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  :درباره کتاب
 

برای اطالعات . این کتاب متعلق بھ تارنگار تنھایی، اولین و بزرگترین سایت مرجع در زمینھ عشق می باشد
  .بیشتر لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید

 
tne.leomoon.blog://http   

http://blog.leomoon.net


   ھندي- حمد لواساني ا نوشتھ داستان عشق
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 107 از 4صفحھ 
http://blog.leomoon.net  

  
  

  اولفصل
 
 
 

  . شروع شد١٣۵۴ سال ماه از یك شب سرد اسفند ماجرا
درست .  تموم شدتولد تدارك  خونھ وتزیینكار  , بعد از دو روز زحمت شبانھ روزيباالخره

 .چند ساعت قبل از جشن
 امیر پسر داییم كھ كھ تولدش بود و این ھمھ زحمت بھ بودم شده كھ حسابي خستھ و كثیف من
لباسام رو . یھ دوش میگیرم. من میرم خونھ: گفتم. بودم كشیده اونھ خاطر جشن تولد رو ب

 .میگردم عوض میكنم و بر
 كھ میدوني بخواد  ھمین جا دوش بگیر لباس ھم تا دلتخبتو خستھ اي :  با اصرار میگفتامیر
  .ھست
 .برگردم  برم وباید بھانھ آوردم و باالخره قانعش كردم كھ من

  باید براش میگرفتم،كھ داستان مسئلھ كادویي بود  اصلراستش
 بھ خونھ رسوندم و بعد از یھ دوش آبگرم كھ بھترین دواي خستگي من خودمو صورت  ھربھ

  .، لباس پوشیدم و آماده حركت شدمبود لحظھ اونتو 
 بودم سر راه یھ سرویس بروت كھ شامل گرفتھ كادو مورد تصمیم خودم را در  قبالچون
.  خریده بودم یھ ست مثل ھمون رو قبالخودم و بود اصالحعطر و لوسیون بعد از  ادكلن،

 زده بود، یخھوا خیلي سرد بود و خیابونا حسابي . افتادم راهگرفتم و بھ سمت خونھ دایي 
 بھ بي كلھ معروف بودم جرات نكردم خیلي شلتاق رانندگي تو جوري كھ من كھ بین بچھ ھا

  .بزنم
 سالم بود اما دو سال بود خودم ماشین كھ داشتم یعني از پونزده ھفده ازهت  با اینكھراستش
 . میكردم البتھ بدون گواھینامھرانندگي وسالگي 

 دیر اومده بودند مسئول موزیك من بودم و مھمونھا از صورت كمي دیر رسیدم و تعدادي بھر
  .كرده بودم
از .  من احساس گرماي شدیدي میكردم حالیكھ ھوا بشدت سرد بوددر بود  چھ مرگم شدهنمیدونم

 جیغ بلند و ممتد كشیدن و بھ این وسیلھ ورود من رو خوشامد گفتن یھ ھمھ شدمدر كھ وارد 
 ھمھ یھ جورایي منو تحویل بودم كھ من خیلي شیطون و در عین حال فعال اونجایي ازراستش 
 . میگرفتن

 یھ حداقل. خواست تو بازار بیاد تاپ میموزیك مركز موزیك ھاي دست اول بودم و ھرچي من
 منو زبوني سرو البتھ بھ ھمھ این خواص خوش.  كنيپیداشھفتھ قبلش تو بساط من میتونستي 

 حال بھ ھمین در رفتمبھ ھر صورت با تشویق بچھ ھا پشت دستگاه استریو . رو ھم اضافھ كن
یھ نوشیدني . میاد در محلقامیر كھ منو تا پشت دستگاه ھمراھي میكرد گفتم من زبونم داره از 

  .مخنك میخوا
 آبلیمو كھ قطعات یخ توش ملق شربت لیوان یھ چشم بلند باالیي گفت و بعد از چند لحظھ سعید
 . از اینكھ توي لیوان ودكا ھم ریختنخبر بي كشیدممنم ال جرعھ سر . داد دست من. میزدن
اما براي اینكھ  .مي مشروب سیگار و دویكي نیستم چیز میدونستن من تو زندگیم اھل دو ھمھ

 بھ خورد ودكا از تشنگي شدید من اون شب یھ لیوان استفاده وباسر بسر من بزارن با این پلتیك 
 .ما دادن

 . كلھ من مجلس ھم حسابي گرم شده بودشدن گرم  صورت بابھر
 بھ دستم رسیده بود بچھ ھا را حسابي تازه كھ ھا استاپ سري موسیقي تاپ از سري نان یھ
 .وك كرده بودك
 میكردم براي اینكھ بچھ ھا یھ كم خستگیشون در بره یھ موزیك تانگو فكر داشتم  ھمین زماندر
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 بایدمن دوتا آھنگ جدید آوردم كھ البتھ شما :  بچھ ھا بھ طرفم اومد و گفتاز یكي كھبزارم 
  . یكیش مال ستار ودومي رو ابي خونده اگھ میشھ این دوتارو بزارینباشین شنیده

 خودمو بدون اینكھ.  بدست من نرسیدهچراپس . جا خوردم آھنگ جدید از ستار و ابي راستش
 كردم و نگاھي من .شماستفرقي نمیكنھ اینم مال : كھ گفت.  بدم گفتم آره آره دارم بزار ببینملو

 ھركس یھ پارتنر دیدم بجنبم خودمتا اومدم بھ .با تشكر نوار رو گرفتم و تو دستگاه انداختم 
 .رقصیدن انتخاب كرده و با اورتور آھنگ شروع كرده بھ

 بر مي دستگاه پشت  با ھاش برقصم نا امید داشتممن چي چشم انداختم دیدم كسي نیست كھ ھر
 داره گلھاي قالي و پایین انداختھگشتم كھ دیدم دختر داییم نازیین یھ كوشھ نشستھ و سرش رو 

 ...مي خاربھ طرفش رفتم و گفتم افت. رو نگاه میكنھ
ستار مي  ...خورد  ھمین موقع چشمامون تو ھم گرهدرست ، رو بلند كرد ولبخند تلخي زدسرش
  .خوند

 
  اي رفیقآه
   اي رفیقآه
  گرم سفره ام رانان
   اي دوستكردم قسمت باتو

  بود از من گرفتيھرچھ
  آه سردم اي دوستغیر

 
 رفیق  ايآه
  اي رفیقآه
 
.  ورمون نبودیمدور متوجھ  و میرقصیدم اصالبودیمكرده  و نازي ھمدیگرو محكم بغل من

 كھ بھم دست داده بود بھ حالتي از مبھوتمن گیج و . البتھ بعدا فھمیدیم كسي ھم متوجھ ما نبوده
 جمع شده بود مستقیم تو چشمام چشماش تو اشكاونم در حالیكھ . من یھ جوري شدم: نازي گفتم

 ...اما. دارم دوستمن مدتھاست تو رو : نگاه میكرد گفت
 كھ ابي نوار دوم در ھمین زمان آھنگ. بغلش كردمودوباره رو آرام رو لباش گذاشتم دستم

 .خونده بود شروع شد
 

 نازه سرو ناز كن كھ نازت یھ نازي
 نیازه ناز كن كھ دلم پر از نازي
  ره آتیش بازي چشماي تو یادم نمي شب
 ... غم پنھون تو یھ دنیا رازهھر
  گرفتھھاییام تنھا نذار دلم  با تنمنو
 
 
 ت اسیر شدیم و رفبلھ

  د سو میزسو وسطش درخشان دو تا چشم سیاه كھ دوتا ستاره اسیر
 
 و گذاشتن مي موزیك بچھ ھا خودشون. میگذره متوجھ نبودیم دور و ورمون چي  اصالما

ا بودیم؟ اینو فقط ، كجنبودیم اونجا ردند اما نھ من و نھ نازنین اصالجیغ و داد میك. میرقصیدند
، نمیدونم، توصیفش خیلي كھكشون تو تو ابرا، تو آسمونا،.  كھ عاشق شدندمیفھمندكسایي 
 .مشكلھ
اینقدر شلوغ بود حتي متوجھ .  ھام كاري نداشتنبا آورده رو ھا بھ خیال اینكھ ودكا ھھ دخلم بچھ

 ھم نمیتونن اونارو یروھان تو ھم گره خورده كھ عظیم ترین دستامون چناننشدن كھ منو نازنین 
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 .كنن از ھم جدا
 .داغداغ   تو دستم بود،دستاش

 بود كھ تو رگ وریشھ ھاي عشقي سوزان حرارت این داغي فقط بخش كوچیكي از اما
 .وجودمون خونھ كرده بود

 .قعش  عجب چیزي اینواقعا
 .، این ھمھ عشقشور نگاه و این ھمھ حرارت این ھمھ یھ

 حس كردم ھم براي.  بریم توي حیاطمیخواي: ازنین بھ دادم رسید و گفتكھ ن ...میسوختم داشتم
 زودتر این شلوغي كھ تا ساعتي پیش كشتھ و مردش بودم اما حاال میخواستم ھر چھ از فرار
 و شدم بلند.  كنم و ھم بھ خاطر حراراتي كھ از درونم بیرون میزد این بھترین راھھفرار ازش
 با بودھ سطح باغچھ ھا و سطح سنگ چین حیاط رو پوشونده برف ھم. ھم بھ حیاط رفتیمبا

 تاپ روي ... بنظر میرسید ھوا خیلي سرد اما نھ من و نھ نازي احساس سرما نمي كردیماینكھ
 ھمدیگر و كنار حیاط كھ زیر یھ آالچیق قشنگ كھ دایي خودش درست كرده بود نشستیم فلزي

 .رو بغل كردیم
 
 از چشم اون خارج شده بود رو كھ اشكي  بودم قطرهگرفتھونھ ام  حالیكھ سر نارنین رو روشدر

 با انگشتھاي اشاره ام اشگھاش حالیكھ در وسرش رو میون دوتا دستام گرفتم .گونھ من نشست
 .گریھ میكني: مو پاك میكردم گفت

میدوني چند وفت تو رو دوست دارم؟ میدوني چھ مدت میخوام اینجوري : وگفت تركید بغضش
؟ میدوني چقدر سعي كردم كھ تو متوجھ بشي كھ یكي توي این دنیا ھست كھ كني بغل منو

  در آغوش تو زندگي كنھ و بمیره؟ومیخواد تو؟ عاشق
 ...ر كھ دوستت دارم اما ھر با وبھت میگممیزارم كنار غرور م، بار با خودم گفتچند
 بستچشماشو  رو روي لبھاش گذاشتم و اون انگشتم شب دومین بار در طول اون براي

 چشماي بستھ اش را پاك كردم وچشماش رو از شده وسكوت كرد، آروم اشكھاي بیرون ریختھ
 ...بوسیدم و
تا  . خانھ بدون اینكھ احساس سرما بكنیم با ھم گفتیم و گفتیم و گفتیمحیاط توي  بیرونساعتھا
ھ محل مھموني بھ ھمین دلیل ب.  مھمونا متوجھ شدیم مھموني تموم شدهصداي ازسرو باالخره
 . غیبت طوالني ما دوتا نشدمتوجھ ھیچكس برگشتیم
 . گذشتنازنین و اونشب نفھمید كھ چھ بر دل من ھیچكس
 .نكرد  سوزند و مي سوزونھ حسخودش حرارت عشقي كھ سالھا ما رو در ھیچكس
 . برما گذشتچھنازي و خدا میدونستیم   فقط من،اونشب

 .گذشتچھ بر ما خواھد  در آینده میدونست  اونشب فقط خداو
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  دومفصل

  
  
 

 ... رفتن؟ پاي اما كو ... باید رفت... چھ كنم؟خداي
 ... ؟ میشھ رفت بدون دلكجا

 ... ؟دلداراون ھم بدون ...  چگونھ؟
 ...واین غصھ ام را بیشتر میكرد. ..نرو  ...میكرد نازنین التماس چشمان

 ...نرو… بمانكھ .  توسینھ فشار میاورددلم
  ...نداشتنتوان حركت را  پاھام
 خب یھ استراحتي ؟امیر گفت كجا میخواي بري.  صبح بودچھار نزدیك ساعت.  باید میرفتماما

 . است وتعطیلجمعھ كھ ھم فردا. ھمین جا بكن
 بر خالف انتظار من !) این تعارفاتبر لعنت اي(. .. برمبایدنھ : بھ تعارف گفتم.  شل شدپاھام

 .راحتي جور ھر: انھ گفتكوتاه اومد و خیلي خالص
 بعد از نازنین چشم  برقي كھ تو.وا رفتم.  كردنخالي یك تشت گنده آب سرد رو سرم انگار

 در حالیكھ بھ خودم بھ باالخره .میكردمچھ باید . تعارف امیر پیدا شده بود یكمرتبھ خاموش شد
 و از خونھ دایي  كردمخداحافظي . اي كھ كرده بودم لعنت مي فرستادماحمقانھخاطر تعارف 

 شدم و مدتي سرم رو رو ي فرمون ماشینم سوار.  دربند بود بیرون اومدمخیابوناینا كھ تو 
 ماشین رو روشن كردم و راه افتادم مدتي از  قدر ت حركت نداشتم باالخره بعداصالگذاشتم 

ید از  كردم در حالیكھ بھ طور معمول بادور راھمو ھمیناصال حال خونھ رفتن نداشتم واسھ 
راھم رو بھ طرف خیابون پھلوي وسپس . پایین طرف بھجاده قدیم شمرون سرازیر میشدم 

 .) سي متري نارمك مي شستیمتو ھنوز اونموقعما (اتوبان شاھنشاھي كج كردم 
 پنجاه تا صد متر ماشین رو حدود چیزي  ترمز یھھر بشدت یخ زده بود طوري كھ با اتوبان

 .زمین سر میخورد
 . از من بعید بوداصالجوري كھ . مثل بچھ آدم.  میكردمرانندگي امل و آرام سكوت كدر
 محیط اطراف نبودم كھ یھ مرتبھ بھ خودم اومدم و دیدم جلوي در متوجھ اصال  فكر بودم وتو

وقتي در خونھ رو باز كردم پدرم رو دیدم  . از شش صبح گذشتھ بودكمي ساعت .خونھ ھستم
 ...ھ پاچھ بگیر كلبره میشد آمادهكھ داشت 

  . كردمسالم
 سحر خیز شدي؟ ظاھرا متوجھ نشده بود كھ تازه از راه عجب چھ :گفت سالمم رو داد و جواب
 .رسیدم
  . دیشب خوش گذشتمھموني   دادادامھ
  .دنبو بد :گفتم

  كي اومدي خونھ؟: پرسید
 ...االن :گفتم
 دنبال كلھ رفت و كرد انھ اي خنده دوست... گذشتھخوشپس خیلي :  نگاھي بھ من كرد وگفتیھ

خیلي زود . رختخواب تو كردممنم یھ راست رفتم تو اتاقم و ھمونجور خودم رو پرت . پاچھ
  .دخوابم بر
در حالیكھ با متكا آرام .  خواب بیدار شدماز مادرم صداي پنج بعد از ظھر بود كھ با نزدیكیھاي

 یا اهللا بلند... بلند شو. .. مگھ كوه كندي. قدر میخوابي چھبلندشو :بھ پك و پھلویم میزد، میگفت
 ...شو
حرفم  ...كندن جا از  كھ پاشنھ تلفن رو صبح تا حاالناشناستم اضافھ كرد، این دوستان بعد

 نمیزنن كھ آدم ببینم دردشون چیھ؟
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كس دیگھ اي : پرسیدم. .. نتونھ با مادرم حرف بزنھ كھندارم دوستي كھمن . خودم فكر كردم با
 ...گفت نھ ...نزد زنگ
 ...  ھیشكي؟پرسیدم
  ...فقط...  نھگفتم. داد ادامھاصول دین میپرسي؟ و : گفت

 . تیز شدگوشام
  ...ي چفقط
بنظر شما  ...تلفن زد حال عمھ اش را بپرسھ یاد ھندستون كرده بود فیلش عزیزم  برادر زادهقط

 ...فت باید از شما اجازه مي گریا داره اشكالي
 ... بود زنگ میزدازنینن. یدپربھ برق از كلمھ  كھ گفت یھ مرتاینو

بھ  . خونھ دایي اینارو گرفتمشماره السیر  دوش سریعیھ از جام بلند شدم و بعد از بالفاصلھ
 .شنیدم تلفنزنگ دوم نرسید صداي نازنین رو از پشت 

  كجایي؟:  بغض گفتبا
 .مبودبھ خواب مرگ فرو رفتھ : گفتم

 .ھ نكنخدا: گفت دستپاچھ
 از خونھ تون دل كندني  دیشب با چھ جوننمیدوني االن حالم از صدتا مرده ام بدتره مگفت
  .این امیر نامردم كھ دوباره تعارف نكرد ...كندم
 میتوني ھرجوريخدا  ...تورو ...تو رو خدا،  . نمیتونم دوري تو رو تحمل كنماحمد: گفت نازي
 .ودتو بھ من برسونخ

 بود براي ساعت شش ونیم دقیقھ چھل و  ساعت كردم پنجبھگاھي بعد ن. منم مثل تو:  گفتمبھش
  .سر پل تجریش قرار گذاشتیم

شازده :  ام را گرفت و گفتیقھكھ مادرم جلوي در  . و آماده حركت شدمپوشیدم  سرعت لباسبا
 ھم وقتي تو كھ دایم یا اینور و اونوري یا. داریمسھمي . ما ھم مادرتیم مثل اینكھ ھا...كجا پسر

تازه . شماییم كوچیكیھ ماچ مامان خر كني كردمش و گفتم ما كھ در بست . خونھ اي خوابي
  .بخشش از بزرگونھ

 كھ این ھمھ گلو گیر دختراي مردم نداشتي زبون اینبرو كھ تو اگھ  ...برو:  اي كرد وگفتخنده
 ...همنتظربرو كھ طرف  ...برو نمیشدي،

 ...صیاد نھ صیدم  خدا نمیدونست ایندفعھ این منم كھبنده
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   سومفصل
  
  
 
 . سر پل تجریش حركت كردمطرف بھ سرخ خونھ خارج شدم و پس از خرید چند شاخھ گل از

 . شب بود و سر پل خیلي شلوغ جمعھ
 . توي اون شلوغي چھ جوري پیدا كنممونده بودم نازنین رو . ھم نبودانداختن سوزن  جاياصال
 برداشتم گلھا رو از روي صندلي. نگاه كردم دیدم نازنینھ . بھ شیشھ ماشین میزنھیكي دیدم كھ

 .كھ اون بنشینھ
 پھلوي، بھ این امید كھ از خیابون  راه افتادم بھ طرفو در رو بست گلھا رو بھ اون دادم وقتي

 از یك كوچھ فرعي كھ بخوبي استفاده با اما پھلوي ھم شلوغ بود . پیدا كنیمنجاتاون شلوغي 
سر سھ راه تلھ كابین .  رفتموي پارك طرفو بھ زعفرانیھ رسوندم بھ شناختمش خودم ر مي

 شدم و با ھر زحمتي بود خودم رو شاھنشاھي اتوباندور زدم و یعد از قطع مجدد پھلوي وارد 
 . فرشتھ رسوندمخیابونبھ 

 . از دوستام بود ماشین رو پارك كردم و وارد اون شدیمصاحبش كھ  تریایينزدیك
 . جاي دنج و آروم برامون آماده شد و ما اونجا آروم گرفتیمیھ وستمد  سفارش ویژهبا

اشك توي چشمام حلقھ زده بود واینبار او ن بود كھ .  واونا رو بوسیدمگرفتم رو  نازنیندستان
از روبروي من خودش رو بھ كنارم .  سرانگشتھاي خودش عاشقانھ پاك میكردبا مرا اشگھاي
 . توي بغلم گذاشترو وسرش رسوند
صورتي كشیده با  .بود ریختھ  روي دوششاونارو مشكي بلند وصاف كھ خیلي ساده موھاي

، چشمانش كھ  و برادرشخواھرا عكسنھ سبزه بود نھ سرخ و سفید بر  ابروھاي بھم پیوستھ،
 ھم قد بودیم البتھ او چند سانتي تقریبا بود، قد بلد. عین موھاش . بود سیاه بودكردهمنو گرفتار 

 .وتاه تر بود من كاز
  . كردمبغلش
 . میترسممن احمد :گفت
 ، از چي؟پرسیدم ،فشردمش  حالیكھ توي بغلم ميدر
 تونكنھ بھ خودم بیام وببینم ھمھ اش خواب وخیالھ و .  و دارم خواب میبینمخوابم نكنھ  اینكھاز
 . نیستيمن مال

.  اونو بوسیدمبعد ببند  و بعد بھش گفتم چشمات روكردم رو باال گرفتم تو توچشماش نگاه سرش
 سرش رو تو دستام دوباره دقیقھ چندبعد از  .اونھم من رو میبوسید.یك بوسھ گرم و طوالني 

  .چشماتو باز كن: گرفتم و گفتم
 خوابي؟: گفتم خب .كرد  رو بازچشماش

 .نھ: گفت
خواب مطمئن باش خواب نیستي و :  وگفتمبوسیدم اونارو رو توي دستام گرفتم و دوباره دستاش
 . و مرا بوسیدانداخت اینبار او دست دور گردن من.  بینينمي
 بود كھ وقتي مي ونیمي متر  ھرمیز یھ دیواره یكدور پاتوق عشاق بود بھ ھمین دلیل تریا

 تا صداشون نزدن میدونستند ھم ھانشستي كسي نمي تونست داخل رو ببینھ، از طرفي گارسون 
از  . چي میخوري تا سفارش بدمپرسیدم نازنین از مدتي از بھ ھمین دلیل بعد. نباید مزاحم بشن

: و بعد پرسیدم تو چي گفت.  غصھآره گفتم  دیشب تا حاال چیزي خوردي، با خندهتومن پرسید 
 كباب، كھ غذاي مورد عالقھ جوجھ دادم رومنم مثل تو پس سفارش اولین شام مشتركمون 

 . نازنین عزیز دردونھ دایي بودآخھ. بودم شنیدهاینو بار ھا از زبان دایي . نازنین بود
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 گل سر سبد اونا بود دلیلش ھم این بود كھ ھمھ بجھ نازنین اما . سھ تا دختر و یھ پسر داشتدایي
 بود كھ بھ خانواده ما نازنین بھ زن دایي شبیھ بودن و فقط این نازنین ازھاي دیگھ دایي بغیر 

منھاي گیسوان بلند نازنین . یادي بھ ھم داشتیمما دوتا شباھت ز. بگم رفت كشیده بود یادم
 . یكي بودتقریبا مشخصاتمون

 .یم كردنجوا ساعت یازده شب ھمونجا نشستیم و تا
 از دوستاش بود و دایي اینا فكر میكردن اون بھ جشن تولد رفتھ واسھ یكي تولد  اون شبنازي

  .قدر ایستادم تا وارد خونھ شد ونیم اونو نزدیك خونشون پیاده كردم و آنیازده حدود منھمین 
  . پیشممیايكي :  قبل از اینكھ پیاده بشھ بھ من گفتاون

 . رسونممي  فردا خودم ورو بھش١ بھش گفتم ساعت و گرفتم  دبیرستانشون روآدرس
 
اما وقتي داخل خونھ شد .  باھم بودیم شاید دلم كمي آرومتر شدهساعتي چند  میكردم حاال كھفكر

تحمل .  چیكار باید بكنمایاخد.  ھمھ غم دنیاي دوباره بھ دلم برگشتبست رشس پشتو در رو 
 . اون برام غیر ممكنھبدون لحظھ یھحتي 
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  چھارمفصل
  
  
 

 سالھاي قبل دو سال جھشي خونده اینكھ بھ توجھمن با با .  معرفي داشت شروع میشدامتحانات
متحانات نھایي در امتحان معرفي  در اشركت براي وبایدبودم امسال سال ششم دبیرستان بودم 

 .قبول میشدم
مدرسھ تق ولق  . از ماجراي پریروز ودیروز مخم بھم ریختھ بودبعد اما  درسم بد نبود،البتھ

 .برسونم خودم رو بھ موقع بھ مدرسھ نازنین میتونستم راحتشده بود و 
ھ و دبدبھ داشتم كھ چون من تو مدرسھ اونقدر كبكب  كرد،نمي فرقي نبود اگر اینطور ھم البتھ

 جزو ھنرمنداي این ماخیر سرمون آخھ .  از مدرسھ بزنم بیرونمیخوام كھبتونم ھر موقع 
 .میومدیم مملكت بھ حساب

 سھ وبیست ساعت ده . و از مدرسھ زدم بیرونگرفتم صورت برنامھ امتحانات معرفي را بھر
 رادیو بھ سري یھم گرفتم اول واسھ ھمین تصمی. دقیقھ بود وتا ساعت یك ھنوز كلي وقت داشتم

 بود كھ دقیقھ وپنج یازدهساعت . واسھ ھمین گاز ماشین رو گرفتم .كھ تو میدون ارك بود بزنم
 بود خیلي بھرامي صادق استادوقتي وارد شدم بھ اولین كسي كھ برخوردم  .بھ رادیو رسیدم

 . خیلي بھش مدیونممزندگی تودوستش داشتم یھ جورایي شبیھ پدر بزرگ مرحومم بود كسي كھ 
 . میكردیمكار ھا  سریال بچھ ھا بچھتوما با ھم ) مھرپرور(  فرھنگ رودیمبعد

 .من  ھم اون عجلھ داشت ھمظاھرا و بش كوتاھي كردیم و گذشتیم خوش
 بھ راست  و چھل دقیقھ از رادیو خارج شدم و یھیازده صورت كار ھام و ردیف كردم و بھر

  .شدند ميم اولین دانش آموزان داشتند از دبیرستان خارج وقتي رسید. طرف تجریش رفتم
ضربھ اي بھ  .ایستادم  نبود كھ بد جایيحواسم و اصال . بھ در مدرسھ دوختھ شده بودنگاھم

.  ماشین میزدشیشھ بھ كھ  آورد یھ سروان راھنمایي ورانندگي بودخودممن را بھ  شیشھ ماشین،
 .شیشھ رو پایین دادم وگفت گواھینامھ

 البتھ ایندفعھ با یكم پیاز كنمناچار بودم از حربھ ھمیشگي استفاده  .نداشتم  كھ گواھي نامھمنم
 .ربیشت داغ

 ھمراھم  گفتم جناب سرھنگ راستش گواھینامھ امو سروان بود سینھ ام را صاف كردم طرف
  خودمون رو براي ضبط برنامھ بھ رادیوزودتراالن ھم عجلھ دارم باید ھرچھ  .نیست
 . است و من اومدم دنبالشمدرسھھمكار بازیگرمون دانش آموز این .سونیمبر
 . دادمنشون رادیو تلویزیون رو در آوردم وبھش شناسایي  كارتبعد
 یھ ذره حداقلبعد گفت پس  .گفت آخھ بد جایي واسادین .شد شل دیدن كارت دست وپاش با

 .ت و رفت سراغ ماشین ھاي دیگھ یھ احترام گذاشدادو پس رو بگیرید بغل تر، بعد ھم كارتم
 بھ یھ جوجھ برسھچھ .  ما، رو ژنرال میگذاشتي آب میشدشناسایي كارت تیزابي بود این عجب
 .سروان
 كشید تا نازنین رو دیدم كھ داره خودش رو از الي ھم مدرسھ اي ھاش بھ طول اي  دقیقھچند

 .شین اومد و سو ار شددستي تكون داد و بھ طرف ما.یھ بوق زدم . میكشھ مدرسھ بیرون
 . برو تا كسي مارو ندیدهتر سریع گفت

 .ي تجربعلومرشتھ .  سال دوم نطام جدید بودنازنین
 دست  خلوتي رسیدیم نازي ناگھاننسبتاوقتي بھ محل .  رو روشن كردم وحركت كردمماشین
 . گردنم و گونھ ام رو بوسیدانداخت

 بود یھ راست برم تو سطل بزرگ زبالھ اي نزدیك. نبودم كھ آن لحظھ منتظر چنین كاري من
 كردم و كمي جلوتر یھ جاي مناسب پارك كنترل سرعت اما ماشین رو بھ . كنار خیابون بودكھ

 .كردم
 و بوسید منم چند بوسھ از سرش و موھاش وگونھ ھاش ھام وگونھ  دست انداخت گردنمباز
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  .كردم
 .اون در آورد و دست من داد كیفش ویھ دفتر رو از توي سراغ رفت  ازدقایقيبعد
عكسھایي . خداي من یھ آلبوم بود از عكسھاي من.  دفتر كردمزدن ورق  كنجكاوي شروع بھبا

 متوجھ بشیم گرفتھ دیگري مختلف خودش بدون اینكھ من ویا كس ومكانھاي ھاكھ در زمان 
 .بود

 رو ونیم بود من نازنین بیچاره من یكسال. ..خداي من . شوكھ شده بودمواقعا دیگھ اینبار
 .لعنتي اینو نفھمیده بودم... منمنھ احمق، ...  دوست داشت ومنعاشقانھ

 دیدمسرم رو بلند كردم .  بودم كھ این ھمھ عشق رو تو چشماي اون نخونده بودمكور چقدر من
 . میكنھگریھ داره

 .گریھ نكن. ي كھ تو بخواموقع ھر ، تا، تا ابد تو اممال روگرفتم وگفتم نازنین من، من دستاش
 .و بعد سرش رو تو بغلم گرفتم .خواھش میكنم

 پیشنھاد من بھ خیابون پھلوي بر گشتیم و رفتیم رستوران فرانكفورتر و یھ بھ مدتي  ازبعد
 .خوردیم سبك غذاي
 مربوط بھ شب وسایل و  بود اون روز برم خونھ اوناقرارالبتھ منم  . باید بھ خونھ میرفتنازي

او نو .  قرار گذاشتیمباھم ھمین واسھ. مال من بود جمع جور كنم و ببرم خونھتولد امیر رو كھ 
 .برگردم نزدیك خونھ پیاده كنم و برم بعد ار یكربع

 . كار رو كردیمھمین
 ؟ كیھپرسید من درزدم زن دایي از پشت اف اف وقتي
 .احمد جواب دادم منم زن دایي، من
 .وقتي وارد شدم دیدم تو راھرو منتظرمھ .كرد باز را خوشرویي جواب سالمم رو داد و در با
 . خونھمھمون اتاق بھ استقبالم اومدو منو برد بھ
 كھ ما چند دقیقھ قبل انگار نھ  وارد شدو سالم كرد انگارشربت از كمي، نازنین با یھ سیني بعد

بعد از  وجواب سالمش رو دادم وشدم بلند پاشباھم بودیم، منم كھ بازیگر مادر زاد بودم جلوي 
 .بر داشتن یھ لیوان شربت سر جام نشستم

 ھمدر پایان . مان وبابا اینا وبعد از حال خودم كرد احوالپرسي مفصل از ماشروع دایي زن
 . نمیدونم احمد جان تو مھره مار داري یا چیزي دیگھمن گفت
گاھي  .يبرادر زاده داره ھمھ اش نقل زبونش توی  خواھر زاده،ھمھ این  داییت با اینكھاین
 . دوست داره یا امیر روبشتر رو تو شك میكنم اوقتھ
،  تو اجتماع واسھ خودت كسي ھستيھم داري  ومھميارزش اهللا ھم درسخوني، ھم كار با ماشا

 . حسودیم میشھمامانت بھ منماونم تو این سن وسال، راستش دروغ چرا 
 . خیلي دوست دارمرو یيدا منم شما و . دارهراه كردم و گفتم زن دایي دل بھ دل تشكر
 .دارند  ھفت تا بجھ، نھ تا دایي داشتم كھ ھر كدوم شیشمن
 .ببرم رو  گفتم من با اجازه تون اومدم وسایلمزدن از كمي از این در اون در حرف بعد
 و بعد بھ بھ گذاشتھ  جمع جور كرده و یھ گوشھبراتون دیشب نازي جون ھمھ رو  اتفاقاگفت

 . جان رو نشونش میدياحمدل نازنین گفت مادر وسای
 دایي با این حرفي كھ زده بودم باید وسایلم رو كولم میگذاشتم و از خونھ بودم، كرده  خیطبازم
 از آقا احمدببخشین : نازنین گفت .اما فرشتھ نجات بھ موقع بھ دادم رسید.  بیرونمیزدم اینا

 یھ صفویھ بازارواستم برم اینجا یھ سره میرین خونھ؟ گفتم چطور مگھ؟ گفت راستش من میخ
 .كمي خرید كنم گفتم اگھ مسیرتون از خیابون پھلویھ منم مزاحمتون بشم

 جاناین حرف چیھ دختر چرا مزاحم احمد :  چشم غره اي بھ اون رفت و بعد گفتیھ دایي زن
 . كاري داشتھ باشھشاید میشي
من امروز ھیچكاري  .مندار تعارف ، من كھ با شمادایي وسط حرفش دویدم و گفتم زن فورا
  . خودمم برش میگردونمو میبرم روواسھ اینكھ مطمئن بشید اصال نازنین خانم  .ندارم
 ... دایي گفت آخھ باعث زحمت میشھزن
 . درد نكنھ، مگھ ما این حرفارو با ھم داریمشما دست گفتم
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في باقي وفوري از اتاق خارج شد كھ جاي ھیچ حر. بشم حاضر میرم ھم گفت پس من نازنین
 .نمونھ
 . كھ نكنھ بر سراغ نازيگرفتم حرف  زن دایي رو بھمنم
 توي صندوق عقب ماشین قرار رو وسایل  وسایراستریوبا كمك ھمدیگھ .  نازي بر گشتوقتي

 دو روز گذشتھ با خیال راحت راه در بار اولیندادیم و بعد از خداحافظي از زن دایي براي 
 .افتادیم
 و گفتم بابا تو دیگھ كي ھستي ؟ ولي خوب بھ خنده زیر زدمي شدیم  وارد خیابون اصلوفتي

 .میكردم خراب داشتمبازم .موقع بھ دادم رسیدي
 . خندید و گفت عاشق وبیقرار تو اونم
  .من قلبتو مالك .....  نھگفتم
 . دستش رو توي دستم گرفتم و
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   پنجمفصل
  
  
 
 .كندنالبتھ بدون اغراق با جون .اشتیمگذ سر ھرجون كندني بود امتحانات معرفي رو پشت با

 .میومد یواش بوي عید داشت یواش
 .گذاشتیمتولد نازنین رو ھم با یھ جشن كوچیك و زیباي دونفره پشت سر  . مدت این توي
. بود ھمخیلي از برنامھ ھامون با .  داشتم بنام داریوش كھ خیلي با ھم ایاق بودیم خالھ پسر یھ

 مي من وردم دلیلش ھم این بود كھ خیلي تیز بود، اگھ یكم دور و  بود ازش دوري میكرمدتي
  . متوجھ ماجرا میشد گشت
 چند دقیقھ نمي تونست پیش خودش از بیشتر روھیچ خبري .  دھنش نگو كھ لق مادر زاد بوداز

 .عالم و آدم دنیا میفھمیدن. كنھكشف رو چیزيعین خالھ زنكھا كافي بود یھ . نگھداره
اینقدر .افتادیمتعطیالت عید باالخره گیر آقا داریوش .افتاد میترسیدم اتفاقي كھ ازش  باال خرهاما

 . ماجرا رو در آوردتوي تھ بھ پرو پاي من پیچید تا
 . فعال بھ كسي چیزي نگھمردونھ  گرفتم كھ مرد وقولفقط ازش .  كاري نمي شد كرد دیكري
 . كارشدنبال یھ قول صد درصد داد و رفت اونم
 اول  خودمون ادامھ دادیم تا پایان ھفتھپنھان ھم با ھزار كلك وحقھ بھ مالقاتھاي زنینونا من
  عید
   چشمت روز بد نبینھ،اما

مطابق . بعد از ظھر كھ برگشتم . بودم رفتھ نازنین نھم فروردین بود من براي دیدن روز
ا امروز یھ جور دیگھ البتھ جواب سالم ھ . رفتم اتاقم بھمعمول بعد از یھ سالم وعلیك كوتاه 

 .نیاوردم اما من بھ روي خودم. بود
 .شد  با اخمھاي تو ھم وارد اتاقمادرم دقیقھ اي بیشتر نگذشتھ بود كھ چند

 . سالم كردمدوباره
  . پرسیدم اتفاقي افتادهنمیبره  كاري از پیشبازي علیك سنگین بھم فھموند كھ زبون یھ

 . پرسیدباید شما از اینو : نگاه معني داري بھ من كرد وگفتمادرم
  .پرسید من  من چیكاره ام كھ باید از؟ خودمو بھ اون راه زدم و گفتم من من
  .عاشقعاشق عزیزم ، :  لحن طعنھ آمیزي گفتبا

 .داده داریوش نامرد آخر بند و آب فھمیدم . كھ گفت وارفتم اینو
   پیدا كردهدرز ماجرا حد مكث كوتاھي كردم نمیدونستم تا چھ یھ

  ھمین گفتم گناه كردم ؟واسھ
اما : بعد با لحني عصبي ادامھ داد.....  گناه نكردي عزیزم نھ : كرد تیر خالص رو خالي مادرم

  .منتظرتان ھستند.  دایي جان ، خودتان جواب ایشان را بدھیدمنزل باال ببریدبفرمایید تشریف 
 .....نشستم رو تخت . افتاد  گیجسرم
 بھ جاي خودش ، ھم بھ جاي ھم داره  نازنین بیچارهاالنن ادامھ داد ،  بي اعتنا بھ ممادرم

 .حضرت عالي جواب پس میده
 
 مرتكب شدیم كھ باید گناھيمگھ چھ .  گفتم مگھ ما چیكار كردیمعصبانیت با:  كھ گفت اینو

و ....  ھم شدیم مگھ عشق گناھھ ، مگھ ما حق نداریم عاشق بشیمعاشق خوب جواب پس بدیم
 . جاري شدچشمانم ازن اشك ھمزما
 پشت من زد و گفت تو آروم  عصبانیھ اومد چندتاھنوز در حالیكھ سعي میكرد نشون بده مادرم

 خربزه میخوره ھركي خب بسیارمرد كھ گریھ نمیكنھ خب عاشق شدین .بلند شو خرس گنده 
اد نازنین بیچاره  بدداییت خونھ بریمحاال بھ جاي این ادا اطوارھا بلندشو . پاي لرزشم میشینھ

 .برسیم
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 .بشم آمادهمن میرم :  گفت اضافھ كرداینو
 این نمیدوني آخھ تو.گفت ھمھ فھمیدن پسر خنگ . بابا ازاینكھ از در خارج بشھ گفتم قبل

 . درست وحسابي ندارهوبسخواھر زاده خل وچل من دھنش چفت 
   عصبانیھ ؟پرسیدم بالفاصلھ

  ؟بات كي باگفت
 . سر تایید كردمبا

 . ھمھ اش میخنده فھمیده  از موقعي كھگفت
 .ندارم زیادي  جناح در گیرياینگفتم حد اقل تو .  راحتي كشیدم نفس
 .بشم بودم با دایي چھ جوري رو برو مونده
 . برخورد تندي نكرده باشھنازنین با كھ  درگاه خدا دعا كردمبھ
 . میزد زیر خنده از خونھ خارج شدیم میكردونیگاه منو  اشھمھ دقیقھ بعد منو مامان وبابا كھ ده

 و گل فروشي قنادي عملیات رو بعھده داشت جلوي یھ فرماندھي  مامان كھ حاالبدستور
 و یك جعبھ شیریني خرید و برگشت تو ھمین فاصلھ پدرم گل دستھ نگھداشتم و اون رفت یھ

 .درست دست گذاشتي گل سرسبد . اومد خوشم :سرش آورد درگوشم و گفت 
 بابا چي میگي ؟ گفتم
 .بیستھانتخابت . ھواتو دارم. باھاتم  نترس منگفت
اما ھنوز نگران نازنین بودم .  قرص تر شد دلم تھ كم یھ.بودم و تا حاال اینقدر شنگول ندیده بابام

 . دستش رو گذاشت رو زنگ و فشار دادمامان اینا دایيباالخره رسیدیم پشت در خونھ 
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  ششمفصل

  
  
 

دلم .  دعوا ومرافعھ شنیده میشد صداي اف افاز توي . سخي بشنویم در باز شد اینكھ پابدون
  ھري ریخت پایین،

 خودم نھ.  نازنین بودمنگران
 پشت ھم بابا  فوري در و ھل داد و وارد خونھ شدمامان وبابا نگاھي بھ ھم كردن و مامان

 اتاق طرف بھ روي ما سرش در ھمین موقع زن دایي بھ پیشواز اومد وپس از سالم واحوالپرس
 ؟ نیستمامان خیلي با احتیاط پرسید خان داداش . پذیرایي راھنایي كرد

 تو اتاق باالست. گفت چرا االن میاد.  چھره اش دید توي دایي در حالیكھ نگراني رو میشد زن
 .نازنینھ
 ......كھ شد  برامون مسجلپرید وروي مامان ھم از شنیدن این حرف رنگ
 .شددایي از در وارد  ھمین زمان در
اما وقتي از .دایي جواب سالم ھمھ رو داد.  سالم كردیم و شدیم بلند بھ احترام از جامون ھمھ

 .خوشم باشھ كھ اینطور : گفت لب زیركنار من عبور میكرد 
 امروز سالم از خونھ دایي اینا اگھ كھ شد  برام مسجلپرید برق سھ فاز بود كھ از گوشم اینبار

 آب دھنم و قورت دادم و گفتم دایي ترس از .عالممبیرون خوش شانس ترین مرد پام بزارم 
 ....جون 

 .ساكت : صداي بلند گفت با
 . اشھدم رو خوندمدیگھ
 نیگاھي بھ من كرد و آھستھ یھ بابا  چیزي گفت ویھ بھ طرف بابا رفت و در گوش اون دایي

 . اون بر نمي آدزا كاري ھیچبھ این معني كھ .سرش رو چند بار تكون داد 
البتھ . مورد احترام بابا بودبسیار بیشتر وگذشتھ از سن.بود جون از بابا ھفده سال بزرگتر دایي

براي انجام كارھاي مھمش حتما "  متقابالھم بابا ودر خیلي از كارھا از بابا مشورت میگرفت 
 وا رفتم كور سو . بابا اعالم عقب نشیني كردكھ زماني میكرداز دایي جون صالح و مشورت 

  . گراییدخاموشي بھ داشتمامیدي كھ بھ طرفداري بابا 
كھ دایي شروع .  میكرددیوونم  فكر داشتاین.  سرنوشتي در انتظار ما بود من ونازنین چھ

 .كرد بھ حرف زدن 
 اصفر طواف رو نباید دیده باشي ، چون ماجراي تونصرت خان :  بھ بابا كرد وگفت رو

 چھ كمال بیامرزت برات تعریف كرده كھ آقا سید باباخدا "اما حتما. ال پیشھ بھ پنجاه سمربوط
  .بالیي سرش آورد

  آره : گفتبابا
 بیارم، میخوام ھمون بال رو من سر پسرت گفت
حاال یھ ....نصراهللا خان خدارو خوش نمیاد جوونھ .....نھ : گفت و مثھ ترقھ از جاش پرید بابا

  .يكن گذشت بایدغلطي كرده شما 
 و آقا سید بوده كي اصغر تواف. با اینكھ نمیدونستم .دیگھ صدایي نمیشنیدم .  گیج رفت سرم

 كھ بابام شده گرفتھ نظرفھمیدم كھ مجازات سختي برام در . كمال چھ بالیي سرش اورده 
 بھ تغییر عقیده قادر بابا حتيو میدونستم دیگھ .اینجور ناچار بھ عز و التماس پیش دایي شده 

 .یي جان نیست دا
 فراي ھم نداره خودم رو بھ دست سرنوشتي راه ھیچ و یھ بره كھ توي مسلخ گیر كرده عین

 .سپردم كھ ازش بي اطالع بودم
دایي گفت .بدین بابا پرسید كي میخواھید تنبیھ رو انجام.  نبخشیدن التماس ھاي مامان اثر از بعد
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 .امي فامیل و در حضور تمآبادشب سیزده بدر در ویالي محمود 
 نیاندازیننصرت خان حداقل در این مورد روي منو زمین :  بخرج داد وگفت شھامت باز بابا

 ماجرا ھمھ كساني كھ از این.  معاذاهللا گفتدایي . بدین این تنبیھ خصوصي انجام بشھواجازه
 . نفھمیدهوبعد سوال كرد كي .  شدن باید در مراسم تنبیھ حضور داشتھ باشندباخبر
 .حافظفقط خواجھ : سرش رو پایین انداخت و گفت  بابا
 .تمام پس:  گفت دایي
 تماسي ھیچگونھ  روز دوازدھم فروردین با نازنینصبح شازده پسر ھم دیگھ حق نداره تا این

 رو بر نازنین میاد  براي وداع آخر ساعت چھار صبحومردونھروز دوازده مرد .داشتھ باشھ 
 میدم كھ آخرین رو اجازه این. خودمون رو بھ اونجا برسونیم میداره وبھ شمال میره تا ما ھم

 .وداع رو با ھم داشتھ باشن
 بدست فرصتي این یھ جملھ دایي خوشحالم كرد چون والتھاب  بعد از ساعتي ترسراستش

 .وداع با نازنین تنھا باشم ھرچند براي دوباره آورده بودم كھ چند ساعتي
 بھ اروم دایي با نوك عصایي كھ در دست داشت خوردممی غوطھ حالیكھ توي این افكار در

 قول مردانھ بده اینكھ نازنین رو صحیح و سالم توي كھ اینكھ بھ شرط: زانوي من زد و گفت 
  . اي انجام ندهاحمقانھ كار وقتویال تحویل بده و یھ 

 . گفتم دایي جون قول میدمفوري
 . كار افتاد دوباره زبونت خب:  گفت دایي
 .انداختمز خجالت پایین  و اسرم
 .شدیم  اینھا بدون اینكھ لحظھ اي بتونم نازنینم رو ببینم خارجدایي خونھ  از دقایقي ازبد
 

 تموم نمیخواست  روزھاي زندگي من بود انگارترین یكي از تلخ ١٣۵۵ فروردین سال یازدھم
 بار صد دمش  از خونھ براي رفتن بھ خونھ دایي خارجكھتا شب وتا ساعت سھ صبح . بشھ

آروم  . باشم خودممواظب . موقع حركت مامان ھزار بار بھم سفارش كرد . جونم بھ لبم رسید
 .و حواسم بھ جاده باشھ. رانندگي بكنم

 
 اینا ھم خیابونھا خلوت بود وھم من دیوانھ وار رانندگي دایي خونھ  سھ وربع رسیدم دمساعت
ارتي بود بخصوص االن كھ مورد خشم دایي ھم بسیار مقر.بودم رسیده زودخیلي . كردم

واسھ ھمین توي .  مراقب میبودم كھ دستھ گل جدیدي آب ندم باید بودم شدهوغضب ھم واقع 
 حتي بھ این فكر كردم راستش.  كھ باید بھ نازنین بزنم فكر میكردمحرفھایي بھماشین نشستم و 

 بھ توجھد بھ این نتیجھ رسیدم كھ با اما بع.  عین فیلمھا و داستانھاي عاشقانھ كنیم فرار كھ با ھم
 كھ با پا داشتیم روباز حاال این شانس .  دایي جان این كار فقط مسئلھ رو بغرنج تر میكنھ اخالق

 وحتي شاید بگیریم  دایي بزرگم مورد عفو و گذشت قرارمخصوصادر میاني دایي ھاي دیگھ 
...... 
 از خونھ خارج شد دایي ھم پشت ونازنین باز شد اینا دایي ھمین افكار بودم كھ دیدم در خونھ تو

 دایي در ماشین رو باز كرد و رو بدستور وقتي بھ ماشین رسیدند نازنین. اومدبیرونسرش 
. مرد و وقولش .  یادت نرهقولت فقط : دایي سرش رو تو ماشین آورد و گفت. نشستصندلي 

 .بست واجازه حركت داد  و در ودایي گفتمدر حالیكھ زبونم بند اومده بود یھ چشمي 
 . دایي وارد خونھ نشدنشدیم خارج  كوچھازاز توي آینھ دیدم تا . حركت كردمآروم

 سكوت شكستھ شد كھ پاسگاه پلیس این وقتي  بود وفقطشده سنگین بین من ونازنین حاكم سكوتي
 .راه جاجرود رو پشت سر گذاشتیم 

 .آسمون دیگھ روشن شده بود .نكرد تركید و شروع كرد آروم آروم گریھ نازنین بغض
 كھ محصول ذوب شدن برفھا بود از خنكينھر آب .  نگھ داشتم و پیاده شدیم رستوران  یھكنار
 زدم وصورتش رو از اشك نازنین میگذشت مشتي از این آب رو بھ صورت رستوران جلوي

 . بھ صورت خودم زدم آبي بعد پاك كردم
دایي . از نازنین پرسیدم. راه افتادیمدوباره  خوردیم ويچای نداشتیم ھیچ كدوم فقط دوتا اشتھا
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  اذیتت كرد ؟خیلي
 . با ھام نداشت كاري" اصال نھ:  گفت نازنین
 .اومد  داد و فریاد ميصدايولي پریروز كھ ما اومدیم  : گفتم
 واقع خشم كھ نازنیم مورد.خوشحال شدم.  بودتلویزیوناون صداي :  فكر كرد و گفت كمي
  نشده
بابا .  رو انجام خواھد داداینكار وحتما. انجام بدهجمعبابا تنبیھ مارو گذاشت جلوي :  گفت نینناز

 عمل میكنھ؟"  حتمابزنھھر حرفي 
 ادا كرد كھ آرامش نسبي كھ پیدا كرده بودم دوباره بھ ھراس از ترس با رو  این جملھجوري
 . فرا میرسید بدل گشتزمانش بزودي كھتنبیھي 
 در محمود آباد رسیدیم و خانوادگیمون  ویالھايمجموعھ و نیم بود كھ بھ  حدود ھشتساعت
 پیش ازاین من ھرگز ركوردي بیشتر درحالیكھ . بود براي من جھار ساعت ونیم ركورداین یھ 

 . نداشتمویال بھ  ساعت وبیست دقیقھ بیشتر براي رسیدنسھاز 
 . خنده ام گرفتخودم
 . نازنین بھ كنار ساحل رفتیماتفاق بھ  وكردم را جلوي ویالي خودمون پارك ماشین

  . عاشقانھ پرداختیمنجواھاي آخرین ساعات باقي مانده بھ تنبیھ را بھ و
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   ھفتمفصل
  
  
  

 . چھ خوابي برامون دیدن نمیدونستیم
.  بین ما حاكم مطلق بود سكوت دست نازنین توي دستم بود قدم میزدیم حالیكھ  ساحل دركنار

اما انگار لبھامونو بھ .  اشك میشدپرتو چشماي ھم نگاه میكردیم وچشمامون  ونشستیم گاھي مي
 .بودن دوختھ ھم

:  اومد و گفت ما سراغ  نازنین با یھ سیني غذا بھكوچیكھ ساعت دو بود كھ نسترن خواھر حدود
 . برگردونینرو غذا اینبابا گفتھ باید تا تھ اش رو بخورین و حق ندارین چیزي از 

 غذا ھم از لقمھ یك  اون لحظات حتي فرو دادنتويمیدونستن . ر كشمون كنن زجمیخواستن
 .گلوھایي كھ كیپ بغض مشكل چھ برسھ بھ اون ھمھ غذا

 . ھارو بعد از رفتن نسترن سر بھ نیست كنم غذا ھمھ  گرفتمتصمیم
رش  ھمھ غذا ھارو بخورین و ظرفھا ببرم وبھ بابا گزاشما تا واسممن باید :  نسترن گفت اما
 .بدم
 . پیچھسھ اونم  داده بودن ،گیر
  .بمیرم  اونقدر غذا نخورم تامیخوام" اصال.  زدم نمي خوام بخورم فریاد
 برنج روي رو بعد كمي از خورشت ھا. ندمادامھ دستش رو جلوي دھنم گرفت كھ دیگھ نازنین

 .بخور عزیزم: ریخت و قاشق رو پر كرد وجلوي دھن من آورد و گفت 
 . گذاشت و قاشق دومدھنمواون غذا رو توي . دھنم رو باز كردم اختیار بي
یكمرتبھ اشتھایي پیدا كردم بھ وسعت ھمھ گرسنگي . ودھان اون گذاشتمكردم پر  قاشقم رومنم

  بشر تاریخھاي 
 گفت میكرد  ظرفھا رو براي بردن دستھحالیكھنسترن در .  چي توي ظرف باقي نمونده بودھیچ

 .تین وگرنھ منو ھم با غذا میخوردینخوب شد اشتھا نداش: 
 روز بي اختیار لحظھ اي لبھامون بھ خند ه باز شد و فراموش كردیم كھ در دو بعد  و نازنینمن
 . ھستیم وضعیتي چھ

 بھ ویال بر گردین ندارین  تا قبل از غروب آفتاب حقگفتراستي بابا :  موقع رفتن گفت نسترن
 .ن دنبالتون تون برسھ میابرگشتنو ھر موقع وقت 

خوب بود كھ ما بازھم چند ساعتي بیشتر براي با ھم بودن زمان . وھم بد بود خوب  ھماین
 دیگھ گرفتمتصمیم .  بھ این دلیل كھ داشتن تدارك سنگیني براي تنبیھ ما میدیدنبود بد و داشتیم

  . آنچھ كھ قرار بود بھ سرمان بیاورند فكر نكنمبھ
 دنج كھ فقط خودم بلد بودم رفتیم وتا غروب با ھم درد دل منطقھ یھ  نا زنین رو گرفتم وبھدست
  كردیم

 براحتي تو دل آبھاي دریاي خزر بھ نزدیك ویال برگشتیم كھ مجریان حكم خورشید رفتن  فروبا
 ھیچكدوم  شده بود كھ بچھ ھا از راه رسیدنتاریك"  ما را پیدا كنند دیگھ آسمون كامالبتوانند

 . رسیده وقتش: یلي خشگ گفتندخ. مثل سابق نبودند
اول دستھاي من . و امیر و نسرین بھ طرف نازنین رفتندمن سمت بھ وچھارنفر دیگھ داریوش

. ھیچ جا رو نمي تونستم ببینم. كیسھ سیاه رو سرم كشیدند یھ بعد ورو از پشت محكم بستند 
 . راستش ترسیدم

 رو كار نبودم با نازنین ھم ھمین برخوردي خیلي غیر عادي بود واصال منتظر چنین اینكار
 . نامرديخیلي : زماني كھ داریوش داشت دستاي منو مي بست آھستھ بھش گفتم . كردن
 .میدونم:  خنده مصنوعي كرد وگفت یھ
 چشماي منو باز كردن كھ توي ویالي زماني وفقط بردن رو با چشم ودست بستھ بھ ویال ما

 .خودمون بودیم
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   تو چشماش حلقھ زده بوداشك و بود  روبروم واسادهمادرم
 .مادر چھ كردي با خودت: گفت
  یھ دوش بگیر"  فعالبرو: داد  ادامھوبعد

 بودم ھمھ اینكار ھا براي ترساندن وامیدوار داشتماگر اندكي شك .  كمي ترسم بیشتر شدراستش
 مسئلھ خیلي مرسید با این حرف مادرم بھ این نتیجھ فامیلھ،  وذھره چشم گرفتن از بقیھ جونايما

  .جدیست
و بھ خودم لعنت فرستادم كھ چرا ....كاشكي با نازنین فرار میكردیم : گفتم خودم  لحظھ بایھ

 .نكردم رو اینكار
 سرنوشت مي تقدیرو  ونازنین رو بھ دست پر قدرتخودم دیگھ راه پس و پیش نداشتم وباید اما

 .سپردم
 بھ ھم داد و گفت بھ نو مشكي كت شلوار یھ دست ن حمام رفتم و دوش گرفتم بعد ماما بھ

 بود یھ مرتبھ فھمیدم چھ نقشھ اي دامادي لباسدستور دایي جان باید این لباس رو بپوشي شبیھ 
 در آورده و مورد تمسخر و مضحكھ قرار دامادھا  كشیده اند میخواھند من را بھ شكلبرایم
 .بي اختیار یاد شیخ صنعان افتادم . د  من بوبراي فامیل  یا حداقل این قسمتي از نقشھ شومبدھند
 شدن بھ خاطر دلدار و معشوقھ بذار منم اثبات كنم چقدر رسوا بھ  خودم گفتم لذت عاشقيبھ

 .عاشقم
 و بھ اتاقم رفتم و اونو پوشیدم دیدم یھ پاپیون مشكي جیرھم توي جیب گرفتم مامان  رو ازلباس
  .جازات شدموآماده م.  رو ھم بھ گردنم بستماون . ھست كتم
 . جاي نازنین نیز من رو مجازات كنھبھ میكنم  خودم گفتم از دایي خواھشبا
 اختیار وبيمامان یھ نگاھي بھ سرتا پاي من كرد .ایستادم مادرم اتاق خارج شدم و روبروي از

 ..... وبدون اینكھ حرفي بزنھ گونھ من رو بوسید كرد بغل من رو. اشك از چشماش جاري شد
 منو نگاه كردو در حالیكھ اشگھاشو پاك میكرد در ویال رو باز پاي تا  اي دوباره سر دقیقھچند

بجھ ھا داخل ویال شدن ودوباره چشمھاي .  متھمتون آماده است گفت لرزون صدایيكرد وبا 
سكوت كامل ھمھ جا رو فرا گرفتھ .  بھ طرف محوطھ وسط ویال بردندرو ومن .بستندمن را 

 . گوش نمي رسیدبھ صدایي كوچكترینبود 
 نشده حق برداشتن داده اجازه وگفتن تا.  نشوندن صندلي از مدت كوتاھي من رو روي یھ بعد

 اون رو ھم آوردند وكنار من بلھ كردم احساسچشم بند را نداري چند لحظھ بعد بوي نازنین رو 
 . نداریم گونھ گفتگو با ھم روھیچ حق لحظھبھ ھردو ما تذكر داده شد كھ از این .نشوندن
  . شده بود گلو خشك بشھباعث واین . بودشده وحشتناكي بر ھمھ جا مستولي آرامش
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  .شد شكستھ دایي اون سكوت سنگین توسط باالخره
  . شدیمجمع اینجا  ھمھ میدونین چرا امروزخب. اما با صداي بلند شروع كرد.  و آرام شمرده

 گل دختر رو روشن این و پسر مع شدیم كھ تكلیف این شازدهما اینجا ج. با طعنھ ادامھ دادبعد و
  .بكنیم
 بیشترھمتون میدونین من احمد رو اگر نگم .دارم دوست شما میدونین من چقدر نازنین رو ھمھ

.  كردن كھ من امروز ناچارم اونھارو تنبیھ كنمكاري اونا اما. از امیرم اندازه امیرم دوست دارم
 . ختساونھم یھ تنبیھ بسیار 

 اونھ شجاع و انسان.  كاري یھ تبعاتي دارهھر باید بدونن كھ ھر عملي یھ عكس العمل و اونھا
 .كھ پاي مكافات عملش بایستھ

مجازاتي رو براي .  ما ھستندفامیل بزرگ  كھداداش با اجازه بزرگتر ھا بخصوص خان من
وبزرگ فرقي نمي كند  از كوچك ھمھ فامیل وشماكاري كھ این دو مرتكب شدن در نظر گرفتم 

من تصمیم نھایي را بعھده ھمھ .  رد كنید ویا تایید یابعنوان ھیت منصفھ باید این مجازات رو 
  فامیل میگذارم

بھ ھمین دلیل دایي ادامھ . منتظر شنیدن بقیھ حرفھاي دایي ھستندكھ میداد  حضار نشونسكوت
 كمال با خبر شدین من تصمیم گرفتم  ھمھ از ماجراي اصفر طواف و آقا سیدحاال تا حتما: داد 

از .  این جناب احمد خان بیارم كھ آقا سید كمال سر اصغر طواف در آوردسر بالیي ھمون
 .نھ گناه دارند نكنین اینكارو با ھاشون :یكي میگفت .  صدا بلند شدسرو وكنار گوشھ
 ....شھ باید چنین بالیي سرشون بیاد تا درس عبرت ب" اتفاقا:  گفت مي دیگھ یكي

  حسابي شلوغ شد. پیش كھ صدا از كسي درنمي اومددقایقي برعكس خالصھ
 . بزرگتر فامیل بود ھمھ سكوت كردندكھ دایي  بادستور خانباالخره

و منتظر نتیجھ . كرده بود ، درست عین خودم یخ گرفتم دستم یواشكي دست نازنین رو تو من
 .شدیم
یجھ راي گیري میكنیم سھ نوع راي میتونین بدین با  شدن نتروشن براي : دایي ادامھ داد خان

 من سوال میكنم وشما با كردواضافھ .  ، مخالفید و یا نظري نداریدموافقید خاننظر نصراهللا 
كساني كھ مخالف این مجازات ھستند .از مخالفین شروع مي كنیم.  میدیدراي دست بلند كردن
 .ببرن باال رادستشون 

 . وجود ندارهمخالفيكرد ھیچ  از چند لحظھ اعالم بعد
مو . و مامان ھم با این مجازات كھ من ھنوز نمیدونستم چیھ مخالف نیستندبابا یعني  گفتمباخودم

 . شدسیخ تنم بھ
خب  ...........نفر بعد از لحظھ اي اعالم كرد ھشت.........كنن دستشون رو بلند ممتنعین
 كھ با كساني نمونھ باقيچ شك وشبھھ اي اما براي اینكھ جاي ھی. تكلیف روشن است" ظاھرا

 .این مجازات موافقند دستشون رو ببرن باال
 . آرا تصویب شداكثریت  اضافھ كرد باو

 بخصوص نصرت خان ھمھ اجازه خب با:  وگفت گرفت نصراهللا دوباره كالم رو بھ دست دایي
بچھ ھا بیارین او : داد ادامھ وبعدوخواھرم و ھمھ بزرگترھا مراسم مجازات رو شروع میكنیم 

  اسباب مجازات رو
 .كردن وخوشحالي شروع كردن بھ كف زدن ھمھ
 بعد میكردندو  بودن از مجازات ما كھ اینجوري ھلھلھشده شده بودم یعني اینقدر خوشحال گیج

 در مورد ما اجرا مجازات  ما را باز كنند تا با چشمان بازچشماناز دقایقي دایي دستور داد 
 .بشھ
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 .ارو باز كردن  مچشمان
 . نور محیط عادت كنھبھ چشمام تا لحظھ اي طول كشید چند
 اینجا چھ خبره ؟بالفاصلھ من خداي . میافتادمپس چشمام بھ محیط عادت كرد داشتم وقتي

 .برگشتم كھ ببینم نازنین در چھ وضعیھ
 دھمھ دست میزدن. باور كنم. نمیتونستم صحنھ اي رو كھ میدیدمكرد پر رو  چشماماشك

 .ومیخندیدند
 .میكرد  آروم آروم گریھداشت در حالیكھ روبروم واسھ بود مادر
 .كردم برگشتم و نازنین رو نگاه دوباره

 زیبا تر از گذشتھ خیلي سرش  رويخشان در  سپید تنش بود و یھ تاج با سنگھايحریر لباس یھ
 .مثل فرشتھ ھا شده بود

ا ھمھ فامیل بھ اتفاق آرا شما رو از این لحظھ م:  گفت بود اومده در دیگھ اشگ اونم كھ دایي
 .....وگرنھ .  ھست كھ احمد ونازنین باید بپذیرندشرایطي البتھ .میكنیمنامزد اعالم 

   میكردیم ھمصدا گفتیم ھرچھ باشھ میپذیریمگریھ بشدت  ونازي در حالیكھمن
چنان این . وسم كن و بھ من داد و گفت اینو دست عرآورد در  حلقھ اي رو از توكیفشمامان

 . نمیتونم وصفش كنمآوردكھ زبونجملھ رو با لذت بھ 
 باد فضاي ویال رو پر مبارك آھنگ صداي. من كنھدست ھم یھ حلقھ بھ نازنین دادتا زندایي

 رو محكم تو دستم گرفتھ نازنین دست باورانھھمھ میزدند ومیرقصیدند ومن نا . كرده بود
.  مسخره بازي در میاورد و میخندید حالیكھ در.پیداشدوش در ھمین زمان سرو كلھ داری.بودم

 . یھ چك زد تو گوش منناگھان
 نیستيدیدم گیجي گفتم بزنم كھ ببیني خواب :  بازم داشت میخندید گفتحالیكھ در . خوردم جا

 .داداش
 . ام گرفتخنده
ید بگم و  نمي دونستم چي بابریدیم  اونوونازنین بزرگ سھ طبقھ اي رو آوردند و من كیك

 دایي رو ببوسیم كھ اون نگذاشت و دست تا بھ اشاره مامان من ونازنین رفتیم .بكنمچیكار باید 
 باشید بھ طرف مامان نازنین وبعد بابا خوشبخت انشاهللاصورت ھر دوي ما رو بوسید وگفت 

 .شد  من رفتیم وھمون صحنھ تكرارومامان
 وبساط موندن ت بھ ویالھا رفتند وفقط جونا استراحبراي از نیم ساعت پیرمرد پیر زنھا بعد

 رو ھمدیگر كردیم فرصترقص راه افتاد من و نازنین ھم كھ از بزرگترھا خجالت میكشیدیم 
 .بغل كنیم و ببوسیم

دلمون " اصال. تانگو رقصیدیمباھاش ما گذاشتن ساعت پنج صبح بچھ ھا ھر آھنگي كھ تا
 .نمیخواست دیگھ لحظھ اي از ھم جدا بشیم 

 بودم كردهمن فرشتھ ام رو بغل . بودیم تو آسمونا سیر مي كردیم تو ابرا نمیدونمنامزد دیگھ ام
 .بود  منو و این مھمترین چیزي بود كھ توي اون لحظھ برام مھماون
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 .اتاق دیر وقت خوابیدیم اونم توي یك شب

 :دا كرد وگفت از ظھر بود كھ نسرین اومد مارو صبعد ونیم  ساعت یكنزدیكھاي
  .كرد ، بلندشین بیاین نھار یخ خوابیدین  گفت بستھ ھرچيبابا
 نازنینیھ نگاھي بھ بغل دستم كردم دیدم  . مالیدم رو تو رختخواب نشستم و یك كمي چشمام من

 .بودمپس خواب ندیده .  دیشب افتادمماجراھاي بغل دستم دراز كشیده تازه یاد
نامزد شده "  كرده بودم منو نازنین دیشب رسماباور دیگھ اما.میكرد جور گیجي ھنوز اذیتم یھ

 .خواستم نميدیگھ چیزي از خدا .بودیم 
 .میایم  میكنم و با ھم تا یك ربع دیگھبیدار نسرین گفتم تو برو من نازنین رو بھ

 .ھا خوب بھ مراد دلتون رسیدین:  گفتمیشد در حالیكھ از در ویال خارج نسرین
 در و شد  كردم اما اون زودتر از در ویال خارجپرتبھ شوخي بھ طرفش  رو برداشتم ومتكا

 .رو بست
 .در بھ در خورد و ھمونجا افتاد پشت متكا
بوسھ اي از گونھ اش كردم و . موھاش رو نوازش میكردمدرحالیكھ و  طرف نازي برگشتمبھ

یعني تو , ......سر منھم, .....منزندگي ,.......،عمر من ...... من عشق،..... مننازنین : گفتم
 ؟ خوابي

 محبوبم تو  این قشنگ ترین حرفاي دنیا رو از زبونمیخواستم جا پرید وگفت نھ عزیزم دلم از
دلم میخواد .....عمرمنھ روزامروز بھترین . ھمسرم بشنوم.......زندگیم....، عشقم ....روحم....

 تا دنیا دنیاست سرم رو روي خوادمی دلم...... جا وصدات رو بشنوم ھمینتا قیام قیامت بشینم 
 .....كني  و تو با موھام بازيبذارمزانوھات 
 .بودم یكسال ونیم منتظر چنین روزي میدوني

بعد از لحظھ اي سرش بلند ....... چسبوند بھ قلب منرو سرش و انداخت خودش رو توي بغلم و
 ....... تا ابد مال من باشي فقط مال منبده قول مناحمد بھ : كرد وگفت 

بغض دوباره گلوي جفتمون رو گرفتھ بود .......ومردونھ مرد میدمقول ..... بھت قول میدم گفتم
 .وغصھ غم ازالبتھ اینبار از شادي نھ 

 دست شستن  دست وپامون رو جمع كردیم وپس ازرسیده از دقایقي باتوجھ بھ فرمان بعد
 .میچیندند روند و داشتن سفره نھار رو كشیده بود. وصورت بھ ویالي دایي نصراهللا رفتیم

 درست داره دوستت بیا كھ معلوم مادر زنت خیلي: وگفت از اون كلھ سفره دستي تكون داد بابا
 .سر سفره رسیدین

 سرم انداختم پایین وھیچي نگفتم كشیدم خجالت  چرا یكمدونمخجالتي نبودم نمي "  اینكھ اصالبا
  فقط لبخندي زدم

 ماھي سفید سرخ شده از راه رسیدو گفت چیكار داري پسرم رو سیني یھ با  ھمین حال ماماندر
. 

  مادر زن نداري ؟خودت میشھ حسودیت
 ......شده پسرم رو كھ دوماد وباالي  بره قدمادر:  سیني ماھي رو داد دست من و گفتبعد

 . خجالت كشیدمبیشتر
رو دیوار راه میرفت اما سوسكھ . ماكھ انداختیم رفت : گفت خنده  در جواب مامان بابابا

 . بلوریتوپاي دست قربونمامانش میگفت 
 . نمیكردمفكرشو"  این لحظھ اتفاقي افتاد كھ اصالدر

 ھم اینطور نیست نمیدونین چھ" اصالباباجون :  حرف بابا رو قطع كرد و گفت نازنین یدفعھ
 . رو از دستتون در آوردمجواھري
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 . زدن براي نازنیندست بھ ع كردند شروھمھ لحظھ ھم سكوت كردند و بالفاصلھ یھ
 برد باال و بلند شد وبطرف نازنین دستاشو  رو نداشتجانانھانتظار این دفاع "  كھ اصالباباھم
  كھ دور ، دور شماست"  دوماد فعالشاه: گفت  حالیكھ صورت نازنین رو میبوسید،ودررفت 
  . اضافھ شد طرفدارات بھ كم بود یھ میر غضب دیگھ مامانت

 .كرد  مونبندبابا ھم دشت اولي بھ ما چسبوند كھ زبون  یھ
 . بابا ماجرا ختم بخیر شدشدن زدند زیر خنده و با اعالم تسلیم ھمھ
 . ناھار مشترك رسمي مون شدیماولین مشغول و

 . ھا بلنده و مارو صدا میكننبچھ صداي سرو كھ تموم شد دیدیم از بیرون نھار
 یھ كھ اومدن دنبالتون حاال نوبت اوناس دندوناتون ھم . خودتونبلندشین برین پي كار :  گفتبابا

 .كمي سربسرتون بذارن
 . وبا ھم از در رفتیم بیرونشدیم بلند  ونازنینمن
 و جیغ كشیدن و خالصھ سرو صدا راه زدن سوت كردنبچھ ھا شور . بھ ایوان ویال رسیدیمتا

 .انداختن 
 .آدم ندیدین شما مگھ كردم اضافھ چیزي بھشون گفتم و یھ

 .ندیدین  تا حاال دومادشماقربان باید بفرمایي مگھ :  گفتمنوچھر
  چھ فرقي میكنھگفتم

 .......میكنھ فرق خیلي ھم..... فرق میكنھ ........ بھ:  گفت داریوش
 چھ فرقي؟" مثال : گفتم

 .نیستدیگھ آدم بشو ..... اما دوماد چي ؟ .....بشھ دامادآدم میتونھ " مثال: گفـت سھراب
بعد ھم ھمھ .وكلي خندیدند.  ونازنین رو دست انداختنمن ساعتي سھ رو درد نیارم دو سرتون

 . انداختن سبزھا توي دریا سیزدھمون رو بدر كردیموبا رفتیم دریابا ھم بھ كنار 
 . كھ قرار شد كم كم راه بیافتیمبود ظھر  حدود ھفت بعد ازساعت

 
نصرت خان با اجازه شما وخواھرم :  كرد وگفتبابا بھ رو يدایكھ . این پا اون پا میكردمداشتم

فردا بعد از ظھرم . میاره و شب خونھ ما میمونھرو نازین ماستاحمد امشب وفردا شب مال 
 . بذارممیون در وشروطممیخوام با جفتشون شرط 

 میان خونھ بوس دست  پس فردا شب ھر دوشون براياما فردا شب ھم اونجا ھستند بنابراین
 .ماش
 . شما دست گفت ما ریش و قیچي رو سپردیم بابا
 . یھ دختر بھ بچھ ھامون اضافھ شدنماھم پسر  یھشما
ھمونجور كھ اومدي بر میگردي اگھ یھ :  وگفت كرد من بھ بعد از تمام شدن حرف بابا رو دایي

  . كرام الكاتبینھبا حسابت بشھمو از سر این دردونھ من كم 
 از زحماتي كھ كشیده وتشكر فامیل  ھمھازم و بعد از خداحافظي  چشمي بلند باال گفتمن

 . كردیمحركت تھران طرفبا نازنین سوار ماشین شدیم و آرام بھ .بودند
 . ما آغاز شدوسرمستي  رسیدودوران خوشيپایان این ترتیب یكماه دلھره وتشویش بھ بھ
 .چیھ اون اما نمیدونستم. میدادرنجم تھ دلم یھ دلشوره اي داشتم كھ اما
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 باید بھ مدرسھ نازنین اما.  بودمخستھكمي . ساعت شش بود كھ از خواب بیدارشدمصبح
 .میرفت

چشماش رو كھ باز كرد لبخندي روي لباش .كردم  بیدارخواب یك بوسھ ، آرام نازنین رو از با
 .عزیزم با ھمون لبخند گفت سالم. نشست
 . مدرسھبريباید بلند شو كھ . سالم نازنینمگفتم
 . پیش تو باشم نمیخوام برم سر كالسمیخوام من : رو جمع كرد وگفت لباش
تو كھ میدوني منم دوست دارم كنار تو باشم  : گفتم و .كردم بھ موھاش كشیدم ونوازشش دستي

 . آزادي رو از ما بگیرناین اینا بابااما نباید كاري بكنیم كھ 
 .پذیرفت دلخور شد اما یكم
با ناز از جاش بلند شد با ھم بھ طبقھ ...  وگفتم بلند شو خوشگلمزدم لبھاش ھ دیگھ بھ بوسیھ

 دقیقھ ساعت شش ونیم بود، زن دایي یھ میز مفصل صبحانھ چیده بود ،دایي ده دیگھ رفتیم پایین
 . پایین آمدن ما رفتھ بوداز قبل

 . رفتن شدیموآماده  كردرو رو كھ خوردیم نازنین كارھاش صبحانھ
 . نازنین رسیدیمدبیرستان  براین بھ موقع بھبنا ماشین تا مدرسھ راه زیادي نبود ، با

 كردم و قدم زنان بھ پارك مناسب  دورتر یھ جايكمي بدون ترس و لرز ، ماشین رو اینبار
 گرفتھ بود تو دستش و منو دست محكمطرف در مدرسھ حركت كردیم ، نازنین با افتخار و 

 ھاش دارن یواشكي اي مدرسھ ھممن زیر چشمي میدیم كھ . ه مي اومدشونھ بھ شونھ من را
 . شدمماجرا این متوجھاما بھ روي خودم نیآوردم كھ . مارو بھ ھم نشون میدن 

 وكنترل گویي آمد  اي بنظر میرسید و براي خوشفھمیده مدرسھ كھ خانم خوشتیپ و معاون
پس .... خب  ....خب :ه اي كرد وگفت جلوي در مدرسھ ایستاده بود وقتي رسیدیم دم در خند

 كار خودت رو باالخره: گفت وبعد رو نازنین كرد . باالخره ژولیت ،رومئو رو بھ دام انداخت
 .كردي بال
  .كرد سالم  خجالتكمي خنده ملیحي كرد و ھمراه با نازنین
 . رمئوسالم جھانشاھي دستش رو بطرفم دراز كرد و گفت خانم
 .ید بنده باید عرض ادب میكردم ببخشگفتم و  دادمدست
 . ، خیلي ھم خوب میشناختمیشناخت رامن ........  تعجب كرده بودمبشدت
 .بودمگیج شده .  باالخره بدستت آوردگفت

تو مدرسھ كسي نیست شما رو نشناسھ تا حاال دوبار آلبوم عكست اومده  : گفت و شد متوجھ
ھ كھ توي ھیچ صفحھ ایش كمتر از بیست  ھم دفتر خاطرات این عاشق دلخستبار چند ،دفتر 
  .نشده تكرار اسمتبار 
 ..... رو كرداونكار احمد........ اینكار رو كرد احمد....... احمد بیسار....  فالناحمد

 .....حضرتعالي  بودیدشده ھمھ فكر و ذكر این دختر ما خالصھ
 . ھمھ محبتایناز این ھمھ عشق و از .  شدم شرمنده
  كرد وگفت خب چھ خبر ؟نازنین بھ رو  جھانشاھيخانم

 و حلقھ اش رو بھ خانم معاون نشون آورد باال  رودستش آروم وبا غروري توام با حیا نازنین
  .داد 
. انشاهللا خوشبخت باشید:  جھانشاھي خوند گفت خانم صورت  حالیكھ میشد خوشحالي رو تودر

 . رو افتادیمشیریني امروزبعد اضافھ كرد پس 
از ھر .  حلقھ زدندما دور  ھمكالسي ھاي نازنینموقعدر ھمین " حتما"... گفتم حتما دسپاچھ

 پاسخ ھمھ رو بدم ھر نمیرسیدم كھبگونھ اي .طرف سالم بود كھ بھ طرف من سرازیر شده بود
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 .میگفتكي یھ چیزي 
ا  براي اینكھ قائلھ بخواب بھ نا زنین گفتم تو بمن . بود شده در مدرسھ حسابي شلوغ جلوي

با این حساب ما باید ھمھ مدرسھ رو .  بگیرم بیارم شیریني كارتن یھدوستات برو تو من میرم 
 .بدیم شیریني
 بھ ماجرا ببین  دوستاش كھ مشتاق بودن ھر چھ زودترتوسط لبخندي زد و در این لحظھ نازنین

 .بھ داخل مدرسھ كشیده شد. كجا رسیده 
  . مدرسھ برگشتم  بھو خریدم تر رفتم ده كیلو شیریني منم
 مدرسھ رو صدا زدم مستخدم بودند رفتھ رسیدم زنگ خورده بود و بچھ ھا بھ كالس وقتي

 .در دموگفتم از خانم جھانشاھي خواھش كنین یھ لحظھ بیان 
  .داخل  خانم مدیر گفتن شما تشریف ببرینوگفت رفت و بعد از چند لحظھ برگشت مستخدم
 .بودم  اما من بھ داخل دعوت شدهبودع  آقایان بھ داخل مدرسھ ممنوورود

 معلمین رسیدیم بھ اتاق مدیر مدرسھ. ام كرده بودخستھ سنگیني جعبھ ھاي شیریني درحالیكھ
 خانم جنت فھمیدم" بعدا  تبریك سال نو تو اتاق خانم مدیر كھوبرايھنوز سر كالس نرفتھ بودند 

 دوران جواني خودشان ھاي شیطنت یادبا ورود من معلمین كھ انگار .نام دارند جمع شده بودند
 .افتاده بودن شروع كردند دست زدند

 . دنبال یھ راه گریز میگشتم كھ از اون مھلكھ خودم رو خارج كنمراستش بودم  عرق شدهخیس
 .نداشتم رسواي خاص و عام بودم و خودم خبر فھمیدم تازه
:  داد و سالم وعلیك كرد و گفت نازنینھ با من دستادبیات معلم بود از معلم ھا كھ مشخص یكي

 رو میدیم باز میشناختمتون اونقدر كھ نازنین شمارو توي قصھ شما ھم مجلساگر بیرون از این 
 .بود تكلیف میاورد دقیق تشریح كرده بعنوان برامھایي كھ 
و  و من و خانم جنت رفتندبا الخره معلم ھا سر كالسھا .......بودم مونده......بگم چي نمیدونستم

 . موندیمتنھا دفتر خانم جھانشاھي تو
شما بھترین ،خوش  . میگم  از ھر چیز بھتون تبریكقبل:  جھانشاھي رو بھ من كرد و گفتخانم

  گرفتیناخالق ترین و مھربانترین شاگرد من رو بھ ھمسري 
 . كردمتشكر
 . آشنا ھستین مامدرسھ ھاي  شما براي كادر و بچھاینقدرحتما تعجب كردین چطور :  داد ادامھ
  میكردم دبانھ با سر این جملھ اونو تایید مو
 تحصیلي داد نازنین دانش آموز منظم ومرتبي بود تا اینكھ اواسط سال گذشتھ ادامھ جنت خانم
 عكس آلبوم افسردگي شد و ما نفھمیدیم چشھ تا یھ روز در حالیكھ مشغول تماشاي یھ یھ دچار
 .بود شمااون آلبوم ، آلبوم عكساي . عزام شد كالس بود ، توسط معلم بھ دفتر اسر
 .  دلش باز شد و گفت كھ عاشق شما شدهدرد با نازنین خیلي صحبت كردم تا سر من

 بشدت اما  با خانواده ات در میون بزارروبھش گفتم این مطلب .  از شما تعریف میكردخیلي
 تو مطلب اینھ نكردین دلش نمي خواست تا شما ھم بھ اون ابراز عالق" مخالفت كرد ظاھرا

 .خانواده اش مطرح بشھ
  . بھ او دادم میرسید  بھ ذھنمكھ خیلي باھاش صحبت كردم ھرراھنمایي من
یھ روز .  تامل جایز نیست دیگھ دیدم تا اینكھ. میشد روز بروز اون افسرده تر و غمگین تر اما

ا بھ مدرسھ دعوت  پدرش ربشھ مطلع اوبعد ازطھر در ساعت تعطیلي مدرسھ بدون اینكھ 
 .كردم و كل ماجرا را برایش شرح دادم

من ھم متوجھ افسردگي او شده :  عالقھ شدیدي كھ بھ نازنین داشت ، گفت بھ توجھ  باایشون
 خواھرمن میون ھمھ . وبعد اضافھ كرد .  چھ كردم نتوانستم دلیل آن را بیابمھر اما بودم

 كھ زماني  ، جواني فعال وشایستھ است اما تاارمد ھایم احمد را بیش از ھمھ دوست وبرادرزاده
 . آید نمي بر ھیچكسخود احمد احساسي متقابل نسبت بھ نازنین پیدا نكرده ھیچكاري از دست 

 پدر نازنین بھ میكنم در این مورد خواھش.  كرد اضافھ جنت بعد از گفتن این مسئلھ خانم
 .گذاشتم نازنینعشق نگویید كھ من شمارو در جریان مطلع بودن ایشون از 

 دانش تا گرفتھ  این دبیرستان ھستند از كادر مدرسھتوينھ من ھمھ كساني كھ ... خوشحالممن
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 .آموزان خوشحالند بھ خاطر نازنین
باید .  این ماجرا ختم بخیر شد و با ھم نامزد شدینسالمتي بھ كھحاال . چند تا خواھش دارم اما

 بكنین تا خداي نكرده باعث سوء استفاده دیگران نشھ ھم مارو اداري مقرارترعایت یك سري 
 

  موقع بھ مدرسھ بیاد و راس ساعتي كھ مدرسھ تعطیل میشھبھ روز  بایدھرنازنین
 .  مدرسھ خارج بشھاز

 .باشھ  و یا مادر نازنین ھمراهپدر غیبت از مدرسھ باید با اطالع از طرف ھرگونھ
 مدرسھ  باید از مراجعھ مجددبھندمیشناس شما ھم با اینكھ ھمھ مدرسھ شمارو و

   داري كنیدخود
 . مسئلھ اي بشھایجاد باعث  ، نبایدمدرسھ و آوردن نازنین ھم بعد از خروج از بردن

 است چنگي بدل نمیزنھ بده مدتي كھ  بھ وضع درساشساماني باال خره اینكھ نازنین باید سرو و
 البتھ باكمك شما 
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  یازدھمفصل
  
  
 

 روز مدرسھ سر كاري و تق سھ دو تا میدونستمبرم مدرسھ ، خبري ھم نبود  رو نداشتم حالش
 گرفتم ھموني گوشي رو برداشت كھ رو مدرسھ تلفندم یھ تلفن عمومي و ایسادم و .......ولقھ

خیلي باھم رفیق بودیم . رشت بودشھرستان اھلكارش داشتم آقاي ضرغامي معاون مدرسھ كھ 
 و حاضر بود براي گرفتن بود ھایده  داشت عاشق صدايھواي منو خیلي. میكردیموشوخي 

 .نوار جدید اون واسم ھر كاري بكنھ
پارسال دوست امسال آشنا احمد .... بھ... بھ:  شیرین خودش گفت لحجھ با . كردمسالم
 .وقتي تنھا بودیم با این اسم منو صدا میكرد.  خوردي پسر جیم حب كھبازم .آقاجان
 . یھ خبري برات دارم كھ بھت بگم پر در میاريميضرغا آقاي بھ جان :گفتم
 .خونده ھایده جان ترانھ جدید خانم.... جان من:  زده گفت ذوق
 . ام گرفت خنده
  مھمتر  نھ بابا از اینمگفتم
 . نداره وجود از این مھمتر خبري تو دنیا. حرف دھنت رو بفھم پسر جان :  عصبانیت گفت با

 .از چشمم افتادي :بعد با دلخوري گفت. فھمیدي 
تا . ھمیشھ در مورد دماغ گنده اش سربھ سرش میذاشتم .دماغتون رو ،  شوخي گفتم كجا آقابھ

 .خیلي خوب حاال بگو ببینم چھ خبره :  و گفت افتاد خنده بھ: اینو گفتم 
 .گرفتم با اجازتون زنم : گفتم
 ......بگو جان من.....ووووووو........ا:گفت تعجب از
 .........شما  بجانگفتم
  سر بسرم میزاري: گفت
 .......بخدا نھ : گفتم
  میگي؟راست بمیره ضرغامي: گفت
 . خدا نكنھ آقا بلھ راست میگم گفتم

  ببخشید مجرد بودي....آدم  تو قبل از عید كھپرسید
 .یھ دفعھ پیش اومد  : گفتم
 .سر كار نذاشتي .... و ضرغام احمد آقاجان عمو: گفت
یكدفعھ پیش اومد .گفتم نھ. ھا گرفتین مارو  مثھ اینكھ شماآقا: دام بلند شدو گفتم خود اگاه صنا

  چھار روز پیش زنمون دادن
 بعد با لحني كھ معلوم.فھمیدم.. بلھ...بلھ :  و گفتكرد وجور  رو جمعخودش
  . آقا جان پس شیریني رو افتادیماحمد: گفت  خوشحال شدهبودخیلي

 من امروز وفردا كار دارم نمیتونم بیام خودت كردم اضافھ بعد. ام چشم روي دوتا تخم چشمگفتم
  كن وریسیھ جوري قضیھ رو راست 

 باشھ گفتم.  روز خرجت رو میباره باالدوآھان اما راست وریس كردن كار ھا براي : گفت
 .گفت دوتا كاست با حال از خانم ھایده جان. دارم قبولت
  باشھ چشمگفتم
دو روز اول مدرسھ " اصال.آب از آب تكون نمیخوره. و خیالت تختبر.  بال بي چشمت گفت
 فقط قولت یادت نره ھا.  نیستبشو مدرسھ كھ
  ؟داشتیم ھممگھ تا حاال بد قولي .....نھ  : گفتم
 نھ...واالنصاف الحق و گفت
 .میبینمت چھارشنبھپس فردا وپس فردا نھ  : گفتم
   گفت این كھ شد سھ روزدستپاچھ. باشھ وبعد كھ دوزاریش افتاد : گفت
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 جان ھایده  فردا رو ھم مھمون شما وخانمپس و گفتم امروز كھ خودم نیومدم فردا و خندیدم
  خداحافظ) این تكھ رو مثل خودش بیان كردم.(ھستم
 . میدونستم چھ پوستي ازت بكنمنداشتم دوستت خیلي بد جنسي اگھ: گفت
 خداحافظ ضرغامي دل بدل راه داره آقاي گفتم
 طرف  راحت از سھ روز آینده بھخیالبا .  حافظي كرد وگوشي رو گذاشتداخ

 . جم حركت كردمجام
 با بچھ ھاي اون قسمت سالم ، اداري  سر رفتم اموریھاول . خیلي نزدیك بود و زود رسیدمراه

 ورودم بھ دانشكده بعنوان سھمیھ بھ راجع .كردموعلیكي كردم و یكي دوتا كار داشتم ، ردیف 
 اش را از مدیریت گرفتھ اند وبمحض مصوبھ كردند اعالمني قولھایي بھم داده بودند كھ سازما

 شده و سازمان سازماني بدون كنكور وارد دانشكده سھمیھء ارائھ مدرك دیپلم میتونم بعنوان
بچھ ھا با اینكھ نباید اینكار را . خوشحال شدم خیلي كنم تحصیالت دانشگاھیم رو شروع

 . مدیریت رو بھم دادندموافقت نامھكپي از میكردند اما یك 
 كھ در حقم كرده بود این محبت ھمھ  بھ خاطر اینكردم دمبم گردو میشكوندم خدارو شكر با

 . بودمگرفتھ گذشتھ ھفتھدومین ھدیھ مھم زندگیم بود كھ در طول یك 
: ھ  رحمتش كنخدا شدم  از در واحد كھ واردرفتم وخندان بھ طرف واحد دوبالژ خوشحال
 دستم گفت بموقع داد تكست ورقھبعد یھ . خودش اومد:داد زد و گفت.رو دیدم ) آژیر(آقامھدي 

 .رسیدي بدو تو استودیو این دو خط و بگو
 .سالم گفتم
 . علیك سالمگفت
 . بزارین من بد بخت از راه برسم گفتم
 .....حاال برو تو.........رسیدي  خوبگفت
 و تورج نصر داشتند طبق نقشھایي كھ بازیاران مازیار. تاد منو بزور داخل استودیو فرسبعد

با سر سالم علیك كردم و نشستم پشت  . میگفتن رو  تو سرو كلھ ھم میزدنند ونقششونداشتند
 بھ دوازده دقیقھ فیلم بود كھ تا سینك نزدیك چیزي یھ:میكرفون دو خطي كھ آقامھدي میگفت 

 زدیم گرفت باال خره تموم شد واز استودیو مونووقت دوساعتبزنیم و بگیم یھ چیزي نزدیك 
   بودم چیكار میكردينرسیده بیرون بھ آقا مھدي گفتم خب اگھ من

 .بعد ھم زد زیر خنده  .میگفت  دیگھخرخب میدادیم یھ :  گذاشت و نھ برداشت گفت نھ
  .بود زده  ، باز غیبتپسر شوخي كردیم و گفت تو كجا بودي كمي
  این جملھ رو با تبختر وتفاخر گفتم. خانوادگي داشتم  راستش گرفتاريگفتم

 ؟ دنبال خرج زن و بچھ بودي"  حتمااتآره ارواح عمھ :  كھ با حالتي جواب داد جوري
 دندان  میكردن و منتظر بودن ببینن من چھ جوابنیگا وتورج داشتن دھن ما دوتا رو مازیار
 . بھش میدم شكني
 بي اغراق حكم استاد مھدي آقا چون. شوخي " كاماللبتھ  ما ھمیشھ كر كري داشتیم ، اآخھ

  وبزرگ من رو داشت
 نھ ، در ھمین حال شروع كردم با حلقھ دستم ور رفتن و كھ بچھ  قیافھ اي گرفتم وگفتم البتھمن

 . بلھ جورایي یھ خبادامھ دادم اما زنم 
 انگشتش رو حالیكھ در  چند لحظھ سكوت و بھت وحلقھ، نیگاھي بھ من كرد و یھ نیگاه بھ یھ

 ........فاتحھ ؟.......ا..ا..ا: ......سرم گذاشت گفت 
  ........فاتحھ : گفتم
 : گفتم) بود منظورش دوست دخترام(گرفتباالخره كدوم یكي ماست خورتو  :گفت
 .ھیچكدوم ".....عمرا
 پس كي ؟: گفت
 .دختر داییم  : گفتم
  واومد باھام ماچ وبوسھ كرد ودر گوشمخندید بعد ولش كن نفرینت نمي كنم ....امیدوارم  :گفت
 .خوب كاري كردي. باشي خوشبخت : گفت
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بعدھم نوبت تورج رسید . تبریك گفتن و كردن  وبوسھماچ این زمان مازیار پرید وشروع بھ در
. 

آخھ من دردم رو بھ كي . آھاي ایھاالناس :  كھزدن جار بھ ھمین حال آقا مھدي شروع كرد در
.  مملكت داریم اونوقت میرن خر از قبرس وارد میكنناین تو خوبي این احمد بھ این ما. بگم 
 . كھ چند لحظھ پیش در گوشي اون حرفارو بمن گفتھآدمي ھمون اینانگار نھ انگار " اصال
 كھ متوجھ درآورده بین چي شده باز آقامھدي شلوغ بازي شدندكھ  ھاي یكي یكي جمع ميبچھ

 . میگفتنتبریك من بھماجرا شده ومي اومدن 
 مدرسھ برسونم زود  ونیم وباید خودم رودوازدهدیدم ساعت .  تا سرم رو چرخوندمخالصھ
 بزنم بھ طرف سر كودك گروهواسھ ھمین از بچھ ھا خداحافظي كردم وبدون اینكھ بھ .نازنین

 .تجریش حركت كردم 
 اینكھت من تو واحد بود با  و صمیمي ترین دوسدوبالژ كاراي اضافھ كنم مازیار از كھنھ اینم

 . رفیق خوب بودیمدوتا اما اختالف سني زیادي با ھم داشتیم
 بودیم وایسادم تا نازنین گذاشتھ در محلي كھ قرار.  رسیدم دم مدرسھ تازه زنگ خورد وقتي
 .سالم : رسید یھ ماچ آبدار منو كرد و بعد گفتكھاول . اومد
 . از صبحھ ترخیلي كیفت كوك .  سالم خوشگل منگفتم
بعد با دست چند تا از ھمكالسیھاش رو كھ . رفتن تو خماري ھا خیلي  خبر نداري امروزگفت

این ماچ آبدار ھم از تھ قلبم براي عزیز ترین چیز :  داد و گفت نشون بودن وایسادهكمي دورتر 
   بود و ھم براي كم كردن روي اون بچھ ھا بودتو یعني دنیابرامتو 

 . حسودیشون شدهحسابي ولي ستن گفت آره دوستات ھپرسیدم
  دستشون گفت ماشین رو روشن كن برو بغل بعد
 منم:  بدین قربان دوباره ماچم كرده وگفت دوستت دارم منم گفتنم دستور شما  ھرچيگفتم
  نازنین و رفتم نزدیك دوستاي افتادم راه

 .یرسوندیمتون وگرنھ مداره عجلھ شوھرم رو داد پایین وگفت ببخشین بچھ ھا شیشھ
 .  بروگفت دستي تكون داد و شیشھ داد بال و یھ
   نازنین مننبوديگفتم تو اینقدر بدجنس .  خنده مرده بودم از

 اما تو این یھ سال و نیم گذشتھ ، این چند نفر خیلي من و دق ودرد عزیزم نیستم ھنوزم: گفت
 .من رو یھ ماچ دیگھ كرد وپریدبعد داد زد خداجون ازت ممنونم وباز  . چزوندن ودادن 
  .بودگفتم تو مدرسھ چھ خبر .  شده بوداحساساتي خیلي
  كباب دبش بھ من میدي میخورم تا برات تعریف كنمجوجھ یھ اول.  خیلي خبر ھا ،خیلي  : گفت

 
  .چطوري اي بچشم با حاتم : گفتم
 .بھشتھ با تو تو جھنم ھم خوبم ،حاتم كھ گفت
  .براي خوردن جوجھ كباب حاتم.  رفتیمونك رفط بھ ماشین رو گرفتم و گاز
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   دوازدھمفصل
  
  
  
 رستوران پارك كردیم وداخل رستوران پاركینگ توي رستوران حاتم رسیدیم و ماشین رو بھ

 .شدیم
 . اومد وسفارش غذا رو گرفت و رفت گارسون فاصلھ بال.  یھ گوشھ اي نشستیمرفتیم

واسھ ھمین از .  طول میكشھ تا نھارو بیارن اي دقیقھ بیست شلوغ بود ، میدونستم رستوران
 .بود خبرنازنین پرسیدم تو مدرسھ چھ 

 . میخوام از اول صبح برات بگم تا ظھر:  كھ ھنوز ھیجانزده بود ، گفت نازنین
 .داريباشھ عزیزم ھرجور كھ تو دوست  : گفتم
  . كنمپردازي قصھمیخوام مثل خودت  : گفت

  .كردم كاري من كي چنین:  و گفتم خندیدم
 میخواي یھ ماجرایي رو تعریف كني اونقدر جز بھ جز وقتیكھ ولي خودت متوجھ نمیشي : گفت

 میكنھ خودش وسط اون ماجرا وایساده و داره تماشاش میكنھ فكر آدم كھو قشنگ شرحش میدي 
.  

بسھ .... ...........خیلي ازم تعریف بكني باورم میشھ ،:  و گفتم بوسیدم دستم  رو كھ تودستش
 . بگو برام رو ماجرا
 . و شروع كردخندید
 حس كردم ، احساس خیلي خوبي لبام روي  رواحمد حدود شش صبح بود كھ بوسھ گرم ساعت

 ، واسھ ھمین چند لحظھ اي خودم بدم دست ازداشتم و نمیخواستم بھ این زودي ھا اون حس رو 
چشمام و باز . واونارو بو میكردامموھ بھ كشیداحمد آروم آروم دست مي . رو بھ خواب زدم 

  . بھش گفتموجودم تموم باسالم عزیزم ، این جملھ رو : كردم و گفتم 
  .بلند شو كھ باید بري مدرسھ  :داد ادامھ  مھربانيباو بعد ....سالم نازنینم: گفت " متقابالاونم
یخوام پیش تو من م:  رو جمع كردم و گفتملبام ھا لو رو لوس كردم و مثل بچھ كو چو خودم

 .باشم نمیخوام برم مدرسھ
  اماباشم تو تو كھ میدوني منم دوست دارم كنار:  و نوازشم كرد و گفت كشید موھام  بھدستي
 .پذیرفتم یكم دلخور شدم اما.  بكنیم كھ بابا اینا این آزادي رو از ما بگیرنكاري نباید
 طبقھ پایین بھ ھم با ز جا بلند شد م وا...  شو خوشگلمبلند:  بوسھ دیگھ بھ لبھام زد و گفت یھ

 ده دقیقھ قبل از ،بابا بود چیدهرفتیم دیگھ ساعت شش ونیم بود، مامان یھ میز مفصل صبحانھ 
 .پایین آمدن ما رفتھ بود

 . و آماده رفتن شدیمكردم رو كارھام رو كھ خوردیم صبحانھ
 .دبیرستان رسیدیم بھ موقع  براین بھبنا ماشین تا مدرسھ راه زیادي نبود ، با

 ، محكم دست احمد رو كردیم حركت  طرف در مدرسھبھ بدون ترس و لرز و قدم زنان اینبار
 بھ ھمھ دنیا بگم این منم نازنین میخواستم رفتمگرفتھ بود تو دستم و شونھ بھ شونھ اش راه مي 

  .......فقط مال من.... منھ  و دلخستھ احمد ، وحاال اون مالھعاشق
 میدن اما بھ روي خودم نشون ھم بھ  مارویواشكيمیدیم كھ ھم مدرسھ اي ھام دارن  چشمي زیر

 .نیآوردم كھ متوجھ این ماجرا شدم
براي خوش آمد گویي و .  و بھترین راھنما و سنگ صبور من مون ناظم  جھانشاھيخانم

خب  ....خب:  و گفت كردخنده اي . وقتي رسیدیم دم در.  بود ایستاده مدرسھكنترل جلوي در 
  . رومئو رو بھ دام انداخت، ژولیت پس باالخره.... 
 .بال كردي روباالخره كار خودت :  رو من كرد و گفتبعد
  .كردم خنده اي ھمراه با خجالت سالم با

 . كرد و گفت سالم رمئودراز احمدم بطرف جھانشاھي دستش رو خانم
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 .میكردمبنده باید عرض ادب  ببخشید :گفت. داد دستش رو جلو برد ومودبانھ دست احمد
 . خوب خیلي اونم  ،میشناخت تعجب كرده بود از اینكھ او را بشدت
   حسابي گیج شدهبوداحمد معلوم .  باالخره بدستت آوردگفت
تو مدرسھ كسي نیست شما رو : داد كھ متوجھ گیجي احمد شده بود ادامھ جھانشاھي خانم

دفتر ، چند بار ھم دفتر خاطرات این عاشق دلخستھ  دوبار آلبوم عكست اومده حاال تا .نشناسھ
 . صفحھ ایش كمتر از بیست بار اسمت تكرار نشده ھیچ توي كھ

 .....احمد اونكار رو كرد........احمد اینكار رو كرد ....... بیسار احمد....  فالناحمد
 ..... دختر ما شده بودید حضرتعالياین وذكر  ھمھ فكرخالصھ
 .بود شدهلت سرخ  حسابي از خجااحمد
  چھ خبر ؟خب:  جھانشاھي رو بھ من كرد و گفت خانم
  . و حلقھ ام رو بھ خانم جھانشاھي نشون دادم بردم باال  و با غرور دستم روآروم
  .انشاهللا خوشبخت باشید:  خوند گفت صورتش تو رو  حالیكھ میشد خوشحاليدر
 .افتادیم رو  اضافھ كرد پس امروز شیرینيبعد و

 میشناختن رو احمد  ھمین موقع ھمكالسي ھام كھ ھمھدر" حتما"... حتما:  دستپاچھ گفت احمد
بگونھ اي كھ .بود شدهاز ھر طرف سالم بود كھ بھ طرف ما سرازیر . دور ما حلقھ زدند

 .ھر كسي یھ چیزي میگفت. نمیرسیدیم پاسخ ھمھ رو بدیم 
 .شیریني خریدن از معركھ در رفت احمد بھ بھانھ .  شلوغ شده بود حسابي مدرسھ  درجلوي
 مدرسھمنو داخل .  مشتاق بودن ھر چھ زودتر ببین ماجرا بھ كجا ھا كشیده شده كھ ھم ھا بچھ

 .كشوندن
 كالسمون ھاي بچھ نھ فقط.  دور من جمع شده بودند تاھمھ دور .  حیاط مدرسھ قل قلھ بود تو

 معروف مدرسھ تو من. امون كرد ھمھ بچھ ھاي مدرسھ آخھ ھمونجور كھ خانم جھانشاھي صد
 .شده بودم بھ ژولیت نا كام

میرفتن امامزاده شمع نذر میكردن واسھ من  . ھا بچھ ھمھمسئلھ .  جور ماجراي من شده بود یھ
  .، گندم میریختن جلوي كفترا 

 احمد  ھر شب جمعھ میره و براي رسیدنھم شنیده بودم كوكب خانم مستخدم مدرسھ مون حتي
 .ع روشن میكنھ من شمبھ

 .بودم  بارخودم دیدهچند جھانشاھي و خانم صالحي رو ھم خانم
  . ھركي سوالي میكرد بھرصورت

 حلقھ مو تماشا میكرد یدفعھ دست داشت دستشو تو از بچھ ھا كھ دست چپ منو گرفتھ بود یكي
 ........شو منو باال برد و گفت بچھ ھا حلقھ

از بس  . میكرد گز صورتم گز.  ھمدیگھ باال میرفتنلكو ھا براي دیدن حلقھ من از سرو بچھ
  .ماچم كرده بودند

ھر چند سر صف ھم ھركسي سعي میكرد  . رسید دادم جنت مدیر مدرسھ با زدن زنگ بھ خانم
 . بزنھحرف من باپشت سر و جلوي من قرار بگیره تا بتونھ 

 بچھ ھا ھمھ بھ رو  بعد. نو رو بھ ھمھ تبریك گفتسال جنت باالي سكوي مدرسھ رفت و خانم
 بھ خیر باالخره ما مدرسھ وكرد و گفت خب بسالمتي شنیدم بزرگترین مشكل تاریخ بشري 

 .وخوشي حل شده 
 لحظھ با باال رفتن دست خانم جنت چند از بعد.  زدن دست ھا یكمرتبھ زدن زیر جیغ و بد بچھ

 .سكوت دوباره حكم فرما شد
 ازیش خانم جھانشاھي بھ من خبر داد اتفاقي كھ ھمھ ماخالصانھ چند دقیقھ پ :داد ادامھ  مدیرخانم
  . بوقوع پیوستھ و یكي از بھترین شاگردھاي مدرسھ بھ آرزوي قلبیش رسیده میخواستیم خدا
 میگم تبریك  فرخنده رو بھ دخترم نازنیناتفاق از طرف خودم و ھمھ ھمكارا ي مدرسھ این من

. 
 . مدرسھ منفجر شدباز

 شادي بچھ ھا بر بیاد از سكوي صداي كردن خاموش جنت بدون اینكھ در صدد  خانماینبار
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  جیاط پایین اومد و بھ طرف دفتر رفت ،
 رو  و در حالیكھ سعي میكرد جلوي اشكاشرفت از دقایقي خانم جھانشاھي از سكو باال بعد

 براي ،م خب بچھ ھا یادتون ھست چھ قراري گذاشتھ بودی:  ، رو بھ بچھ ھا كرد وگفتبگیره
  . كھ نازنین بھ آرزوش رسید روزي
 .ه.......ل.......ع....ب : با صداي بلند یك صدا گفتند بچھ
بعد ....... قرار ما ساعت ھفتپس: داد  بود ادامھپیچیده جھانشاھي با بغضي كھ توي گلوش خانم

 .سركالسھاتون خب حاال برین: از كمي مكث گفت
 

 بدون ماجرا چھ میخواستن  من جمع شده بودن ومیزور ھمھ د.  سر جاش ننشستھ بودھیچكس
  .شدجوري جور 

 . شیریني تر وارد كالس شدن جعبھ یھ با جھانشاھي نگذشتھ بود كھ خانم صالحي و مدتي
نازنین :  رو بھ من كرد و گفت صالحي خانم  .نشستن ھا ناچار رفتن سر جاي خودشون بچھ

  .بیا اینجا دخترم
 طرفھ خانم صالحي و جھانشاھي رفتم ھر دو من رو بوسیدن و بھ و شدم  از پشت میزم بلندمن

 .گفتند بھم تبریك
 شیریني این فرشتھ خانوم نمیخواي:  كرد و گفت صمیمي خانم صالحي رو بھ فرشتھ دوست بعد

 عروسي دوستت رو بین بچھ ھا تقسیم كني ؟
 خانم صالحي گرفت و  وجعبھ شیریني رو از دستپرید جاش از مثھ برق گرفتھ ھا فرشتھ

 .كرد ھاشروع بھ توزیع بین بجھ 
 وغصھ غم كھ ھمونجور. و اما نازنین خانم موظفھ  : داد صالحي رو بھ من كرد و ادامھ خانوم

 .كنھ شریكھاشو با ما قسمت كرده بود حال مارو در شادیش با تعریف كردن ماجرا 
 بھ داشتن قي رو تو سینھ شون تلخ یك شكست عشتجربھ صالحي و جھانشاھي ھر كدوم خانم

. بودند كرده ھمزبونيھمین دلیل خیلي صبورانھ در طي این مدت یكسال ونیم با من ھمراھي و 
 .و خب االن حقشون بود كھ از آخر ماجرا ھم باخبر بشن

 ماجرا از شب تولد امیر تا مراسم بھ اصطالح مجازاتمون كھ در كل تعریف  شروع كردم بھمن
  . بود مزدیموننا مراسمحقیقت 
 نمي اومد حتي خانم در ھیچكس  دقیقھ صدا ازده افسانھ ھا بود وقتي حرفام تموم شد نزدیك مثل

  .صالحي وجھانشاھي 
  . و مزمزه میكرد تجسم رو  در عالم خودش داشت داستانھركس
   عكس ھمیشھ ھیچكسبر. كنھ  پارهرو صداي زنگ بود كھ تونست رشتھ این افكار فقط
 بھ دست زدن ، بچھ كرد شروع جھانشاھي براي خارج شدن از كالس نداشت وخانم  ايعجلھ

 .ھام كم كم شروع كردند
  .بودم شده از خوشحالي وخجالت سرخ من
 ھا بچھ :  از چشماش پاك میكرد گفتدستمال صالحي در حالیكھ قطرات اشكش رو با یھ خانم

 .. كالس خارج شدقرار امشب یادتون نره ، وبعد از بوسیدن مجدد من از
 خیليدوتا از بچھ ھا كھ از اول .  خورد ھمھ چیز تحت الشعاع ماجراي من بودتعطیلي زنگ تا

 طعنھ با میكردن و دق و درد بھم میدادن ، بھ طرفم اومدن و تبریك خشكي گفتن و اذیت منو
  .خیلي خوش بحالت شد:  دادند ادامھ

  ودیشونھحس از زدم و جوابشون ندادم میدونستم لبخندي
  . بر خورد میكردندجور مغروري بودن و با ھمھ بچھ ھا ھمین دختراي

 .حاال  ، اما نھ اینجا و نھبگیرم دلم گفتم امروز نوبت منھ كھ حال شما رو تو
 عزیز میدونستم . خودم رو بھ بیرون مدرسھ رسوندمعجلھ آخر بھ صدا در اومد و من با زنگ

  .ممنتظردم در . ترین كسم توي دنیا 
 زدن دارن زل بدجنسم كنار پیاده رو واسادن و ھمكالسیھاي  در كھ خارح شدم دیدم دو تااز

 لحظھ اینمبا خودم گفتم . نیگاه میكنند .  دختر كش بود ھا بچھ احمد و ماشینشو كھ بھ اصطالح
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 .میخواستماي كھ 
 دوتابدجنس احمد دویدم و بعد از سوار شدن یھ ماچ یواشكي كھ فقط اون ماشین طرف بھ

 . بغل دست اونا نگھ داره بره ببین احمد رو كردم و بھش گفتم كھ میتونستن
  . بلند باال گفت و ماشین رو درست جلوي اونا نگھ داشتچشم یھ احمدھم

 سرم رو از اون بیرون بردم و با غرور و جوري كھ لجشون در بیاد و دادم  شیشھ رو پایینمن
و بعد سرم رو تو بردم و بھ . میرسوندیمتونلھ داره و گرنھ  شوھرم عجببخشین ھابچھ : گفتم 

  .كن حركت احمد گفتم
 .شد  ھمھ جیگرم خنكباشم كھ یھ لیوان شربت بید مشك یخ خورده انگار

 اینكھ از قبل . كباب روز میز ما آماده خوردن شده بودجوجھ.  نازنین كھ بھ اینجا رسیدحرفھاي
  .شروع بھ خوردن كنیم 

  ؟ چیھ امشبستي نگفتي قرار بچھ ھا براي را : گفتم
 روزي كھ اون شب بچھ ھا نذر كرده بودند : گفت در حالیكھ سرش رو پایین انداختھ بود نازنین

  .كنن روشن شمعتو مال من بشي ھمگي دستھ جمعي بھ امامزاده صالح برن و ھركدوم یك 
 . اون شبھامشب و
اما میشھ بھ خاطر .  چیزا نیستي این اھل دونم تومی...احمد :  سرش رو باال گرفت و گفت بعد

 . ھا نذرم رو ادا كنمبجھ ھمراه منمتا . من امشب با بیاي امامزاده صالح 
من بخاطر تو حاضرم ھستي ام را .  من نازنین :گفتم .  اشك تو چشماي منم حلقھ زده بود حاال
 ما داشتن بچھ ھا با ھم قرار  راس ساعت ھفت كھگذاشتیم قرار. این كھ چیزي نیست .  بدم ھم

 .ھم بریم امامراده صالح
   . شروع كردیم بھ خوردن اولین نھار تنھاي زندگییھ مشتركموناین از بعد
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 تا دایي جان شرایطي رو كھ نشینده رفتیم اینا نازنین از نھار طبق قرار قبلي بھ خونھ بعد

 .كنھ پذیرفتھ بودیم ، بھمون ابالغ
 .  دوش گرفتمیھ رو غنیمت شمرده و فرصترسیدیم ھنوز دایي نرسیده بود  وقتي
 مال دلم نھ عزیز: گفت .  از وسایل امیره پرسیدموقتي ازش .  برام حولھ ولباس آوردنازنین
 .خودتھ 
 .  اونم خونھ نازنین اینانداشتم كرده بودم من چنین وسایلي تعجب

 .اندازم بود " ، كامال.آوردمم از تو جھاز: گفت.  زیاد گیج بزنم نگذاشت
 ،ھمھ وسایل مربوط بھ داماد ھم . گفت ھمھ شو .  جھازت رو ھم آماده كردي تو مگھ : گفتم
 .بود بھم الھام شده.  میشي خودممیدونستم آخرش مال .  شماست عزیز دلم اندازه
 .بود برام ھر لحظھ غافل گیر كننده نازنین
و این ھر  .بشمحظھ اي بعد باید در چھ مورد غافل گیر ل.كنم بینينمي تونستم پیش " اصال

 . تر میكردداشتني دوست لحظھ اونو برام عزیز تر و
 بودم توش دراز كرده گرم  شد وان رو پر آبیكساعتي صورت رفتم حموم فكر میكنم بھر

 بود و اومد.  دوش گرفتھ بود و پایین حماموقتي اومدم بیرون نازنین كھ رفتھ بود . كشیده بودم
 ، نازنین ھم اومد و موھام با كردم خشك روبال دنبال من ، خبر داد كھ دایي اومده خودم 

 .و فرم داد. سشوار خشك كرد
 رو پاپیونالبتھ دیگھ .  بیرونم از فرم افتاده بود لباس دامادیم رو پوشیدم لباساي اینكھ  توجھ بھبا

نازنین كھ .پالستیك فم و گذاشتم توي یھوسایل تو جیب ھامو جابجا كردمو لباسھاي كثی . نزدم
 شد منم لباس اینطور كھ حاال.  بد جنس لباس خوشگالت و پوشیدي ،گفتمنو تو این لباسا دید 
 در  قبلي ھاش ولباس ، آوردرفت لباس نامزدیش رو از تو كمدش در . نامزدیم رو میپوشم

 شده بود درست مثل زیبا خیلي .یھ آرایش مختصري ھم كرد و آماده شد .  و اونا رو پوشیدآورد
  .فرشتھ ھاي توي فیلم ھا 

وقتي داخل شدیم دایي بلند شد و بھ طرف ما .  رفتیمپایین طبقھ  ھمدیگر و گرفتیم و بھدست
 .بنشینید خودش ھم نشست:  گفت و بوسیداومد ھردومون رو 

 . دایي شربت آورد وخوردیم زن
مروز من شرایط بزرگترھا رو براتون بگم البتھ قرار بود ا : گفت و كرد  شروع بھ صحبتبعد

 االجراست براي تایید سرھامون رو الزم ھمھ اونا رو قبول كردین بنابراین نشنیده "شما قبال
   .دادیم تكون
 : گفت دایي
 بر ھممون دستوراتش انجام  بزرگتر ھمھ ماست وكھبنا بھ دستور خان داداش :  اول شرط

 ھاو نصرت خان وبچھ وشوكت من ساعت پنج دستھ جمعي یعني واجب ، پنجشنبھ بعد از ظھر
 سي تیر میریم و شما خیابون تويونزھت وبچھ ھا وخان داداش بھ محضر حاج آقا كتابچي 

 . مال ھم ھستیندیگھ بشین كھ شما مطمئن. عقد موقت ھم در میاریمبھھارو براي سھ سال 
 كھ احمد آقا باید از جیب طالست پھلوي ھ فقط پنج سكعقد بھ دستور خان داداش مھریھ این بنا

چون مھریھ یھ حق ، گردن . بدهنازنین بھ عقدمبارك خودش این پنج سكھ رو بخره و ھنگام 
  .بدھدپس چھ بھتر ھمان اول . داماد وباید بدھد

 افت باعث  بخونید ، واین ازدواج نبایدباجدیتشما ھا باید قول بدین درسھایتان را :  دومشرط
 .كنھ شما بشھ بلكھ باید با كمك ھم كاري كنید كھ در شما ایجاد رشدتحصیلي 

 بھ ورودش  برخورد جدي با امتحانات نھایي ، امكانضمن من بیشتر از احمد توقع دارم كھ و
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 ایده روزھاي بھدانشگاه رو ھم فراھم كنھ و در ضمن مشوق وراھنماي نازنین براي برگشتن 
 نمیرسید درساش بھ  بود كھ نازنین اونطور كھ باید وشایددتيمچون متاسفانھ . ال درسیش باشھ 

 .كنھ جبرانحاال كھ ھمھ چیز بھ خوبي و خوشي گذشتھ باید این مافات رو . 
 رو بین عدالت باید اما یادتون باشھ.  نصرت خان باشید یاشما میتوانید در خانھ ما :  سوم شرط

 این آخري كرد اضافھ بعد. دوست دارن چون ھردو خانواده شما رو خیلي . ما رعایت كنین
 خارج شد ازچشمش اشك بودو ھمراه با لبخندي كھ حاكي از عشق زیاد بھ ما .شرط خودم بود 

نازنین ھم ھمین . بوسیدیم روو اینبار من ھر طوري بود دستش . ما بلند شدیم بھ طرفش رفتیم 
  .كردكار رو 

 درجھت و قول میدم كھ تمام سعي و تالشم را میخورم قسمدایي جان من بھ شرافتم :  گفتم من
 پیش در آمد وبعنوان تقدیر .  نازنین بھ كار ببندمخوشبختي انجام این تعھدات ومھمتر از اون

  .میكنم تقدیم این قول این رو ھم بھ شما
.  دایي دادم بھ بودم  رو كھ صبح گرفتھسازمان كردم تو جیبم و كپي نامھ واحد اداري دست

 خوندن نامھ با بھ كرد شروعاش و پاك كرد و عینك مطالعھ اش رو بھ چشمش زد و دایي اشك
 .صداي بلند 
 اطالع و اجرا ابالغ میگردد جھت جمشید  نوراحمد مجوز استخدام رسمي آقاي بدینوسیلھ

 در پایان تحصیلي سال جاري دبیرستان دوره نامھبدیھي است نامبرده در صورت ارایھ پایان 
 ھا در دانشكده رادیو تلویزیون دانشگاه عمومي آزمونژه كھ بدون شركت در از این حق وی

 منصورمعاونت امور اداري و پرسنلي .  میباشدخوردار ملي ایران مشغول بھ تحصیل گرددبر
 . پانصدو سي وچھار شاھنشاھيدوھزارو ماه مورخ بیست وسوم اسفند.عدالتخواه
میدونستم :  اومد ومنو ماچ كرد و گفت بطرفم جددآم ودایي نامھ رو از دست دایي گرفت نازنین

 .روسفیدم میكني پسرم
 .بھ من نشون ندادي " ناقال چرا اینو قبال: و گفت برگشت طرفم  بھنازنین
  . این نامھ رو بھ من دادن سر نھار ھم فرصت نشداداره رفتم  امروز صبح كھگفتم

 جون ببخشید میدونم جلو بزرگتر اینكارا  گفت باباجون مامانكرد دایي  رو بھ دایي وزننازنین
 رو بگیرم بھ طرف من اومد و سرم رو تو دستاش گرفت خودم جلوي نمیتونمزشت اما 

  . تا رسید بھ صورتم یھ گاز كوچولو از لپام گرفت اما . كرد نزدیكصورتم و بھ لباش 
 . كوچولوي نا خودآگاه زدم و صورتم گرفتم جیغ یھ  كھ شوكھ شده بودممن

 چیزاي بھ این مھمي رو یادت نره اول بھ من بگي دیگھ كھ گرفتماین گازو ازت :  گفت نازنین
 طرف من اومد وگفت منم كھ حق دارم دوتا ماچ دومادم و بھ دایي زن. ھمھ زدیم زیر خنده . 

مادر انشاهللا خدا ھمیشھ دلت رو شاد :  ماچ كرد و گفت منو صورت نشدومنتظر جواب . بكنم
 .حاال گریھ نكن كي گریھ كن . گریھ زیرو زد .......كنھ 

 . اشكام سرازیر شداختیار بي. منخوداز جملھ .  كھ ھمھ منقلب شدن جوري
 

نازنین در اتاق رو كھ بست .  بوددوتامون  حال اتاق ھركھ مدتي بر گشتیم اتاق نا زنین بعداز
 .گیرم مونو ازت بوشوھري خوتو آماده كن كھ میخوام گاز دوم زن: گفت 
 ؟نمیشھ عفوم كني  : گفتم
 میكنم اجازه میدم چشماتو ببندي و گازت بگیرم كھ ارفاق بھت فقط بخشش در كار نیست گفت

  .زیاد دردت نیاد
 حس میشد  نازنین رو كھ بھ صورتم نزدیكلبھايگرماي . شدم و خودم رو آماده گاز كردم تسلیم

 احساس كمتريھام منقبض بشھ و درد كردم چشمامو بھ ھم فشار بیشتري آوردم كھ گونھ 
. طوالني ویك بوسھ گرم .كھ نازنین لبھاشو روي لبھام گذاشت وشروع كرد بھ بوسیدن من.كنم

 .دارم  حداقل یك متر با اون فاصلھوحس میكردم از روي زمین كنده شده ام 
 گذاشت سفید چادر  شش ونیم بود كھ نازنین یھساعت .كشید از نیم ساعت این بوسھ طول بیش

 .تو كیفش و راه افتادیم بھ طرف امامزاده صالح
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تمام بچھ ھاي مدرسھ "  تقریبامیاوردم در شاخ وارد صحن امامزاده شدیم داشتم از تعجب وقتي
  . اون رو پر كرده بودند شمالي صحن تمامجعفریھ تجریش توي صحن امامزاده بودند و 

 دویست تا دختر با چادر سفید حدود . میكردندصحنھ نگاه  زوار با تعجب بھ این جمعیت
.  منظم كنار ھم ایستاده بودن ماه حالل  ھاي خاموشي در دست داشتند بشكل یكشمعدرحالیكھ 

 عبور دادن و بھ وسط حالل ھدایت اون وسط ازوقتي ما رسیدیم داالني باز كردن و ما رو 
  .كردن 
 .ودنب از شلوغ بازیھاي صبح خبري" اصال
 . بودندایستاده  تفاوتي مثل بقیھ بچھ ھا تو صفھیچ صالحي و خانم جھانشاھي ھم بدون خانم
  . كردصحبت بھ  بچھ ھا با صداي بلند شروعاز ما وسط حالل قرار گرفتیم یكي وقتي
 از خالقي كھ تشكر براي .براي اداي یھ نذر. .... میدونیم براي چي امروز اینجا جمع شدیمھمھ

 . میكنھبرآورده خودش وبزرگيبندگانش گوش میكنھ و اونارو بنا بھ مصلحت بھ دعاي 
 غصھ بزرگي تو دلش كھ دوستي .......... دوستامون ،از ما نذر مشتركي داشتیم براي یكي ھمھ

 .داشت 
 نبود ، این ھمھ آدم رو یكجا ھمدرد و اینطور  اگھكھ كھ خیلي پاك و بي آالیش بود ، دلي

 .د خودش نمیكرھمرنج
ما آرزو . درد اون درد خودما بود.  رنج اون رنج ما شده بود داریم دوستش  ھمھ مون اونوما

 و امروز اون بھ........... میدیدیم رو در بر آورده شدن آمال و آرزوي اون خودمون وآمالھا 
 .كنیم  و ما اینجا جمع شدیم تا نذري رو كھ یكدل با ھم بستھ بودیم ادارسیده آرزوش
 كھ كساني ھمھ  جلوي اشكم رو بگیرم نھ من ،ونمیتونستمتحت تاثیر قرار گرفتھ بودم " شدیدا

انگار  . میكردن گریھ اختیار بي ، از ماجرا بي خبر بودن" حتي كساني كھ اصال.اونجا بودن 
 .ھر كس براي گمشده و نیاز خودش گریھ میكرد

 گل مریم درست كرده بودن بھ با دوتا تاج گل كوچیك وقشنگي رو كھ وجھانشاھي  صالحيخانم
  . سر من گذاشتني یكي رو روي سر نازنین و دیگري رو رو آوردند طرف ما

 شمع ھاشونو روشن كردن و شروع كردن آروم آروم بھ طرف ما ،یكي یكي  از اون بچھ ھابعد
 فاصلھ اي معین در یك مدار دایره اي شمعش رو زمین میگذاشت در كدوم ھر. حركت كردن 

منو نازنین در میون ھالھ اي از .  نور با شمع ھا دور ما ایجاد كردندحلقھ ھفت ترتیبھ این و ب
 شماليھوا دیگھ تاریك شده بود و نور شمع ھا ھمھ فضاي محوطھ .  بودیمگرفتھ قرار نور

 . بودیمنوروما در مركز این .  رو روشن كرده بودامامزاده
دند و اشگ شوق میریختند ھركس در حال عبور بود  میكرگریھ بلند صداي ھا حال دیگھ با بچھ

  . ایستاد و بعد از لحطھ اي گریھ میكردمي صحنھ اینبي اختیار با دیدن 
 از یك نبرد كھبھ خودم میبالیدم مثل سردار فاتحي . مننازنین  ي بھ پا بود وھمھ بھ خاطرشور

م بگم تمامي این كارھا بھ  گرفتھ بودم وبدینوسیلھ میخواستباال رو بزرگ پیروز برگشتھ سرم
 .منھ دلپاك وخاطر ھمسر زیبا 

 تصویر دلشون دفتر  اي رو در لباس انسان دیدن و درفرشتھ كساني كھ اونشب اونجا بودن تمام
  .زیباي اونو ضبط كردند
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رو بغل ھمدیگر .  اي ھم پیدا كرده بودندویژه قلبي صفاي نذر تموم شد و بچھ ھا كھ حاال مراسم
  .میكردن وبھم تبریك میگفتن

 و كوكب خانم باچشماني كھ از شدت گریھ قرمز قرمز شده بود بھ طرف ما اومد اثنا این در
  . رو بغل كرد و ماچ كردنازنین اول
..... خدا عزتت بده ،:  كرد و گفت ماچ رو من پیشاني ھم بھ سراغ من اومد و گونھ ھا و بعد

 این آقا عزتخدا بھ .....  كھ داري بر آورده كنھ،آرزویي خدا ھر....خدا از بزرگي كمت نكنھ 
 ......... ھمیشھ سر بلندت كنھ

 قسم اینقدر كھ از خداوندي اما بھ جالل . دادماحمد آقا من پنج تا دختر شوھر :  ادامھ داد و
   نشدمخوشحال  خوشحال شدم از عروسي دختراي خودمدخترعاقبت بخیري این 

 كنھ ، اگھ دروغ ذلیلم و علیل......  بگم ،دروغن االن از جفت چشم كورم كنھ اگھ  آقا ھمیاین
پیرزن این حرفھا رو میزد ......... فرشتھ یھاحمد آقا این دختر یھ فرشتھ است ، ......... بگم
 زحمت شبانھ روزیش رو گرفتم و بوسیدم از بستھ دستھاي پینھ.  ابر بھاري گریھ میكرد ومثل
....... 

 خودش رو محبتو بھ این وسیلھ .  روي سرم گذاشت مادرانھ و رو از تو دستم كشید ستشد
  ............كرد نسبت بھ من بیان

خوردیم .  بود كرده درست  شام خوشمزه ايدایيزن .  ده ونیم بود كھ بھ خونھ برگشتیم ساعت
مدرسھ نازنین بھ خونھ ما  شدن تعطیل ازفردا قرار بود بعد . وبراي استراحت بھ اتاقمان رفتیم

 ساك گذاشت كھ صبج بذاریم تو یك وتوي برداشتبریم واسھ ھمین نازنین براي دو روز لباس 
  .........ماشین
 بعد نازنین رو بھ روز.  محكم ھمدیگر رو در آغوش گرفتھ بودیمحالیكھ  خوابیدیم دروبعد.......

 تلویزیون و بعد سري بھ بانك زدم تا  بقیھ كارھا یھ سر رفتمانجام براي مدرسھ رسوندم و
بعد یھ زنگ زدم خونھ خالھ اشرف اینا و براي داریوش پیغام  . بگیرم حسابم ازمقداري پول 

   ظھر یھ سري بیاد خونھ ما ،از بعد كھگذاشتم 
اگر غیر از این میكردي : مامان گفت . خونھ میریم نھار مامان ھم تماس گرفتم و گفتم براي با

 . میكندم پوستت رو
من كي پس این : گفت .  رفتم و یھ ماچ از پشت تلفن براش فرستادم اش صدقھ  ذره قربونیھ

 خالصھ .........نمیشھبعد ادامھ داد تا نیاین سفره پھن ....... االن بربیام ؟كھ اومدم برزبون تو 
 ............باشم گفتھ......... دیر بیایي باید جواب بابات و داداشاتو بدي اگھ
  . ننھاوچیكتمم ..........ش.........چ : گفتم
مگھ پات نرسھ : داد زد .  ننھ اما من خودم خیلي خوشم میومدمیگفتم بھش . میگرفت لجش

 .....مت.....خوا.......مي....ه .....ن.....ن: خندیدم وگفتم...... بدم نشونت ايخونھ یھ ننھ 
 .خداحافظ

 حركت خانھ طرف  رفتم دنبال نازنین و با ھم بھیكت طبق قرار ساع.  گوشي رو قطع كردمو
  . میگذاشتما خانھ بھپا . كردیم این اولین روزي بود كھ نازنین بعنوان عروس خانواده 

 ....بگیریماحمد میشھ یھ دستھ گل :  راه گفت سر
  .اما چون تو میخواي چشم .  خودت زیباترین گل دنیایي تو ھرچند  :گفتم
نمیدونم كلیدم رو كجا گم كرده بودم .  دقیقھ بھ دو بود كھ رسیدیم پنج ساعت  و گلي گرفتیمدستھ
  .منم داداش : اردشیر برادر كوچیكم گفت كیھ ؟ گفتم .  اف رو فشار دادماف دكمھ ناچار
 گوشي كنھ بازو بدون اینكھ در رو .........مامان داداش اینا اومدن :  زده داد زد ذوق مرتبھ یھ

  .شت زمین اف اف و گذا
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اینبار اشكان برادر وسطیم گوشي .  زد و زنگنازنین دوباره ....  و نازنین خندمون گرفتمن
  بلھ: رو بر داشت گفت 

   .جان اشكان سالم:  گفت نازنین
  اومدمسالم زن داداش االن :  جوابداد اشكان
  .گوشي رو گذاشت زمین. كنھ باز  اینكھ در رووبدون

 كھ داخل بشیم دیدم اردشیر دادیم ھول  ودرھمین كھ .  از پشت باز شد این لحطھ در خونھدر
 .........پشت در 

نازنین دوال شد و اونو یھ ماچش كرد . سالم زن داداش:  گفت و گرفت و دست نازنین رو دوید
.  

در ھمین . اما بسیار مھربون.شیطون و بازیگوش .  كالس دوم بودو داشت  ھفت سالاردشیر
 ھم از راه رسیدن اردشیر یھ منقل كھ از توش دود اسفند بھ ھوا اردشیر و وبابا موقع مامان

 ھمین زمان گوشھ حیاط منوچ خان قصاب محل مون رو دیدم كھ داشت در بود دستشمیرفت 
 . بھ طرف ما میومدو میداد ھولگوسفندي رو 

  . اي داشتھ فلسفھاوه پس باز نكردن در :  گفت نازنین
  . و ذبح كردزمین و جلوي پاي منو نازنین زد  خان گوسفندمنوچ
وبچھ ھاشون ھم یكي یكي از در راھرو .) عمھ ھاي نازنین( ھام خالھ تا  ھمین حال سھدر

  . حیاط شلوغ شدوحسابي اومدنبیرون 
 بودن بھ خاطر اینكھ بیش ما منتظر  بود فقطپھن سالم و صلوه ما رو داخل خونھ بردن سفره با

 و صورتمون زدیم وسر سفره دست بھ آبيرفتیم و "نكنیم من ونازنین فورااز این معطلشون 
یھ بشقاب كشیدم .  عالقھ منمورد غذاي یعنينھار باقالي پلو با گوشت ماھیچھ بود . نشستیم

  .ودوتایي با نازنین شروع كردیم بھ خوردن
 آقا ا شد اول سرو كلھ شوھر خالھ ھا پیدیكي ازظھر حدود ساعت پنج ونیم بود كھ یكي بعد

 . شوھر خالھ شوكت كھ خالھ بزرگم بودقدرت
 كوچك آخرھم آقا مصطفي شوھر خالھ فرح كھ اردشیر وباباي آقا جواد شوھرخالھ اشرف بعد

  .ترین عضو خانواده مامان اینا بود
 خونھ دیگھ.  كانگ فو بر مي گشت پیدا شدتمرین و ده دفیفھ ام سرد كلھ اردشیر كھ از شیش
 طبق .لھ شده بود بابا اینا مشغول برپایي آتیش براي كباب كردن جیگرھا شدن  غلغحسابي

 گوشھ یھبچھ ھا .  ھاي بابا منوچ خان ده دست دل و جیگر اضافي برامون آورده بودھماھنگي
 در گذشتھ سنوات حیاط مشغول بازیھاي كودكانھ خودشون بودن خالھ ھا ھم طبق معمول دیگھ

 . دیگر زنانھگیر غیبت پارتي و حرفھاي
مشغول نجواي .  بابا بود و خودش بھش میرسید عشق كھ قشنگي نازنین ھم كنار باغچھ منو

 .عاشقانھ بودیم 
 ھمھ سالم و علیك كرد و یھ راست باتا رسید .  ناگھان ھمھ چیز بھم ریخت داریوش  اومدنبا

  رو بھ نازنین كرد و.  و نازنینمن سراغ اومد
 دایي آقاداریوش با ھمھ شوخي داشت حتي با ...... ھا داریشدني از من مر.......و.....ا : گفت

 نسبت بھ قدش نازنینچون ........  مستقیم نیگاه كنھتوچشماش كھ ھیچكس جرائت نمیكرد حتي
 . میكرد صداش مردني كمي الغر بود اداریوش

بھ دو دلیل این  . ( داریوشلغتنامھ اینم اسم من بود تو. مگس بي باك :  رو بھ من كرد گفت بعد
 یكي از شخصیتھاي اون حرف مي جاي بھ  گذاشتھ بود یكي اینكھ من تو این فیلممناسم و رو 

 فن كنگ فو بھت میزنم كھ از قدقد یھ كني زیادتو ام اگھ روتو ) زدم و دوم بھ خاطر عینكم
م دنبال من  كھ بره محفل نسوان خودتمیداري ورپس مثھ بچھ آدم دست از سر مردني . بیافتي 
 دستش از پشت پیچوندم و دستمو انداختم و گردنش بلند شدم یدونھ زدم پس.  كارت دارممیایي

 شما كھ میدونین ما زمین خورده شما ھستیم كردم شوخي بابا: فورا جا زد وگفت . دور گردنش 
ھرچي "  خوارم ذلیلم فنتیل الستیك ماشینتم اصالعبیدم عبدم گفتیھ ذره بیشتر دستشو پیچوندم 

......... چشم...ازكي؟ گفت چشم...........  اول عذر خواھيآدم بچھ مثھگفتم . شما بگین ھستم 
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 . ھیچ خر خودت و جد وآبادتم ھستمكھ شوھرت خرنازنین خانم من 
یھ : اینا كھ گفتي :  پیدا كرده بود گفت مناسبي فرصت میكرد كھ خیلي داریوش اذیتش نازنین

 عذر خواھي تو رو بپذیرم باید پنج دفعھ صداي اینكھ براي اما. نیتھ بخشي از وظایف سازما
  .بلند صداي بابزغالھ در بیاري اونم 

  .بخشیدمش عزیزم : بھ بع بع كردن نازنین گفتكردتخفیف با یھ فشار بھ دستش شروع : گفت
 بیچارگي  وبدبختي : گفت . حاال نوبت چیھخب آوردي و اضافھ كردم شانساین تیكھ رو  : گفتم
 .من

  .بخششنھ وقت عفو :  رو ول كردم و گفتمدستش
   وكولش تكون دادتا فشار ناشي دست منو از بدنش خارج كنھكت خورده یھ
  .میكنم عفو باشھ:  گفت بعد
 در شوخي ھا داریوش  اینم اسم رسميبزغالھنترس : زدم زمین خیز برداشت در بره گفتم پامو
  .)حرف میزد (بع ھ دایم دھنش میجنبید یا میخورد یا بع كبودفلسفھ اش ھم این . بود 
 مامان اینا من پیش برو  تو چند دقیقھ ايعزیزم:  صورت نازنین رو یھ ماچ كردم وگفتم بھر

 بلند شد و رفت تو بزنیم حرف باھمنازنین كھ متوجھ شده بود ماباید . . این رو ارشادش كنم
  .جمع عمھ ھاش

  .بعد راه افتادم واونم دنبالم اومد باال. دارم كارت منو اتاق بریم ت:  داریوش گفتم بھ
 كردم تو جیبم و پنج ھزار تومان از جیبم در آوردم و دست میگم خوب گوش كن بین چي : گفتم

در حالیكھ بھ پوال نگاه میكرد گفت .  عقد ما رو كھ میدوني مراسم قضیھ :دادم دستش و گفتم 
تو فردا برو بانك ملي شعبھ . ما ھم اطاعت امر میكنیم .  تا سكھ  پنجگفتھ دایي آقاگفتم . آره

 . فردوسي خیابون تو مركزي
  .باكخودم بلدم عقل كل مگس بي  : گفت
ا لبتھ من . مرتیكھ من دیگھ زن دارم تو حق نداري بامن شوخي كني  : گفتم  زدم تو سرشیدونھ

میري بانك پنج تا : و ادامھ دادم . رش یكي دیگم زدم تو س.  دارم بھت بگمحق بخواد دلمھرچي 
زنگ زدم پرسیدم ھركدوم حدود چھارصد وھشتاد تومن میشھ ، .  طال میخري پھلوي پنج سكھ
 مھمونيبقیھ رو ھم بند و بساظ یھ .  پنج تا میشھ حدود دو ھزار و پانصد تومنبراي جمعش كھ
 .كنم مسئول ھمھ چي خودتي منم ھیچ كمكي نمیرسم ب.  میكني براي شب جمع خونھ ما جور رو
 

 .زیاد نیست  : گفت
منم چندتا از دوستاي . خودت با ھم دعوت كردن بچھ ھا. نھ میخوام ھمھ چي تكمیل باشھ  : گفتم

  .اداره رو میخوام بگم كھ فردا اینكارو میكنم
  .میكنیم ھماھنگي"  اینا داریم كھ بعدانازنین براي ھفتھ بعد ھمین برنامھ رو خونھ بعد
  .بنالحاال تو :  از تموم شدن حرفام گفتم بعد
  .سپیده زنگ زد : گفت
 ....زبھش گفتي من : گفتم .  تو سرم زدم
  ........آره : گفت
  .گفت چي : گفتم

 عید از قبل از.  تماس بگیري باھاشبھت بگم : ھیچي تبریك گفت و گفت :  گفتداریوش
  .باھات كار واجب داره .  میگردهدنبالت
 .ناراحت نشد  : دمپرسی
  . رفت اما ناراحت نشدلب تو كم یھ : گفت

 .بگیريباھاش تماس "  كرد حتماخواھش
چون با .  بود ، كھ گاھي كھ منو پیدا نمي كرد با داریوش تماس میگرفت من دختر  دوستسپیده
 نمسپیده دو سال پیش با پیشنھاد . با داریوش ھم صمیمي شده بود.  میرفتیم زیاد بیرون ھم

 از ماھي بازیگري سینما شده بود و چندتا فیلم ھم نقش ھایي بازي كرده بود چند عرصھ وارد
 اردشیر بھ.  بود اما چون خیلي ظریف بود خیلي این تفاوت سني بھ چشم نمیخوردبزرگترمن 
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  . ظرف دو سھ روز آینده تموم كنمروگفتم جلو زبونتو میگري تا خودم ماجرا 
 .خرج داره  : گفت
  . خرجش اینم:  محكم زدم پس گردنش و گفتم ونھیكد
  ؟میزني چرا  :گفت
  .حقتھبراي اینكھ  : گفتم
  .نپرونش بچرخون طرف من : گفت
 ..... بھ چیھ تو دلش خوش باشھ ؟ بلدي حرف بزني ؟خوش تیپي ؟توفھ آخھ :گفتم
  .از تو كھ خوشتیپ ترم :  گفت و حرفم  وسطپرید
  .موھاي اجق وجقت آره بخصوص با اون  : گفتم
  .روزهتو خري نمي فھمي این مد  : گفت
  . شو بریم پایین بلند حرفي پرحاال م بجاي ..... ببر صداتو  : گفتم
 او خیلي ھمدیگر رو دوست وھم من ھم .بودحرفا ماباھم شوخي .  دیگھ سفارش نكنم ھافقط

تا رسیدیم نازنین فوري از  . ایینپ رفتیم وبلند شدیم . داشتیم منتھا با ھم اینجوري حرف میزدیم
 گذاشتندر ھمین زمان چند سیخ دل وجیگر و .رسوند مامان اینا جدا شد و خودش رو بھ من

  .جلوي من و نازنین
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   فصل شانزدھم
  
  
 

 باید كمي بھ آرایشگرممیخواستم برم پیش ھوشنگ .  بھ مدرسھ نازنین  ، بعد از رسوندنصبح
  نجشنبھ ھم باھاش ھماھنگ مي كردم، پبراي و وضع موھام میرسیدم

 . توي میدون ونك بود آرایشگاش
 خودمواسھ ھمین اول سري زدم بھ كلھ پزي ، نرسیده بھ چھار راه پارك وي و  . بود زود خیلي
  .ساختم
 .گرفتم از كلھ پزي خارج شدم ، با مدرسھ تماس وقتي
  . گوشي رو بر داشتورزشمون  حیدري دبیرآقاي
  . كردمسالم
بي ..........یواشكي......بي معرفت  ................. دوماد شاه بھبھ :  بلند باالیي داد و گفتجواب

 .......باشھ ....باشھ .......وصداسر 
آقاي حیدري در خدمت  : گفتم  چپ و راست میكردم،رو داغ كرده بودم تو دلم داریوش حسابي

  .......شما ھستیم انشاهللا
 .... شنیدم،خیلي خوشحال شدم .......خوشبخت باشي....سرمپ شوخي كردم : گفت
  آقاي ضرغامي دم دست ھست؟ببخشین : كردم و گفتم تشكر
 ......... نگھدار رو گوشي چند لحظھ....دستاگھ نباشھ ھم میارمش دم  : گفت
بفرمایید جناب  : گفت تلفن  وھن كنان از پشتھن آقاي ضرغامي  ،  از مدت كوتاھيبعد

 .....بازرس
 ......ضرغامي آقايبازرس كیھ ، منم  :گفتم

 .... اومد تو دھنمقلبماي حیدري ذلیل مرده ، :  گفتعصباني
  چیھ؟  :گفتم
 .......دوییدم........خطھ پشتبمن گفت بازرس منطقھ ......این حیدري  : گفت
 ..... كننگریھ حالش مرغانھ ھام بھ.....ھیچي بالیي سرش بیارم كھ مرغا كھ یك
 ...... پسر؟خوبي.......... خوب :  ادامھ داد بعد
 ......ممنون  :گفتم
 .....داري؟چیكار ....بگو  : گفت
 ؟ زدین جارآقا تو تموم مدرسھ  : گفتم
 كار اون پسر خالھ خوش چونھ..... باشمكرده غلط مندور از جون شما  : گفت

 .......؟معرف حضورتون كھ ھستن ..........خودتون
 .ه......ل.......ب: گفتم
 ...... رو بگو كھ حسابي سرم شلوغھكارت خب : گفت
 ........ خانم ھایده جان دوبرابر شدكاستھاي تعداد .برسونممیخواستم بھ اطالعتون  : گفتم

 ........احمد جان تو چقدر ماھي .......من جان:  گفت خوشحال
 .......نداره قابل شما رو : گفتم
 ........ید بكنم خب حاال چیكار با : گفت
 ..... لق ما ھم تا پنجشنبھ نمیاددھن خالھ ھیچي این پسر : گفتم

منم یھ سنگ .... ببخشید معاملھ بي معاملھجان آقا احمد:..... لحنش عوض شدو گفت ناگھان
 .......میگذرم.....  كھ الھي فداش بشم منجان ھایده خانممیزارم رو دلم و از خیر نواراي 

 ..............؟چي واسھ : گفتم
 خان دھن لق ، دودمان منو داریوش اما...........ھستممن مخلص خودتو ھفت جد وآبادتم  : گفت

 ھایده ضرغامي نوار خانم قايكھ آ ...... بندازه آقا فرداس كھ تو مدرسھ چو........میدهبھ باد 
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 ........دیگھ خالصھ.....جان گرفت و 
مطمئن باش ........گم من چیزي بھش نمي ..........چیھ؟ این حرفا....آقاي ضرغامي  : گفتم

....... 
 .......نداشت  گي دمكرهخر ما از .....احمد آقا جان  : گفت
 ........ضرغاميآقاي  :......گفتم
 ............نكن اصراراحمد آقا جان : گفت
دامھ دادم ، من و ا.....من  تي بال مي سر گوشت بدمجانآقاي ضرغامي :  لحجھ رشتي گفتم با

 ...........میامي  براي كابارهدارمیھ كارت افتخاري 
 ....... كنمچیكارمن ........خب مبارك باشھ : گفت
خانم ھایده جون ھر شب ......آخھ نمیدونین آقاي ضرغامي جان ....... باشین سالمت  :گفتم
  ...... زنده دارهبرنامھ اونجا
 ....... احمد آقا جانمیگي راست : گفت وشش باز شد نیشش تا بنا گو...... كھ شنیداینو
 .........دروغم چیھ؟  : گفتم
 ........ یعني :گفت
 دقیقھ اي بشھ چند یھ  میشھ دیدش حتي شاید بشھنزدیكخود خودش از ........ه .....ل....ب : گفتم

 ......دعوتش كرد سر میز
 .......رفت فرو بلندي كشید و توي رویا آه

بگو ......جان آقا آره احمد: دوباره آھي كشید وگفت .......اي ضرغامي پشت خطي آق : گفتم
 ........گوش میكنم

 .....دارین كار  خیليگفتینآقا وقتتون رو نگیرم ،آخھ  : گفتم
در ھمین ........میگفتي داشتي ...... كار مال تراكتورهگفتناصال از قدیم ....گور پدر كار : گفت

 .......ارزھر م: زمان گفت 
برو پشت در واسا ...... موضوع بسیار مھم با تلفن حرف میزنمیھ مورد  نمي بیني دارم درمگھ
 . تا بیام
 ..... با یكي از بچھ ھاسفھمیدم
  .......چیزي شده : گفتم
میبینھ دوتا مھندس دارن با ھم حرف میزنن ، اومده ....... سوم بودكالس رسولي  نھ اینگفت
 .......تو بگو عزیز جان.......استغفراهللا.......شیطونھ میگھ.......كو بیلم میگھ
 ......... باشیمھم بگم اگھ افتخار بدین در خدمت شما میخواستم : گفتم
من ھمیشھ گفتم و بازم ....بھ سرت قسم......احمد آقا جان:  و گفت شد زده  بچھ ھا ذوقمثل

اون موقع كھ رشت بودم و چھ از زماني كھ چھ .... بیست وچند سال خدمتم اي توي اگھمیگم ، 
 یھ دونھ دانش آموز با معرفت داشتم ، خودت بودي و...... خراب شدهتھرون این اومدم
 .......بس
: گفت ....... داریوش این......  برنامھ اش رو مي چینمانشاهللاپس .....شما لطف دارین : گفتم

 لقش اگھ بود صد دھن نكبت رنھ اگھ بھ خودوگ.......... جان خودمآقافقط محض گل روي احمد 
 .......سال سیاه

 .......ضرغامي آقايدستت درد نكنھ  : گفتم
 ..... نرهیادتفقط نوارھا .......خواھش میكنم :گفت
 .و خداحافظي كردم ........ چشم بھ اونم : گفتم
. اونجا رسیدم  دقیقھ بود كھ بھ ده و ھشت ساعت............ طرف آرایشگاه حركت كردم بھ

 .باال میدادشاگرد ھوشنگ تازه داشت كركره رو 
اي ...گفتم با خودم.  و با من رو بوسي كرداومد تا چشمش بھ من افتاد بھ طرفم ھوشنگ
در ........ نھفھمیدم اما خیلي زود. ھم با خبر كرده روفكر كردم ھوشنگ ...........داریوش 

 .....نیستجریان 
 موھاي سرم و صورتم كشید و بھ دستي یھ. شدتا ھوشنگ آماده  یك ربعي طول كشید یھ
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 .داد فرممرتبشون كرد و بعد موھام و شست و با سشوار 
 پنجشنبھ براي  براش تعریف كردم و بھش گفتم كھآروم كھ كار میكرد ماجرا رو آروم ھمینجور

  .بعد از ظھر یھ وقتي برام بذاره
 . چھار بعد از ظھر پنجشنتھ برام گذاشت واسھ وقت یھ خوشحال شده و تبریك گفت ، خیلي
خواستم بھ شاگردش ھم انعام بدم ...... نگرفتپول كردم كھ خارج شدن ھم ھر كاري موقع
تشكر كردم .  استفایدهدیدم اصرار بي ..... دوبلھ میگیریمپنجشنبھ :گفتبھ شوخي ........نذاشت

 ......شدم و از آرایشگاه خارج
 باشھ بھ شده بیدار  گفتم، سپیده دیگھ باید از خوابخودم گذشتھ بود با  از ده و نیم ھمساعت

 ......مغازه ھوشنگ برگشتم و اجازه گرفتم یھ زنگ بزنم
ھنوز خواب آلود .......ھفت ھشتا زنگ خورد تا گوشي رو برداشت.  گرفتم رو سپیده  تلفنبعد
 .سالم : گفتم بود
 ........نیارم گیرتمگھ ........ زھر مار و سالم : گفت
 .........سپیده  :گفتم
 ......كشیدیم بد نقشھ اي برات.........مارزھر . ھمون كھ گفتم : گفت

 .......كشیدین و گفتم خندیدم
 ..........لیالمنو .......كشیدیم........ اره : گفت
 ..........چرا؟آخھ  : گفتم

 ............میفھمي :  دادجواب
 ......كجایي  : پرسید
 ..........ھستمونك  : گفتم
 ....... كارت دارمخونھ بیا : گفت
 .................باید برم دنبال  : گفتم

 نازنین.........پریوندنبال دختر شاه .............آھان:  بشھ ، گفت تموم حرفم نذاشت
 ...........خانم
 .........دارهاشكالي .....آره  : گفتم
پوستت رو غلفتي .............دیگھھرچي نباشھ ھمسرت ...... داره كالياش چھ..........نھ  : گفت

 .........مندم درآوردي واسھ .........بیباك مگس. میكنم 
 ........كن گوش........سپیده : گفتم
 ، نمیتونم میگم تبریك شوخي كردم باھات ، بھت........... كننھ تو گوش :  خندید وگفت قھقھ

ببین ..............  میكنمخوشبختي آرزوياما خوشحالم ، برات ..........دم بگم خیلي خوشحال ش
 .قبول ..... اضافھ شدهمون جمع نازنین ھم بھ. مثل قبل ....... ھستیمدوستما ھنوز 

 ...............قبول : گفتم
 گذشتھ، یھ پیشنھاد كاري بھم شده میخوام باھات مشورت شوخي از ببین:   داد ادامھ
تریا شاه ............. ساعت چھار با لیال ........ حتما ببینمتباید امروز ھمینواسھ .......كنم

 ....... خوش شانستخانمالبتھ با عروس .......... ھستممنتظرت دارم قرارعباس 
   نیست؟كار در كلكي كھ : گفتم
 .........نھ بھ جون تو : گفت
  . گذاشتم روگوشي و كردمخداحافظي ...... باشھ : گفتم
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  فصل ھفدھم
 
 
 
سوار شد و بعد از بوسیدن من .  از مدرسھ اومد بیرون نازنین تا  دقیقھ اي معطل شدمچند

 ؟ امروز ایمخب چیكاره : پرسید 
 .............بازم عاشق و معشوق  : گفتم
 جدي؟ نھ:  و گفت خندید
 .... خستھ نشيامیدوارمامروز برنامھ مون خیلي پر ،  : گفتم
نفست كھ بھم .  نمیشمخستھعزیزم با تو ھیچوقت : گفت .  ماچم كرددوباره  زد ويلبخند

 ...... پرواز كنممیخوامسبك میشم و ......جون میگیرم......میشم میخوره زنده
  . و راه افتادمبوسیدم  من اونواینبار
 كجا ؟ : پرسید
  بازارچھ صفویھ ؟ : كفتم
 چي؟ براي اونجا : گفت
یادت .......ھا  اینكھ پنجشنبھ عقد كنون مونھمثل، ....ي خرید ، عزیزمبرا:  دادم جواب
 ........رفتھ
  .نداریماما ما كھ چیزي احتیاج  : گفت
 .........بپوشیم یھ چیز مناسب این روز.  ویژه براي ماست بنا بر این بایدروز یھ این : گفتم
 ..............نگفت چیزي دیگھ
بعد از خوردن دوتا پیتزاي چاق و چلھ خرید .  رسیدیمچھ بازار ھب یك ربع طول كشي كھ حدود

 بود كھ بھ طرف سینما شھر فرنگ توي خیابون 3.5 ساعت نزدیك و دادیمھاي الزم رو انجام 
 در سمت سینما ، تریاي شاه عباس درست روبروي در رسنوران .كردیمعباس آباد حركت 

لوغ بود اما ، ما درست سر ساعت چھار  شخیابون. داشت جنوب خیابون عباس آباد قرار
 .رسیدیم
مدتي بود باھم حرف ..... كھ یھ گوشھ نشستھ بود و تو فكر بوددیدم رو سعید.  وارد شدیموقتي

آقاي دلدار صاحب .  بھ طرف دیگھ سالن رفتیم و پشت یھ میز نشستیمدلیل ھمین بھ....نمیزدیم
د و یھ چاق سالمتي گرم كرد و دستور داد فوري سر میز ما اوم.  ما شدورود متوجھ تاتریا 
  . بیارنبرامون قھوه دوتا

 .سپیده اینا نیومدن : پرسیدم
با : سپیده خانم زنگ زد گفت .  عرض تبریك و ھم بگم براي ھم رسیدمنھ سپیده خدمت  : كفت

 .بمونینولي گفتن حتما میان منتظرشون .....میرسن چھل دقیقھ تاخیر
 .....رفت ش دفترر بھ  كردم و آقاي دلداتشكر
 سعید احمد : گفت بازوي منو فشار داد و.  بوددیده این زمان نازنین كھ تازه سعید رو در

 .كنگرانیھ ھا
میدونست دوستان زیادي دارم  . نمیشناخت  منودوستاناون اصال .  ما با ھم رفیقیمنمیدونست

 .....اما .
 ...... ازش بگیرمامضا یھ برماحمد ناراحت نمیشي  : گفت
 .......؟ زدم بھ اون را و گفتم از كي خودم
 .....كنگراني آقاي از : گفت
 .... بگیريامضاآدم قحط تو میخواي از اون  : گفتم
 ....... ھمھ بچھ ھاي مدرسمون واسش میمیرنخدا تورو نگو : كفت
 ........ این.  واسھ كي گفتم
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 .........اره : گفت
  تو چي؟پرسیدم
 .......میمیرم ھ تومن فقط واس : گفت
 ........بگیرحاال كھ اینطور برو  : گفتم

سالم كرد و میخواست حرف بزنھ كھ من باصداي .  رفت سعید میز  بلند شد و بطرفنازنین
 ........ بذاراحترام ....... و.....ا: بلند گفتم 

 ........ سر ورتھملكُھ
 ........بگھمونده بود چي .........زد  خشكشنارنین
 ............بودي؟ كيبا :  سرش و برگردوند و گفتیدسع
 ....... ھم ھستايمگھ غیر از ما اینجا كس دیگھ  : گفتم
 چي گفتي؟: در ھمین حال گفت ....... شد و بھ طرف من اومد بلند جاش از

 ......نمیدونست چھ اتفاقي افتاده...........بود پریده  رنگشنازنین
 
 ...... بذاراحترامكري ؟ گفتم ملكھ سرورتھ : فتم  گدوباره  با صداي بلندمن
ایشون : دست انداخت خیلي جدي یقھ ام رو گرفت و گفت.  رسید ما میز  این زمان سعید بھدر

 ...........كي تا حاال : بعد پرسید .....  حضرتعالي ھستمولینعمت بنده اما. تاج سرمان 
 ......... روزهپنج چھار  :گفتم
 آشتي ؟: گفت
 .......آشتي....جھنم  : تمگف
االنم .......ال مسب چیكار كردي؟ گفتم یھ فرشتھ رو بھ ھمسري گرفتم : گفت و كرد  بغلمنو
 .......... و از ترس قالب تھي كردهواساده ت سر پشت
 .......خانم ببخشین:  برگشت و گفت فوري
 ......ھمسرمنازنین دختر دایي و  : گفتم

 ......... اینمقصرببخشین نازنین خانم :  دست داد و گفتنازنین  رو دراز كرد و بادستش
بھ . ھنوز گیج بود.  ، بطرف نازنین رفتم و كمكش كردم بشین بگذریم: گفتم . ادامھ بده نذاشتم
 ....بشین گفتمسعید 
 . باید ببینمتون اما. نھ باید برم ، قرار دارم  : گفت
 ......یھ جشن كوچولو داریم......ستمھمنتظرت ......... خونھ ماپنجشنبھ  :گفتم
 ......پس تا پنجشنبھ......باشھ  :گفت
 ...... رفتصندوق طرف  داد و بھتكون و وسایلش رو جمع كرد و دستي رفت
  .میكنممن حساب :  داد زد و گفت بعد
 .......ھردو خندیدیم.....میكنيتو میدوني ما چیزي نخوردیم حساب .......نكن  پوالتو خرجگفتم
 . گذشتھ امروز مھمون من ھستینشوخي از  :گفت
 این سادگي و ارزوني نمیتوني سر وتھ بھ ............. نكنكھ ول خرجي :  دادم گفتم جواب
 .......... بندازمت تو خرجحسابي درست باید........ ھم بیاري روقضیھ 
 بر من پس زبون تو : گفت .  میشدخارج تكون داد و در حالیكھ از در دستي
 ..........خداحافظ.......نمیام
 . سھ ھفتھ با ھم آشتي كردیماز بعد  این ترتیب من و سعیدبھ

رو بھ من .  ما بیرون مي اومد شوخي شوك  و ازمیشد دیگھ كم كم داشت حالش بھتر نازنین
 ....دوستین شما دوتا باھم: كرد و گفت 

 .........دلمساعت خواب عزیز  : گفتم
 ....... ھستما جشن تود كنگراني یعني سعی : گفت
 ......دیگھ و خیلي ھاي.....سپیدهسعید كنگراني لیال فروھر ،  : گفتم
جدي :  گفتمنگ آدماي مثھ....... ، با ھم قرار داریماینجا ھم لیال و سپیده دارن میان االن

 ........میگي؟
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: گفتم ......غ كوچولو كشیدیھ جی......گرفتم  با مزهكوچولوي رو بردم جلو لپش رو یھ گاز سرم
 .....میگم آره جدي.......... جا اومدحالت
 ........لباسام.......مناما  : گفت
 ........خوبھ خیلي ھم : گفتم
 .......ولي  : گفت
من تورو ھمین ....... شش دانگ قلب منمالك البتھ  وھستيتو زیبا ترین ، فرشتھ دنیا  : گفتم

 ..........جور دوست دارم
 كردورودش یعني سرو صدا با ھمھ سالم علیك ......... از در تریا اومد تو داریوش موقع مینھ

 دارنباد و طوفان ھر جفتشون : بعد اومد نشست و گفت....... كارگراي آشپزخونھبا حتي
 .........میان
 .........میكنن ماشین و پارك دارن

 ....... دیدمدرستي سعید و دم را:و ادامھ داد .........بود  لیال و سپیدهمنظورش
 ..............كردینآشتي ......میبینمتون  شب جمعھگفت
 ..........فضولي؟ ............چیھ؟ : گفتم
بھ نقل از داریوش پرس ...........دنیاست  دست ھمھخبرشفردا :  بھ نازنین كردم و گفتم رو

......... 
از ھمون دم در عین بچھ گربھ اي كھ الي در ....... شدنوارد در از ھمین زمان سپیده و لیال در

از پشت میز بلند شدم ....... ریز جیغ و داد كردن و خوشحاليریز كردن شروعگیر كرده باشھ 
 و یھ راست رفتن سراغ نازنین و شروع كردن بھ ماچ كردن نگرفتن تحویل اصالدیدم . 

 ........و از این حرفا...........چھ نازه..........خوشگلي خانم عروسچھ ......اون
 .......كردمبروبر نیگاشون ..........واسادیمو  یك كناريماھم
پوست  : گفتسپیده رو بھ من كرد و ...... تموم شدنازنین با از مدتي كھ خوش وبش ھاشون بعد
 ..........غلفتي.......است كنده
 دیگھ چرا ؟ : گفتم
 چرا؟ میگم بھتبعد از اینكھ كندم  : گفت
 با ھم سالگي شیش و ادامھ داد ما از...... میكنمپوشالمنم پوستت رو پر :  ھم گفت لیال

 از دھن باید........ من.....خبرهزورت اومد یھ زنگ بزني بھ من بگي چھ .......دوستیم
 ........شده؟ قایم كدوم گوري رفتھ.......كجاست؟.......بزغالھ ........... این

 ....... حاضرمگزاري خدمت در:  بیرون و گفتآورد میز ھا سرش رو  از زیر یكي ازداریوش
ھمین موقع با ......... زن گرفتھداداشم  اخوش باید بشنومبزغالھاز زبون این :  ادامھ داد لیال

 ........پرداختش این پیش:  دونھ زد پشتم و گفت یھكیفش 
اما طرف ...........ھستیم  شوھرات جون ما دوتا خواھرنازنین:  رو بھ نازنین كرد و گفتسپیده
 ...... پوستش رو میكنیمباھمسھ تایي .....توییم
 من نمیتونم ناراحتیش رو.......نھ تورو خدا گناه داره:  اومد و گفت حرف بھ نازنین
 گرفتن  گفت كھ لیال و سپیده باز دور و برشدلاونقدر این حرف و جدي و از تھ .......ببینم

 اونخیلي زود متوجھ صداقت و سادگي ....دن و قربون صدقش رفتن كردن ماچ كروشروع
 ......... شدت تحت تاثیرش قرار گرفتنبھ و شدن

ناچار .  تموم شدو نوبت سین جیم كردن من رسیدسپیده و لیال قربون صدقھ رفتن ھاي باالخره
 ...... شرح بدمبراشون روشدم سیر تا پیاز ماجرا 

 ، قراردادش رو قبل از شد وقرار  شده بود گفتپیشنھادي كھ بھش  سپیده راجع بھ كار جدیدبعد
 اونا دعوت میكردن تھیھ كردیم و باید كھ كسانيبعد یھ لیست از ........امضا ، بیاره من بخونم

 ........باشھگفتم ......از دوستام......كنم دعوتمنم چندتا مھمون میخوام : لیال گفت 
قرار رو براي ............ لیال بھ خیر وخوشي تموم شد و سپیده با مراسم آشنایي نازنین باالخره

 .............. شیش از تریا خارج شدیمساعت ھمگي وپنجشنبھ گذاشتیم 
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 از بچھ ھا بھ ھم خبر داده بود خواھر زاده آقاي دكتر یكي، .كنم  رو میخواستم عوضماشینم
 . قشنگ داره و میخواد بفروش  خیليآبي جگوار یھاقبال وزیر نفت 

 شركتھاي خصوصي آقاي دكتر ماشین رو از یكي انبار ھماھنگ كردم و رفتیم توي باھاش
  .دیدیم

. خیلي قشنگ بود.  ، تازه دو ماه بود وارد ایران شده اول سند  ،٧۶ آبي متالیك ، مدل جگوار
  قیمتش مھم نیست : گفتم رفیقم بھ....گرفتچشمم رو 

پس : گفتم .  رو میزارمقرارش فردا برايگفت .........كارش رو تموم كن....... خوامشمي
 . پنجشنبھ زیر پام باشھاز قبل حتمافقط میخوام . ساعتش رو شب خونھ بھم خبر بده 

  . ماشینو ببريكنم ردیف  االنمیتونمحتي اگھ بخواي . مسئلھ اي نیست : گفت
بعد از ده دقیقھ .  تلفن بزنھ كھ انبار رفت دفتر........صبر كن ....... میشھ گفت آره  : گفتم

 تو محضر اول خیابون ١١ ساعت صبح فردا .ببریممیتونیم .....ردیفھ : برگشت و گفت 
 قرار شد اون ماشین منو كھ فورد و كردم تشكرازش . نیاوران قرار گذاشتم براي كاراش

 . برمارجگو با ھم منو . تانوس بود ببره كھ ترتیب فروشش رو بده 
.  انجام بگیرهھم چكاپ تا ضمن شستن اون یھ. رفتم شدم و بھ طرف كارواش سر ظفر سوار

دلم میخواست . گرفت قرار چشممساعت ده دقیقھ بھ یك بود كھ ماشین مثل یك عروسك جلوي 
 و با سرعت بھ طرف شدم سوار پس. اما عشقم منتظرم بود . فقط ساعتھا وایسم ونیگاش كنم 

 از دوستاش ایستاده بود و تا چند باوقتي رسیدم نازنین . دیر شده بود .  كردمتجریش حركت
  .كردم ترمزجلوي پاش . نگران اینور و اونور رو نیگاه میكرد

 برگردوند رو روش  طرفي متوجھ من نشده بودازو .  نمیدونست ماشین رو عوض كردم چون
 با ھام اومدم دیر خانم خوشگلھ چند دقیقھ پایین و گفتم دادمشیشھ رو . و زیر لب یھ چیزي گفت 

  قھر كردي؟
بعد با دوستاش كھ محو تماشاي ...........تویي عزیزم:  صداي منو كھ شنید ، برگشت و گفتتا

  ذوق زده پرسید مال كیھ؟. شد سوار خداحافظي كرد و.  من شده بودندماشین
 ..............مال تو : گفتم
 ........... ....جدي؟........ نھ : گغت
 ...............چطوره؟..............خریدمش  :گفتم
 .........است معركھ.........قشنگھخیلي  : گفت
 ............خریدمشمخصوصا بھ خاطر فردا شب  : گفتم
 ............... خاطر ھمھ چيبھ............. ممنونم : گفت
 خب چیكار كنیم ؟ : گفتم
 ..............ونھ ما ؟ سر بریم خیھ میشھ  :گفت
 . خونھ دایي اینا حركت كردمطرف بھ و زدمدور . بریم......... چرا نشھ : گفتم
بھ .  ،كھ رو بھ كوچھ باز میشد آشپزخونھ  پنجرهاز رسیدیم بوي مطبوع قورمھ سبزي وقتي
  . خورددماغم
 ................. كھ نمیشھ؟دیر........كاري كھ نداري؟ ..........افتادیم قورمھ سبزي:  گفت نازنین
  ... خاصي نداریمبرنامھ نھ  :گفتم
 ..............شد از ماشین پیاده و........... ایناپس پیش بسوي قورمھ سبزي مامانم  : گفت
  شدم خونھ وارد ماشین رو پارك كردم و منم
 .بود دلمون تنگ شده:  وگفت بوسید دایي بھ استقبالمون اومد و ھردمون رو زن
   .نبودیمزن دایي ما یكشب پیش شما  : گفتم
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براي ما ھمین یكشب مثل ھزار شب  . فھمیین مي وقتي پدر و مادر شدین : گفت
 ............میمونھ
 . زودتر برین دستاتونو بشورین بیاین كھ قورمھ سبزي فرد اعال داریمحاال خب : ادامھ داد بعد

 .........قھ دیگھ آماده خوردن میشیمتا چند دقی........میدونیم : گفت نازنین
 در مورد میھماني ھفتھ بعد كھ قرار بود دوستان نازنین رو دعوت كنیم زندایي با  از نھاربعد

 .میكنمو گفت البتھ فكر .  شد زندایي این مطلب رو با دایي در میون بذار قرار و زدم حرف
 یكم پنجشنبھ بعد ھم در مورد برنامھ..... اما بھتر از نصراهللا خان ھم سوال كنمنداره مشكلي

 از پنجشنبھ  بزنھ مدرسھ و اجازه نازنین رو برايزنگصحبت كردیم و قرار شد زندایي 
 .مدرسھمدیرشون بگیره كھ نره 

 قربون صدقھ نازنین رفت و باھاش سربسر كلي اول و چھارو نیم بود كھ دایي ھم اومد ساعت
ماشینت دم  : پرسیدبعد از من .............. حرف زدھپنجشنب مراسمگذاشت بعد با من در مورد 

 .در نبود
 ......... توي سایھ پاركش كردمكوچھیھ جگوار خریدم اونطرف .............كردم عوضش : گفتم
 ..................پاركینگ؟چرا نیاوردیش توي ............ باشھمبارك : گفت
 ......... پس فردابراي از كار ھا  باید بریم دنبال یھ سرياجازتون با : گفتم
 ............. برین ؟میخواین پس : گفت
 ..................بدین اگر شما اجازه : گفتم
 سرحال و خوشحال بدونیم كھ براي ما ھمین كافیھ......بدینھركاري صالح ، انجام  : گفت

 ..........ھمین..........ھستین
 زه برنامھ ھفتھ بعد رو گرفتیم و بعدش زدیم بیرون اجاو بودیم  ساعت شش خونھ دایيتا

.......................... 
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فقط . اداره نمیخواستم برم.  و بھ طرف جام جم رفتمكردم پیاده  رو دم در مدرسھنازنین
 . براي ماشین پول از حسابم بردارم و بزنم بانكمیخواستم سري بھ 

سي : گفتم . سالم علیك كردم. بانك حساب داشتماون توي كھلھا بود سا. رییس بانك رفیق بودم با
  .كنمھزارتومن میخوام برداشت 

 . خونھ بخرین میخواینبسالمتي :  لھجھ شیرین اصفھانیش گفت با
 .نھ با اجازدون موخوام ماشین بسونم:  بھش جواب دادم اصفھاني لھجھ  بھ شوخي بامنم
 .س، مباركس ایشاال خب:  گفت و خنده  قاه زد زیرقاه
 .دروغس یا راستس.........شنیدم چیزایيراستي یھ :  ادامھ داد و

 .چھ جورم راستس ...... راستس  : گفتم
 .، اینم مباركدون باشھ .........خبس  :گفت
 . و رییس بانك ، از اونجا زدم بیرونھا بچھ  باخداحافظي كردم و بعد از گرفتن پول و تشكر
واسھ ھمین اولین برگھ جریمھ ماشین رو  . بودم كرده پاركلوي توقف ممنوع  رو زیر تابماشین

برگھ رو روي داشبرد گذاشتم و .  تومنبیست. كردم دشتكھ زیر برف پاك گذاشتھ بودن 
  .ماشین روشن كردم و راه افتادم 

 : گفتم دستي بھ شكمم كشیدم و.  دقیقھ بودده رفتن بھ محضر زود بود تازه ساعت نھ و براي
 .مثھ اینكھ امروزم كلھ پاچھ رو افتادیم

 . راست سراغ كلھ پزي و یھ سور حسابي زدمیھ رفتم و طرف سر خیابون فرشتھ برگشتم بھ
  . ھم تشریفات خاص خودش رو داشتخوردنم پاچھ كلھالبتھ .  كلھ پاچھ بودمعاشق
 .چیكار باید بكنھ واي میّساد میدونست دیگ پاي و بود ھم كھ از اھالي كرمانشاه شكراهللا
 رووش و خالي میكرد تا بھ اصطالح نون میگرفت آب بارسھ .  رو كھ تریت میكردم نون

.  رو كھ منظور خشكیش بود رو از دست بده زھرش و بشھسنگك ریز شده با آب كلھ پاچھ نرم 
 گوشت شلھ رو با كمي آب با ھم میسایید و مثل و خوواك مقداريبعد نصف مغز و دوتا چشم و 

 روغن بعد یھ تھ مالقھ آب و یھ مالقھ ھم آب میریخت ھاحلیم نرمش میكرد و روي نون 
 .فراوون با آبلیمو وفلفل.روش
 .احمد رو گذاشت بود معجون پھلوون اسمش
  . محضر حركت كردم طرف بھ صبحانھ صورت بعد از خوردن بھر
نمي .  محضر مي بودمدهیاز ساعت  راسقرار بود اما كار دیگھ اي نمیشد كرد باید طبق زود

خدا خدا میكردم .  رسیدمنمي محضر بھتونستم دنبال كارھاي دیگرم برم چون اونوقت بھ موقع 
 .....محسن : زدم صداش .شداونا زودتر بیان كھ دیدم سرو كلھ رفیقم پیدا 

.... ............ سیامكآقا : گفت  بود معرفي كرد وھمراش دید و بھ طرفم اومد جواني رو كھ منو
 .احمد آقا 
 ..................  دادیمدست
 و االن ھم اومده براي میخواد  ماشینت روسیامكآقا . خوب شد زود رسیدي:  ادامھ داد محسن

 گفتم ریش و. تموم كردن كار 
 . بدهانجام الزمھ  دست خودتھ ھر كارقیچي
 .دیمز  و بھ نام آقا سیامكماشینم تو محضر و تا صاحب جگوار بیاد رفتیم
 . رو گرفتھ بود ماشین خودش صبح زود رفتھ بود و خالفي داود
یھ لحظھ ھمھ چشم .  خیلي خوش تیپ و خوشگل وارد محضر شددخترخانم یھ  ھمین موقعدر

  .برگشت اونھا بھ طرف 
 زمان درھمین . رفت و دست داد و سالم و علیك كردجلوبعد ....سحر خانم اومد:  گفت محسن
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 . رو امضا كنم مربوطھ كرد كھ اسناد محضر دار منو صدا
 اسناد انداختم محسن با اون دختر بھ طرفم اومد و مارو بھ ھم معرفي پاي كھ  امضا روآخرین

 .......سحر خانم.......آقا احمد: كرد 
كھ محسن ادامھ داد خانم .  باشھ میتونھ  اون كيمیكردمداشتم فكر .  كردم و دست دادیمسالم
  . ھستند جگوارصاحباقبال 
اصال . برادر زاده آقاي دكتر اقبال و صاحب اون ماشین یھ مرد . میكردم فكر  تا اون لحظھمن

بھر صورت جا خورده ........ یھ ھمچین ماشیني متعلق بھ یك دختر باشھكنم تصور نمیتونستم
ي شتاب:  متوجھ تعجب من شده بود و براي اینكھ تیر خالص رو زده باشھ گفت ھم اون وبودم 
  . نداشتداشتم دوست كھرو 
.  مردي متاھل ھستم دیگھ من چون.  آوردي شانس: تو دلم گفتم .  جوري حالم رو گرفتھ بود بد

 و اشگ وآه داریوش ھاي آھنگو گرنھ ھم چین دماغتو خاك مال میكردم كھ ھمدمت میشد 
  .عاشقي 
 درست حسابي بره تو شیشھ  حالماینكھ براي، میكنم متوجھ شده بود كھ باخودم چي فكر انگار
  . اھل سرعت و این حرفا باشیناد نمي بھتونچون . اما بدرد شما میخوره : گفت 
 تا اول برتري خودش رو تثبیت و میزنھ رو حرفا لحنش فھمیدم كھ چشمش رو گرفتم و این از

 .بعد ضربھ ام كنھ
شما درست : فتم ضربھ مھلك و كاري رو وارد كردم و گ . دیدم  كھ فرصت رو مناسبمنم

 متعلق بھ خودش نیست و باید فكر كسي كھ چشم براه و دیگھ متاھل مردآخھ یھ . فھمیدین 
 ......باشھ منتظرشھ

 این مطلب موید ھم سكوتش........ حسابي جا خورده كھ رو كھ گفتم تو چھر ه اش خوندم این
 .بود 

بھ خودش اومد و براي . میكرد اهنگ  دھن ما دوتا رومنگ تا این لحظھ مثل آدماي گیج و محسن
 شناسنامھ تون و سند ماشین رو ممكنھ اگھ .سحرخانم ببخشید : گفت. اینكھ مسئلھ رو خاتمھ بده

 .بدین 
 . رو در آورد و داد دست محسنماشین سند و دست كرد تو كیفش و شناسنامھ سحر
 ......زم رو تنظیم كنھ داد تا اسناد الاون بھ  رواسناد ھم بطرف میز دفتر دار رفت و محسن
 . آدنمي بھتون اصالولي :  رو بھ من كرد و گفت سحر
  .جگوار خرید : رو زدم بھ اون راه و گفتم خودم اینكھ متوجھ منظورش شده بودم با

 . متاھل باشیناینكھ:  معني داري بھ من كرد و گفت نگاه
  .نیستم  :گفتم
 . برقي تو چشماش زدیھ

 .كنونم  عقدپنجشنبھ. ا میشماما پس فرد.  دادمادامھ
 .حریف كوچیكي نیستم .فھمید . شد كردیش تو یھ حوض آبجوش قرمز انگار
 . تا با چشماي خودم نبینم باورم نمیشھ كھ من : گفت
یھ جشن كوچیك .  شب در خدمتتون باشیم پنجشنبھ بدین افتخار. اینكھ مشكلي نیست  : گفتم

 .دوستانھ داریم
 . جدي بگیرم یا بزنم بھ حساب تعارفات معمول ور تون این دعوت : گفت
 .ھم من ھم نازنین.  بدین خوشحال میشیم افتخار اگر نیستم دادم من اھل تعارف جواب
 . خانم ھستندنازنین خوشبختپس عروس خانم  : گفت
  .انداختھ خیلي زبل باشھ كھ شما رو بدام باید
 . عرض كنمچھ واهللا : دادم پاسخ
 .. من شدنوبت ھم  اسناد رو امضا كنھ بعدبرهن اونو صدا كرد كھ  ھمین زمان محسدر
 برگشتم دیدم محسن وقتي .  و رفتم اسناد رو امضا كنمبده ھارو بھ محسن دادم كھ بھ سحر پول

 .  فكر كردم سر مبلغ كمیسیونشمیرهداره با اون كلنجار 
 شده ؟چي : گفتم  . شمااین آقا احمد اینم :  كھ رفتم محسن گفت جلوتر
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 .میخوام ماشین رو بعنوان ھدیھ عروسي تون از من قبول كنین . ھیچي  :گفت
 نھ دلیلي. نھ من میتونم قبول كنم . شدیماما ما نیم ساعت نیست با ھم آشنا  . ممنونم از شما : گفتم
 ..... كردن دارهقبول براي
 .ودم دارم  خاندازه بھ اما منم . میدونمگفتم . براي من مھم نیست پولش  : گفت

 .... نبوداین اصال نھ ببخشین منظورم : گفتبالفاصلھ .  شد حرف بدي زده متوجھ
 .منو ببخشین.  كنم قبول رو اما نمیتونم این ھدیھ . ممنونماز لطفتون . متوجھ ھستم  : گفتم
  .شماست حق با . ببخشینشما :  ادامھ نداد ، فقط گفت دیگھ
 .دیم بیرون  تموم شد و با ھم از محضر اومكار
 .آدرس ندادین :  و دست داد و گفت كرد دراز  خداحافظي دستش روموقع
  . باورانھ آدرس خونھ رو بھش دادم نا

 .از كي برنامھ شروع میشھ  : پرسید
 .ده شب : گفتم
 .میبینمتون پس : گفت
 ؛حتما .....خواھش میكنم : گفتم

 . كرد و رفتخداحافظي
 ..... خدا شانس بده: بود گفت مبھوت ھنوز  كھمحسن
 چیزي گفتي؟ : گفتم

 ....نھ...نھ  :گفت و كرد  رو جمع و جورخودش
 خرید وفروش دوتا ماشین براي بھش  و پونصد تومنھزار پول ھارو بھ من پس داد و منم بقیھ

 ...كمیسیون دادم و گفتم بستھ یا بازم بدم
 ....از شما خیلي بھ ما رسیده...... ھستھم زیاد گفت
چون كار ده ھزار ...  میدادي میگفتم خدا بده بركتبھم ھم صديیھ . قا پولت بركت داره  آاحمد

 ....تومن رو میكنھ
 .منم بھ طرف مدرسھ نازنین حركت كردم.  حافظي كرد و رفت خدا تشكر  ازبعد
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 فصل بیستم
  
  
 

تعطیل  كردن اون بھ طرف بانك حركت كردم كھ تا قبل از سوار بعداز  نازنین رفتم ودنبال
 . بھ حسابم برگردونمرو ماشین پولشدن اون مازاد 

  . كار رو كردم این
 میرداماد رفتیم بعد از نھار دم در رستوران یھ زن كولي تو موج  نھار بھ رستوران قصربراي

 ............ خواست كھ آینده مارو پیش بیني كنھاصرار با و بستفالگیر راھمون رو 
  . اومد ، اما با اصرار نازنین قبول كردمنمي مخوش  اصال از این چیزھامن
 ..... حرف زدن كردبھ شروع  كولي دست نازنین رو گرفت وزن

 ....باشم  خاتون كھ منگلنار جان درد وبالت بخوره تو سر خانوم
 .....نھاد قلبي و خوش خوش
 ..........غمت دیگراندرد ...........  دیگران رنجتھ ورنج
 ........خودومم خوشگلھ  بگھ براي خانوجونم
 .......اونھیھ عشق افالطوني مھمون ....... و  پاكي داريدل
 ............آوردي بدستش زیاد خوردي اما غم

 ..... آوردنش بدست باش كھ نگھداشتنش سخت تر از مراقب
 .................داري حسود یھ

 .........بیاره از دستت درش میخواد
 ................  زرنگھخیلي
  ....... بگھ براتجونم

 ......قویھ دلتاما تو ........ ھم زیادهزورش
  ...........بجنگنترس باھاش ......... بھ كوھھپشتت
  . عوض شد و سكوت كرداش چھره  مرتبھ رنگیك
 قطع كرد حس بدي بھم دست داد رو حرفش وقتياما .  اعتقادي بھ حرفھایي كھ میزد نداشتم من

.  
 ......بود  رنگ چھره اش كامال حقیقيتغییر
 ........نمیدي چي شد چرا ادامھ: گفتم و غم بزرگي تو صورتش ھویدا بود ھراس
 ......بودھمین :  و پاش و جمع كرد و گفت دست
 .............. چیزي نگفتدیگھ كرد  نازنین اصرارھرچھ
 .نكرد قبولاما ھر كاري كردم ، .  پولي بھش بدمخواستم
 ............محسني تا سوار بشیم و بریم میدون.....رفتیمھمین بھ طرف ماشین  واسھ
واسھ .  جا گذاشتھ رستوران  كیف دستي اش را توشد سوار ماشین شدیم نازنین متوجھ وقتي

   .اونجاست  نو بیارم كھ دیدم زن كولي ھنوزاوھمین من بر گشتم 
 ......باشین  و عروستوندتونخوآقا مراقب :  من و دید بطرف اومد و گفت وقتي
 .......دیدم  رو تو طالع تونجدایيمن ....... از ھم غافل بشینمبادا
 . نیومد بھ اون فرشتھ این رو بگم دلم
 اینجور غصھ دار نشده بودم از سرنوشت اونایي كھ آینده حاال تا ، من كارم فال گیري یھ آقا

 .............میگم شون رو بھشون
 ..........حرفش  پایین از اینریختھري دلم ........... چرا بگمدروغ
   بودم ،شدهنگران ........... یك ھشدار بوداین

 ......اصال حواسم بھ اطرافم نبود......... بودم رفتھ فرو  تو فكرشدیدا
ھي ........ بردهخوابت:  داشت بشدت تكونم میداد و میگفت نازنین  بھ خودم اومدم كھزماني
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 ....... ون منمجن......
 سوال و دنیایي با رو رفتھ بود و من..... نبودكولياثري از زن .........  بھ اطرافم كردم نگاھي

 .......جا گذاشتھ بود... التھاب و گیجي
 حواست كجاست ؟......عزیزم: گفت....... میكرد و میخندیدنگاه بر  ، من و بر ونازنین
 .......ببخش یاد یھ چیزي افتادم....جاھمین :  گفتم و كردم  رو جمع جورخودم
 ؟ كیفم رو آوردي : گفت
 .االن میارم : گفتم

 . حركت كردیممحسني میدون  و بھ طرفھآوردم داخل رستوران رفتم و كیفش رو فوري
 و یھ سرویس طال سفید لباس  خودم و یكدستبراي یھ دست كت شلوار مشكي جیر میخواستم

 ........براي نازنین بخرم
تو یكي از كوچھ ھاي فرعي پارك .  سختي پیدا میشدبھ پارك جاي خیلي شلوغ بود و ونمید

اما با . نازنین نمیخواست چیزي بخره . جواھریان فروشي جواھركردم و اول رفتیم توي 
  . كرد و خریدیمانتخاب رواصرار من باالخره یك سرویس 

  .خریدیم بود دي نامزمراسم رفتیم و یكدست لباس سفید قشنگ كھ ویژه بعد
 و ناراحت چھره  طول این مدت من یك لحظھ ھمتمامدر .  از ھمھ ھم كت شلوار من آخر

  .....حرفھاي زن كولي فالگیر از ذھنم دور نشد
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 فصل بیست ویكم
  
  
 

  . راه رسید از موعود  پنجشنبھباالخره
 ......شیرین  خوب وزندگي چیز آماده و مھیا بود براي آغاز یك ھمھ
 برن دایي زن با چون قرار بود.  دایي اینا خونھساعت ده نازنین و مامان رو بردم  صبح

 ........آرایشگاه
 . قربون صدقھ ما دوتا میرفت خودش شیوه  بھدایم.  از خوشحالي رو پاش بند نبود مامان
ر  دو نیم بعد از ظھر جلوي آرایشگاه قراساعت براي  وكردم رسیدیم ، اونا رو پیاده باالخره
 .........گذاشتیم

 . خودم برسمكارھاي بھ  ھم رفتم كھمن
 .انداحتن برق  رو حسابي شستن وماشیندادم تو و بیرون .  رفتم كارواش اول
 داره اصالح و نشستھ  قرار داشتم ، وقتي رسیدم دیدمداریوشاونجا با .  رفتم آرایشگاه بعد

  .میكنھ 
 و من رو برد نشوند رو گفت تبریك  بھمجددام وارد شدم ھوشنگ بھ استقبالم اومد و وقتي

 رفت و آخر سر اونارو ور سرم موھايیكساعت و نیم با . صندلي و كارش رو شروع كرد 
 . بلد بودم كردمكاري ھر دیگھاحمد جان : بعد ھم گفت . شست ، سشوار زد و مدل داد 

 .نقص بي یك اصالح كامل و .گذاشتھ كردم دیدم واقعا سنگ تموم نگاھي
: ،گفت بود  بود و روي صندلي انتظار نشستھشده كھ كار اصالح سر وصورتش تموم داریوش

 مھمونا بھمن مونده بودم اینو جونور رو چھ جوري . الحق كھ شاھكار كردي آقا ھوشنگ 
  .نشون بدم كھ نترسن

 بزغالھ:  گرفتم و گفتم رو گوشش  رفتم وطرفش از روي صندلي بلند شده بودم بھ درحالیكھ
 .......بازچونھ تو بھ كار افتاد

بابا شوخي :  رو آروم از الي انگشتاي من بكش بیرون گفت گوشش میكرد  سعيدرحالیكھ
 ......شما اجل بر این حرفا ھستي.  صد تومنھاش زنده وفیل مرده . كردم 

 . غلط ھا لغت ھاي قلمبھ سلمبھ یاد گرفتي چھ گفتم و ذره گوشش رو پیچوندم یھ
 .....قربان.  شما ھستیم خونھ مكتب شاگردما : ازي گفت  زبون ببا

 . خندشون گرفتھ بود از حرفاي اون ھمھ
 . آقا من ضامناحمد : گفت ھوشنگ
 .خان  ھوشنگخاطرفقط محض .... رو ول كردم و گفتمگوشش
 رفت بعد بھ.  قیچي تیز گوش برش ھم ھستیم اونما كوچیك ھوشنگ خان و :  گفتداریوش
 بھ ارادتموناینم براي اثبات :  رفت و شروع كرد بھ ماچ كردن اون و گفت  و ھوشنگ طرف
 .ایشون
 بدم كھ آوردم  اسكناس صد توماني از جیبم درپك ھمین حال دست كردم تو جیبم و یھ در

 نكن كھ اینكارھا ازمطلقا : ھوشنگ ، كھ دستم رو گرفت و بھ طرف جیبم برگردوند و گفت 
 .ناراحت میشم

 .........منيمون  رو میھاین
 نھ اینكھ پول ھم....... موقع ھا رسمھ كھ شیریني ھم میدناینجور ، كھ آخھ نمیشھ : گفتم

 .......نگیرن
 ھم شیریني . امروز رو مھمون من باشي دارمرسم و رسوم جاي خودش من دوست  : گفت

 .  ھارو میفرستیم شیریني میخره و میارهبچھیكي از . میخواي بدي دم شما گرم 
 . ھدیھ عروسیتبعنوان.  اصالح رو دوست دارم مھمون من باشي اما
امروز ھمھ :ھمون صد تومن رو دادم دست شاگرد ھوشنگ و گفتم .است فایده  اصرا بيدیدم
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 . ھستند میري ھركي ھرچي میخوره براش میگیريمن مھمون نھاربچھ ھا 
با داریوش زدیم بیرون و  كشیده بود تشكر كردم و كھ زحمتي خاطر ھم از ھوشنگ بھ بعد

 . بودن حركت كردیمرفتھ اینا نازنینبطرف آرایشگاھي كھ 
  .منتظریم در  رسیدیم و پشتكھخبر دادیم .  ربع زود رسیده بودیم یك
 حالیكھ نازنین مثل در بیرون  از در آرایشگاه اومدنزندایي از نیم ساعت مامان و نازنین و بعد

 .ماه شده بود 
وقت براي تماشاي این فرشتھ :  گفت مامان كھ . بودماشاي نازنین شده  لحظھ محو تمچند

 . بزرگ رو خوردكوچیكھ رودهحاال بریم كھ .خوشگل زیاد داري 
 صورتش از شرم سرخ ، ، پایین  رو انداختھ بودسرشنازنین ھم ........ خجالت كشیدم خیلي

 .سرخ شده بود
  .افتادیمسوار شدم و راه :  نگفتم ھیچي
 بلبل  ھم مطابق معمول كم نیاورده وداریوش تو راه یھ كم سر بسر داریوش گذاشت و نماما

 . میكردزبوني
 با بابا اومده بودن كھ اشكان اردشیر و.  باز كرد رو رسیدیم خونھ ، تا زندایي در باالخره

 .خودشون رو بھ ما رسوندن وخیره شدن بھ ما
  .ھم شما ھم زنداداش...... چقدر خوشگل شدینداداشي : گفت اردشیر
  داداشي چشمات قشنگ : گفتم  ، یھ ماچش كردم وگرفتمش

بابا و .  بود با ھم بھ اتاق رفتیم چسبونده مندر حالیكھ محكم خودش رو بھ پاھاي .  بینھ مي
 .میزدن  جان نشستھ بودن و حرفدایي
 رو نھار زودتر ھ كوتاه دویدن تو آشپزخونھ تا ھرچعلیك و زندایي بعد از یھ سالم و مامان

 .....بكشن ، تا بخوریم و بریم بھ سمت محضر
 پوشیدیم و بھ طرف محضر كھ تو خیابون شاه ،خیابون رو ھامون  چھار بود كھ لباسساعت

 .افتادیم راهقوام السلطنھ بود 
  .بود دایي ساعت پنج اونجا منتظر ما خان
س پلو خوري خودش رو پوشیده بود دم  ھم ، در حالیكھ لبادایي خان .رسیدیم دقیقھ بھ پنج پنج

 .میزد در محضر قدم
 .كردیم در حال پیاده شدن از ماشین سالم ھمھ
  ھارو آوردین یا نھ ؟شناسنامھ : مارو دید پرسید تا

 دست كرد تو كیفش و حال ھمین  اینجاست ، درداداشبلھ خان :  سالم كرد و گفتمامان
 و دست خان دایي داد و گفت آورد در كیفش رو از تو شناسنامھ ھاي من ، نازنین ، بابا و دایي

 . نرهمن ھمھ رو از صبح گذاشتم تو كیفم كھ یادمون : 
 خب سریع تر بریم تو كھ دیر:  دایي سري بھ عالمت رضایت تكون داد و گفت خان
 انجام  عجلھ داشت كھ این كار ھرچھ زودترھمھمثل اینكھ خان دایي بیشتر از ........میشھ
 .......بشھ
 و چیزي بھم رفت بود  پیرمردي كھ گوشھ دفترسراغ محضر شدیم و خان دایي یك راست داخل

شروع بھ .  است محضر صاحب بودپیر مرد ھم كھ معلوم . گفتن و شناسنامھ ھارو بھ اون داد 
 كرد و مراسم شروع شد صدا رو مانوشتن مطالبي از روي شناسنامھ ھا كرد و بعد از ده دقیقھ 

: ودر آخر گفت  . كرد عقد صیغھاز گرفتن وكالت از نازنین و من شروع بھ خوندن بعد .
 نازنین كردم و او ھم دست بودیم كردهبعد من حلقھ اي رو كھ تھیھ ........مبارك است انشاهللا

 .ھمینطور 
 . بده رو زنت مھریھ:  دایي رو بھ من كرد و گفت خان
 .........بده داریوش گفتم داریوش سكھ ھارو بھ

 ..... چي شددیدي > اي داد بیداد:  و گفت سرش تو  دودستي زدداریوش
 ....... ھاسكھ
 .......................چي؟  سكھ ھاگفتم
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 ........................روسكھ ھا  : گفت
 ......... ھارو چي؟سكھ : گفت مامان
 .........جیبم اینسكھ ھارو گذاشتم توي  : گفت
 ................خب :  گفتیم ھمھ
 ...... ھم ھمین جاستاالن..... خب بھ جمالتون : گفت
 .داد نشون ھارو از جیبش در آورد و بھ ھمھ سكھ
 بشي تو خل و چل كي میخواي درست:  و گفت زد دایي با نوك عصاش آروم بھ پھلوش خان
 ............... عالمھخدا

 .......میشم  درستبدینزنم :  خنده اي كرد و گفت داریوش
تازه ....... بدن زن  شون خورده ، بھ چلي مثل توكلھآخھ مگھ مردم توپ :  دایي ھم گفت خان

  .تو ھنوز دھنت بوي شیر میده 
دایي جون راه داره من از فردا دیگھ : و گفت كرد ماچش  رفت سراغ خان دایي و یھداریوش

 .............ر نده دیگھ دھنم بوي شیكھ میكنم استفادهشیر نمیخورم و از آدامس 
 ......... تاب مخت رو میخواي چیكار كني، كردي درستگیرم كھ این و :  دایي گفت خان

اینو كاریش نمیشھ . راست میگین : گفت و كرد فكر دستي بھ سرش كشید و كمي داریوش
 ......كرد
 ....... و بھ نازنین دادمگرفتم ھارو سكھ..... زدیم زیر خنده ھمھ

 كھ ما در خرید پنج پھلوي بھ جاي تقلبي متوجھ  بود وگرم خان دایي با داریوش  سرخوشبختانھ
  محضر دار دستھ جمعي از محضر خارج شدیماز تشكر ازبعد .......یك پھلوي كرده بودیم نشد

.................. 
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 . شب رو خونھ دایي اینا بمونن بود قرار  و بابامامان
و .  كھ كمي دیرتر بھ مراسم بریم خواست ازمن مامان. اونھا تا تجریش رفتیم رسوندن براي

 مراسم جشن میرن كھ ھمھ میھمانان آمده بھ دیرتر كميتوضیح داد معموال عروس و داماد 
 .باشند
 استراحت كرده باشیم و آماده میھماني كھ تا نزدیكي ھاي كمي اینكھ  ھم پذیرفتم و برايمن

ھردو بر اثر .  نازنین بھ اتاقمان رفتھ و كمي كنار ھم دراز كشیدیمبا شیم باصبح طول میكشد 
 . خابمون برد زود خیلي ،خستگي 
  .كرد نھ بود كھ مامان اومد صدامون ساعت

 شدیم و بعد از شستن دست و صورت آماده رفتن شدیم وقتي پایین رفتیم بلند جا  فاصلھ ازبال
 ازنتظر تا براي ما اسفند دود كنھ بھ ھرصورت ما رو  اسفند بدست دم در ممنقل مامان دیدم
 از كردیم پیدابعد از آن بود كھ ما اجازه .  رد كردند و مشتي اسفند بر آتش ریختندقران زیر

 .خونھ خارج بشیم 
ساعت ده و بیست . كردیم حركت خونھ  آرام بھ طرفخیلي بھ سفارش مامان بدون عجلھ و بنا

و پیاده بشیم سر وكلھ .  پارك كنیمرو ماشین مانھ خودمون رسیدم تا و ھشت دقیقھ بود كھ بھ خو
 .سپیده و لیال پیدا شد

 .... دوتا دستمال تیره ھم ھمراھشون بودو بودن  امدهبیرون
 ...... رو ببندیمدوتا شما چشماي گفت امشب نوبت ماست سپیده
 ....آخھ.... سپیدهگفتم
 . چشماتونو ببندیمباید. من سرم نمیشھ ھمین كھ گفتم.... ماخھ... آخھ : رو قطع كردو گفتحرفم
 .................پذیرفتیم ناچار

 اینما كھ از : باخودم گفتم . افتادمنامزدیمون  یاد شباختیار ھردوتامون رو بستن ، بي چشماي
 . چشم بندي بازیھا كھ بدي ندیدیم

 ...... این چشم بستن وجود دارهپشت خیري  ببینیم امشب چھبزار
 . بردن تو خونھ مال كور  رو كور مالما

 . وارد شدیم ھمھ دست میزدن وقتي
 حال یكدفعھ ھمھ ھمین دست ھم رو گرفتھ بودیم رھا كردن در حالیكھ  وسط خونھ و درمارو

 . نواختن كردبھ شروع ساكت شدندو اركستر
  ...........بود آه اي رفیق اورتور
  .م پیچید تو گوشستار صداي  كھ تموم شداورتور

 ..... اي رفیقآه
 ...... اي رفیقآه
 ..اي كرده  چھ فراموشاز

 ...... میخونھنازنین  حسن رو دیدم كھ داره براي من وو بند خودم و نازنین رو در آوردم چشم
.  ھمھ جونم دوید بھ چشماش برق عشق و شور از توي.  لحظھ تو چشماي نازنین نگاه كردم یھ

  .ماونو بغل كردم و رقصیدی
 ............  انتھاي آھنگ حسندرست

 
 .. شروع كردابي
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   نازكننازي
 .نازه سرو  نازت یھكھ

 .....نیازه نازكن كھ دلم پر از نازي
 نمیره یادم آتیش بازي چشماي تو شب

 
 
 
 

 .تر  از مجلس داغنازنین حسابي گرم شده بود ومن و مجلس
 .جام شده بود انلیال ھمھ اینا با برنامھ ریزي سپیده و و
 با نازنین بھ طرف ستار و ابي رفتم و ضمن روبوسي با ھردو ابي آھنگ  از تمام شدنبعد

 . و بھ جمع ما اومده بودن تشكر كردمبودن كرده محبتشون از اینكھ 
 كردو گفت ، چون برنامھ از پیش تعیین شده خواھي عذر گفتن بعد از روبوسي وتبریك ستار

 .موند ياما اب. داره باید بره 
 . كردم اش ازش تشكركردم تا دم در بدرقھ مجددا
و .  رقصیدن برايحاال نوبت آھنگھاي شاد :  رفت و گفت میكرفون  این زمان لیال پشتدر

 ...... نواختن بھ كرد اركسترش بال فاصلھ شروع
 .میلولیدن  و تو ھمومیرقصیدن كسي بھ كسي نبود ھمھ میزدن دیگھ
 ..........نشستیم  درست كرده بودن رفتیم وبرامونت بھ جایي كھ  و نازنین براي استرحمن
 آروم و با وقار بھ داشت كھ كھ چشمم افتاد بھ سحر . بود لحظھ اي از نشستن مون نگذشتھ چند

 .طرفمون میومد 
سالم كرد و .وقتي نزدیك ما رسید  .........نداشتم خوبي حس.......افتاد تھ دلم بھ جوشش راستش

پس نازنین جون كھ دل شما رو :  ادب اما كنایھ گفت با و كرد درازبھ طرف نازنین دستش رو 
 ..........ھستن تسخیر كرده ایشون

 ......... شدسرخ لبخندي معصومانھ زد و كمي نازنین
 .نازشست داري .  تبریك میگم نازنین جون خوب شكاري رو زدي بھت : داد  ادامھسحر
د و بھ نازنین داد و مجددا تبریك گفت و بعد از دست دادن  در آوركیفش توي  اي ازجعبھ

 دستم رو جلو بردم و باھاش ادباز روي .  دستش رو بھ طزف من دراز كردنازنین بادوباره 
 بھ گونھ اي.  ، محكم اون رو نگھداشت گرفتوقتي دستم توي دستش قرار ............دادم دست
 . دستم را از دستش جدا كنمنمیتونستم كھ

مستقیم تو چشمام خیره شد و . داده بوددست بھم ناخوشایندي پر از حرارت بود احساس دستش
 است تا براي بدست آوردنم با ھركس و آماده و میخوادبا نگاھش بفھم فھموند كھ من رو 

 ............ھرچیزي بجنگھ
ه شده بود كھ خوشبختانھ نازنین اونقدر از مراسم ھیجان زد.  گرفتھ بود رو وجودم  ھمھترس
 ...... نشدماجرا این متوجھ
 بھ ھواي رقصیدن از و گرفتم  نازنین روست و دكشیدم بھ سختي دستم رو از دستش بیرون من

 ..........اون دور شدم
  احساس ضعف و ترس نكرده بودمخودمتا بحال این ھمھ در ..............میلرزید  تنمتمام

.................. 
 بود و مستقیم توي روبروم  طرف میچرخیدمھركھ ھمھ جا مارو زیر نظر داره  دور میدیدم از

 ...................میكردچشمام نگاه 
  دست لھیب آتش موجود تو چشماي اون باید چیكار كنم و بھ كجا پناهاز فرار  براينمیدونستم

 .................ببرم
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 . یك كابوس بدل میشدبھ برام شھ داشت زندگیم باشب كھ باید برایم خاطره انگیزترین شبي
 و با او سرگرم گفتگو رفت سحر  سپیده بھ طرفافتاد این زمان نمیدونم چھ اتفاقي در
 ..............شد
 ............بدون اینكھ خدا حافظي بكنھ . كرد ترك رو مجلس از دقایقي دیدم كھ سحر بعد
 ............كشیدم  راحتينفس
 و در ھیاھوي ساعت نیم  از بین رفت و بعد ازكمم دست داده بود كم  خفگي كھ بھ ھحالت

 .............مھمون ھا كامال گم شد
  ................. تموم نخواھد شدسادگیھا این  میكردم این ماجرا بھحس
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ت كوتاه كھ سپیده تو یك فرص.  میشدنزدیك خودش انتھاي ھاي چھار بود ، میھماني بھ نزدیكي
 بود ، خودش رو بھ من رسوند و در مورد سحر رفتھ باال طبقھكھ نازنین براي انجام كاري بھ 

 ........سوال كرد
 .............. تعریف كردمبراش رو  ماجراكل
 ؟چي شد رفت .  من ازش پرسیدم بعد

 . نگاه ھاي اون بھ تو و حالت كالفگي تو شدم متوجھ من :  گفتسپیده
مثل :  بعد از خوش آمد گویي و احوالپرسي بھ شوخي بھش گفتم و رفتم یل بھ طرفش ھمین دلبھ

  .............. ھم گرفتھرو شما چشماینكھ داماد ما 
 . نمیدارین از موقعي كھ اومده چشم ازش بر آخھ
  .......... نداشتم منظورينھ من :  لحظھ دست وپاشو وگم كرد و گفت یك
 . خوش مسلط شد و با لحني جدي پرسید بھخیلي سریع .......دیگھ میگھ یھ چیز نگاھاتون  :گفتم
 . با احمد دارین نسبتي شما
 ..........برادر البتھ مثل . استاحمد آقا برادر من :  كنایھ گفتم با
 ....... موندینخطآھان پس شما ھم پشت :  پررویي گفتبا
 نین اون دیگھ صاحب دارهفقط بدو. شما ھر جور میخواي حساب كن  : دادم  جوابمن

............ 
 حفظ كردنش ، نیست صاحب شدن مھم:  گفت ، ھم كھ حاال كامال خودش رو پیدا كرده بود اون
 .................مھمھ
 .....................بكنھ ھم ببینین میتونھ حفظش باید
 .  كنمتعبیرمن این حرفتون رو رو چھ جور  : گفتم
  .تون میخوادھر جور كھ دل : گفت

 ؟یعني این یھ اعالم جنگھ  : پرسیدم
 .........بدم عادت ندارم چیزي رو كھ میخوام از دست..............  میخوامشمن : داد جواب
 .كنیداین دفعھ رو بایدعادت  : گفتم
 .میبینیم : عصبانیت پاسخ داد با
 . ترك كردرو با سرعت و بدون خداحافظي مجلس بعد

 ......بود نشستھ شونیم سردي رو پیعرق
  .باش مراقب فقط كمي.  ھستیم نازنینداداشي نترس ما با تو و :  گفت سپیده
 ...... ھستمنازنینمن نگران . مسئلھ خودم نیست  : گفتم
 .....نباش  نگرانگفت
 ........  دلش تكون بخورتونمیذاریم آب ...... ھواش رو داریمما

 شد ساعت كنیم تا یكم خونھ رو جمع جور. موندني ھا  ھا كم كم رفتن و فقط خودمونمھمون
 استراحت آماده وپنج و ده دقیقھ و اسھ ھمین ھر كسي یھ گوشھ براي خودش جایي درست كرد 

 كھ زیاد سپیده خونھ رفتننموندن و با ھم . لیال و سپیده ھم ، ھر كاري كردم كھ بمونن . شد 
 .دور نبود

 ، پر كار و خاطره انگیز شلوغ روز  تا بعد از یكفتیمر و نازنین ھم بھ اتاق خودمون من
 .......استراحتي داشتھ باشیم

اما من ھمھ اش توي ذھنم حرفاي سحر كھ بھ .  زود خوابش برد خیلي خستگي  از زورنازنین
 ........... و نمیذاشت بخوابم میزد چرخ بودسپیده زده 

 ھم زدن زندگي ما توي كلھ اش داشتھ بر براي ممكنچھ نقشھ اي ..... خودم فكر میكردمبا
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 .......باشد
 ..........افتاد  من و نازنینم رو از ھم جدا كنھ رعشھ بھ انداممبتونھ مبادا  لحظھ با این فكر كھیھ

 در ھمین حالت پریشاني با مدتي........... گرفتمدستامسرم رو توي ........... رو بستمچشمام
 ......بسر بردم تا باالخره خوابم برد

 كھ از سر و صداي بچھ ھا كھ مشغول مرتب كردن خونھ بودن بود ظھر  دونیم بعد ازساعت
 نازنین...............نازنین :  بي اختیار با صداي بلند فریاد زدم.......نبود كنارم نازنین. بلند شدم 
 ھ منبعد خودش رو ب........ دلمعزیزچي شده :  خودش رو بھ من رسوند و گفت سراسیمھ
 ......... من رو بغل كرد و ادامھ داد ، چي شده كابوس دیدي ؟و رسوند
 . نیستي نگران شدمدیدمبلند شدم ........ گفتم نھ ........كشیدم خجالت

 .......بدون تو كجا دارم برم. عزیز دلم تو ھمھ چیز من ھستي  :  گفت  رو بوسید ومن
والني كھ ھمھ اضطرابھاي دیشب رو از تنم بوسھ اي گرم و ط ....بوسید رو  دوباره منو

  . عمیق تبدیل كرد آرامش یك بھ وبیرون كشید 
 دراز كشیده و ھمدیگر رو تخت روي  وكرده ساعتي در حالیكھ ھمدیگر رو محكم بغل نیم

بابا یك كم از دل :  و گفت شد پیدا اتاقمیبوسیدیم ، كھ سر و كلھ داریوش فضول پشت در 
یعني .......نھار یخید....... براي بعدبذارین رودرد و ودالتون ......ي ببخشینچ.....درداتون رو 

 ........ كردیخ
 . و بھ بچھ ھا پیوستیمرفتیم پایین  شدیم و بھ طبقھبلند
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 فصل بیست وچھارم

  
  
  

 سپیده و لیال ھم پیدا شد یھ كیسھ زرشكي رنگ بزرگ دست كلھ سرو  چھار ونیم بود كھساعت
 ....... بودش چسبیده محكمسپیده بود و 

 . ھم دیگھ جور شده بودنبا زود خیلي........ كردروبوسي بھ طرفشون رفت و با ھاشون نازنین
 .....گرفتيگفتم این چیھ دستت :  سپیده بھ

 .موقوف لي.....و....ض.....ف:  جلو كھ كیسھ رو بگیرم زد پشت دستم و گفت بردم رو دستم
 . عقبكشیدمتم و  زدند زیر خنده و منم دسھمھ

 كشید جلو ي خودش و سپیده ، محتویات كیسھ زرشكي روي رو اتاق  و لیال میز وسطنشستیم
 ........كردند میز خالي

 .........بود  شكل زیبایي كادو شدهبھ بود از بستھ ھاي قشنگ كوچیك كھ پر
 ........ سپیده جونچیھاینا :  با ھیجان و تعجب گفت نازنین
 .بودندعزیز دلم این كادوھایي كھ بچھ ھا دیشب براي شما آورده :  حرفش و گفتوسط پرید لیال
 بردیم خودمون اینكھ گم و گور نشھ ھمھ رو جمع كردیم و یھ جا گذاشتیم و شب ھم با براي ما

 كھ با آوردیم ھماالن .......چون میدونستیم اینجا ھیچ چیزي سر جاي خودش نیست .......خونھ
 .........كنیمزش اجازه خودمون با

 ........خندهھمھ زدند زیر ........ رو ھم بگیریمخودمون حسابو البتھ حق :  گفت سپیده
 ..... كار رو نكرده باشیناین قبًال  گفتم از كجا معلوممن

سپیده ،لیالو . شدپرتاب بھ طرفم جناح سھ از  روي مبلكوسن تموم نشده بود كھ سھ فروند حرفم
 ........عشقم نازنین

 ........ ھم تو.....  نازنینگفتم
اما نباید بھ آبجي سپیده و .......میمیرم واسھ ات......دیونتم ......عاشقتممن : جواب داد نازنین
 ....... از این حرفا بزنيلیال
 . پوست پرتقال ھدف قرار گرفتمقبضھ سھ با  اینارو

و بھ این ترتیب اولین ......مت كردم و نداپشیماني اعالم و رو بھ نشانھ تسلیم باال بردم دستم
 . نفر خانوادگي بھ خیر و خوشي پایان یافت یھ علیھ ھمھنزاع جمعي كھ چھ عرض كنم 

 . بستھ ھا شدندكردن باز مشغول سپیده ، لیال و نازنین و
 ۵ سكھ یك پھلوي و ٢١۵ پھلوي  سكھ پنج١٣٨ بود طال بچھ ھا بال استثناً  از جنس ھدایاي

 ........سرویس جواھر
بھ قول اصفھانیھا بدم نیست : گفت ..... اونھا تموم شدشمارش و ھدایا وقتي كار باز كردن سپیده
 .......خوبست ھمراستش خیلي .......
 .........كنھ ھوس میكنھ شوھر آدم
 .  ھمھ زدند زیر خندهباز

 خارج اتاق از.......جوري كھ ھمھ تعجب كردند......پرید یھ مرتبھ مثل طرقھ از جاش نازنین
 ........شد اتاقشد و بعد از چند لحظھ در حالیكھ یھ بستھ كوچیك كادویي دستش بود وارد 

 ......بودند ھا بال استثنا شوكھ شده بچھ
 .........اینم باز كن سپیده جون:  وگفت گذاشت سپیده  بستھ رو جلوينازنین
 ......كرد نیگا كم بستھ رو گرفت یھ سپیده
 ؟این مال كیھ :  پرسید لیال

كھ ....... اومد با منو تو دست داد و سالم علیك كردكھ خانم اون:  رو كرد بھ من و گفت نازنین
 ......رقصیدیم ھمبعدش ھم رفتیم با 
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 .........سحر........ لحظھ سرم گیج افتاد یھ
مت  اینكھ نازنین متوجھ نشھ دست نازنین رو گرفت و بھ سبراي شد من  متوجھ وضعسپیده

 كرد بھ باز كردن بستھ و در ھمین حال زیر چشمي مراقب شروع یواش یواشو . خودش كشید
 .......بود حال من
 اینجور وحشت كسي از بھ عمرم...... پشتم تیر میكشیدمیافتادم چرا ھر موقع یاد سحر نمیدونم

 ........نكرده بودم
 .......دم بوكرده كل كل باھاش خودم لعنت میكردم كھ چرا اونروز بھ

 . شدنمایان  زیبا از داخلشبسیار باز شد و یك سرویس برلیان بستھ
 ........خیلي..... بودزیباخیلي . خیره شده بودیم بھ اون ھمھ

 .......میارزیدبي اغراق باالي پنجاه ھزارتومان ....گران وخیلي
 ...................ماشین پول یك برابر و نیم یعني
 ................افتاد  دوباره بھ چرخشسرم
 . و بھ ھواي دستشویي از اتاق بیرون رفتم شدم بلند  جاماز
 .....احمد چت شده:  گفت و اومد من از چند لحظھ سپیده پیش بعد
 .......بعید تواصال از ........ كھ اینجوري نبوديتو
 زندگیم رو بھم سممیتر..... تو خوب نشناختي .....گیریھبد ..........سپي ازش میترسم : گفتم
 .......میترسم.........بزنھ

خودت رو كنترل كن ، ....... خب حاال تمومش كنخیلي : گفت و رو گرفت جلو دھنم دستش
برو یھ ......... میكنھسكتھنازنین اینجوري تو رو ببینھ ..... میزنیم حرفبعدا در موردش با ھم 

 اونجا حالت جا.......یم بریم در بند آماده شو دستھ جمعي میخوابزن صورتت آب بھ دست و
 .....میاد
 ......بیاره خودش رفت یھ چیزي از تو ماشینش بعد
دیدم نازنین با كمك لیال داره اون سرویس ........ بھ اتاق برگشتمو شستم  دست و صورتم رومن

 اما...... و دست نازنین گردنخیلي زیبا بود بھ خصوص تو .........میكنھ امتحانرو 
 .........فحی
 ...... در بندبریمسپي میگھ میخوایم :  نازنین گفتم بھ

 ........اره : گفت نازنین
 و بچھ ھا یھ سري زدم و داریوش خودم ھم رفتم بھ..........شوپس عزیزم بلند شو آماده  : گفتم

   كھ ھمھ مي ریمگفتمبعد از تشكر 
 ........بند در
 ونیم شش ساعت  سرعت بھ پایان رسوندن و ھمگيبا  ھا ھورا كشیدن و بقیھ كار ھا روبچھ

 ........بود كھ بھ طرف در بند حركت كردیم
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 فصل بیست و پنجم
  
  
 
سالم كردم ، علیكي داد و بطرفم اومد . مش كریم بود .  كھ برخورد كردم كسي اولین  در ، بادم
   بود ، ھیچكس جرات نمیكرد سمتش بره ،جدي خیلي .

 طرف صورتم رو دوبغلم كرد و . وقتي بھ من رسید ....... جذبھ ن ھمھ مدرسھ و ایسریدار
  ..............مراقب عروست باش .......پدر خوشت باشھ: بوسید و گفت

 میفھمي پدر ؟ ............. بخوره تكون ناموسش اونھ كھ نذاره آب تو دل مرد
 دادم دستش و گفتم یكیش مال دفتر  گرفتھ بودمكھ ھایي شیرینيجعبھ ........بلھ مش كریم : گفتم

 ....... كنتقسیم ھا بچھو چھارتاي دیگھ رو ھم بین 
 بود  كالمشتكیھپدر .......خوب كاري كردي پدر: گفت

 ....بودنبچھ ھا ھمھ چشم انتظار اومدنت :  ادامھ داد و..........
 ......گرفتن رو از داریوش گزارشات  بھ جزجز
 . ھمھ شیریني گرفتماندازه بھ ، میدونستممنم چون ........معلومھ دیگھ  : گفتم

 
از طرفي موضوع ازدواجم  . میرفتم مدرسھ  بھنوروزي روز اولي بود كھ بعد ازتعطیالت خب

 . رو بھ تنم مالیده بودمروبوسي تا سیصدپس پي دویست ، .، خبر روز مدرسھ ھم بودم 
 .............. كردند حیاط كھ شدم بچھ ھا دوره ام وارد
 میخندیدم منم فقط..........  كردن ضمن ماچ و بوسھ ، سر بسرم گذاشتن شروع

 یھ دبیرستان پس تنھ  سر انگشتي ھر كسي میفھمید ، من یھحساببا یھ ......................... 
پس بھترین كار . نمیام بردانش آموز شیطون كھ موضوعي براي سر بسر گذاشتن پیدا كردن 

 . بود سكوت و خندیدن
در این زمان آقاي دیو ساالر  .............رسیدم مدرسھ نزدیك در ورودي ساختمان باالخره

یكصدو سي كیلو ............ ده قددومتر.......اومد بیرونمدیر دبیرستان از در ساختمان 
 اون رو شایستھ این نام فامیلي نشون سیاه و پشت و یك سبیل پر................ وزن
 ...........میداد
 ............... ازش حساب میبردن ، اماعاشقش بودن كھ حال  ھا درعینبچھ
ھمھ چیز رو براي ............داشت قلبي بزرگ ومھربان قرار صالبتش  ظاھر خشن و پرپشت

 امكانات.............نبودتو مدرسھ ھیچ چیز كم وكسر ...........بود بچھ ھا مھیا كرده
ھمھ چیز .........ھنري امكانات و وسایل................یل و تجھیزات ورزشي وسا........كالسي

 ................ودر حد بھترین ھا 
لباس .......... میكنھكمك بھ بچھ ھایي كھ بضاعت خوبي ندارند یواشكي  بچھ ھا شایع بود كھبین

 ..............یبره غذایي بھ صورت ناشناس دم در خونھ ھا شون ممواد و و لوازم التحریر
 ......... و من دورم خالي شدشدن شدن آقاي دیوساالر بچھ ھا پخش و پال نمایان  صورت بابھر
 .........قاطي خروس ھا شدي........خب شنیدم :  زد و بھ شوخي گفت صدا رو من
 ومادبھ بھ شاه د......... مانند دیدنبودشنیدن كي :  پشت سرش بیرون اومد گفت ضرغامي آقاي
 منوجلو اومد و شروع كرد صورت ............. روبوسي درست و حسابي بكنم با تویھ بزار
 این مرگبھ ....بھ جان تو نباشھ ، بھ جان خودم نباشھ: بعد گفت ... ماچ كردنچلوپ و چلپ
  .........رفیعي

 ........میومد بیرون  داشت از در ساختمانون ھمین زمان آقاي رفیعي دبیر ورزشم در
خوشحال . وقتي تو رو میبینم .......كنم  خودم كفندستاي خودش ھم پیداش شد رفیعي رو با بیا

 .میشم
 نكشیدي كھ بھ ھمین رودلتو كھ مارو نھ ماه ....حھ ....ت.....ا...ف : معترضانھ گفت رفیعي
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 ........................میكشي راحتي
 

 ........نداره بم كھ آفت بادمجون اصال....... چرا ناراحت میشي رفیعي جان گفت
 ھم حال و حوصلھ قبض روح تو بد عزراییل  داريتوبا این اخالقي كھ ..... فكر میكنممن

 ......... ندارهرواخالق 
حاال بھ جاي اینكھ این ھمھ :....... سكوت كرده بود بھ شوخي گفت لحظھ این  مدیر كھ تاآقاي

 ...........بچھ ھا رو آماده رفتن سر كالس كنین پاره كنین برین تیكھ تعارف ھمواسھ 
 روي شما حالشو گلاونم بھ چشم آقاي مدیر بھ خاطر :  گفت ضرغامي آقاي

 . میخندید بھ طرف بچھ ھا رفتحالیكھ در بعد..........نمیگیرم
 یھ استغفرالھي گفت و رفت تا كمك لب زیر  وشد رفیعي اومد چیزي بگھ كھ پشیمون آقاي

 حال اون رو میگرفت گاھي بر این گاھي میذاشتن ھمیشھ ایتجوري سر بسر ھم ضرغامي كنھ
 .عكس
 .االن ھم تو دفتر نشستند......... ھستندورودت منتظر دبیرھا:  مدیر خطاب بھ من گفت اقاي

 ...............رفتم دفتر گفتم و بھ طرف چشمي
 ..............داشتم محبوبیت مدرسھ ھم مثل اداره بین ھمھ توي
   .بودم دار  و ھم اینكھ سرزبونبودم بھ خاطر اینكھ جزو شاگردان ممتاز ھم
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  ششو بیست فصل
  
  
 
 . عادي خودش بر میگشت روال بھ داشت از روز اول مدرسھ ھمھ چیز بعد
 مدرسھ رو خارج میشدم و آخر ساعات  بودم ،كرده طبق توافقي كھ با آقاي ضرغامي من

 عزیزترینم حتي لحظھ اي چشم انتظار نمیخواست اه دور بود و دلمخب ر. میرفتم دنبال نازنین 
 وتلویزیون رو ھم جوري برنامھ ریزي رادیو توي روزھاي ضبط برنامھ ھام ........بمونھ

 ........نیاد میكردم كھ تداخلي پیش
  قولي كھ بھبر عالوه چون. افتادیم رو درسھا  . بودیم برنامھ ریزي كھ با نازنین كرده طبق

 براي من و نازنین جنبھ امتحانات دایي جان و خانواده داده بودیم پایان بردن موفقیت آمیز
 . پیدا كرده بودحیاتيحیثیتي و 

 داده بودم تیر ماه رونوشت مدرك قبولي سال آخر دبیرستان رو قول اداره  بھ كار گزینيمن
ع بھ تحصیل در دانشكده بود  شرط استخدام شدنم در سازمان و ھم شروھم ، این كھ. ارائھ بدم 

. 
 كشي اسبابمن با اجازه مامان ، بابا و دایي جان بھ خونھ نازنین اینا ......كردیم شروع پس
  .كردم
 .  من بھ اداره خیلي نزدیك میشدماینكھ چندتا خاصیت داشت ، اول اینكار
 ، اما میرفتم درسھ میرسوندم و بعد خودم بھ ممدرسھ اینكھ صبح ھا بھ راحتي نازنین رو بھ دوم

 با طي ھمون دوباره  تا تجریش میومدم نازنین رو میرسوندم وبایدمن . اگھ خونھ ما میموندیم 
 ....... میكشتمنو وقت كھ این زمان زیادي از..... مي گشتمبرمسافت بھ طرف مدرسھ خودم 

 میكردم  رو مرورخودم درساي من .........خوندن ھرصورت دوتایي شروع كردیم بھ درس بھ
  .........بگیر یاد رو خودشو بھ نازنین ھم كمك میكردم تا ساده تر مطالب درسي 

 پیش میرفت بھ گونھ عالي بسیار  رو درك كرده ومطلب خیلي جدي و خوب اھمیت این نازنین
ما در حالیكھ .  نشون داد نازنین نمرات توياي كھ خیلي زود اثر این تالش دو نفره خودش رو 

 براي میھماني شب جمعھ كھ رو الزم ریزي این كار رو پیش میبردیم برنامھ خیلي جدي
 .میكردیم پیگیريدوستان نازنین در اون شركت داشتند رو ھم 

 اینكھ براي لیال  دنبال قضیھ بودند ، سپیده وداریوش تر از ما لیال ،سپیده ،سعید و جدي
 ، ابي ،شھرام حسن مثل دوستانيودن تا ترتیبي داده ب. ھمشاگردیھاي نازنین رو ذوق زده كنند 
 .و شھره در مراسم حضور داشتھ باشن

بچھ ھا ھمھ كارھاي الزم رو از تزیین خانھ گرفتھ ، تا . رسید راه از خره روز پنجشنبھ باال
 . و عالي برنامھ ریزي بھ انجام رسونده بودنددقیق خیلي غذایيبرنامھ ریزي 

 ھوشنگ رفتم و اون پیش بھ آرایشگاه رسوندم و خودم ھمھ  رونازنین  بعد از مدرسھ ،پنجشنبھ
اما اینبار نذاشتم حرفي بزنھ سھ تا صد تومني از ...... تموم گذشتسنگ گذشتھ ھم باز مثل دفعھ

 و بدون اینكھ ببینھ ، گذاشتم زیر قالیچھ میز صندوقش وفقط موقعي كھ آوردم در جیبمتوي 
 پیشخونتقابل شمار رو نداشت یھ امانتي زیر قالیچھ ھوشنگ جان : گفتم ..میشدم خارج داشتم
 .باز بابت ھمھ چي ممنونم ........گذاشتم
اما ھر ........ تا بیرون اومد كھ بذار تو جیبم من دنبال و رو باال زد و پول رو بر داشت قالیچھ

 ............ولي خیلي زیاده:  و تشكر كرد و گفت شد رازي باالخره. كاري كرد نذاشتم 
 .اینم شیریني ناقابل عروسي ما ......... زدگیش عروسي میكنھتو بار چندمگھ یھ مشتري  : گفتم
  .دم شما گرم  : گفت و كرد  من روبوسبا

یك ربع ساعتي منتظر  . نبود حاضر ھنوز . رفتم ماشین شدم و بھ طرف آرایشگاه نازنین سوار
ناگھان چشمم بھ سرویس  . میرسید نظرم بھ زیبا تر از قبل. شدم تا از در آرایشگاه خارج شد 

   .بود آورده نازنینجواھري خورد كھ سحر بعنوان ھدیھ براي 
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 شنگھخیلي ق : گفت بشھ نذاشت حرفم تموم............نازنین این سرویس رو :  نازنین گفتم بھ
 ............مگھ نھ ؟

  .ن حسش رو خراب كنم  دلم نیومد اوكھ كرد بیان با شعف و لذت این جملھ رو چنان
 ، ظاھري كھ اون متوجھ ظاھري بودنش نشد لبخندي با حالیكھ درم استرس ایجاد میكرد، در

تو  .... ھستي از اون با ارزش تر و زیبا تر خود تو اما...... آره عزیزم قشنگھ: .....گفتم 
 .............................من جواھر یكي یكدونھ

 ...........من دل عزیز چي گفتي:  ناز گفت با
 .........ھستي  جواھر عالمترینتو زیباترین و با ارزش :  كردم تكرار
 .......گرم محكم و............ بوسیدمنو اي كرد و دست انداخت گردنم و خنده
 من لباي  ھم یھ عالمت گنده تو صورت وریختيعزیزم ھم آرایش خودت رو بھم  : گفتم

 .................گذاشتي
 . ھم مجازاتم كن تو خوب : گفت بود حالیكھ قیافھ جدي بھ خودش گرفتھ در

 ......شد رو بست و منتظر چشماش
 و بي خیال آدمھایي كھ از كنارماشینمون رد میشدن شروع گذاشتم لبھاش  ھم لبھامو رويمن

 .......اون بوسیدنكردم بھ 
 حیران و متحیر شیطون و بازیگوش بچھ مدرسھ اي دو زماني بھ خودم اومدم كھ دیدم تنھا

 .میكنن نیگا روواسادن كنار پنجره ماشین و با چشماي ور قلمبیده ، دارن ما دوتا 
  .........سالم:  رو كشیدم پایین و گفتم شیشھ

  .دادن جواب  و با لكنتدستپاچھ
 ..........میكردین  ، واساده بودین و ما رو نیگابودفیلم سینمایي :  زدم و گفتم لبخندي
با حال تر ...... آقا نھ:  و با ھیجان گفت سادگي بدون اینكھ فكر كرده از روي یكیشون

   تازه متوجھ حرفي كھ زده بودانگارب الفاصلھ ......بود
 .......منظورمون......آقا ......آقا :گفت باشھ شده

بفرمایید .......ینمایي تموم شدخب فیلم س.........میفھمم : گفتم خنده با....... زیاد اذیت بشن نذاشتم
.  

  رو كشید و از ما دور شدن اما ھر چند قدم بر میگشتن و ما رو نیگاهاولي دست  دومپسر
 .میكردن

 بھ طرف و كردم  بعد از چند لحظھ ماشین رو روشنو این ماجرا دوتایي زدیم زیر خنده از
 .خونھ راه افتادیم

 مرتب دستور میدادن و داریوش و سپیده و لیال.. ...بود رسیدیم تقریبا ھمھ چي حاضر وقتي
 .بچھ ھا ھم میدویدن

مگس بیباك مگھ یھ روز تنھا و عاجز گیرت  : گفت افتاد  تا چشمش بھ منداریوش
مثل خر .........  الجوشن انداختي و رفتي پي كار خودتذي شمر دوتامنو گیر این ........نیارم

 .....میكشن دارن از من كار
 قربون و میكرد  و سپیده در حایكھ نازنین رو ماچسرشزمان یدونھ سیني خورد تو  ھمین در

 ..........اوال دور از جون: صدقھ اش میرفت گفت 
نیشش تا بنا گوشش باز شد و .  آمدن ضربھ تو سرش رو میمالیدوارد محل  در حالیكھداریوش

 ..............میكنم خواھش: گفت 
 ............ بودخر جون منظورم دور از.......تحفھ:  گفت  ابروش رو گره داد وسپیده
  .ندادي  ات رو ھم انجاموظیفھچشمت چھار تا ، تازه نصف  : دوما
 حوالھ اردنگ یھ و بھ شوخي.  كارت كھ عقب ھستیم دنبالُ  بھ جاي روده درازي بدو برو سوما

  .باسن داریوش كرد 
  .شد داغ داغ ھمین زمان لیال ھم رسید و ماچ بازار در

 ھشت ساعت از قرار بود.  دانش آموز بودنھمھ چون مربوط بھ دوستان نازنین بود و مھموني
و ما وقت داشتیم تا ....بود نیمو تازه ساعت چھار و ..........شروع و حداكثر دوازده تموم بشھ
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 بودیم نھار نرسیده چون....... و كمي ھم غذا بخوریمبكنیمیھ كمي استراحت 
 ...............مبخوری

 برامون غذا گرم كرد و توسط لیال فرستاد زندایي و رفتیم بھ دستور لیال بھ اتاق خودمون ما
 . تو بغل ھمدیگھ دراز بكشیمدوساعتي شدیم موفقباال ما ھم بعد از خوردن نھار 
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نیم ساعت . رسیدن نازنین یكي بعد از دیگري از راه میدوستان كم  ھشت بود و كمساعت
لیال و سپیده یكي یكي با اونا سالم .  نازنین رسیده بودندمھموناي ھمھ تقریبانگذشتھ بود كھ 
نكتھ جالب این بود كھ تقریبا ھمھ بچھ ھا با .  راھنماییشون میكردنداخل بھ وعلیك میكردن 

 شدهخیلي ذوق زده .  اول مات میشدن وبعد دودست ھا دم دھن ویھ جیغ كوتاه سپیده و لیالدیدن 
 گرفتگي برقبا ورود سعید بھ مھموني كھ تقریبا نھ و ده دقیقھ اومد این ذوق زدگي بھ  . بودند

 . شھرام و ابي ھم از راه رسیدند. حسن كھو زماني بھ اوج خودش رسید . تبدیل شد
 مھمونا  خوش امد گویي و خوش و بش بامشغولمن و نازنین .  حسابي داغ شده بود مھموني

 .ایستاد  تو سینھقلبمكھ یك مرتبھ با دیدن یك صحنھ . بودیم 
 ...................سحر
نازنین تا . اومدمستقیم بھ طرف ما .................. كرد؟ مياون اینجا چیكار .........  زد خشكم

 بغل كرد و با ھاش روبوسي كرد و گفت خیلي خوشحالم سفت اونو اونو دید بھ سمتش رفت و
تو افكارم غوطھ میخوردم ......میاوردماز تعجب داشتم شاخ در .........اومدي خوش.......يكرد

 ....... بھ محیط بر گردوندمنو سحر كھ صداي
 ظاھر بھصورتش و بھ طرف صورتم آورد و ...........میگم تبریك..............آقا احمد سالم

بوسھ اي كھ مملو از .............ھ آنھا زد و بوسھ اي بسایید من براي تبریك گفتن بھ گونھ ھاي
 راه اومده بود تا بھ من حالي بكنھ.........میكرداو داشت قدرت نمایي ..............بود حرف
 رو اینكار ھراسچقدر مسلط و بي ..............خداي من.  براي من باقي نخواھد گذاشت گریز
 و با فاتحانھ......  مسلم خودش رو میبینھ ھاي فتحنشانھبعد از اون مانند سرداري كھ .كرد

 .............میبینیم ھم بشما گفتھ بودم ھمدیگر رو باز: غرور ، خودش رو عقب كشید و گفت 
 گوش میكرد بدون حرفھایش بھ و  بھ او چسبیده بودتنگ ساده من بي خبر از ھمھ جا نازنین

 سحر در كنار ما شده بود حضور متوجھ دورسپیده كھ از ........اینكھ متوجھ منظور اون باشھ
 ...............ایستاد خودش رو بھ ما رسانده و روبروي سحر

 ؟ ھفتھ قبل ھم تو میشناسي كھ  سپیده سحر خانم روآبجي:  رو بھ سپیده كرد و گفت نازنین
 ..............احمد دوست من و........میھموني بودن

 ...... بازھم شماخب....... : خودش گرفتھ بود گفت بھ در حالیكھ حالتي كامال عادي سپیده
اون ھفتھ ......... ھستخاطرتون........  گفتھ بودمبلھ:  خیلي آرام اما باقدرت گفت ھم سحر

 ......میكردم  میھماني را تركداشتمموقعي كھ 
 .بكنم نمیدونستم چي باید بگم و چیكار باید........میرفت داشت گیج سرم
 فعال خب : گفت با طعنھ...... توي منگنھ قرار دادهروشده بود كھ حسابي من  كھ متوجھ سحر

و .................میبینیم رو ھمدیگربعدا .........شما بھ مھموناتون برسین........مزاحمتون نمیشم 
 بھ طرفمون اومد و گفت اینم براي شربت لیوان دوتالیال با .................خرامان از ما دور شد

 ....................عروس و دوما
  .خط نگاه من رو دنبال كردو چشمش بھ سحر افتاد. من رو دید صورت وقتي اما

خواست بطرفش بره كھ سپیده یواشكي دستش رو گرفت و نگھ .  شد ماجرا متوجھ بالفاصلھ
 ...........................نشد  ھا بھ گونھ اي انجام شد كھ نازنین متوجھكار این ھمھو . داشت 
زیر لب گفت كي اینو راه ......... میرفت قروچھ  دندونو كامال از عصبانیت سرخ شده بود لیال

میگفت و حرص .........عجب رویي داره......كرده پیدا روچھ جوري اینجا ........داده اینجا
 بود خودش  لیوان شربتھایي رو كھ براي ما آوردهدوتا ھر عصبانیتاز زور .........میخورد
 .سر كشید
لیال جون :  كرد وگفت بودرو بھ لیال كھ حواسش پرت سحر ......میخندید  در حالیكھنازنین
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  دقیقا متوجھ شده باشھاونولیال بدون اینكھ منظور ..............بود؟ خنك....
 ........شربت ھا:نازنین جواب داد ........چي؟........گفت
 ...........................بوخنك ........آره  گفتلیال
 ............. بودمآورده شما براي خدا مرگم بده من اونا رو آخ
 كار لیال زدیم زیر این از  شد و ھمھفراموش حواسم پرت شده یھ لحظھ ھم چیز بخدا
 .........خنده
نین تو ھواي ناز...... و لیال مراقبش ھستیممن نباش نگران:  یواشكي دم گوش من گفت سپیده

 لیال رو گرفت و دستسپیده . تشكر كردم و گفتم باشھ .......نره رو داشتھ باش دور ور اون
 .كشید و برد

 ........ نادر با دوتا لیوان شربت دیگھ رسیدزمان ھمین در
 دستش گرفت و گفت اینم االن ھر جفتش رو از فوري رو لیوان دوتا ار نازنین
 ترتیب كمي از استرس بوجود آمده در وجودم كم این بھ وبازم زدیم زیر خنده .......میخوره

 بھ خوندن و شلوغ بازي در اوردن و دختر ھاھم بود كرده شروعدر این زمان شھرام .......شد
 .......میكردن داشتن حسابي كیف

 مي كنند و حركت سحر  رو میدیدم كھ سایھ بھ سایھسپیده در طول تمام مھموني لیال و اونشب
و ھمراه نازنین بھ ...........بود بھ ھمین دلیل خیالم حسابي قرص شده. ظر دارند اونو زیر ن

 .میرسیدیممھمونا 
 كھ جمع مھمونا جایي بچھ ھا از تعداد مھمونا كم میشد تا خانواده آمدن دوازده كم كم با ساعت

سخر در .......... موندني بودن و مھموني كوچك تري تازه شروع شدكھ بود بھ چھل نفر رسیده
 .....میكرد و خود نمایي میدرخشید مھمونامیان 
 اي از اتاق برد كھ سحر گوشھ بطرف  با خودشو این زمان نازنین دست من رو كشید در

 ...........ایستاده بود
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 .............میكردمھرم نفسش رو توي صورتم حس .  بودم وایساده  بھ صورت سحرصورت
 انداميو ................. چشم و ابرو و موھاي مشكي................  ،بلند قد ، یبا بود اغراق زبي

 .................شاید اگر عاشق نازنین نبودم ...............  موزون و كشیده
 ........ میگیره میدونستم این ھا معموال خواستن شون لحظھ اي آغاز و لحظھ اي پایان كھ این با

 منو دعوت ممنون از اینكھ:  گفت و اون رو بغل كرد و دوباره روبوسي كرد نازنین
 . دارینخیلي خوشحالم كھ شما توي این جشن ما ھم حضور ..........پذیرفتي
 دعوت  كجا ھمدیگر رو دیدن كھ ایناینكھاما ...  شدم كھ نازنین اونو دعوت كرده متوجھ
 رو ھمدیگر شمامگھ :  ین از نازنین پرسیدم واسھ ھم...... گرفتھ برام نا مشخص بودصورت

 ..........؟بعد از مراسم ھفتھ گذشتھ دیدین 
 با كسي بر تصادفا وقتي كھ داشتم از مدرسھ خارج میشدم پریروز....... آره:  جواب داد نازني

تصادف جالبي بود ............ خواھي كنم دیدم سحر خانم ھستند عذر اومدم خورد كردم وقتي
 ........ شدم خوشحال خیليھ من ك
واسھ .  بدھكار بودیم بودن آورده  قشنگي كھ برامونخیلي یھ تشكر بھ سحر خانم بابت ھدیھ ما

 .......باشن داشتھ حضورھمین از شون خواھش كردم امشب ھم توي مھموني ما 
مھ ریزي شده  كامال برنابلكھ نبوده  نھ تنھا اتفاقيمالقات كامال مطمئن بودم اون برخورد و من

 بھ من تحمیل و نزدیك كنھ این رو خودش اینكھسحر تصمیم گرفتھ براي ........و عمدي بوده
معلوم بود موفق ھم شده چون  ............بده انجامكار رو از از طریق نزدیك شدن بھ نازنین 

 ..........بود گرفتھ قرارنازنین كامال تحت تاثیر و نفوذ اون 
 میكرد نازنین رو تالش داشت  بگیره واسھ ھمیننازنین نمیتونھ من رو از  متوجھ شده بودسحر

 ............از من بگیره
  . ،من توي ذھن خودم مسائل را تجزیھ و تحلیل میكردم میزد حرف نازنین تمام لحظاتي كھ در

و او میدید بھ راحتي توانستھ نازنین رو جذب خودش كنھ  . داشت لب بر  لبخندي فاتحانھسحر
 .......... اولین سنگر براي دستیابي و مالك شدن منفتح یعني اینبھ ظن او ، 

 كھ اون این بازي رو حاالدر یك لحظھ تصمیم گرفتم ..........میچرخید  افكار توي سرماین
 جنگ ، جنگھ و در یك مبارزه كسي بازنده است كھ........ بشم تسلیم نباید شروع كرده من

 .........بترسد
 لحظات زیباي این توي و  كھ بھ ما افتخار دادینخوشحالممن : یلي جدي و مودبانھ گفتم  خپس

 قابل باشیم و بزودي ھم ھمسرم وامیدوارم من . آغاز زندگي مشترك ما در كنار مون ھستین 
 میكنین حضور داشتھ برگزار خوشبختتونبتونیم در مراسم مشابھي كھ براي شما و ھمسر 

 ............باشیم  محبت شما رو كردهنشایدجبراباشیم تا 
حتما :  با او ھستم گفت مبارزه  رو پیدا كرده و آمادهخودم كھ متوجھ شده بود من دوباره سحر

 ، كھ صد البتھ مطمئن بیارم بدست  عملیھ كھ من بتونم مرد دلخواھم روشرطيالبتھ این بھ 
 .آورد مخواھ چنگھستم بدستش میارم بھ ھر قیمتي شده او رنو بھ 

 بدست براي میكنھ  جوري حرف میزنین كھ آدم فكریھشما ........ چھ جالب :  گفت نازنین
و بالفاصلھ اضافھ كرد .............كنین آوردن مرد مورد نظرتون باید با فرد یا افرادي مبارزه

 ...................بجنگید باید دلخواھتون  راستي شما براي بدست مردراستحاال 
 ...............سنگین وآره یھ جنگ خیلي سخت : گفت  سحر
من دعا میكنم : اون گفت ...........رفت  سرم گیجلحظھ این زمان نازنین حرفي زد كھ یھ در

 ........ این جنگ برنده باشینتويشما 
 .............كنھ براي كسي دعا میكرد كھ میخواست ما رو از ھم جدا نازنین من خداي
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  برام دعا میكني اتفاقا بھ دعاي توكھمن از تو ممنونم :  مغرورانھ زد و گفت لبخندي سحر
 .......و .......... ھركسي احتیاج دارماز بیشتر
 ...................چي؟ و:  گفتنازنین
 ........فرصت بعدا انشاهللا سر................ھیچي :  گفت سحر
 ......... برسمآرزوم بھ ھم  ھم بھ كمك من میاد تا من آقااحمدانشاهللا :  روبھ من كرد و گفت بعد
 ھر چي كھ باشھ میتونین احمد و  روي ھمكاري منشما:  نازنین وسط حرفش پرید و گفت باز

 ......نمیذاریم تنھاما شمارو بعنوان یھ دوست تازه و خوب . حساب كنین 
    .احمدمگھ نھ :  رو بھ من كرد و پرسید بعد

  بھ اون پاسخ بدم بھ ھمین دلیل با لبخندي مصنوعي این قائلھ رو تمومباید ريجو  چھنمیدونستم
 ......كردم
و بھ این .........بیاره  یھ لیوان شربت از توي آشپزخونھبرام از نازنین خواھش كردم بره و بعد

م  خانوم محترم من ازدواج كردببین.....:  و روبھ سحر كردم و گفتمكردمبھانھ از اونجا دورش 
 كني؟چرا میخواي زندگي من رو خراب .......ھستي  مراسم جشن ازدواج منتويو تو االن 

 بدون نمیتونممن .......احمد من عاشق تو شدم:  گفت التماس با صداش تغیییر كرده بود ، لحن
دوست ندارم تو رو ....من دوست ندارم تو رو اذیت كنم  ........خدا رو تو.........تو زندگي كنم

 با............... میفھمي من تورو میخوام..........میخواماما من تو رو .......بدم قراري فشار تو
 ھمھ تو خاطراما حاضرم بھ ................من دختر مغروري ھستم ..................وجودم ھمھ

 من مال توبھ شرطي كھ ................حتي غرورم رو................چیزم رو فدا كنم 
 .........فقط مال من......باشي
 رو دیوونھ وار دوست دارم اون ھم نازنین منشما مثل اینكھ متوجھ نیستي  : گفتم
 .........بفھمي میتوني اینو.....................منو
 .......میكنم خواھش..... دوست دارموارآره ، اما من ھم تورو دیوونھ  : گفت
احمد : گفت بود  اشكي گوشھ چشمش حلقھ بستھقطرهر حلیكھ  من رو گرفت تو دستش و ددست

حتي خواھش نكردم ..................ھیچكس من نمیدونم چم شده ، من توي زندگیم تا حاال از
تورو بھ ھر كھ دوست ................. خداتو رو ...................میكنم اما بھ تو التماس........... 

 تو من بدون ....نرونمن رو از خودت ..... رو از خودت دور نكن من..................... داري
 .......میمیرم
 و خودتون من شرایط شما مثل اینكھ متوجھ : گفتم رو از توي دستش بیرون كشیدم و دستم

شما اگھ واقعا ...........ھستم من االن یك مرد متاھل ھستم كھ بشدت عاشق ھمسرم. نیستین 
 ...............نزنین  خاطر این عشقتون زندگي من رو بھ ھمبھعاشق من ھستید 

 میخوام و بھ ھیچ رو تو من : ه اش عوض شد و گفتچھر از تمام شدن حرفاي من دوباره بعد
حاال .........میارماحمد من تورو بدست .............نمیگردم قیمت و دلیلي ھم از این خواستم بر

 .باش منتظر.........میبیني
  . جفتمون بھ ھم ریختھ بود صاباع
چي شده احمد : تا منو دید گفت  .............برگشت شربت لیوان این زمان نازنین با سھ تا در
  قرمزچرا ............... ؟

  .................... ؟شدي
 یمبزن موافقي بریم یھ خورده توي حیاط قدم اگھ.......... شدهچیزي نیست ، یھ كم گرمم  : گفتم

 ..........شمابا اجازه : رو بھ سحر كردو گفت ........باشھ گفت...........
 .......خواھش میكنم:  لبخندي زد و گفت نبود من  كھ حالش بھتر ازسحر
 .............. بھ حیاط رفتیمرو خروجي طرف ما از او دور شدیم و بھ و
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 فصل بیست و نھم
  
  
 

 در حالیكھ بشدت تمام میذاشتیمن اردیبھشت و پشت سر  و پس از اوفروردین  پایانيروزھاي
 . بودیممون درسھا مشغول خوندن

 مطالب كمك یادگیري  درسھاي خودم بھ نازنین درمرور یھ برنامھ تنظیم شده من ضمن طبق
 .میكردم

چون امتحان .  با ھم تالقي نداشت نازنین  من وامتحانات شانس آورده بودیم و اون اینكھ یھ
 . میشدگزار بر عد از پایان امتحانات سایر پایھ ھا بنھایي

 و توي میبردم مدرسھ من ھر روز صبح نازنین رو بھ......رسید زمان آزمون از راه باالخره
 . بشھماشین میشستم و مشغول مرور درسھام میشدم تا اون كارش تموم 

 ..... بعدي آماده بشھامتحان بر میگشتیم خونھ تا اون براي بالفاصلھ
  . كارنامھ دل تو دل ھیچكدوم مون نبود گرفتن نازنین فرا رسید و باالخره روز امتحانات پایان
 و مدرسھ  گره كرده بودیم ابتدا وارد حیاطھم روز موعود دوتایي در حالیكھ دستامونو تو صبح

ملخ  مل مور و ھایشان خیلي شلوغ بود بچھ ھا و خانواده. بعد بھ سمت دفتر رفتیم و وارد شدیم 
 . باال میرفتنجانشاھياز سزرو كلھ خانم 

.  یھ لحظھ ساكت شدن و بعد بھ طرف من و نازنین ھجوم آوردن ابتدا ھمھ  ورود ما یكمرتبھبا
 مارو بھ خونواده ھاشون معرفي میكردن دور تا دور ما پاشكستھ و دست وو در ھمین حال 

پدر و مادر .توي چشماشون دید كھ موج شادي رو میشد بازیگوشي شیطون دخترايشده بودن 
 جشن و آشنایي دورادوري مراسم و با توجھ بھ شركت بچھ ھاشون توي پیوستن اوناھا ھم بھ 

 . تبریكھا بود كھ از ھر طرف بھ سمت ما سرازیر شده بودداشتن ما كھ با ماجراي
 . كھ خانم جھانشاھي بدادمون رسیدمیشدم گیج  كم كم داشتیمدیگھ
  والدین با ھم ساكتوبچھ ھا .........گوش كنین..............آروم....... باشین بچھ ھا ساكت گفت
 .......شدن
 ......بگیر بیا دخترم كارنامھ تو : گفت جھانشاھي نازنین رو صدا كردو خانم

 .....گرفت  از دست خانم جھانشاھيرو بھ طرف اون رفت وكارنامھ اش نازنین
 رو قلبم ضربان صداي. صدا از نداي كسي در نمیومد.......شد مطلق توي اتاق حاكم سكوت
 ............تو دلم دعا كردم كھ نازنین ........میشنیدم
صورتش سرخ شده . بھ طرفش دویدم میسادقلبم داشت وا ي ......... جیغي كشیدنازنین ناگھان
 لرزون  پوستش دویده بود در حالیكھ میشد بھت رو تو چشماش خوند ، با دستزیر خون بود

 بھ گذشتھ قلبم شدید تر از......مضطرب اونو گرفتم.......كرد اش را بھ طرف من دراز كارنامھ
 ...........طپش افتاده بود

ھمھ نمرات ....... نازنین نبودكارنامھ  ھم توينوزدهحتي یدونھ .  باور كنمنمیتونستم
بطور ویژه و با خط بسیار  نمره كھ یك معدل زیر تمام نمرات و قبل از.فقط بیست.....بیست

 . كرد جلب رو نظرمزیبا توسط خانم جھانشاھي نوشتھ بود 
 
 

 بیست.....................عشق معجزه
 
 

 .كرد خودش رو تو بغل من پرت نازنین ناخودآگاه
ظرف چند دقیقھ . كشید و نگاه كردمن دست  رو ازكارنامھ از بچھ ھا كھ نزدیك من بود یكي

 . نشستحاظرین ھمھست بدست گشت و تو نگاه كارنامھ نازنین د
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 .بود  جھانشاھي دیدم كھ حلقھ زدهخانم دیگر قطره ھاي اشگ رو تو چشماي بار
 او دادم بھ بودم  شیریني كھ براي كوكب خانم گرفتھجعبھ تو دفتر و مدرسھ بھ پا بود ، غوغایي

 ......رانحاظ كوكب خانم بالفاصلھ اونو باز كرد و شروع كرد بھ توزیع بین.
 توي گلوش كھ بغضي  حالیكھ اونو بغل میكرد ،بادر جھانشاھي بطرف نازنین اومد و خانم

 تجریش و صد البتھ جعفریھ دبیرستانتبریك میگم شاگرد اول كالسھاي دوم : پیچیده بود ، گفت
 حلقھ زده بود داشتن حضور اشگ تو چشم ھمھ كساني كھ اونجا......عشقشاگرد اول مدرسھ 

 تبریك بھش و میبوسیدن ھا دوباره نازنین رو دوره كرده بودن و اونو بچھ.
 ................میگفتن

 بھ طرف من اومد دستش رو افتاد ما بھ  چشماشتا این زمان خانم جنت وارد دفتر شد در
 . احساس كردم دادن دست اینصمیمیت بسیار زیادي رو توي .بطرفم دراز كرد 

من بھ شما و  ........كردین عمل  شما بھ قولتونممنونمقا از شما احمد آ:  ھمین حال گفتدر
 در اموزش و پرورش خدمتم دوران طولاین زیباترین خاطره من در . نازنین افتخار میكنم
 ..........مطمئنم...بوده و خواھد بود

فرشتھ كوچولوي من :  بغل كرد و گونھ ھاش رو بوسید ادامھ داد تنگ رو  بعد نازنینو
  كرد بھ دست زدنشروعو بعد ..............  سال در كنار ھم سالیان..... باشيبخت خوش
  .............زدن اون شروع كردن دست بدنبال  حضارھمھ
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 فصل سي ام
  
  
 

 ...... بابا و بچھ ھا بھ خونھ دایي اینا اومدن، مامان  چھارو نیم بود كھساعت
 .......  خبر شون كرده بودممن
 از طرف بوسھ و ھمراه با كلي ماچ........نازنینیني و یھ دستھ گل زیبا براي  جعبھ شیریھ

 ......مامان و بابا
 تقدیر بشھ و با انگشت من رو نشون خصوصیم  از معلمباید:  دائم میخندید و مي گفت نازنین
 .میداد
و یھ گوشھ كیفش ر.  در رو باز كرد و وارد خونھ شد دایي كھ بود دقیقھ اي بیشتر نگدشتھ چند

میدونستم رو سفیدم :  حلقھ زده بود گفت چشماش توي اشگاي انداخت و در حالیكھ 
  ...................قولھ قولتمیدونستم مردي و ....... میكني
 ............  دو طرف صورت منكردن رو بغل كرد و شروع كرد بھ ماچ من
 ........ ید و بوسكرد برگشت بھ طرف نازنین و اون رو ھم بغل بعد
 بھش سخت خیلي مدت معلوم بود كھ توي این...........دایي خوشحال بودن وبیشتر از ھمھ ھمھ

 بیرون رفتھ تنش از نازنینگذشتھ ، و امروز تمام خستگي ھاو غصھ ھاش با نتایج امتحانات 
....... 
 اش ،  عزیز دردونھدختر براي  كامال مناسبيھمسر طرفي اون مطمئن شده بود كھ من از

 .....كنھ حساب خوبكسي كھ میتونھ روش براي یھ آینده .......نازنین ھستم
 دایي قرار شد شام پیشنھاد اما ساعت نھ ونیم بھ......... تا سر شب تو خونھ ادامھ داشت جشن

 ..................كردیم حركت پس ھمھ آماده شدیم و بھ طرف در بند........دربندرو بریم 
كریم و .......... خانوادگي ما بودپاتوق كھ  كوھپایھرستورانیھ سر رفتیم .....دیم  زود رسیخیلي

 بودیم حسابي سنگ تموم اونجا وقت ھرحسین آقا از دوستاي قدیمي دایي بودن و 
 ...........میذاشتن
حسین طال بده جوجھ كباب سفارشي رو براي ناز :  گفت و  انداختگلو تو  صداش رودایي

 ............دردونھ من
 ......... یھ چشم بلند باال گفت و فوري دست بكار شدھم آقا حسین
بھ بھ ..........  صدایي زنانھ ھمھ رو متوجھ خودش كرد كھ بود  شوخي و خنده داغبازار

  ؟خواین نمي مھمونجمعتون حسابي جمع 
  ، چشمم یھ لحظھ سیاھي رفتبرگشتم بنظرم آشنا میومد بھ طرف صدا صدا
 !!!!!!!!!!!!!!اینجا؟.............. سحر......
چرا نمیخوایم خانوم :  كرد و گفت بغل رو سحر ذوق زده از جا پرید و نازنین
مامان این : بعد رو بھ زن دایي كرد و گفت .........اومدین خوش............بفرمایین ......خانوما

تا باشھ : بابا گفت ..............ومخانسحر ........ گفتھ بودمبراتون ھمون دوستم كھ در موردش
 .......... باشھخوشگلي مھمون بھ این

 ........ بكشخجالت خان واااااا نصرت:  گفت و یواشكي ویشگوني از بابا گرفت مامان
 شوخي خنده ام این از كھ فقط من بودم.........................  زدن زیر خنده ھمھ

 .............نگرفت
...............  بخوادخدااگھ : بابا با خنده گفت ..............باشید احمدا باید پدر شم:  گفت سحر

 ..........و بعد زد زیر خنده .........  خیلي شبیھ ھم ھستیمگوسالھ و چطور مگھ گاو
 ھستینالبتھ از نظر ظاھر خیلي شبیھ ...........این حرفا چیھ..........میكنم خواھش : گفت سحر

 من حضور ظاھرا ایشون از........ندارین ظاھرا از نظر روحیھ اصال تشابھي بھم ولي.........
 ..........راضي نیستن مثل شما
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محلش ھم ...... بیا بغل دست من بشین شما نداره اشكاليخب این كھ :  باز باخنده گفت بابا
 ..............نذار
  جیغ خفیف كشید و دوباره زد زیر محكم تر گرفت كھ بابا یھویشگون یھ  دوبارهمامان
 ............خنده

خب این طرفا  :پرسید و........... خودش نشوندپھلوي دست سحر رو گرفت و آورد نازنین
........... 

 شامي ھم بخورم و بر گردم خونھ كھ یھ بیام گفتم........اومده بودم ھوا خوري :  گفت سحر
 .............بكنم سالمي یھگفتم ......دیدم شما اینجا نشستید 

 ........اومدین  ھم براي ھوا خوريشما........... شما چي ؟ :  پرسید بعد
 .........  امروز كارنامھ گرفتممن:  بادي بھ غبغب انداخت و گفت نازنین
 .................خب:  گفت سحر
 ھم نوزده نمره  نمره ھام بیست شده حتي یھھمھ..... شدم ادامھ داد شاگرد اول نازنین
 ..........یدونھ حتي..........نداشتم

 ......  كرد تو درساكمكماون ...... ھمھ اش بھ خاطر احمد و
 گفت و شد  كرد و مستقیم تو چشمام خیرهدراز اونو بوسید و بعد دستش رو بھ طرف من سحر

 .............. داشتماي كاش منم یھ معلم مثل شما ..............بھ شما تبریك میگم: 
 و  داشتنگھبازم دستم رو توي دستاش .  دست دادم ناچار

 ..............چشمام مستقیم چشم دوختھ بود تو ھمینجور............
خب : گفت ...................رسید در این لحظھ بابا بھ دادم................... میكردمتھي قالب داشتم

  تبریكبھ من 
سحر متوجھ كنایھ بابا شد و دستم رو ..................داریم دل ماھمآخھ ................ گین نمي
 و بري جا ھر.............مثل سایھ باھاتم : گفتفقط در آخرین لحظھ آھستھ ...............كرد رھا

 ...............ھرجا باشي
خص میشم  اجازه شما مربا من خب : و گفت وشد از چند دقیقھ اي از جاش بلند بعد

 ............بمونینشام  .....عزیزند مادایي گفت دوستان نازنین و احمد براي ..............
فقط .  خانوادگیتون نمیشم جمع مزاحم  این ھمازممنون من شام خوردم بیش :  گفت سحر

و بعد از .............با اجازه ......................بكنم میخواستم سالمي بھ نازنین جون و احمد آقا
 ...............شد از جمع از رستوران خارج خداحافظي روبوسي با نازنین و

  ماجرا نیستپایاناما میدونستم این ................كشیدم  من نفس راحتيو
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 فصل سي یكم
  
  
  

من و ......... بھ خودش شروع شدمربوطامتحانات نھایي با ھمھ مسائل ........بود  نوبت منحاال
 بھ قبلي كھ گذاشتھ بودیم بھ خونھ خودمون نقل مكان كرده تا من راحت بتونم قرار طبق زنیننا

 ........ امنحاني كھ نزدیك خونمون بود رفت و آمد كنمحوزه محل
 كنم براي كسب رتبھ مناسب تالش آماده بودم فقط نیاز بود كمي بیشتر امتحانات  كامال برايمن
 .......... سراسريامتحانات در
 در منطقھ و استان امیدمون بھ اول رتبھ  ما براي كسببود دیو ساالر مدیر مون پیغام داده آقاي
  ،............... تو 

 و دكتر ھشترودي بر سر كسب رتبھ اول امتحانات نھایي كري البرز ، ما  بین دبیرستانھمیشھ
واین ........ اده بودند داري این مبارزه علمي رو بھ دست من دجلو پرچم امسالخوني بود و 
من با آخرین مرور درسھا ، ھرروز صبح ، بعد از ......... میكرد چندان صد رومسئولیت من 

و بھ . بھ سمت حوزه امتحاني میرفتم .  كھ توسط نازنین آماده میشد مناسب اي صبحانھخوردن 
 .......ردممیك  بعدي رو شروعامتحان بھ خونھ دوباره مرور درس مربوط بھ مراجعھ محض
 پوست میكند میوه برام  من رو تر و خشگ میكرد ،دائم با درك اھمیت شرایط موجود ، نازنین

 نیم ساعت براي كھ من ھمراهو میاورد ، بھ موقع نھاري رو كھ مامان مي پخت میاورد و 
 و صدا درس سر بي و نشستبعد مي اومد و ساعتھا مي . اعالم استراحت میكردم میخوردیم 

 ............ن من رو تما شا مي كردخوند
 .و من نفس راحتي كشیدم .......... پایان رسیدبھ نھایي  امتحاناتباالخره
 ............  بكنناعالم منتظر میموندم تا نتایج امتحانات رو باید..............  كاري نداشتمدیگھ
 . ردیف كنمرو ھام رنامھ رفتم تا بسازمان روز آخرین امتحان بھ ھمراه نازنین بھ فرداي
 ، بچھ ھا ھمھ چیز بود عقب كارھا خیلي........ داشت تازگي چیز براي نازنین جالب بود و ھمھ

 ھمھ كار ھاي عقب افتاده و بودیم رادیوتا غروب ............ رو براي ضبط آماده كرده بودند 
 ......... مربوط میشد آماده كردم بھ منكھ ھارو برنامھرو انجام دادم و براي سھ ھفتھ اینده ھم ، 

 خستگي از و سرگرمش كردن جوري كھ كمترین اثري گذاشتن بسر ھا كلي با نازنین سر بچھ
 ..........؟......دلمخیلي خستھ شدي عزیز :  بھش گفتم اینحال تو چھره اش دیده نمیشد با

تات اونقدر سربسرم دوما این دوس.......... ھرگز خستھ نمیشمھستم تو اوال وقتي با: گفت
 .........گذشت چھ جوري زمان نفھمیدم اصالگذاشتن كھ 

 ؟ سپیده پیشموافقي یھ سر بریم :  نازنین گفتم بھ
ھم آبجي  ........ سپیده ھم آبجي....... براشون تنگ شدهدلمآره اتفاقا خیلي :  خوشحالي گفت با
 ......لیال
 ، ھنوز ھیچي نگفتھ بودم كھ برداشت رو ي گوشسوم خونھ سپیده رو گرفتم ، رو زنگ تلفن

یھ بار دیگھ اگھ مزاحم بشي  ........... احمق شعورخجالت بكش بي : سپیده با عصبانیت گفت 
 ...........برسن خدمتتمیدم شماره تو پیدا كنن و بھ 

 ...........رسیدین  ھم شما بھ خدمت ماھمینجوریش: گفتم ..... ادامھ بدهنذاشتم
 ........احمد تویي .......ا : گفت
 .........؟ شدهچي .......آره : گفتم
 ........میكنھ فوت  رو بریده دائم زنگ میزنھ وامونمیھ مزاحم عوضي یھ ھفتھ است  : گفت
 .......خبر چھ...........بكنم گیرش بیارم میدونم چیكار باھاش اگر
 ....با این حساب ھیچي  : گفتم
 ........نكن سلوخودتو ........اه : گفت
 بیام تالفي این میترسم داري  ات اما با این حالي كھ توخونھما میخواستیم با نازنین بیام  : گفنم
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 .......خنده زیر زدم.................بیاريیارو مزاحم رو ھم سر من در 
مگس بیباك .........گوشتھ  تیكھ بزرگتبیارمھمینجوریش ھم اگھ گیرت :  گفت سپیده
 .............. زدغیبتونبازم كھ ...........
 ........شكر خدا تموم شد.........  بودیمامتحانات گیر در : گفتم

  عروس خوشگلمون كجاست؟راستي...... ھستینخب االن كجا  : پرسید
 ....... رادیو اومدیم  از صبحھمبا .... دادم اینجاست بغل دستم جواب
این شد .......... چي ؟كھ كردي  اسیر و عبیر خودتالحابیچاره رو از صبح تا :  گفت سپیده

 ..........دوتا ، دوبار پوستت رو میكنم
 ......... برسونین كھ منتظرم خودتون  پس سریعخب

 ........؟ از لیال خبر نداري پرسیدم
 ......تا یھ ساعت و نیم دیگھ میاد پیش من .......  آرایشگاه رفتھ چرا : گفت
 ........اونجا. االن راه میافتیم و میایمھم ما پس  :گفتم
   و شیریني ھم سر راھتمیوه كم یھمن میوه ام تموم شده  : گفت
 . گیري و مي آريمي
 ......ندارین؟ امر دیگھ اي : گفتم
 ..........باشھچرا شیرینیش حتما تر  : گفت
 ...........ھا وقت رودربایستي نكني یھ ............... دیگھ : گفتم
 ...........داريزن و بچھ ...... ولش كن گناه داري نھ........... شدحاال كھ اینطور  : فتگ

 .......... رعایت كنينمیخواد نھ بگو : گفتم
 .....شد سھ بار :  و گفت حندید
 ...................چي؟  :گفتم

ز وقتي زن دم در آوردي ا........ شدي  زبونبلبلخیلي ........كندن پوستت:  داد جواب
 .........گرفتي
 ......... ما اینیمدیگھ كنیم چھ:  و پاسخ دادم خندیدم
 داریوش رو پیدا كن و بگو بزن زنگ  بكش یھزحمتراستي یھ :  از این شوخي ھا گفتم بعد

 ........بزنم زنگ نمیتونممن از اینجا ........بیاد اونجا كارش دارم
 اخوش االن میخواد بیاد بزغالھ ............ رو ندارم ،كيیمن دیگھ حوصلھ این .....نھ نھ : گفت

 ........كنھیھ دم بع بع 
 سفر دستھ جمعي یھجدي كارش دارم میخوام برنامھ ........ببندم روقول میدم دھنش  : گفتم

 ...........بذارم شمال رو
 ........میكنم پیداش باشھ ھر گورستوني باشھ.........آھان این شد یھ حرفي  : گفت

 كاري نداري ؟ : پرسیدم
 .......گذاشتم رونھ خداحافظي كردم و گوشي  : گفت
  .افتادیم  بھ طرف خونھ خودمون راهلباس سازمان خارج شدم و براي تعویض از
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 فصل سي و دوم
  
  
  

  . كامال روشن بود ھنوز ھوا  ھشت شب بود اماساعت
  . اف خونھ سپیده رو فشار دادم اف

 ..........كیھ؟ : تگف  اف افازپشت
 كي میخواي....... ولیعھدواالحضرتاگھ اجازه میفرمایید  : گفتم
 .........دیگھخب منم ............... ؟باشھ
  . در باز كن رو زد و ........... برسمبیا تو تا بھ حسابت  : گفت
 ..........تو برو:  رو فشار دادم و بھ نازنین گفتم در

 از در زمان این در.  وارد شدم و در رو بستم سرش من ھم پشت  وارد خونھ شد ونازنین
 نازنین طرف بھ ویغورودي ساختمان خارج شد و بھ رسم و روسوم ھمیشگي خودش با جیغ و 

 ازتون میشھ ماھي یھ.......... عروس خوشگلھ ،: اومد و اون رو بغل كرد و بوسید و گفت 
  ............بود لم براتون تنگ شدهد............... خبر ندارم كجایین بابا ؟

 .......ھستیم ھا ھمین دور و بر : دادم حالیكھ وارد اتاق پذیرایي میشدیم جواب در
 سالم اوًال:  و گفت كرد نگاه عاقل اندر سفیھي بھ من برگشت
 ...............سالم : گفتم
 ....... وسطمیاندازي خودتو  كردسوالدومُا مگس بیباك كي از تو  : گفت
 ................میخواستم : گفتم
مجاراتت رو سنگین تر از این ........حرف نباشھ................ساكت : گفت  حرفم اومد ووسط

 ..........نكن ھستكھ 
 ..................چشم:  گفتم مظلومانھ

 .........خوب بچھ آھان حاال شدي : گفت
 كردي تو این یھ چیكار....  بگو ببینم چھ خبر ھانمخاخوشگل :  رو بھ نازنین كرد و گفت بعد

 كجا ھا رفتي ؟...........ماه گذشتھ ، 
 بودیم نھ ھیج جا رفتیم ، خونھ آبجي سپیده راستش تو این مدت ھمھ اش واال :  جواب دادنازنین
 ............كردیم كاري نھ ھیچ
حاال دیگھ  .............. ور  عروس خوشگل ماگرفتياسیري :  رو بھ من كرد و گفت سپیده

 ..............راستي راستي پوستت كنده است
 ماآخھ .........نھ آبجي سپیده :  كھ نازنین زودتر بھ حرفش ادامھ داد و گفت بگم چیزي اومدم
 ....... میخوندیم براي امتحانات درس باید
 ........دارم خبر خوش براتون یھ تازه :گفت قیافھ اي ملوس بھ خودش گرفت و بعد

 .........چھ خبري عزیز دلم : گفت و كرد ماچش دوباره تو بغل گرفتش و دوباره سپیده
 درسامھمھ ........ھمھ نمره ھام بیست شد....شدم اولمن شاگرد :  با خجالت گفت نازنین

.......... 
  ..........رینآف .....آقرین............  نازنین خوشحال بود گفتخوشحالي  در حالیكھ ازسپیده
 نمره ایناون بھ من كمك كرد تا بتونم .............ھمھ اش رو مدیون احمدم  : داد ادامھ نازنین

 ........ رو بگیرمھا
 بگي چي شده نمیكني  چرا زودتر جونپسخب :  بھ طرف من برگشت و گفت سپیده

 بھ تو كھ باید بزور نھ.... .  اخوش كھ باید بھ زور دھنش رو چفت كردبزنھ بھ اون ............. 
 ..............ھستین شما مطمئن ھستین پسر خالھ....... كرددھن تو باز 

ماشاهللا ......... میدیدد زدن  مگھ بھ كسي مھلت حرفشما:  صدا در اومدم با اعتراض گفتم بھ
 ................میكنین تھدیدھزار ماشاهللا مثل ورور جادو حرف میزنین و 
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خب ، خب  ..........آوردي دمبم كھ در.........ا: ........ھ كمرش زد و گفت بدستاش
یھ بلبل زبوني نشونت بدم ...... شھ با خوشمخوشم باشھ .....زبونم كھ باز كردي ................. 

 ....... كھ ھفتاد و ھفت پشتت یادشون بمونھ
 اف رد و بھ طرف اف رو قطع كحرفشسپیده .......... این لجظھ صداي در اومددر

 ..........كیھ: و گفت .........رفت
در ھمین زمان لیال از در ........ اومدھم لیال  :گفت اف اف رو زد رو بھ نازنین كردو وبعد

مثُال سالم .  بچھ گربھ ھا بھ ھوا رفت ووونگ ونگ شبیھساختمون وارد حال شد و صداھایي 
 ........................بوسھ و احوالپرسي و ماچ و

 و نوبت اون رسید كھ حالي ھم رسید پایان  بھزنونھ روبوسي ھا و چاق سالمتي ھاي باالخره
 ............بپرسن مایعني ھمون حالي ھم از .....از ما بگیرن

سپیده تو دعوتش ..............اینجایي تو ھم......ا: ........... رو بھ من كرد و گفتلیال
 ..........كردي
راستي نازنین جون تو با .........من غلط بكنم  .......نھ : گفت جدي با ظاھري كامال سپیده

 ............ خودت آوردیش
 .................دارین؟  احمد بیچاره مناینآبجي شما چھ دشمني با :  مظلومانھ گفت نازنین
 ........میزاریمر بسرش ما فقط س.........دلم  عزیزھیچي:  و سپیده زدن زیر خنده و گفتن لیال
 حسودیشوناینا بھ من ................ نیست اینطوري ھماصالُ  :  خیلي سریع گفتم منم
 ......................میشھ
 ...............ھا آماده كندن پوستت ھستم ھنوز................ نكنروتو زیاد ......ٌا :  گفت سپیده
 این كیھ دیگھ: لیال پرسید...... ، مجددا بھ گوش رسید اف افصداي كھ  ھمین اثنا بوددر
 .................؟

 ............باشھباید بز اخوش :  گفت سپیده
 .................... گفتھ بیاد ؟كي دیگھ  گفت اونولیال

 ...........................بیاد من گفتم: گفت سپیده
 ....................داري؟ گوش زیادي:  پرسید لیال

 زدم تشریفشون رو زنگ ھم من  ھاش كار دارنبانھ این عالیجناب فرمودند :  گفتسپیده
 ................بیارن
میخوام یھ برنامھ سھ چھار روزه شمال بذارم  : گفتم و گرفتم دنبالھ حرف سپیده رو من

 ........... نھھستي یا ............... 
 خاصي ندارم اما از سھ برنامھ من تا سھ شنبھ دیگھ ..............آره..........خوبھ :  گفت لیال

 .............. شلوغ میشھسرمشنبھ بھ بعد 
 . كھ پس فردا صبح یعني دوشنبھ بریم جمعھ یا شنبھ غروب ھم بر گردیم اینھ نظرم من : گفتم
 ......... داریوش وارد شد مطابق معمول با سرو صدا و جار و جنجالزمان این در
  ضربھ با سیني تو سرش كھ توسط سپیده نواختھ شد صداش رو قطعیھ ورود  بدودر
 .........كرد
 ..................گویيعجب خوش آمد :  گفتآروم
بخند .............بخند : گفت بود و از خنده ریسھ رفتھ بود داریوش واساده  یھ گوشھنازنین
 نگرفتم و راز شما ھا رو روبي شعورم كھ جلوش  من احمق و این زبون تقصیر........ مردني

باید .....................بشین واسھ من شاخ...........كھ اینجور بھ ھم برسین و  ......كردم مال بر
 االن تو یھ گوشھ این شازده پسر بودم بریده اگھ............... و كھ نمك ندارهزبونمیبریدم این 

 ...............بودین گرفتن آبغوره مشغول من ھم یھ گوشھ بھ جاي خندیدن بھ
ش ......مو.........خا.........ھیس:...................گفت  وبرد سیني رو بھ عالمت زدن باال سپیده

.............. 
 ........................ تو راھھھم دومیش وگرنھ

چشم : فت  رو سرش گرفت و گرو دیگش دست یھ دستش رو روي دھنش و داریوش
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  اینم............بفرمایید.......
 چرا منو تا اینجا.. میفرمودین ھمو نجا كھ بودم خفھ میشدم خب................  مرگخفقان

 ................... ؟كشوندین
 .............داریم  امريباھاتسپیده گفت :  زدیم زیر خنده ھمھ

 ..............شمال دستھ جمعي بریم میخوایم
 خب بھ.............پس افتادیم...................بھ :........... شكفت و گفتداریوش  از گلگل

 .........خوردیم پس مي ارزید بھ كتكي كھ سالمتي
 تو باید بچھ ھارو خبر كني و باھاشون میكنیم حركت صبحپس فردا ساعت چھار :  گفتم من

 ما رسیدن ویال ھارو مرتب كنھ و آماده  كني كھھماھنگ قربونقرار بذاري ضمنا با مش 
 .....باشھ

 ......... بھ عھده خودم ، ایكي ثانیھ ھمھ كار ھا رو ردیف میكنمبذارین شو ھمھ:  گفت داریوش
 كسایي كھ قرار شد خبر كنیم رو تھیھ كردیم و بھ داریوش دادیم تا اسامي مشورت  ازبعد

 بایدسي نفري میشدیم و ........كنھ خبرشون
  میكردیم آماده اقل شیش ھفتا از ویال ھا رو حد
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 فصل سي سوم

  
  
  

دلم نمیخواست توي زندگي مشتركمون ....... براي نازنین بگمرو ماجرا  گرفتھ بودم ھمھتصمیم
 كھ بعدا ناچار بھ توضیح و خداي نكردھتیره گي خاطر باشھ داشتھ وجودنقطھ تیره اي 

ببین عزیز دلم : اجرود كھ گذشتیم بھ نازنین گفتم  پلیس راه جاز وقتي ھمینواسھ ......بشھ
من مشكل كوچیكي دارم كھ دوست دارم تو بدوني و ازت میخوام  . بگم بھت چیزيمیخوام یھ 

 ......... از سر راه برداریمھم با رو اونكمكم كني تا 
اضرم در من ح......بگو ........ عزیزمھمسر گوشم  پاسرامن :  با خنده اي شیرین گفت نازنین

 . میبینیم جابجا كنمداریم االن كھكنار تو ھمین قلھ دماوند رو ھم 
 خورشید ، نور بھ قلھ اش تابیده اومدن باال  كھ كم كم بابرگشت بي اختیار بھ سمت دماوند نگاھم

 رو كنارم نازنین خودم بالیدم كھ ھمسر بلند ھمتي مثل بھ........... و جلوه اي زیبا پیدا كرد بود
 ..............میزنھ طعنھ دماوند  كھ بھدارم
 ...........؟بھ چي فكر میكني  : گفت
خنده اي شیرین روي لبھاش نقش بست و دنبالش بوسھ اي كھ .............بھ تو : دادم جواب
 . من نشستھاي گونھ روي
 .........گوشمخب من سرا پا  : گفت
 .................م بھت بگم در مورد سحر ه  مطلبي كھ میخواببین : گفتم مو صاف كردم و سینھ

 .......... و من رو دعوت بھ سكوت كردگذاشت لبھام  رو رويانگشتش
یھ مرتبھ مثل برق ......... خودم ھمھ چیز رو میدونممن: گفت كوتاه خودش بعد از جند لحظھ و

 .........چي؟:گفتم .......زد گرفتھ ھا خشگم
 .............میدونم  روچیزن ھمھ م:  و آرام تكرار كرد شمرده
 لحظھ بھ خاطر یھ اما ..........داریوش  باز كار كاركھ چیزي كھ بھ ذھنم رسید این بود اولین

مبھوت ..............گیج شده بودم ............نداره آوردم اون اصال روحش ھم از این ماجرا خبر
  ............... بھ دھن نازنین نگاه میكردم

 تو ذھنت دنبال داري االن  كردي و حتماتعجبمیدونم :  بھ حرفش ادامھ داد و گفت نینناز
 بزغالھ معروف رسیده ذھنت بھو حتما اولین كسي ھم كھ ...كسي كھ بھ من خبر داده میگردي

 ...........داریوشھ 
 ......... و منتظر بقیھ حرفاي اون شدمدادم تكون تایید و واج سرم رو بھ عالمت ھاج
من یكسال و نیم عاشق بودم و برق .  نگفتھ ھیچي من بھ ھیشكيخیالت رو راحت كنم  : گفت

 ماجرادر حقیقت كسي كھ من رو از این ..........میدم تشخیصعشق رو تو چشم ھر كي باشھ 
 ........سحره با خبر كرده چشماي عاشق

نزدیك یھ ..........كنم دگي تو اون حالت درست رانننمیتونمدیدم .  بھ لرزه افتاده بود تنم
 ......... توقف كردمراھي بین  كشیدم كنار رو تو محوطھ رستورانآروم..... رستوران بودیم 

نازنین دوباره گونھ ھاي من رو ..........بستم چشمامو رو بھ پشتي صندلي تكیھ دادم و سرم
 ............كردم چي شد عزیزم ناراحتت:  و گفت بوسید
نھ عزیز : گفتم ........میكردم  تو چشماش نگاهمستقیم گردوندم و در حالیكھ  رو بطرفشسرم

 ........ نشديماجرا متوجھ من فكر میكردم تو اصال......... شدمشوكھدلم ، راستش 
و زن ھا شامھ ........... یھ زنممن عزیزم  یادت باشھاینو:  خنده اي شیرین كرد و گفت نازنین

و بعد زد ..............  مثال شرلوك ھولمز، پلیس ھايمثل كاراگاه ...........خیلي تیزي دارند
 ........زیر خنده

من موجي از عشق رو تو چشماش .  اول كھ توي مھموني اومد شب ھمون:  ادامھ دادسپس
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 گرفت و محكم نگھداشت ، مطمئن شدم كھ عاشق تو دستاش تو رو تودیدم و وقتي دست 
 كھ دستت رو از دستش بیرون بكشي ، اما اون نمیذاشت كردي تقال خیليدیدم تو .......شده

فقط خود خود .... بھ خودم بالیدم و فھمیدم كھ مال من ھستي كھ بود اونجاو .............
 ........... خیلي ناراحتم كرد چیز یھ اما......... ...من

 بھتچرا من این مسئلھ رو این كھ .........عزیزم چي:  گرمش رو تو دستام گرفتم و گفتم دست
 ..........نگفتم 
من میدونستم تو بھ خاطر اینكھ من ناراحت نشم سكوت ..........خوبم ھمسر نھ:  داد جواب
  ......... بزودي و در یك فرصت مناسب با من حرف میزنيبودم مطمئن و.. كردي 
  كرده ؟ناراحتت پس چي : پرسیدم
 بد جنس بھ نظر و مغرور بھ ظاھر.... تنھاییھ دخترون ا............ غصھ سحر:  داد جواب

 ..............میرسھ اما 
 .............. ھستولي اون بد جنس  : گفتم
تو در ..........باشھ زن یھ بخصوص اگھ اون آدم....ببین نباید بھ ظاھر آدما توجھ كني  : گفت

اما من حتي  ......... نیست خبر بامورد من فكر میكردي كھ من اصال روحم ھم از این ماجرا 
 .......... شدمماجرا این متوجھزودتر از آبجي سپیده كھ با سحر در گیر شد ، 

اون حتي تو شلوغي مھموني ...........بود  كردهغافلگیر ھم یكبار دیگھ نازنین من رو باز
............... 

بھ یھ شكلي .......... جورایي ھستم و دلم میخواد یھ سحر نگران من:  رو برید و گفت فكرم
 ........كنم بھش كمك

 .............خطرناكھاما اون  : گفتم
اون دختري ........... من و تو خطري نخواھد داشت مشترك زندگي براينھ من مطمئنم  : گفت

 ترد اونو این عشق و فراموش میكنھ بھ شرطي كھ ما بزودي .......... مزاجھكامال دمدمي 
 .........نشیم شدنش اعث جرينكنیم و ب
 متبحر و مسلط فرو روانشناس  منھ كھ در نقش یكدل بودم كھ این ھمون نازنین ساده مونده

 ........ پیچھ ميرفتھ و داره نسخھ 
 اون روز كھ بھ ظاھر در یك برخورد تصادفي دم در مدرسھ با ھم دلیل ھمین بھ:  داد ادامھ

 مھموني ما بیاد و بد نیست بدوني االن ھم بھ دعوت  ، كھ بھكردم دعوتش منروبرو شدیم 
 .............. داره دنبال ما میاد شمالجاده ھمین تورسمي من 

 ........ دیوونھ میشدمداشتم..........  اختیار زدم زیر خندهبي
 ..............نازنین  : گفتم
 ...........عزیزم كھ نیستي ناراحت  :گفت
...................... نھ ...........نھ عزیزم : گفتم  بگیرمرولوي خنده خودم  حالیكھ نمیتونستم جدر

 ...........كردي روظاھرا تو فكر ھمھ جاش 
 و آبجي لیال آبجي  و صمیمي باش ھمونجور كھ باگرمپس باھاش مھربون ، .  و گفت خندید

باشھ  ............. نھك فراموشسپپده ھستي و بھش اجازه بده بھ مرور این عشق زود گذر رو 
 ............عزیزم 
 ............خودتاما مسئولیتش با .........باشھ میخواھي اگھ تو اینجوري گفتم
 .....................دارم قبول : گفت
 ھمین زمان بچھ ھا یكي بعد از در.........  زدیمصورتمون ماشین پیاده شدیم آبي بھ دست و از

 .........كردن ستوران پارك دم رودیگري رسیدن 
 .......رسید ھم با بنز كوپھ آبي رنگش سحر
 رفتیم و من دستم رو بھ طرفش دراز كردم و بھش خوش آمد سمتش بھ  در خواست نازنینبھ

نھ اون بلكھ سپیده و لیال ھم .......... نوبت اون بود كھ شوكھ بشھخاال بار اینو ...........گفتم
 ..........شتن ندااون از بھتريحال 
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 طرف ویال ھامون حركت بھ لیال  ھاي سپیده وجیم از خوردن صبحانھ و پاسخ بھ سین بعد
  .........كردیم
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 فصل سي و چھارم
  
  
  

اما با نزدیك شدن بھ شب ، كم كم این حالت از بین .  میكرد اذیتم كمي  ، روز اولنگاھاش
 .رفت
 .وند قاطي شده بود و داشت خوش میگذرھا بچھ  باسحر
 ھم سحرانگار خود .  و باھاش سر بسر میذاشتمیچرخید پرش از ھمھ داریوش دور و بیشتر

 .بشھ بدش نمي اومد با اون نزدیك تر
 حساسیت  احساس خوشایندي نداشتن رفتھ رفتھاون و لیال ھم كھ ابتدا از حضور سپیده

 .بودنخودشون رو از دست داده 
 مقابل من قرار بگیره تا بدون ھیچ شرایط ھر  كھ درمیكرد البتھ در تمام طول سفر سعي سحر

 ........ببینھمانعي بتونھ من رو 
 . اي این كار رو میكرد كھ زیاد تو چشم نمیخوردگونھ بھ اما
 شنا تو دریا بعد از ظھر ھا گردش توي جنگل و غروبھا ھا صبح بود ھرروز بچھ ھا شده كار

ن بالل ھایي كھ ھمونجا روي آتیش خودمون  و خوردرقصیدن و زدنجمع شدن كنار ساحل و 
 پختھ ھایي كھ مش قربون و گلنسا مي پختن و مي آوردن لب باقال یا و........... درست میكردیم

 .ساحل 
   بودن و از این سفر دستھ جمعي لذتخوش حسابي  ھابچھ
ران  اي بھ پایان رسید و ھمگي بھ تھویژه حادثھ ھیچباالخره مسافرت بدون .  بردن مي

 ........برگشتیم 
 با زیاد شدن رفت و آمد ھاي سحر و ما نگاه ھاي اون عادي و بود درست  نظر نازنینظاھرا

 . با داریوش گرم گرفتھ بود و تقریبا دائم با ھم بودنكامال اون .عادي تر میشد 
 

 . میگذشت و روز اعالم نتایج امتحانات نھایي نزدیك تر میشد دیگري از  یكي بعدروزھا
 . رسید فرا موعود روزباالخره 

 نازنین رو صدا استحمام و  بلند شدم و بعد از اصالحزودمن صبح .  خونھ دایي اینا بودیم شب
  :نازنین از جاش بلند شد و گفت........كردم
 ......كجا ایشاهللا ؟ ..........شدي خیز  بھ سحربھ

. امروز نتایج رو اعالم میكنن .......ان دبیرستبرم سر یھجایي كار دارم و بعد ھم باید  : گفتم
 ............؟ تنھا تنھا: گفت 
   .كردمنھ عزیزم ، واسھ ھمین صدات  : گفتم
 و سحر قرار دارم لیالراستش من امروز با سپپده و :  كرد و گفت بغلم ،  شد و امد طرفمبلند

 .........البتھ اگھ ھمسر عزیزم اجازه بده....... خرید بریم میخوایم با ھم.
اما فكر میكردم شاید دوست ........ اجازه من ھم دست شماستدلم عزیز خواھش میكنم : گفتم

  .بیاي منداشتھ باشي با 
 نمیتونم كاري گذاشتم  ، اما چون با بچھ ھا قراردارممیدوني خیلي دوست :  جواب داد نازنین
 .بكنم
 . كنعملباشھ ھر جور كھ صالح میدوني  : گفتم
  بنابر این اصال. من از نتیجھ مطمئن ھستم :  گفت و وسیدب  رومن

  . اي ندارم عجلھ
 آماده  من نشست صبحانھ مختصري خوردم وكنار بلند شد و با ھم بھ طبقھ پایین رفتیم بعد

 خواھش ھاپرسید اگھ نظرم عوض شد چھ ساعتي میري مدرسھ كھ منم از بچھ .  شدم حركت
 ....... منو بیارن اونجا كنم
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 .نیم وحدودساعت یازده تا یازده  : گفتم
 .......میشھببینم چي ..... باشھ  : گفت

 از جملھ اینكھ میدادمچند تا كار بود كھ باید انجام ....... شدم خارج كردم و از خونھ خداحافظي
 از بچھ ھاي رادیو كھ مشكلي پیدا كرده بود و از من كمك یكي بھ و سري میزدم میدون ارگ

 و كارش بھ بودبنده خدا پدرش دچار بیماري سختي شده . میدادم پولد كمي خواستھ بو
 چون تازه ازدواج كرده دستش خالیھ واسھ ھمین بھش قول میدونستم من .بیمارستان كشیده بود 

 بنا براین سر راه بھ بانك رفتم و پنج ھزار تومن از حسابم بدم قرض پولداده بودم یكم 
و بعد از دادن پول حدود ساعت .  كاراي دیگھ بھ سراغ اون رفتم امانج از بعدبرداشت كردم و 

تك و توك بچھ ھا تو حیاط بودن ، من بھ طرف .  كھ بھ مدرسھ رسیدمبود دقیقھ بیستیازده و 
 برو:  بھ من افتاد بي سالم و علیك گفت چشمشتا ....آقاي ضرغامي رو دیدم ........رفتم دفتر
  . دیو ساالر آقاي دفتر
  .زدم  و دررسوندم شدم سریعا خودم رو بھ دفتر آقاي مدیر اننگر
 ..........تو دیوساالر گفت بفرایید آقاي
معلوم بود از اداره آموزش و پرورش اومده  . بودند نشستھ نفرچند ......... شدموارد
 ........ سالم كردم.....بودن
 ........ھستن ایشون :بودن گفت  تو اتاق كھ دیو ساالر جوابم رو داد و رو بھ افرادي أقاي
   .............؟ میكرد چرا من رو بھ اونھا معرفي..............میساد داشت وا قلبم
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 صل سي و پنجمف
  
  
  
رییس منطقھ .  بودن ، یكي یكي با من دست دادند و تبریك گفتن شده بلند  حالیكھ از جاشوندر

 . اما بقیھ رو نھشناختم اونارو بین 
 مربوط بھ فعالیت ھاي من باید میزدم البتھ حدس........ من روشن نبود كھ چھ خبره  برايھنوز
 ........باشھ

 میومد آقاي مدیر من رو بھ عنوان دانش اموز بازرس استان از وقتھا كھ از منطقھ یا بعضي
 .......میكرد معرفينمونھ و فعال بھ اونھا 

 نمونھ یا اھل آموز دانش ود تو مدارس ، كھ اگر رسم باین عبارت ساده تر بھشون پز میداد ، بھ
 و میھمانان بازرسین رخورزش و ھنري داشتن اونھا رو در ھنگام چنین مراسمي بھ 

 .میكشیدند
جناب :  از در وارد شد و گفت ضرغامي  كھ آقايبودم شیش و بش این كھ مسئلھ چیھ ؟ تو

 . آماده است قربانچیزمدیر ھمھ 
 .بفرمایین سالن اجتماعات : یھمانان كرد و گفت  مروبھ ساالر  دیوآقاي

 كھ گذشتھ از برگزاري امتحانات براي برنامھ ھا و داشت بزرگي  سالن اجتماعاتمدرسھ
 .شد مي استفادهجشنھا ھم از اون 

 .كردم منم ھم ھمین كارو. بھ سالن برماونھا مدیر بھ منم اشاره كرد كھ با آقاي
. بود پنگ  سالن كشتي ، وزنھ برداري و پینگزیرشود كھ  طبقھ دوم ساختمون بزرگي بسالن

 رسیدن براي ما .مدرسھ ما خیلي بزرگ بود بھ گونھ اي كھ بھ شوخي بھ اون دانشگاه میگفتند 
 سھ زمین والیبال استانداردبھ سالن باید از كنار محوطھ ورزشي مدرسھ كھ شامل سھ زمین 

 چیز رو از ھمھ دقیق خیلي. ل بود عبور میكردیم زمین بسكتبانیمھاستاندارد بسكتبال و ھشت 
.  حاضر میشدم دبیرستان در آموزاین آخرین باري بود كھ بعنوان دانش . زیر نگاه میگذروندم 

 . . بودمگذرونده اونمدرسھ اي كھ شیش سال از عمرم رو پشت میز و نیمكت ھاي 
 مقابل در رسیدم دیدم وقتي . رسیم بھ سالن اجتماعات بتا سالن رسیدیم از پلھ ھا باالرفتیم بھ

من .  جو سالن من رو گرفتھ بود كھ بود براي اولین بار. چھ خبر بود  . ستسالن پر از بچھ ھا 
  در حضور بچھ ھا بلكھ درفقط نھ . بودمبار ھا و بارھا توي اون برنامھ اجرا كرده 

اینطور جو سالن من رو  ھیچوقت ...........  ھاخانواده ھایي با حضور مسئولین و برنامھ
 .بودنگرفتھ 

 آقاي مدیر دنبال اونھا تا صندلیھاي ردیف جلوي سالن رفتم اشاره با . چھ مرگم شده نمیدونستم
ھمھ با چشم و ابرو با من سالم علیك .  ھا بشدت دست میزدند بچھ كھ بودو این در حالي 

من چقدر ..... اینا چي میگنیگفتممبا خودم ........ كھ من متوجھ نمیشدممیگفتن چیزيمیكردن و 
 ........ اینا رو متوجھ نمیشممنظور چرا خنگ شدم

 ،سپیده ، بابا ، مامان ، دایي جان ، نازنین شدم میخكوب ردیف جلو نھ رسیدیدم سر جام بھ
 . دوم صندلي ھا ردیف درست .زندایي و داریوش ھمھ اونجا بودن 

.  منطقھ از جاشون بلند شده بودندو استان  و مسئولینمدیر ما رسیدیم ھمھ بھ احترام آقاي وقتي
 اشگي كھ تو چشماش جمع شده بود ، حالیكھ در ، زددر این میان بابا یھ چشمك یواشكي بھ من 

  .خود نمایي میكرد
 مواقع این من بودم كھ پشت تریبون قرار میگرفتم و ضمن خوش آمد جور این در.  نشستند ھمھ

 م رو اعالم میكردم مراسبرگزاري علتگویي 
 دوستم كھ گاھي بھ من در اجراي برنامھ پازوكي  بودمبیخبر اینبار بھ دلیلي كھ من از اون اما
 در این مراسم تشكر كرد و از آقاي ھمھ حضور  كمك میكرد پشت میكروفون رفت و ازھا

 پشت  در میان كف زدنھاي شدید حضارمدیر آقاي .مدیر در خواست كرد كھ پشت تریبون بره 
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 آموزش و پرورش استان تھران و رییس مدیركل حضورپس از سالم از . تریبون قرار گرفت 
شروع كرد بھ دادن .  محسوب میشد ناحیھ اون  پنج كھ دبیرستان ما یكي از مدارسناحیھ

 دبیرستان و فعالیتھایي كھ كش زحمت وگزارش در مورد تالشھاي كادر متخصص دلسوز 
   كھ نصیبموفقیتھایي و در اون صورت گرفتھ درطي سال گذشتھ تحصیلي

 . اموزان و مدرسھ گردیده بود دانش
من واقعا افتخار میكردم كھ شیش سال بعنوان دانش آموز  . بود كشیده  كھ زحمت زیاديالحق

  . خونده و رشد كرده بودمدرس مردي چنینزیر سایھ 
از عاطفھ و محبت و  سرشار دلي اما.  كھ اندامي درشت و ظاھري خشن داشت مردي

 .جوانمردي
 كھ متوجھ شدم داره من رو صدا میكرم فكر ساالر بھ شخصیت ارزنده آقاي دیو داشتم
 از احمد میخوام كھ بھ روي سن من . گفت مدیریھ لحظھ بھ خودم اومدم آقاي ......میكنھ
 ..........بیاد

 ......زد كھ بلند شو  بود یھ سیخونك بھ من نشستھ صندلي روي كھ درست پشت من داریوش
.  شدید حضار كھ لحظھ اي قطع نمیشد بھ طرف سن رفتمتشویق میان در از جام بلند شدم و من

 بھ خودم رو بھ كنار آقاي مدیر رسوندم جمعیت ھمچنان دست ھا پلھ ازو پس از باال رفتن 
خره بااشاره باال.  بدونم چھ خبر اشگ تو چشمام حلقھ زده بوداینكھ بون وبي اختیار . میزد 

 . قطع شدزدن دست مدیردست آقاي 
 تا از دانش شدیم جمع ما امروز اینجا:  و گفتزدن مدیر دوباره شروع كرد بھ حرف آقاي

 این دبیرستان سربلندي و افتخارآموزي تقدیر بكنیم كھ در طول شش سال گذشتھ ھمواره باعث 
باز ھمھ شروع بھ ...............تھراني داحم: بوده و در حالیكھ با دست بھ من اشاره میكرد گفت 

 رو گرفتھ بود صدایي نمي شنیدم ، جونم تمام من پاك شوكھ شده بودم عرق.... كردن زدنكف 
 اومدم دیدم مسئولین منطقھ دارن از پلھ ھاي كھ خودم بھبعد از لحظاتي كھ نفھمیدم چقدر بود 

ا من دست دادن و در ھمین حال آقاي دیو  دوباره برسیدن ما كناروقتي ......... سن باال میان
. من خوشبختم اعالم بكنم.  تشخیص داد اعالم كرد توش میشد روساالر با صدایي كھ بغض 

 و نود و سھ ، رتبھ اول امتحانات نھاییي استان تھران نوزده معدل كسبآقاي احمد تھراني با 
  .داده اختصاصرو بھ خودش 

  . ھیچ صدایي رو بھ ھیچكس نمیدادشنیدنزه  صداي سوت و دست بچھ ھا اجادیگھ
 استان  ما مقام اول رو در امتحانات نھایيدبیرستان حرف آقاي مدیر بدین معني بود كھ این

 . میكردم كرده بود و من باني این افتخار براي دبیرستاني بودم كھ داشتم تركش كسب
 یادبود لوح پایان مھ پیدا كرد و در و منطقھ ادااستان از دقایقي مراسم با سخنراني مدیر كل بعد

 نھایي و ھدایایي امتحانات در قبوليو تقدیر نامھ استان ناحیھ و دبیرستان بھ ھمراه گواھي اولیھ 
 میومدن تا من رو رودست من سمت بھبھ من تحویل شد و من ماندم و موج عظیم بچھ ھا كھ 

 .بلند كنند و بھ حیاط مدرسھ ببرند 
 ما وجود داشت و اون این بود كھ كساني كھ افتخاراتي رو براي رسھمد تو  سنت قدیميیك

 در ورودي دبیرستان بود جلوي باید توي حوض بزرگ ، آبي رنگي كھ مبكردند كسبمدرسھ 
 متوجھ شدم كھ بچھ ھا میخوان چیكار كنن كھ دیگھ دیر شده بود و من زماني من .انداختھ میشد

 . ھا مشغول دست زدن و پایكوبي بودن وپا میزدم و بجھدست داشتم حوضوسط 
  . تھیھ شده بود دست بھ دست میچرخیدمدرسھ توسط  ھایي كھشیریني

 رو نگاه میكنھ و تند تند اشگھایي كھ نم نم از گوشھ من داره  از دور نازنین رو دیدیم كھمن
 .میكنچشمش سرازیره پاك 
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 فصل سي وششم
  
  
  

اونھا قبال ھمھ چیز رو . ھ قسمت نار گزیني دادم  برو مدركم  انجام كار ھاي استخدامبراي
اما .  زود ابالغ من بھ عنوان تھیھ كننده رادیو بھم داده شدخیلي دلیل ھمینبھ .آماده كرده بودند

 . گفتند ، دستورالعمل جدیدي اومده كھ باید تا یك ھفتھ صبر كنمدانشكده در حضوردر مورد 
 عنوانفكر میكردم نكنھ بھ قولشون عمل نكن و من رو بھ داشتم ............. شدمدمق یكم راستش
 . وارد دانشكده نكنسازماني سھمیھ
 ............. میكردم صورت چاره اي نبود باید صبر بھر
 بھ كار شده بودم مشغول رایو  تھیھ كننده دربعنوانمنم كھ حاال .  از این ماجرا گذشتھ بود مدتي

ھرچند قبال .  میشد انجام میدادمگذاشتھ امھایي كھ بعھده بطور مرتب در اداره حاضر و كار. 
  . بود اما حاال رسمي تر شده بودھمینطورھم 
 ضمن و  برام اومده و باید برم كارگزینيحكم روز بچھ ھاي كار گزیني خبر دادند كھ یھ یھ

  . رسید اونو تحویل بگیرم دادن
با كنجكاوي در .  اي رو بھ من تحویل دادندنامھ دفتر تا كار گزیني رفتم و بعد از امضاي دو بھ

 مھندس قطبي رییس سازمان رادیو تلویزیون ماي دفتر رییس طرفنامھ از .پاكت رو باز كردم
 .ایران بود

 .بود شده  نامھ نوشتھتو
 بر مبني مھر  اعلیحضرت ھمایون شاھنشاه آریافرمان آقاي احمد تھراني با توجھ بھ جناب

 باال بردن بمنظور روزایران و اعزام آنان بھ كشور ھاي صاحب دانش شناسایي جوانان مستعد 
 بزرگ تمدنھاي  توسعھ و پیشرفت این سرزمین كھن كھ مھدوسطح علمي و دانش فني كشور 

 كھ از تاریخ اول میگردد  سازمان بدینوسیلھ بھ شما ابالغھايو با توجھ بھ نیاز . بوده است 
 بورسیھ دولت شاھنشاھي دانشجوي پنج شاھنشاھي بعنوان و سي و پانصدمھر ماه دو ھزار و 

 نمود بدیھي است كلیھ خواھید تحصیل  ھنر ھاي دراماتیك پاریس آغاز بھدانشكدهایران در 
 . دیده شده استتدارك پاریس درامكانات مورد نیاز شما از طریق دفتر سازمان 

 
   مليتلویزیون دفتر ریاست سازمان رادیو رئیس
 شاھنشاھيماه دو ھزار و پانصد و سي و پنج  تیر ھیجدھم

 
 چند لحظھ بھ دیوار تكیھ دادم و..............سرم گیج افتاد ................شد  نميباورم
 برق مثل ذھنم در یك لحظھ ھزاران مسئلھ از..................چيیعني .......................واسادم

 .....................اما.................میشدم حالقاعدتا باید خوش..........و باد گذشت
بچھ ھا دوره ام كردند كھ ببینند چھ ............. برگشتمكارم محل بھ رو تو جیبم گذاشتم و نامھ

 مرتب ھا بچھ......................... نشون میداد خبر خوبي ندارم ظاھر .................. خبر بوده
 در آوردم و رو نامھ باالخره.....................بودجریان نامھ چي .......سوال میكردند چي شد

 من رو در بغل گرفتن و و كشیدن ھورایيبعد از خوندن نامھ .....................دادم دستشون
اما تو دلم ....... بر لب داشتم لبخندي من........شروع كردن من رو بوسیدن و تبریك گفتن

 ..... .......بودآشوب 
من ھرگز چنین چیزي ........ كھ من باید از نازنینم دور بشم ست معني  این بھ اونداشتم

 ............. و بھ ھیچ قیمت حاضر بھ چنین كاري نمي شدمعنوان ھیچ بھنمیخواستم و 
 كھ بھ پا بود خبر نداشت این ایده ال ترین خبري بود كھ میشد غوغایي و من  از درونھیچكس

 گرفتھاما من بشدت دلم ....و یھ دلیل خوب براي ھیجانزده شدن .  خبر دادكسي بھ نسازمادر 
 ...........بود
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 و تبریك میكردند ام  پام میرسید بچھ ھا دورهكھ بھ سعت تو اداره پیده بود ھر جا خبر
 ..............میگفتند

 خبر رو چھ جوري بھ  خودم فكر میكردم اینبا اداري وقت طول زمان باقیمونده تا پایان در
 ................چیھ؟ عكس العمل اون دونستم نمي.................بدمنازنین 
من این بورس رو .......... گرفتھ بودم خودمو تصمیم بیرون كھ از در سازمان زدم ھنگامي

حتي .......... میشدموم در دانشكده سازمان تحضورم عدم قیمتقبول نمي كردم حتي اگھ بھ 
 ........سازمانراج از اخ
 بھاصال احساس خوبي نسبت ........ شرایطي حاظر بھ دور شدن از نازنین نبودمھیچ تحت من
 و گذاشتم ماشینبا گرفتن این تصمیم پا رو روي پدال گاز ...........  و جدایي نداشتمدوري این

  ..............كردمبھ طرف خونھ دایي اینا حركت 
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 فصل سي و ھفتم
 
 
 
.  حالت طبیعي و عادي این یھ موقعیت فوق العاده بود در . بود  فكرم رو مشغول كردهسابيح

من نمیتونستم دل از نازنین بكنم و بھ . اصال ......نھ ....نھ  .......داشتم مناما در وضعیتي كھ 
 . دلم غوغایي بھ پا بود و این رو میشد از چھره ام خوند تو . برم فرانسھ

 .....رسیدم اینا  خونھ دایيبھ
  .بیرون فوري درو باز كرد و اومد....بود كھ صداي ماشین رو شنیده نازنین
دست ........دلم سالم عزیز:  بھ من رسوند و گفت رو از ماشین پیاده میشدم كھ خودش داشتم

 اون خنده اي ناز و بدنبال و...............خستھ نباشي : دادمن رو گرفت تو دستاش و ادامھ 
 استقبال مردش كھ خستھ از سر بھ بیاد چھ لذتي داره آدم ھروز: و باز گفت ............. رین شی

 ............كرد لپمبعد یھ ماچ سریع از ........ كار بر میگرده
 ...........بوسیدم  آوردم وباال رو تو دستم آروم فشردم و اونا دستش
چي شده : سراسیمھ گفت ..........شد  بودنشستھ متوجھ اندوھي كھ توي دل من تازه

 ...............عزیزم؟
 ............نیست چیز مھمي : گفتم
  ..............میگھ اما چشمات یھ چیز دیگھ:  اي تو چشماي من نگاه كرد و گفت لحظھ
 ...........خیلي مھم نیست ...........نھ  : گفتم

   كارتّّھبھ مربوط  :پرسید
 ............میكنم  تو برات تعریفبریمحاال .............. یزماره عز:  دادم جواب
 تو دستش گرفت محكم رو من  ودر حالیكھ نازنین دستبستمدر ماشین رو ........ باشھ  : گفت

 .........بود با ھم داخل خونھ شدیم
 و آبي بھ سر و راحت رفت و من ھم براي پوشیدن یھ لباس اشپزخونھ  خونھ اون بھ طرفتو

  وقتي...........رفتم صورت زدن بھ اتاقمون
 سوالي بكنھ براي ھردومون توي اینكھ بدون ................میز نھار چیده شده بود ...... گشتم بر

 من رو دعوت بھ خوردن و............... نشستیھ بشقاب غذا كشیدو كنار دست من 
مي خورم با دست چونھ من رو گرفت و  نغذا درست  اینكھ متوجھ شد منازاون بعد ........كرد

ھر چي باشھ مھم ................احمد : گفتصورت من رو بھ طرف خودش بر گردوند 
 باھم ناھاربعد از ...................... خاطر من بھ................ غذا تو بخور................. نیست

  ھستم ما دوتا با ھممطمئنمن .................... و حلش میكنیممیزنیم در موردش حرف
 جلوي و بعد قاشقش رو پر كرد............میداریم مشكالت رو ھم از سر راه بر بزرگترین......

 اون غذا و كردم بازدھنم رو .........و با چشماش ازم خواست بخورم ..........دھن من گرفت 
 یھ لحظھ مصممش و قشنگرق چشماي ب...............و قاشق بعدي......... رو دھن من گذاشت

 .....ھمھ ناراحتي ھارو از دلم پاك كرد
لبخندي زدم و متعاقب . میكنیمما راه حلي براش پیدا .............. نازنین حق با:  خودم گفتم با

صداي قھقھھ شاد و معصومانھ نازنین فضاي خونھ .............. نازنین دستاي بھ اي اون بوسھ
 ازكنارم فكر و خیال رو ..... و من سر مست از داشتن فرشتھ اي مثل اون.........كرد پر رو
 ...... كردمدور ذھنم
روي تخت .  رفتیم خودمون  بساط ناھار بھ اتاقكردن رو خوردیم و بعد از جمع جور ناھار

خب ھمسر :  بود گفت گذاشتھ  در حالیكھ سرش رو روي سینمنازنینخواب دراز كشیدیم و 
 ......شدهال بگو چي عزیزم حا

من فكر میكنم : اما گفت ..........  كردم كمي غصھ دار شد تعریف براش  تا پیاز ماجرا روسیر
درست این زندگي ......... از دیگران ھم كمك و مشورت بگیریمگیري تصمیم برايما باید 
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 و خیر و صالح ما رھم ھا ، ھم تجربھ بیشتري از ما دارند و بزرگتر اما. ماست 
 ..........میخوان

 تو رو تنھا نمیذارم و من..... من تصمیم خودم رو گرفتم........... گفتم اما نازنین من من
 ..............برم

بعد از ............و نذاشت ادامھ بدم.............. كردقطع رو من با بوسھ اي گرم حرف نازنین
ن براي بدست آوردنت چقدر خون دل تو میدوني م:  و گفت برد گوشم دمدقایقي سرش رو 

اما ما باید عاقالنھ و ......... باش بھ این راحتي از دستت نمیدممطمئن پس ..............خوردم
 بعد بكنیماجازه بده من بابا اینا رو خبر كنم و با اونھا ھم مشورت  ........بگیریم تصمیم منطقي
 من و............ رنش رو روي لبھام گذاشت تصمیم میگیریم و دوباره لبھاي گرم و شیخودمون

چشمام رو بستھ .............كرد  عشق بود غرقزیبايرو در فضایي الیتناھي كھ مملو از حس 
 .................. بي وزن.... حس شنا میكردم بي وزن اونبودم و توي 

 ...........نفھمیدم چیزي كم خواب بھ من مسلط شد و دیگھ كم
نازنین كنارم ........ شدمبیدار خواب  اتاق اومده بودن ازدرد لیال و سپیده كھ پشت  جیغ و دابا

 .نبود 
تو رو خدا اذیتش :  تا اضافھ شد كھ میگفت دو اون صداي ھمین لحظھ صداي نازنین ھم بھ در

 درو باز رسوندموبلند شدم و خودم رو بھ پشت در .......میكنم نكنین االن من خودم صداش
 .كردم 
   اومدن توو دادن  رو ھولدر
 رفتھ ھوا وونگتون.....  كیر كردین ونگدرباز شما دوتا بچھ گربھ الي :  خنده گفتم با
 ................؟
 و ناگھان ھر كدوم یكي از گوشھاي منو رو كردن ھم بھ یھ لحظھ سپیده و لیال یھ نیگاھي در

و شروع كردن بھ پیچوندن ....... ....بیباك مگس كرديباز تو ویز ویز : گرفتن و گفتن 
بھ خاطر .....تورو خدا:  رفتھ بود گفتریسھ خنده ازنازنین در حالیكھ .........گوشام
 خیلي روش اینما خیلي دوستت داریم اما ..... جونمنازنین : گفتسپیده ........اشتباه كرد.....من

  گوش من رودیگھز یھ دور وبا..... حسابي بھش بدیم گوشمالي ما باید یھ.....زیاد شده 
 ..............پیچوندن

 .بخشیدیمش  كنھ تا شایدخواھيباید حسابي از ما معذرت :  گفت لیال
 ...........میخوامآبجي لیال من معذرت :  گفت نازنین
 در ھمین حال غش غش میخندیدین........... ش باید اینكار رو بكنھخود عزیزم نھ:  گفت سپیده
....... 
 ......... كنيخواھي معذرت باید......... بكنمبراتعزیزم ظاھرا ایندفعھ منم كاري :  گفت ننازنی
 زیبایي عذر خواھي ھاي ملكھ  از ھردوي شمامنبسیار خب :  چاره اي نیست گفتم دیدم
 ........میكنم
 .چلوندو گوشم رو ..............بگو تر گفت نشنیدم چي گفتي بلند لیال
 ........ عذر خواھي میكنمزیبایي  ھايملكھمن از ھردوي شما  تكرار كردم باز

 ................. ھنوز چیزي نگفتھ ؟زاده آقا  یا ایندارهیعني گوش ما عیب :  سپیده گفت اینبار
فكر میكنم یھ كمي باید ولو مش رو ببریم باال  .............شنیدم وزينھ من یھ وز و :  گفت لیال
.... 
 شما چیزي............... و گفتن دادن یھ تاب دیگھ بھ گوشھاي منھ بیچاره یيدوتا  اینبارو

  ؟فرمودین
 .خوام ........مي ..........رت........ذ......معبابا :  كشیدم و گفتم فریادي
 فوري من ........... و گوش من رو ول كردن.......... شنیدیمآھان حاال :  با ھم گفتن ھردو

  ..................ونگو  ھاي بچھ گربھ ھاي ونگملكھ دستم و ادامھ دادم گوشامو گرفتم تو
 بھ جونمو خالصھ حسابي بھ افتادن  ھایي كھ پاشون بوددمپایيبا لنگ ....... این حرف زدم تا

 بھ دادم برسھ میخندید و میگفت كھ تمنا ھرچي ھم از نازنین خواھش و............ رسیدنخدمتم 
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 البتھ یھ یھ ربعي وقت بھ ھمین شوخي و خنده و خالصھ............. واقعا حقتھ.....نھ دیگھ : 
 مخدره ھا رضایت دادن كھ من بھ اندازه كافي تنبیھ علیا تا كتك خوردن من گذشت

  ............................ پایین رفتیمطبقھ بھ ھمپس ھمھ با ........شدم
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 فصل سي و ھشتم
  
  
  
 و تایید خانواده من ناچار شدم قبول كنم كھ بھ پاریس نازنین اصرار با از ساعتھا بحث و بعد

  .كنم شروع روبرم و درسم 
 حرف من  كھ بخواد تلفني باساعت قول داد كھ نازنین ھر شب میتونھ ھر چند دایي
 بھ دیدن نازنین یا وھمینطور قرار شد تمامي تعطیالت یا من بھ ایران بیام ..................بزنھ

 نھایي یعني خرداد امتحانات پایان ازو باالخره اینكھ نازنین بالفاصلھ بعد . من در فرانسھ بیاد
 . براي زندگي بھ پاریس بیاد۵٧سال 
 ھاي الزم و طي مراحل اداري ھماھنگيبعد از انجام .  سفر رو آماده میكردم مقدمات  بایدپس
 طرف نشاھي بھ اتفاق نازنین و بابا بھ شاھپنج مرداد ماه دوھزارو سیصدو پنجاه و پونزدھم ،

 . پرواز كردیمپاریس
در .  بھ زمین نشست پاریس دوگل  در فرودگاه شارلھواپیما چھار بعد از ظھر بود كھ ساعت

 گرفتھ و بھ پاریس بورس گذشتھ سالفرودگاه بھروز ، یكي از رفقام كھ از طرف سازمان 
و ...................و . بود برد كرده رزرو كھتلي اومده بود ، بھ استقبالمون اومد و مارو بھ ھ

 .براي استراحتي كوتاه تنھا گذاشت
 وبراي تو ھتل و یك استراحت دو ، سھ ساعتھ بھروز دوباره بھ سراغمون اومد استقرار از بعد

 .. مارو بھ رستوراني تو منطقھ شانزه لیزه بردشام خوردن
، زیر نور چراغھاي رنگارنگ ............. شیكش  بزرگ وخرید مراكز  شانزه لیزه باخیابون

 از بعد..................میكردچشم ھر بیننده رو نوازش ................  باشكوه و زیبا .............،
 خارج شدیم رستوران از.......... پس ...................  شام تصمیم گرفتیم كمي قدم بزنیم صرف

 . رفتیمخریدز و قدم زنان بھ طرف مراك
 . رو ، با ھر سلیقھ اي بھ سمت خودش میكشید عابرین نگاه  فروشگاه ھا ،ویترین
در حالیكھ بابا و بھروز سر گرم گفتگو در  ...................... افتاد  بھ یھ عطر فروشيچشمم
و بھ دست نازنین رو گرفتم . براي تھیھ خانھ بمنظور استقرار من بودند مناسب ھاي محلھمورد 
 . رفتیمفروشگاه داخل
 میكرد ھمھ احساس آدم ............ پر كرده بودرو عطر ھاي محتلف فضاي داخل مغازه بوي

  .گلھاي معطر بھشتي رو اونجا جمع كردن 
 دست ھم بھ شیشھ ھاي ظریف و قشنگي كھ مملو از مایعات در دست  و فرشتھ كوچیكممن

 و بھ فرانسوي از اومدیار زیبا و مودب بھ سمت ما  اي بسفروشنده .معطر بود نگاه میكردیم 
 ....... بھ ما بكنھ میتونھ كمكي: ما پرسید 

 . یھ ھدیھ خوب میخوامنازنینم  كردم ، برايحالیش چند كلمھ اي دست و پا شیكستھ با
 نازنین یكیش رو باالخره ، عطر  انواع مناسبارائھ رو بھ سمتي برد و شروع كرد بھ ما

  . و بھ من دادكرد بندیش بستھو خریدیم و فروشنده با سلیقھ تمام انتخاب كرد 
 بھ حالت زانو زده در اومده حالیكھ  و دربرگشتم با یك پوزیسیون رمانتیك بھ طرف نازنین من
 سالھ دوفروشنده كھ خانمي بیست یكي .............كردم اون بستھ رو بھ نازنین تقدیم......... بودم
 یھ شاخھ گل سرخ بھ من داد تا ھمراه ھدیھ بھ نازنین و اومد  من خیلي خوششاز این كار. بود 
 شد و گونھ من رو نزدیك خنده اي شیرین روي لب داشت بھ من حالیكھ درنازنین ............بدم

  .خیلي دوستت دارم  ............. ممنونم ازت احمد: بوسید و گفت 
تو ھمھ ھستي من ھستي :  گفتم و ................ گرفتم ھم بوسُھ كوتاھي از لباش من

 ........من ھمھ ھستي..............
 و ھمینجور قدم نشده ما  غرق بحث بودن كھ متوجھ غیبتاونقدربابا اینا .  مغازه زدیم بیروناز

  .زنان راه خودشون رو ادامھ داده بودن
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.............  میكردیم استراحتید با.  و پس از ساعتي بھ ھتل رفتیمرسوندیم  رو بھ اوناخودمون
 . .......... دوسھ تا خونھ كھ بھروز در نظر گرفتھ بود میرفتیمدیدن براي چون فردا

 بھ ایناھم بابا قرار بود نازنین در تعطیالت پیش من بیاد و از طرفي دایي اینا و اینكھ بھ  توجھبا
 .كردیم سھ خوابھ تھیھ میویالیيباید . اونجا رفت وآمد میكردند

 روز و خیلي سریع انجام شد من باید در دانشكده ھنر ھاي دراماتیك پاریس دو ظرف اینكار
 والبتھ قبل از اون باید بھ كالجي میرفتم .  سوربون آغاز بھ تحصیل میكردمدانشگاه بھ وابستھ
 . بودھر دوي اینھا در جنوب غربي پاریس واقع شده .  رو كامل یاد میگرفتم فرانسھ زبان
 اجاره بزرگ  فاصلھ داشت ویالیي زیبا ودانشكده شھركي نزدیك كھ تنھا دوازده دقیقھ تا در

 اون خونھ نقل بھ ما ، اجارهھمانروز و پس از تنظیم اسناد ..................كردیم كھ مبلھ بود 
من و .  اون داد كوچك باغچھ بھبابا بالفاصھ دست بكار شد و سر و ساماني . مكان كردیم 

 و بھ گشت و گذار شدیم خارج ویالازنین ھم براي كشف مراكز خرید و مكان ھاي مختلف از ن
 .........پرداختیم
كھ با شمشاد ھایي بلند .  بسیار زیبا رسیدیم محوطھ یھ بھ كھ.  یھ ربع راه رفتھ بودیم حدود

 .البرنت ساختھ بودند
 نشستنختلف اون نیمكت ھایي براي در راھرو ھاي م.  شدیم و كمي قدم زدیم البرینت داخل ما

. گرفتم بغلم  اونھا نشستیم و من سر نازنین رو توازما روي یكي ...............  شده بودقرارداده
............... 
حرف در خودش  ......دنیا ..............  ،دنیاسكوتاما ھمین .  ھیچي نمي گفتیم ھیچكدوم
 ....................داشت
بعد از چند ............... باال آورد و مستقیم تو چشماي من نگاه كردرو سرش ظھ اي لحنازنین
 ................. بست و من لبھام روي لبھاي گرمش گذاشتمرو چشماش لحظھ
  ..................عشقو در فضاي رویایي اون در حال پرواز . بودیم بھشت  وسط خود خودما
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ھرچي .  شروع بھ فراگیري زبان فرانسھ كردم كالج توي من. خوبي پیش میرفت  چیز بھ ھمھ
 . میدادمیاد ھم نازنینیاد میگرفتم بالفاصلھ بھ 

 ................برگردند  ناچار بودن بھ ایراننازنین و ھشتم شھریور فرا رسید و بابا بیست
 ..........بود  من و نازنینزندگي این ، یكي از سخت ترین روزھاي و

چند بار بلندگوي ...میرفتن چاره اي نبود با ید.......میریختیم بي اختیار تو فرودگاه اشگ ھردو
 بابا باالخره...................  براي سوار شدن بھ ھواپیما صدا زدروسالن فرودگاه اونا 

  .كرد  گیت مخصوص ھدایتطرفمھربانانھ دست اونو گرفت و بھ 
 اون  بابا تكیھ داده بود و باسینھوز گریھ میكرد سرش رو بھ  در حالیكھ ھننازنین
 ................میرفت

كھ ........و چند لحظھ اي بھ گیت خالي ..........كردم دنبال تا آخرین لحظھ اونا رو با نگاه من
 ....... خیره ، نگاه كردمنمیكرد دیگھ ھیچ مسافري از اون عبور

 از قلبم گوشھیھ ........... حس میكردم.............كردم پاك  دستمالي كھ داشتم اشگ ھاموبا
 .......... میكرداذیتم خالٍُ شدیدا این........خالي شده 

 اي نداشت فایدهاونجا موندنم دیگھ .................میكردم باید تحمل.....................نبود اي چاره
 خودم رو بھ وز سالن فرودگاه خارج شدم ا...........برگردم ، پس تصمیم گرفتم بھ خونھ

 ....................رسوندم محوطھ بیروني اون
تصمیم ................كرد نوازش  صورتم روداشت خنكي كھ بوي پاییز رو در خودش نسیم

اصال متوجھ ............. زدنقدم بھ كردمدر حاشیھ خیابان خروجي فرودگاه شروع . عوض شد 
 كھ توي ذھنم باال پایین میشدن كلنجار افكاري باقدم میزدم و ............ نبودمدور و بر خودم

 تحمل و نازنین باید دو سال این جدایي سخت رو من............ دو سال...........میرفتم
 ............................. میكرداذیتم ھم فكرش..............كنیم
 واقعا زیبا...........زیبا بود ........... كردمنگاه بھش و نازنین رو از جیبم در آوردم عكس
بي ....... پاكي ......................نبود  من بھ اونمفرطاما این دلیل عشق ......................بود

  گذشتھ بھ اونازمن رو ھر روز دلبستھ تر ................ اون و معصومیت ............ آالیشي
 .......................میكرد
 دیوانھاون رنج و مشقت این دوري ........میكرد  نگاهزندگي من خیلي واقع بینانھ بھ نازنین

 پیشرفت من مقابلچرا كھ نمیخواست سدي در ............بود كننده را بھ جون خریده
 ..............باشھ
 اي پیشرفت در كارم باید این من برمیدونستو ............. من عاشق كارم ھستم میدونست اون

 ..................... میپذیرفتمرو بورس
 اون یكسال و نیم با گوشت و پوست و در ، رو  مناز با اینكھ رنج ، كشنده دوري نازنین

 رو ھم منو نھ تنھا پذیرفت بلكھ  ............ پذیرفت باز.............استخوان لمس كرده بود 
 ھردوي ما بود نظرتا بھ موفقیتي كھ مورد ................ بدم مسئلھ تنمتقاعد كرد كھ بھ این 

 .........كنیم دست پیدا
 مسیر گذاشتھ این توي پا.........  نمیخواستیمچھو ...........  حاال چھ میخواستیم خب
یا ......... رھا كنمكاره نیمھ كردمو من عادت نداشتم راھي رو كھ شروع .............. بودیم

من باید .......... با خودم گرفتمتصمیمي خاطرپس بھ ھمین .......... خوب بھ انجام نرسونمش
 درتحصیلتنھا و تنھا كسب موفقیت ...............اون و.............  فقط بھ ھدفم فكر كنمجااین 
یل  روز دیگر در رشتھ كار گرداني شروع بھ تحصچند تا من قرار بود................بود
 كارگردان خوب باید روانشاس و جامعھ شناس خوبي ھم یك كردم فكربا خودم ............بكنم
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 بھ جاي بھ بطالت گذروندن زمان در یكي از این دو رشتھ گرفتم تصمیم پس............. باشھ
 ............كنم شروع بھ تحصیل ھمزمان بصورت..........ھم
  راھنمایي او و از.........میكردم با بھروز مشورت باید
 خودم عھد با.........  ، پاریساروپامن در زیبا ترین شھر ............... گرفتممي
و ھمھ زمان مفید موجود ............بردارم  بي خودگذرانيدست از ھرگونھ وقت .........بستم
 ایجاد دلمدر این فكر شور عجیبي .................. بدم  كسب موفقیت تحصیلي اختصاصبھرو 

حس میكردم ..........میداد با اینكھ كنارم نبود اما بھ من انرژي نازنین ..................كرده بود
 تشویقومن رو بھ خاطر این اندیشھ با لبخندي بھشتي مورد ..........  میزنھ قدم كنارم اون داره

 ............بست  نقشاز این حس لبخند رضایتي بر روي لبھاي من............میده قرار
 بھبوق ماشیني منو ..................... بودم و االن كجا....................... چقدر راه رفتھ نمیدونم

 ..................خودم آورد
  ................میزد زبان فارسي از داخل ماشین بھ گوشم خورد كھ منو صدا بھ زنانھ صدایي

 زر الي از  قرمز رنگ كھ انگار ھمین االنپورشھیھ ماشین ............... طرف صدا برگشتمبھ
 .............رو دیدم............. ورق بازش كردن

سرش رو از تو ماشین آورد .............بودصدا آشنا ...............شنیدم  اسم خودم رودوباره
 باورم.................. زدخشگم................. بیرون

  ...........................اون.................یشدنم

http://blog.leomoon.net


   ھندي- حمد لواساني ا نوشتھ داستان عشق
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ

 
 

 107 از 99صفحھ 
http://blog.leomoon.net  

 فصل چھلم
  
  
  
 رضایت نبود جواب سالمش رو سر از ھم خیلي خودم مسلط شدم و با لبخندي كھ بھ

: خیلي آروم و مودبانھ گفت .............داشتم كم روتوي این موقعیت این یكي ...............دادم
 ...........سوار شو

 .............كرد ز در رو باو
 طوالني ، راھپیمایي خستگیھ یھ......سوار شدم......نداشتم و حوصلھ بحث كردن رو حال

 ..........نشستم كھ روي صندلي نرم و راحت پورشھ. زماني خودش رو نشون داد 
 بھ افكار........ كنمگفتگویي من ھم بدون اینكھ سعي در.......كرد اینكھ حرفي بزنھ حركت بدون

 چي بھ فرانسھ براي بدونم خیلي دلم میخواست...............رفتمعمیق خودم فرو 
 مطلقا نمیتونھ نازنین رفتن ازمیدونستم این مالقات بخصوص درست بعد ...........اومده

 ..........تصادفي باشھ
بازي از این موش و گربھ .  رو باھاش روشن كنم تكلیفم ھمیشھ براي گرفتھ بودم یكبار تصمیم

بھ .............. نمیتونستمھرگز. اگر قرار میشد اینجا تمومش نكنم......بودم ھم دیگھ خستھ شده
 زده دوربیست دقیقھ اي رانندگي كرده بود و تقریبا پاریس رو .............. كنمپیدا دست ھدفم
 ...............................بود
 ...............میریم داریممیشھ بپرسم كجا  : گفتم

 .............میرسیماالن دیگھ :  داد جواب
معلوم بود اونم توي افكار خودش غوطھ ......................  حاكم شد سنگین سكوتي  دوبارهو
 و كوچیك  داد و باال خره در مقابل یھ رستورانادامھده دقیقھ دیگھ بھ رانندگي ......... بود ور

 ............داشت  ، نگھ عي بزرگ قرار گرفتھ بوددنج كھ در میون یھ محوطھ طبی
 فھمیدم كھ اونجا ھا بعد............نبودیم  داخل پاریسبودیماما ھر جا ......... كجاییمنمیدونستم

  ................پاریسھ اطراف یكي از شھركھاي خش آب و ھوا و عیان نشین
پس  ................ نداشتیمھیچكدوم اشتھایي .................رفتیم رستوران شدیم و بھ طرف پیاده

باز تا زماني كھ قھوه ھا رو آوردند سكوت مطلق حاكم .............دادیم سفارش فقط دو تا قھوه
  ..............بود دوتا مابین 

در یك لحظھ ھردو بھ حرف .............رفت خودش قھوه ھا رو آورد و دنبال كار گارسون
 گفتھ شده باشیم ھردو دوباره سكوت مشخصي چیز و بالفاصلھ بدون اینكھ.............اومدیم
 ..........كردیم
 ببین:  و گفتم اومدممن بھ حرف ................ طوالني نشدزیاد.........  این سكوتاما

 ......................  ازدست نمیدونم تو چي فكر میكني ، كھ نمیخواھي من............
خواھش میكنم گوش .........احمد  كنگوش:  آروم و مھربان حرفم رو قطع كرد و گفت ليخی
 .........كن
 ................ بھ حرفم ادامھ بدم نتونستم كھجوري ...... عجیبي بھم دست داد حس

ادامھ .  حالیكھ اشگ تو چشماش موج میزد در و بود دوختھ رو بھ داخل فنجون قھوه نگاھش
 ................. كردماشتباهمن ...........حق با تو ........میخوام از تو معذرتمن : داد 
 ھاج ............... این حرفا رو میزدداشتاین سحر بود كھ .......................شدم  غافلگیرباز
 .............. داشتم نگاھش میكردمواجو 
ن معني نیست كھ من عاشق تو  بھ اواین البتھ : بھ حرفش ادامھ داد و گفت اون
 .................ھستم بخدا.........ھستم ............نیستم
 ...........دارم وار دوستت دیوانھ
 قوي ھست كھ من نتونم حتي جاي اونقدرعشق پاك و معصوم نازنین ، ...........شدم متوجھ اما
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 ..............كنم تو قلب تو پیدا كوچیكي پاي
من آدم .............. از سر عجز و نا تواني نمیزنمرو حرفا اینمن االن ............. .......احمد

 من عادت كردم ھرچي رو میخوام بدست................اومدم بار بدمن ..........بدي ھستم
 دست از رو تو اما من دیگھ نمیخوام.................میارمو بدست ھم ..................... بیارم

اما ..........اممن عاشق تو ...............من نھ......... تو حق اوني...............نازنین در بیارم
 ...............استاون واقعا یھ فرشتھ ...............دارم االن دیوانھ وار نازنین رو ھم دوست

براي اون ...........بگیرممن نمیتونم تو رو از اون ........... بكنماون با رو  نمیتونم این كارمن
  .................. یعني مرگتو دادن دستاز 
 اندازه بھشاید ...خیلي گریھ كردم ...............بودم فرودگاه امروز موقع خداحافظي شما تو من

  .................شما 
 فرانسھ گرفتماما االن تصمیم ...... سایھ بھ سایھ ات حركت كنم و بھ دستت بیارمبودم اومده من

 .............رو تركنم
میخوام پا روي قلبم .............بشم خارج  زندگي تواز از این جا برم و براي ھمیشھ میخوام

 میخوامشبا ھمھ وجودم ................. میخوامش بزارم و براي اولین بار از چیزي كھ
 بھ خاطر..................گھدیبھ خاطر یھ نفر ...................... بكشم دست.......
 ............نازنینبھ خاطر .................نازنین
من خودم رو آماده یھ ..........بگم چیكار باید بكنم و چي باید نمیدونستم  خشگ شده بود ،گلوم

و حاال در مقابل كسي قرار گرفتھ بودم ................  جدي كرده بودمگیري در و مشاجره شدید
 ............. بودمطلق تسلیم كھ

:  گفتم واما من باالخره بھ حرف اومدم ............ما بین ده دقیقھ اي حاكم مطلق بود سكوت
 رو دوست نازنینحتي زندگیم ...... بیش از ھرچیزي زندگیم من توي........نمیدونم چي بگم

من نمیتونم بھ ھیچكس دیگھ جر ........... ھر كاري بكنماون خاطر و حاظرم بھ............دارم
اما ما میتونینم دوستان خوبي براي ھم .....دت ھم خوب اینو فھمیدي .ه تو .......بكنماون فكر 

 رفان تو از پاریس دلیلي نداره.............ھستیم كھ با سپیده و لیال ھمونجور...... باشیم
 ................باش و با من و نازنین دوست بمون.........
اون ھمیشھ از تو و مھربوني ذاتي كھ پشت این  .............. داره دوست  خیلي تو رونازنین

من ھمیشھ بھ حرفھاي ................ خشن تو پنھون شده حرف میزدو مغرور ظاھرچھره بھ 
 بھترینسحر یكي از ........... اون ھمیشھ بھ من میگفت ..............میخندیدم تو مورداون در 
 ............مطمئنم من و تو ھست و خواھد بود من دوستان
 . گونھ ھاش ریختھ شده بود پاك میكرد رو كھ رو اشگي در حالیكھ قطرات سحر
یھ دوست صمیمي ........... یھ دوستبعنوان منویعني تو ھنوزم حاضري  : گفت

  .................بپذیري...............
 ............ ھم نازنینوھم من .....ردوي ما البتھ این خواست ھ : گفتم

 ...........لیال مثل سپیده و درست : پرسید
 ..................اونھا درست مثل : گفتم
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 بھ گذشت زمان و خوشمن و نازنین دل ........... و میرفتنمیومدن  ھا یكي بعد از دیگريروز
 تالش میكردیم تا بھ موفقیت ھاي مورد نظرمون دست پیدا شدیدا ، بودن رسیدن موعد با ھم

 .............كنیم
 در تعطیالتي مثل پاریس بھ  ھر شب بود و اومدن اونتلفني مرحم دل عاشق ما گفتگوھاي تنھا

 ..........عید و تابستان 
بتونم بیشتر بھ تا  ،................ ممكنھ ، بھ ایران سفر نكنم كھ اونجا  تصمیم گرفتھ بودم تامن

 ............بپردازم درسام
 قرار شد من بھ تھران مامان اصرار  رسید و اینبار باراه نوروز سال پنجاه و ھفت از باالخره

 این اولین بار بود كھ بھ ایران بر و بودم رفتھیكسال و نیم بود كھ من ..............بیایم 
 ..............میگشتم
بخصوص كھ ............  ، گرم و صمیمي ، مثل گذشتھ بھ راه بوددیدھاباز و  معمول دیدمطابق
 بیشتر وقتمون توي این مدت ، بھ مھموني بازي ...................نبودم مدتيمن ھم 
 بودن  خوبي كسب كرده بود و ھمھ مطمئننمراتنازنین تو امتحانات معرفي ............ گذشت

  ...........خواھد شد اون ، با معدل خیلي خوب قبول كھ
 ، زبان فرانسھ رو ھم در یكي از موسسات زبان بھ خوبي یاد دروسش بر عالوه.....  مننازنین

.....  كھ من در ایران بودم مرتب با من بھ زبان فرانسھ حرف میزد مدتي طول درگرفتھ بود و 
 فرانسھ متحانات نھایي بھ كرده بود كھ تا پایان خرداد ماه و پس از اتمام اآماده كامال روخودش 

 .................كنیم  رو شروعخودمونبیاد و در كنار ھمھ زندگي سعادتمند 
 ................... چیز بر وفق مراد بود ھمھ

 بھ.......... اینا برگشتیمدایي خونھ وقتي از مھموني بھ.  من در ایران بودم كھ شبي آخرین
  پس از حمام بھ رختخواب رفتیم تاویم ، رفتیم  كھ خاطرات زیادي ازش داشتاتاقمون
 .............بخوابیم
 .............ھمسرم .......... دلم ،عزیز: گفت .  من رو در آغوش كشید نازنین
 ..............چیھ نازنین من  : گفتم
  گذاشت و من رولبامو لباشو روي ..................  امشب میخوام : اي كرد و گفت خنده
 بعد از دوسال و بودیم در ھم پیچیده شده................میبوسیدمو من ھم اورا .................بوسید

 ..................شدیم كھ با ھم ازدواج كرده بودیم باالخره اونشب زن و شوھر
 ..................بودیم خورده دیگھ كامال در ھم گره ما

 خواب شیریني غرقھ تو و من  نازنین تو بغلھمچنانم دید.  كھ از خواب بیدار شدم صبح
............ 

 ..............كردن بازي بلندش شروع كردم با موھاي مشكي و آروم
 خودش رو تو بغلم جابجا كرد دوباره  من انداخت وبھ رو لحظھ اي باز كرد و نگاھي چشماش

 .............. چسبوندمنو محكم بھ 
 .الت بدون اینكھ حرفي با ھم بزنیم قرار داشتیم حھمین در  ساعتينیم

   میزد ، ناچارمون كرد از ھمصدا مارو كھ صداي زن دایي باالخره
 بھ حمام رفتم و نازنین پایین رفت تا استحمام براياز تو رختخواب بلند شدیم من .  شیم جدا
 . زندایي چیكار داره ببین
  ............... پایین رسوندم بھخودم رو  گرفتم و بعد از پوشیدن لباس آبگرمي  دوشمن
 . صبحانھ آماده بود میز

 ........... و بیامبگیرم دوش  من برم یھتاعزیزم تو صبحونتو بخور :  گفت نازنین
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 ............بیایي تانھ عزیزم صبر میكنم  : گفتم
تو حولھ  خودش رو حالیكھ  كردم تا اون درصبرواونقدر .  اصرار كرد قبول نكردمھرچھ

 ........... میز كنارم نشستسرپیچیده بود اومد و 
 اونجا و تا ساعت دونیم............ رفتیم براي دیدن سپیده و لیال بھ خونھ لیال صبحانھ  ازبعد

 خالھ ھا و اینا دایي.... و نھار رو با ھم خوردیم بعد ھمھ دستھ جمعي بھ خونھ ما رفتیم بودیم
  ھمھ خونھ ما جمع

 باید آماده میشدم و بھ فرودگاه نداشتم زیادي زمان................  منتظر رسیدن ما  وبودن
  .............میرفتم

  مامان چمدونھاي منو كھ پر از چیزھایي كھ خودش تھیھ كرده بود ،تا كشید  ساعتي طولیك
 .............بست

 سعي میكرد خودش حالیكھ در نینو باز چھره غمگین ناز..........بود وقت رفتن رسیده باالخره
 .من رو منقلب كرد . رو كنترل كنھ 

 فقط...........دیگھفقط دو ماه و نیم ................عشق من  ..............عزیزم  كردم و گفتمبغلش
 .............. نیمو دوماه
 ............  افتادرا ھا پر و پیمون بھ طرف فرودگاه ماشین
 شدیدا زد زیر ناگھان نازنین...............رست زماني كھ باید میرفتم د.  فرودگاه توي
 ریختن اشگ بھ  حالتي كھ تا حاال سابقھ نداشت شروعباو ................ گریھ
 نھ تنھا تو این مدت اون............... بیشتر از ھرچیز دیگري تعجب كرده بودم...............كرد

 من رو ھم بھ اینكار واداشتھ بلكھ ، بود ستوار تحمل كرده و امحكمدوري من رو خیلي 
 ...........بود
 .......................میكرد بیتابي  حاال براي چي اینقدرپس
گفتم عزیزم دیگھ ..........  میبوسیدمرو ھاش گونھ گوشھ اي خلوت بردمدش و در حالیكھ بھ

 .............. گذشتھنمای بزنیم ھمچیزي نمونده تا چشم بھ ..... تموم شد
و از چي ........نمیدونم چرا ......میترسم احمد :گفت ..............  حالیكھ بشدت گریھ میكرد در
 ..........میترسم اما............ ؟

با ھم بھ طرف مامان اینا  . شد آرام اون كمي.............. محكم باش :  دلداریش دادم و گفتم باز
  رو بھ مامان سپردمرفتم و نازنین 

 .............. بھ خودش چسبوندو گرفت بغل تو  اونومامان
 با ھمھ ، بھ طرف جایگاه خروجي رفتم خداحافظي از پس ، در حلیكھ بشدت دلم گرفتھ بود من

................... 
 تونمي تونستم اندوه بزرگي رو كھ ....................كنم پشت سرم رو نگاه نمیكردم جرات
 ............... وجود داشت تحمل كنمنازنین چھره
 ھاي نازنین رو حتي از پشت دیواره ھاي فلزي نگاه آخرین حالیكھ ھواپیما شدم و در سوار

در دل آسمون آبي بھار ھزارو سیصدو پنجاه و  ...... میكردم حس میكردھواپیما كھ منو بدرقھ 
  ............ سپردم سرنوشت دست بھخودم رو .......ھفت 
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 سالم بابا:  خط گفت اونطرفصدایي از ............... رو پاره كرد افكارم  تلفن رشتھزنگ
 ................احمد
 ............میگي؟چي ............خوبي ؟ ..............عزیزدلم سالم: گفتم ..............  بود نازنین
 ........... سالم ھمسرم : گفت
 ..........احمدسالم بابا ............. عزیزمسالم
 ......... احمد كیھ ؟بابا میگي چي داري : گفتم
 ................عزیزم ..........تویي:  و مغرور گفت آروم

 ..............من؟ : پرسیدم
  تو بزودي بابااحمد:  ھیجان گفت وبعد با لحني سرشار از شور ...............تو آره:  داد پاسخ
 ...............میشي
من ............ میشمبابا دارم من...... حرف زدنخودم لحظھ مثل آدماي منگ شروع كردم با یھ

 ..........میشم من دارم بابا...............دارم بابا میشم
من دارم بابا ................میشم  بابادارممن .......... مرتبھ داد كشیدم یھ

  ؟منیعني ........... یعني ؟ ........  من نازنین................ نازنین.....................میشم
........... 
 دكتر گفت تا و بودم من امروز آزمایشگاه............عزیزمآره :  از اونطرف خط گفت نازنین

 .......................میشیم ھفت ماه دیگھ ما صاحب یھ كوچولوي ناز نازي
ما تا ده ................. نازنین ادامھ داد ......................بود اومده چي بگم زبونم بند نمیدونستم
 پرسید و بعد..................  تو باشیمكنارتا براي ھمیشھ ..............  میایم ھردومون روز دیگھ

 روز بھترین این:  گنجیدم گفتم در حالیكھ در پوست خودم نمي...............خوشحال نیستي: 
 ............... بشنوم میتونستمزندگي من و بھترین خبري بود كھ 

 .....................نشدي؟ ناراحت  :گفت
 ....................بشم چرا باید ناراحت : گفتم
 ..............ببندیم  روپاتبا خودم فكر كردم ممكنھ دست  : گفت
 ..................بود  خبر فوق العادهیھاین ................نھ عزیزم : گفتم

 ..........؟ امتحانات چي شد راستي
و .............. بابا براي روز دوم تیر ماه بلیط گرفتھ .............. دادم رو امروز آخریش : گفت
 ذره یھ براتدلم .................... رو میكنم كھ ھرچھ زودتر خودمو بھ تو برسونمكارام دارم من
 .....................شده
 ....................ھمینطورمنم  : گفتم
 واسھ این بھت زنگ زدم كھ دلت شور........ ما فردا میخوایم بریم شمال راستي : گفت
 .................نزنھ
خت  كشور بسیار ساز خارج  ارتباط بابرقراري خطوط تو شمال خوب نبود و امكان وضع

 تا زماني كھ اونجا بود ، میرفت شمالواسھ ھمین وقتي نازنین بھ ........................ 
 .............ارتباطمون قطع میشد

  ؟میرین روزه حاال چند : گفتم
........ ھمّھ  ............ھستن ھمھ..............  خالیھخیليجات ............... سھ چھار روزهگفت
 .............ھمھ
  .................  دوستان بھ جاي ماگفتم
 با كیا میایي اینجا ؟ : گفتم
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  و داریوش ھملیالضمنُا سپیده و ............ من و توخانواده ھمھ:  اي كرد و گفت خنده
 تموم اگھ......... االن مشغول بازي تو یھ فیلمھ .......بیادسعید ھم گفتھ ممكن ..................میان
 ................میادھ اونم بش

  ..............؟ دارین كشيپس لشگر :  و گفتم خندیدم
  ......................كشونھ عروس.................دلمنھ عزیز :  غش خندید و گفتغش
 ...................البتھ........ البتھ:  دادم جواب
  جا بدي ؟میخواي جاك  آدم روھمھاین :  از كمي خنده و شوخي گفت بعد
 داریوش سعید رو ھم و لیال سپیده و.............. خودمون كھ تو خونھ جا میشیم گفتم

 .............. اگھ البتھ اومد میفرستیم خونھ سحر..............
 ..................میكنم خبرش از تلفن تو با ھاش تماس میگیرم و بعد

 .......................... نیستیممزاحمش :  پرسید نازنین
 ....................نشھ با ما رفیق میخواست دندش نرم........................نھ عزیزم  : گفتم

و البتھ ................... بودیم صمیمانھ و گرم زده حرف باھم ما بعد از او باري كھ روابط
  تاریخ كامال عوض شده بوداونجالب بود سحر از .......................بود منطقي شده
 قبلي  ، خودخواه و از خود راضيمغرور ھیچ عنوان ، ھیچ شباھتي بھ اون دختر بھ.............

 ....................نداشت
اون ...  این در و از زدن  و حرفعاشقانھ صورت بعد از كلي راز و نیاز بھر
 برگشت دوباره ھمھ چیز شمال از نازنینتي خدا حافظي كردیم و قرار شد وق.................در

 ...................رو با ھم ھماھنگ كنیم
 ......... سحر تماس گرفتم و كل ماجرا را براش شرح دادم با فاصلھ  بالمن
و ............. حتي اگھ الزم باشھ...................... اختیار شماستدر بست  خونھ من درگفت
 دوستآن شري ................احت باشن من میتونم بھ خونھ آن شري برم ھا ربچھ اینكھ براي

 دوستيكھ در حقیقت ھمشاگردي من بود و از طریق من با سحر ھم .  ما بود فرانسوي مشترك
 ................... كرده بود برقرار محكمي
 .................. تو كھ بزرگھ خونھ................. نھ الزم نیست : گفتم
 من براي راحتي بچھ ھا.....................نیست مشكلي نھ از اون جھت : گفت
 .....................گفتم
 بزاریم یھ روز بریم یھ ذره قرارفقط باید یھ .......................راحتن ھمنھ بچھ ھا :  دادم پاسخ

 ............نباشھ میان خونھ خالي كھ................... خرید كنیم
 ............ ریزي میكنیمبرنامھھر موقع خواستي بگو ................. حتما  :گفت
 كھ بدم بھتببین یھ خبري میخوام : بھش گفتم .................... دل تو دلم نبودحالیكھ در بعد

 ..................ھنوز جز من و نازنین ھیشكي از اون با خبر نیست
 ............. .....بگو خب  :گفت
 .......................میشم بابامن دارم :  از كمي منومن گفتم بعد
  ؟میگيتو رو خدا راست ........................ نھ : بلندي از خوشحالي كشید و گفت جیغ
  اینا الي در مونديسپیدهچیھ تو ھم كھ مثل ..................سحر اره الھ :: گفتم
 .................. رو خدا؟تو.... جان من : گفت
 ...................داد خبرآره االن نازنین بھم :  دادم پاسخ
 .....................االننازنین كجاست  : گفت
 ....................خب معلومھ خونھ  : دادم جواب

 .................خداحافظ : عجلھ گفت با
 ........................شد؟چي  : پرسیدم
 ........................ تبریك بگمبھش بھش زنگ بزنم و اولین كسي باشم كھ میخوام  :گفت

  ..........................خداحافظ
 .........................  رو قطع كردتلفن
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ھ  نشانكھصداي بوق ممتد تلفن .................بیاره درآدم نمیتونھ سر از كار شما زن ھا  : گفتم
 . رو زمین بذارمرو گوشي پایان مكالمھ بو منو وادار كرد

  ................روزفقط ده ..................دیگھ فقط ده روزه........................بودم آسمونا تو
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 جواب ھیشكيزنگ میزدم ............  خبر نداشتمنازنین  از یك ھفتھ بود كھ ازبیش
 .............كھ بر نگشتن......... خیلي باید خوش گذشتھ باشھ  : گفتم با خودم..............نمیداد
 اما باید بھ دانشكده............. از خواب بلند شدم حالم خوب نبود كھ صبح  ھموناز

 ..................میرفتم
ست ، بیست و پنج روز  میومد تا بینازنین چون وقتي..... كار ھام رو سرو سامون میدادم باید

   خدمت فرشتھ مھربونمدرباید 
 ...........  بودممي

 ش گفت ظاھرا از ھمسایھ ...............نبود ............... سحر ظھر سري زدم بھ خونھ نزدیك
 كمي جا......................... نمیدونم چرا ...............دنبالشون  فرودگاهرفتھایران مھمون داره 

  ............نیاوردماما بھ روي خودم .............. ردمخو
  و ھمھ چیز تھیھ كردهخریدھر چند با سحر رفتھ بودیم ... سر زدم فروشگاه  خرید بھ چندبراي
 تھیھ  زیاد بود ترجیح دادم چیزھاي بیشتريمیومدناما چون تعداد كسایي كھ ............بودیم
 ................خواب تا وسایل......كي گرفتھ از مواد خورا...............كنم

   كھ بھ خونھبود ساعت چھارو نیم بعد از ظھر باالخره
 ............... اصال حالم خوب نبود.....................داشتمحس بدي ...................گشتم بر

 بگیرم دوشھ  یو  گرفتم برم حمومتصمیم بدي تمام وجودم رو تسخیر كرده بود ، دلشورًه
................. 

 .......... دوش آب سرد واسادم زیر ساعتي یك......................كردم كار رو ھم ھمین
 كھ زنگ میپوشیدم رو داشتم كفشم .................بیرون برم شیش بود كھ لباس پوشیدم تا حدود

سحر .......................كردم  رو بازردبھ طرف در رفتم و ......................اومد در بصدا در
 شدهصورتش مثل گچ سفید ...............داشت ھراس ورم.....................پشت در بود 

  چي:  پرسیدم ترسبا ........................................بود
 نبودم بھ پشت در ، محلي كھ من قادر بھ دیدنش نگاھي .....................  ؟شده
 تعجب با......................  رو تا كمر بیرون كشیدمخودمبي اختیار ..........................كرد

 بھتر از سحر نداشتن وضعي ھم اونھا......................سپیده و داریوش رو دیدم 
 ...................... با التماس گفتم چي شده.................. 

 رو عقب كشیدم و بھ در تكیھ خودم.................. بود ھر سھ تاشون حلقھ زده  تو چشم ،اشگ
 اومد و دستم رو گرفت سحر و سپیده ھم داخل شدن و طرف بھ داریوش....................دادم 

تو رو خدا یكي بھ من بگھ چي شده  : گفتم................... دست دیگم رو گرفتن
یقھ داریوش رو گرفتم و با فریاد گفتم ................. زدن زیر گریھسپیده و رسح...................

 ھیچ وقت داریوش رو اینجور منقلب ندیده................ یا نھ ؟شده چي میگین: 
 ...............بودم

   حرفخواينمي :  سرش داد كشیدم و گفتم دوباره
 .................؟ بزني
 دست من رو از یقھ اش جدا آروم میكرد ھمینجور كھ گریھ........................افتاد بھ گریھ اونم

 ............ :كرد و تو دستاش گرفت و گفت 
 ......................نین............ز......نا

 ..............چي؟نازنین :  كردمو با التماس و بغض گفتم نیگاھش  منگامثلھ
 ...................نازنین مرد: از گونھ ھاش جاري شده بود گفت  سیل مثل  حالیكھ اشگدر

  ..........................نفھمیدم چیزي دیگھ
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   ھندي- حمد لواساني ا نوشتھ داستان عشق
  امین بابایی پناه: ویرایش و تایپ
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 بیست و ششم خرداد ھزارو سیصدوپنجاه و ھفت در یك نصادف رانندگي در روز در نازنین
 ماشین حتي در این سانحھ ھیچیك از سرنشینان دیگر. جان آفرین تسلیم كردبھ جان ھرازجاده 

 بر نداشتن و تنھا نازنین بر اثر برخورد سر بھ شیشھ جلوي ماشین دچار ھم كوچك خراشي
 روزسھ روز بعد از این حادثھ در .................... و بیدرنگ جان سپردگردید مغزي ضربھ
 دتبم و نھم خرداد ماه ، احمد بالفاصلھ پس از شنیدن این خبر دچار حملھ قلبي گردید و بیست
 كادر  تالشاما در پاریس بستري گردید اني سي یو بیمارستآي  و ھفت روز در بخشبیست
 و پنجاه و بي نتیحھ ماند و احمد تھراني در روز بیست و پنج تیر ماه یكھزار سیصد پزشكي

 ...............ھفت بھ نازنین پیوست
 

 شاد روحشان
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