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 «نالينآ کار و کسب حوزه در »

 «شود مي تقديم »

 « به »

 «خانم سرکار »

 «صبور فيروزه »

 ....« سوگلي وبگاه مدير »

 ازشان هک اي غيرنمونه کارآفرينان کرکر به کنم مي سعي مانده؟ کجا گوري به گور سميه اين پس

 زا من! دنامر. خنديد هم سميه حتي...  سوگلي مگولي گوگولي ي کلمه ولي نکنم فکر بودم زده جلو

 راغش؟س ميآيند مشتري کلي و ميکند در اسمي فسقلي فروشگاه اين روزي يک دانستم مي کجا

 گفت هم( Fafar) فَفَر خاله.مادر دانم مي چه يا بانو، گذاشتم مي را اسمش حتماً زدم مي حدس اگر

 که است، بچه يک من براي ولي است نچسب و خنک آنها براي. است نچسب و خنک اسم اين

 !بعله کردم، بزرگش و يدمشزاي خودم

 يصندل توي پرت و خرت از پر گوني يک عين را خودش و کند مي باز ضرب به را ماشين در سميه

 خودم. اش نمونه فروشگاه و صبور فيروزه خانم سرکار به بخندد کرکر دوباره منتظرم. کند مي پرت

 .خندد نمي سميه ولي است باز بناگوش تا نيشم هم

  ده؟ش چي سمي هي    

 نيومد خوشم: اندازد مي باال شانه

 روي ي شکسته پل به و کنارش نازک هاي خط و هايش لب به. صورتش اجزاي در شوم مي دقيق

 مي نگران. است ناراحت حاال و شود مي وحشتناک واقعاً است ناراحت وقتي صورتش. اش بيني

 نيومد؟ خوشت چي از: گويم

 زنده، شوي واسه کندم جون ماهه چند...  بازيا لوس نهمي از: دهد مي تکان هوا توي را دستش

 .... فرت فرت تريبون پشت ميان بعد ندادن مجوز

 دان برده ازشان اسمي اينکه از من مثل يا حاال که کند مي نگاه هايي آدم به و خورد مي را حرفش

 الدمي برج انسورآس از که هايي آدم. اند شاکي و ناراحت چيز يک و هزار از سميه مثل يا خوشحالند
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 ساکت يدبا وقتها اينجور. کنم مي روشن را ماشين. شوند ماشينشان سوار ميروند و آيند مي بيرون

 دارد نگه را نگرفتنش مجوز دلخوري توانست مي حاال حداقل برخورده، بهم جورهايي يک. بمانم

 از تشصور و دستم روي نشيند مي دستش بگيرم را فکرم بقيه بخواهم تا...  ديگر وقت يک براي

 ايدب شد معروف جونت سوگلي که حاال. اومد خوشم خيلي. بود خوب خيلي آفرين،: ميشود باز هم

 ديگه کنم طراحي موشگل خوشگل مانتوي سري يه

 از بخشي را خودش که خوشحالم. اش کودکانه و رنگي شاديِ. من به کند مي سرايت اش شادي

 مردم طرح چهارتا داري دوست هرکي جون فقط آره،: گويم مي شوخ لحني با. بيند مي من کار

 بمونه دستمون رو کشيدي زحمت هرچي آوانگاردت هاي طرح همش نشه. کن کار هم پسند

 که من به خوبه بکنن آوانگارد کار دوزاري دانشجوهاي چطو.... عوضي اي: خندد مي غشغش

 دوزي؟ سري خط تو بزنم ميرسه

 مک رو انترخانم اون روي بزنم کالکشن يه ميخوام اتفاقاً: دهد مي ادامه بدهم را جوابش بخواهم تا

 کنم

 و خالقيت هيچ و اند خالي رنگ فقط کارهايش سميه قول به که همان. است رقيبش انترخانم،

 آنطرف و اينطرف کردن در مصاحبه و باندبازي با سميه قول به همانکه. ندارند جديدي تکنيک

 .طور همين هم را هوشش و خالقيت. دارم قبول بسته شمچ را حرفهايش. زده بههم اسمي

 گفتن مي چي ملت سن، روي رفتم سمي: گويم مي

 وت مثالً مرض،: گويم مي بزند حرفي بخواهد تا و خنده زير زند مي پقي. چيست منظورم داند مي

 خنديديا کرکر باهاشون باشي، داشته منو هواي بايد

...  لوسه اسمش. کنم چيکار خب: کند مي مرتب را لَختش و چتري موهاي و خورد مي را اش خنده

 «سوگل» گفت گرفت درز رو آخرش «ي» هم شون داده قورت عصا مجري اون که ديدي

 سوگلي کشيدن هوار بلند بلند دراومدن خجالتش از ها بچه ولي: ميزنم غر لبي زير

 مادر تويي آورشون نون بکشه؟ هوار کي نکشن هوار اونا: خندد مي

 همهي بدونن ملت اگه. شدي نمونه کارآفرين االن که اينه مهم ولي: ام شانه پشت زند مي

 گيرن مي پس ازت رو نمونه کارفرين نشون من، و فَفَر خاله و خودتي سرجمع نيروهات
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 نم فروشگاه از که يالغوزي دانشجوهاي اون پس: نشينم نمي عقب اما خندم مي بلند حرفش به

 کشک؟ اونا ي؟چ رسيدن نوا و نون به

 مامانم جون به برات خوشحالم خيلي. فيروزه. کردم شوخي نه: شود مي مهربان و جدي

 ادامه گذارد، نمي موبايلم زنگ صداي. است خوشحال برايم دل ته از يعني مادرش، جان به قسم

 .پاهام روي گذارد مي و جلو آورد مي را کيفم ماشين صندلي دوتا الي از بگويم آنکه بي. بدهم

 وحيده حتماً: ميگويم

 بده جواب خب: گويد مي

 نميخوام: اندازم مي باال شانه

 ود؟نب. بيايد مراسم اين براي که بود قدر اين حقم. کنم مي نگاه خودم هاي چشم به آيينه توي

 کني بق خونه نري: گويد مي سميه

 نميشدي؟ ناراحت بودي من جاي توخودت نه،: گويم مي معترض

 تخم و اخم باهاش برو بعد بده، رو جوابش حاال: کند مي اصرا سميه. خورد مي نگز دوباره موبايل

 کن

 نيس وحيد: کند مي نگاه شماره به و بيرون کشد مي را گوشي

 کيه؟    

  رفت سرم بده جواب. موبايلت زنگ اين با هم تو. ميدونم چه    

 بله؟: دهم مي جواب را گوشي فرمان، به دست يک

 موقع اش قيافه. گوشم توي ميريزد جنتي حرصي قسمتي تا کمي و انرژيپر سرزنده، صداي

 جنتي آقاي سالم: گويم مي. حسود مردک. چشم جلوي آيد مي اسمم خواندن

 شروع و دهد نمي امان جنتي. باشد او خوني دشمن جنتي انگار. هم توي رود مي صورتش سميه

. اش عمه ارواح. ام اينترنتي فروشگاه براي کردن خوب خوب آرزوهاي و گفتن تبريک به کند مي

 لمشغو هنوز. کردنش شانه مو طرز آن با کوتوله، مردک. کند مي قل قل دلش توي دانم مي که من

 هزار و باشد شما نوبت ديگر دفعه اميدوارم و داريد لطف شما ممنونم، جز من و است چاپلوسي
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 رزي يکي انگار. شوم مي ابهجاج ام صندلي توي. بگويم ندارم چيزي ديگر خاصيت بي تعارف

 تعذاب کند مي خوب آرزوهاي وقتي حتي. زند مي حرف وقتي حتي آدم اين. گذاشته بخاري صندلي

 پايم قرمز، چراغ پشت. گيرد مي خون خفه باالخره.« داره منفي انرژي: » گويد مي وحيد. دهد مي

 يطشرا ايندفعه. دارم رو يشنهادمپ هنوز: »گويد مي که شنوم مي و ترمز پدال روي ميکوبم آرام را

. دگوي مي چي پرسد مي دست با سميه و کنم مي معوج و کج را لبم.« دارم قبول دربست رو شما

 را رانندگي و اندازم مي سرباال. زند مي زر چي که است اين منظورش بيشتر نگاه طرز اين با ولي

 تصحب هم با فردا بدين اجازه. يکنمم رانندگي دارم االن من....جنتي آقاي چشم: »کنم مي بهانه

 وقت يه: ميگويد سميه. افتيم مي راه دوباره و ميکشم نفسي کنم مي قطع که را گوشي.« کنيم مي

 نخوريا رو گولش

. رشس بر خاک بشه؟ لتر.في سايت کنه کاري خواست مي دستي دستي يادته. خلم مگه: خندم مي

 حسود؟ قدرررر اين مرد

 حبتص از بعد االن. است وحيد حتماً يکي اين. کند مي نچي سميه و خورد يم زنگ دوباره موبايلم

 ازش هنوز ولي بدهد ام دلگرمي دارم احتياج. بزنم حرف باهاش دارم احتياج واقعاً جنتي با

 نيومد؟ چرا حاال: گويد مي مقدمه بي سميه و سايلنت روي گذارم مي را گوشي. دلخورم

 مگر. ندارم قبول را توجيهي هيچ نه...  چون. داشت مهم مشتري چون. داشت کار چون. نيامد چرا

 هايمکار ي همه از من نشود پر نفري پنجاه سالن آن بود نگران و گذاشت سمينار بار اولين وقتي

 همم نخورد؟ ذوقش توي آقا که سمينار بيايند نکردم بسيج را هنر دانشکده هاي بچه مگر نزدم؟

 .باشد کنارم دارم احتياج وقتي که است اين مهم کند، مي تشويقم گاهي که نيست

 .... خودم، من نبوده؟ بوده، شلوغ سرت اومده، پيش برات خودتم جان، فيروزه: گويد مي سميه

 جاهايي يک آدم دوماً بودي، پشتم داشتم الزمت من هروقت تو که اوالً: کنم مي قطع را حرفش

 يستن جبران فرصت ميافته، اتفاق بار يه قطف چيزا بعضي بفهمه... برسه شعورش اونقدر بايد

 ريشو مردک اون اگه خودم من. رفت مي سر ش حوصله اونجا اومد مي خدا بنده: خندد مي کرکر

 حرومش تير يه زد مي حرف اجتماع در زن اهميت و زن قداست و ارزش ي درباره ديگه دقيقه يک

 کردم مي
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 عوض سميه هم اينجا خواهد نمي دلم. آيد ينم بدم هم من. کند عوض را بحث موضوع خواهد مي

 مه هرچي. باشد خير نيتش که هم هرچي حاال. بکوبد سينه به را وحيد سنگ هي من از طرفداري

 .نشود شکرآب شان رابطه شوهرش و دوستش بخواهد که

 حلقش توي بکنم ته تا رو دلسترم شيشه اومد نمي بدم منم: ميگويم

 بيان اينا هست برنامه هرجا گفته کي اصن. زنن مي هم به ور حالم: شود مي باز نطقش سميه

 کنن؟ فضل افاضه

 برگزار که جشنه و مراسم هرچي سرجهيزيه اينا...  خواهر نگو اِوا: گويم مي اي مسخره لحن با

 بد؟ چي خوبه چي بدونيم کجا از ما نباشن اينا اصن. بشه

 ممونگلي بلديم خودمون ما. بگذارين ما رخچ الي چوب کمتر گي مي راست خيلي بگو تو. خدا به    

  بکشيم آب از رو

 که مانه. کنم مي فکر مگولم گوگل فروشگاه به. گفته راست بدجور را يکي اين. غرور با. خندم مي

 از اينقدر. چي که حاال گفت مي وحيد که همان. کرد طراحي برايم کامپيوتر دانشجوي يک کار اول

. هش نمي ديده هم ميکروسکوپ با تو مال که هست اينترنت روي فمعرو و گنده فروشگاههاي اين

 علقت بهش اشتغالي خود وام و ندارد اقتصادي بازده گفتند که فروشگاهي همان. نکن تلف را وقتت

 دست. خودم طالي تکه چهارتا و سميه و داد ففر خاله را انداختنش راه پول که همان. نگرفت

 دارم وستتد خيلي سميه: فشارم مي را سميه

 کن حفظ من با رو ات فاصله فقط مهربونت دل قربون: شود مي باز نيشش

 زپرتي؟ لوح يه واسه کني خالي رو من جيب بريم کجا حاال. تحفه: اش کله پشت زنم مي

 باالتر پله يک وقت هر چندسال اين توي که. داريم دوست هردومان که گويد مي را جايي همان

 شه نمي باورم گاهي فيروزه: گويد مي سميه....  دوتايي. ايم گرفته جشن توش دوتايي ايم رفته

 کردي شوهر

 .شود نمي باورم هم خودم

**** 
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. ودمب شکلي چه سن روي کنم مي مجسم باز و اندازم مي ام مانتو به نگاهي راهرو قدي آيينه توي

 هرخب کار که بود رنگ حنايي شال اين به حواسشان بيشتر زدند مي کف وقتي پايين آن از مردم

 مسل انگشت با را پايينش زنگاري هاي سکه و کنفي شال به کشم مي دست خودم؟ به يا است

 بودند تهنشس. تينا بعد و بود بهرخ ديدم، که نفري اولين پروانه، پاساژ رفتم که بار اولين. کنم مي

 ندهز چشمم ويجل ها شال رنگ. بود رويشان پيش جنس خوش و رنگي شال کلي و بلند ميز جلوي

 دختر ود لطيف روح موسيقيِ. اخرايي،اُکر شتري، چرک، صورتي ماليم، اي مغزپسته سبز. شوند مي

 .چرخيد مي وسطشان آهنربا مثل هايم دست و بود شده پهن ميز روي دوساله و بيست

. اش هندسي غريب و عجيب هاي برش و مانتو بوده، چشم توي بيشتر حتماً مانتوم باال آن از

 مي دلش ته ولي...  داريا توقعاتي چه نکرده، کار هزارتا با سالي آخر ببين که زد غر هي يهسم

 ي همه حاال درخشيدم؟. بدرخشم سن روي که بزند برش را سخت هاي طرح آن از يکي خواست

 مين هم يادشان حتي ديگر سال تا. زندگيشان و کار دنبال اند رفته اند زده کف برايم که آنهايي

 نترنتياي ي حجره و جنتي بود؟ کي قبل سال نمونه کارآفرين. شد برنده و بود نامي فيروزه که ماند

 يم منتقل ديگر جاي به جايي از بلکه شود نمي عوض دنيا ها بعضي براي گيرد مي ام خنده. اش

 هحجر و آنالين کارآفرين شده داشت، حجره بازار ي تيمچه فالن توي زماني که جنتي، حاال. شود

 وجب مني بتواني تا باشي ميلياردر نيست الزم ديگر اينجا شکر را خدا. اينترنت توي آورده را شا

 يستفکرهاي بزرگي به ات کاسبي و کار ي اندازه اينجا. بيندازي راه را ات کاسبي و کار و بگيري جا

 اب تاس دستم توي که لوحي به و خودم به ديگر بار يک و ايستم مي راست. داري سرت توي که

 .کنم مي نگاه غرور

 ....  واستادي آيينه جلوي ساعته يک    

. وشمگ توي پيچد مي رويش ي شيشه شکستن صداي و افتد مي دستم از تقدير لوح. ميپرم جا از

 ترسوندمت؟: جلو آيد مي دستپاچه وحيد

 ديگر هک قابي و شکسته که ايست شيشه به چشمم. دارد برمي را تابلو و پايم پيش شود مي خم

 بهترش خودم سرت، فداي: گويد مي و اندازد مي لوحم به نگاه يک و من به نگاه يک. نيست قاب

 گيرم مي منبت قاب اصالً...  برات خرم مي رو

 رو من دادي سکته: خورند مي گره هم به ابروهايم. بوسد مي را صورتم طرف دو

 خب کنم غافلگيرت خواستم: بوسد مي را ام پيشاني دوباره و هايم شانه دور کند مي حلقه دست
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 اينجوري؟: شوم مي کنده ازش

 رفت سر ام حوصله نيومدي کنم ترکت ذهله داخل بياي کردم صبر هرچي: شود مي مظلوم

 قطف خاصيتت: کتفش توي کوبم مي مشت. اندازد مي ام خنده مظلومش قيافه و فکرش خباثت

 ديگه همينه

 رويم مي هم همراه مانده چفت ام شانه دور دستش هک طور همان. است تلخ ام زده که حرفي ته

 پس کو: طرفش گردم برمي. نکرده ولي باشد کرده روشن شمعي دارم توقع. تاريک سالن داخل

 کو؟ چي: ماند مي خيره هايم چشم توي رنگ نارنجي و رمق کم نور زير

 يک فقط باشد داشته خواهشي اگر که دلخورم ازش آنقدر کنم مي حس ولي است نرم لحنش

 بابا برو: شوم مي جدا ازش. است بزرگتر توهين

 شتپ را وحيد. نامرتب و برهم درهم رفتم، وقتي که است شکلي همان خانه. زنم مي را سالن کليد

 اما. خواب اتاق طرف روم مي کنم مي باز را مانتو هاي دکمه که طور همين و گذارم مي جا سرم

 اش شيرازه روي هم وحيد اسم. است خوابمان تخت روي کتاب ستون يک. ايستم مي در جلوي

 اومد؟ در کي: گويم مي زده ذوق و طرفش چرخم مي. نشسته

 توي را غرور هاي رگه توانم مي اما. خسته و است واضح خواب اتاق سفيد نور زير صورتش، حاال

 بغلش يتو را خودم و دوم مي. دارد را قله يک کردن فتح حس من مثل هم او. ببينم هايش چشم

 او ممنتظر. تبريک بگويم چرخد نمي زبانم ولي زبرش ي گونه به مالم مي را ام گونه. کنم مي جا

 .پيشش برم گفت زد زنگ ياحقي. بود همين خاطر واسه نيومدم اگه امروز: کند مي و کند شروع

 ... چاپخونه تو مونده کتاب کار توي افتاده گيري يه البد گفتم. کتابمه واسه واجبه گفت

 خودش براي حاال هم او. دارد دوست چقدر را کتاب اين دانم مي. شنوم نمي را هايش حرف ديگر

 چه شدن چيز همه هيچ از بفهمد حاال که است اين اميدم. است خالقش که بچه يک. دارد بچه يک

. ااينج به رسيده تا کرده رد را خوان هفت و نوشته کتاب يک و کرده جرات که حاال. دهد مي کيفي

. مشترک ي مسابقه يک بردن خاطر به. ببوسد را رفيقش که اي بچه مثل. بوسمش مي زده ذوق

 سهوا کنم مي درست خوشگل صفحه يه خودم. سوخت چقدر جنتي دوني نمي وحيد واي: گويم مي

 سايتم روي کنم مي تبليغش. کتابت

 بسوزوني؟ بيشتر رو جنتي که: تخت ي لبه نشيند مي
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 اونم: کنارش نشينم مي. است کتاب زدن ورق مشغول. تفاوت بي صورتش. است پرسشگر لحنش

 بخونن مردم بفروشه خوب خواد مي دلم ولي هست

 من. چشمش جلوي گيرد مي را کتاب و کشد مي دراز است آويزان تخت از پاهايش که طور همان

 گرن ولي نمدا نمي را کاغذش جنس. است سبکي کتابِ. دارم برمي ديگر جلد يک و خوابم مي هم

 موج تويش که آبي و ماهي تنگ يک. پسندم مي هم را کتاب جلد. دارم دوست را اش کاهي

 فقط و باشد پريده بيرون کادر از انگار گلي ماهي است کمرنگ آبي کتاب ي زمينه پس. برداشته

. مدار دوست هم را رنگ ترکيب اين. مانده جا خوشرنگي نارنجي ي لکه مثل کتاب ي گوشه دمش

. «مواليي وحيد: » کتاب اسم زير درست بعد و «کن پيدا را خودت: »اسمش روي کشم مي نگشتا

 کنه؟ مي گل نظرت به: طرفش چرخم مي

 ايشه انگشت الي از را کتاب و گيرم مي را کتاب شيرازه. نوشته خودش که جمالتيست غرق هنوز

 نوشته هديگ يکي کنه مي فکر ندونه هرکي خوني مي جور يه: کشم مي بيرون

 پرسيدي؟ چي: رويم شود مي خيز نيم بعد و طرفم چرخاند مي سر

 کنه؟ مي گل نظرت به گم مي: خندم مي

 اميدوارم: بوسد مي را لبم

 نمايشگاه به بخره رو يکيش مراجعام از کدوم هر: ام چانه گودي روي بار اين. ديگر ي بوسه يک

 دوم چاپ واسه ره مي نرسيده

 کني تبليغش قراره که توهم: ديگر ي بوسه يک

 مهم. سرت فداي نکنه گل تازه: ماليمش ي زمزمه و گوشم ي نرمه روي هايش لب سايش بعد

 نوشتم که بنويسم هام تجربه از بود اين

 بگي؟ تبريک ات نمونه کارآفرين خانوم به خواي نمي: شوم مي لوس. شود مي قلقلکم

 کار روي که هماني. هايمان خصوصي خواهدل مرد همان شود مي. حرف بي. آورد مي در را مانتو

 يها چروک به چسبيده آدامس مثل را سمجي فکر کنم مي جان. است بلد را من قلق و است سوار

 .ددان مي تجربه از را ها اين. است کارش خاتون، فيروزه: زند مي نهيبم که فکري. کنم پاک مغزم
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. دکن مي تلخ را ام خوشي آب، يوانل توي بچکد قطره قطره که زهري مثل هايش نوازش شيريني

 هاي آدم صداي به دادن گوش از را نانش که کسي....است بقيه مخ کردن پياده کارش که آدمي

 .... آورد مي در خورده زخم

 وحيد؟: گيرم مي را دستش مچ اختيار، بي

 دلم؟ جونِ: کند مي فرو هايم سينه ميان را سرش

 کن نگام: کنم مي مرتب را پيرهنم يقه و شوم مي خيز نيم

 مزه بي: گيرد مي ام خنده. کند مي لوچ را هايش چشم

 وحيد بره خنديدنت قربون: بود که دلربايي آدم همان جلد توي رود مي دوباره

 داري؟ دوستم: بپرسم تا کنم مي جان

 کل دلم. ها گفتن غيرمستقيم اين از. ها رفتن طفره اين از کند مي ام حرصي. اندازد مي باال ابرو

 دارم دوستت آره: بگويد و چشمم توي بزند زل جدي که لحظه يک براي زده

 ي؟چ تو: بگويد. نپرسيده است وقت خيلي که بپرسد را تکراري سوال همان بندش پشت بعد و

 تبديل حس بودن؛ روحي بيمار دائمي حس. شده عوض ما بين چيزي يک کرده، در اسمي وقتي از

 شود، يم شنوا گوش شده حساب برايشان و بيند مي کلينيک ويت که هايي همان از يکي به شدن

 تمام روي افتد مي و شود مي سايه نه، که يا شود مي ابر. شود مي بزرگ موذي و سمج حس اين

 زهر. گرفتم را لوح آن سن روي وقتي کوتاه لحظه يک همان درست داشتم، عصر که خوبي حس

 .نيست متوجه وحيد و کند مي رو و زير را دلم ته حاال وسواس تلخ

*********** 

 به زده زل که جور اين. کند مي دود لبش ي گوشه سيگار و داده لم مبل روي وري يک فَفَر خاله

 براي. ودش مي بدبخت ببازند اگر و است فوتبال تيم سرمربي خودش که انگار تلويزيون ي صفحه

 اين و فرزانه خاله نه فريدون خاله ندگذاشت مي را اسمش بايد که کنم مي فکر اين به بار هزارمين

 ار هايش دست کف. گيرد مي ام خنده هم باز که است تازه و تر آنقدر بينمش مي که هربار فکر

 که نانيبازيک به ماند مي خيره ثانيه چند. ايستد مي راست تلويزيون جلوي و هم به کوبد مي محکم

 کردنتون بازي فوتبال اين با روحتون تو تف: زند مي غر بعد مانند مي جا توپ از يکي يکي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر زارع مژگان | کوچک هاي خوشبختي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

11 

 

 روي حرص با را سيگارش و کند مي عوض را کانال. رود مي بيرون خالي ي دروازه باالي از توپ

 اينا ميدن که پول حيف: کند مي خاموش سيگارها ي کپه

 تيم دوآتشه طرفدارهاي آن از يکي او ولي شود نمي سرم زند مي که هايي حرف از هيچي

 الهس يک و شصت ي خاله عاشق سميه فقط شناسم مي که هايي آدم ي همه بين .است محبوبش

 مي دروني نجواي يک ولي شود نمي سرش فوتبال از هيچي هم خودش قضا از که است من ي

 .سيگار و فوتبال منهاي ففر خاله دوم کپي شود مي بشود که پير سميه گويد

 نزد؟ زنگ سيما: زند مي آتش ديگري سيگار

 ردهنک صدا خشونت با طور اين را ساناز وقت هيچ من. آيد مي بهش فريدون اسم که مئنممط حاال

 زدم زنگ خودم نه: گويم مي. ام

  بود؟ خوب بانو باردو برژيت حال خب    

 برم قربونش الهي. بياد بچه تا مونده هفته يه هنوز. خوبه: خندم مي

 کرد نمي تاپ تاپ دلمون قدر اين که ما واال. کريم خداي قربونِ: برد مي باال را نازکش ابروهاي

 بزرگ زودتري کرديم مي دعا دعا هي بودين زشت اينقدر اومدين دنيا به وقتي. شما اومدن واسه

 کنه ماچتون کنه رغبت آدم بيايين بيرون قورباغه جلد از بلکه بشين

 قورباغه بچه گفتم مي بهتون شد مي کفري آي سيما: خندد مي هم او. روم مي ريسه خنده از

 هاي دندان. کنم مي نگاه خنديم مي و هم گردن دور ايم انداخته دست که ساناز و خودم عکس به

 لقب بهش ففر خاله که زنش و است سهراب عکس ما، عکس قاب کنار. افتاده ساناز جلويي

 کي داداشم زن روي گذاشته را اسمش که اي هنرپيشه اين دانم نمي که من. داده باردو بريژيت

 .است آميز طعنه بدجور خاله لحن ولي هست

 نخوردي؟ که ناهار: پرسد مي

 ندارم ميل نه: گويم مي و دارم برمي مينو ي برنزه صورت از چشم

 بيخود: گويد مي تحکم با

 يم. تنوري زميني سيب البد و پز آب هويج و اسفناج. پخته چي حاال کند مي فکر نداند هرکي

 حلقم تو بکني مزه بي غذاهاي اون از بخواي اگه خاله واي: گويم
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 گيري مي سالطون آخرش نخور: کند مي نازک چشم پشت باز

 گاراسي جلد رو شنيدم ولي نکنه خدا نکنه خدا: زنم مي اشاره سيگارهايش ته و زيرسيگاري به

 .... ريه سرطان اصلي عامل زدن

 نجپ پرش ي خونه منم. جان لهخا نيس بيشتر که روز دو زندگي: طرفم کند مي فوت را سيگار دود

 ... نگرفتم که حاال تا باشم زنده ديگه سال

 باز؟: کنم مي اخم

 به بدم سفارش چي: هايش مجله و ها پرت و خرت وسط اپن روي افتاده که تلفني طرف رود مي

 خاتون؟ فيروزه بياد خوش نمونه کارآفرين طبع

 خاله براي که هايي اي خامه نان به را خودم ديگر بار يک خواهد مي دلم حتي. زند مي غنج دلم ته

 کنتاکي: گويم مي. کنم مهمان ام آورده

 وجدان عذاب دلم ته و بودم هم خوشحال تازه. نشدم ناراحت ولي مراسم به نيامد هم ففر خاله

 لويج. کشيدن سيگار هواي به بيرون زند مي مراسم وسط نداشتم شک. خوشحالي اين از داشتم

 ها گيري مي سخت رو چي همه خيلي هم تو بيخيال: گويد مي سميه هرچند دنبو خوب ها بچه

 ميدن؟ هم وام بهت حاال ببينم، کن تعريف خب: رويم به رو نشيند مي

 .... وحيد با خوام مي آره،: زند مي برق خوشحالي از هايم چشم

 مي. ماسد يم دهنم توي حرف و کرده اخم چرا دانم مي. شود مي خالي دلم ته کند مي که اخم

 خب زديم رو حرفش قبل از: گويم

 خُــــــــــــب نمياد بدش که هم شازده    

 دوم چاپ زير رفته نشده عيد هنوز شده، چاپ کتابش تازه. بهش دم نمي که رو همش    

  براش بودي انداخته راه چهي چه و به به چه سايتت تو ديدم آره    

 و است روز به همچنان سن اين توي اينکه از. خوشحالم ندک مي نگاه روز هر را سايتم اينکه از

.. . به....  لعنت...  ولي. کند مي تقديمم داشت چشم بي باارزش هديه يک مثل را بکرش فکرهاي

 .... خان فريدون خاله....  هايش بازي رئيس...  اين
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 مخود به که برم ات هچون چال اون قربون جان خاله: گويد مي بدهد اهميتي ام ناراحتي به آنکه بي

 جان ففر واي که زد مي وارو پشتک چهارتا سال و سن همين توي ذوق از بود سيما اگه حاال رفته،

 لپات از کرد مي هم آبدار ماچ چهارتا شووَرش، راست دست شده شده، خانومي عجب دخترم ببين

 شوورت واسه کني مي حمالي خوب قدر اين که

 ... خاله: کنم مي اخم

 مي حمالي همينجوري هم مامانت که. اش هميشگي ي قصه همان سر رود مي. دهد نمي انمام ولي

 خاله از همه که است همين براي. باشي خودت بارهاي حمال قراره کجا پس که بابات، براي کنه

 هک. بپرسد را حالش اش خاله به زند نمي زنگ يک ماه دوازده به سالي ساناز که. اند بريده ففر

 هاي زن آن از يکي ففر خاله کند مي فکر دايي که. زند مي تير با را خاله سايه ردوبا برژيدت

 .خودشان بخت به اند کرده بند تيپا که است چموشي

 انج خاله باشه: بگويم توانم مي فقط. کنند مي بخار را ذوقم و آتش شوند مي هايش حرف ي همه

 نگفته چيزي که هم وحيد حاال. شما نخور حرص باشه

 گذاري مي رو پول اون. بگه بياد پس نه: کند مي جزجز و ندارند تمامي هايش خوردن حرص يول

 تو انگار که پدرسوخته جنتي اون االن. خودت کار واسه. کني مي خرجش خورد خورد بانک توي

 برسه خدمتت کرده تيز کردي تنگ رو جاش تو فقط دنيا اين

 رقيب کي فقط او. نيستم متنفر جنتي از ففر خاله و يهسم اندازه به چرا دانم نمي من. جنتي هم باز

 جز و است دشمن جنتي ففر خاله و سميه براي ولي. ريزد مي کرم خاله قول به گاهي که است

 .نيست باهاش آمدن کنار براي راهي هيچ کشتنش

 بگي شما هرچي چشم،: گويم مي

. تهگرف سيگار دود ي هاله را برم و دور. آشپزخانه توي رود مي و زند مي آتش ديگر سيگار نخ يک

 دخور مي چشمم به که چيزي اولين. کنم مي باز را پنجره و سالن ته روم مي. شده تنگ نفسم

: گويم مي بلند. زنند مي جوانه دارند درخت لخت هاي شاخه. است رويي به رو ي خانه هاي درخت

 دعي واسه بريزه گندم حتماً بگو خاله به گفت سيما مامان راستي

 کنه نمي حروم رو خدا برکت ففر خاله بگي خواستي مي: دهد مي جواب جا همان از
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 محترم خانواده نيت به بريزين سيني يه حاال: خندم مي. هست چي حرفش ي دنباله دانم مي

 باردو بريژيت جز به صبور

 اش نمونه پدرشوهر و برژيت جز به صبور خانواده: کند مي اضافه او و

 بابا بيچاره :گويم مي لب زير

 وانت يک. خورد مي خاک روبهرو ي خانه بهارخواب پايين که کنم مي نگاه اسقاطي ماشين به

 آن از يکي اين. است وانت مينياتوري مدل شبيه بيشتر نيست که وانت. رنگ قرمز کوچک

 و من پيش سال شانزده پانزده. بوده روبهرويي حياط توي من بچگيِ دورهي از که چيزهاييست

 يم فکر که ماشيني درباره و بود پنجره همين زير موقع آن که مبلي روي ايستاديم مي ابسهر

 ونبهش ففر خاله اگه نظرت به فيروزه: ميگفت سهراب. بافتيم مي خيال بچههاست براي کرديم

 برونمش؟ من ميگذارن بگه

 اشينم از گرفتن يسوار اجازهي و رفته ففر خاله که. ميکردم خيالبافي بهجايش من نگفته او هنوز

 است سالش هفت که هم سهراب. ام نشسته رل پشت من حاال و گرفته را همسايه خوشگل

 دور تا دور داريم و نشسته من جفت است بزرگتر هردومان از چون ساناز و وانت عقب نشسته

 ... و کشيم مي جيغ. چرخيم مي ماشين با را بزرگ حياط

 ماشينه اون به شدين مي ميخ اينجا سهراب با چقدر يادته: کنارم ايستد مي خاله

 يم. است عميق هاي چروک از پر هايش چشم کنار اما بينم مي کودکانه شيطنت يک نگاهش ته

 نيفتم ها موقع اون ياد پنجره اين پشت بيام بار يک من محاله: گويم

 اومد مي کارشون چه به ماشينه نفهميديم هم آخرش: گويد مي

 بپرسين؟ ازشون نشد: پرسم مي کنجکاو

 فضولي؟ گفتن نمي تازه. بپرسم برم بخوام که بودن کِي نه: اندازد مي باال سر

 بهم خاله ي پرخاشگرانه لحن. ما سهرابِ و ساناز مثل. نشينند خارج ففر خاله رويي به رو همسايه

 توي فرف خاله با آبشان آنها که هم هرچي. دارد غصه ساناز و سهراب رفتن از چقدر که فهماند مي

 از حتي که هايي خاطره. زده ريشه بچگي هاي خاطره هردوتاشان دل ته دانم مي ولي نرود جو يک

 .است دارتر ريشه ما زندگي توي خاله وقت بي و وقت هاي دخالت ي خاطره
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 امغذ بودم، داده سفارش دوتا کاش: گويد مي خاله رسيده، غذايم که گويد مي موتور قارقار صداي

 گرفت ته

 دوتامون واسه بسه. خورم نمي خيلي من: ويمگ مي

 مي نهخا روي و سر به نگاهي. بياورد را پولش کيف اتاقش توي رفته. ام گفته چه شنود نمي حتي

 کيي اين توي سميه. هايش شلخته آن از يکي. است مجرد دختر يک ي خانه شبيه عينناً. اندازم

 .خاله مثل شود مي بشود که پير مطمئنم بازهم ولي نيست خاله شبيه هم

******* 

 تا کنم مي( Refresh)رفرش را صفحه. شود نمي باورم مانده، قفل کامپيوتر ي صفحه روي چشمم

 آمارگير رقمي چهار عدد به نگاهم که طور همين. کند مي کار درست سايت آمارگير شوم مطمئن

 يم رفرش را صفحه رهدوبا و گيرم مي را سميه ي شماره. گردم مي موبايلم دنبال دست با است

 مي خدا هک اينقدر خستم: کند مي غرغر سميه. برده باال را قلبم ضربان عددها رفتن باال شتاب. کنم

 سالم دونه،

 ودهب چقدر سايت بازديد آمار االن بگو سميه: گويم مي عددهاست ي رشته به نگاهم که طور همين

 چقدر؟: گويد مي

 هايي سکه همان عددها اين حاال و شده او مال پات جک باالترين که دارم را بازي اسالت حس

: ويدگ مي سميه. کنم جمعشان چطور دانم نمي هيجان از و ريزند مي بيرون دستگاه از که هستند

 مُردي؟

  شه؟ مي باورت بازديد هزار دوازده سميه    

 گي مي دروغ: گويد مي ناباورانه هم شايد و زده ذوق

 نشه دان سايت سمي: کاربران هجوم نگران. ومش مي نگران لحظه يک براي و

 ،من شانس تو تف: گويد مي کنم قطع بخواهم تا و «بگو بهش بهرامي، به بزن زنگ: »گويد مي

 مونده کارام کرديم، گل که حاال

 گذاريم مي شد تموم هروقت رو کارهات بمونه، جور همين کن دعا تو: دهم مي اش دلگرمي
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 مالز بزرگتري هاست بگويد احتماالً. بهرامي ي شماره دنبال ردمگ مي و کنم مي قطع را گوشي

 بهرخ اسم نکرده، پيدا را بهرامي شماره. آورم سردرنمي ازشان خيلي که ديگري چيزهاي و داريم

 جان؟: دهم مي جواب زده هيجان. ام صفحه روي افتد مي

  خبره؟ چه امروز    

 شده؟ چي: شود مي خالي دلم ته

 بيني مي سفارشات پنل برو: گويد مي جيغويش جيغ و تيز صداي با

 حاال تا صبح از. شود مي گرد بار دومين براي چشمم و کنم مي کليک سفارش( Tab)تب روي

( Down) شدن دان نگران هم او. کشيم مي جيغ هم با و ديدم گويم مي! سفارش نه و پنجاه

 به حواسش گرفته قول و زده گزن بهرامي به خودش. جلوتر قدم يک من از البته و است سايت

 شلوغ چه اينجا ها بچه دوني نمي: گويد مي بهرخ. شود مي راحت خيالم. باشد کار فني بخش

 بديم؟ تحويل رو کارها موقع به رسيم مي نظرت به فيروزه واي. انداختن راه کاري

 هک است بار اولين اين. جوشد مي قل قل دلم ولي کرده يخ هايم انگشت سر. گيرم مي دلشوره

 روي خورد مي سُر نگاهم. شده رقمي دو هايش سفارش روز يک در سال سه از بعد سايتمان

 اسفنده اول هفته االن تازه: گويم مي و تقويم

 بيام؟ من يا مياي تو. داريم کار ببينمت،کلي بايد امشب: گويد مي بهرخ

 هماهنگ سميه با: گويم مي. است تر راحت خودش ي خانه بهرخ دانم مي ولي ندارد فرقي برايم

 خوبه؟ غروب. مياييم کنم مي

 دست و کنم مي رفرش را آمارگير صفحه دوباره. کنم مي قطع را گوشي و است عالي گويد مي

 سالن. رفتن راه به کنم مي شروع و شوم مي بلند صندلي روي از بعد. فشارم مي هم به را هايم

 بزنم زنگ سميه به بايد اول...  اول. کنم رکزتم کنم مي سعي و زنم مي دور را مان خانه کوچک

 نمز مي زنگ وحيد به اول.... نه کنيم؟ آماده موقع به را ها سفارش نتوانيم اگر.... عصر که بگويم

. کشم مي نفس عميق و ايستم مي.....  کنم مي تميز را خانه اول نه.....  شود؟ دان سايت اگر..... 

 ليو کشم مي نفس دوباره.....  است عميق نفس چند ها تنش مديريت راه بهترين گويد مي وحيد

 و بودم منتظرش که فرصتي همان....  است طاليي روز همان امروز که انگار. ام زده هيجان هنوز

. ندز مي شور دلم. بترکد صورتم توي که شود باد آنقدر بادکنک يک مثل فرصت که ترسم مي
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 يم پر فکرم. مانده خيلي هنوز. است راه اول ينا. باش خوشبين. خاتون فيروزه باش خوشبين

 و تاپم لپ روي به رو نشينم مي. محصوالت کردن متنوع همه از اول. دارم که هايي نقشه از شود

 با گرن اي فيروزه صفحه. کنم مي باز مانده تاپم لپ صفحه روي هنوز که را سايت ي نسخه اولين

: صفحه باالي جمله اندازه به است عزيز و يداشتن دوست هنوز زرد ظريف و منحني هاي نقش

 کار اولِ که سايتي. زنم مي لبخند! باش متفاوت است؛ بودن متفاوت شدن ديده راه بهترين

 هدست ده که شده متنوع آنقدر حاال داشت هنر دانشجوهاي دست کار محصول تا بيست نهايتش

 کفش و کيف ساز، دست يروآالتز متفاوت، مانتوهاي شده، طراحي هاي شال. دارد متفاوت بندي

 نهمي گرون، مانتوهاي کار توي بزني بخواي اگه: گفت مي سميه. ديگر چيز کلي و فانتزي هاي

 براي خوشگل چيزاي دنبال SPIRIT مث بيا. تو نه شناسم مي من نه رو بازارش. باختي بگم حاال

 رگم کفشاش. ببين رو ملي کفش همين: گفت هم ففر خاله. باشيم خودمون مثل آدمايي جيب

 ونارز و خوب چيز يه جون خاله....  هستن پيرزني خيلي که حيف فقط. مفت قيمت به اونم ندارن،

 .چيه قشنگي فهمن مي پولدارا فقط نکن فکر هم وقت هيچ مردم دست بده

 بازهم. کنم مي رفرش را آمارگير صفحه دادن جواب از قبل. پرم مي جا از و خورد مي زنگ موبايلم

 يم جواب را گوشي. شناسم نمي را شماره برود؟ جلو رقمي چه تا است قرار يعني. کنم مي جبتع

 بله؟: دهم

 صبور؟ خانم: گويد مي سرحال دخترکي

 شم مي مزاحمتون کمان رنگين سايت از: دهد مي ادامه او و کنم مي تاييد

 .چشمم جلوي آيد مي طوالني تاريخچه يک با کمان رنگين. کنم مي مرور را ها سايت ذهنم توي

 بفرماييد: گويم مي. دفترشان رفتيم سميه با بار اولين

 بگيرم مصاحبه وقت يه خواستم مي شدم، مزاحم اگه ببخشيد: گويد مي

* آگهي اژرپرت بدهيد پول گفتند. نگرفتند تحويلمان. داشتيم حق. داشتيم دلهره سميه هم و من هم

 شده هايي نمونه دستمزد دادن و سايت انداختن هرا خرج اش همه ما پول. سايت توي زنيم مي

 دنو باالي اش روزانه بازديد آمار که سايتي توي هم آن آگهي رپرتاژ. خريد نمي هيشکي که بود

 .نبود ما جيب حد در بود هزار

 منظور؟ چه به: گويم مي
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. کرده لگ حسابي سايتتون که اين هم بعدش شدين، نمونه کارآفرين اينکه اول راستش: گويد مي

 هست شما سوگلي از هم اسمي يه ريم مي هرجا خالصه آپ واتز تو وايبر، تو فيسبوک، تو

 تلفني؟: گويم مي. منظم قلبم ضربان و شود مي نشين ته ام دلهره

 بگيرم عکس بايد حتماً ولي. راحتين شما هرجور: دهد مي جواب

 شه مي اما افتخاره باعث .شم مي خوشحال: گويم مي. شود مي کوک کيفم راحتم؟ من هرجور

 باشه؟ هفته آخر براي

 نهايي قرار کردن ست براي زنم مي زنگ ديگه روز دو من پس. حتماً حتماً،: کند مي استقبال

 برخ هم را صمدي بايد. چرخيدن به کنم مي شروع منگ آدم يک عين باز و کنم مي قطع را گوشي

 نوانع به اسمش شود مي خوشحال حتماً دفعه اين. ايم نگرفته عکس ها نمونه خيلي از هنوز. کنم

 اي خانه. کنم مي خودم پاش و ريخت ي خانه به نگاهي. باشد من محصوالت عکس پاي عکاس

 خودم از. «ففر خاله دوم کپي شدي»  گويد مي و کند مي غرغر حتماً ببيند سيما مامان اگر که

 سي. بخرم ظرفشويي ماشين يک بايد. سينک توي ريزم مي را کثيف ظرفهاي. شوم مي شرمنده

 و تاپ لپ پشت نشينم مي اسکروچ عين و آورم مي در را ها دستکش....  فروش حق درصد

. شود مي آب قند دلم توي سفارش، چهار و شصت. کنم مي رفرش را ها سفارش صفحه دوباره

 افن،سار و مانتو دوتا يکي. است زيورآالت ها سفارش نصف. کنم مي باز را محصوالت بندي دسته

....  ددرص سي خب. خانه تزئيني وسايل يا اي پارچه کوالژ تابلوهاي و شال هم اش بقيه و کيف يک

 ايبر بايد که افتد مي اي قلنبه پول به يادم بعد. کنم مي حساب و دارم برمي را حساب ماشين

 عکس ازهت. تاس تبليغ کلي خودش افتخاري مصاحبه چهارتا. نباشد الزم هم شايد. بدهيم تبليغات

 مي اعتماد تر راحت مردم. است برنده برگ يک هم اين. هست هم سايت توي کارآفريني لوح

 زا يواش يواش دهم، مي پر و بال سرم توي رنگارنگ هاي نقشه به که طور همين. کارمان به کنند

 هاي بشقاب زرد هاي دستکش با اينجا هايم دست. کنم مي پرواز آسمان به و شوم مي جدا زمين

 لبخند کفگير توي خودم صورت به. گيرند مي تقدير لوح دارند ديگر جاي يک و سابند مي را کثيف

 ردنک مرتب وقتي. کفگير هاي لبه تا شود مي پهن واقعي ي اندازه برابر دو لبخندم حتي و. زنم مي

 .دارم فاصله زدن هم به چشم يک فقط عالمگير شهرت يک مرز تا من شود مي تمام خانه

 ادشي کهريزک خيريه بازارچه ديگر ي هفته بگويم بهرخ به باشد يادم تخت، ي لبه نشينم يم

 اگر دادم قول من نه برويم؟ کنيم مي وقت باشند زياد ها سفارش اگر. زند مي شور دلم. نرود
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 کمي يک فوقش. کهريزک به بدهم شد من سهم هم هرچي...  برويم بچرخد چرخمان امسال

 !قولش و است فيروزه آره،. مکني مي کار بيشتر

 لنسا صندلي آخرين بودم نشسته. ماند مي متعهد هايش قول به خوب مدير يک گويد مي وحيد

 بي من و گفت را جمله يک اين وحيد و بود نشسته آدم کيپ تا کيپ جلويي رديف ده و تئاتر آمفي

 داپي را خودت. »هم دشخو حتي کردند نگاهم ديوانه يک چشم به برگشتند همه زدم، دست اختيار

 يکي. آمده باال آرايشمان ميز ي لبه تا و شده تکرار هي ها کتاب ي شيرازه روي کتاب اسم ،«کن

 راه که وبسايتي اين...«  پيدا، خودت، کن، پيدا، را، خودت کن، پيدا را خودت: »خوانم مي يکي

 ؟دارم روحياتي چه من بزند حدس تواند مي سوگلي ديدن با کسي يعني هستم؟ من ام انداخته

 مي يآتش قرمز به من کجاي! نه گفتم من ولي کنيم انتخاب تند را سايت رنگ داشت اصرار سميه

 .باشم هم شايد. دانم نمي حالي، بي خيلي کنند مي فکر مردم گفت خواند؟

 سوم چاپ نشده ماه يک هنوز «سوم چاپ: » شده تاکيد قرمز رنگ به کتاب، جلد باالترين روي

 به هبرس وقتي. عشقيه رماناي مث تيپي اين کتابهاي قضيه: گويد مي وحيد اما درآمده هم کتاب

 !خوبه بگي توني مي تازه پنج چاپ

 بايد گويد مي شکمم قور و قار. است بدبين وحيد فقط کند مي رد هم چاپ پنج از مطمئنم من ولي

 ي تهبس و سيما مامان براي مدل. بوسمش مي و آورم مي در فريز از کوکو سبزي بسته يک. بجنبم

 باز يخش تا گذارم مي را سبزي. شد مي حالم کمک بود، خوب بود اگر. شده تنگ هايش سبزي

 بفرماييد حامي ي مشاوره مرکز: دهد مي جواب نياز بي خانم. گيرم مي را وحيد ي شماره و شود

 ام فيروزه سالم،: گويم مي

 هاکارمند جلوي گويد مي وحيد ولي هست؟ وحيد مبپرس صميمانه خواهد مي دلم. کنم مي مکث و

 هستن؟ مواليي آقاي: گويم مي اکراه با است منتظر هنوز نياز بي. نزن صدا را کوچکم اسم

 دارن مشاوره االن دکتر خانم؟ فيروزه خوبين: گويد مي

 تمومه؟ کارشون کي: زنم مي لبخند اختيار بي دکتر ي کلمه به

 تماس مميگ: گويد مي گوشي توي تند. شود مي بلند کسي فرياد و جيغ صداي بعد و کند مي مکث

 ببخشين. بگيرن
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 ونچ دکتر؟ بگوييد من به گفته خودش وحيد. گيرد مي را نياز بي خانم جاي بريده بريده بوق و

 اسم به دوباره است؟ دکتر شده باورش و گرفته فاکتور را ليسانسش فوق مدرک شده، معروف

 مي برخ سميه به. دارم کار خيلي. شوم مي بلند جا از و!« کن پيدا را خودت » کنم؛ مي نگاه کتابش

 است شيب روي هنوز بازديدها. تاپم لپ سر پرم مي دوباره و هستيم بهرخ ي خانه عصر که دهم

 پايم جلوي توانم مي و رفته باال تمرکزم کمي حاال. رود مي باال همراهش هم من بودن مهم حس و

 يک جايي، يک روزي، يک کردند مي اميدوارم خواب از قبل هرشب که هايي دازيخيالپر. ببينم را

 مي هاشور را هايم تنهايي که هايي خيال. نشيند مي بار به دارد باالخره خودم براي شوم مي کسي

 رنگ. کوکو مايهي توي ريزم مي را زرشک. گرفت مي اوج داشت وقتي را وحيد خالي جاي ،. زدند

 قالب شايد. اندازد مي آب را دهنم سبزي ي تيره رنگ وسط زرشک هاي نهدا خوشرنگ و تند

 رنگ ترکيب سميه قول به زرشکي، با تيره سبز. کردم طراحي رنگي اين را سايت جديد

 در. آيد يم نظر به سايتم اول صفحه شبيه حاال شکل مربعي ماهيتابه توي کوکو مايه. کريسمسي

 حتماً که هم خودش گوشي. است مشغول. گيرم مي را حيدو شماره دوباره و بندم مي را تابه

 سمينارهاي طرف، يک از کتابش شده، شلوغ بدجور سرش سال آخر ماه اين. است خاموش

 اند رسانده هم به دهان به دهان که هايي مريض و گذارد مي شهر آن و شهر اين که موفقيتي

 وقتي که اي دلخوشي و داريم کاري مانهردو که حاال. زياد خيلي. خوشحالم. کند مي معجزه وحيد

 حتماً. نسال توي دوم مي. است موبايلم دينگ دينگ صداي. نشينم مي راست....  نيستيم هم کنار

 برادرزاده عکس ساناز. است درست حدسم و کنم مي نگاه را گوشي. آمده دنيا به سهراب ي بچه

 صورتش. دهند مي تکان دست رايمب جانم نونو طرف دو مامان و خودش. فرستاده برايم را ام

 يم دلم و پرموست هم خيلي که بانمکي ي قورباغه بچه. قورباغه بچه عين است کرده پف و سرخ

 را عکس. ام سينه توي بفرستم را اش آمده دنيا به تازه تن بوي سير دل يک و کنم بغلش خواهد

 يليخ. ناناسه خيلي بال؟ شيطون اين باالخره اومد خدايا، واااااي: نويسم مي برايشان و بوسم مي

 ببوسين بار چار من طرف از رو سهراب. شدم عمه که خوشحالم

 شمچ ولي رسد مي نظر به خسته صورتش. فرستاده ماچ برايم سهراب. رسد مي ديگر عکس يک

 مي مپل تپل ماچ يک برايش هم من. نيامده چشمش به خواب است معلوم. خندند مي هايش

 براي لمد. نيستم کنارشان اينکه از. گيرد مي دلم. خوشحالي و خنده و شکا شکلک کلي و فرستم

 همه عيد اينکه براي اصالً وراجش، و خنده خوش زن و سهراب براي شده، تنگ ساناز هاي بچه

 لمسلس ساناز که هايي عکس به و دهم مي قورت را بغضم. بنشينيم سفره يک دور هم کنار مان

 خالي من جاي: نويسم مي برايش. کنم يم نگاه فرستد مي برايم وار
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. ينجاا سبزه سبز تو جاي برم قربونت: گويد مي ساناز. خورد مي زنگ تلفنم بعد و کند مي مکث

 نمياي؟ ميگيرن رو جونشون خاله ي بهونه همش نويد و نيوشا

 ليخي سرم اينجا شد، مي کاش: خندم مي. کند مي ورجه ورجه گلويم توي قورباغه يک عين بغض

 شلوغه

 ولي باشند شريک من خوشحالي در هم آنها تا بگويم افتاده امروز که اتفاقي از خواهد مي دلم

 تفي تف ماچ ها بچه و من طرف از. داره کارت مامان گوشي گوشي،: گويد مي ساناز

 جون؟ مامان خوبي فيروزه، سالم: گوشم توي پيچد مي مامان دلخوشي از لبريز صداي

 روشن چشمتون: زنم مي لبخند. خوبم خوبم؟

 چقدر دوني نمي برم قربونش. مامان روشن دلت چراغ: وجودم توي ريزد مي دلخوشانه اش خنده

 گذاره نمي هم روي چشم دم يه. فضوله

 کنارشان کدامشان هيچ تولد موقع که خورم مي غصه و زند مي غنج برايش دلم دور راه همين از

 کنه؟ صداش سينا ميخواد هنوز سهراب: گويم مي. ام نبوده

 يم خودمان فقط را هايمان سليقه برادري و خواهر انگار ولي آيد مي نظرم به نچسبي اسم سينا

 نمياي؟ گه مي. شده تنگ دلش. رسونه مي سالم سهراب، اينجاس: گويد مي مامان. پسنديم

 کرف چيزها اين به خواهم نمي....  پولش يا. نيست بيشتر راه قدم دو کنند مي فکر چرا دانم نمي

 شدم؟ نمونه کارآفرين گفت ساناز! مامان: است خوشحالي موقع حاال کنم

 الو؟: گويم مي. نيست من حرف به حواسش انگار مامان

 فيروزه؟ گفتي چي: پرسد مي گوشي توي بعد و آره: گويد مي دستش کنار کسي به

 اونجاست؟ بابا هيچي،: گويم مي

 علي واي: گويد مي. خنده خوش که هم مامان گفته، داري هخند چيز کسي احتماالً. خندد مي بلند

 چيه؟ اين

: ومش مي کالفه. کنند مي ذوق و خوشحالند چي خاطر به بقيه بيند نمي که دارم را کوري آدم حس

 اونجاست؟ بابا مامان
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 فيروزه برد رو آبرومون بابات واي: گويد مي بريده بريده

 من طرف از. زنم مي زنگ بعد. شلوغه سرتون جون انمام: گويم مي. شود مي پرت حواسش باز و

 بفرستين باز هم عکس. بگين تبريک خيلي خيلي مينو به

 يگارس زياد نگذار. بزن سر ففر خاله به نيستيم ما. جون مامان چشم. برم قربونت: گويد مي مامان

 خاله پيش برين. تنهايي خونه نموني عيد. مامان بکشه

 االح. است عيد فردا همين انگار کند مي سفارش جوري يک. کنم مي يخداحافظ و حتماً گويم مي

 مساله نظرم به لحظه يک براي. خاله ي خانه برويم ما گذارد مي جون ليال مگر تازه عيد، تا کو

 امسال رخي نه. ماند مي تنها خاله. نيستند بابا و مامان امسال. بزرگ مشکل يک به شود مي تبديل

 .خاله پيش رويم مي نيستند بابا و مامان که حاال ،بوده ما ي خانه نوبت

 همين مهم بيفتد، اتفاقي چه نيست مهم. باشيم کي ي خانه نيست مهم. چرخم مي خودم دور

 جوري اين خاتون فيروزه بعله. دارد مي مان نگه اميدوار که است بزرگ و کوچک هاي دلخوشي

 يتموفق خاطر به زندگي، ممنونم: گويم مي بلند و آشپزخانه توي روم مي خندان و رقصان. هاست

 يِسوگل مردم اينکه خاطر به و صبورها جمع به بانمک کوچولوي يک شدن اضافه خاطر به شوهرم،

 .اند شناخته را من

 حسي. اند شده تيره ها زرشک و برگشته اي قهوه به حاال کوکو سبز رنگ. دارم مي بر را تابه درِ

 خنده هر از بعد: گويد مي بشنوم خواهم نمي که وار موذي اي مهزمز مثل وقت، بي ي دلشوره مثل

 .است گريه

 .گذارم مي سرجايش محکم را تابه در و خرافاته مشت يه اينا: گويم مي بلند

 ار سميه بعد و بزنم بنزين بخواهم اگر يعني اين و است کردن غش درحال بنزين باک ي عقربه

 بهرخ هم جوريش همين. گذشته شب ده از ساعت فيکترا وضع اين با بهرخ به برسم و بردارم

...  هک چي يعني. شوم مي عصباني هايش بدقولي و سميه دست از اختيار بي. مانده معطلم کلي

 ينهم. خانم فيروزه ريخته سرش سفارش کلي و است سال آخر. کند پيدا ادامه فکرم گذارم نمي

 ي هبرشت کوکوي ي مانده باقي به نه، خودم به. زنم مي لبخند نه؟ کرده، لطف بيايد خواهد مي که

 هم و وحيد براي ببرم خانگي غذاي يک هم کلينيک بروم که است اين کار بهترين. ماهيتابه توي

 مي شيرين چيز همه بعد و بيايد جايي يک تا بگويم هم سميه به. کنيم عوض هم با را ها ماشين

 هک جور اين. شوم مي منصرف ولي گيرم مي را وحيد ي شماره. دهم مي پيامک سميه براي. شود
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 روي ينماش ساعت. است کلينيک توي هنوز او بيفتم، راه وقتي يعني است شلوغ خيلي سرم گفت

 جالل بزرگراه تا وحيد کلينيک از ساعت، ربع فاطمي ميدان تا اينجا از ايستاده، دقيقه پنج و هفت

 آفرين. زمان مديريت گويند مي اين به. است خوب بهرخ، ي خانه تا هم ساعت نيم و دقيقه ده

 .فيروزه

 اغذ ظرف با و خانه توي پرم مي. ام برنداشته وحيد براي را کوکو آيد مي يادم و زنم مي استارت

 بيام خودم توانم نمي دارم، پرت و خرت کلي» داده جواب سميه. افتم مي راه و بيرون گردم برمي

 قرار راگ خب بيايد، بگويم. خورد برمي بهش نيايد؟ ويمبگ. بگويم بهش چي دانم نمي. «اونجا تا

 به برسم اول بزنيم؟ حرف کار به راجع خواهد مي کي کند تمام آنجا را ناتمامش مانتوهاي است

 .کنم مي فکري يک همانجا وحيد،

 يجا به سميه حاال دانم مي و کنم مي باز کردستان به را راهم آباد يوسف هاي کوچه پس کوچه از

 دانم نمي. دهد نمي جواب که است همين براي شده، هم دلخور و کرده پيدا را خودش وابج من

 بوده چي مشکل دهي مي توضيح برايش هم وقتي چون خب خورد، برمي بهش زود قدر اين چرا

 ديگولي: »گويد مي ها آدم جور اين به ففر خاله. اي خامه شيريني شود مي و بخشد مي را آدم زود

. نرود سَر زود که کند بيشتر کمي يک را ظرفيتش بايد سميه. رود مي سر زود که يگيد يعني «ناري

 به و شوم مي رد آن از و گاز روي گذرم مي پا شود، قرمز راهنما چراغ نارنجي رنگ آنکه از قبل

 .گويم مي آفرين خودم زرنگي

 بيرون را ام گوشي .کنم مي پارک کلينيک ساختمان از قبل متر چند و سينا بوعلي توي پيچم مي

 کشيده ار لباسم ي يقه پشت کسي انگار بعد. چيست مساله که نويسم مي سميه براي و آورم مي

 ويجل که بينم مي را وحيد و کنم مي نگاه را بيرون ماشين جلوي ي شيشه از اختيار بي باشد

 روي رمگذا مي را گوشي. است من به رخش نيم و ايستاده زني روي به رو کلينيک ساختمان

 زن ي شانه به که بينم مي را وحيد دست همزمان...  ولي کند باز را در که رود مي دستم و داشبورد

 مقلب. شوند مي سست پاهايم. بازويش روي لغزد مي و کند مي لمس را زن کتف. شود مي مماس

 ينا ميک. پرايد درِ ي دستگيره کشيدن حتي براي نمانده جاني و سرم توي ريخته را خون ي همه

 حرکت خاطر به که را شالش خجوالنه زن. شود مي کنده وحيد دست باالخره و کنند مي پا آن و پا

. کرده خي هايم انگشت سر. شود مي بيشتر شان فاصله و کند مي درست شده، نامرتب وحيد دست

 ،دباش کرده بدي کار که اي بچه مثل وحيد. شوند مي جدا هم از باالخره. نيست هيچي سرم توي

. برود و بشود پرايدش سوار زن تا ايستد مي. بيند نمي را من اما کند مي طرفش دو به نگاهي نيم
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 نارمک از زن وقتي. شود مي قفل دستگيره روي دستم. ساختمان داخل گردد برمي تفاوت بي بعد

 به همد مي تکيه. بيند نمي را من مبهوت صورت او اما بينم مي را لبش بر لبخند رخ نيم گذرد مي

 ام ندليص روي که هاييست لحظه شبيه حالم ولي افتاده، اتفاقي چه بفهمم کنم مي سعي و صندلي

. تاس کسي چه سال نمونه کارآفرين ببينم بودم منتظر و بودم نشسته ها همايش سالن داخل

 با وحيد دوست؟ يک بود؟ کي زن اين. طورم همين هم حاال. است نامطمئن توصيفش بهترين

 يا کند؟ مي بدرقه را هايش مريض وحيد مريض؟ يک کند؟ مي مراوده طوري اين يشها دوست

. پاهايم و ها دست به آورد مي هجوم خون. ندارد امکان. دهم مي تکان تند تند را سرم...  يک

. ساختمان ورودي به رسانم مي را خودم و کنم مي باز را ماشين در حرکت يک با که زياد آنقدر

. يشعورب دخترهي! جهنم به. «نميام دارم، کار خيلي من: »نوشته سميه. لرزد مي مجيب توي موبايلم

 به فقط آسانسور توي. زنم نمي زنگ ولي بکشم داد سرش و بهش بزنم زنگ خواهد مي دلم

 زن نآ بپرسم وحيد از که است اين رسد مي فکرم به که چيزي اولين. کنم مي فکر ديدم که چيزي

 مي باز که در. کنند مي عوض رنگ فکرهايم رود، مي باالتر آسانسور که طور همين ولي بود کي

 را من. پروندههاست کردن مرتب مشغول نياز بي خانم. چرا دانم نمي و برگشته کامالً نظرم شود

 هميشه مثل و اينجاست نياز بي که همين ولي است خالي تقريباً کلينيک. زند مي لبخند بيند مي که

 وحيد: گويم مي و جلو روم مي. ام درآمده منگي از کنم مي حس حاال...  يعني زند مي لبخند

 هستش؟

 اتاقشه تو دکتر: گويد مي و ايستاده ميز جلوي که کند مي مراجعش به نگاهي نيم نياز بي

 .شوم مي داخل بزنم در آنکه بي. ام نياورده را غذا ظرف آيد مي يادم رسم مي اتاق در جلوي وقتي

 کتابي به افتد مي چشمم. آيد مي پايين ميز از در شدن باز صداي به و ميزش ي لبه نشسته وحيد

 اومدي؟ کي کني؟ مي کار چه اينجا: کند مي نگاهم متعجب! خودش کتاب. است دستش توي که

 االن همين: گويم مي چرا؟ باشم؟ ديده که است نگران. اندازد مي شور را دلم سوالش دوم ي تکه

 که غهشلو سرت گفتي. رسيدم

 مياد ديگه دقيقه دو يکي مراجعم يه آره،: اش يقه پشت به کشد مي دست

 داشتي؟ مريض االن تا: پرسم مي اختيار بي

 هم مريض هم: گويد مي آرام و جلوتر آيد مي. بگويد چي که کرده شک هم او. کند مي مکث

 ديگه کساي
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 کي؟: گويم مي. ريزد مي دلم

 نمي چون. بگويد چيزي کنم مجبورش يا بياورم رويش به همخوا نمي. فرستم مي لعنت خودم به و

 هي بعدي چاپ واسه بهتره گفت. اومد کتابم ويراستار: گويد مي. بوده چي ديدم که چيزي دانم

 بنويسم بهتر مقدمه

 هب نشست مي ها شب آخر که کتابي. بوده کتابش ويراستار زن اين پس! کتابش ويراستار

 مان هخان کار تصحيح براي وقت هيچ ويراستارش و زد مي حرف شويراستار با تلفني. نوشتنش

 چه ارويراست جاي ببينم و بگيرم دستش از را کتاب کند مي مجبورم مهارنشدني نيرويي. نيامد

. دارم الزم هم رو ماشينت. آوردم سبزي کوکو برات: دارم مي نگه را خودم اما شده، نوشته اسمي

 خاليه پرايد باک

 بهرخ؟ ي خونه موني مي شب: دارد برمي را 602 پژو سوييچ و ميز سمت ودر مي معطلي بي

 گفتم يم تکلف بي خيلي پرسيد مي سوالي همچين صحنه آن ديدن از قبل اگر که است مسلم خب

 ولط کارم کي تا داره بستگي دونم، نمي: گويم مي. ترسم مي حاال ولي زدم مي لبخند و شرمنده

 بکشه

 ببر رو کوکوها پايين بيا: گويم مي. دهد مي تکان سري

 خودم دارم برمي رم مي بعد. خوردم دير ناهار: گويد مي

 ده مينه ديگر زن يک با او ديد که رو به رو سوپري مثالً ببيندش؟ کسي و پايين بيايد ترسد مي

 خدافظ فعالً. باشه: ميز روي گذارم مي را سوييچ پايين؟ آمده پيش دقيقه پانزده

 فيروزه؟: سرم پشت آيد مي

 بله؟: گويم مي چرا؟ داند مي. دلخورم فهميده. است شلوغ سرم توي

 جلو آيد مي. کند دلجويي خواهد مي کنم مي حس و است مطمئن. هايش چشم به دوزم مي چشم

 چشم تصوير اين از توانم نمي و بازويم روي تا لغزد مي دستش. ام شانه روي گذارد مي دست و

 گفتي شلوغه، سرم همش روزا اين ببخش: گويد مي. کنم مي نگاهش. سوزد مي گلويم. بردارم

 شده؟ زياد سايتت بازديد
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 سدر مي و مانتو ي پارچه روي شود مي منتشر دستش از که گرمايي به. جواب به نه. کنم مي فکر

 نداري؟ آره،کاري: گويم مي. سوزد مي دارد دستش جاي کنم مي حس. بازويم پوست به

 يخه؟ اينقدر دستت چرا: گيرد مي را انگشتانم و پايين آيد مي دستش

 خون .ايستاد قلبم که ديدم چيزي پيش دقيقه چند همين بگويم خواهد مي دلم. کنم مي نگاهش

 هستم کارهام نگران: اندازم مي باال سر فقط. هايم دست به نرسيد

 تانگش ميان از را دستم اراده بي. ترساندم مي که گويد مي چيزي و دهد مي فشار را هايم انگشت

 مي خودم فقط که خداحافظ گويم مي جوري و دهم مي تکان سر بز عين و کشم مي بيرون هايش

 يب صورت از هيچي. کند مي نگاه نياز بي خانم به رفتن از قبل و آيد مي همراهم در دم تا. شنوم

 کند مي ارهاش صندلي روي نشسته که زني به و زند مي لبخند من به باز نياز بي. نيست معلوم نياز

 ونبير آسانسور از وقتي. رسد مي گوش به بلند سروش زدن حرف صداي بغلي اتاق از. داخل برود

 پنج و هشت روي که ساعت به بعد و «موندي؟ کجا» نوشته. خوانم مي را بهرخ پيامک آيم، مي

 کننده اننگر ميشهه تغيير: وحيد ي جمله آخرين جز کنم نمي فکر چيز هيچ به ولي. ايستاده دقيقه

 خوبه آخرش ولي اس

**** 

 نماراه چراغ يا بودم، نکرده معطل دقيقه پنج سبزي کوکوي برداشتن براي اگر ظهر، از بعد ديروز

. داشت فرق االن با خيلي حالم وقت آن. ماندم مي چراغ پشت و شد مي قرمز زودتر دقيقه يک

 مي حرف چي از بهرخ نفهمم حتي و جانم به بيفتد خوره تا داد هم دست به دست چيز همه ولي

 نمي رنظ به بيشتر مزه بي شوخي يک سميه دلخوري بود، افتاده جانم به که چيزي مقابل در. زند

 ي شده رقمي سه ي شماره يا آينده، ي هفته خيريه نمايشگاه انداختن راه نگراني حتي يا. آمد

 ي نهصح آن صدبار بودم مجبور تيوق بودند فحش شبيه بيشتر هم جنتي هاي تماس. ها سفارش

 خانه توي بپرم که بود اين داشت اهميت که چيزي تنها. کنم مجسم خودم پيش را کلينيک جلوي

 بزنم لز و کنم باز را کتاب ي شناسنامه ي صفحه بعد بياورد برايم را وحيد کتاب بخواهم و بهرخ ي

 «رحمتي ساميه: »ويراستار اسم به

 زيچي نه يا آورده زبان به را اسمش قبالً وحيد بيايد يادم زنم مي زور هرچي و است ساميه اسمش

 مي. هشد گلوله تختش توي که رسد مي نظر به کوچک دخترکي مثل اينجا، از بهرخ. آيد نمي يادم

 نه ر؟فف خاله. بگويم يکي به بايد. توانم نمي ولي بخوابم کنم مي سعي و ديگر سمت به چرخم
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 ود وحيد؟ خود به بگويم؟ کي به حاال ولي. بعداً شايد نه، سميه؟. کند مي دق سيما؟ مامان. اصالً

 يا. کند خبرم وحيد که است محال پس خبرم بي ازش من که هست چيزي واقعاً يا. دارد حالت

 .بيفتد اتفاقي چه بعدش نيست معلوم طوري اين که ام کرده اشتباه

 يم قوقو دارند کفترها. داخل تابيده خبهر کوچک سالن نازک هاي پرده پشت از صبح روشنايي

 يم جا از فنر عين بعد و خودم توي شوم مي جمع تنهاست؟ وحيد. جيک جيک ها گنجشک و کنند

 ي خسته صورت به. دستشويي توي روم مي و شوم مي بلند. کنم صبر توانم نمي ديگر. جهم

 مه شايد. ديدم که ستا زني صورت نشيند مي ذهنم توي که چيزي اولين و کنم مي نگاه خودم

 گردم برمي و صورتم به پاشم مي آب مشت چند. دانم نمي بود؟ تر خوشگل من از. باشد دختر

 يم يادداشت. کنم بيدارش آيد نمي دلم که خوابيده آرام قدر آن بهرخ. پوشم مي لباس و بيرون

 هک دانشجويي حس. دارم عجيبي حس. بيرون زنم مي خانه از و کارها دنبال بروم بايد که گذارم

 درس است مجبور حاال و دارد ترم ميان امتحان فهميده و رفته دانشگاه به خندان و خوشحال

 اين آخر از باهم ترس و نااميدي. بشود قبول بلکه بريزد بيرون دارد ذهنش توي هرچي نخوانده

 بنشينم و کنم باز زود را درش کند مي وادارم فکري و اندازم مي ماشين به نگاهي. امتحان

 درق اين وحيد بود اگر. نيست هيچي. هايش سنبه سوراخ گشتن به کنم مي شروع بعد. داخلش

 مال ماشين اين کنم؟ پيدا چيزي اينجا بايد چرا اصالً. داد نمي تحويلم را سوئيچش راحت

 مکن فکر بهش خواهم نمي. کند مي ام عصباني رسد مي ذهنم به که اي تازه سوال. است هردومان

 وحيد اسم به هم خانه رهن ي قولنامه. است وحيد اسم به ماشين سند که اين. توانم نمي ولي

 زبونم زندگي، اهل و خوب شوهرت اصالً دختر» که خورد مي جوش و حرص هي ففر خاله. است

 .کنم مي روشن را ماشين و نکنه خدا: گويم مي اختيار بي...« مرد و افتاد الل

 به رسم مي ديگري هروقت از زودتر که هستند خلوت قدر آن صبح شش ساعت هاي خيابان

 و شوند مي روشن هايي ماشين توک و تک. خلوتش و درخت از پر هاي کوچه به. آباد يوسف

 قهطب ما که اي کهنه آپارتمان جلوي کنم مي پارک را ماشين. زنند مي هم به را آن قشنگ سکوت

 هم .است خانه وحيد يعني اين و شده پارک ترجلو کمي هم بابا پرايد. کنيم مي زندگي دومش ي

 هايم دست. کند کشف را جرمي خواهد مي که باشم مفتشي انگار حاال. ترسيده هم و خوشحالم

 رد پشت حاال و لرزند مي روم مي باال ها پله از وقتي پاهايم. لرزد مي آپارتمان در کردن باز موقع

 آب رشرش صداي. کنم مي باز را در و چرخانم مي فلق توي را کليد. ام ترسيده قبل از بيشتر خانه

 روم مي. بيرون برود که اين از قبل صبح روز هر مثل است حمام وحيد. رسد مي گوش به حمام از
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 م؟بکش سرک داخلش. افتاده تخت روي که است موبايلش بينم مي که چيزي اولين و اتاق توي

 ادامه دوحي با توانم مي طوري چه بعد کند قيني به تبديل را شکم که ببينم چيزي اگر. دانم نمي

 مي ديوانه باشم نداشته دوست که باشد داخلش چيزي اگر. است سختي خيلي امتحان. بدهم

 لاو و دارم برمي را گوشي. کنم نمي معطل. شود مي راحت خيالم نباشد، هيچي هم اگر ولي شوم

 ي همه اسم مثل شده، نوشته معمولي خيلي اسمش. کنم مي پيدا گوشي توي را دختره اسم

 ذارمگ مي انگشت. باشد داشته پشتش رازي و رمز که چيزي نه عزيزمي نه. دوستانش و همکاران

. شده ذخيره همکاران گروه توي و دارد وايبر. کنم مي باز را تماسش صفحه و اش شماره روي

 نه. نيست يهيچ. شوم مي خوشحال. نيست معلوم صورتش از هيچي کوچولو دايره اين توي

 براي چيزي کند مي حس هنوز که شکارچي يک مثل اما کند خيانت من به وحيد نداشت امکان

 .کنم مي شروع آخر از. ساميه و وحيد هاي مکالمه سراغ روم مي دارد وجود شکار

 «بود؟ خوب: » نوشته وحيد

 .«بود مزه بي و اي کليشه خيلي. نبود خوب نه: » نوشته جواب در ساميه

 .تند دور روي افتد مي قلبم ضربان

 «کار اين توي ندارم استعداد من دوني مي که تو. کن درستش خودت: » نوشته وحيد

 که صورتکي و زده چشمک و آورده در را زبانش که صورتکي: فرستاده شکلک چندتا برايش ساميه

 .زند مي لبخند غرور با

 .فرستاده اليک برايش هم وحيد

 شان صميمانه لحن از که اين با. پيامک فقط. اند نزده حرف پس. است ديشب مال مکالمه اين

 .خوشحالم ام نجسته چيزي که همين ولي نيامده خوشم

 قايآ بده رو تلفنت جواب: » نوشته ساميه. است پيش روز دو مال بعدي مکالمه. تر پايين روم مي

 «دکترررررررر

 «شمچ بشه تموم. ام گروهي مشاوره جلسه: » داده جواب وحيد

 همدست که انگار. آيد مي خوشم. کرده مسخره را دکتر لفظ هم او حتي. نداده جواب هيچي ساميه

 .باشد من
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 که زيچي از. شود مي تند باز قلبم ضربان. شدم نمونه کارآفرين من که روزيست مال بعدي مکالمه

 .بينم مي

 «پس؟ کجايي. انتشارات دفتر رسيدم من: »نوشته وحيد

 .«برسم من تا داخل برو تو. جوئم مي آدامس دارم. ترافيک تو: »هداد جواب ساميه

 يک برايش بعد.« خيلي شده، خوب خيلي. شده محشر ساميه: »داده جواب بعد ساعت يک وحيد

 .است....  قلب دوتا....  هايش چشم جاي به که...  فرستاده...  صورتک.... 

 .وقفه بي و تند. کوبد مي قلب دوتا جاي به. کوبد مي قلبم

 «وحيد خوشحالم برات خيلي: »داده جواب ساميه

 و آيم مي بيرون مکالمات صفحه از. کند مي هوشيارم خطر زنگ مثل حمام در شدن باز صداي

 از در چارچوب توي. کند مي خشک را موهايش تند تند دارد وحيد. تخت روي اندازم مي را گوشي

 خير به صبح: گويم مي. باشم عادي کنم مي سعي. زند مي خشکش من ديدن

 نداريم هم چايي يه نيست، فيروزه کردم مي فکر داشتم. خير به صبح: زند مي لبخند

 برگشتي کي ديشب: گويم مي....  چايي يک...  نيست فيروزه. گيرد مي ام غصه

 هم بعدش تازه. ديروقت: گويد مي. مانم مي جوابش منتظر روم مي بيرون اتاق از که طور همان و

 نوشتي؟: پرسم مي بلند و کنم مي روشن را سماور. کتاب واسه مقدمه نوشتن سر نشستم

 آره؟: اتاق توي گردم برمي. دهد نمي جواب

 چي؟: پرسد مي. پوشد مي لباس دارد

  نوشتي؟ مقدمه    

 بخونم بده: گويم مي. دهد مي تکان سر فقط

 هنوز بازه: کند مي اشاره سالن توي کامپيوتر به

 تپش به نگاهي. است باز هم ايميلش صفحه. است باز ورد صفحه. سالن توي مرو مي درنگ بي

 مي صفحه جلوي جوري و کنم مي باز را ايميلش. است سشوار مشغول وحيد. اندازم مي سرم
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. هستم تهخس. آخريشه اين ديگه: » نوشته برايش. ساميه براي فرستاده را فايل. نبيند که نشينم

 .«بگو رو نظرت بخون. مياد خوابم

 اب حق. خوانم مي تند تند و کنم مي باز را مقدمه ي صفحه. گفته موبايل توي را نظرش خب که

 خودت هک بگيري تصميم بايد: » نوشته که اينجا مثالً. هستند پرت و چرت جمالتش. است ساميه

 .«دهي تغيير را ات زندگي و شوي بلند بعد باشي

 چطوره؟: ام نهشا روي گذارد مي را دستش. سرم پشت آمده

 شانن کنجکاوي کتابش به راجع که است بار اولين خب. پرسد مي را نظرم که است بار اولين اين

 بنويسي توني مي هم اين از بهتر. نيست جالب: گويم مي. ام داده

 نخونديش اصالً که تو: گويد مي ولي کند تاييد دارم توقع

 چي تو بابا برو: بگويد که اين مثل. وابيدهخ تمسخر جور يک پشتش که گويد مي را اين لحني با

 شه مي حاليت

 ناديده آزاردهنده حس. کنم مي دم را چايي و آشپزخانه توي روم مي حرف بي. شوم مي عصبي

 تخواس مي که بود وقتي بار اولين گرفته؟ ناديده را من کي از. سراغم آيد مي دوباره شدن گرفته

 ها يليخ هنوز: گفتم بهش. کردند نام ثبت نفر سه فقط اول دور. بگذارد موفقيت سمينار دوره يک

 لحنش هم موقع آن. شه نمي درست کردن صبر با: داد جواب. کني صبر بايد. شناسن نمي رو تو

 حاليت چي تو بابا برو: خوابيده جمله اين حرفش پشت کردم حس هم موقع آن. بود جوري همين

 .شه مي

 و رخبه سمينار، بعدي نوبت براي شوم، دلخور که اين وضع. است عصبي کردم فکر موقع آن ولي

 را سالن نآ نفهميد، وقت هيچ هم وحيد. کنند نام ثبت سمينار توي بيايند کردم بسيج را دوستانش

 ينب از نفسش به اعتماد خواستم نمي. بخورد ذوقش توي خواستم نمي چون کردم پر برايش من

 .بگيرد را شرفتشپي جلوي هايش بدبيني خواستم نمي. برود

 نبود؟ جالب واقعاً: رويم به رو نشيند مي

 شه نمي حاليم چيزي که من. دونم نمي: گويم مي

 چي؟: کند مي نگاهم متعجب
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 شود مي خم. ليوانم توي رنگ طاليي چايي به دوزم مي را چشمم و ريزم مي چايي خودم براي

 لوس: بوسد مي را ام بيني نوک و ميز روي

 يازپ داره کردم فکر. نيست جالب گفت هم رحمتي خانم: گويد مي و اش دليصن روي نشيند مي

 بگيره دوبله رو ويراستاري پول که کنه مي زياد رو داغش

 شايد: هايش چشم توي زنم مي زل ساميه؟ يا رحمتي خانم

 ظرن اينه، تو نظر که حاال ولي گذاره مي خشخاش به مته خيلي بگم بهش خواستم مي: خندد مي

 شد وضع منم

 نمک قيچي را ام زندگي از تکه يک توانم مي کنم مي حس فقط چرا، دانم نمي. شوم مي خوشحال

 بهش هم شايد. افتاده اتفاق جمله يک اين از قبل تا عصر ديروز از که اي تکه يک. دور بريزم و

 بريزم؟ چايي برات: پرسم مي. ديدمشان ديروز بگويم

 بگيريم مهموني يه بايد عيد: گويد مي. شوم مي بلند بمانم، جواب منتظر آنکه بي

 مناسبت چه به: پرسم مي هست بهش پشتم که طور همين

 سمينارهام و کتابم موفقيت واسه: شنوم مي اما موفقيتمان مناسبت به بگويد منتظرم و

 گفتني که هست چيزي يک. ام کرده يخ صورت به خورد مي آتشين هيواليي شبيه چايي بخار

 را يقيچ ي تيغه باشد، چيزهايي کردن قيچي به قرار اگر که اين مثالً است نيکرد حس نيست،

 .بدوزم دوباره و کنم قيچي اول از را ام زندگي کل شوم مجبور هم شايد. ببرم جلوتر خيلي بايد

***** 

 رقم مثالً شده، کم برايم جذابيتشان چيزها خيلي امروز به تا ديروز از. کنم تمرکز کنم مي سعي

 ؟چي ديگر و شوند مي رقمي چهار دارند که هايي سفارش. رود مي باال همچنان که سايتم گيرآمار

 يليخ دور راه از برايشان من موفقيت و اند شده کوچولو سينا سانازسرگرم و مامان وقتي. ها همين

 خوشحالي که شده خودش شخصي هاي موفقيت غرق جوري وحيد يا. رسد نمي نظر به بزرگ

 مي را عيد گفت و زد زنگ که ففر خاله يا. شود مي شريک نامي ساميه با اول ار کتابش چاپ

 هک سميه يا. کني مي چه ها سرشلوغي اين با تنها دست نپرسيد حتي و مسافرت برود خواهد

 هب. کند مي توجه اهميت بي چيزهاي به کند درک را من کمي که اين عوض و برداشته قهر تريپ

. ارک پيشرفت روي کنم تمرکز توانم نمي ديگر که است بزرگتر چيز يک و چيزها اين ي همه خاطر
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 چشم توي اشک. همه از بيشتر وحيد از. مايوسم نشدن درک و شدن گرفته ناديده از. مايوسم

. عکسهاست شدن آپلود به حواسش صمدي. شود مي مات سايت ي صفحه. خورد مي تاب هايم

 آيينه ويت. بندم مي را در و اتاقمان توي روم مي بگويم زيچي آنکه بي. گرفته ام گريه ببيند نبايد

 گله مامان از و کنم باز زبان اگر مطمئنم. سوزد مي خودم تنهايي براي دلم و کنم مي نگاه خودم به

 فرف خاله به اگر يا. شود مي ناراحت کلي است، چطور بارت و کار نپرسيدي هم بار يک چرا که کنم

 و ميهس به بزنم زنگ يا. آورد نمي نه باشي کنارم او جاي بايد شما نيست مامان وقتي که بزنم غر

. بکنم را کارها اين خواهد نمي دلم ولي اينجا آيد مي نکشيده ساعت به دلخورم ازش که بگويم

 وضيحت بايد چرا بکنم؟ را کار اين بايد چرا. ناراحتم دستش از که بگويم وحيد به خواهم نمي حتي

 اند داشته مشکلي آنها هروقت چطور بگذارند؟ تنهايم نبايد بفهمند هايم ريب و دور تا بدهم

 را کماش است؟ سوپرمن فيروزه مگر است؟ جمع جمع ما خيال هست فيروزه وقتي اند گفته هميشه

 مي صاف و کند مي جمع را اش شده دراز هاي لنگ صمدي. سالن توي گردم برمي و کنم مي پاک

 ؟شد درست: گويم مي. نشيند

 نيست دِفرمه ديگه آره،: طرفم چرخاند مي را تاپ لپ ي صفحه رضايتمندانه

. نمک مي نگاه اند نشسته درست مربعي قاب توي حاال که ها شال و ها کيف و دستبندها عکس به

 حجم اين با ولي بکشي رو زحمتش که کنه آماده هم رو جديد هاي مدل بهرخ بود قرار: گويم مي

 کني طراحي برام هم خوب لوگوي يه خوام مي. عيد از بعد اسهو گذاشتيمشون سفارشا

 همينه کارش ها بچه از يکي به دم مي حتماً باشه: گويد مي

 يم گرافيست و طراح کلي وگرنه. فقط خودت کار نه،: دهم مي ادامه بزند را حرفش بقيه بخواهد تا

 شناسم

 شه مي سنگين حسابت: شوخي در به زند مي

 معج فعل با زديم حرف هم با وقتي بار اولين. ساميه لحن مثل درست. است صميمانه صمدي لحن

 بامرام،چشم پسر شدم مطمئن اينکه همديگر، با کار سال سه ولي کرديم مي خطاب را همديگر

 هم ساميه و وحيد بين يعني. کنيم رفتار تر صميمانه کمي تا داد اجازه است کاري اهل و پاک

 از عدب ساميه رضايتمند لبخند ساميه، بازوي روي وحيد دست صويرت است؟ حد همين در صميميت

 دانم نمي...  آن

 الو؟: گويد مي صمدي
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 يغهتبل کلي خودش. زياده هم سرت از عکسا پاي زنم مي رو اسمت. کني مي بيخود بله،: خندم مي

 حرفيه اينم: خندد مي

 کردي؟ ثبت لوگو حاال تا: گويم مي و کنارش نشينم مي

  که؟ ميشناسيش. حميد واسه آره،    

 کارش؟ چطوريه: کنم مي تاييد

 يا رکتش مجوز بايد فقط کنن مي ثبت برات برن مي. برند ثبت شرکتاي اين به بدي بايد هيچي    

 کنن نمي ثبت تنهايي رو لوگو وگرنه باشي داشته کارخونه

 چند؟    

  تومن يه    

 ميليون؟ يک: شود مي گرد هايم چشم

  تومن هزار يک نه پس    

 کنم نمي ثبت. بيخيال: اندازم مي باال شانه

 سما ره مي يکي. شي مي معروف وقت اون. نکن: گويد مي پر دهان با و زند مي سيبش به گاز يک

 بخري رو اسمت که بدي گفت هرچي مجبوري کنه، مي کار باهاش دزده مي رو تو تجاري

  کنه کاسبي باهاش نتونه شکيهي کردم ثبت رو اسم. تخت خيالت. اسمه اون    

 کني؟ ثبت تونستي: دهد مي قورت را سيبش

 که ادد پيشنهاد عجيب اسم کلي. اسم ثبت براي رفتيم سميه با. افتم مي کمالي با مالقات ياد

. آره: خندم مي غش غش. خواستم مي را سوگلي اسم فقط من ولي باشد زياد ثبتشان امکان

 وبجن دشت سوگل کنم ثبت شدم مجبور

 واقعاً؟: شود مي گرد چشمش

 بود خطرساز مسلمين و اسالم واسه اسممون چون آره: کشم مي آه

 کنم مي طراحي رو لوگو واست: گويد مي لب زير و دهد مي تکان تاسف به سري
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 باري؟ کاري ديگه، برم من خب: گويد مي و کند مي پايين و باال را صفحه

 بش کن، معلوم زودتر هم رو کتابت و حساب فقط. تشکر خيلي خيلي: شويم مي بلند هم همراه

 کنه نوار نو خواد مي خانومت باالخره عيده

 حاال باشه: خندد مي خجول

 سرم از گذاشتي مرام االن تا که همين. کنيم کار جدي همديگه با بعد قراره نه،: گويم مي جدي

 زياده هم

 بخريم ماشين هم ما بچرخه، برات چرخش کنه خدا: شانه روي اندازد مي را تاپش لپ کيف

 نيست کم هم اشتهات بابا، نه ماشين؟: خندم مي زده هيجان

 برسيم؟ اونجاها به شه مي نظرت به جدي ولي: روم مي در جلوي تا سرش دنبال

 فکر. رمبگي عکس هاليدي فروشگاه واسه رفتم پيش هفته. نتوني چرا: جيبش توي کند مي دست

 ؟کردن شروع کجا از اونا کني مي

 کجا؟ از: پرسم مي

  پله راه از    

 مسخره: گويم مي

 .کند مي خداحافظي و دهد مي تکان دست

 ليع فيسبوک صفحه توي شکيبا هاي عکس. خورم مي غبطه شکيبا خوشبختي به در پشت

 نور هک حالي در شکيبا، رخ نيم عکس. دارند دوست را همديگر چقدر کند مي معلوم نگفته صمدي

 ي عاشقانه طرح يک. نيست هنرمندانه طرح يک فقط تابيده بهش پشت از وبغر تند و نارنجي

 .است هنرمندانه

 اول حهصف توي حتي. ليال هاي مادرانگي به تقديم نوشته. کنم مي باز را وحيد کتاب اول ي صفحه

 هب بيشتري حق ليال دانستم مي چون. نشدم دلخور ديدم را اين وقتي. ندارم جايي هم کتابش

 خيلي. دلخورم حاال اما. ام شده اش زندگي وارد است سال شش فقط که من تا دارد يدوح گردن

 .زياد
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 گفتنن اين ترسم مي. رفتن راه به کنم مي شروع. شان بقيه روي گذارمش مي و بندم مي را کتاب

 رابطه شايد. زد حرف اش درباره شود مي چطوري دانم نمي ولي کند چرکي را قلبم و غده بشود

 و ارمد برمي را گوشي....  اگر نشود، گفتن به الزم هيچوقت شايد. شود مي صميمي دارد زهتا شان

 شام؟ بيرون بريم امشب: دهم مي پيامک. دهد نمي جواب. زنم مي زنگ بهش

. کنم مي برانداز را خودم آيينه جلوي و پوشم مي لباس. است صحبت گرم حتماً. دهد نمي جواب

 يم پشمي ي ساده پالتوي يک و آورم مي در را اي جقه بته مانتوي. است بهتر رسمي مانتوي يک

 راه و اي قهوه چرم کيف توي ريزم مي را هايم پرت و خرت و اندازم مي را اي فيروزه شال. پوشم

. خواهد مي بهرخ که چيزهايي خريدن دنبال روم مي بعد و زنم مي وحيد به سري يک اول. افتم مي

 دست طور همين غذا ظرف. کند مي بد را حالم گنديده کوکوي بوي مکن مي باز که را ماشين در

 هاي پله روي گذارمش مي و دارم برمي را ظرف. گيرد مي حرصم. مانده جلو صندلي روي نخورده

 هم ام ي رابطه نکند. دهد مي گند بوي هنوز ماشين توي. بيرون گردم برمي و ها انباري به منتهي

 ينارسم وحيد که جايي سمت به افتم مي راه و پايين دهم مي آخر تا را شيشه شود؟ مي فاسد دارد

 .دارد

*** 

. وردهخ سمينار عنوان زير درشت وحيد اسم. کنم مي نگاه چسبيده تابلوها روي که پوسترهايي به

 ابهايکت از رديف چند رويش جلوي و ايستاده بزرگي ميز پشت کسي بينم مي روم مي که جلوتر

 مي بار شيطنت بعد. زنم مي ورق و دارم برمي را ها کتاب از يکي و ايستم مي .اند چيده را وحيد

 خوندينش؟ شما: پرسم

 دمخو به رو نگاهم اصالً. بود عالي خيلي بله،: گويد مي باشد مرادش پير وحيد که انگار دخترک

 شه مي عوض زندگيتون بخونين، هم شما کنم مي پيشنهاد. کرد عوض

 تمش يه همشون. ديگه بازاريه روانشناسي کتاباي اين از: گويم مي انهموذي و زنم مي ورق چند

 دن مي آدم تحويل کننده دلگرم حرف

 خوندينش؟ مگه شما: شود مي منقبض دختر صورت

 نوشته چي دونم مي نخونده: اندازم مي باال شانه
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 يم و ستا دستم که کتابي روي شود مي ميخ نگاهش باشم، کرده توهين آباءاش و جد به انگار

 کنين قضاوت نخوندين تا نيست خوب: گويد

 نداشتم توهين قصد. ببخشيد: زنم مي لبخند و سرجايش گذارم مي را کتاب

 کنم مي خواهش: گويد مي طلبکارانه خيلي و برخورده بهش او ولي

 يم پايين شود مي ختم ها سالن زيرزمين به که هايي پله از و گذارم مي جا سرم پشت را دخترک

 شما؟: پرسد مي نشسته ميز پشت که درباني تئاتر، آمفي سالن ورودي جلوي. روم

 هستن؟ داخل. هستم مواليي آقاي همسر: گويم مي

 تمومه ديگه ساعت نيم. بله: شود مي جا به جا اش صندلي روي

 داخل رم مي: گويم مي

 هصفح روي درشت اي جمله به نوري قلم با و ايستاده سن روي وحيد. مانم نمي اش اجازه منتظر

 ينا توي خواهند مي که هستند جواني پسرهاي و دختر بيشتر مخاطبانش. کند مي اشاره سفيد

 هاي حبتص پاي نشينند مي و دهند مي پول تومان پنج و بيست. کنند پيدا را موفقيت راه سمينارها

 توي آمده سرم دنبال که درباني به و آخر صندلي روي نشينم مي. دارند اعتماد بهش که کسي

 يم حساب و شمارم مي را سالن هاي رديف. اندازم مي نگاهي نيم کند مي نگاهم مشکوک و سالن

 بخو. ميليون دو حداقل تبليغات، پول و سالن ي اجاره کردن کم با. دارد درآمد چقدر ببينم کنم

 .تهران در متوسط ي خانواده يک خرج شود مي بگذارد، مدلي اين سمينار دوتا ماهي. ديگر است

 اولين به شود مي کشيده ذهنم است وحيد زده هيجان و شور پر لحن به گوشم که طور همين

 شوهر و زن جين دو جفت. تهران دانشگاه متاهلي خوابگاه توي دوتايي. ازدواجمان روزهاي

 خودمان ي خانه مگر گفت مي جون ليال. بود شده تمام درسم که بودم من فقط. ديگر دانشجوي

 ردمک مي فکر هم من. است راه خيلي اينجا تا منيريه از فقط هيچي گفت مي وحيد دارد؟ عيبي چه

 و برادرش تا سه. است تر مهم خانه شلوغي فهميدم يواش يواش بعد ولي است راه دوري مساله

 آن توي آمدند مي بار دو اي هفته وقتي. تخس کوچولوي ي برادرزاده چهارتا و هايشان زن

 که ليسانس فوق دانشجوي وگرنه. شد مي محاالت جزو خواندن درس ي،متر شصت آپارتمان

 .کند اذيتش راه دوري که کالس سر بنشيند و بيرون بزند خانه از صبح روز هر نيست مجبور
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 اج از. اند گرفته را وحيد دور حاال پسرها و دخترها. کند مي هوشيارم حضار سوت و زدن کف صداي

 متوقف راه وسط ولي روم مي پايين ها پله از. اند کرده روشن را سالن هاي چراغ. شوم مي بلند

 روم مي. زند مي حرف نفر يک با بغل زير دست و ايستاده وحيد از دورتر کمي ساميه. شوم مي

 مي گاهن ساميه به و کند مي بلند سر گاهي وحيد. ايستم مي نباشم چشم توي که جايي و تر عقب

 يول ايستم مي در جلوي و بيرون روم مي بقيه همراه. است دنش خالي حال در کم کم سالن. کند

 شور اب کتابفروش دخترک نه؟ يا اند ايستاده هم کنار حاال ببينم و داخل برگردم نيست دلم توي دل

 ،شوند مي جمع شيريني دور که زنبورهايي عين جمعيت. کتابهاست فروختن مشغول هيجان و

 گاهن دخترک به زيرچشمي که افتد مي تخس پسر تا سه دو هب چشمم. اند گرفته را ميز طرف چهار

 هدد مي سر را کتاب هم او. اش سري پشت به دهد مي و دارد برمي را کتاب يکيشان بعد. کنند مي

 شناخت نمي را سايت کسي هنوز وقتي هم خودمان. است طبيعي چيزها اين ديدن. اش کوله داخل

 اين با يمبفروش را محصوالتمان و پروانه پاساژ توي يمبايست بيشتر تبليغ براي بوديم مجبور و

 براي. ديدمشان اند کرده حس حاال که پسرهاست به هنوز چشمم. شديم مي رو به رو اتفاقات

 حاال و اند نبوده راضي سمينار از احتماالً. روند مي در و کولشان روي گذارند مي را دمشان همين

 .کنند مي مافات جبران

 فيروزه؟ :گويد مي وحيد

 :روم مي جلوتر و اندازم مي نگاه نيم يک فقط. است کنارش هم ساميه. سالن در طرف چرخم مي

 سالم

 و مونهن کارآفرين خانم، فيروزه ايشون: ساميه به کند مي رو. بزنم لبخند طبيعي کنم مي سعي

 من همسر

 مهم ولي ام شده شتبليغ ي وسيله کنم مي حس چرا دانم نمي. گويد مي بلند کمي را کارآفرين

 رعط و کند مي روبوسي من با آيد، مي جلو. است ساميه ي صميمانه و گرم واکنش مهم. نيست

 خيلي که ديروز برعکس. است مرتب و خانمانه ظاهرش. ام بيني توي پيچد مي اش اي ميوه

 و رهيخ نگاه زير. نشود دردسر که بيايد جور اين گفته وحيد البد. رسيد مي نظر به تر جينگول

 خوندي؟ رو اس ام اس: زنم مي لبخند وحيد به ساميه کنجکاو

 بود؟ چي نه،: کشد مي بيرون جيبش از را گوشي
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 تر دقيق را ساميه کنم مي فرصت. شود مي اش گوشي کردن رو و زير مشغول. دهم نمي جواب

. کند ترلکن ار جمعيت نتواند دخترک است نگران انگار. کتابهاست ميز به حواسش او ولي کنم نگاه

 ندک مي نگاه را رفتنش اختيار بي هم وحيد. طرف همان به رود مي و کند مي لبي زير خواهي معذرت

 اومدي؟ خبر بي: پرسد مي بعد

 کردي پر رو بنزين باک ممنون بازار، رم مي دارم: گويم مي

 وقت هي اريمبذ: گويد مي کتابها ميز طرف افتد مي راه که طور همين. هستم تصميمش منتظر هنوز

 شلوغه سرم خيلي ديگه؟

 هيچ. هم با ترس و دلخوري و ناراحتي هاي مايه توي چيزي. خورد مي تکان تکان چيزي دلم توي

 کيه؟ خانوم اين: گويم مي. بدهم ندارم جوابي

 کتاب ويراستار رحمتي، خانم: گويد مي تفاوت بي

 باشه؟ ديگه، وقت هي واسه: کند مي نگاه آيند مي سمتش به که نفري دو به بعد

 مي چه سمينار اين توي قيمتي هاي لباس با زن دوتا. طرفشان رود مي بزنم حرفي بخواهم تا

 هک کتابي دوتا و دستشان دهد مي را کارتش بعد. زند مي حرف باهاشان جدي خيلي وحيد خواهند؟

 يم تقديم ها زن به را کتابها باشد، افتخارش مايه انگار که جوري و گيرد مي ازش را آورده ساميه

 جکاوانهکن و اند شده جمع برشان و دور عده يک. کند مي زباني بلبل و ايستاده کنارش ساميه. کند

 مي نگاه را شوهرم دارم همه از دورتر متر ده دربان، کنار من و دهد مي گوش هايشان صحبت به

 .هستم کجا من ببيند دهد نمي زحمت خودش به حتي که کنم

 خوابگاه، سوئيت همان توي رفتارش خاطر به شب و ام کرده تجربه هم ديگر بار يک را حس اين

 و من. رستوران برويم اش، نامه پايان موفق دفاع مناسبت به بود قرار. کردم گريه سميه براي

 نچو. کردم مي دق ناراحتي از داشتم چون. بروم نشدم حاضر من ولي ديگر دوست چندتا و سميه

 نم: گفت شناخت مي که هرکسي و استادها دوستانش، چشم پيش فاعيهد ي جلسه توي وحيد

 کنم تشکر نفر يه از اينجا خوام مي

 .شد آب من دل توي قند

  کشيد زحمت خيلي دفاع روز به نامه پايان رسيدن براي واقعاً که کسي    
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 آماده ار چيهر و نشستم مي صبح تا شب که کردم فکر آخر ي هفته دو به. افتاد تاپ تاپ به قلبم

 .کردم مي تايپ بود کرده

  کنم جمع رو کار تونستم نمي وقت هيچ نبود، ايشون اگه کنم مي فکر    

 يا. بخندند هم بقيه و افتاده اتفاقي چه که کنم تعريف خواست مي دلم. نبود دلم توي دل

 طوس و کرد مي داغ زود. بود خراب تاپش لپ باتري. داريم بکري فکرهاي چه که کنند تحسينمان

 دهمان کم عصبانيت از وحيد. پريد مي چيز همه و شد مي خاموش دفعه يک نامه پايان متن تايپ

 فکر ولا. بود باقي شب يک فقط دفاع صبح تا و بود مانده آخر فصل دو. زمين بکوبد را تاپ لپ بود

 يدرس ذهنم هب که فکري تنها. درگيرند خودشان همه گفت بعد. بگيرد تاپ لپ بقيه از برود کرد

 را تاپ لپ و بپوشانيم پالستيک با را سيني روي. سيني توي بريزيم و کنيم خرد را يخ که بود اين

 کرده علم که را بساطي و بند ي همه شدم مجبور. خورد مي لق ميز روي سيني. رويش بگذاريم

 .زدند يخ نم زانوهاي ولي نکرد داغ تاپ لپ. کنم تايپ تندتند و زانوهايم روي بگذارم بودم

 کنم تشکر عطايي خانم از داره جا: گفت و بودند نشسته ميز دور که کساني به کرد رو وحيد

 راهنماي استاد چون عطايي؟ خانم چرا. ماهي دي سرد شب آن توي زانوهايم مثل درست. زدم يخ

 يلو ريختم اشک سميه جلوي. بيايد کوتاه بود کرده راضيش عطايي خانم و بود کرده لج وحيد

 خله که بس. سرش بر خاک: خنديد غش غش سميه

 چاپلوسه. خودخواهه. نيست خل سميه: گفتم

 نمره ات بوديم منتظر که مدتي تمام. بود من نديدن که ديگر يکي از تشکر نه داشت درد که چيزي

 .نداشتم جوابي هيچ و رفت يادش را من چرا که کردم مي فکر اين به فقط کنند اعالم را اش

 آلودم اشک هاي چشم ديدن از و داخل آمد وحيد بود دادنم دلداري مشغول سميه که ت،وق همان

 انمخ همان با برو گفتم. جشن براي آيم نمي گفتم کنان هق هق من و بيرون رفت سميه. خورد جا

 و مبوسيدن به کرد شروع دستپاچه. رسيد سرانجام به ات نامه پايان او خاطر به که جانت عطايي

 .... رود مي يادم چيز همه. شوم مي هول زنم مي حرف جمع توي وقتي من گفت و ستخوا معذرت

 ودش نمي هول جمع توي زدن حرف خاطر به ديگر ايستاده، کتابهايش ميز کنار ساميه کنار حاال

 .هايش موفقيت از انداخته جا را من هم باز ولي
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 رباره که دختري همان. ستمني پيش سال شش ي تجربه کم ي ساله چهار و بيست دختر من ولي

 .ايستم مي وحيد دست کنار و جلو روم مي. بگذارد پيش پا شوهرش داشت توقع شد مي دلخور

 مين ممانعتي هم او و اندازم مي وحيد بازوي توي را دستم ساميه و کتابفروش دختر چشم جلوي

 ستني ما به شحواس ساميه. گرفته ام خنده من و شده گرد هايش چشم کتابفروش دخترک. کند

 ديدي رو خانومه دوتا اون: گويد مي گوشم کنار وحيد. نيست که کند مي وانمود هم شايد يا

 چندتا واسه بريم هفته دو ازعيد بعد کردن دعوتم. اومدن تبريز از: گويد مي. دهم مي تکان سر

 اونجا دار آب و نون سمينار

 شناختن؟ مي کجا از. خوب چه: گويم مي

 بود کرده دعوتشون رحمتي خانم: زند مي اشاره ساميه به

 بود خوب خيلي وضعشون نظرم به بودن؟ کاره چه    

 توپه وضعشون آره. هستن هم چيزا اين و همايش برگزاري کار توي. دارن مشاوره مرکز يه    

 ...  يا ويراستاره رحمتي خانم    

 و زبر خيلي. هام برنامه مدير بکنمش خوام مي: زند مي لب نشنود او که جوري و طرفم چرخد مي

 زرنگه

 يم فقط نيست متوجه وحيد. هست چي دانم نمي که چيزي گفتن براي. مانند مي باز هايم لب

 فيروزه ايم صابخونه ديگه سال: گويد

 .ندز مي لبخند هستند کتاب زدن ورق مشغول که کساني توک و تک به رو و چرخد مي دوباره بعد

***** 

 طخ را اعصابم و کند مي توليد ناخوشايند حسي که حرفي. است همراهم راه طول تمام وحيد حرف

 کارم توانم نمي که من. هم به چسبند مي کنه عين يعني هايش، برنامه مدير بشود اگر. اندازد مي

 ستا قرار که را هايي اتفاق جلوي بشود؟ چي که بيفتم تازه. سرشان دنبال بيفتم راه کنم ول را

. کشم مي بيرون زحمت به را خريدها پالستيک و کنم مي پارک بهرخ ي خانه ويجل بگيرم؟ بيفتد

 هب آيفون پشت از سميه پرانرژي صداي. زنم مي را زنگ و روم مي آپارتمان جلوي تا زنان نفس

 کيه؟: ميرسد گوش
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 رو در بزن: زنم مي لبخند اختيار بي

 دوتا دو و روم مي آسانسور جلوي و همکف طبقه تا را پله چند. شود مي باز و کند مي تقي در

 نسورآسا در وقتي. برخوردش طرز به دارد بستگي نه؟ يا شده چي بگويم سميه به کنم مي چهارتا

 رضم: گويم مي حرص با. است باز نيشش و ايستاده در جلوي کمر به دست سميه کنم مي باز را

 تو به مرض: گيرد مي دستم از را ها کيسه و جلو آيد مي

 ....  اون باالخره بيرون کشيدي رقازب    

 گرفتي؟ رو همش: حرفم وسط پرد مي بهرخ

 آره: کنم مي را شالم

 بودم؟ گفته که همونجاهايي از -

 بعله -

 کم ها بچه: گويد مي بهرخ. کشد مي بيرون را ها وپرت خرت و کند مي وارسي را ها پاکت سميه

 ما رگاهکا ميشه ثانوي اطالع تا اينجا. شه مي پيداشون کم

 بالم،دن نيومد که کسي: گويد مي سميه. کنم مي نگاه مبل روي دوخته نيمه مانتوهاي ي کپه به

 ... خودم

 هبچ با اومدي، نمي اگه تازه. همينه هم جوابش کني، مي ناز خودت بعله: اش شانه پشت زنم مي

 سرت شديم مي خراب ها

 من پيش بياي سر يه مياد زورت که تو: کند مي غرغر

 هب زدن سر و کردن دودور ددر عاشق او هرچه. نيستيم هم مثل ما که رود نمي کتش توي وقت چهي

 يمانها سفارش اگر. متنفرم بيايم بيرون ام خانه از شوم مجبور اينکه از من آشناهاست، و دوست

 با و رنگي هاي سنگ ي کيسه جلوي شده پهن بهرخ. بازار بروم کردم مي غلط نبود زياد قدر اين

 کي مانتوهات. مون خونه سر يه اومد صبح صمدي: گويم مي سميه به. کند مي نگاهشان وقذ

 عکس؟ واسه بياد بگم حاضره

 بگيرم عکس تونم نمي که اينا از: اندازد مي باال شانه
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 چرا؟: کنم مي براندازشان يکي يکي و مبل طرف روم مي

 نيست تموم چون: گويد مي بهرخ

 نيست؟ مشتري ارشسف مگه: سميه به زنم مي زل

 ... ولي چرا: گويد مي بهرخ

 بگو خودت: سميه به کند مي رو

 وقت و مانکن کردن پيدا وقتِ ديگه. مشتري دست بدم کنم تموم برسم فوقش: گويد مي سميه

 هست هم پولش که، ندارم عکس واسه قرار کردن ست

 مگرفتي که وام ودمونه،خ از صمدي. نخور غصه هم پول. هستن بچ برو همين که مانکن: گويم مي

 کنيم مي تسويه

 برمي را بادمجاني مانتوهاي از يکي. است من به حواسش سميه ولي رود مي هم توي بهرخ اخم

 چند؟. خوشگله چه: گويم مي. اند مشکي داخلش هاي برش. است تافته ابريشم. دارم

 ارزه؟ مي چند: گويد مي

  نخريدم مانتو ساله صد من جنابعالي لطف به. دونم مي چه    

 برن مي ششصد بگذارن تيراژه روتو اين: دهد مي جواب او جاي به بهرخ

 داره برمي خودش رو سيصدش گذاره مي ششصد خيکي مردک آره: کرده بق هنوز سميه

 خره نمي کسي بگذاري بيشتر چهارصد هم سايت تو: گويد مي بهرخ

 درآورد رو رمپد آستردوزيش. چهارصد بگذارم عمراً: شود مي براق سميه

 شناسه مي پايينش هاي قيمت به رو ما سايت مشتري: دهد مي جواب بهرخ

 بگذارمش مفت که نيست بنجل اينم: گويد مي سميه

 گوب شه مي سرت خوب که خودت تو تازه: دهد مي توضيح سميه و اندازد مي باال شانه فقط بهرخ

 نمي شيشصد از بيشتر داييشخ ابريشم پارچه روي اونم هم توي خورده برش طرح همه اين

 ارزه؟
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 اوممم: کند مي جمع را لبش بهرخ

 فروش اگه ششصد گذاريم مي حاال: بحثشان وسط پرم مي. بشود دعوايشان که است نزديک

 چهارصد روي بريم مي حراج فصل توي نرفت

 دادي؟ چند مشتري به حاال: گويم مي سميه به رو بعد

 ششصد همون فقط، دش اش پارچه پول تومن دويست: گويد مي

 ارزه مي: گويم مي

 اين هب برند نمي هم سايت توي. است گران خيلي! نه من جيب براي کنم مي فکر خودم پيش ولي

 مي يعني. اعتبار بشود سوگلي برند با مانتو خريدن که شويم معروف آنقدر که اين مگر. قيمت

 شود؟

 ؟مثالً کيه کرده فکر: دستم جفت پرد مي سميه و بدهد جواب را تلفنش اتاق توي رود مي بهرخ

 ده مي نظر چي همه ي درباره کرده طراحي دوزاري شال چارتا

 نده اهميت. کن ولش: گويم مي فقط

 ي افتاده فيل دماغ از يک بهرخ سميه نظر از. رفت نمي جو يک توي بهرخ با آبش هم اول همان از

 مي يول بزند حرف من با سميه سر شتپ نکرده جرات وقت هيچ بهرخ که اين با و است خودشيفته

 .نيست جالب سميه به راجع نظرش دانم

 تا .گوشه يک کند مي جمع را مانتوها سميه و کند باز را در رود مي بهرخ. شود مي بلند خانه زنگ

 وهايمانت بينند مي که هم چيزي اولين. داخل آيند مي هم عطيه و مريم و شيال دربياورم را لباسم

 طراحي دانشجوي. شوم مي تر نگران و نگران هي من و دادن نظر به کنند مي شروع و است سميه

 محال ندهي؟ نظر رنگ و طرح به راجع وقت آن و باشي تجسمي هنرهاي و گرافيک و دوخت

 ها اسم توي اسمي تا دارد راه خيلي هنوز سميه دانم مي. نبودند رک قدر اين کاش فقط. است

 .قائلم ارزش کشد مي که زحمتي براي و کرده شروع کجا از که دانم مي هم را اين ولي دربياورد

 جوووريه يه ترکيبش...  ولي ها قشنگه هاش رنگ: گويد مي عطيه

 نگقش که من نظر به. کنم مي نگاه دستش توي تيره آبي هاي نقش با صورتي جين مانتوي به

 مانتو عطيه. مانتوست به چشمش سميه. کنند مي نگاهم هرچهارتايي و ام گفته بلند را اين. است
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: کنارم آيد مي سميه. ام داده انجام که خريدهايي وقت سر روند مي و سرجايش گذارد مي را

 نيستن؟ قشنگ واقعاً فيروزه

 ونيد مي ولي. قشنگه من نظر به: گويم مي صادقانه. اند کرده زائل پاک را طفلک نفس به اعتماد

 ايه سليقه چيزا اين که

 خبهر سر زير شدن يکي به دست اين دانم مي. برسم را بهرخ حساب بايد بعداً. دمان مي ساکت

 خودم؟ ي خونه نيومدي چرا: گويم مي سميه به. است

 اينجا بياي قراره گفت بهرخ به زدم زنگ. ندادي جواب زدم زنگ: اندازد مي باال شانه

 يم. اومدي که خوبه: گويم يم. زده زنگ ام بوده وحيد پيش وقتي حتماً. کنم مي چک را موبايلم

 دخترم نکن قهر واگير هاگير اين تو خواهشاً. بود شلوغ سرم بيني

 گمشو: ام شانه به زند مي

 سرگرم هم سميه. شوند مي مشغول و دارد برمي است مربوط کارش به که را پاکتي هرکدامشان

 مي دل دل. ساميه و وحيد طرف شده کشيده ذهنم دوباره تاپم لپ جلوي من و است مانتوهايش

 لحظه کي براي. کند کمکم بخواهد که نيست وضعيتي در کنم مي حس ولي بگويم سميه به کنم

 فارشس را عطيه مانتوهاي مدل از يکي. کنم مي نگاه شده ثبت که سفارشي عدد به. کنم مي قفل

 دراومد کارت عطيه واي: گويم مي. تا شش سايز هر از. جين دو هم آن. اند داده

 :گويد مي بهرخ. پرد مي پايين و باال ها بچه عين عطيه. تاپ لپ سمت آورند مي هجوم شان همه

 کجاست؟ از...  کجاست از

 زنجان: کنم مي نگاه دهنده سفارش آدرس به

 داده؟ هم رو پولش: گويد مي مريم

 بحسا توي شود نمي باورم. کنم مي چک را شده واريز هاي پول و کنم مي باز را پال پارس پنل

 به چقدر نمببي نماند يادم حتي که بودم وحيد و ساميه درگير آنقدر. است پول ميليون پنج پال پارس

 .شده واريز حسابمان

 ريخته؟: گويد مي بهرخ

 آره: کنم مي نگاه را ها مشتري مشخصات
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 لپو اين از چقدر کنم مي حساب من و شوند مي کار نيروي گرفتن درباره صحبت گرم شان همه

 ونميلي دو ماهي که برسد روزي شود مي يعني. نيم و ميليون يک به نزديک چيزي. است من مال

 دو اطرخ به که ميليوني دو و کنم مي فکر وحيد سمينارهاي به اختيار بي بعد باشم؟ داشته درآمد

 دادن؟ سفارش من کارهاي از چندتا: گويد مي سميه. شود مي نصيبش کردن صبحت ساعت

 تا سه: کنم مي گاهن را ها سفارش پنل

 کنيم کاري يه بيا سمي: گويد مي بهرخ. هم توي رود مي اخمش باز

 چي؟: گيرد مي گارد سميه

 ... هردوتايي عطيه با بيا: گويد مي شيال

 داره فرق هم با ما کار سبک: دهد نمي اجازه سميه

 ؟بگويد ميهس به را اين دارد جرات کي ولي نيست فکري بد هم من نظر به شوند مي ساکت همه

 عطيه هاي طرح نظرش به چون. دو ي شماره انترخانم به شده تبديل سميه براي عطيه االن

 هاي طرح ها خيلي انگار خب ولي اند جلف هم من نظر به ولي نه، که مسخره. اند جلف و مسخره

 .مداني نمي بازار سليقه از هيچي و ايم آمده مريخ از سميه و من انگار. دارند دوست را جلف

 خريدم؟ رو بودين خواسته هرچي: پرسم مي

 ها زشته خيلي بشيم بدقول عيد؟ تا رسيم مي نظرتون به: گويم مي. کنند مي تاييد

 نترس. شيم نمي: گويند مي خوشبينانه

 ... راستي: گويم مي سميه به

 براي اند زده زنگ کمان رنگين از بگويم ها بچه جلوي خواهم نمي. خورم مي را حرفم بعد

 چي؟: گويد مي سميه. صاحبهم

 که؟ مياي. اس هفته آخر خيريه بازارچه: بگويم دروغ به شوم مي مجبور

 هسمي. ندارند هم با همکاري از خوبي ي خاطره. کنند مي نگاه را همديگر زيرچشمي بقيه و بهرخ

 ميام بيفته جلو کارم اگه. دونم نمي: کند مي نگاه مانتوهايش به. نيست ما به حواسش
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 .خندد مي زيرزيرکي شيال. دارد برمي دعا به دست مسخره به عطيه و کنند مي نگاه هم به باز

. فتيمگر غرفه يک پروانه پاساژ توي نفرمان پنج هر بگيرد رونق سايت که اين از قبل بار، آخرين

 مانتوها اين گفت مي سميه. شد بحث سميه و عطيه بين. چرخاند مي يکي هم را اش هرگوشه

 يهسم عصر تا. بود کم هم ما جاي ولي باشند هم جفت نبايد و کند مي فرق هم با انکارش سبک

 و اينجا آييم مي جمعي دسته که باشد باري آخرين اين کردم آرزو که زد غر گوشم کنار قدر اين

 .شد برآورده آرزويم

. ام ههبج يک توي باهاشان کنند فکر خواهم نمي ولي نيستند راحت سميه با ها بچه کنم مي حس

 .گرفت نمي پا هم سايت اين نبود، سميه اگر چون

 زيادش و کم با چقدر من رفته يادش يعني کند؟ مي را فکر همين ساميه به راجع هم وحيد يعني

 کنم؟ کار چه بايد من باشد طور اين اگر برسد؟ هست االن که اينجايي به تا ساختم

 رو جديدمون نونوي عکس بيا: گويم مي سميه به همين براي. کنم فکر چيزها اين به خواهم نمي

 ببين

 باالخره؟ اومد باشه، مبارک: گويد مي سميه

 يک توي شان همه باز. دهند مي نظر برادرم ي قورباغه بچه به راجع و طرفم آيند مي شان همه باز

 .بگذارند سرم به سر سينا بودن زشت خاطر به اگر حتي اند صميمي که خوشحالم و اند جبهه

**** 

 هک اتفاقاتي و خيريه بازارچه. ام شده فلج کنم مي حس و مان نفره دو تخت روي ام کشيده دراز

 به شممچ. وحيد و ايم کرده تمام را نصفش فقط که سفارشي سه و هفتصد بيفتد، است ممکن فردا

 مي بيدهکو وقفه بي سالن توي که است کيبورد کليد تق تق به فقط گوشم و شود نمي گرم خواب

 اداره را نوپايش کلينيک تواند مي که او مثل. داشتم انرژي قدر اين وحيد مثل هم من کاش. ودش

 ابشکت فروش روي. کند برگزار سمينار چهارتا سه اي هفته کند، اضافه مراجعانش تعداد به و کند

 .هخان برگشت کوفته و خسته عصر. زند مي کليد را دومش کتاب دارد که هم حاال و کند مديريت

 کردم فکر. ترسيدم لحظه يک براي. زمين روي شد ولو هم خودش و مبل روي کرد پرت را کيفش

 باز طاق که طور همان و کرد باز را هايش چشم. سرش باالي رساندم را خودم. شده بد حالش

 چهارم چاپ زير رفت کتابم: گفت و زد لبخند بود کشيده دراز فرش روي
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 نذر گفت که جون ليال چهارم؟ چاپ به برسد هفته دو عرض در کتاب يک شود مي باورش کي

 ليال که شکر را خدا. زد پوزخند مامانش حرف به فقط وحيد. است نذرهايش جواب اين و بوده کرده

 .نديد را وحيد قيافه تلفن پشت جون

 کنم شروع هم رو دومي هستم دور روي تا داره اصرار ناشر: گفت و نشست راست وحيد

 د؟دربياي آب از خوب اولي مثل که بنويسد ديگر کتاب يک توانست مي وحيد. رفت باال ابروهايم

 تنور؟ به بچسبوني رو دومي که هست نونوايي مگه: گفتم

 تونم مي حاال حاال که دارم سوژه اونقدر من. آره کن فرض: کند را هايش جوراب و مبل به داد تکيه

 بيرون بدم کتاب

 و مانتو به کند تبديل جا يک را نابش طرح تا بيست داشت عجله که سميه سمت رفت ذهنم

 يدهکش که مانتوهايي طرح به و زد مي ورق را سميه دستي ژورنال که طور همين ففر خاله. بفروشد

 اينا مهفه نمي وقت هيچ کنه نگاشون غريبه يه اگه ولي باريکال قشنگن: گفت کرد مي نگاه بود

 مشت هي. نيست توشون تو نگاه اصالت. نيست ومشونکد هيچ پاي تو امضاي. نفره يک کار همش

 نشستن هم کنار البداهه في که ترکيبيه طرح

. گيرد مي بسته گارد انتقادي هر جلوي که هميشه مثل نيامد خوشش حرف اين از اول سميه

 دستش گرفت رو کتاب يکي که اينه مهم داري سوژه چندتا نيست مهم: گفتم و وحيد کنار نشستم

 زده مواليي وحيد رو حرف اين بفهمه

 زني مي حرف دختره اين مثل چقدر: کرد نگاهم و طرفم چرخيد

 خترهد کدوم: بستم چشم و پاهاش روي گذاشتم را سرم. است ساميه منظورش دانستم مي نگفته

 ويراستارم    

 و ودش تعريف بودنش ويراستار به دخترک هويت انگار. خالي رحمتي حتي يا رحمتي ساميه نگفت

 رنگ زود ام خوشحالي ولي. بماند باقي هم حد همين در که بود اين مهم. کرد خوشحالم اين

 به سميه به ففر خاله هاي حرف تاثير تحت. نبود خودم مال بودم زده وحيد به که حرفي. باخت

 گرا بود؟ رسيده چيزها اين به خودش يا زد مي حرف کسي تاثير تحت هم ساميه. بود رسيده ذهنم

 اوتمتف ساميه از را من که بودند کوچک جزئيات همين. کرد مي نگرانم اين باشد؟ سيدهر خودش
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. نهست ديگه يکي ي سايه يا خودشونن يا. ان دسته دو آدما: گويد مي هميشه ففر خاله. کرد مي

 ذاتيه چيزا اين

 دشخو برعکس باشد، خودش نبوده بلد وقت هيچ که زند مي مثال را سيما مامان سريع هم بعد

 .بوده خودش هميشه که

 لپ ايپ بنشينم و کنم آماده نسکافه ليوان دوتا کاش. ببرد خوابم که عمراً. تخت روي نشينم مي

 .بمانم بيدار صبح تا وحيد همپاي بايد انگار امشب. تاپم

 گفت عصر. است هم به ها جمله بافتن مشغول هنوز وحيد. بيرون روم مي و شوم مي بلند جا از

 اين. بريزد بيرون دارد کتابش دوم سوژه به راجع سرش توي که را هرچيزي واهدخ مي فعالً

 نتيجه اين به خودش بپرسم خواست مي دلم. بزند حرف چطور و چي از خواهد مي فهمد مي جوري

 بکتا براي آمد يادم و آوردم فشار مغزم به کار اين جاي به ولي است ساميه پيشنهاد يا رسيده

 چطور و خواهد مي چي داند مي. است خودش جورهايي يک هم وحيد. کرد را کار همين هم اولش

 هسامي حرف به نه و من حرف به نه وقتي کرد، خوشحالم هم گيري نتيجه اين. برسد بهش بايد

 را وا شود نمي ها راحتي اين به يعني شود مي دومش کتاب نوشتن کار به دست و کند مي گوش

 برايش وحيد که مرزهايي همان پشت ساميه که کند مي راحت را خيالم. داد قرار تاثير تحت

 .ماند خواهد باقي کرده تعريف

 رشس. کنم مي نگاه شده رديف هم پشت مانيتور صفحه روي که جمالتي به و ايستم مي کنارش

 نخوابيدي؟: گيرد مي باال کمي را

 نيک مي احساس وقتي.. .. دلي دو بر غلبه: نوشته صفحه باالي وحيد. هاست جمله به چشمم هنوز

 اول راه. اي گرفته قرار راهي دو يک سر بر است کم ات زندگي توي چيزي يا نيستي، خوشحال

 وت اکنون زندگي توي کني مي حس که است چيزي دوم راه و داري که همين. توست اکنون زندگي

...  است برنده برگ يک اين. هست چي چيز آن بداني شايد. داري کم را آن يا مانده خالي جايش

 نآ منشاء بايد اول داري بالتکليفي و پوچي از مبهمي حس اگر پس. برآمده خودت شناخت از اين

 .... کني پيدا را ات زندگي ي چاله بايد اول کرده گير جايي پايت کني مي حس اگر. کني پيدا را

 روحم ام، گذاشته وحيد ي شانه روي دست ساکن که طور همين. دود مي ها جمله روي چشمم

 يعني کرد؟ انتخاب را سوژه اين وحيد چطور. آورده کم نفس و دود مي نوشته که هايي کلمه همراه

 رسيدي؟ سوژه اين به کجا از: پرسم مي دارد؟ بالتکليفي و پوچي از مبهمي حس
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 تهمد يه. دونم نمي: افتد مي اش شانه از دستم که رود مي عقب جوري و صندلي به دهد مي تکيه

 ده مي مقلقلک

 لويج بنشينم مانده کم. شوم کننده نگران فکرهاي هجوم مانع توانم نمي. کند مي قل قل دلم

 حهصف و شود مي خم جلو به دوباره. بريزد بيرون دارد سرش توي هرچي کنم التماسش و پاهايش

 بشه تموم تا نخونش: کند مي مايز ميني را ورد

 انگار و من به مانده خيره تزلزلي هيچ بي هشسيا هاي مردمک. هم هاي چشم به زنيم مي زل

 با را شکار ي ترسيده قلب که درنده حيواني هاي چشم مثل. دارد چشمش جلوي لخت را روحم

 بي لبم. ترسناک هاي حرف. دارند حرف وحيد هاي چشم. بيند مي هايش لرزش و ها کوبش تمام

 داري؟ دوستم وحيد: پرسم مي خود بي خود از طور همان و غيرارادي اي خنده مثل. پرد مي اختيار

 وير نشاندم مي و جلوتر کشد مي را من و برد مي باال ابرو متعجب. گيرند مي حالت هايش چشم

 ور تو: کند مي خوش جا گردنم گودي توي اش چانه و کمرم دور کند مي حلقه را دستش. پاهايش

 من؟ باشم داشته دوست کيو باشم نداشته دوست

 !ساميه زند مي فرياد رانهمص سرم توي کسي

 هدهند عذاب فکرهاي اين با. کند لمس را بدنم هايش دست با تا مانم مي متظر حرکتي هر از عاجز

 و آيند مي باال هايش دست. نيست ازدواجمان اول نشدني فراموش هاي لذت آن از خبري ديگر

 لهسا نه و بيست وحيدِ و بودم ساله سه و بيست من که روزهايي به. شود مي رانده عقب من ذهن

 ي کتابخانه کارآموز کتابدار من. داشت جذابيت کامل و پخته مرد يک ي اندازه به ذهنم توي

 مدرک و کند حساب تسويه دانشگاه با سال هزار از بعد بود آمده او و بودم تهران دانشگاه

 .دانشگاه همان ليسانس فوق هاي کالس سر بنشيند بتواند تا بگيرد را ليسانسش

 اذبهج نيروي انگار وحيد. کند تسخير را من بخواهد که انگار نزديکتر و نزديک. است کنارم وحيد

 ناولي همان مثل درست. کشد مي پايين درخت از سرخي سيب مثل را من هربار که است زمين ي

 و چيد خانواده درخت از را من باالخره تا شد تکرار و شد تکرار که دانشکده ي کتابخانه در مالقات

 .گرفت بغل توي

 از اي گرفته جان گلويم توي خاطرات کردن زنده از دانم نمي که بغضي. کند مي ام خفه دارد بغض

 و رمگ هاي دست. حرکتند در دستهايش. کند مي سوراخ را قلبم و زند مي ريشه کم کم که ترسي

. اش باالتنه به دهم مي تکيه را خودم. است نرم و صاف زن يک مثل پدرش قول به که اش مردانه
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 توي. شوم شوق سراپا خواهد مي دلم. سينهاش به مالم مي را ام گونه و کنم مي وري يک را سرم

 مسرگر سکوت در حاال مثل وقتي حتي.  زده هيجان هميشه. ام بوده همين هميشه سال شش اين

 مي سعي ست؟ا زده هيجان من اندازه به هم او آيا ام نکرده فکر وقت هيچ. است بخشيدن لذت

 برايم چيزي لحظه يک براي. کنم فکر اول روزهاي به و شوم خالص هايش نوازش کمند از کنم

 بيشتر اول روزهاي وحيدِ. است شده عوض وحيد. ام نکرده توجه آن به امروز تا که شود مي روشن

 ها لسا انگار که ربات يک مثل حاال اما کرد مي خرج کالمي هاي محبت از بيشتر. زد مي حرف

. کند ام زده هيجان چطور داند مي. است تکراري کارهايي مشغول باشد داده انجام را اي وظيفه

 جسمش. است اين ام فهميده که چيزي کجاست؟ فکرش...  چطور و کند حسم بي چطور داند مي

 .نيست من کنار ديگر روحش انگار اما اينجاست

 چشم متزلزلش هاي مردمک به که منم االح. کند مي نگاهم منگ. شوم مي بلند صندلي روي از

 کنه؟ نمي فرقي برات: گويم مي. کنم شکار را فکرش که است من نوبت حاال. ام دوخته

 انگار .رود مي تنم داغي. باشد السَويه علي برايش کاري انجام که کسي مثل اندازد، مي باال شانه

 .باشد زده را گردنم رگ چاقو با کسي

**** 

 آن دادن جوش براي بهانه يک. بشود بحث و جر يک آغاز انداختن باال شانه آن کردم مي فکر

 وحيد. آمد در آب از اشتباه فکرم اما. شود مي شکننده و نازک دارد که مان رابطه هاي قسمت

 دفاع حتي. شود اش نگراني باعث که هرچيزي انداختن عقب. است انداختن عقب اهل هميشه

 دفاع اگر که االجل ضرب و گرفت اخطار که جايي تا انداخت عقب ودن دقيقه تا را اش نامه پايان

 قدم از قدم و کند جرات تا جلو به بدهم هلش شدم مجبور من وقت آن. شد خواهي اخراج نکني

 ينا مثالً. است کننده نگران که کنم مي کشف مان رابطه ي درباره چيزها خيلي روزها اين. بردارد

 شش موتور يک با او حاال انگار اما دادم مي هل را وحيد که بودم من قبالً. بودم جسورتر قبالً که

 .هستم خودم شده فلج که کسي و است تازاندن حال در خودش قول به سيلندر

 شوهرت خانواده: گويد مي گوشم کنار شيال

 تابلوي يک عين هايم جاري و جون ليال. مانم نمي حرفش ي ادامه منتظر و شوم مي هوشيار

 هب دل قدر اين عاشقشونم: من به رساند مي را خودش سميه. هستند آمدن جلو حال در گرنگارن

 هستن نشاط
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 مثالً. ندارد هم خاصي هارموني هيچ که است شان رنگي هاي شال و مانتوها به منظورش

 تيپ با مهديه بزرگم جاري يا. بنفش دار طرح شال و اي قهوه مانتوي با جون، ليال مادرشوهرم،

 ورتيص و سفيد و اي سورمه تيپ هردوشان. ترند متعادل کمي فرانک و بنفشه مشکي، و زرشکي

. رانمگذ مي نظر از را همه نگاه يک با و ميز پشت ايستم مي. است غالب سفيد رنگ البته. اند زده

 بل به لبخند من مثل سميه و زنند مي حرف هم با مريم و بهرخ. است مشتري يک مشغول عطيه

 مي رسيپ احوال و سالم انرژي پر هميشه مثل و لبخند با که است جون ليال نفر اولين. است منتظر

 هايش عروس بقيه از گردن و سر يک من جون ليال نظر در. ديگر دوتاي آن و مهديه بعد و کند

 هم ها بچه ببينم هست حواسم کنم مي روبوسي و ميز روي ام شده خم که طور همين. باالترم

 است مهم برايش. است حساس چيزها اين روي جون ليال. نه يا اند دهش آمدنشان متوجه

 دس را غرفه جلوي که درازي ميز کنار ي باريکه از. بياورند جا به را احترامش و بگيرند تحويلش

 مبارکه مبارکه،: گويد مي جون ليال. ميز طرف آن رسانم مي را خودم کرده

 حالت اين وقت هيچ. عطيه مانتوهاي جان به فتادها که مهديه به رود مي حواسم و کنم مي تشکر

 کردن زبر و زير اش اصلي ي وظيفه انگار شود مي وارد که هرجا. نکردم درک را مهديه تهاجمي

 جوشد مي دلش توي دانم مي ولي بزند لبخند کند مي سعي عطيه. است مکان آن هاي چهارچوب

 .فراخوانده نبرد و رزم به را مانتوها که مهديه فرز و تر هاي دست از

 فروختين؟ چقدر خب: گويد مي جون ليال

 هيچي ولي هنوز ميشه، شلوغ ديگه ساعت يک: اندازم مي ساعت به نگاهي

 ارين؟د هم تخفيف چيزهاتون، خوشگلن خيلي: کشد مي سرک جون ليال پشت از سرخوش بنفشه

 مي که ثوابي. خانم بنفشه است خيريه بازارچه: گويد مي سميه من جاي به اما کنم مي باز دهان

 تخفيف جاي برين

 دود مي چشمش حرف کم طور همان فرانک. کند مي تاييد را سميه حرف و خندد مي ريز بنفشه

 بخواهند هروقت و است من جاري ترين حرف کم او. شده چيده ميز روي که زيورآالتي روي

 تا نزمي فرانک شوهر اام. فرانک مثل گويند مي سريع بندش پشت است ساکت فيروزه بگويند

 رفته حواسم که بار يک. درونگراست و ساکت زنش مثل هم حميدرضا. دارد فرق وحيد با آسمان

 ردمک مي مقايسه سرصدايش پر و شلوغ بردار تا سه با را او داشتم و ساکت حميدرضاي به بود

 ام بچه طفلک: گفت و کشيد آه و کنارم نشست جون ليال
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 ليک اومدن دنيا به وقتي. داشت قلو دو خواهر يک حميدرضا: داد توضيح او و کردم نگاهش متعجب

 ودوقل چطوري رن مي باال راست ديوار از که پاره آتيش پسر تا سه با من گفتم مي. کردم گريه

 دراومد گل آب از وقتي گرفت رو حميدرضا. نکن ناشکري گفت هي بيامرزم خدا مادر. کنم بزرگ

 گل و آب از. هام بچه بود سالشون سه. شما به داد رو عمرش لمگ دسته دختر که برگردونه

 گرفت رو دخترم خدا کردم ناشکري. بود حق مادرم حرف ولي بودن دراومده

 و بود رفته هم توي شده آب موم عين که جون ليال صورت به بودم زده زل شده گرد هاي چشم با

 همرد که وحيد خواهر تنها خاطر به دانم نمي. کرد مي گريه زار زار حتماً نبوديم ميهماني توي اگر

 .بود کرده حميدرضا به که ظلمي خاطر به يا بود

. بزنند کتکش سرش بريزند جمعي دسته ها بچه که نمانده چيزي و پرسد مي قيمت تند تند مهديه

 هم خودمون. بشينيد کنم نمي تعارف ببخشيد: گويم مي جون ليال به. ريخته هم به را چيز همه

 بياريم صندلي رفته مونياد

 بگيريم؟ چايي بريم: کنم مي نگاه سميه به

 افتيم مي راه. نيست اي چاره ولي زدن غر به کند مي شروع راه توي دانم مي هرچند. است موافق

 با هاگ من توبه خدايا: گويد مي سميه شويم مي دور که چندمتر. بازارچه ته درهواي پا ي بوفه طرف

 شد مي دعوام باهاش بار سه يروز بودم جاري مهديه

 نداريم آمد و رفت باهاشون زياد که اينه خوبيش. دقيقاً: خندم مي

 بهتررررر: گويد مي غيظ با سميه

 فرهنگ بي ي نخوانده درس يک برادرش او نظر از. نيست صميمي زياد بزرگش برادر با وحيد

 اما همهدي. خدابيامرزم درشوهرپ به شبيه افکاري با است سنتي مرد يک غالمرضا من نظر از. است

 که ناي مثالً. اوست ايرادهاي بيند مي هرکسي پيشرفت توي که چيزي اولين. است حسود زن يک

 مشت يک به شويم مي تبديل ما بخرد چيزي بخواهد اگر اما. است دادن سواري جور يک من کار

 .دزد هم شايد و گرد دندان

 الميس نه هنوز نرسيده: گويد مي سميه. دهم مي ارشسف چايي همه براي و بوفه جلوي ايستم مي

 شونرنگ. نيست تعريفي هم جنسشون گه مي هي کنه مي وارسي رو مانتوها برداشته عليکي نه

 اينجوريه؟ چرا
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 تساع يک اول زده، مزون خواهرم ميگه کنارم نشسته پيش هفته چند نداري، خبر تازه: گويم مي

 آخر کنه مي کار که بس نداره نا. شلوغه سرش واي که هکرد تعريف خواهرش و هاش مشتري از

 سايتت توي بگذار دم مي رو مانتوهاش مدل چندتا حاال گه مي سر

 سايتت؟ تو بگذار دم مي. پررو چه: شود مي غضبناک سميه هاي چشم

 گذاره مي هم منت آره: کنم مي نگاه کاغذي هاي ليوان به و دهم مي تکان سر

 اين از هم مانتوهاش البد: غرفه طرف افتيم مي راه دوباره و دارد برمي را ها سيني از يکي سميه

 هستن پولکيا پولک

. است بيشتر تجمالتش باشد تر برق و پرزرق هرچيزي. برق و زرق يعني تجمالت مهديه نظر از

 نجوقم نوکش تا سر از که بود پوشيده گيپور پيرهن يک ما عروسي براي که بود همين براي شايد

 متري را اش پارچه گفته و شده بلند و نشسته هزاربار گفت خنده با بنفشه بعدها. بود شده يدوز

 ولپ همه اين اگر که کردم فکر اين به فقط من وقت همان. است خريده هزارتومان پنجاه و سيصد

 نجو ليال ولي گويم مي را همين هم هنوز. داشتند خودشان از خانه يک حاال کرد نمي اعطينا خرج

 باشيم؟ داشته چارديواري يه که بپوسيم و نخوريم عمر يک: گويد مي

 حال در مدام که مهديه مثل نه است خودش خوشحال دل براي کند مي خرجي هم اگر جون ليال

 و ام ساله پنج و شصت مادرشوهر جلوي گيريم مي را چايي سيني. است چشمي هم و چشم

 ه؟قشنگ: گويد مي و شود مي متوجه هم او. شانگشتر زمردنشان نگين روي شود مي ميخ چشمم

 باشه مبارک خيلي: زنم مي لبخند

 تولدم مناسبت به برام خريده حميدرضا ام بچه: گويد مي و فرانک به کند مي اشاره

 و دارندگي: کشد مي را مان همه جور مهديه. بشنويم هم ديگر جاري دوتا و من تا گويد مي بلند

 برازندگي

 نداشت رو شما قابل: گويد مي مهديه هب تفاوت بي فرانک

 پي در و مانده ساله سه کودک همان هنوز وجودش از جايي يک. سوزد مي حميدرضا براي دلم

 .است هماهنگ باهاش هم فرانک که است خوب. است مادرش محبت جلب
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 عشق که شنگولي و شيطان دخترک. شود مي دور جمع از و دارد برمي را اش چايي ليوان بنفشه

 وشحالخ. نيست هيچي قيد در. نيست کنايه و طعنه قيد در اصالً. است فرانک از بعد جون ليال ومد

 از بزرگتر سال سه سعيد شوهرش. رود مي دنبالش هم من نگاه و ها غرفه باقي سراغ رود مي

 يگرد سال سه که انگار نه انگار. است شيطان و شنگول قدر همين زنش مثل درست و است وحيد

 تنداش با کنم مي فکر اين به و شود مي جون ليال بشاش صورت جمع حواسم. شود مي لهسا چهل

 برعکس يا و آورده دوام خوب دارند سني فاصله هم با سال چهار يا سه فقط هرکدام که پسر چهار

 .بربيايد تربيتشان پس از توانسته بوده شنگول و شاد هميشه چون

 دلم خيلي کرد؟ مي کار چه اوست از عاطفي جدايي ي نهآستا در شوهرش فهميد مي و بود او اگر

 بعد و بفهمد را چيز همه تا رود مي زبانم زير آنقدر. است محال ولي بپرسم ازش خواهد مي

 درميان آن از بدتر و گرفتن احوال و زدن زنگ شود مي کارش. شود مي شروع من بدبختي

 ينا از روزي هم جواد آقا يعني. است کترسنا هم فکرش حتي. هايم جاري بقيه با مشکل گذاشتن

 موفق و سالمن که همين: کند مي پاره را فکرم جون ليال حرف شده؟ سير بشاش و خوشگل زن

 است هديه بزرگترين من واسه

 مهديه از جون ليال. کند نمي ول را ماجرا بند مهديه و چرخد مي جون ليال انگشتر دور هنوز بحث

 چون کردم مي فکر اوايل و نپسنديده هم اول همان از که هست يعروس تنها او. آيد نمي خوشش

 به دگرد برمي فقط ماجرا که فهميدم کم کم ولي ندارد دوستش جون ليال غالمرضاست دخترعموي

 .مهديه زشت گاهي و تند رفتارهاي

 کنيم مي زحمت جبران کنه باز رو خودش مغازه هم غالمرضا ايشاال حاال: گويد مي مهديه

 شود مي عصبي وقتي. است عادتش. کشد مي باال بيني از محکم را هوا جون ليال. شوم يم عصبي

 قسيمت قضيه دوباره مهديه بجنبم دير اگر. کرده اش عصبي مهديه حرف و کشد مي نفس تر عميق

 .بکند را کار اين نبايد که جايي هم آن. کشد مي پيش را ارث

 گروهي هک خانومايي به کنم تون معرفي بودين گفته: گويم مي بلند و گيرم مي را جون ليال دست

 يتيم هاي بچه برا پزن مي آش

 در. ادهافت چين اش پيشاني بينم مي که است دفعاتي معدود از. است مختل فکرش هنوز جون ليال

 خيالم. بازارچه ديگر الين هاي غرفه سمت به کنم مي هدايتش آرام. دهد مي تکان سر سکوت

 يک هم اين. کند نمي بقيه پيش را هايش عروس از کدام هيچ ي گله وهرممادرش که است راحت
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 حواسش انگار جون ليال و رويم مي جلو که طور همين. شود حفظ حرمتش که است سياست جور

 پدر جور و جمع ي مغازه که اين به. کنم مي فکر مساله همين به هم من است مهديه حرف به

 .زدند حرف و نشستند برادرها کرد، فوت جواد آقا وقتي ارزد؟ مي چقدر واقعاً منيريه توي شوهرم

 ورزشي وسايل ي همه با. دادند اش اجاره هم خودشان. مادرشان نام به بکنند را مغازه کردند قبول

 فشار تحت خيلي وقتي وحيد بار يک و گذرد مي راه همين از جون ليال امورات. بود داخلش که

 االح داشت معاش عقل کمي يه مامانم اگه: گفت عصبي و کند کنترل را خودش نتوانست بوديم

 بود اين از بهتر مون همه وضع

 انمخ با تا جلوتر رود مي و شکفد مي گلش از گل جون ليال. اي آشپزخانه هاي غرفه به رسيم مي

 با تا خودش حال به گذارم مي را جون ليال. کند بش و خوش اند شده جمع ديگ يک دور که هايي

 مي مشام به را خوشمزه ي رشته آش بوي و کشم مي عميقي نفس خودم و بزند حرف ها زن

 يک براي. گيرم مي ضعفه دل و شود مي قاطي هم شده سرخ هاي کتلت عطر همراهش،. کشم

 است، کتاب حساب و کردن انداز پس اهل من مامان هرچي. شود مي تنگ مامانم براي دلم لحظه

 فرس در مدام که بس پلو، ليال گويند مي بهش هايش بچه. کردن جخر و بپاش بريز اهل جون ليال

 .رود مي سفر را ماهش ده ماه دوازده به ماهي. است

 ميهماني نقل شده مغازه فروش هاي زمزمه که شود مي ماهي چند. دهد مي قلقلکم مهديه حرف

 منيريه توي مه پدرش که بنفشه. کنيم نمي دخالت ديگرم جاري دوتا و من. مان خانوادگي هاي

 کار زنش پدر کنار حاال مغازه رفتن اجاره و پدرش فوت از بعد هم سعيد، برادرشوهرم و دارد مغازه

 غلش مپنا توي و رفته دانشگاه وحيد مثل هم حميدرضا. هستند تامين تامينِ او جيب از و کند مي

 وبچ کننده وارد بود هشد مدتي يک. دارد نگير بگير کردنش کار که غالمرضا ماند مي. دارد خوبي

 علتي هب بعد. داشتند خوبي کاسبي و کار هم با و بود کرده پيدا نفري چند شمشک توي. اسکي هاي

 و کرد يم کار شراکتي سعيد با مدتي يک. رفت بين از اش سرمايه تمام نفهميديم ما وقت هيچ که

 وردآ باال بدهي و رشپد ي مغازه توي نشست خودش صباحي چند. رفت بين از شراکتشان هم باز

. کند يم تامين را فوتبال سه دسته تيم يک ورزشي وسايل و شده آشنا فوتبال دالل يک با حاال و

 اي همغاز فروش سمت کشاند مي را بحث بيايد پيش فرصتش هروقت که است کسي تنها مهديه

 .ارزد مي ميليارد سه يا دو گفت شوخي به وحيد بار يک که

 نمي باورش هيشکي. کنم مي نگاه طرفم آيد مي آش هاي کاسه از پر سيني يک با که جون ليال به

 آپارتمان توي شود مي ميليون پنج ماهي حداقل اش اجاره که اي مغازه چنان داشتن با شود
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 عقل وحيد قول به مادرشوهرم دانم مي چون شود مي باورم من ولي کند زندگي متري شصت

 .ندارد معاش

 اه بچه براي ببريم بيار هم رو سيني يکي اون برم قربونت جون يروزهف: گويد مي جون ليال

 نبودم راضي ممنون،: گويم مي. کند مي اشاره ها غرفه ميان جايي به

 همي دور چسبه مي: افتد مي راه زنان لبخند

 رو هاش سيني قربونت: گويد مي غرفه صاحب. دارم برمي را سيني و غرفه طرف روم مي

 زود برگردونين

 چندتا گاهي مادرشوهرم هاي بخشي حاتم. افتم مي راه جون ليال سر دنبال و گويم مي شميچَ

 هبنفش. هستند بخت دم که شان همسايه دخترهاي براي جهيزيه خريدن گاهي و است آش سيني

 هيچ فرانک. کنند مي زياد کارها اين از هم خودش مامان و بابا چون ندارد مشکلي مساله اين با

 مسجد بر رواست خانه به که چراغي که زند مي غر هميشه مهديه و دهد نمي نظر باره اين در وقت

 به و اندازه به ولي است خوب خيرخواهي اينکه. کنم مي فکر ففر خاله مثل هم من. است حرام

 .موقع

 طي بار چندمين براي. است غلغله حاال که خودمان ي غرفه جلوي رسم مي دست به آش سيني

 همه اين از و اند ديده سايت توي را بازارچه تبليغ ها خيلي. شوم مي متعجب هگذشت روز چند

 ها بچه. ميز پشت گردم برمي و کنم مي باز راه جمعيت ميان از. برم مي لذت دوستي انسان حس

 و ميز پشت آمده هم بنفشه که است جالب. است زياد هم جمعيت صداي و سر و مشغولند همه

 را يهسم مانتوهاي دارد جون ليال. نيست مهديه و فرانک از خبري. است ايستاده سميه دست کمک

 .شد دخواه ليالجون عاشق کار اين خاطر به بعداً سميه مطمئنم. کند مي تبليغ نفر دو يکي براي

 قرار که خوشحالم. آيد مي جلو جمعيت الي به ال از گردن به دوربين که بينم مي را زعفراني

 هم ها بچه. بود خواهيم شريک مصاحبه توي مان همه جوري اين. امروز براي گذاشتم را مصاحبه

 مي حس. است گرفتن عکس مشغول زعفراني. کوبد مي تاپ تاپ دلم. اند شده او آمدن متوجه

 .شوند مي خوبي هاي عکس کنم

 مادر؟ کيه اين: کنارم آيد مي کنجکاو جون ليال

 بگيره گزارش خواد مي. کمان رنگين اسم به اومده، اينترنتي مجله يه از: گويم مي آرام
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 و ارک وحيد مثل هم تو کردم نذر باريکال،: بازويم روي کشد مي دست و کند مي نگاهش متفکرانه

 سرپرست بي هاي بچه واسه بذارم بار بزرگ آش ديگ يه موقع همين ديگه سال بگيره بارت

 ارد بچه موقع همين ديگه سال. تون بچه واسه گذارم مي بار هم ديگ يه: بوسد مي را ام گونه بعد

 خدا اميد به باشين شده

 تنها آرزوهايش با را جون ليال. بروم جلوتر کند مي اشاره زعفراني. کنم مي اکتفا لبخندي به فقط

. کند مي روشن را ذهنم تمام آني اي جرقه مثل فکري روم مي جلوتر که طور همين و گذارم مي

 .مشوي دار بچه که باشد وقتش شايد

******* 

 که اي ريخته هم در ي کپه به چشمم يک و است بهرخ ي خانه ديواري ساعت به چشمم يک

 بي .شوم مي تر نگران و نگران مدام و چسبيده چيز يک به فقط اما ذهنم. شده پهن رويمان پيش

 يم انخودش کار متوجه دوباره و شود مي بلند من همراه هم ها بچه سر و شوم مي بلند جا از اختيار

 کيف چرم هاي تکه روي تند تند سميه. کنم مي نگاه داغانشان و خسته هاي صورت به. شوند

 چند و است اي پارچه هاي دکمه زدن قالب مشغول مخصوصش دستگاه با عطيه. زند مي سوزن

 زيورآالت ساختن و مصنوعي هاي سنگ کردن جور و جفت مشغول مريم و شيال تر طرف آن متر

 کهبل کنم کار چه بايد دانم نمي من و زند مي طرح ها شال روي دارد بغلي اتاق ويت بهرخ. هستند

 مي ساعتم به نگاهي. باشند شده تمام رسد مي سر عيد که ديگر روز سه دو تا ها سفارش اين

 يريهخ بازارچه از بعد سفارش سه و هفتصد. ايم گذاشته مسابقه ها عقربه با کنم مي حس و اندازم

 بهرخ به و اتاق توي روم مي. سفارش يک و هزار دو شده زعفراني رنگارنگ و لمفص گزارش و

 نداري؟ بقيه از خبري: گويم مي

 مان همه از او. کشد مي شال روي احتياط با را اش سبابه انگشت و ميز ي لبه روي شده خم بهرخ

 نااي هنوز کنيم، دان رو سايت خودمون کاش: گويم مي و ايستم مي تر نزديک. است خونسردتر

 رسيم نمي که جوري اين. مياد سفارش داره بازم نشده تموم

 لگ االن. جون فيروزه که شه نمي: فرستد مي بيرون آرام را نفسش و کند مي راست کمر بهرخ

. مشغوليم اينجا که خودمون. نباش نگران. ره مي بين از اعتمادشون مردم بشه دان اگه. کارمونه

 آخر تا مطمئنم من. هستن نفر هشت خودش هاي دوست با گفت ما،ري به زدم زنگ االن همين

 شدنه پست ي آماده همش فردا فوقش يا امروز
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 کنن خراب رو کارها نزنن مطمئني؟ کارشون به: پرسم مي. شود نمي کم اضطرابم از چيزي اما

 به چسبد مي شده خشک رنگ هاي ذره. موهايش روي کشد مي رنگ به آغشته هاي دست با

 و ندشو مي باز باره يک هايش پلک بعد و کشد مي نفس بيني از. بندد مي چشم. مجعدش يموها

 همين واسه. نکنيم قبول نپسنديديم که رو هرکاري کردم شرط نه: کند مي نگاهم مطمئن

 خودمون مث هم اونا. ديدم رو کارهاشون قبالً من هم، بعدش. کنن مي جمع خوب رو حواسشون

 ربيشت. نيستن بديم بهشون قراره که چندرغازي اون قيد در خيلي رن،دا دوست رو کار. هستن

 بدن تحويل خوب کار دارن دوست

 حال در مدام هفته يک اين توي. ديگر ندارم کاري اينجا. بيرون گردم برمي و دهم مي تکان سر

 ديبن دسته وظيفه. ام خريده اند داشته الزم هرچي و ام بوده بازار کنار و گوشه به کشيدن سرک

 اداره و خيابان هرچي از حالم ديگر. بوده خودم با هم آماده هاي سفارش کردن پست و ها سفارش

 يه نزديک. کنم مي باز را پال پارس پنل و تاپ لپ جلوي نشينم مي. خورد مي هم به است پست

. اندهم باقي آن ميليون هشت اوليه مواد خريد کسر از بعد حاال که بوده حساب توي ميليون شانزده

 مي دل دو. ماند مي ميليون يک به نزديک چيزي حساب ته باز کنيم کم هم را ها بچه حقوق اگر

 اقعاًو بماند، باقي من براي ميليون يک باز عصبي فشارهاي و دوندگي همه اين از بعد که اين. شوم

 مي هسمي. کنم مي فکر رسيده کنار و گوشه از که اي کننده وسوسه پيشنهادهاي به صرفد؟ مي

 هم ايتس اين وقت آن گويند مي. مخالفند بقيه اما بگيريم تبليغات اگر نيست فکري بد گويد

 رغبت دمآ اند چپانده تبليغاتي بنر برش و دور بس از که سايتي صدتا از يکي به شود مي تبديل

 ديتولي محصوالت که است اين به سايت اصالت گويد مي شيال. سراغش برود دوباره کند نمي

 .تبليغات راه از نه آيد، مي در راه همين از ما نان. فروشيم مي داخلش را خودمان

 مياري؟ چايي يه خودت جونِ فيروزه: گويد مي سميه. بندم مي را تاپ لپ

 عصرانه يک برايشان چايي جاي به کنم مي فکر و آشپزخانه توي روم مي. شوم مي بلند جا از

 يم در جلوي. نيست من به حواسش هيشکي. پوشم مي لباس و بيرون گردم برمي. کنم حاضر

 گردم برمي االن: گويم

 هايش اضطراب و رنگارنگ هاي سفارش و خانه آن از ذهنم اختيار بي و سوپري سمت افتم مي راه

 ار جمعيت اين. چيزي خريد يا کاري ي بهانه به اند زده بيرون هايشان خانه از همه. شود مي کنده

 .کنم مي فکر شلوغم و درهم ي خانه به. ديد ها خيابان توي طور اين شود نمي ديگري وقت هيچ
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 است محال. بکشم خانه روي و سر به دستي يک توانم مي شود تمام کارها هم عصر فردا تا اگر

 اين است شاغل که فرانک جز کدامشان هيچ. بياورم سرشلوغي عذر بتوانم ها جاري جلوي که

 ودب اگر. شود مي تنگ مامان براي دلم روز چند اين طي بار چندمين براي. کند نمي درک را موضوع

 .کند تميز را آنجا کنم خبر را نفر يک تا ام خانه بيايد روز يک بخواهم ازش توانستم مي

 دارم برمي الويه ساالد بسته سه. کنم مي نگاه آماده غذاهاي به و ايستم مي سوپري يخچال جلوي

 و حاضري غذاي شده خوراکش و خورد روزها اين هم وحيد. باگت نان هاي بسته طرف روم مي و

 به وحيد. خانواده دلستر يک بعد و دارم برمي باگت نان چندتا. زند نمي هم غر که اين عجيب

 خوابگاه توي مان ساده ي سفره به. دانشجويي هميشه زندگيِ به. دارد عادت تند دور روي زندگي

 زخانهآشپ از خواست نمي دلم. بود شاممان ها وقت خيلي که دوييگر و پنير و نان به. کنم مي فکر

 دا،ص و سر بي هاي معاشقه. گفت نمي هيچي و فهميد مي وحيد. کنم استفاده خوابگاه مشترک

 يم شسته وقتي که زيري هاي لباس و بودند ها بچه بازي خاله شبيه بيشتر که هايي ميهماني

 نآ روي را ها لباس بقيه چشم از دور بشود که رختي دبن چون کردم مي خشک اتو با بايد شدند

 يزندگ جا وجب يک آن توي توانستم مي چطور کنم مي تعجب و کشم مي آه. نداشتم کرد خشک

 کنم؟ خوشبختي احساس و کنم

 يادم را ففر خاله غرغرهاي هم هنوز. زنم مي بيرون سوپري از و کنم مي حساب را خريدها پول

 اين گفت مي مامان به من چشم از دور. اتاقمان آمدند بابا و مامان با بار ناولي براي وقتي. است

 نانک من من و دستپاچه. ترسيد مي ففر خاله از هميشه مامان ساخته؟ دختره براي که زندگيه چه

 .راضيم گه مي خواسته، خودش: گفت

 مي کار هم هک. وحيد بودن کوش سخت عاشق. بودم شوهرم عاشق چون. زياد خيلي بودم؟ راضي

 ي همه به بايد. بتوانم بايد هم من پس تواند مي او اگر کردم مي فکر. خواند مي درس هم و کرد

 شدي عوض دفعه يه چطوري: گفت مي مامان. نزنم نق و باشم راضي کرده فراهم برايم که چيزي

 .خنديدم مي فقط فيروزه؟

 مي نگاه خريدها ي کيسه به چشميزير شان همه. مشغولند هنوز ها بچه. خانه توي گردم برمي

 خانم مامان آفرين: گويد مي مريم و کنند

 و هوش که است روزي چند بشوم مامان که اين فکر. آيد مي خوشم برده کار به که لفظي از

 سيني توي و شويم مي را گوجه و خيارشور و کاهو. زنم مي برش را ها باگت نان. برده را حواسم
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 يک ها درگيري اين توي خواهد نمي. نيست موافق دانم مي. ام نگفته وحيد به هنوز. گذارم مي

 هم خودت تو که است اين زد خواهد که هم حرفي اولين. باشد داشته هم جديد مسئوليت

 .نگرانم من ولي... درگيري

 زيتوني خيارشورهاي طور همين و سبزرنگ و تازه کاهوهاي بعد. زنم مي برش را سرخ هاي گوجه

 اباب وحيد اگر. شود مي پررنگ و رنگ کم هي ذهنم ته ناشيانه اميدواري يک. ام سيدهتر من. رنگ

 .اشمب لغزيدنش نگران نيست الزم وقت آن. شود مي بيشتر مان بچه و من به تعلقش حس شود

 ردمگ برمي و سيني توي چينم مي و کنم مي پر مخلفاتش و ساالد از را ها نان بفهمم که آن بي

 بخوريد چيزي يه. تعطيل کار: سالن توي

 .آشپزخانه توي گردم برمي من و دارند برمي را ها ساندويچ. کنند مي قبول بالفاصله شان همه

 کجايي؟ فيروزه: گويد مي بلند سميه. اجاق روي گذارم مي را کتري

 االن ميام بگذارم چايي: گويم مي

 نکنه درد شما دست جون مامان: گويد مي باز مريم

 .... ندادي بيشتر چرا...  کشيدي زحمت چرا: گويند مي همزمان و گيرند مي دست ها بچه

 اين باشم داشته بچه اگر کنم مي فکر. دهد مي آرامش من به بودن مفيد حس. زنم مي لبخند

 کنزدي. گيرم مي را وحيد ي شماره اختيار بي. نهايت بي من آرامش و شود مي برابر صد احساس

 يک باشي اميدوار اگر گاهي. دهد مي جواب ولي ندهد جواب دهم يم احتمال درصد نه و نود به

 ... به چربد مي درصد

 ساميه الو: گويد مي وحيد

 يروزه؟ف: گويد مي دستپاچه و شده اشتباهش متوجه وحيد. دهد مي فشار را گلويم بيخ کسي انگار

 تويي؟

 ؟الو...  فيروزه: گويد مي وحيد. ام شنيده که هستم نامي مبهوت هنوز

 ... بله: گويم مي جان کم صدايي با

 بودي؟ کسي تلفن منتظر: گويم مي و سرم پشت کابينت به دهم مي تکيه. کند مي مکث
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 ي درباره...  يونگ بود؟ کي مال. ام خوانده وحيد هاي کتاب توي که چيزي طرف رود مي ذهنم بعد

 را آدم فکر چيزي وقتي که اين ي درباره. کالمي هاي لغزش ي درباره. بود تحقيق يک نتايج

 .بياورد زبان به را آن ناخودآگاه است ممکن کند مشغول

 داشتي؟ کارم جان، فيروزه: گويد مي وحيد

 ينم. هستم تعقيبش در من داند نمي که او. دارد حق. گفته چي که آورد نمي خودش روي به اصالً

 ناال تا پيش روز دو از ام فهميده که داند نمي. کنم مي دنبال ساميه با را اش رابطه جزئيات داند

 خواهم مين. باشم مسلط خودم به کنم مي سعي. شده بيشتر ساميه با اش تلفني هاي تماس تعداد

 سرم ولي کنه تميز رو اونجا بفرستم رو يکي خوام مي فردا. کثيفه خونه: گويم مي. بفهمد چيزي

 شلوغه خيلي

 اتفاقاً هستم خونه کامل فردا من: گويد يم چون. کنم مي سوءاستفاده ازش دارم کنم مي حس

 الح اين با. کنم مي پيدا بدي حس و بپوشاند را قبل لحظه چند گندکاري خواهد مي که دانم مي

 شلوغه سرت کردم فکر جدي؟: گويم مي

 البته ندارم، اي ديگه کار منم. تعطيله کلينيک سوريه، چهارشنبه فردا: کند مي توجيه خونسرد خيلي

 ظهر از

: ويمگ مي. مانده گلويم بيخ کسي دست هم هنوز. دهم مي فشار دندان زير را لبم و بندم مي شمچ

 کنم مي رزرو رو يکي فردا واسه زنم مي زنگ پس. باشه

 او. ندز نمي زنگ اما. ناراحتم فهميده مطمئنم. کنم مي قطع را گوشي و خداحافظ گويم مي فقط بعد

 که دکن کاري احتياط با و کند تحليل و تجزيه را حاال مثل اي پيچيده هاي موقعيت تواند مي خوب

 گريه من و انداخت باال شانه او نميکنه فرقى برات: پرسيدم که شب آن مثل درست. بخوابد بحران

 .چطوري بفهمم که آن بي درآورديم رختخواب از سر هردومان آخرش. گرفت ام

**** 

 گرا مخصوصاً. شود معلوم صورتش توي آدم ليخوشحا و ناراحتي که است بد گويد مي ففر خاله

 توي غيرمجاز هاي آدم ورود براي کني مي باز را راه و زن چشمک چراغ شوي مي باشي، زن

 که اين. باشد طلبي راحت جور يک شايد. کنم لجبازي خاله با بخواهم که اين نه من ولي زندگيت

 بيرون آشپزخانه از ديد وقتي هسمي که بود همين براي. دهم مي نشان هستم که جوري همان
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 کرد اصرار هم بعد. خورد مي تاب هايم چشم توي اشک که ديد و سراغم آمد خودش نيامدم

 کرد يسع. گفتم برايش را چيز همه غلط يا است درست کارم کنم فکر که آن بي و شده چي بگويم

 بعد .کردند آرامم نگارا اش مردانه کمي و بلند هاي انگشت همين و گرفت را دستم. باشد خونسرد

 زور و ضرب به را من که بود اين پيچيد که اي نسخه اولين و کنم پيدا راهي تا کند کمک کرد سعي

 هم را بعد روز داد دستور و باشد چيز همه به حواسش خودش داد قول. خانه برگردم شب کند وادار

 يک جفت بهرخ ي خانه بيايم ندارم حق گفت. کنم تميز وحيد همراه را آنجا خودم و خانه بمانم

 الزمم اگر داد قول. مجرد دختر مشت يک گفت دقيقاً. بگيرم را کار ي دلشوره مجرد دختر مشت

 به زيادش ي عالقه حساب به را دوستانه دستورهاي اين ي همه من و بزند زنگ خودش داشت

 .نشدم دلگير اصالً و گذاشتم خودم

 کوچولوي سوئيت آن در گذشته مثل است الزم ايدش. باشد سميه با حق هم شايد دانم نمي

 هم اب مهمي نسبت نرود يادمان که باشيم هم پاي و دست توي و هم چشم جلوي آنقدر دانشجويي

 .داريم

 تياراخ بي. لباسشويي توي بيندازم تا کردم جمع ها روبالشتي همراه و کندم را روتختي ي مالفه

 فکر. ارمد دوست خيلي را وحيد من. لباسشويي در به ادمد تکيه و بستم چشم. کشيدم بو را مالفه

 مدوست ديگر بگويد و بيايد روزي يک که اين فکر. کند مي ام ديوانه بدهم دست از را او که اين

 فاقاتات اين به نسبت واکنشي هيچ توانم نمي که است همين براي. ترساندم مي مرگ حد تا ندارد

 شپي بايد کار ي چاره براي دانم نمي و کرده فلجم ترسناک يخبرها آور دلشوره زهر. باشم داشته

 فقط شده خراب زندگيشون مراجعام از خيلي: گويد مي وحيد. بخواهم کمک کي از و بروم کي

 همچين: گويد مي وحيد. دادن گوش هاشون خاله دختر و خاله و عمه نصيحت به که اين واسه

 .بگردي اش چاره راه نبالد هرکسي پيش نبايد. هستن حساس خيلي مشکاليي

 قبول رو مشکل طرف دو وقتي: گويد مي وحيد اما. خانواده مشاور پيش برويم است الزم شايد

 کرد پيدا براش حلي راه شه نمي پس نداره وجود مشکلي انگار باشن، نداشته

 شوي؟ مي دور من از داري تو کنم مي حس بگويم وحيد به مثالً

 و تاس وحيد. شوم بلند جايم از که آنقدر نه اما کند مي وشيارمه قفل توي کليد چرخيدن صداي

 براي را کسي ام نگفته. هستم خانه که ام نگفته بهش. دارم دلشوره آمدنش از چرا دانم نمي

 ستفردا همان امروز. بزنم زنگ فردا است قرار گفتم شام ميز سر ديشب. ام نکرده خبر تميزکاري
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 چه نم ديدن با وحيد بدانم منتظرم چرخند مي لباسشويي توي که هايي مالفه به داده تکيه من و

 .دارد واکنشي

 اقات داخل رود مي. شود نمي لباسشويي صداي متوجه حتي که است خودش فکرهاي درگير آنقدر

 را تشک که ببينم توانم مي اينجا از من اما. است ملحفه بي و لخت خوشخوابمان فهمد نمي حتي و

 توي کنم مي جمع را زانوهايم. شود مي بيشتر ام دلهره و ترس. گيرد مي ارهشم دارد و درآورده

 کشم يم راحتي نفس. خانه توي پيچد مي موبايلم زنگ آشناي صداي. کنم مي تيز گوش و شکمم

 خاطرات از دارند هايم مالفه. کنم مي نگاه را لباسشويي توي کدر آب. شوم مي بلند جا از و

 اينجايي؟: کند مي نگاهم آشپزخانه چارچوب توي وحيد. شوند مي پاک مشترکمان

 کنيم تميز رو خونه خودمون مجبوريم. نکردم پيدا رو کسي: اندازم مي باال شانه

 مي نگاه را آنجا و سالن طرف چرخد مي بعد و اندازد مي سينک توي کثيف هاي ظرف به نگاهي

 بياد؟ کرد تميز رو کلينيک آورديم که هموني بگم خواي مي: طرفم چرخد مي دوباره. کند

 يم تميز خودم نداري حوصله اگه: گويم مي. بدهم مثبت جواب پيشنهادش به شوم مي وسوسه

 کنم

 کاريه چه آخه ولي کنم مي کمکت نه: کند مي باز را پيرهنش هاي دکمه

 خونه موندم منم. نداري کاري که تو: بهش چسبانم مي را خودم و تر نزديک روم مي

 ار گوشم کنار. دارد دوست که معصومانه هاي نگاه آن از. کنم مي نگاهش و گيرم مي باال را سرم

 بشي شيطون نبايد کنم کمکت خواي مي اگه: بوسد مي

 انتخاب مراسم براي وقتي پيش، هفته دو. لباسشويي طرف به چرخم مي و. شوم مي جدا ازش

 ردمک مي حس فقط دربياورد دلم از همعاشق يک با خواست مي وقتي...  نيامد سال نمونه کارآفرين

 گدايي حس تقريباً حاال تا پيش هفته دو از اما کند رجوع و رفع را ام دلخوري است اش وظيفه که

 اوست و شوم مي تر کوتاه و کوتاه دارم کنم مي حس. گرفته صدقه به را بوسههايش که دارم را

 هب کنند مي حمله متناقض اساتاحس. کشد مي سرم به دستي و شود مي خم دلسوزي سر از که

 ... بچسبمش دستي دو. باشم داشته دربرابرش واکنشي چه بايد. افکارم

 .... من با ظرفا: گويد مي

 هست؟ چي درست کار االن برگردد؟ خودش تا شوم بيخيالش. طرفش چرخم مي
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 من با آشپزخونه اصالً....  من با هم کابينتا: ظرفشويي سينک طرف رود مي

 باشه :گويم مي

 و دمکر مي کار چه بوديم غريبه هم با هنوز وقتي بياورم ياد به کنم مي سعي. بيرون روم مي در از

 ولو سالن کنار و گوشه که را کتابهايي و شوم مي خم ايم؟ غريبه هم با حاال. شود مي خالي دلم ته

 طوري اين الًقب. آيد مي لباسشويي قرقر و ها ظرف خوردن هم به صداي. کنم مي جمع اند شده

 گاهي که بزنيم داشتيم حرف آنقدر. بوديم نامزد که. بوديم نشده آشنا هم با خيلي که قبالً. نبوديم

 .کنارش ايستم مي. آشپزخانه توي گردم برمي و ميز روي گذارم مي را ها کتاب. آمد مي کم زمان

 ها؟: کند مي نگاهم متعجب

 بشوريم هم با. ورتر ناو برو: پهلويش به زنم مي آرام را آرنجم ته

 شه مي تر سريع تنهايي کمه، جا: گويد مي و رود مي چپ سمت به قدم يک

 نيس که خوابگاه ي آشپزخونه از تر تنگ: پوشم مي را ها دستکش و اندازم مي باال شانه

 شده تنگ کردنمون کار دوتايي واسه دلم خب اِ: گويم مي. کند مي نگاهم باز

 بشقاب کف ابر کشيدن مشغول که طور همين. خندد مي تعجبم و شود مي گرد هايش چشم

 انهم. بود شده مرد يک زندگي وارد تازه که اي غريبه ي فيروزه همان بشوم کنم مي تالش هستم

 ببينم کن تعريف خب: گويم مي. اش زندگي مرد کشف براي انرژي از سرشار دخترک

 چطوره؟ کلينيک: دستش دهم مي را بشقاب

 و مشکالت کوه يه. خبر چه هيچي،: گويد مي تفاوت بي و آب شير زير گيرد مي را کفي بشقاب

 کنم حلش بايد من که بدبختي

 جالب مورد يک هايش کيس از هرکدام قبالً. خسته و دلمرده قدر اين. داد نمي جواب طور اين قبالً

 حساب به ارمبگذ را اين. بزند حرف من با شان درباره ساعت دو توانست مي که آمد مي نظر به

 من؟ از شدندش دور يا کارش شدن تکراري

 ظرف .نيست اينجا فکرش انگار اما او. سينک توي گذارم مي و کشم مي ابر تند تند را ها بشقاب

 :پهلويش توي زنم مي آرنج ته با دوباره. گذارد مي سرجايش و کند مي آبکشي سکوت در را ها

 زني نمي حرف مراجعات درباره وقته يخيل تازگيا؟ نداشتي جالب کيس. بزن حرف خب
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 دنيا از ي افسرده مشت يه. هستن هم عين همشون: اندازد مي باال شانه. شود نمي وا يخش

 آخه؟ بگم چي. بريده

 چطور؟ کتابت: کشم نمي تالش از دست

. شوند مي تند هايش دست حرکت و ايستد مي راست. کنم مي حس را تمرکزش وضوح به

 بنويسي؟ چي خواي مي اومد دستت. دوميه اين: کنم مي ترغيبش

 شه مي تر خوندني خيلي يکي اون از مطمئنم. جورم چه: دهد مي تکان سر اشتياق با

 که رانگا ولي بروم پيش خواهد نمي دلم. متناقضند احساساتم. نه يا بوده درست کارم دانم نمي

 بهش؟ راجع گفته چيزي کسي طور؟ چه: گويم مي. باشم مجبور

 يم مکث کمي با و دهد مي تکان سر. کند مي دسته و دارد برمي سينک کف از را ها نگالچ قاشق

 رحمتي خانم....ويراستارم: گويد

 ودر مي فرو باز. ما سکوت ميان نشيند مي دستش توي ها چنگال قاشق جرينگ جرينگ صداي

. چيه منظورت بفهمم بزن حرف درست خب: پرسم مي خودآزار يک عين من و خودش فکر توي

 بکشم حرف دهنت از موچين با بايد

 .باشد کرده حس دهم مي احتمال و است عصبي لحنم

 حاله؟ چه در تو کاراي. شده تر روون قلمت گه مي: گويد مي

 االًاحتم. شده شلوغ خيلي سرمون. خوبه: کنم مي خالي قابلمه سر را حرصم. است درست حدسم

 بشن افهاض جمعمون به هم ديگه نفر چند عيد از بعد

 ظرف باقي سکوت در و بزنم حرف خواهد نمي دلم ديگر هم من. شود مي ساکت و گويد مي هومي

 .شوييم مي را ها

 مي دستمال روشون بعد کنم مي تميز رو کابينتا داخل اول خب: کند مي خشک را هايش دست

 کشم

 کنيم؟ تميز رو اينجا همديگه با خواد نمي دلت چيه: رويش به رو ايستم مي کمر به دست

 ... نکني سوال خيلي اگه فقط چرا: موهايش توي کشد مي دست
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 بشم؟ خفه يعني: گيرم مي گارد

 مي را دستش و جلو آيد مي. اندازد نمي موج را سطحش باراني هيچ که برکه يک عين. است آرام

 فيروزه کرده عصبيت خيلي کار: دهد مي فشار کمي را کتفم. ام شانه روي گذارد

 وقتي دوني مي خودت. کتاب روي کنم تمرکز خوام مي: دهد مي ادامه. کنم مي نگاهش هنااميدان

 بزنه حرف باهام نبايد کسي فکرم توي

 يهقض حاال ولي شود مي ساکت است درگير فکرش وقتي. بود طور همين هم قبالً. گويد مي راست

 و ذهنش پرت ي وشهگ يک بگذارد را من نبايد. باشد درگير فکرش نبايد حاال. کند مي فرق

 ونهخ اومدي امروز: گويم مي مصمم و گيرم مي را دستش. آيم نمي کوتاه. ديگر چيزهاي به بچسبد

 باشي بار و کار فکر توي ساعت چهار و بيست که شه نمي. فکرهات بيخيال پس. کني کمک من به

 ها شوهريم و زن مثالً

 ولي اشهب: کند مي باز را راه. پشيمانم گفتنش از و پريده بيرون دهنم از اختيار بي حرف آخر ي تکه

 ... شه نمي تموم شب تا باشيم هم پاي و دست توي جوري اين اگه

 شه مي تموم: گويم مي لجوجانه

 سراغ برو تو: گويم مي و طرفش روم مي. کنم مي نگاه ايستاده چرخيدن از که لباسشويي به

 کنم پهن ببرم رو اينا تا کابينتا

 نندهک نرم بوي. کشم مي بيرون را ها مالفه و کنم مي باز را لباسشويي در. رود مي حرفي هيچ بي

 به حالي رو آدم: گويد مي. آيد مي خوشش بو اين از وحيد. دهد مي قلقلکم و دماغم زير خورد مي

 مي و سبد توي ريزيم مي را ها مالفه. ام نپرسيده هم وقت هيچ و چرا دانم نمي. کنه مي حالي

 ؟وحيد: گويم

 :سرش پشت ايستم مي دست به سبد. کابينت سر روي گذارد مي را ها ظرف و گويد مي هومي

 داري؟ دوست رو کننده نرم بوي چرا

 مي شيطوني دلت خيلي روزا اين: گويد مي و طرفم چرخد مي. باشد کالفه که انگار. زند مي پوزخند

 کردي؟ دقت خواد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر زارع مژگان | کوچک هاي خوشبختي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

67 

 

 ي همه او ولي اي قضيه چنين توي بکشانمش که نبود اين منظورم اصالً. روم مي وا خودم از

 معمول حد از کمي که صدايي با و کنم مي اخم. کند مي تعبير جور يک را هايم حرف و حرکات

 ... انگار نزن حرف جوري يه: گويم مي است بلندتر

 همالف حرص با. خواب اتاق بالکن سمت روم مي و کنم مي ول را حرفم بقيه. دانم نمي چي؟ انگار

 به خود دادنش دست از ترس از شايد. بگويد درست هم شايد. آويز رخت روي کنم مي پهن را اه

 .رسند مي نظر به تر روشن آفتاب رمق کم نور زير ها مالفه. آغوشش سمت به خورم مي هل خود

 .کنم خرد را ساميه گردن خواهد مي دلم. کنم مي نگاه ابر و لکه بدون آسمان به

 مي در تخت کنار از. نشسته خيز نيم تخت روي که بينم مي را وحيد و خواب اتاق توي گردم برمي

. دکن مي بغلم پشت از و من به رساند مي را خودش جست يک با. اتاق در سمت به روم مي و شوم

 هايستاد بلند ديوار يک ي لبه انگار. بدهم وا خواهم نمي ولي است کننده وسوسه تنش گرماي

 دارم کار. نکن: گويم مي. پايين شويم مي پرت هردومان غوششآ توي بخزم اگر و باشم

 خب دارم کار باهات منم: گويد مي گوشم کنار

 تربيش...دانم نمي. کند مي شروع را تازه اي رابطه ديگر يکي با دارد دانم مي که شود مي هفته دو

 رابطه اواخر اين برخالف هفته دو اين توي. دارم اعتماد هايم حس به ولي است غريزي حس يک

 هب کنم مي شروع کند مي نوازش را گردنم پشت آرام آرام دارد وقتي درست. شده بيشتر هايمان

 .ايم بوده هم با بار يک اي هفته فقط که شود مي سال دو. مان رابطه زمان مدت تحليل و تجزيه

 درس مي روزي يعني. بار چهار يا سه اي هفته شايد اول سال و...  دوبار اي هفته تقريباً آن از قبل

 هم بعد و بار يک ماهي شش بار؟ يک ماهي به روزمره؟ عادت يک به شوند تبديل ها رابطه اين که

 وحيد: چسبم مي محکم اند شده حلقه کمرم دور که را هايش دست هيچي؟

 هم چيز سه. طرفش چرخم مي. شوند مي شل هايش دست که است دهنده هشدار آنقدر لحنم

 داشتهن رابطه مدت يک بيا بگويم شويم؟ دار بچه بيا بگويم بهش. خورند مي چرخ ذهنم توي زمان

 .کلمه واقعي معناي به. ام درمانده کني؟ مي خيانت من به داري تو بگويم باشيم؟

 کنه؟ مي اذيتت چيزي چيه؟: گويد مي

 .تخت ي هلب خودش کنار کشاند مي را من. بگويم چي دانم نمي هنوز. او به ام مانده خيره هنوز

 فيروزه: ام شانه دور اندازد مي دست صميمي رفيق يک عين
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 هوم: گويم مي. نيست او پيش حواسم

 کن نگاه: دهد مي تکانم

 چيه؟: طرفش چرخانم مي سر

 نکن اخم: دهد مي ماساژ آرام و ابروهايم وسط گذارد مي را انگشتش

 ... کنم مي حس: گويم مي. توانم نمي

 دارين دوستم قبل ي اندازه به ديگه کنم مي حس: زنم مي دريا به دل. ستا منتظر او. کنم مي قفل

. دهم مي گوش قلبش کوبش به. اش سينه روي گذارد مي را سرم و آغوشش توي کشد مي را من

 شوهريم و زن ساله شيش که دوني مي: گويد مي. مطمئنش و آرام هاي نفس به

 خب؟ :بندم مي چشم. شود مي تند او خالف بر قلبم تپش

 ولي روانشناس يه جلد توي برم خوام نمي ببين،: کردن نوازش را پشتم کند مي شروع دستش با

 کنيم دوره هم با رو چيزهايي يه الزمه خب

 غيرمنطقي واکنشي خواهم نمي و بزند ناخوشايند هاي حرف است قرار کنم مي حس. تابم بي

 روانشناس جلد توي ريب الزمه شايد. نداره عيب: دهم مي تکان سر آرام. بدهم

 نجپ...  کلينيک ميان که شوهرهايي و زن بيشتر: گويد مي آرام طور همان و کشد مي نفس عميق

 گذشته شون زناشويي رابطه از سال شيش

 خب؟: نشينم مي راست. است مردد ادامه براي که انگار. ماند مي ساکت

 گفتم رو اين چرا دونم نمي کن، ولش: دهد مي تکان سر

 بگو نه: کنم مي اصرار

 .باشه شده مشکل دچار مون رابطه که نگراني کنم مي حس: گيرد مي را هايم دست

 رو بحران يه شوهرا و زن مدت اين از بعد معموالً بگم خواستم: دهد مي فشار را هايم انگشت

 هم درد به کنن مي حس که اين فقط. بدم توضيحش طوري چه دونم نمي گذارن، مي سر پشت

 خورن نمي
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 واقعيت هب چقدر گفته وحيد که حرفي بزنم حدس توانم نمي و نيستند متاهل دوستانم از کدام هيچ

 نبود. کرده پيدا مان رابطه به نسبت حسي چنين من عکس بر وحيد مطمئنم اما است نزديک

 .است همين اش معني ساميه

 زندگي من...  وحيد دارم دوستت...  من: هايش چشم به زنم مي زل و گيرم مي را هايش انگشت

 .... دارم دوست رو مون

 لز توخالي اي حفره به کنم مي حس هايش چشم به کردن نگاه با. ديگريست جاي حواسش باز

 نگاهش توي را هوشياري و شود مي جمع حواسش دوباره. نيست آن پشت روحي هيچ که ام زده

 دلي دو بر که انگار. باشد عترافا ي آماده که انگار. دزدم مي را نگاهم اختيار بي. کنم مي درک

 .خوريم نمي هم درد به ما فيروزه بگويد، بخواهد و کرده غلبه هايش

 دارم دوست رو مون زندگي منم: کند مي بغل را من

 هدد اطمينان خودش به چيزي تکرار با خواهد مي که است کسي مثل. کند نمي خوشحالم حرفش

 خب...شلوغه خيلي سرت دونم مي ،وحيد: گويم مي. گفته که است همين واقعيت

 هوم: گويد مي و شده پرت حواسش باز

 کنيم کاري يه بيا...  ولي شده، شلوغ سرم منم: نشينم نمي پا از اما

 کار؟ چي    

  بشيم دار بچه بذاريم...  بيا...  بيا    

 کند مي جدا خودش از را من. نشيند مي راست. برد مي هجوم وجودش به قدرت تمام با هوشياري

 شدي؟ خل: خندد مي اختيار بي بعد و

 چرا؟: کنم مي نگاهش حيران

 داريم کار خيلي پاشو پاشو: شود مي بلند جا از

 وحيد: روم مي بيرون اتاق از سرش دنبال

 هنوز. نداريم خونه هنوز. ديم مي سامون و سر رو زندگيمون داريم تازه ما فيروزه: طرفم چرخد مي

 مونده کلينيک وام قسطاي هنوز. مدي مي ماشين قسط داريم
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 ... شدن دار بچه واسه شده، سالم سي منم: کنم مي نگاهش درمانده

 شن مي دار بچه سال سي باالي خيليا روزا اين. نترس: کند مي قطع را حرفم

 خيليا به وقت هيچ من: ايستم مي رويش روبه و شوم مي رد سالن کف هاي پرت و خرت ميان از

 هستم زندگيمون نگران من آره. کنم نمي نگاه نماال. نکردم نگاه

  داري نگه رو زندگيمون بچه يه با بخواي که اينه حماقت بدترين دوني مي    

 بدترين بشود بچه داشتن که برسد روزي کردم نمي فکر وقت هيچ حماقت؟. آيد مي بند زبانم

 مگه؟ پاشه مي هم از داره زندگيمون االن: پرسم مي. حماقت

 نه: آشپزخانه طرف دچرخ مي

 چي؟ پس: افتم مي راه دنبالش باز

 داري حسي همچين تو: لباسشويي روي کند مي ستون را هايش دست

 کرده پنهان کرده حس که رازيست کشف دنبال. هايم چشم به زند مي زل. طرفم چرخاند مي سر

 بشيم دار هبچ زودتر خواد مي دلم فقط. ندارم حسي همچين من: گويم مي شمرده شمرده. ام

 کاش. ام گرفته تهوع حالت دارم که درماندگي احساس از. شده خراب حالم ام گفته که دروغي از

 سال. باشه: ها کابينت طرف رود مي حرفي هيچ بي. هست چي درست راه بگويد که بود کسي

 کنم درست برات بچه يه دم مي قول ديگه

 وقتي گفت مي قبالً...  قبالً کنم؟ درست تبرا. کرده ام ديوانه و شده بلند منت بوي حرفش از

. نيمک درست خوشگل ي بچه يه که اينه کنيم مي که کاري اولين گرفت سامون و سر مون زندگي

 .شد مي آب قند دلم ته من و کنه کالفه رو مامانم که تخس و فضول ي بچه يه گفت مي

 اون ات ولي. کنيم مي فکر بچه به بودي آماده خودت هروقت. باشه: گويم مي و گيرم مي را تصميم

 باشيم نداشته هم کار به کاري موقع

 نمي و ام شده داغ داغ ناراحتي از. شوم مي ذوب دارم کنم مي حس. زنم مي بيرون آشپزخانه از

 چت فيروزه: گويد مي عصبي و بيرون آيد مي. ام درمانده و گيج. زدم حرفي همچين چرا دانم

 شده؟
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 مي. کنم مي مشغول ها وسيله کردن جمع به را خودم و اتاق توي روم مي. کردنم گريه ي آماده

 چته ببينم بزن حرف ها؟: پرسد مي و چارچوب توي آيد

 رفيح خواهم نمي ولي. زند مي تيک ساميه با ام برده بو داند مي. کرده حس چيزهايي مطمئنم حاال

 يه. دونم نمي: گويم مي و شمک مي نفس عميق. شود پاره بينمان حرمت ي پرده خواهم نمي. بزند

 شدم خل بشيم دار بچه خواست دلم دفعه

. عزيزم نترس: کند مي بغلم و جلو آيد مي. فهمد نمي را خودش حال که اي ديوانه عين. خندم مي

 مي درست خوشگل ي بچه يه بعد کنم راه به رو رو کارهام بده فرصت من به. شيم مي دار بچه

 هوم؟ کنيم

 مالفه به چشمم. مالفه بدون تخت روي کشيم مي دراز. تخت سمت برد مي آرام آرام را من

 گولت :گويند مي و خندند مي ريز ريز که انگار. خورند مي تکان آرام ماليم نسيم زير که هاييست

 ديوونه زد

: پرسم مي درمانده. چکد مي خوشخواب روي و پايين خورد مي قل چشمم ي گوشه از آرام اشک

 ؟داري دوستم چقدر

 چي؟ تو. خيلي: گويد مي گوشم کنار گذشته ماه چند توي بار اولين براي

 خيلي منم: کنم مي نگاه کرده درست خوشخواب روي معوج و کج اي دايره که اشک ي لکه به

***** 

 ازب چشم بعد. «الحال احسن الي حالنا حول» کنم مي زمزمه تلويزيون ي گوينده صداي با زمان هم

 بياد کن رد: جلو شود مي خم. زنم مي لبخند و کنم مي نگاه وحيد به و کنم مي

 مبارک نو سال: بوسمش مي

 مبارک هم تو نو سال: دهد مي پاسخ را ام بوسه

. نندک مي روبوسي هم با باز فضاي توي که جمعيتي شادي به و تلويزيون به زنيم مي زل هردومان

 ناولي مثل درست. رسد مي نظر به نما و رنگ بي خورشيد نور مقابل در ها فشفشه و منورها نور

 و زن يک مثل را امسال داد پيشنهاد وحيد. افتاده اتفاق سکوت در که مان نفره دو سال تحويل
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 توقعم اما. کردم قبول دل و جان با من و خودمان سين هفت ي سفره پاي بنشنيم خوب شوهر

 تلفنت فيروزه: گويد مي وحيد. بود اين از بيشتر چيزي

 را نتلف. است مامان. کند مي کم را صدايش و دارد برمي را تلويزيون کنترل. شود مي جمع حواسم

 مبارک نو سال مامان، سالم: دهم مي جواب

 هستين؟ خانوم ليال ي خونه. مبارک هم تو نو سال: گويد مي و رود مي ام صدقه قربان

 مونيمخود ي خونه وحيد با نه: گويم مي. مسافرت رفته ففر خاله داند مي

 ي خونه نرفتي چرا تنهايي؟: پرسد مي نگران لحني با. باشيم تنها ندارد توقع انگار. کند مي مکث

 مادرشوهرت؟

 باشيم تنها دوتايي داشتيم دوست. خب نرفتيم وا،: خندم مي

 مبارک نو سال: گويد مي بلند وحيد

 وحيده؟: پرسد مي مامان

 همان من و اش گوشي سراغ رود مي. خورد يم زنگ تلفنش ولي وحيد بدهم را گوشي خواهم مي

 حرف باهاش دم مي بعد. زنه مي حرف تلفن با داره. آره: گويم مي است وحيد به چشمم که طور

 خوبن؟ سهراب و ساناز خوبه؟ بابا. بزنين

 بزني؟ حرف باهاشون خواي مي. اينجان آره،: گويد مي

 اتاق توي رفته که است وحيد به حواسم من ماا. بابا به دهد مي را گوشي بگيرد را تاييدم آنکه بي

 بعد و شوهرش و ساناز با بعد و کنم مي احوالپرسي بابا با. کرده خوش جا لبش روي لبخند و خواب

 اتاق سمت روم مي. بالکن توي رفته که است وحيد به چشمم مدت تمام ولي مينو و سهراب با

 وحيد؟: گويم مي و خواب

 يگوش. اتاق توي گردد برمي سرحال. کند مي قطع و گويد مي چيزي تلفن توي و طرفم چرخد مي

 اينا مامان: دستش دهم مي را

 شا گوشي. شود مي صحبت مشغول است خودش مخصوص که گرم لحني با و گيرد مي را گوشي

 نم به پشتش. اندازد مي سين هفت سفره به نگاهي نيم و بيرون رود مي. تخت روي انداخته را

 ودمخ جلوي توانم نمي ولي. لرزد مي دستم. دارد برمي يکي شيريني ظرف از و دشو مي خم. است

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر زارع مژگان | کوچک هاي خوشبختي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

73 

 

 را خودم کنم مي سعي. گذاشته رمز اش گوشي روي. کنم مي يخ و دارم برمي را گوشي. بگيرم را

 يم غش غش و گذارد مي سهراب سر به سر دارد. کنارش نشينم مي و بيرون روم مي. کنم کنترل

 چطوره؟ زشتت ي بچه حال بپرسم: گويد مي مگوش کنار آرام. خندد

 دهش تنگ زشتتون نونوي اون واسه دلش فيروزه: گويد مي و کند مي آخي. گيرم مي نيشگونش

 دوباره گذاشته؟ رمز اش گوشي روي چرا. شوم نمي خوشحال ولي. نونو گويد مي من مثل هم او

 همنتظر مامان باش زود: گويد مي آرام و دستم دهد مي را گوشي

 کردن عوض مشغول وحيد. دهم مي گوش ساناز هاي حرف به حال و حس بي و دهم مي تکان سر

 .کنم مي قطع را تماس و باشين خودتون مواظب: گويم مي. است هايش لباس

 زد؟ زنگ جون ليال: گويم مي و اتاق توي روم مي

 هش مي دلخور کنيم دير اگه ولي...  نه ها؟: گويد مي است کتش کردن مرتب مشغول که طور همين

 و چرب زبان همان با وحيد ولي نباشيم کنارشان را تحويل سال نداشت توقع. گويد مي راست

 .کرد راضيش نرمش

 شد؟ تموم هاتون سفارش: پرسد مي

 شکر رو خدا آره: کنم مي پررنگ را لبم رژ

 .کند پست را ها سفارش باقي برود شد مجبور خودش بهرخ. پيش روز سه دو طرف رود مي ذهنم

 يم و شوم غيب باره يک ها شلوغي اين توي نداشتند توقع که دانم مي و کرد کمکش هم سميه

 خواهر احياناً سميه: گفت تلفن پشت شوخي به شيال. بست را شان همه دهن سميه که دانم

 نيست؟ شوهرت

 تا زندگي ي همه باشيم داشته توقع نبايد داري شوهر چون کرده توجيهمان که داد توضيح بعد و

 .هايش سفارش و سايت اين بشود

 ازداند مي را گوشي. خورد مي زنگ تلفنم. است اش گوشي با رفتن ور مشغول و شده حاضر وحيد

 برات ميارم: گويد مي و تخت روي

 است سميه: گويد مي. است وحيد تلفن گوشي به چشمم. سالن توي رود مي
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 بده جواب: گويم مي

 را گوشي. آشپزخانه طرف رفته. شود مي دور صدايش و دهد مي وابج. بخرم وقت کمي اميدوارم

 ساميه ي شماره. زند مي يخ تنم. ها تماس ليست توي روم مي لرزان هايي دست با و دارم برمي

 سمت روم مي لرزان هايي قدم با و سرجايش گردانم برمي را گوشي. است تماس آخرين

 چي؟ واسه. بهخو حالش آره: گويد مي دارد وحيد. آشپزخانه

 خوبه؟ حالت گه مي سميه: گويد مي و طرفم چرخد مي

 مي. خورد مي جا برخوردم طرز از. گيرم مي ازش خشونت با را گوشي. شوم مي حرصي دستش از

 مبارک نو سال. سالم: گويم

 مرتبه؟ اوضاعتون سالم،: پرسد مي پرسيده، روز چند اين توي که را تکراري سوال همان

 شد برطرف بود زياد خستگي مال نه ممنون،: کنم مي است من به چشمش که وحيد به نگاهي نيم

 اونجاست؟ وحيد: گويد مي آرام سميه

 ميام کن، روشن رو ماشين برو: گويم مي وحيد به رو

 باشه خوب برات امسال، اميدوارم. مبارک نو سال. شم نمي مزاحم باشه: گويد مي سميه

 سميه: گويم مي درمانده. بيرون ودر مي بيند مي که را لبخندم وحيد

 شده؟ چي ها: پرسد مي نگران

 ميهس. گذاشته رمز گوشيش روي. بيشعور ي دختره زد زنگ بهش: سين هفت جلوي نشينم مي

 ميميرم دارم

 مي .کنم کار چه بايد دانم نمي. زند مي موج فضا توي غصه و است ساکت جا همه. ماند مي ساکت

 الو: گويم

 اهر از تازه که يکي به بچسبه کنه نمي ول رو زندگيش. عاقله وحيد گذره، مي .نترس: گويد مي

 رسيده

 دوني؟ مي کجا از    

  گفت رو همين گفتم هم سيمين به. ديگه دونم مي    
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 نگو؟ کسي به نگفتم صدبار سيمين؟ دست کف گذاشتي رفتي: گويم مي عصبي

. نيست بد که بدونه سيمين تازه خوره، نمي خيس من دهن توي نخود دوني مي که تو: گويد مي

 کنه مي هايي راهنمايي يه اونم

 رو نو سال سيمين به. زنيم مي حرف بعد. منتظره االن. باشه: گويم مي. بزنم حرف توانم نمي

 بگو تبريک

. هسمي بزرگ خواهر. است مامان سن هم سيمين. پوشم مي لباس دلخور و کنم مي قطع را گوشي

 مسائل خواست نمي دلم اما. هاست مامان مثل. دارم دوستش من و نکرده دواجاز سميه مثل هم او

 مينسي و سميه حدس که اميدوارم دلم ته ولي ناراحتم سميه دست از. بداند را حيد و من خصوصي

 مي تمام زود که بد خواب يک مثل. باشد گذرا وحيد ي تازه ي رابطه اين اميدوارم. باشد درست

 .شود

 زني؟ نمي زنگ ات خاله به: گويد مي وحيد. افتيم مي راه و ماشين توي نشينم مي

 هب يادت شده چي: کنم مي نگاه وحيد به متعجب. ام نزده زنگ ففر خاله به که افتد مي يادم تازه

 افتاد خاله

 بود يادم. نيفتاد يادم: اصلي خيابان توي پيچد مي

 اين و باشه بهت حواسم که گفت مي چي سميه: دهد مي ادامه وحيد و گيرم مي را خاله ي شماره

 حرفا؟

 چرا زدم غر مراسم نيومدي که روز اون. هيچي: گويم مي. بکنم را سميه ي کله خواهد مي دلم

 کنه نصيحتت کرد فکر نيستي کنارم

 گذارم مي را گوشي و شلوغه خطا: گويم مي. است شلوغ ها خط. ماند مي ساکت و گويد مي آهاني

 بده رو گوشيت: گويم مي. رسد مي ذهنم به کريف بعد. داشبورد روي

 چي؟ ي واسه: پرسد مي

 بگيرمش بتونم اول همراه با شايد خب: کنم مي نگاهش

 روي: پرسم مي. زند مي را رمزش و کشد مي بيرون را گوشي و جيبش توي کند مي دست مردد

 گذاشتي؟ رمز گوشيت
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 فتمگ آوردش، ها ازبچه يکي. دارم برش بود رفته يادم سمينار از بعد دفعه اون: اندازد مي باال شانه

 بيرون بريزه رو زندگيم و زار ي همه نره هوا بي يکي بگذارم رمز

 که است من به چشمش. دهد نمي راه هم باز ولي گيرم مي را خاله ي شماره. شود مي آرام دلم ته

 نگرفت؟: پرسد مي. ام گرفته دست توي را گوشي

 نه: گويم مي

 وقعم. زنم مي بيخيالي به را خودم ولي است منتظر که هست حواسم. دهم نمي پس را گوشي ولي

 دي؟ مي رو گوشي: آورد نمي طاقت شدن پياده

 کم کم تمومه شارژش خودم گوشي. بزنم زنگ خاله به بذار حاال: کيفم توي اندازمش مي

 هاي بچه. رويم مي باال ها پله از. زنم مي نفهمي به را خودم ولي نيامده خوشش کنم مي حس

 يها ميانه تا فريادشان و جيغ صداي. اند گذاشته سرشان روي را خانه فرانک و بنفشه و مهديه

 بزنم زنگي يه من داخل برو تو: گويد مي رسيم مي که در جلوي. رسد مي گوش به راهرو

 رو گوشي بده: کند مي دراز دست. کنم مي نگاهش منگ

 ريم مي مه با که، شه نمي: در پشت ايستم مي

 االن ميام برو: زند مي را خانه زنگ. دستش دهم مي و آورم مي بيرون کيفم از را تلفن

 عمو :گويد مي مهديه بزرگ پسر. شود مي باز خانه در و پايين گردد برمي بگويم چيزي بخواهم تا

 اومدن اينا

. نو سال بريکت و روبوسي حال در. هستم اينجا خودم. شوم مي گم شلوغي ميان و داخل روم مي

 تنيس همراهم وحيد چرا يا. آنها پيش نرفتيم سال تحويل موقع چرا که اين دادن توضيح حال در

 .نامعقولش رفتار اين از است نگران و مانده در پشت همانجا دلم. است وحيد پيش حواسم ولي

 ود،ش تمام گفتنم عيدمبارک و روبوسي تا. کنم مي کنترل را خودم ولي کنم گريه خواهد مي دلم

 را گوشي که است وحيد دست به چشمم. شود مي شلوغ دوباره خانه و رسد مي سر هم وحيد

 .بياورم چنگش به بايد شده هرجور که است جرم مدرک يک گوشي اين انگار حاال. گرفته سفت

 بودن؟ خوب اينا مامان: ام شانه به زند مي جون ليال

 خيلي رسوندن سالم بله،: گيرد مي جان لبم روي رنگي کم لبخند
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 اي گرفته ديدم تو اومدي در از. ها شده تنگ دلت: گويد مي

 پاهاش روي نشانده را حميدرضا دختر. حميدرضا جفت نشسته که وحيد روي خورد مي سر چشمم

 نيستن ماهه دو. خب آره: گويم مي. کند مي بازي باهاش و

 رفت سرم کن خاموش رو ماهواره اون خانم مبينا: گويد مي جون ليال

 تموم هنوز اه: آيد مي در همه صداي. کند مي عوض را کانال و تلويزيون طرف دود مي مهديه دختر

 ديگه بسه نشده،

 دارم خوب خبر يه: آيد مي سرم پشت وحيد. آورم مي در را ام مانتو و خانه اتاق تنها توي روم مي

 برات

 چي؟: مهديه برق و زرق پر مانتوي کنار. جون ليال تخت روي اندازم مي را مانتو

 تبريز افتاديم سفر يه: گويد مي است پسته شکستن مشغول که طور همين

 کي؟: طرفش گردم برمي اختيار بي

 ... که بودن خانوما اون. فروردين چهارم: اندازد مي باال ابرو

 دوتايي؟: گويم مي

 ميام خانومم با عيده، چون گفتم: دهد مي تکان سر بسته دهان با

 وننونم کنن، استقبال و بشه اجرا خوب اگه: گويد مي ام ذهني هاي نگراني و من به توجه بي بعد

 روغنه تو

 ... رحمتي خانوم...  خانومه اون: گويم مي

 .بودم شده نااميد ديگه. زرنگيه دختر گفتم: کند مي قطع را حرفم

 چي؟ از    

 شيراز و يزد واسه کنه مي يگيريپ داره حاال. بلده خوب رو کارش ولي زده، الف کردم فکر    

 مياد؟ اونم    

 کجا؟    
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  تبريز    

 چطور؟ بياد بايد: دهانم توي گذارد مي و شکند مي پسته يک. کند مي مکث

 جوري همين هيچي،: کنم مي حس زبانم روي را پسته شوري

 يديع عمو: گويند مي هم با و وحيد پاهاي به اند چسبيده و اتاق توي اند آمده ها بچه

 بده رو گوشيت: گويم مي. است پول شمردن مشغول وحيد. جوم مي حرص با را پسته

 عمو کنين صبر: گرفته باال را سبز هاي اسکناس

 بشه خلوت خطا بذار: گويد مي

 تو بده: کنم مي اصرار

 چته؟: دستم دهد مي را گوشي. کند مي نگاهم متعجب

 بيرون برو: گويم مي. اندازم مي باال شانه

 روم مي ها وسواسي عين و بندم مي را در. برد مي خودش با را ها بچه. زند مي را گوشي رمز

 پيامک توي. دارد تبريز با تماس يک. نيست ساميه ي شماره از خبري. تماسها ليست سراغ

 الهخ ي شماره. شود مي سوزن سوزن تنم. فهميده که مطمئنم. نيست ساميه از خبري هم هايش

 جون ليال. خورد مي در به اي تقه. بسته را نفسم راه بغض. شود مي برقرار ماست. گيرم مي را ففر

 مامان؟ کجايي: داخل آورد مي را سرش

 .ميام االن: گويم مي

 الو؟: گويد مي سرحال خاله

 فيروزه منم. خاله سالم: گويم مي. است سوالي لحنش. ندارد را وحيد ي شماره

 خوبه؟ حالت فيروزه: گويد مي. ون سال تبريک بعد و پرسي احوال و سالم

 نم هم تو. نيست مامان گردي؟ برمي کي خاله: پرسم مي. شوم مي ديوانه دارم. نيست خوب حالم

 رفتي؟ کردي ول رو

 کجايي؟ خاله؟ شده چي: گويد مي خاله. کنم گريه زار زار مانده کم
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 جون ليال ي خونه: نالم مي

 کرده؟ ناراحتت کسي: گويد مي آرام

 جهي. گرفته دلم فقط نه،: فرستم مي بيرون آرام را نفسم. نکنم گريه آورم مي فشار خودم به

 نيستين کدومتون

 کرده ول را من که مامان جان به زند مي غر بعد. رود مي ام صدقه قربان که دفعاتيست معدود از

 دبزن را سفرش ته و سر دهد مي قول سر آخر. گيرد مي ام خنده من و باردو بريژيت دل تنگ رفته

 تبريز ببره رو من چهارم خواد مي وحيد خاله: گويم مي. بيايد زودتر و

 بود؟ قحط جا سرما اين تو: گويد مي. چرا دهم مي توضيح و

 ينهم دهد مي قول بعد و گويد مي آهاني. دهم مي توضيح باز. برويم خواهيم مي چرا نشنيده انگار

: اتاق ويت برگشته وحيد. کنم مي قطع را تماس و درو مي ام صدقه قربان باز. ببينمش برگشتم که

 شد؟ تموم

 چي؟: فهمم نمي را منظورش

  بگم تبريک خواستم مي    

 بگو بعداً: طرفش گيرم مي را گوشي حال بي

 بخوريم ناهار خوايم مي بيا: اندازد مي ام رفته وا تخت ي لبه که من به نگاهي

 نقلي ي سفره به و بيرون گردم برمي. نگراني کوه يک با گذارد مي تنها را من. بيرون رود مي

 حرف ما فهميده من که اين ي درباره هم با گفته؟ چي ساميه به وحيد. کنم مي نگاه سالن ي گوشه

 .است کرده تغيير حال بدترين به حالم که دانم مي فقط دانم نمي اند؟ زده

****** 

 به سري خواهد مي هرکدام. اند کرده رفتن عزم همه حاال و اند کرده جمع را ناهار ي سفره

 و زرق پر مانتوي که کنم مي نگاه را مهديه. بياورد جا به را بازديد مراسم و بزند زنش خانواده

 پچ چپ بنفشه همسر سعيد با دارد غالمرضا شوهرش،. است نشسته رق و شق و پوشيده را برقش

. است فرانک دختر با بازي مشغول خيال بي اما بنفشه. است برادر دو به مهديه چشم و کند مي

 برادر غالمرضا که اين براي زنم مي حدس و اتاق توي اند رفته هردوشان حميدرضا و فرانک
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 لفنت مشغول باز و بيرون رفته باز وحيد. اند شده قايم اتاق توي نکند مذاکره وارد هم را کوچکش

 را ها پاش و ريخت دارد شپزخانهآ توي زده، خيالي بي به را خودش مثالً جون ليال و است زدن

 روي اندازد مي خط بدجور اش چيني هاي ظرف جرينگ جرينگ صداي اما کند مي جور و جمع

 دويدن هم دنبال از دست بلکه بزنم داد ها بچه سر خواهد مي دلم. خانه ي نيمه نصفه آرامش

 ردهک نگران را شان قيهب که چيزي با من ي آشوبه دل داند نمي کسي هيچ. توانم نمي اما بردارند

 دارد که ام زندگي براي دلم من و ميراثند و ارث تقسيم دنبال دوباره حتماً آنها. دارد فرق خيلي

 .زند مي شور ميشود تقسيم

 بقيه. سين هفت ي سفره سمت به دود مي غالمرضا پسر متين،. لرزاند مي را تنم فرانک دختر جيغ

 کند مي بيداد و داد مهديه. پرند مي پايين و باال افتاده نبيرو آب تنگ از که گلي ماهي عين شان

 که را گلي ماهي و دود مي بنفشه. اند آمده بيرون اتاق از هم حميدرضا و فرانک حاال و ها بچه سر

 و رسد مي سر آب کاسه يک با طرف آن از جون ليال. دارد مي بر زحمت به کند مي تقال سالن کف

 دنبال هرکدام. رفته باال شان همه داد و جيغ حاال. کاسه درون فافش آب ميان خورد مي قل ماهي

 ارانگ. زند مي چرخ سرخوشانه کاسه توي مرافعه و دعوا از خيال بي ماهي. است مقصر کردن پيدا

 اهيم مثل يا مقصر؟ دنبال بگردم بايد هم من حاال شکسته، محکمش تنگ که است من زندگي

 بکنم؟ را ام زندگي خيال بي جون ليال گلي

 مينه. شود مي تمام سرسري شان خداحافظي و اند گرفته را مبينا و متين دست غالمرضا و مهديه

 ميارم خرم مي خوشگل ماهي تنگ يه براتون فردا: گويد مي بنفشه روند مي که

 کهت صد که زيبايش ماهي تنگ يا فرش، روي ريخته که آبي خاطر به نه. است دمغ هنوز جون ليال

 .ندارد دوام خيلي که حريمي. است امنش حريم نگران هم او مئنممط شده،

 کجاست؟ وحيد: پرسد مي بنفشه، شوهر سعيد،

 بزنه تلفن بيرون رفته: کنم مي نگاهش

 توي برد مي را درسا دخترش فرانک. بزند زنگ وحيد به تا آورد مي در را اش گوشي حرف، بي

 يم غر شايان اش، ساله چهار پسر سر بنفشه. درو مي دنبالش هم باز حميدرضا. کند حاضر اتاق

 شکست جون مامان تنگ حاال؟ ديدي. نيست دويدن جاي اينجا گم مي هي: زند

 شد قلنبه تخصير: کند مي بغض شايان
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 ديج خيلي بعد. داده اش عموزاده به پسرش که لقبي از. بخورد را اش خنده کند مي سعي بنفشه

 حرف به گيري مي ياد نخريدم پيتزا برات که امشب الحا: شايان هاي چشم توي زند مي زل

 کني گوش بزرگترت

 مه بد حرف به تازه: گيرد مي محکم را هايش دست بنفشه. شود مي بلند شايان اعتراض صداي

 اشتباه کار دوتا ميشه اين. زدي

 تو: من رکنا نشيند مي بنفشه. پاهايش به چسبد مي و سعيد سمت دود مي. کند مي بغض شايان

 فيروزه؟ بياري بچه خواي نمي

 .باشد کرده غافلگيرم جرم ي صحنه سر کاراگاهي انگار. کنم مي گم را پايم و دست حرفش از

 زند يم صدا را سعيد جون ليال. نيست باباش کن ول شايان. آيد مي هم فرانک. زنم مي لبخند فقط

 مي نگاه ما به فرانک. آيد مي هم وحيد و شود مي باز خانه در. طرفشان گردد برمي مان همه سر و

 نگاه حيدو به دست به چاي سيني سعيد. آيد مي بيرون آشپزخانه از سعيد سر پشت جون ليال. کند

 بشو کار بيخيال رو امروز يه: کند مي

 انستمد نمي بودم وحيد نامزد وقتي بار اولين. خانه نقلي سالن دور تا دور ايم نشسته مان همه حاال

 يم غافلگيرم لبخند با نفر يک چرخاندم مي چشم طرف هر به. کنم کار چه بايد دمآ همه اين جلوي

 کسي هاتن وحيد و افتاده گير قفس توي که داشتم را کسي حس و بود نشسته من جفت وحيد. کرد

 ستد به چايي ليوان وحيد. کند مي فرق چيز همه حاال اما. بگيرم پناه پشتش توانم مي که است

 شود زده هايي حرف چه است قرار دانيم مي مان همه. ديوار کنار جور و جمع وريدک به داده تکيه

 وارد و است خودش پيتزاي نگران همچنان که شايان صداي جز. گويد نمي چيزي کس هيچ ولي

 .آيد نمي صدايي هيچ شده، پدرش با مذاکره

 المرضا؟غ کشيد پيش رو مغازه حرف باز اومدم، خب: شود مي قدم پيش وحيد باالخره

 بشه؟ بيخيال بلکه بديم، رو داداش سهم شه نمي: گويد مي حميدرضا

 رونيگ وضع اين تو مغازه اون اگه. بکنيد دونيد مي صالح هرکار. راضيم من: کشد مي آه جون ليال

 نباشه من سر روي هم منت ديگه برداريد رو سهمتون. بفروشيد بريد وايساده پاش مشتري

. زنند مي حرف آرزوهايشان ي درباره دوتايي و شده شايان زبان هم هم درسا حاال. سکوت باز

 .است قيمتي و مهم بزرگترهايشان هاي داشته ي اندازه به انگار که هايشان داشته ي درباره
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 را هايش دست کف. کند مي فکر دارد. نشيند مي و ميز روي گذارد مي را چايي ليوان وحيد

 آالخون زا غالمرضا ببينم بفروشيد بريد: گويد مي جون ليال. مانده خيره بهشان و هم به چسبانده

 درمياد؟ واالخوني

 هاي شکست و تمام نيمه کارهاي به اش اشاره دانيم مي مان همه. است تحقير از پر لحنش

 دسعي. بيند مي مهديه زنش چشم از را همه که دانيم مي هم را اين اما است بزرگش پسر تجاري

 زنم مي حرف وکيل يه با ميرم فردا: گويد مي

 بشه؟ چي که: شود مي هوشيار وحيد

 اوضاع اين ديگه بديم رو سهمش هم روي بگذاريم چيزي يه هرکدوم اگه: گويد مي حميدرضا

 شه مي تموم

 پدر هب پشتش که سعيد برعکس. نيست قضيه اين موافق وحيد مطمئنم. زند نمي حرفي کسي

 زندگي تمام دادن از که حميدرضا يا آيد برمي مرضاغال سهم دادن ي عهده از و است گرم زنش

. کرده باز حساب پولش قران به قران روي وحيد ندارد، اي واهمه مادرش خاطر آسايش براي اش

 .است درست حدسم

 يم دهنش به دستش سعيد تومنه، شيش ماهي حقوقت تو. بديم بياريم کجا از: گويد مي وحيد

 ... ندارم هم رونق يه من بينيد مي که خودتون. رسه

 يه. کاره دنبال همش ساله اول روز که امروز. ام بچه گه مي راست: دهد ادامه گذارد نمي جون ليال

 بکشه رو من جور بخواد چيه گناهش. نداره خودش از خونه

 از رونق يک نيستم راضي من: گويد مي جون ليال. گيرد نمي دل به کسي. است دلسوزانه لحنش

 رهبخو تکون دلم تو آب نذاشتين هم حاال تا که همين. بشه من خرج شماها ي کشيده زحمت پول

 هستم تون همه ممنون

 مي نگاه مادرش به و شود مي بلند صندلي روي از سعيد. ماند مي ثابت حميدرضا روي نگاهش

 ... هستي راضي شما: کند

 يگهد کنيد تموم ور کار نيددو مي صالح هرجور بريد. راضيم من باهلل واهلل: دهد نمي امان جون ليال

 نلرزه پول صنار شاهي سه خاطر به هي تنم من
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 هم شايد. است صنار شاهي سه پول ميليارد دو جون ليال براي. خندم مي حرفش به دلم توي

 نمي که کارها چه پول اين با بداند نبوده مضيغه در وقت هيچ پول کردن خرج براي که او. باشد

 .کرد شود

 چطوري ببينم. زنم مي حرف وکيل با: گويد مي سعيد

 بريم؟: کند مي بنفشه به رو بعد

 نوعي .فشارد مي بغل در تر محکم را جون ليال و کند مي روبوسي ما با. شود مي بلند جا از بنفشه

 در جون ليال شود مي تر خصوصي که جمع و روند مي که آنها. آيد برمي او از فقط که دلگرمي

 دونم مي که من: گويد مي حميدرضا به رو وحيد و کند مي جمع را ييچا خالي هاي ليوان سکوت

 ادي فيلش بار يه وقت چند هر هم غالمرضا. زدنه الکي زور. ره نمي فروش راحتيا اين به مغازه اين

 کنه مي هندستون

 اين. بشه راحت غالمرضا خيال بکنيم رو قضيه قال بگذار: دهد مي تکان تاسف به سري حميدرضا

 گوشه يه بشينه کنه ميل و حيف اينم است مغازه دنبال چشمش کرد، حروم لپو همه

 يه باز. شه مي تموم حديثش و حرف زد آتيش و گرفت رو پولش کردي خيال: گويد مي وحيد

 کنه مي جور تازه بهونه

 نزن شور خود بي سهمشه. حقشه. جون مامان کن ول: سالن داخل گردد برمي جون ليال

 رهايپس پيش شود نمي راضي دلش وقت هيچ ليالجون داشته، غالمرضا که تياشتباها ي همه با

 .کند حرمت بي را او کوچکترش

 چرخونهب مثالً که بابا ي مغازه توي ننشست مدت يه مگه. بگو شما خود نه: آيد نمي کوتاه اما وحيد

 آخرش. يمدار سهم هم ما که نگذاشت هم خودش روي اصالً نداد ما به که قرون يک. رو اونجا

 دستش داديم رو مغازه موقعي بد گفت آورد، باال بدهي فقط

 گفتم: کند پيدا کش بيشتر ماجرا هايش عروس روي جلوي خواهد نمي. شود مي هول جون ليال

 نکن کثيف رو خودت خون عيد اول روز. چشم بگو کن کوتاهش

 مچش با و شده کلمات ميان پنهان هشدار متوجه هم درسا حتي. نرم اما آمرانه. است آمرانه لحنش

 .مادربزرگش به زده زل شده درشت هاي
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 نکن ناراحت رو خودت هم شما بريم، هم ما: شود مي بلند حميدرضا

 هبش چي که کنم ناراحت مامان، نه: شکفد مي هم از صورتش جون ليال. است مادرش به منظورش

 مي آغوش در را او چندان صد يمحبت و مهر با جون ليال و بوسد مي را مادرشوهرش صورت فرانک

 مي شان بدرقه در دم تا و کند مي باران بوسه را درسا. طور همين هم را حميدرضا حتي. فشارد

 به هدد نمي اهميتي اما او. نگويد چيزي کنم مي اشاره وحيد به. ايم مانده نفر سه ما فقط حاال. کند

 کني يم بدبخت رو داداش داري خودت شما مامان: گويد مي و من

 کردم؟ کارش چه من من؟: رود مي وا جون ليال

 مي و روانشناس يک جلد توي رود مي وقتي. شناسم مي را هايش ژست. منبر روي رود مي وحيد

 .بکند حياتي هاي توصيه بقيه به خواهد

 از دور سال، بيست و صد از بعد بگو بهش کالم يک. دي مي وا زود خيلي جلوش شما: گويد مي

 ها چهب عين افته مي راه مياره کم هرجا که چي يعني. بگير رو سهمت برو نبودم من يوقت جونتون

 شما؟ وقت سر مياد

 دمانخو زندگي درگير آنقدر. گيجم. اند شده نامنظم هايش نفس اما نيست خشمگين وحيد لحن

 .ندارم قضيه اين براي جايي ديگر که است مشغول خودم کار به فکرم آنقدر هستم،

 کن ول :گويم مي

 مين بدش جون ليال اما. عصباني وحيد و متعجب جون ليال. کنند مي نگاهم گردند برمي هردوشان

 رو مامانش دوري ي غصه زنت طفلک. ميگه راست: گويد مي همين براي. شود تمام بحث آيد

 مياد پيش خيره هرچي. وحيد کن تموم هم تو...  بشه وا دلش اينجا اومد. داره

 مونيد؟ مي جا همين که شام: زند مي لبخند من به بعد

 مونيم مي: گويد مي من جاي به وحيد ولي خانه برگردم خواهد مي دلم. بگويم چي دانم نمي

 باز؟ خورين مي چايي: آشپزخانه طرف رود مي جون ليال

 ميارم خودم. نکشين زحمت: گويد مي وحيد

 نه: گويم مي. است من منتظر جون ليال
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 دمغي؟ چرا تو: کنارم نشيند مي وحيد. آشپزخانه يتو رود مي حال اين با

. ينس هفت ميز روي بلور ي کاسه به افتد مي چشمم. اندازم مي باال شانه کنم نگاهش آنکه بي

 مرده؟: ماهي روي شود مي ميخ و کند مي دنبال را نگاهم رد وحيد. ايستاده آب روي افقي اش ماهي

. بوده ادهس اتفاق يک بلورش تنگ شکستن کرد فکر که بود خيال خوش خيلي جون ليال گلي ماهي

 گيزند اش تازه ي خانه توي و بشود ماجرا بيخيال تواند مي کرد مي فکر که بود لوح ساده خيلي

 از. کرده ام ديوانه دلشوره و است تر خراب هم ظهر از حتي حالم. مرده که است همين براي. کند

 ستني خوب حالم خونه، بريم: شوم مي بلند جا

 شده؟ چي: طرفم گردد برمي ماهي ي کاسه کنار از متعجب وحيد

 مي بعد. کند مي نگاهمان واج و هاج و ايستاده آشپزخانه درگاهي توي چايي ليوان يک با جون ليال

 اي؟ حامله پريده؟ چرا رنگت فيروزه: گويد

**** 

 به هک هايي خنده صداي .شوند مي باز که درهايي. است ناپايدار سکوت اما ساکتند ساکت ها کوچه

. است عيد اول روز امروز اندازد مي يادم کنند مي عبور که هايي ماشين و شوند مي بلند باره يک

 و پدربزرگ حاال ساکنانش بيشتر. پيريست ي محله هم ما ي محله. بازديدند و ديد حال در مردم

 اما .دارد برمي ترک تازه يميهمان عبور با ساعتي نيم از هر شب سکوت که است اين. مادربزرگند

 نوشتن سرگرم را خودش و مانيتور پشت نشسته وحيد. نيست خبرها اين از ما ي خانه توي

 .هستيم قهر هم با کنم فکر و کرده کتابش

 روي زياد فشار شايد. زدم را ها حرف آن اي؟ حامله: پرسيد ليالجون وقتي چرا دانم نمي هم هنوز

. دانم نمي. است فواران به رو که وحيد از ام دلخوري شايد. کرد اختيارم بي طور اين اعصابم

 بيدارم، آره: دهم مي جواب پرسيده ساناز که سوالي آخرين به و کنم مي دراز تخت روي را پاهايم

 گذره؟ مي خوش اونجا

 ميادش؟ کي مامان: نويسم مي. فرستد مي شکلک برايم

 ها هست منم مامان. نباش خسيس: گويد مي
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 حاال و بري دادي ترجيح خودت. کنارش بموني نخواستي خودت» بنويسم برايش خواهد مي دلم

 زحمت به هربار که اي غيرارادي هاي واکنش اين از. ترسم مي خودم از.« نزن من سر رو غرش

 حسابي شلوغه سرت اينکه مث: نوشته ساناز. کنم مي کنترلش

 هم طور همين داشتند توقع چون گفتم طور اين بهشان. هستيم جون ليال پيش هنوز کنند مي فکر

 آره: نويسم مي. باشد

 ام هغص و بينم مي را نظرات بخش. کنم مي باز را سايت پنل ي صفحه. تمام و خداحافظي هم بعد

. اند بوده افتضاح و بنجل مشتري نظر به که هايي جنس از دارم شکايت چندتا. شود مي بيشتر

 برگردونيد رو پولم لطفاً. بود گهدي جور يه که عکس توي: نوشته يکي

 .دمکر اعتماد بهتون که متاسفم. داره فرق دادم سفارش که چيزي با که اين: نوشته ديگر يکي

 دو ناي خواندن ناراحتي تواند نمي هم بقيه تمجيد و تعريف حتي. بخوانم را اش بقيه خواهم نمي

 بکس کارمان فعالً و رسيده راه از دعي. است کور و سوت سفارشات پنل. کند پاک را منفي نظر سه

 .نداشتم هم سرشلوغي انتظار بلبشو اين توي. است خوب. شده

 که مدان مي. بخوابم کنم مي سعي و بندم مي چشم. پاتختي روي گذارم مي و بندم مي را تاپ لپ

 صداي. کنم مي حس کيبورد صفحه روي هايش انگشت کوبيدن از را اين. است کالفه هم وحيد

 لبه ندنشي مي وقتي اش سنگيني. رود مي فرو سکوت در جا همه باز و شود مي قطع کيبورد قت تق

 بد قهرهاي وقت هيچ ما. طور همين هم من. کند مي نگاهم. برد مي باال را هايم پلک تخت ي

 مين حاال. ايم نبوده قهر روز يک از بيشتر هم بار يک حتي نه...  سال شش اين توي. ايم نداشته

. کنيم قهر خواهد نمي دلش او که فعالً. بد يا است خوب کنم قهر اگر دانم نمي. شود مي چي دانم

 بخوابي؟ همش سال اول روز خواي مي: گويد مي. خوانم مي نگاهش از را اين

 کنم؟ کار چه: شوم مي خيز نيم

 يه يرونب بريم .ببينيم فيلم. دونم مي چه: گويد مي. دلخوريم! نه يا. است دلخور که انگار نه انگار

 خوابيدنه از بهتر. بزنيم دوري

 زياد قدر اين هميشه برمان و دور شلوغي. کرده دور هم از را ما که نبوده قهر اين کنم مي حس

 ماا. بوديم آنها ي خانه حاال حتماً بودند خاله يا مامان اگر. ايم شده دور هم از ايم نفهميده که بوده

 بگذرانيم؟ خوش هم کنار توانيم نمي که ايم شده دور آنقدر يعني چي؟ نيستند که حاال
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 مي کار که زني مي نق همش: گويد مي بعد. بنشينم راست کند مي مجبورم و کشد مي را دستم

 ... بيکارم االن بيا. کنم

 دبع به راجع خواي نمي: دورشان کنم مي قفل را هايم دست و شکمم توي کنم مي خم را زانوهايم

 م؟بزني حرف ظهري از

 به رخش نيم وحيد. رو به رو ي آيينه توي خودم به مانده خيره چشمم و زانوهاست روي ام چانه

 تخليه جوري اين بود شده سرکوب حس يه بشه؟ چي که بگم: هايم چشم به زده زل و است من

 کردي اش

 چي؟ حس: طرفش گردانم برمي سر

 رايب. نيستم مريضش من. اش يدائم پنداري مريض اين از. ام خسته. شوم مي عصباني بعد و

 .نيستم مريضت. وحيد زنتم من: دهم نمي زدن حرف اجازه همين

 مشکلي؟ و عيب بي يعني نيستي مريضم چون. چي که: کنارم نشيند مي زانو چهار

 دم مي ترجيح...  شم مي بيزار باهات زدن حرف از کني مي که رو کارها اين» گويم مي ذهنم توي

 خودت تو مريضم؟: صورتم روي اش مانده خيره چشمان به زنم مي زل بعد و «خودم توي بريزم

 ... که هم حاال و سمينار و کلينيک شده زندگيت. کن نگا رو

 نم گذره؟ مي چطوري من کار بدوني مهمه برات اصالً. اينا: کنم مي اشاره هايش کتاب به دست با

 ديپرسي بار يه خودت؟ حال به گذاشتمت گرفت مي پا داشت بارت و کار تو بودم؟ جوري اين تو با

 ودتخ به شد؟ تموم ناراحتيم من کردي فکر مراسم روز اون نشده؟ تنگ دلت نيستن اينا مامانت

 ... روز همچين تو باشي کنارم بياي ندادي زحمت

 .ديدي. باشه. خب خيلي: گيرد مي مچ از خورند مي تکان آلودم تنش ذهن همراه که را هايم دست

 رفک هم حاال کردي نشخوار رو چيزا اين هي خودت پيش نشستي. است شده سرکوب يدلخور يه

 محکوم منم داداگاهه اينجا کني مي

: گيرد مي بغل توي محکم را من. شود مي تر نزديک. بکشم بيرون را دستم خواهم مي

 هوم؟ کنم؟ مي کار کي واسه دارم من دلم عزيز...عزيزم

 هوم؟: دهد مي تکان آرام را من. دهم نمي را جوابش
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 کن ولم دونم نمي: زنم مي لب حال بي

 هب چشمم بشينم داداشم مث منم خوبه. زندگيمون واسه خب: گيرد مي محکم را من همچنان اما

 افتاده؟ عقب مون خونه اجاره بزنه شور دلمون همش بود خوب باشه؟ بابام ميراث و ارث

 خواد مي دلم من: دهد مي ادامه ماليم لحن انهم با و کند مي قاب صورتم دور را هايش دست بعد

 متوجهي؟. کرديم مي زندگي دوزاري اتاق يه تو نرفته يادم من. باشيم داشته خوب زندگي يه

 نيست اين من مشکل: آيم مي بيرون آغوشش از و دهم مي تکان را سرم

 بچه؟ چيه؟ پس: هايم چشم توي زند مي زل

 مساله که بخوانيم هم نگاه از خواهم نمي. زنم مي زل رديگ جايي به و گيرم مي نگاهش از چشم

 به. يگرد يکي نبود هم او. نيست چون است نوبر ي دختره آن من مشکل بگويم توانم نمي. چيست

 دارد امکان درصد چند پلکد، مي برت و دور چرا بگويي و چشمش توي بزني زل رک سميه قول

 نم کوفتي وضعيت اين براي خوبي نسخه کلمش حل براي زدن حرف نه بوده؟ بد کارش بفهمد

. دوني مي رو اين هم خودت شده تر مهم من از کار. وحيد زده جلو من از کار: کشم مي آه. نيست

 هستم پات و دست توي کني حس دم مي قول بزنم نق خودت قول به ديگه کم يه اگه

 زا حالم. بريزد وفر خواهم نمي که اشکي شوري از سوزد مي چشمم. گلويم توي نشسته بغض

 االح...  هم بعد و گريه و کنم بغض که اين از حالم. خورد مي هم به هايم دلتنگي تکراري سناريوي

 بکر هاي لحظه اين خواهم نمي نه. است معاشقه بعدي ي پرده البد و هستيم تخت روي که هم

 را نم که است همين براي. خواهد مي انگار او اما. مشکلمان الپوشاني دستاويز بشود هم معاشقه

 کني مي فکر اشتباه دم مي قول: زند مي زل ام اشکي هاي چشم به باال از و خواباند مي

 بشو سمينار بيخيال مدت يه گي مي راست اگه: گويم مي وار زمزمه و درمانده

 و. گردد مي جواب دنبال سرش توي دارد. است مطمئن لبخندش. کند مي نگاهم فقط حرف بي

 نميشي؟ پشيمون بعد مطمئني: گويد مي که کرده شپيداي انگار

 نه: گويم مي لجباز اي بچه عين

 گذاشتم؟ وقت ها برنامه اين رونق واسه چقدر که دوني مي: گويد مي

 آره؟: کند مي لمس را ابروهايم انگشت با. دهم نمي جواب
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 هست هم کتابت .داري رو کلينيک هم بعدش...  مدت يه فقط: دهم مي جواب مصرانه ولي دانم مي

 باشيم هم کنار بيشتر. کن کار اون روي خونه بمون رو آزادت وقت... 

 .هايش چشم توي زنم مي زل

 بشي سايتت بيخيال مدت يه بخوام ازت دارم حق منم پس طوره اين اگه: گويد مي

 تونم؟ مي: است صورتم لمس مشغول اش اشاره انگشت با هنوز

 که است اين ترينش مهم انگار شان همه ميان از. وردخ مي چرخ سرم توي سوال يک و هزار

 کني؟ مي گروکشي داري: بپرسم

 بي ليخي و کشد مي نفس عميق بيني از. تخت تاج به دم مي تکيه و آيم مي بيرون دستش زير از

 اي بخوام ازت چيزي همچين من اگه کني مي پيدا حسي چه بدونم خواستم. نه: گويد مي تفاوت

 کار اين به کنم مجبورت بگم هک اينه ترش درست

 داشته را حس همين خواهد مي دانم مي. شوم مي متنفر ازش. آيد مي بدم ازش لحظه يک براي

 شدم ناراحت اونقدر دستت از چرا بفهمي بايد پس طوره اين اگه: گويم مي واضح خيلي. باشم

 گرفتي گارد شدن دار بچه ي درباره وقتي

 کنه مي فرق اش مساله بچه: تخت روي کند مي ولو را خودش کالفه

 فرقي چه    

 هواس وسط اين مون يکي برعکس يا نخواي تو و بخوام من اگه. است نفره دو تصميم يه بچه    

  گيره مي دل به کينه چيزي همچين

 من که قدر همون. مونه آينده خاطر به همش نيستي متوجه فقط تو...  کار ولي: طرفم چرخد مي

 منم بدي اجازه دارم توقع بدي، سامون و سر رو خونه اوضاع و خونه توي بموني ندارم توقع ازت

 کنم پيشرفت

. تنيس کردنش کار من مشکل بفهمانم بهش توانم نمي هنوز و پيچيده هم در هايمان حرف کالف

 هم را من بايد ولي است خوشحال بدانم اگر. نيست مهم بشود هم روزي شبانه اگر کردنش کار

 ؟کني مي چيکار خورم نمي دردت به کني فکر روزي يک اگه: گويم مي. باشد اشتهد ذهنش توي

 اي ديوونه تو: خندد مي و بندد مي چشم
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 ... کن نگام: کنم مي اصرار

 ات خانواده. نگراني تو: گويد مي بسته چشم طور همان. دهم مي تکانش. کند نمي نگاه ولي

. يفتهب خوب اتفاق يه بايد کني مي حس. مدت يه نبودم کنارت منم. آورده فشار بهت کار. نيستن

 برت و دور شن مي جمع همه باشه بچه اگه کني مي فکر. دوني مي بچه هم رو خوب اتفاق اون

 کن فکر بهش کم يه: کند مي باز چشم

 نداري دوستم ديگه کنم مي حس. نيست اين نه: گويم مي و آورم نمي طاقت

 آره؟ بزنم؟ کف برات مراسم اون توي نيومدم چون کني؟ مي رو فکر اين چرا: نشيند مي راست

 مي خراب را چيز همه کند فوران اگر دانم مي که خشمي. است خشم از پر لحنش. شده عصباني

 کنم مي جون دارم که اين: دهد مي ادامه او و ماند مي باز اما لبم. بگويم چيزي خواهم مي. کند

 رس روز هر نيس؟ داشتن دوست اگه چيه اسمش اين نيست؟ حساب بسازم خوب زندگي يه برات

 فشار يکن مي فکر سمينارا اون راحته؟ کني مي فکر ناميزون ي بريده دنيا از مشت يه با زدن کله و

 و خسته وقتي کني مي فک نداره؟ گلودرد و سردرد ملت واسه زدن حرف ساعت دو نداره؟ عصبي

 اشه؟ب تميز خونه خواد نمي دلم دستم؟ بدي گرم چايي ليوان يه ندارم دوست خونه ميام خاکشير

 نگاهش متحير و مات. شود مي خاموش باره يک شده تر گدازان اش جمله هر با که آتشفشاني و

 هم ور علتش مراسم اون تو نيومدم من. نرو قاضي طرفه يک قدر اين: شود مي بلند جا از. کنم مي

 روز ونا رفتي. بخوني بودم نوشته که رو يکتاب ندادي زحمت خودت به بار يه هم تو عوضش. گفتم

 ؟اصالً آوردم روت به من. بازاريه هاي روانشناسي کتاب اين از گفتي دختره اون به سمينار توي

 به هايمان مهرباني کشيدن رخ به اهل وقت هيچ ما دانم مي فقط. بگويم چي دانم نمي. زده خشکم

 کند جان خودش قول به اگر او و داشتم ستشدو چون ساختم زيادش و کم با اگر من. نبوديم هم

 مان؟ زندگي وسط افتاد کي لعنتي «من» اين. بسازد را مان زندگي خواست مي چون

 کنم مي حس. کند مي نگاهم کمر به دست و ايستاده رويم به رو. بخورم جم جايم از توانم نمي

 دمکر کاري هر من: المن مي. است گلويم توي نيشش و کند مي وزوز سرم توي زنبور مثل چيزي

 ... ولي...  بوده دوتامون واسه کردي کاري هر تو... 

 وقت هيچ. بکني کاري من خاطر به فقط نخواستم وقت هيچ من ولي بگويم که جنبند نمي زبانم

 ويت لعنتي ي ساميه اسم چون نيستند مهم ها اين. نداري دوستش که بکني را کاري نخواستم
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 يزنبور مثل را بغضم. دارم نگهش سرم توي همانجا که کنم مي جان و درو مي پايين و باال سرم

 که بده قول باشه،: گويم مي آرام و دهم مي فرو زور به مانده همانجا و زده را نيشش که گنده

 نگذاري تنهام

 مي .سقف به رو فرستد مي بيرون عميق آهي مثل را نفسش بعد و دهد مي تکان تاسف به سري

 نباف مهمل قدر اين: کند مي بغلم دوباره و کنارم نشيند

 نز يک حاال کردم مي فکر. کرده عوضم «سوگلي» داشتن کردم مي فکر. روم مي فرو بغلش توي

 نداشت براي تالش همه آن. بندم مي چشم. گرفته چنگ توي را موفقيت شوهرش مثل که خاصم

 که شور اشک رشته يک شود مي هايم موفقيت و بندم مي آيدچشم مي مسخره نظرم به سوگلي

 .ام گونه روي خورد مي قل

 بعد درمياد تنمون از خستگي. گذرونيم مي خوش تبريز ريم مي: دهد مي فشارم محکم وحيد

 ترکونيم مي دوتايي

 حرفا اون از نداشتم بدي منظور. خوام مي معذرت: گويد مي گوشم کنار. مانم مي ساکت

 رو يمونزندگ بچه ميگه. بشيم دار بچه خواد نمي دلش دوحي: گفتم اي حامله پرسيد جون ليال وقتي

 کنه مي داغون

 باشه؟: گيرد مي بغل توي را من و خوابد مي. مانم مي ساکت

 دص. مبارک نو سال: گويد مي و خندد مي بلند خانه از بيرون کسي. دهم مي تکان سر سکوت در

 پيروز نوروزتان نوروز روزتان هر. ساال اين به سال

 بعد و هايم چشم توي زند مي زل. خنديم مي هردومان. گيرد مي مان خنده اش سخرهم لحن از

 .بوسد مي آرام را هايم لب

**** 

 .بوديم کرده ازدواج تازه وقتي مثل. است جسماني فقط گاهي. دارد مختلفي هاي طعم معاشقه

 کالس ويت گاهي گفت مي وحيد که مداوم هاي خواستن اين. هم آغوش در بودن دائمي تشنگي

 مي خوشي از و گويد مي چي کردم مي درک. کنم تمرکز توانم نمي که است قوي آنقدر هم درس

 کرده جدل و بحث هم با. ايم شده دلخور هم از که وقتيست مال ها ترين طعم خوش اما. خنديدم

. يمباش بوده طور اين هم با بار يک شايد. شود مي خودخواسته رنجي به تبديل تشنگي آن و ايم
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 از اش کالسي هم جاي به رفت يادش که وقتي همان. کرد دفاع را اش نامه پايان که شبي همان

 بود قدرآن نه، يا هستم يکتا و خواستني برايش که اين از دودلي و شک رنج شب آن. کند تشکر من

 و نيخواست هم: هستم که کند مطمئنم و بيايد معاشقه در از او و بزنيم حرف هم با نخواهم حتي که

 دلتنگي طعم حتي. کرد مي فرق هميشه با گذشت ما ميان عيد اول روز که چيزي اما. همتا بي هم

 تيمرف مي تر پيش هرچه. بيافرينم متفاوت طعمي برايش خواستم مي انگار شب آن. داد نمي هم

 هاينک زا. باشم آفرين نقش خواستم مي. هميشه با کند فرق بار اين که شد مي جزم بيشتر عزمم

 ندک کار چه بايد بعدش رويم مي پيش که قدمي هر در بداند وحيد و باشم شده خوانده کتاب يک

 مکن سعي مان، زندگي روزهاي اولين مثل ديگر بار يک. کنم کشفش خواستم مي. آمد مي بدم

 بوي و رنگ رابطه آن تما اگرچه. بودم موفق که انگار و کند مي اش زده هيجان چيزي چه بدانم

 تنهايي خودم داشتم. شدم خوشحال و بود خوب خيلي که آورد زبان به آخرش اما بود گرفته دلهره

 مجبور و نيست مطمئن سربازانش به که فرمانده يک مثل کردم، مي ترميم را شکننده رابطه اين

 فقط که جاهايي خصوصيترين از بهتر کجا و ماجرا دل توي برود يکه و دريا به بزند دل است

 داشتيم؟ دسترسي شبه خودمان

 غش و غل بي لبخندش. زند مي لبخند و طرفم چرخد مي. دستش روي گذارم مي دست اختيار بي

 که اول روزهاي مثل درست بيرون، ايم رفته هم با. گذشته خوش هردوتامان به روز سه اين. است

 ام آفريده که طعمي به وحيد اشتياق که عجيب و. زدن حرف و زدن حرف و بوديم زدن قدم مشتاق

 و ماندهن غافل خنده و شوخي از دم يک. باشد انداخته پوست انگار که آنقدر شده، بيشتر و بيشتر

 که نوپايي ي رابطه آن که کرده مطمئنم داده، من به رفتارش و زبان و نگاه با که هايي محبت

 واستخ وحيد و زد زنگ ساميه که اين اش نشانه. است سوخته ريشه از گرفت مي شکل داشت

 من مچش پيش و نيست پستوها در ديگر هايش مکالمه. شد خنک خيلي دلم. کنم سرش به دست

 از. خورده جا احتماالً. فهمم مي خوب را دخترک حس. زند مي حرف باهاش محکم و جدي خيلي

 رنگ فقط زن يک داند نمي. ندارد مشترک زندگي ي تجربه او اما مقدمه بي کردن عوض رنگ اين

 دو رکمشت زندگي داند نمي. کرد عوضش ديگر يکي با بشود شد رنگ کم وقتي که ستني لعاب و

 مثل که مشترکي حس و سخت روزهاي خوش، هاي خاطره ها، تجربه از است قطور آلبوم يک نفر

 دلبرانه ي خنده چندتا و زنگ دوتا با شود نمي. دهد مي بار و کند مي رشد شوهر و زن بين جوانه

 .ندخشکا را درخت اين
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 اييه کلمه همين. گفتم سميه براي بودم کرده کشف وحيد رفتار تغيير در که را چيزي آن ي همه

 مه سيمين که گفت و داشت قبول را حرفم. گفتم هم را اند نشسته هم جفت سرم توي حاال که

 .گفته را همين

 نيستي؟ خسته: پرسم مي

 مه ساميه. دارد ادامه نامعلوم جايي تا نرويما به رو که ايست جاده به چشمش. اندازد مي باال سر

 و من: گفت تلفن پشت خودش. بخواهم من که نبود چيزي اين و بيايد قطار با شد قرار. آيد مي

 چطور؟ شما. ميايم ماشين با فيروزه

 يک. نگرانم هنوز ها حرف اين ي همه با اما بود طور چه لحنش يا بود چي ساميه جواب دانم نمي

 هم ارکن خوابيديم وقتي ديشب. کرده ام کالفه که نشسته آزاردهنده فکري نمذه کوچک ي گوشه

. داد فراري هايم چشم از را خواب باشد، زده بيرون ناخودآگاهم عمق از موذيانه فکر اين انگار،

 دله؟ دو هم خودش وحيد نکنه: گفت ذهنم توي يکي

 هچ اش تازه احساس اين با داند نمي هنوز شايد که. باشد همين هم شايد که جانم به افتاد ولوله

 رمانس دوباره که وقتي به واي ولي شود مي پشيمان هست که من کنار. بيند مي که را من. کند کار

 و مانده خالي اش زندگي توي جايي يک که بيايد يادش دوباره است ممکن وقت آن. شود شلوغ

 .نيستم کافي کردنش پر براي من

 ههرچ ولي کند نقض را احساس اين که کنم پيدا را هايي انهنش کردم سعي وسواسي يک عين

 که يمانيپش نگاه آن وحيد، رفتار اي درجه هشتاد و صد تغيير. کرد بيشتر را ام نگراني فقط جستم

 .دارم دوستت: گفت مقدمه بي بعد و انداخت آلودم اشک هاي چشم به

 شدي؟ خسته: کند مي زشنوا را دستم من، واکنش به. فشارم مي محکم را هايش انگشت

 مياد؟ هم کسي گذاشتن؟ برنامه موقع اين چرا حاال: گويم مي و اندازم مي باال سر

 رو پولمون که ما. دونم مي چه: ابروهايش وسط نشيند مي اخم و فرمان روي گذارد مي را دستش

 نفر شصت چه بياد نفر يه چه حاال گيريم مي

 رديگ حاال اما ريخته ناخودآگاه شايد که ارنگيسترنگ هاي نقشه خاطر به اخمش زنم مي حدس

 قتو بتواند تعطيالت توي تا کرده رديف را ها برنامه خودش ساميه دهم مي احتمال. ندارد معنايي

 دباش که هرچي. باشد خواسته را اين وحيد خود هم شايد. دانم نمي. بگذراند وحيد با بيشتري
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 ارک مساله که اين از هم شايد يا. کرده عجله که اين از پشيمان هم شايد. است دلخور حاال وحيد

: گويم مي. پرتشويش فکرهاي همه اين از. کند مي درد سرم. کرده قاطي ربط بي چيزهاي با را

 زد؟ زنگ دوباره گفتم جنتي

 .کردم مي اشاره بهش حتي نبايد که چيزي در کردم غرقش خودخواسته انگار. دهد نمي را جوابم

 وحيد؟: گويم مي

 هوم؟    

 کجاست؟ حواست    

 گفتي؟ چي: کند مي نگاهم دوباره

 زد زنگ دوباره جنتي    

 انگار؟ نيست حاليش نفهم مردک. هوم    

 فسقلي سايت اين به داده گير چرا دونم نمي! نه    

 بهش ميرسه زورش. فسقليه چون    

 نکنه درد دستت    

 فقط. هست همه پاي جلوي سنگ. نباش نگران: دهد مي فشار هم را دستم زمان هم و خندد مي

 بپري احتياط با کدوما رو از. بزني کنار کفش نوک با رو کدوما باشه حواست

 ناي. رخش نيم به مانم مي خيره. کند ام راهنمايي طور اين بود نشده وقت هيچ. مانم مي ساکت

 شد، ام زندگي اردو اول روزهاي که وحيدي. دارد فرق خيلي شناختم مي که کسي آن با وحيد

 نبدبي کاري هر شروع به نسبت کنارش در ولي بود هم ارتباطات اهل. بود خنده خوش. بود مهربان

 .نداشت جسارت بلند هاي قدم برداشتن براي حتي و بود کم نفسش به اعتماد. بود

 چيه؟: گويد مي

 خوري؟ مي چايي: زنم مي لبخند

 شوم يم غرق گذرند مي کنارم از که هايي منظره به وجهت بي اما من. کند مي استقبال پيشنهادم از

 براي مشتاق جسور،. کرده فرق وحيد حاال. شناسم مي دارم که اي تازه دنياي درون. خودم درون
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 رفته،گ ياد چيزهايي مراجعانش از شايد. انداخته پوست واقعاً. است آينده به خوشبين و پيشرفت

 .نيامده پيش آن بروز ي زمينه اما بوده طور اين هم اول از شايد يا

 وحيد؟: دستش دهم مي احتياط به را چايي ليوان

 بله؟: گيرد مي را ليوان

 کردم؟ فرق...  من...  نظرت به    

 شده؟ چي باز: نگران هم شايد و کند مي نگاهم مشکوک. کند مي اخم دوباره

 ي فيروزه همون من تو نظر به بدونم خواد مي دلم فقط هيچي،: دهم مي نشان تر مشتاق را لحنم

 نه يا هستم پيش سال شيش

 مي چايي قلپ يک. بکشد بيرون ذهنش از را من قبلي ي نسخه بخواهد که انگار. کند مي سکوت

 جورايي يه کنم فکر خب: گويد مي و خورد

 جورايي؟ چه    

 پشت هب نگاهي نيم لوج ي آيينه از بعد و کند مي نگاه را بيرون بغل ي آيينه از. اندازد مي باال شانه

 رفح خيلي قبالً. شدي تر آروم خيلي. دونم نمي: خورد مي چايي قلپ يک دوباره. اندازد مي سرش

 کني تعريف جالب چيز يه که گذاشتي مي مايه هم کوچه توي ي گربه از. بزني داشتي

 که دش چي کنم مي فکر. شنوم مي را کند مي کار وقفه بي که ماشين موتور صداي. ماند مي ساکت

 من شد، کار غرق بيشتر او هرچي دانم مي فقط. رسد نمي ذهنم به چيزي اما افتاد؟ اتفاق اين

 .دهد ادامه او تا ماندم منتظر سکوت در و خودم الک توي رفتم بيشتر

 خرج جا يه کردي جمع داشتي انرژي هرچي کنم فک. نيستا بد البته: کند مي پاره را فکرم ي رشته

 يکرد سوگلي اون

 .آورده ياد به را گذشته از خوب اي خاطره که دليست ساده آدم مثل اش خنده طرز. خندد مي بعد

 افتادم سايت اون فکر به بودم تنها چون نه: گويم مي

 نه؟ ديگه بوده حل راه يه اينم. خالقي خيلي تو گم مي هميشه: کند مي زمزمه

 چي؟ واسه    
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 ... واسه    

 سمت به کمي را فرمان زمان هم و کند مي نگاه شود مي رد کنارمان از سرعت به که را ماشيني

 رواني: چرخاند مي مخالف

 سوختي؟: کنم مي نگاهش نگران. لباسش روي شده خالي چايي

 را خودش. ايستد مي جاده ي شانه توي و کند مي کم را ماشين سرعت. شده نامنظم نفسش

 ندارن اعصاب ممرد: چايي خيسي روي کشم مي دست. کند مي وارسي

 ندارن هم شعور: دهد مي تکان تاسف به سري

 .ماشين داخل خزد مي صبحگاهي خنک تقريباً هواي و دهد مي پايين را پنجره

 کني؟ عوض رو لباست خواي مي: گويم مي

 گاهن جاده سوي دو به اي دقيقه چند. رود مي بيرون و کند مي باز را ماشين در. اندازد مي باال سري

 بزنيم قدم کم يه بيا خواي مي: گويد مي بعد و کند مي

 رشس پشت و بغلم زير کنم مي قايم را هايم دست. است سرد خيلي هوا. پرم مي بيرون خوشحال

 اين توي و رفته بهار استقبال به جاهايش بعضي که زميني کنار هدف بي طور همين. افتم مي راه

 خلوت ذهن ميان کرده سقوط دوباره گويد مي من به حسي. زند مي قدم شده سبز سرد هواي

 قتو خيلي. بوده طور همين هميشه. کند تمرکز تا بزنم حرف نبايد دانم مي که جايي همان. خودش

 يقهدق يه: گفته جدي خيلي بزنم حرف باهاش ام خواسته وقتي و شده ساکت دفعه يک که شده ها

 ريزه مي هم به تمرکزم کنم فکر خوام مي. نزن حرف

 .ندارد من همراهي براي ميلي اما است بر و دور به حواسش. روم مي جلو سرش دنبال

 اين نم با فقط که ديدم بعد ولي بود برخورنده حالتش تغيير اين. بود فهم غيرقابل برايم اوايل

. نمک مي کشف ديگر چيز يک باز و. ندارد شوخي هم ليالجون با حتي کردن فکر موقع. نيست طور

 نم که بوده همين براي هم شايد. شده بيشتر کردنش فکر هاي زمان مدت ماي رفته جلوتر هرچي

 شا کتاني با و است پايين سرش. بهش رسم مي و کنم مي تند قدم. ام شده قبل از تر حرف کم

 دلم ها وقت خيلي. گويم نمي هيچي ولي روم مي راه کنارش. هاست نخاله کردن رو و زير مشغول

 سرسري جواب يک با ام پرسيده که هربار ولي است خبر چه نشذه پستوي توي بدانم خواسته
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 چيه؟: پرسم مي ازش است؟ طور همين هم هنوز بدانم خواهد مي دلم. کارم پي فرستاده را من

 شدي؟ ساکت چرا

 يم باالخره. است فايده بي اصرار دانم مي. زند نمي حرف ولي افتيم مي راه و گيرد مي را دستم

 بخوريم؟ چايي: دکن مي نگاهم و ايستد

 کردي؟ مي فکر چي به: پرسم مي

 هيچي و چي همه به: دهد مي تکان را دستش

 مي فکر متفاوت چيز چند به واحد آن در کنم مي حس واقعاً گاهي. است اش هميشگي جواب اين

 شدست. اش خصوصي خلوت به شود مي پرتاب دفعه يک که شود مي چطور دانم نمي حتي و کند

 سرده خيلي بخوريم چايي مبري: کشم مي را

 شغولم که بينم مي رسم مي ماشين به وقتي. افتد مي راه دنبالم او بار اين و دهد مي تکان سري

 نمي. سرم به آورند مي هجوم ناخوشايند هاي حس تمام. افتد مي شور باز دلم. است زدن تلفن

 پذيردب نخواهد اگر و نه؟ يا کنم داعتما او به قبل مثل توانم مي شويم رد اتفاق اين از اگر حتي دانم

 ... بايد کي تا...  ترميم بعد و کنيم مرور نو از را مان زندگي است الزم که

 .است شده گم تند پيچ يک پشت که کنم مي نگاه اي جاده به مضطرب

***** 

 پاهايمان روي انداخته را پالتويش و نشسته کنارم وحيد. است گرم گرمِ من دل اما است سرد هوا

 حاال حاشيه، در ولي هست هم ساميه. شاهگلي الجوردي درياچهي به ايم دوخته چشم هردومان و

 مزه مزه لذت با را ام قهوه فنجان و بزنم لبخند و شوهرم ي شانه به کنم تکيه راحت توانم مي

 بود الزم سفر اين واقعاً: گويد مي گوشم کنار وحيد. کنم

 خيلي: سايم مي گردنش به را سرم

 سعک بود دسته و باند هرچي واسه بسه رحمتي خانم: گويد مي ساميه به رو و نشيند مي تراس

 بشين بيا انداختي

 چي؟ باندِ: گويم مي آرام

 مجازي هاي شبکه همين: زند مي پوزخند شبيه اي خنده تک
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 ارک کي اين درد به نخورند هرچي درد به ها اين. دربياورم را تويش و ته و بروم بعداً کنم مي فکر

 ورط همين بعد و کند مي مرتب را اش فرفري موهاي و کنارمان نشيند مي ساميه. خورند مي خوب

 سرده خيلي: مالد مي هم به دست اندازد مي پاهايمان روي پالتوي به گذرا نگاهي که

 هتل برگرديم بخور رو ات قهوه: فشارد مي خودش به را من و ام شانه دور اندازد مي دست وحيد

 يانم ديگه ساعت يه: ببيند را ساعتش بتواند تا کند مي حلقه من دور تر تنگ را ازويشب بعد

 و برادرشوهرهايم جلوي نه، بابا و مامان جلوي. بود سختم قبالً. نزديکي همه اين از. آيد مي خوشم

 ام شدنِ يکي اين حاال ولي ها غريبه جلوي يا. بچسبد من به مدام وحيد بود سختم مادرشوهرم

 نزديکي همه اين و درياچه به دوخته چشم ساميه. شده رو ساميه ميز روي که است آس برگ لمث

 يليخ آيد نمي نظر به. شد مي وارد شوخي در از حتماً نداشت وحيد به حسي اگر. گيرد مي ناديده را

 گردابِ مرکز در من و چرخند مي سرم توي فکرها. باشد جالب هاي سوژه گرفتن ناديده اهل

. پرباد سري با مغرور. بودم ساله چهار و بيست هنوز وقتي بينم مي را خودم. ام ايستاده چرخان

 .ببينم را او تا نچرخم دانشکده راهروهاي توي نبود روزي و بودم شده مان دانشکده استاد عاشق

 مي. زير به سر و متين و آرام بود، عيسي حواريون شبيه. شد نمي شب روزم ديدمش نمي اگر

 مچش در حتي ترسيدم مي و رفت نمي بيرون سرم از فکرش چرا دانم نمي و کرده ازدواج دانستم

 بار يک توانم نمي چرا خوردم مي حسرت و بود تربيتي علوم گروه استاد. کنم نگاه هايش

 در روغف شعر بيت اين اختيار بي چرا دانم نمي...  ام ساله سي زني اما حاال. بنشينم سرکالسش

 ادانين سر از ها لغزيدن گاهي. سرد فصلي آستانهي در تنها زني منم اين و: ندندب مي نقش ذهنم

 جاي را خودم توانستم مي چطور سن آن در من. نيستم متنفر ساميه از که است همين براي. است

 انهمغرور و داشتم دوستش نداشتم؟ مشترک زندگي تجربه وقتي بگذارم مقدس حواري آن همسر

 غرور همين ولي بگيرد را وصال اين جلوي ندارد حق کسي بخواهد را من هم او اگر کردم مي فکر

 نشانه اين و بروم جلوتر توانم مي بگويد که ببينم اي نشانه بودم منتظر. بروم جلوتر گذاشت نمي

 .کردم مي جو و جست دانشکده استاد رفتار در را

. زند يم لبخند پوزخندم به اميهس اما است موبايلش به حواسش وحيد. زنم مي پوزخند اختيار بي

 تصميم تا است خبر چه من دل توي بفهمد چطور بود قرار استادم مثالً. گرفته ام خنده خودم از

 قاتياتفا چه بعدش نبود معلوم وگرنه بودم مغرور که شکر را خدا. کشم مي عميق نفسي بگيرد؟

 خترد اين تا کرد تالش خيلي که يآيدم يادم و بودم استادم فکر در هنوز آمد وحيد وقتي. افتاد مي

 .بکند خودش مال را حرف کم و مغرور
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 يم که زند مي چشمکي و اندازد مي صورتم به نگاهي نيم. وحيد ي شانه دور اندازم مي را دستم

 همه جلوي رفتارهايش با داشت دوست وحيد. ديگر کشف يک هم باز. چيست اش معني دانم

 ساميه. نشدم متوجه هم من و کرد فراموش کالً هم بعد بودم، هنفهميد من و دارد دوستم بگويد

 رممي من سرده، خيلي: شود مي بلند جا از. باشد شده تلخ بايد کامش. خورد مي ته تا را اش قهوه

 داخل

 فيروزه؟ بريم: گويد مي من به رو و جيبش توي سراند مي را اش گوشي وحيد

 اسهو. بياييم بازم: گويم مي. شويم مي خارج آنجا از نفر سه هر و کند مي حساب وحيد را ميز پول

 باشه تر گرم هوا که ناهار

 اينجا ميارمت بار سه روزي من بره، پيش خوب کارهامون کن دعا تو: گويد مي وحيد

 ار زحمتش ي همه کند مي فکر خودش با البد. کند مي دندان با را لبش پوست ساميه. خندم مي

 ترخانمان ها بعضي براي است ممکن هم ما که بگويم سميه به بايد.....  اين را کِيفَش کشيدم، من

 ساميه .نشينيم مي عقب هردومان و هتل تا گيرد مي تاکسي وحيد. خندد مي غش غش حتماً باشيم

 ها خوشگله هم تبريز: هاست خيابان به حواسش وحيد ولي کند مي بازي اش گوشي با

 سرده خيلي هنوز که حيف: کنم مي تائيد را حرفش

 راهن تو: گويد مي ساميه هتل جلوي

 چشمش. کنند هماهنگ وحيد با را کارها است قرار که است پيک و شيک خانم دو همان منظورش

 حظهل چند و ساميه شکارچي نگاه در شود مي قالب هم وحيد نگاه ثانيه چند براي و است وحيد به

 داخل بريم: ورودي سمت به چرخاند مي سر. کند مي خالص را خودش دوباره بعد

 نمي. بردارد اتاقمان از است الزم که را چيزهايي تا رود مي وحيد و داخل رويم مي هم سر دنبال

 آقاي دونم نمي: گويد مي. پرسم مي ساميه از را اين. جا همان نگذاشتند را مالقات قرار چرا دانم

 گرفتن تصميم مواليي

 خوندي؟ ادبيات شما: پرسم مي. هم روي به رو نشينيم مي البي توي. است دلخور لحنش

 نه: کند مي بلند گوشي روي از را سرش

 جدي؟: اندازم مي پا روي پا
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 خوندم مديريت خودم گذروندم، بيرون رو ويراستاري دوره: گويد مي زود گرفته، را منظورم

 .نيست بد هم خيلي اين و بگيرد ناديده را من بخواهد انگار. اش گوشي وقت سر رود مي باز و

 ابحس وحيد با اش رابطه روي خيلي که اين مثالً. شود مي دستگيرم رفتار اين از زيادي چيزهاي

 الزم و است مطمئن خودش به خيلي چي؟ ديگر. من نفع به هيچ يک. است سردرگم حاال و کرده

 ويمگل توي انگار ام خورده که اي قهوه کرده؟ مطمئنش وحيد چرا؟. بزند محک را رقيبش بيند نمي

 مد هلا. باشد داشته هشت و هفت بيست از بيشتر خورد نمي. کنم مي اسکن را صورتش. ماسيده

 .برونگراست و اجتماعي من برعکس ظاهراً و بدهد لعاب و رنگ صورتش به است بلد خوب و است

 مي سر را يگوش ساميه. باشد آهنربا که انگار و برگشته وحيد. کنم تمرکز رويش بيشتر توانم نمي

 خب: گويد مي وحيد. نشيند مي زنگ به گوش و اش پشمي مانتوي جيب توي دهد

 فايل وسط. کند مي پاره را دلم بند که بينم مي چيزي تصادفاً و کند مي پايين و باال را تبلتش

. هزد لبخند و اش شانه روي گذاشته چانه که ساميه. شود مي رد ساميه عکس باره يک به هايش

 راچ بدانم آنکه بي. جوست و جست سرگرم هنوز وحيد. تپد مي شکمم وسط ها ينپاي آن دارد دلم

 دي؟ مي رو گوشيت وحيد: گويم مي

 نيس؟ مگه خودت مال: طرفم کند مي رد را گوشي و اندازد مي من به گذرا نگاهي

 ده نمي آنتن: شوم مي بلند جا از

 ده نمي آنتن هم اول همراه: گويد مي ساميه

 رو هم من و کرد وارد چشمم جلوي خودش که رمزي. زنم مي را رمز. چيست منظورش دانم نمي

 که حاال دانم مي. شوند مي وارد هم ها زن همزمان و در جلوي روم مي. نبينم که برنگرداندم

 مشغول وحيد. شوم مي دور ازشان. کنم نمي پيدا داخلش چيزي طرفم کرده رد راحت را گوشي

 بعد و گردد برمي موبايل آنتن کنم مي عوض را جايم که همين و است خوشآمدگويي و احوالپرسي

 وديمب نشسته هم جفت گلي شاه توي يعني. گرفته گر هايم گونه. ساميه از پيامک. دينگ دينگ

 هک بينم مي را اولش جمله تنها و کنم بازش خواهم نمي داد؟ مي پيامک ساميه به داشت وحيد

 دکترررر آقاي سرده هوا: نوشته

 ويران سردرگمي اين توي و کنم کار چه دانم نمي. جوشد مي نو از بعد و گيرد مي آرام کمي دلم

 ...حرفي ناراحتين؟ من دست از: رسد مي هم دوم پيامک کننده
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 حس. کنم گريه خواهد مي دلم و نشسته عرق تنم. جوشم مي دوباره و گيرم مي آرام دوباره

 هک بينم مي و طرفشان چرخم مي. انداخته آتش و بآ به مفت را خودش که دارم را بنجلي روسپي

. ندک نمي نگاه هم من به ولي نيست دلش توي دل ساميه اما است زدن حرف مشغول بيخيال وحيد

 .... چيز من مگه شدي جدي قدر اين چرا فهمم نمي: نوشته. ديگر پيامک يک باز و

 من دور کشيده قرمز خط وحيد. کنم مي حلول خودم در دوباره و جوشم مي کرده يخ که جسمي در

 مي برايم اتفاق اين و مقدس و متين حواري آن و بودم من اگر. شده تنگ جايش ساميه حاال و

 اين. هرگز نه، بگيرم؟ قرار توجه دايره در دوباره زدم مي آتش و آب به کردم؟ مي کار چه افتاد

 قاعده که طور همان. گذاشت نمي رسيده من به پيشين زندگي کدام از دانم نمي که ذاتي غرور

 ديگري کرد مي انتخاب را من کسي اگر. شدن فارق براي داشتم قاعده شدن، عاشق براي داشتم

 لفرمو انگار اما. دنبالش بدوم نداشتم حق من رفت مي نفر يک آن اگر و کند دخالت نداشت حق

 گشچن به تا دوند مي دنبالش شده اگر حتي خواستند را کسي اگر. ديگريست چيز بقيه براي

 ودمخ در محترمانه يا بدهم نشان دندان و چنگ بهشان چيست؟ بقيه اين با من تکليف. بياورند

 بروي بيني مي خودت در دار خانواده و کرده تحصيل و محترم زن تو خاتون، فيروزه بريزم؟ فرو

. منيست يزن همچين من نه، ات؟ زندگي از لغزد مي يواش يواش دارد که کسي براي کشي گيس

 فيروزه؟ شده چي: ام شانه روي نشيند مي وحيد دست. شده دونگ سرم هستم؟ کي من

 يم را گوشي. باشد داشته چنگ در را مجرمي که کسي مثل. کنم مي نگاهش و طرفش چرخم مي

 نخوندم داري، پيامک چندتا: دستش کف گذارم

 هم هب لب و گذارد مي هم روي پلک بعد و کند مي نگاه را ها پيام تند تند و کند مي گره هم به ابرو

 گيرد مي را گوشي. جوابم منتظر و روز رمق کم نور زير ام ايستاده سينه به دست. فشارد مي

 بخون: طرفم

 خوندم مي خواستم مي اگه: دارم برمي لب از لب

 ي هفيروز آن از. توانم نمي ولي خواهد مي ما زندگي جان از چي لعنتي اين بپرسم خواهد مي دلم

 را من و کشيده را جانم ي شيره وحيد عشق. مانده باقي خالي و خشک ظاهر يک فقط مغرور

 در من هويت وحاال نامه پاکت يک روي باشم پستي تمبر انگار که کرده وصل خودش به جوري

 .مانده او مقصدِ گرو

 بزنيم حرف هم با بايد: گويد مي
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 وحيد به اش زندگي بابت که ترسيده ي يروزهف از خبري ديگر. کنم مي نگاهش ساکت ثانيه چند

 کيي اين به. کنم نمي گريه رويش جلوي بزند برگشت مُهر من به اگر. نيست کرد مي التماس

 .مطمئنم

 کني قانعم اميدوارم: دهم مي تکان سري

 و گردد برمي اختيار بي ساميه. البي داخل کند مي هدايتم آرام و ام شانه پشت گذارد مي دست

 امروز: گويد مي ترکي لهجه ته با يکيشان. بروند شوند مي آماده دارند ها زن. کند مي ننگاهما

 ببينين رو سمينار محل بياريد تشريف عصر

 حتماً: گويد مي وحيد. است ساميه با زدن حرف مشغول يکي آن

 رينب رحمتي خانم: گويد مي و کند مي نگاه ساميه به غيظ با وحيد. روند مي و کنند مي خداحافظي

 برگردين بگيرين بليت فرودگاه

 کافي اين ولي افتد مي قل قل از من جوشان وجود و زند مي پلک بار چند. خورد مي جا ساميه

 شده؟ چي: گويد مي ساميه. نيست

 برگرديد بگيريد رو بليت اولين بريد. هيچي: گويد مي و دهد مي تکان سري وحيد

 يم پايين را سرش زده شرم. مانم مي خيره بهش کغضبنا من و کند مي نگاه من به منگ ساميه

 بخون حاال: دستم دهد مي را اش گوشي و من طرف چرخد مي وحيد. رود مي و اندازد

 بخونم بده: گويم مي که جيبش توي برگرداند را اش گوشي خواهد مي. کنم مي امتناع

 را ها پيامک. گيرد مي دست دو با را سرش و مبل روي نشيند مي و طرفم کند مي رد را گوشي

 را کار اين ي اجازه غرورم کند فکر خواهم نمي. بخورم دست رو خواهم نمي. خوانم مي رذيالنه

 مي .آيد نمي بر ها پيامک از ناپايدار عشقي به دلخوش دخترکي هاي نگراني جز چيزي. نداده بهم

 مي چي ودب اگر ففر الهخ. نياورم رويش به بود گفته سميه. فکر. کنم مي فکر. رويش به رو نشينم

 شمنظور: کنم مي باز لب فهميدم؟ حاال بگويم دانم؟ مي بگويم بهش چي؟ ام لعنتي خودِ گفت؟

 چيه؟ نگرانِ چيه؟

 نيست هيچي کن باور: گويد مي. هايم چشم به زند مي زل و کند مي بلند سر
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 مکش مي نفس بيني زا. ام شده قفل هاي دندان رديف به دهم مي فشار محکم دهان داخل را زبانم

 چي؟ يعني نيست؟ هيچي که چي يعني: گويم مي آرام و

 اتاق تو بريم: گويد مي و مبل به دهد مي تکيه

 فقط من نه،: گويم مي. خواهم نمي را اين و کند مي سالحم خلع آنجا. اتاق توي بروم خواهم نمي

 خوام مي ساده توضيح يه

 .... که بود چيزي اگه فيروزه دارم ارسمين فردا: گويد مي و نشيند مي جلوتر کمي

 بگو فقط نيستم، عصباني من: گويم مي. بشنوم است حقم که را توضيحي. اندازد مي عقب دارد

 بگو راست ولي

 بود؟ اين. کنه مي اذيتت چيزي يه زدم مي حدس: کشد مي نفس عميق

 هناخواست حس يه: گويد مي آرام است؟ مثبت جوابم فهميده دانم نمي و کنم مي نگاهش ساکت

 بود

. هشد پيدايش وقت بي هم بغض و ام آورده کم نفس. بيفتد و شود کنده خواهد مي دوباره قلبم

 شدوست وار ديوانه داند مي وحيد. بمانم باقي خودم به مسلط و آرام آورم مي فشار خودم به خيلي

. ستني وقتش اينجا. بفهمد بگذارم خواهم نمي نه يا. شکسته دلم کند فکر خواهم نمي ولي دارم

 قتيو فقط. بود خواهد خودم با فقط دلم مسئوليت بپاشد هم از اگر و است وسط مان زندگي مساله

 رقد همين را من هم او شوم مطمئن که بزند بند دوباره دستش بدهم را ام شکسته دل توانم مي

 .خواهد مي

 ينهم شديم صميمي کم يه فقط...  کم يه شد چي دونم نمي: گويد مي

 زبان. شده تمام رنج و اضطراب و تشويش روزها و ها شب قيمت به من براي «کم يه فقط» اين و

 چقدر؟ يعني کم يه: گويم مي و ها دندان به دهم مي فشار بيشتر را

 پيامک مشت يه: دهد مي تکان هوا توي را دستش

 هچ دوني مي: يمگو مي. کند مي سنگيني من قلب روي کوه يک اندازه «پيامک مشت يه» اين و

 وحيد؟ دارم حالي

 برم قربونت اتاق تو بريم: کند مي التماس
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 چي؟ بعدش بخوابيم؟ که: دهم مي تکان راست و چپ به آرام را سرم

 بريم :شود مي بلند جا از. فيروزه تو به لعنت. کند مي نگاه ام نشسته نم به چشمان به شرمنده

 بريم راه بيرون

 را دستم کند نمي سعي. روم مي راه دوشش به دوش و شوم مي بلند جا از. کرده التماس هم باز

 زا. شوم خوشحال بگيرد را دستم نخواهد که اين از کردم نمي فکر وقت هيچ. است خوب. بگيرد

. زند مي حرف تلفنش با تند تند و ايستاده دورتر کمي ساميه که بينم مي و زنيم مي بيرون البي

 لعنت: گويد مي وحيد

 کن نگاه من به فيروزه: گيرد مي آرام ار بازويم

 فهميدم هم زود ولي کردم حماقت. نبوده چيزي کن باور: گويد مي. گيرم نمي ساميه از چشم

 فهميدي؟ بوديم که رختخواب تو: زنم مي پس را دستش خشونت با

 بضن کي حاال و بدنم در شده منتشر قلبم. تپند مي هايم شقيقه. گرفته ضربان وجب به وجب سرم

 سنف نامنظم وحيد. مان زندگي روي و سر به بزند فواره و شود منفجر کند مي دل دل که ملتهبم

 زنيم مي حرف گردم برمي شدي آروم وقتي اتاق، تو برو: شده منقبض فکش و کشد مي

 پاهايم. گذارد نمي محل هم ساميه به حتي رود مي و گيرد مي را راهش. بدهم جواب کند نمي صبر

 طرفم يدآ مي ساميه...  که من به لعنت. شکار دنبال برود ساميه و بروم ترسم مي. اند شده سنگين

 .نيستم مغرور ديگر که خودم از ساميه از نه کنم، مي فرار و هتل سمت به چرخم مي من و

**** 

 ندا گرفته بر در مرا که اوهامي به و ام نشسته ها سايه دنياي در. نيست وحيد. است تاريک اتاق

 چهي برگشتنش در دونفره رختخواب اين کند ثابت تا گرفته ديگري اتاق وحيد. ام مانده هخير

 بودم دنبالشان در به در که را مکالماتي تمام. است کنارم موبايلش گوشي. نداشته نقشي

 مي دلش هم اعدامي يک حتي. ام خوانده را شان همه من و گفت جور اين خودش. برگردانده

 رارق بعدش بداند اگر حتي آيد نمي خوشش برزخ از کسي هيچ. کنند وشنر را تکليفش خواهد

 تمام. ام نشسته تنها کور و سوت و سرد تاريک، جهنمي در من حاال و برود جهنم به است

 هم براي اتفاقات تمام دانستن از قبل که را آنهايي حتي. را اش همه. خواندم را مکالماتش

 هيچ من .نيست مشاوره من پيش آيند مي که کساني براي يخوب نسخه اين گفت. بودند فرستاده
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 کسر شوهرش زندگي پستوي توي برود دارد شک شوهرش به که زني کنم نمي پيشنهاد وقت

 است من زندگي اين گفت فقط. کند مي ها زن اين به پيشنهادي چه نگفت ولي. ببيند آزار تا بکشد

 اريک هر انجام براي که اين به. دارد اعتماد نم به گفت. بپيچم نسخه برايش توانم نمي خودم و

. يستن چيزي بينشان واقعاً بدانم تا داد را اش گوشي بعد و دارم برمي قدم بعد و کنم مي فکر اول

 يرتعب چطور اند فرستاده که را پيامکي هر که دارد من به بستگي. دروغ هم و بود گفته راست هم

 مي رظاه رويم پيش اي ماهواره ي شبکه يک تبليغ و دهم مي فشار را کنترل ي دکمه حال بي. کنم

 رکابي اب زني. دهند مي باشند اعتماد قابل که مشترياني به و است هتل ويژه امکانات جزء اين. شود

 را افتادگي اين شود مي چسب يک با دهد مي نشان بعد. هستند تا به تا هايش سينه و ايستاده

 يکي ام؟ ديده حاال تا ها تبليغ اين از چندتا. شوند موزون و ميزان هايش سينه تا کرد درست

 کردن آب مخصوص ديگر يکي و ماست ي زنانه و مهم هاي برجستگي به دادن شکل مخصوص

 ويک ها لب کردن برجسته مخصوص يکي و شده شل بازوهاي مخصوص يکي. اضافه هاي چربي

 ککوچ دستگاه برايمان که اند هکرد فرضمان احمق آنقدر حتي و شدن بلند قد براي قرص مشت

 وليپ خواهد مي هرکسي که اختيار بي ي مجسمه يک به ايم شده تبديل. اند ساخته بيني کننده

 به شود قالب چشمش مرد يک بشود؟ چي بعدش که سراغمان آيد مي راست يک دربياورد

 نر هاي طاووس و دارند کوپال نر شيرهاي. شده برعکس طبيعت قانون. کند انتخابمان و هيکلمان

 زنانه ذاتي زيبايي حتي حاال و چشمگير و تند هاي رنگ نر قورباغههاي و قزح و قوس پر پرهاي

 تندهس زيبا خود خودي به ها زن گويد مي سميه. مرد يک اميال کردن بند در براي نيست کافي مان

 حتي ها زن ولي ؟ببيند را مرد يک موي از پر و افتاده ريخت از هيکل خواهد مي دلش آدمي کدام

 ايمه منحني با را من و رفته وحيد حاال. هستند نواز چشم هايي منحني ترينشان چاق و الغرترين

 يچه ساميه و وحيد توانم؟ مي. خواهد مي را من که نيست ها اين خاطر به کنم باور تا گذاشته تنها

 هک را خواستن آتش هم موبايلش صفحه پشت از حتي اما اند نکرده بدل و رد هم با سي.جن حرف

 ندا بوده نواز چشم آنقدر ساميه هاي منحني. سوزم مي و کنم مي حس بوده کشيدن زبانه حال در

 هک ام مانده. خال و خط خوش ماري مثل. بگيرند چنبره در را وحيد فهميدم مي ديرتر کمي اگر که

 ندبز مهار را اش ذاتي يطلب تنوع تواند نمي و است مرد يک که وحيد از. است کداممان از تقصير

 را شکاف که ساميه از گرفتم؟يا ناديده را وحيد با ام روحي ي رابطه هاي گي روزمره که من از يا

 ها زن گويند مي که اين کند؟ باز را خودش جاي و نازک تَرَک اين وسط شود مالت خواست و ديد

 وارد زن يک عنوان به اشتند حق ساميه مثالً است؟ راست است خودشان از دارند بدبختي هرچي

 که من مفت، خيلي. مفتيست حرف بوده؟ زن يک نفر دو اين از يکي چون بشود آدم نفر دو زندگي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر زارع مژگان | کوچک هاي خوشبختي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

116 

 

 لهمعاد اين در ولي. کنند مي زندگي بار يک فقط چون دارند، انتخاب حق ها آدم. ندارم اعتقاد بهش

 وقتي تا عالم زنان تمام. تمهس دلم طرف من و بدهم حق ساميه به دهد نمي رضا دلم طرفه سه ي

 سر بشوند که روزي به واي ولي دهند مي من به را حق اند معادله مستقيم سر يک خودشان

 اين کنند ثابت بهشان توانند نمي هم عالم هاي دان رياضي بزرگترين وقت آن. معادله مجهول

 .است دسته همين جزء هم ساميه مطمئنم. نيست نفعشان به مجهول معادله

 حرف قطبي هاي پنگوئن ي درباره دارد که تلوزيون ي صفحه به دوزم مي چشم و کشم مي زدرا

 پر و غليظ لهجه با زبان انگليسي اي گوينده. است سردم قطب هاي يخ تمام ي اندازه به. زند مي

 کند مي زوم بعد هستند عالم موجودات وفاترين بي امپراطور هاي پنگوئن گويد مي بريتانيايي ناز

. ندک مي انتخاب تازه جفت دارد حاال و بوده ديگر يکي جفتش پيش سال که نر پنگوئن يک روي

 تعريفش سميه براي هيجان شور با بعد و بودم ديده هم پيش سال را برنامه اين که است يادم

 مدآ مانده تنها هاي ماده آن از يکي کرد انتخاب را جفتش نر پنگوئن وقتي چطور که گفتم. کردم

 وکن هم چشم و سر به ها ماده تا ايستاد کنار نر پنگوئن و دوامشان بي ي نفره دو دگيزن وسط

. هست هم دردآور حاال و بود مضحکي ي صحنه. کند در به ميدان از را رقيب يکيشان و بزنند

 مي مه آنها افتاده، اتفاقي چه بگويم مادرشوهرم به حتي يا ففر خاله به يا سميه به اگر مطمئنم

 تازه ي ماده پنگوئن آن رفقاي مثل مثل درست آورند، مي در را هايش چشم و ساميه راغس روند

 تنها را جوان زوج و برود کردند مجبورش و کن خراب خانه ي ماده جان به بودند افتاده که عروس

 ممچش پيش که مضحکي تصوير همين مثل درست. است همين طبيعت قانون که انگار. بگذارد

 و دکن تصاحب را او و شود پيروز ها ماده از يکي است منتظر مجسمه عين که ينر پنگوئن. است

 هشد عوض ها پنگوئن و ما براي طبيعت قانون زنند، مي هم کول و سر به که هستند ها ماده اين

 سنجش موقع و زنيم مي شعور از دم همه اين چيست؟ توي ها پنگوئن و ما فرق ولي. انگار

 االتخي ي چرخه در اختيار بي شويم؟ مي شعورتر بي هم نفهم پنگوئن يک از رسيد که شعورمان

 سه هر ولي طور همين هم من دارند، انتخاب حق وحيد و ساميه. خورم مي غوطه نقيضم و ضد

 با را ديگري چقدر هرکدام که ماجرا اين فهميدن شعور داريم؟ را اتفاق اين درک شعور نفرمان

 بحص فردا و ببندم چشم مطلق شعوري بي در خواهد مي دلم و دهکر يخ تنم دهد؟ مي آزار انتخابش

 ي تانهآس در شوهرت بفهمي وقتي. رود مي پيش آرام و خوب صبح مثل چيز همه ببينم و شوم بيدار

 يتعصبان نه. توجيهش نه. اش خواهي معذرت نه. کند آرام را تو تواند نمي هيچي توست به خيانت

 نمي و روم مي راه اوهام در همين براي...  هيچي. خود حال به نواگذاشت حتي نه و اش دلخوري و

 غم بگذارم بايد. هستم و باشم غمگين بايد. کنم پيدا خودم کردن آرام براي مطمئني جاي توانم
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 به را رهخاط سال شش توانم نمي که البته. کنم مي فکر و کنم فکر خواسته وحيد. شود رد و بيايد

 شوهرشان فهمند مي تا که ام هاليوودي هاي فيلم هاي زن جزو نه نم. بريزم دور راحتي همين

 هشا الدين ناصر حرمسراي هاي زن جزو نه و شان زندگي پي روند مي و بندند مي چمدان زده گند

 نهات...  هستم زني. شوند شريک همايوني مُلکِ هاي زن نصف با را شوهرشان بودند کرده قبول که

 ازش که چيزي و اند داده ياد بهش که چيزي ميان وامانده زني. دسر فصلي ي آستانه در.... 

 اج همين اگر حداقل. پاشد نمي زندگي اين که دانم مي. درماندگي است سخت چقدر و اند خواسته

 عورباش وحيد تا کنم صبر چقدر کنم؟ کار چه بايد بعدش ولي پاشد نمي هم از شود تمام چيز همه

 کنم؟ صبر است الزم اصالً داده؟ آزارم که بفهمد و شود

. اورمش پيش برويم بايد: کند مي مشغول خودش به را ذهنم تمام آني فکري و نشينم مي راست

 با هاتن خودمان. لنگد مي کارمان کجاي فهميم مي ديگر، نفر يک براي بزنيم حرف و برويم وقتي

 هم هب بيشتر نگذاشت دونفرمان هاي منم منم که شب آن مثل شود مي دعوايمان بزنيم حرف هم

: تهنوش. است سميه. کنم مي نگاه اش صفحه به. شود مي خاموش و روشن ام گوشي. کنيم گوش

 بيداري؟

 آره: نويسم مي. شوم مي مشکوک

 گذره؟ مي خوش: گويد مي

 خيلي: گويم مي

 کن خالي هم رو من جاي. خوبه: نويسد مي بعد و کند مي مکث

 باشه: نويسم مي و زنم مي پوزخند

 دوام. چشمم جلوي آيند مي رنگارنگش پسرهاي دوست و سميه. مالفه روي اندازم مي را گوشي

 اونقدر هيشکي چرا: است اين هميشه سوالش و رسد نمي هم سال يک به هرکدام با اش رابطه

 کنه؟ تالش خاطرم به که شه نمي عاشقم

 يک آن کند حس که مينه و کند مي او وقف را چيزش همه بدارد دوست را کسي وقتي که سميه

 کي آن هميشه و. خورد مي غصه تنهايي در و کند مي قيچي را ماجرا سر ندارد دوستش ديگر نفر

 که مباش خوشحال بايد. رسيده انتها به رابطه اين که اين به اعتراف براي شود مي قدم پيش نفر

 هب بازهم بود کرده دواجاز پسرها دوست اين از يکي با سميه اگر نيفتاده؟ من براي اتفاقات اين
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 آدم يک تو ات شناسنامه توي برود مردي اسم وقتي کرد؟ مي قيچي را ماجرا سر راحتي همين

 حساب تو روي برت و دور هاي آدم تمام و زن شوي مي. نيستي دختر ديگر. شوي مي ديگر

 هتاز مسئوليت کوه يک که کسي شوي مي خانواده، يک عروس شوي مي. کنند مي باز ديگري

 قيچي به راحت تواني نمي ديگر و شده بافته پود هزاران ميان که تاري شوي مي. داشت خواهد

 نم به مملکت اين مردساالر تاريخ که نکن و بکن هزاران با ام شرقي زني من. کني فکر کردن

. ننک توجيه را خودت بيچاره پنگوئن گويد مي کسي. خندد مي سرم توي کسي. کرده تحميل

 نآ در نشده غرق خيلي هنوز هم وحيد. کنم نمي توجيه را خودم من. سايم مي هم به دندان حرصي

 ار وجودم متناقض حسي. حاال همين. بزنم حرف باهاش بايد. دانم نمي چي؟ بود شده اگر...  رابطه

 داخلي...  ولي خواهم نمي هم را بودنش و دهد مي آزارم نبودنش. کند مي تف و جود مي خوره مثل

 بله: دهد مي جواب زود. گيرم مي را اتاقش

  اينجا بيا    

 ناال بخواب،: گويد مي. آزاردهنده و دار کش سکوتي. سکوت. نشينم مي خيز نيم. کند مي مکث

 شه مي دعوامون بيام

  مشاور پيش بريم بايد    

 مشنو مي بزن حرف: گويد مي. مان بيهوده و خسته ي مکالمه به کند مي باز راه دوباره سکوت

 .... پيش بريم بياي بايد هم تو: زنم مي پوزخند اختيار بي

 کني هم قطع اتاقه، دو مون فاصله. گم مي منم. کنه مي اذيتت هرچي بگو االن ولي دونم مي    

  باشه؟ زنيم مي حرف راحت تلفن پشت ولي. اونجا ميام

 بگو تو. باشه: گويم مي آرام. است کننده قانع و نرم لحنش

. بود گذرا حس يه...  دونم مي فقط شد جور اين چرا دونم نمي هنوز من: کشد يم نفس عميق

 درسته؟ کنن مي اشتباه آدما. گم مي رو احساسم دارم فقط کنم نمي توجيه

  چي؟ کنم اعتماد بهت نتونم ديگه اگه و    

 هاسو بگذروني بيرون بيشتر رو وقتت خواستي مي تو: گويم مي. کشد مي نفس عميق و کالفه

 اسمش. بودي هم سرگرمي يه دنبال بيرون اون واسه انگار ولي. گفتي رو اين خودت. مون زندگي
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 توي فهميدم که حاال حداقل. باشه بوده اين از غير کنم نمي فکر چون سرگرمي گذارم مي رو

 مونده مرحله همين

 رو مساله و دمکر مي جمع رو حواسم بيشتر بايد شايد. اومده پيش ناخودآگاه بوده هم اگر    

 گرفتم نمي شوخي

 شوخي هم من شوخيه؟ هستم زندگيت توي من وقتي ذهنت توي ديگه زن يه دادن راه يعني    

 دادي؟ خودت به اي اجازه همچين که بودم

 نديدم رو مساله عمق...  فقط. نه    

 يخيل کردي فکر بودي؟ نداده مشاوره ها زن مدل اين به کلينيک توي خودت مگر نديدي؟ چطور    

  شي؟ نمي اي رابطه همچين اسير وقت هيچ عاقلي؟

 احمق رو من که خوشحالم: کشم مي آه اش انگاري ساده اين از خاطر آزرده. ماند مي ساکت

 شه نمي دليل اين ولي چپ علي ي کوچه به نزدي و گفتي بهم رو واقعيت که مرسي. نکردي فرض

 بگذرم کنارش از راحت بتونم

 يم فقط االن. کردم اشتباه من عزيزم؟ باشه. کنيم حل رو مساله آروم آروم بگذار ليو دونم مي    

 مي کار ايکج بگيم و بشينيم شه نمي حاال ولي بودم مطمئن خودم به خيلي. ببخشيد بگم تونم

  هم خودت به. بده فرصت من به. لنگيد

 ت؟رف دختره اون. باشم تنها ادخو مي دلم. سمينار نميام فردا: زنم مي لب. گرفته ام گريه دوباره

 آره کنم فکر    

 خير به شب    

  خير به شب    

 المح کنم نمي حس. کند مي سردمزاجي درمان قرصهاي تبليغ دارد تلويزيون. گذارم مي را گوشي

 سردترين عمق در من و نيست وحيد و است تاريک اتاق. هستند هنوز اوهام. باشد شده بهتر

 .ام وابيدهخ تنها جهان غارهاي

**** 
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 جمله اين کنار از تفاوت بي من و «کردي شوهر شود نمي باورم» بود گفته من به بارها سميه

 و کرد تر فشرده را سمينارها وحيد ولي باشيم ها تبريزي ميهمان هفته يک بود قرار. بودم گذشته

 سر از که مکرد فکر مشترکمان زندگي تمام به من روز سه اين تمام در. برگشتيم روزه سه

 قح اصالً و گذشتند چطور سمينارهايش دانم نمي حتي. کرد را کارهايش وحيد و بوديم گذرانده

 يدهکش دوباره فکرم. دانم نمي برگردم؟ خودم يا برگردد؟ و بشود چيز همه بيخيال بخواهم داشتم

 ودم؟ب کرده انکار را وحيد موجوديت من آيا داشت؟ احساسي همچين چرا. سميه حرف هب شد

 ما ينب ناخودآگاه چيزي پس. بوده ناخودآگاه احساس يک ساميه به شدنش نزديک بود گفته وحيد

 زندگي اول سال چهار به بچسبم خواستم نمي. کرد مي دور هم از را هردومان که داشت جريان

 بود گذاشته را اسمش وحيد که اي دوره. بود گذشته خوش خيلي من به که اي دوره آن به. مان

 نمي هک نيمه نصفه خوشي يک. کند نمي کار درست کولر وقتي تابستان چله در آبگوشت ردنخو

 به شود مي تبديل که کني مي فکر اش نيمه نصفه هاي لذت به آنقدر بعد و بگذري خيرش از تواني

 مشغول مرموز و خزنده چيزي چون نبود، مدام عيش اين به کردن فکر وقت االن نه،. مدام عيش

 .بوده ما ذهن از آن تراشيدن

 مدام و ميخ بشوم خواهم نمي هم من و رود مي طفره ناخودآگاهش احساس توضيح از هنوز وحيد

 شود باعث که هرکاري يا و کنم سرزنشش کنم، تحقيرش خواهم نمي. بروم فرو مخش توي

 راه حال در وقتي بود ممکن. بيفتد من براي اتفاق اين بود ممکن. شود متنفر من از ناخودآگاه بازهم

 کجا از وقت آن و ميشد مان دونفره دايره وارد جذاب مردي بودم کوچکم کار و کسب انداختن

 ندک فکر اين از غير هرکسي و بود ممکن هرچيزي بکشم؟ کنار را خودم توانستم مي من معلوم

 را تخود وقت هيچ که کرده گوشزد من به هميشه ففر خاله را اين. گويد مي دروغ خودش به دارد

 اورشب کسي هيچ که زنند مي کارهايي به دست جاهايي يک ها آدم. نکن حساب جدابافته ي تافته

 .شود نمي

 خودم ورد و خانه توي ام نشسته من. کلينيک رفته که ديدم شدم بيدار وقتي صبح. نيست وحيد

 اهايج به کند پيدا کش اگر سکوت اين و هستم زدن حرف منتظر هنوز. منگم هنوز. چرخم مي

. دهآم کش نيم و روز سه که لعنتي سکوت اين. ام کرده حس دلم ته را اين. شود نمي ختم خوبي

 و مامان. زنم مي کوچکمان خانوادگي گروه به سري و ام گوشي طرف رود مي دستم اختيار بي

 نونو و شانيو و نويد با نونو ساناز، با نونو مامان، با نونو از اند فرستاده عکس جين يک برايم ساناز

 دهش خواستني آنقدر گذرد نمي کوتاهش عمر از خيلي که ام برادرزاده سينا،. مختلف هاي حالت در
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 که را مردي توانم مي چطور ببوسمش، هم گوشي يخ و ليز صفحه روي از حتي خواهد مي دلم که

 ستشدو باز بخواهم اگر و نخواهم؟ راحتي به بوده ام زندگي زواياي ترين مخفي در سال شش

 ت؟گذش خوش تبريز پرسيده، ساناز بدارم؟ دوستش آزردگي بدون توانم مي چطور باشم داشته

 اميدي. ودب سرد خيلي ولي بود خوب نويسم مي برايش. نيايد خوشم تبريز از وقت هيچ ديگر شايد

 يم زنگ سميه به و آيم مي بيرون گروهمان از. هست چي سرد خيلي از منظورم بفهمد ساناز ندارم

 چطور دانم نمي. کنند کار هم ما با دارند دوست حاال وحيد هاي مشتري بگويم بهش بايد. زنم

 ينا مثالً تا داده را سايت آدرس بهشان وحيد کنم مي حس دلم ته ولي اند کرده پيدا را سايتمان

 .کنم قبول را اش کشي پيش نيامد بدم هم من. باشد کرده جبران جوري

 !گشتي؟بر سالم،: گويد مي سميه

 شد تموم زود وحيد کارِ آره،: گويم مي آرام. است متعجب لحنش

  بودين؟ رفته کار واسه فقط مگه    

 بود سرد هم هوا: بزنم لبخند کنم مي سعي و دهم مي بيرون آرام را آه

  گرمه؟ هنوز چطوره؟ تون رابطه هواي    

 نگويم؟ بگويم؟. پايين سمت به دارند برمي قوس هايم لب

 فيروزه؟ لوا    

  نبودم خوشحال خيلي بود دختره اين    

 کرد؟ کاري مگه؟ شد چي چرا؟: گويد مي نگران

 بره شوهرش واسه زنه مي بال بال داره دونه مي که يکي با آدم. بود جوري يه خب. اصالً نه نه،    

 که ميفهمي... سفر

  بود خوب خيلي ده مي کيفي چه خوري مونده پس فهميدم مي اگه. عجوزه ي دختره آره    

 ديوانه: خندم مي اختيار بي

 سيب يه که داره شرف باشه خودش مال ولي باشه داشته پالسيده سيب يه آدم من نظر به    

  بزنه گاز دوباره برداره رو زده گاز ولي سرخ
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 هک خانوما اون: گويم مي. ندارد اين از بيشتر گنجايش اعصابم. کند پيدا کش بحث خواهم نمي

 ... بودن داده ترتيب رو ينارسم

 خب    

 زنن مي زنگ ديگه ي هفته گفتن. اومده خوششون ديدن رو سايت    

 کنن؟ مي کار منظوره چند واه؟    

 دونم مي چه    

  بدن سفارش گردنبند و شال خوان مي البد. خوبه البته    

: مگوي مي. کند مي تشاذي همين و نشده ديده خيلي سايت توي کارهايش. است دلخور دانم مي

 اي؟ چکاره امروز. شه مي چي ببينيم بزنن زنگ بذار

 يم کاشکي. اجرا اين سخته چقدر. دراومده صاحابم پدر. کنم مي کار مشتري مانتوي روي دارم    

  بدوزن بقيه بدم طرح من شد

 طرف؟ اين نمياي پس. رسه مي هم اونجا به بشه خوب وضعت کم يه. شه مي: خندم مي

  بيا تو    

. ترم بزرگ من که اين مث: گويم مي. ندارم زدن بيرون خانه از و شدن بلند حس. شوم مي پنچر

 بيان بايد کوچيکترا اول باشه هم ديدني عيد به قرار

 نباف فلسفه قدر اين ندارم حال بگو. ببينم شو گم: خندد مي

. مخند مي دل ته از که است رگميسرد و گريه روز چند از بعد بار اولين اين. خندم مي بلند هم من

 بيا تونستي هروقت بکن رو کارهات. نزن حرف ديگه دوني مي اگه: گويم مي

. تاس کور و سوت هنوز. زنم مي سفارشات پنل به سري. کنم مي قطع را گوشي و قبول گويد مي

 خوبش اوقات برگشت که شوهرش نيست خوش دلش حتي که بالتکليفي زن آن ام شده حاال

 تساع به چشمم. کشم مي خانه روي و سر به دستي و شوم مي بلند جا از کالفه. شود مي شروع

 خواهم نمي هم من. ندارد کننده مراجعه سال وقت اين. برگردد ناهار براي بايد. است خانه ديواري

 که شکر را خدا. گذراند مي وقت کي با و کجا بدانم کنم چک مدام و مارپل خانم جلد توي بروم
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 بهش و بدهم وحيد به را انتخاب اختيار که مانده باقي برايم غرور و نفس به اعتماد آنقدر هنوز

 .دارم نگهش قيمتي هر به نيست قرار بفهمانم

. بگيرم جدي نگرفتمشان جدي وقت هيچ که را وظايفي کنم مي سعي و آشپزخانه توي روم مي

 کرمف همين براي و بگذرانم زکاريتمي و شستن و پختن به را وقتم خانه توي من نخواست وحيد

 اند؟ بوده مهم کارها اين بگويد است ممکن چي؟ حاال اما. ساختم را سوگلي و بود آزاد

. است دردسر بي پختنش هم و داريم دوست هردومان هم. کنم درست ماکاروني گيرم مي تصميم

 فکر ساميه به زمان مه و شوم مي مايعش کردن آماده مشغول و اجاق روي گذارم مي را آب قابلمه

 شش تقريباً کردم حساب من. بوده ويراستار فقط کار اول او که گفت وحيد کجاست؟ االن. کنم مي

 چي؟ بعد. نشر دفتر در. گرفته صورت مالقاتشان اولين پيش ماه هفت

 ستاي باعرضه و زرنگ دختر ديده بعد گفت وحيد. کنم مي سرخ و ريزم مي ماهيتابه توي را پيازها

 پنج عنيي. رسيده نتيجه اين به بعد ماه يک که فرضاً خب. کار توي بياوردش نيست بد کرده فکر و

. کرد مي کارهايي چه. بود چطوري موقع آن وحيد بيايد يادم کنم مي سعي. پيش ماه شش

 و گم گاهي و زده مي قدم مه ميان هميشه وحيد که انگار. آيد نمي يادم هيچي بود؟ تر خوشحال

 توي ... شده پيدا ساميه....  نبوده عمد روي از البته که ها گرفتن ناديده اين توي. بوده اپيد گاهي

 خب. بوده اي منظره خوش راه وحيد نظر به که داده نشانش راهي و گرفته را دستش و مه همين

 و انرستور اند رفته چندباري رسيده، ظاهرش و سر به کمي. نيست سخت هم خيلي ساميه فرمول

 خواهم نمي. کند مي هوشيارم شده سرخ زيادي داغ پياز بوي....  اند خورده را ميلشان باب غذاي

 سمنف به اعتماد و دارم کم چيزي ساميه از کنم مي حس. شوم مي عصبي. کنم فکر چيزها اين به

 .شود مي زايل کل به

 تفت و پيازها وير کنم مي ريز را ها دلمه فلفل و قارچ و جوش آب توي ريزم مي را ها ماکاروني

 تنوع قيمت به فقط مان زندگي که شرطي به ولي است خوب مان زندگي به دادن تنوع. دهم مي

 دوست را عمر يک اين است قرار چي. باشيم هم کنار عمر يک است قرار چي؟ پس. نماند پابرجا

 و زنم مي صورتم به آبي. کنم مي آماده ويران حالِ همين با را غذا و ام کالفه هم باز کند؟ داشتني

 ي خانه در بودنمان تنها روز اولين اين و برگشته که است وحيد. لرزاند مي را دلم در صداي

 .است خودمان
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 توي و دارم برمي مانده مبل روي که را پتويي دربياورد را هايش کفش تا و سالن توي روم مي

 برمي. نبوده مهم برايم هم من خوابيده جدا را شب که حاال کند فکر خواهم نمي. برم مي اتاق

 سالم: ايستاده سالن وسط گل دسته يک با که بينم مي و گردم

 خوشرنگ نارنجي بهاري گل دسته يک. دستم دهد مي را ها گل و جلو آيد مي. کنم مي سالم آرام

 زد زنگ مامان: گويد مي. است

 خونه توي نمونيم تنها گفت: اتاق توي رود مي و

 روم مي. کند عادي طور اين را اوضاع خواهد مي. کند مي فرار دارد هم زبا. شود مي فشرده قلبم

 پختم ناهار: آشپزخانه طرف

 ماکاروني اوممم: کشد مي نفس عميق

 خيلي :دستشويي طرف به چرخد مي دستپاچه. غريبه دو عين. کنيم مي نگاه هم به لحظه يک براي

 گشنمه

 سکوريت ي شيشه توي را خودم. ساالد کردن درست سروقت روم مي و اندازم مي باال اي شانه

 نمک مي خرد دست با را کاهوها تند تند. نکردم که حاال کردم؟ مي آرايش بايد. بينم مي آشپزخانه

 رهحاض ناهار: گويم مي. آيد نمي ولي چينم مي را ميز و کنم مي اضافه را مخلفات ي بقيه بعد و

 نباشي خسته: کند مي نگاهم و کشد مي قبع را اش صندلي حرف بي و آشپزخانه توي آيد مي

 سکوت در و ميز روي گذارم مي را ماکاروني ديس. غريبه دو عين. کنيم مي نگاه هم به هم باز

 کشي؟ مي برام: پرسد مي. نشينيم مي هم مقابل

 ار گدايي حال. مان زندگي توي آمده ساميه فهميدم وقتي است خودم مثل. کنم مي درک را حالش

 خودت: کنم مي لج چي؟ خودم دلخوري کنم؟ محبت بهش بايد. خواهد مي صدقه حبتم که دارد

 بکش

 بودي؟ن گرسنه مگه: گويم مي اختيار بي. کشد مي ماکاروني کفگير يک مقاومت بي و اعتراض بي

 ناراحتي؟ هنوز: کند مي نگاهم عميق

 نباشم؟    
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 ششون؟پي رفتي مي کردي مي قهر بودن ففر خاله يا مامانت اگه    

  دارم هم رو مامان ي خونه کليد. هست سميه هم االن    

 بخشيدي رو من يعني پس: زند مي لبخند

 اگه :پرسم مي زير به سر طور همان و کشم مي ماکاروني خودم براي و دارم برمي را بشقابم کالفه

 داشتي؟ برام پيشنهادي چه بودم غريبه زن يه من

 که ينها توصيه بهترين: صندلي به دهد مي تکيه و کشد يم عميقي نفس کالفه. ماند مي ساکت

 کجاست از مشکل بفهمه تا بزنه حرف اونقدر خودش هرکسي بگذاريم

 کني؟ گوش فقط که خوندي درس دانشگاه رفتي سال شيش: دهم مي تکان تاسف به سري

  حادتره مساله گاهي. نيست اين که مشکال ي همه    

 .... يه سر دنبال رفته شوهرش بفهمه زن يه که اين: کند مي ام عصبي حرفش

. مبشنو خواستي هرچي دم مي قول بعد بخوريم رو غذا بذار فيروزه: گيرد مي باال آرام را چنگالش

 باشه؟

 مي زهرمار ي مزه ماکاروني. درمانده و حرصي. خورم مي غذا سکوت در و اندازم مي پايين را سرم

 رتپ باز. کنم مي نگاه بهش زيرچشمي. بيايد خوشم هم ماکاروني از ديگر نيستم مطمئن و دهد

 از و خورم مي آب ليوان يک. ندارم دسترسي بهش من که جايي همان. خياالت دنياي در شده

 تردک آقاي منتظرم: گويم مي و کنارش ايستم مي. شود نمي متوجه. شوم مي بلند ميز پشت

 خوردي؟: طرفم چرخاند مي سر منگ

 و آب شير بعد و آيد مي ها ظرف توق و تق صداي. مبل روي شوم مي ولو و نبيرو روم مي حرف بي

 هک بيند مي. بيايد تا کشد مي طول دقيقه چهل تقريباً. کشد مي سوت گاز روي که کتري بعد

 مي را انمفنج. چايي سيني يک با بيرون آيد مي. انتظار چشم و سينه به دست. مبل روي ام نشسته

 بود طور چه دختره اون بگم اگه: گويد مي بعد و زدن قدم به کند مي عشرو و رويم پيش گذارد

 شي؟ نمي ناراحت

 بگو بدونم الزمه اگه: گويم مي ولي شود مي مورمور تنم
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 بودي سن همين توي وقتي بود تو مثل: گويد مي و مقابلم ايستد مي

 ينا به لعنت. سته چي منظورش دانم مي که ام کرده سنگين سبک را خودم مدت اين توي آنقدر

 يدمنفهم وقت هيچ. گردند مي خودت از المثني يک دنبال هم باز هستند تو با وقتي حتي که مردها

 دامک از ماند مي گلويشان بيخ هم ابد تا که دارند خاص زن يک به هميشه که اساطيري عشق اين

 پس :گويم مي. خاکي جاده پيچند مي سبز چراغ اولين ديدن با که وقتي هم آن درآمده، قبرستاني

 هک کنن تکرار رو خودشون هي و بزنن درجا بخوان اگه آدما. کني پيدا من از زاپاس چندتا شد الزم

 همين ابد تا نداره که گارانتي کارت. بشه عوض روزي يه ممکنه هم ساميه. بميرن برن بهتره

 .بمونه باقي شکلي

 است زهفيرو شبيه دختره اين نکردم فکر شدم آشنا باهاش وقتي من: کشد مي صورتش به دستي

 وديمب تنها وقتي با بيرونت داشتي، شور و شر تو. بوده طور اين فهميدم کردم فکر که بعد ولي

 بود اين منظورم. شدي يکي حاال ولي داشت فرق

 کردي فرق هم تو    

 فرقي؟ چه    

...  و يباش تنها من با. نيبگذرو وقت من با. بگذاري من سر به سر خواست مي دلت بيشتر قبالً    

 ...  حاال...  ذهنت توي حتي باشي من با فقط تنهايي وقتي

 اين هش مي مساله االن. فيروزه باطله دور يه اين: رويم به رو نشيند مي. کند مي قطع آرام را حرفم

 يا کردم تغيير تو شدن عوض خاطر به من بعد و شدي عوض تو اول. مرغ تخم يا بود مرغ اول که

 بيخو چيزاي اون کنيم سعي بيا پس شوهر و زن شديم و داشتيم دوست رو همديگه ما. برعکس

 بشيم عوض هم با کنيم سعي بيا. کنيم تمرين هم با داشتيم دوست که رو

 من از تو نه مونم، مي جا تو از من نه طوري اين: کنارم نشيند مي و جلوتر آيد مي

 مانده جا او از گويد مي وحيد حاال و شده سست مان بطهرا چرا بدانم چرخيدم دورخودم مدت تمام

 دازدان مي دست. باشد کرده حفظ را وحيد کالبد تنها که غريبه مردي مثل. مانم مي خيره بهش. ام

 نامزديم کنيم فرض پس: گيرم مي فاصله ازش. ام شانه دور

 نکن شوخي: خندد مي بلند
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 يمهست قبل سال شيش از متفاوت آدم دوتا تو و من االن. کنم نمي شوخي: کنم مي نگاهش جدي

 ربهت که تو. شوهرا و زن به دن مي که هايي تمرين اين از. شناسيم مي رو همديگه داريم تازه که

 درماني دوري. بلدي

  بيزاري؟ من از مگه تو. شدن بيزار هم از کنن مي فکر که هست کسايي واسه اون    

: مميگوي چايي بخار به ام زده زل که همانطور. خواهمش مي. نيستم بيزار ازش. کنم نمي نگاهش

 داشتي دوست که قدر اون...  وظيفه بود شده برات من با بودن که اونقدر شدي، بيزار تو ولي

 کني لمس رو ساميه بازوي

 بهش يکي انگار. کند مي نگاهم مات و منگ. چشمانش به دوزم مي چشم سريع چرخشي با

 ترس ات کند مي پيدا کش و کند مي پيدا کش. کند مي پيدا کش اهشنگ. باشد داده رکيکي فحش

 .دارم برنمي لب از لب ولي دهم مي فرو زحمت به را گلويم آب. کند تسخير را وجودم تمام

 اول روزاي مث باشم باهات خواد مي دلم واقعاً االن: گويد مي جدي خيلي

 من با خواهد مي...  دل ته از...  واقعاً...  حاال که گويد مي تازه من مزاجِ گرم شوهرِ. شوم مي گيج

 يذات گرماي خاطر به بوده، تنم هاي منحني با فقط و نبوده؟ من با دل ته از و واقعاً کي از...  باشد

 .هستم زنش که من خاطر به نه...  خودش وجود

 م،باش هداشت دوستش شرايط اين در ام توانسته چطور دانم نمي من. لعنتي اين شده جاذبه باز

 کند؟ مي کور را آدم که همان است؟ همين گويند مي که عشق

.... دشاي. برابريم بار اين. وقفه بي. عزيزم گويد مي لب زير و بوسد مي سکوت در. گرفته برم در

 هم در.... شايد..... شويم حل هم در که خواهد مي.... شايد. ايم آمده پيش اندازه يک به هردومان

. ندا تابيده هم به خلوت جايي در و اند شمرده مغتنم را فرصت که غريبه آدم ود مثل شويم مي حل

 در و باشد بيمناک غريبه مردي با متزلزل اي رابطه سرابِ از که دختري مثل درست نگرانم، من اما

 .باشد آمده بند نفسش شايدها گرداب

**** 

 من و است صبح. باغ برويم وحيد خانواده با است قرار. نو سال از روز سيزدهمين صبح. است صبح

 ي هنصف و گذاشته عمودي را سرش زير بالشت. کنم مي نگاهش. ام شده بيدار خواب از وحيد کنار

 هشنگا من و خوابيده آرام و بالشت به چسبانده را اش گونه. است مانده بازويش حصار در بالشت
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 ينا به بودم غرق عاقالنه خودم لخيا به تفکرات بحر در و بودم نوجوان وقتي زماني يک. کنم مي

 و وردک ببينم کرد باز که را اش خانه در و دوستم ي خانه بروم روزي يک اگر مثالً که کردم مي فکر

 کنده را ام خانه که انگار. داد خواهد دست من به حسي چه شده خودم خانه عين شان خانه نقشه

 در آدم است، صاحبخانه دوستم حاال که فرق اين با دوستم ي خانه جاي باشند گذاشته و باشند

 تا صبح چطور؟ باشد شده عوض خانه جاي اگر اما کند مي آرامش احساس هميشه خودش خانه

 تکان من زندگي در جايش اما است وحيد همان وحيد. فکر اين توي شد پرت ذهنم کردم باز چشم

 اضطرابي. مضطربم. بدهم جواب بچهگانه سوال آن به توانم مي حاال و شده عوض جايش. خورده

 اي خانه مثل اما است من شوهر ظاهر در که اين با مرد اين که آيد مي يادم. آيد مي و رود مي که

 نوساني در قلبم همين براي نيست من مال کمال و تمام ديگر باشند کرده عوض را جايش که

 من ذهن صوصيخ چيزهاي ها اين. کنم نوازشش که رود نمي پيش دستم. افتاده گير دائمي

 مرد يک فهميد نخواهم وقت هيچ من که طور همان فهميدشان، نخواهد وقت هيچ وحيد. هستند

 فهميد نخواهم و بخواهد زمان هم را نفر دو و بردارد بودن جفتي تک از دست تواند مي چطور

 و است سخت ها اين فهميدن نه،. بزند دست يکي اين به و کند فکر يکي آن به تواند مي چطور

 تيح که باشد پناه بي و تنها تواند مي اندازه چه تا لعنتي جهان اين در آدم يک که آورند مي يادم

 روحش راحتي به تواند مي اما گذارد مي ديگري اختيار در کمال و تمام و عريان را جسمش وقتي

 همين زندگي ولي تر سخت پذيرفتنشان و است سخت فهميدنشان. بخشيدن از کند دريغ را

 روزي يک پذيري مي که طور همان. باشد سخت اگر حتي بپذيري را عجيبش چيزهاي بايد. تاس

 هآنک بي پذيري مي را ها اين. ميرند مي هم عزيزانت که رسد مي روزي يک. ميري مي که رسد مي

 .است همين هم مردها دنياي فهميدن و کني درکشان بتواني

 وير از سر آلوده خواب و خورند مي تکاني هايش پلک. زنم مي صدايش آرام و نشينم مي خيز نيم

 ياراخت بي. بگيرد آغوش در را من تا آورد مي پيش دست. کند مي نگاهم منگ و دارد مي بر بالشت

 شه مي دير پاشو: آيم مي بيرون تخت از و کنم مي امتناع

 چنده؟ ساعت: بندد مي چشم و گرفته بغل در که بالشتي به چسبد مي دوباره

  ششي    

. ندک مي نگاه و دارد برمي را موبايلش گوشي ناخودآگاه بعد. نشيند مي و خورد مي تکاني دوباره

 يانم کند مي پرت را گوشي. کند مي خاموشش خانه آيد مي وقتي است روز چند که آيد مي يادش

 زنن مي زنگ برادرات وقت يه کن روشنش: گويم مي. شود مي بلند جا از و ها مالفه
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 باشه: دستشويي طرف به افتد مي راه و دهد مي تکان سري

 خاموش يا احتمالي، هاي وسوسه از دارد نگه دور را خودش که کند مي خاموش را گوشي دانم نمي

 بندپاي زده که حرفي به واقعاً چون کند مي خاموش يا نشود پيدا اش کله و سر ساميه که کند مي

 بعد و «تعطيل کار. باشم خونه توي خوام يم فقط ديگه خونه ميام وقتي: »گفت خودش است؟

 .کردم قبول هم من «بکني رو کار همين بايد هم تو: » کرد تاکيد

 طرف رود مي وحيد. خورد مي زنگ خانه تلفن. شوم مي کوچکمان ساک کردن جور و جمع مشغول

: گويد مي که شنوم مي هستم وسايلمان دادن جا مشغول که طور همين. دهد مي جواب و تلفن

 بخوريم هم با آره صبحونه؟ باشه،

 گوشي: گويد مي بعد

 بخوريم؟ راه توي صبحونه فيروزه: پرسد مي من از بلند و

 رهآ: گويم مي. کند مي دلگرمم آمده وجود به نظرش توي من کردن سهيم از که کوچکي دلخوشي

 بخوريم راه توي

 بگذارم؟ چايي: اتاق توي آيد مي و کند مي خداحافظي

  بگذار    

 و زند مي چرخي و اتاق توي آيد مي بعد و گذارد مي اجاق روي و کند مي آب را کتري که شنوم مي

 فکر. رفته بين از داشتيم قبالً که اي نيمه و نصف صميميت. بزنيم هم به نداريم حرفي. هيچي ديگر

 مي. انمد نمي. رفت مي پيش بهتر کمي اوضاع شايد بود نيفتاده تبريز توي اتفاق آن اگر کنم مي

 يم فکر چيزهايي به دارد خلوت آن توي کنم مي حس من و کند مي باز را آب شير و حمام توي رود

 يلعنت ذات باشد؟ شده تنگ ساميه براي دلش است ممکن. بماند محروم ازش است قرار که کند

 ويدگ يم و خورد مي چرخ سرم توي يکي. شود تر مشتاق تا بگير ازش را سيب. است همين بشر

 يک. رو کار اين کنه مي چون. بکنه داره دوست هرکاري بده اجازه. بگذار راحتش. بگذار آزادش

 .کنه مي جايي يک روزي

 هم من. نکرده که هنوز. بکنه. »خراشد مي را ذهنم و را گوشم و کشد مي سوت بلند کتري

 اين به که اونه از رارزشمندت مونن زندگي فهمونم بهش کنم مي سعي دارم فقط. نکردم مجبورش

 مامت بخش آرام حسي و نيست ساخته من از کاري کند قبول نخواهد اگر.« بزنه گند بهش راحتي
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 را وحيد که بينم مي خودم در را قدرت اين عجيب ي لحظه اين در درست انگار. گيرد مي را وجودم

 .بگيرد را تصميمش تا خودش حال به کنم رها

 هيچ که اين مثل درست. ماليم آرايشي و راحت لباسي. شوم يم حاضر و شوم مي بلند جا از

 کار خيال بي بتواني که است نعمتي هم اين. کنم مي شکر را خدا بابت اين از و نيفتاده اتفاقي

 منگاه و اتاق توي آيد مي. نلرزد بدنت و تن بيايد پيش است قرار آنچه از مدام و بکني را خودت

 افيتع: زنم مي لبخند بهش. کند مي

 شم مي حاضر االن: گويد مي و دهد مي جواب را لبخندم زده ذوق

 ريزم مي چايي پس    

  گرم دمت    

 و نمز مي کنار ذهنم از کلفت اي پرده مثل را نگران و نااميد فکرهاي تمام و آشپزخانه توي روم مي

 و بتابند روحم به و شوند خورشيد هستند ام زندگي در هنوز که کوچکي هاي خوشي دهم مي اجازه

 .کنند گرمم

 يم راه را ماشين پرانرژي و لبخند با و کند مي نوازش که را دستم شويم، مي که ماشين سوار

 يک و کنيم مي حرکت و گذارد مي شادي آهنگ. شده خوب حالم فهميده که فهمم مي اندازد

 يگرهمد. گذاريم مي هم سر به سر. خنديم مي و کنيم مي سير روشنايي اين در بعد نيم و ساعت

 شود مي. کرد قراردادي هم را داشتن دوست شود مي ولي است دار خنده. داريم مي دوست را

 ينا از از قبل. داشت دوست موقتاً را کسي و نگران نيمي و خوشبخت نيمي آدم يک قالب در رفت

 هب کنه تبديل رو خوب و موقت چيزهاي آدم که خوبه خيلي: گويم مي شويم پياده ماشين از که

 زندگيش قانون

 هاي قانون کردن زندگي به هستن محکوم آدما يونگ قول به: گويد مي آرام و طرفم چرخد مي

 خودشون

 نمک مي فکر من و شود مي پياده ماشين از. ام نفهميده را حرفش کنم مي وانمود و زنم مي پلک

 هاي قانون کردن دگيزن به باشي محکوم اگر و نيستند خوب هم هميشه ها، آدم زندگي قانون

 ... بد و خوب
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 کفران و رستوران طرف به برد مي را اش بچه دو دارد مهديه. ايم ايستاده شيک رستوران يک کنار

 کنار سعيد و بنفشه. زنند مي قدم آرام جاده کنار دارند برده فرو بغل زير دست حميدرضا و

 از خبري. اند ورجه ورجه غولمش حميدرضا پسر شايان با دخترشان درسا و هستند مادرشوهرم

 کشد مي سرک جون ليال. کند مي عليک و سالم باهاشان و رود مي جلو وحيد. نيست غالمرضا

 .روم مي سمتشان به. شوم پياده که کند مي اشاره وحيد. ماشينمان طرف

. رسندپ مي دوباره را اند پرسيده تلفن پشت که اي کليشه سوال و کنيم مي عليک و سالم هم با

 بيدچس و عيد بازديد و ديد برويم نخواست وحيد. منظوري به هرکدام گذشت؟ خوش تبريز که اين

: گويد مي آرام فرانک. برود پيش هميشه روال طبق چيز همه نداد اجازه و چرخيد دورم و من به

 فيروزه؟ شدي مريض

 نه: زنم مي لبخند بهش

 يم و گيرد مي را دستم جون ليال. ميدهفه هم فرانک حتي که شده عوض چقدر ام قيافه دانم نمي

 ربطي بي حرف دوباره ترسد مي البد. شده نگران و هست حواسش وحيد. خودش طرف کشاند

 خوبه؟ حالتون: گويد مي. تازه بحث يک سررشته بشود که مادرش به بزنم

 نه: زنم مي لبخند. بودم سوال اين منتظر

 دمش کالفه مامانم نبودن از ديگه: گويم مي. اندم مي منتظر و هايم چشم به شود مي خيره نگران

 يم مامانت خودم. برم قربونت: گيرد مي بغل توي سفت را من و کشد مي آسودگي سر از نفسي

 شم

 خودت عطر هم تو گويد مي وحيد. است خودش مخصوص که ويژه عطر يک. دهد مي خوبي بوي

. مشامم توي پيچد مي تنت بوي بينمت يم دوباره تا شوم مي دور ازت وقتي چند هربار و داري را

 بده شانس خدا: گويد مي بلند مهديه

 بشه هم بقيه قسمت داده، که ما به: ميگويد وحيد و خندند مي همه

 هب دوني مي کجا از تو: گويد مي. کند جنجال مهديه مبادا بحث وسط پرد مي تيز و تند حميدرضا

 نداده؟ بقيه

 نداري؟ نظري تو: سعيد بازوي توي کوبد مي بنفشه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر زارع مژگان | کوچک هاي خوشبختي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

122 

 

 نيستم بخيل که ما. خدا شکر: گويد مي وحيد. خنديم مي مان همه باز

 ديگه بيفتيم راه زودتر. داخل بياييد: آمده رستوران ورودي تا حوصله بي غالمرضا

 چطور مهديه و او. هست بهش حواسم رستوران داخل رويم مي که طور همين. است دمغ و کالفه

 همين هم مهديه. نيست راضي اش زندگي از. کشد مي زجر که است معلوم کنند؟ مي سر هم با

 فکر طالق به دانم مي بعيد نبود هم اگر. است وسط بچه دوتا پاي چون هم به اند شده بند. طور

 تيح قانون، اين به دادن تن به محکومند آنها و بديست چيز طالق که است اين قانون. کردند مي

 .نخواهند اگر

 ستنده کنارش اش خانواده تمام. شود مي لبريز خوشي از جون ليال و بلند ميز يک دور نشينيم مي

 جون فيروزه: گويد مي که است شکار وحيد دست از هنوز انگار مهديه اين؟ از بهتر چيزي چه و

 مياري؟ بچه کي پس

 شديم سير هم از هروقت: کند مي دستي پيش وحيد. جمع روي چرخد مي چشمم

. بقيه از بيشتر خودمان به. همه به. است توهين. است سنگين خيلي حرفش. مانند مي ساکت همه

 وحيد آقا ازت حرفا اين بعيده روانشناسي مثالً شما: گويد مي مهديه

 رفح کالف. برداشته تاب مخش واقعاً. دانند نمي که بقيه ولي بوده من با وحيد حرف روي دانم مي

 نيبتو بايد خوندي رو درسش چون بگي معمار يه به که مونه مي اين مثل اين: گيرم مي دست را

 بسازي ايفل برج حد توي چيزي يه

 شدي نابود رسماً بيامرزدت، خدا وحيد: گويد مي سعيد

 درسته حرفش: گويد مي خونسرد وحيد اما. مهديه و وحيد و من جز به همه. خندند مي همه باز

. دادش خان همين مثالً. کنه عمل بهش هم خوب گرفت ياد رو هرچيزي هرکي نيست قرار. فيروزه

 نشد خوبي تاجر وقت هيچ ولي کرد کار بابا وردست عمر يه

. شود دعوا که است االن. خانوادگي مزخرف جمع اين به لعنت. غالمرضاست به منظورش

 خوره؟ مي چي کي. بيخيال: گويد مي حميدرضا

 يدوح ولي بگيرد پس را حرفش که ويدگ مي اشاره و ايما با و رود مي غره چشم وحيد به جون ليال

 عدب که هايي دلخوري اين. است همين. دلخوري با. زند مي زل ام نشسته جون ليال کنار که من به
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 کاري و داريم که متزلزلي و سست ي رابطه به زنند مي گند اختيار بي آيند مي پيش اتفاق آن از

 .بگيريم را خودمان جلوي نيمتوا نمي ما و آيند مي اختيار بي چون کرد شود نمي هم

 که دگوي مي حميدرضا به جون ليال. شود مي خودش ماشين سوار هرکسي و شود مي تمام صبحانه

 مهديه. شده تنگ ماشين توي جايش درسا که است اين هم اش بهانه. آيد مي را ما با راه بقيه

 امروز فيروزه ي بچه بشو شما عمو زن: پراند مي لغز باز و کند کنترل را خودش تواند نمي

 سوار ماشين عقب م رود مي خودش جون ليال. نکرده رعايت را ادب حد مهديه. خندد نمي کسي

 هنوز سرده خيلي هوا: گويد مي افتاده اتفاقي انگار نه انگار و شود مي

 سرده خيلي آره: نالم مي آرام من و ماند مي ساکت وحيد

 دچن. کند گرمم تا هست که کند مطمئنم خواهد مي. دهد مي فشار آرام و گيرد مي را دستم وحيد

 رس آخر و وحيد بار و کار از بعد و پرسد مي من بار و کار از جون ليال رويم مي جلو که کيلومتري

 تاولوي در ديگر االن که چيزي. شويم دار بچه زودتر بايد که ما کردن نصيحت به کند مي شروع

 چَشم مچَش: گويد مي وحيد. نيست کداممان هيچ

 است حامله فرانک: گويد مي گوشم توي آرام و جلو شود مي خم جون ليال

 کي خواسته که داشته دوستش آنقدر حميدرضا حتماً. فرانک حال به خوش. شود مي فشرده قلبم

 انکفر نفر يک آن کنم حسادت کسي به بخواهم اگر هايم جاري ميان. باشد داشته او از ديگر بچه

 رمولف اصوالً. دارد فرق من با اش فکري فاز که هم بنفشه. است معلوم يفشتکل که مهديه. است

 ندگيز و سعيد با اش خصوصي نيمه زندگي ميان کند تقسيم را وقتش که است اين اش زندگي

 موجود يک. است ويژه شخصيت يک فرانک اما. اش پدري خانواده و سعيد با اش جمعي تقريباً

 .اند شده خوبي جفت شوهرش با قضا از که غريب

 گفتي چي شنيدم مامان: گويد مي وحيد

 .خندد مي ريز ريز جون ليال

  شدن؟ دار بچه واسه پاشون زير ننشستي که تو    

 شماها؟ زندگي توي کردم دخالت کي من من؟: خندد مي بلندتر

 فيروزه؟ ساکتي چرا: کند مي نگاه من به وحيد
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 کنم مي فکر دارم: جاده کنار عريان نيمه ندرختا به زنم مي زل و اندازم مي باال شانه

 حيدو شود، مي پياده جون ليال وقتي. جاجرود در باغشان به رسيم مي سکوت در و ماند مي ساکت

 بشيم؟ دار بچه خواي مي: کند مي نگاهم و گيرد مي را دستم

 داريم؟ نگه رو مون زندگي بچه يه با که اينه کار بدترين نگفتي مگر: کنم مي نگاهش

 گم مي هم هنوز    

 چي؟ يعني حرف اين پس    

 خودخواهم کني فکر خوام نمي    

 کني مي کش پيش من به داري که اي بچه اون حق در. خودخواهيه جور يه خودش هم اين    

  نباشي غمگين ديگه تو خوام مي فقط من    

. ندا نخوانده که اي بقيه با خوانده روانشناسي که وحيدي فرق است اين. کنم مي نگاهش عميق

 فوايدي چه دنخوان روانشناسي کند ثابت تا پيغمبر پسر به شود تبديل يا بپيچد نسخه نيست الزم

 .است کافي بقبوالند زنش به چطور را حرفي چه بداند که همين. باشد داشته تواند مي

 بودم؟ مهم برات من: گويم مي آرام

 .... تو که نبود اين دليلش کردم رو اشتباه اون اگه: گويد مي آرام و فشارد مي هم به لب

 مي دلت بودم اگر: گويم مي. اش صندلي به چسبد مي و هوا توي کند مي ول نصفه را حرفش

 کني حل خودم با رو مشکل خواست

 نفهميدم هم خودم: فشارد مي هم روي پلک. کالفگي روي از تاسف، به نه. دهد مي تکان سري

 رو؟ اين بگم چندبار. اومد پيش چطور چي

 اخکش حتماً موقع بي هاي کردن خلوت اين و داخل اند رفته. اند رسيده هم بقيه. کنيم مي سکوت

 تو که قدر همون هستم، مهم برات که کن مطمئنم: کنم مي زمزمه آرام. اندازد مي کار را هايشان

 ... مهم من براي

 يبد فرصت بِهِم بايد ولي من براي تري مهم همه از هستي،    

  کنم مي رو کار همين دارم    
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 ممنون: بوسد مي را ام گونه و جلو شود مي خم

 و نفهميد. نگذاشت اما....  هستي مهم نه بودي مهم بودي، مهم من براي هم تو بگويم خواستم مي

 يم پياده ماشين از. شد رد چيز همه روي از بشنود بايد که حرفهايي و من خودِ به تفاوت بي هم باز

 با. ندا شده قفل هم در که هايي دست با. است خوب حالمان بگوييم همه به کنيم مي سعي و شويم

 هم مانخود تا کنيم بازي خوب کنيم مي سعي که هايي نقش با و زنيم مي همديگر به که لبخندي

 .است واقعيت و نيست نقش شود باورمان

***** 

 عيد ويت سميه که است بار اولين ينا. کنيم مي روبوسي هم با و ماشينم توي نشيند مي سميه

. وزهار اين است کار درگير نه، گفتم من و ام گفته چيزي سميه به پرسيد وحيد. مان خانه نيامده

 و زنم مي زنگ بهش. بيايد هم وحيد است قرار و ففر خاله پيش رويم مي داريم هردومان حاال

 نره يادت. منتظره خاله. ريم مي يهسم با داريم: گويم مي. دهد مي جواب زود بار اولين براي

 هست يادم. عزيزم باشه: گويد مي آرام

 گذشت؟ خوش کاشان خب: زنم مي لبخند سميه به و کنم مي خداحافظي

 کنه مي قايم من از رو چيزي يه آرش کنم مي حس نه،: کند مي آويزان را اش لوچه و لب

 يم نگاهش احتياط با. نباشد زنش يزچ آن که کند خدا گويم مي دل در و شوم مي جمع خودم توي

 مثالً؟ چي: کنم

 ليو ندارم را شنيدنش گنجايش. است درميان زن يک پاي شوم مي مطمئن ماند مي ساکت وقتي

 آشغاله خيلي باشه داشته زن اگه: زند مي دريا به دل سميه

 که هتلفني اسروانشن اون: گويم مي. کردم دل و درد باهاش که افتد مي تلفني روانشناس به يادم

 دلم شش ازدواج از قبل مردها و زن يا پسرا و دختر ايران تو االن گفت مي بود کرده پيدا سيمين

 دارن رابطه هم با

 مداليي؟ چه جدي؟: کرد نگاهم کنجکاو

 چارچوب از خارج روابط مشت يه: گويم مي. نيست يادم اش همه ولي بيايد يادم تا کنم مي فکر

 .بپذيرنش تونن نمي ها خيلي که
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 صلوات مع فاتحه رفته، فنا به مملکت اين تو ازدواج: کشد مي آه عميق سميه

 نيست طوري اين نه: گويم مي نگران

 مياد اينجاها از که آماري از اينم. طالق آمار از اون. دونم مي چه: گويد مي

. هک ونيد مي. هست ترکي و کلمبيايي سرياالي اين مال هم همش: کند مي مسخره را لحنش بعد

 .گرفتن ياد چاه و راه اومد وسط که ماهواره پاي. کشيدن مي آب جانماز همه قبلش تا

 زهرمار: خندم مي

 اين .براشون بوده تابو. کردن نمي فکر چيزا اين به واقعاً بعضيا شوخي از جدا ولي: گويد مي جدي

 ميهس با نشده حال به تا.رهجو اين که ها زن واسه حداقل. برده بين از براشون رو کار قباحت فيلما

 و چرخيده شغلي موفقيت و پيشرفت بر و دور هايمان حرف هميشه. بزنم حرف چيزها اين به راجع

: پرسد مي و کند مي پاره را فکرم باز... ها حرف اين اما کار و کسب وضعيت به زدن غر هم گاهي

 داريم؟ هايي مدل چه خب

 دوستي.تو مث يکي    

 ... ديگه. شده يادز خيلي که اين    

 همين؟: گويد مي سميه. مانم مي ساکت

 فريب پايه بر روابط: زنم مي لب آرام. مانده يادم هم ديگر يکي

 حرف هم با. هستم وحيد زندگي توي من دانست مي ساميه. طور همين هم من. ماند مي ساکت

 همين ولي شده نما خن ها بازي اين داند مي. است روانشناس وحيد خب. بودند نزده هم عاشقانه

 نيست؟. است فريب جور يک کرده خودش بند را ساميه که

 گفت؟ رو اينا چرا حاال: کند مي پاره را افکارم رشته سميه

 نه يا هست کسي سر مالي شيره اهل شوهرم بدونه خواست مي    

 درمياره پول راه همين از بگي خواستي مي: خندد مي

 نوازش را دستم...  وگرنه ام نکرده تعريف برايش را ماجرا تمام که خوب. آيد مي بدم ازحرفش

 نداشتم بدي منظور. ام عصباني دستش از: کند مي
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 دلم. کني رفتار عادي باهاش کن سعي ولي دونم مي: گويم مي آرام و دهم مي تکان آرام را سرم

 داري خبر قضيه از تو بفهمه خواد نمي

 راحت خيالت    

 راغس ميره مرده. افته مي اتفاق جوري اين خيانتا از خيلي االن گفت مي :اولم حرف سر گردم برمي

 يول باشن داشته مشکل هم شايد. دارم مشکل زنم با گه مي بهش ازش اومده خوشش که کسي

 انعق رو مقابلش طرف که اين واسه ولي. ديگه زن يه به ببره پناه خاطرش به که نيست اونقدري

 کنه مي پاک رو مساله صورت واقع در. زنه مي حرفي همچين کنه

 آره؟ داره زن نگه هم شايد: گويد مي آرام و دهد مي تکان سر سميه

 دختره اگه. ديگه باشه آدمي چطور طرفش داره بستگي: گويم مي. کنم مي درک را اش نگراني

 يوقت. بگه دير يا داره زن نگه بهش طرف ممکنه خب بره کنه ول و وسطه ديگه زن يه پاي بفهمه

 توق اون باشه شنا اهل خودش دختره اگه ولي. بفهمه خودش دختره تا نگه اونقدر يا. شد وابسته

 تتدوس راه از اونا. داره فرق پسرها قضيه البته. مياد جلو راه اين از. دارم مشکل زنم با ميگه مثالً

 دبو کرده ولش طرف داشتم مورد گفت مي خانومه. ميان جلو هستم عاشقت و برم قربونت و دارم

 ادخو مي که چيزي اون به تا گفته دروغ بهت گفتم مي بهش هرچي. کرد نمي باور هنوز بود رفته

 .بوده ديگه چيز يه حتماً. داره دوستم خيلي. محاله. نه گفت مي برسه

 دختره بگه راست شايد    

 هشب پسره ميدفه شد مي داد مي که هايي نشونه و حرفها از باالخره گفت. گفتم رو همين منم    

 شونطرف فهمن مي سخت که رويايي و هستن تجربه کم اونقدر دخترا بعضي گفت مي. گفته دروغ

 داره تجربه و بيشتره سنش هست دخترا جور اين طرف که مردي هم معموالً. گه مي دروغ

 داره زن آرش کنم فکر: کشد مي آه و دهد مي تکان سر متفکرانه سميه

 فهميدي؟ کجا زا: کنم مي نگاهش درمانده

 به .فهمي مي باشي داشته دوست رو يکي اگه. فهميد شه مي راحت رو چيزا اين. ديگه فهميدم    

 باشي داشته تجربه اگه تو قول

 کني؟ کار چه خواي مي    
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 بپرسم ازش مستقيم خوام مي    

 بعدش؟    

 تهديدش هم بعد بهش کشم مي رو فحش داشت زن اگه بعد بگه راست که پرسم مي جور يه    

 گم مي زنش به بپلکه برم و دور کنم مي

 کثافت آشغال    

 باشم کرده اشتباه کنه خدا فقط    

. تندنيس آدم مسلماً چي؟ الشخور؟ کفتار؟ داد؟ شود مي نسبتي چه مردها اين به. کنم مي سکوت

 .کند نمي بازي طور اين نوعش هم احساسات با آدم يک

 چيه؟ همخونگي به راجع نظرت فيروزه:گويد مي سميه

 بود ها رابطه اون از مدل يه اينم    

 چيه؟ نظرت. هرچي حاال    

 نيستم موافقش    

 چرا؟    

 خودشون فقط مرد و زن مملکت اين تو حداقل. ارزشه يه. فرهنگه يه ازدواج آخه. دونم نمي    

 چيزا ينا وقتي کن، قبول ولي کنم قضاوتشون که نيست اين منظورم. مهمه هم خانواده. که نيستن

 ذره ذره. آسيب شه مي. مياره وجدان عذاب. کنه مي اذيت رو آدم نشده حل هنوز ما ناخودآگاه توي

 کنه مي داغون رو آدم

 من: شوم مي پياده ماشين از و دارم برمي پاهام روي از را کيفم. ففر خاله ي خانه به ايم رسيده

 هللوا. نميرم بخورم رفتنش از ممکنه بعداً که آسيبي ناو بار زير دم مي ترجيح. کنم نمي درک

 .... بياره دوام ازدواجشون اينکه به نيستن مطمئن کنن مي ازدواج مردم

 مياد شپي خيانت شه مي بسته پاش و دست بدتر تازه. نيست چيزا اين به بره بخواد کسي اگه    

 ... تو به طرف که مطمئني نباشه تعهدها جور اين و سند وقتي ولي
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 لبغ توي سفت را من ففر خاله ي خانه جلوي. ام شده عصبي که فهميده تازه. خورد مي را حرفش

 هستن اي تحفه چه حاال. مردا باباي گور اصن: گيرد مي

 .زند مي را در زده زنگ کسي چه بپرسد آنکه بي ففر خاله. زنم مي را در وزنگ شوم مي جدا ازش

 خيشو يه پيشش خيانت که شنيدم چيزايي يه فيروزه: گويد مي رويم مي باال که ها پله راه از

 نيست بيشتر

 مثالً؟ چي    

 گم مي بعد حاال: خندد مي کرکر

 يزدر مي خوبي حس. بيرون خزيده سبزي قورمه بوي و گذاشته باز برايمان را آپارتمانش در خاله

 وا از تقصير آنکه بي. ورمدلخ مامان دست از. مامان ي خانه باشم رفته که اين حس. وجودم توي

 .باشد

 رينيشي و ميوه ميز روي. است تميز تميز خانه. کرده القمر شق خاله که بينم مي و داخل رويم مي

 دآي مي. کرد باور هم او و هستيم تبريز گفتم. نديدمش روز چهارده که شود نمي باورم. هست هم

 بشم فدات: کشد مي آغوشم در سفت و جلو

 مي هم را سميه. است بعيد ها محبت ابراز جور اين خاله از. شده تنگ دلش هم او که است معلوم

 پس؟ کو جونت شوهر: زند مي آتش سيگار نخ يک نشينيم مي تا و بوسد

 ديگه ساعت دو يکي ميادش. کلينيکه    

 درسته کارت. دوختي براش که شده مانتويي عاشق ترابي خانم: گويد مي سميه به رو

 مرسي: خندد يم خجوالنه سميه

 چطوره؟ بارت و کار: من به کند مي رو خاله

 بعدش اومد موج يه: گويم مي. بوده بارم و کار ام نکرده فکر بهش مدت اين توي که چيزي تنها

 شده کم هامون سفارش باز. شد تموم هم

 کنين ييراپذي: کند مي اشاره شيريني و ميوه به چانه با و فرستد مي بيرون بيني از را سيگارش دود

 خودتون از
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 با نوزه. سراغتون بيان دوباره که بکني فکري يه بايد: گويد مي خاله و شود مي قدم پيش سميه

 کني؟ مي کار جينگول تا سه همون

 عيد از قبل. همينا. آره: گويم مي و دارم برمي پرتقالي. است بهرخ و شيال و عطيه منظورش

 هستن همينا فقط ثابت عضو ولي دادن مونکمک هم دوستاشون از چندتا بود شلوغ سرمون

 نگاهم بعد. شود مي پسته شکستن مشغول فکر توي و اش دستي پيش توي ريزد مي آجيل کمي

 مونده انبارتون ته چيزي. بندازي راه حراج موج يه بايد: کند مي

 دقولب که زديم بيشتر هم تعداد يه. شد کنسل که داشتيم سفارش تعداد يه: دهم مي تکان سر

 نباشيم

 هستن؟ چي    

 دن مي سفارش رو چيزا همين بيشتر آخه. زيورآالت و شال بيشتر    

 ريسکه اينترنت روي از مانتو خريدن: گويد مي سميه

 مانتو؟ ندارين: گويد مي خاله

 تا پنج چهار شايد. زياد نه    

 انداختي؟ عکس مانتوهات مدل از تو: سميه به کند مي رو

 آره: آيد مي شوق سر سميه

. ايتس روي بگذارينش. خوبه: گويد مي جنبد مي دهانش که طور همان و شکند مي پسته باز خاله

 ديم مي اشانتيون بهش زيورآالت تيکه يه و شال يه داد سفارش هرکي بگين

 تازه بده؟ رو اشانتيون پول قراره کي. جون خاله باشه چي اش پاچه کله که چيه مورچه آخه    

 مانتوها قيمت روي کشيديم رو پولش نکن مي فکر مردم

 يم تکيه. سيگار دود هم و خورد آجيل شود مي هم چطور دانم نمي. زند مي پک سيگارش به دوباره

 حساب دوبله فهمن مي مردم بزنين منصفانه رو ها قيمت چيه؟ دوني مي خوري چوب: مبل به دهد

 خاتون يروزهف کار خوريِ چوب شه مي هم اشانتيون اون. باهاشون نکردين
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 يم آدم به زيبايي و متانت جور يک. داده من به خاله که هستم لقبي اين عاشق ؛«خاتون فيروزه»

 .دهد

 نرفتي؟ دنبالش. چي وام: گويد مي

 هنوز نه: اندازم مي باال سر

 آب به دست بري افته مي يادت شکار موقع. ديگه تنبلي    

 کردي پنچر دادنه مانور وقت هک حاال: گويد مي خاله. هم من. خندد مي سميه

 را حرف. هستم پنچر چرا داند مي. فهمد مي را حالم سميه. ميوه ظرف به زنم مي زل سکوت در

 دقيقاً؟ گفت چي ترابي خانم: کند مي عوض

 نزنم؟ حرف ديگه يني: کند مي نگاهش. است تيز خاله

 هم ور هاتون انگشت پختم زيسب قورمه: آشپزخانه طرف رود مي بماند ما توجيه منتظر آنکه بي و

 بخورين

 وت بخنده هرکي: گويد مي بلند خاله. خنديم مي اختيار بي و کنيم مي نگاه هم به سميه و من

 روحش

 گويد مي چيزهايي و بشي شاد کلي بگم چيزي يه خوام مي االن: گويد مي سميه. خنديم مي بلند

 به کاال مبادله از که گويند مي چيزهايي .اندازد مي فرو عميق اي چاله ساه به را من شنيدنش که

 هم با را همديگر که هايي زن و مردها. هستند ها آدم کاالها آن بار اين اما ندارد کم چيزي کاال

 در هم شايد. خنديدم مي همراهشان حتماً نبودم وحيد با ام رابطه درگير اگر. زنند مي تاخت

 که هايي واقعيت به شده باز دري. کند مي فرق چيز همه حاال ولي شدم مي شريک بحثشان

 ... آخرش و است خيانت اولش که چيزهايي به. آورم نمي در سر ازشان

 حتماً وحيده: پنجره جلوي روم مي. خورد مي در زنگ و شوند مي ساکت هردوشان

 که اهيپن بي مثل. زياد خيلي. دارم دوستش کنم مي حس. لب به لبخند. کند مي نگاه را باال وحيد

 .است مواظبش کسي فهميده ازهت

**** 
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. بود خوبي شب. است ساکت اما وحيد. بپرسم وحيد مراجعان درباره کنم مي دل دل راه توي

 حکم هرچهارتايي و انداخت راه کل کل بساط ففر خاله با باز. گذشت خوش که وحيد به حداقل

 .برديم را دوتاشان و تيمي هم شديم. کرديم بازي

 امروز شدم خسته: گويد مي. تخت توي رود مي راست يک يدوح و خانه رسيم مي

 مي مدل که است درگير آنقدر فکرم. بحث آن کشيدن پيش براي باشد خوبي بهانه کنم مي فکر

 چرا؟: گويم مي. بزنم حرف بهش راجع وحيد با خواهد

 بگم تا بخواب بيا: دستش کنار کوبد مي دست با

. ارشکن کشم مي دراز و کنم مي مرتب تنم روي بيرون ودمب کشيده کمد ته از که را خوابي لباس

 اينجا بيا: کند مي باز را بازويش

 کردي؟ پيدا کجا رو اين: دهد مي فشارم سفت و بغلش توي خزم مي

 واستخ مي دلم. نيستم آماده هنوز. آنجا به برسد کار خواهم نمي. کشد مي نفس را کننده نرم بوي

 دهم نمي نشان العملي عکس. شود بيدار آتشينش خوي که حد ينا تا نه ولي شوم تر جذاب کمي

 پيشم بود اومده زنه يه: کشد مي عقب هم او و

 خب؟    

 پيشش خوابيده من جاي به عزرائيل بينم مي شوهرم پيش بخوابم خوام مي که شبا گه مي    

 چي؟ يني: شود مي مورم مور

 بغلم بيا گه مي برام کنه مي زبا هم رو هاش دست تازه گفت مي: خندد مي ريز ريز

 جبرائيل شايد عزائيله فهميده کجا از حاال: گويم مي خنده با. دهد مي فشارم سفت دوباره بعد

 ... ميکائيل يا...  باشه

 داره روحي مشکل: گويم مي آرام طور همان. خورم مي تکان تکان آغوشش توي من و خندد مي

 البد
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 مي بهش خواستم رو شوهره. زياد احتمال به بود شيزوفرني. دمدا انجام باليني مصاحبه باهاش    

 يه. سرم باالي نشسته چاقو با زنم ديدم پريدم خواب از پيش شب دو گه مي آورديش چرا گم

 باال اون کيه دستِ اون گه مي آسمون توي زنه مي زل هم هايي موقع

 چي؟ حاال خب    

 روانپزشکه کار. ستني من کار. ديگه سروش پيش فرستادمش هيچي    

 به راجع و کشم مي عقب اما. عريانم بازوي روي سايد مي را اش چانه کنم باز لب بخواهم تا

 رد و دارد گويد مي نه؟ يا دارد مراجعاني چنين که اين و. ام شنيده سميه از که پرسم مي چيزي

 مه به فکرش هک است معلوم. ماند مي ساکت مساله اين به راجع العملش عکس که سوالم جواب

 اومدن وقتي. بد يا خوبه بگم بهشون تونم نمي که من: گويد مي که شوم بيخيال خواهم مي. ريخته

 قتاو جور اين هستن گرفتن تائيديه و مجوز دنبال. نشده حل خودشون واسه هنوز يعني من پيش

. دهب بگه برعکس يا. خوبه بگه بهشون که روانشناس يه از بهتر کي. بدن انجامش تر راحت که

 از يوقت بعداً که نيست اي تجربه اين بدم هشدار بهشون تونم مي فقط. نيست اين من کار ولي

 و بشه بسته ممکنه که هست دري از شدن رد مثل اين. باشين قبلي آدم همون دراومدين توش

 ونهت نمي و کشه مي آدم کسي که وقتي مثل درست. بودي قبالً که جايي به برنگردي وقت هيچ

 بعد و کني پيدا رو ات قبلي خودِ تجربه اين از بعد توني نمي هم تو. کنه زنده کشته که رو آدمي اون

 ؟تو به گفت رو اينا که ديگه نداشت حرف سميه. فيروزه کن ولش: گويد مي قبل از تر کالفه

 از هرچهارتاشون که اين شد هم اش نتيجه کردن تجربه رفتن: گويد مي آرام. گويم نمي هيچي

 هم آبروشون نيست معلوم تازه. شون شوهري و زن نه موند باقي دوستيشون نه. شدن جدا هم

 ... بگه يکي به بره هرز دهنش شون يکي باالخره. ماجرا اين سر باشه نرفته

 هستن هايي آدم جور چه ديگه اينا واقعاً...  آخه: گويم مي

 مثالً هم وقتي يه. کنن تجربه براشون هجالب که رو هرچيزي دارن دوست که هايي مدل همون از    

 که يزيچ اون مشکالت ي همه گم مي وقتي. چي يعني رفتن فضا تو بدونن کشن مي شيشه ميرن

 که بدم مشاوره کسايي به ناچارم من. هست هايي کيس همچين منظورم نيست کني مي فکر تو

 من با هک چيزي به نسبت کنن فکر که کنم رفتار جوري نبايد تازه. ندارم دنياشون از تصوري هيچ

 وکيلي مثل درست. باشم طرف بي کنه مي ايجاب ام حرفه چون. دارم بدي نظر گذاشتن درميون

  هکن معالجه رو کش آدم يه بايد که دکتر يه يا بگيره عهده بر رو قاتل يه از دفاع کرده قبول که
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 خيلي. سخته خيلي: صورتم روي شود مي خيز نيم

 کرد مي اذيتت اگه. بگي من به تونستي مي: زبرش ي چانه تا لبش روي کشم مي انگشت

 دلم :صورتم به زند مي زل دوباره. شود مي معلوم گلويش زير برجستگي و گيرد مي عقب را سرش

 با تمهس معمولي آدم يه و نيستم شناس روان ديگه وقتي حداقل. کنم فکر بهشون حتي خواد نمي

 بشي؟ ناراحت که بگم تو به تازه. بمونم دور ازشون مد مي ترجيح خودم شخصي هاي ارزش

 ترسيدم گفت سميه وقتي: گويم مي. کند مي نگاهم سکوت در

 خوب حالت فهميدم: گويد مي دار خش و نرم و هايم لب به سايد مي لب و لبم روي شود مي خم

 نيست

 ببيني خواد نمي دلت....  گاهي ولي فهمي مي هميشه تو    

 کنم مي خواهش....  فيروزه: بوسد مي را لبم

 ... دعوا بدون که خوبه: بندم مي چشم

 با ازهت کنم مي حس: گويد مي و کشد مي نفسم عميق دوباره. کند پيدا ادامه حرفم گذارد نمي اما

 کرديم ازدواج هم

 ... بعد و

 تخود نِکرد توجيه به کردي مي شروع کار اول اگه: گويم مي گيريم مي آرام هم کنار دوباره وقتي

 نشه حل راحتي اين به چي همه بود ممکن وقت اون

 دربياري دلم از کردي نمي سعي مثالً يا: طرفش چرخم مي

 کني؟ اعتماد من به توني مي االن: کند مي نوازشم و موهايم توي کند مي دست

 ون از ي رابطه اين هنوز. هم خودم به که او به نه. بدهم جوابي چه دانم نمي. پرسيده سختي سوال

 .بخورد محک چطور است قرار دانم نمي. شود ثابت آوردنش دوام که نخورده محک آنقدر گرفته پا

 نه؟ يا.. . داري که دوستم: گويد مي بيند مي که را سکوتم. کنم صبر وقت آن تا بايد که دانم مي اما

 .... و باشم نداشته دوستت شه مي مگه. مسخره: خنده زير زنم مي پقي
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 نيست الزم که هميشه: طرفم چرخد مي. زنم مي اشاره ام مانده عريان مالفه زير هک خودم به

 بيفته اتفاق اون تا باشي يکي عاشق

 جوره اين که زنها واسه    

 ندارن؟. دارن نياز هم گاهي    

 دارم دوستش که کنم برطرف کسي با رو نيازم دم مي ترجيح من    

 چي؟ بميرم من اگه    

 نگو پرت و چرت: رمگي مي نيشگونش

: هنشست هايش لب روي بار شيطنت لبخندي و ريخته درهم موهايش. زند مي زل صورتم به دوباره

 کار چه ندارم، هم ازدواج موقعيت. کرده فوت ساله سه شوهرم گفت مي پيشم بود اومده يکي

 کنم؟

 .زنم مي قهقهه اختيار بي

 بيام تا بغلي اتاق تو برو يخوا مي گفتم بهش. صورتش به زدم زل طور همين    

 از که کشم مي خجالت خودم از. ذهنم توي پرد مي ساميه چرا دانم نمي. ايستم مي باز خنده از

 احساس طور اين هم خودم پيش وقت چند همين. گرفت ام طورخنده اين تنها زنِ آن وضع

 بودم؟ نکرده تنهايي

 شد؟ چي فيروزه؟    

 کردي؟ باور: پرسد مي. کنم مي نگاه نگرانش صورت به

 من؟ احمقم قدر اين يعني: موهايش توي کنم مي دست

 کن ولش...  دفعه يه آخه: بوسد مي را ام گونه

 گفتي؟ چي بهش خب    

 . ديگه گفتم چيزايي يه    

 حاله؟ چه در دومت کتاب: پرسم مي اختيار بي
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 کنار گذاشتمش بيني مي که فعالً: گويد مي. چيست منظورم داند مي

. ما شده تشويش از پر دوباره. نه يا ديدنش آمده. نه يا زده زنگ بهش ساميه بدانم خواهد مي مدل

 بخوابيم؟: گويد مي

 وهمناک سکوت در. بوسد مي را ام پيشاني و کند مي خاموش را خواب چراغ. گويم نمي هيچي

 انمد نمي. يستمن قبلي آدم ديگر شده دانلود سرم توي باره يک به که چيزي همه آن از بعد شب،

 ينا ام عاشقانه و پاک دنياي که اين از. ام کرده پيدا ناخوشايند حسي ولي بد يا است خوب اين

 نهمي براي. فهمد مي را اين وحيد. کنم مي ناآرامي احساس شده ترسناک هاي واقعيت درگير طور

 چقدر کنم يم فکر و آغوشش ميان روم مي فرو. بخوابم حصارش از بيرون گذارد نمي که است

 را ذهنم از جايي يک هنوز بيوه زن آن فکر ولي. نيست عجيب هاي آدم اين جزو او که است خوب

 اشتباهش آن بار زير خواست نمي وحيد اگر هستم؟ کي من نباشد وحيد اگر واقعاً. دهد مي خراش

 خالي جاي کردم؟ مي تعريف چيزي چه با را صبور فيروزه شوم جدا ازش شدم مي مجبور و برود

 ازهت کشف يک هم باز اتفاقات اين تمام از بعد کردم؟ مي پر خودم شخصي توانايي کدام با را اش

 دهش من از بخشي وحيد. شود وجودت از جزئي که بست دل آنقدر کسي به نبايد که اين. ام کرده

 .گذارد مي جا به بدي زخم کنند جدايش اگر که

 مي خودم دور را مالفه و آيم مي بيرون آغوشش ميان زا آرام. رفته خوابش. شده شل وحيد بازوي

 روشن که اتاق توي برگردم خواهم مي و خورم مي آب ليوان يک. شوم مي بلند جا از و پيچم

 اش گوشي آرام و جلو روم مي. زند مي يخ تنم. کند مي جمع را حواسم اش گوشي شدن خاموش

 تن که اند ادهفرست تبليغاتي پيام شبي صفهن. کشم مي آسودگي سر از نفسي بعد و کنم مي چک را

. بکشم سرک داخلش شوم مي وسوسه ولي ميز روي گذارم مي را اش گوشي. بلرزانند را من

 ادمي. شده پاک ساميه اسم. کنم مي نگاه را هايش پيام دوباره و اندازم مي سرم پشت به نگاهي

 و شموبايل روي مخفي جاهاي دنبال ردمگ مي. ام گرفته ياد اينترنت از که ترفندهايي به افتد مي

 مي باز را پوشه ترسيده قلبي و لرزان هاي دست با و مبل روي شوم مي آوار. کنم مي يخ دوباره

 عکس پوشه توي. شود مي مستجاب زود خيلي دعايم و نباشد مهمي چيز کنم مي دعا دعا. کنم

 مثل تخت جيرجير صداي. دمان مي دويدن از قلبم. مان خصوصي هاي عکس. است خودمان هاي

 گردم برمي و ميز روي گذارم مي را گوشي. پرم مي جا از و شود مي رد تنم از برق قوي جريان

 رفتي؟ کجا: گويد مي وحيد. اتاق توي

 .است آلود خواب صدايش
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 خواي؟ نمي آب تو. بودم تشنه    

 خوبه بِدي اگه    

 عزيزم بيا: گويم مي اختيار بي و مگرد برمي آب ليوان يک با و آشپزخانه توي روم مي

 بخواب: خوابد مي دوباره و خورد مي را آب

 هک دنيايي در. ام مانده اسير اوهام دنياي در دوباره. پريده سرم از خواب ولي کنارش کشم مي دراز

 و سفيد قدر همين دنيا کردم مي فکر برف توي سر کبکي مثل من و دارد عجيب هاي آدم همه اين

 دانم نمي .گرداند برمي و برد مي سکته مرز تا را من تبليغاتي پيامک يک که دنيايي در .است برفي

 شوم مطمئن تا بزنم محکش است قرار چطور. کنم اطمينان بهش تا دارم الزم وقت ديگر چقدر

 دنياي به زده؟ مان رابطه به آسيبي چه داند مي هم خودش. کند نمي خيانت من به ديگر که

 نوسان در مدام سينوسي موجي مثل نفسش به اعتماد حاال که زني باورهاي هب و مان؟ شخصي

 است؟

*** 

 به سکوت در من مثل و نشسته من کنار وحيد وقتي يعني. است خوب حالم اما ام گرفته سرسام

 دنيا اين در چيز هيچ ديگر کند مي نگاه تمسخر ي ديده به اش خانواده ناتمام هاي بحث و جر

. او نوينو و اش دردانه پيش ماندن بيشتر براي مامان هاي تراشي بهانه حتي نه ،نيست مهم برايم

 هستم زني من که را فکر اين کنم مي سعي مذبوحانه و بخورد زمين سوگولي نيست مهم حتي حاال

 شتربي کردن بازي نقش. گرفت ناديده را ها واقعيت شود نمي گاهي. بزنم کنار شوهرم به وابسته

 شسرو تونيم مي فردا نظرت به: گويد مي گوشم کنار وحيد. ميزند آسيب آدم خود به هرچيزي از

 کنيم؟ دعوت رو

 کساني .بگذرانيم وقت خودمان مثل کساني با بيشتر کمي بايد بودم گفته و بودم زده حرف باهاش

 مي غاز يک من صد هاي بحث و جر اين از بيشتر شان فکري سطح و اند کرده ازدواج ما مثل که

 هم فردا پس تا شايد که فردا تا نه اش روده دراز بحث اين. نامطمئنم او مثل هم من حاال اما. رزدا

 مي انتک سر تند کند هماهنگ را چيزي رئيسش با که انگار او و اندازم مي باال سر آرام. بيايد کش

 ها اين. اندازد مي ام شانه دور و کند مي رد ام صندلي پشت از را دستش مقدمه بي بعد. دهد

 تمرينشان دارد دوباره حاال و بدهد انجام نگذاشتم من پيش وقت خيلي که است کارهايي همان

 را ودمخ و بياورم تاب بنفشه دار معني نگاه و مهديه سنگين هاي نگاه زير کنم مي سعي. کند مي
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 هم جفت سال شش که شوهري و زن براي چسبيدن همه اين که دانم مي. بزنم خاکي جاده به

. اشدب مهم برايم بقيه نظر بار اين که است محال ولي آيد مي درشت گل ها خيلي چشم به اند بوده

 .بداند بيشتر را اش زندگي قدر هرکسي که کند مي کاري پرتگاه ي لبه از برگشتن

 يشپ رو حرفش بود محال شناختمش نمي اگه من: گويد مي برآمده گردني رگ با مصرانه غالمرضا

 بکشم

 حرف وقتي داداش آقا: گويد مي جون ليال به زده زل که طور همان. است مادرش نگران احميدرض

 نيست کافي که شناختن فقط شه مي سنگيني وام همچين

 نگيس اين که انگار. دهد مي تکان پا کالفه فرانک. گويد مي زمزمه حال به تقريباً را اش جمله ته

 عيدس: گويد مي حميدرضا. رفته مخش روي کم مک زند مي سينه به ليالجون خاطر به شوهرش که

 داداش آقا گه مي راست

 گي؟ مي رو همين هم تو: وحيد به کند مي رو بعد و

 ور اينا. چيه به چي نفهميدم که من: گويد مي غالمرضا به رو و نشيند مي رق و شق کمي وحيد

 هچ هرکي وسط اين بگين بايد اول بگيرين، وام مغازه سند روي قراره اگه. دونه مي بهتر سعيد

 وام به برسيم بعد بره مي نفعي

 نيمي و بگيرند وام مغازه سند با داده پيشنهاد غالمرضا رفقاي از يکي که دانم مي گريخته و جسته

 درصد شصت پرداخت ي عالوه به داد، خواهد سند صاحب به حساب حق عنوان به هم را وام از

 دوحي و است ليالجون اسم به سند. برسد بهشان شده قرار که است مبلغي آن نگران وحيد. وام

. کرد خواهد نفله را اش همه زدني برهم چشم به بيفتد پول به چشمش اگر مادرش کند مي فکر

 ادوت و وحيد گردن افتد مي وام پرداخت بعد. نشست نخواهد کار بي هم غالمرضا وسط اين البته

 .ديگرش برادر

 بي دلم. ها دوردست تا رود مي و زند مي چرخ کم کم ذهنم اام غالمرضاست هاي حرف به حواسم

 بعد ودب محال افتاده؟ بابا يا مامان براي اتفاقي نکند گويد مي ذهنم توي کسي. افتاده شور خودي

 .دارد برمي را دستش وحيد و شوم مي جا به جا سرجايم. بمانند بيشتر بخواهند ماه سه از

 بده هم رو وامش اشتبرد هرکي رو پولش: گويد مي مهديه
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 وام پول از هرکي هم بعد. مهمه هم برداره چقدر هرکي ولي بله که اون: دهد مي جواب وحيد

 بلغم معادل بايد هم خدا بنده اون. ده مي رو قسطش موقع سر که بده تضميني چک بايد برداشت

 کنه امضا سفته وام

 سفته ميليون چهار سه نزديک شه مي: زند مي غر غالمرضا

 دستش بديم وثيقه بدون که نيست پولي کم: گويد مي يدسع

 نواب کريم حاج پسر شه مي خدا بنده اين: دهد مي جواب غالمرضا

 بشناسيش خوب بايد شما: کند مي جون ليال به رو بعد و

 داشت؟ پزي سوهان که نواب حاج همون: کند مي گره ابرو جون ليال

 که، نگفت هم خودش. خوردن رو بابا نمک و نون اينا يدون مي که شما. بله: کند مي تاييد غالمرضا

 پام پيش گذاشت راهي همچين بفروشيم رو آقاجون ي مغازه قراره گفتم بهش من

 فته؟س بابت کنه صحبت باهاش بگم بابا به خواين مي: گويد مي بنفشه. شوند مي ساکت همه

: ويدگ مي. بجود را بنفشه ي خرخره ندارد چاره مهديه. کنند مي نگاه بنفشه به و ساکتند هنوز همه

 هست هم خودم آقاجون که باشه زدن حرف به اگه

 نبود بلد دامادش مثل هم او که انگار اما داشت بازار در دستکي و دفتر زماني هم مهديه پدر

 باالخره. نکردم جسارت: گويد مي که شود مي بنفشه جمعِ حواسم. کند حفظ را اش سرمايه

 هستن يکي سفره آقاجونم با. شناسيم مي خوب هم رو نواب حاج اين. رهدا اعتباري آقاجونم

 هردو. هستيم گود خارج فرانک و من. است آن و اين هاي خانواده اعتبار کشيدن رخ به نوبت حاال

 مي زندگي تنها مادرش با فرانک. ايم شده خانواده اين وارد فرهنگي و متوسط هايي خانواده از

 هم او و کنم مي نگاهش ناخودآگاه. شده آشنا حميدرضا با دانشگاه در من مثل هم او و کردند

 .نشيند مي لبش روي کمرنگي لبخند و فهمد مي را منظورم

 تخاراف با وسط اين البته که است خانوادگيشان ي شجره کردن پايين و باال مشغول هنوز مهديه

 از تربيش خيلي اش زناشويي اتحاد دکن اثبات تا بندد مي جمع عمويش ي خانواده با را اش خانواده

 .است محکم ها حرف اين
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 زنهب کنه بلند رو دستش قبر توي همون از خدابيامرز آقاجونم که االنه: گويد مي گوشم زير وحيد

 مهديه فرق توي

 ازدواجمان از خيلي. ام نگذرانده وقت پدرشوهرم با خيلي من. خورم مي فرو را ام خنده زحمت به

 دوحي که چيزي با ساخت من براي شوهرش از ليالجون که تصويري اما کرد وتف که گذشت نمي

 .بود متفاوت چيز دوتا گفت پدرش ي درباره

 زندگي مختلف هاي موقعيت ي مقايسه. روم مي فرو خودم ذهن عمق در من و گيرد مي باال بحث

 واداشته را من وحيد حرف اين و هستم درگيرش روزها اين که است چيزي ترين مهم هنوز خودم

 ي دريچه از وحيد تصوير با خودم نگاه ي دريچه از وحيد تصوير به. کنم فکر جديد چيزي به تا

 کي مثل و اتفاقي چيز همه بود گفته وحيد که طور همان آيا شناخته؟ چطور را وحيد او. ساميه ذهن

 دنش مهم حال در يواش يواش که اهميت بي بازي يک افتاده؟ اتفاق بينشان کننده سرگرم بازي

 ذهنم تاريک عمق همان در آمده؟ خوشش ازش ديده را وحيد که اول همان از ساميه نه؟ يا بوده؟

 بي و هنشست کتابخانه چوبي پيشخوان پشت که کنم مي پيدا را ساله شش و بيست ي فيروزه

 اهشنگ که خواهد مي کسي بعد. دهد مي جا دان برگه در را کتابها موضوعي هاي کارت حوصله

. ساده شلواري و پيرهن و نامرتب ريشي ته و خسته صورتي با حاال، از الغرتر. است وحيد. کند

 از رس کرد مجبور را من که بود همين. است خواستني و جذاب صدايش ولي نيست چشمگيري مرد

 هب زد زل باشد کرده پيدا اي گمشده که انگار او اما. کنم نگاه او به و کنم بلند دان برگه توي

 زخرفم و تکراري وظايفي کتابخانه موضوعي هاي برگه ميان در من. کرد مکث ثانيه چند و صورتم

 من پيش حواسش تمام او اما بودم دانشکده محجوب استاد فکر به ذهنم در و دادم مي انجام را

 شانايج بازي طرفين بار اين اما شده تکرار نو از حيد و ساميه براي بازي اين که است معلوم. بود

 هب ساميه هاي پيامک تعداد را اين. کرده نگاه وحيد به تر عميق که بوده ساميه. بوده شده عوض

 نه؟ که چرا. ام فهميده وحيد

 خودش با بزنيم حرف بياد شب فردا: گويد مي وحيد

. يستن الغر گذشته ي اندازه به ديگر. است ايستاده. کنم مي نگاه وحيد به. کنند مي موافقت همه

 شصداي...  صدايش و شده تر خواستني و جاافتاده صورتش. اند نشسته تنش به خوب ها سلبا

 تربيش هم نفسش به اعتماد که جذاب و موفق سال، ميان مرديست. است داشتني دوست هم هنوز

 شده
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 چه. کنيم مي خداحافظي همه با ام مانده جا ذهنم عمق در که طور همان و شوم مي بلند جا از

 استانداردهاي او. سميه کند؟ پوشي چشم جاذبه همه اين با سال ميان مرد يک از که است کسي

 نشو بازي وارد هرگز متاهل مرد با: است اين اولينش. دارد را خودش مشخص

 و دنيا هب کنند مي باز چشم بعد و کنند مي بافي خيال اول آنها. نيستند منطقي سميه مثل همه اما

 تناسب به بعد و شوند مي عاشق اول. کنند عوض هايشان الخي مطابق را آن کنند مي سعي

 .کنند مي فکر خودشان با عشقشان

 نهک مي بدبخت رو مون همه غالمرضا آخرش: زند مي غر بالفاصله و فرمان پشت نشيند مي وحيد

 تا دکن استفاده کلمات از چطور داند مي خوب حتماً کاري ي تجربه هم اين با وحيد. کنم مي سکوت

 .ام فهميده هايشان پيامک از هم را اين. شود بيشتر بيتشانجذا

 جونت مامان بغل بري بفرستمت شده تنگ دلت خيلي اگه: گويد مي

 کني؟ مي رو فکر اين چرا: کنم مي نگاهش. گيرم مي جدي را آن من ولي است شوخي لحنش

 ساکتي خيلي: اندازد مي باال شانه

 تموقعي اين در بخواهم که است اين حماقت گترينبزر شود؟ مي چي بعدش بفرست بگويم اگر

 مدت يه بخوام اگه شه نمي سختت: گويم مي. باشد اين امتحانش هم شايد. بگذارم تنهايش

 برم؟

 مه هاي حرف به احتياط با مجبوريم که افتاده اتفاق چيزهايي بينمان ديگر حاال. کند مي مکث

 باشي کنارم االن دم مي ترجيح: گويد مي. بدهيم جواب

 خواهد؟ مي را اين چرا چرا؟. لرزد مي قلبم

 بگيره باال مغازه کار ممکنه: دهد مي توضيح

 ميان سدي بکند را من خواهد مي نيست؟ مطمئن خودش از. باشد اين علتش نيستم مطمئن

 ... که نيست هم راحتي همين به حاال: گويم مي ساميه؟ و خودش

  رفتي؟ مي بود اگه    
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 کاسه و آش همين هم فرداشب. بيخيال: دهد مي فشار را صوت ضبط ي دکمه. مانم مي ساکت

 نياي؟ خواي مي است،

 کار ي ادامه واسه کنيم ريزي برنامه بشينيم قراره. اينا بهرخ پيش برم تونم مي    

 شد؟ چي وامتون    

 ندارن بودجه. ساله اول تازه که هم االن. بره مي وقت کم يه    

  بگو داشتي مالز پول هروقت    

 ممنون. باشه: گويم مي. داد نمي کمک پيشنهاد سخاوتمندانه قدر اين قبالً. آيد مي خوشم

 به نمک فکر لبخندش به آنکه از تر بيش. لبخند با کند مي نگاهم و گردد برمي ثانيه چند براي

 را هادلبخن همين و باشد نشسته ماشين اين توي من جاي است ممکن که کنم مي فکر اي ساميه

 يآن خشم آن چسبم مي وحيد به بيشتر هرچه که است عجيب. شوم مي خشمگين و باشد ديده

 آيد مي يادم که همين. کاري چه انجام حال در يا باشم کجا نيست مهم. شود مي تر سوزان هم

 مي دلم و شوم مي خشمگين دستش از شده مي جدي اي رابطه وارد ديگر زني با داشته وحيد

 وابج توانم نمي که آنقدر است سخت خيلي ناپايدار آتشفشان اين مهار. بکشم ادد سرش خواهد

 محبت هاي نوازش به واکنشي هيچ بي و بدهم گذاشته هايم دست روي محبت به که را دستي

 که ناي به. کنم مي فکر زده ام تلفني روانشناس که حرفي به بعد. زنم مي زل رو به رو به آميزش

 و يفتهن قرباني – گر شکنجه يا قرباني – ناجي مثلث توي شوهرت با ات بطهرا کن سعي بود گفته

 دمکر سعي اگرچه. ترسناک ي رابطه اين عاقبت از ترسم مي. ام نيامده بيرون سربلند آن از من

 حاال کنم مي احساس وضوح به اما وحيد دادن وجدان عذاب ي مايه و گر شکنجه به نشوم تبديل

 ناي که بود داده توضيح روانشناسم. شده اش ناجي وحيد که ام رفته فرو قرباني يک نقش در

 .شوند مي تمام زود يا دير ها رابطه

 نداري؟ خبر دختره اون از: پرسم مي وحيد از اختيار بي

 يشپ موضوعي به که است کسي شبيه انداختنش باال سر و فرمان دور شوند مي قفل هايش دست

 شود مي چطور.....  آور خجالت و کشدار سکوتي....  سکوت بعد و بدهد جواب نکرده فکر افتاده پا

 رسند؟ مي اينجا به مرد و زن يک که

**** 
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 واقعاً؟: گويد مي و هايم چشم توي زند مي زل بهرخ

 آره: کنم مي نگاهشان خوشحال

 دانست مي قبل از سميه. دهم مي نشانشان مان تبريزي مشتري دو با را ام مکالمه متن بعد و

 پررنگ هم لبخندش خواند مي را مکالمه تند تند که طور همين. داند مي هم بهرخ حاال و را جراما

 شد نمي اين از بهتر...  عالي: گويد مي بعد. شود مي تر

 شناآ تا سه دو بود گفته سخايي خانم. گيرد مي سفارش ماهانه که داريم دائمي مشتري يک حاال

 کند مذاکره باهاشان بود داده قول و هستند ايران دستي صنايع فروش کار در که استراليا توي دارد

 شده فراهم زمينه باالخره حاال و کند فراهم را مان همکاري زمينه و

 استراليا کنيم صادر مانتو شه نمي که حيف: گويد مي سميه

 کيف و بهرخ هاي شال محصوالت اغلب. دوتا ما از تر سرخوش بهرخ. خنديم مي نفرمان سه هر

 .شيال زيورآالت البته و اند عطيه چرم يها

 ما به خوب ايده يک سخايي خانم پيشنهاد. کشور کل در بازاريابي سمت به کشم مي را بحث بعد

 برند مدار منم: گويد مي سميه. باشيم ديگر شهرهاي از گرفتن نمايندگي دنبال به بايد حاال. داده

 کنم مي ثبت رو خودم

 ور مانتوهات گفت سخايي خانم اتفاقاً. عاليه: ميدهم تکان سر و مکن مي پوست ارام را نارنگي

 بزنيم حرف تر مفصل بايد ولي پسنديده خيلي

  گفت؟ کي    

 بودم خونه که پيش ساعت يک همين: کنم مي نگاهش

 ده؟ مي هم خوبي پول حاال خب: گويد مي بهرخ

 صحبتي؟ چه نگفت: بدهم جواب گذارد نمي سميه

  جوري اين بهتره. بکشه پيش رو حرف خودش بذار. بدم نشون کاوکنج خوام نمي    

 سمي کن صبر کم يه آره: گويد مي بهرخ
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 گفت لبتها. باشه مشکلي نکنم فکر پول به راجع: بهرخ سوال به رسم مي بعد و کند مي قبول سميه

. فاحر اين و صرافي به پول کردن حواله به راجع گفت چيزي يه. بريزن دالر به رو پول تونن نمي

 کنم صحبت مفصل بايد رو جزئياتش حاال

 جوري همين بشيم ميليونر و بزنه: خندد مي بهرخ

 کنن؟ مي کار جور چه مردم مگه ميشيم: گويد مي سميه

 خبرا؟ چه وَري يه فرق آقاي اون از: پرسد مي بعد

 کنم رفک شکر رو خدا: گويم مي. نيامد دنبالم خيلي هم او. ندارم خبر ازش. است جنتي به منظورش

 البد تازه صيد يه دنبال گرده مي داره شده ما خيال بي

 ديدمش؟ بهتون گفتم واي: کند مي گشاد را هايش چشم و دهد مي قورت را اش نارنگي پرِ بهرخ

 کجا؟: گوييم مي زمان هم هردو

. يمنک مي نگاهش مشتاق هردومان. کند مي خيس زبان با را لبش و مبل روي نشيند مي چهارزانو

 بود اونجا هم اون صبحونه ميالد برج شايان با بودم رفته: گويد مي

 کن حرومش بعد بياد جيبت تو پول زار دو بذار بهرخ: خندد مي کرکر سميه

 رو تولدم بزنين زنگ يه نداشتين معرفت که شما. ندادم که من: کند مي جمع را دماغش بهرخ

 بگين تبريک

 ببخشيد واي: گوييم مي هردو باز

 خوش هم کلي. اونجا برد رو من جبران واسه ديگه. باهام بود قهر هم شايان: شود مي باز نيشش

 خالي جاتون. گذشت

 بريم هم با مون همه بشيم پولدار روز يه ايشاال حاال: گويم مي

 بيچاره شد پياده تومن پنجاه و صد ناقابل صبحونه يه واسه واقعاً آره: گويد مي بهرخ

 بايد ميالد برج تو صبحونه واسه که فقريم خط زير ما چقدر ببين يني: ددخن مي غش غش سميه

 کنيم ريکس
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 هي جنتي حاال: گويد مي و داشته حرفي جنتي به راجع آيد مي يادش بهرخ. خنديم مي مان همه

 خاطرخواهات گفت فهميد شايان. کجا از نمياد يادش ولي شناخته بود معلوم. کرد مي نگاه رو من

 حلقم تو

 و پهن هاي شانه با کوتاه گردن و کوتاه قد مربعي، فريم عينک با جنتي. خنديم مي بلند بلند زبا

 ياد ميبينمش هروقت که من: گويم مي. دهد مي نشان تر پهن را اش مربعي صورت که موهايي

 افتم مي مکعب

 لتدرحا که پرتي و چرت هر به. هايمان نگراني از فارغ و سرخوش. خنديم مي و خنديم مي

 به باشد ماجراها خود خاطر به آنکه از بيشتر هايمان خنده و نيست دار خنده هم خيلي معمولي

 ني ني در اما است شادي برق مان همه نگاه ته. داريم هم با که ايست همدالنه حس خاطر

 زن فهميده چون کرده کات آرش با سميه. زند مي سوسو که ديد هم را غم شود مي چشمانمان

 کالفه را هردوشان آخر دارد شايان با که داري دنباله دعواهاي و قهر اين است نگران رخبه و دارد

 عشق بست بن ي کوچه در هردوشان دهد مي نشان که دعواهايي و قهر. شوند سير هم از و کند

 کي. ندارد هم کار. بگيرد زن ندارد پول شايان. کنند کار چه بعدش دانند نمي اما اند گيرافتاده

 اين اب و کند ريسک تواند نمي هم بهرخ و نيست دائمي شغلش که است تئاتر صحنه تآرتيس

 و دبخوان را فوقش آسه آسه طور همين دهد مي ترجيح. شود مشترک زندگي وارد ثبات بي وضعيت

 يک هاي وام و قسط نگران که اين تا دربياورد سوگلي در کارکردن با را تنهايي خودش خرج

 مه شايان خود فيروزه، دوني مي: » گفت من به دل و درد به بار يک. ماندب باقي مشترک زندگي

 اگه. داره دوست که کاري روي بگذاره بيشتر رو وقتش تونه مي حداقل. تره راحت جوري اين

 «کنه کار عالقه روي از تونه نمي ديگه کنيم ازدواج

 موندي؟ ساکت چرا فيروزه: گويد مي سميه

 نيست؟ تون شنهگ شما: زنم مي لبخند بهش

 اين؟ پايه رو بندري سوسيس. ببخشيد آخي: گويد مي بهرخ

 گفتي يدوح: کنارم نشيند مي سميه و آشپزخانه توي پرد مي بهرخ کنيم مي اعالم که را موافقتمان

 مامانشه؟ ي خونه

 شده که هم فضولي روي از خواهد مي دلم ولي دهم مي تکان سر. تنم به نشيند مي آني لرزي

 ته ته ولي دنبالم آيد مي خودش شد تمام که کارش گفته. کنم نمي را کار اين. بزنم گزن بهش
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 کارش که اين مثالً. کنم مي فکر بيايد پيش است ممکن که غريبي و عجيب سناريوهاي به ذهنم

 هنوز او که آزاردهنده فکر اين. ساميه سراغ برود ساعت دو اين توي و شود تمام زودتر ساعت دو

 .کرده ام ديوانه باشد ارتباط در باهاش است ممکن يا است اميهس فکر در

 کي قيقاًد کارش که زنم مي پيامک وحيد به فکري هيچ بي و کنم مي نگاه موبايلم گوشي به کالفه

 يم بيشتر را لعنتي ي دلشوره و داند نمي دهد مي جواب باالخره تا گذرد مي کمي. شود مي تمام

 بهرخ هب بعد و کنم مي نگاه خورد مي سيب دارد بيخيال آشپزخانه ويت که سميه به حسرت با. کند

 ود يک در تنها آدم يک. کنم مي حس تنها را خودم. کند مي زمزمه را اي ترانه ماليم صدايي با که

 ابدي راهي

 هرچه خندم نمي دل ته از ديگر من ولي دهيم مي هم تحويل پرت و چرت باز خوردن شام طول در

 اگه مزن مي پيامک وحيد به دوباره. شود مي تر متشنج اعصابم شويم مي نزديک دهدواز ساعت به

 مي آرام کمي اعصابم و است راه توي دهد مي جواب. گردم برمي آژانس با کشه مي طول کارت

 .شود

 اصرار مدام جا همه از خبر بي بهرخ. شود مي پيدا اش کله و سر دوازده از بعد ساعت نيم باالخره

 خانه مبرو که است عجيب بهرخ براي. دارم کار صبح گويم مي ولي پيششان بمانم را بش کند مي

 جيبم هب خاندان آن از پولي ببينم بروم زودتر که گويد مي سميه ولي نمانم پيششان را شب و شان

 يم وحيد ماشين توي نشينم مي تا. پايين روم مي و کنم مي خداحافظي باهاشان. نه يا رود مي

 ديگه شد ومتم: گويد

  شد؟ چي    

 خوبه. بشه تقسيم مون همه بين گرفتن که رو وام شد قرار: گويد مي. است خوب حالش

 وام؟ قدره:  پرسم مي

  ميليارد يک    

 مي دستي پيش خودش. رسد مي چقدر وحيد به که کنم مي حساب بعد و کشد مي سوت سرم

 بگيره رو دستم تا نود و صد کنم فکر: کند

 يمتون مي: گويم مي سريع خيلي و ماشين پول و رهن پول و اندازمان پس با کنم مي عجم را پول

 .... متري پنجاه يه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر زارع مژگان | کوچک هاي خوشبختي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

147 

 

 براش دارم بهتر فکر يه نه: بدهم ادامه گذارد نمي

 چي؟: گويم مي آرام ولي افتد مي شور دلم

  بزنم موفقيت موسسه يه هستم فکر تو    

. دمکر پيدا رو ام ديگه دوست تا چند: گويد مي. کنم مي نگاهش منگ. شوم نمي منظورش متوجه

 ايج. بگيريم دست خودمون کنن مي هماهنگ برام ديگه جاهاي که رو سمينارهايي اين تونيم مي

. کار همين واسه گذاريم مي رو کلينيک اتاق يه. زدم رو حرفش سروش با. نداره الزم هم زيادي

 هامون امهبرن از شه مي باخبر مشاوره واسه بياد هم هرکي

 فقط نم براي سمينار. نيست خوشايند من براي که شيرين و رنگارنگ اي قصه. بافد مي قصه او

 خيانت: است ناخوشايند اتفاق يک معادل

 هم هخون مون نگراني االن ما وحيد ولي خوبه اين: گويم مي نمانم، منفعل و ساکت کنم مي سعي

 نيست؟. هست

 خريم مي خوب ي خونه يه بگيره پا کار ان اگه ولي هست: گويد مي

 دوني مي هم خودت نيست، متراژ به من واسه خوب ي خونه    

 فک که بس کنه مي دود داره مخم االن. زنيم مي حرف بهش راجع بعد حاال عزيزم دونم مي    

  زدم

 يک فقط سکوتم اما داخل رويم مي و مانم مي ساکت. مان خانه به رسيم مي و مانم مي ساکت

 حرفش من با که اين از قبل تو وحيد: گويم مي طاقت بي. غوغاست درونم. است ظاهري ي پوسته

 کردي رو فکرات خودت بزني رو

. کنم کرف بهش که طبيعيه خب: کند مي نگاهم و مقابلم ايستد مي کمر به دست. است دلخور لحنم

 رو آينده کنه پيشبيني بايد آدم

 واسه. آهان: صورتش توي شود مي ترکش حرفم .شکافد مي را ظاهرم نازک ي پوسته حرفش

 پس کردي مي رو کار همين هم خودمون ي رابطه

 مي نه: آيم نمي کوتاه اما دهد مي تکان را سرش تاسف به و گيرد مي را سرش طرف دو دست با

 ... رسه مي که خودمون به داري نگري آينده چي همه واسه چرا بدونم خوام
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 خيالبي: گويد مي حال بي و خسته

 بدم نظر بهش راجع منم بايد بگيري خواي مي که وامي اون. تونم نمي    

  باشه تو گردن افتاد هاش قسط هروقت    

 هاي موفقيت خرج شه مي هم همش که وام قسط بدي خواي مي که پولي اون: شوم مي منفجر

 خونه؟ اين تو جز شد مي خرج کجا قبالً خودت شخصي

 کردم؟ مي دختره اون رجخ کردي فکر چيه؟: گويد مي

 ابتب پولي هم اگر که است اين منظورم بگويم خواستم. نبود اين منظورم. کنم مي نگاهش منگ

 نمي کوتاه که اوست حاال اما. بندد مي را نفسم راه بغض. رود مي خانه اين خرج از رود مي قسط

 مي سعي دارم ؟خوردم من که گهي اون به دي مي ربط رو چي همه راست و چپ هي چيه: آيد

 گذاري نمي تو ولي کنم درست رو قضيه کنم

  من؟ گذارم؟ نمي من    

 .ام کشيده داد تقريباً

 سر رگرديمب باز مبادا نگرانم همش. نگراني بينم مي. ميشي عصبي دفعه يه بينم مي. آره: گويد مي

 ديگه رسيديم االن بيا. اول ي نقطه

 راحتي همين به داري توقع چطور...  چطور. وحيد يانصاف بي خيلي: گويم مي لرزان صدايي با

 ببخشم؟ رو اشتباهت

  تره معلوم تکليفم جوري اين. نبخش خب    

 شعوري بي خيلي: گويم مي. لرزد مي تنم تمام. است کالفگي و دلخوري از پر لحنش

 يايدب ندارم توقع. خوابم مي گيرم مي و کنم مي را هايم لباس عصبي و اتاق توي روم مي بعد

 حرف که حاال خورد؟ مي بايد که نبود محکي همان اين. باشد طلبکارم که انگار. بخوابد کنارم

 خواهم نمي. شده دونگ سرم و جوشد مي خونم. رود مي را خودش راه باز شده مشترک منافع

 ي آينده از شود مجبور اگر حتي. شود تمام ضررمان به ام گرفته که تصميمي اگر حتي بيايم کوتاه

 چرا خب باشد خودش پيشرفت و خودش دل دنبال هرکسي است قرار اگر. بگذرد درخشانش

 خشم روي از تصميمم دانم نمي.... کردم مي را ام زندگي سميه و بهرخ مثل راحت کرديم؟ ازدواج
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 دارم هزار دور فکرم. کنم معلوم مان زندگي توي را جايم کنم مي تالش دارم واقعاً يا است کينه و

 زندگي اين از حالم و ام درمانده هم باز. است درست فکر کدام دانم نمي و چرخد مي نگرنگار

 زن ما قدر چه بوده؟ پيچيده قدر همين ها زندگي هم قبالً کنم مي فکر. خورد مي هم به پيچيده

 غم سکوتي در خانه و شود مي خاموش سالن چراغ. کشم مي آه عميق و بدشانسيم امروزي هاي

 .رود يم فرو انگيز

**** 

 را آن نفر دو که است خوب وقتي زدن حرف: ساده دليل يک به تنها بزنم حرف وحيد با توانم نمي

 نندک مي گمان که کساني. است تفکر عين زبان که بودم خوانده وقت چه و کجا دانم نمي. بفهمند

 هم مه با توانيم يم ما چطور و است فکر خودِ زبان. اشتباهند در بسيار است فکر بيان ابزار زبان

 تضادم فکرهايي گرداب در که شود مي اين ما زدنِ حرف نهايت. نيستيم فکر هم وقتي باشيم زبان

 که تاس اين براي کنيم، نفي را همديگر يا بياييم کوتاه هم مقابل بايد يا آخر دست و شويم غرق

 اين در که من به دکر خواهد کمکي چه سوم شخص تازه. ام داده ترجيح را سکوت ها وقت خيلي

 مي نسخه چارتا نهايتش هست؟ چي وحيد و من مشکل دانم مي که ام ايستاده تجربه از سطح

 وضعيت اين در خواهم نمي. پيچيد مي مراجعانش براي وحيد که هايي مدل همين از پيچيد

 زنان ايبر ما: گفت روانشناسم که است همان واقعيت اما بيايم نظر به خودشيفته زيادي ترسناک

 اين. نداريم خودشان فکرهاي از بهتر راهکاري هيچ هستند کردن فکر حال در دائماً که باهوشي

 اين تمام اگر. کنم رفتار آنها مثل و باشم ساده و عامي زن يک کنم مي آرزو گاهي که است طور

 انگ من به. کرد خواهد تقبيح را من حتماً کنم بازگو کسي پيش بلند زبان به را ها حرف

 مي شوهرت که کني مي فکر طوري همين بگويد که نيست بعيد و زد خواهد تکبر و خودشيفتگي

 هاي جنبه به مدام که اين خاطر به را من دارد دوست وحيد اگر خب. ديگر هاي زن سراغ رود

 ندا شده پرست داف که بپيوندد مرداني ي جرگه به و کند طرد کنم مي فکر مشکل اين مختلف

 اما دکن مي اپيالسيون بار يک ماهي را بدنش که باشم زني دهم مي ترجيح. کارش رد برود بگذار

 .باشد گندگرفته و کدر مبادا خراشد مي روز هر را فکرش

 رسيدن خانه، کردن تميز دانم نمي ديگر. ام داده دست از را تشخيصم قدرت و آمده جوش خونم

 اين حفظ براي من هاي تالش جزء ام کاري و خصوصي زندگي بين تعادل ايجاد و وضعم و سر به

 وفر خودخواهي ي پوسته در دوباره سربزنگاه حاال که شوهري به رشوه و باج نوعي يا است رابطه

 کلمش اين عمق در توانند نمي ديگران اگر است پيچيده قدر همين و ساده قدر همين مساله. رفته
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 من اگر يدپرس من از صبح امروز وحيد. منبين هم من شود نمي دليل ببينند را هايش پيچيدگي ساده

 اگر. نداشتم برايش جوابي واقعاً. کرد خواهي کار چه بعدش ببرم پيش را برنامه اين بخواهم

 بيشتري هاي تازي يکه مجوز آمدم مي کوتاه اگر و بود طالق تهش بستم مي روي از شمشير

 دارند هم بچه که هايي زن آن کنم مي فکر و شود مي پيچيده طوري همين مساله. دادم مي بهش

 کرف بهش دهم مي ترجيح و ندارم حرفي هيچ االن گفتم بهش. است تر بغرنج وضعيتشان چقدر

 اين اول. بدهم انجام مهم کار دوتا دارم تصميم االن. کارش دنبال رفت و نگفت چيزي هم او. کنم

 انجام درست است وجودم سنتي ي نيمه دوش بر که را هايي بخش آن مان نفره دو زندگي در که

 خواهد تقليل فکر بي و لجباز زني به را خودم هم و وحيد براي است بهانه هم آنها نفي چون دهم

 هم به قسمت اين شد زياد کارهايم وقتي نيست قرار ديگر. باشم خوبي زن خانه در خواهم مي. داد

 خانه و وحيد وجود وقف کمال و مامت را خودم که بود نخواهد هم اين معناي به لزوماً اين اما. بريزد

 و خودسازي. است تر مهم خيلي برايم دوم کار اما. دارم آن از کمي سهم که کنم اي زندگي و

 .مادي نظر از هم و روحي نظر از هم مستقل زني به شدن تبديل

 از را ام شخصي آرزوهاي و کنم مي باز ام نزده سر بهش است وقت خيلي که را هايم برنامه دفتر

 حاال بخ. باشم داشته مافوق داشتن بدون شخصي کار يک خواسته مي دلم که اين. نويسم مي نو

 توانمب بايد. است شخصي کار اين گسترش بعدي ي گزينه. زنم مي تيک جلويش. دارم را کار اين

 خواهم کمک مشاوره براي ففر خاله از حتماً. بگيرم نظر در آن گسترش براي بيشتري هاي راه

 از رفتن باال براي پله بشود بايد يکي اين. نويسم مي دفتر ي گوشه يک هم را وام .گرفت

 .آرزوهايم

 معادل من براي قوي زن. باشم قوي زن يک خواهم مي. است تر شخصي کمي ديگرم آرزوي اما

 ماجرا به قدرت موضع از. نشود ويران کرده خيانت بهش شوهرش فهميد وقتي که است کسي

 رونبي اش خانوادگي زندگي پود و تار از بتواند که باشد شخصي قدر آن يمشتصم و کند نگاه

 مي. تاس آور رنج خيلي بهش رسيدن اما نيست محالي آرزوي اين. نبيند هم آسيبي هيچ و بکشد

 ولي داد خواهم دست از بيشتر هم را داشتنش دوست لذت بگيرم فاصله وحيد از هرچه که دانم

 زيادي بايد چرا بداند را مشترکش زندگي قيمت و قدر خواهد نمي که مردي براي چيست؟ چاره

 بکشم؟ زحمت

 يپول از ندارد اجازه اما بگيرد دارد تصميمي هر وامش به راجع تواند مي بگويم وحيد به خواهم مي

 هدخوا مي چطور نيست مربوط من به. کند کم چيزي بشود مان نفره دو زندگي خرج است قرار که
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 راگ. نيست مربوط من به واقعاً. ندارم تصميم اين در سهمي هيچ من وقتي دهدب را هايش قسط

 وام ينا از بخشي و بخريم قسط با خانه يک توانيم مي گفت مي اگر. بود قائل من براي سهم کمي

 بهتر که کارم بدهد وعده و بيايد که اين اما. کنم مدارا باهاش توانستم مي کارم روي بگذارم را

....  بخريم خانه هم با خواهم مي....  بخرد خانه برايم خواهم نمي...  نه...  خرم مي نهخا برايت شد

 اييه زن آن از. بکند کاري برايم شوهرم تا کولر باد زير بنشينم که ام نبوده هايي زن آن جزء من

 .بروند را راه همان و کنند مثل به مقابله کرده خيانت بهشان شوهرشان بفهمند هم اگر که

 تبديل که آمده گردش به وجودم در قدر آن خشم. کنم مي بلند دفتر روي از را ام مني صد رس

 .ترسناک گالدياتورهاي آن از يکي به ام شده

 وبگ مامان به: گذارم مي پيغام ساناز براي و مان خانوادگي گروه توي روم مي و بندم مي را دفتر

 داره دختر يه هم اينجا باشه يادش

 مي را فيروزه. جانشان به افتد مي ولوله بخوانند را پيغامم که همين دانم مي. بندم مي را گروه و

 نمي بيرون دهانش از هايي حرف طور اين نشود لبريز صبرش ي کاسه وقتي تا دانند مي. شناسند

 .آيد

 ي هامبرن و کنم مي باز ام کرده دانلود تازه که را ريزي برنامه افزار نرم و کشم مي عميق نفس چند

 روزمره، امور بين کنم تقسيم را خودم بايد من و است صبح ده ساعت االن. چينم مي را امروزم

 حسابي و درست ي توصيه تنها اين. ورزش و شود مي مربوط کار و کسب به که مهم کارهاي

 يم شروع. شود مي شارژ نفست به اعتماد و نفس عزت کني ورزش وقتي گفت. بود روانشناسم

 رسيدن که بنويسم دراز و دور ي برنامه يک خواهم نمي. امروز هاي ساعت بندي يمتقس به کنم

 واقعاً که شوم مطمئن تا روم مي جلو روز به روز مزخرف وضعيت اين در فعالً. باشد محال بهش

 .دارم را آرزوهايم به رسيدن ي اراده

 به ارو ربات و شوم مي بلند. شود مي بهتر خودم به نسبت احساسم کنم مي تنظيم که را برنامه

 موفقيت يک بايد زني هر کنم تکرار خودم پيش مدام کنم مي سعي. روم مي ام برنامه دنبال

 و دش پير که وقتي شد، تنها که وقتي. دارد نگه سرپا را او که باشد داشته اش زندگي در شخصي

 .افتاد پا از زبون زندگي با جدال در که وقتي يا

***** 
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 نم اما کند باز را حرف سر و ببيند من طرف از واکنشي تا است منتظر وحيد که است هفته يک

 مين هم روي به کدام هيچ و بينيم مي فيلم هم با حتي. خورم مي غذا باهاش. زنم مي لبخند بهش

 ايمه برنامه. است افتاده هم ديگر اتفاق يک اما. ايم کرده حذف محترمانه را اصلي مساله که آوريم

. مانمب پايبند آن به کنم مي سعي و روم مي جلو روز به روز که است هفته يک. روند مي پيش خوب

 کارهاي به. است ظهر از بعد پنج تا صبح هفت از آن ي نيمه يک. شده تقسيم نيم دو به من روز

 کارهاي خيلي و دهم مي انجام را برود جلو کار تا است الزم که هايي هماهنگي. رسم مي سايت

 پنج از. گرفت خواهم جواب بگذارم وقت کارم روي اصولي و واقعاً اگر اند کرده دوارمامي که ديگر

 با. کنم مي گوش آهنگ. کنم مي ورزش. پزم مي غذا. گيرد مي صورتي ماليم رنگ چيز همه بعد به

 يتو امروز. کنم مي ولگردي نت توي و خوانم مي کتاب. گذرانم مي بيشتري وقت ساناز و مامان

 .نويسد مي مذکر جنس و خودش روحيات به راجع که کردم پيدا را مرد يک ي حهصف فيسبوک

 دهامر بود نوشته. خنداند را من کلي مطلبش آخرين. آقايان حتي و ها خانم بين دارد طرفدار کلي

 هک هايي همان. هستند زها.ي.ه همان ها ناسالم. ناسالم دسته يک و سالم دسته يک. اند دسته دو

. زنم نمي حرف بهشان راجع پس نيستم جزوشان خودم چون من و دارند کردن گولک.ان جنون

 هستند هايي همان خانواده مردهاي. ها خطرناک و خانواده مردهاي. اند دسته دو هم ها سالم اما

 .اند داشته دختري دوست. کنند تجربه را چيزهايي معقول حد در اند کرده سعي جواني توي که

 يک که هرچيزي از و اند کرده دود سيگاري. اند کرده تر لبي. اند ردهخو چيزي اي عشقي شکست

 آن هن بگيرند زن گيرند مي تصميم وقتي ها اين. اند برده اي بهره دارد کنجکاوي بهش راجع جوان

 کرم که اند رفته فرو باتالق ته آنقدر نه خواهند مي چه شان زندگي از ندانند که هستند بيق قدر

 مانده چيزي يک کف توي اند بوده که جوان ها اين. ها خطرناک از امان صد و امان ولي. باشند زده

 و ندا خوانده درس مثالً. دارند نکرده زندگي ها اين. کنند زندگي کامل را زندگي رفته يادشان و اند

 پيرمراد هاي مايه در چيزي يک يا. اند شده فيلسوف دانم مي چه يا. اند شده مهندس و دکتر

 نندک جواني خواهد مي دلشان بينند مي و کنند مي باز چشم صبحي يک روزي، يک ها اين .عرفان

 مي تنها اتاق توي دختري يک با. خطرناک کارهاي به کنند مي شروع که جاست همين درست و

 مي را ها زن که کنند مي رفتار غريبي جور يک ها زن با. زند مي سر ازشان عجيب کارهاي و شوند

 نگاه کيس چشم به رسيد راهشان سر زني هر به و کنند رعايت را حدود و حد نيستند دبل. ترسانند

 زن يا اداره توي همکارشان يا باشد خودشان زن دوست زن اين نيست مهم حاال. کنند مي

 که دبروي در و کنيد قرض هم ديگر دوتا داريد، پا دو و بترسيد. مردها اين از بترسيد. شان همسايه

 .بدترند خيلي گيرم مي پس را حرفم نه. بدترند هم ناسالم ي ستهد از ها اين
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 خب ولي شوخي و بود نوشته سرگرمي محض را مطلب اين که البته. هستم فکرش توي هنوز

 به توانم نمي است؟ دسته کدام جزو وحيد کنم مي فکر و اند جدي هم ها شوخي نصف باالي

 يروزهف نوشته. است ساناز. کنم مي نگاهش. هشد بلند ام گوشي دينگ دينگ. بدهم جواب سوالم

 کجايي؟

 بري سر يه توني مي گويد مي بپرسد را حالم آنکه بي و. جا همين نويسم مي. افتد مي شور دلم

 .برداشته آب رو خونه تمام. انگار ترکيده شون لوله: دهد مي ادامه بالفاصله و اينا؟ بابا ي خونه

 تهگرف تماس ساناز با خودم به زدن زنگ جاي به مامان ايههمس که شده چطور کنم فکر که آن بي

 االن ميرم آره: شوم مي بلند جا از

 همان. دهش چالنده انار يک مثل. ترکد مي دلم. دوباره بيمارستان کرديم بستري رو سينا: گويد مي

 برونشيت؟ بازم: نويسم مي شوم مي حاضر که طور

 يناس که گفتند بابا و مامان ماندن زيادي از دلخورم ندفهميد که پيش هفته يک. دهد نمي را جوابم

 و نشوم نگران تا اند نداده خبر من به گفتند. بوده احتياج بيشتر آنجا وجودشان به و بوده بد حالش

 خيمو خيلي مشکل است ممکن يعني زند مي حرف کوچولو سيناي به راجع راحت ساناز وقتي حاال

 ادهد روانشناسم که است هايي تمرين جزو هم اين. نکنم فيمن فکر کنم مي سعي. باشد شده تر

 کن سعي. ليمو با تازه چايي ليوان يک خوردن خاطر به حتي باشي شاد کن سعي بود گفته. بود

. نمک مي تمرين را کار اين دارم من و بگيرند را ات انرژي. کنند نگرانت منفي فکرهاي ندهي اجازه

 دارم: زنم مي پيامک وحيد براي. کنم مي خاموش را يرشز و زنم مي گاز روي غذاي به سري

 مامان ي خونه ميرم

 نمک نمي سعي حتي. دهم نمي اهميتي. بود قبالً که وحيدي همان شده دوباره. دهد نمي را جوابم اما

 شينمن مي. بپرسم خودش از مستقيم برگشت که شب دهم مي ترجيح. بگردم رفتارش علت دنبال

 .افتم مي اهر و بابا پرايد توي

 آپارتمان. هستم محيطش عاشق که من. است تهران غرب قديمي شهرک يک در مامان ي خانه

 اين. بزرگ هايي خانه با آرام و ساکت محيط يک. است درخت از پر وسطشان که طبقه چهار هاي

 نيا که وقتي آن گفت مي بابا. اند شده ساخته اصول روي از واقعاً و هستند قبل سال سي مال ها

 ما هاي معلم بينم مي که خورم مي حسرت چقدر. بود خوبي خيلي جاي دادند ها معلم به را آپارتمان
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 قيممست و حکيم توي اندازم مي کردستان از. کنند مي نرم پنجه و دست هايي نگراني چه با حاال

 .فرهنگيان مجتمع به برسم تا روم مي

.. . وگرنه باشد ها تازگي همين مال رکيدگيت اين کنم مي دعا. است خيس خيس ها پله راه توي

 .شناسم نمي که جوان مرد يک و اشرفي خانم. بينم مي را مامان رويي به رو ي همسايه در جلوي

 مي وارد نفرمان سه هر و در توي اندازم مي کليد کرده گم را ام شماره که بدهد توضيح او تا

 .هشد خيس در جلوي قسمت فقط که رشک را خدا و است دستشويي مال لوله ترکيدگي. شويم

 ببند رو کنتور: گويد مي همراهش به اشرفي خانم

 مي اشرفي خانم. کنم مي نگاه آب در غرق راهروي به زده غم. کند مي اطاعت سکوت در او و

 بشه تميز کنيم مي کمک شهياد با االن نداره عيب: گويد

 شم نمي مزاحمتون: زنم مي لبخند بهش

 ورمبا. کنم مي مقابله ديدم پيش لحظه چند همين که مردي با را کوچک شهياد ي قيافه ذهن در و

 اصالً: گويم مي اشرفي خانم به. باشد شده بزرگ قدر اين هايم بچگي همبازي که شود نمي

 نشناختمش

 رو همديگه نديدين که وقته خيلي: نشيند مي لبش روي بخشي رضايت لبخند

 نمذه در اما روم نمي جلوتر هم من و غريبه يک مثل. کند مي مسال من به آرام و گردد برمي شهياد

 اشياي کردن پنهان و ها باغچه توي. نورسته تازه درختان ميان. هايم کودکي به شوم مي پرتاب

 هخان ي پنجره جلوي که را تناوري کاج درخت زير و بروم گيرد مي ويرم. ها درخت پاي مان قيمتي

: ندک مي هوشيار را من اشرفي خانم است؟ سرجايش گنجمان نوزه ببينم و بکنم است مامان ي

 شده نجس. بشورن بدي بايد رو قاليچه اين

 ... شب وقت اين. ديگه فردا. حموم توي بگذارمش: اندازم مي ورودي ي قاليچه به نگاهي

 بشورمش؟ ببرم خواين مي: گويد مي شهياد

. نجا مامان روش بگير آب يه آپارتمان دم همين: گويد مي اشرفي خانم. کنم مي نگاهش متعجب

 نکنه درد دستت
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 سطل و تي ها کابينت از و خانه توي گردم برمي. بيرون رود مي و کند مي لوله را سنگين ي قاليچه

 شما: کنم مي نگاهش. مبل روي انداخته را گلدارش چادر هم اشرفي خانم. کشم مي بيرون را

 شد؟ خوب دردتون کمر. نکشين زحمت

 رو داخ بهترم: گويد مي. مبل ي گرفته خاک سفيد ي مالفه روي نشيند مي و پذيرد مي را متعارف

 شده حالم کمک کلي شهياد. شکر

 .ديدمش که باري آخرين به کنم مي فکر سکوت در هستم ها آب کردن جمع مشغول که طور همان

 و شد هم موفق و خارج بفرستدش خواست مي اشرفي خانم. ساله يازده او و بودم ساله هشت من

 لمث اشرفي خانم. رسيد کجا به و کرد کار چه خارج در بدانم نشدم کنجکاو وقت هيچ ديگر بعد

 جااين به. تنهاست: گويد مي. کنم گوش بهش کنم مي سعي. است حراف و صحبت خوش هميشه

 ام بچه مونده من خاطر به ولي نداره عادت هم

 مگه؟ کجاست: پرسم مي

 پرستاري جا همون. ديگه منچستر: گويد مي. ام نداده گوش هايش حرف هب که شود مي متوجه

 آقا. کرد مي زندگي تنها خودش هم بعد. شدن جدا ولي گرفت زن. بودم گفته مامانت به. خوند

 دونستي؟ نمي. برگشت کرد فوت که مسعود

 برگشته که ساله سه دو پس نه،    

 جانبش از بود راحت خيالم باز گرفت مي زن اگه. آره    

 گيره؟ نمي چرا    

  ترم راحت جوري اين ميگه. واال دونم نمي    

 انمخ ي بچه تنها شهياد که دانم مي. بزنم بيرون شان خصوصي زندگي ي دايره از کنم مي سعي

 و دهش نمي دار بچه اشرفي خانم که بود گفته بود غيبت بساط که بار يک مامان و است اشرفي

 بچه تنها شد راضي چطور کنم مي فکر خودم پيش. آمده گيرشان درمان و ادو کلي با هم را اين

 به ترسيدن مي موقع اون بود گفته و بودم پرسيده هم مامان از را اين کند؟ دور خودش از را اش

 که هم بعد. آخه بشه تموم قراره کي جنگ دونست مي کي. جبهه بره کنن مجبورش جنگ خاطر

 .برنگشت خودش ديگه رفت
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: زنم مي لبخند و کنم مي نگاهش. من به زده زل و ايستاده در جلوي شهياد. اند شده جمع ها آب

 شهياد ممنون

 فيروزه کنم مي خواهش: شود مي باز يخش

. مکردي مي شکار گربه هم با زماني که بدانم بافي خيال و تخس پسرک از جداي را او توانم نمي

 هم دور بخوريم چايي يه ابي: گويم مي. شناسمش مي سالهاست که انگار

 کشم مي خجالت اما ايم بسته را آب کنتور آيد مي يادم. مادرش کنار نشيند مي و داخل آيد مي

 يم اشرفي خانم وقت همان و کنم مي باز را آب شير و زنم مي گمراهي به را خودم. بگويم بهشان

 قطعه که آب: گويد

 نيست؟ معدني آب: گويد مي شهياد

 ورد چرخم مي. است انگليس در اش زندگي تاثير از هم اين. گفته را اين راحت و تعارف بي خيلي

 بوده خالي خونه که وقته خيلي نه: گويم مي و خودم

 بيارم آب خونه از بده رو کتري: شود مي بلند جا از

 طرف اون بريم خب. اِوا: گويد مي اشرفي خانم

 وقت يه بدين اجازه اگه ولي شدم شما حممزا. شرمنده. ببخشيد: گويم مي. شود مي بلند جا از

 ... خونه گرده برمي االن وحيد. ديگه

 کرده ازدواج ساله شيش فيروزه: گويد مي اشرفي خانم. کنند مي نگاهم هردوشان

 خوشحالم: دهد مي تکان سري شهياد

 يم بيرون نفرمان سه هر و کنم مي تشکر لب زير. نشيند مي هايش لب روي مهربان لبخندي و

 جون شهياد ساخت برات خدا بيا: گويد مي اشرفي خانم در جلوي. ييمآ

 مامان رم مي خودم: گويد مي شهياد و کنم مي نگاهشان منگ

 تهشيف امشب جايي؟ يه تا برسوني رو شهياد شه مي جون فيروزه: کند مي نگاهم اشرفي خانم

. رستارهپ. کنه مي کار يروزف بيمارستان تو: دهد مي توضيح اشرفي خانم و کنم مي نگاهشان مردد

 آره؟ بهت گفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر زارع مژگان | کوچک هاي خوشبختي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

157 

 

 مونم مي منتظر ماشين تو: کنم مي نگاه شهياد به

 هش مي وقتش ي همه. خره نمي ماشين يه: گويد مي و کند مي صميمي مثالً را جو اشرفي خانم

 ندارم رو تهرون ترافيک اعصاب ميگه. مترو تو آمد و رفت

 منتظرم: کنم مي اشاره شهياد به

 که شمشادهايي طاق زير و در جلوي رويم مي. داخل رود مي مادرش هاي کردن لوس زا دلخور

 امانتم: گويد مي اشرفي خانم. ايستيم مي اند کرده تاريک را بلوک خروجي تا آپارتمانمان مسير

 ترکيد مي دلم هفته دو سر شهياد پيش رفتم مي من. لنگر انداخته کنگر خورده خوبه؟

 شده دار بچه سهراب که هم حاال. ساناز هاي بچه با مهگر سرش: زنم مي لبخند

 مي سوار و رويم مي سکوت در. است کنارمان آماده و حاضر شهياد. کشد نمي طول زياد حرفمان

 شم مي ممنون برسوني مترو جلوي تا: گويد مي. شويم

 ... وگرنه خوره نمي مسيرم. باشه: زنم مي را ماشين استارت

 

  خوبه خيلي هم همين نه    

 

 

 مي و مترو ورودي جلوي گذارمش مي. گذرد مي سکوت در که است دقيقه پنج ي اندازه به راهمان

 کمک بابت ممنون: گويم

 کنم مي خواهش: خندد مي

 زا چيزي. مانده خالي ي پوسته يک فقط شيطان پسرک آن از کنم مي حس. افتم مي راه بعد و

 .کرده تمامش و خورده را او درون

***** 

 روم مي راست يک و خاله هاي مجله ي کپه روي کنم مي پرت را شالم و کنم مي را مانتو فهکال

 شدم کباب: يخچال سراغ
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 روباره؟ يا شيري حاال: ميز روي کند مي پرت است زدنش ورق حال در که را اي مجله خاله

 و دهم مي فشار هم روي را هايم چشم. کشد مي تير سرم مغز و کشم مي سر الجرعه را يخ آب

 .ضامن و خواد مي چک فقط.شير: کشم مي نفس عميق

 شم مي ضامنت منم وحيد، با چکش: گويد مي خاله

 انهخ رويي به رو همسايه بود گفته خاله. بلند ي پنجره سراغ روم مي راست يک و مانم مي ساکت

 ماشين. نه يا اند برده هم را مينياتوري ماشين آن بدانم خواست مي دلم و فروخته را شان

 هنوز هست ماشينه: خاله سمت گردم برمي. است سرجايش

 من براي گذاشتنش: زند مي لبخند

 جدي؟: شوند مي گشاد هايم چشم

 گفتم جدي: گويد مي. گرفته اش خنده تعجبم از يا کند مي ام مسخره دانم نمي. خندد مي

 نکن شوخي خاله: کنم مي نگاهش عميق و جلوتر روم مي

 قول زديم حرف هم با: دهم نمي اجازه. کند روشن سيگاري خواهد مي و کند مي خيس را لبش

 خواب؟ تخت به ببندمت الزمه. بکشي کم دادي

 صبح از سوميه اين: کند مي روشن را سيگارش

 اتبر رو ماشينه گفتم بهش. بچه پاتيه قاطي بدجور. ديشب زدم حرف سهراب با: گويد مي بعد

 شببيني توني مي برگردي اگه. گرفتم

 خب؟: نشينم مي دوري ي فاصله در لب به لبخند

 

 شد ولي بشه خوشحال کردم نمي فکر    

  جان؟ خاله داري نگهش خواي مي کجا    
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 آسيابگ تو ما گفت. زدم حرف همکارام از يکي با: دهد مي بيرون ممتد را دود و اندازد مي باال شانه

 داريم جا

 

 اينا مامان ي ونهخ ببريم. جوري اين داره فايده چه    

  شد؟ درست لوله. البد کنه دراز رو زبونش فضول اشرفي خانوم اون تا    

 

 

 خانه ام رفته چرا نپرسيد حتي وحيد. کنم مي دوره را تعميرات طوالني و بار مشقت مسير ذهنم در

 صرح کمتر که مالم مي شيره را خودم سر که البته. بود نرسيده بهش مسيجم هم شايد. مامان ي

 درست چيز همه که راحت را خيالشان و کردم ريس و راست را کارها تنها و تک خودم. بخورم

 نيس کني مي فکر که اونجوري ديگه. کرد کمک کلي خدا بنده: گويم مي. شده

 

 کنه خدا    

 ... بهش دادم زاپاس کليد يه    

  کي؟ به    

 

 

 بشکنن رو خونه در که اينه از هترب. گفت خودش مامان: گويم مي آرام. است ترسناک لحنش

 

 مامانت واسه مصيبت ميشه آخرش کلنگي ي خونه اون    

 يم حساب کلنگي نخورده کليد که ساز تازه هاي خونه اين به نسبت. هستم عاشقش که من    

  درسته کار هم خيلي شن
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 اب است وام ومانت ميليون هفده که دهم مي توضيح برايش و وام ماجراي سراغ رود مي مقدمه بي

 اي کردي؟ حالش به فکري خب: گويد مي خاله. است ماه شش هم تنفسش زمان و بهره کمترين

 بشه؟ جونت وحيد تقديم دستي دو قراره

 

  نه    

 

 

 خوبه؟ حالتون: کند مي نگاهم ثانيه چند که آنقدر. ام داده جواب مختصر و محکم

 چي؟ واسه: زنم مي لبخند آرام

 

 آخه ازت شنوم مي دجدي حرفاي    

 بگيرم ازش خوام نمي هم چک    

 شده؟ طوري    

  نه    

 

 

 يديگر سيگار حرصي.کنم تعريف بسته سر را شان مغازه وام ماجراي تا شود مي پاپيچ آنقدر

 يه لحداق اونم باش منتظر داري برمي قدم دو ميگم وقتي. خاتون فيروزه ميبيني: کند مي روشن

 هاست موقع نهمي واسه برداره قدم

 نيست مهم: اندازم مي باال شانه
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. دوشت رو گذاشت رو بارش شدي خم اگه. نداره معرفت جماعت مرد. مهمه هم خيلي. مهمه    

  ميده کادو پالون يه بهت بعد دفعه

 

 

 خوب را حالم قدر اين بودن دار هدف و مثبت انرژي کردن، ورزش کنم نمي باور. گيرد مي ام خنده

 يه رو خونه. خاله بخرم خوشگل گلدون چندتا خوام مي: گويم مي. کرده خوب ولي باشد کرده

 بدم تنوعي

 

 بزنم؟ قلمه خواي مي. بردار من گلدوناي همين از. کني مي خوب    

 کشي مي زحمت    

 خبر؟ چه سخايي خانم از    

 فرستادم رو ها سفارش سري اولين. خوبه اونم    

 گرفتي که رو پولش    

 فرستادم کار بعد گرفتم پول اول. رهآ    

 نسيه دونم نمي و بگذاره منت خواست کسي اگه. برادر کاکا حساب حساب کار اول. خوبه    

 کاري همچين نشد هم الزم شکر رو خدا که بود کار اول مال اون. نکن قبول اصالً ببره سفارش

  بکني

 

 

 اون خاله: کنم مي نگاهش مردد. ارمد اعتماد بهش چون کنم مي اجرا مو به مو را هايش حرف

 دادين من به که قرضي
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 بود تولدت کادوي اون: کند مي خاموش را سيگارش

 

 جوري اين نه    

  تولد کادو بخر سفارشيا سيگار اون از باکس يه برام شدي پولدار حاال    

 

 

 بکشه رو من مامان تا: خندم مي بلند

 .است سهراب نگران دانم مي. نيستم درونش من که دنيايي در رود مي ذهنش و ماند مي ساکت

 اب هست هم شهياد. مامان ي خونه ببريم رو ماشين: گويم مي. باشد مشغول فکرش خواهم نمي

 کنيم مي رنگش هم

 

 کي؟    

 شما پيش اينجا اومديم هم با کلي نيست؟ يادت. اشرفي خانم پسر    

 نيست؟ آلمان مگه تخسه؟ پسر اون آهان    

 برگشته. آلمان نه نگليسا    

 بيچاره    

 چرا؟    

  باشه جونش مامان رکاب در برگشته البد    

 

 

 مي خوب قدر اين را او ندارد اطالعات شهياد خانواده از هم ما دهم يک که ففر خاله که تعجبم در

 خانه رد هم او و بودم ها خرابي کردن جور و جمع دنبال که باري چند آن توي. گفته راست. شناسد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر زارع مژگان | کوچک هاي خوشبختي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

163 

 

 مي. کارش دنبال رفت مي و کرد مي ول بود شهياد جاي هرکسي. کرد اش ذله اشرفي خانم بود

 انگليس همون توي. شدن جدا بعد ولي گرفته زن شهياد گفت اشرفي خانم خاله: گويم

 

 برگشته؟ همين واسه    

 اونجا برگرده نيست حاضر ديگه که بوده چيزي يه هست هرچي ولي. دونم نمي    

 آوردن سرش باليي اونجا شايدم    

 باليي؟ چه    

  دهب حالش شهياد گفته. بود شده يکي روزش و شب اشرفي خانم مدت يه گفت مي که مامانت    

 

 

 مدار در آنقدر. افتاده اتفاق برم و دور که ديگري چيزهاي خيلي از و. خبرم بي ماجرا شق اين از

 مي تو: شود مي بلند جا از خاله. دارد هم ديگري هاي ومهمنظ جهان رفته يادم که ام چرخيده وحيد

 موني؟

 برين؟ بود قرار جايي ببخشيد واي اي: کنم مي نگاهش

 

 هم تو داري دوست. زنن مي خوبي حرفاي. گذاره مي خوبي هاي جلسه گاهي هست انجمني يه    

 بيا

 چي؟ به راجع    

  زنان به راجع    

 

 

 ندارم بازي فمنيست ي صلهحو: گويم مي. خوابد مي بادم
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 نداشتن بازي فمنيست که حاال تا. روانشناس و هستن شناس جامعه    

  رفتم وامه اين دنبال شدم خسته خيلي االن. اومدم بار يه شايد حاال    

 

 

 هرابط وحيد با فيروزه: گويد مي شدن جدا موقع. آييم مي بيرون هم همراه و شوم مي بلند هم من

 خوبه؟ ات

 جان؟ خاله هستي چي نگران. خوبه: گويم مي عادي يخيل

 جوري همين: کند مي تنظيم را ماشينش ي آيينه

 بروم بود قرار. کند مي صدا گوشي روي ام برنامه آالرم. گذارد مي جا را من و کند مي خداحافظي

 يم و شد جلو و عقب کارم دوتا يکي هم ديروز. ببينم را خاله خواست دلم ولي کنم شنا باشگاه

 زرو به روز که کرده رشد وجودم در نگراني و خالء يک. دارم نگه برنامه روي را خودم نتوانم ترسم

. است زجرآور ها دوري اين ي تجربه بوده ام هستي از جزئي وحيد که من براي. شود مي بزرگتر

 ي ماده محک وحيد که دانم مي. ندارم اي چاره که دانم مي ولي است دردناک شدن ديگر آدمِ اين

 .ام تازه خودِ با بسازم، باهاش را ام رابطه دوباره بعد و کنم ترکش بايد که دارد را مخدري

 لبش روي لبخند و مبل روي نشسته. است خانه وحيد. خورم مي جا کنم مي باز که را خانه درِ

 اي؟ خونه. سالم: کنم مي نگاهش. است

 

 بودي؟ کجا. سالم    

 ففر خاله پيش    

  خوري؟ مي ييچا    
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 خودم کردن عوض حال در گيرانه سخت چقدر که داند نمي. اتاق توي روم مي و آره گويم مي

 ولهل تا مامان ي خانه رفتم روز چند داند نمي حتي و برم مي جلو چطور را کارم که داند نمي. هستم

. دبرس هايش فتپيشر به تا نباشد مزاحمش که. دارد دوست را زني طور اين. کنم تعمير را شان

 زني همچين. کند مدارا باهاش کرد خطا که بعد ي دفعه زن اين کند فکر نبايد ولي نيست مشکلي

 .بگيرد تصميم برايش او که ديگر نيست بالتکليف و پاس و آس

 خبريه؟: کنم مي نگاهش مشکوک و سالن توي گردم برمي

 خونه ي مساله سر که کنم پيدا راهي يه کنم مي فکر دارم روزه چند: گويد مي و مقابلم نشيند مي

 برسيم تفاهم به

 

 خب؟    

 که دونم مي. هردومونه خوشحالي آخرش ميرم دارم که راهي اين کن باور. جان فيروزه ببين    

 امن به بزنم رو دنگش يک منه اسم به که رو کلينيک دنگ دو اون خوام مي ولي مهمه برات خونه

  ميشي من کار ريکش جوري يه هم تو جوري اين. تو

 

 

 دست بده انداختي راه که هم رو سايتي اين: دهد مي ادامه او و. سکوت در. کنم مي نگاهش خيره

 چطوره؟ خودم پيش بيا. دوستات

 تو نظر به هرچند و دارم دوست رو خودم کار من: کشم مي آه. کنم گريه يا بخندم دانم نمي

 نگيردش جدي شوهرم ندارم دوست و احترامه قابل برام ولي باشه لوس و مسخره

 

 ... جوري اين ولي نيست جدي نگفتم    

 همه اون از بعد داشتم توقع بگم زدي رو حرفش که حاال هم دنگ دو اون به راجع. نداره ولي    

 بوده؟ن زندگي اين توي بوده حقم قدر اين. بکني رو کار اين ساختم زيادت و کم با کنارت که سالي
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 دوني مي هم خودت. توئه مال من زندگي ي همه    

 يبعض چون نکشيدم پيش رو حرفش وقت هيچ من. کني ثابتش هم عمل توي که خوبه جدي؟    

 اين بتيمناس يه به روز يه خواست مي دلم. بکنم تونستم مي که رو آرزوش ولي نيست گفتني چيزا

 بزرگ اي خونواده يه توي باالخره کردم توجيه خودم پيش دوني مي. نکردي ولي بکني رو کار

 مکرد فکر. باشي خدابيامرز اون مثل گرفتي ياد هم تو. بس و بوده پدرت اختياردارش که شدي

 به چي همه که ما ي خونواده مث طوريه اين ها خونواده بعضي توي چيزا بعضي. نيست مهم خب

  نه؟ قيهب با کني فرق جاها بعضي بايد حداقل خوندي روانشناسي که تو اما. مامانه اسم

 

 

 کني مي لجبازي داري تو: گويد مي بعد. خورد مي سکوت در را چاييش

 

 کني مي خيال کني شريک تصميمت تو رو من بخوام اگه حاال که جلوت اومدم کوتاه اونقدر    

 نيست طوري اين ولي کنم مي لجبازي

 النا. کن فکر کم يه کني مي سنگين سبک رو چي همه منطقي قدر اين که تو. خوب دختر آخه    

 باشه؟ راحت عمر يه واسه خيالمون که ببرم جلو رو کارم يا بهتره بخريم رو خونه

 بره جلو خواي مي که جور همون و بگيره کارت معلوم کجا از که اوالً    

 دوني مي هم خودت. کنم نمي کاري که برنامه بي. کردم رو جاش همه حساب من. ميره    

 هيچي ديگه. وحيد شدي حريص تو ولي. اوکي. بشه خوب بارت و کار کنيم فرض که گفتم    

 اين هم ديگه دوبار. ميندازي راه تازه ي برنامه يه باز کردي هم رو کار اين. کنه نمي خوشحالت

 بانک زا بگيرم وام بيا. نيست واجب ماشين گفتم اومد گيرت خوب پول يه که؟ يادته. افتاد اتفاق

 سروش اب بشي شريک کلينيک خريدن توي خواستي مي بعدش. کن صبر گفتي بخريم رو خونه

 تو مياد گهدي فکر يه بزني که هم موفقيت موسسه. شيم مي دار خونه بعدش بکنم رو کار اين گفتي

 وهايآرز. تو حرف شده همش بينيم مي کنيم مي باز چشم بعد. ندي انجامش مياد حيفت که سرت

  هردومون به برسه هم فکسني ي خونه يه تهش ته قراره که چي؟ که تو
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 دونم نمي: گويد مي لب زير و مبل به دهد مي تکيه کالفه

 به دست ديدي دار مشکل آدم اونقدر. بود که همونه حرفم من هرحال به: شوم مي بلند جا از

 يم. چيه خوب کار دونه نمي خودت جز هيشکي شده باورت که مشکالتشون حل واسه شدن دامنت

 اين خودت پاي چيش همه ولي نزدم حرفي که من. باشه کني گذاري سرمايه پول اون با خواي

 رهباالخ منم. داري که حقوقي همين با باشيم داشته کوچولو ي خونه يه دم مي ترجيح من. دفعه

 ... وقت اون. کنه مي پيشرفت کارم

 

 زني مي رو حرف اين بازم بياد پول رو پول و بگيره کارم اگه    

 زنيم مي حرف بهش راجع اومد وقتي. نيومده که هنوز    

 ... قراره وقت اون کنم سود اگه بدونم خوام مي نه    

 سود اگه. جوري اين شم نمي خوشحال من که فهمي نمي کن باور....  فهمي نمي تو...  وحيد    

 کن خرج خونه تو بيار خواستي. بکن باهاش خواست دلت هرکاري برو. خودت مال همش کردي

 خرج بدال نيست تو گردن قسطش که چشمم پاي کوبي مي وقتي. بزن آتيشش برو هم نخواستي

 . نيست من با هم کردنش

 

 

 خواهشمند و اتاق درگاه توي آيد مي. کنم مي عوض را مانتوم مرتعش تني با و اتاق توي روم مي

 اخم بده قول: آيد مي دنبالم. حمام طرف روم مي نگاه بي و دارم برمي را ام حوله. زند مي صدايم

 نکنم پشيمونت دم مي قول منم نکني

 هک مغناطيسي از ام شده تهي. ندارم حسي هيچ. کنم نمي حرکتي هيچ من ولي تنم به چسبد مي

 دتخو قول به. نکردم اخم من: گويم مي. نيستم ناراحت بابت اين از و شد مي شدنم جذب ي مايه

 .... اشتباهه کارت که بگيري وجدان عذاب نکردم کاري
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 دم مي گند بوي حموم برم خوام مي: طرف يک به چرخانم مي را صورتم. بوسد مي را لبم

 

 برم خواستم مي منم    

 وحيد ندارم حوصله نه    

 

 

 .گرفته ام گريه چرا دانم نمي. کنم مي پنهان حمام توي را خودم و کند مي ولم

 

**** 

 زنيم مي ديد را روشن شمعهاي و افتاده هم روي بند نيم که هايي پلک با هم با مان همه همزمان

 يم دود را جايش و رود مي رمق کم روشنايي بعد و پيچند مي و لرزند مي ها شمع. کنيم مي فوت

 دعا بسته نيم هاي چشم همان با و زنم مي لبخند. دماغم زير خورد مي سوخته پارافين بوي. گيرد

 مي طور همان را جوابش هم من و کند مي بغل محکم را من سميه. باشد بوده درست کارم کنم مي

 .هايم چشم به آورد مي هجوم عصر روشنايي و کنم مي باز چشم سر آخر و دهم

 يک دور مان همه حاال و اند ريخته چايي و اند بريده را کيک خودشان ها بچه بجنبم خودم به تا

 اي دهگن خيلي ي کلمه پيروزي. ايم گرفته جشن را مان پيروزي و ايم نشسته من ي خانه در ميز

 مي يعني ايم برداشته ساز سرنوشت قدم يک که همين ولي است نامعلوم راه اين آغاز براي

 .باشيم برنده خواهيم

 داره خوبي آهنگ خيلي وهيستا: گويد مي بهرخ

 از خير نيم با ارديبهشتي بانوي وهيستا؛ گذاشته را برندش اسم. زند مي لبخند خوشحال سميه

 ميان از دلخواهش صورت آخر تا زد چانه گرافيست با لوگو اين طراحي سر بر چقدر. زيبايي الهه

 شيريني. گذارم مي دهان توي را اسفنجي کيک از اي تکه. آمد بيرون منحني و شکسته خطوط

 و من کار اگه: گويد مي شيال. شود مي بزاق از پر دهانم و زبانم زير هاي مويرگ به آورد مي هجوم

 ... بشه درست هم ميالد
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 شامه شيرينيش اون...  خود بي: گويد مي دهنده هشدار و دهد مي قورت را کيکش عطيه

 وهيستا و سوگل سالمتي به: گويد مي بهرخ. خنديم مي و کنيم مي تاييدش همه

 .شوند مي گشاد هايش چشم و سوزد مي زبانش سر. کشد مي سر را چاييش ليوان نمايشي و

 نيمک پيدا انبار نيمچه يک توانستيم دوندگي ماه يک از بعد ديروز. شود مي بزرگ رددا هم سوگول

 زبان که ففر خاله عهده بر گذاشتيم را کردنش اجاره. بزرگ مغازه يک هاي پله راه از يکي توي

 نه است خاله نه ها وقت طور اين خان ففر خاله. است بلد خوب ها وقت جور اين را جماعت مرد

 و کرد بندي جمع بهش راجع. کرد برانداز خوب را طرفش. است کتاب و حساب اهل نز يک. خان

 قيمت يک به کرد اجاره برايمان را آنجا و رفت جلو مهربان اما جدي و محکم زن يک لحن با بعد

 يراض ولي. گفت خاله که قيمتي آن به برسد چه شود راضي طرف کردم نمي فکر اصالً. مناسب

 يک با که بدهيم هم را اش اجاره شده قرار و توليد خط. کارمان اتاق شده بهرخ اتاق يک حاال. شد

 اين .توليدي محصوالت و اوليه مواد نگهداري محل شود مي هم انباري آن. باشيم زده نشان دو تير

 روي کيفيت همان با زيادي مدت تا سايت پرفروش هاي مدل که است راحت خيالمان جوري

 به ودز که دلخواهمان رنگ و جنس جستن براي نيستيم مجبور و رسد مي مشتري دست به سايت

 .کنيم رو و زير را بازار کل خورد مي ملخ را تخمش زود

 و بيست ي فيروزه آن که اين با. دارم دلشوره ام يافته را ام واقعي خود حاال که اين با...  من اما

 هت ام ساخته خودم از جديد ي نسخه کي و ام کرده قاطي ساله سي ي فيروزه اين با را ساله چند

 يم کيک جايش به و زنم مي کنار را موذي و ترسناک فکرهاي...  کارمان مبادا که نگرانم دلم ته

 ... شديا هيکل خوش خيلي فيروزه: گويد مي شيال. خورم

 ماشاال: تخته به زند مي سميه

 بشاش و بشوم تر تراشيده که بوده اين هم هايش مزيت از يکي ورزش. زنم مي لبخند فقط من

 وزهن...  بزرگ هاي قدم اين ولي کند نمي رو و زير را دلم. کند نمي نگرانم کوچکي هرچيز حاال. تر

 .انگار نيستم شان آماده

 از پر سرهايي با و شويم مي بلند هم با مان همه و کشد مي طول هوا تاريکي تا مان ميهماني

 مي بيرون همراهشان و پوشم مي مانتو هم من. بيفتيم راه که کنيم مي جور و جمع نو هاي انگيزه

 خواي؟ نمي سرزده مهمون: زده پيامک وحيد. آيم
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 مي فقط. بزنم مامان ي خانه به سري يک سميه با خواهم مي ام نگفته بهش. پرد مي باال ابرويم

 را ارمانک مداري گفتم بهش راحت خيلي صبح. موفقيتمان براي ام گرفته جشن عصر امروز که داند

: گفت و داد تکان سر زد مي ورق تند تند را اي مجله که طور همان هم او و دهيم مي گسترش

 خوبه

 نوشته؟ چي: پرسيدم. نبود خوشايندش که بود نوشته چيزي دومش کتاب به راجع مجله

 مفت زر: زد لبخند بهم و بست را مجله

 مهمون؟ هست کي: نويسم مي برايش شويم مي که سوار

 خودم: دهد مي جواب دزو

 شد؟ چي: پرسد مي سميه. ماند مي پرايد سوئيچ روي دستم. آورم درنمي سر حرفش از

 هيچي: اندازم مي باال سر

 سالم: دهد مي جواب اول بوق همان و گيرم مي را وحيد شماره

 

 خونه مياي زود امروز شده چي. سالم    

  آخه دارم خوب خبراي    

 

 

 خبرت چيه. باشي خبر خوش: پرسم مي. کند مي شنا تند گلي ماهي يک دلم ته

 

 دوستهات رفتن. ميگم ميام    

  بيرون اومدم خودمم. آره    
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 مامان ي خونه به سري يه ميرم گفتم مگه؟ نيست يادت: گويم مي. کند مي تکرار را حرفم متعجب

 ميان کم کم. بزنم اينا

 شد ورج وام: دهد مي ادامه کسل بعد و گويد مي هومي

. هوم: گويم مي شوم؟ مي خوشحال وام آن مزخرف ي پروسه شدن تمام از من کرده فکر چرا

 بزنيم حرف شب

 هم ايدش. کند نمي کنجکاوي ولي شده چه داند مي سميه. کنيم مي خداحافظي خالصه خيلي بعد و

 تمرکز ارشک روي تر جدي بايد کرده ثبت را برندش که االن. ندارد را هايم حرف ي حوصله ديگر

 مي بود؟ چي وحيد منظور. شده ولوله دوباره سرم توي اما. مامان ي خانه رويم مي سکوت در. کند

 اًمخصوص. ندارم حوصله اصالً که من کند؟ پهن برايم را توجيه بساط ماه يک از بعد دوباره خواهد

. شده هربانم بيخودي مهديه. داشته بد اثر بقيه رفتارهاي روي چقدر پول اين بينم مي که

 هبنفش و سعيد و شده شکرآب کمي بينشان هم فرانک و حميدرضا. شده مهربان زيادي شوهرش

 انپولش براي که هستند کساني تنها جون ليال و وحيد. نگرانند مدام و جبهه يک توي اند رفته

 .درازي و دور هاي نقشه چه هم آن. اند کشيده نقشه

 يم مان مينياتوري ماشين بر و دور شهياد که بينم مي ام کرده پارک را ماشين که جايي همان از

 که دفعه آن از بعد بار چهار. اينجا آيم مي که است بار چهارمين اين. کرده فرق چيزي يک و چرخد

 ينياتوريم ماشين که بينم مي و شويم مي پياده. تنها بار يک و ففر خاله با دوبار. بود ترکيده لوله

 کپي: يدگو مي سميه. کند مي نگاهمان خندان و دست به قلمو شهياد. تنيس اش هميشه شبيه مان

 عکسشه

. نيست رفته رو و رنگ قرمز ديگر ماشينمان. است ماشين روي عجيب هاي رنگ به حواسم من اما

 اي سورمه ي بدنه روي. خورد مي گره هم به ابروهايم و شوم مي عصبي. مسخره ماشين يک شده

 مي. شده بدقواره ي گنده بازي اسباب يک شبيه. است رنگارنگ هاي مارپيچ و ها توپ ماشين

 يم انگار او و بينم مي را شهياد که است بار سومين اين. کنم مي سالم بهش سرد و جلو رويم

 آبله چرا اين: گويد مي سميه. کند مي نگاهم نگران. نيامده خوشم اش بداهه ي سليقه از من فهمد

 زده

 ناو بود ابوقراضه خيلي: گويد مي شهياد. رو آبله زشت موجود يک هشد ماشينمان. است درست

 جوري
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 کردي مي هماهنگ کاش: کشم مي آه عميق...  برادرم و خواهر و من نوستالژي به! ابوقراضه

 کنم مي قرمزش فردا: کند مي نگاهم دمغ

 ترکونديش: گويد مي سميه. رود مي خداحافظي بي و رنگ سطل توي گذارد مي سکوت در را قلمو

 شه مي گرفته حالش کلي ببينه سهراب: کنم مي نگاه سميه به منگ

 طفلک ذوق تو زدي. حاال بياد سهراب تا کو: گويد مي سميه و مان خانه طرف افتيم مي راه

 وشهگ نشاند مي اي کوله و کج لبخند. کرد مي رَواداري بود قبل ي فيروزه اگر. اندازم مي باال شانه

 اما .ام شده ناراحت اش سليقه ابتکار از بفهمد هايش بچگي همبازي مبادا ندک مي جان و لبش ي

 رويم مي. گويد مي را احساسش راحت خيلي. کند نمي پيچيده اصالً را مساله امروز ي فيروزه

 يادهپ بلوکشان جلوي را سميه. بيرون گرديم برمي و کنم مي سرکشي جا همه به زود خيلي و داخل

 کنيم رنگش هم با بيا فردا خواي مي: گويد مي. کنم مي

 

 ديگه کنه مي رنگ گفت خودش    

 شد ناراحت ولي    

  شدم ناراحت منم    

 

 

 .باش خودت مواظب: دهد مي تکان دست برايم و کشد مي سوتي

 ايدب حاال. نبود بزرگي مساله هم قدرها آن. کنم فراموش را چيز همه کنم مي سعي افتم مي که راه

 يگل ماهي خورم؟ مي را هايش نقشه گول. دارد هايي نقشه که وحيد با زدن حرف رايب کنم تمرکز

 .گاز روي فشارم مي پا و کشم مي عميقي نفس. کند مي خيز و جست باز

*** 
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 آب گوشي و سر و داخل روم مي. نيست خانه اما ببينم را وحيد دارم توقع کنم مي باز که را خانه در

 مي را اش شماره. نيست هم آنجا اما. خوابمان اتاق توي روم مي. است مبل روي کيفش. دهم مي

 چه؟ يعني. افتد مي شور دلم و دهد نمي جواب ولي گيرم

 جايي؟ک: زنم مي پيامک برايش. کنم مي نگاه ساعت به و سالن توي نشينم مي مانتو با طور همان

. شود مي بلند موبايلم دينگ دينگ صداي. اورم مي در فر از را غذا و آشپزخانه توي روم مي بعد

. کار کدام دانم مي. ام نداده انجام را کارهايم از يکي دهد مي هشدار که است امروزم ي برنامه

 از. ام راضي خودم از. آيم مي جلو مريز و دار کج و برنامه روي ام افتاده که است درست ماه يک

 هم دوحي با مشکلم اگر. باشم سرپا و بگيرم عهده بر را ام خودسازي مسئوليت توانم مي که اين

 و زنم مي لبخند اختيار بي. ام آماده بچه يک داشتن براي که است راحت خيالم وقت آن شود حل

 مي کباب را دلم برگشته بيمارستان از که نونو عکس. مان خانوادگي گروه توي روم مي ناخودآگاه

 گينغم صورتش ولي است خوب حالش کنند مطمئنم تا فرستادند پيش روز دو را عکس اين. کند

 مغ که کنم مي دعا. کند مي نرم پنجه و دست مريضي غم با دارد نيامده هنوز کوچولو اين. است

 و يکرد مي جور رو ات برنامه هم تو کاشکي: نويسم مي ساناز براي. باشند بهاري ابر مثل هايش

 اومدي مي مامان با

 بيا تو: نويسد مي برايم. است الين آن ساناز

 دارم کار کلي اينجا من: نويسم مي. تکراري حرف همان هم باز

 .دارم هم کار. دارم کوچيک بچه دوتا منم: گويد مي بعد و فرستد مي عصباني شکلک برايم

 کرده رنگ رو ماشينمون شهياد راستي. شده تنگ برات دلم بگم خواستم مثالً: کنم مي اخم

 نگرفتي؟ عکس رنگي؟ چه: يسدنو مي بعد. بوسه و فرستد مي قلب برايم

 

 نداشتم دوست. شده زشت خيلي. نه    

 کنه؟ رنگش بهش گفتي    

  سبز و قرمز هاي گردالي با تيره آبي. بود کرده رنگ خودش. نگفتم من    
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 .نيامده خوشش نديده هم او. خندم مي و فرستد مي سبز صورتک يک

 ودد سيگار فرت فرت باغچه توي نشسته دمدي مامان ي خونه سرکشي رفتم روز اون: نويسم مي

 شه مي چيزيش يه. کنه مي

 نپرسيدي؟: نويسد مي زود ساناز

 بپرسم؟ که چه من به. نه: دهم مي جواب

 

  بوده هات گي بچه همبازي باالخره    

 

 

 آتش به يادش دانم مي. زنم مي لبخند. فرستد مي خنده شکلک تا سه دو هم سرش پشت

 شناسمش نمي ديگه من که بالغه و عاقل مرد يه حاال. بوده: نويسم مي. ادهافت هايمان سوزاندن

 برگشته چرا بپرس مامانش از: نويسد مي باز

 هب و گيرم مي گوشي صفحه از چشم. شود مي باز شدت به خانه در که بدهم را جوابش خواهم مي

 شده؟ چي. سالم: است هم در هايش اخم که کنم مي نگاه وحيد

 

  مامانت؟ ونهخ رفتي    

 

 

 چي؟ واسه آره: کنم مي نگاهش متعجب

 افتاده ساناز هاي پيام تق تق صداي. صورتم به زند مي زل عصباني طور همان و جلوتر آيد مي

 کيه؟: ام گوشي طرف کند مي دراز دست. سکوتمان وسط
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 ساناز: گيرم مي سفت را گوشي

 

  ببينم بده    

 

 

 چي؟ يعني: خورم مي جا

 

  ببينم بده خب سانازه؟ يگينم مگه    

 

 

 اب باشم داشته خصوصي حرف شايد چي؟ يعني کارا اين: کنم مي اخم و بندم مي را گروه صفحه

 خواهرم

 

  کنين؟ مي رنگ هم با که ماشيني اون و تون همسايه کي؟ به راجع    

 

 

 چيز تاچند. خورند مي چرخ سرم توي مختلف چيز چندتا. کنم مي نگاهش خيره و زنم مي پلک

 چيه منظورت بده توضيح: ايستم مي جا همان گرفته گر و شوم مي بلند جا از. ناخوشايند

 ينماش ديدم. مامانت ي خونه رفتم: گويد مي. برخورده بهم خيلي. است بار خشونت اما سرد لحنم

 بده توضيح تو. رو
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 همم برات اگه. بودم گفته برات رو چيزها اين تموم: گويم مي شمرده و آرام و کشم مي نفس عميق

 مفت هاي حرف اين و چشمم توي نزني زل وقيح قدر اين حاال که ميدادي گوش بهشون حتماً بود

 بدي تحويلم رو

 رفته ات خاله که. ترکيده لوله که. بودي داده توضيح رو همش. خب آره: زند مي پوزخند عصبي

 اين ولي مامانت ي خونه زني مي سر ميري که. دنياست سر اون که داداشت واسه خريده ماشين

 نبود شهياد از حرفي وسط

 نبود مهم شهياد چون: سايم مي هم به دندان. شود مي مچاله قلبم

 نده من تحويل مفت حرف: کشد مي داد و طرفم رود مي نشانه تهديد به را اش اشاره انگشت

 ... مفت حرف. فيروزه

: دگوي مي. عصباني اما خونسرد. هستم آرام که من. باشد آرام کند مي سعي و شده تند نفسش

 نز خيلي بگي که من خدمت در شب تا عصر. کار عصر تا صبح نيست؟ بهت حواسم کردي فکر

 ها؟ ميکني چيکار داري ولي؟ چيه ماجرا طرف اون. باريکال. شدي خوبي

. کنم نمي درک را مزخرفش تصورات. نبينم را اش احمقانه صورت تا هم روي گذارم مي پلک

 به زنم مي زل و کنم مي باز چشم. شنوم مي شود مي نزديک بهم که را سنگينش هاي قدم ايصد

 بکش خجالت: گويم مي آرام. است دور من از سانتيمتر چند فقط که خشمگينش نگاه

 بشي؟ جدا خواي مي فيروزه: آيد مي سرم دنبال. خواب اتاق طرف چرخم مي

 مي تکان تاسف به سري ام کرده پشت بهش که طور همان. گيرد مي ام خنده. است درمانده حاال

 برگرد: ام شانه روي نشيند مي دستش. کشم مي آه عميق و دهم

 مي ديگه يکي دارم کردي فکر: زنم مي داد. کنم تحمل توانم نمي ديگر و طرفش چرخم مي

 احمق؟ نمک آب تو خوابونم

 کي؟ هم آن. کرده توهين مبه. کنم مي گريه و صورتم جلوي گيرم مي دست. لرزد مي صدايم

 نکن گريه: جلو آيد مي. گذاشته کج را پايش بار يک خودش که کسي

 که دارم شعور اونقدر من: کنم مي نگاهش رحمانه بي بعد. بيايد بند اشکم تا کشم مي نفس عميق

 نکنم تالفي طوري اين رو زشتت کارهاي اون
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 و زنم مي کنارش محکم. گيرد مي را حيدو جاي سفيد و سياه پنگوئن يک تصوير خود به خود بعد

 ما خانه. کنم مي نگاه برم و دور به منگ و سالن وسط ايستم مي. لرزد مي تنم. بيرون روم مي

 رفتيمگ جشن کارم پيشرفت براي هايم دوست با عصر امروز بگويد که اي نشانه هيچ. است تميز

 وحيد از را ام آينده و ها خواسته و من که کرده باز دهان شکافي وحيد و من بين انگار. ندارد وجود

 دستشويي توي روم مي. هايم چشم توي زند مي حلقه دوباره اشک. کرده جدا اش زندگي تمام و

 فکرهايي همچين داد حق خودش به چطور. ام گرفته گر پوست روي ريزم مي آب مشت چند و

. اشدب نزده چرتي حرف ساناز. ما گوشي وقت سر برود نکند. افتد مي شور دلم بکند؟ من به راجع

 خوندي؟: گويم مي و اتاق داخل روم مي. است درست حدسم که بينم مي و بيرون آيم مي نگران

 کنم؟ پيدا زاپاس برات نرفتم که شد راحت خيالت

 معني دانم نمي. کند مي نگاهم ساکت و طرف يک کند مي پرت را گوشي نشسته طور همان

 .بوده چيزي واقعاً کند مي فکر وقت آن ام گوشي سراغ بروم اگر اام باشد تواند مي چي نگاهش

 شد درست واممون: گويد مي

 سح يک. آورده پايين خياباني زن يک حد تا را من حاال همين که انگار نه انگار. گيرد مي ام خنده

 حس. ماند مي جا ردش ولي رود مي. چاقو يک نوک تيزي مثل چيزي يک. گذرد مي دلم از گذرا

 باشم تنها خوام مي بيرون برو: گويم مي. اين است نفرت

 گفتم؟ چي شنيدي: فشارد مي پلک و موهايش توي کند مي دست

 بيرون برو حاال آره    

  کارهات واسه تو به بدم رو قسمتش يه خواستم مي    

 بيرون برو. خوام نمي زني؟ مي گول بچه خواستي؟ مي: زنم مي پوزخند

 نکن شروع باز فيروزه    

  باشم؟ کرده شروع من که بوده هم چيزي مگه    

 ور وام اون خوام نمي کافيه؟ تومن ده: گويد مي بزند دست بهم کند سعي آنکه بي و جلو آيد مي

 قرض زير بري بگيري

 رابطه نگران. بودم نگران من: گويد مي شمرده و آرام. کنم مي نگاهش فقط. دهم نمي را جوابش

 ترسيدم. مون
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 عجب: خندم يم بلند

 خونه از لگد با رو من کني؟ کار چه بود قرار بود چيزي واقعاً اگه: پرسم مي و تر عقب روم مي

 هم دبع. قبلش زدي مي کتکم شايدم. کنن مي رو کار همين غيرتي مرداي. خب آره بيرون؟ بندازي

 عوض در خوبيه و نجيب دختر. داري زن تو نبود هم خيالش عين که جون ساميه با رفتي مي

 چي داري فهمي مي: کند مي نگاهم وري يک شده کج گردن با و کمرش به زند مي را دستش

 ميگي؟

 اصالً؟ فهميدي وقت هيچ ميفهمي؟ چي؟ تو    

 کنين فراموش و ببندين چشم تونين نمي که زنا شما به لعنت...  ساميه...  ساميه    

  چرا؟ دوني مي    

 مي هايش چشم توي خيره بعد و سايم مي هم به دندان. نمناکند هايم چشم. کند مي نگاهم منتظر

 دارينن احتياجي که شما...  بوده هامون بستن چشم از هميشه داشتيم بدبختي هرچي چون: گويم

 ببندين چشم

...  شهنبا اينم... سرمون توي بکوبين که داشتين رو اين: کنم مي خم آرنج از شده مشت را دستم

 متزح به باشه حواسش هست تبصره و قانون چارتا بشين که هم متمدن.. . بخونين که هم درس

 پس؟ کردين اشتباه کنيم حاليتون کجا ديگه ببنديم چشم هم ما... نيفتين

 انداختي؟ راه فيلميه چه اين. نباف شعر: زند مي پوزخند

 ردهک تحميل که جيرن توانايي از که انگار. زند مي پوزخند باز کرده اذيت را من بگويم زباني هر به

 به رو مستاصل. دهم مي جواب را پوزخندش که اين جز آيد برنمي دستم از کاري. باشد محروم

 هب نگاهي نيم. است جواب منتظر او که گويد مي ساناز هاي پيام تق تق و ايم ايستاده هم روي

. ماي نداشته هم با کاري هيچ که است ماه يک. جلوتر آيد مي بعد و اندازد مي تاريکمان خواب اتاق

. کند مي نگاه من به منتظر و چارچوب توي آيد مي. آشپزخانه طرف روم مي و خوانم مي را فکرش

 نکش من واسه ندارم ميل: گويد مي. کند مي حاضر شام دارد که کدبانويش زن به

 را الزانيا. آيد مي حمام از آب دوش صداي بعد و است رفته کنم مي حس کنم نگاهش که آن بي

 چرخانم مي چشم. فرستاده پيام رگباري ساناز. ام گوشي سروقت روم مي و گذارم مي طور همان

 ادهفرست پيام ساناز براي من جاي به وحيد. شود مي گرد هايم چشم و فرستاده که چيزهايي روي
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 شتهنو هم پشت نگرفته جوابي که بعد و منظور داده جواب ساناز خوبيه؟ پسر شهياد بهنظرت که

 دوست از بردن اسم به کرده شروع و دارم سراغ خوب کيس يه من گرده مي زن دنبال اگه که

 بهش را سميه چرا نوشته ام نداده جواب که باز و. مجردند شان همه و شناسد مي که هايي

 که اي کلمه چهارتا وسط ام شده غرق من و پرت و چرت پيشنهادهاي باز و دهم نمي پيشنهاد

 گوشي سراغ روم مي عصباني و تخت روي کنم مي پرت را ام گوشي...  من ي اجازه بي وحيد

 .بکشم سرک اش گوشي توي نروم اجازه بي کنم مي کنترل را خودم که است وقت خيلي. اش

 روان که وحيد چطور...  حاال و کنم قبول کردم سعي من و بوده اشتباه کارم گفت روانشناسم

 لرزان هاي دست با شود؟ مي نفهم قدر اين کند هموعظ را بقيه است بلد خوب و است شناس

 و زنم مي. شده حک ذهنم ته حاال که رقمي يازده آن دنبال گردم مي و کنم مي باز را اش گوشي

 کپيام صفحه. نيست ساميه از اثري اش گوشي جاي هيچ. کنم نمي پيدا اثري هيچ و گردم مي

 سالم: نويسم مي و کنم مي تايپ را شماره و کنم مي باز را هايش

 جواب اميدوارم هم. است خالي خالي دلم ته. ام افتاده رعشه به باز و است شب نيمه ده ساعت

 حق وحيد. ام انداخته راه را بازي ديوانه اين چرا دانم نمي. ندهد جواب کنم مي آرزو هم و بدهد

 ... نداشت حق نه. کند وقاحت قدر اين حدس يک با فقط نداشت

 از ايه چشم با. لرزاند مي را تنم قوي فشار برق مثل رسيده سر که پيامکي يواش ي تقه صداي

 .بمانم مسلط خودم به کنم مي سعي و کنم مي نگاه تلفن گوشي به دريده هم

 

******* 

 بخندل با و کنارش نشينم مي. کنند خيط را من اند گذاشته مسابقه همه. شده حامله هم سروش زنِ

 خوره؟ مي تکون: کنم مي نگاه اش برآمده شکم به

 يک. کنم مي نگاه را اش حاملگي لباس. اندازد مي باال سر و شکمش روي گذارد رامي دستش

 عدب و اندازد مي مان مينياتوري ماشين ياد خود به خود را من. تيره آبي هاي طرح با جيغ صورتي

 بخشيدب دکتر يآقا: بود نوشته ساميه. شود مي ريسه چشمم پيش روز، سه اين تمام وار تسلسل

 شد اکي کنفرانس اون که بدم خبر بهتون رفت يادم

 نيست؟ اي ديگه خبر. ممنون: نوشتم بعد و کردم فکر
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 نه: گفت بعد و کرد مکث. فرستادم برايش هم چشمکي

 و حد توانند مي ها وقت بعضي حتي ها شکلک و ها عالمت همين. فرستاد تعجب عالمت چندتا

 با کصورت يک او فرستادم، رز گل ساميه براي وقتي که اين مثالً. کنند معلوم را رابطه يک مرزهاي

 آن به. برند مي حجر عهد به را ما هاي رابطه که عالمت چند همين. فرستاد افقي خط با که لبي

 ستد وحيد که گفتند مي شد مي معنا واجور جور هاي شکلک با چيز همه و نبود اي کلمه که زماني

 شجاعت .کرده نشيني عقب رسمي رابطه يک به صميمانه رابطه يک از ولي تهبرنداش ساميه سر از

 شگوشي با دونه نمي وحيد. ام فيروزه و وحيد مشترک دوستاي از يکي من: نوشتم و دادم خرج به

. کنهن فکري همچين ممکنه زنش ولي کاريه رابطه يه شما رابطه که کنم مي درک. فرستادم پيامک

 هب اگه اما. شدم مطمئن حاال و گفته راست من به شما به راجع وحيد بشم مطمئن خواستم مي

 موفقيت نداري دوست که تو. زنش دست کف ميگذارم رو چي همه راست يک هم من بگي وحيد

 بشه؟ خراب فضولي يه با ات آينده هاي

 کم تدس را خودم انگار ولي بزنم کاري چنين به دست آرامش با قدر اين که نداشتم توقع خودم از

 ام بين چيزي کنيد باور: بدهد جواب سريع قدر اين نداشتم توقع هم ساميه از و. بودم گرفته

 .نيست

 قبول؟ نره يادت شرطم پس: نوشتم

 قبول: نوشت هم او

 االن؟ کجاست دکتر آقاي: گفت او و فرستادم گل يک و لبخند يک برايش

 خداحافظ. مهموني تو: نوشتم

 رشوه براي داشتم برنامه حاال حاال. نگويد چيزي واقعاً ساميه کردم ادع و کردم پاک را ها پيامک

 ههمساي به راجع خواستي مي اگه: گفتم و زدم لبخند بهش آمد بيرون حمام از وقتي. بيشعورم

 پرسيدي مي خودم از خب بدوني چيزي مامان

 داشته دوست رو زنش وقتي آدم: بازويم دور کرد حلقه دست و کنارم نشست و آمد حوله همان با

 ميشه احمق وقتا گاهي باشه

 بگيريم؟ مهموني فردا: آمدم بيرون بازوهايش حصار از آرام و کشيدم نفس عميق
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 دان شده ميخ سروش و وحيد. گذرد مي خوش مثالً و ايم نشسته اي نفره چهار ميهماني در حاال و

 شدي؟ حامله هويي يه شد چي: مکن مي نگاه تارا شکم به دوباره. بينند مي فوتبال و تلويزيون به

 خودمم... بياريم بچه زود داشت دوست خيلي سروش: شود مي باز هم از بشاشش و براق صورت

 ام آماده ديدم

 را اش زندگي و زن قدر احمقم شوهر ولي بودم آماده هم من. زدم لبخند باز و دادم تکان سري

 که يزندگ اين بود کرده فکر واقعاً. يدکش مي گنده گنده هاي نقشه و بود شده زرنگ. دانست نمي

 خيلي بسازد؟ را بهترش يکي بعداً تواند مي يا آورده؟ چنگ به مفت را دارد قدمت سال شش

 .بود مطمئن خودش به زيادي

 ايه گل. خوري شکالت توي گذاشتم را خانگي هاي شکالت و آشپزخانه توي رفتم و شدم بلند

 ام بچگي دوران کاکائوهاي ياد را من که مارپيچي هاي هحلق آن و دارم دوست خيلي را لوتوسش

 و وحيد طرف بردم را ها شکالت و چايي سيني. نيست تارا که ديدم و بيرون رفتم. اندازند مي

 قبوله بدي هم قسط سه توي: گفت سروش که شنيدم فقط و سروش

 جونم فيروزه پخت دست شکالت به به: گفت بلند و کرد نگاه من به دستپاچه وحيد

 را سيني و زدم لبخند بهش. ها تازگي بود شده باز زبان چه جونم؟ فيروزه. پريد باال ابرويم

 خيلي. دز لبخند باز و آمد بيرون دستشويي از تارا. راحتي کاناپه سمت برگشتم و ميز روي گذاشتم

 .حتماً خوشبخت؟ و. بود خوشحال

 روزها ينا من و کرد مي حرکتي حتماً وحيد دبو گفته اگر. نگفته وحيد به هيچي ساميه بودم مطمئن

 هم کردن کار حوصله روزا اين حتماً: پرسم مي تارا از. بفهمم که شناختمش مي خوب قدر آن

 نه؟ نداري

. يسرکش بيمارستان ميرم ها صبح فقط. نه ديگه االن ولي آره اولش: خورد مي تکان جايش توي

 مطب توي شينم نمي خيلي هم عصرها

 چه: زنند مي برق هايش چشم بعد و زند مي گاز را پرهايش از يکي و دارد مي بر وسلوت گل يک

 عاليه طعمش

 جون نوش: زنم مي لبخند مطمئن بار اولين براي

  کردي؟ درست خودت    
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 چي پس: گويد مي وحيد

 هردوشان. باشم شنيده را هايشان حرف است نگران حتماً. بوده ما پيش حواسش که است معلوم

 مکن مي سعي. زنيم مي حرف زمان و زمين از و خوريم مي چايي و. نشينند مي کنارمان يندآ مي

 را وقتي ي غصه خواهم نمي. رفته سر ام حوصله مزخرف همي دور اين از چقدر که برود يادم

 رفتهگ ياد. گذشت مي خوش خيلي بهمان و دانشجويي هاي ميهماني رفتيم مي وحيد با که بخورم

 االح. بودند وقت همان مال که باشم چيزهايي کردن زنده دنبال نه و بخورم را ذشتهگ حسرت نه ام

 که شوم مي غرق قدر آن و روم مي جلو و شوم مي شريک بحثشان در. شده عوض چيزها خيلي

 فوايد از هم اين. شناورم مطلق سکوتي در آب عمق در کنم مي حس. نباشد مهم چيز هيچ ديگر

 .ام کرده شروع تازه که يوگاست

 دارم دوست. خواب اتاق توي گردم برمي و کنم مي جور و جمع را خانه روند مي که ها ميهمان

 کنارش. نشسته تخت توي سرحال سرحال که خورده کاکائو و چايي آنقدر ولي باشد خواب وحيد

 خوب ظرفشويي ماشين يه بايد: گويد مي است اش گوشي غرق که طور همان. کشم مي دراز

 .بخريم

 .نيست الزم: بندم مي چشم

 تلخ گوشت خواي مي: من به چسبد مي. گذارد مي کنار را اش گوشي و تخت توي خورد مي سر

 باز؟ دربياري بازي

 يتو گفت سروش. پنهاني هاي پازل چيدن دنبال رفته ذهنم من و تنم روي خورد مي سر دستش

... است شان مسخره موفقيت هاي همايش آن کردن جور درگير سخت هم ساميه... بده قسط سه

 مي تنم روي دستش که طور همان. شده کار به دست شود جور وام که اين از زودتر وحيد پس

 هستي؟ حرفت سر هنوز: گويم مي چرخد

 حرفي؟ چه: گويد مي حال بي لحني با

 ديگه ميليون ده همون: طرفش چرخم مي

 آشتي را من تا الکي وعده يک. بوده سبز باغ در بدانم تا است کافي همين. شود مي متوقف دستش

 بزنيم رو حرفش بعد: گويد مي. دهد
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 مسل را کالبدي دارد. نيست کنارش ديگر من روح ولي تنم کردن لمس به کند مي شروع دوباره و

 .کشد نمي نفس درونش اي فيروزه که کند مي

 کسي هيچ که دور يجاي به دهم مي پرواز را ذهنم و حسابگرش هاي دست به سپارم مي را کالبدم

 امروز. افتد مي ساناز هاي حرف به يادم چرا دانم نمي مطلق سياهي آن ته. ندارد دسترسي بهش

 تو فتهنگ شهياد به نظرت به بود پرسيده بعد و گرفته رو تو احول اشرفي خانم بود نوشته برايم

 کردي؟ شوهر

***** 

 دارد که بهرخ هاي حرف به گوشم و تهگرف قوت دوباره انگار که است سفارشات پنل گرمِ سَرَم

 مي بهش. سخايي خانم هاي مشتري طرف از دارند ديگر بزرگ سفارش يک دهد مي توضيح

 به هم ديدج آپشن چندتا هستم فکر تو بگيريم؟ جديد نيروي تا سه دو وقتشه االن نظرت به: گويم

 کنم اضافه سايت

 چي؟    

 فکي. کرديم مي نيگا رو دستي صنايع تاجراي اين از يکي سايت داشتيم سميه با روز اون    

 اسهو هم طرح چندتا بزنيم حرف باهاشون بشه اگه. پارچه و چرم ترکيب. بود قشنگ خيلي هاشون

 .بزنن ما

 کنن قبول نکنم فکر    

 چرا؟    

  کنن توليد کاري ما اسم به که نميان. ديگه دارن برند خودشون    

 اب هماهنگ کفش و کيف چندتا مثالً...  بدن خودشون اسم به خب: زمي روي گذارم مي را تاپ لپ

 بشه استقبال کنم فکر. کنيم درست خوشگل ست يه. بذارن زنه مي سميه که هايي طرح

  نيست هم بد. کنيم فکر روش بايد    

 ويت پسره با. است فرشاد درگير روزها اين که سميه به زنم مي زنگ و کنيم مي خداحافظي هم از

 اب کارشان اميدوارم و آيد مي خوبي پسر نظر به. ام ديده را عکسش و شده آشنا کوهنوردي روهگ

 لمستق زن جلد از کمي و کند خرج زنانه مالحت کمي بار اين داده قول سميه. برود پيش خوب هم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر زارع مژگان | کوچک هاي خوشبختي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

184 

 

 ويت من: گفت و کرد اخم گفتم را اين بهش وقتي. شود جدا گرفته انس بهش که خشني و قوي و

 هستم مليحي زن هم خيلي خلوت

 يگوش. بفهمند را اين که رسد نمي شعورشان ها وقت بعضي مردها ولي گويد مي راست دانم مي

 کن چک رو پنل. داره سفارش مانتوهات: فرستم مي پيغام برايش. دهد نمي جواب را اش

. ندمب مي چشم و مبل روي دهم مي لم و کشم مي راحتي نفس شود مي تمام سميه با که کارم

 و دخل که داريم هم حسابي و درست حسابدار يک. رسيديم خالص سود به باالخره ديروز

 تصوير قاب توي برد مي تميز و شيک را کارهايمان که داريم عکاس يک. دارد مي نگه را خرجمان

 مال اش همه که است پول نيم و ميليون سه به نزديک حسابم توي حاال. شديم اي حرفه باالخره و

 مي منصرف زود خيلي ولي بخرم خانه يک توانم مي ديگر ماه چند کنم مي حساب. است خودم

 دوحي به خواهم مي. بکنم را کار اين دارم دوست. کرد فکر يکي اين به شود نمي حاال حاال. شوم

 نام به را دار منگوله خوشگل سند يک و شوم جيب به دست که دارم عرضه قدر آن کنم ثابت

 کل به را ساميه که ام نداشته حرمت برايش آنقدر وقتي. زنم مي فکرهايم به خنديپوز. بزنم خودم

 هاي بسته و اتاق توي روم مي و زنم مي جست جايم از دارد؟ لذتي چه کارها اين ديگر کند حذف

 پيدا بهتري احساس جوري اين. بدهم تنوع ظاهرم و سر به کمي خواهم مي. دارم برمي را مو رنگ

 ام گذاشته خانه کنار گوشه و ها پنجره لب که مکعبي و گرد هاي گلدان که طور همان. کنم مي

 مي و شوم مي مو رنگ بساط کردن آماده مشغول و حمام توي روم مي. کنند مي بهتر را حالم

 نگران .است وحيد. بيرون گردم برمي و کنم مي نگاه ساعتم به متعجب. شده باز خانه در که شنوم

 گيج. افتم مي راه سرش دنبال هم من. خواب اتاق توي رود مي کند نگاهم که آن بي. دستپاچه و

 .کند مي بسته و باز را کشوها و چرخد مي خودش دور

  شده؟ چي    

 وحيد؟ شده چي: جلوتر روم مي. است کالفه. دهد نمي را جوابم

 هيچي ها؟: دهد مي تکان را سرش و ايستد مي

 يم صدايش بلند. رود مي حرف بي و دارد برمي مدرک چندتا و دراور کشوي آخرين کنار نشيند مي

 وحيد؟: زنم

 ميام دير شب: طرفم گردد برمي
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 نمي. دهد نمي جواب ولي زنم مي زنگ بهش. رود مي و بزرگ گرداب يک توي اندازد مي را من

 فردا يا امروز بود گفته. وام طرف رود مي خود به خود ذهنم. بزنم زنگ کي به يا کنم کار چه دانم

 به زنم مي زنگ. است مشغول ولي گيرم مي را جون ليال ي خانه شماره. کنند مي تقسيم را پول

 شنيدي؟ فيروزه واي: دهد مي جواب زود خيلي و فرانک

 رفت دستپاچه و خونه اومد وحيد شده؟ چي: گردد برمي و دهنم توي آيد مي قلبم

  رفته در و برداشته رو پول يارو    

 شه؟ مي مگه چي؟ يعني: درند مي هم زا هايم چشم

  شده که حاال    

 هنش بد حالش کنه خدا. جون ليال ي خونه رفته حميدرضا: گويد مي. است عصبي و نگران هم او

 کي؟    

 جون ليال    

 فهميدن؟ کجا از شه؟ مي چي حاال... کنه خدا...  واي    

 همون طرف فهميدن دادن خبر پليس به رفتن. خاليه حساب ديدن بانک رفتن صبح امروز    

 رفته در ديشب

 فهميدي؟ کي تو    

  چطور؟. اونجاست حاال تا ظهر از حميدرضا    

 برايش من چون کشيده؟ خجالت چون. نگفته من به چيزي ولي فهميده ظهر همان هم وحيد حتماً

 بوده؟ چقدر. گرفته سروش از که قرضي به افتد مي يادم. نيست مهم...  چون ام؟ نبوده مهم

 دهد؟ مي پسش چطور حاال کرده؟ چکارش

 فيروزه؟ الو    

 بله    

  اونجا؟ بريم مياي    
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 بريم هم ما گفتن مي بود الزم اگه. نه: گويم مي. خواهم نمي که است چيزي تنها اين

  بهتره نياي گفت هم حميدرضا    

 به شود مي هرچيزي که تندهس وصل هم به جوري اين. افتد نمي دهنش از شوهرش اسم آن يک

 بنفشه به بزنم زنگ يه. گيرم مي تماس باز: گويم مي... دهند مي خبر هم

  کرده قهر شده دعواشون سعيد با. نزن نه    

 آخه؟ چي واسه بنفشه؟: گويم مي متعجب

. هادد رو جوابش اونم. بنفشه باباي ي درباره. زده بيخود حرف يه باز مهديه کنم فکر. دونم نمي    

 عصباني بنفشه. که شده چي دونم نمي...  داده هم رو اون جواب. دراومده زنش طرف هم غالمرضا

  گفت غالم و مهديه به دراومد دهنش از هرچي بود

 دگن که حاال: گويم مي. بهتر. ندارم خبر ازهيچي. باشم خانواده ي دايره دورترين در من که انگار

 شوهري و زن گردن مي مقصر دنبال چي همه به زدن

 منت هم کلي. بگيره مهموني خواد مي هفته آخر گفت ما به زد زنگ ديروز مهديه. بگو رو همين    

 وام واسه کرده دوندگي غالمرضا چقدر که گذاشت

 اومد در گندش که هم حاال... خواستين خودتون. بوده ما واسه مگه بگي خواستي مي    

  کشيد کنار رو خودش اول همون حميدرضا هک شکر رو خدا بخوره؟ رو من که بگم    

 چي؟ واسه: گويم مي. دانستم نمي را اين

 آره؟...  وحيد واسه نکنه: گويم مي. افتد مي شور دلم و کند مي مکث

 دونم نمي    

 شده چي بگو...  فرانک    

 ...  بخرين خونه خواين مي گفت وحيد    

 هک بوده؟ مهم برايش کوفتي کار اين پيشرفت حد اين تا. فشارم مي و گذارم مي هم روي چشم

 روي به رو نشينم مي واج و هاج و کنم مي خداحافظي فرانک از بدهد؟ تحويل دروغ هم برادرش به

 حاال اما افتاد مي عقب مان خانه خريدن فوقش آمد مي راه من با اگر. يوسفم حسن هاي گلدان
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 کرده؟ خرجش کجا بدهد؟ پس خواهد مي چطور که را سروش پول بيفتد؟ اتفاقي چه است قرار

 ليو. موهبتيست چه خوب زن يک داشتن بفهمد بايد که اينجاست. گيرد مي ام خنده خود به خود

 فهمد؟ مي

 به سري و گردم برمي باز. ندهد آزارم نگراني تا کنم سرگرم را خودم کنم مي سعي. ام کالفه

 فرف خاله به زنم مي زنگ. مانم مي جواب بي دوباره و زنم مي زنگ سميه به دوباره. زنم مي سايت

 با هم او. بزنم حرفي امروز ماجراي به راجع توانم نمي کنم مي هرچي ولي زنيم مي حرف هم با و

 اما. رسيدت بايد پريده باال يکي بگويد ففر خاله وقتي. پرد مي باال خيلي دارد وحيد که بود موافق من

 قطف شوهرم باالي ريسک از هم اين خب. نيستيد ريسک لاه ها زن شما گفت فقط. نترسيد وحيد

 .کرد خراب را سرش پشت هاي پل جانانه حرکت چند با پريدن موقع که حيف

**** 

 ازهت دلش داغ که بگوييم چي بهش دانيم نمي ما و تخت روي افتاده. بزند حرف ندارد نا جون ليال

 در ليالجون به دادن وثيقه سند زير از زيآشنابا و نرم و چرب زبان با طرف که گفت فرانک. نشود

 سپ فقط که گنده وام يک و بودند مانده آنها حاال و ماجرا اين در نبوده تاثير بي هم غالمرضا رفته،

 ماهانه که مبلغي به کردم سعي هرچي. بودند دزديده را اصلش و دوششان روي بود مانده دادنش

 را دشخو پيش از که وحيد. بربيايند عهدهاش از دبو محال. نتوانستم نکنم فکر بدهند پس بايد

 نآ بانک به کنند واگذار را مغازه که بود اين نهايتش. بود کرده هم ديگر گندهي قرض يک درگير

 بعدش تازه و نرود جون ليال کف از هم نقلي ي خانه همان نبود معلوم تازه و مفت قيمت به هم

 ميشد مجبور مراد وفق بر زندگي عمر يک از بعد. ..نبود هم کم که... اش زندگي مخارج و خرج

 .بماند بچههايش از جيبي تو پول انتظار چشم باطل و عاطل

 او جاي هرکسي. باشد رفته کف از دهم مي حق بهش و کنم مي نگاه جون ليال ي تکيده صورت به

 ورتص به. بودهن بيشتر خانهدار زن يک که او رفتند مي کف از مردهايش. افتاد مي روز اين به بود

. انهخ نيامد ديشب. نگذاشته هم روي چشم صبح تا که است معلوم. کنم مي نگاه وحيد ي خسته

 نم. مامانش ي خانه ماند مي گفت و کرد مکث کمي. دانم مي گفتم و شده چي که گفت و زد زنگ

. نکنم شبيشتر دادم ترجيح که بود لحنش در شرمندگي جور يک. نه يا بيايم است الزم نگفتم هم

 داري نگه آروم رو اونجا کن سعي: گفتم فقط
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 به. يمنداشت هم از خبري بيمارستان اند برده را ليالجون کند خبرم زد زنگ که امروز تا و باشه گفت

 خواب ديشب من مثل هم آنها که است معلوم. کنم مي نگاه هايم جاري نگران و خسته هاي چشم

 را سيبآ کمترين البته او. کرده پف و شده قرمز خندانش هاي چشم که بنفشه. نرفته چشمشان به

 يم حمايت را دامادش بگيرند تصميمي هر شده که هم آبرو حفظ براي باباش. بيند مي وسط اين

 ينا مهديه براي. بار اولين براي. سوزد مي برايش دلم. ندارد بنفشه از کمي دست هم مهديه. کند

 واهدخ تکاني يک زندگياش که بوده داده اميد خودش به ليخي البد. است بزرگ نااميدي يک اتفاق

 او که دانم مي و ليالجون به زده زل دار غصه اما فرانک. تکاني چه هم آن بود خورده تکان. خورد

 همه از اول بدبياري اين موج احتماالً. است مادرشوهرمان ي آينده نگران شوهرش ي اندازه به هم

 عکس چه فرانک. بيفتد زحمت توي مامانش بگذارد است محال حميدرضا. بگيرد را آنها دامن

 خراب ديگر نفر چند حماقت خاطر به هم آنها زندگي خواهد نمي دلم داد؟ خواهد نشان العملي

 پيش شوهرم. گويد مي هم راست. ندارد ربطي آنها به که بگويد و کند باز زبان هم شايد. شود

 .خريده شپي پيش هم را آنها مکافات و کرده دستي

 يک تا: پرسم مي. است تر داغان همه از او. کنم مي نگاهش و بيرون روم مي. زند مي صدايم وحيد

 باشه؟ اينجا بايد

 دونم نمي    

 دقيقاً؟ شده چي    

 ميگم بعداً: گويد مي آرام و کشد مي نفس عميق. است درمانده و کالفه

 اه خورده شکست عين هم غالمرضا. ستندني سعيد و حميدرضا. اندازم مي برم و دور به نگاهي

 اس؟ ساخته من از کمکي: گويم مي. اتاق کنار نيمکت روي نشسته

 پول ممکنه ولي فعالً داده رو بيمارستان هزينه حميدرضا: گويد مي و موهايش روي کشد مي دستي

 .بشيم الزم

. بزند حرف بهش اجعر ندارد جرات و داده باد بر که هايي پول براي اندازم مي چرتکه سرم توي

 دارم پول کم يه من: گويم مي

 بهت؟ بدم الزمه اگه: گويم مي آرام. کند مي نگاهم و کند مي بلند سر

 خودم ميگم شد الزم اگه. نه حاال: اندازد مي باال سر
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 ناي سال و سن اين توي خواهد نمي دلم. جون ليال خاطر به بيشتر ام داده کمک پيشنهاد بهش

 بل. کند مي زنده برايم بدي ي خاطره که جايي همان. بازويم روي گذارد مي دست. ببيند آزار طور

 شه مي درست چي همه. نباش نگران: زنم مي

 کنه خدا: دهد مي تکان سر تند تند

 آيم مي من و کلينيک رود مي او. رويم مي را خودمان راه هرکدام شود مي تمام که مالقات ساعت

 ارمک ي ريخته درهم بساط. شده چي ام نگفته بهش هنوز. ام خانه ايدبي است قرار ففر خاله. خانه

 تاس ممکن اتفاق اين دانم نمي. ام شده گيج باز. آشپزخانه توي روم مي و کنم مي جور و جمع را

 نفال اگر کني سوال خودت از بايد هميشه گويد مي ففر خاله. بگذارد ام زندگي روي تاثيري چه

 رو به ور براي و کني فکر ات زندگي در غيرممکني هرچيز به وقتي. کنم کار چه بايد من افتاد اتفاق

 هنر دميگوين اين به کني، نمي گير گل توي ها ديده مصيبت عين وقت آن باشي آماده باهاش شدن

 اولين. ام کرده عمل بهش رحمانه بي ها وقت خيلي که خوبيست نصيحت. کردن زندگي آگاهانه

 يا و بابا يا مامان. بود نزديکانم از يکي مرگ گرفتم وجدان عذاب و کردم فکر بهش راجع که چيزي

 باهاش بعد ولي ام داده انجام را دنيا گناه ترين بزرگ کردم فکر و شدم عصبي...  برادرم و خواهر

 االن همين اگر پرسيدم مي خودم از حمام توي. ام سرگرمي بود شده هم مدتي يک. آمدم کنار

 بپرد دزدي يک االن همين اگر پرسيدم مي خودم از رختخواب توي کنم؟ مي ارک چه بيايد زلزله

 گرا...  نداري توي بشوم؟ فلج و کنم تصادف اگر...  ماشين توي بکنم؟ بايد کار چه ام خانه توي

 مرض يک اگر...  بشوم مشهور اگر...  انداختم راه را سوگل وقتي... بيايد گيرم پول عالمه يک

 که کردم تکرار را اگرها اين قدر آن و... بگيرد العالج مرض عزيزانم از يکي يا. ..بگيرم العالج

...  ودش ورشکست اگر يا کند؟ خيانت من به وحيد اگر نکردم فکر وقت هيچ ولي. شدم معتاد بهش

 که هايي غيرممکن اين به قدر آن. نه که است معلوم بوده؟ کرده فکر بهش چطور؟ وحيد خود

 رکسيه رسيدم نتيجه اين به که کردم فکر کنيم اطمينان بودنشان غيرممکن به نبايد هم خيلي

 اخودآگاهن حتي که هستند تابو قدر آن اگرها اين از بعضي. کند فکر هايش بعضي به تواند مي فقط

 عکس وحيد جلوي شد باعث که دليلي يک شايد دانم نمي. سراغشان برود ترسد مي هم آدم

 فتهنگ بهش وقت هيچ. بود وحشتناک اتفاقات به راجع ام حسي بي ينهم ندهم نشان بدي العمل

 راگ ولي کنم نمي را کار اين ديگر که است وقت خيلي هرچند. کنم مي فکر چيزها اين به که ام

 به زيادي وقتي هم خودم. بگويد راست هم شايد. داري خودآزاري مرض تو گويد مي حتماً بفهمد
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 بارهدو و کنم فکر کمتر کردم سعي بعد و خودآزارم البد که کردم شک بودم شده معتاد فکرها اين

 .کند مي مضطرب بدجور را آدم چيزها اين به کردن فکر زيادي. کردم پيدا را آرامشم

 دست از همين براي و نبودم برنامه روي اصالً امروز. بيرون گردم برمي و گذارم مي را قابلمه در

 .ندارم تمرکز ولي کنم کار يوگا کمي کنم مي سعي و ذارمگ مي ماليم آهنگ يک. دلخورم خودم

 اولين. اش شعله به زنم مي زل و کنم مي روشن شمع و آورم مي را مخصوص ي تشکچه

 به وحيد است ممکن. است ساميه ي شده محو صورت گيرد مي شکل سرم توي که تصويري

 فقمو که کند مي همکاري شباها يواشکي دارد باالخره. نيست بعيد شده؟ چي بگويد هم ساميه

 اين اگر و کرده فرض احمق را من وحيد کنم مي حس. فرستم مي بيرون حرص با را نفسم. شود

 و مبند مي چشم. کند مشورت من با آمده پيش مصيبت به راجع کند نمي رغبت البد باشد طور

 ساعتي نيم. اندگيدرم ي بيمارگونه ي چرخه توي بيفتم نبايد. کنم مي پراکنده را مزخرف فکرهاي

 اج از...است ففر خاله. شود مي بلند خانه زنگ و شوم مسلط خودم به بتوانم تا کشم مي زحمت

 سر ندارد عادت خاله. کنم مي جمع را بساطم و بند و دهم مي فشار را آيفون و شوم مي بلند

 درست .باشم ورودش منتظر هرلحظه بايد کنم مي دعوتش هروقت. برود و بيايد خاصي ساعت

 .حاال مثل

 خاله کشيدي زحمت. خوشگله چه واي: کنم مي نگاه دستش توي بزرگ گلدان به زده ذوق

 شد تنگ نفسم بگير    

 تابستون امسال: زند مي باد را خودش. شود وارد تا کشم مي کنار و گيرم مي دستش از را گلدان

 جهنمه

 کنه رحم خدا    

 فروشا گل بازار توي هفته اون که نيست هموني ينا: خانه کنج سه توي گذارم مي را گلدان

 ديديم؟

 آره    

 ... نبودم راضي. خيلي بود گرون: کنم مي اخم

 کن جبران بعداً: مبل روي کند مي ولو را خودش

 خوريد؟ نمي که چايي: آشپزخانه توي روم مي و خندم مي
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 نره يادت هم زيرسيگاري. بهتره بدي آب ليوان يه    

 تا و کنارش نشينم مي. بيرون گردم برمي زيرسيگاري با همراه و ريزم مي بليموآ شربت برايش

 بيمارستانه جون ليال: گويم مي بپرسد بار و کار از خواهد مي

 ارشسيگ به پک يک. متعجبش صورت به زنم مي زل بعد و شده چي که دهم مي توضيح تند تند

 نگيره ودد بوي خونه کن باز رو پنجره اون: گويد مي و زند مي

 عذابه در جون نباشه که عقل: گويد مي و پنجره طرف روم مي

 ورنبخ دست رو کردن نمي فکر. همشون ناراحتن خيلي: ايستم مي همانجا و کنم مي باز را پنجره

 طرف؟ از بودن نگرفته چک و سفته مگه. کردن مي فکر بايد خب    

 آدم نهک مي فراموش رو چيزا خيلي بشه جدي ارک وقتي...  که دونين مي. نگرفتن البد. دونم نمي    

 .کنه فراموش نبايد عاقل آدم    

 آره؟. االن گيره پاش هم شوهرت: گيرد مي را مچم زود. کنم مي نگاهش مردد

 در .نکن درگير خيلي رو خودت تو: گويد مي بعد و خورد مي نفس يک را شربت. دهم مي تکان سر

 شتربي نه باشه حواست خوب عروس يه حد

 ... خود به خود باشه درگير خيلي وحيد اگه ولي. که نبوده مربوط هم من به. خب نه    

 شوهرت هرجا. کنن حل رو مساله خودشون بذار. کردنه اظهارنظر و کردن دخالت منظورم    

 ... نخواست اگه ولي کن کمکش خوبه کني کمک خواست

 هاي نصيحت به توانم نمي ها وقت گاهي دادم؟ مي نبايد را دادم وحيد به که کمکي پيشنهاد يعني

 شانمک مي را صحبت سر. نيست سادگي اين به چيز همه بداند که نداشته شوهر او. کنم توجه خاله

 هک اين از. کنم مي آرامش احساس دلم ته. هستند ايران ديگر هفته دو که اين و بابا و مامان طرف

 خانه روز چهار سه برگردند که همين دانم مي و شده تنگ خيلي برايشان دلم. گردند برمي باالخره

 ديدين؟ رو ماشين عکس: گويم مي اختيار بي. هستم پالس مامان ي

 کنه؟ سر مردم زندگي توي نبايد خود از سر نگرفته ياد کرده زندگي خارج عمر يه پسره. آره    
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 فريک کرده رنگ را نمانماشي شهياد فهميد وقتي خاله. ناخوشايند بحث يک توي ايم افتاده باز

 ايماجر از بعد ولي کند عوض را رنگش زودتر کاشکي بگويم و بزنم زنگ بهش خواستم مي. شد

 بترسم و باشم کرده بدي کار واقعاً انگار. بود آمده بدم خودم از. نتوانستم وحيد و من شبِ آن

 خودم از باز و. هساخت من توي را مزخرفي حس همچين که آمد بدم وحيد از بعد. کنم تکرارش

 ... دارم شک خودم به قدر اين که آمد بدم

 دارمن جرات.« مامان ي خونه ميريم» شب فرستاده پيامک وحيد. کند مي صدا دينگ دينگ تلفنم

 نيست خونه که جون ليال: نويسم مي. ماست مهمان امشب خاله بگويم بهش

 چطور. گيرد مي حرصم. بزنند حرف مشکل حل به راجع خواهند مي که گويد مي و زند مي زنگ

 بامش خاله: زنم مي گره هم به ابرو...  حاال و نبود ضروري من بودن گرفتند مي وام داشتند وقتي

 ... داشتي خبر پيش روز دو از. اينجاست

 ... بگو بهش بزن زنگ اوضاع؟ اين تو    

 اينجاست    

 ميرم خودم. اوکي    

 ي خانه بروم بايد بگويم خاله به توانم نمي عمراً .شوم مي عصبي و کند مي قطع را گوشي

 الهخ که خورم مي چرخ اتاق توي کالفه. شوم مي فشرده و منگنه يک توي ام افتاده گير. ليالجون

 اومدم نمي شده چي گفتي مي صبح: سراغم آيد مي خودش

 پختم قيمه خورشت: کنم مي نگاهش شرمنده

 برو خواستي هروقت تو    

 شنيدين؟    

 ...  بالست وقت بي مهمون. موندم نمي هم گفتي نمي    

 ديگه ببخشيد: گويم مي لب زير. کند نمي قبول دانم مي ولي کنم اصرار خواهم مي

 خيلي اش خاله که خاتوني فيروزه همان شوم مي و کنارش نشينم مي راحت خيال با بعد و

 خوب قدر اين که باشد داشته اش زندگي توي يکي آدم که است خوب چقدر. دارد دوستش

 .کند درکش
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 مي گاهن صورتم به لحظه چند باشد نداشته را ديدنم توقع انگار کند مي باز رويم به را در که وحيد

 قابله. ام آمده هم من که است خوب و است جمع همه جمع. شوم داخل تا رود مي کنار بعد و کند

 نگاهشان شان همه و آمده هم وحيد دايي. مشو مي مواجه شوهرم ي خانواده کل با دست به غذا

 .آشپزخانه توي روم مي و شان همه طرف کنم مي پرت لبي زير سالم. است دستم توي ساک به

 اينجا. شود مي تنگ مادرشوهرم براي دلم. است چايي ريختن مشغول جون ليال جاي به فرانک

 حال در ليالجون جاي به يکس ديدن ولي جور و جمع هرچند و کوچک هرچند. اوست حکومت مقر

 را سالمم جواب لب زير و کند مي نگاه ساک به هم فرانک. کند مي تنگ را آدم دل ريختن چايي

 خوردين؟ شام: پرسم مي. دهد مي

 نداشت ميل کسي    

: مپرس مي. اند مانده شوکه رفتنش دست از عزاي در همه حاال و مرده يکي انگار. گويم نمي هيچي

 ن؟هست کجا ها بچه

 هببين بحث و جر شايان خواد نمي دلم اصالً من. البد آشنا يه دست سپرده هرکي. دونم نمي    

 استرس نيست خوب هم خودت واسه: اندازم مي شده برجسته کمي که شکمش به نگاهي نيم

 بردار: زند مي اشاره و جلو کشد مي را چايي سيني

 بخور شدي گشنه اگه. آوردم شام. هوا گرمه خيلي. خورم نمي نه    

 ممنون: زند مي لبخند

 مدهآ فشار بهش خيلي البد. هستند قرمز هايش چشم هنوز. شود مي اضافه جمعمان به هم بنفشه

 نياوردي؟ رو درسا: گويم مي. شده خيط طور اين و گذاشته وسط را اش خانوادگي اعتبار که

 ببينه رو عموش لقا و داد يا بشنوه رو عموش زن هاي متلک ببينه؟ چي بيارم    

 شه مي دعوا باز. بنفشه خدا رو تو: دماغش روي گذارد مي انگشت دستپاچه فرانک

 اين هبنفش بعيده تو از: گويم مي. اند داشته مرافعه و دعوا فصل يک آمدنم از پيش که است معلوم

 بيخيال. بريزي هم به طور
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 که وردنخ حرص با: زنم مي لبخند. باشم بيخيال نبايد که انگار. کنند مي نگاهم متعجب هردوشان

 شه؟ مي... شه نمي حل مشکل

 راحته اعصابت خوب: دارد برمي چايي فنجان يک بنفشه

 آشپزخانه توي آيد مي حميدرضا. زند مي صدا را شوهرش فرانک. دهم نمي را جوابش. است کالفه

 لحظه يک براي. است عشق از پر که نگاه نوع يک. اندازد مي زنش صورت به نگراني نگاه و

 اينجا خواين مي: گويم مي. حميدرضا دست دهد مي را چايي سيني فرانک. شود مي ام حسودي

 بشينين؟

 ترکه مي داره سرم. شينم مي که من: ميز پشت نشيند مي فرانک

 ... اون ريخت ديدن از بهتر: خورد مي چايي قلپ يک و نشيند مي هم بنفشه

 حرف به گوشمان. زدن حرف طرز اين از آمد مي بدش حتماً ودب جون ليال اگر. خورَد مي را حرفش

 حسابي. زند نمي حرف کام تا الم مهديه. شود مي بدل و رد خانه کوچک سالن توي که است هايي

 فتنگ براي حرفي آنجا نه و ما کنار بيايد تواند مي نه. طال سر دو چوب شده. خودش الک توي رفته

. کنند پيدا مناسبي حل راه تا کند مي داري ميان دارد ذبيح، دايي. است ساکت هم شوهرش. دارد

 تواند يم پليس ببينند تا بخواهند فرجه بانک از فعالً گويد مي دارد. نيست هم بدي حل راه نظر به

 همچين ندارم من چي؟ ندادن فرجه اگه: پرسد مي. است نگران وحيد اما. نه يا کند حل را مساله

 دادن قسط واسه مبلغي

...  داشتي دزديدند نمي را پول اگر چطور گويد مي وسط اين يکي. شود مي همهمه دوباره بعد و

 ماي نشسته ها ديده مصيبت عين نفرمان سه هر. دهد نمي را جوابش وحيد. غالمرضاست صداي

 هب ساعت دو يکي. بگيرد را مان دامن ماجرا اين هاي ترکش و تير مبادا نگرانيم و آشپزخانه توي

 فيروزه؟ آوردي چي. هستم گرسنه خيلي من: گويد مي فرانک. گذرد مي منوال همين

 بخوريم؟ کنم گرم. قيمه خورشت    

 پاش يه صبح از حميدرضا طفلک. بخورن لقمه يه بگيم بهشون کاش: بنفشه به کند مي رو

 شرکت پاش يه بيمارستانه

 ندي مي اجازه: گويم مي و سالن توي روم مي خودم. کنم نمي معطل. اندازد مي باال شانه بنفشه

 همه؟ بخورين بيارم شام يه
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 ييبال همچين بوده من تقصير که انگار. کند مي نگاهم خصمانه مهديه. ندارد دماغ و دل هيشکي

 بيارم؟: کنم مي نگاه وحيد به. دهم نمي بهش اهميتي. آمده سرشان

 ميشم ممنون: شود مي بلند جا از

 زياد غذا دانم مي. آيد مي هم بنفشه. شوم مي کار به دست دزو و آشپزخانه توي گردم برمي

 مادهآ شام بساط زود خيلي و آوريم مي بيرون ماست و خرما و سبزي و پنير يخچال توي از. نيست

 است الزم افتاده يادشان ها ديده مصيبت و شده تمام ها عزاداري که وقتي مثل درست. شود مي

 از بعد که پوچ هاي خنده با همراه نسبي آرامش جور يک. کنند قوا تجديد عزاداري ي ادامه براي

 .حکمفرماست آنجا بر آيد مي آدم سراغ عصبي فشار هر

 مي دست همه جلوي و آيد مي هم وحيد. آشپزخانه توي رويم مي دوباره شود مي تمام که شام

 اومدي شد خوب: بازويم به کشد

 يک ام بين که اند برده بو مطمئنم. گويند مين چيزي ولي کنند مي نگاه هم به بنفشه و فرانک

 ليو بوده نامرئي اگرچه آور زيان ماده يک تشعشعات مثل ها گرفتن فاصله اين. شده عوض چيزي

 به نه .ندارم دوستش ديگر. گويم نمي چيزي ولي زنم مي لبخند جوابش در. اند کرده حسش بقيه

 از هنتوانست که بوده کار طمع آنقدر که اين رخاط به. بدبختي توي زده شيرجه سر با که خاطر اين

 کرف بهش خواهم نمي بوده؟ اشتباه کارش بفهمد تا کنم جنجال و جار بود الزم آيا. بگذرد ساميه

 را اين ديگر حاال. بود نخواهد جلودارش اي نقشه هيچ بکند را کاري بخواهد کسي اگر. کنم

 .مطمئنم

 احميدرض طفلک. بمانند جا همين خواهند مي حميدرضا و فرانک. گذرد مي شب نيمه يک از ساعت

 ويت بودن که انگار. برود بيرون مامانش ي خانه از ترسد مي که است کرده گم مادر هاي بچه عين

 بمونيم؟. هستم خسته منم: گويد مي وحيد. دهد مي آرامش بهش هم چارديواري اين

 برگردم بايد زود صبح ولي .بمونيم: گويم مي. کنم مي فکر بعد روز هاي برنامه به

. طور همين هم مهديه و غالمرضا. روند مي سعيد و بنفشه. دهد مي تکان تاييد نشانه به سري

 .بزند پاتک دشمن به چطور داند نمي هنوز که اي خورده شکست لشگر عين اند شده

 من. يننکن اصالً رو خونه اين فروختن فکر داداش: گويد مي حميدرضا. شود مي خلوت که خانه

 نيستم موافق
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 نيست اي چاره بشيم مجبور اگه: کند مي فرو موهايش توي دستي کالفه وحيد

 نيستم موافق من    

 رهب بديم مفت رو مغازه بايد يا جوري اون. نيست دوزار قرون يک که وام قسط پس؟ کنيم چکار    

 قسط بار زير بشه خم کمرمون يا

 هش مي بدتر که وقت اون. نيفتاد گير يارو اين و داديم رو شقسط چندتا خونه پول از و اومديم    

 ديگه تعطيله مغزم. کنيم فکر بعد. دونم نمي: جون ليال خواب اتاق طرف رود مي وحيد

 بخوابيم؟ جا همين: گويد مي فرانک

 يالل خواب اتاق توي از و رود مي. کند مي را کار همين. کند کوتاه را بحث بايد حميدرضا يعني اين

 در و اتاق توي روم مي و کنم مي مسواک را هايم دندان. آورد مي بيرون رختخواب دست دو جون

 دارند حاال يعني. رسد مي گوش به نامفهوم حميدرضا و فرانک هاي پچپچه صداي. بندم مي را

 هب و کشيده دراز کنارم وحيد. خورد مي گوشم به نرم اي بوسه صداي زنند؟ مي حرف چي به راجع

 رازد هم کنار شب وقتي دوتا آن مثل هم ما که کاش. نيست دنيا اين توي اصالً. مانده يرهخ سقف

 رقف آنها با ما ولي. کرديم مي قسمت هم با را هايمان ترس و برديم مي پناه هم به کشيديم مي

 چي واسه. است همه مال مشکل اين وحيد؟ ريختي هم به قدر اين چرا: طرفش چرخم مي. داريم

 نگراني؟ قدر اين

 مي اکراه به را دستش. خودش خصوصي دنياي در رفته او ولي کند باز را صحبت سر اميدوارم

 کنه مي نگرانت هرچي بگو من به: گيرم

 ندارم حوصله کن ولش: گيرد مي بغل را بالشت و خوابد مي شکم به

 ناي خواهد يم دلم. توانم نمي ولي بزنم حرف گرفته سروش از که قرضي به راجع کنم مي دل دل

 نوازش را دستش. آورد درمي بازي چموش او ولي برگرديم هم به دوباره که بشود فرصتي اتفاق

 بگيري هم رو اونا سهم خواستي مي گفت فرانک: کنم مي

 ... خونه خريدن واسه خواستي مي گفت: دهم مي ادامه خودم. ماند مي ساکت

 کنم مي الخوشح هم رو تو طوري اين کردم فکر: طرفم چرخد مي
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 نماي ولي شد مي سنگين خيلي قسطش هرچند: شوم مي تر نزديک بهش. شود مي گرم دلم ته

 افتاد مي جلو کارهات تو هم شديم، مي دار خونه هم. بود خوبي راه

 رفت فنا به چي همه که حاال: خوابد مي سقف به رو کالفه

 هک شکر رو خدا. نکن فکر شبه ولي داشتي برنامه خيلي دونم مي: کنم مي نوازش را موهايش

 ... کنيم مي کمک هم به. شه مي درست هم تو کار. خريم مي خونه کنيم مي کار خودمون. سالمي

 بخوابيم. فيروزه کن ول    

 جاک هيچ من با خواهد نمي دلش وقتي. کنم مي حبس سينه توي را آهم و کشم مي عقب را دستم

 ستا پولي نگران دانم مي. است ريخته درهم و شفتهآ دانم مي کنم؟ اصرار بايد چرا باشد شريک

 من نيست قرار اگر. شده عصبي طور اين که کرده خرج را آن حتماً و گرفته قرض سروش از که

 و دمبن مي چشم ساميه؟ کمک با يا تنهايي کند؟ حل را مشکل چطور است قرار پس کنم کمکش

 اب کنم مي سعي و دارم برمي قدم مه ميان که بينم مي را خودم. شوم مي غرق آلود مه دنيايي در

 رودب فرو کفشم ي پاشنه ترسم مي. است گانه بچه هاي صورت از پر پاهايم زير. بروم راه احتياط

 يم. دهد نمي را جوابم او ولي زنم مي صدا التماس به را وحيد. گرفته ام گريه و ها بچه چشم توي

 دهن توي انگشتم. کنم مي لمس را پاهام جلوي کورها عين پا و دست چهار و زمين روي نشينم

 انکپست جاي به را انگشتم. عسلي هايي چشم با است معصوم نوزادي. رود مي فرو ها بچه از يکي

 ام گريه. نيست ازش خبري ولي ببيند را اين وحيد خواهد مي دلم. آيد مي خوشم و زند مي مک

 نور يک فقط. است تاريک تاريک اتاق. پرم مي خواب از که کنم بغل را بچه کنم مي سعي. گرفته

 به دوخته چشم و گوشه آن نشسته که است وحيد. خورد مي چشم به اتاق ي گوشه از خفيف

 ولمشغ زنم مي حدس. نبينم چيزي هيچ ديگر و ببندم چشم خواهد مي دلم. موبايلش ي صفحه

 مينز را گوشي. شود مي دستپاچه وحيد. نشينم مي جايم سر راست. باشد کسي چه با زدن حرف

 در من ي سايه به مانده خيره. ندارند عادت تاريکي به هايش چشم. کند مي نگاهم و گذارد مي

 آره کنه کمکت تونه مي بهتر جون ساميه: گويم مي. تاريکي

 گي؟ مي پرت و چرت چرا: گويد مي آرام

 درست که بينم يم و قاپم مي دستش از زور به را اش گوشي و طرفش روم مي پا و دست چهار

 يحتوض وحيد که نيست مهم برايم. اند زده حرف هم با لحني چه با نيست مهم برايم. ام زده حدس

. کرده نگراني ابراز برايش رسمي خيلي ساميه نيست مهم برايم. باشند وام يک فکر به بايد داده
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 و زنم مي وزخندپ. بودم کنارش اينجا من که وقتي هم آن افتاده اتفاق شب نصفه ها اين چون

 خونه برگردي نداري حق: رختخواب توي گردم برمي

 و شده احمق قدر اين که دهم مي فحش بهش سير دل يک دلم توي من ولي دهد نمي را جوابم

 .کرده انتخاب اشتباهي را نجاتش ريسمان

**** 

 هچ ام داده توضيح برايش زاري و گريه بدون که من به متعجب و کشد مي سيگار تند تند خاله

 مامانشه؟ ي خونه: گويد مي بعد. کند مي نگاه افتاده اتفاقاتي

 دونم نمي: اندازم مي باال شانه

 هب نبايد. کردي اشتباه: کند مي روشن ديگر يکي بندش پشت و کند مي خاموش را سيگارش

 مياوردي روش

 حرفي بشي جدا ازش خواستي مي اگه: طرفم کند مي فوت را دود. است بعيد حرف اين خاله از

 کردي مي کاري همچين نبايد بموني خواي مي که حاال ولي. نبود

 بمونم خوام نمي يا بمونم خوام مي دونم نمي: کشم مي آه

 گندي چه شوهرت و تو نباشه مهم براش هيشکي که هست بزرگ قدر اون مشکل اون االن    

 زندگيتون به زدين

 آخه؟ چه من به من؟    

 يم فکر. بزرگه گند يه خودش بگيري رو مچش روش پريدي پلنگ عين شبي نصف که همين    

 ينا با داره ببيني تو داده ترجيح هم خودش بقاپه؟ دستت از رو گوشيش رسيد نمي زورش کني

 زنه مي حرف احمق ي دختره

 .بودم نکرده فکر اينجايش به

 .... همچين خواد مي که کنه مي بيخود خيلي    

 رصب که مضطربه قدر چه ببين تو. ديگه کرده رو کار اين غلط يا رستد: کند مي قطع را حرفم

 بشه صبح نکرده
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 سوزم مي دارم همين از منم...  همين... همين    

 تصميم اين عواقب همه. نداري کارش به کاري گفتي کردي حجت اتمام باهاش خاتون فيروزه    

 گهدي هم سر پشت کارياي خراب اين با مغرور و خراب کله ي پسره اين کني مي فکر. خودش پاي

 نمي بهش تو بفهمه که ميدادي فرصت بهش بايد زده؟ گندي چه بگه تو به بياد داشت جرات

 .خندي

 هشب توانستم نمي. رويي به رو حياط توي مان مينياتوري ماشين خالي جاي به زنم مي زل ساکت

 خاله دست از. بدهم فرصت چقدر بزند؟ حرف من با و بيايد که بهتر اين از فرصت. بدهم فرصت

 .بود درست رفتارم کنم فکر: کنم مي اخم. ام عصباني

  بود؟ درست رفتارت اگه کني مي کار چه اينجا االن پس    

 چقدر. بندم مي را پنجره و کشم مي آه فقط. کند تاييدم خاله بودم منتظر شايد. بدهم ندارم جوابي

 .است غمگين ظهر از بعد اين

 که؟ رفتي مادرشوهرت مالقات: يدگو مي خاله

 فکر. خودش ي خونه ببردش خواد مي گفت حميدرضا. بده خيلي حالش. آره: طرفش چرخم مي

 بفروشن رو خونه خوان مي کنم

  وحيد به بزن زنگ    

 رقه خواهد مي دلم فقط. ندارم تحليل و تجزيه توان ديگر. کنم مي نگاهش مردد لحظه چند براي

 اريهرک ولي شود مي حل جايي يک مشکل اين باالخره کردم مي فکر. ام زندگي دنبال بروم و کنم

 و هرق وقت االن چيه؟: گويد مي بيند، مي که را سکوتم خاله. شود مي کورتر ما بين گره کنم مي

 ربعق در قمر اوضاع اين تو. بزنيم حرف خونه بيا بگو بهش بزن زنگ. نيست بازي احساساتي

 دادي نشون رفتاري مچينه کردي بدي کار خيلي

 الفخ هميشه ففر خاله. ام کرده اشتباه که بينم مي حاال ولي بگيرد را من طرف خاله کردم مي فکر

 .کرده غافلگير را همه خدا ي هميشه بودنش پيشبيني غيرقابل اين. کند مي شنا آب جريان

 زنم نمي زنگ من    

 خاتون؟ فيروزه ميشه چي دوني مي نزني زنگ    
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 ميشه؟ چي نه    

 سروش؟ از گرفته قرض پول نميگي مگه    

 خب؟    

 ور سروش قرض تا کنه واگذار رو خونه. بفروشه رو ماشين بره خود از سر دستش ميدي بهونه    

 رو تهگرف ازش که پولي اين نيست معلوم. بهش کنه واگذار رو کلينيک دانگ دو اون هم شايد. بده

 که کرده حروم کجا

 .نداره کاري همچين جرات    

 .بزن حرف باهاش محکم بزن زنگ بهش. گفتم کي ببين حاال    

 زا غير االن تا مگه. بکنه خواد مي دلش غلطي هر اصالًبره. چشم ميگه گفتم هرچي حتماً اونم    

 کرده؟ اين

 مي .برداشته سيگار دود را خانه. کند مي خاموش دوباره را سيگارش و کند مي نگاهم متفکر خاله

 ندگ وضعيت اين توي داره اون: گويد مي. زند مي زل ماشين خالي جاي به و ايستد مي کنارم آيد

 دختر کني کمکش نبايد که تو زندگيتون، به زنه مي

 .بفهمه خودش که نياوردم روش به خاله؟ کنم چکار ديگه من: موهايم به کشم مي دست عصبي

 پول ميره قايمکي. داري رابطه شهياد با يزنهم تهمت من به. بود خودم ضرر به کردم هرکاري

 عهده به گذاشتم رو اختيارش که هم رو وام. ارتباطه در هنوز که هم دختره اون با. گيره مي قرض

 آخه؟ کردم مي بايد کار چه ديگه. دونم نمي...  خودش ي

 اشهب شلوغ مآد فکر وقتي. شده که کاريه حاال: ميبوسد را گوشم کنار و گيرد مي آغوش در را من

 رصتف سر بشين بعداً. دشمن جلد تو بري نبايد االن. بشي نفهم نبايد ولي تو. شه مي هم نفهم

. وننپيچ هم به بيشتر رو درهم کالف اين فقط. کني کار چه زندگيت با خواي مي بگير تصميم

 کن حل وحيد با رو مشکلت بعد بشين خالص وضع اين از اول. نوبت به آسياب

 ابراز و بيايد خودش داشتم توقع. نشده تنگ وحيد براي دلم. است محکم و يدستور لحنش

 .چندم اولويت در ام رفته من که است بزرگ قدر آن زده که گندي ظاهراً ولي کند ندامت
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 ندارم توقع. گيرم مي را وحيد ي شماره رغبت بي. است دستورش اجراي منتظر همچنان خاله

 يول بينم مي کشي منت معادل جورهايي يک را کار اين. ندهد جواب اميدوارم حتي و بدهد را جوابم

 بله؟: گويد مي. دهد مي جواب تا خورد مي بوق چندتا. دارم اطمينان هم خاله توصيه به

 کجايي؟: گويم مي. افتاده پا از سربازي مثل. است افسرده و خسته لحنش

  خونه    

 اومدي؟ کي: يمگو مي و اندازم مي خاله به نگاهي. خورم مي جا

 ساعته يه    

 ميام دارم. خب خيلي    

  کجايي؟    

 ي خونه اومدم: گويم مي آرام. نزنم ربطي بي حرف که دهم مي فشار هم به را لبم. آيد درمي کفرم

 خاله

 داغونم فيروزه: گويد مي

 ميام مدار. باشه: گويم مي. بدهم نشان را اين نبايد اما. هستم خوشحال حتي. گرفته ام خنده

 خونه برگشته خودش. کردم کشي منت الکي: گويم مي خاله به

 گندکاري خاطر به که کنه راضيت خواست هم اگه. بزن حرف باهاش. اصالً نکن دعوا. خب خيلي    

 نکن قبول بگذاره مايه ماشين و خونه از هاش

 بيام؟ راه باهاش نگفتين مگه االن: کنم مي نگاهش متعجب

 خودشه با مسئوليتش کن روشنش. داره فرق هم با تصمياش جلو کردن خم سر با اومدن راه    

 يکي از بگيره قرض بگو. نيستي عصباني دستش از تو ولي

 کي؟ از    

 دارم پول مقدار يه من    

 ... هم خودم. کنه قبول نکنم فکر    
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. کنه نتخابا تونه مي که راهيه بهترين اين بگو بهش. باش نداشته کار اينجاش به تو    

 اشهب مهربوني با ولي. چشم بگه بايد فقط. بگيره تصميم تونه نمي دفعه اين کن شيرفهمش

 خاتون؟ فيروزه

 دوستش خيلي که اي خانه. مان خانه طرف افتم مي راه و دهم مي تکان قبول نشانه به سري

. ندنيست بابا و مامان. کنم نمي خوشبختي احساس درونش بودن از ديگر که است ماه چهار. ندارم

 عوض چهارماه عرض در چيز همه. طور همين هم من. نيست شناختم مي که آدمي آن ديگر وحيد

 .زياد خيلي. شده

 مي کنم بازمي که را در. خانه به رسم مي کي فهمم نمي که ام شده غرق خودم فکرهاي در آنقدر

 زرو دو. کند مي نگاهم و فمطر چرخاند مي را سرش. سقف به زده زل و مبل روي کشيده دراز بينم

 هاي چشم به زنيم مي زل. سرش باالي ايستم مي و جلو روم مي. نداريم خبر هم حال از که است

 خوبه؟ جون ليال: گويم مي. هم

 بهتره: نشيند مي و زند مي جستي

 ميشه؟ مرخص کي    

 شد مرخص    

 نکهآ بي. زند نمي حرفي هم وا. کنم شروع کجا از دانم نمي. مانم مي ساکت و کنارش نشينم مي

 مه به طور اين که کردي کار چه دقيقاً بگي توني مي داري دوست اگه: گويم مي کنم نگاه بهش

 ريختي

 گرفتم قرض پول سروش از: گويد مي آرام بعد. کشد مي آه

 خب: دهم مي تکان تاييد به سري. ببيند را واکنشم تا ماند مي منتظر

 بدم پس بهش يواش يواش شد جور که وام خواستم مي. کارم واسه کردم هزينه رو اش همه    

 بايد چطوري دونم نمي شد جوري اين لعنتي وام اون که االن. بکنيم خونه حال به هم فکري يه

 بدم پس رو سروش پول

 ازش؟ گرفتي قرض چقدر مگه    

 تا چهل    
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 کردم عجله: دهد مي تکان سر پشيمان. کنم مي نگاهش منگ

 يم جايش به. بودي کرده را جايش همه فکر که تو نگويم بهش که گيرم مي را خودم ويجل خيلي

 .ديگه کردي گذاري سرمايه خب. ريختي دور رو پول مگه: گويم

 بده جواب تا کو حاال. دونم نمي: کشد مي صورتش به دستي کالفه و مبل به دهد مي تکيه

 گردوني؟ برش شه نمي رو؟ پول کردي هزينه کجا    

 نه    

 قدقي بگو. کردي هزينه کجا خب: پرسم مي آرام. است عقرب در قمر خيلي اوضاعش يعني اين. ت

 بدونم تا

 ثبت هزينه شد مقدار يه. دونم مي چه: شود مي بلند جا از و دهد مي تکان هوا توي را دستش

 چرب واسه مه مقدار يه. تجهيزات خريد هزينه مقدار يه. تبليغات هزينه مقدار يه. جديد شرکت

 بيفته راه کار که اون و اين سبيل کردن

 اين برايت جان ساميه البد نگويم که کنم مي جان. خورم مي حرص من و دهد مي توضيح او

 چيه؟ حلت راه االن خب: کنم مي نگاهش خيره و کشم مي نفس عميق. داده ترتيب را برنامه

 ... سه توي رو پول بود قرار. هست مشکلم جريان در سروش    

  خب دونم مي    

 بريم مدت يه مجبوريم بخوره گره کار اگه: دهد مي ادامه بعد و کند مي مکث کمي. خورد مي جا

 ... ماشين. نشيني اجاره

: ازماند مي هم روي پا و هم توي کنم مي قفل را هايم دست. فرستم مي آفرين خاله نگري آينده به

 نه

 تمسئولي گفتم که يادته: گويم مي. ماند مي باز مهني دهانش و شود مي خشک هوا توي دستش

 خودته با کار اين

 باشه: صورتش روي کشد مي را دستش

 داد پيشنهاد خودش. بگيري قرض خاله از توني مي: گويم مي بلندتر. برود خواهد مي
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 نه    

 .دربياورد را حرصم تا کند مي لجبازي دارد

 نه؟ يا کنيم حل رو مشکل خواي مي تو: کشم مي نفس عميق

 ... تو ولي خوام مي من    

  وحيد؟ چي من    

 کنم مي کمک بهت دارم من: دهم مي ادامه تر آرام. ماند مي ساکت

 ميشه؟ حساب کمک بگيريم قرض    

 قرض خاله از کنم شروع رو کارم خواستم وقتي منم. گيريم نمي که غريبه از. آره من نظر به    

 گرفتم

 دادي؟ پس بهش مگه. کني مي فرق تو    

 چي؟ که    

 اين هم بعد. داد بهت پولي يه قرض اسم به کنه کمک بهت داشت دوست ففر خاله خوام مي    

 زياده خوام مي من که مبلغي

 قصدي همچين من ولي. بيايم کوتاه دوباره من که است منتظر هم او. کنم مي نگاهش ساکت

 اشباه حتي که تصميمي تو، اشتباه تصميم خاطر به بدم اجازه تونم نمي من: گويم مي. ندارم

. نداري اعتماد من به تو. آورديم دست به هردومون که بگذاري مايه چيزي از نبودم هم موافق

 دادي نشون رو اين شب اون. نداري هم اعتقاد

. دارهن ربطي پيغمبر به پير به خدا به: زند مي داد عصبي بعد و رفتن راه به کند مي شروع کالفه

 شه نمي حل جوري اين تو و من مشکل... کن ولش...کن ولش اصالً

 هک سوزد مي دلم. نيندازم راه فرياد و داد خودش مثل که کنم مي جان خيلي. ام افتاده لرز به باز

 مي مدل خيلي. کنم درکش که خواهد مي قلدرانه بعد و کند گوش من حرف به بار يک نيست حاضر

 هب توجه بي. کنيم مي نگاهش هردومان. خورد مي زنگ تلفنم که همبد را جوابش خواهم مي. سوزد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر زارع مژگان | کوچک هاي خوشبختي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

215 

 

 وشگ من حرف به که باشه تو نوبت کنم فکر االن چشم گفتم من همه اون: گويم مي تلفن زنگ

 نشه مال لجن بيشتر هست که ايني از زندگيمون مهمه برات اگه البته. وحيد کني

 اين آخري سفارش اين چرا: گويد مي. است سخايي خانم. دهم مي جواب و دارم برمي را تلفن

 شده دير قدر

 مربوط ايم فرستاده که سفارشي آخرين. هست چي منظورش آورم سردرنمي کنم مي فکر هرچي

 مگه؟ شده چي: گويم مي. نداشتيم سفارشي ديگر هم بعد و است پيش هفته دو به

 مي حتوضي وقتي. شود مي غشلو ذهنم و مانده معطل استراليا توي اش مشتري که دهد مي توضيح

 دقوليب که کند مي تاکيد دارد. بزند زنگ خودم به شده مجبور کند پيدا را بهرخ نتوانسته که دهد

 ينم باورم اصالً. شود نمي باورم. نيست بهش حواسم من ولي گذارد مي بدي تاثير کارمان روي

 ... که شود

 ي هخون: گويد مي. بسته ساک که کنم مي نگاه وحيد به و کنم مي سر به دست را سخايي خانم

 نباشيم همديگه چشم جلوي بهتره بشه مرتب اوضاعم تا. فروش براي گذاشتيم رو مامان

 هب کند مي تهديدم دارد. بزنم حرفي تا کند مي پا آن و پا اين. افتد مي دارد اتفاقي چه دانم نمي

 مي پوزخند بهش. شده لجني جاي عجب دنيا. زده دورم که است بهرخ طرف آن از. خانه ترک

 سالمت به برو ولي کردم مي بايد من که بود کاري اين: زنم

 از رسماً ام زندگي و است خطر در کارم. لعنتي راهي دو يک و ام مانده من حاال. رود مي حرف بي

 که حيدو است؟ تاثيرگذارتر من تصميم کجا. کنم انتخاب را يکي بايد بدتر و بد بين. پاشيده هم

 دزن مي حلقه اشک. شود مي فشرده قلبم دردناک انتخاب اين از...  انگاشته هيچ به را من عمالً

 ديگر نيست قرار که خوابي اتاق و...  گل هاي گلدان...  تميزم و تر ي خانه و هايم چشم توي

 فکر چيزي رفتن دست از به هزاربار اگر حتي. چکد مي اشکم...  باشد داشته خوبي هاي خاطره

 هک است اين فقط ماجرا به کردن فکر خوبي. کشيد خواهي درد آيد مي سرت به وقتي بازهم کني

 ظرف در کوچکي خوشبختي. است خوشبختي جور يک خودش هم اين. آورد خواهي تاب را درد آن

 .دردآور هاي بدبختي از بزرگي

**** 
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 وانمت نمي. بماند پيشم و بيايد خواستم ازش. است باخبر ماجرا کل از هم سميه ففر خاله جز حاال

 مهه به حواسش صبورانه و ماند کنارم آمد. بياورم تاب تنها را بزرگي اين به مشکل دوتا زمان هم

 برمي پرواز اولين با مطمئنم که زد تشر بهش جوري و مامان به زد زنگ خاله طرف آن از. بود چيز

 يک و کرد فکر من جاي به و گرفت ستد را اوضاع بياورد ابرو به خم آنکه بي هم بعد. ايران گردد

 يمتصم به برسد چه نداشتم هم را خودم ي حوصله اصالً که من. کرد پيدا مناسب نسبتاً حل راه

 بوده بينمان که هرچيزي زير زند مي تيپا يک با آدم شوهر وقتي. ام کاري ي آينده ي درباره گرفتن

 ههم از که هايي رابطه... انساني هاي طهراب. نيست انگيز دل هم آنقدرها مستقل کار يک داشتن

 يم خالي زده ماتم و آور ياس فکرهاي از سرم....شوند خراب وقتي...نباشند وقتي....ترند مهم چيز

 دور ار تو طوري اين آدم شريک وقتي گفت. وسط بياوريم را جنتي است بهتر که گفت خاله. کنم

 .رود مي و دارد برمي را نداري و داري چيهر بعداً چون کني اعتماد بهش نبايد ديگر زند مي

 خاله .شود فرما تشريف جنتي حضرت منتظريم و من ي خانه توي ايم نشسته نفري سه هر حاال

. بخورم تکان جا از نداشتم حال حتي من ولي خودش ي خانه بگذاريم را قرار است بهتر گفت

 .است خيلي خودش کنم زندگي آدميزاد مثل کنم مي سعي که همين

 نداشتم اعتماد بهرخ اين به هم اولش از: گويد مي سميه

 کردن وارسي مشغول که طور همين خاله. دهم نمي را جوابش. گفته اين از قبل صدبار را اين

 .کني اعتماد خودت به بايد فقط دنيا اين تو: دهد مي تکان سر است سايت

 ي مرده صاحب دل به دازدان مي چنگ دارد که نيست هم خيالش عين. کنم مي نگاهش غيظ با

 شدست حساب هم جون بهرخ بره پيش خوب جنتي با کار اگه: کند مي نوازش را دستم سميه. من

 مياد

 قرار. شده تموم ديگه جون بهرخ: برميدارد را عينکش و ميز روي گذارد مي را تاپ لپ خاله

 .کرد مي داشت اون که يکار همون. کنيد پيدا جايگزين يه براش قراره. کنيد تنبيه رو کسي نيست

 زنگ. ببرند را است جايگزين هرچي شور مرده کنم؟ پيدا جايگزين يک وحيد براي بايد هم من

 مرتب رشلوا و کت با که است جنتي. بزنيم حرف مان توطئه ي درباره اين از بيشتر گذارد نمي خانه

 دبرس هم روزي يک کردم نمي فکر وقت هيچ. شده ام خانه وارد شيريني جعبه يک و کشيده اتو و

 شده فرانک ميهمان که جون ليال به مدت اين توي...  بفهمد؟ اگر وحيد. اينجا بدهم راه را او که

 را نقلي ي خانه آن که دانم مي. رفته خانه از وحيد که ندارد خبر کسي هيچ هنوز. ام زده سر
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. نيست جا وجب چند آن در عقدم و نامزدي ي دوره جذاب خاطرات آن از خبري ديگر. اند فروخته

 حرف نم با تا زد زنگ بار دو يکي سروش. ذهنم انبار ته بيندازم و کنم بندي بسته را اش همه بايد

 رياصرا هم من نخواهد، وحيد وقتي تا گفتم بهش. کند بازي را ميانجي نقش خواست حتي. بزند

 توي بروم خواستم نمي ديگر. ام گذاشته مايه زندگي اين براي کافي ي اندازه به کردم فکر. ندارم

 را خودم جوري اين. دارد نگه را شوهرش است حاضر قيمتي هر به که متعهد و متاهل زن يک جلد

 ارزش زندگي جور اين نه. بيايم کوتاه او خاطر به که نبود کار در هم اي بچه. بودم فروخته مفت

 .ندارد داشتن نگه

 نداري کسالت: پرسد مي من از. کند مي پذيرايي ازش سميه و رويمان به رو نشيند مي جنتي

 نکرده؟ خداي

 کمي يه: زنم مي لبخند

 کردم مي قبول اگر. خودم الک توي روم مي دوباره من و گيرد مي دست را حرف ي رشته سر خاله

 را نديگ مسئوليت بگيرد ياد بايد. بود بدي کار نه... بفروشد را ماشين يا و بردارد را خانه رهن پول

 هايش بدبختي شريک چرا نيستم هايش شادي شريک وقتي. بگيرد برعهده خودش زده که

 جايگزين؟ يک سراغ رود مي جويي چاره براي که وقتي هم آن باشم؟

 اهلل شاء ان ديدين که رو سايت بازديد آمار: گويد مي خاله

 بنده .درنميارم رس خيلي چيزا اين از من: زند مي لبخند متين و مالد مي بهم را هايش دست جنتي

 انداختنه چرتکه فقط من کار. هست چيز همه به حواسش خودش زاده

 تهس قدر اون بازديدش سايت اين گفتن خدمتتون حتماً آقازاده به هرحال به: زند مي لبخند خاله

 .کرد گذاري سرمايه روش بشه که

 ي هادام واسه شما ادپيشنه: گويد مي آرام بعد و بگذارد تاثير خوب حرفش تا کند مي مکث کمي

 چيه؟ کار

 الهخ طرف کند مي دراز را پوشه. کشد مي بيرون قطور ي پوشه يک و کند مي باز را کيفش جنتي

 کنن مي همکاري من با که اينترنتيه هاي فروشگاه ليست اين: ففر
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 و درست و بزرگ سايت يه قراره: دهد مي توضيح جنتي. زند مي ورق و گيرد مي را پوشه خاله

 سر يخيل که سايته همين مثل چيزي يه. مجموعه يک زير ببريم رو شون همه. بندازيم راه ابيحس

 افتاده زبون

 حسابي و درست هاي سايت روي. خوبه: گويد مي خاله. است سايت کدام به منظورش دانم مي

 گذاشتين دست هم

. شده ام رغبتي بي متوجه جنتي. کنم مي نگاه بهش حال بي. سميه و من طرف کند مي رد را پوشه

 وام يه به داريم احتياج ما: گويد مي خاله

 بهتون؟ مگر ندادن وام    

 داريم الزم درشت وام يه کنيم توليد متنوع کاراي بخوايم اگه. بود کم اون    

 که نشيند نمي جايي خاله که است راحت خيالم. کند مي رو و زير را دلم هم وام ي کلمه حتي

 نبوده مردد کلمه اين براي قدر اين حاال تا است؟ شوهرم وحيد...شوهر کسبرع. برود آب زيرش

 .ام

 مثالً؟ چقدر: گويد مي جنتي

  کرديم حساب شما گذاري سرمايه روي ولي. نکرديم حساب هنوز    

 نداريم اي سرمايه همچين ما: نشيند مي راست و اندازد مي باال ابرو جنتي

 مي. برد مي سود ديگران موفقيت از که است خور مفت مآد يک او من نظر از. گيرد مي حرصم

 .دانم مي. باشد مراقبم گفته بهش خاله. دهد مي فشار را دستم سميه که بزنم حرفي خواهم

 مي پس. رسيده خالص سود به ماهه يک شرکت اين: گويد مي خاله. مانيم مي ساکت مان همه

 ماش. شه مي طرفه دو سودش باشيد مطمئن بشه کمک بهش اگه. بايسته خودش پاي روي تونه

 بودن موفق شون همه گذاشتين دست روش که هايي سايت اين. دونستين مي رو اين اول از هم

 کنين نمي ضرر که هستين مطمئن هم خودتون پس

 که تاوس نوبت حاال. بدهد نشان جنتي به را مالي گردش آخرين گزارش تا کند مي اشاره سميه به

 .بگذارد بين ذره زير را ما
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 زا هيچي کردن گريه گويد مي سميه. وقت بي خيلي هم آن. گرفته ام گريه کجاست؟ حاال وحيد

 .بردب سيل را مان زندگي کل که نکنيم گريه قدر آن باشد حواسمان بايد فقط. کند نمي کم آدم

. داريم هم شده ثبت برند دوتا. بندازيم راه توليد خط يه داريم قصد ما: کند مي اضافه مطمئن خاله

 خريد اسم. مهمه هم فروش از بعد خدمات حاال ولي خريدن مي بود خوب هرچي مردم زماني يه

 ينا. شه مي فروخته برند يه اسم زير که جنسي روي بگذارن دست دن مي ترجيح وسط بياد که

 .کنن پيگيري تونن مي نبودن راضي اگه راحته خيالشون طوري

 ميدم خبرتون. کنم مي فکر روش: گويد مي جنتي

 ناي از. اروميه و تبريز. ديگه شهراي به زديم کانکت چندتا ما االن: کند مي رو را آسش برگ خاله

 شيراز و يزد و اصفهان هم طرف

 مي چشيده گرم و سرد بازاري يک مثل ولي شود مي مردد جنتي. است بلوف حرفش آخر بخش

 هست حواسم. باشه: گويد

 .شد تموم: ندز مي لبخند خاله رود مي وقتي

 کنه خدا: گويد مي سميه. حرف بي. کنم مي نگاهش نااميد

 من مهمون شام. ها مادرمرده عين. ببينم پاشو: من به زند مي زل کرده اخم خاله

 کنم چکار بهرخ با: گويم مي

 بگو بهش. شد راه به رو کارها و داد اوکي جنتي وقتي: گويد مي پوشد مي لباس که طور همان

 کرده کار چه فهميدي

 فهميده االن تا حتماً    

 بگو. بوده همکارت که مدتي اين واسه ازش کن تشکر هم بعد. بگو بهش هم تو. نيست مهم    

 ردونهبرگ رو هاش سفارش بپزيم هم رو سخايي خانم تا کن صبر البته. بياد حساب تسويه واسه

 رفهبص جون بهرخ واسه نکنم کرف. کنين کار تر ارزون مقدار يه باشه الزم شايد. شما خود سمت

  خاتون فيروزه کنه رقابت باهات ديگه

 آه. شود مي برم و دور هاي آدم از ام جدايي ي زمينه دارد که اي خانه اين از. متنفرم خانه اين از

 .کنم مي نگاه آسمان ي حاشيه به رسيده که خورشيد نارنجي قرص به و کشم مي
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 حواسش کدامشان هيچ. کنم مي شرکت هايشان بحث در رغبت بي و بيرون رويم مي خاله با

 ستون از يکي من که زنند مي حرف کاري ي آينده به راجع دارند. ام حوصله بي من که نيست

 و حال بي طور اين تا کنم حل وحيد با را مشکلم اول بود بهتر شايد کنم مي فکر. هستم هايش

 .نباشم افسرده

 فيروزه؟: گويد مي خاله

 خاله ندارم حوصله: کنم مي نگاهش منگ

 وحيد؟ به بزنم زنگ خودم خواي مي: گويد مي خاله. کنند مي نگاهم ساکت هردوشان

 نه: اندازم مي باال سر

 بگه چي مونه مي آدم: دهد مي تکان تاسف به سري. شوند مي ساکت باز

 من و است کتاري تاريک هوا. گرفته درد سرم بگويد؟ چيزي بايد چرا. بگويد نبايد هيچي. هيچي

 ما آينده به گذارد نمي که است تنهايي اين توي ترسناکي چيز يک. کنم مي حس تنها را خودم

 و شده ادهپي او. است وحيد با مشترکم زندگي ايستگاه آخرين جا اين کنم مي حس. باشم خوشبين

 در و گريه زير زنم مي اختيار بي نبودنش از هفته دو از بعد. بروم را راه ي بقيه تنهايي بايد من

 بمونم خونه اون تو ديگه خواد نمي دلم. مامان ي خونه ميرم من: گويم مي حال همان

**** 

 .دويدن آرام به کنم مي شروع بعد و کشم مي نفس عميق و بندم مي محکم را هايم کفش بند

 پارسال. هستم شدن زرد حال در که من برعکس. اند شده سبز سبز بلوار ي حاشيه هاي درخت

 بهرخي اه موقع اين پارسال. برويم کجا تابستان آخر که کشيديم مي نقشه داشتيم ها موقع مينه

 .رفته دست از چيز همه اما حاال. بودم خوشبخت متاهل زن يک من ها موقع اين پارسال. بود درکار

 ينمب مي را آلود خواب مردهاي. شوند مي تندتر هايم قدم. بيفزايم چيزي به تا ام کرده کم چيزي از

 يورزش لباس با زن يک که دهد نمي اهميتي کدامشان هيچ. هستند کارشان محل راهي افسرده که

 ام گرفته ياد ام خانه از دوري ماه چهار از بعد من که طور همان. دود مي شهرک ي محوطه در دارد

 خبر چه هفهميد وقتي از و برگشته که است ماه دو مامان. است حال چه در وحيد که ندهم اهميت

 که داند مي مقصر را خاله طرف يک از. خون چشمش يک و است اشک چشمش يک شده

 ظرن در. شکسته نمکدان طور اين که کند مي نفرين را وحيد طرف يک از و نبوده من به حواسش
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. کنم نمي فکر طور اين خودم اما. رفته باد بر ام زندگي که ام خورده شکست زن يک من مامان

 اي بچه چنين داشتن از. دارد حسابي و درست رسمي و اسم خودش براي نم سوگل حاال

 حساب. باشم نگرانش گذارد نمي و رود مي راه مامانش دل به خوب. خوبيست دختر. خوشحالم

 ايه نگاه شر از و کنم اجاره خودم براي خانه يک توانم مي حتي سال آخر تا. است مرتب ام بانکي

 از بعد هم آن با و مامان با زندگي است سخت. شوم راحت بابا درهم هاي اخم و مامان آميز ترحم

 رسف يک ي آماده هنوز. پيششان بروم خواند مي گوشم زير هي که ساناز. ازشان دوري سال شش

 مي انش زندگي براي تصميمي چه شوهرش ببيند است منتظر که هستم درهوا پا زني هنوز. نيستم

 .گيرد

 سعي هم هنوز. کشم مي نفس تند و گيرم مي زانو به دست و ايستم يم. ام افتاده نفس نفس به

 نمي دلم. کنم حفظ کردم تعريف خودم براي پيش ماه چند از که را خوبي هاي عادت آن کنم مي

 هم او چي؟ وحيد. شده تمام برايش دنيا که داغان و درب و افسرده زني به شوم تبديل خواهد

 يزيچ. کنم فکر طالق درخواست به بايد کم کم شود نمي باورم هنوز. شود نمي باورم است؟ موفق

 قديمت دستي دو را خوب زندگي آن که نبود حقم. زند مي آتش را تنم تمام خزنده ي شعله يک مثل

 .کنند نمي پخش حلوا دعوا وسط ففر خاله قول به ولي نبود حقم نه. وارد تازه زني به کنم

 آن البد که هم مامانش. سراغم نيامده هنوز وحيد. دارم يبرم قدم آرام آرام و ايستم مي راست

 مهه آنها. نيست مهم. کرده چرکينش دل حسابي قهر اين که شده خانماني بي مشکل درگير قدر

 .نيست مهم کنند هم فکري هر. دانند نمي را چيز

 مي يرت هايم دندان. سوزد مي گلويم. کشم مي نفس عميق چندبار و ايستم مي. ام آورده کم نفس

 توش هم که اي خانه طرف به. خانه طرف به گردم برمي آرام و دهم مي فرو را دهانم آب. کشد

 سکته بود مانده کم شده چي فهميد يواش يواش و برگشت مامان وقتي. ندارم هم و دارم سهم

 من به يدوح که نگفتم بهش. نگذاشتم ولي بزند زنگ وحيد به تا برداشت را تلفن اختيار بي. کند

 انمد نمي. ايم خورده مشکل به هم با بارآورده که هايي قرض سر بر کند مي فکر هنوز. کرده خيانت

 مين دلم شد مي طور اين اگر و. شود پشيمان وحيد که داشتم اميدي مانده ته شايد. نگفتم چرا

 .شود خراب بهش نسبت بابا و مامان ذهنيت خواست

 حياط ي گوشه براق و قرمز ماشين به نگاهي نيم و ستماي مي در جلوي. است عرق خيس تنم تمام

 قتيو اينجا؟ آورديم برداشتيم را قراضه آهن اين که کرديم فکر خودمان پيش چي واقعاً. اندازم مي

 که هايي خاطره حتي. دهند مي دست از را اهميتشان چيزها خيلي بپيچاند را آدم گوش زندگي
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 بداخم پرستار. است کارش محل عازم که شهياد به خورم برمي در جلوي. اند بوده ارزشمند روزي

 اندازم مي کليد کنم توجه بهش آنکه بي. نيست مهم. گيرد نمي تحويل را من ديگر که ساکتي و

 از حاال که رسيد من به ها روانشناس از خيري چه. خانه توي اندازم مي را خودم و در توي

 يم جلوه نفهم و نامرد بابا جز به مردها تمام که ما رسيده اي مرحله به کم کم برسد؟ پرستارها

 وقتي حاال. شده هم شبيه مردها از سميه وسيع ي تجربه با مردها از محدودم ي تجربه. کنند

 برنمي بهم خيلي هستند بيشعور و خائن ،.يز.ه نفهم، وفا، بي شان همه مردها گويد مي سميه

 مي روف فکر به مستقل زندگي براي اند شده ساخته ها زن بعضي گويد مي ففر خاله وقتي يا. خورد

 .روم

 که هستند کوچک چيزهاي همين حاال. گرم آب به سپارم مي را خودم و حمام توي روم مي

 که امن و ساکت ي خانه يک. گرم آب دوش يک يا صبحگاهي ورزش يک. کنند مي خوشحالم

 .کنم فکر تر مهم چيزهاي به دهد مي اجازه

 و آشپزخانه توي گردم برمي آرام و پوشم مي لباس. اتاقم توي روم مي و آيم يم بيرون حمام از

 تتخ روي من؟ ي خانه توي شده؟ خانه هم ساميه با نکند تنهاست؟ حاال وحيد. کنم مي دم چايي

 آن از رت قبل خيلي که يعني باشد کرده را کار اين اگر. لرزاند مي را تنم تمام عصبي اي رعشه من؟

 هايي نگراني آن چي؟ زد که هايي تهمت آن پس. بريده دل من از ايم شده دور هم زا بفهمم که

 در را ام صبحانه و ميز پشت گردم برمي و دهم مي تکان را سرم چي؟ داشت من شدن جدا از که

: زداندا مي صبحانه ميز به بعد و من به نگاهي و بيرون آيد مي آلود خواب مامان. خورم مي تنهايي

 سالم

 خير به صبح. سالم: زنم مي دلبخن

 دوئيدي؟ سحر ي کله رفتي باز    

 بپرسي؟ رو اين ميخواي روز هر شما    

 ميارن سرت باليي يه وقت يه. گم مي خودت واسه    

 نيست که بيابون. مسکونيه شهرک يه اينجا آخه؟ باليي چه    

 دختر نکن. هرچي حاال    

 نداده خبري ساناز: گويد مي. کنارم نشيند مي و ريزد مي چايي هردومان براي. مانم مي ساکت
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 مي. شده تنفسي مشکل دچار هم باز سهراب ي بچه. است کالفه و دلخور. اندازم مي باال سري

 کنن خوب رو حالش که هست امکانات اونقدر اونجا. نيست چيزي: گويم

 نداشت انسش ام بچه. براش بميرم: کند مي کنترل است باريدن ي آماده که را اشکي

 بياد پيش ممکنه. ديگه اتفاقه خب مامان؟ زني مي حرفي چه: کنم مي اخم

 لبخند بهش تر پررنگ. خورد مي غصه من براي دلش توي دارد حاال البد. کند مي نگاهم درمانده

 ضمر کلي سن اين توي هاشون بچه مردم. نيست بيشتر آلرژي يه که کن شکر رو خدا: زنم مي

 ميگيرن عجيب هاي

 شکر مرتبه هزار صد رو خدا: برد مي آسمان به دست

 کارهات؟ دنبال ميري داري: پرسد مي. شوم مي بلند جا از و کنم مي تمام زود را ام صبحانه

. کند مي پهن را روزه هر بساط باز بمانم بيشتر کمي اگر. دهم مي تکان سر کنم نگاهش آنکه بي

 خيالش عين جون ليال چرا يا. کنم کار چه است قرار يا نه؟ يا شده وحيد از خبري گويد مي حتماً

 .باشم مسئولش دارم دوست نه و دانم مي نه يکي من را جوابش که ديگر سوال هزار و نيست

 کمي و گيرم مي را ابرويم زير اضافي نخ چندتا. کشم مي سشوار را موهايم و اتاق توي گردم برمي

 زهايچي همين. کنم رفتار آدميزاد مثل ام رفتهگ تصميم که است هفته يک تازه. کنم مي آرايش

 هم اباب که بينم مي و بيرون گردم برمي مرتب و پوشيده لباس. دهد مي انرژي آدم به کلي کوچک

 حس يک. دهد مي سر با را سالمم جواب و اندازد مي وضعم و سر به نگاهي نيم. شده بيدار

 ونبد من که بشنود ندارد دوست دانم مين. آورد نمي زبان به که است دلش توي نگفته دلخوري

 خودش کار آخر اش خاله: بود اين زد مدت اين تمام در او که حرفي تنها... شايد خوشحالم؟ وحيد

 کرد؟ رو

 مي خودم به اگر. نکرد دفاع ازش هم مامان. ماجرا اين قرباني شد که سوخت ففر خاله براي دلم

 نمي حرف من با که اينجاست مشکل ولي ادمد مي بهش حسابي و درست جواب يک حتماً گفت

 .در دم بيايد که زنم مي زنگ سميه به حال همان در و زنم مي بيرون خانه از. زند

 فکري لحظه يک براي و کنم مي نگاه هايم چشم به آيينه توي از سميه بلوک جلوي رسم مي وقتي

 هاي آدم نقش داري تو: پرد مي بيرون بودم داشته نگهش زور به ذهنم ته مدت اين تمام که

 کني مي بازي رو خوشحال
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 اگر .کند مي ام کالفه امان بي سواالت بارش بعد و. خوشحالم من. نيست طور اين نه. لرزد مي دلم

 افتي مي ساميه و او ياد هروقت چرا روز؟ و شب کني؟ مي فکر وحيد به مدام چرا است طور اين

 ... چرا...  چرا...  چرا...  شوي مي ديوانه

 ستا پرانرژي آنقدر. پرد مي دقيقاً. ماشين داخل پرد مي و کند بازمي ضرب به را ماشين در سميه

 و ندک مي روشن را صوت ضبط سريع خيلي. بگويم رفتارش ي درباره ديگري چيز توانم نمي که

 نداري؟ مشکلي که امشب: گويد مي خوشحال

 خوشحال را سميه که پسري دوست. هست هم فرشاد. گرفته ميهماني امشب افتد مي يادم تازه

 دلم. يميهمان بيايم خواهد نمي دلم. دارم مشکل خيلي نه گفتم مي حتماً داشتم جرات اگر. کند مي

 تمام برعکس اما. ابد تا شده اگر حتي. بدهم ادامه را زندگي خرگوشي خواب همين توي خواهد مي

 .گاز وير فشارم مي پا و دهم مي تکان تاييد به سري فکرهايم

 آماده محل که جوري و جمع کارگاه به رويم مي هم با. انگار شده وحيد جايگزين سميه مدت اين

 زشتش کار آن جواب که فهميد وقتي بهرخ. دارم جديد کارمند چندتا حاال. هاست سفارش کردن

 مي .دارم را خبرش. نکرد توجيه هم را خودش حتي. بگويد چيزي نتوانست ديگر ام داده چطور را

. فروشد مي را اش ذوقي کارهاي دارد و کرده پا و دست خودش براي خوب مشتري چندتا که دانم

 رشوه سرگرم که شيال. بدهم ادامه باهاش شدم حاضر همين براي. نداشت خبر بهرخ کار از عطيه

 نميه به. شود جدا ما از کل به گرفت تصميم که بود شده متاهلي زندگي درگير آنقدر و بود کردن

 پوست و داد جهت تغيير زديم مي حرف ها ساعت خاطرش به ها شب که بزرگي کار آن راحتي

 .انداخت

 کرده نديب پارتيشن را فضا کل. نيست بيشتر جور و جمع زيرزمين يک که کارگاهمان به رسيم مي

 دنياي وارد که کنيم آماده را خودمان بايد کم کم. است کار مشغول جاييش يک هرکسي و ايم

 فرف خاله. کارگر حقوق و بيمه و ماليات با. دارد کار سرو رقم و عدد با که دنيايي. شويم کار ديج

 به خودش سميه. بازاريابي روي ام گذاشته را تمرکزم فقط من و هست چيزها اين به حواسش

 را کارهايم هم خانه توي از توانم مي. خودش کار وقت سر رود مي بعد و کند مي سرکشي ها بچه

 .کند مي بدتر را حالم فقط خانه در ماندن مزخرف اوضاع اين توي ولي دهم نجاما

 ودش خوشحال داشتم توقع کرده پيشرفت چقدر کوتاه مدت اين توي کارم گفتم مامان به وقتي

 زن يک اي خرده و سال سي به نزديک که او براي. است خوب گفت و داد تکان سري فقط ولي
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 ي اندازه به نيست الزم زن يک او نظر از. نيست راحت خيلي چيزها ينا کردن درک بوده دار خانه

 نمي. دارد هم خوبي شغل مردش و کرده ازدواج که وقتي هم آن کند کار درگير را خودش مرد يک

 نسل دو از آدم دو ما. کنم کاري همچين خواهم نمي و دهم تغيير را اش سنتي ذهنيت توانم

 .ما ي خانواده توي است استثناء يک مه ففر خاله احتماالً. متفاوتم

 يخوا مي رو موهات: گويد مي و ايستاده کنارم سميه. شوم مي عصبي افتم مي که ميهماني ياد

 کنم؟ رنگ

 ه؟خبر چه مگه. نه: اندازم مي باال شانه. بپيچانمش خواهم مي داند مي و خوانده را فکرم که انگار

 و نيست چيز هيچ درگير که حالش به خوش. کارهايش دنبال رود مي بعد و خندد مي فقط

 .است خوشحال

**** 

 که مرد و زن چند. است دوستانه هاي دورهمي و پارتي هاي مايه در چيزي يک سميه ميهماني

 همه ات بگذارد شاد آهنگ يک سميه منتظرند دلشان ته دانم مي ولي اند نشسته هم دور محترمانه

 همه از اول. شود مي کار به دست زود و فهميده را اين هم سميه. بريزند قر و وسط بپرند شان

 نسبتشان که ديگر زوج چند سرشان پشت و شوهر و زن يک بعد و روند مي جلو فرشاد و خودش

 اند کرده شروع. خوشحال جمعيت به ام زده زل و ام نشسته گوشه يک ساکت. دانم نمي هم با را

 هب بود داده پيشنهاد سميه. گيرد مي ام خنده خود به خود. خندند مي دل ته از و بازي مسخره به

 مي کرف اشرفي خانم بعد. اينجا بياورم بگيرم را شهياد دست که بود کم همينم. بگويم هم شهياد

 .نگو که هم بابا و مامان. زنم مي را پسرش مخ دارم کرد

 رقصي؟ نمي شما خانم فيروزه: گويد مي و کنارم نشيند مي پسري

 زن دنبال که را هايي فنچ جوجه اين ي حوصله. است تر سال و سن کم من از. نمک مي براندازش

 نه: زنم مي لبخند. ندارم گردند مي خودشان از تر بزرگ

 کنين نمي ضرر. بياييد دور يه حاال: شود مي سريش

 نيستم رقص اهل من    

  خودم دم مي يادتون    
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 برو. نيستيم خوبي ترکيب شما و من جان خاله :گويم مي خونسرد. کنم معلوم را جايگاهم مجبورم

 خودت سن هم يکي با

 بزرگ مامان چشم: گويد مي حال همان در و شود مي دور من از و هم توي رود مي اش قيافه

 بچه وت بگويي که است همين داد ساله دو يکي و بيست پسر يک به شود مي که فحشي بدترين

 ردو از سميه. گيرد مي ام خنده بيشتر. کرده خطابم رگبز مامان که خورد برنمي من به ولي. اي

 يه که خواهد مي را همين ضبط توي از انگار هم خواننده. برقص شو بلند که آيد مي ابرو و چشم

 «بده تکون: » گويد مي هم سر پشت

 يک شلوغي اين مرکز در من و شده شلوغ حسابي خانه. اندازم مي باال شانه سميه جواب در

 هيما يک. خورد مي تکان دلم ته چيزي خيال بي هاي خنده اين ميان. کنم مي حس يقعم تنهايي

 خجالت نه اعتراف اين از. شده تنگ وحيد براي دلم. انگار کشد مي را آخر هاي نفس دارد که گلي

 هم با که وقتي براي. شده تنگ برايش دلم واقعاً. ندارم تعارف که خودم با. عصباني نه ام زده

 يم کار سر را بقيه و کرديم مي يکي به دست هم با. رقصيديم مي هم با. رفتيم مي ميهماني

 هدد مي تکان را خودش طور اين ام دلتنگي حاال وقت همه اين از بعد چطور که متعجبم. گذاشتيم

 و جيغ صداي حاال. اند شده کمتر صداها. بالکن توي روم مي و شوم مي بلند جا از. دلم توي

 هاي آدم حال کند کمک بايد که موقت شادي يک. شده غمناک ام کرده پشت شبه که هياهويي

 ينهم. شود خوب مخفيانه هاي شکست از خسته آور، مالل و تکراري زندگي از خسته کار، از خسته

 ورتص را وحيد که روزها اين تمام مثل. نگراني ي مايه يک به شده تبديل من براي ساده تنهايي

 را خودم هم باز کند مي حل يکي يکي را مشکالتش ساميه با دارد و ستا خوشحال که ام کرده

 و تر خوشحال تو بدون که ترسي مي مدام باشي دلخور نفرت مرز تا کسي از وقتي. دهم مي زجر

 زندهبا حس. کشد مي زجر تنهاييش از و تنهاست که کني تصور را او تواني نمي. باشد تر موفق

 انهخ فروخته، را ماشين حاال البد کنم مي فکر. کند مي حسادت بقيه نبود برنده به که داري را اي

 ات کرده جور برايش ساميه هم وامي...  فروخته را ماشين ولي مطمئنم را اين. است سرجايش ولي

 فقط مکن مي فکر. نيستم راضي هم باز ولي رفته پيش خوب کارم که اين با. غلتک روي بيفتند

 .کرده ولش ساميه. شده غرق مصيبت توي حسابي وحيد شنومب که شوم مي خوشحال وقتي

 بردب پيش از کاري نتوانسته هم باز و کند حل را مشکالتش تا بدهد ندارد و دارد هرچي شده مجبور

 .شوم مي خوشحال جوري اين آره. چرخد مي خودش دور باطل و عاطل حاال و
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 اييه پولک انگار ها ستاره. کنم مي نگاه سرم باالي ي زده يخ آسمان به و کشم مي نفس عميق

 يم جا از و نشيند مي ام شانه روي دستي. اند مانده صامت سياه و يخي قالب يک در که هستند

 کني؟ بق اينجا اومدي: گويد مي زنان نفس. شده عرق خيس تنش. است سميه. پرم

 برگشتن ي آماده وزهن. ميهماني بيايم بالتکليفي اين توي کرد مي مجبورم نبايد. کنم مي نگاهش

 داري؟ من به کار چه: گويم مي. انگار نيستم عادي زندگي يک به

  بخند کم يه تو بيا    

 کافيه؟ اينقدر: خندم مي اختيار بي

 کوفت: خندد مي

 مي حس. ها مبل روي اند شده ولو انباشته هاي انرژي تخليه از خسته همه حاال. داخل رويم مي

 بيارم؟ رو شام: گويد مي سميه. کنم مي معذب را بقيه که هستم ناجوري ي وصله کنم

 وابج سميه جاي به فرشاد. اش کدبانوگري و سميه دستپخت به راجع. پراند مي چيزي هرکسي

 ندارن لياقت اينا. کن ولشون: گويد مي سميه و دهد مي

 جمع زا دوباره. کل کل بازي به شود مي تبديل رقص جمعي دسته بازي ناگفته فرمان يک طي بعد

 آشغالي خيلي وحيد: گويم مي دلم توي. نيستم اينجا ولي ام نشسته. شوم مي کنده

 ندک فکر من به هنوز وحيد اگر دارد؟ راه دل به دل که اين نه مگر. بشنود که انگار گويم مي جوري

. شوم مي جدا جمع از زود خيلي و خورم مي را شام. مطمئنم را اين. شنود مي را صدايم حتماً

 پاتي لهت. کنيم معلوم را تکليفمان زودتر و بيايد که بخواهم ازش و بزنم ايميل بهش دارم صميمت

 ستا وقتش. بيندازم دور و بکنم ام زندگي از را او که شده وقتش ديگر کنم مي فکر چند؟ سيخي

 تهش کنم را کار اين اگر دانم مي. بزنم زنگ بهش خواهم نمي. ام مطلقه زن يک که کنم قبول

 .خوابيده راحت جان ساميه کنار البد چي؟ که بزنم زنگ شب وقت اين تازه. است دلخوري و دعوا

 و کنم مي باز را ايميلم و تاپ لپ جلوي نشينم مي. زياد خيلي. شوم مي عصبي فکر اين تصور از

 هک شوم مطمئن تا کنم مي نگاه را اسم دقت به چندبار. ماند مي ميخ ايميل آخرين روي چشمم

. لرزد مي قلبم. لرزد مي دستم. ماه چهار از بعد هم آن. زده ايميل برايم وحيد. ام ديده ستدر

 از هايي مايه ته که حسي. وجودم توي شود مي سرريز هم با نگراني و خوشحالي از حسي
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 مهه اين کنم مي فکر و کنم مي باز را ايميلش درنگ بي. دارد خودش قاطي عصبانيت و دلخوري

 واقعاً؟. کرده مي فکر من به داشته هم او که بوده اين دليلش يک شفتگيآ و عصبانيت

**** 

 سالم عزيزم فيروزه

 نصفه و ننوشته هم آخر و بنويسم نامه برات نشستم گذشته ماه چهار تو که باره چندمين اين شايد

 به ردمک شروع خط سر از هربار. کنم شروع کجا از ببينم تا کردم فکر خيلي. انداختم دورش نوشته

 که ديدم شدم نزديک نامه ته به هرچي ولي خواهي معذرت به کردم شروع اول همون از و نوشتن

 بانيعص چرا ببينم تا کردم فکر خوب نشستم کردم پاک رو نامه بار هر. ميشم تر عصباني دارم

 يه هم با ديديم مي فيلمي يه يادته. کردم پيدا رو جوابم نويسم مي رو نامه دارم که حاال. ميشم

 ادتي نيستم مطمئن*. اشميت درباره بود اسمش هم فيلمه اشميت؟ اسم به بود توش پيرمرده

 ادتي تا کنم تعريفش برات مجبورم. کني نگاش نشد ات حوصله هم موقع همون که يادمه. باشه

 ارهدا توي مزخرفش کار از وقتي روز يه و بود کرده زندگي زنش با عمر يه که بود پير مرد يه.بياد

 مومت و آشپزخونه کف افتاده شکم به زنش ديد اومد. مرده و کرده سکته زنش ديد خونه برگشت

 ندگيز يه بتونه تا کردن مي حمايت افريقا توي رو اي بچه پسر يه کليسا طرف از اينا بعد. کرده

 تننوش نامه به کرد شروع شد تموم زنش دفن و کفن کار وقتي. بخونه درس و باشه داشته راحت

 اون نوشتن موقع اشميت حال و حس دقيقاً. مرده اش مادرخونده بده اطالع بهش تا هه بچه واسه

 هکرد بازي منم رو فيلم اون. گرفت ام خنده افتاد فيلم اون به يادم که وقتي. بود من عين نامه

 به حواسش چقدر که اين. گفت زنش خوبياي از و نوشتن نامه به کرد شروع اشميت. بودم

 رسيد که اينجا به. داشتن هم با خوبي روزاي چه بوده، آروم و مهربون چقدر بوده، گيشونزند

 مي پسره اون ي واسه رو نامه که رفت يادش انگار بعد. افتاد خواب اتاق توي خاطراتش به يادش

 کوچولو چيزاي به يادش خود به خود و بوده مشرب خوش چقدر زنش که نوشت مي داشت. نويسه

 اون سر آخر و کشيد کاغذ روي تر محکم رو مدادش نوک و داشت زنش با که افتاد نديناخوشاي و

 دبو مونده خاطرش تو زنش از که بدي چيزاي ي درباره اعتراف به کرد شروع که شد عصباني قدر

. شده مچاله هاي نامه از بود شده پر ميزش کنار سطل. دور انداخت و کرد پاره رو نامه هم بعد و

 و مکرد مي رو کار همين داشتم منم. نيمه نصفه هاي نامه از شد پر که من ايميل بهجع سطل مث

 گمب بهت نتونستم يا نخواستم و بودم ناراضي دستت از که بوده جاها خيلي اشميت عين ديدم

 ...کنم دلخورت تونستم نمي و بودي خوب خيلي تو چون
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 که هايي دلخوري با. اينجا به رسوند رو ام که چيزي با. کنم شروع جوري اين رو ام نامه خوام مي

 رو ترينش مهم فقط االن. بيرون اومدم ازش بازنده هم آخر و زشت بازي اين به کشوند رو من

 ....ميگم هم رو ديگه چندتاي زديم حرف و نشستيم هم پيش و شد فرصت اگه بعد. ميگم

 يه زدم حرف باهات اش درباره هک روزي اون يادته؟. کتابم نوشتن به کردم شروع که رو روزي اون

 داشتم توقع خوشبين، تو و بودم بدبين من که سالها اون تمام مث. داشتم تو از ثابت توقع

 رو ناي بهت که روزي. بودم کرده فکر کتاب نوشتن به خيلي خودم. ميشم موفق که کني دلگرمم

 ؟گفتي يدار حوصله گفتي تو ولي. تونم مي کنه کمک فيروزه اگه بودم کرده فکر خودم پيش گفتم

 دوست که گفتي هم ديگه چيزاي خيلي. نکن شلوغ رو خودت سر کلينيک همين به بچسب. کن ول

 نيککلي اون. بود ام وظيفه که کاري کنار بود من دلخوشي کتاب اون ولي. برات کنم رديفش ندارم

 ليو درآمدش با باشي خوشحال تو. نباشي زحمت توي ديگه تو که بود اين واسه کردم داير اگه رو

 .نشدي متوجه رو دوتا اين فرق. نشدي متوجه رو اين تو و. بود من شخصي دلخوشي کتاب اون

 فتمگ رو اين ولي. رحمتي خانم سراغ رفتم که اين واسه آوردم خوبي بهونه کني مي فکر حتماً االن

 قدر اون بعد. بوده اينجا تو با درشتم و ريز دلخورياي به من کردن فکر شروع نقطه بدوني که

 اين به اشميت که طور همون. اس فايده بي خالي کردن فکر رفت يادم که شدم غرق درونش

 ونستت نمي اشميت. بود مرده زنش چون بکنه تونست نمي کاري ديگه اشميت ولي. رسيد نتيجه

 از لبق. فيروزه هستي باهوشي زن تو. بشناسن رو همديگه دوباره ميخواد دلش بگه زنش به بره

 ضعو واسه تالشت از. رفتارات تغيير از. شده عوض ما بين چيزي يه شدي متوجه کردم حس عيد

 مطمئن نميديدي رو مزخرف پيامکاي اون اگه و. کرد مي خوشحالم اين. مون رابطه رنگ کردن

 هم با مهمه برامون که چيزايي درباره تر راحت تونيم مي. کنيم حل رو چي همه تونيم مي بودم

 رنگ يه چي همه و مون رابطه وسط افتاد وقت بي پيامکا اون ولي. هم سر پشتِ نه بزنيم فحر

 خونه از بيرون ديگه زن يه با بودن سرگرم از کنم مي اعتراف. دلي دو و شک رنگ. گرفت ديگه

 من شخصي هاي دلخوشي به که بود تو جاي دختر اون که کنم مي اعتراف. بردم مي لذت مون

 پس نداشتي دوست رو کتابم وقتي کردم حس بدوني بخواي رو واقعيتش. اشتگذ مي احترام

 کرف تهش به خودمم و زشتيه اعتراف. نبودن مهم برات يا. نداشتي دوست هم رو من حرفاي يعني

 مي شده تموم رو چي همه ديگه شدي خبر من بيخود سرگرمي اين از تو وقتي ولي. کردم نمي

 نگاه مرد يه چشم به من به هميشه بابام. بدبينم مرد يه وجودم ته هنوز من دوني مي تو. دونستم

 رت مردونه ي رشته يه حميدرضا مثل يا بازار توي بمونم دستش ور نداشتم عرضه که کرد مي

 قطهن اون توي تو با ام رابطه توي من. ببينه بازنده رو من بود منتظر هميشه. دانشگاه تو بخونم
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 خراب ديدي زنک خاله ميگه و ميخنده بهم و اومده بابام ديدم خواب حتي. ديدم بازنده رو خودم

 جلوي بخوام که نيست واقعيتايي اين دونستم مي چون مشاور پيش بريم نداشتم دوست کردي؟

 منم االن ولي. باشم باعرضه و باحال مرد همون تو براي خواست مي دلم. بزنم حرف اش درباره تو

 .کنم ثابت بهت رو خودم بتونم تا ديگه نيستي که تو ؟فايده چه کنم مي فکر اشميت مث

 کرد ولش بشه که نبود وضعيتي در. کنم حل رو مامان مشکل کردم سعي چهارماه اين توي

 مي صد رو هامکار تحقيرآميز نگاه با روز هر که ببينمت تونستم نمي کنم مي اعتراف باز و. بالتکليف

 مبابا تو چشماي توي. بودم کرده خراب بود اومده ستد به خودت کمک با که رو چيزي تموم. کني

 وقتا گاهي خوبيهات ي همه با که کنم مي اعتراف. شده راحت خيالش من باخت از که ميديدم رو

 ديگه. رفتي دستم از تو بودم مطمئن ديگه آخر شب اون که اين و ميدي آدم به حسي همچين

 پيشنهاد رو ات خاله کمک. خواستي نمي يگهد رو من. زدم حرف دختره اون با من بودي فهميده

 کمک اگه بگم؟ خوام مي چي دوني مي. ات خاله کمک. بکشم خجالت خودم از بيشتر تا دادي

 رو ات خاله کمک وقتي ماجرا اون از بعد ولي. هنوز کرد مي فرق بابات دونم مي چه يا بود سهراب

 محترمه زن يه هم من براي ففر خاله .بزنم حرفي ايشون به راجع خوام نمي... دي مي پيشنهاد

 .باشم صميمي باهاش تونم نمي مرد يه عنوان به ولي

 زن همون فهميد که رسيد جايي به اشميت تهش ته ولي نه يا يادته رو فيلم اون دونم نمي

 هم رفتن دستشويي موقع رو اعصابش که منظمي زن همون. ارزيد مي آزادي دنيا يه به وسواسيش

. دهش حل مامان مشکل. رسيدم اونجا به منم االن. شد مي بهتر زندگي خيلي بود اگه کرد مي خورد

 اشباه خواد نمي دلم ولي بکنم خواستم هرکاري باهاش تونم مي که منه حساب توي هم پولي يه

 الزم .دونم مي. کردم اشتباه خيلي من. کنم پر باهاش تونم نمي رو تو خالي جاي چون بکنم کاري

 برات دلم. ونمپشيم حاال و کردم اشتباه. نرسيم اينجا به تا بکنم کار چه تونستم مي که بگي نيست

 يم قايم بغلم توي رو خودش گربه مث بوسيدمش مي وقتي که اي فيروزه همون براي. شده تنگ

 پا سوگل که موقع همون بايد. ميگم تبريک بهت. کردي پيشرفت کارهات توي که دونم مي. کرد

 ريکتب نداد اجازه که خبيث ناخودآگاه حس يه حساب به بذارش ولي گفتم مي تبريک بهت گرفت

 رفتنگ باناديده. کردم تالفي جور اون و نداشتي کتابم سر رو هوام که بودم عصباني دستت از. بگم

 متمو و نوشتم تو کمک بدون رو کتاب اون وقتي. هات پيشرفت نگرفتن باجدي. هات موفقيت

 اي حمايت بدون زندگيم تو رو کاري يه تونم مي باالخره که بود راحت مخيال شدم موفق و کردم

 ي فيروزه خواستم نمي. بودم کرده پيدا بهت هم ديگه حس يه موقع اون. بدم انجام بقيه از ترس
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 اقعاًو بدوني که کنم مي اعتراف بهت دارم ببين. کنه تاتي تاتي و بيرون بخزه بغلم توي از من

 رفت يادم اگه و اومدم جلو صادقانه بدوني تا باشي داشته رو حرفام که زدم لايمي برات. پشيمونم

 سياه ي پسرخونده به رو نامه آخرين خواست وقتي اشميت. بخونمش چشمم جلوي بذاريش

 ارک چه دونم مي دقيق االن منم. بگه اون به الزمه رو چي دونست مي دقيق بنويسه اش سوخته

 اون خواد مي دلم منم. کنيم حلش که بخواد دلت تو اگه. کنم حل تو با بايد رو چي و کردم

 دلت هميشه که رو اونايي و بشمري خودت برا داري من از که رو بزرگي و کوچيک دلخورياي

 ديگه ارب يه کني ترک رو من خواي مي اگه حتي بگذار. بگي من به رو نگفتي و بگي من به خواسته

 دارم.... بده فرصت من به هم ديگه بار يه.... کردي شرمنده رو من که االن تا. بزنيم حرف هم با

 مي ابتجو منتظر من فيروزه؟ باشه. کني کمکم توني مي تو فقط و کنم خوددرماني کنم مي سعي

 .ميدم قول بهت رو اين. برسي نتيجه به که هروقت تا. مونم

 .نيکلسن جک بازي با و پاين الکساندر کارگرداني به 6006 محصول اشميت درباره فيلم    

**** 

. دهش دستگيرم چيزها خيلي هايش حرف الي به ال از. ام خوانده را اش نامه بار ده از بيشتر شايد

 ... که من طفلک. اند تشنه خونش به مردها که ففر خاله بيچاره

 ناي کنم مي فکر و هستم آرام. ام کشيده دراز ام مجردي زمان تخت توي تنها که حاال تا ديروز از

 اقهس مثل درست ام مانده آرام و ام بوده خوددار که. اتفاقات اين به بوده ام معقوالنه رفتار دستمزد

 .گيج اندازه همان به و آرامم. شکند نمي ولي شود مي خم باد مقابل در که درخت لطيف و ترد ي

 يستمن مطمئن حتي و. دانم نمي را چيزها خيلي چون. بدهم بهش جوابي چه بايد دانم نمي

 هسامي يا کرده حل را مشکالت اين تمام تنهايي واقعاً مدت اين توي. نه يا است مهم دانستنش

. کند يم اذيتم خيلي اين. کرده اشتباه که فهميده و خورده بست بن به او با شايد بوده؟ کنارش هم

 ارک نهمي دوباره بعداً که هست تضميني چه. باشد خورده سنگ به سرش طوري اين ندارم دوست

 اين ندبز قولش زير بخواهد که کسي باشد کرده مکتوب برايم را اعترافاتش که فرض بر نکند؟ را

 هک نمک و نان هرچي زير زد باباشان ي ساله چند و چندين شريک که اين نه مگر. کند مي را کار

 زير زد باشد داشته خوب و ثابت کار يک کردم کمکش من که بهرخ نه مگر بودند؟ خورده هم با

 کند؟ مي فرقي چه. بقيه مثل هم اين زد؟ دورم و چيز همه
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 حل چطوري مشکلشان بدانم بدهم آب گوشي و سر يک خواهد مي دلم. کنم مي نگاه تلفن به مردد

 خودتي؟ فيروزه واي: دهد مي جواب زود خيلي. گيرم مي را فرانک ي شماره درنگ بي. شده

 آره: خندم مي تلخ

 کردين؟ آشتي وحيد با: پرسد مي زنمب حرفي کنم باز لب تا

 نه    

 بودين خوب که شما فيروزه؟ دفعه يه شد چي: گويد مي. شود مي افسرده لحنش

 خوبه؟ حالش ات بچه. دونم نمي    

 پسره. آره: گويد مي زده ذوق

 ماهته؟ چند    

 ماه شيش    

 خبرا؟ چه. سالمتي به    

 هشد دعواتون وامه اين خاطر به دونم مي. بگم بزنم نگز بهت خواستم مي. گرفتن رو دزده اون    

 هايش عروس سر پشت ندارد عادت او هرچند. باشد گفته چيزي همچين جون ليال زنم مي حدس

 .بريزد هم روي بقيه با

 گرفتينش؟ چطوري    

 يم. بازار تو ميبره رو آبروشون گفت بهشون. زد حرف پسره کار و کس با رفت بنفشه باباي    

 خودشون. بود نکرده تهديدشون هم کسي کم باالخره. مهمه خيلي براشون چيزا اين که ونيد

 بيفته گير کردن کمک ولوله به افتادن

 راهه؟ به رو اوضاع االن    

 ديح يه تا رو بانک قسطاي بتونن که بوده اونقدري ولي برنگشت که پول ي همه. شکر رو خدا    

 ني؟دو مي فروختن هم رو مغازه. بدن

 ديگه؟ فروختن چرا رو اون. بدونم کجا از. نه    
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 رهرجو رو پول مابقي که هستن اين دنبال هنوز البته. بدن تونستن نمي که رو قسطا ي همه    

 نهمي واسه. بزنن رو قيدش بايد. نيست شدني ميگه حميدرضا ولي بگيرن پس طرف از هست

 جااون بريم االن. اس قبليه از تر بزرگ. وشگلهخ خيلي. خريده خونه جون ليال. فروختن رو مغازه

 نيستيم هم حلق توي ديگه

 کلي البد اون چي؟ مهديه: پرسم مي. بوده عذاب در خانه آن کوچکي از هم او. خندم مي بلند

 شده عصباني

 تنرف ميگه حميدرضا. رفتن کجا نيست معلوم. نداره خبر هيشکي. ندارم خبر ازش. دونم نمي    

 .کرج

 اونجا؟ چرا رج؟ک    

 .کنه پولدارشون که کردن پيدا تازه شريک يه البد. دونم نمي    

 شد؟ راحت خيالش ديگه؟ دادن رو سهمش    

 شون کاسه تو بيفته وام قسط که اين ترس از. رفت کرد ول کار اول همون. بابا نه    

 ! جدي؟: زنم مي پلک متعجب

 هرچي برداشت نه گذاشت نه دفعه اين هم جون اللي. کجان دونه نمي هيشکي که ميگم. آره    

 سعيد و وحيد و حميد بين کرد قسمت رو پول اون از بود مونده

 خدا؟ بنده کنه زندگي هوا باد با خودش بعد    

 انبيمارست مدت اون و وکيل پول. کردن تسويه رو قسطا. کردن کتاب حساب نشستن. خب نه    

 براش بانک تو گذاشتن هم مقدار يه. جون ليال واسه خريدن هم خونه يه. کردن کم هم رو

 تهش؟ موند چي ديگه پس: گيرد مي ام خنده

 اينا زا بيشتر خيلي موند مي مغازه اصل اگه...  نود...  هشتاد نفري حد در. نموند خيلي که ميگم    

 کرده چيکار جون ليال بفهمه اگه مهديه. ... شديم مي دار خونه تو و من حداقل. اومد مي گيرشون

 االن وت. رسونن مي گوششون به جوري يه اينا باباش باالخره. شه مي منفجر ميفهمه هم حتماً که

 شده؟ حل وحيد با مشکلت
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 کنند فکر يا بزنند؟ حرف راحت قدر همين هم من سر پشت است ممکن يعني. مانم مي ساکت

 داشت؟ خواهند واکنشي چه نم به نسبت برگردم اگر ام؟ برگشته و دماغم زير خورده پول بوي

 يرتاث ام زندگي و فکرم روي بتواند هايشان واکنش که ام نبوده نزديک بهشان آنقدر وقت هيچ

 زيادي مردم به وقتي. گذشت راحت شود نمي هم مفت حرف از ففر خاله قول به ولي بگذارد

 مي تتحويل شيک ايه لفافه توي را مفتشان حرف و کنند مي پيدا نفس به اعتماد بگذاري احترام

 .دهند

 گمونم بوده جون ليال پيش مدت اين توي وحيد. کنم مي حلش دارم: گويم مي

 خداکنه ميگه همش. بود ناراحت خيلي حميدرضا. خودش وحيد پيش مونم مي گفت آره    

 بين چي دونم نمي. کرد دور هم از رو همه خيلي وام اين. ميگيم مون همه. بشه حل مشکلشون

 من نهک مي کارايي يه وقتا بعضي هم حميدرضا خدا به. بيا راه باهاش کم يه ولي افتاده قاتفا شما

 ديگه ميشن بچه وقتا بعضي مردا کرد؟ شه مي چه ولي ديوار به بکوبم رو سرم خواد مي دلم

 ولي نمک حل رو مشکل ميکنم سعي دارم. نگراني که ممنون: گويم مي. خندد مي حرفش بند پشت

 داشتيم مشکل هم با ديگه چيزهاي توي ما. نيست کنيد مي فکر شما که نياو همش قضيه

 بچه؟ چي؟: پرسد مي کنجکاو

 تقريباً: گويم مي. داده ربط بچه به را ماجرا که شود مي راحت خيالم

 آخه؟ شدن دار بچه واسه نگرانه قدر اين چرا. بشه عاقل کنه خدا    

 دممان اتاق توي مدت تمام امروز. کند مي کنجکاوم رسد مي گوشم به بيرون از که صداهايي و سر

 هک ترسم مي و دانم مي يا. کنم کار چه بايد دانم نمي و ام مانده گل در خر مثل ولي کردم فکر و

 بيرون بيا فيروزه: گويد مي مامان و شود مي باز اتاقم در. کنم فکر حتي بهش

 داريد؟ کاري: تخت توي نشينم مي و کنم مي خداحافظي فرانک با

 اينجاست شوهرت مادر    

 !ليالجون؟: گويم مي تر آرام و زنم مي پلک چندبار

 زدم زنگ بهش من. خانم ليال. بله: کند مي نگاهم و داخل آيد مي

 آخه؟ چي واسه: کنم مي اخم
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 دهز زنگ وحيد. اتاق تو چپيدي شده چت نيست معلوم که اين واسه. سرت به زده که اين واسه    

 بگيريم؟ طالق بيا هگفت بهت؟

 !مامان؟ ميگي چي: کنم مي نگاهش متعجب

 .بعد به ميده ام حواله مادر از تر مهربون دايه شده که هم اون. پرسيدم ازش سميه به زدم زنگ    

  ريخته؟ هم به رو تو که شده چي ديروز کنه؟ خوشحال رو تو که ميگيره مهموني

 هاييتن خودت هرچي بسه. بزنم زنگ گفت بابات: دگوي مي طلبکار او و کنم مي نگاهش سکوت در

 چيه پسرش حساب حرف ببينم بيرون بيا. کردي خراب رو زندگيت

 گفتين مي من به بايد: شوم مي بلند جا از کرده اخم

 دلم چقدر کنم مي حس. بينم مي را مادرشوهرم ماه چهار از بعد و روم مي بيرون سرش دنبال

 گاران. است دلخور نگاهش ته. غمگين و حوصله بي و الغر. شده رالغ جون ليال. شده تنگ برايش

 .بوسمش مي و کنم مي سالم آرام. کند مي ام عصبي همين و است دلخور من دست از ليالجون

 هب کند مي پرت را من جون ليال بوي. اند بوده گذشته خاطرات يادآور من براي هميشه ها آدم بوي

 نيستم؟ حاال مگر. پسرش زنِ. بودم محبوبش عروس من که اي دوره

 اومدين خوش: گويد مي مامان و نشينيم مي

 من از نپرسيدي که هم احوالي يه: کند مي نگاهم جدي خيلي. زند نمي لبخند جون ليال

 ببخشيد. نتونستم: کنم مي نگاهش شرمنده

 چي کند مي فکر دارد هرکسي البد و هم کنار ايم نشسته جون ليال و مامان و من. سکوت بعد و

 ي؟کن خالي رو شوهرت پشت سختي توي که اينه رسمش: شود مي قدم پيش جون ليال. بگويد

 گفتهن بهتون: کنم مي نگاهش. است خستگي از ناشي ي گاليه جور يک. نيست برخورنده لحنش

 رفت؟ کرد ول خودش که

 خدا؟ امون به کردي ول رو زندگيت و خونه چرا تو رفت اون    

 باشم خونه اون توي خواستم نمي    
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 مي دستي دو بايد بودي خونه اون زن تو. بوده تو مال زندگي بود؟ کي مال خونه اون مگه    

 گيره؟ب رو جات بياد ديگه زن يه بري کني ول نکردي فک. ديگه يکي نه من پسر حاال. چسبيديش

 ندگيز مگر ويمبگ يا. بود گرفته را جايم يکي رفتنم از قبل بگويم بهش کاش. مانم مي ساکت

 نکند؟ فتحش ديگر يکي توش بمانم که است جنگ ميدان

 شوهرت که کشيدم رو تو جور. شده شوهرت مادر من مثل يکي آوردي شانس خيلي: گويد مي

 نکنه هندستون ياد فيلش

 ميگم؟ دروغ: زند مي لبخند حاال. هايش چشم توي زنم مي زل

. کرده ندامت اظهار نامه با که اش تحفه پسر. اش دهنده آزار شوخي جواب در گويم نمي هيچي

 بوده قرار. بزند چشمم توي را ها حرف اين مستقيم بيايد نکرده جرات حتي که اش عرضه بي پسر

. ردک ول رو زنش کرد کاري بد خيلي وحيد: گويد مي مامان! عجب بکند؟ هم هندوستان ياد فيلش

 ولش هباش داشته رو هواش که اين جاي هب. پيشش نيستيم ما. تنهاست دختر اين که دونست مي

 کنه؟ داري زن خواد مي جوري همين زمين بذاريم رو سرمون هم باباش و من روزي فردا کرده؟

 يا والدينش بدون که بيند مي دختربچه يک عمالً را من. کند مي ناراحتم مامان زدن حرف طرز

 ذهنشان توي تصويري همچين که بوده خودم تقصير... هيچي. نيست هيچي شوهرش بدون

 ام؟ ساخته

 ونسرش باالي سال بيست و صد شما سايه. نکنه خدا که اول: کند مي نگاه مامان به مادرشوهرم

 دختر از من ولي. رسيدم رو حسابش خودم. کرد کاري همچين کرد غلط خيلي که اون دوم. باشه

 بود بيشتر توقعم شما

 زا: کند مي نگاه من به دوباره. کند موجه را تشغيب اينجا آمده جانش مامان و کرده غلط پسرش

 فيروزه کاري همچين بود بعيد تو مثل عاقلي و خانم دخترِ

. بله: مکش مي نفس عميق. ماند مي بسته دهنم ولي کرده کار چه وحيد بگويم آيد مي زبانم سر هي

 ميگي درست شما

 عميق بيني از عوضش. بدهد را ها طعنه جواب ندارد عادت جون ليال ولي است آميز کنايه لحنم

 دتببر دنبالت بياد بگم ميدي اجازه االن: گويد مي و کند مي حفظ را لبخندش. کشد مي نفس

 خونه؟
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 دنبالم؟ اومدي شما دونه مي خودش    

 نگه چه بگه چه دنبالت بيام که بود منتظر اون    

 نمشکلتو: گويم مي. فهمم نمي. دروغ يا گويد مي راست دارد بفهمم بلکه کنم مي نگاهش خوب

 شد؟ حل

 کردم عوض رو ام خونه. شکر رو خدا    

 خوشحالم: زنم مي لبخند اختيار بي

 بياد فردا ميگم وحيد به: بوسد مي را من و شود مي بلند

 شما اجازه با: کند مي نگاه مامان به بعد

 و خانه سر گردد برمي دخترش ريزي خون و خون بدون. است عروسي دلش توي که مامان

 بزنم حرف باهاش بدين اجازه نه: دهم مي جرات خودم به. بهتر اين از چي. اش زندگي

 نکن سختش خيلي: رود مي هم توي اخمش

 کنم مي کار چي من نبوده مهم براش حتي رفته ماه چهار    

 جريانم در من. شون همه. بودن مغازه مشکل درگير همش. نگذشته خوش بهش هم خيلي    

 :گويد مي مامان. مانم مي ساکت. گويم نمي هيچي. نبودم ولي جريانم در کردم مي الخي هم من

 براش اومد پيش کار ولي خونه باشه بود قرار. بياد هم باباش بدين اجازه

: گويد مي. نشيند نمي ديگر جون ليال. سياه نخود پي فرستاد را بابا خودش. کند مي چاخان مامان

 دونين مي صالح هرجور باشه

 دب ميدادين خبر يه هم من به اگه: کنم مي نگاه مامان به. رود مي و کند مي خداحافظي معطلي بي

 نبود

 نبگي خودم به کردم تنگ رو جاتون اگه: گويم مي بلند و اتاق توي گردم برمي دلخور و کرده اخم

 براي و کنم يم باز را ايميلم ي صفحه. ام زده مفت حرف داند مي هم او. دهد نمي را جوابم مامان

 تو. داري دوست داشتي من با که رو هايي خاطره تو. نداري دوست رو من تو: نويسم مي وحيد

 نهمي به شايد. ديگه زن يه دنبال ميري بياد پيش فرصتش اگه که هستي مردي همون هم هنوز
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 اشتهند دوست هم رو من هاي خاطره ديگه که روزي يه. ميري روزي يه باالخره ولي نري ها زودي

 رو جام که ديگه زن يه شد تو از من حمايتاي جواب. وحيد هستي نشناسي نمک مرد تو. باشي

 هتب ديگه حتي. ندارم دوستت ديگه من. دوني مي. نکردم حمايتت بار يه که جرم اين به بگيره

 خودم پاي روي خودم. نکنه ام بيچاره تو رفتن که رسيدم جايي اون به االن. ندارم هم احتياج

 موفقيتاي به راحت خيال با برو. نباش من منتظر. پام جلوي انداختي سنگ فقط تو و استادمو

 ردم زندگي کنم کمک و برگردم بايد چرا. رسم مي شخصيم موفقيتاي به منم. برس شخصيت

 و ردمبرگ تا بيار دليل يه کنم؟ فداکاري تو با زندگي براي بايد چرا بشه؟ درست تو مث خودخواهي

 قبل از بهتر چي همه قراره دفعه اين کنه راحت رو خيالم که دليل يه. تو فداکار زنِ شمب دوباره

 نبوده کم خيلي. کن فکر بهش...ماه چهار...وحيد ماه چهار. باشه

 نفرستم؟ بفرستم؟. ام نوشته که چيزي به زنم مي زل

 ردم زندگي کنم کمک و برگردم بايد چرا ام نوشته که جايي از فقط و کنم مي پاک را جمالت تمام

 شيون...بار يک مرگ. گردانم برمي را همه دوباره بعد. دارم مي نگه را بعدش به...  مث خودخواهي

 ام داشته دلخوري هرچي هم بار يک که شده خنک دلم. دهم مي فشار را سِند ي دکمه... بار يک

 ديگر ولي. شوم مي پشيمان ام زندگي روزهاي تمام ي اندازه به بعد و صورتش توي ام کوبيده

 .شده دير

. فيروزه کني خراب رو زندگيت خود از سر نميدم اجازه من: گويد مي و اتاق توي آيد مي مامان

 ات خاله ي خونه بري نداري حق ديگه

 و شوم مي بلند جا از عصبي رسيده؟ ذهنش به کجا از اين. کنم مي نگاهش گرد هاي چشم با

 کني يم کار چه: گويد مي. پوشم مي لباس

: شود مي وارد التماس در از. ريزم مي کيفم توي و دارم برمي را مهم وسايل. دهم نمي را جوابش

 کني؟ مي کار چه داري

 خدافظ. ام خاله ي خونه: گويم مي و زنم مي بيرون اتاق از

 و چهباغ توي نشسته که بينم مي را شهياد. زنم مي بيرون بلوک از و کوبم مي هم به محکم را در

 يخروج راهي او به توجه بي. شود مي بلند جا از و اندازد مي من به نگاهي نيم. کند مي دود گارسي

 فيروزه: زند مي صدايم. آيد مي سرم دنبال. شوم مي شهرک
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 بله؟: کنم مي نگاهش و ايستم مي

 لخور؟د عصباني؟. است طور چه حالتم نيستم مطمئن. شود مي دقيق صورتم در خوب و جلو آيد مي

 .دانم نمي...  خسته يا فهکال

 ميگيري؟ طالق داري: گويد مي

 فتگ مامانم: شود مي تر نزديک. مانم مي سرجا متحير و منگ روز چند اين طي بار چندمين براي

 منظور؟. آره که کن فرض    

 بچگي مثل درست. شود مي دور حرف بي و بلوک طرف چرخد مي بعد. کند مي نگاهم ساکت

 از هايم عصبانيت مانده ته زدن حرف طرز اين که دانم مي. کرديم مي دعوا هم با وقتي هايمان

. است غروب دم. شوم مي خارج شهرک از و افتم مي راه. دهم نمي اهميتي ولي. است وحيد

 برتر کارآفرين ي مسابقه در ها بچه قول به تا کردم مي آماده را خودم داشتم موقع اين پارسال

 يقعم. کنم انتخاب ام آينده براي درست راه يک بلکه دوم مي دارم تنها و درمانده حاال کنم شرکت

 .زنم مي زنگ ففر خاله به و نشينم مي ايستگاه توي و کشم مي آه

*** 

 نداره کارت به کاري کسي اينجا گفته کي حاال: گويد مي خاله

 زندگي دارم هکن مي فکر. اس تشنه من خون به بابات االن: خندد مي. کنم مي نگاهش کرده اخم

 کنم مي خراب رو تو

 با ممن. فيروزه نيست خوب موندن بالتکليف جور اين: آشپزخانه توي رود مي. گويم نمي هيچي

 موافقم ات خانواده

  نداد جواب هيچي ولي. دادم رو ايميلش جواب    

. هبش کم عصبانيتت منتظره شايد بگه؟ چي: سخنراني به کند مي شروع آشپزخانه توي همان از

 چيهر گفت که هم االن. بشه راحت خيالت که نامت به بزنه داره هرچي شايد. ببيندت بياد شايد

 اين اگه بگير رو حالش اجرا بذار رو ات مهريه برو خب. حسابشه توي مغازه اون از اومده گيرش

 راهه يه اينم. بشينه سياه خاک به که بگير ازش رو نداره و داره هرچي. ميشي خوشحال جوري

 زبوني بي زبون به گفت؟ مي بايد چي زدي بهش که حرفايي اون جواب در واقعاً ولي نه؟. ديگه
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 کنه ابتث ندي فرصت بهش تا گفت؟ مي بايد چي اون از بيشتر ديگه. خوردم شکر بود گفته صدبار

 تو ازب بده جواب اون باز. بدي جواب تو بده نامه اون که شه نمي. کنه ثابت نميتونه که پشيمونه

 فيروزه. تو ي نامه شده جوابش اينم که. کرده امتحانش و رسيده ذهنش به راهي يه. بدي فحش

 مي و ميشين خسته هردوتون تهش تو يکي ميگه اون يکي. کنن نمي پخش حلوا دعوا تو خاتون

 و بگير رو ات مهريه يا کنه جبران بده فرصت بهش يا داري راه دو. کردن تالفي به افتين

 .بده القط درخواست

 شروط و شرط براش: دهد مي ادامه خاله بعد و آيد مي ها کابينت و کشوها خوردن هم به صداي

 يه نماي. نه يا اصالً هست شدني حل مشکل ببينيد تا بدين ادامه هم از دور و هم کنار موقت که بذار

 هم رو تخابان حق اين. داري انتخاب حق که هستي وضعيتي تو شکر رو خدا که االن. ديگه راه

 کن استفاده ازش عاقالنه پس. ساختي خودت

 نيست؟ بهتر بزنيم حرف رو در رو بياد اگه: گويم مي خاله به. شده دونگ سرم

 ؟پس گذاشتمش کجا: اندازد مي برش و دور به نگاهي و آيد مي بيرون آشپزخانه از کمر به دست

 گفتم؟ چي شنيدين    

 ومديا. بگيري تصميم بايد خودت ديگه گفتم رسيد فکرم به که رو هايي راه من. شنيدم بله    

 مگه؟ بگيرم تصميم برات من که اينجا

 نه    

: گويم مي. گردد مي چي دنبال دانم مي. گويد مي نچي و کند مي رو و زير را هايش پرت و خرت

 بدم ترک هم رو شما اومدم

 گذاشتيش؟ کجا    

 ميکشين سيگار چقدر ديگه بسه    

 نگذار سرم به سر دختر من به بده    

 دم نمي: خندم مي
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 و رس به دستي يک بايد. کنم مي نگاه برم و دور به و نشينم مي سکوت در.اتاقش طرف رود مي

 با. بيرون برگشته که بينم مي. شوم مي استرس دچار کمتر جوري اين حداقل. بکشم خانه روي

 بکن رو فکرهات خوب بشين هم تو. دارم کاري يه بيرون ميرم من: شال و مانتو

 بگيرم طالق ميخوام    

 جدي؟: زند مي پوزخند

 روي و سر و شوم مي بلند جا از. رود مي خداحافظي بي. گويم نمي هيچي ولي کنم مي نگاهش

 و سر يک و بروم شم مي وسوسه است؟ وضعي چه در االن خودم ي خانه. کنم مي نگاه را خانه

 جون ليال زنم مي حدس. بود تميز و مرتب خانه. کردم را ارک اين دوبار يکي. بدهم آب گوشي

 رفته مي خورد مي را من ي کله که مامان مثل هرشب هم شايد. ام زندگي و خانه به بوده حواسش

 دانم نمي. اند شده پهن جا همه که خاله هاي مجله کردن جمع به کنم مي شروع. وحيد مخ روي

 يتو يادداشت يک به افتد مي چشمم اختيار بي. بخواند را مجله همه اين کند مي حوصله چطور

 شده حاال تا: نوشته. کند مي جلب را نظرم اولش ي جمله. خانوادگي هاي مجله از يکي ي صفحه

 رو چي همه بخواهيد و بشين پشيمون و نگران کردين رابطه قطع دوست يه با که همين

 قبل؟ حال به برگردونين

 انتخاب کمبود ي درباره. خوانم مي آخر تا را يادداشت و نشينم مي. دارم حسي همچين االن من

 نهممک کنين فکر داد دست بهتون حسي همچين آدم يه از شدن جدا محض به اگر: » نوشته. است

 رسينت مي و کنين جايگزينش ندارين رو کسي که اين. باشه انتخاب کميابي خاطر به ترس اين

 .«کنين پر هيچي با نتونين رو خاليش جاي که

 چطور؟ وحيد دارم؟ حسي همچين وحيد به من

 همباز اگه. بدين فرصت خودتون به مدت چند کنين سعي: گفته. خوانم مي را يادداشت ي بقيه

 از غير اگه اما. دادين دست از رو ارزشمندي آدم بدونين کردين حس عميق رو خالي جاي همون

 کسي يا چيزي رو آدم اون جاي اگه. بوده انتخاب کميابي خاطر به اوليه احساس اون بود اين

 که ودهنب ارزشمند اونقدر حتماً. نکين فکر بهش ديگه نشدين دلتنگش هم شما و کرد پر براتون

 کنين پر رو خاليش جاي تونستين

 همان دوباره. چرخم مي خودم دور و شوم مي بلند جا از. ايست کننده ويران اما کوتاه يادداشت

 بازي را خوشحال هاي آدم نقش من که اين. کند مي ورجه ورجه به شروع مذهن ته ترسناک سوال
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. ما کرده گريه و شده تنگ برايش دلم ها شب خيلي. ام نديده را وحيد که است ماه چهار. کنم مي

 دلم و آورد درد به را دلم واقعاً اش خالي جاي انداخت راه سميه که کذايي مهماني آن توي

 تمداش نگه مدار روي را ام زندگي. نيفتادم پا از. باشد کنارم ديگر نفر کي او جاي به که نخواست

 که حاال و... بميرد خواست دلم که شدم عصباني دستش از قدر آن گاهي... اش خالي جاي ولي

 يهاي آن جزو وحيد آيا. برگردم شوم مي وسوسه دارم... کرده پشيماني ابراز و نوشته نامه برايم

 هب ديگر يکي توانم مي بگيرم طالق ازش اگر کنم؟ پر کارم با را اش خالي يجا بتوانم که بوده

 حس مطلقه يک را خودم وقت هيچ روزها اين تمام در. دانم نمي را اين هنوز بگذارم؟ جايش

 مهر اگر مدان نمي هنوز که يعني اين. شود معلوم تکليفم تا بودم منتظر هميشه ذهنم ته ته. نکردم

 .نه يا بشوم وحيد خالي جاي نگران است قرار بعدش ام ناسنامهش توي بخورد طالق

 هوش تمام اضطراب. شده مرتب حاال که اي خانه. کنم مي نگاه خاله ي خانه به و آيم مي خودم به

 .کردم مرتب را ريخته درهم سالن آن چطور نفهميدم که قدر آن برده را حواسم و

 متناقضم افکار توي هستم آنجا کردن جور و جمع مشغول که طور همان و آشپزخانه توي روم مي

 آن ديگر کنم شروع تازه زندگي يک وحيد با و برگردم اگر حتي که دانم مي. خورم مي غوطه

 يک وحيد به و برگردم که دارد ارزش قدر آن زندگي اين آيا ولي بود نخواهم هميشگي ي فيروزه

 بدهم؟ ديگر فرصت

 واقعاً .نکنم سختش خيلي گفت جون ليال بوده؟ درست نمبرگشت بفهمم تا است الزم چيزي چه

 .دانم نمي گيرم؟ مي سخت دارم

 اش نفره تک و نامرتب تخت به. خاله اتاق توي روم مي و کنم مي مرتب و تميز هم را آشپزخانه

. ارب اولين براي. سوزد مي خاله حال به دلم. سيگار هاي کپه از پر زيرسيگاري به و کنم مي نگاه

 ختهري درهم اتاق اين اما. گذراند مي چطور را وقتش نيستيم ما که وقتي نپرسيدم ازش وقت هيچ

 جيک دهن بهش تلخ واقعيت يک مثل خانه اين. است بيزار خانه اين در بودن از چقدر که گويد مي

 مامت براي و گذراند مي دوستانش با را وقتش. کند مي فکر امروزي خيلي که موفقي زن. کند مي

 مي مامان. دارد نگه تميز و مرتب را اش زندگي و خانه ندارد دوست ولي دارد برنامه هايش هلحظ

 «ميداره نگه گل ي دسته عين رو اش خونه باشه خوش دلش وقتي زن: »گويد

 ازداند مي شک به را من گاهي و است بيشتر من از او ي تجربه ولي ندارم اعتقاد حرفش به خيلي

 و آت زباله کيسه تا سه ي اندازه و شود مي جور و جمع اتاق. کنيم يم فکر درست کداممان که
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 تساع به نگاهي. کشيد نفس شود مي اينجا که کنم مي حس حاال. کنم مي جمع خانه از آشغال

 دست فکرهايم توي دارم که است ساعت چهار به نزديک شود نمي باورم و اندازم مي ديوار روي

 .شود نمي طوري اين. بکنم عملي و جدي کار يک بايد. زنم مي پا و

 کي شده پيامک من به روز هر که چيزي تنها مدت اين. شود مي بلند موبايلم دينگ دينگ صداي

 رايتب ببيني جايش به و باشي کسي تماس منتظر که است بد چقدر. بوده مزخرف تبليغ مشت

 سي.ن.ج قواي دهکنن تقويت قرص: بدتر آن از و ويژه تحفيف با الغري گن: اند فرستاده

 آقايان مخصوص

. کنم مي بازش و ام گوشي سروقت روم مي رسيده ها پيام آن از يکي هم باز که اين خيال به

 يآقا نظر زير موفقيت سمينارهاي: نوشته...  اما است تبليغاتي پيام يک. ام زده حدس درست

 بزنيد زنگ شماره اين به بيشتر هاي هماهنگي براي. مواليي وحيد

 فرستاده را اين و کرده شيطنت وحيد که اين اول. خورد مي چرخ سرم توي هم با حدس اچندت

. هکرد ها پيامک پنل وارد کار اوايل همان هم را من ي شماره احتماالً. شوم مي نااميد زود خيلي ولي

 .مبشنو را جان ساميه صداي است قرار حاال البد کنم مي فکر. زنم مي زنگ و دارم برمي را تلفن

. نمک کار چه بايد نام ثبت براي پرسم مي. دهد مي جواب سال ميان زني. شوم مي خيط حسابي اما

 بي جواب چندتا و پرسد مي سوال چندتا. کرده کارها چه مدت اين توي وحيد بدانم خواهد مي دلم

 ؟کنم نام ثبت دارم دوست آيا. هست سمينار يک هم فردا گويد مي بعد و دهم مي تحويلش ربط

 امن ثبت براي عصر دهم مي قول و دهم مي غلط را رسمم و اسم و بله گويم مي کنم فکر که آن يب

 .بروم

 توي. شوم رو به رو باهاش باشد بهتر شايد. روم مي فکر توي دوباره و گذارم مي سرجا را تلفن

 اين. هست هم جان ساميه احتماالً. خودش جز به اند خورده همه درد به که سمينارهايش همين

 .کند مي پرت را حواسم خاله ي زده هيجان صداي. بگيرم تصميم توانم مي بهتر طوري

 اگه :گويد مي و جلو آيد مي. کشد مي سرک خانه کنار و گوشه به زده ذوق که کنم مي نگاه خاله به

 مينداختم راه دعوا زودتر خودم رسه، مي اينجا به کردنت قهر دونستم مي

 مي تشآ نخ يک و آورد درمي کيفش از نويي سيگار راحت خيال با که بينم مي بعد و خندم مي بلند

 دعوا باهاش ها کشيدن سيگار اين براي روز هر بود قرار مثالً بودم ففر خاله شوهر من اگر. زند

 تمناراح دستت از من خاله: کنم مي اخم. بود زده حرف ازش وحيد که افتد مي فيلمي به يادم کنم؟
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 ارسيگ يه يعني. هستم مهمونت اينجا که مني فکر به نه هستي خودت متسال فکر به نه که

 بيشتره؟ هم من از ارزشش

 فندک ي شعله. کند مي نگاهم عينکش باالي از لب ي گوشه سيگار و کرده خم را سرش خاله

 علهش و رود مي کنار اش اتمي فندک روي از خاله دست. خورد مي لق تابستاني ماليم نسيم ميان

 روحت تو کني مي زهرش آدم دل به: گويد مي و اش جعبه توي گذارد مي را سيگار. شود يم غيب

 .خندم مي بلند

 ميگذره؟ خوش. خير به شب سالم

 شه يم بسته کوچک هاي خوشبختي پرونده امشب. جديد شروع براي زيباتون تبريکات از ممنون

 .بوده طور اين که من براي. باشه دهش باز زندگي به تازه پنجره يک ما همه زندگي در اميدوارم و

 .باشه بوده همين هم شما براي اميدوارم

 درگير رو شما نداشتم قصد من. داستانه يک فقط رمان اين که بگم بينم مي الزم جا همين

 ليخي چون. بده رخ فيروزه و وحيد بين اتفاقات اين تمام از بعد ممکنه که کنم هايي کشمکش

 کمک بهشون که دارند کاربلد مترجم يک به احتياج فهمند نمي رو هم زبون نفر دو وقتي که معلومه

 هن من. است خانواده مشاور اش ديگه اسم کاربلد مترجم اين. کنند برطرف رو مشکل اين کنه

 نشم مهمي مساله همچين وارد ديدم بهتر پس دارم رو کار اين تجريه نه و ام خانواده مشاور

 از رت پيچيده خيلي ها کشمکش و بود روانشناس خودش هام يتشخص از يکي که اين مخصوصاً

 من گهدي طرف از. باشين داشته رو خوندنش حوصله شما يا بنويسمش بتونم من که شد مي اوني

 هک چيزي شد حاصلش و بنويسم خودم ديد زاويه از رو موضوع اين داشتم دوست و ام نويسنده

 .خوندين شما

 يا کنين قبولشون تونين مي شما. بودن پيشنهاد صرفاً که داشت پيشنهاداتي داستان اين

 عمل يا کنن فکر هم عين همه که نيست واجب باالخره. بگذرين کنارش از راحت خيلي...نه

 راجع کردن دل و درد من براي رمان اين طي که دم مي هايي اون به رو اخرم پيشنهاد ولي...کنن

 ندچ فهميدم که شدم متاسف خيلي که اين لاو. شخصيشون زندگي در مشکلي چنين وجود به

 يهتوص بهشون دوستانه و خواهرانه ولي چشيدن رو فيروزه تلخ تجربه که هستن ما جمع در نفري

 يروح هاي آسيب از بتونن تا برن خوب روانشناس يک سراغ مشکل اين حل براي حتماً کنم مي

 .بمونن امان در کنه وارد بهشون ممکنه اتفاق اين که
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 برده لذت که اميدوارم و بودين من با که ممنونم. عزيزم همراهان شما براي آرزوها هترينب با

 .باشين

 تمداش که روزهايي اولين. بودم کرده نامزد وحيد با که روزهايي اولين مثل درست. لرزند مي پاهايم

 اندازه هب حداقل... دارم دوست را خودخواه موجود اين هنوز که من سر بر خاک. شدم مي عاشقش

 نم: زنم مي لبخند سميه به و اندازم مي ساعتم به نگاهي. بدهم بهش کوچک فرصت يک که اي

 ديگه برم

 بده ندا يه کشيد طول کارتون اگه: فشارد مي را دستم

 بري؟ ميخواي    

 زنه مي شور دلم نه،    

 تنيس خوبي آخر اين گويد مي دلم ته چيزي يک. رويارويي اين از ترسم مي. زند مي شور دلمان

 برزخ توي. است بد بودن معلق. درهواييست پا از بهتر ولي ام گذرانده سر از که ماجرايي براي

 باز کنم تکرارش هم هرچقدر که چيزيست اين و است برزخ از بهتر هم جهنم گاهي. بدتر بودن

 يک با خواست ينم دلم. نباشد جهنمي وحيد و من کار آخر که کنم مي دعا.  دارد تازگي برايم هم

 راحت المخي جوري اين که انگار. کنم غافلگيرش ميخواست دلم. سراغم بيايد شيريني و گل دسته

. شوم مي پياده ماشين از لرزان پاهاي همان با. بوده دروغ هايش حرف تمام کنم باور تا بود تر

 بزن دوري يه برو رفت سر ات حوصله اگه: سميه دست دهم مي را سوييچ

 اعتس يک سمينار برگزاري ساعت. گفته چي سميه شنوم نمي و کنم مي نگاه ساعتم هب دوباره

 هفته دو و ماه چهار از بعد و جلو بروم بايد بعد و شود مي تمام ديگر ساعت يک. بوده پيش

 قدر آن شده؟ تنگ چقدر. نه بگويم اگر است دروغ شده؟ تنگ برايش دلم. ببينم دوباره را شوهرم

 خواستم مي. خريده بليت برايم قبل از سميه. ساختمان داخل اندازم مي را مخود سراسيمه که

 بيشتر خواهد مي دلم. هايش حرف پاي بنشينم و کنم جا ناآشنا هاي آدم ميان را خودم و بروم

 شبه طور اين که زند مي حرف چطور بقيه براي ببينم. غريبه يک مثل. بيرون از. بشناسمش

 يم نشان دربان به را بليت. شوم مي ساختمان خنک و تاريک نيمه ايفض وارد. کنند مي اعتماد

 جا همان و شوم مي تئاتر آمفي وارد آرام. نيست کسي. پايم مي زيرچشمي را برم و دور و دهم

 زدن حرف حال در و کرده ستون ميز روي را هايش دست جدي خيلي که افتد مي وحيد به چشمم

 رويش چارت يک که سفيدي ي پرده طرف چرخيده سرش چون شود نمي من ورود متوجه. است
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 مي رس پايين به کمي. آخر رديف هاي صندلي از يکي روي نشينم مي زود. شده گذاشته نمايش به

 قريباًت سالن. اند کرده درست خوبي حفاظ اند نشسته من جلوي که زني دوتا. نبيند را من تا خورم

 مه من کار. من مثل. نداشته تاثيري کارش روي مشکالت مدت اين توي يعني اين و شده شلوغ

 .رفته پيش خوب

 برايمان چيزها خيلي هنوز ولي شده تنگ برايش دلم واقعاً کنم مي حس و شنوم مي را صدايش

 مي وارد عصبي مردي که بينم مي و ورودي در طرف چرخانم مي چشم شود؟ مي حل. نشده حل

 لد و کنم مي نگاه ساعتم به دوباره. نشيند مي و کند مي پيدا سالن طرف آن جايي يک و شود

 امتم و گذارد مي ميز روي معدني آب وحيد براي که بينم مي را ساميه. شود مي بيشتر ام شوره

 بلند اج از عصبي. خورده گل نود دقيقه در که برنده فوتبال تيم يک مثل. بازند مي رنگ اميدهايم

 دور کند؟ مي کار چه اينجا دختره اين پس شده نپشيما واقعاً اگر. بيرون روم مي و شوم مي

 نگهبان از. بدهم انجامش بينم مي الزم که فکري. رسد مي ذهنم به فکري و چرخم مي خودم

 سن؟ پشت هاي اتاق رفت ميشه چطوري: پرسم مي در جلوي

 بزنم نتلف بهش نتونستم کردم هرچي. ببينم رو يکي بايد من: گويم مي. کند مي نگاهم متعجب

 حاال؟ هست کي. ميگم بهش ميرم خودم بگين رو پيغامتون: شود مي بلند جا از

 اونجا ببريد رو من ميشه اگه. خصوصيه پيغامم    

 داريد؟ کار کي با    

 رحمتي خانم با    

 بزنم حرف حضوري باهاش بايد آقا: گويم مي. اش گوشي توي گشتن به کند مي شروع

 و تئاتر آمفي در به نگاه يک مردد بعد و کند مي نگاهم کمي. ام زده را حرفم جدي و محکم خيلي

 من با اون. برن اجازه بي هم نفر دو فوقش حاال: گويم مي. اندازد مي من به نگاه يک

 اي بروم سرش پشت بايد دانم نمي. شود مي وارد. تئاتر آمفي طرف رود مي و زند مي دور را ميز

 بريم: گويد مي. برگردد تا کشد مي طول دقيقه يک. نه

. دهآم بيرون نگهبان سر پشت که بينم مي شده وارد من از بعد که را مردي رويم مي داريم وقتي

 نپايي شده پنهان در يک پشت که هايي پله راه از او به توجه بي نگبان. چرخد مي بر و دور همان

 هستي؟ متيرح خانم ي کاره چه شما: گويد مي. روم مي دنبالش فاصله با هم من. رود مي
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 مي هم؟ با ها اين ي همه دشمنش؟ هوويش؟ رقيبش؟. خوبيست سوال هستم؟ اش کاره چه من

 نزديک خيلي دوست يه: گويم

 ااينج: کند مي اشاره دري به. برهم و درهم و گرفته خاک جاي يک. پايين ي طبقه به ايم رسيده

 ينم. گيرد مي اوج قلبم ضربان دارم مي بر که قدمي هر با. در طرف روم مي من و ايستد مي کنار

 مکن مي تکرار خودم با را جمله همين مرتب. باشد من جاي االن بايد او. هستم دستپاچه چرا دانم

 ما شده واردش که اتاقکي ته. شوم مي وارد احتياط با و چرخانم مي را دستگيره. شوم آرام بلکه

 مي گوش به هم اينجا از وحيد يصدا. شده جدا زمين سطح از پله دو با که است ديگر در يک

 .افتاده رعشه به تنم تمام بازهم. چرخانم مي دوباره را آن ي دستگيره و روم مي در طرف به. رسد

 کنند مي شروع هم با زبان هزار بشنوي؟ چه است قرار مگر. بکش خجالت زنم مي تشر خودم به

 هب بغل به دست ساميه که بينم مي و شوم مي اتاق وارد. شود مي ولوله سرم توي و چرخيدن به

 سال هم با که است معلوم قشنگ و ايستاده جوان پسري رويش به رو و کرده تکيه فلزي ميزي

 ندبي مي که را من ساميه. دارم را ديدنش توقع که است چيزي ترين اميدوارکننده اين. زنند مي

 ود عين. شويم مي خيره مه به سکوت در و روم مي جلو. کند مي نگاهم نگران و ايستد مي راست

 والييم خانم سالم: کند مي شليک را اول تير ساميه. کنند دوئل هم با است قرار که تيرانداز تک

 اندازم يم پسر به نگاهي نيم. است التماس از پر نگاهش و نشسته لبش روي اي کوله و کج لبخند

 کيوان نامزدم: گويد مي. ماند نمي دور ساميه چشم از که

 باشه مبارک. سالمتي به: گويم مي نامزدم؟ گفت. وليستمعق پسر

 .خوشوقتم: گويد مي محترمانه شده مواجه مهمي آدم با زده حدس انگار و آيد مي جلوتر پسر

 بزنيم؟ حرف تنها ميشه: کنم مي نگاه ساميه به

 وني؟م مي بيرون اون دقيقه چند عزيزم: گويد مي کيوان به و اندازد مي من به قدرشناسانه نگاهي

 يزچ کند مطمئنش تا زند مي لبخند ساميه و کند مي برانداز را ساميه نگران و حرف بي کيوان

 فاقيات چه داري برنمي شوهرم سر از دست چرا بگويم حاال مثالً اگر. نيست درکار اي کننده نگران

 ناي بارچند مجبورم. است من شخصيت از دور کارها اين. کنم نمي کاري همچين من نه افتد؟ مي

. نبيرو رود مي. نشنود را هايمان حرف کيوان که نيست مطمئن ساميه. کنم تکرار خودم با هم را
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 تيوق. برود باال صدايم که دهد مي احتمال البد. سياه نخود پي فرستد مي را او دارد زنم مي حدس

 بفرماييد: کند مي نگاهم شرمنده گردد برمي

 مي کار وحيد با هنوز: گويم مي. دربياورد بازي پررو داشتم توقع. است شرمنده که است خوب

 کني؟

 ... خانم فيروزه ببينيد    

 يم کند نگاهم که اين بدون. حتماً کند مي سنگين سبک سرش توي را ها کلمه. کند مي مکث

 رو ينارهاسم اين که کنم مي کار جايي با مستقيم من. ندارم ايشون با ارتباطي هيچ واقعاً من: گويد

 شما شوهر هم يکيش. کنم مي کار ها خيلي با. ميده تيبتر

 واقعاً پسره اين: گويم مي. داده پس من به را شوهرم راحت چه. گيرد مي ام خنده...  شما شوهر

 بود؟ نامزدت

 مهمه؟ شما واسه: گويد مي رسيده ذهنش به فکري انگار بعد. ماند مي ساکت

 نه    

 هم با دوستيم. نيست نامزدم    

 مهني و ماه سه: دهد مي توضيح و کند مي کم را زحمتم خودش دقيقاً؟ کي از بپرسم خواهد مي دلم

 کنيم ازدواج قراره. کاراست همين توي اونم. شديم آشنا هم با

 با ات رابطه خب: گويم مي. کرده بلغور من به دادن اطمينان محض را آخر قسمت اين مطمئنم

 رفته؟ پيش چطور دکتر آقاي

 

 و فهنص سمينارها اين چون بعدش... تبريز از...  تقريباً. ندارم باهاشون کاري هيچ من. که مگفت    

 ودمب ناراحت من هم کنيد باور. زديم حرف هم با. دونستم مي رو خودم تکليف بايد بود مونده نيمه

 رابطه ديگه بعدش. هم موقع همون نبود ما بين هيچي. مواليي آقاي خود هم کردم، رو کار اين که

 .ميگم راست خدا به. فقط داشتيم کاري

 جدي؟    
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 هرکاري کردين پيدا چيزي اگه. مدرک دنبال بگردين خواد مي دلتون هرجور تونيد مي. خدا به    

 بکنين خواستين

 کردن قايم براي ها راه خيلي برود لو زنش پيش بار يک که مردي. داده مزخرفي تضمين

 تمهس مطمئن خودم به قدري اون. کار اين به ندارم احتياجي: يمگو مي. کند مي پيدا اشتباهاتش

 درد هب من شوهر کردي فکر که شد چي بدونم خوام مي فقط. نکنم تلف چيزا اين واسه رو وقتم که

 ميخوره تو

 دهد توضيح هم او نيست قرار اگر. سکوتمان ميان اندازد مي خط وحيد صداي. ماند مي ساکت

 د؟ش قدم پيش خودش: گويم مي گرفته؟ شکل اول از رابطه اين چرا مبپرس کي از بايد من پس

 مي فقط. کن ولش: گويم مي بود؟ سوالي چه اين. آيد مي بدم خودم از. ماند مي ساکت هم باز

 نيست شما بين هيچي که بشم مطمئن خواستم

 پيش وقت خيلي داد پيامک من به که دارين دوستي يه فقط. نيست خدا به. نيست    

 خب؟: گويم مي. کند مي نگاهم رددم

 هيچي هم اول از. نيست هيچي که دادم اطمينان بهش. هست چيزي ما بين کرد مي فکر اونم    

 اصالً. شدم اي بازي همچين وارد که کردم اشتباه اول از. شد تموم که بود گذرا احساس يه. نبوده

  بپرسيد؟ افتاده يادتون حاال چرا

 .کن ولش...  ماه چهار از بعد چون که بدهم توضيح برايش نيست زمال. کنم مي نگاهش ساکت

 رد دروغ چه بگويد راست چه. نمانده حرفي ديگر. کشم مي نفس عميق. فيروزه نکن فکر بهش

 همين گرا. نيست ساميه با بودن وحيد با من مشکل حاال. کند نمي ايجاد تفاوتي هيچ مساله صورت

 طالق درخواست براي ماندم نمي هم مردد حتي ديگر است ميهسا با هنوز که شد مي ثابت حاال

 بمانم؟ کنارش و کنم ريسک بايد. است وحيد تضمين من ي مساله االن ولي

 داخل از صدا. کند مي غافلگير را هردومان مردي ي عربده صداي. کنم فکر سوالم به توانم نمي

 به دود مي من به توجه بي ساميه. شود مي بلند جيغ صداي ها عربده بند پشت. آيد مي تئاتر آمفي

 پايين سن از وحيد. روم مي سرش دنبال هم من. شود مي باز سن روي مستقيم که دري طرف

 از در انگار ولي. تئاتر آمفي خروجي طرف به اند برده حمله کشان جيغ و ترسيده ها زن و رفته

 زنم مي آتيشش بياد جلو هرکي: کند مي تهديد کشان عربده مرد. شده قفل داخل
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 کنارش که بزرگي پيت روي چشمم. شد تئاتر آمفي وارد من از بعد که است کسي همان اين

 .ماند مي ميخ گذاشته

 شده چي بگو باش آروم آقا؟ شده چي: گويد مي وحيد

 توي کني مي شير رو مردم هاي زن ميگيري پول دوني؟ نمي: زند مي عربده وحيد جواب در مرد

 مرتيکه؟ خريت به زني مي رو خودت بعد نوايس شوهرشون صورت

 باشه؟ زنيم مي حرف هم با. باش آروم. خب خيلي: گويد مي وحيد. اند ترسيده ها زن

 پيت کشان عربده مرد. رود مي باال ها صندلي ميان هاي پله از آرام وحيد. زند مي تاپ تاپ دلم

 نکشا جيغ ها زن. ها پله و ها صندلي روي و سر به پاشد مي برده سرش باالي که را بزرگي نفت

 شما؟ چيه اسمت: ايستاده سرجا وحيد. پايين گردند برمي

 رونبي از کسي. برسد مرد گوش به صدايش ها زن فرياد و جيغ ميان از بلکه کشيده داد تقريباً

 را دستگيره پشت فلزي ميله تا رود مي در طرف به آرام زني. کند باز را در کند مي سعي دارد

 هزنيک شو گم. زنم مي آتيش رو تون همه. پايين شو گم: زند مي داد و شود مي متوجه مرد .بردارد

 .است دستش توي هنوز نفت پيت و کرده روشن را فندکش مرد. رود مي عقب عقب ترسيده زن

. سن به منتهي هاي پله پايين شوند مي گلوله ها زن. اند انداخته راه فرياد و داد در پشت نفر چند

 کرده ناراحتت چي بگو. کن خاموش رو اون: رود مي مرد طرف به مخالف جهت در ليو وحيد

 مرد که بکنم را کار همين خواهم مي هم من. رود مي پايين آرام ساميه. است دلجويانه لحنش

 صندلي به کشد مي را فندک. مانده باز سن ي گوشه که دري به بعد و افتد مي من به چشمش

 روي آيد مي کشان عربده مرد. کشند مي جيغ باز ها زن. کشد مي بانهز آتش رد و مقابلش هاي

 من به و برگشته وحيد. ها پرده به چسبانم مي را خودم سن ي گوشه يک من. بندد مي را در و سن

 کشم مي آتيش به رو تون همه: ها پرده روي ريزد مي را بنزين ي مانده باقي مرد. کند مي نگاه

 و کشند مي جيغ و اند داده دست از را کنترلشان ها زن. کشد مي شعله پرده و زند مي را فندک

 مين وحيد. رفته دست از کنترلم قدرت و آتش هاي شعله ميان ام افتاده گير من. خواهند مي کمک

 اين بيا :گويد مي آيد مي پايين که طور همان و زند مي کنار را زن چند. بيايد پايين يا برود باال داند

 طرف اين بيا.... واينستا... فيروزه طرف
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 سرجا که است من به چشمش ويک زده زل ها شعله به ترسيده که است مرد به چشمش يک

 پايين سن ي کناره از لرزان پاهايي با. آميزد مي درهم سياه دود با ها زن جيغ. ام شده ميخکوب

 ... بيا: گويد مي. پرم مي

 لهمي کند مي سعي و زند مي کنار را ها زن. باال گردد برمي سريع شود مي راحت من از که خيالش

 ردمگ برمي. کنند مي داد و جيغ و اند ايستاده در دور زنبور شبيه ها زن. بردارد دستگيره پشت از را

 عين و سن روي نشسته. ريزد مي هم اشک ولي خندد مي وار ديوانه که کنم مي نگاه مرد به و

 رو زندگيم: زند مي زار بلند بلند. کند مي اش محاصره دارد آتش که نيست هم خيالش

 کشم مي آتيش به رو زندگيتون... سوزوندين

 .سن هاي نزديکي تا. روم مي جلو. برود بيرون کند مجبورش بايد يکي. سوزد مي برايش دلم

 داج گرفته آتش که جايي از سنگين و مخملي ي پرده. شود مي پهن دارد که آتشيست به چشمم

 طرف دو از آتش. شوم مي فلج و صورتم به خورد مي گرما موج. پاهام جلوي تداف مي و شود مي

 اژدها آتشين ماري رويم پيش و کشد مي زبانه دودآلود و سرخ ديوار يک سرم پشت. آمده جلو

 فيروزه: زند مي داد وحيد که شنوم مي. ام ديرجنبيده که دانم مي فقط شد چي فهمم نمي. شده

 شآت و شده باز که بينم مي را تئاتر آمفتي در. شود مي تکه تکه ها زن جيغ ميان صدايش ولي

 و جيغ صداي. رود مي باالتر آتش ي ديواره و کشد مي شعله رسيده، غذا به که شده هيواليي

 و دور دود. ام آورده کم نفس. بيرون خورد مي هل که بينم مي را وحيد. شده آور سرسام فريادها

 و کوبد مي ديوار و در به را خودش که است افسارگسيخته جانوري رانگا آتش. گيرد مي را برم

 هايم چشم. شوم مي خفه دارم. رسيده مردنم وقت کنم مي حس. شوم رد کنارش از گذارد نمي

 را المش. ام شده عرق خيس. داغ آتش بوي به آميزد مي سوخته پالستيک بوي. بيند نمي چيز هيچ

 و ام افتاده سرفه به. کشيده زبانه کمتري آتش که سمتي به بروم کنم مي سعي و آورم درمي

 ازب را در و سن روي برگردم بايد کنم مي فکر. زند مي صدا را اسمم که شنوم مي را وحيد صداي

 مي و کشد مي نعره دارد مرد. افتم مي ها پله پاي همانجا. توانم نمي ديگر ولي بروم بيرون و کنم

 .کند مي رو و زير را دلم جزغاله گوشت بوي شوم، مي آتش کخورا که هستم من بعدي نفر دانم

 نعره. نينک ولم: گويد مي وحيد که شنوم مي. بکشم نفس گذارد نمي و ام سينه روي نشسته کسي

 .کنين ولم. اونجاست زنم: کشد مي

 کنم مي حس هوشياري هاي لحظه آخرين در. بميرم خواهد نمي دلم. بکند کاري يک کنم مي آروز

 يوانک. ببينمش کنم مي سعي. سن طرف برد مي را من کشان کشان و گرفته را بغلم زير کسي
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 يم چشم آسوده خيال با. شوم نمي من ولي گويد مي تند تند را چيزي و نگران و ترسيده. است

 .برويم بيرون آتش اين از زنده کنم مي دعا و بندم

 که است سري و دست و وحيد ي دهز دود صورت بينم مي که چيزي اولين کنم مي باز که چشم

 ي کاسه هايش چشم. ريزد مي اشک داده کف از اختيار و هايم چشم به زده زل نگران. شده بانداژ

 مي خم. ام آورده کم نفس کنم مي حس ولي است صورتم روي اکسيژن ماسک. اند شده خون

 مي حس خوب را شا خورده کز موي بوي. رود مي ام صدقه قربان و بوسد مي را صورتم و شود

 شنوم مي. دهد نمي اجازه ولي بزند کنار را او خواهد مي کسي. اند سوخته جا به جا موهايش. کنم

 باهاش بيام بايد هم خودم: گويد مي که

 .بموني بايد شما: گويد مي مردي

 زنم همراه برم بايد االن. بعداً ولي بُکُشين رو من: گويد مي

 ...جوادي کن ولش: گويد مي نظامي و پوش اونيفورم مردي

 بده دکتر نشون هم رو خودت: گويد مي وحيد به بعد

 آتيش دل به بود زده. اينم اس ديوانه: گويد مي دستيارش به که شنوم مي

 بده کشتن به هم رو ما بود نزديک: گويد مي نشاني آتش سرخ لباس با مردي

 جاآن آدم فوج يک که بينم مي. اتنج امداد ماشين داخل برند مي را من. کند مي گريه فقط وحيد

 هسرف به وحيد شود مي بسته که ماشين در. نگران مردهاي و گريان هاي زن. هستند پال و پخش

 کنين چک رو اش حنجره: گويد مي يکي. افتد مي

 ردم. ام شده نگران. کنند مي اش معاينه بعد. بگيرد آرام وحيد که خواهد مي و آيد مي جلو کسي

 .بازه اش هحنجر: گويد مي

 نيست؟ تنفسش مسير توي دوده: پرسد مي کاري محکم محض زن

 نه: گويد مي مرد

 خانومته؟: پرسد مي زن. ميريزد اشک صدا بي هنوز وحيد
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 طوري اين. خوبه حالش. طرف اون بشين برو: گويد مي زن. دهد مي تکان سر تند کنان سرفه

 کني مي نگرانش بدتر

 ازميان. کند مي سرفه باز و نشيند مي نيمکت روي و رود مي کن گوش حرف هاي بچه مثل وحيد

 بود شده جزغاله طرف: گويد مي مرد که شنوم مي وحيد هاي سرفه

 به زده گرفته طالق زنش ميگفتن. ندارن اعصاب مردم: گويد مي زن. زنند مي حرف کي از دانم مي

 سرش

 نفس صداي به و آمبوالنس آژير صداي به و شان مکالمه به سپارم مي گوش و بندم مي چشم

 دوباره. دهند مي زندگي از خبر منظم که هايي دستگاه بيب بيب صداي به و وحيد دار خس هاي

 يا است راست دانم نمي که هايي حرف به. نجات امداد مامور دو هاي حرف ي ادامه به رفته حواسم

 .واقعيت يا است شايعه. دروغ

 ماهه دو زنش ميگن. شون از بود شنيده شهراد. درآوردن رو آمارش آگاهي هاي بچه: گويد مي مرد

 .نداريم تفاهم هم با گفته. گرفته طالق

 وقت؟ اون بدن بايد مردم رو تاوانش: زند مي پوزخند زن

 البد مردنه اليق کالسي همچين بره هرکي کرده فکر    

. کشد يم نفس يسخت به و نشسته ساکت وحيد که بينم مي و کنم مي باز چشم. زند مي پوزخند

 ببينم بايد. ديگه مرده که حاال: گويد مي زن. شده سرخ هم ساعدم پوست. کند مي گزگز پاهام

 ميگه چي زنش

 ي همه و ها گلي ماهي ها، گوئن پن اشميت،. شده تمام چيز همه ديگر بگويد هم هرچي زنش

 خندلب بهم. کنم مي نگاه مانده خيره من به ساکت که وحيد به. رود مي فرو هم در ام خيالي دنياي

 خوبي؟: پرسد مي و زند مي

 کيوان: زنم مي لب و دهم مي تکان سر

 چي؟: جلو آيد مي دستپاچه

 ... کيوان    

 نباش نگران. بيمارستان بردن هم اونو. خوبه    
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 .گيرد مي درد پوستم و صورتم پوست روي کشد مي شده بانداژ دست همان با. بندم مي چشم

 نکن: دگوي مي زن. شود مي سياه سفيد باند. شود مي خالي دلم ته و سوخته تمپوس کنم مي حس

 هخوشگل هم سياهش زنت نباش نگران. کنن مي تميزش اونجا حاال. کنه مي عفونت دستت. آقا

 تدوست: گويد مي گوشم کنار. زنم مي لبخند وحيد به. گيرد مي ام خنده و شود مي راحت خيالم

 دارم

 ايبر دارم خوب دليل يک که دانم مي حاال. اند سوخته که هايش دست به. مکن مي نگاه سرش به

 بگذارد شدست کف را جانش که کسي. برگشتن براي باشد خوبي تضمين اين مطمئنم... برگشتن

... دارد گذشت ارزش کند فداکاري که کسي. دارد شدن داشته دوست ارزش بزند آتش دل به و

 آن زا بيشتر حتي و مهريه ازاي در بگيرم وحيد از توانستم مي که يهاي پول آن تمام اندازه به اين

 .است ارزشمند برايم

 مي مجبورت روزگار کني فداکاري زيادي وقتي اينکه. اتفاق اين از ام گرفته هم ديگر درس يک

 را خودت کني مي سعي و کنار روي مي روزگار چرخ پيش از باشي عاقل اگر اما...  شوي خم کند

 زندگي شريک که کسي بخواهي که اين فهمي مي تازه و را خودت خودِ فقط باشي، شتهدا دوست

 يتو ام بوده عاقل من. نيست بزرگي توقع اصالً باشد داشته دوستت خودت اندازه به هم توست

 خيلي. بزنم بهش که دارم ها حرف خيلي. است خوب همين و کنم مي حس طور اين خودم. راه اين

 هم وحيد. بسازد جديدش خودِ با را اش زندگي بايد که هستم ديگر نفر يک من حاال. ها حرف

 آقا :گويد مي زن. خيسش صورت به سايم مي را صورتم. بفهمم بعداً بايد را اين است؟ همينطور

 سرجات بشين برگرد

 تا کنم مي نوازش را دستش و کنم مي دراز را دستم. اندازد مي همکارش به داري معنا نگاه بعد

 مي هم وحيد. خندم مي آرام. گرفته ام خنده. بدهيم هم به ديگر فرصت يک است قرار که اندبد

 شده؟ چي: گويد مي. خندد

 هنر به. ففر خاله هاي درس به افتاده يادم. اندازم مي باال آرام را سرم درازکش حال همان به

 را من خواست و زد سرش به ديوانه يک اگر بودم نکرده فکر وقت هيچ. کردن زندگي آگاهانه

 هم والس اين به فکرهايش توي البد و. بوده کرده فکر حتماً وحيد ولي. بکنم کار چه بايد بسوزاند

 قدر آن ها آدم ي همه. چيست من ي وظيفه مخمصه توي افتاد گير زنم روزي يک اگر که رسيده

 اعضاي ترين کنزدي براي آدمي هر ولي بگذرند جان از نوعشان هم براي که نيستند فداکار
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 به چرخانم مي چشم...  باشد داشته دوستشان واقعاً اگر گذرد مي جان از درنگ بي اش خانواده

 مي را بازويش...  مانم مي خيره اش شده بانداژ هاي دست روي دوباره و... سياهش صورت و سر

 ضحو توي گلي ماهي. دارد مي بر نم اش زده دوده پيرهن. اشکش از خيس صورت روي کشد

 .لغزد مي آرام دلم اي فيروزه

 شکر رو خدا: گويد مي لب زير و کشد مي آه عميق وحيد

 که کوچکي هاي خوشبختي خاطر به. چيز همه خاطر به... کنم مي تکرار را همين دلم توي هم من

 .شود مي هديه بهمان مصيبت ميان

 پايان

 49 مهرماه چهارم

 صبح پنج ساعت

**** 
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 يا رمانها که ميخواهيد و هستيد نويسنده يا و هستيد ما با همکاري به مايل که صورتي در

 با ما و همراجع ما وبسايت به ميتوانيد شوند منتشر و ساخته موبايل افزار نرم قالب در شعرهايتان

 دبگيري تماس
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