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کاربر انجمن   Patrishiya/کارد و پنیر

االن ! اَه. کولرم که نداره. چهل درجه يگرما نیذاره تو ا یاعصاب واسه آدم نم! جون بکنه تا دو زار راه بره دیبا نیماش نیدونم چرا ا یمن نم

سرعت رو بردم باالتر تا چراغ قرمز نشده ردش کنم که از شانسم زد و . کم هوا عوض بشه هیتا حداقل  نییپا دمیپنجره رو کش. شم یهالك م

آرنجم رو گذاشتم . هم با تعجب برگشت و نگاه کردسر چهارراه  سیپل یکه از صداش حت يجور. شد و منم طبق معمول در جا ترمز کردم قرمز

.لبه پنجره و صورتم رو زدم به دستم

که چشممون به جمالت روشن بشه خانوم جنون سرعت؟ يدار یرو برم نکتیع ـ

ر باشند، با ذوق از من کم سن و سال ت دیرس یدو تا پسر که به نظر م. کنارم بود قایدق یمدل باالي مشک نیماش هی. رو چرخوندم سمت چپ سرم

:زدم و گفتم یطونیلبخند ش. هیچراغ نگاه کردم، بیست ثان مریبه تا یچشم ریز. کردند یداشتند نگاهم م

.شهیچشمتم به جمالم روشن م ،يدیبهم رس ياگه تا چراغ قرمز بعد ـ

گذاشت برم  یکه مامان نم فیق مسابقه بودم، حمن عاش. گاز فشار دادم يپام رو تا ته رو مر،یآرامش دستم رو تکون دادم و با صفر شدن تا با

 نهیآ يچشمم از تو. نهیگن هم یسالم که م حیتفر رم؟یدارا رو بگ هیداغون حال پسر ما نیماش نیبهتر که حداقل با ا نیاز ا یخب چ. یرال

که ضبط رو دادم  فیح. دمیدم و خنددنده رو عوض کر. نداشتند یکش ییو ال چیحرکات مارپ يتو یسرعتشون خوب بود؛ اما مهارت. بهشون بود

:و با داد گفت نییرو داد پا شهیپسره خودش رو رسوند کنارم، ش. گذره یخوش م شتریب یلیخ یقیوگرنه با موس ،یجانب راتیتعم

!لگنت رو عشقه ـ

:و گفتم دمیبه فرمون کش یدست. توجه بازم گاز دادم یب

.يتو از سانتافه هم واسه من باالتر. ها، لگن صورت قراضه خودشه یعشقم ناراحت نش ـ

 ینه کنار دست نم،یدوست داشتم راننده رو بب. سرعتم رو کم کردم تا بهم برسه. چقدر مونده يدونستم تا چراغ بعد یراه هر روزم بود، م نیا

پهن  یرمونه ناوارده؛ چون دو دستکه پشت ف یاون دمیفهم ینگاه اجمال هیبا  عیکنارم سر دندیتا رس. فضولش رو که مثل غاز سرش رو هوا بود

:لبخند زدم و بلند گفتم. شده بود جلو

!ینکن فیواسه دوستات تعر ينامرد ـ

حاال . دارن؛ اما حقشون بود یتونستم بفهمم چه حال یم. سمت راست یتو فرع دمیچیگاز و بدون راهنما پ يپام رو گذاشتم رو هیاز ثان يکسر در

رو  میو گوش يکنار یرو انداختم رو صندل نکیع. خانوم محترم مسابقه نذارن هیبا  گهیشت چراغ قرمز تا دو پ کیدو ساعت بمونند تو تراف

.فونیآ يرو گرفتم و زدم رو ایمیشماره ک تم،برداش

.الو سالم ـ

؟یجونم، خوب ایمیسالم ک ـ

؟یتو خوب. فدات شم، چقدر دلم برات تنگ شده بود ـ

!ها ياریدووم ب یتون ینم یانقدر دل نازك باش ،مییه ساعت حرف زد روزیما که د ـ

.بشم که انقدر با من فرق داره تیقربون دل سنگ ـ
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خوبه؟ یهمه چ. يریگ یم لمیشم انقدر تحو یخب بسه، لوس م ـ

.رسونه یجاست، سالم م نیترانه هم ا. آره خدا رو شکر ـ

.بهشا یسالم نرسون ـ

.رسونه یسالم م انایترانه ک ـ

.رسونم یاي سالم نم یدختر دماغ عمل چیمن به ه! يکردتو غلط  ـ

.يبس که حسود ـ

!گیروت ته د گهیم گیبه د گید ـ

.خدا ای! از کجا خودش رو رسوند به من؟ نیا. ارمیبود شاخ در ب کینزد نه،یتو آ یِمشک نیماش دنید با

انا؟یالــــــــو ک ـ

.يزنم، با یپشت فرمونم بعدا بهت زنگ م ـ

...مسابقه يز دارتو با ـ

.کنارم دیزد و کش یبوق چونم؟یبپ يرو چه جور نایحاال ا. رو گذاشتم کنار دنده یقطع کردم و گوش عیکنه، سر حتیخواد نص یدونستم م یم

.میدیجمالتم د! بابا دست فرمــــون ـ

:کردم و بهش گفتم یپوف! ؟یرو برداشت نکتیچرا ع ،يرینم انایک

.ن کنارجوش آورده، بز نمیماش ـ

چه شاد . شدند ادهیباز پ شیبا ن. به خودته ها دمیسانتافه جونم همه ام. ستادندیچند متر جلوتر اونا هم وا ستادم،یوا. چقدر خوشحال شدند یآخ

 كق وحشتناوحشتناك و بو کافیت هیبا . دور بشن، یک، دو، سه نشونیصبر کردم تا از ماش! کردند منو شکست دادند، اونم منو یبودند که فکر م

زدم تا  خودیدور ب یزدم، کل یگدار به آب م یب دیدفعه نبا نیا. دمینگاشون کردم و خند ینهیاز تو آ. یراحت نیتر دو دره شدن رفت، به هم

.کنند ینم دامیمطمئن باشم پ

***

 یکه م يراننده بود دیتنگ و ترش با يکوچه ها نیتو ا. شد اسمش رو گذاشت خونه یخونه، البته اگر م دمیرو به موت بودم که رس بایتقر

.کردم ینم یسکیر نیاگر دست فرمونم خوب نبود، همچ شییخدا. رونیب شیاریو صبح دوباره ب یرو پارك کن نتیماش یتونست

به  ره،یما رو بگخواست آمار رفت و آمد  یایستاد و م یمثل فضول ها فال گوش م یکه خانوم مستوف نیحالم از ا. صدا رفتم تو یانداختم و ب دیکل

همه  کهدوره زمونه  نیخب کو پول؟ به قول مامان تو ا یول م؛یرو اجاره کن گهید يجا هی میو بر میجا بلند بش نیآرزوم بود که از ا. خورد یهم م

هنوز . رهیگ یو نمهمونم دستت ر گهیو د یبه بادش داده باش يخودیچون ممکنه فقط ب ؛يپر کاهت بگذر هیاز  یحت دیده، نبا یپول م يبو زیچ

.دمیرو شن دشینخراش يبود تو که صدا دهیپام نرس

جان؟ انایک ـ
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راه  واریدستمال افتاده بود به جون در و د هیو نگاهش کردم، با  رونیسرم رو بردم ب. خودت بهم صبر بده تا باهاش خوب برخورد کنم ایخدا

.پله

.دیخسته نباش ،یسالم خانوم مستوف ـ

.میشانس ها ندار نیما از ا یمونه؛ ول یبه تنمون نم یمستاجرها کمک حال آدم باشند که خستگ سالم، اگر کیعل ـ

یاد؟ یاز دست من بر م يکار ـ

.شهیشما زحمت نکش، فقط به مامانت بگو داره سر برج م ـ

:حرص گفتم با

.هست خدمتمون میبله، تقو ـ

!وا ـ

.واال، با اجازه ـ

خونه سه طبقه که هر لحظه ممکن بود  هی. خوبه مجتمع نداشت. بود شیشگیکار هم م،یعادت داشت گهید. اومدرو محکم بستم که صداش در  در

.میختیرو به هم ر اهاشیقصر رو يداد، انگار یهمه ترك رو سرمون خراب بشه رو چنان جلوه م نیبا ا

 یخب نهار چ. قرمز برداشتم و گاز زدم بیس هی خچالیاز تو  .اپن و رفتم تو آشپزخونه يرو پرت کردم رو مبل، مانتوم رو انداختم رو مقنعم

رو رنده  ینیزم بیباز بشه، چند تا س خشیآب تا  يکم گوشت گذاشتم تو هی. کتلت خوبه، اونم با سس قرمز... مامانم؟ هـــوم يدرست کنم برا

شماره . شعله گاز رو کم کردم و رفتم سراغ تلفن. شد یم تابه داشت سرخ يکه کتلت ها تو دینکش قهیبه بیست دق. مخلوط کردم ازیکردم و با پ

.دمیدراز کش نیزم يرو گرفتم و رو يپر

الو؟ ـ

.جون يسالم پرپر ـ

انا؟یک يچطور ـ

.داغونم ـ

چرا؟ ـ

.بکنم يکار چیامروزم نتونستم ه ـ

؟يبابا، تو هنوز دنبال کار يا ـ

.باشم یده راض یتو م يکه بابا يدر غازتونم به چن ینم. مجبورم خته،یآره، اوضاع به هم ر ـ

حقوقت هم اندازه خودش باشه؟ يتوقع دار ،يد یدو روز آموزش م يهفته ا زمیخب عز ـ

.نمیبلند بشه من بش زیاز پشت م دیاگه بحث توقع باشه که بابات با ـ

.خنده ریز زد

.یکم توقع شهیتو هم ،یاله ـ
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.گن یآره همه م ـ

.يچشمم بود يگفت که همش تو جلو یم ییزایچ هیبابا  شبید انا،یگم ک یم یحاال جدا از شوخ ـ

رو کرده؟ تمیشکا یهان؟ نکنه کس ـ

.مورد عالقه توئه یلیزد که خ یحرف م يکار هینه از اون لحاظ، داشت در مورد  ـ

.که کال مورد عالقه منه یلطف يآقا ـ

چرا اون وقت؟ ـ

.ابات بشمخوام زن دوم ب ینگران نباش، نم زمیعز ـ

.دلتم بخواد ـ

.دن یرو به من م اییاد، انگار دن یکه م یمن عــــاشق شغلشم، اصال اسم رانندگ ـ

.گهید یبش یبابام تا مرب ینبود که من فرستادمت آموزشگاه رانندگ خودیدورت بگردم، ب ـ

.هر روز باشه دیمنه، کار با مینفر تحت تعل هیهمش  ده؟یآخه چه فا ـ

 ایکنه، گو یکنه بره شهرستان زندگ یکنه، داره کوچ م یاز دوستاش که تو هتل کار م یکیگفت انگار  یداشت م شبید. بابا رو بزنمخ  انایک ـ

.کنه یخودش معرف يبرا نیگزیجا هیتونه  یحاال م. ضهیزنش مر

وا، منو چه به کار تو هتل؟ ـ

.خب آخه طرف راننده ي هتله ـ

:جا نشستم و گفتم در

؟جون من ـ

.مرگ تو ـ

.رو استخدام کنند یکس يجور نیآخه فکر نکنم که ا ـ

؟يچه جور ـ

.یان به من بدنش که ینم گهیکارا، د نیده واسه ا یره، انقدر مرد هست که جون م یخب طرف داره م ـ

.بلش مخ پدرم رو بزنالبته ق ،یبزن يسر هی يتازه ضرر نداره بر. یچرا نگفت یدونم واال، به هر حال گفتم که بعدا نگ ینم ـ

.تا ظهر نشده هتلم ،یشناس یتو که منو م. رم آموزشگاه یفردا م ،يباشه پر ـ

.نباش؛ چون ممکنه بخوره تو پرت دواریام ادیبر منکرش لعنت، فقط ز ـ

.گمونم کتلتم سوخت، فعال يحواسم هست، وا ـ

.يقربونت با ـ

االنه که مامان . دو بود کیبه ساعت نگاه کردم، نزد. موندم ینهار م یب دیود، وگرنه بانشده ب کیبه مرحله سوختن نزد ادیآوردم که ز شانس

.راس ساعت اومد شهیمثل هم. رو آماده کردم زیهمه چ قهیآشپزخونه و با سل زیم يسفره کوچیکمون رو انداختم رو. ادیب
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.یسالم مامان جون، خسته نباش ـ

.یزنده باش زم،یسالم عز ـ

:اخم گفت با

.کن زییجاها رو تم نیچه وضع لباس عوض کردنه؟ زود ا نیا انایک ـ

.حاال بذار بعد از غذا ـ

.نییره پا ییاد، غذا از گلوم نم یکه من از خونه نامرتب خوشم نم یدون یدختر قشنگم م ـ

.از شانس منه نمیا ـ

***

که  نیکنم، نه ا شیآرا يادیتونستم ز ینه م. بودم یهام ناراض پیاز ت شهیمامان هم يها يریسخت گ لیذوق آماده شدم، البته به دل یبا کل صبح

کم  هی ینیبود و درشت، صورتم گرد بود و ب یچشم هام عسل. پنهونه شهیکه هم یهمه خوشگل نیا فیح. رونیب زمیچهار تا، تارم رو بر یحت

 دیفهم یم د،ید یما رو با هم م یهر کس یعنی. به مامان رفته بود قد و وزن مناسبم هم. باعث شده بود بانمک باشم بایم و لب متناسبم تقریگوشت

فرق  یلیخ یاما باطن م؛یزد یدرسته از نظر ظاهر با هم مو نم. هم که خواهر دو قلوم بود ایمیک. میهم بود هیشب یلیچون خ م؛یمادر و دختر

هامون بچه ها  طنتیش ياز رو شهیتو دانشگاه هم هم. نبود زایچ نیو ا طنتیو ش يریپذ سکیبود و اصال اهل ر یدختر آروم بایاون تقر. میداشت

 ایمیکردم منم قبول بشم؛ اما شدم، البته رتبه ک یفکر نم م،یامتحان ارشد رو که داد. میخونده بود تیریجفتمون مد. دادند یم صمونیاز هم تشخ

هم رو  گهید زیخونه و هزار تا چ هیکه کرا نیضمن ا اد،یومون بر بتونست از پس خرج هر د ینم يریمامان دست تنها با حقوق دب. بهتر بود یلیخ

 رومخالف بودند؛ اما من اصوال همه  یلیدرسته که خ. ثبت نام و من رفتم دنبال کار يرفت برا ایمیفراوان من، ک يبا اصرارها نیبنابرا. دوشش بود

تازه یه ترم از . دیطلب یم يشتریاصفهان رفتنش هم خرج ب. ول نشده بودتهران قب ایمیبود که ک نیکه وجود داشت ا ينکته بد. کنم یبلدم راض

 مونیکیبود که حداقل  نیمن مهم ا يزحمت؛ اما خب برا يهم عذاب وجدان داشت که ما دو تا رو انداخته تو شهیهم. درسش رو گذرونده بود

تونستم درست چهل صفحه  یاز چهل برونه؛ اما من نم شتریسرعت ب تونست با ینم یحت ایمیمتفاوت بود، مثال ک قمیتازه من عال. برسه رزوشبه آ

.کار اکتفا کرد هیبه  شهیاوضاع نم نیبا ا دمیحساب کردم، د يخالصه هر جور. درس بخونم

هتل شدن  سیکال مخالف بود، معتقد بود که راننده سرو یلطف ياولش آقا. رم، آماده شدم و رفتم آموزشگاه یکه مامان بفهمه کجا م نیا بدون

داشت، چون  يبود، به منم حس پدر کمیکه سال ها دوست نزد يمثل پر شهیگر چه اون هم. دادم یبهش حق م. ستیدختر جوون ن هیاصال کار 

. داشتم ازیکار ن نیکه به ا نیا گهینبودم که به حرفش گوش بدم و د یاما خب من واقعا دختر لطف. شد که فوت شده بود یم یلپدرم شش سا

روز کامل وقت صرف کردم تا باالخره دوستش  هی. کلک موفق شدم تا مجبورش کنم به دوستش زنگ بزنه و باهاش قرار بذاره یبا کل نیرابناب

 نیو به ا رهیسخت گ سشیری"کرد  یدوست نداشتم به حرف هاش فکر کنم که مدام تکرار م. بکنه سشیری شیموافقت کرد ضمانتم رو پ

.رارمون شد دوشنبه ساعت یازدهق "!کنه یقبولم نم یراحت

***
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که دستم  یتوکل کردم به خدا و رفتم به آدرس. بودنش قبولم نکنند نییبخاطر مدل پا دمیترس یم. رو بردم کارواش نمیآماده شدم و ماش زودتر

اعتماد  یکل یهتل نیرفتن تو همچ شییخدا. دمیباالخره رس. ساخته بودم وید هیاون جا تو ذهنم  سیاز ری دهیهنوز ند. استرس گرفته بودم. بود

فرمون رو چرخوندم برم . ذوق مرگ شدم، چقدرم جادار بودا یپارك خال يجا دنیاز د. داشتم يادیمورد رو ز هی نیخواست که من ا ینفس م هب

دنده . راهش رو بسته بودم بایتقر. نفسم بند رفت. داد یدو در داشت چراغ م یمشک يپرادو هی. ینهیبوق نگاهم افتاد به آ يصدا دنیتو که با شن

اومد  یاصال خوشم نم. ستادمیوا نهیشدم و دست به س ادهیپ! خواد؟ یم یچ گهید نیا. دوباره بوق زد. فرمون پارك کردم هیعقب رفتم و با 

پرادو،  هیتو  پیق و خوش تبانمک و بداخال یلیپسر خ هی. نییرو داد پا شهیش. توقع داشته باشه که برم تا اون پارك کنه نشیبخاطر مدل ماش

.انگار به زور دهنش رو باز کرد تا حرف بزنه. آخر شانس یعنی

.خانوم، وقت ندارم رونیب اریرو ب نتیماش ـ

.دم یم لیجا رو بهتون تحو نیحتما ا د،یساعت منتظر باش مین هی. اتفاقا منم وقت ندارم دیببخش ـ

:قفل رو زدم و گفتم. آوردم یبود اگه کم م عیضا یلیخ گهیخشنش وحشت کردم؛ اما د افهیق دنید از

.نشده رتونیاون جا تا د دیببر فیتشر ه،یطبقات نگیکم اون ورتر پارک هیخوام اما  یمعذرت م ـ

 و ییجلو نیمنو چسبونده بود به ماش دیپرا. با تعجب برگشتم و دهنم باز موند. دمیشکستن شن يدو قدم نرفته بودم که حس کردم صدا هنوز

دوال شدم و مثل  ؟يانداز یخودت خط م نییاد رو ماش یدلت م يچطور! نبود بگه احمق، من به درك یکیحاال . خودش پشتم پارك کرده بود

:دستم رو زدم به کمرم و طلبکارانه گفتم. داغون نشده بود یلیخ. انداختم یبهش نگاه یو رانندگ ییاراهنم يافسرها

.دمیکش یم یدارم، وگرنه در جا کروک يکه االن قرار کار فیح. رمیگ یخسارت چراغم رو م! واقعا که ـ

 فیو با برداشتن ک بشیج يرو گذاشت تو شیدود نکیاش رو صاف کرد، ع قهی د،یشد و با آرامش کت اسپرتش رو پوش ادهیحرف پ یب

:تملبم رو جمع کردم و دوباره گف. یزن یحرف م يانگار نه انگار با آدم دار. چرمش راه افتاد

.داشته باشه یاجتماع تیخوبه اگه آدم شخص یلینسبتا محترم خ يآقا ـ

.رو گرفت سمتم یزد و کارت يشخندین. قدم رفتم عقب هیکه  يجور. و برگشت، نگاهش واقعا ترسناك بود ستادیوا

.چکش رو بکشم ایب تیبعد از قرار کار ـ

. رفتم سر وقتش یتا فلنگ رو نبسته م دیحتما با. مسافر بود دیهتل، شا يرفت تو. فمیک يکه نگاه کنم انداختم تو نیرو گرفتم و بدون ا کارت

.که داشتم زنگ زدم يرو برداشتم و به شماره ا میدود نکیع. رفتم تو هتل عیسر. شعور یهمه عروسکش کردم، ب نیکه ا نمیماش فیح

؟يصمد يالو آقا ـ

.دییبله بفرما ـ

.میزند هستم، امروز قرار داشت ـ

.امینداره تا من ب یاگر اشکال نیستیوا يبله، کنار در ورود ـ

.کنم، منتظرم یخواهش م ـ

:گفت کیبعد از سالم عل. داشت یمرد مسن بود که چهره مهربون هی. کردم اومد یکه فکر م یاز اون زودتر
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.ستین یکار مناسب نیدخترم ا ـ

.یام ینداره، من از پسش بر م یاشکال یدونم ول یم ـ

.کنه يافراشته همکار يدم آقا یبگم که من قول نم نمیبخواد، ا یا خدا چت ـ

.گرفتم کیرو با مامانم به فال ن شیبودن اسم خانوادگ یکی. هم داشت یقشنگ یلیبه، چه فام به

***

در  یوقت! آدم خواره اروی انگار نگم، حاال یبگم و چ یبرخورد کنم، چ يتذکر داد که با افراشته چه جور ریتو مس یکل. تیریسمت دفتر مد میرفت

. که کوفتش بشه یاله ،يمن چه دفتر يخدا يوا. عالمه اعتماد به نفس کاذب پشت سرش رفتم تو هیبا . مردم یزد، داشتم از استرس م

:سالم کرد و گفت يصمد. پنجره بود تسم شیصندل

...جناب افراشته اگر خاطرتون باشه قرار بود که امروز ـ

:رو چرخوند و گفت شیه بده و صندلادام نگذاشت

.دونم یم ـ

 دنمیپسره با د! من چرا انقدر بدبختم؟ ایخدا. بلند نشه غمیج يدهنم تا صدا يدستم رو گذاشتم رو. ختیکه چشمم افتاد بهش، قلبم ر نیهم

:کرد و گفت یاخم

؟يخودت رو رسوند عیفرار کنم انقدر سر يدیترس ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا ـ

.دیبه دادم رس يبود از خجالت آب بشم، صمد کینزد

نش؟یشناس یآقا مگه شما م ـ

به  یدست. افتادم یفکر کنم داشتم پس م. ازش خوف داشتم میجور نیهم. نگاهم کرد رهیخ رهیاز جاش بلند شد، اومد طرفم و خ هوی پسره

:زد گفت یکه انگار داشت با خودش حرف م يلب جور ریو ز دیقشنگش کش يموها

دم؟یمن تو رو کجا د ـ

:تعجب گفتم با

.گهید نیموقع پارك ماش ـ

:ابروش رو داد باال و با فکر گفت يتا هی

.يآشناتر یلیاما خ ـ

:نشست سر جاش و گفت. نگفتم يزیچ. بود یزد که انگار مخش قاط یحرف م يجور هی...! ا بسم

؟یخودت کن نیگزیکه قراره جا هیهمون نیا ـ

.میستین يدم، وگرنه ما که کاره ا یم شنهادیلبته من فقط پبا اجازتون، ا ـ

.سمت من دیچرخ نگاهش
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اسم؟. خوبه ـ

:رو صاف کردم و گفتم صدام

.زند انایک ـ

:رو برداشت و گفت سشیکرد، روان نو یتکون داد و به سر تا پام نگاه يسر

.يبر یتون یم ـ

:رو سمت خودم نشونه گرفتم و گفتم انگشتم

؟!من ـ

.بودم يبا صمد ـ

:گذشت گفت يراحت شد، بعد از چند لحظه که از رفتن صمد المیخ

.نیبش ـ

.بگه يزیچ هیو منتظر شدم تا  نشستم

چند سالته؟ ـ

.بیست و سه ـ

الت؟یتحص ـ

.تیریمد یکارشناس ـ

:گرفت سمتم و گفت يکاغذ

.فرم رو پر کن نیا ـ

االن؟ ـ

.بله ـ

:رو که گرفتم، گفتم فرم

د؟یخودکارم بد هی شهیم دیببخش ـ

.بردار زیاز رو م ـ

 زش،یم يکه چشمم افتاد به قاب عکس رو نمیخودکار رو برداشتم و خواستم بش. کرد یکم دستش رو دراز م هیمرد  یانگار م. در بیاد جونت

:کنم بلند گفتم یها ذوق مبچه  دنیکه از د شهیاصال حواسم نبود کجام و مثل هم. ناز بود یلیدختر بچه دو، سه ساله خ هیعکس 

.چه با نازم ژست گرفته سم،یعس گرهیبگردم، چقدر ج یاله يوا ـ

!خانوم زند ـ

. گفتم و نشستم يدیکه نگاهش کنم ببخش نیو بدون ا هیبه چ یافتاد چ ادمیو تازه  ستادمیافراشته، صاف وا يخشک و جد يصدا دنیشن از

.تند تند فرم رو پر کردم و گذاشتم جلوش. کارم گند زدن بود، بار اولم نبود که شهیهم
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ه؟یچ نتونیخب مدل ماش ـ

.زنم سانتافه یمن خودم صداش م. نیکه شما چراغش رو شکست هیواال همون ـ

؟!سانتافه ـ

:گفتم ییبا پررو! ـــــشیداشت، ا میدست هی يچه دندون ها. شنوند یصداش رو م میخنده که مطمئن بودم تا دو تا اتاق بغل ریزد ز چنان

خنده داشت؟ ـ

.ته خنده تو صداش بود هنوز

.بگه سانتافــــه شیاونم مدل ده سال پ د،یبه پرا یبودم کس دهیتا حاال ند! یلیخ ـ

بنده  هیبدم که هنوزم قبراق باشه، چون  نانیتونم اطم یدر حال حاضر نم یکرده؛ ول یتا صبح امروز مثل ساعت کار م شیده سال پ دیالبته پرا ـ

.زد نصفش کرد ییخدا

:و گفت دیبه صورتش کش یدست

ه؟یاستخدام کارمندها چ يجا شرط اول برا نیا دیدون یم ـ

.نه ـ

.یاجتماع تیداشتن شخص ـ

.رو که خودم بهش زده بودم حاال پس داد یانداخت، حرف یم کهیت داشت

.هستند سشونیری رویاصوال پ که کارمندا نیضمن ا. شرط اول آدم بودنه نینداره، به هر حال ا یمشکل ـ

:هاش رو تنگ کرد و گفت چشم

.یاد یزبون دراز خوشم نم ياصال از کارمندا ریمد هیمن به عنوان  ـ

.نگفتم يزیزدم و چ يلبخند

خب خانوم زند دست فرمونت خوبه؟ ـ

.هستم یآموزشگاه مرب يدر حال حاضر تو ست،یبد ن ـ

؟يبد يکالس ما رو سوار يها يمسافرا يخوا یسانتافه م نیا همیاد، ب یم شیسوال پ هیاما  ؛یچه عال ـ

.رو دارم نیماش هی نیمن هم ـ

.دم یم تیاهم یلیمهمانام خ یجا به راحت نیبگم من ا دیمتوجه ام، اما متاسفانه با ـ

.بشه شونیکنم که باعث ناراحت ینم يمن اصال کار دیباور کن ـ

.تونستم قبول کنم یم دینبود شا نیا نتونیمتاسفم، به هر حال اگر ماش ـ

 یچشم ریز. ستادمیرو برداشتم و ا فمیک. دهیپسر تازه به دوران رس هیداشتم؛ اما تو ذاتم التماس نبود، اونم به  ازیکار ن نیبه ا یلیکه خ درسته

:کرد و گفت ینگاه

د؟یبر یم فیتشر ـ
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:به گردنم دادم و گفتم يقر. کنهو ازش بخوام تا استخدامم  امیبودم توقع داره کوتاه ب مطمئن

.جا دارم نیا گهیکار د هیمن هنوز  ـ

؟يچه کار ـ

.نگاهش کردم ییپررو با

.رو نگرفتم نمیخسارت ماش ـ

:بود گفت کیبه مسخره کردن نزد شتریکه ب يبزرگش و با خنده ا یداد به صندل هیتک

.کشم یاوه بله، چراغ سانتافتون، االن چکش رو م ـ

هتل رو جا به جا  يمرد مسن بود، االن مخش رو زده بودم و داشتم مهمونا هی نیا ياگر به جا دیشا. بود نثارش کردم راهیبد و ب یچ دلم هر تو

.کردم یم

.چک روز در وجه حامل د،ییبفرما ـ

:با تعجب گفتم. رونیمبلغش چشم هام زد ب دنیاز د. اکراه گرفتم و نگاهش کردم با

.افراشته يآقا نیفکر کنم اشتباه کرد ،ادهیز یلیخ نیا یول ـ

:شد و گفت بلند

.دیچراغ سانتافه رو حساب کردم نه پرا متیمن ق ـ

:هنوز تو فکر بودم که گفت. کنه نیدو ماهمون رو تام هیتونست حداقل کرا یپول م نیکم وسوسه شدم، ا هیکار کنم، راستش  یدونستم چ ینم

؟ینقدش کن يخوا یدارم، االن م یمن کار بانک ـ

.دونم ینم ـ

.کهیبانک نزد میبر ایب ـ

رفت که  یانقدر تند راه م. رونیهتل معروف رفتم ب هی سیروزم من دلم خوش باشه که با ری هیکه با خودش برم بانک؟ حاال  نیبهتر از ا یچ

فکر  هیبشه که  نشیخواست سوار ماش یم. با کالس يمثل خانوم ها رون،یاما من با آرامش و با فاصله ازش رفتم ب ؛يدیدو یدنبالش م دیبا بایتقر

:گفتم عیسرم زد، سر هب

افراشته؟ يآقا ـ

بله؟ ـ

.میمن بر دیبا پرا رون،یب دیاریرو از پارك ن نتونیماش ـ

:مردده گفتم دمید یوقت

.دیالبته اگر قابل بدون ـ

.میباشه بر ـ

البته از شانس خوبم  رون،یرو آوردم ب نیفرمون ماش هینشستم و با . بزنم نمیخ اخواستم به روش خودم م یم ارم،یبود بال در ب کینزد یعنی
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متوجه شدم که . رو زدم و کمربند رو بستم نکمیع میشگیطبق عادت هم. کم دلهره گرفتم هی نه،یکردم جلو بش یفکر نم. رفته بود ییجلو نیماش

:دم و گفتمکر میرو تنظ ینهیآ. کنه یبه همه جا داره نگاه م ينجکاوبا ک

د؟یبند یرو نم ـکمربندتون

؟!مگه داره ـ

.لبخند زدم يبا خونسرد اره،یخواست حرص منو در ب یم

.ذاشتند یمن کمربند م دیپرا يشما اونم از نوع دو درش اختراع بشه، داشتن برا نیکه ماش نیبله داره، قبل از ا ـ

!چه جالب ـ

.بلند راه افتادم کافیت هیبا . حقش بودکنم؛ اما واقعا  تشیخواستم اذ یپررو، نم بچه

از کدوم طرف برم؟ دیبگ شهیم ـ

.ابونیخ نیسر اول قایچپ، چهارراه اول سمت راست، دق م،یمستق ـ

:دنده رو عوض کردم و گفتم. نمونه ادمیقصد تند گفت که  از

.یاوک ـ

بانک  يرو به رو قهیسرعت ممکن در عرض پنج دق نیشتریبا ب نیبخاطر هم. روش رو کم کنم دیبود که با نیکردم ا یکه فکر م يزیتنها چ به

.زدم رو ترمز

.دییبفرما ابون،یخ نیسر اول قایدق ـ

دمشون  ،یچه بانک بزرگ و خلوت. معاون شعبه شیرفت پ میمستق! یاز خود راض. شد و راه افتاد ادهیخواست نشون بده که تعجب کرده، پ ینم

تونستم  یهست، اگر م میدست و دلباز سیچه ری. شدم، کاش مال خودم بودا یپول ها دچار افسردگ دنیا دب. رفتم و چک رو نقد کردم. گرم

چند . کندم و خودم رو باد زدم تا خفه نشم ادداشتمیکاغذ از دفترچه  هی. نیماش يهنوز کار داشت، نشستم تو. تو روغن بود نونماستخدام بشم 

.تا اومد و نشست دیطول کش قهیدق

؟يکرد نقد ـ

.بله ـ

.پول رو از کنار فرمون برداشتم و گرفتم طرفش دسته

.دییبفرما ـ

ه؟یچ نیا ـ

.شِیبق نمیرو برداشتم، ا دیکه با يمن اندازه ا ـ

:رو تکون داد و گفت سرش

.یکنم که کل پول رو برگردون یقبول م یبه شرط ـ

:با اخم گفتم. شد انقدر گدا باشه یباورم نم! سیخس بدبخت
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.رگاهیخوام ببرمش تعم یاون حقمه، م یول ـ

.ریبگ نمیپس ا ـ

 یباق فیک ياز تو. جهنم و ضرر. پول مفت رو صاحب بشم هیتونستم  یداد تا االن م یمامان انقدر تو بزرگ کردن ما وسواس به خرج نم کاش

.بشیج يراحت گرفت و گذاشت تو یلیخ. پول رو درآوردم و دادم بهش

.گم یکه م یآدرس نیبرو به ا ـ

.رمایگ یرو م شیکرا ـ

:و گفت دیخند

.فعال برو، بعدا چونه بزن ـ

 هی يجلو. زدم یدرصدم باهاش بد حرف نم کیخواد قبولم کنه، وگرنه  یراستش مطمئن بودم که نم. دور نبود یلیخواست بره خ یکه م ییجا

در رو قفل کردم و دنبالش . بشم ادهیو بهم اشاره کرد پ رونیکه اومد ب دیهم طول نکش قهیپنج دق دیشا ن،ییرفت پا. میستادیوا نیماش شگاهینما

.بودند یداشتند، فکر کنم اکثرا سفارش یخوشگل يچه رنگا. مدل باال باز مونده بود يها نیاون همه ماش دنیدهنم از د! يوا. تورفتم 

چطوره؟ ـ

:با ذوق گفتم. ییلوو شش صندوق دار آلبا ستیدو هیکه اشاره کرد نگاه کردم،  ییجا به

.قشنگه یلیخ ـ

.رو بده به کوروش چشییرو از تو سانتافت بردار و سو لتیوسا ـ

.متوجه نشدم منظورش رو قایگمونم صاحب اون جا بود، دق. ورزشکار بود يساله  یپسر حدودا س هیگفت  یکه م یکوروش

چرا؟ د،یببخش ـ

.میکن یعوض م نیرو با ا دتیپرا ـ

.کردمتعجب نگاهش  با

د؟یکن یم یشوخ ـ

.اصال ـ

:کدومشون خجالت بکشم گفتم چیکه از ه نیا بدون

.رو عوض کنم نمیکه ماش نیا يندارم برا یپول چیمن ه یول ـ

از پول زد؟ یحرف یکس ـ

.بله، من زدم ـ

.شهیهم از حقوقت کسر م شیبق ،يد یپرداخت م شیرو به عنوان پ دتیخب پرا ـ

:گفتم یخوشحال با

ن؟یه شما منو استخدام کردمگ ـ
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.عوض بشه، بله، از دست فرمونت خوشم اومد نتیکه ماش یدر صورت ـ

.بد جور چشمم رو گرفته بود نهیماش. مردد بودم! رمیاجازه بگ ایمیاز مامانم و ک دیگفتم اول با یبود اگر م عیضا یلیخ ،یسر دو راه موندم

.دیکه انقدر زود بهم اعتماد کن شهیرو بدم؟ اصال نم نیماش هیه که بتونم باهاش پول چقدر دیبد دیخوا یکه شما به من م یمگه حقوق ـ

.ریرو بگ متیتصم عیدادن، سر حیتوض يمن اصال وقت اضافه ندارم برا نیبب ،ییایهست که از پسش بر ب يحقوقت انقدر ـ

 ی؟ م!یتو کارش بود چ یاگر کلک. ادیهمه باهام راه ب نیاون هتل انقدر راحت منو استخدام کنه و ا سیشد رئ یخودم نبود، باورم نم دست

:تونم قبول کنم؛ اما به جاش گفتم یخواستم بگم نم

.میشه؟ من مرب یم یپس آموزشگاه چ ـ

.یهتل من مسافر بزن يجلو يایب نیماش يرو يدو متر يتابلو هیتونم اجازه بدم با  ینم یخوام خانوم زند؛ ول یمعذرت م ـ

.لبم رو گاز گرفتم. اصال حواسم نبود. چقدرم خنگم. گفت یم راست

.کن هیبا آموزشگاه هم تسو ـ

 ستین يخبر گهیمطمئن شدم د یو وقت فمیک يتو ختمیداشتم ر نیرو که تو ماش یلیکل وسا. و به حرفش گوش کردم ایرو زدم به در دلم

:با بغض گفتم. زل زده بودم دمیبه پرا رندیگ یکه بچشون رو ازشون م ییمثل بدبخت ها. رو دادم به کوروش چییسو

.رگاههیضبطش هنوز تعم ـ

.خنده ریزد ز افراشته

؟!ضبطم داره نیمگه ا ـ

.و جوابش رو دادم نیزم دمیگرفت، پام رو کوب حرصم

.خوره یتازه فلشم م. معلومه که داره ـ

.رهیخندش رو بگ يدفعه کوروشم نتونست جلو نیا

***

.بوده اریدفعه بخت باهام  نیدر انتظارمه؛ انگار ا یدونستم چ یاومدم نم یصبح که م. صفر نشسته بودم نیماش هیشد پشت  ینم باورم

؟يریم واشیچرا انقدر  ـ

.نگاه کردم لومتریتعجب به ک با

.ستینود تا که آروم ن ـ

.یرفت ینم ستیکمتر از صد و ب شیساعت پ میفکر کنم تا ن ـ

.صفر نبود نمیاون موقع ماش ـ

.یکن یکتمان نم ادی یخوشم م ـ

رو؟ یچ ـ
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.کنه میخانوم دالور تا قرادادت رو تنظ شیپ ير یقبلش م. سر کار يایب یتون یاز فردا صبح م ،یچیه ـ

.دیش ینم مونیپش دیافراشته، مطمئن باش يممنونم آقا ـ

.دوارمیام ـ

کار کنم؟ یچ قایدق دیمن با د،یببخش ـ

.یش یمن سیدر واقع راننده سرو ـ

؟!یپس چ ـ

و  یور و اون ور؛ چون اصال اعصاب رانندگ نیرم ا یهتل م يراننده ها ایوقت ها با آژانس  یلیخ. شهر بزرگ نیکار دارم تو ا یمن هر روز کل ـ

.من يراننده  یش یندارم، تو م کیتراف

:با تعجب گفتم. ارمیبود شاخ در ب کینزد

.یراننده شخص هی من قرار بود کارمند هتل بشم، نه یول ـ

.اون هتلم؛ البته فعال ریکنه؟ به هر حال من مد یم یچه فرق ـ

...اما ـ

بد، سر و کله  ایخوب  ،يبا هر مسافر ستیالزم ن گهیدر ضمن د. کمتره و هم حقوقت باالتره تیبه نفعتم هست؛ چون هم ساعت کار يجور نیا ـ

.یبزن

:دمیتونستم حرفش رو بارو کنم، رك پرس ینم

.نیرو هم عوض کرد نمیروز ماش هیتو  یحت د؟یازم ندار یشناخت چیکه ه یدر حال د،یمن باش انیبه فکر سود و ز دیشما چرا انقدر با ـ

!حاال ـ

...بگم يچه جور یعنیداشته باشه؛  تیباشم که امن ییخواد جا یزنم؛ اما من دلم م یحرف رو م نیکه ا دیببخش ـ

.ورم رو گرفتهمنظ دمیکه زد فهم يشخندین با

و  يایهم ب يشد مونیو اگر پش یدفترم و قراردادت رو امضا کن يایفردا صبح، ساعت ده ب یتون یم ،یخود دان. نهیتضم تتیراحت، امن التیخ ـ

.یرو معاوضه کن نتیماش

:بشه نگاهم کرد و گفت ادهیکه پ نیقبل از ا. در هتل ترمز زدم کنار

.شمارت رو بهم بده ـ

چرا؟ ـ

.يکار لیمسا لیدل به ـ

.کندم و شمارم رو نوشتم و دادم بهش يکاغذ فمیتو ک يشده بود، از دفترچه  يجد افشیق

.ممنون ـ

:با لبخند گفت. رونیشد، منم به احترامش اومدم ب ادهیپ
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؟یگ یم یچ نتیماش نیبه ا یراست ـ

:و گفتم دمیکاپوتش کش يرو یعشق دست با

.السهیگ هیشب نیا ـ

!ه با مسماچ! السیگ ـ

شد خوردش، نه به االن  یمن عسل نم هیاول که با  دارینه به اون د. بازه شتیکه مدام ن يریخناق بگ. تکون داد و رفت یدست د،یخند یسرخوش با

نشستم پشت شدم و  زیهمه چ الیخ یب شهیکه مثل هم دینکش هیبه ثان. جذبه داشته باشه دیبا سییر. تونست ببنده یرو نم يدهن سه متر نیکه ا

! جانانه یرال هی يبه سو شیپس پ گه؟یشد د یم يآب بند نمیماش دیتازشم باالخره با. نتونسته بودم بتازونم ادیامروز ز. رمونف

***

. نمبراش ک يفکر هی دیبا. پارك کنم، فعال دستم امانت بود ییهر جا یقبل نیرو مثل ماش السمیاومد گ یدلم نم. خونه دمیسه بود که رس کینزد

.کرد یم زیداشت موتورش رو تم. زد يذهنم جرقه ا دیحم دنیبا د

.دیسالم داداش حم ـ

احوالت؟ انا،یک یآبج! بــــه ـ

گذره؟ رخشت در چه حاله؟ یخوش م ؟یتو خوب ،یمرس ـ

.ده یم يسوار ونیدر م یکیفعال که  ـ

.کم شده ونجشی دیشا ـ

.ها خوراکش ملس شده یاتفاقا تازگ ـ

.کرده يادیز ونجشیهمونه  پس! ا ـ

.ياومد رید ؟یراست يکجا بود ،ینگ یبگ ـ

؟یباز تو آمار گرفت ـ

.بگو، ثوابم داره واال يسراغ دار يا گهیکار د ـ

.افتمیکار توپ واسه خودم  هیفعال که  ـ

جون من؟ ـ

.مرگ تو ـ

؟يشد یرال ینکنه مرب ـ

.کم که جا افتادم تو رو هم بردم تو کار هی دیمحشره، شا. برام دست و پا کرده يرکا هی يراستش پر. شانسا ندارم نینه بابا، از ا ـ

.یهمه جوره با معرفت ادی ی، خوشم م...شاایا ـ

.گهید مینیما ا ـ
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هست کارت؟ یچ ،ینگفت ـ

.آدم کله گنده هی یگم، شدم راننده شخص یدونم دهنت چفت داره م یچون م ـ

.برو دست بردار ـ

.گم یت مبه خدا راس ـ

؟یچ یعنی ـ

.اون جا سییر یشدم راننده شخص س،یرفتم هتل که بشم راننده سرو ـ

داره؟ یاالتینکنه طرف خ نمیبب ؟یگ یم يجد ـ

:گفتم عیسر نیبگم و حرف درست بشه، واسه هم دمیترس

.امرزمهیخدا ب ينه بابا، همسن بابا ـ

.رو غلطک يافتاد یخدا رحمتش کنه، پس حساب ـ

؟یکن یواسم م يکار هی دیحم !حاال ـ

.نوکرتم هستم ـ

.ترسم خط بندازن روش یم. پارکش کنم ابونیتو خ ادی یدلم نم ام،یرو داده بهم که باهاش برم و ب نیماش نیطرف ا ن،یبب ـ

.که صفره نیداده دست خودت؟ ا! ؟یگ یجون من راست م انا،یک ـ

.راحته المیحداقل خ. ده ینم ریبات گتو که با اطتون؟یتو ح يذار یم ه؟یآره، دروغم چ ـ

.کنما یقبول نم تیکم بشه من مسئول شیزیاگر چ ـ

.دادم یدستت نم چییمن اگر بهت اعتماد نداشتم که سو وونه،ید ـ

.کنم، خودت ببرش تو یباشه، در رو باز م ـ

.یمـــرس د،یکنم حم یجبران م ـ

.اشته بهترهند لیبا مرام از صد تا فام هیهمسا هیوقت ها  یبعض

مثل آدم لباس هام رو  نیبده؛ بخاطر هم ریحوصله نداشتم مامان بهم گ. مرتب بود شهیانداختم و رفتم تو، خونه مثل هم دیکل یخوشحال با

.یجا لباس يگذاشتم رو

؟یستین یمامان ـ

چه روز . شهیخونه آدم نم ییجا چیه ش،یل، آخمب يکردم و پخش شدم رو ادیبه سر و صورتم زدم، کولر رو ز یموهام رو باز کردم و آب ي رهیگ

کنم، باورم  یرونم و حال م یباال شهر م يها ابونیتو خ کیش نیماش هیخدا جون، از فردا با  يوا. چقدرم که گشنمه! بود امروز ییپر ماجرا

.شهینم

.کولر نخواب يتنت گرمه، جلو یصد دفعه گفتم وقت انا،یک یش یم ضیمر ـ

.رش بودنمازش هنوز س چادر
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.سالم، قبول باشه شهره خانوم ـ

.يکرد ریامروز د ؟يکجا بود. سالم، قبول حق کیعل ـ

.نتونستم زنگ بزنم د،یکار داشتم، ببخش ـ

؟يدار میمگه تو به جز شنبه و چهارشنبه کار ؟يچه کار ـ

.شدم و رفتم بوسش کردم بلند

.کنم یم فیتعرحاال اول نهارم رو بده تا غش نکردم، بعدش مفصل برات  ـ

.تو آشپزخونه، غذا حاضره ایب ـ

.با سر حمله کردم بایگل از گلم شکفت و تقر یماکارون دنید با

***

.دادن حیشستم شروع کردم توض یکه داشتم ظرف ها رو م ياز نهار همون جور بعد

 يجا. حرف زدم رشیمنم امروز رفتم با مد. زنمخوان و من برم سر ب یهست که کارمند م ییجا هیبهم زنگ زد و گفت  روزید يراستش پر ـ

.زایچ نیقراداد بستن و ا يبود، قرار شده فردا برم برا یخوب

:گفت دیکش یگاز رو دستمال م يکه داشت رو يجور همون

؟يکارمند ادار ؟يچه کار ـ

.با اداره در ارتباطه یهم که نه؛ ول يادار يخب ادار ـ

؟یچ یعنی ـ

.شم راننده یم یعنی ارم؛یببرم و ب قراره کارمند ها رو ـ

خودم چشمم کور، دندم نرم، . هست درست رو بخون يمامان، برو ارشد ثبت نام کن، هر جور یجان نخواستم کار کن انایمونده، ک نمیهم! ؟یچ ـ

.و جونت در امانه یش یم یواسه خودت کس ایمیدونم توام مثل ک یعوضش م. کنم یم سیتدر شتریب

.نکیدادم به س هیتم و تکآب رو بس ریش

کمک به حالتون باشم؟ دیتونم، چرا نبا یمن م یوقت ؟ياریرو در ب ایمیکه خرج شکم من و ک ییبدو دیمگه شما تا ابد با ه؟یچه حرف نیا ـ

 یم یرانندگ يدارها  وونهیخوام از صبح تا شب دلم شور بزنه که تو پشت فرمون مثل د یبکن، من نم گهیجور د هیخب  ،یکمکم کن يخوا یم ـ

.به خدا توان حرص خوردن ندارم! نه؟ ای یاالن سالم. یکن

.ستیدست خودم ن ارمیاخت گهیکنم؛ چون د تیتازه من مجبورم رعا. دم که مواظب باشم یقول م ـ

اد؟ی یتو م ریکه فقط خطرناکاش گ هیهمه کار، چه جور نیآخه ا ـ

.زهیجونش واسه خودش عز یهر کس. رم یمامان، اگر بد بود نم ریسخت نگ ـ

.گم یم یمن چ یفهم ینم یتا مادر نش ـ
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.شم یمنو ببره، مادرم م ادیو ب یکیتو دعا کن خدا بزنه پس سر  ـ

.با تو ستیخجالتم که اصال آشنا ن ـ

.به هدف يدرست زد ـ

اون جا؟ يبر يخوا یداغونت م دیپرا نیبا هم نم،یبب ـ

.بهم داده تا باهاش کار کنم گهید نیماش هیه، کم مهربون هی رهیخب نه، راستش مد ـ

.عقلت رو نذار کف دستت ره؟یگ یخدا موش م يواسه رضا يدوره زمونه کدوم گربه ا نیتو ا ـ

راحت باشه که  التیفهمم، خ یرو م زیدست خودت بزرگ شدم، همه چ ریمن ز. کنم محدودم نکن یخواهش م. مامان شهره ینیچقدر بدب! اَه ـ

.مونم، همه جوره یم یدختر خوب

.والسالم. انایدونم و تو ک یمن م ،یگفت یدروغ ای يکرد ییخطا نیس، بفهمم کوچک تر دهیفا یجر و بحث کردن با تو ب ـ

:بلند گفتم رون،یرو پرت کرد و رفت ب دستمال

.عاشقتم مامانم ـ

.نمیب یدارم م ـ

***

. دفترش بودم يافراشته سر ساعت ده تو يطبق گفته . کنم زشیو بعدا سورپر زیچخواستم مطمئن بشم از همه  ینگفتم، م يزیچ ایمیک به

 دنیاز د. مهربون و خوش برخورد بود میلیحدودا پنجاه سالش بود و البته خ یعنیکردم سن باال بود؛  یکه فکر م يزیخانوم دالور بر خالف چ

هم  دیدونم، شا یهمه درآمد داشته باشه؟ نم نیبود که ا یچه کار خاص یدگمگه رانن. تعجب کردم یلیشده بود خ دیکه به عنوان حقوق ق یمبلغ

. بود دهیسر و سامون بدم، حتما خدا صدام رو شن زیبه دستم برسه تا به همه چ یپول هیقمر در عقربمون  تیوضع نیبود که تو ا نیقسمت ا

.برگه رو امضا کردم و دادم دست دالور يپا ینیشبخو یبا کل نیبنابرا

.ندتیخواد بب یافراشته، م يآقا شیبرو پ زمیعز ـ

.بله، حتما ـ

استرسم کمتر شده بود،  یلیخ روزینسبت به د. در رو باز کردم و رفتم تو د،ییصداش که گفت بفرما دنیو در زدم، با شن دمیبه مانتوم کش یدست

.کرد یلپ تاپش کار مبزرگش نشسته بود و داشت با  زیپشت م. هم اعتماد به نفسم اضافه شده بود یکل

.ریسالم، روز بخ ـ

:نگاهم کرد و گفت نکشیع يباال از

؟يشد مونیپش ای يسالم، قرارداد رو امضا کرد ـ

زنه؟ یبار لبخند م هیکه هر چند لحظه  نهیب یم یمردم که بدونم اون جا چ یم یلپ تاپش بود، آخ داشتم از فضول توریبه مان چشمش

اده؟یکم ز هیحقوقش  دیکن یفکر نم یامضا کردم؛ ول ـ
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.دیرو تکون داد و خند سرش

؟یانقدر قانع و صادق شهیهم ـ

.باال انداختم يا شونه

.حالل باشه ارمی یکه در م یخب دوست دارم پول ـ

؟یچ یعنی ـ

.حرومه رمیاز حقم بگ شتریکه ب نیا یعنی ـ

.داد هیتک یصندل هیو به  ستادیا کمینزد. مدیترس یواقعا م بتشیشد از ه یبلند م یشد و اومد طرفم، وقت بلند

درسته؟ ،يدار يمعتقد يبه فکر حالل و حرومه؟ حتما خانواده  یک گهیاالن د ـ

.بایتقر ـ

 نیا ازدهیاز پنجشنبه و جمعه ها، از هشت صبح تا  ریمن هر روز غ ن،یبب. يندار میکار راحت نیغصه نخور، اون حقته، در ضمن همچ ادیخوبه، ز ـ

؟یجا، اوک نیگردم هم یچهار، اون وقت برم ایرم شرکت تا ساعت سه  یبعدم م. زنم یسر م هیرم باشگاه و  یم ازدهی .جام

؟!چند تا کار داشت مگه نیخدا، ا ای

؟یتا ک یول ؛یاوک ـ

؟یچ ـ

ن؟یسه شغله هست شهیکه هم نهیمنظورم ا د،یببخش ـ

برگرده من  یجام؛ اما وقت نیمن مسئول ا ادیسفر خارج از کشور و تا ب هیاضر مجبور شده بره کنه، در حال ح یم تیریهتل رو بابام مد نینه، ا ـ

.رم شرکت و باشگاه یراحت م الیبا خ

.سوال داشتم ازش یبپرسم؛ وگرنه کل يزیشد چ یروم نم گهید

.خطر باشه یسفرشون ب... شاایبله، ا ـ

.یور باشخانوم دال شیپ ازدهیتا ساعت  یتون یممنون، خب، م ـ

هر روز؟ ـ

:و گفت دیبه صورتش کش یبکنه، دست يفکر هیمن  يکاریب يساعت ها يبرا دیبا دیتازه فهم انگار

.يجا کار ندار نیا یلیو خ ادی یبابا م گهیخب آره، چند روز د ـ

.اوهوم، پس با اجازه ـ

 نکیع شهیتر بشه، مجبور بشه هم فیکه چشم هاش ضع... شاای؟ ازل زد يجور نیخانوم ا هیبه  دیدونه نبا یاحمق هنوز نم. رو تکون داد سرش

.بزنه

***
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. پشت فرمون نمیتونستم بش یانگار اگر نبود نم. رو بزنم میدود نکیع یعادتم بود موقع رانندگ. و منتظرش شدم نیماش يرفتم تو ازدهی ساعت

 یمشک فینشست جلو، ک روزیمثل د. قشنگ معلوم بود که باشگاه داره. فوق محشر بود پشیاومد، به نظرم ت یکه داشت م دمشید نهییآ ياز تو

:بود گذاشت عقب و کمربندش رو بست، با لبخند گفت ستشرو که د

.کنم تیمجبورم رعا ،ير یکه تو م یسرعت نیبا ا ـ

:گفتم يجد یلیخواستم بهش رو بدم، خ ینم

افراشته؟ يکجا برم آقا ـ

:گرفت سمتم و گفت رو يکاغذ. بودنم تعجب کرد يجد از

.یبرات نوشتم تا راحت تر باش. میبر دیکه با ییرهایمس نیا ا،یب ـ

.ممنون ـ

خدا رو شکر ضبط روشن نکرده . زنگ خورد شیراه افتادم، گوش. بد جا بود یلیزدم؛ چون خ یکم دور م هی دیبا. باشگاه رو خوندم ریدقت مس با

.گوش کنم یتونستم به راحت یبودم و م

.منم دلم تنگ شده برات عروسکم. سرم شلوغه، بذار پنجشنبه یلیامروز خ ؟يچطور زم،یسالم عز الو، ـ

ده بار  چارهیب نیزد؛ البته ا یبود حرف م قیدختره که به نظرم اسمش شقا هیساعت تمام داشت با  مین. حرف هاش حالت تهوع گرفتم دنیشن از

.دیکش قینفس عم هیباالخره قطع کرد و . بود و دست بردار نبوددختره عشقش فوران کرده  ایگو یکرد؛ ول یخداحافظ

؟!ير یمن که آدرس دادم بهت، چرا از کوچه پس کوچه م ؟یتو خوب ـ

.نهیش یدونم بچه چرا پشت فرمون م یحالش رو گرفتم، من نم ییال هیکه با  رهیخواست راهم رو بگ یم ایزانت هی

.کم راهم رو دور کنم هیمجبور شدم . رفت میمستق شهیطرحه و نم يتو نیکه بهم داد يریمس یول د؛یببخش ـ

.حواسم نبود ،یگ یآها، راست م ـ

:شد و گفت ادهیپ. دمیرو کش یساختمون باشگاه ترمز زدم و دست يجلو "ذاره؟ یجون واست حواسم م یمگه شق": دلم گفتم تو

.امی یکشه، زود م یطول نم یلیخ ـ

.به سالمت ـ

صدام رو وحشتناك . کنم تشیخواستم اذ شهیکه مطمئن شدم تماس برقرار شده؛ مثل هم نیهم. رو گرفتم ایمیتم و شماره کرو برداش میگوش

:کردم و بلند گفتم

.خورمـــــــــــت یکنم و م یم کتیت کهیها ها ها، امشب ت ـ

و  یشلوغ يبعدشم صدا. دمیبلند شن غیج هیدفعه  نیما اداد؛ ا یبامزه م يکه مثل خودم جواب ها نیا ایرفت  یم سهیاز خنده ر ایمیک اکثرا

بوق خورد که جواب  یکل. زنگ زدم عی؟ دلم شور افتاد، سر!وقت هی رهینم د؟یزدم تو سرم، خاك عالم، نکنه بچه خواب بود ترس. قطع شد یگوش

.دمیکش یخودش بود، نفس راحت يداص. داد

بله؟ ـ
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؟یخوب ایمیک ـ

.انایکنم ک یرو م ساتیبرسه گ به قرآن دستم بهت! درد ـ

؟يدیگرخ يجور نیکه ا يدیچرا؟ مگه دفعه اوله صدام رو شن ـ

.اریدر ب ينه، بعد خون آشام باز ایاول مطمئن شو خودمم  وونه،ید ـ

!بودا لتیتلفن خوابگاه رو که نگرفتم، موبا! وا؟ ـ

که کل  دیکش یغیچنان ج دیبدبخت ترسو تا صدات رو شن. گفتم جواب بده دستم بند بود، به ترانه. کردم یداشتم رونوشت م م،یسر کالس بود ـ

؟یگفت یمگه بهش چ. ادیکم حالش جا ب هی اطیاالنم آوردمش تو ح. به هم ختیکالس ر

.خنده ریز زدم

گفتم  یداره م یانه برمدونستم تر یاگه م. خورمت یکنم و م یم کتیت کهیگفتم ت ،یچیه. رو گرفتم یدماغ عمل نیباالخره حال ا! ـــولیا ـ

.کنم یم ادهیدماغت رو پ

:خنده و گفت ریهم زد ز ایمیک

.يدختر مردم رو ناکار کرد يزد. انیخدا ازت نگذره ک. من برم اد،ی یابوالفضل، داره م ای ـ

.اومد یبود که از دستم بر م يقربونت برم، کار ـ

.فعال ـ

.يزنگ بزن کارت دارم، با يکار شد یب ـ

سوزوندم؛ اما االن  یم شایآت نیدانشجو هم که بودم از ا ر،یبخ ادشی. دمیخند یکم م هیعوض شد، کاش تو کالس بودم  میکم روح هی شیآخ

.رو که عاشقش بودم آوردم و چشم هام رو بستم یآهنگ ن،ییبون رو دادم پا هیرو زدم و سا میهندزفر. سر به راه شده بودم گهید

تو هنوزم از سرم ادینرفته "

تونم من از تو ساده بگذرم ینم

ترم يتو آخرم، با چشما گلم

باورم ياز من و نکرد یگذشت

باورم ينکرد

یدم کیشد که  یم ،یکم هیشد که  یم

يشد که لحظه ا یم

یبه فکرم یدم کیو  یکم هیکه  یبگ

با خنده هات ایبا اون نگات، ب ایب

بشکنو سکوتو

".مونم باهات یمنم دوستت دارم و م بگو
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هنوز . هوا دمیزدم و پر غیخورد به دماغم با تموم وجود ج یوقت. بود سکته کنم کیکنه، نزد یصورتم حرکت م يداره رو يزیچ هیکردم  حس

قلبم  يدستم رو گذاشتم رو. باز بود ششیبا تعجب به افراشته نگاه کردم که کنارم نشسته بود و ن. رو پر کرد نیخنده ماش کیبودم که شل جیگ

:با اخم نگاهش کردم و گفتم. دمیکش قینفس عم ات و چند

؟!افراشته يبود آقا یچه حرکت نیا ـ

 داریرو بزنم به صورتت تا ب يدستمال کاغذ نیمجبور شدم ا. یصدات زدم، فکر کردم خواب یکل. یکردم انقدر بترس یخوام، فکر نم یمعذرت م ـ

.یبش

:رو در آوردم و گفتم یمقنعه گوش ریز از

.اب نبودممن خو ـ

.يکرد یآهنگ گوش م یآهان، پس داشت ـ

.ده یترس کار دستم م نیآخرشم ا. ترسو بودم شهیحالم بد بود، هم هنوزم

؟يدیواقعا ترس ـ

.ستیمهم ن ـ

:رو روشن کردم و گفتم نیماش

م؟یبر ـ

.آره ـ

.میدیزود رس یلیخ باینبود، تقر ادیشرکت و باشگاه ز نیفاصله ب. کارش تموم شد عیکردم چه سر فکر

.رهیره خوابت بگ یحوصلتم سر نم ست،یبد ن یباال، با بچه ها آشنا بش ایتوام ب ـ

. رونیکردم و رفتم ب نهیینگاه کوچولو به آ هی. یاومد برم فضول یبدم نم! گرفتم یدهنم رو م يجلو یوقت ها با بدبخت یبعض. شد ادهیو پ دیخند

بانمک  میلیخ. دختر جوان اومد تو هیشد که  یدر داشت بسته م. میوارد آسانسور شد. ه ساخت باشهخورد تاز یو بزرگ که م کیساختمون ش هی

:افراشته گفت دنیبا د. و البته خوش خنده دبو

.سالم سامان جون ـ

م؟یدیبـــه، سالم نورا خانوم، چه عجب ما شما رو د ـ

.شده پسر خوب نیسنگ تیجام، تو سا نیهم شهیمن که هم! ایدار ییچه رو يوا ـ

.شده ادیکم کارا ز هیبابا رفته  یاز وقت ـ

.یش یخسته م یلیحتما خ ،یآخ ـ

ه؟یچاره چ یکم نه، ول ـ

بودم اسمش  دهیفهم گهیبا اشاره از افراشته که حاال د. کردم یم يباز میچییبودم و داشتم با جا سو ستادهیگوشه ا هیافتاد به من که  نگاهش

.ن دستش رو سمت من دراز کردساما ه؟یک دیسامانه پرس
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.یرال يراننده  اناست،یک شونیا یآها، راست ـ

؟!واقعا ـ

:گفتم لکسیر یلیخ نیخورد به سقف آسانسور؛ بخاطر هم یبازم حس اعتماد به نفسم داشت م خوشبختانه

.افراشته هستم يدوست داشتم باشم؛ اما فعال راننده آقا ـ

:رو داد باال و گفت ابروش

.لبچه جا ـ

:رو به من گفت. رونینظر بده و رفت ب شتریآسانسور نتونست ب ستادنیا با

.سامان خان ما رو داشته باش که ناجور طرفدار داره ها يجون هوا انایک ـ

.هم سالم برسون ماینسوزون، به ن شیبرو نورا، آت ـ

.حتما، تا بعد ـ

تحفه س؟ میلیکه سامان خان خ ستین! ــــشیا

.دست فرمونت در چه حدهخبر نداره  ـ

:رو دادم باال و گفتم شونم

مگه چشه؟ ـ

.میبر. گوشه ست،یچشم ن ـ

 هی ایبود  يوتریکنن؛ اما خب انگار کارشون فروش قطعات کامپ یکار م یچ قایکه دق اوردمیسر در ن ادیبود، گرچه ز یبزرگ و خوب شرکت

.يزیچ نیهمچ

:که سامان گفت نمیسالن بش يخواستم تو یم. اون جا بودن يکارمنداتا دختر هم سن و سال خودم و دو تا پسر  سه

.انایک ایدنبال من ب ـ

ن؟یافراشته شما راحت يآقا ـ

.و پرسشگر نگاهم کرد ستادیا

.خوبه انایهمون ک! زند دیکه مثال بگ دینکن ینکرده احساس ناراحت ییوقت خدا هی یعنیگم  یم ـ

.کردم یعجب غلط. سمت ما دیکه نگاه همه چرخ ينده، جورخ ریبلند زد ز میلحن پر از کنا از

.بهتره يجور نیزنم، ا یصدا م کیکارمندام رو به اسم کوچ يمن همه  ـ

. تر بود کیاز هتلشونم ش یجا حت نیا. مادر، دفترش انقدر خوشگل بود که ماتم برد يوا "چرا بد باشه؟ ،یگ یتو که راست م": دلم گفتم تو

در با . دیچرخ یداشت م ینشستم؛ اما سرم همچنان مثل پنکه سقف. جذاب بود ییجورا هیکه رنگ اتاقش داشت  یمیمال يکرم قهوه ا بیترک

بود که مثل  یتوجهم رو جلب کرد شال چروک پشیت يکه تو يزیچ نیاول. تو دیکم الغر؛ اما خوش فرم پر هیپسر قد بلند و  هی وشدت باز شد 

.شهنرمندا انداخته بود دور گردن
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باشگاه؟ یرفت یسام ـ

.بودم دهیهنوز ند. شدم و سالم کردم بلند

.يا سالم، شرمنده، متوجه نشدم مهمون دار ـ

:گفت  سامان

.بهت گفتم روزیکه د يزند راننده ا انایک. قمیرف نیپسرخاله و بهتر یمان ـ

.خانوم انایخوشبختم ک! آهان ـ

.نیممنون، همچن ـ

؟يچطورکورس باحال  هیبا  یمان ـ

ه؟یچطور مگه؟ خبر ـ

!گهید ـ

:کرد و به سامان گفت یبه من نگاه یمان

؟يخانوم مسابقه بذار انایکه با ک نهیمنظورت ا نمیبب ـ

.سایپس نه، با مل ـ

بگم؟ یواال چ ـ

.ارهیکم ب ینامرده هر ک ـ

.صدام در اومد نیبخاطر هم. امانآقا س نیپررو بود ا يادیکرد، ز یم يمن شرط بند یکه داشت سر رانندگ ومدین خوشم

.افراشته يآقا دیرو من حساب نکن ـ

چرا؟ ـ

.ستمیمن که مرد ن ـ

.دست فرمونت مردونه س یول ـ

.ذارم یاما نامردم و کورس نم ـ

:جلو، با لحن پر از حرص گفت دیو خودش رو کش زیم يهاش رو گذاشت رو دست

؟یلج کن يخوا یم ـ

.کنم يبا جونم باز دیدادم ذکر نشده بود که باقرار ينه، اصال، اما تو ـ

؟ينکرد يبعد از رسوندن من دم هتل با جونت باز روزید یمطمئن ـ

داد به  هیبا خنده تک. کار کردم یکه چ دهیواقعا دنبالم اومده بوده و د روزینکنه د دم،یترس رهیکه انگار منتظر بود تا مچم رو بگ افشیق دنید از

:و گفت یصندل

؟یمان يرو حال کرد یدست هی ـ
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:شدم و خونسرد گفتم بلند

.ذارم؛ اما شرط داره یمسابقه م ارهی یکم م یکه معلوم بشه ک نیبار بخاطر ا نیا ست،ین یمشکل ـ

.ابروش رو داد باال يتا هی

؟یچه شرط ـ

.آهــــان. کردن یم مجفتشون منتظر داشتن نگاه. گفتما يزیچ هی يخود یب. ارمیحاال شرط از کجا ب! کردم یغلط چه

.سه روز دستم باشه دیدو درتون با ياگر من بردم پرادو نه،یشرطم ا ـ

:گفت عیسر یلیرفت کنج لبش و خ يحرفم لبخند دنیگربه ها که هر لحظه آماده حمله هستن گارد گرفته بود، با شن مثل

؟یقبوله؛ اما اگر من بردم چ ـ

بدم؟ مسابقه یمگه قرار نبود من با آقا مان ـ

.يخوام با خودم مسابقه بد ینظرم عوض شد، م ـ

.دادم یوا م دینبود، نبا يچاره ا. بودم اعصاب نداره دهیفهم روزشیاز پارك کردن د ارم،یکه کم ب نیاز ا دمیترس

.باشه ـ

.یاگر من بردم اخراج ـ

.هیانصاف یب نیا ؟یچ ـ

.ستیراننده ن گهیکه نتونه خودش رو خوب نشون بده د يدر ضمن راننده ا. باشه يزیتونه هر چ یم گه،یشرطه د ـ

.سمیمن به عنوان کارمند دوست ندارم بزنم رو دست رئ یول ـ

.ده یآخرش زبون درازت کار دستت م ـ

 دیجد نیشما نیدونستم ا ینم یمن حت. بار به غلط کردن افتادم یتا ساعت بشه سه بعد از ظهر س بایتقر. نگفتم يزیزدم و چ يتمسخر لبخند با

 وسوسهذره آدم بودم و  هیکاش  يا ؟یشدم چ یباختم و اخراج م یاگر م. تازه به مامان قول داده بودم. ارهیممکنه کم ب ای اد،یتونه پا به پام ب یم

.نبود نیشدم که قبول کنم، اون وقت االن وضعم ا ینم

***

 یاون عجله داشت؛ من آرامش داشتم، دلم م یهر چ. بخوابونه به خاكذوق داشت تا پشتم رو  يادیساعت سه شد، انگار سامان ز باالخره

رو زدم، سامان اومد کنارم  نکمینشستم و ع. دمیکش ینفس راحت رونیاومد ب نگیکه از پارک ییایپرش دنیبا د. هیچ یمان نیخواست بدونم ماش

:تترمز زد و گف

.نیکرد ينامرد یبگ یآوردمش تا بعدا دبه نکن. یمان نیاز بچه هاست، نه ماش یکی نیماش نیقابل ذکره که ا ـ

.باشه ـ

؟يآماده ا ـ
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.کورس گذاشت سیهمه پل نیبا ا شهیشهر که نم يتو! نه ـ

.رونیسرش رو از پنجره آورد ب یمان

.خلوت يجا هی میر یم دیایدنبال ما ب ـ

.شروع کردم بلند بلند با خودم حرف زدن م،یرو تکون دادم و راه افتاد سرم

حاال اگه چپ . خلوت يجا يبر يدنبال دو تا پسر راه افتاد ینیخره اصال با چه تضم ،يشانس آورد يجون سالم در ببر انا،یخاك تو سرت ک ـ

بعد  يرو دار ایمیباز خوبه ک. زنه یکه دخترتم از پشت بهت خنجر م تیبیواسه غر رمیبم. مامان شهره چارهیشده؟ ب یفهمه چ یم یک يریبم یکن

.وات رو داشته باشهاز من ه

زد کنار، منم رفتم کنارش . بلد نبودم؛ اما انگار رادست بود ادیاون جاها رو ز. خلوت بود بایکه تقر يبه جاده ا میدیتا رس میرفت يا قهیدق ستیب

:موهاش و گفت يرو گذاشت رو نکشیع. ستادمیا

.شرط رو برده دیزودتر رس یپل هر ک نیتا سوم ـ

.یاوک ـ

.ينکن ببر یسع یمتیباشه به هر ق ادتیفقط  ـ

؟یچ یعنی ـ

.فقط چراغ بده ياگه کم آورد یعنی ـ

.راحت التونیکنم، خ ینم يمن با جونم باز ـ

.میپس بزن بر ـ

... بسم ا. کردم ادیضبط رو ز يگذاشتم دهنم و صدا یآدامس! که با دخترا سر و کله بزنه نینداره جز ا يدرد چیه شیمعلوم بود تو زندگ قشنگ

ذوق  زا دیشا. رفت یم چیدونم چرا مارپ یتا پل اول اون جلو بود، نم. رفتم تو جاده کافیت هیبا  شهیکه اون راه افتاد، مثل هم نیگفتم و بعد از ا

فس افتاد کم از ن هیکنه، بعد که  يروزیدم تا قشنگ بتازونه و حس پ یم دونیم بیکه اول به رق هیجور نیخبر نداشت من مدلم ا چارهیب. بود

 بوقفکر کنم باورش شده بود کم آوردم؛ چون مدام . اوردمیفشار ن نمیبه ماش یلیخ. رهیدا رونیرو بندازم ب فینوبت من بود که برم و حر گهید

که  دیطول نکش یلیخ. گاز يشد گذاشتم رو یکه م ییسبقت، پام رو تا جا نیتو ال دمیکش دم،یرو د یکه پل دوم نیهم. زد و خوشحال بود یم

بهش راه ندادم و مدام  یعنیکنارم که نذاشتم  ادیخواست ب یحواسم بهش بود، م نهییآ ياز تو. خودم رو رسوندم کنارش و با زدن بوق جلو افتادم

! بزرگم گوشم بود کهیت گهیاومد د یم شیبرام پ یمشکل نیسرعت کوچکتر نیاگر با ا. دیترک یداشت م لومتریخدا ک ایچپ و راست رفتم، 

دنده رو عوض  دمشیکه د نیهم. منتظر شدم تا چشمم بخوره به پل سوم. سامان از فرصت استفاده کرد و زد جلو. وم سرعتم رو کم کردمآر

 یوقت. رمیموجود خودخواه رو بگ نیخواستم حال ا یفقط م شه؛یم یبرام مهم نبود چ گهید. گازش رو گرفتم هوی. تو سبقت مکردم و بازم رفت

 دمیچیپ. شد یم دهیزدم که گمونم کل دهان و دندانم د یلبخند قشنگ. حال کردم يآ!! بود یدنیشدم چهره اش د یرد م داشتم از کنارش

و  ستادیجلوتر از من ا. که کمربند داشتم؛ اما ناجور خوردم به فرمون نیبا ا. ترمز يزدم رو يفوق حرفه ا رکتح هیجلوش و چند متر جلوتر با 

بعد از چند . نیماش يجلو ستادیبا غرور ا. نییرو دادم پا شهیرو زدم و فقط ش يترس برم داشت و قفل مرکز هوی ن،ییاومد پا. دنده عقب گرفت
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کم  هیسقف و  ياومد سمت پنجره و دستش رو گذاشت رو. حد بتونه خودش رو کنترل کنه نیکردم در ا یملحظه شروع کرد دست زدن، فکر ن

:دوال شد و گفت

.يگم، خوب از پسش بر اومد یم کیبود، تبر یالع. نه، خوشم اومد ـ

.سخت نبود ادیز ـ

.هستش یدست مام يرفته بود بگم، پرادو تا اطالع ثانو ادمیدر ضمن . بزنم تو پرِت ومدیدلم ن ادیز ،یدون یالبته م ـ

:خنده، سرم رو تکون دادم و گفتم ریز زدم

افراشته؟ يآقا نیدار ینسبت وینوکیشما با پ ـ

؟چطور ـ

 شهینم ادیز دمیفهم ن،یقبول کرد عیشرط رو سر یدر ضمن من فقط بخاطر عشق سرعت بودنم مسابقه دادم، نه پرادو؛ وگرنه وقت. يطور نیهم ـ

.روش حساب کرد

.يا گهید زینه چ دیپر یداشت م تیبودم که چشمش از عصبان مطمئن

***

شدن کار  دایبابت پ یهم کل يکردم و البته از پر هیو تسو یلطف يآقا شیتم پاول رف يهمون روزا. گذشت یسامان م شیهفته از کارم پ دو

نبوده  يباز وونهیاز د يخبر گهیو به جز روز اول د هیواقعا حقوقش عال دیفهم یاولش مثل مامان مخالف بود؛ اما وقت ایمیک. تشکر کردم دیجد

بود که  نیسامان دستم اومده بود، عاشق ا يمدت اخالق ها نیتو ا. شده بود تنگ یلیدلم براش خ. تهران ادیب يقرار بود چند روز. گفتن يزیچ

 سیاونم اکثرا مثل ری شییکردم، گر چه خدا یباهاش رفتار م شتریکارمند و نه ب هیمن فقط در حد ! دونم ینم گهیچراش رو د. با من کل کل کنه

 یبودم، گاه دهیگرفته بودم، البته چند تاشون رو هم د ادیوست دختراش رو چهارده روز، اسم شش تا از د نیتو هم بایتقر. کرد یم ردها برخو

لوس و از خود  یلیهمشون هم طبقه خودش بودن و البته خ. شد ینم داشونیهتل پ کیاما هرگز نزد. باشگاه کیهم نزد یشرکت و گاه يتو

چون ورد زبون  دیازش متنفر بودم، شا دهیبود که من ند یکی همشون نیاما ب. چهره ییبایز يرفته بودن اتاق عمل برا يچند بار دیشا. یراض

اون کنه شده بود و  ایگو ینداره؛ ول یبود، دل خوش سایدختره که اسمشم مل نیبودم که اصال از ا دهیفهم یصحبت هاش با مان ياز تو. سامان بود

مطمئنم از دست تو  سا،یمل يخستم کرد": چشم خودم گفت يزد، جلو یحرف م یداشت باهاش تلفن یبار وقت هیکه  يورج. ول کن سامان نبود

.دختره یزنن به اسم هر چ یاز دخترها گند م یواقعا بعض ".کشم یآخرش خودم رو م

. تهران ادیچهارشنبه صبح قرار بود که ب. بودم ایمیفکر مزاحم افتاده بود به جونم، دست خودم نبود و فقط منتظر ورود ک هیبود که  يروز چند

!نیبهتر از ا یبود، چ لیشنبه ها هم که شرکت تعطپنج 

برداشتم و  زیم يرو از رو شیگوش قهیناهار، در عرض چند دق يکه سامان رفت برا یزدم تا باالخره وقت واریشرکت انقدر به در و د يروز تو اون

و اسم  ستشیاد ل يرفتم تو د،یلرز یدستم م. دمکار رو کرده بود که حفظ شده بو نیچشمم ا يانقدر جلو یعنی. قفلش رو باز کردم یبه راحت

:تند تند نوشتم. کردم دایسا رو پیمل



کاربر انجمن نودهشتیا Patrishiya |کارد و پنیر                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 30

".يبا. اینپرس فقط ب يزیاصال تا فردا چ. زمیصبح ساعت یازده شرکت باش، کار واجب باهات دارم عز یمل"

دونستم که  یم. گفتم نیخر به خودم آفررو بذارم سر جاش؛ اما در آ یتونستم اس ام اس رو پاك کنم و گوش یبا چه سرعت عمل دمینفهم

حاال . یاد یپرسه و م ینم يزیراحت بود که چ المیخ نیبنابرا. سامان هست که چشم و گوش بسته به حرفش گوش کنه وونهیانقدر د سایمل

. میو راه افتاد نیماش يتو میمثل هر روز نشست. که اونم فکرش رو کرده بودم دهایبه دست آوردن کل یعنی ات،یعمل وممونده بود مرحله د

:که گفتم میهتل بود کینزد بایتقر

افراشته؟ يآقا ـ

بله؟ ـ

د؟یمن بزن یزنگ به گوش هی شهیم ـ

چرا؟ ـ

.ترسم گمش کرده باشم یم ست،ین بمیآخه تو ج ـ

.باشه فتیتو ک دیخب شا ـ

.تو شرکت جا مونده باشه دمیشا فم،یذارم تو ک یوقت نم چیه ـ

.شهیلوم ماالن مع سایوا ـ

:بعد از چند لحظه گفت. بود لنتیسا يرو فمیتو ک میگوش

.یاد یخوره؛ اما صداش نم یداره زنگ م ـ

.حتما جا گذاشتمش ـ

.جمعه شهیاز بس حواس شما دخترا هم ـ

.ستمیشمارش رو هم حفظ ن یبه دوستم زنگ بزنم، کار مهم دارم؛ ول دیاتفاقا با ـ

.رو بردار لتیاخب اگه واجبه برو دفتر و موب ـ

.ستیاون جا ن یکس گهیاالن که د ـ

:چرم کوچیک بود گرفت طرفم و گفت فییه ک يرو که تو يدیدسته کل. کتش نگاه کردم بیج يبه دستش که رفت تو یچشم ریز

.لهیچون دو روز شرکت تعط ؛یفقط حواست باشه که درست در رو قفل کن دا،یکل نیا ایب ـ

...حاال ستین يازین ـ

.ریگب ـ

هتل؟ ارمیب ،یمرس ـ

.بهم بده؛ چون کار دارم شرکت ایخواد، دستت باشه فردا ظهر ب ینه نم ـ

.ممنونم، حتما ـ

!چه شود فردا. زدم و ذوق مرگ شدم یکرد و رفت، بشکن یخداحافظ یوقت
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***

:د زدممقنعم رو شوت کردم و دا. بال در آوردم بایتقر ایمیک يکفش ها دنیکه رفتم خونه از د ظهر

.واال گه،یمثل آدم بچسب به خواهرت د ؟یکن یقل دو قل چرا م هیمعرفت  یبگه ب ستین یکیآخه . قل ما هم اومد نیبه به، باالخره ا ـ

.شدم یم وونهید شیداشتم از دور دمیتازه فهم گه،یبغل همد میدیپر. کرد یآشپزخونه داشت غذا درست م تو

.بزرگه خوشگلم یجونم، آبج انایک ـ

.تو بازوش دمیمشت کوب با

.ازت بزرگترما قهیهمش پنج دق ،يهو ـ

.ییدر هر صورت سرور ما ،یحاال هر چ ـ

.نوکرتم ـ

.یخانوم ـ

کدبانو؟ يشد دهیتو هنوز از راه نرس یراست. بسه بابا، لوس نشو ـ

.نیکه چاق و چله بش حداقل امروز که هستم بهتون برسم د،یرس یتو و مامانم خسته م م،یناهار ندار دمیخب د ـ

م؟یروزه چاق بش هی ـ

.بلــــه ـ

:اپن و گفتم يرو نشستم

؟یتهران یتا ک ـ

.برم دیشنبه صبح با ـ

.ياومد یخب نم! همش دو روز؟ ـ

:گفت ییشونم و با دلجو يرو گذاشت رو دستش

امروزم با . یدون ییام، تو که بهتر م یاشه که هر هفته منب تیبعدشم اگر بخاطر پول بل. تونستم تحمل کنم ینم گهید ه،یلیمن خ يدو روز برا ـ

.ترانه اومدم نیماش

.يیا یخطرناکه تو جاده باهاش م ه،یآخه اون ناش ـ

.ستیرسن؛ اما خب بدم ن یمن نم يانایک یآبج يدرسته همه به پا ـ

.بگو مفت باشه کوفت باشه زم،یجونم راحت باش عز یمیک ـ

.فهم زیقربون آدم چ يآ ـ

رو مو به مو براش  زیتو اتاق و همه چ مینشست ییدو تا م،یدرست کرده بود خورد ایمیرو که ک يکه مامان اومد و ناهار خوشمزه ا نیاز ا عدب

.افتاده باشه دیهمه اتفاق جد نیدو هفته ا يشد که تو یباورش نم. کردم فیتعر
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هست؟ یچه شکل ،یگ یپسره که م نیحاال ا ـ

کنه جذاب تره؛ اما  یکه اخم م ییالبته به نظر من وقتا. زیهیچ هیاصال  ،یکلیقد بلند، ه ،یچشم و ابرو مشک. مونه یم یخارج يتوپ، مثل مدل ها ـ

.خنده یهمش م یبدبخت

.خوبه که خوش اخالقه ـ

.خواد با من کل کل کنه یاخالقش بخوره تو سرش، فقط م ـ

.ياز بس تو زبون دراز ـ

.نیدم، هم یبگه جوابش رو م يزیم، باورم کن، فقط اگر چندار شیکار. ایزن یحرف م ـ

.شناسم همسان جان یمن ذات تو رو م. نیزم نیبش ـ

فردا؟ میکم خوش بگذرون هی يا هیپا ایمیک یراست ،يهمسان رو خوب اومد ـ

.دو نفرمون يها یاوف ناجور، دلم لک زده واسه خوش گذرون ـ

.پس بزن قدش ـ

.و سرتهت ياول بگو چه نقشه ا ـ

.مزاحم رو از سر سامان کم کنم هیخوام شر  یم ره،یهست خ یهر چ ـ

؟يمگه تو کالنتر! چه غلطا ـ

.کشه و دم نزنم یداره عذاب م نمیتونم بب یبهش دارم، نم يحس کارمند سمه،یبه هر حال ری زمیعز ـ

.کنه ریحس تو رو بخ نیخدا خودش آخر عاقبت ا ـ

؟یحاال هست ـ

.و خنده هستم يکنجکاواستثنا محض  ـ

.يا هیپا شهیبزن قدش که مثل خودم هم گهیپس د ـ

.میکار کن یکردم که قراره فردا چ فیرو دستم و با خنده براش تعر دیکوب

***

.دمینفس بلند کش هیشرکت  يتو میکه رفت نیهم. انداختم و قفل رو باز کردم دیترس و لرز کل با

ان؟یک یخوب ـ

.ایجون من گند نزن. سترس دارمکم ا هیآره، فقط  ـ

.ینش یجانی؟ تو خودت مواظب باش ه!مگه بار اولمه ـ

.رم آماده بشم یمن م ـ

.باشه برو ـ
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موهام  يجلو. موهام رو با کش بستم باال. مقنعم رو در آوردم. کردم رو به روم میرو که آورده بود تنظ یدست ینهیو آ زیم يرو گذاشتم رو فمیک

باز  يجور نیرو هم دمیکامل شال سف شیآرا هیبعد از . سر خوشگل زدم رهیگ هیتو صورتم و  ختمیطرف ر هیتو زده بودم، از رو که دو ساعت ا

که  نیاز ترس ا. خوب بود پمیت. لونینا يمانتوم رو درآوردم و گذاشتم تو. چه ناز شدما يوا. بود رونیب شترشیموهام ب. سرم يرو نداختما

دستبندم رو دستم . تندم خوب شده بودم شیو آرا دیسف پیحاال با ت. بودم دهیپوش دمیمانتو کوتاه جذب سف يرو رو میکمش يمانتو نتم،یبب یکس

رو جمع  لمیوسا. شیدستبند مارکم رو نشون بودم، البته از نوع قالب يخوردم چجور یغصه م دیکوتاهه، وگرنه با نیخوب شد مانتوهه آست. کردم

:و گفت دیکش یسوت دنمیبا د ایمیک. رونیکردم و رفتم ب

.يبر یم يخوا یدلو هر جا م ،يورا گذر نیاز ا يیا یم ـ

:بلند گفت يبا صدا. آشپزخونه يچشم غره رفتم تو هی با

.خانوم کجا؟ کجا؟ دوستت دارم به خدا، دوستت دارم به خدا يگم خانوم کجا؟ آها یم یه ـ

:گفتم ونریو سرم رو آوردم ب مینیب يرو گذاشتم جلو دستم

.نباش يجور نیبابا ا واش،ی واشیخانوم  یه واش،یگم خانوم  یم یه ـ

:سرش و گفت يرو دیکوب ایمیک. به یازده بود قهیپنج دق وار،ید يدر، نگاه جفتمون رفت سمت ساعت رو يصدا دنیشن با

!چه زود اومد نیابوالفضل ا ای ـ

.رفتم من ایبهتر، گند نزن. شنوه یم نییپا اریصدات رو ب ـ

.کنم یرو م میباشه، سع ـ

مطمئن بودم هم دماغش رو عمل کرده و ! نهیگفتن ا یکه م ییسایپس مل. رو نگاه کردم رونیدر ب دیکل ياز تو. اتاق سامان و نشستم يتو رفتم

آروم سرم . رو دادم میشناسمن نظر کار یمشخص نبود صورتش؛ ول ادیالبته ز. نیکرده تا شده ا گهیهم بوتاکس و هزار جور کوفت و زهرمار د

 زیم يجلو. و برازندگی یدارندگ. دیکش یسر به فلک م نشیپوت متیفکر کنم ق. زده بود یپیواو چه ت. چه خبره نمیبب رونیدر بردم ب يالرو از 

 یتو خنگ نمیا. رفته شادیمتوجه شدم که اسمش رو  ؟یگ یم یبا دست گفتم چ. دیپرس یم يزیچ هیبا چشم و ابرو داشت  ایمیبود، ک ستادهیوا

:بلند گفت هوی. زدن رو در آوردم سیل يزبونم و ادا يآوردم جلو یفیق یدستم رو مدل بستن! رو؟ سایبگم مل يحاال چجور. دهیبه خودم کش

.سایآهان مل ـ

ن؟یبا من بود ـ

امرتون؟ د،ینه ببخش يوا ـ

.قرار دارم یبا سام ـ

؟یسام ـ

رهنما کجاست؟خانوم  یسامان افراشته، راست ـ

.افراشته فعال مهمان دارن يرفتن سفر، در ضمن متاسفانه آقا ـ

؟ی؟ ک!مهمون ـ
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...خب راستش ـ

بعد از . خندم گرفت شتریمزخرف کارم ب جهیبا فکر کردن به نت. دنیگند بزنه، شروع کردم بلند خند ایمیلفتش بدم و ک گهیکم د هی دمیترس

:که در رو ببندم گفتم نیقبل از ا رون،یدر رو باز کردم و رفتم ب قهیچند دق

.حساسه یلیخ یباشه پاپ ادتی. عشقم، راس ساعت هفت ینکن ریجونم د یسام ـ

:چشمک گفتم هیها آوردم باال و با  یرو مدل خارج دستم

.يبابا ـ

.بوس فرستادم هیبراش  تیدر نها و

:با حرص گفت. ن افتادمبه غلط کرد سایچهره سرخ مل دنیکه روم رو برگردوندم با د نیهم

شما؟ ـ

:با ناز گفتم. زنم یمو نم ایمیبا ک دیبود که نفهم ظیغل شمیآرا انقدر

بگم؟ دیبا ـ

.بله ـ

شرکت و شما؟ سیهستم، نامزد ری نایمل ـ

:گفت عیسر ایمیک

.تونن با شما حرف بزنن یسرشون شلوغه و نم شونیجون من که گفتم ا سایمل ـ

.جا نیا امیامان خودش گفت بس ؟یگ یچرا مزخرف م ـ

:دست موهام رو زدم کنار و گفتم با

.منتظرمه، فعال نیبرم ماش دیخانوم زند من با. زمیعز یکن یحتما اشتباه م ـ

.امشب خوش بگذره شاالیجون، ا نایمبارك باشه مل ـ

.خدانگهدار زم،یعز یمرس ـ

.زدم دید یواشکیو  رونیب رفتم

:و گفت دشیچسب ایمیتاق سامان که کخواست بره سمت ا یم سایمل

 دهیکه نامزد داره؟ از من نشن یافراشته وقت يآقا شیپ يبر دیچرا با يو ناز يلوند نیتو به ا ،یخانوم یشناسم؛ ول یمن اصال شما رو نم دیببخش ـ

.بهتره ینکن کیکوچ یآدم نیهمچ يخودت رو جلو یول ر؛یبگ

؟!جا، نامزد کجا بود نیا امیداد که ب امیخودش بهم پ ؟یگ یم یچ ـ

نم؟یرو بب امشیپ شهیم ـ

:گفت ایمیک. کردم یتماشا م رونیاز ب داشتم

.رو یاون فرستاده مل يبرا دیشا سا،یو تو مل ناستیخب اسم نامزدش مل ـ



کاربر انجمن نودهشتیا Patrishiya |کارد و پنیر                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 35

:و گفت هیگر ریزد ز دختره

.شده مونیشباورم شد پ روزیبهم گفته بود که دوستم نداره؛ اما د. بخشمش یپست فطرت، نم یعوض ـ

.رو برد باال صداش

و  نمیخودم بب يجا تا با چشم ها نیا یمنو بکشون یخواست یفقط م. فتهیوقت چشمم بهت ب چیخوام ه یخوره سامان، نم یحالم ازت به هم م ـ

.بود نه امثال من يریکبیدختره ا نیهم اقتتیمن، تو ل فیباور کنم؟ ح

:در رو بست و گفت ایمیک. یصندل ياومدم تو و نشستم رو. دیه ها ندپل يکه منو باال رونیبا سرعت زد ب انقدر

.خودش طرف رو دور زده بوده چارهیب نیا. يتو که باز گند زد انا،یک يریبم ـ

.گهیم یاصال معلوم نبود چ. داشت میپر ناز يچه صدا. جهنم، عوضش خوش گذشت! آره انگار ـ

.يکرد یم چارهیطرف رو ب یرفت یم ،يحاال اگه تو بود. نه ایاصال سامان هست  نهیببود که نرفت ب نییپا ویک يانقدر آ! واقعا ـ

.خوشگل بود یعیخودش طب ستین. يریکبیا گهیرو بگو، تازه به من م نیهم ـ

.زودتر میزنه، بلند شو بر یرو، دلم داره شور م زایچ نیول کن ا ـ

.میگذاشت هیچقدر ما يخودیو عوض کنم، بلباس هام ر. یام یمنم االن م نیباشه، تو برو تو ماش ـ

.ها منتظرم يایزود ب ـ

.بود ایمیزنگ خورد، ک میگوش. رو پاك کنم شمیمثل قبله، بعد رفتم تا آرا زیاول مطمئن شدم که همه چ. دمیرو پوش مانتوم

هان؟ ـ

.یاد یمثل باد داره م نمیکارمندتون باالست، اافراشته  ينگهبانه بهش گفت آقا. یاد باال یفکر کنم پسره داره م م،یبدبخت شد انیک ـ

.شم یم چارهیکه ب ادیاگر ب ؟یکن یم یپس تو چه غلط ـ

. بدبخت شدم. اومد که سامان اومد تو یکرد م یکه داشت الو الو م ایمیک يهنوز صدا. در خودم رو فنا شده حس کردم يتو دیکل دنیچرخ با

 یبه من نگاه م میبا ترس چشم هام رو باز کردم، داشت با تعجب و مستق. که بتونم در برم؛ اما بستکاش در رو نبنده  ایخدا. چشم هام رو بستم

:کرد، بعد از چند لحظه با تمسخر گفت

.خانوم انایبه به ک ـ

:به صورتم گفت رهیرو کج کرد و خ سرش

.بالاومدم استق یم ،يیا یم يدار يداد یجا کجا؟ کاش حداقل بهم خبر م نیشما کجا، ا ـ

.دم یم حیمن توض... مـ ـ

رو؟ یچ ـ

دستم . خورد یصورتم داشت حالم به هم م ياز چرخش نگاهش رو. واریکه خوردم به د نیرفتم عقب تا ا یاومد جلو، من م یکه اون م یقدم هر

و  ستادیا. بود نمونیله بفقط چند سانت فاص. گرفت یم میداشت گر. جلو دمیلبم و رژم رو پاك کردم، شالم رو کش يرو دمیرو محکم کش

:و گفت بشیج يدستاش رو گذاشت تو
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.شنوم یبده، م حیخب توض ـ

...یعنیقرار بود، ... من قرار بود که ـ

.رو داد باال و لب هاش رو جمع کرد ابروش

نقشت بود؟ دمیگرفتن دسته کل! اونم تو شرکت من ؟یقرار داشت یآهان با کس ـ

.تا بده به شما یرو هم بدم نگهبان دهایخواستم کل یم. امیمجبور شدم االن ب ام،ینتونستم ب شبیونده بود، دجا م میگفتم که گوش. نه اصال ـ

 ؟يرو به هم زد افهیو ق پیت نیا لتیبرداشتن موبا يبرا. خورم یگذره، به درد مردن م یم یتو چ کیمزخرف نگو، من اگه نفهمم تو مخ کوچ ـ

.شبید یخوبه که کار واجبم داشت

 ينشستم رو. با دست اشاره کردم بهم آب بده. شدم یداشتم خفه م يوا. گلوم و به سرفه افتادم يتو دیجوابش رو بدم که آب دهنم پر ومدما

رو برداشتم و  لمیوسا لونیو نا دمیمثل جت پر. آشپزخونه يو رفت تو مهیباورش شد اوضاع وخ چارهیب. و سرفه هام رو بلندتر کردم نیزم

.رو گرفتم ایمیشماره ک. اومد ینفسم باال نم. ستادمیرفتم طبقه باال وا. رونیباد زدم ب رعتسبا  بایتقر

.یمردم از دلواپس انا؟یشد ک یچ ـ

؟يدیکن تا برسم، فهم جشیگ ن،یبب. نیییاد پا یدر شرکت االن م يجلو اریرو ب نیماش ایمیک ـ

.لو نره ایآره آره، فقط زود ب ـ

با دستمال صورتم . شالم رو در آوردم و موهام رو محکم با کش جمع کردم و مقنعم رو سرم کردم. نبود یپله کردم کس به راه یکردم، نگاه قطع

 هزد پیت هیجفتمون . رفتم یم دیتابلو نکرده بود با ایمیتا ک. نیره سمت ماش یکه داره م دمیاز پنجره د. کم نفس گرفتم هیکردم،  شیآرا یرو ب

 هی. زد یسامان داشت باهاش حرف م. اشاره کردم که اومدم ایمیو به ک رونیاز ساختمون رفتم ب. شهیم یچ میکن ینیب شیکه پ نیبدون ا م،یبود

:و گفتم ستادمیکار کنه، پشت سر سامان وا یچ دیبا دیفهم ایمیک. ستهیدر بست گرفتم و گفتم چند متر جلوتر وا

افراشته؟ يآقا ـ

.دید یم انایبنده خدا در آن واحد داشت دو تا ک. سمت من گرد شده از تعجب برگشت يچشم ها با

ن؟یشده؟ شما خوب يزیچ. دهایکل نمیا دییرو برداشتم، بفرما میخب من گوش ـ

.راحت شد المیخ. فلنگ رو بسته بود ایمیکنه؛ اما ک یلحظه نگاهم کرد و دوباره سرش رو چرخوند تا مطمئن بشه که اشتباه نم چند

چطور ممکنه؟ ـ

؟یچ ـ

!يطرف بود نیتو االن ا... تو ـ

.جا بودم نیمن؟ نه، هم ـ

؟يکار رو کرد نیمن کورم؟ چطور ا یعنی ـ

.ختهیکدوم کار؟ فکر کنم اعصابتون به هم ر ـ

هان؟ ن؟ییپا يو اومد يسرعت لباسات رو عوض کرد نیبه ا ياصال چجور ـ
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.تنم بودمانتو و مقنعه  نیمن هم ادمهیکه  ییافراشته تا جا يآقا ـ

:با حرص گفت. کرده بود یکنم بدجور قاط فکر

؟يزده بود پیکه ت يتو نبود یعنی ـ

.نیحتما توهم زد ـ

!؟یچ یعنی ـ

 يباز هیواقعا کارم اشتباه محض بود، . کردم یچه غلط د،یکش یمخم داشت سوت م. نیماش ينشستم تو يعاد یلیانداختم باال و خ يا شونه

.بلند شد، جواب داد شیزنگ گوش يصدا. چارهینشست کنارم، هنوزم تو بهت بود ب. بود دهیفا یدرصد ب احمقانه و بچگانه که صد

سا؟یمل ییبله؟ تو ـ

!خواهد منو لو بده یاحمق چرا زنگ زد؟ نکنه م نیا. رونیزد ب یواقعا قلبم داشت از حلقم م. فکر نکرده بودم گهیجاش د نیا به

بود؟ یشکل دختره چه ؟یمطمئن ؟یخب چ! من؟ ـ

.به بن بست يخور یوقتا هست که ناجور م یبعض ن،ییسرم رو انداختم پا. هاش رو تنگ کرد و نگاهم کرد چشم

قبال هم بهت گفته بودم دست . نکن ییمظلوم نما يخودینکن آمارت رو ندارم، ب الیخ. نکن دیلطفا تمومش کن، منو تهد ؟یآره نامزدمه که چ ـ

.وقت چیه ر،یباهام تماس نگ گهید ،ياز سرم بردار، خستم کرد

:انگشتش رو تکون داد و گفت. قطع کرد و برگشت سمت من! ؟یمتیواقعا کمکش کرده بودم؛ اما به چه ق انگار

م دون ینم. کنن يخوان با من باز یم يجور نیمثل تو که ا ییمتنفرم از آدم ها ه،یخوب گوشات رو باز کن، فکر نکن که بهت رو دادم حاال خبر ـ

دلم برات . اشتباه از خودم بود که خواستم آدمت کنم و دستت رو گرفتم. ستیبرام مهم ن یول ؛يسحر و جادو بلد دیشا م،یچوندیپ يچجور

امروز دوست دخترم و دو دره . یکه دلت خواست بکن یخبر تو شرکتم و هر غلط یب يایب ،یکه بهم دروغ بگ یحیدونستم انقدر وق ینمسوخت، 

!چییسو ،یاالن اخراج نیاز هم. حساب کتابت رو کنم و برو ایتو هفته بعد ب. حتما پوالم روو فردا  یکن

رو  چییسو. کرد یکار رو م نیهم بود هم يا گهیهر کس د دیدادم، شا یواقعا حق رو بهش م تی؟ البته تو اون موقع!شد، اخراج ینم باورم

:دستش و گفتم يانداختم رو

.نینداشتم، هم يا گهیقصد د چیه سایبه جز سر کار گذاشتن مل دیول دارم کارم بچگانه بود، اما باور کنافراشته، قب يمتاسفم آقا ـ

رو که  یوجهه خوب یآبروم و حت نم،یبدبخت شدم، کارم، ماش بایتقر. شکست خورده رو داشتم يحس آدم ها. شدم ادهیرو برداشتم و پ فمیک

و چشمم به  دمیکه رس نیگرفتم و رفتم خونه؛ اما هم یتاکس يچجور دمینفهم. فکر عمل کردم یه بک نیجا از دست دادم، فقط بخاطر ا هیداشتم 

.بغض بزرگ تو گلوم شکست و به هق هق افتادم اد،افت ایمیک

 یما من حتا شه؛یگفت درست م یداد و م یم میمدام دلدار یاز من نداشت؛ ول یکه سامان بهم گفته بود، حال اونم دست کم ییحرف ها دنیشن با

.خورد یداشت به هم م زیحالم از همه چ. دیدست بودنم رو به رخ کش ریکرد، ز نیاون به من توه. نداشتم دیدرصدم ام کی

***
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غرورم بذارم و برم منت  يخواست پا رو یدلم نم یاز طرف. کار کنم یدونستم چ ینم. رفت، کارم شده بود غصه خوردن ایمیشنبه صبح که ک تا

حالم اصال خوب . داشتم ازیکه من واقعا به پولش ن نیکنم، ضمن ا یچشم پوش یخوب نیاز کار به ا یراحت نیتونستم به ا یهم نم یرفاز ط ،یکش

.رم سر کار یو نم رمیگ یم یبهانه به مامان گفتم که مرخص نینبود، با هم

.بلند شو ببرمت دکتر یستیجان اگر خوب ن انایک ـ

.نشه رتیخوبم مامان، شما برو د ـ

شده مامانم؟ يزیچ. يبگو بخند نکرد ایمیبا ک شهیمثل هم یحت ،يغذا نخورد یآخه رنگ به روت نمونده، دو روزه که درست و حساب ـ

.بابا تنگ شده يکم دلم برا هی. شم یخوب م یعنیبه خدا خوبم،  ـ

.نگو؛ اما دروغم نگو یبگ يخوا ینم ـ

.دیببخش ـ

.رم یذارم بعد م یبرات سوپ م. یاستراحت کن تا بهتر بش ـ

.یمرس ـ

 یاز دستم نم میگوش. بود گرم کردم يتا ظهر سرم رو هر جور. نبود یتونستم حرف دلم رو بهش بزنم؛ اما شدن یکاش م. و بوسم کرد اومد

لحظه منتظر بودم منفجر بشم و  که هر يکرد، جور میعصب شتریاما زنگ نزدنش ب. توقع داشتم سامان زنگ بزنه و دعوت به کارم کنه دیافتاد، شا

بترکونم که اتفاقا سر ظهر و با اومدن مامان بهانه دستم اومد و خودم رو  ییجا هیباروت رو که درونم مسکوت مونده بود، باالخره  ارانب نیا

.کردم یخال یحساب

***

از  یکیکه داره با  نیا يمامان به هوا يصدا دنیبا شن. داغون بودم بایکردم، تقر یهام فکر م یبودم و داشتم به بدبخت دهیمبل دراز کش يرو

با بلند شدن سر و صدا، . تو ومدیگذشت؛ اما ن يا قهیچند دق. یاد تو، نشستم که باز فکر نکنه حالم خرابه یکنه و االن م یم کیها سالم عل هیهمسا

. نگاه هر سه تاشون برگشت سمت من. و در رو باز کردم دمیو پوشمانتو و شالم ر. بود یجواد پسر خانوم مستوف يصدا. چه خبره نمیبلند شدم بب

:صورت سرخ شده مامان با تعجب گفتم دنیبا د

شده؟ یچ ـ

.یام یتو برو منم االن م زم،یعز یچیه ـ

:گفت ییبا پررو جواد

.هیتخل ایپول نقد  ای ن،یماه وقت دار نیخالصه که خانوم افراشته تا سر هم ـ

:جلو و گفتم رفتم

تا سر ماه چه خبره؟ ـ

.پول الزمم ش،یرو پول پ يبذار ونیلیسه م دیبا ،یخبر سالمت ـ
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:رو زدم به کمرم و گفتم دستم

؟!خونه خرابه نیاونم واسه ا ،يریبگ لیتحو يخوا یم ونیلیسه م هو؟ی ییبه ما چه؟ نچا يپول الزم دار ـ

.به مادرت گفتمهام رو هم  یذارم، گفتن یمن با زن جماعت دهن به دهن نم ـ

رو پول  میذار یسه هزار تومن هم نم ،یهم صبر کن گهیتا آخر برج که سهله تا سال د. یها رو هم بشنو که ناکام نمون یدنیشن ستایپس وا ـ

.شتیپ

.شیپ ریو ما رو به سالمت، خ ریپس شما رو بخ ؟يذار ینم ـ

پاره پاره اس؟ خایزل گریکه سقفش مثل ج نهیجا بش نییاد ا یم ییاد؟ کدوم بدبخت یم رتیمستاجر گ میجا بلند بش نیما از ا يفکر کرد چارهیب ـ

.زنن یجا له له م نیدارن واسه ا. تو بلند شو اونش با من ـ

.میکن یم هیهفته تخل نیپس بگو تا جون ندادن خودشون رو برسونن؛ چون ما تو هم ـ

!یگ یم یچ يبفهم دار انایک ـ

.کرد یم ییبود عقب و مظلوم نما ستادهیکه مثل موش وا یکردم به خانوم مستوف توجه به مامان روم رو یب

آدم اگه چشم و دلش . بدبختت يرو سر مستاجرا شیدیرو سرت بس که کوب شهیجا هوار م نیروز ا هیباالخره . گفتم یک نیبب ،ینیب ینم ریخ ـ

.والسالم م،یر یجا م نیهفته از ا نیما تو هم. خونه آخرتشهکمم به فکر  هیخونشه  واریباشه، همون قدر که به فکر در و د ریس

.گلوم يبهم، دستم رو گذاشتم رو دمیرو فرستادم تو و خودمم در رو کوب مامان

؟یخوب ـ

.رو تکون دادم سرم

کجاست؟ تیکار کنم؟ اسپر یمن از دست زبون تند تو چ ؟يکرد يجور نیچرا ا ـ

.خوبم... خواد... نمی ـ

.مگه نگفتم تموم شده ؟يدیاصال خر ـ

.رفت ادمی ـ

 يجلو مینکن یحاال اگه سر هفته خال. از شمر بدترند نایخدا خودش کمکم کنه، ا. ادیکم دراز بکش حالت جا ب هیبرو  ایب ،یگفت یخب به خودم م ـ

.کنن یم ابونیاثاثمون رو پخش کوچه خ هیدر و همسا

.کنم، غصه نخور یدرستش م ـ

 یپول نداشتم که حت یچینگفتم ه ا،یمیبه مامان نگفتم همه پولم رو دادم به ک. کنم هیگر دمیبخاطر نفسم ترس. در رو بستماتاقم و  يتو رفتم

به  هوی دیبا زیاصال چرا همه چ. حالم بد بود، کاش سامان اخراجم نکرده بود، حداقل االن دلم به حقوق آخر ماهم خوش بود یلیخ. بخرم ياسپر

.مامان شده بودم و بس شتریب یکردم، فقط باعث بدبخت ینم دایپ گهیخونه د هیگه تا آخر هفته حاال ا! زه؟یبر هم

***
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که فقط  شهیم ختهیبه هم ر زیوقت ها انقدر همه چ یگاه یعنی. خوام بکنم درسته یکه م يشدم، مطمئن بودم کار داریکه از خواب ب صبح

داشتم برم شرکت و از سامان بخوام ببخشدم تا دوباره برگردم  میتصم. بشه یفرج دیاش یچنگ بزن يکه دار يدیام نیبه کوچیک تر يمجبور

انقدر . بود زایچ نیمهم تر از ا یلیشد؛ اما غرور مامان و البته آبروش خ یاون صاحب کارم بود، درسته که غرورم شکسته م البه هر ح. سر کار

آدم  یهمه جا به حد کاف... الحمدا. کارمندها باشه يبزنه جلو نمیاگه دست رد به ساومد  یخوشم نم. صبر کردم تا شرکت خلوت بشه و بعد برم

.بود و سامان یساعت سه رفتم؛ چون فقط مان کینزد نیبنابرا. شد یم دایفضول پ

دونستم که عاشق  یم. اخالق سامان دستم اومده بود بایتفاوت که حاال تقر نیاستخدام رفته بودم استرس داشتم، با ا يروز اول که برا مثل

نبود،  یسالن کس يتو. و رفتم داخل دمیکش یقینفس عم. امیکوتاه ب دیبا شتریمطمئن بودم کارم سخت تر از قبله و ب نیبا منه، بخاطر هم يلجباز

.رفتم پشت در اتاقش و در زدم میمستق. رو شکر به موقع اومدم داخ

.تو ایب ـ

.گفتم و در رو باز کردم... لب بسم ا ریز

...یاره یدر م يباز دایمن بنداز، جد ستمینگاه به س هی يشد کاریب یمان ـ

.حرف بزنه یمان يبه هوا نیاز ا شتریب نذاشتم

.سالم ـ

 ریدو روزه حرص خورده بودم که ز یکی نیانقدر ا. صورتم ثابت موند ينگاهش رو يچند لحظه ا. تعجب سرش رو آورد باال و نگاهم کرد با

:گفت شخندیبا ن. نهیکرد تا عمق خرد شدنم رو بب یم یبررس یحتما داشت با خوشحال. ه بودچشم هام گود شد

.يایبهتره فردا ب ،ياومد ریبگم د دیبا يآورد فیتشر هیتسو ياگر برا! به به خانوم زند ـ

.نییرو انداختم پا سرم

.خواستم باهاتون حرف بزنم یم یعنیاومدم،  يا گهید زیچ يراستش برا ـ

.شنوم یم ـ

.برخورد کنم يکردم با خونسرد یو سع بمیج يلرزونم رو گذاشتم تو يها دست

.برگردم سر کارم دیاومدم تا اگه اجازه بد ـ

و اگه اجازه ندم؟ ـ

.زیشدم به م رهیمن مجبورم بودم، خ. تونستم نفرت پشت چشم هام رو براش رو کنم یم کاش

.شهیتکرار نم گهیخوام، د یبابت کار احمقانه اون روز ازتون عذر م ـ

.بهت اعتماد ندارم گهیمن د یمتاسفم ول ـ

...افراشته، من يکنم آقا یخواهش م ـ

:پشتش بهم بود که گفت. حرفم تموم بشه و بلند شد رفت سمت پنجره نذاشت

.اب، بسالمتحساب کت يبرا يایب يبهتره فردا تو ساعت کار. خودت رو سبک نکن، گفتم که بهت اعتماد ندارم خودیب ـ
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.کنم یجبران م دیباور کن ـ

.سوخت یدلم نم گهیرفتم د یجا م نیاز ا یکردم تا وقت یرو م میسع دینگفت، حداقل با يزیچ

.دارم ازیکار ن نیمن به ا ـ

.شما رو رفع کنم يازهاین ستمیمن مجبور ن ـ

.رحم باشه یدر بکردم انق یهمه وجودم رو گرفت ، فکر نم یواقعا کم آوردم، حس بدبخت گهید

یاد؟ یدلتون م يچجور. نیهمه سنگدل باش نیمن ازتون خواهش کردم، معذرت خواستم، توقع نداشتم ا ـ

.امروز اصال اعصاب ندارم رون،یب يبهتره بر ـ

:داد گفتم با

 يجا بنداز نیاز ا یصاب رو به راحتاع یمن ب یتون یم يفکر کرد ،يستادیوا زیو اون ور م يچون تو پولدار یبه درك، منم اعصاب ندارم؛ ول ـ

. کم نشه شیهزار هیوقت  هیاموالت تا  يرو یچنبره بزن یدو دست یگرفت ادیفقط . ندادن ادتیاصال  ،یستیچون بلد ن یبخش یآره؟ نم رون؟یب

تا  يهفته وقت دار هیفته، فقط ه هی یوقت یفهم یبه در بسته و حس مرگ بهت دست بده؟ م يتا حاال شده بخور ؟یچ یعنی ازین یفهم یم صالتو ا

 ریز يغرورت رو بذار يو بخوا یفکر کن دهیعمر زحمت کش هیمادرت که  يشده به آبرو ؟یچ یعنی یپول چیاونم بدون ه یکن هیخونت رو تخل

...اما... اما ؛یتا کارت رو برگردون يپات و بر

 ادیز هیدونستم گر یم. هیگر ریو زدم ز دیبغضم ترک. بود نیسنگ يادیزمثل سامان برام  یکس ينتونستم ادامه بدم، خرد شدن اونم جلو گهید

گذاشت نفس  یاومد، نم یبود و بند نم دهیکه ترک یبغض یعنی. شد ینم یبکشم؛ ول قیکردم نفس عم یسع. برام خطر داره؛ اما دست خودم نبود

 دیشا. کرده بود ریچنگ زدم به گلوم؛ اما بازم نفسم گ ن،یزم يرونفس هام کم کم مقطع شد، با زانو افتادم . دمیخر یم يکاش اسپر. متازه کن

:سرم و گفت يشده بود، اومد باال میسامان که متوجه سکوت ناگهان. افتاد قهیاتفاقات در عرض دو دق نیهمه ا

 نیشده، اون دفعه هم با هم يرارمدلش تک نیا ،یبهتره نقشت رو عوض کن. خورم، اونم از امثال تو یگول نم گهیمن د یبود؛ ول یجالب شینما ـ

.یترفند در رفت

:نشست و گفت عیکرد، سر رییصورتم چهرش تغ دنیبا د. جون نگاهش کردم یرو آوردم باال و ب سرم

؟يچرا کبود شد انا؟یشده ک یچ ـ

 هی شه؟یم یچ رمیجا بم نیگه افکر کردم ا. کردم یوقت انقدر احساس غربت نم چیبودن، ه شمیپ ایمیک ایمامان  ایجور وقت ها  نیا شهیهم

.یراحت نیدچار حمله آسم شد و مرد، به هم یپسر از خود راض هیدختر بخاطر التماس به 

.بکش قینفس عم... انایک ـ

.همه نگران بود نیشده بود که ا شتریزد، حتما عالئم مرگ تو چهرم ب یترس داشت داد م با

آره؟ ؟يتو آسم دار ـ

رنگ  یآب ياسپر دنیبا د. نیکف زم ختیرو از کنار پام برداشت و پشت و روش کرد، همه دار و ندارم ر فمیک. دمرو باز و بسته کر چشمم

.برداشت و تکونش داد. هیدونستم خال یخوشحال شد؛ اما من نه، چون م
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.یش ینترس، االن خوب م ستین يزیچ ا،یب ـ

:تموم شده، پرتش کرد و بلند گفت دیفشارش داد و فهم یوقت

!یلعنت ـ

.شد یکه چ دمیجا رفت و نفهم هی دمیواقعا نفسم و ام. ارمینتونستم طاقت ب گهیانگار منم شکستم و د يشکستن اسپر با

***

روشن بود، دوباره پلک هام  یلیخ. باز کردم یچشمام رو به آروم. مانعم شد يزیچ هیخواستم جواب بدم؛ اما  یکرد، م یمدام داشت صدام م یکی

و  شینیب يدستش رو گذاشته بود رو! سامان بود. رو به روم واضح شد ریکم که گذشت تصو هیتار بود؛ اما  زیبسته کردم، اولش همه چ رو باز و

 يرو. میدرمونگاه بود يفکر کنم تو. به اطرافم نگاه کردم ياریبا هوش! ژست گرفته بود سیگفتن ه یها که م مارستانیب يتو يتابلوها نیا لمث

.گذشته ریدفعه هم به خ نیانگار زندم و ا. يا يچه صحنه تکرار. بود، به دستمم سرم وصل کرده بودن ژنیاکس دهنم ماسک

؟يانقدر مردم آزار شهیتو هم ـ

:باز شده بود، بهش گفتم باینفسم تقر. دهنم برداشتم يکال باعث زحمتش بودم، ماسک رو از رو. حق داشت چارهیب

.دیببخش ـ

:گفتو  یصندل يرو نشست

امداد نجات نداشتم امروز، مخصوصا با  یباور کن من اصال آمادگ. تکرار نشه گهیتو رو خدا د یول ؛يهنوز زنده ا هیشکرش باق يبازم جا ـ

.یتنفس مصنوع اتیعمل

:انزجار گفتم با

؟!یچ یعنی ـ

اونم تو دفترم؟ ،یاجازه بدم خفه بش یتو که توقع نداشت ـ

.تمتوقع رو داش نیاتفاقا هم ـ

.کردم یدفعه رو شوخ نیبگم ا دیچه کم توقع، با! عجب ـ

.خدا رو شکر ـ

.زبونتم باز به کار افتاده چ،ینفست برگشته که ه. نه، واقعا خدا رو شکر ـ

دم دستتون؟ ستیتخته ن ـ

 يبود اسپر اریما خب بخت باهات ا ؛يمرد یو راحت م يشد یچ دمیفهم یاگر پدربزرگم آسم نداشت، اصال نم ،يواقعا شانس آورد یول! رینخ ـ

.بابابزرگم بود يبرا یعنیداشتم، 

بود؟ یدهن یعنی ؛ياَ ـ

:خنده و گفت ریز زد
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.حاال تو فکر کن که بود، عوضش جونت رو نجات داد ـ

.رمیگ یم گهیکه هزار تا درد و مرض د يجور نیا ـ

.يادگاریه خودت دمش ب یگرچه استفاده نشده بود، م ،یباش یخوره وسواس یبهت نم ـ

.شهیزحمتتون م ـ

زنگ بزنم  دیو با يهمچنان رو به قبله ا يایاالن که به هوش ب ،یکه تو داشت یتو دختر؟ منو بگو فکر کردم با اون وضع داغون يدار ییچه رو ـ

.یسخت ينگو تو مرد روزا. جمعت کنن انیخانوادت ب

.گفت از استخدام شدنم ینم يزیکار کنم؟ چرا سامان چ یحاال چ. غض کردمهام افتادم، دوباره ب یبدبخت ادیحرفش  نیا دنیشن با

.نصفه شب شد. مونیسر زندگ میبر یاگه خوب ندت،یبب ادیخب، من برم بگم دکتر ب یلیخ ـ

:نشستم و گفتم عیسر! خاك عالم. ترس به ساعت اتاق نگاه کردم، از هفت گذشته بود با

!حتما مامانم تا االن دق کرده يوا ـ

هو؟ی يشد یچرا جن ـ

کجاست؟ میتا قبل از شش خونم، گوش شهیمن هم ـ

.رو جمع کنم لتیوقت نکردم وسا. شرکت باشه دیحتما با یعنیدونم؛  ینم ـ

عوارضش رو به دوش  دیروز با کیکردم که بعدش حداقل تا  یآمپول نوش جان م یداد کل یبهم حمله دست م یوقت شهیهم. رفت یم جیگ سرم

:و گفتم میشونیپ يدستم رو گذاشتم رو. دمیکش یم

جا تلفن نداره؟ نیا ـ

خونه؟ یزنگ بزن يخوا یم ـ

.بله ـ

.من هست یگوش ا،یب ـ

.گرفتم و شماره خونه رو زدم. نبود يا چاره

.اس ام اس زدنت توپه يهم نحوه  ،یهم رمزش رو حفظ ا،یکار کن میبا گوش يخوب بلد... ماشاا ـ

.با خجالت لبم رو گاز گرفتم! انداخت يا کهیت چه

الو؟ ـ

.سالم مامان ـ

تو؟ ییمگه دستم بهت نرسه، کجا ؟ییتو انایک ـ

.خونه امی یم گهیساعت د کیتا  د،یببخش ـ

.حرف بزن جون به لب شدم ه؟یک يشماره  نیا ؟يدار یرو برنم تیچرا گوش ـ

.حالم خوبه، نگران نباش. گم یبرات م امی یم ـ
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...ته، نکنه نفستصدات که گرف ـ

.خونه امی یدارم م. رمیهمکارم رو بگ لیرو جا گذاشتم، مجبور شدم موبا فمیک ست،ین يزیچ! مامـــان ـ

.رمیم یآخرش از دست تو م. ابونیرفتم تو کوچه و خ یکردم و م یشد، چادرم رو سرم م ینم يازت خبر گهیساعت د میبه خدا اگر تا ن ـ

:گفتم عیکه صداش رو بشنوه سر نیاز ترس ا. دکتر همسن و سال مامان اومد تو خانوم هیاتاق باز شد و  در

.خداحافظ ،یمامان امی یشارژ دوستم تموم شد، زود م ـ

.مواظب باش ـ

:قطع کردم و دادم به سامان که گفت زود

.ستین يو شارژ ياعتبار نیالبته ا ـ

.ر تا کلمه حرف زد و رفتناز چها یدکتره با کل. کوفتت بشه یدلم گفتم که اله تو

رو تا چند روز  تییغذا زیکن پره یسع. یخانوم یهمراهت داشته باش يحداقل دو تا اسپر دیبا شهیمراقب خودت باش، شما هم شتریب زمیعز ـ

.یکن تیرعا

که دچار  ياون طرف، جوررفت  یطرف اتاق م نیها از ا یبه سامان بود که مثل روان شتریچون حواسم ب ست؛ین ادمیکه  گهید يزایچ هی و

حالم جا  ادیز. نییتخت اومدم پا ياز رو یو به سخت دمیبه سر و صورتم کش یپرستار، دست هیبا کندن سرم تموم شدم توسط . شدم جهیسرگ

.بود ومدهین

؟يایراه ب یتون یم ـ

پول ازش گرفتن  یسامان حتما کل چارهیب. ت بودشرک کینزد بایتقر دمشید یبود که هر روز م یدرمانگاه. رونیب میرو تکون دادم و رفت سرم

 هیبار سوار  نیاول يتونم برا یپرادوش رو زد، باورم شد که م ریدزدگ یوقت. بهش برگردونم دیبا يچه جور ستیخودم که معلوم ن چارهیو ب

بوق زد، . شد یخودش سوار شد؛ اما من روم نم. برام مهم نبود یلیواقعا خ گهیداشتم که د یانقدر بدبخت دیالبته شا. بشم کیش يباال لمد نیماش

:و گفت نییپنجره رو داد پا

؟یالتماس کنم سوار بش يخوا یتو که نم ـ

.مزاحمتون شدم یلیخ میجور نیرم، هم یم یمن با تاکس ـ

.ادی یم ریگ یجا سخت تاکس نیباال، ا ایب ـ

...آخه ـ

.شده ها رید ـ

 یبه جلو نگاه کردم و اصال فضول مینبودم، مستق دیبد دیمن که ند. ، در رو باز کردم و سوار شدمذاشتمش یمنتظر م نیاز ا شتریبود ب زشت

.چه خبره نیماش يتو نمینکردم بب

؟يبند یکمربندت رو نم ـ

:تعجب گفتم با
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؟!مگه داره ـ

.دادم براش زدن اره،یکم ب نیس ا عیضا دمیتو داشت، منم د ينه؛ فقط سانتافه  ـ

جونمم ... ماشاا. هم خوردم یالبته مطمئن بودم آمپول تو رگ. کرد یبستم، دستم بخاطر سرم هنوز درد م یکمربندم رو به سخت زدم و يلبخند

.خوب بود

خوب از کدوم طرف؟ شمال، جنوب، شرق، غرب؟ ـ

.جنوب ـ

.دادم و چشمام رو بستم هیه، سرم رو تکبش شتریب میانقدر راحت و خنک بود که باعث شد خواب آلودگ نشیبهش دادم، ماش یبیآدرس تقر هی

.ستمیمن خونتون رو بلد ن ،ینخواب ـ

.دارمینه، ب ـ

؟یش یدچار حمله م يجور نیهم شهیهم ؟یآسم داشت یاز بچگ یراست ـ

!شهینه هم شه،یم دیکنه شد یم کیگلوم رو تحر يزیچ ای میکه عصب ییداشتم؛ اما فقط وقتا یاز بچگ ـ

 یچند تا دکتر حاذق سراغ دارم، خواست. کم اوضاعش فرق داره هیازش گذشته و  یالبته اون سن ه؛یمدل نیابزرگ منم همباب. آهان؛ پس خوبه ـ

.بگو آدرسشون رو بهت بدم

.ممنون ـ

!واال. کنن یم تیزیتو رو و يکه خانواده  ییچه برسه به دکترا! سرُم هم فعال موندم نینشد بگم تو پول هم روم

 یالبته هنوزم دلم صاف نشده؛ ول. کشم یدارم نفس م ییجورا هی ،يرو از سرم رد کرد سایبودم؛ اما خب شر مل یشاک یلیستت خدرسته که از د ـ

فقط  ایامروزت راست بود  يحرفا نم،یحاال بب. معلومه چه خبره گهید طون،یکنه، توام که زبون دراز و ش یم یعقل یب یگاه زاده،یآدم گه،یخب د

؟ير همشون کردبرگشتنت س بخاطر

.من دروغ نگفتم ـ

.تونم بهت قرض بدم یافته، م یاگر کارت با پول راه م! دیبد لیخونتون رو تحو دیپس واقعا با ـ

.یکرد، اونم با پسر مستوف یم تمیداشت اذ يهم به اسم لجباز گهید زیچ هیواقع مشکلم پول بود؛ اما  در

.کنم یم دایرو پ گهید يجا هیگردم  یم. شدم وونهین داز دستشو م،یخوام اون جا باش ینم گهینه، د ـ

فقط چند روز بهتون مهلت داده؟ یمگه نگفت ـ

.کنم یرو م میسع ست،ین يچاره ا یچرا، ول ـ

:رو با انگشت خاروند و گفت چونش

 يخوا یم. ازدواج کرده یعنی ش؛یروزها جمع کنه بره سر زندگ نیقراره هم. تهران پارس يداره طرفا يخونه مجرد هیخب راستش دوستم  ـ

باهاش صحبت کنم؟

:گفتم يجد یلیهم و خ يهام رفت تو اخم
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.شم یکنم و مزاحم شما نم یحل م يجور هیمشکلم رو . نیخوام برگردم سر کارم، هم یمن فقط م! ممنون ـ

باالخره . یهم اون جا باش يهتل و چند روز يایدر صورت ضرورت ب یتون یکنم، در ضمن م فشیبگو تا رد یکن يکار یاگر نتونست یباشه؛ ول ـ

.میش یم لیقا التیکارمندامون تسه يما برا

.پنهون کنم شیناگهان یتونستم تعجبم رو از مهربون ینم

ن؟ید یمناسب بهم م شنهادیهمه پ نیاون وقت االن ا ن،یوقت حرف زدن با منو نداشت یحت شیچند ساعت پ نیافراشته هم يآقا ـ

.گرفتم ادیاز بابابزرگم  ستا،یحرف من ن نیرو نداره، ا زایچ یواقعا ارزش بعض. پوچه يادیز ایدن نیا ،یدون یم ـ

.تو دیرو بر یدگیبر نیاول! ستیکامال مشخصه حرف خودتون ن ـ

.رو انجام دادم فمیوظ ستییبه هر حال من به عنوان ر ـ

برگردم سر کار؟ یعنی ـ

.يایو بعد ب یکن دایت بهتر بشه و البته خونه پو حال یچند روز استراحت کن یتون یم ـ

.کنم ینم مونتونیپش دیدفعه مطمئن باش نیواقعا ممنون، ا ـ

از کدوم طرف برم؟! تونم باور کنم ینم یمتاسفم؛ ول ـ

.یشم، مرس یم ادهیجاها پ نیهم ـ

م؟یدیمگه رس ـ

.کهینزد ینه؛ ول ـ

خب بگو از کدوم طرفه؟ ؟یکن یچرا تعارف م ـ

.دور زد شهینم که،یسخته، کوچه هاش بار یجا رانندگ نیآخه ا ـ

.کنه یم دادیب شهیاعتماد به نفس شما دخترا هم نیخوبه؟ ا یلیدست فرمون خودت خ يجلو، فکر کرد یبار گذاشتم از من بزن هیحاال  ـ

بشم  ادهیکه پ نیقبل از ا. و نجات داده بودتشکر کنم؟ باالخره اون جونم ر يدونستم ازش چه جور ینم. جر و بحث آدرس بهش دادم بدون

:گفتم

.نیتشکر کنم؟ شما جونم رو نجات داد يدونم چه جور ینم ـ

.رو تکون داد و لبخند زد سرش

؟يخوا یرو که امشب نم لتیوسا. لتهیکه خالف م یبکن يکار هی يوقت ها مجبور یفکر کنم بعض ـ

.عقلم نگذاشت یول! بسته بشه ها ششیبده ن یجواب هیگفت  یم طونهیش

.رمیگ یشرکت م امی ینه، فردا م ـ

.یاوک ـ

که زنگ رو زدم در، در جا  نینه؟ هم ایهمه کوچه رو دنده عقب بره  نیبتونه ا ستیمعلوم ن چارهیب. کردم و اون رفت یو خداحافظ نییپا اومدم

پس  وابج دیبا یتا ک ستیخدا به داد برسه، معلوم ن. پله ها رفتم باال از یبا بدبخت. منتظر و دلواپس بوده يادیداد مامان ز ینشون م نیباز شد، ا
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!بدم حاال

***

 جیکه آفتاب وسط اتاق پهن بود، من هنوزم گ نیبود و با ا ومدهیباشه، بخاطر آمپول ها هنوزم حالم جا ن شمیروز پ هیگرفت تا  یمرخص مامان

.صدام کرد یعت چند بود که مامان نشست باال سرم و با دستپاچگدونم سا ینم. خواب بودم و از جام تکون نخورده بودم

انا؟یک م،یبلند شو مادر، مهمون دار انا،یک ـ

.مامان ادی یخوابم م ـ

.میگم مهمون دار یخب بعدا بخواب، م ـ

ه؟یمهمون ک! اَه ـ

باال، اونم نه  ادیمنم تعارف کردم ب. مارستانیسوندت بکه حالت به هم خورده اون ر روزیرو آورده، د لتیپسره اومد و گفت وسا هیدونم،  ینم ـ

.امی یرو پارك کنم م نیگذاشت، نه برداشت، گفت ماش

:گفتم غیجا نشستم و با ج در

؟ سامان؟!یچ ـ

.کنجکاو مامان باعث شد دست و پام رو گم کنم نگاه

.همون صاحب هتله که گفتم سمه،ییبه خدا فقط ر... زهیچ ـ

کنه؟ یار مک یجا چ نیپس ا ـ

...روزیآخه د ـ

که  نیبدون ا. بودم دهیمامان خواب شیسالن پ يچون حالم بد بود تو شبید. هوا میدیزنگ در که بلند شد، ما هم ناخودآگاه مثل ترقه پر يصدا

مانتوم رو تنم  عیجمعش کنم؟ سر يداغون رو چه جور ختیر نیا! خدا ایتو اتاقم،  دمیفکر کنم دو نیزم يپخش شده رو يبه رختخواب ها

کنه  یخواست فضول یبود؟ فقط م یتو اومدنت چ گهیسامان، د يریبم يا. دمیحال و احوالش رو با مامان شن يصدا. انداختم سرم شال هیکردم و 

 یوقت. تر شدمکم به هیباز انگار . رو صورتم دمیمال ییزایچ هیو تند تند  یعسل زیم يرو ختمیرو ر شمیلوازم آرا فیک. ارهیو حرص منو در ب

. کشم یخجالت م مونیزندگ دنیکرد از د یخواستم بزنم تو پوز سامان؛ چون حتما االن فکر م یم. رونیرفتم ب یبدون معطل دمامان صدام کر

سواس با و شهیکه وضعمون خوب نبود؛ اما مامان هم نیخدا رو شکر کردم با ا. زد یم دیمبل نشسته بود و داشت همه جا رو مثل جاسوسا د يرو

.زیم يرو گذاشته بود رو فمیک. دیرس یخونه م وضعبه  یکل شیقگیو خوش سل

.سالم ـ

.شد که زل بزنه به من یاگر مامان تو آشپزخونه نبود، انقدر پررو نم. به سمت من برگشت و به زوم من شد وارید يرو ياز تابلو نگاهش

؟يسالم، بهتر کیعل ـ

.نیممنون، خوبم، خوش اومد ـ
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.سامان يو به روش، با اومدن مامان بلند شدم و شربت رو از دستش گرفتم و گذاشتم جلور نشستم

.خانوم زند که مزاحمتون شدم دیببخش ن،یلطف کرد ـ

.يخوش آمد یلیکنم پسرم، خ یخواهش م ـ

.یمرس ـ

.بهم گفت که زحمتش افتاده بوده گردن شما، واقعا شرمنده انایک ـ

رو داره  يماریب نیکه پدربزرگم هم هم ییاما از اون جا دم؛یکم ترس هیخانوم حالشون بد شد، اولش  انایکه ک وزریکنم، راستش د یخواهش م ـ

.کار کنم یبلد بودم چ ییجورا هی

.مامان یشونیپ ياومد رو یکیکوچ اخم

.شن یم تیخدا شفاشون بده، به هر حال چون سنشون باالست، حتما اذ... شاایا ـ

.بایبله، تقر ـ

.رو برداشت و شروع کرد به هم زدن بتششر

.شده دیتشد شیماریالبته دکترها معتقدند که بخاطر اعصابش ب ـ

دارن؟ یمگه مشکل ـ

.داره نحلیمشکل ال هیمتاسفانه  ـ

.رهیکه خ... انشاا ـ

.رو خدمتتون عرض کنم یخواستم موضوع یراستش م. خانوم زند میبگذر ـ

.دییبفرما ـ

کم  هی شیزندگ ياجاره؛ چون ازدواج کرده و اون جا برا يخونش رو بده به بنگاه برا يدارم که قراره به زود یگفتم، دوست خانومم انایبه ک ـ

.دیایاجاره با هم کنار ب يبذارم تا برا يفردا باهاش قرار دیباش لیاگر ما. کهیکوچ

.بهم رفت که از چشم سامان هم دور نموند يچشم غره ا مامان

.میش یحتما مزاحم شما هم م. چشم ومد،یاز دست خودمون بر ن ياز لطفتون، اگر کار ممنون یلیخ ـ

.و بلند شد زیم يشده رو گذاشت رو یخال وانیل سامان

.بکنم یشم کمک یبه هر حال خوشحال م ـ

.دیشما لطف دار ـ

.با اجازه .گرمتون ییرایاز پذ یخوشحال شدم خانوم زند و مرس یلیخ دنتونیاز د. کنم یخواهش م ـ

:گفت دیپوش یچرمش رو م يکه داشت کفش ها يسامان همون جور ومد،یبدرقش تا کنار در رفتم؛ اما مامان ن يبرا من

نه؟ يموقع اومدم، خواب بود یانگار ب یراست ـ

.نه، خواب نبودم ـ
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؟یمطمئن ـ

:گفتم دیکنه، با ترد تیخواد اذ یداد م ینشون م طنتشیپر از ش يها چشم

؟!مگه چطور ـ

.يطور نیهم ـ

:راه پله ها برگشت و با خنده گفت يتو

.فعال ادا،یبهت م یلیخ یرنگ صورت یراست ـ

چه . از خجالت آب شدم بایرفته بود عوضش کنم تقر ادمیکه  غمیج یشلوار صورت دنیکردم و از د یبا تعجب به سر تا پام نگاه! یصورت

.شکر که رفته بود سرم رو آوردم باال، خدا رو! یبزرگ يزیآبرور

!انا؟یک ـ

.سالن يرو بستم و برگشتم تو در

بله؟ ـ

.بده حیتوض ـ

رو؟ یچ ـ

دفترش حالت به هم خورده؟ هان؟ يپسر جوونم هست بدونه؟ اصال چرا تو هیتو که اتفاقا  سییما رو ر یداره مشکالت زندگ یلیچه دل ـ

.گهیوقت ها گذاشتن د نیهم يرو هم برا یغ مصلحتکنه، باالخره درو یدونستم اگر راستش رو بگم خفم م یم

تونم آدرس  یمنم گفتم فعال نم. زایچ نیو ا یگانیپرونده و با يخواستن، برا یها آدرس م نیا یعنی. خب راستش مجبور شدم بگم... زهیچ ـ

.شده یگفتم چ یستیرودربا يتو گهیبدم، بعدم که د قیدق

خب چرا حالت بد شد؟ ـ

.که نفسم گرفت نهیا گه،یرنگ حساسم د يکردن، خب منم به بو یرش رو رنگ مآخه داشتن دفت ـ

:بلند شد و گفت مامان

.کم با من که مادرتم صاف و رو راست باش هی انایک رم،یبرم بم دیراست، با یو ک گهیداره دروغ م یخودم ک يمن اگه نفهمم بچه  ـ

. يحرفه ا يدروغگو هیشدم  دایکه من جدآشپزخونه، فکر کردم واقعا خجالت آوره  يرفت تو یوقت

***

دست بذارم و  يتونستم دست رو ینم. میکه ما داشت ینه با پول یشد؛ ول یم دایپ یموند؛ البته موارد خوب جهینت یکردن خونه ب دایپ يبرا تالشمون

 گهید. رونیاز بنگاه اومدم ب دیناام. مینکرده بود يکار چیمونده بود و هنوز ه یفقط چند روز باق میکه داشت یاز مهلت. نمیغصه خوردن مامان رو بب

.زنگ خورد، سامان بود میگوش! دمایجواد پر نیکردم به ا یچه غلط. آوردم یداشتم کم م

.سالم ـ
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؟یخوب انا،یسالم ک ـ

.ممنون ـ

؟ییکجا ـ

.اومده بودم دنبال خونه ـ

؟يکرد دایپ ـ

.نه فعال ـ

م؟هتل دنبال يایب یتون یم نیبب ـ

؟!االن ـ

.آره، کار دارم ـ

.ستیدست من ن نیآخه ماش ـ

.کم سرم شلوغ شده هیبابا اومده، . جاست نیا ا،یب ـ

.امی یباشه، االن م ـ

.منتظرم، فعال ـ

.خداحافظ ـ

 یشلوغ بود و م يادیوقت بود سوار مترو نشده بودم، ز یلیخ! که؟ واال يریم یبه کارات برس، نم ریآژانس بگ هیخب ! آورده ریوقت گ نمیا

چند روز تو خونه موندن بهم ساخته بود و  نینداشتم، انگار ا یاصال حوصله رانندگ. دمیو سالم رس حیخدا رو شکر صح یخفه بشم؛ ول دمیترس

 م؛یجلسه دارگن ما  یخوان با هم حرف بزنن، م یکه م هیکالسشون در حد. خانوم دالور گفت که سامان با باباش جلسه داره. بودم هتنبل شد

گذشته بود  یساعت میفکر کنم ن. نشستم و منتظر شدم تا کارشون تموم بشه. دست دالور بود، ازش گرفتم چییسو. حد با فرهنگن نیدر ا یعنی

.الم کردمبلند شدم و س. خوشحال بود يادیانگار از اومدن پدرش ز. رونیلبخند بزرگ اومد ب هیباز شد و سامان با  تیریمد تاقکه باالخره در ا

؟یبعد از چند روز مرخص میدیخانوم، چه عجب ما شما رو د انایبه به ک ـ

مرد حدودا  هیبگم دوباره در اتاق باز شد و  يزیکه چ نیقبل از ا. زنه یکنه و حرف م ینگاه م يجور نیا دمیخانوم دالور خجالت کش يجلو

و صورت مهربونش باعث شد تو  یجوگندم يموها. نبود یمان باشه کار سختسا يکه بابا نیحدس زدن ا. رونیساله اومد ب يپنجاه و خرده ا

دونم چرا؟ یبهم دست داد، نم یحال خوب هی دنشیاز د. نهیدلم بش هبرخورد اول ب

سامان جان؟ ـ

جونم؟ ـ

.قرار باهاش بذار هیهفته بعد حتما  يبه فرزاد زنگ بزن و برا ـ

.رمیگ یامروز تماس م نیچشم، هم ـ

:گفت عیست بره که سامان سرخوا یم
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.هستن که گفتم یهمون خانوم شونیبابا ا ـ

:گفتم ییگفته پشت سرم، با خوشرو یمعلوم نبود چ! من بودم منظورش

.ریبخ دنیافراشته، رس يسالم آقا ـ

 یم یرواقعیغ ایوحشتناك  ریتصو هیکه  ییمثل کسا. تعجب کردم! نگفت يزیدهنش رو باز کرد؛ اما چ. شد بهم رهیلبخند برگشت سمتم و خ با

:لب گفت ریچشم هاش درشت شد و ز ننیب

!رممکنهیغ... نیا... نیا ـ

!درست گفتم؟ يدید ـ

. بهم زل زده بود يجور نیافتادم که پسرشم هم یبار اول ادی. آروم و سست اومد طرف من يکه به حرف سامان توجه کنه با قدم ها نیا بدون

رو به روم ! شن بنده خداها یم یمدل نیکه ا ننیب یم یچ چارهیتو صورت من ب دمیفهم یکاش م! هیقاط مشونیس هی یها انگار خانوادگ نیا

دونم  ینم. که پشت سرش بود نمیتونستم سامان رو بب یقدشم بلند بود، نم... ماشاا. دهیپر يادیحس کردم رنگش ز دم،یلحظه ترس هی. ستادیا

شم،  ینگاهش کالفه م ریدارم ز دمیکه د نیگفت، تا ا ینم یچیکس ه چیبود که ه نیذشت؟ جالب انگاه ممتد گ هیبدون حرف و  قهیچند دق

:گفتم

افراشته؟ يحالتون خوبه آقا ـ

 يتو دیشد که تا به خودم اومدم، منو محکم کش یچ دمینفهم. برداشت و اومد سمتم يناغافل قدم بلند. خورد و انگار از هپروت در اومد یتکون

:اله گفتبا ن. بغلش

!شهره ـ

اومد و  عیسامان سر. زدم که فکر کردم حتما کر شد یغیشم چنان ج یدارم له م دمید یو وقت هیبه چ یتا بفهمم چ دیچند لحظه طول کش دیشا

 یدادم مبه  رترید قهیدق کیاگه . دمیکش قیو پشت سر هم نفس عم نیزم يکه از جنگ برگشتن افتادم رو ییمثل آدم ها. کنار دیپدرش رو کش

.بود یحتم شدنمخفه  دیرس

بابا؟ یکن یکار م یچ ـ

.سمتشون دمیجونم رو کش یب نگاه

.اون شهره س، شهره ـ

.من که گفتم زود قضاوت نکن ،یکن یاشتباه م ـ

:نشست رو به روم و گفت سامان

رو بدم بهت؟ تیاسپر يخوا یم ؟یخوب ـ

به خودش  يمردك مزخرف چه جور. یصندل يرو نمیر بازوم رو گرفت و کمک کرد تا بشخانوم دالو. بودم دهیترس یلیخ. رو تکون دادم سرم

.کار رو بکنه؟ اعصابم داغون بود نیاجازه داد ا

.یش یکم آب بخور بهتر م هی زم،یعز ایب ـ
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جفتشون . زد نگاه کردم یم با حرص به سامان که داشت آروم با باباش حرف. کم خوردم هیلرزونم از دالور گرفتم و  يآب رو با دستا وانیل

و دستام رو دور  نییسرم رو انداختم پا. اومد و رو به روم نشست. حس کرد نگاهم به اون هاست برگشت سمتم یافراشته وقت. انگار کالفه بودن

.صداش خش دار شده بود. حلقه کردم وانیل

.شباهتت، تو رو با شهره اشتباه گرفتم لیبشه، متاسفانه به دل يطور نیخواستم ا ینم. خوام دخترم یواقعا عذر م ـ

.اشتباه رو کردم نیبله، منم بار اول هم ـ

:لب گفتم ریذهنم و ناخودآگاه ز يخورد تو ياسم شهره انگار جرقه ا يدوباره  دنیشن با

.شهره اسم مامانمه یول ـ

:با داد گفت افراشته

؟یگفت یتو چ ؟یچ ـ

.خب اسم مادرم شهره س... من ـ

:گفت جانید و با هش بلند

!شهیمن باورم نم يخدا. يهمه شباهت رو منکر شد، تو درست حدس زد نیا شهینم. دختر شهره س نیسامان؟ ا يدید ـ

:با بهت گفتم ه؟یافراشته و سامان چ یخوشحال لیتونستم بفهمم دل یو نم دمیفهم یکه نم يشده بودم، انقدر جیگ

د؟یشناس یمگه شما مامان منو م ـ

:و گفت دیسامان دست پدرش رو کش. بود دهیزدم، چشمم ترس غیکه اومد طرفم بلند شدم و ج نیهم

!بابـــا ـ

.االن نیمادرت، هم شیجان منو ببر پ انایک ـ

چرا؟ ـ

.یفهم یخودت م م،یبر ـ

:و گفت دیموهاش کش يرو یدست سامان

...ط باشه وما حدسمون غل دمیشا شه،یخونتون، اون جا معلوم م میبر ایحاال ب ـ

.کاره موند مهیداد افراشته حرفش ن با

!در کار باشه یامکان نداره اشتباه ؟ینیب یو نم يمزخرف نگو، مگه کور ـ

به  یمامان حت لیاز فام یتا حاال اسم یوقت از بچگ چیده؟ ه یم یچه معن نیبود؛ اما ا یکیبا مامان  شونیلی؟ درسته که فام!آوردم یدر نم سر

 يتو میبچه بود یلیکه ما خ یوقت ش،یسال پ نیبودن، چند رشیبودم خانوادش که فقط پدر و مادر پ دهیبود شن ادمیتا . بودگوشم نخورده 

 يبار برا هیخب مامان چند وقت  یول! میبود دهیقبرشون رو هم ند یحت. مینداشت يمادر لیما فام نیبخاطر هم. زیتبر يسانحه مردن، اونم تو

بود و بس که به نظر من حدس  یتشابه اسم هیفقط  ایبودن  لشیحاال معلوم نبود واقعا کس و کار و فام. کرد یم اتریخ نشیروح والد يشاد

بار  هیبه هر حال سامان . حل بشه زیمامان همه چ دنیتا با د میشدم بر یفراوون افراشته و پسرش راض يبا اصرارها. دومم درست تر بود
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 نیدونستم که ا یم. رو گرفتم لشیموبا يو سامان حرکت کرد، شماره  مینشست نیماش يتو یوقت. بود هدیخونمون اومده بود و مامان رو د

.داد وابج رید یلیساعت سر کالسه، خ

.سالم مامان ـ

.جان، بعدا زنگ بزن، سر کالسم انایسالم ک ـ

.واجبه ـ

.خب بگو ـ

.رسن خونه یم گهیساعت د میتا ن م،یمهمون دار ـ

هست؟ یمهمون؟ ک ـ

.رهیخ زه،یچ یعنیدونم؛  ینم ـ

.کالس دارم کیمن تا  ان؟یبعدا ب شهینم ـ

.ریبگ یحاال دو ساعت مرخص ـ

...آخه ـ

.به خدا واجبه ـ

.دادنت یمهمون نیرسم با ا یبه حساب تو بعدا م یباشه؛ ول ـ

.منتظرتم ا،یایزود ب ـ

.باشه، خداحافظ ـ

.فعال ـ

:من بود برگشت سمت عقب و گفت يسش به مکالمه تمام مدت حوا ایکه گو افراشته

مادرت کارمنده؟ ـ

.شده بودم یرتیغ دیشا! که در مورد مامان پرس و جو کنه نیاومد از ا یدونم چرا خوشم نم ینم

.اتهیادب ریبله، دب ـ

:رو تکون داد و گفت سرش

داشت و دور باغ از صبح تا شب راه  یحافظ رو برم وانیقع ها داون مو ادمهی. دیپس آخرشم به آرزوش رس. بود يعاشق شعر و شاعر شهیهم ـ

.رو حفظ کنه و از بر باشه اتشیخواست کل غزل یم. رفت یم

خونه  میبرس یتا وقت. زد یانگار داشت واقعا در مورد مامان من حرف م. دمیترس یم شتریگفت ب یگم شدش م اتیاز خصوص شتریب یچ هر

 ينگاه کنجکاو و بهت زده . باال میاز پله ها رفت اد؟یب شیخواد پ یم یدونستم چ یدلشوره داشتم و نم. به سرم و حدس زد الیهزار جور فکر و خ

چون تازه از خارج برگشته  دمیشا. دهیجور جاها رو ند نیانگار که اصال ا. متعجب شده مونیمحل زندگ دنیداد که چقدر از د یم نشونافراشته 

مامان هم بلند  يدر، صدا يصدا دنیرفتم تو؛ اما با شن دهیکه مامان هنوز نرس نیا الیانداختم و به خ دیکل. ونمد ینم. داشت یبود، براش تازگ
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.شد

؟ییتو انایک ـ

:بلندش اومد تو و داد زد يبا قدم ها ارهیکه کفش هاش رو در ب نیبدون ا. صبر نکرد تا جواب بدم افراشته

شـــهره؟ ـ

:و متعجب گفت رونیاتاق اومد ب يدوستش داشتم از تو شهیکه هم يا یبا چادر رنگ مامان

جا چه خبره؟ نیا ـ

که  يزیتوقع داشتم بفهمه حدسش غلط از آب در اومده و راهش رو کج کنه و بره؛ اما چ. نمیتا عکس العمل افراشته رو بب ستادمیا نهیبه س دست

. که االن هست يزیگشتن، نه چ یم گهیآدم د هیصورت هم دنبال  يگار توان. شدن رهیبدون حرف به هم خ قهیچند دق. خالف تصورم بود دمید

رو که افراشته براش باز کرد و  یمامان، آغوش ياشک ها. رو گذاشته بودند رو دور کند زیانگار همه چ اد،ی یلحظه ها داره کش م کردم یحس م

انقدر که کم آوردم و نشستم . بود یباور نکردن. وجود بغلش کردمامان حلقه شد و انگار با تموم  يمردونش که دور شونه ها يدست ها یحت

.لمب نیاول يرو

.شکرت ایخدا. همه سال نیکردم، اونم بعد از ا داتیکه پ شهی؟ باورم نم!یخودت ؟ییتو نیا شهیباورم نم. شهره يچقدر شکسته شد ـ

طاقتم طاق  ه؟یبه چ یچ دمیفهم یکه نم نیکالفه بودم از ا گهید یدونم چقدر گذشت، اونم تو سکوت؛ ول ینم. بود و بس هیمامان فقط گر جواب

:شد و گفتم

.کنه یو ول نم دهیچسب شیکه تو رو مثل ارث پدر هیمرد ک نیبفهمم ا یزن یجا چه خبره؟ چرا حرف نم نیمامان ا ـ

.صدام انقدر باال بود که هر سه تاشون برگشتن سمتم ولوم

.تنها برادر من ته،ییدا نیا... نیا... انایک ـ

:گفتم متعجب

؟!یی؟ دا!یچ ـ

:پدرش و با لبخند گفت يشونه  يدستش رو گذاشت رو سامان

.یکن دایعمه شهره رو پ یبه هدف و باالخره تونست میدرست زد. کشه یگن خون خون رو م یپس راسته که م ـ

.از قبل شدم دتریکه هزار بار گشتم و هر دفعه ناام یتهران نیجا و تو هم نیاونم ا. کنم دایو پنج سال خواهرم رو پ ستیکار خدا بود که بعد از ب ـ

:مامان و گفتم يجلو رفتم

نبود که اون ها هم مردن  ریمادر و پدر پ هیدار و ندارت  يمگه همه  ؟يرو ندار یکس چیکه ه یعمر نگفت هیهان؟ مگه تو  ه؟یمزخرفات چ نیا ـ

نم؟یب یمن دارم اشتباه م ای یشده؟ تو دروغ گفت داشیکه االن پ هیک ییدا نیگن؟ ا یم یچ نایو خودمون؟ پس ا میو ما موند

.یلیمفصله، خ یلیگم، خ یرو م زیدم، همه چ یم حیمن برات توض زم،یآروم باش عز ـ

.نشدم وونهیبده تا د حیخب توض ـ

:به افراشته نگاه کرد و گفت دیترد با
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...آخه االن که ـ

؟یبه دخترتم نگفت يزیتو از گذشتت چ یعنی ـ

.نتونستم که بگم ـ

منم برادرتم و دوست دارم بفهمم بعد از اون همه اتفاق و . بوده یمادرش چ يخب بهش بگو شهره، اون دخترته، حق داره بدونه گذشته  ـ

.گذشت بهت یچ ییجدا

:اشک هاش رو پاك کرد و با لبخند بهم گفت مامان

.زمیشربت درست کن عز هیبرو  ـ

بود که اصال  ریانقدر فکرم درگ. آشپزخونه يبا اکراه رفتم تو. رو حرفش حرف زد شهیدونستم نم یم یخواست بگم زهرمار بخورن؛ ول یم دلم

پارچ آب برداشتم و بر  هی خچالی ياز تو. ختمیو تند تند توشون شربت آلبالو ر زیم يها رو گذاشتم رو وانیل. کنم یکار م یحواسم نبود دارم چ

 يرو شوت کردم تو يشربت خور يقاشق ها. شد کونیکردم که کال کن ف رشینشه چنان سراز یکردم رنگش قاط یکه دقت م شهیهم سعک

:که تعارف کردم، نشستم و منتظر شدم تا مامان خودش شروع کنه، افراشته گفت نیبعد از ا. سالن يرو برداشتم و رفتم تو ینیها و س وانیل

.کرد یکه خانوم جون درست م ییربت هامثل ش! داره یچه طعم خوب ـ

و خونه  یهنر زندگ دیو با يبازم دختر ،یگفت هر چقدرم که مال و ثروت داشته باش یم شهیهم. داده بود ادیخدا رحمتش کنه، خودش بهم  ـ

روزگار  يگردونه  نهیا ببعمرش کفاف نداد ت. چرخش بچرخه و آدم رو به کجاها برسونه يچه جور ستیمعلوم ن گه،یزمونه س د. یبدون يدار

.شهیم یزد که چ یاما خب انگار همون موقع ها هم حدس م اخت؛منو کجا اند

.شناخت یرو خوب م يدونه دخترش بود هیتو که  دمیشا ـ

.دلم هواش رو کرده یلیخ ـ

شه؟یاصال دلت براش تنگ م ؟یآقاجون رو چ يهوا ـ

و  سیمثل من که ان يتونه از پدرش دل بکنه، اونم دختر ینم يدختر چیه. فرق داره یلیخ ؟ احساسات ما زن ها با شما!که نشده باشه شهیم ـ

.مونس بابام بودم

شهره جان؟ يجور بهش پشت کرد نیو ا یکسش يهمه  یدونست یم ـ

.رفته ادتیکه  نیاون منو از خودش روند، مثل ا ؟یزن یحرف رو م نیچرا ا گهیتو د ـ

.وسط دمیبازم پا برهنه پر. شدم یآوردم کالفه م یماز صحبت هاشون سر در ن یوقت

م؟یچه خبر بوده تا ما هم بفهم دیاز اول بگ شهیم ـ

معلوم بود که کالفه س؛ اما . خواست بگه تو ذهنش مرتب کنه یرو که م ییزایخواست تا چ یسکوت شد، انگار مامان فرصت م يا قهیدق چند

.باالخره شروع کرد به صحبت

پانزده سالم بود که خانوم جونم بخاطر . ستیها ممکن ن یراحت نیدلم باز بشه، جمع کردنش به ا ي؛ چون اگر قرار باشه سفره گم یخالصه م ـ

درس و دانشگاه  ریشهرام چهار سال از من بزرگ تر بود؛ اون موقع ها درگ. نبود اینداشت؛ اما عمرش به دن یکه داشت مرد، سن یسخت یضیمر
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همه . روز و شبش بود دیبه قول خودش بعد از خانوم جون، شهره ام. بزرگ شد همه کسِ آقاجون من بودم يخونه  هی يکه تو یکس نهات. بود

آسمون ها  يرشته قبول شدم، تو نیهم یبخونم؛ وقت اتیدوست داشتم ادب یلیخ. که من دانشگاه قبول شدم نیخوب بود و رو به راه، تا ا زیچ

بود و کار  نیخوش برخورد و مت. دانشگاه بود يکارمند ادار. گذشت که با محمدرضا آشنا شدم ینشجو بودنم مسال از دا کی. یبودم از خوشحال

 يجور نیکردم ا یوقت فکرش رو نم چیکه ه ییآشنا مون،ییشد جرقه آشنا نیهم. بود؛ مثل خودم اتیعاشق شعر و ادب. انداخت یهمه رو راه م

 یفکرم نم یحت. شد، اون دوازده سال از من بزرگ تر بود یباورم نم! کرد يکه ازم شخصا خواستگار دیطول نکش یلیخ. بده رییرو تغ میزندگ

برام مهم نبود، من  مونیو طبقات یفاصله سن گهیکه د يزود به دلم نشست، جور یلیخ. داشت و برازنده بود یچهره مهربون. کردم که مجرد باشه

آقاجون . و منم بهش اجازه دادم؛ چون عاشقش شده بودم يخواستگار ادیزه گرفت تا رسما باجا. داشت سالو دو  یسالم بود و اون س ستیب

بود  نیا شیاصل لیدل دیالبته شا. ال قبا و تک و تنها هیجوان  هیمنو نداره، مخصوصا  اقتیل یاز همون اولش معتقد بود که هر کس. مخالفت کرد

 هیتو . اون کارش تجارت بود؛ مثل عموم. به نادر نداشتم يعالقه ا چیمن ه یول ؛يا گهیس دک چینه با ه ،خواست با پسرعموم ازدواج کنم یکه م

 يمرد. نه کمتر شتر،یخانوادش بود، نه ب يآل ها دهینظراتش همون ا یبه پول پدرش بود و حت یپر از تجمل و رفاه بزرگ شده بود، متک یزندگ

تمام حرف . آورد یرو با زحمت به دست م رشیخرج خودش و مادر پ. بود ستادهیودش اخ يپا يرو رضاکرد؛ اما محمد هینبود که بشه بهش تک

 ستمیخودم با يپا يسال داشتم، برام جالب بود که بخوام رو ستیدغدغه رو ب یب یکه تجربه زندگ ییاز اون جا. داد یمنطق و عشق م يهاش بو

نه من، نه  م،یای یسال کوتاه نم کیبعد از  دید یا بودن، آقاجون وقتازدواج م خالفهمه م. بچشم يا گهیجور د هیرو  یتا طعم خوشبخت

به . کنم یم رونتیمن از خونم ب ای ،یکن یم رونیپسره رو از سرت ب نیفکر ا ایگفت . باهام اتمام حجت کرد م،یمحمدرضا و همچنان عاشق هم

رو نداشتم که همدمم باشه،  یکس. جودم بود و اون طرف عشق و دلمو و شهیر واریطرف د نیا. خانواده و عشقم نیب دیکش وارید هی یراحت نیهم

 مونییدوست نداشت باعث جدا. ازم خواست خوب فکر کنم دیشرط آقاجون رو شن یمحمدرضا وقت. یمیو نه دوست صم ينه خواهر ،ينه مادر

 یکرد؛ ول یسخت بدون خودش رو هم م يروزا نیا ینیب شیپ یرو برام روشن کرد، حت زیهمه چ. خواست بعدا سرکوفت بزنم بهش ینم. بشه

 رفتمیرو پذ زیمن همه چ. جدا کرد شیزد و اون رو از هست بیبهش نه شهینم گهیرو دوست داره، د یدختر جوان با همه احساسش کس هی یوقت

 یشد برگردم و پدرم رو راض یحتم میخوشخت هک نیتونم بعد از ا یکردم م یفکر م دم،ید یم واریرو اون طرف د ندمیآ ياهایو چون تمام رو

لرزونش روز عقد گردنبند خانوم جون رو انداخت گردنم، چشم هاش پر  يبا دست ها یکه وقت ادمهیهنوزم . کردم یکنم از خودم؛ اما اشتباه م

. کردن یفکر م گرانیکه د يجور ونمن خوشبخت شدم؛ اما نه ا. بود که از صد تا کور گره هم بدتر بود يگره ا شیشونیپ ياز غم بود و رو

ما پر از عشق و دوست  کیکوچ يبود؛ اما تو خانواده  يهمه عاد يکه برا ییها یسادم، روزمرگ یزندگ. من محمدرضا بود و بچه هام یخوشبخت

 يمرد نیراون بهت. رمیمخواستم که من به جاش ب یتصادف ما رو تنها گذاشت، از ته دل م يتو یوقت. دوستش داشتم داداش یلیخ. داشتن بود

و هرگزم  میهمه سال از انتخابم راض نیهنوزم بعد از ا. میلحظه عاشق هم بود نینشد، تا آخر یحرمت یما ب نیبار ب کی یحت. شناختم یبود که م

.نشدم مونیپش

که  یشد تصور کرد کس یماصال ن. برام مثل قصه بود شتریب. و گذشته اش بوده تیکه مامان زده، واقع ییحرف ها نیتونستم باور کنم همه ا ینم

 میعشق انقدر عظ یعنی. حال بازم دم نزنه نیداشته و با ا یهمه اختالف طبقات نیکه ا یداشته بجنگه، وقت شیکه زندگ ییها یعمر با همه سخت هی

حواسم جمع  مهییدم دامطمئن بو گهیافراشته که حاال د يبا صدا! رو از خانوادش دور بکنه؟ يبود که باعث شد بیست و پنج سال دختر يو قو
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.شد

؟یکه دل خانوادت رو شکست یعذاب وجدان نگرفت یحت ؟یکن یو از پدرت عذرخواه يکه برگرد ینخواست یحت یعنی ـ

 يکردم و از همه خواسته ها یبه زور با نادر ازدواج م دیحتما با یعنی. دونه دخترش هیآقاجون دل منو شکست؟ اونم  یکن یشهرام چرا فکر نم ـ

من چقدر التماس کردم، اصرار کردم، خواهش کردم و خواستم؛ اما اون کوتاه  يدیتا دل شما نشکنه؟ تو که د دمیکش یذهنم دست م دل و

.میمشت پول که اون نداشت و ما تا دلت بخواد داشت هیفقط بخاطر . دید یبود که محمدرضا رو هم سطح ما نم نیا يبرا شیجبازل. ومدین

.دهه از تو بزرگ تر بود شهره هی یداشت، اون حت یو طبقات ینداشت، کار خوب نداشت، اختالف فرهنگ لیاصشوهرت خانواده  یول ـ

:گفت یعصب مامان

و باعث  یبزن یو مخصوصا همسرم حرف یکلمه در مورد زندگ کی یحت م،یدیخواد حاال که بعد از سال ها به هم رس یاما اصال دلم نم دیببخش ـ

.یشمن و بچه ها ب يدلخور

:شهرام سرش رو تکون داد و گفت ییدا

مون؟ینیما و بب شیپ يسال ها دلت خواست که برگرد نیرو بگو، اصال تو ا يزیچ هیگذشته ها گذشته، فقط . خوام یمعذرت م زم،یباشه عز ـ

دلم براش سوخت، . نداشت یبکاشان؛ چون مادر محمدرضا اوضاع جال میبر میشد که نخوام؟ سال اول ازدواجون بود که مجبور شد یمگه م ـ

من حامله . میچند وقت چند سال بمون ياما قسمت شد که به جا م؛یهمون جا موند یبه خواست خودم چند وقت. یاره یدوام نم ادیمعلوم بود ز

آقاجون،  شیرم پخود محمدرضا منو آورد دم در خونه و خواست که ب. میخبر بود یبود که از شما ب یدو، سه سال. زیتبر میتبودم که برگش

دختر ناآشنا در رو باز کرد  هیکه  یوقت. داشتم به اون کوچه و اون خونه يدیام هیرفتم، حداقل  یوقت نم چیکاش ه یبطلبم؛ ول تیو حالل نمشیبب

 یتون ینم. گشت یمن بر م يسر و صدا یرفتنتون به ازدواج ب یاصل لیدونستم که دل یم. بود دق کنم کینداره، نزد یو آدرس نیو گفت شما رفت

 یانصاف یواقعا قضاوتش در مورد من ب. دیپدرم فقط به جرم دوست داشتن طردم کرد و کال ازم دل بر دمید یبهم دست داد وقت یچه حس یبفهم

. نستمدو ینم دینگن، بع يزیبه اون ها هم سفارش کرده که چ نمیپرس و جو کنم و بب شیکه برم و از قوم و خو نیاز ا دمیترس. بود و بس

حداقل  يجور نیا. تهران میمحمدرضا اومد شنهادیاومدن بچه ها به پ ایبعد از به دن. نذارم، برگشتم یخودم باق يبرا يدیام چیه گهینخواستم د

نج شد بیست و پ یعشق واقع هی جهیو نت دیبه دستم نرس یآدرس چیبازم گشتم اما کار آقاجون انقدر درست بود که ه. کتونمیکردم نزد یحس م

.يسال دور

من . مورد نیا يتو یخودش یدنده بود و لجباز که به نظرم تو کپ هی شهیاون هم یسخت گرفت؛ ول يادیپدر ز دیشهره جان حق با توئه، شا ـ

ه ک نیا. براش گران تموم شده بود یرو تحمل کنم؛ ول تیتونستم دور یو نم يکردم که نظرش رو برگردونم، به هر حال تو خواهرم بود یسع

خانوم،  یآبج ادهیز هیشکوه و گال يحاال وقت برا! میبگذر. کنار یو خانوادت رو گذاشت يانتخابت رو کرد دهیه پسر تازه از راه رسیاون و  نیب

.میبر دیحاضر شو با

کجا؟ ـ

.جا نیتوئه نه ا قیکه ال ییخونت، جا ـ

:وسط و گفت دیرسامان مثل نخود آش رشته پ م،یبگ يزیمامان چ ایکه من  نیاز ا قبل
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.عمه جون گهید میاون جا دور هم باش دیایخب ب د،یبد لیجا رو تحو نیهفته ا نیشما که قراره تو ا ـ

...زمیعز یول ـ

.یسال ها رو بکش نیجور همه ا دیتو با. شهره ارینه ن ـ

د؟یکن یم یشما با آقاجون زندگ ـ

.یش یخودت متوجه م يخب راستش مفصله، هر وقت اومد ـ

.ستینظر من تنها شرط ن م،یاجازه بده تا فکر کن. بگم یدونم چ ینم ـ

:اصرار نکرد، بلند شد و گفت گهیشهرام د ییدا. سامان مامان منو آدم حساب کرد ياومد، حداقل جلو خوشم

.جا برم و بازم گمت کنم نیترسم از ا یکنم زود فکرات رو بکن، شمارت رو هم بهم بده، م یخواهش م یباشه ول ـ

؟يحاال چرا انقدر زود بلند شد. یام یدفعه من کوتاه نم نیراحت باشه داداش، ا التیخ ـ

.بدم بیمقدمات برگشتن تو رو هم ترت دیکه با نیضمن ا اده،یتازه از سفر برگشتم، کارهام ز یرم؛ ول یاگه دست خودم باشه که نم ـ

دونستم  ینم. شد یاما خنده از لبش دور نم خت؛یر یکه مدام اشک م نیبا ا. زد یمامان موج م يچشما ياي باشم که تو يتونستم منکر شاد ینم

خودم  يکه به رو نیا ایکردم  یکه با دروغ بزرگ شده بودم، سرزنشش م نیاز ا. برخورد کنم يچجور دیبا بمونیعج يبعد از رفتن مهمون ها

که  یوقت. گرفتم یم يگفتم و از اون هم فکر یم ایمیبهتر بود به ک مدیشا. کردم یتازه به دست اومده رو خراب نم یخوش نیو ا دمآور ینم

از من و  ریکه به غ نیکردم از ا یم يحسود ییجورا هی. کردم ینگاهشون م نهیبودم و دست به س ستادهیگوشه وا هیکردند من  یم یخداحافظ

خودشونن، اومد  يحال و هوا ياون دو تا تو دیسامان که د. ستنیمامان رو دوست دارن و ول کنش ن يجور نیهستن که ا یحاال کسان ا،یمیک

:من و گفت کینزد

ن؟یدار یخانوم، شما االن چه حس دیببخش ـ

:رو دادم باال و گفتم ابروم

؟يدر چه مورد ـ

.به عرش یرس یم ياز فرش دار هویکه  نیهم ـ

کرد حاال دارم بال بال  یفکر م دمیشا. کوبه تو سرم یکنه و م یق مرو داره چما مونیحس کردم همه ندار. دونم چرا حالم ازش به هم خورد ینم

.دیجد تیموقع نیا يزنم برا یم

کجاست؟ نیگ یکه م یعرش نیا دیببخش ـ

.که به روت باز شده دختر عمه یراه بهشت نیهم ـ

!دختر عمه ،يدیواژه جد چه

.من جهنم باشه يبرا دمیهه، شا ـ

چرا اون وقت؟ ـ

.ییلش امثال تو باشن از برزخم بدتره پسرداکه موک یبهشت ـ
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.یباش یفکر نکنم به خاندان ما رفت ،ياوه چه زبون تند ـ

.افتخاره هیبهتر، ما ـ

.گهید میسامان جان بر ـ

.صداتون زد يدد ن،یببر فیتشر ـ

:هاش رو تنگ کرد و گفت چشم

.یکن یم رییعوض شد، خودت چقدر تغ تتیموقع یوقت نمیدوست دارم بب یلیخ ه؟یچ یدون یبرم، م یم فیتشر ـ

.میشکل و ثابت موند هیو  میداغ شد یوقته تو تنور زندگ یلیما خ. رمیبگ یشکل هی یکه با هر دست ستمین يمن گل کوزه گر ـ

.دختر عمه، فعال میکن فیو تعر مینیبب ـ

.بسالمت ـ

***

 يادیرو بهش بگم، ز زیو همه چ رمیرو بگ ایمیخواستم شماره ک یم. ردم باالرو آو یو گوش دمیدراز کش. اتاقم و محکم در رو بستم يتو رفتم

.نگفتم يزیچ یبه احترامش نشستم؛ ول. در باز شد و مامان اومد تو. مخم داغ کرده بود

؟یزنگ بزن یبه کس یخواست یم ـ

:لب گفتم ریرو چرخوندم سمت پنجره و ز نگاهم

.ایمیک ـ

.بودم، اونم با مامانم فیبد بود که بالتکل. کنارم نشست

فقط  ،یکن فیبراش تعر یوقت. دونه چه خبر شده یاز ما دوره، نم ایمیک. کن ریخودت هضم بشه، بعد ذهن اونو درگ يبرا هیقض نیاول بذار ا ـ

.تهران ادیو مجبوره وسط امتحانا بکوبه ب شهیم جیگ

.رو گذاشتم کنار دستم یباال انداختم و گوش يا شونه

انا؟یک یزن یمن حرف نم چرا با ـ

بگم؟ یچ ـ

.گذره یم یدونم االن تو مغزت چ یمن مادرتم، م. يدوست دار یهر چ ـ

.یدون ینم ـ

چرا؟ ـ

.دارم ياالن چه حال بد یفهم ینم. من يجا يخودت رو بذار یتون یچون نم ـ

مگه حالت بده؟ ـ

.کم بلند شده بود هیصدام  نیبودم، بخاطر هم یعصب
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کردم،  یبهش افتخار م شهیکه هم يمادر. رو تو خواب بودم، با دروغ بزرگ شدم میهمه بیست و سه سال زندگ دمیبده چون تازه فهم بله بده، ـ

صاف  شهیهم م،یدروغ نگ يداد ادیبهمون  یچرا؟ از بچگ گهید یچرا مامان؟ تو که معلم. کردم، خودش صداقت نداشته یم فیاز صداقتش تعر

.يو خم بود چیخودت پر از پ یلمثل کف دست؛ و میباش

.زمیداشتم عز لیرو بهتون بگم دل تیمن اگه نتونستم واقع ؟یو خم چیچه پ ـ

تو عمل انجام شده  ییجورا هی. یگفت ینم يزیوقت چ چیمطمئنم که ه دم،ید یرفتم و افراشته رو نم ینم یاگه من تو اون هتل لعنت ؟یلیچه دل ـ

.یقرار گرفت

.یکن دایکه خانواده منو پ یکشت یتو تا االن خودت رو م نیبود، هم ریذهنتون درگ شهیگفتم خب هم یرو بهتون م زیاگه از قبل همه چ ـ

داشت؟ یبیچه ع ـ

.رمیبگ میخودم تصم يمن حق داشتم برا. خواستم ینم ـ

.رفته مامان شهره ادتیکه  نیمثل ا م،یهست یزندگ نیهم وسط هم ایمیمن و ک یول! خودت؟ يبرا ـ

.آروم باش ،يکم بهتر شد هیتازه  ؟یزن یچرا داد م ـ

.داد یخواست بشکنمش؛ اما غرورم اجازه نم یدلم م. بغض بزرگ هیکرده بود،  ریگلوم گ يبدجور تو يزیچ هی

.کردن نیمن توه يبه بابا ومدهیاونا هنوز ن ـ

.نکرد نیتوه یکس ـ

پول و سن باال بوده؟ یگفت ب یبا فرهنگ نبوده؟ نمگفت؟ نگفت خانواده دار و  ایکه چ يدینکرد؟ مگه نشن ـ

:دستش و گفت يدستم رو گرفت تو. کالفه شده بود مامان

 یکار م یرو که تنها خواهرته از تو جدا بکنه، تو چ ایمیو ک ادیهر چندم که خوب باشه، ب ،یمتیو به هر ق يحاال هر جور یکیاگه . باش یمنطق ـ

منو،  یشناخته، زندگ یبابات رو نم. خب اون بیست پنج سال از تنها خواهرش دور بوده ش؟یببخش یتون یم شه؟یدلت باهاش صاف م ؟یکن

.گلم یناراحت بش دیتو نبا گه،یرو که ته دلش مونده م يزیچ. دهیمنو ند یخوشبخت

...مامان یول... من ـ

 یکرد آروم تر م یموهام رو نوازش م یوقت. شونش يت روبغلم کرد و سرم رو گذاش. رمیاشک هام رو بگ ينتونستم جلو گهیو د دیترک بغضم

.شدم

که بابات مرد از درون  یوقت. که اون باالست خودش شاهده ییخدا. و نادم نبودم مونیبا پدرت رو پش یساعت زندگ کی یمن هرگز، حت انایک ـ

 ییها یهمه سخت یاز دوست داشتنمون کم نکرد، حت یچیهمه سال ه نیو ا میما عاشق هم بود. بود میاون همه هست. کس شدم یداغون شدم، ب

.نمیوقت نتونم برگردم و خانوادم رو بب چیه گهیکه من د شهینم لیها دل نیبدون همه ا نویا یول. یدون یتو که خودت م. میدیکه کش

.دلم سوخت. کرد یم هیمامانم داشت گر گهید حاال

 میتیکه چقدر  یدون یم ؟یبفهم یتون یکه م نویا. کردم یدق م. داد یبهم دست م یچه حسگفت پدرم مرده،  یکه اگه شهرام م دمیامروز فهم ـ

تو  ،ینیاصال خوابش رو بب ای شینیبب یتون یم قهیگفتن پنج دق یبهت م ینکرده خالفکارم بود، وقت ییتو خدا ياگه بابا. سخته يپدر یشدن و ب
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منم بیست و پنج . یلمسش کن ،یتا فقط چند لحظه حسش کن يرو بد زتیهمه چ يودسال ها که رفته، حاضر ب نیبعد از ا ؟يکرد یکار م یچ

. بکنم شیبطلبم که نتونستم راض تیخواد بغلش کنم و ازش حالل یدلم براش تنگه، دوستش دارم، دلم م. آقاجونم محروم بودم هیسال از سا

گذره  یابهام م يتو تونیزندگ شهیهم نیگفت اگه بدون. تا بهتون نگمبه خدا محمدرضا خواست . نکرده ولشون کنم داشونینخواه ازم که هنوز پ

 يرو جلو شیسامان دو سال اول زندگ. اونا خانواده ي منن انایک. شهیگمشده داره و حالتون مثل خودم بد م هیکه  نیهست یمثل کس شهی، هم

برام  زشیهمه چ طونش،ینگاه ش. شدم يجور هیم داره، جا و گفت پدربزرگش آس نیاون روز که اومد ا. چشم خودم بزرگ شد، دوستش دارم

زدم برادرزادم  یحدس نم یکرده مهرش به دلم نشسته؛ ول یکه در حق تو خوب يچون پسر ندارم، پسر دیفکر کردم شا. بود یدوست داشتن

اون . بوده سامان شک کرده بوده آلبومشون يمن که تو یجوان يشباهت تو با عکس ها يوگفت از ر یم تییخواستن برن، دا یم یوقت. باشه

امروزم تو رو خبر . به شهرام گفته عیشک کرده و سر شتریتوام، ب هیمنم شب دهید یوقت. و سرك بکشه نهیجا تا در اصل منو بب نیروز اومده بوده ا

.کرده تا مطمئن بشن چه خبره

.نگاهم کرد شیبارون يبا چشم ها میچونم و مستق ریرو گذاشت ز دستش

به . میمنکرش بش میتون یمن و تو که نم زم،یها همه حکمت خداست عز نیا. تونستم به خانوادم برسم یوقت نم چیمن ه ياگه تو نبود دیشا ـ

من  د،یوقت غصه دار باش چیخوام ه ینم. نیهست ایمیکه از باباتون مونده برام، تو و ک يزیهمه چ. من اعتماد کن، ازم ناراحت و دلخور نباش

.به خدا ندارم انایک. دارمطاقتش رو ن

:کنار گوشش گفتم. بغلش کردم و گذاشتم تا خودش رو سبک کنه محکم

.پشتتم يتا هر جا هم که بر. بهت اعتماد داشتم و دارم شهیهم. خوام که ناراحتت کردم یمنم فقط تو رو دارم مامانم، معذرت م ـ

کم از  هیزنگ نزدم تا  ایمیبه خواست مامان به ک! دونه یچه م یکس دن،یخند یم هم داشتن به ما ریروزگار و تقد دیشا. دمیمنم خند د،یخند

 هویگفتم و  ینم يزیپس بهتر بود فعال چ. تونه خودش رو برسونه یدونستم االن چند تا امتحان داره و نم یم. کاسته بشه مونیاول جاناتیه

اونم چه . نصفه شب خوابم برد بایداشتم که تقر یخوابم انقدر مشغله ذهنخواستم ب یم یاون شب وقت. دیخبر جد یکردم با کل یم زشیاسورپر

 یکیو ش یهتل به اون بزرگ هیبودم صاحب  دهیکه فهم نیشدم از ا یخوشحال م دیبا. شده بود میکه تازه وارد زندگ ییزایخوابی، پر از کابوس چ

 یشک داشتم، حت زیبه همه چ گهیبود که د يحالم جور. گار توهم زده بودمان. بود بیواقعا برام عج! مه؟ییکه سامان پسردا نیا ای هخودم ییدا

.خودم

***

 دم،یچقدر خواب. و نشستم دمیکش يبلند ازهیخم. اومد و کرخت بودم یهنوزم خوابم م یشدم؛ ول داریدونم ساعت چند بود که از خواب ب ینم

 یداشتم صورتم رو م. رونیکش بستمشون باال و رفتم ب هیام رو داشته باشم با که حوصله شونه کردن موه نیبدون ا. ساعت از ده هم گذشته بود

.ختیر یم يمامان داشت چا. سر و صدا با تعجب رفتم تو آشپزخونه دنیاز شن هشستم ک

مامان؟ يخونه ا ـ

.ریصبحت بخ زم،یسالم عز ـ
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.یسالم مرس ـ

.میصبحانه بخور نیبش ایب ـ

ن؟یمگه شما نخورد ـ

.یبش داریکردم تو ب نه، صبر ـ

:دمیچاي و دوباره پرس يتو ختمیشکر ر ز،یپشت م نشستم

مدرسه؟ یچرا نرفت ـ

.زنگ زد تییآخه صبح دا ـ

:رو آوردم باال و با تعجب گفتم سرم

؟ییدا ـ

انا؟یرفته ک ادتی يزود نیبه ا ـ

 ،یش یم داریمسافرت و صبح که از خواب ب ير یکه م یمثل وقت .انقدر تازه بود که هنوز بهش عادت نکرده بودم دمیرفته بود، شا ادمی واقعا

 یرو به هم م يکه داشتم چا يهمون جور! ستیرو به روت ن یشگیهم ریجا اگه خونه ي خودته، پس چرا تصو نیا ستیدستت ن فیهنوز تکل

:زدم گفتم

داشت؟ يگفت؟ کار یم یخب چ ـ

.خواست دعوتمون کنه یآره، م ـ

.چشم مامان دور نموند که زدم از يشخندین

!چه بامزه م،یدعوت شد ینشده مهمون لیهنوز فام ـ

.نتمونیاون جا و بب میخواسته تا شام بر ایگفت ثر یم ـ

ه؟یک گهید ایثر ـ

.البته دختر عموم هم هست ت،ییزندا ـ

اگه انقدر مشتاقه؟ دنتییاد د یآهان، خب چرا خودش نم ـ

.دعوتم کرده میمستق ریآقاجون غ دیدونم، شا ینم ـ

؟يبر يخوا یحاال م ـ

:رو که گرفته بود دراز کرد سمتم و با لبخند گفت يا لقمه

.میخوام که بر یم. مینه، بر يبر ـ

.اصال رو من حساب نکن مامان شهره ـ

.ننتیدوست دارم ببرمت تا اون ها هم بب ،یچرا؟ تو دخترم ـ

.نمیرو بب یخواهد کس یمن دلم نم یول ـ
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دروغ بود؟ روزتید ياپس حرف ـ

کدوم حرف؟ ـ

.انایدختر مونس مادرشه، تنهام نذار ک. بفهم نویدارم، ا ازیمن به حضور تو ن. یبخوام پشتم ییتا هر جا یهمون که گفت ـ

که  نیم از اتونستم بهش بگ ینم. بار نیاول يخواست؟ اونم برا یساده رو ازم م زیچ هیمهربونش داشت  يبا چشم ها یتونستم بگم وقت یم یچ

خواهد پرواز کنه و  یم ادیباشم که از هل ز يچشم سامان، دختر يدوست ندارم جلو. بابات رهینگ لمونیترسم که تحو یم. ترسم یاون جا م امیب

:زدم و گفتم يکدوم رو نگفتم، به جاش لبخند چیه. تورش رو پهن کنه

.گم تا آخرش باهاتم یهنوزم م ـ

.مقربون دختر نازم بر یاله ـ

 یناراحت م دیاصال چرا با. دمیشن یاز ته دل مامان رو م يخنده ها يچون بعد از مدت ها صدا دیشا. دیبود، به دل من که چسب یخوب صبحانه

.میدغدغه ساخت یب دیجد یزندگ هیو  میما هم شانس آورد دیاز کجا معلوم شا. رو شده زیتو کار بوده که حاال همه چ یواقعا حکمت دیشدم، شا

 ادیگفت قرار بود سامان ساعت هفت ب یکه مامان م ياون جور. گذاشتم تا عصر بشه گریبود دندون رو ج يفکرها هر جور نیبا ا االخرهب

 يکاریآماده شده بودم، از ب بایتقر. شدم یکم سبک م هیگفتم حداقل  یم ایمیکاش به ک. مییصاحب کارم بود، امروز پسردا روزیتا د. دنبالمون

:و گفت ستادیمامان اومد کنارم وا. دمیکش یخط چشم م نهیآی يوداشتم جل

؟یکن یکار م یچ ـ

.مایخودمون رفته بود میداشت نیگم اگه ماش یم ،یچیه ـ

.میخب آدرس ندار ـ

.آره، حواسم نبود ـ

انا؟یک ـ

هوم؟ ـ

شدم؟ ریپ یلیبه نظرت من خ ـ

:نگاهش کردم و گفتم ینهیآ يتعجب از تو با

جونم؟ یمام هیفچه حر نیا ـ

:زد و گفت يلبخند

.گفت شکسته شدم یکه شهرامم م يدید. و آقاجون بشناسنم ایثر گهیکنم د یفکر نم ـ

.و دستم رو انداختم دور شونش برگشتم

 یسن نکردن؟ تازه تو که رییبابات تغ ایزنش  یعنیخودش عوض نشده بود؟  ییدا یعنیفدات شم، آخه مگه بیست و پنج سال کمه؟  یاله ـ

.یدو قلوم یانگار آبج ن،یبب. شهره جونم، همش چهل و پنج سالته يندار

.نییو دستم رو انداخت پا دیخند
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.امیمیانقدر اعتماد به نفس بهم نده که فکر کنم ک گهید. يکرد یزبون نیریباز تو ش ـ

.تو باشه هیکه زشته، از خداش باشه شب ایمیک! وا ـ

.نهز یاون که با تو مو نم زمیعز ـ

.هست نمیآره خب، ا ـ

:به مامان گفتم میکه بر نیقبل از ا. داد یزنگ در خبر از اومدن سامان م يصدا

خوبه؟ پمیت ـ

.میبر ایب ،یماه شهیمثل هم ـ

.مایریگ یم لیرو تحو گهیهمد ییگذره دو تا یچه خوش م ـ

مامان که قشنگ . که فقط مخاطبش من بودم يطور م،یمستق ریغ یلیانداختن، البته خ کهیسامان شروع کرد به ت مینشست نیماش يکه تو نیهم

بچه  نیحال ا ییجا هیکه فقط آرزوم بود  يمن ناجور اعصابم خراب شده بود، جور یکرد؛ ول ینم یخودشه و توجه يحال و هوا يمعلوم بود تو

وقت ها  یبعض. باز شده شیبون درازش، به خونه و زندگبه قول خودش ز یِراننده شخص يکه پا نیانگار حرصش گرفته بود از ا. رمیپررو رو بگ

و باال  دنیجنگ زهیخبرند که در واقع دارن بهت انگ یخرد کنن؛ اما ب ایخوان تو رو بکوبن  یو م ستنیا یرو به روت م ییآدم ها هیهست که 

 دیباشه چرا من نبا یکیاگه پدربزرگمون . رم شدمسامان نه تنها حس معذب بودن بهم دست نداد، بلکه پرروت دیبا رفتار جد. دن یرو م دنیکش

برسم؟ یزندگ يبه سهمم تو

***

خانواده بوده و  نیمامان من دختر ا یعنی. دهنم باز مونده بود بایتو، تقر میخونه که نه، قصر جمع و جورشون باز شد و رفت یدر بزرگ آهن یوقت

پخش  اطیتمام ح يکه تو يمدل دار يچراغ ها. و مدل باال کیپارك بود، همه ش اطیح يتو نیکرده؟ سه تا ماش یزندگ یعمر با زجر و سخت هی

منظره قشنگ  هیهمه و همه . کرده بود نییمختلف گوشه و کنار رو تز يکه با گل ها یخوش رنگ يدنج بود، چمن ها يجا هیکه  یقیو آالچ دبو

 نیوقت بود پارك نرفته بودم، ا یلیخ. و لذت ببرم نمیبش اطیجا وسط ح نیرفتن تو، هم يکه دوست داشتم به جا يرو ساخته بودند برام، جور

:سامان گفت نییکه منم برم پا نیشد؛ اما قبل از ا ادهیرو پارك کرد مامان پ نیماش یوقت. خوشگل تر بودا کمجا از پار

نه دختر عمه؟ ه،یقشنگ يجا یلیخ ـ

:گفتم يعاد یلیرو نگاه کردم و خ رونیچشم ب با

.واقعا قشنگه آره، ـ

؟یکن یزندگ ییجا نیهمچ یدوست داشت ـ

:باال انداختم و گفتم يا شونه

.دیدونم شا ینم ـ

.که یمنکرش بش شهیخواد، نم یخب معلومه که دلت م! د؟یشا ـ
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؟یکن یم یجا زندگ نیگم تو واقعا ا یم ییپسردا ـ

:رو تکون داد و با افتخار گفت سرش

بلــه، چطور مگه؟ ـ

:ز کردم و با لبخند گفتمرو با در

.تعجب کردم ،يدیجور جاها رو ند نیانگار تا حاال ا ،يذوق زده شد شتریآخه از من ب ،یچیه ـ

مامان زد به پهلوم . رو درآورد چییو سو دیبه موهاش کش یدست. بود نینگاهش کردم، هنوز تو ماش یچشم ریز. شدم و در رو محکم بستم ادهیپ

:و گفت

؟يکرد یپچ م پچ یدو ساعت چ ـ

.میدیکش یخط و نشون م میداشت ،یچیه ـ

.خوام فکر کنن بد ادبت کردم ینم انا،یباش ک شهیکم خانوم تر از هم هیتو رو خدا  ـ

.رمیتونم بگ یزبونم رو نم يمودبم، فقط جلو شهیراحت من مثل هم التیخ ـ

.اومد طرفمون، دستاش رو باز کرد تا مامان رو بغل کنه یشت مکه با ذوق دا يهمون جور. سمت ساختمون میشهرام برگشت ییدا يصدا با

.شهره يخوش اومد ـ

:و آروم گفت ستادیسامان کنارم وا. دنیرو ند گهیقشنگ معلوم بود چند ساله همد ،یکیرمانت يصحنه  چه

.نمیتو رو بب یواقع يمن فقط منتظرم چهره  _

دستش رو  یکیدستش رو دور شونه مامان حلقه کرد و اون  هی ییدا. محلش نذاشتم. نداشتم بود و من خبر یتیبود، گمونم چند شخص وانهید نمیا

.با تعلل رفتم جلو و بهش دست دادم. دراز کرد سمت من

.سالم ـ

.زمیسالم عز ـ

از پله ها  یوقت! باشه، اَهمعذب  ایآدم چندشش بشه  دیکنه شا یاصال فکر نم. بغلم کرد روزیمثل د ییهویخواد دست بده؛ اما  یکردم فقط م فکر

 ادیاومد دو قدم ب یزورش م یعنیدخترعموش بود چرا رخ نشون نداد؟  دنیکه مشتاق د ییایثر نیکردم که پس ا یفکر م نیرفتم به ا یباال م

 يصحنه ها ادی قایدق. تو میدنبال مامان رفت ییمکرر دا يزدم و با تعارف ها يلبخند. هاش از اون خواهر شوهرا بوده یحتما مامان جوون تقبال؟اس

بده، چشمم رو کنترل کردم تا سر فرصت همه جا رو  ریکه سامان فضول باز بهم گ نیاز ترس ا. و توپ کیش يها افتاده بودم، خونه ها لمیف يتو

.من يدونستم االن زوم کرده رو یم. بزنم دید

.دیخوش اومد ـ

ذهنم بود،  يکه تو يبرعکس تصویر. برگشتم و نگاهش کردم. جون نزول اجالل کردن ایرث دمیزنونه که از پشت سر اومد، فهم يصدا دنیشن با

کرد تند قدم  یم یسع. خوش خنده اس میلیمعلوم بود خ. کم چاق بود هیخورد همسن مامان باشه،  یم. داشت یناز و مهربون ي افهیق یلیخ

و  فیظر يبا عشق مامان رو بغل کرد و با صدا. ادیز یلیاضافه وزن داشت نه خ کوچولو هی دیشد، البته شا یمانع م ادشیوزن ز ایگوبرداره؛ اما 
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 ایدن يوگرنه کجا ،یچ یعنی یو دوست يکه دور دمیرس یضرب المثل م نیکردم به ا یحاال که فکر م. رفت یمهربونش مدام قربون صدقش م

باالخره از مامان دل کند و نگاهش به من که پشت سر  قهیچند دقبعد از ! شن آخه؟ یهم خوشحال م دنیهمه از د نیا رزن داداش و خواهرشوه

:چشم هاش رو درشت کرد و گفت. مامان بودم افتاد

؟یدخترته شه نیخداجون، ا يوا ـ

.خورد یلحن حرف زدنش خندم گرفته بود، اصال به سنش نم از

.انایبله ک ـ

:رو دراز کردم و گفتم دستم

.جون، خوشبختم ایسالم ثر ـ

:و گفت دیکرد و محکم بوسم کرد، بعدشم لپم رو کش بغلم

.پر طراوت و قشنگ يهمون جور ،یمامانت يها یجوون هیچقدر شب. يانازیمنم خوشبختم ک ـ

؟یچ یعنی يانازیک دیممنون، ببخش ـ

:سامان جواب داد ییزندا يجا به

.بسازه دیاسم جد ایبعض يمامان عادت داره برا ،ينازناز انایک یعنی ـ

.چه بامزه ـ

 یواقعا دلم م. کردم به دلم نشست، برعکس پسر و شوهرش یکه فکر م یزودتر از اون ایثر. کرده بودم خوشم اومد دایکه پ يدیاسم جد از

زن سن باال بود و به  هیگوهر که  یوقت. بود یجاش خال بیعج د،ید یم کیمفصل رو از نزد ییرایپذ نیبود و ا یهم اون جا م ایمیخواست ک

 گهیانگار د. سوخت یداشتم، دلم براش م يکرد حس بد یم ییرایشد و پذ یما مدام خم و راست م يکرد، جلو یاون جا کار م روان خدمتکاعن

 هی شهیکه هم یهمون شکل دیبا. هیکاره، خانوم مستوف نیا قیکه ال یلحظه فکر کردم تنها کس هی! شده واسه کار، واال ینم دایقبراق تر پ نیاز ا

سرم رو . خندم گرفت افشیاز تصور ق. کرد یگوهر کار م يجا به جا نیکرد، ا یرو پاك م زیبست به سرش و با دستمال همه چ یم يروسر

داد بدبخت  تیشخص رییهمه تغ نیا ییهویدونم چرا  یآدم بود، نم روزیتا د. کنه، لبخندم خشک شد یسامان داره نگاهم م دمیآوردم باال که د

:کرد و گفت یگاهبهم ن ایثر. حسود

.لباسات رو عوض کن، راحت باش زمیعز ـ

:کردم و گفتم یبه مامان نگاه. آوردم یم یلباس مجلس دیبا یعنی وا،

.ممنون راحتم ـ

؟یستیآخه با مانتو معذب ن ـ

:من جواب داد يبه جا مامان

.راحت التیخ ایتعارف نداره، ثر انایک ـ

.باشه گلم ـ
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تو ذهنم  نمش،یخواست بب یدلم م یلیخ. از آقاجون نشد يتا وقت شام خبر. میکرد ما ناراحت یخب معلوم بود فکر م که خودش زده بود یپیت با

گفت  یم ییهر بار که مامان سراغش رو گرفت، دا. بداخالقِ عصا به دست نق نقو رمردیپ هی. ازش ساخته بودم کتاتوریمستبد و د تیشخص هی

شناختمش،  یم. ي مامان رو نگران کرده بود افهیتابلوشون ق چوندنیپ یبه نوع ایحرف  نیو هم ادهیوقت زشهره، عجله نکن  شینیب یحاال م

 یاصال فکر نم. کف کردم بایغذا، تقر زیسر م میبا دعوت گوهر خانوم رفت یوقت. باشدش دهیوقت باباش نبخش هیمعلوم بود استرس گرفته که 

 ییاز اون جا. بود و دور از انتظار دیبع ریزن پ هیاز  یقگیو با سل نییهمه تز نیواقعا ا. غذا درست کننن آدم اندازه پنجاه نفر فرپنج ن يکردم برا

غذا  زیجالب بود که سر م. خوردم یشد دوباره م یخوشمزه بود، اگه روم م یلیخ. عاشق سوپ بودم اول شروع کردم به خوردن سوپ شهیکه هم

:آروم به مامان که کنار دستم بود گفتم. رفت یاون طرف خونه بود، آدم حوصلش سر م هم که ونشونیزیزدن، تلو یاصال حرف نم

گن؟ ینم يزیها چرا چ نیا ـ

.جا مدلشه نیغذات رو بخور، ا س،یه ـ

.زایچه چ! وا ـ

دختر عمه؟ يخوا یم يزیچ ـ

:نگاهش کردم و گفتم. شد یغتم پر مکم اوقات فرا هیدفعه خوشحال شدم؛ چون حداقل  نیا. اردك فضول در اومد يصدا باالخره

؟ياما بلد نبود، شما بلد دم؛یپرس یبله، داشتم دستور پخت سوپ رو از مامانم م ـ

.رو داد باال ابروهاش

صداش بزنم بپرس؟ يخوا یدستپخت گوهره، م نیا ـ

:با ذوق گفت ایثر

خوشگله؟ يبلد يمگه تو آشپز ـ

.کوچولو هی ،يا ـ

.بپزم ستمیبلد ن یچیمن ه. یچه عال يوا ـ

:تعجب گفتم با

شه؟یمگه م ـ

.دختر عمه يزد ینم دیو سف اهیدست به س گهید ن،یخونه داشت يخدمتکار تو هیاگه شما هم  ـ

:زدم و بهش گفتم یلبخند کج. تونستم چنگال مرغ رو بکنم تو چشمش یم کاش

.گوهر اشتباه کرده ست،ین یوص هر آش و سوپکه نخود مخص یکنم سوپش نخود داره، در صورت یفکر م. هیحرف نمیا ـ

از . نگفت يزیچ گهیسامان لبش رو جمع کرد و د یبا شک گفت که نه نخود نداره انگار؛ ول ییچون زندا د؛یمنظورم رو نفهم یجز خودش کس به

حد رفاه و  نیدر ا یعنی ؟یشد زندگ نمیآخه اسن هنوز بلد نبود غذا بپزه،  نیبا ا ایشد ثر یباورم نم. شازده نیبود ا ینظر من واقعا نخود هر آش

 ییرایهمه بعد از صرف شام بلند شدن و رفتن سمت پذ یوقت. کردم یوگرنه دق م ست،ین يجور نیهم درسته؟ خدا رو شکر مامان من ا شیآسا

:گفتم
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شه؟یم یپس ظرف ها چ ـ

:زود گفت گوهر

.دییکنم دخترم، شما بفرما یمن هستم، جمع م ـ

:بدم گفتم تیسامان اهم شخندیه به نک نیا بدون

.کنم یمنم کمکتون م ـ

:گفت ایثر. و شروع کردم به جمع کردن ظرف ها رفتم

...زمیعز یول ـ

:زد و گفت  يلبخند مامان

.مثل خودم کار کردن رو درست داره اناینداره، ک یاشکال ـ

فقط  دیکش یساعت طول م میبود، ن ییجا به جا ریرنه گوهر تا صبح درگخدا رو شکر من بودم، وگ. ییرایپذ ينگفت و رفتن تو يزیچ یکس گهید

. نتیکاب يبندم رو کندم و گذاشتم رو شیکه تموم شد پ نیبعد از ا. به زور خودم همه ظرف ها رو شستم یگذاشت، ول ینم. برسه به آشپزخونه

.کنه یگاهم مو داره ن ستادهیسامان کنار در وا دمیکه د رونیآشپزخونه برم ب ازبرگشتم 

.یخسته نباش ـ

.ممنون ـ

؟یانقدر فعال شهیهم ـ

.ستین تیظرف شستن که فعال ـ

ه؟یپس چ ـ

.نیکار روت هی ـ

؟یپاك کن يبلد شهیش ایشوري  یم نمیمثال زم ؟يبلد ییچه کارا گهیو ظرف شستن د يآهان، اون وقت تو به جز آشپز ـ

رفتم . کرد یم یکیکنم و منو با مستخدم ها  یکارا رو م نیبخاطر نوع بزرگ شدنمه که دارم اخواست بگه  یم میمستق ریراحت و البته غ یلیخ

:و گفتم ستادمیوا کشینزد

فنجونم  هیتو عمرت  ایقاشق از دستپخت مادرت به دلت باشه  هیبده حسرت خوردن  یلیخ. من خود ساخته ام، نه گوهر ساخته. بله که بلدم ـ

.جا کالس بذار نیا ایبود ب تیکه نشونه مردونگ يکرد یکار بزرگ يروز هیر کردن نداره، شما هم اگه ها افتخا نیا. ینشسته باش

اومد، پس چرا خودش  یخب اگه از من بدش م. که برام سوال شده بود برخورد سامان بود يزیچ. رونیکه منتظر جوابش باشم رفتم ب نیا بدون

 شنهادیبار جونم رو نجات داد، بهم پ هیاتفاق ها مهربون تر بود،  نینه، تا قبل از ا یول. میبش لشیمرسوند که ما فا ییکرد و کار رو به جا یفضول

.  شدم یم وونهیآوردم، وگرنه د یسر در م هیقض نیاز ا دیبا. گهید يزایچ یلیرو عوض کرد و خ نمیخونه، ماش يپول داد برا

***
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:گفت ییکه دا میخورد یم يچا میداشت

؟يبازم بچه دار انایبچه هام، به جز ک یگفت روزید هادمیشهره  ـ

.ایمیدارم، ک گهیدختر د هیبله،  ـ

.چوندمشیپ يدم در شرکت چجور دیفهم یبرد؛ چون تازه م یآبروم رو م ییجلسه اول آشنا نیتو هم م،ییکه دو قلو دیفهم یسامان م اگه

کجاست؟ یگ یکه م یخانوم ایمیپس ک ـ

:جواب دادم عیزدم و خودم سر يلبخند

.جان، دانشجوئه در واقع ییخونه دا یاصفهان درس م يتو ـ

پس از تو کوچیک تره؟. یچه عال ـ

.کم بزرگترم هی ایمیبله، من از ک ـ

خواستم بحث رو عوض کنم  یم. رو لو ندم یخوام لو بدم، چ یرو م یدونست که چ یباالخره از طرز حرف زدنم م. با شک بهم نگاه کرد مامان

:دمیبدون فکر پرس نیاطر همبخ

مشون؟ینیما بب ارنیب فیخوان تشر یآقاجون نم یراست ـ

:و گفت دیخند سامان

دختر عمه؟ یزن یحرف م ندتیدر مورد عروس آ يمگه دار ـ

:اخم کرد و گفت ییدا. اومد یم يچا ینیس هیشد و آقاجون با  یدر باز م دیگفتم انگار االن با يجور هیگفت،  یم راست

.ستین يچاره ا ایگو یموضوع رو عنوان کنم؛ ول نیخواستم امشب ا ینم ـ

نه؟یخواد منو بب یشده؟ نم شیداداش؟ آقاجون طور یچه موضوع ـ

.کنه ینم یهست که آقاجون با ما زندگ یچند وقت قتشیحق. هیا گهید زیچ هیقض زم،ینه عز ـ

:و گفت دیرنگش پر مامان

؟یچ یعنی ـ

.داد کار خودش رو بکنه حیترج میمخالفت کرد یهر چ. دش بود نه ماخواسته ي خو نیخب ا ـ

.نمشیخب آدرسش رو بده برم بب ؟یاالن کجاست؟ چرا زودتر نگفت ـ

جا براش مضر  نیناسالم ا يو هوا یچون آلودگ مارستان؛یرفت ب یچند بار م یتهران سال میاومد یآسم داره، از وقت يماریکه پدر ب یدون یم ـ

 نیمتاسفانه من ا. بده رییرو تغ شیگرفت طبق دستور پزشک معالجش محل زندگ میباالخره تصم. اوضاعش بدتر شده بود ریسال اخچند . بود

خودش تو  يالیو يگرفت تنها باشه و در حال حاضر تو میکنم؛ اما آقاجون تصم یزندگ ییتونستم جز تهران جا یدارم و نم شغلهم یجا کل

.کنه یم یدماوند زندگ

؟یا کب ـ

.پسر گوهر و زنش ـ
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رو بده دست پسر و نوه اش، اون وقت  شیمرد همه دار و ندار و زندگ هیشد  یباورم نم. فکر، مثل من ينگفت، انگار رفته بود تو يزیچ مامان

.بابابزرگم چارهیشت، بباز خانه سالمندان بهتر بود، حداقل دو تا همزبون دا. کنه یزندگ ییتنها يدور از خانوادش و تو ییبره جا يآخر عمر

.شینیبرمت تا بب یروز م هیهفته  نیهم يتو ـ

:نگاه کردم و گفتم ییدا به

؟ییدا نیشما چند وقته که به آقاجون سر نزد ـ

:کم سکوت گفت هیاز  بعد

.شهیگمونم دو ماه م ـ

.ستیدور ن ادیدماوند که ز ی؟ ول!دو ماه ـ

:حق به جانب گفت سامان

.ستین يادیدو ماه اصال وقت ز میمشغله دار یلیما که خ يدر ضمن برا. نبوده رانیازه از سفر برگشته، ابله، اما بابا ت ـ

.سرتون شلوغه، من منظورم به پدرتون بود یو حساب نیمربوط به خودتون رو دار يخب البته مشخصه که شما مشغله ها ـ

:شد و گفت زیخ میمبل ن يرو

.یدخالت کن زیتو همه چ ومدهینکن ن یپس سع ،یدون یما نم یاز زندگ یچیتو ه ـ

.زیزنم نه همه چ یندارم، دارم در مورد پدربزرگم حرف م يشما کار یمن به زندگ ـ

.اریبا محبت رو در ب ينوه ها يروز بگذره، بعد ادا هیبذار  ـ

کنه  یم نتیکه داره تام یکس يداد یاجازه نم ،يدبو یخوب يشما هم اگه نوه . ستیسال ن هیروز و  هیمهر و محبت تو ذات و خون آدمه، به  ـ

.يرینگ يبارم ازش خبر هیکنه و دو ماه  یتنها زندگ

.کار نکنم یکار کنم و چ یکه چ يبه من درس بد یتو فسقل ستیالزم ن ـ

...کارت يکه کجا یقبول کن يخوا یو نم ياعتماد به نفس دار يادیالبته، چون شما ز ـ

.تموم موند مهیحرفم نکه مامان زد،  يداد با

.ادامه نده گه،یبسه د! انایک ـ

...مامان یول ـ

؟یکن یم يبزرگترها زبون دراز يجلو یکش یگفتم بسه، خجالت نم ـ

.صورتم داغ شده بود، فکر کنم فشار خونم زده بود باال. بشم، اونم مثل بچه ها ریسامان تحق يخواست جلو یدلم نم اصال

.رو گفتم تیفقط واقع نکردم، يمن زبون دراز ـ

خودش رو  يریسامان درگ زمیعذاب وجدان دارم؛ اما عز شهیبابت هم نیمن خودم از ا. میکن یم یما در حق آقاجون کوتاه ،ییحق با توئه دا ـ

.سرم ختهیر تیمسئول یمنم که کل شه،یهم به خاطر فرنوش مدام در حال مسافرته؛ چون دلتنگش م ایداره، ثر

:مصمم گفتم یلیشدم و خ بلند
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.رم دماوند دنبال آقاجون یبا اجازتون من م ـ

:زد و گفت يشخندین سامان

.یکن نیریخودت رو ش ومدهین يچه جور يبلد ن،یآفر ـ

.بشم نیریکه حاال بخوام ش ستمیتلخ ن ایمن مثل بعض ـ

.انایجا ک نیا ادیکنه که ب یآقاجون قبول نم یول ـ

؟ییچرا دا ـ

.رهیجا دلگ نیا گهیم ـ

؟یچ ادیکنم که ب شیاگر من راض ـ

:با تعجب گفت ییزندا

.زمیعمو قبول نکرده عز م،یکرد یسع یلیاما ما خ ـ

.خواد، قلق داره یکردن نم یسع ـ

:بلند شد و اومد کنارم، دستش رو انداخت دور شونم و گفت ییدا

؟یکن یمکار  یچ نمیبرو دنبالش بب. دیکن یم دیکه بخوا يشما جوان ها هر کار ـ

:گفت مامان

.امیخوام ب یمنم م م،یر یبا هم م ـ

.بهتره مامان ياینه، تو ن ـ

؟!چرا ـ

و سامان حداقل  انایبا رفتن ک. ستیبشه که اصال براش خوب ن جانیتو دچار ه دنیبهتره، ممکنه آقاجون با د يشهره جان به نظر منم اگر نر ـ

.کنه یم دایرو پ دنتید یآمادگ

.ییرم دا یا ممن تنه یول ـ

فردا چطوره؟ نیبا سامان برو، اصال هم یهر وقت که وقت داشت! یستیدخترم تو که اون جا رو بلد ن ـ

 اطیح يتو. میدنبالم و با هم بر ادیقرار شد صبح ب! انگار مجبور بودم یول نم؛یبش نیماش هیاصال با سامان تو  گهیکه دوست نداشتم د نیا با

:گفت ییکه دا میکرد یم یخداحافظ میداشت

؟يبلد یتو رانندگ انا،یک نمیبب ـ

:زدم و گفتم يلبخند

.ستیدست فرمونم بدك ن ،يا ـ

.ها اشاره کرد نیدست به ماش با

؟يرو دوست دار نایماش نیاز ا یکیکدوم  ـ
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.واال همشون قشنگن ـ

.همون رو بردار ،یکن یرانندگ یتون یبا کدومش راحت تر م نیبب ـ

:تعجب گفتم با

؟!بردارم ـ

ها رو بردار تا راحت رفت و  نیماش نیاز ا یکیفعال . دیر یم دیجا بمونه و دار نیخب آره، مامانت که قبول نکرده تا قبل از اومدن آقاجون ا ـ

.جون ییدا یآمد کن

درسته . دییپا یداشت منو م یار چشمسامان که چه نیامان از دست ا یکردم؛ ول یقبول م عیاگر به خودم بود که سر. به مامان نگاه کردم مردد

 ربخاط. وا بدم ییشب اول آشنا ،یراحت نیخواستم به ا یخوب مناعت طبعم زده بود باال و نم یاصرار کرد و منم کم پررو نبودم؛ ول یلیخ ییکه دا

:گفتم نیهم

.میپارك هم ندار يبعد بهتره، به خصوص که ما جا يجون، بمونه برا ییدا یمرس ـ

من عقب نشستم و مامان . بازم مجبور شد ما رو برسونه چارهیشد که سامان ب يجور نیکردم و ا یکه زد، بهم فهموند کار خوب يلبخند با مامان

خواهر  هیبود که سامان  نیا دمیکه فهم يزیکردم و چ یزدن و من فقط گوش م یحرف م زیبا هم در مورد همه چ ییدو تا ریتو کل مس. جلو

احتماال همون . ایدختر سه ساله داره به اسم هل هیچهار ساله ازدواج کرده و . کنه یم یزندگ سیداره به اسم فرنوش که پارخودش  ازکوچک تر 

:سامان گفت نییپا میکه بر نیقبل از ا م،یدیرس یوقت. ناز بود میلیبودم و خ دهیسامان د زیهتل رو م يبود که عکسش رو روز اول تو يدختر

.جام نیمن ساعت ده صبح ا ـ

.باشه، منتظرم ـ

.زدم تو برجکش يبه نفع من بود، همه جور چیه کیفکر کنم امشب . کرد و رفت یخداحافظ

***

رو بگو، اون  نیگفت ا یبود بهم و م دهیمدام چسب. که سامان اومد دنبالم یشدم مامان با رفتارش بهم استرس وارد کرد تا وقت داریب یاز وقت صبح

:بازم سرش رو از پنجره آورد تو و گفت ن،یماش ينشستم تو یوقت یحت! کال اعصابم خراب شد یعنی. نرو يجور نیبرو و ا يجور نیرو نگو، ا

.خواست جواب بده تو نذار و بحث رو عوض کن انایگفت و ک يزیکم زبونش تنده، اگر آقاجون چ هیدختره  نیسامان جان حواست باشه، ا ـ

.شه، من هستم، مواظبمراحت با التیچشم عمه، شما خ ـ

از . میمامان دل کند و ما راه افتاد ،یسفارش و دلواپس یباالخره بعد از کل! یخوام مواظب نباش یم یعنیسامان نازك کردم که  يبرا یچشم پشت

بودم مدام  شیخصکه من راننده ش ییروزا. جالب بود که زنگ خور سامان کم شده بود. گرفت یکالفه شدم، داشت خوابم م نیسکوت ممتد ماش

:نشستم و با اخم گفتم نهیدست به س. ساکت بود نیشده بود که جو ماش یدونم چ یدر حال حرف زدن بود، حاال نم

.میآهنگ بذار گوش بد هیخب حداقل  ـ

:کرد و گفت یتوقع نداشت حرف بزنم، بهم نگاه انگار
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چرا؟ ـ

.رهیگ یداره خوابم م ـ

.من حوصله گوش دادن ندارم ـ

؟!خواد یگه گوش کردنم حوصله مم ـ

.اوهوم ـ

:باال انداختم و گفتم يا شونه

.من دوست دارم، حوصلشم دارم یول ـ

.بذار يخب هندزفر ـ

.اوردمین ـ

.گوش کن یبرگشت یوقت ـ

.خوام گوش کنم یاالن م ـ

:و گفت دیموهاش کش يتو یدست

.لجباز لوس ـ

:که نشنوه گفتم يلب از قصد جور ریز

!يا عقده ـ

؟یگفت یچ ـ

.یچیه ـ

؟يفحش داد ـ

.خواد یبا عرض معذرت من دلم آهنگ م ن،یادبم؟ بب یمگه من ب! وا؟ ـ

آهنگ  يدکمه زدم تا باالخره صدا يخودیب یبود، کل شرفتهیپ ستمشیس يادیکم ز هی. ضبطش رو از کنار دنده برداشتم و روشنش کردم کنترل

لبخندش بودم  ریهنوز تو تفس. کردم، سامان لبخند زد ادشیتونستم ز یتا م نیدم ولومش کمه؛ واسه همآروم بود، فکر کر یلیاولش خ. بلند شد

:گوشام رو با دست گرفتم و با داد گفتم. زدم و کنترل رو پرت کردم هوا یغیکه از ترس ج نیتو ماش دیچیپ یآهنگ يصدا نانچ هویکه 

.کمش کـــــــن ـ

کردن کنترل شدم و با دست کمش  دایپ الیخ یب. نهیکه منتظر بود عکش العمل منو بب هیدونست آهنگه چ یمپس ! همون د،یخند یبلند م داشت

.کردم

؟يد یگوش م هیمزخرفات چ نیآخه ا ـ

.جانهیقشنگه که، پر از ه ـ

.یاعصاب و حوصله داشته باش دیبا نایخب معلومه، واسه گوش دادن ا ـ
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. هست نمیا گه،یآره د ـ

.کنم یم داشیکرده، االن پ نیبرام گلچ دیقشنگه، دادم حم يفلش دارم، توش پر از آهنگ ها اصال خودم ـ

:گشتم که گفت یدنبالش م فیتو ک داشتم

ه؟یک دیحاال حم! فلشت نیما رو با ا یتوام کشت ـ

.مونیپسر همسا ـ

.آهان ـ

.کردم داشیپ ا،یب ـ

.کم باز کردم هیکردم و صداش رو  وصل

خواهشهمن پر  يچشما"

نوازشــــه هیتو  نگاه

ــــوونهیدل د نیا يبرا

کشه یبرات پر مــــ دلم

واسم آرامشـــه صدات

مثل نم بارونـــه نگات

هـــوا یتو ب یب رهیگ یدارم دلم م دوســــِـت

صــــدا یتو ب یشکنه ب یلحظه قلب من م هر

تو خــــــونمه قلــب تــو قلــب منـــه عشقت

زنـــه ینفـــس دل واسه تو م جا تو هر هر

دونه یهمه حرفامــو م زمیتو عز ـــریغ یک

خـــونــه یفهمه غم چشمـامو م یم یک اشکامــو

کار خـــدا بود که تو رو به دلــم داده عشقت

مهــــرت به دلم افتــــاده دهیمنو فهم ــایدن

هـــوا یتو ب یب رهیگ یدارم دلم م دوســـِـت

صــدا یتو ب یشکنه ب یمن ملحظه قلب  هر

تو خـــــونمه قلــب تـو قلـــب منــه عشقت

"زنــه یجا تو هر نفـــس دل واسه تو م هر

.ادیخوره انقدر از آرامش خوشت ب یبهت نم ـ

چطور؟ ـ
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.یهست یجانیه شتریچون ب ـ

.مآروم میلیاتفاقا من برعکس ظاهرم خ. باشه دیبه وقتش آرامش هم با یخب آره؛ ول ـ

!آخرش بود یعنیباعث شد سامان بترکه از خنده،  يحرفم تموم نشده بود که آهنگ بعد هنوز

یلیگیج یلیگیج یلیگیج یلیگیج یه"

وا کن اخماتو

یلیگیج یلیگیج یلیگیج یلیگیج یه

به ما کن گاهین هی

"ـــــــــــــــــولیا

 یلیخ. خودمم خندم گرفت. شد شترشیب يحرکتم باعث خنده  نیا. بمیج يتو فلش رو در آوردم و گذاشتم عیکه دستم بندازه سر نیترس ا از

با . هم نداشت یدست کم یکه شمال نبود؛ ول نیبا ا. دیشد توش نفس کش یخوش آب و هوا بود که واقعا م يجا هی. میدیکه رس دیطول نکش

به مامانش  یاصال شباهت. رونیمرد حدودا چهل ساله اومد ب هیشد و کم فاصله باز  هیبود، با  نگیکه کنار در پارک یدر کوچک د،که سامان ز یبوق

.نیماش يجلو دیما دو دنیبا د! که گوهر باشه نداشت

؟یآقا مرتض يچطور ـ

 االن در د،ییبفرما شه،یآقابزرگ حتما خوشحال م. دیآقا، خوش اومد دیخوش اومد د؟یاز ما کرد يادیچه عجب . کمیبه به، آقا سامان، سالم عل ـ

.کنم یرو باز م

 یحس خوب ،ییجا هیذاره  یوقت ها تا پاش رو م یآدم بعض. یدنج و دوست داشتن يالیو هی! خودشونم قشنگ تر بود ياز خونه  یجا حت نیا

بهم  یحس خوب الیو دنیبا د. بودم يجور نیمن که ا یعنی! وقت ها هم برعکسه یبعض. رهیگ یموج مثبت م یکل يخودیده و ب یبهش دست م

جا  نیا یبود که کس شتریکه معلوم بود از دو ماه هم ب يجور نیخوشحال شده بود، ا یلیخ دنمونیاز د یمرتض. میشد ادهین پیاز ماش. دست داد

!دمیآقاجون ند چارهیب. بود ومدهین

؟یآقاجون کجاست آقا مرتض ـ

.کنم یاالن صداشون م نیهم ،یفکر کنم رفتن تو باغ پشت ـ

.ششیرم پ یمخواد، خودم  ینم ـ

ومدن؟یشهرام خان ن د،یدون یهر جور خودتون م ـ

.کنم یجاها باش تا من برم باهاش حرف بزنم، خودم خبرت م نیتو هم انایک. میینه، فقط ما دو تا ـ

.باشه برو ـ

:ومد و گفتو شربت ا وهیم ینیس هیبا  یمرتض قهیبعد از چند دق. بود نشستم دیدرخت ب ریکه ز يفلز دیسف يها یصندل يرو

داخل؟ دیبر ینم فیچرا تشر. دییبفرما د،یخوش اومد یلیخ ـ

.جا خوبه، هواش قشنگه نیممنونم، هم ـ
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د؟یجسارت نباشه، شما دوست آقا سامان هست ـ

.شربت رو برداشتم وانیزدم و ل يلبخند. کردم؛ چون اصوال خودمم کم فضول نبودم یم درکش

.کشونمینه، من از اقوام نزد ـ

کم سرك  هیبلند شدم تا برم . نبود ياز سامان خبر یساعت گذشت؛ ول مین. گفت و رفت يسرش رو خاروند و با اجازه ا. شده جیبود گ ممعلو

البته از نوع . داره وهیمطمئن بودم کل درختاش م. باغ بزرگ پشت ساختمون بود هی. که رفته بود رفتم یاز همون راه. چه خبره نمیبکشم بب

.اومد یسامان م يفقط صدا یعنی دم؛یصحبتشون رو شن يکم که جلو رفتم، صدا هی. زایچ نیو آلو و ا السیگ مثلخوشمزش؛ 

.ینیعمه شهره رو بب گهیبار د هیآرزوته که  یگفت یم شهیخودت هم ؟يندار یحس چیه یعنیبگو آقاجون،  يزیچ هیتو رو خدا  ـ

هم که  ییزایاز چ دمیفهم. زد یبود و کالفه داشت حرف م ستادهیسامان رو به روش ا. دپشتش به من بو نمش،یخوب بب هیزاو نیتونستم از ا ینم

.شد زیصداش گوشام ت دنیبا شن! دونستم کار سامان باشه یم دیبع. لجبازتره دمیشن

.برس تیبرگرد و به کار و زندگ. خودت رو سبک نکن بابا خودیگفتم که نه، ب ـ

.نهیجاست، اومده تا شما رو بب نیاما آقاجون، دختر عمه شهره ا ـ

.ندارم يکار یمادرش، من با کس شیببرش پ ـ

. نداشت يجربزه ا نیجور که معلوم بود همچ نیا. منتظر دستور سامان باشم نیاز ا شترینتونستم ب! يو لجباز یکدندگیهمه  نیکردم از ا تعجب

:رفتم جلوتر و گفتم

.من با شما کار دارم آقاجون یول ـ

 ي افهیدوست داشتم ق یلیخ. توجه بهش رفتم جلوتر یب. ترسم یفکر کرده منم مثل خودش م. ش رو آورد باال و با اشاره گفت بروسر سامان

:و دوباره گفتم ستادمیپشت سرش ا. نمیبابابزرگم رو بب

.نمیبودم، اومدم تا با چشم خودم بب دهیشن ادیشما ز يمن از مهمون نواز ـ

:گفت دیلرز یکه م ییاز چند لحظه با صدا بعد

.ستین زبانیبه م یفیمهمون سرزده تکل يبرا ـ

:و گفتم ستادمیجلوش ا رفتم

؟!باشه زبانیم ياگر اون مهمون نوه  یحت ـ

که  یروشن يکم پشتش، چشم ها ينقره ا يو موها دشیدرهم سف يابروها. کرد تا خشن باشه یکه م ییمهربون بود، برعکس تمام سع افشیق

دونستم داشتن  ینم. بود یبرام دوست داشتن یلیخ. حلقه شده بودن شیچوب يعصا يکه رو رشیپ يدستا. ینامعلوم يود به جاشده ب رهیخ

.انقدر قشنگه یکه لمسش کن نیبدون ا یپدربزرگ حت

.يدارم، نه نوه ا يمن نه دختر ـ

درد دلش رو  د؟ینیبار دخترتون رو بب هیفقط  دیخوا یه سال نمهم نیبعد از ا یحت یعنی د؟یش یمنکر وجود من و مادرم م یراحت نیبه ا یعنی ـ

باال سر خودش و بچه هاش باشه؟ تونیسا دیاجازه بد د؟یبشنو
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:و با خشم گفت نیزم يرو دیرو کوب عصاش

...اون شوهر ي هیسا ـ

:گفتم عیپشت سر بابا بگه، سر يزیکه چ نیاز ا قبل

.هست که عمرش رو داده به شما ین چند سالم يبابا! امرزهیخدا رفتگان شما رو هم ب ـ

دونستم نگاهش رو باال  یم. گفته بود ادیز شیمامان از لجباز! خواست حداقل نگاهم کنه یدلم م. نگفت يزیشد؛ اما چ شتریابروهاش ب ي گره

سرم رو کج کردم و با . گرفتم مقابل چشم هاش قرار میو مستق نیزم ينشستم رو نیبخاطر هم. و مجبورم خودم دست به کار بشم ارهی ینم

:لبخند گفتم

.سالم آقاجون ـ

 ینم یکن یوقت ها هر چقدرم که سع یبعض. شد بهم رهیشباهت صورتم با مامان بود که پر از بهت و تعجب و عشق خ دنیاز د دیدونم شا ینم

زنه  یکه اصله و از تو قلب آدم موج م یاون. یمقطعو  هیکه لفظ یباره، نه دوست داشتن یکه از چشمات م یدوست داشتن يجلو یپرده بکش یتون

:شد و گفتم سیمنم مثل اون خ يچشم ها. کنه یم سیهات رو خ شمو ساحل چ

 رونمیجا ب نیاگر از ا یحت د،ییبرام آشنا. دمتونید يداریانگار هزار بار تو خواب و ب. داشته باشم؛ اما دارم یحس چیه دنتونیکردم با د یفکر نم ـ

.ل مامانم بازم دوستتون دارممث د؛یکن

 یداشت م. گفت که متوجه نشدم يزیاز جاش بلند شد و آروم چ. اومد رو زبونم ییهویهمش . شده نبود نییحرفام از قبل تع. دروغ نگفتم بهش

:و گفت ستادیرو به روم ا. اومد طرفم، منم بلند شدم و اشکام رو پاك کردم

!يشهره ا هیشب یلیخ ،یلیتو خ ـ

.مدیخند

.دخترشم آقاجون یناسالمت ـ

دستم رو  یمعذب بودم، به راحت ییدست دادن با دا يکه برا یبرعکس وقت. آورد باال و دراز کرد سمتم دیلرز یرو که حاال داشت م دستش

که سامان  نیزم فتهیبود ب کیبگه دستش شل شد و نزد يزیکه چ نینتونست تحمل کنه و قبل از ا. و لرزونش ریاما پ ؛يقو يدستا يگذاشتم تو

.دشیو چسب ردکمکش ک عیسر

آقاجون؟ یخوب ـ

:گفت یرو تکون داد و به سخت سرش

.منو ببر تو اتاقم بابا ـ

ساختمون و من  ينکنه حالش بد بشه؟ سامان کمکش کرد و بردش تو. میشدم، حس کردم اوقات خوبش رو به هم زدم با اومدن ناگهان ناراحت

چرا باهام حرف نزد؟ چرا انقدر . کرد یحتما مامانم دق م! ؟یچ نهیخواست مامان رو بب یاگر نم. زیم يگذاشتم روهمون جا نشستم و سرم رو 

رفت؟ شمیزود از پ

چت شد؟ گهیتو د ـ
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.رو آوردم باال و به سامان نگاه کردم سرم

حالش خوبه؟ ـ

.ستیبد ن یعنیآره؛  ـ

شد؟ يجور نیا هویچرا  ـ

.تنها باشه یکم هیهست بهتره  یهر چ یافتاده؛ ول مایقد ادی دیدونم، شا ینم ـ

نکنه مامان رو بازم نبخشه؟ ـ

.کنه یدخترش رو از خودش دور نم گهیازش گذشته مطمئن باش د یداره، حاال هم که سن یدل بزرگ یلیآقاجون خ ـ

.گفت ینم نویرفتارش که ا یول ـ

؟یخواست یم یچ گهید ه،ید جلو و دستت رو گرفت خودش کلکه اوم نمیهم. کدوم رفتار؟ اون بنده خدا شوکه شده ـ

:باال انداختم و گفتم يا شونه

.حق با توئه دمیدونم، شا ینم ـ

.به من دیبارم حق رس هی! چه عجب ـ

.ایدار يحوصله ا ـ

.میساکت شد یاومدن مرتض با

.شما کار دارن؛ البته هم شما و هم مهمونتون باال، نماز و ناهار که گذشت با دیاریب فیسامان خان آقاجونتون گفتن تشر ـ

.  نکرد رونمیخوب شد ب. انهیرو به پا يغم دور نیمطمئن شدم که حرف سامان درسته و ا گهید

***

دوست داشتم به . کردم دشییبود، من که تا یعاشقش بودم، دستپخت هما مثل مادرشوهرش گوهر عال شهیبود که من هم يقرمه سبز ناهار

خب هنوز  یزبونش رو بکشم؛ ول ریتو سرشه، خودم برم تو اتاقش و ز یو بگه چ ادیتا آقاجون ب نمیسالن بزرگ منتظر بش هی يکه تو نیا يجا

.زد یم يکم خطر هیو  داخالقش دستم نبو

. کنار سامان، منم نشستمکه نشست  یوقت. ستادمیبه احترامش ا رون،یساعت سه بود که در اتاقش باز شد و با آرامش اومد ب کینزد باالخره

:بهم کرد و گفت ینگاه

دختر؟ هیاسمت چ ـ

.انایک ـ

.رو تکون داد سرش

جا؟ نیا ومدیچرا شهره خودش ن ـ

به  دیدر ضمن مامان شهره هر وقت شما اجازه بد. بهتره امیشهرام گفت اول من ب ییدا یدست بوس شما؛ ول ادیخب مامان از خداش بود که ب ـ
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.جا نیرسونه ا یخودش رو م سرعت برق و باد

.ستیالزم ن ـ

.شده بود يجور هیبه سامان نگاه کردم، اونم مثل من  عیسر. ختیر قلبم

.تهران میر یجا، عصر ما م نیا ادیخواد اون ب ینم ـ

با ذوق . ش بودهمه دل تنگ نیا یعنیدخترش؟  شیکه خودش بره پ ن؟یو فکر کردنش شد ا ییچند ساعت تنها جهینت یعنی! شد ینم باورم

:به هم و گفتم دمیدستام رو کوب

.هیعال ،يوا ـ

:با اشاره به آقاجون گفت سامان

!انـــایک ـ

اون جا و گوسفند  میر یشام م میبزنم و بگم که دار ییدا يزنگ به خونه  هیمن  دیاگه اجازه بد. گهیذوق کردم د دم،یخبر خوب شن ه؟یمگه چ ـ

.سر ببرن

:تجاش بلند شد و گف از

.یلیخ اد،یز یلیبا شهره حرف دارم، خ ـ

 نیبخاطر هم. من که تو دل اون نبودم؛ اما از دل مامانم خبر داشتم ست،یجا ن نیاز کنارم رد شد معلوم بود که حواسش ا یوقت یفکر بود، حت تو

.دکه خورد جواب دا یبوق نیبا اول. رو روشن کردم و شمارش رو گرفتم یگوش عیو سر اطیح يرفتم تو

آخه؟ يرو خاموش کرد یلعنت نیدق کردم از دستت، چرا ا انایک ـ

.گهید يزد یا خب از بس زنگ م ـ

حالش خوبه؟ هنوزم مثل اون موقع ها اخم به ابروهاشه؟ ؟يدیشد؟ بابام رو د یخب، بگو چ یلیخ ـ

.کرد، منم بغض کردم یم هیگر داشت

.شهرام ییدا يبرو خونه  یمامان ـ

چرا؟ ـ

.بابات رو نیبرو اون جا و خودت بب. ادی یتا شب نشده م یول ؛یدونم چه ساعت ینم. تهران ادیخواد ب یون مآقاج ـ

انا؟یک یگ یراست م ـ

.آره به جون خودم ـ

.رم اون جا یاالن م نیهم زم،یعز یخوش خبر باش یاله ـ

.ایمواظب باش ـ

.ادی یم یخوام بدونم ک یرو روشن بذار، م تیتو رو خدا گوش ـ

؟يندار يچشم، فعال کار ـ
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.خداحافظ زم،ینه عز ـ

.فعال ـ

مامان شده  دنیکه حاضر به د نیهم یخواد بشه؛ ول یم یگذشت؛ البته هنوز معلوم نبود چ یم ریداشت به خ زیخوشحال بودم که همه چ یلیخ

.خوب بود یبود خودش کل

به عمه؟ يزنگ زد ـ

:سمتش و گفتم برگشتم

.شما و منتظر باشه يه خونه آره، قرار شد بر ـ

.آقاجونه، نه ما ياون جا خونه  ـ

کنم؟ یباالخره تونستم آقاجون رو راض يدید یراست! کنه؟ یم یحاال چه فرق ـ

.اون بخاطر دخترش کوتاه اومده، نه تو! يخجسته ا یلیخ ـ

کنه؟ يکار چیساعت مخ به کار گرفت و نتونست ه میبود ن یک نمیبب! عجبا ـ

!؟یچ یعنیچه طرز حرف زدنه؟ مخ به کار گرفت  نیا ـ

:چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

؟یکن یبحث رو چرا عوض م ـ

.هیقشنگ يجا یلیخ م،یدور بزن هیتو باغ  میبر ایتا آقاجون کاراش رو کنه، ب یراست ـ

.چیسامان خان، دو، ه یول م؛یبر ـ

.سوزه یدلم م ـ

؟يبرا ـ

.مثل تو ییدخترا ـ

ن وقت؟چرا او! ا ـ

.میاریمثل من ممکنه کم ب ییپسرا دیکن یچون فکر م ـ

.يمن مطمئنم تو کم آورد یدونم؛ ول یرو نم گهید يواال دخترا ـ

.مزخرفه نانتیدرصد اطم ـ

فکر کن، حاال کجا؟ يجور نیشما ا ـ

.ایب يای یرم باغ، اگه م یدارم م ـ

:و گفت ستادیسامان وسط درختا ا. میبود عتیما کال عاشق طب ،یلخا ایمیمامان و ک يجا. واقعا باصفا بود. رفتم دنبالش

؟ینیب یاون جا رو م ـ

:کردم و گفتم یکرد نگاه یکه اشاره م ییجا به
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.ستمیآره، کور که ن ـ

.که چه خبره ینیجا بب نیاز ا یتون ینم یول ؛یستیکور ن گه،ینه د ـ

مگه چه خبره؟ ـ

؟يدوست دار السیآلو و آلبالو و گ ـ

.ترش بودم؛ مخصوص آلبالو، چشم هام رو درشت کردم يها وهیعاشق م شهیهم

.معلومه که دوست دارم يوا ـ

.خوشمزه س يها وهیم ياما ته باغ پر از درخت ها ست؛ین يجاها خبر نیخب ا ـ

بوده که همه رو ببرن ته باغ؟ يچه کار ـ

م؟یآلبالو بخور میبر يا هیحاال پا. دونم یمنم مثل تو نم ـ

.ناجور ـ

:خواستم برم که دستش رو آورد باال و گفت یم

اره؟ی یکم م یک مینیبب میمسابقه بد ـ

مسابقه؟ ـ

.ییبدو يخوبه، حتما خوبم بلد تیسرعت رانندگ یوقت ـ

 عیفکر کنه سرراحت بگم نه که  یلیخواست خ یهم دلم نم یاز طرف. ارمیبشم و نفس کم ب عیبرم و ضا دمیترس یم. کار کنم یدونستم چ ینم

:طبق معمول عقلم رو شوت کردم و رو هوا گفتم. کنار دمیکش

.میباشه، بر ـ

و  کیکم اومده بود وسط راه بار هیبود که شاخ و برگ درختا  نیا شینبود، بد یراه کم. دنیدو میکه سامان گفت، شروع کرد يدو، سه ا ک،ی با

درسته سامان ورزشکار بود؛ اما . حلش کنم دنیکش ییراحت بلد بودم با ال یلیبودم خ نیشاگر با ما. رفت میراحت و مستق الیذاشت تا با خ ینم

 هویفاصله چقدره که  نمیبرگشتم تا بب. هنوز جلوتر ازش بودم. و بدبخت بشم رهیصلوات نذر کردم تا نفسم نگ یکل. و تندتر بودم زتریمن ر بخ

:با داد گفت

.مواظب باش انایک ـ

ناخودآگاه دستام رو گرفتم سمت صورتم و پام . ادیچشمم ب يجلو یشاخه درخت ایپام باشه  يجلو يزیچ ،يکه چاله ا دمیرسبود، ت ادیز سرعتم

زدم محکم  یم غیکه داشتم ج يپام چرخ خورد و همون طور. تعادلم رو از دست دادم. آوردم باال يبپر يزیچ ياز رو يخوا یکه م یرو مثل وقت

.نیزم خوردمبا مخ 

بلند سامان  يخنده  يصدا یوقت. سوخت یسرم رو آوردم باال، مچ دستم م! رفت تو حلقم یم میخاك داشت مستق يبود، بو نیزم يرو صورتم

سرم  يباال. نشستم یو به سخت نیزم يدستم رو گذاشتم رو. کردم یدلش رو خوش م یراحت نیعمرا اگر به ا. چه خبره دمیتازه فهم دم؛یرو شن

:گفت خندهو با  ستادیا
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.دو دختر عمه ک،ی ـ

و با دست خاك مانتو و شلوارم رو تکون دادم و  دمیکش قیآروم چند تا نفس عم. باشه یکردم چهرم خونسرد و معمول یسع. ستادمیشدم و ا بلند

:گفتم يهمون جور

؟یچ یعنی يدیشن یفر پل ـ

کنم؟ یم يمن ناجوانمردانه باز یعنی ؟یچ یعنی ـ

:کردم و گفتم نگاهش

که مردونه  نیا يبه جا ره،یبگ ریبعد ممکنه طرف مقابلت تاث ،یجرزن شهیبره، م شیبخواد پ يو نامرد یدست هیهم که با  يا يآره متاسفانه، باز ـ

.منم باش يریجلو، منتظر حالگ ياومد يجور نیحاال که ا! رهیبدجور حالت رو بگ ییجا هیبجنگه، مثل خودت 

:نشونش دادم و گفتم. عالمت مثل ضربدر روش بود هی. رو به رو اشاره کردم وارید به

.يا گهیجور د چینه ه ،ییپسردا يببر یتون یم یشما، تو فقط با پنالت یوسط زندگ امیخط و نشونش، اگر من ب نمیا ـ

:گفتمرو گرفتم طرفش و  میگوش. موهاش يتو دیکش ینداد و دست یجواب. اوردمیمبارك ن يکه داغون بودم؛ اما به رو نیا با

کار دارم ریجا رو برام بگ نیشماره ا ـ

.زد شخندین

؟یبزرگترت رو صدا کن يخوا یم ه؟یچ ـ

.ریآره، با بزرگترم کار دارم، بگ ـ

.گم بهش یم یچ نهیبود تا بب ستادهیهما جواب داد، سامان ا. رو گرفت و داد بهم شماره

؟یکن یم يکار هیهما جون  ـ

!حتما د،ییبفرما ـ

ته باغ؟ ارهیتا ب يبد يزیچ ،یظرف ،يسبد هی یآقا مرتض به شهیم ـ

خانوم؟ یچ يبرا ـ

.شهیهمش داره خراب م فه،یببرم تهران، ح نمیخواهم بچ یآلبالو هست، م یجا کل نیا ـ

.خوام آمار بدم یم یکرد راستک یحتما فکر م چارهیب. و رفت سمت درختا دیخند یبا سرخوش سامان

***

سکوت  يتمام طول راه تو. بگذرم رشونیزدن، از خ یانقدر خوشگل بهم چشمک م یاومد وقت یدلم نم. خوردم یتم آلبالو مخود تهران داش تا

مامان و  دارید نیکردم هم یکه فکر نم يزیمن برعکس اون به تنها چ. داره یفکر بود، معلوم بود که چه حال يآقاجون به شدت تو. گذشت

اگر . دادم هر وقت که خواست دستم بندازه یبهش اجازه م دینبا. بزنم تو پر سامان دیبا يکه چه جور دمیشک یپدرش بود؛ فقط داشتم نقشه م

گذره؟  یم یتو ذهنش چ دمیفهم یکاش حداقل م. چقدرم که بلد بودم! مجبور بودم گربه رو دم حجله بکشم م،یکن یخونه زندگ هی يقرار بود تو
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 میبود ییخونه دا کینزد. سابق بودم يانایاما نه، من که همون ک د؛یلنگ یکارم م يجا هیمن  دمی؟ شاداد تیشخص رییهمه تغ نیدفعه ا کیچرا 

مامان بودم حتما  يسامان زنگ در رو زد، اگر من جا. داره االن یمامان چه حال چارهیب. کرده بود دیکه به مامان اس ام اس دادم؛ چون صد بار تاک

در که باز شد، اول آقاجون با اقتدار و البته . دیترس یهنوز از آقاجونش م دمیبود استقبال؟ شا ومدهیچرا ن دونم ینم. بودم ستادهیوسط کوچه ا

بود و  ستادهیا اطیکه نگاه آقاجون افتاد به مامان که وسط ح نیهم. آورد تو یرو م نیکاش سامان مثل اون دفعه ماش. اطیح ياخم رفت تو یکل

 یم لمیارزشمند ف اریبس يصحنه  نیاز ا دیباالخره با. يلمبرداریف يرد تماس زدم و زود رفتم تو. زنگ خورد میلعنت یگوش کرد، یم هیداشت گر

دونستم  یمحل تر از اونم مگه بود اصال؟ م یبود، خروس ب ایمیک. دفعه سامان هم برگشت و نگاهم کرد نیا. زنگ خورد یگرفتم؛ اما بازم گوش

:رو، با حرص به سامان گفتمشمارم  رهیگ یم مکنم باز يهر کار

.کنه رو بدم نیتا من جواب ا ریبگ لمیتو رو خدا ف ـ

:رفتم اون طرف تر و جواب دادم! بهم زنگ زده یفکر کرده حاال ک. نگفتم يزیزد، چ شخندین

بله؟ ـ

شه؟یآدم دلواپس م يدار یبرم ریسالم، چرا انقدر د ـ

.خوام قطع کنم یدستم بنده، کارت رو بگو م ـ

چه خبره مگه؟ ،یستیتو که االن سر کار ن! وا؟ ـ

.گهیبابا، بگو د یچیه ـ

.تهران امی یمن دارم م نیبب ـ

.تیموقع نیرو کم داشتم تو ا نیهم! خدا ای

؟یچ يتهران برا ـ

خونم؟ امین یعنیچته تو؟  انایک ـ

موقع آخه؟ یچرا انقدر ب یول ا؛یچرا ب ـ

.حرف زدنت نیبا ا ومدیگمشو، اصال ازت خوشم ن ـ

نبود  یحواسم به گوش. کرد یم هیمامان داشت تو بغل آقاجون گر. کنن یکار م یاون طرف دارن چ نمیبرگشتم بب. زد یداشت بهم نق م هنوز

:گفتم

.بس که بد شانسم. عکس العملشون رو نمیگندت بزنن، آخرشم نتونستم بب ـ

؟یبا من ـ

.نه، بگو ـ

نه؟ ای يای یم گه؟یبگم د یچ ـ

کجا؟ ـ

.نالیرسم ترم یم گهیساعت د میدنبالم، گناه دارم، با اتوبوس اومدم، خستم، تا ن ایب ا،یجیگ ـ
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.میشونیپ يدست زدم رو با

.وسط هدف يزد قایدق ت،یزیبرنامه ر نیبا ا يواقعا محشر ایمیک یعنی ـ

کدوم هدف؟ ـ

؟يندار يکار ،یچیه ـ

؟يای یم ـ

.يزنم، با یبهت زنگ ممنتظر باش  ام؟یتونم ن یمگه م ـ

.يقربونت، بابا ـ

:سامان و گفتم شیرفتم پ. دمینفهم بایز دارید نیاز ا یچیه. اعصابم خرد شده بود. بمیرو پرت کردم تو ج یکردم و گوش قطع

؟یگرفت لمیف ـ

.آره ـ

.بود بشیج يدستاش نگاه کردم که تو به

.گهید نمیخب کو؟ بده بب ـ

.ینیزندش رو بب یبعدا زنگ بزنه تا بتون یبه مزاحمه بگ یخواست یم ـ

.برم دنبالش دیتهران، با ادی یبود، داره م ایمیمزاحم کجا بود؟ ک! عجبا ـ

واقعا؟ ـ

.کار کنم یدونم چ یآره، حاال نم ـ

تهران؟ ادی یرو؟ مگه دفعه اوله که م یچ ـ

 يدونم ببرمش خونه  یتازه نم. خبره یازشون ب چارهیر تا اتفاق افتاده که بو هزا میدار دیخانواده جد هیدفعه اوله که قراره بفهمه  یول ر؛ینخ ـ

جا؟ نیا ارمشیب ایخودمون 

د؟یداد لیاون جا رو تحو یراست گه،یجا د نیا ارشیب ـ

امروز چند شنبه س؟! يوا ـ

.پنج شنبه ـ

نبود؟ ادمیچرا  م،یکن هیقرار بود تا جمعه تخل ـ

.اون جا میر یخب صبح م ـ

.تو به مامانم بگو ا،یمیشده، من فعال برم دنبال ک یقاط زیه چهم ـ

؟ير یم یبا چ ـ

:دستم رو زدم به کمرم و طلبکارانه گفتم. ندارم نیگفت، اصال حواسم نبود ماش یم راست

.حاال من بدبخت موندم رو هوا ،ينداد گمید ،یرو گرفت نمیماش گه،یتوئه د ریتقص ـ
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.يدار یت برمسر فرص نتمیماش م،یبر ایب ـ

.رم یخواد، خودم با آژانس م ینم ـ

.میر یبرو سوار شو تا من به مامان بگم کجا م ـ

:باال انداختم و گفتم يشونه ا! تعارف کردن نداشت که گهید

.ایباشه، پس زود ب ـ

***

. کردم ییشد من قبال چه کارا یخبردار نم گهید یو کس میخودمون سه تا بود م،ییما دو قلو دیفهم یم یبهتر بود، حداقل سامان وقت يجور نیا

:رفت سمت فرودگاه که گفتم یداشت م

؟ير یکجا م ـ

.گهیفرودگاه د ـ

.ییپسردا نالیبرو ترم م،یما هنوز انقدر با کالس نشد ـ

و پررو  حیچقدر وق. بود دلم خون ششیهنوز از دست کار چند ساعت پ. بهش گفتم راهیبد و ب یتو دلم کل. رو عوض کرد ریخنده و مس ریز زد

.آورد یخودشم نم يبود که به رو

.رو گرفتم ایمیکه شماره ي ک میبود نالیترم کینزد

؟يدیالو رس ـ

.ساعته عالف تو شدم مین. پس نه هنوز تو راهم ـ

.یام نق نزن یدارم م ـ

.گرمه رونیباشه، تو سالن نشستم ب ـ

.فعال یاوک ـ

:گفت سامان

شد؟ یچ ـ

.تظرهمن یچیه ـ

.میدیرس ـ

.یارمش یرم م یمن م یتا تو پارك کن ـ

.گهید میبا هم بر سایوا ـ

.مییا یخواد، ما االن م ینه بابا نم ـ

 یکال نم. داد یزدم آنتن نم یهم بهش زنگ م یهر چ. گشتم نبود یهر چ یسالن؛ ول يشدم و رفتم تو ادهیپ عیبگه، سر يزینموندم چ منتظر
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.دمیسامان رو از پشت سر شن يگرفتم که صدا یداشتم شمارش رو م. دختره نیبند بشه، اَه از دست ا جا هی قهیتونست دو دق

؟يپس کجا موند انایک ـ

با تعجب بهش  ایمیک. لباسش با من فرق داره نهیب ینم جه،یگ چارهیب. خندم گرفت. زنه یحرف م ایمیداره با ک دمیشده که د یبگم چ برگشتم

:گفت

.سالم ـ

:کرد و گفت ایمیدست ک يبه ساك کوچیک تو ینگاه سامان

؟یستین انایتو مگه ک ـ

:کردم و رفتم جلو گفتم یپوف

.استیمیک نیا انامیمن ک ر،ینخ ـ

:بهمون کرد و گفت یدرشت شده از تعجبش نگاه يبا چشم ها سامان

!د؟ییشما دو قلو... شما ـ

.راکسشمیمنم ز مهیکپ نیپ نه پ ا ـ

.شهیتم و محکم بغلش کردم، بازم دلتنگش بودم مثل همرو گرف ایمیک دست

.جونم یمیک دمتیساله ند هیفدات شم، انگار  یاله ـ

:کنار گوشم گفت آروم

کنه؟ یکار م یجا چ نیپسره ا نیا ـ

:کم با دست صاف کردم و گفتم هیرو  میو روسر رونیبغلش اومدم ب از

.گم یبهت م میبر ایحاال ب ـ

:مان که هنوز تو بهت بود زد و گفتبه سا یتصنع لبخند

.دیببخش ـ

.کشه یحواسش نبود داره داد م یحرف بزنه؛ ول واشیخواست  یو بردم اون طرف تر، مثال م دیرو کش دستم

دو، سه بار هم که بهت زنگ  ؟یکن یکار م یچ يباهاش دعوات شده و اخراجت کرده؟ اصال معلوم هست دار یجواب منو بده، مگه تو نگفت ـ

.اومدم تهران دمیانقدر دل نگران بودم که کوب. يچوندیمنو پ ه،یبه چ یچ دمیزدم پرس

.يو منم باور کردم که بخاطر من اومد یتو گفت ،يکرد خودیب ـ

.نمردم یرو بده تا از فضول حتیتو توض ،یحاال هر چ ـ

.گم یم نیتو ماش میبر ایجا گفت، ب نیا شهیبابا مفصله نم ـ

.یام یجا نم چین هم یکجا؟ تا نگ ـ

.سامان شیادامه بده و به زور بردمش پ نذاشتم
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سامان؟ میبر ـ

:با تعجب نگاهم کرد و گفت ایمیک

؟!انایچه طرز حرف زدنه ک نیا! ســـامـــان ـ

.گم یراحت همش رو برات م التیافتاده، خ بیاتفاق عج يسر هیدر نبود تو  نیبب ـ

؟ينکنه ازدواج کرد ـ

:با خنده گفتم. که زده بود باز مونده بود یده دار بود، دهنش از عمق حدسخن افشیق چقدر

.کنه مشکل دو جانبه اس یو فکر م مییکه دو قلو نهیا شیبد. ره یحرف نزن، جلو سامان آبرومون م گهیتو رو خدا د ـ

:گفت فتهیکه راه ب نیاز اسامان قبل ! فتهیداد ندونسته راه ب یم تیکردمش، مگه رضا نیسوار ماش یبا بدبخت باالخره

خانوم؟ ایمیک یاون روز دست داشت يپس شما هم تو نقشه  ـ

:که عقب نشسته بود با خجالت گفت ایمیک

.و خواستم کمکش کنم میریما هم کال دست به خ. بود ریخ انایافراشته، قصد ک يشرمنده آقا ـ

.زنه یاصال شر اطرافش پرسه هم نم ره،یکال خ انایاون که بله، ک ـ

.يدیرس جهینت نیخوشحالم باالخره به ا یلیخ ـ

:رفت و گفت يغره ا چشم

شاپ؟ یکاف میبر ـ

شاپ چرا؟ یکاف ـ

.شده یچ یکن یم فیبعدا تعر م،ینیش یحداقل اون جا م ـ

.آهان از اون لحاظ ، باشه برو ـ

:با دست زد به شونم و گفت ایمیک

...دونه یکجا؟ مامان که نم ـ

.غصه نخور زم،یحله عز ـ

خونه آقاجون بود  کیشاپ که نزد یکاف هیسامان بردمون . دینپرس يزیچ گهینشست و د نهیبا اخم دست به س شه،ینم بشینص يزیفعال چ دیفهم

:و گفت زیم يشده بود دستاش رو گذاشت رو زیکه صبرش لبر ایمیک م،یکه نشست نیهم. بایتقر

د؟یشنوم، نکنه شما دو تا با هم دوست شد یم ـ

شد حدس؟ نمیا! خدا ای ـ

؟یپس چ ـ

هم که انجام  يدیکار مف هیالبته . میکن یکار م یچ نهیکرد بب یمثل بچه تخس ها نشسته بود و به ما نگاه م یبکنه؛ ول یکمک هیداشتم سامان  توقع

:گفتم ایمیبه ک ییاتنه کیش یلیحس گرفتم و خ م؟یما دار لهیو قهوه داد، واقعا فک و فام کیبود که سفارش ک نیداد ا
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بعد سامان  مارستان،یب میرفت. نایو ا یهمون مشکل تنفس یعنیسامان تا برم گردونه سر کار، بعد حالم بد شد،  شیاون روز من رفتم پ یدون یم ـ

 میمامان هست هیشب یلیمن و تو خ یعنیکه ما،  ییاز اون جا. دیشرکت جا مونده بود که صبح برام آورد و مامان رو هم د فمیک. رسوندم خونه

.بگو خب. کنه یشک م سامان

خب؟ ـ

 میدیرس گهیبعدم که د. نهیب یسامان منو م يرم هتل و بابا یبعد من م. کنه یاونم شک م گه،ییاد بهش م یباباش از خارج م یوقت گهید یچیه ـ

.جا نیبه ا

!یگفت یچ دمیبه کجا؟ من اصال نفهم ـ

:به سامان گفتم یلحن خواهش با

؟یتو بگ شهیم ـ

:گفت ایمیقهوه اش رو برداشت و به ک فنجون

.تمییمنم پسردا ،یمن يکالم ختم کالم؛ تو دختر عمه  کی ـ

:بلند گفت ایمیک

؟!یچ ـ

:سامان لبخند زد و گفت. ما نگاه کردن زیبا تعجب به م همه

.دییقشنگ معلومه دوقلو انایک ـ

:با حرص گفت ایمیک

د؟ییار یدر م يجون به لب شدم، چرا مسخره باز ه؟یچ به یمثل آدم بگو چ انیک ـ

 یوقت. شده بود ریداره؛ چون مثل خودم غافلگ یدونستم چه حال یم. کنم فیکه بفهمه براش از اول تعر يمجبور شدم شمرده شمرده، جور گهید

سامان زنگ خورد، بلند شد و  یگوش. ادینار بکم با خودش ک هینگفتم تا  يزیشدم؛ اما چ یم وونهیداشتم د زیم يسرش رو گذاشت رو هیبا گر

خواست بزنم  یدلم م. کنه یاز دوست دختراش خوش و بش م یکیاز دورم معلوم بود که داره با  یاز طرز حرف زدنش حت. بده وابرفت تا ج

:و گفتم ایمیک يشونه  يدستم رو گذاشتم رو. کرد یرو درك نم تیلهش کنم، اصال موقع

آدم  یلیتازه باور کن خ. میدار لیو خانواده داره، ما هم حاال فام ستیتنها ن گهیکه مامان د میخوشحال باش دینکن، ما با هیخوشگلم گر یآبج ـ

.که نگو هیگم، انقدر بانمک و دوست داشتن یرو م مونییزندا ایثر نیهم. یش یعاشقشون م شونینیاگه بب. هستن یخوب يها

حتما . خبر بمونم یب بیعج ياتفاقا نیانقدر که از همه ا نتون،یبشم ب بهیهمه غر نیاز تو و مامان ا میا دورکردم ب یفکر نم انا،یک ينامرد یلیخ ـ

.کردتون تنهاتون بذارم دایتازه پ يشایتا با قوم و خو یگفت یتهران، خب زودتر م امیب یدوست نداشت نیبخاطر هم

.جلوش ستادمیشاپ وا یکاف رونیب دنبالش رفتم و! ؟یچ یعنی. رو برداشت و رفت فشیشد ک بلند

کنم، چون خودمم مثل االن تو  فیرو مو به مو تعر زیخواستم بهت زنگ بزنم و همه چ یمن همون شب اول م ؟یگ یم هیچرت و پرتا چ نیا ـ

.آمار بدم امیبشه اون وقت ب ریختم به خ زیبذارم تا همه چ ،يگفت تو دور. مامان نذاشت یشده بودم؛ ول ریغافلگ
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.نیکرد یآخر ترم مثل خنگ ها آدم حسابم نم التیاومدم تا تعط یزحمتتون شد، حتما اگه امروزم نم ـ

گم؟ یبهت م عیبشه سر یکه هر چ یشناس یتو مگه منو نم نمیبب. نه به خدا ـ

.نمیب یآره دارم م ـ

رون؟یب نیشده بچه ها؟ چرا اومد یچ ـ

:با لج بهش گفتم. رونیب میبود که ما اومد دهیخان تازه د سامان

.هات برس یشما خودت رو ناراحت نکن، برو به پشت خط ـ

.ذارم یرو پشت خط نم یزنگ بزنه، منم اصوال کس یکس ستیراحت، فعال قرار ن التیخ ـ

.یباهاشون حرف بزن يبس که عجله دار ـ

:نشنوه گفت ایمیکه ک يو جور کیرو آورد نزد سرش

.ستنین یل تو وحشزبونن، همه که مث نیریبس که ش ـ

:خودم رو گرفتم و فقط با حرص گفتم يخواستم بکوبم تو دهنش که جلو یرو مشت کردم، م دستم

.اوردمیسرت ن ییبال هیتا  ریدلت رو نزنه، از منم فاصله بگ ادشونیز ینیریمواظب باش ش ـ

.ستین دیاز تو بع ـ

.هیک یگم وحش یتو دلم گفتم بعدا بهت م. کنه یم تیود که فاصله مجاز رو رعاب نیمنظورش ا. و ابروهاش رو داد باال ستادیعقب تر وا رفت

بهت بود و هم  يهر چند مطمئن بودم که هنوز هم تو. رو قبول کنه زیتا همه چ میرو مجاب کرد ایمیهزار جور ترفند و گول زدن، باالخره ک با

:ان گفتمطمئن شدم دلخوره که به سام یدلخور از دست من و مامان و وقت

.کن ادهیآژانس پ هی يمنو جلو شهیاگر م ـ

:تعجب بهش گفتم با

چرا؟ ـ

.خوام برم خونه یم ـ

.خونه آقاجون میر یتو رو خدا انقدر لج نکن، م ـ

:بغض گفت با

.رم خونه راحت ترم یم ؟یاون جا بگم چ امیمن ب ،یشناس یتو همه رو م ـ

:اال و گفتمصدام رو بردم ب. اعصابم يرفته بود رو گهید

اصفهان  یرفت. کنه یم هیوگرنه خودش تخل م؛یرو جمع کن لمونیوسا میامروز و فردا بر دیبا. کرده رونمونیب یکدوم خونه؟ خانوم مستوف ـ

مونم واال ما خود. یواسه من گارد گرفت يحاال هم که اومد م،یکش یم یجا چ نیمن و مامان ا یدون یراحت سر درس و مشقت، نم الیبا خ ینشست

.شده یچ میدیهمهنوز نف
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.سر من داد نزن ـ

:که به دعوا خاتمه بده گفت نیا يرو روشن کرد و برا نیماش سامان

 يزیحاال هم که چ گه،یاومده د شیپ. باخبر نشده یکس چیخانواده ما هم هنوز ه ياتفاق افتاده که تو عیانقدر سر ریهمه چ اناست،یحق با ک ـ

کنم درست باشه که  یفکر نم. اونم بعد بیست و پنج سال ده،یعمه هم تازه امروز آقاجون رو د. تهران يدیرس نشده، خدا رو شکر به موقع

کم  هی يجور نیا. خونه ما میر یراحت م الیبعد با خ م،یرو جمع کن لتونیخونه شما تا وسا میگم اول بر یمن م م،یخوشش باش المزاحم ح

انا؟یک هیبهتره، نظرت چ

.میباشه بر ـ

خواستم  یبا تلفن خونه به مامان زنگ زدم، م میدیرس یوقت. بچگانه رفتار کنه يجور نیدادم؛ اما ازش توقع نداشتم ا یحق م ایمیکه به ک نیا با

:رو ازش گرفت و گفت یگوش ییزد که دا یداشت باهام حرف م. میکار کن یازش بپرسم که چ

 گهیجا د نیصاحبخونه؛ چون ا يبرا نیخوره رو بذار یکه به دردتون نم ییزایچ یباق ن،یرهست و مهمه بردا يرو که ضرور یلیجان وسا انایک ـ

.نیکن ینم دایپ يازیبهش ن

؟ییرو دا یمثال چ ـ

.گهیرو د زایچ نیمثال مبل و فرش و گاز و ا ـ

بدم بهش؟ يجور نیهم یعنیآهان،  ـ

.تا کمکتون کنه نیبه سامان بگ نیهم داشت يهر کار. میتا دور هم باش جا نیا نیایو ب نیزودتر کارهاتون رو راه بنداز زم،یآره عز ـ

.باشه چشم ـ

:مبل و گفت يسامان نشست رو. گفتم ایمیرو به سامان و ک ییدا يکردم و حرف ها یخداحافظ

.مونم یجا منتظر م نیمنم ا ن،یرو جمع کن تونیشخص لیوسا دیپس حله، شما بر گهیخب د ـ

:و گفتم ستادمیافتادم، وا يزیچ هی ادی هویتاق مامان که خواستم برم تو ا یم

.میرو جمع کن نایتا ا میما که کارتن ندار یول ـ

.يزیچ ،یساک ،یچمدون يتو زیخواد که بر یکارتن نم ـ

.من جوابش رو داد يبه جا ایمیک

ان؟ینه ک. میکه لباس هامون توش جا بشه، داشته باش نیاز ا شتریفکر نکنم ب ـ

.میخوا ی، کارتن مآره ـ

.میشد رهیبه سامان خ ییتا دو

بهم؟ نیزل زد يجور نیکار کنم؟ چرا ا یخب من چ ـ

:زدم و گفتم يلبخند

.اریب ریسر کوچه چند تا بگ يبرو از سوپر ـ
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.؟ اصال فکرشم نکن!من ـ

؟یکمکون کن دیگفت تو با ییدا يدیوا، مگه ند ـ

.کارا نکردم نیمن تا حاال از ا ـ

.گهید یشروع کن ییجا هیاز  دیبا شهیاالن امتحان کن، همخب  ـ

؟يزیچ ،یلونینا يتو نیزیبر شهینم ـ

.کارتن باشه دینه، حتما با ـ

؟یکن یلج م يدار ـ

؟یبا ک ـ

با من؟ ـ

.رم یدم مسر کوچه صبح شده، خو يتا تو بر ،یزحمت بکش ستیبا تو لج کنم؟ الزم ن کارمیسامان، مگه من ب يچه بچه ننه ا يوا ـ

:و گفت ستادیرفتم که اومد جلوم وا یم داشتم

.رم یخودم م گه،یها رو هم داره د یبدبخت نیشدن با تو ا لیفام ـ

.خنده ریزدم ز رون،یبرگشت و رفت ب عیسر

؟يخند یچرا م ـ

.کار کنه حاال یخواست چ یمستاصل بود، انگار م افشیچقدر ق يدیمگه ند ـ

.بهیعج یلیناز و نعمت بزرگ شده خ يه حتما تومثل اون ک یکی يخب برا ـ

.واال گه،یآدم بشه د دیبا ؟یباالخره که چ ـ

ساعت نه بود که کارمون  يکاینزد گهید. میاز قلم ننداز يزیو چ میبا سرعت جمع کن میرو که دوست داشت ییزایهمه چ میکرد یسع ينفر دو

:سامان در رو بست و گفت. نیماش يتو میو گذاشت میبا کمک هم برد. سامان بود نیصندوق عقب ماش ياندازه  لمونیوسا يهمه . تموم شد

.میبر گهیخب د ـ

.بدم لشیرو تحو دیکنم و کل هیتسو یقبلش با خانوم مستوف دیبا م؟یکجا بر ـ

که در رو باز کرد به  نیهم. افتاد یوقت چشمم بهش نم چیه گهیخدا رو شکر که د. نحسش با نق زدن بلند شد يخونشون رو زدم، بازم صدا در

:رو گرفتم باال و گفتم دیکل. چارهیسالم کنه، مثل فضول ها زل زد به سامان ب ایمیکه به من و ک نیا يجا

.بدم لیرو تحو دایو کل رمیرو بگ شیاومدم پول پ. میکه کرد میکن هیقرار بود امروز تخل ـ

ن؟یکرد دایمگه خونه پ ـ

.میکرد دایبله پ ـ

کجا هست؟ ـ

.ها رمونهید م،یما وقت ندار. یستیشما اون جاها رو بلد ن ـ
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.وا چقدرم هل، صبر کن تا جواد آقا رو صدا کنم ـ

:زدم و گفتم يشخندین

!آقا یو بهش بگ یکه تو آدم حسابش کن نیمگه ا ـ

. ان ناخودآگاه دستش رفت سمت موهاشسام دنیبا د. اومد دم در شیشگیداغون هم پیو خالصه ت يشلوار ریو ز ختهیدر هم ر يبا موها جواد

:مودب سالم کرد و گفت یلیخ

باشن؟ یآقا ک ـ

:اخم کردم و گفتم. فضول و مفتش بود شهیهم

...يالوعده وفا، طبق قرارمون اومدم برا ـ

ش؟یرو پول پ يبذار يخوا یم ـ

.و برم رمینه، اومدم پولم رو بگ ـ

.نینکرد یشما که هنوز خونه رو خال ـ

.يخودت بده سمسار م،یبهش ندار يازیخرت و پرت مونده که ما ن يسر هی م،یامروز جمع و جور کردچرا  ـ

سر و صدا؟ یچه ب ـ

.مدلمونه ـ

.ارمیبرم پولت رو ب سایآهان، وا ـ

:برگشت و به سامان گفت هویرفت تو که  یم داشت

.بفرما تو ـ

.ممنون یلیخ ـ

.قربون شما ـ

کجاست و چرا همه  دمونیو خونه جد هیمرد که بدونه سامان ک یداشت م. ساعت عالفمون کرد مین ره،یبگ لیو تحوو خونه ر ارهیپول رو ب تا

 ینم. میاز دست همشون راحت شد گهید دم،ینفس راحت کش هی میدر خونه رو بست یوقت. بفهمه یچیاز لجش نذاشتم ه یول م؛یرو نبرد لیوسا

 ییزایچ يکه داشتم از همه  نیداشتم بخاطر ا جانیمن از ته دل خوشحال بودم و ه یزد؛ ول یرف نمح ادیداره، چون ز یچه حس ایمیدونستم ک

 چیه. باشه امیرو شهیتونست هم یگذاشتم که م یم يدیجد یزندگ يکندم و پام رو تو یکنار اومده بودم، دل م یعمر باهاشون به سخت هیکه 

.کنم دایخونه و خانواده تازه هم پ هینم شغل تازه بتو هیکردن  دایکردم با پ یوقت فکر نم

***

باال نگهم  میبر يورود يکه از پله ها نیقبل از ا. بودم شده بود دهیجا رو د نیکه من ا یمثل شب اول قایدق ایمیخونه آقاجون، ک يتو میرفت یوقت

:گوشم گفت ریداشت و ز
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.میجور هیمن  ـ

؟يچجور ـ

.اومدم یشده، کاش نم ییهوی یلیخ زیهمه چ. مکن یدونم، انگار احساس غربت م ینم ـ

؟يچه زود با سامان ارتباط برقرار کرد يدید. یش یتو خوب م يایب ـ

.دارم یستیبا مامانم رودربا یحت گهیکنه، من االن د یاون فرق م ـ

چرا؟ ـ

.هیخانواده ا نیدونستم متعلق به همچ یچون تا حاال نم ـ

.اون مامانمونه وونهید ـ

.کردم یدا قاطبه خ ـ

باال؟ نییا یپس چرا نم ـ

.بود ستادهیسامان نگاه کردم که باال منتظر ما وا به

.کشه یبچه خجالت م ـ

:با داد گفت هویرو تکون داد و  سرش

مـــامـــان؟ ـ

.به بازوم دیمحکم کوب ایمیک

کار کنم؟ یتره، حاال من چ یکه از توام قاط نیا ـ

.مزخرفه نیکه همچ یگرفت یخاص ياخالقا هیاصال  ،يدار يتک رو یلیخ دایجد یول ؛ییتو با من دوقلو نیبب ـ

.ستادهیوا ینهیآ يجلو يانازیدو تا رو نگاه کن، انگار ک نیمن، ا يخدا يوا ـ

 ییده بود تا زنداکه موضوع دوقلو بودنمون باعث ش نیضمن ا خت،یباز شد و ترسش ر ایمیک خی بایو استقبال گرمش از ما، تقر ییاومدن زندا با

. دمشیسالن ند يکه برام مهم بود برخورد آقاجون بود؛ اما تو يزیچ. یهم که همچنان مهربون بود و دوست داشتن ییدا. ذوق زده بشه شتریب

:گفتم میکه نشست نیهم

پس مامان و آقاجون کجا هستند؟ ـ

.حال رو داشتم نیشهره بودم هم يشک و آه، منم جاکارشون شده ا دنیکه به هم رس یاز وقت. کنن ینشستن دارن درد دل م ـ

:و گفت دشیبلع يدونم چجور یدهنش و نم يگذاشت تو ینیریش هی سامان

ن؟یشما شام خورد رم،یم یم یمن دارم از گرسنگ ـ

.بلند شد عیسر ییزندا

.یاش مامکم صبر داشته ب هی م،یما هم هنوز شام نخورد نه،یرو بچ زیگم گوهر م یدلم االن م زیعز ـ

.کرد، انگار بچه شش ساله اس یگرفت، چقدر جلف باهاش برخورد م خندم
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***

که هم من و  يمهربون تر شده بود، جور یلیآقاجون نسبت به صبح خ. رونیآخر شب بود که مامان و آقاجون از اتاق دل کندن و اومدن ب گهید

که بود من از برخوردش  یکم بشه؛ اما هر چ شیباعث شده بود که دلخورحرف زدن با مامان  دیدونم شا ینم. گرفت لیرو تحو ایمیهم ک

نفهمه بهم گفت هنوز  یکه کس يجور یراحت شد؛ ول الشیخ م،یداد لیخونه رو تحو میاومده و با هم رفت ایمیک دیمامان فهم یوقت. خوشم اومد

داشت  يخودیگمونم استرس ب. ییبشه، حداقل با زندا یمیانقدر صم وهیهمه سال  نیتونه بعد از ا یجا بمونه، چون نم نیکه بخواد ا ستیمعلوم ن

که  ییهم ذوق زده بود؛ چون به قول خودش مدام از تنها یلیخ ییاز نظر من زندا. ارهیب شیپ یبا زن داداشش مشکل ودنب کیوقت نزد هیکه 

گرم از وزنش  کیبنده خدا بلدم نبود کجا بره که حداقل  .مختلف ثبت نام کنه يکرده و مجبور بوده کالس ها یخونه دچارش بوده فرار م يتو

.بکشه سکم راحت تر نف هیکم بشه و 

. جا رسونده بود نیرو که حاال ما رو به ا یهمه اتفاق نیانگار باور نداشتم ا. ته دلم بود مثل ترس يزیچ هیخوب بود؛ اما  یلیکه اون شب خ نیا با

و  نم ییزندا ییبا راهنما یوقت. کرده بوده رمیکوتاه مدت درگ يایرو هیبشم وحشت کنم که فقط  اردیکه اگه شب بخوابم و صبح ب دمیترس یم

. شترینه ب دید یاتاق رو م يانقدر خسته و داغون بودم که چشمم فقط تخت تو م،یتا بخواب میبزرگ طبقه دوم رفت ياز اتاق ها یکی يتو ایمیک

:گفت ایمیک میدیکه دراز کش نیهم

؟يدار یحساستو چه ا ـ

.صورتم يرو دمیهام رو بستم و پتو رو کش چشم

.بود، خستم یپر ماجرا و طوالن یلییاد، امروز خ یفعال فقط خوابم م ـ

.اس گهید زیچ هیکه االن دارم  یاحساس یمنم خستم، ول ـ

ه؟یچ ـ

.ناراحت باشم ای بیو عج یناگهان رییهمه تغ نیخوشحال باشم از ا دیدونم با ینم ـ

حاال چرا ناراحت؟ ـ

.میخودمون باش يبهتر بود االن تو خونه  دیشا م،یجا باش نیما ا ادیخوششون ن دیشا نا،یا یوسط زندگ میاومد هویخب  ـ

:شدم و صورتم رو بردم طرفش گفتم زیخ مین

راحت،  التیکنه؟ بعدشم کدوم خونه؟ خرو داره که کمکش ب گهید یمگه مامان کس. دن یرو انجام م فشونیفعال دارن وظ یگ یکه تو م یینایا ـ

.جوابمون کرده، اصال خودش برامون دنبال خونه بود یماجراها هم باخبر بود که خانوم مستوف نیسامان قبل از ا

واقعا؟ ـ

 دمیکه من د یآقاجون نینکن، مطمئن باش ا الیپس انقدر فکر و خ. میهم باعث شد تا ما امشب پهن خونشون بش اشیفضول نیآره بابا، با هم ـ

.يهمه سال دور نیحداقل جبران ا فشه،یدختر و نوه هاش کرده و وظ يهم بکنه برا يهر کار. ستیول کن مامان ن گهید

...آخه مامانم یهست؛ ول نمیآره خب ا ـ
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:رو پرت کردم سر جام و با ناله گفتم خودم

؟یستیاصال هالك ن یعنی ؟يبوس بودچند ساعت تو اتو یمطمئن نمیبخواب، بب ریبگ ایمیتو رو خدا ک يوا ـ

.از تو چه پنهون تموم طول راه خواب بودم یچرا، ول ـ

.زمیعز یکن بخواب یسع ر،یشب بخ. رو فمیبدونم تکل چارهیزده به سرت تا من ب یخواب یاز اول بگو ب ـ

.ریشب بخ ،یش ینم یمن خواهر درست و حساب يتوام آخرش برا ـ

.شد و خوابم برد نیچشم هام سنگ يکه چجور دمیاصال نفهم یفکر کنم؛ ول دمیجد ياهایدوست داشتم به رو یلیخ

***

.خواب بودم جیهنوزم گ. داد یکرد و تکونم م یبود که مدام داشت صدام م یدونم کدوم مزاحم ینم

انا؟یک. ظهر شده بابا، بلند شو من تنها موندم ؟یخواب یچقدر م انایک ـ

و  دمیکش يبلند ي ازهیخم. داد رو پرت کردم اون طرف یکه مثل پاندول ساعت داشت حرکتم م ایمیدم و دست کچشمم رو به زور باز کر هی

:گفتم

به جون من؟ يافتاد یاول صبح يکاریب ـ

.ها شهیاول صبح کجا بود، ساعت داره یازده م ـ

.یاد یمن خوابم م رونیپاشو برو ب ،یحاال هر چ ـ

:گفتو با حرص  دیرو از روم کش پتو

کار کنم؟ یمن چ. ییجا نیتوام که ا ست،یشو، مامان ن داریتو رو خدا ب ـ

کجاست مامان؟ ـ

.آقاجونه شیدونم، گوهر گفت پ ینم ـ

.دو تا هم شورش رو در آوردن نیبابا ا يا ـ

حاال پاشو بحث رو عوض . حق دارن گهیکه د نایزنم، ا ییه ماه باهاش حرف م ياندازه  دم،یهفته مامان رو ند هییام و  یواال من که از اصفهان م ـ

.نکن

که گوشه  لمونیوسا ياز تو یبا بدبخت. نییپا میبلند شدم تا آماده بشم و بر. هم بره يذاره چشمام رو ینم گهیدونستم د یبود، م دهیفا یب رینخ

 یتازه وقت. بود من شکل عقب مونده ها باشم روز اولی عیضا یلیخ. زده بود پیت یکل ایمیک. دمیکردم و پوش دایدست لباس آبرومند پ هیاتاق بود 

به نظرم . از موزه نداشت یدومش که دست کم يالبته طبقه . و قشنگشون روشن شد کیش يچشممون به جمال خونه  ن،ییپا میبر میخواست یم

بود؛  کیش زیکه همه چ نیبا ا. دست گوهر رو سپرده بودن به زیانگار حوصله نداشتن و همه چ یاز فضاش استفاده کنن؛ ول شتریتونستن ب یم

جاها  نیبا ا یلیکرد من خ یفکر م ایمیک. گشنم بود یلیآشپزخونه، چون به شخصه خ يتو میرفت میمستق. جالب نبود دکورشون یلیخ یول

:دمیو ازش پرس میگفت ریبهش صبح بخ. نبود یکس یبود؛ ول دهیرو چ زیگوهر م. بود بهم دهیدارم و چسب ییآشنا
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کجا هستن؟ هیپس بق ـ

.نیییاد پا یاالن م گهیخانوم هم د ایآقا شهرام رفتن هتل، ثر ـ

؟یسامان چ ـ

.رهیگ یدوش م ایکنه  یداره ورزش م اییاد مادر، حتما  یاونم م ـ

 دایم سر و کلشون پو سامان ه ایکه ثر دیطول نکش یلیخ. هم شروع کرد به خوردن ایمیقاشق زدم تو سر تخم مرغ آب پزه و شکستمش، ک با

که تنش  یسامان هم با توجه به لباس ورزش. شد حدس زد که تنبله یراحت م. معلوم بود تا االن خواب بوده ییپف کرده زندا ياز چشم ها. شد

درست کرد و داد کوچک  یلیخ يلقمه  هیبا ناز  ییزندا. تونه بشناستمون یکه نم دمیفهم رشیخ ياز نگاه ها. اومده بود اطیح يتو زبود حتما ا

.به سامان

.زمیعز ایب ـ

.یمرس ـ

پسر گلم؟ هیامروز برنامت چ ینوش جونت، راست ـ

.ییجا میچطور مگه؟ با بچه ها قراره بر ـ

.قرارت رو کنسل کن ـ

چرا؟ ـ

.رونیب نیبا هم بر زم،یره عز یجا حتما حوصلشون سر م نیخب دختر عمه هات ا ـ

:به ما کرد و گفت ینگاه سامان

ره؟ یجا حوصلتون سر م نیشما ا ـ

:میاما با هم گفت یبدون هماهنگ شهیهم مثل

.یلیخ ـ

:بلند شد و گفت د،یرو سر کش رشیش وانیسامان ل. دنیخند جفتشون

.ییتوپ مهمون من؛ اما چهار تا يجا هیامروز ناهار  میش یمحسوب م زبانیباشه، چون فعال م ـ

:دمیپرس

؟ییچرا چهار تا ـ

.یتا با مان ما سه ـ

.حاال حاالها میکار دار یکل میما هم که خونه هست. گذره یخوش م نیرو هم ببر یمان زم،یآره عز ـ

:دیپرس یواشکی ایمیک

ه؟یک یمان ـ

.مامان ينوه عمو شهیگمونم م میو قوم شد شیاالن که خو یسامان بهم گفته بود پسرخالشه؛ ول مینبود لیاون موقع که فام ـ
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گه؟ید ایثر يخواهرزاده  ینعیآهان،  ـ

.آره گمونم ـ

:زد و گفت يلبخند ییزندا

.ظهره کینزد گهیکه د نیحاضر ش دیخب دخترا بر ـ

؟ییزندا نییا یشما نم ـ

.نمیتدارك بب یمهمون يخوام از االن برا یمن م زم،ینه عز ـ

:تعجب گفتم با

ن؟یمگه امشب مهمون دار ـ

. شده دایافتاده و شهره پ یبدونن چه اتفاق دیها با لیباالخره فام. میخونه بد نیراره بخاطر اومدن شما به ااي بود که ق ینه، منظورم مهمون ـ

.بشه يزیشن، چه سورپرا یمطمئنم همه خوشحال م

.نییاد بگ یاز دست ما بر م یبله حق با شماست، اگه کمک ـ

 یکل دیتا بتون نیریبگ هیکم روح هیحاال امروز . قشنگ تره اشونیم، چون دنبپرس زیهمه چ يدوست دارم نظر جوون ها رو تو شهیحتما، من هم ـ

؟یاوک ن،یخوشگل بهم بد ي دهیا

:میبا هم گفت بازم

.یاوک ـ

به اتو نداشت برداشتم  يازیکرم خوش دوختم رو که مدل چروك هم بود و ن يمانتو. اومد، کال خراب جوانان بود یاز طرز فکرش خوشم م یلیخ

:بپوشه که بهش گفتم یخواست مانتو مشک یم ایمیک دمیو پوش

.باشه امروز یکیکال  پمونیمانتو رو بپوش، بذار ت نیتوام هم ـ

وا چرا؟ ـ

.گذره یآخه خوش م ـ

!مردم آزار ـ

الم بودم که ش ریدرگ نهیآ يهنوز جلو. کنم تیاز هم، دوست داشتم سامان رو اذ صمونیسخت بود تشخ یلیخ میکه زده بود يجور کی پیت با

مخصوصا که مدل . جذاب تر شده بود شهیتعجب کردم چون از هم دنشیاز د. دونستم سامانه یخودم رفتم و باز کردم، م. در اتاق رو زدند

.اومد یبهش م یلیبود و به نظرم خ دهموهاش رو عوض کر

م؟یبر ـ

.رو تکون دادم سرم

اومده؟ یمگه مان ـ

.يخودیب ارهین نیدنبالش که ماش میر ینه، ما م ـ
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.میآهان، باشه ما حاضر ـ

:کم به صورتم دقت کرد و گفت هی

گه؟ید ییانایک ـ

.باال انداخت و بدون حرف رفت يشد، شونه ا مونیسامان انگار از سوالش پش. ستادیاومد کنارم وا ایمیلحظه ک همون

ان؟یک هوی شهیم یچرا جن نیا ـ

.میرو بردار بر فتیک! من از کجا بدونم ـ

جلو و  دمیکم خودم رو کش هی م،یما عقب نشسته بود. ادیتا ب میو منتظر شد میدیزود رس یلیبود خ کینزد بایتقر یمان يکه خونه  ییاون جا از

:گفتم

شده؟ یخبر داره چ یمان یراست ـ

شدنمونه؟ لیمنظورت فام ـ

.اوهوم ـ

.فهمه یم گهینه هنوز، البته االن د ـ

:گفتمدادم و با تمسخر  هیتک

.میکرد یرو هوا همه رو با خبر م م،یرو کشف کرده بود یبزرگ نیاگه ما دخترا اتفاق به ا. نیخسته نباش ـ

.گفتن یگفتن زن يمرد گه،یما باشه د نیب دیبا یفرق هیبه هر حال  ـ

داره؟ یچه ربط ـ

به سامان دست داد، روش رو کرد سمت عقب و سالم . نمسرحال بود فکر ک یلیرو باز کرد و نشست، خ نیدر ماش یکه جواب بده، چون مان نشد

:نگاه پر از تعجب کرد و گفت هیبا بهت دوباره برگشت و . کرد

شدم؟ ینیمن دچار دوب ـ

.خنده ریزد ز سامان

؟يندار شتریدونه دماغ ب هیتو که  ـ

م؟یدار انایچرا دو تا ک یاون که آره؛ ول ـ

:با لبخند سالم کرد و گفت ایمیک

م؟ییکه دوقلو ستیمعلوم ن. ایمیهستم، ک انایخواهر ک من ـ

.دییکنم معلومه دوقلو یچرا، االن که دقت م! چه باحال ـ

ما؟ دنیکنن از د یخب پس چرا همه انقدر تعجب م ـ

 یه دو تا شدم، خب شاخ در مک نینیبب هویدونم و بعدا  هی نیو فکر کن نیدونم؛ اما اگه شما هم چند وقت با من همکار باش یرو نم هیواال من بق ـ

نه سامان؟ گه،ید نییار
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.يزیچ نیهمچ هی ـ

سامان؟ یگذاشت يشده روز جمعه قرار کار یبه هر حال خوشبختم، حاال چ ـ

:رو روشن کرد و گفت نیماش سامان

.میدار یلیکامال فام یدور هم هیامروز هم  له،یکار فعال تعط ـ

:دمیازش پرس. وسط نیکنن ا یکار م یدو تا چ نیپس ا هیلیاگه فام دیچون نپرس د؛یاحتماال از حضور ما خجالت کش یمان

ن؟یجون هست ایشما پسر خواهر ثر ،یآقا مان دیببخش ـ

ن؟یشناس یمنو م يمگه شما خاله  ـ

.يبله تا حدود ـ

.قایمن هستن دق يخانوم خاله  ایثر! جالبه ـ

:زد گفت یم امکیپ یا گوشکرد و هم زمان ب یم یکه رانندگ يهمون جور سامان

م؟یکجا بر نینظر بد هی ـ

رو که در  ییجا ادیبده، البته من برام مهم نبود؛ چون در واقع ز ينظر هی یو هر کس ادیب شیپ قهیاختالف سل یسوالش باعث شد تا کل هی نیهم و

 نو سامان همه رو رد کردن، چو یکرد که مان یرو معرف دوستاش بود با ذوق چند جا ریکه تحت تاث ایمیک یول. حد بچه پولدارا باشه بلد نبودم

:آخرش هم با نظر سامان موافقت شد که گفت. پاتوق بهتر بلدن یقشنگ معلوم بود کل

هان؟ م،یزن یدور م ومدیباصفا که من تازه کشفش کردم، اگه خوشتون ن یلیخ يجا هی میر یم ـ

 یم یط دیکه با یو خم چیپر از پ يجاده . که بردمون خوشم اومد و ذوق کردم ییاج دنیاز د یلیکردم، خ یکه فکر م يزیبرعکس اون چ و

و با دست  نییپنجره رو داده بودم پا. انداخت یشمال م يجاده ها ادیآدم رو . دهیسبز خوش رنگ سر به فلک کش يو پر بود از درختا يکرد

:گوشم گفت ریزد بهم و ز ایمیک. کندم یم وبرگ درخت ها ر

رون؟یب یشد حرکت تا کمر رفت نمیا ان،یخانوم باش ک کم هی ـ

.هستن یک نایبرو بابا، حاال انگار ا ـ

.شنون یم س،یه ـ

ترسم؟ یمگه من ازشون م ـ

:گفت یطبق معمول با فضول سامان

؟یترس یم یاز چ انا،یشد ک یچ ـ

:رفتم و گفتم ایمیبه ک يغره ا چشم

.یچیاز ه ـ

.ترسه یم يزیچ هیاز  يرباالخره هر دخت شه؟یمگه م ـ

:بدون فکر گفت ایمیک
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.ترسه یبسته م يو فضاها ییو تنها یکیاز تار یلیخ انایآره موافقم، ک ـ

. دونستم ذاتش بده و همش به فکر سر به سر گذاشتن با منه یترسوندم؛ چون م يزیاز هر چ شتریکنج لب سامان نشست ب عیکه سر يلبخند

که دست و  ییبخاطر آمارها دم،یکوب یکه به پاش م ییقرار دادم با مشت ها تیرو مورد عنا ایمیک یکل. داشت ادامه میبرس یبحث ترس تا وقت

 یبشم، به هر حال نم الیخ یکردم ب یسع. خدا رو شکر جو گرفته بودش و گوشش بدهکار نبود یول. گذاشت یسامان م اریدر اخت مندلبازانه از 

.تونستم خواهرم رو بکشم که

رستوران  هیفقط به  دیبا يطول و دراز يجاده  نیبود که چرا همچ بیالبته برام عج. میدیرو پسند طشیهممون مح م،یارد رستوران شدو یوقت

کرد  یاولش باور نم م،یکرد فیتعر یمان يرو برا ریاخ اناتیجر يهمه  ییبعد از سفارش غذا، سه تا. گهیختم بشه؛ اما خب حتما مدلشون بود د

 یمحسوب م دشونیجد يالیکم کم مطمئن شد که حرفامون درسته و ما فام میداد یکه بهش م ییها یبا نشون یکرد؛ ول یه ممسخر مو مدا

کامال معلوم بود که خوشحال شده و دوست داره که . خوش برخوردتر بود یلیعکس العملش خوب و قشنگ بود، حداقل از سامان خ. میشو

هم ما از اون ها در مورد همه . البته دو طرفه م؛یگذروند یاطالعات ي هیبه تخل بایتقر م،یرو که اون جا بود یتساع دو. ارهیاز ماجرا سر در ب شتریب

 یجواب نم ایخورد که  یسره زنگ م هیمحل  یسامان مثل خروس ب یوسط گوش نیا. و هم اون ها از ما میکرد یخانواده ها، سوال م یحت ز،یچ

تا  رون،یب میاز رستوران اومد یوقت. چند روزه نیعاشقانش رو بخاطر ما کنسل کرده بود ا يعادهایاز م یا کلحتم دابنده خ. چوندیپ یم ایداد 

:نگاهمون کرد و بعد گفت يبا کنجکاو. و برگشت سمت ما ستادیا هویسامان  م،یبش نیسوار ماش

انا؟یک ـ

.دیخند یمان. نگفت يزیخوبه سکوت کنه؛ مثل من چ یلیجور مواقع خ نیدونست ا یکه م ایمیک

اناست؟یکدومتون ک میحدس بزن دیاالن ما با یعنی ـ

:و گفت ایمیشد به ک رهیکشف کرده بود خ يزیچ هیکه انگار  سامان

.کدومه یک یتا بفهم یکم باهوش باش هی هیخواد؛ فقط کاف یحدس زدن نم ـ

. نوشته مونیشونیانگار رو پ! خودخواه. رمیه بکنه تا حالش رو بگخواست اشتبا یفقط دلم م. خوردم یرفت، داشتم حرص م ایمیک کیکم نزد هی

.زنه یخوبه که فعال داره اشتباه حدس م

:به هم و گفت دیدستاش رو کوب یمان

.بتونه بشناستون دیبزن یحرف ای دیکن ییکه شما راهنما نیکه سامان بدون ا میبند یآقا شرط م. نگو سا،یوا ـ

اون وقت؟ دیبند یشرط م یـ سر چ ایمیک

:گفتم عیسر نیخواستم بگم، بخاطر هم یکه سر گلوم مونده رو م يزیچ

.انجام بده میگ یرو که م يبه حرف ما گوش بده و فردا کار دیاگر باخت با ـ

:دیپرس یرو داد باال؛ اما به جاش مان ابروش

؟يخب چه کار ـ

.خونسرد جوابش رو دادم یلیخ
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.خواد یه مکم جربز هیفقط  ست؛ین یکار سخت ـ

:با اعتماد به نفس سرش رو باال گرفت و گفت سامان

.باشه، قبوله ـ

:گفتم نیبخاطر هم انام،یحرف زدم ک شتریدونه من که ب یکه حاال م دمیطرز نگاه کردنش فهم از

اومد  ایمیک. کردن سمت ما بدون حرف پشتشون رو. میفکر کنم در حال حاضر لو رفت م،یکن ییکم جا به جا هیتا ما  دیخب پس شما برگرد ـ

:و آروم گفت شمیپ

.یرو ازش بپرس نیرفت ا ادتی ؟یزرنگ خانوم اگر برد چ ـ

.نیشد صحبت نکن، هم یتو فقط هر چ! حاال ـ

:بهشون گفت ایمیک. میخودمون مونده باش يسر جا میکه رد گم کن نیا يکنه برا الیچون تصور کردم ممکنه خ م؛یرو با هم عوض کرد جامون

.دیبرگرد ـ

. نگفت يزیشد؛ اما چ رهیبه من خ ا،یمیمن و ک نیکه نگاهش همش در حال گردش بود، سامان همون اول ب یجالب بود، برعکس مان یلیخ

زنگ  ينکردم؛ چون اون صدا یحرکت. که شناختم دمیاس ام اس خودم بلند شد، فهم يصدا یوقت. نوشت يزیچ هیرو آورد باال و انگار  شیگوش

.رو نشونه گرفت ایمیبا انگشت ک میدر کمال ناباور یداده؛ ول صیخواست بگه که منو تشخ یم کارش نیبا ا. دیرو نشن

.ییانایتو ک ـ

.سمت من دیدو یزد و با خوشحال غیج ایمیک

.امیمیمن ک ،يسامان خان، کلک خورد رینخ ـ

:نوشته بود. رو در آوردم میگوش شونیتوجه به مسخره باز بدون

".گذره وروجک یتو سرت م یبازم تا بدونم چ یم یتو رو بشناسم؛ اما چون برام شرط مبهم گذاشت یتونم به راحت یم شهیاشه من همب ادتی"

:رفتم کنارش و گفتم م،یبش نیکه سوار ماش نیو قبل از ا رمیخودم رو بگ ينتونستم جلو. تعجب کرده بودم یلیانقدر کنجکاو بود؟ خ یعنی

؟يدیفهم يچه جور ـ

بگم؟ ـ

:با انگشت گونم رو از دور نشون داد و گفت. قدم رفتم عقب هیناخودآگاه . زد و دستش رو آورد سمت صورتم يشخندین. رو تکون دادم سرم

.ازش استفاده کرد شهیجا جا مونده، خوب م نیخراش کوچک ا هی ادته؟یباغ رو  يتو روزتیسقوط د ـ

:و تو دلم گفتم نشیماش کیبه الست دمیبا پا کوب. و سوار شد دیخند اقیبا اشت د،یپر از خشم منو د يچهره  یوقت

.تو رو کم نکنم ينامردم اگر فردا رو ـ

:گذشت با لبخند گفت یو خم ها م چیکه داشت از پ يبهم کرد و همون جور ینگاه نهییآ يبرگشت از تو موقع

بود؟ یشرطت چ یبگ يخوا یخب دخترعمه، نم ـ

 شونییهر سه تا بایتقر! ن؟یبهتر از ا یچ. خنده آورد رو لبم دیکه به ذهنم رس يزیچ نیاول. آوردم یکم م دینبا یول رو نکرده بودم؛ فکرش



کاربر انجمن نودهشتیا Patrishiya |کارد و پنیر                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 102

:دادم و با اعتماد به نفس کامل گفتم هیتک. گم یم یچ ننیمنتظر بودن بب

.گوهر رو بکنه يسامان فردا کارا نهیشرط من ا ـ

:با داد گفتم. هممون در اومد غیزد روز ترمز که ج چنان

.میپشت فرمون؟ سکته کرد ینیش یچرا م یبرون یستیبلد ن وونهید ـ

:و با حرص گفت برگشت

بود شرطت خانوم زند؟ نیهه، ا. رسه یدست فرمونم به شما نم دیببخش ـ

بود؟ يآره، مگه چبز بد ـ

.مزخرفه، نه بد ـ

چرا؟ ـ

...هی یمن تو عمرم حت ـ

:تمگف عیادامه بده و سر نذاشتم

.يرو تا حاال صد بار عرض کرد نیا! یفنجون هم نشست هی یدونم حت یبله، م ـ

؟!گوهر کار کنم يبرم جا یگ یپس چرا م ـ

 يکه مجبور شد یزن گرفت هی دیشا. ادی یم شیپ یچ ندهیدونه آ یکه نم یکس. يریبگ ادیواجب رو  يزایچ نیا دیبا گه،ید زادهیباالخره آدم ـ

.یهم بکن کارا نیبخاطرش از ا

رم که مجبور بشم  ینم یاصل و نسب یکنم که از طبقه خودمون باشه، دنبال هر ب یرو انتخاب م يمطمئن باش من اگر بخوام ازدواج کنم، دختر ـ

.بزنم زیرآمیتحق يبخاطرش دست به کارا

:مثل خودش با نفرت جواب دادم. لحن حرف زدنش حالم به هم خورد از

 دیذارن تا شا یبادکنک کار م هیکه رو هر لپشون  هیدماغ عمل يهمون دخترا اقتتونیدتون باشه بهتره؛ چون تو و امثال تو لآره، حتما از طبقه خو ـ

.نزاکت دارن یلیزنن و برخالف شما هم خ یحرف نم حیاصل و نسب دار انقدر وق يباشه آدما ادتیضمنا جناب افراشته، . انیبه چشم ب

بهم  میمستق ریغ یوقت یعنی. برام مهم نبود زایچ نیمن داغ کرده بودم و ا یبودش که سکوت کنم؛ ول دهیکش ایمیسرخ شده بود از بس ک دستم

:گفت نیعوض شدن جو حاکم تو ماش يبرا یمان. نمیتونستم ساکت بش یشده بود نم نیتوه

سوما  م،یستادیوسط راه ملت ا فت،یوما سامان، راه بد! تف سر باالست دیبزن یهر حرف. دیشد لیاالن فام گهیزشته، شما د د،یاوال که بس کن ـ

نه؟ ای یکن یآخرش قبول م. شد یچ میدیباالخره ما نفهم

:گفتم یفرصت استفاده کردم و رو به مان از

.شما ناجور بد قوله يپسرخاله  نیقولش و گفت پرادو دست مامانشه؟ ا ریرفته سر کورس اون دفعه هم زد ز ادتیمگه  ر،ینخ ـ

من کوتاه  يتوقع نداشتم انقدر راحت در مقابل حرف ها. با آرامشش یسامان بود و البته رانندگ رمنتظرهیبود سکوت غ بیکه برام عج يزیچ

خوشش  یاز اخالق و متانت مان یلیمامان اومد و البته مامان خ دنیبه د يکنجکاو ياز رو یمان. نزد زایچ نیاز شرط و ا یحرف یکس گهید. ادیب
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.ایخالت ب دنیگفت بازم د یکه مدام بهش م يجور. اومد

***

:گفت ییکه دا میشام بود زیسر م شب

.اتاق مخصوص به خودشون رو داشته باشن دیدخترا با. یباال بکن ياتاق ها يبرا يفکر هیجان بهتره  ایثر ـ

.هست یمشکل هیدکور نظر بده؛ فقط  يبرا ادیهماهنگ کردم و قرار شد فردا ب ياتفاقا امروز با سور ـ

؟یچه مشکل ـ

.هیاتاق هست که خال هیدوم فقط  يآخه طبقه  ـ

:به مامانش گفت. شرور سامان ي افهینوشابه رو برداشتم که چشمم افتاد به ق وانیل. کردن یها داشتن خودشون رو هالك ما م چارهیب! بامزه چه

بدم؟ شنهادیپ هی ـ

.زمیبگو عز ـ

.هم دارن يشتریب يآزاد يجور نیا. دختر عمه ها يبرا دیستفاده هم مونده آماده کنا یخب بهتره طبقه سوم رو که ب ـ

:گفت یبا خوشحال ییدا

.خوبه، موافقم یلیخ ـ

:بهم گفت دیبا ترد ایثر

ن؟یندار یجون شما مشکل يانازیک ـ

؟ییزندا یبا چ ـ

 دیشا یول د؛یدار يتر عیوس ياون جا؟ البته جا دینداره شما بر یالاشک. اون جا اتاق نداره یکس یعنی شه؛ینم ياستفاده ا چیخب اون طبقه ه ـ

.ستیکه خواهرت ن ییوقتا یبترس

نقطه ضعفم افتاده بود  گهیگفتم که د یرو م میگفتم؟ اگر حس واقع یم یچ. رهیمشخص بود سامان از ترس من استفاده کرد تا انتقام بگ کامال

:با لبخند جواب دادمو  دمیکش یقینفس عم. شدم یدستش و بدبخت م

.من که موافقم م،یفکر کنم راحت تر هم باش ـ

:در گوشم گفت ایمیک. بشه دهیکم به هم ساب هیسامان  يشدم تا دندون ها یباعث م یمتیبه هر ق یجذاب بود وقت یلیخ

؟يذار یم زیهمه چ يپا رو يکه دار يباهاش کل بنداز يخوا یحد م نیتا ا یعنی ـ

.هیتو فکر کن چه وضع گهید. نمیپشت فرمون نش گهید یمن حاضرم بخاطر کم کردن روش حت. یر رو نشناختپس نیتو هنوز ا ـ

***

بزنه و  يخودش دست به هر کار يکردن من و ثابت کردن حرف مردونه  عیدونستم که سامان هم حاضره بخاطر ضا یاون شب هنوز نم البته

عمق لجاجت ما  دمیکه تازه فهم نیرو به روم هم شاخ در آوردم و هم ا يصحنه  دنیزخونه، از دآشپ يشدم و رفتم تو داریصبح از خواب ب یوقت
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درست  مرویخواست ن یبود و م ستادهیکنار گاز ا. از گوهر نبود يکرد و خبر یسامان داشت صبحانه درست م. بره شیکه پ تونه یتا کجاها م

.با لبخند برگشت سمتم. نگاهم رو حس کرد ینیسنگ. کنه

.سالم دخترعمه ـ

؟یکن یکار م یچ. ریسالم و صبح بخ ـ

.هم دم کردم يگذاشتم گرم بشه، چا ریکنم، ش یدرست م مرویاوم، دارم ن ـ

.ویچه اکت ن،یآفر ـ

.گهید مینیما ا گهید ـ

؟يخوا یکمک نم ـ

!از تو؟ عمرا ـ

.باال انداختم و نشستم يا شونه

گوهر کجاست؟ یراست ،یهر جور راحت ـ

.انداخت ینگاه یچشم ریز

که امروز رو استراحت کنه؟ یمگه شما شرط نذاشت ـ

:هام رو گرد کردم و گفتم چشم

!دهیاز تو بع ؟يقبول کرد یعنی ـ

:جواب داد يکم دوال شد سمتم و با خونسرد هیو  زیم يدستاش رو گذاشت رو اومد

.یجو زده نش يادیتو ز دوارمیکنم؛ فقط ام یم يقولم هر کار ریکه نزنم ز نیا يبرا ـ

جو زده بشم؟ دیچرا با ـ

.یستیکمه، توام مستثنا ن یلیخ یلیاصوال دخترا درصد جنبشون خ ـ

.يکال شامه ندار گهیتو که د. فهیضع یلیخ یلیخ شونییایاصوال پسرا هم درصد بو ـ

چطور؟ ـ

.ته گرفت مروتیآخه ن ـ

 یسامان انگار کوه کنده بود وقت چارهیب. دهیجوش يسر رفته و هم چا ریهم ش م،یوردسوخته خ يمرویبود؛ چون هم ن یدلچسب يصبحانه  یلیخ

و کار کرد؛ اما  ستادیگوهر ا يروز کامل به قولش عمل کنه و فقط صبح به جا هیدرسته که نتونست . رفت سر کار یداغون م ي افهیداشت با اون ق

حوصلم  یکیبود که واقعا اگر نبود من  مییداشت، اونم سر و کله زدن با پسردا تیمز هیاون خونه  يبودن تو. شروع بد نبود يبرا مونمخب ه

.رفت یسر م

***
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اصال توش  ش،یو راحت یکیش يبا همه . و مامان آماده شده بود ایمیمدت اتاق من و ک نیگذشت و تو ا یم دیخونه جد يروز از سکونت تو چند

کم  هیمن  يخونه و برا یسوم بود و دور از اهال يکه طبقه  نیا یعنیبود؛  یپرت يجا یلیخکردم؛ چون به نظرم  یو آرامش نم یاحساس راحت

کارم شده بود بد و . اتاق قابل استفاده داشت هیطبقه که فقط  هیموندم و  یگشت و من م یتا آخر هفته برم ایمیمخصوصا که ک. ز بودیوهم انگ

.دهیکامال مشخص بود خوشحاله که به هدفش رس .که همون سامان باشه شیگفتن به باعث و بان راهیب

مهم  یلیو اون بود و انگار براش خ نیاز صبح تا شب مشغول سفارش به ا ییزندا. هم قاعدتا تو راه بود یخانوادگ یبود و مهمون کینزد پنجشنبه

لبخند بزنه  یالک ادی یان باشه؛ چون خوشش نمگفت دوست نداره تهر یزد و م یمدام نق م ایمیک. بود که مراسم خوب و آبرومندانه برگزار بشه

 یکار انجام م نیا دیداشت؟ باالخره با یبیخب چه ع یازش نداشتم؛ ول یگرچه منم دست کم. ظاهر بشه لیبه ظاهر فام ي بهیجمع غر هی يجلو و

و قربون  دیچرخ یور باباش مثل پروانه مکرد؛ فقط د ینم یتوجه زایچ نیو ا دیو خر یبه مهمون گهیمامان انقدر خوشحال بود که د. گهیشد د

 یحت یبود؛ ول دیاز مامان بع. کردم بچه هاش رو فراموش کرده یآورد؛ چون فکر م یکه حرص منو در م يرفت، کار یم ییسامان و دا يصدقه 

.نبودم یدادم؛ اما ته دلم اصال راض یبهش حق م. بود دهیاز کارشم دست کش

***

خوردم؛ چون اصوال  یم وهیمن داشتم م. نییبعد از دو ساعت آماده شد و اومد پا ییزندا. ییچهار تا. دیخر میار بود بربعد از ظهر قر چهارشنبه

تالش کرده تا  يادیجون ز ایمعلوم بود ثر. نشسته بودن و منتظر بودن ایمیمامان هم که با ک! همه قر و فر نداشتم نیشدم و ا یزود حاضر م

.زد یس نفس مبشه؛ چون هنوز نف خوشگل

.بفرسته نیفرهنگ تا ماش يگوهر زنگ بزن به آقا ـ

:رو قورت دادم و گفتم پرتقال

د؟یکن ینم یمگه شما رانندگ ـ

.زمیعز ستمیمن که بلد ن ـ

.خب من بلدم ـ

.زنونم دیکه من عاشق خر میبر د؟یهست یپس معطل چ! یچه عال ـ

:پله ها با تمسخر گفت ياز باال سامان

؟...انشاا يهم که بلد کیدر ضمن دنده اتومات. من از سرعت باال وحشت داره، حواست باشه یمام ییدختردا ـ

:که کنار سالن بود دهنم رو پاك کردم و گفتم يقد نهییآ يجلو

.شما غصه نخور، من کارم رو بلدم ـ

.يچقدر کارت رو بلد شهیمعلوم م يبرگرد دیاز خر یاون که بله، مخصوصا وقت ـ

 دیند هیکه من  نیا یعنیحرفش  دمیگفت؛ اما خودم فهم ینم يزیکه چ دیفهم یمنظورش رو نم یکس دیکردن من بود، شا یشیش آتهدف کال

. برداشتم ییزندا ییها رو با راهنما نیاز ماش یکی چییسو یشانسک. کار کنم یبخرم و چ یخوام چ یدونه م یو خدا م دیکه قراره برم خر دمیبد
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:چشم به راهش نذاشتم و گفتم نیاز ا شتریب. بود و منتظر جواب بود ستادهیباال اهمون  مسامان هنوز

.گهید يایکنم تا چشم بازار کور بشه و البته چشم بعض یرو م میمطمئن باش همه سع ـ

ما  يجنگ و دعوا گهیه دهم ک ایمیک. داد یمامان دور از چشم زن داداشش بهم تذکر اخالق. براش در آوردم و راه افتادم مهیهم در ضم یشکلک

.دیخند زیشده بود؛ فقط ر يبراش عاد

:گفت یم هوی میکه نظر بد نیمغازه، قبل از ا هی نیتریپشت و میرفت یتا م. سخت بود یلیخ ایکالس مثل ثر يخانوم ها هیکردن با  دیخر

.دخترا میبر! یداغون يچه جنس ها ـ

. خورد؛ چه برسه به خودش یبه منم نم زشیذاشت که سا یم ییزایدست رو چ. فسش باال بودچقدرم اعتماد به ن. بود واقعا يریآخر حالگ یعنی

هم ذوق کرد و  ایمیک. نشونش دادم هیبه بق عیناز رو گرفت که سر یلیخ يلباس دخترونه  هیباالخره بعد از دو ساعت تالش مداوم چشمم 

:مامان گفت یول د؛یپسند

مختلطه؟ یجان مهمون ایـ ثر

زم؟یرو از هم جدا کرد عز یجمع خانوادگ شهیه مخب مگ ـ

.دیرو بخر نیتونم اجازه بدم ا یبچه ها متاسفانه نم ـ

.کج بود شیدوزار ییزندا یول گه؛یرو م نیچرا ا میدونست یم ایمیو ک من

.که کهیش یلیداره؟ خ يرادیچرا شهره؟ مگه ا ـ

.استفاده کنن ینمهمو نیا يتونن ازش تو یمن نم يدخترا یول که؛یبله، ش ـ

وا آخه چرا؟ ـ

.میجون ما زنونه مردونه ا ییزندا ـ

؟!واقعـــا ـ

تا  میپرو کن میرو که پسند کرد یلباس نیکرد هم یبا اصرار ما رو راض. باشه ریکه دست و پا گ يهمچنان ادامه داشت؛ اما نه در اون حد تعجبش

 یدلم م یعنی! تو اتاق پرو تنم کردم دهنم باز مونده بود یمن که از خدام بود، وقت. مینداشت بپوش تیکه محدود گهید يها یمهمون يحداقل برا

 یاونم خوشش اومد و اوک اد،ی یبه من م دید یتنبل بود و پررو دست به کار نشد و وقت شهیکه هم ایمیک. رمیخواست خودم از خودم شماره بگ

تونستم فردا شب ازش  یمتاسفانه نم. جور بود تمونیه قول مامان تناسب رنگش با شخصب. يا روزهیبرداشتم و اون ف یالبته من رنگ ارغوان. داد

خودش  يکه داشت برا یخوب ي قهیمامان با سل. بود یهم لخت یلیخب خ یعالمه ذوق داشتم؛ ول هیقشنگ بود و منم  یلیخ نکهیکنم و با ا ستفادها

چند دست  رشیخودش از سفر اخ يطبق گفته  ییزندا. اومد یهم به پوستش م شیانتخاب کرد که رنگ مشک دهیبلند و پوش بایتقر راهنیپ هی

 هیکه انگار قرار نبود باالخره  میجور که معلوم بود فقط ما خواهرا بود نیا یمناسب بود ؛ ول یمهمون يدست نخورده داشت که برا یلباس مجلس

.صدام در اومد گهید بعد از چهار ساعت گشتن و دور زدن. میکن دایپ یدرست و حساب زیچ

.نشم به خدا یاصال فردا آفتاب میمامان من خسته شدم، راض ـ

.زمیعز ننیکه شماها رو بب انی یهمه آدم دارن م نیا شه؟یمگه م! جونم يانازیک هیچه حرف ـ
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.مدل مختلط از مد افتاده ها ه،گیتنوعم هست د م؟یلباس ها رو بپوش نیکه ما هم هم رنیبگ یدوم مهمون يخانوم ها برن طبقه  شهیحاال نم ـ

.میش یم لیفام ياصال امکان نداره، اون وقت مسخره ! نگو يوا ـ

:با دست صورتش رو باد زد و گفت مامان

.میمون یلباس نم یمطمئن باش ب میاگه خوش شانس باش م،یر یهم م گهیپاساژ د هی ـ

 يرفته بود تو یچهار چشم ر،یناپذ یبرعکس من، خستگ ایمیک. نق زدم زیر زیر حاال بماند چقدر. يپاساژ بعد میبود گولم زدن و رفت يجور هر

بود و طرح  کیش یلیکت و شلوار دخترونه که خ هی. کیبوت هی يرفتم که چشمم افتاد به مانکن جلو یدنبالشون با اخم داشتم م. ها نیتریو

ازش خوشم اومد؛ چون مطمئن بودم با  یلیبود، من که خ یهر چ! البته مدلش بود. کم بلند بود هیبود که کتش  نیا شیخوب. اشتد یقشنگ

 دمیدست مامان رو کش. میشد یتر و خوش فرم تر م دهیبود که با کت و شلوار کش يجور ایمیمن و ک لیاست. شم یم پیخوشت یحساب دنشیپوش

:و گفتم

.کردم داشیفکر کنم پ ـ

:گفت عیاه بود چون سربازم بزنه تو ذوقمون؛ اما حدسم اشتب ییزندا دمیترس

!پشتش ونیچه نازه، مخصوصا پاپ يوا ـ

 هیهر دومون  میمتاسفانه به علت تک رنگ بودن مجبور شد. بامزه هم داره کیکوچ ونیپاپ هیپشت کمرش . گهیراست م دمیکم دقت فهم هی با

 يبود و با دوخت فانتز رهیت یشمیرنگش . میشد یم شکل هیحتما حتما  م؛یمتفاوت باش میخواست یکه م ییبود، جا نیهم شهیهم. میشکل بردار

 يغصه  د،یخر يبود که تو يبار نیاول. میبرگشت زیاز کامل بودن همه چ نانیکفش و شال و اطم دیبعد از خر. قشنگ بود یلیخ ،که داشت يا

!واال. میدیرو هم چش یالیخ یو طعم ب مینمرد. اصال برام مهم نبود بایتقر یعنی! خوردم یرو نم متیق

رفت تا لباسش رو  عیمامان که از گرما کالفه شده بود، سر. کارا بود نیگمونم عاشق ا! ییجز زندا م،یخونه، هممون داغون بود میدیرس یوقت

.که سامان خان نزول اجالل کردن میخورد یرو که گوهر آورده بود م یشربت خنک میداشت. سالن يتو میعوض کنه و ما هم نشست

.دیکه هالك راه شد نمیب یم د،یها، خسته نباش به به خانوم ـ

.ره یم مونیکه خستگ میدیتاپ خر يزایچ یخوشگلم، عوضش کل یسالمت باش ـ

.یا، به سالمت ـ

البته نه کت و شلواره رو؛  م؛یبود دهیرو که خر یکنار پاش رو برداشت و لباس لونینا هوی ییدهنم، زندا يبود گذاشتم تو وانیرو که ته ل یخی

:رو آورد باال و گفت یبلکه اون لباس اول

.رو برداشته گشیرنگ د هیهم  يانازیک است،یمیک يبرا نیچه قشنگه، ا نیبب ـ

:لب گفت ریز. نگاه پر از بهت سامان افتاد به صورتم، از خجالت سرخ شدم یوقت

.مبارك باشه ـ

 یهر چ. میو بپوش میبخر یلباس نیمراسم فردا شب همچ يحاال برا م،یش داشتهفته کال پوش هی نیا يکه تو نیکرد ما با توجه به ا یفکر نم دیشا

 یکار م یخب چ یول! از من نداشت البته یهم دست کم ایمیک. خواست دونه دونه موهاش رو بکشم یو دلم م ومدیاصال خوشم ن ایبود از کار ثر
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؟!فوق مدرن واقعا ییزندا نیشد کرد با ا

***

وقت  چیغصه دار بودم؛ مخصوصا که ه یلیهفته خ هیاز رفتنش بعد از . داشت به سمت اصفهان مایهواپ طیاز ظهر بلجمعه بعد  يبرا ایمیک

شلوغ  یاز صبح خونه حساب. نخوره بتیغ گهیمجبور بود شنبه سر کالس باشه تا د. شد کرد ینم ياما کار م؛یبا هم نداشت یخوب نیخاطرات به ا

خواست دخترش  یهمه سال م نیانگار بعد از ا. خوشحال بود یلیآقاجون خ. کمک به گوهر اومده بودن يم براشناخت ینفر که نم چند. شده بود

به  یکه استرس رو حت يا دهیند يها لیاز برخورد با فام دمیترس یم. خودم شیآخرشم مثل بوم رنگ اومد پ د،ینیرو به همه نشون بده و بگه بب

به درست  يازین گهید م،یحجاب باش یقاعدتا ما سه تا چون قرار نبود ب یداشت؛ ول شگاهیوقت آرا ییاظهر زند. بودن رسوندهصورت مامان هم 

سامان و آقاجون و . نییپا میرفت ایمیناهار با ک يو برا دمیظهر خواب يها کیراحت تا نزد الیبا خ نیبنابرا. میهم نداشت زایچ نیکردن مو و ا

:متعجب گفت دنمونیسامان با د. دنبو زیمامان سر م

شگاه؟یآرا دیمگه شما با مامان نرفت ـ

.میوقت دار گهید شگاهیآرا هینه، ما  ـ

.دیموفق باش! آهان ـ

.توجه بهش غذام رو خوردم یزدم و ب یمضحک لبخند

***

که هوا مناسب  نیوجه به ابا ت. همه قشنگ کرده باشن نیرو ا اطیکردم ح یاصال فکر نم! شدم خیاز تعجب م ستادم،یپشت پنجره اتاقم ا یوقت

:برگشتم و گفتم . بود با خودش ریهنوز درگ ایمیک. واقعا پشت کارش حرف نداره. جشن رو برگزار کنه اطیح يخواست تو یم ییبود، زن دا

پول خرد شده؟ هیشب افتیچرا انقدر ق ـ

.کم مثل تو خونسرد باشم هیتونستم  یکاش م ـ

؟یستین یعنی ـ

.یستیدر صدم مثل من ن کیباور کن تو  گه،یهمد نیو ع مییکه ما دو قلو همش حرف مفته! نه ـ

.اومدم سالمم ایمن که زود به دن. يموند وبیمع ده،یرس ریبه تو د ژنیفکر کنم اکس ،یگ یآره؛ راست م ـ

جا رو  نیا ویو يوقت انقدر راحت داراون  نن؟یخوان من و تو رو بب یکه م ییاز آدم ها شهیجا پر م نیا گهیتا چند ساعت د یفهم ینم! بانمک ـ

؟یکن یم یبررس

.میمطمئن باش از همشون قشنگ تر. خواهر من میشاخ که ندار نن،یبب انیخوب ب ـ

.قربون اعتماد به نفست ـ

ه؟یحاال تو مشکلت چ ـ

.کنم شیآرا يکار کنم، صورتم رو چه جور یدونم موهام رو چ ینم ـ
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 یم يجور هی. غم نخور يکه تا منو دار شمیآرا. رونیب میذار یخرده هم جلوش رو م هیباال و حاال  مشیبند یشال، م ریره ز یموهامون که م ـ

.جونم نتونه بشناست ایسازمت که ثر

.نشده ریزودتر دست به کار شو تا د! یگ یتو که راست م ـ

.میآهنگ توپ شاد بذارم حال کن هی دمیجد ستمیبا س سایوا ـ

وتر؟یواسه تو کامپ ده،یمن لپ تاپ خر يراچرا سامان ب یراست ـ

:ها و با حرص گفتم کیموز يرفتم تو. دلم رو تازه کرد داغ

.ارهیخواد لج منو در ب یچون اصوال ذاتش خرابه، م ـ

براش بهتره،  مستیکه تو خونه س، س انایلپ تاپش همراهش باشه؛ اما ک دیدانشجوئه، با ایمیگفت ک د،یسوال رو پرس نیازش هم ییدا یوقت یول ـ

.مدلشم باالتره

.ادهیاز سرمم ز نیا. بمونم تو خونه دیسوادم و با یبود که من ب نید نه د باهوش جان، منظورش ا ـ

.ایدار یبرو بابا، توام چه برداشت ـ

.گم درسته یدر مورد سامان خان م یکه هر چ یرس یمن م يبهت گفتم، آخرش به تموم حرف ها یمن ک نیحاال بب ـ

شد پس؟ یخب، آهنگ چ یلیخ ـ

.شاد مخصوص امشب کیموز نمیا د،ییبفرما ـ

الگو  ایمیکم واردتر بودم، بعدش ک هیرو درست کردم؛ چون  ایمیاول من ک. تموم شد شمونیآرا يکردن و مسخره باز تیاذ یبعد از کل باالخره

.کرد شیزد و منو آرا

؟يپسند یچطوره؟ م ـ

.میکه ما ذاتا خوشگلگفتم  ر،یسخت نگ زم،یآره عز ـ

؟يدید م،یسر به مامان بزن هی مینرفت انیک یراست ـ

.میکن یکار م یچ نهیزد بب یاومد به ما سر م یاما بهتر بود حداقل اون م دم؛یآره د ـ

نباشه،  زیبه همه چحق داره حواسش . یجمع خانوادگ يخواد دوباره برگرده تو یهمه سال و اون همه ماجرا م نیاسترس داره، بعد از ا یلیخ ـ

!واال

؟!شهیخوب م نمیشالت رو سرت کنم بب ایاوهوم، ب ـ

مدام لبخند  ایمیکه ک يجور م،یتو دل برو شده بود یسادگ تیدر نها. نهییتو آ افمونیق دنیواقعا خوشم اومد از د م؛یهر دومون حاضر شد یوقت

.زد یم

***

.پشت پنجره یفضول رفتم
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.نیرو بب یسامان و مان ایب ایمیک ـ

مگه هستن؟ ـ

.زمیکالسن عز ياومدن، چقدرم ها يآره بابا، چند نفر ـ

.کرده پیسامان چه خوشت. یگ یراست م يوا ـ

.دیگردنش دست کش يرو عیباالخره از شال ضا! طور نیهم هم یمان ـ

!که ادی یاتفاقا بهش م ـ

:نگاهش کردم و گفتم یچپک

.بد پسندنشو  نایتو رو خدا انقدر زود مثل ا ـ

!یخودت! وا؟ ـ

.کنه دایخاطرخواه پ یگمونم سامان امشب کل ـ

.مردم يخوره بچه  ینگاهش نکن، چشم م ادیحاال ز! واقعا ـ

:رو انداختم و با ادا گفتم پرده

!نزنه، واال ییتا انقدر لبخند کذا ادیسرش ب ییبال هیبخوره بهش  میکاش چشمم مستق. جهنم ش،یا ـ

.مراسم باشه نیچقدر براش سخته تو ا دمیتازه فهم. و سادش غصه خوردم دهیرنگ پر يچهره  دنیدنبالمون، از دمامان اومد  یوقت

.دیدخترا؟ چقدر ناز شد میبر ـ

.سرده ها یلیمامان؟ دستت خ یخوب ـ

.خوبم. ستین يزیچ ـ

.زهیر یشناسم، اضطراب از چشمات داره م یشهره جونم من تو رو م ـ

.دیکن یکه شما فکر م ستین یاون شلیآره؛ اما دل ـ

ه؟یپس چ ـ

.داشتم ازین تشیتره، به حما یخال شهیانگار جاش از هم. جمع کنارم بود نیخواست امشب باباتون هم تو ا یدلم م ـ

:دستم رو انداختم دور شونش و گفتم ره،یبگ میبود گر کیکه نزد نیا با

کنارت؟ نیه چدو تا فرشت نیفدات شم؛ پس ا یستیاالنم تنها ن ـ

.مادر ریبگ لیکم خودت رو تحو هی ـ

 يچند تا دختر. میشد یو آقاجون تک تک معرف ییو توسط دا اطیح يتو میشلوغ نبود که رفت یلیهنوز خ. نییپا میخنده و با هم رفت ریز میزد

 یلیخ ییزندا. اقوام تازشون دنیدن؛ نه داومده بو یمهمون يانگار فقط به هوا. کردن یخشک برخورد م ییجورا هیکه اون جا بودند همشون 

. به هر حال فرهنگ بزرگ شدن ما فرق داشت. که زن و مرد با هم هستن ییجا ادیبرام قابل هضم نبود که انقدر راحت ب یبود؛ ول هخوشگل شد

بهم  کمیکه خانواده کوچ یتیالتم و تربمن به اص. برام واقعا مهم نبود. کردن یبود که اکثرا با تعجب به لباس هامون نگاه م نیبخاطر هم دیشا
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شلوغ شده بود و  بایتقر. نمیرم بش یگفتم که م ایمیبه مامان و ک. ستادمیجا ا هیخسته شده بودم از بس . کرده بودم و راحت بودم ادتداده بود ع

 یمان. احاطش کرده بودن يمدل چه جورهمه  يزدم که دخترا یم دیاز دور داشتم سامان رو د. حواسش به من نبود یکس. همه سرشون بند بود

سر بزنه و همش تو جمع  هیبه ما  ومدین یچقدر سامان احمقه که حت. اومد یکم محجوب تر م هیاون نداشت؛ فقط به نظرم  زا یهم دست کم

:گفت یکی زیم يآب پرتقال رو که گذاشتم رو وانیل. رفت یدخترا رژه م

.نوش جان ـ

داشت با  حهیشدنشون مشخص بود چقدر وق رهیکه از نوع خ ییساله با ظاهر کامال آراسته و چشم ها یس دیشاپسر  هی. سمت صدا برگشتم به

:دوباره روم رو برگردوندم و گفتم يعاد یلیخ. کرد یلبخند نگاهم م

.ممنون ـ

نم؟یاجازه هست بش ـ

.هنوز چشمم دنبال سامان بود! آداب بود يمباد چقدرم

.نه ـ

بله؟ ـ

.تعجبش نگاه کردمصورت م به

.ستیها دست من ن یکه اجازه صندل نهیمنظورم ا ـ

.اُه، خب البته حق با شماست، پس با اجازه ـ

. کرد حتما یکتلتم م دید یحاال مامان منو م! نشست؟ یاون طرف تر م یصندل هیمرد اگه  یم

ن؟یاز بچه ها هست یکیبودمتون، دوست کدوم  دهیتا حاال ند ـ

.کدوم چیه ـ

ن؟یهست یمهمان نیا يپس چطور تو ـ

د؟یشناس یمهمون ها رو با حفظ سمت م يمگه شما همه  ـ

:تکون داد و گفت يکم از لحن تندم سرخ شد؛ اما با آرامش سر هیکردم  حس

.داره یثابت يها هیپا شهیکه هم هیجمع خودمون هی نیا! البته ـ

.میا هیبه بعد ما هم پا نیآهان، از ا ـ

؟یکن ینم یعرفخودت رو م ـ

.دییشما بفرما ـ

.ساله، تاجر کیو  یافراشته، س نیرامت ـ

.فقط لبخند زدم یگرفت؛ اما به سخت خندم

!چه جالب ـ
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جالبه؟ یچ ـ

.انداخت يزیچ هی ادیگم؛ منو  یرو م تونیوگرافیب ـ

خب؟ ـ

 ریگوشه خلوت گ هیره دختره رو  یصحنه که پسره م نیدم با اکه خونده بودم افتا ییرمان ها ادیواقعا . شد یخواستم بگم درد؛ اما روم نم یم

.شن یو با دو کلوم حرف زدن عاشق هم م ارهی یم

د؟یدار یافراشته چه نسبت يشما با آقا ـ

.پدر بنده هستند يعمو شونیا ـ

بود؟ یحاال باباش ک. باباش بود يآقاجون عمو یعنیچه سخت شد؛  يوا

.پدرتون يعمو يوه هستم، ن انایخوشبختم، منم ک ـ

:گفت هویگره کرده نگاهم کرد و  يلحظه با ابروها چند

ن؟یشما دختر شهره هست! واو ـ

د؟یشناس یشما مگه مامانم رو م ـ

.دمیشن ادیاسمشون رو ز ـ

!بودن یبچگ يفکر کردم همباز ،يگفت دختر شهره ا يجور هی واال

.خوشبختم یلیخ. یشما هست میاومد دنشونید يکه برا يپس تازه وارد ـ

.، توبه، توبه...استغفرا. رو دراز کرد سمتم دستش

.افراشته يمنم دوباره خوشبختم آقا ـ

:بلند شد و گفت. شده عیضا اوردیخودش ن يکرد؛ اما به رو اخم

.بایزنم خانوم ز یباز هم بهتون سر م. دیکن يما سپر نیرو ب یشب خوب دوارمیام ـ

.دیکن یلطف م ،یمرس ـ

دختره با نفرت داشت  هی. نگرفتم زد به چاك لشیکه تحو نیهم. بود بدتر از سامان یکی نمیا. مغرور ياستم سر به تنش نباشه پسره خو یم

.حوصلم سر رفته بود ا،یمیک شیبلند شدم تا برم پ. بوده  نیرامت شیکرد، قشنگ معلوم بود دلش پ ینگاهم م

ان؟ینشسته بود ک شتیبود پ یاون پسره ک ـ

.افراشته نیرامت ـ

ن؟یخب هم ـ

.میکن یاگه خدا بخواد امشب تو جمع عنوان م م،یکرد ندهیهم در مورد آ ییصحبت ها هینه،  ـ

.مسخره ـ

.رمیکم من حالشون رو بگ هی نا،یا یمان شیپ میبر ایب ـ
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.امی یچقدر اون جا شلوغه؟ من که نم ینیب ینم ؟يمگه آزار دار ـ

.رم یخودم م ـ

.اومدم سایوا! پوف ـ

زد  يلبخند دنمونیبا د یمان. حرف اومد یب نیبخاطر هم. امی ینفره هم از پس همه برم هی. يریکه برم حالگ نمیدونست من عاشق ا یم خودش

:و گفت

.امشب باالخره افتخار حضور دادن يبه به، ستاره ها ـ

تونست  یمحشر بود اگه االن م یلیخ. من ثابت موند يروو باالخره  دیکم رومون چرخ هینگاه متعجبش . برگشت سمتمون عیسر سامان

.دهید شبیکه د میرو بپوش یکرد حتما قراره اون یمطمئن بودم تعجبش بخاطر لباسمونه که فکر م. انامیبده که من ک صیتشخ

جون؟ یسام یکن ینم یمعرف ـ

.بودنشون یمیفوق صم یعنیبودنش به سامان  زونیآو ،یگرفت یالبته اگه از حرف زدنش فاکتور م. بود یمیدختره چه صم! جون؟ یسام

.بنده دیو البته جد زیعز يدخترعمه ها ایمیو ک انایحتما، ک ـ

:از دخترا اومد جلو و با ذوق گفت گهید یکیساده کردند؛ اما  یاحوالپرس هیلب  ریتکون دادند و ز يدو تاشون سر هر

.که کوفتت بشه یشده سامان، اله بتینص يناز يچه دخترعمه ها يوا ـ

.خانوم ایخودتم باشن سون لیفکر کنم فام ـ

.یسامان و مان يمشتاق هستم، دختر خاله  ایکنم، من سون یرفت خودم رو معرف ادمی. اون که بله ـ

.میخوشبخت ـ

.نایهم دار یچه با هم هماهنگ ،یاله ـ

برخورد اول برخالف همه،  يبه نظرم تو. از خدام بود. میگپ بزن شتریو ب مینیبش زیداد تا سر م شنهادیکه معلوم بود از ما خوشش اومده، پ ایسون

اون دو تا دخترا که  یبا نشستن سامان و مان. انداخت یهم م يپر ادیمنو  ییجورا هی. خوب خودش رو نشون داد و مهرش به دلم نشست یلیخ

:با خنده گفت ایسون. گفتن و رفتن يدیشناختمشون ببخش یدرست نم نوزه

.میگالره آمار نده که دکشون کرد میاریاوه اوه، بچه ها شانس ب ـ

!ما هم بدشانس ـ

:گفتم

.حداقل میبودن که ما هم آشنا بش ینکردن، تو بگو ک یجون اونا که خودشون رو معرف یسون ـ

!یسون یبهم نگ گهیفدات شم د ـ

چرا؟ ـ

؟یفتیب یبستن ادی ،یمیخوبه منم به تو بگم ک. افتم یم میگوش ادیچون  ـ

.صداش کن یهر جور خواست است،یمیک نیا انامیچون من ک ست،ینه خوب ن ـ
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.جا نیا میراه بنداز تیهو صیتشخ دیهر دفعه با م،یداد، حاال بساط دار يا ـ

.شهیشناختمون راحت م میکم که مچ بش هی ـ

. عمه خانومه و اسمش گالره اس ينده که چشمش سبزه، نوه بذار جواب سوالت رو بدم، اون دختر مو بل یراست. هیشکرش باق يخب پس جا ـ

.عمه خانومه ياسمش فرانکه، اونم نوه  شه،یشونیهم که موهاش کوتاه و بلونده و مدام اخم رو پ یکیاون 

امشب هست؟ یگ یکه م یعمه خانوم نمیبب ،یاوک ـ

دست بوسش؟ یآره بابا، مگه نرفت ـ

!دست بوس؟ ـ

ها،  یجور مهمون نیا لیاز قب یمراسم خاص يتو تیبه محض رو شه،یم دهیمحافل و عموم د ياز همه بزرگتره و کمتر تورسمه، چون  گهیآره د ـ

.بوسن یکشن و دستش رو م یبه سمتش پر م عیکوچکترا سر

:شد، ابروهام رو در هم کردم و گفتم چندشم

.داشت میو نه خواه میرسومات نه داشت نیما که از ا زا،یچه چ ـ

:دیبا تعجب پرس یمان

؟یچ یعنی ـ

م؟یکه حتما دستش رو ماچ کن هیچه کار. گهید یروبوس میر یم زادیخب مثل آدم ـ

.ماچ نکن تا آقاجونت بهت بگه چه خبره يهه هه، جرئت دار ـ

؟يدیدارم، حاال کجاش رو د ادیجرئتا ز نیمن از ا ـ

.یمان يزد به بازو سامان

.فروشه یداره م يشته تاجر چه فخراون جا رو بچه ها، جناب افرا ـ

:با خنده گفت ایسون. بود نیکه اشاره کرد نگاه کردم، منظورش رامت یسمت به

.رو نداشته یبا کس ینکرده، فعال که افتخار هم صحبت دایمبارك پ لیرو مطابق م یگمونم هنوز کس ـ

کنجکاو . حرفا نیالبته از لحاظ گردن و ا ه،یافراشته واقع هی یکی نیابه جون خودم . میبه هم سالم کرد شهیمثل هم یفقط معمول دمشیکه د منم

؟یچ یعنیگن افتخار نداده،  یکه م ینیا نمیشدم بب

ه؟یجون مگه اون آقا ک یسون ـ

 نیره، اونم از بچند ساله که قصد ازدواج دا. متکبر و بد پسند اریبس اریبس زم،یهستن عز یالملل نیتاجر ب شونیا...! استغفرا... جون و یسون ـ

 شه،یهم صحبت نم یبا کس ونیها به جز با آقا یمهمون ياصوال تو. نکرده که مورد پسندش باشه دایرو پ یو آشنا؛ اما هنوز کس لیفام يدخترا

.باشه و ارزشمند ریکه از نظرش چشمگ نیمگر ا

:بود گفت ومدهیقش خوش نبه مذا دنشینداشت و د نیاز رامت یسامان که انگار دل خوش. خنده ریزد ز ایمیک

ا؟یمیخنده داشت ک یچ ـ
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.دیببخش ،یچیه ـ

.بگو بخندام نیجون، من عاشق ا یمیک مینه بگو ما هم بخند ـ

.ستایجون خنده دار ن ایآخه سون ـ

.بر لب ما اومد یتبسم دیبده شا رتیحاال تو بگو، خدا خ ـ

نه؟یاسمش رامت نیکرد فیکه ازش تعر ییآقا نیا ـ

.برداشتم و شروع کردم به پوست کندن اریخ هی تفاوت یب

؟يریآمارگ یرفت نمیبب ؟یدون یاوا آره کلک، تو از کجا م ـ

.نه بابا، خودش اومد ـ

کجا اومد؟ ـ

.با هم حرف زدن یو کل ششینشسته بود، اونم رفت پ انایخب ک ـ

.کرد یسامان مشکوك نگاه م. موند تو دهنم ارهیمن شدن، خ خیم هوی همه

بهم؟ نیزل زد يجور نیمگه آدم کشتم که ا ه؟یچ ـ

:دیپرس شخندیبا ن سامان

گه؟یراست م ـ

.آره ـ

گفت بهت؟ یچ ـ

:و گفتم ختمینمک ر ارمیخ يرو ارم،یداد حرصش رو در ب یم یحال چه

.نیهم شم،یپ یاد یدوباره م یکرد و بعدشم گفت حتما تا آخر مهمون یکرد، خودش رو معرف یاظهار خوشبخت یلیخ ،یچیه ـ

.به هدف يبه به، اشتباه نکرده باشم زد ن؟یهم ـ

ا؟یسون یبا من ـ

.مکالمه کوتاه مدت هیاز  غیشده؛ اما در نیمرسده االن یه ساله عاشق رامت. یتعجب کن يبله، اما خب حق دار ـ

ه؟یمرسده ک ـ

.دم ینشونت م دمشیجاهاست، د نیهم ـ

.تاپ و خاص نبودا نیواال با من که حرف زد، همچ ن؟ید یهمه بهش بها م نیست که اه يچه تحفه ا نیرامت نیحاال مگه ا ـ

.دیزد و خند یبشکن سامان

کم خودش رو بزرگ نشون بده  هیکرده  یکه سع نیفقط بخاطر ا رن،یگ یم لشیدارن تحو يخودیب نایا. ییاد دخترعمه جان باهوش یخوشم م ـ

.هیثیش که چه موجود خبشناسم یبده، وگرنه من خوب م یمحل یو ب

سامان خان؟ یکن یم يواقعا؟ پس چرا انقدر بهش حسود ـ
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.هم يهاش رفت تو اخم

کنم؟ یم يگفته بهش حسود یک ـ

تابلوئه بابا، نه بچه ها؟ ـ

 هیفقط از نظر بق دیجمله که شا هی نیهم. دیترس یدهنش، چون از خشم سامان م يدستش رو گذاشت رو یمان یخنده؛ ول ریزدن ز ایمیو ک ایسون

 داشتم لیحاال به هر دل ای ل،یدل یب ای لیدونستم چرا؛ اما با دل یخودمم نم. از قبل باهام لج بشه شتریخنده، باعث شد تا سامان ب يمزاح بود و برا

برق  یمد وقتاو یکه برام مهم بود کل کل کردن باهاش بود، چون خوشم م يزینقطه ضعف هاش و تنها چ يگذاشتم رو یدست م یکی یکی

.دمید یچشم هاش م يو نفرت رو تو تیعصبان

 يتو یخداحافظ يبرا نیبرعکس تصورم رامت. جمع يتو یکلمه هم باهام حرف نزد، حت کی گهیتموم شد که سامان د یاون شب در حال یمهمون

کرد و با  یکدومه با هر دومون خداحافظ انایبده ک صیتونست تشخ یاما نم م؛ییدونست دوقلو یو چون م ایمیمن و ک شیاومد پ میجمع مستق

.خواستم، حداقل بعد از برخورد امشبم با سامان یبود که من م یهمون نیتر کرد و ا یسامان رو از قبل حرص يدار بعدیبه د يدواریام

***

.دل بکن از اون تخت ؟یجام، دختر تو چقدر تنبل نیا گهیهمش چند ساعته د انایک ـ

:ود، با التماس گفتمهام هنوز بسته ب چشم

.کم هییام، فقط  یبخوابم م گهیکم د هیحاال کو تا بعد از ظهر،  ـ

.نییرم پا یبخواب، من م ریبه درك بگ ؟ياز من خوابالوتر شهیتو هم يدقت کرد ـ

. رو گهیهمد مینیبب یاره کرفت اصفهان و معلوم نبود دوب یخب حق داشت، بعد از ظهر م. بسته شدن در اومد چشم هام رو باز کردم يصدا یوقت

بود بلند  يباالخره هر جور. صبح خوابم برد کیبود و نزد یمهمون ياتفاقا ریذهنم درگ شبیچون د. بودم دهیاون وقت من تا لنگ ظهر خواب

.کرد یداشت ساك جمع م. ایمیاز گرفتن دوش و آماده شدن رفتم اتاق ک عدشدم و ب

؟يخوا یکمک نم ،یخسته نباش ـ

.کنه یم تیکفا یجا باش نیکه ا نیخوام، هم ینه کمک نم م،یدیب ما شما رو دچه عج ـ

:کردم گفتم یکه نگاهش م يتختش و همون جور يرو نشستم

؟يبر يخوا یم مایبا هواپ یترس ینم ـ

.همه راه رو گز کنم نیبا اتوبوس ا ستیخوشحالم که قرار ن شتریب يراستش رو بخوا یاسترس نداشته باشم؟ ول شهیاوله، مگه م يدفعه  ـ

.یگ یآره، راست م ـ

؟يچته؟ انگار پکر ـ

.رهیگ یشم و دلم م ینداره، خب معلومه پکر م یروزا حواس درست و حساب نیمامان که کال ا ،ير یم يتو که دار ـ

.يدار يشتریب یتازه االن که سرگرم ؟يکرد یکار م یمگه قبال چ ـ
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؟یکدوم سرگرم ـ

.یباهاش يکل کل کردن و لجباز یصبح تا شب پ گم، از یسامان رو م ـ

.اون که نباشه من راحت ترم ـ

.و منم باور کردم یآره، تو گفت ـ

.باور نکن ست،یمهم ن ـ

.راحت تره المیخ يجور نیدم بهت، ا یرو م دشیکنم و کل یاتاقم رو قفل م انایک یراست ـ

؟يمگه تو اتاقت جواهرات دار! وا ـ

.حساسم لمیوسا يکه رو یدون یم ینه بابا، ول ـ

.گرفت خندم

اون موقع . دیبود که اونم نه قفل داشت و نه کل یکمد فسقل هیتو  مونمیهمه زندگ م،یبود ياتاق شش متر يکه من و تو، تو روزیجونم تا د ایمیک ـ

؟ياالن شد ،يحساس نبود

افتاد؟. میل شدجنبه داشته باش، انقدر گذشته رو به رخ نکش، االن مهمه که کال مستق ـ

!بود؟ یچ ".گذشته رو به رخ نکش، االن مهمه"که گفت  نیمنظورش از ا دمینگفتم، چون واقعا نفهم يزیچ یکردم؛ ول تعجب

***

 یبا کل میبا هم بود یلیدفعه خ نیچون ا دیهنوز ازش جدا نشده بودم دلم براش تنگ شده بود، شا. فرودگاه میبا هم رفت ایمیو سامان و ک من

 يفشار ایمیکه ک نیتا ا میحرکت موند یهر دومون ب قهیبغلش کردم چند دق یوقت. سخت شده بود یلیبود دل کندن خ یهر چ. دیجد ياطره خ

:آورد و گفت امبه بازوه

.زنم، غصه نخور یزود به زود زنگ م ـ

از  میداشت. و رفت دیکش نیزم يمدونش رو روبلند چ يو دسته  میکرد یکه خداحافظ دیطول نکش یلیخ رون،یحرف از بغلش اومدم ب بدون

.سامان زنگ خورد یکه گوش رونیب میاومد یسالن فرودگاه م

جا گذاشته؟ يزینکنه چ است،یمیک ـ

کنم، رفت اون طرف  یمن دارم نگاهش م دیخنده؛ اما تا د ریگفت که سامان بلند زد ز یدونم چ ینم! شدم، چرا به من زنگ نزده بود؟ مشکوك

.چه خبره نمیمنتظر شدم بب. وم صحبت کردتر و آر

انا؟یک میبر ـ

کجا؟ ـ

.گهیخب خونه د. اصفهان ـ

کار داشت؟ حالش خوب بود؟ یچ ایمیک ـ
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.رفته بود بگه ادشیسفارش داشت که  هیآره بابا،  ـ

خب؟ ـ

.يقبال هم فضول بود ـ

.آره، هنوزم هستم ـ

.کار دارم یکه کل میبر ایب. خوش به حال من ـ

.شدم و کمربندم رو بستم نیسوار ماش. نگفتم يزیچ گهیکنم، د يکنجکاو نیاز ا شترینداشتم ب وستد

پشت فرمون؟ ینیش ینم ـ

.ستینه، حسش ن ـ

.يسوزوند یم شیکه خوب آت شبیخدا بد نده، د! اوهو ـ

.شبیداده برعکس د یخدا به تو که امروز حال خوب ـ

چطور؟ ـ

؟يشارژ شد هویشده  یحاال چ ،يآخه مثل برج زهرمار بود ـ

:گفت طنتیرو داد باال و با ش ابروهاش

.گهید گهید ـ

از  یمحل یوقت ها ب یبعض. کردن يو شروع کردم به باز رونیرو آوردم ب دمیجد یگوش. کرد یم تیداشت اذ نیدونست فضولم بخاطر هم یم

.کنه یهزار تا جواب دندون شکن بهتر عمل م

***

چون تا ظهر . تونستم از نت استفاده کردم یو تا م وترینشستم پشت کامپ. اتاقم يتو میبه گوهر کمک کردم و رفتم مستق کم هیاز شام  بعد

دانلود  دیداشتم چند تا آهنگ جد. ساعت دوازده بود که مثل هر شب چراغ ها خاموش شد يکایفکر کنم نزد. سرحال بودم بایبودم تقر دهیخواب

.بلند شد، سامان بود میس گوشاس ام ا يکردم که صدا یم

".ییامشب اون باال تنها یگم نترس یم. نباشه یخال ایمیک يجا"

احمق چرا به سامان زنگ زده بوده،  يایمیک دمیتازه فهم. همون لحظه ترس افتاد به جونم. نبود که امشب تنهام ادمیشعوره ها، اصال  یب چقدر

دوباره اس . که دارم یلیفک و فام نیبزن منو نصف کن با ا ایخدا. ترسم و مواظبم باشن یم ییخواسته بهش سفارش کنه که من از تنها یمثال م

:دز

".از ما گفتن بودا. تو ادیممکنه از پنجره اتاقت ب يزیچ ،یشبح ،یروح ،یباالخره جن. تنها نمون ششیباشه، پاشو برو پ داریفکر کنم عمه هنوز ب"

:براش نوشتم. رو اعصاب بود یعنیطرف،  هیکه آخرش گذاشته بود  يده اشکلک خن نیطرف، ا هیمزخرفاتش  ي همه

".کنم که از صد تا شبح وحشتناك تره یم یزندگ والیه هیهفته اس دارم با  هی. ییمنو نترسون پسردا"
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:جواب داد عیسر. حقش بود یتند رفتم؛ ول يادیکنم ز فکر

".یمتعال یشه، شب عالب داریب والیکه ه ینکن کیج کیج يادیبپا نصفه شب ز"

 دنیترس به دلم راه ندم و سرم رو با چرخ يخودیکردم ب یسع. پررو يپسره  وتر،یتخت و دوباره نشستم پشت کامپ يرو پرت کردم رو یگوش

 هیدم خوندم که حس کر یم یوبالگ مطالب ادب يداشتم رو. اومد یاصال خوابم نم یبدبخت. کردم یبه ساعت هم نگاه نم. نت گرم کنم يتو

. دمینفس راحت کش هیداد،  یاتاق که باد کولر داشت حرکتش م يپرده  دنیبرگشتم و با د عیسر. خوره یتکون م نجرهداره سمت پ يزیچ

رو که  ییگوشم و آهنگ ها يگذاشتم تو يهندزفر. بهتر بود دمیخواب یاگه م دیشا. دمیرو خاموش کردم و رفتم سر جام دراز کش وتریکامپ

چشم هام . کرد یاتاقم رو روشن م بایباغ تقر يتو يجا بودم چراغ خواب نزده بودم، چون نور چراغ ها نیکه ا یچند شب. آوردمدوست داشتم 

شده؟  یچ یبلند شدم رفتم پشت پنجره، یعن. فکر کردم برق ها رفته؛ اما کولر روشن بود. بازشون کردم هویشدن  کیبسته بود که با حس تار

دفعه کولر هم  کیخواستم برق اتاق رو بزنم که  یآوردم؟ م یم ریشب چراغ خواب از کجا گ توق نیحاال ا ست،یتا ن دو یکیمن که  یبدبخت

 میکرد صفحه روشن گوش یکم دلگرمم م هیکه  يتنها نور زم؟یتو سرم بر یبرق رفت؟ حاال چه خاک یعنیخدا  ای. تو سرم دمیکوب. خاموش شد

وحشت زده  يرو تخت نشسته بودم و با چشم ها. هم بهش اضافه شده بود یکیتار طرف حاال هی ییاز تنها کار کنم، ترس یدونستم چ ینم. بود

.بودم يزیچ یمنتظر ظاهر شدن شبح دیکردم، شا یاتاق رو نگاه م يداشتم همه جا

نصفه  یعنی. ال شدم و برداشتمشدو. نبود، سکته کردم برشیاصال حواسم به و ن،یزم يو انداختمش رو دمیکش یغیج. دیدستم لرز يتو یگوش

:داده بود امیزدم سامان باشه، پ یحدس م دیبا ه؟یکاریکدوم ب یشب

"!برق رفت ،يدار یچه شانس"

"؟یکن تیتا منو اذ يتو کنتور رو زد ایرفت "

".الیخ یزنم؟ ب یرم ته باغ و کنتور رو م یرو بزنم به شارژ، اون وقت بخاطر تو م میمن حوصله ندارم گوش "

".ریرم بخوابم، شب بخ یباشم، م ستمیس يپا نیاز ا شتریب ستیکه برق ن فیح. یهات موفق باش يزیتو برنامه ر دوارمیبه هر حال ام"

.تا جوابش برسه دیطول کش قهیدق چند

 گهینه از ترس؛ اما دک یگفت داره دق م یشب دختره راستک هی. فهمه ینم یکرد کس یگفت، فکر م یدروغ م ادیدختره بود که ز هیروز  هی"

".از ترس دق کرد و مرد چارهیحرفش رو باور نکرد، آخرشم ب یکس

،ااکنه یم سهیمنو با چوپان دروغگو مقا ،يریخودت بم! هیعجب آدم ا.

اگه . گرده یو مکم ر هیکم کرد که حاال پسره هر روز دنبال  يدختره که از اونم پرروتر بود، روش رو جور هی. پررو بود یلیپسره بود خ هی"

".خبر بده یکمکش کن یتونست

.رفت یم ادمیبود، حداقل سرم گرم بود و ترس  یچیبهتر از ه یول سم؛ینو یدونستم دارم چرت و پرت م یم

".بابا به خدا ارزش داره. شهیم دایپ يدختر نیو همچ يالبته اگه توهم نزد. پسره رو ولش کن، آدرس دختره رو بهم بده ،یآخ"

کردم که خوابم گرفت،  یمن؟ هنوز داشتم به جوابش فکر م ایتونستم بفهمم سامان زبون درازتره  یوقت ها خودمم نم یفت، بعضگر خندم

.خواب بودم جیبود؛ اما گ یچشمم به گوش
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. کنم دکمه رو زدم شماره نگاه یحت ایکه به ساعت  نیبدون ا. دمیکه رو پتوم بود از خواب پر یدونم چقدر گذشته بود که با لرزش گوش ینم

:کم صاف کردم و گفتم هیصدام رو 

الو؟ ـ

:و گفت دیخواب آلودم خند يصدا دنیکنم سامان بود، با شن فکر

.ریشب بخ ـ

. دمیو دوباره خواب یگفتم روان ینه؛ ول ایقطع شده بود  دمینفهم

***

بعد از نقطه  يشب ها ایزدم، حتما قصد داشت امشب  ینم یاگه حرف .امیدر ب شبشید يتا از خجالت مسخره باز دمیصبح سامان رو ند متاسفانه

هر  به. کار سامان بود ایدونستم که واقعا برق رفته بود  یالبته هنوزم نم. دفعه وسط اتاقم نینازل بشه ا دیپارچه سف هیضعفم سو استفاده کنه و با 

 ییآب و هوا هیره شمال تا  ینگ زده و گفته با چند تا از دوستاش مگفت بهش ز ییزندا. ومدیحال از شانس خوب من اون شب اصال خونه ن

.عوض کنه

 نیشدم و از ا یروز بچه دار م هیمن اگه . داشتم یبرن مسافرت، دل ناخوش يگرفتن با دوستاشون مجرد یم میتصم هویپسرا که  نیاز ا شهیهم

 یگر چه استثنا نبود سامان راحت! واال ؟یخانواده بره خوش گذرون یره آدم بدا یاصال چه معن. کردم یزدم لهش م یخواست بکنه، حتما م یکارا م

.دمیخواب ششیراحت رفتم تو اتاق مامان و پ الیاون شب هم با خ. شیمن داشت، چه از نظر حجاب، چه از نظر آسا يبرا يادیز

***

تونستم که  یکردم، نم یبه حال خودم م يفکر هی دیبا. فتر یسامان نبود آدم حوصلش بدجور سر م یکه واقعا وقت دمیاز دو روز فهم بعد

سالن  يتو ییمامان و زندا. ییعوض کنم؛ اما نه تنها ییآب و هوا هی رونیدلم گرفته بود، دوست داشتم برم ب. تو خونه نمیبش کاریب شهیهم

:رفتم نشستم رو مبل و گفتم. ضور ما بودبخاطر ح دیشد، شا یم داریکم زودتر از خواب ب هیجون صبح ها  ایثر دایجد. نشسته بودن

ن؟یجا نشست نیهمه ا نیا نیشما خسته نشد ـ

:با لبخند گفت دیکش یکه داشت سوهان ناخن م ییزندا

.سالن يتو میما که تازه اومد زمیعز ـ

.حوصلم سر رفته م،یکم دور بزن هی رونیب میکه بر نهیمنظورم ا ـ

مانعت شده؟ یخب برو دخترم، مگه کس ـ

خانوادم؟ یمامان جون دوست دارم با شما برم، مگه من ب ـ

.رونیب میبر یبده خانوادگ شنهادیپ ادیبار ب هیتو عمرش نشده  یسام نیا ،يدار یدختر ماه یلیشهره به خدا خ يوا ـ

.از بس که خودخواهه ـ
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حرف نزن؟ يجور نینگفتم ا انایا، ک ـ

.گهیخب راست م ـ

.گهید میبر نیگم، بلند ش یم حاال که معلوم شد راست ـ

؟يانازیکجا ک ـ

.نیش ینم مونیپش ن،یبه من اعتماد کن. خوب يجا هی ـ

گوهر که مثل . و تنها نمونن تو خونه؛ اما قبول نکردن انیاز آقاجون و گوهرم خواستم تا ب. لبخند زدن و موافقتشون رو اعالم کردن ییتا دو

 مینشست ییساعت بعد سه تا میشد که ن نیا. رو نداشت یو دود و آلودگ کیقول خودش اعصاب ترافکاراش بود، آقاجون هم به  ریدرگ شهیهم

 ییکنم؛ اما زندا یکجا آرامش رو حس م رهیگ یدلم م یدونه وقت یمطمئن بودم مامان م. رفتم؛ اما بهشون نگفتم کجا میو راه افتاد نیماش يتو

:نکنه و گفت یشد، آخرشم نتونستن فضول یتر م متعجب میرفت یشهر م نییبه سمت پا شتریب یهر چ

ح؟یتفر مونیببر يخوا یم یمطمئن ـ

.میرس یم گهید نیکم تحمل کن هیبله،  ـ

بود، دوست داشتم عکس  ایچشمم مدام به ثر. رونیب میپارك کردم و اومد نگیپارک يرو تو نیماش. نگاه کرد رونیانداخت باال و به ب يا شونه

 هیبازار  يتو میرفت یوقت. دوست نداره؛ اما بخاطر دل من سکوت کرده میرو که اومد ییامال از رفتاراش مشخص بود که جاک. نمیالعملش رو بب

.و به اطرافش نگاه کرد ستادیا هلحظ

.چقدر آشناست ـ

م؟یکجا اومد نیدیواقعا نفهم ـ

!نه ـ

.نیش یمتوجه م گهیخب االن د ـ

.انایامان از تو ک ـ

:دفعه گفت کیکردم که  یشک مبه هوشش  داشتم

.مهیجا که شاه عبدالعظ نیمن ا يخدا يوا ـ

.دیخند مامان

.یخسته نباش ـ

.جا دارم نیاز بازار ا یچه خاطرات دور و قشنگ ،یآخ. کرده رییتغ یلیطرفا رد نشدم؟ خ نیاز ا یچند ساله که حت یدون یم ـ

.نمازهها، وقت  شهیاالن شلوغ م گهید ن،یایکم تندتر ب هی ـ

حرم؟ يتو يبر يخوا یمگه م ـ

ارت؟ینرفت ز شهیم ـ

.یام یمن نم ـ
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چرا؟ ـ

.نیزنم تا برگرد یجاها قدم م نیمن ا ن،یشما بر ـ

.میر یبدون شما که نم ـ

.ادیدوست نداره ب دیاصرار نکن شا انایک ـ

:رو گرفتم و گفتم دستش

؟ییزندا نینیتو رو بب نیایب نیخوا یواقعا نم یعنی ـ

 ریز يتوجه به اشاره ها یب. مسخرش کنن گرانیبزنه، مبادا د یاز هوسش حرف شهیکنه؛ اما روش نم یرو م يزیکه هوس چ یبود، مثل آدم مردد

.جا اومده نیشده حاال که تا ا ییدونستم که دلش هوا یم. و با خودم بردم دمیمامان، دستش رو کش ریز

.و سرم کردم رونیکردم، چادرم رو آوردم ب رو باز فمیک پیکه ز میبود يدر ورود کینزد

.تو يچقدر ناز شد ،یاله ـ

.مملکت بودم به خدا يکاره  هیگرفت، در اون صورت االن  یم لیمنو تحو ییکم مثل زندا هیخانوادم  کاش

.یمرس ـ

.دن یمن که چادر ندارم، فکر کنم راهم نم ـ

.میریگ یجا خودش چادر داره، ازشون م نیچرا ا ـ

.یاد یخوشم نم نایز اا ـ

م؟یکار کن یپس چ ـ

:از مغازه ها اشاره کرد و گفت یکیبا دست به  مامان

.میخر یم ـ

.مامان شهره نیآفر ـ

من چادر بپوشم؟ یعنیواقعا؟  ـ

.ایثر یبامزه بش یلیفکر کنم خ ـ

:مثل سامان داد باال و با لبخند گفت قایرو دق ابروش

.میارم به شماها، بخرسپ یباشه، امروز خودم رو م ـ

تر بود، انقدر گشت تا باالخره  يکم تنگ بود؛ اما مرده از ما هم ارادش قو هیدوخته شده  يانقدرام جالب نبود، چون چادرا دمونیخر متاسفانه

 ،یکن یش کوتاه شاد مگرد ای ياسباب باز هیبچه رو که با  هیوقت ها دل  یبعض. خودش و ما رو راحت کرد الیکرد و خ دایپ ییزندا زیسا یکی

سال  نیبعد از چند یبهداشت سیسرو يبا مامان تو یوقت. حال رو داشتم نیاون روز منم هم. يدار یاز اون احساس ذوق زدگ شتریخودت ب نگارا

ته چشمش موج  که یرفت و با اشک یحرم راه م اطیح ياومد تو یبهش م میلیکه خ يبا چادر یوقت ره،یوضو بگ يکه چجور میداد ادی ییبه زندا

کردن زل زده بود و  یخودشون نجوا م يلب با خدا ریز یکه تو اوج سادگ گهید يصحن به زن ها يتو یره شده بود به رو به رو، وقتیزد خ یم
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 زادهیشعر محمد عل نیا ادیبود،  بیحالش غر. جا نیهمه غفلت، واقعا خوشحال شدم که آوردمش ا نیخورد از ا یخودش حسرت م شیپ دیشا

.افتادم که عاشقش بودم

قصه ام نیمنم مثل تو مات ا"

یمثل من امشبو دعوت توام

هیساعت و ثان نیتو هم درست

یرحمت نیباتریز سزاوار

بیو غر بیحس و حال عج نیا تو

که رو شونته يخوا یتا بال م دو

یرس یم يبر يریاز هر مس تو

خونته يبگذر ياز هر در تو

ستیسفره ها معجزه دور ن نیا از

تو دست منه ایدست دن نیبب

کنم تا اجابت بشه یم دعا

کنم چون دلم روشنه یم دعا

زدم ایاز عشق بارون به در من

میبارون و به آسمون دعوت به

شده یباشکوه هیمهمون چه

"...میکه هم صحبت ییلحظه ها نیا تو

***

کند،  یدل نم ییزندا. کردم یو اون نگاه م نیبه ا یداشتم با فضول گهید. مهنا ارتیهم نماز خونده بودم و هم ز م،یبود که نشسته بود یساعت دو

چه  ادیب ادشیباعث شد تا  یو باالخره گرسنگ میتا هر وقت خودش خواست بر میاومد مدام بهش ساعت رو نشون بدم، صبر کرد یمنم دلم نم

:موقع برگشتن بهشون گفتم. خبره

.ازتون رمیعکس بگ هیتا من  نیستیجا وا نیا قهیدق هی ـ

.رو با چادر به شهرام نشون بدم ایخوام عکس ثر یم ر،یآره بگ ـ

 هی میرفت میاز حرم مستق. ستادهینشده بود کجا وا هیگرفت که انگار توج یم افهیق يشده بودم، جور ییزندا يژست ها ي فتهیمن ش یعنی

 نیقبل از ا ییزندا. خونه میدیغروب بود که رس کینزد گهید. میدیزار چرخبا يتو یمن کل شنهادیبعدم به پ م،یرستوران و ناهارمون رو خورد

:دستم رو گرفت و گفت بشه ادهیکه پ
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با اون  یحت ایو سامان  تییسفر بودم تا خوش بگذرونم، بدون دا يو مدام تو دمیرو چرخ ایباورت نشه، سال هاست که نصف دن دیجان شا انایک ـ

هام که با  یبچگ ادی. نبودم ادشیکه اصال  يرو سراغم فرستاد ییحس آشنا هی. شد یذهنم موندن يروز بود که توگم فقط ام یها؛ اما به جرات م

 دیچادر سف هیمامانم برام . افتادم میشاه عبدالعظ میرفت یو از اون سر تهران م میشد یم مونیسوار بنز مشک گهید يو آقاجون و بچه ها مامانم

 م،یکه همون موقع ها گرفت میدار میعکس دسته جمع هیفکر کنم . کرد یسرم م ارتیز میرفت یودم، هر وقت مدوخته بود که عاشقش ب کیکوچ

پر از خاطره و پر از  ،يرو برام بساز یخوب نیروز به ا هیکردم  یاصال تصور نم زم،یخالصه که ازت ممنونم عز. کنم داشیو پ بگردم دیبا

.یدوست داشتن يسنت ها يادآوری

 ياون جور م،یبرد یکاش گوهر و آقاجونم م. خبر نداشته یبوده و کس دهیدلش پوس چارهیب. بگم یمونده بودم چ گهیکر کرد که دتش انقدر

.زنگ خورد، سامان بود میکردم که گوش یاتاقم و داشتم لباس عوض م يتازه رفته بودم تو. دیچسب یبهم م شتریب

بله؟ الو؟ ـ

دستش  یحدس زدم اشتباه. شد یتندم داشت پخش م یلیخ کیموز هیانگار شلوغ بود، . اومد یم یمبهم يصداها هیداد، فقط  یجواب نم یکس

دست  يبعدم صدا ".جون یبه افتخار سام"نازك دخترونه گفت  يصدا هیخورده و شماره منو گرفته، خواستم قطع کنم که  يزیچ يبه دکمه ا

گذرونه؛ اما حتما  یکه با دوستاش رفته شمال داره خوش م نمیب یم! جون؟ یسام. ع کردمنخواستم گوش بدم و قط گهیاما د ادونم چر ینم. اومد

!گرفتن، واال لشیبه افتخارش دست زدن و تحو يجور نیکه ا دیرقص یداشت م

 "م گفتم کردم و به خود زیچشم هام رو ر ینه،یآ ياتاق و رفتم جلو يرو پرت کردم گوشه  میروسر. خندم گرفت دنیتصورش موقع رقص از

"!ياریشمال رفتن سامان سر در ن ياگه از ماجرا یستین انایک

***

گذشت نبودن  یتازه داشت بهم خوش م. کردم که گوهر گفت سامان اومده ینشسته بودم و داشتم جدول حل م ونیزیتلو يمبل جلو يرو

شده باشه؛  شیممکنه وجود ما تو خونشون موجب سلب آساکردم  یدرصد فکر نم کیداشتم،  مییچه رو. شد داینامحرم که دوباره سر و کلش پ

 دنید. بودمش دهیبود که ند يچهار روز. رو سرم کردم و دوباره برگشتم سر جام میروسر. که به نفع خودمون بود دمید یفقط برعکسش رو م

پرده رو زدم  يگوشه . چه خبره نمیپنجره بببا تعجب رفتم پشت . ازش نشد ياما خبر د؛یربع طول کش کیاز  شتریفکر کنم ب. دوبارش بد نبود

ذاره طرف پاش برسه  ینم. شن یم دایپ ییعجب دخترا. زد یحرف م یداده بود و داشت با گوش هیتک نشیماشبه . باال و با چشم دنبالش گشتم

کنه؛  رمیکردم غافلگ یفکر نم. م بهشزل زده بود نیکنم؛ بخاطر هم یدوست داشتم لب خون یبود؛ ول ادیفاصله ز. اخم هام تو هم بود. به خونش

بود که پرده رو انداختم و با  نیکه تونستم بکنم ا يتنها کار. چشم هام گرد شد و هول شدم. دیدشد و خن رهیبهم خ میمستق هوی! کرد یول

دارم  دیاز کجا فهم! زهیچقدر ت !کنه چشم انتظارش بودم یاالن فکر م. آبروم رفت. همون مبل و مجله رو برداشتم يسرعت باد دوباره نشستم رو

. خونه نبود یبه جز من و گوهر کس. زدم دنیاومد؛ اما خودم رو به نشن يدر ورود يصدا. یمل میزنم؟ اعصابم خرد شده بود در حد ت یم دید

گفت  یهمه بهش م نی، ارفته بوده یحیخوبه حاال سفر تفر. قربون صدقش رفت یسامان تنگ شده بود، کل يدلش برا ایگو. گوهر اومد استقبال

.دیخسته نباش
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.ارمی یاالن برات شربت خنک م زم،یعز نیبش ـ

.تشنمه یلیدستت درد نکنه، اتفاقا خ ـ

.االن اومدم رم،یبم یاله ـ

.نگاهش کردم شهیمثل هم یمعمول یلیخ ستاد،یصاف اومد و رو به روم ا یوقت. بود بهش سالم نکنم عیضا یلیخ گهید

.سالم ـ

.المس کیعل ـ

.نشست دو تا مبل اون طرف تر! دستم بودا نیخوب شد ا. جدول يسرم رو بردم تو دوباره

ست؟یخونه ن یکس ـ

.رونینه، رفتن ب ـ

؟یتو چرا نرفت ـ

.حوصله نداشتم ـ

:دیمهم کشف کرده باشه، زود پرس زیچ هی انگار

چرا؟ ـ

بگم؟ دیبا ـ

.ستیبد ن یبگ ـ

.شناسمشون یکه نم ییالیفام يبرم خونه  ادی یچون خوشم نم ـ

.و رفت زیم يپارچ شربت تمشک بود رو آورد گذاشت رو هیو  وانیکه توش دو تا ل ینیس گوهر

برات؟ زمیبر. شهینم دایپ يزیچ نیهمچ ییجا چیه. گوهرم يخوشمزه  يبه به، من عاشق شربت ها ـ

.کم هی ـ

.داد به مبل و چشم هاش رو بست کهیت. دیخودش رو سر کش وانیلنفس  هی. کم هیخوبه گفتم . رو پر کرد و داد دستم وانیل

.دمیخواب یو م دمید یکاش مامان رو م. خستم یلیخ ـ

.کردم یداشتم سر خودکار رو با دست نابود م. رمیزبونم رو بگ ينتونستم جلو! بچه ننه ش،یا

کنه؟ یآدم رو خسته م ،یحیخسته چرا؟ مگه مسافرت، اونم تفر ـ

.باز کرد و صاف نشست هاش رو چشم

!خب آره ـ

ه؟یچ گهید يپس فرقش با سفرها ـ

.آدم شهیواقعا بعد از چند روز نابود م گهید م،یش یبا بچه ها دور هم جمع م یمخصوصا وقت اره،ی یم یخستگ ادمیز یباالخره خوش ـ

.چه جالب ـ
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؟یچونیپ یچرا حرفت رو م ـ

کدوم حرف؟ ـ

.یگ یما نما ؛یبگ يخوا یرو که م ینیهم ـ

:و گفتم اینه؟ دلم رو زدم به در ایبپرسم  میدونستم از خودش مستق ینم

اونم با بچه ها؟ ،يواقعا شمال بود ـ

با بچه ها بودنش؟ ایشمال و جنوبش مهمه  ـ

.پرسم یم يجور نیهم. ستیکدوم مهم ن چیه ـ

.یستیتوام که فضول ن! آهان ـ

.خواست بره رو اعصابم یم دوباره

؟یزن یادب حرف م یب يجور نیدخترا ا يهمه با  ـ

.زنم یمدل خودش حرف م یبا هر کس! نه، اصال ـ

!مدار و کار کشته استیچه س ـ

.ياز کنجکاو يریم یم يقشنگ معلومه دار ؟یناراحت يزیگم از چ یم ـ

.نداره یبه تو ربط ـ

؟يخور یحاال چرا انقدر حرص م ـ

.نداره یبازم به تو ربط ـ

.ما يدخترعمه  يشد یکیو با کالس و خوش سر و زبون، چرا تو  کیهمه دختر ش نیدونم چرا تو ا یمن نم! اباب يا ـ

:شدم و با حرص گفتم بلند

.کالس بمونم یخوام صد سال ب یجون گفتن باشه که م یجون، سام یبه سام یو با کالس یکیدر ضمن اگه ش اده،یاز سرتم ز ـ

:ت، برگشتم برم که گفتخنده، تو دلم گفتم کوف ریز زد

!یالبد من پشت تلفن به تو گفتم روان ـ

.دهیکردم اون شب قطع شده بود و نشن یفکر م يوا يا

جون خودم خبر ندارم؟ یبه من گفته سام یبعدشم ک ـ

.از همسفرات بپرس ـ

؟یکن رو انقدر مرموز کیسفر کوچ هی يدار یچرا سع. من واقعا شمال بودم، اونم با دوستام نیبب ـ

.زایچ نیا يوقت بذارم برا نمینشدم بش کاریبرو بابا، هنوز انقدر ب ـ

؟یزن یم هیپس چرا انقدر کنا ـ

:که به برگ برنده داره گفتم یرو زدم به کمرم و مثل کس دستم
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 یجلس گرم کنم هستچه م. قشنگش رو يصدا دمیشن یمنو گرفت، منم اتفاق يشماره  یدست دوست دخترت بود، اشتباه تیگوش یچون وقت ـ

.جون یسام

:کم فکر کرد و گفت هیکرد،  زیهاش رو ر چشم

.جون یگن سام یاکثرا بهم م ؟یگ یکدوم دوست دخترم رو م ـ

.بود حیچقدر وق! خدا يوا

!واقعا که ـ

.رو برداشتم و شروع کردم کانال عوض کردن ونیزیدوباره نشستم و کنترل تلو. ارهیاومد لج منو در ب یم خوشش

سوال بپرسم؟ هی يحاال جد ـ

!شنوم ینگفتم، مثال صدات رو نم يزیچ

؟يتو خودت دوست پسر ندار انایک ـ

.چرا، دارم ـ

ه؟یاسمش چ ـ

!به تو چه؟ ـ

.دخترم یادب یچه ب نیبب ـ

.یخوش به حال تو که مودب ـ

!دمایپرس يجد ـ

به  مونیکال گروه خون. میمدام دوست عوض کن يکاریزمستون، سر کار و وقت بوقت، شب و روز تابستون و  یکه وقت و ب میستین ایما مثل بعض ـ

.خوره خدا رو شکر ینم ایجالفت باز نیا

.کنم یباور نم ـ

.یهر جور راحت ست،یمهم ن ـ

نداده؟ شنهادیت پتا حاال به یکه کس هیپس چه جور ،يدار ینگ یبگ يهم که ا افهیق. يکم ندار يزیاز زبون چ... تو که ماشاا! شه؟یمگه م ـ

.اومد یدر م غمیداشت ج گهید

.کنم فضول یبدن آدم حسابشون نم شنهادمیپ! مزخرف تو بهتره ياز دوست دخترا میلیخ افمیق ـ

!اعصابت اثر گذاشته ها يگم تو خونه نشستن رو یهمه راه رو؟ م نیره ا یم یاوهو، ک ـ

.قراره برم سر کار ایچشم بعض يدر ضمن به کور. ستهیاناش يتو خونه بودن بهتر از دور دور کردن با دوستا ـ

؟!واقعا ـ

.جمعش کنم يدونستم چه جور ینم! گفتما یدروغ چه

بله؟ ـ
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.رو عرش ارتیمثل من باشه از فرش ب ستییر ياری یکه شانس نم شهیهم ؟یراننده بش يخوا ینکنه بازم م ـ

.دام رو بردم باالص. ستادمیآوردم، کنترل رو پرت کردم و باال سرش ا جوش

که توام توش پرسه  یبود که پام رو بذارم رو عرش نیهم راننده بودم، بهتر از ا گهیمطمئن باش اگر صد سال د. واقعا حرف زدنت خجالت آوره ـ

من . ن افراشتهساما يآقا يهمه مثل خودتن؛ اما کور خوند یکن یفکرم م. ینیب یرو جز خودت نم یچیکه ه یانقدر خودخواه و گستاخ. یزن یم

.امی یمزخرفت برم ياخالقا يتا آسمون فرق دارم و مطمئن باش که از پس تو و همه  نیزم يدیکه تا حاال د يا گهید يدخترا با یکی

:برم که گفت  برگشتم

.يرو تو کور خوند یکی نیا ـ

.مینیب یحاال م ـ

 يحاال هر جور. واقعا دوست داشتم سرش رو بکوبم به طاق. رمیدل بگ ازش به يحس بد هیاومد، باعث شد تا  شیپ نمونیکه ب یکیکوچ جنجال

. رهیواقعا بتونه حالش رو بگ دمیجد میکردم تصم یاصال هم فکرش رو نم. که بود

***

.بده شنهادیتونه بهت پ یم يبهتر يمطمئنم اون کارا زم،یعز یبهتره با آقاجون صحبت کن ـ

داره؟ یت چه اشکالشرک ایهتل  يمگه کار تو ییدا یول ـ

گم اول با آقاجون مشورت کن  یتو هست؛ اما بازم م یلیتحص يهتل هم با رشته  يکار تو. یبا خودش حرف بزن دیشرکت که دست سامانه، با ـ

.یفهم یو نظرش رو بپرس، چراش رو بعدا م

.دیشما بگ یباشه، چشم، هر چ ـ

 هیبهش گفتم که دنبال  یوقت. آقاجون که از شانس خوبم مامان هم اون جا بود شیرفتم پ جانانه، بعد از شام يپاس کار هی یشد که ط يجور نیا

:کم فکر کرد و گفت هیشغل خوب و مناسبم، 

.یکار کن یچ دیتا برات بگم با ایصبح ب. کرد يشهرام خوب کار ـ

!چشم ـ

!انگار، واال یانداخت یون رو مبه همش دیبا. کردن به خدا یهم سخت تر استخدام م یدولت يها از اداره ها نیا

!چشـــم ـ

***

:گفت ششیرفتم پ یوقت صبح

نه؟ ای یمرد عملش هست ره،یهست که خ يکار هی يراستش رو بخوا. افتادم يزیچ ادی ،يگرد یدنبال کار م یکه گفت شبید ـ

.گرفت خندم
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؟!بزنم باال نیآست یکس يبرا دیبا یعنی ـ

.داد و سرش رو تکون دیهم خند آقاجون

.امرزمیپدر خدا ب يبرا راتهیجور خ هیکار  نیا ست،یکه ازدواج ن يرینه دخترم، هر خ! امان از دست تو ـ

:؟ ادامه داد!خواست بگه حلوا بپزم یم نکنه

 ریمور خپدرم در راهش، صرف ا ي هیرو که قرار بود از ارث یتا سهم یبرادر بزرگم و باهاش صحبت کن شیپ يخوام که بر یراستش ازت م ـ

.بشه، باالخره پرداخت کنه

!من؟ ـ

.بله ـ

شهرام؟ ییدا ای دیگ یچرا به سامان نم ـ

از  دمش،یوقته ند یلیمن هم خ. جواب برگشت یرفت و ب شیبار چند سال پ هی تمییدا. مغروره یلیجربزه ها نداره؛ چون خ نیسامان کال از ا ـ

 ياگر موفقم نشد یبهادر و باهاش صحبت کنه، حت شیبره پ دیکه با یهست یتو تنها کس به هر حال به نظرم حاال. میهم کدورت به دل گرفت

.دم که ارزش زحمتت رو داشته باشه یبهت م يزیمطمئن باش چ تیاما در صورت موفق داره؛ن یاشکال

.بدم یچه جواب موندم

شناسه و به حرفم  یکار کنم؟ تازه حتما عمو بهادرم منو نم یچ دیبا قایدونم دق ینم یحت. دمیبرادر بزرگ تر شما رو ند نیمن اصال ا یول ـ

.سن کمم نیکنه، مخصوصا با ا ینم یتوجه

 هی دیتو شا دنیاما با د ؛يلجباز يدنده  يافته رو یم يخودیب نهیاگر صد سال من و بچه هام رو بب. شناسم یاتفاقا من اخالق اون رو خوب م ـ

.داشته باشه يا جهینت

بپرسم؟ يزیچ هی شهیم ـ

.بپرس بابا ـ

کار رو انجام بدم؟ نیا دیخوا یکه م دیشما به من اعتماد دار ـ

رگ هات  يدونم خون من تو یحاال هم م. یهست یدختر زرنگ دمیمادرت، فهم دنیبه د یکن یمنو راض یو تونست ياون روز اومد یراستش وقت ـ

.یکن یم یبهادر رو هم راض يهست و اگر بخوا

 ستادهیبندازم، مخصوصا که منتظر ا نیشد حرف آقاجون رو زم یروم نم ینبود؛ اما از طرف يساده ا ير کنم؛ چون به نظر مسئله داشتم فک ازین

:گفتم دیبا ترد. کرد یبود و داشت نگاهم م

.دیبد حیکم برام توض هی شهیکنم؛ فقط اگر م یبتونم م يهر کار ـ

 میهنوز زنده بوده تقس یپدرشون وقت شیسال ها پ. بوده کهیبرادر کوچ ا،یثر ییعمو فرخ پدر زنداکه بهادر برادر بزرگ آقاجونه و  دمیفهم تازه

 ياموال به پسرها کسانی دنیاما با بخش شه؛ینم جادیا يریسه تا پسر و تک دخترش درگ نیکنه تا بعد از مرگش مطمئن باشه که ب یارث م

 گهید يفهمه که در حق بچه ها یاز ارث به بهادر، فقط به حکم ارشد بودن، بعدها م يسهم اضافه تر و قابل توجه تر دنیتر و بخش کیکوچ
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کنه بهادر بوده و  یم غیرو در تشیکه حما یو تنها کس شهیم ریگ نیآخر عمرش زم يکه سال ها یمخصوصا وقت. شهیم مونیاجحاف کرده و پش

 رهیپس بگ تیداشته و به پسر ارشد داده بوده با رضا زیرو که در تبر ییها نیسوم زم کیکنه تا حداقل  یم تیوص قاجونهمون موقع به آ. بس

سال هنوز آقاجون در حسرت  انیکه بعد از سال یتیوص نیآخر شهیم نیبکنه تا روحش بعد از مرگ آرامش داشته باشه و ا ریو خرج امور خ

که عمو  یوجه از سهم خودش دست بکشه و اشتباه چیشده به ه ینم یکرده؛ چون راض یمخالفت م چنانکردنش بود و بهادر خان هم یعمل

از پدر  شهینم یراض یبخشه و اون حت یکه اموالش رو به تک پسرش م یسرنوشت خودش و پدرش بوده، وقت يده تکرار دوباره  یبهادر انجام م

که  يالبته اون جور. کنه یم یندگسالمندان ز يخانه  يتنها و شکست خورده تو يریپ نیکه در سن شهیم يجور نیکنه و ا يخودش نگهدار

 یچ لشیحاال دل. نبرده يبهره ا دیپدرش آنچنان که با يدختر هم از زن دومش داره که از مهر و عاطفه  هیعمو بهادر  نیگفت ا یآقاجون م

.دونستم یبوده، هنوز نم

***

کردم و  یفکر م. آشپزخونه نشسته بودم يتو. ابل انعطافق ریبه ظاهر خشن و غ يعمو نینداشتم از ا یشناخت چیسخت بود برام؛ چون ه یلیخ

.چونم ریو دستم رو زدم ز دمیکش یقینفس عم. کرد؛ مثل مامان یپاك م يگوهر بود که ماهرانه داشت سبز ينگاهم به دستا

؟یکش یاز ته دل آه م يجور نیشده مادر که ا یچ ـ

.خورم به در بسته یکنم م یمفکر  یهر چ یرو شروع کنم؛ ول يکار هیخوام  یم ،یچیه ـ

.زمیره عز ینم شیپ يزیجا نشستن و آه و ناله کردن که چ نیاز ا. بگو و قدم بردار... خب بسم ا ـ

؟یشناس یگوهر خانوم، شما عمو بهادر رو م ـ

.نگاهم کرد نکشیع يباال از

.ایزن ینشناسم؟ حرفا م شهیمگه م ـ

ه؟یچه جور آدم ـ

.کنم بهترهن بتیدونم واال، غ ینم ـ

.رمیکم اطالعات بگ هیخوام  یم نیبخاطر هم. عمو بهادر نیبه هم شهیازم خواسته که مربوط م يزیچ هیراستش آقاجون ! چرا؟ بتیغ ـ

 امرزشیخدا ب يبابا يبرا یبهادر خان اگر پسر خلف نیا. آقا يمونه برا یم یبارم فقط سرشکستگ نیگم ا یمن که م! تا تهش رو دمیهان، فهم ـ

.همه سال نیداد، نه حاال بعد ا یبود و دلسوز بود، همون موقع که دست کمک گرفت سمتش، جوابش رو م

.کنه گوهر جان یآدم ها رو عوض م يگذشت زمان همه  ـ

اباش رو ب يپول ها یوقت. کدندهیپسرش اردالنم مثل خودش بود، لجباز و  دم،یترس یاز اخم هاش م شهیواال من که هم. دونه یخدا بهتر م ـ

به  یبازم گل. که درسش رو تموم کرد برگشت نیزنش بلند شد و جمع کرد و رفت فرنگستون؛ اما پسر اردالن بعد از ا يکرد، به بهانه  یهاپول

!به خدا یکی نیجمال ا يگوشه 

ه؟یپسرش ک ـ
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.نیآقا رامت ـ

.عمو بهادره ينوه  نیرامت! ؟یگ یا راست م ـ

.يسرپ يآره دخترم، تنها نوه  ـ

!ولیا ـ

؟يبا من بود ـ

.نیگفت ینه، نه، خب م ـ

ها رو بده به مردم  نیا دیکه بهادر با ؟یدعوا داشتن و دارن که چ نیزم کهیدو، سه تا برادر سر چند ت نیا ادمهیمن  یاز وقت گه،ید یچیه ـ

.در امون باشه ایتا باباش اون دن چارهیبدبخت ب

خته نشده؟هنوز فرو زه؟یها تو تبر نیزم نیا ـ

.معامله نشده یعنیکار خدا هنوز سر جاشه،  زه،یتبر ـ

!طور نیکه ا ـ

که  میاز هر دست. خوره یکاراش رو م يتازه مادر، آدم چوب همه . خبر نداره یکس ندهیهست و از آ یحکمت هیهر کار خدا  يبله، باالخره تو ـ

.دخترم هیجور نیا. نهیبوده و تا هست هم نیاصال تا بوده هم... جله اندازو در د کنیم یکیتو ن گهیشاعر م. يریگ یاز همون دست م ،يبد

غذاش، انگار نه انگار  يگذاشت رفت سراغ قابلمه  عمیسر. يخودیکرد، اونم ب فیرد زایچ نیمثل مسلسل چقدر ضرب المثل و ا هوی! خدا ای

 ینم د،یارز یبه امتحان کردنش م. بود نیمعما رامت نیحل ا دیلک دیشا. دمیهوا قاپ يکه به سرم زد رو رو يفکر. زد یداشت با من حرف م

 دیدر مورد اخالقش داده بودن، ام یمهمون يکه بچه ها تو یحاتیهر چند که با توجه به توض ارم؟یب ریگ يچه جور دیرو با شدونستم شمار

از خود  مینشد، مجبور شدم برم و مستق بمینص يزیکه چ یمیدفترچه تلفن قد يبا گشتن تو. نبود يا گهید ياما چاره . هم بهش نداشتم یچندان

. شماره رو گرفتم و منتظر شدم. کنن یم تیفعال ییدر چه راستا قایدونستم دق یکه هنوز نم يشرکت تجار هی. رمیبگ روآقاجون شماره شرکتش 

.کاره بود حرف بزنم یچدونم  یمسئول که نم هیتونستم با  یبا بدبخت یمنم که اعصاب نداشتم؛ ول! بود ایتلفن گو

شرکت افرا؟ د،یخسته نباش ـ

.دییبفرما ـ

افراشته صحبت کنم؟ يتونم با آقا یم ـ

شما؟ ـ

.از آشناهاشون هستم ـ

.از تماستون یوقتشون پره خانوم، مرس شونیشرمنده ا ـ

.فرهنگ، ممنون از برخوردتون یب! دستم بود که بوق اشغال پخش شد یگوش هنوز

 يجور نیبرم، نه هم ششیصبر کردم تا فردا صبح فکرام رو بکنم و عاقالنه پ. زدم یباهاش حرف م يرفتم و حضور یم دیبا شه،ینم يجور نیا

.حوصله یعجول و ب
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***

 دوش گرفتم و بعد از. شدم داریصبح سرحال و شاد از خواب ب. گذاشتن بود يوقت انرژ گهیمدت، حاال د نیا يتو یاستراحت طوالن هیاز  بعد

 لیخودم رو تحو یمنم حساب. نشده بود داریب یحاضر بود؛ اما هنوز کس زیم يرو زیهمه چ. وسواس آماده شدم و رفتم تا صبحانه بخورم یکل

.سامان برگشتم يبشم که با صدا نیخواستم سوار ماش یم اطیح يتو. داشتم وقت بود ادیکه ز يزیچ نگرفتم؛ چو

.يشد زیسحرخ ـ

انگار قصد نداشت بدون کل کل با من . رو زدم نکمیتفاوت بهش سوار شدم و ع یبودم، ب یوزم از دستش عصبانهن. کرد یورزش م داشت

.نگاهش کردم نکیو از پشت ع نییپا دمیرو کش شهیش. اومد زد به پنجره. صبحش رو شروع کنه

!یکیچه ژست ش ـ

ش؟یفرما ـ

نه؟ سابقه س، یب پیت نیرفتن، اونم با ا رونیوقت روز ب نیا ـ

بدم؟ حیتوض دیبا ـ

.یحلش کن یتست یتون ینه، م ـ

:رو چرخوندم و گفتم چییسو. لبخندش اخم کردم به

.مزه یب ـ

.برعکس تو ـ

:بهش گفتم یو عصب يجد یلیتر شد، خ قیعم اخمم

؟يدیفهم ،یگ یخواد م یدلت م یو هر چ يذار یآخرت باشه سر به سر من م يدفعه  ـ

.ده یآدم ها رو چشم هاشون نشون م يگن جذبه  یم ؟يرو بردار نکتیکردن ع دیموقع تهد ستیبهتر ن ـ

:بعد از چند لحظه گفت. شدم رهیرو برداشتم و بهش خ نکمیع م،یکه مطمئن بشه واقعا کفر نیا يبرا

!رهیرو نگ یچشم هات کس يرو بذار اشعه  نکتیع دم،یفهم گهیخب د ـ

منظور؟ ـ

.کالس نذار يخودیب ستا،یزنه که اصل ن یدر ضمن از دور داد م. زهیگم ژستت به هم نر یم ،یچیه ـ

 یلیکه خ نیبا ا. ارمیرو در ب يباال شهر يدخترا يخوام ادا یجلوه بده که انگار م يبود که منو جور نیدونم چرا مدام دنبال ا ینم! خدا يوا

:و بلند گفت دیکه خند دمشید نهییتو آ. رد شدماز روش  نیو با ماش رونیرو دوست داشتم؛ اما از لجش پرتش کردم ب نکمیع

.گفتم اصل نبود يدید ول،یا ـ

:و داد زدم رونیرو از پنجره بردم ب سرم

.بودمش، مال تو دهینه از سر جاده خر ـ
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و  یموقع رانندگ شهیهم. میبود دهیپارسال خر ایمیرو با ک نکیع نیا. رو برداره نکیکه خم شد تا احتماال ع دمید. تکون دادم و رفتم دست

 هیبا . و ترمز زدم دمیخوبم و طبق معمول سرعت باالم، رس اریکه با دست فرمون بس دیطول نکش یلیخ. شد فیح. چشمم بود يسبقت گرفتن رو

زشون ا یخواست یاکثر کارکنانش اخم کرده و عبوس بودن، انگار م. هیدر چه حد توپ نیشد حدس زد که وضع رامت یشرکت م ساختموننگاه به 

و  ستیخانوم جوان حدود ب هی شیمنش. دفترش يتو میرفتم مستق یبدبخت یبه هر حال با کل. داشتن فورمیکه همه اون نیجالب ا. يریطلب بگ

 دهیفا یب سشییر شیاصرار کردم تا برم پ یهر چ. کنن یداد منضبط عمل م ینشون م نیا. اونم لباس فرم داشت. و هشت ساله بود ستیهفت، ب

.بود

.دارم یخانوم محترم گفتم که باهاشون کار واجب ـ

.نیگرفت یم یوقت قبل شونیمالقات با ا يبرا دیشما حتما با زمیعز ـ

.نیشما قطع کرد یمن تماس گرفتم؛ ول ـ

.حتما بد موقع بوده ـ

کار کنم؟ یحاال چ! وا ـ

!دیش یحتما موفق م د،یریدوباره تماس بگ د،یببر فیتشر زم،یعز یچیه ـ

.جمهور بود سییر ارانگ

.همه معطل بشم نیباشن ا لیکنم خودشونم ما یمن از اقوامشون هستم، فکر نم ـ

:به سر تا پام کرد و دوباره گفت ینگاه

.ادی یاز دست من برنم يمتاسفم، کار ـ

:رو کم کردن گفتم يمونده باشه؛ اما برا ادشیاصال من رو  نینداشتم رامت نانیکه اطم نیبا ا زش،یم يرو گذاشتم رو دستام

جام؟ نیمن ا دیبهشون بگ شهیم ـ

.رو برداشت و زنگ زد یشک کرده بود؛ چون باالخره با اخم گوش لشمیگفتم فام یکنم وقت فکر

اسمتون؟ ـ

.زند انایک ـ

.ننیهستند شما رو بب لیبه اسم زند ما یافراشته خانوم يآقا ـ

:و با لبخند گفت نییرو گرفت پا یگوش

!شناسن ینه نممتاسفا ـ

.میشد لیفام دایجد دییبفرما ـ

.حرف قطع کرد و نگاهم کرد یگفت که ب یبهش چ نیدونم رامت ینم. حرص جملم رو گفت با

.داخل، منتظرتون هستن دیببر فیتشر ـ

.زمیعز یمرس ـ
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زدم بزرگ و  یکه حدس م يدفترش همون جور .بعد از در زدن وارد شدم. کرده بمینص راهیتو دلش بد و ب یمطمئن بودم اونم مثل من کل البته

.ستادیبه محض ورود من به احترامم ا. بود، نشسته بود تیریمد زیکه پشت م یصندل نیآخر يو با وقار، رو یرسم یلیبود و خودش خ کیش

.ریسالم، روزتون به خ ـ

.کنم یخواهش م دییبفرما د،یخوش آمد یلیخ ر،یسالم، روز شما هم به خ ـ

که اون جا بود و  ییمبل ها ينشستم رو شییبا راهنما! حرف زدنش رو نداشتم، چقدر سامان خودمون خوب بود، واال یادب نیا يه حوصل اصال

:دوباره گفت ییخوشامد گو هیو قهوه داد و بعد از  کیسفارش ک. راحت بود میادیاتفاقا ز

.نمتونیب یخوشحالم دوباره م ـ

.یمرس ـ

ما شد؟ بیافتخار نص نیشد که ا یچ ـ

.لبخند زدم! ده ینم یذاره و افتخار هم صحبت یمحل نم یگفت به کس ایافتاد سون ادمی

.اگه بدون اطالع و سرزده مزاحم وقتتون شدم دیکنم، منو ببخش یخواهش م ـ

.خوشحالم اریبس دنتونیاز د دیخانوم؟ مطمئن باش هیچه حرف نیا ـ

.دیلطف دار ـ

د؟یجد يو خانواده  دیجد طیم با شراخانو انایگذره ک یخب خوش م ـ

.ستیخدا رو شکر بد ن ـ

د؟یاقوام سر بزن ينکنه قراره به همه  ه،یعال ـ

چطور؟ ـ

.کنم یحضورتون در شرکت رو عرض م ـ

!ستین يجور نینه ا! آهان ـ

...پس ـ

!بدم حیکه توض نهیمنظورش ا دمیفهم

.مزاحمتون شدم کیکار کوچ هیانجام  يراستش برا ـ

اد؟ی یاز من بر م یکمک ـ

.دیخوام که کمکم کن یدر واقع ازتون م. کنم یفکر م ـ

شه؟یم يمربوط به پروژه کار ل،یبا کمال م ـ

.میرو حل کن یخانوادگ یمیموضوع قد هیخوام با شما  یم ینه؛ ول ـ

د؟یبد حیتوض شتریب شهیم ـ

...افراشته يآقا دینیبب ـ
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.نیرامت ـ

.رو حل کنم زیتبر يها نیزم ي هیم از من خواسته تا قضآقاجون د،ینیبله، بب ـ

.تازه متوجه شدم! من يخدا ـ

:ادامه داد شخندیزد و با ن هیتک شیصندل به

.دنیپس عمو جان هنوز هم از خواستشون دست نکش ـ

.شهیمحسوب م فهیپدرشونه که خب معلومه، عمل کردن بهش وظ تیوص نیا! نداره يآقاجون خواسته ا ـ

که تکرار بشه؟ هیاومده، چه اصرار شیپ يریدرگ یچند بار در موردش بحث شده و حت یا وقتام ـ

:با اخم گفتم نیس، بخاطر هم دهیفا یصحبت ب نیا يبودم ادامه  مطمئن

.خوام که عمو بهادر اون جاست یرو م یسالمندان يآدرس خانه  ـ

.کنم به دردتون بخوره یفکر نم ـ

.دیم، شما آدرس رو لطف کنکار کن یدونم چ یمن م ـ

.زنه یکه اعتماد به نفستون حرف اول رو م دیهست ییپس از اون دسته آدم ها ـ

البته گمونم . کنم یرو م میهم که بتونم سع ییرو قبول کردم، تا جا تیمسئول نیمن ا. رها کنم مهیرو نصفه و ن يعادت ندارم کار یول د؛یشا ـ

نه؟  رم،یبگدرخواست کمکم رو از شما پس  دیبا

.کرد یم يباز سشیبود، داشت با روان نو مردد

. کنم یبتونم م يهر کار نیبنابرا د؛یایاز پسش بر ب دیخوا یم يشما چه جور نمینکردم؛ اما از حاال مشتاقم بب یدخالت چیماجرا ه نیتا حاال تو ا ـ

.دیمن حساب کن يرو

.شونم يرو انداختم رو فمیشدم و ک بلند

ن؟ید یرس رو بهم مممنونم، آد ـ

.حتما ـ

:دمیرو که گرفتم، پرس کاغذ

د؟یدیشما چند وقته پدربزرگتون رو ند ـ

!وقته، حسابش از دستم در رفته یلیمتاسفانه خ ـ

 ازش تشکر کردم و خواستم. سوخت دیجد يعمو نیا يدلم برا دهیهنوز ند! کامال مشخص بود پنهان کنم دیرو که تو چشمام شا یتاسف نتونستم

:که گفت رونیب امیب

.شمارتون رو داشته باشم؟ عالقه دارم از روند کار با خبر بشم شهیم ـ

.رو گرفت سمتم یکارت. نزد، شمارم رو نوشتم و بهش دادم يبد حرف

.شم یخوشحال م د،یریتماس بگ دیبود لیما یهمراهمه، هر وقت يشماره  نیا ـ
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.با اجازه ،یمرس ـ

.دیسالم برسونخدانگهدار، به عمو جان  ـ

.چشم، خداحافظ ـ

. رونیکردم و اومدم ب یباهاش خداحافظ. خندم گرفت یفضول منش ي افهیق دنیکردم و سرم رو چرخوندم، چقدر از د یدر رو بستم، پوف یوقت

.شد یتازه داشت کارم شروع م

***

ظهر بود که لباس هام رو  کینزد. توکلم به خدا بود یلاز اون نداشتم؛ و یخودمم دست کم. کار کنم یخوام چ یآقاجونم خبر نداشت م یحت

. کال گند زده بودم و تمام یعنیخوردم  یبودم که اگر شکست م دهیکش دینقشه جد هی یبا بدبخت. عوض کردم و به قصد خانه سالمندان راه افتادم

گل ها رو . دمیزود رس نیله نداشت؛ بخاطر همبا خونمون فاص ادیز. نیماش يگل سرخ گرفتم و گذاشتم تو یکل یگل فروش هیاز  هسر را

رفتم . ذهنم بود يبودم و تو دهیها د لمیکه تو ف ییزایشلوغ نبود، برعکس چ ادیز اطشیح يتو. بود يزیخوب و تم يجا. شدم ادهیبرداشتم و پ

.بودنشسته  وتریاومد، پشت کامپ یهم سن و سال خودم که به نظر مهربون هم م پرستار هی. قسمت اطالعات

.سالم خانوم ـ

.زمیسالم عز ـ

.دیخسته نباش ـ

.دییبفرما ،یمرس ـ

.نداره یاگر اشکال رمیخواستم چند لحظه وقتتون رو بگ یم ـ

.کنم یخواهش م ـ

جا هستن؟ نیبهادر افراشته ا يآقا ـ

؟یشناسن، شما از اقوامشون هست یرو همه م شونیبله، ا ـ

.ننبدو شونیدوست ندارم ا یدرسته؛ ول ـ

؟یچ یعنی ـ

هم  ریکار مهم که خ هی يکنم برا شونیاومدم تا راض. مفصله، در واقع من برادرزادشون هستم شیقض م،یدیرو ند گهیما تا حاال همد د،ینیبب ـ

.رو مطمئنم نیا ره،یگ ینم لمیهست؛ اما اگر بو ببرن که از طرف برادرشون اومدم، اصال تحو

...و بعد یکم کم باهاش آشنا بش يخوا یاگر اشتباه نکنم م یعنی! آهان ـ

.قایدق ـ

داشته باشه؟ يزیچ ،یمشکل ،ينکنه مورد ؟یهست خانوم یچ یگ یکه م يریحاال کار خ ـ

.مالقاتش امیب یناشناس چند وقت هیخواهم به عنوان  یهم هماهنگ کردم؛ فقط م نینه بابا، اتفاقا با نوشون رامت ـ
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 شییتنها يواقعا برا یگاه. که اصال مالقات کننده نداره هیتنها کس بایهمه دبدبه و کبکبه و مال و ثروت، تقر نیا شما با يعمو نیا زم،یباشه عز ـ

.رهیگ یمطمئن باشن که خدا سخت انتقام م ست،یرسم روزگار ن نیبهشون بگو ا ،یاگر با خانوادش در تماس. سوزه یدلم م

تونم اسم شما رو بدونم؟ یم یراست. کنم یم شییتنها يبرا میفکر هیحق با شماست، حتما  ـ

.یبنفشه کمال ،یکمال ـ

.رو دراز کردم دستم

.زندم، خوشبختم انایمنم ک ـ

.نیهمچن ـ

االن تو خونه  دیبا دیکه شا ییرمردایها و پ رزنیبه پ يانرژ یزدم و با کل یاتاق به اتاق در م. کنم دایهمدست مناسب پ هیرو شکر تونستم  خدا

 یمثبت م ي جهیعمر زحمت نت هیکردن و از  یاستراحت م یآخر عمرشون رو با خوش يبودن و روزا یبچه هاشون م شیو نرم پگرم  يها

ته دلم پر از . دادم یگل سرخ رو م يجا کشونده بود، شاخه ها نیقصه و هزار تا ماجرا ا هیبد هر کدوم رو با  ایخوب  ریگرفتن؛ اما دست تقد

گفتن و  یکه داشتن، بازم بهم خوشامد م ییدردا يکه با همه  دمید یو چروکشون رو م نیمهربون پر از چ يچهره ها یحسرت و غصه بود، وقت

دونم چه  یافتاد نم ادمیبه اتاق عمو تازه  دمیرس یوقت. کردم یم تیو اذ دمیخند یخوش بودن دلشون مدام م ياما برا. گرفتن یم لمیتحو

از تخت  یکی يرو رمردیپ هیرفتم تو، درست حدس زده بودم دو تا تخت بود؛ اما فقط . کنه ریخت بود، خدا بختو هر اتاق حداقل دو تا ت. هیشکل

.نه ایکنم و بفهمم خودشه  دایپ يزیچ ،یشباهت هیتا  نمیدوست داشتم چهره اش رو زودتر بب. خوند یم روزنامهها نشسته بود و داشت 

ن؟یخوا یسالم، مهمون سرزده نم ـ

منتظر بودم که اخم . خودش بود، چشم هاش مثل آقاجون بود، مطمئن بودم که بهادره. و نگاهم کرد نییبلندم روزنامه رو آروم آورد پا يصدا از

.زد و روزنامه رو بست يا دهیتعجبم لبخند رنگ پر تیکنه؛ اما در نها

.کنه یکه خوشحالت م هیزیو تنها، مهمون سرزده تنها چ یاتاق باش هیکنج  یوقت ـ

.گل رو بردم سمتش. گفتن بداخالق نبود بابا یانقدرام که م. جمله اش، هم برخورد خوبش دلم رو آروم کرد هم

.شماست يبرا نیا د،ییبفرما ـ

ه؟یزیچ ،یمناسبت ـ

.گم یمناسبتشم م ن،یریو بگ نیشما افتخار بد ـ

بغض کوچولو تا پشت  هیچشمش رو باز کرد حس کردم  یو وقتبود  يچند لحظه همون جور د،یبا چشم بسته بوش کش. و گل رو گرفت دیخند

:کردم گفتم یاتاقش رو جمع م يکه پرده  يبه هم و همون جور دمیدستام رو کوب. زنه یپلکش اومده و داره پسش م

 ییخب از اون جا. دا بشهفرصت نذرم ا نیکنم، تو اول دایگمشدم رو پ يکرده بودم که قرار شد اگه خانواده  ينذر شیوقت پ یلیراستش من خ ـ

.که مرده و قولش، اومدم واسه ادا کردنش

.دخترم یستیتو که مرد ن ـ

.زن ها قولشون هزار برابر مردا مردونه تره یبعض ـ
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.درسته ـ

ن؟یندار یشما هم اتاق ـ

.متاسفانه فوت شد شیپ يهفته  یداشتم، ول ـ

بود؟ ریپ یلیخ. خدا رحمتش کنه يوا يا ـ

.صد سال غم و درد داشت ياندازه  یصت و چهار سالش بود؛ ولنه، فقط ش ـ

دویست و بیست و سه سال تجربه و درد و غم دارم  ياندازه  یکرد؟ من خودم بیست و سه سالمه؛ ول شهیچه م. نبوده نیاز ا شتریخب عمرش ب ـ

.به خدا

.حرف ها زوده برات نیا ،یخدا نکنه، تو جوون ـ

.يتخت کنار يرو نشستم

ستم؟یزاحم که نم ـ

.اصال ـ

.کم درد دل کرد هی شهیجا خوبه، دنجه و م نیا یها شلوغ بود، فقط گل دادم و رد شدم؛ ول یآخه اتاق بغل ـ

.زد و به پنجره نگاه کرد یتلخ لبخند

.وقته فقط گوش کردم یلیکه خ يزیچ! درد دل؟ ـ

.اوردمیبابا، پس خوب شد سرتون رو درد ن يا ـ

.خودم يکنه بگو، توام مثل بچه ها و نوه  یاگه سبکت م ـ

...ينداره آقا دهیکه فا نیمن سبک بشم شما غمگ ـ

.بهادرم ـ

.گهیراحت شد، پس خودش بود د المیخ

.وقت تا حاال عمو نداشتم چیبهتون بگم عمو؟ آخه من ه شهیآقا بهادر م ـ

.کنصدام  یهر جور راحت. از من جوون تر بود یلیخ یالبته اگرم داشت ـ

ن؟یعمو بهادر شما بچه و نوه هم دار ـ

.معلومه که دارم ـ

ن؟ییجا نیچرا ا دایپس ببخش ـ

و  تیخودش شخص يکه هنوزم برا دیشد فهم یکه همچنان با غرور باال نگه داشته بود، م یرنگ نگاهش کدر شد، از حالت صورتش و گردن بازم

:گفت یو معمول يعاد یلیخ. قائله یارزش خاص

.جا باشم نیودم خواستم که اچون خ ـ

.جا نیا اوردنین یاحترام یشما رو به زور و ب گهیحداقل مثل هزاران سالمند د. چه خوب ـ
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. هیویبگذره تا برسه به اوج خواسته هاش که فقط و فقط دن زیاز همه چ دیکنه با ینداره و اول راهه، فکر م یکه سن یتا وقت زادیجهل دخترم، آدم ـ

که  یخودش تا بچه هاش رو به خواسته هاشون برسونه و وقت يآرزوها یبگذره، حت زیاز همه چ دیکنه با یذاره فکر م یبه سن م کم پا هی یوقت

 گهید داد،یداد ب يا نهیب یکنه و م یطول و دراز عمرش نگاه م يگرده به کوچه  یپاش رفت لب گور تازه برم هیازش گذشت و  یمثل ما سن

 نهیب یاون وقته که م. بطلبه تیکنه و از تک تکشون حالل يریپا گذاشته، دست گ ریرو که ز ییکوچه بگذره و کسا نیاز انمونده تا  یباق یفرصت

وصف حال  شهیم نیا! یه. کرده ریگ زیبن بست غم انگ نیاندازن و فقط خودشه که تو ا ینگاه بهش نم هیاز جونش هم  زتریعز يبچه ها یتح

رسه که  یبه عقلتونم نم یحت ن،ینیب یفقط هوا رو م نیو دار نیستادیو شما جوون ها تازه سر کوچه وا مین بسته موندب نیحاال ما تو ا. ما یزندگ

.نیبه رو به روتون کن ینگاه هی

.نیدار یتونه تصور کنه االن چه حال یآدم واقعا م ن،یزن یشما چقدر قشنگ حرف م ـ

.درد دل خودم يو بشونمت پا رمیوقتت رو بگ نیاز ا شترید بخوا یبلند شو دخترم، بلند شو که اصال دلم نم ـ

تازه  ن،یبگ تونیزندگ يو از تجربه ها نیکه شما باهام حرف بزن شمیخوشحال م میلیخوشبختم عمو بهادر، خ یلیخ یلیخ اناست،یاسم من ک ـ

.گهیبوده د نینذرم هم

.يدار یاسم قشنگ ـ

نداره مزاحمتون بشم دوباره؟ یجاها، اشکال نییام ا یروز متا چند  یبرم؛ ول دیبا گهیممنونم، من د ـ

.زمیعز یاگه دلت خواست مراحم ـ

:رو برداشتم رفتم سمت در و گفتم فمیشدم و ک بلند

. کدومشون از اول به فکر اون آخر کوچه بوده باشن چیکنم ه یآدم ها مثل همن، فکر نم يهمه  ن،یبهش فکر نکن ادیعمو بهادر ز یراست ـ

اگه خدا بخواد ته هر . افتن یخورن و به فکر جبران نم یعوضش همشون مثل شما افسوس نم یذارن؛ ول یپاشون رو کج م يادیز نیاطر همبخ

حرف زدم، فردا هم  يادیبرم که ز گهیمن د. پشت سرمون نباشه يکه چشممون هنوز به درا شهیم دهید یوقت یوجود داره؛ ول يدر هی یبن بست

.فعال خداحافظ ،دنتونییام د یم

عاقبت ما  دیشا. از هم نسل هام یلیخودم و خ يمتاسف شدم برا یلیخ. فکر يآخرم برده بودش تو يحرف ها رون،یتکون دادم و اومدم ب یدست

.میسنگدل بود يادیهامون ز یواقعا بعض. شد یجا ختم م نیهم به هم

***

ازش  یستیرودربا یکار کردم تا حاال و منم ب یچ دیبار ازم پرس هیقاجون فقط مدت آ نیتو ا. گذشت یم شگاهیروز از رفتنم به آسا چهار

 يبرعکس همه . عمو بهادر شدم يحرف ها دنیخبر نداشت که چند روزه گوش شن یحت. رو بهش بگم جهیخواستم صبر کنه تا خودم نت

به نظر . يتودار و خودرا یلیمغرور بود و نه خ يادینه ز ،یداشت و نه ابهت وحشتناک ینه اخم. کرد یبودم عمل م دهیکه در موردش شن ییزهایچ

عمر خاطره و تجربه با  هیاز  دیبود؛ اما حاال که با دهیخواست رس یکه م یاون يخودش به همه  يشکست خورده بود که طبق گفته ها رمردیپ هی

 یبا خودش خلوت کنه و پ شتریباعث شده بود تا ب ریاخ چند سال نیا ییتنها دیشا. زد یته دلش موج م یتیکرد، فقط نارضا یم تیحکا تیرضا
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 نیشدم ا یحساس م یلیمن که خ يبرا نیو ا دمشید یم ختنیکه بود آماده فرو ر یهر چ. که کرده یو درشت زیاشتباهات ر يببره به همه 

 لیفام هیاون حاال . رهاش کنم به امان خدا يورج نیها رو ازش گرفتم هم نیکه زم نیصرفا بعد از ا نستمتو ینم. دردناك بود يادیجور مواقع، ز

.مثل آقاجون دوستش داشتم یبود که حت

رو گفتم؛ اما نه  زیهمه چ بایتقر. میکرد داشونیهمه سال پ نیطردش کرده بودن و حاال بعد از ا يچجور میمادر يگفته بودم که خانواده  براش

از نگاه  نویسامان بهم مشکوك شده بود، ا. گفت ینم يزیچ یفکر؛ ول يرفت تو یم یگاه. لو دادم يزیو نه من چ دیپرس یاون اسم و مشخصات

 زیعز يبود به دوست دخترا دهیهمچنان چسب. اما برام مهم نبود دم؛ید یبرگشتن م ایرفتن  رونیموقع ب یخونه و حت يگاهش تو یو ب اهگ يها

اگه . بود و بس ایمیک ه،یبه چ یکنم و چ یکار م یدونست دارم چ یکه م یکستنها . رو نداشته باشم دنشیشد تا چشم د یباعث م نیکردش و هم

.بدبخت بودم اشتمرو ند ایمیک

 دواریهنوز ام ینه؛ ول ایره  یم شیخوب پ زیدونستم امروزم همه چ ینم. شگاهیهر حال روز پنجم شد، دوباره شال و کاله کردم و رفتم آسا به

.کنار پنجره نشسته بود یصندل ياتاقش، رو يم توشاخه گل رفت هیطبق معمول با . بودم

.سالم عمو بهادر ـ

.يجان، خوش اومد انایسالم ک ـ

امروز خوش گذشته؟ ن؟یخوب ـ

.اتاقم بودم يهمش تو. قدم زدنم نداشتم يحوصله  یدونم چرا دلم گرفته؛ اما حت ینم اد،ینه ز ـ

.تحملش کرد شهیتا دلتون بخواد هوا خوبه، البته گرم هستا؛ اما خب م. عوض بشه تونیروح تا اطیح يتو میر یم ییبده، االن دو تا یلیکه خ نیا ـ

داشتن با  رمردیچند تا پ. میسبز رنگ نشست یسنگ يها مکتین يمجنون رو دیدرخت ب هی ریو ز اطیح يتو میرفت. شد و با عصاش راه افتاد بلند

.نگاهش به اونا بود. رفتن یزدن و راه م یهم حرف م

.دمشیوقته ند یلیخ. گم یپسرم تنگ شده، اردالن رو م يدلم برا ـ

ن؟یزن یبهش نم یزنگ هیخب چرا  ـ

!زنده ام ایکه مرده ام  دیپرس یبار م هیحتما هر چند روز  ،یچ یعنیپدر  دیفهم یاگه م. حال منو بپرسه دیاون با ـ

.ایدلم رو زدم به در ینه؛ ول ایدونستم بپرسم  ینم

 گهیاالن د. زدن یشدن و رو حرف بزرگ خانواده حرف نم یموقع ها که بچه ها عاشق پدر و مادر بودن و هر هفته دور هم جمع م گذشت اون ـ

.عمو؛ اما االن زمونه عوض شده نیکرد يشما در حق پدراتون پسر. میبه بچه ها گوشزد کرد که ما خانوادت دیبا

.عصاش يرو گذاشت رو سرش

 نیاگه به آخر دیشا. آورد یبالها رو سرم نم نیا ریرفتم، حاال دست تقد یخودم نم یخوش یکردم و پ یپدرم ظلم نماگه من در حق  دیشا ـ

.کردم، حاال انقدر روح و وجدانم در عذاب نبود یحرفش عمل م

...يخواسته بوده؟ من مطمئنم که شما از اون پسرا یمگه چ ـ

 یم هیشد که داشت گر یخورد، نگذاشت حرفم رو ادامه بدم، باورم نم یکه داشت تکون م شونه هاش دنیو د شیناگهان ي هیگر يصدا دنیشن
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.کرد

.یارم براتون یرم آب م یخواستم ناراحتتون کنم، االن م ینم د،یتو رو خدا ببخش ـ

.آوردم یداشتم شاخ در م. نگاهم کرد ونشیگر يکه بلند شدم، مچ دستم رو گرفت و با چشم ها نیهم

.اون برگه ها رو ریتا با جون و دلم امضا کنم ز ادیرو باختم، بهش بگو ب میبگو من همه زندگ زاد،یبگو دست مر برو بهش ـ

؟!بگم یبه ک ن؟یزن یحرف م یاز چ ـ

.دونستم انقدر خوشبخته و دورش شلوغ یدفعه، نم نیرو فرستاد ا یخوب کس. به آقا جونت، به داداشم ـ

رو دارم  ییکسا هیبزرگ  يایدن نیا يتا بفهمم منم تو ادیبگو ب. عمو جان نهیخوردش رو بب نیتا برادر زم ادیار بب نیآخر يبهش بگو حداقل برا ـ

 کهوقته  یلیکه بودم، خ ستمین یاون گهیمن د. اخم کنم و مغرور باشم خستم شهیکه هم نیخستم، از ا دنیو نرس دنیعمر دو هیخستم، از . هنوز

کردم، از پدر و مادرم گذشتم، از خواهر و برادرام گذشتم، زن اولم رو که عشقم بود  ییرو صرف جمع کردن دارا میتمام زندگ. دمیاز درون پوس

 يفکر کرد. بچه هام یهمه رهام کردند، حت. از دست دادم، زن دومم که نتونست تحملم کنه و تنهام گذاشت یجوون يو سودا يدیق یبخاطر ب

و نه قدر خودم و داشته  هیخدا چ دمیبه من نگاه کن، مفلوك منم که نه فهم! خانمانه، مفلوکه؟ نه یو ب رهیم یم ابونیکه معتاده و کنار خ یفقط کس

سومش  کیدادم بهش، نه فقط  یها رو م نیزم يگذاشت، با جون و دل همه  یم شیخود بهرام پا پ گهیبار د کیاگه فقط  دیشا. هام رو دونستم

.برامون موند امرزمونیبود که از پدر خدا ب يا هیدست به اون ها بزنم؛ اما خب غرور هم ارث جرات نکردم تا االن یمن حت. ور

نشستم و دستش رو محکم تر . هاش یمونیپش يهمه  يشده بود از اشک، دلم سوخت برا سینتونست ادامه بده، منم مثل اون صورتم خ گهید

.دستم گرفتم يتو

بعدشم . کشه و زنده اس، وقت جبران کردن خطاهاش رو داره یمو جون؟ آدم تا هر وقت که نفس مع نیکن یم تیچرا انقدر خودتون رو اذ ـ

.و کنارتون باشن انیاشاره هستن تا ب هیکه منتظر  نیبزرگ دار يخانواده  هیتنها؟ شما  نیگ یچرا م

ساکت مادرت رو  شهیهم يهنوزم چهره . ودهمه آشنا ب يداد یکه م یمشخصات. یهست یک دمیفهم یمادرت گفت يهمون موقع که از قصه  ـ

دونم توام  یباز نکرده بودم، گر چه م یکس يدلم رو برا يوقت سفره  چیکشه، ه یخون خون رو م. که چقدر شباهت به االن تو داشت ادمهی

.بودم یره من ک یم ادتی یشد، حت دهیها که بهت بخش نیزم. ییجا نیاس که ا گهید زیبخاطر یه چ

.چقدر مثل بچه ها کم توقع بود و دل نازك ایخدا. و روش رو برگردوند دیرو کش دستش

 یاما حاال اوضاع فرق کرده، من حس ن؛یبود که شما گفت ینیگذاشتم؟ قصدم فقط هم شیپا پ یچرا اون روز اول با دودل. ستین يطور نیبه خدا ا ـ

 يپدر باال ي هیسا یلیمن خ. جائن ولتون کنم و برم نیاتون که ا گهید يتونم راحت مثل همسن و سال ها ینم. هیبه شما دارم که دوست داشتن

کردنم  یدارم که چرا موقع عروس نویداغ ا شهیهم. مونه یبه دلم م نهیرو بب یاز زندگ یخوش يکه بابام بتونه روزا نیحسرت ا شهینبوده، هم رمس

رو، پدرش رو از  شیزندگ یحام نیسخته که بزرگ تر یلیدختر خ هی يبرا. اون بله رو بگم تیکنم و با لبخند رضا هیندارم تا بهش تک ییبابا

تو فکرشون در  یآقاجون حت ای ییدا دیکه شا نیکشم از فکر ا یوقت ها عذاب م یلیخ یباورتون نشه؛ ول دیشا. همه زود نیبده اونم ا تدس

سرخوش  يمثل دخترا دمیجا رس نیتا به ا ،یزندگ يخوردم تو همه زخم نیمن که ا نیحاال شما توقع دار. داشته باشن یالیمورد پدرم کج خ

فقط صدام  یحت ایو بغلش کنم  نمیبب کیبابام رو از نزد گهیبار د هیرو بدم تا فقط  میزندگ يحاضرم همه . آرامش خودم باشم کرفقط به ف گهید
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 یفهمن ب یاونا نم. جا نیذارنشون ا یبرن و م یدرشون دل ماز پدر و ما یغفلت و نادون يتو گهید يکه بچه ها نمیتونم بب ینم. کنه و بخنده

حساب  يجور نیمن ا يپس رو. کمتر هم ازتون درد و غم ندارم یلیاز شما نباشه؛ اما خ شتریب دیروز اولم بهتون گفتم که شا. یچ یعنی يپدر

.تا تهش هستم نیمطمئن باش ن،یباز نکن

.راحت شد المیو خ دمیکش یقیردم حرف هام رو باور کرده نفس عمحس ک یداشت، وقت ییدفعه نگاهش رنگ آشنا نیا

***

 ياما هر جور. توقع نداشت انقدر زود تنهاش بذارم دمیسخت بود؛ چون باور نداشت که بازم سراغش برم، شا یلیاون روزم با عمو خ یخداحافظ

تازه به ساعتم نگاه کردم، مطمئن نبودم بعد از ساعت  دمیرس یوقت. نیرامت شیپ یعنیرفتم شرکت افرا  میکردم و مستق یبود ازش خداحافظ

.منتظر شدم تا جواب داد یلیخ. کردم و شمارش رو گرفتم دایرو که داده بود پ یکارت. جا باشه نیا وزهن يادار

بله؟ ـ

.نیسالم آقا رامت ـ

.دییسالم بفرما ـ

.هستم انایک ـ

؟نیخوام، اصال حواسم نبود، خوب یاوه معذرت م ـ

ن؟یشما شرکت ،یمرس ـ

چطور مگه؟ ر،یخ ـ

.رو فرمون دمیدست کوب با

.باشه سر فرصت ،یچیه ـ

هاست؟ نیدر رابطه با زم ـ

.بله ـ

گم؟ یکه م یآدرس نیبه ا نییایب نیتون یم ـ

کجا؟ ـ

.شهیتموم م گهیساعت د میمن تا ن يهتل اطراف شرکت، قرار کار هی ـ

.یام یباشه م ـ

.نینک ادداشتیپس  ـ

داشته باشم بس که شلخته  فمیک يخودکار و کاغذ تو هیعمرم نتونسته بودم  يمن همه . دروغ گفتم حفظش کردم یول سم؛ینو یگفتم م بهش

 یبود که به نظرم م یو رسم دهیانقدر اتو کش یعنیکردم،  داشیبا نگاه اول پ. هتل باهاش قرار داشتم یالب يتو. بود کیخدا رو شکر نزد. بودم

.شد و لبخند زد زیخ مین دنمیخسته بودم، با د یلیخ. مبل رو به روش يرفتم و نشستم رو میمستق. داد صشیتشخ ینفر به راحت صد يتو شد
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.ریعصرت بخ ز،یعز يانایسالم ک ـ

.نیسالم، خسته نباش ـ

.خوام اگه من نتونستم برسم حضورتون یمتشکرم، معذرت م ـ

.نداره یکنم، فرق یخواهش م ـ

.دییفرمان ـ

.داد یداشت عصرونه سفارش م گهیخواستم بگم باشه توام انقدر مزخرف نگو؛ اما وقت نشد چون د یم

پدربزرگ؟ شیپ نیرفت ن؟یبکن يکار نیچند روزه تونست نیا نیکن فیخب تعر ـ

.چقدر از غافله عقبه، فکر کرده نشستم استخاره گرفتم فقط نیزدم، ا شخندین

.افتاده یاتفاقات هی بایتقر ـ

بد؟ ایخوب  ـ

.داره یدونم، بستگ یهنوز نم ـ

؟یبه چ ـ

.زیبه همه چ ـ

رو برداشتم و با  کیتعارف بشقاب ک یب. امروز ناهار نخورده بودم. چقدر گشنمه دمیتازه فهم ز،یم يرو گذاشتن رو یشکالت کیقهوه و ک یوقت

 یحتما م کیکه پررو بودم، وگرنه ک فیح. شد بهم رهیهم، با حوصله خ يروداد و پاش رو انداخت  هیتک. بزرگ گذاشتم دهنم کهیت هیچنگال 

.گلوم يتو دیپر

.بخورم يزیبود برام، وقت نکردم چ يروز خسته کننده ا یلیامروز خ دیببخش ـ

.نوش جان ـ

.صاف نشستم گهیکوچولو قهوه خوردم و د هی

.یام یم شگاهیراستش من االن از آسا ـ

ندتون؟یبب واقعا؟ خب حاضر شد ـ

.میدید یرو م گهیبود که ما همد يبار نیالبته امروز پنجم ،یراحت نینه به ا ـ

؟!یچ ـ

 یلیخ میکرد یکه من و شما فکر م یبرعکس اون. یقبل يعمو بهادر، البته با نقشه  شیکه ازتون آدرس گرفتم، رفتم پ يهمون روز يفردا ـ

.میشد یمیراحت برخورد کرد و صم

.کنه یسخت رابطه برقرار م یلیپدربزرگ خ شه؟یمگه م ،شهیباورم نم ـ

 یتنها انقدر راحت نظر م رمردیپ هیدر مورد  يچجور! نگذشته باشه دارتونید نیکه سه سال از آخر نیبگ نویا نانیبا اطم نیتون یم یشما وقت ـ

 ست؛یمن مهم ن يابل انعطاف؟ به هر حال رفتار شما براکنه و ق یآدم ها رو هم شکننده م نیسخت تر ییکه تنها نیبارم فکر نکرد هی یحت ن؟ید
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.داره تیاهم یلیعمو بهادر خ يبرا اما

؟یچ یعنی ـ

.مثل سامان بود، اخالقشون مزخرف بود کال نمیا. بود لحن تندم به مذاقش نساخته مشخص

عمتون؟ يخونه  نیمنو ببر شهیم ـ

.کامال واضح بود تعجبش

!دخت؟یعمه پر ـ

.نیعمه رو دار هی نیدونم هم یکه م ییتا جا یول وش؛یپر ای دختهیردونم پ ینم ـ

.یدرسته، البته ناتن ـ

حتما باهاش صحبت کنم، چند سالشونه؟ دیبا ـ

.دونم ینم قیدق شتر،یب دمیچهل سال، شا يباال بایتقر ـ

بچه هم دارن؟ ـ

.هم دانشجوئه یکیازدواج کرده و  شونیکیدو تا که  ـ

اون جا؟ نیبر یخوبه، منو م ـ

؟یک ـ

.هر چه زودتر بهتر ـ

جمعه خوبه؟ ـ

!نیاوه، چه خجسته دله ا. رهید یلیخ دمیفهم یذهن يمحاسبه  هی با

.امروز نیهم ره،ید یلینه خ ـ

.یعجول یلیمن، شما خ يخدا ـ

.نیبهم بد ینشون هیفقط  هیخانوادتونه، کافمهم تر از  تونیکار يقرارها ای نیاگه شما وقت ندار. پر حوصله بود يادیز دیوقت ها نبا یگاه ـ

:فکر گفت یرو تکون داد و بعد از کم سرش

.ندارم ینکنم، من مشکل یکوتاه ادیاز دستم بر ب یبه شما قول دادم اگه کمک ـ

.شدم بلند

.میپس بر ـ

م؟یاز قبل اطالع بد ستیالزم ن ـ

.که، همش یه ساعت کارشون دارم میشام بمون میخوا ینم ـ

.یاوک ـ

 يادیز زیگمونم از ارث کالن عمو بهادر چ. داشت میزودجوش يعمو بهادر چه خانواده  چارهیب. داد و تکون خورد تیرو شکر باالخره رضا خدا
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شد دخترشم حداقل  یعمو م یبا وضع مال. واحد داشت هی کیمجتمع ش يمرکز تهران ساکن بود و البته تو يدخترش نشده بود؛ چون تو بینص

خوشامد  يدونست چجور یکه نم يتعجب کرد، جور یلیخ دیرو د نیدر واقع رامت یعنیما رو،  دختیپر یوقت. ونه مثل آقاجون داشته باشهخ هی

با تعارفش ! خنده دار بود، بچه خط اتوش خدشه دار شد نیمعذب رامت ي افهیچقدر ق. بغلش و بوسش کرد يتو دیرو کش نیبا ذوق رامت. بگه

.شربت اومد وانیبعد با دو تا ل قهیچند دق. میداشت نشست ییبایو ز قهیکه دکور باسل شییرایپذسالن  يتو میرفت

.باشه ادشیجا رو  نیا یهمه مدت حت نیبعد از ا نیرامت شهیاصال باورم نم. نیخوش اومد یلیخ ـ

.ستمیشده؛ اما انقدرام کم حافظه ن یکوتاه ،يعمه پر يدار اریاخت ـ

.یش یتر و برازنده تر م پینم به تخته هر روز خوش تچقدرم بز... ماشاا ـ

:بهم کرد و گفت یخندونش نگاه يچشم ها با

.مونه یمثل ماه م... نامزدتم هزار ماشاال ـ

:گفتم يجد یلینگاه کنم خ نیکه به رامت نیرفت سمت دهنم ثابت موند، بدون ا یم وانیکه داشت با ل دستم

.شونمیا ير عمومن فقط دخت یول ن؛یشما لطف دار ـ

زم؟یخبرم عز یداشتم و خودم ب دیبرادر جد هیتا حاال من  یاز ک! وا ـ

.بهرام خان هستم، دختر شهره ينبود، من نوه  نیمنظورم ا ـ

از شرح ماوقع رو بهش بدم تا دست از سرم  يمجبور شدم خالصه ا گهیکه د يخانوم اومد طرفم، جور دختیشمار پر یسواالت ب لیتازه س و

به قصه  دمیکردم تا رس ییانقدر خالصه گو. نشست، چون خونگرم بود و مهربون یبود که از همون اول مهرشون به دل م ییآدم ها نیاز ا. ردارهب

با . دختر جوون اومدند تو هیمرد و  هیباز شد و  يزدم که در ورود یدر مورد عمو بهادر حرف م میهنوز داشت. و علت رفتنمون به خونش یاصل ي

بود، از  یمرد برازنده و خوب و مومن یلیداماد عمو بهادر خ. وسط سالن ستادنیبا تعجب وا دیجد يو مهمون ها دختیپر ونیگر يچهره  دنید

از . مامانش نامزد داشت يبیست سالشم نبود؛ اما به گفته  دیدخترشونم بامزه بود و معصوم، شا. رفتارش کامال مشخص بود وطرز حرف زدن 

کم همرنگ خودمون باشه و ساده؛ اما  هیبشه که  دایپ یکیبزرگ  لیفام نیکردم تو ا یفکر نم. جمع و جورشون خوشحال شدم يده خانوا دنید

باعث شد تا  نیو گرم بود و هم یمیخونشون صم يکال جو تو. شده بود یمدل نیهم قایهمسرش دق یخانوادگ طیرابخاطر فرهنگ و ش دختیپر

.ده بودم بزنمرو که بخاطرش اوم یمن حرف

کردم با خود بابا  یاصرار م یهر چ لیاوا. پرسم یپرستارا حالش رو م ایزنم و از مسئوال  یبار زنگ م هیجون من هر چند وقت  انایباور کن ک ـ

.حالش هستم، باالخره پدرمه يایشد که منم نخواستم خلوتش رو به هم بزنم؛ اما دورادور جو نیکرد، ا یحرف بزنم قبول نم

ن؟یر یخب چرا مالقاتش نم ـ

.راحت تره يجور نیا دیشا میخب ما هم گفت. رفتم، هم خودم تنها و هم با بچه ها؛ اما اون بهمون محل نداد ـ

ن؟یازش خبر دار ؟یچ دایجد ـ

.بود زنگ زدم خانه سالمندان شیگمونم سه هفته پ ـ

دلتون تنگ  یعنی ؟یخودتون چ یذاشت؛ ول یاون بهتون محل نم دیشا ن؟یزنبهش سر ب نیدو بار، نرفت یاگه شده سال یچرا حت ،یشما دخترش ـ
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داشته باشه؟ ازیهاست واقعا بهتون ن یکینزد نیاالن که چند سال گذشته، پدرتون که هم دیشا نیکن یفکر نم شه؟ینم

:خودش دخترش بهاره جواب داد يبه جا. نییرو انداخت پا سرش

برم  ییچند بارم خواستم تا تنها. یدارم نه مامان بزرگ يا گهیچون به جز بابا بهادر، نه بابابزرگ د شه؛یدلم براش تنگ م شهیاتفاقا من هم ـ

.ادیخوشش ن دمیاما خب ترس شش؛یپ

و  ییاحساس تنها ادیز. گم یرو م شیحال روح ست،یخوب ن یلییام، حالش خ یعمو بهادر م شیبه هر حال گذشته ها گذشته؛ اما من امروز از پ ـ

اگه  یحت ست،یحقش ن نیا. ده یداره تاوان پس م شگاهیآسا هیکرده و حاال با رها شدن کنج  يکنه در حق همه بد یفکر م. کنه یم یکس یب

تار مو از  هینکرده  يخدا یدونم وقت یخوب م نویا یول ه؛یبه چ یدونم چه خبر بوده و چ ینم ل،یفام نیمن تازه اومدم تو ا. هم باشه نیخطاکارتر

 نیهست و چشم انتظاره بر یتا وقت. نیببر شیپ ياز سرزنش کردن خودتون کار شهینم گهید ش،یکس یو ب یکم بشه اونم تو اوج دلتنگ سرش

جمع  يداغونه، فقط حضور تو یلیاون خ. تو وجودش دمیند يغرور و تفاخر چیگفتن، من ه یکه همه در موردش م يزیبرعکس چ. سراغش

.ناگفته نمونه يخب خواستم تا مسئله ا یول ستم؛یمن روانشناس ن. بهتر بکنهتونه حالش رو  یم یخانوادگ

:که اسمش آقا صابر بود گفت دختیپر شوهر

 یتازه خوشحالم م چ،یه میکه ندار یمخالفت ریمنزل حق نیبا حضور بهادرخان تو ا یکه نه من و نه خانوادم حت نیمطمئن باش ن،یحرف شما مت ـ

به  یباالخره حق. میکن یم ییرایمنت ازشون پذ ي دهیاگه خودشون افتخار بدن ما به د. هیخونه وصف نشدن يمادر توبرکت وجود پدر و . میش

.دارن ماگردن 

:زد و گفت يلبخند هیشناخت اخالقش رو، تو گر یخوب م دیکه از حرف شوهرش خوشحال شده بود و شا دختیپر

.یلیتنگه براش، خ یلیدلم خ. میدختر و پدر گپ بزن هیو مثل  ششیپ نمیو بش زمیبر ينجون چاف هیبابام  يبار برا هیموندم که  نیتو حسرت ا ـ

دفعه  نیو با شما باشه، ا شتونیپ ادیتا ب نیبد شنهادیمن مطمئنم اگه بهش پ. دشینیبب نیتون یم نیاراده کن یکه غصه خوردن نداره، هر وقت نیا ـ

.زنه ینم نتونیدست رد به س

...برم که یدونم ک یرم، فقط نم یمعلومه که م ـ

چطوره؟ م،یر یبا هم م نیفردا، اگه دوست داشته باش نیهم ـ

شد که  یم کیهوا داشت تار گهید. شگاهیآسا میبعدش قبول کردن و قرار شد ساعت ده صبح با هم بر یکم مردد بودن؛ ول هیکه اولش  نیا با

.رم؛ اما اصرار کرد تا برسونتم یخودم مگفتم  نیبه رامت. رونیب میو اومد میکرد یخداحافظ

.رو باور کنم زایچ نیتونم ا یمن هنوزم متعجبم و نم ـ

رو؟ یچ ـ

 بیعج زیسهم االرثش، درد دل کردنش با شما و هزار چ دنیموافقت پدربزرگ با بخش! پنج روز افتاده نیا يتو نیکه شما گفت یاتفاقات يهمه  ـ

.گهید

 يها هیال هیمحسوس نباشه؛ اما باالخره  دیشا یلیقبول دارم که خ. کنه یآدم ها رو عوض م طیشرا. ستیقابل باور ن ریغ یباشه؛ ول بیعج دیشا ـ

.بشه دایپ يروز هیهست که ممکنه باالخره  یو دست نخورده تو وجود هر آدم دیجد
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.نیزن یشما مثل مشاورا حرف م ـ

:کوچه گفت يتو دیچیپ یوقت. نگفتم يزیباال انداختم و چ يشونه ا. محوصله نداشتم حرف بزنم، امروز کال مخ زده بود گهید

ام؟یبه نظرتون منم فردا ب ـ

.نیبکن یکار مثبت خانوادگ هیبد نباشه  دیکه جمعه اس و شما سرتون خلوته، شا نیالبته با توجه به ا ن،یهر جور دوست دار ـ

:و گفت دیخند

.یام یپس حتما م ـ

.امروز نیافتادبه زحمت  یلیخ ،یمرس ـ

.نیبر شیپ يهمچنان با انرژ دوارمیام. ها روي دوش شماست یفعال که بار سخت ـ

.تو دییممنون، بفرما ـ

.نیمتشکرم، به عمو جان سالم برسون ـ

.حتما، خداحافظ ـ

.خدانگهدار ـ

 یدو تا ط یکیپله ها رو . نبود ییرایپذ يتو یکر کسخدا رو ش. کنه یبه ساعتم نگاه کردم، هشت بود، مامان سرم رو م. شدم و در رو بستم ادهیپ

 یم عیضا یلیخ گهید یزد؛ ول یتختخواب داشت بهم چشمک م. خواست فقط بخوابم یدلم م. کردم و رفتم تو اتاق و لباس هام رو عوض کردم

شام زرشک پلو با مرغ و . رفتم کمکش ،دیچ یرو م زیطبق معمول هر شب گوهر داشت م. نیینه بود که رفتم پا کینزد. رفتم شام یشد اگه نم

:که چشم مامان افتاد بهم، اومد رو به روم و گفت نیهم. سوپ و ساالد بود که دوست داشتم

انا؟یموقع ک نیتا ا يکجا بود ـ

.سالم مامان شهره جونم ـ

.سالم، جواب منو بده کیعل ـ

.کم هی دیطول کش رون،یکار داشتم ب ـ

؟يچه کار ـ

چند بار نگاهش رو . کنه یبد داره نگاه م یلیکردم سامان خ یحس م. زیسر م میو نشست مینگفت يزیچ گهید ییو زندا ییان و دااومدن سام با

:تازه سوپم رو تموم کرده بودم که آقاجون گفت. اوردیخودشم ن يکردم؛ اما اصال به رو ریغافلگ

.میفتیتا زودتر راه ب نیبچه ها فردا صبح کمتر بخواب ـ

:پارچ دوغ رو برداشت و گفت نساما

مگه؟ میر یم ییجا ـ

.کم آب و هوامون عوض بشه هی میمون یتا شبم م. دماوند يالیو میر یآره بابا، م ـ

کار  یحاال چ. ستمیکاش قبال با آقاجون هماهنگ کرده بودم و گفته بودم فردا ن. من اعصابم داغون شده بود یقبول کردن؛ ول یبا خوشحال همه
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:گفت ییدادم که زندا یتو بشقاب حرکت م يجور نیاشتم با قاشق زرشک ها رو همکنم؟ د

زم؟یعز میبر گهید يجا يشده؟ نکنه تو دوست دار يزیجونم چ يانازیک ـ

:و گفتم زیم يقاشق رو گذاشتم رو. گفتم یم دینبود با يچاره ا گهید. کردن از جمله سامان فضول یرو آوردم باال، همه داشتن به من نگاه م سرم

.امیتونم ب ینداشته باشه من فردا نم یراستش اگه اشکال ـ

:بود، با اخم گفت دنمیرس ریکه هنوز نگران د مامان

چرا؟ ـ

.قرار دارم یعنی ،ییبرم جا دیدارم با يکار هی ـ

؟!قرار ـ

.ننکردم و روم رو کردم سمت ماما یبهش توجه. پر از تمسخر سامان توجه همه رو جلب کرد يصدا

خوبه؟. الییام و یاگه زود کارم تموم بشه خودم م ـ

.يبود زایچ نیا ي هیبه قول خودت پا شهیبراش؟ تو که هم یکن یرو کنسل م حیکه تفر هیچه کار نیا ـ

...خب االنم هستم؛ اما ـ

.سامان دخالت کرد بازم

.وسطه زایچ نیبه عهد و ا يآبرو و وفا ياز قرارها واجب تره، باالخره پا یاما بعض ـ

.دمییجو یسوپ بکنم، از حرص داشتم لبم رو م يخواست سرش رو تو کاسه  یم دلم

.که قبال قول دادم، مجبورم عمل کنم بهش نیبخاطر هم قا،یدق ـ

.میدیکش یشاخ و شونه م میبه جز خودمون دو تا آدم نشسته، داشت زیحواسمون نبود دور م انگار

؟يعوض شد يآشنا شد دیجد يبا آدم ها یاز وقت ای يانقدر خوش قول بود شهیهم ـ

!ینش یعوض يپر یم دیجد يبا آدم ها یکه وقت نهیمهم ا ست،یعوض شدن مهم ن ـ

منظور؟ ـ

.حال به هم زن خودت باش يکارا يکم اصالح کننده  هیسامان خان،  یمن دخالت کن يکارا يکه تو نیقبل از ا ـ

من پسرم تو دختر، حواست هست؟ ـ

.تونستم اینو درك کنم ینداره، قبل از تذکر مهم شما هم م یو ربطبه ت ـ

.اونم فقط بخاطر مال و اموال یذاشت یقرار نم یبا هر کس و ناکس ،یو شعور داشت يکرد یاگه درك م ـ

.زیم يرو دمیشدم و کوب بلند

. گهیکه هر روز با هزار تا دختر باشم و فردا با صد نفر د ستمیمن مثل تو ن. یاد، همه رو مثل خودت آشغال فرض نکن یاز دهنت در م یبفهم چ ـ

.يزیتو برو خودت رو درست کن که نفرت انگ

.هیکاف انایک ـ
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.مامان نتونست آرومم کنه داد

و  مال و اموالته که هستن نه شعور نیبخاطر هم قایکه دورتن، دق ییاونا. يافتاد لیو از دماغ ف یتموم یدر ضمن فکر نکن خودت همه چ ـ

.تتیشخص

.خفه شو انـایک ـ

...پسرِ دختر هیجز  ستین یچیسامان خان شما ه نیدادم؟ ا یجواب م اتشیچرا؟ چون دارم به جفنگ ـ

 تش،یپر از عصبان ي افهیشده بودم به ق رهیخ. خاموش شدم هویگوشم، مثل آتشفشان در حال انفجار  يکه مامان خوابوند تو یمحکم یلیس با

 دهیتازه از راه رس يدلخور نیزدم بهش، بابت ا یزل م يهمون جور گهیکم د هیدونستم اگه  ینم. به جز اون برام مهم نبود یچیواقعا ه گهید

کم از حرارت درونم کم  هیکه کردم تا  يکار نیو اول ییبا سرعت رفتم سمت دستشو یعکس العمل خاص چیبدون ه. نه ای دیترک یم مبغض هوی

کردم، چشم هام قرمز شده بود از  ینگاه م ینهیداشتم به آ. نفسم بند رفت. رشیرد رو باز کردم و صورتم رو بردم زآب س ریبود که ش نیبشه، ا

سامان  دیشا. خردم کرد یراحت نیخانوادش به هم يکه مامان جلو نیبود ا هیقابل توج ریبرام غ. بشم ریخواستم تحق یاما نم دن؛نکر هیفشار گر

که دستش روم بلند شده بود پنج سال  يبار نیآخر. بود اصال ازش توقع نداشتم یتند رفته بودم؛ اما هر چ یلیمن خ دمیمهم بود، شا یلیبراش خ

همه جا رو  یلطف يکه هم مامان، هم آقا میبرگشت ریو انقدر د میتا شب دور زد میو رفت میباباش رو دو در کرد نیماش يبود که با پر شیپ

نکنم؛ اما  يخودسر گهیبمونه د ادمیزد به صورتم تا  یکیآروم  یلیخ يجور نیخونه هم میرفت یون موقع هم وقتتازه ا. گذاشته بودن رو سرشون

.ذاره نفس بکشم یقلبم و نم يگذاشتن رو ییلویدویست ک يوزنه  هیکردم  یحس م ،فرق داشت هیامشب قض

خواستم سامان رو با نبودنم خوشحال کنم و به  ینم. رونیرفتم برو باز کردم و دوباره سرم کردم و  میرو با حوله خشک کردم، روسر صورتم

سامان مشخص بود که  یبود، حت نیینشسته بودن و سرشون پا زیهمه هنوز سر م یگذشت؛ ول یاز نبودنم م قهیپنج دق دیشا. هدفش برسونم

:و گفتم ختمیخودم ر يساالد برا یمعمول یلیتم و خنشس میقبل يرفتم جا. کنم نگاهش رو یبهم نگاه کرد، صبر نکردم تا معن نماما. ناراحته

.نیروز وقتتون رو به من بد هی ندهینداشته باشه تو چند روز آ یآقاجون اگه اشکال ـ

کرده بودم و هم مامان رو و  عیکردم، هم خودم رو ضا یبرخورد نم يو عاد زیرفتم سر م یاگه من نم. کنن ینگاهم م يچجور هیمهم نبود بق برام

 گهیکه د یبعد از شام. خدا دلواپسمه از خودم ناراحت کنم ي شهیدونم هم یرو که عاشقشم و م یخواستم کس ینم یطیشرا چی تحت هاصال

.صدام زد نییطبقه سوم بودم که سامان از پا يپله ها يرو. تو سکوت خورده شد، بلند شدم و رفتم باال بایتقر

انا؟یک ـ

رو سر  میگوش. یاد یخوابم م یلیبود که خ نیدونستم ا یکه م يزیتنها چ. اتاقم و در رو بستم يرفتم تو میتقمس ستمیبا ایکه برگردم  نیا بدون

.کردم خوابم برد یکه فکر م یزودتر از اون یلیو خ دمیساعت گذاشتم و خواب

***

:صورتم و بوسم کرد و گفت يشت روصورتش رو گذا دارم،یمتوجه شد که ب یکرد؛ وقت یمامان داشت نازم م. هام رو باز کردم چشم

...کدفعهیشد که  یدونم چ یبه خدا نم انا،یمنو ببخش ک ـ
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.ادامه بده نذاشتم

.که چقدر گشنمه يسالم، وا ـ

.زدم تو صورت گلت یشکست و نم یکاش دستم م. هم نذاشتم يتا صبح پلک رو شبیحرف رو عوض نکن، د يخودیب ـ

.رو انداختم دور گردنش دستام

.سرت يخوشگلم، فدا يدا نکنه مامان شهره خ ـ

درد داشت؟ یلیخ ـ

.میکه نبوده، بعدشم ما که کم از شما کتک نخورد وینه بابا، دست د ـ

شد مامان  یمگه م یراستش ته دلم هنوز ناراحت بودم؛ ول. دیخودشم خند. خنده ریکارم کرد زدم ز نیره و چون هم یدونستم چشم غره م یم

همه لوسم کنه و بازم براش اخم و تخم کنم؟ نیو ا شمیپ ادیب

و چه  ير یکجا م یگفت یکلمه هم نم هی یو انگار نه انگار که من مادرتم، حت يبود رونیاعصابم خرد بود؛ چون مدام ب یلیچند روزه خ نیا ـ

درسته . ستیاالن اصال حواست ن یول ؛يداد یو خبر م يزد یزنگ م یکن رید یخواست یساعت اگه م کیجا،  نیا میایکه ب نیقبل از ا. خبره

.یخواد که سرخود باش یمن اصال دلم نم. کنه رییتغ دیاخالق و رفتارمون که نبا یو خونمون عوض شده؛ ول مونیزندگ

کنه،  ستشیتونست راست و ر یداشت؛ اما خودش نم ریکار خ ییبنده خدا هیسرخود شدم آخه؟ بابا  یمن ک! شهره جون ایدار يجذبه ا ـ

اعمالم کنم، بده؟ ينامه  یراه يحسنه ا هیخب گفتم . پردش به منس

.نشه، من اصال اعصاب ندارم نیحسناتت سنگ يادیشده و من خبر نداشتم؟ بعد از اون مواظب باش ز ریتا حاال دختر من خ یاز ک ـ

.شد که بره، دستش رو گرفتم بلند

.نیازم خواسته که دنبال اونم هم يزیچ هیآقاجون . و رفتارم عوض شده رفتم، نه اخالق يبد يراحت باشه مامان، نه جا التیخ ـ

مثال؟ یچ ـ

.خودش بگه دیرس جهیاگه به نت دیاجازه بد ـ

؟یرو چرا زودتر نگفت نایخب ا ـ

.يدیچون نپرس ـ

؟يدیفهم ،یبگ يایب فتهیزبونت رو بکشم، خودت وظ ریز دیکه نبا شهیهم ـ

نه؟ ایبوده  ییژن زورگو التونیتو فام نمیکنم بب یبررس هیباشه  ادمی ـ

؟يای یلوس نشو، حاال امروز واقعا نم ـ

.امی یچرا، اگه زود کارم تموم بشه، حتما م ـ

 یاز جامعه و زمونه م دیشا ست،یشم، دست خودم ن یم یعصب ایگم  یم يزیوقت ها چ یاگر بعض. به دخترام اعتماد داشتم و دارم شهیمن هم ـ

.کن اطیاحت ینیش یودت باش، پشت فرمونم که مترسم، مواظب خ

.چشــــــــم ـ
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.بال یچشمت ب ـ

سامان نبود، بهتر . ششونیخوردن، منم رفتم پ یداشتن صبحانه م. نییو رفتم پا دمیبره، لباس پوش یچون مطمئن بودم خوابم نم دم؛ینخواب گهید

.صالهاش رو نداشتم ا يخوشمزه باز يحوصله  یشد که نبود؛ اول صبح

تازه  ییرفتم باال تا آماده بشم، زندا یم یوقت. تو کاراشون آرامش داشتن... بس که ماشاا فتن،یراه ب گمیساعت د کیتا  ناینبودم مامان ا مطمئن

شت دا کیکوچ يستاره نقره ا ییکه روش چند تا یکم رنگ یپررنگ و شال آب یآب نیرو تنم کردم و شلوار ج میمشک يمانتو. شده بود داریب

 هیبا مامان و بق ن،ییرو برداشتم و رفتم پا میگوش. نهییآ يدر کل از خودم خوشم اومد جلو یعنیخوب شده؛  افمیکردم ق یحس م. دمیشپو

.نشده بود که زنگ زده ریساعت وقت داشتم و د میهنوز ن. زنگ زد نیرو روشن کنم که رامت نیخواستم ماش یم. کردم یخداحافظ

بله؟ ـ

.ریبخسالم، صبح  ـ

.ریسالم، صبح شمام بخ ـ

جان؟ انایک یخوب ـ

.شد یمیزودم صم چه

افتاده؟ یاتفاق ،یمرس ـ

د؟یفتادینه؛ فقط شما که هنوز راه ن ـ

.نه، خونم ـ

دنبالت؟ امینداره من ب یاشکال ـ

.امی یهست، خودم م نیماش ـ

.بودم اصرار نکنه دواریتعجب کردم، ام شنهادشیاز پ راستش

.بشه بمیافتخار نص نیاجازه بده تا ا ه،یکیکه  ری؛ اما خب مسدونم یم ـ

 نیا. انداخته بود نییبود و سرش رو پا بشیج يرفت و دستاش تو یافتاد به سامان که داشت راه م نهییآ يبگم؟ نگاهم از تو یدونستم چ ینم

.شدم، اونم بخاطر شازده یبدن هیتنب شبیچش شده بود؟ خوبه من د گهید

ع شد؟الو؟ قط ـ

.نه، قطع نشد ـ

.خواهش کرده بود بهتر بود که قبول کنم یوقت دیشا. رونیرو دادم ب نفسم

.منتظرتون هستم ـ

.زمیاون جام عز گهید ي قهیمتشکرم، من تا ده دق ـ

.فعال ـ

و رفتم سمت در باغ، حداقل پنج شدم  ادهیپ. گفتنش زمیحالم به هم خورد از عز! شن یکه زود باهات مچ م ییپسرا نیاز ا ادی یبدم م انقدر
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هر چند نظرش و فکرش انقدر برام مهم نبود؛ چون کال باهام . شدم یچشم سامان رد م ياز جلو میبود که مستق نیا شیبد! راه بودم يتو قهیدق

از کنارش گذشتم، . ضاوت بداونم از نوع ق رم،یقرار بگ گرانیمورد قضاوت د يخودیکرد؛ اما دوست نداشتم ب یو در موردم فکر خوب نم دلج بو

.شد بد نبود یکم آدم م هیبهش محل بذارم،  یکه حت نیبدون ا

سر قرار؟ ير یم ـ

.ادامه دادم به راه رفتن يجور نینموندم و هم. شدم دست از سرم برداشته یداشتم خوشحال م تازه

.ده اعتماد نکن یکه نشون م ینیبه ا یلیخ ست،ین یآدم صاف و صادق نیرامت ـ

 نیرو که باز کردم، چشمم افتاد به ماش اطیدر ح. بودم دهیرو قبال هم ازش شن نیا! ؟یچ یعنی دمیپرس یکه باهاش قهر بودم؛ وگرنه حتما م فیح

و  نمیدر رو باز کرد تا بش. گرم سالم کرد یلیشد و خ ادهیپ. راغب نبودم باهاش برخورد داشته باشم یلیخ گهیکه سامان زد، د یبا حرف ن،یرامت

. گهید يزایچ يهمه  الیخیبود، ب زایچ نیو ا نیاصال من هدفم عمو و زم. رونیب زمیکردم افکار خراب رو از ذهنم بر یسع. بعد خودش نشست

 دنیبا د! بودا اکارمیچه ر. شگاهیبه آسا میدیبودنش و سرشناس بودنش و خالصه افتخاراتش انقدر حرف زد تا رس ياز شغلش و حرفه ا نیرامت

.بودن ستادهیمنتظر ما ا ینیریبا گل و ش. و شوهر و دخترشون خوشحال شدم ختدیپر

باهاش  يا قهیچند دق هی. ششیبره پ یکیانگار عادت کرده بود تا هر روز ! خدا رو شکر سرحال بود و چشم به راه. اتاق عمو يمن رفتم تو اول

:و گفت دیخند. کنه یکار م یداشته باشه چ یهش گفتم اگر مالقاتب. خواستم یکه م ییکه بحث رو کشوندم به اون جا نیحرف زدم تا ا

.شم یمعلومه که خوشحال م زم؟یکار کردم عز یمگه با تو چ ـ

که بچه و نوه هاش رو  یمتعجبش وقت ي افهیق. اومدن تو هیدر رو باز کردم و بق. رو گفت نیا شش،یپ ادیجز من ب یزد کس یچون حدس نم دیشا

:و کشدار شد که بهاره گفت ینگاه طوالن نیو انقدر ا دختیشده بود به پر رهیخ. دبو یدنید یلیخ دید

.میجلو، ما بر يبر يخوا یمامان نم ـ

 یمثل پروانه دورش م دختیپر. زدم خوشحال بود یکه حدس م یاز اون شتریب یلیهمه نمدار شده بود، عمو بهادر خ يچشم ها نیجز رامت به

 نیریپدربزرگ تازه به دست آوردش ش يبهاره هم که مدام برا. کرد یو احترام با پدر زنش برخورد م یفروتن تیآقا صابر در نها. دیچرخ

که  نیقبل از ا. جا تنها نمونه نیا گهیدادن تا باهاشون بره و د شنهادیبه عمو پ یبود، مخصوصا وقت یقشنگ و خوب يها لحظه. کرد یم یزبون

قبول  دیبا ترد. رو شاد کنم یکیخدا رو شکر کردم که تونستم دل . طور نیلبخند زدم، اونم هم. دوختبگه، نگاه قدرشناسش رو به من  يزیچ

شن  یآقا صابر باهاش حرف زد و مطمئنش کرد که از رفتنش خوشحال م یشه؛ اما وقت یکرد وجودش باعث زحمت م یچون حس م دیکرد، شا

.یراحت نیدنبالش، به هم انیقرار شد فردا ب. قبول کرد

 دیشا. میزن یو فقط ساز مخالف م میبردار کیقدم کوچ هیتا  میکن ینم یسع یحت م،ید یادامه م مونیبه زندگ يخبر یب يوقت ها ما تو یلیخ

در حق  يریموند، اون وقت نه کار خ یسالمندان م يخانه  نیگفت، عمو بهادر تا آخر عمرش کنج ا یها رو به من نم نیزم ي هیاگر آقاجون قض

اصرار  یلیخ. برم خونه دیکردم و گفتم با یسرشون گرمه، عذرخواه دمید یوقت. دید یرو م یخوش زندگ يخودش رو یبود، نه حت دهکرپدرش 

که پشت سرم راه افتاده  نیرامت. رونیکردم و اومدم ب یخداحافظ. رفتم دماوند بهتر بود یزودتر م یباشم؛ اما هر چ ششونیکردن تا نهار رو پ

:بود گفت
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م؟یخواهش کنم نهار رو با هم باش شهیم ـ

.کم بهش رو داده بودما، اصال جنبه نداشت هی

.گهیفرصت د هیباشه  د،یببخش ـ

؟یکن یم یچرا؟ نکنه از مصاحبت با من احساس ناراحت ـ

.که عجله دارم نهیا ششون،یبرم پ میجا مستق نیراستش همه رفتن دماوند، قرار شد منم بعد از ا! نه، اصال ـ

.مونده یلیتا شب خ رم،یگ یوقتت رو نم یلیخ ـ

...یول ـ

:شد بهم و گفت رهینافذش خ يچشم ها با

.کنم یخواهش م ـ

 لیذل يحتما توقع داشت مثل دخترا. صبر نکرد تا جواب بدم و راه افتاد. شده بودم مونیپش یمثل چ اد،یبهش گفتم ب روزیکردم که د یغلط چه

:رو به روم ترمز زد و گفت. رمیبگ یتا تاکس ابونیاون برم، رفتم کنار خ نیمت ماشکه س نیا يبه جا! دنبالش برم

.بودنمون لیناهار دوستانه س، بذار به حساب فام هیفقط  نیباور کن ا زمیعز ـ

.دیشده، ببخش رمیذارم؛ اما امروز واقعا د یهم نم يا گهیبه حساب د دیمطمئن باش ـ

:گفت ییاومده؛ اما با پررو رو تکون داد، فکر کردم کوتاه سرش

.شم یفردا رد نکن؛ چون واقعا ناراحت م يباشه پس دعوتم رو برا ـ

.بود عیضا یلیتونستم حرف دلم رو بهش بزنم و بگم به جهنم؛ اما خ یم کاش

.حاال سوار شو تا برسونمت. تا هماهنگ کنم رمیگ یامشب حتما تماس م. تیرضا یعنیسکوت  ـ

.خواستم قبول کنم یرو نم نیا گهید. بودرو مخم  میجور نیهم

.دییرم، شما بفرما یکار دارم، ممنون، خودم م ییجا ـ

.خوره یاصال بهت نم انا،یک یهست یچقدر تعارف ـ

هر  .فرق داشت نیدونم چرا رفتارم با رامت ینم یکردم؛ ول یاگر سامان بود پشت سر هم باهاش کل کل م. نگفتم يزیباال انداختم و چ يا شونه

برداشتم و  یدست لباس راحت هیرفتم خونه . داد و دست از سرم برداشت تیبرم و باالخره رضا یخوام با تاکس یبود قانعش کردم که م يجور

وقت  یلیخ! هم بهتر از امروز یچه وقت. گفتم تا بره مالقات عمو بهادر یزدم و بهش م یفرصت مناسب با آقاجون حرف م هیتو  دیبا. تادمراه اف

 شیالبته اگر پ. بهم مزه داد یلیتا دماوند خ یمدت، رانندگ هیبعد از . بود دهینرفته بودم و مسابقه نذاشته بودم، دلم پوس یبود سرعت آنچنان

تم چرا دونس یهنوزم نم. دیدادم، شا یم حیبودن رو ترج نیو همون با رامت الیذاشتم و یاصال پام رو هم نم دیبشه، شا یکردم که قراره چ یم ینیب

خواستم برم باال که از  یپارك کردم و م اطیح يرو تو نیماش. که اومدم خنده اومد رو لبم یدارم؛ مثل بار اول یحس خوب هیجا  نینسبت به ا

به  جا بود؟ رفتم سمت پله ها تا نیهم ا يا گهیبه جز خودمون کس د یعنی. تعجب کردم اطیح يو مدل باال اما ناآشنا تو کیش نیماش هی دنید

 ،اومد یباغ م يصدا از تو. ستادمیهم بلند و قشنگ بود سر جام ا یلیدختر که اتفاقا خ هی يخنده  يصدا دنیزودتر خاتمه بدم که با شن میکنجکاو
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ت از پش. چقدرم که من باهوشم. هست نهیماش نیدختره با ا نیا نیب يرابطه ا هیمطمئن بودم . مثل فضول ها راهم رو کج کردم. بود کینزد

 يمشخص بود و البته نکته  مرخشیدختر نشسته بود که فقط ن هیکه همون اول راه باغ بود،  يدیسف يتاب فلز يرو. دمیدرخت ها سرك کش

.داد یباز داشت تاب رو هل م شیزد، حاال با ن یپرسه م اطیح يبدبخت شکسته خورده تو يکه صبح مثل آدم ها یبود که سامان نیجالب ا

که سامان  نیهم. کم جلوتر هیرفتم  نهیدست به س! داد؟ یهم راه م شیخصوص میدوست دختراش رو به حر یعنی. پررو بود یلیخ گهید نیا نه

.و لبخند زد ستادیچشمش افتاد به من، صاف ا

.يدیچه زود رس! خانوم انایبه به ک ـ

:طعنه گفتم به

.آره خدا رو شکر، قرار زود تموم شد ـ

.سالم ـ

قدش مطمئن بودم حداقل هشت سانت از من . بانمک بود و سبزه. دمیرو د افشیق یبلند شد و بهم سالم کرد، درست و حساب دختره یوقت تازه

.بزرگ تره

.سالم ـ

.جون انایمن رها هستم، خوشبختم ک ـ

.یمرس ـ

.تاب و با پاش حرکتش داد ينشست رو سامان

.نادره ییدختر دا ـ

!؟يهم دار ییمگه تو دا ـ

.ه دارمبله ک ـ

.يدار ییچقدر خاله و دا... ماشاا ـ

.نمکه يایچشمش در انایک نیا زه،یاسفند بر هیرها برو بگو هما  ـ

:خنده و گفت ریزد ز هیکه معلوم بود دختر شاد رها

انا؟یک گهینکنه راست م ؟يمگه امتحان کرد ـ

.یفتگیبته به جز خودشتو وجود سامان کشف نکردم تا چشمش کنم؛ ال يزیواال من که تا حاال چ ـ

.دیارادت دار هیقشنگ معلومه شما به کارتون موش و گر! خدا ای ـ

.کنن یم ریس شونیدوران کودک ياهایهنوز تو عوالم و رو ایمتاسفانه بعض ـ

.جوابش رو ندادم نیدختره باهاش دعوا کنم؛ بخاطر هم نیا يخواست جلو ینم دلم

جون؟ انایک يتاب باز يای ینم ـ

.حوصلش رو ندارم، تو ادامه بده نه، ـ
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.زمیباشه عز ـ

نشسته بودن و  ییرایپذ يهمه تو. نبود ادمیو کجا رو اصال  یک یول دم؛یجا شن هیمن مطمئن بودم اسم نادر رو قبال . و به راهم ادامه دادم برگشتم

 مهمونتنها . اظهار وجود کردم بایکه کردم، تقر يبلند با سالم. سرحال بودن يادیکال انگار امروز ز. حرف زدن و خنده هاشون بلند بود يصدا

 یچند لحظه نگاهم کرد و بعد با لبخند حال و احوالپرس. کردم زنش هم باشه؛ اما نبود یفکر م. ستادیجمع که همون نادر بود بلند شد و ا يناآشنا

داشته  یسن نیبچه ا هیشد  یاما باورم نم دم؛ید اطیح يرو توکه االن دخترش  نیبا ا. اومد یم یبه نظر مرد خوب. مامان نشستم شیرفتم پ. کرد

و آقاجون  ییداشت؛ چون مدام با دا یخوب ي هیگمونم روح. هم خوب بود پشیت. چهل ساله بود يمثل مردا. چون خوب مونده بود دیباشه، شا

داشت به مامان نگاه . باال ارمینگاه باعث شد سرم رو ب هی ینیخورد که سنگ یم وهیداشتم م. اسمش بودم ریمن هنوز درگ. کردند یبگو و بخند م

 یعنی! پسرعمو و خواستگار مامان. هیآورد نادر ک ادمیکرد،  رییتغ رشیمس عیکه سر يا هیچند ثان دینگاه شا نیکرد که کنارم بود و هم یم

 وکه دستم بود ر یبیس! واج دخترش با پسرعموش نادرازد يبابا مخالفت کنه و اصرار کنه رو يکه باعث شده بود تا آقاجون با خواستگار یهمون

تاب نشسته بود و داشت فکر  يرها تنها رو. اطیح يرفتم تو. خواست زودتر بفهمم که زنش کجاست یدلم م. بشقاب و بلند شدم يگذاشتم تو

.ششیرفتم و نشستم پ. از سامان نبود يکرد و خبر یم

سامان کو؟ ـ

.دهزنگ خورد، رفت جواب ب شیگوش ـ

.خلوت حرف بزنه يتو جاها شهیآهان، اصوال مجبوره هم ـ

.و نگاهم کرد دیخند

؟یباهاش لج ـ

.رو ندارم دنشینه، فقط چشم د ـ

.هست دیام يخب پس بازم جا ـ

.ایدار یپیخوشت يبابا یراست ـ

.رو ندارم زایچ نیاسفند و ا يمن اصال حوصله  ؟يآره، چشمش که نزد ـ

.کنه چشمم یکارساز عمل نم انقدرام زم،ینه عز ـ

.یکردم، ناراحت نش یشوخ ـ

ومده؟یمامانت کجاست؟ ن یراست اده،یمن جنبم ز ـ

.تفاوت انداخت باال یو شونه اش رو ب دیکش ینفس. دیلبش ماس يرو خنده

.نه، اون مرده ـ

؟!واقعا ـ

.اوهوم ـ

.متاسفم، خدا رحمتشون کنه ـ
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.دونم یم دیاما بع ؛یمرس ـ

؟رو یچ ـ

چند سالته؟ انایک یراست ،یچیه ـ

.خوشحال نبودم مونیدونم چرا دلشوره داشتم و اصال از حضور نادر تو جمع خودمون ینم. مامان بود شیسالن پ يتو ذهنم

.و سه ستیب ـ

.یخوره از من بزرگ تر باش یاصال بهت نم يوا ـ

مگه تو چند سالته؟ ـ

.نوزده ـ

.میکردم همسن باش یفکر م ـ

.نوزده يرم تو یتازه م گهیماه د کی، من نه ـ

.یبه سالمت ـ

.سامان اومد ـ

.رم باال یمن م ـ

.دستم يرو گذاشت رو دستش

.نه، تو رو خدا نرو، من حوصلم سر رفته ـ

.نشستم دوباره سر جام. سن نیمامانش فوت شده، دلم براش سوخت، اونم با ا دمیو فهم دمیچهرش رو د يکه غم تو یوقت راستش

.رم یباشه، نم ـ

.یمرس ـ

.ستادیو اومد کنار ما ا بشیج يرو گذاشت تو یگوش سامان

.همسن شما روشون نباشه يتاب و سرسره باشه؛ اما دخترا ییجا هیکه  دمیواقعا من تا حاال ند ـ

:گفتم هیکنا با

.یکن یاز بس به همه جا با دقت نگاه م... ماشاا ـ

مگه کورم؟ ـ

.کم ما رو هل بده هی ایامان ببچه ها، س الیخیب ـ

امی یشرمندتونم، من از پس دو نفرتون برنم ـ

خوره؟ یم يبه چه درد يکه زد یباشگاه نیپس ا ـ

.سازن یاون جا عضله م ـ

.ستایبد ن یعضالت استفاده کن نیاز ا ییجا هیخب  ـ
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.شه یحد که نابود م نیدر ا گهید ـ

.میبرو بابا، نخواست ـ

.کنم یعمل م یچون من سرعت ن؛ییپا نیایلطفا ب ن،یترس یدم اگه از ارتفاع م یرها، فقط اخطار م يکرد نیتوه گه،ینه د ـ

.میترس یتخت، ما نم التیتو هل بده، خ ول،یا ـ

کنار  ریجدستم رو محکم گرفتم به زن. وسط نیشده بودم ا چهیباز چارهیبودن و من ب کاریدو تا هم ب نیا. ترسم یروم نشد بگم من م! خدا ای

سامان . باالست تشیمعلوم بود قابل. تابش دو نفره بود؛ اما جمع و جور و محکم بود. نییاگه بخاطر سامان نبود، همون اول اومده بودم پا. تاب

. وندمخ یالکرس هیآ یلب کل ریچشمام رو بستم و ز. رفت باال یضربان قلبم داشت م. داد یتونست محکم هل م یتا م یبخاطر رو کم کن احمق

دونم چرا، اما  ینم. کردم نفس کم آوردم یحس م ن،ییاومد پا یرفت باال و م یمن هر بار که تاب م یول د؛یکش یم غیج یرها داشت با خوشحال

ها  نینگه داره؛ اما ا یکیرو  یلعنت نیکردم که ا یبد بود، فقط داشتم دعا م یلیکه حالم خ نیبا ا. نگفتم یچیتحمل کردم و ه حماقت ياز رو

. شد یم دهیباال، تا ته باغ د میرفت یکه م یوقت. رو به روم وحشتزده شدم يصحنه  دنیباالخره چشمم رو باز کردم و از د. دست بردار نبودن

با . نشد دهیمن شن يکرد که اصال صدا یم غیج غیانقدر رها ج. دیچرخ یسرم داشت م. زدم غیبه ترسم غلبه کنم و ج نیاز ا شتریب نستمنتو گهید

.داغونم وا رفت افهیق دنیبا خنده برگشت سمتم؛ اما با د. رها يدستم که آزاد بود چنگ زدم به بازو

؟یخوب ـ

.نگهش داره... بگو ـ

:داد زد عیچون سر د؛یکنم ترس فکر

.سامان هل نده ـ

.يهه هه، باالخره کم آورد ـ

.بسه سامان ـ

.عمــرا ـ

.تابو نیحالش بده، نگه دار ا انایک ـ

.ترسوها يا ـ

.رها يشونه  يسرم ناخوداگاه افتاد رو. ستادیو تاب کم کم از حرکت ا دیطرف منو کش ریزنج

د؟یچرا رنگت پر هو؟یجونم چت شد  انایک انا،یک يوا ـ

د؟یکن یم يباز لمیشد؟ ف یچ ـ

.ریبرو از هما آب قند بگ ؟يکور ـ

:که ته صداش بود گفت یبودم، با ترس دهیسامان که انگار تازه د. گلوم يرو گذاشتم رو دستم

حالت بد شده؟ برم عمه رو صدا کنم؟ یچرا نگفت وونهید انا،یک ـ

.گهید اریازش سوال نپرس، برو آب قند ب ـ
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 هیتک. نیزم ينشستم رو یدستش رو پس زدم و به سخت د،یمال یکه رها شونم رو م یوقت یکرد، حت یتاب هم حالم رو بد م کیکوچ يها تکون

.که سامان با آب قند برگشت دیطول نکش یلیخ. که همون جا بود یدم به درختدا

ش؟ینشوند نیچرا رو زم. آب قند رو بهش بده نیا ایب ـ

.خودش نشست به خدا ـ

داره؟ یهات چه عواقب يبچه باز نیا ینیب یم ـ

شه؟یم يجور نیدونستم ا یمگه من م ؟یگ یچرا مزخرف م ـ

.تنفسش نگرف میشانس آورد ـ

نفسش چرا؟ ـ

.باال دراز بکشه مشیبابا، کمک کن ببر یچیه ـ

.بودن؛ مخصوصا رها دهیترس یلیدلم براشون سوخت، خ. کم حالم رو جا آورده بود هیآب قنده . هام رو باز کردم چشم

؟يجونم، بهتر شد انایفدات شم ک يوا ـ

.کم فشارم افتاده بود هیخوبم،  ـ

؟دکتر میبر يخوا یم رم،یبم ـ

.راحت، خوبم التینه، خ ـ

 نیبود با ا ختهیروز خودم که به هم ر. رو خراب کنم هیخواست روز خوش بق یدلم نم. باال میخوب شدم رفت یو وقت مینشست اطیح يکم تو هی

. دیفهم یشد به راحت یداخت مان یکه به مامان م یگاهیگاه و ب يرو از نگاه ها نیا. افتاده شیدوران جوون ادیدونستم  یم گهینادر خان که حاال د

نشده بود؛ اما من متاسفانه خوب  يزیمامان هم متوجه چ یحت دینداشت و شا یقابل تحمل ریو اصال رفتار غ دیرس یبه نظر م یهر چند مرد محترم

کردم  یکه فکر م يجوربود، اصال اون  یدوست داشتن یلیرها خ. بودم که فقط توهم زده باشم دواریگذره و ام یسرش م يتو یکه چ دمیفهم

کم  هی شهیسامان هم برعکس هم. بود و همچنان نگران حالم بود دهیدلسوز بود؛ چون مدام به من چسب یلیرفتار بچگانش خ برخالف. نبود

دو  دمیشا. هم خوشحال و شاد یتند و خشن بود، گاه یگاه. کرد یبرخورد م ضیهمه ضد و نق نیا دایدونستم چرا جد ینم. زد یشاد م يادیز

بود  شونیلیمشخص بود که برخوردش با سامان در حد همون نسبت فام. کردن رها خوشحال بودم دایاز پ. بود یروز خوب. بود بنده خدا یتیشخص

.شمیخوردم که رها هم اومد پ یم يآشپزخونه نشسته بودم و داشتم چا يعصر من تو. شترینه ب

.خورنا یدارن عصرونه م اط؟یتو ح ير یچرا نم ـ

.تو بهتره يگرمه، هوا یلیخ ـ

.محشره م،یبخور ارمیکه هما پخته ب یکیک نیکم از ا هیبذار . رم یباشه؛ پس منم نم ـ

.هم داره یخوب يچه بو ـ

.رمیگ ینم ادی يو آشپز رمیم یآره، من آخر م ـ

؟یستیمگه بلد ن ـ
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.زامیچ نیپختن و ا کیعاشق ک ینه بابا، ول ـ

.یافت یراه م یار درست کننداره که؟ چند ب يکار ـ

؟يکلک مگه خودت بلد ـ

.يدر حد حرفه ا ـ

!ادای یاصال بهت نم! دروغ ـ

.ستمین ياکاریآره، آخه کال آدم ر ـ

.يبه منم آموزش بد دیراه نداره، با گهید ـ

گان؟یرا ـ

.دردسرم هست یخرم، ب یم يرم کتاب آشپز یاصال م! سیخس ـ

.يدار ییباال ییسفره، حتما توانا يتو يو بذار ياریدر ب يزیها چاز تو اون کتاب  یاگه تونست ـ

باالست؟ شییتوانا یک ـ

:رها سرش رو برگردوند و بهش گفت. شد دایسامان پ نیا يسر و کله  باز

.انایک ـ

.يا نهیبه به؟ در چه زم ـ

.يآشپز ـ

گفته؟ یک! اُه ـ

.خودش ـ

.کنن، مخصوصا از خودشون یم ادیز يخودیب فیاصوال دخترا تعر. باور نکن ـ

.کردم یسره م هیبودم تا حاال صد بار کارت رو  انایک يمن اگه جا. رو اعصاب ملت يکه بر يگرد یم نیدنبال ا ا،یکاریبرو بابا، توام ب ـ

؟یلشیحاال مگه تو وک! گاد يما ـ

ه؟یمشکل زم،یآره عز ـ

 دیبودم با دهیتازه فهم. ارهیرو در ب غمیخواست ج یمدام م. جا آروم و ساکت نشستم هیمن  نهیتونست بب ینم! پسره اصال مرض داشت نیا ایخدا

.خوردم یرو م يو چا کیتوجه بهش داشتم ک یکنم؛ مثل االن که ب یمحل یبهش ب

نخوندم؟ یچیمن فردا امتحان زبان دارم و ه شهیبچه ها، باورتون م يوا ـ

فقط؟ يکه سه بار مرور کرد نهیمنظورت ا ـ

.ستیبد ن دیکم کمکم کن هی ارم،یبرم کتابم رو ب! ره، همونآ ـ

.اس ام اس زد ایو گو رونیرو آورد ب شیگوش. میمن و سامان تنها شد. رفت و

.شمارم رو عوض کردم انایک یراست ـ
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.شیشگیهم يذهنم رفت سمت مزاحم ها. زدم شخندین

.رو بده شمارم رو بزنم تیگوش ـ

جز . بلند شد امکمیپ يدستش بود که صدا يتو یهنوز گوش. نکیو رفتم سمت س زیم يرو گذاشتم رو یرم، گوششدم تا فنجونم رو بشو بلند

آب رو بستم و  ریش. راحت به کارم ادامه دادم الیبا خ نیهم يرو نداشتم که نگران باشم، برا یکس یمیقد يدو تا از دوستا یکیو  يو پر ایمیک

. شده یشکل نیا هویکه  دهید یدونستم چ ینم. بلند شد و رفت کنار پنجره. ستادمیسامان تعجب زده اصورت پر از خشم  دنیبا د هبرگشتم ک

.فرستاده بود امیپ نیشد، رامت یاس ام اسم باز بود، باورم نم. رو برداشتم لیو موبا زیم يخودم رو پرت کردم رو بایتقر

".دنبالت شاهزاده خانوم امی یشخصا م ياگر تو بخوا. ت منتظرت هستمدر شرک يجلو کیفردا طبق قرارمون راس ساعت  زم،یعز يانایک"

کرد؟ یم يحاال سامان در مورد من چه فکر. دهنم يگذاشته بودم جلو ي؟ دستم رو!بود که فرستاده بود یچ اتیجفنگ نیا يوا

.ذاره یپشت سر هم باهات قرار م. خوب بوده شاهزاده خانوم شرفتتیهه، پ ـ

.واست ذهنش از افکار بد پر بشهخ یدلم نم واقعا

...تو! کدوم قرار؟ ـ

.چشم هاش قرمز شده بود. دوال شد سمتم زیو از اون طرف م برگشت

.هیآشغال عوض هی نیاما بفهم، رامت ؛یرو صد بار گفت نینداره، ا یربط چیآره، به من ه ـ

.رمیخواستم مچش رو بگ یهام رو تنگ کردم، انگار م چشم

؟یکن یم يبهش حسودچرا؟ چون تو  ـ

خودش و  یتموم نشدن يبه پول و خواسته ها دنیرس يآدم پست فطرته که برا هیاون ! کنم؟ ازش متنفرم يحسود یبه اون لعنت دیمن چرا با ـ

نداره،  ذره احساس هی یحت. ادی یم انشیسر اطراف ییچه بال یکه براش مهم باشه حت نیگذره، بدون ا یو همه کس م زیهمه چ يپدرش، از رو

.رو مطمئن باش نیکمتر از ده تا شاهزاده خانوم نداشته، ا دیتا حاال هم شا. گهقلبش از سن

.يتو که رو دستش زد ؟یهه، خودت چ ـ

بدم؛  حیبرات توض نیاز ا شتریتونم ب یمتاسفم که نم. یکن ینم یکیهرگز منو باهاش  ه،یمدار و حرفه ا استیچقدر س نیرامت یمن؟ تو اگه بفهم ـ

 گتتو و پدربزر ياون داره برا. یحرف بزن گهید ياز تفاوتت با دخترا نانیبا اطم یتون ینم گهید ،يکم بهش رو بد هیرو بدون که اگه  نیفقط ا

 متیپات رو از گل. که بتونه نجاتت بده ستین یدست چیه ،يذاره فرو بر یپات م يجلو نیکه رامت یمرداب ياگر تو. رو بفهم نیکنه، ا یدام پهن م

.يطرف شد یبا بد کس انا،یدرازتر نکن ک

.ندارم يمن اصال با اون کار ؟یگ یچرا چرت و پرت م م؟یکدوم گل ـ

.یبه کس يکردم انقدر راحت راه بد یمالقاتش؟ فکر نم ير یهر روز م يهفته س که دار کی نیبخاطر هم ـ

اول به فکر درست  ،یرو خراب کن یکس يخوا ینه؟ اگه م ستن،ینتونستم بهت بفهمونم که همه مثل خودت لجن ن شبیخفه شو سامان، د ـ

.یکارت عوض کن میبار س هی یماه یکردن خودت باش که مجبور نباش

.یدون یازش نم یچیدارم که تو ه لیبارم بوده دل هی نیکارم که اتفاقا هم يمن برا. حرف مفت نزن ـ
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شدن،  يدورت تکرار ينکنه دخترا نمیبب. یستیمورد توجهه و تو ن نیکه رامت نیز اا یکن یدق م يمعلوم بود دار یمهمون يهمون شب تو! هه ـ

.جمعشون کنه نیکه رامت یزن یجوش م يدار يجور نیکه ا یلیفام يدنبال دخترا

معلوم . عقب مدیساکت شدم و کش هویو  دمیترس. ها دستش رو برد باال وونهیسرخ شد و مثل د هویآخرم  يجمله  دنیدونم چرا؛ اما با شن ینم

.معلوم بود نییکه محکم مشت کرد و آورد پا یاز رگ متورم گردنش و دست یعنیکنه؛  یبود داره خودش رو کنترل م

:گفت رونیاومد ب یشدش م دیکل يدندون ها نیکه از ب ییو با صدا زیم يرو دیرو کوب مشتش

...امروز نینامردم اگه از هم ـ

:تعجب کرده بود گفت مونیعصب يها افهیق دنیرها که از د. داومدن رها حرفش نصفه کاره مون با

؟!جا دعوا شده نیچه خبره؟ ا ـ

در آشپزخونه  کینزد. هم فشار داد و رفت يبگه لب هاش رو رو يزیکه چ نیبدون ا. بود بهم رهیبرگشت سمت سامان که هنوز خ نگاهم

و  دیرو به رخم کش يدلخور ایدن هی ه،یدو ثان یکینبود، انگار با همون  تیصبانتوش ع گهیبهم کرد که د يا گهینگاه کوتاه د. و برگشت ستادیا

.رفت

***

 هویاز بچه ها بهش زنگ زده بوده و مجبور شده بود  یکی ییزندا يبره؛ اما به گفته  الیکردم انقدر اعصابش خرد شده باشه که کال از و ینم فکر

ناراحت  یلیخ. نزدم یخودش حدس زد؛ وگرنه من حرف يالبته رها با کنجکاو. بوده یرفتنش چ که علت میدونست یفقط من و رها م. ناغافل بره

 يچه جور. بودم ياز همه کفر شتریاز دست اون ب. بود یلعنت نیامروز که همش بخاطر رامت ياز دعوا نمیسر شام، ا شبید يریاون از درگ ودم،ب

 دنیخونه، با د میدیرس یزدم؟ وقت یصداش م یبه سخت کیبه اسم کوچ یکه من حت یوقت به خودش اجازه داد که انقدر راحت بشه باهام، اونم

:گفت ییمامان به زندا. دونم چرا ینگرانش بودم، نم. دمیکش یسامان نفس راحت يشده  اركپ نیماش

.زد یدونم چرا دلم شور م یخونه، نم دهیخدا رو شکر سامانم رس ـ

 نمیبخاطر هم. نباشه يممکنه چند روز ه،یگفت سفر کار. رو جمع کرده رفته مسافرت لشیمده خونه وسانه شهره جون، بچم زنگ زد گفت او ـ

.رو نبرده نشیماش

.که هر جا هست خدا نگهدارش باشه... شاایخب ا ـ

انداختم و رفتم تو  نشیبه ماش ینیبود که بذاره و بره؟ دوباره نگاه غمگ ختهیانقدر به هم ر یعنی! وا رفتم شهیم یبادش خال هویکه  یبادکنک مثل

.خونه

***

تا  شگاه،یو بعدم آسا نیرامت شیکه رفتم پ یاز روز اول. رو براش گفتم زیهمه چ ازیتا پ ریاتاق آقاجون و از س يقبل از خواب، رفتم تو شب

ظهرم با  يالبته هنوز از دعوا. ه بودواقعا تعجب کرد دیحرف هام رو شن یوقت. عمو بهادر شیو خانوادش رو بردم پ دختیکه پر يروز نیآخر

دو  دیشا م،یحرف زد یلیخ. کرده یخورده تند برخورد کردم و بهش گفتم در حق برادرش کوتاه هیبا آقاجون  نیبودم، بخاطر هم یسامان عصب
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بره و  دنشیستم تا به دازش خوا. ها موافقت کرده نیزم دنیبره خونشون و عمو هم با بخش یعمو رو فردا م دختیبهش گفتم که پر. ساعت

 یوقت. داد که حرفام رو قبول داره یآقاجون فقط با تکون دادن سرش نشون م. یاد یم شیپ یچ ندهیمعلوم نبود در آ ذارن،کدورت ها رو کنار ب

.و صدام زد ستادیگفتم تا برم اتاق خودم، ا ریباالخره بلند شدم و شب بخ

جان؟ انایک ـ

.سمتش برگشتم

بله؟ ـ

.بلند، اما نه چندان محکمش اومد طرفم و محکم بغلم کرد يها قدم با

 یاما درس بزرگ ؛يندار یکه سن نیبا ا. ازت ممنونم زم،یعز یرو درست کن زیهمه مطمئن نبودم که همه چ نیتونی؛ اما ا یدونستم تو م یم ـ

.يحداقل به من داد

.نکردم آقاجون، همش قسمت بوده و خواست خدا يمن که کار ـ

.بابا، من هنوز سر حرفم هستم يشد ریخ یباالخره توام بان ـ

؟یچه حرف ـ

...یگفتم اگه موفق بش ـ

.يا گهید زیچ چیه يکار خوب و با ارزش کرده باشم قبول کردم، نه برا هیکه  نیمن فقط بخاطر ا! آقاجون ـ

.کردم یهست که فکر م یباالتر از اون یخوشحالم که درکت از زندگ ـ

.گهیشمام د ينوه  باالخره ـ

.زمیزبونت که به من نرفته عز ـ

.رسه یبه کجا م دیگشت و د دیحاال با ه،یکیژنت نمیخب ا ـ

.امان از دست تو ـ

حاال اجازه هست برم بخوابم؟ ـ

.ریبرو دخترم، شبت بخ ـ

.ریشب شما هم بخ ـ

.همه سوژه شدن نیاونم بعد از ا نه،یرو بب نیدا بره رامتحوصله داشت فر یک. خودم افتادم یبدبخت ادیاتاق رو که بستم دوباره  در

***

تا حاال فکرم مدام  شبیاز د! زهیر یآروم منو به هم م یکه داره زندگ هیچ نیرامت نیحرف حساب ا نمیآماده شدم تا برم بب یدودل یبا کل باالخره

.شده و گذاشته رفته یعصب زمونرویبخاطر جر و بحث د ایدونستم واقعا با دوستاشه  ینم. سامان بود شیپ

منتظر بود، با  نشیماش يتو. برسم که فکر کنه حاال چه خبره میآن تا يادیدوست نداشتم ز. دم در شرکت دمیاز یک گذشته بود که رس ساعت
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.نییپنجره رو دادم پا. شد ادهیزد و پ يلبخند دنمید

.ریسالم، ظهرت بخ ـ

.سالم، ممنون ـ

؟یش ینم ادهیپ ـ

م؟یبر ادهیره پقرا ـ

.میر یمن م نیبا ماش ـ

:گم خودش گفت ینم يزیچ دید یوقت. محتاطانش رو تحمل کنم یخواست رانندگ یفرمون، دلم نم يانگشت زدم رو با

اجازه که هست؟. نمیرو بب انایکه من دست فرمون ک نیبهتر از ا یالبته چ ـ

.کنم یخواهش م ـ

دونستم  یم دیبع. داشت یرسم پیبود و ت دهیطبق معمول کت و شلوار پوش. اول کمربندش رو بست رو زد و سوار شد، همون نشیماش ریدزدگ

.پارك کردم کیرستوران بزرگ و ش هی يباالخره رو به رو شییبا راهنما. داشته باشه يکت و شلوار تکرار هی یحت

.بود یعال ـ

:رو برداشتم و گفتم چییسو

؟یچ ـ

.يدار یخاص يمطمئنم عالقه  ت،یرانندگ ـ

.يبله تا حدود ،یمرس ـ

خواست  یدلم نم یباهاش در حال جنگ و جدال بودم، حت زیر هیبرعکس سامان که ! باهاش ارتباط برقرار کنم ادیتونستم ز یدونم چرا نم ینم

کمش  یلیرش مخصوصا نور خاصال از دکو. شلوغ بود مهین بایرستوران بزرگ و تقر هی میکه رفت ییجا. رو بدم نیرامت یمعمول يجواب سواال

جا رفت و آمد  نیا یلیمشخص بود خ. مینشست شونیتوسط ا زیبا انتخاب م. شد یباز م شیروح شتریرفت ب یم یآدم چلو کباب ومد،یخوشم ن

.شناختنش یداره، چون همه م

.دوست دارم، دنج و راحته یلیجا رو خ نیا يفضا و حال و هوا ـ

.داشت یمزخرف ي قهیسل چه

.ستینبد  ـ

.پسندن یرو م طشیمح یلیشن خ یکه دعوت م یمعموال دوستان و همکاران ومده؟یخوشت ن یعنیجالبه،  ـ

.داره يا قهیسل هی یخب هر کس ـ

.یسخت پسند باش دیپس تو با ـ

.یلینه خ ـ

.گفت و منو رو برداشت يدیاومدن گارسون ببخش با
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انا؟یک يخور یم یچ ـ

:ب بودم، بدون فکر گفتمجفتشون معذ ي رهینگاه خ ریز

.کنه، جوجه هم خوبه ینم یفرق ـ

.ومدیاصال خوشم ن. دیخند نیلبخند زد؛ اما رامت گارسون

.یاد یاجازه بده تا من انتخاب کنم، مطمئنم خوشت م. ستین يداره، از کباب و جوجه هم خبر یخاص يجا غذاها نیا زمیعز ـ

رسوندم؛  یخودم رو به ناهار اون جا م دیگمونم با. خواست زودتر برم خونه یدلم م. نگاه کردم نشستم و اطراف رو نهیدست به س! فتهیخودش چه

تا  زیم يچشمم رو چرخوندم رو یهر چ. زد تا غذا رو آوردن یپراکنده و معمول يکم حرف ها هی. اومد یخاص خوشم نم يچون معموال از غذاها

 ینم یشدم که حت یم بیو غر بیعج يغذا نیهم میتسل دیاحتماال با. بود دهیفا یب نمیبب ییآشنا زیچ ،ينوشابه ا ،یماست ،يساالد هی لحداق

.درست شده یدونستم از چ

؟يبه من اعتماد ندار ای ومدهیخوشت ن افشیاز ق ـ

.ندارم لیم ادیکدوم، راستش ز چیه ـ

.حاال امتحان کن ضرر نداره ـ

.حتما ـ

.کردم یم يقاشق و چنگالم رو برداشتم؛ اما هنوز داشتم با غذام باز. مبود نثارش کرد راهیبد و ب یدلم هر چ تو

؟یعمه رو به عموجان گفت يبرگشتن پدربزرگ به خونه  ي هیقض یراست ـ

.دنشونیروز برن د هیقراره  شب،یبله د ـ

.يرو به سرانجام رسوند یآوردم، کار سخت مانیمن واقعا بهت ا ـ

.سخت نبود میلیخ ـ

.خوره یدارم به دردت م نانیکشف کردم ازت، اطم دایکه جد ییها تیکه با قابل انایخوب برات دارم ک یلیخ شنهادیپ هی ـ

؟يشنهادیچه پ ـ

.نوع شراکت هی ـ

؟!شراکت ـ

.بله ـ

؟یبا ک ـ

.مفصله، در واقع با شرکت ما حشیتوض ـ

.يا هیکارا دارم و نه سرما نیا يتو يمن نه سابقه ا یول ـ

.زد ید باال و لبخند کجرو دا ابروش

.یکن دایپ یتون یتر از عموجان نم يقو ياسپانسر چیبگم که ه دیبا هیاما در مورد سرما زم؛یعز یکن یم دایسابقه پ ـ
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.شد یداشت جالب م "!بفهم نویکنه، ا یتو و پدربزرگت دام پهن م ياون داره برا": ذهنم يتو دیچیسامان پ يصدا

.امیش بر بکنم بتونم از پس یفکر نم ـ

.یتون یشک نکن که م ـ

.که سر رشته ندارم وارد نشم يکار يبهتره تو ـ

:تفاوت گفت یب یلیرو برداشت و خ وانشیل

؟يخور ینم. با توئه میعمرت باشه، تصم يتجار شنهاداتیپ نیاز بهتر یکیتونه  یم نیبه هر حال ا ـ

که طعمش به گلوم  نیاما هم اد؛یکه خوشم ب نیا دیقاشق اول رو خوردم به ام بود؟ یچاره چ. حواسش بود به غذام لب نزدم ،يشانس بد چه

.شد یمن سم محسوب م يکه برا يزیو فلفل بود، چ هیپر از ادو. سرفم گرفت دایشد دیرس

؟یشد؟ خوب یچ ـ

.دامه داشتاما سرفه هام همچنان ا دم؛ینفس سر کش هیرو که از شانس خوبم دم دست بود برداشتم و  یآب وانیل عیسر

چت شد؟ ،ينخورد يزیتو که چ ـ

:سرفه هام گفتم نیب

.دارم... تیحساس... هیبه ادو ـ

.گهیرستوران د هی میر یدونستم، م یمتاسفم، واقعا نم ـ

.رو آوردم باال دستم

.ندارم لینه ممنون، گفته بودم که م ـ

...اما آخه ـ

 یواقعا نم. رونیب میاومد میکم بعد بلند شد هیو  دیخودشم دست از خوردن کش گهیبود قانعش کردم تا دست از سرم برداره، د يجور هر

 يجلو میدیرس یوقت. خوشحالم شدم یاتفاق ناگهان نیاز ا ییجورا هی. به هم بزنم؛ اما دست خودم نبود يجور نیناهارش رو ا يخواستم برنامه 

:بشه گفت ادهیخواست پ یدر شرکت و م

.مینیرو بب گهیهمد گهیروز د هیرو بزنم، بهتره  میاصل امروز که نتونستم حرف ـ

.کردم تعجب

...منظورتون همون بحث تجارت و ؟یچه حرف ـ

.عنوان کنم گهید یمالقات خصوص هیتو  لمیمطلب مهم هست که ما هیمهم نبود؛ اما  یلینه، اون که خ ـ

.میالزم نباشه دوباره قرار بذار دیشا د،ییفرمااالن ب نیهست هم ينکته ا ای یاما اگه صحبت ن،یآقا رامت دیببخش ـ

.ستین یمناسب طیاما االن شرا ـ

.تونم دوباره دعوتتون رو قبول کنم یخواد؟ به هر حال من نم یم طیمگه حرف زدنم شرا ـ

زم؟یکردن عز یم يتو بودن، چه برخورد ياالن به جا يدید یمهمون يکه اون شب تو ییاگه هر کدوم از دخترا یدون یم ـ
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.زدم شخندین ناخودآگاه

.کنن یمتفاوت عمل م یلیدونم، آدم ها خ ینم ـ

.يخبر یب زایچ يسر هیاز  يخانواده شد نیچون تازه وارد ا دیشا ـ

مثال؟ ـ

.یشناس یکامل نم دیکه با يخب قطعا هنوز همه رو اون جور ـ

.ادیبه دست ب یراحت نیکه به هم ستین يزیکه معلومه، شناخت چ نیا ـ

.راحت تو رو شناختم یلیاما من خ ـ

؟!واقعا ـ

فکر . رهیگ یم يپر خطر ماتیکنه و تصم یمهربونه و فوق العاده زودرنج و حساسه، مستقل عمل م تینها یکه ب يدختر شاد و پر انرژ هیبله،  ـ

هان؟ ،یهم باش سکیکنم اهل ر یم

.برسه جینتا نیبه ا یتونه بعد از چند بار هم صحبتب یهر آدم دیشا ست،ین یعمق یلیخ نایا یدرسته؛ ول يتا حد ـ

نداره؟ ینشون چیاز عمقش ه ایسطح در ـ

.نییپا یسنگ پرت کن هی یکه عمق رو بسنج نیا يبرا يمجبور یگاه! نه ـ

خب؟ ـ

.گفتم یکل ،یچیه ـ

خاص  نینداشته باشن و من ا گهید ياز دخترا یلیخ دیکه شا يدار ییها یژگیخوشم اومده، و وتیاکت تیگم، از شخص یم یمنم کل انایک نیبب ـ

.که خوشبخته یش یم يتنها دختر يمنم خاصه، اگه پات رو توش بذار يایدن. بودنت رو دوست دارم

 رونیجلو معطوف ب ي شهیو نگاهم رو از ش دمیکش یقینفس عم. بشر بود نیا ییپررو تیکردم نها یکه فکر م يزیاون لحظه به تنها چ واقعا

.کردم

.متوجه منظورتون نشدم ـ

.زنم یروشنه، دارم از احساسم حرف م ـ

:بعد از سکوت کشدار من گفت. بخواد بزنه ییحرفا نیزدم همچ یگر چه اصال حدس نم. مغرور بود چقدر

.یشکل گرفت و حاال باعث شده تا ازت بخوام که با من باش یمهمون يتو، تو دنیکه با د یاحساس ـ

؟!با شما باشم ـ

.يا گهید زینظورم ازدواجه، نه چم ـ

.استرس گرفته بودم، کف دستام عرق کرده بود. دمیرو چسب میهل شده بودم، با دست گوشه روسر واقعا

.برم دیشده، من با رمید ـ

؟یکن یفکر م شنهادمیپ يرو ـ
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!کردم؟ یم يباهاش بدرفتار دیچرا با. کرده بود ينزده بود، خواستگار يبد حرف

.مکن یفکر م ـ

.یداشته باش یروز خوب زم،یمتشکرم عز ـ

.خداحافظ ـ

.راه افتادم دیشد کافیت هیبا  نیشد، مطمئن بودم هنوز نگاهش با منه، بخاطر هم ادهیپ

***

 همه. دختیپر يخونه  میگذشت و فردا شب هممون دعوت بود یم نیرامت ي رانهیغافلگ شنهادیدو روز از پ. نشده بود يسامان هنوز خبر از

 یجواب م ونیدر م یکیتلفن هامم  یامتحاناش بود و سرش شلوغ بود، حت کینزد ایمیک. نبود تا باهاش درد دل کنم یشده بود، کس یقاط زیچ

 هیدونستم واقعا آدم خوب ینم. ازم جواب بخواد نیو رامت دختیپر يفردا شب پا بذارم خونه  دمیترس یم. آوردم یداشتم کم م قعاوا گهید. داد

. زنگ خورد، رها بود میکه گوش دمیچرخ یم نترنتیداشتم تو ا یحوصلگ یب يو از رو وتریکامپ ينشسته بودم پا. گفت یکه سامان م هیمونه ای

.طیاون شرا يخوشحال شدم تو شماسم دنیاز د یحت

.سالم رها ـ

گذره؟ یخوش م ؟یجونم، خوب انایسالم ک ـ

.گذره یم ستیبد ن ،یمرس ـ

.ایستیسرحال ن ـ

.کم حوصلم سر رفته هیآره، راستش  ـ

مگه؟ ومدهیسامان هنوز ن ـ

چطور؟ ـ

.یمون ینم کاریب گهیاون باشه که د یآخه وقت ـ

.ندارم ياز همون جمعه تا حاال ازش خبر ستش،ین ـ

.شم یجا، منم خوشحال م نیا ایپاشو ب يخوا یم ـ

.به نادر فتهیخواست چشمم ب یخواستم قبول کنم؛ اما دلم نم یم اولش

.اینه تو ب ـ

من؟ ـ

.گهیآره د ـ

دعوت؟ یب ـ

.کنم یخب من االن دارم دعوتت م ـ
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.اون جام گهیمن تا یه ساعت د. دعوت کرد یاز ما تک یکیعاشقتم، نمردیم و باالخره  يوا ـ

.يدار میچه عجله ا... ماشاا ـ

.کنم یاالنم دارم مانتو انتخاب م نیهم. گفته باشم. يبنداز کهیت یخوره هر چ یبهم برنم ستم،ین یمن اصال نازك نارنج ه؟یچ یدون یم ـ

.یاد یلوس و ننر بدم م يبهتر، چون منم از دخترا ـ

.تفاهم یمرس ـ

.برو انتخابت رو بکن، من منتظرم گهیخب د ـ

.يکه اومدم، با نیتدارك بب ـ

.فعال ـ

. نجات بده یرکزو ییتنها ي لهیپ نیشد ما رو از ا دایپ یکیباالخره  شیآخ

***

رو  مونیمیآلبوم عکس قد میو داشت میاتاق من نشسته بود يتو. میکرد یطونیو ش میدیو خند میگفت یکل. اومدن رها حال و هوام عوض شد با

.میدید یم

.جانهیآخر ه نیا ،یخودت داشته باش نیخواهر ع هیکردم  یاصال فکر نم ـ

.هترهب یآره، البته االن ازش کمتر حرف بزن ـ

چرا؟ ـ

.براش تنگ شده یلیچون دلم خ ـ

؟يدپرس بود نیبخاطر هم ـ

.ینگ یبگ ـ

؟یبده چرا اعصاب نداشت حیکامل توض گه،ینه د ـ

.يطور نیبابا هم یچیه ـ

گرده به دعوات با سامان؟ یبرم ـ

.مونهیشگینه، اون که کار هم ـ

؟یپس چ ـ

!نه ایاستش رو بگم دونستم تا چه حد رازداره، شک داشتم بهش ر ینم

.ستمایمن دهنم لق ن ـ

بهت شک کردم؟ يدیبابا، از کجا فهم يا ـ

.از چشمات معلومه ـ
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.کار کنم یدونم چ ینم ،یافتاده که من موندم سر دو راه یاتفاقات هیراستش  ـ

.نگاهش کردم یچشم ریرو بست و منتظر نگاهم کرد، منم ز آلبوم

؟یشناس یرو م نیرامت ـ

.هست که نشناسدش میگه کسم! اوه ـ

ه؟یچجور آدم ـ

؟ينکنه عاشقش شد! خدا ای ـ

.پرسم یدارم م يجور نیچرند نکن، هم يلطفا فکرا ـ

.تا دستش رو نشه شهیمچ نم یبا کس ادیز ه،یا دهیچیخب کال آدم پ ـ

دستش رو نشه؟ یچ یعنی ـ

چون بعد از چند سال که درسش . بود بیعج یلیو موندگار شد خ رانیاومد ا سیاز پار هویکه  یپسره کال مشکوکه، مخصوصا از وقت نیا ن،یبب ـ

بابا و مامانش هم ساکن  یکه حت یدر حال ران،یو برگشت ا زیرو همون جا خوند و کارش گرفته بود و نامزد داشت، ناغافل پشت پا زد به همه چ

.بودن سیپار

؟!نامزد داشت ـ

 یلیاتفاقا سامان عکس دختره رو نشونمون داده بود، خ. قول و قرار ازدواج گذاشته بود یچند وقت يفرانسودختره  هیبا  ادمهیکه  ییآره، تا جا ـ

.سره نیمعلوم بود از رامت یخوشگل و لوند بود؛ ول

خب؟ ـ

 هیچون  دیجرده، شاهمچنان م یرو انتخاب کنه؛ ول یکی لیاونم فام یرونیا يدخترا نیخواهد از ب یشده و م مونیبعدش گفت پش گه،ید یچیه ـ

.حساس شده یلیبار شکست خورده خ

چرا نامزدش رو ترك کرد؟ ـ

 نیبوده که ا نیبوده، فقط فرقش ا نیبوده که با رامت يدختر نیچندم نیبار گفت ا هی ادمهی. اطالعات داره نیاز رامت یلیدونم اما سامان خ ینم ـ

.کرده یمعرف نیرامت يو خودش رو به خانواده  دهیزورش چرب یکی

؟!دختر نیچندم ـ

 يمعتقده هر دختر نیگفت رامت یم. داد بهمون، ما هم که فضول یبود، اون آمار م نیسامان اون جا دوست رامت یمیصم ياز دوستا یکیآره،  ـ

کنه؛ چون  ین ممدت که باهاشون هست، ردشو هیده و  یم شنهادیکم عالقه داره پ هیکه  ییبه دخترا نیبخاطر هم ست،ین شیهمسر ي ستهیشا

حق نداره پاش رو  یهر کس. ثروت کالن بشه هی یوارث اصل نیکه قراره رامت یخورن، مخصوصا وقت ینم یعمر زندگ هیدرد  بهکنه  یحس م

.بذاره شیخصوص میو حر ایدن يتو

تر از قبل شده بودم،  جیگ. بذارم اشیدن يکه به منم زد، پام رو تو یآخرش مطمئن شدم که اطالعاتشون درسته، همون حرف يجمله  دنیشن با

.رها هم رو شد يدستم برا یکه حت يجور
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...به تو هم یبگ يخوا ینکنه م! انایک ـ

.رو تکون دادم سرم

ست؟یذهن خراب سامان ن يزاده  یکه گفت ییزایچ نیا یرها مطمئن ـ

.اصال ـ

:لب گفتم ریز

ه؟بد شنهادیبه خودش اجازه داد به منم پ یپس با چه جرات ـ

انا؟یک یگ یراست م ،يوا ـ

؟!گفتم یچ يدیمگه شن ـ

...ازت خواسته که يجد گه،یآره د ـ

.شدم و دستم رو تکون دادم بلند

.نیداد، هم يدرخواست کار هی ـ

 يدختراحواسش به  شهیسامان هم. تا حاال رو نکرده یچموشه، دستش رو واسه کس یلیپسره خ نیا. یختیدروغ نگو، قشنگ معلومه به هم ر ـ

.هست که جذبش نشن لیفام

سامان دل نگران دخترا باشه؟ دیچرا با ـ

.یاد یخب خوشش نم ـ

.ستین یفرق چیو سامان ه نیرامت نیبه نظر من ب! مسخره اس ـ

چرا؟ ـ

.ذارن سر کار یدخترا رو م يجور هیچون هر کدوم  ـ

.زیپشت پا بزنه به همه چ هویکنه و  دوارشونیده، بعدم ام یوقت به دخترا قول ازدواج نم چیسامان ه ـ

 نیهم. میکن یم یعمر زندگ هیو با احساسمون  میباز یراحت دل م يما چجور یدون یم ،يقول ازدواج بده؟ تو که خودت دختر دیمگه حتما با ـ

.دوستش بودن شکسته روزیرو که د ییدل دخترا یعنیکنه،  یکه دوستاش رو هر روز عوض م

.چارهیب یمگه با چند نفر دوسته سام زمیزع یقبول دارم، ول ـ

!؟يخبر ینگو که ب ـ

.دونم انگشت شمارن یکه من م ییتا جا ـ

.یدون یهم نم یلیپس خ ـ

.عجله نکن انا،یمونده ک یلیهنوز خ یو همه رو بشناس یفتیخانواده جا ب يفکر کنم تا تو تو ـ

که تازه به  یهمه خبر دست اول نیاونم با ا. کردم؛ اما واقعا به فکر فرو رفتمهم و بحث رو عوض  ياخم هام رفت تو ومد،یحرفش خوشم ن از

.گفتن یآدم محترم و واقعا متشخص بود، همه پشت سرش بد نم هی نیبه هر حال اگه رامت. بود دهیگوشم رس
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***

بود،  دهیفا یاصرار مامان و آقاجون ب. دادم حیترج دختیپر یخونه موندن رو به مهمون يداشت که تو ریسامان و رها انقدر روم تاث يها حرف

.رو نداشتم نیرامت ختیر ياما اصال حوصله  ه؛یعمو بهادر در چه وضع و حال نمیخواست برم بب یسردرد رو بهونه کردم تا نرم، گر چه دلم م

.ماره نگاه کنم جواب دادمکه به ش نیمبل بلند شدم و بدون ا يزنگ تلفن از رو ياز رفتنشون گذشته بود که با صدا یساعت دو

بله؟ ـ

.نگفت يزیچ یکس

د؟ییالو بفرما ـ

دفعه به شماره نگاه کردم،  نیا. رو گذاشتم و برگشتم سر جام؛ اما هنوز نشسته دوباره زنگ خورد یگوش. نگفت، حتما اشتباه گرفته يزیچ بازم

.شناختم یبود؛ اما نم لیموبا

بله؟ ـ

مامان هست؟ ـ

.کم خوشحالم شدم هی چ،یناراحت که نشدم ه يخبر یصداش بعد از چند روز ب دنیاز شن. بود سامان

.سالم! سامان؟ ییتو ـ

ست؟ین ـ

؟یک ـ

.مامان ـ

.ینه، رفتن مهمون ـ

.زنم یزنگ م شیباشه، به گوش ـ

 يجور نیا طمیشرا نیاال تو بدتردلم گرفت، تا ح. تو دستم بود که نشستم یچرا انقدر بد حرف زد؟ هنوز گوش نیشد، ا یباورم نم. کرد قطع

 يو شماره ا دمیکش یقینفس عم. یباور کردم و بخاطر اون نرفتم مهمون نیدونست حرفاش رو در مورد رامت یکاش م. برخورد نکرده بود باهام

.خورد یبه دردم م دیزنگ زده بود برداشتم، شا هاشرو که با

***

. افتادم که از کنه هم بدتره یکس ریکه گ نیره، غافل از ا یم ادشیمنو  گهیو د شهیحل م زیهمه چ نیچشم رامت يکردم اگه نرم جلو یم فکر

.آقاجون شاد و بشاش بود يچهره . ششونیپ نییبرگشتن، رفتم پا نایآخر شب مامان ا یوقت

خوش گذشت مامان؟ ـ

.متیگفتن چرا نبرد یو عمو مدام م دختیبود، پر یخال یلیتو خ يجا ـ

.زنم یرم بهشون سر م یز مرو هیحاال  ـ
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.دخترم ير یم گهیعنوان د هیبار با  نیا... انشاا ـ

:زدم و گفتم لبخند

بدن؟ زهیآقاجون؟ نکنه قراره بهم جا یبا چه عنوان ـ

:و رو به آقاجون گفت ستادیرفت باال ا یکه داشت م مامان

.گم یخودم بعدا بهش م نیبابا اجازه بد ـ

.حاال بگو تا من جوابش رو بشنوم نیهمکنه شهره؟  یم یچه فرق ـ

.گل کرد میجا چه خبره؟ فضول نیبه من بگه ا یکیاوا،  ـ

.داد تا حرف بزنه یامان نم یخوشحال بود که به کس يادیآقاجون ز انگار

.خان داداشم قیکرد، البته از طر يعمو بهادرت تو رو از من خواستگار ينوه  ن،یامشب رامت ـ

 نیبکشه، اونم ا شیرو پ يبحث خواستگار يزود نیانقدر احمق باشه که به ا نیشد رامت یباورم نم. ارمیبود شاخ در ب کینزد دمیکه شن يزیچ از

.یشکل

تا به وطنش خدمت  رانیو اعتبار برگشته ا التیهمه تحص نیبا ا. بشه ایخوار فرنگ رهیغربت بمونه و ج يانقدر که حاضر نشده تو ه،یپسر خوب ـ

. ینیاز همه لحاظ تام یخانواده بش نیبابا، اگه عروس ا شیدید يمدت چند بار نیتوام که تو ا. تمومه یهمه چ يامروز ير شما دخترااز نظ. کنه

به عموت بدم؟ یحاال چه جواب

:گفت هویمبل نشسته بود و معلوم بود بهش خوش نگذشته،  يهم بود و رو ياومده بود اخم هاش تو یکه از وقت ییزندا

.ادیهم سراغش ب يبهتر يها تیموقع دیفکراش رو بکنه، شا نیبله بگه؟ بذار عیسر يانازیک نیجون شما که توقع ندارعمو  ـ

:و با تحکم گفت نیزم دیعصاش رو کوب آقاجون

.خواد یفکر کردن نم گهید ا؟یثر نیبهتر از ا یتیچه موقع ـ

.ستادمیآقاجون وا ياتاقم که با صدا يشدم تا برم تو بلند

؟يدار يچه نظر ینگفت انا،یصبر کن ک ـ

.داده بود تیشخص رییتغ هویبدجور خودم رو کنترل کرده بودم؛ اما آقاجون انگار  نیکنم بخاطر هم يزبون دراز ادیخواستم ز ینم

.ندارم يمن نظر ـ

.يریاشتباه بگ میتصم یبچگ يخواد که از رو یدلم نم ـ

 یم نیاگه رامت. بود یاعصابم بدجور خط خط. به هم دمیکه داشتم کوب یقدرت نیشتریقم و در رو با باتا يبزنم رفتم باال تو یکه حرف نیا بدون

 يخواست منو بذاره تو ینکنه م. خانواده اقدام کنه، پس چرا اون روز خودش ازم خواست تا فکرام رو بکنم و خبرش کنم قیخواست از طر

کارم احمقانه باشه؛ اما  دیدونستم که شا یم! موافقت کنم؟ شیمجبور بشم با خواستگار ییجورا هیآقاجون و عمو بهادر  دییتا بلکه با تا ،معذورات

.که جواب داد دیطول نکش یلیخ. رو برداشتم و شمارش رو گرفتم یگوش. یبه عقلت پشت پا بزن يوقت ها مجبور یبعض

بله؟ ـ
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.سالم ـ

افتاده؟ یاتفاق زم؟یعز یخوب ؟ییتو انایآه ک ـ

.ستمیافتاده که خوب ن یاتفاق ـ

شده؟ یچرا؟ چ ـ

.نیبدون دیشما که بهتر با ـ

عموجان و پدربزرگم رد و بدل شد؟ نیهستش که امشب ب یینکنه منظورت حرف ها ـ

ا خانوادم ناغافل ب ن،یکه با خودم حرف زده بود یشده و چه خبر بوده؛ اما از شما توقع نداشتم در حال ینبودم و خبر ندارم چ یمهمون يمن تو ـ

.تا دو جانبه از من جواب بخوان دیبذار ونیهم در م

 یکه نم يا گهیحساب د يپدربزرگم گفتم که خب اونم رو يبرا میقلب يتو رو معذب کنه، من فقط از عالقه  یکس ستیقرار ن ر،یسخت نگ ـ

.جا نیبه ا دهیبوده، با عمو جان مطرح کرده و کار رس یدونم چ

.مسئله کشدار بشه نیکه اصال دوست ندارم ا نیك باهاتون برخورد کنم؛ اما انگار مجبورم، اونم فقط بخاطر اخواستم انقدر ر ینم ـ

.شم یمتوجه نم ـ

.نیجا تمومش کن نیبحث رو هم نیکه لطفا ا نیا یعنی ـ

.اي هست که من ازش خبر ندارم ینکنه نکته ي منف انا؟یچرا ک ـ

.نینگفته بود يزیمن چ يبرا تونیاز نامزد قبل یشما حت نیآقا رامت ـ

.کوتاه مدت بود که با تفاهم به هم خورد يرابطه  هیمهم نبود،  یلیخب خ... خب! نامزد قبلم؟ ـ

مدت کوتاه چقدر بوده؟ نیحاال ا. موضوع فرق کنه گرانید يشما مهم نباشه؛ اما برا يبرا دیشا ـ

.یک سال دیشا ـ

؟!یک سال ـ

.کنه دوارمونیام ندهیکه بتونه به آ ومدیما به وجود ن نیب یخاص يعالقه  چیسال ه کی نیا یبله، اما متاسفانه ط ـ

بود؟ یاز طرف ک ییجدا شنهادیپ ـ

.من ـ

چرا؟ ـ

.کنم یقیرو حق اهامیتونم باهاش رو یکردم نم یچون حس م ـ

ه؟یشما چ يایرو ـ

باشه؛ مثل  ریناپذ یباشه، خستگ ریپذ سکیکار همراهم باشه، ر يکنه، تو دمییتا ننایبشه که منو بفهمه، باهام مخالفت نکنه و با اطم دایپ یکی ـ

.آماده باشه یطیهر شرا يکردن تو یزندگ يخودم و برا

خارج از کشوره؟ یمنظورتون زندگ ؟یچ یعنی ـ
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.لندن رو داره اینسه مثل فرا یسینا يکشورها يتو یزندگ يآرزو یرانیدختر ا هیکه حتما  نیتونه باشه، ضمن ا یم نمیخب ا ـ

بود؟ یکنه چ دتونییکه بدون مخالفت تا نیمنظورتون از ا یراست! ندارن ینیب شیقابل پ يدخترا آرزوها يهمه  ـ

به  دیهمسرم نبا نیبنابرا. کنم یهستم و اصوال خطا نم یباهاش مخالفت بشه، من آدم متفکر و عاقل رمیگ یم یمیتصم یوقت ادی یخوشم نم ـ

.کنه و به غرورم ضربه بزنه نیشعورم توه

 استیکه با س یکس. مستقل بود يادیمغرور ز ي فتهیپسر خودش هی نیاز نظر من رامت! کنم دییرو تا اتشیاز نظر یکی یتونستم حت ینم واقعا

.کرد یم يگذار هیاحساساتش سرما يرو یحت يمدار

داره؟ یچه حق کیشر هیپس همسرتون به عنوان  ـ

.رفاه کامل خوشبخت بشه يکنم تا تو یرو م میسع ياز هر نظر ساپورت بشه، من همه  یبخواد آزادانه بکنه و حت يکارتونه هر  یاون م ـ

.از تجمالت ارزش داشته باشه شتریو احترام بهش ب دشیدختر توجه به خواسته ها و عقا هی يبرا دیشا ست،یفقط رفاه ن یخوشبخت ـ

هم دارن؟ گهید يزایو چ هیسرما ،یخارج يسفرها ن،یداشتن خونه، ماشهم جز  يا گهید يمگه دخترا خواسته  ـ

.اون يبرا ایخودم متاسف باشم  يدونستم برا ی؟ چشم هام رو بسته بودم و نم!بود نیانقدر کوته ب یتونستم بهش بگم وقت یم یچ

.نداره یهمخون دیگ یشما م که ییزایدارم که اصال با چ ییارایخوام ناراحتتون بکنم؛ اما من مع ینم نیآقا رامت ـ

.میحرف بزن شتریب میتون یم ـ

.اتیبا هم فرق داره، چه برسه به جزئ یما در مورد زندگ یکل دید یباشه، حت يازیکنم ن یفکر نم ـ

.شن یم گهیتفاهم وجود داشته باشه، به هر حال آدم ها با اختالفاتشون مکمل همد یلیخ دیحتما نبا ـ

.میایبا هم کنار ب میتون یما اصال نم. مخالف باشن يحد که تو دو تا جبهه  نینه در احرفتون درسته؛ اما  ـ

...من یول ـ

.دارن یشما به شدت همخون يارهایهستن که مطمئنم با مع يا گهید يبزرگتون حتما دخترا لیفام يتو د،یکنم ادامه ند یخواهش م ـ

.اانیدخترا تو رو انتخاب کردم ک نیهمه ا نیمن از ب ـ

.خوام یمعذرت م شه،یمن جوابم عوض نم! تا تهش بره حتما دیانتخابش اشتباه کنه؛ اما نبا يممکنه تو یهر کس ـ

حرف آخرته؟ ـ

.بله ـ

.انایکنم ک یاما من خوشبختت م ـ

.من نتونم شما رو خوشبخت کنم دیشا ـ

.کرد ینیب شیپ شهینم ـ

.میبحث کن يخودینداره ب یلزوم د،یستیب من نو شما هم مناس ستمیبه هر حال من مناسب شما ن ـ

.یباش ریکردم انقدر سختگ یفکر نم ـ

.شمیکم دوراند هیفقط  ستم؛ین ریسختگ ـ
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.يریو با من تماس بگ يبد دهیعق رییتغ دوارمیام. رو از دست بدم ییزایچ هی ستمیدوست داشتن هم حاضر ن متیبه ق یباشه، من حت ـ

با عمو بهادرم حرف . باشه ونیدوست داشتن در م یمخصوصا وقت ست،یهم خوب ن شهیدر ضمن غرور هم ره،یناپذ رییوقت ها تغ یبعض دهیعق ـ

.وارد نشه ينبره و به غرور شما لطمه ا ییبو یکنم تا کس یمنم با آقاجون صحبت م د،یبزن

.یموفق باش دوارمیام ،یاوک ـ

.ممنونم، خدانگهدار ـ

.خداحافظ ـ

که داشت،  يپسره بخاطر تکبر نیمطمئن بودم ا! کرده بودن قیانگار آرامش رو بهم تزر. تخت يخودم رو پرت کردم روو  دمیکش یراحت نفس

.داشت ینقطه ضعف خوب. برد یاز من هم نم یاسم گهید یحت

***

کم  هیاولش . دادم یش جواب منفبه مایدستش و گفتم مستق يرو ختمیرو ر یصحبت کنه، آب پاک نیمامان اومد تا در مورد رامت یصبح وقت فردا

در . شناختم یاخالقش رو م. نگفت و رفت يزیچ گهیرو، د نیرامت يها دهیو البته حرف ها و ا دیرو شن لمیدال یباهام تند برخورد کرد؛ اما وقت

قانع . کج نگذاشتم يجور چیو هدونست که تا حاال پام ر یداشت؛ چون م نانمیو نگرانم بود، بهم اطم دیترس یهام م يکه از خود سر يحد ونهم

.شدم زیهمه چ الیخ یراحت ب الیکردن آقاجون رو سپردم به مامان و با خ

***

رو به رو  يصحنه ها یآواز پرنده ها و قشنگ يدادم، صدا یآب زالل و خنکش تکون م يرودخونه نشسته بودم و داشتم با ذوق پاهام رو تو لب

 یم ادیخواست، داشت داد و فر یکمک م یکیانگار . به گوشم خورد ییصدا هیآب که  يدستم رو ببرم تو خواستم یم. لبخند آورده بود به لبم

! من؟ ایشد  یتر م کیصدا نزد. همه جا پر از درخت بود، پر از شاخ و برگ. دونستم کجا برم یشده بودم، نم جیگ. شدم و راه افتادم دبلن. کرد

.اسمم رو گفت یکی

!انایکمکم کن، ک انایک ـ

شده بود، داشت  فیکرده بود، دستش کث ریباتالق گ يپاهاش تو. درشت شده بود دمید یکه م يزیچشم هام از وحشت چ! سامان بود برگشتم،

بردم جلو؛ اما از ترس پس  یکردم، دستم رو م یسرفه م. خواست، نفسم گرفته بود یدستش رو دراز کرد سمتم، با نگاهش کمک م. رفت ته یم

.دمیکش یم

!تو رو خـــــدا رون،یلجنزار بکش ب نیمنو از ا انایک. ولم نکن، نرو انایک ـ

.حالم بد بود دم،یترس یکردم، م یم هیمنم گر. کرد یم هیسرم، داشت گر يتو دیچیدادش پ يصدا

فتم جلو، دستم رو دراز ر. خواست، نفس نداشتم یرفت، کمک م یتونستم، داشت فرو م یتونستم، نم یگرفتم؟ من نم یدستش رو م يجور چه

. محو شد و چشم هام رو باز کردم زیهمه چ ک،ینزد یلیخ يصدا هیدستش رو گرفتم که با حس . شد رهیطور، به چشم هام خ نیکردم، اونم هم

انگار هنوز . صورتم و بهش نگاه کردم يدستم رو آوردم جلو! کردم یزد و هنوزم سرفه م یقلبم تند م. عرق شده بودم سیخ دم،یاز خواب پر
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چه  نیبود، ا کیهوا هنوز تار. خورد، آالرمش بود یداشت زنگ م لمیموبا. دمیرو که کنار تخت بود برداشتم و سر کش یآب وانیل. گرم بود

 دهیند یشکل نیوقت ا چیه. شد، انگار قلبم مچاله شد يجور هیداغون و درهم سامان دلم  ي افهیق يادآوری از دم؟یبود که د یخواب مزخرف

تلفن برداشته بودم  يرو که اون روز از رو يشماره ا. اشک هام رو پاك کردم و پتو رو پرت کردم کنار. خواست، از من یاون کمک م. بودمش

 یاصال مگه سامان نماز م! موقع که وقت نماز صبح بود نیگفتم؟ اونم ا یم یداد چ یاگر جواب م. دمگرفتم؛ اما هنوز زنگ نخورده قطعش کر

به  دمیکه پاش یآب خنک ،ییدستشو يبلند شدم و رفتم تو. رونیو نفسم رو دادم ب یعسل زیم يرو گذاشتم رو لیباشه؟ موبا داریاالن ب خوند که

رو نداشتم؛  دنشیدرسته که چشم د. خوندم یالکرس هیآ هی شیسالمت تیوضوم رو گرفتم و به ن. ردلرزوندم؛ اما حالم رو بهتر ک شتریصورتم ب

!خواب هم تحمل کنم انگار يتو یچشم هاش رو حت يتونستم غم تو یبود، نم مییاما پسردا

 چیگذشت و ه یشش روز از رفتن سامان م. زد یچون دلم شور م دیشا. هم يباعث شد کل روز دمغ بشم و اخم هام بره تو دمیکه د یخواب

انقدر فکر بد  گهید. غروب بود کینزد. تم با سامان در تماسهدونس یفقط م. داد ینم يآمار چیهم ه ییزندا یدفعه حت نیا. ازش نداشتم يخبر

به حرفام  یابیرد چیسوال و ه چیبدون ه شهیتونست مثل هم یکه م یتنها کس شیآشپزخونه، پ يکرده بودم که واقعا افسرده شده بودم، رفتم تو

:و گفتم ششیکرد، نشستم پ یداشت برنج پاك م. گوش بده

؟يخوا یگوهر جونم کمک نم ـ

دونه ها؟ نیبه ا يجا و چشم بنداز نیا ینیمثل من بش ينه مادر، تو مگه حوصله دار ـ

!نداره که يکار ـ

.زمیکنم عز یاما من دقت م د؛یشا یکن یپاك م ونیدر م یکیتو که  يبله، برا ـ

ده؟ یم یچه معن نهیخواب برنج بب یگم اگه کس یم! آهان ـ

.دمیو فقط خواب ندکردم، برنج ر یعمر زندگ هیمن ! وا ـ

.رفت ییهر جا شهیتو خواب م د،یکه ند شهیخواب رو نم گه،یکار کنم خوابه د یگن چ یم يدینشن د،ید یکیوقت  هی گه،ید زادهیحاال آدم ـ

... .شاایا رهیخ. و همه جا برکته شهیدونم برنج هم یکه من م ییخوبه، حاال ترانه نخون، تا جا ـ

.جلو دمیخودم رو کش و زیم يرو گذاشتم رو دستام

؟یکنار رودخونه نشسته چ نهیخواب بب یکیحاال اگه  ـ

.نگاهم کرد نکشیع ریو از ز دیخند ينخود

.بدر زدهیره س یم یبه سالمت ـ

؟!داشت یچه ربط ـ

.گهید يخور یبدر کنار رودخونه، برنج م زدهیس ير یحتما م ،يرودخونه هم که بود ،يدیخوب ننه برنج که د ـ

.بانمک شده بود یلیخ افشیق شییخدا! خنده ریبامزش بگذرم و نزنم ز ریاز تعب تمنتونس

سال بعد؟ دیکو تا ع یول م؛یر یم... شاایا ـ

!گذشت یبود و ک یبه چ یچ یفهم یاصال نم! دیشده ع يهم بذار يبابا، تا چشم رو يا ـ
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.دل نگرانشم دمید از دوستام یکی يخواب بد برا هی شبیگوهر جون د. یگ یآره، راست م ـ

بدر؟ زدهیشوهر کرده با شوهرش رفته س يدینکنه خواب د ـ

.دمیخند بازم

.خواد؛ فقط هم من اون جا بودم یکرده و کمک م ریباتالق گ هیتو  دمیدر اون حدم بد نبود، خواب د! نه بابا ـ

.رو جا به جا کرد و دستش رو تکون داد نکشیع

.یکن ریتعب دیرو که نبا خواب ها نیا ره،یمادر، خ رهیخ ـ

.زنه یبده؟ آخه دلم شور م یعنی ـ

.یکمکش کن یداره که فقط تو بتون يا يو گرفتار ریگ هی دیصدقه بنداز، بعدم بهش زنگ بزن، تلفن رو که ازت نگرفتن؟ شا هیخب  ـ

!واقعا زنگ بزنم؟ یعنی ـ

خواد؟ یاستخاره م نمیا! وا ـ

.رهینگ لمیترسم تحو یم وقته باهاش حرف نزدم، یلیآخه خ ـ

روش  دیشا ر،یازش بگ يهمه مدت خبر نیاگه دوستت از تو کمک خواسته، پس پاشو و بعد از ا. غامهیپ هیخواب حتما  نیبدتر، ا گهیخب د ـ

.پاشو دخترم. خودش خبرت کنه شهینم

.بلند شدم و بوسش کردم. بود نیکار هم نیبهتر دیشا! گفت یم راست

.يکرد مییخوب راهنما شهیمثل هم گوهر جونم؛ یمرس ـ

.برنج ها رو پاك کن که زودتر جمع بشه نیا هیبق ایحاال ب! نکردم که يفدات بشم، کار ـ

.کمکتون امی یدختره بزنم، بعدش م نیبه ا یزنگ هیگم برم اول  یم زه،یچ ـ

...که بهت بدم یاالن گفت ـ

.دارن فیپررو تشر يادینکن، ز دوره زمون اصال اعتماد نیا يگوهر خانوم به بچه ها ـ

.امون از دست شما بچه ها ـ

و استرس باالخره شمارش رو  یدودل ینشستم و با کل. لمیمنم رفتم باال سراغ موبا. گفت و به کارش ادامه داد یاستغفرالله. میدیخند جفتمون

خودش رو گرفتم؛ اما اونم  یقبل يشماره . که خاموشه و گفت یتو گوش دیچیزنه پ يصدا یاول خورد تو ذوقم، وقت يگرفتم؛ اما همون لحظه 

 چیکردن سامان نصفه کاره مونده بود و در حال حاضر ه ویداده بود، شماره س نیکه رامت یبا اس ام اس الیو ياز شانس مزخرفم تو. بودخاموش 

 لشیموبا شهیبود؛ چون هم رممکنیکش برم؛ اما غ شیگوش ياز تو یواشکیو  ییلحظه زد به سرم که برم اتاق زندا هی. باهاش نداشتم یراه تماس

شد  یروم نم ؟يدست اول رو بده؟ اما به چه بهانه ا يتونست بهم خبرا یبهتر از اون م یک. افتادم یمان ادیشده بودم که  دیناام گهید. دستش بود

گرفتم زنگ  میفکر کردم و کردم تا باالخره تصمانقدر . کردم یجور م يزیچ هی دیبهش زنگ بزنم و بگم از سامان چه خبر؟ با يجور نیهم

.رو بسپارم به خدا زیبزنم و همه چ

بله؟ ـ
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.سالم ـ

.يچه عجب دست به خرج شد ؟يچطور ؟ییتو انایسالم، ک ـ

.خوام زود قطع کنم یم ستم،یاتفاقا انقدرام ولخرج ن ـ

!کنه یگم آفتاب هنوز از مشرق طلوع م یم! همـــون ـ

ه خبرا؟اون که بله، چ ـ

.آروم و خوبه زیهمه چ ست،ین يخبر ـ

خانواده خوبن؟ ،یبه سالمت ـ

.خوب باشن دیندارم ازشون؛ اما با يچندان خبر ـ

؟یستیچطور؟ مگه تهران ن ـ

.هست ياومدم سفر، چند روز يکار هی ينه، راستش برا ـ

.آهان، پس سامانم با شماست ـ

سامان؟ ـ

.ه رفته مسافرتهست ک يآره، آخه اونم چند روز ـ

:گفت يعاد یلیسکوت شد و بعد خ يلحظه ا چند

.خودش رفته يبا دوستا دیشا ست،ینه، با من ن ـ

.خودش خاموشه یتو باشه، گفتم زنگ بزنم بهت؛ چون گوش شیپ دیباشه، فکر کردم شا ـ

؟يدار یآره، انگار خطش رو عوض کرده، حاال کار واجب ـ

.پرسم یاومد م گهیکار کوچولو باهاش داشتم که د هیشرکت  در مورد. مهم نبود میلینه، خ ـ

.خب از من بپرس ـ

.تخصص سامانه ـ

.يگم کارش دار یاُه، چه حساس، باشه، اگه تماس گرفت بهش م ـ

؟يرو ندار دشیجد يشماره  یممنون، راست ـ

.ایشماره داده بود بهم که خاموشه گو هی ـ

.سفر خوش بگذره ،یمانشم آقا  یمزاحمت نم گهیخب، د یلیخ ـ

.خدانگهدار انا،یک یمرس ـ

.خداحافظ ـ

نداشته  يدو تا از هم خبر نیا شهینه، بعد از چند لحظه مکث جواب داد؟ باورم نم ایبهش گفتم سامان باهاشه  یچرا وقت! زد یکار لنگ م يجا هی

.حدس بود؛ اما حالم بهتر از قبل شدکه همش  نیبا ا. خوب بود، حتما سامان هم خوب بود یمان یمطمئنا وقت. باشن
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***

 یخاص لیزنه که اونم دل یته دلمون موج م يوقت ها حس بد یو بعض لیدل یب میش یوقت ها افسرده م یبعض ل،یدل یب میوقت ها شاد یبعض

 دنیکه چند روز از د نیبا ا. رسه یمبه ذهنمون هم ن یما رو بکنه که حت يحالت ها يرو برا یلینداره به ظاهر؛ اما گذشت زمان ممکنه کم کم دال

راه  اطیح يتو. شاد و سرحال نباشم یلیباعث شده بود تا مثل قبل خ يزیچ هیکردم؛ اما هنوز  یبهش فکرم نم گهید بایخوابم گذشته بود و تقر

زد که از اون خونه خرابه  یم حدس یحت یک. کردم یفکر م بمونیکردم و به سرنوشت عج یرنگارنگ گوشه و کنار نگاه م يرفتم، به گل ها یم

 یم یخونه زندگ نیا يجالب بود حاال که داشتم تو! از پارك سر کوچمونم بزرگ تره اطشیجا که ح نیا میایب ییهوی يروز هیشهر  نییپا ي

 يزیچ. میاده بود وسط زندگافت يرکود هیانگار . ذوق زده و شاد نبودم یلیمثل قبل خ گهیکه هنوز برام داشت؛ اما د ییها یتازگ يکردم، با همه 

.خواست؛ مثل قبل یدلم جنبش و حرکت م. بود يکاریاز ب دیشا اد،ی یو از کجا م هیچ ونستمد یکه خودمم نم

انا؟یک ـ

.کرد یپله ها داشت صدام م ياز رو مامان

جانم؟ ـ

.باهات کار داره ایمیک زم،یعز ایب ـ

.و تلفن رو ازش گرفتم دمیدو

نزد؟ زنگ میچرا به گوش ـ

.از خودش بپرس ـ

.چشم ـ

.نییرفت باال و من دوباره برگشتم پا اون

؟يچطور مطور ،یمیسالم ک ـ

من خوبم؟ ؟يوفا، تو چطور یسالم قل ب کیعل ـ

.وفا هم ترانه س، نه من یمنم خوبم، ب ـ

؟يکار دار یچ چارهیب يترانه  نیبه ا ـ

.یعملرو ندارم، دماغ  دنشیدونم چرا هنوزم چشم د ینم ـ

.یش یوقت عوض نم جیتو ه انا،یخدا خفت نکنه ک ـ

؟ياز ما کرد يادیچه خبرا؟  ن،یهمچن ـ

؟یکن یم هیامتحان دارم، بازم گال یدون یم ـ

.یحالم رو بپرس یزنگ بزن قهیدو دق یتون یوسط موقع شام و ناهار که م نیا گهید ـ

.زنگم خواهر گلم یمن اشتباه کردم، چشم، م م،یآقا تسل ـ
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.وگرنه داشتم برات ؛یو چشم گفت يزود کوتاه اومد يشانس آورد ـ

؟یخوب یمطمئن انایقربونت برم، ک ـ

!آره ـ

!ایزن یحرف م يجور هیآخه  ـ

؟يچه جور ـ

.ستیزد به سرم بهت زنگ بزنم، حس کردم حالت خوب ن هویراستش . دونم ینم ـ

.همتیجور وقت ها غن نیخدا رو شکر دو قلو بودنمون ا ـ

.گهیلوس نشو د ـ

.خوبم ایمیبه جون ک ـ

؟يندار یخب خدا رو شکر، خبر خاص ـ

!یچینه، ه ـ

.و رد کردنش رو براش نگفته بودم نیرامت يهنوز خواستگار. گفتم دروغ

.انیدارم ک یخبر توپ و باور نکردن هیعوضش من  ـ

!شهیشده؟ ترانه شوهر کرد؟ باورم نم یتو رو خدا؟ چ ـ

.اون که هنوز دنبال هوشنگهنه بابا،  ـ

.لیبدبخت ذل ـ

.خب دوستش داره! ادب یا ب ـ

.يرفت خواستگار یخواستش که صد بار م یاگه م ؟یپسره شده که چ زونیدوست داشتن رو برده، دو ساله آو يبخوره تو سرش، آبرو ـ

؟!ول کن بابا، به ما چه ـ

بود؟ یخب حاال خبر توپت چ ـ

جا بود؟ نیا یبعد از ظهر ک روزید اگه بگم شهیباورت نم ـ

بود؟ یک ـ

.یسامان و مان ـ

!؟یچ ـ

.اومده بودن اصفهان، به منم سر زدن یگم سامان و مان یم ؟يشنو ینم ـ

ا؟یمیک شیقرار بود بهم زنگ بزنه، اصال چرا رفته بود پ. نداره يکه گفته بود ازش خبر یمان

الو؟ ؟یهست ـ

.آره، بگو ـ
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.میگ زد به گوشزن گه،ید یچیه ـ

؟یک ـ

ترانه رو . رونیب میباالخره قبول کردم و رفت یو بهانه آوردم؛ ول دمیاولش ترس. میدور بزن هی میبر ایاصفهان، ب میاومد میگفت کار داشت. سامان ـ

.خوش گذشت یلیخ یهم بردم، جات خال

.داشتم يحس بد هیدونم چرا  ینم

خب؟ ـ

سامان حالش خوبه؟ یراست. میم کردتو رو ه ادیاتفاقا  گه،ید یچیه ـ

.دمشیهست که ند يچطور مگه؟ من چند روز ـ

 ینگم؛ چون ناراحت م يزیخواستن برن، گفتن به تو چ یبعدم که م. شد یخوب م هویزد به من، باز  یزل م جایگ نیمثل ا هویدونم، آخه  ینم ـ

.یش

؟یچ یعنی ـ

 هیجا اومدن، بده  نیتا ا دنیشده، بعدم د يا کدفعهیاصفهان؛ چون  انیا بهت نگفتن و قراره باما اون ه ؛يگفت انگار تو دلتنگ من بود یمان ـ

.به من نزدن يسر

حاال اومدن تهران؟ ،یگم که گفت یآهان، باشه نم ـ

.میرس یحرفا، اونم گفت تا فردا م نیو از ا دهیزنگ زد گفت قطعات رس یبه مان یکیعجله داشتن،  میلیگمونم؛ چون خ ـ

 یچ يبه من دروغ گفت؟ برا یچرا مان ا؟یمیک دنیرفتن د یم دیاصال چرا با. يبه صحبت کردن ادامه بدم، اونم عاد یلیتونستم خ ینم گهید

رو  ییهم نکرد و فقط سراغ زندا یباهام احوالپرس یوسط فقط با من مشکل داشتن؟ سامان که اون شب حت نیا یعنینفهمم؟  يزیخواستن من چ

مطمئن بودم . کردم یم یداشتم قاط. بود يانگار فقط بخاطر حضور من از خونه فرار. هم سفارش کرده بود آمارش رو نده ییزندا بهحتما . گرفت

 دینجاتم بده، شا يخبر یب نیکه حداقل از ا یحرکت هیبکنم،  يکار هیدوست داشتم . اوضاع و احوال نبود نیربط به ا یبودم ب دهیهم که د یخواب

 هییزایبهتره از خبردار شدن از چ یلیخ يخبر یب یالبته گاه. کردند و بس یبود که داشتن سرکوبش م یاز فضول یبد ناش يها حالت نیا يهمه 

.قهیدر عرض چند دق یتونه نابودت کنه، حت یکه م

با مامان  یستیرفت و فقط تو رودربا ینم نییهم از گلوم پا یچیبعد از شام که البته ه. رسم ینم يا جهینت چیبه ه دمید یحرص خوردم وقت یلیخ

. بستش شهیرفتم باال که چشمم افتاد به اتاق سامان و در هم یداشتم م. کردم امروز کشدار شده یخوردم رفتم تا بخوابم، حس م يچند لقمه ا

مطمئن نبودم در رو قفل . اتاقش نامطمئن؛ اما کنجکاوم رفتم سمت يبا قدم ها. نگاه کردم، هنوز که وقت خواب نشده بود نییو به پا رگشتمب

 یبه ما ب میلیخ! به سامان نیآفر. زدم و ابروم رو دادم باال يلبخند. باز شد یرو که چرخوندم، در کمال تعجبم در به راحت رهینکرده باشه دستگ

 هیداد و  یبه آدم م یحال خوب پخش بود، لشیوسا يکه تو همه  یداشت، رنگ آب یدکور قشنگ. بودم دهیتا حاال اتاقش رو ند. ستیاعتماد ن

 نیدو تا از ا یکیچند تا مدال و . قطور بود يکتابخونه پر از کتاب ها هیبود و کنارش  يا شهیکه ش یکمد تک کیرفتم نزد. آرامش داشت ییجورا

رو تختش . چقدرم بزرگ بود ینتبه دور تا دور اتاق کردم، لع ینگاه اجمال هیو  دمیچرخ. داشت یربط هیگمونم به باشگاهش . کاپ ها توش بود
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ناز و تپل بود  یلیخ يپسر بچه  هی يعکس ها. بودم یبازش کردم؛ چون عاشق فضول عیسر. برداشتمش، آلبوم بود. مثل کتاب بود يزیچ هی

تند تند ورق  نیسر برسه؛ بخاطر هم یکس دمیترس یم. دیفهم یشد به راحت یزد م یکه تو چهرش موج م یاز شرارت. سامانه دمطمئن بودم خو

رو گذاشته رو تختش؟  نیدونم چرا ا یحاال من نم. یسالگ زدهیتا دوازده س یخودش بود، از بچگ یتک يهمش عکس ها. رفتم جلو یزدم و م یم

 هوی. شد یهم نم دایخاص بودم که پ زیچ هیزدم، انگار دنبال  یهدف قدم م یب يجور نیهم. که بود ییجا همونآلبوم رو بستم و گذاشتمش 

 هیدستم خورد به  یوقت! کرد؟ یم میمهمش رو کجا قا لیوسا یاصوال هر کس. تخت ریو دستم رو بردم ز نیزم ينشستم رو. ذهنم جرقه زد

رو نبرده باشه؟  نیا شهیمگه م. لپ تاپ بود فیک ارم،یبود شاخ در ب کینزد. رونیب دمشیکش وزدم  يا روزمندانهیلبخند پ ف،یمثل ک يزیچ

 نیاز ا شهیکه هم شیگوش. نداشته باشه زایچ نیشک داشتم رمز و ا. باال ادیب ندوزیکردم و زود روشنش کردم و منتظر شدم تا و رو باز پشیز

بسته شد؛  شمین یاصل ياما با باال اومدن صفحه  دم؛یخند. خدا رو شکر رمز نخواست. کنم نبازشو يالگوها داشت که البته من بلد بودم چه جور

 یعنیبود؟  يچه بک گراند نیمن، ا يخدا. نزنم از تعجب غیدهنم تا ج يدستم رو گذاشتم جلو. شوکه شدم شتریب دمیکه د يزیبا چ یعنی

عکس خودم . نه، اشتباه نشده بود. دوباره بازش کردم و نگاهش کردم هیاز چند ثان دانقدر هول شدم که در لپ تاپ رو بستم؛ اما بع هوی... سامان

. لپ تاپ سامان توریمان يرو ،یبزرگ نیبود، عکس من به ا

بود نشسته  اطیح يکه تو يرز يکنار گل ها. میدانشگاه گرفته بود اطیتو ح شیدو سال پ ایمیعکس رو با ک نیا ادمهیرو از کجا آورده؟  نیا اصال

بودم، عکسم قشنگ  دهیخند. فته بوداز حد معمول عقب ر شتریکم ب هیشاخه گل رز رو زده بودم کنار گوشم و مقنعم هم  هیو  نیزم يبودم رو

نکنه . صدم درصدم بهش فکر نکرده بودم کیتا حاال  یکه حت ییبه جاها دیکرد؟ دست خودم نبود، ذهنم پر کش یکار م یجا چ نیاما ا د؛بو

ها و برنامه هاش؛ اما  لیفا يرفتم تو. شتریب میما که دشمن هم شه؟یمگه م! دمیکش یخودم خجالت م شیاز حدس زدنشم پ یحت... سامان منو

بود و  نیبود، هم ستمشیس يکه تو يتنها عکس دختر دیشا. يا گهید زیچ چیو نه ه يبود و نه نوشته ا ینه عکس یعنی. نکردم دایپ یچیه گهید

.کرده بود ویشعر رو س نیوردپدش ا ياما تو. بس

تو لحن خنده هات احساس غم نبود"

عاشقت شدم دست خودم نبود من

ستین یروشنه؛ اما چراغ خونه نیا

".ستین یاتفاق نیعوض شده، ا امیدن

باور کنم  یعنی ؟یشاک ایناراحت؟ متعجب باشم  ایدونستم خوشحال باشم  یداشت؟ نم یشعره به عکس من ربط نیداشت؟ اصال ا یمعن چه

خواستم خاموشش کنم و برم که چشمم افتاد به  یم. شدم دینکردم، ناام دایپ يزیچ گهید یوقت. بود یسرنخ ،يرد هیبهم داره؟ کاش بازم  یحس

شدم به صورتم و آهم بلند  رهیخ. فاصله داشتم توریفقط چند سانت با مان بایرفتم جلوتر، تقر! که انگشتر من نبود نیا. کسع يدست خودم تو

 يجور هیانگار تو وجودم شکست، دلم  يزیچ هی ختم،یفرو ر! بود، نه من ایمیعکس ک نیا... نیا! يوا. من که انقدر چشم هام روشن نبود. شد

 نیکرده، از هم یبه سامانم نگاه م. کرد یبود که داشت با لبخند قشنگش بهم نگاه م ایمیک نیا. نییاز چشمم افتاد پا واستهقطره اشک ناخ هیشد، 

 نیها، بخاطر هم وونهید نیزده بهش ع یزل م نیکرده، بخاطر هم دارید دیسامان رفته اصفهان و تجد نیبخاطر هم! يد یال س نیجا، پشت ا

 ینم. گرفت یشده بود، داشت سرفم م نینفسم سنگ. نبوده گذاشته و رفته ایمیکه من بودم و ک ياز خونه ا نیهم بخاطرخواسته من بفهمم،  ینم
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گذاشتم  یبا بدبخت. موشش کردمو خا وترشیکامپ يدکمه  يگذاشتم رو یحس یانگشتم رو با ب. بودم با خودم ریدونم چقدر گذشته بود که درگ

 یرو که ب ییاشک ها. دیبر یتخت و بلند شدم، بازم سرفه داشت امونم رو م يدستم رو گرفتم به لبه . و برگردوندمش سر جاش فشیک يتو

 زیبشم که همه چ خواست دوباره مطمئن یرو چرخوندم، دلم م رهیدستگ. پاك کردم و رفتم نیکرده بودن به صورتم رو با آست دایاجازه راه پ

گنگ و  يبودم و مثل آدم ها ستادهیدوش ا ریز. رونیدر رو باز کردم و رفتم ب. داغون بشم شتریب دمیبوده؛ اما ترس ایمیاون عکس ک. راست بوده

 رینزنم ز انگار مجبور بودم. سوخت یانقدر مقاومت کرده بودم که چشم هام داشت م. حمام یصورت دیسف يها یشده بودم به کاش رهیخ جیگ

اصال من ! که خواهرم بود ایمیرو نداشتم، ک دنشیرو دوست داره؟ من که چشم د ایمیک سامان دمیکه فهم نیشدم از ا یناراحت م دیچرا با! هیگر

 ي افهیق. شیجد ي افهیق. دعوامون شد نیسر پارك ماش یهتل وقت يبرخوردم باهاش افتادم، جلو نیاول ادیکردم؟  یدخالت م دیوسط چرا با نیا

افتادم که  يروز ادیکرد،  یرو بردم و با خشم نگاهم م یرانندگ يرو عوض کرد، اون روز که من مسابقه  نمیماش یمهربون و خوشحالش وقت

همه . نمارستایحالم بد شد و بردم ب ینگرانش افتادم؛ وقت ي افهیق ادی. دیکش یکرد و برام خط و نشون م یبهم نگاه م نهیبا ک مه،ییپسردا دمیفهم

 ای رهیخواستم از لجم هم که شده زن بگ یچون نم دیچرا؟ شا یکه توش پر بود سامان بود و بس؛ ول يزیتنها چ. شده بود یتو ذهنم قاط زیچ

کم  هیشد اعتراف کنم؛ اما  یروم نم دم؟یچرا چند روزه نگرانشم؟ خواب بد د. نامفهوم بود برام يزیچ هی. نبود نیبشه؛ اما نه، بحث ا یعاشق کس

آشنا  بیو غر بیرو با اون شعر عج ایمیعکس ک یخرد شدم وقت. ایمیک دنید هانباخبر شدم رفته اصف یشد وقت میمن حسود! دلتنگشم بودم

که ته  یبغض بزرگ. نتونستم خودم رو کنترل کنم گهید. و چشمش دنبال خواهرم بوده دهیمنو ند دمیفهم یله شدم وقت. دمید وترشیکامپ يتو

تا سبک شدم، آروم  دیطول کش یلیخ. شنوه یهق هقم رو نم يصدا یجا کس نیراحت بود که ا المیخ. هیگر ریو زدم ز دیگ زده بود ترکگلوم چن

. شدم یموندم خفه م یجا م نیا گهید قهیفضا بخار گرفته بود، اگه دو دق یلیآب رو هم بستم، خ ریهمزمان با خشک شدن اشک چشمم، ش. شدم

 یلعنت يسوخت، هنوزم به شامپوها یگرمم بود، چشمم م رون،یرو خشک کنم اومدم ب سمیخ يموها یکه حت نیو بدون ا دمیلباس پوش یبا سست

باد خنکش دراز  يجلو میکولر رو روشن کردم و مستق. بود از پشت حدقش بره ته کیکه نزد دمیانقدر چشمم رو مال. جا عادت نکرده بودم نیا

شده بودم، خوابم  یبود، ته یفکرم خال. من گرم بودم و اتاق سرد. خوب بود یلیخ. ودم که نه، دلم خنک بشهخواستم خنک بشم، خ یم. دمیکش

.چشم هام رو بستم و خودم رو سپردم به دست خواب. اومد یم

***

. کرد یدنگ دنگ م خورد و یتکون م يزیچ هیسرم  يانگار تو. تمام استخون هام خشک شده بود. شدم داریاز ده گذشته بود که ب ساعت

. بکنه یعقل یب هیممکنه هر لحظه  گه،ید زادهیباالخره آدم. ده یکنه و کار دستم م یسرما خوردم و گلوم چرك م شبمیمطمئن بودم با شاهکار د

 یگرم و کل ریشبه زور بهم . سرم اومده ییبال هی دیفهم افمیق دنیاول گوهر از د يهمون لحظه . تا صبحانه بخورم نییپا رفتمگرسنم بود، 

هم انداختم تو حلقم تا حالم  یخودم مسکن و قرص سرماخوردگ زینشه، البته به تجو نیوقت حالم بدتر از ا هیداد بخورم تا  يمقو يزایچ

که  يزیچکردم اصال به سامان و هر  یم یسع. شده یداد چ ینم ریگ گهیحداقل اون د رون،یمامان با آقاجون رفته بود ب رخدا رو شک. مناسب بشه

 یکاسه از سوپ هی. کنم يتونستم کار یخراب بود که نم میخب انقدر اوضاع ذهن یکردم؛ ول یم یشد فکر نکنم، گر چه فقط سع یبهش مربوط م

.دیکردم که مامان سر رس یرو روشن م نیداشتم ماش اطیح يتو. رونیتا زودتر برم ب دمکه گوهر برام پخته بود خور
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انا؟یکجا ک ـ

.سالم ـ

وقت ظهر؟ نیا ير یسالم، کجا م کیعل ـ

.گردم یزود برم ـ

؟يتو حالت خوبه؟ چرا رنگ و رو ندار ـ

.بابا شیخوام برم پ یخوبم مامان جونم، م ـ

.صورتش يرو دنیاسم بابا، گرد غم پاش دنیبا شن انگار

؟يمگه خواب نما شد ـ

.نه، دلم براش تنگه ـ

.یام یمنم م سایپس وا ـ

شما چرا؟ ـ

.حتما از دستم دلخوره دنش،یجا نرفتم د نیا میاومد یاز وقت. خب منم دلم تنگ شده ـ

.میر یکم باهاش خلوت کنم، آخر هفته با هم م هیخواهم تنها برم  یبعدشم من م ،ییشما شهیکه دلخور نم یراحت، بابا از تنها کس التیخ ـ

روز که آدم  هیانگار برعکسه، . تازه راه افتاده بودم که رها زنگ زد. شده یید هواکه گفتم سرش رو تکون داد و قبول کرد، گر چه معلوم بو نویا

.کردم و ماشن رو زدم کنار یپوف. کنن ییارن طرفش تا باهاش احوالپرس یاعصاب نداره همه هجوم م

بله؟ ـ

خانوم، احوال شما؟ انایسالم ک ـ

.یسالم، خوبم مرس ـ

.منم خوبم فدات شم ـ

.خدا رو شکر ـ

شت؟یپ امیب يگم خونه ا یم! يدار ییعجب رو ـ

به هم، انقدر لباس هاش  ختیاعصابم ر. کرد یآشغال ها رو جمع م زهیمکان يمرده که داشت کنار سطل ها هیچشمم افتاد به  ینهیآ يتو از

.شد براش شیداغون و پاره بود که دلم ر

الو؟ ـ

هان؟ ـ

نه؟ ،یستیخونه ن ـ

.رونینه، اومدم ب ـ

.یام یآدرس بده منم م ول،یا ـ
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؟!کجا ـ

.گهید یهر جا تو رفت ـ

.يایکه ب ستین یجالب يجا ـ

.ایچونیبپ يخوا یم ـ

.رم قبرستون یدارم م ـ

.خنده، کال سر خوش بود ریز زد

.واسه اهل قبور یآخ دلم لک زده بود براي فاتحه خون ـ

.یشبدبخت ها هوار ب نیفقط مونده رو سر ا ،يبس که خجسته ا ـ

دنبالم؟ يیا یو م يذار یتو مرام م ایقبرستون  امیگم خودم ب یحاال م. رو بگو نیهم ـ

!شد یهجده نم ریز سانسمیمن اگه نصف تو زبون داشتم مطمئنم معدل ل ـ

.ارشدت خوبه يکن برا ینیکم همنش هیخب  ـ

.یام دنبالت یحاضر شو م ـ

.منتظرم ـ

.فعال ـ

.يبا ـ

و دنده عقب  یصندل يدستم رو گذاشتم رو. خم بود يادیبود، کمرش ز ستادهیمرده هنوز همون جا وا. باشه هیحد پا نیکردم در ا ینم فکر

.شدم ادهیگرفتم، کنارش ترمز زدم و پ

آقا؟ ـ

. سمتش بدون حرف دستم رو دراز کردم. ساله بود يو خورده ا یس دیمرد شا هیکردم مسن باشه؛ اما نبود،  یفکر م. رو آورد باال سرش

 شتریکه خوشحالم کنه ب نیا يکه چشم هاش زد به جا یبرق. پول رو از دستم گرفت دیکرد و باالخره با ترد ینگاه پمیو ت نمیمشکوك به ماش

ا چرخوند؛ ام یبا اون پول فقط چند روزش رو م دیشا. نگاه نمدار و ناباورش گاز دادم و رفتم ینیسنگ ریپشت فرمون و ز نشستم. ناراحتم کرد

!رفت، از من بدبخت ترم بود یحداقل من دلم خوش بود که تا فردا سراغ آشغال ها نم

.بشه نیلحظه سکوت مهمون ماش کیداد  یاجازه نم یرها حالم رو بهتر کرد، حت بودن

انا؟یاون جا ک ير یم يحاال چه خبر هست بهشت زهرا که دار ـ

.رم سر خاك بابام، دلم براش تنگ شده یم ـ

.امرزتشیخدا ب آهان، ـ

.یمرس ـ

؟يگم سرما خورد یم ـ
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چطور؟ ـ

.کم گرفته هیصدات  ـ

.حتما سرما خوردم دم،یباد کولر خواب يجلو شبیآره، د ـ

سر خاك مامان من؟ مینه بر ایتو  يسر خاك بابا میاول بر. ها ها نوش جونت ـ

:تعجب نگاهش کردم و گفتم با

چه مدل حرف زدنه؟ نیا ـ

بگم؟ يچجورخب پس ! وا ـ

م؟یگل بخر ،یچیه ـ

.میگالبم ببر ـ

 يکه چشمم افتاد به عکس رو نیهم. سر خاك بابا میاول رفت. گالب شهیو دو تا ش میهفت، هشت ساله دو تا دسته گل رز گرفت يپسر بچه  هی از

.زدم یلب باهاش حرف م ریز. بودنش تنگ شده بود يدلم برا. گرفت میسنگش گر

غم داشت؛ اما حاال  شهیهم د،یخند یمامان چقدر خوشحاله؟ بعد از رفتن تو کم م يدیو رو شد؟ فهم ریز مونیزندگ هوی يجورچ يدیبابا جون د ـ

چقدر دوست دارم فقط  یدون یم. برام شهیکس مثل تو نم چیه ؟یاما من چ. بابا هم داره هیحاال  یتپه؛ ول یتو م يهنوزم دلش برا. باباشه شیپ

منم داره پشت و رو  یزندگ یدون یکم داره؟ م يزیچ هی شهیوجودم بدون تو هم یدون یم ه؟یچقدر جات خال یدون یم ؟ینک يو برام پدر یاشب

شم؟ یدارم داغون م یدون یم شه؟یم

.رها که خورد به شونم، اشک هام رو پاك کردم و برگشتم سمتش دست

.دونم ی، مدونم ییاد بهش بگو م یداره ندا م یه ،يسر بابات رو درد آورد ـ

.کارساز نبود یلیبهش رفتم که خ يغره ا چشم

.ها شهیم یمامانم شاک م،یتا بر زیگالب رو بر نیا ایب. صداش در اومد میقبر بغل نیا گه،یگم د یهان؟ خب راست م ـ

 نیمثل ا. ال رها راه افتادمکردم و دنب یسنگ رو با گالب شستم و گل ها رو گذاشتم روش، خداحافظ. میجفتمون غم داشت دم،یمنم خند دیخند

 خیتار یوقت. رفت یراه م یکال جهش د،یپر یم زیهمه چ يکرد، از رو یکه از من درشت تر بود؛ اما فرزتر عمل م نیبا ا. کرد یبچه ها رفتار م

کرد  یر گالب رو باز مکه د يدرددل نکرد، همون جور یواشکیاون مثل من . جوان بوده یلیو وفات مامانش رو خوندم آهم بلند شد؛ خ دتول

:گفت

دختر . خودت کشف کن گهید ه،یبدم جد و آبادش ک حیحوصله ندارم توض. دهیجد لیفام اناست،یک نیگذره؟ ا یخوش م ؟يسالم مامان، چطور ـ

منو  یواد رو کنه؛ ولخ یسرش اومده و نم ییزنه، گمونم بال یکمم مشکوك م هیاز تو چه پنهون . تو شیشد و منو آورد پ ریخ یامروز بان ه،یخوب

خنده،  یم يخودیاونم مشکوك شده، همش ب دایبه من چه؟ جد. ومدهینکن بابا چرا ن هیگال. کشم خبرا رو یزبونش م ریاز ز ،یشناس یکه م

؟یچ ایدونم عاشق عمه شده  ینم. ایعمه ثر گهیزنه، مدام هم م یم پیمهربون شده، ت

 ادی ومد،یخوشم ن یلیآخرش خ ياز حرف ها. کرد یرو به روش نشسته بود و داشت نگاهش م زد انگار واقعا یبا مامانش حرف م يجور هی
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.بود گهیغصه د هی نمیا. افتادم الیبرخورد باباش تو و

انا؟یک ـ

جانم؟ ـ

؟يعجله که ندار ـ

.نه ـ

.میو بعد بر مینیجا بش نیکم ا هیپس  ـ

.باشه ـ

.رو خفه کنم میکرد، نتونستم فضول یگل ها رو پر پر م داشت

جوون بوده، نه؟ یلیرها مامانت خ ـ

.نداشته یآره، سن ـ

چرا انقدر زود فوت شده؟ تصادف کرده؟ ـ

.نه ـ

؟یپس چ ـ

.دنبال کرد د،یچرخ یبلند اون جا م يدرخت ها يرو که رو یهاش رو انداخت باال و با چشم کالغ شونه

! کرده یخودکش ـ

چرا؟! ؟یچ ـ

.مفصله شیقض ـ

.کنه برام بگو یناراحتت نم اگه ـ

خانواده . کنه یکه دوستش داشته ازدواج م یده و با کس یبوده که بهش جواب رد م یدونم بابام قبل از ازدواج عاشق کس یکه من م ییواال تا جا ـ

 يکنن خونه  یم شونیهدستش و را يذارن تو یرو م شونیمیصم ياز دوستا یکیپسرشون افسرده شده، دست دختر  ننیب یم یبابا هم وقت ي

اي رو که دوست  یکرده تا با زنش مدارا کنه و زندگ یم یسع یلیبابا خ. به اسم دوست داشتن نبوده یحس چیاونا ه نیکه ب نیاز ا فلغا. بخت

که  نهیب یبابام م یوقت. وصلت تن داده بوده نیبه ا یخارج يکشورها يمرفه اونم تو یلیخ یزندگ هیمامان فقط به عشق  ایداره بسازه؛ اما گو

 ياون جا اخالق ها. لندن یزندگ يادامه  يتا جمع کنه و بره برا شهیاز خواسته هاش دست بکشه، مجبور م ستین یعنوان راض چیههمسرش به 

مامان رو با  ابونیخ يبار تو هیساله بودم که پدرم  کیمن . بوده اال بچه و خونه و شوهرش زیکه حواسش به همه چ يجور شه،یبد مامان بدتر م

 هیکرده و عاشق  انتیکه مادر بچه اش بوده بهش خ یفهمه که دور از چشمش زن یخالصه م. کنه یم بشیو بعدم تعق نهیب یم یمرد خارج هی

 یهر چ اره،یاز اون پسر ب یاسم یحت گهیبار د کیکنه که اگه  یم دشیبابا بخاطر ترس از آبروش تهد. پسر کم سن و سال تر از خودش شده

مشترکش و  یزندگ يذاره رو یکنه، انقدر که پا م یم لیبوده عقلش رو زا دهیکه مامان بهش رس یپوچ احساساما  ده؛یاز چشم خودش د دهید

که دل مامان به خاطر بچه اش به درد  نیا دییاد، به ام یاز دستش بر نم يکار گهید نهیب یبابا که م. کنه یرو انتخاب م یمن، و اون پسر خارج
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یاره و رهاش  یاز ثروتش رو به دست م یدن پسره با گول زدن مامان بخش یهفته نگذشته بوده که خبر م کیاما هنوز  ران؛یگرده ا یبرم ،ادیب

 یبابا و خودش رو م شیکنه برگرده پ یکه جرات نم مونیکنه و پش ینبوده انقدر مامان رو خرد م یکه عشق نیاعتراف به ا. ره یکنه و م یم

 يعمرم رو خونه  شتریب. کرد، حاال انقدر بدبخت نبودم یمن فکر م ي ندهیقرص رو بخوره به آ مهخواست اون ه یکه م یاگه موقع دیشا. کشه

تا چند سال . دومم هستن يکنم خانواده  یحس م شهیانقدر دوستشون داشتم و دارم که هم. سامان و فرنوش شیگذروندم، پ ایعمه ثر نیهم

.کرد شهیچه م گه،یسرنوشت ماست د نمیا. یاداش سامگفتم د یبه سامان م شیپ

 یپشت پا بزنه به خوشبخت یطانیبه خاطر توهمات ش يجور نیزن ا هیشد که  یباورم نم. رها تموم شده بود؛ اما بهت من ناتموم بود يها حرف

داره و دم  نهیس يتو یرها چه داغ بزرگ دمیهمف یتازه م. خودش یچند نفر رو نابود بکنه حت یبرسه که زندگ ییاي که تو چنگش بوده و به جا

!نه؟ ایدونستم منظورش از عشق اول باباش همون مامان من بود  ینم. نهز ینم

؟یکن یفکر م یبه چ ـ

.کردم چرا اسم تو رو گذاشت رها یخدا مامانت رو رحمت کنه، داشتم فکر م ـ

.بابام گذاشته نه اون ـ

چطور؟ ـ

بابا . کنه یکنه و رهام م یاي در حقم نم يمادر چیه گهیم نه،یب یمنو م مارستانیهمون اولش که تو ب. نبوده ین من راضاومد ایمامانم از به دن ـ

تو رو خدا؟ ینیب یاز همون اولشم ول بودم، م. ذاره رها ینادرم اسمم رو م

.زد یتو اوج غم هم بامزه حرف م یحت دم،یخند

به بعد من بهت بگم ول؟ نیاز ا شهیم ـ

.کردم دایپ یختگیفره نیواقعا من خوشحالم که دوست به ا. یخسته نباش ـ

.طور نیمنم هم ـ

.ها هیآب و هوا در چه حال یفهم یتو اصال نم. مردم از گرما م،یپاشو بر ـ

.کردم یآخه االن خودم تب دارم قاط ـ

.کامال مشخصه ـ

.مادرش دارید ومدهیوقت بوده که ن یلیگفت خ یرها م. میکم سبک شد هیون بود که هر دو تام نیکه رفتنمون به بهشت زهرا داشت ا یحسن

***

.اون جا میخوب سراغ دارم که پاتوق دوستامونه، بر یلیفست فود خ هی ـ

.سوپ خوردم رم،یمن س ـ

شه؟یگوهر هم غذا محسوب م یآبک يمگه سوپ ها! وا ـ

.هم خوشمزه بود یلیاتفاقا خ ـ
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.عصریبرو ول. نخور، من گشنمه يزیچ يریخب حاال تو س ـ

.خونه دور باشم و حواسم رو پرت کنم يخفه کننده  ياز فضا شتریکم ب هیاومد  یخودمم بدم نم. تونستم به حرفاش گوش نکنم ینم

 یبودن و م نشسته زهایدور م يکردم که چند نفر یهم سن و سال خودم نگاه م يداشتم به دخترا. میو نشسته بود میداده بود تزایپ سفارش

.کردم از تو پوچم یحاال حس م ینداشتم؛ ول نایاز ا یدست کم روزیگر چه منم تا د. دنیخند یگفتن و م

.یدمغ یلیامروز خ انا؟یچته ک ـ

.گفتم که سرما خوردم ،یچیه ـ

.چشمات پف داره ،يکرد هیگر شبیتابلوئه که د ـ

.بابام تنگ شده يدلم برا ـ

:خم گفترو آورد باال و با ا دستش

.منو خر فرض نکن تو رو خدا گهید ینگو؛ ول یبگ يخوا یخوب نم لییخ ـ

چه طرز حرف زدنه؟ نیا ـ

لبخند  یچشمت مدام پ یمن نشست ياالن که رو به رو نیفهمم هم ینم یبگ يخوا یاون وقت م. پا روانشناسم هیمن خودم  گه،یگم د یراست م ـ

و اونه؟ نیا

!نه ایدونستم بهش بگم  یخوش نبود، نم ادیحالم ز ،يفلز یدم به صندلدا هیو تک دمیکش یقیعم نفس

داده بهت؟ ریهنوز گ نینکنه رامت ـ

.دیپا پس کش دیکه جواب رد شن يبار هینه بابا، اون انقدر مغرور بود که با همون  ـ

.دییبفرما د،یرس تزامونمیبه به پ. داره يا دهیچیو پ بیعج تیآره کال شخص ـ

.گرسنه بود یلیرو گذاشتم دهنم، برعکس من رها خ یکیو  ینیزم بیس يرو ختمیکم سس قرمز ر هی یلیم ینداشتم، با ب اشتها اصال

.جا نیپنج روز با بچه ها افتادم ا يمن اصوال هفته ا. هوم، چه خوشمزه اس ـ

.هیخوب يجا ـ

گم از سامان چه خبر؟ یم یمحشره، راست ـ

:تفاوت گفتم یباال انداختم و ب يشونه ا. تو گلوم هم موند ینیزم بیذره س هی همون

.ندارم يخبر ـ

هنوز برنگشته؟ یعنیوا،  ـ

.نه ـ

کجا هست حاال؟ ـ

.دونم ینم نمیا ـ

.دور لبش رو پاك کرد يدستمال کاغذ با
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.ستین تیمسئول یانقدرام ب گهیخبر باشه، د یب شیهمه مدت از شرکت و خونه و زندگ نیمشکوکه، سابقه نداره ا ـ

.کار رو کرده نیفعال که هم ـ

.هست یعنی دهیگم ازش بع یم یشناسمش، وقت یمن م ـ

کار کنم؟ اصال به من چه؟ یحاال من چ ـ

.بگم يزیعمرا بهت چ ییارم؛ ول یخودم آمارش رو در م ،یچیه ـ

.دورتر باشم راحت ترم یبهتر، از سامان هر چ ـ

!جون خودت ـ

.تعجب نگاهش کردم با

رها؟ یبخو ـ

.رهیگ یفکر کنم دلت داره بهونه م. يبد یلیتو خ یمن آره، ول ـ

؟یچ يبهونه  ـ

.سامان ـ

.دمیرو تکون دادم و خند سرم

.نداره یمزخرفات تو تموم ـ

.انکار کن ـ

رو؟ یچ ـ

.يکه به سامان چشم دار دمیفهم دمتید الیمن همون روز اول که تو و خته،یکال حالت به هم ر ینیب یم ـ

.زد یم میشونیپ يمثل نبض داشت رو يزیچ هیکردم  یکرد، حس م یم میعصب داشت

.برام اریحرف در ن يخودیره، پس ب یوقت آبم تو یه جوب نم چیباشه من با سامان ه ادتی ـ

.زمیعز شهیکل کل ها شروع م نیاز هم نیآتش يو عشق ها داریپا يها یاتفاقا نصف دوست ـ

.برو بابا دلت خوشه ـ

.به هم میشد رهیشدم تا بلند بشم که رها محکم دستم رو گرفت، خ زیخ میعقب، ن دمیرو کش یندلص

 نویا یول ؛یکن یم يقرار یب يدار شیاز دور دمیبه هم، شا ختتیر يجور نیکه ا يدیفهم یدونم چ ینم. نگو نه ،يتو سامان رو دوست دار ـ

.دونم که سامان بخاطر تو گذاشته رفته یخوب م

.یصندل ينشستم رو رهدوبا

ادامه  گهیپس د ه،یعشق و عاشق نییاد هم یبه وجود نم نمونیوقت ب چیکه ه يزیتنها چ! بفهم نویا م،یمون یم ریرها، سامان و من مثل کارد و پن ـ

.مینداه و غذات رو بخور تا بر

.میغذامون رو بخور ،یگ یباشه، تو راست م ـ
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برعکس . زیم يکه جلوم بود رو هل دادم و سرم رو گذاشتم رو یکیپالست ینیبا دست س. نگفت يزیچ گهیرو برداشت و د تزایاز پ کهیت هی

داشت  دهیکنم، اون وقت رها از راه نرس ریخودم تفس يهنوز نتونسته بودم حسم به سامان رو برا. خنک بود یلیخ زیم ي شهیداغ من، ش یشونیپ

 دهیفا یاگه عاشقش هم باشم، ب یدونستم حت یتونستم گول بزنم، من م یخودم رو که نم گهید. نبود یزد که برام باور کردن یم فحر يزیاز چ

.دل خواهرم بذارم يخواستم پا رو یله شدن خودم و احساسم نم متیبه ق یحت! بود، خواهرم ایمیاس؛ چون دل سامان بند ک

خونه؟ میتو مشما ببر میزیبر يخوا یم. پول فیح ـ

.نداشتم دنیخند ي حوصله

.رونیب این يو تب دار يسرما خورد ینیب یم یخب خواهر من وقت. جا نیا يتا هالك نشد میپاشو بر ـ

.رونیب میشدم و اومد بلند

.یما رو بکش ینزن ؟یکن یرانندگ یتون یگم حاال م یم ـ

.نه خوبم، نترس ـ

.خدا رو شکر ـ

.سر به سرم بذاره ادیز دیبود نبا دهیهمنگفت، انگار ف يزیچ گهیتا اون موقع د. دم در خونشون رسوندمش

.با مامانم حرف زدم یکل يبود مخصوصا که منو برد یخوش گذشت، روز خوب یلیجونم، خ انایک یمرس ـ

.زمیکنم عز یخواهش م ـ

.شد و در رو بست؛ اما سرش رو از پنجره آورد تو ادهیپ

؟يا هیتو پا ،يریخواهم برم آمارگ یمن فردا م ـ

؟یچ یعنی ـ

.سامان کجاست نمیخواهم برم بب یم ـ

؟یبفهم يخوا یم يچجور ـ

.کار کنم یمن بلدم چ. نداشته باش يکار ا،یتو ب ـ

.سرم رو تکون دادم فقط

؟یاوک. من بعد از ظهر کار دارم ا،ینکن ریجا باش، د نیزنم ا یکه بهت اس م یسر ساعت نیبب ـ

.یاوک ـ

.سالم برسون، فعال خداحافظ ـ

.ظخداحاف ـ

.زدم و رفتم یبوق

***
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دادم  حیده؛ اما بازم ترج یکار دستم م زیر زیر يگلودرد و سرفه ها نیدونستم ا یکه م نیبا ا. مامان اصرار کرد برم دکتر قبول نکردم یچ هر

تبم کمتر شده بود، حال  .چارهیتو حلق من ب ختیر یبدمزه بود م يجوشنده  یگوهرم که از فرصت استفاده کرده بود و هر چ. کنم یخود درمان

.آوردم، چون گلودرد داشتم ینفس کم م یخوب بود؛ ول یومعم

.دم خونشون دمیطبق قرارم با رها سر ساعت رس صبح

.شرکت میبر ـ

اون جا چرا؟ ـ

.رفته یبوده که سامان م ییجا نیشتریچون بعد از خونه ب ـ

...آخه یول ـ

.گهیبرو د ـ

در آسانسور  يجلو. عمر گذشته بود، دلم تنگ شده بود هیکه اومده بودم شرکت  يبار نیانگار از آخر. تادمحرف روشن کردم و راه اف بدون

.داشتم یبرم تو، حس نفس تنگ دمیترس یمکث کردم، م

.گهیتو د ایب ؟یچرا معطل ـ

.یام یمن با پله م ـ

!حالت نیاونم با ا ؟يا وونهیمگه د ـ

.خوبم، با پله راحت ترم ـ

 ینفس راحت ستادیباالخره وا یوقت. با استرس چشمم به چراغ طبقه ها بود. کنم يهم دکمه رو زد تا نتونم کار عیو بردم تو و سر دیکش رو دستم

 کشیکه اسم کوچ یرها از منش ک،یبعد از سالم و عل. شناختنم یشرکت بودم؛ اما همه اون جا م يتو یدرسته مدت کم. رونیو اومدم ب دمیکش

:دیسنگار بود پر

ست؟ین ینگار جون مان ـ

.یان یم رتریکم د هیدو تا  نیا دایجد. ومدهیهنوز ن زم،ینه عز ـ

!یان؟ یم ـ

.روش یفدات شم، دستت رو گذاشت يد یاون کارت رو م. بله ـ

.دییبفرما د،یببخش ـ

.گلم یمرس ـ

.یگفت یخب م ـ

.یان یم گهیگم تا یه ساعت د یم گه،ید یچیه ـ

.دور موند یرها از چشم منشگنگ من و  نگاه

یاد؟ یمگه سامانم م ـ
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اد؟یب دینبا یعنیجاست،  نیا ریافراشته مد يوا، رها جون آقا ـ

.کردم رفته مسافرت یآخه فکر م... یخب چرا ول ـ

.آره رفته بود، البته فقط سه روز ـ

!شه؟یت؟ مگه ماومده شرک یسامان هر روز م یعنی! ؟یچ یعنیروم،  ختنیسطل آب سرد ر هی انگار

.کنم رشونیخوام غافلگ یجا، م نیا میپس لطفا بهشون نگو ما اومده بود. خوب لییآهان، خ ـ

.راحت التیخ زم،یباشه حتما عز ـ

.با اجازه ،یخسته هم نباش ،یمرس ـ

.بسالمت، به خانواده سالم برسون ـ

.ریچشم، روزتون بخ ـ

 چیکه ه میشده بود جیانقدر گ. میاومد یکه م یآسانسور، برعکس موقع يه خودم اول رفتم توکه حواسم باش نیبدون ا گهید. میکرد یخداحافظ

.نیماش يتو مینشست یتا وقت مینزد یکدوممون حرف

.شناسمش یمن که گفتم م! آقا تهران بوده نه مسافرت انا؟یک يدید ـ

اومده؟ یمدت؟ چرا خونه نم نیرفته ا یپس کجا م شه؟یمگه م ـ

.میرس یسواال هم م نیغم نداشته باش، به جواب ا ياما تا منو دار. واال، منم مثل تودونم  ینم ـ

م؟یبکن دیکار با یحاال چ ـ

.نباشه دیپارك کن که تو د ییجا هیرو  نیفقط ماش اد،یتا ب میمنتظر باش دیبا ـ

***

که فاصله  نیبا ا. انگار تبم باالتر رفت رون،یز شد و سامان اومد بدر که با. ستادیا ابونیاون طرف خ یمان نیتا باالخره ماش میساعت منتظر شد یه

 چشمتونستم ازش  ینم. و ساده زده بود یکامال معمول پیت هی شهیاخم کرده بود و برخالف هم. کم الغرتر شده هیکه  دمیبود؛ اما فهم ادیز

.دمیرو ند یلحظه هم مان هیم انقدر که زوم سامان بود. داشت یراه رفتنشم برام تازگ یبردارم، انگار حت

.خان یسام ي افهیو ق ختیر یحت به،یعج زیهمه چ ـ

تا کارش تموم بشه؟ میمنتظر بمون. آره ـ

.ره یدونم کجا م یم گهیحاال د م؟یبکش کیتا بعد از ظهر کش میمگه خل ـ

کجا؟ ـ

.ما يخونه  میبر ـ

چرا؟ ـ

.ينکرد رییتغ یگ یبعد م ؟یعالمت سوال هیکال شب يدقت کرد ـ
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رها  شنهادیبه پ. بزرگ هنوزم مبهم بود برام زیچ هی نم،یچند وقته رو کنار هم بچ نیتونستم اتفاقات ا یاصال نم. بودم جیگفت، هنوز گ یم راست

.برامون غذا آوردن میزنگ زد. کس به جز خودمون اون جا نبود چیالبته ه م،ینهار رو خونشون خورد

. نشست و حرکت کرد نشینبود؛ اما سامان پشت ماش یمان. بیتعق يبرا میما هم رفت رون،یزد ب یز شرکت مکه سامان معموال ا یساعت سر

.که آشنا بود ییغروب رفت سمت جا کیکه باالخره نزد نیتا ا. نشد رمونیدستگ يزیچند جا کار داشت که چ م،یحداقل دو ساعت دنبالش بود

شما؟ يره خونه  یرها داره م ـ

!اهه، نه باب ـ

.که خونتون توشه هیاصل ابونیخ نیهم قایدق نیچرا، بب ـ

.آقاست هیجا خونه مجرد نیا یبله، ول ـ

!؟یچ ـ

اسکول  دا،یمدت ببخش نیا يهمه  یعنی. ره اون جا یداره م. ماست يداره که فقط دو تا کوچه اون طرف تر از خونه  يخونه مجرد هیسامان  ـ

.دهیرس یم شمیکار و زندگ يوگرنه به همه  ومده،یجا تو تهران مونده و فقط خونه ن نیسفر هم يبه هوا. کرده بوده همه رو

؟!داشته یلیآخه چه دل ـ

.گاماس گاماس م،یفهم یم نمیا ـ

مجتمع هست؟ نیتو هم ـ

 نیا ادیمدت ز هیکه سامان  وقت ها یگاه. بابام داره یعنیرو دارم،  دشیمن کل ؟یخونش فضول میایفردا ب يخوا یم. آره، طبقه هشتم واحد سه ـ

.زنه یم يسر هییاد  یبابا م شه،ینم داشیطرفا پ

م؟یکن دایپ میتون یم یما تو خونش چ یول ـ

...یترس یاگه تو م. گهید شهیم دایپ یکوفت هی ،یسرنخ هیباالخره  ـ

.ترسم رها ینم يزیمن از چ ـ

؟یاوک. یفضول مییا یما م رون،یپس فردا که از خونه زد ب ـ

 نیرها با ا طیشرا نیواقعا اگه تو ا. باشه ونیبحث مهم در م نیاونم تو ا یفضول يکه پا نیبودم، چه برسه به ا جانیعاشق ه میجور نیهم

 چیه اره،یتونه سر آدم ب یم ییچه بالها یوقت ها فضول یدونستم بعض یاگه م دیالبته شا! کردم؟ یکار م ینبود، چ شمیمعرکش پ شنهاداتیپ

.کردم یرها رو قبول نم هادشنیوقت پ

***

.میدر نشسته بود يجلو نیماش يرفته بود، من و رها تو یشد که سامان با مان یم یساعت مین

.اینکن یتابلو فضول ادیفقط حواست باشه ز د،یکل نیا انا،یک ایب ـ

باال؟ يیا یمگه تو نم ؟یچ یعنی ـ
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.رم و برمی گردم یم رم،یرو بگ اتشیدبا يجزوه  دیبا. قرار دارم دهینه، من با دوستم سپ ـ

.یستیکه خودت ن یتونم بکنم؟ اصال چرا از اول نگفت یکار م یچ ییمن تنها ـ

.یام دنبالت یکارم که تموم شد م. برم یرو با اجازت البته، م نتیمن ماش. زمیافته عز ینم یاتفاق چیبرو، ه ایداره؟ ب یچه فرق ـ

؟یک قایدق یعنی ـ

.کشه یطول نم یلیخ ـ

...سر برسه من یاما اگه کس ـ

!گهییاد به خدا، د برو د ینم یک چیه ـ

به  دیشا. دیارز یم سکشینه؛ اما خب به ر ایکردم  یم یکه کار درست نیمطمئن نبودم از ا. رو بهش دادم چییرو گرفتم و سو دیکل دیترد با

تازه داشتم . کم تند راه رفته بودم سرفم گرفت هی. ساختمون يبشم رفتم تو مونیکه پش نیقبل از ا. بدم یپاسخ هیتونستم  یم میابهامات ذهن

 يدختر رفت تو هی یخوشحال شدم وقت. تونستم بخوابم یکردم و نم یتا صبح خس خس م شبید. کردم که نرفتم دکتر یچه غلط دمیهمف یم

.استرس داشتم يجور نیکه هم یبهتر بود، اونم وقت ییاز تنها. منم رفتم تو عیآسانسور و سر

قفل و بازش  يرو انداختم تو دیکل یوقت دیلرز یدستم م. بسته بود گهید يدرها ينبود، همه  يخبر. ستادمیواحد سه ا يهشت، جلو ي طبقه

م رفته چند وقته از ذهن نیکه ا ییبو. خونه پر بود از عطر سامان يبهم دست داد، انگار فضا یحس خوب هیکه پام رو گذاشتم تو،  نیهم. کردم

.شده بود زیحاال خاطره انگ ابود؛ ام

 یپسر تنها رو ساپورت کرده؛ چون هر طرف که نگاه م هیهست  یکه کامال معلوم بود چند وقت کیش یلیخونه نه چندان کوچک و البته خ هی

 يچقدر آدم ها. پات بود ریتهران ز يانگار. داشت ییویرفتم کنار پنجره، عجب و. نیو زم زیم يرو ایمبل  يرو ایافتاده بود،  يزیچ هی يکرد

کردم  یآهنگ رو پل نیرفتم و کنترلش رو برداشتم و آخر. که چراغش روشن بود یچشمم افتاد به دستگاه پخش. کنن یم یزندگ احتپولدار ر

.ده یگوش م یسامان چ نمیتا بب

رفتم تو . آهنگ بلند شد يصدا. دلم سوخت. ودترك ترك خورده ب ریکه اون کنار بود، خشک شده بود و خاکش مثل کو یبزرگ گلدون

.اما نبود ارم؛یب ریگ زیتم وانیل هیرو باز کردم تا  نتیدو تا کاب یکی. فنجونم نشسته بود هی یتنبل حت! ه؟یچه وضع گهید نیا. آشپزخونه

از هـــــم میکن يدور ـــایب"

"کـــم کـــــم میتنها بش ـــایب

کم آب  هیدم دست تر بود،  زیتفلون کوچیک که از همه چ يقابلمه  هیباالخره تو . بد نبود یکی نیا یاومد؛ ول یزن ها خوشم نم ياز صدا ادیز

.سالن يکردم و برگشتم تو

با من تو بدتـــــر شو ــــایب"

از من تـــــو رد شو ــــایب

"شــــــو رد

از اتاق ها  یکیدر  رهیدستگ يگرفته بود رو ییتازه از خشکشو ایکه گوچند دست لباس . نظر گرفتم ریبرسم به گلدون همه جا رو خوب ز تا
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.بود زونیآو

ییوقت ها هی یگاه نیبب"

از احساس رهیسـَـر م دلم

دارمیخوابم نه ب یم نه

"داستیمن پ يچشما نیا از

.هام افتادم یخواب یچند شب و ب نیحال و روز خودم تو ا ادی

تنم محتاج گرماته"

و بستمدل به ت يادیز

ستیحد ن نیدر ا يدرد چیه

"خستم یزندگ نیاز ا من

.گلدون يپا ختمیدوال شدم و آب رو ر. آهنگ بود نمیگرفت، آخه ا یم میگر داشت

؟!جا چه خبره نیا ـ

اون جا  که يفرش فانتز يرو ختیر یهنوز توش آب داشت و م. نیزم يقابلمه از دستم افتاد و پرت شد رو. و برگشتم دمیکش یغیترس ج از

چقدر دلم . ؟ حسابش از دستم در رفته بود!بودمش دهیچند وقت بود ند! شد، سامان بود یآروم آوردم باال، باورم نم نیچشمم رو از زم. بود

.به هم میشد رهیبدون حرف خ. بود هبراش تنگ شد

از حــــد شیب شهیدلم تنگ م"

"از حــــد شیب شهیتنگ م دلم

به  میاما اون مستق د؛یچرخ یصورتش م ينگاه من رو. چشمش گود رفته بود ریش بلندتر از قبل شده بود، زدرهم يداشت، موها شیر ته

.چشمام زل زده بود

از حـــد شیب شهیدلم تنگ م"

"از حـــد شیب شهیتنگ م دلم

انگار از  هوی. بلند سرفه نکنم ادیکردم ز یدهنم و سع يدستم رو گذاشتم جلو. عطرش تند بود و فاصلش کم ياز بس بو یگرفت، لعنت سرفم

:موهاش و گفت يتو دیکش یدست رون،یبهت اومد ب

!؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا ـ

لب  ریسرم رو نامحسوس تکون دادم و ز. شدم یشد انقدر خجالت زده نم یدستم رو م يدزد نیاگه ح م؟یداشت يریمچ گ نمیبدتر از ا گهید

:گفتم

.سالم ـ

.زد لبخند
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...وسالم، ت ـ

:دینگاهم کرد و پرس مشکوك

؟!انایک... ای ییایمیک ـ

:بدون فکر و از خداخواسته گفتم یلیخ. تونستم تو اون لحظه به عواقب کارم فکر کنم یخواد؟ نم یم یاز خدا چ کور

!ایمیک ـ

.ه رو بردارهو نشست تا قابلم رونیراحت داد ب الینفسش رو با خ. دوشش برداشتن يرو از رو نیبار سنگ هی انگار

جا کجا؟ نیتو کجا؟ ا ؟یاز اصفهان برگشت یک! ییانایفکر کردم ک ،يخوش اومد ـ

که به  یبغض. فتهیراه ب لیس دمیترس یسد اشک پنهون شده بود و م هیپشت پلکم  ستاده،یروش ا يجلو ایمیکه ک نیکرده بود از ا میذوق چه

.کردم ینوزم تک و توك سرفه مکرد، ه یرو سخت تر م دنمیآورد نفس کش یگلوم فشار م

.اومدم شبید ـ

؟یکن یچرا انقدر سرفه م ـ

.سرما خوردم ـ

:دیشد و دوباره پرس بلند

اصال؟ ياومد يخبر؟ چه جور یجا؟ ب نیا ؟ینگفت ـ

:رو باال انداختم و گفتم شونم

.رها ازم خواست ـ

.گلدون اشاره کرد به

؟يها آب بد نیکه به ا ـ

.آشپزخونه و داد زد ي؟ رفت تو!واقعا سامان آروم تر شده بود ایکردم  یمن فکر م. ن دادمسرم رو تکو دوباره

.يکرد داینشستن پ يبرا ییالبته اگه جا. نیاون آهنگ رو خاموش کن و بش ـ

 يادیمبلش ز. نشستممبل  نیتر کینزد يگوشه . کرد یم رونمیحتما با داد و دعوا ب انامیگفتم ک یبغض کردم، اگر م شتریمن ب یول د؛یخند

 يرو ادداشتیدفترچه  هی. گشت یهدف م یزد و گوشم بهش بود؛ اما چشمم هنوزم ب یسامان حرف م! رفتم انگار یراحت بود، داشتم فرو م

ه بود، هاش خط خورد یبعض يرو. ازیسوگل، ن سا،یمل ق،یشقا. اسم چند تا دختر توش بود. کم خم شدم و برداشتمش هی. شلوغ رو به رو بود زیم

دستش از پشت سر . مانتوم بیج يکاغذ رو کندم و دفترچه رو پرت کردم سر جاش، کاغذ مچاله شده رو گذاشتم تو. تر شد کیصداش نزد

کم کج کردم، بازم نگاهمون خورد به  هیسرم رو . شد یمطبوع بلند م يگرما و بو هیقرمز که داشت از توش  ينتزفا وانیل هیصورتم،  ياومد جلو

مبل رو به  يدسته  ياومد و نشست رو. رو گرفتم و تشکر کردم وانیل د،یلرز یدستام م. میبود کینزد یلیدور نبود، خ شهیما مثل همهم؛ ا

.ییرو

.و شکالته ریگلوت خوبه، ش يبرا ـ
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همه  نیکاش نگاهش ا. مخوردم تا بغضم رو فرو بد کیجرعه کوچ هی! کنه ییرایبود که پذ دیحلقه کردم، از سامان بع وانیرو دور ل دستم

.نداشت ینیسنگ

تهرانم؟ یدونست ینم ـ

.مجبور بودم یعنیکردم به خودم مسلط باشم،  یسع! ها شدم وونهیکردم، تابلو بود که مثل د یمثل ماست مدام نگاهش م دینبا

 ادیکم به گلدون ها آب بدم تا ب هیخواست  دوستش، از من شیرفت پ یداشت م انایبا ک... خودشم با ومده،یجا ن نیوقته ا یلیرها گفت خ! نه ـ

.دنبالم

.ستمیبفهمه سفر ن یدوست ندارم کس ،يدیجا د نیخودمون بمونه که منو ا نیب ایمیک. رها نیچه با معرفته ا ـ

چرا؟ ـ

.شهیم خیبخور،  ـ

.شد بلند

سر زدن؟ يبرا ستیوقت ن یب ؟يمگه امتحان ندار یبهت بگم، راست دیبعدا شا ـ

.دلم براشون تنگ شده بود نم،یرو بب انایمامان و ک امیبود، گفتم ب یچند روزه وقتم خال نیا! نه ـ

 رون،یآورد ب بشیرو از ج شیگفت و گوش يدیببخش. اس ام اسش بلند شد يصدا! بافتم پشت سر هم یچه راحت دروغ م. رو گاز گرفتم لبم

:با خنده بهم گفت. درو مهمون لب هاش کر قیلبخند عم هیخوند که  یدونم چ ینم

م؟یبود شتیما که تازه پ ؟يومدین یچرا با من و مان! خانوم ایمیخب ک ـ

.امیاون موقع مطمئن نبودم که ب ـ

؟يهمچنان به گل ها آب بد يخوا یم ایبرسونمت  ییجا هیتا  يای یرم شرکت، م یدارم م! آهان ـ

.زیم يشتم روکم ازش خورده بودم گذا هیرو که فقط  یوانیشدم و ل بلند

.لوت شدن ریزبون بسته ها بده؛ مثل کو نیآب به ا وانیل هی يفقط وقت کرد. یرم، مرس یخودم م ـ

.يچشـــم، البته توام فقط دسته گل به آب داد ـ

.گوشش نمدار شده بود نگاه کردم هیکه  یخجالت به فرش با

.کنه یتو، آدم سکته م يای یخودته، ناغافل م ریتقص ـ

.و داد باالر ابروش

.گم یم... اایخودم، حتما  يتو خونه  امیخواستم ب گهید يحاال از دفعه  ـ

.یکن یم یکار خوب ـ

زودتر ازش جدا بشم تا تابلو  دیکردم با یدونم چرا حس م یدادم، نم یدستم فشار م يرو تو فمیبند ک ستادم،یا رونیاز خودش رفتم و ب زودتر

.بود دهیبزرگ رو به روم، چقدر رنگم پر ي نهییچشمم افتاد به آ. تو میو زد و رفتآسانسور ر يدکمه . انامینشده ک

خوبه؟ انایک یراست ـ



کاربر انجمن نودهشتیا Patrishiya |کارد و پنیر                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 199

.چهار. داد نگاه کردم یکه عدد طبقه ها رو نشون م یبه چراغ شهیمثل هم بازم

.ستیخوبه، بد ن ـ

هنوز نرفته سر کار؟ ـ

.کنه ینم یکه خبر دارم، فعال کار خاص یینه تا جا ـ

.کار عمرش بود نیبهتر دیکار خاص انجام داد که شا هیچند وقته  نیاتفاقا ا ـ

 د،یلحظه هم نشد؛ اما تمام تنم لرز هی دیتکون خورد، شا هیآسانسور  هویکه  یچ یعنیخواستم بپرسم  یزد؟ م یحرف م یاز چ! کردم تعجب

:و گفت ستادیصاف ا ،يا نهییآ واریداده بود به د هیمان که تکسا. گلوم يگفتم و دستم رو گذاشتم رو يبلند يوا. میکرد ریفکر کردم گ

!که فتادین یشد؟ نترس، اتفاق یچ ـ

.رفتن از اون اتاق تنگ خوشحالم بکنه رونیب يتونست به اندازه  ینم یچیه. همزمان در باز شد. دمیکش قینفس عم هیزور  به

؟يمگه تو هم آسم دار ـ

.زدم يچه گند دمیتازه فهم يوا

نفس گرفتم، چطور؟ یکم تنگ هیمن؟ نه؛ فقط االن گلوم چرك کرده،  ـ

.يجور نیهم ،یچیه ـ

 يکه نشستم تو نیهم. خواستم زودتر ازش جدا بشم یرفت م ادمیانقدر دل تنگ بودنش بودم که اصال ! شد انقدر زود قانع بشه ینم باورم

نه؟ ایدونستم جواب بدم  ینم. رها زنگ زد نیماش

؟يد ینمچرا جواب  ـ

بگم؟ یآخه رهاست، بهش چ ـ

.ییجا ير یم يبگو کارت تموم شده و دار ـ

م؟یر یمگه خونه نم ـ

؟يعجله که ندار ـ

!هم وقت آزاد دارم یلیبود که خ معلوم

!نه ـ

.چونشیخب پس بپ ـ

.بود چوندهیما رو پ یراحت نیبه هم خودشم

بله؟ ـ

انا؟یک يد یچرا جواب نم ـ

.دمیبود، االن د نتلیرو سا د،یببخش ـ

؟ياریب ریگ يزیچ یتونست نمیدنبالت، بب امی یم گهیساعت د میمن تا ن ـ
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.از دوستام یکی شیخوام برم پ یم رون،یاالن به گل ها آب دادم و اومدم ب نیهم ،يایخواد ب ینه، نم ـ

رون؟یب ياومد يزود نیبه ا ؟یگ یگل چپه؟ چرا چرت و پرت م! وا ـ

.هم سالم برسون انایبه ک گه،یآره د ـ

؟یباز تبت رفت باال؟ نکنه تو خُرزو خانم! خدا ای ـ

.قبول کردم يمجبور م،یبا هم نهار بخور رونیب مینه بابا دوستم زنگ زد گفت بر ـ

نکنه سامان اومده خونه؟ نم،یبب ـ

.دیبله، خسته نباش ـ

د؟یتو رو هم د! یچه افتضاح يوا ـ

.ایداد ریم، گرسون یرها، سالم م گهیباشه د ـ

کمک؟ امیب يکرد ریاگه اون جا گ ـ

.رونمیرم، ب ینه به جون تو دارم م ـ

.اس ام اس بده هیزنه، اصال  یدلم شور م ،يخب، من منتظر زنگتم، معطلم نذار یلیخ ـ

.حتما زم،یباشه عز ـ

.خودم کردم که لعنت بر خودم باد ـ

.دور از جون، فعال خداحافظ ـ

.خداحافظ ـ

.کردم و باالخره قطعش کردم یپوف

؟يبا رها آشنا شد يتو چه جور ـ

.هیدختر خوب دمش،ید انا،یک شیاومده بود خونه پ ـ

.گه داداش سامان یآره، به من م ـ

اون شب، نه خودش بود، نه باباش؟ ییآشنا یمهمون يچرا تو یراست ـ

.ش برده بودرها رو هم با خود ش،یرفته بود ک يکار يبرا ییتهران نبودن، دا ـ

م؟یر یم میاز اون نظر، کجا دار! آهان ـ

.خوب نهار يجا هی میر یو تخم مرغ خوردم که ضعف معده گرفتم، م تزایچند وقته هم انقدر کنسرو و پ نیمن صبحانه نخوردم، ا ـ

!شد یم میحسود ایمیواقعا داشت به ک گهید

؟یگرفت یخب چرا از رستوران غذا نم ـ

!يخور ینم یو چ يخور یم یچ ستیبرات مهم ن گهید ،یه و اعصابت قاطفکرت مشغول یوقت ـ

؟ییمشغول کرده بوده پسردا یفکرت رو چ ـ
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!حاال بماند ـ

.موند یمحفوظ م انایدوست دارم بپرسم، غرور ک یتونستم هر سوال یم! انایبودم، نه ک ایمیاالن ک من

بزنه باال؟ نیت آستبرا ییزندا یو قراره به سالمت يگم نکنه عاشق شد یم ـ

نگاه  هیدنده رو عوض کرد و . خندش يداد برا یبه خرج نم يانقدر دست و دلباز دیتونه منو داغون کنه، شا یدونست لبخندش چقدر م یم اگه

.کوتاه بهم کرد

.ستین يفعال خبر ـ

چطور؟ ـ

...فقط له؛یآخه پنجاه درصد تکم ـ

دختره هنوز جواب بهت نداده؟ یعنی ـ

!دونه یاصال نماون  ـ

.ام برسونم هیخواستم هوا به ر یم ن،ییپا دمیرو تا ته کش شهیدکمه و ش يرو گذاشتم رو انگشتم

.گرمته؟ بذار کولر رو روشن کنم ـ

مش؟یشناس یهست؟ ما م یدختر خوشبخت ک نینخورم بهتره، حاال ا مینه، خوبه، باد مستق ـ

.دم، قبال نبودم، االن شده بودمچقدر بدبخت بو. مونده بود رهیبه دهنش خ چشمم

.اما آشناست ؛یفهم یبه موقعش م ـ

خب . بود دهیبه جهنم که منو ند. اومد یباشم، به درك که از من بدش م الیخ یامروز رو ب هیخواست  یبرم، دلم م شیپ شترینداشتم ب دوست

باعث شده بود به  یعوض شده بود؟ چ یش بودم، مگه چدشمن روزیکه تا د هیهمون پسر نیا. به بعد نیکردم از ا یمنم آدم حسابش نم

و  یکن يو ظاهر ساز یچقدر بده از تو خراب باش! من؟ یالیخ یب يایو وحشتناك از کجا اومد وسط دن دیحس جد نیاحساسم تلنگر زده بشه؟ ا

!يکه دار هیکس نیزتریعز گرشیخواست مال خودت باشه؛ اما باز یکه دلت م یاونم نقش. یکن ينقش باز یکه مجبور بش نهیبدتر ا

.سفره خونه میدیساعت دوازده بود که رس تازه

.ستیکس ن چیه م،یچه زودم اومد نیبب ـ

.آره، باز خوبه بازه ـ

.تو باغش میبر ایبازه بابا، ب شهیجا هم نیا ـ

.میکه پر از گل بود نشست يباغچه ا کیتخت نزد يرفتم و رو دنبالش

!چه باحال ـ

؟یچ ـ

 نیکه پوت ننیش یم يجور هیآخرشم ! نه ای ارنیجفت کفش رو در ب هیتا  یکنن و تنبل یناز م یجور جاها، کل نیا يای یبا دخترا م دایجدآخه  ـ

.ارنی یهاشون خراب نشه و درشم نم
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.نیخب اونا ناز ناز ـ

؟یستیتو ن ـ

.ومدمیمن لوس بار ن ـ

.خوبه یلیخ نیا ـ

.آره موافقم ـ

؟يخور یم یچ ـ

دارن؟ یچ ـ

!یهمه چ ـ

 یکه فردا چ نیبدون فکر به ا. یتو لحظه خوش باش يانگار دوست دار. شهیوقتا حساب و کتاب و کالس گذاشتن از دست آدم خارج م یبعض

.شهیم

!يزید م،یپا میلیو خ ستمین یکه من اصال دختر لوس ییاز اون جا ـ

:هاش رو درشت کرد و با تعجب گفت چشم

سفارش بدم؟ يزید یعنیتو رو خدا؟  ـ

.دوست دارم یلیمن که خ! آره ـ

.يبابا تو محشر ـ

چند روز آب  نیا. واقعا گرسنمه دمیرو که آوردن فهم يزید! کردم یرو تو دلش جا م ایمیاز قبل ک شتریناخواسته داشتم ب. گهیبودم د خنگ

.با خود سامان ناهار بخورمکردم ظهر  یرفتم تجسس فکرشم نم یصبح که م. نرفته بود نییخوش از گلوم پا

.بده من برات بکوبم ـ

.خواد، خودم بلدم ینم ـ

با  شهیگرچه هم. کردم یرو با مشت نصف م ازیپ میآورد یدر م شهیهم يکه با پر يشد؛وگرنه مثل مسخره باز یروم نم گهیکه واقعا د فیح

. دیبهم چسب یلیخ یلیبود، خ يناهار خوشمزه ا. دیفهم یوقت نم چیعقل ه یب يپر نیروش؛ اما ا دمیکوب یو بعد با مشت م دمشیبر یچاقو م

. داد یکرد، نه منو حرص م یم يمثل قبل نه لجباز. زد یخوب م يمهربون تر بود، حرف ها شهیسامان از هم. انقدر که تهش رو هم در آوردم

من . تو ذهنم بسپارم میبا هم بود دیرو که شا يبار نیرآخ يکردم تک تک لحظه ها یم یسع. وسط نبود انایک يچون من اون جا نبودم، پا دیشا

 یک. کنه یم ریتسخ هویوجودت رو  يدور احساست و همه  چهیپ یم کیچیگفتن که عشق مثل پ یکردم؟ راست م یم رکا یداشتم با خودم چ

 دیبا دیشا. که مطمئن نبودم از داشتنش يا یبشه، زندگ میزندگ يشد، حاال همه  میکه از اولشم با کل کل وارد زندگ یکرد کس یفکرش رو م

!کردم یم مشیتقد اوردهیهنوز به دست ن

از سفره خونه  یوقت. نبود لشیبود که اصال حواسش به موبا بیبارم زنگ نخورد، عج کی یسامان حت یبار گوش نیاول يبرا شهیخالف هم بر

.زانوش بود يبود و دستش رو ستادهیآب ا يشده، لب جو یچ نمیتا بب آخ سامان برگشتم يبا صدا هویرفتم،  یمن جلوتر راه م رون،یب میاومد
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شد؟ یچ ـ

.خورد چیپام پ ـ

؟!االن ـ

.آخرش کار دستم داد یکفش لعنت نیآره ا ـ

مگه تنگه؟ ـ

.دیچینه، آخ چه بدم پ ـ

رن؟یبگ يزیچ یعکس هیدکتر تا  میبر يخوا یم! خب حواست کجاست ـ

.دارم، عضالتش گرفتهانقدرام ضعف استخون ن گهید ـ

...تا نیکم بش هیحاال ! وا ـ

.اون جا بهتره ن،یتو ماش میبر ایب ـ

.میبر ـ

 چییو خواستم سوار بشم که سو نیکنار ماش میدیرس. قابل انکار بود ریمغرور بودنش غ. آورد درد داره یخودش نم يزد؛ اما اصال به رو یم لنگ

:رو آورد باال و گفت

.نیپشت فرمون، تو بش نمیبشتونم  یمن که نم ـ

؟!من ـ

مصدوم شدم؟ ینیب ینم. پس نه، صاحب رستوران ـ

.میرو گرفتم و سوار شد چییکه مخالفت کنم سو نیبدون ا ،یدل نگرون هم باش یکه حد و مرز نداره، مخصوصا وقت یعقل یب

کجا برم سامان؟ ـ

.برو خونه ـ

...ایخونه خودت  ـ

.خونه خودم ـ

.یاوک ـ

زرد شد، اعصاب  ییچراغ راهنما. زدن یحرف م زایچ نیداشتن در مورد کار و ا. بود یمان ه؟یک نمیکردم بب زیزنگ خورد، گوشم رو ت شیگوش

.لحظه با سرعت ردش کردم نیگاز و طبق معمول در آخر يپشت چراغ قرمز بمونم، پام رو گذاشتم رو ینداشتم تو آفتاب کل

.رمیگ یودت پولش رو مرو نوشته باشن از خ مهیاگه جر ـ

؟يقطع کرد یک! ا ـ

.طفره نرو، من تا حاال خالف نداشتما ـ

.راحت التیهنوز قرمز نشده بود، خ سن،ینو ینم مهیجر ـ
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:هوا گفتم یخواست ضبط رو روشن کنه که ب یم

.به هم زهیر یاعصابمون م اد،ی یوحشتناك م يآهنگ ها هویبذار خاموش باشه، مثل اون دفعه  ـ

:دیمتوقف شد و با تعجب پرس شدست

!کدوم دفعه؟ ـ

!اناینه ک ام،یمینبود من ک ادمیاما اصال  ال؛یو میرفت یبود که م يرو گاز گرفتم، خاك تو سرم، منظورم اون روز لبم

ست؟ین ادتی رون،یناهار ب میهمون روز که با بچه ها رفت... زهیچ ـ

.کنه ینم ياریحافظم  یلیآهان، نه، خ ـ

.میدیرس دیینداره، بفرما یاشکال ـ

!بود یرو بهش دادم، وقت خداحافظ چییسو

.میدیرو د گهیبفهمن ما همد ستیسالم برسون؛ چون قرار ن یتونم بگم به کس یخب نم ـ

؟یسامان؟ نکنه بخاطر حضور ما معذب يخونه  يگرد یچرا برنم ـ

.تونم بگم یمخصوص خودمه، ناراحت نشو؛ اما نم لمیگفتم که دل. دیارکردن دارم، شما هم د یهمون قدر که من اون جا سهم زندگ! اصال ـ

پات بهتره؟ ،یباشه، هر جور راحت ـ

.بود یروز خوب ،يخوبه، ممنون که بود ـ

.شدم رهیخ گهید يجا هیبه  عیلحظه نگاه حسرت زدم رو انداختم به چشمش و بعد سر هی فقط

؟يندار يکار. به منم خوش گذشت ـ

؟يبر ینمرو  نیماش ـ

.رم یم ادهیپ ست،ین ینه، راه ـ

.باشه، مواظب خودت باش ـ

.طور، خداحافظ نیتوام هم ـ

.به سالمت، خداحافظ ـ

کردم و  یرو شوت م زهیسنگ ر هیبا پا ! کرد یداده بود و هنوزم داشت نگاهم م هیتک نشیبه ماش. و پشتم رو کردم بهش دمیکش یقیعم نفس

.دونست یشد رو خدا م یم یبه بعد چ نیاز ا. رفتم یم

***

رو که از  يکاغذ. انامیزده باشم و رو نکرده باشم که ک یدست هیشد به سامان  یباورش نم اره،یبود شاخ در ب کینزد دیماجرا رو شن یوقت رها

.کنده بودم نشونش دادم ادداشتشیدفترچه 

چرا؟ یدون یم انا،یک بهیعج یلیخ گهید نیا ـ
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چرا؟ ـ

نداره؟ یخاص یبه نظر تو معن نیهاشون خط زده؟ ا یحاال چرا رو اسم بعض! بوده نایمطمئنم فقط با هم یعنیدوست دختراشه؛ اسم  نایا ـ

رها؟ یبگ يخوا یم یرو نه، حاال تو چ هیبق یخودم شرش رو از سر سامان کم کردم؛ ول یعنیشناختم؛  یرو م سایالبته مل! دونم ینم ـ

.یکی یکیکنه،  یرو که اطرافشن رو از ذهنش پاك م ییاون داره دخترا. زنه یحرکت جالب توجه م هیخوام بگم سامان داره  یم ـ

بشه؟ یکه چ ـ

.انتخاب کرده شیزندگ يرو برا دیورژن جد هیسرش خلوت بشه، چرا؟ چون  ـ

:متفاوت گفت یب یلیخواستم رو کنم، خ ینم! بود یعاشق دشیزدم حدسش درست بود؛ چون ورژن جد شخندین

.که موفق باشه... شاایا ـ

ست؟یتو مهم ن يبرا یعنیمسخره،  ـ

.شدم؛ فقط آبروم رفت مونیخونش کنکاش، پش میمگه فضولم؟ همون صبحم که رفت ـ

.فقط يبدبخت رو خراب کرد يایمیخوبه که ک! جون خودت ـ

رو  یمهم ماتیو تصم ادی یقدر عجله نداشته باش، باالخره مکنه، توام ان ینم يریگیپ گهید ست،یحساس ن یلیکه؟ سامان خ میندار ایمیمن و ک ـ

.ذاره یم ونیگرفته با همه در م ییکه تو تنها

 نیحاال بب. شهیبدجور دستت رو م يروز هی ،ییجا هی. مونه خانوم خوشگله یپشت ابر نم شهیماه هم یزبون تو رو بکشم؛ ول ریتونم ز یکال نم ـ

.گفتم یک

 يکه تو دلمه برا يراز ییجا چیو ه يروز چیداره تو تصورات هنوز بچگانش غرق باشه؟ مطمئن بودم که ه يرادیه افکر کردم چ. دمیخند بهش

.روزگار غافل بودم يها يانگار از باز. شهیرو نم یکس چیه

***

 يما دوست نداشتم برم تومسخره بود؛ ا. برات بوده یکه دوست داشتن ییزایگذشته و چ یبه زندگ یفلش بک بزن هی يوقت ها مجبور یگاه

 گهیکار خاص د. تونستم برم و رسما مجبور بودم از اون جا دور باشم یشرکت هم که نم. بود دمیجد تیبا سامان و وضع مییکه باب آشنا یهتل

 میو متمرکز کردم و تصمفکرم ر نیبنابرا. بهم بده يزیچ یدفعه وکالت نیخوام و ا یباز به آقاجون بگم کار م دمیترس یم یحت ودم،هم بلد نب يا

از . ییجورا هیبودم،  ونشیحاالم رو مد تیموقع دیکه شا یکس. يپر يبابا ،یلطف يآقا شیرفتم پ. یهمون رانندگ یعنیگرفتم برم سراغ عالقم، 

طبق معمول انقدر  اما ستم؛ین یاومدم و موندن يریشکم س يدفعه از رو نیکرد ا یخواست قبولم کنه؛ چون فکر م یکرد، نم تعجب یلیخ دنمید

 یبود و ب طونیکه ش یهمون ،یقبل يانایخواستم برگردم به ک یم دیشا. شدنم موافقت کنه یو با مرب ادیتا مجبور شد کوتاه ب ختمیبراش زبون ر

در  نگشیرکرو از پا السمیرفتم هتل و گ. تو سرش نبود یچیه یکمک به مامانش و عشق رانندگ يجز پول در آوردن برا بهکه  یهمون. الیخ

سرگرم درس و دانشگاه بودن و تنها  ایمیفصل امتحان ها بود، هم رها و هم ک. سامان بود ي قهیباالخره سل! شد ینم نیا ینیماش چیآوردم، ه

اه رفتم آموزشگ یکه م ییروزها. بود يدلم با خبر بود پر يخورد و از رازها یپشتم بود؛ غمم رو م شهیهم مثلسخت  يکه تو اون روزا یکس
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که  يدهنش باز مونده بود، جور بایتقر ییوضع توپ آقاجون و دا دنیموند، از د شمیشب هم اومد خونمون و پ هی. زدم یاکثرا بهش سر م

مهرش به  ییو به قول زندا هیچقدر دختر بامزه و خوب دیباهاش صحبت کرد تازه فهم یاما وقت ه؛زن یم نیریاولش فکر کرد دوستم ش ییزندا

 شهیم عیمدتش داره ضا یطوالن بتیبود غ دهیسامان که د. ناز بود هی شهیالقابش هم يدونم چرا تو ینم! رو بهش داد نازیلقب پر دلش نشست و

 المیخ گهیبود که د يجور نیا. مونه یرو اون جا م یو چند وقت یاز دوستاش رفته دب یکیبا  ارکار نون و آب د هی يگفته بود که برا ییبه زندا

 ینم یشده بود، حت ادیبودم؛ اما عقلم زورش ز ومدهیگذشت، با دلم کنار ن یروزها پشت سر هم م. ستیازش ن يال حاالها خبرراحت شد حا

.سامان رو به افکارم راه بدم ادیز مییگذاشت تو تنها

***

. بودم يکه رفتم دنبالش غرق شاد يه، روزباش شمونیامتحانش رو هم داد و برگشت تهران تا حداقل سه ماه پ نیآخر ایمیتابستان بود که ک اول

.میدل کند یو آخرشم به سخت میتو بغل هم بود قهیچند دق میدیرو د گهیهمد یوقت. طور نیدلم براش تنگ شده بود، اونم هم ادیز یلیخ

؟یگرفت میرژ! انایک ـ

نه، مگه چاق بودم؟ ـ

.يو دور از خانواده بود یدت بنداز، انگار تو امتحان داشتنگاه به خودم و خو هی. يالغر شد یلیحاال خ یول ؛يچاق نبود ـ

.همون که از تو دور بودم آبم کرد ـ

.خوشگلت برگرده سر جاش يرسم تا لپ ها یبهت م یفدات بشم، حاال که اومدم حساب یاله ـ

.تا مامان خودش رو نرسونده فرودگاه میبر اینکن خواهرم، ب يزیبرنامه ر دهیهنوز نرس ـ

 نیبا هم. بشم يکه دشمنش بشم و براش نامادر نیبودم، نه ا یم یخوشحال و راض دیبود که دوستش داشت، منم با یخواهرم بود، اگر کس ایمیک

بود که  نیداشت و اونم ا تیمز هیمن  ياومدن تابستان برا. ادی یم شیپ یباالخره چ نمیداشتم خودم رو گول بزنم تا بب یو تفکرات سع ناتیتلق

با ما  یاختالف سن یدرسته که رها چند سال م،یگذروند یو خوش م رونیب میرفت یم يو رها و پر ایمیبا ک. دل کندم رمیاخ ییتنها ي لهیاز پ

کرد بحث باباش بود  یکه در مورد رها نگرانم م يزیتنها چ. همه جا حرف حرف اون بود و البته همه هم موافق بودن باهاش شییداشت؛ اما خدا

مقدمه  یب یلیخ ییزندا م،یخورد یم وهیو م مینشسته بود ییرایپذ يشب که بعد از شام تو هی. بذاره شیرو داشتم که پا پ نیا یننگرا شهیهم! 

:گفت

؟یکن ینم يشهره بعد از فوت شوهرت احساس تنها ـ

:کرد گفت یرو حلقه حلقه م ارشیکه خ يخونسرد، همون طور یلیاما مامان خ م؛یاز سوالش تعجب کرد ایمیو ک من

.گهید ستمیمن دو تا دختر گل دارم، تنها ن ـ

؟یاون وقت چ شون،یرن سر زندگ یجون م ایمیو ک يانازیاما باالخره ک زم؛یدونم عز یم ـ

.دیسرمه تو و شهرامم که هست يباال شهیهم شیسا... شاایاون وقتم خدا بزرگه، آقاجون ا ـ

.هیا گهید زیجان منظور من چ یشه یول ـ
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؟یچ ـ

!یکه ازدواج کن نیا ـ

تا مامان جواب  دیطول کش قهیچند دق. زنه یم نهیتابلو بود که داره سنگ داداش نادرش رو به س گهید. ییموند به دهن زندا رهیچشممون خ همه

.بده

آقاجون بعد از مامان ازدواج کرد؟ ـ

.یکن سهیخودت رو با عمو مقا دیتو که نبا ـ

 یکه با محمدرضا زندگ ییسال ها يمنم تو. رو از ته دل دوست داره یکیو فقط  شهیبار عاشق م هیعمرش فقط و  یزندگ يتو یهر آدم ا،یثر ـ

تا آخر ! وقت چیره ه یمهر و محبتش از دلم نم. کنم یکه هنوزم بودنش رو حس م میرو دوست داشت گهیکردم انقدر عاشقش بودم و انقدر همد

 یخواهش م. دن که تنها بمونم یره و اجازه نم ینم ادشونیاگر ازدواج بکنن مطمئنم مامانشون رو دخترام هم . برام بسه ادشی قطعمرم هم ف

.نزن یحرف گهیمورد د نیکنم در ا

 زیجرات نکرد چ ییبود که زندا يمامان جد يکابوس نادر دست از سرم برداشت، انقدر چهره  یراحت نیبه هم. رونیرو با صدا دادم ب نفسم

:با دست زد به پهلوم و در گوشم گفت ایمیک. نییبابا فرستاد و سرش رو انداخت پا يبرا يامرزیط خداببگه؛ فق يا گهید

شده؟ دایمامان خواستگار پ يبرا یعنی ـ

.يخواستگار ادیب یغلط کرده کس! سیه ـ

بوده؟ یک یدون یحاال تو م ـ

مگه مهمه؟ ـ

دق کنم؟ یاز فضول يخوا یم! وا ـ

.بود که خورد تو برجکش یهر ک ال،یخ یم، بدون یمنم مثل تو نم ـ

.کردن یبا عشق زندگ يهنوزم خبر ندارن که مامان و بابا چه جور نایا ـ

.ستیرفاه مهم ن گهید یبا عشق انتخاب کن یاما وقت شه؛یم یعشقتم انتخاب یحت يرفاه دار یوقت ـ

!مانهیاُه چه حک ـ

.هستم من یآدم نیهمچ ـ

؟یچ ینعیبده که  حیحاال توض ـ

.بخور بیس ایب ـ

 یاما خب نم زا؛یچ نیعوض شده و شاده و ا یلیگفت که باباش خ یرها م ادمهینادر خان ناراحت بودم؛ چون  يبرا ییجورا هیکه ته دلم  نیا با

بود  دهیه تک تک ما بخشرو که بابا ب یتونست محبت یکس تا ابد نم چیه. جواب کوبنده از مامان بودم و بس هیبشم که منتظر  نیتونستم منکر ا

.محکم بابا رو تو ذهنمون تصاحب کنه گاهیدرصد جا کی یبکنه و حت نیگزیاج
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***

.اعصابم بود يدادم، ناجور رو یها بود آموزش م یسیف سیف نیبود و تازه وارد هجده شده بود و از ا مایدختره که اسمش س هیبه  داشتم

.یگاه کنبه جلو ن دیتمرکز کن، فقط که نبا زمیعز ـ

!سرم رو بچرخونم که؟ یمثل پنکه سقف شهیکار کنم خانوم زند؟ نم یپس چ ـ

.زنن یها هم باشه؛ وگرنه از پشت بهت م نهییحواست به آ دیبا ـ

.شهیسبز م نیماش يجلو يزیچ هی هوی نه،ییاندازم به آ یسخته، تا چشم م شه؛ینم ـ

.یکردم و تو دلم گفتم عمرا تو راننده بش یپوف

.رونیب ادی یداره از پارك م یکیخانوم زند تو رو خدا کمک،  يوا ،يوا ـ

.میمخالف نیکار داره؟ ما تو ال یبه ما چ اد،یخب ب ـ

.کوبم بهش یشم م یاالن هول م ـ

.فرمون رو ثابت نگه دار و راه خودت رو برو ـ

؟یور چ نیا چهیاگه ناغافل بپ ـ

.تو فقط راهت رو برو. ه س و حواسش هستاون رانند! ستنین میهمه که در حال تعل ـ

جفت  هویو  دیترس. من زنگ خورد یکه گوش میفاصله داشت رونیاومد ب یکه از پارك م نهیبهش نداشتم، هنوز چند متر به همون ماش يدیام چیه

.شانس آوردم کمربند بسته بودم. رو ترمز دیپا کوب

؟يرو دنده خاموش کرد یچ يبرا ه؟یچه کار نیا ـ

.تونم یمن که گفتم نم. دمیبه خدا ترس د،یبخشب ـ

:بود، کمربند رو باز کردم و گفتم ایمیخورد، ک یهنوز زنگ م میتونستم باهاش تند برخورد کنم، گوش یخرد شده بود؛ اما نم اعصابم

.زمیزکه ع ستین يعروسک باز ،یجرات داشته باش دیبا ینیپشت فرمون بش يخودت رو معلوم کن، اگر بخوا فیتکل ـ

:رو جواب دادم یشدم و گوش ادهیپ

.سالم ـ

شه؟یهم يدار یبرم ریسالم چرا انقدر د ـ

االن ساعت کارمه؟ یدون ینم ـ

.بهت آمار بدم عیاصال حواسم نبود، آخه ذوق داشتم، گفتم سر ـ

شده مگه؟ یچ ـ

.مســافرت میبر میخوا یآخر هفته م ـ

ما؟ کجا؟ ـ

.آره، شمال ـ
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ن؟یگرفت میشد االن تصم یاز سفر نزده بود، چ یحرف یتا صبح که کس ـ

اونم که  م،یمنم گفتم خب امسالم بر. کم آب و هواشون عوض بشه هیرفتن شمال تا  یاول تابستون م یعنیموقع  نیگفت هر سال ا ییزندا ـ

.یخوش گذرون میبشه تا برکار  الیخیشهرام و گفت پنجشنبه و جمعه رو ب ییزنگ زد به دا گهید یچیه. الرج، از خداش بود

فقط دو روز؟ یعنی ـ

.میمون یم يگرده تهران و ما چند روز یبرم یینه، دا ـ

.حرف بزنم یبا لطف دیبا ،یآهان، خوب شد گفت ـ

.فعال يندار يکار گه،یجورش کن د ـ

.نه، سالم برسون خداحافظ ـ

.يفدات با ـ

پر از استرس  ي افهیق دنی؟ با د!بهتر نیاز ا یچ یاوضاع داغون روح نیتو ا. وصا شمالمخص میوقت بود که سفر نرفته بود یلیشدم، خ خوشحال

.یو رانندگ میدوباره برگشتم سر تعل مایس

***

به  م،یموند یماه م کیجمع کرده بودن که اگه کمتر از  لهیانقدر همه لباس و وس. بستم یرها رو گذاشتم و در صندوق عقب رو به سخت ساك

 يو رها و مامان هم تو ایمینشستن، من و ک ییدا نیماش يتو ییگوهر و آقاجون و زندا! همه بار و بنه نیگرفتم از حمل ا یم یگشخصه افسرد

 ایمیکرد هم ک یرو با ما بگذرونه که البته اومدنش هم منو خوشحال م التشیتعط يروزا نیرها از پدرش اجازه گرفته بود تا اول. دمونخو نیماش

و  میراه خورد يناهار رو هم تو. فتهین یجاده اتفاق ينکرده تو يتا خدا میکرد یرانندگ اطیو بنا به دستور مامان شهره با احت حانهیتفر یلیخ. رو

اول با  يو قشنگ بود که از همون لحظه  ییایرو زیانقدر همه جا و همه چ. شهرام ییدا يبایبزرگ و ز يالیو میدیغروب بود که رس کینزد گهید

.میدور دخترونه بزن هی میداد حیو استراحت کردن ترج الیرفتن تو و يرها به جا و ایمیک

غروب  کیساحل بودن اونم نزد يتو. خاطراتش دوباره برام زنده شد. بابا هنوز بود ا،یلب در میبود که اومد یبار ک نیاومد آخر ینم ادمی

همه طرف بود،  الیو يکه تو ییگل ها و درخت ها دنید. رو عوض کنه میتونه به کل روح یسفر م نیمطمئن بودم ا. داشت یآفتاب حس خوب

.کرد یو رو م ریآدم رو ز ينمدار شمال اصال حال و هوا يکه از ستون ها باال رفته بود، هوا يسبز يها چکیپ

***

و البته  بیو غر بید مدل کباب عجکه چن يداد به خوردمون، جور یخودش رو م یابداع يشهرام اون جا بود مدام کباب ها ییکه دا يروز دو

.میتست کرد دیجد

هر لحظه تو فکر . مهربون و مهمون نواز بودن دایشد ییو هم زندا ییرو شناخت، هم دا یکیتو سفر  دیگن که با یچقدر راست م دمیفهم تازه

کردم از ته  ینگاه م مونیبه جمع خودمون یوقت. شد یلبش دور نم يآقاجون لبخند از رو. بهمون خوش بگذره شتریکار کنن تا ب یبودن که چ نیا

همه  نیرو سر راهمون قرار داد که هم خون با ما بودن و ا یبه بن بست، کسان میخورد یم میداشت یکردم که درست وقت یرو شکر م ادل خد
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.مهربون

البته فقط پنج روز اول . گذشت یهنوزم خوش م میبود؛ اما از حق نگذر یجاش خال. شهرام برگشت تهران تا به کارهاش برسه ییکه شد دا شنبه

 دبو يروز بعد از ناهار که اتفاقا هوا ابر هیکه  ادمهی قایدق. فتهیمن ب يبرا یبیدونستم قراره چه اتفاقات عج یبود که خوش گذشت، چون هنوز نم

کردم که  یکردن، منم نشسته بودم و نگاهشون م یم يزدو نفره با بالیو رها داشتن وال ایمیک. میخونه نمون يساحل تا تو ییسه تا میو محشر رفت

 بناشناس بود، خودم جوا يشماره . و داد غیو ج جانیهمه ه نیرو به هم بزنم، مخصوصا با ا شونیخواستم باز ینم. بلند شد ایمیک یگوش يصدا

.دادم

بله؟ ـ

.ایمیالو سالم ک ـ

.ایروم رو برگردوندم سمت در. زد یوپ منگاه کردم، هنوز داشت ت ایمیبا استرس به ک! بود سامان

سامان؟ ییسالم، تو ـ

چه خبرا؟ ؟یآره، خوب ـ

.یسالمت ستین يخبر ،یمرس ـ

.خدا رو شکر ـ

پات خوب شد؟ ؟یتو خوب ـ

.دیخند

؟يخند یچرا م ـ

ه؟یک يگم سر و صدا یم ،يطور نیهم یچیه ـ

.حواسم نبود اصال

.جا رو گذاشتن رو سرشون نیکنن، ا یم يباز بالیدارن مثال وال ایمیرها و ک ـ

؟!یرها با ک ـ

.انایآخ اشتباه گفتم، با ک ـ

.نه ای دیرو فهم یبزرگ نیبه ا یدونستم سوت ینم

ن؟یحاال کجا هست! آهان ـ

بهت آمار نداده؟ ییزندا یعنیشمال،  ـ

.کنه یکنه و مثل قبل ساپورتمون نم یم يمامان ما کم کار داینه، جد ـ

.شن یباالخره آدم ها عوض م گه،یاس دزمونه  ـ

.دارم برات یزحمت هیگم  یم. اون که بله ـ

؟یچ ـ
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.گذره یخوش م شتریب نییاما خب بهتر، حاال که اون جا ن؛یکردم تهران باش یفکر م ال،یو نیدونستم شما رفت یمن که نم ـ

؟یچ یعنی ـ

.قبل ياز شب ها شتریکمم ب هیشام خوشمزه درست بکنه، البته  هیکن تا رو مخ گوهر کار  شهینگو؛ اما اگه م يزیچ ایبه مامان ثر ـ

چطور؟ ـ

.خوب برات زیسورپرا هییام شمال با  یدارم م ـ

.نیبهتر و البته بدتر از ا یچ گهیبود، د زیمن سورپرا ياومد شمال برا یکه داشت م نیهم

.چه خبره میخب درست حرف بزن ما هم بفهم ـ

هست شام در  يو زود بشه؛ اما هر جور ریبدونه، چون ممکنه د يزیچ یخوام کس ینم. هست يخبر هیباش که  انیفقط در جر نشد، تو گهینه د ـ

.میخدمت

.ناخودآگاه لبخند زدم، چند تا قطره بارون خورد به صورت و دستم دنشیتصور دوباره د از

.نیاریب فیتشر ـ

.يمهربون تر از قبل شد ـ

.دممهربون بو شهیمن هم ـ

:گفت هیکنا با

.من ينه برا ـ

.حرف بزنه هیهم با طعنه و کنا ایمیبودم با ک دهیکردم، تا حاال ند تعجب

؟يدیازم د یسامان؟ مگه قبال بداخالق یخوب ـ

.يبا نمتیب ینره، شب م ادتیسالم برسون، سفارشم  هیبرم، به بق دیمن با میبگذر! کم نه ـ

.خداحافظ ـ

کردم،  یبه حرفاش فکر م یهر چ. هام هیخوب نم بارون رو فرستادم تو ر يبو. دیاومد؛ اما نه شد یداشت بارون م. بود ایدر يبه موج ها چشمم

:داد زد ایمیک! بوده یتونستم بفهمم منظورش چ ینم

؟يسوتم به افتخار ما نزد هیکه  یزن یفک م یبا ک يدو ساعته دار انایک ـ

 ینم. شام حرف بزنم يتا با گوهر برا الیسمت و دمیسوت جانانه زدم و دو هی. بودم که دست خودم نبوداز اومدن سامان انقدر خوشحال  راستش

. دنید یم یینمایس لمیسالن داشتن ف يتو ایمیرها و ک. نییزدم و رفتم پا پیت یکل رون،یاز حمام اومدم ب. انقدر کوتاهه میدونستم عمر خوش

.ستادمیگوش وا یعنی ستادم،یپشت در وا ییزندا يصدا دنیت خنک بخورم که با شنشرب هیبود، رفتم سمت آشپزخونه تا  متشن

.حساس نشو زم،یدونم عز ینم ـ

.جون ایثر شهیآخه نم ـ

چرا؟ ـ
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!هستن یک میدون ینم یحت ،يخواستگار انیخوان ب یم هوی یبدون آمادگ ـ

.آخه قسمم داده که نگم ـ

به من؟ یحت ـ

.رسن یسر م گهیبه سر و روش بکشه االن د یدست هیتوام بلند شو بهش بگو تا  م،یخوا ینمگلت رو  يما که بد دخترا ـ

نه؟ ایفقط بگو آشنا هستن  ـ

.رفت تو مخم ییزندا زیر يخنده  يصدا

مطمئن . مکن یم دشییتا لشیفام نیتر کیمنم به عنوان نزد ،یشناس یپسرشون رو هم خوب م لن،یآشنا و فام یکه حدس بزن ینیاز ا شتریب ـ

.کنه شهره یرو خوشبخت م ایمیباش ک

 بیسفارش عج ،ییمشکوك زندا يحرف ها ؟یچ یعنی. بخورم برگشتم تو اتاقم يزیکه برم چ نیبدون ا. خشک بود، خشک ترم شد گلوم

 یهر چ! لیهمه آشنا و فام نیشده، اونم ا داشیکه معلوم نبود از کجا پ يداشت و حاال خواستگار ایمیک يکه در واقع برا يزیسامان، سورپرا

از تصورشم خرد  یحت. سامانه ،ییبه زندا کینزد یلیخواستگار آشنا و خ نیکه ا دمیرس یوحشتناك م ي جهینت نیبه ا شتریبکردم  یفکر م شتریب

تونم با  یدونستم که م ینم. شد یچشمم دور نم ياز جلو دمشیکه د يخندونش روز آخر يچهره . ختیر یشدم، اشک هام پشت سر هم م

رو که  یآهنگ نیتر نیغمگ. گوشم يرو گذاشتم تو میو طبق معمول هندزفر دمیمونده بود، دراز کش یلیختا شب . نه ای امیفاجعه کنار ب نیا

.داشتم گذاشتم و چشمام رو بستم

یکن یچون تو صدام نم رهیم ادمیاسمم داره "

یکن یکه عاشقــت شدم تو اعتنـــا نم حاال

منو يریگ یم دهینشن یول شمیمتـــر  دلتنگ

پرسنو یهمه حال تو رو از من فقط م هنوز

از غمت شمیم وونهید یستیکه با من ن نیا با

خوام بشنوم که اشتباه گرفتمــت ینم اصال

تو کوتـــاه بود اما همونـــم کم نبود داشتن

تو نبود ریکس به غ چیبودم از همه، ه گذشته

يدلخور يهااز کوچه  یرد بش یاتفاق کاش

ينر شمیخوام که از پ یکه چقدر م ارمیروم ن به

تــــو آروم شـــدم يصدا دنیبار بـــا شن هر

"...همه محکوم شدم شیرفتنت پ يواسه  یحت

که  یکس نیزتریخواهرم، عز ا،یمیک شیکردم، سامان دلش رو گرو گذاشته بود پ یفراموشش م دیبا. آهنگ گم شده بود يهق هقم تو يصدا

که مجبور  نهیگره بخوره و سخت تر ا ییکه دار ییکسا نیزتریسرنوشت تو با عز یچقدر سخته وقت. داشت تیقابل باور بود؛ اما واقع ریغ. اشتمد
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.تا به اونا سخت نگذره يبگذر تاز خود یبش

و به حال زارم  رمیغم بغل بگ ياتاق زانو نیتونستم کنج ا یم یتا ک! کرده باشم هیشد دو ساعت مداوم گر یکه افتاد به ساعت، باورم نم چشمم

.شهیهم يکردم برا ینه با سرنوشت، با احساسم و سرکوبش م دم،یجنگ یم دیبا زم؟یاشک بر

***

:دیمشکوك نگاهم کرد و پرس ایمیک. نییرد اشک رو از صورتم پاك کردم و رفتم پا یشیکمک کرم و لوازم آرا با

.ایمعلومه امروز چته؟ تو خودت ـ

.کرد که االن بهترم یم تیکم نفسم اذ هیخوبم،  ـ

:زد گفت یگاز م بیداد و س یمبل نشسته بود و پاهاش رو تکون م يدسته  يکه رو رها

.آب يرو زمیتو رو بر يبشه تا من پته  یک ـ

 ریوشحال بود و رو آسمون ها سهمه وقت خ نیسامان بعد از ا دنیاز د. پشت پنجره میزد، رفت یصدامون م رونیگوهر که داشت از ب يصدا با

خواستم از پشت پنجره نگاه  یم. اطیهم خوشحال شدن و رفتن تو ح ایمیرها و ک یحت. دادم نبینمش یم حیبار بود که ترج نیاول يبرا. کرد یم

 یسوال ید، مطمئن بودم حتکر یبغضم داشت خفم م. دیو لبخند پهنش، اونم خند ایمیچشمش افتاد به ک یوقت. رو شکار کنم ایمیو ک مانعاشق سا

مثل همون دفعه که از سفر  د،یخواستم پرده رو بندازم و برم که سرش رو آورد باال و منو د یم رون،ینفسم رو دادم ب. کنه یاز بود و نبود من نم

ز پنجره، از خودم و خواسته دفعه هول نشدم، دستم رو براش تکون دادم اونم سرش رو و دور شدم، نه فقط ا نیا. کرد رمیبود و غافلگ هبرگشت

.هام

نشسته  ییرایپذ يتو. بر طرف بشه میخوردم تا هم جیگرم خنک بشه و هم تشنگ خی يشربت آلبالو وانیل هی. آشپزخونه، هنوزم تشنم بود رفتم

اد که اگه سامان در مورد افت ادمیتازه . کردن یدل همه براش تنگ شده بود و داشتن پشت سر هم ازش سوال م یطوالن بتیغ هیبعد از . بودن

 ،ییرایعزمم رو جزم کردم و رفتم تو پذ. خبر نداشت یچیاز ه ایمیک چارهیره، چون ب یبگه آبروم م ایمیبه ک يزیاون روز که رفتم خونش چ

.بلند شد و رفت تا در رو باز کنه عیفرصت نشد تا با سامان حرف بزنم و سالم کنم، چون سر. بلند شد فونیآ يهمزمان صدا

:دیپرس رها

ه؟یک ـ

.نایخاله ا ـ

:به مامان گفت ییزندا

.گهیشهره بلند شو د ـ

.بودم جیدل تو دلم نبود، همچنان گ. تو اتاقمون میدر اوج تعجب دنبالش رفت ایمیمامان، من و ک ياشاره  با

.نیبچه ها زود لباس هاتون رو عوض کن ـ

چرا؟ ـ
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مهمون اومده؟ ینیب یمگه نم ـ

.ما که لباس هامون حجاب داره اد،یخب ب ـ

...راستش... جان ایمیک ـ

.که پشت چشمم بود خبر داشت یبه من نگاه کرد، انگار مامان ندونسته از عمق غم معذب

.ادیخواستگار ب ایمیک يگفت امشب قراره برا ایخبرم؛ اما ثر یبچه ها منم ب ـ

.دیکش یفیخف غیج ایمیمتوجه نشد، چون ک یرو نزنم، گر چه کس شخندمین نتونستم

؟!جا؟ خواستگار نی؟ ا!مامان یگ یم یچ ـ

.دونم یچه خبره، منم نم میتا بفهم رونیب نیایو ب نیخب آره، حاضر ش ـ

.بود ایمیمن لباس هام خوب بود، عروس ک. رفت مامان

من؟ يخواستگار ادیخواد ب یم یک انایک ـ

.میبفهم میدلم، زودتر آماده شو بر زیعجله نکن عز ـ

.شونش يدستم رو گذاشتم رو. تو بهت بود هنوزم

؟یپس چرا معطل ـ

کار کنم؟ یچ ـ

.برات خواستگار اومده ها ـ

!خبر؟ یب ؟يجور نیآخه ا ـ

.مدلشه هی نمیا ـ

...که یستیتو ناراحت ن ـ

!کردم، من داغون بودم بغلش

؟يدیبعدشم حاال مگه پسند ،یتو عشقم وونهینه د ـ

 يخاله . رنمیاشتباه بگ ایمیبا ک گهیلباسمون فرق داشت، دوست نداشتم د. رونیب میرفت قهیو بعد از چند دق میحاضر شد. دمیمنم خند د،یخند

 یهر چ! زده بود یپیچه ت یمان. خوشحال بود یلی؟ چشمم افتاد به سامان، انگار خ!کار داشتن یجا چ نیا گهید نایا. یسامان بود با همسرش و مان

سامان رك و راست گفت که  يکه باالخره خاله  نیشدم تا ا یکردن، من مشکوك تر م یرو بازتر م ين و موضوع خواستگارزد یحرف م شتریب

 يچجور ؟یچ یعنی! هنوزم خوشحال بود. با بهت برگشتم سمت سامان! آوردم یداشتم شاخ در م. کنه يخواستگار یمان يرو برا ایمیخواد ک یم

ذاره؟ب شیپا پ یمان بوداجازه داده 

بست  یتو ذهنم نقش م یکی یکیکه  ییکه داشتم از سوال ها نیبا ا. خوند یم ییرایانگار داشت فکرم رو از اون طرف سالن پذ د،یخند بهم

. یان یچرا تا حاال بهش فکر نکرده بودم؟ چقدر به هم م! یو مان ایمیک. شهیم یچ نمیکردم و نشستم سر جام تا بب يشدم؛ اما صبور یمنفجر م

 الیبشم که بعد از چند وقت داشتم با خ نیتونستم منکر ا ینم. زد رو دست سامان یم یوقت ها حت یبود، گاه یبرازنده و خوش اخالق رپس یانم
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.بود جهینت یب زیاگه همه چ یحت دم،یکش یراحت نفس م

خارج  یجمع از حالت رسم گهید یوقت. میو بکنخودش رو اعالم کرد؛ اما مامان فرصت خواست تا فکرامون ر تیجمع رضا يهمون جا تو آقاجون

:گفت دنمیبود با د ختهیر يچا ینیس هیگوهر که . شد، بلند شدم و رفتم آشپزخونه یخودمون يشد و صحبت ها

!نه من مادر ییعروس تو یرو ببر بچرخون، ناسالمت ینیس نیا ایباالخره؟ ب ياومد ـ

.دمیخند یسرخوش با

.استیمیما فعال نوبت کا شم؛یمنم عروس م شاالیا ـ

.پس برو کنار تا خودم ببرم! کردم یخاك به سرم، باز من شما رو قاط ـ

.داشت یخوب يقندون برداشتم و گذاشتم دهنم، چه مزه  يتوت خشک از رو هی

بود، نه؟ یخوب زیسورپرا ـ

بود که حاال  نیفرقش ا. دعوامون شد یاوند وقتدم يالیو يبود، مثل اون روز تو ستادهیوا زیاون طرف م. برگشتم عیصداش سر دنیشن از

.یخندون بود نه عصب

؟یبا من ـ

.آره ـ

.رو زدم به اون راه خودم

ز؟یکدوم سورپرا ـ

.ایمیاز ک یمان يخواستگار ـ

.خواهرم نه من يبرا شتریکننده بود؛ اما ب ریآهان، غافلگ ـ

:لمه ها رو برداشت و گفتدر قاب یکی یکیرفت سمت گاز، . ابروش رو داد باال يتا هی

.انگار يبه گوهر سفارش کرد یلیگم دستت درد نکنه، خ یم ـ

؟یچ يبرا ـ

.حوصله اس نگاهم کرد یکه ب یکس مثل

.شام يبرا ـ

به من چه؟ ـ

نه خودش؟ يرو تو جواب داد ایمیک یکه گوش یکن یم بیانقدر راحت تکذ یعنی ـ

.باختم یخودم رو م دینبا ده،یدادم رو فهم یاي که پشت گوش یحتما سوت. از منم زرنگ تر بود نیا! يوا

.کرد و من برداشتم یم يکنم، اون داشت باز یم دییاستثناتا ـ

.صادق باش شهیهم ن،یآفر ـ

انام؟یکه من ک یحاال تو از کجا مطمئن ـ
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مگه گاگولم که نشناسمت؟... هه ـ

ردمون؟یگ یچطور گوهر اشتباه م ـ

.کنه یاون دقت نم ـ

.رو بر طرف کنم میخواست کنجکاو یدونم چرا دلم م ینم

؟یبه چ ـ

.با تو در رابطه بودم شتریفهمم، چون ب یاما من خوب م ست؛یدرسته اصال تابلو ن. نداره ایمیکه ک يدار یخاص يتو اخالقا. راحته یلیشناختتون خ ـ

مثال؟ ـ

.اس گهید يایدن هیتو  ينگاهت، چشم ها ـ

.دمیپرس يجد! مسخره ـ

 دییتا عیرو سر يزیچ چیه. یزن یتو محکم تره، مغرورتر و مطمئن تر حرف م يصدا. يته چهره اش خجالت داره؛ اما تو نه، شرارت دار ایمیک ـ

...و شترهیاعتماد به نفست ب ،يلجبازتر ،یکن ینم

.صفه کاره رها کردمنتظر ادامش بودم؛ اما صحبتش رو ن. درآورده باشه تمیشد انقدر نکته از شخص ینم باورم

؟یو چ ـ

.رو بگم یکی نیترسم ا یتره م فیولش کن، تو اعصابتم ضع ـ

.ندارم تیراحت کار التینه بابا بگو، خ ـ

.کنه تیخواد اذ یزد، معلوم بود م یچشم هاش برق م. شد بهم رهیخ طنتیش با

.یزن یم یکه رژ صورت ییکه فقط تو نیا گهیو د ـ

نتونستم خودم رو نگه دارم و . حتما دستم انداخته بود. خنده اونم بلند ریزد ز. دهنم ياال و دستم رو گذاشتم جلوناخودآگاه رفت ب ابروهام

:زد برداشتم و پرت کردم طرفش و با حرص گفتم یچشمک م زیم يرو که رو یقاشق

!ـــزیه ـ

:خنده گفت با

.خب يداد ریگم، خودت گ یمن که گفتم نم ـ

:که زود گفت رونینکنم، برگشتم برم ب عشیکردم تا ضاخودم رو کنترل  یلیخ

خوبه؟ ،یزن یزنه تو نم یرژ م ایمیاصال ک ؟یکن یخب حاال چرا قهر م ـ

.نیزم دمیرو کوب پام

!سامـــان ـ

.ستادیرو خورد، صاف وا خندش

بله؟ ـ
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.مونم یتونم قول بدم که ساکت م یها نکن، نم یشوخ نیبا من از ا ـ

.هدونم، باش یم ـ

ذره  هی ایمیگفت، من از ک یراست م. بود قیدقت نکرده بودم، چقدر دق زایچ نیتا حاال به ا. رونیدفعه واقعا زدم ب نیا. گفتم ییلب پررو ریز

 نمذه تو ییاما هنوزم سواال ره؛یگ یشدم که سامان واقعا ما رو با هم اشتباه نم یمطمئن م شتریکردم ب یفکر م یهر چ. پرروتر و مغرورتر بودم

.کردم یم دایجوابشون رو پ دیبود که با

 ایلو نداده بودم؛ اما گو يزیکه چ نیبا ا. مسخرم کرد یواشکی يرها که کنارم نشسته بود، دو سه بار. وقت انقدر گرسنم نبود چیبود، ه یخوب شام

کردم،  هیگر اچهیدر هی يبود که اندازه  شیپچند ساعت  نیهم. تر شده بودن یخجالت شهیاز هم یو مان ایمیک. دونست که چه خبره یخوب م

اند، نتونستم بفهمم  جیکه گ ییمثل آدم ها يمن چقدر احمق شده بودم، چجور. رو دوست داره ایمیزدم سامان ک یکه حدس م نیبخاطر ا طفق

غذا ! یشناسه؟ رژ صورت یم شهیهمگفتم پات چطوره، گفت منو  ی؟ وقت!دیخند د،یاز همون موقع که خند! انام؟یکه ک دیسامان پشت تلفن فهم

کردم باهوش  یحد فکر نم نیدر ا گهید. آبروم رفت! من يخدا يپس اون روز که رفتم خونشم منو شناخت؟ وا. تو گلوم، آب خوردم دیپر

 ایروز شناخته بوده  که منو اون دمیفهم یبود م يهر جور دیبا. يپر یبدن، حت صیتونستن ما رو از هم تشخ یها بودن که هنوزم نم یلیخ. باشه

.نه

موقع . میدیو خند میگفت م،ینظر داد یدر مورد مان یکل ییاتاقمون، سه تا يتو میآخر شب که رفت. بودم کیشر ایمیک يشاد يشب واقعا تو اون

:گفت هیخواب رها به کنا

خونه؟ یچه خبره امشب کبکت خروس م انایک ـ

.ه خودت خواستگار اومدهانگار واس. خواهر من یگه ها، مشکوک یراست م ـ

:گفتم ایمیبه رها رفتم و رو به ک يغره ا چشم

؟يشد یخوشحال نم يمن بود يتو جا یعنیکه،  میمن و تو ندار زمیعز ـ

؟يکرد یبازم ذوق م ؟یچ شیاومد خواستگار یم گهید یکی یمان ياگه به جا! جون خودت ـ

؟یکن یتازه دخالتم م ،يد یوش مدو تا خواهر گ يبه حرف ها يرهــا اصال تو چرا دار ـ

.جواب بده يخواد عشقم، شما مرد یدلم م ـ

.خوابم ینامردم و م ـ

همه  نیکه ا ایمیبود، چون ک شیاز زرنگ نمیا. باخبره زیخواست بهم بگه که از همه چ یادامه نداد، فقط م گهیرها د. خنده ریدو تاشون زدن ز هر

.از دلم با خبر بشهبود هنوز نتونسته بود از ر کیبهم نزد

***

:دیگوهر پر از استرس اومد و پرس. رونیصبح زود رفته بودند ب یمان يآقاجون و مامان و بابا. میصبحانه نشسته بود زیم سر

بپزم؟ یخانوم نهار چ ایثر ـ
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.يدوست دار یهر چ ـ

.گم یخورم، بخاطر مهمون ها م یلقمه م هیمن که  ـ

:گفت هویسامان . نمک بودگوهر با نیگرفت، چقدر ا خندم

.يزید ـ

.زد یم دیداشت منو د یچشم ریتعجب نگاهش کردم، ز با

!يدوست ندار يزیسامان جون، مامان تو که د ـ

.دوست دارم، خوشمزه اس گهیاالن د ـ

!زشته که م؟یبذار يزید نایخالت ا يجلو یگ یم یعنیواقعا؟  ـ

.دیخند. کنه تیسامان منو اذ خواست مثل یهم مشکوك بود، انگار اونم م یمان

.به حساب من ارنیدوست نداشت زنگ بزنه غذا ب یهر ک. هیزیزشت باشه؟ اتفاقا بابا عاشق د یچ ينه خاله، برا ـ

:سامان گفت. و سامان بلند شدن یمان. رو خوردم نمیریش يچا يادامه  ارم،یخودم ب يرو به رو يزیکه چ نیا بدون

؟يیا ییاد؟ رها تو م ینم یکس م،یبزن يدور هیبازار  میر یم میبچه ها ما دار ـ

.یارم یرو هم م انایو ک ایمیتو خونه، تازه ک دیدلم پوس. یام یمعلومه که م ـ

راحت خودش رو تو جمع ما جا کرده  یلیخ. کم خجالت بکشه هی دیو با ياومده خواستگار شبید نیپررو بود، انگار نه انگار هم یمان نیا چقدر

 يپسره چشم تو چشم باشه از رو نیبا ا ادیاگه ز ایمیچون معتقد بود ک م،یبر یبا مان میخوا یکم سخت گرفت که م هیاولش مامان . قبلبود مثل 

خواست  یدلم م. منم رها رو قانع کردم که باهاشون نرم. آشنا بشن شتریقانعش کرد که الزمه با هم ب ییاما خب زندا ره؛یگ یم میتصم حساساتا

.دم کردش رو نداشتم يبازار شلوغ و هوا يحوصله . کم نفس بکشم هیبرم تو ساحل و  يو ابر یعال يهوا نیتو ا

رو پام کردم و  میآب يصندل ها دم،یکم رنگم رو پوش یآب نیبا شلوار ج یمشک يمانتو. رونیمطمئن شدم همه رفتن، آماده شدم تا برم ب یوقت

کس اون  چیه. ادیماسه ها تا حالم جا ب ينشستم رو. زدم ینفس نفس م. بود یهوا عال. دمیدورو گذاشتم سرم و تا خود ساحل  يریکاله حص

خورد به پام رو دوست  یآب که م یخنک. ماسه ها يرو دمیدراز کش! که شاخ و دم نداره یوونگید نم،یخواست ابرها رو بب یدلم م. داطراف نبو

اون اطراف نبود،  یکس. اومد یخوابم م دایشد م،یبود دهیخواب رید یلیخ شبید. کردم یگوش م ایدر يچشمام رو بسته بودم و به صدا. داشتم

همه مدت  نیکاش با بچه ها رفته بودم، حداقل بعد از ا. حوصله نداشتم برش دارم. صورتم، خندم گرفت يشالم افتاد رو ي شهگو. اومد یباد م

.ذاشت سر کار یداشت ذره ذره منو م یول ه؛یوجودچه م. کردم یراحت سامان رو نظاره م الیحاال با خ یدلتنگ

جا هم  نیتونم سامان رو ا یچقدر توهماتم قدرت گرفته که م! خاك به سرم. چشمم رو باز کردم يگوشه . کردم شالم رو باد بلند کرد احساس

 کینزد يفاصله  نیتوهم من بود که از ا نیا یعنی. اومد، ناخواسته چشمم رو دوباره باز کرد یکه م يعطر يبو. دوباره چشمم رو بستم. نمیبب

گفت که باعث شد سه متر بپرم هوا، اونم با  یسامان پخ وحشتناک هوی. زد؟ منم لبخند زدم، انگار تو خلسه بودم یکرد و لبخند م یم نگاهمداشت 

:بلند داد زدم. دیخند ید و مکر ینشسته بود و داشت مسخرم م. عقب دمینشستم و خودم رو کش يچجور دمینفهم. قلبم افتاد. غیج

!سکته کردم ؟يخند یم یبه چ وونهید ـ
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.يتو که انقدر ترسو نبود ـ

نترسم؟ یتوقع داشت افهیق نیبا ا ،يکرد دارمیباال سر من و از خواب ب يمثل غول اومد ـ

؟يبهتر سراغ دار نیاز ا افهیکنن، دوما ق یو ملت عبور م ستین دنیخواب يجا جا نیاوال که ا ـ

.داره میبرو بابا، چه اعتماد به نفس ـ

.سامان عقب تر از من نشسته بود. از قبل شده بود شتریزد و موج ها ب یباد م. ایرو برگردوندم به سمت در صورتم

.یکن یرو گاز و فکر بعدش رو نم يذار یکه پات رو م ياعتماد به نفس رو تو دار ـ

منظور؟ ـ

.کردن ممیجر ـ

؟یچ یعنی ـ

.قبضش رو آوردم بدم بهت. کردن ممیجر دمیگرفتم، د یرفتم خالف روزید. يگفتم چراغ قرمز شده بود گوش نکردبهت  ـ

.شدم ینداشت، فقط داشتم از خجالت آب م دهیانکار کردن فا گهید. گفت منو شناخته یداشت م یراحت نیقلبم رفت باال، به هم ضربان

.سرم يفدا ـ

؟یزن یاز خالف حرف م ينکردم، اون وقت خودت انقدر راحت دار یخالف چیکال هبا تو آشنا شدم  یمن از وقت ـ

؟یمجاز داشت ریسبقت غ ؟يکرد یکار م یمگه قبال چ ـ

.یخوش گذرون ،یجوون طنت،یاس؛ ش گهید يمنظورم خالف ها ـ

؟يدیبودم که ازم ترس سینکنه من پل ـ

.بهم يتلنگر زد دم،ینترس ـ

.هواقعا؟ پس دستم درد نکن ـ

.که اجرش رو خدا بهت بده شاالیهه آره، ا ـ

.متحول شده بود؛ اما دوست نداشت در موردش حرف بزنه ينه، بچه جد. کرد یگرفت، مثل گوهر داشت دعا م خندم

گه؟ید يدوست دار يزیتو د انایک یراست ـ

.رف بزنمدادم رو در رو باهاش ح حیکردم و برگشتم سمتش، ترج یپوف. کنه تیخواست اذ یم بازم

.دوست دارم یلیآره، خ ـ

.فقط دوست داشته باشه ایمیک دیخوبه، گفتم شا ـ

خونت؟ يکه من اومدم تو يدیاز کجا فهم ـ

.گهیبود د یصورت ـ

.رما یدرست جواب بده، م ـ

 ،یکن یم یو فضول یزن یبا جرات واسه خودت چرخ م ،يد یمن، آهنگ مورد عالقم رو گوش م يتو خونه  يیا یم ؟یزرنگ یلیخ يفکر کرد ـ
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شد  تیلحظه انقدر چشمات پر از معصوم هی میمن باور کنم اون در حد تو فضوله؟ البته از حق نگذر يتوقع دار. ییایمیک یگ یم عیاون وقت سر

ال حاضر تو گذره، اونم جواب داد در ح یاصفهان خوش م دمیو پرس ایمیاس ام اس زدم به ک. يکرد یکه سرفه م نیبا ا یکه شک کردم، حت

پشت  ینیش یم ؟يتر یخودمون ایمیکه چقدر از ک یدون یهنوزم نم ،يدیاز آسانسورم که ترس. يبود انایپس ک ،يتو جلوم بود. فصل امتحانا نه

 حد خنگم که نشناسمت؟ نیواقعا من در ا یعنی. نداره یکه دست فرمون تو رو کس يیار یخودتم نم ي، بعد به روير یفرمون و تخته گاز م

.نهییپا وتیک يکم آ هیاون روز مطمئن شدم  یول دایببخش

.تفاوت جواب بدم یکردم ب یرو انداختم باال و سع شونم

در موردم  يا گهیتو، فکر د ياومد هوی یدوست نداشتم وقت. دوستش شیخواست بره پ یبه گل ها آب بدم، م امیواقعا رها ازم خواست تا ب ـ

.نیهم ،یبکن

.اور کردمو منم ب یتو گفت ـ

:شدم و گفتم بلند

.يجهنم که باور نکرد ـ

.ره تا حرفش رو بزنه یکه داره با خودش کلنجار م یحس کردم کالفه اس، مثل آدم. مانتوم رو گرفت نییقدم که رفتم پا چند

؟یفقط فرار کن یگرفت ادیچرا  ـ

از تو؟ ؟یاز چ ـ

.از خودت ـ

.زدم شخندین

؟!يسفر کار يو فرار کردم، اونم به بهونه  چوندمینکنه من بودم که همه رو پ ـ

.رو تکون داد، ابروهاش گره خورده بود سرش

عمر از  يهمه . ندارم، داغون شدم یفرق چیه نیمثل رامت یکیکه با  یبهم گفت الیتو و یوقت. تا فرار کنم يشم؛ اما تو باعث شد یمنکرش نم ـ

حتما  یدون یم. کنارش میگذاشت یبه راحت هیثان کیاون وقت تو در عرض . نفرت حرف زدممتنفر بودم و با  نیرامت فیمزخرف و کث تیشخص

 هیهات  یوقت ها تو اوج روزمرگ یگاه. کنه بتیکنه، تعق دتیتهد ،یکنه، کتاب اخالق بده دستت تا حفظش کن حتتیو نص ادیب یکی ستیالزم ن

 ریناآشنا تو رو تحت تاث زیچ هیکه  یفهم یمدت تازه م هیاما بعد از  ؛یکن ینگاه نمتا چند وقت بهش به چشم اتفاق  یافته که حت یاتفاق ساده م

 يخواسته ها و توقعاتش ساده تر از همه  یفرق داره، رفتارش، برخوردش، منشش، حت انتیاومده که با اطراف یکی. متحولت کرده ه،قرار داد

 ش،یبشناس ،يدنبالش بر ،یازش بدون شتریب يدوست دار ،یش یم کم مشتاق مک. که کنارتن هیدورنگ يآدم ها يرنگ تر از همه  کیو  ایدن

چشمم  يجلو شهیکه هم ییاز همون اولش متوجه شدم با دخترا دمیتو رو د یمنم وقت. یخودت بکن یرو که داره وارد زندگ یآرامش ش،یبفهم

دفتر تا  يتا خواهرت بره دانشگاه، اومد یگذشت ندتیخودت و آاز  ،یتا به مادر و خواهرت کمک کن یکن یکار م دمید یوقت. یبودن فرق داشت

. یکه تک دمیفهم ،یمادرت رو بخاطر صاحبخونتون خرد کن تیشخص يسر کار، حاضر نشد يکه برگرد يخوابازم ب یکه داشت يغرور يبا همه 

 یشناختم که تو ناز و نعمت بزرگ شدن، حت یرو م ییعمر کسا يهمه . يبود دیمن جد يباشن که مثل توئن، اما برا گهید يها یلیخ دیشا
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که  یوقت ها بخاطر احساس پوچ یلیخ. ور و اون ور رفتن نیا یشخص يبا راننده  ،نزدن تا الك ناخنشون خراب نشه دیو سف اهیدست به س

و  افهیطرف مقابلشون بود، به ق ییبودن؛ اما بازم چشمشون به دارا نیتام شهیکه هم نیبا ا. صد تا پسر خرد کردن يداشتن، غرورشون رو جلو

و  یکن یتوام خودت رو گم م ،يباز یمطمئن بودم که رنگ م. عقب دمیکش ،يکه دختر عمم شد دمیفهم یوقت. شتریو چهره اشون نه ب کیزیف

عوض  تتیموقع یگفتم دوست دارم وقت ؟يجواب داد یگفتم و تو چ یاون روز تو خونتون بهت چ ادتهی. خاندان ما يدخترا يمثل همه  یش یم

وقته تو  یلیما خ رم،یبگ یشکل هی یستم که با هر دستین يمن گل کوزه گر یگفت یجوابت قشنگ بود وقت. یش یخودت چقدر عوض م نمیشد بب

جشن  ياون شب تو. ياما ناخواسته منو عوض کرد ؛يداشت، تو عوض نشد قتیراست بود، حق! میشکل و ثابت موند هیو  میداغ شد یتنور زندگ

و ارزشش رو نگه داره، تحت هر  ادکه اعتق یکس. يحجاب نبود یخونه ب يبار هم تو هی یحت ،ياز همون اولش ثابت موند ،یحجاب داشت

.مونه یرو حرفشم م یطیشرا

 دنیم رو بعد از شنمانتوم تو دستش بود، انگار منتظر بود تا واکنش يهنوزم گوشه . بودم و اون نشسته بود ستادهیمن ا. به هم میشد رهیخ دوباره

:دم ادامه داد ینشون نم یعکس العمل دید یاما وقت نه؛یصحبت هاش بب

با  الیکنم تو و یاعتراف م. بود و بهم گفت دهیرو از عمه شن لتیدال. يزد نیرامت ي نهیدست رد به س دمیبود که از مامان شن یاوج تعجبم وقت ـ

 دیکه با ییبه جا میدیهر دومون رس. بود یاون روزمون چ يفهمم حکمت دعوا یما تازه مخوندن اون اس ام اس در موردت بد قضاوت کردم؛ ا

مگه نه؟ م،یدیرس یم

شروع کردم . دستش رو انداخت دم،یمانتوم رو کش. گرفت یداشت ازم اعتراف م ارم،یطاقت ب نیاز ا شترینگاهش ب ینیسنگ ریتونستم ز ینم

.اومد یداشت پشت سرم راه م. قدم زدن

 یکیدوست داشتم .خواست یو اون رو خط بکشم، دلم آرامش م نیجون بودن ا یدور سام گهیون روز که دعوامون شد، قسم خوردم که دا ـ

از هم پنهون  یچیما ه ،یمان شیاعصابم داغون بود که رفتم پ. باشه که فکر و ذکرش خودم باشم و بس یکی. باشه که تو فکرم باشه، نه ده تا

مدت چشم تو چشم تو نشم، گفت تو اون خونه  هیداد که  شنهادیگرفتم عوض بشم، پ میخوشحال شد که تصم. رو براش گفتم زیهمه چ م،یندار

رو حداقل کمرنگ کردم و ازشون دل کندم، سخت بود؛ اما  اهشیگذشتم رو که نه؛ اما نقاط س يهمه  یکی یکی. رفتم خونه خودم. نباشم بهتره

وقت از  چیه م،یتو زندگ ياومد یاگر تو نم دیشا. انایک یروم گذاشت شیکه خودت ناخواسته پ يجاده ا يتو تمذاشمن مردونه پا گ! بود یشدن

.رفتم ینم رونیکه توش بودم و خودمم خبر نداشتم ب یباتالق نیا

.کرده بود، من نجاتش دادم ریازم کمک خواست، تو باتالق گ! افتادم دمیکه اون شب د یخواب ادی

من . رو نشکوندم یکس چینشدم و دل ه یمیصم یلیخ يدختر چیرو به جز خواهرم فرنوش و رها دوست نداشتم، با ه يدختر چیهتموم عمرم  ـ

زنم، توام  یدر مورد خودم حرف م نانیکردم، حاال با اطم دایمن خودم رو پ. باشم ياز خونه فرار گهیخواد د یدلم نم. بودم گوشیکم باز هیفقط 

.یفم باشمخال گهید ینتو ینم

 دمیگفتم که با رفتنت منم دلتنگ شدم و تازه فهم یاگه چاره داشتم همون جا بهش م! صداش تحکم داشت، واقعا مردتر از قبل شده بود چقدر

اونم در مقابل ! ها بشکنم یراحت نیشد به هم یاما خب غرور دخترانه رو نم ؛يبهت دارم، عاشقت شدم و تو نگاهم رنگ عوض کرد یکه چه حس

.سامان
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؟یبگ يزیچ يخوا ینم ـ

!چرا، هوا گرمه ـ

خب؟ ـ

.چسبه یشربت خنک م هی گه،ید یچیه ـ

بعدش؟ ـ

.شهیخوردن م يزیبعدش احتماال نوبت د ـ

!انـــایک ـ

.که زد برگشتم، نافرم رفته بودم رو اعصابش يداد با

چته؟ ـ

.زد به چشمام زل

.يبگو که توام عاشق شد ـ

!مزخرف نگو سامان ـ

.بگو ،یچونیمنو بپ یتون ینم ـ

بودم، اگه منو دوست داشت پس  دهیو شن دهیکه د ییزایخواست حرف هاش رو باور کنم؛ اما هنوز ازش مطمئن نبودم، مخصوصا با چ یم دلم

.بپرسم يزی؟ انگار متوجه شد که مرددم تا چ!ایمیک دنیتو لپ تاپش بود؟ چرا رفته بود اصفهان د ایمیچرا عکس ک

؟یبگ يخوا یم یچ ـ

؟یکن یصادق باش، چرا خودت صد بار رنگ عوض م یگ یتو که م ـ

من؟ ـ

نه؟یاز ا ریغ ،یرو دوست داشت ایمیتو ک ـ

سرش  یموهاش و با ناراحت يدستش رو کرد تو. دمیترس. رنگ نگاهش عوض شد هویبعد از چند لحظه ! بزنم یدست هیخواستم بهش  یم مثال

.نییرو انداخت پا

.تونه خوشبختش بکنه یو بهتر م شتریب یمان م،یه در مورد گذشته حرف نزنبهتر ـ

.شد یمردم، باورم نم یم داشتم

!سامان ؟یدوستش داشت ـ

.کنار دمیعاشقه، خودم رو کش یکه مان دمیفهم یداره؟ وقت يا دهیحرف زدن چه فا ـ

:کنترل کنم و داد زدمرو  تمیاما نتونستم عصبان! نکشم غیدهنم تا ج يرو گذاشتم جلو دستام

و بخاطر  يبود ایمیعاشق ک یبگ شهیروت م يچه جور ،يمن بهت تلنگر زدم دوستم دار یگفت یم! يکه عوض شد یگفت یم یاالن داشت نیهم ـ

ن م! نمتیخوام بب یوقت نم چیه گهیواقعا که، برو سامان، د هشم،یسمت من چون خواهرشم، چون شب يهان؟ حتما اومد ؟يولش کرد یمان
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 دنش؛یاصفهان د یگفت رفت ایمیک یوقت ای دم،یفهم یرو م زیهمه چ دیبا دمیلپ تاپت د يصفحه  يکه عکسش رو رو یقتاحمقم؛ وگرنه همون و

.حیو وق یکردم انقدر پست باش یاما فکر نم

:شک گفت با

.رو ایمیمن عکس تو رو گذاشتم بک گراند لپ تاپب، نه ک یول ـ

.زدم غیج بازم

.بود ایمیمن نبود، کاون عکس  ـ

.شیشونیپ يرو دیدست کوب با

...من یدون یاصال تو از کجا م! نمیصبر کن بب. حتما اشتباه شده ،یکردم خودت یفکر م. سخته یلیخ گهیبه خدا شناختن عکستون د! يوا يا ـ

.دیخند یخوشبا سر لش،یکه رفتم سر وقت وسا دیدادم، حاال فهم یداشتم خودم رو لو م يجور نیاُه، هم اُه

منم  ،يتوام که قشنگ معلومه دوستم دار يکردنا غیج غیج نیاز ا. همه جوره دستمون واسه هم رو شد. ته خط میدیرس گهید ؟ینیب یها ها، م ـ

.کالس نذار یرو بفهمم، پس الک نیخواستم هم یکه فقط م

اصفهان؟ يرفته بود یچ يبرا! آره جون خودت ـ

.پشت گردنشکرد و دستش رو گذاشت  یپوف

گفت با تو  ا،یمیک دنید میداد بر شنهادیخل پ یمان م،یخب دلم برات تنگ شده بود، همون جاها بود! ایستیول کن ن یزبون نکش ریتو تا کال ز ـ

.نداره یفرق

.يدوستش دار یاالن گفت ،یگ یدروغ م ـ

.گم یبه خدا راست م ـ

.بوداز بابت من راحت شده  الشیانگار خ. شد طونیش بازم

!خانوم تابلو دمیکه د نمیخواستم عکس العمل تو رو بب یاصال م ـ

.به ساق پاش دمیرفتم طرفش و با لژ صندلم محکم کوب ياراد ریغ یلیخ. خواست خفش کنم یبه جوش اومده بود، دلم م خونم

.يکرد یبا من شوخ يغلط کرد ـ

.سمتم دییآخ بلند گفت و دو هیدردش اومد؛ چون  یلیکنم خ فکر

.پام داغون شد یوحش ـ

:تا زانو رفته بودم تو آب که سامان داد زد دم،ید یرو م کشینزد ي هیسا دن،ییمنم شروع کردم دو. حتما ناقصش کردم! خدا ای

.ساینرو جلوتر، وا انایک ـ

و  دمیترس یم ایاز در یاز بچگ. نزد غیشده و شروع کردم ج یپام خال ریترس افتاد به جونم، حس کردم ز هوی! امیدر يحواسم نبود تو اصال

و نفس راحت  نیافتادم زم یبه خشک دمیکه رس نیباهاش برگشتم عقب و هم د،یمانتوم رو کش نیبهم و آست دیرس. رفتم یآب نم يوقت تو چیه

.نشست انمسام دم،یکش
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.خفه بشم... بود کینزد... يوا ـ

.ید خفه بشبو کینزد نیبخاطر هم ،يبود ایتا گردن تو در ستیآره ن ـ

.سامان هنوز نشسته بود. الیاز چند لحظه بلند شدم تا برم و بعد

کجا؟ ـ

.الیو ـ

شد؟ یجواب من چ ـ

دلم هنوز . نداد ریگ گهید نیرو که تو دلمه؛ بخاطر هم يزیدم چ یها لو نم یراحت نیبه ا دیفهم چارهیب. تکون دادم و راه افتادم یحوصله دست یب

.دور از سامان ییجا هیبردم  یداشت م بود؛ اما عقلم ایلب در

***

.میزنگ زد به گوش ایمیکه ک رونیاز حموم اومده بودم ب تازه

؟یکن یکار م یچ انایک ـ

د؟یایب دیخوا یگذره، نم یتو اتاقم، خوش م ،یچیه ـ

امشب چه خبره؟ یدونست یتو اصال م ـ

!نه ـ

.تولد آقاجونه ـ

؟یدون یواقعا؟ تو از کجا م ـ

.گهیا مره ـ

.بابا هیالک خشیزدن، تار يزیچ هی يجور نیآخه اون موقع ها که ثبت احوال مثل االن نبوده، هم ـ

.رو گرفت یرها گوش. خنده ریز زد

.بحث جداست هی یبابابزرگت زحمت بکش يبرا يخوا یامروز رو ثبت کرده، حاال تو نم خیمهم شناسنامه س که تار زمیعز ـ

.میندار یاصال آمادگ یگفت یکاش زودتر م یمن مخلصشم هستم؛ ول ـ

.کنم باهات، دوبله یغصه نخور، بعدا حساب م م،یخر یما از طرف تو براش کادو م ـ

مثال؟ يخر یم یچ ـ

.بده ينظر هیدونم واال، خودت  ینم ـ

اوم، عصا چطوره؟ ـ

 يخر یکه تو م یمفت يها یعصا چوب نیاز ا نیذارش زم یم يفکر کرد ته؟یمیچقدر ق یدون یکه االن دستشه م ییاون عصا! ایستیـ تو باغ ن _

ره؟یگ یدستش م
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.شهیبا کالس م یلیبراش بخر، خ پیپ هیدونستم، خب  ینم ـ

.ما رو معتاد کنه يخواد خان عمو یم ومدهیهنوز ن. و بن مشکل داره خیاز ب نیا! خدا ای ـ

خوبه؟ یبرو بابا، اصال خودت بگو چ ـ

.زاستیچ نیمن مطلعم، عمو جان عاشق مطالعه و اکه  ییواال تا جا ـ

.ریکتاب شعر بگ هیپس  خته؛یبه به، چه فره ـ

.خوبه سیآثار نف! سیخس ـ

.هم من ،یبش يهم تو مشتر ر،یشاهنامه بگ يخوا یم ـ

.به هدف، هستم يزد ن،یآفر ـ

؟يجد ـ

گه؟ید زیچ هیفقط ! آره ـ

؟یچ ـ

.درست کنه کیبه گوهر بگو ک ـ

فته؟یچرا گوهر به زحمت ب ،يهمه قناد نیا ،يتر سیه خستو ک ـ

.زنه یکه روش پر از خامه س لب نم یکیگلم، خان عمو به ک ـ

!باشه ها؟ ایمیو ک یمان نیحواست به ا یراست د،یبرس دتونیکنم،شما به خر یم شیکار هیباشه  ـ

!تو و سامان... شاایا! حسود يآ ـ

.يبر یممنو  يآبرو يخودیرها آخرش تو ب ـ

.نیمن دلداده شد يدونه که تو و پسرعمه  ینم میحک یباور کن فقط فردوس ـ

؟يندار يبشه، کار میپس تو بهش بگو تفه ـ

.خوشمزه باشه کشیک ـ

!خداحافظ ـ

.يبا يبا ـ

اعترافات صبحش و  دنیشنلبم، مخصوصا با  ياومد رو یم يکه سامان دوستم داره، اونم فقط منو، لبخند دو متر نیاز فکر کردن به ا یحت

رفتم تو آشپزخونه . دمیرس یتازه پر و بال گرفتم م ياهایخواست منم به رو یها اگه خدا م يزود نیبه هم دیشا. که کرده بود یفاحش راتییتغ

 یخدا رو شکر م دیمد بااو یگوهر اگه دست تنها از پس نهار برم. خوشمزه بود درست کنم میلیرو که خودم بلد بودم و خ یکیک يانرژ امتا با تم

.خوندم یخودم شعر م يلب برا ریآوردم ز یها در م نتیکاب يکه آرد و شکر رو از تو يهمون جور. میکرد

نداشتم یکس چیکه به تو دارم به ه یاحساس"

".حال دلو عاشق شدن گذاشتم نیاسم ا من
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.شعر رو خوند ي هیبق گهید یکیرو بستم،  نتیکاب در

آره دوستت داره گرفتاره گهیدلم داره مباره  نیاول نیا"

"پاره کهیقلب ت هیدوستت داره با  چارهیآره به ب بگو

.لبخند پهن، نتونستم منم لبخند نزنم هیشاخه گل رز قرمز و  هیبود با  ستادهیرو به روم ا. هم داشت یقشنگ يصدا چه

نه؟ ،يدیچ اطیاز تو ح ـ

.توئه يآره، برا ـ

!يکرد یولخرج ـ

.ده یبهار م يبو ـ

!عجب ـ

ش؟یریگ ینم ـ

.بود زیکه رو م یآب وانیل يگذاشتمش تو. داد یبهار م يگل رو ازش گرفتم و بو کردم، جدا بو یمرس هیبا ! یکیرمانت يصحنه  چه

؟يپز یناهار م ـ

.درست کنم کیخوام ک یم! نه ـ

؟يمگه بلد ـ

.بله، از نوع خوشمزش ـ

.یصندل يرو نشست

.یحد هنرمند باش نیکردم در ا یبانو، فکر نمبه به، چه کد ـ

.گهیبلد باشه د دیبا ییزایچ هی يگذاشت هنر، باالخره هر دختر شهیاسمش رو که نم ـ

؟يخوب دار ياخالق ها یلیتو خ یدونست یم ـ

.کردم یم مانهیآرد رو پ داشتم

مثال؟ ـ

.یمتواضع یلیکه خ نیا یکی ـ

گه؟ید ـ

.یمستقل ،يصبور ،يآرامش دار طونتیبرخالف ظاهر ش ،يدلسوز ،یدست فرمونت خوبه، مهربون ـ

.شم یادامه نده، خجالت زده م گهیخب د ـ

.خجالتتم قشنگه ـ

.رو عوض کردم بحث

امشب تولد آقاجونه؟ یدونست یم یراست ـ
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.دونم یآره، م ـ

؟يبا بچه ها کادو بخر یپس چرا نرفت ـ

.دمیمن قبال خر ـ

!ویچه اکت ـ

.رونیظرف تخم مرغ رو آوردم ب چالخی يتو از

؟يخوا یکمک نم ـ

؟یبزن يزیدست به چ شهینم نیتوه تتیبه شخص ـ

:گفت يعاد یلیخ. انداختم یم کهیبهش ت داشتم

.کردم زیتنه تم هی شینه، اتفاقا در حال اصالح خودمم، خونم رو هم چند روز پ ـ

.يکرد رییتغ یپس حساب! نیآفر ـ

.يبله، شما باور ندار ـ

.بکنم گهیکار د هیهاش رو از هم جدا کن تا من  دهیزرده و سف ا،یب ـ

!سخته یلیکه خ نیا ـ

؟يکه جنم کار کردن دار یمطمئن ـ

.کنم دایرو پ لیگشت زدن تونستم وان یباالخره بعد از کل. جلوش دیرفت و کاسه ها رو کش يغره ا چشم

انا؟یک ـ

هوم؟ ـ

چه طرز جواب دادنه؟ نیا ـ

بله؟خب  ـ

.بگو جانم ـ

.دیخند. نگاهش کردم یکجک

سوال بپرسم؟ هی ـ

.بپرس ـ

؟یش یزنم م ـ

زل زده بود  ییبا پررو. فکره یسرخ شدم، چقدر ب دم،یخجالت کش! بود يواقعا جد. شدم به صورتش رهیتعجب سرم رو آوردم باال و ناباور خ با

در واقع تو . هدف باز کردم یرو ب خچالیبرگشتم و در  عیسر ارم،یتونستم طاقت بن. رهیاالن جواب بگ نیخواست هم یبه چشم هام و انگار م

.گرفتم سنگر خچالی

؟يخوا یم یچ خچالیمثال االن تو اون  ؟يچرا باز فرار کرد ـ
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:گفتم دیلرز یکه م ییرو گاز گرفتم و با صدا لبم

...خواستم یم... خواستم یم! فرار نکرد یکس ـ

.آوردمش باال دهیکه به مدال طال رس یبرداشتمش و مثل کس. شکرت ایزد، خدا یداشت چشمک م. ییاکائوافتاد به خامه ک چشمم

.کنه یرو خوشمزه م کیرو بردارم، ک نیخواستم ا یم ـ

.خنده ریز زد

؟يخند یم یبه چ ـ

.يشد یکه واقعا خجالت نیا ـ

حاال  یبودم؛ ول يروز نیچند وقت بود که منتظر همچ. میم سراغ مواد اولشده، پنجره رو باز کردم و رفت نیآشپزخونه سنگ يکردم هوا یم حس

پرده حرفش  یزدم انقدر رك و ب یوقت حدس نم چیچون ه دیشا. خواست فرار کنم یکرد دلم م یم يکه سامان رو در روم داشت خواستگار

.کنم یکار م یدارم چ دمیفهم یانقدر حواسم پرت بود که اصال نم. رو بزنه

.از تخم مرغ ها نمیا د،ییمابفر ـ

.زد یزرده و سامان همش م يرو ختمیر یآرد رو م! بود که سامان صبور شده بود بیعج

.خوابه ها یآروم هم بزن پفش م مه؟یحل گهیمگه د ـ

.يمن بود يبه فکر غرور بر باد رفته  ،یهست تینیریکاش انقدر که به فکر پف کردن ش ـ

مگه به باد رفت؟ ـ

.حال حاضر در! بله ـ

به من چه؟ ـ

.شد یخامش کم بود، آقاجون اصال متوجه هم نم. مواد يتو ختمیرو ر ییکاکائو خامه

از حدش  شیمغرور بودن معنا نداره ، حداقل ب یعاشق يجنگم؛ چون تو یاالنم دارم با غرورم م انا،یک دمیبا خودم جنگ یلیمن بخاطر تو خ ـ

!کنم یم يدارم ازت خواستگار ،یستیبچه که ن. جوابم رو بده کم مثل من باش و هینداره، پس توام 

:گفتم شهیفکر مثل هم یب یلیخ

.دارم ادیمن شرط و شروط ز ـ

.باشه قبوله یهر چ ـ

:نچ بلند گفتم هیو  دمیدستش کش ریرو از ز ظرف

.يدو درت رو دو دره کرد يواون دفعه که پراد يمسابقه  يقصه  شهیم. رو هوا شرط قبول کنه دهینشن دیمرد نبا! نشد ـ

.دیخند

.بود یبحث فقط رو کم کن. مثل حاال حساس نبود طیاون دفعه فرق داشت، شرا ـ

اگه شرطم سخت باشه؟ ـ
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.بازم قبوله ـ

.توش ختمیرو ر هیرو چرب کردم و ما قالب

قول  ریز ،ینزن نیزم یمتیق چیرو به ه یو کس يریبگرو  گرانیبه وقتش دست د ،یخدا رو بشناس ،یوفادار باش ،یبرام مهمه صداقت داشته باش ـ

!یو تا تهش مرد باش یو قرارهات نزن

.چوندیدر فر رو بست و درجش رو تا ته پ یفر، سامان با خوشحال يرو گذاشتم تو کیک

.تا تهش هستم، مرد و مردونه ـ

:کردم و گفتم میگرفت، درجه رو تنظ خندم

.میزسو یم دهیکه به ته نرس يجور نیا ـ

.دیخند اونم

انا؟یک ـ

.نگاه کرد شهیفر رو به رو بود، سرش رو آورد کنارم و اونم به ش ي شهیچشمم به ش. وقت انقدر با احساس صدام نزده بود چیه

.دوستت دارم ـ

کرد سرنوشت ما دو  یو مفکرش ر یک. فر معلوم بود دادم يبخار گرفته  ریتصو يکه تو يجوابش رو فقط با لبخند یاز مهر بود صورتم، وقت پر

 نیسامان به ساده تر ،يآشپزخونه و مشغول آشپز يو انقدر عاشقانه رقم بخوره؟ تو يجور نیحاال ا میبود ریتا که از روز اول مثل کارد و پن

عطر و همه از  یوقت. عمرمون کیک نیو خوش طعم تر نیشد خوشمزه تر کیکرد و حرف دلش رو زد و اون ک يازم خواستگار ممکنشکل 

 يتولد آقاجون شد روز خیتار. يا گهید زیده، نه چ یطعم و عطر عشق م کیک نیکه ا میکردن فقط من و سامان خبر داشت یم فیطعمش تعر

 چیته خط و ه يدیرس یکن یکه حس م ییوقت ها درست جا یگاه. ذهن و دلمون يثبت احوال، تو ينه تو د،که قراراداد عشق ما توش ثبت ش

فرسته  یرو م ییکنه و کسا یم ستیکارهات رو راست و ر يکه پشتوانت باشه، خدا جور يندار یگاه هیتک چیکمکت کنه و ه که ستین یدست

 يساده  شنهادیپ هیاتفاق و  هیبا  میزد یحدس نم یو خم ما که هرگز حت چیپر از پ یدگگنجه؛ مثل زن یتو باورت هم نم یکه حت تیزندگ يتو

جمع و  يو آقاجون، خانواده  ایمیشاد مامان و ک يمهم نبود؛ بلکه چهره  یلیخ یمال و مکنت خانوادگ. می توش بودکه حاال ییبرسه به جا يکار

اون شب . امروزم شکرگزار خدا بودم ينعمت ها يباالتر بود و من بخاطر همه  زیو دور هم بودنمون ارزشش از همه چ میکه حاال داشت يجور

خودم  یهم خوشبخت. واست شمع ها رو فوت کنه، به جاش من بودم که چشم هام رو بستم و آرزو کردم از ته دلخ یآقاجون به اجبار رها م یوقت

.ها يزود نیدر راه بود، به هم دیکه شا یخوشبخت دینو نیچشم باز کردم، طرح لبخند سامان شد اول یوقت. رو و هم خانوادم رو

انیپا

patrishiya

27/2/92

92 مرداد: انتشار خیتار
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