

 ! گهید میموقع ها رو هم از قبل بکن نیفکر ا دیباالخره با-
 نگفتم یزیو چ دمیخند

رو  سپیچ هیو  دادیبسته پفک رو با دست راست تکون م هیهمونطور که  مهراد
 ا دست چپ ادامه دادب

 باالخره کدوم شد ؟!-
 اخم گفتم با
 من کدومو دوس دارم ؟! یمممممممممممدونینم یعنی-

 با لبخند گفت مهراد
 ! یکرده باش گهید زیه*و*س چ دیگفتم شا ی! ول دونمیاون که چممممرا ! م-

 نگفتم ... یزیزدم و چ لبخند
منو  یاپ یرفو گذاشت روهال و ظ یبا ظرف بزرگ پر از پفک برگشت تو مهراد
 گفت

 پفممممممک ... نمی... ا نیمممممممممممیبفرما-
 تعجب گفتم با
 بسته بود ؟! هی نی! ا ادهیز یممممملیکه خ نیا-

 یبا مهربون مهراد
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 بخور ... یشما هر چقدرشو دوس دار-
 ادامه داد کردیرو روشن م ونیزیهمزمان که تلو و
 یدسممت ما سممر نره ...ا  ... راسممت شممما از یکه حوصممله  میروشممن کن نمیا-

 ...ساعت چنده ؟!
 ادامه داد کردیهمونطور که به ساعتش نگاه م و
 النیآخر ف یباز خواسیم هیاصممن فکر کنم االن اون کانال ترک سممایآها ... وا-

 ؟! مینیبب یرو نشون بده ... حوصله دار NBA شیفصل پ
 ذوق گفتم با
 بودم ! Oklahoma!البته من طرفدار  شویباز دمیبود ... د یعال miamiآره ! -
 Miamiبود !بابا  ی! عال دمید کیرفتم از نزد گهیآخرو د ی... باز دمیآره منم د-

 ! ییخدا گهیشاخ تره د
 ه !خودتون که شوت میبرات بهتره !ت ینیبب یها رو بر یباز نیآره البته !هم-

 با لبخند گفت مهراد
هه ! شوته ؟! نه بابا خوبه که !-  ا 

 گفتم نیکنم واسه هم تشیاذ شتریب کمی خواستم
.. نگو . متونیسممانتر ت نی؟! ... از ا یکنیدفاع م یخودی! چرا ب گهید نیشمموت-

 نگو!افتضممممممماحه !
 باز گفت شیبا ن دادیم هیمبل تک یهمونطور که به پشت مهراد

 ا  ؟...-
 ! هست نیا یتا وقت رسنیجا نم چی... به ه دهیبه گند کش مویآره ! اصن ت-

 گفت شخندیبا ن مهراد
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 ؟! گهیبره د یگیم یعنی-
 ! بازهیهمه اش م هیبکشه ! چ ینفس هی میت نیا کمیبره ! بذاره  دیآره بابا ! با-
 شد و با خنده گفت زیخ میمبل ن یحرف من مهراد با تعجب رو نیا با
 ؟! گمممممممهی؟!برم د کتممممممماین-

 گفتم یاشه با لحن خنده داراومده ب ادمی یزیچ هیتازه  انگار
مراد ؟! وا یوا یا- م م م م م م م م م حواسم نبود ... نه حاال ... منظورم  ی!!! مه

 گارد رًاستون افتضاحه ! نیسانترنون نبود ... ا
 ! یکه ازم کرد یفیهمه تعر نیبرم با ا دی... با گهینه د-
 گفتم یالیخینگاه کردم و با ب ونیزیخنده به تلو با
 ! همممممممه اش!!! دی؟! همه اش وعده وع یباز نیشد پس ا یچ-

 ... دیخندیاز دست من فقط م مهراد
سممفارش داد از  یمن جوجه دوس دارم ول دونسمممتیاز کجا م دونمینم ناهار

 آوردن !!! رونیب
 خودش دوس داشته ... میدی... حاال نه ... شا ارمیسر درب نیاگه از کار ا من

 چرا ؟ سیخونه ن دیحم-
 گفت کردیغذا رو جمع م یهمونطور که ظرف ها اوتتفیب مهراد

کاراش  ادیدر جر ادیباباشممه ... ز یحقوق یکارا یسممر هی... دنبال  دونمینم-
 کال ! رهیم ادیم یک سی... معلوم ن ستمین
و  ذاشممتیم ییظرف شممو نیماشمم یظرف ها رو هم تو نیهمونطور که آخر و

 گفت بستیدرشو م
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 ! خدا عمر با عزت بهش بده ! میفشوئظر نیمن واقعا عاشق مخترع ماش-
 حرص گفتم با
 ! شدمیم ییآدم ها نیبعمممممممله ... منم مثه شما تنبل بودم عاشق همچ-

 هال با خنده گفت یتو دومدیهمونطور که م مهراد
اول  قدم یخب قبول کن برا یول شنیهم م گهید یالبته تنبل ها عاشق آدم ها-

 ! سین یبد caseهم ییظرفشو نیمخترع ماش
 خنده گفتم با
 !!! شاالیا نیخوشبخت بش-

 گفت دادیو سرشو تکون م دیخندیهمونطور که م مهراد
 ؟ سیسردت که ن-
 ... ادینه ز-
 اونطرف کنار شوفاژ ؟ میبر یخوایم-
 گفتم عیبلندم کنه سر خوادیمهراد ب گهیبار د هی نکهیفکر ا با
 خوبه ! جاینه نه ... هم-

 گفت شخندید چون با نمهرادم فکرمو خون انگار
 ! نگران نباش ! نیزم ندازمتیبابا نم-

 و گفتم دمیخند
مه ... جد- م م م م م  یمنو بلند کرد ی! ... کمرت شکست ول نجایخوبه هم ین

 اوندفعه !
مه ؟!ا- م م م م م بخواد بشکنه که کالمون پس معرکه  ینجورینه بابا ... چرا بشکن

 ! ادیز یندار ی! وزن تانیس که خانوم کاپ
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 تعجب نگاش کردم و گفتم با
سرم!بابا نزد یبابا ؟! خوب یمهراد جان خوب-  کی؟! اگه حالت بده به من بگو پ

شکستن کمر کامال معقول به  یبرا یریقدممممممممممه ! وزن متناسب بگ 180
 ! رسهینظر م
 لبخند زد و گفت مهراد

 ... ارمیپتو ب هیواست  رمیمن که خوبم ! م-
 اونقدر !!! سین بابا خمممممموبم ! سرد-
 ؟! ارمین یعنی-
 نه بابا خوبه !-

 مبل نشست ... یحرف من لبخند زد و رو دنیبا شن مهراد
 ؟! میکن کاریخممممممب ! حاال چ-
 گفتم یحالیب با
 ! دونمینممممممممممم-

 چشمک زد و گفت مهراد
 ؟! میبکن میتونیم کاریچ نمی... بذار بب میوقت دار یهنوز دو ساعت-
فکر ... بعد از چند لحظه با لبخند  یرفت تو افشیق گفتیم نویکه اهمزمان  و

 بهم نگاه کرد و گفت
 ! کهینوستالژ یلیخ یبدم ! ول خوامیم شنهادیپ هی-
 خنده گفتم با
 !؟یچممممم-
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 گفت دیبا ترد مهراد
 ؟! یآلبوم دار یحوصله -
 ذوق گفتم با
 آره عمممممممماشقشم !!! یوا-

 زد و گفت یچشمک مهراد
 ! میبخند ارمیچند تا آلبوم ب هیب پس برم خ-
 کارو دوس دارن ! نیپسر ها هم ا دونستمی! نم دهیحال م یلمممممممیآره آره خ-

 گفت شدیهمونطور ه با خنده از جاش بلند م مهراد
 اوخ نگو ... دخترونه س ؟!-
 خنده گفتم با
 ! نطورهیهم کردمیتا االن فکر م-

 گفت شخندیبا ن رفتیال مهمونطور که از پله ها با مهراد
 دا !بربخوره بع تمیبه جنس ترسمی! م اریدر ن یپس تو هم صداشو جلو کس-
 ... ارهیگفتم و اونم رفت آلبوم ها رو ب یخنده باشه ا با
 شیپ ایچند سمماعتو تو خونه  نی... اگه االن ا بردمیصممحبت با مهراد لذت م از

هم بودم مطمئنم حوصمملم سممر  انیمامانم ا شیپ ایام  گهید یبا دوسممتا ای هیهد
رو بهم  یندی... اما صممحبت کردن و بودن در کنار مهراد حس خوشمما رفتیم

 ... کردیالقا م
شونو کث گاین یوا شم اونطورف مبل  نیکردم ... اه .. لعنت به ا فیکن ... با کف

 تکونش بدم ... تونممیپا ... نم
 گفتم یبا ناراحت بلند
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 کردم با کفشم ! فیتونو کثمممممممممهراد ؟! ... من مبل-
 مهراد از دور اومد یصدا

 ؟! یچمممم-
 بار آروم تر با خنده گفتم نیا نیواسه هم دیشنیدور بود صدامو نم چون

 مبلتونو ! دمیبه گند کش-
 مهراد داد زد نباریا

 بازم ! میآره دار-
 که گفت من غش کردم از خنده ... نویا

 ... دیشنیم یمنو اشتباه یها حرف
 گفتم نباری... ا دمیخندیه خوشم اومده بود فقط داشتم مک من

 مهراد برو گمشو !-
 دوباره داد زد مهراد

 ... دمیبهت م امیاالن م-
 داد زدم گفتم گهیبار د هیمن غش کرده بودم ...  گهیکه گفت د نویا

 ! یمهراد غلط کرد-
 رنقدیا ادیماشک از چشمام داره  یعنی یچشم !!! ... وا گهیم ندفعهیحتما ا االن

 ... دمیکه خند
 جانممممممم ؟! من غلط کردم ؟!چمممممممرا ؟!-

 شد ... یکه ... اوه چه سوتممممممممم سادهیپله ها وا یکه باال نیاوه ا اوه
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شد  کمی خندمیمن دارم م دیخنده ... مهراد که د ریزدم ز دوباره از تعجبش کم 
 و گفت نیی... از پله ها اومد پا دیو اونم خند

 ؟! یخندیم یغلط کردم اونوقت خودت دار یگیبه من م-
 گفتم دمیخندیکه م همونطور

 که ! ... یدونیبابا آخه تو نم-
 ؟! ... ویچ-
 ادامه داد شخندیبا ن و
 کردم ! یچه غلط دونمیجدا نم-

 ... دمیحرفش خند نیبا ا دوباه
ها مهراد فک رو  ییآلبوم  بل و ظرف پ گذاشمممت رو م که تو دسممتش بود رو 

 داشتبر
 ؟! یخوایبازم م یگیم ینخورد نویتو که هنوز ا-
 تعجب گفتم با
 گفتم ؟! یمن ؟! ... من ک  -

 مشکوک بهم نگاه کرد و گفت مهراد
 ... یخوایبازم م شهیداره تموم م نیا یگفت یبابا داد زد-
 با گفتم ختهیآم یخنده  با
 گفممممتم ؟!!! ینه من ک  -
باره گ میدم ... گفتم بازم دار! من باال بو یاالن گفت نیبابا هم-  یفت... بعد دو

 ! دمیبهت م امی... منم گفتم االن م خوامیم ی... گفت دونمینم
 ... یعنیخنده غش کرده بودم  از
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 مهمممممراد ؟!-
 من خودشم خنده اش گرفته بود ... یخنده  دنیبا د مهراد

عد دوباره گفتم ... ب یگفت نارویتو ا دمیبابا من داد زدم گفتم مبلتونو به گند کش-
 ی... االنم که گفتم غلط کرد دمیبهت م امیاالن م یمهراد برو گمشممو ... گفت

 ! گمیم یمن چ یدیپله ها شن یباال یاومد میبخند شترینشد ب گهید
من تکون  یجلو دیانگشممتش رو به عالمت تهد دیخندیهمونطور که م مهراد

 داد و گفت
 ... بلمممممممه ؟! نیدتون کردخو یبنده رو مسخره  نییفرمایم یعی-
 شدم و گفتم رهیباز بهش خ شین با
 بمممعله !-

 گفت یبا لحن َبَرنده ا مهراد
 ؟! گهید یمن یکه االن تحت سلطه  یدونیم-
 گفته ؟! ی! ک رینخ-

وش که ت یزیآم دیبا لحن تهد شدیم کیبهم نزد گهیقدم د هیهمونطور که  مهراد
 خنده هم معلومه گفت کردمیحس م

 ؟! ... گهید یدونینم یعنی-
ستمینم سع کاریچ خوادیم دون ست ندم و  یکنه ...  سمو از د کردم اعتماد به نف

 با آرامش گفتم
 ! ستمی! معلومه که ن رینخ-
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سب قایشد ... دق کیبازم بهم نزد مهراد  که روش پام رو دراز کرده یبه مبل دهیچ
 بود ... سادهیبودم کنارم وا

 صورتم کینزد شد و صورتش رو آورد خم
 ؟! گهید یستیتحت سلطه من ن-
 گفتم دیبا ترد یکنه ول کاریچ خوادیبودم که م دهیترس کنمیاقرار م نکهیا با
 ! ستمینه ن-
 ... یباشه ... خودت خواست-
تو خونه  غمیج یاومد و صممدا کمیمهراد نزد یدسممت ها امیاومدم به خودم ب تا

 پراکنده شده بود ...
 مهممممممممممراد !نکن مهراد ...  یوا-
 ... دمی؟! نه ؟! ... نشونت م گهید یستیکه تحت سلطه من ن-
 نکمممممن مهممممممممممممراد ... تو رو خممممممممممدا ... یوا-
دلم درد گرفته بود و اشک  کردمیکه م ییمهراد و خنده ها یشدت قلقلک ها از

 یکنار بزنم ولمهرادو  یدست ها کردمیم یشده بود ... سع ریاز چشمام سراز
 حرف ها بود ... نیقدرتمند تر از ا

حرکت همونطور که دو تا دسممتش رو با دسممتام گرفته بودم و نفس نفس  هی تو
 گفتم یبا لحن ملتمسانه ا یقاط هیبا خنده و گر زدمیم
 ... گهیتو رو خدا ... مهراد .. جون من ... نکن د-

 گفت کردیا ممن جد یهمونطور که داشت دستاشو از دست ها مهراد
 ! نمیبب سای! وا کنمیولت نم ی! تا اعتراف نکن ممممرینخ-

 شروع کرد ... دوباره
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 گفتم یالک نیواسه هم رمیبگذره از حال م ینجوریا دمید
 پممممممام ... مهراد پمممممممام !!! یآ-

 گفت یو با نگران سادیوا عیسر دیتا اسم پاشم رو شن مهراد
اصن حواسم بهش نبود ... تکونش  دیببخش ی.. وا؟! . کتایدرد گرفت ؟ ... ن-

 من آخه ! کنمیکارارو م نینده ! ...اه چرا ا
 نیهم یبود ... برا نیمهراد هم یراه خالص شممدن از دسممت قلقلک ها تنها

 گفتم
 االن خوبه ! ی... درد گرفت ول کنهیدرد نم ادینه ... ز-

 راحت شد و گفت الشیخ کمی مهراد
سلط- سلطه و اآقا ولش کن ...  ست در اخت الیخیب ناروینت و  صن ... درب  اریا

 ... مینیآلبومارو بب نیا ایمن غلط کردم ...ب یشما ... اصن جد
 و گفتم دمیخند

 خودته ! ... بده ... اون آلبوم زرده رو بده ... جذبم کرده ! ریتقص-
 من نشست ... یآلبوم زرد رنگو به من داد و خودش رو مبل رو برو مهراد

بابا و مامان مهرادم  یعکس ها ... عکس ها دنیبه د میشممروع کرد یکی یکی
 یقیتلف قای... مهراد دق دیرسیمهربون به نظر م یممممممممملیبودن ... مامانش خ

 مامانش ... یاز مامان و باباش بود ... دماک و دهن باباش و چشم ها
 ؟! یخندیم ینجوریا یدار یبه خودت بخممممممممند ! به ک-

 گفتم زدمیکه از شدت خنده قهقهه م نطورهمو
 ! یا یعال یکی نیمهراد تو ا یوا-
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 کدوم ؟!-
!  یچقدر کوچولو بود ی... وا تهیسالگ 12! آها ...تولد  سایبلوز قرمز تنته !وا-

 االنم نبوده ! ینازل یقدت اندازه 
 گفت شخندیبا ن مهراد

 چنار شدم ! هوی رستانی, اول دب یی! ... سوم راهنما دمیقد کش هویمن -
از شدت خنده آلبوم از دستم سر خورد  نباری!!!ا ممممممممممممممممممممنویا یوا-

 ! دمیخندیبودم م دهی... فقط دلمو چسب نیرو زم
 از جاش بلند شد و اومد طرفم و با خنده گفت مهراد

 ؟! نقدریا یخندیم یدار یدید یچ-
که  یهمون صفحه ا یهابرداشت و به عکس  نیزم یخودش آلبوم رو از رو و

 خنده و گفت ریزد ز هوینگاه کرد و بعد  کردمیمن داشتم نگاه م
 ی هیتو ! ما نیبردارم اصن از ا نویا دینه ... با ی؟!وا یگممممممممممینومیاوه ا-

 واقعا! هیزیآبرو ر
شو غنچه کرده بود و  هی شو چپ کرده بود و لبا شما عکس بود که توش مهراد چ

 بود ... شیسالگ 14-13ود ... مال همون سرش کرده ب یروسر
 دستمو به سمت آلبوم دراز کردم و گفتم دمیخندیکه م همونطور

 ! هیعمممممممال یبده به من ... وا نوینه مهراد ... ا یوا-
 کرد و گفت یکیاخم کوچ دیخندیهمونطور که م مهراد

با آبرور نویا ویچ یچ- با به تو ؟! ... ول کن  بذار هم هیزیبدم  ش نی!   االن َبر 
 دارم !

 بهش ! گهید میخندی!اصن نم گهینه برندار ... بابا خاطره س د-
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 ادامه دادم رمیخنده مو بگ یجلو کردمیم یکه سع یبعد در حال و
 خنده داره ! یلیخ نکهیبا ا-
 گفتم عیسر نیعکسه و برداره واسه هم خوادیمهراد دوباره م دمید
 یتانرسممی؟ مثال دب یندار اتیبزرگتر ولش کن اصممن ... عکس از نارویبابا ا-

 کرده ! رییتغ یقدت چجور نمیبب خوامی... اون موقع ها ... م یباش
 گهیآلبوم د هی رفتیکم فکر کرد و بعد همونطور که م هیحرف من مهراد  نیا با

 گفت داشتیمبل برم یرو از رو
جد دترهیجد یکی نیفکر کنم ا- جایرو هم هم دای... آره ... اصممن عکس   ن

 گذاشتم ...
چرا  دونمیاصن نم یعنی؟ ما که نه ...  نیکنیچه خوب ... بازم عکس چاپ م-

کمتر ملت عکس  یلیخ گهیاومد د تالیجید یها نیدورب نیا یاز وقت ی... ول
 ! کننیچاپ م

 که ییاز عکس ها ینیگلچ هیبار  هیخب چند وقت  یول مینیآره ... ما هم هم-
تا  یلو سممتنین نجایا دامونیآلبوم جد گهیبته د... ال میکنیچاپ م مویدوس دار

 هست ... نجایهمون قبل از رفتنمون عکس هاش ا
 گفت گرفتیرو به طرفم م یبعد همون طور که آلبوم خاکستر و
 ... نشهیدتریجد گهید نیا-

 زدم و آلبوم رو ازش گرفتم لبخند
. شدن .. دایدارم ... آدم هاش ز اجیبه کمکت احت یکی نیمهراد فکر کنم تو ا-
 کن ... یمعرف ایب
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 لبخند زد و گفت مهراد
 ؟ گهید مونهیم ادتیکنم تو همه رو  یاالن من معرف-

 دادم باال و گفتم ابروهامو
 ؟! یفکر کرد یپس چ-

 ستنشیمبل روبروم م یو سرشو تکون داد و بعد همونطور که لبه  دیخند مهراد
 گفت

 ؟ نمیبش نجایا یشیکه نم تیاذ-
 فتمزدم و گ لبخند

 نه ... خوبه ...-
 یعکس دسته جمع هیبه  زدمیاول آلبوم رو ورق م یبعد همونطور که صفحه  و

 اشاره کردم و گفتم
 ؟! هیک نیخب ! شروع کن ... از اول ... ا-

 نهیتا عکس رو بهتر بب شممدیم کیمتر بهم نزد یهمونطور که چند سممانت مهراد
 گفت

که تابلوئه مامان بابامن ...  نای... ا اسنیسممالگرد ازدواج مامانم ا نجایآها ... ا-
 دختر خاله پسرخاله هام ... نامیخاله مه ... ا نیا

 ؟چه نازه ! هیکوچولوئه ک نیا-
ت ... َبرسام پسر دوس نیو بب ایشده که ب یشاخ و دم یاالن غول ب نی؟!!! ا نیا-

ها آره .... من و پور مه ! اون موقع  مان ل میگفتیبهش م ایما ل ق  هم  یلیخ.. یق 
 بزرگ شده ... یلیخ گهید ی... ول هیبود ... االنم بچه خوب نیریش
 ؟ هیک نیا-
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 ... دیآنا ست ... خواهر حم نیا-
 ؟ ستنیچرا تو عکس ن نایا دیا  ؟ پس خود حم-
خب کال اون موقع ها  ی... ول رهیگیهسمممت ... خودش داره عکس م دیحم-

مارو...  یها یمهمون ومدنیو آنا م دیحم یول گهید میباهاشممون مشممکل داشممت
 عمه ام و شوهرش کجا بودن ... سین ادمی یاصن ول

 بد نکن ... یزهایخب ولش کن حاال ... فکر چ-
... االن سممال  دمشیند شممهیم یآره ... ولش کن ... آنا رو من االن چند سممال-

 با محبته ... یلی... خ شهیم لیداره وک دیاول دانشگاهه ... اونم مثه حم
 مهربونه ... یلیش خ افهی... چه جالب ... آره ... معلومه از ق ؟! یجد-

 گفتم زدمیکه صفحه رو ورق م وهمونطور
 .... سای... وا نیمهمون نیکه همه شون مربوط به هم نایخب ا-
 رو هم ورق زدم ... گهید یصفحه  هی و

شت رو عیسر مهراد شو گذا ست صفحه ا ید شتم نگاه م یهمون   و کردمیکه دا
 گفت

 ... استیهمون تولد پور یعکس ها نایا-
 حرف مهراد خشک شدم ... نیا با

 تولد ؟! ... کدوم تولد ؟! ... همون
 گفتم دیترد با
 همممم..-

 فتگ دادیتکون م دییتو حرفم و همونطور که سرش رو به عالمت تا دیپر مهراد
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 آره ... همون تولد ...-
مهراد رد و بدل شده  یخونه همه مون تو  نیکه اون روز ب ییحرف ها یآور ادی

 ... ارمیخودم ن یکردم به رو یبود برام ناراحت کننده بود ... سع
 و گفت دیمهراد حالم رو فهم اما
 ... کنمی... خواهش م کتایبذارم ن یناگفته باق نمونیرو ب یزیچ چیه خوامینم-
صفحه  نکهیبدون ا یناراحت با  رهید خوآلبوم که روبروم ب یبه مهراد نگاه کنم به 

 شدم ...
 عکس اشاره کرد و گفت نیبه اول مهراد

داشممت از همون موقع ... دوس  یعشممق عکاسمم نایمال اول تولده ... سمم نیا-
 شممدیکه م ییتا جا یدادیم نی... بهش دورب رهیعکس بگ یداشممت از همه چ

بود ... البته مال  نایمنم اون روز دسممت سمم نی... دورب گرفتیباهاش عکس م
شونم بود سه همه عکس م نایس ی... ول خود سه هم گرفتیوا  هیثاناز  نی... وا

 هست ... نجایاولش ا ی
نه ... بب میرو آورد کیک ایو پور من جای... ا نیخو چون فرداش  دی...حم ن

هنوز  نجای...ا کردیبره مشممغول کار و بار خودش بود کمکمون نم خواسممتیم
 زود بود هنوز بعد از ظهر بود ... یلیخ
 ... دادمیمهراد گوش م یحس به حرف ها ی...فقط ب زدمینم یحرف چیه

 گفت کردیبه عکس ها اشاره م یکی یکیهمونطور که  مهراد
شت نجایا- سخره باز میدا س میاوردیدر م یم شره خر نای...  ولد بود مثه ت دهیشر

چند تاسممت  نی... نگاه کن بب کردیبچه ها داشممت همه جارو شممرشممره بارون م
 عاطفه ها شده بود ...جشن  هی...شب گهید
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 ... ارهیذره لبخند رو چهره ام ب هیلحن طنز آلود مهراد هم نتونست  یحت
 نگاه کردم ... یعکس بعد به

 مکث کرد و بعد آروم گفت یعکس بد یرو مهراد
 ست ... دهیسپ نیا-

ستی"مهراد م سپ خوا سه  شدن  کردمیحلقه بخره " ... حس م دهیوا شام داک  گو
... 

 ادامه داشت مهراد حاتیتوض
 دهیا هیزنگ زد و گفت  ایمهمونا اومد ... قبلش به پور یقبل از همه  دهیسممپ-
شب داره ... چون موقع رفتن حم ی سه ام ست ... گفت  دیفوق العاده وا هم ه

 که هماهنگ کنه ... ادیزودتر م
 ... زدیلبخند م نیبود که رو به دورب یو با نمک زیبه دخترک ر چشمم

.. . کتایبگم ن خوامی... خب راسممتش دروک نم هیش چ دهیااومد گفت  یوقت-
... آخه کال  میریرو بگ دیحال حم خواسمممتیدلمون م یلیهم خ ایمن و پور

نه  هیاز همه مون  ییجورا هی زهایجور چ نیاز نظر ا دیحم قدم جلوتر بود ... 
نده خن واژه هم برام ی... نه ... اصممن گفتن ا مایبود یکه بگم ما دنبال دختر باز

رفتار درسممت با دختر ها رو  ی... نحوه  دونمیبود ... نم ینطوریا یداره ... ول
مال ش یقبلش هم که خانوادگ یهفته  قایما بلد بود ... دق یانگار بهتر از همه 

دو سمماعت  یکیتو  دیو آنا هم باهامون اومده بودن ... حم دیو حم میرفته بود
 یچ دونمینبود .. نم ید ... حسممودجمع کرده بو ودشتا دختر رو دور خ 7-8



 725 هستم

 نیهمچ هیداشته باشم ...  خوامیداره منم م نویا دی... که حم یبود .. حس بچگ
 ... میباش دیما هم مثه حم میخواستی... م یزیچ
 ... کنهیمهراد نگاه کردم ... حس کردم صادقانه صحبت م به
و سال ما بود و با با ما جور بود ... هم سن  یلیخ دهی... خب سپ دهیو اما سپ-

سه هم یمیصم یلیخ ایپور باهاش جور بودم ...  یلیمنم خ نیبود ... خب وا
.. . کنهیکه ... داره ازدواج م یدیبود ... هنوزم هست ... شن یخوب یلیدختر خ

 یلیمثه خ نیا هیشب یزیهر چ ای یتو حس بچگ دونمیاما اون موقع ها خب نم
خوشممش  یلیخ ییجورا هی یعنی...  ومدیخوشممش م دیاز دخترا از حم گهید
ست به دامن پور ومدیم شد که  ای... د جوش  دویاون و حم نیب یجور هیو من 

قبول نکرد  دیحم میهرکار کرد یبچگونه ...ول یها یخاله باز نی... از ا میبد
شممدن  بندیپا یحال بود ... حوصممله  واون موقع دنبال عش  نای... به قول سمم
 ختهیبه هم ر یلیخ دهیسپ میدیرو د دیحم یاونجور ایکنار در ینداشت ... وقت

 نیا دیبود ... ما هم که خودمون نسممبت به حم یمیشممد ... خب با ما صممم
دلمون  میدید ینجوریرو ا دهیسممپ یوقت نی... واسممه هم میاحسمماس رو داشممت
 کنمیم که هیکار نیآخر نیگفت ا دهی... سپ میکمکش کن میسوخت ... خواست

قطره حسمادت  هیاز  غیکنه ... اما در کیتحر دویدت حمحسما خواسمتی... م
 ... باورت میحلقه رو گفت انینبود ... جر ایقضممما نیاصممن تو باک ا دی... حم

سمون ر*ق*ص چاقو کرد ... ا یحت دی... حم شهینم !  نی...بب نجایا ناهاشیوا
داره ن دهیفا میگفت دهی! ... به سممپ میببر کویچاقو داد تا ک دهی... به من و سممپ

شماها داره  دونمیگفت نه ... من م دهیسپ یشه ... ول الیخی...ب اون االن جلو 
قبول نکرد ... فقط بهمون گفت جلو  میگفت ی... هر چ کنهیخودشممو کنترل م
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نه  میتنتونس کنهیاصرار م نقدریا دهیسپ میدیرو ... ما هم د هیقض میلو ند دیحم
 ... میاریب

 گفتم تیعصبان با
 ؟! نیکن یباز ینجوریآدم ا نهمهیا یبا زندگ نیچطور تونست-

 گفت یبا ناراحت مهراد
شده به - س ییجا هیتا حاال  س یبگ یبر  دمیخدا ببخش غلط کردم ؟! ... من ر

تا اون روز که حم تو و همه مون اون حرف ها رو زد عمق  یجلو نجایا دی... 
ل دارم ...قبو کتایاالن ...قبول دارم ن یول کردمیدرک نم میرو که کرده بود یکار

 ... میاشتباه کرد
 اون کارو با خودش بکنه دهیکار شما بود ه باعث شد سپ نیا یدونیمهراد تو م-
 ؟

 ...گفتینم یزیبود و چ نییسرش پا مهراد
 لحظه گذشت و بعد مهراد سرشو آورد باال و گفت چند

ستم با ه گهیشد ... د ینجوریکه ا دهیسپ انیسر جر- ونه گ چیه یآدم چینتون
صم یتیمیصم شم ... حس کردم  شته با سپ یجا یب تیمیدا اعث ب دهیمن با 

 یاون رو هم به خطر بندازم ... دخترا که به جا یکارو بکنم و زندگ نیشمممد ا
عوض  القمنباشم ... اخ یمیهم اونقدر صم یپسر چیکردم با ه یخود ... سع

شد ... زندگ سبت به آدم ها عوض  شد میشد ... طرز فکرم ن . .. کتاین عوض 
 نیبا ا یمن حت یکردم ؟! ... آره قبول دارم ول یآدم باز نهمهیا یبا زندگ یگیم

کردم ...  یو احسمماس خودمم باز یکارم به خودمم رحم نکردم ... من با زندگ
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تایباور کن ن مهی... خودمم از ا ک باور کن خودمم  نه فاق داغون شمممدم ...  ات
 شدم ... میکه خودمون کرد یکار یقربان

 ... کردیناراحت بهم نگاه م مهراد
کلماتش رو از قلبش  ی... واژه واژه  زنهیاز عمق وجودش حرف م کردمیم حس

 ... گفتیم
...  کتایناگفته نمونه ... ن نمونیب یچیه خواسممتمیگفتم ... چون م نارویاگه ا-

گه ا یاشممتباه کنم ... حت گهید خوامیرو ازت پنهون کنم ... نم یچیه خوامینم
همه شممو بگم ...  خوادیچه بزرگ ... دلم م کیهسممت ... چه کوچ میزیچهر 

 بگم ... همه شو بگم ! یفقط به تو ... ول
 ... یچرا .. ول دونمیحرف هاش ... نم دنیشن با

 لبخند زدم ...اونم بهم لبخند زد ... بهش
 ... هیثان 3...  هیثان 2.... هیثان 1...  میشد رهیهم خ به

 یکار چی... ه شممهیتر م کیو نزد کیمهراد بهم نزد که صممورت کردمیم حس
 نکردم ... نفس هامون تند تر شده بود ...

حل  گهینگاه همد یلحظه هم قفل نگاهمون از هم باز نشمممد ... تو هی یحت
 ... میشد

3...2...1... 
صدا و ستم و به  شمامو ب شد ... چ صله تموم  تپش قلبم گوش دادم ...  ی... فا

 ام نهیاز سمم خوادیقلبم م کردمیمو متالطم کرد ... حس متماس لبهامون وجود
 ... رمیگیم شیدارم آت کردمی... سرم اونقدر داک شده بود که حس م رونیب ادیب

 مهرادو دو طرف صورتم حس کردم ... یدست ها تماس
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شد ...  یتو دیکل دنیچرخ یصدا دنیشن با در ناگهان لب هامون از هم جدا 
 ... میزدی... نفس نفس م میشد رهیبا استرس به هم خ

 ... میبه طرف در هال برگشت گهیباز شدن در همزمان با همد با
 شد... انیچارچوب در نما یتو دیحم

 ؟! یمهراد خونه ا-
شد ول سادیجاش وا سر شم  شم تو چ  یو به هال نگاه کرد ...اولش با مهراد چ

و به من بعد متوجه حضممور من شممد و همونطور که نگاهش از مهراد جدا شممد 
 با تعجب گفت کردینگاه م

 ؟! یکنمممیم کاریچ نجای؟! تو ا کتاین-
تو شمموک بودم ... مهراد هم مثه من سممکوت کرده بود ...با تته پته جواب  هنوز
 دادم

... با  یرو ادهیکرد موقع پ دای... من زانوم مشکل پ یچی... ه زهی... چ ممممممیچ-
 ... نجایا میمهراد اومد

تو  دیفهمیهم بود م گهید یدادن هر ک بیتوضمم ینحوه  نیو ا لمیدل نیبا ا یعنی
...  ارمیسمماله بهونه م 5 یبه کفش من هسممت ... مثه بچه  یگیر هیاون لحظه 

ه خودم ب نیکرده ! واقعا که آفر دایزانوم مشکل پ گمیم یبدون سالم و احوالپرس
! 

 گفت یکوکمن قانع شده باشه با حالت مش یبا گفته  ومدیکه به نظر نم دیحم
 زانوت ؟ ...-
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 نی... بارون گرفت ... منم تو بارون خوردم زم یرو ادهیپ میآره ... صممبب رفت-
... 

با ا دیحم ذهنش برطرف  یتو یتعداد از سمموال ها هیحرف من  نیکه انگار 
 گفت شدیم
 ... ؟یآهمممممما ... خب ...االن خوب-

 زدم و گفتم یسرد لبخند
 ... یآره مرس-

 حرف من مهراد گفت نین ابا گفت همزمان
 ؟ دیتو حم یایحاال چرا نم-

 و گفت دیخند اوردیهمونطور که کفشش رو ر م دیحم
 یگفت در بازه ... تو به من نمیبی... اومدم م گهید نیکه منو سکته داد نقدریبابا ا-
هم که هسممت ... خب هر  کتای... ن یخونه ا نمیبی... االن اومدم م رونیب یریم
 ! گهید شدیده مبود شوک ز یک

 چیمبل کنار من نشممسممته بود ... ه یاومد ... مهراد هنوز رو کمونینزد دیحم
 میزدینم یکدوم حرف

 شما دوتا ؟! نیخوب-
 مهراد به خودش اومد و گفت دیحرف حم با
 ها ؟ ... آره آره ...-
 از جاش بلند شد ... عیسر و

 بت تعجب گفت کردیهمونطور که به آلبوم ها نگاه م دیحم
 ؟! کننیم کاریچ نجایا نایا-
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 گفتم عیبگه که سر یزیخواست چ مهراد
سر رفته بود ... گفتم اگه مهراد ا- صله ام  سم ب نایمن حو  کمی هاریآلبوم دارن وا

 زمان بگذره ...
رد به ساعتش نگاه ک دیرسیدستپاچه به نظر م یکم هیحرف من مهراد که  نیا با

 و گفت
 ... میریآمپولت رو هم بگ میبر دیبا...  شهیداره م ری... د کتاین-
 ... شمیممنون م یاریزحمت اون مانتو و شال منو اگه ب یآره آره ... ب-

 با تعجب بهمون نگاه کرد و گفت دادیما گوش م یکه به مکالمه  دیحم
 ؟ نیبر نیخوای؟ ... کجا م یواسه چ گهیآمپول د-

 گفت رفتیهمونطور که به طرف پله ها م مهراد
با تاکین یپا- با دی...  ها اول  نه ... منت طب میبر دیببرمش آمپول بز  اول م

 ... امی... برم لباس عوض کنم م امیمامانش ... االن م
 باال ... دییاز پله ها دو عیسر و

کرد و بعد برگشمممت  یاخم کردیهمونطور که به باال رفتن مهراد نگاه م دیحم
 و به من گفتعالمت سوال ر هیمتفکر و شب ی افهیسمت من و با ق

 شماها ؟! نیخوب-
 گفتم یالیخیبا ب نیباشه ... واسه هم یحالتم عاد گهیکردم د یسع

 ... میدیخند یآلبوم ها خوب بودن ... کل نی...چقدر ا میا okآره ... -
 منم توشون بودم ؟-
 چند جا ... یآره ...بود-
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 چند لحظه مکث کرد و بعد گفت دیحم
 ... یبه مهراد االن همه چ کتاین-
 گفتم زدمیتو حرفش و همونطور که لبخند م دمیپر
 ... حل شد ... میصحبت کرد-

شممد  دهیپله ها د یمهراد از باال هویبگه که  یزیهم لبخند زد ... اومد چ دیحم
 کاپشن بود هی...دستش هم 

 ده ...سر رونیخودت نازکه ... ب یبپوش ... مانتو نوی... ا کتاین ایاومدم ... ب-
 وبه ...نه همون خ-
 مداخله کرد و گفت دیحم نباریا

 ... یکاپشنه رو بپوش نیهم کنمیم شنهادیواقعا سرده ... منم پ کتاینه ن یوا-
تو  میرفت دیاز جام بلند شمممدم و به کمک مهراد و حم یبدبخت یبا کل باالخره

 شدم و کمربندمو بستم ... نیسوار ماش اطیح
 نشستم وگفتم نهیت به سدس میرفتیم رونیب اطیکه از در ح همونطور

 ... چه سمممممممرده !!! دمایپوش نویخوب شد ا یوا-
 گفت یبا لبخند قشنگ مهراد

 نی... بب کنمینم ی... من که به ضممررت کار گهید یکنیبه حرف من گوش نم-
 ! شهیچه خوب شد ... گوش کن به حرف من هم یدیپوش نویا

با  نمیبب رونویتا ب مکردیسمممت خودم م ی شممهیکه رومو به طرف شمم همونطرو
 خنده گفتم

 برو بابا !-
 ؟! گهیبرم د-
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ه  - ت ! ی  !برو پ   نیا   کار 
 برم ؟! یگیم یعنی؟! گهیبرم د-
 تر بهتر !!! عیبله بله ... هرچه سر-
 ... یباشه ... خودت خواست-

شتم سمت مهراد که بب برگ شت هیمنظورش چ نمیبه  شتاب به پ  میصندل یکه با 
 زدم غیکرد ... ج ادیدفعه سرعت حرکتمونو ز هی...مهراد  دمیچسب

ممممممممممممر !!!سکته کردم !!! واشیمهمممممممممممممممراد  یوا- تر  واشیت
 ... شهیرد م ابونیبچه داره از خ یوا یمواظب باش ... وا یبممممممممرو ... وا

 ... دیخندیفقط م مهراد
 زدم غیج دوباره

 تر بمممممممممممرو !!! واشی گمیم-
 گفت شخندیبا ن کردیهمونطور که سرعتش رو کم م رادمه
 ... گهیکارم د یپ رمیم ینجوریکارم ؟! خب منم ا یبرم پ یمگه نگفت-
 با خنده ادامه داد کردیبعد همونطور که با حرکت سرش به من اشاره م و
 سراغش !!! رمیم عیکال "کار" بهم بدن سر-
 زدم و گفتم عیاما ج بردمیاز حرفهاش لذت م کنمیانکار نم نکهیا با
 !!! تیتربمممممممممممم یمهمممممممممممممممراد ؟!!!!خجالمممممممممممت بکش ب-

 آورد با خنده گفت یهمونطور که دستش رو به طرفم م مهراد
 ما ! میریهم م تیقربون شما خانوم با ترب-
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مهراد دست چپم رو  یبهش بدم که دست مردونه  یبزنم و جواب غیاومدم ج تا
 ت ...گرف

 داغش یدسممتم رو بلند کرد و پشممت دسممتم رو به لبها امیاومدم به خودم ب تا
 چسبونده بود ...

سممکوت  نیسممکوت ... ا نیسممکوت ... ا نیرد و بدل نشممد ... اما ا یکالم
قل م میآرامش زندگ نیباالتر باالتر کردیرو بهم منت ما نی...  .. . تیلذت ح

... حس بودن ... هستن ...  حس قشنگ دوست داشتن ... دوست داشته شدن
... حس ر*ق*ص پروانه ها ... حس لبخند  یشممماد یلحظه ها یحس همه 

 ... یدانگل شمع
 از آمپول ها ! نمیخب ا-

 ... میبود سادهیمطب مامانم وا یجلو
 ؟ مشونیبخر می!!! اصن مگه قرار نبود تازه بر ممممممممممترسمینه من م یوا-

 تگف دیخندیکه م یهمونطور مهراد
تا حاال زدم ... اصممن درد نداره که ! مامانت  نایتا از ا 100نترس بابا ... من -

 کرده بود ... هیته ودی دهیخودش زحمت کش
موامینم- م م م م م م کارارو  نیارزه ا یکه م یکنیم یباز ییجا هی... تو ال اقل  خ

 ؟! واسه قطر ؟! ی...من چ یواسش بکن
آرامش  با نباریرو بگم ... مهراد اما ا هیقض نیا یچرا کرمم گرفته بود ه دونمینم

 گفت یبار طنتیو بلخند ش
 قطر !مفهومه ؟! یبر ی! اجازه دار یبنده رد شد یشما هر وقت از روز جنازه -

 گشاد کردم و گفتم چشمامو
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مممممله ؟!!! از شما با-  مزنیاونوقممممممممممت ؟!!! برو بابا ! م رمیاجازه بگ دیب
 !رمیم کشمتیم

 گفت کردیو حرکت م کردیروشن م نویمونطور که ماشه مهراد
با مامانتون صممحبت کردم ...  ونفرینداره خانوم هما یرنگ گهیَحنات د-  ...

 ! یگفتن شما اصن قصد قطر رفتن ندار
 لممممممممو داده ... ویبابممممممممما ... همه چ ی... ا نیمامان منو بب یا

 نگفتم یزیرومو کردم طرف پنجره و چ تیعصبان با
شه حاال قهر نکن ! بابا ن- شتنیمن نایبرو مامانت ا گفتمیمنم م ییخدا کتایبا  ذا
 ! گهید

 نگاه کردم رونیبه ب ینگفتم و عصبان یزیچ
 خانوم ؟ ... خانوم خانوما ؟ ... کتای؟ ... ن کتاین-
ساب نکهیحرفا با ا نیا دنیشن با شده بودم ول یح ستمخویچون نم یذوق مرگ   ا

 یریجلوگ میکردم تا از لبخند احتمال یکیضمموعو بفهمه اخم کوچمو نیمهراد ا
 کنم ...

مم نکن د یا- م م م م م م مهیبابا اح م م م ره ب شیپ ینجوری... ا نی؟منو بب یکی! ن گ
 من ... خانوم کتای... ن کتای! ن کنمیدارم به تو نگاه م ی... ه وارایبه در و د زنمیم

 غیبه چپ و راس تکون داد ... ج دفعه مهراد فرمونو هیجوابشممو ندادم که  بازم
 زدم و گفتم

 نکنه ؟ یما رو به کشتن بد یخوای؟! م وونممممممممممهید یکنیم کاریچ-
 گفت دیخندیهمونطور که م مهراد
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 ! یدبخن دی! حاال بخند !با گهیبود د نیبه حرف آوردنت هم یراه برا نیبهتر-
 نگفتم یزیاخم رومو برگزدوندم و چ با
 ! کنمایبورت ممج ینخند کتاین-
 اخم کردم شتریب نباریا

 باهاتا ! کنمینم یشوخ کتاین-
 نگفتم ... یزیچ

 زدم و گفتم غیج نباریشد ا کمیمهراد که نزد دست
 !!!! کشمتمممممممایم یبه من دست بزن-

توجه به حرف من کار خودشو کرد ... همونطور که از شدت خنده  یاما ب مهراد
 حرف بزنم گفتم کردمیم یسع

 لقلکم نده مهراد ...تو رو خممممممممممممدا !ق-
ش دیخندیهمونطور که م مهراد سمت خودش ک ستش منو به  و هونطور  دیبا د

 گفت کردیب*و*س م مویشونیکه پ
 ! ی! هر کار کنمیم یبگ یتو بخمممممممممند ... من هرکار-
 هیبار در ثان 200کارش و حرفهاش ضممربان قلبم تا به  نیبه خاطر ا نکهیا با

 گفتم عیبود ... اما سر دهیرس
! نا  یبکن مارو به کشممتن ند توی... فعال رانندگ یبکن یهرکار خوادیشممما نم-

 من امانتم دست تو ! یسالمت
 گفت دیخندیهمونطور که م مهزاد

 هی ینیبیم یجالبه ! بابا خوبه دار یلیخ یامانت یگیخودت م نکهینه ! جالبه ! ا-
 آخه ؟! کنهیم یرانندگ یاز من قانونمند تر کهم واسمون بوق نزده !  نیماش
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 ! شهیت معلوم م مهیجر یحاال بعدا از برگه ها-
 و گفت دیخند مهراد

 نیبه نفع منه ! ماشمم یم نکنن همه چ ادهیپ نیکه از ماشمم یبه من چه ! تا موقع-
 ! سیکه به نامم ن

 تعجب گفتم با
 ؟ یچ یعنی؟  سیبه نامت ن نیماش-
ش- ست ها یکیهنوز ... مال  سیام من نبه ن نیآره ... ما  کمیبابامه ...  یاز دو

 دمیبفروشن ... منم د نویماش خواستنیشده بود ... م ختهیاوضاعشون به هم ر
 نیمدت اونا هم پول ا نیندارم ... فعال ازشممون گرفتم ... گفتم تو ا نیماشمم

 ... خوامیم نیالزم دارن ... منم که ماش نویماش
 ؟! سیبه نامت ن نیکه ماش هیدنیچه خر نیبعد ا-
 مهراد با لبخند گفت-
شون قرض نیقرضه ... فعال ا ییجورا هی...  دیبهش گفت خر شهینم-  پولو به

 ... میدیبهشون م نشونوی... تا بعدا دوباره که قرضشونو پس دادن ماش میداد
 ! نیخود پولو قرض بد هوی؟! ...  نیا هیخب چه کار-
سته ... ول نمیخب ا- ضدر  یدر شنا یمورد بع ستان و آ رو کا نیا شهینم انیدو

ندارن هم رو قبول کنن ... در ضمممن منم تو  یپول ینطوریکرد ... چون دوس 
 ...سیمهم ن ادمی... حاال ز خوامیکه نم شهیالزم داشتم ... هم نیمدت ماش نیا
 ادامه داد شخندیبا ن و
 ! سیش به نام من ن مهیکه جر نهیمهم ا-
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 شنیدلم تحسمم یتو ییجورا هی ی... ول دمیبه حرفش خند در ظهارش نکهیا با
کارا  نیموقع ها از ا یبود ... البته ما هم بعضمم ریجور کار خ هی نیکردم ... ا

 یها یگرفتار زندگ نقدریزمان که همه ا نیا یتو نکهیا دنید ی... ول میکردیم
 بود ... یحس قشنگ یلیبه فکر دوستشه خ نقدریا یکیخودشونن 

 ... میدیخب رس-
 با ناله گفتم کردیشد ... همونطور که در سمت منو باز م ادهیپ نیاز ماش و
 ! ترسمی... من م مممممممامیمهراد نم یوا-

 شم با لخند گفت ادهیپ نیاز ماش کردیهمونطور که کمک م مهراد
 ای؟ ... ب یترسیم ی... از چ گهی... نتممممممممممممممممممرس ... من هستم د میبر ایب-

 ! یکنیاحساس نم ویدرد چیمطمئن باش ه
 رفتم ... یبه کمک مهراد تا مطب دکتر فرج یناراحت با

 یدست مهرادو محکم تو کردیم قیکه دکتر دو تا آمپول ها رو به پام تزر یموقع
 ... دادمیدستم فشار م

 گفت نشستیهمونطور که سرجاش م یفرج دکتر
به ... دخترا معموال گر یلیخب خ- تو معلومه  یول! ندازنیراه م غیو ج هیخو

 ! ادهیتحملت ز یلیکه خ
 خنده گفتم با
 ؟! نیقکر کرد یپس چ-

 گفت یاما با لحن اعتراض مهراد
با چ- قا نیگیم یبا ثار کبود نینیبب نیایدکتر ؟ دسمممت منو ب یآ هنوز  شی؟! آ

 فشارش داده !!! نقدریمعلومه ا
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به سمممت مهر دیبلند خند یحرف مهراد دکتر فرج نیا با با خشممم  اد و منم 
 کردم ... دشیبرگشتم و با نگاهم تهد

 واسم زد ... یو چشمک دیخند دیحالتمو د نیکه ا مهراد
 رو به مهراد گفتم آروم

 ! دمینشونت م-
 میدکتر هر دو به سمتش برگشت یبگه که با صدا یزیخوسات چ مهراد

 یمشکل نداره ... فقط امشبو سع نایخوبه ... اصن راه رفتن و ا یخب همه چ-
 یسع هفته هیتا  ینداره ... ول یاصن مشکل گهی... از فردا راه رفتن د یه نرکن را

 اصال ! ییو ندو ینر نییکن از پله باال و پا
 خنده گفتم با
 ! گهی؟ ... آخه خونمون پله داره د یعنیخونمونم نرم -
با خونه تون طبقه - تا  یکی! ... از  گهیاول د یبا  هیبخواه کمکت کنه ... آره 

سئله ا ینرو ... ول نییز پله باال و پاهفته ا صال م ..اتفاقا . سین یراه رفتن آروم ا
به آروم هم راه بر ... نگران  شمممهیکامال خوب م گهیروز د 20تا  گهی... د یخو
 دو شده ! یمسابقه  یروز برنده  20قبال داشتم ... سر  نینباش ... مورد مثه ا

 ... میدیخند یهمگ
کامل  یمهراد در مورد بهبود یسمموال و جواب ها دکتر و یسممفارش ها یکل با
دادن که  تیبکنم ...باالخره مهراد خان رضمما دیکه با ییمن و مراقبت ها یپا
 !! ادیم شیمن واسش پ یسوال در مورد پا شتری... از خودم ب میبر
 ... نیما دعوت یخونه  یفردا شب راست-
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 نییاپ ادینگ بزنم که بز هیبه هد خواسممتمیو م میبود سممادهیخونه مون وا یجلو
 کمکم کنه ...

 تعجب گفتم با
 فردا شب ؟ به چه مناسب ؟ ... تولدته نکنممممممممه ؟!-

 لبخند زد و گفت مهراد
 ؟ هیبزرگ یفاجعه  یلیتولد من خ-

 و گفتم دمیخند
 ... نای... گفتم واسه کادو و ا سینه ... فاجعه ن-

 چهره اش معلوم شد و گفت یتو ی... ناراحت زدیهمونطور که لبخند م مهراد
 ... یساده ست ... واسه  هیمهون هی...  سیقرن در کار ن ینه ... فاجعه -
 چند لحظه مکث کرد ... هی

 گفتم دیخنده و ترد با
 ؟... یچ یواسه -

 شد و گفت رهیتو چشمام خ میم*س*تق مهراد
بل از رفتنم  خواسممتمی... م کهیکوچ ییمهمون هی...  ادیز سیمهم ن- ر دو هیق

 ... میدوستا دور هم جمع ش
امروز ... همه  یها یخوش ی... حس کردم همه  میکردیبه هم نگاه م همچنان

م تجربه کرد میزندگ یبار تو نیاول ییکه امروز برا یاون حس فوق العاده ا ی
شن شد رفت هوا ... لبخند رو نیهم دنیهمه اش با  شک  یجمله دود  لبام خ

 شد ...
 ... آروم گفت کردیاه منگران بهم نگ مهراد
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 ییدوتا کنمیرو کنسممل م یاصممن مهمون یخوای... م کتاینداره ن یتیاهم ادیز-
 ... هوم ؟ رونیب میباهم بر

 گفتم یلرزون یکردم خودمو کنترل نم ... با صدا یسع
 هستن ؟ اینه ... خوبه ... ک-

 گفت یبا ناراحت دیکه ارزش صدام رو فهم مهراد
س شمیم وونهید یگیم ینجوریبا من ...ا یورنجی؟ ... نکن ا کتاین- لش ... کن
 ... کنمیم

به چشممم هام  یلیخ کردمیکه حس م ییفرار از اشمممک ها یکه برا همونطور
 گفتم نمیبب رونویهمونطور که رومو برگردوندم تا ب کنینزد

 ؟ ... نایو ا ایو پور هی؟ هد مینه ... من خوبم ... همه هست-
 گفت یو بعد با ناراحتچند لحظه سکوت کرد  مهراد

 آره ...-
زجر  یلیخ رهیداره م نکهیخودشممم از گفتن ا کردمیکلمه ... حس م هی نیهم

 ... کشهیم
 گفتم یسرد به
 باشه ...-
دفعه مهراد  هیزنگ بزنم که  هیدراوردم ... خواسممتم به هد مویهمزمان گوشمم و

 تو دستمو باهم گرفت یدستمو و گوش
 ؟ یکین-

 نگاه کردم بهش
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 ؟ بله-
 نگاه مهربون مهراد حل شدم ... تو
به خدا راس م رمینرو ... نم یتو بگ- ...  نرو یکلمه ... بگ هی... فقط  گمی... 

 ! رمینم
 با بغض گفتم کردمیکه نگاش م همونطور

 ... یبر دینه ... با-
 رو گرفتم ... هیهد یشماره  عیو سر دمیهمزمان دستمو کش و
 ؟ هیالو هد-
بار زنگ زدم  200تو ؟  یهست یمماک !!! معلومه کدوم گورسالم الممممممممم-

سترس ن گفتیبهت همه اش م ت گف ییزایچ هیزنگ زد  الی... خاله ژ سیدر د
 ؟!!!!! ییسرم دارم االن ! کجمممممممممممممما ی! من دو تا شاخ گوزن باال

 گفتم ینارحت با
ش نییپا هیهد- ها باال تن تونمیله نم؟ ... از پ یکمک کن یایمهرادم ... م نیتو ما

 برم ...
 گفت زدیم غیهمونطور که ج هیهد

!!! خب بگو مهراد جونت کمکت کنه  یگمممممممممیک*ث*ا*ف*ت !!! دروک م-
 !!! گهید
 گفتم یقراریب با
اد مهر شهینم نینه ... واسه ا ایبابام خونه ست  دونمینه ؟ ... نم ای یایم هیهد-
 نه ؟! ... ای یای... م ادیب
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 ادیبازم مهراد ب یخونه سممت ... ول هانیفتم ... آره اومدم ... عمو کاوه ... گر-
 نشون داده فعال ... لکسیر یلیکه خ الی! خاله ژ ستاین یمسئله ا

 گفتم نیرو نداشتم واسه هم هیهد یها یها و شوخ کهیت یحوصله  اصن
 زودتر ... منتظرم ... فعال ... ایب هیهد-
م ,غرشو و تار ه پیبه ت نیزد یباز واسه چ سین... معلوم  ریباشه بابا پاچه نگ-

 ... اومدم ... یزنیسر من م
 گفت عیتماسو قطه کردم مهراد سر یوقت

 باال خودم خب ... بردمتیم-
 نه ... بابام خونه ست ...-
 نبود ... یخب باشن ... مشکل-
 زنگ زده بودم هیبه هد گهیاما خب د گهیراس م دونستمیم نکهیا با
 ... ادیداره م هیهد ... گهینه د-
نگاه کردم ... مهراد اما دستمو گرفت و همونطور که نوازشش  رونویب یناراحت با
 گفت کردیم
 ؟ ... ی... از من ناراحت یکین-
 نه ...-
 رشممتیچند روز ب هی خواسممتمیشممد ... م یدفعه ا هی... به خدا  گهید یناراحت-

 ...زودتر برگردم  دیباشگاه اصرار کرده با یبمونم ول
 بهش نگاه کردم و گفتم یناراحت با
 ... ولش کن ... سی... مهم ن کننیت م مهیجر ی... نر دنمیآره م-



 743 هستم

 ... بهشممون نمیبب نحالیبخوره تو سممرم اگه بخوام تورو تو ا مهیمهمه ... جر-
 ... خوبه ؟ رمیم رتری... د گمیم

فتیم یزیهرچ نه ... اونم گ*ن*ا*ه داشمممت ...  گ حال منو بهتر ک خودم تا 
 یلیاالنم خ نیکنه ... تا هم یچیاز قانون باشممگاهش سممرپ تونهینم دونسممتمیم

 ... ادیبهش اجازه دادن که ب یمل یها یبهش لطف کردن واسه باز
 زدم و گفتم یناراحتش نکنم لبخند زورک نیاز ا شتریب نکهیا یبرا
 ... تتویموقع فهممی... م گمیمن خوبم مهراد ... راس م-

 زد ... یستمو فشار داد و لبخند کمرنگد شتریب مهراد
 با لبخند گفتم رونیب میایاز اون حال و هوا ب نکهیا یبرا
 گمیحاال ؟! ... غذاش بد باشممه به همه م یبد یخوایم یفردا شممب شممام چ-

 ... برمیقبلش آبروتو م
 کرد و گفت ینرم یحرف من مهراد خنده  نیا با
 ه ...همون یتو بخوا ی؟ ... هر چ یدوس دار یچ-
شه ! حاال کنارش هرچ دیبا ایالزان- شه ! ول خوادیم یبا !  امخویم ایمن الزان یبا

 دیارو خودت ب ای! الزان ارنیب یسممفارش بد یحق ندار رونمیگفته باشممم ! از ب
 حتما ! یدرست کن

 لبخندش پر رنگ تر شد و گفت مهراد
 به چشمممممممممممم ! شما جون بخواه ... یا-

دست  واشی...  رونیاومد ب هیدر خونه باز شد و هد زدیحرفو م نویکه ا همزمان
ست تو هیبود هد یاالن کاف گهیمهرادو رها کردم ... د ست هم بب یما رو د  هنید

 ... ذاشتیمن نم یبرا یزندگ گهی... د
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 ! من یخدا تو مصممدوم ی شممهی! هم خورهیمصممدوم که به درد نم تانیبابا کاپ-
 ؟! یچ یعنیکارا !  نیبا ا یزنیمه رو گول مه یآقا ! شما دار دمیاطالع م

 و گفتم دمیخند
 ! یاز من اطاعت کن دی... تو هم با تانمیفعال که هنوز کاپ-

 رو به مهراد گفت یبا حرص و ناراحت هیهد
...  دهیجور دسممتور م هی یما ... تو باز یاز زندگ نمیتو رو خدا ؟! ... ا ینیبیم-

ه ... ندار جهینباش ! نت ینجوری... تو ا حتیص! از من بهت ن گهیجور د هیاالنم 
 سر به تنت نباشه ! خوانیم یهمه در خدمتتن ول

 و رو به من گفت دیخند مهراد
 آخه ؟! یکنیم تیها رو اذ چارهیب نیا نقدریچرا ا-
 گفتم شخندین با
 چون حقشونه !-

 هیهد ود چونب امیتو اتاقم تازه اول بدبخت دمیرسمم یبدبخت یباالخره با کل یوقت
 یبه مهمون چوندمیبود بحثو پ ی... هرجور کردیم وونمیبا سممواالش داشممت د

 بهش گفته بود ... ایخبر داشت ... پور هیفردا ... هد
 تخت دراز بکشم ... بابام یمامانم کمکم کرد برم تو اتاقم رو میکه خورد شامو
 بودن ... دهیخواب یو نازل

 مامان ؟-
 جان مامان ؟-
 امروز با مامانم حرف بزنم .... ی هیراجع به مهراد و قضدوس داشتم  یلیخ
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 ... دکتر سالم رسوند واستون ... یدکتر فرج شیپ میمامان امروز با مهراد رفت-
 لبخند زد و گفت مامانم

شن- شن ... اولش که  شدم ول یلیخ یشد ینجوریا دمیسالمت با  ینگران 
س هیبالخره  نمیبیاالن که م سا ش یردبابت زانوت ک یفکر ا شحال  دم واقعا خو

کمک کرد واقعا ... دسممتش درد  یلیشممد ... خ ریخ ی...مهرادم که باعث و بان
 ... هیآقا و مهربون یلینکنه ...پسر خ

 برم ... خوامیمن قطر نم نیشما هم که بهش گفت-
شن مامانم ست یمکث کرد و بعد لبه  یحرف من لحظه ا نیا دنیبا  ش  تختم ن

 و گفت
 ؟ یبهش بگ تشویواقع یخواستی... نم؟  گفتمیم دینبا-
 بگم ... خواستمیاالن نم دیخب ... شا ینه .... نه که نخوام بگم ... ول-
م بهش دروک بگ تونسممتمینم دیازم پرسمم ینگران بهم زنگ زد ... وقت یلیخ-

 دختر گلم ...
 گفت ینگفتم ... مامانم لبخند زد و به آروم یزیچ
 نگرانته ... یلیخ-
نگفتم ...  یزیو چ دمیخجالت کشمم یچرا ول دونمیمامانم نمحرف  دنیشممن از

 مامانم با همون لحن ادامه داد
 ... دونمیفردا شبو م یمهمون انی... جر رهیبهم گفت پس فردا داره م-
 تعجب گفتم با
 به شما زودتر از من گفمممممممممممممممت ؟!-

 و گفت دیصدا خند یب مامانم
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 کرد ؟ یر بد... کا رهیاجازه تو بگ خواستیم-
 حرص گفتم با
 ! رینخ-

 گفت شدیهمونطور که با خنده از جاش بلند م مامانم
ا ... از ناهار گرفته تا زانوت ت خوادیم تویخوب چارهی! ب کتایامان از دسممت تو ن-

 راجع بهش ؟ ... یگیم ینجوری... باز ا یمهمون
 تعجب گفتم با
 ناهار ؟!-
سه خانوم خانوما جوجه  گهیآره د- شت  بیکباب گرفتن ! از عالم غ! وا خبر دا

 ؟! یتو جوجه دوس دار
 با خنده ادامه داد مامانم

شم نم چارهیب- سه ... کل شدیرو  یکرد تا بفهمه غذا ینیمقدمه چ یاز من بپر
هم  ... پات رهید یلیبخواب خ ری... بگ کتاین گهی!... خب د هیمورد عالقه ت چ

هالک شممدم ... نه که اول فصممل  اسممتراحت کنه ... منم امروز تو مطب دیبا
... شب به  مروز... سرم شلوک بود ا شنیم ضیبچه ها مر یلیسرماست ... خ

سع ریخ صبب   یشد اردی... امروز که زود ب یبخواب شتریکن ب یدختر گلم ... 
... 

 نی... و من همچنان در تعجب ا رونیچراک اتاقمو خاموش کرد و رفت ب مامانم
؟!!!!  مممممممممممممممممممممهیمورد عالقم چ یغذا دینم پرسموضوعم که ... از ماما

 مهممممممممممممممممراد !!!
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کنار تختم باعث شد سرمو بچرخونم  کیکوچ زیم یرو میموبا ی برهیو یصدا
 بردارم مویو گوش

 نیتر نیریاز رعد و برق نترس ؟ ; (... شمم یگفتم اگه بارونو دوس دار یدی"د
 بود بارون امروز ... " میبارون زندگ

گاه گوشمم با ام  نهیبه سمم لمویموبا یخوندن اس ام اسممش لبخند زدم و ناخود آ
 چسبوندم ...

 که لبخند رو لبام بود در جوابش نوشتم همونطور
 D-کرد : سمونی"فقط زد سر تا پا خ

 D"-من جبران کرد کامال : یزانو نیو برقم الزم نبود ... ا رعد
 که مهراد جواب داد دینرس هیثان یس به

 ... خواهش ... " یکین ایزودتر ب یلی"فردا خ
 کنم نوشتم تشیاذ نکهیا یاس ام اسش منو ذوق مرگ کرده بود ... برا لحن

 ((" -؟! : یک   قایدق یعنیزودتر  یلیخ نی"االن ا
 قبل جواب داد یزودتر از دفعه  ندفعهیا

کاش  نیهم یعنیزودتر  یلینکن منو ... خ تیاذ یکی"ن االن ... اصممن 
 تون " خونه بردمتینم
گاه تند تر شد ... داشتم فکر م با  کردمیخوندن اس امسش ضربان قلبم نا خود آ

 رهیم برهیداره و میگوش دمیکه د سمیبنو یدر جوابش چ
"Mehrad" 

صحبت کنم کمه آخه مهمممممممممراد !!! جواب ندادم ... قطع  تونمیکه نم االن
 اس داد عیشد ... مهراد سر
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 نم ..."تحمل ک تونمی... نم ی... ول یصحبت کن ینتوینم دونمی... م دی"ببخش
به  ادیقلبم داره از جا درم کردمیخوندن اس ام اسممش حس م با عا ...  ... واق

 تحمل کنه ؟! ... تونهیخاطر من ؟ ... نم
 سمیبنو نویکلنجار فقط تونستم ا یبگم ... بعد از کل یچ دونستمینم

 "مهممممراد ؟!"
ظه حس م چرا ... فقط تو اون دونمینم مه ... هم هی نیهم کردمیلح  هی نیکل

 قلبمه ... یذهنمه ... تو یاسم فقط تو
براش نداشممتم ... فقط  یجواب چیبعد ... با خوندن جواب مهراد ... ه قهیدق هی

فر خواسمممتمیم ته دلم  کنم و از  باز  پنجره رو  ند شمممم ...  ل بزنم  ادیب
 خمممممممممممممممدا !!!

 لم نفس مهراد؟..."جان دل مهراد ؟!...جان د
 ... کتاین ارنی... نفسام دارن کم م رمیم دارم

 ... یکین
 کلمه بگو "نرو" هی فقط
 بار ... هی فقط
 ... بگو نرو ... بگو " کتاین بگو

 یمن حت یشممدم پام خداروشممکر اصممال درد نداشممت ...ول داریب یوقت صممبب
 خودمم نداشت ... یحوصله 

ض نیا حاال سط قا ... چنان بهش گفتم نه آقا من به خاطر  زاده هم زنگ زد یو
 گه ...ب یچ دونستینم گهید چارهیکه ب فروشمیپول بسکتبال ممکلتمو نم
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که هست ... من اصن اعصاب  نهینگن اصن ... هم خواستنیمن چه ؟! ... م به
 ندارم ...

 شد ! ی! عجب رنگ خممممممموامیک*ث*ا*ف*ت !!! منم م-
 ه کردم و گفتمنگا نهیآ یبه خودم تو دیترد با
 خوب شد ؟! ... یگیم یعنی-
 !!! ممممممممممممهیاحمق من عال-

افتاد به جونم که باعث شممد بخوام موهامو رنگ کنم ... از رنگ  یچ دونمینم
فه  یها نه داشممت یاضممما که تو خو مانم  با هم مخلوط میما مه رو  ......ه

 ه دراز...منم ک یبود و ماشالله موها کی...چون رنگ هاش به هم نزدمیکرد
 ی!چه کردم من! اشممگاهیآرا ی... انگار رفتکتایچقدر خوب شمممد ن نیبب یوا-

 جممممونم!
تر معلوم بود  رهیت یدو درجه روشن شده بود و البهالش هم رگه ها یکی موهام

 ...گهیست د هیهد ی دهی...ا
 رو سرم؟ هیچ نیمامانم نگه ا-
ما...وا- م م م م م م ! زنهیقرمز م یبه نارنج هزییقشنگ خود رنگ پا یکین یبرو باب

 !کنمیم یبهت حسود واشی واشی!  یلعنت ا*و*ف...االنم که اتو شده دارم...
 اجازه نداد و گفت هیهد نباریبگم که ا یزیچ خواستم

!رنگ موهات خوب شممده االن حسممودم گهیبسممه بسممه !حوصممله تو ندارم د-
ده ... ب گهید یدار گونه یکاف یبه اندازه  گهیمن!اون رژگونه تو بده من ... تو د

 واسه خودم گونه بکارم ! کمیمن 
 گفتم دمیخندیم هیکه به هد همونطور
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ش یخوایهر دفعه م یبردار ... تو خودت خونه ندار ایب- ضر  خونه  یایم یحا
 ؟! یکنیمن استفاده م لیما از وسا ی
ها نیا ی... من نبودم ک ی.... از پر رو هم اونور تر نمیبرو اونور بب-  زدرا یمو

 که ! یندار اقتی؟! ها ؟! ل اوردیشکل در م نیتورو به ا
 ! ایواسه ما کرد یکار هیبار  هی... حال  ایباشه باشه ... ب-
صدم نیبار ؟!!! ا 1- سه تو م نیباره که من از ا نیشون  ارونی! حاال ا کنمیکارا وا
 ؟ یپوشیدو رنگه تو م رهنیاون پ یکی! ن الیخیب

 کدوم؟-
 ... کمربندم داره ...تولد من گهید یمشممک نشییپا دهیش سممفبابا اون که باال-

 ! یدیپوش
 بپوشما ! خواستمیم گهید زیچ هیآهمممما ! اونو بپوشم ؟ ... -
 باشه ! نیسنگ دیبه حرف من گوش کن ... همونو بپوش!دختر با-
 باشم ؟! نیسنگ یدیم ادیبه من  یبعد االن تو دار-

 گفت شخندیبا ن هیهد
 شتریب رهنی! باالخره من چند تا پ یکنیبه حرف من !ضرر نمگوش کن دخترم -

 از تو پاره کردم !
 نایمهراد ا یدم در خونه  7...سمماعت  میحاضممر شممد یبا هزار بدبخت باالخره

 میبود
 گفت کردیهمونطور که غر غر م هیهد
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!نکبت ... معلوم  گهید یکه هول نقدری؟!ا یمهمون رهیم یک 7آخه سممماعت -
 اصن! اه! نیکنیکار م ی... چ نی... بد نیباهم خوب سین

 گفتم دادمیکه زنگ درو فشار م همونطور
 ! یام کرد وونهی...د هیغر نزن هد نقدریا-

 مهراد اومد که گفت یبگه که همزمان در باز شد و صدا یزیخواست چ هیهد
 دییبفرما-

 هم تو خونه بودن ... ایو پور دیحم
 یپام درد نداشمممت ول نکهیبرم ... با ا باال یورود یکمک کرد از پله ها مهراد

ت دفعه اصال پاشنه نداش نی... کفشمم ا کردمیم اطیتا چند وقت احت دیبازم با
 چقدر کوچولو شدم ... کردمی... کنار مهراد حس م

 مگه ؟ سین نایس-
 گفت گرفتیرو م هیهونطور که دست هد ایپور

 ... گهید اونم اومده انیب هی... بق ادیم رتری... د ادیچرا م-
 تعجب گفتم با
 ؟ هیبق-

 لبخند زد و گفت مهراد
و شراره ... همه  نیو حس مای... ن لوفریهم هستن ... سامان و شهرزاد و ن هیبق-

 هستن ...
 ! می... فکر کردم فقط خودمون دونستمی؟! من نم یجمممممممد-

 گفت شخندیبا ن هیهد
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نه  دمی! که د یکنجکاوچقدر  نمیبار بت نگفتم بب هی!  یول دونسممتمیمن م-
 رهیگیم یحرفاس !آخه آدم مهمون نیما شوت تر از ا تانیکاپ نی! ا ممممممممممریخ

 یخوب شد ... کل یلیخ یخونه خاله !ول یدور هم شهیکه م نینفر ؟! ا 5واسه 
 همه باشن! گذرهیخوش م

 گفتم شخندین با
 هست ... چون شراره جونتم گذرهیآره ... اصن حواسم نبود به تو خوش م-
 خنده ... ریزد ز ایحرف من پور نیا با

 با حرص گفت زدیم ایپور یهمونطور که با آرنج به پهلو هیهد
 ! ممممممایپور-

 با تعجب گفت دیحم
 ؟! هیچ انیجر-

 و گفتم دمیخند
 ... چوقتیشراره رو نداره ه دنیچرا چشم د دونمیمن نم هیهد نی... ا یچیه-

 گفت عیسر هیهد
 مادربزرگ یعمه  ی؟ نوه  یدیکفشمو د یوا گهیم ادی! االن م هیابس که افاده -

شو ب میپدر سم آورده ! بزنم فک شم نفهم نییپا ارمیاز دلقوز آباد وا  نیا میدی! ته
 کرد ! دایشهرزادو پ نیا یچه جور نیحس
 خنده مون گرفته بود ... هیمون از مدل حرف زدن هد همه
 ... ییرایها رفتن نشستن تو پذ بچه
 ... کنهیم کاریمهراد چ نمیاما رفتم تو آشپزخونه بب من
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ر م یرو تو یگاز زانو زده بود و ظرف یجلو نیزم یرو  ذاشتیف 
 ؟ یکنیم کاریچ-

 تگف زدیمن به طرفم برگشت و همونطور که لبخند م یصدا دنیبا شن مهراد
 خانوم گل ! کنمیدستورات شما رو اجرا م-
 ؟! ممممامممیجممممممون من ؟!!! الزان یوا-
 من تالشمو کردم ! ی... ول ادیدر ب یچجور دونمینم گهی! حاال د گهیبله د-
 !! یمرسمممممممم هیعال یوا-

 در فرو بست و از جاش بلند شد ... مهراد
 ؟ زمیبر ییچا-

 لبخند زد و گفت مهراد
 ... کنهیکمک م دیخودم ... حم زمیریم-
 ... سین یزیچ که ییچا هی...  نیکار کرد نهمهینه خب ... ا-

 توشو آماده گذاشته بود ... یو فنجون ها ینیس مهراد
تا  یتو یکی یکی سمممادمیوا ها رو  چا هیفنجون  ند انگشمممت   ... ختمیر ییب

مهراد دورم حلقه  یدفعه دستها هیخواستم آب جوش رو بهشون اضافه کنم که 
 شد ...

 ! میسوزیممممممممممهراد ... نکن ... م-
 آورد کنار گوشمو و آروم گفتسرشو خم کرد  مهراد

 ... کنمی... خواهش م قهیدق هی...  دمی... قول م میسوزینم-
 خواسممتیبود که خودمم دلم م یبگم اما حالت مهراد طور یزیچ خواسممتم

 ... می...چند لحظه تو همون حال بود
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 خوشگل من ...-
گاه لبخند زدم ... فیتعر دنیشن با  مهراد از خودم ناخودآ

 م اونقدرا هم بد نشده ...رنگ موها پس
شتم و هم  یحس خوب هم شده بودم .... از ا کمیدا ستپاچه  ممکن بود  نکهید

ه که بچه ها نشممسممته بودن ب یی... البته جا نهیو ما رو تو اون حال بب ادیب یکی
 بازم ... ینداشت ول دیآشپزخونه د

 گرمم شده بود ... جانیشدت ه از
 زدیبه کنار گوشممم م یکیکوچ یب*و*سممه  و همونطور که دیحالمو فهم مهراد
 دستاش رو از دور کمرم باز کرد و گفت یحلقه 

 !مواظب باش ! داغه ! گهیندارم د ی...من اصن کار دیچشم ... ببخش-
 ردمکیکه مهراد کرده بود دستپاچه شده بودم ... هنوز احساس گرما م یحرکت از

... 
 رو گرفتم طرفش و گفتم ینیس
 ؟ یاریخودت م ای ارمی!من ب ییچا نمیخب ! ا-

 رو ازم گرفت و گفت ینیبا لبخند س مهراد
ش ای... تو هم ب ارمیخودم م- ستراحت کن ... پات ز نیب شه بهت ادیا سته ن ره خ

... 
 ... میبچه ها برگشت شیپ گهیهمد با
 هقیبا سممل یلیکرده بودن اما خ ایو پور دیکارهارو مهراد و حم یهمه  نکهیا با

 بودن ... دهیچ زویهمه چ
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 قای! دق نیبب دویحم نیبکنن ! ا تونسممتنینم یغلط چیه نایبابا من اگه نبودم ا-
سته بود ه ش ستور م یمثه االنش ن ذار اونو ب نجایبذار ا نویا دادیبه من و مهراد د

 !نینگفت نینکرده ! بگم از االن که نگ یکار چیه نیاونجا ! ا
 گغت ایتو سر پور زدیهمونطور که آروم م هیهد

 ؟! یبگ یخوایهزار بار م 100!  ایروز کمک کرد هیخب حاال ! -
 گفت شخندیبا ن ایپور

 بدونن ! شتریقدرمو ب خواستمینشه ! م اینه حاال ! ر-
 گفت دیخندیهمونطور که م ایحرف پور نیا دنیبا شن دیحم

 ! ایپور یموند ی... تو همونجور میمن و مهراد آقا شد یهرچ-
 اخم گفتبا  عیسر ایپور نباریا

 ؟! یچجور-
 ادامه داد شخندیبا ن دیحم

 خل مشنگ !-
 هم خنده اش گرفته بود ... ایخود پور یخنده ... حت ریز میمون زد همه

 مهراد گفت نباریا
 ییجورا هی میدور هم نجایکه ا نشمممی!هم نی... حاال باز دعوا نکن گهیخب د-

 د!کر شهینم شیکار ... گهید نهیهم هم ایحاال پور گهیمعجزه ست ... د هیشب
 ادامه داد هیبا خنده رو به هد و
 شمممی... کار نهیهم نیواقعا ! ا گمیم تیمن از طرف همه بهت تسممل هیهد-

 کرد ! شهینم
 گفت دیخندیهمونطور که م هیهد
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شکال- ت و سوخ دیکرد ! با شهینم شی! کار گهیسرنوشت منه د نمینداره ! ا یا
 ساخت !

 گفت هیرو به هد ایپور نباریا
ساز - سوخت و  شما که  سمیهمون متابول ایاوال که  سانه ...  مربوط به بدن ان

شالله ترب همه تون  مگینم یچیمن ه ای! ثان نیمطلع شتریب نیخوند یبدن تیما
 ؟! گهید نیمن هیعل
 رو به من ادامه داد و
 به توئه فقط ! دمیشرمنده ! ام کتاین-

 نیبودم با ا نیسممرسممنگ ایا پورب نایمهراد ا یخونه  یکه از زمان دعوا تو من
ندم ... واسمممه هم هیقضمم نیا گهیحس کردم بهتره د ایحرف پور مه   نیرو ادا

 گفتم زدمیهمونطور که لبخند م
 هش !ب نیند ری!دوستان گ امی! من طرف پور کنمینم دینا ام دتویخب باشه ! ام-

 از جاش بلند شد و گفت ایپور
 کنم بانو ! میاالن جا داره من تعظ-

 موقع زنگ درو زدن ... ونهم
 گفتم دمیخندیکه م همونطور

 برو درو باز کن ! میتعظ ی! ....به جا خوادینم-
 گفت نشستیهمونطور که سر جاش م ایپور

 ام ! کارهی! درو هم صابخونه باز کنه ! من چ گهید نیخب نخواست-
 گفت شدیهمونطور که با خنده از جاش بلند م مهراد
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که حرف حم- فه م گهید زیچ هیته ... منم درسمم دیالحق  !  کنمیبهش اضممما
 ! ایپور یپر روئ یلمممممیخ

شهرزاد و ن یکی یکیها  مهمون ستیراحت تر م لوفریاومدن ... با اومدن   میتون
 ... میوجود شراره رو تحمل کن

شمزه شب خوردم ... واقعا م ایدن یایالزان نیتر خو گم ب نکهی... نه ا گمیرو اون
 بود ! ی...نه ... واقعا عال چون مهراد پخته بود

 !ممویبده گوش ایپور-
گرفته  و شیگوشمم ای... پور مایو آزار ن تیپسممرا زده بودن تو خط اذ نیدوباره ا با

 بهش ... دادیبود و نم
 خنده گفتم با
 ! گهید وینکن ! بده بهش گوش تشیاذ ایپور-

 با خنده گفت نیبه حس دادیتو هوا پاس م ویهمونطور که گوش ایپور
 نیقربونت بب نی... حسمم کنهیآقا داره از ما پنهون م نیبهش ! ا دمینم رینه خ-

سش با ک نیآخر شن یتما شت پا یسال 18باال  یحرف ها هی دمیبوده ...   یدا
 ... زدیتلفن م

 ملتمسانه با اون لحن مظلومش گفت ماین
بده  نیبه خدا ! حسمم زدمینکن ... من داشممتم با مامانم حرف م تیاذ ایپور-

 ! ویگوش
 افتاد ... لوفریبار دست ن نیکه ا شدیم یهمه پاس کار نیب ماین یگوش

 نگه داشت و گفت ویگوش لوین
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 درنقیبه من بگه شممما چرا ا یکی! فقط !  دارمیرو نگه م یآقا باشممه ! من گوشمم-
 ! واقعا سیماها ن نیمظلوم تر ب مایاز ن یعنی!  نیکنیم تیرو اذ چارهیب نیا

 تبا خنده گف مهراد
 واال اگه من بدونم !-

 گفت دمیحم
 به ما هم بگو ! نیجواب سوالت دست خودته ... بب لوفرین-

 نشسته بودم ... آروم کنار گوشش گفتم لویکنار ن من
 ! ماین یرو پرت کن برا ی... گوش ریحال همه شونو بگ-
 پرت کرد ... ماین یرو برا یحرکن گوش هیو تو  دیخند لوفرین

 گفت زدیم ادیفر همونطور که ایپور
شد خودم لو  نطوریزد حمممممممممممال !!!اصن حاال که ا لوفممممممممممریاه ن-
قا ن نی! ا هیچ انیجر دمیم ماد م یمایآ ما داره دو کدومتونمی! ه شمممهیگل   چ

ت و سممامان باب نیخودم !با تشممکر از حسمم یباز زیبه ت نی!آفر نیدونسممتینم
 ! شونیهمکار

 ... میزد غیدست و سوت و ج ایخبر پور دنیبا شن یهمگ
 شده بود لبو ... گهیبود االن که د یخجالت شهیبدبخت هم یماین

 با خنده گفت هیهد
 ؟! نیذاریم چارهیب نیسر به سر ا نقدریا نیواسه هم-

 باز گفت شیبا ن عیسر ایپور
 اگه من سر به سرش بذارم ! مایبه جون ن-
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 با خنده گفت ماین نباریا
شممب شممام با سممارا  هیمن  یچیشممو ... ه هیبق گمیم خودم گهیباشممه آقا د-

هم  اراذل یایپور نی! ا گهیشممانس منه د یعنیدخترخالم رفتم سمموپراسممتار ... 
گه چ ما ا قا  جا بود ! آ خاطر ا نمونیهم ب یزیاون به   میکرد یعلن گهید ناینبود 

 رو ! هیقض
 با خنده گفت ایپور

نبود !  یزیاگه چ گهیم اومدن بعد ی! دسممت تو دسممت دو نفر یتو غلط کرد-
 ! یاز اون تابلو تر خودت بود گهید
 فتگ سادویوا ایپور یدست به کمر روبرو یخصمانه ا ی افهیبا ق هیهد نباریا

 ؟ها؟ یکردیم کاریاونوقت تو اونجا چ-
 با تته پته گفت ایپور

 !رونیب می...با بچه ها رفته بود یچی....ه زهیمَـ ... من ؟! چ-
 تگف عیسر ماین نباریمنفجر بشه که ا تید از عصبانبه بو کینزد هیهد

امون چند تا از دوست هی! ... با  ایپور نیا کنهیم تتینشو ! داره اذ یعصبان هیهد-
 اومده بودن !

 اعتراض کرد عیسر ایپور نباریا
کنم در  جادیا fun کمیامشممب  خواسممتمی!!! بابا م ایخوایکتک م مایبابا ن یا-

 ! یاشتمحفل گرممون ! اگه گذ
 از اونطورف با خنده کفت دیحم

!  یدکر داینجات پ یمرگ حتم هی... چون از  یممنونش باشمم دیفعال با ایپور-
 ! نیرو بب هیهد
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 ... شدیمنفجر م تیداشت از عصبان هیهد
 دوس میمن گفتم پانتوم یدادن ... ه یباز شممنهادیبعد از شممام پ یها برا بچه

اد ... اولم نوبت خودم شممد ... که مثه به حرفم گوش ند یکسمم یندارم ... ول
 بده ... صینتونست تشخ یشکیگند زدم ه شهیهم

شهرزاد بود ... م یبعد نوبت ستمیبا  ش خوا بهم  مهراد نباریسر جام که ا نمیب
 دنبالش برم ... سیاشاره کرد که تا بچه ها حواسشون ن

 متوجه رفتن ما نشد ... یبودن که کس یسرگرم باز نقدریها ا بچه
 راه پله ها بود ... ریکه ز یرفتم به اتاق همراهش

 درو پشت سرم آروم بست ... مهراد
 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم با
 شده ؟ یزیچ-

 با لبخند گفت مهراد
 خوشمزه بود ؟ امیالزان-
 آوردن ! یسفارش داد رونی!!! هنوز شک دارم نه که از ب یمممممممممملیآره خ-
 ...نه ؟! گرفتمیم لمیکنم ... کاش ف ثابت ی! بابا چجور کتاین-

 نگفتم ... یزیو چ دمیخند
 بود ... سادهیمتر روبروم وا یچند سانت یبه فاصله  مهراد

 ... گشتیمکث کرد ... انگار که داشت دنبال کلمات م کمی
 نه ؟! گذشتیخوش م شتریب رونیب میرفتیم یاگه دو نفر-
 واقعا! یگرفت یمهمون که ی... مرس گذرهیخوش م یلینه با بچه ها خ-
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 کردیدفعه ب*ک*لم م هیبازم چند لحظه مکث کرد و بعد همونطور که  مهراد
 گفت

 ینتکشور لع نیبار ... دوس ندارم برم از ا نیدوس ندارم برم ... واسه اول کتاین-
 بمونم ... شتیپ نجایهم خوامی... م

د چن هیبودم ...  دفعه ب*ک*لم کرده بود شوک زده شده هیمهراد  نکهیکه از ا من
 کردمینگفتم و بعد همونطور که با دو تا دستم پشتش رو نوازش م یزیلحظه چ
 گفتم یبا ناراحت

 التیتعط یکه ... همه اش چند ماهه ... بعدم برا شمهینم یزی... چ یبر دیبا-
 ... نه ؟ ... گهید یایم سمسیکر

 نداد ... یجواب مهراد
 دمیپرس یدیا امبا لحن ن رونویاز بعلش اومدم ب عیسر

 ؟! یمممممممممممماینم یعنی-
 ... سمسی!دو ماه کمتر مونده تا کر امیفکر نکنم بشه ب-
 ... یگممممممممینه راس م یمهممممممممممممراد !!! وا-
 !رمیاصن نم کتاین-
 یموند یادیز نجاشمممیکه ... تا هم شممهی...نماریدرن یمهراد ... مسممخره باز-

 ط ...نه ؟فق گهید یایب یتونیم گیل التیتعط یاباشه بر ینجوری...پس اگه ا
 گفت یچن لحظه مکث کرد و بعد با ناراحت مهراد

 !!!تو تابستونه ... کتاین ممممممممممرهید یلیاون خ یآره ... ول-



wWw.Roman4u.iR  762 

 

ستون ... ا یزیو چ گهیطرف د هیرومو کردم  یباناراحت  یعنی نینگفتم ... تا تاب
مهی... ا یچه جور... من ... گهیماه د 9حدود  یزیچ هی مل  نه مدت تح

 کنمممممممم آخممممممممممممه ؟!
 شدم ... رهیبه مهراد خ میآوردم باال و م*س*تق سرمو
 نگاه مهربون تنگ شده ... نیچشم ها و ا نیا یاالن دلم برا نیاز هم چقدر
 ... لرزهیچشمام ... حس کردم لبام داره م یتو ومدیداشت دوباره م اشک

 فتم تا بتونم خودمو کنترل کنم ...لبمو گاز گر عیسر
 گفت یقراریاش رفت تو همو با ب افهیحالمو ق دنیبا د مهراد

 ؟ ... یکین-
با  گهیصمممدام کرد د یوقت به جلو رفتن بهش هینتونسممتم تحمل کنم ...   قدم 
 شدم .... محکم ب*ک*لش کردم و با عجز گفتم کینزد

 هراد؟کنم م کاریمهراد ... من ... حاال ... من ...چ-
 نتونستم تحمل کنم و اشکام چشمامو ُپر کرد ... نباریا

 ... دمیمحکمو از دست م یپشتوانه  هیاگه مهراد بره  کردمیم نکهیا حس
 چون دوسش دارم ... نه ... نکهیا نه

ُبرَرم  یکه اگه از همه چ یکی...  دمیپشممتوانه رو از دسممت م هی کردمیم حس ب 
 روش حساب کنم ... تونمیم

 ... رهینم االن داره ماو اما
 یبا ناراحت کردیموهام فرو م یهمونطور که خم شممده بود و سممرشممو تو مهراد
 گفت
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... آروم نفس من ...االن که  شی... آروم ... باشه ؟ ... ه زمی... آروم عز شیه-
شه  مونمیم نجایا یهم بخوا ی... تا هر موقع نجامیا ستم ... با ... خب ؟ ... ه

 ؟
... اما چند  شممدیم شممتریام ب هیشممدت گر گفتیکلمات رو م نیمهراد ا یوقت

به خودم مسمملط بشممم ... تو همون حال با  شممتریلحظه که گذشممت تونسممتم ب
 گفتم یلرزون یصدا

 ؟ ... هوم ؟...زود زود ... قول بده بهم ... گهید یایزود م-
 منو به خودش فشار داد و گفت شتریب مهراد

 نداشته باش ... هر ی.. اصال با تابستون کار... هر موقع . امیم یهر موقع بگ-
به خودم بگو ... اونجا هم  یهم داشممت ی... هر کار نجامیمن ا یموقع که بگ
 موقع چیباشه ... فقط ه یواست ... هر کار کنمیباشه درست م یباشم هر چ

...  کنمیبود بهم بگو ... درسممتش م یزی... هر چ کتاین نمیبب تویناراحت خوامینم
 ... باشه ؟

دسممتام رو از دور گردن  یتو اون حالت بود ... بعد حلقه  گهیلحظه د چند
لحظه سرمو  هیتو  شدمیمهراد باز کردم و همونطور که آروم از ب*ک*لش جدا م

 ... دمیبردم جلو و گونه شو ب*و*س
 حرکت من اولش تعجب کرد و بعد لبخند زد و گفت نیبا ا مهراد

 ؟ گهیبود د یخداحافظ یب*و*سه  نیا-
 هیبر اثر گر دیکه شمما دمیکشممیچشمممام رو دسممت م ریکه با دسممتم ز همونطور

 و گفتم دمیشده باشنو پاک کنم خند یاهیس
 دوس ندارم ... ینه ... تشکر بود ... خداحافظ-
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 گفت کردیو همونطور که به چشمام اشاره م دیهم خند مهراد
 نشده ... دست نزن بهش ... اهیس-

 ....نگفتم  یزیو چ دمیخند
 بگه که همون موقع در اتاق با شدت باز شد ... یزیخواست چ مهراد

به  یراحت شد و نفس المیخ ایپور دنیبا د یول میدستپاچه شد هویو مهراد  من
 ... دمیکشیم یآروم

 گفتم ایرو به پور تیبا عصبان مهراد
 ؟! یستی... تو در زدن بلد ن تیترب یب-

شد ول افهیاول ق من و مهراد تو اتاق دنیبا د ایپور شن یاش متعجب   دنیبعد با 
 باز شد و گفت ششیحرف من ن

 ؟ یعنیوارد شدم  اتیا  ؟ ... من وسط عمل-
 خنده ام گرفته بود ... ایحرف پور دنیشن از

 کرد و گفت یهم خنده اش گرفته بود اما در ظاهر اخم مهراد
 ... نروی... برو ب یهم هست تیترب یعالوه بر خل مشنگ و پر رو ,ب-

 باز گفت شیبا ن ایپور
ش یکرد یادیغلط ز- ستمیرو ببرم ... از کجا م هیهد ی... اومدم گو  انجیا دون

 مجلس انس و الفته ؟!
 هیهد فیرفتم طرف ک دمیخندیکه م همونطور

 گفت تیبا عصبان مهراد
 ... نمی... برو بب نایبیبد م ایپور-
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ام که  ی.. جام ش*ر*ا*ب و سمماق. ازینه ته پ ازمیآقا به من چه ... من نه سممر پ-
 آقا ... میما بر ویخودتون ... بده اون گوش ی... مجلستون ارزون سیدر کار ن

 با خنده گفتم گرفتمیم ایرو به طرف پور یکه گوش همونطور
 یپسممر عمو یگوشمم یایم گهید قهیدو دق دونمی... من که م یگوشمم نمیا ایب-

 ! گهید یخوایبابابزگه عمه تو م
 یتبود گف نیواقعا !ا نیلطف کرد یلیخانوم ... خ کتایدرد نکنه ندسمت شمما -

 االن ... میدیرو فهم یطرفدار یممنون واقعا !معن یلی؟ ... خ یطرف مائ
و ر ایمهراد رفت سمت در و همونطور که پور زدیحرفو م نیا ایکه پور همونطور
 گفت دادیهل م رونیآروم به ب

 نه ؟ ای رونیب یریم ایپور-
 ! گهیباشه د ادتی ی... شما ول رمیقا ... من مباشه آ-
 ! ایپور گهیبرو د-

هراد رو به م بسممتیبحثو ادامه نداد ... فقط همونطور که درو م ادیز نباریا ایپور
 آروم گفت

 زودتر پس ... نیای... ب شهیتموم م گهید قهیبچه ها چند دق یباز-
 آروم گفت مهرادم

 ... میباشه برو اومد-
 ت و رفت ...درو بس ایپور

 ؟ ... هیپروازت فردا چه ساعت-
 حرف من به طرفم برگشت و گفت دنیبا شن مهراد

 فرودگاه ... رمیاون موقع ها م 3پروازمه ...  6:30... بامداده ...  سیفردا ن-
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 تعجب گفتم با
 ؟؟؟؟ ... من فکر کردم فردا شبه ... 6:30-
سه هم میشبا هم با یجور هیساعت ها رو  نینه ... گفتم آخر- گفتم  نی... وا

 باهم بودن طول بکشه ... نیا شتریکه ب میریبگ یمهمون
ستمیم نکهیمهراد با ا یحرف ها دنیشن با متر ک کردمیکه فکرشو م یاز اون دون
گاه لبخند زدم ... چون کار یمهرادم ول شیپ ه ک ییکرده بود که تا جا یناخودآ
 ... میهم باش شیپ شدیم

 لبم بود گفتم یکه لبخند رو همونطور
 ! گمینم یبگم قهرمان شو ... ول خوامیم-

 با تعجب گفت مهراد
 چرا ؟!-
 ! نی... پس همون بهتر که آخر بش یایم رترید نالیف یبرس یچون اگه بخوا-

 کرد و گفت ینرم یخنده  مهراد
 که ! رونیب کننیپرتم م میکه از ت ینجوریبابا ا-
 مان شو !نداره ... قهر یخب پس ... باشه اشکال-

در اتاقو  کردیزد و همونطور که دسممت چپش رو دورم حلقه م یچشمممک مهراد
 گفت زدیموهام م یرو یباز کرد و همزمان که ب*و*سه ا

 من ! تانیتو هم قهرمان شو کاپ-
 ... میمواجه شد خیتار یصحنه  نیتر بیکه باز شد با عج در

 بود ... سادهیباز پشت در وا شیبا ن ایپور
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!  رونیب نیایاز اتاق م یبا چه حال نمیمن واقعا کنجکاو بودم بب یول دیببخشمم-
در کار  یو اشک و آه نییحرفا نیسنگدل تر از ا نمیبی... که خداروشکر البته م

 نبوده ...
 گفت رفتیم ایبه طر ف پور تیهمونطور که با عصبان مهراد

 ؟ یکردیم یمرَدک تو پشت در چه غلط-
با نزن  یچیه- با ...  گمی... اهه ... مهراد ول کن م سمممایمنو ... وابه خدا ... 

 مزاحمتون بشه ! ادین یَورا باشم کس نیگفت ا هیهد
 خنده مو کنترل کنم اما در ظاهر با خشم گفتم تونستمیهمونطور که نم من

شت در ؟! اون منظورش ا یعنیَورا  نیا- ش نیپ شپزخونه اون طرفا با  یبود تو آ
 ... نه مماس با در اتاق !

 گفت کردیهمونطور که از دست مهراد فرار م ایورپ
 ... شگون نداره ! ی.. مسافر زمیعز اریمهراد جون جوش ن-
 خنده ... ریز میهر دو تامون زد ایحرف پور نیا با

شپزخونه ... مهراد همونطور که  ریاز ت عیسر ایپور شد و رفت تو آ سمون دور  ر
 رو به من گفت کردیبه آشپزخونه اشاره م

 یمدت کار نیروم بشمممه به تو بگم اگه تو ا یمن چه جور تیوضممع نیبا ا-
 ؟ یبگ نیبه ا یداشت

 گفت رونویدوباره از آشپزخونه اومد ب ایحرف مهراد پور نیا با
 ! دمیباشه من انجام م یآقا شما جون بخواه ! هر کار-

بگه که همون  یزیاز خنده غش کرده بودم ... مهراد خواسمممت چ گهیکه د من
 از پشت زد به شونه شو گفت هیدموقع ه
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 یختیهارو ر یی؟! ... چا یتو رو تنها گذاشممتم دور ورداشممت قهیباز من دو دق-
 اونور ؟! نوریا یزیریمزه م یه   یباز دار ایبهت گفتم ؟!

 با خنده گفت مهراد
 بود به پشت در اتاق ! دهیکجا بود ! چسب ییچا هیهد-

و به طرف  گرفتیگوشممش رو آروم م و همونطور که ایآروم زد تو سممر پور هیهد
 گفت ایرو به پور رفتنیآشپزخونه م

 یه ! ملت اونجا تشن نمیبب ایبود اونهمه سفارش من ؟ ... پاشو ... پاشو ب نیا-
 نشستن ! ییچا
 رو از گوشش جدا کنه گفت هیدست هد کردیم یهمونطور که سع ایپور

آقا ما تو مدرسممه هم از  یامنو نجات بده !  یکی...ول کن بابا ! آقا  هیآخ هد-
 ول کن ! یهد ی... آ میبود دهیها ند هیتنب نیا

ماظم بد اخالقا شممده بود ...  نیا نیع هی... هد میو مهراد از خنده مرده بود من
 به من و مهراد کرد و با همون لحن شماتت بار گفت ینگاه

 یبرا ... نیایب نی! بسممه بسممه ! پاشمم نیخندیاونجا م نیسممادیشممماهام که وا-
 ! میببر ییچا دیبا یجماعت

گاه من ند م میبهم کرد یو مهراد ن ... از  یچرا ول دونمی... نم میزدی... لبخ
 ... شدیم قینگاه مهراد آرامش بهم تزر

 آرامشو بهم زد نیا هیهد یصدا
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ها رو  ! اون فنجون ایبابا !!! پور ی! ا گهید نیایب نیبهم ... پاشمم نیبابا زل نزن-
ساعت  سایروم تر !!! وا... آ یشکنیم صد رفتن  گهیبود که د 12اومدم !  همه ق

 کردن ... یو همه با مهراد خداحافظ میبود سادهیوا اطیح یکردن ... تو
 سامان ... نوریا ای... اه ... ب رهیگیام م هیکارارو من گر نیا نیبابا نکن-

مون تا با مهراد دسممت نده با ه دیشممکیهمونطور که دسممت سممامان رو م ایپور
 حالت خنده دارش ادامه داد

ش نیبابا بس کن- سافره بچ نی؟... ا یچ یعنی!  گهیخونه هاتون د نیبر نیپا ه م
داشممته باشممه ! با شمممام خانوم  دیپروازشممه ! آرامش با گهی... جند سمماعت د

 ! عتری... سر ونفریهما
 تعجب گفتم با
 من ؟! ...-
سر گهیبله د- شما ... خودت ... و  ایورپ یبا آرنج زد به بازو هیده نباری!ا عتری! 

 گفت
 ! مممایپور-

 گفت عیسر نباریا ایپور
با ! چرا من هرکار یا- مه  یکنیم یبدن هیمنو تنب کنمیم یبا خب گفتم ه ؟! 

 ! گهیمونده د کتایکردن فقط ن یخدافظ
 رو به من ادامه داد و
 جان ! زیعز عتری! ملت معطل شمان ! سر ونفریهما عتریسر-

 فقط ... دنیخندیم ایپور از دست همه
 دست دادن ساده بود ... هیهمه ... فقط  یجلو
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 فقط دستمو فشار داد و مهربون تر از قبل نگام کرد ... مهراد
 خطر ! یسفر ب-

 جمله و بعد هم تشکر مهراد ... هی نیهم فقط
نگفتم و خودمو کنترل کردم  یزیچ یکنم ول هیهمون جا گر نمیبشمم خواسممتمیم

خودشو بهم رسوند و در گوشم  لوفریبشم ن نیخواستم سوار ماش که ی... موقع
 آروم گفت

رفت ؟! ... بدون اطالع  یرو تور کرد 1 پهی! آقا خوشممت ایچوندیفکر نکن منو پ-
 من ؟...

 نگفتم ... یزیو چ یزیچ یتلخ لبخند
 با حرص ادامه داد دیکه لبخندمو د لوفرین

 !برو یفرار کن یتونیمن که نم یاه نی! آمار نده ! از دسممت دورب گهیباشممه د-
 کرد ... گاتین نقدریحاال چشماش خشک شد ا

 ... کنهیمهراد داره نگام م دمیخودش ... برگشتم د نیرفت طرف ماش لوفرین
سراز گهید هیثان 1کردم  حس شکام  سر شنیم ریبگذره ا شدم ...  عی...  سوار 

 نگاه نکردم ... رونویب گهید
 کی... مهراد نزد نییرو دادم پا هیسمممت هد شممهیسمموار شممد ... شمم هیهد یوقت

 بود ... سادهیوا نیماش
پامو گذاشممتم رو گازو حرکت کردم  یمکث چیخداحفظ کوتاه و بعد بدون ه هی

... 
 هم برنگشتم پشتم رو نگاه کنم ... نهیآ یاز تو یحت
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 ساعت بعد خونه بودم ... رو تخت خودم ... مین
 ه بود ...و چند بار اس ام داد نیچند مهراد

 ... کردیدلمو تنگ م شتریکه ب ییام اس ها اس
 دیبا گهیکه مهراد اس ام اس داد که د 6:20بودم ... تا سمماعت  داریصممبب ب تا

 خامو کنه ... لشویموبا
 اس دادم و گفتم که مواظب خودش باشه ... یناراحت با
 در جواب واسم نوشت و

شم مواظبم ...  زی"نگران من نباش عز من باش  یتو هم مواظب زندگدلم ... چ
که خ گل من ... بخواب  ته ا یلی... بخواب  ثان یخسمم به تو فکر  هی... هر 

 ... " هی...هر ثانکنمیم
 اس ام اس نداشتم ... نیا یبرا یجواب

 به شماره ش زنگ زدم دیبا نا ام یاز شدت دلتنگ قهیدق 10
 ... باشدیمشنرک مورد نظر خاموش م دستگاه

ش یعنی نیا و شپرت  سرم تو ریز میدن گو  ی هیبالش و گر یتخت و فرو بردن 
 متوقفش کنم ... تونستمیخفه ام که نم

 مامان ؟ ... یشینم داریب کتاین-
 زور چشمامو باز کردم ... به ساعت اتاقم نگاه کردم ... به

12:30... 
 مامان ... دارمیب-

 اتاقمو با خنده گفت یاومد تو نباریا مامانم
 ! پاشو خبر خوش دارم برات ! یخوابیمچقدر  گهیپاشو د-
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تخت  یو سممرجام تو دمیمالیحرف مامانم همونطور که چشمممامو م دنیشممن با
 گفتم شستمیم
 شده ؟ یچ-
 شمممده ! دایپ یخونه مشتر یبرا-
 گفتم یو خوشحال جانیه با
 ماممممممممممممممممان ؟ یگیم یجد یوا-
بات االن رفته صممحبت کنه امروز صممبب ... با نی... هم گمیم یبعله ... جد-

 ! شاالیا ی... معامله کنن به زود
با  میخونه بر نیاز ا دیافتادم که با نیا ادیدفعه  هیخوشممحال بودم اما  نکهیا با

 گفتم یناراحت
 ! میجمع نکرد لمونویهنوز !وسا مینکرد دایرو پ ییما که جا یمامان ول یوا-
 میخونمونو عوض کن سیزم نمن چقدر خوشحالم ؟! ... چون ال ینیبیمگه نم-

 شممهیمقدار از مبلغ قرار داد کم م هی...  میکنیسمماله رهن م کیجا رو  نی... هم
 ... میمونیجا م نیدر عوض هم ی... ول

شحال با شدم و همونطور که مامانمو ب*ک*ل م یاز رو یخو  کردمیتخت بلد 
 با خنده گفتم

 ؟! یگمممممممممممممیمامان راس م یوا-
که راس - له  تایخوب شمممد ن یلی... خ گمیمب خدا رو شممکر ...  ک عا  ... واق

 ... شنیمشکالتمون دارن حل م
 گفتم یبا نگران رونویب*ک*ل مامانم اومدم ب از
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 ؟! یچ نایا هیهد-
 با لبخند گفت مامانم

 نفر! هیبه  میفروشیم می! ... کل خونه رو با هم دار موننیم نجایاونا هم هم-
 تعجب گفتم با
 داره ؟! هیما نقدریهست که ا یکنفر ؟!  هی-
 که بهش یبنگاه نی... هم خرهیچک و چونه داره م یبا کل سیدار ن هیما ادمیز-

 ونیاکاز متیق نیبا ا گهی... به نفعشممه د خرهیصمماحبش داره ازمون م میسممپرد
ه بازم اونقدر سرمون کاله نذاشت چارهیاومد ... البته ب رشیگ یخوب نیخونه به ا

 خب ... یول نجایتا ا
 ؟ یبزرگ نی؟ ... اونم خونه به ا کاریچ خوادیخونه م یبنگاه-
ستفاده کرده د دونمیچه م- صت ا شتر دهی... د گهی... اونم از فر  یخب االن م
 ترشممیمناسممب تر ب تی... بعد تو موقع خرهی.... خودش م میدیما ارزون م سین
 ... یلیخ کنهیسود م فروشهیم
 اوهوم ...-
 خرنیدارن م یواسممه چ دوننیها فکر نکن ... خودشممون م زیچ نیحاال به ا-
 ... گهید

 گفت و با خنده ادامه داد نویا مامانم
 ... میبد میتونیقرضمون رو م یهمه  بایکه ما االن تقر نهیمهم ا-
 ؟ میمگه بازم الزم دار-
 ... دمیبه بابات م دارمیالزمه که اونو من از حسابم برم گهیخورده د هی-
 ه مامانم نگاه کردم و گفتمب ینگران با
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 ؟ نیالزم ندار شتری؟ ... ب یگیمامان راس م-
 هی.... من و بابات  زمی... نگران نباش عز میالزم ندار شممترینه ... فعال که ب-

 ... میکنیم شیکار
 نیکه ا خوامی.... و م نیرو کمک من حسمماب کن نیتونیکه م نیدونیمامان م-

 کمک کنم ... خوامی... چون من واقعا م نیکارو بکن
 با آرامش لبخند زد و گفت مامانم

 یسممخت کمی... ممکنه  میکنیکمکت حسممماب م ی... و حتما رو میدونیم-
ه ... از صممفر دوباره شممروع کن دیبا بایبه بعد ... چون بابات تقر نیاز ا میبکشمم

 ... میمحکم کنار هم باش دیفقط با
ناهار و شام نشست ...  زیر مس یاز مدت ها اون روز بابام با آرامش خاص بعد

 صورتش بخونم ... یتو نویبه وضوح ا تونستمیم
 آرامش دنیناراحت بودم ... اما د یلیاز رفتن مهراد ناراحت بودم ... خ نکهیا با

گاه بهم ام  ... دادیم دیبابام و لبخندش ناخودآ
 مهربونم ... یسخت باشه ... من هستم ! تا آخرش باهاتم بابا هرچقدرم

 آب تو دل من تکون بخوره ... یسن نذاشت نیتو تا ا اگه
ش یشاد یتا بازم همون بابا کنمیکه بتونم کمک م ییتا جا منم  دنیا دکه ب یب

کادو  بهم نی...ماشمم یگرفت یبار برام مهمون نیاول یبرا یمل میت یاسممم من تو
 من واست مهمه ... تیچقدر موفق یکه نشون بد یکرد یو هر کار یداد

 مهربونم ... هانیمن مهمه بابا ک یتو هم واسه  یوباره د تیموفق
 خوبم .... یهستم بابا من
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 آخرش هستم ! تا
شتناک بود ...دو هفته  یهفته  دو مه کل یواقع یبه معنا یاول نبودن مهراد وح

 وحشتناک ...
شا نقدریچرا ا دونمینم شار اومده بود ...  شا دیبهم ف ه بود ک نیبه خاطر ا دی...

 رو در کنار مهراد باشم اما ... یشتریب یم روزهادوس داشت
 ... viber ای skypeبا  ای...  یتلفن ای...  کردیهر روز با مهراد صحبت م تقربا

gtalk... yahoo messenger ... 
 ... میوجود نداشته که ازش استفاده نکن یراه ارتباط چیه

. وجه شممده بود ..... مامانم هم مت کردیدلتنگم م شممتریب یدلتنگ یکلمه  خود
م هم دوس نداشممت یبکنم ... از طرف یدلتنگ نیواسممه ا تونسممتمینم یکار یول

 منحرف بشه .... گیل یها یکنم که افکار مهراد از باز یکار
اطر که بازم به خ دیجد ی... قرارداد ها شممدیم شممتریو ب شممتریبابام ب مشممکالت

 در معرض شکست بودن ... ینوسانات ارز
 ... دمیفهمیرو م یسخت یمعن میدر زندگبار  نیاول یبرا
 ... دمیفهمیبار ضرورت کار کردنو م نیاول یبرا
خرج و  یهمه  بای؟ ... تقر کردمیبودم ... چرا من کار نم یدست خودم شاک از

تر بود  میاز ما هم وخ نایا ی... وضممع هد کردیم نیمخارج خونه رو مامانم تام
... 
ضل  نیاول یبرا شد مع شگ نیاول ی... برا یزندگبار ... پول  اه سر قرار داد با با

 ... میدیبه خاطر پول به توافق نرس
 کرده ! دایپ شیهم افزا %20جان مبلغ قراردادت  کتایاما ن-
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 تمگف دادمیتکون م یباشگاه به عالمت نف تیریمد یکه سرمو برا همونطور
به ه نینه ... ا- های... من پ سیعنوان مورد قبول من ن چیمبلغ  هاشممن به  ید

 دارم ... گهید یها میاز ت یمراتب بهتر
بود ...  شممده نیکه االن بودم تضممم یمیتو ت تمیموقع دونسممتمیخودم م نکهیا با

با  ی.... ول میشممیقهرمان م %100 میفصممل دار نیکه ا یمطمئن بودم با نفرات
 برام مهم شده بود ... مونیبار در کنار بسکتبال زندگ نیاول یحال برا نیا

 دونستمیشغل ... م هیحرفه نگاه کردم ...  هیبار به بسکتبال به عنوان  نیاول یبرا
... چون من بسکتبالو به خاطر عالقه و عشقم دوس داشتم ...  زنهیبهم ضربه م

اما  دادیرو بهم م ایلذت دن نیاز باالتر یکی گرفتمیاون توپ رو دسممتم م یوقت
 ... نباری... ا

ستمینم شغلم و حرفه ام ا رمیدر نظر بگ خودمو یفقط عالقه  تون بود  نی... من 
 یرآمدکنم که د دایپ تونسممتمینم یا گهیکار د چی... و ه سممتیبسممکتبال هی... 

. که خوندم مطابقت داشته باشه .. یمن داشته باشه و با درس یبرا نیباالتر از ا
 داشتم ... نویآره ...فقط هم

در باطن واقعا تحت فشممار بودن  ... اما گفتنینم یزیو بابام در ظاهر چ مامان
... 

اصممال  میدونسممتیهمه م یول میکردیرفتار م یعاد دیو هومن با ینازل یجلو
 ... میندار یاوضاع خوب

 رو عوض کردم ... ممیت
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کردم  بهم شممد رو قبول گهید میت هیکه از  یشممنهادیپ نیباالتر یمکث چیه بدون
... 

کارو  نیچرا دارم ا دی... پرسمممهراد دعوام کرد ... گفت اشممتباه نکنم  چقدر
 یزی... بهش چ یا گهید زیهر چ ایغرورم بود  دونمیمن ... نم ی... ول کنمیم

 نگفتم ...
ستمیکه خودم م یعوض کنم ... در حال ممویت خوامیم شرفتمیپ یبرا گفتم  دون

با عوض کردن ت میمن موندن تو همون ت شممرفتیپ جا میبود چون   اهگیفقط 
 میزندگ یبار تو نیاول ی... اما من مجبور بودم ... برا مکردیم فیخودمو تضممع
 مجبور شدم !

ر نظ ریامضا کردم ... و همزمان که پام ز یساز یکاش میرو با ت دمیداد جد قرار
 .شروع کردم .. دیجد میرو با ت ناتمیتمر شدیم نهیهر هفته معا یدکتر فرج

ما ت هیهد نه ا مشیا  گهید ینه ... چون جانخواد ...  نکهیرو عوض نکرد ... 
از  نمیباشگاه و تمر یبار تو نیاول یهمونجا موند ... و برا دادنیبهش نم شتریب

 ! میهم شد بی, رقیمیهم ت یبار به جا نیاول یجدا بودم و برا هیهد
 ماه ؟ نیا نیرو داد نیکه گرفت یمامان قسط اون وام-
 ... گهیحاال وقت هست هنوز چند روز د میدیم-
 ! ستاین ی؟! وقت نیمطمئن مامان ؟!-

 نگام کرد و گفت یبا ناراحت مامانم
 ... سی... اوضاع اصن خوب ن یلیخ جمی... گ کتاین دونمینم-

 لحظه فکر کردم و گفتم چند
 مامان ! نیمنو بفروش نیماش-
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 با تعجب گفت مامانم
 ؟! یچممممممممممم-
 محکم تر از قبل گفتم نباریا

 ! گمیم یمامان ! جد نشیبفروش-
 ! سین یاجیاحت کتاینه ن-
 هست مامان!-
 ... سی... الزم ن زمینه عز-

شپزخونه اومدم ب نکهیا بدون سوئ رونیصحبتم رو با مامانم ادامه بدم از آ  چیو 
تاقم برداشممتم و بردم تو یرو از تو نمیماشمم تاق مامانم ا یا همونطور که  نایا

 گفتم گرفتمیبه طرف بابام م چویسوئ
 بابا !-
 ا ؟جان باب-
 ! درسته ؟ گهید نیبه من کادو داد نویماش نیبابا ... شما ا-

 با تعجب گفت بابام
 شده ؟ خراب شده ؟ یآره ...چ-
سالم تره ... فقط من - ش هینه بابا ... اون از منم   خوامیازتون دارم ... م یخواه

 ! نشیبفروش
 ؟! یچممم-
 الزم ندارم ... نیآره بابا ... من فعال ماش-
 ...میالزم ن تو کتاین-
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 تو حرف بابام و گفتم دمیپر
ندارم تو ا- با من دوس  هاتون بکنم ... ازتون ا یبحث چیه هیقضمم نیبا  نیبا

مامانه  شی... به خاطر من ... مدارکش هم پ نشیخواهش رو دارم ... بفروشمم
... 

ست چ بابام  دمکریبگه که اجازه ندادم و همونطور که بابامو ب*ک*ل م یزیخوا
 گفتم

 ... نیخریمطمئنم بهترشو واسم م یوزر هی-
 محکم منو به خودش فشار داد و گفت نباریا بابام

 ... کتاین سیالزم ن-
 خواهش کردم ازتون بابا ...-
 اما ...-
 گفتم یلحن بچه گونه ا با
 گذار بودا ! ریتاث شهیخواهش من هم-

ش ش نمیما شد ... ما سط ها یطور ... برا نیهم هم هیهد نیفروخته   یدبع یق
 مامانم هم فروخته شد ... نیماش

 بهتر شده بود اما نه هنوز خوب ... یکم اوضاعمون
موندگار نشممد و  ادیماه بعد از رفتن مهراد برگشممت فرانسممه ... اما ز هی دیحم

 باباش ... یکار ها یریگیپ ی... برا رانیدوباره ماه بعدش برگشت ا
شکالت میارتباط بود در د قراردادهاش به وجو یکه تو ی...در مورد کار بابام و م

 ... کردیکمکم م یلیاومده بود باهاش مشورت کردم ... خ
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 چارهیب یایبگم ... پور ایخواسممتم به پور یاگه کمک گفتیم شممهیهم هم مهراد
ال ح نیبا ا یباباش و باشممگاهش بود ول یکار مغازه  ریدرگ نقدری... خودش ا

 ... کردیکمکمون م یلیخ
 ... بردی... همه جا مارو م هیمن و هد یشخص ینده شده بود ران بایتقر

 یاه میت یمرب گهیخودمون تو دو تا باشمگاه د نیعالوه بر تمر هیمن و هد چون
 ... میاونا هم بود ری...سه روز در هفته درگ میشده بود هیپا
 ... میبد ادی نایبه ا یزیچ میفکر کن ما بتون یعنی-

 گفتم اوردمیدهنم درم یکه سوت رو از تو همونطور
 رونیب کننیپرتمون م نجایاز ا ینه تنها با ُارَدنگ می... چون اگه نتون میبتون دیبا-

 ... یلم میچه برسه ت رنیگینم لمونیخودمونم تحو یها میتو ت گهی... بلکه د
کالسمممون که  یکوچولو یاز دختر ها یکی دنیبگه اما با د یزیاومد چ هیهد

شت با در یسع سط پاش رد کنه و موفق نم زدن توپ رو بلیدا ث بح شدیاز و
 گفت یتموم گذاشت و رفت طرفش و با مهربون مهیرو ن

و پو ... بده من ت یکراس بزن دیبا ینجوری... ا نیخانوم من ... بب نایخب ... ت-
 ... ینجوری... آهممما .... ا

 پاهاش عبور داد ... نیاز ب بلیتوپو با در نایت یچند بار جلو و
 با خنده گفت گرفتیم هیور که توپ رو از دست هدهمونط نایت

 سخته ! یلیکار خ نی... آخه ا نیَبَلد یلیجون شما خ هیهد-
 هم با لبخند گفت هیهد
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 کن نیکه گفتم تمر ی... چند بار همون مدل شممهیآسممون م یهمه چ نیبا تمر-
 ... یزنیاز منم بهتر کراس م دمی... بهت قول م

 من برگشت ... شیپ هیشد و هد نیمشغول تمر نایت
 خنده گفتم با
 ! بابا شممک نکن به خودت یَبَلد یلیبچه هم گفت ! خ نیا نی! بب هیهد نیآفر-

 گفتن مثال ! یمل می!گارد راس ت
 وگفت دیخند هیهد

 چه خبر از مهراد ؟ ی! راست یکیگمشو ن-
باز- حالش ... به  حت بود  شمممبیداشممتن د یخو نارا باختن ...  ...  کمی... 

ل ... فص نیخوبش رفتن ا یها کنیاصن ... باز سیخوب ن شونمیت تیوضع
 شده ... ختهیاوضاعشون به هم ر

 باهم ؟ نیاوهوم ... خودش چطوره ؟ خوب-
 زدم و با لبخند گفتم یچشمک

 ! سین یبد-
صن ازش خبر ندارم ... فقط پور دیحم- شو بهم م ایچطوره ؟ من ا ...  دهیخبر

 ! رنیهمه درگ
شه ... م یال کاراخوبه ... دنب دمیحم- شه ا خوادیمدرک وزارت علوم  نجایاگه ب

 مدرکشو قبول کنه ... دفتر وکالت بزنه ...
 بمونه ؟ رانیا ادیب خوادی... مگه م ؟یا  ؟؟؟! جممممممد-
درس خونده که برگرده  گهیدوس داره ... م نجاروی... خودش ا نکهیآره مثل ا-
 ... که خونده استفاده کنه یاز درس نجایا رانیا
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 با خنده گفت هیهد
 عشق به وطن و ...-
 لبخند گفتم با
 ورانیعالقه ش به ا نی... موفقم هسممت ... من ا کنهیتالش م یلیآره ... کال خ-

س سر ا کنمیم نیتح به بابا کمک کرده  یلیقرارداد ها هم خ انیجر نیواقعا ... 
... 
 واقعا ؟ من خبر نداشتم !-
 لیقبلش با وک کردیداشمممت امضممما م دید جدقراردا هیبابا  شیپ یچرا هفته -

که گفتم به بابام زنگ زد خواهش کرد  دیخودش هماهنگ کرده بود ... به حم
اطالعات داشممته باشممه ... بعد  خواسممتیقراردادو ... واسممه کار خودش م نهیبب

صحبت کردن ... مثل ا یکل ستن  ش سرو ن  دیمف اشبتصح نکهیبا بابا و عمو خ
با متن قرا با باز بود چون  بام م هیردادو  با قدار عوض کرد ... کال   دیحم گهیم

 ..تونسته به ما کرده . یهر کمک چارهی... فعال که ب دونمیداره ... نم ندهیآ یلیخ
به هم خورده ..  نینظم بچه ها تو تمر دمید نباریبگه که ا یزیخواسممت چ هیهد

 سوت زدم و گفتم نیواسه هم
 ی... همگ رانیبانوان ا یمل میت ی دهنیآ یمحترم ... اعضمما یخب خانوم ها-

ش سته ب ...  میسه گام بکن نیتمر کمی خوامیدو تا حلقه ... م ری... ز نی... دو د
 ... نی... آها ... آفر نیسیسمت راست حلقه ها پشت هم وا

 ادامه دادم هیرو به هد و
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 چند بار سممه گام از دو طرف برو هی...  نوریاون سمممت مال تو ... منم ا هیهد-
 ... بعد از سمت راست شروع کنن سه گام رفتن ... ننیبب

 شده بود ... نیهم میزندگ
موقع ها هم صممبب ها  یباشممگاه بود ... بعد از ظهر ها و بعضمم نیروز تمر هر

 بود ... هیپا میدو تا ت یها نیتمر
ساعت  یوقت واقعا چک کردن و  facebook یبرا یوقت گهید شدیم 10شب 

 ... بردی... شام خورده نخورده خوابم م ندمویواسم نم زایچ نیا
رو تو  هیو هد لوفری... ن میرفتن رو هم با بچه ها نداشممت رونیوقت ب گهید یحت
 ... دمشونیرودر رو د ی,تو باز گیل یها یباز

 ... شهیمشکالتمون حل م یبودم به زود دواریام فقط
 ... هیطوالن یلیراه خ تیتا واقع دیاز ام اما
 ؟ زمیعز یخسته ا نقدریچرا ا-
 شدم و گفتم رهیخ توریمان یبه صفحه  یحالیب یب

 امروز سرم شلوک بود ... کمیخوبم مهراد ... -
 یول کردمیداشتم از خواب غش م شهیشب بود ... مثه هم قهیدق 11:20 ساعت

 نگه داشته بود ... داریبه زور خودمو ب میچون با مهراد قرار داشتم که چت کن
 ؟یکین یکنیتو خسته مخود نقدریچرا ا-
بچه ها بود...  نی... صممبب باشممگاه بودم ... بعد از ظهرم تمرگهیشممد د گهید-

 ...دمییدو ادیواسشون امروز...داور بودم ز میگذاشت یباز
شار ب نقدریا سیالزم ن- سه تمر یکاف یبه خودت ... به اندازه  یاریف  میت نیوا

 پنجشنبه ست ؟ تونی... باز یخسته هست
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 هفته ... نیاصفهان ا میبر دی. باآره ..-
 ... زمیمواظب خودت باش عز یلیخ-
 ... کردمیواقعا داشتم از شدت خواب غش م گهید

 کنار خودم گذاشتم ... لیتاپمو ما پیو ل دمیتخت دراز کش یرو
 چه خبر خانوم ناز من ؟ گهید-

 کردمیم پیدست تا هیبودم با  دهیدراز کش چون
 ... سین یخبر خاص-
 ؟ ادیت مخواب-
 ... یلیاوهوم ... خ-
چت  گهیموقع د هی یگفتی؟ م یموند داریب نقدریچرا ا ادیپس اگه خوابت م-
 ... میکردیم
 دارم ... نینه خوبه ... فردا بعد از ظهر تمر-

 هم ... یرو رنیچشمام دارن م کردمیحس م توشتمیم نارویکه ا یجور نیهم
 عکستو به مامانم نشون دادم ... یراست-
نگ مهراد مثه فش یجمله  نیا دنیکه با د کردمیشنا م یداریتو خواب و ب شتمدا

 ... عکس منمممممممممو ؟!!! دمیاز جام پر
 نوشتم عیجام نشستم و سر سر

 ؟! یدار ی؟!!! مگه تو از من عکسممم یعکس منمممممو ؟چرا نشون داد-
 حرف من مهراد عالمت خنده فرستاد و نوشت نیا با
 ... نشونش دادم گهیعکس بود د هی؟  یکنیم یورنجیحاال چرا ا-
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 کممممممممدوم عکمممممس ؟!!!-
 فرستادم ... هیهم پشت سرش عالمت گر یکل

 باز شکلک خنده فرستاد و گفت مهراد
رو مگه  نایخونه مون ... سمم نیکه اومد یشممب نینزن منو ... بابا همون آخر-
 ؟ گرفتیچپ و راست عکس م یه سین ادتی

 !! گرفتیهمه ش م هیو هد ایگرفت !!!از پورنه از من ن-
و ت قایعکس ها ! از همه گرفته ... دق نیا نییسمموژه ها هی!  یاوه پس خبر ندار-

... ازش  رهیگیداره عکس م نایکه سم سیحواسمش ن یشمکیعکس ها ه یهمه 
 تو ختمیعکس هارو ... چون همون شب خونه ما بود بهم نشون داد منم ر ریبگ

 لپ تاپم ...
 ناراحت فرستادم و گفتم لکشک

 ست عکسم نه ؟! عیضا یلیخ-
... مامانمم نظرش مثه من  شهیم عی؟!! نفس من مگه ضا ممممهیچ عینه بابا ضا-

 بود ...
 فرستادم و گفتم هیعالمه شکلک گر هی

 نمممممممه ؟!!! ایبود  ینظرشون چ یگیمهراد م-
 فرستاد و گفت شخندیشکلک ن مهراد

 ! گهید هیکینظرش با من  گمیمانم ؟! ... بابا مما اینظر من مهمه -
 عیفرسممتادم که باعث شممد مهراد سممر یو عصممبان نیشممکلک خشمممگ ندفعهیا

 سهیبنو
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هم گفت که  گهید زیچ هیخوشممگل و ...  یلیآقه نزن منو ... مامانمم گفت خ-
 حق ندارم بگم ... مال خودمه ...

 ا  ! مهمممممممممممممممراد !-
 مامان مهراد در حال ذوق مرگ شدن بودم ... فیز تعرکه ا کنمیم اعتراف

 خانوم گل ؟ مودیتو مگه خوابت نم-
 ؟! گهید یگینم-
 ... یخسته ا یلی... خ زمیبرو بخواب عز-
 ! رمیگی! حالتو م گهیباشه د ادتیمهمممممممراد ! -
 ی! حال بده ! کال ما همه جوره در خدمتگزار ری! حال بگ یشممما تاج سممر من-

 ! میحاضر
 ! مممممتیترب یب-
 گفتم ؟!! حال گرفتن و حال دادن بده ؟! یبابا مگه من چ-
 مهمممممممراد ؟!-
شم !من که م- شه آقا ... چ ست دونمیبا ش !  یخندیبه من م یدار یاون طرف ن
 میخوب تیترب یب ی! مفهومه ! ول تیترب یچشم ! شما امر کن !باشه !بنده ب یول

 ! دمی! قول م
تک ج با تک  ندن  ما یتو شممتریب کردمیمالت مهراد حس مخو  یقلبم گر

 ... کنمیوجودشو حس م
سات ...  هی نکهیا با سا ساده بود ... اما کلمات ... جمالت ... اح چت کردن 

 حس کنم ... تونستمیهمه شو م
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شب م دنیخواب رید به شنگ مهراد مثه الال ی... حرف ها دیارز یاون   بود ییق
... 

 ... ماه تولدم ...اول بهمن ماه بود  یها روز
مه مون بود ول یبرا یسممخت یروزها مه  یووجود هر طور نیبا ا یه بود ادا

 ... میدادیم
س شد ماین یعرو شب میدعوت  شت ... همه  یلیبود ... خ ی... چه  خوش گذ

 بودن به جز مهراد ...
 ! زهی! ج نینبر فیاون سمت تشر دییلطف بفرما یبانوان گرام-

 مه دلقک شده بود ...کل یواقع یبه معنا ایپور
 خنده گفتم با
 ؟! زهیداره که ج یچ-
هاش برا هیخب  یول سیکه ن زمیج ز  ینه ج- نه  قدار صممح بانوان مجرد  یم

 ! سیمناسب ن
 گفت تیبا عصبان هیهد

شو بر- س ومدمی! ن ایپور میپا ش ینجوریهم یعرو  زمیلیو و زیجا که !ج هی نمیب
 بذار واسه بعدا ! پاشو پاشو !

 گفت شخندیبا ن شدینطور که از جاش بلند مهمو ایپور
 خانوم ... شما که ... هیهد گهیمن که گفتم مجرد د-

 با اخم بگه ایزد که باعث شد پور ایپور ی نهیا مشت به س هیهد
!  یزنی! م زهیج گمیکنم ! اول م کاریاز دسممت شممما چ دونمیبابا ! من نم یا-

 ؟! گهیکنم د کاری! من چ ینبد هیبازم تنب سین یشما مشکل یبرا گمیحاال م
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 گفت دیکشیرو م ایهمونطور که دست پور هیهد
 ... یبکن سیالزم ن یا گهی! کار د ایصحبت نکن با من ب یادیفعال شما ز-

... شممهرزاد هم دسممت  میدنبال کرد تیرو وسممط جمع ایو پور هیشممدن هد گم
 سامانو گرفت و گفت

 ! نمی! دقت کن !پاشو بب میدم بشق شیما خانوم ها پ دی! همه جا با گهیپاشو د-
 گفت رفتیبا خنده همونطور که همراد شهرزاد م سامان

 حاال ؟... یکنیکه ! چرا منو دعوا م ستمین ایبابا من پور-
 وهیو  می... هر سمممه نفرمون به هم نگاه کرد دیبا حم میمونده بود لوفریو ن من
 خنده ... ریز میزد

 گفت دیخندیهمونطور که م دیحم
 ؟ منم مجردم ! زهیواسه منم ج یعنی-

 و گفتم دمیخند
 دلقک به تمام معناس ! هی ایپور-
 هم با خنده گفت لوفرین

تن جفت جفت رف نایا یچه وضعشه ه   نی! ا گهیگرفتم د یآقا من االن افسردگ-
 ! میموند نجای! ما ا شونیخوشگذرون یپ

 گفت شدیهمونطور که از جاش بلند م دیحم
 ! دهیبهم دست م یدگیمنم حس ترش ینجوریا...  نیپاش نیپاش-
 تعجب گفتم با
 ؟!!! دیحممممممممممم-
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 رفته بود ... سهیر دیحرف حم دنیکه از شن لوفرین
 گفت شخندیبا ن دیحم

اش ! منم شدم اون داد نجایا نیها نشست دهیدختر ترش نی؟! خب مثه ا هیبابا چ-
 گفت من شممهیم قتیق... در ح ادیطرف خواهراش ب یکسمم ذارهیکه نم هیرتیغ

 خودم و شماهام در حال حاضر ! یدگیعامل ترش
 ... میدیخندیم دیحم یبه حرف ها میفقط داشت لوفریو ن من

خودم  ! شممتریب یدگیاز ترشمم یریجلوگ یکردم ... برا یفکر اسمماسمم هیآقا من -
سئول ش رمیگیشماها رو به عهده م تیم ش نی.. پا سط ... ع میبر نی... پا  بیو

 ! گهید گمیم نیونا ! پاشروم ذارنیم
 ... تیوسط جمع میرفت یسه نفر دمیخندیکه م همونطور

... خواننده هم داشممت خودشمو  دیرسممیشمملوع بود که صممدا به صممدا نم نقدریا
 و بلند داد زدم و گفتم دیجلو و تو گوش حم بردمی... سرمو م کشتیم
 گهیوسط ... د ی! با دو تا دختر اومد یمونیم دهیبازم ترش تیوضع نیاالن با ا-
 طرفت آخه ؟! ادیم یک

 متقابال داد زد و گفت دمیحم
من چقدر پر طرفدارم که با دو تا خانوم  فهمنینگران من نباش ! االن همه م-
 !شنیم شتریاومدم وسط ! کشته مرده هام ب بایز

 میدیخندیم دیحم یبه حرف ها میفقط داشت لوفریو ن من
سط سر ها از یکیدفعه  هیکه  میآهنگ بود و و  لوفریاطرافمون اومد طرف ن یپ

بهم کرد ... آروم  یینگاه گذرا لویکنه .. ن شیخواسمممت که تو ر*ق*ص همراه
 برو راحت باش ... یعنیسرمو تکون دادم که 
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 ... میتنها شد دیمن و حم لوفریرفتن ن با
 پسره رو ؟ نیشناختیم-

 تکون دادم و گفتم یسرمو به عالمت نف دیبه حم رو
 بود ... یک گهیخودش م ادیآهنگ االن ... م گهید شهی.. تموم منه ! .-

شت یهمونطور سط جمع میکه دا سع تیو  میحرکت کن یجور میکردیم یفقط 
 ... دمیآشنا د یچهره  هیاز دور  میهامون برخورد نکن یکه به دور بر

 ... ی... دختر دکتر مهربان فاطمه
 ؟ یدیآشنا د-

 گفتم دیبه حم رو
 آره فکر کنم-
 برو سالم کن ...-
 که ... کنهیبرم ...فرار نم تونمینه حاال ... بعدا هم م-
 ... ینکن داشیپ گهینه نه ... برو ... ممکنه د-
 نگاه کردم ... دیبه حم دیترد با
 زد و گفت یچشمک دیحم نباریا

 ! گهینشون بدن د یمنم جرات کنن خود یبابا برو بذار طرفدارا-
 مگفت دمیخندیکه م یهمونطور

که  ییهمون جا گهید ی قهیچند دق هی امیفعال ... م رمیباشمممه ... پس من م-
 مینشسته بود

 ... نمتییباشه ... م-
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 جدا شدم و رفتم طرف فاطمه ... دیحم از
 ؟؟!!! کتایکجا ن نجایتو کجا ا-
 ... گهید نای... بسکتبال و ا میهست مایفاطمه جون ؟ ... ما از دوستان ن یخوب-
 ؟ یی؟ تنها ی! آره ... حاال متوجه شدم ... خوبآهممممممما -
 ؟ مامان خوبن ؟ ی... نه دوستامونم هستن ... تو چطور زمیعز یمرس-

ش نگاه م فاطمه  کردیهمونطور که به دور و َبر 
 کجا رفته االن ... دونمیطرفا بودا ... نم نی... مامانمم هم یآره مرس-
شکال- شونینداره گلم ... حاال اگه د یا سالم  دم که چه بهتر اگرم نه که حتما 

 برسون ...
 ... یچند وقته شرکت نکرد نارویمامان ا یدوره -
 میظتن ادیزمان کارام نه که ز ی... ول امیب خوادیدلم م یلینگو فاطمه ... خ یوا-

کنم ... مامانم هر دفعه  میخودمو با زمان دوره ها تنظ تونمی... نم سیشمممده ن
ست شهینم یول گهیم ش ی...را ضول دیببخ شما با ع کنمیم یکه ف سبت   ایروس ن

 ؟ هیداماد چ
 عروس ! یمیهمون دوست صم ایسارا هستم ... یمیمن دوست صم-
 آها...-

باره ا تیجمع به گاه دو نده ام گرفت ... ا ین قدرمیکردم ... خ منو َدک کرد  ن
نطور ... همو لوفرینکرد باهاش بر*ق*صه باز رفت سراک ن دایرو پ یخودش کس

دارم  دید یبرگشت طرف من و وقت دیحم دمیخندیم لوفریو ن دیکه داشتم به حم
 ... دیسرشو تکون داد و اونم خند خندمیم
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شته  یفاطمه خداحافظ با شهرزاد برگ سامان و  سر جامون ...  شتم  کردم و برگ
 برگشتن ... یکی یکیبچه ها هم  هیبودن ...بق

 گفتم دیبا خنده رو به حم لوفریو ن دیحم دنید با
 ؟! یکه داد یدیوعده و وع نهمهیبود ا نیشدن پس طرفدارات ؟! ا یچ-

 با خنده گفت دیحم
 هی... باشه  سیجاش ن نجایواسه شماها ! گفتم ا یدار یبد آموز دمینه آخه د-

 ! َپروندم طرفدارهارو ! گهید تیموقع
 کنارم نشست ... آروم کنار گوشش گفتم لوفرین میدیخندیکه م همونطور

 ؟ یبود تور کرد یک-
 زد و گفت یچشمک شخندیبا ن لوفرین

نهینزد دیحم دمی... د دیطول نکشمم ادیبود ... ز رضمممایاسمممش عل-  کمو
 ... چوندمشی...تنهاست ... پ

 بود ؟ ایحاال چجور-
 گفت دیخندیهمونطور که م لوفرین

 قدش کوتاه بود بابا !-
...  پاشنه هات نیود با اکجاش کوتاه بمممممممود ؟! چند سانتم ازت بلند تر ب-

 اریتوقعاتتو ب نیا کمیکردن ؟! ... بابا  ی! ملت چه گ*ن*ا*ه یدراز یادیتو ز
 یکی! تو که حاال باز  ادایگفت سممرمون م دیکه حم یدگیترشمم نیوگرنه ا نییپا

 بگم ! یاومد سراغت !من چ
ر نزن ! آقاخوشت-  ؟! هی! مرگت چ گهیکه مال خودته د 1 پیتو ز 
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ستم ن ینیبیمفعال که - ش شما ن ش یجون ... تو هم ه   لویَور  دل   سه م نیب ن وا
 فلسفه بباف !

 ... زنممیم کتاین-
 که همون موقع شهرزاد از پشت سرمون گفت کردیم دیداشت تهد لوفرین

شتا ! م ایشماها به هم ؟! ... پور نیگیم یچ یچ-  جور نیا زهیج گفتیحق دا
 ها! زیچ

بود اومد  دهیکه حرف شممهرزاد و شممن ایوقع پورکه همون م میدیخندیم میداشممت
 ما و گفت کینزد

اگه بفمن من  نایبرم خواهر ! ا ختیکه از دهنت ر یمن قربون ُدر و گهر یا-
بابا من خ گمیم یچ جامعه  نیا خوامی! من م خوامیو صممالح جوونا رو م ری! 

 وقتم ... خوامیسالم باشه !م
 ! همممما ؟!... یدیمنو دور دچشم  قهیدق هیتو باز  یگیم یدار یچ یچ-

ضربه ا هیهد یصدا سر همونطور که آروم  شت  سر پور یبود ...از پ  دزیم ایبه 
 ادامه داد

 شیبرم پ خوامی! م نمیبب ای! ب یریمن حواسم پرته َدر م ینیبی! تا م نمیبب نجایا ایب-
 کاَرم داره ! دهیپرس یسوال هی... شراره  نیشراره و حس

که  ایپور مه مون  هیمثال گر دادینشممون مهمونطور  به ه ته آروم رو  ش گرف
 گفتگفت

مدا !!! من نم یا- م م م م  دنیچشم د گهیبار م هی نی! ا گهیکنم د کاریچ دونمیخ
دونم ب خوامیکارم داره ! نه واقعا م شممشیبرم پ خوامیم گهیبار م هینداره !  نارویا
 ! گهید نی؟!! نه ! بگ هیعیبه نظرتون طب نیا
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 گفت یتند و خنده داربا لحن  هیهد
 ! نمیبب میبر ای! ب ایپور یتر یعیطب ریتو خودت از همه غ-

که به خودش  یا هیبا همون حالت گر رفتیم هیهمونطور که دنبال هد ایپور
 گرفته بود گفت

 بانممممممممممو !! شودیاطاعت امر م-
 به شهرزاد گفتم رو
 ؟ هیکار داره با هد یحاال شراره چ-
شب ... گ دیرو د هیهد یپالتو نیبابا ا یچیه- هش بره ب هیداد هد چیسه پ ریام

 هری! به قول خودش داره م یشناسیرو هم که م هی... هد نایو ا دهیبگه از کجا خر
 ! رهیحال شراره رو بگ

 با لبخند گفت دیحم
پشممت  یول نیریهم م یخانوم ها ! در ظاهر قربون صممدقه  ی دهیچیروابط پ-

 نش نباشه !سر به ت نیخوایسر هم م
 گفتم شخندین با
 سوزنده ! یآقا نیشما فکر طرفداراتون باش-
منو نقش بر آب  یفکرا یخانوم همه  لوفرین نی!!!شممما و ا گهید نینذاشممت-

 ! ادیسراک من نم یاالن کس گهی! د نیکرد
 گفت یزیبا لحن اعتراض آم لوفرین

هم  کتاین ی! محض اطالع !طرفدارا یمنو پروند یطرفدارا یشممما هم اومد-
 خود دارن ! یکه جا
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 زد و گفت لوفریبه ن یچشمک دیحم
 جون ! لوین کنهیمشکل ارتفاع غوغا م-

 ... میشد رهیبه هم خ رتیبا ح لوفریگفت و رفت ... من و ن نویا دیحم
 و حواسشون به ما نبود ... کردنیو سامان با خودشون صحبت م شهرزاد

 رو به من با تعجب گفت لوفرین
 ؟!!! مممممممممممممممدیشن حرفامونو-

 با تعجب گفتم یهمونجور منم
 !!! مممممممنیداره ا ییقربون منگوله گوش برم ! عجب گوش ها-

هاش ادامه داشمت ...  یبازم مسمخره باز ایبود ... البته پور یخوب یلیخ شمب
 رحم مایهم به ن ی... شب عروس شناسنشی...همه م گهید استیخب پور یول
 همش ... ذاشتیسرش مو سر به  کردینم
گاه کردم ... مهراد بهم زنگ زده بود ول میبه گوشمم یمهمون یبار آخرا هی  ین

 ... مویزنگ گوش یبودم صدا دهینشن
ست میکرد یشب که با بچه ها خداحافظ آخر  دیخونه ... حم میبرگرد میو خوا

 رو به من گفت
 ... نمتیبیم شاالیحاال فردا ا-
 ؟همو ؟ چرا ؟ چطور  مینیبیم-
سه - شب احتماال  یقرار کار ونفریهما یقرارداد با آقا یهماهنگ یوا دارم ... 
 خونتون ... امیم
 ...شاالیا نمتیبیآها ... باشه ... پس م-
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و  اوردیطاقت ن هیکرد ...هد ادهیمارو دم در خونه پ ایپور یبرگشمممت وقت موقع
 دیپرس

 ؟ دیحم گفتیم یچ-
ونمون خ ادیمورد کار ... گفت فردا م گفت قرار با بابام صحبت کنن در یچیه-

... 
 چند لحظه مکث کرد و گفت هیهد

 ... نیشد یمیصم یلیخ-
 گفتم هیهد زیآم هیتوجه به لحن کنا یب

 دوس دارم ... واقعا با محبته ... دویحم یلی... خ یلیآره خ-
 محبت مهراد ؟ یاندازه -
 گفتم یعصبان نباریا

به مهراد داره  یاصن ؟! ... چه ربط یگیم یدار یچ ی؟! متوجه ممممممممهیهد-
مک م دیحم گمی؟ ... م ته ک نهیبا محب منم دوسممش دارم و ازش ممنونم !  ک

 ! نیهم
 از شه !ب یسر شوخ میبنداز یا کهیت هی میبار اومد هیباشه بابا جوش نزن ! ما -
 مزه با من نکن ! یب یها یشوخ نیاز ا گهیلطفا د-
َشم اومد-  ! یقدر پرطرفدار نیه ! اصن از خداتم باشه اباشه بابا ! چه خوش 
 نه ؟! ای یشیخفه م یهد-
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 ادتهیمنو که  یپالتو نی! چشم شراره درومد ! ا ممممممممنیولش ! بب نارویاصن ا-
سال بابام از ا ش ایتالیپار شراره نپو سم آورده بود ! منم تا حاال جلو  بودم !  دهیوا

 ! به جون تو ! یاز حسود دیترکیداشت م
 ه جون خودت !ب-
 ! ریباشه بابا به جون خودم ! نکته رو بگ-
 ! رسهیبه تو م ی,چ یحاال مثال اون بترکه از حسود-
 نخره دسمت بردار نویا نیع گهید یتا هفته  یعنی!  رسمهیم نی! هم گهید نیهم-
 تماشا کن ! نی! بش سین

ضع تیموقع نیتو ا نکهیا یعنی هیهد- سفناک زندگ تیو و ش مونیا اره و رتو به 
ها !  نیجالب تره ! بابا بچسممب به تمر یمن از همه چ یبرا یکنیکاراش فکر م

! از فردا باز همون آش و همون کاسمممه ! ... تازه من تو کار  میبود یامروز خال
 کمک کنم ... خوامیبابامم م یها
 ؟ یبکن یتونیم یتو مثال چه کمک-
ه باشه داشت اجیاحت یکربه همف یلیفکر کنم بابام خ ینه ول دیحاال اولش شا-

دسمممت بابام و  ری... چه بهتر که ز رمیبگ ادی... در ضمممن خودمم دوس دارم 
از  کنهیکمک م دمی... حم رمیبگ ادی زیچ هیهمه سممخت نیاالن که تو ا نیهم

 ... ارمیدر ب یکار بازرگان نیهم سر از ا یلحاظ حقوق
 ! کتاین یحوصله دار-
ضاع د یلی... خ هیهد میمجبور-  شمیاومد پ ینازل شی... چند روز پ هیاغوناو

حالم خراب بود ... ا هیگر ی... کل عا خودم  چه ا نیکرد ... من واق  ینجوریب
 ... واریسرمو بکوبم تو د خواستمیم کردیم هیگر
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نم ... م نیکنیگفت چرا از من پنهون م دینپرسمم یعنی...  دیهومنم از من پرسمم-
ا ب کمی... به مامانم گفتم  ادیر مبهشممون فشمما یلیدادم ... خ بیواسممش توضمم

 هومن صحبت کنه ...
ابا ب گفتیم کردیم هی... گر دونهینگرانم که خدا م یواسممه نازل نقدریآره منم ا-
شکالتمون باالخره حل م گمیم ی... ه   شهیم یچ  هی... باز گر شهیبابا خوبه م
 یواسه  طیراش نی... منم به مامانم گفتم .... گ*ن*ا*ه دارن ... تحمل ا کردیم

 که ... ارنند یو هومن ... سن یما سخته چه برسه به نازل
شکالتمون ه بودن ک یداخل ی... از همه بدتر طلبکارها شدیهم تلنبار م یرو م

نا هم پولشممون رو  ودین ی... اوضممماع خوب میدادیطلبشممون رو م دیبا ... او
 ... خواستنیم
 یهر نکته ا ابی... تقر رمیبگ ادیها  زیچ یلیدستش خ ریکمک بابام تونستم ز با

 ... دادیم ادیرو به منم  دونستیکارش م یبود که بابام تو
کارها  یحقوق یها تی... از لحاظ محدود کردمیمشممورت م یلیخ دیحم با
 ... دادیم ادیبهم  زهایچ یلیخ

ها و چه  ی... چه خارج شممناختمیم بایقرار داد بابامو تقر یطرف ها گهید حاال
قراردادش داشممت  یدو جلسممه هم که بابام با طرف ها یکی. تو ها .. یداخل

 شرکت کردم ...
و  شممتریکه هر دفعه با توجه به نوسممانات بازار ب میکرده بود ریطوفان گ هی یتو

 ... کردیتجارتمون رو درب و داغون م یکشت شتریب
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سط  نیا ستا یکیو صادرات فرش بودن به خاطر  یدو تا از دو بابام که تو کار 
بام نا اونها با دنیکامل شممدن... با د یورشممکسممته  بایبازار فرش تقر ید تورکو

بازار  یتو ی... چون از دوستان بابام بودن و در مواقع سخت شدیتر از قبل م دیام
اومده بود فشممار  شیپ براشممونکه  یتیوضممع نیکمکمون بودن ... اما االن با ا

 ... شدیم شتریو خسرو باز جمله بابام و عم گهیتجار د یلحظه به لحظه رو
 ریتوش گ مونیزندگ یکه کشممت نیطوفان سممهمگ نیا میکردیخدا خدا م فقط

 یزیکه چ میبرس ییممکن به جا گهیکرده بود هر چه زودتر تموم شه ... چون د
 واسمون نمونه ... یکشت نیاز ا
 بهمن ... روز تولدم ... 27

بودم  خسممته یلیودمم خو خ میکارهاش بود ریاز صممبحش با بابام درگ نکهیا با
 همه جارو یبا چه ذوق ینازل دمیبرگشممتم و د نیبعد از ظهر از تمر ی... اما وقت

ره بارون کرده بود و بادکنک آو رشمم   رویشممارژ شممدم و ن نقدریکرده بود ا زونیشمم 
 گرفتم که تا چند روز اثرش روم بود ...

سته شکالتمون ز در شب  یبود اما خاطره  ادیم هم ب یعیق طبفو یروین هیاون 
 ... دادیم

 که یزیمشممکالت تنها چ نیسممخت تر یکه تو دمیموضمموع رسمم نیبه ا واقعا
 آدم رو سر پا نگه داره عشقه ... تونهیم

 خونواده وجود داره ... هی یاعضا نیکه ب یعشق
شتن شرا هی دا شت همد یطیخونواده که تو هر   تیرو حما گهیان و همد گهیپ

 ... کننیم
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 گفت ... و بعدش کیمهراد بهم زنگ زد و تولدمو تبر یقتخوشحال تر شدم و و
 .دوستام بهم زنگ زدن .. یکی یکی یشد وقت شتریو ب شتریب میخوشحال

 هم بودن ... ادی... به  یمهمه ... دوست نیهم
 داشته باشم ... تونستمیبود که م یسالگ 23تولد  نیقشنگ تر نیا و
 ؟ شهیشروع م یک   گیل التیتعط-

 گفتم دیرو به حم یو با لحن خسته ا دمیراز کشتختم د یرو
سال ...  نیا میندار یباز گهید-  دیبعد از ع یبرا مونهیم یدو تا باز یکیطرف 

 ... شهیتموم م گیها کم بود ... زودتر ل می... امسال تعداد ت
 ؟ هیچطور تتونیوضع-
که االن  یسمموم نی... در حد هم می... اول که عمرا بشمم سیاصممن خوب ن-

 ... میشاهکار کرد میبمون میتهس
 نیشیاول م کردمی؟ ... من فکر م یجد-
...  میندار یدرسممت حسمماب نیو تمر ی... مرب سینه بابا ... اصممن خوب ن-

 هستن جز بسکتبال! یزیهامون هم فکر هرچ کنیباز
 بابا ! یا-
سوم  نی... ما هم شهی... اصفهان هم دوم م %100 شنیاول م نایا هیآره ... هد-
سوم ب ستیبد ن مشی... گرگانم ت میهنر کرد یلیخ میبمون میونبت سه  میش...  ب

... 
 قهرمان شه ؟! واست بد نشه ؟! دیمگه نبا مشیت یمل میت تانیبابا کاپ-
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فکر کردن به قهرمان شدن  یفصل اصن حوصله  نیبدم شد که شد ... ا گهید-
 انتخابم کنن ینتخابهم در حد ا یمل میشد شد ... ت ینشدنو ندارم ... هر چ ای

سه ... اونجا  صن باز کنمیم شیکار هیب  ادی... ز میندار یمل ی... فعال هم که ا
 ام ... فردا ... یجلسه با َسرمد نی... االن فقط فکر ا ستمیفکرش ن

 مگه با بابات؟ یریتو هم م-
 قرار داد بابام بود ... دیطرف جد یسرمد

 رم ...باهاش ب خوامیآره ... به بابام گفتم م-
 آها ... باشه ...-
 شد ... یچ گمیحاال فردا رفتم جلسه بهت م-
 هست ؟ یقرارداد چ-
ن ست ... اص هیاول ی... از رفسنجان ... صحبت ها هیمقدار پسته صادرات هی-

 ... هیچ انشیجر دونمینم
 بود بعدا بهم بگو ادتیاگه  اتشویباشه ... پس جزئ-
 ؟یاز مهراد خبر ندار-
با مهراد ؟ چرا- هاش حرف زدم ...فرداشمممب پرواز دارن  با برن  دیصممبب 

 دارن یواشنگتون باز
 نه ... ایازش  یدار دیخبر جد نمیبب دمیپرس ینطوری... هم دونمیآره م-
 قرارداده ... نیواسه ا زنمی...پس من فردا باز بهت زنگ م نهینه فعال که هم-
 ؟ دهیع گهیسه روز د یدار یچه حس یباشه ... حتما ... راست-
 ... هم بد... هیهم حس خوب-
 بد چرا ؟-
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ستیکه نکوست از بهارش پ یسال گنیآخه م- بهارش با  نی... ما که از هم دا
 کنه ... ری... خدا عاقبتمونو به خ میمشکل دار نقدریقرارداد ها ا نیا

شو خودمون م- شتونو م میسازینگران نباش ...بد و خوب شما تال ...  نیکنی... 
 الخره ...نگران نباش ...با شهیدرست م

 ... ممنون ... شاالیا-
 رفت ... شیپ یتا حد خوب یبا سرمد جلسه

 اواخر ی... اگه درسممت شممه خوبه ... البته برا دیرسممیبه نظر م یخوب قرارداد
 ... هیخب قرارداد خوب ی... ول بهشتهیارد

 ... ادیهم مشورت کردم ... گفت به نظر خوب م دیحم با
که دوس  شهیمثل هم هیبود ... من و هد دیصبب ع 5. ساعت اسفند بود .. 29

 ... میموند داری... ب میباش داریب لیساعت تحو یلحظه  میداشت
 امشب ؟! یشد ی! روان نیخواب ناینه ؟ مامانت ا ای یشیساکت م هیهد-

 گفت کردینگام م شخندیهمونطور که با ن هیهد
 هم خوبم ! یلی! خ رینخمممممممممم-
 ؟! خونهیکبکت خروس م؟  شدهیچ-

 گفت دادیهمونطور که سرشو تکون م شخندیبا ن هیهد
 ! گهید گهید-
 رو اعصاب منمممما! یریم ینه ؟! امروز دار ای یگی! چه مرگته ؟! م هیهد-
 رمیآدم واسمممه امر خ گهیآدمو ! بابا د یدعوا کن یخوایبابا ! تو کال فقط م یا-
 بگه ! یزیبه تو چ ترسهیم
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و  هیطرف هد دمیشممدم و بعد همونطور که پر رهیخ هیبه هد هیثانتعجب چند  با
 گفتم غیب*ک*لش کردم با ج

 شممهیجون داره عروس م یشی! پممممممممهی!!! هد یگممممممممممممممیدروک م-
 ؟!!! هی؟!!!هد

 گفت کردیهمونطور که با خنده منو از خودش جدا م هیهد
ه زوج ب اجیو صممورت بدم ... احتر ندیفرآ نیا تونمیکه نم ییحاال من به تنها-

 به هر صورت! میبشه ! چرا که نه ! ما قصد ازدواج دار دایمناسب هست ... پ
 بهش نگاه کردم و گفتم یعصبان یقافه  با
 مارو ؟! ی؟! مسخره کرد یچ یعنی-
 باز تر شد و گفت ششین هیهد نباریا

 ! گمیم یریگفت ...تو پاچه نگ شهینه حاال به اون شکل ! مسخره که نم-
 گفتم نیخشمگ

نال بب-  ! نمیب 
 رو لبش بود با آرامش گفت یا ثانهیهمونطور که لبخند خب هیهد

ساد- س نکهیبازار و ا یبا توجه به ک  یها یازب شیریشوهر کجا بود و البته با 
 ! می!مجبور گهید میچه کن گهی... د شیستا یآقا نیا

 گفتم یفیخف غیبا ج دوباره
 !!! ممممممممممزمی!!! عز هیهممممممممممد یوا-
ته ا- حاال الب خب ! قدریخب  مان پور ن ما به  خوادیتازه فردا م ایذوق نکن ... 

 ! شهیم یچ مینیمامانم زنگ بزنه ... بذار بب
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نن مخالفت ک نای! حاال مثال مامانت ا شناسمیرو من م یکی! تو  گهیخفه شو د-
 جون ! یهد؟! من بزرگت کردم  یشیم ایپور الیخیباشه ب یگیتو م

 ! تانیکاپ میدست ب*و*س-
بپوشمممممممم  یحاال چ یاالن !!! وا شمیخفه م یدارم از ذوق مرگ هیهد یوا-

 ؟! یکردیحتما ازدواج م دیبا میکه ما دار یاوضاع و احوال نی؟!!! آخه تو ا
 یگیم یزنگ بزنن ! نه به باره ! نه به داره ! تو چ خوانیتازه م گمی!!! بابا ! م کتاین-

 االن فکر لباس تو هم باشم ؟! دیبنده با دییفرمایاالن ؟! م
که عالوه بر  نیبدون دیبا نیدار فیعقل کل تشممر نقدریجون ! شممما ه ا هیهد-

ست ! فکر ا یگور به گور یتو ی هیزیلباس بنده ! جه شویهم ه ص یکرد نا ن ا
 ؟!

 ترفیدرهم م یبا نگران افشیحرف من ساکت شد و همونطور که ق نیبا ا هیهد
 گفت

 ؟! یگیراس م-
 ! گمینه پس ! چرت م-
 دونمیداده ... بعد ... االن من نم ریگ یلیخ ای... آخه پور دونمیمن ... من نم-

 کنم که زنگ نزنه پس ! هوم ؟! یکار هیکنم ؟  کاریچ یگیم یعنی.. 
شب- صفه  ضاعمون با  ایدور برندار ! پور یبابا آروم باش االن ! ن هم مثه ما از او

ت م ری! خ خبره ستش  یذاریم ویهمه چ یریم یبا من فرق دار یگیَسر  کف د
شا کنهی! عقل اون بهتر از تو کار م گهید شون بب یفکر هی دی!   نیداره ! بذار خود
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س ازکه !  یریزن بگ یخوای! بابا نم کننیم کاریچ شه عرو شونم با  نیه اب یخدا
 ! ادیم رشونیگ یگل
 ؟ میکن کاریخرج و مخارجشو چ یول-
نشممو نصممفه شممب ... بذار زنگ بزنن ! بابا  ی! روان هی! هد شممهیم یطور هی-

ستگارن د ه و گفتم ... خاله پروان یچرت هی! من ستنی! لولو خرخره که ن گهیخوا
 ! یاشخوشحال ب دیبکنن ! تو فقط االن با دیبا کاریچ دوننیعمو خسرو بهتر م

زد و آروم  ینینمکاخم هاش باز شممد و لبخند  هیمن هد یحرف ها دنیشممن با
 گفت

 ... ترسمی... م کتایاسترس دارم ن-
 رو که ! گهیهمد نی؟! بابا شما که دوس دار یترسیم یاز چ-
... خب  می... االن که باهم دوسممت یکین ترسمممیدوسممت داشممتنه م نیاز هم-
خونه خودمون  امیهم که باشممه ... تهش من شممب م یخوبه ... هر حرف یلیخ

 ... میسقف باش هی ریپس فردا ... اگه ز یدشون ... ولخونه خو رهی... اون م
 تو حرفش و گفتم دمیخنده پر با
!  هینشممو هد وونهی! د گهیاتاق د هیتو  رهیاتاق اونم م هیتو  یریتو م یاونجور-
ما مهم تر از اون خودت یتو مه ... ا بل مه با یازدواج طرف مقا به خودت  دی!

 ! یداشته باش نانیاطم
 نیه دارتجرب نقدریکه ا شیپ یما ازدواج چندمتون بوده هفته االن ش دیببخش-
 ؟!
با مشممت زد به  هیکه هد دمیچنان خند هیهد یحرف با لحن جد نیا دنیشممن با

 بازومو گفت



wWw.Roman4u.iR  806 

 

مسیه- م م م م م م م م م م مر ! به من م م م م م م م م م م م ! خب همه خوابن  یگی! آرومت
 ! وانممممممهید

 یماره ش هی...  رهیم برهیداره و میگوش دمید هویکه  دمیخندیداشتم م ینطوریهم
 ...حدس زدم مهراده ...با خنده جواب دادم ... یطوالن

 الو سممممالم-
 گذشت هیثان چند

 ! کنهیکه نم کاریبا آدم چ دیصدات خندونه ؟! ع هیسالم خانوم گل من ... چ-
 خنده گفتم با
با هد ینه ... البته اون که آره ... ول-  زیچ هی...  میزدیداشممتم حرف م هیآخه 

 خنده دار گفت
 مممممممممبارک ! دتونیخانوم خوشگله ! ع یبخند شهیهم-
م- م م م م م م  دارمیممکنه من خواب باشم ؟! ب یتو هم مبارک ! نگفت دی! ع یمرس
 ؟! یکن
 شینیبیم ای یدیجواب نم یخواب ایهم باشممه  silentرو  لتینه ... گفتم موبا-

 ! یکیدر تار بود یری! در هر صورت ت گهید یدیجواب م
 گمیم کیتبر نیبرد یراست-
 اختالف ! 2!  میبه زور برد-
 ! شهیست مدر نیعوضش کن نوی! ا خودهیب متونیسانتر ت نیبابا من که گفتم ا-

 با اشاره گفت آروم تر صحبت کنم ... اشاره کردم که باشه ... هیهد
 گفت دیخندیهمونطور که م مهراد
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 ؟ چه خبر گهیبه چشمممممممم ! د یا-
 ! سین ی! خبر خاص گهید یچی! ه گمممممممهید-
 خوبه؟ ینازل-
 اونم خوبه !-
 خوبن؟ نایمامان ا-
 اونا هم خوبن ! ممنون !-
ت خلوت شده د-  روزا ؟ نیا گهیَسر 
 دو جلسممه بود یکیبود ... فقط  لیها تعط نیهفته تمر نی... ا یآره تا حدود-

 که بابام رفتم
هراد م یواسمممون برا ومدیم شیکه پ یو اتفاقات در مورد کار بابام چوقتیه من
خب ممکن بود مهراد از حم کردمینم فیتعر ته  ما من  دی... الب بشممنوه ا

 گفتیبه مهراد نم یزیهم چ دیو خب حم گفتمیبهش نم یزیچ مایم*س*تق
به قول خودش وک که پرونده  لیبود ... و وک لی...  ها   ضیرم یها مثل دکتر 

ر و ر نشیموکل یپرونده  دیبا گفتی... اونم م اشممتندینگه م یهاشممون رو سمم 
 خودش محرمانه نگه داره ... شیپ

 ادامه دادم کردمیکه آروم صحبت م همونطور
سه بود ... د هی روزمید- سال ... فعال  یبود برا شیآخر گهیجل  یچند روز هیام

 ... میلیتعط
 گفت یحواس پرت یو انگار از رو عیسر مهراد

 ؟ یا سرمدآها آره ... جلسه ب-
 تا شد !با تعجب گفتم 4چشمام  یاسم سرمد دنیشن از
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 ؟! یدونیتو از کجا م-
 حرف زدم ... دیبا حم روزی... نه .. د زهیا  ... چ-
 بهت گفمممت ؟!!! دیحم-
 ... دمینه ... نه که بخواد بگه ... من حال تورو پرس-

 فتمحرف مهرادو گ یتو دمیپر ینیبا لحن خشمگ دیاز کار حم یعصبان
 یو کجا جلسممه دارم ؟! خوبه ! آمار منو کامل دار یو ک   یاونم گفت من با ک-

 پس !
توجه بهش رومو  یشممده ... ب یشممد که چ رهیبهم خ یبا نگران نطرفیاز ا هیهد

 ... گهیطرف د هیکردم 
 گفت ینیبا لحن غمگ مهراد

 ... دمیپرس دی... من فقط حالتو از حم ینطوری... نگو ا کتاین هیچه حرف نیا-
 گفتم یهمون لحن عصبان با
 ! یحالمو از خودم بپرس یتونیم-
شم ... از خودت م- شه ... چ شه ... با شو نفس  یکی... ن پرسمیبا ؟! ناراحت ن

چون من  دیاسم بود ... اونم حم هینداشتم ... فقط  یمن ... به خدا من منظور
 گفت ... دمیازش پرس

 دنی... شممن تی... تو اون وضممع هوی یل... و کنمیم یرو ادهیدارم ز دونسممتمیم
 کردمی... فکر م زهیاز دهن مهراد باعث شممد اعصممابم به هم بر یاسممم سممرمد

پس حتما  گهیبه مهراد م عیسممر نقدریرو ا زیهمه چ ینطوریکه ا دیحتما حم
مه  تار منو ز یه خابره م ریحرکات و رف به مهراد م نهینظر داره و  ... خودمم  ک



 809 هستم

گاه همه چ یبود ... ول یفکر مسممخره ا دونمیم به ذهنم هجوم  زیناخودآ بد 
 ... اوردیم
 گفتم یلحن عصبان با
شال چه رن شیپ یگفته ؟! احتماال نفرمودن بنده هفته  ایچ گهید- شنبه   یگدو

 سرم بوده ؟!
 گفت یمکث کرد و بعد با لحن ناراحت هیمهراد چند ثان نباریا

صبان ... االن نیخانوم من ... بب کتای... ن کتاین- ص... ت فهممی... م یا یع  ریق
... باشممه ؟ ... من  میکه دوتامون ناراحت بشمم میبگ یزیچ خوامیمن بود ... نم

 ... زمی... بخند عز دهیازت ... باشه خانوم گل من ؟ شب ع خوامیمعذرت م
تند صممحبت کردم .... از دسممت  یادیز دیمهراد حس کردم شمما یحرف ها با

صبان دیحم شدم بو یفوق العاده ع ست خودم ناراحت  دم ... اما مهراد ... از د
 بگه ... کیرو تبر دی.. زنگ زده بود ع

 گفتم یلحن ناراحت با
 کردم ... یقاط هویمن  دیولش کن مهراد ... ببخش-
 ؟ ی... تو ببخش ...االن خوب کتاینه ن-
 آره خوبم ...-

 گفت یبا لحن مهربون مهراد
 شو ولش کن ... هی... بق نهیمهم هم-
گاه لبخند کمرنگ نیا دنیشن با  زدم و گفتم یجمله ناخود آ
 مبارک ... دتیع-
 من ... یکتایتو هم مبارک ن دیع-
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 رو سرم خراب شد هیکه قطع کردم هد تلفنو
 ؟! یکنی؟!! دعوا چرا م یکممممممممممین یکنیَشر به پا م یچرا الک-
 حوصله ندارم ! هیولم کن هد-
ص یا- صن ا یشد یمیصم دیبا حم یادیزخودته ...  ریبابا خب تق  نی... ا

کار خوب دمیمن طرف حم نجای! ا هیچه حرف به مهراد م کنهیم ی...  !  گهیاگه 
 !؟ یبگ یخوایم یبه ک یتو ؟! به مهراد نگ یها یپنهون کار نیا یچ یعنی

 مربوط به کار بابامه !-
.. . اکتین ینشممو الک وونهیتو هم هسممت ... د یخب باشممه ... مربوط به زندگ-

صال کار بد دیحم صن حم یا ستیهم م ای... از پور گفتینم دمینکرده ! ا  تون
 ! یکرد تیاذ ایرو اون سر دن چارهی... ب اریدر ن یبشنوه ... خل باز

 ندهیما! ن ایکنی! ول نم یمنه همه چ ری! باشه اصن تقص گهیشو د الیخی! ب هیهد-
 تو ؟! یحقوق بشر

 من االن طرف مهرادم !-
 باش !-
 ! تیترب یب-
 کجا بود ؟! شیتیترب ی! ب گهیباش د گمیبابا م یا-
 ! رمیگیحالتو م-
ت ! شیاز من پ یریتو برو فعال فکر فردا باش ... حال گ- ش   ک 

حق رو به  نکهیدلم با ا یتو یدور کردم ول دیرو از حول مهراد و حم صممحبت
 ونسممتدیبودم که خدا م یعصممبان دیاز دسممت حم نقدریا یول دادمیم هیهد
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شم م اگه ! دارمیخودم نگه م شیرو مثه راز پ نمیموکل یکه من پرونده  شهی!ادعا
 بهش ! گفتمیم ومدیاز دهنم درم یهرچ زدمیاالن نصفه شب نبود زنگ م

 داشت ... یادیز جانیه دیاول ع روز
 یزنگ زد من فقط پا هیبعدازظهر هد یمنم نگران بودم ... وقت هیخاطر هد به

 ازدواج کنم ... خوامی... به قول مامانم انگار من م زدمیم غیتلفن داشتم ج
سمممال نو زنگ زد ... همون موقع به خاله  کیتبر یبرا ایگفت مامان پور هیهد

 یلی... خاله پروانه خ هیمن و هد یپروانه قصدش رو گفت ...و بر خالف نگران
 ... نرایب فیچشم و تشر یگفته بود که قدمشون رو ایبا آرامش به مامان پور

 یهمه  گهیکه بعد از فوت مامان بزرگم د شمممدیم یچند سمممال دیاول ع روز
ضا با هم  لویسال تحو نایا هی... و ما و هد میشدیدور هم جمع نم لیفام یاع

شن م سالم که ع میگرفتیج شب بود ... بنابرا دی... ام صفه  فقط  نیفرورد 1 نین
 خوش گذشت ... یلیخونه بود ... خ یعشق و حال تو

 زنگ زد دیکه بعد از ظهر حم یموقع یخوب بود حت یچ همه
همون موقع که تو اون حرفارو  قایناخواسممته بود ... دق یلیباور کن خ کتاین-

صحبت کردم و وقت یزد صبحش با مهراد  س یمن فردا  م از تو چه خبر من دیپر
گاه گفتم نگرانم بب صن نم شهیم یچ یسرمد ی جهینت نمینا خود آ ستمخی!ا  وا

گاه چون ذهنم درگ یلبگم و  یو جلسممه ا یبودبود که بهم زده  یحرف ریناخودآ
 گهید زیحرف از دهنم درومد ... باور کن من چ نیکه قرار بود برگزار بشممه بود ا

 ... گمیمن نم یدونینگفتم ! تو که م یا
 !گهید یباالخره گفت گهید-
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عذرت م یباش اکتیتو ن نکهی... نه ا خوامی... من واقعا ازت معذرت م دیببخش-
مربوط به شمممارو جز  یمسممائل حقوق دیچون نبا خوامیبخوام نه ... معذرت م

 ... دیبدونه ... ببخش یخودم کس
 گفتم نیواسه هم کنهیم یداره عذر خواه یادیز گهید دمید
 به بعد ! نیخالصه حواستو جمع کن از ا-
 ! ونفریسرکار خانوم هما ارکیم دتونمیدونگ جمعه !ع شیچشم ! حواسمم ش-
 ممنون ! یلیخ-

ن بگم اما م کیبهش تبر دویمنتظر بود که منم ع دیلحظه گذشمت ... حم چند
سممکوت رو  دیخود حم نباریکنم سممکوت کردم ... ا تیاذ دویحم نکهیا یبرا

 گفت دیخندیشکست و همونطور که م
س دیالبته ع- شما ! خ اریمن هم ب شکرم از  ماس ت نیلطف کرد یلیمبارکه ! مت

 !!! نیگرفت
 گذاشتن ... دیدوم ع یهفته  یرو برا هیهد یخواستگار قرار

تظر خودمون من یمجبور بودم تو خونه  یول ارمیطاقت ب تونسممتمینم نکهیا با
 بپرسم ... هیبرن و بعد از هد نایا ایباشم تا پور

 ... رنیم یکه ک   کردمیدر هال نگاه م یاش از چشم همه
ش پنجره رفتن یاز باال یوقت باالخره شونویما و زنگ  دماوریطاقت ن گهید دمید ن

 ...هیهد یزدم به گوش
 مممممنممممممممیبده بب ممممممممممبیتوض نییپا ایگمممممممممممممممور مرگ پاشو ب-
!!! 
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 حله !!! هیقض %90که  دادیم دویام نیاز اون طرف خط ا هیخندون هد یصدا
 ... امیلباسمو عوض کنم مظرفارو جمع کنم ...  نی... ا سای! وا یکولیاومدم ن-
! االن چند چنده همه  یسوال هی... فقط  نجایا ترکهیمن دلم داره م ید  بدو لعنت-
 ؟! یچ

 با خنده گفت هیهد
 ! میاول با اختالف جلوئ مهین یست ... ول مهیفعال وسط ن-
مون ... بدو ب ی!! جونم ا*و*ف- م م م م کردم سر  غیج غیج نجایا نقدریمن ا ایج

 م !همه رو برد
مه! آبرو واسه من نذاشت- م م م م م ه  منو جلو  ینشد ! آبرو مویکه ! حاال اومد یا 

 ! یبرد نایا الیخاله ژ
 ونستتینم نیتر از ا پیبدبخت امروز خوشت گهینشه ! د یگمشو ! غلط کرد-
 !؟ یفهمی! م دی! با دهی! با ذارمیمن نم ی!تو هم قبول نکن یخواستگار ادیب

 ؟! شیدیخوب بود ؟ تو د یحاال ... جد ی!!!!ول مدرنقمممممیجو نده ا یکین-
تم ز دمیآره د-  ! ادهی! از َسر 
 بود !!! یعال پشیت-
هم نبودا !  یا کهیت نیگفتم حاال !همچ یزیچ هیخب حاال ! بسممه بسممه !من -
 هم نبود ! ی! بد یحاال ا   یول
 نقدریا خوادینم گهی! تو د پهیچقدر خوشممت ایپور دونمی! خودم م نمیسمماکت بب-
 رو ! هیقض یچونیبپ
 کن ! فیتعر ای! بدو ب هیپر رو نشو هد-
 اومدم اومدم !-
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تو اتاق من سممر و  نقدریلحظه هم راحت نذاشممتمش ... ا هیاومد  هیهد یوقت
هم اومدن ... خاله پروانه هم از باال صممدامونو  یکه مامانم و نازل میصممدا کرد

 ... نییبود اومد پا دهیشن
شیم مخجالت هیهد چارهیب  ویهمه چ گهید یجلو مامانش و مامان من ... ول دیک

 گفت...
.. . یدنید دیبوده ... انگار که اومده بودن ع نایفقط در حد حرف و ا نکهیا مثل

نن فکراشونو بک نایا هیو قرار شده بود هد دنیکش شیخب بحث ازدواجم پ یول
 ... جواب بدن ...

شد هیمن و هد یوقت ستیهمونطور که رو تخت من م هیهد میتو اتاق تنها   ش
 گفت

 یابسمماط حنده بودا ! باب نیبب یعنی...  کردمیمن داشممتم سممکته م یکین یوا-
سطش بحث کارو ا ایپور ش شیپ نارویو بابام که و از دور  هم که ای... پور دنیک

 بود خالصه ! ی... سوژه ا اوردیادا در م یواشکیواسه من 
که تو م- قدرم  لت کنن هم یفکر کن یخوایحاال چ فردا  یگیاالن م نی! و

 باشه ! یعروس
مه !!! اتفاقا من االن دارم سکته م- ممم مم م م م خره ! باال کتای! استرس دارم ن کنمین

 ! یزیچ یقیتحق هی...  کنهیهم که آدم ازدواج نم ینطوریهم
 خنده گفتم با
 خودتو ؟! ای یمارو مسخره کرد-
 ؟ !!! یگیم یدار یاسترس دارم ... تو چ گمی! من م یکیا  ! ن-
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با ا ی"هرچ یگیاالن فکر کنم ولت کنم م- با بگو  یکیبه  نارویبابام بگه " ... 
 بزرگت کردم ! گهینشناستت ! من که د

 نکممممممممن !!! تیاذ یکین-
گذاشممته شممد ! خودمون  میکه فکرشممو بکن یزودتر از اون هیهد یعروسمم قرار

 بود ... شونیمزدجشن نا نی... هفته سوم فرورد شدیباورمون نم
.. بهش گفته بود . ای... پور دونسممتیخبرو بهش دادم از قبل م یکه وقت مهرادم
کاش بودم ... کاش اونجا  گفتیداشممت و همه ش مدام م جانیه یلیاونم خ

 بودم ...
دوران  ی!!!دوسممت همه شممهیداره عروس م هیهد یراحت نیبه هم شممدینم باورم
 شهی... خواهرم ... خواهرم داره عروس مگفت  شهیمن! نه ... دوست نم یزندگ

! 
 برگزار شد ... نایا هیهد یبود خونه  یالبته خصوص یلیکه خ ینامزد جشن

 و شهرزاد و سامان ... لوفریو ن دیدوستامون بودن ... حم البته
 بودن ... یعروس یها دیبعدش همه اش دنبال خر گهید

رو فروخت ... خب ... چه بود  شیپدر ی هیکه ارث یکیکوچ نیپروانه زم خاله
 ... گهیهمون روز مبادا بود د دیشا نمیکرد ... ا شدیم

گاه م هیدسمممت هد یتو ینامزد یبه حلقه  یوقت به خودش نگاه  کردمین  ...
چقمممممممممدر عوض شده  هیدو ماه هد یکی نیتو هم کردمی... حس م کردمیم

ها  یعنی...  نه تن قدر بزرگ شمممده !  نه ... چ که  هم  ای... پور هیهد... عوض 
 ... نطوریهم
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 یقبل یایو پور هیاون هد گهیعوض شممدن اما ... د یگفت چطور قایدق شممهینم
و مزه  یدوست دختر و دوست پسر نبودن ... فقط شوخ هیفقط  گهینبودن ... د

 نبود ... یَپرون
 دن ...ش یکی... با هم بودن ...  ی... نگران تیعقل گرفته بود ... مسئول جاشو

هم شدت گرفت مثه من  هیهد یدر مورد ازدواج برا یمال یبحث نگران یوقت از
ستیم یشد ... حت شتریعالقه ش به کار ب شگاه د هی خوا  هیپا یهم مرب گهیبا

اباش اونم تو کار ب ییجاها هیدر عوض  ینشد ...ول دایبشه که البته براش کار پ
 وارد شده بود ...

ل مسممئو میشممده بود هیقول بابام من و هد به ییجورا هی...  کردیمنم کمک م به
 شرکتمون ... یگردش مال یبررس

 مونده بود ... هیهد یماه به عروس هی ایبود ... تقر بهشتیارد لیاوا
هد دهیخودمون خر کیخونه نزد هی ایپور باز هیبود ... من و  که   یها یهم 

 یگیاونم چه ل ... میکارا برس نیبه ا میتونستیم شتریتموم شده بود ... ب گمونیل
هم که  نایا هیکلمه گل کاشمتم ! ... هد یواقع یچهارم شمد ... به معنا ممی... ت

 اول شدن ...
صله انجام داد هیهد یها دیخر ی همه  ای... به قول پور میرو آروم آروم و با حو

 زوی... همه چ شممدیم دهیتوش د دیجد زیچ هیتو اون خونه  میرفتیکه هر دفعه م
 نایا هیخود هد یخونه  میبردیراسممت م هیخونه ...  میاریب نکهیا یبه جا گهید
 ... میذاشتیم
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 ایتالیاز ا هیهد یخودش سممفارش داد برا ایعروسممش هم که مامان پور لباس
 گفتمیم هیبه هد یشد ... همه ش به شوخ دهیخر

سه چ هی... دردت چ یشوهر پولدار دار گهیخوبه د-  یبکن یخوایم ی؟ کار وا
 ؟ گهید

 گفتیهم همه ش م هیهد
ست کنم که مثال پس  یشوهرم پولداره ! بابام چ- شک پس ؟ من االن بابامو ور

 که ! شهیفردا قراره شوهرم پولدار باشه ؟! نم
 تخواسیم میم*س*تق ریما با خبر بود ... همه ش غ یمال تیکه از وضع ایپور

واقعا  هیاصممال قبول نکرد ...هد هیهد یکمک کنه ... ول داشیخر یتو هیبه هد
 عوض شده بود !

 ... مایماه چک دار نی... ا یقرار داد با سرمد نی... ا یکین-
 ...میپول تو حساب ندار یآره .... هنوز ول-
 ؟ یبه بابات گفت-
سممته و دار و د یقیبا اون صممد یگفتم ... گفت منتظره که پول اون قرارداد قبل-

 کردن ... یاش بره تو حساب ... اونا بد قول
 حاال ؟ میکن کارشیچ-
شد با یچند روز هیحاال فعال - ست ... اگه ن س هی دیوقت ه سا  میبکن یفکر ا

... 
سرمد- شه فکر کنم  یب نیاز ا ینگرانم ...  ست ... دو روز جابه جا ب صابا اع

 ! میفتیتو دردسر ب یبدجور
 گفتم دادمیم هیتک یصندل یکه ناراحت به پشت همونطور



wWw.Roman4u.iR  818 

 

باور  قرارداد ها ! نیچه به ا یبدن تیترب نسسممایبگه ما رو با ل سین یکیآخه -
حسممابداره ...  نیکردم ! ا نییرقم باال پا نقدریا کشممهیکن مخم داره سمموت م

 بود ؟ یچ شیلیفام
 ؟ یمومن-
پا %1داره ! تو فکر کن  ی... عجب مغز نیآره ... هم- باال  کنه  نییرقم هارو 
 ! شهیم یچ
ش م نهمهی... ما ا هیکار سممخت یحسممابدار ییآره خدا- ک   شیی... خدا میکنیچ 

 ! هیآدم خوب میشانس آورد
 ... میشانس آورد ویکی نیآره ... واقعا ا-
 از مهراد چه خبر ؟-
 گفتم یناراحت با
 ندارم ازش ... یخبر-
 ؟! یچ یعنی-
 ... میکلمه حرف نزد هی! االن سه روزه باهم  گهیکه ندارم د یعنی-
 زد بهم ... لیمیا هیفقط -
 هاشون شروع شده ؟ play offه ... سرش شلوغ-
 ان ... play off... االن تو  گهیآره د-
 ... زنهیحاال ول کن ... زنگ م-
 اوهوم ...-
 ؟ نجایامروز ا ادیم دیحم-
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تا مورد د نیا کمی...  ادی.. گفتم پس فردا ب ادینه امروز نم- ب گهیدو  که  ا هم 
شه ... که  معلوم فشیلگذاشتم فردا تک مویکاال تو گمرک مشکل داشت صیترخ
 ... میبکن یبررس هیهم  نارویا ادیم دیحم

ش پاس شممه د یسممرمد نیخب خوبه پس ... ا- ک  راحت  المونیخ گهیهم چ 
 ... شهیم
 ... شهیم یچ مینیآره ... حاال ... تا بب-

ساعت  فردا شتن تلو نایبود ...مامانم ا 11شبش   ی... تو کردنینگاه م ونیزیدا
م بود ریبودم که مهراد بعد از چهار روز بهم زنگ زد ... دلگ لپ تاپم یاتاق پا

 هیبودم که چهار روز جز  ریدلگ ی... ول رهیدرگ یلیاونم خ دونسممتمیازش ... م
 از من نگرفته ... یخبر لیمیا

 ؟ گهیتموم شده د هیهد یها دیخر-
 ! دهیبهت م ایخبر هارو پور ی... همه  یتو که بهتر از من خبر دار-

 و گفت دیهم خند مهراد
رو ندارم ...  ایهسممت که خبر پور ی...االن چند روز سممتین امینجورینه بابا ا-
 ؟ هگیداره ... پس تموم شده کارا د ادیکار ز یاونم ... واسه عروس رهیدرگ یلیخ
سرو بایآره تقر- شون مونده که اونم قرار بود امروز برسه  سی... فقط  اتاق خواب

بار مشممکل داشممته نتونسممتن بار بزنن ... احتماال فردا زنگ زدن گفتن ان ی... ول
 ... ادیب

 چند وقت نی! ا یالغر شممد نمیاونجا بب امی! ن ادایز نیخب خوبه ... کار نکن-
شد ای دمتید web camهر دفعه با  سات ... به نظرم الغر  سته  یعک ... خ

 ... زمیخودتو عز نقدرینکن ا
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تموم شممده فعال سممرم  گیر بشممه ... ل... حاال احتماال بهت گهیکاره د گهید-
 ... کمیخلوت شده 

 هیهد یخونه  یاضممافه شممده ... کارها گهید یسممرت خلوت شممده باز کارها-
 ... نیانجام ند ییتنها نارویا

که قراره حم- حاال فردارو  خودش  ایکمکمون کنن ... پور نایو سمم دینه ... 
 هفته ... نیآخرشونه ا یباشگاهه ... باز رهیدرگ

 ا ... خب خوبه پس ...آه-
 حرف زدن کاسته شد یمهراد تو جانیاز ه کمیکردم  حس

 ... سین یآره ...بد-
 ؟ نیا هیهد ی؟ فردا فقط خونه  یکنیم کاریچ گهید-
ست ... م ینه بابا ! کار ها- ش دیبا حم میخوایشرکتم ه رارداد ق نیا کمی مینیب

 ... میکن یرو بررس دهیجد
 بعد گفت چند لحظه مکث کرد و مهراد

 ؟ هی... کمک خوب دیحم-
 گفتم دمیکشیتخت دراز م یکه رو همونطور

قدری.. ا چارهیآره ب- نهیکنم م ن ازش تشممکر کنم ...  یچجور دونمیکه نم ک
 در خدمته ... شهیهم

 اوهوم ...-
بگه ... اما وسممط راه منصممرف شممد و سممکوت  یزیچ خواسممتیانگار م مهراد

 کرد...
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 گفتم دیترد با
 ؟ یبگ یاستخویم یزیچ-
 نبود ... یزیها ؟ ... نه ... نه ... چ-
 شرکتم ... ریدرگ یلیآره خالصه خ-
 شرکت ؟ ادیم ادیز دیحم-

که  کردمیم نیبود ... همونطور که داشممتم سممبک سممنگ یطور هیمهراد  لحن
 گفتم دیبوده با ترد یسوال چ نیمنظورش از ا

شده  ادیم ادیخب ... آره خب ... ز- ست  شم در ... تا چند وقت  گهید... کار
 ... زنهیدفتر خودشم م گهید

 گفت یتفاوتیبا لحن ب مهراد
 به من نگفته بود ...-
 ... دمی... به منم نگفته بود ... خودم ازش پرس دونمینم-

 چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت هی مهراد
 ... یروم حساب کن یتونیکه م یدونیم ادیاز دست من برب یکمک-

 زدم ... لبخند
م- م م م م م م م  یکارا نی.. حاال ا سین یمشکل ی... ول گمی... حتما م یمرس

ار تموم فش نیزودتر حل بشه ا شاالی... ا گهید کنهیکمک م دیباباست .. که حم
 شه ...

 ؟ کنهیبهتر از من کمک م دیحم-
 بود ؟!!! یحرکت شدم ... منظورش چ یب هویسوال مهراد  نیا با
 شد ... یجور هیدلم  ته
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 دمیپرس دیترد با
 ؟ یچ یعنی-
 ... فقط سواله ... یچیه-
 ! هیربط یآخه سوال ب-
 ؟ میربط یب دیمن و حم-
ش از شدم و رو دمیحالت دراز ک سر یبلند  ستم و  ش  یبا لحن تند عیتخت ن

 گفتم
ر از بهت دیکه حم یچ یعنیربطه !  یسمموالش ب گمینگفتم مهراد !!! م نویمن ا-

 ؟! یسوالو بد نیا جواب یتونی؟!خودت م کنهیتو کمک م
 ... دمیپرسیکه نم دونستمیمن اگه جوابشو م-
 ؟! ی! متوجه یزنیدر مورد من حرف م یمهمممممممممراد ! دار-
 آره ... متوجه ام ... فقط واسم سوال بود ...-
 برخورده بود گفتم یلیهمونطور که بهم خ یلحن تند با
دادن  ریگ هیاز  ریغ باشه تونستیم یبود ! منظورت چ یمسخره ا یلیسوال خ-

 ؟!!! یالک
 ! کتایندادم ن ریمن گ-
 ؟! نیکار کرد یچ نییبفرما شهیپس م-
 ... دمیسوال ازت پرس هیمن فقط -
 سوال بپرسم ! ینجوریبه بعد من هم هم نیباشه از ا ادمیآهمممممما ! -
 ... اصن من چرت گفتم ... کتایولش کن ن-
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 ! ینه نگفت-
باشمممه ؟ فردا فکر م دونمیچرا چرت گفتم ... خودم م-  یکنی... ولش کن ... 
 ؟! نمتیبب یش نیآنال یبتون یک

 گفتم نیمنحرف کنه واسه هم دیبحثو از حم خوادیم دمیفهم
با حم- کاف یدار یمشممکل دیتو اگه  نه ا یبه خودم بگ هیفقط  کهی...   کهیت ن

 ! یبنداز
 چند لحظه مکث کرد و بعد گفت هی مهراد

 هینداشمتم ...فقط  ی.. خب ؟ ... من اصمن منظور میشم الیخی! بحثو ب کتاین-
 .. دمیسوال پرس

 بود ! کهیسوال نبود مهراد !!! ت هیسوال تو فقط -
 ننداختم ... کهیمن ت-
 بگو ... ی؟ اگه دار دیبا حم یمشکل دار-

 شمرده شمرده گفت نباریا مهراد
َرم ! خوب شد ؟ من  ....َنممم ...دا ... دی... با ... حم ی...من ...مشکل کتاینه ن-

 ... کنهیکمکت م دیهمه جا حم دمی... چون د دمیسوالو پرس نیفقط ازت ا
 چون دوستمه ... کنهیخب کمکم م-
 ؟ کننیکمکت م نقدریدوستات ا یهمه -
 آره ! اشونیمیصم یهمه شون نه ... ول-
 ! تهیمیدوست صم دیپس حم-
 ! هیمیهم صم یلیآره هست ... خ-
 با شدت فوت کرد و سکوت کرد مهراد نفسشو نباریا
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 ری... اما .. درگ کردمیهمونجا بحثو منحرف م دی... با رمیدارم تند م دونسممتمیم
 ریدرگ میبودم ... با دلتنگ ریبودم ... با احسمماسمماتم درگ ریبود ... با خودم درگ

ستمیبودم ...نم شتم االن  ی...چجور یچجور دون ست دا به مهراد بگم که دو
 تشیحما نقدریا ایکه پور نمیبیرو م هیهد یبگم وقت یجورباشممه ... چ شمممیپ
 ... خوامی... منم مهرادو م خوامی... منم م خوادیمنم دلم م کنهیم

.. اون لحظه همه شممون باهم اومدن  اوردنیافکار به ذهنم هجوم م نیا ی همه
 بگم یو لرزون یدفعه با لحن عصبان هیسراغم و باعث شدن 

جای...تو ا یسممتیون تو ن... چ هیمیصممم یلیآره خ- ...  یسممتی.. ن یسممتین ن
 !یستمممممممممین

 گفت عیمن سر یلحن صدا دنیبا شن مهراد
شه ... م کتاین- شه قربونت برم ...من ن فهممی... با  فهممیاونجا .. م ستمی... با

 هر دومون ... میشیفصل تموم شه راحت م نی... به خدا خودم داغون ترم ... ا
 ؟! دی؟ از دست حم میشیراحت م یاز چ-

عه اسممم حم هیچرا  دونمینم مد ... ول دیدف خودمم  ی... حت یبه زبونم او
 ! گردمیم یدنبال چ دونستمینم
 ندارم... دیبا حم یولش کن ... من اصن کار دوی... حم کتاین-
 من کار دارم ! یول-
 خودم لج کرده بودم ... با

 چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت مهراد
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تایبگم االن ن ین چم یخوایم- من همونو  یبگ ی؟ هوم ؟ بگو بهم ! هر چ ک
 باهاش نقدری؟! که چرا ا ی؟! که چرا باهاشمم دیبدم به حم ریگ یخوای! م گمیم

ش یمیصم دیبا حم نقدریبگم دوس ندارم ا یخوای؟ آره ؟! م یخوب  ؟! آره یبا
به هم م یخوایبگم ؟!م یدوس دار نوی؟ ا عه هر  یوقت زهیریبگم اعصمممابم  دف

 مدیاسممم حم یکنیم فیکه از خودت تعر ییتو نصممف کارها زنمیبهت زنگ م
من  ی... ول یدونیم ناروی! خودت ا نارویا یدونی! خودت م کتایوجود داره ؟! ن

کار تونمینم یزیچ بکنم  یغلط چیه تونمیبکنم ...نم تونمینم یبگم ... االن 
 کتایحق ندارم حرف بزنم ... ن گهینبار دیاون کارو کردم ... ا دیبار با حم هی... 

ضورش  یبه من ربط دی... من تو رو دارم ... فقط تو رو دارم ... حم نداره ... ح
هش ب یزیبزنم و چ یمن حق ندارم حرف ی... ول کنهیم وونمی... بودنش با تو د

 بگم
 حرفش و گفتم یتو دمیپر
 ؟! یکار کرد یبار چ هی-
ب ؟! خ یاز من بشنو یخواستیم ناروی... ولش کن!ا یدونی... خودت م کتاین-
 حرفارو گفتم ... یهمه اش ... همه  نمی! ا ایب

 بود ... یمهراد عصب لحن
 گفتم نیو خشمگ یلحن عصب با
 ! ی؟ جواب منو نداد یکار کرد یبار چ هیمهراد -
 ... گهید می... تکرارش نکن هیمی... بحث قد کتاین-
 ؟! ادیمن ادمیکه من  هیمیچه قد نی؟! ا هیمیقد-
 ! کتاین-
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 ! یبگ دی؟ با هینه جدا ! منظورت چ-
 و گفت دیکش یقینفس عم مهراد

تاین- عد اون جر زمی... عز ک عدش ...  انی... خواهش کردم ... ب قات ب فا و ات
 خرابش کنم ... خوامیها برگشته نم یسال دوباره دوست نهمهیحاال که بعد ا

 حرفش چند لحظه فکر کردم و بعد ... دنیشن با
 دفعه ... هی

 ... سادیکردم قلبم سر جاش وا حس
 گفتم یلحن آروم و زمزمه وار و دلشکسته ا با
 ؟!!! یکنیم یکی دهیمنو با سپ-

 گفت یبا لحن آروم و ناراحت مهراد
 ! کتممممماین-
 ... شکستم ... اوردمی... طاقت ن نباریا

 ... من
ندارم که به خاطر من من اونقدر براش فرق  یعنیام ؟!!!! ...  دهیمن سممپ مگه

ارزه  یم نقدریا دیبا حم شیدوست یعنی...  یعنیاحساساتش رو نشون بده ؟!!! 
ارزه  یم نقدریچرا ؟! ... غرور خودش ... غرورش ... ا ینه ... دوسممت ای؟! ... 

 ؟!!!
 دوباره گفت یگوش یمهراد تو یوقت

 ... کتاین-
 ُمرد مهراد ... کتاین-
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 ؟!!!! ممممممهمممیچه حرف نیخدا نکنه ا-
 توجه به حرف مهراد ... فقط گفتم یب

 ُمردم ... یمنو به غرورت فروخت یاز وقت-
 دیلرزیهمونطور که دسممتم م یبزنه ... عصممبان یصممبر نکردم مهراد حرف یحت

 رو قطع کردم ... یگوش
 بود ... یموقع در اتاقمو زدن ... سرمو بلند کردم ...در باز شد ... نازل همون

 بخور ... وهیم گهیمامان م ایب ... یکین-
صبان با شدم و همونطور که نازل تیع ول اتاق ه رونیرو آروم به ب یاز جام بلند 
 گفتم یرو به نازل یو درو ببندم به تند دادمیم
 بخوابم ...خسته ام خوامی... برو م ینازل خورمینم یزیمن چ-
 در اتاقمو محکم بستم ... و

شتم شن خاموش منگاه کردم .. میبه گوش برگ صفحه ش رو  یب ... شدی. چراک 
ض نیتوجه به ا ش هیق ش مویگو شتم و در کمد اتاقمو باز کردم و گو پرت  مویبردا
ها یکردم رو باس  که تو یل مد رو ینامرتبم  بار کرده بودم ... در  یک هم تلن

 هیگر ریتلنگر که بزنم ز هی...  خواسممتمیتلنگر م هیکمدو محکم بسممتم ... فقط 
... 
مامانم در اتاقو باز کرد و با تعجب  یوقت یبودم ... حت یو زمان شمماک نیزم از

 گفتم تیشده فقط با عصبان یچ دیپرس
 خسته ام ... یلیبخوابم خ خوامیمامان جان م-

همونطور که از لحن حرف زدن من ناراحت شممده بود ...فقط با گفتن  مامانمم
 رفت ...در اتاقو بست و  یرو ناراحت کرد یجمله که نازل نیا
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فقط چراک اتاقو خاموش کردم ... لپ تاپمو خاموش کردم و  یحرف چیه بدون
 کردم بخوابم ... یسع
واسممش ارزش نداشممتم که  نقدریا یعنیکرد ؟! ... من ؟! ...  یکی دهیبا سممپ منو

 یعنیانتخاب کرد ؟  دوی, حم دیمن و حم نیب یعنیبهم احسمماسممشممو بگه ؟! 
 راش ارزش داشت ؟!!از من ب شتریب دیبا حم شیدوست

ستمیم شتریکه ب هی... فقط هر ثان سوختمیم نقدریبود که ا یاز چ دونمینم  خوا
 یالب ه ادیاون روز تو خونه ...  ادی... ومدیذهنم م یتو شتریبهش فکر نکن ب

حرف زدنش  ادیصمممداش... ادیشمممدن نفس هامون ...  یکی ادیداک مهراد ... 
 .. خمممممممدا ...... نه . کردیکه اسممو صدا م یوقت
شدم که برم گوش دو صرف  یاز تو مویبار از جام بلند  کمد بردارم اما هر بار من

 شدم ...
گدا خوامی... نم نه  ینجوریا خوامی... نم کنمینم یی... من دوسمممت داشممتنو 

شه ... نم شته با سم دا حاال که ناراحتم از حرفش برگرده ...دلش برام  خوامیدو
 ... خوامینم نویکنه ... نه من ا هیرو توجکه زده  یبسوزه و حرف

ضد و نق یساعت بعدش در حال کی سات  سا  نیتخت از ا یتو ضمیکه با اح
مامانم در اتاقمو باز کرد ... صمممدام کرد اما ....من  شمممدمیپهلو به اون پهلو م

مامانم  یحالمو برا نیا لیدل تونسممتمیخودمو به خواب زدم ... چون واقعا نم
تمم دوس نیتر یمیواسه صم یبا مامانم دوست بودم اما ... حتبدم ...  بیتوض

ستمینم ستمی... نم هیبگم دردم چ تو ستیبگم دلم تنگه ... نم تون بگم دارم  متون
 ... تونستمی... نه نم کننی... احساساتم دارن َخَفم م شمیخفه م
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لبم اومد اما  یلحظه لبخند رو هیکرد  دارمیمامانم ب 8صممبب سممماعت  یوقت
شتم فکر م درست اتفاق  یهمه  هیامروز چه روز خوب کردمیهمون لحظه که دا

 اومد ... ادمیشب قبل  یها
 ... کتاین-
 بله مامان ؟-
 شده بود ؟ یزیچ شبید-
 گفتم نیاز جواب دادن به مامانم طفره برم ... واسه هم خواستمیم
 خسته بودم ... کمینه ... -
 ؟ یرفتار کرد یاونطور نیواسه هم-
 گفتم یافتادم ... با ناراحت یمظلوم نازل ی افهیق ادی-
دم ... خو کمیشده  دهیچیبود ... کار بابا هم پ ریمامان ... افکارم درگ دونمیم-

 ... دی... ببخش کنمیم یو معذرت خواه کنمیصحبت م یبا نازل
 لبخند زد و گفت مامانم

به خودم بگو ... هرچ یزیهر موقع هر چ- منظورم  یدونی... خودت م یبود 
 ... باشه ؟ هیچ

 مامان جهانه ! نیتر زیت مامانم
 زدم و گفتم لبخند

 خودتون ... شیپ امیراست م هی...  دونمیچشم مامان ... بله م-
س 9 ساعت  یخونه  میکه با هم بر هیاومدن دنبال من و هد دیو حم نایبود که 

 ... نایا هیهد
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شممد  یذهنم تداع یتوخودم و مهراد دوباره  شممبید یحرف ها دیحم دنید با
 شممتریبود رو ب لمیموبا یرو شممبیکه از د ی missed callsتا  55... و اون 

 ... اوردیم ادمی
ت خ زتوالتیرو با م نایا هیهد تخت .. بود . یقشممنگ یلیاتاقش آوردن ... سمم 

شون حاال د  لیمسراک تک میرفتیم دیآماده بود ... فقط با یآماده  گهیاتاق خواب
 ... آشپزخونه لیوسا

با  امیخودم فردا م گمی؟ ... خب م یامروز هاپو شمممد نقدریچرا ا کتاین یوا-
 ! رهید می... االن شرکت کار دار گهید کنمیچک م ایپور

مهم تره تا کار  نی... االن ا سین یچی... تو حواسمممت به ه هیکه هد شمممهینم-
 شرکت ...

 میایباهم م گهیروز د هی... چشممم! اصممن  میهنوز وقت دار یلی! بابا خ یکین-
 ... باشه ؟ میکنیچک م

بگم که  یزیاعصممابم ... خواسممتم چ یرو یکرده بودم ... تسمملط چندان اخم
 گفت دیحم نباریا

 ! گهید گهیراست م هی, هد کتایبابا ن-
 و با لحن گفتم دیبرگشتم سمت حم تیعصبان با
 ! گهیم یچ یبدم ک صیتشخ تونمیخودم بهتر م-

اولش با تعجب نگام کرد  دیمن سماکت شمدن ... حمواکنش  نیا دنیبا د همه
 گفت یباال با لحن مردد دادی.. بعد همونطور که ابروهاشو م
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شه حاال ! من که چ- ص زیخب با شما خانوم ها  %100نگفتم ...  یخا صن  ا
 ... نیفهمیرو بهتر م گهیحرف همد

 ادامه داد نایرو به س و
 .. بدو ! یبارتو ان میجعبه هارو ببر نیا میپاشو بر نایس-
جعبه ها رو برداشتن و رفتن تو از  نایو س دیبودم ... حم یرفتار خودم عصبان از

 ... رونیدر هال ب
 شده ؟ یزی؟ چ یکین-

 کردینگام م یبا نگران هیهد
 ... سین یچینه ه-
دفعه پاچه شممو  هینگفت تو  یزیکه چ نی... ا یشممد ینطوریا هویآخه چرا -

 ! یگرفت
 برگردوندم و گفتم هیاز هدرومو  یناراحت با
 ... فکرم مشغول ... هیهد دونمینم-
 ؟ یمشغول چ-

 هیفکر کردم هد دمیخودم و مهرادو بگم ... اما نتونستم ... شا یماجرا خواستم
اما ...  یبه کسمم گهیاگه بهش بگم نم دونسممتمیبگه ... م یزیچ ایممکنه به پور

ستمیمن و مهراد بود ... نم نیب یزیچ هینگفتم ...  س خوا ابطه ر نیرو وارد ا یک
 بکنم ...

 اونم ... ریکردن ... درگ ری... جنس هامون تو گمرک گ سین یزینه چ-
 ؟! یگممممممیراس م یوا-
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االن بابام اس ام اس زد گفت  ی... ول شممنیتا امروز آزاد م کردمیآره ... فکر م-
 هنوز ! رهیگ
 به حساب ؟ ختیپول ر یقیبابا ! صد یا-
 ! پرسمیشرکت از بابام م می.. االن بر. دونمینم-
 ... نگران شدم ... میباشه پس بدو بر-
اومدن طرفمون ... همون موقع  دیو حم نای... سمم نگیتو پارک میاومد هیهد با

 زنگ خورد هیهد لیموبا
 میربعدا ب شممهی... حاال نم کتایبرم شممرکت با ن خوامیاالن م ای؟!!! نه پور یچ-

! ...باشه ...  مممممممممممممممایبا آشپز صحبت کنم ؟ ... پور دی؟!... حاال من حتما با
 کار داره ! ... نای... س گهیخب باشه د

 گفت عیسر دادیگوش م هیهد یبه حرف ها دیکه مثل من و حم نایس
 ندارم ... یمن کار-

 تلفن گفت یپا ایش متفکر بود رو به پور افهیهمونطور که ق هیهد
 ...فعال ... مییاونجا گهیساعت د میتا ن االن ... باشه ... میایخب پس ما م-

 رو به من گفت یتماسو قطع کرد و با ناراحت هیهد
آشپزه حرف  نیبا ا میبر دیبا گهیم ایشرکت المممان ! پور امیب تونمیمن نم یکین-

 ... ی... واسه شام عروس میبزن
 ..... تو برو به کارت برس . گمیبشه بهت م یباشه ... نگران نباش ... هر چ-

 گفت کردینگاه م دیبا ترد دیهمونطور که به من و حم هیهد



 833 هستم

س نیریشما خودتون م-  گهیساعت د میاالن ... ن میبر دیبا نایپس ؟! ... من و 
 آشپزه ! نیقرار گذاشته با ا

 گفت زدیهمونطور که لبخند م دیحم
ر د ی... االن شممام عروسمم میریم کتای... من ون نیشممما به کارتون برسمم نیبر-

 بردارم ... نیمن ماش نیکن ادهی!فقط مارو دم در خونه پ تهیواول
 گفتم عیسر

...  میآژانسمممه ... زودتر بر ییباال یکوچه  نی... هم شمممهیم رید ینه اونجور-
 شده ... یچ نمیزودتر بب خوامینگران بابامم ... م

 گفت یبا نگران دیحم
 شده ؟ یزیچ-
 راحت تره ... المیخ میزودتر بر ی... ول سین یخاص زینه چ-

 کردن و رفتن ... ادهیآژانس پ یمارو جلو نایو س هیهد
در مورد مشممکالت گمرک بود ... و  دیکل صممحبتم با حم ریتمام طول مسمم در
 یا گهید ییخواست صحبت رو به جا دی... حم مینکرد یا گهیصحبت د چیه

 بود بحث رو منحرف کردم ... یبرسونه ... اما هرجور
 شد ؟ یبابا چ-

 گفت یدرهم ی افهیبا ق دادیدست م دیهمونطور که با حم امباب
 ... دهیجواب نم زنمیزنگ م یقیبه صد ی... از صبب هر چ دونمینم-
 شده ؟ ی... گمرک چ یوا یا-
 ... میگمرک شد دیمقررات جد نیا ریدرگ-

 رو به بابام گفت دیحم
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 از گمرک ؟ نیزدیبار م دینبا روزیمگه د-
 متفکر گفت بابام

جازه  یولچرا - مقررات  نیا ریدرگ یلی... خ دونمیندادن ... نم صیترخ یا
ستم  ی... هر چ میشد دیجد ض نیتر ا عیسر یجور هیاز رابط هامون خوا  هیق
 قفل شده ... ستمیفعال کال س گنیببرن ... م شیرو پ
 شرکت گفت یگفت و بعدش بلند رو به آقا رضا آبدارچ نویا بابام

 لطفا ... ممنون ! اریب ییآقا رضا سه تا چا-
 ادامه داد دیرو به من و حم و
ادرات صمم یبود واسممه  یمیقرارداد قد هیجان  دی... حم مینیتو دفتر بشمم نیایب-

من  ی؟ محمدرضمما نگاه کرد ... ول نیکنیم یبررسمم هی کتایبا ن نویگالب ... ا
 ... نیچک بکن هیشما هم  خوامیم

 شرکت بود ... لیرضا دوست بابام و وک محمد
 با لبخند رو به بابام گفت دیحم

... حل  شماالیا سین ی... مشمکل نیمهندس ... شمما نگران نباشم یحتما آقا-
 ... شهیم

 به بابام گفتم رو
 بابا ؟ سیعمو خسرو ن-
چرا  دونمی... نم ختنی... اعصممابمونو به هم ر یقیخسممرو رفته دنبال صممد-

 ... کشی... نه خودش نه اون شر دهینم لشویجواب موبا
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 یی...آقا رضمما برامون چا میدفتر بابام نشممسممت یتو زیو بابام دور م دیو حم من
 آورد ...

شت  دیحم شده تو یسر هیبا دقت دا  یگانیبا یکاغذ مربوط به اطالعت ثبت 
 ... بابام هم لپ تاپش رو آورد و گفت کردیرو نگاه م

 ... نینیرو هم بب نایا-
رو هم که بابام در مورد  یحاتیتوضمم یسممر هی کردیهمزمان که نگاه م دیحم
 ... کردیرو گوش م دادیگمرک م دیجد نیقوان

 دادیکار دست همه مون م یروز هیگمرک  یمیقد ستمیس نی... ا گهید نیهم-
 رک ...تو گم مونهیجنس م شتریو ب شتریقانون ها ... واقعا ب نی... االنم که با ا

 گفت کردیم دییهمونطور که با تکون دادن سر حرف بابامو تا دیحم
 جاش امنه ... نیدونی... ال اقل م سیبد هم ن یدرسته ... ول-
ها مز یآره ... ول- با ی... برا نهیهم تشیتن که من  چه  دیاالن  جنس رو هر

 ... خورهیاصال به دردم نم تیامن نیبدم اما ا لیتحو عتریسر
 ... شهیدرست م شاالیحاال ا-

 بابام زنگ خورد ... لیاموب گفتیجمله رو م نیا دیکه حم همزمان
 ... سادیگفت و از جاش بلند شد و پشت به ما وا یدیببخش بابام

 شد ؟! یالو ؟ ... سالم خسرو ... چ-
لوم دستش رو ج دیشده بودم ... حم رهیخ توریَپَکر به مان ی افهیکه با ق همزمان

بهم زد  یتکون داد ... با تعجب برگشممتم بهش نگاه کردم که با لبخند چشمممک
 بابام متوقفم کرد ... یبهش بگم که صدا یزی... خواستم چ
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نه  ی؟! وا یدیپرس ی؟! از ک ی؟! امکان نداره !!! خسرو مطمئن یچممممممممم-
 خدا ... باشه ... باشه ... ای؟! شبی؟! د ی!ک  

 یروقطع کرد ... از جام بلند شممدم و با نگران یگوشمم یبدون خداحافظ بابام
 گفتم

 بابا ؟! ...-
 زیم یدسممتش رو به لبه  گشمممتیبرم دیهمونطور که به طرف من و حم مبابا

 گرفت و گفت
 ... یقیصد-

 نگران از جاش بلند شد ... دیصورت بابام زرد شده بود ... حم رنگ
 شده ؟! یمهندس ؟ .... چ یآقا-

 رفتم طرفم بابام و گفتم یبا نگران منم
 ؟ نیشده ؟خوب یبابا چ-

 گفت یحال یبا ب بابام
 فرار کرده ... رانیاز ا یقیصد-

 گذاشت ... زیم یلبه  یرو هم رو گرشیدست د گفتیم نویکه ا وهمزمان
 .لطفا .. نیاریآب ب وانیل هی... آقا رضا ... آقا رضا  ن؟یبابا ... بابا خوب-

 بابام و گفت کیهم اومد نزد دیحم
 ... ونفریهما یآقا-

 افتاد ... نیزم یلحظه تعادلش به هم خورد و رو هیبابام تو  اما
 در فضا به هم گره خورد ... ییشکستن فنجون چا یمن با صدا غیج یصدا
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 بابممممممممممممممما ...-
 سمت بابام ... دییدو دیحم
 بودم ... سادهیمجسمه وا مثه
 یحرکت کنم ... فقط با چشم ها تونستمینم یحت یشدت شوک و بهت زدگ از

سر  نشسته بود ... نیزم یر بابام روشده بودم که کنا رهیخ دیگشاد شده به حم
 زدیپاش گذاشته بود و آروم به صورتش ضربه م یبابام رو رو

 مهندس ... ی... آقا ونفریهما یآقا-
 گفت یبا لحن نگران عیسرشو باال آورد و سر دیحم

 بدو زنگ بزن اورژانس ... کتاین-
 موقع در اتاق باز شد ... برنگشتم نگاه کنم همون

 ... دیچرخیو بابام م دیحم نیام ب بهت زده نگاه
 ... تیبابام تو اون وضع دنیپلک بزنم ... د تونستمینم یحت

 دوباره گفت دیحم
 زنم ... گمیم کتاین-

 کاره موند مهیبا باز شدن در ن دیحم حرف
 ؟ نیشد یهاشم ... آقا چ یقمر بن ای-

 رضا بود ... آقا
 رو به آقا رضا گفت عیراز واکنش نشون دادن من س دینا ام نباریا دیحم

 تر ... عیاورژانس ... سر نیزنگ بزن-
 به گوش یمنشم زیم یتلفن از رو یآقا رضما و برداشمتن گوشم دنییدو یصمدا

 ... دیرسیم
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 ... کردمیفقط مات و مبهوت نگاه م من
سته م دهانم ستمی... انگار که م شدیبازو ب  ییاصد چیبگم ... اما ه یزیچ خوا

 ... شدیاز دهنم خارج نم
 بم ... با ... با ...-

 یفضا یمن تو ی هیگر ی... صدا ارمینتونستم اسم بابامو کامل به زبون ب یحت
 بود ... دهیچیشرکت پ

 بابممممممما ...-
تاین سین یچیه- باش ... بب ک ... االن اورژانس  سین یچی... ه نی... آروم 
 ... رسهیم

ن م یاما برا گفتیدن من مآروم کر یکلمه ها رو برا نیا یبا لحن نگران دیحم
 زمان انگار متوقف شده بود ...

 اتاق ... یو حسابدار شرکت هم همون موقع اومدن تو یمنش
 به محض ورود فقط گفت یمومن یآقا
 خدا ... ایشده ؟ ...  یچ-

ش زیر ی هیکوتاه و بعد گر غیج یصدا صابم  یشرکت خانوم مهدو یمن رو اع
 ... رفتیدراز نشست م

 گفت یبه تند دیحم
 ؟ آقا رضا زنگ زد اورژانس ؟ یشما خانوم مهدو نییکجا-

 و تته پته گفت هیبا گر یمهدو خانوم
 برگه هارو ببرم براشون ... یمومن یرفتم اتاق آقا قهیمن ... من دو دق-
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دوباره نبض بابام رو گرفت و  یتوجه به جواب خانوم مهدو یب یبا نگران دیحم
 بعد بلند داد زد

 نممممممممممه ؟! ایرژانس او نیزنگ زد-
 گفت یتر اومد و با نگران کینزد یمومن یآقا
 ؟ هانیشده ؟ ... ک هوشیمگه ؟ ...ب سیآقا رضا ...به هوش ن زنهیداره زنگ م-

 ؟... هانی... ک
 گفت یمومن یبه صورت بابام زدو رو به آقا گهیآروم د یچند ضربه  دیحم

 ... دهیون نمنش یاصن واکنش کنمیم ی... هر کار هوشهیب-
 گفتیشرکت منو ب*ک*ل کرده بود و همه ش م یمنش یمهدو خانوم

 ... رسهیآروم باش ... آروم باش االن اورژانس م-
 زدم غیو ج هی... با گر دیحرفاش فقط بغضم ترک دنیمن با شن و
 بابممممممممممما .... بابمممممممما ....-

ودم ... ب دهی... ترسمم سممتمتونیبشممم ... نم کیجرات نداشممتم به بابام نزد یحت
 بودم نکنه ... نه .... نممممممممممممه ... دهیترس

 زجه گفتم با
 کمممممممنهی... چرا چشماشو باز نم دیبابا تو رو قرآن پاشو ... حممممممممممممم-

 ؟!!!تو روخممممدا ...
 گفتیبه خودش فشار داد و همه ش م شتریمنو ب یمهدو خانوم

 ... رسهی... االن اورژانس م سنری... آروم االن م سیه-
 گفت یرو به خانوم مهدو یبا لحن کالفه ا دیحم

 االن ... شهی... حالش بد م رونیب نشیببر-
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که مثه چنگک  یخودمو از خانوم مهدو کردمیم یهمونطور که سممع یتند به
 گفتم هیبود رها کنم با گر دهیمنو چسب

جای... هم رمیجا نم چیمن ه- جی... هم مونمیم ن با ...  ان با بام ...  با نار  ... ک
بابمممممما ...بابممممممممممممممممما پاشو بابا توروخدا ... جون مامان ... تو رو 

 قرآن ... بابممممممما ...
 ... ارمیب ادیاون صحنه ها رو به  یباق گهیبار د هی خوامینم یحت
هام ... من ... التماس  یها هیگذشت ... با گر یچجور قهیدق 15اون  دونمینم

هدو تاق ب یخانوم م  ریآژ ی...صمممدا بردیم رونیکه منو کشممون کشممون از ا
 آمبوالنس ...

ما ...بابا بابا م م م م م م م م م م م  یمن ... بابا یتورو خدا ... تورو جون مامان ... باب
نازل زمیعز خاطر  به  خدا ...  با تورو  با با جون من ...  با با تورو  ی...  با  ...

 ممممممممما ...خمممممممممدا ...بابمممممم
 ... کتایبخور ن نویا ایب-
ستانیب یراهرو تو سته بودم و به د یصندل یرو مار ش شده  هریروبروم خ وارین

 بودم ...
 بخور ... نویا ای... خانوم خشگله ... ب کتاین-

 تمگف دیرو به حم یاز جام بلند شدم و با نگران هویتار کرده بود  دموید اشک
 زنگ بزنم ... دیم بابه مامانم ... به مامان-

شک هام که رو دنیبا د دیحم چهره ش درهم رفت ...  ومدیم نییصورتم پا یا
 از جاش بلند شد و گفت
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 میبابات رو برداشته بودم از شرکت داشت ینگران نباش من زنگ زدم ... گوش-
نگران  ادی... مامانت تو راهه ... داره م شیپ ی قهیدق 10... زنگ زدم  میومدیم

 ..نباش .
 ادادامه د گرفتیدستش رو به طرفم م یتو کیو ک وهیبعد همونطور که آبم و
 ... هشیکه نم نهیحال بب نی... تو رو تو ا ادیبخور ... االن مامانت م نارویتو ا-

 گفتم یتفاوت یبا ب شستمیم مکتین یو رو کردمیکه اشکام رو پاک م همونطور
 ... خورمینم یزیچ-

ا بود ب سمممادهیدسممتش بود و روبروم وا یتو کیو ک وهیهمونطور که آبم دیحم
 گفت یناراحت

 ! کتاین-
 ... دیمن خوبم حم-
شب یمعلومه خوب- صورتت  شده ... باور کن در عجبم  ربرنجیش هی... رنگ 

 چطور تو حالت بد نشده ...
 رومو برگردوندم و گفتم حالیب

 ... دینکن حم تیاذ-
 هی ینگاه کردم ... هر از گاهراهرو  یچرخوندم سمممت چپ و به انتها سممرمو
 ... شدیم دهیاز ته راهرو د یآدم عاد هی ایپرستار 

 شده بودم ... رهیآدم ها خ به
 دید هیزاو یمن و درست تو یکنار یصندل یرو دیافکار خودم بودم که حم تو

 من نشست و گفت
 آدم ها از حرف زدن با من واست آرامش بخش تره ؟ دنید یعنی-
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 گفتم شدمیشده م رهیروبروم خ واریو به د گردوندمیبر م که رومو همونطور
 حوصله ندارم ... دیبس کن حم-
 ... کنمیباشه من بس م-

 گذشت ... هیثان چند
 ... ومدیم دیدست حم یتو کیخش خش پالست یصدا

 ! شمی... وگرنه به زور متوسل م یخوریم نویا-
ه شته بود رو بچسبم کپام گذا یرو دیکه حم یا وهیآبم نکهیا یشدم برا مجبور

 فرو کرده بود ... وهیپاکت آبم یرو هم تو ین ی... حت فتهین
 االن ... نی... هم کتایبخورش ن-
رو گذاشممتم تو دهنم و دو قطره  یرو برداشممتم و ن وهیآبم تیخشممم و عصممبان با

کت آبم پا با خشممم  که  عد همونطور  به طرف حم وهیازش خوردم ... ب  دیرو 
 گفتم گرفتمیم
 نده ! ریگ گهیخوردم ! فقط تورو خدا د ایب-
 همه شو بخور !-
 بار بهت گفتم هی تونمینم دیحم-
 ... کنمیبخور ... خواهش م گهیکوچولو د هیبه خاطر بابات -

 چشمام جمع کرد ... یبابام دوباره اشک رو تو اسم
 ناراحت شد و گفت افشیاشکام دوباره ق دنیبا د دیحم

که  شممماالی... ا شمممهیخوب م دمی... من قول م کتایبا خودت ن ینطورینکن ا-
 نبوده ... یمشکل جد
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 نکنم هیگر کردمیم یهمونطور که سع یناراحت با
مرا ؟! به خدا تازه داشت دیحم شهیبا هم م یچرا همه چ- م م م م م از اون  می؟! چ

 خوب ی... روزها گشتیبرم ی... دوباره داشت شاد رونیب میومدیم تیوضع
 یسممرمون کاله گذاشممته ... گمرک اونجور نجایا گهید یکیباز  ی...ول ومدنیم

 گهی... به خدا د تیوضممع نیاز اون طرف ... االنم که بابام تو ا ی... سممرمد
 با همه ؟! چرا ؟ ی... چرا همه چ شهیتحملم داره تموم م

شتم اشکامو ندا اریاخت گهی... من که د کردیفقط متفکر و ناراحت نگام م دیحم
 ادامه دادم

سته- شدم ... د دیشدم حم خ سته   تاکیاون ن گهی... د ستمیخودم ن گهی... خ
م به االن کار گهیفکر و ذکرش ورزش بود ... د یکه همه  ستمین ی... اون ستمین

س ییجا شا دهیر سکتبال نم هیثان 1روز  هیدر  دیکه   چرخهیهم فکرم دور و بر ب
... 
 ! کتاین نهیهم یچون زندگ-
ها ؟! دیحم هیچ یزندگ- با نهیا ی؟! زندگ هیچ یبه من بگو زندگ ؟  با  یکه 
به  ویمه چه ادیب گهید یکیمن از صبب تا شب دنبال کار باشه ... بعد  ی چارهیب

ش واس شتریکه ما هرچقدر ب هیچه زندگ نی؟ ا دیحم هیچه زندگ نی؟! ا زهیهم بر
 ؟ هیچ نی؟ ا دیحم هیچ نی! ا شهیسخت تر م میکنیتالش م

 انهیرج هی!  سیکلمه ن هیفقط  یمن ! زندگ زیعز سیکل نش هی شهیهم یزندگ-
 شده ! ی... حاال هوا طوفان یرو تجربه کرد میمال انیجر هیسال  22... 
 تو حرفش و گفتم دمیپر
 ...گممی... داره بابامو ازم م دیحم کنهیداغون م ویطوفانش داره همه چ-
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 حرفم و گفت یتو دیپر دیحم دمیحرفم که رس ینجایا به
مشیه- م م م ره ... بالخ نیفتادی... تو گرداب که ن فتهیاتفاق نم نیا چمی... هم

 یبادبان هارو بچسممب ... رندگ نیطوفان ... فقط سممخت ا نیا شممهیتموم م
 ی... اگه جلو یسممینکن جلوش وا یداره ... سممع ی.. سممخت کتایداره ن یسممخت
تهیمیاونم جلوت وا یسممیوا یزندگ بذا سمم مدارا کن ...  باهاش   یزندگ ر... 

شه ... تو فقط  خوادیهرچقدر م شونه بک شاخ و  ست  بان و باد سایگوشه وا هیوا
شت سب ... ک سالم نگه دار ... هوا که آفتاب یها رو بچ ساحلو یرو  شه دوباره   ب

 ! ینیبیم
 ... تونمینم گهی... د تونمینم-
. ودم ..مشممابه تو ب طی... من تو شممرا یتونی! من مطمئنم که م کتاین یتونیتو م-
 ! هیچ یگیکه م یسخت نیا فهممیم
 خسته شدم مهراد ...-
 گفتم دیحم یکه اشتباها اسم مهرادو به جا دمیدفعه فهم هی

 کردم وگفتم بیحرفمو تصح عیسر
 ... دیخسته شدم حم-

 اما لبخند زد و گفت دیحم
 کوچولو هم که شده پر کنم ... هی شویخال یخوشحالم که تونستم جا-
شد ... مهراد ...حرف حرفش ناخودآ نیا با شمام جمع  شک تو چ گاه دوباره ا

 ... شبمونید یها
 لباش خشک شد و گفت یاشکام لبخند رو دنیبا د دیحم
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 شده ؟ یزیچ-
شک سرمو ست تکون دادم و همونطور که ا  ختهیگونه م ر یکه رو یبه چپ و را

 با بغض گفتم کردمیبود رو پاک م
 نشده ... یزینه ... چ-
 شده ؟ ... یزینگاه کن ... چ ... به من یکین-
 ... سین یچیه دینه حم-
 شیپ ی؟ صممبحم حالت چندان خوب نبود ... با مهراد که مشممکل یمطمئن-
 واست ؟ ها ؟ ومدهین
 قرار از جام بلند شدم ... یب

 بگو به من ... کتاین-
هم از جاش بلند شممد ... دسممتمو از پشممت گرفت ... منو  دیکردم حم حس

سمت خود گاه گر یش ... وقتبرگردوند  .. م گرفت . هیبهش نگاه کردم نا خودآ
 ... نجایا دی... حاال حم شممبمونید یمهراد ... حرفا یمشممکل بابام ... دلتنگ

 اون صحبت ها ... یهمه  یادآوری
 ... رمیمو بگ هیهق هق گر یکردم جلو یو سع نییانداختم پا سرمو

شت ز دیحم شو گذا ست سرمو بلند کرد . رید شماش خ ی.. توچونه م و   رهیچ
 شدم ...

 فقط گفتم یدرموندگ با
 ... همه ش ... کنهیدرد م میزندگ ی... همه  دیدرد دارم حم-

دسممتاش  یچهره ش در هم شممد ... گرفته شممد ... بازوهامو محکم تو دیحم
 گفت یگرفت و با ناراحت
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 شده ؟ یزیچ نتونی؟! ب کتایشده ن یچ-
که همون موقع  یباعث شممد پرسممتار مارسممتانیب یراهرو یام تو هیهق گر هق

 بگه یآروم و مهربون یبا صدا کردیداشت از اونجا عبور م
 ... زمیآروم تر عز کمی-
 صورتمو گرفتم تا صدامو خفه کنم ... یدو تا دستم جلو با

بازوهامو رها م دیحم  یکرد دسممتامو از رو ی... سممع کردیهم همونطور که 
 گفت یمحزون و ناراحت یصورتم جدا کنه و در همون حال با صدا

ه من ؟! ... بگو ب کتای؟ منو نگاه کن ... ن کتاین یکنیم کاریبا خودت چ یدار-
 شممممممممممده ؟... یمن ...چ زی... بگو عز

 بگم ... یزیچ تونستمیبه چپ و راست تکون دادم ... نم سرمو
 ... نگاه کن ... هیثان هی...  کنمیمنو نگاه کن ... خواهش م کتاین-
نفس  کردمیم یلحظه تو همون حال بودم ... بعد آروم همونطور که سممع ندچ

 صورتم برداشتم ... یمنظم کنم ... دستمو از رو دنمویکش
 رهیخ دینگران حم ی... بعد به چهره  دمیکشمم یقیبسممتم و نفس عم چشمممامو

 شدم ...
 ؟ نیدعوا کرد-

 ... دمیدزد دیندادم ... فقط نگاه ناراحتمو از حم جواب
کار کرده که  یبه خود مهراد !چ زنمیزنگ م رمیاالن م نیهم یجواب ند کتاین-

 به من ... نمی؟ ها ؟ بگو بب یداغون نقدریتو ا
 تمبهش نگاه کردم و گف عیبه مهراد زنگ بزنه سر خوادیحرف که م نیا دنیشن با
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به مهراد حق  یچی؟ ه دیگفتم حم یچ یدیبهش ! فهم یزنینه ... زنگ نم-
 ... من فقط حالم به خاطر بابام بده ! می! ... ما هم خوب یبگ یندار

 و منم باور کردم ! یآره تو گفت-
من و مهراد بود ...  نیب هیقضمم نیبه مهراد بزنه ... ا یحرف دینداشممتم حم دوس

هم  دیبه حم میم*س*تق ری... هرچند که غ شممدیماجرا م نیوارد ا دیحم دینبا
 مربوط بود ...

 بگم یم با لحن به ظاهر آرومکرد یسع نیهم واسه
 نشده ... یزیباور کن ... خوبم ... چ-
 ؟ یزیریاشک م ینجوریا یدار یچیه نیبعد تو به خاطر هم-
با لحن  نیکالفه شممده بودم ... واسممه هم دیحم یدسممت سمموال و جواب ها از
 گفتم یقراریب

 ... ول کن ! گهید سین یزیچ گمی... م دیحم-
 ... کنمیصحبت مباشه پس خودم با مهراد -
 ! یگیبهش نم یچیتو ه-
 مشکل دوستمو حل کنم ... خوامیچممممرا ؟! ... من دوستشم ... م-
 گفتم تیعصبان با
 ! یماجرا وارد بش نیکه تو ا دینبا ی! اتفاقا چون دوستش؟یدوستش-

 به من نگاه کرد و گفت یمشکوک ی افهیبا ق دیحم
 وارد بشم ؟ دی؟ چرا من نبا دینبا-
 گفتم ! یچرت هی! من  اریدر ن یباز لیوک دیمح یوا-
 ! یگینم یزیچ ینطوریهم چوقتیتو ه کتاین-
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هایچ هیبا مهراد کردم ...  یصممحبت هی! من  دیحم نیبب-  هیگفتم ...  ییز
 ! درسته؟ یباشه که بدون یحد کاف نی! فکر کنم تا هم دمیهم شن ییزهایچ
 بود؟ یراجع به چ-
 تعجب گفتم با
 راجع به صحبت هام با مهراد هم به تو جواب پس بدم ؟!!! دیمن با دیحم-

 اما با آرامش گفت دیحم
راه  بتونم دیکه شممما یدیقرار م یتیموقع هی... فقط منو در  یدیجواب پس نم-

 کنم ! دایمشکلتون پ یبرا یحل
ه خودش ک یوقت گفتمیبهش م دیبا یبگم ... چ دیبه حم دیبا یچ دونسممتمینم

 مشکل ما بود ...
 کردم ... وتسک

 بوده ؟ ییجا یکرده ؟! با کس یکار-
 گفتم کالفه

 ! سین زایچ نی! نه! اصن بحث ا دینمممممممه حم-
 کرده ؟! یزده ؟تو کار تو دخالت ی؟! به تو حرف یپس چ-
االن ؟! من نگران بابامم ... اصممن االن مهم  یچ یعنیبحث ها  نی؟! ا دیحم-
 ... میگفت یکه من و مهراد به هم چ سین

 تیزندگ یبار هم قبال بهت گفتم ... نذار گره ها هیمهمه !  یلیچرا اتفاقا خ-
بد یرو  یتونینم گهیکه د شممنیم یبه گره کور لیهم جمع بشممن ... چون ت

 در یکن یفرار کردن از مشممکالت سممع یبه جا یخوای... چرا نم یبازشممون کن



 849 هستم

مهم  ا نه !ی بکنم یکمک تونمیکه من م سین نی... مهم ا یموردشون صحبت کن
 گهیبار د هیرو  یکه توش بود یتیموقع یتونیکه تو با گفتن مشممکالتت م نهیا

ست جلو شمت ب یدر شتباه رفت ینیبب یکن یسع نباریو ا یاریچ ...  یکجارو ا
...  شدهیگفته م دیکه با یرو نگفت یزی... چه چ یزدیم دیکه نبا یزد ویچه حرف

که د با ! تو  ما ر یدید گهیبا به سممر  یبه مشممکالتمون چ عاجحرف نزدن 
 ؟! یهمون اشتباهو تکرار کن یخوایروابطمون آورد ! چرا دوباره م

...  شدیم شتریروم ب یلحظه به لحظه فشار عصب دیحم یصحبت ها دنیشن با
 گفتم یو خارج از کنترل یو با لحن عصبان اوردمیطاقت ن گهید
 ! ارهیبال رو به سر ما م نیاشتباه شماست که داره ا نیهم-

سرد و متفکر به من نگاه کرد ... اخم کوچ دیحم اومد  شیشونیپ یرو یکیخون
 و گفت

 به االن داره ؟! یاشتباه ما چه ربط-
 قرار گفتم یب

 ... ول کن ... دیحم دونمینم-
ستم از کنار حم و سرعت خوا ستمو گرفت دیحم نباریعبور کنم که ا دیبه  و  د

 مانع شد و گفت
 داره ؟! هیبه اون قض یچه ربط گمیم ! با شمام ... کتاین-
 شو ! الیخیب دیحم-
 گهیشممم ... االن د الیخیب تونسممتمیم نی! اگه قبل ا شمممینم الیخینه ... نه ب-

 به منم مربوطه ! هیقض نی....چون االن ا تونمینم
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ستمیم فقط سه هم دیاز حم خوا سواالش فرار کنم ... وا ست  نیو  ستمو از د د
 دراوردم و گفتم دیحم

خب ؟! چرت گفتم !ولش کن ... من  دی! حم دیحم- ! من چرت گفتم ... 
 ! هیبابام تو چه وضع نمیبرم بب خوامیم
ار نکن فر یسممع نقدری! پس ا دنیبابات االن تحت مراقبته ! تو رو هم راه نم-
 ست هنوزم ؟! دهی! ...مشکلتون سر سپ یکن
سپ دنیشن با سم  ضحاال حاال ها تا نفهم دیحم دمیفهم دهیا  الیخیب هیچ هیه ق

 ... کالفه رومو برگردوندم ... شهینم
اصن  ... میبا هم صحبت کرد نهمهیتموم شده ! ا گهیکه د هیاون قض کتایاما ن-
که بخوا یزیچ طه تون ا نینبوده  با خودتون و راب خاطرش   نیکن ینطوریبه 

ه رابطکه وحود نداره  یزیما بوده ... نذار به خاطر چ نیمشکل ب هیبوده  ی!هرچ
 ! رهیقرار بگ ریتحت تاث یتون الک

سپ- شکل   زینبوده که بخواد حاال چ یزی... به قول خودت چ دیحم سین دهیم
 قرار بده ... ریرو تحت تاث یا گهید
...  خود مهراد مشکله اینبوده ...  ریدرگ یکس هیتو اون قض گهی؟... د هیپس چ-
 ! گهیمن د ای ایپور ای

 ه کردمنگا دیبه حم یدرموندگ با
 سرشو به عالمت پرسش تکون داد و گفت دیحم
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که ! مهرادم که اگه مشممکل بود  مونهینم یا گهید گم؟آدمیهوم؟مگه دروک م-
... خب از اول  ختیریبهم نم هویمشممکل بود رابطه تون االن  نیخب از اول ا

 ! ... گهیمشکله بود د نیا
 ... دکریم لیتحل هیاحتماالتو تجز یداشت با خودش همه  دیحم
 گفتم دیحم یفرار از حرف ها یبرا
 پس؟ ادیچرا نم د؟مامانمیساعت چنده حم-

 توجه به حرف من گفت یاما ب دیحم
ص ایپور- ض یهم که ... ربط چندان خا شونم نم هیبهش نداره ق و که ت دهی... ن

 ... یباهاش مشکلب داشته باش
 ساعت چنده؟ گمیصدامو؟ م یشنویم دیحم-

صحبت ها رهیمتفکر به من خ دیحم صال به   یمن توجه یشد ... حس کردم ا
 نداره ...

 مشکل منم ؟؟؟!-
 کنه ... دایتا جوابشو پ دهیم ریگ هیبه قض نقدری... واقعا ! ا لهیوک واقعا

 رو نگاه کردم ... گهیسمت د هی کالفه
 مشکلتون منم ؟! آره ؟ کتاین-

 رومو برگردوندم طرفش و گفتم یعصبان
تکرار  ویسمموال هیبار  100 یمثه طوط نجایده ؟! من اتو اول بگو سمماعت چن-

 کردم! اصن حواست به من هست ؟!
 تر اومد و گفت کینگران تر از قبل شد ... نزد دیحم نگاه

 ! گهید گردمیحواسم بهت هست که دارم دنبال راه حل م-
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 تو شرکت جا گذاشتم ! لمویمشکل من االن دونستن ساعته ! موبا-
 ... جواب منو بده !نکن  تی! اذ کتاین-
 ؟ ویجواب چ-
 مشکلتون منم ؟-

 گفتم کالفه
 ؟! یگردیم یدنبال چ دیحم-
 دنبال جواب !-
 گفتم یقراریب با
 ! یگیم یچ فهممینم-
 منه ! یها هیفرض دییتا قایتو دق یحرف ها نی... و ا فهممیمن م یول-
 ؟! دهیجواب م یباز لیبا وک یهمه چ یکنیچرا فکر م-
آخه چرا ؟  ی؟ ول نیکه همه جا جواب داده ! سممر من دعوا کردچون تا االن -

 ینکرد ... چ یچیبه ه یاشاره ا چیمن با مهراد صحبت کردم دو روز قبلش ! ه
 زدم ؟! یکردم ؟ حرف یدفعه ؟! من کار هیشده 

 یدوزیو م یُبریواسه خودت م ینجورینگفتم ! هم یچیدقت کن من ه دیحم-
! 

 استون مشکل درست کنه ؟!دفعه و هی تونهیم یآخه چ-
 نگاه کردم ... نویکردم و زم سکوت
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تاین- بده خواهش م ک به من  مایم*س*تق هیقضمم نی! االن ا کنمیجواب منو 
شتباه خوامی! واقعا م شهیمربوط م شتباهم کجا بوده !  یبدونم اگر من ا کردم ا

 !کنمیخواهش م
صبان قراریب سع یسرمو بلند کردم و با لحن ع صدام ره کردمیم یکه  و مزمان 

 باال نبرم گفتم ادیهم ز
که  یزی! خب ؟! هر چ یسممتی! مسممئول غرور من و مهراد تو ن نی! بب دیحم-

! تو مسممئول  یسممتیاگه به تو هم مربوط باشممه ! مسممئولش تو ن یهسممت ! حت
و  یل لعنتد نی! تو مسئول ا یستی! تو مسئول تفکرات ما ن یستیاحساسات ما ن

شدنش ن شاد  سئولش ن یستیتنگ و گ !  نک! ...پس ولش  یستی! خب ؟! تو م
اصن  سین یکه مسئوله درستش کنه ! بذار اگه درست شدن یولش کن بذار اون

خسممته ام ! دارم کم  یمن خسممته ام ! از همه چ دیبمونه ! ... حم ینجوریهم
 ! نینینو بب! م نینی! منو بب نینیمنو بب یداد بزنم و بگم وا دی! چرا همه جا با ارمیم

...  ! شمهیم یچ نمی! خودم نباشمم بب مبار نباشم هی خوامیم دیمنم "هسمتم" ! حم
 یدو نفره !حت یرابطه  هیتو  یوجودمو ثابت کنم ؟! حت دیبا یزیچرا تو هر چ

 هی خوادی!... دلم م نی! منو بب نیدو نفره ... داد نزنم و نگم منو بب یرابطه  هیتو 
 ؟! نهیبی؟! "خود" منو م نهیبیاصن "منو" م یکس نمیبار نباشم بب

 ! کتاین کنهی؟! اون همه کار به خاطرت م نهیبیمگه مهراد تو رو نم-
جالبه ! دسممتش درد نکنه ! همه کار  یلی؟! خ کنهی؟! همه کار م یا  ؟ جد -
به  دو نفره هم فقط و فقط یرابطه  هیتو  ی! حت کنهیمن نم یبرا ی! آره ! ول کنهیم

 ! کنهیرو وارد م گهینفر د هی! بازم  کنهیخودم و خودش فکر نم
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 گهیدم دآ چی... ه ییمهراد فقط تو ی؟! ... تو برا کتاین یکنیش م دهیچیچرا پ-
 ! سیرابطه دو نفره ن نیهم تو ا یا

 پوزخند گفتم با
 ... کردمیفکر م نطوریمنم هم-
 ؟! ... ختهیبه هم ر ویوجود من چ-
ستمیم از طرف مهراد در رابطه  یش بدواکن چوقتیه نکهیبه خاطر ا دیحم دون

 کنه ... لیو تحل هیدرست تجز تونهینم دهیبا من ند تشیمیبا صم
 یبگم ... اون دیبه حم یزیندارم که بخوام به خاطرش چ دیبا حم یمشممکل من

ساتش حرف بزنه ... اونه که  دیبزنه مهراده ... اونه که با یحرف دیکه با سا از اح
 "بگه"... دیبا
 تمگف یلحن تند با
 هگید ویکی نیبحث مسممخره رو ! باشممه ؟! االن تحمل ا نی! تموم کن ا دیحم-

ته خس گهی! د سینه ! اصال مهم ن ای یگیاگه به مهراد م سیندارم ! ... برام مهم ن
... االن  یبشممه ! ... هر چ خوادیم یاعالم وجود ... بذار هر چ نهمهیشممدم از ا

 ! نی... هم خوامیفقط بابامو م
کاره  مهیحرفشممو ن یزیچ دنیبگه که همون لحظه با د یزیت چخواسمم دیحم

 گذاشت
 ؟ کتاین-

مامانم اشک تو چشمام جمع شد ... همونطور  دنیطرف صدا ... با د برگشتم
 گفتم هیطرفش با گر دمیدویکه م
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 ماممممممممممان ...-
 تمتونسممینم یکرد که حت قیبهم تزر یآرامشمم هیچند ثان یمامانم برا آ*ک*و*ش

 و بکنم ...تصورش
 گفتم هیگر با
 ؟ نه ؟! گهید شهیمامان بابا حاش خوب م-

 گفت دادیب*ک*لش فشار م یمنو تو شتریهمونطور که ب مامانم
به فقط بهش فشمممار اومده ... االن  شمممهیمعلومه که خوب م- ... حالش خو

 صحبت کردم با مسئول بخش ...
 گفتن سکته کرده ... یول-
 ... سین یزیبوده ... چ فیخف یسکته -
 نبود ... دی... اگه حم مردمیمامان من داشتم م-
 ازش تشکر یسالم کرد و کل دیاز زبون من مامانم به حم دیاسم حم دنیشن با

 کرد ...
 بابات ... نگران نباش شهی... خوب م زمیآروم باش عز-
 ... خوامینم گهید یچ چیمامان ...فقط بابا خوب شه ... به خدا ه یوا-

 ... مارستانیاز ماجرا خبردار شدن اومدن ب یوقت نایاپروانه  خاله
صرار مامانم که م من شدم برم  دیبا گفتیبه ا ستراحت کنم مجبور  برم خونه ا

زودتر از همه مامانم منو  ینداشممت ول یا دهیفا چکشیخونه ... البته موندن ه
 فرستاد خونه ...

 برات ... ارمیم تویمن گوش کتاین-
 ما باهام اومده بود ... یتا خونه  دی... حم میودب سادهیدر خونه وا دم
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برم شرکت ... امشب الزمش ندارم ...  دی... فردا صبب با سیمهمه ن دینه حم-
 ... سراغش رمیاحتماال ... باشه فردا م شهیخاموش م شهیداره تموم م شمیباتر

 داشته باشه ... یکار مهم یممکنه کس یول-
 گفتم نیراده واسه همآدم مه نیمنظورش از ا دونستمیم
 یا گهیو امکانات د لیمیخونه ... ا زنهیکار مهم داشته باشه زنگ م یاگه کس-

 یاگه سرمد خوامی؟ ... م یدیبابام رو بهم م ی.. گوش دیهم هست ... فقط حم
 میریمهلت بگ دیشممده ... با یچ میبهش بگ میزنگ زد جواب بدم ... مجبور

 به حسابش ... زیوار یبرا
 گفت اوردیدرم بشیبابام رو از ج یونطور که گوشهم دیحم

 ... ایآره ... ب-
 گفت گرفتیرو به طرفم م یهمونطور که گوش و
 ؟ رمیبگ یاجازه ا هیازت  خوامی... م کتاین یول-

 گفتم دیبا ترد گرفتمیرو ازش م یکه گوش همونطور
 ؟ یاز من ؟ چه اجازه ا-
که بابات  ییزهای... با چ کنمیحرف بزنم ؟ خواهش م یمن با سممرمد شممهیم-

باهاش حرف نزن فیازش تعر گه ب یزیبهتره ... ممکنه چ یکرده فکر کنم تو 
شا ادیکه ز سرو خان بابا ندیخو شه ...من از خ شو گرفتم  هیهد ینبا هم اجازه 

ازش  یچند وقت هیصممحبت کنم که تا  یبا سممرمد یجور هی... فکر کنم بتونم 
 ... رمیمهلت بگ

 گفتم متفکر
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که پس خودت باهاش حرف بزن ... تو  یخب... اگه به عمو خسممرو گفتآره -
 ... یقرارداد هم باخبر اتیبهتر از جزئ

 کرد و رفت ... یدادن خداحافظ یدلدار یبعد از کم دیحم
 ... دینکش شیدوباره بحث مربوط به مهراد رو پ دیحم گهیبودم که د خوشحال

 تما چک کنم ...رو ح لمیمیبه خونمون زنگ زد که ا دیحم غروب
 دیمهراد متوجه شممدم که منظور حم لیمیا دنیبعد با د یتعجب کردم ول اولش

 بوده ... یچ
ناراحتم ... هرکار دمیمن ... خبرو شممن یکتای"ن باور کن منم مثل تو  ز ا ی... 

...  یبهتر شممدن حال بابات انجام بدم ... هرکار یبهم بگو تا برا ادیدسممتم برم
... دوس دارم باهات  کنمیراموش کن ... خواهش مصممحبت هامونو ف یهمه 

شده عز یصدا یصحبت کنم ... دلم برا شنگت تنگ  ن خونه تو ی... ول زمیق
هم خاموش شممده ...  لتی... موبا ادین شیپ یموقع مشممکل هیکه  زنمیزنگ نم

گه ا کنمیخواهش م ند لیمیا نیا بده ... م یرو خو از دسممتم  دونمیجوابمو 
... فقط جواب بده ... چون  یصممدامو بشممنو یخواینم مدونی... م یا یشمماک

 دیرو با زهایچ یلیهمون قدر که نگران باباتم نگران حال تو هم هسممتم ... خ
 ییحرف ها هی...  شممهی... نم شممهیها ... فقط االن نم زیچ یلیبهت بگم ... خ

 ...فقط ... فقط گمی... م کتای... ن گمی... م سی... فقط گفتن ن سیفقط حرف ن
 "باورم کن"..."

حس کردم آروم شممدم  یول دونمیچرا ... نم دونمیمهراد ... نم لیمیخوندن ا با
شدم ... مطمئن بودم حم سم  دی... آروم  صحبت کرده ... اما ... اما وا با مهراد 
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بود  شیآت یمهراد ... مثه آب سممرد رو یبود که حرف ها نیمهم نبود ... مهم ا
 "کنمی"باورش م نمن ... م یگفت ولن یخاص زیچ چی... درسته که ه

 جمله نوشتم ... هیفقط  لشیمیجواب ا در
 چوقتی... ه دمیفهمیرو نم شیمعن چوقتیتا اون موقع ه دیکه شمما یا جمله

 خوب نبود ... اما حاال ... اتمیادب
 ... فهممی... حاال م یچ یعنی فهممیم حاال

 "با تو ,"من بودن" را باور دارم ..."
 شرکت ... میو عمو خسرو با هم رفت هیدمن و ه فرداش

 زدم به شارژ ... لمویکه کردم موبا یکار نیاول
 بهتر شده بود و خطر از سرش گذشته بود ... یحال بابام کم خداروشکر

 بزنم ... غیج یاز خوشحال خواستمیم دادیخبرو بهم م نیمامانم ا یوقت
بهتر شده خدارو شکر هم که  هانی... حال عمو ک یکینگران نباش ن گهیپس د-

 ... میرو جور کن یپول سرمد میراه حل بگرد هیدنبال  دی... فقط با
 با لبخند گفتم هیبه هد رو
که م یآره ... وا- بام بهتره حس م دونمیاصممن االن  کار کنمیبا  تونمیم یهر 

 ... ارمی... واقعا دارم بال درم هیخوشحالم هد یلیبکنم ... خ
 و گفت دیخند زنمید ممن لبخن دیدیهم که م هیهد

پا پرواز نکن-  ! میالزمت دار نجایوقت ! ا هی یخب حاال ! ب 
شممد ... قرار بود باهاش  یچ یبپرسممم سممرمد دیچرت نگو ... بذار از حم-

 صحبت کنه ...
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 هگیفعال بهمون مهلت داده واقعا د یتلفن بهم گفت سممرمد یپا دیحم یوقت
ها  کردمیحس م مدت  عد  مده ...  میگزند یروز خوب تو هیب که  یروز هیاو

 خوانیخوب م یاتفاق ها یهمه  کردمیتموم شمه ... چون حس م خواسمتمینم
 ... فتنیروز اتفاق ب نیتو هم

 شیپ ینجوریهسممت ... فقط هم یبمونه ... هرچ ینجوریکن هم یکار ایخدا
 بره ...

 ؟! یکین-
 هوم ؟-
 قدریمسخره دارم ... ا تینهایب ی دهیا هی...  یمنو بکش ی... حاال باز نزن نیبب-

 به بابام بگم ... شهیروم نم یمسخره ست که حت
 خنده گفتم ای

 ! گهیهست د یبدون چ یعنیمسخره  یگیخدا ! فکر کن تو که م ای-
 و گفت دیهم خند هیهد

ه ! حاال من دارم شکسته نفس-  ن !تو ذوق م یبزن خوادینم گهیتو د کنمیم یاه 
 ! هیشمندانه ت چهو ی دهیاون ا نمیخب بنال بب-
 اصن ! گمی... نم خوامینم-
تو  شمممکینازتو م امیمن م ی! االن مثال فکر کرد سممتماین ایمن پور هیهد نیبب-
 واقعا ! یالیخوش خ یلی؟! خ یتو بگ دهیا

 واسه یگیسره م هی ینجوری؟! هم قایدق هیخب ! سوخت حرف زدنت چ لهیخ-
 خودت ؟!

 ! یمومن شیبرم پ خوامیمن کار دارم ... م نیبب هیهد-
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ون به ا شیمن داشممتم چند روز پ نی... بذار بگم بعد برو ... بب سمممایخب وا-
 ! نای... کار کردمیخانومه فکر م

 ؟! هیک نای؟ کار نایکار-
 ! کاپور ! هیهند اروی؟! بابا زن اون  جیگ یگی! بعد به من م کتایا  ! ن-
 شده حاال ؟! یآهمممما ! خب خب ! آره ... چ-
 ... میرو جور کن یکار هی میمن و تو مثال دست به کار بش شهینم نیبب-
 خنده کفتم با
 میدار شینجوری؟! هم میجمع کن میتونیمن و تو ؟! من و تو االن خودمونو م-
 ؟! یجور کن یخوای! کارم م میدیشرکت جون م نیتو ا نجایا

بود  هیآخرقرار داد  نیا یچرت بگم ... ول دیشا دونمی! من حاال م یکین نیبب-
 که نشد ... هیهند اروی نی... با ا

 کدوم ؟! همون صادرات گالب ؟-
 قبول نکرد ! اروینشد ...  یداده بود بهش !ول ریگ هانیآره ... همون که عمو ک-
 دیاشمم نهینگاه کنه بب گفتیداشممت م دیآها ...خب آره .. اتفاقا بابام به حم-

 ! میبکن یکار هی میبتون
 ؟! میبکن یما کار شهی... نم گمیم نویمن هم نیخب بب-
 ؟! میبکن میتونیم یخب آخه ما چه کار-
 ! میمعامله رو جوش بد نیا یجور هی دونمیچه م-
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هد- خه  کار ! آ خانوم جوش  بده  ما جوش  به حرف من و تو گوش  یک هیبفر
شد ... ما  نهمهی؟! ا دهیم شتن ن شونو ک  یبه ک میلنگه پا بر هیبابام و بابات خود

 ؟! میبگ یچ
 پا و اون پا کرد و بعد با تته پته گفت نیا کمی هیهد

...  نایخانومه ... کار نیبا ا میبتون دی... من ... من ... من فکر کردم شمما نیبب-
د قبول کنه ... حاال قراردا سکویر نیکنه ا ی... بلکه شوهرشو راض میحرف بزن

 ! میدرستش کن میتونیرو م یکی نیا یبود .. ول ینجوریا مونیقبل
 دمیدفعه از خنده ترک هی هیحرف هد دنیشن با
 ؟! ... یچممممممممم-
بهش  یتو بخند نکهینه ا ی! من گفتم مسخره ست ! ول قهیدق هینخند  یکیا  ! ن-

 که !
ناراحت شممد و آروم  هیهد ی افهیق دمیکه د دمیخندیداشممتم م ینجوریهم من

 گفت
 مو گفتم دهیمن فقط ا-
 مو متوقف کردم ..خنده  هیحرف هد دنیشن با

 دفعه ... هیرو بدم که  هیجواب هد خواستم
 ... دیشا
 هم نباشه ... یبد فکر دیشا
 ... دیشا
 بار روابط زنونه تو تجارت جواب بده ! نیا دیشا
 ! هیهد-
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 نگام کرد و گفت یبا ناراحت هیهد
 !ولش کن ! گهیندارم د یشمه اقتصاد دمیباشه آقا ! خودم فهم-

 و گفتم دمیخند
نهینه د- به پور خوامی! من االن م وو که تو ایزنگ بزنم  بدم   شیزندگ یمژده 

 صفره ! بایتقر شیاحتمال شکست مال
 گفت دیخندیهمونطور که م هیهد

 ! میکن یبستر میببر دیبهتر شده ! تو رو با هانیحالت بده ها ! عمو ک کتاین-
تو  به مخ ناقص فکر از کجا نینکن ! آقا ا عیتو ضمما دهیا گهی! د نمیسمماکت بب-

 آخه ؟! جدا من در عجبم ! دیرس
 گفت دیبا ترد هیهد

 ! یکنیمسخره ام م یخوبه ؟ من فکر کردم دار یجد-
 ! میرو اول اجرا کن دهیا نیا دیبا نجایا یول کنمیخب حاال ! مسخره ت که م-
 بهشون ؟! میزنگ بزن-
 فکر کردم و گفتم کمی

نه !  ایهست  یاصن کارمون عقالن مینی! بذار بب میگینم یزیبه عمو خسرو چ-
 ! ادین ادشمیمارو  نایکار نیا دیاصن شا

 ندارم یباشه ... من حرف-
باز م ایبه پور- و مهراد  دیکف دسمممت حم ذارهیم رهیهم نگو جون من فعال ! 

ه بعدا ! بابامم که ب مشیبرسون ییجا هیحوصله ندارم ! بذار خودمون اگه شد به 
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 میبهش بگ نوی! ارهیاالنم فکرش درگ نیشممه ! چون هم خبردار دیعنوان نبا چیه
 ! ادیممکنه بهش فشار ب

 نیبا ا تماس هیاول  گمیرو ؟! من م هیقضمم یکنیگنده م نقدری! چرا ا کتایبابا ن-
س میکنیمعلوم م زهارویچ نیا فیبعد تکل میریخانومه بگ صن به ک شم ا  ی! چ

 ! میگینم یزیچ
 دفتر بابام هست ... نیا یاپور توشرکت ک ی... شماره  ایباشه ... ب-
 ! میبزنگ میتونیشرکت که نم-
 ... میاریب ریخونش رو هم گ یشماره  میتونست دیشا سایخب ... وا-

 میرو گشت نایبابام ا یها دیدفترها و سر رس یتو یکل
 ! یکممممممی! ن یکین-
 ؟! هیها چ-
 ن !... هم آدرس خونه شونه هم شماره تلف نیا نی! ا نیبب نویا-

 بود رو ازش گرفتم و گفتم هیکه دست هد یپاکت
سمموال  نهی...بب ادیجمع کن االن عمو خسممرو م نارویا عیخب ... سممر لهیخ-
 !کنهیم چمونیپ

 ... میهمه جارو مرتب کرد هیکمک هد با
دسممت به کار  رونیاز شممرکت رفت ب یکار هی یاز ظهر که عمو خسممرو برا بعد
 میشد

 زنمیمن زنگ نم-
 گفتم گرفتمیم هیرو از دست هد یگوش که همونطور
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هسممت  ی...مهدو زنمی؟ من خودم م یخواسممت تو زنگ بزن یبرو کنار ! ک-
 هنوز ؟

 نه رفته ... بزن زنگو !-
 استرس شماره رو گرفتم ... یکل با

کار در با  به ا نایتمام مدت صممحبتم  تنها  هتونیم نیکه ا کردمیفکر م نیفقط 
ست من و هد یکار شه که از د  یکار هی شهیهر طور که م دی,پس باادیبرم هیبا

 بکنم ...
زدواج خبر ا یگرم باهام برخورد کرد ... وقت یلیمالقاتمون خ نیمثل اول نایکار
شحال م یلیرو دادم خ ایو پور هیهد شد ... منم گفتم خو شحال  که  میشیخو
 ... نیایب رانیا شونیعروس یبرا

به حرفام یقول نایکار نداد ... فقط  مه چ به من  گفتم ...  زویگوش کرد ... ه
همه  و میفکر کرد یلیخ میدیم شممنهادیپ میکه االن دار یقرارداد یگفتم ما رو

 گهیبار د هی میدار اجیبره ... فقط احت شیکه درسمممت پ میکنیم یجوره هر کار
سود داره و هم  یبرا همبهمون اعتماد کنن و معامله رو قبول کنن ... گفتم  اونا 

 ما ... یبرا
با  ناراحت شد و گفت حتما یلیخ ستیحال بابام خوب ن دیشن نکهیاز ا نایکار

 ... هدیرو گرفت و گفت که بهم خبر م لمیمیو آدرس ا کنهیشوهرش صحبت م
 گفت یبا نگران هیهد ذاشتمیتلفن رو سرجاش م یگوش یوقت

 ؟! ممممممممشدیچ-
 ؟! یپرسی! چرا م هیهد یدیتو که همه شو شن-
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 سه ساعت ؟! یگفتیم ی! چ یدعوتشون کرد یقرارداد عروس یآقا تو به جا-
 بهمون بده ... گهیقراره با کاپور صحبت کنه خبرشو تا چند روز د یچیه-
 فعال ؟! یبه کس مینگ-
رو هواسممت ...  ی... االن همه چ میگینه ... بذار خبر بده ... اگر مثبت بود م-
 ... پول دست شوهرشه ! سین یکه کاره ا نیا

 جون ! یکین ریهارو دست کم نگزن -
و  سیمعلوم ن یچیاالن که ه گمی!فقط م زنمیکه زنگ نم گرفتمیدسممت کم م-

 ! مینگ یبه کس یزیکه قبول کنن پس فعال چ سین ادیاحتمالشم ز
 ... میدو مون تو فکر بود هر
 سکوت رو شکست و گفت هیهد

 با مهراد ؟ نیخوب-
. .. دونستمینم یچی... ه دونمی... نم کردم ... خوب بودم ؟! ... نبودم ؟! مکث

 ... یجز دلتنگ یچیه
 زدم و گفتم یتلخ لبخند

 ... میخوب-
 و گفت دیحالمو فهم هیهد

 گفتیم ایکم ... پور هیتحمل کن .. فقط  کمی! نگران نباش ...  شهیدرست م-
 تحت فشاره ... یلیمهراد خ

 اضافه کرد شخندیبا ن دیحرفش که رس ینجایا هیهد
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 یلیبچه رو ! خ یکشممیم یمن خبر ندارم ؟!دار ی*ف*ت ! فکر کردک*ث*ا-
به ! ه جدان  رانیا امیول کنم ب خوامیم گهیم ایبه پور یحالش خرا خه و ! تو آ

 ؟! یکنیم ینجوریبچه ؟! چرا باهاش ا یدار
 زده شده بودم گفتم جانیه هیهد یحرف ها دنیکه از شن یتعجب و در حال با
 ! ندارم که شیمن ؟! من کار-
ما نم شمممبید ی! فکر کرد یکرد یادیتو غلط ز-  آروم دیپرسممیاگه حالتو از 
 ؟! گرفتیم
 ؟!!! ی! تو با مهراد حممممرف زد؟یچممممم-

 لبخند زد و گفت هیهد
چرا  نیقربون ذوق مرگ شممدنت برم ! آخه شممماها که جنبه شممو ندار یاله-
 و تار هم ؟! پیبه ت نیزنیم
 گفت ؟ یمهراد چ-
خودم همه  زدیکه با من حرف م یبا اون حال ینگفت ! ول یچینترس ! اون ه-

 شممبید یکنی! به خدا دوسممتت داره ! فکر م کتایش نکن ن وونهی!د دمیشممو فهم
 راحت باشه ؟! الشیبزنه و خ لیمیا هیآروم بود که فقط  نقدریا

 من ! جالبه ! یبه من زده ؟! بعله ! همه خبر دارن از زندگ لیمیا یدونیتو هم م-
!گفت من نگم که بهم  شناسهیند نرو ! من همه ام ؟! مهراد بهتر از من تورو مت-

 زنگ زد خونه تون ! دیحم نیزنگ زده ! اصن واسه هم
 گفتم تیعصبان با
ک-  ؟! گهید نیپشت مهراد یپیشما ا 
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 لبخند زد و گفت هیهد
 ی؟! روان ادتهیخودتو  شبید تیتو اصن موقع کتای! ن ری؟! نخ یباز شلوک کرد-

 بگه که یزیاصممال چ تیوضممع نیتو ا خوادی! مهراد گفت نم یشممدیم یداشممت
صابت رو تحر به فکرته من دهنم وا مونده بود به خدا  نقدریکنه ! احمق ا کیاع

فت گ یتا صممبب مارو کشممت از بس ه یول زنهیم لیمیا هی! گفت فقط  شممبید
و آروم رادکه مه کشتیکه داشت فقط خودشو م ای! پور میتورو داشته باش یهوا

 ! رانیبار تا حاال برگشته بود ا 20کنه ! باور کن به خودش بود 
 یزی... حالم بهتر شمممد ... لبخند زدم ... اما چ هیهد یحرف ها دنیشممن از
 نداشتم که بگم ! یزیبگم ... چ تونستمینم

 ادامه داد یبا لحن مثال تند دیکه لبخند کمرنگمو د هیهد
 قدرنیبچه رو ا نیا بخشمممتیمن م یفکر کرد!  شممتویخب حاال ! ببند اون ن-
من وسارا و فائزه اگه بفه یغزال بخش یدار و دسته  نی؟! باور کن ا یکنیم تیاذ

 ! کننیت م مهیق مهیق یآورد چارهیمهراد ب نیبه روزگار ا یتو چ
 ؟! یآورد ناروی! باز اسم ا هیاه هد-
ا در لنگه پ هیطرفدار  نهمهی! پسممره با ا گهیبهت بگم د دید  خب احمق جان با-

 ! گمممممهیبابا آدم باش د یغوطه وره ! ا یکف جنابعال
 ! یکن حتیحاال منو نص خوادیبسه بسه ! تو نم-
ستمو نم ید  آخه تو حرف من- ساله باهات دو صد   ادیب یک گهی! د یشنویکه 

 که ناراحت رینگ افهیهم ق ی؟! در ضمممن !الک یبهت بگه که چشممماتو باز کن
بهت نگم !  یزیاومده به من گفته ! اون کشممت خودشممو که من چ مهراد یشممد
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!  کتایبهت گفتم ! ن نارویا سوزهیم زمیعز قیرف یکه بنده دلم برا ییاز اونجا یول
 مهرادو ! گهید یکنینم تی! اذ گمیدارم بهت م

 نکنه ؟! یمهراد لیخب حاال توام ! وک-
ه ! حسمماسممش نکن ! به خرج ند تیاالن ! حسمماسمم نیدور کتایآره هسممتم ! ن-
 تحمل کن ! گهید کمی یسخته ول دونمیم

.. . کردمیفکر م هیهد ینگفت ... به حرف ها یزیچ گهیسکوت کرد و د هیهد
مه چ به مهراد فکر م زیبه ه کار نم کردمیمربوط  حال بودم  کنمیان که خوشمم

 حاال ... ی... ول ی...ول
 ر ...طاقت ت یر ... بدلتنگ ت یلیتر از قبل بودم ... دلتنگ تر ... خ دلتنگ

 مرخص شد ... مارستانیبعد از سه روز از ب بابام
خونه  یتو دیدکتر گفته بود فعال تا چند روز با یخوب بود ... ول شیعموم حال

 استراحت کنه ...
 سه روز بهم زنگ نزد ... نیا یتو مهراد
ش ازش ممنون هم بودم ... چون همه  یحت ییجورا هینبودم ... و  ریدلگ ازش

سترس ا شتم که نکنه اگه مهراد زنگ بزنه ...  نویا  باهاش حرف بزنم ... باز ایدا
 ... ادیب شیکه دوباره بحث پ میبگ یزیچ

 هگیبه همد دیکه راجع به حم ییبعد از حرف ها دونسممتمینم نکهیا خصمموصمما
 صحبتمون بعد اون موضوع نشون بدم ... نیاول یتو دیبا یچه واکنش میزد
 ... رهیگیم هیخبر منو از هد هیه هرثانک دونستمیم یول
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سم با کار یوقت بقه تا ط ادمهیرو خوندم ... فقط  لشیمیا نایسه روز بعد از تما
 ... دمییباال دو ی

 دمیکوبیم نایا هیهد یزنگ زدن به در خونه  یزده بودم که به جا جانیه نقدریا
... 

 درو باز کرد هیهد خود
مو- م م م م م م م مش  اتیچته ح یه م م م م  یکی نایا یگی؟!نم ی؟! باز َرم کردوح

 سممتنیمامانم و هومن ن ی؟!شممانس آورد کنهیسممکته م ینجوریخواب باشممه ا
 ! دادمیآب قند دست مامانم م دی!وگرنه االن با

 زده گفتم جانیفقط ه هیهد یتوجه به حرف ها یب
 عمو خسرو خونه ست ؟ جون من ؟! خونه ست ؟! هیهد-
چارچوب در ظاهر  یگه عمو خسممرو خودش توب یزیچ هیهد نکهیقبل ا نباریا

 گفت یشد و با نگرن
 حالش بد شده ؟ هانیشده ؟ ک ی... چ کتایسالم ن-
 خنده گفتم با
شما هم بهتر  نینه عمو ... به خدا اگه بابا ا- شنوه حالش از من و  ضوع رو ب مو
 که نتونستم به بابا بگم ! ادهیز جانشیه نقدری... فقط ا شهیم
 شده ؟! یچ-

 کردم ... فیعمو خسرو تعر یگفته بود رو برا نایکه کار یزیچ ی همه
 ! نیگل کاشت-

 ... میبه هم نگاه کرد یقیبا لبخند عم هیو هد من
 خسرو باز هم با خنده ادامه داد عمو



wWw.Roman4u.iR  870 

 

!  میمدت دنبالش بود نهمهیکه ما ا نیرو کرد ی! شما کار نینه واقعا گل کاشت-
 نیبا خود کاپور حرف زده باش نکهیبدون ا یواقعا ؟! اونم حت نیتونست یچطور

! 
 گفت شخندیبا ن هیهد

 ! ایبابا جون شما ما رو دست کم گرفت-
 لبخند زدم و گفتم منم

 ! میاستفاده کرد یاخالق ریترفند غ هیعمو جون ما از -
 و گفت دیهم خند عمو

و  زن نیاز عشممق ا کمی!فقط  سین یاخالق ریغ گهی... عشممق که د کتاینه ن-
 ! گهید نیسوء استفاده کرد شوهر

 و گفتم دمیخند
شون ها- شما بدون چه خط و ن شقه !  سه  نایکه کار ییعمو جون ظاهرش ع وا

 ! دهیشوهرش نکش
 و از جاش بلند شد و همزمان گفت دیخند عمو

 ... میفرصت رو از دست بد دیبرم زنگ بزنم به کاپور ... نبا-
 ... میبکن یکار میتونسته باش هیکه من و هد شدینم باورمون

 ! دهیبه ذهنش رس یفکر نیافتاد که همچ یکه اصن داشت َپس م هیهد خود
 بودم ... نایا هیهد یخونه  شب
 یو عمو خسممرو دنبال همه  میاطالع بذار یقرار شممد بابامو از موضمموع ب فعال

 کار ها باشه ...
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 لهیا تکمه دیخر گهیها ! به من بگو خونه د دنیپر نییباال و پا نیا یجا هیهد-
 از تو استرس دارم ! شتریمن ب هیهد یاحمق جان ! وا تهیعروس گهی؟!سه هفته د

 پس ؟! یکنیکار نم چیچرا تو ه
با من چ کتاین- با کار  چیچرا ه یگیم کنمیکنم ؟! تو شممرکت کمک م کاری! 

ابا ب ی! ا یکنیکار نم چیچرا ه یگیم رمیم یعروسمم ی؟! دنبال کارها یکنینم
 ! کنمیتالش م یعروس نیدارم واسه ا ایاز پور رشتیباور کن من ب

 !؟ گهیآماده ست د نیکرد یزیرو برنامه ر یهمه چ یعنیاالن تو به من بگو -
 آماده ست ! یهمه چ یبعله ! آماده ست ! تو اگه مخ منو نخور-
 دور کمرش واست ! سیاندازه ن ی؟!گفت یلباستو ُپُرو کن یرفت-

 کالفه گفت هیهد
 گهیار دب هیرفتم ... فقط  ایبا مامان پور شیپ ی! هفته  گهیره د! آ کتاین یوا-

 ! اطهیتورمو آماده کنه خ خوادیکه م رمیم گهید یهفته 
 منو متوقف کرد ... لمیموبا یزنگ گوش نباریبگم که ا یزیخواستم چ باز

 بود ... مهراد
 الو؟-
 الو سالم ...-

 ... شهی... گرم ... مثل هم دیچیگوشم پ یمهراد تو یصدا
بعد سممه روز و اونهمه اتفاق با  یدر کنارم معذب بودم که چطور هیوجود هد با

 مهراد صحبت کنم ...
 ؟ یخوب-
 مهراد به خودم اومدم ... یصدا یدوباره  دنیشن با
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 ؟ ی... تو خوب یمرس-
 منم خوبم ... یمرس-
 دییشممو تابا سممر حرف یمهراده ؟! ... وقت دیو اشمماره ازم پرسمم مایبا ا هیهد نباریا

ر به خاط دونسممتمی... م ارهیب وهیم رهیاز جاش بلند شممد و گفت م عیکردم سممر
 ... اهیدنبال نخود س رهیبتونم راحت حرف بزنم داره م نکهیا

 ؟ ییاونجا کتایالو ن-
 صحبت کنم تونستمیراحت تر م نباریبسته شدن در ا با
 .... نجامیآره ... آره ... ا-
 ومدین ییصممدا یبا نه ول یگیم یزیچ نمیبب دمسممای؟ وا یسمماکت نقدریچرا ا-

 ...فکر کردم قطع شده ...
 دی... ببخشم رونیب رفتیبود ... داشمت م شممیپ هیچند لحظه ... هد هینه ... -

... 
 ؟ میبعدا صحبت کن یخوایم یآها ... اگه کار دار-
 ... گهید رونینه نه ... رفت ب-
 دن ؟؟ بابا بهتر ش گهید یاوهوم ... خب ... خوب-
خداروشممکر ... خ یمرسمم- با یبهتره ... ول یلی... آره  نه   دیخب فعال خو

 استراحت کنه ...
 یهمه  هیو هد دیو حم ای... چون پور دونهیرو م نایا یمهراد همه  دونسممتمیم

 ... دادنیاخبارو بهش م
 ؟ یحوصله دار-
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 سوالش تعجب کردم ... دنیشن از
 ؟ ویچ یحوصله -
 ؟ یمنو ... دار یحوصله ...  ویک یبگو حوصله -
 گفتم یحرفش با اون لحن آزرده ناراحت شدم ... با ناراحت دنیشن از
 ... معلومه که دارم ... هیچه حرف نیا-
 واقعا ؟ باور کنم ؟-
 آره ... مهممممراد؟! ...-
 جانم؟...-

 طیشرا نیکه تو بدتر نمیمعروفش گفت ... عاشمممممق ا یاز اون جانم ها بازم
 !گهیم نویهم ا

 زدم و گفتم ی"جانم" لبخند کمرنگ دنیشن با
 !رم؟یهم بگ لتیتحو یبعد انتظار دار یسه روزه خبر منو نگرفت-

تو  یچرا ... ول دونمیرو هم وارد کنم ... نم یصدام لحن شوخ یکردم تو یسع
ه اتفاقات ب نیا یبا لحنم بهش بفهمونم که همه  خواسممتمیفقط م طیاون شممرا

هم  دیشمما دونمیحال هم بگم که ازش دلخورم ... نم نیدر ع...  هیخاطر دلتنگ
م بودم ... با خود ریرگبودم ...د ریموفق نبودم ... چون با احساسات خودمم درگ

 ... ی... احساسم ... با همه چ
 یکه همه  یبه کسمم ی... انتظار دار یمن بود یها هیثان یسمممه روز همه -

 گشم ؟!بگم دلتن یچجور سین شمیو االن پ مهیزندگ
ز کردن ... داک شدم ... نیا دنیبدنم با شن یسلول ها ی همه ز گ   جمله گ 

 با همون لحن مهربون ادامه داد مهراد
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شن یجواب چیه یصدا زدم ... ول کتایرو ن ایدن یسه روز همه -  تاکی... ن دمین
... به جون مامانم که همه  یکیجمله بگم ... فقط  هی... االن زنگ زدم ...فقط 

ه م مهیزندگ زیعز ونندیم ه م کتاین شمی... به جون مامانم دارم ل  " مشی... "دارم ل 
... 
 فقط تونستم اسمش رو صدا بزنم یناراحت با
 مهمممراد !-
 ؟ زمیجانم عز-

 "جانم" ...
 اون شب ... یبابت حرف ها-

 گفت عیحرفم سر دنیبا شن مهراد
 باشه ؟... فقط فراموشش کن ...  کتایاشتباه از من بود ن-
 ... خب منم حالم خوب نبود ... یعنینه ... -
 اونشممب بعد اون واریتو د دمی... سممرمو کوب کتاین فهممی... به خدا م دونمیم-

 حرفا ...
 که گفتم نبود ... یمنظورم اون-
؟  اکتیکنم ن کاریچ یگیم یمنظورتو ... ول دونمیدلم ... من م زیعز دونمیم-

 یکیاسم  یکه وقت خوامتیم نقدری... ا خوامتیم نقدریکار کنم ؟ ... ا ی... چ
که  دی... حم یک سی... اصممن مهم ن شمممیم یروان شممنومیرو از زبونت م گهید
 ... من فقط ... کتاین دنبو دی... اصممن بحث من حم دیمثه برادرمه ... حم گهید
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سمیم جهیهر بار کمتر به نت یفکر کردم ... ول یلی... به خدا خ دونمینم کتاین  ر
 ... شمیدارم م ی... روان کتاین شمیدارم م ی... روان

صحبت  دنیاز شن یوجودم غرق لذت بود ... ول یحرفاش ... همه  دنیشن با
 لحن ... نیهاش با ا

 لحن از مهراد ... نیصحبت ها با ا نیا دنیشن
 ... نمشیناراحت بب نقدرینداشتم ا دوس
 نداشتم ... دوس

 ... ینطوریمهراد نکن ا-
... تو از من  ی... تو بخند ی.. چشممم ... من خوبم ... تو خوب باشممچشممم .-

 یچی. هنباشه .. گهید یچیباشه ... ه یکی... فقط ن نمیمن بهتر یناراحت نباش
 ... یچی... ه کتاین گهید خوامینم

 ... یزدم ... لبخند شاد لبخند
ش دارم" ...  "باَور 

 هاتون ؟ play off هیتا ک  -
ستم خودش رو عذاب نده  نیاز ا شتریکنم که مهراد هم ببحث رو عوض  خوا

 بای... چون چند لحظه مکث کرد و بعد با لحن تقر دی... مهراد هم انگار فهم
 گفت یشاد

 تمومه ... گهیماه د هی-
 ؟ رانیا یایم یک  -
 میها رو ببر یاحتماال ... اگه همه باز گهیماه د هی... همون  گهیداره د یبستگ-

 آره ...
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 گفتم خنده با
 هی یگب یخوایمثال م متونیاوضاع داغون ت نیبابا اعتماد به نفمممممممس ! با ا-
 ؟! ینالیف یپا
 بود ... یخنده ش عال ی... صدا دیمهراد خند نباریا

 نالیف میرسیکه داغونه نم ممونیگفتم ... ت نالینه بابا ... بدون در نظر گرفتن ف-
 عمرا !

 ... گهید یینجایا که یهست واسه عروس یحاال هرجور-
 مکث کرد و بعد گفت یحرف مهراد کم نیا دنیشن با
 ... دونمینم-
 هی؟! عروس یچمممممم یعنی؟!!! مهراد ؟!  یدونمممممممی؟!!! نم یچممممممممممم-

 ستمممممما !!! هیو هد ایپور
 گفت یبا ناراحت مهراد

 رانیا امیم یهفته بعد از عروسمم هیفکر کنم  قایناراحتم ... دق یلیخودمم خ-
 ...شاالیا

 گفتم یناراحت با
 تحمل کنم ! تونمینم گهید نوی! ا شهی؟!! ا  ! نم یچممممممم یعنمممیمهراد -
 ؟! یتحمل کن یتونیشو م هی؟ بق یشو چ هیبق-
 گفتم یدلخور با
 ! اریدر ن یمهراد مسخره باز-
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 یقتبشممم ... و دواریبه خودم ام ی؟! ... آخه باعث شممد هینه بابا مسممخره چ-
؟! آره ؟! االن برم خودمو  گهید یپس تحمل منو دار یعنی...  یندار نویتحمل ا
 ؟! گهید یعنیکنم  زیحلق آو

قدریا نده دار ن لت خ حا با  ها رو م نیا یمهراد  له  فتیجم گاه  گ ناخودآ که 
 و گفتم دمیخند

 لممممممممموس !-
 َچشم ! یبه رو یا-

 شد و گفتم شتریم ب خنده
 ؟! هیواسه چ گهیَچشم د-
 گفت شهیمهراد مهربون تر از هم نباریا

 ! میکنی! ما فقط اطاعت امر م گهیخانومم بگه د کتاین یهر چ یعنی-
 دنبا ... یها یدلخوش ی... به وسعت همه  دمیخند
 در باک گل ... یپروانه ا یشاد یبودم ... به اندازه  شاد

 ... زیداشتم ...همه چ زیهمه چ و
 روز مرداد ... نیگرم تر یتو یفیق یبستن هین زد سیل یبه اندازه  یلذت

 ! ادیب تونهیکه مهراد نم شهیباورم نم-
 نگفت ... یزیناراحت نگام کرد و چ هیهد

 گفتم یزدمو همزمان که دهنم پر بود با ناراحت بیگاز به س هی کالفه
 ! یبود دهیرو بر ایسر پور ینشو ! تو االن خودت بود یباز بگو عصبان-
 ! سیابقاتش که دست خودش نخب زمان مس-
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شه ... نگه؟ید یکنیم بیباز توج یاالن دار- ن خفه ! م سین بیبه توج یازی! با
 ! شمیم
منما ! خب منم االن ناراحتم که مهراد  شمممهیکه عروسمم ی! اون کتایبابا ن یا-

نهینم باشممم هم  خوادیدلم نم گهید یول ادیب تو حت نبودن اون  نارا االن هم 
که  نهیبعدش... مهم ا ینه ... هفته  ی... عروسمم گهید ادیتو ! خب م یناراحت

ش نیشماها دعوا نکن س نیو خوب با  یخوش گذرون میریم یکل ی... بعد عرو
شو م ه مارو از چ یدونی! االن تو نم گهی... خب ؟ ... بخند د میکنیجبران نبودن

ل کچ باز مارو نیا یزدیکه ! تو اگه االن با مهراد حرف نم یمعاف کرد یفیوظا
 الیبا خ تونمی!خب خداروشممکر امشمممب م زدیبس که بهمون زنگ م کردیم

 ! خوابمیظهر م لنگتا  هیراحت بخوابم !فردا صبحم اصن صبب چ
 ! یراحت بخواب الیبا خ یتونی! اصال هم نم رینخ-

 با تعجب گفت هیهد
 چرا ؟!-
 ! سحر یشرکت کله  دیاریب فیبا بنده تشر دیفردا با نکهیبه خاطر ا-
 گفت هیبا حالت گر هیده
 فردا صبب ! گهیبخمممممموابم د خوامی! م یکینه ن یوا-

 میبرد شیپ گهید یاز کارها عتریسممر یلیرو خ یقرارداد با طرف هند یکارها
... 



 879 هستم

.... نه تنها ضممرر  رفتیم شیپ میکه ما انتظار داشممت یدرسممت و همونطور اگه
 تیبه فعال دوارتریام یلیخ یلیخ میتونستی... بلکه م شدیجبران م مونیقبل یها

 ... میشرکت ادامه بد
اد قرارد انیجر یخوب شممده بود ... عمو خسممرو بعد از مدت بایحالش تقر بابام

سته  که شدیکرد ... بابامم باورش نم فیبابام تعر یدوباره با کاپور رو برا ما تون
 ... میکارو کرده باش نیا میباش

نس بود که ج نیا دیبهمون رسمم تیوقعاون م یکه تو ییخبر ها نیاز بهتر یکی
بهمون  دیکه حم یادیز یشممدن ... البته با کمک ها صیهامون از گمرک ترخ

 ... کردیم
 دیحم ییچه جادو دونمیبود که اونم خدارو شممکر نم یمشممکل سممرمد فقط

 مدت بهمون مهلت داده بود ... هیکرده بود که فعال تا 
 ... ادیب رانیا یبعد از عروس ید هفته ها بود ... قرار بو یباز ریهم درگ مهراد

باق نیفقط ا میکردیم یدومون سممع هر هسمممت  یمونده رو هر جور یمدت 
رو  لمونیدل یب یها تیحسمماسمم یجلو میتونسممتیکه م ییو تا جا میبگذرون

 ... میگرفتیم
مهیهد یوا- م م م م م م م م م م م م م م م چقدر  ی! وا یهد ی! وا هیهد شهی!!! باورم نم م

 !!! یشد ج*ی*گ*ر
سممرش رو هم امتحان  یو محکم بودن تور رو زدیهمونطور که بلخند م هیهد

 گفت کردیم
! من حسممودم ! االن امشممب همه به تو نگاه  یکین سیسمماکت ! پر رو ! قبول ن-
 لباست ! نیبا ا کننیم
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 ... لباسم ... لباسم
 دنیما ... با د یبا شمموهرش اومدن خونه  یدو روز قبل از عروسمم نایکار یوقت

 نایکه واسمممون از هند آورده بودن چنان ذوق زده شمممده بودم که کار ییایهدا
 ... اوردیبرام کادو م شتریب کنمیذوق م نقدریا دونستیاگه م گفتیم

شوهرش به بهانه  نایکار س یو  ضا یبرا هیهد یشرکت در عرو قرارداد از  یام
 ... انیب رانیخواستن که خودشون به ا نایبابا ا

 تنمه ...که امشب  یزرد لباس
 یبودم ... ول دهیهم خر گهیلباس د هی نکهیبا ا هیهد یشب عروس شهینم باورم

 ... دمیپوش نویا
 زرد رنگ ... یلباس هند هی

 رهیرنگ زردش قشممنگ بود که خودم دوس داشممتم سمماعت ها بهش خ اونقدر
شن بود با رنگ زرد هارمون ستم رو شم ... چون پو ص یب کرده  نجادیرو ا یخا

 بود ...
نازک  یمقدار پارچه  هیشممونه ش برهنه بود و و با  هیبلند بود که البته  رهنیپ هی

پوشوند ...  شدیبود روش رو م یهند یکه به صورت شال مخصوص لباس ها
 ... اوردیاونقدر چسبون بود که نفسم رو بند م

 ... شدیگشاد م یکم نییزانو به پا ریاز ز بایبالخره تقر و
 دنشممیم دهیکشمم نیزم یبلند که تا رو یها رهنیپ دنیعادت به پوشمم چوقتیه

 ... یکی نیا ینداشتم ... ول
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صرار مامانم و البته عالقه ا به صم دایکه خودم بهش پ یا رفتم گ میکرده بودم ت
 بپوشمش ...

 ... دمیخر یلباس هند هی یرفتم کفش مناسب رو هم برا یحت
 هم واقعا متناسب با رنگ لباسم بود ... شمیآرا

سته ام ب یها گونه شون داده م شهیاز هم شتریبرج شم ها شدین  قهوه ی... و چ
 تر بود ... رهیکه چند درجه از موهام ت ییروشنم با ابروها یا

 متناسب با رنگ لباسم ... یها هیچشمم با سا شیآرا
 ممنون بودم ... نایکار از

دلم  هگید یحت دمیتو اتاق پرو لباسممو کفشممم رو پوشمم شممگاهیآرا یتو یوقت
ستیمن هم بابت دوختش پوالم رو داده بودم رو با  یکه کل یلباس دکلته ا خوا
 کنم ... سهیکه االن تنم بود مقا یلباس نیا

لباس عروس شما  نیاز ا گهی؟! د یاریدرم ی! چرا خر باز مممممممممممممممهیا  ! هد-
االن مامانامون  میبشممه ؟!فقط شممانس آورد دایپ خواسممتیباشممکوه تر از کجا م

 یلیخ یبزنن احتماال !هد غیج خواستنیفقط م ینجوریگرنه همو ستنین نجایا
 ! یلی! خ یناز شد

 رمیحالشو بگ نکهیا یبرا نیمن ذوق کرده بود ... واسه هم یها فیاز تعر هیهد
 گفتم شخندیبا ن

 ! یبش یشکل نیا یروز هی کردمیاصن تصورش رو هم نم-
 تو سرم گفت زدیو م زدیم غیهمونطور که ج هیهد

 شعممممممممممور ! ی! ب َکَنمیموهاتو م نیا یمه ه کتاین-
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ت از پش شگریخانوم آرا یبگم که صدا یزیخواستم چ دمیخندیکه م همونطور
 شد دهیشن میدیپوشیلباسامونو م میکه داشت یدر اتاق

خانوم ! نم- با دلمون آب شمممد! ب متینیبب یایعروس  با قا  گهید نیای؟!  ! آ
 ! َکنهیا مدرو از ج یدامادتونم داره پاشنه 

 گفتم دمیخندیم زیر زیکه ر همونطور
از !ب ادیزنگ زد گفتم زوده االن ن لمیبار به موبا 100شوهرتو آدم کن ! بابا  نیا-

 ! نجایسر خود پا شده اومده ا
نم بزنم نصفش ک خوامی! با شوهر بنده درست صحبت کنا ! درسته که م یهو-

 ! یبهش بگ یزیچ یتو حق ندار ی! ول
 میکامال غالب تنش بود ... فقط تنها نگران هیبود ... لباس هد یالع یچ همه

 کله معلق نشه !!! شیسانت 10پاشنه  یبود که با اون کفش ها نیا
 دم در منتظرمون بود ... ایپور

شون ... انگار م لمبرداریبا ف البته ساط س لمیف خوانیو بند و ب شن ب !  نایازن ااک
 تر ! دلقک شهیدلقک هم که از هم یایپور

م ... خود یکنیلباسممم رو جمع م یدنباله  نی؟ ... ا یکمکم کن یایم کتاین-
 ... تونمینم
ش گهید سوار ما شتن  سته بود ... منم  ای... پور شدنیم نیدا ش شت فرمون ن پ

 ! نهیلباسش رو جمع کنه ... و بتونه راحت بش کردمیکمک م هیداشتم به هد
 ؟! ینکیچرا لج م گهید میبا ما بر ایب کتاین-
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شما باینه پور- س لمیف یاونوقت تو همه  امی! با  سرتو تونیعرو شت  ن تو منم پ
 نشستم ... نیماش
 گفت شخندیبا ن ایپور

بده ؟! خب م- زود بچه دار  یلی... خ میروشممن فکر بود یلیما خ میگیمگه 
 ... مینداشته باش یادیکه با بچه مون اختالف سن ز میشد

 گفتم دمیخندیکه م همونطور
 مادرتم ! ی! جا ایجالت بکش پورخ-
 ! گهیهم خالمه د هیپس حتما هد یمامانم باش یاگه تو جا کتاین-

ون کت که با ا ایپور یبه بازو نباریا هی... هد میدیخندیم میفقط داشت هیو هد من
ده ش پیدرست کرده فوق العاده خوشت یو موها یقهوه ا ونیو شلوار کرم و پاپ

 بود مشت زد و گفت
 ؟!! آره ؟! گهی!!! من خالتم د زنمتایم ایپور-

 که شده ... هیزیچ گهید ی... ول ییالبته جسارت نباشه خانوم صفا--
 گفت غیبا ج هیهد نباریا

 ؟!!! مممممای؟!! پور یچممممممممم-
 ! دهینشون م نوی؟! خب سوابقت هم هم یزنیبابا چرا م-

ور که خم شده بودم من همونط نباری... ا کردیم غیج غیهمچنان داشت ج هیهد
 بود باتعجب گفتم نیدر ماش یو دستم به باال

 مثال ! تونهیبچه رو ! عروس نینکن ا تشی؟! اذ ایپور یگیم یچ-
 با خنده گفت رهیرو بگ هیهد یمشت ها یجلو کردیم یهمونطور که سع ایپور

 ! نیبب ایکنم آخه ! آثارش موجوده ! شما خودت ب کاریبابا من چ-
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 درآورد ... یعکس سه در چهار پرسنل هیپولش  فیک یوهمزمان از ت و
 ! گهید نینیخب خودتون بب-

 ... میعکس از خنده منفجر شد دنیبا د هیو هد من
عه  ودی یهمون عکسمم نیا با یکه دف فدراسمم یبرا دیآخر  به   ونیمدارکمون 
 افهی... ق میریعکس بگ میکه رفت یاون روز میعجله داشممت یلی... خ میدادیم

صا هدهامون ه صو شده بود تو عکس ... خ که مقنعه ش  هیمه درب و داغون 
 سالمونه ... 50-40 یکردیفکر م افهیهم کج و کوله بود ... با اون ق

 گفت دیخندیهمونطور که م هیهد
 ؟!!! یاز کجممممما آورد نویتو ا-

 گفت شخندیبا ن ایپور
 ! گهید گهید-
 من با تعجب گفتم نباریا

 ونیفدراس میعکس ها رو داد ی؟ اصن ما که همه  نویا یاز کجا آورد ینه جد-
 که !
 هم با تعجب به من نگاه کرد و گفت هیهد

 کرده ؟! دایپ نویاز کجا ا نی! پس ا میآره ! همه شو داد-
 گفت یبا ژست خاص ایپور نباریا

ها- هی  به ُمَخ  ادیمحترم ز یخانوم  عکس  نی! ا نیفشمممار وارد نکن یگرام ی ل 
با من کرد  نیکه ا ی... کار نیدونیبوده ... شممما نم من ییهمدم تنها عکس 

 با فرهاد نکرد ! نیریش
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 ... میدیخندیم میفقط داشت هیو هد من
 کم کرد و گفت شیاز حالت شوخ کمیاما  ایپور

 ؟ میدید گرویکه کجا همد ادتونهیبار  نیاول-
 گفتم دیو بعد من با ترد میبه هم نگاه کرد هیو هد من

 ... ینداشت نی! ماش گهید یباهامون اومد یموقع که از آزاد آره ... همون-
 و گفت دیخند ایپور

 آره ... همون روز ... همه قالم گذاشتن ...-
 با تعحب گفت هیهد

ت گذاشتن ؟!-  قال 
 و گفت دیخند ایپور

ستون تعر شدیآره بابا ! من اون روز روم نم- سامان گل به  نیکنم ! هم فیوا آقا 
ست یهمراه باق ش نیان ادو شه رو ک شتن ... فکر م دنینق من  نکردیمنو قال گذا

 منو دارن ! ینجات هوا یخبر نداشتن فرشته ها ی... ول شمیبدبخت م
 گفتم دمیخندیهمونطور که م نباریما ا من

 ؟! یعکسو از کجا آورد نیحال ا نیبا ا یخب آقا ول-
 گفت یداربا زست خنده  گرفتیبار همونطور که لبش رو گاز م نیا ایپور

عکس  نیرفت یفاطم سین ادوتونی! ا  ! بابا شممما مگه  تانیکاپ دهیاز شممما بع-
 ؟! نیریبگ یهارو از عکاس

گاه با هم گفت هیو هد من  میناخودآ
 آهممممممممما !!!-

 گفت شخندیبا ن ایپور
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اون پاکت  یخانوم که داشممت عکس هاشممو از تو هیهد نیآ قربون شممما ! ا-
از عکس ها  یکیحواسممش نبود ...  اوردیبود درم که عکس ها توش یکیکوچ

 من ! یو سر خورد اومد جلو پا نییافتاد پا
 گفت یزیبا لحن اعتراض آم نجایا هیهد

 ؟!!! یخودت نگه داشت شیبه من پ یعکسو بد نکهیا یتو هم به جا-
 یکه رو یبا لبخند دیکشممیم یرو به آروم هیهمونطور که لپ هد ایپور نباریا

 فتصورتش بود گ
 ! دارمیخودم نگه م شیخودم نگاه داشتم ! صاحبشم پ شیبعله !پ-
نداشتم که  یصحبت چیهردوشون ... ه یلب ها یرو تیلبخند رضا نیدید از

 بگم ...
شت ... هد چند شتن به هم نگاه م ایو پور هیلحظه گذ  دنزیو لبخند م کردنیدا

 گفت تیرو کنار زد و با عصبان ایدفعه دست پور هی هیکه هد
 به من یعیرف ینکبت منشمم نیا یه   گهید نهیبگم به تو ؟!!! هم یآخه من چ-

با گهیم زنهیزنگ م ناقصمممه ... عکس   یگی! خب آخه نم نیاریب دیمدارکتون 
 عکس داشته باشن ؟! ها ؟! نیملت کار واجب با ا دیشا

 ... میدیخندیکه م میبود ایمن و پور نباریا
مممممممه ! نممممممیبب نینخند- ه   !!!ا 
 ... میهمه مون ساکت شد لمبرداریف یبگم که با صدا یزیخواستم چ نباریا

 دیاب گهیشد به خدا ! سه ساعت د ری! دیجان ! داماد گرام ای! پورشیستا یآقا-
 بابا ! ی! ا نی! شما هنوز عکس هم نگرفت میباک باش
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صحنه  عیسر گهیمن د نباریا فتم که گ نایا ایجرم فرار کردم ... فقط به پور یاز 
 قرار عقدشون بود ... 5... چون ساعت  نمشونیبیبعد از ظهر م

ن کرج قرار بود برگزار کن کیقشنگ نزد یلیباک خ هی یرو هم تو یو عروس عقد
 بود ... نایا ای... باک خود پور

 و نایو سمم ایو پور هیرو هم روز قبلش من و هد ناتشیو تزئ فاتیتشممر ی همه
به  گهیو عمو خسممرو د ایپور یته بماند که بابا... الب میچک کرده بود دیحم
 !!! کردنیبودن که خودشون دست به کار شده بودن و کمک م دهیرس ییجا
را یوقت شممد همزمان  دیکه حاال غرق در گل بود از نظر ناپد ایپور یمشممک یآز 

 به صدا درومد لمیزنگ موبا
 الو مامان-
 ه ؟! پروانه دستش بنده گفتمامان ... کارتون تموم شد ی... خوب کتایسالم ن-

 زنگ بزنم ...
مه چ- مان ... هم یه ما خداروشممکر  به  هد ایاالن پور نیخو از دم در  هیو 

 رفتن ... لمبردارایبا ف شگاهیآرا
 ؟! یایم یا  ! پس حاال تو با چ-
 ... نیخونه مامان ... نگران نباش رمیم رمیگیمن ؟! آژانس م-

دو  یکیجون رفته بودن و قرار بود  هیمرضمم شیپ شممگاهیو خاله پروانه آرا مامانم
 باک باشن ... یساعت زودتر تو

 نهایو ا شیبا اون آرا یکنیمامان ... اگرم فکر م یلیباشممه پس مواظب باش خ-
 دنبالت ... ادیبا آزانس سختته بگو بابا ب

 چشم مامان ...مواظبم ...-
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ست نیبب کتاین- شت !موبا دیبه حم یرا ت دا شت آنت لتیزنگ بزن ... کار  ن ندا
 به من زنگ زد ...

 بهش ... زنمیباشه مامان زنگ م-
 گ زدمزن دیبردارم به حم لمونویتا وسا شگاهیآرا یتو گشتمیکه برم همونطور

 ؟ ی... چطور دیسالم حم-
 ؟ ی... تو خوبی... مرس کتایسالم ن-
س- شت ی... کار یآره مر ش دیحم یدا  تنآن هیبودم با هد شگاهیمن آرا دی؟ ببخ

 شده ؟ یزی... جانم چ اطمی... االن تو ح نجاینداره ا
ف حر ایاالن با پور نی... بب نیکدوم آنتن نداشممت چیآها .. نگران شممدم آخه ه-

 یا ی؟ چطور یایم ی؟ ک ییرفتن ... تو کجا شگاهیاالن از آرا نیزدم گفت هم
 ؟
من ! من االن د- م م م م .. که با برم خونه . رمیآژانس بگ نجایندارم ا یکار گهیم

 ... گهیساعت د هیباک  میبر نایمامان ا
 ؟ ... یریبگ یخوایا  ! آژانس م-
 ندارم ... نیآره آخه ماش-
 دنبالت ... امیدارم ... م نیکارو ... من که ماش نی... نکن ا نیبب-
 ... امیخودم م دینه بابا حم-
ن ا مب یایخواهش کنم ب خواستمی... آخه اصن م امی... م سینه اصن سخت ن-

ه کنار اون باغچه بزرگ یشده  دهیچ یها زیم نیباک ... نگران ا میبر یایزودتر ب
 ام ...
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 ا  ؟! چرا ؟!-
من  یهر چ روزی... د میبهشون بکن ینگاه هی میزودتر بر خوامی... م دونمینم-

 ؟ یای...م کردیتوجه نم ذاشتیها رو م یو صندل زیکه م یگفتم اون کس
 ؟ یحاضر ؟یندارم ... خودت چ یکار گهیآره آره حتما ... من د-
 شتیپ میایبرگشمته ... من و آنا م شمگاهیآره ... حاضمرم ... آنا هم االن از آرا-

 ... گهیساعت د میپس تا ن
س یبه بهونه  دیخواهر حم آنا ... البته چون  رانیاومده بود ا هیو هد ایپور یعرو

 یلیخ گفتیم هیهد یول نمشیدو روز بود اومده بود من هنوز نتونسممه بودم بب
 ... هیدختر ناز و مهربون

 ترو بهت بدم... قیباشه ... پس من منتظر تماستم که آدرس دق-
جاش تقر دونمیآره آره ... م- جاسمممت  ته بود ... فقط  ای... پور بایک بهم گف

 ... رمیترو ازت بگ قیآنتن دار بذار ... آدرس دق یجا هی لتویموبا
 نا اومدن دنبالم ...و آ دیبود که حم 1:30ساعت

شتم ... فقط اون چال یبود که من تو یهمون دختر قایدق آنا  که موقع یذهنم دا
صوم شدیافتاد باعث م یلپش م یرو دنیخند به  ترشیب یلیچهره ش خ تیمع

 ... ادیچشم ب
صندل جاش ست ... با اون  دیجلو کنار حم یرو  ش به من داد و خودش عقب ن
 !!! میشانس آورده بود میدیرسیزنده م رفتیراد ممه تیبا ماش دیکه حم یسرعت

 تو از منم بلند تره ! یجون موها کتاین یوا-
 یاندازه  کردمیم یو همونطور که سممع نیلبخند برگشممتم سمممت عقب ماشمم با

 بزنم گفتم نیآنارو تخم یموها
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االن ... مال منم  ینه بابا ... فکر کنم هم اندازه باشممه ... تو موهاتو جمع کرد-
 فکر کنم ... شهیم یقدر نیع بشه همجم

موهامو ل*خ*ت اتو و  شممگریدرخواسممت خودم و بر خالف نظر خانوم آرا به
ده بودم که تنم کر یصاف کردم ... اونقدر که مثه َپر شده بود ... به نظرم با لباس

 متناسب تر بود ... یلیمدل مو خ نیا
با با یباهاتون ... ا ومدمینم یتند بر یخوایم نقدریا دونسممتمیاکه م دیحم-
 !!! گمممممهیبرو د واشی

 حرف من گفت دییهم در تا آنا
ا ! باب یمنو ! ا یبرو سممکته داد واشی دیجون ... حم کتاین گهید گهیراس م-

 شده ؟! ینجوریا تیچرا رانندگ رانیا یاومد
 گفت دیخندیهمونطور که م دیحم

 ... رمیتر م واشیبه نفع شما ...  1-2 میباشه آقا تسل-
 ادامه داد شخندیبا ن و
 ... رمیگی... منم جلوشو نم رهیم نهیماش نیبابا آخه آنا ... ا-

 اونجا بود ... نایس میدیرس یوقت
 میومدین یراه که الک نهمهی... ا گهید میبذار من و آنا هم نظر بد دیخب حم-

 که ...
سه ا- شه ... وا شا نیخب با شه  نیبا ا دیگفتم که  سختتون با ..پس .لباس ها 
 ... هیچطور زهایم نیا یجا نینیطرف بب نیا نیایب
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ها رو  زیم یسممر هی یمقدار جا هی دیو حم ناینظرات من و آنا و کمک سمم با
 بهتر شد ... یلی... خ میعوض کرد

 ... میکنیکارها رو م هیبق نای... من و س نی... خسته شد دیشما بر گهید کتاین-
 ... مایندار یمطمئن ؟ ... ما کار-
 ... نیبر گهینه نه د-
 ؟ یای... آنا جون م میآماده بش گهید میریباشه پس ما م-

 گفت ینگاه کرد و بعد با لحن شرمنده ا دیبه حم آنا
س کتاین- ستش ... من و  س میبر دیبا نایجون ... را  میبر گفت نایاون طرف ... 
ش م ینورپرداز مینیبب ک  سمت که دارن چ  شکل کننیاون  شه  یم شته با .. .ندا

 ... گهید قهیچند دق هی امیشما برو .. منم م
 لبخند زدم و گفتم بهش

ت تموم شد ب رمیباشه گلم ... من م-  ... ای... تو هم کار 
 درست که وسط باک قرار یگفتم و حرکت کردم سمت ساختمون دوطبقه ا نویا

 ساختمون بود ... نیا یجلو یعروس ناتیتزئ نیا یداشت و همه 
 ... گهیم یچ نمیام زد ... برگشتم بباز پشت صد دیحم

تاین- پا نی... بب ک نه  ادهیآدم ز نیی...  که  ی... تو آشممپزخو اونطرف هم 
شغولن... ول سا هی... همون اتاق آخر هیباال خال یطبقه  یم  تولی... اونجا برو و

 بذار ...
 ... یآها ... باشه مرس-

 اول پر آدم بود ... یگفت طبقه  دیکه حم همونطور
 ... کردیم یکار هیداشت  یکهر



wWw.Roman4u.iR  892 

 

خاله پروانه بود ...  ی قهیسممل گهید نی... ا میبود دهیچ یسممفره عقد ناز عجب
 ی... ول ارنیب میدیخب آماده سممفارش م دیگفت زحمت نکشمم ایهرچقدر پور

فت م نه قبول نکرد و گ له پروا خا مه چ خوادیخود  نه ...  ویخودش ه ماده ک آ
شب با خاله  شبید صفه  س هیهد یتا ن ست کردن  شغول در  ی فرهو مامانم م

 عقد بودن ...
 یتح تونمی... نم یعروس نیا یواسه  ایپور یکرده بود بابا یعجب خرج واقعا
 واقعا خرج کرده بود ... یبزنم ... ول نیتخم
 حساسه ... ایپور یرو یلیخ ایپور یبابا گفتیم بابام

سنگ تموم بذاره  دخوایم گهید کنهیچون پسر اولشه که داره ازدواج م خصوصا
 نبود که نکرده باشه ... یکار گهید نجای...و واقعا هم تا ا

 یهمون اتاق آخر ینبود ... رفتم تو یباال کسمم یپله ها باال رفتم ... طبقه  از
 ... مانتوم رو درآوردم ... گفتیم دیکه حم
 کردم ... یبررس نهیآ یتو خودمو

به  یبابا ... ه   ین اول پاک شممده ... اکنم ... اه .. چرا همو میرژ لبمو ترم دیبا
 پاک نشه ها ! کو گوش شنوا ! یزود نیبزن به ا یزیچ هیگفتم  شگرهیآرا نیا

سه هد فقط شه ... البته اون آرا ینجوریا هیخدا کنه وا سه فرق م شین  نهکیعرو
... 

 ... کردمیم یخودم و موهامو لباسمو بازرس داشتم
سم بود و به یکه برا یا پارچه شال با لبا شم م یرو دیعنوان  و از ر نداختمیدو

 دوشم مرتبش کردم ... یدرآوردم و رو فمیک
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 بهشون حال بدم ... کمیموهام بردم تا  یتو یدست
 در زدن اومد ... یرژ لب زدن بود که صدا مشغول
 حتما ... آناست

 گفتم بلند
 تو آنا جون ... ایب-

بودم که پشممت سممرم رو  ادهسممیوا نهیبه آ دهیچسممب بایو تقر نهیآ یجلو یطور
 ... دمیدینم
 اتاق باز شد و بعدش دوباره بسته شد ... برنگشتم نگاه کنم ... در
 لبم متمرکز شده بودم که رژم رو درست بزنم ... فقط در همون حال گفتم یرو
 ؟ میما انجام بد گهینداشتن د یکار دیو حم نایدرست شد آنا ؟ س-

 ... ومدین یجواب
 آناست برگشتم ... نکهیا الیخ به
 پلک زدم ... دو تا ... هی
 بعد ... و

ت زده وحشمم ی افهیو به دنبال اون ق دیچیاتاق پ یبود که تو غمیج یصممدا فقط
 گفتیطرف مقابلم که دستاشو برده بود باال و م ی
 ... منم ... آروم باش ... زمی... آروم ... منم ... منم عز کتای... ن کتاین-

 ... شدمیقلبم ... داشتم از ترس زهر ترک م یروگذاشته بودم  دستمو
 ؟! ییمم  ... مِـ ... مهراد ؟! تم ... تمو-

 ... شدینم باورم
 ... نمیبیکه مهرادو جلوم م شدیباورم نم نه
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 شده بودم ... رهیشوکه بهش خ همونطور
 شد ... کیچند قدم بهم نزد مهراد

گاه  نا  ت پشتم برخورد کردم ...توال زیقدم به عقب برداشتم که به م هیخودآ
 تو وجودم بود ... جانیبا ه ختهیحس ترس آم هی

 منم قربونت برم ... خود خودمم ...-
کردم  دایمهراد پ یقو یبازوها نیافتاده ...خودمو ب یبفهمم چه اتفاق نکهیا قبل
... 

 قلبم بود ... یحس سوزش تو هی
.. واقعا حس . میشمممدیپوسممتم جا نم یانگار خودم و وجودم تو نکهیا حس

 ... کنمیدارم پرواز م کردمیم
 مهراد ؟! ...-
شو تو شتریمهراد ب نباریا سر شار داد و  ار موهام فرو کرد و کن یمنو به خودش ف

 گفت ییگوشم با لحن پر تمنا
 دلم؟... زمیجان دل مهراد ؟! ... جانم عز-
 حرفاش ... دنیشن با

 ... شیکینزد
 که داشتم ... یحس

 م بود ...لب یکه رو یلبخند
 از حضورش ... یناباور

 "باورش دارم"
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 خواسممتمی... فقط م یچجور دونسممتمیدور کمرش حلقه کردم و نم دسممتامو
 ... شتری... ب شتری" ب*ک*لش کنم ... بشتری"ب
 عاشقتم ...-

 بار ... نیاول
گاه از ب*ک*لش اومدم ب دمیشممن نویا یوقت ه ک بیحس عج هیبا  رونویناخودآ

 رهیبهش خ میپرواز کردن ... فقط م*س*تق ایلذت  ایبود تعجب  دونمیهم نم
 ... کردیمنو تو خودش غرق م ایمهربونش که مثه در یشدم ... به چشم ها

 عاشقتم ...-
 بار ... نیدوم
و  هیفرصممت تجز ی... حت هیاز ثان یبگم ... تو کسممر یزینذاشممت من چ یحت

 جمله رو هم نداشتم ... عاشقتم ... نیا لیتحل
 لبام حس کردم ... یاش رو رولب یداغ

 بستم ... چشمامو
 دور طرف کمرم بود ... داک شدم ... داک ... دستاش

 جا ... نیلحظه ... هم نیهم ی... که چطور ... تو شدیباورم نم هنوزم
رفت ...  یدینا ام یرفت ... همه  یدلخور یرفت ... همه  یدلتنگ ی همه
 رفت ... یدور یهمه 
 نفر ... هید فقط ش میزندگ ی همه

 دور گردنش حلقه کردم ... دستامو
متوقف شممده بود ... آره  هی... زمان همون جا ... تو همون ثان دیب*و*سممیم نرم

 بود ... سادهیما وا یما ... برا یبود ... برا سادهی... مطمئنم ... مطمئنم زمان وا
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 .افتاد .. نیدوشم ُسر خورد و به زم یمانندم از رو رینازک و حر شال
و  ریاز هم جدا شممد ... در گ دنینفس کشمم ی....فقط برا یا هیثان یبرا لبهامون

 محکم تر ب*ک*لم کرد ... نباریدار نفس نفس زدن هامون ... ا
 عاشقتم ...-

 بار ... نیسوم
 برهنه م زد ... یشونه  یکه رو یب*و*سه ا و

 ابرها ؟... یمن کجام ؟ ... رو ایخدا
 ... کردیم وونمیعطرش د یبو
 ... شدمیم ی... داشتم روان کتاین دیترکیدلم داشت م-
 ... با لبخند نگاش کردم ... رونیصداش آروم از ب*ک*لش اومدم ب دنیشن با

 تر شد ... قینگام کرد ... گرم ... لبخند زد ... لبخندم عم مهرادم
مه چ یبخشممیم- خاطر ه به  که  یکه گفتم ... هر چ ی... هرچ یمنو ؟ ... 

؟  یکیمنو ن یبخشممیکه نکردم ... م یکه کردم ... هر کار یر کارنگفتم ... ه
... 

 دستاش بود ... یتو دستام
 ... شدمینم ریس دنشی... از د کردمینگاش م فقط

 با لبخند گفت زنمینم یحرف دیکه د مهراد
 گهیبار د هی... فقط  گهیبار د هی؟ ... تو رو خدا ..  کتاین یزنیباهام حرف نم-

 صدا کن ... خواهش ... یاسممو اونجور
 و گفتم دمیخند
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 ؟! ... یچه جور-
 و گفت دیصدام خند دنیبا شن مهراد

 ... فقط صدام کن ... یهر جور-
س میدیخند شت به  ستاش جدا کردم و همونطور که با م ستامو از د  ش نهی... د

 و با خنده گفتم دمیکوبیم
 ... یروان ی وونهید-

شتم رو تو ه مهراد ستش م شت و با  نهیس یوا گرفت و روبا دو تا د ش نگه دا
 گفت شخندین

 خواسممتمیم نیهم هیشممب یکه نه ... ول ینجوریهم قایآها ... حاال شممد ... دق-
 ... یصدام کن

 ... دی... اونم خند دمیخند
 گفتم یناباور با
 ؟! یا ی... االن تو واقع شهیمهراد ... من ... واقعا هنوزم باورم نم-
 غشیت شیصممورت شمم یو همونطور که دسممتم رو رو دیمهراد نرم خند نباریا
 گفت دیکشیم
 مگه ؟ ... هیچه جور می؟ ... واقع ستمین یبه نظرت واقع-
 ... دیدر درونم جوش یزیتماس دستم با پوست صورتش چ از

 زد و با لبخند گفت یکیچشمک کوچ مهراد
 ؟ میواقع ریغ ایبهتره  میواقع-

شدم ... مهراد ... لمس حس سرخ  ...  ممونیصورتش ... نگاه م*س*تق کردم 
 پرده ها کنار رفتن ...
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و از صورتش  اوردمیداک شده بود ...همونطور که دستم رو از دستش درم دستم
 و با همون لحن ناباورانه ادامه گغتم کردمیجدا م

 گهید ی؟ مگه هفته  یرانیتو االن ا ی؟ ... چطور یمهراد آخه ... آخه چطور-
 ... یخودت گفت ؟ ... یومدیم دینبا

 گفت یبا مهربون مهراد
 ؟! یعنیکنم  زیرو سورپرا یمن حق ندارم کس-
 که ... نیدار یآخه هنوز باز-
عشممق  یدیخانومم ... کجاشممو د کتایبه خاطر ن میچونیپ یرو م ایدن یهمه -

 من ؟ ...
 شد ... یخال دلم

 هی. .. اننیجر هی...  سممتنیموقع ها کلمات فقط کلمه ن ی... بعضمم کلمات
شن شنیادامه دار ... که گفته م زیچ هی...  یزندگ ... و در درونت  شنیم دهی... 

 انقالب ... هیتحول ...  هی... ارنیدر م انیرو به جر یزیچ
 کلمات از همون کلمات بودن ... نیا

بگم ... چرا پس من  یزیچ تونمیپس من الل شمممدم ... چرا پس من نم چرا
 تم ...بزنم که عاشق ادیفر تونمینم
 مهراد ... من ...-

 تو حرفم و گفت دیپر مهراد
 ... یمن ی... تو ...زندگ کتای... ن یمن نیتو بهتر-

 ادامه داد کردیو به سقف نگاه م گرفتیهمونطور که سرشو باال م بعد
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 کردم ؟! ... یفرشته زندگ نیماه بدون ا 7 یمن چه جور ایخدا-
 ت ...و نگاهشو به من دوخ نییسرشو آورد پا بعد
 جاستنی... بشنومش ... داشته باشمش ... مهراد ... ا نمشیبب خواستمیم فقط

 ... نجای... هم
هم داشممتم ... خوشممحالم ... خوشممحالم که  یا گهید یاگر هر آرزو ایخدا

ازت خواسممتم ... خوشممحالم که  نویموقع خواب با تمام وجودم هم شممبید
ستم معجزه کن س یخوا ست نایا هیهد یو مهرادو روز عرو  ای... خدا شمیپ یبفر

 عاشقتم ... عاشقتم ...
 ... میزدیو لبخند م میشده بود رهیخ بهم

اصممن اسمممش رو  یعنینتونسممتم تحمل کنم ...  گهیلحظه د هیلحظه اما ...  هی
گاه ... به  یلحظه  هیلحظه ...  هیگذاشمممت ...  شمممهیتحمل کردن نم ناخودآ

با همه با تمام قدرتم ...  حسممم ... ب*ک*لش کردم ...  ی سمممتش رفتم ... 
 ... شتری... ب شتریب*ک*لش کردم ... ب

 دوستت دارم ...-
 ... نی... هم نیهم

 جمله ... نیا
 بار ... نیاول یبرا

 ... گفتم
 ... میآدم زندگ نیاول به

 ... گفتم
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شد ... ول مهراد شوکه  شن یوقت ی... ول یاولش از حرکتم  اونقدر  دیحرفم رو 
 ... شکننیدنده هام دارن م کردمیرم داد که حس ممحکم به خودش فشا

 دلم .... منم دوستت دارم نفس من ... ممممممزیمنم دوستت دارم عز-
 ... دونمیتوشونه ... نم ییحرف ها چه جادو نیجمله ها ... ا نیا دونمینم
چه ن نیا دونمینم ها  بار تو  ییرویحرف  نه هزاران  که ممک توشممون دارن ... 

 بشن ... دهیر بشن ... هزاران بار شنآدم تکرا یزندگ
حسمماس ..  یموعود ... تو همون نقطه  یهمون لحظه  یتو یوقت ی... ول یول

 ... شونیشنویم تهیزندگ یکه همه  ی... از زبون کس یزندگ ی هیتو همون ثان
ت م کننیو روت م ریز م  ...  کننیجدا م نیزم ی... تو رو از رو کننی... تمو

 ... کننیکمون م نیرنگ پر   تویزندگ یهمه 
حاال ... هم و  نی... هم نطورمیحاال ... ا یحاال نیحاال ... هم نیمن ... 

 حاال ... نیآسمونم ... هم یحاال تو یحاال
 ... کردیکمرم رو نوازش م مهراد

ش کنمینم فکر شه ...  نیاز ا یآرام شته با که من  یتا االن دیشا ایباالتر وجود دا
 رو تجربه نکرده بودم ... یآرامش و لذت نین چن... آره تا اال نجامیا

 گوشم ... نوازش دست هاش ... یمهراد تو یعاشقانه  یها زمزمه
 سراغت ... نییپا ومدمیخودم م یومدیتر م رید گهید قهیدق هی-
 و گفتم رونیحرفش با تعجب از ب*ک*لش اومدم ب نیا دنیشن با
 ؟! یینجایا یتو مگه از ک  -

 تو گف دیخند مهراد
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ساعته دارم از پنجره اتاق کنار- سه   یکه ک   کنمیشما رو نگاه م یبا اجازه تون 
شر کنه  یکار هیکه قربونش برم ! مثال بهش گفتم  دمیحم نیباال !ا نیاریم فیت

 رو کرد که بهش گفته بودم ! یقشنگ برعکس کار نمیباال ! ا یایزودتر ب
 ؟!! یمممممایم یتو دار دونستیم دیحم-
ز ا تونسممتمیکه من نم نایا دیحم ی... بدون هماهنگ زمینومم ... عزخا کتاین-
 ... شدمیجلوت ظاهر م یوسط عروس دی... اونوقت با نمتیزودتر بب نیا

 زد و ادامه داد یشخندین دیصحبتش که رس ینجایا به
 ! نه ؟! گهید شدیکه االن شد نم ینجوریاونوقت ا-
 منو گمممممممممممول زد ؟!!! دیحم یعنی-
 شد و گفت یش مثال جد افهیحرف من ق دنیبا شن هرادم
ر ها رو همه کا تونهیکه نم دیحم هیبهش گفت ... بالخره  شهیالبته گول که نم-

 بکنه !
 گفتم یکوتاه غیج با
 المممممممان ؟!!! مهمممممممراد ؟!!! یینجایهمه خبر دارن تو ا یعنی یوا-

ست ها مهراد ستاش م یرو تو من که تو هوا بودن یهمونطور که د  با گرفتید
 لبخند گفت

 ؟! زمیجون دلم عز-
 صحبت ها یحضورش در کنارم ... از همه  ی هیبه ثان هی... از ثان بردمیم لذت

ستیبود که ا نی... مهم ا میگیم ی... مهم نبود چ بردمی... لذت م  ... کنار نجا
 گرمش ... یمن ... صدا

 ؟! گهید دوننیهم م ایو پور هیاالن هد یعنی!  کشمتیمهراد م-
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 و گفت دیخند مهراد
ستیم شونیکی...  کردم؟یم کاری! تو رو خدا ! خب چ گهینُکش منو د- ه ب دون

 ... هیممکن بود لو بره قض گفتمینم یکیاون 
 ... شی... دوم هیثان هیشدم ...  رهیخ بهش

 ... میدو با هم لبخند زد هر
 ... یبد یلیخ-

 تر شد ... قیحرفم لبخندش عم دنیبا شن مهراد
ستام شالم رو از رو د شد و  شت و همونطور که  نیزم یرو رها کرد ...خم  بردا

 گفت یبا لحن مهربون کردیشونه م مرتبش م یرو
 ... یخوب یلیتو خ یول-
 هم قفل شده بود ... ی... نگاه هامون تو میشد رهیهم خ به

 ... شهیکردم دوباره فاصله مون داره کمتر و کمتر م حس
 خوبه ؟ ... ی؟ ... همه چ نی؟ ... مهراد خوبمهراد -

و از هم فاصله  میاز پشت در باعث شد من و مهراد دستپاچه بش دیحم یصدا
 ... میریبگ

 کرد گفت یرفت سمت در و همونطور که درو باز م عیسر مهراد
 ... می... خوب دیآره حم-

شد  در شد دیلحظه با حم هیکه کامل باز  سرخ  شدم ...  شم  شم تو چ م و چ
سمت مهراد و با  زدیاما لبخند م دینگاهمو ازش گرفتم ... حم شو برد  ... نگاه

 خنده گفت
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... من  نایو ا هیچ گفتنیم یهمه ه   نییپا یاومد ... طبقه  غیج یآخه صممدا-
شکل شون ... ول سین یگفتم م شدم ... اومدم  هیاالن  یبه لحظه خودم نگران 

 وقت ! هی مینداشته باش نجایا یَمش یَغش نمیبب
 ... دمیخند زیو ر نییانداختم پا سرمو
 و گفت دیهم خند مهراد

 االن ... نییپا میای... م مینه خوب-
سرمو آوردم باال و به حم رمیخنده مو بگ یکردم جلو یسع  رهیو مهراد خ دی... 

 شدم ...
 سرشو تکون داد و گفت دیحم

ش میندار یکار- د عق یمهمون ها گهیساعت د هیفعال ... فکر کنم تا  نی... با
 ... انیم
 باز ادامه داد شیبعد رو به من با ن و
 ؟! یرو حال کرد یزیبرنامه ر-
 گفتم یزیآم دیاما با لحن تهد زدمیلبخند م نکهیا با
 ؟! گهید نیکنیم یکیهمه تون ! دست به  یحاال دارم برا-
به َفنا  دیهمه مونو تهد یمهراد خان جنابعال نی؟! ا میکاره ا یبابا خب ما چ-

 مهرادو ! نیهنوز مث که ا یکرده بود !شما نشناخت
 و گفت دیخند مهراد

 ... گمینم یچیمن ه ی! ه   نمیپاشو برو بب-
 گفت یبا حالت شاک دیحم

 که قدر بدونه آخه ؟! ... هیکن ! ک یو خوب ای! ب ایب-
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 و مهراد مشغول کل کل کردن بودن ... دیحم
... تازه توجه کردم که  میاق چشم در چشم شدات یکه تو یاز زمان نیاول یبرا و

 ! پهیمهراد چقمممممممدر خوشت
 ... یچرم ی... کفش مشک یشکیم یبا شلوار پارچه ا دیسف یمردونه  بلوز

 یآرنجش تا کرده بود و باال زده بود ... مچ ها یبلوزش رو تا رو یها نیآسممت
 بود ... دنیقابل د یزده اش تا حد رونیب یکه رگ ها یقو
بازوها دهیورز کلیخاطر ه به عاده  پیخوش فرمش ... ت یو  مردونه فوق ال

 ... کردیو جذابش م ومدیبهش م
 از حد معمول باز بود ... شتریب یکیبلوزش هم  یباال ی دکمه
 ژل زده و حالت داده شده ... یموها

گاه لبخند زدم ... نا  خود آ
 اومدم ... لحظه با بسته شدن در توسط مهراد تازه به خودم همون

 ... دمیخودم خجالت کش از
 االن اگه یعنی...  کنمیم لیو تحل هیدارم مهرادو تجز سمممادمیوا خیم قهیدق هی

 ! کردیبود باَرم م کهیت یبود هر چ نجایا هیهد
ست چ مهراد شت طرفم ... خوا صدا یزیبا لبخند برگ  لمیزنگ موبا یبگه که 

دم و جواب درآور فمیرو از ک لمیموبا عیسر یدیمتوقفش کرد ... با گفتن ببخش
 داد

 الو سالم مامان ...-
 خونه پس هنوز ؟! یومدی! چرا ن؟یمممممی؟!! کجا یخوب کتایسالم ن-
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و آنا  دیآره مامان خوبم ... ا  ! مامان من که بهتون اس ام اس دادم ! من با حم-
 اومدم باک ...

 نیی؟ اونجا یرفت رو ... پس یکه داد یاس ام اسمم دمی؟! ند یگیا  ؟! راس م-
 االن ؟

 ... ویهمه چ میکنیچک م میکنینگاه م می... دار میینجایآره مامان ا-
 هیکن ... برو  یکار هی...فقط  کتایاالن ... ن گهید میایم میباشممه ... ما هم دار-

 رفت و آمد شده ... ادیامروز اونجا ز گهیبه سفره بزن ...پروانه نگرانه ...م یسر
باشمممه ... ما هم دار یزیچ نیبروم بب  یتو ب ی... ول میایم میجابه جا نشمممده 

 بکن ... یچک هیزحمت 
 چشم مامان جان ... حتما ...-
 ... فمیگذاشتم تو ک لمویکردم و موبا یمامانم خداحافظ با
 مرتبه ؟ یهمه چ-
 لبخند رو مهراد گفتم با
 ... مامانم بود ... یآره ... خوبه همه چ-
 ادامه دادم کردمیاره مهمونطور که به در اش و
ه نگران یلی؟! ... مامانم گفت خاله پروانه خ میعقدو چک کن یسممفره  میبر-

... 
دسممت راسممتش رو به  شممدیم کیلبخند زد ... بعد همونطور که بهم نزد مهراد
 گفت زدیموهام م یرو یدور گردنم حلقه کردو همزمان که ب*و*سه ا یآروم

 ... زمیعز میبر-
 بودن ... نییپا دیو آنا و حم نایس نییپا میپله ها اومد با مهراد از یوقت
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مقدار معذب  هیبچه ها  یدسممت مهراد همچنان دور گردنم بود جلو نکهیا از
 بودم ...

بهم  دیقزمز شممده باشممه ... چون حم کمی دیاحتماال صممورتم با کردمیم حس
 ... زدیلبخند م

 خنده بهش گفتم با
 ! حواست باشه ! ایخندیبه من م ی؟ همه ش دار دیحم هیچ-

 و گفت دیخند دیحم
 ندارم ... یبابا من که کار-

ستش رو  یمتوجه معذب بودنم جلو مهراد شد ... همونطور که آروم د بچه ها 
 رو به آنا گفت داشتیاز دور گردنم برم

 ی... ول یایزودتر ب یبه خاطر ما مجبور شمممد دونمیواقعا ... م یآنا مرسمم-
 واقعا ... یمرس

 گفت زدینطور که لبخند مهمو آنا
 بکنم ... یخوشحال شدم تونستم کار یلینه مهراد ... خ-
 تر شد و ادامه داد قیلبخندش عم کردیهمونطور که به من نگاه م و
 دوس دارم یلیرو خ کتاین-

 بهش لبخند زدم و گفتم منم
 ... ممممزمیعز نطوریمنم هم-
 گفت دیخندیهمونطور که م نایحرف من س نیا با
 ...بسه تو رو خدا ... رنیهم م یدخترا دارن قربون صدقه  نیبسه ... باز ا بسه-
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 گفت زدیم نایبه آرنج س یکیکوچ یهمونطور که ضربه  آنا
 ! نمممممایس-

شت من س میکردیعقد رو چک م یسفره  میو آنا دا شت جا نای...   دیکه با ییدا
چک م گرفتنیبردار در نظر م لمیف یها رو برا نینور و ا  و دی... حم کردیرو 

صممحبت  گهیآخر سممالن با هم د گهید یمهراد سممر قرار دادن چند تا صممندل
 ... کردنیم
 ... نه ؟ یدیکه مهرادو د یتعجب کرد یلیخ کتاین-

 به آنا لبخند زدم و گفتم کردمیسفره جابه جا م یقرآن رو جلو کمیکه  همونطور
... از  یلی.. آره ... خ... واقعا . نمشیکه امروز بب کردمیاصممال فکرش رو نم-

 ... کردمیتعجب گذشته بود ... داشتم سکته م
واقعا منم  گهیکه د میداده بود بیبار واسمممون توضمم 100 ویکه همه چ نقدریا-

 استرس داشتم ...
 تعجب گقتم با
 جدا ؟!-
قته با و یلیرو خ هیقض نیا یبرنامه  ی... ول دنیصبب رس نایآره بابا ... مهراد ا-

ه ک ویدوره کرده بودم همه چ دیبا حم نقدریبود ... منم ا ختهیر ایرو پو دیحم
 جلوت ... میند یوقت سوت هی گهید

 و گفتم دمیخند
 درد سر ! یتو میواقممممعا ؟! پس همه تونو بد انداخت-

 و گفت دیخند آنا
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سر چ- شت جانیخودمون ه شتری؟! ما ب هینه بابا درد   شهیم یچطور مینیبب میدا
 دیخر یم طیکه داشممتن بل ی... چون موقع میان خود مهراد بود... فقط نگر

 ... کننیش م مهیجر مشیت دونستیخودش م
 به آنا نگاه کردم و گفتم ینگران با
 ش کردن مگه ؟ مهی؟ ... جر مهیجر-

 مردد بهم نگاه کرد و گفت آنا
 ...میکردیبود باهم صممحبت م نیهمه ش نگران ا دی... حم دونمیراسممتش نم-

 ... هیچطور تشیاالن وضع دونمینم یبر نداشت ... ولاونم خ
 گفتم یناراحت با
 داشتن ... گهید یباز هیهنوز -

 زد و گفت یلبخند تلخ نباریا آنا
شا کتایناراحت نباش ن- شم ... اگه چ دیجون ...  شتباه کرده با صال ا  یزیمن ا

 ... زمی... ولش کن عز گفتیبود حتما مهراد بهت م
 اه کردم ...به آنا نگ ناراحت

 یبرا نیهم یبرا کردیم یمونیکه زده بود احسممماس پشمم یکه انگار از حرف آنا
 افکار منو منحرف کنه به سفره اشاره کرد و گفت نکهیا

 ؟ سیبهتر ن میظرف عسل رو سمت چپ بذار نیجون به نظرت ا کتاین-
 نگاه کرم و گفتم کردیکه آنا اشاره م ییبه جا یناراحت با
 بهتره ... ... زمیچرا عز-

 به مهراد نگاه کردم ... یگفتم برگشتم با ناراحت نویکه ا همزمان
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 ... کردنیبحث م شتریب یصندل هیسر گذاشتن  دیبا حم هنوز
 ... فتهیب یدردسر بزرگ یخاطر من ممکن بود تو به
ت آماده س یفکر کنم همه چ گهیبذارم ... د لمویباال وسا رمیجان من م کتاین-

... 
 لبخند زدم و گفتمبه آنا  رو
 ... دستت درد نکنه ... زمیآره آنا جون ... برو عز-

 باک ... یهم رفته بودن تو دیو حم نایرفت باال ... س آنا
 گفت شدیم کیهمونطور که بهم نزد مهراد

 خانوم گل ... یخسته نباش-
 بهش لبخند زدم یناراحت با
 ... نطوری... تو هم هم یمرس-

 گفت دیناراحتم با ترد ی افهیق دنیبا د مهراد
 شده ؟ یزیچ-
 ... کمی... استرس دارم  سین یزینه چ-

 لبخند زد و گفت مهراد
 سر جاشه... ی... همه چ زمیاسترس نداشته باش عز-
 ادامه داد کردیکه به ساعتش نگاه م نطوریهم و
باال  - با هیمن برم  ظه ؟ ند لح نا د نیا دیچ  گهیبلوزمو عوض کنم ... مهمو

 ن ...برس کهینزد
 لبخند زدم و گفتم بهش

 دارم ... یکار هی...  امیمنم م-
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همون موقع آنا در اتاق آخر رو باز کرد و  میدیباال رسمم یبا مهراد به طبقه  یوقت
 با تعجب گفت دیمارو د ی... وقت رونیاومد ب

 باال ؟ نیشما هم اومد-
 با خنده گفت مهراد

 داغونه ...اوضاعم  یلی... من خ انیبابا االن مهمونا م-
 ... نییرفت پا آنا

تولدم بود رو بزنم ... به قول  هیکه هد زمیعز Laliqueرفتم تو اتاق تا عطر  منم
 ... برهیمامانم هوش و حواسو از سر همه م

 به در اتاق زد ... یکینگذشته بود که  قهیدق دو
 ... نییبقرما-

 گفت شخندیدر آورد تو و با ن یسرشو از گوشه  مهراد
 هست ؟ اجازه-

 تکون دادم ... دییو سرمو به عالمت تا دمیخند
 اومد تو ... مهراد

 !!! رهیآخرش آبروم م امیباز زیه نی... من با ا یاومدن چه
ست نباریتنش کرده بود که البته ا دیسف یمردونه  رهنیپ هی مهراد بلند بود ...  نیآ

شک شک شیکروات م شل دور گردنش انداخته بود ... کت م رو هم  شیرو هم 
سر  یدکمه  کردیم یساعد دست راستش انداخته بود و هم چنان که سع یرو

 دست چپش رو ببنده با پاش در اتاق رو بست نیآست
 ام ؟! ختهیبه هم ر یلیخ-
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سه  نیزل زدم به ا ینجوریمن هم ایحرف مهراد به خودم اومدم ... خدا با شر  ب
 ساعته !

 مهراد خندون بود ... ی افهیق
 ادم و با لبخند گفتمتکون د سرمو

 ... ینه نه ... خوب-
 گفت ذاشتیتخت م یلبخند زد و همونطور که کتش رو رو مهراد

 ... میینجای؟ ... ما که همه ا ارهیقراره ب یعاقد رو ک-
 قراره بره دنبالش ... نایس-
 هنوز ! نجاستیکه ا نایا  ؟ س-
 االن حتما ... گهید رهیآره خب ... زوده ... م-
 نبود ... زایچ نیقدر فکرم مشغول بود اصن حواسم به ا نیمن ا-

ستش به کرواتش  سادیمن وا یروبرو زدیحرف رو م نیهمزمان که ا مهراد و د
 بود تا گره ش رو درست کنه ...

روش قرار  ی نهیتوالت و آ زیو سمممت چپمون م میبود سمممادهیهم وا یبرو رو
 داشت ...

 ؟ یشیم مهیجر...  یاومد ینجوریمهراد ... حاال که ا-
 شد ... بعد با آرامش گفت رهیمکث کرد و بهم خ یحرف من مهراد لحظه ا با
 ... زمیعز سین یمهم زیچ-

 وناراحت گفتم کالفه
 اخراجت کنن مهراد ! میاز ت ترسمی!م یآخه به خاطر من تو دردسر افتاد یول-
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ستا مهراد ستش رو از کرواتش جدا کرد و همونطور که د ست ید ش من رو تو د
 گفت یبا مهربون گرفتیم
 تو ام ! شیاالن پ یداره وقت یتیبکنن ... چه اهم-
 مهمممممراد !-

 لبخند زد و گفت مهراد
 یراب ی... البته هنوز جواب قطع شممهینم یزی... چ کتایجونم ؟ نگران نباش ن-

 ردوایال اقل ام ایب یرو نداده بودن که من اومدم ول بتمیجلسممه غ هیدرخواسممت 
 ... کننیموافقت مکه  میباش

 !رانیا یها اومد یآخه اول فصل هم که به خاطر باز یول-
 گفت دادیبا لبخند همونطور که دستام رو آروم فشار م مهراد

نت برم ... من م یکین- به  ی... ول یا ینگران چ دونمی... م دونمی... قربو
که  دیارز یهم بکنن م ممیاگه جر یخاطر من ... جون من نگران نباش ... حت

با امیب خدا  به  ندمیم نیزودتر از ا دی...  مدمیم َک مه ش ا یول و و  دیحم نیه
 چیاصممال به ه دمیخریمرو  طیبل یوقت گهیرو اعصمماب من راه رفتن ... د ایپور

 ... ی... فقط تو مهم کتاین یکدومشون نگفتم ... چون فقط تو برام مهم
 لبخند زدم ... بهش
 .جوابم رو با لبخند داد .. اونم
شممدم ... گوشممه  رهی... به کرواتش خ گرفتمیهمونطور که نگاهم رو ازش م بعد

 اش صاف نبود ...
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 مکردیکرواتش رو صاف م یاز دستاش جدا کردم و همونطور که گوشه  دستمو
 نگاه کردم و رو به مهراد گفتم نهیآ یبرگشتم تو

 ... سیصاف ن نجاشیا-
 ی قهی یه کنه دسممتام رو که رورو نگا نهیآ یتو گشممتیهمونطور که برم مهراد

 بود رو سفت گرفت ... رهنشیپ
 بهم گره خورد ... نهیتو آ نگاهمون

 میلبخند زد گهیهمد به
 فشار داد و گفت شتریدستام رو ب مهراد

 خوشگل من ...-
و سممرمو  دمیخجالت کشمم زدمیحرفش همونطور که لبخند م نیبا ا همزمان

 ... نییانداختم پا
شت هامهر یتماس لب ها از سرمو آوردم  یاد با انگ ستام به خودم اومدم و  د

 شدم ... رهیباال و تو چشماش خ
 دوستت دارم ...-
 منم دوستت دارم ...-
سممالم و احوال  یباک صمممدا یکه همون موقع از تو مینگاه هم غرق بود یتو

 بلند شد ... یپرس
پنجره  به سمت کردمیمهراد جدا م یخنده همزمان که دستام رو از دست ها با

 اتاق رفتم و گقتم
 ... ادیم ینازل یاومدن ... صدا نایفکر کنم مامانم ا-

 رو نگاه کردم و گفتم نییاز پنجره پا بعد
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 ... رهیهم داره م نایبعمممممله ... خودشونن ... س-
 سرمو برگردوندم سمت مهراد و با لبخند گفتم بعد

 ؟ نییپا میبر-
 با لبخند گفت داشتیتخت برم یهم همونطور که کتش رو از رو مهراد

واسش  دلم نمیخانومو زودتر بب ینازل نیا خوامیم میخانوم خشگله ... بر میبر-
 دره شده ... هی

 گفتم یحالت لوس با
 ! شهیدلت واسه من که تنگ نم-

 گفت ییبا لحن پرتمنا کردیهمونطور که در اتاق باز م مهراد
 ! کتمممماین-
 اوردمیم رونیکوچولو زبونم رو ب هیمونطور که ه شممخندیمن بودم که با ن نباریا

 گفتم
 جممممانم ؟!-

 تعجب کردن ... یلیخ دنیمهرادو د یوقت نایا مامانم
که من اصمممممممال فکرشو  یکرد ! کار یکه مامانم با مهراد روب*و*س بماَند

 !!! کردمینم
 اومدن ... نایبعد از مامانم ا قایهم چن دق ایپور یو بابا مامان

 ... میمون استرس داشت همه
 بره ... شیقراره پ یچطور میدونستینم اصال
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ا ما ب گفتمیم یینجایتو ا دونسممتمی؟ اگه م انیم یک   نایمهراد جان ... مامان ا-
 ... ومدنیم
راد مه یشد ! ... مامان و بابا زیگوشام ت ایحرف نگار جون مامان پور دنیشن با

 .؟! .. انی؟! ... مگه ... مگه اونا هم م
راحت نبود ... واسه  مایخسته بود ... اصال تو هواپ یلیخاله ... مامان خ انیم-

کنم ازتون  یاسممتراحت کرد ... گفت عذرخواه کمی میدیصممبب که رسمم نیهم
 ... انیاز من م رترید کمیبگم که 

سته ان ... م یلیچرا ...خ ینه ... معذرت خواه یوا- شونیبی... م دونمیخ  نم
 ... شاالیا
ممرانیهم اومدن ا نای!... مامانش ا خدا ای م مهیآره د ی؟!! ... وا م م م !!! داشت  گم

 !! دمی! من چقدر خنگم نفهم بستیجمع م رویهمه چ دیحرف م
شد ... از هد یوا صد برابر  سم  ستر ... خودم حالم بد  گرفتمیم رادیا هینه ... ا

 ست ... هیتر از هد
 ؟ زمیعز یخوب-

سته بود رو به با لبخند آروم  یصندل یارم روبود ... همونطور که کن مهراد ش ن
 گفت... نویا

 زدم و گفتم لبخند
 آره خوبم ...-

 از استرس ! یریمیم یجون عمه ت ! دار آره
 نمیعمو سپهر ... بب شی... من برم پ شهیم داشونیپ یکی یکیمهمون ها  گهید-

 نداره ... یکار
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ند زد و از جاش بلند شممد و مهراد تکون داد ...اونم لبخ یلبخند سممرمو برا با
 ... نایبابام ا شیرفت پ

 ... دنیرسیمهمون ها از راه م یکی یکی گهیچهار که شد د ساعت
 ... گفتمیخوشامد م ومدنیکه م یبودم و به کسان سادهیوا نایمامانم ا شیپ

 کمتر شد ... کمیو شهرزاد و سامان استرسم  لوفریاومدن ن با
سارا هم دعوت بودن .. ماین س لیبه چه دل دونمی. و من نمو  شراره هم  نیح و 

عقد دعوت بودن ! با اومدن دوستامون  یرو نداره هم برا دنشیچشم د هیکه هد
 کمتر شده بود ... یلیاسترسم خ

که حتما  شمممدیم یدلم خال یتو من تو ومدیکه از در م یهنوزم هر مهمون یول
 مهرادن ... یمامان و بابا

 رو دوس دارم ... نایبودن ... واقعا کارو شوهرش هم اومده  نایکار
 گفت یکنار گوشم آروم به فارس کردیم یباهام روب*و*س یوقت

 ... بایز-
 سرخ شدم ...بهش لبخند زدم و ازش تشکر کردم ... فشیتعر از
-MR هم که اومده ! یجنابعال 1شماره  پی. خوشت 

 گفتمزدم و  لوفرین یآروم با آرنج به پهلو دمیخندیکه م همونطور
 ساکت شو !-
 ؟! گهید یبکن یخواست یشما هر غلط می! ما ساکت ش گهیبله د-
 ! یسادیسر جات ! زشته کنار من وا نیپاشو برو بش-
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شته دق- شته ا قایآقا کجاش ز سط باز نی؟! کار تو ز  ها از اون یبنده خدا رو و
 ! نجایا یدیکش ایسر دن

 ... ادیداره م دونستمینم نه ؟! ... من اصن ای یشیخفه م لوی! اه! ن سیه-
 گفت دادیرو مثال متفکر نشون م افشیهمونطور که ق لوین

 ... یخب البته حق دار-
 گفتم دیترد با
 به من ؟! یحقو داد هیثان هیشد تو  یاالن چ-
 گفت کردیهمونطور که به در اشاره م لوفرین

ن باشه که اال یینای... تو هم حواست به ا کنهیمن برم شهرزاد داره بهم اشاره م-
 اومدن تو ...

 نگاه کردم ... یبه در ورود لوفریحرف ن با
 شدم ... خشک

 ... یوا
 ؟! ... دهیسپ

 ست ؟! ... دهیسپ نیا
 گفت کردیاشاره م نیهمونطور که به تازه وارد ایپور مامان

و همسممرشممون هوشممنگ خان ...  یپروانه جون ... خواهرم ناز کنمیم یمعرف-
 ... دهیو سپ ایهام سون هم خواهر زاده شونیا

 لبخند بزنم باهاشون دست دادم ... کردمیم یکه سع همونطور
 حال شما ؟ ...-
 متشکر ... یمرس-
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س قایدق کرده ن رییذره هم تغ هی یبودم ... حت دهیبود که ازش د یمثل همون عک
 بود ...

 ؟... ی؟ ... مهرادو چ دهیدم در د دویبا شوهرش اومده ؟ ... حم یعنی
 جون تازه نامزد کرده ... هدیسپ-

 دادامه دا دهیرو به خاله پروانه و مامانم گفت و بعد رو به سپ نویا ایپور مامان
 محمد کوش پس ؟-

 زد و گفت یکنیبا لبخند نم دهیسپ
 ... کنهیداره با عمو سپهر صحبت م رونیخاله ... ب ادیم-

 ... پس با شوهرش اومده !... خب
ستمینم ص دینه ... نه ... نبا ای سهشنایمنو م دهیسپ دون سه ... ا شنا ن قاعدتا ب

 بشناسه ... نشناسه ... به من چه !...
 نشست ... لوفرین یکنار یصندل قایهمراه مامانش دق دهیسپ
 نکردن ؟! ریمامان د-

 سالن پر شده بود ... یها یصندل یهمه  بایتقر
 گفت کردیهمونطور که نگران به در نگاه م مامانم

گار نم نی. بب.. دونمینم- نه و ن به پروا  یریاسممترس وارد کنم ... م خوامیمن 
س دیاز مهراد و حم رونیب  دینه ؟ ...آخه تا االن با ایخبر دارن  نایا ایاز پور یبپر
 ... دنیزنگ زدم دو بار جواب نم ایو پور هیهد لی... منم به موبا ومدنیم
 گفتم ینگران با
 کجان ... نایا دوننیم نمیبابا ...پس من برم بپرسم بب یا-
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سمتم  دینفر بود که منو د نی... مهراد اول رونیاومدم ب یوقت ... همونطور که به 
 گفت ومدیم
 شده ؟... یزیچ-
نوز ه نای! ا رسهیعاقد م گهیکردن ... االن د ری؟ د یخبر ندار نایا ایمهراد از پور-
 ! دنیجواب نم میزنی!... زنگم م ومدنین

با - باش االن  تا  ایپورنگران ن فت  جانیا گهید قهیدق 10حرف زدم گ ...  ن
 ... دهیطول کش یلیخ نایکارشون واسه عکس و ا

 هم اومد طرفمون و گفت دیحم زدیحرفو م نیکه مهراد ا همزمان
 چرا جواب ایپور نی! ا نجانایبا عاقد ا گهیسمماعت د میگفت تا ن نایمهراد سمم-

 ؟! دهینم یگوش
 که به من گفته بود رو تکرار کرد ... ییهاحرف  دیرو به حم نباریا مهراد

 گفت یبا لحن نگران دیحم
 استرس دارم ! کنمیآقا من رسما اعالم م-

 گفتم دیرو به حم یبا نگران منم
 ! نطمممممموریمنم هم-

 گفت دیخندیهمونطور که آروم م مهراد
س خوانیم هیو هد ایبابا پور- شماها دار یعرو شو  س ستر ؟! ... خب  نیکنن ا

 ... شهیهمه مون راحت م الیکه ... عقد تموم شه خ ستشین یمشکل االن
 رهیباک خ یپشممت سممر من به سمممت در ورود زدیحرفو م نیکه مهراد ا همزمان

 شد و ادامه داد
 منم اومدن ... یا  ... مامان بابا-
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هم به همون سمممت دوخته شمممد ... منم  دیحرف مهراد نگاه حم دنیشممن با
گاه برگشتم ...  ناخودآ

؟! ... باز  ومدنیم دیبا سمممادمیکنار مهراد وا نجایاالن که من ا یعنی...  ایداخ
شانس دارم ! ا نیبگ سه ؟! ... ا نیمن   شیحاال من برم تو پ شهیخدا نم یشان

 ... مامممممممممان !! ... خمممممموامیمامانم ؟! ...من مامانمو م
 چند قدم جلوتر به استقبال مامان و باباش رفت ... مهراد

هم  نای... بابام ا میبود سممادهیسمماختمومن وا یدر ورود کینزد دیکنار حم من
 چند قدم اونطرف تر بودن ...

ه زمان ب شتریکردن ... هرچقدر ب کیسالم عل نایو مامان مهراد اول با بابام ا بابا
دسممت هام هم  یلرزش و سممرما کردمیحس م شممدیم کیسممالم کردن من نزد

 ... شهیم شتریب
ش ... موها دیرسیو مهربون به نظر م یدوست داشتن یاد از اون باباهامهر یبابا

ب مهراد بود ... البته خ هیشممب یلیصممورتش خ ینییپا ی مهیبود و ن یجو گندم
 ژنش یکه مهراد از لحاظ قد دیفهم شدیواقعا م یقدش از مهراد کوتاه تر بود ول

 رو از باباش گرفته ...
مان و خاله پروانه بود ... قدش از من کوتاه تر ما ی افهیو ق پیمهراد هم ت مامان

 مهراد بود ... یچشم ها قایبود ... چشم هاش هم دق
صبب همد نیکردن ... البته با ا یسالم و احوال پرس دیبا حم اول صاف   گهیاو

با گهیبودن ... د دهید نایمهراد ا یرو تو خونه  ظار خ دین ها یلیانت  یواکنش 
 شم ...رو ازشون داشته با یاحساس
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 نوبت منه ! یعل ای
 سالم ...-

 گفتم ... نویآروم ا دادمیکه با مامان مهراد دست م همونطور
 ؟! ... زمیعز یجون .... خوب کتممممایسالم ن-

مانم م م م مه ! بدون معرف ج م م ... البته خب ...  شناسنیکردن هم منو م ی؟!!! بعل
 ... گهید دنیعکسمو د

 بهت گفتم با
 ... داری؟ ... مشتاق د نی... شما خوب یمرس-
 مهراد هم سالم کردم ... یرو به بابا و

 ادامه داد دادیگرمش فشار م یدستا یمهراد همونطور که دست منو تو مامان
ما هم خ نی... همچن زمیقربون تو عز- تاق د یلی... ...مهراد  میبود داریمشمم
له از تعر یکرده بود ... ول فیاز شممما تعر یلیخ د هم مهرا یها فیماشمممال

 ... زمیعز یتر یفیتعر
مامان مهراد لبخند زدم و با خجالت نگاهمو از مامان  یها فیتعر دنیشممن از

 مهراد گرفتم
 گفت زدیهمونطور که لبخند م مهراد

س گهیالبته د- دم مو انجام ب فهیباز من وظ ی... ول نیرو کرد ایسالم و احوال پر
هم  شممونیمن هسممتن ... و ا میرجان... مامان م کتاین کنمیم یبا اجازه ...معرف

 ! انیبنده حاج آقا توکل یپدر گرام
 گفت دیخند یمهراد همونطور که م یبابا
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...  کمیداره  یپسممر ما باهامون شمموخ نی... ا شمماالیا ندهیآ یالبته حاج آقا-
 خانوم ؟ کتاین یخوب

 ... یممنون مرس-
 مهراد هم دست دادم و تشکر کردم ... یزنان با بابا لبخند

 کردیساختمون اشاره م یمهراد همونطور که به در ورود امانم
ها رو  یسممالم احوال پرسمم می... بر میدیهم رسمم رید کمیتو ...  میخب ما بر-

 ... ومدنیتا عروس و داماد ن میبکن
 گفتم کردمیم شونیکه همراه همونطور

 ... کنمیخواهش م نییبفرما-
شتم شتمیمهراد برم یهمراه مامان و بابا دا  دیدفعه حم هیساختمون که  یوت گ

 صدام زد ...
 ... کتای... ن کتاین-
 برگشتم دیحم شیاز مامان مهراد جدا شدم و پ یدیگفتن ببخش با
 شده ؟ یچ-
 رو هیخاله نگار و مامان هد یری... م دنیرس نای... مهراد رفت دم در ... ا نیبب-

به  مسممممتیلممممممد ن؟! ... بابا من ب کنهیدود م یک ناروی؟ اسفندو ا یصدا کن
 خمممممدا !!

 خنده مو کنترل کنم گفتم دیاسترس حم دنیبا د کردمیم یکه سع همونطور
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با حم- باش !ا دیبا نگ شمممده قبال ... تو برو ... من م نایآروم  ماه مه ه  رمیه
شون کنم ... بابا حم سترس دارم ول دیصدا  یورنطیا گهینه د یتو چته ؟! منم ا

!!! 
 ا کردم ...صد نارویا مامان

ش هیشدن هد ادهیپ از سفره عقد همه ش با نیاز ما سر  ستنش  ش  مواظب دیتا ن
؟!  شدیمدنباله نداشت ن نیبگه بابا ا سین یکی... آخه  بودمیلباسش م یدنباله 

 فقط !!! نیکرد چارهی... منو ب
 ... ییصفا هی... سرکار خانم هد هیعل ی فهیمحترمه ... عف ی زهیدوش-
گاه تو چند لحظه انگار همه  یچرا ول دونمیعاقد ... نم یصدا دنیشن با ناخودآ

 ی... خاله باز یچشمممم ... همه چ یاومد جلو هیبا هد میلحظات زندگ ی
نامون ... زم هامون ...درس خوندن نخوند نامون ...  نیهامون ... دعوا خورد

 کردنامون ...همه ش ... یبسکتبال باز
 ... نهیعروس رفته گل بچ-

ره عقد سف یپا ادین گنیبگه دختر مجرد م سین یکیبود ... آخه  فرلوین یصدا
 !! پر رو !!! زنهیحرفم م لوفرین نی... ا

 ... ارهیعروس رفته گالب ب-
 ؟!! ستادیمیب*ک*ل گوش من وا دیحاال با قایدق نی!!! اه ... ا دهیسپ

 ... دمید یم هیهد یدستا یرو تو قرآن
 سومه ... ی دفعه

 ؟ ... لمیوک ایآ-
 به پهلوم به خودم اومدم ... شهرزاد کنار گوشم آروم گفت یخوردن ضربه ا با
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 ... گهی... دختره داره بله م گهید ریآبغوره نگ نقدریاه ... ا-
 اومد که گفت هیهد یبا حرف شهرزاد صدا همزمان

 پدر و مادرم بعمممله ... یبا اجازه -
مهمون ها گم  یها دست یصدا یتو گفتیکه داشت بله م ایپور یصدا گهید

 شد ...
 بچمممممه ! یخوشبخت بش-

 و آروم گفت دیمبل گونه ام رو ب*و*س یهمونطور که نشسته بود رو هیهد
خراب  ومیعروس لمیهمه ف یکرد هیاون پشت گر نقدری! ا رسمیبعدا حسابتو م-

 !ع*و*ض*ی !یکرد
 تو گوشش گفتم آروم

 اقتتیرو دادم ! اصممن ل بهت قهی! باز دو دقیگمشممو بابا ...ع*و*ض*ی توئ-
 ! کنه تو حلقت ریدارتم گ هیبهت توجه نکنه ... اصن شوهر ما یکه کس نهیهم

 یها کیتبر گهیجوابمو بده که د خواسممتیبود ... م یدنید هیهد ی افهیق نباریا
شد ... فقط بهش م امونیدور و بر ستمیچون م دمیخندیمانع   تا جواب نیا دون

 ! شهینده آروم نم
چه  هگیاالن د ی... ول دونمی! خودم م کتاین یگینم کیرا به من تبرچ دونمیم-

 نداره !!! یسود یمونیسود پش
 گفتم میدیخندیم ایپور یبه حرف ها لوفریکه من و ن همونطور

ته ها!!! کهیاون طرفه ! به خدا بشنوه ت هی! االن هد ایپور-  بزرگه ت گوش 
 گفت هیبار با حالت مثال گر نیا ایپور
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 ! کتایتره ن کینم از مو بارمن گرد-
 با خنده گفت لوفرین

به ا یکردی! فکرشممم نم یکنیپرواز م ی! دار ایپور اریادا در ن-  یلگ نیدختر 
 ! ادیب رتیگ

ست چ ایپور شت بهمون نزد هیهد دنیبگه اما با د یزیخوا  هی شدیم کیکه دا
 دفعه حالتش عوض شد و گفت

ارزه ! رو سر من جا داره ! تاج سر  یم اینخانوم من به کل د نیبله بمممممممله ! ا-
 منه ! یمنه ! زندگ

 با لبخند گفت گرفتیدستش م یرو تو ایپور یهمزمان که بازو هیهد
 ؟! یزنیاز من حرف م یشده ؟! دار یشده ؟ چ یچ-

 گفت هیبا لبخند رو به هد ایپور
 ... زمیشما بود عز انیپا یبله خانومم ... ذکر ُمَحَسنات ب-

 رفتمیاز بچه به طرف مامانم م یمامانم با عذر خواه یکه با اشمماره  طور همون
 آروم با خنده گفتم ایکنار گوش پور

 بدبخت ! لیزن ذل-
مه چ خدا فت دق یرو شممکر ه که مهراد گ  یوقت قایمرتب بود ! و همونطور 

 کارش ... همه یرفت پ میکه داشت یاسترس یمراسم عقد تموم شد انگار همه 
 ... رفتیم شیپ میکه انتظار داشت یهمونطور قایو دقآروم  یلیخ یچ

سامان و ن نقدریا یبود ! ول یعال شام سخره باز مایکه  شام م درآوردن  یسر 
کل  بخورم ! فقط کل یزیدو قاشق چ یکیتونسته باشم به جز  ادینم ادمیاصن 

سخره باز شغول ر*ق*ص و پا یو م شام هم که دوباره همه م  یکوبیبود ! بعد 
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 احتترر*ق*ص داشممتم اسمم سممتیدور از پ لوفرین شیپ یقیدقا ی.. برابودن .
پاهام رو اذ کردمیم  چارهی!وگرنه ب کنهینم تی... خدارو شممکر که کفش هام 
 راه رفتن ! نهمهیبا ا شدمیم
 مگه شوهر نداره ؟! کوش پس ؟! دهیسپ-

سپ همونطور  وفرلیرو به ن گرفتمیبود م سادهیوا دیکه کنار حم دهیکه نگاهمو از 
 گفتم

 ... سادهیکه اونجا وا یچرا داره ... اونه ... اون-
 ؟ ... نیسه ساعت به ا گهیم یچ دیحم-
ر و به د کوبهیخوانندهه داره خودشممو م نیفعال ... ا میبر ای... ب لوین دونمینم-
 رو اون وسط ...مهراد کو؟ هیو هد ایپور می... تنها نذار وارید
 ... دمشی... ند دونمینم-
 ... میر*ق*ص برس ستیتا به پ میگذشتیم دهیو سپ دیاز کنار حم لوفرین با
 ... کتای... ن لوفرین-

 ... دیسمت حم میدو برگشت هر
 لبخند گفتم با
 بله ؟ ...-

 گفت کردیاشاره م دهیهمونطور که به سپ دیحم
 ... ایپور ی... دختر خاله  دهیسپ-
 کرد ... یرو معرف لوفریمن و ن دهیرو به سپ و
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شتیکه چند قدم برم نطورهمو سپ دیتا به حم میدا ش کینزد دهیو  ا لبخند ب میب
 گفتم

 ... شناسمیبله ... م-
 ادامه دادم دهیرو به سپ و
 یه تازگب نینامزد کرد دمی... شن یراست گمیم کیجون ؟ ... تبر دهیسپ یخوب-

... 
 گفت کیهم همراه من تبر لوفرین

 گفت زدیهمونطور که لبخند م دهیسپ
 جون ... کتایشما ن یبرا یبه زود شاالی... ا ی... مرس بله-
 ... ممنون ... زمیعز یمرس-
 با لبخند گفت لوفریرو به ن دهیسپ نباریا

 ؟ ... نییجون شما چطور ؟ ...تنها لوین-
ته من منظور سممپ خب ما منظورش ا دمیرو فهم دهیالب که  نی... مسممل بود 

 لوفرین دونمینم ینه ... ول ایهمراش هسممت  یکسمم ایآ لوفرین نهیبب خواسممتیم
ش بود که   گفت یبیعج یدفعه با خنده  هیچ 

 ... شوهر کجا بود ؟! ... زمیآره عز-
 ادامه داد یزیبا لحن تمسخر آم و
 شوهرم بودم ! شینبودم ... پ نجایمن اگه االن شوهر داشتم که ا-

موین یبود گفت یاوه ... چ اوه م م م م م م م م شوهرش  شی؟! آخه به تو چه دختره پ ل
 ! مممممسین
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شو داد باال و با تعجب به ما  یبود !برا یدنید دهیسپ ی افهیق چند لحظه ابروها
 نگاه کرد ...

به  ولوفرریدفعه ن هیبگم که  یزی... من خواسممتم چ کردینگاه م نیبه زم دیحم
 من ادامه داد

 بچه ها ... شیپ رمی...من م کنهی... شراره داره بهم اشاره م یکین-
 ادامه داد زیبا همون لبخند تمسخر آم دهیو سپ دیبه حمرو  و
 ... نمتونیبیم-
ذره  هیکه انگار  یچند لحظه مکث کرد و بعد با حالت دی... حم لوفریرفتن ن با

 مضطرب بود گفت
 اوضاع چطوره ... فعال با اجازه ... نمیبب نایسراک س رمی... بچه ها من م زهیچ-

 دهی! حاال من با سپ شهیلونه ش سبز م یجلو ادی!مار از پونه بدش م بعممممممله
 دارم که بزنم آخه ؟! یچه حرف

س رهیکه داره م کردمینگاه م دیکه به حم همونطور  شتمگیراه م هیدنبال  نایطرف 
ش شد  نیا نمی... بب نایا لوفرین شیکه بتونم برم پ  آخه ؟!! دفعه هیدختره چ 

 ... شهیم میحسود لوفریبه ن-
 شوکه شدم ... با تعجب به سمتش برگشتم ... دهیسپ حرف دنیشن از
 ؟! نیا گهیم یچ

 زد و ادامه داد یلبخند تلخ دهیسپ
 نتونسته بود بکنه ! یدحتر چیکرده که ه دیرو با حم یکار-

 از تعجب باز مونده بود ... دهنم
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 ؟!... یچ
 ... دیحم

 ؟!... لوفرین
 ... تیتعجب برگشتم سمت جمع با

 زده بود ! شونبیغ لوفریو ن دیحم
شخ شدی... از اولش م زمیتعجب نکن عز- سه من راحت بود  صیت داد ... وا

شممهرزاد دوسممتتون کنار  یسممر عقد اومد جا یوقت هیچ دیبفهمم احسمماس حم
 نشست ... لوفرین

 شدم ... رهیخ دهیسپ به
 زد و ادامه داد یلبخند گرم بهم

... پس بدون چه  شممناسمممشی...من م کتاینداره ن یبندیعادت به پا دیحم-
که ا لوفریبه ن یحسمم قدریداره  که بگرد ن قدر هم  مه و االن هر چ  یبراش مه

 .. چون از اون طرف رفتن اون سمت باک ... یکنینم داشونیپ
 با نگاهش به اون طرف باک اشاره کرد و با لبخند ادامه داد و
 ... میکردیم یکه ما توش باز هیمیقد قیطرف آالچ-
 گفتم یناباور با
 ... دونستمیمن ... نم-

 زد و گفت یبا لبخند رو به من چشمک سپبده
شته - س دوی... من حم زمیعز یمن احتماال باخبر یتو که از گذ  یبهتر از هرک
 موضوع نیاز من و تو االن از ا ریغ یا گهید چکسی... مطمئن باش ه شناسمیم
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 فکر گهیکس د یاون دوسممتتون شممهرزاد بدونه ... ول دی... شممما سیبا خبر ن
 خبر داشته باشه ... کنمینم

 زده بهش لبخند زدم و گفتم بهت
 ! هیعال تیروان شناس-

 سرش رو تکون داد و گفت دیخندیهمونطور که م دهیسپ
 ! نه ؟! گهید خوردیدرد من م هیبه  دیدانشگاه رفتن با نیباالخره ا-
 تعجب گفتم با
 بوده ؟! یرشته ت روانشناس-

 و گفت دیخند دهیسپ
 ... یدونیم کردمی... فکر مآره -
 ! دونستمینه نم-

ستمیبود ... م یشدم ... دختر مهربون رهیو بهش خ دمیخند اهش تو نگ نویا تون
 بخونم ...
 شده بود گفت رهیکه به پشت سرم خ همونطور

 ... گردهیمهراد ... دنبالت م-
 یبرگشممتم پشممت سممرمو نگاه کردم ... مهراد نبود ... با صممدا عیتعجب سممر با

 به خودم اومدم ... برگشتم طرفش ... دهیسپ یخنده 
 ادامه داد دیخند یهمچنان که م دهیسپ
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کشف  نمیبه خودم که ا نیبود ! آفر یدست هینبود !  یروانشناس گهید یکی نیا-
قاط ته  خب پس مهرادم رف ها ؟! ... آخ آخ م یکردم ...   دیچرا منو د گمیمرک 

 ... شمیفرار کرد از پ نیهمچ
 و گفتم دمیخند

 آخه ؟! فرار کجا بود ؟! هیچه حرف نینه بابا ا-
! به  هیپسممر هی نی! ا ای... بابا تو هنوز مهرادو نشممناخت گمیهم درسممت م یلیخ-

 ریغ شممهیم ی... البته خب عصممبان دونهیمهربونه که خدا م نقدریخدا ماهه ... ا
 شاالی...ان اص ادیبه چشم نم تشیعصبان نیآقاست که ا قدریا یقابل کنترله ول
 ... نیخوشبخت بش

 معممم ... یزینه نه ... هنوز اصن چ-
 تو حرفم و گفت دیپر دهیسپ
فت هم دی... حم دونمیم- به تو دارم م نیواسممم گ ...  گمیاالن ... من فقط 

مه م که ه به کسمم ی.... ول فهمنیباالخره  باش من   ی... ول گمینم یمطمئن 
سمیچون مهرادو هم م ... شنیهمه خبر دار م یکه به زود دونمیم ... اگه  شنا

 بشه ! امکان نداره ! الشیخیباشه امکان نداره ب یزیچ شیدلش پ
 ... دمیخند
حس  یهم بود ... ول بیعج دیشمما ییجورا هی دونمیخوب بود ... نم دهیسممپ

 دلش پاکه ... کردمیم
 بزرگ ... یلیخ یکردم ... اشتباه ها ادیمن اشتباه ز-
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 یکه انگار داره خاطرات گذشممته رو برا دادیشممون من نطوریا دهیسممپ ی افهیق
ن خوشممحالم که او نمیبیم کنمی...االن که به گذشممته نگاه م کنهیخودش دوره م

 اشتباه هارو کردم ...
 گذشته ادامه داد یبرا یدلتنگ ایحسرته  دیفهم شدیکه نم یلحن با
 االن خوشحالم که اون اشتباه ها رو مرتکب شدم ! یول-
 نگاه کردم و گفتم دهیسپتعجب به  با
 ؟ یکه اشتباه کرد یخوشحال-
 لبخند زد و گفت نباریا

 دونمینم یام ... ول یکه دارم راضمم یزیآره ... خوشممحالم ... چون االن از چ-
شته چ ستمیرو که م یزیاگه در گذ ست م خوا ن اال یبازم اندازه  اوردمیرو به د

ض شحال بودم  یرا رم ... اما منظو شهیم میسودح لوفرینه ... گفتم به ن ایو خو
سود نیا سود دیبهش چون حم شهیم مینبود که ح  میرو داره ... نه ... بهش ح
ستم با فکر رفتار کنم  شهیم ستم مثه اون فکر کنم ... چون نتون ... چون من نتون

 ... به عاقل بودنش ! کنمیم یحسود لوفرین ن  ی... من به ا
نامزد سممپ یزیچ خواسممتم مد  که مح نارمون و  دهیبگم  مد ک همون موقع او

 دهیسرشو آورد کنار سر سپ کردیرو ب*ک*ل م دهیهمونطور که از پشت کمر سپ
 و گفت

 ! ایمنو تنها گذاشت-
 و گفت دیخند دهیسپ
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ها  چارهیب نیمخ تو رو بخورم داشتم مخ ا نکهیا یبه جا قهینه محمد ... دو دق-
 ! خوردمیرو م
 ... میدیمون خند همه

 رو دوس دارن ... گهیکه چقدر همد دیفهم شدیوشون مهر د یچهره  از
 دنبالت ... ادیمهراد داره م-

 ... دی... اونم بهم خند کنهیم ی... حتما باز داره شوخ دمیخند بهش
 محمد جان هوشنگ خان اون سمت با شما کار دارن ...-
 مهراد با تعجب به عقب برگشتم ... یصدا دنیشن با
 بار راست گفته بود ! نیا

مهراد بود ... نه فقط به  نکهیخوش گذشممت ... نه فقط صممرفا به خاطر ا یلیخ
 دوستم بود ... نه ... نیتر یمیصم یعروس نکهیخاطر ا

 ... تیمیحس صم هیبود ...  گهید زیچ هی
*ص ر*ق ستیوسط پ میهمراه دوستاشون که ماها بود هیو هد ایفقط پور یوقت

و با خواننده هم  میگرفتیرو م هگیهمه دسممت همد ی... وقت میودیجمع شممده 
مولکول مولکول بدن هامون حس  یرو تو یشممماد ی... وقت میشمممدیصمممدا م

 ... میکردیم
"با  نی"بودن" قشممنگه ... چقدر ا نیکه چقدر ا کردمیفکر م نیا هی...فقط  فقط

سمون تار شنگه ... هرچقدر هم آ شه ...  کیهم بودن" ق ابر ها کنار  یروز هیبا
م اگه بارون بباره باز یگر هم نرن و آسمممون گرفته بمونه ... و حتا ی... حت رنیم
شاد  عاشقشد و همچنان  سیبارون خ ریز شهی... م شهیم بود ... حوشحال و 

 ... شهیموند ... م
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 ؟ گهید یای... با ما م نایا ایدنبال پور میبر دیبا گهید کتاین-
... مهراد مهراد ... به  امیبردارم م لمویشممما ... من برم وسممما نیآره آره ... بر-

 و هومنم بگو پس ... ینازل
 ... انیم نایگفتم بهشون ...اونا با س-
ا ب میبر کمی هیو هد ایپور یدوسممتا یعنیآخر مراسممم بود و قرار بود ما  گهید

 ... میعروس و داماد بر نیدنبال ماش نیماش
سا یوقت ساختمون اومدم ب لمیهمراه با و ون طرفو نگاه طرف و ا نیا رونیاز در 

 ... گشتمیکردم ... دنبال بچه ها م
 ؟... کتاین-
 سمت صدا برگشتم ... به
 رفتنا ... گهیبچه ها د می؟! بدو بر یینجایا  ؟ شراره ؟! تو ا-

 گفت شدیهمونطور که با من همگام م نباریا شراره
 ... مینه نه ... دم َدَرن همه ... منتظر شدم با هم بر-
 ... یظر من موندکه منت زمیعز یمرس-
 ... میکنیخواهش م-
 ... نمیبب نیحس نایرو از دور کنار ماش نیمهراد و حس تونستمیم
 بهت بگم ... دیهست حتما با یزیچ هی کتاین-
 تعجب سرمو به طرف شراره برگردوندم و گفتم با
 ؟ یچ-

 گفت یقرار یبا ب شراره
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 ..باشم . دهیمن اشتباه فهم دی... اصن شا کتاین دونمینم-
 شده ؟ یزیبگو شراره ... چ-
تاین دونمینم- عا نم ک قراره بشمممه ... در مورد  ایشمممده  یزیچ دونمی... واق

ست ... ب من  به یگفتم ... ول هیدر مورد خودت البته ... من به هد شتریشماها
 االن واقعا الزم دونستم که به خودت بگم ... ی... ول سین یگفت مشکل

 گفتم یو با نگران مسادیبار سرجام وا نیا گهید
 شده شراره ؟ یچ-
 ... ومدهیموقع از من خوشتون نم چیشماها ه دونمیم کتاین نیبب-
مزمیعز هیچه حرف نیا- م م ...  میهم تو رو دوس دار یلیگفته ؟! ما خ ی؟! ک م

 ... یمونیمیدوست صم
ول ... قب میباهم خوب نبود ادی... خب تو دانشگاه ... اوال ز گمینه ... االنو نم-

در  سیمسممائل برام مطرح ن نیبچگانه بود ... حاال اصممن ا لیدارم اخالقام اوا
ضر ... من فقط چ  نیبهت بگم ... بب خوامیکه احساس کردم رو م یزیحال حا

 یعنی...  هگیدوستم د یلیخ ونیدختر معاون فدراس یعیرف نایجون من با م کتاین
 ... نیدونیبودم ... خودتون که م

 شده ؟ یآره ... خب چ-
گم ب نوینه ... فقط ا ایهنوز ادامه داره  هیقضمم نیا دونمی... حاال االنو نم نیبب-

 ... رونیبندازن ب یمل میتو رو از ت یجور هی خوانیکه م
 خنده گفتم با
بوده  ینجوریهم شممهی... هم سین یدیکه بحث جد نی... ا زمیشممراره ... عز-

 بکنن بابا ! توننینم یغلط چی... ه
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 ادامه داد یراره با نگرانش نباریا
ستش ا ی... ول گفتیبهم م نویهم هم هیهد- شون جد نباریرا ...  هیبه نظرم کار

 خوانیکه م دمیشممن نایدوسممت مشممترکم با م هیمن از  ی... ول یچطور دونمینم
 ... یسر چه مسئله ا دونمی... حاال نم یانضباط تهیبکشوننت کم

هم  یاعتراض خشک و خال هی یتندارم ! ح یخب بکشونن ... من که مشکل-
 نداشتم تا حاال ! یبه داور یحت

 چند لحظه فکر کرد و بعد گفت شراره
 ؟ یچ یبار داد نیکه آخر نگیدوپ شیآزما-
 واقعا شراره ! سین یبود ... مشکل یش منف جهینت-
 گفت یش تو فکر بود با ناراحت افهیبار شراره همونطور که ق نیا

...  نکنیدارن م یکار هینگرانم ... مطمئنم  یلیکن خ ... باور کتاین دونمینم-
 مواظب باش ... یلیخ
 ... نایبکنن ا توننینم یکار چیبابا ه-
 ... زایچ نی... از ا دونمیراپورت نده ... چه م یکس-
کن  باور یعنی...  میقیبده ؟! ... نه بابا همه باهم رف خوادیم یبابا راپورت چ-

 و دخترش ! یعیرف نیندارم به جز ا یمل میت تو باشگاهم و یمشکل چیمن ه
 باش ... نایپس مواظب هم-

ستم صدا نیبگم که ا یزیچ خوا ش یبار  شراره به  نیبوق ما شد من و  باعث 
 ... میطرف صدا برگرد

 همه معطل شمان ! گهید نیایبابا ب-
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.. . میبود که باعث شممد من و شممراره با سممرعت به طرفشممون بر نیحسمم ادیفر
 فقط رو به شراره با لبخند گفتم میشدیم کیبه بچه ها نزد میداشتهمزمان که 

 واقعا ... یحواسم هست ... مرس یکه گفت یزیممنون شراره ... حتما به چ-
 زد و با لبخند گفت یچشمک شدیم نیحس نیهم همونطور که سوار ماش شراره

 بهت ... گمیم دمیشن یزیبود ... باز اگه چ فهیخواهش بابا ! ...وظ-
و آنا  نایهم با سمم ی... هومن و نازل میمهراد بود نیبا ماشمم دیو مهراد و حم نم
 ... ومدنیم
 ... کنمیبرو ! به خدا دارم سکته م واشیمهراد تو رو قرآن -
س نیکه ! تو رو خدا بب شهینم- سَتن 206با اون  نایاون  َک داره از ما تند تر  شیف 
 ... رهیم
 گفتم یقراریحالت ب با
 نیبا ا نیدار هیعروسمم یخوشمم یبهش بگو ... بابا هرچ یزیچ هیتو  دیحم-

 همه شو !!! نیدیهاتون به باد م یرانندگ
 و به مهراد گفت دیخند دیحم نباریا

سممت ... تو چرا  وونهید نایبرو ... اون سمم واشیمهراد ...  گهید گهیبابا راس م-
 آخه ؟! یذاریسر به سرش م

 گفتم ینگران با
 الم برسونه !و هومنو س یفقط نازل-

 با خنده گفت دیحم
 به دور نگه داره ! نایس یرانندگ یالبته خدا خواهر من رو هم از بال-
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 !تو رو نایسمم نیتو ماشمم کنهیم غیج غیآنا هم حتما اونجا داره ج گهیراس م یوا
 آخممممه ! رهیداره م یخدا نگاه کن چه جور

ستمیم نکهیکردم با ا هیچرا گر دونمینم صبحش  دون  نمیبیم رو هیدوباره هدفردا 
طبقه باالتر  هی شممهیسممال هم 22که  یاز کسمم یواسممم سممخت بود دور ی! ول

 سخت بود ... یلی... خ دیخوابیسر من م یدرست باال
کردن فرصت ن یناراحت کننده حت یفکر ها دمیتختم دراز کش یشب رو یوقت

 قط توهوش شممدم ... ف یکه ب دیهم نرسمم هیثان هیبه ذهنم خطور کنن چون به 
 زدم ... لوفریاس ام اس به ن هیلحظه  نیآخر
... بعدا به ی:د یشممد بی... غ ینشممد تیرو 2شممماره  پی. خوشممت Mr"با 

 جوجه ! " رسمیحسابت م
داد مامانم  گهیور اون ور ... د نی... ا میبود رونیهمه ش ب یبعد عروس یروزها

هار شممام ... تا امروز که ... نا میریم رونیما ب نقدریهم درومده بود که چرا ا نایا
 شام خونه نبودم ! ایوعده ناهار  هیسه روز گذشته هنوز 

 الو ...-
 جان ! کتایالو سالم ن-
 ... یمیسالم خانوم عظ-
 ... زمیسالم عز-
شگاه میسرپرست ت یمیعظ یشماره  دنید از تعجب کردم ! چون  یلیخ میبا

 ... میبود التیتعط یفعال تو
 ؟ یمیشده خانوم عظ یزیچ-
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باور دمیکه شممن یزیچ دنیشممن از نا باورم نم یغرق  ! من ؟!  شمممدیشمممدم ! 
 ؟!!! ممممممنگیدوپ

 ؟! گفتیشراره راست م یعنی
 شدم ... رهیخ هیتماس رو قطع کردم با بهت به هد یوقت

 ؟! کتایشده ؟!ن یچممممممممم-
 ... رونیب میناهار اومده بود هیو هد ایو مهراد و پور من

 دینم ... بافکر ک دی... با دمیرو مال میشونیو با کف دستم پ نییانداختم پا سرمو
 ؟! یچمممم یعنیفکر کنم ... 

 ؟! کتایداشت ؟!ن کارتیچ یمیشده ؟ عظ ی... چ کتای... ن کتاین-
 گفتم آروم

 ... سین یزی... چ سی... مهم ن هیهد یچیه-
 سرشو خم کرد و گفت یکه کنارم نشسته بود با نگران مهراد

 ؟ از باشگاه بود ؟ کتاینشده  یچ-
 بهش نگاه کردم ... ینگران با
 ... شدیم دهید یمهراد نگران یچشم ها تو
 ... مثبت بوده ! نگمیدوپ شیآزما-

شم شد که چ یها چ شد ... دهنش باز  شاد  آروم  غیبا ج یبگه ول یزیمهراد گ
 متوقف شد هیهد

 جهیبود ! بابا نت یتو که تستت منف یکی؟! ن ممممممنگی؟!!! دوپ یچمممممممممم-
 دادن !!! شیچند وقت پ نیش رو هم

 رو به من گفت زیاز اون طرف م ایپور
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 دوستات بودن ! دیبود زنگ زد ؟! شا یباهات ! ک کننیم یدارن شوخ دیشا-
 از سرجام بلند شدم و گفتم یحال یب با
 االن ... امی... م رونیب رمیم قهیچند دق هیمن -

 با دستم متوقفش کردم و ادامه دادم یول ادیم بشد که باها زیخ مین مهراد
 نفر زنگ بزنم ... هیبه  خوامیم-

س فقط شته بود ... هرگز فکرشم نم هیهد یسه روز از عرو فعه د هیکه  کردمیگذ
 ... زهیبه هم بر ویصحبت بتونه همه چ هیتماس و  هی

 الو شراره ...-
 شده ؟ ... ی... چ کتاین-
 ... هیچ هیقض دیداغونم فهم یصدا از
 یکی دسممت به نایانگار ا یول هیچ انیجر دونمی... نم کتایمن که بهت گفتم ن-

 ... کننیدارن م یتو پرونده ساز هیکردن ... عل
 بود !!! یمنف شمیمن آزما یول-
شگاه داغونمون که ه وونهیهمه جا آدم دارن د- نبود توش  یخبر چی! تو اون دان

 ! ونیه فدراس... چه برس زدنیم گهیهمه واسه هم د
 کنم شراره ؟ کاریچ-
 ... یبد شیدوباره آزما دیبا سیمعلوم ن یزی... فعال چ کتایناراحت نباش ن-

 ... شدمیم یروان داشتم
همه  نیزود ب ای ریبهم زده بودن ... د نگیبود که َانگ دوپ نیا زشیچ نیتر کم

 ! کردمی... من مکمل هم مصرف نم هیچه حرف مسخره ا نی... آخه ا دیچیپیم
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 ! کتایبا خودت ن ینطورینکن ا-
 دادم و گفتم هیمهراد تک نیماش یصندل یبه پشت سرمو

 بدبخت شدم مهراد ... بدبخت !-
باره  یدیم شیآزما یری؟! م هیآخه دختر خوب ! بدبخت چ هیچه حرف نیا- دو

 ! شهی! حل م گهیو خالص ! بابا خب اشتباه کردن د
 فتمبرگشتم سمت مهراد و گ تیعصبان با
 یبود ! شب عروس یمن منف شی؟! آزما گمیم یمن چ یمهراد ! اصن متوجه-

 نگرفتم ! یدارن ! من جد یبرنامه ا هی نایشراره بهم گفت ا هیهد
که  هیزی؟! چ یبکن یخواسممتیم کاری! چ یگرفتیم یخب حاال فرضمما که جد-

 شده !
 ! شمیچاره م یمهراد ...ب شمیاگه مثبت باشه بدبخت م-
 بکنن ! یکار چیه توننینم ی! الک FIBAبه  میکنیم تیشکا-

 گفتم گرفتمیدستام م یشدم و سرمو تو یکه خم م همونطور
 بکنن ! توننیبخوان م یهر کار نایا-
گاه هق هق گر نا شد ... نم هیخود آ ست خودم نبود ...  دونمیام بلند  چرا ... د

ون توپ عشممقم ... ا دیمثبت باشممه با شیفکر کردم اگه آزما نیبه ا هیثان هیفقط 
 بذارم کنار ... شهیهم یبرا زمویعز
 مهراد با ترس سرمو آوردم باال ادیافکار خودم بودم که با فر تو
مه شممون ... وقت- به ه نت  کت لعنت گمیم یاه ... لع  نوی! ا نیهم یعنی یممل
 یمملکت لعنت گنیم

 با هق هق گفتم آروم
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 مهراد ... سین یمملکتمون لعنت-
 کلماتش انگار دست خودش نبود ... اریزد ... اخت ادیبلند تر فر بار مهراد نیا

خاکم ! عاشقشم !  نیبوده ... عاشق ا نیهم شهیچرا هست ... هست ... هم-
آدم ها ...  نیکارا !ا نیکارا ... ا نیآدما ... کاراشممون ... ا نیآدما ... ا نیا یول

شن  ویه چخاکو ... هم نیهمه مونو ... ا یزندگ خوانیکه م نانیا به ل*ج*ن بک
 ! لعنت به همه شون !

 ..شد . ادهیپ نیفرمون و از ماش ی... محکم زد رو کردیمنو نگران م شیعصبان
...  شهیم اهیس شهیهم یتمومه ... پروندم برا گهیدرست باشه ... د نگمیدوپ اگه

 ... شهیداغون م یپاکش کنم ... همه چ تونمینم گهیکه د یجور
 دل خودمم سوزوند ... نیماش یتو ادمیفر
 ادیب شیواسه من پ دیبا ی؟ چرا همه چ ی؟... کوش ی! پس کوش مممممممایخدا-

باشممه ؟! .... به  فتادهیهم هسممت که واسممه من اتفاق ن یزیچ گهی؟! آخه خدا د
...  نجمممممامیخدا ؟! من ا ینیبی؟!...منو م ینیبیخدا من هسمممممممممممتم ! م

 نویل ا... تحم شهیتباه م میزندگ هترو نگاه کن ... دار نییپا کمیخدا ...  نجایهم
 ندارم ... به خدا که ندارم ... گهید

 ییخونه جا ریمسمم یو تو میکرده بود یخداحافظ هیو هد ایو مهراد با پور من
 ... میتا صحبت کن میبود سادهیوا

 نبود ... یگذشته بود و از مهراد خبر قهیهم که ده دق حاال
 مهرادو گرفتم یره شما یناراحت با
 مهراد ؟ ییکجا-
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 االن ... امیم-
 برم خونه ... خوامی... م سیمهراد حالم خوب ن ایب-

 گفت یبا نگران مهراد
 اونجام ... گهید قهیدق هی؟ حالت بد شده ؟ ... اومدم ...  یکیشده ن یچ-

 بدم ... ینذاشت جواب یحت
 زد ... نیماش ی شهیبه ش یکی دهینرس قهیدق هی به
 ... همزمان در سمت من باز شد ... گشتمبر
 ... شهیبخور ... حالت بهتر م نویا-

 پرتقال رو از دست مهراد گرفتم ... آب
 بهم لبخند زد و گفت یبا نگران مهراد

فکر کردم  یول رمیبگ یتو هم بستن ی... خواستم برا یآب پرتقال دوست داشت-
 آب پرتقال بهتره ...

 زدم ... لبخند
 ؟ میبر یشیدوس دارم ... سوار م شتریآره ... ب-

 ردکیخودش رو بهم تعارف م یفیق یشد و هم زمان که بست نیسوار ماش مهراد
 گفت

 حاضرم عوض کنم باهاتا ! یخوایم نویاگه ا-
 کردمیدادم و همونطورکه به مهراد نگاه م هیتک یصندل یسرمو به پشت یناراحت با

 گفتم
 کنم ؟... کاریمهراد چ-

 زد و گفت لبخند مهراد
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 آب پرتقالتو بخور ...-
 رومو برگردوندم ... ناراحت

 دستمو گرفت و گفت مهراد
شگل من ... ب گهی؟! ... قهر نکن د کتایا  ! ن- ستن ایخانوم خو صن ب منم  ی... ا

 مال تو ... ای؟ ...ب کنهیآدم قهر م یبستن هیمال تو ... باشه ؟! ... آخه واسه 
 تمگف یطرفش و با ناراحت برگشتم

 ... شمیم چارهیمهراد ب-
صممورتش محو شممد ... سممرشممو انداخت  یحرف من مهراد لبخند از رو نیا با
 حال منو بهتر کنه ... یجور هی خواستیم ی... اونم ناراحت بود ... ول نییپا
ستن به شت آب م یتو یب ستش نگاه کردم ... دا شکالت روش هم  شدید  ...

 دست مهراد ... یرو ختیریداشت م
 ام!!! یبستمممممممممم یشق شکالت روعا من
ست عیسر شکالتش داره م ییکه اونجا یهجوم بردم طرف ب خورم رو ب زهیریکه 
... 

ل حرکتش ک نی... با ا دنیدستشو کش عیاز حرکت من جا خورده بود سر مهراد
 شد به صورتم ... دهیمال یبست

 ! کتمممممممممممای! ن یوا یا-
 مهمممممممراد !!! یوا-

 مگفت یصورتمو پاک کنم با لحن ناراحت کردمیم یهمونطور که سع کالفه
 شممممممممد ! یا یهمه جام بستن یوا-
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درآورد و  نیماشمم یتو یدسممتمال کاغذ یجعبه  یدسممتمال از تو عیسممر مهراد
 کمکم کنه صورتمو پاک کنم گفت کردیم یهمونطور که سع

 بهت ... دادمیم یگفتیآخمممممه ؟!!! خب م یکنیم کاریچ-
 گمممممممممممممممهی... شکالت روش ... اه از دست رفت د شدیآخه داشت آب م-

 کن تو رو خمممدا ! گای؟اه ... ن یکرد کاریحاال!مهممممراد چ نی...صورتمو بب
 گفت یزیهمونطور با لحن سرزنش آم مهراد

صحبت جد زیخب عز- طرف من ... خب بابا  یپریبعد م یکنیم یمن اولش 
 من سکته کردم ...

 فتمگ ناراحت
رو  ختیآب پرتقاله هم ر نیا نی... اه بب سیتو اصممن حواسممت به من ن رینخ-

 لبمممماسم ...
 همونطور که دستشو آورد جلو تا با دستمال صورتمو پاک کنه گفت مهراد

 هی منو نیمنو ... بذار پاک کنم واسممت ... بب نینشممده ... بب یزیخب حاال چ-
 ... قهیدق

 فتمگ تیپس زدم و با عصبان دستشو
 ؟! یممممممدینخر یمن بستن یبرا یاصن واسه چ-

 حرف من جا خورده ...چند لحظه مکث کرد و بعد آروم گفت دنیاز شن مهراد
 ... یدوس دار شتریآب پرتقال ب دمیخب ... آخه د-
 گفتم یتو حرفشو عصبان دمیپر
 ! خواستیدلم م ی... برو اصن ... اه ... من بستن رینخ-

 نگاه کرد و گفتبا تعجب بهم  مهراد
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 ؟! کتمممماین-
 شدم ... رهیبهش خ نیخشمگ

بان مه چ یعصمم مه ه مه کس ... از ه ...  دونمی...نم زیبودم ...از خودم از ه
 ... خواستمیم یچ دونمینم

ستم؟یم توجه شق مخوا ستم؟ی! ... ع ستم؟ی! ... محبت مخوا ه ک یکی! ... خوا
 ... دونمیکه منو بفهمه؟! ...خودمم نم یکیآرومم کنه؟! ... 

 تار کرد ... دموید یپرده اشک جلو هیشده بودم ... حس کردم  رهیمهراد خ به
دسممتمال  هیصممورتش اومد ... همونطور که آروم با  یرو یکیاخم کوچ مهراد

 گفت یشد و با لحن محکم رهیتو چشمام خ کردیم زیکنار لبم رو تم
 ... تا آخرش باهاتم ! کتایمن تا آخرش هسممممتم ن-

 اشکمو مهار کنم ... یقطره  ستمنتون
 تگف ینیدستش فشار داد و با لحن خشمگ یمهراد دستمو محکم تو نباریا

 ! کنمیاشک تو رو در آورده ! خودم نابودش م یهر ک کنمیجهنم م شویزندگ-
سترس ... از ا اون سه  نکهیشب خوابم نبرد ... از ا شگاه چ یفردا تو جل  یبا

 ه ...قراره بش یقراره بشنوم ... چ
 میت یجون پزشکون تو حهی... به مل شدیرو ... باورش نم هیمامانم گفتم قض به
 حهینه ... مل ای هیچ انیجر دونهیم دیکه دوستش بود زنگ زد ... ازش پرس یمل

سممت ت یالک توننی... نم نینداشممت ... فقط گفت نگران نباشمم یجون هم خبر
 ییادعا ی... احتماال کس شهیرد م لتریمثبت اعالم کنن ... از هزار تا ف نگویدوپ
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 یداده بودم منف یاسممالم ییها یباز یمن که برا نگیکرده ... وگرنه تسممت دوپ
 بود ...
 نینگران نباشمم گفتنیتونسممته بود خبر گرفته بود ...همه م یهم از هر ک مهراد

 ... شهینم یزیچ
 باشگاه حاضر شدم ... یهزار تا سالم و صلوات تو جلسه  با
 کنمیمکمل هم مصممرف نم یمن حت نیدونیشممما خودتون م یمیخانوم عظ-

از  رشممتیکه ب دونمیام ... خودم م یمل میت تانی؟! ... من کاپ یچ یعنی نی!آخه ا
مه ز  ی... اصممن تسممتم برا کنمینم یکار نیهمچ چوقتی... ه نمیذره ب ریه

 ؟... یزیچ نیهمچ شهیبود ... مگه م یمسابقات زنان مسلمان هم منف
ن ما ... باور ک میهسممت هیقضمم ریگی... ما پ زمیجان ... نگران نباش عز کتاین-

 هنکی... مثل ا میبهمون خبر دادن شوکه شد ونیاز فدراس روزیخودمون هم که د
ن کن شیشما رو دوباره آزما یخواسته شده نمونه  ونیفدراس یباال یاز مقام ها

 ... نگی... چون مشکوک شدن به دوپ
 گفتم تیعصبان با
 ست ...ه یک نییفرمایم ونیکه تو فدراس ییمقام باال نیا دونمیه ... بله مبل-
 یوجلسممه بود ت یباشممگاه که تو نیاز مسممئول گهید یکی یبار خانوم فتح نیا

 و گفت دیحرفم پر
شون غلطه با راه حل  سیمعلوم ن یزی... هنوز چ زمیآروم باش عز- ... اگر ادعا

 درستش کرد ... شهیم یقانون
 از جام بلند شدم و گفتم تیعصبان با
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به ا یب یادعا ها نیهم- ادعا ها  نیکشممونده ... هم نجایمنطق ورزش مارو 
 ..ارزش قائل نباشن . یزیورزش خانوم ها َپش یکشور برا نیکرده که تو ا یکار

 همه ست ... یبرا نگیمسئله مرد و زن نداره ... تست دوپ نیجان ا کتاین-
 مدونینم ی... مرد و زن نداره ... ول نییفرمایست م... شما در یآره خانوم فتح-

 بانیمواقع گر %99.99زد و بند ها  نیاتفاق ها ... ا نیچرا ا دونمیچرا ... نم
 چرا ... دونمی... نم رهیگیما خانوم ها رو م

 شد و گفت کیبهم نزد یآب وانیبا ل یمیعظ خانوم
 ... ما کنهیم تیه حما... باشممگا زمیجون ... آروم باش عز کتایبخور ن نویا-

. .. یکنیصممحبت م یراجع به چه کسممان میدونی.. م میمتوجه منظورت هسممت
 نخواهد ییجا چیبه ه نگتیمثبت بودن تسمممت دوپ یادعا نیمطمئن باش ا

 ... دمی... بهت قول م دیرس
 گذاشتم و گفتم زیم یدستم بود رو رو یکه تو یآب وانیل کالفه

ه  نیهم یادعا دیدونی... شممما م یمیخانوم عظ- من  یموضمموع چقدر به وجه 
...  سیجز خراب کردن من ن یزی... هدفشون چ دونمی؟! ... من م زنهیضربه م

 ! کننیرو علم م گهید زیچ هینشه ...  نیا
 ... دیکشیروز طول م 15 – 10 شیجواب آزما یاومدن دوباره  تا

 روز عذاب آور ... 10
 بهتر کنه ...حال منو  تونستیخوش هم نم یخبر ها یحت
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 یمهراد برا نکهیا یعنی نیمهراد موافقت کرده بودن ... ا بتیدرخواسمممت غ با
...  ردکیحال منو خوب نم یبود ول ایخبر دن نی... بهتر شممدینم مهیجر بتشیغ

 ... نیحال غمگ نیخوشحال بودم اما در ع
 حال منو تونسممتیبابا و شممرکت هم نم یرفتن قرارداد ها شیدرسممت پ یحت

 ه ...خوب کن
 ... شمیم ونهیمهراد ؟ دارم د ادینم یلعنت ینامه  نیپس چرا ا-
 زی... آخه عز هیو مطمئن باش منف ادی... م زمیعز ادی... م کتاین ینجورینکن ا-

 ... نگران نباش ... شهینم یچی... ه ینکرد یکار یدونیمن تو که خودت م
ثل ا لوفریبا ن روزینگرانم مهراد ... د- فت م کهیحرف زدم گ  یبدجور ن

 ... هیقاط یبه هم ... همه چ دهیچیپ ونیفدراس
سا- سمیکه م ییمنم از ک س شنا  انیا نهی... از هم نطوریهم هم ای... پور دمیپر
 نیهم از یباز یبرا رانیا امیب خواستمیهم که من م ی... اون موقع گهید ترسمیم
تو کار آدم  ینیبیم هوی... همه شممون در ظاهر با آدم خوبن ... بعد  دمیترسممیم

کار ته نم کننیم یخراب  جایفقط ا گمی... الب عا چ ی... ول هینجوریا ن  زیواق
 رفتشممیبه فکر پ یبوده ... اصممن کسمم یواقعا باور نکردن دمید نجایکه ا ییها

شن ... نییرو پا هیبق یکه چه جور ننی... همه فکر ا سین  بک 
 حوصله گفتم یب

 ...خسته ام ... نایم از اخودم مهراد ... خودمم خسته ا دونمیم-
 کارش ... یپ رهیهم م تیخستگ یبه زود شاالیا-
 که من االن دارم ؟! یتیوضع نیآخه ؟! ... با ا یچه جور-
 ... قول مردونه ! دمی... قول م کنمینگران نباش ... خودم درستش م-
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 یمیهم ت یهمه  نینمونه م ب یدوباره  شیکه خبر آزما دیدو روز نرسمم یکی به
 ... کردیخبر ها رو پخش م نهمهیا عیسر نقدریا یک دونمی... نم دیچیپ هام
 شده بود ... خسته شده بودم از اونهمه فشار ... گهیمهم نبود ... د برام
 م دوباره شروع شده بود ... هیپا میت ناتیتمر

 کردمیاون متمرکز م یذهنم رو رو دیسر کار ...با رفتمیم دیروز در هفته با چند
... 
 جون ... کتایجون .. ن کتاین-
 لبخند زدم و گفتم دیدویکه سمتم م یکیدختر کوچ به
 زهرا ؟ شدهیچ-
 ... خورهیداره زنگ م تونیخانوم گوش-
 ا  ؟ ...-

 گردنم ننداختم امروز ... یتو لمویبردم سمت گردنم ... موبا دستمو
 میبکن دیجد نیتمر هی خوامی... م نیبش میزهرا ... برو با بچه ها دو تا ت یمرس-

... 
 ... میسمت ساک ورزش دمییدو
 اه ... قطع شد ...-

 بود که ... یمیعظ یوا ی... ا هیک ی شماره
 ... نمیسالم ... شرمنده من سر تمر یمیالو خانوم عظ-
 ... زنگ زدم خبر خوش بهت بدم ... زمینداره عز یسالم گلم ... اشکال-
 گفتم غیج با
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 اومده ؟ شیآزما جهیتورو خدا ... نت یوا-
از دوستان از  یکیما از  ی... بله ... البته رسما هنوز اعالم نشده ... ول زمیعز-

 ... میدیشن ونیفدراس
شن هیبق شن دمیش رو  بچه ها دورم جمع  دونمی... فقط م سین ادمی...  دمی... ن

 یچ شیمعن کنمیکه من م یحرکات نیکه ا کردنیشممده بودن و با تعجب نگام م
 !باشه تونهیم

بودنو از خودم پاک  ینگیَانگ دوپ نیبود که ا نی... مهم ا شممهیم ینبود چ مهم
! من  سممتمین ینگی! من دوپ یمل میت تانی!کاپونفرمیهما کتایکرده بودم ! ... من ن

 خودمم ! خود خودم !
واسممم  یلی... همه خ رونیب میموضمموع شممب شممام با بچه ها رفت نیخاطر ا به

تو اون لحظه  تونهینم یچیه کردمی... حس م خوشممحال بودن ... خودمم که
ا ه یاالن همه سممخت گهید یعنیتمومه ؟ ...  گهید یعنی ایناراحتم کنه ... خدا

 تمومه ؟! ...
 خوب بود ! خمممموب ! حالم

 آخه ؟! ی... واقعا که !چرا به من نگفت لوفرین-
 ؟! ویچ-

 گفتم آروم
 من گوشام درازه ؟!-
 و گفت دیخند لوفرین

 ؟! یگیم ویچ یه هست ... ولاون ک-
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 یباهاش حرف زد ی! چجور دهیسممپ چارهی! ب گهید گمیم دویادب ! حم یب-
 اون شب !

 نگفت یزیلبخند زد و چ لوفرین
 آروم گفت دیشنیشهرزاد که کنارمون نشسته بود و صدامون رو م نباریا

 مال خودش کرد ! شویبالخره ستا-
 گفتم دیترد با
 ؟! شیستا-

 و گفت دیندآروم خ شهرزاد
 داشت ! شی؟! اون برنامهه که تو گوش سین ادتی تگرویمگه اون روز چ-
 تعجب گفتم با
 خب ؟!-
 با خنده سرشو تکون داد و گفت لوفرین

 شده! شی... ستوده و ستا یعنی...  دیحم-
 گفتم یخفه ا یو با صدا لوفریبرگشتم سمت ن یناباور با
 نممممممممممه !-

 نده گفتبا خ زیاز اونطرف م دیکه حم کردمیم گاهین لوفریبه ن یبا ناباور داشتم
 ! نیهست از خودم بپرس یمنه خانوم ها ؟! اگه پرسش یصحبت درباره -

 ! واقعمممممممما !!! زهیگوشهاش ت واقعا
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د و بع میخونه با هم بزن کینزد گهیدور د هیبرگشممت مهراد ازم خواسممت  موقع
 میکم صممحبت کن هی میبود سممادهیون واخونه م کیخونه ... کنار پارک نزد میبر
... 

رو شممروع  یصممحبت هیبهم بگه چون همه ش  یزیچ خوادیکردم مهراد م حس
 ... شدیوسطش دوباره منصرف م یول کردیم
 شده مهراد ؟ یزیچ-
 واست خوشحالم ... یلی... خ یچینه نه ... ه-

 زدم و گفتم لبخند
 ! نطوریخودمم هم-

شت و ل نییسرشو انداخت پا مهراد شرد ...چند لحظه گذ ب هاش رو به هم ف
 رهیاز صورت مهراد بهش خ یکینزد یسرمو خم کردم و تو فاصله  دی... با ترد

 شدم و گفتم
 به من ؟! ... یگیمهراد ؟ ... نم-
شماش خ با سرمو آوردم باال و تو چ سر مهراد منم  شدم ... باز  رهیباال اومدن 

 بگه اما حرفش رو خورد ... یزیخواست چ
 گفتم یرو گرفتم و با نگران دستش

 شده ؟... یچ-
 ... یچیهم...ه-
 مهراد بگو ...-
 نبود ... ی... اصن حرف ستشین یزینه چ-
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به  کنمیدارم خواهش م یمن ه   نیمهراد ... خواهش ...بب گهیبگو د- ... بگو 
 ممم...

 ؟... یکنیبا من ازدواج م-
هنم هنوز باز بود از حرف شدم ... د رهیتو دستش بود ... تو چشماش خ دستم

 بود ... دهیخودم که مهراد توش پر
 باهام ؟ ... یکنیازدواج م-

و ر خواسممتمیکه م یزیاون چ تونسممتمیبودم ... به چشمممهاش ... م رهیخ بهش
شق ... آره م فمی... تعر نمیبب ستمیاز ع ست نمیبب تون شق و تمنا و خوا ن ... آره ! ع

 ... خونمیچشمهاش م ی... همه شو رو تو
 ! توننیدروک بگن ! نم توننیچشم ها نم نی! ا نه

 یبا لحن پر تمنا تر نباریدسممتش بود رو فشممار داد و ا یدسممتم رو که تو مهراد
 دینال
 ؟ ... یکنیباهام ازدواج م-

با  نی... معلوم بود ... معلوم بود ... من ا هیبود جوابم چ معلوم چشممم ها رو 
 ! یچی! با ه کنمیعوض نم ایتو دن یچیه

 لبخند زدم ... چشمهاش خندون شد ... بهش
 آورد باال و بهش ب*و*سه زد و با لبخند گفت دستمو

 خانوم خوشگلم ؟... یزنی؟ ... با من حرف نم گهیآره د یعنی نیا-
 رفتم طرفش ... اریاخت یب

 وجودم ... یآره ... آره با همه  یعنی-
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 ... دانمیاست ... م رانیا نجایا
ست  یول ش ابونیکنار خمن ... در رفت و آمد  نیشب ب 11:30...  نی... تو ما

...  گذشممتیم نمونیکه تک و توک از کنار ماشمم ییو آدم ها نیهمه ماشمم نیا
... نه فقط به صمرف  دمی... ب*و*سمم دمی... ب*و*سمم دمیعشممقم روب*و*سمم

شم آره ول نکهیا شق شم نه ... عا شق س یعا  خوامشیکه بگم م دمشی... ب*و*
 ! خوامشیودم موج ی همه... با 

 ! اکتممممممممیرو !ن نهی... ول کن اون آ رسنی... به خدا االن م کتای... ن کتاین-
 من بود !!! یمراسم خواستگار ییایروز بعد از اون شب رو 3از  کمتر

در  شممهی!هم عیسممر نقدریبره ! ا شیپ عیسممر نقدریا شممدیخودمم باورم نم یحت
 تر بود ... یار خودم انگار عجله اک یعجله کردن ول کردمیفکر م هیمورد هد

 ندارم اصن ! یمن با تو کار گهیزنگ درو زدن ... د کتاین-
بابا خب اومدم  ی! ا کنهیم ینجوریا یمامانمم ه نیبابا کم اسممترس دارم ا یا
 ! گهید

با ییخداروشممکر من چا خب که گند  دین تعارف کنم ! و گرنه مطمئن بودم 
 یتعارف کردم ... عاشمق مدل موها ینیرینم شمرو آورد م یی! مامانم چا رنمیم

 !!! کنمیفکر م یوسط من به چ نیمهراد شده بود ... تو رو خدا نگاه کن ا
 مواظب بممماش !-
 هوا معلق شدم ... یمهراد تو یدست ها نیب
 تعرف کنم ... اه آبروم رفمممممممت !!! تونمینم ینیریش هیخدا من  یا
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ش مامانم شت و همونطور  نیزم یه روک ینیریبا عجله دو تا  افتاده بود رو بردا
 مدونسممتیکه فقط خودم م یی... از اونا رفتیبهم چشممم غره م فیظر یلیکه خ

 گفت دیخندیرو به مامان مهراد که م هیچ شیمعن
 ! گهیجان مامان حواستو جمع کن د کتایتو رو خدا ... ن دیببخش-

 ردکیمهراد صممحبت م یبابابام با با یجور هیها گل انداخته بود ...  صممحبت
 ؟! زمیعز یمنه ها ! متوجه هیساله همکارن ! آخه پدر من خواستگار 100انگار 

اد از مهر نقدریما آشممنا هسممتن ... ماشممالله ا یجان از قبل برا کتایخب البته ن-
 کردن ... من که به شخصه عاشقش شدم ... فیجون تعر کتاین

 مامان مهراده ! یها فیتعر نایآب دهنمو قورت بدما ! ا کنمیم یسع دارم
شما ... مهراد جان خودش ماشالله آقاست  نیجان ... لطف دار میممنون مر-

 ما نشست ... یاول به دل همه  ی هی... از همون ثان
 مامانم از مهراد ! یها فیو تعر ی! مادر زن باز بعممممله

 بگم به تو مامان آخه ؟! یچ
 شد ... شتریب یحالت رسممقدار  هیمهراد  یبابا یصحبت ها با
 محسن جان ! میشما هست یالبته ما شرمنده -

 مهراد رو به بابام با لبخند گفت یبابا
 ش بوده ... فهیکرده وظ ی... مهراد هرکار هیچه حرف نیا کنمیخواهش م-

 ؟! ... زننیدارن حرف م یمورد چ در
 رو به بابام گفت زدیهمونطور که لبخند م مهراد
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کارها رو  یهمه  قتینکردم ... در حق یدس ... من اصن کارمهن یآقا نینگ-
 ... میکرد یهمراه میکه تونست ییهم تا جا دی... من و حم نیخودتون کرد

شا به شونه ها دیمامانم نگاه کردم تا  سوال رو تو ین  دایچهره اش پ یعالمت 
 ... زنهینه ... اونم لبخند م یکنم ول

 بشم؟!... عیکه بپرسم ضا نه
سمیکن االن نم ولش نه ضا یعنی!  پر سم ... نه ولش کن  عیواقعا  ست اگه بپر

... 
 ... ومدیسر ما م ییچه بال دونمیواقعا نم نیشما نبود ینطوریا نیینفرما-
 ؟! ... نایکردن ا کاریبابا ؟! ... مگه چ یچ یعنی

 ! گهیشدم د یخبر ندارم ؟! رسما روان گنیم نایکه ا یزیخدا چرا من از چ یا اه
سائل خ یلیخ مینگ نجایصحبت ها رو ا نیاال اح- هم م یلیخ یلیبهتره ... م
 ... میراجع بهش صحبت کن دیرو با یتر
مان مر یوا ما ُکپ  مهراده ... خ میعاشممق  ماش   یلیمهراد شمممدم ... چشمم

 مهربمممونه !!!
 جون ؟! کتاین هینظر شما چ-

شم من گوش ن یقمر بن ای؟! ... با من بودن ؟! ...  جانم  ی! ا گنیم یدادم چها
 ... یوا

ه لحظ هیچون مامانم تو  دیرس یبیبه مامانم نگاه کردم ... امداد غ م*س*تاصل
 لبخند زد و رو به مامان مهراد گفت نیواسه هم ستمیمن تو باک ن دیفهم

مخالف باشممن  یزیفکر نکنم با چ گهیجون ... بچه ها د میمر نیدار اریاخت-
 ... گهیمراسمن د نیا ی... خودشون باعث و بان
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 واقعا ! یعاشمممقتم ... نجاتم داد مامان
 یقیتحق هی گهی... حاال مامان من نم دیچرخیما م ی ندهیها حول آ صممحبت

باره  یزیچ باشمممه ول نیا یبکنه در آخه شممما هم  یمهراد ؟! من حاال گفتم 
 بابا ! ی؟! ا نیکنیموافقت م نیدار ینجوریهم

شهر یبرا دیمهراد با چون شتیبرم وریاواخر  وباره د گیل نکهیا یبرا کایآمر گ
 سخت بود ... ندهیآ یراجع به برنامه  یریگ میتصم یلیخ شدیشروع م

بود  نیپس تنها راه ا ومدی! اگه مهراد نم رفتمیم رانیاز ا دیاحواالت منم با نیا با
 که من برم !

 آخه باشگاه ... یول-
 به مهراد نگاه کردم ... یناراحت با

 شده بودن ... رهیخ به من همه
 ادامه دادم یلحظه مکث کردم و بعد با ناراحت چند

 کنم ؟ ... کاریچ دیمن باشگاهمو با-
 شرفتتیت و پ ندهیآ یبرا یلی... خ زمیعز یادامه بد کایآمر یایب یتونیخب م-

 ؟ سین نطوریبهتره ... ا
 بهم گفت نگاه کردم ... نویا یمامان مهراد که با لحن مهربون به

 ... یول گفتیم تراس
 آخه ...-

بهش  یحت چوقتیه یعنیکردم ...  یگذار هیسممرما نجایا مویزندگ یهمه  من
 ادامه بدم ! کایفکرم نکرده بودم که بخوام آمر
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 ؟ ... میبعدا در موردش صحبت کن-
 گفت و بهم لبخند زد ... نویا مهراد

 یبه تلخ نیمنخواسممتم بحثو ادامه بدم واسمممه ه یبود ول ریذهنم درگ نکهیا با
 نگفتم ... یزیچ گهیلبخند زدم و د

س قرار شد ... خدا 17 یبرا یعرو شته  قرار  عیسر نقدریهمه ا یعنیمرداد گذا
 !!! من استممممممممممرس دارم !!!ذارن؟یم یعروس

ا ازدواج ب یذوقم برا یرفتن افسممرده رفتم طرف اتاقم ... همه  نایمهراد ا یوقت
 رفته بود ... نیبرم از ب رانیز اا دیموضوع که با نیدونستن ا

 ؟... یستیشده مامان ؟ خوشحال ن هی... چ کتاین-
 اتاق نگاه کردم وگفتم یبه مامانم که پشت سرم اومده بود تو یناراحت با
 مامان ... بسکتبالم !-
... از االن فکرشممو نکن ... تو  ادیم شیهمون پ رهیخ ینگران نباش ... هرچ-

 رفت ... شیپ یا گهیجور د یهمه چ دیشا یدونیچه م
شگاه دارمو که نم نجایکه ا یتیمامان موقع- شم ! و تونمیتو با شته با اقع اونجا دا
 ! گهید میباش نیب

 ب*ک*لم کرد و گفت زدیهمونطور که لبخند م مامانم
با دور یگیم یمنو چ- مامانت  یگیکنم آخه ؟...نم کاریتو چ یپس ؟...من 

 ..؟!. ی؟ فکر بسکتبال شهیتنها م
 مامان !-



wWw.Roman4u.iR  960 

 

ست م-  یخوایکه م شهیم یهمون جور ی... همه چ شهینگرانش نباش ... در
 نیآدم ها از ا یلحظه ها ناَبن ... تو زندگ نی... تو فقط از لحظه لذت ببر ... ا

 ... شهیم دای...کم پ کتاین شهیم دایلحظه ها کم پ
ست تقد سپردمیخودمو م دیبا بود  ی. تنها کارکار بود .. نیبهتر نی... آره ا رید

 ... ومدیکه در حال حاضر از دستم برم
 گفتم رونویب*ک*لم مامانم اومدم ب از
 یبود ؟! ... من ه یچ گفتنیم نایکه بابا ا ییزایچ نیا انیجر یمامان راسممت-

 کامال ! نیبود انیدر جر نکهیمثل ا یشما رو نگاه کردم ول
 ؟ یگیکدومو م-
و  میشممدیم یمعلوم نبود ما چ نیا نبوداگه شممم گفتیبابا م یهمون جا که ه-
 ! نایا

 و سکوت کرد نییلبخند زد و سرشو انداخت پا مامانم
 ؟ ... هیچ انیمامان ؟ ... جر-

 گفت زدیسرشو آورد باال و همونطور که لبخند م مامانم
 ... ناستیمهراد ا ی... همه ش از کمک ها میینجایهنوز ا نکهیا-
 ؟... یچ یعنی-
مهراد  یکه برامون مونده از کمک ها یزیچ یخونه ... همه  نیا نکهیا یعنی-
 ... ناستیا

 رفت که ! میداره ؟! خونه رو که فروخت یمامان ! چه ربط شمیمتوجه نم-
 لبخند زد و گفت مامانم
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 نرفت ... خونه مون االن به نام دامادمونه ! ی... ول میآره داد-
 ؟!!! یچممممممممممممم-

 رو باور کنم ...حرف مامانم  تونستمینم
 رانیآخه چطور ممکنه؟! مهراد که اصممن ا یده؟ولیما رو خر یمهراد خونه -

ممود اون موقع که ما خونه رو فروخت م م  هیبنگاه نی!اصن ما که خونه رو به ا مینب
 !؟یگیم یمامان ...چ میفروخت

 ی هیته بقو الب ایپور ی... بذار من بگم بهت ... سپهر بابا کتایلحظه ن هی سایوا-
 یاره اما چ نینداشممتن که به ما قرض بدن بنابرا یبابات اون زمان پول یدوسممتا

شت سپهر گفت م میجز فروختن خونه ندا ستش که د میتونی... البته  ر واقع از دو
 تشونشناخیخب بابات نم یول میمهراد منظورش بود پول قرض کن یبابا نیهم

 میتفروش خبر نداش یبرا میشتکه ما خونه رو گذا یکه بخواد قبول کنه ... موقع
هم  شیچند وقت پ نی... تا هم میما به کدوم بنگاه سممپرد یگفت دیکه تو به حم

بود که بابات قبول کنه ! ...  %1احتمالش  میدونستی... چون اگر م میدونستینم
جور کنه ... اون بنگاه سممر  زویخوب تونسممت همه چ یلیخ دیخب حم یول
سر دا ابونیخ صاحبش پ ساده بود ... خونه رو  یلی,مامان مهراده ! خ میمر یی, 

وکالت داشت  دیمهراد ! حم یاما در واقع برا دیبه ظاهر صاحب بنگاه از ما خر
 از مهراد ...

 ! شدیشدم ... باورم نم رهیدهن باز به مامانم خ با
 .... دی... مهراد ... حم یعنی

 ! نشی! ... ماش کردنیم نایکه مهراد ا ییکمک ها یوا
 ... گمیبرات نم گهیشو د هیبق ترسمینگام نکن چون م ینجوریا کتاین-
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 تعجب چشمامو گشاد کردم و گفتم با
 هم داره ؟!!! هی؟! ... مگه بق هیبق-
شت ؟! ... من و تو  یسرمد یچجور یکنیپس فکر م- سرمون بردا ست از  د

به  یحرف زده و اون قبول کرده ... ول یبا سرمد دیکه حم میممکن بود قبول کن
رو قبل  یمن ... چک سممرمد زی؟! نه عز شممدنینظرت بابات و خسممرو قانع م

 مارو نقدریداماد من ا نیبود ... ا دهیزحمتشممو کشمم دیحم میما پاس کن نکهیا
 ازش تشکر کنم ... دیبا یچجور دونمیشرمنده کرده باور کن نم

 گفتم یناباور با
 مامان ... یکنیم یشوخ یدار-
 ؟! هینظرت حالتم شوخ؟! من االن به  یشوخ-
 ! رهیباور کنم ... اصن تو َکَتم نم تونمینم نه

 ؟!!! مهممممممممممراد
 معروفش بگه !!! یجا داره مهراد باشه ازون "جانم" ها االن

ته ز ادهیپ ینجوریا تونمیمهراد من نم- مه رف با تورم ه با .. اه  رمیشممم ... 
 مممممممهراد !!!

به من .- نت برم ... گوش کن  ها آره همقربو کت  ای...ب ینجوری.. آ من کم
 ... نی... آهمممما ... حاال شد ... آفر کنمیم
 ... شدمیم ادهیعروسمون پ نیکمک مهراد از ماش با
 ؟! کتای؟!! من ؟! ن شمیواقعا دارم عروس م یعنی

 پدر و مادرم بله ! یبا توکل به خدا و اجازه -
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 شد ... تموم
 ... تموم
 ! انیعروس خاندان توکل شدم
 ! انیهمسر مهراد توکل شدم

 عاشقتم ... عاشقتم ...-
سفره  یکلمات از زبون مهراد تو نیا دنیشن سر  شم  ص یعقد لذت یگو  فیتو

 ... دیبخش یبهم م ینکردن
 ! یکی نیا یدادم ول ادیخاص ز یها کیحاال ک تا

 ... نی... شما خودتون قضاوت کن هیچ گمیم فقط
نظر بدم  کیک نیراجع به ا خوامیه بابا منم مبه مهراد اصممرار کردم ک هرچقدر

س ست ! گفت نخ هیآخه ! عرو !  دییبا خودمه ! بفرما گهید یکی نی... ا ریمنم ه
 شاهکار مهراد خان ! نمیا

 طبقه که هر طبقه ش به شکل توپ بسکتبال بود !!! 3 یعروس کیک
 مهراد من ! نیست ا نابغه

 کردن ؟! شهیو شما رو ت یدو تا خون همه  نیا نیدقت کرد-
 ادامه داد کردیهمونطور که به شهرزاد و سامان اشاره م ایپور

شما نگاه کن- ما نامزد کردن ! االن ما همه  یدو تا قبل از همه  نی! ا نینه جدا ! 
 ... گیتو د میافتاد میمون از هول حل

 اشاره کرد و ادامه داد مایبه خودش و مهراد و ن ایپور
جا چرخنین راس راس واسمممه خودشممون مهنوز دار نایاونوقت ا- حاال   ی! 

 بود ... یخوشمزه ا میماشالله حل هیشکرش باق
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 !!! ممممممممممممایپور-
 ... ایپور یبازو یتو دیبود که با مشت کوب هیهد
 ... میدیخندیدو تا م نیبه ا میفقط داشت ما

 با خنده گفت ایپور
 د !بو فیتعر نیزدم ؟! بابا به خدا ا یآقا من حرف بد-

 گفت دیخندیهمونطور که م دیحم
 آخه ! یبکن یستیبلد ن فمیتو تعر-

 گفت دیرو به حم کردیهمونطور که اخم م ایپور
 نیدر ح روزیتو رو من د نی! هم یکشممیتو سمماکت ! تو سمماکت ! خجالتم نم-

 کردم ! نذار لو بدم ! نذار ! رتیارتکاب جرم دستگ
 گفتم دیتعجب رو به حم با
 ؟! دیحم مگه یکرد کاریچ-

شتش برا ایپور یهمونطور که برا دیحم شون خط و ن ایپور یبا تکون دادن انگ
 گفت دیکشیم
 ! نیجنبه ست ولش کن یب نیبابا ! ا یچیه-

 گفت کردیهمونطور که چشماش رو گشاد م ایپور
 ب*و*سمم... لوفروی؟! باشه ! باشه ! تو دست ن گهیجنبه ام د یا  ؟! من ب-
 رو گرفت و ایدهن پور یو با دسممتش جلو اید طرف پورحمله کر دیحم نباریا

 گفت
 ؟!نه ؟! یشیتو الل نم-
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 نگاه کردم ... اونم با خنده سرشو تکون داد و گفت لوفریخنده به ن با
 نگام نکن ! ینجوریا-
 ! کنمینگاه نم یمن جور-
 بابممممما !!! ی! روتو کن اونور اصن ! ا ینجوریچرا ! هم-

و  دیحم یدوسممتام خوشممحال بودم ... برا یم ... براخودم خوشممحال بود یبرا
ست ها لوفرین شون فوق العاده دو شحال بودم ... چون هر دو  یبا معرفت یخو

با همن ... چون حس م نکهیبودن و واقعا خوشممحال بودم از ا از  کردمیحاال 
 ... کنیبه هم نزد یلیخ یلیخ یلحاظ اخالق

من ...  ی... خواهر کوچولوکامل شممد  ینازل یمن با ر*ق*ص چاقو یعروسمم
به چشممم من کوچولوئه اما داره هر روز بزرگ و خانوم تر  شممهیکه هم یخواهر

 ... مونهیم یباق زمیهمون وروجک عز شهیمن هم ی... اما برا شهیم
م که ه یمسممخره باز یبرا قهیدم به دق ایکه پور ونفریهما کتایمنم ن نیحاال ا و

 ! کنهیصدام م انیشده خانوم توکل
 ؟! انیتوکل خانوم

 دستم رو باور کنم ... یتو یحلقه  نیا تونمیباور کنم ... نم تونمینم نه
عا ... ازدواج کردم ؟! ... حت من  23 یتو کردمیتصممورش رو هم نم ی... واق

 باور کنم آخمممه ؟! ... یخدا چجور یازدواج کنم ! وا یسالگ
 ... ممممممممهراد ... مهراد نکمممممممممممممممممممن !!!تو رو خدا مهراد-

شتاش رو ادامه  مهراد ا ب کردیم کیقلقلک دادن من بهم نزد یهمونطور که انگ
 گفت یطونیلحن ش
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ت نم یدوَسم دار یتا نگ- ل  ت دارم ه کنمیو   چی... بگو ... بگممممو ... بگو دوس 
 ... بگو بگو ! شمیوقت از دستت ناراحت نم

 زدم و گفتم غیج
ت- ت دارم ... دوس   دارم ... باشه ؟ تو رو خدا ... مهمممممممممراد ... دوس 
 همه شو بگو ...-
 ممکنه ازت ناراحت بشم ... یدوست دارم دوست دارم ول-
 انجیا ای! ب دمی؟! آره ؟! حاال نشونت م گممممممممممممهید یکنیم یبا من شوخ-
 ! نمیبب

سینفس نفس زنان بهم م یو وقت دییدویقلقلک دادن من دنبالم م یبرا و منو  در
 دشممینبود ...آ*ک*و*ش مهراد م یاز قلقلک خبر گهید گرفتیدسممتاش م یتو

 من ... یبرا ایدن یخونه  نیامن تر
 ! وریشهر 1

 ... یوریمرد شهر هیکامل  یمن ! ... نمونه  یوریمهراد ! عشق شهر تولد
 دمیسبه مهراد ر یواقعا وقت یاعتقاد داشتم اما نه اونقدر.... ول ینیبه طالع ب من
... 

! شک  به تمام معناست یوریشهر هیپسر  نیداشته باشم ! ا یشک تونمینم گهید
 ندارم !

 خب ... کشمیآخه ... من االن خجالت م یکارارو بکن نیالزم نبود ا کتاین-
؟ خب تولد عشقمه دوس داشتم  ی؟! خجالت واسه چ یچمممممممممممممممممم یعنی-

 کنم ! زونیبادکنک و شرشره به همه جا آو
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شب فوق العاده ا میما گرفت یمن خونه  شنهادیهرادو به پم تولد .. با بود . ی... 
ستمیم نکهیا فتنش کردم فکر ر یسع یول کایبرگرده آمر دیمهراد با یبه زود دون

 شب تا حد امکان از خودم دور کنم ... هی یرو برا شیدور یو ناراحت
 ؟! ... هیچ نیا-
 ازش گرفتم و با خنده ادامه دادمکه تو دست مهراد بود رو  ییتعجب کادو با
 ؟ یدی... تو کادو م رنیگیهمه روز تولد کادو م-
 آورده بودم ... یواست سوغات نویقابل شما رو نداره خانوم خوشگلم ... ا-
 که! یهامو داد یتو که قبال سوغات-
نگه  نویباشممم که ! ا یمن بهم کادو بده من دسممت خال یکیکه ن شممهیآخه نم-

 ت بدم ...داشتم االن به
 ! دادمیو من اصن بهت کادو نم میبدجنس !اومد-

 گفت دیب*و*سیهمونطور که گونه م رو م مهراد
 کادوتو ؟... یکنیقربون شما خانوم خوش جنس ... باز نم-

ند م همونطور پاره کردم ... از د زدمیکه لبخ کادو رو  غذ  به و  دنیکا جع
 شدم ... رتیتوش غرق ح اتیمجتو
 بود ! میخوشحال یکنده  لیبود که تکم بابام یخنده  فقط

 !!! یدنبال رنگش بودم!!! سبز فسفممممممممر شهیکه هم یبسکتبال کفش
ستش م دهیتولد مهراد براش خر یکه برا یساعت یوقت ستیبودم دور د  نیبه ا مب

اد مهر یمامان بابام اندازه  ریغ ایرو تو دن یمن کسمم ایآ ایکه خدا کردمیفکر م
 دوس دارم ؟!
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باشه ! نه !!! ... دوستت دارم مهراد من ...  تونهینم نیجز ا یزی! ... جوابش چ نه
 دوستت دارم ...

مزمی... عز ینطوری... نکن ا کتاین- م م مه؟...  یواسه چ هی؟! ... گر م م م م م م آخ
 ؟... یکین

 بره ... خوامیدفعه نم نینداشتم بره ... نه ا دوس
 نرو مهمممممراد ...-
 منو ... نی... بب کتاین هی... نکن گر دمی.. قول مزود . شمیپ یایتو م-

 و گفتم نیبه زم دمیپامو کوب ونیو گر یعصبان
 ! یبر یحق ندار-

 گفت ینیدستش گرفتن و آروم با لحن غمگ یتو دستامو
 ... نی... آفر گهید رمینکن ... من نم هی... گر رمیچشم ... نم-

 کردم و زار زدم ... ب*ک*لش
 نگفت ... یچینوازشم کرد ... ه نگفت ... فقط یچیه
 خودمو ! کشمیماه طول بکشه م 6از  شتریب-
؟ نکن ا کتاین هیچه حرف نیا- ماه  6دلم ...  زیعز گهید ینجوریآخممممممممممممه ؟! ا 
 ! رانیا امی... خودم م کنمیبشه که من دق م شتریب

 گفتم هیگر با
 ؟!!! شممممممممهیم یعنی-
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کارامون دا شمممهیدلم نم زینه عز- باش  رهیم شیره پ... باش ... نگران ن نگران ن
 مشممیم وونهیبا خودت ... د ینجورینکن ا کتایخودم ... ن شیپ یای... م گهید

 من ...
 ... ومدیبود که از دستم بر م یکردن تنها کار هیمن فقط گر و
 مهراد رفت ... و
 ... گهیبار د هی

 ... رفت
 ؟ یدار ی... چه حس یکنیم یباز تیقبل میت یکه جلو هیاول یباز کتاین-
 ! گهید مهیت می؟! ت کنهیم یچه فرق-
ردن ... دانشگاه آزاد ... مبلغ قراردادم رو ب میقبل میفصل دوباره برگشتم به ت نیا

کردن که برگردم ... خبر نداشممتن که خودم از خدامه برگردم ...  میباال و راضمم
ن م ینه رو براحکم خو ییجورا هی نجایا یهم خوب بود ول میقبل میدرسممته ت

 داره ...
 ! دهیپوشه خر یمل کنهیباز یهم برم که هرچ ممونیت قربون

 حس تعلق خاطرت منو کشته ! نیا-
 گفتم هیکنار گوش هد آروم

شو د یخوایکتک م هیهد- ساکت  ر م یرحمان نیا گهی؟!   نمی!بذار بب زنهیداره ز 
 !گهیم یچ
!  نهیبب ویاومده باز یعیرفدقت کن  نیبه ا ی! ول میشممیباشممه آقا ! ما سمماکت م-

 ؟! ها ؟! بگو به من! یکنیو دخترش م نیپا تو کفش ا نقدریآخه تو چرا ا
 به من چمممممممه ؟!-
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ه ؟! به تو چه ؟! دسممتت درد نکنه ! پس حتما به عمه - ه  من مربوطه ! آخه  یا 
؟! خب  یتو هم برگشت یما ! مرض دار میاومده ت نایم ینیبیدختر خوب تو که م

ش ما رو ب مکتیباز رفته رو ن نیکه ا ینجورین ااال مر  ش  که  کنهیم چارهی, مادر  
! 

... من که مسئول  ادین خواستی! م کنهیم ینداره که اون چه غلط یبه من ربط-
شو ... رفتن  ستمینکردن اون ن ایکردن  یباز ... مادرش جوابشو بده ... االنم پا

 تو سالن همه ...
 نایتو کوارتر سوم م یدوم وقت ی مهین یخوب بود ول یهمه چ یلیاول خ ی مهین

 نیتو زم ومدیمن داشممت م یمن اسممتراحت کنم به جا نکهیا یبرا قهیچند دق
 نشنوه بهم گفت یکه کس یآروم طور

نه ؟ ... تو هم گهید یزرنگ یلیخ یفکر کرد- باش ... چون فقط  نی؟  فکرا 
 ! یفکرشو بکن یتونیم

 اال آروم گفتمب اوردمیکه دستمو م همونطور
 برو بابا !-
 ! پر رو ! کشهیمن خط و نشون هم م یواسه  ادیمن از تو خوشم م یلیخ
از  دیها هم که قربونش برم ... با نیعلنا با من سممر جنگ داره ... تو تمر گهید

... به  ارهیسممرم م ییبال هی ارهیب ریدسممتش فرار کنم چون مطمئنم اگه منو تنها گ
قده ع یهمه  ارهیب ریفرصمممت گ هیفقط  خوادیکه انگار م هیجور هی لوفریقول ن

 !؟کنه ! بابا آخه به من چه  یهاشو سر من خال
 ... برو تو ... کتاین-
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 چشم ...-
رو نشست ... ب مکتین یرفت رو گهیاز سمت د ادیطرف من ب نکهیبدون ا نایم

 نه ... ای ینوریا یایحاال واسه من مهمه تو ب یبابا .. فکر کرد
و توپ دمیشممد ... پر یچ دونمیصممحنه نم هیآخراش بود ...  گهیچهارم د کوارتر

 فیحر میت یها کنیاز باز یکیکنم که فکر کنم آرنجم خورد به صورت  باندیر
صدم ا صن ق  آخ و نیچیمحکم نخورد اما هم ادمینبود و مطمئنم ز نی... البته ا

 ... فتنمنو گر ی... خطا دونهیاوخ راه انداخته بود که خدا م
 چشممو یداغون کرد ی؟!زد ینیبینم یمگه کور-
 اصن حواسم نبود ... دیببخش-

 کفت یبود با لحن تند دهیهمونطور که چشمش رو چسب فیحر کنیباز
باشه  ادتی...  یزنیم ینجوریهم یدار یپش حواستو جمع کن ... از اول باز-
! 

 ومدینزده بودمش ناراحت بودم اما از لحن صممحبتش اصممال خوشممم  نکهیا از
 گفتم یبا حالت تند تر کمی نیواسه هم

 یگیم ینجوریزدم که ا یک   ی! من از اول باز گهید دیخب حاال گفتم ببخشمم-
 ؟!
 نگاه کن ! ای! ب گهید یزد گمیم-
 ادامه داد دادیهمونطور که بازوش رو بهم نشون م و
 ... نجایا ناهاشیا-

 ها دورمون جمع شده بودن کنیباز
 من نزدمت ...-
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 ؟ پس دشمن زده حتما !ا  -
ستمیم شو بدم اما م خوا ستمیجواب با  یلیخ یکارو بکنم ... ول نیا دیکه نبا دون

بد که ا یزی... اومدم چ کردیصممحبت م یلحن  باریبگم  باز ن بهمون  یداور 
 شد کینزد

 شده ؟ ... یچ-
 منو از اونجا دور گفت کردیم یو همونطور سع کیاومد نزد لوفرین

 ... نوریا ایب یکی... ن سین یزی... چ یچیه-
 ... من نزدمش اصن ! گهیم ی... داره الک لوینکردم ن یمن کار-
 می... ما که برد ایبرات ب شمممهینگو ... بد م یچیطرف ... ه نیتو ا ایب دونمیم-

 طرف ... نیا ایبخونه ... ب خوادیم ی... بذار هر ُکر
 دورمون جمع شده بود ... میدو تا ت یها کنیباز

شت همه رو آروم کنه و متفرق کنه همه رو که ا یسع لوفرین کنار  که نایم نباریدا
 بود گفت سادهیوا لوفرین

لد یباز- کاپ یک دونمیتو ؟! نم یب لد یمل میت تانیتو رو کرده  با  ی! فقط ب
 اونور ! نوریا یمشت و لگد همه رو پرت کن

 یعیه دختر رفاگ یخودم ! ... حاال حت یمیاز هم ت ریقبول بود غ یهر کس حرف
 باشه ....

 ؟ ها ؟ یمکتیَسره رو ن هیکه  یبلد ینه حتما تو باز-
 و گفت کنیاومد نزد شهرزاد
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تایولش کن ن- بد م ک بذار هر چ شمممهی...  که  خوادیم یبرات ...  گه ... تو  ب
 ... ولش کن ... هیچجور نیا یدونیم
 دونسممتمیگوش ندادم ... م گهیهم گفت که د گهیچرت و پرت د یسممر هی نایم

 ممکنه برام بد بشه ... نهیبیم زویهمه چ یناظر باز
مه باز ه مه پ یمتفرق شمممدن و  باز دایادا ته   یتو یول میرو برد یکرد ... الب

 گفت یزیبا لحن تمسخر آم نایم رونیب ومدمیم هیداشتم با هد یرختکن ... وقت
 که ... فقط زبونت درازه ... یستیبلد ن یباز-

شتم طرفش ل هی یچرا ول دونمینم سرعت برگ ست دادمو با  حظه تحملمو از د
... 
بان یکار خواسممتمینم که زده ..  یبودم از حرف یبکنم فقط ... فقط عصمم
 جوابشو بدم ... خواستمیم

 جلومو گرفت و گفت عیسر هیهد
 ولش کن ! کتاین کتاین-
 با لبخند گفت نایم
 ُهش ! آروم باش کوچولو !-

 !!! تیترب یب ع*و*ض*ی
 گوشم گفت یتو آروم هیهد

و رو خدا .... ت میبر ای... ب گردهیدنبال دردسر م نی... ا میبر ایب کتایجون من ن-
... 
 ... هیحرفا چ نیمنظورش از ا نمیبب ساینه وا -
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رفته بودن برگشممتن ...  رونیکه از رختکن ب ییما بچه ها یصمممدا دنیشممن با
 دورمون پر آدم شده بود ...

 ! یکنیمع شه ؟ نه ؟ همه رو خبر مآدم دورت ج ادیکال خوشت م-
 و با سممادمیوا نایم یرو کنار زدم و جلو هیتحمل حرفاشممو نداشممتم ... هد گهید

 گفتم یلحن محکم
 من توجه یبه کارا شممهیهم نقدریفکر کنم که ا ادیتو هم کال از من خوشممت م-
 ! یکنیم
 کرد و گفت یزیتمسخر آم یخنده  نایم
 ... گهید یا فتهیخود ش-

که  هیبسممکتبال رشممته ا نکهی... ا ا سممتمین ییعنوان آدم اهل دعوا چیه هاب کال
من اهل شمملوک  یدعوا بشممه ول ادیم شیپ ادیز یباز یو تو ادهیبرخورد توش ز

ودن ب تانیکاپ یشممده بود که برا نیا لیدل نی... شممادم هم چوقتینبودم ه یباز
 ... داشتمن هیحاش چوقتیه یول کردمیانتخابم کنن ... اعتراض م

 انگار منو زدیباهام حرف م ینجوریا یشد ... وقت یچ دونمیبار ... نم نیا یول
 بکنم ... دویکه نبا یکار کردیوادار م

نکردم  یحرکت چینتونسممتم تحمل کنم ... ه گهیکه به شممونه م زد د یضممربه ا با
شو پس زدم ... ول ادمهیفقط  ست شدت د ستیاون انگار م یبه  واقعا دعوا  خوا
 کنه !

ست بهم نزد یتوق شه ا کیدوباره خوا قرار  نایمن و م نیب لوفریو ن هیبار هد نیب
 گفت دادیهمونطور که منو هل م هیگرفتن و هد
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 ... گمیم میبر ای... ب میبر ای... ب کتاین میبر ایب-
از دهنم خارج نشممه ...  یکه مبادا کلمه ا فشممردمیفقط دندونامو به هم م ادمهی

 نخواهد بود ... یبگم اصن کلمات قشنگ یزیچون مطمئن بودم اگه چ
 ... رونیجمع شدن شهرزاد منو با خودش برد ب نایعده دور م هی

 خه ؟آ یذاری... چرا سر به سرش م دهیدختره کار دستمون م نیبه خدا ا کتاین-
عا م خوامیشممهرزاد م- نه بخوابونم تو  هی...  خوامیبزنم تو دهنش ... واق دو

 گوشش ...
باش .. - بذار هر  گهی! ... ولش کن د خوادیم نویفقط هم نیآروم ... اآروم   ...

ر نه ... خواهش م خوادیم یز  راپورتتو  یهم االن کل ینجوری... هم کنمیبز
 مادرشه ... اه ... اه ... نیع*و*ض*ی ... ع ی... اه دختره  دنیم
شه ... هر خر سیبرام مهم ن-  گهیدبره راپورت بده ...  خوادیهم م ی... بره گم 

 شدم ... یکاراشون شهرزاد ... روان نیبا ا نایخسته م کردن ا
 ... رونیاز رختکن اومدن ب هیو هد لوفریموقع ن همون

 گفت یبا نگران لوفرین
ش- ضاع خوب ن میبر نیپا ست خبر  نی... ا سی... او سرپر گلناز احمق رفته 

ش ش شهیبد م یلیخ انی... ب میبر ومدنیتا ن نیکنه ... پا شو ن... پ نی... پا  کتایا
... 

 .. مطمئن بودم ... سیبار دست بردار ن هی نیبا ا نایبودم م مطمئن
 گفت یبوده با نگران هیچ هیکردم قض فیمهراد تعر یبرا یوقت

 ریعنوان باهاش درگ چیعنوان ... به ه چیازت ! به ه کنمی... خواهش م کتاین-
 ... یشینم
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 ... کنمیمهراد ؟! خب معلومه دعوا نم-
تای... اصممال ... ن هیلفظ ی... منظورم مشممماجره  دونمی... م دونمیم- ...  ک

 کلمه هم باهاش صحبت نکن ... هی یعنوان حت چیخواهش کردم ازت ... به ه
 ... نمیبیم نایخود نکبتشو تو تمر-
 دانشگاه آزاد ... یگشتیکاش اصال برنم-
 ! امکان نداره !کردم؟یم یخودمو قربان شرفتیپ گهیآدم د هیبه خاطر  یعنی-
لب ن یگیکه تو م یزیچ نیا یحرفتو ... ول فهممیم- جا  نی... بب سیاصممال 
ن قبل از باشگاه صحبت ک نیخودت با مسئول هیکار خوب یکنیاگر فکر م کتاین
 رخ بده ... یاتفاق بد نکهیا

 بگم ؟! یبچه ُنُنر ها برم چ نیاونا هم به حرف من گوش دادن حتما ! مثه ا-
 یبکن دیمحافظت از خودت با یکه برا هیکار نی... ا سیُنُنر بودن ن نی! ا کتاین-
! 

... از االن جواباشممونو حفظم  ادینم شیپ یکه مشممکل شمماالیا دییبفرما گنیم-
 مهراد!

 ؟ یبکن یخوایم کاریچ یعنیخب -
 ... مدارا ! یچیفعال ه-
 نشو ! ریبهت تو رو خدا باهاش درگ گمیفقط دارم م کتاین-
 منو ! یمهراد ُکشت ی! وا شمینم ریمم ! چشم آقا ! درگچشمممممم-
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 اومد ... البته اول سممر شیپ گهید یلفظ یدعوا هیگل گهر هم باز  میبا ت یباز
 نکهیما باال گرفت ... با ا نیکرد و بحث ب یصممحبت هی نایبعد م یبود ول یداور
 ... یخودمو جمع و جور کردم ول عیسر

باشممگاه احضممار شممدم ... چرا که من  یباطانضمم یمن بودم که به جلسممه  نیا
تار اصال از رف نیخبر نداشتن ا یچیبودم و به قول مسئوالن که از ه میت تانیکاپ

دوستان  اومده بود و شیپ نایهم که با م یی! توجه به دعوا رهیانتظار نم تانیکاپ هی
 من از طرف باشممگاه ! یبرا محکمو  یتذکر رسممم هیراپورتش رو داده بودن ... 

رده ! من به گ*ن*ا*ه نک نایبا مشت بکوبم صورت م خواستمیم نکهیا یعنی نیا
 ... شدمیسرزنش م

 بگم بهت آخه ؟! اه ! یبه پر و پاش ... چ چی... نپ کتاینکن ن-
بابا ! چرا همه تون به  یخودت ... ا یدونی! م هیبه کارش ندارم هد یمن کار-

 ندارم ! شیمن که کاربه من ...  دهیم ری؟! اون داره گ نیگیمن م
 نکن ! کتای... نکن ن یکه بازخواست شد تو بود یاون ی... ول یتو ندار-
دختره توش گمه ...  نیا گهیدارم که د ی... اونقدر خودم بدبخت هیولم کن هد-

با یکارا با بچه ها ...با نیمن امروز تمر نیانجام بدم ... بب دیرفتنمو   دیدارم 
 من ؟ با یایبرم االن که برسم م

م االن اس ا ایپور یداشممت ول دیبرم خر ایبا مامان پور امیب خواسممتمینه ... م-
 برم ... سیالزم ن گهیدنبالم ... من د ادیاس داده مامانش م

 ... هیهد یاومده بودم خونه  ناهار
رده کالفه م ک ینیماش ی! ب گهیمادر شوهرت ! خب منو برسون د نیاه تو ام با ا-
! 
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اوضاعش رو  گهی! شوهر پولدار ! پدر ماشالله که د هیض تو چمر دونمیمن نم-
 ! گهیَلَگن بخر د هیبه راه ! آخه خب 

 ... یگوگول نمتیبیپس ... م رمیفقط دردسره ... من م نیماش-
 که گفتم فکر کن ! ییزهایمواظب باش ! به چ-
 باشه مادربزرگ جان !چشم !-
وجود  یواقعا شممکل ایبود شممده  میزیمن چ دونمیبود .. نم یقاط یلیخ گیل

 ... میداشت یمشکل داور گیل یها یباز یداشت ... همه 
 منو خواستن ... ونیفدراس یانضباط تهیسوم کم یسر باز نباریا

 یکو گوش شنوا ؟!.... ک یرو ... ول یدادم ... مشکالت داور بیتوض هرچقدر
بودن که  یمی... همه طرف ت یعیمشممت آدم شممبه رف هی؟! ... همه  دادیگوش م

 د ...بدتر ش تیآوردن انگار وضع لیبراشون منفعت داشته باشه ... هرچقدر دل
س میتذکر م*س*تق نباریا و سه باز ونیاز فدرا  مهیمحروم ! با پرداخت جر ی! و 

ضافه  یهزار تومن 300 ش نکهیا ی! به ا صورت تکرار عواقب چندان خو  یدر 
شد که من مورد  نکهیجالب تر ا یدر انتظارم نخواهد بود! و نکته  شزد  بهم گو

! مورد  داشممتم یمل میو هم باشممگاه و هم ت گیل یها یهم در باز یانضممباط
ودم تا ب تانیخودمم ازش خبر نداشممتم !فقط به احترام کاپ یکه حت یانضممباط

 ! ومدهین شیپ یاالن مشکل
 یکی کردمیفکر م شهیکه هم یمن یهاشون برام گرون تموم شد ... برا صحبت

 ! کنامیباز نیتر هیحاش یاز ب
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کار من عا  عا ه یواق نکرده بودم .. خودم بودم ..  یکار چینکرده بودم ! واق
ش یب شهیکه هم یهمون ... اعتراض هم اگه  دادیها رو انجام م یهمه باز هیحا

صل ... چرا ا نینبود !اما ا نیش ا جهینت چوقتیه کردمیم  شده خدا ینجوریف
 ؟!

 نیشد اما انگار ا یروال نرمالم ط کمیباز  تیوماز گذشتن سه جلسه محر بعد
 نبود ... هیآخر قض

 ... نایفائزه ا میتو تهران ... ت یمیبا پتروش یباز
شویحال د واقعا صن هر کار دن شتم ... ا ستیچرا نم دونمینم کردمیم یندا  متون

صال از د شد ... چون حت دنیتحملش کنم ... اونم انگار ا شحال ن به  یما خو
 هم نکرد !من سالم 

ور هم حض ونیفدراس نیهم اتفاقا تماشاگر اومده بود اون روز ... مسئول یلیخ
 داشتن ...
 یلی... خ یلیبود ... خ یآروم یباز یلیخ یکی نیها ا یباز یهمه  برخالف

ه جلسه بعد س می... بعد از بازگشتم به ت میبود یو کال سوار باز میهم جلو بود
نزنم که  یحرف چیآروم باشممم و ه یلیکه ختالشمممو کردم  یهمه  تیمحروم

 ... میکه برنده ا دونستمینکنه دوباره مشکل ساز بشم ... م
لقه ح ریکه ز رفتمیکردم و داشممتم سممه گام م دایپ یخال تیموقع هیپاس هد با

شد با فر یمحکم یفائزه تنه  صال نیبخورم زم ادیبهم زد که باعش   ... حاال ا
انجام  هامو یپرتاب پنالت یوقت یبلند شممم ول نیمهم نبود که کمک نکرد از زم

 دادم فائزه کنار گوشم گفت
 ! نیخودتو بنداز زم یفقط الک-
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 ! ینبود ... هولم داد یالک-
ه ! هینازک نارنج نقدریا یمل میت تانیمن هولت ندادم ... کاپ-  ؟! ه 

 بگه ... خوادیم یحرف فائزه ندادم ...بذار هرچ نیبه ا یجواب
قه حل ریما ز نباریبود ... ا فیحر میتوپ دسمممت ت یباز یها هیانث نیآخر تو

ست فائزه و من چون نزد ادمهی... من فقط  میکردیدفاع م م بود کیتوپ اومد د
دستمم بهش نخورد اما چنان توپ رو ول کرد  یزدم که دفاع کنم ... حت رجهیش

هم  وفرلی.. نکردم ! اما نه . یواقعا کار دیکه فکر کردم شا دیو صورتش رو چسب
 بود دست من بهش نخورده ... دهی... اونم د کردیبا تعجب نگاه م

 سوت زد ! داور
 بهش دست هم نزدم !!! یممممممممن ؟! من حت یخطا

 ! کتایبحث نکن ن کتاین-
 ! یدیتو که د لویآخه ن-
 نگو ! یچیه گمیم-
 شدم ... رهینگفتم و فقط با حرص به فائزه خ یزیچ

 ... میسوت داور تموم شد و ما بردباالخره با  یباز
 به فائزه گفتم نیتو زم همونجا

 ؟! هیک نیزم ندازهیخودشو م یکه الک یحاال اون-
 برو بابا !-
 خودت برو بابا !-
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باره همه چ نیا با گفتم و  یچ گهید دونمی... نم ختیبه هم ر یحرف من دو
...فائزه و  یرداو میهمه دوباره درمون جمع شممدن ... ت ادمهیفقط  دمیشممن یچ
... اونقدر بحث باال گرفت  میدادیجواب م لوفری... من و نکردنیشمملوک م نایم

 جدامون کنن ... خواستنیهمه م بایتقر گهیکه د
 ریکه د فی... ح فیح ی... ول هیکه قصممدشممون چ زدمیحدس م دیاولش با از

و ننداشممت و کار خودشممو یریهم تاث دمیفهمیاگر م دی... البته ...شمما دمیفهم
 ... کردنیم

ش ...  بود نیحکمم ا نباریکه من تو عمرم نکرده بودم ! ا ی! کار یبه داور یفحا
 ! یباز1محروم از 

 نیجز مورد دار تر گهیتو پرونده م نداشممتم حاال د اهمیسمم ینقطه  هیکه  یمن
 بودم ... گیل یها کنیباز
 حرفاش ... ... کاراش .. نایم دنیحال و روزم بد بود ... شکنجه بود د یلیخ

سام یتدارکات یباز هی یبرا یوقت شکر  یمل میت یا رو اعالم کردن فقط خدارو 
 هست ... یمل میاتفاقات بازم اسمم تو ت نیا یکردم که با وجود همه 

 عشق و حال ! میآقا قراره بر-
دوحه ب*ک*ل  نیالس وگاس حاال ! هم میریم میبرو گمشممو تو ام! انگار دار-

 خانوم ! حواست هست ؟! میریم یباز یبرا می! دار گهیگوشمونه د
 با خنده گفت لوفرین

 هیگذاشممتن اونم  یتدارکات یباز نایا یکه بعد عمر نهی... مهم ا یحاال هرچ-
 ؟! سیعشق و حال ن نی! به نظرت ا رانیا ریغ ییجا
 د ...مسابقات چهارجانبه تهران بو یبا قطر ... که البته در راستا یتدارکات یباز
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سخره باز یوبخ سفر صا با م صو ما چهار تا به خودمون که  یها یبود ... خ
 ... گذشتیخوش م یلیخ

 چندان ادامه نداشت ... ی... خوش نباریا اما
ض ی... ول دونمینم  که شنیاتفاق ها هرچقدر هم تلخ ... مقدر م یمعتقدم بع

 مسئله مقدر شده بود ... نیمن ا ی... و انگار برا فتنیاتفاق ب
با ا یبخو یباز همه ش دعوا بود ... تماشممماگرها ...  یول میبرد نکهینبود ... 

 میدیو بعدا نفهم میدادیکه ما نم یی... جواب ها زدنیکه م یکیرک یحرف ها
 ... میگفت یزیمخابره شد که ما چ نطوریاز کجا ا

حذف کردن  دیارز یم نقدریا یعنیچرا ... دونمی... هنوزم خودم نم دونمینم
 ؟! ... ییه چه بهامن ؟! ... ب

ر که بعد از بازگشتمون از قط یمن نبود بابت حکم ریتح یبرا یها جواب نیا اما
 کردم ... افتیفدراسون در یانضباط تهیاز کم

تالفات ... و اخ یقطر میبه تماشاگران ت ی... فحاش یمشکالت انضباط لیدل به
 ... یبا کادر فن دیشد

 ... چهیجمالت ه نیاش اصن در برابر ا هیبق یعنیشو بگم ...  هیندارم بق دوس
 محروم شدم ... یمل یها یسال از باز 2داشت که  یتیچه اهم گهید

 داشت ؟ ... یتیاهم چه
 بندهیز یها تیداشممت که من به گ*ن*ا*ه نکرده ... با وجود حما یتیاهم چه

نظر  دیباشگاهم بازم با وجود درخواست تجد نیو مسئول یمل میت یلو سرمرب
 نکرد ... یرییتغحکمم 
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 داشت ... یتیچه اهم گهید
...  دنکریم تمیو باشگاه حما یمل میداشت اگر دوستانم در ت یتیچه اهم گهید

 داشت ؟... یتیچه اهم
 هگیبرام مونده بود ... که د نی... فقط ا یچیقرار بود درسممت بشممه ؟ ... ه یچ

 ... سین گهی... د سیمن ن یجا نجایا گهی... که د
 ...رفت  دیبا
 رفت ... دیبا
نه ا دیفهمیحال منو نم چکسیه کهی...  نه ... منو نم ن ...  دنیفهمینفهمن ...

 تموم شدنمو ... داغون شدنمو ...
 یمحک نیچن یمل میتو ت یداشممت وقت یتیچه اهم یباشممگاه یها یباز گهید

 داشت ... یتیبرام زده بودن ... چه اهم
 قراره بشه یبرام مهم نبود چ گهید یشدم ... همه ش ... حت ایدن یهمه  الیخیب

... 
 ... کردیم م وونهیمهراد د یبرا یدلتنگ

 ... دمیفهمیحال خودمم نم گهید
ا ب مویلیمدارک تحصمم یهمه  رفتمیم رانیکه از ا یمهراد موقع دیاصممرار شممد به

 خودم بردم ...
چه  گهینداشممتم که بخوام ادامه بدم ... چون د یعالقه ا چیخودم ه نکهیا با
 میورزش یوجهه  یهمه  گهیکه د یرشته رو ادامه بدم ... من نیکه بخوام ا دهیفا

 ... رفتمیم شیورزش پ یبازم تو دیخدشه دار شده بود ... اصن چرا با
 مهراد ... مهراد ...-
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ست دقا دنید فقط س یمنو از همه  یقیمهراد و لمس کردنش تون ها  یاهیاون 
 دور کنه ...

 تمومه ... یهمه چ گهی...خب ؟ ... د یمن شیپ هگی... د مممممممزمیعز-
مهراد ... مهراد  سیمهراد خوبم کن ... باشه ؟ ... خوبم کن ... حالم خوب ن-

 مهراد ... تورو خدا ... شمیم وونهیدارم د
 روحم باشه ... یزخم ها یبرا یمرهم تونستیمهراد بود که م یحرف ها فقط

که دور از خونواده و دوستام  یاهیس یاچه سخت بود اون روزها ... اون روزه و
... چه دردناک بود ... چه دردناک بود ... اگر  کردمیم یزندگ گهیکشممور د هی

 ادامه بدم ... دیبا یچطور دونستمینم گهیمهراد نبود د
ستمی... م یچی... ه کردمیرو هم دنبال نم رانیخبر از ا هی یحت ذره فقط بگ خوا
... 

 دوسال ... نیبگذره ا فقط
قم عش یناخواسته منو از همه  لیبه چه دل دونمیکه نم یدوسال نیبگذره ا فقط

 محروم کردن ...
 ؟... یخوب کتاین-
 ؟ ی... تو چطور یهد ستمیبد ن-
 ... چه خبر ؟... ستمی.... بد ن یمنم ا  -
دانشممگاه ب*و*سممتون فرسممتادم ...  ی... مدارکمو برا سین یخاصمم یخبر-

 نمکیشممو فرسممتادم ... فکر نم جهینت نطوریدادمم هم نجایهم که ا ییامتحان ها
 ... گهیخب اصرار مهراده د یقبولم کنن ول
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 کنهینم یکن ... اون کار هی... بهش تک کتاین کنهیم کاریداره چ دونهیمهراد م-
ش شته ا یکه تو عذاب بک دام اق یحاال دار ی... مطمئن باش به نفعته ... چه ر

 ؟ یکنیم
خب ...  ی... ول کنهیم کاریخودم مهراد داره چ دونمی... م یورزشمم تیریمد-

 ... کننیندارم که مطمئن باشم قبولم م یلیدرخشان تحص یاونقدر سابقه 
تو بزن ... ا-  ... کننیکه قبول م شاالیتو زور 
شماها چه خبر ... ن- شه ...  شهرزاد ؟... لویبا ست ب یهفته ا هی...  خبرم  یه

 ازشون ...
 امروز ... دمشونید نیر تمر... س سین یخبر خاص-

شن دلم شد ... فقط با  شد ...برا نیهم دنیتنگ   خودمون یجمله ... دلم تنگ 
 هامون ... ما چهار تا ... به قول سامان دالتون ها ...دل تنگ شد ... نی... تمر

گاه  گرفت میگر ناخودآ
 ! اتکی...ا  ! ن ینجوری؟...احمق نکن ا یکنیم هیگر یدار وونهی؟ ... د یکین-
 هق هق گفتم با
 ... ینکرده بودم هد یمن کار هیهد-
 اونورا ؟! سی... مهراد ن ینطورینکن ا دونمی... به خدا م یکین دونمیم-
 ... تنهام ... رونیداره رفته ب نینه ... صبب تمر-
 ... زنمیحرفا رو هم بهت م نیا ییمنه .... تنها ریاه تقص-

 گفتم کردمیاشکامو پاک م عیکه سر همونطور
 ... نیلحظه فقط دلم تنگ شد ... هم هینه نه ... خوبم ... -
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ع*و*ض*ی تر  یکیاز  یکی! همه  سین یخبر چیه نجایدلت تنگ نشمممه ! ا-
 آمار بدم بهممممممممممت !!! یشدن ... اوه راست

 و گفتم دمیخند
 ؟! ی؟ هنوز دنبال آمار یآدم نشد یتو شوهرم کرد-
صن ا- شکر م نمیشیفقط م یعنی شنومیم رو که نایبابا باور کن ا  کنمیخدارو 
 ! دمیشن ییزهایچ هی...  هیشاَهن به خدا در برابر بق نایا ای! پور کتاین

 ؟ یدیشن یچ-
دو تا از بچه ها آمارشممون بد درومده ...  یکی ی... ول سممتماین تیترب یمن ب-

به  یرزشو نیادیم هیاز کل تیخواستنشون ... و فکر کن! محروم یاضباط تهیکم
 سال بهشون دادن ... 2مدت 

 کرده بودن ؟! کاریوا ! مگه چ-
 داشتن ! ی... مشکل اخالق کتاین واریروم به د-
 ؟! یچ یعنی-
 ریتو گ مزنینم ایراجع به اون قضا یشدم حرف تیبار من با ترب هیبابا حاال  یا-

 ! ایداد
 کردن ؟ ... کاریمگه چ-
که  شیماه پ نایا ایپور میت یها کنیز... دو تا از با شمممهیبگم باورت نم کتاین-

روم به  ش هیمسممابقات اصممفهان بعد اونجا با دخترا ... بق یرفتن برا نایا ایپور
 ادامه بدم ! تونمینم گهیسه نقطه ! لو رفتن ... د وارید
 لوشون داده ؟! ... ی!!! حاال ک یگمممممممیدروک م-
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 گهید ... دهیفهم میت یمرب نمدویکه ! ... فقط م گهیکامل نم ای... پور دونمینم-
ل با چ کردمیفکر م شممهیمن هم کتاین یعنیگفتم ...  گهیش هم که د هیبق ب  قدر ز 

شن نارویباور کن ا ی! ول میخان سر راهمون  ایواقعا اگر پور دمید دمیکه  و مهراد 
شانس آورد شکر کن 100خدا رو  دیا... ب کتاین میقرار گرفتن  ...آدم  میهزار بار 

شممربد تو ه س ها که جز باکال سممتیبسممکتبال نیهم ی... حت شممهیم دایپ یر ق 
 ... ناشوننیتر
 ! شهیاصن باورم نم-
رم من ب یکین یکیاومد !ن ونیکه حکم فدراسمم یبودم تا موقع ینجوریمنم هم-

سوخت ... ا ساب گهیبدبخت د یایپور نیغذام  ست ح هم نخوره که  یشام در
 ... یکیزنده موندنش با خداست .. فعال ن گهید
 بهت بعدا حاال ... زنمی... زنگ م یقربونت هد-
ر خب یما ب دمیشمما ایخبرا نبود ...  نی! قبال انگار اصممن از ا هیعجب اوضمماع-

 ... میبود
 یورزش تیریداد ! ارشد مد رشیتعجب دانشگاه ب*و*ستون به من پذ درکمال

شدم خانوم مد شا یزی! چ ری! به قول مهراد   کردمینم فکرش رو هم یحت دیکه 
اونقدر به خاطر  چوقتیبهم برگرده ... ه یحاال باعث شمممده بود بازم شممماد

 گهیبار د هی فرصت نیا نباریدرسم تمرکز کنم ... اما ا یرو تونستمیبسکتبال نم
ه بودم ک یهمون بسممکتبال ونیفرصممتو مد نیبهم داده شممده بود ... و من بازم ا

 ... گرفتیدرس خوندنمو م یجلو
قبل از  یمن کرده باشممه ... حت یکارها رو برا نیا یمهراد همه  شممدینم باورم

 رو کرده بود ... زیهمه چ یزیبرنامه ر کایمن برم آمر نکهیا
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 یازمون تو سالن خونه  نایرو س لمشیکه ف یهمون باز کردمیرو هم نم فکرش
 یلیخ هیپام و  تیکه باعث مصممدوم ی... باز ادیگرفته بود به کمک ب نایمهراد ا

 بعدش شد ... یاق هااتف
و حضممورم ت یبودن و با توجه به سممابقه  دهیمن رو د یدانشممگاه باز نیمسممئول

 یمل میدر ت یکه بدسممت آورده بودم و باز ییمختلف و عنوان ها یباشممگاه ها
 هیمن  یبرا نیکنم ! و ا یدانشممگاه باز میت یفرصمممت رو دادن که تو نیبهم ا

خار بزرگ بود ... چ عا ب یزیافت مه غ یراکه واق بل ریخودم و ه باور بود ...  قا
قدم  هی قایدق یعنی...  دمیرسممیافتخار م نیکه به ا شممدمیم یرانیزن ا نیچون اول

 ! WNBAعقب تر از 
 ! شدینم باورم
 بیترک یکنم .. اما بعد از چند ماه تو یباز میتو ت تونسممتمیمدت نم هیتا  البته

 قرار گرفتم ... میت
 بود ... یردنبرام باور نک نمیهم یول
 دوباره بود ... یشاد هی
 به دسمممت یو برا گرفتمیدسممتم م یاون توپ رو تو یحس فوق العاده وقت هی

 ... کردمیکه دنبالش بودم تالش م یزیآوردن چ
 تمخواسیچون نم بردمیم شیشده پ تیریهر دوش رو مد نباریبود ... اما ا درسم
 که بهم داده شده بود رو از دست بدم ... یفرصت
 ... دوستام ... نایبرام خوشحال بودن ... مامانم ا همه
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دت دارن از حسا یکه باهاشون مشکل داشت ییاونا یهمه  نجایا گفتیم لوفرین
 ! ترکنیم

همه  دنید یکه برا یبود ... مسممابقاتش بود ... مسممابقات مشیت ناتیتمر مهراد
...  دمبریم موفقه لذت مشیت یتو نقدریا نکهیا دنیو چقدر از د رفتمیشممون م

مسمممابقات خارج از خونه بود و خدارو  یگاهش برا یگاه و ب یمسمممافرت ها
ند تا ... چ ستمینمن هستن و اونقدر تنها  شیکه مامان و باباش پ کردمیشکر م

و درسممام باعث  میت یها نیکرده بودم و تمر دایدانشممگاه پ یتو دیدوسممت جد
 رو تحمل کنم ... یلتنگتمام مدت سرم شلوک باشه و بتونم اون حس د شدیم

عشق  ونیمهراد و کمک هاش بودم ... مد ونیبازگشت خودمو مد یهمه  دیشا
 هیخودمو باور کنم ... گهیبار د هیخودم ... همه کار واسممم کرد که  یوریشممهر

... من  گهیبار د هی...  گهیبار د هیخودمو اثبات کنم و بگم هسممتم ...  گهیبار د
 هستم ... هسممممممتم !!!

 ! کتممممممممممماین کتای!!! ن غیالو جمممممممممممم-
شممده  ی... چ یکرد داری... نصممفه شممبه مارو از خواب ب وونهید یچته هد-

 احمق ؟
صدا یتو  یبودم ... مهراد هم خونه بود و با نگران دهیتلفن از جا پر یخواب با 

 ... هیتلفن ک نهیبود که بب سادهیکنار من وا
 ... زدمیبهت زنگ م دیذوق مرگم االن ... با نقدریبه خدا ا کتاین-
 ! کنماینه ؟ دارم سکته م ای یگیم هیهد یوا-
شد یکین یکین- ستش راحت   یکی... ن یکیلو رفته ن یکی... ن یکین می... از د
 ! شهیباورم نم کتایخدا ن ی!!!وا یکیاز ُپستش برکنار شد ن یعیرف
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 گفتم دمیمالیتعجب همونطور که چشمامو م با
 ؟ ... هیهد یگیم یچ-
... ما  خبر نداره یبابا خره ! لو رفته ! بدبخت شده ! رشوه داده ! لو رفته ... کس-

 یه داورب نکهیمثل ا یگفتن برکنارش کردن ول گهید زیچ هی...  میدیهم تازه فهم
 رشوه داده بوده ...

 رشوه داده ؟ ی؟ به ک یچ ی؟ مگه خره ؟ رشوه برا هیهد یگیم یچ-
 متعجب گفت ی افهیق با مهراد

 رشوه داده ؟! یرشوه ؟ ک-
 گفت یاز اونطرف خط با خوشحال هیهد

. شممده .. یبد یخبرا هی یداور تهیاصممن کم گهی... شممهرزاد م کتاین دونمینم-
 داور یتو باز شی... چند وقت پ گهید هیی... دعوا یشممناسممیرو که م نایآخه م

نشممد  نایو ا تیاز محروم یگذشممت خبر یهرچ یرو هول داد ... بعد ول یباز
فتن بهش نگ یزیتکرار شد بازم چ هیقض نیبازم ا ی... ول می... همه تعجب کرد

... 
 اوه اوه ... مادرش رشوه داده ؟-
سه ا دونمینم- شه ...ول ینه... ول ایبوده  نیحاال وا  نیا یشک دارم که نداده با

 چهارجانبه تهران بود ... یباز یآخر یدفعه 
 خب ؟!-
 باعث شده که اخراج بشه ... نیلو رو ا بندهیندش درومده زگ نیبب-
 ... نیتعجب کردم اخراج شد ... آخه شما که بازم اول شد یآره من کل-
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تازه امروز  یچه غلط نیا دونمی... نم یکیآره ن- کرده .. خالصمممه لو رفته ... 
 بعدا حتما ... رسهیهم م یلیتکم یبرکنار شده ... خبرها

 رو ها ! خبر ها یبهم بد-
 ستمدونینصفه شب زنگ زدم ... خودم از ذوق نم دی.. ببخش گمیباشه بابا م-
 کنم به تو زنگ زدم ... کاریچ
 نداره ... یاشکال-
 م !! مطمئن شهیمشکل تو حل م گهیتو وجودم م یزیچ هی یول دونمینم یکین-
 ... من االن راحتم ... نوی... ول کن ا ینزن هد یمیقد یحرف ها-
 ! میراحتما نا-
 شد بهم بگو ... یا گهی... ولش کن ... پس خبر د یحاال هرچ-

ما  هیکردم اونم حرف هد فیمهراد تعر یماجرا رو برا یوقت رو تکرار کرد ... ا
شتم به ا یعالقه ا چیه گهیمن د سئله  گهید نکهیندا ص تمویمحروم یاون م ن ا

 بهش فکر کنم ...
که  ییدرسمممو تموم کنم و تا جا دی... بابرام مهم تر بود  یلیهدفم خ گهید االن

 کنم ... شرفتیپ ممیت یتالش کنم تا تو تونمیم
رو  یکردن اوضممماع خوب فیکه بچه ها برام تعر یزیچ یعیرف یاز برکنار بعد

س یتو ست ها یلی... خ دادینشون نم ونیفدرا شت پرده  ید  شدیم یکی یکیپ
 ! میشو کنتصور میتونستینم یکه ما حت ییها زی... کارها و چ

سئله  یوقت س یتو گهیمن بار د تیمحروم یدر مورد م شک ونیفدرا سه ت  لیجل
 ... شهیم ینداشتم که بدونم چ یواقعا عالقه ا کهید نباریشد ... ا
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ست خ نباریا یوقت یحت شد و حکم محروم یلید من همونجا باطل  تیها رو 
 محروم یباز نیدفائزه از چن یوقت یبرام مهم نبود ... حت گهیاعالم شمممد ... د

شون باختن ...  نطوریهم هم نایشد ... م .... بازم برام مهم نبود ... اونا به خود
 نداشت ... یتیمن اهم یبرا گهید

ما ... د مهم ها  خوردمیرو نم یزیمن حسممرت چ گهیبود ا نه تن ... چون من 
موضمموع باعث شممده بود که من  نیرو از دسممت نداده بودم ... بلکه هم یزیچ

 ینم که حتثابت ک گهیبار د هیو  شتریو ب شتریتالش کنم ... ب گهیبار د هیحاال 
وک و ن کنمی... فتحش م رمیشده ازش باال م یکوه جلوم باشه ... هرجور هیاگه 

 که من هسمممممتم ! زنمیم ادیفر ایدن یقله رو به همه 
شروع دوبارم تو میسال و ن هیاز  بعد سکتبال و درس تو  یاز  شور د هیب  گهیک

 ... میبرگشت رانیبه ا لوفریو ن دیحم یعروس یبرا
...  کردمیروش کار م تونسممتمیتا م دیمونده بود ... با ینامم باق انیفقط پا گهید

سام رو زودتر از اون چ پاس کردم ... و حاال فقط  کردمیکه فکرش رو م یزیدر
 نامه مونده بود ... انیپا نیو فقط ا

 کن ! بحث مسخره رو تموم نیا هیهد-
سکتبال نیکه تمومه ... موفق تر تیمحروم گمیبابا خره ! من م- زن هم  ستیب

 ! معلومه ! کننیدعوتت م یمل میدوره ت نی! خب معلومه ا یکه هست
 یلقب یدوره  خواستنی... اگه م کننیکارو نم نیا یدونی... خودتم م هیبرو هد-
 ! کردنیکارو م نیا

 لو برگشته ! بندهیز نی؟! تازه ا هشینم تی... چرا تو حال کتاین یوا-
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 ! کردنیکارو م نیداره ؟ اگه قرار به دعوت بود ا یچه ربط-
! ما رو هم  یمعاف کن هیکال از قضمم شمممهیرو م یسمممگ قبل یاون مرب کتاین-

 از کجا آورده بودنش ! دونمی! اصن نم شناختینم
 یباز... من اونجا بدون حجاب  کننیحجاب دعوتم نم هیبه هر ورت سر قض-
 یتیمن واقعا االن از وضع هی.... ولش کن هد رهیبار نم ریز ونی... فدراس کنمیم

فکر کردن به امثال  یحوصممله  گهیام ! ول کن د یهم راضمم یلیکه توشممم خ
 هستنو ندارم ... گهید یو جاها ونیکه هنوزم تو فدراس یعیرف
 به حرفم...-
 تو حرفش و گفتم دمیپر
شو ...ا- شو پا  نیبب رو لویعروس و داماد ... ن شیپ میبر اینزن! بحرف  نقدریپا

 شده ! یج*ی*گ*رچه 
 و ... !! نیکنیاستفاده م گهید ج*ی*گ*ر یواژه  نیکه شما هم از ا نمیبیم-
 ! میکالم همه مون شد !پاشو بر هیتک گهیکه د یگفت نقدریساکت ... ا-

 ... میجمع شده بود دیو حم لوفریدوستا دور ن ی همه
 خنده گفتبا  ایپور

 ! گمیدوتا نم نیبه ا یزیواقعا چ گهیبچه ها من د-
 ادامه داد کردیهمونطور که به شهرزاد و سامان اشاره م و
 خودشون کردن ! یما رو مسخره  کنمیکامال حس م-
 گفت دیخندیسامان همونطور که م نباریا

 به ما ؟! یداد ریگ شهیهم یندار گهیتو موضوع د-
 و گفت دیخند مهراد
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 پسر جان ! گهی! د  بجنب د گهید گهیراس م ایا سامان خب پورباب-
 و گفت دیخند دیحم

 ؟! میبذار یرو ک   ی! قرار باز گهیرو د چارهیدو تا ب نیا نیبابا ول کن یا-
 تعجب گفتم با
 ؟! ی؟! کدوم باز یباز-

 کرد ... دییحرف منو تا مهرادم
 و گفت دیخند لوفرین

شما دو تا خبر ند- شتن ... مثه همون  ی... بچه ها قرار باز نیاراوه اوه ...  گذا
 ... میداشت یباز نایدفعه که خونه مهراد ا

 پنهون کنم گفتم مویخوشحال تونستمیتعجب همونطور که نم ای
مممن ؟! بازم قرار باز- م م م مال ی؟! وا میبذار یجان مم م م م م !من که هستم  هیعم

100% ! 
 و گفت دیخند هیهد

 ! میریگیحالتونو م گهیدفعه د نیکه ا نیکن نییتع همه هستن ... زمانشون-
 مهراد با خنده گفت نباریکه ا میکردیبحث م یسر زمان باز میداشت همه

 که صاحب خونه هم باشه ! شاالیحاال ا-
 و گفت دیتعجب به مهراد نگاه کردم ... خند با
 ! گهیمن غلط بکنم نباشم ! هستم د-

 از اون طرف گفت ایپور
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 نیا ... نیمحترم بدبخت شد ی! خانوم ها نیبه من گوش کن قهیدق هیآقا حاال -
 ! دهیحم نیپنجمتون ا اریدفعه 

 واقعا ! ایپور نیخنده ... دلقکه ا ریز میهمه زد ایحرف پور نیا با
 گفتم دمیخندیکه م همونطور

ت ها ! قدر سیخبرها ن نیاز ا گهید نباری! ا ی.... فکر کرد شیسممتا یآقا رینخ-
سا دیبا شه ...  یوم سر ندار میت هیدختر  میت هیب  یباز یقیفتل می... تو هر ت میپ
ها میکنیم قد  با اون  و ر چارهیمن ب یپا نیباز بزن نیخوایم تونیدو متر ی! 

 هم دختر ! میدارهم پسر  می... تو هر ت ری؟! نخ نیمصدوم کن
 دیبون چسقبل به همه م یاز دفعه  شتریب نباری... و چقدر ا میکارو کرد نیهم و

 ییکرد ... چون توانا سهیزن و مرد رو باهم مقا دی... نبا نهی... ا یاپایپا ی... باز
قابت ر شممهیبار م نیبشممه ... ا قیتلف یوقت یمرد و زن با هم متفاوته ... ول یها

 ... ادیوجود م هب یرقابت یها نهیکرد ... چون گز
 ! ذارهینم هیهد نیکنم ا یبازوم خالکوب یبرم رو خوامیمهراد منم م-

 و گفت دیخند مهراد
 استقالل داشته باش خب ! کمیبابا -

 و گفت یدیخند ایپور
 کنه ! یرو راض هیهد نیا یکیندارم !  یمن اطالع سشویاستقالل پرسپول-
 گفت ینیبا لحن خشمگ هیهد نباریا

باشمممه به منم  یزیچ هیآخه  ی! ول یکن یخالکوب یزیبودم هرچ یمن راضمم-
 !!! گهیمربوط باشه د

 و گفتم دمیخند
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 آخه ؟! یدار کارشیتو چ نهیا یبابا بازو-
 طرف من گفت مودیهمونطور که م ایپور

 ! گهیکن د یدوستتو راض نی... بابا ا یگفت ی!آ کتایآخ ن-
 گفت یبا ناراحت هیهد

 ... یچیاصن ه ایباشه  دیمن با یدرباره  ای
 ... میدیخندیم میفقط داشت ما

 گفت هیلت گربا حا ایپور نباریا
؟  نوشممته یزیچ کتای؟! مگه از ن نیبابا .. جان من ... تو رو خدا ... مهرادو بب-

 اول اسم مامانشو گذاشته ...
 با تعجب گفت لوفریبا ن نیا

 به خاطر اسم خودشه !!! کردمیاول اسم مامانش؟! ... من فکر م-
 .کارو کرده .. نیا میبه خاطر مامان مر دونستمیزدم ... م لبخند
 گفت کردیو همونطور که از پشت منو ب*ک*ل م دیخند مهراد

...  ینکیم یاصمن کار درسمت هیام؟! بابا هد فتهیخود شم نقدریبه نظرتون من ا-
 کنه ! ینذار خالکوب

 به مهراد نگاه کرد و گفت نیخشمگ ایپور
 ! گرمیرو باالخره م یکیمن حال تو -

 و گفت دیخند مهراد
 رو بچسب ! یتا ! باز 10 نی! فعال که عقب نمیبرو بب-
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س نیا شدم ک ش یگوش دادم ... وقت گهید یکیکه به حرف  یبار من  ه مهراد نق
 یمهرادم ... و وقت میتو ت نکهی... خوشممحال بودم از ا گفتیبهمون م یباز ی

 برد هم زنونه بود نیبرد مردونه سممت ... نه ...ا هیبرد  نیحس نکردم که ا میبرد
 ... هردومون ! میدومون بردهم مردونه ... ما هر 

 ... رمیمینامم از استرس دارم م انیدفاع از پا روز
 یشدم ... اونجور رهیمهراد خ ی... فقط به چشم ها کردمیبه مهراد نگاه م فقط

 حرف بزنم ... تونستمیفقط م
!!  یاشب یمتونستیبهتر ن نیاز ا گهیترس نداشت ... د یدی... د مممممممزمیعز-

 بود !!! یعال
 مهرادو ب*ک*ل کردم و تشکر کردم ... مامان

 بودم ... باالخره مدرکمو گرفتم ... دهیرس خواستمیکه م یزیچ به
 ؟ یداری.... خانوم گلم ... تلفنو برم کتاین-

 تلف داد زدم یسمت گوش دمییدویکه م همونطور
 آره آره .. برداشتم ...-

 پاسخ رو زدم و گفتم ی دکمه
-hello 

 ! تممممانیمن فدات بشم کاپ یمممممممممن !!! ا یخارجک من فدات بشم یا-
 رو شناختم ... هیهد یذوق زده  یصدا

 شده ؟! یچ-
 ؟! یسکته نکن یدیبگم قول م-
 ! شمیدارم نگران م شتریکه ب ینجوریا وونهیشده د یچ-
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شد یکین یکین یکین- سمت ا یکی... ن ی! خره ! خره ! دعوت  ستیا .. . نجا
!  یدعوت شممد یمل میت یکی! ...نر؟؟یلو رو دسممت کم نگ بندهیگفتم ز یدید
 !! یکمممین

... کلماتم  کردی... مهراد وحشت زده نگام م زدیم غیج هی... هد زدمیم غیج من
 ... دمیفهمیرو نم

 مهراد ... دوستانه ... تهران ... منم ... هستم ... مهراد مهراد ...-
 گفتم کردمیکه مهراد و ب*ک*ل م همونطور

 د دعوت شدم مهراد ... مهراد اسمم هست مهراد ...مهرا-
 گفتیو م کردیمهراد بود که نوازشم م یدست ها و
؟  یدیدرسممت شممد ... د یدیمن ... عشممق من ....د تانیمن ... کاپ پتانیکا-
 ؟... یدید

سته شد میکه تو چهار تا ت در سوم  ستانه تهران  سابقات دو بازم  ی... ول میتو م
ستم لباس ت گهیبار د هیبود چون  یمن افتخار بزرگ ی. برابود .. یافتخار بزرگ ون

 ! نیمن مهم بود ... هم یبرا نیرو تنم کنم ... ا زمیعز رانیکشورم ا یمل میت
 نیا ایپور ی کهیت نباریا گهیو سامان هم باالخره با هم ازدواج کردن و د شهرزاد

از همه زودتر بچه که  نهیتون ا مهیجر نیازدواج کرد ریبود که حاال که شممما د
 رو از برق بکشه ! ایپور ادیب یکی... حاال  نیدار بش

 ؟ ... یخوند لویمیا نی... ا ی... راست کتاین-
 کدومو ؟ ...-
 خودت ... نیبب ایب-
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 مهراد نشتم و گفتم یپا یزدم ... رو لبخند
 ؟ ... هیاز طرف ک لیمیخب ا-
 مهراد سرشو آورد کنار گوشم و گفت-
 خانوم ها ... می... البته ت ممونیت نیاز مسئول یکی-
 اخم گفتم با
 ؟ ... یدار کاریتو با خانوم ها چ-

 گفت دیب*و*سیو همونطور که گونه م رو م دیخند مهراد
 ؟ ... لویمیا ییخونیکار دارم ... م کتایمن فقط با ن-

 چشم دوختم ... توریمان یزدم و به صحفه  لبخند
دارن که من با  لیخارج از تصوارت منه ... تما گهید نی! نه ! نمممممممممممه ! ا نه
سلت میت ستون  شگاه ب*و* سکتبال زنان با  هیبا  یعنیکنم ؟!! ...  نیتمر کسیب
 ؟!!! مممممایکنم ؟! من ؟!!!! ... خدا نیتمر WNBAاز  میت

 صورتم بود ... یرو یناباورنه ا لبخند
 قول مردونه دادم ... نه ؟ ...-

 یکه از همون لحظه  یی. تو چشممم هاش ... چشممم هاطرف مهراد .. برگشممتم
 خودش کرد ... نگاهمون در هم قفل شد ... رینگاه منو اس نیاول با اول

 عاشقتم ... عاشمممممممقتم ... ایخدا
 ... دمیخند و
 ! اهایوسعت در به
 وسعت جنگل ها ! به
 آسمان ها ! یبلندا به
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 اد !مهراد ... من ... مهراد ... مهممممممممممممر-
مم عز- م م م م م مم ن زیجان م م م من ..  یکتایدلم ... جانم قربونت برم ... جان

 جمممممممممانم !
 

 

 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز گلنوش از  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


