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  فصل اول
  »یھ آرزو !دانشگاه تھران!اولین روز دانشگاھھ! «

واستادم  جلوي در دانشگاه!جرات نمی کنم برم تو!ترسیدم!جلوي در اصلی دانشگاه وایستادم
  !و بھ سر در قشنگش نگاه می کنم

  !ي یھ ھمچین روزي رو داشتمھمیشھ آرزو
  !حاال اون روز شده اما من می ترسم

  :یھ لحظھ چشمامو بستم و بھ خودم گفتم
عصبانی  وقتی ھم کھ!آروم اما سخت کوش!با پشتکار زیاد!پر اراده و شجاع!تو دریا ھستی-

  !و رفتم تو!پس برو تو!دیگھ چیزي جلودارش نیست
کجا  نمی دونستم باید.آخري جلوي در وایستاده بودنتا از در دانشگاه وارد شدم،چند تا سال 

  :رفتم جلوتر و از یکی از اون پسرا پرسیدم .برم
  ببخشید آقا،من سال اولی م،می شھ بفرمایین من کجا باید برم؟-

  »: تا اینو گفتم،اونم معطل نکرد و گفت
  !قربون من-

  »! مونده بودم چی جوابشو بدم!یھ دفعھ ھمشون زدن زیر خنده 
  چیزي نمونده بود بزنم زیر گریھ ،اما جلو خودم رو گرفتم و محکم.ض گلومو گرفتھ بودبغ

ھمگی  واستادم و بھشون نگاه کردم کھ یکیشون با خنده گفت کھ این فقط یھ شوخی بوده و
  .با من راه افتادن و با خنده و شوخی،منو رسوندن جلو دانشکده ام

  !یھ آرزو !٤٨سال !دانشگاه تھران! انگیزیھ شروع خاطره.شروعش برام خیلی جالب بود
 یھ دختر درس خون و زرنگ مثل.اولین کسی کھ یادمھ باھاش آشنا شدم ژالھ بود

  :داشتم این ور و اونور نگاه می کردم کھ از پشت بھم گفت.خودم
  !میدونم چھ احساسی داري-

  »برگشتم ظرفش « 
  .سالم،اسم من ژالھ س-

  .سالم،اسم منم دریاس
  !شنگی،مثل خودت میمونھچھ اسم ق-
  .اسم تو ھم مثل خودت قشنگھ-
  از کدوم دبیرستان دیپلم گرفتی؟-
  ھدف-
  !حتما شاگرد اول کنکور شدي!خدا جون!واي -
  .نھ،چھارم-
  .بیا اینجا ھا رو بھت نشون بدم!پس حتما باید با من دوست شی!!راست میگی؟-
  مگھ اینجا ھا رو بلدي؟-
  !!میریم یاد میگیریمنھ،اما حاال کھ دو تا شدیم -

  »البتھ اون .دو تایی زدیم زیر خنده،داشتیم می خندیدیم کھ گیتام از در دانشگاه اومد تو
  اومده بود و واستاده بود تو سالن و ھی این ور رو نگاه می.موقع ھنوز نمیشناختیمش

  تا چشمش بھ ما افتاد کھ داریم می خندیم ، اونم خندید و اومد. کرد ، مثل خود من
  : جلومون و گفت 

  !))منکھ اآلن نزدیکھ بزنم زیر گریھ!  خوش بھ حالتون کھ دارین می خندین-
  دوباره ماھا زدیم زیر خنده کھ اونم شروع کرد بھ خندیدن و با ھم آشنا شدیم و سھ تایی

  .راه افتادیم کھ بھ قول ژالھ فوضولی کنیم و بھ ھمھ جا سرك بکشیم
  یھ خرده کھ. پیچیدیم بھ سمت راست کھ پِر شمشاد بوداز در دانشکده اومدیم بیرون و

  :رفتیم کھ ژالھ گفت
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  !عیِن پارك دم خونھ ي ماس !اونجا رو! بچھ ھا-
  راست می گفت ، یھ مجوطھ بود کھ بین شمشادھا محصور شده

  چند تام نیمکت زیر درختا و شمشادا! بود وخیلی دنج و خلوت
  تایی رفتیم طرف اونجا و تا رسیدیم ، یھ کھسھ .کھ خیلی م ارتفاع داشت گذاشتھ بودن

  سھ تایی با!خیلی م ھول شده بود ،چندتا سرفھ کرد و از بغل ما با خجالت رد شد و رفت
  :تعجب داشتیم اونو نگاه می کردیم کھ از پشت شمشادا صداي یھ دختر اومد کھ گفت

  !نمی شد حداقل چندتا سرفھ بکنین بعد بیاین؟-
داشت سر و وضعش رو . ك نبود د صورتش ب.گاھش کردیمسھ تایی برگشتیم و ن

  درست
  :ژالھ گفت. می کرد

  !!آخھ خبر نداشتیم شما اینجا مشغول راز و نیازین-
  :دختره کھ خنده ش گرفتھ بود گفت

  !داشتم ازش چندتا سوال درباره ي دانشگاه می کردم! گم شین-
  ! حاال فرصت شد کھ بھت جواب بده یا نھ؟–ژالھ 

  :یم زیر خنده کھ دختره اومد جلو و گفتھمگی زد
  اسم من مھنازه،شما!حاال کھ گذشت! اگھ شما یھ دقیقھ دیرتر می رسیدین، ،آره-

  ھام سال اولی ھستین؟
  !با چندتا کلمھ! خیلی راحت. بھش جواب دادیم وبا ھم آشنا شدیم و دوست

  :ژالھ زود پرسید
  !دي؟ر سریع جا افتا نَقد  تو چطور ھنوز نرسیده ، ا-

  :مھناز کھ داشت می رفت کتاباشو برداره با خنده گفت
  دیگھ از خانم مدیر و خانم ناظم خبري!  اینجا دانشگاھھ، دبیرستان کھ نیس-

  شما ھام راحت باشین و با دل راحت، ھرچی سوال دارین از این پسرا!نیس
  !بپرسین

  .اینجوري اولین روز دانشگاه براي من شروع شد
  کم کم بچھ.م تو دانشکده و رفتیم سر کالس و بغِل ھمدیگھ نشستیمچھار تایی برگشتی

  دخترا ، بعضیاشون لباساي ساده پوشیده بودن. پسر و دختر. ھاي دیگھ م اومدن تو کالس
  اما بعضیا با لباساي آنچنانی و دامن ھاي کوتاه و آرایش کامل. و خیلی معمولی

  شد فھمید کھ درس خونن امااز سر و وضع بعضیاشون می ! پسرام ھمینجور.بودن
  بیشترشون با شلوار جین و بلوزھاي اسپرت و ادکلن زده و خالصھ خیلی شیک می اومدن

  بیشترشونم، تا وارد کالس می شدن، ھمون دِم در یھ خرده صبر می کردن و یھ. سر کالس
  نگاھی بھ دخترا می کردن و مثل اینکھ یکی نظرشون رو بگیره ، صاف می رفتن و رو

  حاال اگھ دختره ازش خوشش نمی اومد ، یھ خرده بعد ،. لی کناریش می نشستندصند
باالخره ، تقریبا .طوري کھ بھ پسره برنخوره، آروم بلند می شد و جاشو عوض می کرد

  کالس
 اولین نفراتی  ما چھار تا ، چون جزء. ر شده بود وفقط چندتا ردیف آخر خالی بود پ

  بودیم کھ
چھ دختر، ! ، برامون خیلی جالب بود تک تک تازه وارد ھا رو ببینیمرفتھ بودیم تو کالس 

  چھ
  اونا می اومدن تو کالس و مھناز در مورد ھرکدوم شون یھ اظھارنظري می کرد و. پسر

  .گیتام گفتھ ھاشو تایید می کرد
٥  

  بچھ ھا ترو خدا جاوا کنین ، شاید اومد! چھ ادکلنی!! اووم! چھ پسر خوشتیپی!  واي- مھناز 

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


forum/org.tci-ir.www 
By Ghazal  

  !خاك تو سِر بی سلیقھ ت! وا ا! بغل من نشست
  !از قبلی م بھتره.!  این یکی ر- گیتا

  !بلندشین سوا سوا بشینین آخھ!  چیھ تپیدین تو ھمدیگھ؟- مھناز 
  چطوره صندلی ت رو ورداري ببري و بزاري اون وسط و ھفت ھشت!  می گم مھناز–ژالھ 

  !تا صندلی م بچینی دورت
  .بین ھمھ ي اینا، یھ نفر و انتخاب کنیاینجوري مجبور نمی شی 

  بخدا حیفم میاد بگم کدوم از اون یکی خوش قیافھ تر و خوش تیپ!  آي گفتی- مھناز 
  معلومھ از! عینکش رو ببین! فکر کرده داره میاد مکتب خونھ! این یکی رو نگاه کن! تره

  ن این یکیواي کھ قربو!عین سرسره ي فتحعلیشاه!چھ دماغی داره!اون بچھ َخرخوناس
  !برم
  با یھ!آرایش کردنشو ببین مھناز!انگار از دماغ فیل افتاده!این آکلھ رو ببین!ایش- گیتا

  !من کرم پودر نمیشھ تو صورتش نگاه کرد
  !اشتباھی اومده اینجا!این باید میرفتھ بالماسکھ- مھناز 

  »آروم بھ ژالھ گفتم « 
  .بلند شو بریم یھ جاي دیگھ بشینینم-
  »منم بلند شدم کھ مھناز گفت .شو ورداشت و بلند شدژالھ کتابا: »
  خلوتش کردین؟! چی شده؟-

  »اصال .بدون اینکھ جوابشو بدیم،رفتیم چند تا ردیف اونور تر ،تقریبا آخراي کالس نشستیم
  براي منم جالب بود دانشجوھایی رو کھ می آن کالس.حوصلھ ي اینجور دخترا رو نداشتم

  ! کدومشون یھ چیزي بگم ،نھببینماما اینکھ در مورد ھر
  از طرز لباس پوشیدنشون می شد فھمید کھ از نظر.تو کالسمون،ھمھ جور دانجویی بود

  اینا!شوخی نبود.اما بدون استثنا ھمشون تمیز و آراستھ بودن.مالی وضعشون چھ جوریھ
  داشتم بھ این چیزا فکر می.تونستھ بودن کھ از سد کنکور رد بشن و وارد دانشگاه بشن

  بی اختیار نظر.کردم کھ یھ دفعھ در کالس وا شد و یھ پسر بلند قد و خوش ھیکل اومد تو
  ھمھ بھش جلب

  نمی دونم چھ جوري بگم.یھ سکوت عجیبی تو کالس ایجاد شده بود!شد؛مخصوصا دخترا
٦  

  چشم و ابرو مشکی و با موھاي سایھ و!اما این پسر با ھمھ ي پسراي دیگھ فرق داشت
  یھ شلوار جین.کھ معلوم بود قبل از اومدن فقط یھ چنگ نوشون زدهپر پشت و بلند 

  ابرو ھاي پر و کشیده اي داشت و.مشکی پوشیده بود با یھ بلوزخیلی قشنگ مشکی
  سبیل نداشت اما معلوم بود کھ یکی دو روز.اسکلت صورتش خیلی خوش فرم بود

  الس می شدند،اون خیلیبر خالف تمام پسرا کھ با لبخند وارد ک.صورتش رو اصالح نکرده
  سرد وارد کالس شد و بذون اینکھ حتی بھ یھ دختر نگاه بکنھ،اومد طرف آخر کالس و یھ

  با نشستن اون،یکی یکی،سر دخترا بھ بھانھ.گوشھ کھ کسی نبود رو یھ صندلی نشست
  از جایی کھ.اما اون سرش رو انداختھ بود پایین و تو فکر بود.ھاي مختلف برگشت عقب

  فقط نیمرخش معلوم.زیر چشمی نگاھش کردم.ودم بھ سختی می شد ببینمشنشستھ ب
  ژالھ داشت مرتب باھام.دلم نمی خواست مثل دختراي دیگھ برگردم و نگاش کنم.بود

  حرف می زد و مجبور بودم کھ سرم رو برگردونم طرفش کھ متوجھ نشھ کھ میخوام بھ اون
  نفر بھ زور سرم رو می گرفت و بر میپسره نگاه کنم اما ھر کاري می کردم ،انگار یھ 

  دلم می خواست بدونم کھ این آدم چھ جور.یھ حس کنجکاوي بود!گردوند طرفش
  از یھ لحظھ کھ ژالھ ساکت شد استفاده کردم و سرم رو انداختم پایین و زیر.شخصیتی داره

  از ھمون نیمرخش معلوم بود کھ صورت مردونھ و قشنگی.چشمی نگاھش کردم
  نم داشت بھ چی فکر می کرد کھ دندوناش رو بھ ھم فشار داده بود و عصالتنمیدو.داره
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  فکش منقبض شده لودن و چھره اش رو خیلی
  ابرو ھاش خیلی کشیده و بلند بودن و با یھ شکست خیلی قشنگ.مردونھ تر نشون می داد

  تا اونجا کھ می تونستم ببینم تو صورتش اثري از خوشحالی.،چشماشو کادر کرده بودن
  آستین بلوزش رو کمی کشیده!یھ غم بزرگ تموم چھره اش رو پوشونده بود!یھ غم.نبود

  بود باال ماھیچھ ھاي پیچیده ي ساعدش کامال نشون می داد کھ بدن ورزیده اي
  مو ھاي کمی بلندش کھ از.دماغ خوش فرمش خیلی خوب تو صورتش نشستھ بود.داره

   آشفتگی ،یھ جلوه ي خاصی بھش میبا اون حالت.جلو بھ طرف باال شده شده بود 
  یھ پوتین جیر.گوشش کوچیک و خوابیده بود و بھ قول مامانم بل بل گوش نبود.داد

  حاضر بودم نصف.مشکی پوشیده بود کھ تازه مد شده بود و با لباسش ھماھمنگی داشت
  دلم می خواست بدونم کھ چرا بر!عمرم رو بدم کھ بفھمم االن داره بھ چی فکر می کنھ

  دلم می خواست بدونم کھ خودشو گرفتھ یا اخالقش!کس بقیھ اونقدر تو خودشھع
٧  

  .اینطوریھ
  اونقدر تو!داشتم بھ این چیزا فکر می کردم کھ یھ دفعھ سرش رو چرخوند طرف من

  نگاھش تو نگاھم قفل!افکارم غرق شده بودم کھ نتونستم عکس العمل نشون بدم
  یھ!احساس کردم کھ خون ریخت تو صورتم!شد،طوري کھ قدرت ھر حرکت رو ازم گرفت
  یھ حال عجیبی شده بودم کھ شکر!دفعھ تو تموم تنم،یھ گز گز خفیف حس کردم

  نمی دونم اگھ یھ خرده دیگھ.خدا،نگاھش از من سر خود طرف پنجره ي پشت سرم
  تازه متوجھ!شاید می زذم زیر گریھ!ھمونجور بھم نگاه می کرد ،چھ اتفاقی برام می افتاد

  از رفتار!یھ دستمو گذاشتھ بودم زیر سرم و داشتم راحت نگاھش می کردم!خودم شدمي 
  زود کالسوري رو کھ با خودم آورده بودم وا کردم و شروع کردم!خودم خجالت می کشیدم

  این.ورق زدن،مثل اینکھ دنبال یھ نوشتھ می گردم
  !اولین روز دانشگاه! کالسور سفید سفید!کارمم احمقانھ بود

  !دنبال چی می گردي؟؟!ذزیا-
  .دنبال یھ شماره تلفن می گردم!ھیچی!ھان؟؟-
  شماره تلفن کی؟-
  .شماره ي یکی از دوستام!شماره ي چیز١ھان؟ -

  »شانس آوردم تو ھمین موقع استاد وارد کالس شد وگرنھ اونقدر ھول شده بودم کھ 
  پیش فقط داشتمممکن بود خیلی راحت بھ ژالھ اعتراف کنم کھ دروغ می گم و یھ لحظھ 

  !بھ اون پسره نگاه می کردم
  خالصھ ھمگی از جامون بلند شدیم و استاد بھمون سالم کرد و ازمون خواھش کرد

  ھرچی می گفت می شنیدم و می فھمیدم اما.بشینیم و شروع کرد برامون حرف زدن
  فقط در قشر سطحی مغزم جا می گرفت چون عمق مغزم فقط متوجھ وجود اون پسر بود

ھر حرکت کوچیکی کھ !از چندتا صندلی اونورتر،سایھ ش رو انداختھ بود رو ذھن منکھ 
  می

  اونقدر این احساس رو نزدیک حس می!کرد، امواجش مستقیما رو ذھن من اثر میذاشت
  کردم کھ وقتی یھ دفعھ خودکارش از دستش افتاد رو زمین،من یھ متر از جام پریدم کھ

  !خودش با تعجب بھم نگاه کرد
  بھ مغزم فشار آوردم کھ فکرش رو از توش بیرون کنم!م از دست خودم عصبانی شدمباز

  دستم.انگار کمی موفق شده بودم.و حواسمو بدم بھ چیزایی کھ استاد داشت می گفت
  بھ خودم امیدوار شدم و یھ لبخند.داشت تند تند، نوشتھ ھاي روي تابلو رو می نوشت

  م و یھ نگاه بھ تابلو میکردم و ھرچی روشمرتب سرم رو بلند می کرد.نشست رو لبم
  .یھ یادآوري از درس ھاي گذشتھ بود.نوشتھ، تو کالسورم می نوشتم
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  خط آخر صفحھ رو نوشتم و تا خواستم ورق بزنم کھ احساس کردم کھ اون
  نفسم بند اومده!برگشتم طرفش!سایھ ي سیاه، خیلی واقعی، بغل دستم واستاده

  !فقط نگاه می کردم!بود
  خشید،خودکار اضافھ دارید؟بب-

  اونم ھمینطور اما نھ!باید جواب می دادم ولی خیلی ابلھانھ و سمج،فقط نگاه می کردم
  !ابلھانھ

  یھ آن بھ خودم اومدم و با یھ حرکت موھامو از جلو صورتم ریختم کنار و از تو کیفم یھ
  از دستم گرفت و بدون حرف رفت سرجاش.خودکار درآوردم و گرفتم طرفش

  سرمو برگردوندم!این دفعھ ازش حرصم گرفت!بدون حتی یھ تشکر خشک و خالی!ستنش
  نگاه!طرف تختھ کھ دیدم ھمھ ي دخترا، برگشتن وبا حسرت دارن بھ من نگاه می کنن

  !شون طوري بود کھ انگار حق اونا رو خورده بودم
  یعنی.دیگھ دلم نمی خواست کھ حتی یھ نگاه بھش بکنم.دوباره شروع کردم بھ نوشتن

  .دلم می خواست اما از نگاه شماتت آمیز دخترا وحشت داشتم
  جالب این بود کھ.خالصھ اون کالس تموم شد و بچھ ھا بلند شدن و رفتن سر کالس دیگھ

   آخرین من و ژالھ شاید جزء!اکثر دخترا،این دفعھ رفتن ردیف ھاي آخر کالس نشستن
  !ر الی بود اما عقبی ھا،ھمھ پردیف ھاي جلو خ.نفرات بودیم کھ وارد کالس شدیم

  دوتایی تو ردیف دوم،نزدیک پنجره نشستیم و داشتیم با ھم حرف می زدیم کھ بازم در
  بازم تو کالس سکوت برقرار!کالس واشد و سکوت سیاه،تو چھارچوب در ظاھر شد

  .شد،سکوتی کھ دخترا باعثش بودن چون فقط صداي دخترا توي کالس بھ گوش می رسید
  حاال دیگھ تماشا کردنش،براي پسراي دیگھ م!،روي اون پسر قفل شده بودچشماي ھمھ

  .جالب شده بود
  طرز نشستن من و ژالھ طوري بود کھ ژالھ وقتی می خواست با من حرف بزنھ،می تونست
  طرف در کالس رو ھم ببینھ اما نگاه من طرف پنجره بود و اگھ می خواستم در کالس رو

  مخصوصا اینکارو نکردم و شروع کردم. می چرخوندم اونطرفنگاه کنم،باید حتما سرم رو
٩  

  نمی فھمیدم دارم بھش چی می.با ژالھ کھ داشت پشت سر منو نگاه می کرد،حرف زدن
  !گم

  ھمینجوري جملھ ھا رو سر ھم می کردم و می گفتم و در ضمن ناخودآگاه،مسیر حرکت
  ر من نزدیک تر وھرچی مسیر چشماش بھ پشت س!چشماي ژالھ رو ھم تعقیب کردم

  احساس می کردم کھ!چشمانش گردتر می شد،توي تنم گرما بیشتري رو حس می کردم
  جاي خون تو رگ ھام،آب جوش بھ جریان افتاده و بھ ھرجاي بدنم کھ وارد می

  داشتم ُگر می گرفتم کھ چشماي ژالھ،پشت سر!شھ،عضالتم رو می سوزونھ و می ره جلو
  تنم مثل چوب!ن گرما،جاي خودش رو بھ سردي خشک دادیھ مرتبھ تمام او!من ثابت شد

  چشماي ژالھ تو چشماي من قفل شد.عرق سردي روي ستون مھره ھام نشست.شده بود
  تصویر!تازه متوجھ شدم کھ منم فقط دارم تو چشماي ژالھ دنبال یھ تصویر می گردم.

  ي تابلوجرات برگشتن نداشتم کھ ھیچی ،حتی قادر نبودم کھ صاف،روبرو! پشت سرم
  !بشینم

  انگار بھ خاطر.صداي پچ پچ دخترا رو از پشت سرم می شنیدم و این دیگھ از ھمھ بدتر بود
  !اینکھ اون پسر،این ردیف رو براي نشستن انتخاب کرده بود،خودمو مقصر می دونستم
  روي.باالخره ھر جور بود بدنم رو کھ خیلی خیلی سنگین شده بود،چرخوندم روبروي تابلو

  ھیچی نوشتھ نشده بودتابلو 
  نمیدونستم االن.نمی دونم چرا اینطوري شده بودم!اما من داشتم بھش نگاه می کردم

  با خودم فکر کردم کھ اگھ اون تو این ردیف و نزدیک من ننشستھ!باید چی کار کنم
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  سرمو بر گردوندم!بود،چی کار می کردم؟یھ آن یادم افتاد کھ داشتم با ژالھ حرف می زدم
  زود یھ جملھ بھ ژالھ.می خواستم خیلی عادي ،بقیھ ي صحبتم رو ادامھ بدم.ھطرف ژال

  ژالھ داشت بھم می گفت کھ دو تا صندلی!گفتم اما جوابی کھ ازش شنیدم ،شوکھ ام کرد
  خیلی راحت!تازه فھمیدم چھ سوال احمقنھ اي ازش کرده بودم!اون ور تر از من نشستھ

  فکاري رو کھ حتی خودمم دلم نمیخواست براي باردستم رو براش رو کرده بودم و تمام ا
  خوشبختانھ ژالھ خانم تر از اونی بود کھ بھ!دوم تو مغزم تکرار بشھ،بھ ژالھ بروز داده بودم

  ولی زیاد دیر!روم بیاره،اما خیلی از خودم بدم اومد کھ تا این حد ساده لوحانھ عمل کردم
  ی بودم کھ ممکن بود ھر جملھ اي کھبھتر دیدم کھ سکوت کنم چون در شرایط.نشده بود

١٠  
  !بگم،احمقانھ تر از جملھ ي قبل باشھ

  تا اون موقع یادم نمیاد کھ ھیچ.شکر خدا بازم ورود استاد،جو رو بھ نفع من عوض کرد
  زود کالسورم رو وا کردم و!وقت اینقدر از اومدن معلم سر کالس خوشحال شده باشم

  آماده ي نوشتن شدم،اما مگھ حواسی برام موندهخودکارم رو از تو کیفم در آوردم و 
  فقط سوال بھد کھ تو.ھر چی سعی میکردم کھ ذھنم رو متمرکز کنم،نمی تونستم !بود؟

  جلو چشمام،رو تابلو ،فقط عالمت سوال می!سوال پشت سوال!فکرم ایجاد شد
  براي چی اون اینجا کنار من نشست؟یعنی بھ خاطر من!دیدم

  اید بھ خاطر ژالھ س؟شاید بھ خاطر اینکھ این ردیف خلوت تراومده؟کالس قبلی چی؟ش
  بوده؟یعنی ممکنھ بین این ھمھ دختر خوشگل،از من خوشش اومده باشھ؟یعنی من از

  ھمھ ي دخترا خوشگل ترم؟
  برگشتم و نگاھش کردم کھ با چشماش،بھ!یھ دفعھ ژالھ آروم با آرنج زد تو پھلوم

   برگردونم و رو کاغذ کالسور رو نگاه کنمجرات اینکھ سرمو!کالسورم اشاره کرد
  می ترسیدم چیزایی رو روش نوشتھ باشم کھ با خوندنش ھمین جا از حال!نداشتم

  اما خوشبختانھ تو کالسورم ھیچ جملھ اي نبود،فقط یھ صفحھ پر از عالمت شوال بود!برم« 
* * * *  

  » افتادیم طرف ساعت یھ خرده از دوازده گذشتھ بود کھ کالس تموم شد و ھمھ راه
  کال.براي اولین بار بود کھ میخواستم تو غذاخوري دانشگاه غذا بخورم.غذاخوري دانشگاه

  دختر و پسر،با آزادي با ھم حرف می.محیط دانشگاه با دبیرستان خیلی فرق داشت
  زدن؛قدم می زدن؛دو تا دو تا یا اکیپی این ور و اون ور می نشستن و می گفتن و می

  !واقعا برام مثل یھ رویا بودخالصھ !خندیدن
با ژالھ رفتیم تو غذاخوري کھ یھ سالن خیلی خیلی بزرگ بود کھ توش میز ھاي ناھار 

  خوري
  دو تایی رفتیم و ژتون گرفتیم و رفتیم جلوي قسمتی کھ باید از اونجا غذا می.چیده بودن

  و کمی جلوتریکی یھ سینھ ورداشتیم و از یھ جا ماست و نون و نوشابھ گرفتیم .گرفتیم
  یکی یھ بشقاب برنج با دو تا سیخ کباب

  ژالھ.کوبیده و دو تا دونھ گوجھ بھمون دادن و با ژالھ رفتیم طرف میر ھاي ناھار خوري
  منم ھمین طور وانمود می کردم اما راستش تو تموم.داشت دنبال جاي خالی میگشت

١١  
  ن موقع از یھ گوشھ يتو ھمی!سالن چشم می نداختم تا ببینم اون پسره کجا نشستھ

  راه افتادیم.مھناز و گیتا بودن.دو تیی بھ طرف صدا برگشتیم.سالن اسم خودم رو شنیدم 
  .ازشون تشکر کردیم و نشستیم.دو تا صندلی برامون نگھ داشتھ بودن.طرفشون

  پس دوست پسرت کو؟- مھناز 
  »دو تایی زدن زیر خنده کھ مھناز گفت . فقط بھش نگاه کردم 

  آقاي-» زورو « ! اونوقت عین زورو می شھ!فقط یھ نقاب کم داره و یھ شمشیر!رو میگم
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  »ژالھ براي ایتنکھ حرف رو عوض کرده باشھ .جوابشو ندادم و شروع کردم بھ خوردن غذا
  گفت

  ٣بیرون ھمین غذا رو !دو نفر آدم بخورن بازم زیاد میاد!چھ قدر برنج کشیدن برامون-
  !ا پونزده زار باھامون حساب می کننتومن کمتر نمیدن اونوقت اینج

  !اصال نباید ازمون پول بگیرن!چلوکبابی نایب کھ نیس!خب اینجا دانشگاس- گیتا
  !دریا خانوم نگفتی پسره رو کجا قایمش کردي ھا؟- مھناز 
  !مھناز می زاري غذامونو بخوریم یا نھ ؟-ژالھ

  .بخورین بابا،شوخی کردم- مھناز 
  .اشکی دبیرستان ھا رو ھم اینطوري میکردنک!ولی عجب جاییھ اینجا- گیتا

  .قرارھھمینجوري بشھ،می خوان دبیرستان ھا رو ھم مختلط کنن- مھناز 
  شما ھا فکر دیگھ اي بھ جز این چیزا تو کلتون نیس؟-ژالھ

  !فکر زورو ھم ھس!چرا نیس؟- مھناز 
  »ام کھ غذ.من توجھی بھشون نمی کردم و سرم بھ خوردن گرم بود.دو تایی زدن زیر خنده

  تا ژالھ خوسات.تموم شد بلند شدم و سینی رو برداشتم و بھ ژالھ اشاره کردم کھ بریم
  :بلند شھ مھناز گفت

  .صبر کنین ماھام بیایم-
  »وقتی رسیدیم ،دیدم ھمھ ي دانشجوھا وایستادن و .چھار تایی راه افتادیم اون طرف

  ی می شد خط ھا رو خوند،امابا اینکھ از اون عقب بھ سخت.دارن یھ اعالمیھ رو میخونن
  چند خط اول رو.کنجکاوي باعث شد کھ با ھر جون کندنی ھست شروع کنیم بھ خوندن

  متوجھ نشدیم اما یھ آن متوجھ شدم کھ انگار یھ اعالمیھ علیھ حکومتھ! «
  !واستادین اینجا چی کار؟!بچھ ھا بیاین بریم- مھناز 
١٢  

  !صبر کن ببینیم چی توش نوشتھ–ژالھ 
  بھ ما چھ مربوطھ توش چی نوشتھ؟-  مھناز
  .باید از این چیزا سر در بیاریم.ما دانشجوییم-ژالھ

  ما!اینجا انقدر چیزاي خوب ھست کھ بھ این یکی نمی رسھ.تو سر در بیار- مھناز 
  .گیتا بیا بریم.رفتیم

  »من و ژالھ شروع کردیم بھ خوندن .دست گیتا رو گرفت و با خودش برد. «
تاریخ کھ کشور ما ،توسط روباه پیر استعمار و استثمار،تحت چپاول در این برھھ از (

  ..)قرار
  »در تمام مدتی کھ یادم میاد،پدر و مادرم منو از این چیزا !راستش خیلی ترسیده بودم

  ترسونده بودن براي ھمین بھ ژالھ گفتم« 
  .ژالھ،بیا بریم-
  .بزار بخونیم ببینیم توش چی نوشتھ-
  .بیا بریم،من می ترسم-
  .ترس،این جا این چیزا آزاده-
  .بیا بریم.اما من از این چیزا خوشم نمیاد.باشھ-

  »یھ خرده کھ جلوتر رفتیم،صداي دست زدن و خوندن .دستشو کشیدم و با خودم بردم
از دور یھ عده دختر و پسر .رفتیم اون طرف.انگار یھ عده داشتن آواز می خوندن!شنیدیم

  رو
  برامون خیلی جالب. دارن آواز می خونن و دست می زنندیدیم کھ دور ھم جمع شدن و

  مھناز کھ واقعا.تا رسیدیم مھناز و گیتا رو ھم دیدیم.ناخودآگاه رفتیم طرفشون.بود
  داشت از ثانیھ ثانیھ ي زندگی اش لذت می برد تا ما رو دید گفت« 
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  !دیدین بھتون گفتم اینجا چیزاي خوبتري م پیدا میشھ-
یھ گرام .چند تا از بچھ ھا اون وسط معرکھ گرفتھ بودن» تپاز « ون رو گذاشتھ بودن وسطش

«  
  ناخودآگاه ما ھم بھ شوق.و دورش جمع شده بودن و دست می زدن و آواز می خوندن

  ھمونطور کھ بچھ ھا یھ دایره درست کرده.یھ جو خیلی خوبی بھ وجود اومده بود!اومدیم
  افتاد بھ چشم یھ پسري کھ روبرومبودن و ماھام یھ گوشھ ش واستاده بودیم،چشمم 

  زود خودمو!نمی دونم چرا بیخودي بھش خندیدم.واستاده بود و داشت منو نگاه می کرد
جمع و جور کردم و شروع کردم بچھ ھاي دیگرو نگاه کردن اما پسره از اون طرف ،دایره 

  ي
١٣  
  بچھ ھا رو دور زد و اومد کنار من و تا رسید با خنده گفت« 
   من ابی یھ،اسم شما چیھ؟ سالم،اسم-
  . سالم،منم دریا ھستم-
   خوشبختم،سال اولی ھستین؟-
  شما چی؟. بلھ-
   سوم،سال سومم،از موزیک خوشتون میاد؟-
  .ولی انگار االن کالسمون شروع میشھ! خیلی-
  . بیاین،این شماره تلفنھ منھ ،ھر وقت حوصلھ داشتین یھ زنگ بھ من بزنین-

  »منم خیلی راحت .لفن و اسم و فامیلش رو نوشت و داد بھ منرو یھ تیکھ کاغذ شماره ت
  ازش گرفتم و خداحافظی کردم و راه افتادم طرف کالسم،بدون اینکھ بھ ژالھ یا بقیھ چیزي

  شاید احساس!شاید تحت تاثیر جو دانشگاه بود !نمی دونم چرا اینطوري شده بودم!بگم
  و این فکرا بودم کھ ژالھ بازوم روت!شایدم فقط ھول شده بودم!می کردم کھ بزرگ شدم

  گرفت« 
   کجا میري؟-
  . کالس-
   چرا بی خبر؟چطور منو صدا نکردي؟-
  !اصال انگار منگم! نمیدونم ژالھ-
   اون چی بود پسره بھت داد؟-
  -» کاغذ شماره تلفن ھنوز تو دستم بود . «
  .شماره تلفنش رو بھم داد- -
   یھ چیزي بھت بگم ناراخت نمیشی؟-
  .بگو نھ،-
  !تو رفتارت تضاد ھست! کارات یھ جور عجیبیھ-
   چطور؟-
   وقتی مھناز اینا در مورد پسرا حرف می زنن ناراحت می شی،اما خودت خیلی-

  !راحت از یھ پسري کھ نمی شناسیش شماره تلفن می گیري
  »نگاھش کردم و گفتم .خودمم از این رفتارم گیج شده بودم.راست می گفت« 
  !خودمم موندم!ینطوري شدم ژالھنمی دونم چرا ا-

  ». ژالھ بھم خندید و دو تایی رفتیم طرف کالسمون.کاغذ رو مچالھ کردم و انداختمش دور
عجیب اینکھ اون پسره یا بھ قول .کالس بعد از ظھرمون تموم شد» زورو « سر کالس 

  منھاز
  د از کالسبع.یا حداقل اینطوري بھ خودم می قبولوندم.براي منم اھمیتی نداشت.نیومد

  از دانشگاه بیرون اومدیم و قدم زنون تا سر چھار راه پھلوي رفتیم و اونجا از ژالھ
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   رو سوار می شدم کھ می رفت یوسف١٠٣خداحافظی کردم چون من باید اتوبوس خط 
  خونھ شون.آباد و ژالھ باید این طرف خیابون سوار می شد کھ می رفت طرف پارك شھر

  .تو منیریھ بود
  دلم می خواست زود ،تموم اتفاقاتی رو کھ.عد رسیدم خونھ خستھ اما خوشحالسھ ربع ب

  .مادرم انگار خیلی مشتاق بود.اون روز تو دانشگاه افتاده بود ،براي مادرم تعریف کنم
  .تند لباسامو عوض کردم و دست و صورتم رو شستم و رفتم تو آشپزخونھ

  ز و خودشم رو یھ صندلی پشت میزمادرم دو تا چایی ریختھ بود و گذاشتھ بود رو می
  .پدرم ھنوز از اداره بر نگشتھ بود.نشستھ بود منتظر من

  ھمھ چیز.رو یھ صندلی کنار مادرم نشستم و از سیر تا پیاز ،ھمھ چیزو براش تعریف کردم
  اونم با صبوري بھ تموم حرفام گوش کرد و با یھ لبخند!رو،حتی گرفتن شماره تلفن

  قشنگ ،فقط
  :گفت

  ی وقتا آدما ھول می شن و نمیدونن دارن چی کار می کنن اما مھم گاھ-
  .کار تو ھم بعدش خوب بوده!رفتار بعدشھ کھ مھمھ.نیس

  »ھمین چند تا جملھ انگار تموم سنگینی بار وجدانم رو سبک کرد و شاد و خوشحال رفتم 
  تو اتاقم سر درس ھام. «

* * * *  
  »داشتم این ور و اون ور رو نگاه . بودمفردا صبحش،سر ساعت ھشت و نیم تو دانشگاه
  زود.اونقدر خوشحال شدم کھ نگو.می کردم و دنبال ژالھ بودم کھ از پشت صدام کرد

  اونم انگار ھمین احساس رو داشت.بغلش کردم« 
١٥  

  ! دلم برات خیلی تنگ شده بود ژالھ-
  یامھمش از خدا می خواستم کھ زودتر صبح بشھ و ب! بھ خدا دل منم ھمینطور-

  .دانشگاه و تو رو ببینم
  . بیا بریم سر کالس-
  . بریم-

  »ھمھ جاي دانشگاه .دو تایی ، دست تو دست ھم راه افتادیم طرف دانشکده ي خودمون
  زمین چمن وسط دانشگاه ،خیابونایی کھ دو طرفش درخت و بوتھ ھاي.قشنگ بود 

  اه قدم بھ پنجاه قدمشمشاد کاشتھ بودن و انگار مخصوصا طوري طرح داده بودن کھ پنج
  !،فضاي دنجی درست بشھ

  دو تایی.تا رسیدیم تو دانشکد ه، مھناز رو دیدیم کھ با گیتا دارن از پلھ ھا میان پایین
  :رفتیم طرفشون و سالم و احول پرسی کریدم کھ مھناز گفت

  »بچھ ھا ، امروز ساعت اول کالس نداریم . «
  براي چی؟:ژالھ

  .استاد امروز نمیاد:مھناز 
   حاال چی کار کنیم؟-
  تا یھ چایی یا قھوه بخوریم ،کالس بعدي! خب می ریم تریاي دانشگاه– مھناز -

  !شروع میشھ
  -» تریا نسبتا خلوت بود و فقط سر یکی .چھار تایی راه افتادیم طرف تریاي دانشگاه

  ماھام سر یھ.دو تا میز ،چند تا پسر و دختر دانشجو نشستھ بودن و حرف می زدن
  تا شروع کردیم بھ صحبت،.نشستیم و گیتا رفت چھار تا چایی گرفت و آوردمیز 

  بھ محض اینکھ چشمم بھش.در تریا وا شد و ابی با دو تا پسر دیگھ اومدن تو
  افتاد ،روم رو بر گردوندم کھ منو نبینھ ، اما انگار دید و سھ تایی اومدن طرف میز

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


forum/org.tci-ir.www 
By Ghazal  

  :ما و تا رسیدن ،ابی سالم کرد و گفت
  چرا زنگ نزدي؟!یلی منتظرت شدم دیشب خ-

  »می دونستم االن مھناز داره چھ جوري بھ من نگاه می کنھ ، براي .صورتم سرخ شده بود
  ھمینم سرم رو انداختھ بودم پایین و فقط بھ لیوان چایی م نگاه می کردم کھ ابی دوباره

  گفت« 
١٦  

   مشکلی برات پیش اومده؟-
  »سرم رو بلند کردم و گفتم « :
  ! نھ-

ابی کھ انگار تو رفتارش خیلی راحت بوئ ، یھ صندلی رو کشید طرف میز ما و بھ یکی از 
«  
  دوستاش گفت کھ بره براشون چایی بیاره و خودش نشست کنار من و دوباره گفت« 
  من اینجا چند تا آشنا. اگھ مسئلھ اي پیش اومده بھ من بگو-

  ..می تونم برات کاري بکنم.دارم
  . اي پیش نیومدهمسئلھ. نھ ،ممنون-
   پس چرا بھم تلفن نکردي؟-

  »نمیدونستم چی جوابشو بدم کھ یھ دفعھ از دھنم پرید و گفتم « 
  . گم ش کردم-

  »ابی خندید و گفت « 
  . خ ب، دوباره بھت می دم-

  »اون یکی دوستشم با یھ سینی کھ توش چھار تا .بعد بخھ دوستش اشاره کرد کھ بشینھ 
  د و یھ صندلی آورد و گذاشت کنار مھناز و نشستلیوان چایی بود رسی. «

  .اینم امیره ، اون یکی ھم مسعوده. بچھ ھا ، اسم من ابی یھ–ابی 
  .اینام دوستام ، گیتا و ژالھ ان.  اسم منم مھنازه–مھناز 

  »ھمھ شروع کردم با ھم سالم و احوالپرسی کردن و آشنا شدن کھ ابی گفت « 
  می دونین دیروز چی برام اومد؟!ن کنم بچھ ھا ،می خوام سورپرایزتو-

  ! چی ؟- مھناز 
  !ھنوز تو ایران نیومده! آخرین صفحھ ي بیتل ھا- ابی -

  »یھ دفعھ مھناز و گیتا یھ جیغ کشیدن و مھناز با خوشحالی گفت « 
  !گرامت رو آوردي؟؟! تو رو خدا-

  ! امروز نھ-ابی 
  !بی مزه!  اه- مھناز 

  .مزه اش میره!ھ نمیشھ تو دانشگاه گوش کرد آخھ صفحھ ي بیتل ھا رو ک–ابی 
   پس چی کار کنیم؟–مھناز 
١٧  
  .اگھ خواستین شما ھام بیاین.  شب جمعھ خونھ مون یھ پارتی گرفتم -ابی 
  »مھناز کھ انگار قند تو دلش آب می کردن با خوشحالی گفت « 
  . حتما می آم-

   این پارتی اینھ کھ اما شرط ورود بھ-ابی » راك اندرول « ! ت عالی باشھ ھا
  من راك اندرول رو از خود! عالیھ-مھناز » ان مارگرت « ! ھم بھتر می رقصم

  یھ صفحھ ي راك اندرول دارم کھ تا حاال! پس باید رقصت دیدنی باشھ-ابی 
  تا حاال چھل و ھفت تا از!مطمئنم از اون شبا میشھ کھ ھیچوقت یادت نمیره!نشنیدي

  باید چند تا پسر دیگھ ھم.ا ھام بیاین ، پنجاه نفر می شیماگھ شم.بچھ ھا رو دعوت کردم
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  .دعوت کنم ، انگار دخترا بیشتر از پسران
  ! پس ما باید از ھمین االن پسرا رو رزرو کنیم؟-گیتا 
  چون پارتی شب جمعھ س و بعضی از بچھ ھا ممکنھ چند جاي دیگھ ام! حتما–ابی 

   میاد؟تو از بیتل ھا خوشت! دریا .دعوت داشتھ باشن
  »اومدم دروغکی یھ چیزي بگم اما دوباره از دھن م پرید و گفتم .یھ دفعھ چا خوردم« 
  . نمیدونم-
   مگھ تا حاال صفحشو گوش نکردي؟-
  . نھ-
   راست می گی؟-

  »مھناز کھ می خندید گفت « 
رو گوش می  تو خونشون فقط صفحھ ي! دریا فقط عاششق صداي بنان و ملوك ضرابی یھ-
  »اي جاویدان گلھ« ! ده
  »خیلی خجالت کشیدم .فقط ژالھ نمی خندید !تا اینو گفت ھمھ زدن زیر خنده« 

  !تو اتاقشم یھ عکس بزرگ از قمر الملوك وزیري رو زده بھ دیوار–مھناز 
  »خیلی از دست مھناز عصبانی شده بودم . دوباره ھمھ خندیدن. «

   یا بایدموسیقی– ابی Rock! بقیش آشغالھ!ھمین!باشھ یا کالسیک
  خواننده ھاي خوبیم. من زیاد اھل موسیقی نیستم اما ما موسقی خوبی داریم-

  !داریم
   آره ، مثل–مھناز » جبلی « !

١٨  
  »دوباره ھمھ زدن زیر خنده ي کھ ابی گفت « 
  . حاال شب جمعھ کھ اومدي ،بھت بیتل ھا رو معرفی می کنم-

  آخھ فقط بلده.و ندارهدریا شرایط ورودي ر- مھناز » بابا کرم « ! برقصھ
  »دوباره ھمھ زدن زیر خنده کھ ابی و دوستاش بلند شدن و گفتن « 
  .االن کالسمون شروع میشھ. ما دیگھ باید بریم بچھ ھا -

  بعد رو یھ تیکھ کاغذ، شماره تلفن و آدرسش رو نوشت و داد دست من و ازمون
  وقتی تنھا شدیم،. خداحافظی کردن و رفتن

  :ي مھناز کھ سعی میکرد بھ من نگاه نکنھ، نگاه کردم و گفتمبرگشتم و تو چشما
  ر دلقکی؟ نَقد تو ھمیشھ ا-
  ر آب زیر کاھی؟ نَقد توام ھمیشھ ا-
  !آب زیر کاه؟-
  جلوي ما کھ میشھ، جانماز آب می کشی اما ھنوز نرسیده بھ دانشگاه،دوتا از!آره-

  !خوشتیپ ترین پسرا رو تور کردي
  ١من؟ -
  !آره تو-
  !اصال من اھل این حرفا نیستم!وونھ ايتو دی-
  !از شماره تلفن و آأرسی کھ تو دست تھ معلومھ!آره جون خودت-

  :یھ نگاه بھ کاغذي کھ تو دستم بود کردم و بعد انداختمش رو میز،جلوي مھناز و گفتم 
  !ورش دار،پیشکش تو-

  م بیرون و تو محوطھژالھ م بلند شد و دو تایی از تریا اومدی.کتابامو ورداشتم و بلند شدم
  :یھ خرده کھ گذشت ژالھ گفت.ي دانشگاه شروع کردیم بھ قدم زدن

  .دختِر حسودیھ.بھ حرفاش توجھ نکن-
  .شایدم راست می گھ-
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  یعنی چی؟-
  .بی راستش من تو این مدت،ھم بھ اون پسره زیاد فکر کردم و ھم بھ ا-
  ! دوراگھ تو از اون دخترا بودي،شماره ي تلفن ش رو نمینداختی-
  .خودمم نمی دونم چھ جور دختري م-
  .فکر کردن کھ گناه نیس-
  .شایدم باشھ-
  یعنی.ی نیس این کھ چیز مھم.من خودمم بھ پسرایی کھ اینجا می بینم فکر می کنم-

  .این یکی از خصوصیات دختراس
  !جدي توام اینطوري ھستی؟-
  .خب آره-

  :یھ نفسی کشیدم و گفتم
  ھمھ ش با خودم فکر می کردم کھ من!م رو راحت کرديخیال.خیلی ازت ممنونم ژالھ-

  پس!برخالف اون چیزي کھ فکر می کرد،باید دختر بدي باشم کھ این فکرا می آد تو سرم
  !توام تو از این فکرا می کنی

  !آره،آخھ منم یھ خرده دختّر بدي ام-
  دوتایی ھمدیگرو بغل کردیم و زدیم زیر خنده و راه افتادیم طرف کالس

 * **  
  کالس ھاي من،شنبھ تا سھ شنبھ بود و سھ روزم.باالخره ھفتھ تموم شد و پنجشنبھ رسید

  انگار.صبح پنجشنبھ، از وقتی کھ از خواب بلند شدم،یھ جور خاصی بودم.تعطیلی داشتم
  !بدون اینکھ خودم بخوام منتظر بودم زودتر شب بشھ

  دش موھامو درست کردم وبی خودي رفتم حموم و بع.طرفاي عصر دیگھ دل تو دلم نبود
  یکی یکی لباسامو از تو کمد در می آوردم و نگاه شون می کردم و.رفتم سِر کمد لباسام

  تو ذھن م لباس ھا رو با پارتِی شب می سنجیدم کھ مناسب.دوباره میذاشتم سر جاش
  .آخرشم دوتا رو انتخاب کردم و بغل ھم،آویزون کردم بھ جا رختی.ھس یا نھ

  منکھ خیال رفتن بھ این پارتی رو!رو بستم،انگار تازه متوجھ کارم شده بودموقتی دِر کمد 
  ١نداشتم،پس چرا این کارا رو می کردم؟ 

  رفتم!نمی دونم اسم این احساس حسادت بود یا نھ.سِرشب،یھ دفعھ دلم گرفت
  ھمونجا جلو.رو پخش می کرد)) محلھ ي ِپیتون((داشت سریال .تلویزیون رو روشن کردم

  پسِر))!رایان اونیل.((ون نشستمواز ھنرپیشھ ي مردش خیلی خومشم می اومدتلویزی
  داستان مربوط می شد بھ یھ خونواده ي اشرافی تو!جوونی کھ نوه ي ِپیتون بزرگ بود

  آقاي ِپیتون بزرگ کھ خیلی م پولدار بود،دلش می خواست کھ تمام فامیل تحت.آمریکا
  فقط رو تنھا کسی کھ کنترل نداشت نوه.ریم بودکنترل و نفوذ اون باشن و تقریبا ھمینطو

  یھ پسر بلند قد و خوش تیپ و.ي خودش رایان اونیل بود کھ در نقش رادنی بازي می کرد
  !مغرور و تودار.خوش قیافھ و ورزشکار

  محو تماشاي فیلم بودم کھ یھ آن متوجھ شدم بجاي رایان اونیل،فقط چھره ي اون پسره
  بی اختیار بلند شدم و تلویزیون رو!اشون شبیھ ھم بودخیلی شخصیت ھ!رو می بینم

  :خاموش کردم کھ صداي مامانم رو شنیدم کھ گفت
  یس تموم شد ِپیتون ِپل-  )) Payton Place((؟!
  .نھ-
  پس چرا خاموشش کردي؟-
  .حوصلھ ي دیدنش رو نداشتم-
  حوصلھ ت سر رفتھ؟-
  .ي،یھ کمی ا-
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   رو پوست بکنیم کھ شب جغور بغور درستپس بیا تو آشپزخونھ کمک کن این پیازھا-
  .کنیم

  مامانم پشت میز نشستھ بود و داشت پیاز پوست می.راه افتادم رفتم طرف آشپزخونھ
  :بھش خندیدم و گفتم.کند و آب از چشماش راه افتاده بود

  اشک ھاتون از پیازه یا راستی راستی دارین گریھ می کنین؟-
  :تبا پشت دست، اشک ھاشو پاك کرد و گف

  وقتی آدم.یھ زِن خونھ دار و کدبانو،گاھگاھی باید غذایی درست کنھ کھ با پیاِز زیاد باشھ-
  اون وقت دیگھ!داره پیاز پوست می کنھ، می تونھ گریھ ھاشو بذاره پاي سوختِن چشمش

  !کسی نمی تونھ بفھمھ کھ این چشمشھ کھ داره می سوزه و ازش اشک میاد یا دلش
  سوزه؟مگھ چیزي شده؟مامان چرا دل شما می -
  توام باید این چیزا رو یاد.ھمیشھ تو زندگی یھ چیزایی پیدا میشھ کھ دل آدمو بسوزونھ-

  .پس فردا تو زندگی بھ دردت می خوره.بگیري
  !من با بدبختی تو کنکور قبول شدم کھ پس فردا نشینم تو خونھ و پیاز پوست بّکنم-
  !آسیاب بھ نوبت!توام پیاز پوست می ّکنی-

٢١  
  پس این درس ھا کھ می خونم چی می شھ؟پس فردا کھ مدرکم رو گرفتم چیکارش-

  کنم؟
  !قاب می کنی می زنی تو آشپزخونھ بھ دیوار-
  نقدر حداقل ا.پس از ھمین اآلن بھتره دانشگاه رو ول کنم و بیام آشپزي یاد بگیرم-

  !سختِی درس خوندن رو تحمل نکنم
  .د یھ کاغذ پاره دست باشھ و آشپزي کنیبای.تو باید درس ت رو ھم بخونی.نھ-
   اگھ قراره آشپزي کنم ،دیگھ اون کاغذ پاره چھ بھ دردم می خوره؟-
   ھمونکھ اون یھ تیکھ کاغذ پاره ھھ دستت باشھ ف دیگھ از شوھرت سر کوفت نمی-

  !شنوي
  !این ھمھ درس بخونم واسھ یھ سرکوفت نشنیدن؟؟-
  ھمونکھ شوھرت و بقیھ بدونن کھ از تو.نھ  سر کوفت این و اون آدمو داغون می ک-

حداقل .،غیر از آشزي و خونھ داري ،کار دیگھ اي م بر میاد ،سرت سوار نمی شن
  زبونشون

  .رو جمع می کنن
   کیا زبونشون رو جمع می کنن؟-
  . خودت بعدا می فھمی-

  »از چشماي خودم شروع کرد اشک اومدن « 
  !رست نمی کردي؟ مامان حاال نمی شد امشب جغور بغور د-

  »ھمونکھ کھ با پشت دست اشکاشو پاك می کرد ،یھ نگاه بھ من کرد و مشغول بھ کار 
  نگاھش مثل نگاه یھ معلم بھ شاگردي بود کھ درس ھایی رو کھ داده شده خوب یاد.شد

  اشک ھایی کھ از چشمام می اومد!نگرفتھ،ولی من این درس رو خوب یاد گرفتھ بودم
  چشمم بود و نصف دیگشون گریھ اي بود براي نرفتن بھ پارتی،نصفشون مال شوختن 

  پسرا و دخترا اونجا چی کار می!خیلی دلم می خواست بدونم االن اونجا چھ خبره؟!امشب
  تو فیلما زیاد دیده!رقص توئیست چھ جوریھ؟!راك اندرول چھ جوري می رقصن؟!کنن؟

اصال چرا .،برام خیلی جالب بودبودم اما بھ صورت زنده کھ یھ دختر و پسر با ھم برقصن 
  بھ

  خودم!اینا چھ فرقی با مھمونی ھاي دیگھ داره؟!این نوع مھمونی ھا ، پارتی می گفتن؟
  یھ دفعھ خودمو.تا اون موقع بھ جشن تولد بعضی از دوستام رفتھ بودم اما پارتی نھ
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  ن جلو ودر خونھ رو کھ وا می کنم ، ھمھ میا!دیدم کھ دارم با یھ پسرمی رم بھ پارتی
٢٢  

  .توشون مھناز و گیتام ھستن!باھام سالم و علیک می کنن
  برمیگردم طرف اون پسري!یھ دفعھ می بینم کھ مھناز داره با حسادت بھم نگاه می کنھ

  کھ ھمراھم اومده بھ
  ھمون پسره یا بھ قول مھناز!خودشھ.پارتی» زورو « !
  ! داري چی کار می کنی دختر؟-

  -» ن ! ي افکارم رو پاره کرد صداي مامان بود کھ رشتھ
   می گم داري چی کار می کنی؟-
  ! ھان؟-
  .پاشو، تموم شد دیگھ! چرا پوست پیازا رو می ریزي تو ظرف ؟-
  . بزارین خاللشون کنم-
  !حواست کجاس؟.پاشو برو دیگھ. نمیخواد ، می زنی دستت رو می بري-

  » رو شستم و اومدم بیرون چاقو رو گذاشتم زمین و رفتم تو دستشویی و دست و صورتم
  تو باغچھ ي خونمون ، روي چمن ھا، یھ.و رفتم پشت شنجره و تو حیاط رو نگاه کردم 

  پاییزي کھ ھمھ می گفتن قشنگ اما!پاییز.عالمھ برگ زرد ریختھ شده ي درختا ریختھ بود
  ھزمانی بود ک.براي من کھ بد نبود!نمیدونستم براي من چھ جوري باید باشھ!غم انگیزه

  .آرزوش رو داشتم 
  حاال.دلم می خواست یھ پاییزي بیاد و من برم دانشگاه و باالخره ھم ھمینجوري شده بود

  دلم می خواست زودتر شنبھ بشھ و برم!دانشجوي یھ دانشگاه عالی.من دانشجو بودم
  .دانشگاه و با ژالھ سر کالس بشینم و استاد بیاد و بھمون درس بده

  راستی چرا این چند! اختیار یاد اون پسر و تصویرش اومد تو ذھنمتا یاد کالس افتادم ،بی
  حتما کارت دانشجویی!مگھ میشھ؟!روزه دانشگاه نیومده بود؟نکنھ الکی اومده دانشگاه؟

  بھش چھ!اسمش چیھ؟!پس چرا فقط ھمون دو روز اول اومد؟.داشتھ کھ راھش دادن تو
  !اسمی می خوره؟

  احمد؟علی؟محمد؟نھ،.ا رو مرورکردن شروع کردم تو ذھنم یکی یکی اسم ھ
  سیامک و دریا ؟کامران!کامران؟بھروز؟سیامک؟چھ جور اسمی بھش میاد؟شھرام و دریا؟

  !نھ.... و دریا؟یدینوسیلھ پیوند کیوان و دریا را بھ اطالع شما 
  شھریار و دریا در مراسمی ، عشق خوذ را!نھ،اینم نھ....نیما و دریا آغاز می کنند زندگی را

٢٣  
  فریدون و دریا جشن می گیرند شروعی زیبا را،با تشریف فرمایی...یھ ھم پیوند می دھند

  آخ کھ چھ قدر دلم میخواست االن تو اون پارتی....خود سعادت آن ھا را کامل می کنید
  کاشکی بی خودي بذل و بخشش نکرده بودم و شماره تلفن و آدرس ابی رو بھ مھناز!بودم

  تو پارتی!مامان می گفتم کھ می خوام برم پارتی ،اجازه می داد؟یعنی اگھ بھ !نمی دادم
  اما مگھ مامانم پارتی برو بوده کھ!کاشکی می شد از مامانم بپرسم؟!چی کارا می کنن؟

  !این چیزا رو بدونھ؟
یھ سوز خیلی خوب خورد تو .رفتم طرف راھرو و در حیاط رو وا کردم و رفتم بیرون

  صورتم
  شد رفتم تو باغچھ و رو چمنا نشستم و تکیھ ام رو دادم بھ یھیھ خورده حالم بھتر .

  کاشکی.دلم می خواست االن یکی اینجا بود کھ می تونستم باھاش درد و دل کنم.درخت
  اگھ.کاشکی االن ژالھ اینجا بود!اصال چرا پدر و مادرم یھ بچھ می خواستن؟!یھ خواھر داشتم

   حرف می زدیم و باالخره یھ چیزایی ازشاینجا بود،االن دو تایی در مورد اون پارتی
  حتما اول چایی و قھوه می!آره دیگھ!یعنی تو پارتی ،شامم می دن؟.دستگیرمون می شد
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  دن و بعد شام و بعدشم یھ بستنی اي چیزي بھ عنوان دسر بعدشم حتما دخترا و پسرا
  خیلی !یھ دفعھ خودم از خودم خندم گرفت.بلند می شن و با ھم راك اندرول می رقصن

  رقص راك اندرول با شیکم پر!جالبھ ! «
  !کجایی؟!دریا ! دریا-
  . اینجام مامان-
  .بیا تو سرما می خوري! تاریک تو حیاط رفتی چی کار؟-
  .اومدم. اومدم-

  »بلند شدم رفتم تو خونھ و تا رسیدم مامانم گفت « 
  ل می بابات کھ بیاد و بفھمھ شام جغور بغور براش درست کردم ،کلی خوشحا-

  دل.اونوقت باید گولش بزنیم ، شاید فردا ورمون داره و یھ جایی ببرتمون.شھ
  .مون پوسید تو این خونھ

  حاال من ھیچی ، در مورد! دیگھ چرا گولش بزنیم؟باالخره بابام یھ وظیفھ اي داره-
  !شما چی؟شما حق تونھ

  ! حاال وقتی اومد از این چیزا جلوش نگی ھا-
  .ما خودتون بھ بابا بگین این چیزا رو باید ش-
   چیا رو بھش بگم؟-
  . ھمین کھ شما تو این زندگی حقی دارین-
  ایشا اهللا وقتی رفتی سر خونھ و زندگیت! نمیخواد تو این چیزا رو بھ من یاد بدي-

  .بھ شوھرت یاد بده
  بعدشم اگھ خواستم شوھر کنم. اوال کھ من حاال حاال ھا خیال شوھر کردن ندارم-

  !کنم ، اسیر نمی شم،شوھر می 
   مگھ من اسیرم؟-
  خب حق تونھ. چھ فرقی با اسیر دارین؟از صبح تا شب تو این خونھ کار می کنین -

  !کھ یھ روز یا یھ شب در ھفتھ تفریح کنین دیگھ
  .ھر وقت بھش گفتم ما رو ببر بیرون ، نھ نگفتھ! اون بیچاره کھ حرفی نداره-
   پس چرا می گین گولش بزنیم؟-

   با مرد نباید با- » اولدورم پولدورم « یھ دفعھ سر لج کھ بیفتھ دیگھ وا .دحرف ز
  !مصیبتا

  .حقوق مرد و زن مساویھ االن. االن دیگھ اون دوره و زمونھ گذشتھ -
  ! اینا رو تو دانشگاه بھتون یاد می دن؟خوبھ یھ ھفتھ نیس رفتی-
  .... در ھر صورت شما باید از حقوق تون دفاع کنین و -
  !پاشو ببینم!اشو ، پاشو برو دنبال کارت تا بین من و بابات رو بھم نزدي پ-

  »مامانم با خنده و شوخی رفت تو آشپز خونھ و منم دوباره رفتم تو فکر ، اما ایندفعھ 
  تو این فکر کھ از روز اول با شوھرم طوري رفتار کنم کھ مجبور نباشم کھ بھ خاطر یھ

  ش التماس کنمگردش رفتن ، گولش بزنم یا بھ! «
* * * * *  

  »ھم تلویزیون و ھم رادیو برنامھ ھاي .صبحش خوب بود.جمعھ م ھر جور بود گذشت
  نو ذري و تابش با ھم دیگھ. برنامھ ي صبح شمعھ ي رادیو کھ عالی بود.خوبی داشتن

  تازه کلی دلم رو صلبون می.برنامھ اجرا می کردن کھ خیلی م با نمک و سرگرم کننده بود
  بعدشم کھ تلویزیون فیلم سینمایی داشت و!زدم بھ ھواي چلو کباب ظھر جمعھ » شو« و 
٢٥  

  انگار کھ تموم غم و غصھ!این چیزا اما امان از عصر جمعھ مخصوصا دم غروباش
  طرف رادیو کھ نمی شد رفت ، چون برنامھ ي کار!ھاي عالم رو می ریختن تو دل آدم 
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  برنامھ ي دھقان شروع می شد کھ وقتیبعدش !کارگر داشت با اون آھنگ ھمیشگی ش
  آةنگ اولش رو پخش می کرد دیگھ از غصھ آدم دلش می خواست سرش رو بزاره زمین و

  .بمیره
  باالخره ھر جوري بود جمعھ رو گذروندم و ساعت حدود ده شب رفتم تو اتاقم و نوار

  »اد فرھ« ! جمعھ ھا خون جاي بارون می چکھ!جمعھ!رو گذاشتم ، اونم چھ آھنگی؟
  صبح بلند شدم و تند تند کارامو کردم و از خونھ اومدم بیرون و سر.اما شنبھ خوب بود

  کوچھ ،سوار اتوبوس شدم و سر چھار راه پھلوي پیاده شدم و راه افتادم طرف دانشگاه ، تا
  وارد شدم ،چشمم افتاد بھ ژالھ کھ یھ خرده اون طرف تر وایستاده بود و زل زده بود بھ در

  گاه نا منو دید دوئید جلو و با اعتراض گفتدانش: «
  ! سالم ، چرا اینقدر دیر کردي؟-

  »جاي جواب سالم ف پریدم و بغلش کردم و گفتم « 
  !دق کردم تو خونھ!  نمی دونی چقدر دلم برات تنگ شده-
  باید ھمھ شم.بیا بریم تا برات بگم یھ عالمھ حرف برات دارم. منم ھمینطور-

  .گوش بدي
  »اه افتادیم و رفتیم طرف جا ھاي خلوتی کھ می شد اونجا رو یھ نیمکت دو تایی ر

  محیط دانشگاه زنده و شاد بود ، طوري کھ آدم کھ واردش می شد ، یھ.نشست و حرف زد
  با اینکھ برگ درختا ، نصفھ نیمھ زرد شده بودند اما.حال و ھواي دیگھ اي پیدا می کرد 

  .ودحال و ھواي محیط دانشگاه مثل بھار ب
  دور و ورمون خلوت.دو تایی یھ جایی رو پییدا کردیم و نشستیم

  بود و گاه گداري ،یھ دانشجو از چند قدمی مون رد می شد کھ البتھ وقتی می دید ما دو تا
  اونجا مشفول حرف زدن ھستیم ، مخصوصا راھش رو کج می کرد کھ مزاحم ما

  خالصھ تا نشستیم و ژالھ زد زیر گریھ.نشھ! «
  !ده؟ چی ش-

تازه اول گریھ ش .میخواست حرف بزنھ اما ھنوز براي شروع زود بود . شرشو تکون داد 
«  

  یھ دستمال کاغذي از تو کیفم در آوردم و.باید یھ خرده می گذشت تا آرومتر بشھ. بود 
٢٦  
  گرفت و اشکاشو پک کرد و یھ خرده بعد گفت.دادم بھش: «
  .یا نھ نمی دونم اگھ برات درد و دل کنم درستھ -
   چرا درست نیس ؟ فک می کنی میرم بھ ھمھ می گم؟-
  . نھ ، نمیدونم-
   بھم اعتماد نداري؟-

  »یھ نگاھی بھم کرد و گفت « 
  ! دیروز نمیدونی تو خونھ مون چھ خونی جوشید-
  !! چرا ؟-
  !سر شوھر کردن من ! سر من -
   مگھ می خواي شوھر کنی؟-
  . نھ-
   پس چی؟-
  االن سھ چھار سالی کھ پیلھ کرده و ول.خیلی منو دوست داره یھ پسر عمو دارم کھ -

  .نمی کنھ
   تو چی ؟ دوستش داري؟-
  .مھندسھ. ازش بدم نمیاد-
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   فقط بدت نمیاد؟-
  اما مسئلھ ي مھم.راستش از اینکھ زنش بشم حرفی ندارم. خب ازش خوشم میاد-

  گفتاز قبل از دیپلم گرفتن می .اون موافق درس خوندن من نیس.درس مھ 
  .مدرسھ رو ول کنم و برم باھاش ازدواج کنم 

  ! خب -
  دیپلم رو کھ گرفتم ، بابام دیگھ.می گفت باید دیپلم بگیري. بابام موافق نبود-

  .می گفت حاال دیگھ باید عروسی کنی.موافق دانشگاه رفتنم نبود
   پس چطور شد کھ اومدي دانشگاه؟-
  . بھ زور و دعوا و مرافعھ ي مامانم-
  .االم مامانت باید یھ کاري بکنھ خب ح-
  . دیگھ زورش بھ بابام نمی رسھ-

٢٧  
   خب دیروز چی شد؟-
  اونم تا تلفن رو قطع!عموم تلفن کرد بھ بابام و بھش گفت الوعده وفا. ھیچی-

  بابام.کرد شروع کرد بھ غر زدن و کم کمک باال گرفت و کشید بھ دعوا با مامانم
  .نشگاهآخرش گفت دیگھ حق ندارم بیام دا

  ! پس چطور اومدي؟-
  . زنگ شدم بھ حسین-
  ! حسین؟-
  زنگ زدم بھ حسین و باھاش صحبت کردم و اونم زنگ زد بھ! پسر عموم دیگھ-

  .بابام و خالصھ جور شد 
  ! بھش چی گفتی؟-
  قرار شده تا آخر امسال صبر. ھیچی ، با زبون بازي ، ازش یھ مدت وقت گرفتم -

  .کنھ
   کھ چی بشھ؟-
  .ل م یھ سالھ یھ سا-
  . االن کھ زمان قاجار نیس کھ تو سر دختر بزنن و شوھرش بدن-
  ! تو خونھ ي ما از زمان قاجارم بد تره-
   حاال می خواي چی کار کنی؟-
  تو تموم عمرم آرزو داشتم کھ درس بخونم و دانشگاه قبول.  خودمم نمی دونم -

  و کنکور قبول بشم فحاال م کھ با بد بختی تونستم ت.بشم و مدرکم رو بگیرم
  .این بساط برام درست شده 

  »غم و غصھ ي خودم یادم رفت ف ھر چند کھ غم و غصھ اي . دوباره زد زیر گریھ
  تا قبل از دیدن ژالھ ، فک می کردم کھ یھ جمعھ تو خونھ موندن یا یھ پارتی رو!نداشتم

  !نرفتن ، غصھ س
   شدیم و رفتیمیھ خرده دیگھ گریھ کرد ، آروم شد و دو تایی بلند

  بچھ ھا با روحیھ!رفتن تو کالس ھمان و عوض شدن روحیھ ي ھر دو مون ھمان.سر کالس
  ي شاد و خوشحال می اومدن تو کالس و ھر کدوم یھ چیزه خنده دار می گفتن و جو کالس

  روحیھ ي ماھام عوض.مخصوصا پسرا.رو عوض می کردن و می رفتن و می نشستن
٢٨  
  مشغول گوش کردن بھ.تاد اومد سر کالس و درس شروع شدچند دقیفھ ي بعد اس.شد

حرف ھاي استاد بودیم کھ چند » تقھ « خورد بھ در و بعدش در وا شد و سایھ ي سیاه تو 
  تا
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  استاد بھش اجازه داد و اونم.دوباره پچ پچ بین دخترا شروع شد !چھار چوب در ظاھر شد 
  شدم کھ اونم دانشجوي ھمینحاال دیگھ مطمئن .اومد رفت آخر کالس یھ جا نشست

  داشت فکرم دوباره می رفت طرفش کھ.خالصھ استاد شروع کرد بھ درس دادن.دانشگاھھ
  تو اومدي دانشگاه درس بخونی یا بھ پسرا فکر!ایندفعھ سر خودم داد زدم کھ یعنی چھ؟؟

  خوشبختانھ اون پسر آخر.اینجوري دیگھ دل بھ درس دادم!کنی؟حواست رو بده بھ درس ت
  این دفعھ با خیال راحت درس رو.س نشستھ بود و فاصلھ ش خیلی از من زیاد بودکال

  گوش دادم تا ساعت اول تموم شد و کالس رو عوض کردیم و ھمونجوري گدشت تا ظھر
  با ژالھ راه افتادیم طرف ناھار خوري و ھمونطور کھ راه می رفتیم ژالھ گفت.شد: «
  .و ھمون پارتی موندنانگار شبم ت. از مھناز اینا خبري نیس-
  . راستش ژالھ منم خیلی دلم می خواست برم اون پارتی -
   منم دوست داشتم برم اما اگھ یک کلمھ ازش جلوي بابام یا مامانم حرف بزنم ،-

  تو اون ھفتھ ، یھ روز ، وقتی از.خیلی غیرتی یھ!تازه حسین کھ ھیچی.می کشنم
  دانشگاه رسیدم

   متوجھ شدم کھ یھ خرده اون ور تر ، تو ماشین نشستھ ودم خونھ ،تا خواستم برم تو ،
  !انگار از دم دانشگاه دنبالم اومده بوده.داره نگاھم می کنھ

  ! تعقیبت کرده بود؟-
  . آره انگار-
   مگھ بھت اعتماد نداره؟-
  فکر می! چرا اما این پسرا از بس خودشون از این کارا کردن ، چشمشون ترسیده-

  . ھمھ نکنن ھمھ ي دخترا مثل
  »البتھ ماست ھم تو لیست .عدس پلو بود با مرغ.دو تایی رفتیم و غذامون رو گرفتیم

  خالصھ سینی.غذامون بود اما عذر خواھی کردن و گفتم از دفعھ ي دیگھ ماست می دن
  .غذامون رو ورداشتیم و یکی یھ نوشابھ م گرفتیم و رفتیم سر یھ میز خالی نشستیم

  لو خورد و گفتژالھ یھ قاشق از عدس پ» 
  !پونزده زار چیھ واسھ این غذا!چقدرم زیاد می دن! غذاشون خوبھ ھا-

٢٩  
  تا حاال تو پارتی رفتی ؟!  ژالھ -
   ھنوز تو فکر پارتی اي؟-
   رفتی؟-
   نھ ، چطور مگھ؟-
  . می خوام بدونم چھ جوریھ-
  . صبر کن مھناز اینا رو کھ دیدیم ازشون می پرسیم-
   برقصی؟ تو بلدي راك اندرول-
   منکھ جرات ندارم تو خونھ با صداي بلند حرف بزنم چھ برسھ بھ رقص ، اونم راك-

  تو چی ؟ بلدي ؟!اندرول 
  . نھ ف می گن باید با یھ پسر ،اول خوب تمرین کنی تا بتونی خوب برقصی-

   من-» باك اندرول « یعنی بابا !رو خوب می رقصم ، اونم وقتی کسی خونھ نباشھ 
  .می رقصمکرم رو خوب 

   تو وقتی با خودت فکر می کنی چھ چیزایی می آن تو فکرت؟-
  . درس خوندنم ، آینده ام ، شوھر کردنم ، خالصھ خیلی چیزا-
   بھ پسرام فکر می کنی ؟-
  .با حسین. یعنی مقایسشون می کنم.  آره خب -
  .آخھ وضع و زندگی من با بقیھ ي دخترا فرق می کنھ.  پس فکر می کنی -
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   چی ؟ یعنی-
  یعنی تا فھمیدم دست چپ و. ببین من ازاون موقع کھ یادمھ ، حسین برام بوده -

  چپ رفتم و راست.راستم کدومھ ، بھم گفتن کھ تو شیرینی خورده ي حسینی
  .تو مھمونی ھا ،تو مسافرت ھا ، تو گردش رفتن ھا.اومدم ،حسین جلوم بوده

   وقتا کھ کوچیک بودم ، عموماون.خالصھ ھمیشھ ي خدا ، حسین رو پیش خودم دیدم
  مثال یھ عروسک برام می خرید و می داد دست حسین و بھش می گفت بده بھ من و

  زن عموم یھ بلوز برام می خرید و می داد بھ.بعدش می گفتن کھ اینو برات حسین خریده
  مثال می اومدن.حسین و اونم می داد بھ من و ھمھ می گفتن اینو برات حسین خریده

  کلھ ي سحر ،.نو و می گفتن حسین گفتھ بریم دنبال ژالھ و با ھم بریم گردشدنبالمو
  عموم زنگ خونھ مونو می زد و برامون حلیم می آورد و می گفت حسین گفتھ براي ژالھ

٣٠  
  تو خونھ مونم ،بابام مرتب از حسین برام تعریف می رکد کھ آره حسین فالن!حلیم ببریم

  ن سالش نوزده و نیم شده ، حسین فالن شده ودرسش بیست شده ، حسین معدل فال
  خالصھ اینقدر حسین حسین جلو من کردن کھ تو کلھ ي من رفت کھ!حسین فالن شده 

  سایھ اش مثل یھ طور!اگھ چیزي قراره بھ من برسھ ، از طرف حسینھ و بھ خواست اون
  !نامرئی افتاد رو سر من 

   یعنی تو دوستش نداري؟-
   نوزده سال از یکی تعریف کنن و ھی از طرف اون برات براي توام اگھ ھیجده-

  مخصوصا اگھ یھ بارم ازش یھ!ھدیھ و کادو بیارن ، بخواي نخواي عاشقش می شی
  !کتک خورده باشی

   مگخ کتکتم زده؟-
  سر یھ بازي یھ خرده خودمو لوس کردم و جر زنی.اما بچھ بودیم. آره ، یھ بار-

   ھنوزم کھ ھنوزه یادمھ و مثل سگ ازشاونم ھمچین گداشت تو گوشم کھ.کردم
  !می ترسم

   چند سال ازت بزرگتره؟-
  .شیش سال

   خوش قیافس؟-
  . آره ، بد نیس-
   خوش اخالقھ؟-
  دیر! غذا تو کھ نخوردي .بقول معروف زیاد بھم رو نمیده.  آره اما نشون نمیده-

  !میشھ کالسمون ھا
  »ي غذا بود کھ یھ دفعھ از تھ سالن آخرا.دو تایی شروع کردیم تند تند غذامونو خوردن 

  دانشجو ھا با قاشق!اول از آخر سالن ،صداي تق تق اومد!ناھار خوري سر و صدا بلند شد
  معلوم شد سر اینکھ!بعد صدا بلند تر شد و بھ ھمھ جا سرایت کرد!می زدن تو بشقاب ھا

   و تا اومدیمکم کم صدا بلند تر شد.امروز ماست ندادن ، بچھ ھا دارن اعتراض می کنن
  ژالھ زود!بفھمیم چی بھ چیھ کھ دو سھ تا میز چپ شد و دانشجو ھا از جاشون بلند شدن

  بھ من گفت« 
  !االن اینجا شلوغ می شھ! پاشو بریم-

٣١  
  »ھنوز چند قدم از اونجا دور .دو تایی یلند شدیم و تند از سالن ناھار خوري اومدیم بیرون

  دو تایی در رقتیم طرف!اي نوشابھ بلند شد نشده بودیم کھ صداي شکستن شیشھ ھ
  دستشویی. «
  ! چرا ھمچین می کنن؟-
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  .باید اعتصاب و این چیزا باشھ. اینجا دانشگاھھ دیگھ-
  ! سر یھ کاسھ ماست؟-
  .سر چیزاي دیگھ س. نھ ، بھانھ می گیرن -
   حاال چی می شھ؟-
  خواھی می کنھ و ھیچی ، یھ خرده شلوغ تر کھ بشھ ،رییس دانشگاه میاد و عذر -

  .قال قضیھ رو میکنھ
  »دانشجوھا ریختھبودن بیرون و شعار می دادن .دو تایی واستادیم و از دور نگاه کردیم

  مسئولین دانشگاه ھم ، وسطشون این ور و اون ور می رفتن و باھاشون حرف می.
  تا بقیھ این جریان رو.تو ھمین موقع چند تا لباس شخصی یھ دانشجو رو گرفتن.زدن

  دیدن ، یھ دفعھ با چوب و سنگ حملھ کردن و تموم شیشھ ھاي نھار خوري رو
  اون وسط!ماجرا تبدیل بھ یھ شورش شد و دانشجوھا شروع کردن بھ شعار دادن!شیکوندن

  ما دیگھ صبر نکردیم و رفتیم طرف.یھ عده با اون چند تا لباس شخصی درگیر شدن
  بریم بیرون کھ یھ دفعھ در وا شد ودست و صورتمون رو شستیم و اومدیم .دستشویی

  یھ نگاه بھم کرد و گفت!نفسم بند اومد!ھمون پسره اومد تو سینھ ي من : »مامورا 
  دنبالم ن! «یھ آن بھ خودم اومدم و بھش اشاره کردم کھ بره تو یکی از 

  تا رفت و پشت سرش دو نفر.ونم زود در یھ دستشویی رو وا کرد و رفت تو!توالت ھا
  بیچاره ھا رنگشون! دستشویی کھ من و ژالھ شروع کردیم بھ جیغ کشیدناومدن تو

  !ھمونجور کھ ببخشید ببخشید می گفتن ، در رفتن بیرون!پرید
دو تایی زدیم زیر خنده و یھ خرده صبر کردیم و بعدش ژالھ رفت بیرون رو نگاه کرد و 

  وقتی
  اومد بیرون و. کردیممطمئن شدیم کھ اون دو تا مامور رفتن ، از تو دستشویی صداش

  !ھمین.یھ نگاه بھ من کرد و یھ لبخندي زد و رفت
  وقتی رفت ، ژالھ با خنده گفت.من و ژالھ فقط نگاھش کردیم « 
  ! انگار موش زبونش رو خورده-

٣٢  
  انگار از اون بچھ پولداراس کھ خیلی لوسش. ه ، بھش تشکر کردن رو یاد ندادن-

  .کردن
  . بیا بریم دریا، ولش کن-

  »از مامورا .تو محوطھ ي دانشگاه ھنوز اوضاع شلوغ پلوغ بود.دو تایی اومدیم بیرون
  خبري نبود ، اما دانشجوا ، گلھ بھ گلھ دور ھم جمع شده بودن و با ھمدیگھ حرف می

  دو تایی.زدن
  معلوم شد کھ کالساي درس بھ خاطر این.رفتیم سر کالس اما تو کالس پرنده پر نمی زد

  از کنار دانشجوا رد می.اومدیم تو حیاط و شروع کریدم بھ قدم زدن.هجریان تعطیل شد
  ھمونجور کھ داشتم راه می رفتم یھ دفعھ یکی از.شدیم و بھ حرفاشون گوش می کردیم

  !سایھ ي سیاه! تا برگشتم دیدم خودشھ !پشت زد رو شونھ م
  .ش بدماون ھفتھ کھ ازتون گرفتم ، یادم رفت بھتون پس.خودکارتون. بفرمایین -

  »خیلی ھول شده .نگاھم رو از تو صورتش بردم طرف دستشکھ بھ طرفم دراز شده بود
  آروم دستمو دراز کردم و خودکار رو ازش گرفتم.بودم. «
  . اسم من فریبرزه-

  »نمیدونم چرا یھ دفعھ از دھنم پرید « 
  . میدونم-
  ! بلھ؟-

  » کمکم و گفت خدایی شد ژالھ اومد!دیگھ اونقدر ھول شده بودم کھ نگو« 
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  .اینم دوستم دریاس. اسم منم ژالھ س-
  ! دریا؟-

  »وقتی اسمم رو بھ این حالت گفت نمیدونم چرا بیخودي خجالت کشیدم و صورتم گر 
  نمیدونستم االن باید چی بگم کھ ژالھ دوباره.انگار یھ دفعھ از اسم خودم بدم اومد!گرفت

  کمک کرد
  و گفت« 
  کرده بودن؟ اونا کی بودن کھ دنبالتون -
  . انتظامات دانشگاه-
   چرا دنبالتون کرده بودن؟-

٣٣  
  . داشتن یھ دانشجو رو می گرفتن کھ من رفتم کمکش-
  ! چھ جالب-

  »دوباره برگشت طرف من و گفت « 
  . ممنون کھ کمکم کردین-

  »ژالھ یھ نگاھی بھ .انگار دیگھ زبونم کار نمی کرد.فقط تونیستم سرم رو براش تکون بدم
   کرد و انگار متوجھ حالم شد کھ دوباره گفتمن« 
  ! چند روز دانشگاه نیومدین-

  »شونھ ھاشو انداخت باال « 
   نزلتون ھمین نزدیکی ھاست؟-
   نھ-
   خیلی دوره؟-
  . یھ کمی-
   شمام تو غذاخوري بودین کھ شلوغ شد؟-
  . نھ-
   پس چی؟-
   چی پس چی؟-
   یعنی کجا بودین؟-

  »و گفت یھ لبخند بھ ھر دومون زد « 
  . بیرون بودم-

  »باید اون لحظھ خودم .فھمیدم دیگھ حرفی واسھ گفتن نداره.ژالھ برگشت منو نگاه کرد
  مخصوصا اینکھ باید موقع.یھ چیزي می گفتم، اما خیلی برام سخت بود کھ حرف بزنم

  .حرف زدن نگاھش می کردم
  !یھ جوري شده بودم کھ انگار ھر چی تو مغزم بود پاك شده بود

  باالخره بھ ھر جون کندنی بود گفتم« 
   نمیاین بریم کالس؟-
  . امروز دیگھ کالس تشکیل نمی شھ-
   جزوه ھا تونو نوشتین؟-
  . نھ-
  »حاالدیگھ یھ چیزي داشتم کھ در موردش باھاش صحبت کنم ! «
   چرا ننوشتین؟-
  . آخھ نبودم-
   کجا؟-
  . دانشگاه-
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   چرا؟-
  »وجھ شدم کھ این جواب رو بار دیگھ م بھ ژالھ داد مت.دوباره شونھ ھاشو انداخت باال. «
   مریض بودین؟-
  . نھ-
   باالخره می خواین چی کار کنین؟-
   چی رو؟-
  . جزوه ھا رو-
  . آھان-
  . می خواین بدم بھتون بنویسین-

  »دوباره شونھ ھاشو انداخت باال « 
  . فردا برلتون میارمشون-

  »یھ نگاھی بھ من کرد و گفت « 
  ! دریا؟-

  »دوباره صورتم گر گرفت « 
   اسمم خیلی زشتھ؟-
  . نھ ، خوبھ-
  ! خوبھ؟-
  . یعنی قشنگھ-
  . آخھ یھ جوري اسممو می گین کھ آدم خیال می کنھ بده-
  . نھ-
   کدوم دبیرستان می رفتین؟-

٣٥  
  . معروف نبود-
  . حتما دبیرستان خوبی بوده کھ شما تونستید تو کنکور قبول بشین-
  »اشو انداخت باال دوباره شونھ ھ. «
   شما مطمئن ھستین کھ کالس دیگھ تشکیل نمی شھ؟-
  . آره-
   پس حاال چی کار کینم؟-
  . یھ خرده دیگھ صبر کنیم-

  »این ور و اون ور رو نگاه کردم !برگشتم طرف ژابلھ کھ باھاش حرف بزنماما دیدم نیس
  کھ فریبرز گفت« 
  . دوست تون رفت-

  »برام .برگشتم اون طرف کھ ژالھ رو دیدم.و نشون دادبعد با دستش طرف در دانشگاه ر
  تا حاال!تھ دلم خالی شد.یھ دفعھ احساس تنھایی کردم.دست تکون داد و خندید و رفت

  !دست و پامو گم کردم.بودنش بھم قوت قلب می داد.خیالم راحت بود کھ ژالھ پیش مھ
  حتما ترس تو صورتم معلوم شده بود کھ فریبرز گفت« 
  ین قدم بزنیم؟ می خوا-

  »سرمو تکون دادم و دو تایی شروع کردیم بھ قدم زدن اما من ھنوز داشتم جایی کھ ژالھ 
  از اونجا برام دست تکون داده بود رو نگاه می کردم« 
  کجا رو نگاه می کنید؟. دیگھ دوست تون رفتھ-
  . ھیچ جا رو-
   منتظر کسی ھستین؟-
  . نھ-
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  بھ خاطر ھمین سکوتم.م اون ساکت بود ، ھم منھ.بدون حرف شروع کردیم بھ قدم زدن
  یعنی فکر می کردم کھ باید االن!فکر می کردم مسئولش منم.احساس گناه می کردم

  براي ھمین بی اختیار گفتم.من یھ چیزي بگم« 
   می دونین بچھ ھا اسم شما رو چی گذاشتن؟-

چشمام .ده بودامروز صورتش رو اصالح کر.تازه متوجھ صورتش شدم.برگشت نگاھم کرد
«  

  !قھوه اي خوشرنگ.از رو صورتش سر خورد رو چشماش
٣٦  

   اسممو چی گذاشتن؟-
  »تا حاال فکر می کردم تو .وقتی میخواستم نگاھش کنم باید سرم رو بلند می کردم

  دختراي ایرانی ، من بلند قم! «
  ! زورو-

  »یز براي اینکھ مزخرف ترین چ!چھ حرف احمقانھ اي!از خودم لج م گرفت.فقط نگاھم کرد
  خواستم یھ جوري حرفم رو رفع و رجوع کنم!باھاش سکوت رو آدم بشکونھ. «
   ناراحت شدین؟-
  . نھ-
  موھاتون ھم کھ. بھ این خاطر بھتون زورو می گن کھ لباس سیاه می پوشین -

  ...خب .سیاھھ
   خونھ ي شما کجاس؟-
  . یوسف آباد-
   می خواین تا خونھ برسونمتون؟-
  .انگار دیگھ کالس تشکیل نمیشھ.مرسی! نھ ، نھ-

  »برگشت طرف محوطھ ي دانشگاه و یھ نگاھی کرد و گفت « 
  . نھ-
  .فردا براتون جزوه ھا رو میارم. پس من برم دیگھ-
  . نھ ، زحمت نکشین-
   چرا؟-
  . فکر نکنم بتونم بنویسمشون-
   پس چی کار میخواین بکنین؟-

  »دو تایی برگشتیم طرف در .ھ چیزي نگفتممنم دیگ.دوباره شونھ ھا شو انداخت باال
  نزدیک در کھ رسیدیم واستادم و گفتم.دانشگاه« 
  . پس فعال خداحافظ تا فردا-
  . خداحافظ-

  »فکر می .بعد برگشت و رفت طرف یھ عده کھ دور ھم جمع شده بودن و حرف می زدن
  ام تکون می دهکردم براي یھ بارم کھ شده برمیگرده و بھم نگاه می کنھ و یھ دستی بر

٣٧  
  شاید یھ.می خواستم بدونم چی کار میکنھ.ھمونجور واستادم و نگاھش کردم.اما نکرد

  رفت طرف دانشکده ي. دقیقھ پیش اونا واستاد و بعد دستش رو کرد تو جیباشو 
  ھمچین بی اختیار و بالتکلیف راه می رفت کھ آدم خیال میکرد براش فرق نداره.خودمون

  !شھ چھ تو پارك یا تو یھ خیابونچھ تو دانشگاه با
  برگشتم و از در دانشگاه اومدم بیرون و.دیدم زشتھ ھمونجوري واستم و نگاھش کنم

  ذو سھ دقیقھ بعد اتوبوس رسید.رفتم طرف چھار راه پھلوي و رسیدم بھ ایستگاه اتوبوس
  م طرفسوار شدم و بیست دقیقھ بعد ، تو یوسف آباد پیاده شدم و راه افتاد.خلوتم بود.
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  .تو تموم راه فکرش ختی یھ دقیقھ م راحتم نمی گذاشت.خونھ
  جریان رو براش گفتم و لباسامو عوض.مامانم از اینکھ زود برگشتم خونھ تعجب کرد
  اولین کاري کھ کردم ، جزوه ھا مو در آوردم.کردم و بھ ھواي درس خوندن رفتم تو اتاقم 

  شتنو شروع کردم با خط خوب از روشون براش نو! «
  )مودب پور(ماندانا معینی : نویسنده

  کاري از تیم تایپ سایت زندگی خوب
٢  

  فصل دوم
  »صبحش کھ از خواب بیدار شدم ،داشت .تموم شب رو بھ انتظار فردا گذروندم

  اصال تموم!بھ قدري حیاطمون قشنگ شده بود کھ نگو.بیرون بارون می اومد
  !دریا قشنگ شده بود

  داشت یھ آھنگ شاد و قشنگ از ویگن پخش.ده بود مامانم رادیو رو روشن کر
  منم ھمونجور کھ تند و تند کارامو می کردم ، داشتم باھاش آھنگ.می کرد 

  .رو می خوندم
  صبحونھ رو خورده نخورده ،کیفم رو ورداشتم و از خونھ اومدم بیرون ،ھر چی

  .تادمبابام بھم اصرار کرد کھ با ماشین منو برسونھ ،قبول نکردم و راه اف
  خیلی توش. تا رسیدم یھ اتوبوس اومد. سر کوچھ مون ایستگاه اتوبوس بود

  نصفی از مردم سوار نشدن و منتظر اومدن اتوبوس بعدي شدن اما.شلوغ بود
  از دو!جاي نفس کشیدن نبود.من ھر جوري بود خودمو انداختم تو اتوبوس

  دیم و بعدشراھی یوسف آباد اومدیم تو پھلوي و میدون ولیعھد رو رد کر
  بارون شدید شده بود. زود پیاده شدم .چھار راه تخت جمشید و باالخره رسیدیم

  پیچیدم تو شاھرضا و داشتم بھ حالت دوئیدن بھ طرف.و من چتر نیاورده بودم
  اولش متوجھ نشدم کھ داره منو.دانشگاه می رفتم کھ یھ ماشین برام بوق زد

BMWبرگشتم طرفش کھ دیدم یھ صدا می کنھ اما وقتی چند تا بوق زد ،   
  بارون خیلی.آخرین مدل سفید رنگ ،داره پا بھ پاي من از تو خیابون می آد

  یھ.شدید شده بود و بھ سختی می شد از پشت شیشھ ش راننده رو ببینم 
  خواستم توجھ نکنم و راھم رو برم کھ نگھ.خرده شیشھ ھا رو مھ گرفتھ بود

  :ید پایین و صدام کردداشت و شیشھ ي طرف پیاده رو رو کش
٣  
  !دریا! دریا-
  »نمیدونستم باید چی کار کنم !فریبرز . خودش بود ! «
  !خیس شدي! بیا دیگھ-
  . خیلی ممنو ن، خودم می رم-
  !بیا! خب منم دارم میرم دانشگاه دیگھ-

  »در رو برام وا کرد و منم مجبوري سوار شدم .رفتم طرفش« 
   چرا تعارف می کردي؟-
  .واستم مزاحمتون بشم آخھ نمی خ-
  !داره سیل از آسمون میاد! مزاحم یعنی چی؟-

  »اینو گفت و حرکت کرد و چند دقیقھ بعد روبروي در دانشگاه ،یھ خرده 
  جلوتر ،یھ جا پارك کرد و گفت« 
  ! میخواي تا وقتی کالس شروع بشھ ھمین جا تو ماشین بمونیم-
  . نھ ، خیلی ممنون ، بریم تو دانشگاه-

  »دیم و ماشین رو غل و زنجیر کرد و دو تایی راه افتادیم طرف پیاده ش
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  ھمونجوري واستاده بود و زل!دانشگاه کھ درست دم در ،برخوردیم بھ مھناز
  فریبرز اومد پیش مون.تا دیدمش رفتم جلو و سالم کردم .زده بود بھ ما

  مھناز اصال بھ من نگاه نمی کرد و مات شده بود بھ فریبرز کھ گفتم: .«
  . معرفی می کنم، مھناز ، فریبرز-

  »دو تایی با ھم دست دادن کھ مھناز گفت « 
  ! چھ ماشین شیک و قشنگی دارین-
  . ممنون-

  »مھنازم کھ از .فریبرز اینو گفت و دستش رو از تو دست مھناز کشید بیرون
  این کار فریبرز زیاد راضی نبود ،مجبوري دستش رو پس کشید و گفت« 
  خیلی بھمون خوش. جمعھ اي می اومدین پارتی کاشکی شمام شب-

  البتھ دانشگاه نبودین وگرنھ حتما دعوت تون.جاتون خالی بود.گذشت
  .می کردم

  »وقتی حرفش تموم شد ، برگشت طرف منو .فریبرز فقط نگاھش می کرد 
  گفت: «
   نمی ریم تو؟-

  »ھ از محوطھ ي دانشگاه کھ ب.راه افتادم و فریبرز و مھناز دنبالم اومدن
  بھ قدري منظره ي قشنگی بود کھ.خاطر بارون تقریبا خالی بود رد شدیم

  زیر بعضی از درختا.خواه ناخواه یھ احساس عجیبی تو آدم بھ وجود می آورد
  ،دانشجو ھاي دختر و پسر ، چند تا چند تا با ھم واستاده بودن و حرف می

  .زدن
  تیم تو ،ژالھ روتا رف.ازشون رد شدیم و رفتیم طرف دانشکده ي خودمون

  باھاش سالم و احوال.دیدیم کھ ھمون دم در منتظرمون واستاده بود
  من و ژالھ و مھناز جلو می رفتیم و.پرسی کردیم و راه افتادیم طرف کالس

  جلوي در کالس ، وقتی برگشتم طرفش ،.فریبرز پشت سرمون می اومد 
  این ور و اون ور رو نگاه کردم کھ مھناز گفت!دیدم نیس: «
   کجا رفت؟-

  »برگشتم نگاھش کردم کھ با خنده گفت « 
  حاال چرا از ما قایمش می. اي ناقال ، یواشکی تورش کردي،عیبی نداره-

  !کنی؟
  »سھ تایی زدیم زیر خنده و رفتیم تو کالس و یھ گوشھ پیش ھم نشستیم 

  کھ مھناز گفت« 
  اونم.دوست پسرت با ماشین رسوندت و خیس نشدي! خوش بھ حالت-
٥  

  من بدبخت از سر چھار راه رو تا اینجا!چھ ماشینی و چھ دوست پسري
  !مثل موش آب کشیده شدم.پیاده اومد

  »یھ بستھ دستمال کاغذي از تو کیفم در آوردم و یکی بھ ژالھ دادم و یکی 
  سھ تایی طوري نشستھ.دو تایی صورت ھاشونو خشک کردن .بھ مھناز 

  تا صورتش رو خشک کرد ،. دو طرفشبودیم کھ مھناز وسط بود و من و ژالھ
  از تو کیفش یھ آینھ ي کوچیک در آورد و خودشو توش نگاه کرد و دستی بھ

  صورت و موھاش کشید و گذاشتش سر جاش و گفت« 
  . خب دیگھ ، تعریف کن دریا خانوم-
   چی تعریف کنم؟-
  ! از دوست پسرت دیگھ-
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  فریبرز رو می گی؟! دوست پسر ؟-
  . آره دیگھ-
  .فقط یھ ھمکالسی یھ.برز دوست پسر من نیس فری-

  »شونھ ھاشو انداخت باال و گفت « 
  ! دیگھ براي من فرقی نمی کنھ چون من خوشبختی رو پیدا کردم-

  »من و ژالھ ھر دو یھ دفعھ با ھم گفتیم « 
  ! خوشبختی؟-

  »یھ نگاھی بھ ھر دومون کرد و گفت « 
  !اسمش ھسخوشبختی ،آینده ، زندگی یا ھر چی کھ . آره-
  ! حتما تو پارتی پیداش کردي-

  »دوباره سھ تایی زدیم زیر خنده و .اینو ژالھ گفت و یھ چشمکم بھ مھناز زد 
  مھناز گفت« 
  چھ!باشخصیت ، خوش برخورد ،مودب.ابی رو می گم ! چھ پسري واقعا-
٦  

  !صداي قشنگیم داره، چھ قدرم خوب می رقصھ
  »برام خیلی جالب .می دادم داشتم نگاھش می کردم و بھ حرفاش گوش 

  بود کھ بدونم اون شب تو اون پارتی چھ خبر بوده کھ یھ نگاھی بھ من کرد
  و گفت« 
   تو کھ دیگھ با ابی کاري نداري، درستھ؟-

  »بھش خندیدم و گفتم « 
  . من از اولشم باھاش کاري نداشتم-
  اگھ بھ قسمت من نظر نداشتھ باشی ،. پس حاال دیگھ با ھم دوستیم-

  !منم باھات دوست می مونم
  »ژالھ گفت « 
   قسمت چیھ؟-
  !ورش داشتم واسھ خودم! ابی رو می گم دیگھ-

  دو باره سھ تایی خندیدیم کھ گفت« 
  چھ خونھ و. شب جمعھ یھ لباس شیک پوشیدم و رفتم خونھ شون-

  سھ چھار تا!دو سھ ھزار متر خونھ!خونھ تو سلطنت آباد!زندگی اي دارن
  سھ چھار تا کلفت و نوکر تو خونھ شون کار!شون بودماشین تو حیاط 

  !چھ دم و دستگاھی!می کنن
   تو خونھ شونم رفتی؟–ژالھ 

  خب رفتیم تو خونھ!پس تو کوچھ راك اندرول رقصیدیم؟! نخیر–مھناز 
  !شون دیگھ

  »مھناز دوباره آینھ .برام موضوع خیلی جالب شده بود.دوباره زدیم زیر خنده
  ر آورد و یھ نگاھی بھ خودش کرد و گذاشتش سراش رو از تو کیفش د

  جاش و گفت« 
٧  
  آخھ خونھ شون خیلی. دم در خونھ کھ رسیدیم،اولش یھ خرده جا خوردم -

  نوکرشون.زنگ رو زدم.اما بعدش گفتم ھر چھ باداباد!شیک و بزرگ بود
  دو ساعت طول کشید کھ حیاط رو رد.اف اف رو ورداشت و در رو وا کرد

  خالصھ تا از پلھ ھا رفتم باال ، دیدم خود! دم پلھ ھاشونکردم و رسیدم
  ابی اومد بیرون و تا منو دید کلی خوشحال شد! »اینجا کھ رسید،یھ 
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  نگاھی بھ من کرد و با یھ حالت خاص گفت« 
   البتھ سراغ تو رو ھم گرفت اما وقتی فھمید نمی آي ،گفت ولش-

  بھتون! قصر بودعین!چھ سالنی داشتن.دست منو گرفت و برد تو.کن
  خدمتکاراشونم!شایدم بیشتر!بگم چھل تا مھمون داشتن دروغ نگفتم

  اون وسط ، ھی از این ور بھ اون ور می رفتن و از ھمھ پذیرایی می
  .کردن

  منو برد پیش.خالصھ رفتیم تو سالن و ھمونجور دستمو گرفتھ بود
  رعین یھ دخت!خدا جون چھ مامانی داشت.مامانش و بھش معرفیم کرد

  مامانش صورتم رو ماچ کرد و!انقدر خوشگل و ناز بود کھ نگو!سی سالھ
  ماھام رفتیم وسط سالن ، پیش بقیھ ي.بھمون گفت برین خوش باشین

  ھر چی دخترا رو نگاه کردم.بجون ھر سھ مون اگھ دروغ بگم.دختر پسرا
  اگھ آرایش نداشتن کھ اصال!ھمھ زشت و ایکبیري.،توشون یھ خوشگل نبود

  خالصھ ابی منو بھ چند نفر معرفی کرد و!د تو صورتشون نگاه کردنمی ش
  رفت و ھمون صفحھ اي رو کھ مال بیتل ھا بود و تازه براش از خارج

  بعد پرید طرف منو و دستمو! چھ خبر شد یھ دفعھ.فرستاده بودن گذاشت
  اگھ بدونین چھ حالی شدم؟ھمھ ش خدا خدا می!گرفت و کشید وسط سالن

  خالصھ ھمھ شروع. وسط رقص خراب کنم و آبروریزي بشھکردم کھ نکنھ
  کورشده ھا فقط منتظر!کردیم بھ رقصیدن اما دخترا مگھ طاقت آوردن؟

٨  
  ھمچین!بودن کھ من یھ جایی رو خراب کنم اما چشم شون در اومد

  یھ دقیقھ نگذشتھ بود کھ!رقصیدم کھ کم کم میدون رو از ھمھ گرفتم 
  بقیھ دور تا دورمون. ابی وسط موندیمدورمون خالی شد و فقط من و

  گم شین!واستاده بودن و دست می زدن و ما رو تماشا می کردن
  چھ خبر!سنگ تموم گذاشتم!کاشکی اومده بودین و می دیدین!شماھام
  پاشنھ ي کفش منم کھ.کف سالن شونم ھمھ سنگ بود و لیز!شده بود

  !خدایی شد حاال اون وسط پام پیچ نخورد!بلند
  صفحھ کھ تموم شد ،.ونقدر رقصیدیم کھ اون صفحھ ھھ تموم شدخالصھ ا

  تا.پشت موھام کھ ھمھ از عرق خیس شده بود!دیگھ از نفس افتاده بودم 
  رقص تموم شد،مامانش اومد جلومو دوباره ماچم کرد و گفت تا حاال یھ

  !دخترا کھ ھمھ داشتن دق می کردن!ھمچین رقصی از کسی ندیده بودم
  نشستیم و من یکی از خدمتکاراشونو صدا کردم کھ برامدو تایی رفتیم 

  آب بیاره واین ابی ذلیل نمرده ، خودش بلند شد و رفت برام یھ لیوان پر
  تا بردم جلو لبم ،بوي.آورد» جین « تو دلم بھش گفتم خر !زد تو دماغم

  لیوان رو ازش گرفتم و بھ ھواي دستشویی از سالن رفتم بیرون و!خودتی
  ان رو خالی کردم پاي گلدون و رفتم تو دستشویی و از شیر ،آبنصفی از لیو

  تا اومدم تو سالن ، دیدم ابی ھمھ ي حواسش بھ.خوردم و برگشتم بیرون
  منم جلوش یھ لب بھ لیوان.میخواست بدونھ ازش خوردم یا نھ.لیوان منھ

  یھ ربع نیم ساعت بعد نشون دادم کھ یعنی سرم گیج.زدم کھ یعنی خوردم
  اون ناقال اومد پیشم نشست و گفت چت. نشستم رو مبلمی ره و

  می خواي بري باال یھ خرده دراز بکشی؟!شده؟
  »می خواستم زودتر برامون تعریف !من و ژالھ نفس مون بند اومده بود

  ھمھ بلند شدیم.کنھ ولی تو ھمین موقع ،در کالس وا شد و استاد اومد تو
٩  
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  تا نشستیم ،آروم دم گوش.واستادیم و استاد خواھش کرد کھ بشینیم
  مھناز گفتم« 
  ! خب بعدش چی شد؟-

  »خندید و گفت « 
  تازه بقیھ شم! مگھ نمی بینی استاد بھ این کچلی و خوشگلی اومده تو؟-

  !باید یھ شام بھم بدي تا برات تعریف کنم!جزوه اسراره
  !زود بگو دیگھ!  لوس نشو -
  ! ھم بشنون؟ می خواي برم پا تختھ ،بلند بلند بگم کھ ھمھ-
  ! بی مزه-
  . حاال درس رو گوش کن ، بیرون برات می گم-

  »باالخره اون کالس .مجبوري ساکت شدیم و استاد شروع کرد بھ درس دادن
  تموم شد و ھمھ بلند شدیم و رفتیم کالس بعدي و مھنازم بھ بھانھ ي

  اینکھ االن استاد می آد و بعدا براتون می گم ، بقیھ ي داستان رو
  اون روزم تا ظھر بیشتر کالس نداشتیم و بعد از آخرین کالس ، از.نگفت

  ھمدیگھ خداحافظی کردیم و از دانشگاه اومدیم بیرون و تو راه ، من و ژالھ
  سر چھار راه پھلوي ، از ژالھ م جدا.ھمھ ش از زرنگی مھناز حرف می زدیم

  یبرزتا اون موقع فر.شدم و رفتم اون طرف خیابون کھ سوار اتوبوس بشم
  یھ دفعھ کجا.یادم رفتھ بود اما ھمچین کھ تنھا شدم ، بازم اومد تو فکرم

  !چطور بدون خداحافظی؟!گذاشت رفت؟
  اتوبوس اول پر شد و بھ.واستادم تو صف اتوبوس کھ خیلی ام شلوغ بود 

  یھ خرده بعد یھ اتوبوس دیگھ اومد و ھر جوري بود سوار.من نرسید
  ھمھ.نمی شد اصال توش نفس کشید!ھمھ چسبیده بودیم بھ ھم .شدم

  شم از عقب اتوبوس ، شاگرد راننده می گفت خانم برو جلو ، آقا برو جلو
١٠  

  کم کم رفتیم جلو تا رسیدم بھ وسط.،بزار یھ بنده خداي دیگھ م سوار بشھ
  نزدیکی ھاي دو راھی یوسف آباد بودم کھ یھ دفعھ احساس تنفر.اتوبوس

  ھر کاریم می! شروع کرد بھ اذیت کردنیھ نفر از پشت م!بھم دست داد
  از این آدما بود کھ تو اتوبوس ھاي شلوغ می رن و!کردم ول کن نبود

  ھر چی خودمو کنار می کشیدم ، کثافت خجالت نمی.مزاحم دخترا می شن
  جراتم نمی کردم برگردم و یھ چیزي بھش!دیگھ کالفھ شده بودم!کشید
  دیگھ طاقتم.ه وسطاي راه بودیمتو دلم گفتم االن می رسیم اما تاز.بگم

  تموم شد و اومدم راننده یا شاگرد راننده رو صدا کنم کھ یھ دفعھ یھ
  یھ صداي مردونھ و قوي!صداي آشنا از پشتم شنیدم! «
  ! گم شو این ور حیوون-

  »یھ دفعھ برگشتم طرف صدا کھ دیدم فریبرز با اون قد بلند و اندام چھار 
  ستاده و با یھ دست میلھ ي اتوبوس رو گرفتھشونھ و ورزیده پشت یارو وا

  بعد با یھ تکون ، پرتش کرد یھ جاي!و با دست دیگھ ش یقھ ي یارو رو
  اونقدر خوشحال شدم کھ دلم می خواست ھمونجا براش کف!دیگھ
  .یارو زود خودشو جمع و جور کرد و از الي مردم رفت عقب اتوبوس!بزنم

  ازش.نمی شد تو چشماش نگاه کنماز یھ طرف بھ خاطر این مسئلھ ، روم 
  انگار تو صورتم ، افکارمو دید.ھر چند من تقصیري نداشتم.خجالت می کشیدم

  و خودش احساسم رو درك کرد کھ گفت« 
  .از اینجور مزاحما ھمیشھ ھمھ جا ھس.ناراحت نشین-
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  .بھ موقع رسیدین.  خیلی ممنون-
  . خواھش می کنم، کاري نکردم-

  » شیشھ ھاي اتوبوس بیرون رو نگاه می کردم و از از.دو تایی ساکت شدیم
  روي مغازه ھا حدس می زدم کجاي راه ھستم و چقدر مونده تا بھ ایستگاه

١١  
  یھ دقیقھ ي!واقعا جالب بود.راه زیادي نمونده بود.دوم برسم و پیاده شم

  پیش کھ اون آدم مزاحمم شده بود،راه چقدر بھ نظرم طوالنی بود و حاال کھ
  باید یھ چیزي بھش می گفتم!ز کنارم واستاده بود ،چقدر کوتاهفریبر« 
   چطور شما امروز از این طرف اومدین؟منزل تون این طرفاس؟-
  .براي دیدن یکی از دوستام دارم می رم. نھ-
   راستی امروز کجا گذاشتین رفتین؟من تا دم کالس فکر می کردم کھ-

  !دنبالمون دارین می آین
  .باید انجام می دادم یھ کاري داشتم کھ -
  ! ممکنھ از طرف دانشگاه اخطار بگیرین ھا-
  . شاید-
  ! حاال اون بھ کنار ،از درس تون عقب می افتین-

  »اتوبوس رسید بھ .دوباره با ھمون حالت بی اعتنا ،شونھ ھاشو باال انداخت
  خیلی از مسافرا پیاده شدن و.ایستگاه اول یوسف آباد و نگھ داشت

  دیگھ راھی نمونده بود کھ بھش گفتم. شداتوبوس خلوت: «
  مال امروز رو ھم براتون. جزوه ھایی رو کھ براتون نوشتھ بودم ، آوردم-

  .می نویسم
  »یھ نگاھی تو چشمام کرد و گفت « 
   براي چی اینکار رو می کنین؟-

  »فکر می .انتظار یھ ھمچین سوالی رو نداشتم!مونده بودم چی جوابشو بدم
  داشتم دنبال یھ جواب!ی کنھ و جزوه ھا رو می گیرهکردم ازم تشکر م

  وقفھ اي کھ.مناسب می گشتم کھ بھش بدم اما ھیچی بھ ذھنم نرسید 
  بین سوال اونو جواب من پیش اومده بود زیاد شد و دیگھ درست ندیدم

  تقریبا رسیده.از شیشھ ي اتوبوس بیرون رو نگاه کردم .کھ چیزي بھش بگم
١٢  
  بودیم. «
  می تونین.این یادداشت ھا رو بگیرین.بیاین. اینجا پیاده بشم  من باید-

  ولی حتما.تو جزوتون واردش کنین یا ھمینجوري بزارین الي دفترتون
  .اینطوري بھ درس می رسین.بخونین شون

  »یھ نگاھی بھ ورق ھایی کھ تو دست من بود کرد و گفت « 
  . منم باید ھمینجا پیاده بشم-

  »شاگرد راننده .ده شدم کھ پیاده بشمدستمو کشیدم عقب و آما
  گفت» ایستگاه دوم پیاده شھ « دو تایی رفتیم طرف در کھ راننده محکم 

  یھ آن!ترمز کرد و من رفتم جلو و با شتاب رفتم عقب و خوردم بھ فریبرز
  فکر کردم االنھ کھ دو تایی بخوریم زمین اما بھ قدري محکم و مردونھ سر

  برگشتم با!یھ سانتی مترم از جاش تکون نخوردجاش واستاده بود کھ حتی 
  فقط داشت نگاھم می کرد بدون اینکھ بشھ از.خجالت نگاھش کردم

  راننده کھ اینطوري دید ، زیر لب یھ ببخشید گفت و.صورتش چیزي فھمید 
  دیگھ واقعا اونجا.در رو وا کرد و دو تایی پیاده شدیم و رفتیم تو پیاده رو
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  دلم نمی خواست کھ اونجا ھا با ھم دیده. بکنمنمی دونستم چیکار باید
  باالخره نزدیک خونھ مون بود و عده اي بودن کھ منو اونجا می.بشیم

  خوشبختانھ.خدا خدا می کردم کھ خودش متوجھ این موضوع بشھ.شناختن
  ھمینطور ھم شد و خودش گفت« 
   اینجا نزدیک خونھ تونھ؟-

  »سرمو بھش تکون دادم « 
  .ممنون کھ متوجھ می شین.گھ جدا بشیم بھتره از ھمدی-
  . خداحافظ-
  ! جزوه ھاتون-

١٣  
  . باشھ فردا ازتون می گیرمشون-

  »خیلی دلم می خواست بدونم خونھ ي .سرشو انداخت پایین و رفت
  راه رفتنش ھمونجور مثل تو.از پشت نگاھش کردم.دوستش کجاست

  کر می کرد برايآدم وقتی از دور نگاھش می کرد ، ف.دانشگاه بی ھدف بود
  کسی کھ اینطوري داره راه می ره،فرقی نداره االن بپیچھ تو خیابون سمت

  !راستی یا سمت چپی
  رسیدم سر کوچھ مون کھ وسط ش.برگشتم و راه افتادم طرف خونھ مون
  ھوس کردم کھ از تو پارك.یھ پارك جدید بھ نام شفق ساختھ بودن

  .ز پارك بودخونھ مون بعد ا.راھش برام فرقی نداشت.برم
  پارك خلوتی بود و اون.رفتم تو پارك و بھ طرف در دیگھ ش حرکت کردم

  این ور و اون ور ، باغبونا داشتن کار می کردن.وقت روز از ھمیشھ خلوت تر
  آروم آروم از توش گذشتم و بھ اون یکی درش رسیدم و از پلھ ھاش.

  تموم راه بھتو .اومدم پایین و تقریبا دیگھ بھ خونھ مون رسیده بودم
  چیزي کھ اصال از خودم انتظارش رو نداشتم اما دلم می.فریبرز فکر کردم

  یھ چیزي تو وجودم می گفت کھ نباید بھش فکر!خواست کھ اینطوري باشھ
  .کنم و یھ دقیقھ آزارم می داد و یھ دقیقھ بعد خوشحالم می کرد

   تموم جریان تونرسیده ،.زنگ خونھ رو زدم و مامانم در رو وا کرد و رفتم تو
  اونم از کار فریبرز خیلی خوشش اومد.اتوبوس رو براي مامانم تعریف کردم

  و چند تام بد و بیراه بھ اون آدم مزاحم گفت و یھ خرده نصیحتم کرد و
  منم لباسامو عوض کردم و دست و.رفت تو آشپزخونھ دنبال کارش

  ام اما قبل ازصورتمو شستم و ناھار رو خوردم و رفتم تو اتاقم سر درس ھ
  درس ، تموم جزوه ھا رو خیلی تمیز و مرتب ، براي فریبرز نوشتم و

  موسیقی.رفتم سر تلویزیون.سر شب بود کھ درسم تموم شد .گذاشتم کنار
  رفتم جلو.خاموش کردم و رفتم تو اتاقم.حوصلھ شو نداشتم.ایرانی داشت

  تا چشمم بھ خودم افتاد از شکل و قیافھ ي خودم وحشت.آیینھ
  ھمھ ، ھمیشھ می گفتن کھ دریا دختر خوشگلی یھ اما باالخره یھ!کردم

  !دختر خوشگلم باید یھ خرده بھ خودش برسھ کھ قشنگ بشھ
  موھام طالیی سیر.اول موھام.دوباره یکی یکی اعضاي صورتم رو نگاه کردم

  کوچیکتر کھ!تو فامیل و دوستام ، ھمھ حسرت موھاي منو می خوردن.بود
  دلم می خواست رنگشون ،یا مثل رنگ.گ شون راضی نبودمبودم ، از رن

  اما یھ خرده کھ بزرگ.موي مادرم قھوه اي باشھ یا مثل دختر عموم مشکی
  تر شدم ،تازه فھمیدم با این رنگ مو ،بین تموم دخترا تکم،درست مثل

  رنگ ابروھام ھم طالیی بود اما ،!اینکھ یھ دختر خارجی بیاد تو ایران
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  خالصھ ھمھ می گفتن اگھ پدر و مادرت رو.م عسلی بودرنگ چشما.سیرتر
  !نمی شناختیم حتما می گفتیم کھ تو یھ خارجی اي

  ابرو ھاي پر پشتی.ھمھ چیز صورت و اندامم بھ تناسب بود جز ابروھام
  داشتم اما تا اون روز مامان بابام اجازه نداده بودن کھ بھشون دست

  دلم می خواست!الن دیگھ چراتا حاال زیاد برام مھم نبود اما ا.بزنم
  .درستشون کنم و خوشگلتر بشم

  داشتم خواستگارام رو می.رفتم رو تختم دراز کشیدم و رفتم تو فکر
  تا اون روز ده دوازده تا خواستگار برام اومده بود اما بابام ھمھ رو.شمردم

  می گفت باید درسش تموم بشھ و.می گفت براش زوده.جواب کرده بود
  چند.یکی دو تاشون از بین قوم و خویشامون بودن .رهمدرکش رو بگی

  بعضی ھاشون از نظر.تاشونم از تو ھمون یوسف آباد و محلھ ي خودمون
  .تحصیالت و ثروت ،وضعشون خیلی خوب بود

  اون وقتا موقعی کھ یھ جوري خبر بھ گوشم می رسید کھ برام خواستگار
١٥  

  م ،اما خیلی سطحییعنی خیلی خوشحال می شد.اومده ،جدي نمی گرفتم
  شاید بھ خاطر این بود کھ بھ.برام زیاد مھم نبود .بھش فکر می کردم

  شایدم برام.قشنگیم اطمینان داشتم و خواستگارم مرتب برام می اومد
  فقط یھ تصور بود کھ مجبور باشم پدر و مادرم رو ترك کنم و برم تو یھ

  م چرا یھ دفعھخونھ ي دیگھ و با یھ کس دیگھ زندگی کنم اما نمی دون
  تا تنھا می شدم و بیکار ،بھ آینده ام فکر می!افکارم عوض شده بود

  یھ.بھ آینده ام و مردي کھ قراره براي زندگی آینده ام انتخابش کنم.کردم
  وقتی تا یھ پسر رو می دیدم کھ موھاشو بلند کرده و یھ پالك طال دستشھ و

  اما حاال دیگھ.بش می کردممثال رو مد لباس پوشیده ،زود براي زندگی انتخا
  دلم.بھ یھ پسر با یھ چشم دیگھ نگاه می کردم.روحیھ ام اینطوري نبود

  قابل.میخواست کسی کھ بھ عنوان شوھر انتخابش می کنم ، مرد باشھ
  لباس سنگین بپوشھ و تیپ این ھیپی ھا.اعتماد و اطمینان باشھ

  !درست مثل فریبرز.نباشھ
  برام خیلی عجیب!ز رو تختم پریدم و نشستمیھ دفعھ با این کلمھ ي آخر ا

  این چند وقتھ ، رشتھ ي افکارم ،ھر چی کھ بود ،آخرش بھ اسم فریبرز.بود
  !می رسید

  دیدم مامان کاراشو کرده و داره می ره.بلند شدم و از اتاق اومدم بیرون
  .بھش گفتم کھ منم باھاش می آم.خرید

  ست از بقالی سر کوچھ مونمی خوا.لباسامو پوشیدم و باھاش رفتم بیرون
  .خرید کنھ

  ھمینجوري کھ با ھم آروم راه می رفتیم ،داشتم بھ خودم فکر می کردم
  کھ چھ جوري سر حرف رو باھاش وا کنم

  ! مامان می دونی دیروز کھ داشتم می رفتم دانشگاه کی رو دیدم؟-
١٦  

  . نھ-
  !آنقدر ناز شده بود. مریم رو دیدم-
  ول شد؟ اون چی شد؟دانشگاه قب-
  یعنی داره درس می خونھ کھ سال دیگھ تو کنکور شرکت. نھ،فعال نھ-

  .یھ دستی م تو صورتش برده بود.کنھ
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  ! آرایش کرده بود؟-
  .فقط ابروھاشو درست کرده بود. نھ بابا-
  ! ھمین کارا رو کرد کھ دانشگاه قبول نشد دیگھ-
   »کاشکی یکی دیگھ رو می گفتم!عجب کسی رو مثال زده بودم! «
  مگھ بھ این چیزاس؟درس خوندن یا نخوندن چھ ربطی بھ ابروي! مامان-

  آدم داره؟
   امروز کھ یھ دختر ابروش رو برداشت ،فرداش می خواد بند بندازه و پس-

  !فرداشم می خواد آرایش کنھ و پس اون فرداشم ھزار تا کار دیگھ
  این حرفا امروز دیگھ -» دمده « این چیزا ھیچ وقت بھ قول !شده مامان
  تو» دمده « . نمی شھ

  ! پس بیا ببین دخترا تو دانشگاه چھ جوري می آن-
  ! ھر کسی یھ زندگی اي داره دیگھ-
  ! آخھ آدم خجالت می کشھ اینجوري بره بین اونا-
   چھ جوري؟-
  ! اینجوري دیگھ-

  »سرمو انداختم پایین و .واستاد و یھ نگاھی بھ من کرد و دوباره راه افتاد
  رسیدیم سر کوچھ و رفتیم تو مغازه و خریدمونو کردیم.زي نگفتم دیگھ چی

  راستش تو خونھ م،تا.دیگھ تا خونھ حرفی با ھم نزدیم .و اومدیم بیرون
١٧  

  ازش خجالت می.آخر شب ، سعی می کردم با مامانم روبرو نشم
  برام خیلی عجیب بود کھ چھ طور تونستم یھ.از خودمم ھمینطور.کشیدم

  . بھ مامانم بزنمھمچین حرفی رو
  سر شام بھانھ آوردم و سر میز نرفتم و نیم ساعت بعدشم بھ ھواي سر

  خواب کھ نھ ، رفتم تو تختخوابم دراز کشیدم و.درد ،رفتم گرفتم خوابیدم
  چھ.دلم می خواست بدونم چھ جور آدمی یھ!ھمھ شم بھ فریبرز.فکر کردم

  ھ شدم بایداز نظر مالی کھ متوج.افکارش چھ جوریھ.شخصیتی داره
  !وضعشون خوب باشھ اما از نظر خونوادگی چی

  ھی از این دنده بھ اون دنده می شدم و دوباره خط سیر فکرم رو دنبال می
  خودمو!اولش فقط فکر می کردم اما بعدش وارد دنیاي رویاھا شدم.کردم

  با فریبرز می دیدم کھ داریم تو خیابونا قدم می زنیم و صحبت می
  ش می دیدم کھ سوار ماشین شیک ش شدیم و داریم ازخودمو باھا!کنیم

  خودمو باھاش می دیدم کھ تو یھ!خیابون پھلوي می ریم باال طرف تجریش
  رستوران نشستیم و رو میزمون چند تا شمع روشنھ و نورش افتاده تو

  خودمو!صورت اون و منم دارم نگاھش می کنم و اونم داره بھم می خنده
  دم کھ ھر دو نشستیم و داریم درس ھامون روباھاش تو یھ خونھ می دی

  می خونیم و گاھگاھی نگاھمون با ھم تالقی می کنھ و بھ ھمدیگھ می
  ....خندیم و 

  انگار بعدش خوابم برد چون برعکس رویاھام ،دیدم کھ فریبرز رو بھ خاطر
  غیبت ھاش از دانشگاه اخراج کردن و من از این اتاق بھ اون اتاق می رم و

  سئول و اون مسئول التماس می کنم کھ فریبرز رو برش گردوننبھ این م
  !دانشگاه

  تا آخر ھفتھ م نیومد.فرداش کھ رفتم دانشگاه ،فریبرز نیومد
١٨  
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  خیلی از دستش ناراحت و عصبانی بودم وھم عصبانی بودم و ھم.دانشگاه
  دلم براش تنگ شده بود و بھ خاطر عقب افتادن از درس ھاش و خوابی کھ

  تو این چند روزم ، انگار بین مامان و بابا شکر آب.یده بودم نگرانبراش د
  البتھ جلوي من با ھم حرف می زدن اما.شده بود کھ با ھم سرسنگین بودن

  من می فھمیدم کھ با ھم اختالف دارن تا باالخره روز جمعھ بود کھ وقتی
  براي من عادي.از خواب بیدار شدم احساس کردم کھ با ھم آشتی کردن

  گاه گداري مامان بابا با ھم حرف شون می شد اما خیلی زود با ھم.ودب
  دیگھ آشتی می کردن و ھمیشھ ھم سعی می کردن کھ من متوجھ

  خالصھ صبح کھ بلند شدم ، بابام یھ نگاھی بھ من کرد و بھم خندید و.نشم
  رفتم صبحونھ مو خوردم کھ نیم ساعت بعدش دیدم.از خونھ رفت بیرون

  بعد از سالم. فاطمھ خانم ھمسایھ مون اومد خونھ مونکھ زنگ زدن و
  علیک و احوال پرسی و چایی و پذیرایی و یھ خرده صحبت از این ور و اون ور

  با تعجب رفتم و کنارشون نشست.، مامانم صدام کرد و گفت بیا بشین
  یکی از کاراي فاطمھ!کھ با خنده ي فاطمھ خانم ،تازه متوجھ جریان شدم

   کھ ھر وقت ھمسایھ ھا می خواستن بند بندازن،اون میخانم این بود
  اومد و بقیھ ي ھمسایھ ھام جمع می شدند و بھ این ھوا ،چند ساعتی دور

  حتما!پس این قھر و اختالف بین مامان بابام سر این جریان بود.ھم بودن
  باالخره م مامانم حرفش رو پیش برده بود و بابامو راضی کرده بود کھ مثال

  !ھام رو یھ خرده درست کنممن ابرو
  وقتی فاطمھ خانم از تو کیفش کھ برام خیلیم آشنا بود ، موچینش رو در

  با اینکھ قبال خودم دلم می خواست!آورد ،یھ احساس عجیبی بھم دست داد
  کھ با درست کردن ابروھام یھ خرده خوشگل تر بشم و از اون حالت دختري

  نگار پشیمون بودم و تھ دلمدر بیام اما حاال کھ موقعش شده بود ،ا
١٩  

  نمی تونستم چھره ي.نمی خواستم بھ ترکیب صورتم دست بخوره!ناراحت
  می ترسیدم.خودم رو بعد از برداشتن ابروھام تو ذھنم مجسم کنم

  برگشتم بھ مامانم نگاه کردم کھ.اما دیگھ چاره اي نبود!صورتم بد بشھ
  انگار فھمید و گفت« 
  ! پشیمون شدي؟-

  »نداختم پایین کھ دوباره با خنده گفت سرمو ا« 
  . نترس،بھ فاطمھ خانم گفتم فقط تمیز و مرتبش کنھ-

  »چیزي بود کھ خودم خواستھ بودم و مامانم بھ .دیگھ چیزي نمی تونستم بگم
  .خاطرش با بابام کلنجار رفتھ بود تا راضی ش کرده بود

   طرف من وفاطمھ خانم ھمونجور کھ رو زمین نشستھ بود ، خودشو کشید
  جلوم نشست و سرمو با دست بلند کرد و گفت: «
  امروزه روز دیگھ این چیزا دلیل نجابت و این حرفا! خجالتت واسھ چیھ؟-

  حاال شانس!دختر باید تر و تمیز باشھ کھ بشھ تو صورتش نگاه کرد!نیس
  اگھ مشکی بودي کھ صورتت شده بود عین صورت!آوردي کھ بوري

  »حیدر ریش « ! بقال سر کوچھ مون
  »با حرف فاطمھ خانم ، من و مامانم زدیم زیر خنده و درست نشستم جلوي 

  .فاطمھ خانم کھ اونم مشغول شد
  نیم ساعت بیشتر طول نکشید کھ بھم گفت« 
   پاشو تو آیینھ خودتو نگاه کن ببین خوب شد؟-
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  »نزدیک آینھ کھ رسیدم .از جام بلند شدم و رفتم طرف اتاق خودم
  ھم وحشت و.عجیب وحشت داشتم کھ خودمو نگاه کنم !مچشمامو بست
  !ھم اشتیاق

  نگاھم اول تو چشماي خودم افتاد و بعد آروم.باالخره چشمامو وا کردم 
٢٠  

  فقط فاطمھ.زیاد دست نخورده بود اما خوشگل شده بود!خزید رو ابروھام
  ھمھ می گفتن دست فاطمھ خانم!خانم بھش حالت داده بود اما عالی

  .بھخیلی خو
  نمی دونم چھ خنده اي بود اما دست خودم!یھ دفعھ جلو آینھ زدم زیر خنده

  صداي مامانم رو شنیدم کھ می گفت!نبود. «
  ! تو آینھ نخند دختر دیوونھ میشی-

  »خالصھ نیم ساعت بعد فاطمھ خانم رفت و من ھر دو دقیقھ بھ دو دقیقھ 
   از صورت خودمتازه!، می رفتم جلو آینھ و خودمو توش نگاه می کردم

  !خوشم اومده بود
  تا آیفون رو جواب دادم و.یھ ساعت نگذشتھ بود کھ بابام برگشت خونھ

  صداي پدرم رو شنیدم ،در رو براش و کردم و خودم مثل برق پریدم تو
  دوباره پشیمون شدم کھ چرا دست بھ.از خجالت سرخ شده بودم.اتاقم

  عنی ازش خجالت میدلم نمیخواست پدرم منو ببینھ،ی.ابروھام زدم
  می دونستم کھ ھمون لحظھ ي اول سختھ و بعدش ھمھ چی.کشیدم

  سخت کھ چی.عادي می شھ اما ھمون لحظھ ي اول برام سخت بود
  .واقعا اون لحظات برام مثل مردن بود!صد رحمت بھ سخت!بگم؟

  باالخره پدرم اومد تو خونھ و مامانم بھش سالم کرد و از پشت در اتاقم
  پچ پچ مامانم رو می شنیدم کھ داشت با پدرم.ه بودمگوش واستاد

  گوشامو تیز کردم شاید اولین جملھ اي کھ پدرم می گھ رو.صحبت می کرد
  شنیدم کھ رفت دستشویی و بعدش اومد.بشنوم اما ھیچی نگفتن

  واقعا ثانیھ بھ ثانیھ اش برام شکنجھ آور بود ولی باید صبر می کردم.بیرون
  ره م انتظارم سر اومد و صداي پدرم رو شنیدم کھباالخ.و منتظر می شدم

  .بھم گفت براش چایی بیارم
٢١  

  آروم در رو وا کردم و رفتم طرف.دیگھ نمی تونستم تو اتاق بمونم
  از ترس و خجالت.چایی رو ریختم و رفتم طرف اتاق نشیمن .آشپزخونھ

  ذوقمترس از این کھ نکنھ پدرم یھ چیزي بھم بگھ و تو !زانوھام می لرزید
  باالخره ، ھر!بخوره،خجالت از اینکھ روم نمی شد تو چشماي پدرم نگاه کنم

  با سینی چایی رفتم جلو پدرم.جوري بود رفتم تو اتاق نشیمن و سالم کردم
  ھمونجور کھ نگاھش بھ تلویزیون بود ،جواب.و سینی رو گرفتم جلوش

  رون کھ دممنم زود از اتاق اومدم بی.سالمم رو داد و چایی ش رو ورداشت
  آروم برگشتم نگاھش کردم کھ گفت!میخکوب شدم.در پدرم صدام کرد« 
  . بیا بشین االن یھ سریال قشنگ داره تلویزیون-

  »تا نگاھش کردم ،بھم خندید و بھ این وسیلھ نشون داد کھ ھم ترکیب 
  جدید صورت م رو دیده و ھم تایید کرده! «

* * * *  
  »الھ و مھناز دم در واستادن و شنبھ تا رسیدم دانشگاه دیدم کھ ژ

  چشمشون کھ بھ من افتاد زدن زیر خنده.دارن با ھم حرف می زنن! «
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  یعنی!خیلی خوشگل شدي!بند اندازون بوده دیروز؟! مبارکھ–ژالھ 
  .خوشگل بودي ، خوشگلتر شدي

  »ازش تشکر کردم کھ مھناز گفت « 
  داشتم واسھ.عد راست می گھ ،خیلی خوشگل شدي اما اینارو بذار براي ب-

  انقدر بھم!ژالھ می گفتم،توام گوش کن ،نمی دونی دریا چھ جمعھ بود 
  !خوش گذشت کھ نگو

  ! چطور مگھ؟-
  بعدش رفتیم یھ رستوران و!چھ فیلمی بود.با ابی رفتھ بودیم سینما
  !چھ پسر نازي یھ.بعدش منو رسوند خونھ

٢٢  
  »ژالھ خندید و گفت « 
  !باباي طرف خیلی پولداره! کرده ناقال قالب رو خوب جایی بند-

  »مھناز رفت تو حرف ژالھ و گفت « 
  !اگھ بدونی چھ چیزا بھم می گفت! ھم پولدار ، ھم چشم و دل سیر-

  »تو راه بھ مھناز گفتم .سھ تایی راه افتادیم طرف دانشکده ي خودمون« 
  .حواستو جمع کن. تو ھنوز درست و حسابی ابی رو نمی شناسی-
  ن اگھ تو ھمین امسال باھاش عروسی نکردم اسمم روم! چی می گی؟-

  !عوض می کنم
  تو این دانشکده ،ابی با خیلی از دخترا. مھناز جون اینقدر ساده نباش-

  از کجا معلوم کھ تو رو فقط براي.زیاد براي خودت خیالبافی نکن .دوستھ
  !یھ مدت نمیخواد؟

  ! گردونم من ده تا از اینا رو تشنھ می برم لب چشمھ و بر می-
  . خدا کنھ اما مواظب باش-

   تو چی ؟ھنوز با فریبرز-» راندوو « نذاشتی؟ 
  »بھش خندیدم و گفتم « 
  ! من ھنوز فامیلی ش رو نمیدونم چیھ-

  »سھ تایی زدیم زیر خنده کھ مھناز گفت « 
  ! بذار کار خودم درست بشھ ، یھ سر و سامونی م بھ کار تو می دم-

  »ژالھ پرسیدم دوباره خندیدم کھ از « 
   امروز ندیدیش؟-
  انگار اونم اونقدر وضعش خوبھ کھ. نھ ،انگار ھنوز نیومده دانشگاه-

  !مھندس بشھ یا نشھ براش فرق نداره
  یعنی اینجوري فکر می.اونم انگار از نظر مالی وضعش خیلی خوبھ. آره-

٢٣  
  .شایدم اشتباه می کنم.کنم
  »مھناز یھ نگاھی بھ من کرد و گفت « 
  می دونی اون ماشین االکیھ ،!عنی چی؟مگھ ماشین ش رو ندیدي؟ ی-

  .می خواست بره خونھ دوستش ،با اتوبوس رفت
  ! تو از کجا فھمیدي؟-

  »وقتی داشتم اونجایی رو .با خنده جریان اون روز رو براشون تعریف کردم
  می گفتم کھ یارو مزاحمم شده بود ،ھر کدوم یھ چیزي می گفتن و می

  ر جریان کھ رسید ،مھناز گفتآخ!خندیدن« 
  اون مخصوصا اون روز با اتوبوس اومده کھ خونھ! واقعا کھ ساده اي-
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  !تونو یاد بگیره
  ! راست می گی مھناز؟-
  تو راه پشت سرت رو نگاه نکردي؟! پس چی؟-
  . نھ ، یعنی حواسم نبود-

  »ژالھ کھ داشت بھ صورت من نگاه می کرد ، گفت « 
   بھ من گفتھ تا روز عروسیت حق نداري دستمامانم کھ. خوش بحالت-

  !بھ صورتت بزنی
  »اومدم جوابشو بدم کھ مھناز گفت « 
   خفھ شده ھا ، ناسالمتی من آدمم و داشتم براتون چیز تعریف می-

  !کردم
  »من و ژالھ خندیدیم و گفتیم « 
   خب بگو ، بعد چی شد؟-
   ماشین نشستیم ھیچی دیگھ ،دم در خونھ مون کھ رسیدیم ، یھ خرده تو-
  دستمو گرفت تو دستش و گفت از اون شبی کھ با من تو خونھ شون.

  یھ!نمی دونین با چھ صداقتی این حرف رو بھم زد!رقصیده عاشقم شده
  پسر بھ این!آخھ کم چیزي نیس!حال خوبی بھم دست داده بود کھ نگو

  !خوشتیپی و پولداري ،بین این ھمھ دختر منو انتخاب کرده
  » حرف می زد اما من داشتم تو محوطھ دانشگاه رو نگاه می مھناز داشت

  کردم کھ ببینم فریبرز اومده یا نھ کھ یھ دفعھ مھناز ھول م داد! «
  کجا رو داري نگاه می کنی؟!حواست کجاس؟...! اوووي -

  »حسابی ھول شده بودم « 
  ! دارم دانشکده رو نگاه می کنم-
  !ر رو نگاه می کنی دانشکده کھ این طرفھ ،تو داري اون و-
   باالخره چی شد؟-
  . ھیچی بابا ، قراره عصري با ھم بریم تریا-

  »کم .یھ عده از بچھ ھا اومده بودن.رسیدیم بھ دانشکده مونو و رفتیم تو
  سالم و علیک کردیم و سھ تایی.کم با بعضی ھاشون آشنا شده بودم

   کیمن ھمھ ش حواسم بھ در بود کھ فریبرز.رفتیم یھ جا نشستیم
  اما.جزوه ھا شون براش آماه کرده بودم کھ تا دیدمش بھش بدم.میاد

  یعنی دانشگاه.نمی دونم چھ جوري فکر می کرد.کالس شروع شد و نیومد
  !براش آنقدر بی اھمیت بود؟

  استاد داشت درس می داد و.دیگھ فرصت نداشتم کھ بھ این چیزا فکر کنم
  مخصوصا کھ این.س شدممی رفت جلو و منم خواه نا خواه غرق در در
  .استاد ،آقاي دکتر مظاھر خیلی سختگیر بود

  تو.کالس کھ تموم شد ، با بقیھ ي بچھ ھا بلند شدیم کھ بریم کالس بعدي
  راھرو ھمھ داشتن در مورد استاد مظاھر حرف می زدن کھ چقدر با جذبھ و

  بچھ ھا خیلی ازش.یھ مرد حدود پنجاه سالھ بود و خیلی خوشتیپ!سختگیره
٢٥  

  .می گفتن تو نمره دادن خیلی ممسکھ.ترسیده بودن
  رسیدیم بھ کالس بعدي و تا نشستیم ،متوجھ شدم کھ کیفم رو تو کالس

  بلند شدم و زود رفتم تا کالس شروع نشده بیارمش اما.قبل جا گذاشتم
  یھ آن!تا وارد کالس قبلی شدم ،دکتر مظاھر رو دیدم کھ افتاده رو زمین

  ا معطل نکردم و پریدم طرف دفتر مدیریتدرجا خشکم زد ، ام
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  ھمچین تو راه می دویدم و پلھ ھا رو چند تا یکی می کردم کھ از!دانشگاه
  تا رسیدم زود جریان رو گفتم و اونام بالفاصلھ زنگ زدن!خودم تعجب کردم

  بھ بیمارستان و دو سھ تاشون ھمراه من دویدن و اومدن باال تو کالس
  یدیم کھ دکتر ھمونجور افتاده و فقط چشماشتا رسیدیم د.دکتر مظاھر

  ھمھ ھول شده بودن و فقط باال سرش جمع شھ بودن و!حرکت می کنھ
  نمی دونم تو اون موقعیت چی شد کھ یھ آن فکرم!نگاھش می کردن

  رسید اگھ دکتر سابقھ ي ناراحتی داشتھ باشھ حتما قرصی چیزي تو جیبش
  !ھس

  مردمک! منو بھ این فکر انداختیعنی بیشتر حرکت چشماي دکتر بود کھ
  زود کنارش زانو زدم و شروع!چشماش آروم بھ طرف بغلش حرکت می کرد

  یھ!کردم بھ گشتن جیب ھاش کھ اتفاقا یھ شیشھ ي کوچیک پیدا کردم
  نگاه بھ شیشھ کردم و یھ نگاه بھ چشماي دکتر مظاھر کھ با دیدن شیشھ

   شیشھ یھ دونھ قرص دردیگھ معطل نکردم و از تو!آروم باز و بستھ شد
  آوردم و بھ زور دھن دکتر رو وا کردم کھ معاون دانشگاه خواست جلومو

  !بگیره اما بھش توجھ نکردم و قرص رو گذاشتم تو دھن دکتر
  شاید دو دقیقھ بیشتر نگذشت کھ سینھ ي دکتر شروع کرد بھ حرکت کردن

  م و چھاریھ ژاکت تنم بود ، درش آورد.و کم کم انگار نفس ش عادي شد
  دیگھ.الش کردم و آروم سر دکتر رو بلند کردم و گذاشتم زیر سرش

٢٦  
  .ھیچکدوم از اونایی کھ اونجا بودیم نمی دونستیم باید چیکار بکنیم

  تقریبا بیست دقیقھ ،نیم ساعت دیگھ ،یھ پزشک با دو نفر ،ھمراه یکی دو
  بر بود ،حاال دم در کالس چھ خ.تا از مسئولین دانشگاه اومدن سر کالس

  تموم دانشجوھاي اون ساختمون ریختھ بودن اونجا و کالس ھاي!بماند
  !دیگھ تعطیل شده بود

  وقتی کارشون تموم شد.خالصھ اومدن باال سر دکتر مظاھر و معاینھ ش کردن
  ، معاون دانشگاه جریان قرص رو بھ آقاي دکتر گفت و منم شیشھ اي رو کھ

   دادم کھ خندید و گفتتو دستم نگھ داشتھ بودم بھش نشون« 
   انگار ایشون شانس آورده کھ بھ موقع این قرص رو بھش رسوندین-

  !وگرنھ معلوم نبود کھ چھ وضعی داشت
  »با گفتن این حرف ، یھ لبخند رو لب معاون دانشگاه نشست و بھ من 

  باالخره اون دو نفر ھمراه پزشک رفتن و دکترم کھ یکی دو تا!نگاه کرد
  مظاھر تزریق کرده بود ،اجازه داد کھ بذارن ش رو برانکاردآمپول بھ استاد 

  و ورش داشتن و از کالس بردنش بیرون و آروم ، با کمک دانشجوھا سوار
  .آمبوالنسش کردن و ماشین حرکت کرد

  بچھ ھا کھ انگار منتظر یھ اتفاق بودن تا کالس ھا رو تعطیل کنن ، گلھ بھ
  من ھنوز گیج بودم کھ از.کردنگلھ جمع شدن در مورد این اتفاق صحبت 

  پشت یکی بھم گفت« 
  . انگار نجاتش دادین-
  »جا خوردم !برگشتم طرف صدا کھ دیدم فریبرز پشتم واستاده! «
  ! کی اومدین دانشگاه؟-
  . ھمون موقع کھ شما باال سر اون آقا بودین-
  ! دکتر مظاھر ؟-

٢٧  
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  سیده بودین یا ھمھ تو دانشگاه می گن کھ اگھ شما یھ خرده دیرتر ر-
  !فرصت رو بھش نمی دادین احتمال داشت کھ اتفاق بدي براش بیفتھ

   چرا ساعت اول ، کالس دکتر مظاھر نیومدین؟-
  . می گن خطر ازش رد شده-
  انگار دکتر مظاھر شانس آورده کھ دختر. براتون جزوه ھا رو آوردم-

  !خانمی مثل شما بھ موقع بھ دادش رسیده
   شون؟ برم براتون بیارم-

  »تازه متوجھ شدم کھ اصال نفھمیدم داره در مورد چی حرف .فقط نگاھم کرد
  با خجالت بھش گفتم!می زنھ« 
  . معذرت می خوام ،حواسم جمع نیس-

  »زود صورتم رو !یھ آن متوجھ شدم داره بھ ابروھام نگاه می کنھ
  دمبرگردوندم یھ طرف دیگھ و وانمود کردم کھ دارم دنبال ژالھ اینا می گر

  کھ گفت« 
   روزایی کھ تا بعد از ظھر دانشکده ھستین ناھار رو چی کار می کنین؟-
  . می ریم غذاخوري دانشگاه-
   تنھا می رین؟-
  . نھ ، با دوستام می رم-

  »شاید اینطوري می خواست بھم !تازه متوجھ شدم عجب جوابی دادم 
  زود گفتم!بفھمونھ کھ دلش می خواد ناھار رو با من بخوره« 
  . البتھ بعضی وقتا-

  »یھ آن تو چشمام نگاه کرد و گفت « 
  . انگار کالس دیگھ تشکیل نمی شھ-
  . نھ دیگھ ، فکر نکنم-

٢٨  
  . خب ، فعال با اجازتون-
  !بعد از ظھر کالس داریم! کجا می رین؟-

  »ھمونجور کھ تقریبا پشتش بھ من بود ،شونھ ھاشون مثل ھمیشھ 
  انداخت باال و زیر لب گفت« 
  . جایی نمی رم،ھمین جاھام-

  »راه رفتنی بی .ھمونجور کھ ھمیشھ راه می رفت.راھش رو کشید و رفت
  یھ شلوار سورمھ اي.تازه متوجھ شدم کھ لباسش عوض شده!ھدف

  از حواس پرتی و گیجی خودم.خوشرنگ پوشیده بود با یھ بلوز آبی قشنگ
  دماونقدر حرصم گرفت کھ دلم می خواست ھمونجا یھ جیغ سر خو

  !چطور متوجھ نشدم کھ می خواد با من ناھار بخوره!بکشم
  ھمونجور کھ راه می رفتم ، ھمھ ي سر ھل بھ.راه افتادم طرف دانشکده

  ھمھ از اینکھ من.طرفم بر می گشت و دانشجو ھا بھم لبخند می زدن
  برام عجیب بود کھ.تونستھ بودم دکتر مظاھر رو نجات بدم ،خوشحال بودن

  !دانشجوھا نگران دکتر مظاھرنمی دیدم انقدر 
  !استاد خشک و جدي و سختگیري بود

  تا وارد ساختمون شدم ،ژالھ و مھناز رسیدن جلوم و مھناز گفت« 
  ! دختر چی کار کردي -
   چطور مگھ؟-
  !کمک می کنھ می گن خیلی بھ دانشجوھا! می گن دکتر مظاھر تو تموم استادا تکھ-
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  ! جدي؟-
با این قلب خرابی !شدم آخ کھ اگھ کچل نبود می رفتم و زنش می!همی گن خیلیم پولدار! آره-

بعدش من می مونم و یھ مجلس ختم و !کنم کھ داره فکر نکنم شیش ماه بیشتر شوھر داري
  !یھ خروار پول بی زبون

  »سھ تایی زدیم زیر خنده کھ ژالھ گفت « 
  . خواستیم بیایم پیشت اما دیدیم داري با فریبرز حرف می زنی-
  .آره ، داشت در مورد دکتر مظاھر صحبت می کرد -

   اونم خیال داره زن دکتر مظاھر بشھ؟–مھناز 
  »دوباره خندیدیم کھ مھناز گفت « 
   ھر دفعھ کھ دوست پسرت تشریف می آرن دانشگاه ،یھ دست لباس-

  !می پوشن
  »ھر بار کھ مھناز ، فریبرز رو دوست پسر من خطاب .دوباره صورتم سرخ شد

   ،ھم خجالت می کشیدم و ھم یھ احساس خوب بھم دست میمی کرد
  براي اینکھ صحبت رو عوض کرده باشم بھ مھناز گفتم!داد« 
  ! چند روزه از گیتا خبري نیس-
  .خونوادش اینجا نبودن. خودشو منتقل کرد بھ شھرستان-
   غدا خوري کی باز می کنھ؟-
  .بیاین قدم بزنیم. یھ نیم ساعتی وقت داریم-

  »از سالن بریم بیرون کھ یکی از پسراي کالسمون از دور پیداش شد اومدیم 
  و مستقیم اومد طرف ما کھ مھناز گفت« 
  اینم بند کرده بھ من ،!ھمھ رو برق می گیره ، ما رو چراغ نفتی...!! ایش -

  !قیافشو ببینین تو رو خدا
  »از ظاھرش معلوم بود کھ از اون بچھ درس .منو ژالھ برگشتیم طرف پسره

  یھ عینک قاب مشکی زده بود و فرقش رو از یھ طرف وا کرده.خون ھاس
  بود و یھ دست کت و شلوار خاکستري تن ش بود و دکمھ ي پیرھنش رو تا

  آخر بستھ بود. «
٣٠  

  ! از بس تو کالس و دانشگاه دلربایی می کنی–ژالھ 
  !چھ چیزایی ھم بھ تورم می افتھ!آره 
  »م کرد و اول بھ من گفت پسره با خجالت اومد جلو و سال« 
  . واقعا کارتون عالی بود-

  »ازش تشکر کردم کھ بعدش بھ مھناز گفت « 
  . ببخشید مزاحم تون شدم-

  »مھناز با یک حرکت ظریف سرش ، موھاشو ریخت یھ طرف و گفت « 
  . بفرمایین خواھش می کنم-
   می خواستم ببینم ناھار رو چی کار می کنین؟-
  !کار دیگھ اي کھ باھاش نمی شھ کرد! خب می خوریمش دیگھ-

  »پسرك سرخ شد و گفت !تا اینو گفت من و ژالھ زدیم زیر خنده« 
  ... ببخشید ، منظورم این بود کھ اگھ میل دارین -

  »مھناز نذاشت حرفش تموم بشھ و گفت « 
  باشھ ، ھر وقت! حتما می خواي یھ غذاي پونزده زاري مھمونم کنی؟-

  !ار مھمونم کنپول خرد نداشتم ، ناھ
  »تا اینو گفت ، پسرك آب دھانش رو بھ سختی قورت داد و عینک ش رو ، 

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


forum/org.tci-ir.www 
By Ghazal  

  رو صورتش درست کرد و تندي یھ عذر خواھی کرد و رفت. «
   نھ بھ اون عشوه اي کھ براش اومدي و نھ بھ این حرفی کھ بھش–ژالھ 
  !زدي

   میم) راندوو(خیلی خوشتیپ و خوش لباسھ ، ! آخھ قیافش رو نگاه کن-
  حتما این دفعھ کھ بیاد ، غیر از!بیاین بریم تا دوباره برنگشتھ!خواد بزاره

  !ناھار ،یھ بستنی ھم برام می خره
  »سھ تایی رفتیم تو محوطھ ي دانشگاه و یھ خرده قدم زدیم تا غذاخوري 

٣١  
  ھمونجور کھ راه می رفتیم از مھناز.دانشگاه وا شد و راه افتادیم طرفش

  پرسیدم« 
  اال تریا رفتی؟ تا ح-
  ! تا دلت بخواد-
   چھ جور جایی یھ؟-
  فقط چایی و قھوه و آبمیوه و این جور چیزا توش! یھ جا مثل رستوران-

  !یعنی تو تا حاال تریا نرفتی؟.سرو می کنن
  . نھ-
  ! چاخان نکن-
  !تا حاال نرفتم! نھ بھ خدا-
  ! پس خیلی عقبی-
  ؟ ببینم ، تو تریا دختر پسرا با ھم می رقصن-
  .اگھ رقص و این چیزا بخواي باید با دوست پسرت بري دیسکو!  نھ بابا -
   دیسکو چھ جور جاییھ؟-
   خب تو کھ انقدر اطالعات الزم داري ، یھ سر برو کتابخونھ ي دانشگاه ،-

  !ھمھ ي اینا توش نوشتھ.دایرة المعارف بگیر و بشین بخون
  »ند قدم کھ جلوتر رفتیم چ. سھ تایی زدیم زیر خنده و وارد غذاخوري شدیم 

  یھ دفعھ فریبرز اومد جلومو گرفت« 
  .سر اون میز.اونجاس. براتون غذا گرفتم-

  »مونده بودم چی کار کنم کھ !اصال انتظارش رو نداشتم.یھ دفعھ وا دادم
  فریبرز جواب سالمش رو داد و برگشت یھ نگاھی بھ.ژالھ بھ فریبرز سالم کرد

   سر تکون داد و ژالھ گفتمھناز کرد کھ مھنازم براش« 
  تو کالس.من و مھنازم با ھم می ریم غذا می خوریم. پس تو برو دریا-

٣٢  
  .می بینمت

  »اونام حرکت کردن برن کھ مھناز گفت .اصال نتونستم جوابشو بدم« 
  معلم خصوصی ت! فکر نکنم دیگھ دایرة المعارف الزم داشتھ باشی-

  !خودش ھمھ رو یادت می ده
  »حاال مونده بودم کھ چی کار .وندم کھ فریبرز خندم رو نبینھسرم رو برگرد

  یھ لحظھ بھ.کنم چون فریبرزم ھمونجور واستاده بود و منو نگاه می کرد
  زود بھش گفتم!خیلی بد بود کھ اون وسط واستاده بودیم!خودم اومدم« 
   کدوم میز؟-

  » سالن آخراي.با دستش بھ تھ سالن اشاره کرد و منم راه افتادم اون طرف
  غذا.رفتیم و نشستیم .، رو یھ میز ،دو تا سینی غذا دو طرف میز بود

  کیفم رو گذاشتم و بھش گفتم.چلوکباب بود« 
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  .اگھ می دونستم تنھا می اومدم. کاشکی قبل ش بھم می گفتین-
  . صورت تون فرق کرده -
  ! بلھ؟-
  . یھ جور دیگھ شدین-

  »طرف خودم و بھ ظاھر سرمو انداختم پایین و سینی غذا رو کشیدم 
  داشتم تو ذھنم دنبال یھ.اونم ھمین کار رو کرد.مشغول خوردن شدم

  حرفی چیزي می گشتم کھ باھاش سکوت رو بشکنم و سر صحبت وا کنم
  می خواستم یھ موضوع خوب باشھ کھ بشھ حرف رو تا آخر ناھار ادامھ.
  بدم. «
   چرا دانشگاه نمی آین؟-
  . می آم-
  . خیلی غیبت دارین منظورم اینھ کھ-

٣٣  
  »منم یھ خرده غذا .دوباره شونھ ھاشو انداخت باال و مشغول خوردن شد

  خوردم و دوباره گفتم« 
   پدرتون چھ شغلی دارن؟-
  . ھمھ شغلی داره پدرم-
  . متوجھ نمی شم-
  یعنی بیشتر اون بانک مال.پدرمھ .....   سھامداره عمده ي بانک-

  .هیکی دو تام کارخونھ دار.خودشھ
  ! پس از نظر مالی وضعشون خیلی خوبھ-

  »خدا خدا می کردم کھ اون نپرسھ کھ پدر من .جوابمو نداد
  اگھ شغل پدرم رو!راستش می دونستم کھ پولدارن اما نھ انقدر!چیکارس

  یھ!می پرسید چھ جوري باید بھش می گفتم کھ پدرم معاون یھ بانکھ؟
  ازم از دست خودمب!بانک شبیھ ھمون بانکی کھ پدر اون صاحب شھ

  اما نمی دونم چھ طوري یھ!آخھ این چھ سوالی بود کھ کردم !عصبانی شدم
  دفعھ از دھنم پرید گفتم« 
   منزل تون کجاس؟-
  . سلطنت آباد-
  ! حتما یھ خونھ ي شیکھ؟-
  ! یھ باغ بزرگھ با یھ خونھ ي بزرگ وسطش-

  » سواالت این دفعھ دیگھ دلم می خواست کھ این زبونم الل بشھ و از این
  !احمقانھ نپرسھ

  شروع کردم بھ غذا خوردن کھ شاید دھن م بستھ بشھ و چیزي ازش نپرسم
  اما بی اختیار قاشق مو گذاشتم تو بشقابم و بھش گفتم« 
   چرا شما یھ جور خاص ھستین؟-

  »نگاھم کرد و گفت « 
   چھ جور خاصی ھستم؟-
  ! مرموز ، تودار ،ساکت-

  »فقط نگاھم کرد « 
  چرا؟.یگھ م اینکھ ھمیشھ غمگین ھستین یکی د-
  . یھ مقدار در زندگی مشکل دارم-
   می شھ بپرسم چھ مشکلی؟-
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   پدرم می خواد کھ منو براي تحصیل بفرستھ خارج از کشور اما من اینجا-
  .رو دوست دارم

  شما االن موقعیت خیلی خوبی. خب می تونین باھاشون صحبت کنین -
  !ن دانشگاه وارد بشھھر کسی نمی تونھ تو ای.دارین

  . با پدرم نمی شھ صحبت کرد-
  ! چرا؟-
  . حرف ھمیشھ حرف خودشھ-
   مادرتون چی ؟ایشون نمی تونھ با پدرتون صحبت کنھ؟-

  »انگار خیلی دوست نداشت در مورد خانوادش حرف .سرش رو تکون داد
  .منم دیگھ دنبالھ ي صحبت رو نگرفتم و شروع کردم بھ خوردن غذا.بزنھ
  دو تایی بلند.اعت بعد کالسمون شروع می شد باید می رفتیمنیم س

  .شدیم و ازش بھ خاطر ناھار تشکر کردم و اومدیم بیرون
  فریبرز ازمون عذرخواھی کرد و رفت.تو محوطھ بھ ژالھ و مھناز برخوردیم

  .طرف دستشویی و ماھام رفتیم طرف کالس
  فکرم اصال کار.ودمخیلی از دستش عصبانی ب.فریبرز اون کالس رو ھم نیومد

  ھمھ ش بھ حرفاي فریبرز فکر.نمی تونستم بھ درس گوش بدم.نمی کرد
٣٥  

  بھتر.نا امید شدم!خونھ ي سلطنت آباد ، باغ برزگ ، پدر پولدار.می کردم
  از نظر طبقاتی ،فاصلھ ي زیادي با ھم.بود دیگھ اصال بھش فکر نمی کردم

  خیلی پولدار بودن.داشتیم! «
* * * *  
  »حش کھ از خونھ اومدم بیرون و رسیدم سر کوچھ مون،جلو فردا صب

  با!اصال انتظارش رو نداشتم!ایستگاه اتوبوس یھ دفعھ فریبرز اومد جلو
  در ماشین رو برام وا کرد و منم سوار شدم و خودش.ماشین ش اومده بود

  تو تموم اون لحظات ، ھم خوشحال.نشست پشت ماشین و حرکت کردیم
  خوشحال از اینکھ فریبرز اومده بود دنبالم و ناراحت بھ.بودم و ھم ناراحت

  خاطر اینکھ می دیدم اونا خیلی پولدارن و گویا پدرشم باید در این نوع
  حتما ھم دلش می خواست پسرش با یھ دختر از.مسائل سختگیر باشھ

  تازه مسئلھ ي رفتن بھ خارجش ھم در میون.طبقھ ي خودش ازدواج کنھ
  وضوع دیگھ اي کھ باعث ناراحتی م شده بود ، اومدناینا یھ طرف ، م.بود

  .فریبرز تو محلھ مون بود
  آروم بھش گفتم« 
  . خوب نیس من و شما رو اینجا با ھم ببینن-
  .چاره اي نداشتم. معذرت می خوام-
   چرا دیروز نیومدین کالس؟-
  . اومدنم چھ فایده اي داره؟ممکنھ تا چند وقت دیگھ از ایران برم-
   کنین ممکنھ نظر پدرتون عوض بشھ؟ فکر می-
  . نھ ، فکر نکنم-
   خواھر برادرم دارین؟-

٣٦  
  . دو تا خواھر دارم-
   ازدواج کردن؟-
  . نھ، از من کوچیک ترن-
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  »یھ مقدار کھ رانندگی کرد گفت « 
   می شھ ساعت اول نریم دانشگاه؟-

  »اومدم بھش بگم نھ اما تا چشمام تو چشماش افتاد انگار زبونم بند 
  فقط با سر بھش گفتم آره کھ از پایین تر از دوراھی یوسف آباد.اومد

  اصال نمی تونستم باور!تو دلم غوغا شده بود.پیچید باال طرف میدون ونک
  یھ!کنم کھ این منم کھ یھ روز بھ خاطر یھ پسر کالسم رو ول کرده باشم

  حتی چند بار اومدم بھش بگم.احساس گناه می کردم.حال عجیبی داشتم
  !کھ برگردیم اما ھر بار چشمم بھش می افتاد سست می شدم

  چند دقیقھ بعد رسیدیم دم پارك ساعی و ماشین رو یھ گوشھ پارك کرد و
  ماشین رو قفل کرد و دو تایی رفتیم تو پارك و کنار ھمدیگھ.پیاده شدیم

  دیگھ برام مھم نبود کھ.بدون اینکھ ھیچکدوم چیزي بگیم ، راه افتادیم
  احساسی کھ پیدا کرده بودم ، خیلی خیلی برتر از این.نرفتمدانشگاه 

  .مسائل بود
  یھ شلوار قھوه.ھمونجور کھ راه می رفتیم ، زیر چشمی نگاھش می کردم 

  یھ بلوز یقھ سھ سانت کرم.اي خوشرنگ پوشیده بود با یھ کفش قھوه اي
  یھ بوي ادکلن خیلی عالی م ازش.خیلی خوشتیپ شده بود.رنگ م تنش بود

  پارك.دو تایی فقط راه می رفتیم.خالصھ اصال تو حال خودم نبودم.می اومد
  نصفی از برگ درختا زرد شده بود و یھ مقدارش نارنجی و.ھم خلوت بود

  انگار ھمھ چیز دست بھ دست ھم داده.بعضی ھاشونم ھنوز سبز بودن
  بودن و فضایی درست کرده بودن کھ فقط می شد تو رمان ھاي ایرانی

٣٧  
  صداي شن ھاي زیر پامون رو فقط می شنیدیم و گاه گداري قار قار!خوند

  اصال دلم نمی.یھ سوز مالیم ھم بھ صورت مون می خورد.کالغ ھا رو
  .خواست کھ این سکوت شکستھ بشھ

  تقریبا نیم ساعتی با ھمدیگھ بدون حرف قدم زدیم کھ یھ دفعھ،یھ جا
  واستاد و برگشت طرف منو گفت« 
  .ستت دارم دریا ، خیلی دو-

  »حدس زده بودم کھ باید کار !انگار بھ تموم بدنم برق وصل کرده بودن
  ھاي دور از انتظاري رو از یھ ھمچین شخصیتی انتظار داشت اما این یکی

  تنھا چیزي کھ!بدون ھیچ مقدمھ چینی!دیگھ خیلی برام غیر منتظره بود
  .تونستم بھش بگم این بود کھ گفتم برگردیم

  وقتی رسیدیم تو.پایین و دو تایی برگشتیم طرف ماشینسرش رو انداخت 
  خیابون پھلوي و خواست بره طرف ماشین بھش گفتم« 
  . من خودم می رم-
  ! چرا ؟-
  .خداحافظ. اینطوري راحت ترم-

  »احساس کردم االنھ کھ مثل ھمیشھ شونھ ھاشو بندازه باال و بذاره بره اما 
  اد تا من رفتم اون ور خیابون و تاھمونجا کنار ماشین واست.اینکار رو نکرد

  وقتی تاکسی حرکت کرد ، برگشتم.سوار تاکسی نشدم از جاش تکون نخورد
  ھنوز ھمونجوري واستاده بود و بھ من.و از شیشھ ي عقب نگاھش کردم

  نگاه می کرد. «
٣٨  

  )مودب پور(ماندانا معینی : نویسنده
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  کاري از تیم تایپ سایت زندگی خوب
٢  

  فصل سوم
  »منم خیلی وقت داشتم کھ بھ . ھفتھ بعد از این جریان ، فریبرز دانشگاه نیومدتا یھ

  وقتی تو خونھ بودم ،می رفتم تو اتاقم و در رو.ھمون یھ جملھ اي کھ گفتھ بود فکر کنم 
  ھمھ ش بھ خودم می گفتم کھ فریبرز منظورش.می بستم و می نشستم بھ فکر کردن

  ؟آیا من در مقابلش از خودم ضعف نشونچیھ؟درباره ي من چھ جوري فکر کرده
  ندادم؟منو چھ طوري دوست داره؟موقتی؟اون اگھ می خواست ، خیلی راحت می تونست

  از نظر مادي خونھ و زندگی تشکیل بده ، اما با کی؟با من؟پس پدرش چی میشھ؟اون
  اگھ آینده ش براش روشن بود کھ این وضع درس خوندن و!االن خودشم بالتکلیفھ

  !ه اومدنش نبوددانشگا
  روزا تو خونھ این فکرا رو می کردم و با ھمین فکرا می خوابیدم و صبح م تو دانشگاه

  این.ھفتھ ي بدي رو گذروندم.چشمم فقط ای نور و او نور بود کھ پیداش می شھ یا نھ
  حداقل اگھ می اومد می تونستم باھاش!دانشگاه نیومدنش از ھمھ چیز برام بدتر بود

  !می از این سرگردونی در بیامحرف بزنم و ک
  تازه رفتھ. اون یھ ھفتھ برام مثل یھ سال گذشت تا باالخره شنبھ ي بعدش پیداش شد

  من و ژالھ و مھناز، سھ تایی رو سھ تا صندلی،. بودیم سر کالس و استادم دیر کرده بود
  تواون پسره م کھ شکل بچھ درس خون ھا بود . کنار ھم نشستھ بودیم و حرف می زدیم
  تا می رفتیم تو محوطۀ دانشگاه، می اومد نزدیک ما. این چند روزه مھناز رو ول نمی کرد

  تا می رفتیم تو ناھار خوري، می اومد نزدیک میز ما ھا می. و ھمونجاھا می پلکید
  براي ھمین م! سر کالسم زود می اومد و صندلی بغل مھناز رو اشغال می کرد. نشست

  .ن دیگھ ناامید بشھ و نیاد پیش مامھناز وسط می نشست کھ او
  .اون روز صبح کھ رفتیم سر کالس، بر عکس ھمیشھ، مھناز نشست رو صندلی کناري

  داشتیم با ھمدیگھ حرف می. من و ژالھ این طرفش نشستیم. صندلی بغلی شم خالی بود
  زدیم کھ پسره از در کالس وارد شد و تا چشمش بھ مھناز افتاد و دید کھ وسط ما

  تھ و یھ صندلی م بغلش خالی یھ، خوشحال اومد و یھ سالمی بھ ماھا کرد و رفتننشس
  !نشست کنار مھناز کھ بھ محض نشستن فریادش رفت ھوا و نیم متري از جاش پرید باال

  ا با خنده ي مھناز، تازه فھمیدم کھ این ذلیل نمرده یھ پونز یھ آن ھمھ جا خوردن ام
٣  

طفلک پسره حاال ھر کاري می ! کالس رو ورداشتھ بودخنده ! گذاشتھ بوده روي صندلی
  کرد

  !کھ پونز رو کھ چسبیده بود بھش پیدا کنھ، نمی شد
  تو حال خندیدن و این چیزا بودم کھ دیدم ژالھ و مھناز دارن با چشم و ابرو بھم اشاره می

  قطف. تا برگشتم و صندلی بغلم رو نگاه کردم دیدم کھ فریبرز درست کنارم نشستھ. کنن
  !فقط یھ سالم. مات بھش نگاه کردم کھ بھم سالم کرد

  تو ھمین موقع استاد وارد شد و فرصت نشد. یھ شلوار سفید پوشیده بود با یھ بلوز سفید
  .کھ باھاش حرف بزنم

  کالس کھ. اونم داشت بر خالف ھر روز جزوه ھاشو می نوشت. خالصھ مشغول درس شدم
   کالس دیگھ بھش گفتمتموم شد، وقتی بلند شدیم کھ بریم« 
   انگار تصمیم گرفتین کھ درس بخونین؟-
  ! درس بخونم؟-
  . دیدم داشتین جزوه اي کھ استاد می گفت می نوشتین-

  »در جا . یھ نگاه بھ من کرد و بعد کالسورش رو وا کرد و صفحۀ اولش رو بھم نشون داد
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  :از اول تا آخر صفحھ نوشتھ بود! خشکم زد
  .....!! دریا دریا دریا دریا دریا

  انقدر جا خورده بودم کھ متوجھ نشدم مھناز و ژالھ م دوال شدن و دارن کالسور فریبرز رو
  نگاه می کنن! «

  اآلن آب ھمھ جا رو!  انگار تموم دریاي مازندران رو ورداشتن آوردن تو دانشکده–مھناز 
  !کاشکی امروز مایو پوشیده بودیم! ورمیداره

  »ژالھ دست مھناز رو گرفت و کشید و با !  زدیم زیر خندهتا مھناز اینو گفت، ھمگی
  خودش برد کھ فریبرز گفت« 
   بھ حرفم فکر کردین؟-
  ! خیلی-
   خب؟-
   نمی دونم باید بھتون چی بگم؟-
   می شھ خواھش کنم کھ این کالس رو نرین؟-
  ! بازم؟-

  »از کالس سرم رو انداختم پایین و کیف و کتاب ھا مو ورداشتم و . فقط نگاھم کرد
  ھمونجور کھ جلومو نگاه می. اونم دنبالم اومد بیرون. اومدم بیرون و تو راھرو واستادم

  کردم بھش گفتم« 
   کجا بریم؟-
   بریم تریا دانشگاه-

  »گاه گاھی از زیر چشم . فریبرزم آروم کنارم می اومد. راه افتادم و از پلھ ھا رفتم پایین
  وقتی کنارش بودم! ارشونۀ ورزیده، قدم ھاي محکمقد بلند، اندام چھ. نگاھش می کردم
  !تھ دلم می لرزید

  از تو چمن دانشگاه میانبر زدیم طرف تریا و وقتی رسیدیم، فریبرز رفت و دوتا چایی
  دوتایی پشت یھ میز نشستیم، داشتم لیپتون رو از تو لیوان در می آوردم. گرفت و آورد

  کھ گفت« 
   نمی خواي جوابمو بدي؟-
  می فھمم اون حرف شما چھ معنی اي داشت؟ من ن-
  . اون حرف در تمام دنیا یھ معنی داره-
   براي شما ھمون معنی رو می ده؟-

  »دوباره سرم رو بھ لیوان چایی م گرم کردم کھ گفت . سرش رو تکون داد« 
  ..... من دوستت دارم دریا، اینو بھت-

  »نذاشتم بقیۀ حرفش رو بزنھ و گفتم « 
  .اینو باید شما بدونین. ست داشتن فقط یھ معنی می ده براي من دو-
   چھ معنی اي؟-
  . ازدواج-

  »! این حرکت ش برام خیلی معنی داشت. یھ لحظھ ساکت شد و سرش رو انداخت پایین
  تو تمام مدت، از ھمون موقعی کھ براي اولین بار فریبرز رو دیدم و شناختم از ھمین می

  !ھ چقدر پولدارنمخصوصًا وقتی فھمیدم ک! ترسیدم
  اونقدر از این عکس العملش عصبانی بودم کھ. دستم رفت کھ کیف و کتابم رو وردارم

  براي. دیدم نمی تونم بدون اینکھ چیزي بھش بگم از اونجا برم! دستام داشت می لرزید
  ھمین م در حالی کھ بغض گلم رو گرفتھ بود گفتم« 
٥  
  این فقط بھ خاطر محیطی یھ کھ! ه فکر کردي تو منو اشتباھی گرفتی و در موردم اشتبا-
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  ......تو 
  »یھ دفعھ سرش رو بلند کرد و گفت « 
  ا نتونستم منظورم رو درست  منم می خواستم ازت بخوام کھ باھام ازدواج کنی ام-

  !بھت بگم
  »آروم سرجام نشستم و دستم از ! انگار یھ سطل اب یخ ریختن رو سرم! یھ دفعھ وا دادم

  ھیچ اثري از دروغ و حقھ بازي توش. یھ آن تو چشماش نگاه کردم! م ول شدکیف و کتاب
  انگار خداوند این آدم رو براي این! بھ ھمین راحتی ازم تقاضاي ازدواج کرده بود! ندیدم

  دیگھ واقعا در مقابل یھ ھمچین ادمی! آفریده بود کھ فقط کاراي غیر منتظره بکنھ
  بھرین کار این بود کھ.  چی بھش بگم و چی نگمنمی دونستم باید. مستاصل شده بودم

  .بذارم اول اون یھ کار غیر منتظره بکنھ و بعد من در مقابلش واکنش نشون بدم
  اونقدر معصوم بود کھ آدم خیال می کرد داره تو چشماي. دوباره تو چشماش نگاه کردم

  !یھ پسر بچھ نگاه می کنھ
  کم کم از لیوانم می خوردم و. ردن گرم کردمدستم رو زدم زیر چونھ م و سرمو بھ چایی خو

  فکر می کردم کھ گفت« 
   حاال چی می گی؟ قبول می کنی؟-
  این یھ مسئلۀ ساده نیس کھ زود بشھ در موردش فکر کرد و بھ!  آخھ چی بگم من؟-

  !نتیجھ رسید
   چرا؟-
   چرا چی؟-
   چرا نمیشھ بھ نتیجھ رسید؟-
  ! زندگی صحبت می کنیم و تصمیم می گیریمداریم در مورد یھ! ه  این مسئلھ مھم-

  گذروندن یھ روز یا چند ساعت با ھم نیس کھ بد یا خوب، خیلی زود تموم بشھ و ھر کدوم
  !بریم دنبال کار خودمون

   براي چی بریم دنبال کار خودمون؟-
  . متوجۀ منظورم نمی شی-
  . اگھ تو ام منو دوست داشتھ باشی دیگھ مسئلھ اي باقی نمی مونھ-
٦  
  ! خونواده ھامون چی؟ پدرت؟-
  . این مسئلھ ایھ کھ بھ خودم مربوطھ-
   خارج رفتنت چی می شھ؟-
  . من خارج نمی رم-

  »چندتا میز اون طرف . برگشنم بھ دور و ورم نگاه کردم. دیگھ نمی دونستم باید چی بگم
  توجھ م. تر، یھ دختر و پسر دانشجو، مثل ما نشستھ بودن و داشتن با ھم حرف می زدن

  یھ دفعھ خیلی. خوب کھ نگاه کردم دیدم دختره داره گریھ می کنھ. بھشون جلب شد
  نکنھ ھمین اتفاقم! چھ اتفاقی ممکنھ بین شون افتاده باشھ؟! چیزاي بد اومد تو فکرم

  !تو چند قدمی، منتظر من باشھ؟
  کرد ودختره داشت آروم گریھ می کرد و گاه گاھی با یھ دستمال اشک ھا شو پاك می 

  خیلی ناراحت بھ نظر می رسید اما عوضش پسره خیلی. یھ چیزایی بھ پسره می گفت
  فریبرزم وقتی دید من اون طرف رو نگاه می کنم، متوجھ. خونسرد جلوش نشستھ بود

  ا دختره با التماس دستش رو تو ھمین موقع پسره از جاش بلند شد کھ بره ام. شون شد
  ش رو از دست دختره کشید بیرون و راھش رو کشید وگرفت ولی پسره، خیلی راحت دست

  !رفت
  روز اولی م کھ می خواستن با ھم خیلی قرارھا بذارن رفتار. این صحنھ خیلی تو من اثر کرد
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  !اون وقت م ھمینقدر بی تفاوت بوده؟! پسره ھمینطوري بوده؟
  اه می کردحاال دختره تنھا نشستھ بود و سرش رو انداختھ بود پایین و رو میز رو نگ

  .موھاش ریختھ بود دور صورتش و نمی تونستم ببینم کھ ھنوزم داره گریھ می کنھ یا نھ
  !نکنھ ھمین سرنوشت من باشھ؟

  اومدم چایی م رو وردارم یھ. دلم براي دختره خیلی سوخت. یھ دفعھ بغض گلوم رو گرفت
درست ! ش می خورهخرده ازش بخورم کھ دیدم فریبرز لیوان چایی م رو ورداشتھ و داره از

  از
  !ھمونجایی کھ من قبًال خورده بودم
  !خیلی بی پروا بود! یھ دفعھ تموم افکارم ریخت بھم

  بی اینکھ. اونم دنبالم اومد. بلند شدم و کیف و کتابم رو ورداشتم و از تریا اومدم بیرون
  صد. نمی دونم چھ مدت تو محوطۀ دانشگاه با ھم راه رفتیم. حتی یھ کلمھ م حرف بزنھ

ا تا یھ خرده جلو رفتم مثل زنجیر کھ از وسط  بار، صد تا موضوع رو تو ذھنم آوردم ام
  پاره
٧  

  !بشھ، پاره شد
  اونم بدون یھ کلمھ حرف اومد و. رفتم یھ گوشھ واستادم و تکیھ م رو دادم بھ دیوار

   نگاهداشتم بھ دانشجوھایی کھ از جلومون رد می شدن. کنارم واستاد و ھمین کار رو کرد
  دخترا و پسرا، دوتا دوتا با ھم می اومدن و از. ھمھ می خنددیدن و شاد بودن. می کردم

  جلومون رد می شدن و صداي خنده ھاشون تو گوشام می پیچید و تو ذھنم گریۀ اون دختر
  بھ خودم گفتم چرا باید فکر کنم کھ سرنوشت اون دختر. رو می شست و پاك می کرد

  چرا!  شاید سر مسئلۀ دیگھ اي با ھم اختالف پیدا کرده باشناصال! سرنوشت منم ھس؟
  تازه اون یھ گریھ در مقابل! من باید فکر کنم کھ زندگی من و اون شبیھ ھمدیگھ س؟

  !این ھمھ خنده اصال بھ چشم نمی آد
  کم کم داشت اون حالت بد، روحیھ م رو ترك می کرد کھ متوجھ شدم یھ چیزي کشیده

   سرم رو آوردم پایین و پاھام رو نگاه کردم دیدم فریبرز خم شده وتا! می شھ رو کفشام
  فقط مات بھش نگاه کردم کھ یھ لحظھ بعد! داره با یھ دستمال کفشامو پاك می کنھ

  وقتی کارش تموم شد، خیلی عادي بلندشد و دستمالش رو تکوند و گذاشت تو جیب ش
دوباره تکیھ ش رو داد بھ دیوار و و خیلی عادي، انگار نھ انگار کھ این کار رو کرده، 

  شروع
  بعد کھ دید من بھش مات شدم، نگاھم! کرد بھ دانشجوھایی کھ رد میشدن نگاه کردن

  کرد و گفت« 
   چیزي می خواي بگی؟-

  »واقعًا دیگھ نمی دونستم کھ در مقابل یھ ھمچین آدمی چیکار باید کرد و چی باید 
  رفتارش مثل! م در مقابلش خلع سالح می شدبھ قدري رفتارش صادقانھ بود کھ آد! گفت

  ھمون موقع بود کھ با تموم نگرانی ھام،. بچھ ھا، معصوم و بھ دور از ریا و تزویر بود
  !احساس کردم کھ واقعًا دوستش دارم

  خوشبختانھ تو ھمین موقع ژالھ از دور پیداش شد و برام دست تکون داد و اومد جلو و
  گفت« 
  .دن سر کالس دنبالت، بیا بریم ببینیم چیکارت دارن از دفتر دانشگاه اوم-

  »بھش . ا مجبور بودم کھ برم با اینکھ اصًال دلم نمی خواست کھ از فریبرز جدا بشم ام
  .گفتم صبر کنھ تا برگردم

  .چند قدم کھ رفتیم برگشتم و نگاھش کردم. با ژالھ راه افتادیم طرف دفتر دانشکده
٨  
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  دف، راه می ره و بعضی وقتا با پاش یھ سنگ رو پرت میدیدم داره آروم آروم و بی ھ
  مثل پسر بچھ اي کھ مامانش تنھاش گذاشتھ و بھش گفتھ ھمونجاھا! کنھ یھ طرف

  انگار منم مثل مادري کھ پسرش رو یھ جا تنھا. واستادم و نگاھش کردم! باشھ تا برگرده
  گذاشتھ، دلم براش شور می زد و نگرانش بودم! «

  ! باید خیلی پسر ساده اي باشھ؟ انگار–ژالھ 
  ! تو ھم اینو فھمیدي؟-

  »ھمھ . توي دفتر خیلی شلوغ بود. دوتایی خندیدیم و رفتیم طرف دفتر دانشکده
  سراغ معاون. دانشجوھا ریختھ بودن اون تو و مسئولین دانشکده رو بھ حرف گرفتھ بودن

  یاییم بیرون کھ یکی ازاومدیم ب. دانشکده رو گرفتیم کھ معلوم شد رفتھ براي ناھار
  ازش. پرسنل اومد و آروم بھم گفت کھ معاون دانشکده تو اتاق روبرو منتظره منھ

  تا منو دید از جاش بلند شد و اومد جلو. تشکر کردم و رفتم اتاق روبرو و در زدم و رفتم تو
  و با مھربونی جواب سالمم رو داد و بھمون گفت کھ بشینیم وقتی نشستیم یھ خرده از

  درس ھا و این چیزا ازمون پرسید و بعد گفت« 
   خبر دارین کھ حال استاد مظاھر خوب شده و بردنش خونھ؟-

  »خبر داشتم کھ حال استاد خوبھ، یعنی ھمون چند روز اول مرتب از دفتر دانشکده حالش 
  معاون دانشکده. رو می پرسیدم اما نمی دونستم کھ از بیمارستان منتقل شده بھ خونھ

   جیب ش یھ دفتر یادداشت در آورد و یھ آدرس و شماره تلفن توش نوشت و داداز تو
  دستھ منو گفت« 
  از من با تاکید خواستھ کھ بدمش بھ شما و.  این آدرس و شمارة تلفن استاد مظاھره-

  در ضمن یھ عیادتی ھم. ازتون خواھش کنم کھ یھ سري بھش بزنین، خوشحال میشھ
  .ازش کردین

  »فتم و وقتی می خواستم بذارم تو کیفم، بھم یاد آوري کرد کھ آدرس و کاغذ رو ازش گر
  خیالش رو راحت کردم و ازش اجازه. شمارة تلفن پیش خودم بمونھ و دست کسی نیفتھ

  گرفتیم و دوتایی اومدیم بیرون کھ ژالھ گفت« 
   نمی آي بریم ناھار بخوریم؟-
  .م ناھار می خوریم نھ، فریبرز منتظرمھ، می رم اگھ اونم اومد، باھ-
  . پس من می رم-
٩  
  . باشھ، سر کالس می بینمت-

  »از ژالھ خداحافظی کردم و برگشتم تو محوطھ، فریبرز درست ھمونجایی بود کھ ازش جدا 
  کالسورش ھم دستش بود و تکیھ شو داده بود بھ دیوار و داشت دانشجوھا رو. شده بودم

  برام خیلی جالب بود کھ رفتارش رو. ش کردماز ھمون دور واستادم و نگاھ. نگاه می کرد
  دخترا وقتی می دیدنش، راھشون رو کج می کردن! بدون اینکھ خودش متوجھ باشھ ببینم

  و از جلوش رد می شدن و بعضی ھاشونم یھ خنده اي تحویلش می دادن اما فریبرز انگار
  از این رفتارش خوشم. اصًال حواسش بھ ھیچکدوم از اینا نبود! نھ انگار کھ تو این دنیاس

  راه افتادم طرفش کھ تا چشمش بھ من افتاد تکیھ ش رو از دیوار ورداشت و اومد. اومد
  طرف من« 
   خیلی طول دادم؟-
  . نھ-
   ھیچ جا نرفتی؟-
  . نھ-
   اگھ من یھ سال م کارم طول می کشید ھمونجا می موندي؟-
  . آره-
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  ! جدي داري حرف می زنی یا شوخی می کنی؟-
  گفتی صبر کنم تا برگردي؟ مگھ ن-

  »یعنی ھیچ دروغ و ریایی، نھ تو صداش بود و نھ تو ! بھ خدا داشت حقیقت رو می گفت
  وقتی انقدر معصومانھ حرف می زد، تھ فلبم یھ احساس عجیبی پیدا می شد! چشماش

  بھش گفتم! کھ تا حاال برام وجود نداشتھ بود« 
   نمی خواي بریم ناھار بخوریم؟-
  .می خواي بریم اگھ تو -
   مگھ گرسنھ ت نیس؟-
  . نھ-
  . منم میل بھ غذا ندارم-
   پس چیکار کنیم؟-
  .بیا بریم یھ جا کھ خلوت باشھ.  می خوام باھات حرف بزنم-

١٠  
  »دوتایی راه افتادیم قسمت پشت دانشکده مون کھ چند تا راه داشت و کنارش 

  دانشجوھا، یا رفتھ بودن ناھاراکثر . نیمکت بود و شمشادھا جلوي دید رو گرفتھ بودن
  .خوري یا بعد از ظھر کالس نداشتن و رفتھ بودن خونھ

  ساکت فقط داشت تو دھن منو نگاه می کرد کھ چی می. دوتایی رو یھ نیمکت نشستیم
  عین یھ بچھ! خوام بھش بگم! «
  ! ببین فریبرز، من کامال گیج شدم-
   چرا؟-
  ختر اینطوري پیشنھاد ازدواج بده خوب معلومھ کھوقتی یھ پسر بھ یھ د!  چرا نداره دیگھ-

  !دختره حسابی گیج می شھ
  ! خب-
   یعنی می خوام بگم تو می خواي چیکار کنی؟-
   چی رو؟-
چیکار ! می خواي اینجا بمونی؟ می خواي درس بخونی؟ می خواي بري؟!  زندگی ت رو-

  می
  خواي بکنی؟

  . می خوام اینجا بمونم و با تو عروسی کنم-
  نواده ت چی؟خو-
  !ی نیس  اگھ تو منو دوست داشتھ باشی اینا دیگھ مسئلۀ مھم-
  ! چرا، ھس-
  . آخرش اینھ کھ پدرم منو طرد می کنھ-
   واقعا اینکارو می کنھ؟-
  . آره-
   یعنی اگھ خالف میلش عمل کنی طردت می کنھ؟-
  . آره، اگھ حرفش رو گوش ندم، انگار دیگھ پسرش نیستم-
   چیکار کنی؟ اون وقت می خواي-
  . من انقدر تو رو دوست دارم کھ برام این چیزا مھم نیس-
   تو ھمین مدت کوتاه انقدر از من خوشت اومده؟-
  . دوست داشتن احتیاج بھ زمان زیاد نداره-

١١  
  »یھ خرده . واقعا احتیاج داشتم کھ یھ نفر کمکم کنھ. نمی دونستم چی باید بھش بگم
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  صبر کردم و بعد بھش گفتم« 
  یھ دختر و پسر اگھ بخوان با ھم زندگی کنن، عالوه بر.  می دونی زندگی سختی ھایی داره-

  .دوست داشتن یھ چیزاي دیگھ اي ھم احتیاج دارن
   مثال چھ چیزایی؟-
  ! خونھ، زندگی، پول-
   خب تو بعد از ازدواج مون درس ت رو بخون، منم می رم یھ کاري پیدا می کنم و خرج-

  .می آرمزندگی مون رو در 
  ! یعنی درس و دانشگاه رو ول کنی؟-
  ! خب آره-
  اگھ منو دوست داري باید از ھمین االن کھ کالس بعدي مون شروع! حرفشم نزن!!  اصال-

  !میشھ، مرتب بیاي سر کالس و دیگھ م غیبت نکنی
  »یھ نگاھی بھ من کرد و گفت « 
  . باشھ، ھر چی تو بگی-
  .ادي ھمین االنم خیلی از درس عقب اقت-
   باشھ-
  .یھ خرده دیگھ، کالس شروع می شھ.  حاالم پاشو بریم-

ا  می خواست یھ چیزي بھم بگھ ام. ا سر جاش واستاد و حرکت نکرد از جاش بلند شد ام
«  
  انگار خجالت می کشید« 
   چیزي می خواي بگی؟-
  . آره-
  . بگو-
  از خونھ م. ی کنھ اگھ من بخوام با تو ازدواج کنم، پدرم منو از ھمھ چی محروم م-

  .می خوام بگم کھ بعدش ھیچی ندارم! بیرونم می کنھ
  »منم فقط نگاھش کردم کھ گفت . ساکت شد« 
   اونوقت بازم حاضري با یھ ھمچین کسی ازدواج کنی؟-

  »ھمونجوري کھ راه افتادم گفتم « 
١٢  

  . من اگھ خواستم با کسی ازدواج کنم بھ این مسائل توجھی نمی کنم-
  »گفتم، مثل یھ پسر بچھ کھ بھش قول یھ اسباب بازي رو داده باشن خوشحال و تا اینو 

  خندون دوئید و رسید بھم! «
***  

  عصر اون روز، جریان استاد مظاھر رو بھ مامانم گفتم و ازش اجازه گرفتم و راه افتادم
  آدرسی کھ بھم داده بودن، باالي خیابون مستوفی بود تو ھمون یوسف. طرف خونھ ش

  .دآبا
  یھ خیابون خیلی قشنگ و خلوت بود کھ. تو یوسف آباد، خیابون مستوفی معروف بود

  عصر اگھ کسی از اون طرفا رد می شد،. خونھ ھاش از ھمھ جاي یوسف آباد گرون تر بود
  ھر جا رو کھ نگاه می کرد، پسر و دختراي جوون رو می دید کھ دست تو دست ھم، اونجا

  .قدم می زدن
  چھ منظره. ھ دستھ گل خریدم و مستوفی رو گرفتم و قدم زنون رفتم باالخالصھ سر راه ی

دو طرف درختاي چنار کھ برگ ھاشون زرد و نارنجی و قرمز و ! اي داشت این خیابون
  سبز

  گاه گاھی م صداي یھ دستھ! الي درختام پر بود از گنجیشک! بودن، مثل یھ تابلوي نقاشی
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  جا بھ جام کھ جفتاي عاشق با! ردن می اومدکالغ کھ داشتن رو آسمون پرواز می ک
  ھر کدوم از! خالصھ حال و ھوایی پیدا کرده بود اونجا! ھمدیگھ مشغول قدم زدن بودن

  شاید دلم می! نمی دونم چرا،شاید حسادت بود! اونا رو کھ می دیدم، دلم می گرفت
  !خواست کھ جاي اونا من و فریبرز اآلن در حال قدم زدن بودیم

  .یھ بار دیگھ آدرس رو نگاه کردم.  خیابون رو کھ رد کردم، خونۀ استاد معلوم شدیھ چندتا
  خونۀ استاد یھ خونۀ خیلی خیلی بزرگ و قدیمی بود، سر نبش خیابون. درست اومده بودم

  .زنگ طبقۀ اول رو زدم کھ یھ خانمی آیفون رو جواب داد. سھ طبقھ داشت. مستوفی
   از یکی چیزي می پرسید کھ کمی طول کشید تا در روانگار داشت. خودم رو معرفی کردم

  در رو واکردم و رفتم تو و از سھ چھار تا پلھ رفتم باال و رسیدم. واکرد و گفت بفرمایین تو
  بھش نمی خورد کھ خانم. جلوي یھ در کھ واشد و یھ خانم پیر اومد جلوم و سالم کرد

  بیچاره انگار پا درد. فتم تو خونھجوابشو دادم و ر. حتمًا خدمتکارش بود. استاد باشھ
  از یھ راھرو رد شدیم و وارد یھ سالن. آروم آروم جلو رفت و منم دنبالش رفتم. داشت

  اون خانم پیر، آروم. توش دو سھ دست مبل گذشتھ بودن اما ھمھ قدیمی. بزرگ شدیم
١٣  

عد الي در رو از الي مبل ھا رد شد و رسید جلو در یھ اتاق و چند تا ضربھ بھ در زد و ب
  واکرد و

  تا وارد اتاق شدم،. ازش تشکر کردم دستھ گل رو دادم بھش و رفتم تو. خودش رفت کنار
  برام. آخر اتاق کھ نسبتًا بزرگم بود، چشمم افتاد بھ استاد کھ زیر کرسی خوابیده بود

  کفشامو در آوردم و رفتم جلو و. عجیب بود کھ این وقت سال کرسی براي چی گذاشتن
  استاد جوابی بھم نداد اما لبخند و نگاه مھربونش از صد تا جواب برام گرمتر. م کردمسال

  .و شیرین تر بود
  وقتی رسیدم دِم کرسی، گفت« 
   می دونی دخترم آدم وقتی ناجِی خودش رو می بینھ چھ احساسی داره؟-

  »بھش خندیدم « 
  »رفتم یھ طرف دیگھ کرسی نشستم کھ گفت « 
  !ھمیشگی یھ! می بینی، زمستونی تابستونی یھ این کرسی رو کھ -

  »با خنده گفتم « 
   تابستون زیرش چی روشنھ استاد؟-
  !لحاف یھ طرفش رو میزنم باال و یھ پنکھ میذارم جلوش!  پنکھ-

  »وقتی خنده ھا تموم شد گفت . دو تایی شروع کردیم بھ خندیدن« 
   دختراي خارجی یھ و جونم رومن حاال چھ جوري باید از یھ دختر خوشگل کھ شکل.  خب-

  نجات داده تشکر کنم؟
  . ھمین جملھ ھاي قشنگی کھ گفتین جبران ھمھ چیز رو کرد استاد-

  »بازم با مھربونی نگاھم کرد و گفت « 
   خیال داري مھندس ساختمان بشی، آره؟-
  . خیلی دلم می خواد-
  .نممنم تا اونجایی کھ بتونم بھت کمک می ک.  می شی، حتمًا می شی-
   ببخشین استاد، شما اینجا تنھا زندگی می کنین؟-

  »یھ آھی کشید و گفت « 
  دو تا. انیس و مونسم بود. ھمسر خودم رو چند سال پیش از دست دادم.  آره عزیزم-

  ھفتھ اي، دو. پسر دارم و یھ دختر کھ ھر سھ تاشونم منو گذاشتن و رفتن اون سر دنیا
  .تو از خودت بگو. و مثًال حق فرزندي رو بجا می آرنھفتھ اي یھ بار بھم تلفن می کنن 
  پدرت بھ چھ شغلی مشغول ھستن؟
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  »بھش گفتم کھ پرسید « 
   چند تا خواھر برادرین؟-

  »اومدم جواب بدم کھ در زدن و اون خانم پیر با یھ سینی چایی و دستھ گلی کھ من آورده 
  .بودم و گذاشتھ بودشون تو یھ گلدون اومد تو

  » دیدن گل ھا گفت استاد با« 
  !عزیزم خودت گلی، چرا دیگھ زحمت کشیدي؟!  اي واي-
  . قابل شما رو نداره استاد-
  !چھ گالي قشنگی!  بھ بھ-

  »فنجون چایی رو کھ اون خانم بھم تعارف کرده بود ورداشتم و تو دستم نگھ داشتم و 
  طرفش، انواع ویھ . یھ طرف اتاق بھ طور کامل کتابخونھ بود. تازه متوجۀ اتاق شدم

  اون طرف. اقسام تابلوھاي خطی رو بھ دیوار زده بودن و طرف دیگھ ش تابلو ھاي نقاشی
  ر بود از عکساي استاد و ھمسر مرحومش و سھ تا بچھ ھاش دیگۀ اتاقم پ« 
   داري گذشتۀ منو مرور می کنی؟-
  ! بلھ؟-

  »تازه متوجھ شدم چی می گھ « 
  ! اینا کھ می بینی، تاریخ منھ-
  خط و نقاشی ھا، ھمھ کار خودتونھ؟ -
  مایۀ وجود! باالخره ھرچی کھ ھس، ھمینھ.  آره، اگھ بشھ اسمشو خط و نقاشی گذاشت-

  !من
  !واقعًا شما یھ ھنرمند ھستین!  این تابلوھاي نقاشی خیلی قشنگ کشیده شدن-
  ! ھنرمند؟-

  »خندید و گفت « 
  !رفھ بقیھ فقط ح.  ھنر صورت قشنگ توئھ عزیزم، ھنرمندم ایزد داناست-

  »ازش تشکر کردم و پرسیدم « 
   تنھایی حوصلھ تون اینجا سر نمی ره؟-
  . اینجا تنھا نیستم-

١٥  
   با ھمین خانم کھ چایی آوردن زندگی می کنین؟-
  .با خاطراتم!  با عشقم زندگی می کنم-

  »یھ اه دیگھ کشید و گفت « 
  وقتی م کھ می آم خونھ، ھمین.  کنمسرم رو با کار گرم می.  اکثرًا کھ دانشگاه ھستم-

  .چیزا ھمدم و مونسم ھستن
   کی بر می گردین دانشگاه؟-
  وضع درسی ت چطوره؟.  اگھ خدا بخواد ھفتۀ دیگھ-
  . خوبھ استاد-
  !ھر وقت خواستی بگو بدھکاریم رو بدم.  در ھر صورت من یھ زندگی بھ تو بدھکارم-

  » ازش اجازه گرفتم و بلند شدم کھ گفت ھر دو تایی خندیدیم و بعد از کمی صحبت کردن،
  .وقت خواستم برم خونھ ش

  برام رفتن بھ خونۀ استاد مظاھر و حرف. خالصھ ازش خداحافظی کردم و برگشتم خونھ
  .زدن باھاش خیلی جالب بود

  ھنوز. فردا صبحش کھ رفتم دانشگاه، بعد از دیدن ژالھ و مھناز، سراغ فریبرز رو گرفتم
  ا بچھ ھا رفتیم سر کالس یھ جا نشستیم کھ چند دقیقھ بعد در واشد وب. نیومده بود

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


forum/org.tci-ir.www 
By Ghazal  

خیلی . یھ شلوار یشمی خوشرنگ پوشیده بود با یھ بلوز سدري رنگ. فریبرز اومد تو
  خوش

  تیب شده بود از ھمون دم در کالس بھم خندید و اومد تو و سالم کرد و گفت« 
  خوبھ؟!  دیگھ شدم یھ دانشجوي منظم-

  » نشست رو صندلی بغلی من و از الي کالسورش یھ بستۀ کوچیک کادو .بھش خندیدم
  شده در آورد و گرفت جلو من و گفت« 
  .خدا کنھ ازش خوشت بیاد.  اینو براي تو گرفتم-
  بھ چھ مناسبت؟ مگھ چھ خبره؟!  براي من؟-
  . ھمینطوري-

  »رز کھ مھناز گفت ژالھ و مھناز یھ نگاه بھ بستۀ کادویی کردن و یھ نگاه بھ من و فریب« 
  حاال اگھ نمی تونی مناسبتی براش پیدا کنی، بده ش بھ من در یک.  خدا شانس بده-

  !ثانیھ براش ھزار تا مناسبت جوري می کنم
  »درش رو واکردم و بوش کردم . یھ عطر کوچولو بود. بستھ رو واکردم« 
١٦  

  !سلیقھ ت خیلی عالیھ! واقعًا خوش بوئھ فریبرز...!  اوووم -
  »برگشتم دیدم ! تا اینو گفتم، یھ دفعھ از پشت سرم صداي سوت و کف زدن بلند شد

  ھر کدوم شروع کردن بھ! تمام بچھ ھاي کالس، بی سر و صدا جمع شدن پشت سرمون
  یھ احساس خیلی خوب تو! شوخی ھاي ساده و بی غرض! شوخی کرد و سربسر ما گذاشتن

   رو دوست داشتھ باشم و آخرش گریھ وپس می شھ کھ فریبرز! خودم حس کردمو شادي
  !غم نباشھ

  من سعی می کردم کھ حواسم رو. یھ خرده بعدش استاد اومد تو کالس و درس شروع شد
  دقیقھ بھ دقیقھ یھ چیزي دِر گوش من می گفت! ا مگھ فریبرز میذاشت بھ درسم بدم ام

  انقدر کرد تا. دگوش نمی کر)) ھیس (( ھر چی بھش می گفتم ! و منو بھ خنده مینداخت
  استاد درس رو قطع کرد و با خنده بھ ما گفت« 
  دوتایی تونم بھ ھمدیگھ خیلی می آین یھ دختر!  می دونم جوونین و پر از انرژي و عشق-

  ا باید درس تونو ھم ام! خیلی خوشگل و قشنگ، یھ پسر خوش قیافھ و خوش تیپ
  !باشھ؟! بخونین

  »ت می کشیدم و ھم از تعریف ھاي استاد، تھ ھم خجال! داشتم از خجالت آب می شدم
  برگشتم و یھ چشم غره بھ فریبرز رفتم کھ اونم سرشو انداخت! دلم یھ جوري می شد

  پایین یھ دفعھ یکی از اون بچھ ھاي شیطون کالس، از اون تھ شروع کرد اھنگ» اي یار 
  مبارکباد« بود استادم، گچ رو گذاشتھ ! رو خوندن کھ بقیھ م، ھمگی با ھم شروع کردن

  نمی دونستم تو اون لحظھ باید چیکار! کنار و داشت ما دو تا رو نگاه می کرد و می خندید
  .خجالت بکشم و سرمو بندازم پایین یا شاد و خوشحال باشم! کنم

  جالب این! بچھ ھا با این کارشون خیلی راحت و ساده، نامزدي من و فریبرز رو اعالم کردن
  ھمینجوري داشتن می خندیدن کھ ھمون پسر شیطون!  م نبودنبود کھ بچھ ھا ول کن

  !!کالس از سر جاش بلند شد و شروع کرد بھ رقصیدن
  درست شده بود عین یھ مجلس! دیگھ بچھ ھا غیر از خوندن، دست و کف می زدن

  با خندة استاد، یکی از دختراي. استاد ھمونجا واستاده بود و غش غش می خندید! نامزدي
  ! جاش بلند شدکالس م از

  انگار ھمھ منتظر بودن کھ یھ مسئلھ! دیگھ ھمھ چیز براي نامزدي ما دو تا کامل شده بود
  می خندیدن و می خوندن و دست می زدن و شاد! کوچیکی اتفاق بیفتھ و شادي کنن

١٧  
  !بودن
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  برام خیلی. دیگھ بعد از اون روز، ھمھ، منو فریبرز رو با ھم مثل زن و شوھر می دونستن
  یک زندگی دوستانھ، فقط داخل دانشگاه،! شروع یک زندگی، قبل از ازدواج. جالب بود

  یک دوستی پاك و ساده، ھمراه با عشق! بدون ھیچ چیز بد. «
***  

  ». روز ھا ھمینطوري می اومدن و می رفتن و من و فریبرز بیشتر بھ ھم وابستھ می شدیم
  !خوش اخالق، آروم، مودب، سربزیر. ھر چی بیشتر می شناختمش، بیشتر دوستش داشتم

  ھمھ چیزایی رو کھ یھ دختز از یھ پسر توقع داره، داشت فقط تنھا مشکل درس خوندنش
  بعد از اینکھ. با اینکھ ھرچی من ازش می خواستم انجام می داد اما درس نمی خوند! بود

  ھ روزماون روز ازش خواستھ بودم کھ دیگھ غیبت نکنھ و مرتب بیاد دانشگاه، دیگھ ی
  !تمام جزوه ھاش مرتب و منظم بود اما درس نمی خوند. غیبت نکرد

یھ روز کھ سر کالس بودیم یکی از استادھا بھش اخطار کرد کھ اگھ . اواخر آذر بود
  اینطوري

  کالس کھ تموم شد، وقت ناھار تو ناھار خوري. پیش بره حتمًا از اون درس می افتھ
  شروع کردم باھاش جدي حرف زدن. «
  ! ببین فریبرز، این وضع درس خوندن نیس-
  !ا نمی شھ  بھ خدا من دارم خیلی سعی می کنم ام-
  . نھ، تو سعی نمی کنی-
  !مگھ از اون روزي کھ تو گفتی دیگھ غیبت نکنم، غیبت کردم؟!  چرا بھ خدا-
  . خب نھ-
  ! ببین تمام جزوه ھام رو چقدر خوب می نویسم-
  ! پس چرا درس نمی خونی؟-
  !دونم چرا اینا تو کّلھ م نمی ره نمی -
  ! این حرفا چیھ ؟-
  . خب نمی ره دیگھ-
   پس تو، چھ جوري دانشگاه قبول شدي؟-
   بھت بگم مسخره م نمی کنی؟-
   چی رو بگی؟-

١٨  
  !ھر چی اون تست زد، منم زدم.  تو کنکور یھ بچھ زرنگ افتاده بود بغل دستم-
  ! راست میگی؟-
  ! آره-
  ! یعنی تقلب کردي؟-
  !اینو کھ بھش تقلب نمی گن!  چرا داد می زنی دریا جون؟-
   پس بھش چی می گن؟-
  ! یھ خرده از بغل دستی م کمک گرفتم، ھمین-
  ! تو بھ این میگی یھ خرده؟-

  »دوتایی زدیم زیر خنده کھ ازش پرسیدم « 
   دیپلم چی؟ اونو با معدل چند گرفتی؟-
  .حسابی خونده بودمش.  نھ، اونو خوب گرفتم-
   معدلت چند شد؟-
  . دوازده و یک صدم-
  ! راست می گی؟-
  ل رو کشتم و جاشو تو االن ھمھ فکر می کنن کھ من یھ شاگرد او!  بابا چرا داد می زنی؟-
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  !دانشگاه گرفتم
  ! واقعًا کھ فریبرز-
  ببین!  حاال مگھ چی شده؟ طوري نشده دریا جون کھ انقدر بداخالقی باھام می کنی-

  !ردناھارمون یخ ک
  !پس دیگھ چرا درست رو نمی خونی؟. حاال کھ فعال اینجایی!  خیلی خب، خیلی خب-
  ! آخھ تو کلھ م نمی ره-
  !تقریبا مثل ھمون سال آخر دبیرستانھ!  اینا کھ سخت نیس-
  ! آخھ ھمونارو ھم نمی فھمیدم-

  !پس دیپلمت رو چھ جوري گرفتی؟
  امتحان پنج تومن بھش می دادم و اونمسر ھر .  اونجام یھ پسره افتاده بود بغل دستم-

  !اندازة نمرة ده دوازده بھم می رسوند
  »ھم از . مونده بودم بھش چی بگم! اینارو آروم با خنده می گفت و نگاھم می کرد

١٩  
  یھ خرده نوشابھ خوردم و بعد! دستش عصبانی بودم و ھم از کاراش خنده م گرفتھ بود

  گفتم« 
  !دمو خراب می کنھآ!  پول زیادي ھمینھ دیگھ-
  ! یعنی بنظر تو االن من خرابم؟-
  ! سر بسرم نذار فریبرز کھ از دستت حسابی عصبانی م-

  »منم تند و تند غذامو خوردم و بلند شدمو از . وقتی دید عصبانی شدم دیگھ ھیچی نگفت
  اصال نگاھشم. اونم غذاشو خورده نخورده، دنبالم دوئید بیرون. ناھارخوري رفتم بیرون

  کردم و رفتم طرف دانشکدة خودمون و پیچیدم پشت ساختمون، ھمونجا کھ نیمکتن
  .اونم اومد یھ گوشۀ نمیکت، ساکت نشست. رو یھ نیمکت نشستم. داشت و خلوت بود

  یھ خرده کھ گذشت آروم گفت« 
  ! دریا-

  »جوابشو ندادم « 
  ! دریا خانم-

  »بازم ھیچی نگفتم کھ گفت « 
  رس منھ، کھ ھمین فردا یھ معلم خصوصی می گیرم و جبراناگھ ناراحتی ت بھ خاطر د

  !ترو خدا باھام قھر نکن. ببین دریا جون، من اصال طاقت ناراحتی ت رو ندارم. می کنم
  »از اینکھ این پسر بھ این خوبی و مھربونی رو اذیت کردم، ! یھ دفعھ تو دلم یھ جوري شد

  ردم و گفتمبرگشتم و تو چشماش نگاه ک. از خودم بدم اومد« 
   اخھ فریبرز جون مگھ تو نمی خواي با من ازدواج کنی؟-
  . چرا خب-
   مگھ نمی گی کھ خونواده ت با این ازدواج مخالفن؟-

  »سرشو انداخت پایین « 
  ولی ماھام باید فکر خودمون.  ناراحت نشو، باالخره اونام براي خودشون یھ دالیلی دارن-

  درستھ؟. باشیم
  . درستھ-
  اید اآلن دوتایی حسابی درس بخونیم کھ بتونیم مدرك مون رو بگیریم کھ خب پس ب-

  درستھ؟. بتونیم رو پاي خودمون وایستیم
٢٠  

  . درستھ-
   خب، حاال بگو مشکلت تو درس چیھ؟-
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   حفظیاتم خوبھ اما تا دلت بخواد ریاضیات م خرابھ-
  کجاھاش رو نمی فھمی و توش ایراد داري؟.  خب، باشھ، عیبی نداره-
  ! از اولش ایراد دارم تا آخرش-

  »یھ آھی کشیدم و گفتم « 
دوتایی می ریم تو کالس و من ھر .  از فردا ھر روز صبح یھ ساعت زودتر بیا دانشگاه-

  جاي
  باشھ؟. رو کھ ایراد داري بھت یاد می دم

  ببینم، نمره م بھم. منم قول بھت می دم کھ این دفعھ دیگھ ھمھ رو یاد بگیرم.  باشھ-
  دي؟می 

  .از فردا درس رو شروع می کنیم.  شوخی نکن، دارم جدي حرف می زنم-
ھر روز . خالصھ اینطوري شد کھ از فرداي اون روز شروع کردم درس دادن بھ فریبرز

  »صبح یھ 
  البتھ. سایت زودتر می اومدم و با ھم می رفتیم تا کالس و بھش درس یاد می دادم

  من بھ اون درس. ا کھ می تونست یاد می گرفتاونم سعی خودش رو می کرد و تا اونج
  ھر چی م بھش می گفتم کھ این کار رو. می دادم و اونم ھر ھفتھ برام یھ کادو می آورد

  می. انقدر ازش کادو گرفتھ بودم کھ نمی دونستم اونارو کجا ببرم. نکنھ، گوش نمی کرد
  ی می خواستم جوابشواونوقت چ! ترسیدم یھ روز مامانم بره سر کمدم و کادوھا ببینھ

  خودم شدیدًا درس می خوندم و بھ فریبرزم کمک می. روزھا ھمینطوري می گذشت! بدم؟
  استاد مظاھرم ھر. درس خودم کھ عالی بود و فریبرزم کم کم داشت خوب می شد. کردم

  .جایی کھ مشکل داشتم بھم کمک می کرد
  .سانتیمتر رو زمین نشستھ بودبرف سنگینی اومده بود و حدود سی . تقریبا اخراي دي بود

  سھ شنبھ، ساعت اخر کھ کالس تموم شد، بچھ کھ حاال دیگھ با ھم حسابی دوست شده
  وقتی من و فریبرز و ژالھ و مھنازم اومدیم بیرون،. بودن، بیرون دانشکده جمع شدن

  می خواستن برنامھ رو براي صبح جمعھ. دیدیم دارن با ھمدیگھ قرار میذارن کھ برن کوه
  ھر کی م نمی خواست بیاد، ھمگی با گولھ برف. داشتن کارھا رو تقسیم می کردن. بذارن

  !می زدنش
   صبح، ھمگی تو میدون ونک جمع بشیم و از٦باالخره قرار شد کھ جمعھ صبح زود ساعت 

٢١  
  .ھمونجا راه بیفتیم طرف کوه

  و از دانشگاهبعد از اینکھ قرار مدارمون رو گذاشتیم، از ھمدیگھ خداحافظی کردیم 
  اومدیم بیرون و ھمونجا از فریبرز خدا حافظی کردم و رفتم سر چھار راه پھلوي و سوار

  تو تموم راه داشتم فکر می کردم کھ اگھ بھ مامانم جریان روز جمعھ و. اتوبوس شدم
  .کوه رفتن رو بگم، بھم اجازه می ده یا نھ

  رفتم کھ ناھار بخورم. وض کردمنیم ساعت بعد رسیدم خونھ و بعد از اینکھ لباسامو ع
  عکس العمل بدي از خودش نشون نداد و. سر ناھار کم کم جریان رو بھ مامانم گفتم

  .حدس زدم کھ می خواد قبل از اینکھ جوابی بده با پدرم مشورت کند. فقط گوش کرد
  این اخر ھفتھ ھا برام. ناھارم کھ تموم شد رفتم تو اتاقم و شروع کردم بھ درس خوندن

  تو این سھ روز چقدر حرف. سھ روز نمی تونستم فریبرز رو ببینم. خیلی سخت می گذشت
  تو این چند. تو دلم تلنبار می شد تا شنبھ برسھ و تو حرفاي چند روز مونده رو بھش بگم

  وقتھ، تقریبًا تموم زندگی م رو براش گفتھ بودم اما اون ھیچوقت دوست نداشت در
  !احساس می کردم فاصلھ ش با خونواده ش خیلی زیاده. مورد خونواده ش حرف بزنھ

خالصھ اون شب بھ درس خوندن و نوار گوش کردن و فکر کردن بھ فریبرز و زندگی آینده 
  م
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  .کھ چی از آب در می آد گذشت
  وقتی صبحونھ رو خوردم و خواستم برم.  بود کھ از خواب بیدار شدم٩فردا صبحش ساعت 

  .فت کھ اگھ بخوام می تونم جمعھ با دوستام برم کوهکمی درس بخونم مامانم بھم گ
  برام. انقدر خوشحال شدم کھ پرید و مامانم رو ماچ کردم و با خوشحالی رفتم سر درس م 

  دیگھ خدا خدا می! خیلی عجیب بود کھ بود کھ چطور پدر و مادرم این اجازه رو بھ من دادن
  .کردم کھ زودتر جمعھ برسھ کھ رسید

  وم وسایلم رو آماده کرده بودم و گذاشتھ بودم شون تو کولھ پشتی ماز شب قبلش تم
  تا اون روز فقط با پدرم کوه رفتھ بودم و این اولین باري بود کھ می خواستم با دوستام

  می دونستم کھ بھون خیلی خوش می. برام مثل یھ مسافرت پرھیجان بود. برم کوه
  بھش گفتھ بود کھ بیشتر برام. بودمامانم چندتا ساندویچ کتلت درست کرده . گذره

  .در واقع می خواستم براي فریبرزم غذا ببرم. درست کھ کھ اگھ خواستم بھ دوستام بدم
  !نمی دونم چھ احساسی بود اما ھر چی بود بھم می گفت کھ اوردن ناھار با منھ

  شبش زودتر از ھمیشھ رفتم گرفتم و خوابیدم و حتی سریال» پیتون پلیس « رو ھم کھ 
٢٢  

  یعنی از این سریال بھ خاطر ھنز پیشۀ پسرش خوشم! انقدر دوست داشتم، نگاه نکردم
  می اومد کھ ھمون» رایان اونیل « بود اما حاال کھ دیگھ خودم فریبرز رو داشتم برام مھم 

  !نبود کھ سریال رو ببینم یا نھ
   ھمھ ششب. ساعت رو کوك کردم و گذاشتم باال سرم و با یھ احساس خوب خوابیدم

  خواب دیدم کھ ساعت زنگ نزده و من بیدار نشدم و نتونستم بھ بچھ ھا برسم براي
  ھمین م تا صبح چند بار از خواب پریدم و ساعت رو ورداشتم و نگاھش کردم و مطمئن

  .شد کھ دکمۀ زنگھ ش رو زدم
   خوردمزود بلند شدم و یھ لیوان شیر. باالخره، ساعت زنگ زد ولی من از قبلش بیدار بودم

  وقتی خواستم از خونھ. و لباسامو پوشیدم و کولھ پشتی م رو ورداشتمو مامانم بیدار بود
  نمی دونستم چیکار می خواد! بیام بیرون، دیدم پدرم لباس پوشیده از اتاقش اومد بیرون

  لباس کوه کھ نپوشیده بود پس قصدش رسوندن من! می خواست منو برسونھ؟! بکنھ
  .می تونستم چیزي بگمن! بود اما تا کجا؟

  باالخره دوتایی با ھم راه افتادیم و پیاده رفتیم خیابون مستوفی و از پلھ ھا رفتیم پایین
  ھمون روبرو ایستگاه اتوبوس بود کھ خوشبختانھ چند تا دختر. و رسیدیم بھ خیابون پھلوي

  ا دیگھ جلوپدرم با دیدن اون. و پسرم تو ایستگاه منتظر اومدن اتوبوس بودن کھ برن کوه
  نیومد و ھمونجا واستاد منم ازش خداحافظی کردم و از خیابون پھلوي رد شدم و رفتم تو

  تو اتو بوس پر. دو دقیقھ نگذشتھ بود کھ اتوبوس تجریش رسید و سوار شدم. ایستگاه
  بیشترشونم دختر و پسر بودن و پدرم تا اومدن. بود از کسایی کھ می خواستن برن کوه

  وقتی سوار اتوبوس شدم،. ا تو پیاده روي اون طرف خیابون واستاده بوداتوبوس، ھمونج
  .انگار خیالش کمی راحت شد

  دلش برام شور. با حرکت اتوبوس دیگھ نفھمیدم پدرم ھنوز اونجا واستاده بود یا رفت
  می زد اخھ ھنوز ھوا روشن نشده بود تقریبًا بیست دقیقھ طول کشید تا رسیدم بھ میدون

  تو میدون! ون ایستگاه از ماشین پیاده شدم یھ دفعھ ترس ریخت تو دلمتو ھم. ونک
  !یھ خرده زود اوده بودم. یھ ربع بھ شیش بود. ساعت رو نگاه کردم. ونک ھیچکس نبود

  دور و ورم رو نگاه کردم، ھیچکس تو اونجاھا نبود جز دو تا سگ کھ داشتن از دور می
  !تو دلم چندتا فحش بھ دوستام دادم! نمدیگھ نزدیک بود کھ سکتھ ک. اومدن طرف من

  دیگھ نزدیک بود گریھ م بگیر کھ از تو خیابون پھلوي! کاشکی با پدرم اومده بودم اینجا
٢٣  

  !تا خوب نگاھش کردم دیدم فریبرزه! دیدم کھ یکی داره می دوئھ باال، طرف میدون ونک
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  اش کنم کھ یھ دفعھ یھاومدم براش دست تکون بدم و صد! انگار خدا دنیا رو بھ من داد
  تا برگشتم دیدم ھفت ھشت تا از بچھ ھاي کالس اماده! گولھ برف از پشت خورد بھم

  نگو بی مزه ھا پشت یھ ماشین قایم شده بودن و یواشکی منو! شدن کھ بھم برف بزنن
  تا اومدم یھ! از یھ طرف از دست شون لجم گرفتھ بود از یھ طرف خنده م! نگاه می کردن

  منم دوال شدم از رو زمین یھ گولھ! شون بگم کھ گولھ برف رو پرت کردن بھمچیزي بھ
  اونا بھ ما! فریبرزم تا رسید اومد کمک من! برف درست کردم و بازي از ھمونجا شروع شد

  ولی چون تعداد اونا بیشتر بود، ھر برفی کھ ما! برف می زدن و ما بھ اونا برف می زدیم
  !م کھ فریبرز اومد و جلوي من واستاد و شد سپر بالي منمی زدیم جاش چندتا می خوردی

  مثل یھ نکیھ گاه! نمی دونین اون لحظھ، با این کارش چھ احساسی بھ من دست داد
  بچھ ھا کھ دیدن دیگھ فریبرز تنھاس، دست از حملھ ورداشتن و اومدن! محکم شد برام

  چقدر تو! ریخت و داد بھمونطرف ما، یکی از دخترا از تو یھ فالسک، برامون دو تا چایی 
  !اون موقعیت چایی بھمون چسبید

  ھمونجور کھ چایی رو می خوردیم از فریبرز پرسیدم« 
  ! چطور داشتی می دوئیدي-
  ! دنبال اتوبوس تو می اومدم-
  ! اتوبوس من؟-
  فکر کردم تنھا می. آخھ من نزدیک خونھ تون واستاده بودم!  ھمونکھ سوارش بودي-

  فتم زودتر بیام دم خونھ تون کھ تو تاریکی تنھا نباشی اما دیدم پدرتمبا خودم گ. آي
  می خواستم صبر کنم تا. مجبوري پشت سرتون راه افتادم تا رفتی تو ایستگاه. باھاتھ

  !پدرت برگرده خونھ و من بیام پیش ت کھ اتوبوس رسید
  ١ اون وقت تو این ھمھ راه رو دنبال اتوبوس دوئیدي؟ -
  !خھ تا می خواست اتوبوس بعدي بیاد، نیم ساعتی طول می کشیدآ!  آره دیگھ-

  »مھناز کھ حرفاي فریبرز رو شنید، برگشت بھ بقیۀ بچھ ھا گفت « 
  عشق! بیایم از این فریبرز یاد بگیرین! خاك بر سر شما پسرا کنن!  بیاین گوش بدین-

  !واقعی یعنی این
  »یکی از پسرا گفت « 
  !محضھاین خریت !  اینکھ عشق نیس-

  »یکی دیگھ گفت « 
   ھمھ کھ دونده ماراتن نیستن تا وقتی عاشق شدن دنبال اتوبوس تا میدون ونک-

  !بدوئن
  »یکی از دخترا گفت « 
  ! ادم اگھ واقعًا عاشق باشھ، دونده ماراتن م می شھ-

  »دوست پسرش کھ اینو شنید گفت « 
  سابقات شرکت می پس این دونده ھاي ماراتن ھمھ شون عاشقن کھ می رن تو م-

  !کنن؟
  »دختره گفت « 
  ! کاشکی یھ خرده از اخالق فریبرز تو توام بود-

  »اینو کھ گفت، پسره یھ نگاھی بھ بقیۀ پسرا کرد و گفت « 
   اصًال تقصیر این فریبرزه کھ با این کاراش باعث میشھ کھ ما از این دخترا متلک-

  !بچھ بزنین ش تا دیگھ از این غلطا نکنھ! بشنویم
  ». تا اینو گفت ھمۀ پسرا دست شون رفت بھ برف و شروع کردن بھ فریبرز برف زدن

  تو ھمین موقع، چند تا از دخترا! دخترام بھ پشتیبانی از فریبرز حملھ کردن با برف بھ پسرا
  و پسراي دیگھ م رسیدن تو میدون ونک و تا جریان رو فھمیدن ھر کدوم رفتن تو یھ
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  ! دخترا تو دستۀ ماپسرا تو دستۀ پسرا،! دستھ
  بچھ ھا با! تو عمرم انقدر بھم خوش نگذشتھ بود! انقدر منظرة جالبی شده بود کھ نگو

  شوخی و خنده برف بازي می کردن و ھر کدوم یھ چیزي می گفتن و یھ شوخی اي می
  پسرا بھ دخترا آروم برف می زدن اما ماھا با تموم زورمون بھشون! کردن و می خندیدن

  انگار تموم اون دنیا را فقط براي ما ساختھ بودن کھ! م و اونام می خندیدنبرف می زدی
  !خوش باشیم و از زندگی لذت ببریم

  دخترام بھشون امان دادن اما بھ. باالخره چون تعداد دخترا زیادتر بود، پسرا تسلیم شدن
  دو سھ تااونام قبول کردن و ھر کدوم زیر لب ! شرطی کھ رفتار فریبرز رو الگو قرار بدن

  .فحش بھ فریبرز دادن و ھر کدوم رفتن طرف دوست دختراشون
  ھرچی پسرا گفتن کھ بابا راه طوالنیھ، دخترا. قرار شد کھ از اونجا، پیاده بریم تا تجریش

٢٥  
  .قبول نکردن و حرکت کردیم

  .تو خیابون پرنده پر نمی زد و فقط گاه گداري یھ ماشین آروم می اومد و رد می شد
  شب قبلم دوباره برف اومده بود و نشستھ. یابون و پیاده روھا رو برف گرفتھ بودتموم خ

  .بود رو برفاي قبلی
  ھوا خیلی سرد بود و با اینکھ لباس گرم پوشیده بودیم. ھمگی راه افتادیم طرف تجریش

  دستامونو گرفتھ بودیم بھ ھمدیگھ و تموم عرض خیلبون رو بستھ. اما سردمون بود
  گاھی کھ یھ ماشین می اومد رد بشھ، جلوشو می بستیم و اونم برامون بوقبودیم و گاه 

  .واقعا داشت بھمون خوش می گذشت! و چراغ می زد
  یھ خرده کھ گذشت. ھوا دیگھ روشن شده بود و ما ھنوز یھ ایستگاه م راه نرفتھ بودیم

  !صداي دخترا در اومد کھ اي بابا خستھ شدیم، سردمونھ، پاھامون درد گرفت
  اما پسرا داشتن ازمون انتقام می گرفتن! «
  !باید تا خود تجریش پیاد بریم!  نمی شھ-
  ! یھ خرده پیش کی بود شعار می داد؟-
  ھمھ ش پنجاه تا ایستگاه دیگھ تا تجریش! چیزي نمونده کھ!  آھان دیگھ رسیدیم-

  !فاصلھ داریم
  »دخترا کھ اینطوري دیدن، ھمگی با ھم گفتن « 
  !الن دیگھ بر می گردیم خب، پس ما ا-

  »تا اینو گفتن، یھ دفعھ پسرا موش شدن و دیگھ صداي ازشون در نیومد کھ یکی از دخترا 
  گفت« 
  اصال! اگھ ماھا نیائیم دیگھ کوه رفتن چھ مزه اي داره؟! چی شد ساکت شدین؟!  ھان-

  !اگھ می خوایین باھاتون بیاییم باید تا خود تجریش کول مون کنین
  »یدن، شروع کردن جلو ماشین ھا رو گرفتن کھ ماھا رو سوار کنن، از ترس تا اینو شن

  !اینکھ نکنھ مجبور بشت بھمون کولی بدن
  اونقدر بھم خوش میگذشت کھ نمی فھمیدم زمان چھ! واقعا تھ از دل می خندیدیم

  باالخره رسیدیم بھ یھ ایستگاه اتوبوس و یھ خرده بعد اتوبوس اومد! جوري داره می گذره
  !و سوار شدیم و تجریش پیداه شدیم و از اون سر میدون راه افتادیم باال بھ طرف در بند

  ھر قدم کھ ور می داشتم،. تو راه یا سر بسر ھمدیگھ میذاشتیم و یا برف بازي می کردیم
٢٦  

  !اینا ھمھ برام ارزش داشت! فریبرز رو میدم کھ بغل بھ بغلم راه می آد و مواظب منھ
   دربند و یھ خرده خستگی در کردیم و دامنۀ کوه رو گرفتیم و آروم آرومباالخره رسیدیم

  .رفتیم باال
  دخترا و پسرا، دوتا دوتا شده بودن و پسرا مواظب دخترا بودن کھ رو تخت سنگ ھا
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پاي ھر کدوم . پاشون لیز نخوره، بدجوري اونجاھا برف نشستھ بود و سنگھا لیزلیز بودن
  از

  .الفاصلھ یکی از پسرا دستش رو می گرفت کھ اتفاقی براش نیفتھدخترا کھ لیز می خورد ب
  دیگھ آخراش، ما دخترا، از بس خستھ شده بودیم و سرما تو تن مون اثر کرده بود نمی

  ما فقط غش غش می! تونستیم قدم از قدم ورداریم و پسرا با زور ما رو می بردن باال
  ن یھ احساس مردونگی بھ وجوداونا توشو! خندیدیم و پسرا جورمون رو می کشیدن

منکھ دیگھ برام رمقی نمونده بود و اگھ . اومده بود و با غرور کارشون رو می کردن
  فریبرز

  سھ چھار بار پام رو از روي! دستم رو نمی گرفت، ھمون وسطاي راه افتاده بودم پایین
  !سنگ لیز خورد کھ فریبرز مثل شیر دستمو گرفت و محکم نگھ داشت

  ماھا کھ از خستگی و سرما داشتیم دیگھ. جوري بود بھ یھ قھوه خونھ رسیدیمخالصھ ھر 
  پسرا یھ تخت گرفتن و ما رو نشوندن روش و پریدن دو تا پیت آھنی گیر! می مردیم

  اگھ بھ موقع آتیش رو بھمون! اورن و چوب جمع کردن و برامون آتیش روشن کردن
  !نرسونده بودن، ھمھ مون از سرما خشک می شدیم

  آتیش. تا یھ خورده گرم شدیم، قھوه چی چایی ش روبراه شد و براي ھمھ مون چایی آورد
  بفھمی نفھمی، یھ. پسرا مثل پروانھ درو ما می چرخیدن. و چایی، حال مون رو جا آورد

  .خرده اي م ترسیده بودن کھ نکنھ حال ماھا بد بشھ
  این دفعھ خنده!  شروع شدتا گرم شدیم و جون اومد تو تن مون، دوباره شوخی و خنده

  !با محبت و عشق. ھا با محبت ھمراه بود
  مواظبتی کھ اونا تو راه از ما. عشقی کھ از کارایی پسرا برامون کردن بھ وجود اومده بود
  یھ حس اعتماد و اطمینان. کردن باعث شده بود کھ یھ جوري دیگھ بھشون نگاه کنیم

  تو! منم کھ از ھمھ خوشتر. دن و خوش بودنھمھ می خندی. بین ھمھ بھ وجود اومده بود
  اول. از یھ جایی تو راه، رفتھ بود تو خودش. این میون یھ دفعھ چشمم اقتاد بھ مھناز

  فکر می کردم بھ خاطر خستگی و سرماس اما کم کم متوجھ شدم کھ اون دختر شوخ
  !ھمیشگی نیس

٢٧  
  رو گرفتم تو دستم وآروم بلند شدم و رفتم اون طرف تخت، کنارش نشستم و دستش 

  :یھ نگاه مھربون بھم کرد و گفت
  !قدر فریبز رو بدون-
  چرا؟ چیزي شده؟-
  بعدا بھت می گم-
  حاال بگو-
  نمی خوام روزت رو خراب کنم-
  نھ،بگو-

  :اشک تو چشماش جمع شد و گفت
  !می دونی دیروز کھ پیش ابی تو خونشون بودم، کثاقت چی ازم می خواست؟

  ن تا دو قطره اشکی روکھ از چشماش چکیده بود رو صورتش،کسیسرش را انداخت پایی
  :دستش رو محکم تو دستم فشاردادم کھ گفت.ھمھ چیز رو فھمیدم. نبینھ

  .نباید بھش اعتماد می کردم. تو راست می گفتی-
  !مگھ اتفاقی افتاده؟-
  منو عوضی گرفتھ بود. نھ-
  ھرچی بود گذشتھ. خودتو ناراحت نکن-

  » پاك کرد و گفت اروم اشک ھاشو« 
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  نھ دیگھ، بھش حتی فکر نمی کنم-
  مطمئن باشم؟-

  »خندید و گفت « 
  آره-

  »دوباره دستش رو تو دستام فشار دادم و بلند شدم و رفتم سر جام، پیش فریبرز کھ 
  طفلک مھناز دختر خوبی بود اما نمی دونست کھ نباید بھ. داشت نگاھم می کرد، نشستم

  !ھر کسی اعتماد کرد
  یھ ساعتی. یعنی جون باال رفتن رو نداشتیم. صھ ھمونجا نشستیم و دیگھ باالتر نرفتیمخال

  با ھم دیگھ حرف زدیم و شوخی کردیم کھ و بعد از تو کولھ پشتی ھامون غذاھا و
  ساندویچ ھا رو در آوردیم و ھمھ رو گذاشتیم وسط و ھمگی شروع کردن بھ خوردن کھ

٢٨  
  .شابھ گرفت و آوردفریبرز رفت و براي ھمھ مون نو

  ھرکی بھ. تو اون سرما؛ کنار آتیش با بچھ ھا عذا خوردن واقعا عالی بود و بھمون چسبید
خالصھ ! اون تعارف می کرد کھ غداشو بخوره، اون یکی ساندویچ رو بھ اون یکی می داد

  یھ
  !مھمونی کوچیک و بی ریا بود

   و از ساندویچ کتلتی کھ منفریبرز ساندویچ کالباس آورده بود کھ خودش بھش لب نزد
  وقتی می خورد احساس میکردم مثل زنی کھ براي شوھرش تو خونھ غذا می.اوردم خورد

  !پزه و شوھرش با اشتھا و لذت میخوره شدم
  ناھار خوردن مون کھ تموم شد، صاحب قھوه خونھ برامون چایی آورد کھ اونم خیلی

   ھیچکدوم مون دلمون نمیخواستدیگھ وقت برگشتن رسیده بود اگرچھ. بھمون چسبید
  کھ این روز قشنگ تموم بشھ اما چاره اي نداشتیم و وقتی تموم شد، از صاحب قھوه

  .خونھ خداحافظی کردیم و بھ طرف پایین کوه راه افتادیم
  دیگھ راه سرازیر بود و آروم آروم بھ کمک پسرا اومدیم پایی و اتفاقا یھ وانت کھ داشت

  جالب اینکھ وقتی. نو سوار کرد و تا خود میدون ونک بردمی رفت تجریش، ھمگی مو
  !اونجا رسیدیم، ازمون پولی نگرفت

  بچھ ھا با نارحتی از ھمدیگھ خداحافظی کردن و اونام کھ. دیگھ وقت خداحافظی بود
  راھشون با ھم یکی بود، رفتم و موندیم منو فریبرز کھ جلوي یک تاکسی رو گرفت و سوار

  تا تاکسی حرکت. لی بود و فقط من و فریبرز پشتش نشستھ بودتاکسی توش خا. شدیم
  :کرد، فریبرز از تو جیبش بھ بستھ ي خیلی کوچولو درآورد و گرفت جلوي من و گفت 

  .بیا، اینو براي تو گرفتم-
  ؟!بازم-
  !بگیر دیگھ-
  آخھ چقدر برام کادو می گیري ً؟-
  .ال می شموقتی برات چیزي میخرم، اول خودم خوشح! دلم می خواد-
  !نباید انقدر ولخرجی کنی-
  !این با اوناي دیگھ فرق می کنھ-
ظریف و قشنگ . یھ انگشتر طالي خیلی قشنگ بود. بستھ رو ازش گرفتم و بازش کردم! «
«  
  ممنون! خیلی قشنگ فریبرز-

٢٩  
  بده می خوام خودم دستت کنم-

  ».  بھ ماه نگاه می کنھیھ آن چشمم افتاد تو آینھ کھ دیدم راننده تاکسی داره از توش
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  بھ فریبرز اشاره کردم شونھ اش رو انداخت باال و انگشتر رو از دستم گرفت و کرد بھ
  احساسی کھ! یھ دفعھ یھ احساس خیلی خیلی عجیب و خوبی بھم دست داد. انگشت چپم

  !!یھ احساس عھد و پیمان! یھ التھاب.یھ شوق.نمی تونم وصفش کنم
  شاید بھ تنھایی چنین مفھومی نداشتھ باشھ اما وقتی یھ پسر،یھ حلقھ یا انگشتر طال، 

  .براي منکھ اینجوري بود! خودش دست دختري بکنھ یھ دنیا معنی بھ وجود می آره
  نگاھی کھ ھنوزم مثل نگاه بک. اونم داشت نگاه می کرد. برگشتم تو چشاش نگاه کردم

  ھش پناه ببره و تکیھ کنھپسر بچھ بود کھ دنبال یھ پناھگاه میگرده تا بتونھ ب! «
  »وفتی برگشتم خونھ و یھ دوش گرفتم و لباسم رو پوشیدن، دیدم مامانم از تو 

  یکی براي خودش و. آشپزخونھ صدام کرد و نشستھ بود پشت میز و دو تا چایی ریختھ بود
  .حدس زدم کھ میخواد براش تعریف کنم کھ امروز تو کوه چھ خبر بوده. یکی براي من

  یعنی! شستم پیشش و تموم جریان رو براش گفتم، البتھ تموم شو رو کھ نھرفتم و ن
  پدرم تو اتاق نشیمن نشستھ بود و مثال روزنامھ می! بعضی جاھاش رو سانسور کردم

  خوند اما مطمئن بودم کھ داره بھ حرفاي من گوش میده چون موقع دیگھ کھ روزنامھ
   این دفعھ انگار فقط روزنامھ رو تویخوند مرتب صداي ورق زدن روزنامھ می ومد اما

  .دستش گرفتھ بود 
  خالصھ وقتی حرفام تموم شد، رفتم تو اتاقم و انگشتري رو کھ فریبرز برام خریده بود از تو

  کیفم در آوردم و نگاھش کردم بھ مخص اینکھ تو دستم گرفتمش، یھ احساس گرماي
  االن دستم کنمش و دیگمدلم می خواست ھمین ! شدید از دستم گذشت بھ قلبم رسید

  !درش نیارم اما نشد
  نیاز بھ. اون شبم بھ امید صبح بعدي گذشت، دیگھ دانشگاه رفتن برام نیاز شده بود

  !دیدن فریبرز
  .صبح شنبھ تا وارد دانشگاه شدم چشمم دنبال فریبرز می گشت

  رفتم طرفش این دفعھ تا بھم. از گوشھ حیاط داشت با لبخند بھ طرف من می اومد
  رسید، دستم رو تو دستش گرفت و گفت

  !چرا اینقدردیر کردي-
٣٠  

  خیلی وقتھ اومدي؟. اتوبوس دیر اومد-
  .نیم ساعتی ھس-
  خب، بیا بریم تو کالس درس بخونیم-
  حاال نمیشھ یھ خرده دیرتر بریم؟-
  بیا بریم! نھ، موقع درس، باید فقط درس بخونبم-

  »دیگھ با .  پیداشون بشھ، بھش درس دادمدوتایی رفتیم تو کالس و تا بچھ ھا کم کم
  ھمھ ي اونایی کھ دیروز کوه بودیم جمع شده. اومدن بچھ ھا، نمی شد درس بخونیم

  بودن وسط کالس و بقیھ کھ نیومده بودن، دورمون نشستن و ما داستان کوه رفتن رو
  !اونا حسرت می خوردن چرا با ما نیومدن. تعریف میکردیم 

  کار منم این شده بود کھ ھم خودم بھ درس گوش.  و درس شروع شدباالخره استاد اومد
  اما با. واقعا برام مشکل بود. بده ھم بعض نکات پیچیده رو براي فریبرز توضیح بدم

  عشق این کارو می کردم و وقتی می دیدم کھ فریبرز کم کم داره پیشرفت می کنھ از
  ار می کردم و اونم با صبر ودیگھ حتی وقت ناھار ھم باھاش ک. خودم راضی می شدم

  تحمل سعی می کرد کھ یاد بگیره
  آخرین کالس تموم شد، خستھ ، اما خوشحال، با فریبرز افتادیم و از دانشگاه اومدیم

  بیرون و رفتیم طرف چھارراه پھلوي و اونجا ازش خداحافظی کردم و رفتم تو ایستگاه
  ش شدم و تقزیبا نیم ساعت بعد،اتوبوس چند دقیقھ بعد یھ اتوبوس سفید رسید و سوار
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  تو یوسف آباد پیاده شدم و راه افتادم طرف خونھ کھ شندیم یکی از پشت صدام کرد! «
  !خانم!خانم

  »برگشتم و دیدم کھ یھ مرد حدود پنجاه و خرده سالس، اولش تعجب نکردم 
  تصبر کردم تا رسید بھم و گف. با خودم گفتم حتما ادرسی چیزي ازم می خواد بپرسھ
  ببخشید خانم می شھ یھ دقیقھ باھاتون حرف بزنم؟

  »حدس زدم کھ فقیره و می خواد اول برام مقدمھ . آماده شدم کھ بھش یھ پولی بدم
  چون خیلی خستھ بودم دیگھ نخواستم منتظر بشم تا برام. چینی کنھ و بعد کمک بخواد

  حرف بزنھ و بعد پول بخواد« 
  :دستم رفت تو کیفم کھ گفت

  !و نمی شناسید اما من شمارو می شناسمشما من-
٣١  
  »بھش گفتم ! تا حاال ندیده بودمش! این بار تعجب کردم« 
  بفرمایین-

  .حقیقتش بھ عنوان یھ انسان اومدم ازتون کمک بگیرم! راستش چطوري بگم ؟
  دوباره دستم رفت طرف کیفم کھ گفت

  !انگار متوجھ نشدین! نھ نھ
  »عزق پیشونیش رو پاك کرد و گفت بعد از جیبش یھ دستمال آورد و 

  ببخشین شما دوست فریبرز ھستین؟
  تا اسم فریبرز رو برد، دیگھ برام خیلی عجیب شده

  !شما؟! بلھ
  می شھ بریم بھ جاي خلوت تر؟ اینجا شلوغھ

  !شما کی ھستین؟
  ببخشین، من پدر فریبرزم

  !پدر فریبرز؟
  آخھ! مات بھ من نگاه کردھمچین این دو کلمھ رو بلند و با تعجب بھش گفتم کھ 

  اگرچھ ظاھرش تمیز و مرتب بود اما لباسھاش و پیرھن و کفشی کھ پوشیده بود، بر نمی
  یھ کت و شلوار نسبتا کھنھ وقدیمی تنش بود اما تمیز معلوم بود. اومد پدر فریبرز باشھ

  دکفشاشم اگرچھ واکس خورده بود اما کامال می ش! کھ ازشون خیلی خوب نگھداري کرده
  یقھ ي پیرھن تمیزشم، ساییدگی! فھمید کھ چند سالی ھست کھ ازشون استفاده شده

  !تو یھ لحظھ تمام اینا بھ چشمم خورد کھ اونجوري گفتم ! داشت
  شما پدر فریبرزین-
  ناراحت شدین؟! بعلھ-

  »بھ !نمی دونستم داره بھم دروغ میگھ یا راست. دیگھ نمی دونستم چی بھش بگم
  تو دلم انگار. سرم داشت گیج میرفت. کھ اھل دروغ و این چیزا باشھصورتش نمی یومد 

  زبونم نمی! دستام بھ گزگز افتاده بود! بدنم یخ کرده بود! یھ چیزي داشت بھم می خورد
  !با خشم و عصبانیت. چرخید کھ حرفی بھش بزنم، فقط ھمینجوري نگاھش می کردم

  :انگار خودش فھمید کھ گفت
  !من بھ خدا مرد آبرو داري ھستم. نترو خدا عصبانی نشی-

٣٢  
  »مخصوصا وقتی دوباره . اینو کھ گفت، یھ آن بھ خودم اومدم و از رفتارم خجالت کشیدم

  دستمالش عرق پیشونیش رو پاك کرد و با حالت اضظراب این ور و اونورو نگاه کرد! «
  بھ خودم مسلط شدم و گفتم

  بفرمایین تو این کوچھ خلوتھ-
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   تو یکی از خیابوناي خلوت فرعی و یھ خرده جلوتر واستادم و گفتمدو تایی رفتیم
  گفتین کھ شما پدر فریبرزین-
  بلھ من پدرشم-
  ...!ولی فریبرز-
  چی شده خانم؟ فریبرز از ما چی بھ شما گفتھ؟-
  !ھیچی ھیچی-
  !نکنھ گفتھ کھ پدر و مادر نداره ؟-
  !نھ نھ اصال-
  پس چی بھ شما گفتھ؟-

  »احساس کردم از این کھ خودشو بھ ! ف می زد کھ بغض تو گلوم نشستاونقدر با عجز حر
  صورتش سرخ. نمی دونستم گھ االن باید چی جوابشو بدم! من معرفی کرده پشیمونھ

  شده بود« 
  !آخھ فریبرز در مورد پدرش یھ چیز دیگھ بھ من گفتھ بود-

  »لت التماس گفت نیم قدم اومد جلوتر و با حا. اینو گفتم و سرمو انداختم پایین« 
  چی بھ شما گفتھ خانم؟-

  »انگار می خواست ! بیچاره زل زده بود بھ دھن من. سرم رو بلند کردم و نگاھش کردم
  نتیجھ ي زحماتی! نتیجھ ي تموم سالیان عمرش رو کھ صرف کرده بود از دھن من بشنوه 
  سر خیلی دلشرو کھ شاید براي بچھ ش کشیده بود و حاال باید بھش می گفتم کھ اون پ

  می خواد بدونھ کھ پدرش رو با یھ پدر دیگھ عوض کنھ"! «
  ! فریبرز بھ من گفتھ بود، یعنی فکر میکردم کھ پیر تر از این باشین- -
  »انگار یھ نفس راحت کشید ! سینھ ش رو دیدم کھ باال و پایین رفت ! «
   حاال بفرمایین چھ خدمتی از دست من بر می آد ؟-

  »آتیش روشن شده بود اما سعی می کردم کھ آروم باشم درونم انگار « 
٣٣  

  راستش از موقعی کھ فریبرز با شما. اومدم ازتون تشکر کنم !  والھ چھ عرض کنم؟-
  بھ درس و مشقش می. سر بھ راه شده ! آشنا شده ، خیلی اخالقش تو خونھ فرق کرده 

  ون و با بچھ ھاي محلم کمتردیگھ کمتر از خونھ می ره بیر! مرتب می ره دانشگاه . رسھ 
  خدا سایھ ي پدر و مادرتون رو! بھ خدا من و زنم مرتب شما رو دعا می کنیم ! می گرده 

  .از سرتون کم نکنھ 
  . ممنون-
  نھ این باشھ!  فقط یھ چیزي ھست کھ والھ ، بھ خدا قسم خجالت می کشم بھتون بگم-

  !و داشتیم کھ اصال چھ قابل داشت ؟اگھ بود ! نھ والھ ! کھ شما فکر کنین ما پستیم ھا
  خود فریبرز ھم کھ سھ تا حقوق می. دو تا دختر دم بخت دارم ! ولی بھ پیغمبر کھ نداریم 

  اینا حاال بھ کنار ، این چیزا کھ. خواد تا جمع و جورش کنھ و از پس لباس و کفشش بربیاد 
  حقوقم رو پیش خوربھ جون خودش ، سھ برج ! واسھ شما می خره ، کمرمونو خم کرده 

  با دعوا مرافھ ردش! از شما چھ پنھون ، پریروز بند کرده بود بھ انگشتر مادرش ! کردم 
  حقیقتش ، یکی دوبار اومدم! کردم رفت اما فھمیدم کھ باالخره انگشتر مادرش رو گرفتھ 

  اما این دفعھ دیگھ کارد. در دانشگاھش و خواستم بیام با شما حرف بزنم اما روم نشد 
  ....من خیلی زور بزنم خرج شیکم و رخت و لباس و تحصیل ! بھ استخونم رسید

حالم از ! حالم از اون پسره ي دروغ گو ، بھم خورد ! دیگھ بقیھ ي حرفاش رو نمی شنیدم 
«  

  انگشتري رو کھ این مرد بدبخت حرفش رو می زد ھمون موقع تو دستم! خودم بھم خورد 
  !بود 
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  در حالیکھ نزدیک بود.  بھش بگم و از خودم دفاع کنم ، نتونستم ھر چی کردم کھ یھ چیزي
بزنم زیر گریھ ، انگشتر رو از دستم در آوردم و گرفتم جلوش کھ دوباره عرق پیشونیش 

  رو
  پاك کرد و گفت« 
  وقتی دیدمتون، فھمیدم سر سفره ي پدر و.  دیگھ بیشتر از این خجالتم ندین خانم جون -

  روي نداري. ماھام نون حالل خوردیم . ر مورد مام خیال بد نکنین د. مادر نون خوردین 
  تازه اگھ اینو ازتون بگیرم و فریبرز دست تون نبیندش و بفھمھ من اومدم و با! سیاه 

  !شما صحبت کردم ، خون بھ جیگر ما میکنھ
  »آب دھنش رو قورت داد و گفت « 

کھ خودتون صالح می دونین ترو خدا ، یھ جوري . فریبرز از شما حرف شنوي داره 
  درستش

  تمام این! فقط خواھش می کنم کاري نکنین کھ بفھمھ من اومدم پیش تون . کنین
  والھ من و زنم می دونستیم کھ. چیزا رو کھ براتون آورده ، حالل و طیب و طاھرتون باشھ 

   بھ راهتو خونھ ھم مرتب دعاتون می کنیم کھ این پسره رو سر. شما از چیزي خبر ندارین 
  .اینم کھ اومدم اینجا از ناچاري بود . کردین 

  »سرشو انداخت پایین کھ ازش پرسیدم « 
  شغل شما چیھ؟_

  ٢٤پیش یھ ادم پولدار کار می کنم صبح تو کارخونش عصرم تو خونش مثل یھ منشی 
  گوشھ حیاط شم دو تا اتاق بھمون داده و توش زندگیمونو سر می. ساعتھ ام براش

  .کنیم
  :ره انگشتر رو طرفش گرفتم و بھش گفتمدوبا

  .دیگھ دلم ور نمی داره کھ حتی اینو یھ جا جزء خرده ریزام بذارم. اینو بگیرین!بیاین_
  دستش رو کھ می لرزید دراز کرد و انگشتر رو ازم گرفت کھ در کیفم رو وا کردم و از توش

  چیزایی کھ برام خریدهاینم پول اون :ھر چی پول داشتم در اوردم و گرفتم جلوش و گفتم
  !اگھ کمھ فردا بقیشو براتون میارم بگیرید

  :یھ نگاھی بھ من کرد کھ خودم خجالت کشیدم و گفت
  .می دونم وضع مالیتون خوبھ و احتیاج بھ این چیزا ندارید! شما کھ دارید ما رو می زنید_

  خودم پشیمونمنم براي این چیزا نیومدم بھ خدا تا باھاتون حرف زدم مثل سگ از کرده 
  !دیگھ بیشتر از این نمک رو زخمم نپاشید. شدم

  :پول رو دوباره گذاشتم تو کیف و بھش گفتم
  .من از ھمین االن با پسر شما کاري ندارم-
  نھ تورو خدا اون تازه داره ادم می شھ از وقتی شما رو شناختھ ما ھا یھ خورده آدمیتشو_

  .تورو اون کسی کھ می پرستی ولش نکن! دیدیم
  ازش چیزي!شما می گید بھش چیزي نگم!! اخھ پس من باید چھ کار کنم؟؟_

  !باھاش در این مورد حرف نزنم اخھ فکر منم باشید!نگیرم
  ھر چی می گید حق دارید اقا منم مثل پدر خودتون بدونید ما! شما درست می فرمایید_

  تازه! نذاشتھ بوداین پسره تا چند وقت پیش روز و شب واسمون ! خیلی بد بختیم خانوم
  نخواید کھ دوباره زندگی ما!این چند وقتھ کھ یھ آب خوش داره از گلوي ما پایین می ره

٣٥  
  !خراب بشھ خدا رو خوش نمیاد

  پس من باید چی کار کنم؟_
  ما بھ شما پناه! خودتون می دونین چیکار باید بکنین. شما ماشا اهللا تحصیل کرده این_

  :یھ اھی کشیدم و گفتم!زنیددست رد بھ سینمون ن!اوردیم
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  .مطمئن باشید. سعی خودم رو می کنم. منم دیگھ برم خونھ. شما بفرمایید. باشھ_
  :وقتی خداحافظی کرد و دو قدم راه رفت برگشت و گفت. تو چشماش خوشحالی رو دیدم

  من خودم می دونم کھ فریبرز بھ شما!خدا حفظت کنھ دختر کھ چیزي رو بھ روم نیاوردي_
  .با دل شکستھ اومدم پیش شما و با دل شاد بر می گردم!بھ باباش چیزي نگفتھراجع 

  !خدا براي ھیچ پدري نخواد کھ بچش پاره جیگرش عصاي پیریش روش دست بلند کنھ
  !مرگھ واسھ پدر

  برگشتم و! دیگھ نتونستم وایستم!اینو گفت و این دفعھ دستمالشو برد طرف چشمش
  !م گریھ ام رو ببینھنمی خواست.تند راه راه افتادم

***  
  اون شب تا صبح نخوابیدم صبح م چنان سردردي داشتم کھ نتنونستم از جام بلند شم

  گویا از زور سر درد و گریھ ھایی! وقتی مامانم اومد کھ ببینھ چرا بلند نشدم وحشت کرد
  کھ شب قبل زیر پتو کرده بودم چشمام شده بود مثل دوتا کاسھ خون ھر کاري کرد تا

  از شب قبل تا. ھاش برم دکتر قبول نکردم و یھ قرص خوردم و دوباره گرفتم خوابیدمبا
  فقط منتظر بودم کھ! صبح ھزار تا فکر کردم و ھزار تا نقشھ واسھ اون دروغگو کشیدم

  ابروش رو ھمھ! اگھ بھ پدرش قول نداده بودم می دونستم باھاش چھ کار کنم! ببینمش
  ات یھ دختر بازي نکنھجا می بردم تا دیگھ با احساس

تازه بعدازظھر بود کھ خواب بھ . اون روز تا ظھرخیلی فکر کردم و ناھارم رو نخوردم
  چشمم

  اومد اما اونقدر ناراحت بودم کھ تو خواب می دیدم رفتم دانشگاه و فریبرز رو دیدم و
  !دارم باھاش دعوا می کنم اونم چھ دعوایی
  تلویزیون داشت یھ شو.ش گرفتم و سرحال شدمعصري از رختخواب اومدم بیرون و یھ دو

  بازم داشتم براي. نشستم بھ نگاه کردن اما حواسم بھش نبود. از فرخزاد نشون می داد
  !فردا نقشھ می کشیدم

  ھی فکر می کردم کھ تا دیدمش بھش چی بگم و رفتارم چھ طور باشھ و چیکار بکنم و از
٣٦  

  قدر از دستش عصبانی بودم کھ اصال دلم نمیاین! دیگھ فکر برام نمونده بود!این چیزا
  خواست ببینمش چون ممکن بود بھ محض دیدنش نتونم خودمو کنترل بکنم و قولم رو

  بھتر دیدم کھ اصال در موردش فکر نکنم چرا باید این پسر برام. بھ پدرش زیر پا بذارم
  بقیھاونم یکی مثل !!مگھ چند وقتھ میشناسمش ؟؟!!!!اھمیت داشتھ باشھ ؟؟؟؟

  انگار نھ انگار!بھتره فردا کھ دیدمش اصال بھش محل نزارم! پسرایی تو کالس مون ھستن
  خیلی اروم ومعمولی رابطم رو باھاش مثل بقیھ پسراي تو کالس.کھ اصال اتفاقی افتاده

  !بکنم
  باالخره با ھزار فکر خوابیدم وسعی کردم کھ این مسئلھ برام بی اھمیت باشھ اما مگھ

  بار کھ سعی می کرد ذھنم رو بھ چیز دیگھ مشغول کنم نا خود اگاه فکرممی شد؟ ھر 
  !می رفت طرف فریبرز و دروغ ھاش

  مثل روزاي معمولی از جام. فردا صبحش دیگھ زود نرفتم دانشگاه کھ بھ فریبرز درس بدم
  .آروم آروم تو خیابون راه می رفتم.بلند شدم و کارام رو کردم و از خونھ اومدم بیرون

  ف زیر پام صدا می کرد و من از صداش خوشم می اومد مخصوصا پام رو میذاشتمبر
  انگار خوشم می اومد کھ یھ چیزي رو زیر پام! انجاھایی کھ برف ھس کھ زیر پام صدا بده

  یھ حس خیلی قوي کھ شاید!حس انتقام!لھ کنم و اونم از درد فریاد بکشھ و من لذت ببرم
  حداقل دق دلی ام رو کھ می تونستم سر برف خالی!مدر واقع نمی تونستم انجامش بد

  !کنم 
  ھمین جوري کھ سرم پایین بود و برف رو زیر پام لھ می کردم یھ آن دو تا پا دیدم کھ

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


forum/org.tci-ir.www 
By Ghazal  

  تا سرم رو بلند کردم دیدم کھ فریبرز جلو روم واستاده، یھ آن اومدم!جلو راھم سبز شده
  . اما یاد قولم افتادمراھم رو کج کنم و بدون یک کلمھ از کنارش رد بشم

  :منم جوابشو دادم و گفتم.وایستادم بھم سالم کرد
  اینجا چھ کار می کنی؟_

  .حاال با تمام وجود و قدرتم زور می زدم کھ رفتارم طبیعی باشھ
  .اومدم تورو ببینم_
  !خب صبر می کردي تا بیام دانشگاه_
  چرا دیروز نیومدي؟. نتونستم_
  ي؟ جزوه ھاتو نوشتی؟تو درس ھاتو خوند.مریض بودم_

٣٧  
  !من ھمھ چیزو می دونم_
  ھمھ چیزو میدونی؟_
  .اینگھ پدرم اومده و باتو صحبت کرده_

  !شک کردم داره بھم یھ دستی می زنھ. فقط بھش نگاه کردم
  نمی فھمم چی می گی؟_
  !!خودش بھم گفت_

و دست کرد جیبش و از توش یھ بستھ سیبگار در اورد و یکی از توش کشید بیرون 
  روشنش

  .کرد
  این دیگھ چیھ؟ نمایش جدیده؟امروز چت شده؟_
  می شھ امروز دانشگاه نریم؟_
  .نھ دیروز غیبت داشتم از درس عقب میفتم_
  !منم دیروز دیدم ساعت اول نیومدي دیگھ ساعت بعد کالس نرفتم_
  شاید من با خوانوادم بخوایم بریم شھرستان اونوقت باید ترك تحصیل! کار بدي کردي_
  !!نی؟؟ک
  !اگھ تو نباشی من اصال درس و دانشگاه رو نمی خوام_

  :مثل خودش شونھ ھامو باال انداختم وگفتم
  .بیا بریم دیر میشھ_

  اونم سیگارشو گذاشتھ بود گوشھ لبش و دستاشو کرده. راه افتادم طرف خیابون اصلی
  .بود تو جیب کاپشنش و کنارم راه می اومد

  از بوش حالم بھم می!  من راه بیاي اون سیگارو بنداز دورببین فریبرز اگھ می خواي با_
  !خوره

  :سیگار رو ورداشت و انداخت دور و گفت(
  خیلی ازدستم ناراحتی؟_
  ناراحت؟ براي چی اخھ؟_
  پدرم دیشب ھمھ چیز و بھم گفت کھ اومده با تو. گفتم کھ من ھمھ چیزو می دونم_

  :مھ چیزو میدونھدیدم واقعا ھ.انگشترم بھم نشون داد. حرف زده
  خب پس حاال کھ ھمھ چیزو خودت میدونی خیلی باید پر رو باشی کھ بازم روت میشھ تو_

٣٨  
  !چشماي من نگاه کنی

  ادم کھ یھ نفر رو دوست داره دیگھ فکر خجالت و این حرفا نیس_
  پدر و مادرت رو کھ اذیت نکردي؟_
  نھ_
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  راستشو بگو؟_
  خودش خیلی ناراحت بود.یف کرد فقط نگاھش کردمنھ بھ خدا وقتی این جریانو برام تعر_

  .منم نگاھش کردم. کھ چرا این کارو کرده
  خوبھ حداقل یھ خورده انسانیت درون تو پیدا می شھ ؟_
  !اونم تو کردي_

  :یھ نگاه بھش کردم و راھم رو گرفتم و رفتم تو ایستگاه اتوبوس کھ اروم بھم گفت
  !ترو خدا امروز نریم دانشگاه! دریا_
  می فھمی؟! درس براي من خیلی مھمھ از ھر چیز دنیا براي من مھم تره. نمیشھ_
  .این اخرین خواھشھ کھ ازت دارم_

  سرم رو بلند کردم کھ بھش یھ چیزي بگم کھ دیدم اشک تو چشماش جمع شده و االنھ
  !کھ بزنھ زیر گریھ

  !خجالت بکش تو ناسالمتی مردي_
  !اشک از چشماش اومد پایین

  .باشی من ھیچی نیستم اگھ تو ن-
  :دیدم باز دارم از خودم ضعف نشون می دم براي ھمین گفتم

  .برام مھم نیست_
  نمی خواي دیگھ کمکم کنی؟_
  !من فقط باید بھ خودم کمک کنم ھمین_

  داشتم سوار می شدم کھ. تو ھمین موقع اتوبوسس رسید و تو ایستگاه نگھ داشت
  :گفت

  ن پسر یھ پولدارم دوستم داشتی؟پس تو تا وقتی کھ فکر می کردي م_
  برگشتم پایین! اینو کھ گفت پام رو رکاب اتوبوس خشک شد دیگھ نتونستم سوار بشم

  .و راننده در اتوبوس رو بست وحرکت کرد 
٣٩  

  .باید می موندم و جوابشو می دادم تا حداقل خودم اروم بشم
   ھمھ مثل تو ھستن کھفکر کردي!یھ ادم با یھ دنیا عقده؟!فکر کردي ھمھ مثل خودتن_

  ھمھ چیزو پول ببینن؟ اگھ چشماتو وا می کردي تو ھمون کالس خودمون خیلی از پسرا
  ودخترا ھستن کھ از شھرستان اومدن و وضع مالیشونم اصال خوب نیست اما عقده ندارن
  کھ خودشونو پولدار نشون بدن یا با زور و قلدري از پدرو مادرشون پول بگیرن و لباساي

  تو عالوه بر این کھ عقده اي!براي خودشون بخرن کھ کمبودھاشونو جبران کننقشنگ 
  ادمی کھ با احساسات مردم بازي می!یھ دروغگوي پست! ھستی یھ ادم دروغگو ھستی

  !کنھ فقط یھ حیوونھ
  وقتی اینا رو بھش گفتم انتظار داشتم کھ یھ چیزي بگھ یا یھ بھانھ اي بیاره و از خودش

  :)اما سرشو پایین انداخت و گفت. و تبرئھ کنھدفاع کنھ و خودش
  !راست میگی خودم اینو فھمیدم_

  پیاده.مونده بودم بھش چی بگم حرفی براي گفتن نداشتم!بازم با حرفاش غافلگیرم کرد
  چند تا چھار راه کھ. راه افتادم بھ طرف پایین اونم دنبالم راه افتاد اما کمی عقب تر

  : تا پسر کھ اونجا وایستاده بودن بھ من گفتنھمون جوري رفتیم یھ دفعھ سھ
  خانوم مزاحمتون شده این؟_
  برگشتم دیدم فریبرز داره براق میشھ رو اون پسرا ؛ کھ ازشون تشکر کردم کردم و گفتم_
  دیدم کھ اینطوري راه برم و اونم پشت سرم پیاده بیاد نرسیده بھ دوراھی یوسف اباد. نھ

  :تم و بھش گفتمبرگش. یھ کتک کاري راه میفتھ
  !دیرمون می شھ! تند تر راه بیا_
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  بیام کنارت عصبانی نمی شی؟_
  اونقدر از دستت عصبانی ھستم کھ دیگھ از این بیشتر امکان نداره کسی عصبانی بشھ_

  از جلوي گل فروشی. ھیچی نمی گفت. اومد و رسید بھ من و دوتایی با ھم حرکت کردیم
  :کریستال کھ گذشتیم گفت

  .خیلی حرف دارم کھ باید بھت بزنم! ا نریم دانشگاهتورو خد_
  .از درس عقب میفتم_
  .تو امروز دانشگاه نرو بعدش اگھ خواستی اصال طرفت نمیام_
  .بازم اشک تو چشماش جمع شده بود. وایستادم و نگاھش کردم_
  !زشتھ تو خیابون! ولی خودتو نگھ دار. باشھ_

  :یھ نفس راحت کشید کھ گفتم
  ي بریم؟کجا می خوا_
  .بریم پارك ساعی_

  دوتایی رفتیم اون طرف خیابون پھلوي و سوار تاکسی شدیم وجلوي پارك ساعی پیاده
  تا خواست از جیبش پول در بیاره من زود حساب تاکسی رو دادم و پیاده شدم.شدیم

  :وبھش گفتم
  !سعی کن پولی رو خرج کنی کھ بھ زور از کسی نگرفتھ باشی اقاي گردن کلفت_

  راه افتادیم طرف پارك ویھ خرده کھ رفتیم رو یھ.  پولش رو گذاشت توي جیبشاروم
  :اونم کنارم نشست و یھ خرده دست دست کرد کھ بھش گفتم. نیمکت نشستم

  نمی خواي حرف بزنی؟_
  .چرا می خوام اما نمی دونم از کجا شروع کنم_
  یعنی چی؟_ 
  ! جمع شده دریامن انقدر تو زندگیم حسرت خوردم کھ تو دلم یھ عقده_
  !یعنی می گی ھر کسی کھ وضع مالیش زیاد خوب نیست باید عقده اي باشھ؟_
  .زندگی من، یعنی زندگی ما با ھر کس دیگھ اي فرق می کنھ_
  یعنی چی؟_
  اگھ پدرم تو خونھ اربابش زندگی نمی کرد من االن اینطوري نبودم_
  م قبل از اینگھ معاون بانک بشھباالخره ھر کسی براي یھ نفر کار می کنھ دیگھ پدر من_

  .تازه االنشم تو بانک یھ اقا باال سر داره کھ رییس بانکھ.یھ کارمند ساده بود
  .ارباب با رییس و مافوق فرق داره_
  ارباب یعنی چی؟_ 
  !ھمونو نمی تونی بفھمی ارباب اونھ کھ اول صبح می اد تو حیاط و داد می زنھ حسن_

  بدو!حسن! ب اونھ کھ سر ظھر وسط ناھار داد می زنھ حسناربا!بدو ماشینو بشور ! حسن
  !حسن!ارباب اونھ کھ تنگ غروب داد می زنھ حسن! در باغ رو وا کن می خوام برم بیرون

  ارباب اونھ کھ پسرش می شھ پسر ارباب و یھ الف بچھ! بپر کفشاي منو از کفاشی بگیر
  کیھ؟بازم بگم یا فھمیدي ارباب ! بھ باباي ادم دستور میده

  دوباره از تو جییبش بستھ سیگارو در اورد یکی ور! تاحاال اونقدر ناراحت ندیده بودمش
  تا یھ پک زد بھ سرفھ افتاد بدون حرف سیگارو از دستش گرفتم. داشت و روشن کرد

  :یھ خرده کھ گذشت گفت.وانداختم دور
  ت بشھ اماباباي ادم ممکنھ سر کارش از صبح تا شب صد بار جلوي رییسش دوال راس_

  اون وقت تو خونھ وقتی اتفاقی کھ!ارباب خونھ! وقتی برگشت خونھ می شھ اقاي خونھ
  تو اداره براش افتاه تعریف می کنھ و دوتا چاخانم می ذاره روش و براي زن و بچش میگھ

  کھ مثال رییس بھم گفت فالن کارو بکن و منم جوابشو دادم من کارمندم این کار و
  می شھ مثل! می شھ یھ پھلوون! ي زن و بچش میشھ مثل یھ غولوظیفھ من نیست برا
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  اما وقتی زنوو بچھ ادم وخصوصا پسر ادم پدرش رو! حاال اگرم ھمش دروغ باشھ!ھرکول
  میبینھ کھ چقدر در مقابل ارباب ضعیفھ وقتی پدرش رو میبینھ کھ اگر چھ مثال کارمنده

  ینھ کھ ارباب حتی از مادرشم کار میوقتی میب.اما ارباب باھاش مثل نوکر رفتار می کنھ
  یھ! کشھ و نظافت خونش رو میندازه گردن اون دیگھ اون پدر واسش یھ قھرمان نیس

  اون وقتھ کھ دلش می خواد ارباب پدرش باشھ و کم کم!اصال پدر نیس!پھلوون نیس
  عقده اي می شھ و ھر جا کھ می ره میگھ پدرم اربابھ حاال اگھ یکی دوبارم ارباب شب
  ....عید بھش یھ عیدي داده باشھ ویھ دستیم سرو گوشش کشیده باشھ و واسھ دل خوش 

  !گفتھ باشھ کھ توام مثل پسر منی کھ دیگھ ھیچی
  از وقتی خودمو شناختم بابام رو دیدم کھ جلو اربابش دست بھ سینھ وایستاده و دوال

  خبر نداره کھ داره تو. بیچاره دلشم خوشھ کھ داره حقوق اضافھ تر می گیره!راست می شھ 
  دلش بھ! اون خونھ جاي سھ تا ادم کار می کنھ و زنشم شده کلفت بی جیره و مواج ارباب
  نمی گھ کھ!این خوشھ کھ ارباب بھش دوتا اتاق تھ باغش رو داده و ازش اجاره نمی گیره

  یچاگھ ارباب می خواست یھ سرایدار براي خونھ و باغش بگیره دوتا اتاق رو کھ می داد ھ
  !باید یھ حقوق بابت سرایداري میداد

  ھم منشیشھ ھم رانندشھ. صبح اول وقت باھاش بلند میشھ می ره کارخونھ و شرکت
  ظھر اقا رو ور می داره و برمی گردونھ خونھ و می شھ نوکر اقا و تا اقا! ھم کارمندشھ

  ! دارهواسھ ناھار اماده بشھ پدرم باید بره نون تازه بخره بیاره کھ ارباب دوست
ناھارش رو خورده نخورده باید ارباب رو ورداره و دوباره ببره سر کار عصري ھم کھ بر 

  می
  .گرده می شھ باغبون خونھ و باید باغ رو بیل بزنھ و بھ گل و گیاه و درختا برسھ

  !نظافت خونھ ھم کھ با مادرمھ
   کنھ کھ دوتا اتاقاین دوتا ادم اندازه ده نفر ادم کار می کنن واخرشم بابام ھی شکر می

  اینا ھمھ یھ طرف زن اربابم کھ انگار! داره وحقوقشم از کارمنداي ھم پایھ دیگھ بیش تره
  انقدر خرده فرمایش براش داره کھ بد بخت وقت نمی کنھ بھ زندگی! مادرمو خریده
  شروع! این چند سالم بزرگ شده دیگھ نورعلی نوره! تازه پسر اربابم ھست! خودش برسھ

  ود اونم مثل باباش کھ بھ بابام دستور میده ، بھ من دستور دادن و امرو نھیکرده ب
  یھ روز کھ بھم گفت کفشاشو واکس بزنم گفتم من! اما من بابام نیستم! کردن

  ١٥سر ھمین جریان ! می خواست بزنھ تو گوشم کھ من زدم تو صورتش. نوکرتون نیستم
  !روز حقوق بابامو خوردن و بھش ندادن

  اونوقت اقا باید با یھ!مثل میمونھ! اد بیاي و وقیافھ پسر ارباب رو ببینیدلم میخ
  .بنزاخرین مدل بره مدرسھ

  :یھ دفعھ برگشت طرف من و گفت
  !!دوست داشتی بابات نوکر بود؟؟! تو خودت بگو_

  /سرمو پایین انداختم و ھیچی نگفتم
  ستخدامت می کنن وھر جا بري ا!صد بار بھش گفتم اخھ باباجون تو مثال کارمندشی_

  !تا ابدم باید نوکر بمونھ!ھمین قدر پول م بھت می دن اما جرات تو وجودش نیس
  بابایی رو کھ جلو چشمم واسھ اربابش نوکري می کنھ و باعث! من این بابا رو نمی خوام

  !شده مادرم بھ کلفتی بیفتھ نمی خوام
  اره من دست روش! بخورنمرده شور اون پول رو ببرن کھ این بابا بده بھ زنش وبچش 

  ؟؟ واسھ اینکھ حقش بود!!کتکش زدم امابراي چی ! بلند کردم
  حق بود کھ پدرت رو بزنی؟_
  یھ روز جلوي چشمم ھمین ارباب واسھ این کھ پدرم نرسیده بود!!می دونی چرا؟؟! اره_

  می دونی این کار یعنی چی؟ پدري! اونم وایستاد کتک خورد! ماشینشو بشوره کتکش زد
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اون موقع دیگھ ! ھ جلوي بچش ، جلوي پسر بزگش کتک بخوره و ھیچ کاري ھم نکنھک
  بچھ

  وقتی این صحنھ رو دیدم می خواستم ارباب رو.کالس دھم بود.دبیرستان می رفتم. نبودم
  !بکشم

  وقتی بابام کتکش رو خورد تنھا کاري کھ کرد رفت تو خونھ کھ کھنھ و دسمال ور داره بره
  دنبالش رفتم خونھ وجلوشو گرفتم وبھش گفتم باب مگھ تو. شورهماشین ارباب رو ب

  ھر جایی کھ بري و اینقدر کار بکنی سھ برابر این! ول کن!! نوکر این بی ھمھ چیزي؟؟
  گفت: می دونی چی گفت! نرو ماشینش رو بشور!حقوق رو کھ این داره بھت میده میدن

  االنم از یھ جاي دیگھ عصبانی!یستتو دلش ھیچ چی ن! باباجون بھ کار امروزش نگاه نکن
  !بوده سر من خالی کرده

  منم از خیلی جاھا! خوبم کردم کھ زدم!اره زدم!اینو کھ گفت منم یھ چک زدم تو گوشش
  می خواي بدونی چرا بھت دروغ می گفتم؟ باید چی! دلم پر بود و سر بابام خالی کردم

  !نگاھم نمی کرديبھت می گفتم؟ می گفتم بابام نوکره؟اون وقت تو بھم 
  تو! تو مدرسھ ھمیشھ بھ دوستام می گفتم بابام معاون اربابھ!من یاد گرفتم دروغ بگم

  من یاد گرفتم!تو دانشگاه گفتم بابام خود اربابھ! دبیرستان می گفتم بابام شریک اربابھ
  یاد گرفتم اگھ یھ ضعبف تر از خودمو گیر اوردم بھش!اگھ تونستم بھ زیر دستم زور بگم

  !اینو ارباب بھم یاد داد! اینو بابام بھم یاد داد! ور بگمز
  اونا از!خواھرامم ھمین طور. اگھ بابام نوکري نمی کرد حاضر بودم با نون خالی ھم بسازم

  ھمیشھ! ترس شون کھ نکنھ جلو دوستاشون ابروشون بره تو محل مدرسھ نمیرن
  !ی شون سر درنیارناسمشونو تو یھ مدرسھ دور مینویسن تا دوستاشون از زندگ

دوباره دست کرد تو جیبش و یھ سیگار دراورد و روشن کرد کھ دوباره ازش گرفتم 
  وانداختم

  .نمی دونستم چی باید بگم! دور
  فکر کردي براي چی دانشگاه برام بی اھمیت بود؟شانسی اومده بودم توش و از درس ھا_

  و ھم با تقلب گرفتم و کنکورمھر سال با تقلب اومدم باال و دیپلم ر!ھیچی سرم نمی شد
  !کھ بھت گفتم چھ طور قبول شدم

  موقعی ھم کھ دبیرستان بودم چند بار. ناامید ناامید بودم تا تو رو دیدم و عاشقت شدم
  نگاھی کھ تو بھ من می کردي بھم جرات می داد. عاشق شده بودم اما اونا فرق می کرد

  یاد زندگیم! د زود ازش فرار می کردماون وقتا از یھ دختر خوشم میوم!کھ عاشقت بشم
  با خودم می! اما تودانشگاه دیگھ برام این طوري نبود!میفتادم، ترس ورم می داشت
  مھم اینھ کھ االن! چطوري ، مھم نیست! بزرگ شدم! گفتم حاال دیگھ من دانشجویم

  ودشواما این پدر این باباي نوکر خ! بزرگ شدم و می تونم یھ کارایی بکنم! دانشجوام
  ھر جا کھ پا می زارم تو چشم ھمھ می خوره و ھمھ رو از! مثل وصلھ بھ من می چسبونھ

  !دور و برم فراري میده
  :یھ خرده دیگھ ساکت شد و بعدش در حالیکھ سرش رو پایین انداختھ بود گفت

  اگھ. می خواستم خودم جریانو بھت بگم منتظر یھ فرصت بودم کھ باھات حرف بزنم_
  از وقتی با تو اشنا.ز نمی یومد پیشت حتما خودم ھمھ چیزو تعریف می کردمبابام پریرو

  با. دنیا رو یھ جور دیگھ می دیدم. شدم وبا ھم دوست شدیم کال اخالقم عوض شده بود
  احساس می. اون حالت تنفري کھ از مردم داشتم کم شده بود. ھمھ مھربون شده بودم

  از مادرم خوشم. بھ خواھرام بیشتر می رسیدمتو خونھ !کردم کھ ھمھ برام ارباب نیستن
  خودمو باور کرده. درس خون شده بودم. دیگھ تو روي پدرم وا نمیستادم! اومده بود

  زندگی برام قشنگ شده! احساس می کردم منم می تونم براي خودم کسی باشم.بودم
  .ھمشم بھ خاطر تو بود. بود
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  حقوقش زیاد نبود اما اون قدري. نیمھ وقتیھ کار ! از تو چھ پنھون رفتھ بودم دنبال کار
  می خواستم وقتی براي تو!بود کھ دیگھ دستم تو جیب خودم بره و از بابام پول نگیرم

  قرار بود از ھفتھ دیگھ برم. چیزي می گیریم یا با تو جایی می رم از پول خودم خرج کنم
  وکر ھمھ چیزو خراباما یھ دفعھ این باباي ن! داشتم بھ قول تو ادم می شدم. سر کار

  !اگھ چند روزه دیگھ صبر کرده بود ھمھ چیز عوض می شد. بازم ھمھ چیزوخراب کرد!کرد
  :یھ اھی کشید و گفت

  عادتی کھ یھ عمر باھاش بزرگ شده! اگھ بھت دروغ گفتم فقط بھ خاطر عادت بود! دریا_
  می گفتم و عینعادت کرده بودم کھ دروغ بگم ، دروغ . بودم ؛ ھیچ قصد و غرضی نداشتم

  یعنی بھ تو. اما از وقتی کھ عاشق تو شده بودم برام سخت بود کھ دروغ بگم.خیالم نبود
  ھرچی. اخالقم رو عوض می کردم! دروغ بگم براي ھمینم مرتب خودمو عوض می کردم 

  تو می گفتی گوش می کردم ، اگر چھ وضع مالیم خوب نیس حداقل می تونم یھ انسان
  .باشم

  تو بدون کھ من سعی خودمو کردم و تو ھمین مدت خیلی با گذشتھ امدرھر صورت 
  !اومده بودم این چیزا رو بگم کھ بفھمی عشق تو چقدر تو من اثر کرده.فاصلھ گرفتم

  ببخش!عذر خواھی بھ خاطر عادت بدي کھ داشتم. اومده بودم کھ ازت عذر خواھی بکنم
  !دریا

  دستاشو کرده بود تو جیبش و ھمون جور!رفتاینا رو گفت و بلند شد و راھش رو کشید و 
  مثل قدیم بی ھدف سرشو انداختھ بود پایین و می رفت فکر می کردم یھ خرده کھ بره بر

  بر گشتھ بود بھ! انگار دوباره برگشتھ بود بھ عادت ھاش ! می گرده اما اینطوري نبود
  وال می شد وگاھی د. زندگی سابقش ھمون جور نشستھ بودم مات بھش نگاه می کردم
  انگار تو ھمین یکی دو! از رو زمین یھ گولھ برف ور می داشت و پرت می کرد بھ درختا

  دلم می خواست برم دنبالش اما پاھام بھ اختیار خودم! دقیقھ زیر و رو شده بود
  اونقدر نگاھش کردم تا رفت و. ھمونجور نشستھ بودم و رفتنش رو نگاه می کردم!نبود

  .دیگھ دیده نشد
***  

  فریبرز بقیھ ھفتھ رو دانشگاه نیومد اخر ھفتھ ام کھ دیگھ کالس نداشتیم ژالھ و مھناز
  فکر.خیلی کنجکاو شده بودند بفھمن موضوع از چھ قراره اما بھشون ھیچی نگفتھ بودم

. نمی خواستم چیزي در مورد زندئگی فریبرز بدونن. می کردن کھ با فریبرز قھر کردم
  روحیھ

  بھ این غرور احمقانھ.! پشیمون بودم کھ چرا دنبالش نرفتم. ده بودي خودمم افتضاح ش
  حرفایی کھ. لعنت می فرستادم و از دست خودم عصبانی بودم کھ چرا حرفاشو باور نکردم

  وقتی می رفتم!جاش تو قلبم خالی بود! جاش واقعا تو کالس خالی بود. صادقانھ بھم زد
  تو خونھ م اخالقم عوض شده!حال خودم روسر کالس اصال نھ درس رو می فھمیدم و نھ 

  حق داشت کھ بھ خاطر شغل پدرش ھزار تا اخالق بد.تو دلم حق رو بھ فریبرز دادم.بود
  و اینا ھمھ بھ خاطر!دیگ ھم پیدا کنھ اما چقدر سریع و تند تونستھ بود خودشو عوض کنھ

  ھاشپس چرا من این رفتار رو با!پس واقعا منو دوست داشت!عشق بھ من بود
  از.حاالم نمی دونستم باید چی کار کنم!مثل یھ ابلھ رفتار کردم!چرا درکش نکردم؟!کردم؟

  کجا پیداش کنم؟
  .می خواستم برم دفتر دانشگاه و آدرسش رو از اونجا بگیرم اما خجالت می کشیدم

  و! تازه متوجھ قدرت عشق شده بودم کھ چقدر راحت می تونھ زندگی یھ نقر رو عوض کنھ
  ر راحت می تونھ زندگی یھ نفر رو بریزه بھ ھمچقد! «

***  
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از بچھ ھا خداحافظی کردم و راه افتادم سر چھار راه کھ .روز آخر دانشگاه تو اون ھفتھ بود
«  

  تو خیابون ھمش چشمم این ور و اون ور بود کھ شاید.سوار اتوبوس بشم و برم خونھ
  و االنھ کھ مثل قدیم یھ مرتبھھم ھش فکر می کردم کھ االن یھ گوشھ واستاده .ببینمش

  اما!مثل قدیم!بیاد جلو و سالم کنھ و با ھم قدم بزنیم و از زندگی آیندمون صحبت کنیم
  !انگار فریبرز واقعا رفتھ بود.اینجوري نبود

  اومدم از خیابون رد بشم.گری ھم گرفتھ بود.این فکرا رو با خودم می کردم و راه می رفتم
  انگار خدا.واستادم تا رسید بھم!برگشتم و دیدم کھ پدر فریبرزه!کھ یکی از پشت صدام کرد

  !دنیا رو بھم داد اما بھ روي خودم نیاوردم
  جوابشو دادم کھ گفت.یا خجالت اومد جلو و سالم کرد: «
  . ببخشین ترو خدا کھ ھی مزاح متون میشم-
  .بفرمایین. خواھش می کنم-
  . اومدم بازم ازتون کمک بخوام-
  خودتون گویا ھمھ چیز رو بھ فریبرز گفتھ!کھ اجازه ندادین من کاري بکنم اون دفعھ -

  !بودین
  بعد از اینکھ شما رو دیدم و شناختم و فھمیدم چھ فرشتھ اي ھستی ، از. آره دخترم-

  براي.راستش می خواستم خودمو سبک کنم!از خودم خجالت کشیدم!خودم شرمم شد
  .ھمی نم جریان رو بھ فریبرز گفتم

  !کھ کار بدي نکرد؟ اون-
  من مخصوصا بھش.با اون نگاھش بیشتر زجرم داد.فقط نگاھم کرد! نھ طفل معصوم-

  گفتم شاید یھ داد و بیدادي بکنھ کھ وجدانم یھ خرده راحت بشھ اما ھیچ کاري
  اون فریبرز رو بردن و!بچ ھم یھ شبھ داغون شد!بعدش فھمیدم کھ چھ کار بدي کردم!نکرد

  !تنیکی دیگھ جاش گذاش
   حاال حالش چطوره؟-
  ! خرابھ-
  ! متوجھ نمی شم-
  یعنی مادرش بھ زور یھ.لب بھ غذام نمی زنھ! از صبح میره تو خیابونا و الکی راه میره-

  اونقدر غصھ تو چشماشھ کھ وقتی نگاھش می کنم ، می!چیزي بھش میده کھ بخوره
  !خوام محکم بزنم تو سر خودم کھ چرا این غلط رو کردم

  !ز جو نتون دور ا-
  ! مادرش داره دق می کنھ-
  . چیز مھمی نیس،یھ خرده کھ بگذره عادت می کنھ-
  !درسم گذاشتھ کنار!  نھ دخترم این فریبرزي کھ میبینم دیگھ بھ چیزي عادت نمی کنھ-

  .حتما خودتون می دونید کھ دیگھ دانشگاھم نمیاد
  حاال چھ خدمتی از من ساختس؟. بلھ نمیاد-
  تو بزرگی کن بھ! من بد کردم تو نکن!بھ دستو پات بیفتم کھ منو ببخشی دخترم اومدم -

  !خدا بچم داره از دستم می ره
  دوباره اشک تو چشماش جمع شد و دستمالش رو از جیبش در اورد و چشماشو پاك

  :دستشو گرفتم و کشیدمش کنار پیاده رو کھ گفت.خیلی ناراحت شدم!کرد
  فکر می کردیم عشق!و مادرش اصال نمی دونستیممن!  اون شما رو خیلی دوست داره-

  اما این بچھ تا وقتی با شما بود زمین تا آسمون عوض شده بود! جوونی از سرش میفتھ 
  دو تا رفیق ناباب! االن با این غم وغصھ اي کھ داره می ترسم خدایی نکرده چیزیش بشھ

   ناراحتھ کھ از دستشوناونم انقدر! کھ باھاش بیفتن یھ دفعھ دیدید ھرویین دادن دستش
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  !می گیره و می کشھ
  ! خودتون اینطوري خواستھ بودید-
  تازه اگھ منظورم رو! وهللا شما اشتباه متوجھ شدید! ما اینو نخواستیم!  نھ بھ خدا-

  !عوضی رسوندم غلط کردم
  !این حرفا چیھ؟...!اه-
   اخھ چی کار کنم کھ شما منو ببخشی؟-
  ! کھ من از دست شما ناراحت نیستم-
  ! پس ترو جون اون کسی کھ دوست داري این بچھ رو ول نکن-

  :سرم رو انداختم پایین و گفتم
  .دانشگاھم کھ دیگھ نمیاد!  خودش ول کرده-
  !فقط کافیھ بھش اشاره کنین تا با سر بدوه طرفتون!  شما اگھ بخواید میاد-
   فریبرز بھ شما گفتھ کھ بیاید پیش من؟-
  دلم طاقت نیاورد! داره مثل شمع اب می شھ! نھ بھ جون خودش! انھ بھ خد!  نھ بھ علی-

  !دیگھ سوختنشو ببینم
  :یھ خرده فکر کردم و بعد گفتم

  بھش بگید دریا گفتھ کھ صبح زود بیاد تا.  بھش بگید من شنبھ تو دانشگاه منتظرشم-
  !بگید دریا گفتھ خیلی عقب افتادي.باھاش یھ خورده درس کار کنم

  یھ دفعھ دوال شد کھ دستمو ببوسھ کھ نذاشتم و از! ه افتاد رو لبھاش یھ دفعھ خند-
  از گردنم. یھ زنجیر طال بود کھ حرف اول اسمم بھش اویزون بود. گردنم زنجیرمو در اوردم

  :درش اوردم و دادم بھش و گفتم
  .حتما شنبھ میاد دانشگاه. اینو بدید بھش-

  :بھش خندیدم کھ گفت!خجالت کشیدمخیلی ! بیچاره زنجیرو گرفت وگذاشت رو چشمش 
  !خیلی خانومی!  فقط ھمینو بھت می گم-

  اولش کھ اومده بود مثل یھ پیرمرد.وایستادم و از پشت نگاھش کردم. برگشت و رفت
  ھفتادوپنج سالھ قوز کرده بود اما حاال کھ داشت می رفت ، ھمچین بود عین یھ مرد سی

  حاال شاید می تونست کاري کنھ براي یھ! دداشت یھ خبر خوش براي پسرش می بر! سالھ
  .دفعھ ھم شده بھ پسرش نشون بده کھ یھ پھلوونھ

***  
  انگار داشتم بال در می! خودم از اون پیرمرد خوشحال تر بودم. رفتم سوار اتوبوس شدم

  !اوردم
  دیگھ اخراش اونقدر دلم براي فریبرز تنگ! اون چند روز تعطیلی برام مثل چند ماه گذشت

  . بود کھ می خواستم یھ جا بشینم و گریھ کنمشده
  از خونھ تا دانشگاه رو نفھمیدم چھ جوري رفتم و تا رسیدم دانشگاه ،.باالخره ، شنبھ رسید

  از خوشحالی می خواستم بپرم و بغلش کنم اما جلوي!دیدم کھ فریبرز دم در واستاده
  رفتم جلو ، سالم کرد و گفت.خودم رو گرفتم: «
  !کھ پدرم بھم داد فھمیدم کھ منو بخشیدي زنجیرت رو -
  . دیگھ در موردش حرف نزنیم اما باید یھ قولی بھم بدي-
   ھر قولی تو بخواي بھت می دم فقط بگو ، اما اگھ بخواي بگی کھ دیگھ بھت دروغ نگم-

  !، قبال این قول رو بھ خودم دادم
  » جا نشستیم و کتاب بھش خندیدم و با ھم رفتیم تو دانشگاه و رفتیم سر کالس و یھ

  ھامو در آوردم کھ گفت« 
  .می خوام یھ چیزي بھت بگم!  دریا -

  »نگاھش کردم « 
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   می خوام بگم کھ دنیا خیلی باال و پایین داره من امروز ھیچی نیستم ولی فردا رو-
  اما ھمین االن بھت قول می دم کھ تا.شاید منم براي خودم کسی شدم .ھیچکس ندیده

  بھت قول می دم کھ بھت وفادار!ت داشتھ باشم و بھت خیانت نکنمآخر عمرم دوست
  تو خیلی بھ من کمک کردي!بمونم تا شاید اینطوري بتونم جبران محبت ھاي ترو بکنم

  !من واقعا دوستت دارم دریا
  .خیلی عقب افتادیم. در سمون رو بخونیم-

  )مودب پور(ماندانا معینی : نویسنده
  گی خوبکاري از تیم تایپ سایت زند

  فصل چھارم
  .بفرمایین جلو. خواستھ آقاي فریبرز نعمتی.  خواھان، خانم دریا قائمی-

   خواھر شما تقاضاي طالق دادین ؟-قاضی 
  . بلھ آقاي قاضی- -

   مشکل تون چیھ؟ خرجی نمی ده؟-قاضی 
  ! نخیر-
  الکلی یھ؟ معتاده؟ قماربازه؟کارخالف شرع می کنھ؟-
  . نخیر-
  شینین سر خونھ و زندگیتون ؟ اینطوري کھ من از پرونده فھمیدم، پس چیھ؟ چرا نمی -

  شوھرتون ، ھم شرکت داره و ھم خونھ و زندگی بسیار عالی! وضع مالی تون خیلی خوبھ
  !دیگھ باید از بچھ ھاتون خجالت بکشین ! دو تا بچھ ي گلم کھ دارین ! براتون فراھم کرده

  چند سالشونھ؟
  .رم پونزده سالش دخترم شونزده سالشھ و پس-

  شما باید براي! والھ قباحت داره !  دیگھ سن و سالی از شما گذشتھ خواھر من -قاضی 
  !این جوونا الگو باشین

  در ضمن ، زندگی فقط این!  من دیگھ نمی تونم با ایشون زندگی کنم آقاي قاضی -
  !چیزایی کھ شما گفتین نیس

  ببینم اخالقش! ھمینجوري کھ نمی شھ .  براي طالق ، دلیل محکمھ پسند الزمھ-قاضی 
  بده ؟ دست بزن داره ؟ تو خونھ فحاشی می کنھ؟

  . نخیر -
   پس بفرمایین براي چی تقاضاي طالق کردین ؟-
   از خودش بپرسین-

  آقاي فریبرز نعمتی درستھ ؟. آقا شما بفرمایین.  خیلی خب ، بفرمایین بنشینین-قاضی 
  . بلھ جناب قاضی - فریبرز 
  انم تون چرا می خوان از شما جدا شن؟خ-قاضی 
  زندگی مو. بچھ ھامم دوست دارم .  آقاي قاضی ، من ھمسرم رو دوست دارم - فریبرز 

  حاال چرا ایشون می خواد از من جدا. اھل ھیچ فرقھ اي ھم نیستم . ھم دوست دارم 
  .بشھ ، نمی دونم

  !بقیھ ش چی؟! اینا کھ گفتی ھمش قشنگھ !  بقیھ شم بگو -
  ! خانم شما اجازه بدین ، من خودم ازشون می پرسم -ضی قا

  دلیل تقاضاي این خانم چیھ؟. خب ، می فرمودین 
  ! والھ بیخودي- فریبرز 

  ! بعد از یھ عمر زندگی ، یھ زن دیگھ گرفتن بیخودیھ؟-
  ! خالف شرع کھ نکردم آخھ؟- فریبرز 

  و ، ثروت م رو ، عمرم رو شرع گفتھ بعد از بیست سال زندگی ، بعد از اینکھ جوونی م-
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  !زندگی من ! تو خونھ پاي تو و بچھ ھات گذاشتم بري دوباره ازدواج کنی ؟ خونھ ي من 
  !ثروت من ! پول من 
  ! خانم چرا داد می زنی ؟-قاضی 

  ! آقاي قاضی ، شمام اگھ جاي من بودین فریاد می زدین -
  اقا شما بگین! ن بشینین بفرمایی! خونھ تون کھ نیس!  خانم اینجا دادگاھھ -قاضی 

  ازدواج کردین ؟
  بنده براي رضاي خدا ، یھ زن بدبخت رو دارم سرپرستی می کنم.  خیر آقاي قاضی - فریبرز 

!  
  !پس چرا صیغھ ش کردي؟!  سرپرستی می کنی ؟-

  !زیادي شلوغ کنی می گم از دادگاه بیرونت کنن ھا!  خانم بشین -قاضی 
  ید می رفتم و بھش سر می زدم ، براي اینکھ تو محل آقاي قاضی من چون با- فریبرز 

  .زشت نباشھ و حرف و حدیث در نیاد ، مجبوري ایشون رو صیغھ کردم 
  بگو یھ دختر جوون پیدا کردم و عاشقش شدم و!  حداقل مرد باش و حقیقت رو بگو -

  !گرفتمش 
  !! بشین خانم -قاضی 

  ! من باید حرفمو بزنم آقاي قاضی -
  !شمام می رسھ  نوبت -قاضی 

  ! آخھ این آقا داره دروغ می گھ -
  !بشین خانم ! خودش داره می گھ صیغھ ش کردم !  دروغ نگفتھ -قاضی 
  بعدشم ،!  آقاي قاضی ، کار بدي کردم کھ خواستم یھ زن جوون بھم محرم بشھ ؟- فریبرز 

  من توانایی مالی دارم ، چھ اشکالی داره یھ زن دیگھ ھم تحت تکلفم باشھ ؟
  ! باید اول ھمسرتون رو راضی می کردین -قاضی 
  گاه! یھ صیغھ ي ساده س!  آخھ من کھ بھ خاطر چیزي با این دختر ازدواج نکردم - فریبرز 

  !گداري می رم ، بھش سر می زنم و بر می گردم 
  ! شما وقتی بھ کسی سر می زنی ، شبم پیشش می مونی ؟-

  ! اگرم بمونم کھ گناه نکردم - فریبرز 
  !اعصابم ندارم کھ با این آقا جر و بحث کنم ! قاي قاضی من طالق می خوام  آ-

  . بازم می گم براي طالق دلیل محکمھ پسند الزمھ -قاضی 
  ! شاید دلیل این آقا براي اینجا مورد پسند باشھ اما از نظر انسانی پسندیده نیس-

  ! مواظب حرف زدنتون باشین خانم-قاضی 
  ادالنھ اینھ کھ تحقیق کنید کھ این توانایی مالی کھ آقا فرمودنع!  من چیز بدي نگفتم -

  !از کجا بھ دست اومده ؟
   یعنی چی خانم ؟-قاضی 

  ! از خودشون بپرسین -
  ! کار کردم ، زحمت کشیدم ، بھ دست اومده - فریبرز 

اگھ اینجا عدل بود ، تو االن تو روز روشن ! تو انسانی ؟!! تو شرف داري ؟!  ھمین ؟-
  غدرو

  !نمی گفتی 
  ! حرف دھن ت رو بفھم خانم -قاضی 

  اما شمایی کھ اینجا! می فھمم چی دارم می گم !  من یھ مھندس این مملکتم -
  نشستین و خیلی راحت اجازه می دین کھ این آقا ، با اعتراف صریح خودش بگھ کھ یھ

  ...دختر رو صیغھ کرده باید
  !بفرمایین بیرون !  خانم بفرمایین بیرون !این خانم رو ببرین بیرون !  سرکار –قاضی 
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  ! پس تکلیف من چی می شھ ؟-
  ! برین ده روز دیگھ بیاین–قاضی 

  !چھ برسھ بھ ده روز !  من نمی تونم یھ دقیقھ ي دیگھ باي این آقا زندگی کنم -
  !بفرمایین ببینم !  شما بی خود نمی تونین –قاضی 

  از شلوغی تنھ بھ تنھ ي ھم می! ھا شلوغھ راھرو ! ھمھ ش خواب بود. بیرون اتاقم " 
  می رسھ و بھم! فریبرزه ! از پشت سرم صدام می کنھ ! اینم یھ خوابھ ! زنن و رد می شن 

  "می گھ 
  ! کجا داري می ري ؟-
  ! بھ شما ربطی نداره -
  !نگفتم بھت اینجاھا نیا!  تو االن اعصابت ناراحتھ -
  ! بازم بھ شما ارتباطی نداره -
  ...آخھ! م از خر شیطون بیا پایین  عزیز-
  !انگار فعال ھمھ چیزم بھ نفع توئھ اما اینطوري نمی مونھ !  تو فعال سوار خر شیطونی -

  !"اینم یھ خوابھ ! مثل مسخ ھا . برگشتم و حرکت کردم " 
  ! کجا می ري آخھ صبر کن منم بیام -
  ! زیر اولین ماشینی کھ ببینم  اگھ دنبالم راه بیفتی ، بھ ھمون خدا قسم خودمو میندازم-

  می رم طرف! می رسھ بھم ! تند تر می رم !بازم دنبالمھ! از پلھ ھا دارم می آم پایین " 
  !فریبرز نیس! بر می گردم کھ یھ سیلی بھش بزنم ! از پشت بازوم رو می گیره ! خیابون 

  !"یھ دختر بیست و ھفت سالھ س 
  !حال تون خوبھ ؟!  خانم -

  "نمی شناسمش. نمی فھمم چی میگھ ! کنم نگاھش می " 
  ! حالتون خوبھ خانم ؟-
   شما کی ھستین ؟-
   می خواین بریم یھ جا بشینیم ؟-
   شما کی ھستین ؟-
  ! شاید گذشتھ ي شما -

  موھاي طالیی خوش رنگ کھ از زیر روسریش! انگار خودمم . تو چشماش نگاه کردم " 
  ...سب حتی از زیر روپوش اندام متنا! چشماي عسلی قشنگ ! معلومھ 

  !"چشماشم سیاھھ! اینکھ موھاش سیاھھ ! نھ
  ! شما رو نمی شناسم -
   اگھ بگم کی ھستم ، زود نمی ذارین و برین ؟-
   کی ھستین ؟-
  . خبرنگار-
  ! خیلی بھ موقع س-
   جدي گفتین یا مسخره م کردین ؟-
  ن تو مجلھ ھا تا عبرتحاال چی می خواین ؟ می خواین زندگیمو چاپ کنی.  نمی دونم -

  !سایرین بشھ ؟
  !االن دیگھ مصاحبھ در کار نیس!  شاید اولش یھ ھمچین فکري داشتم اما االن دیگھ نھ -
   چرا؟-
  ! نگران تونم -
  در ضمن کار شما طوریھ کھ ھر روز شاید!  من کھ نسبتی با شما ندارم کھ نگرانم باشین-

  !ین با صد تا مورد مثل من سر و کار داشتھ باش
   آدم حتما باید نسبتی با کسی داشتھ باشھ تا نگرانش باشھ ؟ تازه گاھی وقتا غریبھ ھا-
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  !بیشتر از خودي ھا براي آدم نگران می شن 
  !"شاید اینم یھ خوابھ ! بھش لبخند زدم " 
  سی. خبرنگاره ! اسمش ثریاس. تو یھ ساندویچ فروشی ، ھمون نزدیکی ھا نشستیم " 

  یھ خرده حالم بھتر شده. شابھ جلومونھ و دارم آروم آروم ازش می خورم دو تا نو. سالشھ 
  از تو. ثریا ازم می پرسھ بھترم یا نھ ؟ بھش می گم بھترم و ازش تشکر می کنم . 

  یھ خرده از کارش و زندگیش برام می گھ. کیفش یھ کارت در می آره و می ده بھم 
  خاطر لطفش تشکر می کنم و بھش قولازش بھ . بعدش دوتایی از جامون بلند می شیم 

  ازش. می گھ ھر جوري بتونھ بھم کمک می کنھ . می دم کھ حتما بھش زنگ بزنم 
  .خداحافظی می کنم و از ھم جدا می شیم 

  می. جلو اولین تاکسی رو می گیرم و سوار می شم و بھش می گم می رم پاسداران 
  می گیره و حرکت می. ھش می دم خواد باھام قیمت رو طی کنھ کھ یھ پونصد تومنی ب

  .کنھ 
  یعنی من ازشون رد! درختا ، آدما ، مغازه ھا ، ھمھ مثل برق از جلو چشمم رد می شن 

  فیلمی کھ گذاشتی تو ویدئو و! مثل یھ فیلم !مثل گذشت زمان می مونھ ! می شم 
  م ردصحنھ ھا یکی یکی ، خیلی تند از جلو چشم! داري با تصویر برش می گردونی عقب 

  ده تا خاطره ، صد تا! می شن ولی با دیدن ھر تصویر یھ خاطره تو ذھنم زنده می شھ 
  !خاطرات تلخ و شیرین ! خاطره ، ھزار تا خاطره 

  چشمامو می بندم و تو ذھنم بھش نگاه می کنم! یھ دفعھ فیلم یھ جایی وا می ایستھ 
  !"رگشتم بھ گذشتھ ؟چقدر من ب! چقدر این نوار برگشت عقب؟! کجاي زندگیمھ ؟. 

  تند تند کارام رو کردم و. با فریبرز جلوي دانشگاه قرار گذاشتم. ساعت ھشت صبحھ * " 
  صداي مامانم رو شنیدم کھ سرم داد می زنھ کھ مریض می. صبحونھ نخورده راه افتادم 

  تند تند ، بھ. بقیھ ي حرفاشو نشنیدم و در خونھ رو بستم و اومدم تو خیابون ! شی دختر
  مامانم راست می گفت ، خیلی الغر. حالت دوئیدن راه افتادم طرف ایستگاه اتوبوس 

  ھر روز صبح م. یعنی ھم باید بھ درس خودم می رسیدم و ھم بھ درس فریبرز ! شده بودم 
  اون طفلکی سعی. کھ یک ساعت و نیم زود تر می رفتم دانشگاه کھ با فریبرز کار کنم 

باید ھر چیزي ! ش خیلی ضعیف بود ، مخصوصا تو ریاضیات خودش رو می کرد اما پایھ 
  رو

  !یھ وقتا کھ خستھ می شدم خودش خجالت می کشید . از اول شروع می کردم 
  امروز باید نتیجھ کار و تالش. آروم آروم جلو می رفتم و اونم کم کم پیشرفت می کرد 

  !امروز دانشگاه جواب ھا رو زده بود ! مونو می گرفتیم 
  می شد گفت کھ. خودم کھ تمام درس ھام عالی بود . نھ براي خودم !  دلم نبود دل تو

  اگھ قبول نمی شد خیلی چیزا. دلم براي فریبرز شور می زد! تقریبا شاگرد اول کالس بودم 
  !توش از بین می رفت 

  نذر کردم کھ اگھ قبول بشھ اندازه ي. ھمونجور کھ راه می رفتم تو دلم براش نذر کردم 
  . تومن ارزن و دونھ می خرم براي کفتراي امام رضا صد

  سوار اتوبوس شدم ونیم ساعت بعد رسیدم سر چھاراه پھلوي و پیاده شدم و خودمو
  رسوندم دم در دانشگاه ، از دور دیدمش کھ جلو در واستاده بود و داره طرف منو تو پیاده

  "تا منو دید اومد جلو و سالم کرد . رو نگاه می کنھ 
  !م ، نرفتی تو جواب ھا رو ببینی ؟ سال-
  . نھ -
٨  
  ! چرا ؟-

  "خندید " 
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  ! خب می رفتی؟-
  ! راستش می ترسم -
  . بیا بریم نترس حتما قبول شدي -
  ترسم از اینھ کھ اگھ قرار باشھ دیگھ با! انگار یکی تو دلم می گھ کھ افتادم .  نھ -

  ھمدیگھ تو یھ کالس نباشیم چیکار کنم ؟
  !اگھ من معلمت بودم ، بھت می گم قبول شدي . ل شدي قبو.  نترس -

  !بیا بریم االن اونجا شلوغ می شھ 
  از دور بچھ ھا رو دیدم کھ جلو. دوتایی رفتیم تو و رفتیم طرف دانشکده ي خودمون " 

  فریبرز کھ اینو دید واستاد. ساختمون جمع شدن و دارن بھ تابلوي اعالنات نگاه می کنن 
  "و گفت 

  !تو برو ببین . ین جا می مونم  من ھم-
  !از یھ جواب می ترسھ ! پسر گنده رو نگاه کن !  بیا ترسو -

  اونقدرم. تقریبا داشتم با خودم می کشیدمش . دست شو گرفتم و با ھم راه افتادیم " 
  قوي و پر زور بود کھ اگھ اشاره می کرد ، من و تمام دوستامم نمی تونستیم یھ قدم از

  اما آروم با من می اومد مثل پسر بچھ اي رو کھ مریض شده و! م جاش تکونش بدی
  !مامانش داره می بردش کھ بھش آمپول بزنھ 

  "تا رسیدم نزدیک بچھ ھا ، ژالھ پرید و منو بغل کرد و گفت 
!A -ھمھ نمره ھا! شاگرد اول مون اومد !  بچھ ھا  

  "بغلش کردم و گفتم " 
  ! تو چی ؟-
  . تو اما منم قبول شدمنھ مثل.  منم قبول شدم -

  چند وقتی بود کھ. بچھ ھا ریختن دور و برمون و سالم و احوالپرسی ھا شروع شد " 
  ھمونجوري کھ با یکی یکی سالم و احوالپرسی می کردیم ، خودمو. ھمدیگرو ندیده بودیم 

  بچھ ھام بھم. دنبال اسم نعمتی می گشتم " ن"داشتم تو ردیف . رسوندم جلو تابلو 
  .باالخره چشمم افتاد رو اسم فریبرز ! نمی دادن و ھمھ بھم تبریک می گفتن امون 

  !فریبرز نعمتی ، قبول 
  برگشتم بھش بگم! اونقدر کھ از قبولی قریبرز خوشحال شدم از شاگرد اولی خودم نشدم 

  .کھ دیدم رفتھ پشت بچھ ھا واستاده و از ھمونجا با ترس داره بھ من نگاه می کنھ 
  از! خرده سربسرش بذارم و اذیتش کنم اما اونقدر نگران بود کھ دلم نیومد خواستم یھ 

  !!"ھمونجا داد زدم فریبرز نعمتی قبول 
  بعد پرید وسط بچھ ھا و! تا اینو شنید یھ لحظھ طول کشید تا تو ذھنش حرفام جا بیفتھ 

  و کفبچھ ھا ھمھ با ھم سوت کشیدن ! ازشون رد شد و اومد و جلو ھمھ منو بغل کرد 
  !زدن 

  درستھ کھ واقعا بھم فشار! درستھ کھ مثل اسکلت شده بودم ! خستگی از تنم رفت 
  چھ روزایی کھ وقتی باھاش سر و کلھ می زدم و مسائل رو. اومده بود اما حاال راضی بودم 

  گاھی سر یھ مسئلھ خیلی ساده چند روز باھاش کار می! نمی فھمید ، کالفھ می شدم 
  !انگار نھ انگار کھ اصال دبیرستان رفتھ باشھ !  بگیره کردم تا مطلب رو

  بعضی وقتا! خودشم ھمینطور !این آخري ھا کھ یھ بند انگشت پاي چشام گود رفتھ بود 
  روزاي دیگھ! کھ وقت ناھار ، غذاخوري م نمی رفتیم و تو کالس با ھم درس می خوندیم 

  موم شدن کالس می موندمم عالوه بر صبح ، یھ نیم ساعت یھ ساعتی م بعد از ت
  !دانشکده و باھاش کار می کردم 

  .حاال دیگھ سختی ھا گذشتھ بود و نتیجھ تمام سعی و کوششمون رو گرفتھ بودیم 
  کم کم بچھ ھا دوتا دو تا و سھ تا سھ تا با ھم جمع شدن و شروع کردن حرف زدن و با
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   دست منو گرفت و بافریبرز. ھمدیگھ قرار گذاشتن کھ تو تعطیالت ھمدیگرو ببینن 
  وقتی. خودش برد تو ھمون کالسی کھ ھمیشھ دوتایی می نشستیم و درس می خوندیم 

  رسیدیم تو کالس ، رو ھمون دو تا صندلی ھمیشگی نشستیم کھ یھ دفعھ دست منو
  "گرفت و ماچ کرد و گفت 

من ! ا دری!  تو عالوه بر مھربونی ھایی کھ بھ من کردي ، حق استادي بھ گردنم داري -
  ھیچ

  !بھ خدا تو منو آدم کردي! وقت کارایی رو کھ تو برام کردي یادم نمی ره 
  ! این حرفا چیھ فریبرز ؟-
  خودم می دونم چقدر! من تو این یھ سالھ دیدم تو چھ سختی کشیدي .  نھ ، بذار بگم -

  اراتوایشاالھ بتونم یھ روزي جبران این ک! چیز یاد دادن بھ من کار حضرت خضره !خنگم 
  !بکنم

  !*پاشو بریم زشتھ جلو بچھ ھا ! کاري نکردم کھ !  پاشو بریم خودتو لوس نکن -
  کجاي پاسداران تشریف می برین ؟! خانم!خانم-

آدرس رو بھش دادم چند تا کوچھ اونور ! راننده تاکسی بھ زور از تو رویا آوردم بیرون " 
  تر

  کسی رفت ، خودمو مثل یھ مسافر غریبھوقتی تا. پیاده شدم . ، جلو یھ خونھ نگھ داشت 
  یھ خونھ ي! دیدم کھ بھش آدرس این خونھ رو دادن و فرستادنش بھ یھ شھر غریب 

  !باالي شھر ! خیلی شیک ! دوطبقھ ! پونصد و خرده اي متري 
  خونھ اي کھ چندین سال توش زندگی کرده بودم اما حاال بھ نظرم. خونھ ي خودم بود 

   !خیلی غریبھ می اومد
ھنوز در رو وا نکرده ، جلو در راھرو ، با . سوگل و سامان خونھ بودن . زنگ زدم" 

  نگرانی
  این طفل معصوما چھ گناھی داشتن ؟ گناه! واستاده بودن و منو نگاه می کردن 

  !بزرگتراشون و چرا باید اونا پس می دادن؟
   طوري بود کھ بدوننتربیتشون. رفتم جلو و ھر دوشون رو ماچ کردم و با ھم رفتیم تو 

  !نباید در کارھاي پدر مادرشون دخالت کنن
  یعنی دیگھ از شاگرد چھارم کنکور انقدر انتظار می ره کھ یھ ھمچین بچھ ھایی رو تربیت''

  ''!کنھ 
  براي اینکھ از نگرانی درشون بیارم ، فقط بھشون گفتم کھ ھنوز اتفاقی نیفتاده و جلسھ ي

  .ل شده دادگاه بھ ده روز دیگھ موکو
  لباسامو عوض کردم و زود رفتم تو آشپزخونھ و از تو فریزر یھ بستھ مرغ درآوردم و

  درست مثل گاھی وقتا کھ با. می خواستم شنسل مرغ درست کنم . گذاشتم بیرون 
  عجلھ برمی گشتم خونھ و تند تند ناھار رو آماده می کردم کھ وقتی فریبرز و بچھ ھا برمی

  !ماده باشھگردن خونھ ، ھمھ چی آ
  !اومدم بستھ ي یخ زده رو بگیرم زیر آب کھ زودتر یخش وابده کھ تازه متوجھ کارم شدم

یھ عمر از خیلی چیزام زدم و صرفھ ! یھ عمر این کارھا رو کردم ! براي کی؟!براي چی؟
  جویی

  یھ عمر پا رو خیلی از خواستھ ھام گذاشتم تا عاقبتم این!کردم کھ امروز بھ اینجا برسم؟
  بستھ رو برگردوندم! یھ عمر یھ تومن رو کردم صد تومن کھ این نتیجش باشھ ؟! اشھ ؟ب

  تلفن رو کھ قطع کردم ، دیدم. تو فریزر و تلفن رو برداشتم و سھ تا پیتزا سفارش دادم 
  سوگل و سامان رو دو تا مبل نشستن و فقط بھ من نگاه می کنن نتونستم سنگینی

  .ن اومدم تو راھرو و رفتم تو حیاط از سال! نگاھاشونو تحمل کنم 
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پر از درخت و بوتھ ! خیلی بزرگ و قشنگ بود . از باالي پلھ ، باغچھ مونو نگاه کردم 
  ھاي رز

  !درست مثل خونھ ي پدرم فقط بزرگتر! 
  چشمامو بستم و یھ نفس عمیق کشیدم. رفتم تو باغچھ و تکیھ م رو دادم بھ یھ درخت 

  یھ دفعھ یھ مشت خاطره با این بوي آشنا ھجوم.  پر کرد بوي درخت و خاك مشامم رو. 
  !آوردن تو ذھنم 

  تکیھ م رو! تو باغچھ دارم گریھ می کنم . تو خونھ ي پدریم ھستم . چشمامو واکردم*
  اونم بھ. شب قبلش جریان رو بھ مادرم گفتم ! دادم بھ یھ درخت و دارم گریھ می کنم 

  مادرم کمتر اما پدرم سرسختانھ مخالفت. ج مخالفن ھردوشونم با این ازدوا. پدرم گفتھ 
  قدرتش رو ندارم تو روي پدر و. گریھ و دعا! جز گریھ کردن چیکار می تونم بکنم ؟. کرد 

  یھ عمر محبت، یھ عمر زحمت ، یھ عمر مھربونی دیوار احترام و حرمتی دور. مادرم واستم
  پس.  بخوام رو حرفشون حرف بزنم پدر و مادرم ایجاد کرده کھ برام غیر قابل تصوره کھ

  مثل بچگی ھام کھ وقتی ازشون چیزي می خواستم و ازشون جواب. فقط گریھ می کنم 
  !منفی می شنیدم ، می رفتم تو حیاط و تو باغچھ می نشستم و گریھ می کردم 

  .ھمیشھ بوي خاك باغچھ و درختا و گل ھا برام یھ احساس خوبی رو می آورد 
  نمی دونم چھ جوري می شھ ، پدرم گویا بھ محض اینکھ! قط اشک می آرهاما االن برام ف

  حتی با مادرمم دعوا کرده کھ چرا! شنید پدر فریبرز چیکاره س، با عصبانیت مخالفت کرده 
  ھیج راھی بھ!اصال یھ ھمچین موضوعی رو جدي گرفتھ و در موردش با اون صحبت کرده

  اشکی می شد با یکی مشورت کنم وک.فقط امیدم بھ خدا بود !نظرم نمی رسید
  اما کی رو داشتم؟اصال شاید بھتر بود کھ جریان رو بھ مامانم نمی!راھنمای یم کنھ

  اون ھی اصرار.تقصیر فریبرز بود.باید می ذاشتم یھ مدت دیگ ھم بگذره.فعال زود بود.گفتم
  بدي این.می خواست زودتر بیاد خواستگاریم.می کرد کھ جریان رو بھ پدر و مادرم بگم

  روزام این بود کھ تابستون بودیم و دانشگاه تعطیل بود و سخت می تونستم فریبرز رو
  بگم تا پدرم فھمید کھ!بعدشم وقتی دیدمش چی بھش بگم؟بگم پدرم گفتھ نھ؟.ببینم

  منی کھ تو این مدت ھمش براش شعار داده!پدرش چیکار ھس با ازدواج ما مخالفت کرد
١٢  
  بودم کھ کسی بھ شغل پدرش کار نداره و اصل کاري خودشھ ومرتب بھش گفتھ !بودم

  اونم بھ خاطر حرفاي من بھ زندگی امیدوار شده بود و شروع!مردم خودش رو قبول دارن
  حاال باید بھش چی می گفتم؟می!کرده بود بھ درس خوندن و اخالقش رو عوض کرده بود

  این ھمھ! جا محکومھگفتم کھ حق با اون بوده و چون شغل پدرش خوب نیس ، ھمھ
  براش حرف زدم و صحبت کردم و حاال پدر خودم ، دقیقا خالف تمام نظریات من عمل

  !کرده؟
  کسی رو ھم نداشتم.ھر چی فکر می کردم ، عقلم بھ ھیچی نمی رسید!گری ھم زیادتر شد

  !کھ بھش پناه ببرم کھ بیفتھ وسط و پادرمیونی کنھ
  زود اشک ھامو. و مامانم اومد بیرون و صدام کردتو این فکرا بودم کھ در راھرو وا شد

  فھمیدم کھ!پاك کردم و رفتم طرفش و وقتی رسیدم دیدم اخم ھاش بدجوري تو ھمھ
  بھم گفت کھ پدرم می خواد باھام صحبت!غم دنیا ریخت تو دلم.نتونستھ کاري بکنھ

  درمنمی خواستم پ.رفتم تو خونھ و اول رفتم تو دستشویی و صورتم رو شستم.کنھ
  در رو کھ.از دستشویی اومدم بیرون و رفتم بھ طرف اتاق نشیمن.متوجھ گریھ کردنم بشھ

  می دونستم کھ پدرم فقط.وا کردم دیدم پدرم نشستھ رو یھ مبل و داره سیگار می کشھ
  !موقعی کھ واقعا ناراحت و عصبانیھ ، سیگار می کشھ

  یادم نمیاد کھ پدرم!م می لرزیدزانوھا.سرم رو انداختم پایین و رفتم رو یھ مبل نشستم
  ازش می.ھمیشھ باھام با احترام رفتار کرده بود.تا اون موقع حتی بھم توھین کرده باشھ
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  !ترسیدم ، اما ترس، ترس احترام بود و و دوست داشتن
  موھام ریختھ بود تو صورتم و داشتم از زیرشون.رو مبل نشستم و سرم رو انداختم پایین

  سیگارش رو خاموش کرد و ھی تھ سیگار رو فشار می داد تو.دمپدرم رو نگاه می کر
  حتما داشت فکر می.سیگار خاموش شده بود اما ھنوز این کارو ادامھ می داد!جاسیگاري

  براي منم سخت بود کھ اصال بخوام در این!براش سر صحبت رو واکردن سخت بود!کرد
  .مورد با پدرم حرف بزنم

  باالخره سیگار!نیھ ، ده ثانیھ ، یھ دقیقھ ، دو دقیقھیھ ثا.زمان ھمین طوري می گذشت
  آروم سرش رو بلند کرد و با صدایی کھ توش ھم عصبانیت!خاموش خاموش خاموش شد

  :بود و ھم بغض و ھم نرمی گفت
  این آقا پسر کیھ؟. مادرت برام جریان رو گفت-

  .ھیچی نگفتم
  ! حرف بزن دخترم-

  زبونم مثل!و گلوم یھ صداي خشک اومد بیروناومدم حرف بزنم اما جاي کلمھ ، از ت
  :انگار پدرم فھمید و خودش شروع کرد بھ حرف زدن!چوب کبریت شده بود

  با زندگی نمی شھ! این دیگھ شوخی نیس! ببین عزیزم ، صحبت صحبت یھ زندگ ییھ-
  شوھر کردن دیگھ یھ بازي ساده ي بچھ گونھ نیس کھ ھر وقت خواستی. شوخی کرد
  !زندگی یھ شرط بندي معمولی نیس کھ اگر باختی برات بی اھمیت باشھ ! تمومش کنی

  !زندگی یھ بازي تختھ نرد با پدرت نیس کھ توش تقلب کنی و پدرت ببینھ و بروت نیاره 
زندگی شرط بندي رو بازي نرد و ورق با پدرت نیس کھ اگھ باختی بزنی زیرش و باختت رو 

  لو
  وسط! رده توش ببازي باید تا قرون آخرش رو بدي این یھ قماري کھ اگھ خداي نک! ندي

  !شم نمی تونی جا بزنی و ول کنی بري دنبال کارت 
  "یھ خرده مکث کرد و بعد گفت" 
  . حاال بگو ببینم این آقا پسر کیھ -

  تو این مدت کھ پدرم صحبت کرد و بھم وقت داد ، ھمھ ش بھ لیمو ترش و لواشک" 
  احمقانھ س اما! یفتھ و زبونم از اون خشکی در بیاد فکر کردم کھ یھ خرده دھنم آب ب

  نمی تونستم وسط صحبت پدرم برم و! تنھا چیزي کھ اون موقع بھ فکرم رسید ھمین بود
  !براي خودم یھ لیوان آب بیارم 

  "یھ سرفھ کوچیک کردم و آروم گفتم 
  . ھمکالسیمھ-

  "سرش و تکون داد و گفت " 
   کامال می شناسیش؟-

  "مھیچی نگفت" 
   فکر می کنی تو چند ماه آدم می تونھ یھ نفر رو بشناسھ ؟-

  "بازم چیزي نگفتم" 
  ! مردم ھزار و یھ رو دارن -

  "یھ سیگار دیگھ ورداشت و روشن کرد و گفت . بازم چیزي نگفتم " 
  با این چیزا کھ شنیدم ، تو می دونی.  مادرت از وضع زندگی و شغل پدرش برام گفتھ -

  پدرش چیکاره س؟
  "آروم گفتم " 
  ... منشی آقاي -

  "نذاشت حرفم تموم بشھ و گفت " 
   کدوم منشی تو خونھ ي صاحب کارش تو دو تا اتاق زندگی کرده ؟ اینو کھ دیگھ بھش-

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


forum/org.tci-ir.www 
By Ghazal  

  پس فردا کھ خواستی ، بر فرض محال ، یھ روز بري خونھ! فکر کن دختر ! منشی نمی گن 
آخھ چھ جوري ! ھ کس دیگھ دیدنشون ؟ي پدر و مادر شوھرت ، باید بري تو خونھ ي ی

  بھت
  !من نمی خوام بھ شخصیت افراد توھین کنم اما اسم این شغل ، منشی نیست! بگم ؟

  تا! دختر جون تو یھ عمر تو ناز و نعمت زندگی کردي ! یھ اسم دیگھ اي این کار داره 
  خونھ! ه دو طبقھ خونھ ي دربست در اختیارت بود! چشم باز کردي خونھ ي شخصی داشتی

  !تو معنی اجاره نشینی رو چھ می فھمی چیھ ؟! زندگی مرفھ ! ي شخصی ماشین شخصی 
  تا چند وقت دیگھ! تا خودت رو شناختی پدرت یا معاون دوم بانک بوده و یا معاون اول 

  کبوتر با کبوتر باز! تو چھ می دونی مرتبھ پایین شغلی یعنی چی؟! م می شھ رییس بانک 
  !ن آقا پسر و ندیدم و نمی دونم چھ جور آدمی ھس و چھ شخصیتی داره من ای! با باز 

  !این خوندواده بھ ما نمی خورن ! انشاءاهللا کھ خوشبخت بشھ اما با یکی در سطح خودش
  !بفھم چی دارم می گم 

  دوباره. انگار خودشم متوجھ شد کھ سکوت کرد ! کم کم صداي پدرم بلند شده بود " 
  با این کارش سعی! مثل دفعھ قبل . تو جاسیگاري خاموش کردنشروع کرد سیگارش رو 

  وقتی سیگارش خاموش خاموش خاموش شد، آروم.می کرد کھ بھ اعصابش مسلط بشھ 
  "گفت 

  ھمین. خودت از موقعیتت خبر نداري .  تو خوشگلی ، باسوادي ، موقعیت عالی داري -
  باید رو پاي خودت. رو تموم کنی ولی باید تحصیلت . االنشم چند تا خواستگار خوب داري 

  ممکنھ االن متوجھ نشی من چی می گم. باید در زندگی استقالل داشتھ باشی . واستی 
  غیر از اون ، یھ دختر باید با مردي ازدواج کنھ کھ چند سال از! اما بعد ھا می فھمی 
  اون. طبیعت دختر و زن طوریھ کھ زودتر از مرد شکستھ می شن . خودش بزرگتر باشھ 

  مرد تازه تو چھل. وقت بعد از چند سال ، شوھرش این شکستن رو بھ روش می آره 
١٥  

  شوھر وقتی دید زنش یھ! اما یھ زن در این سن دوران افت شھ ! سالگی تازه چلچلی شھ 
  اون وقتھ کھ زن باید در مقابل شوھرش بھ! خرده شکستھ شده، زیر سرش بلند می شھ 

  راي عشق ، براي محبت ، براي وفاداري ، براي دوست داشتن ،التماس ب!التماس بیفتھ 
  !براي با ھمدیگھ موندن 

  حاال کو تا مدرکش! از طرف دیگھ ، این آقا پسر االن خودش دانشجوئھ ، اونم سال اول 
  ؟ تا اون موقع می خواین با چی زندگی کنین؟ کجا می خواین زندگی کنین؟!رو بگیره 

  نمی فھمھ داره چیکار می! االنم گرمھ، داغھ ! و جیبی می گیره ھنوز داره از پدرش پول ت
  پس فردا کھ سنش رفت باال تر تازه بھ خودش می آد و از ازدواجش پشیمون می! کنھ 
  !پس فردا بھ صرافت می افتھ کھ اي داد بیداد! ایشون ھنوز جوونی ھاشو نکرده . شھ 

  اون! یکی خودش رو بست بھ من من از زندگیم ھیچی نفھمیدم و تا چشم وا کردم ، 
  آنی می گھ طرف خودش رو! وقت کھ نمی آد بگھ کھ من دنبال دختر مردم بودم 

  !انداخت بھ من 
  ببین دختر جون، من نمی خوام در مورد کسی بد فکر کنم یا حرف نامربوطی بزنم اما
  شھمیشھ تو زندگی سعی کن با آدمی نشست و برخاست کنی کھ سر سفره ي پدر مادر

  !این حرف از من بھ تو نصیحت ! نشستھ باشھ و نون خورده باشھ نھ سفره ي یکی دیگھ 
  در ھر صورت اگھ من پدر توام و اجازت دست منھ ،! این حرف رو آویزه ي گوشت کن 

  !*من می گم نھ
  نمی فھمیدم االن تو کدوم دوران! چشمامو وا کردم ! یھ دفعھ صداي واشدن در اومد " 

  ! ؟ خونھ ي پدري یا اینجا ؟زندگیم ھستم
  .در وا شد و یھ نفر کھ سھ تا جعبھ پیتزا دستش بود اومد تو ، رفتم جلو و ازش گرفتم 
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  سامان با پول از خونھ اومد بیرون و حساب پیتزا ھا رو کردیم و با ھمدیگھ برگشتیم تو
 سبزي و دیگھ امروز از چیدن میز و. آشپزخونھ و دور میز نشستیم . خونھ و رفتیم تو

  ساالد
  تو این مدت کھ با! این طفلک بچھ ھا پاك گیج شده بودن . و دسر و این حرفا خبري نبود 

  براي ھمینم. فریبرز اختالف پیدا کرده بودم ، نذاشتم بچھ ھا بھ ھیچ عنوان چیزي بفھمن 
  یھ شب یھ دعوا ، فرداش تقاضاي طالق و چند وقت بعدش!براشون خیلی غیر منتظره بود 

  !بھشون حق می دادم کھ شکھ شده باشن ! دگاه دا
  اصال حوصلھ ي! حتی یھ بشقاب ھم نیاوردم . در پیتزا ھا رو وا کردم و گذاشتم جلوشون 

  .این کارا رو نداشتم 
  !انگار با ھم قرار گذاشتھ بودن . پیتزا جلوشون بود اما ھیچکدوم دست بھش نمی زدن

  نتظر سوال کردنشون بودم ، اما حاال وقتشم. می دونستم کھ می خوان ازم سوال کنن
  .نبود 

  اونقدر با شرم و حیا بود کھ از مادرش چیزي در این. می دونستم سوگل شروع نمی کنھ 
  .جسور بود! مورد نپرسھ اما سامان نھ
  اخالقش ، رفتارش ، شکل و قیافھ ش ، جدیتش در کار ،. سوگل بھ خودم رفتھ بود 
  درست مثل اون با ھمون شکل و. ان بھ پدرش رفتھ بود سام! پشتکارش و استقامتش 

  !قیافھ و رفتار
  "می دونستم کھ ھمین االنھ س کھ سامان شروع کنھ کھ کرد 

  ! مامان -
  "نگاھش کردم " 
  ! چی شده ؟-

  "یھ لحظھ مکث کردم و گفتم" 
  .بھتون می گم ، اما االن وقتش نیس.  االن نھ بچھ ھا-
  ! ما خودمون می دونیم -
   چی رو شما می دونین ؟-

  این! من کھ خیلی مراعات کرده بودم ! یعنی اونا چی رو می دونستن ! برام عجیب بود " 
  "جملھ ي سامان یھ دفعھ تکونم داد کھ سوگل با حالت تحکم بھش گفت 

  !غذاتو بخور!  سامان -
  کنی اونفکر می ! بابا خیلی وقتھ کھ عوض شده ! توام می دونی ! من می دونم !  نھ -

  !شبایی کھ خونھ نمی آد کجا می ره 
  ! بس کن سامان -
  اگھ دستم بھش! بابا یھ زن دیگھ گرفتھ ! توام خودت می دونی ! چرا بس کنم؟!  نھ -

  !برسھ می کشمش 
  باید پر بھ پرش می کردم کھ داره از حق مادرش دفاع می! االن باید چیکار می کردم ؟" 

  !"یھ پسر پونزده سالھ ، با غرور خاص خودش !  ؟کنھ یا باید می رفتم تو دھنش
  ! غذات سرد می شھ سامان -

  عوضش با کارد غذا خوري! می دیدم کھ داره بھ سختی جلوي خودش رو می گیره " 
  !ھمچین پیتزا رو برید کھ تقریبا جعبھ زیرشم باھاش بریده شد 

  حتی و در مدت خیلی کمچھ طوري یھ زندگی می تونست بھ این را. برام واقعا عجیب بود 
  !، از این رو بھ اون رو بشھ 

  مثل رفتارش در! آروم اما محکم و مداوم . سوگل داشت با کارد ، پیتزاشو می برید 
  موھاي طالیی و قشنگش کھ خیلی قشنگ درستش! مثل رفتار خودم در زندگی ! زندگی 

  آروم و! حرکات ظریفش !  سن و سال اون تو ھمین. کرده بود مثل موھاي خودم بود 
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  !متین اما محکم 
  داشتم نگاھش می کردم و از نگاھم لذت می بردم کھ سرشو بلند کرد و با یھ حرکت

  یھ لحظھ! قشنگ ، موھاشو از تو صورتش ریخت عقب و چشماش افتاد تو چشماي من 
  نباید! شون رو بشھ نزدیک بود کھ اشکم در بیاد و دستم برا! نگاھمون تو ھم قفل شد 

صبور ! اونا تموم عمرشون ، مادرشون رو زنی محکم و با اراده دیدن ! اینطوري می شد 
  و

  فریبرز ھمین االنشم. تو تموم این مدت ھم براشون پدر بودم و ھم مادر ! با پشتکار 
  حتی براي! تا امروز یکبار ھم مدرسشون نرفتھ ! خبر نداشت کھ اونا کالس چندم ھستن 

  در واقع اونا منو ھم! تموم کارھاي این بچھ ھا بھ عھده ي من بوده ! بت نامشون ث
  وقتی م. از صبح تا شب . فریبرز ھمیشھ سر کار بوده ! مادر و ھم پدر خودشون می دونن

  روزھاي تعطیلم. کھ می اومد خونھ ، یھ ساعت بعدش بچھ ھا می رفتن و می خوابیدن 
  پس.  کردیم و زیاد وقت نداشت کھ بھ این دو تا بچھ برسھ کھ با من رو پروژه ھا کار می

  اونام منو ھمینطور می شناختن. خودم مجبور بودم کھ ھم براشون مادر باشم و ھم پدر 
  با مھربونی ھا و نرمش ھا و ظرافت ھاي یھ مادر و استقامت و ابھت و کمی خشونت. 

  !پس نباید جلوشون می شکستم ! پدر 
  " دستم ورداشتم و بردم طرف دھنم یھ برش پیتزا با"

  با فریبز تو پیتزا " *" cook" "فریبرز بھم می گھ . باالي خیابون پھلوي ھستیم 
  !داغھ !  مواظب باش -

  "پیتزا رو ھمونجوري تو دستم می گیرم و می گم " 
  . فریبرز با پدر و مادرم صحبت کردم -
  !چی شد؟!  خب -
  . اشتباه کردیم یھ خرده زود بود -
  ! مگھ چی گفتن ؟-
  . جواب پدرم منفی بود -

  "پیتزایی رو کھ دست شھ میذاره زمین و می گھ" 
   پدرت با من مخالفت کرد یا کال با ازدواج تو ؟-
  ! با ھر دوش -
   یعنی رو من نظر خاصی نداره ؟-

  "یھ خرده صبر کرد و بعد گفت . سکوت کردم " 
  .ترم رو بھ یھ ھمچین آدمی نمی دادم منم اگھ جاي پدرت بودم ، دخ.  حق داره -
  ! فریبرز-
  من. یعنی یھ ھمچین دختري مثل تو رو بھ ھرکسی م نمی دادم .  نھ ، جدي می گم -

  !می دونم تو ھمین االنشم صد تا خواستگار خوب داري 
  . پدرم نھ اینکھ تنھا با تو مخالف باشھ ، کال می گھ باید درسم رو تموم کنم-
  ؟ نظر مادرت چیھ-
  .ولی در این مورد تصمیم با پدرمھ .  مامانم زیاد مخالف نیس -
  ! حاال چیکار می خواي بکنی ؟-
  ! من چیکار می خوام بکنم ؟-
  چیکار کنم ؟! خودمو می گم !  نھ -
  . نمی دونم -
  !من بدون تو می میرم !  ترو خدا یھ فکر ي بکن دریا -
  ! آخھ من چھ فکري بکنم ؟-
  تو ھر وقت خواستی ، در مورد ھر چیزي یھ!  تونی یھ راھی پیدا کنی  تو اگھ بخواي می-
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  !االنم یھ کاري بکن ! راھی پیدا کردي 
  یعنی تنھا کاري کھ می تونم بکنم بھ.  ببین ، االن دیگھ من نمی تونم کاري بکنم -

  قیھب. اول مامانم رو باید راضی کنم تا آروم آروم پدرم رو راضی کنھ ! وسیلھ ي مامانمھ 
  .ش دست توئھ 

   خب من باید چیکار کنم ؟-
  .باید بره با پدرم صحبت کنھ . پدرت زبون خوبی داره .  تو نھ ، پدرت -
  منظورم اینھ کھ باباي!  آخھ بھ نظر تو صالح ھس کھ پدرم بیاد و با پدرت حرف بزنھ ؟-

  فکر نمی کنی وضع بدتر بشھ ؟! می دونی کھ چھ جوري یھ ! منو کھ دیدي 
  .تنھا راھش ھمینھ . نھ -
  ! می ترسم بھ بابام بگم و پدرت تا بابامو ببینھ اوضاع خراب تر بشھ -
  . نھ ، نترس -
   بھ بابام بگم چی بھ پدرت بگھ ؟-
  !با زبون خودش . بذار پدرت خودش حرف بزنھ !  ھیچی-
   اگھ نشد چی ؟ من چیکار کنم ؟-
  ، من و تو بازم ھمدیگرو تو دانشگاهتابستونم کھ تموم بشھ .  فعال کھ طوري نشده -

  .می بینیم 
  چی می شھ اگھ مثال پدرت منو ببینھ و یھ دفعھ از من خوشش بیاد و بذاره با!  اي خدا-

  ببینم ، پدرت چھ جور اخالقی داره ؟ بداخالقھ ؟! تو عروسی کنم 
  !اصال.  نھ -
   اھل فحش دادن و این حرفام ھس؟-
  !ف بزنی و مثال کتکت بزنھ  چیھ؟ می ترسی بري باھاش حر-
  ! نھ ، می خوام ببینم اگھ مثال برم رو دست و پاش بیفتم رضایت می ده ؟-
  !حتی بھ خاطر من ! من اصال دلم نمی خواد شوھر آینده م رو دست و پاي کسی بیفتھ -

  !حتی رو دست و پاي پدر من 
  واج کنیم ، چیکاراگھ راضی نشدن کھ من و تو با ھم ازد!  آخھ پس من چیکار کنم ؟-

  !کنم؟
  می دونی ، پدرم از تحصیل کردن یھ جوون خیلی خوشش می. باید صبر کرد .  خدا بزرگھ -

  .تو باید در ھر صورت درس بخونی و مدرکت رو بگیري . آد 
  بھ خدا اولین دفعھ س کھ بدون تقلب قبول!  بابا من کھ دیدي چھ جوري درس خوندم -

  !شدم 
  !رم نگی ھااینو جلو پد...!  ا-
  ! چرا؟-
  ھمیشھ بھ من می گھ آدم اگھ با بدبختی!  پدرم از آدم متقلب خیلی بدش می آد -

  !زندگی کنھ ، بھتر از اینھ کھ با تقلب و حقھ بازي بھ جایی برسھ 
   پس اگھ پدرت بفھمھ من چھ جوري بھ دانشگاه رسیدم حتما منو برمی گردونھ کالس-

  !اول دبستان 
  !ول م تقلب می کردي؟ مگھ تو کالس ا-
  !یخ کرد دیگھ ! بخور دیگھ پیتزاتو ! اول و دوم و سوم خودم قبول شدم !  نھ دیگھ بابا -
   با چی درست می کنن اینو؟ با پنیر؟-
  ! آره ، پنیر ، سوسیس و کالباس و این چیزا-
   ھمین پنیر معمولی یھ ؟-
   .تازه اومده تو ایران. من تا حاال نخوردم .  نمی دونم -
  می گن یھ پیتزا فروشی ھم!  بچھ ھا چند بار تو دانشکده می گفتن خیلی خوشمزه س -
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  ."*تو خیابون ویالس
  !پس چرا نمی خوري؟!  مامان -
  ! ھان؟-

  تازه متوجھ شدم کھ چند لحظھ س کھ یھ برش پیتزا رو گرفتم جلو دھن م و ھمونجور" 
  !نگھ داشتم 

  حاال تموم اون دو ساعت ، تو یھ! زا فروشی بودیم اون روز با فریبرز ، دو ساعت تو پیت
  !لحظھ از جلو چشمم گذشت و رد شد

  منقلب! اصال از گلوم پایین نمی رفت و توم آشوب بھ پا بود . بزور یھ برش پیتزا خوردم 
  یھ چیزي تو معده م می جوشید و می اومد تا توي گلوم و دوباره برمی گشت! بودم 
  رو می خورد اما باید جلو خودمو می گرفتم کھ این حالت توخون داشت خونم ! پایین 

  !بچھ ھا باید منو مثل ھمیشھ آروم و محکم می دیدنم . صورتم معلوم نشھ
  تو فرھنگ لغات! ؟ تو تموم مدت زندگیم بھش حتی فکر نکرده بودم !چھ کلمھ اي ! ھوو

   معنی شونو نمیما ، کلمات و جملھ ھایی ھس کھ تا بھش تو زندگی برنخورد نکنی ،
  !رقیب! زیر سرش بلند شدن ! تنبون دو تا شدن ! ھوو! فھمی 

  تا حاال سابقھ نداشت کھ اینکارو بکنم. از سر میز بلند شدم و از آشپزخونھ اومدم بیرون 
٢١  

  باید میز رو جمع می. ھمیشھ آخرین نفري کھ از آشپزخونھ بیرون می اومد من بودم !
   چیزو سر جاش می ذاشتم و ظرفا رو می شستم و بعدشھمھ. کردم و تمیز میکردم 

  حتی اگھ بچھ ھا. عادت داشت فقط من براش چایی ببرم . براي فریبرز چایی می بردم 
  !چایی رو براش می بردن ، نمی خورد 

  می دونستم اونام حال. سوگل میز رو جمع کرد و بقیھ ي پیتزا ھا رو گذاشت تو یخچال 
  من تو زندگی شکست خورده. رن اما وضع من با اونا فرق می کرد و روزي بھتر از من ندا

  من حاضر بودم اگھ فریبرز واقعیت رو می گفت ، ده تا آدم رو! سرم کاله رفتھ بود ! بودم 
  !اما دروغ می گفت . سرپرستی کنم 

  چند تا چین خیلی کوچیک کنار. تو صورت خودم خیره شدم . بی اختیار رفتم جلو آیینھ 
  این! بھ خاطر ھر کدوم از این چین ھا ، سال ھاي عمرم رو داده بودم ! افتاده بود چشمم 

  ھمونطور کھ ھر چین پیشونی فریبرز در! چین ھا باید منو درنظر شوھرم خوشگل تر کنھ 
  آخھ ھر کدوم از این چین ھا نتیجھ ي سختی! نظر من اونو خوش قیافھ تر می کرد 

  اینا ھر کدوم نشون دھنده ي! قامت یھ زن و شوھره کشیدنا و صبر و تحمل ھا و است
  اگھ من پیر! اینا نتیجھ ي وفاداري بھ عھد ھاس! کھنھ شدن رفاقت ھا و دوستی ھاس 

  قرار نیس یکی مون بشینھ تو! من و اون با ھم پیر شدیم ! فریبرزم پیر شده ! شدم 
   و با یھ دختر جوونخونھ و اون یکی اجازه داشتھ باشھ کھ برگرده بھ بیست سالگی ش

  !نتیجھ این ھمھ سال زحمت چی می شھ ؟! پس حق من چی می شھ ؟! بریزه رو ھم 
  براي چی بھ مرد باید فکر کنھ کھ می تونھ بیست سال جوون تر بشھ اما یھ زن نمی تونھ

  !براي چی اون رفتھ یھ زن جوون گرفتھ ؟ مگھ یھ ھمچین قراري با ھم گذاشتھ بودیم ؟! ؟
  اون زمان کھ با من ازدواج کرد یھ! مچین شرطی موقع ازدواج با من کرده بود ؟مگھ یھ ھ

  حاال کی گفتھ کھ قانون عوض شده ؟! یھ ھمچین اجازه اي نداشت !ھمچین قانونی نبود 
  من زندگی و جوونی م رو پاي اون و! من خیلی سختی کشیدم تا اون بھ اینجا رسیده ! 

  نذاشتم تو!  داره کھ بچھ ھا چھ جوري بزرگ شدن ؟اون کجا خبر! بچھ ھامون گذاشتم 
  یھ! خونھ صدا از صدا در بیاد کھ آقا اعصابش راحت باشھ و بتونھ بھ کار بیرونش برسھ 

  !روز نذاشتم یھ جاي زندگیش لنگ بمونھ 
  سوگل آیفون رو برداشت و گوش کرد و بعد دستش رو!صداي زنگ خونھ تکونم داد 
  " من گفتگذاشت رو دھنی گوشی و بھ
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  ! بابا بزرگ اینان -
  .اصال حوصلھ ي حرف و و نصیحت و این چیزا رو نداشتم اما چاره اي نبود . جا خوردم " 

  خودم یھ دستی بھ موھام کشیدم و سر و وضعم رو. بھش اشاره کردم کھ در رو واکنھ 
  شکست سختھ اما خوب! نمی خواستم کوچک ترین فرقی تو من ببینن. نگاه کردم 

  !"ل کردنش یھ پیروزي یھ تحم
  رفتم جلو و خیلی معمولی. یھ دقیقھ بعد ، پدر و مادر و یکی از خواھراي فریبرز اومدن تو 
  ھمگی نشستیم و. و عادي باھاشون سالم و احوالپرسی کردم و بردمشون تو سالن 

  بھ سامان اشاره کردم کھ تو کابینت آشپزخونھ شیرینی و. سوگل رفت کھ چایی بیاره 
  .کالت ھسش

  !شونھ ھاشو باال انداخت ، مثل پدرش 
  شیرینی. سوگل چایی ھا رو ریختھ بود . عذر خواھی کردم و بلند شدم رفتم تو آشپزخونھ 

  خودم برگشتم و از تو یخچال میوه در آوردم و. و شکالت رو درآوردم و با سوگل بردیم تو 
  گذاشتم تو ، مادر فریبرز کھ انگارتا پام رو . چیدم تو ظرف و ورداشتم و رفتم طرف سالن 

  !طالق سر پیري ! داشت چیزي می گفت ساکت شد اما آخرین کلمھ ھاشو رو شنیدم 
  پدرش سرشو. بروي خودم نیاوردم و میوه رو گذاشتم رو میز و خودم گرفتم نشستم 

  انداختھ بود پایین ، مادرش ھی سرش رو اینور و اونور تکون می داد اما داشت بھ سامان
  مثل اینکھ داره بھ یھ بچھ یتیم نگاه می کنھ و دلش براش می سوزه. نگاه می کرد 

  خواھر فریبرز ھم کھ اسم اصلیش اشرف بود و بعد از ازدواجش ، سر عقد ، عوض کرده!
  بود و فرشتھ گذاشتھ بود ، این دفعھ برخالف ھر دفعھ کھ دم در خونھ کفشاشو در می

  ده بود تو تھ مبل نشستھ بود و پاش روانداختھ بود رو پاشآورد ، با کفش پاشنھ بلند اوم
  !انگار تو کنفرانس سران کشور ھا شرکت کرده بود ! و داشت چایی شو می خورد 

  "کمی کھ گذشت ، مادرش گفت 
  بعد از یھ عمر زندگی ، نمی گین مردم چی! آخھ این کارا چیھ؟!  چی شده دریا جون ؟-

  !می گن ؟
  یھ مانتو!  دیگھ دو سھ سالی می شد چادر رو گذاشتھ بود کنار حاال. نگاھش کردم " 

  یھ دستبند طالي خیلی قشنگ! کرپ خیلی شیک ! پوشیده بود کھ عینش رو من داشتم 
  !عین ھمونم بھ گردنش بود ! ھم دستش بود 

  "یھ لبخند زدم و آروم گفتم
   کی بھ شما گفتھ ؟-
  گفت دریا! اصال حال خودشو نمی فھمید !  بچھ م فریبرز امروز ناراحت اومد خونھ -

  دختر جون فکر نمی کنی مرد رو نباید انقدر عصبانی کرد و فرستاد! تقاضاي طالق کرده 
  !اگھ یھ دفعھ با ماشین بزنھ بھ یکی و بگیرن و ببرنش زندان چی؟ ! بیرون 

  "یھ نگاھی بھش کردم و گفتم "
  . چایی تون یخ کرد -

  " کھ چایی ش رو تموم کرده بود گفتمبرگشتم بھ خواھر فریبرز" 
   شوھرت چطوره ؟ خوبھ ؟-
  ! خوب و خوش و سالمت -

  یعنی اینکھ شوھر داري رو از من یاد بگیر کھ! یھ کلفت خواھر شوھري ! یعنی یعنی" 
  !نمیذارم آب تو دل شوھرم تکون بخوره 

   دست بھ چایی شھنوز سرش پایین بود و. یھ لبخند دیگھ زدم و برگشتم طرف پدر فریبرز 
  !نزده بود 

  یکمی از بغضی کھ تو گلوم جمع. فنجون چایی م رو ورداشتم و یھ خرده ازش خوردم 
  اگھ کاردشون می زدي خونشون. چشمم افتاد بھ سوگل و سامان . شده بود رفت پایین 
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  می دونستم االن منتظرن کھ مادرشون با اون آرامش و منطق ھمیشگی! در نمی اومد 
  !این آدماي پر توقع و ھمیشھ حق بھ جانب رو بده ش جواب 

  .ھمونجور کھ فنجون دستم بود ، یھ نگاه دوباره بھ مادر فریبرز کردم 
  اما از وقتی از خونھ ي اربابشون اومده بودن بیرون و یھ جا باالي شھر خونھ! عفت خانم"

  کسی بھش میگرفتھ بودن ، دیگھ بھ ھمھ خودشو خانم نعمتی معرفی کرده بود و اگھ 
  "!خانم نعمتی"گفت عفت خانم ، ناراحت می شد و زود می گفت

  یھ چادر کھنھ کھ پایین! این دفعھ کھ نگاھش کردم ، دیگھ مانتوي کرپ تنش نبود*"
  زنگ خونھ ي ما رو زده بود و! شم قلوه کن شده بود و با دست دوختھ بودنش سرش بود 

  !"من آیفون رو جواب داده بودم 
   کیھ؟-
  !بیار دم در دو کلوم عرض دارم " تشریف" ننھ ، یھ تک پا تشیف ! حبیب خدا -

  "مامانم پرسید کی بود. آیفون رو گذاشتم سرجاش " 
  ! فقیره انگار -
  .ببر بھش بده.  پول خرد تو اون کاسھ س -

یھ پنج تومنی از تو کاسھ س پول خردا ورداشتم و در راھرو رو وا کردم و رفتم تو حیاط " 
.  
  تا خواستم. ا رسیدم دم در و در رو واکردم ، دیدم یھ زن حدود چھل و خرده اي سالھ س ت

  :پنج تومنی رو بھش بدم گفت
  بچھ م فریبرز گفت خوشگل ترین دختر رو کھ دیدي!  الھی پیش مرگت بشم خوشگلم -

  !بدون اون دریاس
  !"پنج تومنی تو دستم خشک شد " 
  چھ موھاي! ھزار اهللا اکبر ! سفند دود می کنم برم خونھ برات ا!  چشمم کف پات -

  !بیا یھ ماچ بده عروس گلم ! خدا داده س یا رنگشون کردي؟ ! خوشرنگی داري ننھ 
  موھاي! چندشم شد ! بی اختیار صورتم رو بردم جلو کھ شروع کرد از لب منو ماچ کردن" 

  !"بابام بودعین سبیل ھاي ! پشت لبش کھ بھ لبم خورد یھ حال بدي پیدا کردم 
  حق داره این پسره از دست تو خواب و خوراك! دھنت بوي گل محمدي می ده !  بھ بھ -

  !ایشاالھ خودم دست بھ دست تون می دم! نداشتھ باشھ 
  بھ فریبرز گفتھ بودم کھ پدرش رو بفرستھ کھ با پدرم صحبت! فقط نگاھش می کردم " 

  !" سر و وضع ؟ اونم با این!مادرشو چرا فرستاده بود ! کنھ 
   ننھ ، مادرت کجا تشریف دارن ؟-

  زیر چادرش یھ بلوز منجق دوزي شده پوشیده بود کھ بوي نفتالین می داد و معلوم" " 
یھ چیزي شبیھ زیر شلواریھ مردونھ ! بود از توي صندوق لباسا درش آورده و پوشیده 

  پاش
  چشمم کھ بھ کفشاش ! بود کھ پاچھ ھاشو کرده بود تو یھ جوراب زنونھ ي مشکی کلفت

  از اون گالش ھا کھ ھمیشھ! یھ گالش پاش بود ! افتاد انگار برق وصل کردن بھ تنم 
  !کبري خانم ، کارگرمون کھ ھفتھ اي یھ بار براي نظافت می اومد خونمون پاش می کرد 

  اگھ مامانم اینو! واقعا نمی دونستم االن باید چھ عکس العملی از خودم نشون بدم 
  ! چی بھ من می گفت ؟می دید

  !بیاد دم در ، امر خیره" دقھ" یھ " بی زحمت "  ننھ بھ مادرت بگو -
  تعارفش کنم بیا تو و با خودم ببرمش تو خونھ یا! نمی دونستم چیکار باید بکنم " 
٢٥  

  !ھمونجا بگم واستھ تا مامانم رو صدا کنم ؟
  ه وداره بھ مادر فریبرزبرگشتم طرف حیات کھ دیدم مامانم چند قدم عقب تر واستاد
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  یھ لحظھ تو. آروم از جلو در رفتم کنار و صحنھ رو براي مادرم خالی کردم! نگاه می کنھ 
  ذھنم اومد کھ خدا کنھ مامانم یھ جوري از ھمین جا آب پاکی رو بریزه رو دستش و برش

  خب! اما یھ لحظھ بعد با خودم گفتم کھ این چیزا کھ دلیل بر چیزي نمی شھ ! گردونھ 
  اگھ اونم وضع شوھرش از نظر! باید انتظار داشتم کھ مادرش یھ ھمچین چیزي باشھ 

  نباید مردم رو با ظاھرشون قضاوت کرد و! مالی خوب بود حتما سر و وضع بھتري داشت 
...  

  داشتم این طوري خودمو قانع می کردم کھ مامانم رسید
  !" بدتر بود یھ نگاھی تو چشمام کرد کھ از صد تا تنبیھ برام'' 
  ! بفرمایین -
  !باد آمد و بوي عنبر آورد! از این مادر یھ ھمچین دختري باید زاییده بشھ !  بھ بھ -
  !بفرمایین خواھش می کنم !  خیلی ممنون -
  ! نون و پنیر آوردیم ، دخترتونو بردیم -

  "مادرم یھ نگاه بھ سر و وضع مادر فریبرز کرد و بعد آروم گفت " 
  ھمکالسی دریا ھستین ؟ شما مادر -
  ! غالم شماس پسرم-
  .دم در خوب نیس بفرمایین .  بفرمایین تو -

  از جلو در رفت کنار و مادر فریبرز اومد تو و مادرم بھش تعارف کرد و سھ تایی رفتیم" 
  .تو خونھ 

  وقتی وارد اتاق پذیرایی شدیم ، ھر کاري مامانم کرد کھ رو مبل بشینھ ، قبل نکرد و
  " زمین و گفت نشست رو

  مبل چیھ آدم ھمش روش معذبھ!  ما بی تکلفیم -
این دیگھ واقعا تراژدي بود ! نشست و از زیر چادرش یھ بقچھ درآورد و گذاشت جلوش " 
!  

  من و مامانم یھ نگاھی بھ ھمدیگھ کردیم کھ گره ي بقچھ رو وا کرد و از توش یھ کلھ
  "قند در آورد و گذاشت جلو مامانم و گفت 

  !اینم واسھ یمن کار! یرین برو شیرین بیا  ش-
  "مامانم یھ نگاھی بھ کلھ قند کرد و گفت " 
  ! ببخشین این چیھ؟-
  !می خوام اول دشتی ، زندگی شون شیرین بشھ!  کلھ قند دیگھ-
  . بعلھ ،بعلھ -
  درستھ کھ یھ خرده دستمون. فقیر ھستیم اما با آبروایم .  خواھر ما بی شیلھ پیلھ ایم -

  بھ خدا اگھ بدونین این فریبرزم چھ جواھریھ. ی یھ اما تا دلتون بخواد تو دلمون محبتھ خال
  گاه گداري یھ خریت ھایی م می کنھ اما ھمھ ش از رو ساده. قلبش مثل آیینھ صافھ ! ؟

  !گی شھ 
  مادرم ھیچی نمی گفت و فقط می خندید و گاه گاھی یھ نگاھی بھ من می کرد کھ" 

  !"و می انداختم پایین منم از خجالت سرم
   بھش گفتم پسرجون ، تو یھ خرده اخالقت رو خوب کن و تو خونھ بیخودي جفتک ننداز ،-

  گفتم اگھ بھم جواب نھ بدن ،! من قسمتت رو تو دھن شیرم کھ باشھ می کشم بیرون
  بھ یھ چیزي بچسبم دیگھ ول کن! من عین کنھ م خواھر !بست می شینم در خونشون 

  !نیستم 
  ادرم در حالی کھ می خندید عذر خواھی کرد و بھ ھواي چایی آوردن از تو پذیرایی رفتم" 

  "تا تنھا شدیم یھ نگاه تو صورت من کرد و گفت . بیرون 
  شیر! آب رو آتیش ! عناب سھ پستون بگیر با گل ختمی ! غروره ! ببینم جوش صورتت رو
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  !این دکتر مکتر !  میندازه خشتم اگھ بگیري بد نیس، ھم خنکی یھ ھم شیکمت رو راه
  من سھ تا بچھ رو با ھمین دواھاي گل و گیاھی بزرگ کردم! ھیچی سرشون نمی شھ ننھ

  !و آخم نگفتن
  "آروم بھش گفتم. خنده م گرفتھ بود" 
  . پشھ زده -
  ...*از عطاري یھ مثقال !  پشھ زده ؟-

  ل، بیست سال، ھنوزیک سال ، دو سال ، پنج سال ، ده سا! ھنوز داشتم می خندیدم " 
  چادر و شلوار تو جوراب و گالش ، حاال جاشون رو داده بودن بھ. داشتم می خندیدم 

  !اما کالم ھنوز ھیچ فرقی نکرده بود! مانتوي کرپ و جوراب نایلون و کفش پاشنھ بلند 
  بھ! دیگھ مادر فریبرز رو زمین نمی نشست . حاال دیگھ بیست سال از اون روز گذشتھ بود 

  !ظھ متوجھ شدم کھ فنجون چایی تو دستمھ و یھ لبخند رو لبم لح
  "خنده ي منو بھ نشونھ ي آشتی گرفت و گفت "
  یھ خریتی کرده و رفتھ پی! حاالم کھ چیزي نشده . بخندین و خوش باشین .  آره ننھ -

  و" بفرستین "صلوات ! جوونی ھاشم از این دیوونھ بازي ھا داشت ! کارش دیگھ 
  !عنت کنین و بچسبین بھ زندگی تونشیطون رو ل

  "فنجون رو گذاشتم رو میز و گفتم " 
  تازه س.  شیرینی بفرمایین -
  این دکتره کھ واسھ الغري پیشش می رم گفتھ شیرینی میرینی نخور کھ چاقت.  نھ ننھ-

  !روح م داره پر می کشھ واسشون اما معاذاهللا ! می کنھ
  .تو بشقابش و شروع کرد بھ پوست کندن سیبیھ خیار ورداشت و با یھ سیب گذاشت " 

  "اون روزم ھمین کارو کرد و وقتی تموم شد ،دستاشو با مبل پاك کرد و گفت 
 ببین دارم جلو دخترم می گم کھ نگی مادر شوھر بازي داره درمی آره ، این روزا ، زن -

  باید
  با مرد الدرممگھ می شھ ! دو دستی بچسبھ بھ شوھرش ، مرد ھمیشھ سر زن سوار بوده 

  خونھ یآخرش اینھ کھ وقتی بھش فشار اومد طالق می ده و می ره دنبال! پلدرم کرد؟
  ھمھ می گن ببین چی شده! واسھ زن کھ خفت داره ! واسھ اونکھ چیزي نمی شھ ! کارش 

  !زن واسھ ش ریختھ ! اونم این مرد کھ االن ھمھ چی م داره ! کھ شوھرش طالقش داده 
  با طالق خواستن کھ کار درست!کنی" ضفط و رفط "  دیگھ شوھرت رو تو باید یھ جوري

  حاال گیرم خواستھ یھ دستی م سر و گوش بھ! نا سالمتی دو تا بچھ ازش داري ! نمی شھ 
  ھمیشھ شعبون یھ بارم! از مرد کھ کم نمی آد ! طوري نمی شھ کھ ! آکلھ بکشھ 

  اینا تو زندگی مرد ، می آن و ! ریگ تھ جوب شمایی! اینا ھمھ آب رونده ن ! رمضون 
  یھ چیزي نیس کھ! تا بوده ھمین بوده !مادر بچھ ھاش شمایین ! خانم شمایین ! می رن 

  از من می شنفی ھمین االن بلند شو برو یھ حموم و یھ! تازه این پسره اختراع کرده باشھ 
   و راي شوماھام باھاش حرف می زنیم! دستی م ببر تو صورتت و بشین خانمی تو بکن 

  !و ردش می کنھ می ره ...دوماھی م با این آکلھ ھس و بعد یھ لقد می زنھ در ! می زنیم 
  ننھ جون من خوبیت رو می خوام وگرنھ واسھ اون کھ طالق! آبم از آب تکون نمی خوره 

  االنم می دونی! زن ، ذلیلھ ! آخرش تویی کھ دستت بھ ھیچ جا بند نیس! دادن کاري نداره 
  حاال بازم! چیکار می شھ کرد ؟! چیھ؟ وسعش برسھ ، می تونھ چھار تا زنم بگیره قانون 

  گلی بھ گوشھ ي جمالش کھ خواستھ مثال یواشکی ھیزي کنھ و احترامت رو نگھ داشتھ و
  اگھ علنی علنی ، دست زنیکھ رو می گرفت و می آورد تو این خونھ! نخواستھ تو بفھمی 

  !می خواستی چیکار کنی؟
  برگشتم و بھ سوگل و! م تو خودم منفجر می شدم اما ھنوز لبخند رو لبم بودداشت" 

  سامان رو می دیدم کھ اگھ از ترس من! صورتشون سرخ شده بود . سامان نگاه کردم 
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  آروم بھ سوگل! نبود االن می پرید طرف مادر بزرگ شو و معلوم نبود بعدش چی بشھ 
  .دش ببره اشاره کردم کھ بره بیرون و سامانم با خو

  تا. بلند شد و بھ سامانم اشاره کرد و خودش تند تر رفت بیرون و سامانم پشت سرش 
  "خواستن از جلو مادر بزرگشون رد بشن ، گفت 

  سامان! حواس نمی ذارن واسھ آدم کھ !  سوگل جون نشد دو کلوم باھات حرف بزنم -
  !جون بیا یھ ماچ بھ مامان بزرگ بده ببینم 

  از پشت سر دوباره صداش کرد اما! ال برنگشت حتی بھش نگاھم بکنھ کھ سامان اص" 
  "سامان خیلی راحت گذاشت رفت 

  !حتما شما یھ چیزایی بھشون گفتی دیگھ ! این چرا ھمچین کرد ! خاك عالم!  وا -
  .از وضع موجود ناراحتھ . شما ببخشینش .  من چیزي یادشون ندادم-
  !اینم یکی رو ھمھ! یستن کھ باباشون چند تا زن داره ؟مگھ ھزارون ن! چرا ناراحتھ !  وا-

ھمھ چی براشون فراھم کرده ! خونھ ، زندگی ، ویال، ماشین ! چیزي شون کھ لنگ نمونده 
!  

  !مگھ چی می شھ ؟! حاال گیرم یھ خرده ام بخواد بھ خودش برسھ ! دیگھ چی می خوان؟
  !اسیري کھ نیاوردن

  ! رو در مورد زندگی دختراي خودتون ھم قبول دارین ؟ ببخشین، شما این فلسفھ و ایده-
  ! یعنی چی؟-
  ! یعنی این نظر رو در مورد دختر خودتونم دارین؟-
  ! خب اینا با ھم فرق می کنھ-
   چھ فرقی می کنھ؟-
  ... خب اون یھ جور دیگھ س ، این یھ جور -

  د تو حرف مادرشھول شده بود کھ اشرف یا فرشتھ زود اوم! مونده بود چی جواب بده " 
  "و گفت

  باید کاري بکنھ کھ شوھرش حتی بھ فکر زن دیگھ اي م!  زن باید خودش بھ فکر باشھ -
  !نیفتھ

  سرم رو انداختم پایین و بغضم رو. بھترین چیز سکوت بود . یھ نگاھی بھش کردم " 
  "خوردم کھ یھ دفعھ پدر فریبرز با فریاد گفت 

  ھر چی این زن خانمی می کنھ شماھا از رو نمی! بس کنین دیگھ !  خجالت نمی کشین -
  !اون پسره گھ خورده رفتھ یھ ھمچین غلطی کرده ! شرم و حیام خوب چیزیھ واال! رین ؟

  بذار یھ ده سال دیگھ بگذره اون وقت! توام اشرف خانم فعال چھارسالھ شوھر کردي 
  !ھمدیگرو می بینیم 

  !اینا چیھ می گی؟! نعمتی ..!  اه-
  اگھ این زن! یادتون رفتھ ھمھ چی ؟! بارون اومد ترك ھم اومد ؟! چیھ می گم ؟ اینا -

  !نبود کھ االن باید لش اون پسره ي بی غیرت رو باید از تو کوچھ ھا جمع می کردیم 
  این پول و ثروتم ھمھ از صدقھ سر این زن و خونوادش پیدا! یادتون رفتھ چھ گندي بود ؟

  اینا اصال حاضر نبودن کھ این!  بھ ھمت این زن بود ھمون مدرکی م کھ گرفت! کرده 
  ده بار رو! پسره ي بی شرف اسم دخترشونم ببره ، چھ برسھ بھ اینکھ دختر بھش بدن 

  اونا بھ اعتبار! ده بار پاي مادرش رو ماچ کردم تا راضی شدن ! دست و پاي باباش افتادم 
  شستین و با پررویی می گین قانونحاال اینجا ن! و شرافت من دختر بھ این مرتیکھ دادن

  یادتون رفتھ تا از دانشگاه بر می! یادتون رفتھ دریا دریا از دھنش نمی افتاد؟! باھاشھ ؟
  گشت می گفت دریا ھمچین گفتھ ، دریا ھمچین کرده ، دریا این و بھم یاد داد ، دریا اونو

  ھ برسھ کھ مھندساین پسره ي گوسالھ الف رو از ب تشخیص نمی داد چ! بھم یاد داد؟
  تو! ھر سال با تقلب و پدرسوختھ بازي اومد باال تا خودش و بھ دانشگاه رسوند! بشھ 
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  اگھ این خانم نبود کھ ھمون اول دانشگاه! دانشگاه دیگھ نمی تونست با تقلب جلو بره 
  ھمین شما عفت خانم یادت رفتھ چقدر نذر و نیاز کردي کھ فقط از! رو ول کرده بود

روزي کھ می خواستی بري خونشون یادت رفتھ ؟ صبح بلند شدي ! یرونت نکننخونشون ب
،  

  یادت! دستت رو گرفتھ بودي طرف آسمون و چی می گفتی ؟! سر نماز چقدر گریھ کردي ؟
  ...رفتھ 

  فقط می دیدم کھ لب ھاي پدر فریبرز بھم می خوره و داره یھ چیزایی می گھ و با زن و" 
  !"دایی نمی شنیدم دخترش دعوا می کنھ اما ص

٣٠  
  !فریبرز بازداشت شده بھ جرم ایجاد مزاحمت . تو راھرو کالنتري یوسف آباد ھستم *

  آخرین باري کھ اومده بود و جلوي در خونھ ي ما واستاده بود! پدرم ازش شکایت کرده بود
، پدرم زنگ زد بھ کالنتري و اونام مامور فرستاده بودن و جلبش کرده بودن و بردن 

  نتريکال
!  

  !از تو راھرو صداشونو می شنوم 
   آقا پسر ، این دفعھ ازت تعھد می گیرم و ولت می کنیم اما دفعھ دیگھ–افسر نگھبان 

...  
  "فریبرز نذاشت حرفش تموم بشھ و گفت " 
  قصد توھین ندارم اما لطفا منو ول نکنین چون بازم می رم.  ببخشین جناب سروان -

  !جلوي خونھ ي ایشون 
  آقا کھ فعال گذشت کردن ، توام فعال حرف!  پسر چشم سفیدي نکن – نگھبان افسر

  !زیادي نزن 
  اونقدرم دوسش دارم کھ تا آخرش. من دختر ایشون رو دوست دارم !  بازم ببخشین -

  !ھستم 
  ... پس می فرستمت اونجایی کھ –افسر نگھبان 

  !ام من آماده !  شما اختیار دارین طبق قانون ھر کاري بکنین-
  "این دفعھ صداي پدرم رو شنید کھ گفت " 
  !از تو بیشتر از اینا انتظار می ره !  آخھ پسرجون ، تو ناسالمتی دانشجوي این مملکتی -
   شما درست می فرمایین جناب قائمی اما متاسفانھ نھ درست منو می شناسین و نھ-

  !من بدون دختر شما ھیچی نیستم ! بھ زندگی من آشنا ھستین 
  دیگھ پافشاري. من ، ھم بھ خود شما و ھم بھ پدرتون گفتم گھ با این ازدواج مخالفم -

  جوان بسیار برازنده و خوش قیافھ اي مثل! براي شمام دختر قحط نیست ! موردي نداره 
چھ اشکالی داره کھ براي زندگی و ازدواج ، دختر دیگھ اي !شما حتما خواھان زیادي داره 

  رو
  در نظر بگیرین ؟

  اون باعث شد! اون منو بھ زندگی برگردوند !  آقاي قائمی ، دختر شما یھ فرشتھ س-
  اون باعث! اگھ اون نبود من اصال دانشگاه نمی اومدم ! امسال تو دانشگاه قبول بشم 

  دیگھ بدون! من در دختر شما زندگی رو دیدم ! شد کھ من خودمو پیدا کنم و بشناسم 
  !ه اون براي من زندگی وجود ندار

  !یھ مدت کھ بگذره ، اسم شم از یادتون می ره !  اینا شور جوونی یھ -
  یھ عمر کمبود. من یھ عمر با عقده زندگی کردم !  شما می تونین امتحان کنین -

  دختر شما باعث شد کھ تمام این مشکالت در! یھ عمر تو درونم درد کشیدم ! داشتم 
  اعتماد بھ!  کرد کھ من احساس کنم کھ آدممدختر شما با رفتارش کاري! من از بین بره 
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  اون باور رو! من تا قبل از آشنایی با دختر شما ھیچی نبودم ! نفس رو بھ من برگردوند 
  واقعا دختر برازنده و خانمی تربیت! من بھ تربیت شما تبریک می گم ! بھ من برگردوند 

  ز سال ھا بدبختی و زجراگھ شما بعد ا! ولی فقط یھ سوال از حضورتون دارم ! کردین 
  کشیدن ، بھ یھ نفر برخوردین کھ شما رو درك کرد و تو دلتون نور امید تابوند و کمک تون
  کرد کھ زندگی رو دوباره شروع کنین و دستتون رو گرفت و از تاریکی در آورد ، آیا حاضر

  ایا این رسم رفاقتھ ؟ آیا این مرام دوست یھ ؟! بودین کھ ولش کنین ؟
   طرز فکر کھ از گفتھ ھاي دخترتون و از تربیتشون در شما سراغ دارم ، مطمئنم کھبا اون

  !شمام با این عمل موافق نیستین 
  راضی نشین کھ یھ جوون ، بعد از سالیان سال ، حاال کھ بھ زندگی امیدوار! آقاي قائمی 

  ! نابود بشھ شده و براي اولین بار رو پاي خودش واستاده و تازه فھمیده کھ یھ انسانھ ،
  کاري کھ دریا با! اگھ شما دریا رو از من بگیرین ، این عمل با کشتن من ھیچ فرقی نداره 

  !من کرده ، پدر و مادرم نتونستن یھ عمر براي من بکنن
  حاال چطور می تونم! دختر شما ، انسانیت ، استقامت، تالش و ھمت رو بھ من یاد داد

  !ازش دست بردارم ؟
  !کھ دخترم با شما خوشبخت می شھ ؟ مطمئن ھستین -
  من حاضرم! اما این قول رو می تونم بدم کھ جونم رو براش فدا می کنم!  نمی دونم -

  آخھ شما بفرمایین ، من چھ! برم عملھ گی کنم اما نذارم دختر شما کمبود داشتھ باشھ 
  ن من اینجااگھ پدر منم وضع خوبی داشت اال! گناھی دارم کھ باید پسر این پدر باشم ؟

  اي کاش کھ شما منو با! االن شما با این چشم بھ من نگاه نمی کردین ! ننشستھ بودم 
  !خودم قضاوت می کردین نھ با پدر و مادرم 

  ! مسئلھ سر پدر شما نیست-
  اگھ پدرم یھ شغلی مثل شما داشت آیا بازم با من مخالف بودین ؟!  چرا ھست-
  !وضوع شما یا کس دیگھ اي نیست م!  دریا باید درسش رو تموم کنھ -
  یعنی اگھ اون نباشھ من اصال نمی تونم درس!  من کھ دارم با دریا درس می خونم -

  بھ خدا ما با ھم خوشبخت می! منم می خوام کھ دریا تحصیلش رو تموم کنھ ! بخونم 
  !شیم آقاي قائمی

  زور ازشون پول می گرفتم وبھ . من تا قبل از آشنایی با دریا ، نون خور پدر و مادرم بودم 
  ھم براي خودم پول در می آرم و! خرج می کردم اما حاال، چند وقتی یھ کھ رفتم سر کار 

  !متوجھ می شین دریا چھ تغییراتی در من ایجاد کرده ؟! ھم کمی بھ اونا کمک می کنم 
  رواما وقتی مدرکم . یھ دانشجوام . من االن ھیچی نیستم ! ما با ھم موفق می شیم 

  پیشرفت می کنم ، واسھ خودم کسی می شم! گرفتم می شم یھ مھندس این مملکت 
  یعنی بھ دخترتون افتخار می! اون وقت خود شما بھم افتخار می کنین! ترقی می کنم. 

  اگھ من دریا رو نداشتھ باشم ، دیگھ دانشگاھم! کنین کھ تونستھ یھ انسان رو نجات بده 
  ! آینده ي یھ جوون تباه بشھ ؟شما راضی ھستین کھ! نمی رم 

  ! دانشگاه رفتن شما چھ ربطی بھ دختر من داره ؟-
  !دختر شما امید من در زندگی یھ!  امید آقاي قائمی-

  "پدرم از جاش بلند شد و اومد طرف راھرو و دم در اتاق افسر نگھبان برگشت و گفت " 
  ! نیا جلو خونھ ي ما دیگھ!  اگھ واقعا دوسش داري ، حتما بھ فکر آبروشم ھستی -

  .*خداحافظ. جناب سروان من از این آقا شکایتی ندارم 
  !"پدر فریبرز بود! یھ تکون خوردم ! یکی دستمو گرفت " 
  !دریا جون ؟!  دخترم -

  "نگاھش کردم " 
  ! حالت خوبھ ؟-
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  ! بلھ ، ممنون-
  !خدا ذلیل کنھ این پسر ناخلف رو!  بھ خدا شرمنده ام -

  "ردم بازم نگاھش ک" 
اینا تو ! می دونم چقدر برات سختھ اما تو دو تا بچھ داري .  تو خودت رو ناراحت نکن -

  رو
  مطمئن! اگھ تو غصھ بخوري این بچھ ھام کز می شن ! پدر و مادر خودشون می دونن

  بھ مزخرفاي اینام گوش نده! خدا جزاشو می ده ! باش کھ کار بد بی مکافات نمی مونھ 
  ! تو چھ کرديمن می دونم کھ. 
  بازم نگاھش کردم کھ دستم رو ول کرد و سرشو انداخت پایین و بھ زن و دخترش گفت" 
"  
  ! راه بیفتین بریم-

  وقتی داشت آروم از جلوم رد می شد ، صداش کردم و انگشتري رو کھ سال اول" 
  م ودانشگاه ، فریبرز بھم داده بود و سر عقدم ھمون رو دستم کرد ، از انگشتم در آورد

  "دادم بھش و گفتم 
  !فقط بھش بگین کھ تا روز دادگاه اینجا نیاد! دست تون سپرده !  این امانتی شما -

  "انگشتر رو ازم گرفت و سرشو انداخت پایین کھ دخترش گفت " 
  ... افاده ھا طبق -
  ! خفھ شو دختر -
  ! بابا شما چرا ھمھ ش منو بی احترام می کنین؟-
  بدبخت ھمون جاھازي رو کھ چند سال پیش! احمقی و کور !  واسھ اینکھ احمقی -

  ...بردي
  "نذاشتم حرفش تموم شھ و رفتم تو صحبتش" 
  !! اقاي نعمتی-
  بدبخت توام یھ! بیا برو ! بیا دختر برو نذار دھنم وا بشھ و عھدم رو بشکنم !  الالھ االاهللا -

  !فتین ببینمراه بی! ھمین بال شاید چند وقت دیگھ سر خودت بیاد ! زنی 
پشت سرشون پدر فریبرز راه افتاد و ! مادر و دختر با عصبانیت از جلو من رد شدن " 

  وقتی
  "دید اونا سرشونو انداختن پائین و با فیس و افاده دارن می رن گفت 

  ! ایشااهللا بھ حق آبروي زھرا کھ این پسر خیر از زندگیش نبینھ -
  !بچھ م دور از جون ! خدا نکنھ ! نعمتی ..! اه-
  !گند زدیم با این تربیت !  برو با اون بچھ تربیت کردنت -

  ھمونجا واستاده بودم و گوش می کردم ، ھمونطور کھ از سالن می رفتن طرف راھرو ،" 
  ."صداشونم ضعیف تر می شد 

  ! بی غیرت از موقعی کھ دست چپ و راستش رو شناخت واسھ من سر شکستگی آورد-
  بی شرف پنجھ از عسل! دلم خوش بود مرد شده دیگھ !  دیگھ نون نوکري خوردن ھمینھ

  ...کاشکی این پسر و نداشتیم کھ امروز !بذاري دھنش گاز می گیره 
  روش فنجون ھاي. واستاده بودم و بھ میز نگاه می کردم ! دیگھ صداشونو نمی شنیدم " 

  ي کھ اومده بودندرست مثل ھمون روز. دو تا خالی ، یکی پر و دست نخورده . چایی بود 
  انگار فقط ھمین. آقاي نعمتی ھمون کت شلوارش رو پوشیده بود ! با پدرم حرف بزنن 

  یھ چادر نو سرش! یھ دست لباس رو داشت اما چادر و گالش مادر فریبرز عوض شده بود 
  !"م پوشیده بود " ورنی" بود و یھ کفش 

  ! طلب بخشش و عذرخواھی یھ غرض از مزاحمت ،! بھ خدا شرمنده ایم آقاي قائمی  * -
  رو یھ! پدرم اگرچھ اخماش تو ھمھ اما عادت نداره کھ در خونھ رو رو مھمون ببنده " 
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  !"مبل ، جلوي آقاي نعمتی نشستھ و سعی می کنھ کھ خوددار باشھ 
  والھ اگھ تو خونھ تون راھمونم نمی!  می دونم کھ حرمت مھمون رو نگھ می دارین -

  !گلھ اي نبود دادین حق داشتین و 
  ! خواھش می کنم این چھ حرفیھ ؟-
  شما مردي و می فھمی من چی می!  ایشااهللا ھیچ وقت خجالت زن و بچھ ت رو نکشی -

  !گم 
  دیگھ اثري از عصبانیت تو صورتش نبود اما غم ، با چند تا چین. پدرم ناراحت شده بود " 

  !"تو پیشونیش نشستھ بود 
  ! چایی تونو بفرمایین -
  این پسر کھ از راه رسید چیزي بھ من گفت کھ دلمو! لم شیکستھ آقاي قائمی  د-

  !خدا براي ھیچ پدري نخواد ! شیکوند 
  !"چین ھاي پیشونی پدرم بیشتر رفت تو ھم " 
  .با شیرینی میل کنین . خانم شما بفرمایین ! چایی تون یخ کرد -

   تو دھنش و فنجون رو ورداشتمادر فریبرز یھ قند برداشت و زد تو چایی شو و گذاشت" 
  پدرم اومد کھ بھ آقاي نعمتی دوباره تعارف کنھ کھ آقاي نعمتی دستش رفت طرف. 

  میز و جاي قند ، یھ دستمال کاغذي از تو جعبھ کشید بیرون و اشک چشمش رو پاك کرد
  !"برگشتم بھ پدرم نگاه کردم کھ دیدم تو چشم پدرم اشک جمع شده . 
  !از تو کمد ، اون جعبھ سوھانم بیار! دریا! وه بیارین  خانم بفرمایین می-

  .مثل برق از جام بلند شدم و دنبال مامانم کھ زودتر از من بلند شده بود راه افتادم " 
  اومدم بھ پدرم بگم کھ مامانم! اما دو قدم رفتم متوجھ شدم کھ ظرف میوه رو میزه 

  "کھ رسیدیم گفتمتو آشپزخونھ ! دستم رو کشید و با خودش برد بیرون
  ... ظرف میوه کھ -
  !بابات اینطوري گفت کھ یعنی ماھا بریم بیرون !  می دونم -

  !"تازه متوجھ شدم کھ پدرم نمی خواستھ یھ مرد پنجاه سالھ جلوي ماھا گریھ کنھ " 
  ! سوھان کجاست مامان ؟-
  !بگیر ھمین جا بشین !  ما اصال تو خونھ سوھان نداریم -

  آروم رفتم تو. مامانم چیزي بھم نگفت . بلند شدم . م طاقت نیاورد نشستم اما دل" 
  پشت پدرم بھ من بود و نمی تونستم. ھال و از پشت دکور ، تو سالن رو نگاه کردم 

  ."صورتش رو ببینم اما پدر و مادر فریبرز کامال معلوم بودن 
  اما!  حرف بود تو زمان من سیکل داشتن خیلی!  بھ خدا من سیکل دارم آقاي قائمی -

  اولش! چھ کنم کھ روزگار روي خوبش رو بھم نشون نداد و شدم نون خور این آدم 
  الل شھ زبونم! بھم گفت برم خونھ ش و دو تا اتاق تھ باغ رو اجاره کنم . کارمندش بودم 
  !کھ گفت باشھ 

  یعنی حساب می کردم کھ بعد از دو!  رفتن بھ خونھ ش ھمون و اسیر شدنم ھمون -
  ھ سال ، صنار سھ شاھی پس انداز می کنم و از اونجا می آم بیرون اما پول این آدمس

  !ناخن خشک برکت نداشت 
  ھر بار کھ دنبال یھ فرمون آقا و آقازاده ش و! بھ پیغمبر ھر روزش واسھ م مردنھ 

  نون نوکري آدم رو! خانمش می رم ، آرزوي مرگ می کنم اما چھ کنم کھ دستم خالیھ 
  این دو تا دخترم ، واسھ م سره بلند کردن و! دیگھ کالھم پشم نداره !  می کنھ بی غیرت

  !مدام بھم زخم زبون می زنن 
  !تا امروز خودم و زده بودم بھ بی رگی اما حرف امروز این پسر کمرم رو شیکوند

  نمی تونستم صورتش. پدرمم سرشو انداخت پایین ! دیگھ داشت راحت گریھ میکرد " 
  !اما می فھمیدم کھ خیلی ناراحتھ رو ببینم 
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  !"مادر فریبرزم با چادرش اشک ھاشو پاك می کرد "
  من ھیچ! بھ دادم برس مرد !  خدا سایھ تو از سر زن و بچھ ت کم نکنھ و بھت عزت بده -

  دستمو بگیر کھ! کاري نمی تونم برات بکنم اما بدون یھ دعاي خیر ھمیشھ بدرقھ راھتھ 
  خدا خونھ ت! دیگھ نمی تونم خفت رو تحمل کنم ! تت رو بگیره بھ حق پنج تن خدا دس

  !پشتم شیکست یھ کاري بکن ! رو آباد کنھ 
  بی اختیار اشک از چشمام اومد! یھ دفعھ دیدم کھ از روي مبل افتاد روي پاي پدرم " 

  "پدرم دوال شد وبلندش کرد و گفت ! پایین 
  شما پیش من حرمت! راي من سرجاشھ احترام و بزرگی شما ب!  آقا این کارا چیھ ؟-

  !دارین 
  پدرمم بغلش! داشت می برد کھ بشوندش رو مبل کھ آقاي نعمتی پدرم رو بغل کرد " 

  !"سرشو گذاشتھ بود رو شونھ ي پدرم و گریھ می کرد ! داشت گریھ میکرد ! کرد 
  در ھنوز کار بربذار واسھ یھ دفعھ م کھ شده ببینھ کھ از این پ! بذار جلو بچھ م بزرگ بشم 

  منو روزگار زده تو دیگھ! ترو بھ فاطمھ ي زھرا منو نشکون ! بذار احترامم کنن ! می آد 
  حرمت این! ببین موھام از زور بدبختی سفید سفید شده ! ببین دستام پینھ بستھ ! نزن 

  اگھ بھم جواب نھ بدي دیگھ روي برگشتن بھ! موي سفید و دست پینھ بستھ رو نگھ دار 
  ! خونھ رو ندارم اون
  واقعا سخت بود شکستن و! اینو گفت و از بغل پدرم آومد بیرون و افتاد روي مبل " 

  !خرد شدن یھ مرد پنجاه سالھ رو دیدن 
  وقتی از کنارمن رد می شد حتی یھ! پدرم از سالن اومد بیرون و تند رفت طرف دستشویی 

  !نگاھم بھم نکرد 
  "فت چند دقیقھ بعد برگشت تو سالن و گ

  فعال کھ این دو نفر! جواب مثبتم نمی دم ! بھتون جواب نھ نمی دم .  شما بفرمایین -
  اجازه بدین کھ زمان نشون بده کھ در آینده چھ. ھر دو تو یھ دانشگاه و تو یھ کالسن 

  !اینم فقط بھ حرمت شماس ! بھ قول قدیمی ھا واگذار کنیم بھ خدا ! اتفاقی می افتھ 
  بھ خودشم بگین کھ فردا یھ! ن کھ بھ احترام این پدر جواب نھ ندادم بھ اون جوون بگی

  . بیاد خوبھ ٢ساعت . سر بیاد بانک کارش دارم 
  اومدم از تو ھال برم تو آشپزخونھ کھ یھ دفعھ. پدر و مادر فریبرز از جاشون بلند شدن " 

  "پدر فریبرز دوال شد و زمین رو ماچ کرد و گفت 
  !ن خونھ ام احترام داره  واال خاك رو فرش ای-

  اومده بودم تو. پدر و مادرم دنبال پدر و مادر فریبرز رفتن تو حیاط و بدرقھ شون کردن " 
  فنجون چایی پدر. سالن و سرم رو بھ جمع کردن فنجون ھا و زیر دستی ھا گرم کرده بودم 

  !"*فریبرز پر بود و دست نخورده 
  ! مامان ، مامان -

  . "سامان بود کھ صدام می کرد ! ه شدرشتھ ي افکارم پار" 
  ! چرا جواب شونو ندادي ؟-
  . دادم-
  !ھیچی نگفتی! من حواسم بود !  نھ -
  ! جواب ھمیشھ نباید با کلمات و زبون آدم باشھ -

  ."سامان فقط نگاھم کرد " 
  ! بعضی از مسائلم ھس کھ شما نباید توش دخالت کنی-

  ظرف میوه رو داد دست سامان کھ بھ منسوگل کھ داشت میز رو جمع می کرد ، " 
  ھواي خونھ برام سنگین شده بود و. مات شده بود و دوتایی رفتن طرف آشپزخونھ 

  راه افتادم طرف حیاط و از پلھ ھا رفتم پایین و رفتم وسط باغچھ و! تنفسش برام سخت
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کر و رویا بدون ف. می خواستم تنھا باشم . رو راحتی ھاي وسط باغچھ ، زیر درختا نشستم 
!  

  دیگھ ذھنم کشش این ھمھ خاطره رو کھ ھمھ باھم ، یھ دفعھ بھ طرف مغزم ھجوم می
  دلم می خواست یھ جا تنھا بشینم و فقط استراحت کنم تا کمی اعصابم! ارن ، نداشت 

  زود! بدون اینکھ خودم بخوام ذھنم کشیده می شد طرف گذشتھ ! آروم شھ اما نمی شد
  باید می گفتم مش رمضون ، این!  حواسم رو دادم بھ چمن ھا فکرم رو منحرف کردم و

  عادت داشتم وقتی مش. خیلی بلند شده بودن . دفعھ کھ اومد ، چمنا رو کوتاه کنھ 
  یاد. رمضون ، باغبونمون ، بھ باغچھ ور می ره ، منم یھ گوشھ بشینم و نگاھش کنم 

  ی رفت تو حیاط کھ بھ باغچھ برسھتا قبل از ازدواجم ، ھر وقت پدرم م. پدرم می افتادم 
  کار کردنش تو. ، منم باھاش می رفتم و یھ گوشھ می نشستم و بھ پدرم نگاه می کردم 

  بوي چمن! باغچھ برام خیلی جالب و دیدنی بود ، مخصوصا وقتی چمنا رو کوتاه می کرد 
   این بو پروقتی ریھ ھام از! یھ بوي گس تازه . ھاي بریده شده تو تموم حیاط می پیچید 

  .می شد ، یھ احساس عجیب تو خودم حس می کردم 
  از رو راحتی بلند شدم و نشستم وسط چمنا و یھ مشت ازشون کندم و بوشون کردم

  با اینکھ یھ مشت چمن! ھمچین نفس عمیق کشیدم کھ یھ لحظھ سرم گیج رفت !
٣٨  

   !بیشتر تو دستم نبود اما بوش تموم فضاي دور و ورم رو پر کرده بود
   از این بو خیلی خوشت می آد؟–فریبرز *
  !خیلی -
  بعدش کھ بلند! فکر کنم این آخرین باري باشھ کھ چمناي دانشگاه رو کوتاه می کنن-

  .شن ، زرد می شن 
  .بوش ھمیشھ تو مشامم می مونھ تا سال دیگھ کھ دوباره چمنا در بیان ! فرق نداره-
  .می خواستم یھ چیزي بھت بگم دریا -
  چی؟-
  !من برام درس خوندن خیلی سخت شده -
  . ببین ، من از دانشگاه می رم خونھ ، دیگھ وقت براي درس خوندن ندارم -یعنی چی ؟ -

  شبم کھ برمی گردم انقدر خستھ ام کھ دیگھ.  شب ٧ نشده باید برم سر کار تا ٢ساعت 
  .بھتره دانشگاه رو ول کنم . راستش فکرامو کردم ! نمی تونم چیزي بخونم 

  !چیکار کنی؟ -
  .فعال یھ مدت ، شاید یھ ترم ! نھ براي ھمیشھ -
  !این ھمھ زحمت کسیدي کھ حاال ولش کنی؟ -
  بابام با سختی!اما چیکار می شھ کرد ؟ تو وضع ما رو کھ می دونی . خودمم ناراحتم -

ره خرج دو تا خواھرم رو کھ بده و یھ نونی بزاره تو سف! داره این زندگی رو می چرخونھ 
،  

  باید زیر!ناسالمتی من پسر بزرگشم ! من دیگھ نباید سربارش باشم . خیلی ھمت کرده 
  دوتایی رو ھم با ھم نمی تونم انجام. نمی تونم کارم رو ول کنم . بال و پرش و بگیرم 

  .بدم 
  "یھ نگاھی بھش کردم و گفتم "
  تو واقعا!برز واقعا خوشحالم فری!این خیلی خوبھ کھ تو احساس مسئولیت می کنی -

  گیرم رفتی!حتما پدر و مادرتم خوشحالن اما درس رو نمی شھ ول کنی . عوض شدي 
  آخرش می شی یھ کارمند و یھ حقوق تا آخر! با دیپلم بھ جایی کھ نمی رسی ! دنبال کار 

  !مگھ نمی خواي ترقی کنی ؟ مگھ نمی خواي براي خودت کسی باشی ! عمر 
  منم کھ پایھ! درس ھاي دانشگاه سخت شده !  تونم می خوام اما بھ جون تو نمی-
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  !سال اولم اگھ تو بدادم نمی رسیدي ، افتاده بودم . درسی درست و حسابی نداشتم 
  .درس خوندنم با کار کردن جور در نمی آد 

  اوال کھ تو ھمین دانشکده ي خودمون ، ده تا دانشجو ھستن کھ ھم درس می خونن و-
  !مرد باید قوي باشھ ! د این حرفا زشتھ براي مر! ھم کار می کنن

  !ھر چیزي رو باید ده بار بخونم تا بره تو کلم ! راست می گی اما مغزم کشش نداره -
  .تازه از این ور می ره از اون ور در می آد بیرون 

  حاال خودت! ببین فریبرز ، شرط اول من براي ازدواج با تو درس خوندن و مدرك گرفتنھ -
  !می دونی 

  !عنی تو منو ھمینطوري دوست نداري؟ ی-
  !باید لیسانست رو بگیري . دارم اما باید درست رو ھم بخونی -
  تو راحت می.تو خیلی باھوش و استعدادي ! چھ فرقی داره ؟ تو بگیر انگار من گرفتم -

  گیرم امسالم بخونم و با کمک و زور تو تمومش کنم! تونی مھندس بشی اما من نھ 
  !برام سختھ ! بابا ضعیفم من! سال دیگھ چی؟!
  بعدش یھ شرکت مھندسی باز می! با ھم! من و تو با ھم مدرکمون رو می گیریم -

  !کنیم و تا چشم بھم بزنیم ، پولدار شدیم 
  منم باھات. توام می شی مھندس . شرکتم می زنیم ! خب تو بخون و مھندس بشو -

  دیگھ چھ فرقی می کنھ ؟. ھستم 
  االن اگھ پدرم بھت جواب نھ نداده ، یکیش بھ خاطر احترام پدرتھ و . خیلی فرق می کنھ-

  یکی دیگش بھ خاطر اینکھ داري درس می خونی و آینده داري ، اگھ پدرم بو ببره کھ
  !دانشگاه رو ول کردي ، آب پاکی رو می ریزه رو دستت 

   خوندنفریبرز براي درس. راست می گفت ! سرش رو انداخت پایین دلم براش سوخت "
  ھمھ شم بھ خاطر سال ھاي قبل بود. یعنی پایھ اش خیلی ضعیف بود ! خلق نشده بود 

  وقتی من بھش درس می دادم ، ھر چیز ساده اي رو باید چند بار براش. کھ درس نخونده 
  ! "توضیح می دادم تا بفھمھ 
  کمی فکر کردم و بعد گفتم

  .از امروز نمی خواد بري سر کار -
  "من کرد و گفت یھ نگاھی بھ "
  پس چیکار کنم ؟-
  .ھیچی ، بھ درسات برس -
  ...آخھ -
  .جور می شھ . فکر اونو نکن-
خرج لباس ! خرج دانشگاه ! ھمین رفت و آمدم ! چھ جوري ؟باالخره منم خرج دارم دریا -
  و

  اون ارباب بی! اینا رو چیکار کنم ؟ بابام وضعش اصال خوب نیست ! ھزار تا چیز دیگھ 
  !زشم انگار نھ انگار ھمھ چی

  می دونی چی جواب داده ؟ گفتھ. پریروز رفتھ بھش گفتھ کھ حقوقش رو زیاد کنھ 
  چی داري می گی تو! ھمینکھ از این خونھ بیرونتون نمی کنم ، برین خدا رو شکر کنین 

  پس فردا باید شوھر! این دو تا خواھر خرج دارن ! بدبختی من کھ یکی دوتا نیس! دریا 
  اگھ برم سر کار حداقل می تونم یھ خرده. منم بھ عنوان برادر بزرگتر وظایفی دارم ! کنن 

  .کمک بابام باشم 
  می خواي یکی! تو اگھ االن دانشگاه رو ول کنی ، دیگھ ھمھ چی برات تموم می شھ -

  !مثل پدرت بشی ؟ 
  "دوباره سرشو انداخت پایین "
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  اگھ تو یھ روز مھندس.  عاقبت داره ببین فریبرز ، درستھ کھ درس خوندن سختھ اما_
بشی ، صد برابر این پول رو کھ االن می خواي بري و کار کنی، در عرض چندماه در می 

  !آري 
  !االن رو چیکار کنم؟ -
  .تو فعال سر کار نرو تا من یھ فکري بکنم -
  فریبرزبعد از دانشگاه رفتم خونھ ، جریان رو بھ مادرم کھ حاال تقریبا با ازدواج من و "

  * .موافق شده بود گفتم 
  !مامان ! مامان -
  "!سوگل بود "
  !تلفن ! مامان -
  ".از جام بلند شدم و رفتم تو خونھ "
  کیھ ؟-
  !خالھ مھنازه -
  !مھناز؟ -
  "!دوئیدم طرف تلفن "
  !مھناز ! الو -
  !سالم بچھ درس خون -
  یھ سالھ کھ ازت ھیچ خبري نیس؟! کجایی تو خفھ شده ؟-
  !اروپا -
  !راست می گی؟ -
  !پاریس ، لندن ، رم -
  !تنھایی یا با مسعود ؟ -
  !مگھ مسعود یھ دقیقھ می تونھ دوري منو تحمل کنھ ؟ -
  !خوش بحالت -
  من جایی نمی خوابم کھ آب زیرم! خره، یادتھ اون سال ھاي دانشکده بھت چی گفتم ؟-

  !بره 
  بچھ ھا چطورن ؟ کجان ؟-
  .ه پیششون بودیم  ما٤. یھ پانسیون تو پاریس -
  نمی خواي دیگھ بیاریشون پیش خودتون ؟-
  !مگھ از جونم سیر شدم -

  مسعود چی؟ اون نمی خواد؟
شما ! حرف بزنھ آویزونش می کنم بھ جا رختی ! می خوره اصال چیزي بخواد ... مسعود 

  ھا
  چرا شما ھا یھ سفر نمی! چی ؟ فریبرز چطوره ؟ اگھ بدونی چقدر بھمون خوش گذشت 

  تو لندن تو! بجون تو اگھ بھ خاطر مامانم اینا نبود ، یھ سالھ دیگھ ام می موندم ! ین ؟ر
  تو رم رفتیم ھتل! تو پاریس کھ پیش بچھ ھا بودیم ! یھ ھتل زندگی می کردیم عین قصر

  ...یھ ناھار می خوردیم ھمھ اش ! چقدر ارزونی ! چھ استخري " ! ھالیدي این" 
...  
  زد و از مسافرتش تعریف می کرد اما من دیگھ چیزي نمیمھناز داشت حرف می "

  حملھ ي بی امانی کھ تو این چند! دوباره ھجوم گذشتھ بھ حال !دوباره خاطرات ! شنیدم 
  !دقیقھ راحتم نمی ذاره 

  مسعود ، پسر یقھ بستھ ي. من و ژالھ و مھناز و فریبرز . تو تریا دانشگاه نشستیم *
  این مھناز ذلیل شده ھم ، ھمش اذیتش! ام دنبال مھنازه عینکی کت و شلوار پوش ، مد
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  ھر بار کھ اون می آد جلو و می خواد خودي نشون بده ، مھناز می ره تو ذق ش! می کنھ 
  !ھر چھ مھناز این کارا رو می کنھ ، مسعود حریص تر می شھ ! و بھش کم محلی می کنھ 

  !و می پاد االنم پشت میز کناري ما نشستھ و زیر چشمی مھناز ر
  !حداقل ردش کن بره دنبال زندگیش !مھناز بھ خدا گناه داره -
  !بذار ھمینجوري تشنھ باشھ ! ولش کن -
  !خیلی پسر مظلومیھ -
  !از ھمین مظلوماشون باید ترسید -
ازمون عذر خواھی کرد و بلند شد . فریبرز رو یکی از بچھ ھا ، اون ور تریا صدا کرد "

  .رفت 
سعود با خجالت ، در حالی کھ صورتش سرخ شده بود ، از جایش بلند شد تا فریبرز رفت م

  و
  "اومد جلوي میز ما و خیلی آروم بھ مھناز گفت 

  اجازه ھست یھ دقیقھ در خدمتتون باشم ؟. سالم -
  "مھناز یھ نگاھی بھش کرد و گفت "
  کاري داشتین ؟-
  می شھ بشینم؟-
  !نھ ، جاي کسی یھ -
  " گفت آب دھنش رو قورت داد و"
  ببخشین ، می خواستم ازتون خواھش کنم کھ اگھ امکان داره ، امروز بعد از دانشگاه با-

  .ھم بریم سینما 
  "!براش گفتن این چند جملھ شاید سخت تر از حفظ کردن یھ کتاب بود "
  "مھناز یھ نگاھی بھش کرد و گفت "
  حتما بلیت سینما رو ھم گرفتی؟-
  ا خوشحالی دست کرد جیبش و دو تا بلیت از توش درآوردتا اینو مھناز گفت ، مسعود ب"

  مھنازم معطل نکرد و دو تا بلیت رو ازش گرفت و از وسط پاره کرد و. و نشون مھناز داد 
  "در حالیکھ مسعود گیج و مات از این کارش ، داشت بھش نگاه می کرد گفت 

  من زحمتش رو!  کنن حاال دیگھ الزم نیس تا سینما بري و بدي اونجا بلیتت رو پاره-
  !برات کشیدم 

  بیچاره سرش رو انداخت پایین و خواست! من و ژالھ داشتیم از خجالت آب می شدیم "
  تا برگشت ، دستش رو گرفت و بلیت ھاي پاره. از تریا بره بیرون کھ مھناز صداش کرد 

  "شده رو گذاشت کف دستش و گفت 
  !بلیتاتو یادت رفت ببري -
  "لیت ھا رو گرفت و تا خواست بره مھناز دوباره صداش کرد و گفت مسعود بیچاره ، ب"
  !آقا پسر ، من خشک و خالی با کسی سینما نمی رم -
  فرداش کھ تو دانشگاه دیدمش ، از تو کیفش یھ زنجیر طالي خوشگل درآورد و نشونم"

  "داد 
  !خوشگلھ این ؟ ! دریا -
  چند خریدي؟! چھ زنجیر قشنگی-
  !کادوئھ -
  از کی؟-
  .ھمونکھ دیروز بلیتش رو پاره کردم -
  !راست می گی؟ -
  !پسر یھ حاجی بازاري یھ ! دو تا بلیت دیگھ خریده . قراره عصري ام با ھم بریم سینما -
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  مسعود و مھناز ، سال بعدش با ھم ازدواج. اون روز دوتایی با ھم حسابی خندیدیم "
  *"!کردن 

  !دریا !الو -
  "!بی اختیار بی اختیار ! پاي تلفن گریم گرفتھ بود "
  !چی شده دریا ! الو-
  !چیزي نیس -
  !پس چرا داري گریھ می کنی ؟ -
  .صبر کن برم از اون اتاق باھات صحبت کنم -
  رفتم تو اتاق خوابم و از ھمون جا بھ سوگل گفتم کھ تلفن رو بزاره سر جاش و در اتاق"

  ".ا حرفی زده باشم نمی خواستم جلوي بچھ ھ. رو بستم و تلفن رو برداشتم 
  !الو ، مھناز -
  بچھ ھا طوري شون شده ؟! حاال بگو ببینم چی شده ؟-
  .امروز دادگاه بودم -
  !فریبرز طوریش شده ؟ -
  .تقاضاي طالق کردم -
  "تو انتظارش نذاشتم و گفتم . سکوت کرد "
  !منشی ش رو ! رفتھ زن گرفتھ -
  !االن می آم اونجا ! بی شرف ... بی نا-
  !عصبانی . ساعت بعد ، مھناز تو خونھ ي ما بود نیم "

  نرسیده ، روسریش رو از سرش برداشت و کیفش رو انداخت یھ طرف و دوئید جلو و منو
  !سعی کردم جلو بچھ ھا گریھ نکنم . بغل کرد

  دوتایی رفتیم تو. دلم کمی قرص شد . با اومدن مھناز ، انگار پشت و پناھی پیدا کردم 
  "!ناز شروع کرد اتاق خواب کھ مھ

  این... ھی از شکم خودت زدي و کردي تو ! چقدر بھت گفتم بھ این مرتیکھ انقدر رو نده -
  !دو تا بشھ " تنبونش " ھزار دفعھ بھت گفتم نذار ! اینم دستمزدت ! بیا ! بی شرف 
  تا این مسعود بی شرف می خواد از جاش بلند بشھ ، یکی می زنم تو سرش! منو ببین 
  تا یھ ساختمون رو تموم می کنھ و خبر دار می شم کھ پول مول!  در نیاد کھ نفسش

  االن یھ! مرد رو باید اینجوري نگھ داشت ! اومده تو دستش ، یھ چالھ براش می کنم 
  ساختمون چھار طبقھ بھ نامم کرده ھیچ ، این خونھ ایم کھ داریم توش زندگی می کنیم

  انقدر طال و جواھر واسھ خودم!  خارج گذاشتم کلی دالر تو حسابم تو! بھ نام خودمھ 
  خریدم کھ از ھر چی طال و جواھره دیگھ حالم بھ ھم می خوره اما تا چند وقت می گذره ،

  چون این مردا تا بھ! چرا؟! یھ پولی ور می دارم و بازم می رم واسھ خودم می خرم 
  !خودشون پول می بینن ، فیلشون یاد ھندستون می کنھ 

  .ت چایی بیارم برم برا-
  !تعریف کن ببینم چی شده ! کوفت بخورم ! چایی می خوام چیکار؟! بگیر بشین ببینم -
  "گرفتم نشستم و در حالی کھ حتی از مھناز خجالت می کشیدم ، آروم گفتم "
  باید! برعکس اون چیزایی کھ ھمیشھ فکر می کردم کھ دارم ، نداشتم ! شکست خوردم -

  زن حداقل باید چھار پنج سال از. اون راست می گفت . ردم حرف پدرم رو گوش می ک
  شوھرش کوچیکتر باشھ کھ وقتی شوھر بھ سن و سال فریبرز رسید ، زن شکستھ نشده

  !باشھ 
  !کھ چی؟ -
  منم حدود چھل سالمھ اما. تازه اول چلچلی شھ . خب االن فریبرز حدود چھل سالشھ -

  ...دیدم .  نگاه می کردم داشتم تو آیینھ خودم و! شکستھ و داغون 
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  ده بار اومدم! بازم از رو نرفتی ؟! باز از اون فلسفھ بافیا کردي؟! پاشو خجالت بکش -
  تا می! گوش نکردي کھ ! بھت گفتم دریا حواست بھ این مرتیکھ ي موش مرده باشھ 

  !خواستم گوشی رو بدم دستت ، شروع می کردي از این چرت و پرتا تحویلم دادن 
  !ن یھ حقیقتھ دیگھ خب ای-
  !حقیقت منم کھ جلو روت نشستم -
  "یھ دفعھ از جاش بلند شد و یھ چرخی جلوم زد و گفت "
  ببین تو! چشماتو واکن و خوب نگاه کن ! کجاي من شکستھ شده ؟! خوب نگاه کن -

  !صورتم یھ چین و چروك می بینی ؟ 
  !راست می گفت .  کردم نگاھش! اینو گفت و دوال شد و صورتش رو آورد جلو صورتم "

  "!ماشااهللا یھ چروك تو صورتش نبود 
  استخر دوشنبھ!سونا و ماساژ پوست ، یکشنبھ ھا ! ماساژ صورت و آرایشگاه شنبھ ھا -
  چھارشنبھ و پنج شنبھ و جمعھ م! دوره با بچھ ھا و رفتن پیش خیاطم ، سھ شنبھ ھا ! ھا

  م بھ خاطر اینکھ ھم بھ شوھرم برسماون! ، در خدمت آقا مسعود ، شوھر عزیزم ھستم 
  گوش! صد بار بھت گفتم بیا تو این دوره ھاي ما شرکت کن ! و ھم حواسم بھش باشھ 

  تو این دوره ھا ، ما زن ھا ، از تجربیات ھمدیگھ با خبر می شیم و استفاده می! نکردي 
  از! دادي؟چی جوابمو ! صد بار بھت گفتم دریا یھ چیزي ھم بھ نام خودت بکن ! کنیم 

فریبرز !فریبرز فرشتھ آسمونی یھ ! من و فریبرز یھ روحیم در دو بدن ! ھمین الطائالت 
  مرد

آسمون پاره شده و فریبرز از ! ...فریبرز آقاس! فریبرز قدر شناسھ ! نیس، جواھره 
  وسطش

  !حاال دیدي کھ من درست می گفتم ؟ ! افتاده پایین 
  !بازم چی جوابمو دادي ؟! ریھ ت رو کم نگیر قبل از عقدت اومدم در گوشت گفتم مھ

اگھ ! کی مھریھ رو داده و کی گرفتھ ؟! مھریھ زن رو خوشبخت نمی کنھ ! چرت و پرت 
  مرد

  مثل این پیرزن ھاي! نخواد زندگی کنھ ، کاري می کنھ کھ زن بگھ مھرم حالل ، جونم آزاد 
  !صد سالھ برام سخنرانی کردي 

  اون وقت ھمون!  سکھ طال بھ نیت چھارده معصوم ١٤! دي ؟باالخره مھریت رو چقدر کر
  وقتا من مھریم رو چقدر کردم ؟ صد و بیست و چھار سکھ طال ، بھ نیت صد و بیستو چھار

  ھر دوشم متبرك بود اما مال تو چھارده تاس و مال من صد و بیست و! ھزار پیامبر 
  !چھار تا 

  !ھمھ مردا کھ یھ جور نیستن -
  مھریھ اندر مطالبھ! تم ھمھ یھ جورن اما آدم باید حواسش جمع باشھ آره منم نگف-

  البتھ توام! ولی یھ سرمایھ س واسھ روز مبادا ! س اما منم کھ از مسعود نگرفتمش 
  برات کھ! بابامو دیده بودم ! بی تجربھ بودي اما من تجربھ داشتم . زیاد گناھی نداشتی 

  !آخرشم دق مرگ شد ! مادر بدبختم چی کشید ! تعریف کردم 
  ھمون موقع کھ می. زمان دانشگاه رو می گم ! چیکارا کردي؟.... یادتھ واسھ این 

  خواست دانشگاه رو ول کنھ ، ھمون موقع م کھ زیاد با ھمدیگھ جور نبودیم و نمی
  ھمون! خواستیم اسرار زندگی و خونواده مو برات بگم ، سر بستھ یھ چیزایی بھت گفتم 

   گرفتھ بودي و درس می دادي و پولی رو کھ می گرفتی ، می ریختی توموقع کھ شاگرد
  !پر روش کردي ! بد عادتش کردي ! جیب آقا 

  بردمت پشت دانشکده ، ھمونجا کھ دفعھ! یادت می آد ؟! یادمھ کشیدمت یھ گوشھ 
  یادتھ ؟! اونجا کھ نیمکت داشت ھا ! اول ھمدیگرو دیده بودیم 

  "سرمو تکون دادم "
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  !راستی از ژالھ خبر داري ؟ . ژالھ بھم گفت . دم کھ خبر نداشتم من خو-
  .از وقتی رفتھ شھرستان نھ -
  ....کشیدمت کنار و بھت گفتم ! چی می گفتم ؟ آھان . یادم باشھ برات بگم -

  پشت ساختمون دانشکده ، رو یھ نیمکت با! یھ دفعھ خودمو تو دانشگاه دیدم " *
  یعنی. درست بھ حرفاش گوش نمی دم . اھام حرف می زنھ مھناز نشستم و مھناز داره ب
  اگھ امروز یادم بره بھش پول بدم. باید بھش پول بدم ! ھمھ اش حواسم بھ فریبرزه 

  البتھ اون خیلی! می دونم کھ یھ قرونم پول تو جیبش نیس! دیگھ نمی بینمش تا شنبھ 
  دلم می! کھ اصال پول نداره نجیب تر از ایناس کھ حتی یھ کلمھ حرف بزنھ ولی می دونم 

  "!خواد مھناز زودتر حرفشو بزنھ و من برم پیش فریبرز کھ تو محوطھ دانشگاه منتظرمھ 
  !می خوام یھ چیزي سربستھ بھت بگم ! دریا -
  چی شده ؟-
  .ژالھ بھم گفت کھ داري تدریس خصوصی می کنی -
  آره چطور مگھ ؟-
   کنی؟شما کھ وضعتون خوبھ ، براي چی اینکارو می-
  .از درس دادن خوشم می آد . ھمین جوري -
  خوشت می آد بري زحمت بکشی و پولش رو بدي فریبرز؟ اونم با این درس سخت و-

  !سنگینی کھ خودمون داریم ؟ 
  ژالھ اینا رو بھت گفتھ ؟-
  پارسال! برو قیافت رو تو آیینھ نگاه کن ببین چی شدي! اونم دلش واسھ تو می سوزه -

از یھ ور درس می خونی ، از یھ ! شدي عین اسکلت ! االن چی؟ !  انار بود این لپات عین
  ور

  !اینا کم بود ، حاال رفتی شاگرد خصوصی گرفتی ! بھ فریبرز درس می دي 
  !اون االن بھ من احتیاج داره ! کار بدي کھ نمی کنم مھناز جون -
  بذار! ن تجربھ دارم م! از من بشنو ، کارت درست نیس ! چرا، داري کار بدي می کنی -

  !بذار مرد بشھ ! فریبرز رو پاي خودش واستھ 
  یعنی ھر دو! چند وقت دیگھ نتیجھ ش رو می بینی . االن باید کمکش کنم ! می شھ -

  یھ روزي در مورد اون پسره ي گند ابی ،! اما حواست رو جمع کن ! خدا کنھ  !- می بینیم 
  ھمونم باعث شد کھ گولش رو نخورم و. تو بھ من گفتی حواسم و جمع کنم کھ کردم 

  !االنم من بھ تو می گم حواستو جمع کن ! بدبخت نشم 
  صورتش رو ماچ کردم و از اینکھ اون و ژالھ برام نگرانن ، ازش تشکر کردم و دوتایی"

  از بچھ ھا خداحافظی کردیم و با. فریبرز منتظرم بود . رفتیم طرف محوطھ جلوي دانشگاه 
  .طرف چھار راه پھلوي فریبرز رفتیم 

  تو ایستگاه اتوبوس ، وقتی خواستیم از ھمدیگھ جدا بشیم ، از تو کیفم صد تومن در
  "آوردم و گرفتم جلوش و گفتم 

  .این پیشت باشھ ! بیا فریبرز-
  "یھ نگاھی بھ پول کرد و سرش و انداخت پایین و گفت "
  ...آخھ من چطوري -
  "فتم و پول رو گذاشتم تو دستش و گفتم نذاشتم حرفش تموم بشھ و دستش رو گر"
  مطمئن باش تا چند سال دیگھ ھمچین! من و تو نداریم کھ ! بگیر، انقدر تعارف نکن -

  !وضع مون خوب می شھ کھ از این روزا فقط برامون یھ خاطره خوش باقی می مونھ 
  مو ازآخھ درست نیس کھ من پول تو جیبی! چطوري محبت ھاي تو رو تالفی کنم ! دریا-

  !پاك شدم نون خور تو ! تو بگیرم 
  چھ عیبی داره ؟ وقتی مدرکت رو گرفتی و واسھ خودت یھ مھندس خوب شدي، ھمھ رو
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  !جبران می کنی 
  بھت! تمام این کارایی رو کھ تو برام کردي جبران کنم ! بھت قول می دم ! آره دریا-

  *...تو ! ام رفیق تري تو از صد تا رفیق بر! عزیزترین کس من تویی ! قول می دم 
  !کجایی؟ ...! ھووووي -
  "!مھناز یھ دفعھ تکونم داد "
  !ھان ؟ -
  !خوابی -
  !نھ ، تو اون روزاي دانشگاه بودم -
  !ھمون موقع ھا کھ خودشو زده بود بھ موش مردگی و خرت کرد ؟ -
  "ھیچی نگفتم "
  !خاك تو سر من کنن کھ دارم نمک رو زخمات می پاشم -
  "م کرد و گفت دوباره بغل"
  اینطوریم! پول مولم ھرچی خواستی فقط بگو ! من تا آخرش باھاتم ! غصھ نخوري ھا -

  ھمین االنشم بھ خدا ھزار تا! بلند شو بھ خودت برس ! نشین و زانوي غم بغل بگیر 
  این چشم و ابرو و! تو چھ اون موقع و چھ االن تو تمام خوشگال تکی ! خواستگار داري 

  خود اون مرتیکھ! و لب و دھن کوچیک و دماغ خوشگل رو ھیچکس نداره موھاي قشنگ 
  !کور شده ھم می دونھ 

  از ژالھ چھ خبر؟ من از اون موقع کھ گفت شوھرش بھش گفتھ کھ حق نداره با ما ھا-
  .ارتباط داشتھ باشھ دیگھ بھش زنگ نزدم 

  !خب کار بدي کردي -
  !آخھ شوھرش گفتھ بود -
  عنی چی ؟ اصال اون چیکارس کھ ممنوع کنھ ژالھ با دوستاشی! شوھرش غلط کرده -

  !عین زندانیا ! دختره رو برده شھرستان و کرده تو یھ خونھ ! حرف نزنھ 
  ازش خبر داري؟-
  .قبلش بھ تو زنگ زدم کھ تلفنت اشغال بود . آره ھمین امروز صبح بھش زنگ زدم -

  .بعدش زدم بھ اون 
  حالش چطور بود؟-
  فکر!اولش کھ زنگ زدم و گفتم الو، یھ آن جا خورد ! ین ژالھ اون ژالھ نبوداصال ا! خراب-

  اما انگار یھ دفعھ! حتما از ترس شوھرش! کنم دستش رفت کھ تلفن و قطع کنھ 
  یھ ساعت و نیم! اونم چھ حرف زدنی ! تصمیم خودش و گرفت و شروع کرد بھ حرف زدن 

  اده شرکت مخابرات تلفنش روشوھرش بھش گفتھ کھ د! با ھم صحبت می کردیم 
  !والھ با زندانیام ھمچین معاملھ اي نمی کنن ! کنترل کنن 

  !آخھ چرا؟ -
  !می گھ می ترسھ اخالقش خراب شھ -
  !مگھ چیزي از ماھا دیده ؟ -
  می گفت شوھرش یھ دوستی داره کھ انگار زنش یھ خرده اونجوري! نھ، ھمینجوري-

  ....گنھ کرد در بلخ ،آھنگري ! محدود کردهاینم چشمش ترسیده و زن خودشو ! ھاس
  !واقعا کھ -
  اگھ ترو بگیم از اون فریبرز موش مرده شناخت نداشتی اما ژالھ ھر! تقصیر خود خرشھ-

  !پسر عموش کھ ازھمون اول خودشو نشون داده بود ! چی می کشھ تقصیر خودشھ
  !نصراف بده نذاشت این طفل معصوم درسش رو بخونھ و وسط دانشگاه مجبور شد ا

  .تقصیر خونواده ش بود -
  .خودشم مقصر بود -
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  حاال چی می گفت ؟-
  !انقدر درد دل داشت کھ نمی دونست از کدوم بگھ -
  !پس اونم زندگی خوبی نداره -
  می گفت تا یھ کلمھ بھش حرف می زنھ ، دعوا! می گفت شوھرش دست بزن داره -

  !مرافعھ راه میندازه و کتک کاري می کنھ 
  ا ازش شکایت نمی کنھ ؟چر-
  !برو بابا دلت خوشھ -
  !گلو خشک نشستی اینجا ! پاشو بریم بیرون یھ چایی بخور -
  جریان! حتما طفل معصوما خیلی ناراحتن . بریم این بچھ ھا رو ببینم . آره، پاشو بریم-

  رو می دونن؟
  .اشتباه می کردم یعنی من تا حاال فکر می کردم کھ از چیزي خبر ندارن ولی انگار . آره -
  آخ کھ چقدر دلم می خواست یھ کاره اي بودم و خدمت این مرداي چشم چرون-

  !بوالھوس می رسیدم 
  دوتایی بلند شدیم و رفتیم تو سالن کھ سوگل و سامان اومدن جلو و مھناز سوگل رو"

  "ماچ کرد و یھ دستی م رو سر سامان کشید و گفت 
  !ون افتادن بھ جون ھمدیگھ ؟ چی شده این ننھ و باباي دیوونھ ت-
  سوگل و سامان خندیدن و سوگل رفت کھ چایی بیاره و ماھام رفتیم تو سالن و"

  "نشستیم کھ سامان گفت 
  !خالھ مھناز، بابام زن گرفتھ -
  !بذار ببینمش ، یھ خدمتی بھش بکنم کھ کیف کنھ ! آتیش بھ جون بابات بگیره -
  یھ خرده بعد سوگل با سینی چایی اومد تو.  نگھ بھش اشاره کردم کھ جلو بچھ ھا چیزي"

  "سالن و بھ مھناز و من تعارف کرد و سینی رو گذاشت رو میز و نشست کھ مھناز گفت 
  روزي! بگو چقدر. می دونی ژالھ چی می گفت ؟ می گفت شوھرش بھش خرجی می ده -

  !پنجاه تومن 
  !پنجاه تومن رو چیکار می کنھ ؟ ! پنجاه تومن ؟-
  !خاك بر سر مثال پسر عموشم ھس !  باھاش پفک نمکی بخره بخوره حتما-
  !یعنی پنجاه تومن می ده کھ ژالھ باھاش زندگی رو بچرخونھ ؟ -
  اگھ می تونست با پنجاه تومن یھ زندگی رو بچرخونھ کھ از طرف سازمان! نھ بابا توام -

  !ملل بھش اسکار می دادن 
  "بچھ ھا زدن زیر خنده "
  پس چی؟-

٥١  
  !چھ می دونم ! پنجاه تومن می ده بندازه تو قلکش واسھ روز پیري و کوري ش -
  !ژالھ کھ می گفت پسر عموش بچھ خوبی یھ -
  آره ، بچھ خوبی یھ اما اگھ افکار عصر حجر و خست و کنسی و تعصب خرکی رو خوب-

  !بدونیم 
  "دوباره بچھ ھا زدن زیر خنده "
   "مھناز یھ نگاھی بھ بچھ ھا کرد و گفت"
  باباي شماھا کھ از این غلطا نمی کنھ ؟-
  "سوگل کھ داشت می خندید گفت "
  .نھ -
  یھ پدري از شماھا من در بیارم کھ تو! دیگھ می خوره ... باباي شما یھ . راست می گی -

  !دایره المعارفا بنویسن 
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  "دوباره بچھ ھا زدن زیر خنده "
  می گفت ھر دفعھ بھش! ره می گفت شوھرش بھش اجازه نمی ده لوازم آرایش بخ-

  حاال پدر! می گم آخھ لوازم آرایش کھ چیزي نیس ؛ می گھ زن باید ذاتا خوشگل باشھ 
  سگ از خسیسی ش دلش نمی آد پول این چیزا رو بده ھا ، بھانھ می آره کھ زن باید

  !خودش خوشگل باشھ 
  !اول ازدواجشون کھ اینجوري نبود -
  اصال ژالھ مثل! ش خوب شده ، خسیس ترشده حتما ھر چقدر وضع. چھ می دونم -

  وسط حرفاش یھ چرت و پرتایی می گفت کھ اصال ربطی بھ موضوع! دیوونھ ھا شده 
  !انگار طفلک زده بھ کلش ! نداشت 

  !مگھ چی می گفت ؟ -
  ھیچی ، ھمینجوري کھ داشت برام درد و دل می کرد و حرف می زد، وسطاش یھ دفعھ-

  !" حاضره سبزي خوردن کھ" می گفت 
  دوباره می!"کتري م کھ آب کردم " دوباره شروع می کرد حرف زدن و یھ دفعھ می گفت 

  !"ماست و پیاز و گردو " رفت سر موضوع و یھ دفعھ می گفت 
  یعنی فکر می کردم می خواد در مورد اینام یھ چیزي تعریف. اولش چیزي بھش نگفتم 

  ریف می کرد کھ دوباره بدون اینکھ بھکنھ اما داشت جریان مدرسھ رفتن بچھ ش رو تع
٥٢  

  !"چایی م کھ حاال زوده " موضوع ربطی داشتھ باشھ گفت 
  تا دوباره خواست حرف بزنھ بھش گفتم ژالھ چرا وسط حرفات یھ! جا خوردم ! منو می گی 

  گفتم این چرت و پرتا چیھ وسط صحبتت می! گفت ھان؟! خط می افتھ رو خطمون ؟
  !از و گردو چیھ ؟ چایی م حاال زوده ؟ ماست و پی! پرونی ؟

  مگھ! گفتم خب آره ! اینو کھ گفتم یھ آن مکث کرد و گفت مگھ اینا رو تو شنیدي ؟
  صداش کردم کھ گفت بجون تو مھناز انقدر از این. ؟ دیدم ساکت شد!گوشام سنگینھ 

   با خودممرد می ترسم کھ ھمھ ش از صبح کھ می ره سر کار تا برگرده ، اینا رو صد بار
  حسین یھ! گفت ھمینا کھ شنیدي! گفتم چی یادت نره؟! تکرار می کنم کھ یادم نره

  باید حتما سر سفره غذا ، ماست و سبزي و پیاز و گردو و نون تازه و. اخالق عجیبی داره 
  بعدشم کھ تا ناھار از گلوش رفت پایین باید چایی ش تو یھ سینی کوچولو. ترشی باشھ

  خب اگھ ھر کدوم! بھش گفتم خب اینکھ مھم نیس !  حاضر باشھبا قندون ش جلوش
  ھر کدوم از اینا کھ! گفت مگھ بھ این شلی ھاس! یادت رفت ، بلند می شی می آریش 

  گفتم مگھ حسین چنگیز مغولھ کھ انقدر! جاش سر سفره خالی باشھ ، سفره وسط حیاطھ 
  !گفت صد رحمت بھ چنگیز ! وحشی و بی رحمھ ؟

  "چھ ھا زدن زیر خنده دوباره ب"
  !راست می گی؟ -
  !آره بجون خودت -
  !خدا رو شکر فریبرز از این اخالقا نداره ! نھ بابا-
  !بجون تو ، ھمچین با این فنجون می زنم تو سرت کھ جابجا بري تو کما ھا-

  »بچھ ھا دوباره زدن زیر خنده « 
  ر می کنی؟اون بی شرف رفتھ سرت ھوو آورده ،تو ھنوز داري شک! زنیکھ-

  »این دفعھ خودمم زدم زیر خنده « 
  ژالھ می گفت اول ازدواج وقتی روز اول رفتیم سر خونھ زندگی خودمون و بھ قول معروف

  مستقل شدیم، موقع ناھار یادم رفتھ بود نمک دون رو بیارم سر سفره یھ نگاھی کرد و
  گفت« د ھمیشھ بای!حواست و جمع کن کھ نگی نگفتی !از ھمین االن بھت بگم ژالھ 

  فھمیدي؟!سر سفره غذا، سبزي و پیاز و مغز گردو و ترشی و ماست باشھ من عادت مھ 
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  ژالھ می گھ باشھ و تا میاد غذا رو بکشھ ، حسین می گھ اینا رو کھ گفتم جز اخالق منھ
٥٣  

  ولی نمکدون جز لوازم سفره ست چرا اونو نیاوردي؟
  ادم رفتھ؛ تند بلند شدم و رفتم آشپزخونھ وگفت یھ نگاه بھ سفره کردم دیدم نمکدون ی

  رسیدم تو سالن کھ دیدم!تا نمکدون رو برداشتم و برگشتم یھ صداي جیرینگ شنیدم 
  می گفت رفتم جلو پنجره کھ!حسین سفره کو ؟ گفت تو حیاطھ :گفتم !سفره نیس 

  می !دیدم بشقاب و قابلمھ و لیوان و تنگ و سفره و خالصھ ھمھ چی افتاده وسط حیاط
  میگفت نمکدون تو دستم خشک شد کھ حسین اونم!گفت اصال مونده بودم چی بگم

  گرفت و پرت کرد پیش بقیھ و گفت» نمکدون باید توي سفره باشھ « می گفت تمام 
  آنقدر خجالت!ھمسایھ ھا سرشون رو کرده بودن بیرون و تو خونھ ما رو نگاه می کردن 

  !کشیدم کھ نگو 
   بھ کسی نمی گفت ؟پس چرا ژالھ تا حاال-

  ببین چقدر بھش!این دفعھ م کھ سر درد و دلش وا شد گفت !حتما خجالت می کشیده 
  !فشار اومده کھ ھمھ رو یھ دفعھ ریخت بیرون

  بقیھ!دارم فکر می کنم کھ از ھر صد تا ازدواج یکی دو تاش موفقھ !اینم از زندگی ژالھ -
  ا باید زن بدبخت بسوزه و بسازه و صداش دریا بھ طالق کشیده می شھ یا بھ زد و خورده ی

  نیاد
  سوگل کھ در اینجور مواقع اکثرا ساکت بود و در بحثا شرکت نمی کرد،برخالف ھمیشھ،-

  در حالی کھ تو صورتش حالت عصبی کامال معلوم بود گفت« 
  من نمی فھمم پس چرا باید یھ دختر شوھر کنھ ؟ وقتی بعدش باید این ھمھ مشکل-

  ھ ، چھ اصراري یھ کھ با کسی ازدواج کنھ ؟رو تحمل کن
  »باید یھ جوابی بھش می دادم چون درستھ داشت با مھناز حرف می زد ولی طرف 

  صحبتش با من بود« 
  ھمیشھ ھمیشھ ھم کھ اینجوري نیست دخترم

  مثل شما و بابا ؟-
  »جواب ندادم کھ دوباره گفت « 
  اطرافیان شنیدم ما بھ بابا خیلی کمکتا جایی کھ من تو این چند سال از خود بابا و -

  تو کارھا بھ بابا ھم کھ تا ھمین!براي خود ما ھم کھ ھم پدر بودین ھم مادر !کردین 
  پس چرا زندگی شما این طوري شده ؟!چند وقت پیش کمک می کردین 

  داشتم قافیھ رو می باختم کھ مھناز اومد کمکم کرد و گفت-« 
   ؟ منم شوھر دارم بچھ دارم سالھام ھس کھ دارم زندگیچرا زندگی منو نمی بینی عزیزم-

  !از نظر مادي یم زندگی آیندم تامینھ!می کنم 
  خب شما چی کار کردین کھ مامانم نکرده ؟ مامانم کھ ھم خوشگلھ ھم درس خونده و-

  ھم خیلی خوب فکر می کنھ و ھم در کاراش پشتکار داره
  .ولی یھ ایراده بزرگ داره !مامانت ھم از من خوشگلتر تره ھم باھوش تر-

  «اینو کھ گفت برگشت و بھم نگاه کرد و گفت « 
  تو دانشگاه، ھیفده ھیجده سال!زیادي بھ آدما اعتماد می کنھ !زیادي دلسوزو مھربونھ -

  اونم با چھ!پیش کلی خواستگار داشت اما ھمھ رو جواب کرد و رفت زن این بابات شد 
  من رفتم زن یھ!دلش رفت اما من دنبال عقلم رفتم در واقع دنبال !سختی و مکافاتی 

  پسر پولدار شدم اما مامانت رفت زنم یھ پسر فقیر شد حاال بگو زنش شدي شدي ، دیگھ
  !کردي؟ ...چرا اینقدر دستھ بھ 

  از جون و عمرش می زد می کرد تو شکم اون کارد خورده حاال بعد از ازدواج رو نمی گم-
  یم خودش با اتوبوس از خونھ می اومد دانشگاه و برمیھمون موقع کھ دانشجو بود!

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


forum/org.tci-ir.www 
By Ghazal  

  گشت و پول تو جیبی بھ اون مرتیکھ گردن کلفت می داد کھ با تاکسی تشریف بیاره
  تازه با اینکھ بھش پول میداد ، پول ناھار تو دانشگاه ش ھم این!دانشگاه و بر گرده 

  .میداد 
  ساعت زودتر می اومد دانشگاه وچند تا شاگرد گرفتھ بود کھ یکی ش من بودم صبح یھ 

  بھ اون بابات درس میداد و از اون ور یکی دو ساعت دیرتر می رفت خونھ و بھ ما درس
  می داد حاال خنده دار اینکھ کھ مثال من پول این کالسھا رو از مسعود می گرفتم و می

  !اس؟ فرق رو ببین کج!دادم بھ مامانت و مامانت از من می گرفت و می داد بھ بابات 
  خرش کھ از پل گذشت اصال یادش رفت کی!اونم فکرکرد کھ پخی یھ !مرتیکھ رو پرو کرد 

  !بوده و کی بھ اینجا رسوندتش
  سال دوم دانشگاھم کھ تموم شد و نتیجھ مونو گرفتیم آقا سرومورو گنده داشت واسھ

  ھمونم باعث شد کھ پدر و مادرت فکر!خودش می گشت و این خانوم رفت زیر سرم 
  !کنن از عشق بابت مریض شده و رضایت بدن کھ زن بابات شھ 

  »! اصال نمی دونستم کھ چی شده ! یھ سوزن بھش وصلھ !یھ لحظھ بھ دستم نگاه کردم 
٥٥  

  فقط دیدم کھ خوابوندنم و بھ دستم وصل کردن بچھ ھاي دانشکده دورو ور تختم جمع
  د فقط ژالھ و مھناز پیشم موندن ازشدن کھ پرستار رسید و ھمھ رو بزور از اتاق بیرون کر

  ژالھ پرسیدم چی شده؟
   ھیچی آروم باشھ یھ خرده ضعف گرفتھ تت-
  اینجا کجاس؟-
  بیمارستانھ-

  »از دانشگاه کھ با بچھ ھا اومدیم بیرون یھ دفعھ سرم گیج رفت و دیگھ !تازه یادم اومد 
  چیزي نفھمیدم! «
  فریبرز کجاس؟-

  » می داد این دفعھ مھناز بود کھ حواب« 
  دنبال کیف و خوش خوشی-

  »ژالھ زد تو پھلوش و گفت « 
  !انقدر بکن تا بمیري بدبخت عین اسکلت شدي -

  »دوباره ژالھ زد تو پھلوش کھ مھناز گفت « 
  مگھ یھ آدم چقدر جون داره ؟!مگھ نمی بینی داره میمیره !اه ه ه ه بذار حرفم و بزنم -
  بھ پدر و مادرم خبر دادین ؟-

  »ھ گفت ژال« 
  آره ده دقیقھ پیش بھشون تلفن کردم االن دیگھ پیداشون می شھ-
  حالم خوبھ می خوام بلند شم-
  !تا دکتر نیاد و اجازه نده نمی شھ ! نمی شھ دریا جون-
  مالھ خستگیھ درسھ.چیزي نیس -

  »دوباره مھناز با عصبانیت گفت « 
  مال درس خودنتھ ؟ یا درس دادن بھ ما و فریبرز؟-

  »تو این چند وقتھ کھ .میدم از نگرانی منھ کھ داره باھام اینطوري حرف میزنھمی فھ
  شناختمش ، برعکس روزاي اول نشون داده بود کھ دوست با معرفت و خوبیھ« 
  مھناز جون تروخدا یھ کاري بکن دکتر زودتر بیاد و اینا رو از تو دستم در بیاره-
  !بذار ببینم چتھ آخھ!نمی شھ -
  گرفتھپاھام خواب -

  »تا اینو گفتم مھناز شروع کرد بھ ماساژ دادن پاھام و گفت « 
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   سالھ٢٠آخھ مگھ از یھ دختر !دیگھ تو این تن خون نمونده !خب معلومھ -
  بابا بذار یھ خرده!چقدر کار بر میاد؟ ھنوز عروسی نکرده شدي نون آور خونواده 

  ا داري بد عادتش میبھ خد!بذار رو پاي خودش واستھ !فریبرز زندگی رو بفھمھ 
  !کنی 

  »تو ھمین موقع پدر و مادرم از در اومدن تو تا چشم پدرم بھم افتاد اشک تو چشماش 
  .مادرم کھ از ھمون وقتی کھ ژالھ بھش زنگ زده بود گریھ زاري راه انداختھ بود !جمع شد 

»  
  تپدرم اومد باالي سرم و تا چشمش بھ من افتاد دستش رو گرفت جلوي صورتش و رف

  !نمی خواست جلو دوستام گریھ کرده باشھ !دم پنجره 
  مادرم بغلم کرد و اشک ھاش مالیده شد بھ صورتم اون موقع بود کھ محبت مادر و

  پدرم رو حس کردم محبتی اونقدر زیاد کھ حاضر بودن ھمھ چیزشونو بدن و دخترشونو تو
  !اون وضعیت نبینن 

   خونھ پدرو موافتشو با ازدواج من وبھ محض مرخض شدن از بیمارستان و رسیدن بھ
  فریبرز اعالم کرد

  حواست کجاست ؟ نکنھ تو ھم مثلھ ژالھ شدي؟!........اوووي -
  !ھان ؟-

  »مھناز داشت باھام حرف می زد ولی من تو حال و ھواي خودم بودم « 
  دارم باھات حرف می زنم؟-
   چی گفتی؟-
   آخر با این ازدواج مخالفمی گم دعا کن پدرت ازت راضی باشھ اون تا لحظھ-

  بود اگرم رضایت داد بھ خاطر اون جریان بیمارستان بود
  »سرم رو تکون دادم کھ گفت « 
  !انقدر از دست حرص خوردم کھ نگو ! دلم می خواد با یھ چیزي محکم بزنم تو کلھ ت-

  کافی بود یھ کلمھ بگی نھ تا ھمونجا وسط عروسی برنامھ رو بھم بزنھ و ھمھ شونو از
  خونھ بیرون کنھ

  »سوگل کھ فقط داشت بھ دھن مھناز نگاه می کرد و خیلی دلش می خواست از زندگی 
  گذشتھ پد و مادرش سر در بیاره خجالت رو گذاشت کنار و پرسید« 
  چرا خالھ مھناز؟-

  «براي !مھناز یھ نگاھی بھ من کرد کھ ببینھ موافقم کھ گذشتھ ھا رو پیش بکشھ یا نھ 
  یت نداشت کھ بچھ ھا این چیزا رو بدونن شایدم حقشون بود کھ خیلیمنم دیگھ اھم

  چیزا رو بدونن براي ھمین م عکس العملی نشون ندادم کھ مھناز روشو کرد طرف سوگل
  و سامان و گفت« 
  یھ کار.قبل از عروسی پدربزرگتون ، پدر مادرتون رو می گم ، اول وقتا معاون بانک بود-

  وق خوب براي پدر باباتون تو یھ بانک درست کرد و بردش سرخوب با حقوق خوب ، با حق
  یھ خرده م پول بھشون!کار کھ از اون خونھ بیان بیرون و دیگھ نوکري و کلفتی نکنن 

  قرض داد کھ یھ جارو اجاره کردن و یھ خرده اسباب و وسیلھ خریدن کھ مایھ سرشکستگی
  ابابزرگتون داد بعدشم طبقھخرج و مخارج تمام عروسی رو ب.خونواده ي مامانت نشن

  بیچاره ھا.باالي خونھ خودشون رو درست کردن و مامان و بابت رفتن اون باال نشستن 
خب مامانتون یکی یدونھ بود و عزیز !از شیر مرغ تا جون آدمیزاد !چھ جھازي دادن 

  دردونھ
  یش خودشھمون سالش بابابزرگتون رئیس بانک شد و باباي باباتون رو برد پ!پدر و مادر 

  دش اینجا نیس خداش.حاال خو!البتھ اونم قدر شناس بودا .و حسابی رسید بھش 
  خالصھ باباي بی شرفتون نھ ببخشید باباي شریفتون نھ چک زد و نھ چونھ با!اینجاس 
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  !عروس رفتن تو خونھ، 
  !نھ یھ قرون تو جیبش داشت و نھ یھ کار و شغل داشت و نھ یھ ھنر -

  »جب بھ من نگاه کرد و گفت تا اینو گفت با تع« 
  راستی دریا چرا اینکارو کردي؟ تو کھ ھم از لحاظ درس ھم از لحاظ خوشگلی تو-

  ھمھ دختراي دانشگاه تک بودي پس چرا اینکارو کردي؟
  »شاید یھ جورایی بھ جواب رسیده !این سوالی بود کھ چند وقتی بود از خودم می پرسیدم 

  رو قانع کنھبودم ولی جوابی نبود کھ کسی ! «
  فقط مھناز رو نگاه کردم کھ اونم شروع کرد براي بچھ ھا تعریف کردن« 
  اما چھ مھندسی؟ آقا!جناب آقاي مھندس نعمتی شد داماد خونواده ي قائمی !بعلھ -

  شروع!سال بعد دانشگاه مثل این بچھ ھا کھ اول مھر می شھ و نمی خوان برن مدرسھ 
٥٨  

  یگھ دانشگاه نمی رمکرده بود نق نق کردن کھ من د
  !یادتھ دریا ھمون روزي بود کھ من و مسعود سر زده اومده بودیم خونھ تون 

  تا پامونو گذاشتیم تو خونھ شون فھمیدیم کھ بین شون شیکر آبھ یھ خرده سر بسر-
  این گذاشتیم یھ خرده سر بسر اون کھ سر درد و دلشون وا شد و معلوم شد آقا فریبرز

  !رهحال درس خوندن ندا
  ....یادمھ چھار تایی نشستھ بودیم تو حال خونھ شون کھ دریا گفت-

  مھناز داشت حرف می زد ولی من واقعا مسعود و مھناز و فریبرزو میدیدم کھ جلوم
  نشستن« 
  من می دونم تو ھم با زحمت درس می خونی درس خوندن! مسعود تو یھ چیزي بگو*

   کھ دانشگاه رو ول کنی؟براي تو ھم خیلی سختھ اما تاحاال فکر کردي
  »مسعود یھ نگاه کرد بھ من و بھ فریبرز گفت « 
  ببین فریبرز جان خونواده ي من از نظر مالی وضعشونم خیلی خوبھ پدرم بازاریھ و-

  ما ھم دو تا برادر بیشتر نیستیم و اگھ خداي نکرده پدرم طوري بشھ ، ھمھ
  !ن دارم درسم رو می خونم اموالش می رسھ بھ منو برادرم اما با تمام اینا م

  متوجھ منظورم میشی یا نھ ؟تو حاال خودت حساب کن ببین از نظر مالی وضعت
  حاال!بھتر از من یا نھ ؟ ھمھ آرزوشونھ کھ یھ جوري خودشونو وارد دانشگاه کنن 

  تو می خواي از دانشگاه بري بیرون ؟
  بختی اومدماین دو سالم با بد!آخھ مسعود جون من کشش درس خودن ندارم -

  !باال 
  کسی این حرفا رو می زنھ کھ یھ زن خوشگل و خانوم و مدیر مثل دریا نداشتھ-

  این دو سالم حتما با!تو این دو سالھ دریا با ھر زحمتی بود تو رو آورد باال !باشھ 
  .کمک دریا می گذورنی و تمومش می کنی

  »باھاش حرف زدن مسعود بلند شد و رفت رو مبل بغل فریبرز نشست و شروع کرد 
  مھرنازم اومد پیش من و آروم گفت« 
  دریا پول از کجا در می آرین و زندگی تونو می گذرونین ؟-
  !یھ کارش می کنیم دیگھ-
  شاید یھ چیزي بھ عقلم رسید و بدردت خورد!بگو !چیزي رو از من پنھون نکن -

٥٩  
  !دختر

  نی ھر دومون درسپدرم بھمون کمک می کنھ گفتھ فریبرز درسش رو بخونھ یع-
  پول اجاره م کھ ازمون.ماھیانھ یھ مبلغی بھ عنوان قرض بھمون می ده .یخونیم 

  ھر چند وقت م، گوشت و مرغ و از این جورچیزا می گیره می ده بھ.نمی گیره 

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


forum/org.tci-ir.www 
By Ghazal  

  مامان میاره باال
  اون وقت فریبرز ناراحت نیس؟-
  یعنی چی؟-
  رجش رو می ده می خواد نرهیعنی می گم شاید بھ خاطر اینکھ پدر تو داره خ-

  دانشگاه و بره سر کاري؟
  !تا حاال کھ این مسئلھ رو عنوان نکرده-
  تازه دو سال دیگھ فارغ!حواستو جمع کن !می گم یھ دفعھ نکنھ بچھ دار شی -
  ٥حداقل تا ! التحصیل می شی و باید بیفتی تو کار -! سال دیگھ بچھ دار نشو ٤
  اید بعد از تموم شدن دانشگاه با فریبرز یھنھ خودمم ھمچین خیالی ندارم ب-

  شرکت درست کنیم و یھ سروسامونی بھ زندگیمون بدیم
  !و حتما ھم خودت باید تو اون شرکت باشی -

  »بعد اشاره بھ فریبرز کرد و گفت « 
  این شازده کھ من می بینم ، ھمونجور کھ اھل درس خوندن نیس فکر نکنم-

  !اھل کار کردنم باشھ
  » با اصرار ھاي زیاد فریبرز آخراي سال سوم تو امتاحانات بود کھ بھ و بعدش من

  زور حاملھ شدم! «
  !دریا دریا -
  ؟!ھان -
  بازم رفتی تو رویا؟-

  »بھش خندیدم کھ سوگل گفت « 
  مامان حاتون خوبھ ؟ می خواین براتون آب بیارم ؟-
  .نھ عزیزم رفتھ بودم تو فکر-
  !دریا -

٦٠  
  » بود صورت مھناز جدي شده« 
  می خواي چی کار کنی؟-
  .خودمم ھنوز نمی دونم-
  !نمی دونم یعنی چی؟-
  . ھنوز تصمیم درستی نگرفتم-
  می خواي من و مسعود با فریبرز صحبت کنیم؟-
  .نھ-
  پس چیکار می خواي بکنی؟-
  .نمی خوام دوباره اشتباه بکنم.باید فکر کنم -

  »مھناز یھ خرده مکث کرد و بعد گفت « 
  بریم چند شب خونھ ما بمونی؟می خواي -
  .نھ، ھمینچا راحت ترم-
  می خواي من پیش ت بمونم؟-

  .مسعود تنھاس.نھ، توام خونھ زندگی داري 
  !دوستی یھ ھمچین وقتا بھ درد می خوره دیگھ.مھم نیس -
  .می خوام یھ خورده فکر کنم.ولی نھ .ممنون -

  »من و بچھ ھان بلند شدیم کھ گفت .از جاش بلند شد « 
  .ھروقت، شب و نصفھ شب، طوري شد، فقط یھ زنگ بزن بھ من-

  »بعد رو بھ سوگول و سامان کرد و گفت « 
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  ھروقتم کار داشتین!این دختر تو این زندگی خیلی سختی کشده .مواظب مامان تون باشین -
  .زود بھ زنگ بھ من بزنین

 در راھرو کفشاشو بچھ ھا رو ماچ کرد و رفتیم تو ھال و کیف و روسریش و ورداشت و دم
  »پاش 

  وقتی.کرد و منم روپوشم رو انداختم رو دوشم و از بچھ ھا خداحافظی کرد و رفتیم تو حیاط 
  رسیدیم تو حیاط و دوتایی تنھا شدیم گفت« 
  دریا، پول می خواي؟-
  .نھ-
  !این چک تضمینی پیش ت باشھ!بیا -

٦١  
  »نو گفت یھ چک تضمینی صد ھزار تومنی در آورد و گرفت جلوي م« 
  .ھرچقدرم کھ خواستی فقط بھم بگو.این فعال پیش ت باشھ .بیا بگیر -

  »بغلش کردم و ماچش کردم و گفتم « 
  !یعنی اصال نمی دونم تکلیفم چیھ.فعال الزم ندارم مھناز جون -
  .....اگھ اجازه بدي، من و مسعود بریم و با -
  !کار من از این حرفا گذشتھ!نھ مھناز جون -
  ال آشتی کردن نداري؟یعنی خی-
  .نھ-
  !بھ خاطر بچھ ھات.می گم یھ اشتباھی کرده، تو گذشت کن -
  اگھ!ھرکی ندونھ تو می دونی من چقدر فداکاري کردم !غرورم شکستھ !دلم شکستھ مھناز -

  ھمین اآلن برام خبر می آورد کھ شرکت ورشکست شده، یھ خرده ناراحت می شدم و بعدش
ھمونطور کھ تا حاال ھمھ چیز ! چیز و از اول براش می ساختم تموم می شد و دوباره ھمھ

  رو
اون شرکت !این ثروت، این خونھ و زندگی !تو کھ تو جریان زندگی و کار ما بودي !ساختم 

!  
  ھمھ با فداکاري!ھمھ با پول من بوده !ھمھ با زحمت من بوده !ھمھ رو من درست کردم 

  !من بوده
  من برخالف خواستھ پدر و!رو گذاشتم تا فریبرز قریبرز شد من ثانیھ ثانیھ عمر و جوونی م 

  پدرم ھیچوقت از فریبرز خوشش!چھ آرزوھا کھ برام نداشتن .مادرم با فریبرز ازدواج کردم 
ھر بار کھ بھ چشماي من نگاه می !نمیومد و ھیچوقتم بھ خاطر این ازدواج منو نبخشید 

  کرد،
  م چشماش رو می بینم کھ داره منو شماتت میھمین اآلن!دلگیري رو تو چشماش می دیدم 

  اگھ فریبرز تو زرد از آب در نیومده بود می تونستم تو چشماي پدرم نگاه کنم و بھش!کنھ 
  حاال بھ خاطر اینکھ حرف پدر و مادرم رو گوش!بگم کھ شما اشتباه می کردین اما حاال نھ 

  !نکردم، وجدانم ناراحتھ
درونم احساس پوچی می کنم !انقدر ناراحت نمی شدم اگھ فریبزر ھر کاري کرده بوده 

  احساس!
  تو خودت یھ زنی و حتما احساسات منو درك می کنی وقتی شوھر!می کنم کھ ھیچی نیستم 

  تا چند وقت پیش اصال معنی!آدم بھ یھ زن دیگھ دل می بنده، براي آدم ھمھ چیز تموم شده 
  یعنی احساس!وقتھ تازه فھمیدم کھ پیر شدم تو این چند !ییري رو نمی فھمیدم اما حاال چرا 

  !پیر شدن کردم
٦٢  
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می دونی مھناز،زندگی مثل یھ قماره، بعضی ھا خیلی با احتیاط پول روش میذارن و بعضی 
  ھام

  !من تمام زندگی م رو تو این قمار گذاشتم و باختم!حاال دیگھ شانس چی باشھ !بی مھابا 
  فکر می کردم جواب اون!ندگی کردم، نشناختھ بودم کسی رو کھ سالھ باھاش ز.اشتباه کردم 

  !فکر می کردم حداقل قدر شناسمھ!ھمھ محبت و فداکاري و وفاداري و اعتماد رو می ده 
ھرچی بخودم می گم کھ من تو درس خوندن، تو خونھ !نمی دونی چھ احساس بدي دارم 

  داري،
تو خیلی چیزا موفق بودم اما تو بجھ داره و بچھ بزرگ کردن، تو اقتصاد، تو سازندگی و 

  وقتی بھ
  این مسئلھ می رسم کھ شوھرم رفتھ و با یھ دختر دیگھ ازدواج کرده، اعتماد بھ نفسم رو از

  !دست می دم و بھ این نتیچھ می رم کھ در تموم زندگی ناموفق بودم
  !این چھ فکري یھ می کنی؟-
  ردم کھ بتونم شوھرم رو حفظ کنمبھتر بود جاي تموم اینا فقط کاري می ک!نھ،درستھ فکرم -

تموم زحمت ھایی کھ کشیدم براي !چون تموم تالش ھایی کھ کردم بھ خاطر فریبرز بود 
  فریبرز

  فقط اینکھ!فقط یھ نگاه مجبت آمیز و قدر شناس !من کھ ازش انتظار چیزي نداشتم !بود 
  !با ھمینا راضی بودم!بدونم ھمیشھ دوستم داره 

آدم یھ راه رو مدت ھا بره بھ امید اینکھ آخرش بھ !ست رسید نھ می دونی، مثل بھ بن ب
  ھدف

تازه !تازه آخراي راه متوجھ بشھ کھ اون راھی کھ رفتھ، بن بستھ !و مقصدش می رسھ 
  متوجھ

  !خستگی بھ تن آدم می مونھ!بشھ کھ تمام این مدت راه رو اشتباھی رفتھ 
از خدا می خوام کھ پدر و مادرم، فقط .من خیلی چیزامو تو این زندگی از دست دادم 

  مخصوصم
  !پدرم منو ببخشھ

  »مھناز یھ نگاھی بھ من کرد و گفت « 
  !ھروقت خواستی برو پیش ش.با وکیلم صحبت می کنم -

  »بھش خندیدم کھ صورتم رو ماچ کرد و خیسِی اشکش مالیده شد بھ صورتم و باھمدیگھ 
 و دوباره برگشت و یھ نگاھی بھ من رفتیم طرف در کوچھ و در رو وا کرد و رفت بیرون

  کرد و بعد
رفت سوار ماشین خیلی قشنگش شد و وقتی می خواست حرکت کنھ، شیشھ رو کشید پایین 

  و
  گفت« 
  !ھیچی تو دنیا اونقدر کھ نشون می ده سخت نیس!ھمھ چی درست می شھ -

. سمت راست واستادم و نگاھش کردم تا رسید تھ خیابون و پیچید .اینو گفت و حرکت کرد 
»  

برام خیلی !اصال آدم تو خیابون نبود .با رفتن مھناز، دیگھ تو کوچھ مون ماشینی نبود 
  عجیب
٦٣  
پس چرا .ھیچوقت اینطوري نبود !این وقت روز نباید خیابون انقدر خلوت و خالی بشھ !بود 
  حاال

  !اینطوریھ؟
   دو طرف خیابون شاخھدرختاي چنار.ھوا گرگ و میش شده بود .تھ خیابون رو نگاه کردم 

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


forum/org.tci-ir.www 
By Ghazal  

آخر خیابون، بھ نظر .ھاشون رفتھ بود تو ھم و منظره خیلی قشنگی رو درست کرده بودن 
  می

اومد کھ درختاي این طرف و اون طرف، سرھاشونو آوردن نزدیک ھم و دارن یھ چیزي در 
  گوشی

  از تکون خوردن شاخھ ھاشون!بعدشم ھمھ شون شروع می کنن بھ خندیدن !ھم می گن 
   معلوم میشھ کھ انگار دارن می خندن!«
  !می بینی؟!دریا *-
  چی رو؟-
  !شاخھ ھاشونو کردم تو ھم!درختاي تھ خیابون رو -
  !خب-
  !مثل اینکھ دارن یھ چیزي بھم می گن و می خندن-
  !چیکار می کنن؟-
  !ھمچین تکون می خورن مثل آدمی کھ داره می خنده و شونھ ھاش تکون می خوره-
  ! تکون شون می دهباد!مال باده -
  !نھ، دارن در مورد ما حرف می زنن-
  !حتما می گن این دیوونھ ھارو ببین چھ دل خوشی دان-
  !چرا ناراحتی دریا؟-
  !آخھ فریبرز جون قرارمون این نبود-
  چی نبود؟-
  !کھ من بھ این زودي حاملھ بشم-
  چھ عیبی داره؟-
براي من مشکلھ کھ . می شھ درس مون سخت تر!آخھ سال دیگھ، سال آخر دانشگاه س -
  با

  !یھ بچھ درس بخونم
  !کجاش مشکلھ؟-
  تو می دونی بھ یھ بچھ رسیدن و درس خوندن و درس دادن چقدر سختھ؟-
  !من مطمئنم تو از پس ش بر می آي!درست می شھ -
  حاال چی می شد اگھ یھ خرده دیگھ صبر می کردیم؟!آره، درست می شھ اما با سختی -
  ! ھیچ لطفی ندارهزندگی بدون بچھ-
  !پس یعنی من ھیچی؟-
  !خب از بس کھ تورو دوست دارم می خوام از تو بچھ داشتھ باشم دیگھ-
  اگھ این زبونم نداشتی چیکار می کردي؟-
  !تو جام حرف می زدي-
  تازه بعدش چی؟ وقتی مدرك مون و گرفتیم؟ مگھ قرار نیست کار!ولی واقعا سختھ فریبرز -

  !؟ آخھ با یھ بچھ من چھ جوري می توتم بھ ھمھ کارا برسم؟کنیم و پول در بیاریم
  !خب نمی ذاشتی بچھ دار بشیم!راستش بھ این چیزا فکر نکرده بودم -
  یادت رفت چقدر اصرار می کردي؟چقدر قھر می کردي؟ چقدر بھانھ!یادت رفت ھمھ چی؟ -

  !بیخوري می گرفتی؟
  !حاال چیکار کنیم؟!خب حواسم بھ این چیزا نبود -
  چیکارش می شھ کرد؟!ھیچی -
  نمی شھ بریم و بندازیش؟-
  !دیگھ چی ؟ فقط ھمین یھ کارمون مونده-
  !حاال چطور می شھ؟!عجب غلطی کردم !ترس ورم داشت دریا -
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  !بچھ می خوام بچھ می خوام ھمین بود؟!جا زدي پدر مھربون؟ -
   من کمک کنی کھاگھ تو نتونی بھ!آخھ یھ سال بیشتر نمونده کھ درس مون تموم بشھ -

  !حتما امسال رو رد می شم
  »دستش رو گرفتم تو دستم و گفتم « 
  !خدا بزرگھ!نترس -
آره ولی چھ جوري می تونی ھم خودت درس بخونی و ھم بھ من کمک کنی و ھم بچھ -

  داري
  !بکنی ؟

  !من پشتکارم خیلی زیاده!انگار ھنوز منو نشناختی؟ -
  !م کردن خیلی سختھمی دونم ولی ھمھ این کارا رو با ھ-

  »بازوش رو گرفتم و ھمونجور کھ قدم می زدیم گفتن « 
  بقیھ!مھم اینھ کھ زن و شوھر پشت بھ پشت ھم بدن و دست بھ دست ھم !درست می شھ -

  .ش دیگھ مھم نیس
  »یھ نگاھی بھ من کرد و گفت « 
  م خراب میمن احمق دست بھ ھرکاري می زن!تو چقدر خانمی !الھی فداي تو بشم من دریا -

  !شھ و تو باید درستش کنی
  »بھش خندیدم کھ گفت « 
وقتی دستامو تو دستت می گیري اینجوري مطمئن بھم می خندي، دیگھ تو این دنیا از -

  ھیچی
  !احساس می کتم کھ ھمھ کاري می تونم بکنم!نمی ترسم 

  !بجون تو نمی دونم چھ جوري شکر خدارو بکنم-
  ھمیشھ.ھمیشھ ناامید بودم !روزي زندگیم اینطوري بشھ من حتی تو خوابم نمی دیدم یھ 

  !خودم رو میدیدم کھ نھایتا مثل بابام باید نوکر یکی دیگھ باشم
  !نباید در مورد پدرت اینطوري صحبت کنی-
اگھ پدر تو نبود کھ حاال حاالھا بابام باید تو اون خونھ می موند و ارباب !دروغ کھ نیست -

  ارباب
  !می کرد

  !اصال اون احترامی کھ الزمھ یھ پدر بھ جا نمی آري!درت رو نمی دونی تو قدر پ-
  !من باید این احترام رو نسبت بھ تو و پدر و مادرت بجا بیارم دریا-
  من ھمیشھ خودمو یھ کارگر می دیدم کھ صبح بھ صبح باید بره سره کار و شب، خشتھ و-

چرا ھمیشھ خودمو یھ شاگرد نمی دونم !مرده، با دستاي کثیف و روغنی برگرده خونھ 
  مکانیک
  !می دیدم

  حتی فکر زن گرفتن و.ھر وقت بھ آینده م فکر می کردم، جز یھ چیز سیاه ھیچی نمی دیدم 
خونواده تشکیل دادن رو ھم نمی کردم چھ برسھ بھ اینکھ با دختري مثل تو ازدواج کنم 

  گاھی!
  اونم دیگھ! می رفتم تو دھن ش م کھ مثال مادرم حرف از زندگی و زن گرفتنم می زد، زود

  ھمھ ش فکر می کردم!اما من خودم ھوایی می شدم و می رفتم تو فکر !ھیچی نمی گفت 
  آخر!کھ چی می شھ؟ منم دلم خیلی چیزا می خواست اما ھیچوقت بھش فکر نمی کردم

  آخرش بھ خودم می گفتم کھ نھایتا یھ دختر ھم سطح خودم می گیرم و یھ اتاق پایین شھر
اما بعد از این فکر، حالم از ھرچی زندگی بود بھم !جاره می کنم و باھاش زندگی می کنم ا

  می
  حساب کن تا آخر عمر آدم جون بکنھ و از تمام لذت ھا محروم باشھ کھ آخرش بتونھ!خورد 
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  !فقط شیکم زن و بچھ ش رو سیر کنھ 
وار حسابی، از خونھ وقتی پسر ارباب رو می دیدم کھ ھروز با یھ ماشین شیک و کت و شل

  می ره
تمام ناراحتی و عصبنانیتم !بیرون، اونقدر عصبانی می شدم کھ می خواستم خودمو بکشم 

  رو
  !ھم سر بابام خالی می کردم

باور کن دریا یھ پسر ھیفده ھبچده سالھ، اونقدر در روز خرجاي الکی می کرد کھ با یھ 
  ھفتھ این

  !پول ما می تونستیم مثل شاه زندگی کنیم
اونقدر پول داشتن کھ دیگھ نمی تونستن حسابش رو نگھ دارن اونوقت سِر پول دادن بھ 

  بابام
  تو اون دوتا اتاق کھ ما زندگی می کردیم، دو تا!کھ می شد، مو رو از ماست می کشیدن 

اونوقت تا قبض برق می رسید، ارباب بھ بابام می ! روشن می شد و یھ رادیو ٦٠المپ 
  گفت

  ! مصرف کن حسن کمتر برق
اونوقت !پدرسگ از ھمھ مون مثل خر کار میکشیده ھا !ببین حاال کجاي آدم می سوزه 

  موقع
اسمش بود کھ تو اون !اونم چھ حقوقی؟ !خقوق دادن زورش می اومد حقوق یھ نفر رو بده 

  تا
اتاق مجانی نشستیم اما طوري بھ بابام پول می داد کھ حساب اجاره اونجا رو ھم کم می کرد 

!  
  سھ!البتھ دست پدر درد نکنھ ولی ببین بابام چقدر حقوق می گیره؟ !وگرنھ اآلن مگھ نیس؟ 

تازه فقط خودش کار می کنھ و مادرم راحت تو !برابر اونکھ اون پدرسگ بھش می داد 
  خونھ

  !واسھ خودش نشستھ 
  ! تھ باغ موندیم، مادر بیچاره م رماتیسم گرفت از بس تو اون دو تا اتاق نمناك

  !دیگھ قرار شد بھ این چیزا فکر نکنی -
  *...چقدر حق بابام رو اون ارباب!مگھ می شھ؟ -
  !چرا نمی آِي تو؟!مامان !مامان -

ھوا تقریبا تاریک شده بود و من ھنوز ھمونجا تو خیابون واستاده بودم و بھ درختاي چنار 
  »کھ 
  شاخھ ھاشون رفتھ بود تو ھم نگاه می کردم! «
  !بابا زنگ زد-
  » برگشتم و فقط نگاھش کردم «
  .می خواست با شما صخبت کنھ-
  چی بھش گفتی ؟-
  .گفتم خالھ مھناز داره می ره و شما رفتین بدرفھ ش کنین-

  »رفتیم تو خونھ و در حیاط رو پشت سرمون بستم « 
  !گفت تو شرکت می مونھ تا بھش زنگ بزنین.گفت وقتی اومدین بھش زنگ بزنین -
  .باشھ، بریم تو-
براي خودش !یھ آن برگشتم و سوگول رو نگاه کردم .و تایی با ھم راه افتادیم طرف پلھ ھا د
«  

  .درست شکل خودم بود!خانمی شده بود 
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قد کشیده، پوست خوشرنگ و .موھاي طالیی خوشرنگ و بلند !شونزده سالگی خودم 
  اندامی بھ

  بی اختیار!تاي خودم مثل اون وق!محکم و مطمئن !یھ آن متوجھ راه رفتنش شدم !تناسب 
  !سست و نا مطمئن!بھ راه رفتن خودم نگاه کردم 

کاري کھ تا اون وقت نکرده بودم !متوجھ شدم کھ دارم پاھام رو روي زمین می کشم 
  ھمیشھ!

  خودمو خیلی!پس جرا اآلن دارم اینطوري راه می رم !پاھام رو مطمئن رو زمین گذاشتم 
  در واقع این من!ھرچند کھ ھیچوقتم پر نبوده !خالیھ احساس می کنم پشتم !ترسیدم !باختم 

  !بودم کھ پشت فریبرز بودم
  !چرا اینطوري شدم؟

رسیده بود بھ پلھ ھا و داشت محکم ازشون باال می .دوباره بھ راه رفتن سوگل نگاه کردم 
  .فت 

  !ظریف اما محکم
از این پایین نگاھش صبر کردم تا برسھ باالي پلھ ھا و من .یھ خرده قدم ھامو آروم کردم 

  .کنم
  تا رسید اون باال، با یھ حرکت لطیف و قشنگ برگشت طرف من و

  :با صداي قشنگ و ظریفش گفت 
  شما نمی آین؟

  چرا عزیزم تو برو، منم یھ دیقھ دیگھ می آم-
  »ھیچوقت تو !تو چشماش ناراحتی و غصھ رو می دیدم اما اونم درست مثل خودم بود 

  !ھمیشھ م بھ جلو!ظریف، مطمئن .روم آ.زندگی عقب نمی رفت 
  این سوگل انگار ھمین چند!اینا کی انقدر شدن؟ !سامانم ھمینطور !ولی چھ بزرگ شده 

  انگار ھمین چند وقت پیش بود!آره، خیلی وقت نیس !سال پیش بود کھ بھ دنیا اومد 
  !*کھ شبونھ منو رسوندن بیمارستان مھر

  !حاال کھ وقتش نیست آخھ!دریا !دریا -
  !مگھ دست منھ فریبزر جون-
  !مامانت رو صدا کنم؟-
  !دارم می میرم!واي خدا !بکن دیگھ -
  !شاید سردي ت کرده!چتھ دریا جون؟ -
  !...واي !ترو خدا ول کن فریبرز -
  !برم صداشون کنم؟-
  !برو دیگھ!چند بار می گی؟ -
  ...می گم نکنھ درد از چیز !آخھ االن دیروقتھ -
  !! ...برو! میرم فریبرز من دارم می-

  «مثل مار بھ !از درد داشتم می مردم !شاید فقط ھمون یھ بار بود کھ سرش داد زدم 
  !خودم می پیچدم اما سعی می کردم کھ صدام در نیاد

  !دو دقیقھ بعد مامانم باال بود و پدرم داشت ماشین رو روشن می کرد
  زودتر از اون چیزي کھکمی .یھ ساعت بعد از رسیدن بھ بیمارستان، وضع حمل کردم 

  بچھ باید.مجبور شدم کھ چند روز بیشتر تو بیمارستان بمونم .دکترم پیش بینی کرده بود 
  فریبرز.ھزینھ بیمارستان زیاد شده بود و ماھام کھ پول نداشتیم .تو دستگاه می موند 

  یعنی اگرم می خواست باید پدردش م از یکی دیگھ.نمی خواست از پدرش پولی بگیره 
  .رض می کردق

  !وقتی بھ مھناز تلفن کردم، نیم ساعت بعد با پول بیمارستان بود
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  پدر و مادرم تموم خونھ رو گل زده.روزي کھ سوگل رو آوردیم خونھ چقدر خوشحال بودیم 
  پدرم ھمھ رو ناھار دعوت.چند تا از فامیالي خودم و فریبرز اینا خونھ منون بودن .بودن 

  !کردم کھ این کوچولویی کھ تو بغلم گرفتم بچھ من و فریبرزه اصال باور نمی .کرده بود 
  فکر نمی کردم کھ ھیچی بتونھ شادي مون رو خراب کنھ اما.ھمھ خوشحال و شاد بودن 

  !تونست
درست قبل از ناھار، مادر فریبرز بلند شدو اومد جلو تخت بچھ و دوال شد صورت لطیف 

  بچھ
  و یھ پونصد تومنی گذاشت کنار قنداقش ورو دو تا ماچ محکم کرد کھ جاش سرخ شد 

  بعد بلند، طوري کھ ھمھ بشنون گفت« 
  ھرچند کھ ما منتظر یھ پسر!قدمت ایشاهللا مبارك باشھ !زینت خانم خوش اومدي -

  !کاکل زري بودیم اما حاال کھ یھ گیس گالبتون اومده قدمش مبارك
  »تاق نشیمن کھ تخت منو پدر و مادرم اخمھاشون رفت توھم و پدرم بلند شد واز تو ا

  مامانم زود حرف تو حرف آورد و فامیالي ما کھ ساکت!اونجا گذاشتھ بودن رفت بیرون 
تو ھمین موقع پدر فریبرز، مادرش .شده بودن، دوباره شروع کردن با ھمدیگھ حرف زدن 

  رو
  صدا کرد و بردش پیش خودشو نشوند و شروع کرد در گوشش یھ چیزي گفتن کھ یھ دفعھ

  مامانش با صداي نیمھ بلند گفت« 
  دوما ایشاهللا بعدیش!اوال کھ زینت خیلی م قشنگھ !مگھ من چیز بدي گفتم؟ !....وا -

  ....بچھ اول رو خونواده شوھر !سوما باالخره یھ رسم و رسوماتی م ھس !پسره 
  »ھنوز حرفش تموم نشده بود کھ مامانم بلند گفت « 
  !سرد می شھ!خانم بفرمایین ناھار -

  «اینو کھ مامانم گفت، یھ دفعھ مادر فریبرز از جاش بلند شد و چادرش رو رو سرش 
  دم راھرو!ھمھ ھمینجوري مات نگاھش کردن !.درست کرد و راه افتاد طرف در راھرو 

  کفشاشو پوشید و بلند داد زد« 
  !بلند شین!اکرم !اشرف -

  «تا پدر فریبرز !نبال مادرشون دو تا خواھراي فریبرزم از جاشون بلند شدن و راه افتادن د
  !خواست بھ خودش بیاد اونا تو حیاط بودن

  پدر فریبرز خودشو رسوند.ماھا ھمگی داشتیم از تو اتاق نشیمن نگاه شون می کردیم 
  رسید بھ در حیاط و!بھش و شروع کرد باھاش دعوا کردن اما اون گوشش بدھکار نبود 

  !بازش کرد و رفت بیرون
  ، چند تا از فامیالي فریبرز مونده بودن بدون اینکھ از خونواده فریبرز کسیحاال تو خونھ ما

  پدرم!اونام از این رفتار گیج شده بودن !بیچاره ھا، مونده بودن چیکار کنن !اونجا باشھ 
  بالفاصلھ اومد تو اتاق نشیمن و با احترام دعوت شون کرد تو اتاق پذیرایی کھ ناھار رو

  !ناونجا رو میز چیده بود
  یھ ساعت طول نکشید کھ ھمھ مھمونا، تند و تند ناھارشونو خوردن و خداحافظی کردن و

  !رفتن
  وقتی خودمون موندیم، فریبرز رفت جلو پدرم و گفت» : 
  !من واقعا از رفتار خونواده م، مخصوصا مادرم عذر می خوام آقاي قائمی-

  «ی اروم گفت پدرم در حالیکھ اگھ کاردش می زدن خونش در نمی اومد، خیل
  !تقصیر شمام نبوده فریبرز خان!چیز مھمی نیست -

  »لحظھ آخر فقط برگشت و یھ نگاه بھ بچھ کھ اروم تو .اینو گفت و از سالن رفت بیرون 
  تختش خوابیده بود کرد و یھ نگاھی بھ من کھ صدتا معنی داشت کھ حاال بعد از شونزده

  سال دارم کم کم معنی نگاھش رو می فھمم! «
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تا در راھرو رو وا کردم، یھ دفعھ صداي حرف .روم از پلھ ھا رفتم باال و رفتم تو خونھ آ
  زدن

  بھ روشون نیاوردم.انگار داشتن در مورد من صحبت می کردن .سوگل و سامان قطع شد 
  یھ خرده کھ گذشت سامان گفت.و رفتم رو یھ مبل تو ھال نشستم 

  مامان بھ بابا تلفن نمی کنی؟-
  .نھ پسرم-
  چرا؟-
  !حرفی نداریم کھ با ھمدیگھ بزنیم-
  پس باالخره چی میخواد بشھ؟-

  ھیچی بھش نگفتم کھ یھ خرده مکث کرد و بعد آب دھنش رو قورت داد و گفت« 
  یعنی شما و بابا از ھمدیگھ طالق می گیرین؟-

  »زود سوگل سرش داد زد و گفت « 
  !تو دخالت نکن!سامان -
  »زد زیر گریھ و بلند شد و رفت تو اتاقش !ھ داره طفل معصوم نتونست خودشو نگ! «

  من یھ عمر نذاشتم!ناراحتی بچھ ھامو نمی تونستم ببینم !نمی دونستم باید چیکار کنم 
  اگھ موردي ھم پیش می اومد، با.تو زندگی اتفاقی بیفتھ کھ باعث نگرانی بچھ ھام بشھ 

  اما نمی دونستم با.ر کرده بودم فریبرز حلش کرده بودم و ھمیشھ تو خونھ ارامش رو برقرا
  !این یکی چیزي نبود کھ بتونم براي خودم حلش کنم!این یکی چیکار کنم 

  ھمھ ش دنبال یھ راه حل می.سعی می کردم خوب فکر کنم .سعی می کردم فکر کنم 
  !گشتم کھ شاید بشھ ا زاین بن بست بیرون بیام اما عقلم بجایی نمی رسید

  گذاشتم کمی.منم ده دقیقھ اي صبر کردم .فت تو اتاق سامان سوگل، اروم بلند شد و ر
  .گریھ کنھ تا اروم بشھ، بعد بلند شدم و رفتم تو اتاقش

  رفتم کنارشون نشستم و ھر.گریھ سامان تموم شده بود .دو تایی رو تخت نشستھ بودن 
  صداي قلب جفت شونو می شنیدم کھ مثل.دو شونو بغل کردم و چسبوندم بھ خودم 

  بازم سعی خودمو کردم کھ! دو تا پرنده کوچیک کھ از چیزي ترسیده باشن، می زد قلب
  ھمیشھ این کارو کرده.دلم می خواست بھ بچھ ھام احترام بذارم .بتونم خوب فکر کنم 

  !حاالم باید می کردم.بودم 
  .می خوام ازت یھ چیزي بپرسم!پسرم -

  حتما انتظار داشتن کھ مثل. بھ من ھر دوشون سرھاشونو از تو بغلم در آوردن و زل زدن
  !ھمیشھ مادرشون یھ راه حل براي ھر مشکل پیدا کنھ

  اگھ تو بھ یھ دوست ھمیشھ محبت کرده باشی و ھمیشھ بھش مھربونی کرده باشی و-
  ھر وقت ازت کمک خواستھ بود، بھش کمک کرده باشی بھ طوري کھ در ھمھ چیز موفق

   ترو ول کنھ و بره یھ دوست دیگھ بگیره، تو باھاشاون وقت یھ روز بی دلیل.شده باشھ 
  چیکار میکنی؟

  ھمونجور کھ نگاھم می کرد، بعد از یھ خورده مکث گفت« 
  !ازشم خیلی ناراحت و عصبانی می شم!منم ولش می کنم -
  »بعد سرشو انداخت پایین . «
  این!یھ ھمچین تصمیمی ھم گرفتن سختھ !برات این جواب خیلی سخت بود، نھ؟ -

  و می دونم چقدر گفتنش برات سخت!جوابی یھ کھ من باید بھ شما بدم کھ خودت گفتی 
  االن تنھا مسئلھ اي کھ براي من!دلم می خواد شما بھ من بگین کھ چیکارباید بکنم .بود 

  .من اونقدر شماھا رو دوست دارم کھ حاضرم بھ خاطر شما ھر کاري بکنم!مھمھ شمائین 
  »بعد گفتم یھ خرده سکوت کردم و « 
  شما دوتا.من االن می رم .تصمیم در مورد زندگیم رو بھ شما دو نفر واگذار می کنم -
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  من.خوب فکر کنین و بعد یھ تصمیم بگیرین .بشینین و خوب با ھمدیگھ صحیت کنین 
  ھر تصمیمی کھ گرفتین، من قبول می کنم و ھمونو انجام.بھ شماھا اعتماد دارم 

  !فقط م بھ خاطر شما دوتا.خت باشھ ھر چند کھ برام س.میدم 
  »اینو گفتم و بلند شدم از اتاق سامان اومدم بیرون و رفتم تو آشپزخونھ و شروع کردم 

  .بھ قھوه درست کردن
  تازه قھوه درست شده بود کھ سوگل و سامان، با حالت تردید و دودلی، آروم اومدن تو

  .نشستناشپزخونھ و رو دو تا صندلی، پشت میز تو آشپزخونھ 
  قھوه می خورین براتون بریزم؟-

  «سامان کھ انگشت ھاشو تو ھم قفل کرده بود و ھی بھ ھم فشارشون می داد، زیر لب 
  گفت« 
  بھ بابا تلفن کن مامان-

  ». فقط بھش نگاه کردم
  !شاید پشیمون شده باشھ.ببین چی میگھ -

  «برگشتم و بھ سوگل نگاه کردم کھ زود سرشو انداخت پایین « 
  نزار خونواده مون از ھمدیگھ!یعنی بھ ما کمک کن !ھ بار دیگھ کمکش کن مامان ی-

  !بپاشھ
  «اروم گفتم ! یھ چیزي انگار چنگ زد تو دلم 

  شما اینو می خواین؟-
  !حرف سوگلم ھمینھ فقط روش نمی شھ بھتون بگھ!آره مامان -
  !خودت بگو چی می خواي!دلم می خواد توام حرف بزنی !سوگل -

  « بلند کرد و مثل ھمیشھ اروم و نرم اما محکم گفت سرشو« 
  می!ازش بخواین کھ اون زن رو ول کنھ و برگرده .یھ فرصت دیگھ بھش بدین مامان -

  می دونم کھ درون تون احساس شکست می کنین اما این!دونم براتون خیلی سختھ 
   کنم کھمن ھمھ ش فکر می!اگرم باشھ این دفعھ بھ خاطر بچھ ھاتونھ !شکست نیس 

  خواھش می کنم اجازه!بابا یھ اشتباھی کرده و خودشم پشیمونھ و دلش می خواد برگرده 
  !بھ خاطر ما!نھ بھ خاطر خودتون یا بابا !بدین برگرده 

  »فنجون قھوه م رو گذاشتم رو میز و یھ لبخند دردناك زدم و دست جفتشونو گرفتم تو 
  .فندستم و یھ لحظھ بعد بلند شدم و رفتم طرف تل

  از خودم متنفر!وقتی داشتم شماره شرکت رو می گرفتم، خدا می دونھ چھ حالی داشتم 
  اما باید بھ درخواست بچھ ھام احترام میذاشتم اگر چھ بھ قیمت نابود شدن تما م!بودم 

  تموم اون!خودش تلفن رو جواب داد !اون چیزایی بود کھ یھ عمر درون خودم ساختھ بودم 
  ه م سراغ داشتم بھ کار بردم تا گفتمنیرویی کھ در اراد

  !الو-
  !خودتی؟!دریا -
  چی می خواستی بگی؟-
  درست بود امروز بري دادگاه و یھ نفر باھات اینجوري!آخھ عزیزم این کارا چیھ می کنی؟ -

  !تو بیخودي مسئلھ رو بزرگش کردي!حرف بزنھ؟ منکھ بھت گفتم چیز مھمی نیس 
  .ز دیگھ اي بگو کھ تازگی داشتھ باشھچی!اینا رو کھ برام قبال گفتی -
  منم کمکش.یھ بنده خدایی احتیاج بھ کمک داشت !آخھ چیز دیگھ اي نیست کھ بگم -

  !کردم
  !فقط ھمین؟-
  !پس چی؟-
  با ازدواج کردن باش؟ یعنی نمی شد کھ مثال بھش یھ پولی بدي یا مثال حقوقش رو زیاد-
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  !کنی یا ھزارتا کار دیگھ؟
  ....محرم بشم کھ خواستم مثال بھش -
  ببین فریبرز، تو وقتی این مزخرفاتو بھ من می گی، عالوه بر خیانت بھ من، بھ شعورمم-

  تو منو خوب می!حداقل اونقدر شھامت داشتھ باش کھ حقیقت رو بگی !توھین می کنی 
  !پس این قصھ ھا رو برام نگو.می دونی کھ منم ترو کامال می شناسم .شناسی 

  »رد کھ گفتم یھ خرده سکوت ک« 
  منو کھ می دونی چھ جورآدمی ھستم!االن دیگھ وقت موش و گربھ بازي کردن نیس -

  !پس رك و رو راست باھام حرف بزن
  »یھ خرده دیگھ مکث کرد و بعد گفت 

  باشھ-
  «تلفن رو زدم رو آیفون کھ بچھ ھام صداشو بشنون » 
  جاي ترو کھ تنگ!ري نشده حاالم کھ طو!زن گرفتم !ببین دریا، خالف شرع کھ نکردم؟ -

  ....تو بشین خانمی ت رو بکن و اونم !تو یھ زن م، اونم یھ زن م !نکرده 
  !این شعارا رو برو براي مامانت و خواھرت بده کھ تاییدت کنن-
  حاال منم خودمو!اینو خودت می دونی !ببین دریا، پنجاه درصد وجود من براي تو کافیھ -

  ....یھ بار بھش یھ سر می ھفتھ !وقف این زن نکردم کھ 
  اینا رو کی بھت یاد داده؟ واقعا خودتم باورت شده کھ کسی ھستی؟ تو اگر یکی مثل-

  خودتم پیدا می کردي و وجودتون رو میذاشتی رو ھم، حتی بھ سال دوم دانشگاھم نمی
  این دیگھ خیلی!حاال بھ من داري می گی کھ پنجاه درصد وجودت براي من کافیھ؟ !رسیدي 

  !حداقل از بچھ ھات خجالت بکش!ی شرمانھ س ب
  !دزدي کھ نکردم، زن گرفتم!مگھ چیکار کردم کھ خجالت بکشم؟ -
  فقط بگو حاال می خواي چیکار کنی؟.ببین م تلفن نزدم کھ باھات جر و بحث کنم -
  !ھیچی، زندگی مو می کنم-
  پس بھ من چیکار داري؟-
  !توام جزء زندگی منی-
  تو!من جزو زندگی تو نبوده و نیستم !داري اشتباه می کنی ! کن فریبرز، حواستو جمع-

  !یھ کم بھ گذشتھ فکر کن!جزیی از زندگی منی 
  !اونا مال گذشتھ س-
  !منم جزئی از ھمونام-
  بھ خاطر تموم اون سال ھا، بھ خودم!ببین دریا، من نمی خوام باھات بد صحبت کنم -

  !واجب می دونم کھ احترام ترو نگھ دارم
  ھر.ھمین فردا طالقش بده !این حرف آخر منھ !گوش کن فریبرز !ھ خوبم نگھ داشتی چ-

  !ھمین!بعدشم منم ھمھ چیز رو فراموش می کنم .چقدرم مھریھ شھ، بھش بده بره 
  تویی کھ االن بھ من احتیاج داري، نھ من بھ!تو خودتو خیلی دست باال گرفتی دریا خانم -
  !تو
  !ف توئھ اینا ھمھ خیاالت ذھن ضعی-
  !تو اگھ طالق بگیري چیکار می خواي بکنی؟-
  .نمی دونم-
  !بذار احترام بین مون از میون نره!ال الھ اال اهللا !ھمین دیگھ -

  «خودم ھمچین بغضی !ھر دو صورت شون سرخ شده بود .برگشتم بھ بچھ ھا نگاه کردم 
  دم کھ گفتگلومو گرفتھ بود کھ داشتم خفھ می شدم اما بازم بھ خودم مسلط ش« 
  ....من ترو دوست دارم اما توام قبول کن کھ یھ مرد حق!ببین دریا -
  بیخودي براي خودت حق و حقوق تعیین!یھ مرد ھیچی حق اضافھ تري از یھ زن نداره -
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  !اگھ این قانون بھ تو یھ ھمچین حقی نمی داد االن انقدر بلبل زبونی نمی کردي!نکن 
  !حرف آخرت ھمینھ؟-
  !آره-

  »فعھ دست پایین رو گرفت و گفت یھ د« 
آخھ عزیز دلم چرا انقدر لج بازي می کنی؟ اصال اون قابلھ کھ خودتو براش ناراحت کنی؟ -
  تو

  ...تو !خانمی 
  !ھمین فردا طالقش بده!این قصھ ھا رو براي من نگو !گفتم کھ -
  !اگھ ازم حاملھ باشھ چی؟-
  ! پیش یھ جواب ازمایش گرفتی حتی می دونم کھ ھمین چند روز!خبر دارم کھ نیس -

  !آزمایشگاه شم می دونم کجاس
  !برام جاسوس گذاشتی؟!از کجا می دونی؟ -

  »جوابشو ندادم « 
  !تو ھنوز فکر می کنی کھ من فریبرز پونزده شونزده سال پیشم؟-
  !اون فریبرز حداقل انسان تر از تو بود!نھ -
  !داري توھین می کنی ھا-
  !واقعیت رو می گم-
  کارآگاه بازي در نمی آوردي و برام جاسوس نمی ذاشتی، شاید بدون اینکھ بفھمیاگھ -

  !فقط با این کارت خودتو ناراحت کردي!این مسئلھ حل شده بود و رفتھ بود پی کارش 
  !من براي تو جاسوس نذاشتم-
  ...من اگھ بفھمم اون!پس کدوم بی شرفی این خبرھا رو بھ تو داده؟ -

  »اما یھ صداي قوي !ضعیف ضعیف !یھ طرف دیگھ دنیا می شنیدم مثل اینکھ صداشو از 
  تري کھ مثل یھ انفجار بود تو گوشم صدا کرد و تو سرم پیچید! «
  !الو *-
  بفرمائین-
  خانم نعمتی؟-
  .بلھ خودم ھستم-
  خانم دریا نعمتی؟-
  !بفرمائین!عرض کردم کھ خودم ھستم -

  »لش بھ صداي زنگ تلفن می اد و بعد ھمیشھ او!مزه تلخی رو روي زبونم حس می کردم 
  یھ نفر پاي تلفن می خواد فقط با ھمسر رئیس شرکت صحبت کنھ و بعدشم یھ خبر

  وحشتناك« !
  !حتما منو می شناسین-
  !شما؟!متاسفانھ خیر -
  !کارمند شرکت شوھرتون.من کاشانی ھستم -
   کھ شکر خدا خوبحال شما چطوره؟ پسر کوچولوتون چطوره؟ البتھ خبر دارم!آھان بلھ -

  !شده
  .اونم از لطف شما بود!خیلی ممون خانم نعمتی -
  .این حرفا چیھ؟ لطف خداوند بوده-
  !من یادم نمی ره کھ شما چھ لطفی در حق من کردین!اول خدا بعد شما -
  مھم سالمت پسرتون بود کھ شکر خدا ھمھ چیز.خواھش می کنم دیگھ حرف شم نزنین -

  .بھ خیر گذشت
  »باید تو جفت پاھاش پالئین کار .شین زده بود بھ پسرش و فرار کرده بود پارسال ما
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  اومده بود از فریبرز وام بگیره کھ نمی دونم چرا.وضع مالی شونم خوب نبود .میذاشتن 
  فرداي اون روزش رفتھ بودم شکرت تا یھ نقشھ ساختمون رو ببینم،.بھش وام نداده بود 

  منم وقتی از کارمنداي شرکت.چاره گریھ ش گرفت بی.اومد جلو و جریان رو بھم گفت 
  پرس و جو کردم و فھمیدم کھ راست می گھ، بالفاصلھ دستور پرداخت وام رو بھش دادم« .
  خانم نعمتی، باور بفرمائین برام خیلی سختھ کھ این مسئلھ رو بھتون بگم اما در مقابل-

  ...لطف شما، این کمترین کاري یھ کھ 
  »از خدا می خواستم کھ فقط تلفن !خواستم کھ دیگھ اصال ھیچی نگھ تو دلم از خدا می 

  از خدا می خواستم کھ تلفن کرده باشھ کھ بازم ازم!کرده باشھ کھ بازم ازم تشکر کنھ 
  از خدا می خواستم!از خدا می خواستم کھ اصال ھیچ خبري نباشھ کھ بھم بده !وابم بخواد 

   می خواستم کھ بگھ مثال شرکت داره ورشکستاز خدا!کھ مثال بگھ شرکت اتیش گرفتھ 
  اما درست ھمون چیزي بود کھ!از خدا می خواستم ھر خبري بھم بده جز اون خبر !میشھ 

  ھمیشھ با یھ زنگ تلفن، یھ صداي نیمھ آشنا و بعدش یھ خبر کھ مثل آوار رو سر آدم
  !خراب می شھ

  ! بلھ متاسفانھ با منشی شون ازدواج کردن-
  »فقط !سر ھم از دھن م بیرون می اومد بدون اینکھ خودم متوجھ باشم سواالت پشت 

  جواب ھا رو می شنیدم! «
  ! منم تازه فھمیدم-
  !فکر کنم سھ چھار ماھھ-
  !بلھ، ھمونکھ تازه استخدام شده-
  .بلھ ، سھیال فرجی-
  اولش مطمئن نبودم اما امروز وقتی رفتھ بود تو دفتر آقاي نعمتی، روي میزش یھ-

  . آزمایش دیدمورقھ
  .بیشت و چھار پنج سالھ شھ!سھیال نعمتی .اسم شم خوندم .بلھ -
  .کامال دقت کردم-
  .بود فکر کنم آزمایش حاملگی یا یھ چیز دیگھ بود.آزمایشگاه-
  فقط خواھش می کنم کھ یھ جوري باشھ کھ آقاي نعمتی متوجھ نشن کھ پاي.چشم -

  ... این خبر من از روي ارادتی کھ بھ شما دارم!من وسطھ 
  »! صداي پیر شدن !تلفن رو کھ قطع کردم، صداي شکستن خیلی چیزا رو درونم شنیدم 

  صداي دوم بودن!صداي عقب افتادن « !
  »بھ تلفن اشاره می کرد کھ !بی اختیار برگشتم و نگاھش کردم !سوگل اروم زد بھ پام 

  ھنوز صداي فریبرز ازش می اومد« !
  دریا؟!الو !اشتی، من خودم بھت می گفتم اگھ تو برام جاسوس نمی ذ-
  !اینم آخرین فرصتی کھ داري.حرف ھمونھ کھ گفتم !فریبرز، این حرفا اضافھ س -
  !من کار بدي نکردم کھ از چیزي بترسم!دریا منو تھدید نکن -
  از کی تا حاال خیانت کردن کار خوبی شده؟ از کی تا حاال نمک نشناسی بھ صفت عالی-

  !شده؟
  !خالف شرع کھ نکردم!بازم خودم بھت می گم !مروز بھت قاضی گفت اینو ا-
  !قبل از اینکھ صیغھ ش کنی ھم باھاش رابطھ داشتی!چرا کردي -
  !داد نزن-
  !حاال بی شرمانھ بھ من می گی کھ کار بدي نکردي؟.بھ حقوق من تجاوز کردي -
  ....اشتی کھاگھ عدل رو رعایت نمی کردم تو حق د!من پا رو حق ھیچکس نذاشتم -
  !کدوم عدل؟-
  !ھمونکھ قاضی حتما چند روز دیگھ بھت می گھ-
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  اگھ قاضی بفھمھ کھ تو ھر چی داري مال منھ، اون موقع بھت می گھ کھ عدل یعنی-
  !وقتی فھمید کھ تمام این ثروت مال منھ، اونوقت بھت می گھ کھ عدل یعنی چی !چی 

  !این عدلھ؟!تو با پول و ثروت من رفتی یھ زن دیگھ گرفتی 
  !من دارم آروم صحبت می کنم!داد نزن -
  مگھ سر!مگھ روزي کھ داشتیم باھم ازدواج می کردیم یھ ھمچین شرطی رو گذاشتی؟ -

  !عقد کسی بھ من گفت کھ تو اجازه داري چھار تا زن بگیري؟
  !ھمھ چیز براتون فراھم کردم !قرار نیس کھ من تا آخر عمر اسیر و عبید شماھا بشم -
  !گھ چی می خواین ازم؟دی
  !یادت رفتھ زیر سایھ کی بودي؟!واقعا اینطور فکر می کنی؟ !تو فراھم کردي؟ -
  من دلم برات سوخت کھ تو این سن و!اصال تقصیر منھ کھ خواستم باھات حرف بزنم -

  ...سال
  !پرووتون کردن!دلت باید براي خودت بسوزه کھ بویی از انسانیت نبردي !دھن ت رو ببند -
  وقتی بھ التماس افتادي و اون غرور مزخرفت رو!ھمدیگرو تو دادگاه می بینیم !باشھ -

  حاال وقت اونھ کھ!یھ عمر رئیس بودي و ھرچی گفتی چشم گفتم !شیکوندم، می فھمی 
  !تو بفھمی رئیس کیھ؟

  !پس داري کمبودھا و عقده ھا تو تسکین می دي؟-
  !من ھیچوقت عقده نداشتم-
  ھمین االن می تونی این حرفا رو بھ من بزنی، ھمھ اش از صدقھ سرولی اگر !معلومھ -

  ھمون» چشم « ھمون دستورھایی کھ دادم االن بھ اینجا !ھایی کھ بھ من گفتی 
  !خودت بگو چی بودي؟!آخھ تو چی بودي؟ !رسوندتت 

  ...از سر تو و اون خونواده گند دماغت کھ بھ !ھرچی بودم از سرتو زیادي بودم -
  »نگاه کردم دیدم کھ سوگل دستش رو !نفجار رسیده بودم کھ تلفن قطع شد بھ حد ا

  اصال دلم نمی!تمام بدنم داشت می لرزید !گذاشتھ رو دکمھ و تلفن رو قطع کرده 
  .خواست کھ جلو بچھ ھا این حرف ھا زده بشھ اما الزم بود

  یھ نفس عمیق کشیدم کھ سوگل گفت: «
  خواھش می.ما بھتر از ما می دونین چھ کاري بھتره ش.ھر کاري کھ الزمھ بکن .مامان -

  اگھ ما رو دوست!شما باید از حق خودتون دفاع کنین !کنم کھ اصال فکر ما رو نکنین 
  !دارین این کارو بکنین

  »بچھ !برام خیلی سخت بود کھ در این مورد با بچھ ھام صحبت کنم و ازشون نظر بخوام 
  شورت می کردن و تو کارھا ازم کمک می خواستن،ھایی کھ ھمیشھ در ھر مورد با من م

حاال باید مادرشون در مورد زندگش باھاشون صالح مصلحت کنھ و ازشون راھنمایی بخواد 
!  

  بھ ھمین دلیل اروم و زیر لبی، با!واقعا برام سخت بود اما احتیاج بھ کمک فکري داشتم 
  خجالت گفتم

   و بھ قول قدیمیا بشینم و خانمی ام روشاید الزم باشھ کھ وضعیت فعلی رو قبول کنم-
  !بکنم؟

  »تا اینو گفتم، سوگل، مثل اینکھ یکی داره بھش فحش میده، عصبانی شد و گفت : «
  شما ھمیشھ!شما ھمیشھ براي ما الگو بودین !شما نباید این کارو بکنین !نھ مامان -

   خالف این چیزرا کھ بھحاال اگھ خودتون!بھ ما یاد دادین کھ از حق و حقوقمون دفاع کنیم 
  !این شخصیتی کھ تو ما بھ وجود اومده نابود میشھ.ما گفتین عمل کنین 

  !شما، ھم احتیاج بھ مادر دارین و ھم پدر!آخھ شما ھنوز سنی ندارین -
  .شما این چند ماھھ، خیلی خوب تونستین مسئلھ رو از ماھا پنھون کنین !کدوم پدر؟ -

  ر بار کھ بابا شب نمی اومد خونھ، شما بھانھ می آوردین کھھ!اما براي ما چھ فرقی کرد؟ 
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یا مثال بابا گرفتاره و باید بھ ساختمونا سر بزنھ و !مثال بابا تو شرکتھ و کارش زیاده 
  خالصھ

  صبح م کھ ما از خواب بلند می شدیم، شما یا می گفتین کھ بابا!ھزار تا از این بھانھ ھا 
  وغکی می گفتین کھ بابا دیشب دیروقت اومده وصبح زود رفتھ سر ساختمون یا در

  اما یکی دو دفعھ کھ شما در اتاق!ما چند شب چند شب بابا رو نمی دیدیم !خوابیده 
  خواب تون رو بستھ بودین و بھ ما گفتین کھ بابا خستھ س و خوابیده، من یواشکی رفتم

  اصال شب نیومده بودبابا !کھ یھ لحظھ بابا رو ببینم، اما ھیچکس تو اتاق خواب نبود 
  اگھ شمام وضع!بابا االن خیلی وقتھ کھ ھفتھ اي سھ چھار شب خونھ نمی اد !خونھ 

  موجود رو قبول کنین، بازم براي ما فرقی نداره چون بابا میر ه پیش اون زنش و می خواد
  پس مثل این می مونھ کھ شماھا از ھم جدا شدین، فقط کلمھ!گاھی بھ ما سر بزنھ 

  !نمی آدطالق وسط 
  »: بعد منو بغل کرد و گفت

  !خواھش می کنم اون کاري رو کھ بھ نظرتون درستھ انجام بدین!مامان -
  ...آخھ شماھا-
  شما نباید بھ ماھا یاد بدین کھ ضعیف باشیم و!اینم یھ درس براي من و سامانھ -

  !بذاریم کھ ھر کسی پا رو حق مون بذاره
  »آیا اگھ کوتا ه می ! می گھ یا اصال چی درستھ نمی دونستم کی درست!کالفھ شده بودم 

  !اومدم، کار درستی بود؟ آیا بھ حقوق انسانی خیانت نمی کردم؟
  سامانم اومد کنارم نشست و گفت-« 
  .مامان سوگل راست میگھ-

  »یھ لبخند بھش زدم کھ گفت « 
  بھ.رد یھ پسري چند سال پیش تو کالس ما بود کھ ھمھ بچھ ھا رو می زد و اذیت می ک-

  ھمیشھ خوراکی ماھا رو ازمون می.ھر کدوم از بچھ ھا کھ زورش می رسید، زور می گفت 
  منم.یھ بار اومد سراغ من و نصف بیسکوئیتم رو ازم گرفت !گرفت و خودش می خورد 

  یادمھ وقتی ظھرش براي شما جریان رو.بھش ھیچی نگفتم چون ھنوز نصفھ دیگھ داشتم 
  ین کھ نباید بھش اجازه می دادم کھ این کارو بکنھ حتی اگھتعریف کردم، شما بھم گفت

  !بازم براي خودم بیسکوئیت مونده باشھ
  فرداش کھ رفتم و موقعی کھ داشت خوراکی ش رو می خورد، بزور و با ھر سختی اي کھ

  !بود، نصفی از خوراکی ھاشو ازش گرفتم
  ! رو ازش نگرفتاز اون بھ بعد دیگھ بھ کسی زور نگفت و خوراکی ھیچ بچھ اي

  »چقدر بزرگ شده !برق غرور توشون موج می زد !برگشتم بھ چشماي سامان نگاه کردم 
  !چھ استدالل ساده و محکمی داشت !چطور تا حاال متوجھ بزرگ شدنش نشده بودم؟ !بود 

  !و چھ روح قوي و با اراده اي
  وگل بھم گفتدو تایی منو ماچ کردن و با لبخند اما غمگین بلند شدن لحظھ اخر س

  چرا چند روزي نمی رین مسافرت؟.مامان شما خستھ این -
  »بھش خندیم کھ گفت « 
  ھم روحیھ تون!اصال ھمین فردا کاراتون رو بکنین و دو روز برین مشھد !جدي میگم -

  .عوض می شھ و ھم می تونین خیلی خوب فکر کنین و تصمیم بگیرین
  »بی اختیار گفتم « 
  !فردا؟!مشھد؟ -

  »! سوگل یا پدرم؟!ره این حرف رو می زنھ؟ کی دا
  تقریبا دو ماه بعد از اینکھ سوگل رو از بیمارستان آورده بودیمش!پدرم ھمینو گفت 

  یھ خرده نشست و بعد وقتی داشت!اومد باال و اول منو ماچ کرد و بعد سوگل رو !خونھ 
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  می رفت پایین گفت« 
  دیم کھ اگھ بھ امید خدا تو و بچھ سالمنذر کرده بو!من و مادرت فردا می ریم مشھد *-

  .باشین، یھ سفر بریم مشھد
  »حتما بھ خاطر اومدن خونواده فریبرز بود کھ می .پدرم ھیچوقت از این نذرا نمی کرد 

  ھمون روز فریبرز گفتھ!خواست چند روزي بره مسافرت کھ وقتی اونا می آن، خونھ نباشھ 
  !اھی و آشتی می خوان بیان خونھ مابود کھ فردا شبش خونواده ش براي عذرخو

  . بود کھ پدر و مادرم، با یھ چمدن سوار ماشین شدن و حرکت کردن ٩فردا صبحش ساعت 
  یھ!تا ماشین پدرم از خونھ رفت بیرون یھ دفعھ دلم گرفت و اشک از چشمام اومد پایین 

  !تنھاي تنھا.دفعھ احساس کردم کھ دیگھ تنھا شدم 
  پس فردا صبحش، جسد ھردوشون تو سردخونھ پزشکی! برگشتن پدر و مادرم، خیلی زود

  !قانونی بود
  فقط می دونم کھ دیگھ نھ.از ھیچی سر در نمی آرم !ھمھ چیز سیاھھ !ھمھ جا سیاھھ 

  مادري کھ عمرش رو!پدري کھ این ھمھ براي من زحمت کشید !پدرم وجود داره، نھ مادرم 
  !یستن و من تنھاي تنھامحاال دیگھ ھیچکدومشون ن!بھ پاي من گذاشت 

  فقط یھ!من ھیچی نمی گم !یھ عده ریختن تو خونھ مون و ھرکدوم یھ کاري می کنن 
  خبري م از دور و برم ندارم!گریھ نمی کنم !گوشھ نشستم و سوگل رو تو بغلم گرفتم 

  فقط می شنوم کھ ھر کی از کنارم رد می شد می گھ» شوکھ شده « !
  !فاتحھ!قرآن !اك خ!قبر !تاج گل !بھشت زھرا 

  فقط موقعی بھ خودم اومدم و فھمیدم چھ اتفاقی افتاده کھ تو مسجد مھناز کھ داشت
  !گریھ می کرد، دو تا سیلی محکم تو صورتم زد کھ انگاز از یھ خواب طوالنی بیدار شدم

  پدر و مادرم دو سھ ساعت بعد از اینکھ از تھران خارج شده بودن، با یھ کامیون تصادف
  !بھ ھمین راحتی ! و ھمھ چی تموم می شھ می کنن

  !و عذاب وجدان تا ابد!و پایان یھ زندگی، با سوم و ھفت و چلھ 
  !فریبرز؟ مادرش؟ راننده کامیون؟!تقصیر کیھ کھ من دیگھ پدر و مادرم ندارم؟ 

٨٢  
  ولی تنھا جواب این سوال من!این سوالی بود کھ ھمھ ش تو فکرم منتظر یھ جواب بود 

  * و انتخاب اشتباه ممن!بودم 
  !تلفن قطع شده بود اما گوشی ھنوز دستم بود !صداي بوق تلفن رشتھ افکارم رو پاره کرد 

  .بچھ ھا ھر دو رفتھ بودن تو اتاق شون
  )مودب پور(ماندانا معینی : نویسنده

  کاري از تیم تایپ سایت زندگی خوب
٢  

  فصل پنجم
  »دفترش طرف . نم بود حدود پنجاه سالیھ خا. سھ روز بعد با مھناز رفتیم پیش وکیلش

  وفتی وارد اتاقش شدم، استقبال. مھناز قبًال تو جریان گذاشتھ بودش. میدون ونک بود
  گرمی ازمون کرد و برامون چایی سفارش داد و بعد از کمی حرف زدن از این در و اون در،

  ازم پرسید« 
   خانم قائمی، االن چھ چیزایی بھ نام شماس؟-

  »بعد از این ھمھ سال زندگی، ! چی داشتم بھش بگم؟. وردن چایی گرم کردمسرمو با خ
  اون موقع، درستھ کھ خودم! ا نھ ام! حاال رسیده بودم بھ روزي کھ با فریبرز ازدواج کردم

  ؟ چیزي نداشتم اما ثروت و قدرت و حمایت خونواده م پشتم بود ولی حاال چی!«
  !مشاید طالھا!  فقط کمی از دوتا بچھ م-

  »خانم فضلی یھ نگاه بھ مھناز کرد و بعد گفت « 
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  چون قانونًا فرزندان در سن و سال پسر!  متأسفانھ کمی از بچھ ھاتونم مال شما نیس-
  !و دختر شما تحت قیومت پدر قرار می گیرن

  »فقط چشمامو بستم ! «
  ! یعنی شما ھیچی از اموال غیر منقول بھ نام تون نیست؟-
  ! نھ-
   خیلی عجیبھ کھ خانم تحصیلکرده اي مثل شما بھ این نکتھ توجھ نکرده می دونین،-

  !باشھ
  »مھناز کھ داشت لبش رو می جوئید گفت « 
  !ھیچ مدرکی، سندي، وکالتی چیزي م نداري؟!  دریا-
  ! نھ، ھیچی-
  ! پس خونھ ي پدري ت چی؟-
  . ھمھ رو بھ نام اون کردم-
  ! چرا؟-
٣  
  . کھ بتونھ روش وام بگیره-
  !ب خودت می رفتی وام می گرفتی خ-
  !با دوتا بچھ بھ فاصلھ ي یھ سال از ھم، برام خیلی سخت بود.  برام سخت بود-

  »خانم فضلی خیلی آروم گفت « 
   شرکت چی؟-
  .خودش بھ ثبت رسوند.  نھ-
   ببخشید خانم قائمی، ولی اون طور کھ مھناز جون گفتھ،مھریھ تونم چھارده تا سکھ-

  !بیشتر نیس
  »اگھ ھمون لحظھ، جفت . مھناز شروع کرد با خانم فاضلی حرف زدن. رو تکون دادمسرم 

  شون بر می گشتن و بھ من نگاه
  !می کردن، حتمًا لبخندي رو کھ رو لبام نشستھ بود می دیدن

  یکی یکی حرفاي پدرم داشت ثابت می شد و این من بودم کھ چوب تمّرد و بی اعتنائی
   رو می خوردمبھ تجربیات پدر و مادرم! «
رد اگھ بخواد سِر  م! مھریھ رو کی داده و کی گرفتھ؟! خواھش می کنم!  پدر-* 

  ناسازگاري
  ...بذاره، کاري می کنھ کھ

  این حرفایِی کھ خانواده ي شوھر موقع خواستگاري و!  این حرفا رو کھ تو نباید بزنی-
  مھریھ!  ھم تو می زنی؟حرف اونا رو! دخترجون تو آخھ چقدر ساده اي! بعلھ برون می گن

  یعنی مفت! یعنی ھیچی! چھارده تا سکھ می دونی یعنی چی؟! یھ پشتوانھ براي دختره
  !بیان و دختر رو ببرن

  !زشتھ! می شنون!  ترو خدا پدرجون آروم تر صحبت کنین-
   مفت می برن و دختر خوشگل و تحصیل کرده م رو دارن مفت!  آخھ دلم داره می سوزه-

  اگھ می گن مھریھ!  صد و پنجاه تا سکھ رو تو یھ ورق کاغذ بنویسن ندارنت این کھ ھم
  کسی کھ قرار نیس بگیردش، پس! رو کی داده کی گرفتھ، خب تو قبالھ بنویسن ده ھزارتا

  مھریھ اندر! نھ دختر جون، اینا ھمھ حرفھ! بنویسن
  ...*مطالبھ س و زن ھر لحظھ می تونھ

  ! خانم قائمی-
  ! دریا-
  !ببخشین! ھ بلھ بل-
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  در زمانی کھ منزل رو بھ نام شوھرتون می کردین، تو اون دفترخونھ، کسی!  خانم قائمی-
  متوجھ نشد کھ براي چی اینکار رو می کنین؟

  !سعی کنین یادتون بیاد
  ! فکر نکنم-
   لحظھ اي کھ می خواستین دفتر و سند رو امضا کنین، محضردار چی بھتون گفت؟-
  !ساب و کتاب تون رو کردین؟ فکر کنم پرسید کھ ح-
   شما چی گفتین؟-
  تو! مھناز! آخھ چطور می تونستم حتی فکر یھ ھمچین روزي رو بکنم؟. گفتم بلھ!  ھیچی-

  !اصًال تصورشم می کردي کھ یھ دفعھ اینطوري بشھ؟! خودت فریبرز رو می شناسی
  »م و آروم کمی خورد. خانم فضلی زنگ زد و برام آب آوردن. خیلی ناراحت شده بودم

  شدم« 
  ھمیشھ بین مون!  در تمام این سال ھا حتی یھ بار ھم بھ ھمدیگھ توھین نکردیم-

  .یعنی من ھمیشھ پشت اون بودم! ھمیشھ پشت ھمدیگھ بودیم! عشق بود و مھربونی
  می دونین، در این مدتی کھ با ھم زن و شوھر بودیم، شاید صدھا نقشھ ساختمون

  !فتم بھ سرمایھ ي شرکت اضافھ می کردم تا تقویت بشھھر چی م پول می گر! کشیدم
  !تمام نقشھ ھاي ساختمونایی رو کھ ساختیم خودم کشیدم

  روزي کھ خونھ پدري م رو می خواستیم بسازیم؟! مھناز یادتھ؟
  »مھناز سرش رو تکون داد « 
   ودر واقع ھم زمین از من بود! اونکھ کسی رو نداشت.  اومدم و از تو پول قرض کردم-

  !ھم پول ساختنش و ھم مھندسی ش
  تمام سختی. چقدر خوشحال بودیم. خیلی برامون سود داشت. چھار طبقھ. لین کارم بود او

  !لین خونھ فراموش کردم ھایی رو کھ تا اون موقع کشیده بودم، با ساختھ شدن او
  !من ھنوزم باورم نمی شھ کھ فریبرز این کار رو کرده باشھ! مھناز

  ». رو تو دستش گرفتمھناز دستم 
  قرار شد کھ خانم فضلی، یھ قرار مالقات با فریبرز بذاره تا شاید بشھ بھ صورت مسالمت

  آدرس و شماره تلفن شرکت رو بھش دادم و با مھناز ازش. آمیز مسئلھ رو تموم کنھ
٥  

  .خداحافظی کردیم و اومدیم بیرون و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم
  مھناز داشت حرف می زد و دلداریم می داد. بھ طرف باال می رفتیمتو خیابون ولیعصر، 

  .اما من تو حال و ھواي خودم بودم و داشتم از پنجره بیرون رو نگاه می کردم
  بارھا و بارھا! برام خیلی عجیب بود! از ھر جا کھ رد می شدیم، یھ خاطر برام زنده می شد

   شیشھ ي ماشین این مناظر رو دیده بودمبا فریبرز از این مسیر رد شده بودیم و من از
  ولی حاال، حتی با دیدن درختاي چنار خیابون! اما ھیچوقت خاطره اي برام زنده نشده بود

  یعنی تو این مدت وقت فکر کردن! چرا اینجوري بود؟! ولیعصر، یاد خاطره ھام می افتادم
  ا چرا؟ ام!  رو مرور کنم؟بھ خاطرات رو نداشتم یا در خودم احتیاجی نمی دیدم کھ خاطراتم

  من و. داشتیم از شرکت بر می گشتیم خونھ! تقریبًا دو سال پیش! یھ بار اینکار رو کردم
  سوار یھ تویوتاي آخرین مدل. بارون شدیدي گرفتھ بود. فریبرز، تو ماشین نشستھ بودیم
  یھ. ندگی می کردخیابون نسبتًا خلوت بود و فریبرز تند ران. بودیم کھ فریبرز تازه خریده بود

  .نوار گذاشتھ بودیم و دوتایی گوش می کردیم
  یادمھ ھمونجور کھ تند می رفتیم، از کنار یھ دختر و پسر رد شدیم و الستیک ماشین افتاد

  ھمون موقع بود کھ یھ خاطره! تو یھ چالھ و یھ مقدار آب پاشیده شد بھ اون دختر و پسر
  یھ روز ھمون وقتا، با فریبرز! و ھیچی نداشتیمتازه ازدواج کرده بودیم ! برام زنده شد

  تو خیابون منتظر تاکسی بودیم کھ یھ. بارون می اومد...داشتیم بر می گشتیم خونھ
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  ماشین کاماروي شیک، با سرعت از جلومون گذشت و افتاد تو یھ چالھ و ھر چی آب و
  یھ. نشستھ بودنتوش یھ دختر و پسر یا یھ زن و شوھر جوون ! گل بود پاشیده شد بھ ما

  اون لحظھ بھ قدري دلم! آن برگشتن و بھ ما دوتا نگاه کردن و دوباره حرکت کردن و رفتن
  خواست کھ جاي اون زن و شوھر ما بودیم! «
  یعنی یھ روزي م می شھ کھ من و تو مثل این دوتا تو یھ ماشین شیک و!  فریبرز-* 

  جوون باشن و ما بھشون آبآخرین مدل بشینیم و جاي اآلن ما، یھ دختر و پسر 
  !بپاشیم؟

  !منکھ فعًال تو خرجی خونھ موندم!  نمی دونم-
  !زود بگو آره حتمًا یھ روزي می شھ! انقدر ناامید نباش...! ه ا-
  ! اگھ تو بگی، پس حتمًا می شھ-
   اما من اگھ اون روز رسید و بھ یھ دختر و پسر جوون آب پاشیدم، مثل اینا، ھمینطوري-
٦  

  !*می کنم و برمولشون ن
  »یادمھ ھمون لحظھ آرزوم عملی شده بود و با فریبرز، تو یھ ماشین شیک نشستھ بودیم 
  و بارونم می اومد و بھ سر و صورت یھ دختر و پسر جوون آب پاشیدیم، بالفاصلھ بھ

  اونم نگھ داشت. فریبرز گفتم نگھ داره« 
  ! چی شده؟-* 
   چیزي یادت نیومد؟-
  ! چی؟-
  !بگیر دنده عقب -
  ! براي چی؟-
  ! ھمچین تند رفتی کھ سر و صورت اون دختر و پسره رو خیس کردي-
  ! خب کھ چی؟-
  ! برگرد سوارشون کنیم-
  ! جدي می گی یا شوخی می کنی؟-
  ! اون زن و شوھره یادت رفت؟ ماشین کامارو داشتن ھا-

  »زد زیر خنده، و گفت « 
  ! چھ خوب یادتھ-
  . برگرد حاال-

  »ت و جلوي پاي اون دختر و پسر ترمز کردیم و بعد از عذرخواھی ازشون، دنده عقب گرف
  سوارشون کردیم و تا دم در خونھ شون رفتیم و وقتی داشتن پیاده می شدن، بھ دختره

  گفتم« 
  منم، یھ روز، خیلی سال!  می دونم موقعی کھ بھتون آب پاشیدم چھ آرزویی کردي-

  .پیش ھمین آرزو رو کردم و بھش رسیدم
  ایشاالھ شماھام بھ آرزوتون می رسین! «*
  !دریا!  دریا-
  ! ھان-
  ! بازم رفتی تو فکر؟-
  اگھ بھش بد کرده بودم دلم نمی! تو نمی دونی کجام می سوزه.  دست خودم نیس-
٧  

  .سوخت
  !ھر بار گفتم، چی جوابمو دادي؟!  چقدر بھت گفتم دریا، حواست بھ زندگیت باشھ؟-

  !اینم جواھر! بیا!  شوھر نیس کھ، جواھره!فریبرز یھ چیز دیگھ س
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  !یھ دقیقھ ھمینجا نگھ دار!  مھناز-
  چی شده؟!  اینجا؟-
  ! تو نگھ دار-
   چیزي می خواي بخري؟-

  »اینو گفت و گوشھ خیابون پارك کرد و بھ من نگاه کرد کھ بھش گفتم « 
   اینجا یادت ھس؟-
  ! کجا؟-
  ! اون وِر خیابون-

  »خیابون کرد وگفت یھ نگاھی بھ اون طرف « 
  می خواستیم! ل دانشگاه سال او! اینجا ھمون جاس کھ برف بازي می کردیم دیگھ...! ا-

  !بریم کوه
  »یھ نگاھی بھش کردم و گفتم « 
  ! خاطرات شم باشھ  چقدر خوبھ کھ آدم دوستی داشتھ باشھ کھ عالوه بر دوستی، شریک-

  یادتھ چقدر خوش بودیم؟
  !چند کھ من از دست اون پسره ي ایکبري ناراحت بودم واقعًا خوش گذشت، ھر -
   یادتھ وقتی رسیدیم باال، چقدر خستھ بودیم و آتیش و چایی چقدر بھمون چسبید؟-
  !عین نوکر برات می دوئید این ور و اون ور! اون پدرسگ چھ موس موسی می کرد!  آره-
  ! شاید منم اشتباه کرده باشم-
  ھمچین! تا بھشون بعلھ رو نگفتی، عبد و عبیدتن! جورناینا ھمھ شون ھمین!  نھ بابا-

  حاال بعضی! کھ فھمیدن دیگھ خِرشون از پل گذشتھ، یھ دفعھ از این رو بھ اون ور می شن
  یھ چیزي ازت بپرسم ناراحتنمی شی؟! ھا شون چشم و رو دارن، بعضی ھاشون نھ

  . نھ، بپرس-
  چیکارش کردي؟!  پولی بیمھ بھ تو داد وقتی پدر و مادرت، خدابیامرزا تصادف کردن، یھ-
  ھم از بیمھ ي پدرم! ھم پول رو گرفتم! پدرم خودش بیمھ بود!  تنھا اون پول کھ نبود-
٨  

  !پول گرفتم
  ! خب-
  دلم راضی! اکراه داشتم!  راستش تا چند سال رغبت نمی کردم بھ اون پول دست بزنم-

  !ھرچی بود، پول خون پدر و مادرم بود! نمی شد
  !مًا اونم دادیش بھ فریبرز؟ حت-
  . نھ-
  ! چھ عجب-
  . گذاشتھ بودمش بانک-
  ! خب-
  یعنی.  اوایل سال پنجاه و ھفت کھ داشت انقالب می شد،با بھره ش از بانک گرفتم-

  .یکی از اقوام مون کھ خیلی م پولدار بود، داشت ھمھ چیزش رو می فروخت کھ بره خارج
  ن پول رو از بانک گرفتم و دو تا قواره زمین ازشمنم ھمھ ي او! خیلی م ارزون می داد

  .ازش متري دویست تومن خریدم! دوتا چھارصد و پنجاه متري! طرفاي آریاشھر. خریدم
  !اونوقتا اونجاھا بیابون بود

  !! خب-
  ! چند سال پیش جفت شونو ساختیم و فروختیم-
  ! پولش چی شد؟-
  !رفت جزء سرمایھ ي شرکت!  مثل بقیھ-
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  !ھر بالیی سرت بیاد حق تھ! کھ دریا واقعًا -
  »فقط بھش نگاه کردم کھ گفت « 
  آخھ کدوم آدم عاقل یھ ھمچین کارایی!  بھ جون تو حرص می خورم کھ اینا رو می گم-

  !می کنھ کھ تو کردي؟
  منم عاشق فریبرز!  زن وقتی عاشق شوھرش باشھ، دیگھ بین شون این حرفا نیس-

  غیر از اون، من ھمونکھ بھ. ین بین مون تو و منی نبودبراي ھم! اونم ھمینطور. بودم
  بچھ ھا می رسیدم و بھ وضع شرکت سر و سامون می دادم و بھ ساختمونا سر می زدم،

  دیگھ وقت اینکھ براي فروش ھر آپارتمان برم محضر و دارایی و! خیلی ھنر کرده بودم
  اگھ بخوام! اي بابا! ریبرز بوداین کارا پاي ف. ثبت و شھرداري و این جور جاھا رو نداشتم

٩  
  !اصل کار جوونی و عمرم بود کھ ھدر شد! فکر این چیزا رو بکنم، دیوونھ می شم

  ! واقعًا بی شرفھ-
  ! حرکت کن بریم-

  »بیست دقیقھ بعد جلو خونھ مون نگھ داشت و ھرچی اصرار کردم کھ بیاد تو خونھ، نیومد 
  برگشتم کھ.  سرکوچھ و پیچید تو خیابون اصلیتا رسید. واستادم. و خداحافظی کرد و رفت

  حتمًا. اصًال حوصلھ ي حرف زدن باھاش رو نداشتم. برم تو خونھ کھ ھمسایمون صدام کرد
ھر چند وقت بھ چند وقت می . ري بود زن خی. می خواست براي یھ نفر پول جمع کنھ

  اومد
  ھ ھمچین خیالی داشتحتمًا اآلنم ی. خونھ مونو براي یھ آدم بدبخت پول جمع می کرد

  ا بد موقعی رو انتخاب کرده بود کھ خودم از ھمھ بدبخت تر بودم و یکی رو می ام
  خواستم کھ بھم کمک کنھ! «
  ! سالم خانم نعمتی-
  حال شما چطوره؟.  سالم خانم فرجامی-
  شما چطورین؟ آقاي نعمتی، بچھ ھا، ھمھ خوبن؟. قربون شما-
  شتین؟امري دا.  شکر خدا، خیلی ممنون-
  ا خودتون فرموده بودین کھ ھر وقت امر خیري پیش اومد بیام  مزاحم تون شدم ام-

  !راستش آبروي یھ خونواده درمیونھ! خدمت تون
  ! چطور شده؟-
   کبري خانم رو کھ می شناسین؟ ھمونکھ ھفتھ اي یھ بارمی آد پلھ ھاي خونھ ي مارو-

  !می شوره
  »نگاھش کردم « 
   چند وقتِی واسھ دخترش یھ خواستگاري پیدا شده بیچاره توان عرضم بھ خدمت تون کھ-

  چھ دختري م ھس طفل! مالی ش خوب نیس کھ بتونھ براي دخترش جھیزیھ فراھم کنھ
  ...خانم، درس خون، نجیب، سربزیر! معصوم

  سالم آقاي نعمتی، حال شما چطوره؟! الو-* 
  تو چطوري؟ بچھ ھا چطورن؟.  خوبم دخترم-
   عفت خانم چطورن؟ اشرف جون، اکرم جون؟. خیلی ممنون-
  !خدا رحمت کنھ اون پدر و مادرت رو.  ھمھ خوبن و دس بوس شما-

١٠  
  . خیلی ممنون خدا ھمھ رفتگان رو رحمت کنھ-
  . حقیقت یھ کاري داشتم کھ بھتون زنگ زدم-
  . خواھش می کنم، بفرمائین-
  !شمھر وقت کار دارم مزاحم شما می !  منکھ والھ ازت خجلم-
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   این حرفا چیھ آقاي نعمتی؟ طوري شده؟-
  ! طوري کھ نھ، فقط دلم می خواد کھ خیلی راحت جوابمو بدي و تو رودربایسی نیفتی-
  ! اتفاقی افتاده؟-
  . راستش یھ خواستگار براي اشرف پیدا شده-
  !ایشاالھ مبارکھ! ترسیدم والھ!  خب، بھ سالمتی-
  . خیلی ممنون دخترم-
  چیکاره ھستن؟ خب شاه داماد -
  .وضع شونم بد نیس. کارمنده.  خوبھ-
  . بھ سالمتی انشالھ-
   فقط از خدا پنھون نیس، از تو چھ پنھون باشھ کھ دست و بال م یھ خرده تنگھ، رفتم-

  اینھ کھ گفتم یھ زنگ بھ تو بزنم. واسھ تھیھ جھازم پولی ندارم فعًال. وام بگیرم کھ نشد
  من پول قرض بدي کھ کار این دختره جور بشھ و من چندببینم اگھ داري، یھ مقدار بھ 

  ...بھ خدا شرمنده م ولی. وقت دیگھ پس بدم
  ...خب می رفتین شرکت از فریبرز!  این حرفا چیھ؟ دشمن تون شرمنده باشھ-
  !اصًال دلم نمی خواد اون پسره بدونھ!  نھ نھ نھ نھ-
  ! چرا؟-
  ترسیدم یھ چیزي بھم.  پشیمون شدماما بعدش. ل خواستم برم پیش اون  راستش او-

  !بگھ و سنگ رو یخ بشم
  !فریبرز این طوري نیس بھ خدا!  نھ بابا-
  ! آره، ولی یھ دفعھ یھ چیزي بھ آدم می گھ کھ آدم از کرده ي خودش پشیمون می شھ-
  کجائین اآلن؟.  باشھ، ھرجور کھ شما راحتین-
  . بانکم-
   می تونین اآلن بیاین اینجا؟-

١١  
  . دخترم آره-
  .تو خونھ پول ھس.  خب تشریف بیارین-
  !ایشاالھ خیر ببینی دختر کھ ھیچوقت روي منو زمین ننداختی.  دستت درد نکنھ-
  . خواھش می کنم، اختیار دارین-
   فقط جون اون کسی کھ دوست داري، ارواح خاك پدر و مادرت، یھ کار کن کھ فریبرزاینا-

  ...*ن کھ خودم این پول رومیخوام فکر کن! می دونی کھ! نفھمن
  !! خانم نعمتی-
  !ببخشین!  بلھ بلھ-
  »اصًال نفھمیده بودم کھ خانم فرجامی چیا گفت ! «
   حال تون خوبھ؟-
  اگھ اجازه بدین از. می دم سامان یھ مبلغی براتون بیاره. چشم!  بلھ، خیلی ممنون-

  .باید بھ ناھار بچھ ھا برسم. حضورتون مرخص بشم
  »واب نشدم کھ طبق معمول، سنت تشکر و سالم برسونین و حداحافظی و دیگھ منتظر ج

  وقتی. زنگ در رو زدم و سوگل آیفون رو جواب داد و در رو وا کرد! این چیزا انجام بشھ
  رفتم تو حیاط و در رو پشت سرم بستم، ھر دوشون رو دیدم کھ باالي پلھ ھا، جلوي دِر

  .راھرو واستادن و دارن منو نگاه می کنن
  !شاید داشتم از حق و حقوق طبیعی محروم شون می کردم. ازشون خجالت می کشیدم

  اگھ! ولی آیا در تموم این مدت، پدر و مادرشون خودم نبودم! حق داشتن پدر و مادر
  !چون در واقع داشتم ھر دوي اینا رو ازشون می گرفتم! اینطور باشھ دیگھ بدتر

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


forum/org.tci-ir.www 
By Ghazal  

  سوگل ھمونجور واستاده بود. و از پلھ ھا رفتم باالآروم حیاط رو رد کردم و رفتم طرفشون 
  کاري کھ ھر وقت بھ! و گوشھ ي یھ دستھ از موھاش رو کرده بود تو دھنش و می جوئید

  اونم ھر وقت کھ! سامانم مرتب رگ دستاشو می شکوند! شدت ناراحت بود می کرد
  !اضطراب داشت اینکارو می کرد

  بودم کھ این دوتا بچھ در زندگی ترس وھمیشھ کاري کرده ! بغض گلوم رو گرفت
  !اما حاال؟! اضطراب نداشتھ باشن

  شاید باید با! مسئول این عدم امنیت من بودم! حاال چیکار می تونستم براشون بکنم؟
  ه شده ھر چند کھ تازه متوج! یھ تصمیم، دوباره این امنیت فکري رو بھشون برگردونم

١٢  
  !ندگی ندارمبودم کھ خودم ھیچ امنیتی در این ز

   پدرتون تلفن نکرد؟-
  »سوگل جواب داد،مثل ھمیشھ « 
  . نھ مامان-
  »و بعدش سامان جسور و بی پروا ! «
  ! مگھ بابا ھیچوقت بھ فکر ما بوده کھ حاال باشھ؟-

  »! نباید میذاشتم کھ سامان بھ خودش اجازه بده کھ در مورد پدرش اینطوري صحبت کنھ
  کھ بین فریبرز و پدرش بوده بین سامان و فریبرز ایجاددلم نمی خواست رابطھ اي رو 

  نبایدمی ذاشتم کھ! من ھمیشھ از طرز حرف زدن فریبرز با پدرش ناراحت بودم! بشھ
  سامانم نسبت بھ پدرش این حالت رو پیدا کنھ! «
من از این موضوع ناراحتم ! د صحبت می کنی تو در مورد پدرت خیلی ب!  سامان-

  !عزیزم
  !کنم کمی بیشتر تو حرف زدن دّقت کن و خوددارتر باشخواھش می 

  »تا رفتم تو اتاقم و لباسامو عوض کردم و . سھ تایی رفتیم تو. سرشو انداخت پایین
  .برگشتم بیرون، سوگل برام چایی آورده بود و گذاشتھ بود رو میز

  پیشمی دونستم دل تو دل شون نیس کھ بدونن وقتی رفتم . سھ تایی دور میز نشستیم
  .خودمم دلم می خواست زودتر براشون تعریف کنم تا از نگرانی دربیان! وکیل، چی شده

احساس ! ا در اون لحظھ احتیاج داشتم کھ یکی ازم بخواد تا شروع بھ حرف زدن کنم ام
  می

  احساس می کردم کھ دیگھ تو این! زودرنج شدم! کردم اعتماد بھ نفسم رو از دست دادم
  حتی براي! فکر می کردم کھ دیگھ حرفام براي کسی ارزشی نداره! مخونھ تکیھ گاه نیست

  می ترسیدم حرفی بزنم! دلم می خواست بیشتر سکوت کنم و تو خودم باشم! بچھ ھام
  !کھ ھمھ مسخره م کنن

  کًال یھ حالت بی وجودي! احساس می کردم کھ تموم ایده ھام پوچھ و بی معنی شده
  !ده وبی ضررشایدم یھ وجودي بی استفا! داشتم

  »سوگل بھ دادم رسید « 
   مامان، می تونم بپرسم چی شد؟ وکیل خالھ مھناز چی گفت؟-

  »منم از خداخواستھ، قبل از اینکھ دست بھ فنجون چایی م بزنم، تموم صحبت ھایی رو 
  .کھ تو دفتر خانم فضلی، بین مون رد و بدل شده بود براشون تعریف کردم

١٣  
  سامان بدون اینکھ کسی بھش بگھ، بلند شد و! رفام تمومچایی م سرد شده بود و ح

برام این کار ! فنجون چایی م رو ورداشت و برد تو آشپزخونھ و برام عوضش کرد و آورد
  در

  حق شناسی، قدرشناسی یا ھر چیزدیگھ اي کھ تو فرھنگ! این لحظھ، یھ دنیا ارزش داشت
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  !ما ایرانیا براي این رفتار در نظر گرفتن
   دور کھ سینی دستش بود و از آشپزخونھ می اومد بیرون، با تموم وجودماز ھمون

  مثل بچگی ھاش کھ مثًال یھ لیوان آب دستش بود و می! نگاھش کردم و لذت می بردم
  خواست از جایی بھ جاي دیگھ بره و ھمھ ش تو لیوان رو نگاه می کرد کھ آب ازش نریزه

  چقدر ھمھ چیز زود گذشت و تموم! گاه نکنھو منم بھش تذکر می دادم کھ تو لیوان رو ن
  یھ دفعھ دلم خواست جفتشون رو بغل کنم و بھ خودم بچسبونم و بگم کھ جقدر! شد

  لب ھام حرکت! ت می شد اما نمی دونم چھ چیزي مانع این بروز محب! دوست شون دارم
  لبسامان داشت نگاھم می کرد و متوجھ حرکت ! کرد اما صدایی ازشون بیرون نیمود

  ھام شد و پرسید« 
   بلھ مامان؟-
  !اینطوري راحت تره!  تو فنجون رو نگاه نکن-

  »منم دیگھ ! یھ لبخند زد و سینی رو گذاشت رو میز و یھ دفعھ خودش پرید تو بغلم
  ھمھ با ھم! اشک باختن! اشک درد! اشک شکست! اشک غم! نتونستم خودمو نگھ دارم
  !ھ اسمھر قطره با ی! از چشمام ریختن پائین

  گریھ پسري کھ قراره تا چند وقت دیگھ بین! گریھ یھ پسر پونزده سالھ! سامانم گریھ کرد
  اونم این انتخاب رو کسی انجام می داد کھ ھیج! پدر و مادرش، فقط یکی براش بمونھ

  یھ قاضی دادگاه کھ سال! کسی کھ شاید ھیچی از زندگی ما نمی دونھ! نسبتی با ما نداره
  ا رو فقط از تو چند تا ورِق پرونده می خونھ و باید در مورد یھ خانوادهھاي زندگِی م

  !تصمیم بگیره و حکم بده
  کمی آروم شدم، بدون این کھ مستقیمًا با کسی حرف زده باشم گفتم« 
  ...باالخره پدرتون اولین مردي نیس کھ.  شاید اگھ من یھ کمی کوتاه بیام بھتر باشھ-

  »و ظریف و مالیم اما قوي و محکم گفت بازم سوگل بود کھ آروم « 
  !خواھش می کنم!  مامان-
  پاي شما دو نفرم! من اآلن تنھا در مورد خودم نیس کھ تصمیم باید بگیرم!  دخترم-

  در مورد شرکت،! یھ زمان من خیلی راحت در مورد ھمھ چیز تصمیم می گرفتم! وسطھ
  ا اآلن  تقریبًا موفق می شدم امتو ھمشونم! ھرچی! ساختن، نقشھ ھا! کار! ساختمون ھا

  !خودم تنھا نیستم
  ي تون از  مامان، ببخشین اگھ چیزي می گم ولی شاید شما بھ خاطر اینکھ حقوق ماد-

  ؟!دست تون رفتھ، صالح می دونین کھ کوتاه بیاین
  اگھ شماھا در مورد من اینطوري فکر می کنین کھ دیگھ براي! اینطور نیس عزیزم!  نھ-

  !و این زندگی باقی نموندهمن چیزي ت
  پس خواھش می کنم!  من می دونم کھ شما خیلی بلند نظرتر از این حرفا ھستین-

  من تا حاال! شکست نخورین مامان! خواھش می کنم! ازتون کھ در مقابل بابا واستین
  !ترو خدا خودتون باشین مامان! دیگ ھم نمی خوام ببینم! گریھ کردن شما رو ندیده بودم

  .زنی کھ ھمھ ي این زندگی رو ساختھمون 
  »دلم نمی خواست ! چیزي کھ منم سالھا بود ازش ندیده بودم! سوگل گریھ ش گرفت

  ببینم« 
  ! مامان-
  »حاال نوبت این پسر سرکش و جسورم بود ! «
  ل خوب می زدمش  اگھ من یھ رفیق داشتم کھ یھ دفعھ رفاقتش رو زیر پا میذاشت، او-

  ! نمی آوردمو بعدم دیگھ اسمش رو
  »ا خروشنده و  دریایی ظاھر آروم ام! انگار یکی دریا رو صدا کرد! انگار یکی تکونم داد

  !خشمگین
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  روح زنده اي کھ مدتی،! کسی کھ چند وقتی تر كم کرده بود! یھ کسی برگشت تو وجودم
  شخصیتی کھ با صداي بچھ ھام برگشت! جسم خست ھم رو ول کرده بود و رفتھ بود! «
  !م مثل مردن می مونھ کھ از شما دوتا جداشم برا-
  !بھتون قول می دم! شایدم کمتر! نھایتًا دو یا سھ سال!  جدایی کوتاھھ مامان-

  »! احساس کردم کھ خمیدگی اي کھ این چند وقتھ در بدنم ایجاد شده بود از بین رفت
  شاگرد! قیھ بلندتریھ سر و گردن از ب! مثل ھمیشھ! بلند و بلندتر! انگار دوباره قد کشیدم

  از فریبرز خیلی بلندتر و باالتر! چھارم کنکور سراسري! «
* * *  
١٥  

  »یھ خرده کھ نشست، یواشکی بھ من گفت کھ . دو روز بعدش مھناز اومد خونھ مون
  گفت کھ فریبرز منکر ھمھ چیز شده و گفتھ کھ تموم. خانم فضلی با فریبرز صحبت کرده
  در ضمن گفتھ بوده کھ اگھ کار رو بھ دادگاه نکشونم! ثروتش رو خودش بھ دست آورده

  وقتی خانم فضلی بھش می گھ کھ پول ھایی رو کھ! حاضره پنج میلیون تومن بھ من بده
  از فروش خونھ ي پدري من و زمین ھا و چیزاي دیگھ گرفتھ تکلیفش چی می شھ، جواب

  اگھ مدرکی،سنديگفتھ ! می ده کھ ھمھ ش رو حساب کرده و پول ھاشو بھ من داده
  خانم فضلی م از! بعدم خندیده! چیزي دست شھ رو کنھ تا اگھ بھش بدھکاري دارم بدم

  ھمونجا مستقیم می ره دادگاه و اتفاقًا قاضی اي کھ پرونده ي ما دستش بوده می بینھ
  و یھ عریضھ و گزارش مفصل می نویسھ و میذاره تو پرونده و قاضی رو ھم در جریان

   کارھایی رو کھ من براي فریبرز کردم و پول ھایی رو کھ بھش دادم ومیذاره و تموم
  .خالصھ ھمھ رو بھ قاضی می گھ

  )مودب پور(ماندانا معینی : نویسنده
  کاري از تیم تایپ سایت زندگی خوب

٢  
  فصل ششم

  اگھ دریا جاي تو بود االن این کارو کھ کرده بود ھیچی، ده تا کار! یھ کار ساده م بر نمی آي
دري اینجوري بود، ! دریا اینطوري بود، دریا اونطوري بود! گرو ھم باھاش کرده بوددی

  دریا
  اونجوري بود! «

  واي از اون روزي کھ مثال بعد از چند وقت منو ورمی داشت و با خودش می برد بھ
  رستوران؛ تا سر میز یھ کار اشتباه می کردم و جلو ھمھ صداشو می برد باال کھ» واقعا 

  وقتی با دریا یھ جا می رفتم،! منو باش کھ بعد از دریا رفتم کی رو گرفتم! ھستیداھاتی 
  انقدر با وقار و سنگین بود کھ آدم فکر می کرد! واقعا خانم بود! از رفتارش حظ می کردم
  اون وقت تو، ھر جا می برمت مایھ آبروریزي و سرشکستگی م! کھ دختر یھ شاه رو گرفتھ

  می شی! «
  «اصال بھ این موضوع ! رضاء می شد و زخم ھاي کھنھ التیام پیدا می کردغرورم داشت ا
  ھمش فکر می کردم کھ این زن، در ھر لحظھ داره از زحماتی کھ من می! فکر نکرده بودم

  کشیدم، حداکثر استفاده رو می کنھ و دوتایی با ھم خوش می گذرونن! «
  بل از عروسی باھاش بودم مزهمن فقط ھمون چند وقتی کھ ق!  باور کنین دریا خانم-

  تا پاشو میذاشت تو خونھ و دعوا! بقیھ ش دیگھ برام جھنم بود! ھمین! زندگی رو چشیدم
  !البتھ منم ازش کم نمی آوردم! و مرافعھ و فحش و کتک کاري شروع می شد

  »یھ دفعھ زد زیر خنده و گفت « 
  ندا براش دست گرفتھ از بس کھ بعضی روزا با صورت زخم و زیلی رفت شرکت، کارم-

  !بودن و یواشکی مسخره ش می کردن

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


forum/org.tci-ir.www 
By Ghazal  

اون ھمینجوري و با یادآوري یھ خاطره می ! بلند بلند! دو تایی دم در راھرو زدیم زیر خنده
«  

  !خندید ولی من از شنیدن عاقبتی کھ فریبرز بعد از من پیدا کرده بود می خندیدم
   چشمش بھ سامان افتاد گفتاز صداي خنده ما، سامان اومد بیرون و تا سھیال« 
  ! پسرتونھ؟-
  «با سر بھش اشاره کردم کھ با حسرت گفت : «
  ھمون یھ! من وقتی کوچیک بود، یھ بار دیدمش! ماشاهللا چھ بزرگ شده؟!  زنده باشھ-

  ...بارم یھ چیزي بھم گفت کھ
٣  

  »! تازه سامان سھیال رو شناخت و تا خواست عکس العملی نشون بده کھ نگاھش کردم
  !مثل ھمیشھ کھ اگھ می خواست کار بدي انجام بده نگاھش می کردم

  .بالفاصلھ سالم کرد و از جلوي در راھرو رفت کنار و منم کنار واستادم تا اول سھیال بره تو
  !اونم متوجھ شد اگر چھ انتظار این احترام گذاشتن رو نداشت

  با یھ تشکر رفت تو و منم دنبالش رفتم کھ گفت« 
  !بھ خدا چشم من شور نیس ھا! خونھ، زندگی، بچھ! وش بھ سعادت تون واقعا خ-
  ... !بعد از این ھمھ وقت !  مگھ شما بچھ دار نشدین؟-
  ھمون یھ بار بود کھ اونم مجبورم کرد کھ سقط ش!  آره، اما اون بچھ نمی خواست-

  !کنم
  »بل راھنمائی ش کردم طرف سالن و وقتی رو یھ م! یھ دفعھ غم نشست تو صورتش

  جالب این. نشست، رفتم و چایی دم کردم و با یھ ظرف میوه و شیرینی برگشتم تو سالن
  تقریبا کینھ اي ازش تو دلم! بود کھ انگار داشتم از یھ مھمون معمولی پذیرایی می کردم

  نبود! «
  ! ترو خدا زحمت نکشین-

  «و یھ مکث کرد و بعد گفت « 
  !؟ دارین شرمنده و خجالت زده م می کنین-

  «بھش لبخند زدم و گفتم « 
  . االن چایی حاضر می شھ-

  «کنارش نشستم کھ یھ خرده دور و ورش رو نگاه کرد و گفت « 
  ! عجب خونھ بزرگ و شیکی دارین-

  »دوباره صورتش حالت حزن بھ خودش گرفت و گفت » 
  !ھمین!  می دونین نتیجھ این ده سال براي من چی بود؟ یھ آپارتمان ھشتاد متري-

  »یھ دفعھ دست منو گرفت تو دستش و گفت « 
  !این براي ده سال زندگی چیز زیادیھ؟!  منم ده سال زندگیم رو براش گذاشتم-

  »تو چشماش نگاه کردم و گفتم « 
   اگھ ھمون روزا می اومدین و بھ خودم می گفتین، حاضر بودم ھمین آپارتمان رو-

  !بھتون بدم کھ زندگیم رو بھم نزنین
  نین واقعا این کارو می کردین؟ فکر میک-

  «رفتم تو فکر « 
  !حداقل بھش فکر می کردم! شایدم نھ!  شاید-
   گیرم من از سر راه تون می رفتم کنار، بقیھ چی؟ من نبودم، یکی دیگھ جاي من می-

  !مگھ یکی دوتا بودن؟! اومد
  «تا اینو گفت، یھ نگاه بھش کردم کھ دوباره گفت « 
  یعنی عاقبتم شما با اون نمی تونستین! ون لیاقت شما رو نداشتاصال ا!  یعنی بودیم-
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  !زندگی کنین
  ! چرا؟-
تو خونھ ! براي اینکھ شما بزرگ خونواده بودین!  براي اینکھ شما ازش باالتر بودین-

  رئیس
  !اون ھمیشھ خودشو زیر دست شما می دید! خونواده بودین و تو شرکت مدیر و رئیس

  !ین براش عقده شده بودا! ھمیشھ شما اول بودین
  مرتب بھم دستور می! وقتی کھ با من عروسی کرد، تمام عقده ھاشو سر من خالی کرد

  !داد و ازم ایراد می گرفت
  »یھ دفعھ در حالی کھ ناراحت بود ولی زد زیر خنده و گفت « 
  !تا اسم تون می اومد، رنگش می پرید!  از شمام مثل سگ می ترسید-
  !؟ ترس دیگھ براي چی-
  اون روز کھ قرار بود بیاد دادگاه، از شب قبلش، ده بار بھ!  از شخصیت تون می ترسید-

  خالصھ تو زندگی با! وکیالش زنگ زد و ازشون مطمئن شد کھ حتما فردا می آن دادگاه
  !شما، اون زن بود و شما شوھر

  ! یعنی فقط بھ خاطر ھمین مسئعلھ زندگیمونو از ھم پاشید؟-
  سر سفره پدر و مار نون نخورده! چشم و دلش ھمھ ش می دوئید!  بودگدا گشنھ!  نھ-

  !بود
  یھ ماه نگذشتھ بود کھ شروع کرد! نھ! فکر میکنین بعد از اینکھ منو گرفت، درست شد؟

  !اما این دفعھ مواظب بود کھ خرابکاري نکنھ
  ! یعنی چی؟-
  می! یت می کردمیعنی اگھ نمی کرد ازش شکا!  آخھ سر من، مجبور شد کھ عقدم کنھ-
٥  

  !فھمین کھ؟
  «وقتی برگشتم و بھش . یھ نگاه بھش کردم و بھ ھواي چایی آوردن از سالن رفتم بیرون

  چایی تعارف کردم، گفت« 
   سامان جون نمی آد تو؟-

  «مجبور شدم براي اینکھ ناراحت نشھ بھش بگم کھ سامان داره درس می خونھ ولی 
  !د باھاش حرف زدسامان اونقدر عصبانی بود کھ نمی ش

  بعد از اینکھ نشستم گفت« 
   سوگل جون چطوره؟ چیکار میکنھ؟-
  . شوھر کرده یھ بچھ م داره-
  ! زنده باشن-

  »دوباره چھره ش رفت تو ھم و آروم گفت « 
  ! من چی دارم؟ بعد از ده سال، نھ شوھري، نھ بچھ اي، نھ آینده اي، ھیچی-
   مگھ مھریھ نداشتین؟-
  !ھ دیگھ ھمون آپارتمان-
   االن تنھا زندگی می کنین؟-
  یعنی اصال. یھ خواھر کوچیکتر داشتم کھ شوھرش دادم. یھ مادر پیر دارم.  نھ با مادرم-

  ....بھ خاطر ھمینا بود کھ دنبال فریبرز
  «! اینام از دھنش پرید! دیگھ بقھ ش رو نگفت

  بھش قند تعارف کردم کھ با خجالت یکی ورداشت و گفت« 
  اگھ منم یھ وضع نسبتا خوبی داشتم،! خونھ نشینی بی بی از بی چادري یھ!  دریا خنم-

  !ھرچند کھ اون اصال لیاقت شما رو نداشت! ھیچوقت یھ آشیونھ رو از ھم نمی پاشیدم
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  خوردتون کھ! ھر کاري براش می کردي، آخرش پنجھ می کشید تو صورتت! مثل گربھ بود
  گھ دروغ بگم، سر بچھ ھا، صد بار بھش گفتمبھ جون خواھرم، بھ مرگ مامانم ا! دیدین

  اما چشمش دنبال پول اون! این کارو نکن، ول شون کن تو ھمون خونھ زندگی کنن
  بچھ ھام کھ. یھ آپارتمان دویست متري گرفتھ بود کھ با ھم زندگی می کردیم. خونھ بود

  گی بیمی گفت واسھ چی باید اون خونھ بھ اون بزر! نمی اومدن با من زندگی کنن
  !استفاده بیفتھ اونجا؟

٦  
  !حساب کنین کسی کھ بھ بچھ ھاش روا نداشتھ باشھ اصال آدمھ؟

چطور ! تا حاال بھ فریبرز با این دید نگاه نکرده بودم. شروع کرد چایی ش رو خوردن
  »متوجھ 

  یعنی تموم این مدت این مسئلھ کھ توانایی من از اون در کارھا بیشتره! نشده بودم؟
  !ه و کینھ شده بود؟براش عقد

  یھ خرده کھ از فنجونش خورد، شروع کرد« 
  شکر خدا ھیچوقتم کھ برنده!  این چند سال آخرم کھ الکل و قمار اسیرش کرده بود-

  باختن ش ھمانا! ھمھ شم می باخت! شب جمعھ بھ شب جمعھ بساط داشتن! نمی شد
  !دیگھ اصال نمی شد جلوش رفت! و مثل برج زھرمار شدنش ھمان

   جریان این برج کھ خراب شد چی بود؟-
  می رفت پاي تلفن و با مھندسایی کھ براش کار می!  از بس از سر و تھ ش می زد دیگھ-

  ھمھ ش بھشون می گفت مثال جاي انقدر سیمان، انقدر! کردن دعوا و مرافعھ می کرد
   بار نمیاونام زیر! مصرف کنین، جاي فالن چیز فالن چیز و مصرف کنین و از این حرفا

  انقدر قرض باال آورده بود و چک و سفتھ دست این و! رفتن و اونم عوض شون می کرد
  قمار بیچاره ش! اون داشت کھ می خواست با ساختن این برج چالھ چولھ ھاشو پر کنھ

  !کرد
  !می بردنش و مست ش می کردن و سرش کاله میذاشتن و ازش چک می گرفتن

  !می خواست بزاره و فرار کنھ! کارش تموم شدساختمون کھ خوابید روھم، دیگھ 
  !یھ ھفتھ بعدشم کھ منو طالق داد

  »یھ دفعھ رنگ صورتش مثل گچ . برگشت منو نگاه کرد. فنجونش رو گذاشت رو میز
  جا خوردم کھ گفت! لباش شروع کرد بھ لرزیدن! سفید شد« 
   می دونین براي چی اومدم اینجا؟-

  »نگاھش کردم « 
  !تو این دنیا ھیج کار بدي بی تقاص نمی مونھ! حاللیت بطلبم اومدم ازتون -

  انقدر مادرم اصرار کرد کھ یھ خرده دلم قرص شد و. راستش خودم جرات اینکارو نداشتم
  امروز دیگھ بھ خودم گفتم. اولین بار دیروز بود کھ اومدم اما نتونستم بیام جلو. اومدم

  !کھ ھرجوري ھس باید باھاتون حرف بزنم
  » خرده ساکت شد و بعد گفت یھ« 
٧  
  درد گرفتھ بود و یھ چیزي....  دو ماه دو ماه و نیم پیش یھ خرده احساس مریضی کردم-

  عکس و آزمایش و این حرفا کھ دکتر بھم. یھ ماه پیش رفتم دکتر. توش ورم کرده بود
  ...!سرطان! گفت سرطان دارم

  »دوباره ساکت شد و یھ خرده بعد گفت « 
  !معلوم نیس کھ چقدر پیشرفت کرده و چی می شھ. تر عملش کنم باید زود-

  »یھ دفعھ زد زیر گریھ و گفت « 
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بھ خدا نم از العالجی و بیچاره گی تن بھ !  ترو خدا منو حالل کن و از سرتقصیرم بگذر-
  این

  !جون بچھ ھات ازم بگذر! سزاشم دیدم. کار دادم
  »سرشو گذاشت رو زانوھامو ! پاي منیھ مرتھ از جاش بلند شد و خودشو انداخت روي 

  یھ آن تمام این ده سال ناراحتی و تنھایی و رنج اومد جلو! شروع کرد بھ گریھ کردن
  !یھ چیزي چنگ انداخت تو قلبم! بعض گلوم رو گرفت! چشمام
این زنی کھ االن سرشو گذاشتھ رو زانوي من و داره گریھ می کنھ، یھ روزي ! این زن
  زندگی

  باعث شد کھ من بھ! شوھرم رو ازم گرفت؛ بچھ ھام رو از پدرشون برید! ممنو ریخت بھ
  !تمام ھست و نیستم رو نابود کرد! فکر خودکشی بیفتم

  یھ روزي اگھ جلو روم پیداش! حاال بعد از ده سال اومده و از من می خواد کھ ببخشمش
  !می شد حتما می کشتمش

تر از من بود، از خیلی چیزاش استفاده چون جوون ! یھ روز ھمین زن خدا رو بنده نبود
  کرد تا

  موفق شد چون اون جوون بود و من! موفقم شد! شوھر و زندگیم رو از چنگم در بیاره
  !اون بیست و چند سالھ ش بود و من حدود چل سال م! نبودم

  یھ روزي اگھ ھمین زن منو می دیدم برام ھزار تا عشوه می اومد و جوونی ش رو بھ رخ م
  !دمی کشی

  حاال! یھ روزي ھمین زن چنان داغی بھ دل من گذاشت کھ ھنوز جاش رو قلبم مونده
  چی فکر کرده؟ فکر کرده حاال من پولدار شدم و وضعم! اومده و ازم می خواد حاللش کنم

  پس اون ھمھ زجري کھ! خوب شده دیگھ شاد و خوشحالم و ھیچ غمی تو زندگی ندارم؟
   کھ خیلی چیزا رو تحمل کردم تا براي یھ ھمچیناون ھمھ سال! کشیدم چی می شھ؟

  یھ ھمچین روزایی کھ دخترم شوھر! روزایی یھ دوست و ھمدم داشتھ باشم چی می شھ؟
  بعدش با تنھایی چیکار! کرده رفتھ و پسرمم چند وقت دیگھ حتما زن می گیره می ره؟

٨  
  تا حاال دلمو بھ اینا خوش کرده بودم اما بعدش چی؟! کنم؟

  ھر لحظھ، ھر دقیقھ، ھر ساعت، ھر روز، ھر شب! ه سال تنھایی م رو کی می ده؟جواب د
  تو تقاص! کھ تنھا موندم و بھ گذشتھ م فکر کردم و زجر و عذاب کشیدم کی می ده؟

  !این چھ چیزي رو براي من جبران می کنھ؟! پس دادیف خب
   جاش کھ خیسیاومدم آروم و مودبانھ سرش رو از رو زانوھام وردارم و بشونمش سر

  یھ دفعھ تب تند خشمم! قطره ھاي اشکش از دامنم رشد شد و سردیش رو حس کردم
  خواستم در برابر این حس مقاومت کنم کھ سرشو بلند کرد! یھ آن تو دلم لرزید! سرد شد

  و ھمونجور کھ گریھ می کرد گفت« 
  ، خواھرم بمیره کھمادرم بمیره. راه بھ ھیچ جا دیگھ نارم!  دریا خانم خیلی بی پناھم-

  جون بچھ ھات بگذر و! ازم بگذر کھ گره از کارم وابشھ! لبنگ پول عمل و بیمارستانم
  !تروو بھ خداوندي خدا حاللم کن! حاللم کن

  »! روزي کھ با خدا حرف زد و حرفم رو شنید! یاد خودم افتادم! یھ دفعھ ترس افتاد تو دلم
  !دمروزي کھ بی پناه بی پناه بھ اون پناه بر

  »دیدم انگار می ! آروم یھ دستم رو بلند کردم و گذاشتم رو سرش و موھاشو ناز کردم
  اکش از چشماي خودمم! دست دیگھ مو ھم بلند کردم و گذاشتم رو سرش! تونم ببخشم
  .دیگھ ھیچ خشمی نسبت بھش نداشتم. اومد پائین

   کردم و گفتمآروم سرش رو بلند کردم و تو چشماي ترسیده و وحشت زده ش نگاه« 
  !اصال نترس!  ھرچقدر خرج بیمارستان و عمل ت بشھ خودم می دم-
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  «یھ لبخند نشست رو لبش و بلند شد جلوم نشست و گفت « 
  ! واقعا کھ دریایی-

***  
  »قرار بود شام بیان . سوگل اینا تازه برگشتھ بودن. تقریبا یھ ھفتھ از این جریان گذشت

  ونده ھا رو جمع و جور می کردم ببرم خونھ کھ آیفونعصري بود کھ داشتم پر. خونھ ما
  ازش پرسیدم کیھ. تلفن صدا کرد و منشی م گفت کھ یھ خانمی اومده و با شما کار داره

  !تعجب کردم. فقط می خوان شما رو ببینن. کھ گفت ایشون خودشونو معرفی نمی کنن
  .گفتم راھنمائیش کنھ تو دفتر

  .تا اومد تو و سالم کرد! دیدم سر و کلھ اشرف پیدا شدیھ لحظھ بعد در دفترم وا شد و 
٩  

  .آروم زیر لب جوابشو دادم و بھ منشی م اشاره کردم کھ بره بیرون
  .خودمم ھمون پشت میر موندم. وقتی تنھا شدیم بھش تعارف کردم کھ بشینھ

  :یھ خرده کھ گذشت گفتم. اومد جلو میز و رو یھ مبل نشست اما ساکت ساکت
  .رو بفرمایین فرشتھ خانم امرتون -

  »بازم دست دست کرد کھ گفتم « 
  یادمھ با کفش تشریف آوردین تو خونھ و رو یھ مبل! مثل اون دفعھ!  راحت باشین-

  !نشستین و پاتون رو انداختین رو پاتون و زیر دستاتون رو مورد لطف قرار دادین
  »سرش رو انداخت پائین و بازم ھیچی نگفت « 
  .دارین بفرمائین چون من کمی عجلھ دارم اگھ فرمایشی -
  »می دونستم چی می خواد بگھ . این دفعھ دیگھ بھ حرف اومد! «
  بابام خونھ شو فروختھ و! کلی بدھکاري باال آورده!  دریا خانم، وضع فریبرز خیلی خرابھ-

  شما باید بھش. اومدم ازتون کمک بخوام! داده براي بدھکاري ھا اما ھنوز خیلی مونده
  ....االنم پدر بچھ ھاي! اون یھ روزي شوھر شما بوده! مک کنینک
  !فکر نمی کنین شما خیلی پررو و پرتوقع تشریف دارین؟!  ببخشین-
  ! بلھ؟-
  بلند شدي اومدي اینجا و این چرت و پرت ھا رو تحویل من!  خجالت نمی کشی خانم؟-

  !انگار یھ چیزي م از من طلبکارین شماھا؟! می دي؟
  !ھر تو بوده اون شو-
  ! صداتو بیار پائین-

  »آیفون رو زدم کھ انگار منشی م از قبل آماده بود با حسن آقا مستخندم شرکت اومد 
  !:تو
  !در خروج رو بھشون نشون بده! خانم دارن تشریف شون رو می برن!  حسن آقا-

  »تا اینو دید، خودش از جاش بلند شد و رفت طرف در کھ بھش گفتم « 
  !انگار فعال ھمون قانونی کھ یھ روزي بھ رخ من کشیدي، بر علیھ برادرتونھ!  اشرف خانم-

  »حسن آقا اومد جلو کھ بھش اشاره کردم کاریش ! یھ نگاه بھم کرد و برگشت طرف میز
  تو ھمین موقع از تو کیفش یھ پاکت در آورد و گذاشت رو میز و گفت. نداشتھ باشھ« 
  !وردار بخونش ببین برات چی نوشتھ! گفتھ بدمش بھت!  اینو فریبرز داده-

١٠  
  !بقیھ ش ھم بھ خودم مربوطھ!  شما وظیفھ ت رو انجام دادي-

  »حسن . برگشت تند از دفتر رفت بیرون! تو چشماش نگاه کردم و یھ پوزخند بھش زدم
  .بھ منشی اشاره کردم کھ در رو ببنده. آقام دنبالش رفت

  حتما ازم خواستھ! می دونستم توش چی نوشتھ. وقتی تنھا شدم، یھ نگاھی بھ نام کردم
  !مثل قدیم کھ ھمیشھ باید جبران خرابکاري ھاشو می کردم! کھ کمکش کنم
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  اونجا کھ. بلند شدم و کیفم رو ورداشتم و رفتم طر در! اصال حوصلھ خوندنش رو نداشتم
  م تودوباره برگشتم و نامھ رو از رو میز ورداشتم و گذاشت. رسیدم، یھ آن مکث کردم

  کیفم و از دفتر اومدم بیرون« 
***  

  »سوئیچ ماشین رو ازش گرفتم و مرخصش کردم و . دم در شرکت، احمد آقا منتظرم بود
  .خودم نشستم تو ماشین و حرکت کردم
  .انداختم تو خیابون ولیعصر و رفتم باال

  دختره بی! رهاونم داده بود بھ چھ کسی برام بیا! واقعا با چھ رویی برام نامھ فرستاده بود
  !انگار ارث پدرش رو ازم می خواد! شرم

  این بھترین کار بود کھ می تونستم! آره! تصمیم گرفتم کھ نامھ رو پاره کنم و بندازم دور
  !دیگھ نھ حوصلھ داشتم چیزي در این مورد بخونم و نھ بشنوم! بکنم

  بعد یھ گوشھ.  کردمکنار خیابون نگھ داشتمو نامھ رو از تو کیفم در آوردم ویھ نگاه بھش
  !ش رو پاره کردم

  اینطوري! شاید یھ چیز دیگھ باشھ. یھ لحظھ با خودم گفتم یھ نگاه توش رو می کنم
  اگھ چیزي نبود و فقط نامھ بود، پاره ش. عاقالنھ تره

  )مودب پور(ماندانا معینی : نویسنده
  کاري از تیم تایپ سایت زندگی خوب

٢  
  فصل ھفتم

  بازم! بازم کنار نرده ھایی کھ از زیرش یھ بزرگراه رد می شھ ! ادبازم خیابون عباس آب
  !سروصداي آشنا و آدما 

  ھنوزم ماشینا مثلھ سیل دارن بھ! تکیھ م رو دادم بھ نرده ھا و پایین رو نگاه می کنم 
  راستی این ھمھ ماشین کجا می رن ؟ دوباره خم می شم و پایین! طرف پایین می رن 

  یھ دفعھ یھ صدا از پشت سرم! ارتفاعش خیلی زیاده! سرم گیج می ره ! رو نگاه می کنم 
  می آد! «
   یعنی از منم ضعیف تري؟-

  یھ خانوم روي یھ! شاید ھمون خانمھ باشھ ! بر می گردم و پشت سرم رو نگاه می کنم
  نھ این دفعھ دیگھ پشت سرم کسی نیست! صندلی چرخدار

  .برام خیلی عجیب بود! ھ اونجا پیداش شد ؟راستی اون خانوم کی بود؟ چھ طور یھ دفع
  !در ھر صورت ھر کی کھ بود ،حاال نیس 

  یھ روزایی واقعا! دنیاي عجیبی یھ ! بازم سرم گیج می ره ! دوباره پایین رو نگاه می کنم 
  کسی نبود! بازم برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم ! و یھ روزایی واقعا زشت ! قشنگھ 

   ھم نگاه کردم از اون خانوم خبري نبود دفعھ قبل ھمین موقعدو طرف پیاده رو رو
  یعنی ممکنھ االن پیداش بشھ ؟! اومده بودم اینجا کھ دیدمش 

  نمی دونم چرا! انگار می خواستم خدا رو ببینم عجیبھ . سرم رو بلند کردم طرف آسمون
  مگھ خدا! ما آدما ھر وقت کھ می خوایم با خدا حرف بزنیم آسمون رو نگاه می کنیم؟

  !درون خودمون نیس؟
  »یھ قدم اومدم ! دوباره برگشتم طرف نرده و پایین رو نگاه کردم بازم سرم گیج رفت 

  !بالفاصلھ برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم ! عقب
  دیگھ از اون خانومی کھ روي صندلی چرخدار نشستھ بود خبري نیست! نھ 

  خانوم مھندس ماشین روشن باشھ ؟-
  »ا بود راننده م احمد آق« 
  االن می آم. آره احمد آقا-
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  »از دفعھ قبل چند سال می گذره ؟ ! شاید براي آخرین بار دوباره برگشتم طرف نرده ھا 
٣  

  !ده سال! پنج سال! دو سال! یھ سال
  !دست کردم و از تو کیفم یھ ورق کاغذ یادداشت رو در آوردم و نگاھش کردم 

  )شی کرده ام در مرگ من ھیچ کس مقصر نیست من دریا قائمی اقدام بھ خودک( 
  !کاغذ دیگھ زرد و کھنھ شده 

  احمد آقا آروم اومد پشت سرم و گفت.شروع کردم بھ پاره ش کردن« 
  طوري شده ؟! ببخشین خانوم مھندس

   نھ احمد آقا-
   آخھ چھ طور شد کھ اومدین اینجا و ھمش پایین رو نگاه می کنین ؟-

  »خندیدم و گفتم « 
  !اومدم دنبال یھ خاطره ! اطره یھ خ

  »بعد پاره پاره ھاي ورق رو اون باال ریختم پایین و آروم گفتم « 
  !یھ روزي حدود ده سال پیش ، شاید قرار بود بھ جاي این کاغذا من برم اون پایین -
  ! بلھ خانوم ؟-

  »دوباره خندیدم و گفتم « 
  . ھیچی احمد آقا بریم-

  »و برام باز کنھ کھ نذاشتم و خودم بازش کردم و سوار احمد آقا خواست در ماشین ر
  شدم و احمد آقام اومد نشست پشت فرمون و گفت« 
   یھ عرضی داشتم خانوم مھندس-
  . بگو احمد آقا-
  تازه دانشگاه!  اسم این دختره رو نوشتم دانشگاه اما شھریھ ش خیلی زیاده خانوم-

  !آزاد ھم ھس
  تا ھر وقت گلناز حون بخواد تحصیل کنھ ،! ون گفتم کھبھت!  اصال مھم نیست احمد آقا-

  در ضمن مدرك این دانشگاھم ھمھ جا قابل!تمام ھزینھ ش رو من متقبل می شم 
  !قبول و معتبره 

  ! آخھ خانوم دیگھ خیلی شرمنده شما می شم -
  !دیگھ حرف شم نزن احمد آقا

  ا مرد باید بیان و جلو شماھزار ت! بخدا شیرزنین شما!  خدا از خانومی کم تون نکنھ -
  ...زمین رو ماچ کنن کھ

  راستی از این ماشین تازه راضی ھستی ؟!  دیگھ فکر شم نکن احمد آقا-
  اونم این! بقیھ ماشینا رو ولش کنین! ماشین یعنی بنز! عروسھ ماشاالھ!  بعلھ خانوم -

  !بنز
  . خب حاال حرکت کن بریم-

  »موبایلم زنگ زد سوگل بود « 
  !مان الو ما-
   چیھ عزیزم ؟-
  کجایین شما؟!  سالم-
   نزدیک شرکتم طوري شده ؟-
  ھستین کھ ؟.  من و کامران تا یھ ساعت دیگھ میام دفتر -
   آره عزیزم ، بیا-
  . پس فعال خداحافظ-

  »تلفن رو قطع کردم و بھ احمد آقا گفتم « 
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   احمد آقا یھ خرده تند تر برین االن سوگل و شوھرش میان شرکت-
  » ده دقیقھ بعد رسیدم دم شرکت و پیاده شدم و رفتم تو .«
  . سالم خانم مھندس-
   سالم خانم محمدي خبري نیس؟-
  چند تا تلفن داشتین.  چرا-
  !کارمندا کجان؟...!   ا-
  دفتر آقاي دکتر مظاھر-
   مگھ استاد مظاھر اومدن ؟-
  .رشونگفتن وقتی شمام تشریف آوردین اگھ وقت داشتین برین دفت.  بعلھ-
  ! دفترشون کھ حتما نظافت شده و تمیز بوده-
   کامال ھمونطور کھ دستور داده بودین، اگرچھ آقاي دکتر خیلی کم تشریف می آرن اما-

  دفترشون ھر روز نظافت می شھ
  راستی. لطفا اگھ کسی با من کار داشت، بگین بعدا تماس بگیرن.  ممنون ممنون-
٥  

  .ا بگین منتظر باشن تا من از پیش استاد مظاھر بیامدخترم و دامادم االن می آن اینج
  ممنون عزیزم

  »نمی دونم چرا ھر وقت این درو نگاه می کنم، توي دلم . رفتم طرف دفتر استاد مظاھر
  شاید یاد اون روزي می افتم کھ با ھزار تا ترس و امید اومد! یھ ترس خفتھ، زنده می شھ 

  !اینجا
  تا درو وا کردم، یھ.ھ بھم اجازه می داد برم تو اتاقشصداي استاد رو شنیدم ک.در زدم

  .دفعھ ، ھمھ کارمندا از جاشون بلند شدن و سالم کردن
  جواب ھمھ رو دادم و رفتم طرف میز استاد کھ استاد داشت پشتش داشت از روي

  صندلیش، آروم آروم بلند می شد
   رو صندلی ش و دوالتند دوئیدم جلو کھ استاد اذیت نشھ سالم کردم و آروم نشوندمش

  شدم کھ دستش رو ماچ کنم کھ نذاشت و سرم رو ماچ کرد و گفت« 
  !نقدرام پیر نشدم آ  ا-
  ! حال تون چھ طوره استاد؟ خیلی خیلی خوش اومدین -
  ! حالم رو کھ تو بھتر می دونی کھ ھر روز زحمت می کشی و بھم سر می زنی -
  ی آم خدمتتون ، دور از جون شما انگاربخدا وقتی م.  وظیفھ مو انجام میدم استاد-

  !انگار دیدن پدرم می رم
  .ھنوزم ھستی.  تو ھمیشھ گل سرسبد دانشجو ھام بودي-
  ...محبت ھاي شما رو ھیچ وقت . لطف دارین-
  .در ضمن اومدم بھ شرکت سرکشی کنم!  خب خب -
  . خیلی کار خوبی کردین استاد-
  ! ولی انگار بیخودي اومدم-
  ؟! چرا-
  !خھ ھر چی نگاه کردم نتونستم یھ ایرادي چیزي بگیرم  آ-

  »ھمھ زدیم زیر خنده کھ دوباره استاد گفت « 
  اما الحق کھ!  ما معلم ھا ھمیشھ دنبال یھ عیب و ایراد تو کار شاگردامون می گردیم-

  !این دفعھ نشد چیزي پیدا کنم
  .این بھترین تشویق براي منھ. ممنونم استاد-
٦  

  » کارمندا ، ھمھ بلند شذن کھ برن سر کارشون یکی یکی از استاد و من تو ھمین موقع،
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  اجازه گرفتن و رفتن تا نوبت آخري کھ یھ دختر جوون بود شد کھ گفت« 
  ببخشین خانوم مھندس-
   چیھ عزیزم ؟-

   می خواستم بگم در اثر اشتباه من، چایی ریخت رو-» کیبورد « ! و دستگاه سوخت 
  ...ھ خسارتش رو البت. معذرت می خوام

  خسارتم نمی خواد بدي ، فقط بھ.سعی کن بیشتر احتیاط کنی.  عیلی نداره عزیزم-
  .مسئول تدارکات بگو کھ یکی دیگھ تھیھ کنھ

  .چشم.  خیلی ممنون خانم مھندس-
  »تو ھمین موقع ، مستخدم براي من و استاد چایی آورد کھ برداشتم و یکی گذاشتم 

  اي خودم ورداشتم وقتی اونم خواست بره گفتجلوي استاد و یکی م بر« 
  .اون مساعده رو گرفتم. خانوم مھندس دست شما درد نکنھ-
  . خواھش می کنم عزیزم-
   خیلی ممنون-
   خواھش می کنم-

  »مستخدم کھ رفت بیرون، استاد با خنده گفت « 
  می دونستم کھ تو دختر با کفایتی ھستی ولی این دیگھ واقعا برام عجیبھ-
   عجیبھ استاد؟ چی-
  ! انتظار نداشتم کھ شرکت آنقدر منظم باشھ-
   ممنونم-
  حتی این دفتر کھ درش ماھی یھ بار وا نمی شھ مثل گل می مونھ اینا! نھ، جدا می گم -

  .ھمھ از با کفایتی مدیر اینجاست
  فکر نکنم اگھ بھ ھر کدوم شون حتی! ھمھ عاشقت بودن. با این کارمندا کھ حرف زدم-

  خودم کھ طرز صحبت کردن و رفتارت رو! یون تومنم پول بدن بھ تو خیانت کننصد میل
  ...با اینا می بینم واقعا

  شاید اینطوري باشھ اما فریبرزم ھمینجوري خودشو نشون میداد! صد میلیون!  خیانت -
  شایدم من اینطوري تصور می کردم،شایدم... !«
٧  
  تو فکر؟ بازم تا اسم خیانت و این چیزا اومد رفتی -
  ! بلھ استاد؟-
   می گم تو ھنوزم اون مسئلھ رو فراموش نکردي؟-
  ھیچوقتم فراموش نمی کنم بعد از اون ھمھ سال و اون ھمھ اعتماد و اون!  نھ استاد-

  !واقعا مستحقش نبودم استاد! ھمھ زحمت و فداکاري
  ازش خبر نداري؟. می دونم.  می دونم -
   نھ، اصال-
  اینو بھانھ کردم. کشی نیومده بودم اینجا راستش تنھا براي سر-
   مسئلھ اي پیش اومده ؟-
   امروز صبح یھ چیزي شنیدم کھ نتونستم طاقت بیارم تا شب کھ بھم سر می زنی صبر-

  !کنم
   طوري شده استاد؟-
  بود رو یادت ھست؟...  اون برج رو کھ تو میدون-
   کدوم ؟-
   ھمون کھ چھار ماه پیش ریخت پایین-
  ! بلھ-
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   می دونی مالھ کی بود؟-
  »دلم می خواست ھمونی ! با دیدن خنده ایکھ رو لب استاد مظاھر نشست سکوت کردم

  بی اختیار یھ اسم بھ زبونم اومد! باشھ کھ فکر می کردم « 
  !فریبرز-
   می دونستم کھ تا بگم می فھمی-
  »انگار تھ دلم یھ دفعھ خنک شد ! «
  !ھمھ چی! آھن! میلگرد! سیمان !  می گن از ھمھ چیز زده بود-

  صد! تا زمانی کھ شرکت رو اداره می کردم نذاشتم از این کارا بکنھ ! اخالقش اینطوري بود
  !باالخره سزاي کارش رو دید! بار سر ھمین مسئلھ ازش ایراد گرفتم

  خوشحال شدي؟-
  ! دروغ نمی تونم بگم بھتون استاد آره-
٨  
  !ورشکست شد.  آقا تو زندانھ االن!  پس بذار یھ خبر دیگھ م بھت بدم-
   شما مطمئن ھستین استاد؟-
   ناراحت شدي کھ انداختنش زندان ؟-

  »یھ فکري کردم و گفتم « 
  !دروغ نمی تونم بھتون بگم ھم ناراحت شدم ھم خوشحال-
  ! می گن چند تا چک دست مردم داره ھر چی داشتھ و نداشتھ گذاشتھ بود رو این برج-

  » گفت بعد دوباره خندید و« 
  !ھیچ چیزي از خداوند پنھون نمی مونھ 

  »! یاد حرف قاضی، تو دادگاه افتادم 
  »قانون دیگھ اي ھم داریم کھ چشمش در ھمھ جا ھس و ھمھ چیز رو دیده و میبینھ ! «
  حاال می خواي چی کار کنی؟-
   چی رو ؟-
   باالخره بچھ ھا باید بدونن کھ پدرشون االن زندانھ یا نھ ؟-
  !نم نمی دو-
   کار خوبی کردم کھ این خبر رو بھت دادم یا نھ ؟-
  !برام این خبر خیلی خیلی مھم بود استاد !  حتما-
  ھمھ ش با خودم در جنگ و جدال بودم کھ این مسئلھ رو بھت بگم!  خب، خدا رو شکر -

  !یا نھ 
  .ازتون ممنونم!  کار بسیار خوبی کردین-

  »ند می شد گفت یھ لبخندي زد و در حالیکھ از جاش بل« 
  .من برم یھ خرده این طرفا قدم بزنم و برگردم -
   پیاده تشریف آوردین استاد؟-
  .پارك ساعی انداختم تو وزراء و اومدم باال.  آره دخترم -
  . پس من می رسونم تون خونھ-
   باشھ فعال برم یھ خرده راه برم راستی ھیئت مدیره با پروژه ي جدیدت موافقت کرده بھ-

  .موفق باشی!  آرااتفاق
  .ھر چی دارم،اول از خدا دارم بعد از شما.  ممنونم استاد-
٩  

  .خودت شایستگی و لیاقتش رو داشتی.نھ، اینطوري نیس
  .بازم ازتون ممنونم استاد-
  ! از وقتی کھ تو اومدي شرکت از این رو بھ اون رو شده من باید از تو تشکر کنم-
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  .گھ بر میگردم یکی دو ساعت دی. خب، فعال خداحافظ 
  .خداحافظ استاد-

  »با ھم از دفتر استاد اومدیم بیرون و صبر کردم تا استاد از شرکت رفت و منم تو دفتر 
  .خودم و از منشی م خواستم پرونده ھا رو بیاره

  چند دقیقھ بعد مھندس شوکتی، با چند تا پرونده و نقشھ در زد و اومد تو اتاقم« 
  اجازه ھس خانوم مھندس؟-
  بفرمائین. خواھش می کنم  -
  ! خبر دارین کھ با پروژه ي جدیدتون موافت شده ؟ تبریک می گم -
   ممنون اتفاقا می خوام در ھمین مورد با شما صحبت کنم-
  بفرمائین.  خواھش می کنم-
   آقاي مھندس می خوام دوباره ھمھ چیز یھ چک کامل بشھ-
  !ھمھ چیز بررسی شده  ولی خانم مھندس تا حاال سھ بار بھ طور کامل -
  !این بارم توسط مھندس خوشکام !  مھم نیس یھ بار دیگھ ھم بشھ -
  ! مھندس خوشکام ؟-
  بلھ مھندس خوشکام-
  ...حوصلھ ھمھ رو!  مھندس خوشکام خیلی وسواسیھ -
  ! مھندس خوشکام بسیار با دقت ھستن با دقت و متبحر-
  ....سی احتیاج باشھ کھ آخھ خانم مھندس فکر نکنم بعد از سھ بار باز پر-
  ما یھ ساختمون دو! این برج ، یھ برج سی و خرده اي طبقھ س !  ببینید آقاي مھندس -

  متوجھ! از ھر نظر! باید کوچکترین مسئلھ کامال بررسی بشھ! طبقھ نمی خوایم بسازیم 
  می شین ؟

   ھایی کھفقط یھ مسئلھ رو می خواستم بھ خدمتتون بگم چناچھ جاي کابل!  بلھ، بلھ -
  ....دستور دادین از کابل

  ! انگار متوجھ عرایض بنده نشدید آقاي مھندس-
١٠  

   آخھ-
   گوش کنین آقاي مھندس من دیگھ احتیاجی بھ پول ندارم شما خودتون در جریان-

  دستمزدي کھ از ساختن آخرین برج گرفتم بعالوه سھمی کھ توش داشتم بھ! ھستین 
  ھئیت مدیره و سھام دارن رو ھم! نکی م رو کامال پر کرد قدري زیاد بود کھ حساب ھاي با

  من اخالق. پس دلم می خواد بدونین کھ اصال مسئلھ پول در میون نیس! ھمینطور
  دلم می خواد وقتی کاري رو انجام میدم، کوچکترین ایرادي نداشتھ.مخصوصی دارم

  یگھ کامال متوجھ شدهامیدوارم د! دلم می خواد از ھر چیز بھترین استفاده رو کنم!باشھ
  !باشین

  ! بلھ معذرت می خوام پس با مھندس خوشکام تماس بگیرم -
   ممنون می شم-
   از نظر دستمزدي کھ مطالبھ می کنند، موردي نیس؟-
   خیر ھر چھ قدر خواستن موافقت کنین ایشون ھمیشھ دستمزد ھاي عادالنھ اي طلب-

  .گرفتن
  پس فعال با اجازه.  چشم -
  کنم خواھش می -

  »برگشت کھ از دفرم بره بیرون اما یھ لحظھ مکث کرد و اومد جلو میز و گفت « 
  راستش چھ جوري بگم ؟ می خواستم ازتون سوال کنم راجع بھ پیشنھادي کھ بھتون-

  دادم فکر کردین ؟
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  . سرم رو از رو یھ پرونده کھ جلوم باز بود بلند کردم و نگاھش کردم-
   تیپ و خوش قیافھ از نظر مالی وضعش خوب بودچھل و ھفت ھشت سالش بود خوش

  تا حاالم ازدواج نکرده بود چند وقتی بود کھ بھ من پیشنھاد ازدواج داده بود. «
  ! آقاي مھندس جواب من ھمونھ کھ قبال بھتون دادم ازتون ممنونم اما جوابم منفیھ -

  خواھش می کنم دیگھ در این مورد با من صحبت نکنین
  »ت پایین و یھ چشم گفت و از دفترم رفت بیرون سرش رو انداخ. «

  بلند شدم و رفتم تو! زندانی شدن فریبرز! شاید بھ خاطر شنیدن اون خبر! خستھ بودم 
  دستشویی دفترم جلوي آینھ واستادم و خودمو توش نگاه کردم روسري م رو از سرم

  .برداشتم و دوباره خودم رو تو آینھ نگاه کردم
١١  

  .ه سالیھ زن حدود پنجا
  ھمیشھ فکر می کردم یھ زن پنجاه سالھ باید خیلی پیر باشھ یعنی وقتی خودم بیست و

  اما االن کھ بھ این سن رسیدم ، می بینم! خرده اي سالم بود این طوري فکر می کردم 
  !اونطور ھام کھ تصور می کردم نیس

  چند تاچین کوچیک زیر چشمم نشستھ اما پیر نیستم
  تھ م تو دفترم و شروع کردم بھ مطالعھ پروندهصوتم رو شستم و نشس

  االن فریبرز چھ حالی داره ؟ یعنی ھنوزم بھ فکر من ھس؟ شاید ھمین اآلن داره بھ من و
  !بچھ ھاش فکر می کنھ
  مگھ اون روزي کھ منو ول کرد من کسی رو داشتم کھ کمکم کنھ! باالخره انتقام پس داد 

  بذار! بذار بفھمھ! ن استخونام تو خاك پوسیده بوداگھ خداوند کمکم نکرده بود کھ اال! 
  !مزه بدبختی رو بچشھ

  !احساس پیروزي ! احساس گرفتن انتقام ! تو خودم دنبال یھ احساسی می گشتم
  !اما نھ! احساس یھ سردار فاتح! احساس التیام زخم ھاي کھنھ ! احساس تسکین درد ھا

  !ن احساس رو در خودم بوجود بیارم سعی کردم ای! دیگھ چنین احساسی تو وجودم نبود
  لحظھ اي! لحظھ اي کھ فھمیدم داره بھم خیانت می کنھ! شروع کردم بھ برگشتن بھ عقب

  !لحظھ اي کھ پا رو ھمھ جیز گذاشت ! لحطھ دادگاه! کھ رفت و با اون دخترك ازدواج کرد
  ھ اي کھلحظ! لحظھ اي کھ ھر چی داشتم و نداشتم ازم گرفت! لحظھ اي کھ دروغ گفت
  !لحظھ اي کھ منو تک و تنھا و بی کس تو این شھر رھا کرد! منو از بچھ ھام جدا کرد

  !لحظھ اي کھ می خواستم خودکشی کنم
  اگھ اون خانم کھ روي صندلی چرخدار نشستھ بود، یھ کمی دیر تر می رسید، حتما از اون

  !باال پریده بودم پایین
  !وحشت! ترس! روز ھاي بیم و امدي! تی چھ روزھاي سخ! چھ لحظات تلخی بھم گذشت

  !التماس! پوچی! بی پناھی! بی کسی! تنھایی
  چھ کشیدم تا اون روز ھمین خانم منشی کھ االن منشی! با چھ حالی اون روز اومدم اینجا

  !لحظھ ھا چطوري بھم گذشت! خودمھ، رفت تو دفتر استاد مظاھر
  ھمھ ش!  از زبون استاد آره و نھ شنیدمتو ھمون چند دقیقھ، تو رویاي خودم صد ھزار بار

  ؟ گرم و!؟ سرد و خشک!از خودم می پرسیدم کھ برخورد استاد باھام چھ طوري یھ
١٢  

  اصال اجازه می ده کھ من براي! بھم رو نشون می ده؟! ؟ اصال منو یادش ھس؟!صمیمی
  !برمیھ دقیقھ م کھ شده برم تو اتاقش یا با یھ پیغام بھ منشی ش منو رد می کنھ 

  اونقدر زود کھ ھر! اما چھ زود گذشت! یھ عمره! ده سال! چند سال از اون روز می گذره؟
  ده سال! ده سال عشق پایمال شده! ده سال غرور شکستھ! روزش مثل یھ سال بود

  !پیمان برباد رفتھ
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  انگار ھمین دیروز بود کھ تو سالن این! اما حاال کھ فکر می کنم می بینم چھ زود گذشت
  !ت جلو میز خانم منشی واستاده بودم منتظر یھ جوابشرک
  ؟ چقدر طول کشید تا استاد از تو دفترش اومد بیرون و بھ من نگاه کرد!«

  *»دور تا دورم اتاق و ! تلفن رو میز خانم منشی داره زنگ می زنھ! خدایا چقدر طول کشید
  چند تا اتاق داره؟ فکر کنم! چھ شرکت بزرگی یھ اینجا! دفتره
  !ھمھ شونم برگشتن و بھ من نگاه می کنن!  تایی کارمند داشتھ باشھسی

  کاشکی یھ! حتما استاد اصال مفھوم پیغامم رو نفھمیده! چرا خانم منشی نمی آد بیرون؟
  !حاال کھ وقت پیغام ھاي فلسفی و شاعرانھ نبود! جور دیگھ براش پیغام می دادم

  خیلی پشیمون شدم از اینکھ! ه کردمبرگشتم و دري کھ ازش اومده بودم تو شرکت نگا
  خیلی خودمو سبک! اومدم مثل گداھا گردن کج کردم براي چی؟! اصال پامو اینجا گذاشتم

  !اگھ استاد می خواست حتما تا حاال بھ اون خانم منشی یھ جوابی داده بود! کردم
  ...حتما! چقدره کھ رفتھ تو دفتر استاد؟

  فقط خدا کنھ بازم! استاد من! معلم من! تاد مظاھراس! خودش بود! در دفتر استاد وا شد
  اگھ دیدم با سرسنگینی باھام برخورد! ھرچند! معلمم باشھ و اخالقش فرق نکرده باشھ
  می گم دلم براتون تنگ شده بود و اومدم کھ! کرد، می گم اومدم فقط بھتون سر بزنم

.....  
  من! ھاتو درست نگاه نکرديحتما نمره !  من شاگرد نمونھ رد شده تا حاال نداشتم-

  !مطمئن ھستم کھ اشتباھی رخ داده 
  »ھمون معلم ھمیشھ من ! نھ ، خودش بود! «
  ! سالم استاد-
  !خاموش پرصدا! آراِم پرخروش!  دریاي چو دریا-

  »اومدم جلو و یھ خرده دیگھ با لبخند نگاھم کرد و گفت « 
١٣  

  !یاوري و رد شدي ؟ چھ خوب کردي اومدي اما فکر می کنی کجا نمره ن-
  »اومدم جوابشو بدم کھ بغض تو گلوم شکست و صدام لرزید و اشک تو چشمم جمع 

  شد کھ استاد فھمید! «
  . خانم منشی لطفا کسی مزاحم نشھ-

  »با ھم رفتیم تو دفترش کھ چند نفر اونجا نشستھ بودن « 
  !ل کنیم آقایون، با پوزش، خواھش می کنم کھ جلسھ رو بھ وقت دیگھ اي موکو-

  »دیگھ نتونستم جلوي . موندیم من و استاد. ھمھ آروم بلند و خداحافظی کردن و رفتن
  نشستم رو یھ مبل و صورتم رو تو دستام پنھون کردم! خودمو بگیرم

  .و زدم زیر گریھ
  !استاد مظاھر جھاندیده تر از اون بود کھ وسط اشک ھام ازم سئوالی بکنھ

  :بعد از اینکھ آروم شدم گفت
  ! انقدر غم ت سنگینھ؟-
  ! بلھ استاد-
  ! بجھ ھا کھ سالمن؟-

  »سرم رو براش تکون دادم « 
  اون چی؟!  فریبز-
  !از ھم جدا شدیم !  تموم شد استاد-

  »اومد رو یھ مبل کنارم نشست و از تو جیب ش، پیپ ش رو در آورد و با یھ فندك 
  راحت می شد پیپ میھر وقت نا! روشنش کرد و شروع کرد بھ کشیدن، اخالقش بود

  !کشید
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  اآلن دیگھ! تو دادگاه دروغ گفت. ھرچی داشتم بھ نامش کردم! گول خوردم!  استاد-
  !حتی یھ اتاق براي خوابیدن! ھیچی ندارم

  »بازم گریھ کردم و استاد صبر کرد « 
  !شب جایی رو داره بخوابھ یا نھ! حتی فکر نکرد کھ زنش کجا می ره

  !احساس می کنم کھ دیگھ ھیجی نیستم! ن بست رسیدمبھ ب! اشتباه کردن استاد
  »بھم خندید و گفت « 
  ! ما ھمھ مون گاھی تو زندگی اشتباه می کنیم-
  ! ولی این اشتباه با اشتباھات دیگھ فرق نداره-
  !ھرکی تو زندگیش یھ جور اشتباه می کنھ!  نھ اینطور نیست-
  !پوچ شدم استاد!  نمی دونم چیکار باید بکنم-
  خیلی کارا! پاشو برو تو اون دستشویی صورتت رو بشور و بیا! نم زمان ثابت می کنھ ای-

  دلم نمی خواست اینطوري بیاي اینجا اما چقدر خوب! با ھم داریم کھ باید انجام بدیم
  مخصوصا از تو کھ گل! از تمام شاگردامم گلھ مند! من دیگھ خستھ ام! شد کھ اومدي

  ازت نمی پرسم چرا! مھم اینھ کھ اآلن اینجایی! ھ گذشتھحاال کھ دیگ! سرسبد ھمھ بودي
  از شوھرت جدا شدي چون با شناختی کھ ازت دارم می دونم کھ حتما دلیل قانع کننده اي

  پاشو دخترم. فعال پاشو صورتت رو بشور. حاال اینا باشھ براي بعد. داشتی. «*
  »اس کردم کھ انگار برام وقتی اون روز تو دستشویی دفتر استاد، صورتم رو شستم، احس

  مثل زمانی کھ استاد یھ پروژه رو می سپرد دستم تا! مثل قدیما! یھ روز جدید شروع شده
  ھنوز خنکی اون آب رو روي صورتم و دستم حس می کنم! روش کار کنم! «
  !مامان!  مامان-
  »سوگل و شوھرش اومده بودن تو اتاق . برگشتم طرف در اتاقم رو نگاه کردم! «
  !حالتون خوبھ مامان؟ -
  !کی اومدین تو؟!  سالم-
  ! در زدم، متوجھ نشدین-
  .حواسم بھ این پرونده بود!  ببخشین عزیزم-

  »بلند شدم و رفتم طرف شون، شوھرش بھم سالم کرد و گفت « 
  ! انگار یھ خرده خشتھ این-
   آره کامران جان، کمی خستھ م، تو چطوري؟-
  . ممنون-
  !شگلم بچھ کجاس؟ نوه ي خو-

  »سوگل خندید و گفت « 
  .رفتھ بودیم یھ خورده خرید کنیم!  پیش ماماِن کامرانھ-
   مامان خوبن کامران جان؟-
  . ممنون،خوبن-

١٥  
  .اومدیم کلید ویال رو بگیریم یھ چند روزي بریم شمال!  مامان-
  اشکالی نداره؟-
   نھ عزیزم، خیلی م خوبھ، کی می خواین برین؟-
  . فردا-
  خب؟! سالمتی فقط با احتیاط برین خوب بھ -
  یھ خرده ناراحت بود، نتیجھ ش رو.  باشھ، راستی رفتھ بودم خونھ سامان خداحافظی کنم-

  کی می دن؟
  می خواد دیگھ آماده! ولی حتما موفق شده و ھمھ رو پاس کرده !  آره، یھ خرده نگرانھ -
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  .فکر کنم ھمین روزا جواب بدن! بشھ براي گرفتن مدرك دکتراش
  چیزي از شمال نمی.  بھ امید خدا، پس مامان من ھمین جا ازتون خداحافطی می کنم-

  خواین ؟
  . نھ عزیزم-
   تو ویال چی ؟ کاري اونجا ندارین؟-
  . نھ ، برین بھ امید خدا-

  »کلید ویال رو بھشون دادم و ازشون خداحافظی کردم و تا دم دِر شرکت بدرقھ شون کردم، 
  اصال باورم نمیشھ کھ این سوگل کھ اآلن شوھر و بچھ داره! میگذره واقعا زمان چھ جوري 

  سامان پونزده سالھ، حاال براي! سامانم ھمینطور! ، ھمون سوگل شونزده سالھ باشھ
  ھمین روزا فوق لیسانسش رو می گیره و باید بھ فکر یھ دختر خوب! خودش مردي شده

  !براش باشم
  میزم نشستم و شروع کردم پرونده اي رو کھ رودوباره برگشتم تو دفترم و رفتم پشت 

  !میزم بود، خوندن اما مگھ می تونستم فکرم رو متمرکز کنم
  پرونده رو بستم و تکیھ م رو دادم بھ صندلی، نمی دونم چرا دلم می خواست برگردم بھ

  !بھ اون روزي کھ نا امید اومدم اینجا پیش استاد! گذشتھ
  یذاره و بعدش در زندگی موفق می شھ، گاھی وقتاآدم وقتی یھ زمانی رو پشت سر م

  براي آدم لذت! دلش می خواد برگرده بھ عقب و دوران سختی رو کھ گذرونده مرور کنھ
  !بخشھ

  چقدر راحت آدم می تونھ در یک لحظھ ده! تو یھ لحظھ برگشتم بھ عقب! چشمامو بستم 
١٦  
  سال برگرده بھ عقب! «
  *» ومدم بیرون، استاد بھم خندید و گفت صورتم رو تو دستشویی شستم و ا« 
  . بریم دخترم-

  »شاید می خواست کھ منو ببره پیش فریبرز و یھ جوري ! مونده بودم کھ کجا باید بریم؟
  این کار با بیرون! اصال دلم نمی خواست کھ استاد یھ ھمچین کاري بکنھ! آشتی مون بده

  !کردن من از شرکتش ھیچ فرقی نداشت
  از خیابون. ت اومدیم بیرون و سوار ماشین استاد شدیم و حرکت کردیمدوتایی از شرک

  خیابانی کھ سال! گاندي اومدیم تو وزراء وارد عباس آباد شدیم و بعد خیابان مستوفی
  !ھا پیش می شناختمش

  کمی پائین تر از خونھ. فکر کردم استاد می خواد منو ببره خونھ خودش اما اینطور نبود
  تمان نوساز نگھ داشت و دوتایی پیاده شدیم و استاد با یھ کلید، درخودش، جلو یھ ساخ

  .ساختمون رو وا کرد و رفتیم تو
  در آپارتمانم با یھ. از چند تا پلھ رفتیم باال و تو طبقھ اول جلو یھ آپارتمان واستادیم

  کلید وا کرد و رفت عقب و گفت« 
   پول خودت یھ خونھ قشنگ و بزرگ و از این بھ بعد تا زمانی کھ بھ امید خدا، خودت، از-

  .برو تو دخترم! شیک بخري ، خونھ تو اینجاست
  »یھ آپارتمان سھ ! چقدر شیک بود. یھ نگاه بھ استاد کردم و آروم رفتم تو آپارتمان

  یھ نگاھی بھ دور و ورم کردم و برگشتم طرف استاد کھ گفت! خوابھ مبلھ شده« 
  .وقتی خستگی ت در رفت بیا شرکت. برو استراحت کن.  فعال چیزي نگو-

  »بعد از جیب ش حدود پنجاه شصت ھزار تومن پول در آورد و گذاشت رو کنسول دم در 
  و گفت« 
  ! اینم حقوق این ماه-

  »آدم وقتی گرفتار و ناامیده معنی و مزه دوستی . از خوشحالی بغض گلوم رو گرفتھ بود
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  !و حمایت و مھربونی رو می فھمھ
  ول ھا و یھ نگاه بھ استاد کردم و گفتمیھ نگاه و پ« 
  ...شما واقعا! چھ جوري از لطف شما تشکر کنم؟!  استاد-
  ! ھمونجوري کھ بعد از اون روزي کھ جونم رو نجات دادي، من ازت تشکر کردم-

١٧  
  »از خوشحالی . کلید آپارتمان رو بھم داد و یھ لبخند زد و در آپارتمان رو بست و رفت

  وقتی گریھ ھام تموم شد، بلند شدم و رفتم سر!  نشستم و گریھ کردمرفتم رو یھ مبل
  بالفاصلھ با زنگ اول سوگل! یعنی خونھ سابقم رو. تلفن و شماره خونمون رو گرفتم

  تلفن رو ورداشت! «
  !سوگل جان!  الو-
  !! مامان-
  . من خوبم-
  ! کجائین شما؟-
   کی اونجاس عزیزم؟-
  !ائین؟شما کج. من و سامان!  تنھائیم-
  . اومدم پیش استاد مظاھر-
  !چرا اونجا؟!  استاد مظاھر؟-

  »یھ لحظھ سکوت کردم و گفتم « 
  ! جایی دیگھ نداشتم کھ برم-

  »این دفعھ اون سکوت کرد کھ گفتم « 
  بھ. ا بھ ھیچکس نده حاال شماره اینجا رو بنویس ام.  استاد مثل یھ پدر ازم حمایت کرد-

  !ھیچکس م نگو کجام
  »رو کھ روي تلفن نوشتھ بود بھ سوگل گفتم و بعد ازش خواستم گوشی رو بده شماره 

  .بھ سامان
  شروع. بعد از اینکھ با سامان حرف زدم یھ تماس با مھناز گرفتم و جریان رو بھش گفتم

  می خواست بیاد! کرد باھام دعوا کردن کھ چرا بدون اون و خانم فضلی رفتم دادگاه
  قرار شد شب بھم سر بزنھ چون می خواستم یھ. و بھش گفتمدنبالم کھ جریان استاد ر

  ازش خداحافظی کردم و از بس خستھ بودم، با ھمون. خرده بخوابم کھ اعصابم آروم بشھ
  .ھرچند کھ مجبورم بودم، چون لباس دیگھ اي نداشتم! لباس رفتم تو رختخواب

از ! مد جلو چشمموقتی رو رختخواب دراز کشیدم دوباره تموم صحنھ ھاي زندگی م او
  روزي

  !کھ فریبرز رو دیدم تا آخرین لحظھ اي کھ ازش جدا شدم
  اگھ قرار! ا دیدم اینطوري نمی شھ سعی کردم خودمو نگھ دارم ام. دوباره گریھ م گرفت

١٨  
  باشھ کھ دقیقھ بھ دقیقھ یاد این چیزا بیفتم و بشینم بھ گریھ کردن، دیگھ زندگی برام

  !اساسی می کردمباید یھ فکر ! نمی مونھ
  ل نشستم و خوب گریھ کردم و وقتی دیگھ اشک ھام خشک شد و از چشمام پایین او

  نیومد، با خودم عھد کردم کھ دیگھ بھ گذشتھ برنمی گردم، نمی خواستم بھ خاطر
  بھ ھمین خاطر. اشتباھی کھ یھ زمانی انجام دادم، آینده رو ھم خراب کنم و از دست بدم

  و شستم و وقتی برگشتم تو رختخواب، قبل از خوابیدن بھ خودمبلند شدم و صورتم ر
  گفتم کھ تا لحظھ اي کھ بیدارم و خوابم نبرده، تو این دوره از زندگی ھستم اما بھ محض
  اینکھ خوابیدم و بعدش از خواب بیدار شدم، انگار کھ دوباره متولد شدم و باید باید باید

  !زندگی جدیدي رو شروع کنم
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  ! ھمینطورم شدو خوشبختانھ
  باید یھ سر و صورتی بھ! بعد از بیدار شدن تنھا ناراحتی م دوري بچھ ھام بود و گرسنگی

  .ھر چند کھ مبلھ کامل بود اما یھ چیزایی کم داشت. وضع خونھ می دادم
  رفتھ بود خونھ ما، تمام لباسامو با کمک! اون شب، مھناز با سھ تا چمدون اومد اونجا

  ھمراه با یھ چک تضمینی بھ مبلغ چند میلیون. بود و آورده بودبچھ ھا، جمع کرده 
  !تومن

  تا من لباسا رو تو کمد جا کردم، رفت و با چند تا ساندوچ برگشت و گفت« 
  !تنھا، با ساندویچ!  انگار برگشتی بھ دوران دانشجویی ت-

  » در کنار یعنی استاد ازم خواست کھ! کار و درس. و اینطور شد کھ زندگی جدیدم پا گرفت
  چون خیال داشت کھ وارد برج سازي. کارم، خودمو براي آزمون فوق لیسانس آماده کنم

  .بشھ و براي این کار فوق لیسانس داشتن من الزم بود
  .شدیدا و با پشتکار شروع بھ کار کردن و درس خوندن کردم
  قویت روحیھاین خودش در ت! اون سال تو آزمون قبول شدم و دوباره برگشتم بھ دانشگاه

  ام خیلی خیلی موثر بود چون تعداد کمی دانشجوي فوق لیسانس می خواستند کھ کھ
  چون دفعھ اول کھ وارد دانشگاه شدم نفر چھارم! یعنی بازم با ترقی! من نفر سوم شدم

  پس اشتباه نکرده بودم و پایھ ھاي زندگی سابقم رو، من محکم و استوار.کنکور بودم
  !کرده بودم
  از ھمون روزي کھ با استاد شروع بھ کار. ول کشید تا مدرك جدیدم رو گرفتمدو سال ط

١٩  
  !کردم، پولی رو کھ مھناز بھم داده بود وارد سرمایھ شرکت کردم و شدم سھامدار اونجا
  سال بھ سال این سرمایھ اضافھ شد و وقتی اولین برج رو با کمک استاد ساختم، مبلغی

  قدر خوب بود کھ باھاش ھمین خونھ فعلی رو کھ توشکھ بھ عنوان دستمزد گرفتم اون
  یھ خونھ بزرگ مثل خونھ! زندگی می کنم، طرف ھمون خونھ سابقم تو پاسداران خریدم

  !پدري م
  جالب این بود کھ بعد از جدایی از فریبرز، تقریبا سھ ماه بعدش، یھ روز بھ وسیلھ مھناز

  وقتی.  ھمون پارك ساعی قرار گذاشتمباھاش تو. ازم خواستھ بود کھ یھ جایی منو ببینھ
  !اومد ھنوزم حالت سردار فاتح رو داشت

  من رو یھ نیمکت نشستھ بودم! ھیچوقت چیزایی رو کھ اون روز گفت فراموش نمی کنم
  سالم کرد و گفت. کھ رسید« 
   چطوري؟ خوبی؟-

  »فقط نگاھش کردم کھ گفت « 
  !ی تونیم با ھم دوست باقی بمونیم ببین دریا، ما درستھ کھ از ھم جدا شدیم اما م-

  »دست و پاشو گم کرده بود و احساس می کردم ! ھول شده بود! باز ھم نگاھش کردم
  کھ نمی تونھ چیزایی رو کھ از قبل حفظ کرده االن تحویلم بده! « 
  حتی من نمی دونم!  خب، چیکارا می کنی؟ این بچھ ھا کھ ھیچی از تو بھ من نمی گن-

  ! زندگی می کنیکھ تو داري کجا
  »بازم ھول شد ! بازم نگاھش کردم! «
  ... ببین دریا، اگھ کمک مالی می خواي من حاضرم کھ-
  . احتیاج بھ چیزي ندارم-
  ! آخھ چطور؟-
  !با ھمون دالرھایی کھ گفتی فرستادم خارج!  خیلی ساده س-

  »خجالت کشید و سرش رو انداخت پائین کھ گفتم « 
  منو ببینی؟ براي ھمین می خواستی -
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  راستش جمعھ بھ جمعھ کھ می آي بچھ ھا رو ببینی،.  نھ، براي موضوع دیگھ اي بود-
  !من از خونھ می رم بیرون کھ تو راحت باشی

  ! جدي می گی؟-
٢٠  
  »ھول شد کھ گفتم « 
  ! براي اطالع جنابعالی باید بگم کھ من بعد از دادگاه دیگھ پامو تو اون خونھ نذاشتم-
  بچھ ھا رو ببینی؟ مگھ نمی آي -
  ! بچھ ھا می آن دیدن من-

  »دیگھ حسابی دستپاچھ شده بود کھ از جام بلند شدم کھ گفت « 
  !کارت دارم!  صبر کن-
  ! بگو-
  حتما! دیدم درست نیس کھ بچھ ھا رو از مادرشون جدا کنم.  ببین، من خیلی فکر کردم-

  اینھ کھ فکر کردم! و ببینیبراي توام خیلی سختھ کھ فقط ھفتھ اي چند ساعت بچھ ھا ر
  براي! می دونم کھ خیلی خوشحال می شی. ترتیبی بدم کھ تو بیشتر با بچھ ھا باشی

  ...ھمین م
  ! خودتی فریبرز-

  »نگاھم کرد و گفت « 
  ! منظورت چیھ؟-
  یعنی یھ مقدار!  منظورم اینھ کھ ھمون ھفتھ اي چند ساعت دیدن بچھ ھا برام کافیھ-

  در ضمن بچھ ھا پیش پدرشون. طوري ندارم کھ بھ بچھ ھا برسموقت اون. سرم شلوغھ
  .باشن بھتره

  !پس احساس مادري چی می شھ؟!  یعنی چی؟-
  ! باالخره منم باید بھ فکر آینده م باشم-
  ! شاید خیاالتی داري؟-
  ! شاید-

  »کامال خودشو باخت و دستش رو رو کرد و با ناراحتی گفت « 
  ! اینا بچھ ھاي توام ھستن-
  ! ولی طبق ھمون قانونی کھ از تو حمایت کرد، بچھ ھاي تو ھستن و بھ تو می رسن-
  ! توام وظیفھ داري-
  !دیگھ تعھدي ندارم!  من وظایفم رو انجام دادم-
  اون سوگل! اینا ھیچکدوم نیومدن با سھیال زندگی کنن!  پس تکلیف من چی می شھ؟-

٢١  
  اون سامانم! ونی نمی شھ باھاش حرف زدکھ انقدر سر سختھ و یھ دنده س کھ با ھیچ زب

  !انقدر زبون دراز شده کھ ھرچی بھش می گی سھ تا دیگھ م میذاره روش جوابت رو می ده
  ! اینا مشکل توئھ-
  ! حتما تو یھ چیزایی بھشون یاد می دي-
  ! اینم از حماقت توئھ-
  ام خرج و ببین دریا، من حاضرم اگھ تو بچھ ھا رو ببري پیش خودت، عالوه بر تم-

  ...مخارجشون، ھر ماه
  ! من در موقعیتی نیستم کھ بتونم بچھ ھا رو ببرم پیش خودم-
  ! پس من چیکار کنم؟-
  !کاري بھ کار تو ندارن!  بچھ ھا دارن تو اون خونھ زندگی می کنن-
  !بچھ ھا مشکل پیدا می کنن!  من نمی تونم اونا رو تنھا بذارم-
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  . نترس، طوري شون نمی شھ-
  ...بچھ باید تحت نظارت!بچھ باید سرپرست داشتھ باشھ!  از نظر اخالقی درست نیس! نھ-
  احتماال تو می خواي خونھ رو.  ببین فریبرز، من ترو خیلی بھتر از این حرفا می شناسم-

  !درستھ؟! بفروشی
  ...من اصال احتیاجی بھ پول!  براي چی باید اینکار رو بکنم؟-

  »از جام بلند شدم و گفتم « 
  ! خداحافظ-

  »تو این چند وقتھ ھمھ ش از خدا می خواستم کھ یھ طوري بشھ کھ ! حاال دل تو دلم نبود
  ھمھ ش امیدم بھ این بود کھ بچھ ھا زودتر ھیجده! بتونم بچھ ھا رو از فریبرز بگیرم

  !سالشون تموم بشھ و بتونن خودشون جایی رو کھ می خوان زندگی کنن انتخاب کنن
  ن موقعیت پیش اومده بود کھ خود فریبرز مستاصل شده بود و نمیشکر خدا حاال ای

  منم جوري بھش! تونست از بچھ ھا نگھداري کنھ» بلوف « زدم کھ بعدا بھانھ نداشتھ 
  !فقط از خدا می خواستم کھ حّقھ م بگیره! باشھ

  تا از جام بلند شدم، دیگھ پاك قافیھ رو باخت و گفت« 
  !ك کردن ون گرفتم و ھر دو رو د تا حاال دو تا پرستار براش-
  !مگھ بچھ دبستانی ن؟!  اونا پرستار می خوان چیکار؟-

٢٢  
  !بچھ ھا رو قبول کن! لجبازي نکن!  خواھش می کنم دریا-

  »با یھ حالت بی تفاوت دوباره نشستم و یھ خرده فکر کردم و گفتم « 
  ایی بشن؟ مشکل اینھ کھ اگھ من اونا رو قبول کنم، دلم نمی خواد کھ ھو-
  ! یعنی چی؟-
   یعنی اینکھ بھ شرطی حاضرم اینکارو بکنم کھ تو دیگھ ھیج حقی نسبت بھ اونا نداشتھ-

  !باشی
  »یھ خرده فکر کرد و گفت « 
  ! ولی من پدرشونم-
   پس ازشون نگھداري کن-

  »دوباره اومدم کھ بلند شم نذاشت و با حالت عجز گفت « 
  !باشھ!  باشھ-
  .دادگاه و قانونا تعھد بده و ترتیب کار رو بدهتو برو !  خیلی خب-
  ! یعنی بھ قول من اعتماد نداري؟-
  !ھمونکھ گفتم!  حرفھاي ابلھانھ نزن-

  »این دفعھ دیگھ از جام بلند شدم و کیفم رو انداختم رو شونھ و ھمونطوري کھ داشتم 
  می رفتم گفتم« 
  ! ھر وقت مراحل قانونی ش طی شد بھم خبر بده-

  »ھ یھ ھفتھ بیشتر طول نکشید کھ سوگل و سامانم، با چمدون ھاشون تو خوشبختان
  !اونقدر سھ تایی خوشحال بودیم کھ ھر سھ با ھم گریھ می کردیم! آپارتمان من بودن

  اصال! سھ تایی دستامونو داده بودیم بھم و می چرخیدیم و می رقصیدیم و می خندیدیم
  یادمھ ھمون لحظھ یھ دفعھ دست!  بشھباورم نمی شد کھ انقدر راحت ھمھ چیز درست

  بچھ ھا رو ول کردم و نشستم رو زمین و سجده کردم و خدا رو بھ خاطر این ھمھ کمک
  خداي مھربونی کھ نخواست کسی درموندگی منو ببینھ! شکر کردم! «

یکی داشت می زد بھ . دوباره از صداي در، از گذشتھ اومدم بیرون و وارد زمان حال شدم
«  
  استاد بود. رفتم طرف در. تاقدر ا. «
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  !چھ زود برگشتین!  سالم استاد-
  »استاد با تعجب یھ نگاھی بھ ساعتش کرد و گفت « 
٢٣  

  !حتما باز رفتھ بودي تو فکر!  من دقیقا دو ساعت و نیمھ کھ بیرون بودم و قدم می زدم-
  »حمد آقا ا. بھش خندیدم و رفتم کیفم رو ورداشتم و با استاد از شرکت اومدیم بیرون

  دوتایی سوار ماشین شدیم و بھ طرف خونھ استاد حرکت. جلوي شرکت واستاده بود
  .کردیم و بیست دقیقھ بعد اونجا بودیم

  .بعد از رسوندن استاد، بھ طرف خونھ راه افتادیم و سھ ربع بعد، جلوي خونھ خودم بودم
  می خواستم در. یاده شدمتا احمد آقا پیاده شد کھ در حیاط رو وا کنھ، منم از این طرف پ

  احمد آقا در حیاط رو وا می کرد و تا. ھمیشھ ھمین کار رو می کردم. حیاط رو خودم ببندم
  با ماشین بره تو، من پشتش در رو می بستم و اونم ھمیشھ ازم خواھش می کرد کھ

  اینکار رو نکنم و اجازه بدم کھ خودش وظیفھ ش رو انجام بده و منم ھمیشھ ھمینکار رو
   ممکن سعی می کردم کھ می کردم چون احمد اقا مرد پا بھ سن گذاشتھ اي بود و تا حد

  !غرورش جریحھ دار نشھ
  خالصھ تا از ماشین پیاده شدم و خواستم برم طرف در حیاط کھ شنیدم یکی از اون طرف

  خیابون بھ اسم صدام زد! «
  ! دریا خانم-

  »چھره ش ! ، زیر یھ درخت واستادهبرگشتم طرف صدا کھ دیدم یھ خانم اون طرف کوچھ
  حدس زدم کھ باید ھمسر یکی از کارمندام! برام آشنا بود اما از اون فاصلھ نشناختمش

  ھر وقت وامی. اکثرا این کار رو می کردن. حتما یھ مشکلی براش پیش اومده بود! باشھ
  یدن،چیزي می خواستن و احیانا تو شرکت طبق مقررات و قوانین، بھ بن بست می رس

  !می دونستن کھ حتما کارشون درست می شھ! ھمسرشونو می فرستادن دم خونھ من
  حتما گرفتاره کھ بھ خاطر! می دونستم االن چھ حالی داره. با یھ لبخند رو لب، رفتم طرفش

  ...!امیدشم بھ منھ کھ حتما کارش رو راه! شوھرش اومده اینجا
  !زه این چھره رو شناختمدرست سھ چھار قدم مونده بود کھ برسم بھش، تا

  کسی! نھ! نھ! کسی کھ منو شکست داد! ھووي من! رقیب من! زن دوم فریبرز! سھیال بود
  !کھ فریبرز رو شکست داد نھ منو

  حتی ده! اصال نمی خواستم باھاش روبرو بشم و حرف بزنم! بالفاصلھ برگشتم طرف خونھ
  تا چند قدم! صحبت کنمسال پیش م اونو در حدي ندیدم کھ بخوام برم و باھاش 

  ورداشتم گفت« 
  ! حدس می زدم کھ ھمینکارو بکنین-

  »! شاید اگر می رفتم ضعف خودمو نشون می دادم. تا اینو شنیدم سر جام واستادم
  جوابشو دادم کھ یھ نگاه بھ من کرد و گفت. برگشتم طرفش کھ سالم کرد« 
  ز طرز راه رفتن تون، حرف زدنا!  می دونین چقدر سعی کردم کھ از شما الگو بردارم؟-

  ...!تون، رفتارتون لباس پوشیدن تون
  »یھ لبخند زدم و گفتم « 
  مخصوصا براي زنی در سن و سال و گذشتھ من، شنیدنش می تونھ!  حرفاي قشنگی یھ-

  !در ھر صورت براي شروع عالیھ! خیلی جالب و اغواکننده باشھ
  »اومد جلوتر و گفت « 
  اشھ؟ ما االن دیگھ چیزي دست ھمدیگھ نداریم کھ بھ ھمدیگھ چرا باید اینطوري ب-

  !من سھ ماھھ کھ ازش طالق گرفتم! حسودي کنیم
  »نگاھش کردم کھ گفت . برام مسئلھ جالب شد« 
  ...ا  می دونم کھ بھ خون من تشنھ اي ام-
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  »رفتم جلوتر و بھش خندیدم و گفتم « 
  . نھ، یعنی حاال دیگھ نھ-
  ! راست می گین؟-
  اینجا براي صحبت کردن. بیایین تو.اید یھ زمانی اینطوري بود اما االن دیگھ نھ ش-

  .مناسب نیست
  »حاال دیگھ تقریبا رو در روي . انگار اضطرابش از بین رفت و اومد جلوتر. یھ دفعھ خندید
  ...شاید اگر این مالقات ده سال پیش رخ داده بود. ھمدیگھ بودیم

  احمد آقا واستاده بود و. م و با خودم بردمش طرف خونھبا لبخند، زیر بازوش رو گرفت
  بھش گفتم کھ می تونھ بره خونھ ش و اونم خداحافظی کرد و! مات بھ ما نگاه می کرد

  شاید این اولین بار بود کھ این! سھیال! رفت و من و سھیالم با ھمدیگھ رفتیم تو خونھ
  !تی اسمش ھم تو فکرم نیادھمیشھ سعی کرده بودم کھ ح! اسم رو تو ذھنم می آوردم

  !مال خودتونھ ھمھ ش؟!  چھ خونھ و زندگی اي دارین دریا خانم-
  »بھش خندیدم و سرمو تکون دادم کھ گفت « 
  !کاشکی منم مثل شما بودم!  خوش بھ حالتون-

٢٥  
   چرا؟-
  ! حداقل اینکھ ده سال سرکوفت شما رو نمی خوردم-

  »خندیدم و گفتم « 
   چرا؟-
  ی کھ زنش شدم، تا قدم از قدم ور می داشتم، ھمھ ش سرکوفت شما رو آخھ از وقت-

  دیگھ محشر کبري! واي اگر یھ کاري رو نمی تونستم درست بھ انجام برسونم! بھم می زد
  تا می رسید و می گفت! بود» اگھ دریا جاي تو بود االن ! از پس یھ کار ساده م بر نمی آي

  دریا اینطوري بود، دریا! ار دیگرو ھم باھاش کرده بوداین کارو کھ کرده بود ھیچی، ده تا ک
  دریا اینجوري بود، دریا اونجوري بود! اونطوري بود! «

  واي از اون روزي کھ مثال بعد از چند وقت منو ورمی داشت و با خودش می برد بھ
  رستوران؛ تا سر میز یھ کار اشتباه می کردم و جلو ھمھ صداشو می برد باال کھ» واقعا 

  وقتی با دریا یھ جا می رفتم،! منو باش کھ بعد از دریا رفتم کی رو گرفتم! اھاتی ھستید
  انقدر با وقار و سنگین بود کھ آدم فکر می کرد! واقعا خانم بود! از رفتارش حظ می کردم
  اون وقت تو، ھر جا می برمت مایھ آبروریزي و سرشکستگی م! کھ دختر یھ شاه رو گرفتھ

  می شی! «
  »اصال بھ این موضوع ! داشت ارضاء می شد و زخم ھاي کھنھ التیام پیدا می کردغرورم 

  ھمش فکر می کردم کھ این زن، در ھر لحظھ داره از زحماتی کھ من می! فکر نکرده بودم
  کشیدم، حداکثر استفاده رو می کنھ و دوتایی با ھم خوش می گذرونن! «
  ی کھ قبل از عروسی باھاش بودم مزهمن فقط ھمون چند وقت!  باور کنین دریا خانم-

  تا پاشو میذاشت تو خونھ و دعوا! بقیھ ش دیگھ برام جھنم بود! ھمین! زندگی رو چشیدم
  !البتھ منم ازش کم نمی آوردم! و مرافعھ و فحش و کتک کاري شروع می شد

  »یھ دفعھ زد زیر خنده و گفت « 
  ، کارمندا براش دست گرفتھ از بس کھ بعضی روزا با صورت زخم و زیلی رفت شرکت-

  !بودن و یواشکی مسخره ش می کردن
اون ھمینجوري و با یادآوري یھ خاطره می ! بلند بلند! دو تایی دم در راھرو زدیم زیر خنده

«  
  !خندید ولی من از شنیدن عاقبتی کھ فریبرز بعد از من پیدا کرده بود می خندیدم

   سھیال چشمش بھ سامان افتاد گفتاز صداي خنده ما، سامان اومد بیرون و تا« 
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٢٦  
  ! پسرتونھ؟-
  «با سر بھش اشاره کردم کھ با حسرت گفت : «
  ھمون یھ! من وقتی کوچیک بود، یھ بار دیدمش! ماشاهللا چھ بزرگ شده؟!  زنده باشھ-

  ...بارم یھ چیزي بھم گفت کھ
  »! کردمتازه سامان سھیال رو شناخت و تا خواست عکس العملی نشون بده کھ نگاھش 

  !مثل ھمیشھ کھ اگھ می خواست کار بدي انجام بده نگاھش می کردم
  .بالفاصلھ سالم کرد و از جلوي در راھرو رفت کنار و منم کنار واستادم تا اول سھیال بره تو

  !اونم متوجھ شد اگر چھ انتظار این احترام گذاشتن رو نداشت
  با یھ تشکر رفت تو و منم دنبالش رفتم کھ گفت« 
  !بھ خدا چشم من شور نیس ھا! خونھ، زندگی، بچھ! واقعا خوش بھ سعادت تون -
  ... !بعد از این ھمھ وقت !  مگھ شما بچھ دار نشدین؟-
  ھمون یھ بار بود کھ اونم مجبورم کرد کھ سقط ش!  آره، اما اون بچھ نمی خواست-

  !کنم
  »رو یھ مبل راھنمائی ش کردم طرف سالن و وقتی ! یھ دفعھ غم نشست تو صورتش

  جالب این. نشست، رفتم و چایی دم کردم و با یھ ظرف میوه و شیرینی برگشتم تو سالن
  تقریبا کینھ اي ازش تو دلم! بود کھ انگار داشتم از یھ مھمون معمولی پذیرایی می کردم

  نبود! «
  ! ترو خدا زحمت نکشین-

  »و یھ مکث کرد و بعد گفت « 
  !می کنین؟ دارین شرمنده و خجالت زده م -

  »بھش لبخند زدم و گفتم « 
  . االن چایی حاضر می شھ-

  »کنارش نشستم کھ یھ خرده دور و ورش رو نگاه کرد و گفت « 
  ! عجب خونھ بزرگ و شیکی دارین-

  »دوباره صورتش حالت حزن بھ خودش گرفت و گفت « 
  ! ھمین! می دونین نتیجھ این ده سال براي من چی بود؟ یھ آپارتمان ھشتاد متري-

  »یھ دفعھ دست منو گرفت تو دستش و گفت « 
٢٧  

  !این براي ده سال زندگی چیز زیادیھ؟!  منم ده سال زندگیم رو براش گذاشتم-
  »تو چشماش نگاه کردم و گفتم « 
   اگھ ھمون روزا می اومدین و بھ خودم می گفتین، حاضر بودم ھمین آپارتمان رو-

  !بھتون بدم کھ زندگیم رو بھم نزنین
   فکر میکنین واقعا این کارو می کردین؟-

  »رفتم تو فکر « 
  !حداقل بھش فکر می کردم! شایدم نھ!  شاید-
   گیرم من از سر راه تون می رفتم کنار، بقیھ چی؟ من نبودم، یکی دیگھ جاي من می-

  !مگھ یکی دوتا بودن؟! اومد
  »تا اینو گفت، یھ نگاه بھش کردم کھ دوباره گفت « 
  یعنی عاقبتم شما با اون نمی تونستین! اصال اون لیاقت شما رو نداشت! یم یعنی بود-

  !زندگی کنین
  ! چرا؟-
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تو خونھ ! براي اینکھ شما بزرگ خونواده بودین!  براي اینکھ شما ازش باالتر بودین-
  رئیس

  !اون ھمیشھ خودشو زیر دست شما می دید! خونواده بودین و تو شرکت مدیر و رئیس
  !این براش عقده شده بود! ل بودینھمیشھ شما او

  مرتب بھم دستور می! وقتی کھ با من عروسی کرد، تمام عقده ھاشو سر من خالی کرد
  !داد و ازم ایراد می گرفت

  »یھ دفعھ در حالی کھ ناراحت بود ولی زد زیر خنده و گفت « 
  !تا اسم تون می اومد، رنگش می پرید!  از شمام مثل سگ می ترسید-
  !گھ براي چی؟ ترس دی-
  اون روز کھ قرار بود بیاد دادگاه، از شب قبلش، ده بار بھ!  از شخصیت تون می ترسید-

  خالصھ تو زندگی با! وکیالش زنگ زد و ازشون مطمئن شد کھ حتما فردا می آن دادگاه
  !شما، اون زن بود و شما شوھر

  ! یعنی فقط بھ خاطر ھمین مسئلھ زندگیمونو از ھم پاشید؟-
  سر سفره پدر و مار نون نخورده! چشم و دلش ھمھ ش می دوئید!  گدا گشنھ بود! نھ-

  !بود
٢٨  

  یھ ماه نگذشتھ بود کھ شروع کرد! نھ! فکر میکنین بعد از اینکھ منو گرفت، درست شد؟
  !اما این دفعھ مواظب بود کھ خرابکاري نکنھ

  ! یعنی چی؟-
  می!  کرد ازش شکایت می کردمیعنی اگھ نمی!  آخھ سر من، مجبور شد کھ عقدم کنھ-

  !فھمین کھ؟
  »وقتی برگشتم و بھش . یھ نگاه بھش کردم و بھ ھواي چایی آوردن از سالن رفتم بیرون

  چایی تعارف کردم، گفت« 
   سامان جون نمی آد تو؟-

  »مجبور شدم براي اینکھ ناراحت نشھ بھش بگم کھ سامان داره درس می خونھ ولی 
  !د کھ نمی شد باھاش حرف زدسامان اونقدر عصبانی بو

  بعد از اینکھ نشستم گفت« 
   سوگل جون چطوره؟ چیکار میکنھ؟-
  . شوھر کرده یھ بچھ م داره-
  ! زنده باشن-

  »دوباره چھره ش رفت تو ھم و آروم گفت « 
  ! من چی دارم؟ بعد از ده سال، نھ شوھري، نھ بچھ اي، نھ آینده اي، ھیچی-
   مگھ مھریھ نداشتین؟-
  !ن آپارتمانھ دیگھ ھمو-
   االن تنھا زندگی می کنین؟-
  یعنی اصال. یھ خواھر کوچیکتر داشتم کھ شوھرش دادم. یھ مادر پیر دارم.  نھ با مادرم-

  ....بھ خاطر ھمینا بود کھ دنبال فریبرز
  «! اینام از دھنش پرید! دیگھ بقھ ش رو نگفت

  بھش قند تعارف کردم کھ با خجالت یکی ورداشت و گفت« 
  اگھ منم یھ وضع نسبتا خوبی داشتم،! خونھ نشینی بی بی از بی چادري یھ!  دریا خانم-

  !ھرچند کھ اون اصال لیاقت شما رو نداشت! ھیچوقت یھ آشیونھ رو از ھم نمی پاشیدم
  خودتون کھ! ھر کاري براش می کردي، آخرش پنجھ می کشید تو صورتت! مثل گربھ بود

  گ مامانم اگھ دروغ بگم، سر بچھ ھا، صد بار بھش گفتمبھ جون خواھرم، بھ مر! دیدین
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٢٩  
  اما چشمش دنبال پول اون! این کارو نکن، ول شون کن تو ھمون خونھ زندگی کنن

  بچھ ھام کھ. یھ آپارتمان دویست متري گرفتھ بود کھ با ھم زندگی می کردیم. خونھ بود
  نھ بھ اون بزرگی بیمی گفت واسھ چی باید اون خو! نمی اومدن با من زندگی کنن

  !استفاده بیفتھ اونجا؟
  !حساب کنین کسی کھ بھ بچھ ھاش روا نداشتھ باشھ اصال آدمھ؟-

چطور ! تا حاال بھ فریبرز با این دید نگاه نکرده بودم. شروع کرد چایی ش رو خوردن
  »متوجھ 

  ترهیعنی تموم این مدت این مسئلھ کھ توانایی من از اون در کارھا بیش! نشده بودم؟
  یھ خرده کھ از فنجونش خورد، شروع کرد!براش عقده و کینھ شده بود؟« 
  شکر خدا ھیچوقتم کھ برنده!  این چند سال آخرم کھ الکل و قمار اسیرش کرده بود-

  باختن ش ھمانا! ھمھ شم می باخت! شب جمعھ بھ شب جمعھ بساط داشتن! نمی شد
  ! جلوش رفتدیگھ اصال نمی شد! و مثل برج زھرمار شدنش ھمان

   جریان این برج کھ خراب شد چی بود؟-
  می رفت پاي تلفن و با مھندسایی کھ براش کار می!  از بس از سر و تھ ش می زد دیگھ-

  ھمھ ش بھشون می گفت مثال جاي انقدر سیمان، انقدر! کردن دعوا و مرافعھ می کرد
  اونام زیر بار نمی! مصرف کنین، جاي فالن چیز فالن چیز و مصرف کنین و از این حرفا

  انقدر قرض باال آورده بود و چک و سفتھ دست این و! رفتن و اونم عوض شون می کرد
  قمار بیچاره ش! اون داشت کھ می خواست با ساختن این برج چالھ چولھ ھاشو پر کنھ

  !می بردنش و مست ش می کردن و سرش کاله میذاشتن و ازش چک می گرفتن!کرد
  یھ ھفتھ!می خواست بزاره و فرار کنھ! وھم، دیگھ کارش تموم شدساختمون کھ خوابید ر
  !بعدشم کھ منو طالق داد

  »یھ دفعھ رنگ صورتش مثل گچ . برگشت منو نگاه کرد. فنجونش رو گذاشت رو میز
  جا خوردم کھ گفت! لباش شروع کرد بھ لرزیدن! سفید شد« 
   می دونین براي چی اومدم اینجا؟-

  »نگاھش کردم « 
  !تو این دنیا ھیج کار بدي بی تقاص نمی مونھ! دم ازتون حاللیت بطلبم اوم-

  انقدر مادرم اصرار کرد کھ یھ خرده دلم قرص شد و. راستش خودم جرات اینکارو نداشتم
  امروز دیگھ بھ خودم گفتم. اولین بار دیروز بود کھ اومدم اما نتونستم بیام جلو. اومدم
٣٠  

  !ف بزنمکھ ھرجوري ھس باید باھاتون حر
  »یھ خرده ساکت شد و بعد گفت « 
  درد گرفتھ بود و یھ چیزي....  دو ماه دو ماه و نیم پیش یھ خرده احساس مریضی کردم-

  عکس و آزمایش و این حرفا کھ دکتر بھم. یھ ماه پیش رفتم دکتر. توش ورم کرده بود
  ...!سرطان! گفت سرطان دارم

  »دوباره ساکت شد و یھ خرده بعد گفت « 
  !معلوم نیس کھ چقدر پیشرفت کرده و چی می شھ.  باید زودتر عملش کنم-

  »یھ دفعھ زد زیر گریھ و گفت « 
بھ خدا نم از العالجی و بیچاره گی تن بھ !  ترو خدا منو حالل کن و از سرتقصیرم بگذر-

  این
  !جون بچھ ھات ازم بگذر! سزاشم دیدم. کار دادم

  »سرشو گذاشت رو زانوھامو ! انداخت روي پاي منیھ مرتبھ از جاش بلند شد و خودشو 
  یھ آن تمام این ده سال ناراحتی و تنھایی و رنج اومد جلو! شروع کرد بھ گریھ کردن
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  !یھ چیزي چنگ انداخت تو قلبم! بعض گلوم رو گرفت! چشمام
این زنی کھ االن سرشو گذاشتھ رو زانوي من و داره گریھ می کنھ، یھ روزي ! این زن
  زندگی

  باعث شد کھ من بھ! شوھرم رو ازم گرفت؛ بچھ ھام رو از پدرشون برید! منو ریخت بھم
  !تمام ھست و نیستم رو نابود کرد! فکر خودکشی بیفتم

  یھ روزي اگھ جلو روم پیداش! حاال بعد از ده سال اومده و از من می خواد کھ ببخشمش
  !می شد حتما می کشتمش

چون جوون تر از من بود، از خیلی چیزاش استفاده ! یھ روز ھمین زن خدا رو بنده نبود
  کرد تا

  موفق شد چون اون جوون بود و من! موفقم شد! شوھر و زندگیم رو از چنگم در بیاره
  !اون بیست و چند سالھ ش بود و من حدود چھل سال م! نبودم

   رخ میھ روزي اگھ ھمین زن منو می دیدم برام ھزار تا عشوه می اومد و جوونی ش رو بھ
  !می کشید

  حاال! یھ روزي ھمین زن چنان داغی بھ دل من گذاشت کھ ھنوز جاش رو قلبم مونده
  چی فکر کرده؟ فکر کرده حاال من پولدار شدم و وضعم! اومده و ازم می خواد حاللش کنم

  پس اون ھمھ زجري کھ! خوب شده دیگھ شاد و خوشحالم و ھیچ غمی تو زندگی ندارم؟
   اون ھمھ سال کھ خیلی چیزا رو تحمل کردم تا براي یھ ھمچین!کشیدم چی می شھ؟

٣١  
  یھ ھمچین روزایی کھ دخترم شوھر! روزایی یھ دوست و ھمدم داشتھ باشم چی می شھ؟

  بعدش با تنھایی چیکار! کرده رفتھ و پسرمم چند وقت دیگھ حتما زن می گیره می ره؟
  دش چی؟تا حاال دلمو بھ اینا خوش کرده بودم اما بع! کنم؟

  ھر لحظھ، ھر دقیقھ، ھر ساعت، ھر روز، ھر شب! جواب ده سال تنھایی م رو کی می ده؟
  تو تقاص! کھ تنھا موندم و بھ گذشتھ م فکر کردم و زجر و عذاب کشیدم کی می ده؟

  !این چھ چیزي رو براي من جبران می کنھ؟! پس دادي خب
   و بشونمش سر جاش کھ خیسیاومدم آروم و مودبانھ سرش رو از رو زانوھام وردارم

  یھ دفعھ تب تند خشمم! قطره ھاي اشکش از دامنم رشد شد و سردیش رو حس کردم
  خواستم در برابر این حس مقاومت کنم کھ سرشو بلند کرد! یھ آن تو دلم لرزید! سرد شد

  و ھمونجور کھ گریھ می کرد گفت« 
   مادرم بمیره، خواھرم بمیره کھ.راه بھ ھیچ جا دیگھ نارم!  دریا خانم خیلی بی پناھم-

  جون بچھ ھات بگذر و! ازم بگذر کھ گره از کارم و ابشھ! لینگ پول عمل و بیمارستانم
  !تروو بھ خداوندي خدا حاللم کن! حاللم کن

  »! روزي کھ با خدا حرف زد و حرفم رو شنید! یاد خودم افتادم! یھ دفعھ ترس افتاد تو دلم
  !ھ اون پناه بردمروزي کھ بی پناه بی پناه ب

  »دیدم انگار می ! آروم یھ دستم رو بلند کردم و گذاشتم رو سرش و موھاشو ناز کردم
  اشکش از چشماي! دست دیگھ مو ھم بلند کردم و گذاشتم رو سرش! تونم ببخشم

  .دیگھ ھیچ خشمی نسبت بھش نداشتم. خودمم اومد پائین
  حشت زده ش نگاه کردم و گفتمآروم سرش رو بلند کردم و تو چشماي ترسیده و و« 
  !اصال نترس!  ھرچقدر خرج بیمارستان و عمل ت بشھ خودم می دم-

  »یھ لبخند نشست رو لبش و بلند شد جلوم نشست و گفت « 
  ! واقعا کھ دریایی-

***  
  »قرار بود شام بیان . سوگل اینا تازه برگشتھ بودن. تقریبا یھ ھفتھ از این جریان گذشت

  ود کھ داشتم پرونده ھا رو جمع و جور می کردم ببرم خونھ کھ آیفونعصري ب. خونھ ما
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  ازش پرسیدم کیھ. تلفن صدا کرد و منشی م گفت کھ یھ خانمی اومده و با شما کار داره
  !تعجب کردم. فقط می خوان شما رو ببینن. کھ گفت ایشون خودشونو معرفی نمی کنن

٣٢  
  .گفتم راھنمائیش کنھ تو دفتر

  .تا اومد تو و سالم کرد! در دفترم وا شد و دیدم سر و کلھ اشرف پیدا شدیھ لحظھ بعد 
  .آروم زیر لب جوابشو دادم و بھ منشی م اشاره کردم کھ بره بیرون

  .خودمم ھمون پشت میر موندم. وقتی تنھا شدیم بھش تعارف کردم کھ بشینھ
  :گفتمیھ خرده کھ گذشت . اومد جلو میز و رو یھ مبل نشست اما ساکت ساکت

  . امرتون رو بفرمایین فرشتھ خانم-
  »بازم دست دست کرد کھ گفتم « 
  یادمھ با کفش تشریف آوردین تو خونھ و رو یھ مبل! مثل اون دفعھ!  راحت باشین-

  !نشستین و پاتون رو انداختین رو پاتون و زیر دستاتون رو مورد لطف قرار دادین
  »سرش رو انداخت پائین و بازم ھیچی نگفت « 
  . اگھ فرمایشی دارین بفرمائین چون من کمی عجلھ دارم-
  »می دونستم چی می خواد بگھ . این دفعھ دیگھ بھ حرف اومد! «
  بابام خونھ شو فروختھ و! کلی بدھکاري باال آورده!  دریا خانم، وضع فریبرز خیلی خرابھ-

   شما باید بھش.اومدم ازتون کمک بخوام! داده براي بدھکاري ھا اما ھنوز خیلی مونده
  ....االنم پدر بچھ ھاي! اون یھ روزي شوھر شما بوده! کمک کنین

  !فکر نمی کنین شما خیلی پررو و پرتوقع تشریف دارین؟!  ببخشین-
  ! بلھ؟-
  بلند شدي اومدي اینجا و این چرت و پرت ھا رو تحویل من!  خجالت نمی کشی خانم؟-

  !ماھا؟انگار یھ چیزي م از من طلبکارین ش! می دي؟
  ! اون شوھر تو بوده-
  ! صداتو بیار پائین-

  »آیفون رو زدم کھ انگار منشی م از قبل آماده بود با حسن آقا مستخندم شرکت اومد 
  !تو
  !در خروج رو بھشون نشون بده! خانم دارن تشریف شون رو می برن!  حسن آقا-

   »تا اینو دید، خودش از جاش بلند شد و رفت طرف در کھ بھش گفتم« 
  !انگار فعال ھمون قانونی کھ یھ روزي بھ رخ من کشیدي، بر علیھ برادرتونھ!  اشرف خانم-

  »حسن آقا اومد جلو کھ بھش اشاره کردم کاریش ! یھ نگاه بھم کرد و برگشت طرف میز
٣٣  
  تو ھمین موقع از تو کیفش یھ پاکت در آورد و گذاشت رو میز و گفت. نداشتھ باشھ« 
  !وردار بخونش ببین برات چی نوشتھ! گفتھ بدمش بھت! ده اینو فریبرز دا-
  !بقیھ ش ھم بھ خودم مربوطھ!  شما وظیفھ ت رو انجام دادي-

  »حسن . برگشت تند از دفتر رفت بیرون! تو چشماش نگاه کردم و یھ پوزخند بھش زدم
  .بھ منشی اشاره کردم کھ در رو ببنده. آقام دنبالش رفت

  حتما ازم! می دونستم توش چی نوشتھ.  بھ نامھ کردموقتی تنھا شدم، یھ نگاھی
  !مثل قدیم کھ ھمیشھ باید جبران خرابکاري ھاشو می کردم! خواستھ کھ کمکش کنم

  اونجا کھ. بلند شدم و کیفم رو ورداشتم و رفتم طرف در! اصال حوصلھ خوندنش رو نداشتم
   ورداشتم و گذاشتم تودوباره برگشتم و نامھ رو از رو میز. رسیدم، یھ آن مکث کردم

  کیفم و از دفتر اومدم بیرون« 
***  

  »سوئیچ ماشین رو ازش گرفتم و مرخصش کردم و . دم در شرکت، احمد آقا منتظرم بود
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  .خودم نشستم تو ماشین و حرکت کردم
  .انداختم تو خیابون ولیعصر و رفتم باال

  دختره بی!  چھ کسی برام بیارهاونم داده بود بھ! واقعا با چھ رویی برام نامھ فرستاده بود
  !انگار ارث پدرش رو ازم می خواد! شرم

  این بھترین کار بود کھ می تونستم! آره! تصمیم گرفتم کھ نامھ رو پاره کنم و بندازم دور
  !دیگھ نھ حوصلھ داشتم چیزي در این مورد بخونم و نھ بشنوم! بکنم

  بعد یھ گوشھ. ردم ویھ نگاه بھش کردمکنار خیابون نگھ داشتمو نامھ رو از تو کیفم در آو
  !ش رو پاره کردم

  اینطوري! شاید یھ چیز دیگھ باشھ. یھ لحظھ با خودم گفتم یھ نگاه توش رو می کنم
  !اگھ چیزي نبود و فقط نامھ بود، پاره ش می کنم و میزم دور. عاقالنھ تره

  .پاکت رو واکردم و جز یھ نامھ، ھیچی توش نبود
  ش کنھ اما دیدم بھتره کھ یھ نگاه بکنم و بعد اگھ دیدم مثلدستم رفت کھ پاره 

  !ھمیشھ ازم کمک می خواد پاره ش کنم و بنداز دور
  تاي کاغذ رو واکردم. «

  سالم دریا
  شاید اگھ کسی دیگھ اي! می دونم کھ این نامھ حتمًا می خونی چون خوب می شناسمت

  .جاي تو بوده حتمًا پاره ش می کرد
  شدم اشرف رو براي آوردن نامھ انتخاب معذرت می خوام چون باباماز اینکھ مجبور 

  این دخترم انقدر از خود راضی! ازت خجالت می کشید. حاضر نشد یھ بار دیگھ بیاد پیش تو
  پس بازم ازت معذرت می خوام. یھ کھ مطمئن ھستم حرف حسابی از دھنش در نمی آد

.  
  .خیلی وقت داشتم کھ بھ زندگی م فکر کنممن . حاال بذار بگم براي چی برات نامھ نوشتم

  .اآلن یھ ماه و نیمھ کھ زندانم. بھ تو، بھ بچھ ھام، بھ زندگی خوبی کھ داشتیم
  می دونی چرا؟ می خوام ببینم خودم تنھایی از عھده زندان بر! اصًال ازت کمک نمی خوام

  تو نمی! می گذرهھر چند کھ اینجا بھم واقعًا سخت ! این برام خیلی مھمھ! می آم یا نھ
  !دونی اینجا چی خبره

  .در ھر صورت می خوام سعی کنم کھ حداقل از عھده این یکی بربیام
  .دریا، من اشتباه کردم

  !ھمیشھ دوستت داشتم اما وجود تو باعث می شد کھ بھ بی وجودي خودم پی ببرم
  !ھمین م ناراحتم می کرد

   خبر دارم کھ از نظر مالی وضعت!تو راست گفتی این من بودم کھ شکست خوردم نھ تو
  .برات ھمیشھ دعا می کنم! خیلی خوبھ

  اگھ براي عروسی دخترم نیومدم، فقط بھ خاطر این. یھ چیز دیگھ رو ھم می خوام بدونی
  بازم خبر دارم! خجالت می کشیدم! بود کھ نمی خواستم دوباره تو چشماي تو نگاه کنم

  از سامانم خبر دارم! گاھی فرستادي خون بختکھ دخترمون رو با چھ جھیزیھ و دم و دست
  .کھ دانشگاه ش رو تموم کرده

  من! بھ خاطر ھمھ چیزھاي کھ تو در زندگی انجام دادي و من کوتاھی کردم، ازت ممنونم
  .ببخش دریا ازت خواھش می کنم کھ یھ دفعھ احساساتی نشی و بخواي بیاي مالقاتم

  در لحظھ اي کھ.  خیلی ضعیف تر از تو ھستممن. دلم نمی خواد تو این وضع منو ببینی
  !ا من مثل تو نیستم بھ تو ظلم می کردم، تو انقدر قوي بودي کھ نگاه منو تحمل کنی ام

  !مواظب خودت باش، تو واقعًا حیف بودي
  شاگرد تنبل تو فریبرز

٣٥  
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  »نمی دونم چرا مثل معلمی کھ احساس می کنھ االن ! دلمم ھمینطور! دستم لرزید
  !دش گرفتاره و در خطر، وجدانم معذب شدشاگر

  سعی کردم یاد کاري ھایی کھ باھام کرده بود بیفتم و خودمو تسکین بدم اما ھرچی فکر
  !کردم ھیچی یادم نیومد

  ھنوز دوستش داشتم! «
***  

  .وقتی رسیدم خونھ سوگل اینا اومده بودن اما کامران رفتھ بود کھ از بیرون غذا بگیره
   بغل کردم و ماچش کردم کھ سوگل بعد از اینکھ بغلم کرد گفتنوه خوشگلم رو« 
  !شنیدم ھووتون اومده دیدن تون!  مامان-

  »اینو گفت و زد زیر خنده کھ بھش گفتم « 
  .باھاتون کار دارم!  بچھ ھا-

  »سوگل کھ ھنوز می خندید گفت « 
  !ل برام تعریف کنین کھ سھیال خانم باھاتون چیکار داشت، بعد  او-

  »ھ نگاھی بھشون کردم و گفتم ی« 
  .تا کامران نیومده باید یھ چیزي رو بھتون بگم!  بیایین بچھ ھا-

  »! ھر دوشون متوجھ شدن کھ موضوع جدي یھ
  سوگل و سامانم، دو طرفم، رو دو تا. رفتم رو یھ مبل نشستم و نوه م رو گرفتم تو بغلم

  ھمھ رو براشون! اصل جریانیھ خرده فکر کردم و بعد مستقیم رفتم سر . مبل نشستن
  .تعریف کردم

  !و درست حدس زده بودم! تقریبًا می دونستم عکس العمل ھر کدوم شون چیھ
  تا حرفام تموم شد، سامان از جاش بلند شد و گفت« 
  حتمًا چند وقت بعدشم آقا! شدیم بنگاه خیریھ!  حتمًا می خواین بدھکاري ھاشو بدین-

  !می خوان تشریف بیارن اینجا
  تموم سختی ھا! یادتون رفت کھ چھ جوري ول مون کرد؟! امان یادتون رفت ھمھ چی؟م

  ...بھ خدا اگھ پاشو بذاره اینجا، کاري باھاش! یادتون رفت؟
  »! چپ چپ نگاھش کردم کھ بقیھ حرفشو نزد

  !ظاھر آروم و درون پرآشوب. سوگل مثل ھمیشھ آروم بود
٣٦  
  برگشتم نگاھش کردم و گفتم« 
  !درست نیس کھ تو زندان باشھ! خره پدرتونھ اون باال-

  »سوگل سرشو انداخت پایین و یھ خرده بعد گفت « 
  .ھر کاري کھ صالحھ انجام بدین.  مامان، شما ھمیشھ درست فکر کردین-

  »تا سامان اومد حرف بزنھ، سوگل رفت تو دھنش و گفت « 
  !بابا رو باید از چشم مامان دید!  تو متوجھ نیستی سامان-

  »سامان دیگھ ھیچی نگفت « 
***  

  »بھش گفتم . فردا صبحش تلفن کردم بھ خانم فضلی کھ دیگھ شده بود وکیل خصوصی م
  ا اگھ چھ خیلی از کارم تعجب کرد ام. بال فاصلھ ترتیب آزاد شدن فریبرز رو از زندان بده

  !شروع بھ اقدام کرد و سھ روز بعد بھم خبر داد کھ فریبرز از زندان آزاد شد
  اگرچھ برام چند میلیون تومن خرج! شاگردم تنبلم دیگھ گرفتار نبود. دیگھ خیالم راحت شد

  !برداشت
  حاال این سھ روز. ھمون روز عصر بود کھ کارم تو شرکت تموم شد و اومدم کھ برم خونھ

  !چقدر فکر کردم، بماند
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ي خودم اون روز عصر بھ محض اینکھ از شرکت اومدم بیرون، فریبرز رو، رو در رو
  !دیدم

  تا منو! البتھ زیاد تعجب نکردم چون می دونستم کھ دیر یا زود سر و کلھ ش پیدا می شھ
  دید خندید و گفت« 
  ! نتونستی جلوي احساسات خودتو بگیري، ھان؟-

  »یھ نگاه بھش کردم و گفتم « 
  . یھ خورده شکستھ شدي-
  ! موھام ریختھ-
  . البتھ زیاد فرق نکردي-
  !فرق نکردي ولی تو اصال -
  . ممنون-
  !می گمي  نھ، جد-

  »وقتی ازمون فاصلھ گرفت، فریبرز گفت . احمد آقا اومد جلو کھ بھش گفتم صبر کنھ« 
٣٧  

   راننده ت بود؟-
  . آره-

  »یھ سیگار روشن کرد و گفت « 
   چھ جوري می تونم ازت تشکر کنم دریا؟-

  »رو . فید شده بودکمی موھاش ریختھ بود و دو طرف گیجگاه ش س. نگاھش کردم
  یاد روزھایی افتادم کھ براي! پیشونی ش چند تا چین افتاده بود و پاي چشماش ھمینطور

  جوون و قبراق! اولین بار، تو دانشگاه دیدمش! «
  .اینکار رو براي ارضاء احساساتم انجام دادم.  احتیاجی بھ تشکر نیس-
  ! اگھ تو نبودي، شاید باید چند سال اون تو می موندم-

  »ھیچی نگفتم کھ گفت « 
   بھت این چند وقتھ خیلی سخت گذشت؟-
  !و مھم اینھ کھ بعد از تحمل ھر سختی، چھ چیزي عاید آدم می شھ! اما گذشت.  آره-

  !نتیجھ ش مھمھ
  .بھ منم خیلی سخت گذشت.  درستھ-
  !مشکلی م نداشتیم! ما کھ داشتیم زندگیمونو می کردیم.  خودت اینطور خواستی-
  !داشتم من -
  ! چرا بھم نگفتی؟ نمی باید می گفتی-
  حتی اگھ! مثل شاگردي کھ کھ از معلمش می ترسید! ازت می ترسیدم.  می ترسیدم-

  اون شاگرد بزرگ بشھ و بشھ استاد دانشگاه، بازم وقتی معلم قدیمش رو می بینھ، یھ
  !منم اینطوري بودم! اضطرابی تو دلش ھس

  !اشھ، دیگھ از معلمش ترس نداره اگھ اون شاگرد، شاگرد خوبی ب-
  !چون من شاگرد خوبی نبودم، ھمیشھ از معلمم می ترسیدم! یعنی حتمًا!  شاید-

  !شاگردي کھ عاشق معلِم شھ! یھ ترِس توأم با عشق
  !تو خرابش کردي! ھمھ چیز عالی بود!  خیلی بد کردي فریبرز-
  من ھیچی!  چی تو بوديھمھ!  احساس می کردم کھ تو زندگی با تو، من ھیچی نیستم-

  !و ھیچکس نبودم
  !تو کسی بودي کھ من با تمام وجودم دوستش داشتم! شوھر من بودي! بودي!  بودي-

٣٨  
  تو کسی بود کھ عشقت بھم نیرو و توان! تو کسی بودي کھ وجودت بھ من قدرت می داد
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  طورفکر می کردي چ! فکر می کردي چطور اون ھمھ سختی رو تحمل می کردم؟! می داد
  فکر می کردي چطوري باِر بھ اون سنگین! باِر بھ اون سنگینی زندگی رو تحمل می کردم؟

  ھر وقت! عشق تو و بچھ ھام! ھمھ ش عشق تو بود! زندگی رو بھ دوشم می کشیدم؟
  احساس می کردم کھ تو با من ھستی و ازم حمایت می کنی، قدرت می گرفتم و بھ

  احساس می کردم کھ پشت و پناھی مثل تو دارمیھ زمان کھ ! جنگ سختی ھا می رفتم
  کھ مثل اون روز تو اتوبوس ازم حمایت می کنھ، قوي می شدم و از مشکالت زندگی

  !حتی در موردش باھام صحبتم نکردي! اما تو اینا رو نفھمیدي. نمی ترسیدم
  ! چرا تو بھم نگفتی؟-
  وقتی! اید می فھمیديیعنی ب!  فکر می کردم چیز بھ این سادگی رو خودت می فھمی-

  تو چی خواستی کھ بھت گفتم! ھمھ چیز رو تو زندگی بھ نام تو کردم باید می فھمیدي
  تموم خونھ و زندگی و ھرچی کھ از قبل داشتم و بعد بھ دست آوردم بھ نام تو! نھ؟

  !تو معنی اینا رو نفھمیدي! اینکار رو کردم کھ یھ ھمچین احساسی نداشتھ باشی! کردم
  ا با من نا جوانمردانھ رفتار از ھمھ اینا حداقل می تونستی جوونمرد باشی امتو بعد 
  !منو تنھاي تنھا ول کردي تو این شھِر پر از درنده! کردي

  ا اونطوري کھ خودم می خواستم ترو داشتھ باشم ام!  من نمی خواستم اینطوري بشھ-
  !می خوام

  ی خواستی منم یکی مثل سھیالم! یھ زن مثل سھیال؟!  خودت چھ جوري می خواستی؟-
  دیگھ مھندس فریبرز نعمتی، مدیر عامل و رئیس! اونوقت دیگھ تو، نو نبودي؟! باشم؟
  !من می باید من بودم کھ توام تو باشی! نبودي کھ... شرکت

  »صدامون بلند شده بود کھ احمد آقا یھ قدم اومد جلو کھ بھش اشاره کردم مسئلھ اي 
  !نیس
  باره بھ خودم مسّلط بشمسعی کردم کھ دو! «
   می دونی فریبرز دلم از چی می سوزه؟ اگھ تو دادگاه حقیقت رو می گفتی شاید ھمھ-

  با! اگھ فقط حقیقت رو می گفتی من ھیچی ازت نمی خواستم! چی با اآلن فرق می کرد
  خودم عھد کرده بودم کھ اگھ مثل یھ مرد، جلوي قاضی بھ ھمھ چیز اعتراف کنی، بازم

  می رم و صبر! می مونم و می رم سر خونھ و زندگیم و بچھ ھامو بزرگ می کنمھمسرت 
٣٩  

  دروغ تم نشونھ ضعفت! ا دروغ گفتی ام! می کنم تا خودت ھمھ چیز رو بفھمی و برگردي
  منم دیگھ نمی تونستم با مردي کھ انقدر حقیر و ضعیفھ کھ حق و حقوق زنش رو! بود

  !مخیلی راحت زیر پا میذاره زندگی کن
  ! تا اون موقع حق و حقوقت رو زیر پا نذاشتھ بودم-
  وقتی کھ! وقتی چشمت دنبال زن دیگھ رفت، پا روي حق من گذاشتی!  گذاشتھ بودي-

  بگو ببینم اگر من این کار رو کرده! دلت رو بھ زن دیگھ اي دادي، پا روي حق من گذاشتی
  یھ روز بھت خبر می دادن کھاگھ ! بگو دیگھ! بودم، تو جز با کشتن من ارضا می شدي؟

  !من با یھ مرد دیگھ سر و سّري دارم، تا خون منو نمی ریختی، راحت می شدي؟
  »یھ سیگار دیگھ روشن کرد و ! ھر دو ساکت شدیم. ساکت شدم! بازم صدام رفتھ بود باال

  یھ خورده بعد گفت« 
  راستش رو بھم می گی؟.  یھ چیزي می خوام ازت بپرسم-

  »کھ گفت نگاھش کردم « 
  می خوام بدونم وقتی قرض! می دونم تو ھمیشھ راست می گی!  حرف احمقانھ اي زدم-

  ھامو دادي، بھ خاطر اینکھ پدر بچھ ھا بودم اینکارو کردي یا، یا ھنوز دوستم داري؟
  ! تو چی؟-
  ! من ھمیشھ دوستت داشتم-
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  »یھ لحظھ صبر کردم و بعد گفتم « 
  !ھمیشھ دوستت داشتم! ردم چون دوستت داشتم اینکار رم ک-

  »یھ دفعھ صورتش از ھم واشد و خندید و گفت « 
  ...بیا ھمھ چی رو فراموش کنیم و دوباره مثل اون موقع ھا! گذشتھ ھا گذشتھ!  دریا-
  ! حرف شم نزن فریبرز-
   یعنی تو نمی تونی منو ببخشی و سختی ھایی رو کھ توي این چند وقتھ کشیدي-

  !من می دونم کھ می تونی! ی تونیحتمًا م! فراموش کنی؟
  .ھمین االنشم تموم اون سختی ھا رو فراموش کردم. خیلی راحتم می تونم.  می تونم-

  !ردم فراموش کردم کھ از زندان بیرونت آو
  ؟! پس چی-
  !اونو نمی تونم کاریش بکنم! غرورم جریحھ دار و زخمی شده!  غرورم-
  ... ولی-
  براي آخرین بار بھ تو کمک کردم، بھ خاطر ھمون عشقماگھ !  دیگھ چیزي نگو فریبرز-

  شاید عشق یھ معلم بھ شاگردش،! حاال این عشق رو ھر جوري می خواي تعبیر کن! بود
  وقتی می بینھ کھ کارش از تجدیدي گذشتھ رفوزه شدنت رو بگیرم و یھ فرصت دیگھ بھت

  !ی؟می فھم! اما این فرصت رو باید تنھایی ازش استفاده کنی! بدم
  »یھ سیگار دیگھ . دوباره ھر دو ساکت شدیم. سرش رو انداخت پائین و آروم تکون داد

  وقتی کامًال آروم شد، بھش گفتیم. روشن کرد« 
  شاید سالیان سالھ کھ این سوال برام مطرح بوده!  حاال یھ چیزي می خوام ازت بپرسم-
  !ا نخواستم ازت بپرسم ام
  ! بگو-
  !چرا؟!  و اسم خواھرت نیس ھیچ تناسبی بین اسم تو-

  »با تعجب نگاھم کرد و گفت « 
  ! سالھا ھمینو تو دل خودت نگھ داشتی؟ یھ چیز بھ این سادگی رو؟-
  !مالحظھ تو کردم!  می ترسیدم چیزي باشھ کھ بھ غرورت لطمھ بزنھ-

  »یھ خرده فکر کرد و گفت « 
  ! کاشکی فرصتی بود کھ ترو دوباره می شناختم-
  !دي جوابمو ندا-
  کسی کھ بتونھ بھش افتخار کنھ!  پدرم ھمیشھ می خواست کھ پسرش یھ پھلوون باشھ-

  براي ھمینم اسم منو از تو! یکی مثل فریبرز تو شاھنامھ! و سرش رو پیش مردم باال ببره
  ...یھ پھلوان دالوِر دلیر و! یھ ُگرد نامداره! شاھنامھ پیدا کرد و فریبرز گذاشت

  »بعدش !  دفعھ خودشم متوجھ شد و سکوت کردیھ! فقط نگاھش کردم« 
  کاشکی تو خونھ مون شاھنامھ نداشتیم کھ حداقل! کھ ھمھ ش بر عکس شد!  کھ نشد-

  !آبروي این پھلوون نره
  »! اینو گفت و سرش رو انداخت پایین و برگشت و رفت

  !بغض گلوم رو گرفتھ بود! یکی دو دقیقھ ھمونجا واستادم و رفتنش رو تماشا کردم
  احمد آقا نشست پشت. تند رفتم سوار ماشین شدم و بھ احمد آقا گفتم کھ حرکت کنھ

  !بھ ھمون جھت کھ فریبرز رفتھ بود. ماشین و حرکت کرد
  وقتی داشتم از کنارش رد می شدم دیدم کھ دستاشو کرده تو جیب ش و بی ھدف داره

  زمین افتاده می زنھ اینآروم قدم می زنھ و با پاھاش برگ ھایی رو کھ تو پیاده رو روي 
  اگھ یکی نگاھش می کرد این احساس بھش دست می داد!درست مثل قدیم!ور و اون ور

  !کھ براي این آدم فرقی نمی کنھ کھ االن بھ سمت راست بره یا چپ
  مثل پسري کھ مادرش براي کاري رفتھ و بھش گفتھ ھمینجاھا!بی ھدف ، گنگ و مبھم
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  بازي کن تا من برگردم! «
 نپایا
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