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متعجب نگاهش کردم، . محکم خورد به گونه ام یلیس هیو مثل  دیچیو پ دیچیو پ دیچیصداش پ. تمام اتاق رو گرفت ادشیفر

اش با که تکه تکه شد و هر تکه  يهمراه شد با پرت شدن گلدان بلور ادشیفر. رگ هام منجمد شده بود يخون تو. ناباور

 . صورتش قرمز بود. افتاد يصدا به گوشه ا

 مرتکب شده بودم؟ یمن چه اشتباه! به من؟ انتیخ! انت؟یخ ؟يکار کرد یتو چ... تو  -

 یکه داشت از چشماش م یداشت اشک یمن حاال سرش رو خم کرده بود و سع يرو به رو یمرد عصبان. رو خم کرد سرش

 . رو پس بزنه ختیر

 دنت؟یجز پرستجز عاشقت بودن،  -

اتاق با  يانتها يسکو يرو دمیرو به دست گرفتم و پر دمیسف راهنیدامن پ نییپا. جمله رو گفت و به سمتم حمله کرد نیا

 . لرزان و وحشت زده يصدا

 ... و عشقت قسم دروغه  یغروب آفتاب، به بزرگ نیبه هم -

 يخودش؟ برا يبرا. دیدلش سوخت شا. بهم بزنه تو خودم جمع شدم يدستش رو برد تا ضربه ا. زده بود رونیگردنش ب رگ

 عشقش؟ يکه رو به روش بود؟ برا یزن فیتن ظر

 . دو زانو افتاد رو

 !دخترانشون يمثال مادران برا میکنن، شد یپاك م يکه سبز یزنان یسرگرم مینقل محافل، شد میشد -

جز سکوت چه داشتم . راه نگه داشتم مهینوازش رو ن يبرارفت  یدستم که به سمت صورتش م. ختمیاشک ر خت،یر اشک

 بگم؟

طور  نیا یچرا گذاشت ؟يچرا با من ازدواج کرد ،يبود یبه دنبال عشق دوره نوجوان ؟یدوستم نداشت. يتو من رو نابود کرد -

 دوستت داشته باشم؟

 :زد ادیو فر دیشد و از جاش پر یعصبان دوباره

 !چـــرا؟! هـــا؟ -

 . ناهمگ یمن ب -

 شیتوت ته باغ با عشق کودک يکه پشت درخت ها یده، زن یرو م يگریتن مرد د يکه بو یزن! گناه؟ یب! ها؟! گناه؟ یب -

 گناهه؟ یذاره ب یقرار م

 . تکرار و تکرار و تکرار يجمله دارم برا کیمن فقط  و

 . گناهم یمن ب -

 . ندازهیم سمیبه چشمان خ ینگاه

 . بزرگان شهر حکمت رو دادن اد،یبرنم ياز من کار گهیچه کنم؟ د -

 :زنم یم ادیکنم و فر یدر نگاه پر از غمش دست هام رو از هم باز م رهیو من خ. زهیر یو اشک م زهیر یاشک م و
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 ...  دیمن بنگر زیغبطه بر انگ یبه من و خوشبخت دیمردمان دون و پست بنگر يجهل، ا یاهال يا -

 :گم یچرخونم و محکم م یم ،یزمان ،يکه عاشقش بودم، روز يسرم رو به سمت مرد و

اگر قلب مرد من با خاکستر تن من  دیمرا بسوزان. شود یم یچشمان پر خشم خال نیگونه ا نیاگر ا د،یبکش بیمرا به صل -

 ... شود  یآتش درونش خاموش م

 . از عرق شهیم سیسوزه و تمام بدنم خ یآخرم ته گلوم م ادیفر از

 . اومد قیتشو يصدا نییپا از

 !کردم یاصال فکرش رو هم نم. یعــال د،یبود یبچه ها عال - لیسه

به لب داشت به سمتم اومد و نگاهم کرد و بعد به سمت کارگردان  يبه مرد گوشه صحنه سمت چپم انداختم که لبخند ینگاه

 . کردن یو عوامل صحنه که داشتن باال رو نگاه م

 . يو تو حس نر یخانوم خانوما باش نیا يشه هم باز ینم -

 . دیگردان به سمتم چرخ کار

 !پرفورمانس؟ نیسوم و ا نیتو تمر. کرد تیممنونم که بهم معرف يریاز استاد ام یلیخ! يرینظ یدختر تو ب -

از سر شرم  يکردم و لبخند یخوش قلبم نگاه يبه هم باز. دیبار یم تیو رضا یخوشحال پمونیکارگردان خوش ت يچشما از

 ... سرها داره و حاال  يتو يسر ه،یکار حرفه ا نیمرد تو ا نیا. زدم

 . باشم دیهستم که بهش تعلق دارم، که با ییمن همون جا. لبخند زدم. پالتو يدور کامل، دور تا دور فضا هیرو چرخوندم  سرم

*** 

 یدوست داشتن اوشیبه س ینگاه. کشم جلو یه مزنم و شالم رو که در حال سقوط آزاد یفالفلم م چیبه ساندو یمحکم گاز

 . تاتر شهر یدرب اصل يرو به رو يسکو يرو. که کنارم نشسته ندازمیم

جا  نیا ،یزمزمه ها رو که گوش کن. یمردم اطراف درب اصل يو همهمه  یزنم به شلوغ یدم و زل م یدهنم رو قورت م لقمه

 . ادیدستت م يروشن فکر يعالمه ادعا کیطبقه متوسط رو به باال، با  ینبض اصل

 . دم یتکون م زوننیرو که آو پاهام

 . شم یشم، سوپر استار م یمعروف م يروز هی - ایس

 . یش ینم یچیوقت ه چیتو ه -

 :ده یتوجه به متلکم حرفش رو ادامه م یب

 مینیش یز اون رستوران با کالسا ما میر یم رمیگ یرو م یلعبت هیجا فالفل گاز بزنم؟ دست  نیا امیبا تو مگه م گهید -

 . هیتوش چ میدون یکه نم ییاز اونا م،ید یلوکس سفارش م يغذاها

 . زنه یم چشیگاز گنده از ساندو هی اهاشهیلبخند که نشان از شنا کردنش تو رو هیکنه با  یاش رو که تموم م جمله

 !چاره اسما فالفله یب ه؟یچ نیتو ا یدون یمگه االن م -
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 . خنده یخندم، م یم مونشیپر و پ يگردش و لپا يته دل به چشما از

 ؟يامشب اجرا دار -

 . کنه یچرخه و به ساعتش نگاه م یسمتم م به

 . میر یم ادیمنتظر گلنارم ب. نه ندارم -

که  يدیسف يها سهیاش، همون ک سهیگردونم تو ک یفقط سه گاز به سرش زدم رو برم قتیکه در حق چمیمونده ساندو یباق

 . زنن یقرمز رنگ از روش به آدم لبخند احمقانه م سیسوس چیچند تا ساندو

 نه؟ هیبابات هنوزم شاک -

 . زنه یم يلبخند

 . شه ینم یوقت راض چیولش کن؛ اون ه -

 . کنم یو بعد به ساعتم نگاه م ندازمیم ینگاه شیمهربون و دوست داشتن يچشما به

 . شه یم ریداره د گهید. ایمن برم س -

 . ره تو هم یم اخماش

 !اون جا؟ يبر يخوا یبازم م -

 . زنم یخند م زهر

 . هم دارم يمگه چاره ا -

 . شهیم کالفه

هم که  یگاه. یکن یم یجا تا اون جا رو هر شب هر شب ط نیاز ا. يبر یم نیخودت رو از ب يدختر دار! ه؟یچه باز نیا -

 . خونه يگرد یبعد هم که نصف شب برم ؟يمگه جونت رو از سر راهت آورد. ارنیدر م يبرات باز

 !اون ساعت نصفه شبه؟ -

 !ست؟یو سه ساله نصف شب ن ستیو دو، ب ستیب يدختر تنها هی يشب برا ازدهی ست؟ین -

اما کار من هم به همه به جاست،  يها یخودش، گلنار، نگران يها ینگران. زیچ چیواقعا ه ز،یچ چیه. ندارم که بدم یجواب

 . بایاجبار ز هیجاست؛ مجبورم، 

 . زنم یچرخم به سمتش و لبخند م یم

 ؟یفهم یمجبورم، م. اخمات رو باز کن ایس -

 . فهممت یفهمم، نم ینه نم -

 . زنم یم یتلخ لبخند

 . یوقت نفهم چیه دوارمیام -

*** 
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دم و نفس  یم هیپشت تک شهیسرم رو به ش. نمیش یکنم و م یم دایپ یصندل. ستین شهیهم یشلوغه، البته به شلوغ مترو

 ادی. زنم یم يدلم لبخند يتو. دستش يتو حیکتاب مفات يکه غرقه تو هیبغل دستم خانوم نسبتا مسن و چاق. کشم یم یقیعم

شد و بعد  چشماش جمع ياشک تو افتشیکه مادر با در یکتاب. وفتمیم مبود دهیمادر خر يکه برا یبنفش رنگ حیکتاب مفات

 "!تر نبود؟ نیسنگ نیدختر رنگ از ا": گفت

که کتاب  يبه دختر اخم آلود. و سبک دارن نیکال آدم ها هم سنگ. کرد یبا رنگ سبک فرق م فشیتعر نیرنگ سنگ خوب

داره به خودش لبخند  یدست نهیخانوم که تو آ یکیاما اون  نه،یخانوم سنگ نیمثال ا. زبانش رو محکم بغل کرده بود نگاهم افتاد

 زنه سبکه؟ یم

پولم رو  فیک. و بعد اجرا میداشت نیشدم؛ تمر یم ماریب دینبا. شتریکرد، گلوم از همه ب یهمه تنم درد م. از مردم گرفتم چشم

 نیو ا کردم یها سر م نیبا حداکثر شش تا از ا دیها با نیتمر انیتا پا. اخمام در هم شد. یدو تا اسکناس ده تومن. باز کردم

خورد که  ییرو ببندم که چشمم به عکس ها فمیخواستم ک. شد یم یمهم هم نبود، البته ط بود؛تو خونه گوشت ن. فاجعه یعنی

که من مجبورم به  دیفهم یگلنار چه م! که آلبومه ستیپول ن فیگفت ک یو م دیخند یم شهیگلنار هم. زدن یبهم لبخند م

 . آلبوم نیحمل ا

که  اینوک لیموبا غیچشمم تبل ریاز ز. ادیشد بدجور خوابم ب یباعث م نیقطار مترو خنک بود و ا. رو بستم فمیو ک دمیکش یآه

 . افتاد نگاه کردم یتونل مترو م واریرو د شنیمیپشت هم مثل ان وینگات يسر هیبه صورت 

 . دیچیپ یبود که تو گوشم م يریاستاد ام يصدا ". همه جا شه،یاستفاده از هنر هفتم، هم"

 . زدم يبه در فلز یمحکم لگد

 !اَه اَه اَه -

گرفته  شیدل آت نیاصال چه طور ممکن بود بشه ا. چند ساعت گذشته هم دلم رو خنک نکرد عیبار تکرار اَه به تمام وقا سه

شالم رو از  واریدادم به د هیتک. یکس تیدر رو با صدا بستم، بدون رعا. رو چرخوندم و در رو باز کردم دیکل. من رو خنک کرد

 . در هم بره شتریب رمف يکار باعث شد موها نیسرم کندم؛ ا

 !به جهنم -

 یزمان هیکه  یگل و بلبل يآپارتمان به همون نرده ها یمیقد ينرده ها يشالم رو انداختم رو. گفتم يا گهیجهنم بلند د به

آل استارم انداختم و در امتداد اون ها چشمم  يهابه کفش  ینگاه. کرد، از صبح سر پا بودم یپاهام ذوق ذوق م. بودن بایز

 یل يما بود برا يباز يجا یتو اوج کودک یزمان هیکه  ییها کییخونه، همون موزا فک اهیو س دیسف يها کییافتاد به موزا

 . یل

 . هم از خشمم کم نشد یاندک یحت. واریبه د دمیبا مشت کوب گهیبار د کی
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مهربون چشم  یدو تا چشم آب. در آپارتمان طبقه همکف باز شد يسر و صدا راه انداخته بودم که ال یلیکنم که خ یم فکر

که همه جا پخش  ییروشنا. رو زد دیو کل واریدستش رو برد به سمت د. بدن صمیداشتن تشخ یسع یکیتو تار. دوختن به من

 . اخم هاش از هم باز شد دنمیبا د. شد

 !؟ییهمراز تو -

 . چند وقتم بود نیکه همراه تمام ا یبا بغض. رو دوست داشتم نشیریه با مزه و شقدر لهج چه

 . بله منم -

 !؟يچرا انقدر پکر! ؟ییچرا اون جا. سالم -

 . یشگیداستان هم -

 . سرش رو به نشانه تاسف تکون داد. از بر شده بود گهیکه مطمئنم د يبود، به قدر يتکرار يداستان به قدر نیا

 . غذا حاضر دارم بخور ایب -

و  یمتفاوت سرگرم طیتو شرا يروزگار يروز هی. تنها بود، مثل من، دوستم داشت مثل من. نداشت يباهاش سود مخالفتم

 . شغلش هم مثل من بود

 . هام رو در آوردم و همراهش شدم کفش

 مادام؟ دنیمرغ عشقات خواب -

 . زد يلبخند

 . سر صدا شدن دخترکم یمن ب ییاونا هم از درد تنها -

و  دیدست سف هی يتپل و موها کلیمن با اون ه یدوست داشتن یارمن هیمادام همسا. داد یم ییتنها يبو یخونه حت واریو د در

 . گذاشت يکاسه ا يناهار خور زیرو م. شیلهجه دوست داشتن

 . پختم* بورش. بخور يگرسنه ا -

 . هم نبود ينبود، اما چاره امورد عالقه ام  يغذا. به ظرف انداختم ینگاه

بود  يریرنگ دوره پ يقهوه ا يکه هنوز حلقه ازدواجش رو تو انگشتش داشت و پر از لکه ها دشیتپل و سف يدست ها مادام

 . دستم گذاشت يرو

 . ده یخدا خودش جوابش رو م -

 یگرم خونگ يال بعد از مدت ها غذاغذا رو دوست نداشتم، به هر ح نیمهم نبود که ا. دهنم گذاشتم ياز غذا رو تو یقاشق

 . وارد بدنم شده بود

 . رو به دستش گرفت شینشست و بافتن ییننو یصندل يدستگاه گذاشت و رو ياز دلکش رو تو یمیصفحه قد هی مادام

 ...  يومدیچونه دارت از ته کوچه خنده کنان م دیکه با مقنعه سف ییکالس اول، همون روزا یرفت یتازه م ،يبچه بود -

 . خنده اضافه کردم با
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 فرق سرم بود؟ شهیکه چونه مقنعه ام هم ییهمون روزا -

 . دیخند زیر

 ...  میبافت یزمستونت ژاکت م يبا مادرت برا مینشست یآره همون روزا م -

 . بافت رو داشت زیرو نبافته بود، همه چ هی ریز هیمن  يهنوز برا یکه زندگ ییروزا همون

 . قب زدمچشمم رو ع يتو اشک

 همراز؟ یکن یبا خودت چه م يدار. غذات رو بخور، برات خوبه. ینگفتم بغض کن -

 بودند؟ دهیسوال رو از من پرس نیهم قایچند وقت چند نفر، به چند صدا، با چند لحن مختلف دق نیخودم فکر کردم تو ا با

 . جواب رو داده بودم نیهم قایمن هم به همه دق. پر از بغض شد شیآب يچشما. دونم باال انداختم یام رو به نشانه نم شانه

*** 

 . دمیدوشم انداختم و صورت ماهش رو بوس يرو رو فمیپام رو کردم توش و ک دم،یهام رو نپوش کفش

 . مادام یمرس -

 . چروك خوردش رو به سمت گونه ام آورد و لمس کرد يدستا

 . ده ینکن همراز، نکن، خدا خودش جوابش رو م -

 :گفتم میشگیهم یذات طنتیزدم و با ش يلبخند

 . جلسه بحث و گفتگو داشته باشم هیخدا  نیدوست دارم با ا یلیخ -

 . دیاش کش نهیس يرو یبیصل

 !کنه ینم یشوخ زیآدم با همه چ! از دست تو -

*** 

شد بد جور خسته  یموتور شکسته م هیاگزوز  يکه گه گاه با صدا یسرم و زل زدم به سقف، تو سکوت ریرو گذاشتم ز دستم

 هیهر چند وقت  دیچرا با نمشون؟یذاشت بب یکرد؟ چرا نم یطور م نیچرا ا". مونده مونده بودم زیو بش همه چ شیتو ش. بودم

 "کرد؟ یکار رو م نیبار با من ا

 :زدن گفتم یتختم، لبخند م نییپا زیم يبه عکس خندانشون رو. دمیپهلو چرخ به

 . خودم شیپ ارمتونیب نیکه فکرش رو بکن يزیزودتر از اون چ یلیدم خ یهتون، قول مدم ب یقول م -

 . خودم زدم يبه آرزو يلبخند

با  یگاه. حوله انداخته بود هیدوشش  يرو. زد یگاز رو هم م يرو ییظرف رو يتو يخوند و با قاشق غذا یلب آواز م ریز

 . ومدیقر هم م هیلبش  ریآهنگ ز

 !دل و رودمون تو شکممون به هم رحم نکردن ا؟یحاضر نشد س -

 . به پشت برگشت
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 ! ییگلنار بدجور شکمو -

 . رو به سمتش پرتاب کرد زیم ياز نان لواش برشته رو یکیتکه کوچ گلنار

 آخه؟ یکن یم فیرو کث نیکودك منسوخ شده؟ دختر چرا زم یبدن هیتنب یدونست ینم! يبد هیگلنار عجب تنب يوا -

 . زد يلبخند گلنار

 . کنم، چه نون، چه چاقو یدم دستم باشه پرت م یهر چ زه،یر یاعصابم رو که به هم م. دیببخش -

 . يلهجه فرانسو يبا در آوردن ادا زینون وسط م يکه با حوله دور گردنش ظرف رو گرفته بود، صاف گذاشتش رو اوشیس

 . مستون نگولیج ریبا سس تخم مرغ و پن یگوجه فرنگ. مخصوص سر آشپز يغذا -

 . دمیبلند خند. بلند باال کرد میتعظ هیبعد  و

 !دلقک -

 ه؟یما چ یعمره سرگرم هی. بانو گهید میدلقک -

 :گفتم بلند

 . صحنه مردم رو سرگرم کردن يرو -

 . ختیو موهام رو به هم ر دیخند

 . تو غذا، اعصاب ندارم زهیر یموهاش م اینکن س - گلنار

 . نشست یکه داشت م یدر حال ایس

 . بر اعصاب نداشته گلنار صلوات -

به هر دوشون  یلقمه ام رو که قورت دادم، نگاه. رو چپوندم تو دهنم حونیدسته ر هیرو به دهنم گذاشتم و بعد هم  يا لقمه

. ه بودمغذا خورد یبار ک نیآخر ومدیهم نم ادمیو  دمیخند یخب بعد از دو روز دوباره داشتم م. لبشون بود يلبخند رو. کردم

 . غذا خوردن يهم نفس برا هیبود، طعم داشتن  یمستون طعم زندگ نگولیج ریبدون پن ز،یم ياملت رو زیطعم تند و ت

 !یش یروز به روز الغرتر م يموش موش دار - گلنار

 . دمیآب نوش کمی

 بد است؟ نیا ایو آ -

 . حرف نزن يتاتر -

 . دمیخند

 !حسود خانوم -

 . شده بود يجد یکه حاال کم اوشیس

 . چشمات گود افتاده ریخدا ازش نگذره، ز -

 . زیم يدستم رو رها کردم رو يتو لقمه
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 . غذا خوردم یبار ک نیآخر ادینم ادمیبه اون هم ربط نداره ها،  ادیز -

 . شده بود سیچشماش خ شهیکه مثل هم گلنار

 !؟یکن یم يطور نید چرا با خودت ا -

 . سواله نیهمش تکرار ا ن،یسوال رو تکرار نکن نیا گهیکنم د یبچه ها خواهش م -

 . شد یم یشکل نیکم ا یلیکه خ یدرهم افهیبا ق اوشیس

 ید چرا تو کله ات نم ؟یکش یم یدست یخودت رو دست يممنون که دار یلیدستت درد نکنه؟ خ یلیخ میبگ م؟یکار کن یچ -

 . يندار يا فهیره همراز؟ تو وظ

 . شدم یعصبان قتایبار حق نیاما ا اوش؟یس ؟یافتاد، اون هم از دست ک یاتفاق م رید تیمن هم عصبان يبرا. شدم یعصبان

 . ندارم بدون اونا یچیمنن، من ه يها يادگاریاونا تنها  یمرد حساب! اصال؟ یش یحرفت رو متوجه م یمعن اوشیس -

 ...  اینشو، س یعصبان یموش - گلنار

 . وسط حرفش دیپر اوشیس

 . یتو لطفا دخالت نکن گل -

 . چشمام يشد تو براق

طور، هر روز هر روز، هر شب  نینه ا. باشه دیبذار که نرماله، که با يوقت و انرژ يشو، گفتم در حد الشونیخ یمن نگفتم ب -

دو روز  يایم .کنه یاون برخورد باهات م ه،یچ دمیکه هنوز نفهم يزیانتقام چ ياحوالم برا ضیاون آدم مر. يریم یش یپا م

 . تیبنداز، به خودت، به زندگ تنظر به اطراف هی. نهیدردم ا. یفتیم

 کنم؟ یم تتونیاذ -

 !؟یرو گرفت جهینت نیهم قهیچند دق نیا يدختر نفهم از کل گل لگد کردن ها... ال اله اال ا  -

 . انداخت نییسرش رو پا. صورت ممکن نگاهش کردم نیو گرد با مظلومانه تر سیخ يچشما با

 . که سرت داد زدم ادیهمراز از خودم بدم م. نگام نکن ياون جور -

 . کنارش نشستم یشدم رفتم سمتش و صندل بلند

 یکه دلش برام م ،یدوره کودک يهم باز هیهست،  یاوشیس هیکه  نهیکه از حرفات گرفتم ا يا جهیبه جان خودم، نت ایس -

 . کنه یکه خودش هم داره باهاش دست و پنجه نرم م یاره، با تمام مشکالتذ یسوزه، که نگرانمه، که هست، که وقت م

 . ختیرو بلند کرد و باز هم موهام رو به هم ر سرش

 بچزونتت؟ يطور نیتونه ا یچطور م اد؟یچطور دلش م. یفیح یلیبه خدا خ ،یفیح یلیهمراز تو خ -

 . زدم؛ هر چند تلخ، هر چند پر از افسوس، اما باز هم لبخند زدم يلبخند

 يحاال هم برم از غذا. لبخند زد دیفقط با ک،ینور کوچ هیهست، هر چند  ينور هی شهیهم ا،یهست س يدیام شهیهم -

 . خوشمزه شده یلیمخصوص سر آشپز بخورم که دمت گرم خ
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 . کنم یهمراز بهت افتخار م - ایس

*** 

ها زل  لمیقفسه ف يرو به رو میگلنار نشسته بود رو گل. که دوستشون داشتم ختمیر يلنگه به لنگه ا يو فنجون هارو ت يچا

 . دستش بود نمایس خیکتاب تار اوشیزده بود بهشون و س

 زیم ریرو از قفسه ز یرنگ سفال یوسط اتاق و خودم هم نشستم رو مبل و بعد ظرف آب یچوب زیها رو گذاشتم رو م فنجون

 . پر از گز زیم يگذاشتم رو

 بهت سر زده؟ یائیض دیام - اوشیس

 . دمیرو نفس کش میچا بخار

 !؟يدیآره، از کجا فهم -

 . زیم يرو يها ياز گز آرد -

 . زدم لبخند

 . خواست براش اجرا کنم یرو برام آورده بود، م دشیجد شنامهیاومده بود نما -

 . از گز رو گذاشت تو دهنش کهیت هی

 . اش خوبهکار -

 !ستین ریدو تا اجرا که امکان پذ. کنم یکار م لیمن االن دارم با سه -

 م؟یببن لمیف. کنار نیتو رو خدا بحث کارتون رو بذار - گلنار

 . زدم لبخند

 تو هست؟ قهیمگه باب طبع و سل يزیچ لمایتو اون ف -

که فقط و فقط به خاطر  یگناه یاز زن ب... که نوشته شده  یاز عشق... زدم  یم ادیفر...  ختمیر یاشک م...  دمیلرز یم

و ... تمام شدن پرده آخر داستان رو اعالم کردم  یمیو در آخر با تعظ... کردم  یم هیگر... کردم  یشه دفاع م یکشته م عاتیشا

...  نینگاه همراه با تحس هی... بودم  هیدیتائ هیفقط و فقط به دنباله ... و جذابش  يردقت چشم دوختم به چشمان خاکست یب

و ...  کردیاون همچنان دارشت نگاهم م... زدن  یدست م... بودن  یراض نیعوامل صحنه از تمر... نگاهم کرد  يو جد يجد

 ...  ختی ریم نییکمرم پا زعرق ا يقطره ها... گلوم بود  يقلبم تو... بودم  دشیمن هنوز منتظر تائ

 یرو بهت معرف نمیبهتر: ستادیزدمون ا جانیکارگردان ه لیکنار سه. دو قدم رو به جلو آمد... شد و قد بلند و پر نفوذه  بلند

 ...  لیشاهکار ساخته شده سه هی... نوشته تو هم بهش خورده  يچوب جادو... کردم 

مرد چشم  نیبه ا... تئاتر  يایشاهکار دن نیبه ا... رو ببوسم  يریخوستم برم دست استاد ام یم... خواستم پرواز کنم  یم من

وقفه  یتالش ب هیحاصل  شیشانیهر خط وسط پ... که هر چروك کنار چشمش  یبه دست کس... ساله و جذاب  70 يخاکستر

 ... دانشجو و هنره  يبرا
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هم  زدم ینفس نفس م... تاالر تئاتر شهر  یصحنه اصل يرو میبا گر نیتمر نیاول. نگاه کردم ممیبه گر یصندل يرو نشستم

 یسوپر استار موفق و حساب هیمعروف و خوش قلبم که  يهمباز... که در باز شد  یاز تلخ دیو شا... از شور  جانیاز ه... چنان 

 ... کردم  یلب ریتشکر ز... پر از نسکافه رو به دستم داد  يکاغذ وانیو ل نارمدختر پسنده از در داخل شد و نشست ک

 ... همراز  يبود یعال -

 ... تشکر کنم  تونیدونم چه طور بابت همراه یواقعا نم... چه قدر خوبه  دنیرو از شما شن نیا -

 شتریمن ب یش یتو باعث م...  دهیبه قدرت تو ند یزن گریصحنه الحق و االنصاف سالهاست که باز نیا... حرف رو نزن  نی -

 ...  يردک انتیکه بهم خ...  یشه که عشقم یباورم م ییجاها هی...  رمیحس بگ

 ... اگر واقعا  دایببخش یعنی... اگر  یراست: گونه هام سرخ شد... از سر شرم زدم  يلبخند

 یم...  ادیبه صورت کودکانه ات م دیشد... حفظ کنن  شهیرو هم نیا...  یدختر تو هنوز پر از شرم ادیخوشم م: دیشرمم خند به

 کنم؟ یکنه چه م انتیکه عاشقشم بهم خ ياگه دختر یبپرس يخوا

 ... کردم  دیسر حرفش رو تائ با

 ...  کنمیترکش م -

 ...  نیهم -

 ...  هیتنب نینداشتن و از دست دادن من بدتر -

 ... با مزه بود : دمیصاف و صادقا نه اش خند يخودپسند به

 ؟يکردیتو چه م...  يا گهید زیچ چینه ه...  هیییجوابش فقط و فقط جدا انتیخ... بود  قتیاما حق -

پر از آرزو  يبد جور قلب دختر یلیخ یلیخ... که بد جور  یداستان...  ارهیم ادمیو تلخ رو به  یقیبس حق یداستان هیسئوال  نیا

تو : سطل انداخت يرو مچاله کرد و تو وانشیدونم فقط ل یگرفت حرفم رو با نه نم... زدم به طعم زهر  يپوزخند... رو زخم زد 

 ؟ینیبب انتیخ یکن یوقت م یک...  یعاشق بش یکنیم توق یک...  یجوان یلیهنوز خ

 ...  دیزجر کش یکس يو هم پا...  دیشه د یم... تجربه کرد  میرو مستق زیهمه چ دینبا شهیهم -

ذره  یعنی نیو ا یکنیم یتو هم با حس هات زندگ... که مثل ماست  یمثل هر کس... مثل من ... همراز  يچاره ا یتو هم ب -

که فکر  ییکسا يبرا يخنده دار یلیخ يو کمد...  کننیکه حسش م ییکسا يبرا هیدرد ناک يتراژد یزندگ. ..ذره مردن 

 ...  کننیم

شده بود تا اجرا  یطوالن یلیخ نیامشب تمر... بود  8:30ساعت حدود ... شده بود  کیسرم مرتب کردم هوا تار يرور و شالم

 ... شد  یرو از حفظ م لوگهایصحنه تئاتر هم تک تک دا یحت يریشد که به قول استاد ام یتکرار م يبه قدر نیتمر نیا دیبا

 ... همراز ... همراز  -
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... من پاك فراموش کرده بودم ...  کشنبهیآخ ... فکر کردم امروز چند شنبه ...  دیدو یبود که از پشت سرم م اوشیس يصدا

بلند جعد دار  يو موها...  شیپاره اش و کوله پشت نیو شلوار ج یشرت آب یت بهش زدم که با اون یو لبخند پت وپهن ستادمیا

 ...  دیدو یبه سمتم م زانیداشت عرق ر يپاتر يکامال گرد به قول گلنار هر نکیو ع

 ؟ير یچرا انقدر تند تند راه م ؟یدختر به پات جت بست -

 ... تئاتر شهر کافه تئاتر  یبه سمت کوچه پشت میهم قدم شد... دوشم جا به جا کردم  يبهش زدم و کولم رو رو يلبخند

 نبود نه؟ ادتیقرارمون عمرا : به سر تا پام انداخت ینگاه ایس

 !نه يراستش رو بخوا: انداختم نییرو با شرم پا سرم

 ...  گهیدمت گرم د -

 ... ومد که دادش در ا ختمیرو دراز کردم و موهاش رو بهم ر دستم

 ... دختره حسود  یبخت من رو کور کن یتون یم نیبب... اونجا االن پره لعبته ... نکن بچه  -

 ... جونم  ایس یستیکاره هم ن نیا: رو لبش آورد يخندم لبخند...  دمیته دل خند از

 ... خوردم  يسر جام سکندر یو کم دمیخند... بهم زدم  يپهلوش ضربه ا با

 و قهوه به سمتمون هجوم آورد گاریعطرو س ياز بو یهجوم کافه که باز شد در

 ... از پشت دخل برامون دست تکون داد با سر سالم کردم  ریام

 نیکاپوت ماش يکه رو يکوچه به دوتا گربه ا يپارك شده تو يها نیچشم دوختم به ماش میکنار پنجره نشست زیم پشت

 بودن دهیخواب

بود با خواهرش  اوشیس یصحنه کار قبل یو منش ومدینم ادمیاسمش  کردمیکه هر چه قدر فکر م يچشم سبز با مزه ا دختر

روشنفکرانه طبقه برژوا  يو حرفها گاریتو هم همه دود س... نشست  زشونیسر م یچاق سالمت يبرا اوشیس... اونجا بود 

از دلستر خوش  یبزرگ وانیل رینشسته بودم که امغرق تو افکار خودم ... بر دانستن فلسفه هنر  یدخترك پشت سرم مبن يادعا

 ... بهش زدم  يلبخند... جلوم گذاشت  پسیو همراه با چ ییرنگ و طال

 ...  یکن یغوغا م گفتیم روزیجا بود د نیا لیسه -

 ... کنه  یکارش رو م غیداره تبل: رو تو دهنم گذاشتم پسیاز چ يا تکه

 ...  ستیکس ن چیه غیبه تبل يازین نیا دنیفهم يبرا ینیتو بهتر: دیخند

که مثل کالف  يروابط هنر نیتو ا...  دمیجد یلیخ یلیخ... آماتورم ... خوب من تازه کارم ... شه  یاون ته مها شاد م... دلم  ته

 یمن کس... توش راه نداره  یو بسته که جز خودمون کس کیجامعه کوچ هیشه جامعه ما بشه  یاست و باعث م دهیچیبهم پ

 ...  ستمین

 ... نشست  زیسبز و خواهرش پشت م يلبخند بر لب بعد از دل کندن از اون چشما اوشیس

 خوب؟ -
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 ...  ایخوب؟ دختر تو صبر ندار یچ: دهیم نییقلپ گنده از آب آناناسش رو پا هیزنه و  یم شیرو آت گارشیس

 ... برم خونه  دیحرفت رو بزن تازه با...  ادیصدام در نم... داشتم  نیساعت تمر 9از صبح ... خسته ام ...  ایس -

 ...  ییشام خونه ما... مامانم و گلنار منتظرتن ... خود  یب -

 ... نبود  نیقرارمون ا -

 ...  گفتیرو م نیمامانم بهت ا یداشت یرو بر م تیاگه گوش -

اخمام ... و گلناره  اوشیکرده س لیر تحصکه پد هیفقط و فقط مرد اخم آلود و بد دهن لشیدل... دوست ندارم برم خونشون ...  

 ...  یکنیفکر م یبه چ يدونم دار یم: زد يپوزخند دیرو که د

 ... رو اون ببره  يباز میبذار دیما نبا: زیم يشد رو خم

رو ... کافه  نیتو ا... جا  نیفقط هم...  اوشیس میمن و تو گم... دوره اکبر آقا ... دور پدره تو ... فعال که دور دوره اوناست  -

تو ... تو خونه تو ...  یزندگ ریو و ریتو ه... شم  یم دهیزنم د یم ادیها رو فر شنامهیاون نما یمن وقت...  میاون صحنه نمود دار

 ... فهمه  ینه حرفم رو م... شنوه  ینه صدام رو م یکس گهید يجا چیه...  اعمارت اکبر آق

 ... کنه  یدرکم م...  گمیم یمن چ فهمه یم اوشیس... زد  گارشیبه س یمحکم پک

 ... سر انجام باشه  یدست و پا زدنمون ب میبذار دینبا...  میخودمون به خودمون کمک کن دیخاطره که با نیبه هم -

 ... به موال  يتو از منم خجسته تر -

 ...  دیحرف زدنم خند یالت به

 يهوا یکیتو تار... انداختم  ینگاه یکافه به کوچه پشت ییکایمدل آمر يدلسترم رو بردم سمت دهنم و از پشت پرده ها وانیل

زده به عصاش  هینور تک ریدر ز يجلو يسکو يرو يرمردیثابت رو روشن کرده بود و پ هیناح هیچراغ برق  ریتابستون نور ت

 ...  امرزهیآقاجون خدا ب هیچه قدر شب: به لبم اومد يلبخند دنشیبا د... نشسته بود 

 ... نشست دم در  یما م دنیاون موقع ها که منتظر رس... آره : ند و لبخند زدچشم چرخو ایس

 م؟یشد ریما پ ایس گمیم -

 مگه چند سالمونه؟  ؟يشد وونهید -

 یاز هر ک... شده  ادیز انتونیاطراف يامرزهایتعداد خدا ب دید دیکه شمرد يروز گفتیتو دانشگاه م...  میداشت ياستاد هیآخه  -

 ... سنتون رفته باال  دیاون روز بدون...  دیوصلش کن امرزیخدا ب هی دیمجبور شد دیحرف بزن دیخواست

 یچ... خوب سکوت هم داشت ... سکوت کرد ... دستم گذاشت  يتلخ تر من زد و دستش رو رو يبه اشاره ها یلبخند تلخ ایس

 ... تو نست بگه  یم

 ...  ستایهم کم ن امرزیاف تو آدم خدا نواال اطر: زد يلحظه بعد لبخند بد جنسانه ا چند

 ...  اینگو س يجور نیا: گذاشتم و انگشتام رو تو هم گره زدم زیم يکردم آرنج ها م رو رو افتیتلخ اون رو هم من در اشاره

 شه؟یم یبگم دل بزرگه تو راض يچه جور -
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 ... خونه  میبر يزود... خوابه  یبابات زود م...  ایقرار رو نگفت نیا لیآخرش دل یراست ایس: خواست بحث عوض بشه یم دلم

بده من حق  يشنهادیهر پ یعنیگاردش  نیا... نشست  نهیداد و دست به س هیتک شیصندل یرو ازم گرفت و به پشت نگاهش

 ... ندارم رد کنم 

 ... کردم  دایبرات کار پ -

 ... من که کار  ایس! ... جانم؟: زنگ خورد يزیچ هیسرم  تو

 ... ده  یکفافت رو نم: وسط حرفم دیپر

 ...  نییرو اندختم پا سرم

 ه؟یچ شیمعن نییسر پا نیا یشه بگ یم... همراز  نمینگام کن بب -

 ... رو اداره کنم  میتونم زندگ یمن م -

 مکتیبا من رو ن ایخورن  یاونا هر شب املت م يخودت؟ فکرکرد شیپ شونیاریب يخوا یاما تو مگه نم... شک ندارم  -

 ... اصال خودت  زنن؟یگاز م یتومن 2 چیپارك دانشجو ساندو

 ؟یکنیدن فکر م یاز دانشگاه هنر م شینما لیفارغ التحص هیبه  يچه کار...  ایس: اما... ته حرفش رو قبول داشتم  تا

 ادته؟یپرتو رو  نیرام: خواد مجابم کنه یم یعنی نیا... رو باز کرد  گاردش

 یآور نوجوون ادیو ... نم اسمش به شدت آشنا بود بود؟ نبود؟ ته ذه ادمی

 ینقاش سانسیهمون که رفت فرانسه فوق ل...  نینازن ییپسر دا...  اداین ادتی دیگفتم شا: با تمسخر یو اندک زیآم طنتیش

 ...  رهیبگ

 دید یمطمئنا من رو نم یاون ول... بودمش  دهیها د یبارها تو مهمون... بود  یپسر خوش پوش و جالب... بره  ادمیشد  یم مگر

 بیغر بیعج يلباسا... رو که از هنر مند بودن  یساله هنرستان 15دورش انقدر شلوغ بود و انقدر در مرکز توجه که منه ... 

لب کار درست رو ج اریوقت توجه اون نقاش موفق و جذاب و بس چیه... رنگ  هیکدوم  هر يرو بلد بودم و ناخنها دنشیپوش

 ... کردم  ینم

 يبرا گشتیاستاد جوون م هیدنباله ... آموزشگاه زده  هیخندان  دیتو س... اون برگشته ... تو خاطرات  یبا توام ها باز رفت: ایس

 ... ده  یهم م یپول خوب...  يکنکور يبچه ها يبرا...  شیدرس نما

 ...  سیمن رو چه به تدر...  ایترمز کن س: دمینموره ترس هی یعنی... خوردم  جا

 ... دونه  ینم يکس بهتر از تو تئور چیه...  ستیکس با سواد تر از تو ن چیتو اطراف ما ه...  ونهیچرا نه؟ د -

 ...  ایترسم س یمن م...  یدانشگاه شیو پ رستانیاونم تو مقطع خطرناکه دب... به کنار  سشیتدر... به کنار  زیچ هیدو نستن  -

  س؟یتدر ای نیرام... کدومش ترسناکتره ... راستش رو بگو : ت تو مردمک لرزان چشمامدو خ چشم

تنها ... هممون جذاب بود  يبرا نیرام... اون روزا من نو جوون بودم ...  ایس الیخ یب: رو گذاشته بود رو نقطه حساس انگشتش

چند سال من چهل  نیتو ا ا؟یس یاالن چ...  نهیرو ببکه قبولش داشتم من  یبود که کس نیفقط و فقط ا... درد من اون روزا 
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از صحنه ... االن از درد نون گرفته تا اون دو جفت چشم منتظر ... حس کردم  زیهمه چ...  دمید زیهمه چ... سال بزرگ شدم 

جونم انقدر  ایکالم س هی... فکر کردن  يدارم برا زیعالمه چ هی... تا خودم ... ازم انتظار دارن  دنمیکه همه به خاطر درخش يا

 ... توش گم بشه  اسمنیسمن دارم که 

زنه  ینم يبه اجرات هم ضرر... هات  نیبه تمر...  هیزیکار کاره خوب و تر و تم نیا... سمن هات  نیخوب به خاطر مهم تر -

 ... پولش هم خوبه ...  یکنیم میساعاتت رو تنظ... 

 هی فیته ک یتا دونه ده تومن 5اون ... طرف  هیپولش  يبرا ایس فیب و تاب تعرآ... رفت  یم یلیو یلیدلم کم کم داشت ق ته

 ... طرف  هیتختم هم  ياون عکس خندان پا... طرف  هیقبض برق ... طرف 

هر چند من ... هم مفت  شکیسنگ مفت گنج...  ونهید يد یرو از دست نم يزیهمراز چ نیبب: دیکه نرم شدنم رو د اوشیس

 ...  یکنیهات م ییاون ها رو هم عاشق خودت و توانا ير یم... از تو مطمئنم 

 ینگاه گاه و ب... از خجالتم در اومده بود  یخوش رنگش حساب يپولو ایکه خاله با کشک بادمجون چربش و لوب... شام  زیم سر

 ... انداختتم  یهم به خنده م کردیم میو گلنار هم عصب اوشیپدر س... گاه و چپ چپ خسرو خان شوهر خاله گرام 

به من مودب و ... بهم زد  یو چشمک...  ختیبلند دوغ ر هیپا وانیپارچ دوغ رو برداشت و برام تو ل... اما راحت بود و آسوده  ایس

و  اریپر از ماست و خ تالسیبه کاسه کر یهم ناخنک یو گاه... بردم  یمعذب نشسته بودم و قاشقم رو آروم به سمتم دهنم م

که من  یتا زمان... بود  ایدن ایتا دن... انداخت  یبه پدرش م یهم نگاه یرو به روم بود و گاه ارگلن... زدم  یگل سرخ کنارم م

 یمامان م... اما اون روزها  ادی ینم ادمی ادیمن که ز... قدر بد خلق بود  نیهم... بانک پدرم  سیباجناق رئ نیا ومدیم ادمی

البته ... آدم بد اخالق  نیفرستاد که خاله ام رو انداخت تو دامن ا یمبه پدر بزرگم لعنت  شهیهم امرزیگفت خانوم جون خدا ب

 ... پدرم استاد سه تار بود ... دختر داده بود به مطرب ... نبود  یراض ادیاز پدرهم ز گفتنیاما باز م...  ومدینم ادمیبازهم من که 

 ...  گهیبخور د... ه همراز خال: خاله

 ... شد  یقلنبه م شیتمام ترحمات زندگ دیرس یبه من که م... خاله رو هم دوست نداشتم  یبغض دائم نیا

 ؟یاشرف يآقا شیپ یرفت اوشیس: خان خسرو

 ... نه : زیم يدوغش رو گذاشت رو وانیخونسرد ل اوشیس

... و اون موها  يبا دلقک باز...  یبچرخ يجور نیا يخوا یم یپسره الوات تا ک! ... نه؟: خسرو خان من رو از جام پروند ادیفر

 ... چه خبره  یکنیفکر م

اصال آره من ... راه رو انتخاب کردم  نیمن ا... خودت رو آزار نده ... ره باال  یخسرو خان فشار خونت م: زد يلبخند اوشیس

 گهیاالن د... کردم  متیرو تقد سانشمیهم که ل یدو دست... خوندم  کیبه خاطر تو من تو دانشگاه مکان...  یکه چ. ..دلقکم 

 ...  رمکه دوست دا کنمیرو م يدارم کار

 نیا یدو نستم من رو باعث و بان یخوب م... با ضرب بلند شد و به اتاق رفت  زیاز سر م... گردنش زد باال  يخان رگها خسرو

 ... بود  شیعاشق نما شهیهم ایس... داشت  یخوب به من چه ربط یول... دونه  یسئله مم
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فرم رو بافتم تا  يموها... انداخته بود ملحفه پهن کرد و دوتا بالشتها رو گذاشت کنار هم  نیزم يکه رو ییتشکها يرو گلنار

 ... هم فرو نره  يتو شتریب

دونم که  یبخور خاله م: و نشست رو تخت گلنار... اومد تو اتاق  خشیمشک پر از  دیبه در خورد و خاله با شربت ب يا تقه

 ... ببخش بابت خسرو ...  يدوست دار

 ...  شناسمیمن خسرو خان رو م... خاله راحت باش : زانو نشستم چهار

 ... ره  یگرفته دنبالش نم یدانشگاه مهندس نیپسره از بهتر... شکاره  اوشیاز دست س -

 23کنه تازه  یرو م شیداره زندگ ره؟یگیقرون از خسرو خان م هیمگه ... خوب نره خاله جان : آوردم نییپا یرو کم صدام

 .سالشه

 ... مامان  گهید گهیراست م: گلنار

 ... تو بر اومد  يمگه برا...  ادیازم بر نم يچه کنم که کار... دونم مادر  یم -

 ...  زنیاشک نر يطور نیا ننیب یهر بار من رو م نایکار کنم ا یمن چ ایخدا...  ختیاشک ر دوباره

 ... خاله تو رو خدا : خاله گذاشتم يزانو يرو رو دستم

 ایمونده از خواهر خدا ب یگار باق ادیتو تنها ... کشم همراز  یتو رو خدا؟ از خودم خجالت م یچ: دستش موهام رو نوازش کرد با

 ...  ینیب یرو م میچه کنم خاله تو که زندگ... اون خونه  ينه تک و تنها تو...  ینک یجا زندگ نیا دیبا...  یمرزم

 ... ندارم  یمن که توفع... خاله قربونتون برم ... بابا  يا -

است  نهیک یانقدر که ب... تو انقدر دلت بزرگه ... دونم  یم... دونم خاله فدات بشه  یم: دیرو پا ك کرد و سرم رو بوس اشکاش

هر  دنشونید يبرا...  یکنیتالش م يطور نیاونا ا يسن و سالت برا نیتو با ا نمیب یم یوقت... کشم  یمن ازت خجالت م ...

 ...  کشمیاز خودم خجالت م...  گردونهیهم اون خدا نشناس برت م تاوق یلیو خ يریشب هرشب تا کجا م

 یدردش رو تا تهش احساس م... دو نستم  یم...  کردمیها فکر م نیمن خودم به تمام ا... آمد  یفضا خوشم نم نیاز ا...  

 ... کنن  يدآور ایبهم  دنید یداشتن هر بار که من رو م يچه اصرار هیدونم بق ینم... کردم 

 تو؟ امیب: سرش رو داخل کرد اوشیبه در خورد و س يا تقه

 ...  دیپسره چشم سف ایب...  ایب: زد يلبخند خاله

 ... ولو شد رو تشک ها ...  شیشگیهمبا لخند  اوشیس

 ... من اونا رو مرتب کرده بودم  ایبابا س يا: گلنار

 ... کم داد داد کن ...  ایش یخانوم دکتر م يدار... هم داره  ییچه صدا... جغ جغه ...  سیه: ایس

 ... به بازوش  دیدونه کوب هی گلنار

 ... همراز از عمه ات چه خبر : خاله

 ... رو تکرار کرد  شنهادشیکردن باز هم پ هیساعت گر میبعد از ن... تماس گرفته بود  روزید: زدم لبخند
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 ... خود  یب: اخم کرد اوشیس...  دنیاز جا پر اوشیو س گلنار

 من هست؟ يبرا يچه کار کیشهر کوچ هیکار کنم؟  یمن برم اون جا چ... خود  یمنم گفتم بهش ب -

 ...  کنمیدرکش م...  یکن یزندگ ششیپ يخواد تو بر یون ما: پشت گردنم رو نوازش کرد خاله

 ؟یبرم بگم چ... اون دوتا پسر عزب هم داره ... جان  نینفسام ا... جاست  نیمن شغلم ا... که  شهیخاله نم -

 ...  میجا پسر عزب دار نیما هم ا: گلنار

 ...  نمیب یپسرش رو نم...  میعزب که دار: کردم يا خنده

 ... مموش  يتو باز حرف گنده تر از قدت زد: پس گردنم دیمجکم کوب اوشیو س دیبلند خند خاله

 ...  ایس ادیبدم م...  یگیم یه... مموش و درد  -

 ییلب باال... شد  یباعث م نیا... بزرگ و جلو بود  یمن کم يدو تا دندون جلو... از مموش رو دوست نداشتم  ایمنظور س...  

که از نظر همه به صورتم  نیحالت با وجود ا نیا...  رهیبرجسته تر و باالتر قرار بگ یکم... ود برجسته بود من که خود به خ

خاله زاده  نیمموش مسخره از دهن ا نیکه ا یبه شرط ومدیخودم بدم نم... جالب بود  اریبس و دادیکودکانه و خندان م یحالت

 ...  وفتادیمن م يها

 ... بشه  یشکل نیا کننیم یدندون ها و لبهاشون رو جراح رنیهمه م... همراز  ادیهم خوشت ب یلیخ: گلنار

 ...  ایبر یپاش یخل نش یشوخ یهمراز ب: ایس

 ... دادش ... نگران نباش : ختمیرو بهم ر موهاش

 یخاله عادتم رو م... بلند شدم و نشستم ... برد  یها مثل هر شب بود اما من خوابم نم نیا... آرامش و سکون ... کولر  یخنک

به گلنار نگاه کردم ... سرم گذاشته بود  يتازه انداخته بود باال يبرگ نعنا هیو  مویحلقه ل هیکه توش  خیپارچ آب  هیدونست 

به موهام  یدست...  ختمیخودم ر يآب برا وانیل هی... بود و خواب خواب بود  دهیچیملحفه رو دور خودش پ شهیکه مثل هم

 ... رختخواب نشستم  يرو دمیکش

 انداختمیراه م دادیداد داد و ب یبار اگه راهم نم نیا...  دنشونیرفتم د یم دیجور فکرم مشغولشون بود فردا هر طور که بود با بد

 ... داد تو  یراهم م زدیازش دم م شهیکه انقدر هم یییاز ترس اون آبرو دیشا... 

 دیبا... سرم رو تکون دادم تا افکار از ذهنم خارج بشن ... بودم  یاگه موفق نم... که فکر کردم استرس گرفتم  دیکار جد به

...  جهیدوباره سرگ یعنی نیا... برابر  نیچند یخستگ یعنی نیدونستم ا یم...  میداشت اجیپول احت نیما به ا... بودم  یموفق م

تو اون  گفتیراست م ایس... کنم  نیرو که اونها الزم دارن تام يزیبود که بتونم چ نیاما مهم ا... دوباره وزن از دست دادن 

تو نستن با  یاونها که نم... به خرج داده باشم  قهیسل دنشیبود هر چه قدر هم که من در چ يخونه مجرد هی قایکه دق يخونه ا

 ... کن  یاون حداقل امکانات زندگ

 ؟يداریب -

 کردم؟ دارتیب دیآخ ببخش: کردیملحفه نگام م ریچشم باز از ز هیبه سمت گلنار که با  برگشتم
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 ؟یخواب یچته؟ چرا نم... نه بابا : با مزه شده بود یلیاش خ افهیشد و نشست ق بلند

 ... جام عوض شده : دستام رو دور زانوهام قالب کردم... شکمم  يرو جمع کردم تو زانوهام

 نه؟ یناراحتشون -

 . هستم... اما هستم گلنار ... باشم  دینبا کننیهمه فکر م -

 یو جسم یبه خاطر فشار روح...  گنیهمه به خاطر خودت م: رو جمع کرد شونشیپر يو موها دینصفه من رو سر کش وانیل

 ...  یکن ینم یکه چرا زندگ نیبه ا... که روته 

... که عشقم  امیدن نیخوش شانس ا يگلنار من از معدود آدمها کنم؟یکار م ادیچون ز د؟یکنیطور فکر م نیچرا ا: زدم يلبخند

 ...  ارمیبرم پول هم در م یدارم ازش لذت م یزندگ یاز حت شیکه ب يزیاز چ یعنی... شغلمه  زمیهمه چ...  حمیتفر

 ... اما ... دونم  یم: زد يلبخند

 ... انتخاب من بوده  نمیا...  میرو خودمون انتخاب کرد ونمیاومدنمون نحوه زنگ ایهمه ما آدمها قبل از به دن... گلنار  -

 خودت مگه نه؟ شیپ شونیاریب یتون یم یکه فکر کن ستین یکه اصال منطق یدون یم: دیبه پشتم کش یمحبت دست با

 ... ره عقب  یوسط منطق م ادیاحساس ب يپا یوقت: سمت راستم رو گذاشتم رو زانو هام گونه

...  يتجربه ندار...  يندار یمنبع در آمد چندان...  یکن یم یکه از بد روزگار تنها زندگ يساله ا 23دختر  هیاما تو ... آره  -

 ...  يهم باهاشون دار یکم یلیخ یفاصله سن نکهیو ا يمجرد

 ... دو نستم  یخودم هم م... بود  یکامال منطق گفتیکه گلنار م ییزهایهمه چ...  دمیکش یآه

از  یناراحت نش: داد که صداش همون بغض آشنا رو گرفت صیهم تشخ یکیر از حسرتم رو تو همون تارپ يچشما کنمیم فکر

 ... همراز  میخواهر برادر...  میباهم بود شهیما سه تا هم... و تو  ایمن و س... دستم 

 ... نه بابا چرا دلخور بشم  -

رو  شیگفتم بذار زندگ... مخالف بودم هنوز هم هستم  دایمن شد... کرده  دایبرات کار دوم پ ایدونم س یم: دیدراز کش سرجاش

به هدفش  میکمک کن دیبا میشه خواهر برادرش یراه رو انتخاب کرده و اگه ما ادعا مون م نیگفت همراز خودش ا ایس... بکنه 

 ...  ستین ی شدناصال...  ستین یچون منطق... با هدفت مشکل دارم  ناما از خودت چه پنهون م... برسه 

 کرد ینگاه م نانهیبود که واقع ب یتو جمع ما اون تنها کس شهیهم... حق با گلنار بود ... شد  یم سیکم کم داشت خ چشمام

 ...  کردمیرفتم و تو سکوت بهش فکر م یبا همون حالت جمع شده جلو عقب م سرجام

برات در نظر گرفته  یزندگ يرو که روال عاد ینقش...  رینگ خودت در نظر يبرا يدینقش جد...  یباش دیباش که با یهمون -

 ... کن  يرو باز

 يبودن با من اون طور لحظه شمار يبرا یوقت...  چهیپ یم یصدا شون هر بار که تو گوش... تونم  ینم... تونم گلنار  ینم -

 ... بدم  رییخواد نقشم رو تغ یاون موقع است که دلم م... تو اون عمارت خشک و منضبط  زارمیپا م یوقت...  کننیم

 ...  ستیدستت ن يزیکه قانونا هم چ یدون یخوب م -
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اما ... بود  يتکرار یلیخ یلیمتن صحبت خ نیا... بار بهم گفته بود  20از  شیجمالت رو ب نیتک تک ا...  دمیجام دراز کش سر

 ... قانون  نیلعنت به ا: گرفت یو دردش تمام قلبم رو م کردیزخم دوباره دهن باز م هیهر بار مثل 

 ...  یسنگک بزن روشن ش -

 ...  دهیراحت نخواب شبیبچه ام معلومه د...  اینکن س تشیاذ: ختیر یخوشرنگش رو برام تو فنجون م يکه چا خاله

 ...  میباهم اختالط کرد کمی: بهم زد يلبخند گلنار

 سرکار؟ ير یم يدار: دیبه سرم کش یدست خاله

 ... بله خاله جان  -

 يسبز کمی... به خونت بکشم  یدست هیمن برم ... طالقانه ...  ادیم ریخسرو امروز رفته خونه مادرش د... رو بذار  دتیکل -

 ...  زرتیخورد کردم بذارم تو فر

 یکم رنگ م یخسرو خان کم هیتا سا...  کردیم تمیترحم و محبت قلنبه خاله اذ نیا...  زیم يدستم رو گذاشتم رو  يتو لقمه

 ... رو انجام بده  فشهیوظ کردیکه فکر م ییزهایتمام محبتها و چ mp3خواست تند و تند و  یشد انگار که م

 ... دارم  ینگهش م زیتم شهیهم...  زهیخونه ام تم... به خدا  ستین يازیخاله ن -

کارم رو ... ها خاله جان ... بکشم  یدست هیاما خوب منم برم ...  قهیخوش سل یلیو خ زیتم...  یدونم عسلم به مادرت رفت یم -

 ؟يپسند ینم

 ه؟یچه حرف نیخاله ا: شد یبود ناراحت م دهیفا یباهاش ب بحث

 ...  ادیمامان تو اتاق من هم نم... برو کالت رو بنداز باال : اوشیس

 ... کنم  یبار من دخالت نم نیبه خدا بابات بفهمه ا اوشیرو جمع کنم؟ س گاراتیته س ؟یکه چ امیب -

 ...  کنهیو کبودت م اهیخسرو خان س...  ایآخ آخ س: کردم يا خنده

مثل آدم حرف  ير یم... منتظرته  10ساعت ... پاشو زبونت رو کوتاه کن : رو به چشمش زد نکشیرو برام کج کرد و ع دهنش

 ... کنار  يذاریبودن رو م یتواضع و خاک...  یزن یم

 ... دارم  نیبعدش من تمر: رو قورت دادم میو چا ستادمیپا ا سر

 ... خاله جان  نجایا ایبعدش ب: خاله

 ... باشه  دهیمرض اکبر آقا هم خواب... برم فکر کنم ...  ششونیسه روزه نرفتم پ... نه خاله  -

 ... بود  نینفر گفت که مطمئنم يزیلب چ ریز خاله

 ...  میتا سوار اتوبوس بش میشد تا سر کوچه بر قرار

 ...  وونهید يومدیخوب شب م: ایس

 ... من و تو در کنار هم ... دو شب پشت سر هم ...  يبابات رو سکته بد يخوا یم -

 ... کوله اش در آورد  بیرو از ج گارشیکرد و س يبلند خنده
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 ...  يدیدونه کش هیصبحانه ات  يز چااالن قبل ا نیهم...  ایبسه س -

 ...  گاریبعد س ییچا...  ییبعد چا گاریس... دو حرف است  نیا ریتفس یتیآرامش دو گ: کرد و فندك زد يا خنده

درش باز بود ...  ابونیشده بود بر خ ریاما تعم یمیساختمون قد هیبه ساختمون انداختم  ینگاه... رو درست اومده بودم  آدرس

 هیدو نستم مربوط به آتل یکه م ومدیکالم م یب یقیموس يصدا... دوره کنکور خودم افتادم  ادی بیعج... واردش که شدم ... 

دوستشون ... راهرو دقت کردم  يشده تو دهیکش ریپله ها با آرامش باال رفتم و به تصاو از...  نهییطبقه پا یطراح يبچه ها

و کوله ام رو مرتب  دمیشالم رو جلو کش... شد  یم دهیخط درش د یرگیکه چ يبه قدر... بود  نیا کار خود راممطمئن... داشتم 

 ... کردم 

 نیکه من ا یاون سال ریبخ ادشی. داد یهنر درس م خیداشت تار...  ومدیم رونیاز کالس ها ب یکی يمرد از تو هی يصدا

 ... بود  يخوندم چه روزگار یدرس رو م

 يرو... اما نبود ...  نمشیبب دیسر چرخوندم شا... نبود  زشیپشت م یخوب منش... بود  یروبه روم نگاه کردم که خال زیم به

 هی یمنش زیم کیو نزد ه؟یخوب سخت نبود حدس بزنم متعلق به ک... و فرانسه بود  یسیبه زبان انگل یینامه ها ریتقد وارید

 یم... پا و اون پا کردم  نیا یکم... بود  کسیم یبسته بزرگ کاف هیو  يا سهیک يچابسته  هیساز و  يچا هیکوچکتر  زیم

 نمیرو بب یسر گردوندم تا کس... بودم  یتئاتر شهر م نیتمر يبرا گهید هیساعت و نم کیتا  دیکار طول بکشه چون با دمیترس

 .شد ینم دهیاما د

صدا  نیاما ا...  دمیشن یمتن مکالمه رو نم...  ومدیشت ازش مدا ییآشنا يبود که صدا يباز مهین يا شهیدر ش یمنش زیم پشت

که ازش  يپشت به در روبه پنجره ا يمرد... نا خود آگاه به سمت در رفتم ...  ومدیم رونیاز عمق خاطراتم ب... آشنا بود  بیعج

... آشنا  بیقامت نسبتا بلند و عج هیمرد با  هیبود  ستادهیا ومدیازش م یتاکس يراننده ها يزادآ...  يآزاد ادیبوق و فر يصدا

عود  يبا اون بو... کرم رنگ  راهنیو پ یمشک نیبا اون شلوار ج... که از پشت بسته بود  یاندك جو گندم ییمرد با موها نیا

 ... من بود  ینوجوان ياهایمطمئنا مرد رو... اتاقش  يآشنا

 بیو اما عج بیعج... نکردده بودن  رییچشمها اصال تغ نیمن ا ياخد...  ختیدلم ر... به سمتم برگشت ... به در زدم  يا تقه

باب  یلیلبم اومد که احساس کردم خ يبه رو ينا خود آگاه لبخند... رو داشتن  یالیخ یوب يشاد يمن حکم روزها يرا

شما : تلفن رو قطع کرد... کرد  یم دنشیمن رو پر از نشاط د يها یسالگ 15که  یهمون اخم... اخم کرد ...  ستیطبعش ن

 ... بفرما سر کالست   ؟یکن یجا چه م نیا

 ... اما  دیببخش: اخمام رفت تو هم یبود من رو؟ کم نشناخته

 ...  دیایجا ن نیو ا دیحل کن يجعفر ریمگه من قبال ازتون نخواسته بودم مسائلتون رو با خانوم م -

 ... همراز پاکزاد ... من همراز هستم ... پرتو  يآقا دیلحظه اجازه بد هی: کردم صدام رو صاف کنم یسع... خوردم  جا
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دور کامل ااز سر تا پام رو از نظر  هیبعد ...  کردیذهنش رو پردازش م يانگار داشت اطالعات موجود تو... لحظه مکث کرد  هی

: ومدیذهن پر تالطم م هیه انگار از ته ک ییبا صدا ستادیچشمام ا ياما نگاهش رو... خودم رو جمع کردم  یکم... گذروند 

 ...  نیبش ایب... تو  ایب... شه  یباورم نم... من همراز  يخدا

گردانش که بدجور  یصندل ينشست رو... رنگ دفترش  يقهوه ا یمبل چرم يام رو از پشتم در آوردم و نشستم رو کوله

 ... دوست ندارم دور و برم بپلکن  یلیخ یدون یم...  ینشناختمت فکر کردم از هنر جو ها هست دیببخش: ومدیبه نظر م یتیریمد

تو رفتار نسبتا تندش نداده  يرییاما تغ... کرده بود  یجو گندم یمرد جذاب رو کم نیا يزمانه موها... هم همان طور بود  هنوز

 .بود

همراز  يعوض شد یلیخ: گشتیآشنا م يزیتو صورتم داشت به دنباله چ انگار که... چشم دوخته بود به من ... بلند کردم  سر

 ...  ادیز یلیخ

 ...  ياما شما اصال عوض نشد -

دفتر  نیا ياما االن تو... لرزوند  یته دلم رو بدجور م یزمان هیکه  يبلند و زنگ دار ياز همون خنده ها... کرد  يبلند خنده

هم بود و من  دیشا... گذار نبود  ریتاث نیانگار اون رام نیرام نیا... به شدت مدرن داشت  ییکه فضا یو دوست داشتن کیش

 ... عوض شده بود  تمیو ذهن مراه یفقط و فقط اندک...  یاندک

 ؟یکنیکارا م یخوب چ -

به  ازیحرف زدنم ن يچرا هنوز در مقابلش برا...  دمیسبزم کش يبه پانچو یکردم و دست کیبه پام نزد شتریب یام رو کم کوله

 یجمع کنم تا دامن مشک یکردم پاهام رو اندک یپانچوم و سع يتمرکز داشتم؟ چشم دوختم به ترنج درشت دوخته شده بر رو

 ...  يباز: تر برسه لیپام به نظر شک

 ... جواب  نیبهتر: دیخند

 شد؟یچشمانش هم خندان م دیخند یلبهاش م یاون روزها هم وقت... رو بلند کردم  سرم

 ...  ياون روزها پر حرف تر بود ادمهی -

 ... صحنه  ياما رو... االن هم هستم  -

ده رنگ و شلوار  يو ناخن ها یفوسیت يساله با موها 15اومد من اون دخترك  ادشیانگار ... تر شد  يجد... جا خورد  یکم

 ... کرده بود  رییتغ زهایچ یلیخوب خ...  ستمیپاره پاره ن يها

 ... فرشون کرده بودم  یکه به تازگ ییپهن و موها يابروها... کم رنگ داشت  اریرژ بس هیبه صورتم انداخت که  ینگاه

 ...  دیکن ینم دایاز گذشته پ ییرد پا دینگرد...  يپرتو يآقا دیبه دنبال چه هست -

: خودش رو جمع کرد یکم... کنجکاو داشت  نگاه متعجب و هی شتریحاال ب... نبود  ياثر گهیدونم چرا از اون نگاه خندان د ینم

 ... فرستم  یم شتیبهم گفت همراز رو پ...  نینازن يتو جشن نامزد...  شیچند شب پ...  دمیرو که د ایس

 د؟یانتظار همون همراز رو داشت -
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 ...  دیدونم شا ینم -

 د؟یهست يپرتو نیشما همون رام -

 ... نه ... خوب : معذب تر شد یکم

 ...  ستیمثل گذشته ن زیچ چیه...  ستمیمن هم اون همراز ن -

 ... بهم گفت  اوشیدونم س یم: متاسف شد... ازم گرفت  نگاه

 ... اما ... دوست نداشتم بدونه ...  

 ... برات تلخ گذشته  زیهمه چ... متاسفم همراز  یلیخ -

 ...  زیهمه چ...  زینه همه چ: زدم یزورک لبخند

 ...  یهست یاومتو دختر مق -

-  ... 

 ارم؟یبرات ب يخور یم يزیچ -

 ... برم تا تئاتر شهر  دیبا... دارم  نیتمر...  رمیگیوقتتون رو نم یلیخ... نه ممنون  -

 ؟يشد لیچند وقته فارغ التحص...  هیعال نیا: زد يلبخند

 ...  کیاز ترم  بایتقر. کنمیم يوقته باز یلیاما خ... سال  کیحدود  -

 ...  یدونیرو خوب م يتئور گفتیم ایس -

 ... در حال مطالعه هستم  شهیهم -

 ...  يریمثل استاد ام یتوپ يبا استاد راهنما...  ینامه غوغا داشت انیپا هی ایگو -

 ...  دیشناس یهمون که م... گفته  ایو بم همونم که س ریمن ز... رو بهتون گفته  زیهمه چ ایس -

از اول  دیهمراز روبه روم رو با نیبه نظر خودم که ا: و دوباره به حالت اول برگشت دیدرجه چرخ 45داد و  هیتک شیصندل به

 ... بشناسم 

 ... سال بزرگتره  7همراز از اون همراز نیا: انداختم نییسرم رو پا...  دمیخجالت کش یکم

 ...  يو اجرات رو بد نیشه بهم برنامه تمر یم: نگاهم کرد... نداد  یجواب

 م؟یمگه قراره شروع کن: چشمام رو گرد کردم یکم

آره ...  یستین بهیهم غر یلیخ... از اون همراز درت هست  ییهنوز نشانه ها نکهیمثل ا... نه : زد يتعجب کودکانه ام لبخند از

 ...  میکن یشروع م ندهیدو روز آ نیاز هم

 ... اما  -

 ...  یگرفت ادیبده که  ادیرو به بچه ها  یهمون... اما نداره  -

  د؟یاز اسات ایاز صحنه؟  -
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 تر بود؟ دیخودت مف يکدومش برا: بهم کرد ینگاه

 ... گرفتم از صحنه بوده و نگاه تماشاگر  ادی یمن هر چ: دستم گرفتم يشالم رو تو نییپا

 ؟يسنگات رو باهاش وا کند -

 زیچ چیه نیا: انقالب من رو ببره  دونیبودم تا م یچرخوندم و منتظر تاکس یشد و من چشم م یقطع و وصل م یکم صداش

 ... تونه انقدر راحت به من کالس بده  یبابا چه طور م... سر کالس  ایگفت ب میمستق...  ایس دایاز من نپرس یخاص

رو با انگشت دست آزادم هل  میآفتاب نکیع... نکنم  یزدن توجه یپام بوق م يکه جلو یشخص يها نیکردم به ماش یسع

 ... ادم عقب و شالم رو از پست گوشم در آوردم د

 ... داده بودم  حیتو ض هشیو بمت رو قبال  ریمن ز -

 ... که دوست نداشتم شده بود پس  یهمون...  

  ره؟یم یم یداره از گرسنگ یگفت ایهمراز تنهاست  ؟یگفت یترحم کرده؟ بهش چ -

 یدون یم... نداره ها  یستیکه باهات رو دربا امیمن همون س... همراز  یدور برداشت...  نییپا اریصدات رو ب: بود یزد عصبان داد

 ییشه توانا یمسئله باعث م نیا...  نهیاطرافت هم هم يانتظارت از آدمها...  یکنیتو خودت به خودت ترحم م ه؟یمشکلت چ

 ...  يریپذهات رو هم ن تیخود و موفق يها

که  يهمه و همه باعث شد تنها کار... چند وقت  نیا يفشارها...  مییتنها... هجوم خاطرات ...  شدنید... بزنم  ادیفر خواستم

 ... بود  یبکنم فشار دادن دکمه قرمز رنگ گوش

 

 يمرد... فر  يو موها یعقاب ینیبا ب یام مرد جوان گهیساله غرق فکر و طرف د 50بود حدودا  یکنارم زن... نشسته بودم  وسط

رفت  یم رونیداشت کم کم از در ب بایبه سمت زن برم و زن هم تقر شتریشد من ب یو باعث م کردیش رو باز تر مکه مدام پا

که آمارش از  يادیبا فر دونیم يکاینزد...  ومدیو دل و روده ام داشت باال م کردیم یانندگبد ر اریگرم بود و راننده هم بس... 

 ... شم  یم ادهیآقا نگه دار پ: دست خودم که هم در رفته بود

 ... آشغال : گفتم دیکه مطمئنم شن يلب به طور ریبشم ز ادهیتا من بتونم پ... شد  ادهیهم پ پسر

 ... زدم  ابونیبه جدول کنار خ یزوزه کشان از کنارم رفت و من لگد محکم یتاکس کانیپ

 ... شام مهمون من  ینیلب بر نچ نکهیا يبرا...  میعصب...  دیببخش ایس: و اس ام اس زدمرو در آوردم  میگوش

 ... کنم که ازت دلخور شم  یآدم حسابت نم يدر ضمن انقدر... باشه  يکه بندر یبه شرط: جواب داد دینکش هیثان به

 ... شد  یبشر آدم نم نیا... زدم  يلبخند

همراز جان  يپوستت رو کند: زد يصحنه لبخند یعاطفه منش...  دمیصورتم کش يمحکم تر از حد معمول رو یرو کم دستمال

 ... 
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...  يبرنامه ات به صورت مکتوب که خواسته بود نمیا ایب: رو به سمتم دراز کرد يبرگه ا... بهش زدم  یاز سر خستگ يلبخند

 ... که  شیشناس یالبته به مهران هم نشون بده م

مهران : برگشتم به سمتش... موند  یها م یبه شدت منضبط بود و مثل ارتش يکار گردانمون بود که پسر اریمنظورش دست.. . 

 ... دم  یفردا بهش نشون م... امروز زود رفت 

... تم دستهام گرف نینشستم و سرم رو ب یصندل يرو... برام بلند کرد  یباال انداخت و دستش رو به نشانه خداحافظ يا شانه

 ... از صبح وقت نکرده بودم بهش فکر کنم  يلحظه ا یعالمه فکر بود ومن حت کیسرم  يتو... خسته بودم  یلیخ یلیخ

 ... شد  یبود که لبخند زنان وارد م ایسرم رو چرخوندم س... از هم باز شد  يژیق يبا صدا میاتاق گر در

 ...  ایخانوما ن میتو نگفتن اتاق گر هیصد بار : از حد معمول باز شد شتریب دنشیخسته ام با د يچشما

 ... درضمن حجابت هم کامله  ییعاطفه گفت فقط تو...  دیهم هست ییتماشا ستین: دیخند

 ... اخماش رفت تو هم ... زدم  لبخند

 ...  یزن یلبخند م ای یکن یاخم م ای...  ایتعادل ندار ایس گمیم -

 ... صبح افتادم  دای... پر رو  -

 ... است  ختهیبه خدا اعصابم بهم ر...  دیببخش: انداختم نییرو پا سرم

اون همون همرازه؟به منه بخت سوخته  یمطمئن گفتیم... مونده بود ... باهاش حرف زدم ...  يجواب اون رو که خوب داد -

 ... شه سگ گله  یماشاال روت م یرس یکه م

 مونده باشم؟ یخودم باق يها یسالگ 15آدم انتظار داره من تو  نیچرا ا -

 ...  يبزرگتر از سنت شد یلیتو خ... نگذشته  یلیما خ يها یسالگ 15از  -

 بده؟ نیا -

تا  یاز ک... نه؟ به ما چه خواهر من  ای ادیهم خوششون م هیبق...  يتو در مقابل من همون همراز... کنه  ینم یمن فرق يبرا -

 ... من و تو مهم شدن  يبرا گهید ي آدم هاحاال

 شام؟ میبر: زدم رشینظ یب حیبه توج يلبخند

 ... نه  -

 ...  يبندر یاا چرا خودت گفت -

 ... بعد  يشاممون بمونه برا...  شهیم رید گهیبرو امشب د...  ششونیپ يبر يخوا یمگه نم... نه  -

 ...  شیتجر دمیرس یم 8/30-8رفتم ساعت  یبا مترو هم اگر م...  7به ساعتم انداختم  ینگاه

 ...  یگل یلیخ ایس: دوشم انداختم و بلند شدم يام رو رو کوله

 ...  ستمین رشیکه من زن بگ یدون یم...  ایکم برام عشوه ب: رو مرتب کرد شالم
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 ایبا س لیسه... انداختم  نییو سرم رو پا دمیخجالت کش... د گم شد که پشت سرمون بو لیاعتراضم تو خنده بلند سه يصدا

 ...  یاون هم به به هنرمند پاپت...  میدیما هم دخترمون رو حاال حاال ها شوهر نم...  يراستش رو بخوا: دست داد

هر بار که  ومدیسم درست باال نمنف... گلوم خشک بود ...  دمیشالم رو بازهم جلو تر کش... پا و اون پا کردم  نیزنگ زدن ا يبرا

کاره  مهین ياز ساختمانها یو خنده کارگران افغان ومدیم مانیس يکوچه باغ که حاال از هر طرفش بو نیتو ا دمیچیپ یم

 ... دادم و زنگ زدم  رونینفسم رو با آرامش ب...  گرفتیهمه وجودم رو م یدلتنگ هیاز  یانیپا یاسترس همراه با درد ب

تا ... تلفن صحبت کرده بودم  يکه باهاشون پا شیاز سه روز پ نمشونیتونم بب یبار م نیا یعنی نیا... زنگ دوم در باز شد  با

مرد چه قدر  نیا... زدم  يپوزخند... اکبر آقا شدم  یمیوارد باغ بزرگ عمارت قد... گذشته بود  شونیامروز هر ساعتم تو دلتنگ

 ... ذار بود گ ریخانواده من تاث یتو زندگ

 هیخانوم  دهیتراس فر يمرمر يسرم رو بلند کردم از پله ها...  دیکشیکردم دلم براشون پر م یتند ط يرو با پا یسنگ ریمس

مختلف به  یکه به معان ییزن مثل تمام زنها نیا...  ومدیذاره به سمتم م یتو زانوهاش طاقت نم دونستمیکه م يبا درد يور

 ... عالمه مهر  کیبا ... چ کامل بود یه هی قتیخونه اومده بودن در حق نیا

رو بذارم رو دور تند تا به اتاق طبقه دوم  زیهمه چ خواستیتا بهم برسه هر چه قدر هم که دلم م ستادمیباغ ا یاستخر خال کنار

 نیسالنه سالنه ا... هام کنم  هیوارد ر هیکند و نفسشون رو هر لحظه و هر ثان يرو بذارم رو یزندگ لمیبرسم و اون وقت ف

و پر از درد رو از حفظ شده بودم  یمیعمارت قد نیا نیقوان گهیبراش سخته اما خوب د دردونستم چه ق یکرد م یرو ط ریمس

اون صحنه آزار  دیطور شا نیا... شه نگاه نکنم  یبه اون سمت باز م یداشتم به سمت چپ باغ که در عمارت پشت یسع... 

 ییبایز دیدرشت که نو يبا همون چشما...  دیسبهم ر...  دمیها کش زهیسنگ ر يپاهام رو رو...  کردیترکم م ينده لحظه اده

 ... سالم : پر مهر و لبخند به روم نگاه کرد دادیرو م شیدوره جوان یمثال زدن

 ... حواسم نبود  دیببخش... خانوم  دهیسالم فر: که اون بزرگتر بود و زودتر سالم کرده بود دمیکش خجالت

درد مشترك بود  هی... چشمان من هم ... شد  سیباز هم چشماش خ... رو به سمتم دراز کرد و گونه ام رو نوازش کرد  دستش

 ... و نم دار  سیخ ينگاهها نیسبب ا

 ... از روت خجلم دخترم  -

چند  نیتو تمام اتفاقات ا... خانوم  دهیفر ستیمهم ن: احت باشهبود نار یروس يها ینقاش هیشب دیزن که شد نینداشتم ا دوست

 ...  میکدوم از ما مقصر نبود چیسال ه

امروز رو ...  رنیگیدونم دلت بدجور تنگشونه اون ها هم مدام بهانه ات رو م یتو م ایب... تو  ایب: دستش گرفت يرو تو دستم

 ... فقط ...  هیدنده خوب

 ...  دیمطمئن باش... خانوم  دهیدونم فر یم -

کفشهام رو در آوردم و از در تراس وارد شدم ...  کردیپرواز به طبقه باال رو طلب م هیوگرنه دلم  امیبودم پا به پاش راه ب مجبور

 شتریسر ته دلم رو ب یو ب یتجمل اضاف نیکردم؟  هر بار ا یخونه عادت نم نیچرا من به ا... بازهم چشمم رو تنگ کردم ... 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٢٧ 

شکارگاه و ظروف نقره  يو بزرگ و تابلو فرشها یسلطنت ییطال يو مبلها یشمیابر سینف ين فرشهایا... زد  یم گهیاز بار د

 زیهمه چ... خونه رو دوست نداشتم  نیهم ا یتو نوجوان یوقت حت چیوقت ه چیه... شده بودند  دهیبلند چ يزهایم يکه رو

به سمت ...  زیهمه چ... شد  یکه از حد خارج م ینظم...  دش یم دهیبه رخ کش دیکه با یثروت... اغراق بود ... بود  يادیدرش ز

 ...  کردیم لیم لیدل یب تینها یب هی

 ... سالم : عقابش نشسته بود سرم رو به سمتش چرخوندم هیچوب گردو با اون سر يداده به عصا هیکاناپه تک يرو

نفس حبس ... رو برداشت  کشیشده استکان کمر بار يکند کار زیم يابم تکون داد و بعد خم شد و از روجو يرو برا سرش

با من سر صلح داشت ...  يپنبه ا يو نافذ و موها یمشک يمرد قد بلند و مقتدر با چشما نیامروز ا ایگو... دادم  رونیشدم رو ب

 ... 

 ...  یش یم باتریهزار ماشاال روز به رو ز: به سرتا پام کرد یخانوم به نگاه دهیفر... سمت پله ها رفتم  به

 ... خوردن  يبرا ارهیب يزیبراتون چ يبرو باال بگم فخر... باشه مادر  بایبختت ز: گونه اش رو خشک کرد يرو اشک

به خصوص زن ... قانون سفت و سخت داشت  کی يزیخونه هر چ نیاما تو ا...  دمیدو یبه من بود م... پله ها رفتم باال  از

 ...  کردیرو محکم تر م نیقوان نیبرابر ا نیبودن چند

کردم  یسع... مست عطر نفسهاشون بودم  شتریاما من ب...  ومدیصحبت هاشون م يکه از پشتش صدا يبه در...  دمیدر رس به

به در زدم و  يتقه ا... لبهام اومد  ياز حس بودنشون رو یلبخن بزرگ... صورتم پاك کنم  يسه روز رو از رو نیا يآثار دلخور

 ... در رو باز کردم  يال

 بایدو نگاه ز نیبرق ا نیا يمن جونم رو هم برا...  دیسرشون تو پازلشون بود به سمت باال چرخ نیزم يهر دوشون که رو سر

 ...  دادمیو معصوم م

که جانم بهشون بند بود رو در آغوش  يتا بتونم تو وجود... اتاق شدم و دستهام رو از هم باز کردم رو دو زانو نشستم  وارد

 ... بکشم 

 ...  یبغض لعنت نیا...  دیبازوم رو سفت چسب وشایو ن... محکم ... تپل و گرد کوشا دور گردنم حلقه شد  يبازوها

که باعث خنده  يزیچ...  وفتمیب نیزم يرو بایردباعث شد تعادلم رو از دست بدم و تقرخو یکوشا که مدام به صورتم م يلبها

 یمرد کوچک انداخت: یوقته هر دو ازش محرومند با اعتراض ساختگ یلیخ دونستمیکه خوب م ییصدا... بلند هر دوشون شد 

 سالمتون کو؟... منو 

 ... هم سالم کردن  با

 ... که گرسنه ام بود  ياو: دمیقلنبه کوشا رو محکم بوس لپ

 ... همراز ... ا : دیبه لپش کش یدست

 ... از دستش گرفتم  یبار گاز کوچک نیا... رو دوست نداشت  دنیبوس... ساله من  8شده بود مرد کوچک  يقول خودش مرد به
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محکم بغلش کردم و موهاش رو ... ساله من حسادت کرده  10 یدوست داشتن يبانو یعنی نیخودش رو تو بغلم جا کرد ا وشاین

 ... پرنسس شهر قصه ها  يچه طور: داشت رو دادم پشت گوشش ییآشنا يرنگ و بو بیکه عج

موهاش  يرو يو بوسه ا دمیبه موهاش کش یدست... قد بلند شده بود ... بغلم جمع کرد  يتو شتریزد و خودش رو ب يلبخند

 آورد؟  یدو تا طاقت م نیمن بدون اچه طور دل ... زدم 

 ...  میباهات حرف نزن میخواست یم: دیبه گونه ام دست کش کوشا

 ...  میآره با کوشا قرار گذاشته بود: از بغلم در اومد وشاین

 هیهم از دوتا  نیاتاق ا یحت... به اطراف اتاق انداختم  ینگاه...  وشاین یشدم و شال و مانتوم رو گذاشتم لبه تخت چوب بلند

با پرده ... رنگ  نیبدون کوچکتر...  یمنحن نیبدون کوچکتر ییو گاه طال يرنگ قهوه ا... تجمل و سلطنت مغرضانه پر بود 

 ... مخمل  يا

 من؟ يبرا دیریگیهم م میتصم دیآدم شد: دمیدو انگشتم کش نیرو ب لپش

 ...  يومدیسه روزه ن: دست لپش رو ماساژ داد با

 ... سه روز : صورتم تکون داد يرها بود رو تو هیشب بیاش که عج دهیکش يانگشتا

 يکنده کار یتخت يدادم به پا هیکنار تخت و تک...  نیزم يدستم گرفتم و دامنم رو مرتب کردم و نشستم رو نیرو ب انگشتاش

 !خاندان؟ نیبه ثروت ا يزد هیتو هم تک يدید... زدم و به خودم گفتم  يشده و تو دلم لبخند

... شن رو در آوردم  یکه دارن له م ییآدمها ياز زانوهام نشستن و من چشمام رو چپ کردم و ادا یکیکدومشون رو  هر

 ... زنگ دار رو تا مغز استخوانم حس کردم  يصدا نیو من حض ا... دوتا رو بلند کرد  نیکه قهقه ا یحرکت

رها  هیدوتا انقدر شب نیاعتراف کردم که چه قدر خوشحالم که ا گهیکوشا فرو کردم و بار د یدوست داشتن يموها نیرو ب دستم

 ... هستن 

 ینیریو ش ریو ش وهیپر از م ینیس... تو دستش وارد شد  ینیبا س شیخانوم با اون لبخند پر از سادگ يدر باز شد و فخر يال

 ... خانوم هستن  دهیدو نستم دستپخت فر یکه م ییها

 کنه؟ ینم يشوهرت حسود نیا ایشیقشنگ تر م روزیر ماشاال بزنم به تخته هر روز از دهزا... بانو  يفخر... سالم  -

از ما گذشته  گهید هیحرفا چ نیا... همراز خانوم خدا نکشتتون  يوا: کرد يزیدهنش و خنده ر يرو گرفت جلو شیروسر گوشه

 ... 

 يمگه دروغه فخر... بابا  يا: گذاشتم وشایحبه انگور برداشتم و تو دهن ن هی ینیگونه اش کردم و از س یبه سرخ يا خنده

 ...  یگل

 ...  دیخند یگل يبه اصطالح فخر کوشا

 ...  خندنایدوتا طفل معصوم م نیا دیایشما که م... همراز خانوم  يوا: خانوم يفخر
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هر چه قدر هم که من ... نبود  ياما چاره ا. ..من  یزندگ يطور با ترحم صحبت بشه از تنها داشته ها نینداشتم ا دوست

 ... هر چه قدر هم که بگم نه ... هر چه قدر که تالش کنم ... بخندم 

 میرنگ و عطر ترحم داشت بیعج کردنینگاه م رونیکه از ب ییکسا يما سه تا برا... رو دور کمرشون محکم حلقه کردم  دستم

 ... 

بچه ها به خاطر من داشتن  یعنی نیو ا شدیم میبه ساعت نگاه کردم داشت ده و ن. ..رو آروم براش بافتم  شیشمیابر يموها

و بوسه  دمیرنگش کش یآب يپر از گلها راهنیبه پ یدست... فرستاد سراغم  یخانوم رو م دهیو کم کم اکبر آقا فر دنیخوابیم رید

 ... همراز : خواستم بلند شم که دستم رو گرفت... بالتش گذاشت  يسرش رو رو... بلندش زدم  یشونیمحکم به پ يا

 ... جانم  -

 ؟یتو امشب راست گفت -

 ... حرف زدم پرنسس  یلیمن امشب خ -

 کنه؟یم یکه مادرم االن تو شهر قصه ها داره زندگ نیا: زد يلبخند

 من به تو دروغ بگم؟ يدید یک... آره گلم : رو فرو خوردم بغضم

 ...  يایدونم پدر جون نذاشته ب یم يایب يوقت نکرد یگیم یالک... حواست باشه  يخوا یدونم که م یاما م... وقت  چیه -

 ...  هیچه حرف نیا... نه گل من : کردم نوازشش

 ... چه خبره  میدونیما خوب م...  ستیکوشا هم ن...  ستمیبچه ن گهیمن د -

 چه قدر دوستتون دارم؟ یدونیم: دمیدر آغوشش کش... گونه ام زد  يرو يشد و بوسه ا زیخ میجاش ن از

مادرم از اون شهر قصه ها که پر از رنگ و نور داره : ازم فاصله گرفت یشونه ام تکون داد و کم يرو دییرو به نشانه تا سرش

   کنه؟ینگامون م

 ... بزرگ شده ... شده  بایبره که دخترکش انقدر ز یآره و داره لذت م -

 ...  هیانقدر بزرگ شده که بدونه مرگ چ -

 ... پرنسسم خراب بشه  هیرنگ يایدوست نداشتم دن... خوردم  جا

بار با مامان  نیاول يبرا روزیدونم قبرش کجاست د یم... دونم مادرم فوت شده  یم: جوابش رو بدم که ادامه داد خواستم

 ...  مدونیهم م گهید يزایچ یلیخ...  میو پدر جون رفت دهیفر

و البته اون قبرها  ایدن نیاز ا ریبه غ ییایدونن دن ینم... نشستن  نییکه اون پا ییاونا... آدم بزرگ ها : رو پاك کردم اشکم

 ... مادرت اونجاست ... پر از نور ... پر از شعر ... هست پر از قصه  يایدن هی... هست 

... رو بگو  یگفت همراز قصه مرد عنکبوت...  دیخند... کوشا قصه بگم  يخواستم برا یوقت... بودن  دهیزور هر دوشون خواب به

همراه شدن با  يبود که برا نیملموس تر از ا یلیدم دست تر و خ یلیخ... نداشت  يوودیهال يمن رنگ و بو يقصه ها يایدن

 ... داشته باشه  يدالر ونیلیم ژهیو يبه جلوه ها يازیخط به خطش ن
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دو  یم... به سمت تراس  چمیخواستم بپ... بودم  یعصب... بودم  یشاک... خسته بودم ... به جا کردم کولم جا  يرو رو فمیک

 ... کرد  جادیرعب ا هیدلم  يمقتدرش تو يکه صدا...  کنهیم يو گلدوز نهیش یساعت اون جا م نیخانوم ا دهینستم فر

 ... دختر  -

بله خوب من دختر بودم ... گفت خانوم  یبه رها هم م...  کردیوقت صدام نم چیه... من اسم داشتم ... رو مشت کردم  دستهام

و  زدیصورتم زل م يتو... مرد  هیسلطه  ریرفتم ز یبعدها که م... نداشتم  تیمن هو یعنی نیا...  کردیم دیبه دختر بودنم تاک... 

 ...  يزن شد...  يکرد دایپ تیهو...  يحاال خانوم شد یعنی نیا...  يکرد رییتغ یعنی نیا... خانوم  گفتیم

 ... باال بود  يبه خاطر فرشته ها... ترس به خاطر خودم نبود  نیاما ا...  دمیترس یازش م بیعج... به سمتش  برگشتم

 ... انتظام  يبله آقا -

 ... انجام دادم  ییمن خطا یعنی نیا...  دیکف خونه کوب يسطح صاف و براق مرمرها يباال آورد و دوباره رو یرو کم عصاش

 د؟یساعت رو نگاه کرد -

اتمام عجله  يبرا شتریاما هر بار انگار که ب... کندتر جلو برن  یشمار بارها التماس کرده بودم کم هیبه ثان... کرده بودم  نگاه

 ...  دنیدویم میصفحه گرد ساعت مچ يرو عتریو سر عتریسر... داشته باشن 

 ... بودن دلتنگ  یبچه ها کم...  دیببخش -

 ...  دینگ قتیجز حق يزیمن چ يمن به شما تذکر داده بودم که به نو ه ها -

اگر من با اون ها خون مشترك داشته  یحت...  تیمالک يحذف کردن من از هرگونه ادعا یعنی... من  يبر نوه ها دشیتاک...  

 ... مادرشون  یو پاک یبه بزرگ یاشتراک... باشم 

 ... تا به حال  دنیاز زبون من نشن یاز راست ریبه غ يزیچ چیمن ه يانتظام خواهر زاده ها يآقا -

 قصه هاست راسته؟  یالیکه مادرشون تو شهر خ نیا: شد کیقدم به من نزد هی... باال رفت  ابروش

خوش  قهیساعتش که از جل ییطال ریتونستم نگاهم رو دوختم به زنج یبمونم نم رهیتا بتونم به چشماش خ کردمیم يکار هر

 ... نگاه کردنه  گرید ینوع... جناب انتظام  ستیدروغ ن: بود زانیرنگش آو يدوخت قهوه ا

 یب يهایپرداز الیخ...  شنیبزرگ م قیاونها با حقا... بزرگ بشن  االتیخ نیبا ا ستیقرار ن... من  ينو ه ها...  دیگوش کن -

 ...  دیکنیکه م ییهمون کارها يبرا دیسرو تهتون رو نگه دار

 یقتیعالمه حرف از حق کیمن رو گذاشت با ... و عصا زنان دور شد  دیکه اجازه دفاع به من بده چرخ نیرو گفت و بدون ا نیا

 ...که مثل من  ییبچه ها...  ننیبب باتریرو ز ایبتونن دن يداد بچه ها لحظه ا یکه اجازه نم يزیاز هر چ...  زدیکه ازش دم م

 ... ناب  يمحبتها یلیخ...  زهایچ یلیمحروم بودن از خ... مثل خواهر پرپر شدم 

لعنت ... کوچه  نیلعنت به ا: و خلوت  کیچشم دوختم به کوچه تار... و بزرگ عمارت اکبر خان انتظام رو که بستم  یآهن در

 ... خاطره خوش  هی ای... داشته باشه  بایز ریتصو هی یحت... جا  نیهم هست که از ا یکس ایدن نیا يتو ایآ... عمارت  نیبه ا
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که  ياز اول کالس طور... که دستش بود  يکاغذ يشال و سرم رو خم کردم رو ریاز موهام رو دادم ز یعادت بخش طبق

دستم  يتومناسب با مداد  نهیدور گز... خوشم اومده بود  زیو چشم ر زهیم زهیدختر ر نیانتظارش رو نداشتم از ا ادیخودم هم ز

 یکه از کالسم خارج م يدانش آموز 8پشت سرم وارد راهرو شد و من به  مهمهبهم زد و همراه با ه يلبخند...  دمیخط کش

حاال که از اون ... بودن  دهیاز بس که از صبح لرز...  رمیحسم رو در نظر نگ یب يکردم زانوها یانداختم و سع یشدن نگاه

 ... اندازه داشتن  یب یعضالن ضعف هی... فشار کاسته شده بود 

 دیدو نستم االن با ینم...  دمیرو ند يجعفر ریام چسبوندم و سر چرخوندم و با زهم خانوم م نهیکالس رو به س ینارنج پوشه

هر چند هنوز زود بود ...  گهیرفتم د یم دیخوب البد با... گذاشتم و به ساعتم نگاه کردم  زشیم يپوشه رو رو... کار کنم  یچ

صحنه مثل  نیا کردنیکه چند تا از دخترها اسکورتش م یدر حال...  دمیرو د نیکه رام یخروجراه افتادم به سمت در ... اما 

 ... لبخند به لبم آورد  شهیهم

من رو ... اومد  زیمبه سمت ...  کردیشد گوش م یم ختهیکه براش ر ییبه مزه ها يرو باال داده بود و جد راهنشیپ نیآست

 ... گذاشت  زیم يدستش رو رو يمداد کنته تو... فکر کنم  دیند

 !استاد -

 ... دختر لبخندم رو پهن تر کرد  دهیکش لحن

 ...  ایش یقبول نم يطور نیا...  یکن نیتمر شتریب ساتیرو اسک دیبا... دستت خشکه ... عرض کردم خدمتت سارا  -

 ... اطرافش پنهان نموند  يدختر ها دیلبخند از د نیزد که ا يمن لبخند دنیهمون لحظه سرش رو باال آورد و با د در

 ... خوب دخترا ساعت استراحته  -

 د؟یبرد یم فیتشر ییجا...  دیکنیخانوم پاکزاد فراموش کرده بودم امروز شروع م: دیبعد به سمت من چرخ و

 ...  میباهم بکن یمشورت هی دییبفرما: آلود سارا خانوم بتونم جواب بدم با دست به دفترش اشاره کرد نگاه زهر ریز نکهیاز ا قبل

 ... نگاهش کردم و بعد به سمت اتاقش رفتم ... رو از چشمش برداشت و منتظر عکس العمل من شد  نکشیع

 ... نشستم  زشیم ياتاقش رو به رو یمبل چرم يرو

 قهوه؟ ای يچا: وارد اتاق شد ...رو باز کرده بود  موهاش

 ... شه آب  یاگه م...  یچیه -

 ... به دستم داد  co ca colaربط  یقرمز رنگ با نوشته ب يکاغذ وانیل هیو  کیکوچ یآب معدن هیکنار اتاقش  خچالی از

 ...  ومدیمن م يو تا دم پا شکستیم هیسا نیا...  زیم يرو وفتادیاش م هیسا... داد  هیتک زشیو به م ستادیبه من ا رو

 چه طور بود؟  -

 ...  زیآم تیموفق يو تا حدود...  دیجد... پر از استرس : آب رو قورت دادم جرعه

 ...  يدواریچه قدر بهشون ام... روز اول خوب بوده  يبرا -

 ... دارم  دیاز همه ام شتریبه مرسده ب -
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 ... بود  زهیم زهیهمون دخترك ر مرسده

هم  گهید يتو درسا... متوجه شدم ... آهان : افتاد ادشیدادم  حیرو که براش توض شیظاهر اتیخصوص ادیب ادشی کردیم یسع

 ... شد  30رتبه اش  شیهفته پ یشیکنکور آزما... خوبه 

هر ... طلبه که به نظرم داره  یرو م یخاص يانرژ هیصحنه ...  کنهینم دایپ شیبه آزمون عمل یربط ادیز نیکه ا دیدون یم -

 ... زوده  شونیدرس عمل يچند هنوز برا

 بهتره؟ هیچرا به نظرت از بق -

 دنیکار ماست رو ند سیکه ب ییلمهایف یحت شترشونیب... بخونه  شیخواد نما یدونه چرا م یکه م هیاون تنها کس... خوب  -

 ...  دهیرو د ریدو سال اخ يمرسده تمام تئاترا... رن  یکم تئاتر م یلیخ یلیخ ای

 شون؟ هیبودن دارن بق يهنر يادعا یعنی -

به اون دوره که ... منظورش به دوره هنرستانم بود ... زنه  یم هیاحساس کردم به من کنا... بدجنسش نگاه کردم  يچشما به

 دهیاز د ریبه غ يزیاز هنر چ... دونم  یانگار که م... آوردم  یرو به زبونم م دمیشن یکه م يزینداشتم و هر چ يمطالعه ا

 ... بشه  يآور ادیکرده بودم اصال دوست نداشتم مدام بهم  رییتغ یلیخاما خوب من ... شدنش تو ذهنم نبود 

 ... رو جلب کنم  تتونیمن هم بتونم رضا دوارمیبود و ام یبه هر حال کالس خوب: دور چرخوندم هیدستم رو  يتو وانیل

 ... من برم با اجازتون : دستم گرفتم و از جام بلند شدم يرو تو فمیک بند

 ... همراز : جاش جا به جا شد تو

 ...  نتونیسر تمر امیخوام ب یم يروز اگه اجازه بد هی: انداخت نیینگاهم کرد و بعد سرش رو پا یکم... کردم  نگاهش

 . ..من در خدمتونم  دیتون رو اعالم کن یخال میشما تا... منتظرتونم  -

به ... گوشم گذاشتم و راه افتادم  يهام رو تو يهندز فر... برم  ادهیاز راه رو پ یبخش هیتونستم  یم یعنی نیداشتم و ا وقت

... راه رفتم ...  دمیدود کش يپر از بو یقینفس عم... روم  شیبه راه دراز پ... و کوشا  وشایبه ن... به خودم ... فکر کردم  نیرام

 ... بابا  يبرا... رها  يبرا... مامان  يبرا... تنگ بود  بیجم عدل... تنه خوردم 

 ... بود  اوشیسمت پرتابم کرد س نیخودم به ا يایاز دن بمیج ياز تو میگوش برهیو

 ...  ایسالم س -

 ... سالم خانوم معلم  -

 ...  دیبعد بلند خند و

 ؟يخند یم یبه چ...  ایکوفت س -

 کالست بد بود؟...  یزنیدپ م -

... شه  یدلم تنگ م... ها م  یالیخ یب ادی...  وفتمیهام م ینوجوان ادی نمیب یپرتو رو م نیدونم هر بار که رام ینم... نه بابا  -

 ...  ادیدل وا مونده م نیسر ا ییبال هیدونم خالصه  ینم...  رهیگیم
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 ... بتپه  دهیبر سیاون گ يدلت برا نیاگه ا... کشتمت همراز  -

 ... پرتو از خود متشکر؟ هر گز  نیمن؟ رام...  دمیخند بلند

 ... و گذاشتم سر جاش  ختمیگلوله کاموا ر يدقت چسب رو رو با

 ... چه قدر با مزه ان  -

 ... بزرگ شدن  گهیهر چند د... شاد کردنشون  يبرا شتریب...  ستمیتو کار ساختشون خوب ن یلیخ: زدم يلبخند

 ... گذاشت  زیم يرو رو ینیس

 ... کنم  ییرایاز تو پذ دیمثال من با... گلنار  ایبه زحمت افتاد -

 ... برو بابا انگار من مهمونم : دستش گرفت يرو تو وانیکرد و ل یمصنوع اخم

 ... تا بتونم قصه بگم براشون  کردمیدرست م یانگشت يعروسکها داشتم

 چه طوره؟ ایس -

 ...  دیاز تو پرس شتریب دیرو با ایواال حال س: گز گذاشت دهنشدونه  هیزد و  يلبخند

 ... ندارم  يامروز ازش خبر -

 ... رو درست چسبوندم  لشیعقب بردم تا مطمئن بشم سب یرو کم عروسک

 ...  رونیده رفتن ب یو اون دوستش که تو آموزشگاهتون زبان درس م نیبا رام -

 ...  ستین یکیاحتماال برنامه هاش با من ...  دمیدوستش رو ند -

 ... تا به تاست  یچشماش کم کنمیفکر م: دستم يتو يعروسک کوچولو يرو داد پشت گوشش و خم شد رو موهاش

 ... قنبر زاده شده  يآقا هیشب...  یگیراست م... ا : گفت یدرست م... کردم  دقت

 ... آخ آره : مبل خورد یخنده به پشت از

شد  یزد که باعث م یم یبزرگ نکیحساب کتاب بلد نبود و ع... زاده بقال سر کوچه خونه آقاجون پدر بزرگم بود  قنبر

 ...  ادیچشماش لوچ به نظر ب

 ... داد  یپولمون رو نم هیبق...  میداد یستیدو هی... تومن  100شد  یم...  میدیخر یبار دوتا بستن هی... همراز  ادتهی -

 ... کردم  هیچه قدر من گر -

 ... کرد  یوقت به ضرر خودش اشتباه حساب کتاب نم چیجالب ابنه که ه: دیخند گلنار

 ... بود  يچه روزگار -

 ...  میشاد بود یلیخ یلیخ... آره : دیکش یقینفس عم گلنار

 ...  میاون موقع ها هم مشکالت خودمون رو داشت...  ایآ میشاد بود... دونم  ینم -

سه  ایتازه از تو س...  ادینم ادمی ادیمنوچهر رو من ز ییگم شدن دا...  میشد یمتوجه نم یلیخوب ما خ: و گرفتمنظورم ر گلنار

 ... سال هم بزرگترم 
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خال  يگذاشتم و مادر روسر زیم يرو شیفرفر يخشک شدن چسب موها يرو که حاال چشماش درست شده بود برا عروسک

خانواده  ياما فشارش تا آخر عمر رو گذرنیاتفاقا م یبعض: درست کنم یگل يخانواده رو گرفتم دستم تا براش گونه ها هیخال

 .هست

 ... مرگ خواهر بزرگترش ... گم شدن برادر جوونش ... مثل مادر من : دیکش یآه گلنار

شدم که با  رهیخ وانیل يتو یرنگ صورتآب زده بودم همون جا نگه داشتم و به پخش شدن آرام  يرو که تو ییمو قلم

 ...  میشد نینفر یما خانوادگ نکهیا...  رسمیمادام م يبه حرفا یگاه: کردن یرنگ رو رنگ یب وانیآرام تمام ل یحرکت

 ... بده  حیتونه تو ض یم یخانواده رو چ هی يهمه اتفاقات تلخ رو تو نیوگرنه ا...  دیشا -

 کردمیمن احساس م... ادامه بدم  میبه زندگ کردمیم یهر چه قدر هم سع... روز با من بود  هر زهایچ نیکردن به تمام ا فکر

 ... متوقف شد  شیسه سال پ يتو قایمن دق یزندگ

 ... بهت بگم همراز  يزیچ هیخوام  یم...  زهیچ -

 ... ده  یم تیاهم اریموقع حرف زدن بس هیدو نستم به تماس چشم یم... رو کنار گذاشتم و نگاهش کردم  عروسک

 ... شنوم  یم -

 ...  نیتو هنوز هم به رام: جاش جا به جا شد يتو یکم

 !نه -

 ...  میجا خورد تیقطع زانیم نیاز ا زانیم هیهر دو به ... من به شدت قاطع بود  نه

 ... آخه ... خوب  -

 یمن رو م یتو که زندگ... رو ندارم  زهایچ نیوقت ا من... بدم  حیبه تو هم جدا گونه تو ض دیبا دیاما شا... هم گفتم  ایبه س -

دورم رو گرفته که  يطور نهایهمه ا... خواهر زاده هام رو دارم  دنیدرد د... من درد نان دارم ... نگاه به دورت بنداز  هی...  ینیب

رختخواب  يهنوز انگار جا داشته که من تو... کنم  يعزادار زامیاز دست دادن عز يبرا یبه اندازه کاف دموقت نکر یمن حت

 ...  زمیبخوابم و اشک بر

 ...  تیتو زندگ ادیب یکیبذار  -

براش ... شم  یروز گرفتارش م هیمنم مطمئنا ...  بایز یلیخ یلیخ... گلنار  هییبایز یلیخ زیعشق چ... ذارم  یگم نم یمگه م -

 ... فکر نکنم  ن؟یاونم رام... اما االن ...  رقصمیم... خندم  یشقم مع يبرا یحت... خندم  یم...  زمیر یاشک م

 ... داره  یخوب یوضع مال... جذابه ... کرده است  لیتحص...  هیپسر خوب... گوش کن ... نه  نیچرا رام -

 ... فضوال که دالل محبتن حرف نزن  هیهمسا نیا نیع: دمیحند

 ...  کنهیسئوال م ایمدام راجع به تو از س... به تو جلب شده  نیتوجه رام گفتیم روزید ایس...  وونهید: دیخند بلند

 ... کردم  رییتغ یلیبراش جالبم چون خ: انگشتم گذاشتم و قلم موم رو برداشتم يعروسک رو تو دوباره

 ...  میروش کار کن کمی نیبب -
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... آدم شدم  نیکه خودم رو شناختم جذب ا یسالگ 13ن از م... من بود  ینوجوون يکار کردن ها برا نیا م؟یکار کن دیچرا با -

 ادیاز زن با حجاب خوشش م دمیبار شن هیخنده داره از مادرش  یحت... در اومدم  یلیجلب توجهش به هر شکل و شما يبرا

 ... بشم  يگرفته بودم چادر میتصم

 ...  دیببخش: دهنش گرفت و گفت يدستش رو جلو... بلند خنده گلنار سرم رو باال کردم و نگاهش کردم  يصدا با

هنر مند  نیخواستم ا یفقط م... بچه بودم ... بودم  تیهو یخوام بهت بگم من انقدر ب یم... نه بابا راحت باش : زدم يلبخند

هم برام مهم  یلیخ گهیاالن د... دونم  ینم... نه  ای دید یم...  نهینقاش جذاب و دختر پسند و از خود متشکر من رو هم بب

در ضمن ... زنه  یدر قلب آدم رو م ییجا هیعشق ... کنم گلنار  ینم يکار چیه یآدم چیبه دست آوردن ه يمن برا...  ستین

 ...  هیدوستم داشته باشه کاف...  ستیمن مهم ن يکدوم برا چیاونا ه... تا پولش  پشیاز ت...  یکه گفت ییهمه اونا

 ...  یتو رو خدا از من ناراحت نش... من  -

 ... من االن ازت دلخورم ...  رونیچرا پاشو برو از خونمون ب: کاموا دم دستم رو به سمتش پرت کردم گلوله

 ... نگرانتم : دیکاناپه دراز کش يو رو دیلحن لوده ام خند به

 ... منم نگران خودمم  -

همه ... شه  یاما مطمئنم درست م... خودمم  ندهیمنم نگران آ...  بهیچرا براتون عج... واال : گرد به سمتم برگشت يچشما با

 دیگذشته رو د يها یاهیشه س یم رشیکه از ز یرنگ...  رهیگینقص به خودش م یو ب یقلیرنگ شفاف و ص هی يروز هی زیچ

 ریدلپذ...  کنهیاما اون سطح شفاف براق ترش م...  ستیو پاك بشو هم ن من یزندگ يکه هست تو يجوهر یاهیهمون س... 

 ... شه  یتر م

 شد؟ یبعدش چ -

 نیا ياندرسن بچه ها نیستیهانس کر يشد با داستانها یپس هنوز هم م... منتظرشون کردم و لبخند زدم  يبه چشما ینگاه

 ... مون شد  یجیبه د لیجک تبد یچیه: زد ينسل رو هم سرگرم کرد لبخند

افتادم و موهام  نیزم ياز پشت رو... به سمتم حمله کرد  وشاین... تو قهقهه بلند کوشا و من محو شد  وشایاعتراض ن يصدا

 ... بچه ها موهام کنده شد  يآ: رمیموند ز

 ...  یکنیحاال من رو مسخره م: وشاین

 ... شون متنفر بودم کف اتاق ياز موکت قهوه ا...  نمیکردم تا بش یسع دمیخند بلند

موهام و از  يرو دیکوشا دستش رو کش... زانوم نشستن  هیهرکدوم رو ... دادم  هیتک واریخنده مون ادامه داشت به د هنوز

 ... که بود قشنگتر بود  يموهات اونجور: صورتم عقبشون زد

 ...  دادیمن نظر م يمن بزرگ شده بود و راجع به موها يزدم مرد کوچولو يلبخند

 ...  يمموش تر شد ایدوستش دارم به قول س شتریب يجور نیمن ا: وشاین

 ... ممشو رو تو دهن شما هم انداخت  نیکار کنه که ا یرو چ ایس نیخدا بگم ا: آخش در اومد دمیرو کش دماغش
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 ... خوام بدونم مگه ما چمونه  ینه م: پام بلند شد و دستش رو به کمرش زد ياز رو کوشا

 ...  دیجوجه ا یچیه -

 ... برم سر کار خونه  دیبه قول پدر جون کم کم با... شدم  يمرد گهیمن د یجو جه خودت: در اومد دادش

بود  ختهیبراشون برنامه ر... داد  یفکر کردن هم نم ایبچه ها فرصت انتخاب  نیبه ا یحت رمردیپ نیا... هم  يرفت تو اخمام

 ... 

خودم هم صبح ... امروز از فرصت نبودن اکبر خان استفاده کرده بودم ... بود  2 کیکردم نزد جام بلند شدم به ساعتم نگاه از

 ... رفتم  یم دیکم کم با گهید... جا بودم  نیصبح ا 9نداشتم از  يکار

 که؟ يبر يخوا یهمراز نم: زونیآو افهیق ای وشاین

قد بلند  اریبود که بس دهیکش شیاون به خانواده پدر...  مینداشت يفاصله قد گهیهم د یلیصورتش هر چند خ يشدم تو خم

 ... برم سر کار  دیکه با یدون یم... برم پرنسس  دیبا: ودمین يمن هم که کال دختر بلند قد... بودن 

ونه ا رهیدونم که تقص یم...  ادیپدرجون ب یترس یم...  يدروغ نگو کار ندار: و اخم آلود لبه تختش نشست نهیدست به س کوشا

 ... 

تو که قراره کار ... مرد کوچک  ستیطور ن نیا: زدم يتپلش بوسه ا يبه زانوها... پاهاش زانو زدم  يبه سمتش و جلو رفتم

 آخه؟ یاخم کن يطور نیا دیبا...  یخونه ها رو اداره کن

به  يلبخند... خوشگل و بورش سرش رو داخل کرد  يخانوم با اون موها دهیخورد و فر يجوابم رو بده که در تقه ا خواست

 ... بچه ها وقت ناهاره : رو لبش بود ایدن يتمام مادر ها یمهربون

 ... و به سمت مانتوم رفتم  دمیرو بلند کردم و صورت اخم آلود کوشا رو بوس سرم

 يزیموقع بدون خوردن چ نیشه ا یمگه م... کجا دخترم : کمرم يخانوم کامل وارد اتاق شد و دستش رو گذاشت رو دهیفر

 ... گفتن  گهیو کوشا شروع کردن به آخ جون همراز بمون د وشاین...  يبذارم بر

 ... آخه  -

 ... دلشون رو نشکون ...  ادیناهار نم يبرا: کرد کمینزد یخانوم سرش رو کم دهیفر

...  شکستمیغرورم رو م...  شکستمیدم رو ممن خو... به صورت پر از محبتشون نگاه کردم  یبه پشت سرم و نگاه برگشتم

 ... رو بشکونم  نمیدوتا فرشته نازن نیاما امکان نداشت دل ا...  شکستمیآرزوهام رو م

 ... دست پخت شما  يبرا رمیمیمن م... خانوم  دهیممنونم فر -

خانوم  دهیفر يچشما...  دمیهر دوشون کش يبه موها یدست... از پاهام رو گرفتن  یکیو هر کدوم  دنیبه هوا پر وشایو ن کوشا

 ... پر اشک شد 

 ...  یکنیدونم اصال راجع به ما خوب فکر نم یم -
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کرده بودن و قول گرفته بودن تا  یو خداحافظ دنیبود صورتم رو بوس نیاز قوان یخواب بعد از ظهر که بخش يبچه ها برا...  

 ...  امیزودتر ب

... دسر جلومون بود  يو ظرفها...  میشده نشسته بود يو کنده کار یسلطنت يزرگ ناهار خورب زیخانوم پشت م دهیبا فر حاال

 ... برد  یقیجمله اش من رو به فکر عم نیا

 ...  يجوابم رو بد يخوا ینم تیدونم از سر ادب و متانت ذات یم: گذاشت زیم يمشت شدم رو يدستا يرو رو دستش

مظلوم خودمون رو هر گز  هیظالم شما رو و  هیمن به چشم  نکهیا یعنی...  ستیطور ن نیا: مهربونش نگاه کردم يچشما به

 ... سالم بود  6البته من اون موقع فقط ... کار از اول غلط بود  نیا... نگاه نکردم 

 ... رهاست  هیچه قدر دستات شب: دستش گرفت يرو تو دستم

هم  دیمادرمه؟ شا هیو صافش درست شب یقلیکالم ص نیا... نگاهش  يکه اون مهر لغزان تو گفتمیبهش م دیمن هم با...  

 ... شدن  یم قیطور رق نیشدن ا یمادر م یوقت ایدن يهمه زنها

 ... خانوم  دهیدوست داشت فر یلیرها شما رو خ -

 ... دوستش داشت  یلیاونم خ... نگاه نکن  يطور نیاکبر آقا هم ا... منم دوستش داشتم  -

 ... دوستش نداشت  ياون اصل کار: زدم يپوزخند

نگاهم پشت سرش گلدان  هیتو زاو... داد  هیتک یپشت بلند با روکش مخمل ارغوان یو به صندل دیخودش رو عقب کش یکم

عمارت  نیبود تو ا زیاغراق آم زیمن چه قدر همه چ يخدا... مخمل  يبود و بعد پرده ها ستالیبلند و تراش خورده کر هیپا

تراش خورده و به طرز کسالت ... دار  هیزاو زیهمه چ... نبود  فیلط...  بودجا نرم ن نیا زیچ چیه...  يبه سبک قجر یمیقد

پر  ياز عکس اون قابها شتریب... بودن  ینماد محبت و خانواده م دیکه با ییقاب عکسها یحت... از ثروت بود  ينشانه ا يآور

 ... فت گر یزرق و برق تراش خورده چشم آدم رو م

 ... اما ... کنم  تشونیتالش کردم خوب ترب یلیمن خ -

 ... دونستم  یراجع به نفر دوم نم يادیز زیچون چ...  یالبته بهتر بود بگم چه کس... هستن  یدونستم منظور چه کسان یم خوب

 ... آرزو داشت  یلیخ... داشت  دیام یلیخواهرم خ...  دیکش ییتنها یلیخ...  دیزجر کش یلیاما رها خ... دونم  یم -

 ... بدم  دیهم جواب پدر و مادرت رو با ایاون دن... تا آخر عمرم شرمنده توام : پاك کرد شیشمیرو با دستمال ابر اشکش

 ... خارج شدم  نیغمگ يانقدر با اشک و آه گفت که من از غصه و فکر خواهرم با اون چشما...  

 ...  کننیخودش بازخواست م يرو بابت رفتارها یهر کس...  دیتالش کرد یلیشما خ ...خانوم  دهیفر هیچه حرف نیا -

 ... اما ...  دامیم ادیعشق ... دادم  یم ادیبخشش  شتریبهش ب دیبا دیشا -

 ...  کردیم فایا یرو ک ینقش اصل میدونیخوب م یلیخ دیتوان داشت يشما تا حد: اما...  کنمیم یدو نستم بد جنس یم

 ... هم اون  هیمنظور چ دونستمیهم من م... انداخت  نییرو پا سرش
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 یرو م میمن تمام سع...  نجایا يایب شتریخاطره که دوست دارم ب نیبه هم: شد رهیچشمام خ يرو باال آورد و صاف تو سرش

 کننیم يباز... زنن  یحرف م... خندن  یبا تو م... وقت بگذرونن  شتریو کوشا با تو ب وشایمن از خدامه ن... تو هم بکن ... کنم 

 ... 

هم به  يازیمگه ن میزندگ يبه تنها ثروت ها... تنم  يبه پاره ها... سر زدن به خواهر زاده هام  يمن برا... بود  نیاز ا ریغ مگه

 داشتم؟... هر چند مادر ...  یهر چند دوست داشتن... زن  نیا هیتوص

بفهمم کجام و االن ساعت چنده رو  نکهیواقعا توان ا... زنگ تلفن من رو که تازه به خواب رفته بودم به سقف چسبوند  يصدا

 ... انداخته بود  يبد یلیصدا من رو به استرس خ نیبود و ا کیتار مهینداشتم هوا ن

 ... کردم  داشیو پ... گشتم  میدنباله گوش نیزم يدست رو با

 ... تو شعرو آواز  گمیباز از تو م... ناز  ياز من ان يهمراز من ا -

 ... سرش رو بکنم  خواستمیخنده ام گرفته بود هم م هم

 بد صدا تر هم وجود داره؟  ایدن نیبشر از تو تو ا -

 ...  یش یم داریاز خواب ب يطور نیا یبه خصوص وقت... تو ... آره : کرد يبلند خنده

 ؟يدار یچرا دست از سرم بر نم... به زور خوابم برده بود مردم آزار  ایس -

 ... عصره  8ساعت  يدیخوابیوقت روز نم نیشده مموش؟ تو ا يزیچ: شد يجد صداش

 ...  ونیزیرفتن تلو یم دیسوپر استار با يآقا... کنسل شده بود  نیتمر... کار بودم خوابم برده بود  یامروز ب...  ستین يزیچ -

 ... دنبالت  میایم میکه دار ریبگ مونیدوش پرو پ هیپس پاشو  -

 دنبالم؟  يایبا اتوبوس شرکت واحد م... حرفا  نیجانم؟ دنبالت و ا: شدم زیخ میجام ن تو

بپر . دهیم نیبه خانوم دکتر که ماش یول دهینم نیخسرو جون درسته که به من ماش... خودت رو مسخره کن ... لوده خانوم  -

 ...  یتیصفا س متیببر میخوایحاضر شو که م

 بر اون اساس حاضر شم؟ میبر میخوا یکجا م... حاضرم  گهیساعت د هیتا ... باشه : ام گرفته بود خنده

 نیهم به خودت نرس ا ادیدر ضمن ز گهیبپوش د یچ هی...  يدختر مفتح السلطنه ا نهیندونه فکر مک یآخ که کس: دیخند بلند

 ... هم هست  نیرام زونیپسره آو

 به چه مناست اون وقت؟: دستم خشک شد يتو تلفن

 نیا میگذاشت رونیقراره ب... شازده هم بود  نیا...  نمیو نامزدش رو بب نیشازده نازن نیبابا امروز من رفتم آموزشگاه ا یچیه -

 ... جونور به خودش گرفت 

 ... درست حرف بزن  -

 !يدم در آورد يدیرو د تیعشق نوجوون ه؟یچ... ها  -

 ...  اداینذار زنگ بزنم آراسته ب ایس -
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 ...  میبذار نفس بکش... نه به جان خودم غلط کردم  -

 يو کارا... کرده بود  ریگ ایس شیبود که بد جور گلوش پ شونینییپا هیآراسته دختر همسا... خنده بلند من تلفن رو قطع کرد  با

 ...  کردیم یبیغر بیعج

 يا روزهیشال ف...  يا روزهیبلند ف قهیجل هیو روش  دمیپوش یبا ساپورت مشک یسارافون مشک هیکردم و  یفیخف یلیخ شیآرا

به دختر  نهیآ يجلو... گرفته بودن  یفرم حالت خوب يموها... رو بستم  یچوب يو به دستم انواع دستبندها... هم سرم کردم 

... بشه  دهیتمام امروز بعد از ظهرم پوش هیتالش کرده بودم تا پف حاصل از گر یلیخ... شدم  رهیروبه روم خ یچشم ابرو مشک

کرده بودم روشون  یآورده بود که سع ادمیرو به  میاز زندگ ییتهایخانوم واقع دهیتک تک جمالت فر... دلم بد جور گرفته بود 

رها  ياشک ها يآور ادیانگار اون پرده ها هر بار با ...  رکم رنگ ت یاما کم... شدن  یم دهید... بودن  یعنی... بکشم  ریحر هی

 یهم کس یلیخ شیزندگ جیو و جیتنها کس خودش تو گ نیاگر ا یحت... که داشتم  یاز دست دادن تنها کس يترس من برا... 

 ...  کردیدردناك مواجه م قتیحق هیو من رو با  رفتیشد کنار م یحساب نم

بودم  ونیمد یلیپسر خ نیمن به ا... شد من بخندم  یهم باعث م ایس يآور ادی یحت... به خودم اومدم  فونیزنگ آ يصدا با

 ... 

هم از سمت  ایشد و س ادهیخندان ازش پ شهیکه گلنار مثل هم دمیخسرو خان رو د نیدر ماش يجلو... خارج شدنم از در  با

 ... شدم  سوار... لبخند گشاد برام دست تکون داد  هیراننده با 

 ... کرده بود با خر مش رجب بود  یبار که رانندگ نیآخر نیا ایبه س يرو داد نیچرا ماش یبه به گل -

 ... است  دهیند نیماش نیها زشته بفهمن ا بهیغر يگفتم جلو گهید: دیبلند خند گلنار

 ...  رونیب کنمیپرتتون م... حواستون باشه ...  يهو: اوشیس

 ...  هیا افهیو ق ختیچه ر نیا... مگه نگفتم به خودت نرس ... موش موش ... با توام : کرد میرو تنظ نهیآ

 ...  بامیبکنم ز يمن هر کار: بهش زدم يلبخند نهیو تو آ دمیبه موهام کش یدست

کنم  شیطخو یآمادست نذار اون پسره از فرنگ برگشته رو خط میزیمن ت... خالصه گفته باشم : یداش مشت یلحن مصنوع با

 ... 

 ... صفا  میخودمون بر مشونیچونیبپ ایاصال ب...  ایس: دمیپشت دستم رو آوردن تو صورتش و لپاش رو کش از

 نیبه از شما نباشه همچ... خواهر داره  هیاست به خصوص که  عیضا نینامزد نازن يکه جلو فیح یگفت يآ...  یگفت يآ -

 ...  يپر يحور

 ... دلم نسوزه  یستیکاره هم ن نیآخه ا: دادم هیو به پشت تک برگشتم

 يتا دختر 5و تموم اون  میمن سرم به زندگ... حرفا  نیمن رو چه به ا...  کنهیعمل نم... بانو  دهیکه شعارش رو م يهر مرد -

 ... من  میریجور آدم قانع و سر به ز نیا یعنیزنن گرمه  یزنگ م میکه به گوش
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. داشت  میو آهنگ جان مر یسنت يبا فضا یهم آهنگ بیوسط اون باغچه که عج یز گلدور پشت اون چاه دست سا از

اما ... گذشته من بود  يها چیو واپ چیتو پ نیرام... هم نکرده بودم ... چند روز راجع بهش هم فکر کرده بودم  نیا...  دمشید

بعد ... و بعد ... دور تر مانده بود  یبعد از ورود به جوان... اول  چیتو پ... شده بودم  دکه ر هامیانگار از کوچه کودک... گم شده بود 

 نیاما هنوز هم حاال که کنار نازن... محو شده بود ... رد نشده بودم  یسالگ 20از  شتریاگر سه کوچه ب یحت یسالگ 20از گذر از 

 ... شد قلبم لبخند بزنه  یعث مبا اریاخت یکه ب ییشناحس آ...  کردیم جادیحس آشنا ا هیبود  ستادهیو نامزدش ا

...  یواشکیبوسه  هی هیشب... بود  یناب کودک طنتیش هی هیشب شتریبه نظرم ب... گشاده منتظر ما سه نفر بود  ییکه با رو حاال

 ...  یکنیپنهان کردنش م يکه تمام تالشت رو برا طنتیدفتر خاطره پر ش هی هیشب

مراسم  يبار برا نیآخر... بودمش  دهیسال بود ند یلیخ...  دمیرو بوس نیرت نازنصو... شدن بهشون و سالم کردن  کینزد با

جاست حاصل  نیبوده و االن اگر که ا نیدو نستم مدتها عاشق نازن یم... با نامزدش رادمهر هم دست دادم ... رها آمده بود 

 ...  نهیخانواده نازن بهاز دو سال رفت و آمد و اصرارش  شیب

خراش  هیمن  قیعم يها یو من حس کردم تو دلتنگ...  یاظهار دلتنگ نیبا نازن... هم  ییآشنا يبرا میکرد یخوشوقت اظهار

ختم انعام  يمراسمها... مادرش ...  نینازن... شده اما بوده  ینم دهید یحاصل از دلتنگ يتمام اون زخمها نیکوچک بوده که ب

 ...  بیعج...  دنیرس یدور م بیهامون عجبار مادر کی یزنانه ماه يدوره ها... مادرش  ينذر

 ... به نظرم صورتش پر از لبخند بود  بیکه امشب عج نیرام يرو به رو...  اوشیمن کنار س...  مینشست یتخت بزرگ يرو

 ... بود  مونیهم باز مونیتو بچگ شهیاما هم کترهیهمراز از من و گلنار کوچ...  زمیعز: رو به رادمهر کرد نینازن

البته : کردم لیوک يآقا نیگذاشتم و دو زانو نشستم و رو به صورت خندان ا ریسارافونم رو مرتب کردم و پاهام رو ز دامن

 ...  کردمیبدن اما من خودم رو به زور جا م میخواستن باز ینم... بودم  زنشونیمن آو... داد  حیبهتون توض شیبا ادب ذات نینازن

 ... گرفتن سفارش ها  يهم زمان شد با ورود گارسون برا نیو نازنخنده بلند و تعارفات گلنار  يصدا

 گه؟ید يجا هی میبر ای دیخوریجا شام م نیبچه ها ا: نیرام

 ...  يرادمهر تو قول داد: رادمهر حلقه کرد يدستش رو دور بازو نینازن

 ... دبش رو دادم  يمرغ سوخار هیمن به خانومم قول  میجا شام نخور نیا... داداش  نیرام: رادمهر

 ... نوشت  نسیذاللتش رو بشه تو گ زانیم کنمیفکر م: گوشم ریز ایس

 ياز چشما شدیرو م نیا... بود  دهیکرد و شک نداشتم که شن یداشت نگامون م نیچون رام... زدم  ایس يآرنج به پهلو با

 ... خوند  طونشیش

 انیپا یبحث ب... رو به دهنش گرفت تا چاقش کنه  شیکی اوشیتخت س يرو يهمراه با چا... ها رو که گذاشتن  ونیقل

... خارج از حوصله من بود  یکم...  یپزشک نیبود و نازن یدندانپزشک يهم رشته بودن، گلنار دانشجو بایو گلنار که تقر نینازن

اما پشت اون ... پر از خنده ...  یشده بود و پر بود از خوش دهیکه کنار هم چ ییتهاتخ دنیبه د... به سمت اطراف  دیسرم چرخ

مرد سرش تو تبلتش بود ... هم نشسته بودن  يبودن که رو به رو یتخت رو به رو زن و شوهر جوان... شمشاد  فیظر يگلدانها
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چه ... صحنه چه قدر آشنا بود  نیا... بود  غولکوشا بود مش يها یبچگ هیشب یلیکه خ يبا اخم و زن با پسر بچه ا قیعم... 

اون مرد هم زنش رو ... اطرافشون  یبا اون هاله سرخوردگ... و کودکش رنگ رها رو داشتن  نیچه قدر اون زن غمگ... ر قد

به شونه ام به پشت  یبه دلم چنگ زد که با برخورد دست يزیدوست نداشت؟ اون مرد هم به نظرش زنش در شانش نبود؟ چ

 يبود رو ایدست س...  کردیکه داشتن منتظر نگاهم م دمیبودم رو د که مثال همراهشون اومده یو سکوت جمع دمیسرم چرخ

 تو همراز؟ ییکجا: دیمتفکر پرس یشونه ام کم

 ...  اوردهیاز چشماش معلوم بود که سر در ن... رد نگاهم رو گرفته بود  نیرام

 د؟یمگه صدام کرد دیببخش: زدم يبه سمتشون و لبخند دمیچرخ

 ... بار  4از  شتریب... حاج خانوم رو باش : دیخند گلنار

 ...  دمینشن...  دیببخش: انگشتام گرفتم نیشالم رو ب گوشه

 ...  دیبا خودتون خلوت کرده بود: مهر راد

 ... آشنا اومده بود  بیبرام عج يزینه چ -

 دونستنیخوب م... فکر کردن ندارن  به يازیو گلنار ن ایاما خوب مبدونستم س... و رادمهر سر چرخوندن به اون سمت  نیرام

 ...  هیمنظورم چ

 ... جو عوض شه  خواستیم دلم

  ؟یهست یراض نیهمراز از کار کردن با رام... خوب : نینازن

 ...  دیپرس شونیاز ا دیبا: زدم يلبخند... هجوم آورده به مغزم رو دور کنم  يزهایتمام چ... کردم  یسع

 ... صبور  یلیو خ یهست يدختر با سواد: رو به دست دادمهر داد ونیلوله قل ختیریم يکه داشت تو استکان خودش چا نیرام

من اولش فکر کردم فقط صوررتت عوض شده اما  يکرد رییچند سال چه قدر تغ نیتو ا... شه  یباورم نم! صبور؟: نینازن

 ... عوض شده  یلیهم خ اتتیروح

 ... جان  نیکرده نازن رییتغ یلیخ میخوب زندگ -

 ...  يشد تیاذ یلیچند وقت خ نیا... بله متاسفانه : زد ینیغمگ لبخند

 ... کرده  تیفقط ما رو اذ... شده  تیاذ نیگفته ا یک: ایس

شونه ام و چشم دوختم به  يتک بافتم رو آروم انداختم رو سیگ...  دمیخندیکه داشتم م یشالم رو در حال ریرو بردم ز دستم

 ... کار دارم  یمن؟ من با تو چ: نگاهش

 چرا؟ گهیبعد م ؟ینیب یم: نیزد و روبه نازن يلبخند

روبه  يسرش رو گرم ظرف خرما نیهر چند رام... اما لبخند رو لب همه برام جالب بود ... منظورش رو متوجه نشده بودم ...  

 ... روش کرده بود 

 ...  يذاریسر به سر من م يتو که تمام مدت دار ای کنمیم تیمن اذ...  ایس: من
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 ...  یکنیم هیگر یش یبعد ناراحت م...  ستمین رشیبابا جان من زن بگ گمیم یمنم ه...  يایعشوه ها رو م نیا...  اید ب -

 ...  ادیبه لبم ب ياما خنده بلند همه باعث شد لبخند... انداختم  نییو سرم رو پا دمیخجالت کش...  دمیمنظورش رو فهم تازه

 مشیمتال رو کجا قا يپسرونه و آهنگ هو پیدونم اون دختر عجول و با اون ت ینم: شده بود يجد یکه کم یبا لحن نیرام

 ؟يکرد

از همون ... بود  زونیاسکلت آو ارشویبود و از درو د اهیس واراشیکه د یتو همون اتاق... شد  میهمون جا قا... تو گذشته  -

هاش  ییرنگ تنها قتیدرحق... رنگ نگاه اون دختر هم عوض شد  قتیدر حق... اون اتاق رنگش عوض شد  يوارایکه د يروز

 ...  تونهکه رو به رو يدختر نیشده هم... عوض شد 

 االن؟ هیهات چه رنگ ییرنگ تنها -

از رنگ و  ياثر چیکه مطمئنم بارها گرم شده بود حاال ه ییچا...  دمیو نفس کشرو کنار لبم بردم و بخارش ر مییچا استکان

 ...  یآب: دمینوش ينداشت رو جرعه ا يچا يبو

 و آرامش بخشن؟ قیعم یهات به اندازه رنگ آب ییتنها یعنی ؟یچرا آب: پر از تعجب شد چشماش

 يزیهر چ...  کنمیم یمن فقط و فقط با حسهام زندگ...  کنمیفقط حسشون م. کنمیمن به حس هام فکر نم: زدم یآروم لبخند

از اون رنگ  گرانید ریتعب...  نمیب یرو داره که من م یاون رنگ يزیخودخواهانه است اما هر چ... که ذهن منه  هیهمون رنگ

 ...  ستیهم برام مهم ن یلیخ

... سرم رو بلند کردم ... پشت سرم  یپشتدادم به  هیتک... کرده بود  جشیکردم جوابم به خصوص جمله آخرم گ احساس

 ... رو دوست داشته  نیتندم به رام یدونستم جواب نسبتا قاطع و البته کم یم... بود  ایلب س يرو تیاز رضا يلبخند

 تمیر نیعوض شد و من فارغ از گوش کردن به ا یفضا کم... توسط گلنار  نینازن هیشدنه بحث عقد و عروس دهیکش شیپ با

 ونیقل نییپا شهیچشم دوختم به قل قل ش... و پول ... اجرا ...  نیتمر... بچه ها  دنیهمه ذهنم پر از د...  گرانید ینرمال زندگ

 . رافمهمهمه اط يو لذت بردن از صدا... 

ساعت  میساعت سر پا بودن قرار شد ن 5نشستم و سرم رو بردم عقب بعد از  نیرنگ پشت سالن تمر یآب يفلز مکتین يرو

 لیبلند سه يتئاتر و خنده ها ياز پول نبودن تو یشگیهم يشلوغ داخل و بحث ها يفضا يو من به جا میاستراحت کن

گرم  يهوا... گذاشتم و سرم رو به پشت خم کردم  مکتین يرو رفدستم رو از دو ط... با خودم خلوت کنم  یدادم کم حیترج

بود که از سه روز قبل از  يچهره اش همون طور قایدق... بودم  دهیتا صبح خواب رها رو د شبید... بود  يخفقان آور دایو شد

 ... بود  سیصبح بالشتم خ. داشتم ادیمرگش به 

 ...  هیگرم یلیخ يهوا -

 مچهیچشمان خندان سوپر استارمون ن دنیکه بهم زده بود اما با د یبشم از خلوت یرو باز کردم و خواستم عصبان چشمام

 ... بله گرمه : صورتم رو پوشوند يخندلب

 ... زانو هام گذاشتم  يبرداشتم و رو مکتین ینشست و من دستام رو از پشت مکتین يزانو رو چهار
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 ... صورتت خوند  ياز رو شهیرو م یکنیدختر تو هر آنچه که حس م -

 ... قلبه  نهیچشم آ گنیم: شالم يرو دادم تو موهام

 ...  نهیغمگ يبد جور پس االن قلبت: زد يلبخند

سوپر استار  نیمن رو چه به ا...  کردینم یبود هم فرق یالبته م...  ستیدله هم ن دونستمیخوب م یلیخ... بود  یباهوش مرد

احساسات آدمها مهم بودن  یلیخ یلیو براش هم خ گرفتیاحساست آدمها رو م بیاما عج... ثروت مند و معروف و دختر کش 

 ... 

 ... نگرفتم  میهنوز تصم...  رمیدلگ دیشا ای... دلتنگم  کمی: شدم رهیروبه رو خ به

 ...  رهیحرفهاست که بگ نیدلت بزرگ تر از ا...  یدلتنگ شتریفکر کنم ب -

 بشناسه؟  کردیقدر از من شناخت داشت؟ اصال چرا تالش م چه

 ...  دمیبه سمتش و نگاه مهربانش رو د برگشتم

 !نه؟ بمیبرات عج -

 ...  کمیچرا  یعنی...  یلینه خ دیراستش رو بخوا: جام جا به جا شدم و گفتمتو  یکم

 ...  یرو نگرفت متیتو افکارت راجع به من هم هنوز تصم یستیمردد ن تیدرون يپس فقط تو حس ها: دیخند

 ...  یکن یرو دنبال نم عاتیشا دهینشون م... خوبه  نیالبته ا: داد رونیرو ب نفسش

 ... به خصوص از نوع مفتش  ادهیرو وگرنه حرف ز نمیبیو آنچه که م کنمیخودم رو دنبال م يمن حس ها -

 ...  ياطرافت هنوز هم رنگ نشد يایبا دن: کرد يا خنده

هم رنگ ... ارتشه  نیع طشیشرا...  کنهیفرق م نمایبا س اشیدن... جا تئاتره  نیا: به ساعتم کردم و از جام بلند شدم ینگاه

 ... شه  یجا سوپر استار نم نیاز ا یکس...  طلبهیاعت رو هم نمشدن با جم

  ؟یمعروف بش یوقت نخواست چیه: جهش از جاش بلند شدو هم قدمم شد هی با

 ... دونستم  یواضح م یلیبود که جوابش رو خ بیبودم؟ اما عج دهیوقت از خودم نپرس چیسئوال رو ه نیمن ا چرا

قصه ... کنم  يخواستم باز یمن م...  دونستمیرو م زیچ کیفقط ...  شیکه پام رو گذاشتم دانشکده نما یمن همون روز اول -

 ... هستن  یحواش زهایچ هیبق... بگم 

 نیخاکستر يمال اون چشما دونستمیکه م یبم يدهنش رو باز کرد جوابم رو بده که صدا... حرف شدن  هیپر از  چشماش

 ... بود که بلند سالم کرده بود  يریاستاد ام... بچرخه  باعث شد سرمون به سمت راست

 ... حس پدرانه بود  هیمن منبع  يبرا شهیمرد هم نیا... ذوق کردم ... جلو  رفتم

 ... سالم استاد  -

 ... جا که تخته نداره  نیمن ا نیهنوز هم برات استادم؟ همراز نازن: زد يلبخند

 ...  هیریگ ادیکالس و محل  دیکشیکه شما توش نفس م ییمن هر جا يبرا -
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 ...  زیعز يریسالم بر استاد ام: با استاد دست داد محمد

 ...  دیکه دو تا نقش اول باهم خلوت کرد نمیب یم: تر جواب داد يجد یکم يبا لخند استاد

 ... من خلوت همراز رو بهم زدم  میبهتر بگ -

 ...  دیینفرما هیچه حرف نیا: من

بگه و آرام و سر  يکه باعث شد محمد با اجازه ا ینگاه... به هر دو ما انداخت  یباال رفته بود نگاه یه کمک ییبا ابرو استاد

 ... خوش به سمت سالن حرکت کنه 

 استاد؟ دیامروز ما هست نیسر تمر -

خوب برات دارم  شنهادیپ هی... اومدم باهات حرف بزنم : رفتن محمد به سمت من بچرخونه ریباعث شد سرش رو از مس سئوالم

 ... 

بلند به سمت جلو بوده و  یلیگام خ هیمن  يبرا شهیهم شنهاداتشیپ يریدونستم استاد ام یخوب م... شدم  جانیاز ه پر

 ... هست 

 ...  ایدختر تو واقعا صبر ندار: زد جانمیپدرانه به ه يلبخند

 !استاد؟ -

نفر  هیدنبال ... ترجمه شده ... کارتون هست  هی... تمرکزت رو  زمیبهم بر خوامیرو صحنه نم يبر دیدونم با یباشه م... بله  -

فردا ... کردم  یحرف بزنه من تو رو معرف شنیمیفرشته ان يداشته باشه تا جا يو مهربون و پر از ناز دیجد يکه صدا گشتنیم

 ...  یکنیجا سر بلندم م نیدونم مثل ا یم... منتظرتن 

... پرواز کنم ... به هوا بپرم  خواستیگرد نگاهش کردم و بعد دلم م ياول با چشما... کردم  یاور نمبودم رو ب دهیکه شن يزیچ

و بعد همون طور قفل در هم  دمیدستام رو بهم کوب... نبود  ریامکان پذ ط؟یمح نیجا؟ تو ا نیاما ا... رو ببوسم  يریاستاد ام

 ... واقعا  یعنی... من ... استاد : سنیچشمام االن خ دونستمیم خوب... صورتم نگه داشتم  يجلو

اتفاقا ... هنوز هم سر حرفم هستم ...  یکنیگل م ریمس نیمن همون ترم اول بهت گفتم تو تو ا... نگو  یچیه...  سسیه -

به  نیگردون از امطمئنم چرخ ...  یوقفه ات و نگاه مثبتت به زندگ یمطالعات ب... کار  يتو تتیجد نیا... مصر تر هم شدم 

 ...  چرخهیتو م يبعد تمام سرعت برا

 ؟یکنیم یشوخ -

نه به جون : گردش انداختم يدستش و چشما يخشک شده تو يبندر چیبه ساندو یدادم و نگاه نییقلپ از نوشابه ام رو پا هی

 ...  شهیخودم هم هنوز باورم نم...  ایخودم س

 ...  رهینظ یدوبله ب يتو برا يالبته صدا...  شهیم یعال یلیکه خ یدون یم... ول  يا: زد چچیگنده از ساندو یلیگاز خ هی

 يپا یاز وقت: کردیم يپارك دوچرخه سوار يکه داشت تو يکنار زدم و چشم دوختم به پسر بچه ا یرو کم چیدور ساندو کاغذ

 ... شروع کردم به باور خودم  شتریانگار خودم هم ب... باز شد  میسه شنبه به زندگ ياز کالس روزها يریاستاد ام
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 ...  میربع وقت دار هی: به ساعتش کرد یگندش رو به زور قورت داد و نگاه لقمه

 نیخانوم گفته بود آقا عصبان يزنگ زده بودم و فخر روزید... بچه ها برم  دنیداشتم به د میو من تصم... اجرا داشت  اوشیس

نشون  یهم برام مهم نبود امروز چه عکس العمل یلیخ شبیاما با خواب د... نشم  یتاباون دور و ور ها آف ادیو بهتره که من ز

 ...  دهیم

 ... فکر کن  شتریبه خودت ب: اومدم رونیاز فکر بچه ها ب اوشیبرخورد آرنج س با

 ... که بخوام انکار کنم  شناختیحرفها من رو م نیبهتر از ا یلیخ یلیخ

 ... از منن  یاونا هم بخش -

 ... هم هست  يبا خودت مرور کن که همراز یو فقط گاه یاما گاه... قبولت دارم تا ته ... ره  یحرف که تو کله ات نم -

... که خاله است  يهمراز...  کنمیم یرو باهم قاط زیهمه چ یگاه...  یکن یم يآور ادیرو به من  نیو هر روز ا یتو هست -

 ... که قرار فرشته هم بشه  يهمراز... که معلمه  يهمراز... نقش مهم داره  هیکه  يهمراز

کنار ...  میبرنامه مفرح بذار هی...  رونیب شونیاریب یتون یم یراست نیبب... فرشته است  شهیهمراز هم: زد و گفت يلبخد

 ...  گهیهمد

درصد جناب انتظام بازم بچه بده  هیفکر کن ...  مشونیتر از ساعت قولمون برگردوند رید یکه کم یاز اون شب: زدم يپوزخند

 !دست من و تو

 ...  ضهیآدم مر نیا: دستش چرخوند يدور تو هینوشابه اش رو به دست گرفت و  یقوط

 ... نگو  يطور نیا: زدم چمیبه ساندو یکیکوچ گاز

 ... آدم تباه کرده  نیچند نفر رو ا یبگم؟ زندگ يچه طو -

 ... رو تباه کردن  شونیخودشون زندگ... غلطشون  ماتیبا تصم یزنیراجع بهشون حرف م يکه دار ییآدمها -

 رها؟ یحت: رو با حرص مچاله کرد چشیساندو کاغذ

 نکیمنتظرش پشت اون ع يراه نفسم رو تنگ کرده بود چشم دوختم به چشما شبیکه به قلبم چنگ شده بود و از د یغم با

 ... رها  یحت: گرد و گفتم

... دونم  ینه؟ نم ایبود  یهنوز هم عصبان... نگاهم کرد  رشیبا همون نگاه سراسر تحق نکشیداده به عصاش از پشت ع هیتک

تا اجازه صادر بشه و  کردمیبودم و دل دل م ستادهینگاه سرد لرزان بودن در مقابلش ا نیدر مقابل ا شهیکه هم ییمن اما با پاها

سلطان خشن داشتن نگاهم  نیدور از چشم ا یطنتینرده ها پر از انتظار و با ش يالکه از  یمن برم سمت اون دو جفت چشم

 یعنیحرف نزدنه  نیا... دادم  رونینفس حبس شدم رو ب...  دیبه سمت تراس چرخ یحرف چیاکبر خان بدون ه یوقت...  کردنیم

خواهرم رو کم کردم و هر دوشون رو  ادگاری يته هافاصله ام با فرش. بلند يبا قدمها... نکرده  رونمیانقدر آدم حسابم کرده که ب

 ونیدو کودك تنها و سر در گم م نیمست کننده تر از ا يکس عطر چیدونستم ه یم... بود  ایدن ایتا دن... محکم بغل کردم 

 ... همه تجمل رو نداره  نیا
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به سمت  دیبا یقلق داشت کم... دستم فشردم  يتو یدر رو کم يفلز هیدر چرخوندم و اول دسته قلن يتو یرو با خستگ دیکل

 دیو بعد با دمیکشیها رو به سمت خودم م یکه اول همه سخت میمثل تمام مسائل زندگ...  دادمیو بعد هول م دمیکشیخودم م

 یب دمیکش یقینفس عم...  دیجیپ مینیب يتو يداغ تند ازیداغ و پ ریس يبا ورودم به راهرو بو...  دادیخودم رو به جلو هل م

زن در  کیبودن  يبو...  ومدیم یزندگ يبو... طاقت فرسا چشم هام رو بستم  يعرق حاصل از اون گرما يتوجه به قطره ها

... صحبت کرده بودم  شنیمیاون ان وبالژبا مسئول د... بودم  دهیدو یبستم از صبح کل یدر رو پشت سرم با کج خلق... خانه 

به تئاتر  نیتمر يبودم و بعد برا دهیرو ند نیرام یبیو به طرز عج... رفته بودم کالس درس داده بودم ... قرار داد بسته بودم 

 ... شهر رفته بودم 

 زیچ نیت ترسخ... پا بودم  يساعت رو 12امروز که  يپر شر و شور کار يکال در کنار اون نوا... خوب افتاده بود  اتفاقات

 یشیو از د...  ومدیاز دستم بر نم يکه کار... و نشنوم  رمیبود که حاضر بودم بم وشایو قطرات اشک ن نیف نیف هی يصدا

 ...  ودصدا برام آرامش نگذاشته ب نیا يلحظه ا

پله ها  نییپا يبد يصدامات خونه مادام نشستم و کوله ام رو پرتاب کردم که با  شهیو ش يدر فلز يپله اول راهرو روبه رو رو

 .افتاد

موهام رو باز کردم و بلند شدم تا برم که در ... بشن  یحجم ها از ذهنم خال نیصدا ها ا نیا دیشا... رو از سرم باز کردم  شالم

 ... آپارتمان مادام باز شد 

و با لهجه با مزه  دیراهرو ابرو در هم کش يحال زارم تو دنیسر چرخوند و با د شیپنبه ا ينگران و موها یآب ياون چشما با

 ؟ییهمراز مادر جان تو: اش گفت

 ...  ریسالم مادام عصرت بخ: کردم یفقط سع... کردم لبخند بزنم  یسع

داد من  ينبود... آورده بود  يخانوم برات آش رشته نذر نبیز: اومد رونیاز در ب یقلنبه اش کم کلیکم جون و ه يزانوها با

 ... بخور  ایگذاشتم سر سماور گرم بمونه ب. ..نگه دارم 

 ... تنها تر  یلیخ یلیخ... زن از منم تنها تر بود  نیا کردمیحساب کتاب که م... به صورت مهربانش کردم  يخسته ا نگاه

 ...  کنهیمن رو نگاه م گهیپاشو د -

 ... کن مادام  یکم بد خلق: زدم یزوک يلبخند

از  يرنگ به رخسار ندار ایب...  گمیبه خاطر خودت م! ؟یمن و بد خلق: دیبه سرم کش یاومد و دست کمیو نزد دیلحنم خند به

 ؟يخورد يزیصبح چ

پر ... بود  یخال یخال شبیفکر کنم که از د یکنار برن و من تازه به شکم یها کم یسئوال باعث شد اون صداها و خستگ نیا

 ... روزه سکوت  ازمندیکه بدجور ن یه پر از حرف بود و زبانک یدر کنار دل... از آب و البته پر از غصه 

 ... باز گذاشت  مهیسالنه به سمت درش رفت و در رو ن سالنه
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 يخوایم یمهمون هپل...  گهید شتیپ امیخوشگل بشم ب... لباس عوض کنم  رمیدوش بگ هیمادام برم : زدم فمیبه ک یچنگ

 ... کار قربون اون لپات برم  یچ

 ...  زیبرو کم زبون بر ...برو  -

 ... فشار دادم  دادیبلبل م يبسته و مرتب زنگ درش رو که صدا يقرمز و موها يحلقه ا نیآست ینخ راهنیپ هیبار با  نیا

 یقالب باف يزیوسط هال که روش رو م یمیو قد یچوب يناهار خور زیو پشت م... تعارف وارد شدم  یب... رو که باز کرد  در

 ... پهن کرده بود نشستم  يشده ا

پارچ  هی زیم يدرد ناکش برام آورد و رو يرو برداشت و با اون زانوها یگل سرخ ینیآشپز خونه کاسه چ يسماور تو يرو از

 ... هم گذاشت  ریو پن يدوغ خنک و نان بربر

 ... مادام زحمت نکش  -

 ...  يرین بخور جون بگدختر جو یچه زحمت: و نگاهم کرد دیکش رونیرو به روم رو ب یصندل

 ... آوردم که چه قدر گرسنه بودم  ادیدهانم گذاشتم انگار تازه به  يداغ رو که تو مهین ياول از اون غذا قاشق

... بزرگ شد ... آمد  ایخانه به دن نیدخترش در هم...  میبود هیسال بود همسا ستیب... ما بود  يطبقه باال هیخانوم همسا نبیز

آمدنش بود و الحق هم که پر مالت بود و  ایآش نذر سالمت به دن نیکه احتماال ا يهمان بچه ا... ازدواج کرد و بچه دار شد 

 ...  نم ییغذا یدو روز ب يجواب گو

 ... خودت رو  یکن یداغون م يدار -

...  دیو سف اهیعکس س کیصحنه  يرو یودش بود در جوانخ... سرش رو نگاه کردم  يزدم به صورت نگرانش و باال يلبخند

 ... صحنه تئاتر نصر  يرو

که عاشقش بود  ياز ازدواجش با همسر... دست ها تو ناز و نعمت بودن  نیا يعمر هی... رو در هم گره زد  دشیسف يدستا

 يبچه ها...  شیسال پ یس... خودش و بعد از فوت همسرش  ییبود و نازا غیدر یعشق ب کیشده بود  بشیکه نص يزیهم چ

داشت و بعد آتش  يادیز یگفتند که با پدرشان فاصله سن یبه زن یراهیو بد و ب دندیها رو باال کش ییکه تمام دارا يهمسر

 ...  ریبخور و نم یحقوق بازنشستگ کیو مادام موند و ...  کایزدن به مال و منال و رفتن به آمر

 ...  يببر شهیکار کردن فقط باعث م يطور نیا. ازهمر -

 ...  خوردندیقاشق سر م يانداختم که از رو ییبه رشته ها یو نگاه... کاسه فرو بردم و هم زدم  يرو تو قاشق

 ... مادام  رهیطور از دستم در م نیمنم هم یرشته زندگ -

 ... نذار بره  -

 ...  کنمیخودم امروز فردا برات رنگش هم م... به رنگ هم داره  ازیکه ن دتیسف ياون موها يآخه فدا... چه طور نذارم  -

 ...  شنیم دیدارن سف یسالگ 23خودت فکر کن که تو  يبه موها... من کار نداشته باش  يتو به رنگ موها -
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ترك کردن نباشه که من از سه  يفقط تو... کن  شنهادیپ يدار يا گهیراه د... مادام  یستیکه ن بهیغر: دمیاز ته دل کش یآه

 ... با چنگ و دندون بچسبم  دیکه موندن رو با يچند نفر نیهم... دم  یاطرافم رو از دست م يدارم ذره ذره آدمها یسالگ

و پشت سرش  دیچرخ... به دستم داد  سیخ يدرست کرد و با چشما يو سبز ریاز نان و پن یلقمه بزرگ زیم يبرد از رو دست

 )شد خزان (از مخمل قرمز گذاشته بود رو راه انداخت و آهنگ  یبلند گرامافونش رو که روش پوشش هیپا زیم يرو

رو صحنه ...  رفتنیصحنه م يمسلمان رو ریو غ یفقط زنان ارمن... من که تئاتر رو شروع کردم : دیگذاشت و به سمتم چرخ را

نقشم شد ... تر که شدم  ریشه رو باز کردم و بعد پ یعاشقش م اهیکه س يها نقش شاهزاده ا يباز اهیتو س يتئاتر نصر عمر

همون شب بود که  طیدست مزدمون تو پاکت بود که حاصل بل...  میومدیم نییکه پا هاز صحن... همون شاهزاده خانوم  مهیند

 ...  شدیم میبچه ها تقس نیعادالنه ب

از  یکیچه قدر آرزو داشتم تو ... کنم  يخودم خواسته بودم باز ...بودم  ریخوب فق یول. خانمان نبودم یاما مثل اونها ب من

 ... نشد  رمیشد نقش بگ یبگف که هر سال اجرا م یحاج ياپراها

 يشوهرم هم تو کافه نادر... بودم  يخودم دلبر يبرا...  يو کافه نادر يمولو... الله زار ... به گردش  میرفت یبا دوستان م بعد

 ... عاشقم شد 

که با او  یمتاهل و دختر جوان... ثروتمند  يقصه عشق مرد... بودم  دهیمانند رو بار ها و بارها از مادام شن لمیعشق ف قصه نیا

 ... ازدواج کرد تئاتر رو کنار گذاشت 

 ...  ستین يخسرو یفروش یراشکیپ ایتئاتر نصر  گهیکار کنم مادام که د یمن چ... د : زدم يلبخند

 ...  ستیهم از آثار الله زار ن ياثر گهیجانم به قربانت د ای: کردم یهم چاشن یچشمک

خواهر و برادرم کردم تو کار  يمثل من که خودم رو فدا گمیم... اشتباه من رو بکن  گمیمگه م... بهتر نباشه : کرد يزیر خنده

 ...  دیکه نبا یانقدر غرق بودم که وقت ازدواج درستم گذشت و بعد شدم زن کس

 وانیل مهیکله ن هیبردن بغضم  نییپا يگذاشتم و برا ینیس يازش نخورده بودم رو رو شتریدستم رو که دو سه گاز ب يتو لقمه

از سر  وشاین يها هیاز گر... تا صبح چشم رو هم نذاشتم  شبیبشم؟ د الشونیخ یکار کنم مادام ب یچ: دمیدوغم رو سر کش

از خود  رمزدیپ هیو  رزنیدلتنگ بود از بس تو اون خنه با دو تا پ... من بمونه  شیشب پ هی ادیخواست ب یم... مادرش  یدلتنگ

 ... متشکر و مستبد مونده بود 

 دهیفر سیخ يبعد هم علنا در مقابل چشما...  میابونیبهم زد که انگار من دختر خ ییزد و حرفا يکه کردم چنان داد مطرح

 ... کرد  رونمیخانوم از خونش ب

مرد و چه  نیخدا بگم ا... باشه  اورتی میپسر مر یسیع: دیگرنش رو بوس يتو بیمادام صل...  نییم سر خورد پااز گونه ا اشک

 .کنه

تو  تشیپشت سر هم از سر عصبا يزن تنها که حاال نفسها نیاحساس کردم قلب ا... رو با پشت دست پاك کردم  اشکم

در  يبرا... ندارم  يچاره ا...  کنمیم ادیبله کار ز: از سر اجبار زدم يلبخند... تنگ کردم  يادیآهنگ گم شده بود رو ز ينتها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٤٩ 

از فقر ... از حرف مردم ... پناه بردن ازدواج کردم  يبرا گمی نمیروز بش هی خوامینم ممادا... کردنمه  یزندگ يآوردن خرجمه برا

 ...  يزیاز هر چ دونمیچه م...  ییاز تنها... 

 نیاما ا... خودت  شیپ ياریبچه ها رو ب یتا بتون یکنیتالش م يدار تیبهتر شدن اوضاع مال يدونم برا ینگرانم همراز م -

 ... شه  یگفت نم...  دمیخانوم پرس نبیاز داماد ز روزید...  ستیامکانش ن

و هر گز  چه قدر مهر داشت که انباشته شده بود... زن چه قدر مهربان بود  نیا... گذاشتم  شیدوست داشتن يدستا يرو دستم

 . کرد ینم دایکردنش پ یخال يخانوم برا نبینوه ز دیشا ایاز من  ریبه غ ییهم جا

نداشتم  نیامروز تمر... شام دعوت بودم ...  میدنبالم تا باهم خونه خاله بر ادیب اوشیقرار بود س... نگاه کردم  میساعت مچ به

به بچه ها بزنم و  يفردا جمعه بود و قرار بود شب اونجا بمونم صبح قرار بود سر... کم شده بود  میاز حجم کار یکم یعنی نیا

هر چند فکر ... مشت پزشک  کیدر دست  ریاس يدوتا هنر ایبه قول س... جاده چالوس  میناهار بر يبعد با دوستان گلنار برا

 ... ام به اون خونه برسه  هیاجازه بده سا یاکبر خان حت شیبا انفاق چند روز پ کردمینم

 ؟یهست یمنتظر کس -

 ... خونشون  میبا هم بر نجایا ادیقراره ب ایبله س: کردیدر دست داشت نگاهم م وانینگاه کردم که با لبخند و دوتا ل نیرام به

 داره؟ نیماش: ها رو به دستم داد وانیاز ل یکیمبل روبه روم نشست و  يرو

 ...  میرینه با هم با اتوبوس م: گذاشتم زیم يآب پرتقال خنک رو رو وانیل

از سر تا پام  یلبهاش برد و نگاه کیرو نزد وانیداد و ل هینبود تک یکه حاال جز اون و من کس رانیاتاق دب یمبل چرم یپشت به

 م جام جا به جا شدم و با نوك انگشت چونم رو خاروند يمعذب شدم و تو یکم... صورتم متوقف شد  يکرد و بعد تو

 ...  رسونمتونیمن م -

...  ومدیخارج از خط به نظر م ییجورا هیبه هر حال ... دونم  ینبود رو نم ایبود  ندمیخوشا... نگاهها  نیداشتم از ا یبیغر حس

 ... باشه اما هست  دیکه نبا يزیچ

 ...  میعادت دار اینه ممنون من و س -

 ... من هم از اون طرفه  ریهوا گرمه در ضمن مس -

 ... آخه  -

 ؟یسر به ما بزن هی یکنیوقت م یک...  دنتهیمامانم مشتاقه د یراست... آخه نداره  -

کرده بودن بهم سر  یماه بود اسباب کش 9 نکهیسال بعد از فوت مامان هم با وجود ا کیتا ... جون رو دوست داشتم  فرخنده

شده  یخانوادگ یلیخ یلیکه خ یروابط ییجورا هی... نبود مامان و بعد رفت و آمدش به فرانسه و  نیبعد اما رفتن رام...  زدیم

سال بود همون جا  30ما که ... اونها رفته بودن ... که خوب ثابت بود  یتلفن... تلفن  کردنبا بهانه گم ... بود رو قطع کرد 

 ...  میکردیم یزندگ

 ...  یکنیفکر م یدونم به چ یم -
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 ... رو در آورد  کشیش پیگذاشت و پ زیم يرو رو وانشیل

 ...  کنمیبه اون روزها فکر م بیمن هم چند وقته عج -

که پشتش نوشته  ییهمونها... قهوه تلخ  يدانه ها يبو... داشت  یآرامش بخش يبو... کاپتان بلک اتاق رو پر کرد  يبو

 ...  لیوارد شده از برز میمستق

 ... فکر کردن دارم  يبرا زهایچ یلیمن خ: زدم يو لبخندکه حاال گرم تر شده بود رو خوردم  یاز آب پرتقال یکم

 ... گرمه بانو  یلیبله خوب سرتون خ: دیخند

رو نداشتم که با  یمن اطرافم کس ای...  ومدیمرد به متظاهرانه به نظر م نیا يلبها انیدر م بیاصطالح دختر پسند عج نیا

دختر از جانب  زیآم ریتحق یمن عادت به اصطالح کم... زدم  يدپوزخن... از اسمم صدام کنه و عادت نداشتم  ریبه غ يزیچ

 ... جناب انتظام داشتم 

 ... خند شده  شین نیاز گذشته باعث ا يزیچه چ -

 ... اومد  ادمیبه  يزیچ هی...  ستین یخاص زیچ -

 یم شهیتو نگاهت هم...  يمرموز شد ییجورا هی...  يکم حرف شد: نگاهم کرد يشتریبار با دقت ب نیبه جلو خم شد و ا یکم

 ...  يماب شد لسوفیف ییجورا هی دیشه غرق شدنت رو تو فکرت د

 ... دانشکده هنره  يراه رفتن تو راهروها ریتا ث: پام انداختم و نگاهش کردم يرو رو پام

 نکهیبه دانشکده هنر با وجود ااما قبل از ورودش ... سال بزرگتر بود  5که از من  يبه پسر... ام رو بهش انداخته بودم  کهیت...  

ساله و  13شدم  یوقت...  دیکشیم یبرام نقاش یو گاه دیخند یم گفتیاما م...  دمیدیکم هم رو م شیریکال به خاطر گوشه گ

 دیمن رو ند گهیساله د 15ساله و شدم  20شد  یوقت... هنر مند  يبه رغم خودم و شد آقا...  شدمعاشق  یوقت... ساله  18شد 

 .دیبود اما ند بیغر... 

 ...  کنهیدماغ آدم رو پر از باد م شتریاون راهرو ها ب -

داشت و بعد  ینیبا استاد ام بایبرخورد ز هیمن اون راهرو ها  يبرا... نداشت  ینینچنیا ریمن تاث يرو: ام رو گرفته بود کهیت پس

 ...  دنیسه چهار ساعت خواب یشب... کردن از سه کتاب رو تموم  شتریب يکالس گرفتن باهاش و در آخر هفته ا

باعث شد اون همراز پر  یاما چ... تا تهش موافقم ... اون کتابها باعث شد سوادت بره باال : تر نگاهم کرد يبار جد نیا یکم

 ... حد درون گرا بشه  نیتا ا... حرف و برون گرا 

 شتریباال تر ب رهیکه هر چه قدر سوادم م دمیفهم یعنی... دادن  ادیاما اون کتابها به من ...  ستمیمن درون گرا ن: زدم يلبخند

 ... کنم بشنوم  یسع شتریو ب رمیکه زبان به کام بگ نیا شهیو حاصلش م ستمیبلد ن يزیکه چ فهممیم

 سخت یلینفوذ کردن بهت خ: کرد و متفکر نگاهم کرد یبود خال لیکه شکل سر ف يگاریس ریز يرو تو پشیپ يتو يتوتونها

 ... کرده  رییتغ یبه آب اهیاز س یرنگ نگاهت به زندگ نکهیبا وجود ا... شده 

 ... گفتم که برداشت من از رنگها متفاوت شده : دستم گرفتم يرو تو فمیک دسته
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 ... در آورد  بشیج يرو از تو چشیسوئ... بلند شد ... شدم  بلند

ساله  23دختر  هیراحت تر از  اریبس اریساله بس 15دختر  کیخوب معلومه که نفوذ به ذهن و مطمئنا جسم ... اما نفوذ : من

 ... است 

 ... بانو  ستین یسال سن 23. ياالن بزرگ شد یعنی: دستش چرخوند يدور تو کیرو  چیسوئ

قهوه  يدانه ها نیهم یبه تلخ... سال  7 نیمن ا يبرا: قهوه بود يکه پر از عطر تلخ دانه ها ینیبا ب... سمت در راه افتادم  به

 ...  یکیتار نیبه هم... گذشت  دهیچیکه بوش تو اتاق پ يا

که چه قدر ... بلندم فکر کردم  يو موها یشیدرو يمرد با لباسها نیبا خودم به ا... همزمان ...  میچارچوب در که خارج شد از

که  یکس... روغنت  يپرتو غرق در رنگها نیرام یتو چ دمیچرا نپرس... ه گفت درون گرا شدم آن لحظه ک... کرده بود  رییتغ

 رییتو چه قدر تغ...  يزدیم یطوفان يدور طرح ها هیرنگت اون زمانها یآب سینو وانبا ر يدستمال کاغذ يبرگه ها يرو

طور کنجکاو  نیا... نشدنها  دهیخسته از د یتا به حال در مورد آن دخترك پنهان پشت اشتباهات دوره نوجوان یاز ک ؟يکرد

 ؟يشد

 یصداش زدم و دست... در آموزشگاه  يروبه رو یتاکس ستگاهیا يبود جلو ستادهیا لشیموبا یسر در گوش شهیمثل هم ایس

کنجکاوانه نگاهم کرد و آرام  یدر کنارم کم نیرام دنیو بعد با د... زد  يابتدا لبخند... سرش رو بلند کرد ... براش تکون دادم 

 ...  اددست د نیرد شد و با رام ابونیاز خ

 ...  رسونمتونیهوا هم گرمه م... منم اون اطراف کار داشتم ... خونه شما  دیبر دیخوا یهمراز گفت م: نیرام

 ... به من انداخت و من شونه هام رو باال انداختم  ینگاه اوشیس

 ... جلو نشست و من پشت راننده  اوشیس... پارك بود  نیرنگ رام دیسف يکوچه باالتر سوناتا هی

 ...  میداداش مزاحمت نش: اوشیس

 ...  هیچه حرف نینه بابا ا -

 ... دادم  هیتک شهیسرم رو به ش انویکالم پ یب یقیو موس نیشخنک ما يمن غرق در افکار خودم و در آرامش فضا و

 یبود و کوله پشت يدختر بچه با مزه ا...  شدیرد م ابونیجلب شد که همراه با مادرش از خ يچراغ قرمز نظرم به بچه ا پشت

 ... داشت  یرنگ یصورت

 ...  یرفتیدبستان م یتو داشت وقت يها یاز کوله پشت يدیهمراز اون دختر کوچولو رو د يوا: برگشت پشت ایس

 داشت  يرینظ یو اون حافظه ب میهم سن بود ایبود خنده ام گرفت چون من و س ادشیکه  نیا از

 یم شدیروم م... دوستش دارم  یلیخ... هنوز هم دارمش ... دوستش داشتم  یلیخ... آره اتفاقا نظر من رو هم جلب کرد : من

 ... انداختمش 

 ؟يکردیهنوز هم ازش استفاده م يجد: زد يجا به جا کرد و لبخند یرو کم شیابآفت نکیع نیرام

  کردمیهم احساس م نکینگاهش رو از پشت ع زیت ریت... کنارم چرخوندم  شهیسرم رو به سمت ش یکم
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 ... ناب و نوبرانه  يها يبا همون شاد... همون قدر بکر ... رو هنوز داره  یدختر بچه دبستان هیدخترانه  یهمراز سادگ:ایس

من هنوز هم عاشق دفترچه ...  یو خاطرات کوچکت رو دوست داشته باش اهایکه رو...  نهیدر هم یضرورت پنهان زندگ: من

 حیتفر يزنگ ها اریخ یو گاه رینان و پن يبو...  یکتاب نو فارس يعاشق بو...  یکاغذ چوب يها رهیگ...  میخط نقاش یب يها

که  یبا خطوط گچ... سبز رنگه  یکالس با تخته گچ هیروز مهرش  نیکمی يآرزورو در خودم دارم که  یمن هنوز دخترک... 

 ... پاك شدن  مهینصفه ن

 ... دبستانت رو داره  يتو هنوز هم کالمت عطر و بو: ایس

متفکر  چهره اش به شدت... تو مردمک چشماش سبز شد  يزیرو از چشمش برداشت و من احساس کردم چ نکشیع نیرام

 ...  نشیداخل ماش يانویپ يبود و سکوتش غرق شد در نوا

 ... باال مادر  ادیب یگفتیخوب م: گذاشت زیم يخنک رو رو يمویشربت آبل خاله

 ... گفت کار دارم ... تعارفش کردم : که حوله اش هنوز دور گردنش بود و قصد حمام رفتن داشت ایس

معنا  یه به نظرم ب دیکش یپر از سئوال نگاهش کردم و با نگاهش برام خط و نشون... حرف زد  هیکردم رو به من با کنا احساس

 ...  ومدیم

 ... گلنار  يبرا دیکنیصبر م ایغذاتون رو بکشم خاله جان : به موهام زد يبوسه ا خاله

 ...  میشیمنتظر اون خانوم دکترتون م: زدم به محبت خالصش يلبخند

 يرو یداستان بودم که دست نیا لیبد یو غرق در ابتذال ب...  کردیرو پخش م یلیبرز الیکه سر ونیزیدوختم به تلو چشم

 ... شونه ام نشست 

 ...  ایباشه س تیعاف: زدم سشیخ يبه موها يمو لبخند برگشتم

 رو؟  الیسر يدیپسند: زد و کنارم نشست يلبخند

 نیچرا تو ا...  شییخدا...  دمیم يان ا يد شیآزما رمیم کنمینگاه کنم به بابام شک م االیسر نیماه من از ا هیواال اگه  -

  ست؟یمعلوم ن شیواقع يکس بابا چیه االیسر

 يخوا یو حاضره م یمن خسرو خان ه یول...  ینبش قبر کن دیبا... هست فوت کرده  یسال ستیپدر تو که ب: دیبلند خند ایس

 ...  میاز اون امتحان کن

خانواده ...  ایدل خوش باش س ریدلگ یباشه و گاه نیباال سرش هر چه قدر هم سنگ هیبه سا: اش زدم یبه لودگ یتلخ ندلبخ

 ... ها داره  يدلخور نیاز ا يمفهوم واال تر

 ... چون ... چون مهندس نشدم ... خسرو جون خودش من رو طرد کرده : برداشت و به چشمش زد زیم يرو از رو نکشیع

 ...  يمطرب شد: میهم همزمان گفت با

 یها و دلتنگ يچه دلخور مینست دویخوب م... اش  یآن يکه هر دو پشت تمام اون شاد يخنده ا... من هم ...  دیخند ایس

 .پنهانه ییها
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 شهیهم ایسو  میدادیمون انجام م یکه از کودک يباز...  میکردیم ياتاق گلنار نقطه باز يو تو میآورده بود نییرو پا صدامون

 ...  میبسنده کن ياتاق نه متر نیسالن باعث شده بود به ا يحضور بد خلق خسرو خان تو... زد  یو تهش جر م باختیم

 ... کردنه منه  رونیب يبرا يهم دنباله بهانه ا شیجور نیبابات هم...  ایداد نزن س: من

 ... اون با تو مشکل نداره ...  ستین يطور نیبه خدا ا: کاغذ رها کرد يدستش رو رو يخودکار قرمز تو گلنار

 رهیاز همه با خودش درگ شتریاون با همه و ب: لبهاش گرفته بود نیکاغذ و زبونش رو ب يرو دیکشینوبت خط م یکه حاال ب ایس

 ... 

 ... راجع به پدرت درست حرف بزن : من

 ...  يکردیم یبا ما زندگ ...بعد از فوت خاله  يومدیم دیوگرنه تو با... اون مخالف بود : ایس

 کباری يهفته ا نیاز هم شیاش ب فهیشوهر خاله وظ...  ایس الیخ یبه چه مناسبت اون وقت؟ ب: دمیهم کش يرو تو اخمام

 ...  ستین يمهماندار

 ؟یخاله چ: ایس

 ... رو بکن  تیباز...  يموضوع رو به کجا ربط بد يخوا یدونم م یم...  ایس الیخ یب -

 ... شده دوباره که من خبر ندارم  يزیچ: گلنار

 ... کرده  رونشیآره اکبر خان از خونه ب: ایس

 ... است  وانهیمرد د نیا... بابا  يا -

اون : دادم به تختش هیتک... موکت سبز رنگ و زبر کف اتاقش چهار زانو نشستم  يگلنار کردم و رو یشاک افهیبه ق ینگاه من

در ضمن ... که اکبر خان اصال قبولش نداره  یتیاون هم ترب... شن با من  یم تهیچه ها دو تربب...  کنهیخودش نگاه م دگاهیاز د

 ...  مرادهفعال که اون سوار بر اسب ... 

 ... پر از حس ... از خداش باشه نوه هاش مثل تو باشن : ختیموهام رو بهم ر ایس

 . ترسن یازش م دیکه امثال اکبر خان شد هیزیچ قایاحساسات دق: دمیکش یپوف

 ... نگاه کردم دو بود  واریبه ساعت د... بود  دهیخواب گلنار

و  يقهوه ا زشیبه اتاقش که همه چ یو نگاه... تختش نشستم  ياز فلوت گذاشت و صداش رو کم کرد و من رو یآهنگ ایس

 ... ت کف اتاقش بود به کتاب خانه پر از کتابش و به حضور پر رنگش که سبز تر از موک... سبز بود انداختم 

 ...  کیمکان يایمرد بر آمده از دن نیا يپر بود از دلنوشته ها شهیکه هم يزیچ...  زشیم يرو هیبه دفتر جلد چرم دمیکش یدست

 ...  شیبخون یتونیم یدوست داشته باش: نگاهم کرد يلبخند با

 ...  دادیطور نشون م نیا خشیتار... بود  شینوشته هفته پ... آخر رو باز کردم  صفحه

 رسه  یتر به نظر م بایتو ز يبلند بخون با صدا يبا صدا: ایس
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 یو گلوبندت چون کودک یبر جامه مغرب باستیز ینقش تیصدا...  یخوب یبیامروز به شکل غر...  زمیبر يچا تیبگذار برا -

گفته بودم دوستت  یراست...  اورمیب يچا تیبرا بگذار... نوشد  یآب از لب گلدان م يو جرعه ا... ها  نهییآ ریز کندیم يباز

ها و خاطرات دور  قیو حضور قا... مثل حضور شعر ... بخش است  يحضورت شاد الم؟دارم؟ گفتم که از آمدنت چه قدر خوشح

فنجان ها را که در فکر  يایکنم رو ریبگذار تعب...  دیگویکه به تو خوشامد م... را  یصندل يترجمه کنم حرفها تیبگذار برا... 

بر ...  میفزایاز خودم ب یبگذار کم... تازه از الفبا مهمانت کنم  یبگذار به حرف... قاشق را و شکر را  يایو رو... لبانت هستند 

 .تیتمدن و بربر انیعشق م

برق نگاه ... فرق داشتند  یلیخ شهینوشته ها با هم نیا يعطر و بو... بود  ستادهیا زیداده به م کهیت... رو بلند کردم  سرم

 ... چه خبر بود  شیاصال هفته پ...  یکنم با گلو بند و لباس مغرب دایپ یدخترک شیکردم در هفته پ یسع... هم  اوشیس

 ... بهش فکر نکن : ختیرو بهم ر موهام

 ... دونم درسته  یهست و من نم يخبر...  ایچه طور فکر نکنم س: لبه تخت بلند شدم از

  اد؟یخوابت نم... و اون ... من  انیجز همون فاصله م ستین يخبر: پاش يچشم دوخت به انگشتا... انداخت  نییپا رو سرش

 نه؟یآ ریو گلو بند ز ایس... و حرف از فاصله  ایس... حرفها  نیو ا ایس... شدم  یدچار برق گرفتگ کردمیم احساس

 هم کمترم؟ یکاه يمن از اون کاغذها ت؟یبه دفتر جلد چرم ؟یبگ يخوا یم یبه ک یبه من نگ...  ایس -

اصال من رو چه به ... گذاراست  بهیحس عج هیخوام باور کنم  یم... فقط ...  یهست یک یدونیخودت م... لوس نشو  -

 ... نکردم  دایمن هنوز لعبت خودم رو پ... ثابت  يحسها

 ... نداشت  نیااما اون نگاه براق که نشان از  ؟یبود به لودگ زده

 ... باشه نگو  -

 ...  کنهیبابا چه قهر هم م مینیب نیبش: از اتاق خارج بشم که بازوم رو گرفت خواستم

بهم زنگ  وانیک...  شیهفتته پ: دستش يتو وانیشروع کرد به چرخانون ل...  دادمیمنتظر پاهام رو تکون م... لبه تخت  نشستم

 ادیحوصله اش سر رفته داره م...  رانیخونده تموم کرده اومده ا ياونجا معمار...  ادیم ایتالیدختر عموم داره از ا ایگفت س... زد 

 ... آپارتمان من 

 ... به من هم گفته بود  اوشیتئاتر س یقیمسئول موس وانیک... آمد  ادمی

 ... خوب : من

که  يزیچ... دل من پاره شد  يتو يزیچ کیسرش رو بلند کرد و ...  یآب راهنیپ هیتو  دمید یدخترک... از در که وارد شدم  -

 ...  يکاغذ شد که خوند يرو يهمون هم باعث اون نوشته ها... بند دل احتماال  گنیبهش م

 ...  یلیخ... بود  بیعج یلیخ دمیشنیکه م يزیچ... بار فکر کنم  نیچند... بار پلک زدم  چند

 ... هفته  هی يالبته تو... و حاال  يرو پنهان کرد نیا شیتو از هفته پ...  ایس -

 ...  دونمیچه م... کار دکور اومد سر صحنه  يبرا...  دمشید ادیهفته ز نیتو ا -
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 ... آماده کنه  تونییآشنا يرو برا نهیبذار زم...  میحرفها ندار نیماها که از ا... بگو  وانیبه ک...  یدونیرو چه م یچ -

دوتا  نیا...  تهیبحث همون فاصله تمدن و بربر...  زنمیحرف از فاصله م یوقت...  ایهمراز کوتاه ب يا نهیه زمچ: زد یتلخ لبخند

 ا؟یآ رسنیبه هم م

 اون؟  ای یحاال تو تمدن -

 ... نگاهم کرد  یچپ چپ

 ادته؟ی...  میفاصله ها اعتقاد نداشت نیما به ا ایس -

خانوم مهندس  هیمن ...  ستیکه بر اعتقاد ما ن زیهمه چ: دست محکم داد عقب ایگذاشت و موهاش رو  زیم يرو ور وانیل

مملکته رو سوار اتوبوس کنم؟ ببرمش پارك دانشجو  نیارشد ا يرایاز مد یکیرو که پدرش  ایتالیاز ا لیمعمار فارغ التحص

 م؟یحرف بزن هیبا هم از هنر مدرن روس. بدم يبندر چیدستش ساندو

 نکهیا يهم برا...  ایزوده س یلیهنوز خ: دستم رو گذاشتم رو بازوش... از جام بلند شدم ... نبود  دیر نا اموقت چشماش انقد چیه

 نیاهل ا وانیک...  نشیبب شتریب... فرصت بده ...  شهیکه نم یبرس جهینت نیبه ا نکهیا يهم برا...  یعاشق یبه خودت بگ

 ه؟یاسمش چ یراست...  يبرا دیشا... فقط تو فرهنگ هست و مطالعه  وانیفاصله از نظر ک...  ستیحرفها ن

 ...  سایآو: از حد پر از مهر شیکه من اعتراف کردم ب يلبخند... زد  يلبخند

 ...  کردیفرق م ایگو اوشیکه با تمام دخترکان دور س ییسایآو... تمام ذهنم رو گرفت  سایآو اسم

 ينکنه قراره جا...  یها رو ترجمه کن یصندل يصدا يخوایکه براش م يدختر...  شنمیبب دیمنم با... اسمش هم خوشگله  -

 ...  رهیمن رو بگ

 نیو ا...  ستین يا زهیغر چیه... در دوست داشتن تو ... واالتر  یلیخ یلیخ... همراز  یعشق يفرا يزیتو چ: بغلم کرد محکم

 ... همراز بودنت دوست دارم  يمن تو رو برا یعنی

 ينگران کننده بود برا...  دینا ام ياون چشم ها... هم به فکر هام اضافه شد  اوشیدغدغه س... هم نذاشتم  يصبح چشم رو تا

اما ...  ومدیبه نظر نم يوقت انقدر جد چیه اوشیس... نگران کننده  یلیخ یلیخ... که داده بودم  ییخود من هم با تمام شعارها

 ... هم زود بود  ایسن س يبرا... بود  دزو یمیهر تصم يبرا... زود بود 

 ...  ریصبح به خ: زد يبازم لبخند يچشما دنیو با د دیرختخواب چرخ يرو گلنار

 ...  ریصبح تو هم به خ: کنم میچشمانم رو قا یکردم خستگ یسع

 . سه کلمه آخر بودم نیبدجور گرفتار ا... به صورتم بزنم  یاز جام بلند شدم تا آب... انتظار ... صبر ... برکت ...  ریخ

زودتر از  یلیاواخر مرداد ماه خ ياطرافش انداختم که گرما يبه قطره ها یدستهام فشردم و نگاه يعرق کرده آب رو تو يبطر

رده بودم و چشمام هم به بودم فکر ک دهیکه ند ییسایبه آو نیتمام مدت تمر... امروز ...  روزید... کرد  یتگاه من بخارش م

 دنشونیبرم د دمیرسیو بعدش م 5داشتم تا ساعت  يا قهیدق 90کالس  کی... نگاه کردم  تمبه ساع...  کردیاندازه مغزم درد م
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مانع بشه اون  یقیموس يگوشم جا به جا کردم تا صدا يرو تو يهندز فر... محترمانه راهم نداده بود  یلیخ روزیهر چند د... 

 ... خودم هم بشنوم  یلعنت پشت زبونم رو حت

رو برداشتم و رفتم به سمت  يهندز فر... رفت  نیابروم از ب نیب يکولر که بهم خورد اخم ها یآموزشگاه شدم و خنک وارد

 ... رو اونجا بذارم  میتا کوله پشت دیدفتر اسات

روش بود و با خودم گفتم چه عجب  شیپ يکردم که غرق در برگها ینگاه یمنش زیساله جذاب پشت م 36-35زن حدودا  به

 ...  میکرد ارتیرو ز يجعفر ریخانوم م نیما ا

هالك  يقرمز از گرما يدر هم گره زده شده نگاهم کرد و احتماال به گونه ها يزد و با دستها يرو باال آورد و لبخند سرش

درس  سیتدر... پاکزاد هستم ... سالم : بر دانش آموز بودنم بکنه گفتم یناشتباه همه رو مب نکهیقبل از ا...  رونمیکننده ب

 ... با منه  شینما

 یکم... چشم هام متوقف شد  يبعد رو... انداخت  یاجمال یجا به جا شد و سر تا پام رو نگاه شیصندل يرو یکم... خورد  جا

و  ادیبه خودش ب یحرکتم باعث شد تا دست از اسکن کردن من برداره و کم نیا... شالم  يموهام رو دادم تو... معذب شدم 

 ... خاطر  نیبودمتون به هم دیچند وقت اصال ند نیا دیپاکزاد ببخش مسالم خانو: لبش جا باز کنه يرو يلبخند

ارفات معمول و من بعد از تع میبا هم دست داد... و دست دراز شدش انداختم  یصندل يرو زشیخ میبه حالت ن ینگاه

 ... رو کردم  رانیدفتر دب يکمدم تو دیرنگ و البته کل یدرخواسته اون پوشه نارنج

رنگ که دورش  دیبسته کوچک سف هی دنیکمد بذارم که با د يکوله ام رو بلند کردم تا تو یکمد رو باز کردم و با خستگ در

گذر  یبه دخترک میتقد: بایز اریدست خط بس هیبود با  یبسته رو برداشتم روش کارت کوچک... داشت چشمام گرد شد  یروبان

 ...  نیرام... اش  یبا تمام سادگ... دبستانش است  یچکه هنوز هم عاشق تخت گ... کرده از زمان 

 12حد باز شد  نیچشمام تا آخر... در جعبه رو باز کردم ... از سه بار اسم ته دست نوشته رو خوندم تا باور کنم چه خبره  شتریب

نوك انگشتانم رو به ... شده بود  دهیدر کنار هم چ بایز یبسته مداد رنگ هیمثل ...  ياستوانه ا ياز گچ ها بایرنگ متنوع و ز

 ...  ستیدر ذهنم ن يزیو اون لحظه احساس کردم چ دمیپوك کش ياون استوانه ها

 بیعج یقیکردم با موس یسرم و لبم رو به دندان گرفتم و سع پشت يزدم به کمدها هیتک... طور که جعبه در دستم بود  همان

محبت  نیا دنیاست که در ذهنم با د ییکه مطمئن بودم تماما از سر چراها یقیموس...  امیذهنم کنار ب يو پر ضرب تو

 ...  يا گهید زینقش بسته نه چ یناگهان

  ل؟یدل ای گشتم؟یدنبال مفهوم م دهیچیساده اما پ يجمله ها نیا يبرا...  بایجعبه ز نیا يبرا دیبا

 ... بود  یم دیبا يزیحرکت چه چ نیاصال عکس العمل من در مقابل ا... و لبم رو رها کردم  دمیکش یپوف

و  دمینفس نوش هیهم گرم شده بود رو  یلیکه حاال خ یاز آب یکم... مسلط شدن به خودم  يکمد گذاشتم و برا يرو تو جعبه

مغزه  نیاز ا یلیفا چیه گهید...  کردیکس به من رحم نم چیه... رنگ به سمت کالس جرکت کردم  ینجبعد با همون پوشه نار
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زد  یبهم م یکمدم لبخند کجک يجعبه گچ هم تو هیجاال ... آرامش داشته باشم  یکمنمونده بود تا بتونم  یمن خال مهینصفه ن

 ... 

خواستم به خودم مسلط بشم بعد ... برقرار کرده بودن  یکه باهام رابطه خوب ییبه کالس همراه شد با سالم شاد بچه ها ورودم

اون  زهیپاك و پاک... سبز رنگ کالس  یتخته گچ دنیچون با د... فقط خواستم  یول...  یگچ نیشیاطالع پ یاز آن هجوم ب

 ... خالص ... و  دیتسلط هم پر مچهین

که  یپاسخ دادن به سئوال يبرا یناقابل تالش ذهن قهیبعد از نود دق... رده بود مرسده اداره اش ک بایکه اون روز تقر یکالس از

 چرا؟ ... ساده  اریسئوال بس هی... اومدم  رونیب خوردیذهنم رو م

از آموزشگاه خارج ...  هیاز آتل نیگرفتم قبل از آمدن رام میکرد سالم کردم و تصم یکه نگاهم م يجعفر ریبه خانوم م باسر

شدن  یکه از در وارد م يدیدوشم انداختم و به اسات يو کوله ام رو رو دمیکش یپوف گهیبار د... بود  یادب یر چند به... بشم 

از چار چوب دفترش مجبورم کرد به ... گفتم و وارد راهرو شدم که صداش از اون ته  یسالم و خداحافظ نیب يزیبا سر چ

 یب يحس ها یلیعالمه خجالت و خ کیبه لب داشت و من و  روزیپ يکه لبخند يمرد دنیبرگشتن به سمت پشت و البته د

 ...  گهیسر و ته د

کال چند روز بود که ...  روزید... امروز ... به من انداخت  یاجمال ینشست و نگاه زشیمبل روبه روش نشستم و پشت م يرو

 ... بود  بیعج زیهمه چ

 ؟يبر یخواست یسالم نکرده م هیخوب خانوم همراز : گفت دیبود؟ سکوتم رو که د یمنتظر چ... نگاهم کرد  منتظر

 يو خندانش نظر اهیس يکندم و به چشما ذاشتمیباز م شهیرنگم که دکمه هاش رو هم دیسف ياجبار سرم رو از مانتو به

 ...  شیبرم تجر دیبا... هم عجله دارم  کمیو  دیهست هیآتل کردمیفکر م دیببخش: انداختم

 ... رسونمتون  یمن م دیاگر بخوا: اخمهاش در هم رفت یکم

 ... نه  -

هضم اون جعبه گچ و بعد  يبرا... خواستم  یو من نم دیخوایخوب خودش گفته بود اگر م... که گفتم سفت بود  یینه ا کمی

کولر  یهام و خنک یننوجوا نیبدون حضور رام يشتریب ییکه در ذهنم بود به تنها ینگاه مشتاق و سئوال نیاون تخته و ا

 ... داشتم  ازین نشیماش

تمرکز  يبرا يا لهیبه وس ازیرو به دست گرفت احساس کردم اون هم ن زشیم يرو يجاش جا به جا شد و قلم فلز يتو یکم

 ؟يندار یپنجشنبه شب که برنامه خاص يبرا: کرده بدون نگاه کردن بهم دایکردن پ

 چه طور مگه؟...  ریخ: گرد تر باشه اوشیبه قول س اینرم تر  یبار لحنم کم نیکردم ا یسع

پنجشنبه شب شام دعوتت کرده  يمامان برا : و دوباره نگاهم کنه ارهیلحن نسبتا گرد و قلنبه من باعث شد سرش رو باال ب نیا

 ... مورد عالقه ات رو درست کنه  يخواد برات غذاها یم... و رادمهر هم هستن  نینازن... 
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جنگ تن به  هیحاال ...  یبزرگ به صدا در اومد و احساس کردم بعد از اون حمله گچ یلیزنگ خطر خ هیبار  نیذهنم ا يتو

 اما به چه عنوان؟...  کردمیمخالفت م دیبا... پلوهاش راه افتاده  ایتن با فرخنده خانوم و لوب

باهاشون رفت و آمد  يعمر هیکه  ییکسا اومدن به خونه: که توش بودم خارجم کرد ییبودم که صداش از فضا ریخودم درگ با

 خواد؟ یانقدر فکر م یداشت

 ... مانده در کوچه جناب انتظام  یباق یمیتنها باغ قد یگل ورایقل خورد و بر خورد کرد با د... پام زدم  ریلگد به سنگ ز با

 ؟یراحت نیبه هم... قبول کرده بودم شام برم منزل پرتوها  یلیدل یب یستیتو رودربا... بود  یدست خودم عصبان از

 ... اه ... بزرگم گوشم بود  کهیت دیفهم یم ایس

... تونم خونشون بمونم  یخانوم گفته بود تا نه شب م دهیفر... خوشبختانه اکبر خان نبود ... زنگ زده بودم ...  دمیدر رس به

 ...  دهیراهم م مهیهم مثل خسروخان نصفه ن یکی...  دهیاهم نمر یکی... ببرتم خونشون  خوادیبه زور م یکی

دستهاشون رو دور گردنم حلقه کرده بودن و کوشا ... قرار گرفتم  ایموجودات دن نیتر یباز شد مورد استقبال دوست داشتن در

 ... صورتم رو غرق بوسه کرده بود 

 . از سرش در اومد شیروسر... تو  ادیب دیبذار دیولش کن: خانوم از پشت سرشون اومد دهیفر خنده

سمت چپم  يبازو يبودم و رو دهیوسط دراز کش وشایتخت ن يرو... بودن کنارم  دهیبه هر دوشون انداختم که دراز کش ینگاه

 ... سمت راست کوشا  يبازو يبود و رو وشایسر ن

 ...  میتخت افتاده بود يدور از چشم سلطان اکبر خان حاال خسته و مونده رو یاساس يبالش باز هیاز  بعد

 ؟یکنیم فیداستان تعر هیامشب هم قبل از رفتنت ... همراز : وشاین

 ...  دیبزرگ شد کنمیاحساس م یاما گاه خوادیخودم هم دلم م: دمیموهاش کش نیب یدست

 ... کن  فیبزرگونه تعر يخوب داستانها: کوشا

مانده در  یباق يکودکانه ها يبرا ای... بود  یکودک يبرا شهیشد؟ داستان هم یداستان مگر بزرگ هم م... بزرگانه  ينهاداستا

دخترك داستان  یکه زندگ ییهمان داستانها...  شدنیکه همه آخرش خوشبخت م ییهمان داستانها... ته ذهن بزرگ ساالن 

 ... داستان بود  دیبر اسب سف بوسه کوچک از شاهزاده سوار کیدر دستان 

 ...  ستمیمن داستان بزرگونه بلد ن -

 ... کن  فیهمون رو تعر: صورتم رو کنار زد يشده رو ختهیر يموها وشاین

 ؟یشده که ناراحت يزیچ وشاین -

 ... گرفته  انویپدر جون براش معلم پ: کوشا

 ...  نیفوضول خبر چ... ا : وشاین

 ... برادرت درست صحبت کن با : بهش رفتم يغره ا چشم

 ...  گهید گفتمیخودم م... خوب آخه  -
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 خوب کجاش بده؟: بیعج... داد  یرها رو م يامروز بو بیعج... بلندش زدم  یشانیبه پ يا بوسه

برم  گفتم بذار... دوست دارم مثل تو بتونم عروسک درست کنم ... بزنم  تاریمن دوست دارم گ... بزنم  انویمن دوست ندارم پ -

 ... نذاشت  يکالس عروسک ساز

 ... جبر احمقانه بود  هیهم در ان خانه شامل  هنر

 يتا برم و سر آقا کردیم کمیشده به مغزم رو که بد جور تحر دهیخون دو نیچه طور ا کردمیهر چه فکر م... نداشتم بدم  یجواب

 ... انتظام داد بزنم رو کنترل کنم 

 ... قشنگه  یلیخ انویپ -

 ...  زنهینم انویپ یشما کس ياما از بچه ها -

 ؟يما دار يکار به بچه ها یدر ضمن چ ؟يدیما رو د يمگه چند تا از بچه ها: دمیخند

تو صدات مثل ...  یماها رو خوشحال کن يتو بلد...  يعالمه قصه بلد هیتو ... قصه بگم ... مثل تو باشم همراز  خوامیمنم م -

 ... مامانه 

کوشا هم از پشت دور ... به سمتش و محکم بغلش کردم  دمیچرخ... کنم  هیگر خواستیدلم م...  دیصدام لرز کردم و بغض

 ...  دیدیمادرتون رو م يمن بو يشما ها هم برا: کمرم رو گرفت

 

امروز واقعا بدجور احساساتم ... مکان دور بشم  نیاز ا عتریخواستم هرچه سر یربع مونده بود م هیتا نه فقط  دمیرو پوش مانتوم

 ... انگولک شده بود 

 ...  گردمیبر م يزود...  یدونیتو که خوب م... مرد کوچک من : اخم آلود بود شهیمثل هم کوشا

انقدر خاطر  نیبه هم دهیمامان فر...  ادیعمو داره م...  میبهت بگ يزیچ هیرفت  ادمونی یراست: دیگونه ام رو بوس وشاین

 ... تدارکات  يسر هیخوشحاله و پدر جون هم رفته دنباله 

سالن ناهار  يعکسش هم تو یحت... نکردم  دایپ يادیز زیچ... عمو بگردم  هیخاطرات دنباله  نیب... ذهنم  يکردم تو یسع

سال رو به زور  7هر چند اون موقع من ... بودم  دهیحتما د گهیرها که د یتو مراسم عروس... بودم  دهیحتما د... نبود  يخور

 ... داشتم 

بود از  يهاله ا هی شهیعمو هم نیاز ا... نداشتم  يریپدر خودش؟ شوهر رها؟ تصو هیبود شب يزیچ... عمو  نیاز ا تصور

وگرنه در ... خانوم  هدیفر يو قربان صدقه ها فرستادیکه م یمتیگرون ق يایهدا...  گفتیکه به بچه ها م ییمناسبتها کاتیتبر

 ... بودم  دهیپنهان رو ند يعمو نیها من ا نیبا ا میبود لیکه فام یسال 15از  شتریب نیا

 اد؟یکه داره م یخوشحال: دمیکش وشاین يبه موها یدست

 ... خوشحاله  یلیکه خ دهیمامان فر... دونم  ینم -
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 نیمن رو به ا دیاندك ام... بودتش  دهید يبود و البته پارسال در سفر دهیعمو را شن نیا يکه به هر حال صدا وشایحرف ن نیا

 يدیداشت کم کم به نا ام... حرف زد ... هم کوچک تر بود  یسه سال-و کوشا دو وشایکه از پدر ن يمرد نیبشه با ا دیکه شا

 . کردیمبدل م

نقش مقابلش خودش رو  يکه داشت با صدا دومیصداش م...  دادمیپشت صحنه نشسته بودم و پاهام رو تکون م یصندل يرو

 ... نور کرده بود ماجرا رو  یشازده هم نور عل نیحاال ا... بودم  یبابت عصب نیاز ا یخودم هم به اندازه کاف...  کردیهماهنگ م

 ... حال خودم بودم  تو

 ورا؟ نیچه عجب از ا... به به همراز بانو  -

سالم : زدم يلبخند...  کردیعالمه برگه دستش بود و داشت نگاهم م هی شهینگاه کردم که مثل هم وانیرو بلند کرم به ک سرم

 ...  نمیرو بب ایاومدم س... 

 شکر آب شده؟ ونتونیباز م: روبه روم یصندل يرو نشست

 ؟يدیاز کجا فهم -

 ... جا رو در رو  نیا يایم ياریهروقت لجش رو درب: دیخند

 و هم رو شده؟ت شیپس دستم پ: دمیخند

 ...  یبل یبل -

 یتو چه م یراست... همه استرس دارن ...  ننیامشب همش مدعو ياجرا... شدم  وونهید: دیهاش رو مال قهیشق یداد و کم هیتک

 ...  میدرمون رو تخته کن دیاجرا همه ما با دیشما بر ؟یکن

 ...  زدنیفصل همه از شما حرف م نیا... جمع کن خودتو  -

 ...  میتوش برد یدکور رو هم دست... خوب بوده  یلیکارش خ...  زدنیحرف م اوشیهمه از س -

 کار دختر عموته؟: خودم رو جمع و جور کردم یکم

 ... جا  نیا ادیآره هر روز م -

 ...  ایس یطفلک... دلم گفتم  تو

 ...  ادیفعال عزت ز... تو سر و کله هم  دیبکوب ییمن برم که تنها: از جاش بلند شد وانیک... صحنه قطع شد  يصداها

 ... باهاش آشنا بشم  خوامیخونه ما م ایشب بردار ب هیهفته دختر عموت رو هم  نیتو ا...  وانیک: شدم از جام بلند

 ... چشمش و رفت  يزد و دوتا انگشتاش رو گذاشت رو يلبخند

 يخنده دار یلیو خ یبا چهره مصنوع دیمن رو د...  دیبار یم یاش خستگ افهیاز ق... اومد تو  ایمخمل کنار رفت و س پرده

 ... روش رو ازم بر گردوند 

 ...  ياالن مثال تو قهر: سمتش رفتم

 ... بله قهرم  -
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 ...  یکه ازم ناراحت بش یکنیمن رو انقدر آدم حساب نم یگفتیتو که م... لوس نشو مرد گنده : ام گرفته بود خنده

 ...  يخوا یبارم که آدم حسابت کردم خودت نم هی نایبب -

 ...  یبا من رابطه ات رو خوب کن دیبا... مهمون توپ دعوت کردم  هی گهیچاره هفته د یب: دونه محکم به بازوش زدم هی

 ...  يکار رو نکرد نینه؟ ا ؟یکنیم یشوخ: نییگرد نگاهم کرد و صداش رو آورد پا يبه سمتم با چشما برگشت

 ... دم چرا کر -

 ... چشماش  يگذاشت و دستش رو گذاشت رو زیم يرو... دستش بود رو  يکه تو يا برگه

 ؟يناراحت شد...  دیببخش...  ایس: سر شانه اش گذاشتم يتر شدم و دستم رو رو کیبهش نزد یکم

کار  نیاما وقعا ا...  یکمکم کن يخوایدونم م یم...  هیچه حرف نیا... نه گل من : که واقعا دلم رو سوزوند نگاهم کرد ینگاه با

 .هینشدن

 ...  يریبگ میاون هم تصم يبه جا يبه خودتون فرصت بده حق ندار ایس -

 يخوایامشب راست راست م یتو به اجازه ک... بحث رو عوض نکن : و دوباره نگاهم کرد دیبه صورتش کش یمحکم دست

 ... زمان  یخونه اون سالوادر دال يبر

 ... نداره  یشباهت نیکوچکتر ی هم به دالاصال: دمیخند بلند

 ... ادعاش رو که داره  -

 ... کار کنم تو معذورات قرار گرفتم  یچ -

 ...  يدیهمراز نگو که منظورش رو نفهم -

 !نداره يبه نظر من که منظور -

چرا اون  هیخوب چ: ردمکیانداخته بودم و به نوك کفشام نگاه م نییمن که سرم رو پا يشد و چشمش رو دوخت به چشما خم

 ؟یکن ینگام م يجور

 ...  ستیکه چند وقته همراهت ن یخوام بدونم عقلت رو کجا گذاشت یم -

 ... براش داره  يا دهیچه فا... اون منظور رو  رمیمن نگ... منظور هم داشته باشه ...  ایس -

که بچه  ستین نیا يبرا خورهیبه درد تو نم گمیاگه م...  شیجز غرورش و از خود متشکر... نداره  يرادیا چیآدم ه نیا نیبب -

تنه همه نداشته هات رو جبران کنه رو داشته  هیکه  نیا ییکه توانا يدار اجیاحت یتو به آدم...  هیبچه خوب... دقت کن . هیبد

 ...  شهیم يرینظ یتونم قسم بخورم دوست پسر ب یشه اما م یشوهر هم نم یحت نیرام... باشه 

 ... در خونم رو بزنه  یعشق هیکه  یتا زمان ممیمن دنباله زندگ...  ستمیدنباله دوست پسر هم ن...  ستمین دنباله شوهر نم -

 ...  یشه راه رو براش باز کن یباعث م... به هر حال امشب رفتنت  -

 ... به هر حال قول دادم ...  ایدونم س ینم -

 ...  ادیبچه ها داره م يخان عمو دمیشن -
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 خان عمو رو؟ نیا ادتهیتو ... بهم گفت  وشاین... آره  -

 از حامد کوچکتر  دونمیم یول...  ادیب ادمونیسالمون بود چه طور  7-6رها ما فقط  یتو عروس... نه بابا  -

 ...  بود

 ... ساله باشه االن 35-34حدودا  دیآره با: تو دستم گرفتم رونیرو که از شالم زده بود ب موهام

 ؟يکار به سنش دار یچ -

 ...  شهیکه بهتر نم شهیبا اکبر خان که رفته رفته رابطم داره بدتر م... باهاش سر بچه ها کنار اومد  شهیخوام بدونم م یم -

 ...  ادیامشب دنبالت که نم یراست... که بشه  دوارمیام یعنی... بشه  دیدونم شا ینم -

 ...  رمیبهش گفتم خودم م... نه بابا  -

 ببرمت؟ امیب -

 ...  گردمیرم و بعد هم بر م یخودم با آژانس م... نه بابا  -

 ...  يپولدار شد -

 ...  ختنیبه حسابم ر نیهم از آموزشگاه رام یزانیم هیاست  شنیمیپرداخت اون ان شیپ... نه بابا  -

 ... خوبه  -

 من برم؟...  گهید میشد یآشت -

 ... تو ...  گمیهمراز به خاطر خودت م... کارا نکن  نیاز ا گهید یول... بر وبهت خوش بگذره : بهم زد يلبخند

 ...  رمیپذ بیآس دیاز اونچه با شیدونم ب یم -

 ... مراقب خودت باش ... مموش : دمیبه سمت در که صداش رو از پشت سرم شن دمیچرخ

 محبت بود؟ يایدر نیداشتن ا قیال سایآو یعنی... بود  ستادهیا بیبه سمتش که دست به ج برگشتم

 . حواسم به خودم هست شهیمن هم...  ایحواسم هست س -

 یرنگ ساده و آست یبلوز مشک... سرشانه ام بافته افتاده بود  يکه رو ییبه موها... انداختم  نهیآ يبه خودم تو یاجمال ینگاه

 یعروسک يو کفشها یساپورت مشک... داشت  یمشک زیر اریبس يزانو که چار خونه ها يسه ربع دامن سبز رنگ فون تا باال

 ... بودن  یانار واقع هیشب یلیخ یلیخودم ساخته بودمشون خ...  زونیرنگ بود آو مزگوشوراه هام دو تا انار قر...  یمشک

 زانیآو ییبا گوشواره ها... در انتظار شوهرش ...  نشسته در کنار پنجره با لبخند ستیزن یزندگ... خونده بودم  ییافتاد جا ادمی

 ... 

و پشت  میدیچیم السیخونه مادر بزرگ گ اطیکه تو ح یاز کودک... لمس کنم  شتریرو تکون دادم تا گوشواره ها رو ب سرم

کردم و  لیرژ ساده تکم هیرو با  ممیمال یلیخ شیآرا... برخورد گوشواره با گردنم بودم  نیعاشق ا...  میذاشتیگوش هامون م

 ... گرفتم  ستکرده بودم رو به د هیکه ته یکوچک هیهد
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اون روزها تو ... داده شده بود  صیمادرم تازه تشخ يماریب... که خونه فرخنده خانوم رفتم  يبار نیآخر... داشتم  یبیغر حش

 ... مادرش ... با پدر  نیطبقه باال رام و خانواده ش و نیطبقه اول نازن...  کردنیم یته کوچه زندگ يآجر یمیخونه قد

 ... من  ییرنگ تنها... رنگ بود  یکه چار چوبشون آب ییبا پنجره ها... بود  بایز خونشون

 زیکه مادرم با اشک پشت م يدرست از همون روز... خنده از خونه ما رخت بست  ياز آن روز بود که صدا...  دمیکش یآه

 حیدکتر رو توض صیفرخنده خانوم تشخ يشور هر ساله برا ير حال خرد کردن گل کلم ها براد... آشپز خونه فرخنده خانوم 

 ... چه قدر زود ... داد و چه زود گذشت 

 ... به لبم آورد  يلبخند فونیپشت آ نیسالم شاد نازن... طبقه پنجم  10واحد ... سر راست بود ... در آپارتمانشون رو زدم  زنگ

و زعفران آورده  يچا يکه همراه با خودش بو يدر... باز آپارتمان سمت چپ شدم  مهیمتوجه در ن... شدم  ادهیآسانسور که پ از

... فرخنده جون بود ... کفشهام رو در آوردم و در باز شد ...  شدیم نیکه مطمئنا مربوط به رام يبلند يخنده ها يبود و صدا

 يدر موها یحت يرییتغ چینداده بود ه يرییصورت گرد و قد کوتاه رو تغ زن نسبتا چاق با نیاسالها  نیبود گذر ا شهیمثل هم

 ... مبهوت نگاهم کرد  يا هیچند ثان دنمیبا د... نکرده بود  جادیکوتاه شده و بلوندش هم ا يمصر شهیهم

 ...  دشیاصال امکان نداره بشناس ییگفتم زن دا دیدید: بود ستاهیدر کنار فرخنده جون ا نینازن

رو  نیمحکم بغلم کرد و من از پشت شونه اش رام...  سیخ یکم يبه خودش مسلط شده بود با چشما یجون که کم فرخنده

 ...  کردیپرتو که لبخند زنان نگاهم م يآقا... در کنار پدرش  دمید

 ... بذار نفس بکشه  کمیخانوم : پرتو يآقا

: دمیو گونه فرخنده خانوم رو بوس...  دمیکش رونیه بود بفشارم داد يادیز یکه کم یخودم رو از آغوش یزدم و کم يلبخند

 ... سالم فرخنده جون 

 دنتید یاز وقت نیو رام نینازن...  يچه قدر خوشگل شد...  يچه قدر عوض شد... هزار ماشاال ... ماشاال ... سالم دخترکم  -

 ...  يچه قدر ملوس شد...  کردمیانقدرش رو اصال باور نم...  گنایم زیر هیدارن 

 ...  دیشما لطف دار: دمیواقعا خجالت کش...  نییسرم رو بندازم پا... مشتاق مردان خانواده پرتو باعث شد  نگاه

مادر خدا  هیچه قدر شب... دخترم  يچه طور...  دیباالخره نوبت به ماهم رس: پرتو به سمتم اومد و دستش رو دراز کرد يآقا

 ...  يشد امرزتیب

 ...  امرزهیرها خدا ب هیشب شتریب: نینازن

شده  امرزیبا من داشت خدا ب یکیکه نسبت نزد یهر کس...  ییاز سر تنها دمیکش یمنظور آه یب يمن در کنار اون جمله ها و

 ... نشانه تمام سوز دلم بود ... من  يو برا ومدیانقدر راحت در م گرانیکه از دهان د يکلمه ا... بود 

مبله شده  یخوشگل و دوست داشتن یلیکه خ يآپارتمان سه خوابه و نسبتا نوساز... ن انداختم به آپارتمانشو يسر سر ینگاه

خوب  یلیبود که خ يرینظ یب ینقاش يپر از تابلوها وارهاید... داشتن  یخاص یلیخ یهماهنگ یکه همگ یلیبا وسا... بود 

 ...  ننیرام يکارها دونستمیم
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لب فنجان  ریبا لبخند و تشکر ز... درش بود رو جلوم گرفت  یخوشرنگ يچا ستالیکه فنجان کر یرنگ ينقره ا ینیس نینازن

 دایجا رو راحت پ نیا: کرد ینگاهم م ییمبل روبه رو يدر پنهان کردنش نداشت رو ییکه سع يبا لبخند نیرام... رو برداشتم 

 ... دنبالت  امیب یذاشتیم دیبا ؟يکرد

 ... دنبالت  ومدیو م کردیجرف تو رو گوش م دیگفتم نبا نیمن به رام... آره دخترم : يپرتو يآقا

هنوز هم مثل گذشته ... خونه بهم دست داده بود  نیتو ا یاحساس خوب... کوچک رو به روم گذاشتم  زیم يرو رو يچا فنجان

کار من هم ...  فتنیبه زحمت ب شونینبودم ا یراض... نه : کار خود فرخنده جون يها نهیپر از پت... بود  یپر از حس زندگ

 ...  ستین یلیساعت کار ما دست خودمون خ... خونه باشم  داشتمساعت وقت  هیمن کال امروز . ستیمشخص ن

 ...  يپر مشغله ا یلیخوب تو خ: نیرام

 نیدنباله ا یرفت یم دیاما تو بازهم با: دیبه موهام کش یاز آشپز خونه وارد شد و کنارم نشست و دست وهیجون با ظرف م فرخنده

 ... خانوم خوشگله 

مادرم براش  يکه عمر يا هیبود تا همسا يشده شب خواستگار زیمادر شوهر سوپرا هی هیشب شتریب فاشیتعر... زدم  يلبخند

هر ... ارتباطاتمون کم شده بود  یو اسباب کش نیبا آمدن مسائل و مشکالت ما و رفتن رام ییهوی... لباس دوخته بود و بعدها 

 ... رابطه کارمند و کارفرما بود  هیشب شتریرابطه ب نیچند اون موقع هم ا

 ... که فکر کنم خودش هم خسته شده  رونیب میایاز بحث عوض شدن همراز ب گهید: نینازن

اما انتظار دارن من تو دوران ...  کننیم رییتغ یلیآدمها خودشون خ... عادت کردم : زدم شیبه چهره دوست داشتن يلبخند

 ... مونده باشم  تمیجاهل

 ؟یسن از خدا گرفت یلیاالن خ یعنی: دیپرتو بلند خند يآقا

 ... تجربه از خدا گرفتم  یلیخ -

همراز جون  نمیبب دیبذار: عقب زد یفرخنده خانوم اشکش رو کم... فضا رو افسرده کرد  یجمله ام کم... زد  یتلخ لبخند

 ... نبود  یآورده هر چند واقعا توقع هیخد یچبرامون 

هم با  يپرتو يآقا... و هم از مادرش  نیهم از رام تیپر از رضا یپهن و نگاه ییکردن جعبه همراه شد با لبخند خ باز

 ...  ییبه جا هیعجب هد: داشتن نگاهم کرد یکه برق خاص یچشمان

 ... ازم کرد  يشابوریبابت کتاب اشعار عطار ن ییو تشکر بلند باال دیجون گونه ام رو بوس فرخنده

فرخنده جون باالخره دست از قربون صدقه هاش برداشته بود و ... خوردن شام  يبرا ادیتا از سر کار ب میرادمهر بود منتظر

 ... تدارکات به آشپزخونه رفتن و ورود من رو هم غدقن کردن  يبرا نیهمراه با نازن

تند به  يا نهیبا زم... و نشسته در کنار چاه  دهیچیبرهنه بود در خودش پ یکه زن ستادمیا نیرام ياز تابلوها یکی يبه رو رو

 ... رنگ قرمز 

 ه؟ینظرت چ: دمیپشت سرم صداش رو شن از
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 ... کنه  لیتابلوتون رو تحل یکس دیکه دوست ندار دیهست ییدونم از اون دسته نقاشا یم: زدم يبه پشت و لبخند دمیچرخ

نه دوست نداشتم  ؟یگیسالش بود رو م 15دختر بچه متال باز و شلوغ که راهش رو گم کرده بود و فقط  هی: کرد یکوتاه خنده

 ... 

 ادتونه؟یپس  -

 ... ساعت به ساعتش ... سطر به سطرش ...  ادیم ادمیداره  -

 ... نداره  یلیدل...  ادیب ادتونی دینکن یسع یلیخ -

 ...  گردمیاون زمان م هیتو  ییازهیمن دنباله چ... داره  -

 دیکه شا يزیدلهره چ... بود  اوشیس رهیتقص... حرفها بود  نیپسر عاقل تر از ا نیا... نه مطمئن بودم ... دلم به تپش افتاد ...  

 ... اصال وجود نداشت و قرار هم نبود باشه رو به جون من انداخته بود 

که حق داشتن  ییکسا...  کردنیم يکه انسانها رو طبقه بند ییمثال آدمها... اشتم اون دوره ها جا گذ يرو تو ییها زیمن چ -

جمع با اجازه ندادن بهشون غرور  يکه حق نداشتن و تو ییبهتر بگم دختر بچه ها ای ییکنن و آدمها لیاثر اونها رو تحل

 ...  کردنیرو خرد م شونینوجوان

... اون دوره ها  يچشم بود تو يتو يادیهم ز یمن هم اون پسر بچه از خود متشکر رو که کم: انداخت نییپا یرو کم سرش

 ... جا گذاشتم همراز  شدنیم دهیخشک شدن توش چ يتو تراس همون خونه که تابلو ها برا

 دیگیکه االن م يزیچ نیا.. . ونمیمن به شما مد... بگم  دیبا يزیچ هیاما ... در کشف خودم داشتم  یمن اون موقع ها سع -

همون تراسه ... بابت همون خرد شدنه ... شمام  ونیرو من مد... البته به نوع خودمون ... موفق  دیگیکه بهش م يزیچ... شدم 

 ... تابلو بود  نیهم هیهم شب بیکه عج ییو همون تابلو

 ... از جا پروندتمون  نیبا نمک نازن ادیو فر فونیآ يرو بلند کرد تا جواب رو بده که صدا سرش

نفره و جمع و جور خونه فرخنده خانوم که با  8 يناهار خور زیخانواده پرتو پشت م يرو به رو... و رادمهر  نیدست نازن کنار

پر از سئوال بود و من امشب  شتریبعد از اون گپ راجع به تابلو ب نینگاه رام...  میچند جور غذا روش بود نشست یخاص قهیسل

 رانیکه فردا شب به ا ییعمو شیپ... بودمش  دهیبود که ند ییسایآو شیفکرم پ... م حرف تر از هر شب بودم ک بیعج

ذهنم هزار جا بود و ...  امیهمون تا بتونم باهاش کنار ب يبه خونسرد... برا درش باشه  یبودم به دلگندگ دواریو من ام دیرسیم

 . پرتو لپام گل انداخته انداننگاه خ نیذره ب ریز...  کردمیکه بدجور احساس م ییجا... جا نبود  نیا

 دیکه روش تاک يزیچ نیشتریب کردیتلفن صحبت م يپا دهیتازه از راه رس يدست به عصا از احساسش از حضور عمو وشاین

 نکهیکه مثل ا يزیرنگارنگ سوغات خودش چ يها راهنیبود که سوغات کوشا شده بود و پ یمتیگرانق يداشت کنسول باز

 ... نزده بود  کشیو کوچ نیبه دل نازن یهم چنگ یلیخ

 ... که خانوم خوشگله  خورهیبه دردت نم يباز يخوب شما بزرگ شد: من

 ...  شدیازش کم م يزیچ اوردیلپ تاپ م هیمن  يخوب برا -
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گرفته بود  یصدام کم شنیمیان ویبودم و بعد استود نیبخوابه از صبح تمر یورمش کم نیکاناپه دراز کردم بلکه ا يرو رو پاهام

 ... نداره  يمنظور شونیا زمیعز: و از بس سر پا بودم نا نداشتم

 ...  ادیاونم مثل پدر جون از دخترها خوشش نم... داره  -

 ...  خرمیخودم برات م... مگه همراز مرده : کردیکه احساس م یگرفت از برداشت و حسادت دلم

 ... حوصله ام هم سر رفته ... همراز دلم برات تنگ شده ... نگو  يطور نیا: کرد اعتراض

 ... به خاطر عموت  شهیقربونت برم خونتون که االن پر از رفت و آمد م: به هم فشار دادم یدردناکم رو کم يپاها

 ...  خوامیمن تو رو م... خوام  ینم -

اون جمله  يبرا دیدلم پرکش... رها  نیدرست ع... شده  زونیومطمئن بودم لبهاش رو هم االن جمع کرده و آ... کرده بود  لج

 .آخرش

 ده؟یمامان فر يدیرو م یگوش... شه  یدختر بزرگ که لوس نم... خوب  -

از اون عمارت  یخواهرم رو چند ساعت يکرده ها زیتو نستم عز یم دیشا... گفتن  یبه بهانه چشم روشن یکیبود در تار يریت

 ... ر کنم دو یغم گرفته و اشراف

... هم هست  يا گهیدونستم ته دلش منتظر کس د یم... رو با مهر پاسخ داد  کمیتبر... خانوم بغض کرده جوابم رو داد  دهیفر

... جا خورد و من من کرد  یکم... درخواستم رو که مطرح کردم ...  میخارج بش ياز اون واد عیسر یلیرو کردم تا خ میتمام سع

تو جنگم با اکبر خان وارد  شهیزن مهربون رو هم نیترسه و ناراحت بودم که ا یخان م راز عکس العمل اکب دونستمیخوب م

 ...  کردمیم

 ... موجود متنفر شدم  نیاز ا گهیانتظام صحبت کنه و من بار د يخواست تا بهش فرصت بدم با آقا ازم

درخواست از طرف  نینداشتم ا یچندان دیام... خانوم بودم  دهیموس زدم و هنوز منتظر تماس فر یگرفتم و موهام رو کم دوش

 ... بار اجابت شده بود  5سه سال فقط  نیا یو در ط شدیباز در ماه مطرح م 10از  شتریمن ب

 ... بله : باعث شد از جا بپرم فونیآ

 ... منم دختره خودسر  -

همراه با گلنار لبخند زنان وارد شدن ... داخل  انیز گذاشتم تا بدر واحر رو هم با يدر رو باز کردم و ال... بود  ایزدم س يلبخند

 ... 

 مموش؟ يچه طور -

 ... ورا  نیچه عجب از ا: آوردم و با لبخند جوابش رو دادم رونیاتاق سرم رو ب يتو از

 ...  میبا هم نبود شبیپر قایکه ما دق ستین: گذاشت زیم يدستش رو رو يتو سهیبا خنده ک گلنار

کاناپه ولو بود  يرو دهیکه نرس ایبه س يلبخند رفتمیبستم و به سمت آشپز خونه م یطور که داشتم با کش موهام رو م نیهم

 خونتون؟ دیر یمن که در عجبم شما اصال چرا م: زدم
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 ياز رورو  یبیس... هم از من به دلش داره  یکه چه عشق یدون یم... فراموش نکن  مونیفاکتور خسرو خان رو در زندگ: ایس

 خوش گذشت؟ نیخونه رام: برداشت و گاز زد زیم

هم  یقشنگ يتابلوها... خوردم  يخوشمزه ا يپلو ایلوب: زیم يگذاشتم رو وانیپارچ پر از شربت رو با دوتا ل...  دیپرس زیآم هیکنا

 ... داشتن 

خودش؟  ن؟یهم: گذاشتیم زیم يدو نستم دست پخت خاله توش هستش رو رو یکه م یداشت ظرف سهیکه حاال از ک گلنار

  ن؟ینازن

 ؟يبشنو يدوست دار یچ... طور  نیهم هم هیبق...  گهید نهیخودش؟رام: رو به روش نشستم

 ... رو داد باال و سکوت کرد  ابروش

 ؟يدیرس میکه بهت گوشزد کرده بود يزیبه چ: رو در آورد گارشیکوله اش س بیگذاشت و از تو ج نییپاهش رو پا ایس

با  مینیب يجلو یکردم و کم یاومده بود نگاه رونیاز دماغش ب تیاش حاال با عصبان هیر يکردن تو ریه بعد از سک يدود به

 دیاحساس هر کس به خودش مربوطه و نبا...  شنومینه م...  نمیبیم يزینه چ... من تا نخوام : با ز کردم ژنیباد زدن راه اکس

 ... گرفتم  ادی شیرو من سالها پ نیا... باشه  اشتهرو از طرف مقابلش هم انتظار د نیا

 ... به خدا  یهست يا نهیک: گذاشت ایس يرنگ رو جلو یآب یسفال يگاریس ریز گلنار

 ... گلنار  یاز اندازه طرفدارش شیب: به اطراف حرکت داد یتکوند سرش رو کم یرو با انگشت م گارشیکه خاکستر س ایس

 ... خوام همراز به همه جوانب فکر کنه  یمن م...  ایاشتباه نکن س -

 ...  رمیبگ میموضوع تصم نیخودم راجع به ا...  دیخوام بهم اجازه بد یمنم م: زدم يلبخند

در کمال تعجبم بهم گفت که اکبر خان به ... خانوم بود  دهیفر يصدا... تلفن بلند شد  يام هنوز تموم نشده بود که صدا جمله

خواستم بال  یم... بود  5به ساعت نگاه کردم ... من موافقت کرده  شیکه بچه ها راس ده خونه باشن با اومدنشون پ یشرط

 ...  ارمیدر ب

 ...  انیخانوم گفت بچه ها دارن با راندد پدر بزرگشون به منزل ما م دهیفر

که  يدوتا فرشته ا نیشدم از ا ینم ریس دمشونیبوس... بوشون کردم ... از عشق وادر قلبم شد  یورودشون به خونه موج با

و شروع کردن به  دنیو کوشا کف دستهاشون رو به هم کوب ایس... قدم به خونه من گذاشتم  یبار ک نیآمد آخر ینم ادمیب

 ... رو در هم برده بود  وشایچهره ن یکه کم ییحرفها...  زدیازشون حرف م تابکه کوشا با آب و  ییها يراجع به باز فیتعر

که  يشنهادیپ...  رونیب میبر میخسرو خان رو گرفته بود نیکردم حاال که گلنار ماش شنهادیبحث پ نیخارج کردنشون از ا يبرا

 ... و گلنار همراه شد  اوشیبچه ها لبخند س يو شاد غیبا ج

حاال داشتن . تزایو خوردن پ ینفس نفس زدن حسابو  يبهشون زدم که بعد از باز يلبخند...  میپارك ملت نشست مکتین يرو

 ...  زدنیم سیکه از قدشون بلند تر هم بود رو ل یبستن
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 یچرت و پرتا نم نیوقت از ا چینشن؟ ه ضیمر: کرد گفتم یبه سمت گلنار که داشت با دستمال گونه نوچ کوشا رو پاك م رو

 ... خورن  ینم ادیانقدر هم ز... خورنا 

 يطور باز نیوقت هم ا چیه: اشاره کرد وشایدر هم ن يسطل انداخت و به گونه گل انداخته و موها يو تودستما ل ر گلنار

 ... نکرده بودن و سرحال نبودن 

 ... کنه  دایخواد ادامه پ یتا کجا م نیدونم ا ینم: دمیکش یآه

 ... برسن  یتا به سن قانون -

 ... غلط رو گرفتن  تیاون ترب راتیتا اون موقع تاث -

  میبا فاصله نشست یکم شونییرو به رو کتیرو نم...  دنیخند یم ایس يها يها داشتن به مسخره باز بچه

 ...  نیباهوش و خوب... مودب  يبچه ها...  ستیغلط ن تشونیترب: گلنار

 ... قانون مندن  يادیز...  ستنیبچه ن...  ستنیشاد ن... کنن  يپرداز الیخ ستنیبلد ن... غلطه : دمیبه موهام کش یدست

 ... شلوغ بود  ابونیهم خ یلیخ یلیو خ میوقت داشت قهیدق 45چشمهام گرد شد فقط ... کرد  شیاشاره به ساعت مچ ایس

خانوم  دهیبه فر یزنگ میتر از خونه من بود کینزد شیکه به تجر ییداد ا اون جا شنهادیپ ایس...  میرو دور انداخت یبستن هیبق

 ...  ستیبه راننده ن يازیو ن میاریبزنم و بگم بچه ها رو خورمون م

 ...  مردمیاز استرس داشتم م...  میکرد رید قتایها هر دو غرق خواب بودن و ما حق بچه

ساعت  میننشده ه تازه  يزیهمراز جان چ: دیام رو د دهیگلنار بر گشت به پشت و رنگ پر...  میقفل انداخت يابونهایبه خ ینگاه

 ... گذشته 

 ...  کنهیمحرومم م دنشونیکردنم از د هیتنب يحاال تا مدتها برا...  هیچه موجود... شناسش که  ینم -

به  دادیکه سرش رو تکون م یخانوم در حال يفخر یوقت...  شدمیم وونهیداشتم د...  زدیحلقم م يقلبم تو...  میدیرس باالخره

 . نیعصبان یلیآقا خ... خانوم  دیکرد رید: سمتمون اومد

 خانوم کجان؟ دهیفر -

 ... کتابخونه منتظرتونن  يآقا تو...  دنیباال بود زود خواب کمیامروز فشارشون  -

طوفان  هی يهردوشون زد م و خودم رو برا يبایبه گونه ز يبوسه ا... به سمت اتاقشون برد  يداریخواب و ب نیها رو ب بچه

 ... م آماده کردم با جناب انتظا یحساب

 . در کتابخونه رو باز کردم يو ال دمیکش یقینفس عم... کردم به خودم مسلط باشم  یبه در کتابخونه زدم و سع يا تقه

بود و من سرم رو چرخوندم تا اکبر خان رو  دهیچیاتاق پ يتو یادکلن گرم يبو... و آرام  یواشکی... در بردم تو  يرو از ال سرم

 .نمیبب
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 بیاز پشت عج... با قد بلند و چهار شانه ... بود استوار و محکم  ستادهیا يبه در رو به پنجره تمام قد اتاق رو به باغ مرد پشت

نفسم ... از هم باز کرده بود و دستهاش رو پشت کمرش قالب کرده بود  یپاهاش رو کم...  دیتنم لرز... حامد بود  کلیهم ه

 ...  دیتباه آمده بودم خواستم در رو ببندم که به سمتم چرخفکر کنم اتاق رو اش... حبس شد 

در  يبه من که کودکانه سرم رو از ال... چشم ها و نگاه خود اکبر خان بود ... پر نفوذش رو دوخت به من  يقهوه ا يچشما

بچه هاست  يعمو نکهیس احد... انتظام بزرگ بود  هیشب یلیخ یلینگاه خ نیا...  دمیترس... انداخت  یداخل آورده بودم نگاه

همون چهره بدون ... همون صالبت ... نبود  ازیفکر ن يپسر اکبر خان هم هست ذره ا یبفهم نکهیا يبرا... اصال سخت نبود 

 ... پر نفوذ  دایشد يقهوه ا ياخم اما ترسناك همون چشمها

 ...  دییبفرما -

در مقابلش ... باز کردم و داخل شدم  شتریب یدر رو کم... کردم به خودم مسلط بشم  یسع دمیاز جا پر راشیبم و گ يصدا با

که به  ییهمون طور با دستها... بوده  رونیکه با خواهر زاده هاش ب يخطا کار بودم تا خاله ا یدختر بچه دبستان هی هیشب شتریب

زنان بلوچ رو  يدوز نهیکرم رنگم که روش آ راهنیپ و يبه ساپورت قهوه ا... پام کرد  تااز سر یپشت قالب شده بود نگاه

که همه اش از  يفر يو موها... تختم  يکفشا.  يور هی فیک...  دمیپوش یمانتو م يسه ربعش جا نیداشت و من با وجود آست

... لنگه ابروش باال بود  هی...  زدنیچشمک م بیعجشالم پشت گوشم بود  نکهیکه که به خاطر ا ییبود و اون انارا رونیشال ب

 زیتم یبود که ابروهام رو کم دهیمچم رو گرفته بود و فهم یناظم هنرستانم افتادم وقت ادی... دست و پام رو گم کرده بودم 

 ... بود که سردم شده بود  ينگاهش طور يفضا... کردم 

 درسته؟ د؟ییشما خاله بچه ها -

بتونم  نکهیا يبرا...  گفتیاون کلمات رو انقدر با صالبت و شمرده شمرده نم... کردم از اکبر خان هم ترسناك تر بود  اذعان

 ... بله : صورتش به گره کرواتش زل زدم ياز استرسم کم کنم به جا یکم

 ... نگفتم  يزیچ گهید و

حرکت کرد و پشتش نشست دستهاش رو به هم  داخل کتابخونه یبزرگ چوب زیسر جاش جا به جا شد و به سمت م یکم

 17ام به زور هم  افهیق...  شیبدون آرا... کودکانه ام  افهیو ق ختیاز ر نیا... به خودم فرستادم  یدلم لعنت يتو... قالب کرد 

 ... کالمم بود  يکه تو یاز ترس نمیا... داشتم  شیدونم آرا یم هچ ایکاش کفشم پاشنه داشت ... زد  یساله نم

 ... به چشمهاش نگاه کنم  خوردیگلوش گه گاه تکون م بیاون گره کروات که همراه با س يو به جا کردمیکاش جرات م يا

 ...  دیبد لیشما قرار بود راس ده بچه ها رو تحو -

 ...  دمیم حیانتظام توض يبه آقا دیاگر اجازه بد -

 ... بچه ها  يعمو... انتظام  یحام... نتظام هستم من هم ا: داد هیچرخانش تک یچرم یصندل به

 ... منظورم اکبر خان انتظام هستن  -

 جسارت رو از کجا آورده بودم؟  نیا
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 د؟یکنیپرسند فکر م یاز شما م نیاز ا ریبه غ يزیپدرم چ -

 .. .عادت کردم به اسشون جواب پس بدم ... گرفتم  لیبچه ها رو تحو شونیاما بنده از ا...  ریخ -

 ... بچه ها رو بر عهده دارم  تیومیبه بعد بنده ق نیاز ا...  دیبهتره به من هم عادت کن: به سمت جلو خم شد یکم

مجهول بچه ها نقش بر  يو کنار اومدن با عمو دنید يانتظارم برا... شد  دینا ام دهامیاعتراف کردم همه ام...  ختیدلم ر ته

 ... تر اومد  ریچون اکبر خان به نظرم انعطاف پذ... آب شد 

که بچه ها حق ندارن بعد از ده خونه باشن نقض  یقانون یعنی نیو ا دیکرد ریشما د... به هر حال : با صداش شکست سکوتم

 ... داده بشه  دارهاید نیبه ا ینظم شتریب یکم دیبا کنمیمن فکر م... شده 

با صالبت و چهره با نفوذ و  يصدا نیو ا يقهوه ا يچشما نیمرد با ا نیا... وحشتناکم رو پنهان کنم  تیکردم عصبان یسع

 گفت؟ یداشت م یماب و به شدت از باالش چ یاشراف يرفتارها نیا

 ریتاخ قهیبردم و با چهل دق رونیب يمن خواهر زاده هام رو بعد از عمر...  دیکنیصحبت م يزیشما از چه چ... انتظام  يآقا -

 .آوردم

 ... بچه ها دست من امانتن  نیا...  قهیچهل و هفت دق -

 ... دست ما ... دست ما امانتن : بود دهیبه سرم دو خون

 ... مطمئنا دست شما نبوده : نشد جادیخونسرد و محکمش ا تینها یهم در چهره ب یخلل کوچک یحت

 ... تر هم هستن  کیبه من نزد... خواهر زاده من هم هستن ... ن همون طور که برادر زاده شما هست -

  یم راههیبحث داره به ب نیا کنمیبه هر حال خانوم من فکر م... که انتظامه  شونیلیو فام...  کنهیم نییاون رو قانون تع -

 ...  ره

 هیچرا اصال شب نیا... که من دارم  ینسچه شا نیبزنم آخه ا ادیفر خواستیدلم م...  واریسرش رو بکوبم به د خواستیم دلم

لبم نقش بست  يرو يذهنم پوزخند يبا آوردن اسمش تو... به حامد نبود  هیشب زشیچ چیه کلشیجز قد و ه...  ستیحامد ن

 ... مرد دور نموند  نیا نیب زیکه از نگاه به شدت ت يپوزخند... 

 دنت؟یکش خیدختر به چار م يکرد رید یلیخ: ایس

 ...  دمیعموشون رو د: انتظام یحام دارهیشک د يهنوز تو من

 دنیدو با تعجب به سمتم چرخ هر

 ه؟یچه شکل: دیکه رنگ و روم رو د گلنار

 ... ها  لمیف يتو ياربابها هیشب: دمیدراز کش نیرو بستم و پشت ماش چشمام

 گهید یکیبچه ها  دنیبه موانع د... ما رد و بدل بشه  نیب یآرام يالوگهایچندان د ستیبودم که قرار ن دهیخوب فهم یلیخ...  

که حاال از  يا ندهیفکر کردم با آ... دادم  رونیکه حبس شده بود رو ب ینفس... تازه نفس تر و محکم تر ... هم اضافه شده بود 
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... خوب نبود  میاضیر وقت چیخودم اعتراف کردم ه شیدو مجهوله و من با بغض پ يمعادله ا... قبل هم مجهول تر شده بود 

 . وقت چیه

بود و سخت  شیو دار نامزد باز ریهنر که تو گ خیاستاد تار يبه جا... هم داشتم  گهید قهیدق 90 هی... اومدم  رونیکالس ب از

 ... از برگه ها گرم بود  یسرش به انبوه شهیکه مثل هم يجعفر ریزدم به خانوم م يلبخند... گرفتار 

با سر  شیو کت و شلوار خاکستر یچرم فیاستاد خواص مواد آروم با ک... بود  یخال بایتقر شهیمثل هم. شدم رانیاتاق دب وارد

داشتم  اجیبد جور به استراحت احت... خسته هم بودم ... روزها  نیمشغول بود ا یلیفکرم خ... رفت  رونیکرد و ب یازم خداحافظ

حرف ...  میبزن تاریگ...  میجادر بزن... کوه مثال ...  ییجا میبرنامه جور کنه بر هیگفتم  یم ایس به دیبا... هم به سفر  دیشا... 

 ... به لبم اومد  يفکر لبخند نیبا ا...  میمنقل بالل بزن يرو شهیمثل هم میپول کباب نداشته باش...  میبزن

 امروز؟ ایگو دیسرحال -

قبل ترها هم انقدر لبخند  یلیآدم خ نیتو آلبوم خاطراتم گشتم ا. به لبش بود يلبخند... کرد  یتالق نیرام يبا چشمها چشمم

 ...  کردیزد؟ در انتظار جواب نگاهم م یم

 ...  دمیکشیم ییخودم نقشه ها يبرا -

 نقشه؟: نشست و نگاهم کرد مییمبل رو به رو يرو

فاصله ها  نیا نیگم بشم ب خوادیچندمه؟ دلم م ای... بشم برام مهم نباشه چند شنبه است  داریروز از خواب ب هی خوادیدلم م -

 ادمی... شدم  داریاز خواب که ب شیچند روز پ... چند شنبه است  ستیآدم مهم ن يهمون که اصال برا... اسفند  30مثل روز ... 

 ... ها که نکردم  یچه زندگ يخبر یب هیچند ثان نیتو ا دیاگه بدون...  دمهرفته بود چند شنبه است و چن

 ؟یحساب يخسته ا: زد یهاش برق مچش

 ... بله  ییجورا هی -

 ...  گذرهیخوش هم م... خوبه  یلیبرات خ... شمال  میریبا خانواده من دو سه روز م...  میهفته جور کن نیخوب چه طوره آخر ا -

 بود؟... که اومد به چه مناسبت  يتو دلم تنها جمله ا...  

که  رفتیم شیپ یبه سمت هدف یچرا هر درد دل... شد حرف زد  یآدم نم نیچرا با ا... کردم جمالت رو جمع و جور کنم  یسع

 ... سخت نبود  یلیحاال حدسش هم خ

 ریامکان پذ یلیمن خ يبا حجم کار دیراستش رو بخوا: دمیخودم زمان خر يصدام رو صاف کردم و برا یتک سرفه مصلحت با

 ... شه  ینم زهایچ نیو ا الیشامل شمال و و... هنوز  انستیدانشجو... چه طور بگم ... خوب  یما کم حاتیتفر...  ستین

 ... کن  حیخارج شو و تفر ییبارم از اون جو دانشجو کیخوب : در جمع کردن ذهنش داره یکردم اون هم سع احساس

 ...  کنمیم یزندگ...  کنمیدارم کار م ییمن تو اون جمع دانشجو -

 ... کن  حیتفر یمثل ما معمول کبارهمیخوب : داد هیتک شیصندل یپشت به
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 میما بود یمعمول ؟ياجاره ا يالهایفالن قدر و یپرداخت شب نهیهز ای مینداشت الیکه و میمگه ما نبود یمعمول ؟یمعمول...  

...  میخوردیکنسرو م...  میدیخندیم...  میزدیچادر م... کوه ...  ریکو میرفت یم... ما که چادرمون رو کوله مون بود ... فکر کنم 

ما ... مطمئنا  میما بود یمعمول...  مونیزندگ ياز نقشه ها...  میزدیاز خودمون حرف م...  میکردیم ابدود و دمش بالل کب يبرا

و صداش  کردنیم حیهمرنگ جماعت شدن مثل ما تفر يثروتمند که برا اریبس ياز خانواده ها میداشت ییبچه ها نمونیکه ب

 ...  نبرگشته بود ایماه نبود از اسپان هیآوردن که  یرو هم در نم

 ... فرق کرده  یکم یاز معمول فمونیفکر کنم تعر -

...  ستمیدانشجو ن گهیاما االن خوب اون دوره گذشته د...  کردمیم حیتفر...  کردمیمنم مثل تو فکر م ییروزها هی: زد يلبخند

 ...  میوارد اجتماع شد ... یستیشما هم ن

 ...  شنهادتونیاز پ یبه هر حال مرس...  دیشا... دونم  ینم -

 زیچ نمتونیب یاما جز م... کنه  دایدوست داشت بحث ادامه پ... رفتن به سمت کالس  يباشه برا يرو برداشتم تا بهانه ا فمیک

پوك گچ رو  يهر بار که صدا...  یممنون از تخته گچ...  یراست: به پشت سرم دمیبه سمت در رفتم چرخ... نگفت  يا گهید

 ...  دهیبهم دست م یشنوم حس خوب یم

 ... خوشحالم ... بود  نیدف اون کار هم: زد يلبخند

 ...  یکار رو بکن نیا يکشمت به خدا اگه بخوا یم: دیکله سر کش هیدستش رو  يتو وانیل ایس

 نیتمر...  میمراعاتشون رو بکن دیبا... سوپر استار سرما خوردن  يآقا...  نیبرم تمر دیمن با...  يتو اجرا دار...  میبحث نکن -

 ...  میرو رنده نکن گهیپسر خوب همد نیپس آفر... زود تموم بشه 

 ...  یمشونیمگه تو ق... به تو چه اصال ... روت رو برم  -

 ... خالش که هستم : به خودم کردم ینگاه نهیآ تو

 ... بعد تو  رهیبابا پولشون از پارو باال م...  یستیپدرشونم ن...  یستیمادرشون ن... خاله باش ... باش  یباش لعنت -

 يبرا يبر دیبا یکشیرو به دوش م تیبار زندگ يتنه دختر تنها دار هیکه هشتت گرو نهته و  ییتو: آورد نییپا یرو کم صداش

 ...  ذارمینم گهیبار رو د نیمن ا ؟يلپ تاپ بخر وشاین

که البته احساس هم ... تحت ظلمه  کنهیاون بچه احساس م...  ایس: بود یبه سمت صورت جذابش که حاال عصبان برگشتم

 ... دن  یاونا به دختر جماعت رو نم...  قتهیحق...  ستین

... زن احترام قائل نباشه  يبرا شهیمگه م...  رانهیساله خارج از ا 15 شتریب... طرف دکتره  ؟بابایخان عموشون چ. ؟یمطمئن -

 ... گرفتم که زن و مرد برابرن  ادی...  ستمیدکتر هم ن... اومدم و بزرگ شدم  ایبه دن رانینقطه ا نیتر يمن که تو مرکز

 ...  یکنیتو فرق م -

 ... ساله لپ تاپ بخرن  12- 11دختر بچه  هی يحتما صالح ندونستن برا -

 ... شوهر بدن  یسالگ 16رو  وشاین نکهیاونا ا يها تیصالح: دستم مچاله کردم يرو تو لبم رو کامل پاك کردم و دستمالش رژ
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ها آرزوش رو دارن  یلیرو داره که خ یاون بچه امکانات یدونیخوب م...  ستیکه ن یدون یخودت هم خوب م: ستادیجلوم ا اومد

 ... هم اون بچه ها رو  يدیخودت رو آزار م هم... نکن مموش ... نکن گل من ...  یبا اونا لج کن يخوایتو فقط م... 

 ... به منطق تلخ ته کالمش نداشتم بدم  یجواب

 ... پره  یداره کم کم آمپرش م لیسه... همراز بدو : صحنه اومد اریدست ادیفر يصدا

 ... پنجشنبه هماهنگ کن  نیا يبرا وانیبا ک: زدم ایبه س يلبخند

 . یگیم یتو چ...  گمیم یمن چ: دیبه صورتش کش یدست

 چیه... هم شده بود  شتریخونه ب نیترسم از ا... جاست  نیخان عمو هم ا دونستمیکه م یاز وقت...  دمیبه مانتوم کش یدست

زنگ در رو ... باشه که از اکبر خان هم ترسناك تر باشه اما اعتراف کردم اشتباه کرده بودم  ایدن يتو يمرد کردمیوقت فکر نم

 ... بله  دیکه پرس... اومد  فونیاز پشت آ شناختمینم که یزن نسبتا جوان ياصد... فشردم 

خودم در  یبا معرف... نداده بود و من هم صداش رو  صیرو تشخ رمینه اون من رو که تصو شناختمیکه بود نه من اون رو م هر

 ... باز شد  یبا تق

خاك نم  يبو... خنک تر بود و معلوم بود تازه شسته شده  رونیاز ب شیمیکه به لطف درختان قد ییجا... شدم  اطیح وارد

 ... آمد  رونیب يساله ا 40اندام حدودا  کیخانوم زن بار دهیفر ایخانوم  يفخر ياز در تراس به جا...  دیچیپ مینیب يخورده تو

نه اونها که بچه نبودن ...  دیشا ایاستخدام شده بود و  دیخونه مستخدم جد يرو احساس کرد برا راتییشد تغ یاز حاال م پس

 جلو اومد ... به پرستار داشته باشن  ازیتا ن

 سالم کرد با شک جوابش رو دادم  مودبانه

 ... خانوم تو آشپز خونه هستن : داشت و لهجه هم نداشت ینازک يصدا

و من همراه با  دنیچیپینشسته بودن و داشت دلمه م زیخانوم پشت م يخانوم و فخر دهیفر... سمت آشپز خونه روان شدم  به

 ییبا رو شهیخانوم مثل هم دهیفر... وارد آشپز خانه شدم  یهستش و شوهرش راننده حام ياسمش زر دمیکه بعدا فهم یزن

 . سالم دخترم:گشاده ازم استقبال کرد

 ... بانو  يفخر يریگینم لیتحو: نشستم یصندل يدادم و رو ییرو با خوشرو جوابش

 ... خانوم  دیینفرما -

 ... کرده  میرو تقس شییآخه محل فرمانروا... ناراحته  ياز اومدن زر: تر کرد کیو سرش رو به من نزد دیخانوم خند دهیفر

 ...  رهیتونه بگ یجون رو نم يفخر يکس جا چیه: گفتم يبلند يام رو به زور خوردم و با صدا خنده

 ...  دمیخانوم بلند خند يغره فخر شربت جلوم گذاشت و من به چشم یوانیخانوم ل يزر

و  نمیساعت بچه ها رو بب مین هیداشت و گفتم  شگاهیجا نما نیدوستم ا... اومدم  یبدون هماهنگ... خانوم  دهیفر دیببخش -

 ... برم 

 ... هست  یخوب حام... اما ...  ستیاکبر خان کارخونه است ن... خونه خودته  نجایدخترم ا هیچه حرف نیا -
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 ...  دیکردیم ریاون روز د دینبا: یبا مکث همراهر بود و دل نگران یآخرش کم جمله

 ...  هیتهران چه طور دیدونیشما که م -

 ...  میزنیبعدا مفصل راجع بهش حرف م...  رمیحاال برو برو باال وقتت رو نگ... پدر و پسر  نیا... ندارم  یگلکم من که حرف -

و تو  دنیکش یغیج دنمیبا د... آروم از پله ها باال رفتم و در اتاق بچه ها رو باز کردم .. . هیمنظورش چ دونستمیخوب م...  

 ...  دنیآغوشم پر

 ...  يایهمراز قرار نبود ب: کوشا

 ... دارم  نیزود هم برم تمر دیبهتون بزنم و برم با يسر هیگفتم  شدمیجا رد م نیداشتم از ا: ختمیرو بهم ر موهاش

 ... حوصله مون سر رفته بود ...  يخوب شد اومد: به گونه ام زد يبوسه ا وشاین

 ... ها . میبکن يباز هیساعت که من وقت دارم  مین نیچه طوره هم... قربون اون حوصله ات برم  -

 ... و صدات قشنگه  یخونیم جانیتو با ه... برامون کتاب بخون ... نه  ينه باز: کوشا

 ... بود  یچ گهید نیمن ا يخدا طان؟یش یچ یچ... انداختم  یبه دستم داد رو نگاهرو که  یو کتاب دمیرو بوس لپش

 ... و کتاب رو براشون خوندم  دمیدراز کش وسطشون

 ... برم  دیبچه ها من با: دمیگونه هر دوشون رو بوس... شد  یم ریساعت نگاه کردم داشت د به

 ... همراز  گهینرو د: کوشا

 ...  نهیبب يزیتونه بدون همراز چ یکه نم یمهمه تماشاچ یلیهمراز کارش خ... کوشا  اریدر ن يبچه باز: وشاین

دعوتتون  هیروز افتتاح... تموم شه  نیتمر دیبذار: که از نظرش شغل من مهم بود ذوق کردم نیزدم از ا یپت و پهن لبخند

 ...  دیغذا بخور دیتونیو تازه با محمد دلنواز هم م کنمیم

 ...  دارهیو نگه م کنهیسوپر استار رو چه قدر دوست داره و از مجالت عکسش رو م نیا دونستمیخوب م...  دیربه هوا پ وشاین

 ...  ادیمن که ازش خوشم نم: کوشا

 ...  پهیچون خوش ت: وشاین

 ...  چمیه -

 ... محمد منتظر بمونه  يخوایجان تو که نم وشاین... برم  گهیبچه ها من د: دمیکل کلشون خند به

 ... حرفام رو بهتون زدم  کردیفکر م: متر از جام بپرم هیباعث شد  ییدر رو بستم که صدا... لبهام لبخند بودنشون بود  يرو هنوز

سرد که کلمه ها رو انقدر  يتن صدا نیو ا... بم  يصدا نیبه صاحب ا... به پشت سرم  دمیقلبم گذاشتم و چرخ يرو رو دستم

 ... تر هم شده بودن  يجد یتر و کم يکه قهوه ا ییگذرا انداختم و به چشما یدرهمش نگاه افهیبه ق...  کردیالبت ادا مبا ص

 ... سالم  -

 ...  دیبود که اون لحظه به ذهنم رس يزیکلمه تنها چ نیا

 ... کتابخونه لطفا  يتو دیاریب فیتشر... سالم  -
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 هی شتریب ششیمن پ... محکم ... صاف ... راست ...  داشتیمثل کلمه هاش بر م قدم هاش رو هم... سرش حرکت کردم  پشت

 ... ادب  یتو دلم گفتم ب... در رو باز کرد و وارد شد ... جوجه بودم 

 ... نشستم ... نشست و با دست به مبل رو به روش اشاره کرد  شیصندل پشت

قالب دستهاش  يرو کردیو مردانه ترش م دادیم هیزاورو که به صورتش  زشیرو در هم قالب کرد و چونه ت دستهاش

 !خوب؟: گذاشت

 ...  نمیمن اومدم خواهر زاده هام رو بب -

 ...  رنینظم بگ دیمالقاتها با نیگفته بودم ا کردمیفکر م... فکر نکرده بودم  نیاز ا ریغ يزیمن هم به چ -

 ... نظم دارن : کردم تمام جسارتم رو جلب کنم یو سع... رو مشت کردم  دستهام

 ...  دیایکه ب دیدیرس جهینت نیبه ا دیشدیندارن خانوم محترم که شما از سر کوچه که رد م -

 دیبد... ورورد به خانه شما بچه ها هستن  يمن برا لیتنها دل...  ومدمین یمهمان يمحترم من که برا يآقا: بهم برخورد یلیخ

 ... رد نشم  گهیاز محلتون هم د دمیتون قول ممن ببرمشون به

 ... بود  يبا مزه ا یشوخ: دستاش برداشت ياش رو از رو چونه

 ... من خالشونم ... نبود  یشوخ -

 ... جا خونه اون هاست  نیا -

 ... شد  یکه عاقبتش هم چ دیدیجا خونه خواهر من هم بود و د نیا -

بچه ام و به  هیاز نظرش من  کردیاز باال به من داشت و احساس م ینگاه شتریب... اما خونسرد بود  شهیم یعصبان کردمیم فکر

و ...  نمیچیرفت و آمدهاتون م يبرا يمن برنامه ا... که هست  يزیهر چ: داد ینم یهم به خودش زحمت یلیخاطر خ نیهم

صداتون نکنن  کیبا اسم کوچ دیبد ادیو در ضمن بهشون ... داشته باشن  یزندگ يعادروند  دیبچه ها با نیا. دمیبهتون خبر م

 ... 

شما به چه : شدیحالم داشت بد م... مرد  نیا... اتاق  نیا زیاز همه چ...  ییزورگو نیاز ا...  دیرس یکه زورم بهشون نم نیا از

 ...  یحق

با منه  تشونیومیق... بنده عمو هستم ...  مارهیو ب ریپدر بزرگشون پ...  ستیپدرشون ن...  دهیکه قانون به من م یبه همون حق -

 ... 

 ... انتظام  يآقا ستیرسمش ن نیا: بزنم که مطمئنم خارج از ادب بود ییحرفها شدیموندم باعث م... جام بلند شدم  از

همرازم  شهیهماون بچه ها  يمن برا.: گفتم کردینگاهم م تیکه هنوز داشت با جد دمیسمت در رفتم و بعد به سمتش چرخ به

 ... کنه  ینم رییوقت تغ چیه نیا... 

 ... دوست ندارم مدام بهتون تذکر بدم  دیامروزم رو هم به اون بار اضافه کن يحرفها دوارمیمن ام -

 ... مرد خودخواه نداشتم تا بگم  نیگفتن به ا يبرا يزیچ... رو ندادم  جوابش
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 !دلت گرفته انگار؟ -

 کیتو تار... زدم بهش  يلبخند...  ایاما نشده بود گو...  شهیپنهان م یدل گرفته پشت نقاب خستگ نیا کردمیم احساس

 يو صدا... بود  گارشیس شیآت يقرمز کردیم رهیکه چشمم رو خ يزیچ نیشتریب... شب  9پارك دانشجو ساعت  یروشن

حاال هم ...  میا کارش تموم بشه و بعد با هم برو مونده بودم ت دبو اوشیمهم س ياز اجرا ها یکیامروز ...  يگذر يآدمها

 ...  میبود وانیمنتظر ک

 شده؟ یقلیچندبار پا خورده تا ص: دستم چرخوندم يدور تو هیبرداشتم و  یو سنگ ستادمیشدم ا بلند

 ... صدها هزار سال  ایهزاران سال و ... به وجود آمدنش  يبه اندازه لحظه ها: خارج شد شینیاز ب گارشیس دود

 ... نشدم  یقلیاما هنوز ص... سال پا خوردم انگار  23 نیمنم به اندازه تمام ا -

 ...  يهات سر نزده بود یوقت بود به جاده افسردگ یلیخ -

 ... بود ...  کردیدرکم م شهیمثل هم اوشیس یعنی نیا... مواقع رو دوست داشتم  نیکالمش تو ا يخونسرد

 ...  ایخلوت نکرده بودم س يطور چیبا خود خودم ه... قت بود با خودم و یلیخ دیشا -

 ؟يشلوغ کرد نیا يدور خودت رو برا: رو با پاشنه کفشش خاموش کرد گارشیس

 ... داشتم  یو لوکس کیش یکاش انقدر زندگ: زدم يپوزخند

 . رفتن رها شده؟  لیحال و هوات مثل اوا...  یگیراست م -

 اد؟ینم وانیفردا صبح زود کالس دارم چرا ک: نشستم و به ساعتم نگاه کردم مکتین يرو

 ...  يجوابم رو نداد...  کشهیطول م کمیکارش  -

 ... من  يخواسته ها يشده برا جادیا گهیسد د هی کنمیاحساس م... آره  -

 ... ده  یم گفته نظم ینیبب یتونیگفته نم. زمیعز شونیدیدو روزه ند... نشده  يزیهنوز که چ -

 ... کنم  یاصال مفهومش رو درك نم... نگرفته ...  رهیگیگفته تماس م -

دوتا آدم . تا امثال من و تو ستیانقدرها ساده ن ایدن نیتو ا زیچ چیه... نگرد ... بذار بهت بگم  ؟یدنبال مفهوم: نشست کنارم

 ...  میمفهومش رو درك کن یمعمول يادیز کمی

 ... بچه ها شرمنده  -

 ... دستش  چیو بعد به سوئ وانیبه سمت صورت خسته ک دیچرخ سرم

 م؟یکنم داداش بر یخواهش م: ایس

 همراز دعوتت سر جاشه؟  یراست...  میبر -

 ...  دیپر ایس يکه از رو یرنگ دنینداشت د يهم کار یکیپشتم جا به جا کردم تو اون تار یرو کم میپشت کوله

 ... بله من پنجشنبه شام منتظرتونم  -

 ...  گذرهیخوش م یلیخ شهیخونه تو هم. ول دمت گرم يا -
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 ... چند وقت مشغوله خودش کرده بود  نیکه بد جور فکرم رو ا یبه خصوص کس... من مهمون دوست داشتم ... زدم  يلبخند

 ... من  دهیو از کار جد میگفت لیاز سه. میبحث کرد وانیساکت بود و من و ک اوشیس ریطول مس تمام

 ...  ریشبت به خ ایس...  وانیک یو مرس دیخسته نباش: سرم رو کردم تو ایباز سمت س شهیشدم از ش ادهیکه پ نیماش از

 ...  نمتیبیفردا م...  یخوش باش... برو خونه مموش : زد يلبخند ایس

 کمیامشب ...  هیبا مزه کاله قرمز يجاها...  نیبب نیبروبش ایب: در آورد و گرفت سمتم يد یس هیخم شد و از داشبورد  وانیک

 ... توپ توپ شه  سازمیرم خودم م ایداش س... درست شه  زونتیصورت آو نیبخند ا

 زونه؟یحال و احوالم آو وانیک يدیتو هم فهم: دمیخند

 گاگول؟ ایکورم  -

 ؟یشیناراحت که نم انایهر دوش اح میبگ: داد و چشماش رو بست هیتک یصندل یو سرش رو به پشت دیخند ایس

... محل دردسر دارم  نیکم من تو ا...  دیسر و صدا راه ننداز وونهیبرو د: مینیباعث شد دستم رو بذارم رو ب وانیبلند ک خنده

 ... مورد دارم % 100و  جهیپس در نت... نصفه شب با دوتا مرد هم که اومدم خونه ... که هستم  گرمیباز... دختر تنها 

گم ... بود درست و درمون بهش سر نزده بودم  يچند روز... خواب بود مطمئنا ... به خونه و چراغ خاموش مادام انداختم  ینگاه

 ...  میروزمرگ يها چیو واپ چیشده بودم انگار تو پ

کودك درونم و بد جور قلقلک داده ...  وانیجانب ک بود از يالحق که فکر بکر... دستم زدم  يتو اریبه خ يو گاز دمیخند بلند

 يگام به گام به جا... شدن به سالگرد فوت رها  کیبا نزد... نشه  دهیهام شن ییتنها يصداش رو بلند کرده بودم تا صدا... بود 

 ...  شدمیمن گرم تر م... داغ  نیدور شدن و خنک شدن ا

 يبلند صحبت کاله قرمز يبدون نگاه کردم به شماره دکمه رو فشار دادم و همزمان صدا... از جا پروندتم  لمیزنگ موبا يصدا

 ... بلند شد 

 ... الو  -

مطمئنم اون  یعنی... فکر کنم  یول... هم برد  يکه اخم هام رو تو ییسرما... بود و سرد  يجد يصدا هیپشت خط  يصدا

به خودم گفتم و جواب سالم تک کالمش  یلعنت...  دهیرو شن ونیزیبلند تلو يبود که صدا نیلحن پوزخند داره بعدش نشونه ا

خبردار  نینفس هاش هم باعث ا يصدا یمرد حت نیا...  ستادمیرو کم کردم و سرپا ا ونیزیتلو يرو دادمو همزمان صدا

 ... انتظام  يآقا دیخوب هست: شدیم ستادنیا

 ... مسئله بچه ها  رویپ بنده تماس گرفتم... بله خانوم  -

 ... نکرده من فکر کنم خواسته احوالم رو بپرسه  يوقت نکنه خدا هیکه  کردیم دیتاک نیهمچ

 ... بله  -

بودم که منتظر حکمش  یکس نیع... گفتن  يبرا دیبود که تو اون لحظه پر استرس به ذهنم رس يزیتنها چ یکلمه خنث نیا

 ... بود 
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 ...  میمتعارف منتظر شما هست يدو بار و البته تو ساعت ها يبه بعد ما هفته ا نیاز ا -

من هفته ... واقعا خوب بود  نیا... حرفش از دلم بپره  نیحاصل از ا یباعث نشد اندك سر خوش یهم حت شیکالم دستور...  

در  یاحترام یاز موارد در کمال ب یلیمثل خ امکان نداشت گهید یعنی نیعلنا و ا نمشونیدرست و درمون بب تونستمیم کباری يا

 ... رو روم باز نکنن 

 ... خانوم ... الو  -

 ... هستم در خدمتتون  دیببخش -

 ...  مینش ینظم یو ب يکدوممون باعث دلخور چیه طیبا حفظ شرا دوارمیبه هر حال ام -

هم  یخصومت نکهیکه من خاله بچه ها هستم و ا دیریشما بپذ کنمیفقط دارم تالش م...  ستمین يمالحظه ا یبنده آدم ب -

 .میباهم ندار

... خوب : هم خودش خصومت داشت که گفت دیشا ای... داشته باشم  یانگار انتظار داشت که خصومت...  کنمیفکر م... خورد  جا

 ...  ستین یالبته که خصومت

به سرشون خورده بود  يزیچ یسنگ... خوب بود  یلیخ نیا... دو روز  نیخوشحال بودم از ا... مبل پرت کردم  يرو رو یگوش

 ...  دونمینم

  ؟يبچه ا کردیکم فکر م... آبروت رفت همراز : به خودم زدم یپس گردن هیصدا و  یب ونیزیافتاده به تلو نگاهم

به ساعتم نگاه کردم تا مطمئن ... کنم  حشونیخونه تصح يدستم رو جا به جا کردم و دسته شون کردم تا تو يتو يکاغذها

رو  سیکه چه قدر تدر کردمیاحساس م شتریروزها ب نیا...  دمیکش یقیو نفس عم دمیآب نوش یکم... بشم هنوز وقت دارم 

 .دوست دارم

 ؟يتو فکر -

 ... لبش بود  يرو يلبخند... رو بلند کردم  سرم

 ... سالم  -

 اوضاع چه طوره؟... سالم : نشست مییمبل روبه رو يرو

 ...  دیاز بچه ها پرس دیبا شتریالبته ب... خوبه : کالس بود مطمئنا منظورش

 ... دوستت نداشته باشن  شهیمگه م: به جلو خم شد یزانوش و اندک يدستش رو گذاشت رو دوتا

 ... احساس کردم بد جور منظور داره ...  نیکالم رام نیمعذب شدم از ا یکم

رو ازم  زشیجمع و جور شدنم رو حس کرد که نگاه ت کنمیفکر م... هم بسته تر نشستم  یشالم و کم يرو دادم تو موهام

 ... بذارم  شگاهینما خوامیم یراست: گرفت

از حد معمول توجه به  شتریب یمن اما خوشحال از عوض شدن اون جو کم... بود  یوار زدن تو جاده خاک کیآکروبا ت حرکتش

 ...  یچه قدر عال: موضوع نشون دادم و با شور گفتم نیا
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 شونینیگذاشته بشن بب شیبه نما نکهیسر فرصت قبل از ا خوادیدلم م: کرده بود افتیبد جور موضوع رو در... زد  یتلخ لبخند

 ... 

 ...  شمیخوشحال م -

 ... ولش کن  یچیه... تو ... همراز  -

 ...  کنهیمن باشم کالفه ام م مشیجمالت نصفه به خصوص اگر مخاطب مستق.. . دیجملتون رو تموم کن کنمیخواهش م -

 ؟یکنیرو فراموش نم زهایچ یچرا بعض نکهیا ای...  ادینم ادتی زهایچ یلیچرا خ... تو : پشت دستش رو خاروند یکم

 ... هاش بهم بود  یمحل یعالقه ام بهش و البته ب هی مشیاشاره مستق...  گهیم یکه نفهمم چ بودمیاحمق م دیبا

 هی زدیحاال علنا داشت دست و پا م... گذشته بود  الشیبا خ میکه نوجوان ينه؟ مرد گهید شدیم دیبا يزیچ هیدلم  يتو

 ... زنده بشه  اینبود که مرده بمونه  يزیاما ته دل من چ... رو زنده کنه  ییزهایچ

سال  7من  يها یکه اسما از نوجوان دیچند وقت نگاه نکن نیتو ااز سرم گذشت  يزهایچ یلیخ...  دیراستش رو بخوا... من  -

 ... حرفهاست  نیاز ا شتریرسما ب... گذشته 

 ... که فراموش نکردم در  ییزهایبه کفه اون چ...  ادینم ادمیکه  ییزهایاون چ.: زدم و ادامه دادم يلبخند

به نشانه  يبار اکبر خان سر نیا... قبل داشتم  ينسبت به دفعه ها يحس بهتر... تراس  يتو میخانوم نشست دهیفر شنهادیپ به

 ... عصاش به سمت ته باغ رفت  يسالم تکون داد و قدم زنان با صدا

 يخنده ام گرفته بود که فخر...  ریبود و ش کیجلومون ک...  میشدیم کینزد وریبه شهر گهید... نسبتا خنک شده بود  هوا

...  زدیغر م دیلب به مستخدم جد ریهنوز هم ز...  گذاشتیبچه ها م يمن گذاشته بود که برا يورو جل ییزهایخانوم همون چ

 نیبود که ا ییمن هم از کسا ایکنه و گو ییرایخانوم دستشون داشت پذ يکه فخر ییاز کسا ذاشتیخانوم نم دهیو به گفته فر

 ... و ساده دل دوستشون داشت  یدوست داشتن رزنیپ

 ... کرد  وشاین زونهیبا چشم و ابرو به صورت آو يدهنش گذاشته بود اشاره ا يبزرگ تو کهیت هیکه  کوشا

 شده خانوم خوشگله؟  یچ: کردیروبه روش نگاه م کیبه ک نهیکه دست به س وشایبه سمت ن برگشتم

 همراز؟   یتو تا ساعت چند هست -

 ...  يریاستاد ام شیرفتم پ یم دیالبته بعدش هم با 7احتماال  شدیپس م... من قول داده بودم ساعت متعارف باشه  خوب

  زم؟یچه طور عز -

 ...  کنهیگوش نم... گفتم به پدر جون بگه  دهیبه مامان فر...  رمیبگ ادی انویدوست ندارم پ... من  -

 یلیخ ؟يخوب چرا دوست ندار: نکنم جادیا تیپشت هم بذارم که حساس يکردم جمالت رو طور یدادم و سع هیتک میصندل به

 ... از دخترا آرزوشونه 

 ... من دوست دارم مثل تو باشم ...  ستیمن ن يخوب آرزو: شد شتریهم کرد و اخماش هم ب يتو شتریرو ب دستاش
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 شنامهینما نیصحنه تئاتر شهر در حال تمر يرو... پرنسس خاندان انتظام  وشاین... امکان نداشت  نیا...  دمیدلم کش يتو یآه

 ... شد فکر کرد  ینم یمسئله حت نیسرم رو تکون دادم به ا... اتللو 

 ...  ریبگ میاون موقع تصم...  ینیاطرافت رو بهتر بب...  یبزرگتر ش کمیبذار : دستاش گذاشتم يرو آروم رو دستم

 هنرستان؟  يبر یخواست ینم يهمسن من بود یتو مگه از وقت -

گرفتم برم هنرستان  میتصم گهینفر د هینوجوون بودم به خاطر عشق  یکه من وقت... اهر زاده لج بازم گفتم به خو یم یچ...  

 بزرگتر و ارجح شد؟ ییبعد هنر برام از اون عشق کذا... 

 ...  شهیجزء اصل یقیموس یعنی... از هنره  یهم بخش انویخوب پ -

 ... کالم  هیبزنم  انویمن دوست ندارم پ -

از  يکار... اسف بارمون  تیبه وضع دمیاز ته دل کش یمسئله رو براش حل کنم؟ آه نیاز من انتظار داشت برم و ا وشاین...  

...  دادیدختر و جواب سالمم رو نم گفتیکه بهم م یآخه؟ اکبر خان کردیمن تره خرد م يجا برا نیا یک...  ومدیدست من بر نم

حرف هم رو ... متفاوت بود  یلیدختر خانوم؟ جنس ما ها خ گفتیو بهم م ردکیسالم م ددرجه بهتر بو هیکه  ییخان عمو ای

 ... مطمئنا  میدیفهم ینم

 ییشجاع اونا يآدمها...  رهییقابل تغ ریها هست که غ یتو زندگ زایچ یلیخ...  وشاین: دهنم گذاشتم يرو تو کیاز ک يا تکه

 ...  انیها رو درك کنن و باهاش کنار ب رییقابل تغ ریغ نیهستن که ا

  ا؟یکرده بود آ افتیساله در 10دخترك  نیمن رو ا يغرا یسخنران نیا... هنوز درهمش کردم  يبه اخما ینگاه

من دوست دارم لباسهام رو خودم ... همراز : نییتر شد و تن صداش رو آورد پا کیبهم نزد یرو از هم باز کرد و کم دستاش

 ... انتخاب کنم 

به  یدست... کرده بودن  دایزودتر از انتظارم نمود پ... شروع خواهند شد  يروز دونستمیکه م ییدردسرها... ام گرفته بود  هیگر

 طور؟  نیرفت ا یهم از دستم نم دنشونید تیموقع ؟ياما چه کار...  کردمیم يکار دیبا...  دمیکش میشانیپ

با ... شد  ادهیراننده در رو باز کرد و انتظام کوچک پ... پارك کرد  یرنگ اهیلوکس س نیباز شدن در باغ اومد و بعد ماش يصدا

 ... خوش دوخت  اریبس یکت شلوار طوس هی

دست چپش تو ...  داشتیرو به جلو قدم بر م میدست راننده بود و خودش صاف و مستق فشیکه ک یدر حال... سمت ما اومد  به

بچه ها از جاشون ... تراس باال اومد  يمر مر ياز پله ها... گوشه کتش بره باال  یاندک شلوارش بود که باعث شده بود بیج

 يو احتماال به موها... انداخت و بعد به من  ریو ش کیپر از ک زیبه م ینگاه...  ستادمیمن هم نا خود آگاه سرپا ا... بلند شدن 

 ... بازم  يفر فر

 ... سالم عمو : کوشا

... سالم : به لبخند بود هیشب يزیهر چند چ... کش اومدن ندارن  ییلبهاش اصال توانا کردمیفکر م...  شدینم باورم... زد  لبخند

 ؟یخوب
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 ... بلد بود  یهم به حمد اله یاحوال پرس پس

 ... گفت  یخوبم کوشا

 وشایجوابم رو داد و به سمت ن... حالت خبردار داشت  شتریسالمم ب... سالم کردم ... رو بلند کرد دوباره به من نگاه کرد  سرش

 ؟یسالم کن يخوایشما نم: دیچرخ

 ... سالم : تو چشماش نگاه کرد یبا تخس وشاین

 ... سالم رو از سر اجبار داد  نیا وشایواضح بود که ن یلیخ یلیخ... خان عمو رفت تو هم  ياخما

 ... پدرش  نیع...  دیته دلم لرز... حامد  نیع... الحق که تخس بود و لج باز .. .که جواب نداد ... زدم  وشاین يآرنج به پهلو با

 ... برم بهش بگم  دیبه نظرت با -

 ... هستن  ینیب شیقابل پ ریغ...  ستنین يدونم همراز اون خانواده عاد ینم: متفکر نگاهم کرد ایس

 ...  نمایس میباهم بر ادیتا ب میکه گلنار توش بود نشسته بود یمارستانیب کیشاپ نزد یکاف يتو

شه  یبه حامد م هیشب اتشیداره روح بیعج... شه  یتخس تر هم م شهیبزرگتر م یهر چ نکهیا بیو عج...  شمیدارم خل م -

 ...  شهیاجتماع م نیوارد ا گهیحامد د هیوگرنه ... بچه کار بشه  نیرو ا دیبا...  کنهیمن رو نگران م نیو ا

از هر ...  شهیبه پدرش م هیبچه ام که داره شب نیمن نگران ا یبگ يشه که بر ینم: ش رو پر از شکر کردقهوه فرانسه ا ایس

 ...  یبه اون خاندان ارباب...  نهیتوه یطرف نگاه کن

 ... داره  یبیعج ژیپرست... کنه  يخوره نقش ارباب رو باز یم یونیزیتلو يالهایسر نیبه درد ا یحام ایس... ارباب  یاوه اوه گفت -

 گه؟یدکتر د: از قهوه اش رو مزه مزه کرد یکم

 ... داروسازه  -

 ... اونم فکر نکنم حرف ما رو بفهمه ... ولش کن ... پس از ما بهترونه  -

 ؟يشد نیب اهیس يطور نیاسترس پنجشنبه فرا گرفتت که ا...  ایس نمیبب -

...  یدر حقم رفاقت کن يخوا یدونم م یم...  لهیدل یتالش ها ب نیکه اصال ا یشیمتوجه م...  شینیبذار بب... دلت خوشه  -

 ... اما ...  یکن يخواهر

 ...  يبه خودتون فرصت بد يخوا یچرا نم...  ایاما نداره س -

درست و درمون  يکار میکه نه تا یبه شغل... که ندارم  یمن دلخوش کنه؟ به پول یخودمون؟ دختر مردم به چ د؟یببخش -

که خودشون من رو آدم حساب  يخانواده ا ای...  کننینگامون م یچشم ریو مردم ز میتهش مطرب...  ینه احترام... داره 

  ؟یبه چ...  کننینم

 ... به چشم پاکت ... بودنت  اوشیبه س... و سوادت  یبه مردونگ...  رتینظ یبه محبت ب...  اتیبه دل در -

 ... مموش  میخودمون بپر يبا لنگه ها دیما با: هم زداز سر مهر ب يلبخند
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خوب تو که تلخ ...  يکرد نشیریرو انقدر ش نیتو چرا ا: ام رفت تو هم افهیق دمینوش ياش رو از دستش گرفتم و جرعه ا قهوه

 آخه؟ يدیچرا سفارش قهوه م يدوست ندار

 . میکنیم نشیریش یمصنوع يزهایبا چ میخودمون دار... تلخ ... همراز بانو  گهید نهیهم ایدن: دیرو از دستم گرفت و خند فنجون

دم شدن  يبرا...  میدرست کرد یماکارون کمیغذا ...  شمیگلنار اومده بود پ روزشیخونمون از د انیها قرار بود شب ب بچه

 ... انداختم  زدیبه خونه که برق م یاجمال یدرش رو گذاشتم و نگاه

 ... کنار پنجره اتم  يگلدونا نیعاشق ا: گلنار

بودم نگاه  دهیکش یکه خودم روش نقاش یسفال يکه تو گلدونا یو الله عباس وسفیحسن ...  یاطلس يزدم به گلها يلبخند

 ... بودم  دهیرنگ چ یهمشون رو کنار پنجره خونه با قاب آب... کردم 

 ...  گنیو همه بچه ها م نیا... آرامش بخشه  یلیخ کتابا و حضور خودت... گلدونا  نیهمراز خونت با ا یدون یم -

که خودشون  یآرامش... جا  نیا انیکه درون خودشون به وفور هست م يزیبچه ها دنبال چ: جام بلند شدم برم سمت حمام از

 ...  کنیجا کشفش م نیدارن رو ا

 ... زنگ خورد  تیهمراز گوش: گفت يباشه ا تیعاف دنمیبا د زدیگلنار داشت الك م...  دمیچیرو محکم دور موهام پ حوله

خانوم  يبا زر یبعد از سالم و احوال پرس... شماره عمارت انتظام بود تعجب کردم و شماره گرفتم ... رفتم  میسمت گوش به

 ... بهم زنگ زده بوده  وشایمتوجه شدم ن

 دوباره؟  يایم یهمراز تو ک: وشاین

 ...  امیچه طور عسلم؟ من فردا م... لحن غرغروت بره همراز  نیقربونه ا -

 دست از سرم بردارن؟  یمگه قرار نشد بهشون بگ -

 شده باز؟ یمگه چ: گلوش يبغض تو ينفسم رفت برا... پر از اضطراب شد  دلم

برام انتخاب  دیمسخره سف راهنیپ هی... خونه عمه عالم تاج  میبر میخوا یامروز م... رو کردن دو روز در هفته  انویپ يکالسا -

 ... خوام مثل تو لباس بپوشم  یمن م...  یشکل نیبپوشم اونم ا راهنیخوام پ یکردن من نم

کردنم به  هیتا نشستن و گر...  کردمیکار م یچ دیآخه من االن با... و لبه تختم نشستم  دمیکش سمیفر خ يتو موها یدست

 ... نمونده بود  يزیکرده بودم چ ریکه توش گ ياوضاع مسخره ا

 ...  زمیعز رفتیداد رو پذ رییشه تغ یکه نم ییزهایچ دیکه با نیگفته بودم؟ ا یجان چ وشاین -

 ... کنم  یبا تو زندگ امیم ب خوایمن اصال م... کنم  یزندگ يجور نیخوام ا یمن نم... همراز  -

 یاز من دیفهمیچه م... از قانون  دیفهمیچه م... اون خانواده  ادیاز زور ز دیفهمیچه م وشاین... گونه ام رو پاك کردم  يرو اشک

 ... رو نداشتم  ذاشتنیم یکه داشتن پا به نوجوان يکه امکانات بزرگ کردن دو تا بچه ا

 من؟ شیپ يایمن اول صحبت کنم بعد تو ب يدیاجازه م -
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خم شده به ... لب  يرو یلبه گوش... شسته بودم ساعت بود لبه تختم همون طور ن میاز ن شتریب... لبم گذاشتم  يرو رو یگوش

 یدر حال... کرم رنگش  يتو لباس نامزد یسالگ 16 يتو وارید يخسته و چشم دوخته به عکس خندان رها رو... سمت جلو 

 ...  دمیبوس یگونش رو م لبخندکنارش با  یپرنسس راهنیساله با پ 7که من 

 ... اه : بسته... من اما دست و پام بسته است ... خواهرم  يرها شد... من  یدوست داشتن يرها...  رها

بد  يگشتم که خان عمو يدنباله شماره ا میگوش يستوریتو ه... کردم همه جسارتم رو جمع کنم  یگفتم و سع ياه بلند...  

همراز خودت رو ... شر زدم به خودم ت... آب دهنم رو قورت دادم ... کردم  داشیپ... اون روز باهاش بهم زنگ زده بود ... خلق 

محکمش  يبوق صدا نیبا سوم... دکمه تماس رفت و برگشت تا در آخر فشارش دادم  متبه س يدستم دو سه بار... جمع کن 

 ...  دیچیپ یگوش يتو

 ... الو : کردم لرزش صدام رو بپوشونم یسع

... به خودم زدم  يپوزخند... نداره  ویاره ام رو سشم دادینشون م نیو ا... جا خورد  شیدختر پشت گوش يصدا دنیاز شن انگار

 ... کنن  ویکه شماره ات رو س کننیآدم حساب م نایآخه دختر مگه تو رو ا

 ...  دییبفرما... الو  -

 جناب انتظام؟ -

 ...  دییخودم هستم خانوم امرتون رو بفرما -

 ... بشر بد اخالق بود  نیقدر ا چه

 ... ها  خاله بچه. سالم همراز هستم -

 ... هستم در خدمتتون ... سالم : دیکه پنهانش نکرده بود پرس یمکث کرد و با تعجب يا هیثان چند

 ... اطرافش شلوغ بود ... آرامش داشته باشم  شتریب یدادم تا کم رونیرو ب نفسم

 ... باهاتون صحبت کنم  وشایخواستم راجع به ن یم -

 افتاده؟  وشاین يبرا یاتفاق -

 ... بشر بلد بود نگران بشه  نیا پس

  م؟یباهم صحبت کن میبتون دیوقت دار یشما ک... خوب ... اما ... نه ...  دیراستش رو بخوا -

 !وشا؟یمن و شما راجع به ن -

 ...  میکه صحبت کن یستین يبگه تو در حد خواستیانگار م... بهم برخورد  یلیخ

 ...  اوشیراجع به ن...  یبنده و جناب عال... بله  -

 ... شده بودم  یگستاخانه است اما واقعا عصبان یدونستم لحنم کم یم

 م؟یصحبت کن میتون یاالن نم دیمطمئن -

 ... منتظرتونن  بیخط يدکتر انتظام آقا: اومد از اون طرف یخانم يحرفش صدا نیبعد از ا بالفاصله
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 خانوم؟ -

 ... جواب ندادم ...  

 ... دختر خانوم با شما هستم  -

 ...  دیفکر کردم با اون خانوم هست دیببخش -

 ...  دییشما شیپ قهیمخاطب بنده از پنج دق ریخ -

 ... تر کنم  يلحنم رو جد یکردم کم یسع...  ذارهیهم سرم م یچه منت... خواست بزنمش  یدلم م...  

 شد؟ یچ متونیتصم -

 ...  میاون جا در خدمتتون هستم تا باهام صحبت کن...  دیایبچه ها م دارید يدونم برا یم... من فردا خونه ام  -

 ... داده بود نگاه کردم  هیسرم رو بلند کردم و به گلنار که به چار چوب در اتاقم تک یاز خداحافظ بعد

 همراز؟ یهست یعصبان: غم داشت چشماش

 وشایخوام راجع به ن یگم م یم...  ذارهیمردك منت سر من م م؟یدیجا رس نیشد به ا یچه طور نباشم؟ چ... چه طور نباشم  -

 من راهم رو که گم نکردم؟ کردم و خبر ندارم؟ ... که نگو؟ گلنار  کنهیحرف بزنم آنچنان تعجب م

تنها  يتو سالهاست دار... راه راست باشه  يبه اندازه تو تو دمیکس رو ند چیمن ه: به سمتم اومد و محکم بغلم کرد گلنار

اما ...  يو دار یداشت يادیز يطرفدارا. یرو داشت شیییبایز...  یامکانش رو داشت...  يفسقل بچه بود یاز وقت...  یکنیم یزندگ

 ... وقت  چیه... به خودت شک نکن ... صافه  و زیچه قدر تم ایکه دن نمیب یم

اعتراف کردم چه قدر به ... ر برادر و خواه نیتو دلم خودا رو شکر کردم به حضور ا... رو پشت کمرش قالب کردم  دستم

 . داشتم اجیآغوش احت

کردم و به سمت سالن رفتم که گلنار در رو به  میمال شیآرا هی...  دمیکه سبک بود و راحت رو پوش میقرمز بته جقه ا راهنیپ

 ... مهمون ها باز کرده بود  يرو

 ... آرام  وانیو دوست دختر ک... دوست دخترش ستاره و ... پشت سرش آرتام بود ... دستش بود  ینیریاز ش یجعبه بزرگ وانیک

 وانیک... از مبلها رفتن و نشستن  یکیتعارف هر کدوم به سمت  یباهمشون دست دادم بچه ها ب. معروف  نیسیموز امکیس

 ... ول عاشق خونتم  يا: خودش رو ول کرد میگل يرو ریچ یهپ يکه رو

معلوم بود تو ... مانتوش دستش بود ... فرشته وارد شد  هیاز در ...  یاما چشمم سمت در بود و منتظر آدم اصل... زدم  يلبخند

اما اون ... نبود  بایز یلیخ...  ریاز جنس حر... بود  دهیپوش یو کوتاه يحلقه ا نیرنگ آست ییمویل راهنیپ... راهرو در آورده 

آدم رو ... تنش بود  ریکه به لطافت همون حر يو هاله و انرژ میشنش و اون نگاه مالرو ییاخرم يسبزش و موها يچشما

 ...  یو خواستن یدوست داشتن یتپل هی... تپل بود  یداشت و کم یمثل من قد متوسط... قد بلند نبود ...  کردیمسخ م

 ... اراده خم شدم تا گونه برجسته اش رو ببوسم  یلبخند به سمتم اومد و من ب با

 ...  يخوش اومد یلیخ... سالم  -
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 ...  نمتیبیچه قدر خوشحالم م... بودم  دهیشن یلیرو از بچه ها خ فتونیتعر... همراز جون ... سالم : بهم زد يلبخند

 ...  زمیطور عز نیمن هم هم -

 نه؟  ایداده بودم هست  حیطور که تو ضخونش همون  سایآو: همون طور که ولو بود وانیک

... تابلوها ... به گلدونها ... به اطراف انداخت  یمانتو و شالش رو به دست گلنار که دستش رو دراز کرده بود داد و نگاه سایآو

کردم که  زد و من اعتراف يلبخند... از دوستام بود  یکیکه همش کار چاپ دست  ییو کوسنها میگل... ها  لمیف... کتابها 

 ... چه قدر آرامش بخشه ...  وانیخود خونه خوشگل تره ک یحت...  رهآ: باستیلبخندش فوق العاده ز

همرازه  يخونه به لطافت صدا نیا: کاناپه نشست يآرتام بود رو يکه مانتوش رو تازه عوض کرده بود و دستش دور بازو ستاره

 ... 

 ... آره همراز جون صدات فوق العاده است : سایآو

 ...  دهیکار دوبله هم انجام م هیهمراز داره : دیسع

 شییخدا: لمهایو چشم دوخت به ف نیزم يزد و همون طور چار زانو نشست رو یدستش بود رو گاز محکم يکه تو یبیس یعل

 ...  یکن ينقش فرشته رو باز ادیبهت م

 ... تا پرواز نکنم  دیمبل ببند هیپام رو به پا دیشما با يفایتعر نیبا ا الیخ یبچه ها ب: من

 ... کجاست  ایس نیا یراست: دیبلند خند دیسع

 ... انداختم که غرق صحبت با گلنار بود  سایبه آو ینگاه ایاومدن اسم س با

 ...  ییرفت جا یم دیبا... تو راهه  -

 ...  دیببر فیغذا تموم شد آقا تشر: دیپر فونیبه سمت آ یعل... زنگ بلند شد  يلحظه صدا همون

 ... جا خانواده هست  نیا دیجناب عفت کالم داشته باش: و گفت دیجوابش رو داد که بلند خند یچ ایدونم س ینم

... دوستش داشتن  یلیبچه ها خ... بچه ها به استقبالش رفتن ... تر وارد جمع شد  ریاش اما سر به ز یشگیهم پیبا ت ایس

که با اون لبخند  سایبه آو ینگاه یچشم ریبهم زد و ز يلبخند... از کنارم رد شد  ایس. ..کنار خودش جا براش باز کرد  وانیک

 ...  يخوش اومد... سالم : بهش سالم کرده بود کرد شیخواستن

 خوش اومده؟ سایفقط آو. نا مرد: آرتام

 ...  يدمت گرم به روش آورد... واال : آرام

 ...  دیخوایهم م ییحاال خوش آمد گو...  دیاچاره  یگردنه منه ب زونیآو شهیشماها هم: ایس

 ایبود و من چشم دوخته بودم به س نایا اوشیس يبحث داغ اجرا... که لنگه به لنگه بودن شربت آوردم  ییوانایبچه ها تو ل يبرا

و  ششیآروم رفتم پ... اون نگاه جذابش  يدلم کباب بود برا... چشم دوخته بود  سایگلنار و آو يبه گفتگو یرکیز ریکه ز

 ... خودمون  يایاحوال داداش س: اون ور تر مشغوله تلفن حرف زدن بود گفتم وانیک... نشستم کنارش 

 ... خوبم مموش  -
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 ؟يریمگیچرا باهاش گرم ن... الحق که اون شعر در خورشه ...  دمیبهت حق م... چه قدر خوشگله  -

 ...  يدیپنچره ات پارك شده رو اصال ند نییکه پا نشیماش انایاح ؟يدیدستش رو د يساعت تو: دیقلپ از شربتش رو نوش هی

 !دونستم؟ یمن نم يبود يانقدر ماد -

 ... مموش  یبودم و تو خبر نداشت نیواقع ب -

 ؟يرو آورد ياریبرام م یاون کتابه که گفت...  اوشیس: سایآو

 ... باشه بهت بدمش  ادتی فمهیتو ک... بله : اوشیس

 ...  یگل یلیخ اوشیس يوا: از سر شوق زد يلبخند سایآو

 ...  یلیآره خ: لب ریز اوشیس

 کتاب؟ نیهست ا یچه کتاب سایآو: من

 ... حافظ  يشعر ها لیتحل -

 اون کتابا بتونه کمکت کنه؟ یبهتر از حت دیرفته و شا یحافظ شناس يکالسا یکل ایس یدونست یم ؟يجد -

 !؟يجد: گرد گفت يبا چشما سایآو

 !؟یکنیکار م یچ: پهلوم دیآرنج کوب ای ایس

نکن  غیاز دخترا آرزوشونه رو ازش در یلیکه خ یدوست داشتن يایخودت رو س... بشناسه  یکه هست یخوام تو رو همون یم -

 ... رو داره  اقتتیل... 

 ... کنارمون نشست  سایجواب بده که آو خواست

و آراتام رفتم که گلنار رو  امکیو ستاره و س دیو سع یبهشون زدم و آروم از کنارشون بلند شدم و به سمت آرام و عل يلبخند

 ... که دکتره  ذاشتنیدوره کرده بودن رو داشتن سر به سرش م

چار زانو و با حد اکثر  سایکه آو يو نگاهم پر از صحنه ا سایقلبم پر از لطافت آو... خان انتظام  یحام يپر بود از صدا سرم

 ...  دیپرسینشسته بود و داشت سئوال م ایتوجه کنار س

جا  نیرو از هم جانشیتو نستم شو ر ه یکه م یی ایس... دور بشه  ایفرشته خوش خلق و با نمک از کنار س نیذاشتم ا ینم من

 . نمیبب

هم بهش  یلیکه من خودم خ يزیچ... بسته بود  دیگفت گو ام نیبه ا یلیخ وشاین... به خودم مسلط باشم  یکردم کم یسع

 ... به در زدم  يو تقه ا دمیکش یقینفس عم... نداشتم  ینانیاطم

 ستادهیا زشیو با کروات کنار م کیش شهیمثل هم... وارد اتاق کارش شدم ... داخل  کردیدعوتم م دییکه با بفرما دیچیپ صداش

از  يبود و نور نشاط آور یروز تابستان هیبعد از ظهر  5ساعت ... تش بود دس يباشه تو يچا زدمیکه حدس م یبود و فنجان

 ... گذاشت و سالم کرد  زیم يدستش رو رو ينگاهش کردم فنجان تو... بود  ومدهاتاق ا يها مهیتا ن يپنجره سر تا سر
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دونه بافته  هیموهام رو ... وارد اتاق شدم  شتریو با اشاره دستش ب... کردم  یسالم... قدم سالم شد  شیبار اون پ نیاول يبرا

 یکفشام کم... ده  یسنم رو باالتر نشون م یدونستم کم یتنم بود که م یرنگ یآب يزانو يکوتاه تا باال نیآست راهنیبودم و پ

.. .بشه  جادیا یهم داشت تق تق یگرم يخورده اتاقش که بو قلیص یچوب يکف پارکتها شد یباعث م نیپاشنه داشت و ا

... هم انداختم  يمبل رو به روش نشستم و پاهام رو رو يآرام رو...  کنهینگاهم م شهیموشکافانه تر از هم یاحساس کردم کم

 یرنگش نگاه یزغال يبه شلوار پارچه ا...  دبو بشیج يداده بود و و دست چش هم تو هیتک زیکف دست راستش رو به لبه م

 ... کنه  یشلواش هندونه قاچ م يخط اتو گفتیبود االن م ایمطمئن بودم اگر س... انداختم 

 ... پنهان نموند  نشیب زیلبم اومد که از نگاه ت يلبخند رو یمسئله کم نیتصور ا با

 ... خانوم  دیخوش آمد یلیخ -

جماعت  نیمسخره ا نیپاش رو فراتر از قوان یکه کس کردیصدق م یتا زمان نیالبته ا...  هیآداب يکردم به شدت مرد مباد اذعان

 ... نذاره 

 ...  دیممنونم که برام وقت گذاشت یلیخ -

چرمش  یصندل يشده ماهوتش نشست رو يکنده کار زیگفت و از اون ژست جذابش در اومد و رفت پشت م یکنمیم خواهش

 نیا...  گرفتیکه داشتم رو م یتمام اعتماد به نفس مشینگاه مستق... من  يداشت و زل زد به چشما يبلند یلیخ یکه پشت

بکنه که  یشده بودم که اومده از اربابش در کمال خشوع درخواست یتیرع هیمثل ... رو دوست نداشتم  یو مرئوس سیحالت رئ

 ...  ومدیحالتمون اصال خوشم نم نیامکان اجابتش کمه و من از ا دونستیخوب هم م

 ... من در خدمتتون هستم  -

ها رو اجرا کنم حاال تو  شنامهینما نیتونستم سخت تر یکه م یمن کس... فرستادم  یرو مشت کردم و به خودم لعنت دستام

 ... چهار کلمه حرف حساب مونده بودم 

 ... هستم که صحبتم رو باهاش شروع کنم  يدنباله جمله ا دیراستش رو بخوا -

 ...  دیشروع کن دیدون یکه صالح م ییشما از هر جا -

 ... کالم بود و خونسرد اما نگاهش منتظر بود  هی کالمش

خوام  یوقته م یلیهم هست که من خ ییزهایالبته چ... ست  وشایاز سمت ن تیمامور هی شتریبحث ب نیا دیراستش رو بخوا -

 ... داره  انویکالس پ وشایکه ن دیدون یشما م...  میبگذر... پدرتون ... اما خوب ... مطرح کنم 

عقبه ساعات  یو چون احساس کردم کم دمیالبته من کارش رو د... هستم  انیدر جر... بله : داد هیتک شتریب شیبه صندل یکم

 ... دادم  شیکالسش رو افزا

 بزنه؟ انویکه اصال دوست داره پ دیدیخوب شما ازش پرس -

 بود؟ بیسئوالم چرا انقدر عج نیا... سر جاش جا به جا شد  یکم

 ... شم  یدرست متوجه نم منظورتون رو -
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خاندانتون به خصوص دخترها بلدن و  يتمام بچه ها بایرو تقر انویکه پ دونمیخوب م یلیمنظورم واضحه جناب انتظام من خ -

 ... بزنه  انویکه پ دیرو مجبور کرد وشایواسطه هم هست که شما ن نیو به هم زننیم

 ...  دمیترس یهم بره م يتو شتریاخم ها ب نیکه ا نیقعا از اخودم اعتراف کردم وا شیاخماش رفت تو هم من پ یکم

 خانوم؟ هیچ دیمنظورتون از مجبور کرد قایدق -

راستش رو : هم داشتم يکوبنده ا اریبس يجمالت صحبت کنم و گرنه جوابها نیتر میکردم با مال یو سع دمیکش یقیعم نفس

 ... بلد باشه و بزنه  انویهم دوست دارم که پ اریو البته بس کنمیمن بهش افتخار م...  دیبخوا

 خوب پس مسئله کجاست؟ -

 آورده بود؟   ریمن رو گ ایشد  یآدم واقعا متوجه نم نیا

 یلیساله که خ 10دختر خانوم عاقل  هی... ساله است 10دختر  هی وشاین... جناب انتظام : مشتم گرفتم يتو یلباسم رو کم دامن

 ... تا خودش انتخاب کنه  دیدیفرصت رو نم نیچرا بهش ا.. . شناسهیخوب هم هنر رو م

 ...  دهینم صیاز مسائل رو درست تشخ یلیساله است که خ 10دختر بچه هی وشاین... خانوم  -

 ذارهیم یاون داره پا به نوجوان: آب دهنم رو قورت دادم... دهنم هم خشک شده بود ... شدم  یم یکم کم داشتم عصبان گهید

 ... که حق انتخاب داره  رهیبگ ادی دیبا...  شهیخانوم جوان م هیبه  لیکم کم تبد... 

 ازش گرفته؟ یحق انتخابش رو کس: هم قفل کرد يخم شد و دستهاش رو تو زیم يرو یکم

ست دو يا گهیساز د دیشا د؟یدینگرفته؟ شما ازش پرس: جا خورد یمبل جا به جا شدم و زل زدم به چشماش کم يرو یکم

شامل حال کوشا هم  نیا...  دیکن یلباس هاش رو هم انتخاب م یحت... انجام بده  يا گهیدوست داره کاره د دیداره بزنه؟ شا

 ... درك بشه  شتریداره ب اجیاحت وشاین... مسئله حساسن  نیا ياما اون بچه است و کال پسرها کمتر رو. شهیم

 ...  میکنیشکنجه اش م میجا دار نیانگار ما ا دیکنیصحبت م يخانوم محترم شما طور -

 !شکنجه نبود؟ نینظر خودش ا به

 دیفرصت بد شهیدختر که کم کم خانوم هم م هیبهش به عنوان  گمیمن دارم م... نبود  يزیچ نیالبته که من منظورم همچ -

 ...  رهیبگ میتصم حاتشیراجع به ال اقل تفر

 ...  شهیخانواده بزرگ م نیا يو البته با نمادها نیبا قوان. ..خانوم از خاندان انتظام  هیاون  -

 نیا...  رانهیجا ا نیا... داشته باشه  یاشراف يداشته باشه که خاندان ها یکه پادشاه ستیجا انگلستان ن نیا... جناب انتظام  -

 نیتر ییابتدا میخواهد آورد چرا ما در داخل منزل هم دار ییها تیمحدود... زن  هیبعنوان  وشاین يبرا یجامعه به اندازه کاف

 ...  میریگیاش هستش رو هم ازش م یقیلباس و موس ابکه حق انتخ شیفرد يآزاد

اما ... دونستم تند رفتم  یم... نطق غرا رو از من نداشت فکر کنم  نیاصال انتظار ا... تونستم قسم بخورم که شوکه شده  یم

 .. .مردم  یگفتم م ینم
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 دیشا ای... گفت گو رو دوست نداره  نیبودم که روند ا دهیخوب فهم... که به خودش مسلط شد  دیطول نکش شتریب هیثان چند

 ... داشته  يا گهیانتظار د

 ... کنه  یدرست زندگ میدیم ادشی میدار...  میازش صلب نکرد ییما آزاد -

... بلد باشن لذت ببرن ... نباشه  يروحشون پر از لج باز... کنن که از درون سالم باشن  یدرست زندگ رنیگیم ادی ییآدمها -

 ... به درك شدن داره  ازین يزیاز هر چ شتریاون ب... حساس  یلیو خ هیرنگ یلیخ وشاین يایدن... نفس بکشن 

 وشاین...  دیزن یازش دم م دیکه دار ییها يقبل از تمام آزاد: هم سر در گم شده بود یرو حفظ کرده بود اما کم شیخونسرد

 ...  رهیبگ ادیرو  نیخانواده به نام موظفه قوان هیدختر خانوم از  هیبعنوان 

من  يها ینیتمام خوش ب تونستیبود که م نیزم يآدم تنها آدم رو نیا... کردم نفس بکشم  یرو محکم تر کردم و سع مشتم

 دیمردساالرانه دار... و زنه ... آدمه ... که از خاندان شما باشه جناب  نیاون قبل از ا: کنه یحد عصبان نیببره و تا ا نیرو از ب

 ...  دیکنیباهاش بر خورد م

 لباس بپوشه که توجه جلب نکنه؟ يطور میخوایمرد ساالرانه است که ازش م: خم شد زیم يرو یکم

 يها شیآرا ایتنگ و  يلباسها... نبودم  یمن دختر سبک.. .چشم من بود  يتو یاندک دنهیمطمئنم به نوع لباس پوش منظورش

 ... و ساده داشتم  يهنر پیت هیمن فقط ... نرمال نداشتم  ریغ

 دیریجلوش رو بگ دیتونیرو هر گز نم نیا...  کنهیتوجه جلب م یو هر زن...  باستیز یو هر زن... زنه  هیاون ... جناب انتظام  -

 يتور تور يها راهنیپ دیخوا یاون موقع هم م...  شهیهم م شتریها ب ییبایز نیبالغ بشه ا یوقت... مادرشه  ییبایبه ز وشاین... 

 نشه؟ دهیتا د دیتنش کن روساله  5 يدختر بچه ها

دلم ... از نگاهش  کردمیداشتم سکته م! سالش؟ 12برادر زاده  يشده بود برا یرتیغ...  رونیزده بود ب یگردنش کم رگ

 ... عقب رفتم  شتریمبل ب يو تو دمیترس... بلند شد  زشیاز پشت م... االن در رو باز کنم و فرار کنم  نیهم تخواسیم

 حواستون به جمالتتون هست دختر خانوم؟ -

بشر انقدر متعصبه  نیا دونستمیمن چه م... ترسناك شده بود  بیاما عج... باال هم نرفته بود  یتن صداش حت... نزده بود  داد

 ... نزده بود  يمن که حرف بد... 

دختر جوان رو در خونه  هیبودنه  تیکردم شما واقع یمن فقط سع: کرده بود يکف دستام عرق سرد... دهنم رو قورت دادم  آب

 ...  دیریبپذ

 ...  میرفتیبعنوان عروس اومد خونه ما پذ شیسالگ 16خواهر شما تو سن  یرو وقت تیواقع نیما ا -

رها و حامد رفته  یکه سه ماه بعد از مراسم عروس يمرد نیا... بغض کردم ... خود بود  یوسط ب نیکردن مسئله رها ا مطرح

به در  يدهنم رو باز کردم تا جواب بدم که تقه ا...  دهیکش یعمارت چ نیخواهر مهربون و بره من تو ا دونستیچه م... بود 

 ... خورد 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٩٠ 

 نیا ایگو... آوردن  فیتشر يخانوم ارشد... آقا  دیببخش: خانوم بود يزر... گفت  يدییه سمت در و بفرماسر برگردوند ب یحام

 ...  دیساعت قرار داشت

 ...  دیکن شونیجا همراه نیتا ا: به ساعتش نگاه کرد یحام

آدم ... بحث نگرفته بودم  نیاز ا يا جهینت چیه...  رونیانداختتم ب یبحث رو قطع کرده بود و داشت م یعنیجمله علنا  نیا

 ... شکست  یعنی نیو ا... سخت تر از پدرش  دیشا یحت... بود  یسخت

 ... فکر کنم  یول...  دیکه گذاشت یممنون از وقت یدر هر صورت -

وش دوخت و تو کت و شلوار خ یو خوش قد و قامت بایدر باز شد و خانوم جوان ز... بتونم جمله ام رو تمو کنم  نکهیاز ا قبل

 یعروسک راهنیبه من که با اون پ ینگاه میهم داخل آورد ن یمتیهمراه خودش عطر گرون ق... وارد اتاق شد  يریشال حر

و ... بود و هنوز هم رگ گردنش مشخص بود  ستادهیا زشیکه پشت م یبه حام بعدبود و پاها و سر لختم انداخت و  ستادهیا

اومد و به  رونیاز در اتاق ب... من نبود  ياون جا جا گهید یدر هر صورت... نه  ای رمیبه خودم بگ دمیکرد که من نفهم یسالم

خوبه همراز خانوم مثل بال نصبت ازش : زدم ربه خودم تش...  لرزهیتازه متوجه شدم زانوهام م... دادم  هیپشت در تک وارید

 دادم؟یرو م وشایجواب ن یچ دیحاال با. ..خودم زدم  يبه پا یمشت...  ينطق رو کرد نیو ا یترسیم

 هم داشت به نظرت؟ يریگفت گو تاث نیا االن

از  شتریگفت گو ب نیا: منتظر بودم بره تا من هم برم خونه...  شدیصحنه آماده م يرفتن رو يکردم که داشت برا ایبه س ینگاه

 ...  ایکرد س دیقبل اون رو از من متنفر و من رو از اون نا ام

 دونمیکه چه م... داره که دکتره  ياز مرد يا گهیآدم انتظار د... کرده است  لیآدم تحص هیاون ... گفت  دیبا یدونم چ ینم -

 ... 

 ؟يچه کرد سایتو با آو -

 ومدیدختر م نیاسم ا یکه وقت میچند پله از هفته گذشته جلوتر بود یعنی نیا... لبش اومد رو دوست داشتم  يکه رو يلبخند

 ...  دیکشیآه م

 ...  دمشیهر روز د بایهفته تقر نیا...  پرسهیسئوال ازم م ادیبغلش م ریز زنهیحافظش رو م وانیبار د هیهر چند وقت  -

 گه؟یخوبه د نیا: ابروم رو باال انداختم هی

من از بودن ...  کنهیبدش رو گذر زمان مشخص م ایخوب : نشست مییرو به رو یصندل يرو با کش محکم بست و رو موهاش

 ...  برمیدر کنارش لذت م

 ...  نطورهیمطمئنم اون هم هم: بهش زدم يلبخند

...  رهیشکل ارتباط بگ نیبا آدمها به بهتر... زده بشه  جانیه... لذت ببره  زیگرفته از همه چ ادیاون ذاتا ... مموش  نهیمسئله ا -

 ...  هیو شاد نیخوش ب اریدختر بس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٩١ 

که من  يزیبا چ قتیحق دونمیچون خوب م... فکر نکنم  کنمیم یهم سع یلیبه هر حال من خ: و بلند شدبه زانوش زد  یدست

 ...  ادیاالن فغانش در م وانیمن برم که ک... باشم  یهم راض نیبه هم دمیم حیترج نکهیا... فاصله داره  اریبس کنمیدارم حس م

 هیهمراه با  یحزن هی... آلبوم رو باز کردم ... دلم براشون تنگ شده بود  یلیبود خ یچند وقت دمیکاناپه خونه دراز کش يرو

داشتن  يبرا یشانس یلیما خ...  کردمیرو باز م يقهوه ا یچرم یمیآلبوم قد نیا یوقت...  شدیمجدد بهم وارد م دارید يشاد

به  دمیدست کش... و پوشونده بود عکس ر يکه رو یمشمع ياشک از چشمم افتاد رو طرهق هی...  مینداشت یخانودگ يعکسها

باعث شده  نیهم... اکثرا سوخته بودن  یروز عروس يعکسا گفتیمامان م...  شونیچهره خندان مادرم در کنار پدرم روز عروس

 ...  میداشته باش شونیچهار عکس از عروس ایبود که ما کال سه 

زنده بودن و  یکه به قول ییاز آدمها شتریمطمئنا ب... ها رو داشتم اونجا تا بهشون سر بزنم  یلیرفتم بهشت زهرا خ یم دیبا

 ...  دنیکشیداشتن نفس م

وقت  نیو ا دمشیدیگذارا م یلیبود خ یچند وقت... با تعجب جواب دادم  نیشماره رام دنیو د میزنگ گوش يصدا دنیشن با

 یم يندار یبعد از کالس اگه کار خاص... فردا : مکث کرد یکم یبعد از سالم و احوال پرس...  رهیبود تماس بگ دیبع یلیشب خ

 ...  ییخوام دعوتت کنم جا

 کجا؟ دیببخش: شدم یدرست متوجه منظورش نم کردمیهر جور حساب کتاب م... باال  دیپر ابروم

 ...  دنمیخنده اش گرفت از لحن پرس یکردم کم احساس

از  کنمیفکر م...  باستیمدرن و ز یلیخ... داره  یجالب یلیخ يکارا...  رانیها برگشته ا یتازگ... از دوستانم  یکی شگاهینما -

 ... از کاراش هم پرفورمنسه و مربوط به تئاتر برات جالب باشه  یکه بخش ییاون جا

 نیا... وقت نگذاشته بودم  یلیدم خخو يکه مدتها بود برا شدیم یمن هم تنوع يبرا... بود  یخوب شنهادیمکث کردم پ یکم

موند از  ینم یمبارزه برامون باق يبرا یجون کردیم دایروند فکر کردن به گذشته و غصه خوردن به حال بچه ها اگه ادامه پ

 ... هم  یطرف

 ازیخانوم هنرمند انقدر ن هی يکار برا دنید ياومدن برا شگاهینما هی یعنی: ناراحت شد یاحساس کردم کم دیتعللم رو که د...  

 ست؟ گهید زیهم موضوع چ دیشا ایداره؟  يریگ میتصم يبه فکر برا

داشتم برنامه  شمیهم خوشحال م اریبس...  ستین یخاص زیالبته که چ: لحن دلخورش باعث شد از دست خودم ناراحت بشم...  

 ...  کنمیام رو تو ذهنم مرور م

 ...  میریفردا بعد از کالس با هم م... خوب پس : پر از نشاط شد قتایبار صداش حق نیا

که  ییاز اون جا...  ادیربع از وقت کالس رو گرفتن تا بهم بگن خوشگل شدم و لباسم بهم م هیتو کالس  یها دسته جمع بچه

 يسورمه ا ينچوپا هی... داشتم  شیآرا شهیاز هم شتریدوستش بود ب شگاهینما هیعصر بعد از کالس قرارمون به رفتن به افتتاح

تونستم  یچرك و موهام رو هم باز گذاشته بودم تا م یو کفش و شال صورت فیو ک يبودم با شلورا تنگ سورمه ا دهیپوش

 شتریب یکه باعث شده بود سنم کم يزیچ... کرده بودم  زونیشاد از خودم آو یلیخ يپر مهره به رنگها يگردنبند ودست بندها
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تا تونستم  دیطول کش... شده بودم  گریازخانوم ب هی هینشون بده و به قول بچه ها حاال شب زدنیکه همه حدس م یسال 17از 

 ... تمرکز کالس رو از سر و وضعم به درس جمع کنم 

پشت  يجعفر ریخانوم م... بود  یخال بایآموزشگاه تقر... وسط راهرو  ستادمیاز بچه ها ا یاز تموم شدن کالس و خداحافظ بعد

به  دمیچرخ دمیرو شن شیکه از پشت سر صدا ارمیرو در ب لمیدست بردم موبا... کجاست  نیدونستم رام یو من نم نبود زشیم

 يبچه مدرسه ا پیخوب از اون ت... و با تعجب نگاهم کرد  ستادیا یکم دنمیبا د...  زدیحرف م لشیپشت که داشت با موبا

 کرده بودم؟ رییانقدر تغ یعنینبود اما  يبود اثر دهیچند وقت د نیکه ا یشگیهم

 حالتون چه طوره؟... به به بانو : به سمتم اومد يبود با گام بلند دهیبه خودش رس یلیخودش هم خ... رو قطع کرد  یگوش

که انقدر واضح به روم آورده بود که از نظرش  نیاصال از ا...  ومدیخوشم ن شیاحوال پرس یاز لحن شاد و پر از خجستگ کمی

 ... خوبم : باشم يتونم جد یکردم تا م یسع...  ومدیهم خوشم نکردم  رییتغ

...  ارمیرو م نیماش چیرم سوئ یم دیاگه چند لحظه بهم فرصت بد: نگاهش بود يجا خورد اما هنوز اون برق تو یلحنم کم از

 ...  رمیبگ لیکه سفارش دادم رو تحو یداشته باشم گل دیتوقف کوتاه با هیسر راه هم 

 دینبود شا شیگاه و پر از شاد یگاه و ب ياگر اون نگاهها... رو هم دوست داشتم و هم معذب بودم  نشیماش يتو فضا بودن

 ییبایز اریبود سبد گل بس يا قهیاما الحق که مرد خوش سل... لذت ببرم  شتریکه گذاشته بود ب یجذاب یقیتونستم از موس یم

 ... بود  دهیچیپ نیماش يتوسفارش داده بود که عطر مست کننده اش 

 ؟يگل دوست دار -

اگه  یحت... خانوم به من نشون بده گل دوست نداشته باشه  هیشما : به سمتش دمیپشت گرفتم و چرخ یرو از صندل چشمم

 ... گل ماله خودش هم نباشه 

 ...  خودش نباشه ياگه برا یها لذت ببره حت ییبایکه از ز... مثله توا بانو  یمعدود خانوم: دیخند

 ...  دیجنگ مردانه زنانه راه بنداز دیخوا یکه م دینگ: پر مهره و بلندم رو گرفتم دستم ياز گردنبندها یکیزدم و  يلبخند

حرف زد چرا جدل؟ مثال از  يتر بایز يزهایاز چ شهیم یوقت... از حاال  ممیمن که تسل: باال برد میرو به نشانه تسل دستاش

 از خودت؟  ؟یکن یاجرا م يکه دار یشینما

 بودم؟  باتریز يزهایاز من؟ پس از نظرش من هم جزء چ...  

 ... شما بازه  شیپ میمن که دفتر کودک...  دیهم هست که ندون يزیاز من چ -

رو من اشتباه خوندم  یزنیهم که ازش حرف م ياون دفتر... دونم  یازت نم يزیچ قتیمتوجه شدم که در حق یمن به تازگ -

 ... متنش تمرکز کنم  يبود که نتونستم رو یانقدر بد خط و خط خط دیشا ای... 

کرده بودم و نتونسته بود خوده  جادیخودم ا يبود که من خودم برا یمنظورش به حواش... کردم  افتیدر زیاش رو تم هیکنا...  

 ... من رو بشناسه 
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و  یهمه آدمها دوره نوجوان: میبود ستادهیکه پشتش ا يشدم به شمارش معکوس چراغ قرمز رهیرو رها کردم و خ گردنبندم

براشون ثابت  ییاون وقته که کسا...  رنیرو درست دستشون بگ یقلم زندگ رنیبگ ادیتا  کشهیطول م... بد خطن  شونیکودک

 ...  ستادنیدر کنارشون ا ایها پشتشون بودن  یمونن که موقع همون بد خط یم

 هیمن واقعا بعنوان ...  میها در کنار هم باش هیبا کنا شهیدوست نداشتم مثل هم... ون رو مشت کرده بود دور فرم دستاش

اما با انگشت ... شد باهاش بود و لذت برد  یم... با فرهنگ و با کالس بود ... با سواد ... مرد رو دوست داشتم  نیدوست ا

 ... انداخت  یز من رو کار مهم بهش داشت زبون درا ياصرار هدونم چ یکه نم يگذشته ا يگذاشتن رو

 . کردمیبحث رو عوض م دیبا

 يسبد گلها... نداشت  یلوکس ناتیوقت اون قدر تزئ چیگذاشته بودم اما ه يگالر نیخودم پا تو ا يدوستا يکارها يبرا بارها

 ایدوست  يکارها دنید يکه برا ییلوکس بودن تا هنرمندها یلیتجار خ ایبه بانکدارها  هیشب شتریکه ب ییبزرگ و آدمها یلیخ

 يورودمون به گالر...  داشتیازم قدم بر م یکم یلیکنارم قرار گرفت با سبد گل آرام با فاصله خ نیرام... اومده بودن  لیفام

 يسر نیرام... که روشن کرده بودن با عطر مخلوط شده بود  ییشمعها يرو بشنوم و بو یفیباعث شد تا همهمه نسبتا ضع

سبد گلش رو گذاشت و بعد ... پر از گل بود  هک يورود زیم يرو... فکر کنم  دیند خواستیرو که م یو کس سالن چرخوند يتو

هم  هیثان 30نبودم هر چند به  یراض یکیزیبر خورد ف نیاز ا. کردم تمیهوا دستش رو پشتم گذاشت و به سمت چپ هدا یب

 ...  دینکش

 ... بودم  دهید شگاهیبذاره نما انوشیک نکهیکارها رو قبل از ا نیا: نیرام... گام شدم باهاش  هم

ها رو خوب عنوان کرده  یروزمرگ: رو به روم انداختم و گفتم يو سبد رخت چرکها واریداده شده به د هیتک ياتو زیبه م ینگاه

 ... 

 ...  یکنیم افتیرو هم خوب در یهنر تجسم: زد يلبخند

غلت  نشونیمدت ب يکنم از بس تو ا یم افتیبه دکور باشه رو زودتر در هیکه شب يزیهر چ...  ستیها هم ن يطور نینه ا -

 ... زدم 

بود  يپسر با سواد اریبس نیرام...  میکردیبا هم تبادل نظر م يا قهیچند دق...  میستادیا یم يزیهر چ ایآرامش کنار هر تابلو  با

مملو از حال ... اشاره به گذشته  یبردم ب یلذت م نمونیب يفضا نیاز ا... برد  یرو نسبت به تابلو ها باال م دمید لشیهر تحل... 

 ...  یکه عاشقش يو رشته ا يکه خوند یو پر از نشاط لذت بردن از درس

که رو به  يکار يبه پشت سر بچرخه و حرفش راجع به فضا ساز نیاز پشت سرمون باعث شد تا رام ییگفت و گو يصدا

 ... رومون بود نصفه بمونه 

کوتاه تر  یکه کم يکه پشتش به ما بود و در کنارش مرد دمیرو د یپوش کیبه پشت سرم مرد قد بلند و ش دنیبا چرخ همراه

برام  اریمرد قد بلند بس...  دادیم حیتو ض ییها زیکرد و چ یبود به تابلو اشاره م پیدستش پ يکه تو یبود و با حرارت در حال

بلند سالم  يکه دچار توهمم بودم که با صدا نیو بش ا شیتو ش...  ستادنیو طرز ا تقام نیو ا شیپوش کیش... آشنا بود 
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خود توهم رو به رومه  دمید... پر نفوذ رو به روم  يقهوه ا ياون چشما دنیبا د... و برگشتن اون دو مرد به سمت خودم  نیرام

 باشه؟  نجایا... انتظام  دکتر يچه طور ممکنه جناب آقا... وقت خرابه  چند نیو فکر کنم اوضاع مخم ا

مرد هم گرم ... بهش داد  یدست ادیکوتاه تر بود رفت و با نشاط ز یکه کم ياز کنار من که بهت زده بودم به سمت مرد نیرام

... امشبه  زبانینقاش و م انوشیک هم پر حرف یپسر خوش اخالق و کم نیا دمیکه چند لحظه بعد فهم... کرد  یباهاش روبوس

...  کردیباال در اوج تعجب داشت من رو نگاه م يابرو هیداشت که با  یبد خلق انتظامبه  یکنم چه ربط لیتونستم تحل یکه نم

 نفکیجزء ال رشینظ یب یشمیابر يخوش پوش رو که کروات ها تینها یمرد ب نیمن ا...  میهم متعجب بود دنیهر دو از د

 یراه نیب ياز رستورانها یکی ییتشوتو صف دس يروز یکه حت نیا... تصور کنم  تونستمیم ییرو هر جا ایبود گو شیزندگ

 رفتیباستان م رانیآدم اگه موزه ا نیا... مدرن هر گز  نقدریاون هم ا يگالر هیتو  یصورت چیاما به ه نمشیجاده شمال هم بب

بده  حیربع توض هیلکه رنگه قرمز داره و نقاش  هیکه وسطش  یآب يتابلو هی يرو به رو ستهیقابل هضم بود تا با شتریب

 ...  هیچ ظورشمن

 ... که ازشون صحبت کرده بودم  زیهم همراز عز شونیجان ا انوشیخوب ک: نیرام

جناب زل زده بودم به ...  رهیخ یذهن يهایریدرگ نیتمام ا نیدر ح دمیو تازه فهم دمیچرخ نیاسمم به سمت رام دنیشن با

فرستادم که در  یبه خودم لعنت... دکتر باال بره  يآقا يهر دوتا ابروها... ابرو  هی يکه باعث شده بود به جا يزیچ... انتظام 

 ... دادن بودم  یدر حال سوت شهیمرد هم نیمقابل ا

 ...  زیبه به همراز عز: انوشیک

 د؟یدار ییشما با هم آشنا: اشاره کنه و بپرسه یبا انگشت به من و حام نیما دو نفر به هم باعث شد تا رام بیو عج رهیخ نگاه

 ... من هستن  يخاله برادر زاده ها شونیا... بله : بم و لحن محکم جواب داد يمن دهنم رو باز کنم اون صدا نکهیاز ا قبل

 د؟یرها هست يبچه ها يشما عمو: رو نگاه کرد یبا تعجب و البته جا خوردن حام نیرام

 ...  شناختیکه همراه من بود رها رو هم م يمرد نیخوب ا... نگاه کرد  نیمتعجب به رام یامح

دکتر تو لندن آشنا شدم  يمن با آقا... باشه  کیانقدر کوچ ایدن کردمیمن اصال فکرش رو نم يخدا: ستادیا یکنار حام انوشیک

 کیکوچ یدور هم هیتو ...  کردنیدرسشون تموم شده بود و اون جا کار م شونیا...  خوندمیدرس م یتو کالج سلطنت یوقت... 

 نیا يبرا راننیکه ا دمیو فهم میکه باهم تماس داشت شیچند روز پ... کردم  مالقاتبه واسطه دوست دختر سابقم باهاشون 

 ... دعوتشون کردم  شگاهینما

 ... بود علت سکوت کرده  یغرا و البته ب یسخنران نیدر مقابل ا یحام

 یلیکه من خ...  دینسل جد ينقاشها نیاز بهتر یکی... پرتو هستن  نیمحترم هم رام يآقا نیا: یبه سمت حام انوشیک

 ...  میبود یهم کالس رانیدوره دانشگاهم در ا... قبولشون دارم 

 ... عالمه حرف بود و تعجب  کینگاهش  يکوتاه تر بود و تو یکه از حام ینیرام... دراز کرد  نیدستش رو به سمت رام یحام

 ... خوشبختم جناب پرتو : یحام
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 ... کرد  يابراز خرسند زدیحرف م یتر از هر زمان يجد یهم که در مقابل لحن حام نیرام

 ...  يوسط نخود نیهم که ا بنده

 یحام: دیو به من رس رو گرفت یرد نگاه حام انوشیکه ک... کنم  یوسط چه م نیهمچنان انگار منتظر بود بفهمه من ا یحام

 ...  دیینجایجالبه که ا یلیخ دیبشناس دیخانومه همراز رو هم که شما بهتر از من با گهید... جان 

 نکهیو پوزخنم معلوم نشه از ا... ممکن پر از اعتماد به نفس باشه  يکردم لحنم تا جا یسع... بار مخاطب من بودم  نیا

 یحام يمن جلو...  انیم نییآقا از برج عاجشون پا نیمگه ا... خودم گفتم  شیپ...  من رو بشناسه یانتظار داشت حام انوشیک

پرتو  يآقا...  نجامیمنم خوشحالم که ا: کردیبه خصوص که انقدر هم موشکافانه داشت نگاهم م...  کردمیدست و پام رو گم م

 ...  کردمیخوب رو تصور نم يانقدر کارها دیراستش رو بخوا شگاهتونینما امیگفتن ب یوقت

سن کم تون چه  نیتو ا نکهیو ا دیگفته چه قدر با سواد نیرام...  دیشما به من لطف دار: باز شد شیاز پ شتریب انوشیک شین

 ...  دیرو باشم رو بهم بد شتونینما هیافتتاح نکهیافتخار ا دوارمیام...  دیانجام داد يدر خور يکارها

 ...  شمیخوشحال م یلیهم خ البته بنده: زدم يلبخند

 نیدکتر بد خلق وسط ا يآقا نیحضور ا...  بهیاز همه عج شتریب یوسط چ نیدونستم ا ینم...  ینگاهم رفت به سمت حام...  

که انگار داره من  یحام بینگاه عج... با دوستش  اتیبا جزئ نقدریراجع به من اون هم ا نیصحبت کردن رام... جمع خجسته 

 . رو کل ماجرا نداشتم لیتحل چیمن ه... که بود  يزیبودم؟ هر چ ستادهیا یو حام نیرام نیو من که معذب ب کنه؟یرو کشف م

 ه؟یراجع به کارها چ تونینظر کل: انوشیک

: ادامه داد دیتعللم رو که د... از من  خواستنی؛نظر م یو حضور پر رنگ حام نیرام زینگاه ت ریز ياز گالر يسره پا گوشه ا خوب

 ...  دیکنیم سیتدر شینما گفتیم نیمهمه رام یلیتئاتر گونه رو منظورمه نظرتون برام خ يبخشها

 ... شد نگاه کردم  یم شتریکه هر لحظه تعجبش ب یافتخار به حام یبا کم رمیخودم رو بگ يبار نتونستم جلو نیا

 ... منه  يرایدب نیاز موفق تر یکی: نیرام

کال کارهاتون  یول...  نیهم ذارمیم ونیو مطالعاتم رو با بچه ها در م اتمیاز تجرب يسر هیپرتو به من لطف دارن من  يآقا: من

 ... بودم  دهیهنر مدرن انقدر خوب ند يبود کارها یچند وقت... و خوبن  يقو یلیخ

 ...  گهید میدعوت تونیافتتاح يما برا یعنی یراست...  دیخوشحالم که دوستش داشت...  هیعال: انوشیک

 ...  فرستمیبراتون کارت م دیالبته که دعوت: زدم يلبخند

 ...  یعال اریبس -

 ... البته اگر براتون جالب باشه ... خدمتتون  ارمیشما هم کارتتون رو م يبرا: گرام يهم رو کردم به سمت خان عمو بعد

 ...  شمیخوشحال م: جواب داد شیشگیهم يخونسرداما اون در کمال ...  رمیلحن بد جنسم رو بگ يجلو نتونستم

 ستادهیو جذاب ا يجد یکه حام یبه سمت کردیکه مدام چشمم و ذهنم پرواز م یساعت مین...  دمیمون يگالر گهیساعت د مین

 ... رفت  یکه متفکر کنارم راه م نیبود و رام
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 بزرگ شده باشن نه؟ دیبا یلیو کوشا خ وشاین: نیرام

 ... بچرخه  نیکرد به سمت رام یکه اون هم داشت به سمت ما نگاه م یو سئوالش باعث شد تا نگاهم و حواسم از حام صداش

 ... به خودشه  هیشب یلیبه خصوص دخترش خ... آره  -

 ... متاسف شدم  یلیخ یلیخواهرت خ يبرا: دیخودش کش يبه موها یدست

 ... دوست ندارم راجع بهش صحبت کنم  یلیخ -

من سخت تر بود  ياز مادرم هم برا یفوتش حت... ما هم پا به پاش ...  دیکش یسخت یلیرها خ... واقعا هم دوست نداشتم ...  

 ... طور با ترحم راجع بهش صحبت کنه  نیمن اومده بود ا يکه از گذشته ها یحاال دوست نداشتم آدم... 

 م؟یکن یخداحافظ انوشیاز ک میخوب بر: دیکش یجا خورده بود نفس یکه انگار از جوابم کم نیرام

 ...  میبر: زدم يلبخند جمع و جور میجمله قبل یرفع تلخ يبرا

 ...  میبودن راه افتاد ستادهیهمراه با دو خانوم ا یو حام انوشیکه ک یهم به سمت با

 م؟یشام بخور ییجا میبعدش بر: نیرام

قرار گرفته بودم که  ییبود هم جا یروز خوب نکهیبا وجود ا... خسته بودم ... رو هم نداشتم  شیآمادگ یعنی... نداشتم  دوست

که باهم شده بود تا در مقابل اون  یخوب اریجا و البته برخورد بس نیحضورم در ا نکهیآور بود و هم ا يبرام به شدت شاد

 یلیخ: به صورت منتظرش انداختم ینگاه... اما ...  هاش راجع به من کم بشه يداور شیهم که شده از پ یسرچشمه غرور کم

 ... قول دادم  شیاز هفته پ... اما شام خونه خاله ام دعوتم  شدمیخوشحال م

 یمن رو م ایبا خودم دعا کردم حاال که مطمئن بودم تا دم خونه س نیدر هم رام افهیکه بستم عالوه بر ق یخال نیاز ا بعد

 ... نشم  عیرسونه ال اقل خونه باشن ضا

 ...  میکن یو به سمتشون رفتم تا خداحافظ... فرستادم  ایس يبرا یبود اس ام اس انوشیدر حال صحبت با ک نیکه رام یحالت در

: دمیشد تا بره چرخ یکه اون هم داشت آماده م یکردم بعد به سمت حام یابراز خوشحال شییگفتم از آشنا کیتبر انوشیک به

 ... دکتر  يخداحافظ آقا

 بچه ها؟ دارید يبرا دیاریم فیفردا تشر... خدا حافظ خانوم  -

 ... طبق برنامه هر هفته بله  -

 ...  دیکن میپس فردا تنظ يبرا شهیبرنامه تون رو اگر م... عمه خانوم  دارید انیفردا بچه ها همراه با ما م -

 ای رهیبرم حرصم بگ ریکب ریسف داریانگار قرار بود به د نکهیباشم؟ از ا یافتاده بود تا بگه عصبان ادشیتازه  نکهیدونستم از ا ینم

 کرد به کار برده؟ رشیبه لطفا تعب ییجورا هی شدیدو نفر کلمه اگر رو که م نیا يمعجزه رو در رو هیخوشحال باشم که طبق 

 ...  میخارج شد ییهمراه با هم سه تا يدر گالر از

رفت که راننده در جلو رو براش باز نگه داشته بود و من  نید و به سمت ماشجواب دا نیمجدد رام یبا سر به خداحافظ یحام

 ...  میبود رد شد وفتادهیکه هنوز راه ن یحام نیشدم و از کنار ماش نیرام نیآروم سوار ماش
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که شده بودم رو نگه داشتم تا  یبیعج زیذهنم و سورپرا يتو يتمام غرغرها دیرس یکه منتظرم وقت ایاس ام اس س جواب

 . کنم فیو گلنار تعر ایس يبرا

 ... داند و رود  یتنها ماه م/را  نیا/ سازم یبر شط چشمان تو م/پل/دل  دیجویتو را که م -

همون که پر از ... کنار دستم  يا شهیدسته دار ش وانیدور لبه ل دمیانگشتم رو آرام کش... شکمم جمع کردم  يهام رو تو زانو

 شتریب يگنده دوغ برا وانیل هی يسه صبح بود به جا کیهمون که حماقت هم بود نزد... خنک شده بود  يادینسکافه بود اما ز

خط شعر  هی نیمدهوش ا... خواب هم از سرمون بپره  مچهین نیهم میتالش کرده بود ایگونه با س ماریکردن خواب انگار ب

 ... ه زمزمه کرد نگاهش کردم پشت به من رو به پنجره بود ک یی بایز

 ا؟یس يعاشق تر شد -

 ...  رهیگیتر نم... مموش  تهیصفته نها هیعاشق  -

 ... موند  رهیخ وارید ياز کافکا رو یاتاقش و چشمم به عکس بزرگ واریدادم به د هیشدم و سرم رو تک الیخ یرو ب وانیل

   ؟يسر حال تر بود روزیتا د يچرا انقدر امروز گرفته ا يشد تینها یصفت ب نیحاال که گرفتار ا -

برق نگاهش  نیکه ا نیراه ا... تر سونتم  یم شتریب یحدش گاه یو مهر ب يسبکبار: لبه تختش نشست... به سمتم  دیچرخ

 ...  بندهیرو روم م هیطور نیکال ا ایفقط ماله منه 

 ریغافلگ یلیکه خ يزیسوپرا نیا نکهیاز ا...  شیدید یبگو از ته ته حست وقت از خودت: و بعد به من نگاه کرد دیکش یآه

 ها به همراه داشت؟  یکننده بود برات چ

 نیب یگاه... دارم  ییها شهیمنم آدمم اند نکهیا... روم حساب باز کنه  شتریحاال ب دیبود که شا نیاحساسم ا...  ایدونم س ینم -

 ...  گهید يزهایچ یلیدونم خ یچه م...  یاجتماع تیموقع هیخودمون  يجمع کوچولو موچولو هی

 ایترس وابسته به قدرت و ثروتشونه  نیدونم ا ینم... ترسونه  یمربوط به اون خانواده نا خود آگاه من رو م يزیهر چ -

 ... ره  یجوره تو کت من نم چیکه بهش اعتقاد دارن و ه ییزهایچ

رو داره که اونها بهمون  یپدرت هم نسبت به من و تو همون حس... بره  دیکه با یکیتو کت تو ...  ایکدوم س چیهر دو و ه -

 ... دارن 

اما به قول خودش  کهیپسرش مهندس مکان هیکارمند بازنشسته است که  هیخسرو جون اون همه قدرت نداره که : زد يلبخند

ماله از ما  ییجورا هی... جاست  گریخاندان انتظام داستانشون ز د...  دختر داره که دندانپزشکه و عشقه پدرشه هیول معطله و 

 ... بهترونن 

گفت دخترکم اونا ... رو گفت  نیبه رها هم قایرها مامانم دق يکه اومدن خواستگار يروز: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ...  کنهیداستانشون با ما فرق م

 ...  گهیم شهیرو مامانم هم نیا... رها خودش اصرار داشت  -
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اون هم ... اتاقش عروسک داشت حساب کرد  واریساله که هنوز در و د 16دخترك  هی ياصرار ها يشه رو یتا چه حد م -

 ... چه قدر ساده بود  یدونیرها تو که م

 ...  ارهیتونست انقدر راحت دلش رو به دست ب یساده نبود که حامد نم -

شده با تکرار  خواستیاما امشب بد جور دلم م اوردیباز هم دلم رو به درد م 100بار  يخاطرات برا نیمرور ا نکهیوجود ا با

 ... حرف بزنم  ایمکررات با س

 ... قبل از ازدواج دلم رو بد جور به درد آورد  جاناتشیدفتر خاطراتش رو دوباره مرور کردم اون ه شیچند روز پ -

. برات ندارن؟  يزیکه جز زجر چ ییزهایتو تکرار چ یچند وقت انقدر رفت نیچرا ا: تختش بلند شد و کنارم نشست ياز رو ایس

 ... هم اتفاقات نشاط آور برات افتاده  یچند ماه گذشته کل نیا

 ندازهیخواهرم م يزجرا ادیو بزرگم باهاشون من رو  کیذارم تو اون عمارت هر بحث کوچ یهر بار که پام رو م: زدم يلبخند

 يریاون حامد بخواد از پدرش به خاطر سخت گ لهیکه به وس يزیشد چ... حامد شد  يو لج باز یخودخواه یکه قربان نیتو ا... 

 ...  کنهیاونها ازدواج نم یبگه با دختر انتخاب...  کنهیداشته باشه م وستد يبگه هر کار...  رهیهاش انتقام بگ

 مقصره؟ یاز همه ک شتریب یدون یوسط م نیا

 ... به نشانه نه تکون داد  يسر ایس

وسط خانواده من هم  نیا... برابر اصل خودش  یپسرش کپ هیو ... کامله  يعقده ا هیپسرش  هیکه ... اکبر خان انتظام  -

 ... کاره  چیه قتیوسط همه کاره و در حق نیمن هم ا... رها که اون طور ...  یقربان

 ... بچه ها دوستت دارن : دیبه بازوم کش یدست ایس

 ایدونم س ینم... بخواد ... بخواد لج کنه ... لنگه حامد  یکیبشه  وشایترسم ن یم... ترسم  یم...  کنهیم شتریزجرم رو ب نیا -

 ... خود خواهر جوون مرگم  نیع...  باستیهم ز بیخواهرمم که عج يگار ادیبدجور نگران تنها 

 شنیمیکه از ان یاز پول... برام گرون تموم شده بود اما ارزشش رو داشت مطمئنم  یکم... دستم رو جا به جا کردم  يتو لونینا

بخرم که  وشاین يرو برا یراهنیتومنش رو برداشتم تا پ 200بخرم  یخودم گوش يگرفته بودم و نگه داشته بودم تا باهاش برا

 ... بودن  دهیاما براش نخر دیبره خر دهیخواسته بود با مامان فر یوقت نتو مغازه سر کوچشو... بود  دهید

 یدهنش م... محکم بغلش کردم ... دستهام رو براش باز کردم ... به سمتم اومد  دنمیتراس کوشا با د يرو... باغ گذشتم  از

 ...  خوردیم يزیداشت چ يدیجنب

 ...  یباز تو در حاله خوردن -

پزه  یم ییها ینیریش هیجون  يزر نینشونده اجون  يخودمون باشه فخر نیب: پر گفت مهیگوشم با همون دهن ن در

 ...  يخوریانگشتات رو هم م

دستش مشت کرد و باهم به  يگوشه مانتوم رو تو... آب دار که اعتراضش رو بلند کرد به گونه تپلش زدم  يو بوسه ا دمیخند

 ... به سمتم پرواز کرد  دنمیبا د...  خوندیبود و داشت کتاب م دهیدراز کش وشایکه تو اون ن میسمت اتاق رفت
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چه قدر بزرگ شده ... شد  سیزد و من چشمام خ یچرخ...  بایرنگ و ز یکوتاه آب نیآست راهنیصدقه اش رفتم تو اون پ قربون

 يتعادلم رو از دست دادم و افتادم رو... به سمتم اومد و شروع کرد صورتم رو غرق بوسه کردن ... بود چه قدر خانوم شده بود 

 ... تخت 

 ...  ياما خودمون چه قدر خوشگل شد...  وشاین يخفه اش کرد: کوشا

 تو شدم همراز؟ هیشب: ازم فاصله گرفت وشاین

... هم مهم باشه  یلیبرات خ دیهر چند نبا...  یشیخوشگل تر هم م...  يخوشگل تر یلیتو از من خ: به سر تاپاش کردم ینگاه

 ... گذراست  یخوشگل. .. گذرهیم یکه تو مغزت چ نهیمهم ا

...  گرفتیهاش داشت نمود م یزنانگ...  دیچرخیدور خودش م نهیتو آ... مدهوش تر از اون بود که بخواد به حرفم فکر کنه ...  

 ...  يزن بودنت لذت ببر ينشانه ها نیاز اول شهیهمون که باعث م...  کنهیرو برات مهم م ییبایکه ز ییها یهمون زنانگ

 ... عالم  يتمام زن ها کنمیو فکر م... طور  نیرها هم هم... خودم هم از سرم گذرونده بودم ... آشنا بود  یلیصحنه برام خ نیا

  ش؟یخونیبرامون م دهیخر دیکتاب جد هی وشاین... همراز  گمیم: کوشا

 خونست؟ یراست... عموتون  شیسر برم پ هیشه اول  یم -

 دمینو خر یاگه گوش یحت... به لبم آورد  يکارش لبخند نیا... تخت پهن کرد  يمنش رو رونشست پهلوم و با دست دا وشاین

 ...  بایلبخند ز نیهم ارزشش رو داشت ا گهیسال د 10مونده باشه به 

 ... بله خونست  -

در  فمیک يپشتش نوشته بود دکتر انتظام از تو بایو ز کیش...  یرو که با خودکار مشک هیو کارت افتتاح فمیک يکردم تو دست

 ... آوردم 

 نمونیب نیکه فعال ا یدون یم...  اریرو در ب راهنتیپ وشاین...  گمیو براتون قصه م...  گردمیمن بر م دیجا باش نیپس شماها ا -

 ... رازه  هی

 سیرئ... تو دلم گفتم ...  نمشیبب خوامیمخانوم بهش اطالع داده بود من اومدم و  يفخر...  ستادمیدر اتاق کارش ا پشت

 يلمهایخودم رو تو ف... نداشتن  ییبایز چیه گهیوقت بود که د یلیبه نظرم خ فاتیتشر نیا...  دید شهیجمهور رو راحت تر م

 کردم؟یم میو تعظ گرفتمیو گوشه دامنم رو م خلرفتم دا یم دیبا کردمیاحساس م کیکالس

با ... اش متوقف شد  نهیس يدستم رو باال آوردم تا در بزنم که در باز شد و دست من گره کرده جلو... لبم اومد  يرو يلبخند

 ... بودم جلوش  ستادهیاون لبخند مسخره و اون دست مشت شده ا

 ...  دمینگاهش د يبه لبخند تو هیشب يزیچ هیکه جلوش داده بود  یخرده سوت نیدهم يکردم برا احساس

 ...  رونیخواستم برم ب دیاوردین فیتشر دمید -

 ... معطل بچه ها شدم  دیببخش -
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از  دمیکش یخجالت م یز هم کم. هن... پشت سرم در رو بست ... قاب در کنار رفت و من از کنارش رد شدم و داخل شدم  از

 یپخش که م یمیمال یقیاما موس يدکتر جد نیو البته استرس داشتم از حضور تو اون اتاق کار و رو به رو شدن با ا میسوت

 يپشت سرم صدا... بهم داد  یبیآرامش عج. دوست داشتم یلین آهنگ رو خیا تاریو گ انویپ بیبود ترک یآهنگ... شد 

 ... رو کم کرد  یقیموس يصدا... نشستم  یشگیمبل هم يرو...  دمیقدمهاش رو شن

 باستیز اریحال بس نیو در ع نیغمگ یلیخ... دوم  یبعد از جنگ جهان...  یتانآهنگ ساز گمنام لهس هیاز ...  هییبایآهنگ ز -

 ... 

انگار ... که کرده بودم  یابراز فضل نیبا ا... انداخت  يدستگاه اتاقش بود به سمتم نظر یهمون طور که دستش به شاس...  

هم با عث تعجب  کردیگوش م فیحد لط نیتا ا ییهم آهنگها يمرد جد نیکه ا نیو البته ا... دوباره باعث تعجبش شده بودم 

 ...  یشرق ياروپا کیکالس یقیگوش کنه تا موس دیخشن تر با يها یقیموس کردمیفکر م شتریب... من شده بود 

شده بود و من انگار  يزیآدم برنامه ر نیا. نشست شیشگیبا ژست هم زشیو پشت م دیدستش رو کش... رو قطع نکرد  آهنگ

 ... شدم  ینم يزیمن برنامه ر... بار پام رو کنار هم جفت کردم و نشستم  نیا... تو اتاقش  ومدمیم یبازرگان امیهر بار مثل پ

 هیباعث شد تا چند ثان... که بود  يزیاما هر چ یدونستم چه فرق ینم قیدق... فرق کرده بود  یبار انگار جنس نگاهش کم نیا

 ...  نجامیفراموش کنم چرا ا

گذاشتم و همون جا روبه روش  زشیم يکارت رو و رو... رفتم با تعجب نگاهم کرد  زشیجام بلند شدم و به سمت م از

 ... خدمتتون  ارمیخواستم خودم ب... تئاتر ماست  هیکارت دعوت به افتتاح نیا: ستادمیا

 ... شتم انتظارش رو ندا دیراستش رو بخوا... ممنون  یلیخ: به رنگ کرم پاکت انداخت ینگاه

 ... خدمتتون  ارمیچرا من که گفته بودم م -

 ... تعارف اومد در کنار دوستان  هیبه نظرم  شتریب -

 ... البته بچه ها هم  دیاریب فیتشر دیوقت داشت شمیمن خوشحال م...  هیچه حرف نیا -

 ...  دیشام رو هم بهش داده بود کیقول شما  ایخواد حتما شرکت کنه و گو یگفته بود که م شیچند روز پ وشاین... دونم  یم -

 ...  ستیتعارف ن نیا یدر هر صورت: زدم يلبخند

از اون  یدونستم ناش ینم... که تعارف نبوده  رفتهیکه حاال پذ نیا یعنی نیبه کارت و اسم خودش روش کردو ا يا اشاره

 يتو گهیبار کمتر از هر بار د نیکه بود ا يزیکردم هر چ یداشتم عادت م بایتقر گهیمرد د نیمن به ا نکهیا ای باستیآهنگ ز

 . اتاقش استرس داشتم

 ...  میدیروزها رس نیخوشحالم که به ا: زد يدستش چرخوند و لبخند يرو تو کارت

 ...  لونهیهمون نا يکارت دوستتون هم تو یخودم هم هنوز باورم نشده راست: نشستم شییمبل رو به رو رو

 ... اتفاقا سراغش رو ازم گرفت  روزیرسونم د یبه دستش م -

 ... هستن من آماتورم  يحرفه ا یلیگروه خ يبچه ها هیهمه لطف رو داشته باشه البته بق نیارزش ا دوارمیام -
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 یمطمئنم عال...  ییاگه آماتور تو... شه  یبخور سرد م: کرد زیم يرو به روم رو يبه چا يبهم زد و اشاره ا يلبخند نیرام

 ...  انیو همسرش هم م نیمامان و باباو نازن...  شهیم

 هیباشه موضوع چ دهیبگم که انگار که فهم يزیخواستم چ... براشون  ارمیرفته بود کارت ب ادمیکه  دمیخودم خجالت کش از

دعوت  یتون یرو م يکه تو تعداد محدود میدون یم میشناسیشغل رو خوب م نیا گهیما د: دستش رو به نشانه سکوت باال آورد

 ...  انیکنن و م یم هیرو ته طشونیاونا خودشون بل...  یکن

 ...  يطور نیا کشمیخجالت م یلیتو رو خدا من خ: دمیخجالت کش قتایحق

 ...  میباش شتیپ تتیتو موفق میش یشغله تو ا و ما هم خوشحال م نیا... خود بانو  یب: در هم کرد یرو مصنوع اخماش

 ... ندارم  یشوخ یسر تابلو هام با کس منم

 ...  دیهم ندار یکه سرشون شوخ دیتابلو ها رو بهم نشون بد نیپس سر فرصت ا -

 ...  نشونیخونمون بب ایب يهر وقت فرصت کرد: خم شد زیم يرو یکم

 د؟یکن یم یهنوز تو خونه نقاش دیدار یبزرگ نیبه ا هیجا آتل نیشما ا: کردم تعجب

 ... شه  یجا مثل خونه خودش دست به قلم نم چیبود که ه ادمیکه هنوز  نیا... از مهر نگاهم کرد  پر

 رمیتونم قلم دستم بگ یجا هم م نیا کنمیروزها فکر م نیا... کنم  یکنار منبع آرامش و الهامم باشم تا بتونم نقاش دیمن با -

 ... 

 نیکه ا... ندم  صیانقدرها هم بچه نبودم که تشخ...  رمیمنظور بگ یب ستمخوایهر چه قدر هم که م... قلبم باال رفت  ضربان

نا خود آگاه ... زنه  یم رونیب یداغ هیاحساس کردم از گوشام ...  رهیطعنه به کدوم سمت و سو م نیلحن و ا نینگاه پر مهر ا

 ... لمسش کردم  یواشکیدستم به سمت گوشم رفت و 

 گفتم؟  یم دیبا یچ...  کردیم عکس العمل داشت نگاهم هی منتظر

... مات و پر از دلهره ام افتاده بود روش  رمیرنگ جلوم که تصو يدود يا شهیش زیانداختم و چشم دوختم به م ریرو ز سرم

  د؟یشد یچه طور دست به قلم م دیتو فرانسه بود یوقت...  یوقت: دمیجلو کش یشال قرمز رنگم رو کم

: دستش و قالب کرد دور زانوش... رو به روم نشست ... خودم رو جمع و جور کردم  یکم... جاش بلند شد و به سمتم اومد  از

... رسه  یدخترك اهل جنوب فرانسه به مشامت م هی راهنیکه از پ يعطر فرانسو هی یگاه... صدا  هی یگاه... رود  هی یگاه

هجا  هی... نگاهشون  هیلبخندشون  هی... نرمه ... حضورشون سبکه ... هستن  ییآدمهاه یاما ... شه منبع الهام اون روزت  یم

 يریقلم رو بگ يخوا یم... تو دلت ... تو ذهنت  چهیپ یم ادیرسه اون تک نت صداشون م یکه از صداشون که به گوشت م

 ... قابل لمس ...  ظیغل... با خوده خود رنگ  نه... قلم ها  اهینه با س...  یهمون لحظه ثبتش کن... همون جا ... دستت  يتو

 نیو من ا شدیم میداشت مستق یلیخ یلیخ. اشاره نبود هی گهید نیا... بود  بیحس عج هیتو دلم ... دهنم رو قورت دادم  آب

رم رو نوازش غرو یدر کنار اون نگاه پر مهرش که مثل هر زن...  باشیدر کنار بودن ز... نداشتم  یمیتصم... خواستم  یرو نم

مرد  نیحس که ا هیبود و  ياعتماد یحس سرکش ب هیدارم  یمن هم خواهان... هستم  یکرد که من هم دوست داشتن یم
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داشت  یتیو حاال من رو تو بد وضع... خاطره  هی...  هیهمسا هیدوست باشه  هیخوام که  یم شتریمنتظره اومده از گذشته رو ب

 ... داشت  ینگه م

منبع الهام آدم : کنم یمخف یکالممه رو کم يدونستم االن تو یکه م یو لکنت میرو کردم تا بتونم حس گر گرفتگ میسع تمام

هستن که تو  ییها تیمنبع الهام خود شخص شیکه تو نما دیدون یم... من خودم منبع الهام نداشتم ... ها گذرا هستن 

تا قصه  دیگیقصه م... تا بشه درس عبرت  دیکنیم فیرو تعر شونیزندگ ستاندا...  دیکنیپر رنگشون م...  دیر یجلدشون م

 ...  دیخودتون رو فراموش کن

 ... گذرا رو تجربه کنم  يکه حس ها ستمیپسر بچه نوجوان ن هیمن  یکنیفکر نم ه؟یمنظورت از گذرا چ -

 يکه برا يزیتم به پارچه گل ررنگم رو تو مشتم گرفتم و چشم دوخ يگوشه مانتو سورمه ا... دستهام عرق کرده بود  کف

 ... بحث ما الهام گرفتنه نه حس کردن  کردمیحس؟ فکر م: مانتوم دوخته شده بود نییپا نیتزئ

 ازین...  دیشا...  کنمیدارم عجله م دیشا یول...  گمیم یدارم چ یدونیکه خوب م دونمیخوب م... باشه : شده بود انگار کالفه

 ... که کردم  ياز صبر یکن مونمینشه که پش يروز هی دوارمیاما ام...  شتریب یکم يدار

 دیفهم... از جام بلند شدم ...  کنمیانگار دارم ناز م...  کنهیانگار داره لطف م... انگار مطمئن بود جواب من مثبته ... گرفت  لجم

 چینقاش ه هیمنبع الهام و آرامش  یونکه بد...  کنمیمن تمام تالشم و م... همراز : طور هول کرد؟ نیحرفش به جا نبوده که ا

 ... به خصوص که انقدر پر رنگ باشه ...  ابتهث...  ستیوقت گذرا ن

رو  رشیکه مس یتاکس نیتو اول یوقت... اومدم  رونیرو چنگ زدم و از در اتاقش ب فمیک... در جوابش نداشتم تا بگم  يزیچ

 ... نفس حبس شده ام رو آزاد کردم ... تو پارك دانشجو بود  بایز يدونستم فقط جهتش در جهت اون ساختمون آجر ینم

 !نمونده ها؟ يزیچ هیتا افتتاح...  يگرفته بود یامروز کم -

هم چار زانو  میسوپر استار هم باز... رو به روم  هیخال یمخمل يها یبودم به صندل رهیزانو کف صحنه نشسته بودم و خ چار

 روم  درست رو به...  ینشست رو صحنه خال

 هنر مند بودن مهمه؟ هیمنبع الهام  -

 ... بد جور خواسته مخت رو بزنه  یکی: کرد يخنده ا تک

 د؟یکنیفکر م يطور نیا: خنده ام گرفت رشیتعب از

مثل تو رو  يخال دار يبه خصوص آهو کوچولوها گهید میشکار کن يجور هی دیما جماعت مرد با...  نهیهم... کنم  یفکر نم -

 ... 

اصطالحات  نیبا ا دیکنیجمالت عاشقانه رو تو دهن آدم تلخ م ینیریاون همه ش: که به کار برد صورتم در هم شد یاصطالح از

 ...  یرو حوض
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حرف بزنم  میتونم باهات راست و مستق یکه م نهیا... همراز  یعاقل یول...  فیو نح یفیظر...  ییکوچولو: دیبار بلند تر خند نیا

اما مهم ... خندون  يلبها نیمهربون و ا يچشما نیبا ا... باش  یتون یها م یلیو منبع الهام خ...  یدر پاکدونم چه ق یم... 

 عنوان شده باشه؟ يبه چه منظور نهیا

: گهیخوب بود د... بر کار کشته بودنش هست  یعاتیچرا شا شدمیداشتم کم کم متوجه م... کردم  ینگاه شیموذ يچشما به

 د؟یشما به عشق اعتقاد دار

... دارم : باز زانو هاش رو تو بغلش گرفت نیجا به جا شد و ا یخاک یرو صحنه چوب... از نگاهش خارج شد  يبرق موذ نیا

 ینیزن ها رو هر لحظه که بب نیا... و پاك ان  فیهنوز لط...  دنیخوش زن رو م يکه بو ایدن نیهستن تو ا یمعتقدم زنان

مرد انقدر دلت  هیبه عنوان  ینیبب ينگاه هم به خودت بنداز هی دیاما با...  اشنمال خودت ب يخوایبعد م...  یشیعاشقشون م

 ؟یکن تیو ازش حما یستیدر کنارش با یکه بتون یهمه لطافت توش جا بشه؟ انقدر مرد هست نیوسعت داره که ا

 ... بچه بودم  یلیالبته خ... عاشقم  کردمیبود که فکر م یزمان هی: همه لطف کالمش نیاحساس شدم از ا یقیاز موس پر

اون  یاون روزها انقدر هورمونها و شور و شوق آدم باالست که هر نگاه... فکر هم نکن  یبهش حت ؟یتو نوجوان: زد يلبخند

اش رو تا چه  فهین حس وظاو نیبب نیبش یعنی... کرده  ریمس هیاون حس بوده که تو رو وارد  دیشا...  دهیقرار م ریرو تحت تاث

 ... حد انجام داده 

 ... من رو بدونه  یلحظه شک کردم داستان زندگ کیکرده بود که  لیرو تحل تیموقع يطور...  

برات قبل از : دیدور خودش چرخ یکم دیچیسقف بلند صحنه پ یرو تکوند صداش تو خال شیسر جاش بلند شد شلوار مشک از

حس ... کردن  فیقصه تعر... صحنه ها گذاشتن  نیا يپا رو يادیز يقرنهاست آدمها.. .حس خودت مهم باشه  يزیهر چ

رو  زیچ چیاز خودت ه... بودن  یستیرو در با یکه با حس خودشون ب نبود ییاما اونها نشونیموفق تر... حس گرفتن ... دادن 

 ... بوده  یمیتور زدنت قد يروشش برا کمی... شو  الیخ یاون منبع الهام رو هم ب... نکن  غیدر

 ... از کنار گوشم عبور کرد  مینس هیو مثل  دیچیو پ دیچیو پپ دیچیپژواك خنده اش پ...  دیبلند خند يرو گفت و با صدا نیا...  

از من  یول...  ادیدستت ب زایچ یلیهنوز مونده تا خ... رو بشور و برو خونه استراحت کن  متیپاشو برو گر... پاشو : کرد بهم رو

کاش خودم رو ارزون نفروخته بودم  يا یوقت به خودت نگ چیکن که ه یزندگ يطور ییها نیبهتر قیتو ال...  حتیبه تو نص

 ... 

 ...  ستمیاهلش ن دیشناشیشما که من رو م -

بعدش ... باشه  یخونه چار طاق يکه به جا يپناه ببر ییبه جا یکودک ای یینباشه که از سر تنها...  گمیدارم م یستیچون ن -

 . یش مونیپش

 ... آب خنک داد دستم  وانیل هیو  دیو نگاهش کردم خند دمیهام رو بهم ساب دست

 ... رو صحنه که  يریم يدار ستیمموش؟ بار اولت ن يحاال چرا انقدر استرس دار -
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بهتره کار رو  دیبار اولتون رو نداشترو صحنه حس  دیبر دیخوایاگه هر بار که م گهیم يریاستاد ام: دمینفس سر کش یرو ب وانیل

 ... کنار  دیو بگذار دیببوس

 ... جا حرفه منه  نیکه ا نمیب یم: دمیمهربانش رو از پشت سرم شن يحرفم کامل تموم نشده بود که صدا هنوز

 میبود ستادهیپشت صحنه ا میخندان که داشتن به سمت من و گلنار که تو اتاق گر اوشیاستاد بود با س... پشت سرم  دمیچرخ

 ...  ومدنیتا اجرا شروع بشه م

 يرو میساعت و ن کیکه قرار بود  یو در آخر کس يهم باز... سوپر استاروهمراه ... اندك محمد  يپشت سرشون با فاصله ا و

 ... و لباس آماده  میبا گر... بشه وارد شد  مونیپش... بشه  یعصب... صحنه عاشقانه بهم نگاه کنه 

 ...  اقیبود و اشت جانیهم سراپا ه ونا

 هی دشیسف يو موها کردنینگاه م یبه من رنگ شهیکه هم شیخاکستر يچشمها نیا...  ستادیوسط اتاق ا يریام استاد

 ... کرد  ریبه قلبم سراز یآرامش

 ... بود استاد  رتونیذکر خ: گلنار

  ؟يچرا رنگ به رخسار ندار: ایس

لباس با  اریدست میشانس آورد... لباس هم در رفت  پیز...  ریو و ریه نیتو ا: دمیکش یدست تنم رو دست هی دیسف ینخ راهنیپ

 ... ازش داشت  گهیدونه د هیتجربه بود 

 !؟یخودت رو باخت: استاد

فکر ... دارم  یاحساس خاص... نه استاد : میبه خودم انداختم با اون گر ینگاه...  نهیآ يکوتاه روبه رو هیرو چهار پا نشستم

 ...  فتهیبعدش ب ينشده ا نینیب شیپ ياتفاقا یلیانگار که قراره خ... ام فرق داره  شهیبار صحنه رفتنم با هم نیا کنمیم

 ... شروع تازه است برات  هی نیا: محمد

 رو صحنه بره؟ خوادینکنه چون با شما م: انداخت یکنجکاوانه به محمد نگاه استاد

دونم من رو چون  ینبود و خوب م نیمنظورم ا دیدونیخوب م دیینفرما... استاد : دیمخصوص خودش خند یبا سرخوش محمد

 نیصحنه با همه صحنه ها فرق داره منظور هم نیا... تجربه آموخته  یلیچند وقت خ نیهمراز تو ا...  دیتئاتر نخوندم قبول ندار

 ... بود 

 لیسه یوقت... نداره  تیاون واقع! قسمت آخر جمله ات؟ نیا: زد يمحمد لبخند يباال میبه نشانه تسل يبه دستها يریام استاد

انقدر  نمیب یم یقبولت دارم به خصوص وقت... کرد من بودم  قشیکه تشو یکس نیکرد اول دینقش کاند نیا يتو رو برا

 ...  یمتواضع

 ... استاد گرام  دونمیحد خودم رو م: زد يلبخند محمد

جماعت رو  نیمموش من ا: ذهنم يشد تو یاطرافم کلمات جفت و جور نم يو بش حرفها شیبه سمت من اومد که تو ش ایس

 ...  یبکن یتون یتمرکز هم نم يطور نیا...  یتنها باش رونیبرم ب یاز اتاق م
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 تونیبته کار حرفه ادونم که به خاطر شهرتتون و ال یم: قصد رفتن از اتاق رو کردن که به سمت محمد رو کردم یهمگ

 ... کنم  يآور ادیخواستم بازهم  یبوده اما م ادیخواستم ز

زود برم  یکم دیکه با یدون یالبته م... امشب شام رو با تو و خواهر زاده ات باشم  شمیهمراز من خوشحال م: دیحرف پر وسط

 ... 

سبد گل پر از  کیو  دیسف دهیارک کیش يپر از گلها یهنوز تموم نشده بود که در باز شد و مسئول تدارکات باسبد گل حرفش

 ... من  زیاما گذاشته شدن رو م... باشه  دیمن نبا يمطمئن بودم برا... جا خوردم ... رز قرمز رنگ وارد شد  يغنچه ها

 ... شک نکن  یکه تو منبع الهامش هیاز طرف همون کس... اون سبد گل رز : کرد به تعجب نگاه من يخنده ا محمد

 نهیاول به محمد که دست به س یدونستم از شدت تعجب گرد شده به سمت هر دو سبد رفتم و نگاه یکه م ییچشما با

صحنه  نیکه ا رسدیم يدانم روز یم: کارت روش دست خط خودش بود گفتیراست م... بود کردم و بعد به سبد گل  ستادهیا

 ...  نیرام... شود  یحضورت م ونهیمد

بود با دست  یرنگ ییکارت طال نییگوشه پا... و دنباله کارت گشتم ... انداختم  کیش تینها یب يها دهیک به سبد ار ینگاه

 دهیبهش آرامش م یشرق ياروپا کیکالس یقیکه موس یدختر خانوم يروز افزون برا يتهایموفق يبا آرزو: اما... نا آشنا  یخط

 ... انتظام  یحام... 

بود هم انقدر  یکه هم انقدر رسم ینه انتظار متن... سبد گل مخصوص رو داشتم  نینه انتظار ا... دستم خشک شد  يتو کارت

چون گرون  نکهینه ا...  لهیاص یلیسبد گل خ نیا: ها رو لمس کرد دهیو با نوك انگشتش ارک ستادیمحمد کنارم ا...  یمیصم

 ... پنهانه  یلیهم هست خاگر  ای ستیپشتش ن یچون غرض... نه ...  متهایق

 ...  هیغرض تر از هر غرض یب... خواهر زاده هامه  ياز طرف عمو -

 ... حرفها بود  نیخنده دار تر از ا یلیاون هم من؟ فکرش هم خ... انتظام  یاون هم حام... منظور ... غرض ...  

بهش چند تا روش  نمیدوست دارم فرستندش رو بب... شده  یمیقد یلیاون گل قرمزا خ: باال انداخت و ادامه داد يشانه ا محمد

 ... بدم  ادیتر  دیجد

 ... ها بود  دهیرنگ و اون ارک ییاما تمام حواسم به اون کارت طال من

 ه؟یگل مورد عالقه ات چ یراست -

شده  دهیچیپ يگلها دیشا...  یلساط دیشا... الله  دیشا...  یالله عباس دیشا! ... گل مورد عالقه؟... کردم  یبا خودم خلوت...  

 دهیرز قرمز رنگ بود نه ارک يگل مورد عالقه من نه غنچه ها... سر چهار راه  یکوددکانه کول اهیس يدستا يزرورق تو يال

 .یلوکس سفارش يها

به گردنم بسته بود  شیپ قهیکارم سه دق نیشروع ا هیهد يبرا ایکه س یحک شده پشت پالک یبه نام حضرت عل یدست

که  یدر حال...  سایدر کنار آو ییدوننستم جا یم...  دادیمهربانش بهم آرامش م يچشما ادی... دادم  رونیو نفسم رو ب دمیکش

 ... منه  شیشده به صحنه و ذهنش پ رهیاون وسط مسطا خ... سبزه  ياون چشمها شیدلش پ
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... گلها ... استرسها ... رفت  ادمی زیهمه چ... نبود  یخاک گهیکه حاال د ینه چوباون صح يبا پا گذاشتم رو... کنار رفتن پرده  با

... متهم شد ... که عاشق بود  یمن بودم زن... من بودم و صحنه ... که بود  یهر چ... نشسته بودن  نییکه اون پا ییآدمها

که ماهها بود بارها و  یبا هر حرکت... شد  یم خارج مکه با صالبت از دهان یدر هر کالم قتیدر حق... کشته شد ... وفادار بود 

با هر کلمه ...  شدیمردش غرق م يبود که در نگاه چشمها یزن... همراز وجود نداشت ... من  گهید... بارها تکرار کرده بودم 

 یکه م يزیهر چ...  ختیریو اشک م کردیو کتک هاش فقط سکوت م او در مقابل تهمته ومدیعاشقانش قلبش به پرواز در م

 ... بود و نور فقط صحنه بود و من  کیهمه جا تار... خودم بود و بس  ينفس ها يصدا دمیشن

دونه ... که نقشش رو به عهده گرفته بودم تا داستانش رو بگم  یزن یکش و واکش صحنه هر چه بود من بودم و سادگ در

 یکه قرار نبود واقع یلیچشمان به خون نشسته اش و در آخر س... محمد هم  یشانیاز پ...  کردیعرق از پشتم حرکت م يها

 ... و با با بند بند وجودم درك کردم  شهیم ریتحق یلیو بعد با س متکه اول با ته یشد و من درد زن یباشه اما واقع

 نیبه هم...  ایدن نیتازه برگشتم به هم... که روشن شد  یتماشاچ... شد  کیصحنه که تار... دستها که بلند شد  يصدا

 ستادهیکه ا ییبه سمت آدمها میدیو چرخ میداد رونینفس ب... صحنه بودن  يکه رو يبا تمام چهار نفر... با محمد ...  نیسرزم

چشم چرخوندم  اریاخت یب... از شعف  یسلول به سلول بدنم پر شد از خوش...  دمیدستها رو نفس کش نیا يلذت صدا... بودند 

خم شدم در مقابل حضورشون و با خودم گفتم آره ... تئاتر شهر که پر بود  یتو سالن اصل کردندیم قیتشو ستادهیکه ا یبه مردم

 ...  نهیهم دنیشن يو فقط برا طفق...  دنهایدو...  رهایتحق یگاه... ها  یتمام اون سخت...  نهیهم... 

رو پاك  سشیچشمان خ يریاستاد ام... جلو  يجلو فیدصحنه اومد و من نا خود آگاه چشمم رفت به ر يهم رو لیبار سه نیا

... کرد  یم قمیتشو شیشگیگلنار با همون متانت هم...  کردیکنارش با لبخند نگاهم م سایآو...  زدیمحابا دست م یب ایس... کرد 

اما درکنارشون ...  میزندگ يتنها داشته ها يبرا... زدم  یبراشون چشمک. دنیپر یم نییپادست زدن باال و  نیو کوشا ه وشاین

داد تا رفتار  يو کوشا تذکر وشایبه ن... بود  ستادهیا يپر از جذبه و جد شهیکه مثل هم...  دهیارک يصاحب گلها... بود  يمرد... 

 و یکیو حضورش به ش... لباسش ... رفتارش ... نگاهش ...  بود ستادهیا... کرد  یم قمیآرام تشو... داشته باشن  يتر يجد

 ییاون کارت طال فیاشاره ظر تیمیاز صم یبرق نگاهش کم دیبار شا نیاما ا. رنگ بود دیسف يها دهیهمون ارک یلوکس

 ... رنگ رو داشت 

 ...  کردیم قیاز ته دل تشو... بود با خانواده اش  نیرام... پشت سر  فیرد کی

که در  یما در مقابل مردم میتعظ گهیبار د...  یکن قیتا من رو تشو یو تو هست... جام  نیا... بار من باالم  نیا... خودم گفتم  با

 ... بهانه آمده بودند  یبودن در کنارمون ب يبرا... روزمره  يهایریدار در گ رویگ

که  یدهنم گذاشتم و با زانوان يکردم و جلو کیکف هر دو دستم رو به هم نزد... اومد  نییپرده ها پا... اومدم  نییصحنه پا از

 ...  یعال...  میبود یعال: دیخند... شدم  رهیبه محمد خ دیلرزیم

 ... کرد  یدست پرورده اش رو پاك م دنیکه هنوز داشت به قول خودش اشک شوق د يریو استاد ام لیسرش سه پشت

 ...  یتکونیخاك صحنه رو م... همراز  ییتو غوغا: لیسه
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 ... کرد  تشیبه جلو هدا یو کم. محمد يانداخت دور بازو دست

 یاما فکر نم...  کردمیم ینیب شیرو پ يروز نیکالسم همچ يتو یکه پا گذاشت يروز: يخاکستر يماندم و اون چشمها من

 ... باشه  عیکردم انقدر سر

و خم گذاشته  چیراه پر پ نیکه عمرش رو تو ا یهر کس يبرا... نه فقط من  يکه هر کالمش برا يمرد نیا... استاد  نیا...  

 ... من راهم درست بود  یعنی نیا... بهم گفته بود که خوب بودم ... بود 

 دونستمیخوب م...  دمیخودم رو پوش يلباسها... رو پاك کردم  ممیگر عیسر یلیخ...  دمیرو د یشگیبار همراز هم نیا نهیآ يتو

از در ... داخل راه نداده  ارویس یکس حت چیبه خودم مسلط بشم ه یبتونم کم نکهیا يبرا لیمنتظرم هستند و سه رونیهمه ب

برق  ادی... دلم نبود  يدل تو...  میمحمد بر يم بدون حضور خبر نگارها و البته طرفدارهایتا بتون میقرار بود خارج بش یپشت

برم با  عتریخواست هر چه سر یدلم م ...شد  یظاهر م یلبم لبخند پت و پهن يافتادم نا خود آگاه رو یو کوشا که م وشاینگاه ن

 ... که کار تا چه حد درست بوده  میکن لیگوشه تحل هی نمیبش ایس

 ...  نمیباال بب اریسرت رو ب: محمد مرتب و منظم منتظرم بود... در که خارج شدم  از

 شده مگه؟ یچ: و با نعجب نگاهش کردم ستادمیبه نور ا رو

 ... زدم تو صورتت  يجد يبخوام جد نکهیبدون ا: آلود نگاهم کرد اخم

 ...  ادیم شیپ...  ستیمهم ن: زدم يو لبخند دمیبه گونه ام کش یدست

 ... دستم مونده  يجا کمیآره اما  -

 ... عمرم رو خوردم  یلیس نیاول -

 ...  يکرد انتیو بهم خ یلحظه واقعا احساس کردم زنم هی... دست خودم نبود  -

 ...  هیتنب نیکه شما رو نداشت باشه مهم تر نیهم...  ستیبراتون مهم ن دیگفتیشما که م :ابروم رو دادم باال ای

 ... شد  ریکه د میبر: رو به من کرد پشتش

...  دمیهمراه با محمد د یاز استاد و عوامل صحنه و خارج شدن از در پشت یبودن که بعد از خداحافظ یکسان نیپرتو اول خانواده

... گفت  کیبا من و محمد دست داد و تبر... داشت جلو اومد  قیعم تیرضا هیاز  یحاک يکه لبخند یبا صورت دنمیبا د نیرام

که  ایگلنار و س دنیو دست دادن باهاشون و جواب دادن به تعارفاتشون همزمان بود با د نیکردن با مادرش و نازن یروبوس

بود  يآدم واقعا کمد نیا...  کردیاشاره م نیشت و با چشم و ابرو به رامبه لب دا یطانیلبخند ش ایبودن و س ستادهیعقبتر ا یکم

 ... 

که  یو اجازه نده تا به قول ستهیقولش نا يانتظام رو یمضطرب بودم که حام یبود و کم وشاینگاه من به دنبال کوشا و ن اما

 ... دادم عمل کنم 

 ...  یهمگ میواقعا لذت برد: نیرام مادر
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نامزدش  يخوش خنده دستش به دور بازو شهیکه مثل هم نیبود و نازن ستادهیا نهیکه دست به س نیمت رامبه س دیبعد چرخ و

مرد  نیا... هم نداشت  يبلند یپست... نداشت  رییتغ... دست  هی... صاف بود ... دوست داشت  شهیدختر رو هم نیا... حلقه بود 

 ... بلند پرواز نبود ... کار کنه  رونیب... مادر باشه ... همسر باشه ... کنه  ازدواجخواست باهاش  یم... رو دوست داشت 

 ...  يبودم که به خرج داد یکوب تک تک احساسات خیواقعا م ارمیسر در نم زایچ نیاز ا ادیمن که ز: نینازن

 ... کارتون خوب بود  اریشما هم بس: به سمت محمد دیبعد چرخ و

 ...  میکرد افتیکه ما در هیا زهیجا نیبزرگتر نیا... ممنونم خانوم : ناب بودکه واقعا  یبا تواضع محمد

 سنجهیو انگار که آدمها رو باهاش م کنهیبا نگاه خاص خودش که مثل ترازو عمل م یانداختم که کم نیبه رام ینگاه من

 ...  یداشت یدست و خوب هی يهمراز باز: نگاهم رو حس کرد که نگاه گرفت ینیسنگ... کردم  کردیداشت محمد رو نگاه م

 ...  يبود ادمیکه به  یمرس...  باتیممنون از گلها ز: بود نیا دیکه به ذهنم رس يزیوسط تنها چ نیدونم ا یمن نم و

 ... که جمعتون جمع  نمیب یبه به م: شد کیهمراه با گلنار بهم نزد ایزد و خواست جوابم رو بده که س یبرق چشماش

 ... مون کم بود که اومد  ایبله س: به سمتشون دیکه کلمه اش نصفه مونده بود چرخ نیرام

 میهر سه تو آغئش هم فرو رفت... دستشون رو برام باز کردن  ییدوتا... نذاشتم تا جواب بدن ... رفتم و گلنار رفتم  ایسمت س به

 ياز هم انرژ يطور نیهر سه ا مونیتو هر لحظه زندگ... تو درد هامون ... هامون  تیتو موفق... طور بود  نیهم شهیهم... 

 ...  میگرفتیم

آورده و فقط چون سختش بوده سه تا بچه بزرگ کنه من رو به مادرم  ایمعتقد بود که من رو هم مادرش به دن ایس ییروزا هی

چه قدر  کردینم یخوب فرق... تو آغوش مهربونشون فرو رفتم  شتریب... ساله بودم  5 یکردم وقت یباور م ریبخ ادشی... سپرده 

 ... افسانه رو  نیباور کنم ا خواستیمن هنوز هم دلم م... گذشته بود 

 ...  رفتیبودم که انتظار م یمن همون یعنی نیا دییتا یعنی نیبا دست محکم پشتم زد ا ایس

 ...  ایور بر خوردمشه يآقا نیخوب با ا: سرش رو به سمت گوشم آورد گلنار

 ...  دمیمحمد رو د قیو سرم رو بلند کردم و لبخند عم... خنده محکم به بازوش زدم  به

 کو؟ سایآو ایس یراست -

 ... دعوت داشت  ییجا... رفت خونه  -

 رشیرو بهت بده اما د نیدوست داشت خودش ا یلیخ: رو در آورد یرنگ ییبسته کوچک طال بشیج يدست کرد از تو بعد

 ... کرده  ادداشتیرو برات  يزیگفت پشتش چ... شده بود 

 ... گذاشتم  فمیک يگرفتم و تو ایاز س طنتیرو با ش بسته

 ...  يدونم خسته ا یم...  زیخوب هرمزا عز: نیرام

نگاه صبر کن  دهیشام م شنهادیاالن بهت پ یمیقد یلیاما خ دونهیرو م زیآقا همه چ نیا: کرد کیسرش رو به من نزد محمد

 ... کن 
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  ؟یشام رو با ما باش يدوست دار -

شما که  -خواستم جواب بدم که محمد جواب داد ... تونستم خنده ام رو کنترل کنم  ینگاهش کرد من اما واقعا نم يجد محد

 ...  خورنیمعموال عوامل باهم شلم م هیشب افتتاح دیدونیم

 ... دونستم  یداشت نم نیبا رام یمحمد چه پدر کشتگ نیجنس بود ا بد

 ...  میریما وقتت رو نگ يدار يدخترم اگر برنامه ا: پرتو يآقا

 نیا...  دیکه تنهام نگذاشت نیو ا... بابت اومدنتون ... ازتون تشکر کنم  دیدونم چه طور با یمن واقعا نم...  هیچه حرف نینه ا -

 ... برم  یبا شما لذت م شده است وگرنه من از وقت گذروندن نییتع شیبرنامه از پ هی

 ... تابلوان  یخانوادگ نایبابا ا -

 يشما هم خوب از خجالتشون در اومد: کردمیهاشون نگاه م نیکه داشتم رفتن خانواده پرتو رو به سمت قسمت پارك ماش من

 ... 

 ...  نهیش یبه دلم نم... اما ...  هیپسر خوب -

 ...  نهیمهم بود که به دلش بنش یلیزد انگار خ یحرف م يطور هی

 ؟يما وقت دار يبرا یخوب خانوم خانوما ک: ایس

 ... و همه جا  شهیشما هم يبرا -

 ...  میامشب آخر شب منتظرت میر یپس ما م -

 د؟یمون یچرا شام نم م؟یر یم یچ یعنی: شد باز کردم یکه م ییرو تا جا چشمام

االنشم  نیتا هم... شام خونمونن  نایامشب مادر جون ا... رفته ها مموش  ادتی: زد و دستش رو دورم حلقه کرد يلبخند ایس

 ... خونمون حالله 

 د؟یچونیشه بپ ینم: باشن خواستیواقعا دلم م... شدم  دلخور

 ... رو سوزونده  مونیاالنشم گوش نیبابام هم... درصد  هیفکر کن : گلنار

 ...  ایشب ب... نباش مموش  زونیآو: دیگلنار نوك داغم رو کش... شده بود نگاهشون کردم  زونیکه آو يا افهیق با

 ...  امیکارم م یفردا صبح ب... شه  یم ینصفه شب پدرتون عصبان...  شهیتموم م یدونم که کارم ک یآخه نم -

 .. .مثل من  یاونم آدم مهم م؟یکار یما هم ب يچرا فکر کرد: کرد ياخم با مزه ا ایس

 ...  دمیبلند به لهجه مسخره اش خند يصدا با

 ... که قرار بود شام رو با من بخوره آخه  یکجاست اون پرنسس... بابا چشمم به جاده خشک شد : محمد

 ... تر با اون ارباب منتظرتونن  نییپا کمیرفت  ادمیآخ : زد شیشونیمحکم به پ ایس

 ... خاطر معطل کرده بودم  نیجا و به هم نیا انیبهشون گفته ب ایس کردم یمن فکر م... سرش  يخواستم بزنم تو یم
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نتونستم بچه ها  دمیبود اما هر چه قدر که گردن کش یمرد بلند قامت... داد  صیشد رنگش رو تشخ یکه االن نم یمکتین کنار

 ...  ارمیبود تا بچه ها رو ب ستادهیدر ا يمحمد جلو...  نمیرو بب

که  ستین يزیچ نیشده و ا یاحترام یدونستم از بهش ب یم... خودم که استرس داشتم  شیاعتراف کردم پ... شدم  کشینزد

 ... بود  لشیموبا يسرش تو... ذهنم بود  يکه تو يزیاز چ دمیترس یم... مرد ازش بگذره  نیا

  ...  دیواقعا ببخش -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

حدس خودم که احساس کردم اخماش مثل  ای... ل از مغازه ها بود تو نور کم رنگ حاص... صدام سرش رو بلند کرد  دنیشن با

 ... براش قابل قبول نبود تو هم رفته بود  يزیکه چ يا گهیهر وقت د

 ... ربع که منتظر شمام  هیاز  شتریب: انداخت یدور مچش نگاه کیساعت ش به

بار  يبرا یجز تکرار عذر خواه دیرس یبه ذهنم نم يزیچ چیکنم اما ه دایپ يجمله ا هیتا بتونم  رونیکردم نفسم رو بدم ب یسع

 ... نا مرد که در رفته بود  ي ایاشباه س حیدوم و توض

 ...  گرفتمیداشتم باهاتون تماس م -

 ... منتظر بودم که بگه که بچه ها فرستاده رفتن  ختیر دلم

 وشایاما ن... خونه بهتر بود  گشتنیه نظر من اگه بر مالبته ب...  ننیکه خسته نشن تو ماش نیا يکه بهتون بگم بچه ها برا...  -

 ایاونجا و بعد هم  ارمیکه قرارتون کجاست من بچه ها رو م دییشما بفرما...  ستیامروز رو پاش بند ن یچند روزه که از خوشحال

 ...  دنبالشون میایراننده م ایخودم 

 ...  دیکه داشت يممنونم از صبر: گفتمیم يزیچ دیبا...  کردمیتشکر م دیبا... ممنون بودم  یلیخوب ازش خ...  

 ... طور تصور کنم  نیمن دوست داشتم ا ایاخماش باز شد  یدونم واقعا کم ینم

 قرارتون کجاست؟ دینفرمود -

 ... که امشب رزرو بود کال  ایرفتن گو یم شهیرستوران هست که هم هی... مد نظرمون نبود  یخاص يجا -

 ... طور  نیا: االاروش رفت ب هی

 ... دنبالشون  امیبدونم کجا برسونمشون و کجا ب دیمن با: برنامه بودن ینبود ب حیمطمئنا براش توج...  

 د؟ید یچرا خودتون هم به ما افتخار نم -

... بود  بایز يها هدیاثر اون ارک کنمیفکر م... جمله رو چه طور به زبان آورده بودم؟ خودم هم موندم  نیمن واقعا ا! ... خورد؟ جا

 . که هنوز بابتشون تشکر نکرده بودم یهمون
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باشه خوب  کینزد وشایخم شده بود تا صورتش به صورت ن یمحمد کم... با محمد دست داد  یوصف نشدن یبا ذوق وشاین

به  يخاندان بلوز شلوار نیبودم رو بپوشه اما از ترس ا دهیکه براش خر یراهنیچه قدر پرنسس من دوست داشت پ دونستمیم

 ... نبود  خانوم یقرت قهیبود و خوشگل اما باب سل کیتن داشت که ش

 ...  يکرده بود یمعرف بایپرنسس ز نیهمراز کاش زودتر من رو به ا: محمد

خوشش  هم یلیخ وشایانگار از لحن حرف زدن محمد با ن یاما حام ستادیکوشا با محمد دست داد و ا کردیداشت پرواز م وشاین

 ... سخت بود از بس که بد خلق بود و اخمو  یلیخ ادیخوشش م يزیآدم از چه چ نیا نکهیبود هر چند حدس ا ومدهین

 ... شما رو تو کمدم دارم  ياز عکسا یمن کل: وشاین

 ... خوشگل شما رو داشته باشم  ياز عکسا یکی دیچه قدر خوب منم با -

پر رنگ  يبودم به نورها رهیخ... انتظام  یچشم حام يلوکس و تو نیپشت سر ماش میمحمد اومد نیو محمد با ماش من

 ...  شدیداشت پخش م یجالب و محل یقیموس... که پنجشنبه شبشون پر از ذوق با هم بودن بود  یو مردم ابونیخ

 ترکمن صحرا درست گفتم نه؟ یقیموس -

در هم  یکم... کرد  هیاز طرفدارهام بهم هد یکی... له خانوم هنرمند ب... در رشته هنر  لیتحص جیهم از نتا نیا: دیخند محمد

 ...  یرس یبه نظر م

 ... تعجب زده ام  -

 نه؟ دیهمراهمون با يکرد یفکرش رو هم نم -

 ... باز باشه  ششیهم پ یلیخ میزندگ یدوست نداشتم مسائل خصوص... بشر  نیبود ا زیت یلیاز خ شتریب یلیخ...  

 بود نه؟ يدکتر جد يآقا نیها ا دهیاما صاحب اون ارک امیم یدونم به نظرت آدم فضول یم -

 ... بله : پنجره شهیدادم به ش هیرو تک دستم

که اون  یرستوران میریم میرو به دست گرفت نگاه کن دار زیهمه چ عیسر یلیخودش بعدا وارد برنامه شد اما خ...  هیآدم جالب -

 ...  کنهیم نییتع

 ...  کننیم نییما رو اونا تع یهمه زندگ: زدم يلب غر ریز

 ... مونده بود  یهم باق یکه گفتم مگه جز من کس ییزدم به ما يتو دلم پوزخند...  

درش پارك بود  يجلو یآنچنان يها نیکه ماش یکیش تینها یعصر کنار رستوران ب یول ابونیخ یفرع يابونهایاز خ یکی تو

 ... رو نگه داشت  نیماش

 ... ما باشه رو نداده بود  نیمدت تو ماش نیا نکهیبهش فرصت ا ینگاه حت کیبا  یحام رونیب دیپر عیسر وشاین

 ادهیپ نیاکثر حرکاتش بود از ماش یکه چاشن يا نهیبا آرامش و طمان یدکتر که راننده رو مرخص کرده بود با ژست خاص يآقا

 ... تپل من  يشد و بعد کوشا
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 دیبا... راستش : به سمت محمد دمیرو بدهکارم چرخ ییمرد حرفها نیدر اما احساس کردم به ا رهیرفت سمت دستگ دستم

 نجایساله تا ا10دختر  هیکه به خاطر  یمرس دیش یو کال تو جمع ظاهر نم دیرینم یهر رستوران دونمیتشکر کنم م یلیازتون خ

 ...  دیو شبتون رو با ما شروع کن دیاومد

دکترتون  يآقا نیا رهیهم م ییعجب جاها...  یرستوران نیهمچ امیواال من از خدام بود ب: بهم انداخت با لبختد ینگاه محمد

 ... شد حدس زد  یم نشیهر چند از ماش

که  یالتاما با خج وشاین... کوشا به سمتم اومد و دستم رو محکم گرفت ... شدم  ادهیبهش زدم و پ يلبخند...  یبود در لودگ زده

اکثر دخترها به سمتش بود اما  يکه نگاهها يمحمد... کرده بود کنار محمد قدم برداشت  شیقجر يدخترها هیشب شتریب

و  میتفاوت و مستق یبود که ب یاز محمد به سمت حام شتریب یکه که نگاهها حت ودب نیبود ا بیعج یلیوسط خ نیکه ا يزیچ

تونست  یم کردیم جادیکه در من استرس ا يآدم مغرور نیچه طور همچ... داشت  یمحکم کنار من با فاصله داشت قدم بر م

 شیاشراف يرفتارها... بودن  دهیدرو ن نشیماش دیهاشون شا یلیلوکسش؟ خ نیبه خاطر ماش... مرکز توجه باشه  يانقدر تو

 يشد مراقب رفتارها یبودن باعث م بهش توجه نکرده بودم از بس که هر بار در کنارش یلیتا به حال خ... دونم  ینم د؟یشا

باسن  ریتا ز قهیجل هیکه روش  يا رزوهیف یجلو بسته آب راهنیتخت، پ يکفشها نیکه با ا یمن... و خب من ... خودم باشم 

 کیرهام و با  شهیفرم که اطرافم باز بود و شال مثله هم يو موها يقهوه ا يرنگ به تن داشتم و جوراب شلوار ياقهو ه

 یبا کت شلوار زغال يو آرام و جد بتیمرد پر ه نیدر کنار ا ومدمیکودکانه به نظر م شتریو ب شتریب یچوب يعالمه دست بندها

 دنمونیبا رس... به چشمم اومد  يا گهیاز هر زمان د شتریاختالف قدمون ب کردمسرم رو بلند ...  یو کروات مشک رهیت راهنیپ

با ... انداختم  نییو سرم رو پا دمیخجالت کش... انداخت  يکردم نظر یم لشیداشتم تحل برگشت به سمت من که یبه در حام

اومده باشه چون  نجایبار به ا ندچ دیمطمئن بودم خودش شا... شد  یرو گفت که باعث جنب و جوش لشینام فام شیلحن جد

که خواهر ساده من فکر  یلعنت یلیهمون نام فام... بود  یکاف یچاپلوس يبرا لشیبود؟ اما نام فام رانیمگه چند وقت بود که ا

 ... به سمته بهشته  يدر کردیم

که نصف شهر و مجله ها از  یاز من شتریب رهیگیها حرصم م يارین رونیب نیمن و با ا گهید: کرد کیسرش رو بهم نزد محمد

 ...  رنیگیم لشیپوسترهام پره تحو

با دست اشاره  یحام مینگهبان در رو باز نگه داشته بود تا ما وارد بش کردیمون نگاه مکه به دمیرو د یرو بلند کردم حام سرم

بانو باهاش رفتار  هیساله من رو هم مثل  10 وشایاون ن... حس جالب بهم دست داد ...  وشایکرد تا اول من وارد بشم و بعد ن

 ... کرده بود 

که کار صحنه  یکس... نبودم  ینییمن آدم با اعتماد به نفس پا... خودم رو جمع کردم  یکم یاشراف طیبه اون مح باورودمون

من  شیبدون آرا بایلباس ساده دخترانه و صورت تقر نیباشه اما احساس کردم ا نییتونه اعتماد به نفسش پا یاصال نم کنهیم

 ...  ستیبودن جور ن یفوق رسم يابا لباسه زشیجا که همه پشت م نیبا ا
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که روش رزرو نوشته شده بود و با  يزیپشت م یپاراروان چوب هیها فراوونش با گذشتن از  یاشاره دست گارسون و چاپلوس اب

 یرو که توش م ییفضاها نیدوست نداشتم همچ...  میشده بود نشست نیتزئئ یپر زرق و برق ستالیبلند کر هیشمعدان پا

 ... بزنن  ادیخواستن ثروت رو فر

که  یباب طبعتون باشه رستوران دوارمیجا رو برامون رزرو کنه ام نیتونست ا میکه وقت داشت یساعت مین نیتو ا میمنش: یحام

 ... جا نداشت  میریم شهیهم

 يرو کش مخمل و بو يها واریجا با د نیتر از ا ریبوده پر تزو ییدلم خدا رو شکر کردم که اونجا جا نداشته حتما جا تو

 ... شده بود  یکه باهم قاط يفرانسو يعطرها

 ... ازش تشکر کردم و نشستم  يبا لبخند نمیتا بنش دیرو برام جلو کش یفکر کنم که صندل دیتعللم رو د محمد

 ... پرنسس امشب شب شماست  دییبفرما: دیکش یهم صندل وشاین يکنار دست خودش برا بعد

 ... هم روبه رومون  یو کوشا و حامنشست  وشایمن و ن نیمحمد ب... قرمز شد  وشاین يها گونه

 ... بود رو سرو کردن  گهید وهیو مخلوط چند م بیکه فکر کنم آب س یدنیبلند نوش يقدح ها يتو اول

 یبه مراتب خودمون ییجا... امشب نداشتم  يبرا ينقشه ا نیمن واقعا همچ...  وانیل نیتراش خورده ا هیرو گرفتم دور پا دستم

 ...  کردمیتر و ساده تر رو تصور م

 ...  رونیمن با شما اومدم ب کننیمدرسه باور نم يبچه ها: وشاین

 ...  میریگیخوب تا دلت بخواد باهم عکس م: محمد

باب طبع  یلیمسائل خ نیخودش رو جمع کنه مطمئنا کل ا یکم وشایکه باعث شد ن... گفت  ییوشایلب ن ریو ز يجد یحام

نا ... داشته باشن  ییحرکتها نیدونستن که بخوان نسبت بهش همچ یرو در حد خودشون نم یدان انتظام کسنبود خان یحام

 ... دور نموند  یحام نیب زیلبم اومد که از نگاه ت يرو يخواسته پوزخند

صورتش رو به  انهیبودم اما سرم رو که بلند کردم ناش مشینگاه مستق ریدونم چه قدر ز ینم... حوصله شده بودم  یواقعا ب من

 ... سمت کوشا که تا به حال ساکت بود چرخوند 

 همراز چه طوره؟ پیخوش ت يکوشا -

 د؟یدیپرنس ما رو د: رو کردم به سمت محمد وبعد

 ... مطمئنا  شنیم یبله بله مرد بزرگ -

 ... به اطراف انداختم  یالاجم یحوصله نگاه یباال گرفت و من بازهم ب يوتریکامپ يها يمحمد با کوشا راجع به باز صحبت

 د؟یخسته ا یلیخ -

 ...  کمی یعنی... نه : خودم رو جمع و جور کردم یکم...  کردیداشت نگاهم م شیداده به صندل هیرو بلند کردم تک سرم

 ... جالب و خوب بود  یلیکارتون خ -

 ... خوشحالم که خوشتون اومده  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ١١٤ 

 ومده؟یخوشتون ن ادیز نجایشما اما فکر کنم از ا -

 يزیکه خودم دعوتش کرده بودم چ يبود اگر به مرد یادب یمهم بود؟ ب انشیاطراف يآدم حسها نیا يمهم بود؟ واقعا برا...  

 ...  گفتمیم

 ... خوشحال باشه  وشایکه ن نهیمهم ا... نه  -

 ... بحث بود  ریو کوشا سخت درگ وشایمحمد با ن... خم شد  شتریب زیم يرو یکم

 ... آره  یعنی قتیدر حق نه نیپس ا -

 ... من جور نباشه  قهیبا سل یکم دیشا...  دیخوب راستش رو بخوا -

 ...  ستیسخت ن یلیشما خ قهیحدس زدن سل -

کردم لحنم رو کنترل  ینهفته است؟ سع ییها هیجمله اش احساس کردم کنا نیچرا تو ا ؟ینازك نانج ایخلق شده بودم  بد

 ... کنم 

 ... دکتر  يآقا میمن با خودم آشت -

 ... م ... شما : جاش جا به جا شد يتو یکم

که اون  ییدختر ها یعنی... شده بودم از دستش  یعصب... بگه که گارسون با منو ها اومد و حرفش نصفه موند  يزیچ خواست

 رو حدس بزنن؟  شیخودپسند زانیتونستن م یطور بهش زل زده بودند م

 ...  میتون باشقهوه بعد از غذا رو در خدمت -

 یبه حام ینگاه یخواد زود بره با صورت خندان یشد و محمد گفته بود که م یم 11 کیساعتم نگاه کردم داشت نزد به

االنم  یجا مهمون هیشن  یاجرا عوامل جمع م نیممنونم معموال بعد از اول: انداخت که دستش رو به سمتش دراز کرده بود

 ... برم  دیمنتظر من هستن با

 ...  دیممنونم که وقت گذاشت: به سمتش دمیخچر

 ... پرنسس  نیممنون از شما بابت آشنا کردن من با ا: دستش فشرد يبهم زد و دستم رو تو يلبخند

سفارش داده بود و اونها هم با ذوق داشتن با هم  یبچه ها بستن يداد برا شیبه صندل يا هیتک یحام... از رفتن محمد  بعد

 ... و من غرق تماشاشون بودم  کردنیبحث م

 د؟ینبرد فیشما چرا تشر -

 ... از اول هم قرار نبود برم : ته ذهنم رو از حرفش پنهان کنم يدلخور مچهیکردم اون ن یسع...  

 ایتازه با حضور س کباری... نداشتن  یامن طیها معموال مح یجور مهمون نینبود ا حیالزم به توض... متعجب نگاهم کرد  یکم

 . شده بود يعاد گهیبچه ها هم د نیب نیرفتم و ا یبود که از اون به بعد نم نیرکت کرده بودم جوش به دلم ننشسته بود اش

 ... همراز : با لبخند رو به من کرد وشاین

 ... خاله : با تذکر یحام
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 ... اما عمو همراز خودش دوست داره که همراز باشه  -

هستم که تو دوست  یتو هر چ يمن برا: شده بود پاك کردم و با محبت گفتم یه شاتوتشدم و با دستمال گوشه لبش رو ک خم

 ...  یداشته باش

 ...  یمرس: دیاز جاش بلند شد و به سمتم اومد و گونه ام رو محکم بوس وشاین

 ...  استیدن هیهد نیتر بایز یمرس نیدونستم ا یپر از اشک شد خوب م چشمام

 ؟یا پس من چ: کوشا

از  دنشیکه همراه شد با غش غش خند فیگاز خف هیگونه ام گذاشت و من هم  يماچ آبدار رو هیاز جاش بلند شد و  بعد

نگاه کردم که چشم  یسرم رو بلند کردم به حام...  دمیو بعد هر دوشون رو محکم بغل کردم و نفس کش... تپلش گرفتم  يبازو

 ...  کنهیا تفکر نگاهمون مب و قیعم یلیاحساس کردم خ... دوخته بود به ما 

 ...  يامشب خوشگل شده بود یلیخ: وشاین

 ها؟ نهیب یخوب دوستت رفت تازه چشمات داره من رو م طونیش يا: رو جا به جا کردم فمیو ک دمیرو کش لپش

 ... برام کرد  ينخود خنده

 خنده؟یچه م: کوشا

 ... مرد من انقدر حساس باشه  نمیآآآ نب -

 ... اون پسره باز بشه  يبرا شتونیجاست شما انقدر ن نیمرد ا دهیم یچه معن: به کرمش زدهم دستش رو  کوشا

 یجلوتر رفته بود چون داشت با تلفن صحبت م یزودتر و کم یحام...  نیبه ماش میدیدرسته قورتش بدم که رس خواستیم دلم

 .کرد

 ...  شتونیپ امیاما پس فردا م امیتونم ب یخداحافظ من فردا نم... خودم  يخوب خوشگال: زانوهام خم شدم يرو

بود و  ستادهیدر راننده ا يکه رفتم که جلو یشونه ام انداختم و به سمت حام يرو کامل رو فمیو ک دمیبعد دوتاشون رو بوس و

اهم اخم آلود نگ یکم...  ادهیدونم که مشغله تون ز یم دیکرد مونیکه همراه یدکتر مرس يخوب آقا یلیشب خ: منتظر بود

 ... بود  ییبایمن هم شب ز يبرا: کرد

 ... با اجازتون  -

 د؟یبر یم فیتشر ییجا: شد شهیتر از هم ياش جد افهیبار ق نیا

 ... خونه ... بله  -

 ...  دیسوار ش دییبفرما... بنده االن رو عرض کردم  -

 ... شه  یراهتون دور م... دکتر  يشما ست آقا ریبر عکس مس قایخونه ما دق -

 ...  دییعرض کردم بفرما -

 ... شد  نیتعارف بود به خصوص که بالفاصله هم سوار ماش یجمله اش محکم و ب نیا یلیخ یلیخ
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 ...  میکرده بود ریتصادف گ هیحاصل از  کیبچه ها پشت خوابشون برده بود و ما تو تراف... سکوت بود  يتو نیماش

 ...  دیشد ریمس نیموقع به خاطر من مجبور به ا نیکه ا دیببخش -

 د؟یهست یانقدر تعارف شهیشما هم -

 ... نه  دیراستش رو بخوا -

 ... صورتش اومد  يبه لبخند رو هیشب يزیشد از لحنم چ ینم باورم

 ... تشکر کنم  باتونیز يرفت بابت گلها ادمی یراست: باز تر شد برگشتم به سمتش یکم راه

 ... رستوران گلها براتون جالب بوده باشن  نیشم اگر فکر کنم بر عکس ا یخوشحال م...  کنمیخواهش م -

قبال هم عرض کردم  یول...  بانیز شهیگلها هم: شده بود افتادم میکه باعث دلخور يجمله ا ادیهم رفت  يتو یکم اخمام

هرچند به قول شما ... هم نبود وسط م نیهم ا یلیمن خ قهیسل... کنم بود  یبود که فکر م یم وشایشب ن دیخدممتون امشب با

 ... سخت نبود  یلیمن حدس زدنش هم خ قهیسل

 یجمالت من رو بررس شهیهم ینیبد ب یبا کم کنمیفکر م: رو کم کرد نیکولر ماش کردیمتفکر داشت به جلو نگاه م یکم

 دیکنیم

 ...  گفتیراه هم نم یب دمیدیم کردمیم یذهنم بررس يبود که تو بیکه گرفته بود و عج يا جهیخوردم از نت جا

 ...  دیشما جمله من رو بد برداشت کرد -

 ... گفت که من با برداشت اشتباه مقصرم  یم. کردم انیگفت من منظورم رو بد ب ینم ادیم خوشم

 ...  دیشا -

 ... انقدر هم سخت باشه  دینبا دیکنیم يمختلف باز يشما که نقش ها يبرا دیجد يها تیقرار گرفتن تو موقع -

آداپته شدن با  يرو هم برا میتمام سع... خودمم با همه نقاط ضعف و قدرتم ...  کنمینم ينقش باز میعاد یمن تو زندگ -

 ... خب ... اما  کنمیموجود م طیشرا

 !خب؟ -

رو با خودکار  میزندگ يمن نوشته ها... صاف تره  یلیمن خطش خ یزندگ... دکتر  يآقا ستیمن ن یزندگ نیا نکهیخب ا -

 ...  پلماتینه خودکار د سمینویم کیب

 تو طول امشبه  يآدم جد نیا يصورت اخمو يشبه لبخند رو نیدوم نیخودم فکر کردم ا شیزد و من پ يلبخند

 نوشتن بده؟ پلماتیبا خودکار د ایو آ...  يا هیعجب تشب -

شن  یکه توش بزرگ م یطیآدم ها رو شرا یزندگ يروش ها... کنم  ینم نییآدم ها رو که من تع خوب ایبد ... البته که نه  -

 ...  سازهیو در ضمن باورهاشون م
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رفتم آموزشگاه و  یم دیصبح با... بودم  داریو من هنوز ب... بود  دایشفق پ مونیآ يکم کم تو گهیصبح بود و د 4 کینزد ساعت

که فقط  یکیرمانت يسر و ته کمد یب لمیو چشم دوختم به ف دمیدستم رو محکم تر چسب يتو ریش وانیل... بعد هم اجرا داشتم 

 ... وقت گذروندن گذاشته بودم  يبرا

...  تهامیها و موفق يها و شاد یو حسرت ها و خستگ ضیمن و تفکرات ضد و نق...  ییو تنها رمیش وانیمن و ل: لب گفتم ریز

 . مینیبیم لمیصبح ف 4 میدور هم دار مینشست... نفر  8 میشیبا هم م یهمگ

 ...  میاریشما ب شینما دنید يبچه ها رو برا میقرار گذاشت -

صحنه  يبزرگ االن رو دیرو که اسات يکاش تئاتر يا: ختیریم وهیآب م وانیل يزدم که داشت برام تو نیبه رام يلبخند

 ...  دیکردیدارند رو انتخاب م

رنگ رو از  دیسف يکاغذ وانیکرد ل تمیاذ یکم یکینزد نینشست ا یکوتاه چوب زیم يمبل رو يبه روم نشست به جا رو

 ... خودم رو جمع و جور تر کردم  یدستش گرفتم و کم

 ... طور  نیمن هم هم...  ننیرو بب کنهیم يکه استاد خودشون باز يبچه ها دوست دارن تئاتر -

به  شتریکه ب نیا يبرا... نمونده بود  یگفتن باق يبرا یبود انگار کالم زهایچ یلیخ يایکه گو یکینزد نینگاه و ا نیمقابل ا در

 ... در خدمتتون باشم  دیبه هر حال باهام هماهنگ کن: روم قورت دادم وهیاز آب م يخودم مسلط بشم جرعه ا

 ... همراز  یحرف بزن یانقدر با من رسم يچرا اصرار دار -

براتون احترام قائل بودم و در  شهیهم...  دیشما از من بزرگتر: دمیجلو کش یو مقنعه ام رو کم دسته مبل گذاشتم يرو رو وانیل

 ...  دیمن هم هست سیشما رئ یعنی... ضمن خب 

 ...  سهیرئ یو از من بپرس که به نظرم ک ایواال ب...  يرو خوب اومد سیرئ: کرد يخنده با مزه ا تک

که  یمن... داشتم بدم  یعنوان بشه و من چه جواب میمستق يزیکه چ دمیترس یانقدر م... شدم  یداشتم معذب م گهیواقعا د...  

 ... داشتم  اجیکار احت نیواقعا به پول و به ا

 ... از خانوادتون تشکر کنم  یوقت نشد اون شب درست و حساب -

 شتریمامان هم دوست داره ب: مانور من تو عوض کردن بحث نیجا خورد از ا دیهم شا یسرش جاش جا به جا شد کم یکم

خونمون بذاره  يبرا يقرار هی...  رهیفکر کنم خودش باهات تماس بگ... شمارت رو ازم خواست که با اجازت بهش دادم  نتتیبب

 ...  نیتابلو ها رو هم بب ایب

 ...  شمیخوشحال م یلیحتما خ -

خواد  یم يزیچ کردمیاحساس م... زانوهاش رو تکون داد  یو کم نییرو انداخت پادوتا دستاش گرفت سرش  نیرو ب وانشیل

 ... همراز : کنه یدهنش مزه مزه اش م يبگه و داره تو

 بله؟ -

 ...  کنمیپس من باهات بچه ها رو هماهنگ م... ولش کن  یچیه یعنی...  زهیچ: بهم انداخت ینگاه
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 ییتا 8واقعا به اون جمع ...  رمیدادم دنبال حرف رو نگ حیترج طیشرا نیاما االن تو ا...  ومدیبدم م یلیمن از جمله نصفه خ...  

پر رنگ  یلیخ يبرهه ا هیتو ...  یزمان هی ییجا هیکه  یتا بشن و فکر کردن به آدم 9نداشتم  يازین... خودم عادت کرده بودم 

 ... شده بود فکر کنم  رنگبود و تو طول زمان کم 

 ...  گهیبدش به من د... د ...  ایس -

برام فرستاده بود پشت صحنه و توش ازم در خواست کرده  یرو که کس يداشت نامه ا يبا خنده بلند و صورت رو به کبود ایس

 ... نکرده باشه  سیخودش رو خ يبود شک داشتم جا دهیخوند و انقدر که خند یبود بهش زمان بدم تا بشناسمش رو م

 کردم؟ دایخاطر خواه پ یننیبب يچشم ندار... مرض : دستش در آوردم يخم شده بود برگه رو از تو طور که زانوهاش همون

رو  نکشیع ایس... خنده ام گرفته بود  یلیمنطق متصل بهش خ یب يطور اون گال نیهم از لحن لوس نامه و هم خودم

کرده  سیپ یکپ نترنتیا يمتن رو از رو نیکامال معلومه ا اروی... به خدا  يبخت سوخته تو دار: برداشت و اشکاش رو پاك کرد

 ... 

 ... جون داداش  میراض نشیبه هم -

 ...  دمیخدا چه قدر خند يوا... هم بهتر بود  شبیتونم بگم از د یامشبت م ياجرا: یصندل يرو نشست

 من؟ يبه اجرا -

 ... به خاطر خواهات مموش  -

شه آدم با  یآخه چه طور م...  شهیم یباشه چ يجد...  هیتهش نوشته منظورشم هم جدتازه ... مردم به خدا عقل ندارن  -

 ... هم داشته باشه  يجد تیاونم حداکثر دوبار ن دتشیصحنه د يکه فقط رو يدختر

 يدوست ها يدرد دال يپا یتو حت... است  گهید يایدن هیانگار  اتیدن شییمموش تو خدا... نگو نه  ییکوچولو گمیم -

 ...  ینیش یدخترت هم فکر کنم نم

تنها فکر ...  دیمن تو و گلنار يتنها دوستا...  يزیچ هیدونه  یمن رو نم تیوضع ایشناسه  یبگه که من رو نم یکی نویا ایس -

مال  یشکست عشق يایباز یقرت نیفکر کنم؟ ا خوامیم یبه چ... و بودن خواهر زاده هام کنارم  میو ذکر من هم گذران زندگ

 ...  ستیمن ن

 ... خونه که مامان منتظرته  میپاشو بر: رو گذاشت رو بازوم دستش

داشت اومد دنبالمون  نیماش دیشا نیخاطر هات زنگ بزن بب نیبه شماره ا: به سمت اتوبوس ها که برگشت گفت میافتاد راه

 ؟یعنی ستیدر حد آژانس هم ن ارویبابا 

  سا؟یچه خبر از آو یراست...  یدلقک و لوس یلیخ -

 شده؟ يزیچ: نگرانم کرد یلحنش کم... خوبه  -
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 شمیتر م نیو سنگ نیسبک شدن سنگ يو به جا...  شهیم زیبرام عز شتریو ب شتریبشه؟ هر روز ب دیبا يزیدونم اصال چ ینم -

 نیا دونمیواقعا نم... اما .. . میمشترك دار يباهام حرفا یلیخ...  میکنیزمان صرف م یلیباهم خ میاالن مثل دوتا دوست... 

 ره؟یم نیاز ب یک شهیم يکه انقدر داره قو يزیچ نیا... حس  نیا... مشترك  يحرفها

چرا منتظر کم رنگ تر : رو پشتم جا به جا کردم میخلوت بود کوله پشت یکه به خاطر ساعت حاال کم یستگاهیبه ا میدیرس

 ایکاش من هم عاشق بودم  يا... دوستت داشته باشه  ای...  یرو دوست داشته باش یکه کس باستیز یلیخ نیا...  یشدنش

 ... دوستم داشت  بایو ز لهیپ لهیش یانقدر ب یکس

اگر اون آدم هم دوستتون ...  دیشما عاشق که بش... مموش  کنهیما فرق م يایبا دن یلیخ یلیشما زنها خ يایعشق تو دن -

عالمه  کیشه  یما اما اون حس م يبرا...  دنیمحبت کردن و محبت د شهیم تونییتنها مسئول طیشرا نیتو ا... داشته باشه 

 ...  تیو مسئول فهیوظ

ها  تیمسئول یلیما هم خ...  ستیها هم ن يطور نیا: ور نیا ستادمیمنم ا لهیاون ور م ستادیباال ا میباهام رفت...  دیرس اتوبوس

 ... رو دوشمون  ادیم

 کنهیفرق م تیوضع...  یبشه گفت اصلش رو دوش شماست اما تو عشق و عاشق دیآره قبول دارم که شا دیکنیازدواج م یوقت -

کنم  نشیتونم تام یهم نم یطرف هیکه بهشون عادت کرده دور کنم از  ییتونم اون دختر رو از استانداردها یمن نم... مموش 

 ... 

که حاال با اون لبخند دلبرانه اش تو اون  ییسایاز آو. خودش يمن از حسها ياز حسها میحرف زد ایشب تا صبح با س اون

 ... فقط رو صورتش زوم کرده بود و گذاشته بود بک گراند لپ تاپش  ایکه س یعکس دسته جمع

 ...  شهیدرست م دمیقول م...  ایس... دادا  -

 ... گرفتارم کرده به خدا  -

 ... خوش به حالش  -

 شدم؟ یتار تو مگرف یدوست داشت -

 ... بود  يا گهید يزیآخه به داداش چشم داره؟ منظورم چ یک يحالم رو بهم زد. اه: زدم بهش یپس گردن هی

... در احساسش رو بزنه  یچه طور انتظار داره کس... که پنجره نگاهش رو و دلش رو بسته  یآدم نیبب... منظورت رو گرفتم  -

 ...  يریگیآدم ها رو نم ياکه نگاه ه...  یتو انقدر غرق خودت

 ...  رمیگیرو م نیمن نگاه رام ایس: نییرو انداختم پا سرم

 ... اون که غلط کرده  -

 ؟یچرا انقدر باهاش لج -

 ... نگو که  نمینگام کن بب: سرم يرو گذاشت رو دستش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ١٢٠ 

 لتیتو دال... خودم رو دارم که نخوام که باشه  لیمن دال...  اینه به خدا س: جوابش رو بدم عیباعث شد سر شیپر از نگران نگاه

 ... خوام بدونم  یفقط م ه؟یچ

 ستیاما ن...  هیکیبا تو  اشیگه دن ینگاه کنه م یکه هر ک نیآدم با ا نیا... بهت گفتم  یعنیقبال ... ندارم  یخاص لیمن دل -

 . بدم یهم من دوست ندارم خواهرهام رو دست هر کس دیشا... بابت اونه  دیشا... 

 ... آب و هواشون عوض بشه بس که تهران گرمه  یکم نیسرع يرفتن چند روز ستنیخانوم ن دهیآقا و فر -

سه ساعت  یچند شب شب نیبودم ا یخسته و عصب تینها یراه افتادم خودم ب رفتیخانوم که پا کشان جلو م يسر فخر پشت

 يبه مادرش که برا...  نیفکر کردن به رام... تموم شده بود  روزیکه تازه د شنیمیکار ان سیتدر... اجرا ... بودم  دهیهم نخواب

به مادام که فشارش ... و ساختن خونه  دنیبر کوب یمبن هیهمسا شنهادیبه پ... پول برق  هب... شام دعوتم کرده بود  گهیدوشب د

من که معموال درشت بودن  يچشما... شده بود همش باعث  نهایا... کرده بودم  يتا صبح ازش پرستار شبیرفته بود باال و د

از  دیبود و من نه هم با 7ساعت ... راحت داشتم  وابلقمه خ هیبه آرامش و  اجیاحت بیعج...  ایخط به قول س هیبشن اندازه 

 ...  گرفتیمالقات ها صورت م نیا دیدکتر تو ساعت متعارف هم با يطبق تذکر آقا ومدمیجا در م نیا

 ... بازهم معلم داشت  وشایپس ن... بود  انویپ...  دیبه گوشم رس ییبایز يدر خونه نوابه  دنیرس با

شده بود که  جادیا یاختالف سطح هیو  خوردیگوشه سالن چهار تا پله م... سالن وارد شدم  یخانوم از در اصل يفخر همراه

...  دمیفهم یرو از حرکت زانوهاش م نیا یعصب یخجل و کم وشاین... توش گذاشته شده بود  یبراق و بزرگ یمشک يانویپ

و چشم ... مبل نشستم  يگوشه سالن رو... برام آشنا بود  یلیکه خ يخترنشسته بود د يکنار خانوم خوش پوش و بلند قد

 معلمش هم با سر بهم سالم...  نهیخواست از جاش بلند بشه که با دست اشاره کردم سر جاش بنش دنمیبا د... دوختم بهش 

 ... خانوم حواست رو بده به من  وشاین: کرد

از دست ...  کردیاز سر اجبار داشت گوش م وشایاما خوب معلوم بود که ن... رو نواخت  يو آرامش دهنده ا بایقطعه ز معلمش

دست زدن از پشت سرم  يبا تموم شدن قطعه صدا... تونستم بکنم  یبراش نم يکار چیشده بودم که ه یخودم هم عصبان

...  دهیبا کت و شلوار پشت سرم بود معلوم بود تازه رس يو مرتب و جد کیش شهیانتظام مثل هم یحام...  دمیچرخ...  دمیشن

 ...  شهیمثل تو م يروز هیهم  وشایمطمئنم ن...  شهیمثل هم...  ایرو يبود یعال: سرم گفت يبدون توجه به من از باال

خوب حسش رو از ... خودش رو تو بغلم پرت کرد  بایبه سمتم اومد و تقر میادن از جاش بلند شد و مستقبدون جواب د وشاین

 ... کردم  یدرك م لیدل یهمه اجبار ب نیا

جا خورد فکر  یاولش کم...  دیپشت ستون بودم د یمبل نشسته بودم و کم يمن رو که رو یاومدنش به سمت من تازه حام با

 ... کنم 

 ... دکتر  ياسالم آق -

 ...  دیجا باش نیانتظار نداشتم ا: به ساعتش نگاه کرد یحام
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و خوش پوش  بایز تینها یدختر خوش قد و باال و ب نیا يخواست جلو یاصال دلم نم واریسرم رو بکوبم به د خواستیم دلم

 ... خونشون باشم مشهود باشه  يحالت که خاندان انتظام دوست ندارن من تو نیا

چند وقت فرصت  نیا: بودنش تا چه حد مشهوده یمصنوع دونستمیکه خوب م يبودم با لبخند یبه خودم مسلط م دیبا اما

 ... بچه ها رو نداشتم  دارید

 ... رم  یو م ششونمیپ یدو ساعت هیبا اجازتون : دمیبغلم بود کش يکه هنوز تو وشاین يبه موها یدست

 ...  دییتمام فکر و ذکر و ورد زبون بچه ها شما...  دیپس شما همراز خاله بچه ها هست: ایرو

 دیهست وشاین يانویشما هم که استاد پ: بود دراز کردم يفرانسو لیاص يعکسا هیشب بیدختر که عج نیرو به سمت ا دستم

قد بلند بودن ...  يجد...  کیهر دو ش...  ومدنیبهم م یلیخودم اعتراف کردم که خ شیپ ستادیا یکرد و کنار حام یجذاب خنده

اجرا  دیبرو بر گرد با یرو که دستور بده ب یکه هر چ دشیشناسیم...  نجامیا یمن فقط به دستور حام دیاستاد؟ تو رو خدا نگ -

 ... بشه 

 ... هستم  انشونیبله در جر: هم موفق بوده باشم یلیکنم خ یاما فکر نم رمیبگ یکردم زهر کالمم رو کم یسع

 ... به به پس تنش به تنه شما هم خورده : کرد و گفت يخنده جذاب تر ایا روکرد ام یاخم یحام

 !ا؟یرو -

 ...  گمیبله؟ مگه دروغ م... بله  -

 باال؟ میشه بر یم... همراز : وشاین

 ؟یکن نیتمر يدیخانوم کوچولو قول م: زانوهاش خم شد يرو یکم ایرو

 ... به سمت پله ها  دیانداخت و بدون جواب دادن دست من رو کش یحام يبه چهره اخمو ینگاه وشاین

 ... سئوالشون جواب نداشت ... با شما صحبت کرد  ایرو...  وشاین: کرد یکه بد جور ترسناك ترش م يبا لحن جد یحام

 !؟یحام: ایرو

و به  دمیرو کش وشایبر کردن دست نبدون ص... چشمام جمع شده بود  ياشک تو...  کردمیبه زور داشتم خودم رو کترل م واقعا

 ... سمت پله ها بردم 

 گهیکه نگذاره د دمیترس یکه دست و پام بسته بود و م نیو برنده بود از ا زیت اریاما لحن کالمش بس... داد نزده بود  یحام

 ... بهش بزنم  یتو دهن هیسالن و  يبرگردم تو خواستیبودم که دلم م یعصبان يبه قدر نمشونیبب

به  شتریساله من االن ب 10دخترك  کنمیاحساس م...  کردیم يکوشا تو اتاق خودش بود و داشت باز...  میدیرس وشایاتاق ن به

 ... برد  یکه رفت م ییکاش مامان من رو هم به جا: مبل اتاقش ولو کرد يخودش رو رو وشاین... داشت  اجیمن احت

 ...  کردمیکار م یاون وقت من بدونه شما چ یگ ینم... ن نگو پرنسس م يجور نیا: سمتش رو بغلش کردم رفتم

 ...  یهست یچه قدر عصبان... چشمات چه قدر قرمزه  نمیب ینم یکنیفکر م...  يکردیم یزندگ -

 ... عروسک خسته ام  ستمین یمن عصبان -
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 ...  شمیپ يایب یهمه خستگ نیبدتر من مجبورت کردم امروز با ا گهید -

 ...  یکنیمن تعارف م يبرا يآدم شد: دمشیمحکم بوس محکم

 ... شد  یاز دستم عصبان یلیعمو خ -

 ...  يرو نداد ایجواب رو ينکرد یکار خوب -

 ... شده که  يزیچ هی یعنی. آخه کال اعصاب ندارم امروز -

... کنه  هیگر ومدیم شیپ ریغد بود و د یلیدختر خ نیا... جا خوردم ...  نییخوشگلش قل خورد و اومد پا ياز چشما اشک

 شده؟ يزیچ وشاین: استرس همه وجودم رو گرفته بود دمیترس

 . همراز؟ یگ یکس نم چیبه ه: رو حاضر بودم به خاطرش بدم نگاهم کرد میکه همه زندگ یمظلوم افهیق با

 ؟يدقم بد يخوا یم ای یگیم: ستادمیاسترس از جام بلند شدم و رو به روش ا با

سر بزارم به  خواستیدلم م... من متاثر بودم و متعجب و بغض دار ... بود و خجالت زده  یلپاش گل انداخته بود و عصب...  

 ...  ابونیب

اما حاال اشکش خشک شده بود و ...  کردیم هیبود و داشت گر دهیترس...  دیتخت دراز کش يدونم چه قدر گذشت که رو ینم

... دادم  شیدلدار... نوازشش کردم ... تمام عضالت من هم از سر تعجب خشک شده بود  با خشک شدن اون چشمه جوشان

 ... حرفها  یلیخ... حرفها باهاش داشتم  یلیبود که خ یکیاما 

 ... تو رو خدا ... تو رو خدا ... خونت  يشه من رو ببر یهمراز م -

 يگفتم و تقه ا یبه درک... خانوم  يبا فخر یبدون هماهنگبتونم خودم رو کنترل کنم به سمت اتاق کارش رفتم  نکهیا بدون

 ... اجازش در رو باز کردم  دنیبه در زدم و بدون شن

دستش  يکه تو یمتعجب با فنجان... فکر کنم  خوردنیم يهم رو به روش داشتن چا ایسلطنتش نشسته بود و رو زیم پشت

 شده خانوم؟ يزیچ: موضع داد رییتغ یاز اون حالت متعجب به حالت عصبان عیسر یلیشد بهم اما خ رهیخشک شده بود خ

 ... اما نگفتم ... بگم خانوم و زهره مار  خواستیدلم م یلیخ...  

 ... باهاتون حرف بزنم  دیبا -

م قراره خانوم بهم گفته باش يزر ای ياد فخر ینم ادمیمهمانم بره در ضمن  دیصبر کن دیتونستیم: داد هیتک شیصندل به

 ...  مینیرو بب گهیهمد

 ... دکتر  ينبود آقا فاتیتشر نیبه ا يازین -

کارشون  شونیا نکهیمثل ا: گذاشت زیم يفنجانش رو رو نیمت یلیخ ایبگه که رو يزیخواست چ... بار واقعا عصبان شد  نیا

 ...  میدیصحبتمون رو انجام م یکارخونه ما بق امیمن با اجازت برم فردا م یواجبه حام

بودم و به صورت  ستادهیا یحام کیفقط من وسط اتاق کار ش...  ادینم ادمیکرد و رو  یخداحافظ یرفت و ک یکه ک نیا

 ... چشم دوخته بود  شیبرزخ
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 ... خانوم  دهیرفتار از شما بع نیا -

 دکتر؟  يآقا گمیم يزیمن چ...  دهیهم از شما بع زهایچ یلیخ -

کردم که باز باب  يبنده چه کار دییشه بفرما یم: زنهیبچه حرف م هیر شد انگار که داره با کردم لحنش پر از تمسخ احساس

 شما نبوده؟ لیم

 نیکه خواهرم تو ا ییرهایدر خدمتتون هستم تا تمام تحق شهیمن هم... هست  ادیکردن من ز ریتحق يدکتر وقت برا يآقا -

حرفها  نیاز ا شتریهم بهتون گفته بودم من با خودم ب کباری...  ستیمن ن يبرا یمالل...  دیمن هم تکرار کن يخونه شد برا

 ...  دیزاده من بردار واهرکه دست از سر خ نهیدرد من ا...  میآشت

 يکه در مواقع عاد یمن... از کجا اومده بود  هویهمه جسارت  نیاز خشم پر شده بود و من خودم هم مونده بودم ا چشماش

 ...  کردمیپروا داشتم باهاش بحث م یانقدر ب یچه طور شده بود و به چه جسارت دمیترس یهم ازش انقدر م

 ... حواستون به نحوه صحبتتون باشه دختر خانوم  -

 يها يادگاریشما چه قدر حواستون به ... شما  یبه زندگ... شما  نیبه قوان... دکتر  يهست آقا زیمن حواسم به همه چ -

 ... خودم  شیبرم پ یرو م وشایب نخواهر من هست؟ اصال من از امش

رفتار و کلمات  يبا خونسرد یکالمش و خشم نگاهش وقت تیعصب... داد  هیتک شیکرد و به پشت صندل یبلند و عصب خنده

 ... بود  يبا مزه ا یشوخ: تر یهم عصب شدیشد هم ترسناك تر م یبدون دادش همراه م

 ...  کنهیم یبه بعد با من زندگ نیرو جمع کنه از ا لشیوسا... نکردم  یمن شوخ -

 ... بره  رونیعمارت ب نیدم همراه با شما از ا یکه من اجازه م دیفکر بکر به ذهن شما رس نیچه طور ا دیبگ دیتون یم -

خونه  يزن تو هیدختر جوونه اون به حضور  هی وشاین د؟ید یچرا؟ چرا اجازه نم: لحنم رو دوستانه تر کنم یکردم کم یسع

 ... داره  اجیاحتهمراهش 

 ... پرداز  الیدختر بچه خ هیداره نه به  اجیبه زن احت... بله  -

خودم هم انتظارش رو ... اما انقدر رك  دیخواهد کش نجایبحث به ا دونستمیبهم دست داد خوب م يبد یلیاحساس خ...  

 ... نداشتم 

 ... مادرم هست ... هست  يفخر... خانوم هست  يزر نجایا: داد ادامه

 ... داره که باهاش راحت باشه  اجیاحت یبه کس وشاین -

افتاده که شما به  یچه اتفاق: شده بود لیتعمق تبد يبحث جا هیکل کل به  هینشست انگار حاال بحث از  خیس شیصندل يرو

 ...  دیدیرس جهینت نیا

 ... که افتاده  یهر اتفاق -

 ... بچه هام  نیمن مسئول ا... شه که خانوم محترم  ینم -
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برادرزاده خودم رو ... من نوه انتظام  دیافتاده که شما فکر کرد یخوام بدونم چه اتفاق یم: خارج نبود دشیزدم که از د يپوزخند

 هیخرج  دیتون یم ینیچن نیا يکردن و کارها يتاتر باز هیبا  دیاصال چه طور فکر کرد... با خودتون  دیدست شما ببر دمیم

  د؟ینک نیساله رو تام 10دختر بچه 

 يتو یبغض بزرگ... بهم دست بده  یاومده بود انقدر احساس کوچک شیکم پ دیشا... واقعا احساس کردم قلبم شکست ...  

خارج از  دیشا ایادبانه و  یب یکه من خواسته و ناخواسته کم یحرفهاش انتقام جمالت نیا دونستمیخوب م... گلوم نشست 

 یدر درست زندگ میزندگ یکه تمام سع یبود از من یاما واقعا انتقام تلخ...  ودب... ارباب عنوان کرده بودم  نیا يها خواسته

ها و ارتباط گرفتن با  یاز اون مهمان یکیرفتن به ... نداشت  يکار یآنچنان يمن داشتن در آمدها يوگرنه برا... کردن بود 

آن  هیاما ... به خوردن خاك صحنه تئاتر نبود  يازیپول ساز و ن گریباز هیبه  کردیم لیمن رو تبد نمایس ياز کارگردانا یکی

 ... بدم  حیکه بخوام توض... حرفهاست که به خواد بفهمه  نیآدم کم تر از ا نیاحساس کردم ا

که  يقهوه ا يچشمها نشدم به رهیاما خ زشیبه سمتش رفتم و کف هر دو دستم رو زدم به م... بار واضح تر شد  نیا پوزخندم

دارم که به بچه  گهید يزهایچ یلیامکانات خ نیتمام ا يمن به جا...  ادیز ایکم ... بد  ایخوب : اوردیم ادمیاسم انتظام رو به 

 چیمن ه... دکتر  يآقا ختهیزنه که تمام اعصاب من رو بهم ر یحرف م يزیساعت با خجالت و اشک از چ کیبدم که  يا

 ... هم نخواهد داشت  وشاین... دب دبه و کبکبه نداشتم  نیبه ا يازیوقت ن

 رو داشتم  انیدست و پا بسته و گر یدختر بچه دبستان هیمن کنارش احساس  گهیبار د هیو  ستادیتوجه به حرفم پاشد و ا یب

 افتاده؟ یچه اتفاق... کنم  یدوبار سئوالم رو تکرار نم -

 ... بود  تشیکه حاال پر رنگ تر از عصبانته کالمش رو بخونم  ینگران تونستمیم خوب

 ... دکتر  يآقا دیدیفهم یم دیکردیتوجه م یکم -

 یبهتر بهتون بگم ب دیرو دار يا گهید زیبهش اگر قصد هر چ دیکه دکترم شما هم با تاک دونمیبنده خوب م: شده بود کالفه

 ...  لهیدل

 وشاین راهنیپ هیتا سر حد مرگ پدرتون فقط به خاطر  دیفقط با...  دیرو بدون يزیچ ستیشما اصال قرار ن...  ستین لیدل یب -

 یبرسه که دختر درست جهینت نیآشپزخونه به ا يزن تو رهیمشت پ هی یخاله زنک يو بعد حرفا دهیرو بترسونه که چرا پوش

 ...  ستین

 !شما؟ دیگیم دیدار یچ -

و بعد برخورد  دهیپدرتون تنش د...  دمیکه عاشقش شده بود خر رو يدکلته ا راهنیپ وشاین يمن برا: مبل ينشستم رو کالفه

 دنیو پدرتون بهش گفته که با پوش...  لهیصق یلیساله خ 10دختر  هی يبه کار برده که برا یباهاش کرده و جمالت يبد یلیخ

 ...  دیرو ول کن نهایاصال ا... و بعدش هم  گهید يحرفا یلیو خ کنهیجلب توجه م نیا

 ...  دیحرفتون رو نصفه ول نکن: شده بود یعصب

 ...  کنهیهم م یشما فرق يپرداز برا الیدختر بچه خ هینصفه  ایحرف کامل  -
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 ... کنم  یرو دوبار تکرار نم يزیعرض کردم چ: دیبه صورتش کش یدست

 ... من باشه  شیداره پ ازین یمدت وشایبه هر حال ن -

 ...  شهیم کینزد 10داره به  بایساعت تقر کنمیفکر م -

 ... ادب  یکنه؟ مردك ب رونمیخواست ب یم...  

سر سوزن کل  هیکه به اندازه  یبه من... رسه  یبه من م تونیاشراف ژینشون دادن پرست يشما فقط زورتون برا هیچ دیدون یم -

 هیفقط دو زار بفهمه که ... که دو زار  یتوجه... به توجه داره  ازیخواهر زاده ام ن یوقت ستیو کوپالتون برام مهم ن الی نیا

 ...  دهیکس نفهم چیشه و ه یداره بلوغ زود رس م نهخو نیساله تو ا 10دختر بچه 

 يها یو سر خوردگ قهیچند دق نیا يزخم زبونها... چند وقت  نیا يها یاز تمام خستگ یکه ناش يداد... رو با داد گفتم  نهایا

 ... سالها بود  نیتمام ا

 ... که  نهیمنظورتون ا: مبل يو گنگ نشست رو به روم رو کالفه

جذبه اش نشسته  نیو با ا میکه تا به حال سه جمله درست و درمون هم حرف نزده بود يبا مرد... بودم  دهیخجالت کش واقعا

کلمه از دهنم  نیا دنیگونه هام بالفاصله بعد از پر یزنانه حرف زده بودم و خودم از داغ یزندگ يایزوا نیتر یبودم از پنهان

 ... لپام گل انداخته  دمیفهم

 ...  یعنی... من : نگاهم کرد یسرش رو باال کرد وکم...  

 ستین یدختر پاك دامن کنهیفکر م...  نهیبیکابوس م... داره  اجیبچه به دکتر غدد و البته روانشناس احت نیا: جام بلند شدم از

 . هم از دامن پاك زنانه نداره یفیبچه تعر نیکه اصال ا نهیا شیتفاق ها براش افتاده و خنده دارا نیکه ا

 شده؟ یکه چ دیبهم بگ قایشه دق یم -

که از  دیسرخ و زرد شدنهام رو فهم نیاحساس کردم ا...  کردمینداشتم رو جمع م يتمام رو دیکردن ماجرا واقعا با فیتعر يبرا

که رو هم انداخته بود نشست رو به  ییپاها يبه زانوها رهیبزرگ آب به دستم داد و بدون نگاه کردن بهم خ وانیل هی زیم يرو

 . روم

 نیکه ا ییبهش گفتن دخترها ستیلباسها درست ن نیا دنیمجابش کنن که پوش نکهیا يخونه برا يخانومها نکهیمثل ا -

 ...  یعنی... حرفها و بعد که  نیرن جهنم و ا یو م وفتهیم يبد يهاو براشون اتفاق ستنین یخوب يدخترها پوشنیلباسها رو م

جرات  ادیم شیاون مسئله که براش پ: بره نییبغضم پا یجرعه آب رو قورت دادم که باعث شد کم هیو  دمیکش یقیعم نفس

دختر بچه چشم و گوش بسته است تو مدارس هم که  هیخب اون ... شده  يکرده دختر بد یبگه چون فکر م ینکرده به کس

 ...  ستیشه مادرش هم که ن یداده نم ادیبه بچه ها  يزیچ

 ...  کنمیم يریگیرو پ نیمن ا: مسلط تر بود یکه حاال کم یو با لحن دادیتکون م یرو عصب پاهاش

 ... ه من التماس کرده ببرمش خونم ب: گذاشتم نمونیکوتاه ب زیم يکرد رو جادیهم صدا ا یکه کم یرو با ضرب وانیل

 ... دونم  ینم يو چه طور یمتیبه چه ق... کار رو بکنم  نیا یمتیداشتم به هر ق میو من تصم...  
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فردا هم براش وقت دکتر  يبرا... برسونتتون  گمیم ینداره االن به عل يرادیا کنهیامشب حالش رو بهتر م يکار برا نیاگر ا -

 ...  رمیگیم

رو باهاشون  دشیاز اسات یکی کنمیدختر خالم رو ازش خواهش م دیدکتر به خودتون زحمت بد يآقا ستیالزم ن: زدم يپوزخند

 ...  دیرو که شما بهش توجه نکرد يزیچ...  رهیتماس بگ

 ... نه پزشک در ضمن ... خانوم محترم بنده دکتر داروساز هستم  -

 ... شد که نشد  یزده م دیهم با گهید يحرفها یلیخ... که نگفتم  یبگم حاال هر چ خواستیم دلم

 ؟يدیهمراز قربونت بره تو چرا انقدر ترس -

 ندارم؟ يرادیکه من ا یتو مطمئن -

حالم هم بد بود  دایشد دیترک یبودم و سرم داشت م دهیهم نخواب قهیدق هی یحت شبید... موهاش زدم  يبه رو یمحکم بوسه

 ادمی یبهم داده بود حت دیچند وقت هم الغرم کرده بود و هم حالت تهوع و معده درد شد نیا يها و استرس ها یکم خواب

 ... درست و درمون خورده بودم  يوعده غذا هی یک ومدینم

وقت گرفته و من  کردیم دشییکه گلنارهم تا یحاذق یلیدکتر تماس گرفته بود و گفته بود که از دکتر غدد خ يصبح آقا امروز

 ...  میبافتم تا بر یرو م وشاین يداشتم موها

 رمیتا دوباره بهش زنگ بزنم آدرس رو بگ کردمینگاه م میو حاال داشتم به گوش... کرد  یخدا حافظ دیگقتم آدرس رو بد یوقت

 ...  واریسرم رو بکوبم به د خواستیواقعا دلم م...  یلعنت... 

از جانب من  يسر سر یلیکه خ یعد از سالم و احوال پرسب... آدرس رو بده  خواستیتلفنم زنگ زد خودش بود حتما م که

 ... رسم به منزلتون  یم گهید قهیمن تا ده دق: صورت گرفت گفت

به خصوص که  دادمیم حیزده بود و اومده بود هر چند تنها رفتنمون رو ترج شیساعت روز از کار و زندگ نیشد که ا ینم باورم

 ... هم کرد  شتریرو ب وشایاومدنش استرس نگاه ن

واقعا از دستش بابت ... نشست جلو  نهیبش شمیخواست پ یدلش م یلیخ نکهیهم باوجود ا وشایاخم نشستم پشت و ن با

 ... شد  یچشمام باز نم... بودم  یرد و بدل شده بود عصبان نمونیکه ب ییحرفها

بهت  گهیخودم گففتم راست م شیو پ دمیند نهیآ يتو یاما با بلند کردن سرم نگاه...  کردینگاهم م نهیآ يکردم از تو احساس

هاشون نگاه  تیتا حاال ارباب ها به رع یاز ک... و بخود نگاهت کنه  یدرصد براش مهم باش هیخبال باف فکر کن  گهیم

 ! کن؟یم

بغض گنده ... بود  دهیبغلم تا صبح آروم خواب يتو شبیکه تموم د ییوشایخودش انداخت ن يمچاله شده تو ي وشایبه ن ینگاه

 ... گلوم بود  يهنوز تو يا

 ؟یبه من سالم کن يخوا یشما نم... خانوم  وشایخب ن -

 ... سالم عمو  -
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 ... مشت شد  شتریفرمون ب يکه دستش رو یکردم چه برسه به حام خیپشت  نیانقدر سرد بود که من هم ا سالمش

موضوع اصال مهم  نیگلنار مطمئنم کرده بود ا نکهیبا وجود ا... نشستن نبود  يبد خلق بود جا برا یزن جوون و کم یمنش

 میزندگ يروزها نیآور تلخ تر ادیمن  يبرا مارستانیشه جلوش رو با قرص و آمپول گرفت اما کال جو دکتر و ب یو م ستین

کنار دختر هم  یخال یتک صندل يرو رو وشاین... هم من هم رها ...  میبود کردهبه درگاه خدا التماس  یلیکه خ ییبود روزها

رو به حرف گرفته بود  وشایهم پر حرف بود و ن یلیکه خ ییدختر تپل سبزه رو... سن و سالش که با مادرش اومده بود نشوندم 

دکتر : بهش زد يلبخند یمنش...  یمنش زیبود کنار م ستادهیمعلوم بود ا یلیاون مطب لوکس و شلوغ هم خ يکه تو یحام... 

 ستینشستن ن يکه جا برا دینیبیحواسم باشه اما متاسفانه م دیآورد فیکردن به من شما تشر هیتوص یلیخ یدکتر فرخانتظام 

 د؟یدار لیقهوه م ای يچا... 

هم باعث خنده  یداد که کم یجواب سفت و محکم یحام یزنانه منش يهمراه با عشوه ها یمقابل لبخند چاپلوسانه و کم در

 ... ندارم  لیهم م يزیجا راحت ترم و چ نیممنونم خانوم من ا: من شد

به اجرا  دیصبح کالسم رو کنسل کرده بودم به ساعتم نگاه کردم هنوز وقت بود اما با...  واریدادم به د هیفاصله ازش تک یکم با

صحنه  يوقفه رو یدوساعت ب... خوردم  یکه بهم جون بده م ییزهایچ ایو عسل  ریگنده ش وانیل هی دیقبلش با...  دمیرس یم

 ... جا بخورم  یبود که صداش باعث شد کم ریبا خودم درگ... سخت بود  یلیکه من داشتم خ یبودن با اوضاع

 تونست بخوابه؟ شبید -

از  ییش گفتم قصه هابراش از مادر شبیبله د: شد یازش خونده نم يزیکردم که چ یبه صورت یرو بلند کردم و نگاه سرم

 ... رها  یو نوجوان یکودک

 ... مشاور هم صحبت کردم که فردا باهاش صحبت کنه  هیمن با  -

 هیاز  شتریب یلیبچه هاست و خ يعمو. مرد نیانصاف نباش همراز ا یب گفتمیخودم م شیپ یگاه...  گفتمیم دیبا یچ...  

 ییها و حرفها يخودپسند ادی یوقت یول...  گذارهیبچه ها وقت م يهمه سال برگشته برا نیمجرد که تازه هم بعد از ا يعمو

بچه  نیا: نییکه تا نوك زبونم اومده بود رو قورت دادم و سرم رو انداختم پا يشکررد و بدل شده بود افتادم اون ت نمونیکه ب

 ... مشاور داشتن  نیبه ا ازین دنیبود د دهیدراز کش اطیکه جنازه مادرشون رو که کف ح یزمان...  نیتر از ا شیپ یلیها خ

 ... اطراف رو کرد  يچشم ها تیاون هم رعا دیشا... نگفت  يزیچ

هاش رو بهش کرد  هیو دکتر تمام توص...  میوارد مطب شد یبدون حضور حام وشایمن و ن... بود  یمرد خوش اخالق دکتر

 وشاین...  گرفتیصورت م دیکه با ییها شیو آزما گهید يزهایچ یلیمسائل و خ نیبودن ا يباهاش صحبت کرد راجع به عاد

 ...  میرون اومدیاز در مطب ب یسر حال تر شده بود وقت یلیخ یلیخ

 بانو؟ وشاین یخوب: و به سمتمون اومد ستادیو با اومدنمون بلند شد و ا یصندل يکه نشسته رو دمیرو د یحام
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بود انداخت به جاش من با  دهیارتباط گرفتن با هاش به بن بست رس يبح تمام تالشش براکه از ص یبه حام ینگاه وشاین

کنه و بعد ما با  تیدکتر رو رعا يها هیقول داده توص وشاین... بله : در دوستانه بودنش داشتم جواب دادم یسع یلیکه خ یلحن

 ...  شگاهیآزما میریهم فردا م

دکتر داشته  يصحبت کوتاه با آقا هیمن  دیخب خانوما اگر چند لحظه به من وقت بد: پر از پرسش بهم انداخت ینگاه یحام

 ... باشم 

 ... مسئله زنونست  هی نیا... نه : وشاین

 یحام...  دمیم حیرو توض زیانداخت و من با چشم ابرو بهش اشاره کردم که بعدا بهش همه چ یبهم نگاه... جا خورد  یحام

چه لحن صحبت کردن با بزرگتره  نیا وشاین: کردم يرو نگه داشتم خم شدم و صورتم رو باهاش مواز وشایجلوتر راه افتاد من ن

  کشه؟یشما زحمت م يبرا انقدرکه  ياون هم مرد... اون هم عموت ... 

 دمیشن یگفتیتلفن به گلنار م يپا شبید يدونم ازش دلخور یم... کرده  تتیاذ دونمیهمراز م یکن یخواد از من پنهان ینم -

 ... کنه  یمثل تو رو عصبان يفرشته ا تونهیچون م... دوستش ندارم ... 

... چه قدر کار داره  یدون یخودت خوب م میونیما بهش مد... خوب نگاهم کن  وشاین... ها  یبزن یحرف نینشنوم همچ گهید -

 يجا... اون عموته ...  میکنیحلش م میهم داشت یاختالف هیبا هم  میزرگمن و اون دوتا آدم ب... جاست  نیبه خاطر تو ا یول

 ...  ياحترام بگذار هشحواست باشه ب یلیخ دیبا... پدرته 

نبود من  ياما چاره ا. کنهیحس م ای نهیب یم وشایداره که ن ییزهایدر مقابل چ یاندک یلیخ ریمن تاث يحرفها دونستمیم خوب

 يفرار کرده بود حاال عمو تیبار مسئول ریبچه ها از ز نیپدر ا... داشتم  مانیکه بهش تذکر داده بودم ا یبه تک تک کلمات

نداشتم مهم  ایداشتم  يکه من بهش اعتقاد یسبک... رو البته به سبک خودش  غمشتمام هم و  بایجوون و مجردشون تقر

واقعا  کردیهمه توجه و احترام جلب م نیا ستادنشیب فقط با امط يتو یکه حت يبه مرد یاحترام ینبود براشون گذاشته بود ب

 ... خارج از ادب بود 

 ...  هیمنظورش چ دونستمیبود خوب م دهیمن رو چسب يمانتو نییپا وشاین...  میدیرس نشیماش به

 یخانوم ناهار چ وشایخوب ن: با لبخند به سمتش برگشت ارهیخودش ب ياز صبح رو به رو وشاین يرفتارها نکهیبدون ا یحام

 د؟یخوریم

 به انداخت  ینگاه وشاین

 ...  دیپرنسس عموت از شما پرس یکنیبه من چرا نگاه م -

 ...  دیبنده منظورم شما هم بود -

 ... برم تئاتر شهر  دیبا... شم  یمن مزاحم شما نم: رو بلند کردم سرم

ساعت داشت چون با رنگ کت و  ونینا کلکسآدم مطمئ نیبه ساعت لوکس دور مچش کرد و من متوجه شدم ا ینگاه

 د؟یناهار وقت ندار يبرا یعنی: کرد یشلوارهاش ست م
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خرچنگ و قورباغه اش رو  يلوکس و خوردن غذاها ياز اون رستورانها یکی يواقعا حال و حوصله رفتن و نشستن تو...  

جواب داد  يپا و اون پا کردم برا نیا یکم... م مرد داشت نیهم که از ا یقیعم یو دلشکستگ يبه خصوص با دلخور... نداشتم 

 ... 

 م؟یبر... همراز : وشاین

 ... سرم رو تکون دادم ...  میکه بر خوادیکردم دلش م احساس

تجمل داشت و من هم از شدت  يادیساده تر بود اما بازهم ز یاز قبل یرستوران انداختم کم نیبه دم و دستگاه ا یاجمال ینگاه

دهنم و قورتش دادم و  يمسکن در آوردم و و گذاشتم تو هی فمیک ياز تو... رو گاز بزنم  نیخواستم زم یسر درد و معده درد م

 ... وفته یدعا کردم قبل از اجرا سردردم ب

آب پر جلوم گذاشت تعجبم  وانیل هی یامآب رو به روم قرار گرفت سرم رو بلند کردم ح وانیل هیخودم بودم که  يتو حال و هوا

 ...  ارهیبراتون معده درد م دشینخور یاگر با آب کاف دیکه خورد یاون مسکن: دیرو که د

دونستم  ینم... بود  ضیآدم ضد و نق نیتمام حسهام به ا... آدم وجود نداشت  نیا يبرا یفیواقعا توص... خشک شده بودم ...  

 ... بهش بگم  دیبا یچ

 ... کوشا چه طوره؟ صبح ازم دلخور بود ... عمو : وشاین

 ... با شما باشه  خواستیخونه خالتون و اونم م یرفت ییبود که تنها نیبابت ا شیدلخور -

بچه ام االن خونه : شمیم ضیروند دارم مر نیبا ا دونستمیخوب م... ازش کندم واقعا اشتها نداشتم  يجلوم رو تکه ا کیاست

 .تنهاست

 ... هم هستن  گهیاالن حداقل چهار نفر د نیاون خونه هم يتو -

با حضور صرف افراد  ییتنها: نداشتم لیهم م شترینخورده بودم و ب شتریلقمه ب هی... ظرف گذاشتم  يو چاقوم رو تو چنگال

 ... دارن  اجیبه هم زبون و هم دل احت شتریتنها نبودن ب يآدم ها برا... ره  ینم نیاطراف آدم از ب

 ... رو دوست دارن  وشایاون خونه کوشا و ن يهمه تو -

که رو به روتون  یآدم چهیاز در یگاه دیاما با... ندارم  یشک نیتو ا: فشارش دادم یام و کم قهیشق يرو گذاشتم رو دستم

 ...  دیهست هم به ماجرا نگاه کن

دور روز  نیا... ازش گرفتم  عینگاهم رو سر... چشمام  يشد تو رهیخ ینیب زیآروم گذاشت کنار بشقابش و با ر یلیرو خ چاقوش

 ... انتظام بودن رو داشت  يرنگ و بو شهیاز هم شترینگاه ب نیا

 د؟یکنیکار رو م نیشما ا -

 ...  نجامیکه من ا شهیباعث م نیهم...  دیشک نکن -

چک کردن  يبرا وشایرو چرخوند به سمت ن به هر حال سرش... دونم  ینه نم ایرو گرفت  روزمونیبه بحث د فمیاشاره ظر...  

 ... تموم شدن غذاش 
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 ...  ادیمن ب شیپ وشاین دیاگر اجازه بد -

...  شگاهیآزما میدنبالتون بر امیمن فردا م: انداخت که دستش رو دور کمر من محکم گره کرده بود وشایبه ن يجد یلیخ نگاه

 ...  ادیب یعل گمیم امیاگر هم خودم نتونستم ب

 ... بود که خب حقش هم بود  وشاین يبرا... من نبود  يامکانات برا نیمخالفت کنم ا نخواستم

 ... ازمون فاصله گرفت  یکم وشاین...  وشایداد دست ن... کوشا بود ... زنگ زد  تلفنش

 ...  دیسوار ش دییبفرما -

ره  یاونجا منتظرشن با اونا م اوشیگلنار و س... ر تا تئاتر شه ادیبا من م وشاین...  ستین یکی رمونیدونم که مس یم ریخ -

 ...  ششیپ امیخونه من و من بعد از اجرا م

 ... دونم  یتعارف ها رو نم نیا لیمن اصال دل: آلود نگاهم کرد اخم

 ... راحت ترم  يجور نیمن ا...  ستیتعارف ن -

 ... هوا گرمه خانوم  -

 التونیبرمش خ یکه برادر زاده شما رو با اتوبوس نبرم با آژانس م ارمیباف از اون تئاتر انقدر در م الیمن خ دیمطمئن باش -

 .راحت

 یاما اگه نم...  دمیشد که من خودم هم ترس یعصبان يبه قدر... مشت و لگد  ریز رهیمن رو بگ خوادیکردم دلش م احساس

 . کردمیگفتم دق م

 ...  یکنیم داریبرو  وشاین...  ایآروم تر بخند س -

به  يزبونت درازه آخه چه جور شییخدا: دیصدا خند یداده به گاز ب هیتک زهیبر يبود تا برامون چا ستادهیگاز ا يهم که پا گلنار

 ؟يزد یحرف نیاون برج زهره مار همچ

 رسه؟ یم بیاگه بگم هنوز دلم کامل خنک نشده به نظر عج: آشپزخونه یصندل يزانو نشستم رو چهار

راجع به  یوقت ینیب یحاال م... نه : گذاشت زیم يرو زیگل ر یدست شیپ يدستش بود رو تو يکه تو ییهسته خرما ایس

 ... منظورمه  نیهم گمیم سایخانواده آو

... کن  يریازش کناره گ... تو درست  يخب اصال همه حرفا لهیخ...  ریبل بگ یحاال تو هم ه: گذاشت زیم يرو رو يچا گلنار

 همراز؟ گمیدروغ م

مسئله غر  نیاگه انقدر راجع به ا...  یتونیاگه م... نه به جان خودم : دمیرو دستم گرفتم و عطرش رو نفس کش يچا وانیل

 ... خوب کنارش بذار  یبزن يخوایم

 ... کاش دست خودم بود ! یلعنت تونم؟یمگه م -

 زدیفقط غر م نیو تو اون ب...  میو محکم بغلش کرد میزدم و با چشم و ابرو به گلنار اشاره کردم هر دو به سمتش رفت يلبخند

 ...  دینکن میکه تف مال
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 امشب برگردم خونه؟ دیبا -

به ... ود روزها ب نیام خسته تر از همه ا افهیق... دستش رو تموم کنه  يبهش کردم و بهش اشاره کردم تا لقمه تو ینگاه

و ...  ادیشکل معتادا شدم در ب گفتیم ایکه س یکرده بودم تا چشمام از اون حالت وحشتناک یظینسبتا غل شیخاطر آرا نیهم

 ...  امیبه نظر ب يا گهیتر از هر زمان د گلخوش وشایباعث شده بود که از نظر ن نیا

 ... گل من تنها مونده  شهیهم کوشا ناراحت م یطرف هیبه عموت داره از  یبستگ...  يراستش رو بخوا -

 ...  نجایا ادیاونم ب -

 یکه زورم نم دادمیم حیتوض دیچه طور با ینخوام ول شدیمگه م... من از خدام بود ... هم گرفت  یلیخ یلیخ... دلم گرفت ...  

 دییو بعد هم بفرما روزمید يد از زبون درازخودم اعتراف کردم بع شیپ...  ادیامروز هم با ما م دمیبا زنگ تلفن فهم...  دیرس

هم جرات نداشتم باهاش رو  یلیخ مینیمن بش نییبا اخم اون و سر پا شینیماش يکه باعث شد تا خود تئاتر شهر تو شیعصبان

ار نگرفته هم انگار باب طبع خدا قر یلیکه طبق معمول خ ییدعاها...  ادیدعا دعا کرده بودم تا خودش امروز ن یلیبه رو شم و خ

 ... بود 

 ... سالم عمو  -

و  يخاکستر راهنیبار بدون کت با پ نیدکتر که ا ياول به آقا وشایبار خود ن نیباهاش داشتم ا شبیکه د ییبعد از صحبتها...  

 ... داده بود سالم کرد  هیتک نشیبه ماش یو شلوار مشک یکروات مشک

چند ... سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد ... گفتم  فیرفع تکل يبه سالم برا هیشب يزیلب چ ریجوابش رو داد و بعد من ز یحام

نگاهم  یکم... انگار توجهش رو جلب کرده بود  ادیز شیآرا نیدونم احساس کردم ا ینم... صورتم توقف کرد  يرو يا هیثان

به سالم بهم گفت و بعد با باز  هیشب يزیچ رلبیدستش چرخوند و ز يدور تو هیرو  چشیانداخت و سو نییسرش رو پا... کرد 

 ... کردن در منظورش رو به نشستن رسوند 

 شیشونیبه پ يشلوغه من بوسه ا یلیچون تو خ مینباش وشایهمراه ن دهیم حیپرستار بهم گفت که ترج میکه شد شگاهیآزما وارد

داخل ...  میکرد یبه هم نگاه نم میکه از صبح راه انداخته بود يتو باز...  واریدادم به د هیزدم و همراه پرستار فرستادمش و تک

آروم  دمیو د دمیچرخ... رو کنارم حس کردم  يا هیکه سا... بودم  ستادهیحواس به همه جا ا یشلوغ بود و من ب یلیخ یلیخ

جا به  یسر جام کم... شده بود هم  شتریاخمش کمتر که نشده بود بلکه ب نمشیبلند کردم تا بب شتریسرم رو ب...  ستادهیکنارم ا

 ياحساس کردم برا... اون بود  دمیگرفته بودم و تنها نقطه د راش قرا هیسا ریبود که من کامال ز يطور ستادنشیا... جا شدم 

اون دل من رو شکسته بود  میمثل بچه ها قهر بمون میتونست یتا ابد که نم یهست به هر حالت یبه حرف ازیشکستن سکوت ن

 ... کرده بودم آخرش هم که حرف حرف خودش شده بود  يمنم زبون دراز

 ... من  شیپ ادیب خوادیامشب هم م وشاین -

 ... بعد از ظهرش وقته دکتر گرفتم  يدر ضمن من برا... باشه  یدو روز براش کاف کنمیفکر م -

 ... برم اجرا دارم  دیبا کنم تونیتونم همراه یدونم متاسفانه من نم یم -
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 ... من باهاش هستم  ستین فتونمیوظ... دونم  یم -

 !کاره ام؟ چیوسط ه نیبگه من ا خواستیمثال م...  

 ... من خالشم  -

بار نسبتتون با بچه ها رو اعالم  10 يکه شما روز میدار يازیچه ن دمیفهمیمن اگه م: سرش رو به سمتم خم کرد یبار کم نیا

 ... شد  یبرام حل م یال مسئله بزرگوا دیکنیم

 ... کنم  تیمن هم مجبور نباشم اعالم موجود دیبچه ها حذف کن یمن رو از زندگ دینکن یسع... ساده است  لشیدل -

 د؟یهست يا نهیشما نسبت به همه انقدر ک -

که  یخنده داره به هر کس! م؟یا نهیمن ک: جمله اش واقعا تعجب کرده بودم نیاشاره ام رو به سمت خودم گرفتم از ا انگشت

 ... نگرفتم  نهیک ینسبت به کس میمن تو زندگ رهیشاخ در م دیحرف رو بزن نیاگه ا شناسهیمن رو م

 !جدا؟ -

حاال حاال ها ادامه داره  میریگیاز هم م میکه دار یرکیز ریانتقام ز نیا دونستمیخوب م... گفت  يبد یلیجدا رو با تمسخر خ...  

 ... 

 ... الو : زنگ زد محمد بود میجوابش رو بدم که گوش مخواست

 کنم؟یچرا بهت شک م یگیبعد م ییمعلوم هست کجا چیها ه یمثال زنم... خودم  يسالم بر بانو -

 ...  دیایو ازش در نم دیکن یم یهم نقشتون رو قاط تیواقع يایتو دن شهیشما هم: ام گرفته بود خنده

 ... نقش رو دوست دارم  نینه استثنائا ا: کرد يبلند خنده

 ... نقشم رو دوست دارم  نیمنم ا: منظوره یکه ب کردمیطور فکر م نیا ای شناختمشیدو پهلو بود اما خوب م یکم حرفش

 ...  یداغون گفتیم ایس... صدات خسته است  -

چاره رو هم  یپرتو ب نیرام... خسته ام  یلیخ دیشا... دونم  یرو هم نم لشیدل...  ستیچند روز حالم خوش ن نیا کمی -

 ... بذارم  یاون هم جبران يبرا دیبا کنمیدو روزه کالسهاش رو کنسل م... دستش رو گذاشتم تو حنا 

 ...  يد یهم که نم حیبه خودت تفر یکنیخودت رو خسته م يدار -

 ...  گهید هیزندگ: زدم يپوزخند

دکتر که  يآقا نیچرا اصال حواسم نوبد که االن ا... سرم رو بلند کردم ... کنارم تکون خورد  هیحرف احساس کردم سا نیا با

 شنوه؟یهمه حرفهامون رو م کردیم يرو باز واریداشت نقش د

چرا امروز به من  نیمونده بودم ا... حرفها بود  نیچرخوند اما خب فاصله کم تر از ا يا گهینگاهم سر ش رو به سمت د دنید با

 ... خوره  یو از کنار من جم نم دهیسبچ

 ...  دیکه ازم خبر گرفت یبه هر حال مرس -

 ...  میبزن یگپ هی مینیقبل از اجرا بش ایزود ب کمیلوس نشو خانوم خانوما امروز  -
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 ...  کنمیرو م میباشه تموم سع -

 ... که من دارم  هیطرفدار نیخوشگل تر...  نمشیبرنامه بذار بازم بب هیپرنسس رو هم از طرف من ببوس و  -

 ... داره که شاد بشه  اجیاحت دیروزها شد نیزنه ا یبشنوه از ذوقش ملق م -

 

 ...  یدختر شجاع و قهرمان هیتو  -

 ...  روزیدوباره مثل د امیشه همراهت ب یهمراز نم -

 م؟ینزد...  میتو خونه باهام راجع بهش مفصل حرف زد کنمیفکر م -

دستم رو به نشانه  ضهینبودن عر یخال يحرکت کرد من هم برا ینگاهم کرد و به سمت حام یکم...  بار نینکرد ا اخم

سوار شدنتون  نیهر بار با شما سر ا دیچرا من با دییشه بفرما یم: بلند کرد یبار کم نیبلند کردم که صداش رو ا یخداحافظ

 ... بحث کنم 

سر سوار  نیمن ا...  ستیهم همراهم ن وشایچون ن ستین یلطف نیبه همچ يازیبار واقعا ن نیا نکهیا يبرا: به سمتش دمیچرخ

 ... رم  یشم و م یم نیماش

سرم  خواستیدلم م... بلد بود بدون کالم هم زور بگه  یآدم حت نیا... زل زد بهم  يرو باز کرد و محکم و جد نیپشت ماش در

 نیخودم تو ا... هم زبونم براش دراز بود  بردمیحساب م دایهم شدآدم  نیبود که من از ا بیاما عج...  واریرو بکوبم به د

 ... تناقض مونده بودم 

خجالت ... کرد باعث شد سوار شم در رو بست  یاشاره م یدستش که به سمت صندل.  شیچهره جد...  ستادمیا يلحظه ا جند

ر کنم اما شما من رو هر بار مجبور به تکرار حرف رو چند بار تکرا هیعادت ندارم  ادیمن ز: شهیخم شد و از سمت ش دمیکش

 ...  دیکن یم دیجمله سوار ش

 هیبه نظرش من  یزبونم رو گرفتم به اندازه کاف يخوام سوار شم که جلو یخواستم جوابش رو بدم که اصال به تو چه نم...  

 ... هم حرف نا مربوط بزنم  میکه بخوام مستق نیادب بودم چه برسه به ا یدختر بچه ب

برات  يهوس کرد يزیچ رمیشم داروهات رو بگ یم ادهیداروخانه من پ نیا: وشایبرگشت به سمت ن یقیبعد از دقا میافتاد راه

 بخرم؟

 ... به کوشا قول دادم  میبخر یخونه بستن کیفقط نزد... نه  -

 ... داداش تپل تو  نیاما از دست ا -

امروز  دونستمیم فتهیسوزشش ب نیبستم بلکه ا یقیدقا يمن هم چشمام رو برا... شد  ادهیرك کرد و پداروخانه پا هی کینزد

و  یخواب یخود چشم که حاصل ب يدور چشمم و قرمز يها یاهیپوشاندن س يبرا شهیم یکار عصبان موریهم عاطفه گر

داشته باشم اون هم  شیاجرا طول روز آرا يدرست نبود که روزها مو اصال ه ومدیبود هر بار پدرش در م یو خستگ تیعصب

 ...  ظیانقدر غل
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 ... باز شد و من چشمام رو باز نکردم  در

 ... همراز ... همراز  -

...  کنهیبه پشت و داره صدام م دهیچرخ وشایو ن میتئاتر شهر يرو به رو دمیچشمام رو باز کردم و د وشاین يصدا دنیشن با

 نیانگار سوار اتوبوس ب یدختر دهات گهیدونستم تو دلش م یم دمیخجالت کش یلیخ یلیخ.. .اما هنوز پشتش بهم بود  یحام

 ...  رمیمب خواستیواقعا اون لحظه دلم م. راه شده

خواست اون لحظه از صحنه روزگار محو بشم  یدلم م...  یکردم از حام یزدم و خداحافظ وشایبه گونه ن يبوسه ا يسر سر

 يبرا نیا: بود به سمتم دراز کرد یو رنگ کیکوچ سهیک هیدستش ... شد  ادهیهم پ یشدم که هم زمان با من حام ادهیپ

پنهان کردن اصال هم با  نیبه خصوص که ا... بخواد پنهانشون کنه  نکهیآدم بهتره مسائل رو از عمق حل کنه تا ا... شماست 

 ... اشته باشه ند یتیاطراف نسبت به خود شخص سنخ يشناخت آدمها

به دست  سهیخشک شده و ک... کرد و رفت و من واقعا منظورش رو نگرفته بودم  یحرفش مونده بودم که خداحافظ لیتحل تو

دونستم چه  یواقعا نم... بود  نیتامیو و یتیتقو يقرصها يکه حاو يا شهیبا ش... رو باز کردم  سهیبه رفتنشون نگاه کردم ک

بوق ممتد  ياون حالت موندم که با صدا يدونم چه قدر تو یشده بود و نم خشکدستم  يقرص تو. ..داشته باشم  دیبا یحس

 . که گرفتارش بودم در اومدم یاز بهت یتاکس هی

 ا؟یس رهیکجا م يخوریهمه تو م نیا ییخدا -

...  گهینکن د: رو پاك کردم مینیب يرو ینوچ تیبا عصبان... شده بود زد نوك دماغم  یزد و دستش رو که بستن يلبخند ایس

 .ادیبدم م

 ... مموش  يتو چند وقته بد اخالق شد -

 ...  يایکنار ب یبد خلق نیبا ا دیباشم پس با نجایا يفعال که قراره طبق دستوره مامانت دو سه روز -

 مادام مموش؟ هیاز چ یناش یبد اخالق نیا -

کم  یلیخ یلیخ... خسته ام  یلیخ...  زیچ چیو ه...  زایچ یلیخ: اتاقش واریدادم به د هیشکمم جمع کردم و تک يرو تو پاهام

 ... خوابم 

 ...  ياریبس که به خودت فشار م: تر شد يجد یاش کم افهیق

 ...  ادهیکارام هم ز -

 ...  يدو روز کالسات رو کنسل کرد گفتیم نیرام -

 ... داشت  اجیبه بودنم کنارش بد جور احت...  ایتونستم تنهاش بزارم س ینم...  وشایآره به خاطر ن -

 ؟يتا حاال بهش فکر کرد يدار اجیاحت یتو خودت به چ -

از نظر ... از نظر خودم به خواب ... داشتم  اجیاحت تیکه به تقو یاز نظر حام...  نیتامیو يقرصها شهیاون ش یفکرم رفت پ...  

  ...و از نظر گلنار به عشق  يمقو يخاله به غذاها
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 ... دونم  ینم -

 وانیخونه ک یمهمون میباهام بر ایفردا ب... اما کو گوش شنوا  يدار اجیکه بهش احت ییزایدارم از چ ستیل هیمن : شد یعصبان

 ...  هیدوره هم

 ... انقده اخالقت باقلوا شده  اری شیپ يریم يبه به پس دار -

 ... به خدا  ییمن کجام تو کجا -

برم شام خونه خانواده پرتو  دیبا... کردم  یشوخ نیبش نیبش: ادیکه بلند شده بود بره در ب یتا از اون حالت دمیرو کش دستش

 ... زنگ زد دعوتم کرد روم نشد نه بگم  نیمادر رام

 ... دارن  گهید نایا: ابروش رفت باال هی

 ... دارم  اجیواقعا به پولش احت... دست بدم  کارم رو از ترسمیفقط م... جواب من ثابته  ایباشه س یسئوال اونها هر چ -

 ... واقعا که ... لعنت : رو مشت کرد دستاش

من از شما  یکنیو م يبهم کمک کرد دیکه با يزیاز اون چ شینباش تو ب یعصبان: رو گذاشتم رو مشت شده دستهاش دستم

 ... ندارم  یها توقع

صورت مسئله رو حل  نایاما ا... مموش  یبس که گل: ختیاش رو آورد باال و موهام رو بهم ر گهیبهم زد و دست د يلبخند

 .کنه ینم

 ... چه چند وقته همه رفتن تو نخ صورت مسئله  -

 ...  ایگلنار که گفت موندم جون س... گفته  یبال اون دکتر بد اخالق بهت چ طونیش دمیشن -

 گمیبعد به خودم م هیخفه اش کنم تو ثان خوادیکه دلم م هیثان هیتو ...  ضهیضد و نقدونم حسهام بهش  ینم... منم موندم  -

که  يکار کنمیبه وسواس و دقتش به بچه ها نگاه م یوقت... قابل احترامه  شناسمیکه م يا گهیاز هرکس د شتریآدم ب نیا

 ... بچه هاش انجام بده  ينتونست برا دیالحق خواهرم هم شا

 ... جوون بود ... نکرد رها فرصتش رو  -

که  رمیبگ میوقت نتونستم تصم چیه... کرده بود  ای... کرده بودن  ضشیمر یعنی... بود  ضیمر زیخواهر من قبل از هرچ ایس -

که بعدش اکبر  ییها و اجبارها ییزورگو ای... حامد و رفتارهاش و بعد گذاشتنش و رفتنش ... رها رو خرد کرد  شتریب يزیچه چ

 ... خان انتظام در حقش روا کرد 

... حداقل سه نفر آدم شد  یاش خراب شدن زندگ جهیکه بود نت يزیعامل هر چ: زانوهاش يکالفه دستش رو گذاشت رو ایس

 ... نکنه  هیرها گر ينمازش برا نیکه مامان ه ستین یشب میهم ضربه خورد میپله عقب تر بود هیکه  ییماها

من سپردم به خدا اون بهتر از هر ...  یدون یاما خوب م... چشمه اشکم هم خشک شده  یحت... من : دمیدلم کش از ته یآه

 ...  ستیکس ن چیبه ه یعنی...  ستیبه من ن يازین رهیگیوسط مقصره و انتقام رو هم م نیا یدونه ک یم یکس

 ...  یعقده باش یو ب نهیک یانقدر ب یتونیدختر تو چه طور م: سالها نیمثل تمام ا... محکم محکم برادر وار ... کرد  بغلم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ١٣٦ 

 ...  اوشیخوده خوده س...  یباش اوشیانقدر س یتونیکه تو م يهمون طور -

نگاهم  يدار ياون طور هیچ: تا برم خونه خانواده پرتو بعد از اجرا شدمیانداختم داشتم حاضر م وانیباز ک شیبه ن ینگاه

 ؟یکنیم

 ؟يکه انقدر هم مهمه به ما بد ییتو مجله ا تیمصاحبه حرفه ا نیتئاترت و اول تیبابت موفق یمهمون هی يخوا یتو نم یعنی -

 ... خوام  ینه واال نم: باز بود انداختم ششیبه محمد که ن ینگاه

 ... داداش؟ هسته اش رو تف کن  يخورد: دیبلند خند يبا صدا محمد

 ...  ادیمحمد هم م... پنجشنبه خونتون  میایم پیندارم ما کال اک يمن کار: زد يلخند وانیک

 ... خونه خراب کنا  دیایباشه ب: دستم رو تکون دادم رفتمیم رونیطور که داشتم از در ب همون

 ... خنده بلندشون تا ته راهرو بلند شد  يصدا

 د؟یکنیکار م یچ نجایشما ا -

 گه؟یخونه ما د میخب اومدم دنبالتون بر: بهم زد يلبخند

معذب ... نبودم  یتئاتر شهر راض يجلو قایواقعا از حضورش اونهم دق... نشستم و متوجه ادکلن تندش شدم  نشیماش يتو

 ؟يناراحت شد: دیبودنم رو حس کرد که پرس

 ... فقط جا خوردم انتظار حضورتون رو نداشتم  یعنی... نه  -

 چرا؟  -

 ...  مینداشت يقرار نیخب آخه همچ -

 ؟يایاجازه بدم تنها ب یشبه انتظار که نداشت 9/30دختر خوب ساعت  -

رفتم خونه هر  یروزها که حاال من م هیانگار بق... و نخ نما شده  يبه قول محمد تکرار يرفتارها نیخنده ام گرفته بود از ا...  

 ... دره  يروز جلو

 ... ادتون هستم خجالت زده خانو یبه هر حال لطف شماست امشب پس حساب -

 ... دختر  یهست یتعارف یلیخ یلیخ -

 يدو نفر سر ناسازگار نینبودم اما انگار با ا یمن اصال آدم تعارف... افتادم  یحام ادی... لبم اومدم  يرو يخود آگاه لبخند نا

 یموجه لهیدل چیه یب...  خواست یفقط دلم ساز مخالف زدن م دمیرسیکه روشن بود به اون که م یبا حام فمیداشتم البته تکل

 ... هم مشخص نبود  یلیباهاش خ فمیتکل نیاما رام

دو روز جور  نیممنون که ا: کالفه اش کرده که پشت فرمون جا به جا شد رو کردم به سمتش یاحساس کردم کم سکوتم

 ...  زارمیم یکالس جبران دیدیرو کش ومدنمین

 ... به هر حال  ادیم شیپ یهر کس يبرا... نگو نه  یهست یتعارف گمیم -

 ؟یعنیبرخورد رو داشت  نیا کردنیکه باهاش کار م ییبا همه کسا...  
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 ... کنم  یشکل تمومش م نیرو که قبول کنم به بهتر يمن کال کار -

 یلیخودمون حدس زدنش خ يو البته تو جمعها انیو بازخورد هاش از دوستان و آشنا ینیمک يباز يکه دار یشینما دنیبا د -

 ... سخت نبود 

 ... کاراتون رو دوست داشتم  شهیهم... بد جور نسبت بهش کنجکاوم  د؟یکنیم يهاتون پرده بردار یامشب از نقاش -

 ...  يتو به من لطف دار: تا بنا گوشش در رفت ششیکرد که ن یچه برداشت قایحرفم دق نیدونم از ا ینم

که قراره دانشگاه  دهیاالنم خبرش بهم رس دیو هست دیبود ينقاش مطرح و البته با استعداد شهیشما هم ستینه بحث لطف ن -

 ... که لطف حساب بشه  ستیمن ن دییبه تا يازیپس ن دیکن سیتدر

 ... جمله ها رو داره  نیتر بایبرات حکم ز ادینفر در م هیاز دهن  یحرفها هست که وقت یبعض -

طور که  نیهم...  يهمراز که آمارش رو ندار رنیدهنت رو گل بگ يبه خودم گفتم ا... ه شد جمله اش بست نیدهنم با ا...  

 کردیپنجشنبه خونه من دعوت م يآرتان بود که داشت خودش رو برا... تلفنم زنگ زد  خوردمیداشتم از دست خودم حرص م

 ...  یهم اضاف ورنون خ هیبا خنده بهش گفتم همه که هستن ... 

 نه؟ انیاز خجالتت در ب خوانیبچه ها م یحساب: دیبه سمتم چرخ نیکردم که رام رو قطع تلفن

بود که  يکار نیآخر نیا... نبود  يبود و چاره ا دهیشن کردم؟یدعوتش م دیبا... هست  ياحساس کردم ته کالمش دلخور...  

در خدمتتون باشم  شمیخوشحال م...  هیخودمون یلیجمع خ هی دیلریب فیشما هم تشر:نبود انگار يدوست داشتم بکنم اما چاره ا

 ... 

تو هوا دعوتم رو زد و گفت ... بشه اما در کمال تعجب من  یمنتف هیتعارف کنه منم تو هوا بزنم و قض. ارهیانتظار داشتم نه ب...  

 ... موقع باز شده خودم و آرتان دادم  یاومد به دهن ب رمیگ یو من تو دلم هر چ ادیکه م

 ... سخته  یلیانتخابش خ دیباور کن رنیگیبا آدم ارتباط م شتریکه کدومشون ب نیا...  نیکلمه عال هیدر  -

وار پر از از خود متشکر  نیرام ياز ته دلش زد لبخند يکاپتان بلکش لبخند پیتک مبل اتاق کار خونشون با پ يرو نشسته

که توش هزاران طعنه  يکوچه رو لبش بود همون لبخند يکه اون وقت ها هم تو اون خونه انتها یهمون لبخند لعنت... بودن 

 یذات يکه طعنه خنده هاش نسبت به اون سالها کمتر شده بود اما اون خودپسند نماگر اعتراف ک یجا حت نیانگار نهفته بود ا

 ... شد کرد  یهم نم شیبه همراهش بود و انگار کار

 ...  يدوستشون دارخوشحالم که  -

 ... گفتن دارن  يحرفها برا یلیزنده ان و خ یلیرنگها خ: بد گذشته رو کنار بزنم يکردم اون حسها یسع

 دیرو در حال رقص د یشد زن یخطوطش م نیاشاره کردم که در هم و برهم و قرمز رنگ از ب یمدرن يبایز يدست به تابلو با

 ...  باستیبد جور برام آشنا و ز نیابه خصوص : کارها بود نیتر بایاز ز یکی

خودم رو  یکم شده بود و من معذب کم یلیفاصله مون خ... گذاشت و به سمتم اومد  زیم يرو رو پشیجاش بلند شد و پ از

 ... جمع کردم 
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 داره؟  یتابلو برات چه مفهوم نیا -

خودتون که : دور نبود گرفتم يخاطره  هیاز  ریبه غ يزیچ چیه... و حاال  کردیجادوم م یزمان هیرو از چشماش که  نگاهم

 ...  هیبرداشت خصوص نیهم ا یداره و کم يرو از اثر هنر شیتو هنر مدرن هر کس برداشت شخص دیدونیخوب م

اتاقن و  نیدر ا رونیکه کل خانواده اش ب نیبه ا دیبا ام... آب دهنم رو قورت دادم ... تر شد  کیکرد و بهم نزد يخنده ا تک

 يازش سر نزنه که مجبور به عکس العملها یبود حرکت دواریکه از ادب و حرمتش نسبت به خانوم ها داشتم ام یه شناختالبت

 ... تند بشم 

 ... هنرمند  هیبه عنوان  یستین نجایتو ا... نده  لمیرو تحو تیدانشگاه يدرسها...  زمیهمراز عز -

 ... از جوابش  دمیترس...  دمیترس...  میخواستم بپرسم پس چ...  

... فرانسه  يتو... تابلو ها حاصل دو سال کار و تالش منه  نیو ا شگاهینما نیا...  دترهیها جد ینقاش نیتابلو از همه ا نیا -

 ... رو بدونم ازش  تیخوام حس واقع یم...  ریماه اخ هی نیحس پر رنگه مربوط به هم هیتابلو حاصله  نیاما ا...  رانیا يتو

...  فیو ظر باستیبگم ز تونمیمن فقط م: کنم شترینفس شده بود رو ب هیکه در حد  يدم عقب تر رفتم تا فاصله اق هی...  

 ... داره  یحس سبک یلیخ یلیخ

 ... باشم  دواریام یکم تونمیپس م: نییچشم دوخت به پا. رنگش  يشلوار کتون سورمه ا بیج يرو کرد تو دستاش

 ...  هیاما احمق نبودم که نفهمم منظورش چ... تجربه بودم  یب... بچه بودم ... نبود  يچاره ا یعنی... زدم به اون در  یم دیبا...  

 ...  ندهیدر آ دیشیم یبهتون نقاش خوب دمیقول م دیباش دواریبه خودتون؟ بله بله ام: لبم يکه به زور کاشته بودم رو يلبخند با

 ... و حاضر جواب  یطونیهنوزم ش: دیتوش مهر رو د شدیکه حاال آشکار مبهم کرد  یزد و نگاه يلبخند

 ... زبون دراز بودم  شتریاون موقع ها ب -

بچه ها : به لبش اومد يلبخند دنمونیبا د... به در خورد و بعد مادرش سرش رو داخل کرد  يجوابم رو بده که تقه ا خواست

 ...  دمیشام رو کش دیایب

 ... کمکتون کنم شرمنده  ومدمیمن ن دیببخش يوا يا -

 یکه از وقت نهیرام نیا ریبر جا به جا کردم؟ تقص گیو د گید یلینه که خ: بود ستادهیکه تو چار چوب در ا یدر حال مادرش

 . هم نکرده ییرایجا ازت پذ نیحبست کرده ا ياومد

 ... شه که قبول کرده  یباورم نم -

 ... دونم  یگلنار من نم نیداشت ا يچه اصرار کردیکه داشت موهام رو درست منگاهش کردم  نهیآ يلبخند از تو با

 ... نکش موهام رو گلنار  -

 ...  کنمیچه م نمنیشلوغ نکن بب: سرم يدونه آروم زد تو هیبرس  با

 لباس مناسبه؟ نیا یمطمئن: جا به جا شدم یکم یصندل يرو
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لباس ... هم شده بود  شتریب شیپوشتم قرمز دیسف یلیکوتاه قرمزم انداخت که به خاطر رنگ خ نیآست راهنیبه پ ینگاه

بپوشم  يزانو بود هر چه قدر خودم رو زدم که بذاره جوراب شلورا يباال یداشت و دامنش چند انگشت يساده ا یلیخ يبرشها

 ... بهش اضافه کرد  یجفت هم کفش پاشنه دار مشکب هیتو کتش نرفت و 

 ...  يخوشگل شد یلیخ -

 ...  ستینصف تو هم ن ییبایمطمئنا ز -

صورتشون  ياوریمن بیبهم دشاتن و ترک يادیز یلیدروغ هم نگفته بودم واقعا گلنار خوشگل بود کال اون و رها شباهت خ...  

چرا انقدر  یبفهم یتونست یم يکردیمسئله خانوم بودن و البته دکتر بودن گلنار که اضافه م نیبه ا کردیرو جذب م یهر کس

 ... جورواجور داره  يخواستگارا

بخره اما  ینیریش رونیبود که رفته بود ب ایچاره من برداره س یب يزنگ در باعث شد گلنار باالخره دست از سر موها يصدا

 ...  دمیدوتا عشق خودم رو هم شن يصدا شیشگیغر غر هم يهرماه با صدا

دو تا ماچ گنده هر ... تخت  يپرواز کردن سمتم من هم تعادلم رو از دست دادم و افتادم رو بایباز شد و دوتاشون تقر در

 من؟ يوروجکا دیاومد یک: کدومشون رو مهمان کردم

اما عمو گفت روز بودن با خانواده رو  میبا خانواده باش دیهم پدر جون غر غر کرد که پنجشنبه با یکل میآقا اومد یبا عل: وشاین

 ... داده  رییغبه جمعه ت

 ... خنده ا م گرفت انگار سازمان ملل بود ...  

 ... دست خان عموتون درد نکنه  -

 ... دنبالمون  فرستهیآقا م یگفت زود عل دهیچه فا: کوشا

 ...  میهم راض قهیدق هی یحت دنتونیداره من به د یچه اشکال: که آخش در اومد دمیرو کش دماغش

 ... محمد هم هست : دیلوزش کشبه ب یبلند شد و دست وشاین

 ... هم ببند به نافش  يزیچ ییآقا ییعمو هیواال  ه؟یمحمد چ... تو فندق  يدراز کرد یچه زبون: که تازه وارد اتاق شده بود ایس

 ... تونم صداش کنم  یدلم بخواد م یخودش به من گفت دوستمه و هر چ: که باعث شد فک ما باز بمونه يبا عشوه ا وشاین

بود از  ییایشرم و ح هی میقد يدخترم دخترا: دونه محکم زد پس گردنش که صداش رو در آورد و بعد گفت هیخم شد و  ایس

 ... رو صدا کنه  يمرد چیه کیتا حاال با اسم کوچ دمیواال من ند ریبگ ادیخاله بد بختت  نیا

 ... کنه که مونده خونه  یکارار رو م نیهم... له خالش خ نیاز بس ا: بزرگ هات چاکلت بود وانیدستش دو تا ل يکه تو گلنار

 ... گم شد  ایو س وشایاتراض من تو خنده بلند ن يصدا

با کفش  پوشمیم يجوراب شلوار هیرم  یمن م...  هیآخه چه اصرار...  شهیکارت کنه گلنار پام داره قطع م یخدا بگن چ -

 .تخت اصال

 ... دختره تنبل ... کبودت کنم  نیکاررو بکن تا با هم نیا: رو آورد باال دیکشیکه داشت باهاش شام م يریکفگ
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 برادر آرتان هست؟ يگلنار حواست به نگاهها یراست: نکیدستم رو گذاشتم رو س يتو ینیس

 ... نه : رو زد به اون راه خودش

 ...  نیایم ییچه غمزه ها هم يبرا نمیبیخوب م... دختر جان من و رنگ نکن : ستادمیجلوتر و کنار دستش ا رفتم

 ...  یزنیحرف م یراجع به ک يدونم دار یمن اصال نم...  اریدختر مردم حرف در ن يبرا: تکون داد دیرو به عالمت تهد ریکفگ

 ... ترکه  یتو چشماش قلب م نتتیب یباشه که م نیحواست به رام تو

حرف تازه سر درد  نیبخندم اما انقدر از سر شب خودم معذب شده بودم که با ا هشیبه تشب خواستیواقعا دلم م نکهیوجود ا با

 کارش کنم؟ یچ یگیم: دلم باز شد

فرشته با  نیخواهر شوهرانه به ا يشده بود و لبخند کیکه بهمون نزد سایکرد و داد دست آو نیبرنج رو با زعفران تزئ يرو

... با نگاهش همه جا دنبالته  کنهینگاهت م رانیطور ح نیا یکس نکهیاز ا...  ازش لذت ببر: با رفتنش رو به من کرد... مزه زد 

 ... خب لذت ببر  يتو کفش بود تیان. که تمام نوج یاونم کس

من االن استرس گرفتم که نه گفتن بهش ...  ایگیم يزیچ هی: گفتم واشکشیو ...  لیمرغ رو دادم دسته دوست دختر سه ظرف

 ...  ییمن کجام خانوم خوشگله تو کجا... ادن کارم مصادف بشه با از دست د

 ... من نگاهش کن  هیاز زاو... باش که من هستم  ییتو هم همونجا: برنج رو هم گرفت دستش سید نیآخر

 

کنار محمد  وشاین... بزنه بچه ها هر کدوم پخش و پال نشسته بودن  يتاریگ هی لیتا سه میدورهم جمع شد یاز شام همگ بعد

مرد متواضع و عاقل ممنون بودم با  نیچه قدر از ا کردیکه همراهشه رفتار م یخانوم بزرگ هینشسته بود و محمد باهاش مثل 

 نمیکنارش بنش ستادنیا يبا دست اشاره کرد که به جا نیرام... دور نموند  نیرام دیکه از د یچشمک... برام زد  یچشمک دنمید

بودن بعد از مدتها تو ... بود  یو خوب یجمع دوست داشتن... کنارش نشستم  کردمیکه دامنم رو جمع م یمبل در حال يرو... 

 ...  دادیمضاعف م يانرژ موندلخواهمون به هم یقیو گوش کردن به موس میکه همه با هم همفکر بود یجمع

رو  يکمد کیرمانت لمیف کردیکل کل م وانیسرخوش بود و با ک ایس ينگاها رینشسته بود و ز ایکه کنار س سایاصرار آو با

بود که  يجماعت هنر یپول یو طبق معمول بحث سره ب کردنیعده با هم بحث م هی...  دنیدیم لمیعده ف هی...  میگذاشته بود

 بلند شدم  نیاز کنار رام... بود  یحام... از جا پروندتم  لمیزنگ موبا

 ... دکتر  يسالم آقا -

 ...  نییپا دیطفا بچه ها رو بفرستشه ل یسالم خانوم م -

 ... خودش اومده بود دنباله بچه ها  ینی اوردمیداشتم از تعجب شاخ در م...  

 يددیدکتر چند لحظه افتاخار م يآقا: از بچه ها انداختم یکیکه غرق صحبت با محمد و دوست دختر اشکان  وشایبه ن ینگاه

 ... وقت  هی خوادیکه خوب هنوز وقت نشده بچه ها دلشون م پیاک يبا بچه ها میببر یکیک هیدر خدمتتون باشم قراره 

 ...  دیدر رو باز کن دیباشه پس لطف کن -
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انداختم  یمون نگاه یبه جمع خودمون... استرس همه وجودم رو دوباره گرفت ...  دمیتر کش نییپا یدامنم رو کم اریاخت یب...  

 ياطراف گلها... رنگ خونه  یآب یبلند بچه ها جمع شدنشون دور پنجره قاب چوب ياشد خنده ه يکه داشت پخش  یلمیبا ف

حضور برادرزاده هاش هر چند  يداره از نظر اون برا رادیجمع تماما ا نیدونستم اا یخوب م...  دنیکش گاریدر حال س یاطلس

 ...  کردیعبور م يزد نه از حد یخود م یجمع نه حرف ب نیکس در ا چیه

 ... چشماش چهار تا شد  یگفتم حام یوقت...  هیک دیا اشاره ازم پرسب گلنار

 ات در هم شد همراز جان؟ افهیچرا انقدر ق: ستادهیکنارم ا نیرو زدم که احساس کردم رام فونیآ

 ... بذاره  وهیبراتون م ایبگم س دییبفرما...  ستیدر هم ن -

 ؟یبا من بر خورد نکن بهیغر يشه انقدر مثل مهمونا یم -

 ... بهم سالم کرد  يجد يجوابش رو بدم که صدا خواستم

 ...  دییدکرت بفرما يسالم آقا -

به من انداخت  ینگاه... بود  یبا لباس رسم یو در هر ساعت شهیآدم هم نیا... وارد شد  فیو ظر کیش تینها یب شهیهم مثل

 ... بود  ستادهیطلب کار کنارم ا یکه کم نیو بعد به رام

 ينفسم رو حبس کردم احساس بچه ا... بود  ومدهیبود که به مذاقش خوش ن زهایچ یلیلحظه ورود خ نیم از همکرد احساس

 ...  ستادهیا رشیناظم سخت گ يرو داشتم که رو به رو

 ... برنامه نبود که مزاحم شما بشم  ياومدم تو یکه دست خال دیببخش -

 ... خوشحال شدم  دارتونیدکرت بنده از د يآقا دیینفرما: بود انگار یطبق برنامه م زشیهمه چ دیبا شهیآدم هم نیا...  

 یگل یاول نگاه... جمع و جور کرد  یما انگار جمع رو کم الیخ یبه جمع ب کشیو ش يورود جد... وارد سالن شدم  همراهش

و بعد به  دادیره من رو دود مچا یب يبود کنار پنجره و داشت گلدونا ستدهیبه دست ا گاریکه س لیبه اطراف انداخت و به سه

 ... بودن  ستادهیکنار محمد ا وشایکه کوشا و ن یسمت

 ... جناب انتظام  دیمفتخر کرد یلیخ یلیخ: دست داد. که زود تر از من خودش رو جمع و جور کرده بود به سمتش اومد  ایس

 ... فرمودند  شونیا یمزاحم جمع دوستانتون شدم البته وقت -

 هی یکه خودش خودش رو دعوت کرده بود هر کس یمطمئنا جمع دیتاب یجمع بر نم نیرو ا يهمه جمله پر از تعارف و جد نیا

نگاه پر ...  متشیگرون ق يلباسها...  ستادنشیکه ا یآدم... آدم  نیمرتب تر شده بود از حضور ا یگوشه ولو بود حاال کم

 . آورد یتخاب شده و به جاش نا خود آگاه با خودش احترام مو جمالت ان يلحن جد...  رایگ يصدا... نفوذش 

 ...  شییخدا هیو با کالس کیعجب آدم ش -

 ...  ارهیها رو ب وهیببرم و اون م ییبود که همراهم اومده بود آشپزخونه تا من چا سایجمله از طرف آو نیا

 ...  هییآدم جد یلیآره خ -
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 يخونه و چشم دوخته بود به قفسه کتابها يتا به تا يمبلها ينشسته بود رو که دمیچارچوب در آشپزخونه سرك کش يتو از

 ... جلد بود  300 دیاز شا شتریب يزیکتابا چ نیمن که ا

 ... کردنم باشه  ییرایتو پذ یسوت نیخواست کوچکتر یاصال دلم نم دمیکش یرو با وسواس پاك کردم و نفس ینیس

 افهیکه با ق ارمیها رو سمتش ب وهیکرد رفتم م يبرداشت و تشکر عیباال آورد و سر یرو که جلوش گرفتم سرش رو اندک يچا

 ...  دارمیمن خودم بر م دیلطفا خم نش: گفت يجد

که  یو بعد رو تک مبل دیکشیم پیمتفکر داشت پ نیبه پشت سرم که رام دمیکردم و چرخ ستیخودم رو راست و ر یکم

 ... بود  دمید يرخش تو میکنارش بود نشستم و ن

 ... خب جناب انتظام خوشحالم که باهاتون آشنا شدم : لیسه

 ... خوشحالم  یلیبنده هم خ: دستش گرفت يرو تو شیچا فنجان

 ...  دمید وشایمن شما رو روز اجرا همراه با کوشا و ن -

خونه . خونم يحضورش تو... دستم رو محکم مشت کرده بودم  يتو يرو مزه مزه کرد و من دستمال کاغذ شیاز چا یکم

پر از کتاب و  يگلهام و قفسه ها... کار دستش  يلنگه به لنگه و کوسن ها يمبال... کفش  يها میو خلوتم با گل کیکوچ

 ... استرس آور بود  یبرام کم لمیف

 ... لبهاش اومد  يرو یکم رنگ یلیخگلم بود که گل داده بودن احساس کردم لبخند  يبه سمت گلدونها نگاهش

 ... دکتر بودم فرصت نشد تشکر کنم  يشب شام در خدمت آقا هیبنده : محمد

 ... بود و بعد سکوتش  یکیلبخند ش یحام جواب

خودم  شیآخرش بود جمع شد و من پ گهیکه د یلمیبود توجهش به آهنگ ف الونیخوب و یلیکه نوازنده خ لیدختر سه دوست

 ... نبوده که خاموشش کنم  ادمیفکر کردم چرا 

 ...  ادیکل ش نم یساده و دم دست تمیاصال به ر لمیف نیداره ا يقو یقیعجب موس -

 ... نبود در کل  يبد لمیف یول: لیسه

 ...  ارمیب يخور وهیم ياز آشپزخونه چاقو یحام يبلند شدم تا برا من

 ...  دادین مرو نشو يناز یلیعشق خ: اشکان نامزد

 ن؟یاز دست ا یکشیم یاشکان تو چ...  یکیجون تو جونت کنن رمانت: ایس

 ... دله منه  زهیعز... نباشه ها  تونیبا خانوم من کار: اشکان

و نرمال  یدم دست يحرفها نیا نکهیترسم از ا یم یلیخودم اعتراف کردم که خ شیآشپزخونه دستم گرفتم و پ يقو رو تو چا

 ... سبک سرانه باشه  یبچه ها به نظر حام

 همراز؟ ستیطور ن نیبه نظر تو ا: ورودم به سالن نامزد اشکان گفت با

 هست؟  یبحث چ...  ستمین انیدر جر: ستادمیجا ا همون
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 ...  دهیکشیخوشگل غم عشق م ایدختر گو لمیف نیتو ا نکهیبحث ا: ایس

 ...  یصورت در هر باستیز دنیغم عشق کش: نیرام

نگاهم رو ازش گرفتم و چشمم افتاد به ...  کردیکه فنجان به دست داشت نگاهم م یدونم چرا نگاهم رفت سمت حام ینم

 ...  دمیمن کال غم عشق نکش دیاز من نپرس: براق محمد و جواب دادم يچشما

 ... آره جونه خودت : لیسه

 ... شد  يپر از دلخور نیدونم چرا احساس کردم نگاه رام ینم...  دنیبلند خند يبچه ها با صدا و

بپوشم و  يچند هزار دالر يخانوم خوشگله لباسا نیمنم مثله ا ومدیواال بدم نم: ام رو از چارچوب در آشپزخونه گرفتم هیتک من

انشب ...  یاز فکر حام لحنم باعث خنده بلند بچه ها شد و نگاه پر... رو مبل مخمل غم عشق بخورم  میونیلیتو قصر چند م

 ...  کنهیم لیداره تحل هرو انگار ک يزیهر چ کردمیاحساس م

 ... جواب بود  نیبهتر ولیا: ایس

 ... هنوز پول مارو ندادن  ایکه بعض میبخور یما االن چه غم عشق... آره خب : محمد

 یحام هیدست شیپ يم تا چا قو رو توخم بش یبه محمد رد شدم و خواستم کم کردیکه اعتراض م لیلبخند از کنار سه با

 ... بود  دیازش بع یعیسر يعکس العمل ها نیجا خوردم همچ یکم... از دستم گرفت  عیبگذارم که سر

شما  ستیهم ن ییرایبه پذ يازیدارم ن یخودم بر م دیعرض کردم که خم نش: بده حیتو ض دید ازیکه ن دیشا دیرو د تعجبم

 ...  دیخودتون رو خسته نکن

 ... نشستم  میقبل يکردم و سر جا يتشکر

 ...  نمتونیبب شگاهمینما هیافتتاح دوارمیخوشحال شدم و ام تونییاز آشنا یلیدوستان من امشب خ یراست: نیرام

 ...  کردیم فیتعر یلیهمراز که از کارا خ: ایس

 ... مهم بود که همراز نظرش رو بهم بگه اون تابلو ها مخاطب داره چون  یلیبرام خ: بهم زد يلبخند نیرام

 نیکه اصال هم بلد نبودم بهش بزنم ا ییحرکت کنگ فو هیپاشم و  خواستیدلم م... طور  نیبچه ها هم هم... خوردم  جا

 ...  دادیقرار م قهیتو مض قایحرفهاش من رو دق

از همراز نظر  دمونیجد يما هممون تو کارا: محمد من رو نجات داد يداجا به جا شد که ص یمبل کنارم کم يرو یحام

... که باشه کاراش مخاطب داره  ياما هنرمند جماعت هر کاره ا...  میکنیم دییو سوادش رو تا میچون قبولش دار میپرسیم

 ... کنه  ینم یفرق

 ... ماهش رو ببوسم  يمخواست بلند شدم و رو دلم

 ... ز امروز بد جور تو زرد از آب در اومد همرا نیواال ا: اشکان

 اون وقت؟ یچ یعنی: تعجب نگاهش کردم با

 ...  یکردم انقدر به ثروت عالقه داشته باش یواال من فکر نم -
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بهم  شتریپاهام رو ب یکه نشسته بودم کم یمبل یدادم به پشت هیتک هیام گرفت از لحنش که معلوم بود پر از شوخ خنده

غم ...  یتا بهش فکر کن یهم داشته باش گهید يزایچ یلیخ تیبگم اگه تو زندگ خواستمیفقط م يراستش رو بخوا: چسبوندم

 ... مونه ته نوبت  یم زایچ نیعشق و ا

 ... قبولت دارم مموش : ایس

 کردمیم یهمه سع نیا...  کردنیم يطور نیچرا امشب با من ا نایا... گونه هام حرارت بلند شد  ياحساس کردم از رو واقعا

 ... بود  یچ گهیارباب آخه مموش د نیا يجلو ارمیبه جا ب ژیپرست

 ... رفتم که حساب کار دستش اومد  ایبه س يغره ا چشم

 مموش؟ یگیتو هنوز به همراز جان م...  ایس: نیرام

 يو موها یشیبا اون لباس درو نیکه چشم دوخته بود به رام یترسناك حام یو سکوت کم يبه چهره جد ینگاه یرکیز...  

 ... بلند انداختم 

 ... دلم خواست صداش کنم  یهمراز خواهره منه اجازه دارم هرچ: جمع و جورش کنه یداشت کم یکه حاال سع ایس

 ...  گهید ییزور گو: سایآو

 ... چاره  یمنه ب ؟یک: دیبه سمت خوشگل خانومش چرخ ایس

 ...  شهیخانوما شروع م هیباز ستیاالن فمن يآ يآ: وانیک

و ...  کردیانداخته بود و فکر م نییبود که حاال سرش رو پا یاومده بود همه حواس من به حام شیکه پ یتوجه به بحث یب...  

 ... انداخت  یبه ساعتش نگاه

 ...  ارمیرو م کیمن االن ک... دونم که  یم دیجا باش نیکه مجبورتون کردم ا دیحوصلتون سر رفت؟ ببخش -

که حرفاتون و  نمیبیم کهیدرحال...  دیدونم چرا شما با من انقدر تعارف دار ینم: به سمتم دیچرخ تیبلند شم که با جد خواستم

 ...  دیزنیم میرك و مستق یلینظراتتون رو خ

جمع  نیا دیشا یلیکه شما خ دونمیفقط م... کنم  ین معنوا میمستق یلیمن نظراتم رو به شما هم خ: انداختم نییرو پا سرم

 ... خوام از سر ادب وقتتون تلف بشه  یبراتون جالب نباشه و نم

 دیشما هم راحت باش... من راحتم : کردیبهش انداختم که داشت نگاهم م یسرم رو بلند کردم و به نگاه... کرده بود  سکوت

 ...  نمتونیبیسرحال تر م یروز دارم کمخوشحال هم هستم که بعد از اون ... لطفا 

 ... شما رو هم انجام دادم  هیاستراحت کردم و خب توص یکم... ممنونم  -

 ... ها تشکر کرده بودم بازهم تشکر کردم  نیتامیقبال بابت و نکهیبا ا...  

 ... که  نهیبگم ا خوامیکه م يزیتنها چ... به دو بار تشکر داشته باشه  ازینبودن که ن يزیچ -

  ؟يدیرو به ما نم کیک نیهمراز ا: آرتان

 ...  کردنیم یالیجماعت من رو قاتل سر نیامشب ا...  
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 ... و کوشا هم همراه من به آشپز خونه اومدن  وشاین

 ...  یو من رو راه انداخت يپرنسس که تا رفتن من صبر کرد یمرس: دیرو بوس وشایگونه ن محمد

 ... شه خونه تو بود و آرامش نگرفت  ینم... بود  یخوب یلیهمراز شب خ یمرس و

 ...  دیکه برامون گذاشت یممنون از شما بابت وقت -

 ... بود دست داد و رفت  ستادهیکه پشت بچه ها ا یبا حام محمد

خوشحالم که بعد  یلیخ: جلو اومد یخداحافظ يهم برا نیهمه رفته بودن و رام کردنیبا گلنار گوشه خونه داشتن صحبت م ایس

 ... توش بود  مونیو نو جوان یاومدم که خاطرات قشنگ کودک ياز مدتها به خونه ا

 ...  شناختمیم یمن رها و همراز رو از کودک: یبعد رو کرد به ست حام و

مطمئنم  که یبا کس ییآشنا: دستش رو جلو آورد کردیبچه جلوه م هی شتریب نیکه در کنارش رام ینیسپلیو د تیبا جد یحام

 ... من خوشحال کننده است  يداشته برا یمرزمون باهاش خاطرات مشترك و خوب ایعروس خدا ب

 ... رو نگرفت  خواستیکه م يا جهیو من احساس کردم از جمله اش اصال نت... داد و رفت  یبا حام یهم دست نیرام

 ... نفر  نیآخر میخانوم؟ ما به خاطر خواهش شما موند وشاین میبر: وشایرو به ن یحام

 ...  دیکه موند یمرس: من

 ... کنن  یخداحافظ ایو کوشا رفتن تا از گلنار و س وشاین

 د؟یایکه ب دیخواستم بگم وقت دار... ست  وشایفردا بعد از ظهر دوباره وقته دکتر ن: به من انداخت یاجمال ینگاه یحام

 ... م دار یخال یچند ساعت هیبعد از کالسم تا اجرا  امیبله م -

 ...  ایکشتمت س: برد به اتاق خواب یکه داشت پناه م ایکردن ازشون حمله کردم سمت س یبچه ها و خدا حافظ دنیبا بو س...  

 . ها کنهیسکته م نییندو مادام پا... ندو همراز  -

مبل و  ينشستم رو...  کردیفشرده م شتریتلخ قلبم رو ب خیشدن هر روزه به اون تار کیانداختم نزد وارید يرو میبه تقو ینگاه

شدن عصرها دنبال  یپنجره رد م ریروزها از ز دیکه با سبد خر یزنان... شدم به کوچه شلوغ محل که پر از رفت و آمد بود  رهیخ

سال حاال در تدارك شروع  کردنیشوهرانشون باز م يکوچه روانه خونه کنند و شبها در رو برا يبودن که بچه ها رو از تو نیا

 ... بودن  یلیتحص

دو  نیتام يبود و درد مادرم برا يخبر یو ب ییبایدبستان برام سراسر ز... داشتم  ختهیاز دوران مدرسه خاطرات جسته گر من

 اوردمینم ادشیبه  ادیمن ز دادیدرس هم م... پدرم نوازنده تار و سه تار بود ... بعد از فوت شوهر جوونش  یاطیتا دختر بچه با خ

بزرگ تر شدم که عادت به حضور مرد  یوقت... لبخند  هیو  شدینت که مدام تکرار م هیبود از  یقیموس ينوا هیمن  يبرا... 

شدم اما حاال که  یاصرار داشت مادرم ازدواج کنه اون دوره ها ازش متنفر م یلیخاله ام خ... نداشتم  مونیخونه و زندگ يتو

 ... کرد  یبود و خسته اش نم یو استرسهاش کمتر م یندگبار ز دیکاش مادرم قبول کرده بود شا يکه ا نمیبیم کنمیفکر م
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... رها که عاشق شد ... موهام رد شد  ياز ال یمیمال مینس دمیآخر تابستان رو نفس کش يشدم لبه پنجره نشستم و هوا بلند

 ...  ادیب ادمیحرفها بودم که  نیدونم بچه تر از ا ینم بود یراض ای دیرس یزورش نم... کرد  يا مهیمامان مقاومت نصفه ن

 ادمیرو  مونیاکبر خان به خونه و زندگ ریخانوم و نگاه سراسر تحق دهیوقت نگاه متعجب فر چیه يکه اومد خواستگار حامد

 قهیعت ستالیکر يکردن ازشون از مادام فنجانها ییرایپذ يکه مادرم برا ییآدمها نیکه ا دونستمیخوب م میبا همه بچگ رهینم

 ...  ستنین یجا راض نیاز بودن در ا زهیریم رقاش رو قرض گرفته و جلشون گوله گوله ع

 ... اون طور بهتر بود  دیشا نمیبیم کنمیاالن که بهش فکر م... حق داشت  دیشا... نامزد بمونن  یسال هیخان اصرار داشت  اکبر

 ... زنش خونش باشه  خوادیکه م نیاز ا یطاقت ید از بز یاما دم م حامد

 یراض هیسکه مهر کینخواستند و ما به  هیاونها جهز... زن خونه بودن ... ساله رو چه به زن بود  16دختر  هیآخه ... زنش ...  

 ... و خسرو خان معتقد بود نونمون تو روغن افتاده  میشد

 ... لقمه نونش رو تو خون زد و خورد  هیام اون سالها مادرم به قول خودش بعد از اون تم! روغن؟... زدم  يپوزخند

کرد اکبر آقا فردا  مانیزا ییتنها... بشه نشد  بندیحامله شد بلکه شوهر سر به هواش به خونه پا یتو اوج افسردگ دخترکش

 یاما شکنجه از هر نوعش تو بساطش بود از ب... حامد دست بزن نداشت ...  مارستانیصبحش با زور آدمهاش شازده اش آورد ب

از دستش خارج  گهیاکبر خان هم د... رنگ و وارنگ دورش  يجمع از زنها يتو اهرمحرمت کردن خو یاز ب... تو خلوت  یمحل

 ... ننگ  هیما نیشده بود ا

امسال وارد چهار سال  يست اما رفتن تو دلم رو خون کرد خواهررفتن مادر تنهام کرد در... افتادم رها  ادتیبد جور  امشب

 چه طور؟... چه طور باور کنم رها ... مرگت  شهیم

عکس  نیا...  دمیزد رو بوس یقاب بهم لبخند م يگونه ام بود رو پاك کردم و صورت نازش رو که از تو يکه رو یاشک قطره

 ... رو حامله بود  وشایبود که ن یماله زمان

...  یخونه آب نیتو ا وشاین يدوست دار یبهم گفت نجایا يکه اومد يمثل اون وقت هفته آخر خواستیدلم م یلیخ يخواهر. .. 

... شه  ینم... شه خواهرم  یخودم اما نم شیپ ارمیرو ب وشایمثل من خودش راهش رو انتخاب کنه ن... پر از آرامش بزرگ بشه 

 یکاش م! ... نه؟ ایاومده بهتر شده  یحام یبچه ها از وقت تیدونم بگم وضع ینم...  چندهر ... هر چند ... دست من کوتاهه 

 چه طور دلش اومد؟ ... چه طور دلشون اومد خواهرم ... تونستم بهت قول بدم 

 ؟يدینخواب -

 ... بودم  داریتا خود صبح ب: انداختم ینگاه ایس به

 !شد؟ کیباز سالگرد رها نزد -

 ... از ته دل ... سوزم  یم... سوزم  یم ایچه کنم س -

 چه کنم برات آخه؟: به سمتم دیچرخ

 ...  یکه هست یمرس ایس -
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 یهر چند تا ک... تمام نداشته هام بهم داده  يرو به جا ایخودم گفتم خدا س شیپ... دستش فشرد  يزد و بازوم رو تو يلبخند

 ... دونم  یشه نمحواسش بهم با... ازش توقع داشته باشم انقدر  تونستمیم

 اصال؟ يشام خورد يریم يکجا دار -

 ...  نمشونیخوام برم بب یتنگه م یلیبچه ها خ ينه دلم برا -

 مگه روزه مالقاته امروز؟  -

 مگه زندانه؟ وونهید هیروزه مالقات چ: دونه زدم به بازوش هیخنده  با

 ... بازوم داغون شد  یشده روان نهیچه دستت هم سنگ... کنه  یهم نم یفرق چندان -

اخم و  هیفوقش  کشهیچه کنم دلم پر م... اما خب  ستیمناسب ن یلیساعتشم خ ستینه امروز روزش ن...  ایلوس نشو س -

 ...  گهید کننیتخم م

 ... در رو باز نکنن  دمیشا -

 ... دن  یادبانه رو انجام نم یبکار  نیا گهیخان عمو اومدن د ینه از وقت: بود بر داشتم مکتین يرو از کنارش که رو فمیک

 ... بود و واقعا خودم هم تو جسارت خودم مونده بودم  10و به ساعتم نگاه کردم ساعت  دمیکش یقیعم نفس

 يخوشگل برا يجامداد هیتوش ... دستم بود رو جا به جا کردم  يکه تو يا سهیک... در باز شد  یمعتل یکه زدم با کم زنگ

رسمشون خنده ام  نیکه به استقبالم اومد از ا دمیخانوم رو د ياز در زر... کوشا بود  يمن برا دریچند تا دفتر اسپا هیو  وشاین

 ...  شهیفرانسه داره وارد م ریکب ریانگار سف گرفتیم

بچه ها رو  ياهو یلیکه خ ییخانوم دوستش نداشتم اما از اون جا يکردم درسته که به اندازه فخر یسالم و احوال پرس باهاش

 ...  کردیدلم جا باز م يداشت کم کم داشت تو

 خانوم؟ يزر ستنیبچه ها که خواب ن -

 ...  میما منتظرتون نبود ینه ول -

 ...  یپشت ردم کن يبفهمه از راهرو یکس نکهیشه بدون ا یم... دلم براشون لک زده  یلیدونم اما خ یم -

 ... آشپزخونه فقط زنگ خورده باشه  يقطع باشه و توسالن  فونیآ شهیبودم مثل هم دواریام...  

 شد؟ دلش برام سوخت؟ سیخ کمی چشماش

 ... اما  شهیمن کباب م گریخانوم به خدا ج دیشما هم حق دار -

 ...  ومدیاصال از لحن همراه با ترحمش خوشم ن...  

خانوم هم نا خوش احواله امشب تا هر وقت  يفخر...  ارنینم فیدکتر هم امشب تشر يآقا...  روننیخانوم و آقا ب دهیفر -

 ... آخه بله برون خواهر ازده آقاست  ایب 1کنم آقا و خانوم زودتر از  یفکر نم دیبمون دیخواست

 ... به سمت اتاقشون پرواز کردم  بایبود تقر یکنم خواهر زاده اکبر خان اصال ک لیتحل هیتا تجز ستادمینا گهید...  
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 ... وشگله همراز چه قدر خ نیا يوا -

 ... خودم رو نداره  يقابل خوشگال -

 ... داشتم  اجیبه وجودشون و حضورشون کنارم احت... بود واقعا خوشحال بودم  اریکه امشب شانس باهام  نیا از

 ... شد  یم 11رو نگاه کردم داشت  ساعت

 ... خود به ساعتت نگاه نکن  یب انیم رید: وشاین

 ... جا بمون  نیاصال امشب ا گهیآره د: شا کو

 ... کردن  یاعدامم م... مونده بود  نمیهم...  

 ...  دمتونیکه من د نهیمهم ا -

 ؟یکوتاه کن کمیمانتوم رو  يشه ببر یم: وشاین

 چرا؟ -

 ...  ذارهیکنن اما پدر جون نم یبلنده دوستش ندارم بچه ها همشون کوتاهش م یلیخ -

 ...  واریوبم به دسرم رو بک خواستیدلم م...  

 ... اجازه داد  دیشا... ازش بخواه ... خب بهش بگو  -

 ... امکان نداره : کوشا

 ...  یول...  زنهیبره تو اتاقش باهاش حرف م یپدر جون هر شب کوشا رو م...  گنینم يزیبه تو که چ... تو حرف نزن : وشاین

 ...  کردنیم تیرعا کمی دیبچه ها بود هم نبا نیکه سالگرد فوت ا ییروزا نیتو ا یعنی... واقعا خون بود ... خون بود  دلم

 ... خب حرفاشون مردونه است ... نداره گل من  ییقصد -

به زور قورت دادم و شروع کردم به  شونییهمه تنها نیا يبغضم رو برا... زانوم  يآروم اومد و سرش رو گذاشت رو وشاین

 ...  شییلخت خرما ينوازش موها

 نه؟  نهیبیهمراز مامان ما رو م -

 ... که بهت گفتم  ییهمون شهر قصه ها ياز تو نهیبیالبته که م -

 ...  موندیسر ما م يداشت باال ییاون اگه توانا -

... بهشون  گفتمیم یچ... خواست خودم رو بزنم  یدلم م... بچه ها کرده بودن  نیبود تو مغز ا یها چ يور يدر نیا...  

  ؟یقتی؟ چه حقرو قتیحق

بود  یکیمامور حکم اعدامم  دنیچارچوب در با د يتو دنشید... لحظه نفسم گرفت  هی...  دمیباز شدن در از جا پر يصدا با

 ...  ستادمیو من ا دیهم از جا پر وشایبا ورودش به اتاق ن... چوب ماهونش  يوحشتناك و عصا يبا اون اخما... انگار 

 ... سالم ... سس : زور خودم رو جمع وو جور کردم به

 د؟یکنیکار م یچ نجایشما ا -
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 ... بودمش  دهیند یوقت هم انقدر عصبان چیه بایبودم و تقر دهیوقت بود اکبر خان رو ند یلیخ

 ...  یعنی... من  -

 وشایبه چشمم خورد نگاه پر از ترس ن که يزیچ نیآخر... نترسن از جلوش رد شدم و وارد راهرو شدم  شتریکه بچه ب نیا يبرا

 دونستمیاومدم اما خوب م رونیاز اتاق ب ستین يزیکه بخوام بهشون بگم چ یبا چشمک... از اندازه کوشا بود  شیو وحشت ب

 ...  کنهیم دایپ خیموضوع ب

با من بکنه اما  خوادیم يحاضر بودم هر کار... بودن تا نشنون  یکر م دیبچه ها با دیکه اکبر خان کش يوجود در بسته با داد با

 ... قدر ترسان نباشن  نیبچه ها ا

 ... من چند بار هم به شما تذکر دادم ... دختر  دیخونه ما هست يساعت از شب بدون حضور ما تو نیا یبه چه حق -

 ... واقعا ... من ... انتظام  يآقا -

نحوه بر خوردش ...  دمیترس یم... بخوابه فقط به خاطر بچه ها  تشیخواستم عصبان یه گلوم بود مکه ت یبا وجود طعم تلخ...  

 ...  يبود که اومده بودم انگار دزد يطور

 یدختر جان خواهر شما فوت کرده شما سبب...  میاز حد به شما رو داد شیکه ب مییمقصر ما ستیشما ن ریتقص...  دیحرف نزن -

 ... فهمم  یشما رو نم يرفت و آمدها نیا لهیاصال من دل دیبا ما ندار ییآشنا چیه یو نسب

 نیواقعا بس نبود ا... خونش بودن  يمرد همسن پدر بزرگ من بود و در ضمن بچه ها تو نیا شدیداد بزنم اما ن خواستیم دلم

 کارشون کرده بودم؟ یمگه من چ ریهمه تحق

 ... چند وقت  نیا...  نمیبچه ها رو بب خواستمیمن فقط م -

 ...  ستیقانع کننده ن لتونیاصال دل: هوا تکون داد يرو تو دستش

 اکبر خان؟: دمشید یخانوم که حاال پشت سر م دهیفر

 هیجا مغز بچه ها رو با  نیا يایدختر جون هر بار م...  یشما و حام ریسکوت کردم اصال تقص یمن ه... شما دخالت نکن  -

که مادرشون  رنیبپذ دیبچه ها هم با نیشد و فوت کرد ا ضیخواهر شما مر...  يریو م ینکیمسخره پر م يزهایعالمه چ

 ... ما  ياش رو هم گذاشت برا بچهو دو تا ... ضعف داشت و با اون ضعفش فوت شد 

 ...  دیچیپ یسرم م يدلم پر از لعنت بود و صداش تو يتو... ام بلکه راه تنفسم باز بشه  قهیدست انداختم دور ...  

 مرد واقعا انسان بود؟ نیچشمام بود نگاهش کردم ا يکه تو یاشک با

 ... به خواهرم  دیشما نبا -

 دیمسموم کن نیاز ا شتریو مغز بچه ها رو ب دیخونه بذار نیا يپا تون رو تو دیحق ندار... تموم شد  گهید... ندارم  يمن کار -

 ... 

 ... امکان داشت  يزیچ نیمگه همچ گفتیداشت م یچ ...سرم خراب شد  يرو ایاحساس کردم دن...  

 ... برن  رانیفرستمشون از ا یکه م دیهم نکن یواشکی دنشورویفکر د یحت -
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آژانس من رو  یآب بهم داد و ک وانیل هیخانوم  يزر یک ن؟ییخانو رفتم پا دهیبا کمک فر یدونم ک ینم... شد  یپاهام خال ریز

بغلم رو  ریو گلنار ز ایخواب و خسرو خان با اخم نگاهم کنه و س راهنیشب که خاله با پ 12ساعت ... گذاشت در خونه خاله 

 . بلکه راحت شم رمیتو حلقم و من دعا کنم بم زهیبر گالبو خاله تو صورت زنون شربت  رنیبگ

 يبه غذا نزد عسلم دو روزه لب... لقمه بخور  هیخالت فدات بشه  -

...  شدمیم وونهیداشتم د... از اون شب دو روز گذشته بود ... از گوشت رو که گرفته بود سمتم از دستش گرفتم  یبزرگ لقمه

 دیدونستم با یخونه خاله مونده بود م... زدم  ینه حرف م خوردمیرباط نه غذا م نیشده بودم ع... ازشون نداشتم  یتماس چیه

 ... به خاطر من از شوهرش حرف بخوره  خاله دمیترس یم.. .برم  عتریهر چه سر

 ...  دمیشدم و مانتوم رو پوش بلند

 سرکار خاله جون؟ يریم -

 ... فردا هم کالس دارم ...  میاجرا دار... ندارم  يبله خاله چاره ا -

 خاله فدات بشه؟ يهوس کرد یشام چ -

 ... خونه  رمیم دیخاله جان زحمت نکش -

 حالت؟ نیبا ا ذارمیوا مگه م: رد کردرو گ چشماش

 ... رو اون شب هم نصفه شب اومدم در خونت  تتیوضع دونمینکن خوب م تیخودت رو اذ کنمیخاله خواهش م -

... کار نداشته باش  یچیتو به ه...  يبر یخواستیکجا م... بشم  اهتیس يچشما يخونه خالته فدا: چشماش رو پاك کرد اشک

 ...  یخواهرم ادگارینکردم  یمن که براتون خالگ

 ...  ستیواقعا حالم خوب ن... خاله جان تو رو خدا : و حوصله نداشتم دیترکیداشت م سرم

 یلب در حال ریرو گفت و ز نیا... بخور بعد برو شب هم منتظرتم ... تار موت  هی يباشه باشه فدا: اشکاش رو پاك کرد عیسر

 ... ها مقصدش کجاست رفت به سمت آشپزخونه  نینفر نیا دونستمیو خوب هم م کردیم نیکه نفر

 ا؟یس يتو که اجرا ندار: دهیلباس پوش دمیو گلنار رو د ایس

 ...  امیباهات م -

 ... حالم بده  کنمیفکر م شتریب يطور نیتو رو خدا بچه ها ا -

 تهیال یلیآرام بخش خ هی نیا... فکر هم بهش بکن ... حالت بده : آب بهم داد وامیل هیرو همراه با  کیقرص کوچ هی گلنار

 ...  یشیکیم یسخت يچه قدر دار یخودت رو کنترل کن یبتون نکهیا يبرا دونمیخوب م... رو صحنه  يبر یبخور که بتون

 ... که گلنار ازش گرفته بود  میخسرو خان شد نیو گلنار سوار ماش ایبا س يهمرا

 ...  شهیداده بود به ش هیجلو نشسته بود و دستش رو تک ایس... شلوغ مرکز شهر بود  يابونهایبه خ نگاهم

 ... دو روز رو هنوز داشتم  نیمن بغض ا و

 ... ترسم  یم -
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 مموش؟ یاز چ: برگشت به پشت ایس

 ... بره  ادمی الوگهایترسم د یم -

 ؟یکنیجا هم به کار فکر م نیا -

 ... خوام خراب بشه  یرو گذاشته نم تشیثیح يریاستاد ام...  خورنیکار نون م نیگروه آدم دارن از ا هی -

خوب  يزایبه چ ای... فکر نکن  چیبه ه قهیفقط دو دق قهیدو دق... آزاد کن  کمیتو رو خدا ذهنت رو ... شه فدات شم  ینم: گلنار

 ... فکر کن 

 ... کنم  ینم دایخوب پ زیچ دمگریم میچند سال زندگ نیتو ا یهر چ -

 ... من فکر کن مموش  يفوق فرانسو يبه غذاها گهیدستت درد نکنه د: که پر از بغض بود یبا لودگ ایس

کار کنم  یبرم از ته کوچه فقط نگاشون کنم؟ چ...  شهیفردا مدرسه ها شروع م ایس...  کشهیدلم براشون پر م: زدم یتلخ لبخند

 ا؟یس

 زنگ بزنم یبذار به حام... که  يذار ینم... د  -

 ...  کردیبکنه م يکار خواستیدو روز گذشته اگه م... مثل اونا  یکیاونم  م؟یش ریچه قدر تحق گهیخوام د ینم -

 ؟یستیخودت خوب ن نکهیاما مثل ا...  يبود یعال شهیمثل هم: محمد

 ... هام  یداشت شرح بد بخت یچه لزوم...  

 .. . نیخسته ام فقط هم کمی -

 ... دوشم  يام رو انداختم رو کوله

 همراز؟ -

 اوشیتونم س ینم... که دوستت باشم  يریبپذ یتون یم: کردیشلوارش داشت نگاهم م بیبه پشت که دستش تو ج برگشتم

 ... اما دوستت باشم ...  مشهیکس اون برات ن چیه... باشم 

 چرا؟ -

 به نظرت؟ خوادیم لیدل يزیهر چ -

 ... که دوستتون باشه  دیخوایرو م ستین ایدن نیهم تو ا یچیساله که ه 23دختر بچه آماتوره تازه کاره  هیچرا  -

 ... همراز رو شکسته باشه  یکس نمینب: قدم به جلو گذاشت هی

با ... چند وقته  نیا يزهایبه همه چ...  ستیبه شخص شما ن یتلخ نیا دیباور کن... از همه توجهاتتون  یمرس: زدم يلبخند

 ... اجازتون 

 ...  رونیب میقبل از اجرا باهم بر میهماهنگ کن رمیگیفردا باهات تماس م: برم سمت در که گفت خواستم

که اصال چرا وجود داشتم و چرا همه با من مهربون  نیرو ا زیهمه چ...  دمیفهمیکاش م... رو به نشانه باشه تکون دادم  سرم

 ... بودن اال خاندان انتظام 
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 ... رنگش خاموش کرد  یآل استار مشک يکفشها ریرو ز گارشیکوله اش رو پشتش جا به جا کرد و س... منتظرم بود  ایس

 ...  يدختر تو نابغه ا ایبود یعال -

 ...  کردیمحمد باهام داشت صحبت م... کردم  ریکم د هیببخش ...  یمرس -

 ... مموش من تا آخرش هستم  هیچه حرف نیا: زد يلبخند

 ا؟یآاخرش کجاست س -

تمام  قیکه ال يمرد هیدسته ... که بدمت دست شوهرت  هیآخرش؟ خب آخرش زمان: رو دور شونه هام حلقه کرد دستش

 ... کنه و عاشقته  یم تیازت حما... مطمئن باشم ... ها و آرامش حضورت باشه  یمهربون

هم  يمرد نیهمچ: ارمیرو در ب کردیم یخودکش نمیوار جشل بیج يرو که داشت تو میبغلش جا به جا شدم تا گوش يتو آروم

 هست؟

 ... رو داشته  اتیخصوص نیاگه من تو رو بدم دستش حتما ا -

... فکر کنم  1000 يضربان قلبم رفته بود رو...  ستادمیکه روش بود خشک شدم و ا يشماره ا دنیاز د... رو در آوردم  یگوش

 ... کرد  ینگاه شدیتلفن که خاموش روشن م کیبه صفحه کوچ يو با کنجکاو ستادیهم ا ایس...  ستادنمیبا ا

 ... الو : استرس تلفن رو برداشتم با

 ... سالم : دیچیگوشم پ يتو شیجذاب و جد يصدا

 ... کالمش بودم  هیواقعا منتظر بق... کردم  یسالم پر استرس یجواب سالم حام در

 د؟یشما اجرا داشت -

 افتاده؟ یاتفاقبله چه طور مگه؟ -

 ...  نجایا دیاریب فیمنه تشر نهیبا ماش ستادهیتئاتر شهر ا یضلع شرق کنمیرو فرستادم دنبالتون فکر م یمن عل -

 ... تو دهنم  ومدیقلبم داشت م...  

 يزیمادر چ يتو چرا انقدر هول کرد: وونیبود رو ا ستادهیخانوم ا دهیفر رونیباغ که باز شد من علنا خودم رو پرتاب کردم ب در

 ... که  ستین

 رونیازش انداخته بودنم ب تیبا اون وضع یکه دو روز پ يخونه ا ارنینباشه و من رو خودشون ب يزیچه طور ممکن بود چ...  

 ... ساعت شب  نیاون هم ا

 يایهم خواست که ب یحام...  دکریرو م تیتاب یب یلیخ... تب داشت از اون شب  کمی: دستش يرو گرفت تو خمی دستم

 ...  دنشید

 ... ناز فرشته کوچولوم رو نوازش کردم  يموها

نسبتا نرمال داشت  يرو که حاال دما شیشونیبود پ دهیتختش دراز کش يتب رو داشت رو یکه هنوز سرخ ییبا گونه ها وشاین

 ...  دمتید ینم یشکل نیمردم ا یم... قربونت برم من : دمیبوس
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 ... بودم  دهیترس یلیهمراز؟ خ ياومد: گونه اش يدستم رو يرو گذاشت رو دستش

 ... خوشگل همراز  نمتیبیم امیباال م امیشده از پنجره خونه شبا ب...  امین شهیمگه م... من فدات بشم  -

 ... کردم همراز  هیگر یلیمن خ: بغلم يهم در اتاق رو باز کرد و خودش رو پرتاب کرد تو کوشا

 کنه؟یم هیمگه مرد هم گر... خود  یب: ختمیرو بهم ر موهاش

 ...  کننیم هیمردها هم گر یخودت گفت -

 ... کنن  ینم هیگر یالک يموضوع ها يبرا -

 ... کردم  هیگر یلیتب کرد من خ وشاین...  يایتو ب ذارهینم گهیپدر جون گفت د: ام فشرد نهیس يرو تو خودش

 ... نبود  حیبزنم که صح یخودم رو به زور نگه داشتم تا نه لعنت کنم و نه حرف...  

 ... نبود  نیبودن واقعا که منظورشون ا یپدر جون عصبان...  میکنیما بزرگترها خودمون مسائل رو حل م -

 ... دوستش ندارم  گهیمن د... چرا بود : کوشا

 ...  ایگیرو به پدر بزرگت م يزیچ میهمچباره آخرت باشه : اخمام رو کردم تو هم من

 ... سالم  -

... جام جا به جا شدم اما کوشا هنوز محکم بغلم کرده بود  يتو یکم... تو چار چوب در  دمیرو د یرو بلند کردم و حام سرم

 ییمهم بال... اونجا بود برام مهم هم نبود  یدونم از ک ینم... خونم بود  يزهر تو هیتلخ و کشنده مثله  يعالمه حس ها کی

 ... آورده بود  وشایمنطقش سر من و ن یدو روز پدر خودخواه و ب نیبود که ا

 ... حالت بهتر شده خانوم خانوما : گذاشت وشاین یشانیپ يسمتمون اومد و دستش رو ور به

 ؟یگیهمراز برام قصه م: دستش گرفت يدستم رو محکم تو وشاین

جواب سالمش رو نداده بودم و نگاهش هم  یبود و حت ستادهیسرم ا يکه باال يتوجه به مرد ینگاهم کرد و من بهم  کوشا

 ... تخت  يکردم کوشا رو گذاشتمم رو  ینم

 ... سرش رو گذاشت  وشاین یکیاون  يدستم کوشا و رو هی يرو...  نشونیب دمیحرف اتاق رو ترك کرد و من خواب یب یحام

 د؟یدوست دار ياخب چه قصه  -

 ... قصه مامان رو بگو : کوشا

عاشق شعر بود ... اسمش رها بود ...  وشاین ییبایبه ز... آفتاب  ییبایبود به ز يدختر هینوبد  یکیبود  یکی: رو قورت دادم بغضم

 ...  دیکشیم یهم خوشگل نقاش یلیخ... 

... گردنم دو باره خوابم برد  يفرشته هام رو ياما با حس نفسها... باز کردم  یچشمام رو کم يسرم ال يباال يا هیحس سا با

 ... بود  2انداختم ساعت  وارید يبه ساعت رو ینگاه... بار تا ته باز شد  نیدونم چه قدر گذشت که چشمام ا ینم

...  دمین بود رو تا گردنشون باال کشکه رومو یسبک يو پتو دمیسر بچه ها کش ریآروم دستم رو از ز... شد که کجام  ینم باورم

 !شد؟ یباورم نم! بودم؟ دهیمن تو عمارت انتظام خواب
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  کردم؟یکار م یچ ینصفه شب دیبا حاال

 ایموندم  یم دیبا... بهتر بود فکر کنم  وشایحال ن...  دمیاومدم و تا ته راهرو سرك کش رونیاز اتاق ب نیبرهنه پاور چ يپاها با

 ریبا خودم درگ... که صبح با خشمشون رو به رو بشم  دمیترس یم یباشم و از طرف ششیخواست پ یدلم م یرفتم؟از طرف یم

 ...  دمیپر امشده از ج يزیبودم که با جمله چ

از نور ماه و المپ  یبودم و اندک ستادهیا يپنجره سرتا سر يراهرو قامت بلندش به سمت من که جلو يانتها یکیتار يتو از

 وشا؟یافتاده؟ ن یاتفاق: اومد کردیرو روشن م اطرافم اطیح

 ... برم  دیمن با... آره خوبه  یعنی... نه : دمیفر و در همم کش يبه موها یدست

 د؟یدیساعت رو د: ابروش رفت باال يتا هیبود  ستادهیا نهیبه س دست

 ...  دیریآژانس بگ هی يبرا شهیاگه م -

بد ...  شنیم داریجا بچه ها ب نیا میآشپزخونه صحبت کن يتو میبر دییبفرما: بشیج يدستش رو کرد تو... بود فکر کنم  کالفه

 نکهیمثل ا دیخواب شد

 یمشک داسیشرت آد یت... چراغ آشپزخونه رو روشن کرد ... نگاهش کنم دنبالش راه افتادم به سمت آشپزخونه  نکهیا بدون

که اوتوش  يدکتر انتظام بودنه کروات و شلوار... شد  یثبت م خیتارلحظه تو  نیا دیبا شدیباورم نم... تنش بود با شلوار ستش 

 ...  دیبر یهندونه م

واقعا باورم ... صبح نشسته بودم  2آشپزخونه ساعت  زیپشت م یحام يبزرگ شکالت داغ رو به رو وانیل هیلحظه بعد با  چند

 ... خواب بودم  کنمیشد فکر م ینم

 ...  دهیگرمه بهتون آرامش م -

 ... نبود  ییرایبه پذ يازین -

 ... کرد مطمئنم  یهم حسش م یکه حام يا نهیک... بود  نهینا خواسته لحنم پر از ک...  

 ... آرامش شماست  يبرا...  ستین ییرایپذ -

 ... برم  دیریبگ نیماش هیاز توجهتون حاال تا صبح نشده برام  یمرس... من آرومم  -

 هی دیجمله رو انقدر تکرار نکن نیشه ا یم: زیم يهم و گذاشت رو يهاش رو قالب کرد توسر جاش جا به جا شد و دست کالفه

 ...  رونیخونه بره ب نینصفه شب تنها از ا 2 گذارمیدختر جوون رو من نم

 ... بشن  یعصبان شونیخوام ا ینم... دوست ندارم با پدرتون رو به رو بشم  -

 ...  دیباش ششیانتظار داره شما پ شهیم داریکه از خواب ب وشایدر ضمن فردا ن... هستن  انیدر جر: داد هیتک شیصندل یپشت به

 ... اون رو هم ببرم  دیبذار -

 ... بود  یسکوت کردنم کاف يجوابم رو نداد اما همون نگاهش برا... بار اخماش ترسناك تر شد  نیا

 ... نگران کرد  یلیهم ما رو خ وشاین تیو البته وضع دیشد تیدونم که اذ یم: به سکوت گذشت يلحظه ا چند
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...  کنهیهم عادت م وشاین...  ندهیاز چند روزه آ ستیبه من ن يازین گهیپس د... حالش خوبه  وشایتون رفع شد؟ ن ینگران -

 نه؟یا رهیغ...  یاالتیخ يتنها يدختر بچه  هی م؟یمگه من ک... من و احساساتم و غرورم هم به جهنم ... کوشا هم 

خورد و من انتظارش رو نداشتم  یجو نم نیکه اصال به ا یبا آرامش...  رونیب ختمیچند روزم رو ر نیا يها تیتمام عصبان...  

 ...  کردینگاهم م

 يها یشدم تنها دلخوش دیبه جهنم که تهد... ندارم  یدکتر؟ به جهنم که من دو روزه زندگ يآقا نهیاز ا ریعرض کردم غ -

گذشته؟ بعد من  یچ... که به من  دیفهمیم یکرد اصال کس ینم هیکوشا گر ایشد  یحالش بد نم وشایاگه ن نمیرو نب میزندگ

 ... کسم  یغرور و ب یاز بس که ب. خورمیم اغشکالت د ریدکتر دارم ش يآقا نجاینشستم ا

انتظار داشتم ... نگاهم کرد  یبیو آرامش عج تیگرفت با جد یصندل یاش رو از پشت هیبلند شم که تک یصندل ياز رو خواستم

: کردیاما بر عکس تمام انتظاراتم آرام نگاهم م... شم  یخال یتا منم داد بزنم و کم... داد بزنه ... شه  یعصبان... ناراحت شه 

 مانیبودن حرفهاتون ا یالبته اگر به منطق...  دیجوابش رو هم بشنو دیپس با دیهاتون رو کرد بتشما صح...  دینیبنش دییبفرما

 ... کردن احساساتتون نبوده باشه  یو صرفا جنبه خال دیدار

شما  يمن برا: صورتش نشست يرو يچند لحظه ا یاحساس کردم لبخند کمرنگ... نشستم  میصندل يدوباره رو یلیم یب با

 کرده بودم درسته؟ نییروز تع نیرفت و آمدهاتون و همچن يبرا یساعت

-  ... 

 درسته؟: زدیحرف م کنهیم حتیرو داره نص کشیپدر که دختر کوچ هیلحنه  با

 ... بله  -

حرفها  نیاز ا شتریانتظار داشتم شما پدر من رو ب... کرده بودم  يزیبرخوردها برنامه ر نیکردن از هم يریجلوگ يمن برا -

 ...  دیبد تیهاش اهم تیو به حساس دیبشناس

 ... بچه ها تنگ شده بود  يمن دلم برا -

 دیهم به اشتباه خودتون فکر کن یوسط کم نیبهتون بگم ا خوامیمن فقط م...  ستمیاومدن ن يبرا لتونیمن اصال دنباله دل -

 ... 

من  دیگیراست م: تهش من رو مقصر جلوه بده؟ خواستیساعت بود با آرامش م میآدم ن نیجالب بود ا... زدم  يپوزخند...  

 ...  دیممنون که وقتتون رو گذاشت... دکتر  يشتباه بوده آقاحضورم ا

 د؟یبچه شد...  دینیبنش دییبفرما: ترسناك تر شد اخماش

شدم به چشماش و با انگشت اشاره زدم به  رهیبار خ نیاول يبه سمتش و برا زیم يبلند شدم و خم شدم رو میصندل يرو از

...  دیاعتقاد دار نیشما خودتون هم به ا...  نهیاز ا ریمگه غ... سال سن بچه ام  23با ... من ادعا نکردم ... من بچه ام : ام نهیس

... دزد مزاحم برخورد کردن  هیدختر و بدون توجه به تمام غرور و شان من با من مثل  گنیم همپدرتون هم اعتقاد دارن که ب

 ... احترام قائل بودم  شونیا يبرا شهیمن هم...  ستیالبته مهم ن
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 ... شه انگار  یکنم شما رو آروم کنم نم یم یمن هر چه قدر سع: ستادیشد و ا بلند

 ... شما رو به سالمت  ریمن رو بخ... هم خوب شده  وشاین... نشده که  يزیچ...  دیمن آرومم شما خودتون رو زحمت ند -

 ...  کردمیفکر م يا گهیمن جور د د؟یگذریماز خواهر زاده هاتون  یراحت نیبه ا -

تو  دیشا ينجوریا رونیب دشونیاریکاش بهتون گفته بودم ب... گذرم  یاون دوتا از خودم هم م يمن برا: رو ازش گرفتم نگاهم

من  يبارها پدرتون در رو به رو...  سوزهیم یدلم از چ دیدون یم...  گشتمیبر نم رونیکه اون طور ازش پرتاب شدم ب يخونه ا

وقت بهم بر نخورد  چیکرد ه رونیکه رها زنده بود هم من رو از خونه ب یحرفهاش زمان یحت ایبارها با رفتارش ... باز نکرد 

دختر اش اون  جهینت یلیخ... دکتر  يکنه آقا یفرق م یلیخ... بار  نیاما ا... چون به سنشون و اعتقاداتشون احترام گذاشتم 

 ...  ننیبب بیکشمکش ها آس نیها تو ا چهخوام ب ینم... من به جهنم ... است  دهیو اون پسر بچه ترس ماریب

دونم که تحت هر  یم: که جلوش بود محکم حلقه کرد و کالفه سر جاش جا به جا شد یآب بزرگ وانیرو دور ل دستش

 ...  دیکنیاحترام پدر رو چه جلوش و پشت سرش حفظ م یطیشرا

 ... کنم  ینم يا ژهیکار و -

که تو گلوم بود  یچرا رفته رفته اون بغض...  نمیو با دست اشاره کرد بنش دیپشت سرم رو عقب کش یشد و با دست صندل بلند

اشک  نیتمام ا نمیشد دلم بخواد بش یکه باعث م یخنک هیآرامش بود و  هیمدت حاال  نیا نهیک يبه جا کرد؟یداشت سر باز م

 ...  زمیبر رونیرو ب ها

 ... سرد شد  -

براتون : فر رفت کرویرو از جلوم برداشت و به سمت ما وانینگاهش کردم که بلند شد و ل یجیرو متوجه نشدم با گ منظورش

 ...  کنمیدوباره گرمش م

بر عکس داشت  رید که تاثبو بیاما عج کردیاعصابم رو خرد م دیآدم کجا بود؟ درسته که آرامشش با نیا... من کجا بودم ...  

 . دشیبار قبل از سرد شدن بخور نیا: رو جلوم گذاشت وانیل... 

 ينسبتا تلخ تو عیاون ما ریدونم تاث ینم... انگار  شدیراه نفسم باز م کمی رفتیم نییداغ که از گلوم پا عیجرعه اون ما جرعه

 هیاز  یهم ناش دیشا...  کردنیکه داشتن با آرامش نگاهم م يجفت چشم قهوه ا هیحاصله اون  ایبود  ستالیکر وانیاون ل

 ...  ومدیخوابم م شتریب کمیهر چه که بود حاال ... اون عمارت بزرگ بود  يسکوت مطلق تو

نبودم اما  مونیپش... کردم  یکه گفته بودم فکر م یبه جمالت... بود  نییسرم پا... اون نگاه بودم  ریدونم چه قدر بود که ز ینم

 یچرا نم کردینشسته بود و نگاهم م نهیبا اون طمان زیاون ور م نهیدونم چرا دست به س ینم...  دمیکشیهم خجالت م یکم

 رفت بخوابه؟

 يرو یاخم... گذاشتم و سرم رو بلند کردم  زیم يرو رو وانیرو کنار زدم و ل ومدیصورتم م يفرم که لج بازانه تو يموها

 ... سرد  یکالم بود و کم یمن ب يبرا شهیصورتش نبود هر چند نگاهش مثل هم

 د؟یآروم شد یکم -
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 ... خوردم  يکه عصر یآرامبخش يدارو ایشکالته  نیدونم حاصله ا یالبته نم... بله  -

 !آرام بخش؟ -

بود که بتونم ذهنم  نیا يبرا... بود  یدونم چ یگلنار بهم داد نم... خب : گرد نگاهش کردم يبا چشما! ... شده بود؟ یعصبان

 ... صحنه جمع کنم  يرو رو

 ...  شناختمیخوب م گهیحرکتش رو د نیا... کالفه جا به جا شد  یکم

 یحت... بچه ها محروم نکنه  دنیشما رو از د یهرگز کس گهید دمیجا رو به روتون بهتون قول م نیمن هم...  دینیبب -

 د؟یبه من که اعتماد دار... رو هم نکنه  دشیتهد

...  خوردمیعمارت سه نصفه شب نشسته بودم شکالت داغ م نیداشتم؟ حتما داشتم که باهاش تو آشپزخونه ا... کردم  نگاهش

که هر رفتار و کالمش  کتیو با ات يمرد جد نیبود که به ا ایدن نیا يهم تو یبه صورتش کردم اصال مگه کس ینگاه

 ... بود اعتماد نداشته باشه  دهیسنج

... حامد چه کرد ...  دیبه ما داشته باش يعدم اعتماد هی دیدونم که شا یم...  دینیبب: خم شد زیم يرو یکم دیرو که د سکوتم

 قایمن هم اون دوران نبودم تا بدونم دق... خواهرتون بوده ...  دیشما که زنه حامد نبود د؟یکن یشد؟ شما چرا بهش فکر م یچ

شما به همون روشه ... کنم  یم دیبازهم روش تاک... جا قول دادم  نیمن بهتون هم...  هستماما االن ... بوده  یماجرا چ

 ...  کنهینم یهم به شما اعتراض یکس...  دیبا بچه ها ادامه بد تونیشگیهم

 ... پدرتون ... اما  -

 ... ه تموم گهیمن بگم د یوقت... کس  چیه کنمیبنده دارم عرض م -

 رسه؟یبه اکبر خان هم م یزوره حام رفتمیپذ یم دیبا یعنی...  

 ... خنده دار شده بود  یلیمن خ افهیصورتش انگار که ق ياومد رو یلبخند کج هیکردم  احساس

 ندارم؟ يبه نظرتون من نفوذ ایانقدر پدرم ترسناکه؟  -

 ...  یعنی... ترسناك خب ... نه  -

 ...  دیما و خانواده ما احترام بگذار نیشما هم به قوان دیفقط به من قول بد...  دیخودتون رو خسته نکن -

 ... من  -

رو  راهنیاون پ انیجر دیبابت هر چند با نیاز ا گذارمیطور بوده منم به شما احترام م نیا شهیکه هم... دونم  یم... دونم  یم -

 ...  میریهم در نظر بگ

 ...  گمیم شهیمن نظرم رو هم -

 ... ندارم  یشک نیتو ا -

 ...  شدمیهوش م یداشتم از خواب ب گهیواقعا د... دادم پشت گوشم  گهیرو بار د موهام

 ...  دیاستراحت کن دیبر دیپاش: کرد نگاهم
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ت برگشتم به پش... پله اول گذاشتم  يپام رو رو... با دست اشاره کرد که اول من برم ...  میو به سمت پله ها رفت میشد بلند

دونم نفوذ اون چشم ها چه قدر بود  ینم...  کیبه چشمام نزد یلیتر شده بود و چشماش خ کیحاال قدم به قدش نزد... سر 

خواستم  یم... خواستم  یم: دور انگشتم دمیچیمو هام رو پ نییپا... فاصله گرفت  یکم... چشمم رو ازش گرفتم  عیکه سر

 ... تشکر کنم 

 بابته؟ -

 ... شکالته  ریش -

 خوشمزه بود؟ -

 ... خواد بخوابم  یاالن واقعا دلم م... خواب آور بود  -

 ...  دیبخواب دیبر دهیبهتره تا نپر: بار جدا لبخند زد نیا

 ...  دیخوب بخواب: در اتاق در رو برام آروم باز کرد يجلو

 ... طور  نیشما هم هم -

منظورم ... هم هست  گهید يراهها دیبدون شهیهم: گرمکنش بود برگشت به سمتم بهیکه دستش تو ج یبره که در حال خواست

 ...  دیاز آرام بخش استفاده نکن گهیکه د نهیا

 ... نکن  -

 ... پاشو ...  گهیپاشو د همراز

حمله  هیبا صورتشون تو صورتم بود  ییتا بفهمم کجام چشمام رو کامل باز کردم دو تا دیطول کش... و کوشا بود  وشاین يصدا

نکردن و شروع کردن به قلقلک دادنم  یاونها هم بدجنس... خنده شون بلند شد  يتو بغلم صدا دمیدوتاشون رو بغل کردم و کش

 ...  نییپا ارمیکردم صدام رو ب یکجام سع نکهیا ياد آوریکه باعث شد بلند بخندم هر چند با 

 ... خانوم باشن  يزر ایخانوم  يانتظار داشتم فخر... به در خورد  يا تقه

 تو؟ امیتونم ب یم: خانوم بود دهیفر اما

شلوار و کمرش  یتنگ... شلوارم  يزده بود رو کردم تو رونیب نمیشرتم که از شلوار ج یاز حالت دراز کش خارج شدم و ت عیسر

لبخند ...  دونستیار اون خوب ماما انگ... داشته باشم  یچه عکس العمل دیدونستم با ینم... پدرم رو در آورده بود  شبیاز د

 ... بود  يا گهیتر از هر زمان د مهرصورتش بود و نگاهش پر  يرو یپهن

 د؟یشد داریب -

 ... اگه سر و صدامون باال بود  دیببخش...  ریصبحتون بخ -

 ... بود  دهیچیقهقهه تون که پ يصدا میکرد یفیچه ک یدون ینم: دیرو بوس وشایبه سمتمون و صورت کوشا و ن اومد

 ... گفت  یرو م يزر ایخانوم  ياحتماال فخر... بود؟ منظورش اکبر خان نبود مطمئنا  یچ میکرد فیمنظورش از ک...  

 ... مامان قربونت بره چشمات نور گرفته : دیکش وشاین يبه موها یدست
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  ...بود  دهیخواب شمیپ شبید دهیهمراز اومده مامان فر: سرش رو گذاشت رو پام وشاین

 ... صبحانه  دیایب دیو لباس عوض کن دیدست و صورتتون رو بشور دیخودم بر يخب خوشگال -

کمکت  يفخر: دیبه موهاش کش یدست رونیب ادیخانوم کمکش کرد از تخت ب دهیفر... جاش جا به جا شد  يتو یکم وشاین

 ... مادر  کنهیم

 همراز مگه نه؟ گهید یهست: رفتیم رونیکه داشت از اتاق ب وشاین

 ... هم صبح کالس دارم بعد از ظهر هم اجرا ... برم سر کار  دیقربونه چشمات با -

 ... مگه نه  يایبعدش م... سر کار  يبر دیدونم با یم: هم و بعد نگاهم کرد يرفت تو یکم اخماش

 ... خوره  یاالنم صبحانه رو با شما م...  ادیمعلومه که م: خانوم دهیفر

 ... خواستم اعتراض کنم که با نگاهش ازم خواهش کرد ...  شهیسرو م یخانوادگ نجایا ییغذا يونستم وعده هاد یم...  

 ... رفتن  رونیو کوشا از اتاق ب وشاین

 ... ببخش : تخت نشسته بود يکنارم که رو نشست

 ...  مستیخانوم من که از شما ناراحت ن دهیفر: جا خوردم... مقدمه بود  یب یلیحرفش خ...  

 ... اکبر خان رو ببخش : رو دوخت بهم سشیخ يچشما

 شونیکه من به ا دیدون یخانوم م دهیفر دیخودتون رو ناراحت نکن: برهنه خودم يشدم به پاها رهیانداختم و خ نییرو پا سرم

 ...  ذارمیاحترام م

 ...  يخواستم دخترم بود یکه چه قدر م دونهیخدا م... مادرت حاللت باشه  ریش... تو که شک ندارم  هیتو خانوم -

 ...  دیدیخجالتم م -

خدا به سر شاهده همه ... رها رو که داد دستم بهم گفت جوونه بچه است مراقبش باش ... من خجالت زده تو و مادرتم  -

رو ... آرزو  ایدن هی اومد خونه من با یالف بچه بود خواهرت وقت هیوگرنه  ستیکه دست من ن ینیب ینشد م... رو کردم  میسع

 ...  شمیم اهتریرو س دارماالن هر روز ... خاك مادرت شدم  اههیس

 ... اشکاش رو پاك کرد ...  

 ...  گهیشده د...  دیطور نگ نیا: قرمز تند پاهام گرفتم و نگاهش کردم يرو از ناخن ها نگاهم

 ...  یدونستیکاش م: دیبه موهام کش یدست

 ...  دونستمیرو م یچ -

... شه دم مشکت  یاشکت م یه بش=کع رینباشه پ تیتو به من کار... و چه قدر دلم مخواد  يزیکه چه قدر برام عز نیا -

 ... بخور  يزیچ هی ایپاشو دخترم پاشو ب

 ... امکان نداشت  گهید نیا...  
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من بهم  هیروح نیاز ا شتریب دیرنگذا... رو دوست ندارن  نیهم مطمئنم ا شونیالبته ا دیرو ازم نخوا نیا کنمیخواهش م -

 ...  ادهیتا سر کارم هم راه ز رونیرم ب یم...  زهیبر

 ... دل اون بچه رو هم شاد کن ... دخترکم  ایب... ننداز  یرو زمن رزنیمنه پ يرو -

و تنگ و که تازه دو جاش هم  یلوله تفنگ نیشلوار ج... آل استار قرمز  يبا کفشا...  دمیشرتم کش یبه ت یرو پله ها دست...  

تو سالن  رفتمیداشتم م شیبود و صورت بدونه آرا ختهیکه دورم ر يفر يشل و موها قهیشرت  یت... به خاطره مدلش پاره بود 

 ... هم نداشتم  يچاره ا...  نگهامیقصره بک نیا يغذا خور

و اتو کرده  کیش شهیمثل هم یحام... نبود  زیسره م اکبر خان... دادم  رونینفسم رو ب... ورودم که پر از استرس بودم  با

داغون  افهیق نیخودم گفتم من واقعا با ا شیباز لباسم رو جمع کردم و پ قهی یکم... خانوم  دهینشسته بود همراه با بچه ها و فر

 ... دبدبه و کبکبه  نیهم آخه منو چه به ا یحام ينشستم جلو شبیهم د

 ... دکتر  يسالم آقا -

 ...  ریصبحتون به خ: گذاشت ینعلبک يدستش رو رو يتو ینیرامش فنجون چآ با

 ...  یحام يو کوشا و روبه رو وشاین شیکنارش پ نمیخانوم با دست اشاره کرد تا بش دهیفر

 مادر؟  يخوریم یچ -

 ... لطفا  يفنجان چا هی... عادت به صبحانه ندارم  ادیمن ز -

تخم مرغ  هیو  ریش وانیل هی: حرفش حرف زد يشد رو یکه نم یو با لحن يجد یخانوم خواست تکون بخوره که حام يزر

 ... خانوم  يزر دیاریآب پز براشون ب

بود  یکیبودم که صبحانه ام با اون  وشایمگه من ن... جا زور بود انگار  نیا زیهمه چ... ها  شدمیم یداشتم عصبان... بابا  يا...  

 ...  دیمال ینونش کره م يو رو خوردیرو م شیتوجه بهم با آرامش چا یب... اخمام رفت تو هم ... 

 دمیبلند شم د زیخواستم از سر م... برش داشتم ... بود  نیزنگ زد رام لمیتخم مرغ آب پزم گرم بود که موبا يها کهیبا ت سرم

 ... همون جا جواب دادم ... کشه  یطول م یلیخ

 ... سالم همراز  -

 ... پرتو  يسالم آقا -

 ...  فتادیپرتو از دهن تو ن يآقا نیمردم و ا -

 ؟يدار یبعد از کالس برنامه خاص: بود که خب حرفت رو بزن متوجه شد نیا یرو که به معن سکوتم

 ... من  يسئوال زنگه خطر بود برا نیا...  

 ... وز تئاتر نهار بخورم امر يتو میقراره با هم باز -

 ... جناب سوپر استار  -

 ... دو طرفه است  نیمحمد و رام نیدوست نداشتن ب نیاحساس کردم ا...  
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 ... بله خودشون  -

 ... بعد  يباشه پس بمونه برا -

 اومده؟  شیپ یمسئله مهم -

 ... بعدا باشه  تونهیمهم که هست اما م -

تماس سر  نیبود به ا يچه اصرار... اون جا کالس داشتم  گهیرو قطع کردم و به ساعتم نگاه کردم من که تا دوساعت د تلفن

 ... صبح 

احساس کردم از اون  یدونم چرا ول ینم...  کردینگاه کردم که داشت نگاهم م یبشقاب بلند کردم و به حام يرو از تو سرم

 ... گفتم  يدیببخش... با تلفن حرف زدم  زیکه سر م نهینگاه به خاطره ا نیخونه ممنوعه پس حتما ا نیتو ا زیکه همه چ ییجا

 ؟ينهار بخور يخوا یبا محمد م: وشاین

 ...  یبا آقا صدا کن دیرو با شونیبار ا 100 نیا! ... وشاین: یحام

 ... اما : وشاین

 چه طور؟... بله : من

 ...  امیشه منم ب یم -

 ...  نه: کوشا

 ... به تو چه آخه  -

 1!چه طرزه صحبت کردنه؟ نیا! وشاین: یحام

 ... برم خوب  خوامیمنم م -

 یلیدر ضمن تو هنوز خ... جلسه بزرگونه است  کمی نیا...  دیبار ما رو عفو کن نیشه پرنسس ا ینم: دمیبه سرش کش یدست

 ...  دنشید میریبعدش هر وقت عموتون اجازه دادن باهم م... مدرسه  يبر یتا بتون یسر پا بش دیبا...  یستیسر حال ن

 . شبید نیهم... احترام بذارم  نشونیخب قول داده بودم به قوان... خانوم نگاه کردم  دهیرو بلند کردم و به لبخند فر سرم

 د؟یپس فعال سر صلح -

 ... تکرار نشه  يزیچ نیوقت همچ چیه گهید که فعال قول داده نهینه اما مهم ا ایشه  یدونم دلم صاف م ینم -

 ... جلوش خاموش کرد  يگاریس ریرو تو ز گارشیس... تک سرفه کردم و نگاهش کردم  هیسرم مرتب کردم و  يرو رو شالم

 ... به خدا  يدودکش شد ایس -

 ؟يسرما خورد...  نمتیبب... غر غر نکن ... غر غر نکن  -

 ...  ینفهم یبفهم يا...  -

 ... نه سرد ... نه گرمه  ستیتو مناسب ن يبرا یلیهوا خ ؟یکنیشال و کاله م يپس کجا دار -

 ... قول دادم همراهش باشم ... رو ببرم آمپولش رو بزنه  وشاین دیبا -
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 ؟يحرف زد نیبا رام -

 ...  رمیدر م رشینه دارم از ز -

 ... برو خفتش کنا  گهیم طونهیش -

 ... صلوات  اوشیحلول کرده در س صریه روحه قب: دونه زدم به بازوش هی

 ...  دمیبعد بلند خند و

 ... شده مموش  ادیروت ز ينه انگار -

 ... مموش و کوفت  -

 ...  تیترب یب -

 ... بود  شبیباز د مهیحاصل پنجره ن نمیا کردمیم یحال یاحساس ب یکم... کنارش  نشستم

 ... وقت داشتم  گهید کمیساعت نگاه کردم  به

 دنبالت؟  انیم نیبا ماش -

 ... بخورن  یآمپول رو زد دوتاشون رو ببرم بستن نکهیالبته بهشون قول دادم بعد از ا... دونم  یحتما نم -

 ... که نرفته  ادتیامشب تولد گلناره  -

 ... بره  ادمیشه  یمگه م ؟يخل شد -

 ؟یبرس نایبه همه ا يخوا یپس چه طور م -

 ...  میشیوقت م غیدچار ض میدار شییدونم خدا ینم -

 ...  یستیازش دلخور ن گهید یعنیحرفا به کنار  نیها؟ حاال ا دهیحرف زدن جد یاتیجور ادب نیا: دیخند

اکبر  يمن همه حرفام برا... نداره  یبه حام یوسط هست که اصال ربط نیا زایچ یلیخ...  ایدونم س یواقعا نم... دونم  ینم -

 ... حامد  شتریخانه و از اون ب

 ... دم دستم بود  خوادیدلم م... شرف رو که نگو  یاون ب -

 ... بر خورد اما االن  یلیبهم خ البافیگفت خ یوقت کردمیداشتم فکر م شبید...  يشد یچند وقته وحش شیینه خدا -

 !؟یباهاش موافق -

هزار تومن  140من تا حاال  ایس 1400...  1400 یعنیبزنه  دیدوتا با... تومنه  700 يدونه ا وشایآمپوله ن نیا... اما ... نه خب  -

 ...  کردمیچه کار م دیآقا نباشه و ثروتش تو به من بگو االن با نیخب اگه ا...  دمیرو کنار هم ند

 ...  يکردیازدواج م ياجبار یرفت یم دیجد يداستانا نیمثله تو ا یراهه حل داشت هی -

 داستان عاشقم بشه چرا که نه؟ پهیاگه تهش قرار بود آقا خوش ت: دمیخند

 ... حبست کنم تو خونه  دیبا یکنیچند وقته بد جور شوهر شوهر م ينه پر رو شد -

 ... بود  یتعجب کردم حام... با زنگ تلفنم از جام بلند شدم ...  
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 ... سالم  -

 ... دکتر  يسالم آقا -

 د؟یشما منزل ما هست -

 شده؟ يزیچ... از دوستانم هستم  یکیآموزشگاه  ریخ -

هم  یطرف هیاز ... کردم  ریهم گ کیتراف يرو همراه خودم آوردم و کرج هستم و تو نمیمن ماش دیراستش رو بخوا...  ریخ -

 ... پدر خرابه  نیماش

 ... دکترش  میامروز بر دیحتما با میرو عقب بنداز وشایآمپوله ن میتون ینم یول -

 ... دونم  یم -

 ...  دارمیرم برش م یخب من م -

 ... دونم  ینم -

 ارمشیبا آزانس ببرم و ب دمیاما بهتون قول م...  کنمیکار رو م نیبار ا 10 يهر چند خودم روز... کنم  شیسوار تاکس دینگران -

 ... 

 !د؟یبزن هیوقت کنا یوقت و ب دیدار يشما چه اصرار... خانوم : حوصله است یب دیشا ایکردم که کالفه و  احساس

 ... اصال فکرش رو هم نکن  -

 ... و دوست دخترش هر دو چشم دوختن بهم  لیسه

 ... همراز  يلوس شد: ایس

  ابون؟یتو خ فتمیامانت راه ب نینامه گرفتم کال سه بار پشت فرمون ننشستم حاال با ماش یگواه یبابا من از وقت -

 ...  یکن یحاج باقر باور نم زیشده کن گمیبه جونه تو م: ایس

 ...  ستیکه ن ینیالمبورگ نیماش نیا...  گهید میدور هم باش يایزود ب يعصر شهیباعث م نیخب ا... همراز  گهیلوس نشو د -

واقعا  اوردیقراضه که انواع صداها رو از خودش در م دیپرا نیا لیدوست دختر سه... گفت نسترن  یراست م...  دمیخودم خند با

 ... نداشت  ینگران يهم جا

اون  یو خوش یکردن که از کجا اومده و بعد با آنچنان ذوق چمیسئوال پ یکل دنید نیماش نیمن رو تو ا یو کوشا وقت وشاین

باغشون  يکه تو یسوپر لوکس يها نیاز مشا میبگذر دنیند نیاصال ماش نایا کردیدونست فکر م ینم یپشت نشستن که کس

 .. .پارك بود 

  ره؟یراه هم م ارهیچه طوره اون ابو ط: تماس گرفت ایس

 ...  هیهوشنگ زهیعجب چ نیماش نیا شییدا ایس: دمیخند بلند

بلند آواز  يو با صدا دیجمله بد جور به مذاق کوشا خوش اومد چون تموم طول راهه رفت و برگشتمون به هوشنگ خند نیا

 ... رو از خودش نشون داد  یانتظام ممکن رهیخوند و هر رفتاره غ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ١٦٤ 

 ... محترم آخر خطه  نیمسافر نییپا دیبپر -

 ... در رو محکم بست  کوشا

 ...  يآروم ببند کوشا دست هوشنگ رو شکوند -

 دادمیم لشونیو تحو رفتمیتا خوده خونه م دیبهمون خو شگذشته بود و من با یلیخ...  خوردیتپلش تکون م يشدت خنده لپا از

 ... نوم خا دهیبه فر

 ... بهشون خوش گذشته  یحساب نکهیمثله ا... انداخته  یلپاشون چه گل: خانوم دهیفر

 ... اجازتون مرخص بشم  ای... بگردونمشون  يکه اجازه داد یمرس -

دوست داره بخور  وشایشله زرد پختم ن کمی... تو اتاقشه  دهیهم االن رس یحام...  ستیاکبر خان هم ن نیبش قهیدو دق اینه ب -

 ...  يده انگار سرما خورد یصدات هم نشون م... 

 ...  کردیدرست م یلیرو خ ذیدسر لذ نیمادرم هم به خاطره رها ا ریبخ ادشی دمیزعفران و برنج شله زدر رو نفس کش يبو

و من با لذت  خوردنیرو مو کوشا هم ظرفشون جلوشون داشتن با قهقهه و مرور خاطرات امروز بعد از ظهر شله زدرشون  وشاین

 ... کردم  ینگاهشون م

 ... سالم  -

بود و دستاش رو پشتش قالب کرده  ستادهیو مرتب ا کیش شهیرسا و مقتدر بلند کردم که مثل هم يصدا نیرو همراه با ا سرم

 .بود

 ... دکتر  يسالم آقا -

 د؟یمعطل که نشد...  ومدین شیکه پ یمشکل -

 آدم داشت؟ نیبود که ا یترسه از معطل شدن چ نیدونم ا یمن نم...  

 ...  میداخل رفت عیسر یلیخ دینه چون شما سفارش کرده بود -

 ... تکون داد  تیرو به نشانه رضا سرش

 ... شدم  یبلند م دیشد و با یم ریرو نگاه کردم داشت کم کم د ساعتم

 ... گرفتم به بلند شدن  میکولم و تصم يرو انداختم رو فمیک

 زا بوده؟ يانرژ نکهیعمو جون آمپوله مثل ا يسر حال تر شد یلیخ: ستادیا وشایو کنار ن اومد

 ...  خندهیبه خاطره هموشنگه که داره م... نه : کوشا

 !هوشنگ؟: ابروش رفت باال هی

 ... و انقده خوب و خوشگل بود عم...  میو برگشت میدکتر و بعد گشت میما امروز با هوشنگ رفت...  گهیآره د -

 د؟یمگه قرار نبود با آژانس بر: رفت تو هم و رو کرد به من یحام يابروها

 ... هم برام روشن نبود  لیخنده ام گرفته بود از اخمش که اصال دل...  
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 ...  گهیهوشنگ بود د گهینه د: سر بر آرود گفتم هویدونم اصال از کجا  یبود و نم دهیوقت ازم ند چیکه ه یطنتیش با

 ... کردم تشکر کردم و از خونه در اومدم  یخانوم روبوس دهیبا فر... بهش زدم  یو من چشمک دیبلند خند يبا صدا وشاین

 ...  دادیرو تند تند تکون م لشیبود و موبا ستادهیا یکیپسر نسبتا قد بلند و ش...  لیسه نیدر کنار ماش يجلو

 ...  رمیم نیمن که به سمت ماش دنید با

 شماست؟ نیماش نیا: دیسپر تیعصبان با

 شده؟ يزیچ... بله : جا خوردم یکم

 ...  دیساعت از وقت من رو هدر داد هیبشه خانوم  دیخوایم یچ گهید -

 ... کار کرده بودم  یشد به مگه من چ یرو سرم شاخ سبز م داشت

 چه طرزه پارك کردنه خانوم؟  نیا: که ادامه داد کردمیدهن باز داشتم نگاهش م با

 یرو درك نم ادشیو فر تیعصبان نیا...  نگیپارک ينه جلو... نه رو پل بودم ... انئاختم  یاجمال ینگاه نیجول عقب ماش به

 ... کردم 

 شده؟ یفهمم چ یمن فقط نم ستیهم ن ادیبه فر يازیکردم ن جادیناخواسته مزاحمت ا ایمحترم من گو يآقا -

 دیرو کرد نیشما اصال حساب ا...  ارمیرو در ب نمیتونم ماش میو من ن دیصله گرفتما فا نگیاز پارک کیراه بار هیخانوم شما  -

 ... بلنده خانوم  یمن شاس نیماش اد؟یدر ب نگیپارک نیممکنه از ا یینهایکه چه ماش

 ... که خشمم رو خوردم ... بگم خب به من چه  یعصبان دهیتازه به دوران رس نیاومد نوك زبونم به ا...  

 ... شرمنده ... دونستم  یمن نم -

بلند نشه  یبذارن که هر کس زایتهران و ياز محله ها یبعض يبرا دیاصال با... کنه  یاز من دوا نم يشما درد یشرمندگ -

 ...  نجایا ادیو ب ابونیرو بندازه تو خ شیگار

 دمیاز جام پر ییکه با صدا کردمیخشک شده داشتم نگاهش م... بغضم هم گرفته بود ... کله اش رو بکنم  خواستیدلم م...  

 ... 

 افتاده؟ یاتفاق -

شدن  ریاحساس تحق یلیخ... باشه  دهیها رو نشن نیو اون توه رمیبم خواستیدلم م... بود  یسرم رو نگاه کردم حام پشت

 ... داشتم 

 ... کنن  یکه نم تیدکتر؟ واال رعا يآقا دییشما: از جاش تکون خورد پسرك

... شونه هام  يچراغ برق کنارمون بود افتاد رو ریاش که حاصله نور ت هیلحظه سا هی...  ستادیبه من انداخت و کنارم ا ینگاه

 دیکردم با یمن فکر نم. د؟یکنیخانوم صرف م نیا يبرا دیجمله ها رو دار نیربعه ا هیشما : بشیج يدستش و کرده بود تو

 ... صادر بشه  زایکوچه و نیا بهورود  يما برا زهیعز يمهمانها يبرا

 ...  یعنی... دکتر من  يآقا: دیعلنا رنگش پر پسرك
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 دیداشته باش فیشما چند لحظه داخل تشر: به سمت من دیچرخ ختیر یم ادشیداد و فر یاز اون لحنه ب تیکه عصبان یحام

 ... 

 ... اما  -

 ... هم لطفا  چیسوئ: باز خونه اشاره کرد مهیبهم کرد و با دست به در ن ینگاه

 ... کرد  خیم نیبود که من رو به سمت خونه برد و اون پسر رو به زم یآدم چ نیا يدونم تو نگاه و لحن آرام و دستور ینم

همه  نیباشه ا دهیزد رو ند یم شیچشمام ن يکه داشت تو یاون اشک کردمیدعا دعا م... نگاهم کرد ...  ستادمیدر ا يجلو

 ... لطفا  دییبفرما: بود یکاف ریتحق

 ...  دیشما صحبتتون رو ادامه بد: رفتنم به داخل مطمئن شد که با همون لحنش برگشت به سمت پسر از

 ...  دیدکتر باور کن يآقا -

دونم چه قدر گذشت  ینم...  دیلرز یدست و پام م... نشستم  اطیدرخت توت ح ریز مکتین يرفتم رو...  دمیاش رو نشن هیبق

ها  ریدرد تحق... کرد  یهمه استخونام درد م... همه تنم ... سرم رو بلند کردم ...  دیچیفضا پ ياش دوباره تو هیکه عطرش و سا

 ... دونم  ینم کردیکه داشت نمود م یسرماخوردگ ایبود 

 نه؟ دیجواب من رو بد دیشما فقط بلد: نگاهم کرد بشیج يتو دستاش

بود  یتر از هر جواب ریآدم حق نیا... باشن  قیکه ال دهیرو م ییآدم جواب کسا: بود دهیانداختم پس همش رو شن نییرو پا سرم

 ... 

... رو براتون آوردم جلو  نیماش: رو به سمتم گرفت چیسوئ... بود که برام نا خوانا بود  يزیتو نگاهش چ... رو بلند کردم  سرم

 ...  دیدار نیدونستم ماش ینم

 ... از دوستانمه  یکیماله  -

 ... کنن  یجمع از شما عذر خواه يتا جلو میر یم گهیبا هم د... منتظر شما هستن  رونیاون آقا ب -

 ... برم  خوامیمن م... نه : خواستم فرار کنم یفقط م... بودم  کالفه

بط داره چه خونه ر نیکه به ا یکس حق نداره به کس چیه کنمیم دییدوباره تا... کس  چیه...  دیکنینم نییرو شما تع نیا -

 ... شدن  هیهم تنب شونیا... خارج از خط بزنه  یحرف یحت نیبرسه توه

 !دش؟یزد: گرد نگاهش کردم يچشما با

وقت  چیکه ه ستین یمعن نیبه ا نیاما ا... کنم  یاز مشتم استفاده نم ادیمن ز: عوض شده بود کمیلحنش ... کرد  نگاهم

که به  ستمین یمن آدم دیمطمئن باش د؟یکنینگاهم م ياونطور دیچرا دار...  دیکار نداشته باش نشیشما به ا... کنم  یاستفاده نم

 ... هم بلدم  يا گهید يراهها... مشت پرتاب کنم  يزیاطرافم سر هر چ

 ... هوشنگه  نیا رهیهمش تقص...  دینبا -

 ه؟یک گهیهوشنگ د -
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 گه؟ید لیسه نیماش -

 ... من فکر کردم  یعنی...  گمیبعد من م... من  يخدا نه؟یاشم نیهوشنگ اسم ا: دیتعجب پرس با

 د؟یفکر کرد یچ -

 یکه موقع بحثتون اونجا بودن از شما عذر خواه ییها هیدر حضور پدرشون و همسا... اون آقا منتظر شمان ...  یچیه یچیه -

 .کننیم

 ... اما : ... عجز گفتم با

 . منتظرتونن -

...  دمینفس کش...  ومدیم يزییشده بود و بارون خنک پا کیوقت بود که تار یلیهوا خ کردمیرو نگاه م رونیقاب پنجره ب از

و  نیخشمگ يکه اون پسر تو حضور جمع و نگاها یهمون شب... خوردم  یسخت یلیخ يهفته سرما هیهم لرز کردم  یکم

شانس ...  دیکش مارستانیحالم بد بود که کارم به ب يدربه ق... افتادم  دمکرده بود خونه که اوم یازم عذر خواه یمقتدر حام

 يباعث شده بود پا نیرفتم و ا یهر شب اجرا م يقو يبشه به زوره دارو و آمپولها ینگرفته بود تا صدام تو دماغ مینیآوردم ب

 ... چشمام بد جور کبود بشه و واقعا الغر بشم 

روز بچه ها  9 کیاستراحت کنم و بعد از نزد تونستمیمن باالخره م یعنی نیبود و ا لیتعط هیفاطم امیهفته اجرا به خاطر ا کی

 ؟یدنیالبته اون هم چه د...  نمیرو بب

 چه کنم؟ وونهید نیبرو دراز بکش خدا من از دسته ا ایب -

 کو؟ ایس... انسان باش گلنار  -

 ... پختم  یسوپ عال هیبرات  دیفرستادمش خر -

 ...  ادیبارون م: دمیچیدورم پ شتریب یختم و شال رو کمبه صورت مهربونش اندا يلبخند

 ... مثل همون سال : کاناپه يکنارم رو نشست

 ... و نشده بود  میبهش فکر نکن یلیکرده بود خ یمگه نه؟ از صبح هر سه مون سع میآورد یم گهیهم د يبه رو دیبا

 دعوتت کردن نه؟ -

 ... به خودش گرفته  يمنظم تر تمیر زیاومده همه چ یدکتر از وقت يآقا نیگم که ا یم... آره  -

 ... سر خاکش  میامروز رفت ایمن و س -

 ... دادم  هیکاناپه تک یسرم رو به پشت... بود رو پاك کرد  دهیگونه اش چک يکه رو یاشک

 یدون یم... خوندم  یکتاب م تو خونه داشتم... بود  يصبح هنوز هوا ابر... بود  دهیشبش تا صبح بارون بار یعنی... اون روز  -

لباسم ... کس حرف نزد  چیه... سه بار ... دو بار ... تلفن زنگ زد ...  یرو نخوندم گل نایوقت آنا کارن چیه گهیبعد از اون روز د

دارو ها ... داده بود به خودش دوباره  ریگ... بدتر بود  شهیبرم بهش سر بزنم چند هفته بود حالش از هم دمیرو آروم آروم پوش

 ... ذاشت انگار  یروش نم يریهم تا ث
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 ... رها نبود  ازین -

 ...  ششنیداره بچه هاشن که پ ازیکه ن یهر چ گفتیاکبر خان م... رها  ازین -

 ... لعنت به جهل  -

 ... لعنت به تعصب  -

 ...  یستیشه واقعا خوب ن ینکن همراز حالت بدتر م هیگر -

 دهیفغان فر يفقط صدا دمیدم در که رس. رفتم خونش: شده بود سیخ سیاشکهام رو که نگرفتم گونه ام رو خ يجلو گهید

 ... و التماس بچه ها  ومدیخانوم م

گلنار خواهر مثل دسته گلم ... بود  دهیخواب: دیلرز یخودش هم بدنش م... گلنار سرم رو تو آغوشش گرفت ... هق کردم  هق

 هی يکه تو يآمبوالنس تو باغ بود و دکتر... بود  دیملحفه سف هیبود و روش  دهیشده بود دراز به دراز خوابکنار باغچه که زرد 

 ...  کردیداشت م ادیرو  ییزهایکاغذ چ کهیت

رفت و حالت تهوع  یم جیاشک روش بود برداشتم سرم دوباره گ يرنگ گلنار که حاال لکه ها دیبلوز سف يسرم رو از رو...  

ها با کفن از خونه  یرانیا يمثل تمام خواسته ها میعروس تنش کرده بود دیکه لباس سف يخواهر. از اون روز خواهرم : داشتم

... اومده  یسر بچه هاش چ نهیبب ومدین ضهینبودن عر یبعدش محض خال یحت هک يشوهر...  میگرفت لیمثال شوهرش تحو

 ... زنش رو کجا خاك کردن  ای

 چه خبره؟ -

 ...  کردیگذاشته بود و با اخم نگاهمون م نیزم يرو رو دشیخر يها سهیکه ک ایبه سمت س دمیچرخ

 همراز؟ یراه انداخت یبا ز تو روضه خون...  دیخودتون رو جمع کن دیپاش -

 ؟یزن یچرا داد م ایس: برگ هم دادم دستم گلنار هیبرداشتم و  يبرگ دستمال کاغذ هی

 ... بس کن همراز  ؟ياوضاع دار نیفردا هم که هم...  يدیرنگ و روت رو د مارستان؟یب يبر يخوایچه طور داد نزنم؟ بازم م -

 ا؟یس: گلنار

االن ...  يایسر کار و م يریم يهفته است رو به موت دار هی... داغون ... چشما کبود  يپا...  نیاش رو بب افهیق... بابا  ه؟یچ -

 !گزه؟یهمه نگرانتن خودت ککت هم نم...  دنتید ادیخواست ب یم نیرام... محمد زنگ زده بود نگرانت بود 

 نه؟ نینه رام -

خدا به خودت هم فکر کن  یمموش محض رضل...  یتنها باش يخوا یگفتم م...  ادیگفتم ن: رو به روم یمبل تک يرو نشست

 ... 

 نکنم؟ هیخواهر جوونم گر يبار موقع سالگرد فوتشم برا هی یسال یگیتو م یعنی -
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من دارم ... چته  دیپرسیم یبود ه دهیچشمام رو د سایآو روزید...  کنمیم هیکه خودم دو روزه دارم گر یگفتم؟ من نوین ام -

دوستت داره ...  نیرام نیدم به هم یگفت؟ اصال شوهرت م یدکتر چ يدینشن ستیتو خوب ن تیمرور خاطرات تو وضع گمیم

 ...  يریگیآرامش م نشتو خو... خانواده اش هم از خدا شونه ... 

 ... چرت نگو  -

 ا؟یس يدیکه گفتم خر ییها زیهمه چ... شام رو بکشم  رمیمن م: از جاش بلند شد گلنار

 ... بله خانوم دکتر  -

 ... باهاتون حساب کنم  دیرو بگ دیچند وقت خرج کرد نیکه ا ییپوال یراست -

 ... خفه شو : داد زدن ییتا دو

 ... فحش دادن به من گروه کر ساختن  يخب حاال چه برا -

برخورد  يچشمام رو بستم و صدا... بود که با خودم آورده بودم خونه  لشیجز معدود وسا... بالشت رها گذاشتم  يرو رو سرم

 یبارد،آب یناشناس، باران م يدر شهر یوقت: لب زمزمه کردم ریز... رو گوش کردم  هیهمسا یکیقطرات باران با سقف پالست

 . دانم ینم که دیگویم ییزهایبارد،با من از چ یفرو م

 ...  دیشا نیمجان ی،کشتیکشت کیاز  میابیم یخود را مسافران د،همهیترد یب ستین ایکرانه در در

 يساده ا يتا زانو یمشک راهنیبودم رو پ دهیپوش یبه اصرار گلنار شنل نسبتا کلفت مشک... کرد  یهمه بدنم هنوز درد م واقعا

خانوم فقط سر خاك نبود که مراسم گرفته بود خونه هم  دهیامسال بر خالف دو ساله گذشته فر... تنم کرده بود به زور که 

خونه  يبه مهمانها یمند ها برسه و بخش ازیبه ن شیپخته بشه که بخش یبشه و شام وندهخ ییکه دعا... گذاشته بود  یمراسم

انتظام  لیاز فام یو بخش میرفت یسر خاك م... نبود  یمراسم نیوقت همچ چیبه جز سال اول ه...  دهیگفت خواب د یم... 

 ...  یحام يخانواده عمو و عمه ها...  ومدنیهم م

من همه ...  یلبخند بزن یکنیاز اون باال که نگاهم م دوارمیمامان من واقعا ام... خدا حافظ : سر خاك مامان و بابا بلند شدم از

 ... رها  شیپ رمیدارم م... انسان باشم  يزیکنم که قبل از هر چ یشم رو متال

... و امروز صبح سر خاك مامان و بابا  شبیمفصل د هیهم به خاطر گر یشد هم به خاطر سرما خوردگ یدرست باز نم چشمام

باال سرش نام  یآب يها یبا کاشکه  یرنگ يآجر يواریتو اتاقک چهار د... انتظام ها خاك بود  یرها تو قبرستان خانوادگ

... هاشون پارك بود  نیدر ماش يجلو... داشتن  يقبر ایخاك شده بودن  ایجا  نهمه او... درخشانشون نوشته شده بود  لیفام

و  خوندیاون گوشه نشسته بود و دعا م يمرد...  دمیرس هیتر از بق رید... صاف نبود  یکدمشون درست و حساب چیته ته دلم با ه

 راحته رها مگه نه؟ گهیجات د: خواهرم زل زدم تو دلم گفتم دیبه خونه جد... شده بود  نیتزئ اهیس يداخل اتاقک با شمعها

زن  يبرا دیهم نبود چرا مثال با یتوقع هیاز بق...  کردیم هیاون اتاق داشت گر يکه تو یتنها کس... خانوم رفتم  دهیسمت فر به

 کشیعمع کو چ ایو  یحامد وحام يزن عمو ای...  کردیم هیزن شده اکبر خان بود گر قایوك که دقبرادر زاده اش عم تاج المل

چوب  يعصا هیاون گوشه ... سرم رو بلند کردم ...  دیخانوم صورتم رو بوس دهیبود؟ فر تساک يادیبود اما ز یکه زن خوب
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... کنم  یمحل یشد بهش ب میجا ن نیبودمش اما ا دهیداده بود از بعد از اون شب ند هیکه بهش تک یماهوت بود و اکبر خان

 ... بهش زدم  يدلم پوزخند يتو... جوابم رو نداد و روش رو برگردوند ... کنارش رفتم و سالم کردم 

اومدم ... که انگار از من طلب دارن رو تحمل کنم  ییها افهیمثما و اون ق یروضه ب... خفه  يتونستم اون فضا مین گهید واقعا

و نفس  ستادمیگرفتم و ا رونیدستم رو به ستون ب...  ومدیچشمام داشت در م... بود  دهیحالت تهوع امونم رو بر...  رونیب

 ... شد  یحالم بهتر م کمی دیشا... بستم  یبازم رو م يموها دیبا... رها بود  بایشالم تقر...  دمیکش

 ...  دیرو بخور نیا -

 وانیل هی... بده خودم بودم که حضورش رو متوجه نشده بودم دستش رو بهم دراز بود  اریانقدر غرق در حال بس...  دمیجام پر از

 ... شربت بود فکر کنم 

بهم  شهیاز هم شتریب یتیبه خصوص که با اخم و جد...  ومدیتر هم به نظر م يجد یو کروات مشک راهنیکت و شلوار و پ با

 ... اما ... ممنونم : رو از دستش گرفتم وانیو ل نییانداختم پاسرم رو ... زل زده بود 

 ...  رونیکه فکر کنم جا مونده بود ب یتک صندل ينشستم رو آروم

 ...  دشیبخور -

 ... سردمه  یخنکه و من کم -

 ...  دشیبخور ستیهم خنک ن یلیخ نهیریش -

 ... کم کرد  یاش اون حالت تهوع مزخرف رو کم ینیریش... بود  اتیمثل شربت ح... جرعه اش رو فرو دادم  هی

 ...  ستیحالتون خوب ن -

 ...  شمیزود خوب م ستیمهم ن... خوردم  یسخت يسرما -

 ... کرد  یلبهام نگاه يرو یبه لبخند مصنوع يجد

 ؟یینجایا یحام: از پشت سرمون اومد ییموقع صدا همون

 دختر؟ يشد یشکل نیبابا همراز جان چرا ا يا: به سمتم اومد دنمیبا د... جا نداشتم  نیرو ا دنشیانتظار د... بود  ایرو

و قد بلندش که با کفش پاشنه بلندش با وجود اختالف قدش  فشیظر یو شال مشک کیبهش انداختم به کت شلوار ش ینگاه

 ...  ومدیبه نظر م کیواقعا لوکس و ش یکناره حام

 ... ساده است  هیسرما خوردگ...  ستین میزیچ -

 ...  انهیع یضیمر نیا یبله کامال سادگ: یحام

تا اون حد درشت و  ییچشما یتونست يدختر چه طور...  نیچشماش رو بب...  ستیبرات خوب ن يکردیم هیانقدر گر دینبا: ایرو

 ...  یبالشتش کن هیمثل  يطور نیخمار رو ا

 چیه گهیکه کمرم رو شکست چشمام د شیاز چهار ساله پ... کار رو کرد  نیخواهرم ا: جا به جا کردم یدستم رو کم يتو وانیل

 ... باز نشد  یلیوقت خ
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 ...  کنهیشما برو داخل عمه خانوم صدات م ایرو: گفت یبگه که حام يزیخواست چ ایرو

 ... خونه  میریم شهیاالن مراسم تموم م دینیبنش نیماش يتو دیبر: برگشت به سمتم یرو نظاره گر بودم که حام ایرو رفتن

 ... آخه  -

... من  نیماش يتو دیبر... جا باد هم هست  نیا...  دیکن ینگاه نم نهیآ يشما اصال خودتون رو تو کنمیفکر م... آخه نداره  -

از ...  خواست برم یدلم نم... بشر  نیچه قدر بد اخالق بود امروز ا... اونجا بود  نشیبا دست به ده قدم جلوتر اشاره کرد که ماش

که  نیمن کال از ا: خم کرد نییسرش رو به پا یکه کم دیتعللم رو د...  دمیترسیم رنیحرف در با امکه خانواده اش بر نیا

 ...  دییبفرما... از سه بار تکرار کنم  شتریرو من ب يهر جمله ا دیاصار دار شهیاما شما هم ادیرو تکرار کنم بدم م یحرف

... همراهش راه افتادم ... حالم هم خراب تر از اون بود که بتونم مقاومت کنم . درهمش مانع شد يبگم که اخما يزیچ خواستم

مراسم تموم  گهید قهیدق 10تا  دیبمون نجایا: رو هم روشن کرد يرو روشن کرد و بخار نیماش... در جلو رو باز کردم و نشستم 

 ...  شهیم

 ... دکتر  يآقا: بره که گفتم خواست

اکبر خان  هیچشمها کمتر شب نیا يقهوه ا ریچند وقت اخ نیچرا ا... در بود برگشت سمتم و نگاهم کرد  رهیبه دستگ دستش

 ...  یمرس: شده بودن 

 ...  دیدار یتذکر حساب هیبه  ازیاما شما ن...  ستیبه تشکر ن يازین: صورتش اومد يبه لبخند رو هیشب يزیچ

 چرا اون وقت؟: رفت تو هم اخمام

 ...  ستیاالن جاش ن...  میکنیبعدا صحبت م -

 ... بد اخالق ...  وشامیانگار من ن... تذکر : لب غر زدم ریام قالب کردم و ز نهیس يدستام رو تو... رو بست  در

خاك بر ...  گهیآره د خنده؟یچشماش داره به من م...  کردیجلو نگاهم م شهیداشت از ش دادیداد ب يا... رو بلند کردم  سرم

 . اوردمیخوب شد زبونم رو در ن... انداختم  نییاز خجالت سرم رو پا... سرت همراز 

شنلم  یکم...  یکیخوند و بعد از اون افق بود قرمز رنگ رو به تار یقرآن م يزیبود که داشت سر خاك عز یرزنیبه روم پ رو

آرامش  ایآخر دن نیو رنگ قرمز افق و سکوت مطلق ا يررخوت حاصل از بخا...  دمیکش یقیرو دورم محکم کردم و نفس عم

نا خود آگاهم  ریکه تو ضم یهمون آهنگ... تار بود  يسرم نوا يتو... بود  زیهمه چ هجا واقعا ته ت نیا... بهم داده بود  یبیعج

 ...  نواختهیبرام م ییالال ينوزاد بودم پدرم به جا یوقت گفتیم شهیبود و مادر هم

 يرو ینیریلبخند ش... جا خوردم  ایرو دنیسرم رو چرخوندم با د... آورد  ینید و همراهش سوز و عطر گرم و دلنشدر باز ش يال

 ترسوندمت؟: لبهاش بود

 شما رو نداشتم  دنینه فقط انتظار د -

تو رو  امیب ستیحالت خوب ن ادیگفت تو ز یگرفتن برن سر خاکه مادر اکبر خان حام میتصم هیبق: دنده گذاشت يرو رو نیماش

 ... برسونم 
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 ... ذاشت  یم شیآدم تحت آزاما نیکه احساساتم رو نسبت به ا يزیچشمه از چ هی نمیجام جا به جا شدم ا يتو یکم...  

 ... که شما رو هم از برنامتون انداختم  دیبه من لطف دارن ببخش شونیا -

 ... فتوح انتظام ها  کردم از حضور پر دایمنم نجات پ...  یهست یالحق که تعارف -

 د؟یستیمگه خودتون هم جزئشون ن: دمیخند

و  یعمه حام ينوه دختر...  میلیهستش فام يمن ارشد...  کنهیسرم رو م یخودمون باشه ها حام شیالبته پ... خدا نکنه  -

 .حامد هستم

 نوه عالم تاج خانوم؟ -

خورد  یهم با انتظام ها بر نم یلیکه خ یعالم تاج عمه کوچکترشون بود همون عمه کم حرف و خوش خلق... کرد  دمیسر تائ با

 ... 

 د؟یکنیم يخودشون هم ابراز خرسند يجلو -

 بد اخالقه؟ یلیخ -

 کدومشون؟ قایدق -

 ...  یقابله حله منظورم حام ریاکبر خان که مسئله غ: و گفت دیخند

من بهتر و راحت تر  يهم برا زهایچ یلیاومدن خ یاز وقت شونیآخه ا... بگم  قیتونم دق ینم دیرو بخوا راستش: زدم يلبخند

 .شده

 ...  یستیبه رها ن هیتو اصال شب یدون یم -

 دش؟یشناخت یشما م -

به نفس نبود و چشماش  یاما کال رها به اندازه تو متک...  میهم باهاشون رفت و آمد نداشت یلیما اون موقع خ...  بایتقر يا -

 ... نداشت  دیهم مثل تو برق ام

 ...  دیشناخت یشما چه قدر حامد رو م -

من ...  دمیو بهت حق هم م یاشاره کن یبه چ يخوایدونم م یم: به هدف زدم که گفت قیکنم دق یجمله فکر م نیبا ا...  

 ... هم ازمون بزرگ تر بود  یسه چهار سال... نبود اهله بر خوردن با ما  یلیچون خ... شناختم  یحامد رو خوب نم یلیخ

 ... و نگاهش کردم ... جا خوردم  یکم

دو سال کوچکترم  یمن از حام...  ایبه کالم ندار يازیو ن يد یصورتت نشون م کیمیدختر تو تمام احساساتت رو با م: دیخند

 ... سالمه  32و 

 ...  ادی یاصال بهتون نم -

 ... ساله باشه 28حداکثر  کردیومد من فکر م یواقعا هم بهش نم...  
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رفتم انگلستان  لیادامه تحص يکه برا شیمن شش سال پ نکهیخالصه ا... ها  یاعتماد به نفس من الزم يدختر تو برا -

 ...  میتر بش یمیباعث شد که صم نیا... کمکم کرد هوام رو داشت  یلیخ... هم اونجا بود  یحام

 ... شد  تیاذ یلیرها خ -

 یاصال نم... واقعا جا خوردم  دمیاما مرگ ناراحت کننده اش رو دو سال بعد از رفتنم که شن...  ستمین انیدر جر یلیمن خ -

 یلیخ ریجا نبود اما تاث هیبا رها  دیکه کال سر جمع دو ماه هم شا یدر حال... ناراحت شد  یلیهم خ یحام... تونستم باور کنم 

 ... د روش گذاشته بو يبد

 ... بود که من داشتم  یکس نیرها آخر -

 ... ازت خوشم اومد  دمتیکه د یمن از بار اول: زد یلبخند تلخ ایرو

 ست؟ وشاین يانویمنظورتون جلسه کالس پ -

خمارت توجهم رو جلب  يبا مزه ات و چشما یلیبه خاطر لباس خ...  ياومد رونیب یکه از دفتر کار حام یاون موقع... نه  -

 یهست ول يآدم جد یچون حام ستین یکاره هر کس نیکه خب ا يکرده بود یعصبان یلیروخ یو بعدش هم حام يکرد

 ...  ستین یعصب

 ... قصد رو نداشتم  نیمن واقعا ا -

 ... دونم  یم -

هر چند نظرات من مهم ...  ادیر نممن جور د اتیو با روح کنهیم تیاون خونه که واقعا من رو اذ يهست تو ییزهایچ هی -

 ...  ستین

 ؟یکن یطور فکر م نیا -

 ...  ستین نیاز ا ریغ -

 نه؟ يتئاتر گریتو باز -

 ...  بایتقر يا -

 با؟یچرا تقر -

 ... راه هست  یلیبودن خ گریباز ایهنرمند بودن  يآخه تازه اول راهم برا -

 ... خوبه  یلیکارت هم خ دمیدر ضمن شن...  یمملکت نیسوپر استار ا نیبزرگتر يو هم باز یهنوز اول راه -

هم بود در  ادشیکه ... بود  دهینه تنها من رو د خیاون کوه  یعنی... کرده بود از من  فیرفته بود و تعر یحام یعنی... خوردم  جا

 ... هم کرده بود  فیضمن تعر

عاشق  یحام...  میداد یرو از دست نم يتئاتر چیه میلندن که بود یو حام من... با مزه شده همراز  یلیات خ افهیق شییخدا -

 ... زنه  یم انویپ یهم عال اریخودمون بمونه بس شیهم هست و پ یقیموس

 ... نبود  ریبرام باور پذ...  
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 نه؟ یکنیباور نم -

 ...  کردمیباور م شتریزنه ب یسنج م دیگفتیاگر م -

 ... بوده  یباشه بهش بگم نظرت راجع بهش چ ادمی: دیخند بلند

 ...  تیوضع نیبد تر نشه ا...  کننیهم به زور دارن من رو تحمل م شیطور نیها هم دینه تو رو خدا بهشون نگ -

 ... سوزوند  یلیام رو خ نهیکردم که س يتک سرفه ا... متفکر بهم نگاه کرد  یکم

 ...  رمیرو اسمش رو نوشته برات بگ ییدارو هی یحام... نگه دارم دارو خانه  نیاول يبنداز جلو ادمی یراست -

تو  ننیبیهر بار من رو م شونیا دیبه خودتون زحمت ند کنمیمن؟ خواهش م يبرا: سرم سبز بشه يبود رو کیتا شاخ نزد دو

 ... فرصت استراحت نداشتم  يکار يفقط به خاطر حجم باال...  کنمیمن دکتر رفتم و دارو هم مصرف م...  وفتنیزحمت م

تو  دیرو کش یکه ترمز دست ییراه رو تا جا هیبود چون بق زیآخرم براش تفکر بر انگ يدونم چرا احساس کردم جمله ها ینم

 ...  رونیفکر بود و من هم چشم دوخته بودم از پنجره به ب

 ... شم  یست مگفته رو بخرم که بعدا بازخوا یکه حام ییدارو نیمن برم ا: ستادیا نیماش

 ... که موفق نشدم  رمیخواستم جلوش رو بگ...  

خانوم داشت  يدعا تموم شده بود و زر... خوردم  یخاندان انتظام نشسته بودم و وول م يسالن مرمر یسلطنت يمبلها يرو

 ... کرد  یشده بود به همه تعارف م نیتزئ کیهم ش یلیرو که خ ییحلوا

دستور  یاز حام بایکه همه تقر نیا دنیبا وجود اکبر خان بازهم فهم... کناپه  يرو به روم رو یکنارم نشسته بود و حام ایرو

... مشغول به صحبت بود که نگاهش بهم افتاد  ایبا پدر رو... بارش قائل بودن  يادیز یلیاحترام خ... سخت نبود  گرنیم

که تضاد  میپاشنه دار مشک يشدم به کفش ها رهیانداختم و خ نییسرم رو پا... نگاهش کردم  رهیخ یلیاحساس کردم خ

و  یساده مشک راهنیپ نیبا ا... جماعت تضاد داشتم  نیخودم هم با ا... قرمز رنگ کف سالن  یشمیابر یداشت با قال یفاحش

ار و گلن اوشیس هیبود که هد نگمر يا روزهیشکل بزرگ و ف یاشک يگوشواره ها یتنها عنصر رنگ... کلفت  يجوراب شلوار

 ... تولد پارسالم  يبود برا

 ...  اوردمیحلوا رو در م نینبودن ته ا نیقوم الظالم نیاگر ا -

 ... زد  یکرده بود وو غر م کیبود که سرش رو به گوشم نزد ایرو

 ... من هم ضعف دارم  دیراستش روبخوا -

 ...  يبده بخور يزیخانوم بعد از اون دارو حتما بهت چ يگفته بود بگم فخر یرفت حام ادمی... آخ آخ  -

 ...  رنیگیاشتباه م وشایمن رو با ن یگاه شونیا... حد  نیدر ا گهینه د -

 ... اخالقه  يجون تو جونش کنن خدا: لب گفت ریز یاخم حام دنیبه زور خنده اش رو نگه داشت که با د ایرو

 چیه دونستمیخوب م... اطرافم کرد  ينگاه به چشم ها...  کردیم یشت خود کشدا راهنمیپ بیج ياش تو برهیبا و لمیموبا

االن ... بود  ایس... نگاه کردم  میبه گوش... دونن  یمورد م یاد و حضورم رو ب یآدم ها واقعا از من خوششون نم نیکدوم از ا
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 یکه به سمت باال م ییپله ها ریقسمت سالن ز نیبه گوشه تر میاز جام بلند شدم و همراه گوش... داشتم  اجیواقعا بهش احت

 . رفت پناه بردم

 ...  رمیمیهم دارم م یاز گرسنگ سوزهیام بد جور م نهیخسته ام و س... نه نترس به گروگان گرفته نشدم ...  ایخوبه س حالم

 ...  دیبلند خند يتلفن با صدا پشت

 ...  هیمرض نخند خب مگه چ -

 ... پخته  يقرمه سبز هیخونه مامان  ایبکن  یخدافظ الیخ یمموش ب -

 ... با منا  یکن یچه م نینا مرد حاال بب -

بودم  دواریچند وقت بود اون جا بود ام... تو دستم موند  یکه پشتم بود گوش یحام دنیو با د دمیلحظه به پشت سرم چرخ هی

 ... باشه  دهیرو نشن میگفته بود ایکه با س یاتیچرند

... کرد و از کنارم رد شد  يبود نگاهش رو از من گرفت و با سر به نشانه احترام بهم اشاره ا ییآقا هیخانوم و  يبه روش زر رو

 ... باشه  دهیانداخت که شن یبه شکم م نیبه لبخند رو صورتشه که ا هیشب يزیاحساس کردم چ یول

ام رو آروم کرده بود اما بد جور هم خوابم  نهیود سکه بهم داده ب ییدارو... وش رو با هم بزنم  ایخواست خودم و س یم دلم

ماشاال همه ... شدم  ونیخسروخان پش يآور ادیبا ... رفتم خونه خاله  یو م کردمیرو گوش م ایس حتینص دیبا دیگرفته بود شا

 ...  یچیه گهیجا که د نیا ریجا هم من طرف دار دارم فط

حد  نیاز هنر در هم یعنی... قد من بود و از جنس برنز رد شدم  يکزدم و از کنار مجسمه که به بلند یخدا حافظ ایس با

 ... تر نبود  فیظر نیبرداشت دارن مجسمه از ا

 دنینبودم اما شن ستادنیکال اهل گوش ا...  ستادمیبحث چند تا از خانوم ها سر جام ا دنیبه سمت سالن برم که با شن خواستم

 ...  زنهیداره م یچه حرف یبدم ک صیشناختمشون که بخوام تشخ یانقدر خوب نم...  ستمیث کنجکاو بشم و بااسمم باع

 ... شن  یناراحت م شنونیجون م دهیتر فر نییپا دیاریصداتون رو ب کمیمادر جون  -

 ... کار رو بکنه  نیحامد ا ذاشتیم دینبا... است  دهیفر رهیاصال تقص -

 ... شده  داشیخواهره از کجا پ نیفهمم ا یمن اصال نم -

 ... داشته باشه  ينقشه ا هی نمیترسم ا یم: جوان تر بود یکه کم یزن

راجع به من ... سرم  يبودم تو دهیرو محکم کوب يرفت انگار اون مجسمه فلز جیگرفتم و سرم گ يکنار واریرو به د دستم

 اتینه محتو...  ارمیخواستم باال ب یم! بود؟ حامد بد بخت و آواره شده بود؟ فیزدن؟ خواهر من ضع یحرفها رو م نیداشتن ا

 نیمن واقعا ا... به اطرافم انداختم  ینگاه... تا بغضم رو قورت بدم  دمیکش یقیعم فسن... مغزم رو  اتیمعده ام رو بلکه محتو

... من ... کرد  یکرده بودم که انگشتام درد م دستم محکم مشت يتلفنم رو انقدر تو... سوخت  یچشمام م...  کردمیجا چه م

...  یو اطلس یالله عباس يبا گلها یآب یمیخونه قد نمن و او... منو اون صحنه پر از خاك ... آدم ها آخه  نیمن رو چه به ا
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وسط ... تار بوده  ينوا مییکه الال یمن... با خاطرات خواهرم ... همراز ... من ...  یرنگ يو گچ ها اهیمن و کالسم با تخته س

 کردم؟یپر طمطراق چه م يآدم ها نیا

رفتم تا شنل و شالم رو بردارم  وشایدستم رو به نرده ها گرفتم و به سمت اتاق ن... نبود  زیجا گهیجا موندن هم د نیا قهیدق کی

دستم گرفتم و نشستم لبه  يشنل رو محم تو... تا بتونم لباسم رو درست تنم کنم  ومدی یباال نم تیدستام از شدت عصب... 

 ... لعنت به ...  ینوجوان يها یلعنت به عاشق... اون راه مدرسه ات  هلعنت ب... آخ رها آخ ... تخت 

چه قدر جواب ... خونه نذارم  نیپام رو تو ا گهیگرفتم د میچند بار با خودم تصم...  ستیهمراز لعنت کردن آدم ها درست ن...  نه

 ... جاش نبود ... دهنشون اما  يه برم و باهاش بکوبم توک ییجوابها... داشتم 

و  وفتمیلبه تخت گرفتم تا ن يها يدستم رو به کنده کار... قلبم  شتریکرد و از همه ب یتمام بدنم درد م... رو تنم کردم  شنلم

 نیجهنم که ممکن بود بهشون بر بخوره ا... نشم  دهیتا د رفتمیم نییپا نیمستخدم ياز راهرو دیسرم با يشالم رو انداختم رو

 ...  ستین ژنیاکس گهید کردمیجا احساس م

هم  ياخماش تو... تو چار چوب در بود  یحام... بتونم جواب بدم در باز شد سر م رو چرخوندم  نکهیبه در خورد قبل از ا يا تقه

که  دید یصورتم چ يدونم تو یباس تنم انداخت و بعد نمپر از سئوال به ل یاول نگاه...  شهیبا خودم گفتم مثل هم... 

 یم فیتشر ییجا: اتاق يشلوارش بود رو در آورد و اومد تو بیدست چپش که تو ج... در هم رفت  شتریب یصورتش کم

 !د؟یبرد

 من انقدر دلم نازك شده بود؟  ایتمسخر داشت به نظرم  یاندک صداش

 ... خونه  رمیدارم م -

 !د؟یشه در رو باز کن یم: نبودم  یراض تیوضع نیاز ا... بست  داخل و در اومد

 ... شم  یمنظورتون رو متوجه نم: خورد جا

 ... خوام برم خونه  یم... ندارم  يمنظور -

 ... االن؟ شام نخورده  -

 دهیانتظام و فر ياز طرف من از آقا... ندارم  لیم: کردم تا بغضم رو بخورم یبرداشتم و سع نیزم يرو از رو فمیشدم و ک خم

 ...  دیکن یخانوم عذر خواه

... فاصله امون کم شد ... کرواتش  نییپا کهیچشم دوختم به عالمت کوچ... سرم رو بلند نکردم  ستادیجلوم ا... سمتش رفتم  به

 ... قدم به سمتم اومد  هی

 ... حالتون خوبه؟ دارو فکر کنم  -

 نهیا خوامیکه م يزیتنها چ. ستیاصال حالم خوب ن: هم بهش عادت نداشتم و نداشت یلیکه خ يکار...  مدیحرفش پر وسط

 ... که برم خونه 

 بدن؟  یداغ ای دیدار جهیسر گ... داشته باشه  یجانب راتیتاث کمیاون دارو ممکنه ...  دیر یجا نم چیشما ه -
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 ... بتونم حس کنم نمونده بود تا  یبدنم جون يبدن؟ من تو یداغ...  

دونم هجوم  ینم... جون نداشت  گهیدستام د... کردم  یاشک رو توشون احساس م شیشد و ن یم سیدوباره داشت خ چشمام

: از دستم ول شد فمیک... بود  يکه از وبا هم بدتر بودن؟ هر چه که بود مخرب تر از هر زلزله ا ییحرفها ایها بود  روسیو

 ... برم  دیبذار...  کنمیخواهش م

کس  چیزنم و اون وقت ه یم ادیبمونم فر شتریب کمیدونستم  یم... اعصاب نداشتم ... قدم جلوتر اومد و من عقب تر رفتم  هی

 ... کردن  ریبشه که تو گلوم گ ییتونست جلودار حرفا ینم

 شده؟ يزیچ -

 بدونم مهمه؟ خوامیمهمه؟ نه م -

 بهتون گفته شده؟ يزیتلفن چ يافتاده؟ پا یچه اتفاق: رفته بود نگاه کرد کنترلم از دستم در گهیتعجب به من که د با

 ... آخه چه قدر ... باشه  رونیاز ب دیهم که افتاده باشه با یکه بتونم از دست شما ناراحت بشم مگه نه؟ هر اتفاق میمن ک... نه  -

 ... بشه  یحرمت یخواستم ب ینم... جمله ام رو خوردم  هیبه زور بق...  

-  ... 

حتما با خودتون ...  دیکنینگاهم م يچرا اون طور: در همش نگاه کردم دایشد افهیسرم رو باال کردم و به ق... کرده بود  سکوت

 حدا هست؟ نیبه خودش اجازه داده از ما ناراحت بشه اصال در ا یبه چه جرات یبچه فسقل نیا دیگیم

 ... کنم  یطرز تفکرتون رو درك نم نیامن واقعا ...  کنمیخواهش م دیبس کن -

 ... گفتم اما االن  ینم یچیه گهیجمله د نیبود بعد از ا گهید ياگر روزها... قاطع بود  لحنش

 ... آدم مزاحم نگاه نکردن  هیعمر به شما به حالت  هی... نشده  نیبه شما توه...  دیدرك نکن دیحق هم دار -

 کرده؟ نیبه شما امروز توه یکس -

 ...  دیبچه معطل نکن هی يو مهمون ها تون رو هم برا دیخودتون رو خسته نکن... دکتر  يآقا ستیمهم ن -

چه  ایمن کجا برم  دیکنینم نییشما تع: قدم برم عقب تر هیباعث شد  شیشاک يچشما... رو آورد جلو و سد راهم کرد  دستش

 شده؟ یچ دیگیاالن بهم درست م نیهم...  ادیاز حرف نصفه هم خوشم نم...  ستیمهم هست و ن يزیچ

محترم انتظام به خواهر مرحومم رو؟ خواهر بد بخت من برادر شما رو آواره  يلهایفام نیها؟ توه دیبشنو دیدوست دار یچ -

 ... سال بزرگ تر بود  4اش که تازه از خودش هم  یکرده؟ برادر محترم شما خودش آواره نفسش شد که افتاد دنباله منش

 خورهینه؟ به منم بر م خورهیبهتون بر م: فوران کرده بودم ... برام مهم نبود  یشه ول یم یکردم که داره عصبان یم حساسا

 ... خواهر من عرضه نگه داشتن شوهرش رو نداشته  گنیم یوقت

 د؟یحرفها رو از کجا آورد نیا دیشه بگ یم -

 ... جا نقشه ندارم  نیکس ا چیه يمن برا...  ستینه؟ مهم ن گمیحتما دارم دروغ م -
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 نیا فیتا تکل رهینم رونیاتاق ب نیکس از ا چیه: در گذاشت يمحکم دستش رو رو یلیبار خ نیبه سمت در رفتم که ا دوباره

 ... سر و ته مشخص بشه  یجمالت ب

 ... عمو ... همراز : اومد وشاینگران ن يبه در خورد و بعد صدا يجوابش رو بدم که تقه ا خواستم

 ...  دهیترس وشایبرم ن دیبذار: شده بود رهیبهم خ یترسناک تیکردم که با جد نگاهش

 ؟یکنیهمراز رو دعوا م يشما دار... عمو : دیبه داخل اتاق کش یبا ترس سرک وشاین... در رو باز کرد  يال

 ... نه عسل همراز : جلو اومدم  یکم من

 ؟یبگ یخواستیم يزیشما چ: حرفم رو نصفه گذ اشت یحام

  ؟یرفت یشام زود سرو بشه چرا گذاشت یگفت بگم پس پسر جون حاال که گفت دهیمامان فر -

 ... دارم  کیصحبت کوچ هیاال هم شما برو من با خالتون ...  میایم گهیربع د هیبگو  دهیبه مامان فر -

 !عمو؟ -

 ... خوبم برو پرنسس من : صورتم رو شاد کنم تونمیکه م ییکردم تا جا یشدم و سع خم

از اون بحث گذشته  یحاال که کم... شد بهم  رهیخ یو ترسناك تر از هر وقت نهیدر رو بست و دست به س یحام وشایرفتن ن با

 ... بود دوباره ترس و استرس حضورش برگشته بود بهم 

 .. .برادرم و زنش  یخصوص یبه نقشه شما و البته زندگ میبود دهیاومد رس ادمیآهان  م؟یکجا بود -

 ... کلمه زنش داشت  يهم که به خصوص رو يدیبا تاک کنهیکردم مسخره ام م احساس

همون ... زن برادرتون خواهر من بود از گوشت و خونم : دستام نیشد گرفتم ب یلبه تخت و سرم رو که داشت منفجر م نشستم

 یو افسردگ يالغر يو به خاطر مصرف هم زمان قرص ها گردهیشوهرش بر م... اگر دوباره الغر بشه  کردیکه فکر م یزن

شد که بچه  دیمرد و مدام تهد یزندگ یزندان هیجا مثل  نیو ا... رها شد  ههمون خواهر که با دوتا بچ... سکته کرد و مرد 

برادر ... داره  یتیشماها چه اهم يهر چند برا...  نمشونیب مین گهید شمیم دیدرستمثل من که تهد... شن  یهاش ازش گرفته م

 ... کنه  یم اداره با معشوقش صف ایدن يکشورها نیاز بهتر یکی يشما خدا رو شکر زنده است و تو

 ...  دیمراقب جمله هاتون باش -

 ...  دیخروار ها خاك خواب ریز شیاونم خواهر منه که چهار ساله پ... راسته  يزیچ هیاما ...  گمیبله خوب البد دروغ م -

مراقب  یول...  دیفاز ها شد نیوارد ا هویشده که شما  یدونم چ یمن نم: شد یچشماش داشت قرمز م... شده بود  یعصبان

 ... شما سخت بوده  يمرگ رها فقط برا دیکنیدر ضمن چرا فکر م...  دیزنیو کوشا حرف م وشایاز پدر ن دیکه دار دیباش

انگار خواهر من ...  گردهیحامد برم گهیافتخار به مادرتون گفت حاال د روز از مرگش نگذشته پدرتون با یکه س ییاز اون جا -

... خود  یب... تازه اصال خواهر من بد ... بابا خودش اومد در خونه خواهر من التماس ما رو چه به خانواده شما ... مانع بوده 

 ...  شیبره دنباله زندگ دیدادیرفت طالق م وهرشش یوقت...  دیدادیطالقش م
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 نیآدم با ا نیاما ا... رفت  ینم يحد هیصداش اصال باال تر از  دمیبار واقعا ترس نیکه ا کنمیشد به سمتم و اعتراف م قبرا

  م؟یکن دایبراش خواستگار هم پ دینکنه انتظار داشت ؟یچ گهید: بلند نداشت يهم به صدا يازیلحن سرد و کوبنده اش ن

 ...  میناموسمون رو طالق بد

 ...  دیشما ازش گرفت... داشت  یخواهر من هم حق زندگ: انداختم نییخاطر سرم رو پا نیبود به هم دهیترس

شال  هوی نیا لهیخوام بدونم دل یم... دونم  ینه نم ای کردیم یفرق ایبودم هم آ... من اون موقع نبودم : شد کیقدم بهم نزد هی

 ه؟یو کاله کردن ها چ

 ...  زننیپشت سرش حرف م... که تو مراسم سالگرد خواهرم  نیبپرس ییاز اونا -

 ...  دیریبگ يرو جد نیچن نیا يکه حرفها دهیاز شما بع... خانوم روشنن فکر و هنرمند  -

 ست؟ین یگرفتن يجد دنیپاش یکینمک به زخم  -

کالم  یطور ب نیبود که ا یچ نیاون نگاه خشمگ يتو... سرم رو بلند کردم ... اش کامل افتاد روم  هیتر شد و سا کینزد بهم

 ... شام  يمنتظرتونن برا نییپا...  دیبلند ش: که گفت دیسکوتم رو د... دونم  ینگهم داشت نم

 ... خوام برم  یخورم م ینم -

 ...  دیایرم و شما هم م یاالن من م... کنم  یحرف رو دوبار تکرار نم هی -

ندارن  یاز من هم شناخت درست... از شما نداره  یکس اون جا شناخت چیه... ن مسئله نقشه او... در ضمن : سمت در رفت به

 ... منتظرتونم  نییپا... شه  یشما با خواهر زاده هاتون نم داریکس مانع از د چیه کنمیبار بهتون گفتم دوباره هم تکرار م کی... 

 ... که آدم هاش از من متنفرن  رمیقرار بگ ییجا امیمن دوست ندارم ب -

مادرم صورت  يبرا نییپا دییبفرما کنمیدوباره تکرار نم...  دیشک نکن کنمیم یدگیمن به اون جمله ها رس: دیکش یقیعم نفس

 ... به قهر بره  ینداره مهمونش از وسط مهمون یخوش

به  شتریب کمی... که رفتن  ییآدمها یور زندگمر يکاش به جا...  دیچشماتون رو هم خشک کن: به من بود و رو به در پشتش

 ...  دیفکر خودتون بود

شنلم ... داشته باشه  يموضوع عواقب بدتر نیا شتریکش دادن ب دمیترس یم. دمیکش قیرو باز کردم و چند تا نفس عم پنجره

  ه؟یناموس چ دیفهمیکاش برادرتون هم م... ناموسمون : رو با حرص انداختم رو تخت

اون  یمن به چه جرات... هست  زیآدم حواسش به همه چ نیا... چشمام رو خشک کردم ... اتاق انداختم  نهیخودم تو آ به ینگاه

 !حرفها رو بهش زدم؟

کنار راه پله ها جا خوردم صورتم رو  دنشیو به سمت پله ها رفتم که با د نییدر رو باز کردم و سرم رو انداختم پا يدلخور با

 ... به خودم تشر زدم توهم نزن همراز ... هست  ینگاهش نگران يتو کردمیدونم چرا احساس م ینم... انگار  دیکاو

 ...  دییبفرما -
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کرد و روش رو کرد  يتک سرفه ا... اومد  یبرق هیشگرف نگاهش کردم تو چشماش  یبا تعجب... بود  ستادهیمنتظر من ا یعنی

 ...  دیمادرم رو ببر يو آبرو دیدوباره فرارکن دیبخوا دیشا گفتم: به سمت رو به رو و راه افتاد

 ... حرفهاست  نیاز ا شتریحرمت مادرتون ب... تونست مجبورم کنه  میفلک ن امیب مخواستمیمن اگر ن -

 . من شک ندارم دیکنیحرمت ها رو حفظ م شهیکه شما هم نیتو ا -

 یکم... رو به رو بشم  ییو چه طرز تفکر ها ییبا چه کسا دیبا نییافتاد که پا ادمیاول که گذاشتم تازه  يپله مرمر يرو رو پام

 د؟یستادیچرا ا: بود ستادهیسرم ا يباال... تعلل کردم 

...  گمیم: مد ویقد بلند تر به نظر م یلیخ یلیخ يطور نیدستش به نرده ها بود ا هیبود و  ستادهیبه پشت سرم که ا دمیچرخ

 ...  دیببر فیشما تشر

 د؟یزن یجا م...  دهیاز شما بع: هم يکرد تو یرو کم اخماش

 گفتنیپدرتون درست م...  کنمیکار م یجا چ نیرم که من اصال ا یاومدم دارم با خودم کلنجار م یاز وقت... حوصله ندارم  -

 ... ما نمونده  نیب یبعد از فوت خواهرم نسبت

 ...  نکهیو ا دیدو تا بچه ا نیشما خاله ا: جمله مناسب باشه هیدنبال  خواستیسرش رو به سقف گرفت انگار م یکم

 ...  نکهیو ا: جمله است هیدنبال  یلیکردم خ احساس

... انداختم  نییپا عیسرم و سر... بهم دست داد  یلحظه حس خاص هی... شد به چشمام  رهیخ میتر و مستق نییرو آورد پا سرش

 ...  نییپا میبهتره بر یول دیهست یهنوز عصبان نمدویم نکهیبا ا: جاش جا به جا شد يتو یکم

 ...  يعالمه دلخور هی... جواب دارم  یعالمه سئوال ب کیمن هنوز : جمله نبود نیبودم شرط ببندم قصدش اصال ا حاضر

 ... طور  نیهم هم تونیدلخور...  ستمیمخاطب اون سئوالها من ن -

همه  يکردیبود که احساس م يآدم طور نیاما چه کنم که نحوه بر خورد ا گفتیخب راست م... رفتم  نییبه پا گهید پله

 ...  يزیبر رونیقلب و ذهنت بود رو ب يطلب کارانه هر آنچه تو شدیباعث م نیتونه حل کنه هم یمسائل و مشکالت رو م

 ...  دیببخش... حق با شماست : انداختم به صورتش ینگاه

خوام  یم...  دمیرو انجام م ادیکه ازم بر ب يهر کار...  دیرینبود که حرفتون رو پس بگ نیمن منظورم ا: باز شد یکم صورتش

 ...  میبپرس گهیحسابش رو از همد دیرو هم نبا میکه بنده و شما اصال توش شرکت نداشت يگذشته ا نکهیو ا...  دیرو بدون نیا

 ... تا ته جمله اش حق بود ...  

شام  زیهمه دور م دمید یافتاد وقت یدلم اضطراب يتو...  میاز من در کنارم قرار گرفته بود وارد سالن شد یکم یلیفاصله خ با

حاال با  یطوالن بتیغ هیبعد ... و صورت ها پر از تعجب شد  دیتقه کفش من سرها همه به سمت ما چرخ ينشستن و با صدا

گونه هام ... من رو خفه کنن  خوانینشسته بودن م زین که صدر مملوك و اکبر خا معاحساس کردم ع...  میهم وارد سالن شد

 ستادهیخاطر دم پله ها منتظر من ا نیکرده و به هم يزیبرنامه ر ینحوه ورودمون رو حام نیگر گرفت تازه متوجه شدم که ا

وقت  چیکه ه ینگاه يدونم تو یمن... و نگاهم کرد ... بود  يصورتش خونسرد و جد... برگشتم به سمتش ... بود 
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که با دست به ... لب به سمت جمع گفتم  ریز يدیببخش... از اضطرابم کم شد  یکه احساس کردم کم دمید یچ مخوندمنشین

 دییبفرما: گذاشتینم یسئوال چیه يکه جا شیبود اشاره کرد و با لحن جد یبود و خال وشایو ن ایرو نیکه ب یسمت صندل

 ... خانوم  دینیبنش

موقع ... به قتل من ببندن که  ریشمش نایکارش باعث شد همه ا نیبا ا... و من واقعا هوا کم آورده بودم  دیرو برام کش یصندل

بار باز و بسته کرد و خودش رفت و کنار پدرش  هیچشماش رو به نشانه اعتماد ... پر از عجز بهش کردم  ینشستن نگاه

متعجب اطرافش انداخت و  يبه صورتها یاجمال یبرداشت و نگاه زیم يز رورو ا يرنگ پارچه ا دینشست و دستمال سفره سف

درشون  یاشتباه هیاز  دیوقت همراز خانوم رو گرفتم با کمی دیاگر منتظر شد دیببخش: گفت شیشگیبا اعتماد به نفس هم

 ... شه  یسرد م دییبفرما...  اوردمیم

من ... هم سئوال کنه  شتریآدم ب نیمگه جرات داشت از ا یرو بست هر چند کس یهر حرف يبه جا و غراش جا یسخنران نیا

 ... مردم  یداشتم از خجالت و اضطراب م

 ...  یکنیخودت رو تابلو م يبخور دار... همراز : خم شد کردمیم يباز قیبشقابم قا يآروم به سمتم که داشتم با سوپ تو ایرو

جماعت داد رو به روم رو  نیکه نه با حرف با عمل به ا یتو جواب... بودم  دهیزبونش شن که اسمم رو از يبار نیمن تو کف اول و

چند  نیلبخند ا نیباتریکه سرش رو آورد باال و ز کنه؟یفکر م یخودش چ شیحاال پ... خانوم نشسته بود  دهینگاه کردم که فر

  ...دستمم گرفتم  يرو محکم تر تو قاشقو من ... وقتش رو به سمتم زد 

 يبا چند تا از مردها يگوشه ا یحام... بعد از اون مراسم شام ...  رفتمیکم کم م دیبود و با 11 کیساعتم نگاه کردم نزد به

سرگرم  فهیمشغول بودم که انگار وظ ایو من با رو کردیدستش بود داشت بحث م شیکه فنجان چا ینشسته بود و در حال لیفام

 کیاالن هم ...  کردمیبود همون اول بعد از غذا فرار م عیبود که اگر ضا دهیفهم انگار... کردن من رو به عهده گرفته بود 

 ...  دمیکشیبودم هم خجالت م یهم عصبان...  وفتهیکدومشون ن چینگاهم به ه کردمیساعت بود که داشتم تالش م

 ... همراز  -

  ...جانم : کردم ایرو نگاه

 ...  ستیحواست به من ن زنمیدختر دو ساعته دارم باهات حرف م گهیدستت درد نکنه د -

 ... بود  گهید يحواسم جا...  دیببخش -

 ؟يبود ختهیبهت گفته بود که اون طور بهم ر يزیچ یحام... معلومه : جلوم گرفت بیس يا تکه

 ... نحوه اومدنمون سر شام من رو خجالت زده کرد  کمی... بدن کردن به من اطمنان خاطر  یاتفاقا سع شونیا... نه ... نه  -

 ...  دمیدیم یاز حام يزیچ نیبار همچ نیاول يبرا... بود  یاون که عال: زد يلبخند

 ...  یییوا يا -

  ؟يوا يچرا ا -

 ... هم به نظرشون من مزاحم هستم  شیطور نیهم... جون آخه  ایرو -
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 برات مهمه؟ -

 ... حس ها رو بهم داده  نیازش ندارم ا یلیکه تحل ییقرار گرفتن تو جا دیشا... دونم  ینم -

 ؟یمهمون نیشده ا ییچه ماجرا -

تا ... دهنشون بسته شد  یول... رو نداشتم  یحرکت نیدکتر انتظار همچ ياصال از آقا... شد  دهیچیپ زیهمه چ یلیخ...  ایآره س -

 ... آخر شب 

 ... آدم  نیبرام جالب شد ا یلیخ: رش رو محکم کردس يدستمال رو ایس

هفته قرار بود استراحت  نیا شییخدا: دستم رو محکم کردم يبود تکون دادم و دستکش تو زونیآو زیم يرو که از رو پاهام

 .مایکن

 ... کار رو  نیا ينگو که دوست ندار: دیخند ایس

 ...  هیخدا رو شکر کار کم حرف... حفظ کردن نداشتم  الوگیحوصله د -

از  ساختیرو م يمستند مهین لمیبود داشت ف نمایس یکارگردان ينامه اش بود و دانشجو انیکه پا ایاز دوستان س یکی...  

سه روز  نیو همقرار بود صحنه ها ت... در نقش زن و شوهر  میهاش بود گریهم باز ایمن و س... زن و شوهر  هی يها یروزمرگ

 ... ربع بود  هی لیکل ف... بشه  يبردار لیف

 ...  دیرو بران گذاشت التتونیکه تعط یبچه ها مرس: دیام

 ... کن خسته ام  يبردار لمیزود ف... لوس نشو : من

 ... بلد بودم  ایدن نیا يکه تو يتنها کار...  يحرکت من موندم و باز يو با صدا دنیبلند خند ایو س دیام

 ياز اول باز یه... گفته کات  دیام یو اجراش مشخصه از صبح ه نشیساعت تمر... واال تئاتر بهتره ... گلنار به خدا  میداغون -

 ...  میکرد

 ...  میبا هم بزن یقدم هی يحوصله ندار یعنی: خوشگلش رو جمع کرد يلبها

 ...  دمیم و بلند شدم و مانتوم رو پوشکاناپه خونه من از خواب غش کرده بود انداخت يکه رو ایبه س ینگاه

 میرد شد کردیم یدرش زندگ نیکه رام یمیاز کنار خونه قد... نسبتا خلوت بود  ابونیخ...  دمیرو نفس کش يزییخنک پا يهوا

 ...  اوردیبه لبم م يهم لبخند دنشیهر بار د... 

 ... بهم زنگ زده بود  نیامروز نازن: رد نگاهم رو گرفت و لبخند زد گلنار

 خواست؟  یم یچ: ژاکتم بیدستام رو کردم تو ج... خوردم  جا

 ... به تو گفت  نیتو لفافه بهم از عالقه رام -

 ... و با دهن باز نگاهش کردم  ستادمیا سرجام

 !؟یانتظارش رو نداشت ؟یکنیچرا تعجب م -

 ...  دمیچند وقت ند نیودش رو اخ... رو دارم که محاصره شده  یاحساس آدم... دونم  ینم -
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 خواستیفقط م نیکه نازن نهیباهات حرف بزنه احساسم ا خوادیطور متوجه شدم که خودش م نیا...  نینازن يحرفها نیاز ب -

... پسر مشکل داره  نیو بن با ا خیاز ب ایس...  میکه سر فرصت راجع بهش حرف بزن رونیآوردمت ب... مزه دهن ما رو بفهمه 

 ...  يریبگ میتصم خودتخوام  یم... دونم  ینم قایچراش رو دق

 ؟یچ مهیتصم... دلت خوشه  -

 يدار اجیکه بهش احت یتیتونه آرامش و امنت یم... هم داره که دوستت دارن  هیخانواده خوب... داره  یخوب یوضع مال نیرام -

 ...  دیدار ادیحرف مشترك ز...  دیمهم تر از همه هم رشته ا... رو بهت بده 

 ... شد  یداشت م يجد کردمیکه من فکر م يزیاز اون چ شیب زیهمه چ... گفتن نداشتم  يبرا يزیچ واقعا

 ... طاقت فرسا  يها یذهنم مرور کردم به اون روز مرگ يکرده بودم رو تو يکه امروز باز ییدور تمام صحنه ها هی

 ... خوام کارم رو از دست بدم  ینم... کاش باهام حرف نزنه  -

 انقدر بچه است؟ یعنی -

 يکه تو ادیم یزمان تیاحساس آارمش و امن نیا... وسط کمه  نیا يزیچ هیاما...  هیمنطق یگیکه م ییزهایگلنار تمتم چ -

 ...  یقبولش داشته باش یلیخ ای یعاشقش باش یلیخ ایرو  یآدم

 ...  یقبولش داشت یلیخ ادمهی -

اما ... خوام خودپسند باشم  ینم... اما همون مونده  نیرام... باال رفته  میزندگ اتیسالمه تجرب 23اال ... سالم بود  13 یوقت -

من  يبرا دیحاال شا... زد  یو در جا نم دادیرو ادامه م رفتیکه داشت م یآدم اگه همون راه نیا... آدم جلو زدم  نیمن از ا

مدتم جواب داده و تونستم توجهش رو جلب کنم  نیا يکه تمام تالشها نهیوسط ا نینکته مثبت ا نهات... هنوز هم جذاب بود 

 ... 

خوام با  یم... عمل کنم  ایخوام مثل س یاما نم ستمین یمسئله راض نیبه ا یلیکه من خودم هم خ یدون یم: زد يلبخند گلنار

 ...  يریبگ میباز و فراغ بال تصم دید

 ... گلنار  ییتو برام مثله رها: لقه کردمرو دور کمرش ح دستم

 ... همراز  یمن دوست دارم تو عاشق بش: زد يلبخند

: دمیبود رو نفس کش دهیچیکوچه پ ياز خونه تو یکیکه از  یداغ ازیتنده پ يستاره تهران انداختم و بو یبه آسمون ب ینگاه

 . عاشق بشم میزندگ يبار تو نیاول يخواد که برا یدلم م بیروزها منم عج نیا

 م؟یبر -

کوله ام رو پشتم انداختم و موهام رو هم کردم ...  یبود واقعا حالش خوب نبود در هم بود و عصب يبهش زدم چند روز يلبخند

 ... تو مقنعه ام 

 ... کردم  یبودن دست داد و من هم خدا حافظ ستادهیکه لنگه پا ا وانیو ک لیبا سه میسرش از سالن خارج شد پشت
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 وهیم ای گاریمثل ته س يزیبه چ يلگد یپاش و گاه ریز ينبود چشم دوخته بود به سنگ فرش ها شهیهم یبه منظم aها  گام

 ...  زدیم نیزم يبلوط و کاج رو يها 

 ؟یخوب ایس -

 !خونه انتظام ها؟ ياز اون جا بر ریهفت ت يمترو ستگاهیتا ا میبر... آره مموش خوبم : زد يلبخند

 یلیخ ایباهام داشت  یپس حرف... دو ساعت که هم اون رو خسته کرده بود و هم من رو  ياجرا هیبعد از ... شدم  نگران

 ...  میقدم بزن خواستیداغون بود که م

نگاه کرد و خنده  کردمیو به من ه دست به کمر داشتم نگاهش م ستادیا... صبر کن  یعنی نیا... بازوش گذاشتم  يرو ور دستم

 ؟یکنینگام م يچرا اون طور... مموش  هیچ: ردک یتلخ

 ...  میزنیحرف م میشن یم ریدل س هیکافه تئاتر  میر یم... شه  یحل نم يزیبا مموش گفتن چ -

 ... شه برات  یم رید -

 ... نازل نشده که  هیرم آ یفوقش امشب نم -

 قمیرف... غارم بود  اری... جاش تازه پر رنگ تر هم بود ... دوست برام کمتر از بچه ها که نبود  نیا اوشیس نیا... آدم  نیا...  

 ... برادرم بود ... بود 

چشم دوخته بود ...  گارشینوك س يچشم دوخته بودم به قرمز... رو گذاشت جلومون  نیدارچ يدو فنجان بزرگ چا گارسون

 ... رفت  یکه باال م يبه دود

 ؟یامروزت رو دوست نداشت ياجرا -

 ... زدم  ادیصحنه از ته دل فر يامروز رو... بهتر بود همراز  ياز هر روز -

 يلونه کرده بود تو قیاون غم از کجا اومده بود اون طور عم... مهربونش زل زدم  يرو به هم قالب کردم و به چشما دستام

 .چشماش

 ریدل س هی دیما دوست دختر داداشمون رو نبا یعنیخونمون بابا  شیاریب ایرون؟یب يببر سایروز من و با آو هی يخوا ینم -

 ...  مینیبب

 چند همراز بانو؟ يریدل خوش س... دوست دختر ... ه : خاموش کرد يگاریس ریز يرو محکم تو گارشیس

 ... به موضوع  کشوندمیموضوع رو م میمستق ریغ يطور نیهم دیداد با یکردم جواب نم یسئوال م میشناختمش مستق یم...  

 ... حرفها بود  نیهم قالب کردم پس اوضاع خراب تر از ا يرو محکم تر تو دستام

 ...  ایس -

 روزید...  میشاد... بلند بلند ...  میخند یم... با هام هست ... بدم دوست دخترم باشه  شنهادیجسارت ندارم بهش پ یمن حت -

 يطور نیا گهیتونم د ینم... سبز  يمقابل اون چشما ارمیمن کم م...  میتماشا کردبام تهران غروب آفتاب رو  میبا هم رفت
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که دوست دارم صداش کنم  یبا الفاظ... اجازه داشته باشم بهش ابراز عالقه کنم  دیبا حضورششم از  ینم رابیس... ادامه بدم 

 ... ولش کن  یچیه...  دیبا... 

 ؟يریرو از خودت و خودش بگ ییبایهمه ز نیا يخوایچرا م: گلوم رو پر رنگ تر کرد يبغش تو... کالمش  يبغض تو...  

من نبودنش  يخودش؟ برا ایاز خودم؟ : رونیدود رو عمود فوت کرد ب. رو روشن کرد و سرش رو به عقب برد  يا گهید گاریس

 ...  گهید یکیاون من نباشم  يبرا...  ستین ییبایز چیمعادل با ه

 ... قبولت داره ... اون با تو شاده ...  يریگیم میاون هم تصم يجا يارد یچه عادت -

با همه شاده  سایآو... روزا با آرتان هم شاده  نیو نسترن هم شاده ا وانیبا اشکان و ک... هم شاده  لیاون با سه: زد يپوزخند

 ... 

 یمگه من اصال بلد بودم نگاه کس کنه؟یفرق م هینگاهش به تو با بق دمشیکه د يچند بار نیگفتم تو ا یم...  گفتمیم یچ...  

 !رو بخونم؟ 

 ... ده  یم دیعشق به آدم شعف و ام ایس -

 ... جدا از تو نباشه  ياریکه اون آدم از د یبه شرط -

 ...  هیکیتو  يایبا دن اشیدن سایآو -

 ...  هکنیبر طرف م يا گهیرو کس د شیاقتصاد يازهایکه ن یتا زمان -

 ... فهمم  یمنظورت رو نم -

دوستاش رو ... رو داره  شیاون خونه پدر: خارج کرد زیرو داد دسته چپش رو پاهاش رو از اون حالت دراز شده پشت م گارشیس

شرکت کنم چون پولش رو ندارم  حاتشیتونم تو تفر میمن ن... دوست داره  هیو من رو هم به عنوان ... ثروتش رو داره ... داره 

هاش  یخوره اما به خاطر خودخواه یداره خاك م نگیپارک يپدرم تو نیماش... ندارم  نیماشتونم برسونمش چون  میشبها ن... 

 ... اجازه دست زدن بهش رو ندارم 

 ای میکن یم يتئاتر باز میدار میدونست یم پیاک يمن و تو کال همه بچه ها... با اتوبوس گشتن برات مهم نبود  يدوره ا هی -

 ...  يرو انتخاب کرد ایدن نیمگه نه؟تو خودت ا یگرسنگ یعنی نیا میساز یم

 ... است  گهیکس د ریاما نفسم االن گ... هنوز هم هست ... صحنه بود فقط  نیا ریدل من گ یزمان هیآره  -

 تو به من بگو چه کنم؟... تونم داشته باشم  ینم... دم  یدارم از دستش م... شم  یم وونهیدارم د: موهاش برد نیرو ب دستش

 ...  میبود بهش گرفتار شده بود یبتیچه مص نیآخه ا...  گفتمیم یچ... گونه ام روون شد  ياشکم رو...  

 ... باهات مموش  کنمیمثال دارم درد دل م...  گهید زیاشک نر... د : اخماش رفت تو هم دنمیرو بلند کرد با د سرش

 ...  ومدیازم بر م يکاش کار ایس -

 ...  ادیکس بر نم چیاز دست ه يکار چیه ستیارزون ن زادیاز آدم ریبه غ زیچ چیکه ه ییایتو دن -

 ؟يد یادامه نم يطور نیهم ؟چرایکار کن یچ يخوا یم -
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 ...  یدردم رو بفهم یستیمرد ن -

 ... خوب بگو بفهمم  -

 ...  رهیهوا سرد و د کهیتار... خوشگله  میبر: زد يلبخند

 ...  نیکوشا رو بب نیهمراز ا -

 تو آخه؟  یکشیم وشایکوشا چرا سرك به دفتر ن -

 يفسنجان فخر يبو...  دمیرو نفس کش يزییخنک پا يهوا... بزرگ تراس  زیم يرو...  کردنیم لیرو تکم فشونیتکال داشتن

 ... خندان کوشا  يلپها يتراس افتاده بود رو يمپ هانور ال...  اطیشب ح يمحبوبه ها يشده بود با بو یخانوم قاط

 ... چشم پدر بزرگتون روشن ...  دیسینو یم دیشما هنوز دار... االن ده  شد؟یتموم م 7ساعت  فاتونیتکل دیشما دوتا نبا -

عمو قول  میهمش رو امروز تموم کن میخوا یم...  میبخواب رید میاجازه دار... فردا جمعه است ...  شنوهیهمراز م...  سیه: وشاین

 ... داده فردا ببرتمون گردش 

بود حاال دو تا فرشته خندان رو به روم  دهیبهم رس اوشیکه از س يدینا ام يخوشحال بودم که بعد اون همه نوا... زدم  يلبخند

 ...  کشونیکوچ يایبودن با دن

 دهیفر... خانوم رفتن داخل  يهمراه زر...  دمیگونه هاشون رو بوس ...رفتم خونه  یم دیبا... به همون منوال گذشت  یساعت کی

 ... شده بود امشب  رید یلیخ... دوشم انداختم  يکوله ام رو رو... خانوم نبود 

 ... سالم  -

دکتر  يسالم آقا: وقت شده بود رید یلیخ دمیخجالت کش یکم...  کردینگاهم م میو مستق ستادهیا... پشت سرم برگشتم  به

 ... شد امشب  ریدونم د یم...  دیببخش

 اطیروشن ح کیتو تار... سرم گذاشتم  يکردم و مقنعه ام رو از دور گردنم رو فیجمالت رو رد نیهول و تند تند ا یلیخ

 ... نه  ای هیدونستم عصبان یمشخص نبود و نم یلیصورتش خ

 د؟ینیشه چند لحظه بش یم -

 ...  نمیبش -

 ... لطفا  دینیبله بنش: با خنده همراه شد یمن کم یجیبه خاطره گ لحنش

گذاشتم و و روبه روش  نیزم يکوله ام رو رو... و نشست  دیکش رونیرو به روم رو ب یو صندل... اومد  زیم کیخودش نزد بعد

 ... نشستم و پاهام رو بهم گره زدم 

 ... چه وقته اومدن و رفتنه  نیبگه ا خواستیحتما م... گرفته بودم  استرس

 ...  نکهیمثل ا دیبهتر شد -

 ...  کردنینور کامال براق بودن و داشتن با کنکاش نگاهم م ریحاال ز شیقهوه ا يچشما... رو بلند کردم  سرم

 ... استراحت کردم  یکم... بهترم ... بله  -
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 ... بود  لیکه کارهاتون تعط يهفته ا هی یچرا کم -

 ... ما رو هم داشت  يآمار کارها... بود  یک گهیآدم د نیا...  

 ... مشغول بودم  يچند روز... رفتم  نیدورب يجلو یدوست هی يبرا -

 ...  دیکن تیخودتون رو تقو شتریب دیبا یول...  دیهست یدختر فعال -

لحن  هیبا  نیرام... و گلنار با تشر  ایتا سچند وقته همه بهم گفته بودن از خاله با اشک و آه  نیجمله رو ا نیا... زدم  يلبخند

حرف رو  نیطور با دستور ا نیکس ا چیاما ه... اش  چهیماه يچسبناکه لوس و محمد با محمد بودنش و مادام با آبگوشتها

 ... بهم نزده بود 

 ...  ارهیمادرم رو براتون ب یخانوم سفارش يتا فخر دینیازتون خواستم بنش -

 ه؟یچ نیا: با تعجب نگاه کردم... رو به دستم  يبسته ا... خانوم هن و هن کنان  يبعد فخر قهیدق چند

 ...  دیش یخودتون متوجه م دیمادرم گفت باز کن: داد یخانوم اجازه مرخص يبا دست به فخر یحام

 ... و بعد گذاشتمش تو کوله ام ... ور رو اون ور کردم  نیدستم ا يبسته ر و که نرم بود و تو یکم

 د؟یکن یازش نمب -

 ... ما  نیراز باشه ب هی دیبرم خونه شا یم -

 ... خودتون  يبرا دیساز یم بایز الیخ کی يزیشما از هر چ: لبخند زد يجد يبار جد نیبه جان خودم ا...  

 ... رفته  ادتونی هیپرداز الیمن کارم خ: سر جام جا به جا شدم و چشم دوختم به قالب دستهاش یکم

 ...  رسونمتونیم: کرد بشیج يتو یاز جاش بلند شد و دست... جمله ام معذبش کرد  نیا یاحساس کردم کم...  

 نشیماش يرو به رو شهیختم شد که داشتم از ش نیباز به ا یچانه زن قهینداشت و پنج دق يا دهیفا چیه شهیمثل هم مخالفتم

 کندمیپوست دور ناخونم رو م یازش و ه دمیکش یخجالت م... بود  ریدرگ و بد جور ذهنم...  کردمیتهران رو نگاه م يابونهایخ

 ... 

 ... کار رو  نیا دینکن کنهیعفونت م -

 ...  دمیجا پر از

 ترسوندمتون؟ -

 ...  امیساعت ن نیا گهید دمیبهتون قول م... شرمنده شما شدم  یلیمن امشب خ... حواسم نبود  دیببخش -

 ... ها هم خلوته  ابونیو خ شهیم کیهوا زود تار... زمستون خطرناکه  يوقت اومدن تو رید -

 ... از اون سر شهر کشوندمتون ...  دیداد یبه خودتون زحمت م دینبا -

اصال برسون دوبار هم ... بد اخالق ... خب بابا ... جمله ام رو خوردم  هیبهم کرد که بق ینگاه یچشم ریجواب دادن ز يجا به

 .ایبرو و ب

 ... تو فکر ها  دیر یامشب همش م -
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 ... انقدر معلومه : بودنش زدم زیبه ت يلبخند

 ...  شهیصورتتون مشخص م يتو دیکن یکه حس م يزیهر چ تتونیشخص ایبه خاطر شغلتونه  دیشا -

تنش صحبت  یقدر ب نینشسته باشم و دارم ا نشیماش يانتظام تو یبا حام يزییشب پا هی 11/30شد ساعت  یباورم نم...  

 م؟یچهره من بزن کیمیکه حرف از م میتنش شد یانقدرب یعنی...  کنمیم

 د؟یکنیفکر م یمهمون يهنوز به اون جمله ها تو -

 ... هفته  هیاز  شتریب... گذشته  یلیاز اون که خ... نه  -

 ... کردم به نظرتون انقدر دور برسه  یکه فکر نم دیبود یانقدر عصبان -

 ... آخه الزمش دارم ... دارم  یقلبم نگه نم يرو تو يزیاما چ میهنوز هم عصبان -

 قلبتون رو؟ -

دارم  ازشین... بوها ... لذت بردن از رنگها طعم ها  يبرا... حس کردن  يبرا... محبت کردن ... دوست داشتن  يبرا... بله  -

 ... ها رو توش نگه دارم  نهیتونم ک ینم

 ... داره  ییبایمردانه و ز يبار احساس کردم چه قدر دستها نیاول يدو دستش رو دور فرمون حلقه کرد و من برا هر

 آدم رو دارند؟  يارزش کنار گذاشتن آرزوها ییزهایچه چ کردمیمن امشب داشتم فکر م -

 ارمیو به دستش م کنمیبهش تالش م دنیرس يو برا رمیگیمن هدف در نظر م... کنم  یآرزو نم ادیمن ز دیراستش رو بخوا -

 ... 

 ... چه قدر مردونه  -

 هدف داشتن مردونه است؟: امشب دوبار به من لبخند زده بود... زد  يلبخند

 ...  دیبه ذهنم رس نیدونم اون لحظه فقط ا ینم: دمیخند

 نه؟یاز مردونه ا فتونیتعر -

پدرم ... ندارم  ییمردها آشنا يایبا دن یلیمن خ دیراستش رو بخوا: کردم ینم دایگفتن پ يبرا يزیچ... افتادم  ایجمله س ادی...  

حضور مردان ... که مرد بودنش مشهود نبود  يهم انقدر دوست بود و هم باز ایس... هم نداشتم  ییعمو و دا...  ادینم ادمیرو که 

 ... بوده  نگما هم کم ر یدر زندگ

 ...  دیقبول ندار يبرادر من رو هم که مرد -

 يحامد هم تو خونه ما رفت و آمد...  ادینم ادمی يادیز زیچ... بچه بودم  یلیمن اون موقع ها خ...  ستیحرفها ن نیبحث ا -

 ... که چه قدر مرد بود رو هم که خب  نیا... نداشت 

 ... اون هم ادامه نداد ... تنش  یعنی نیبحث رو ادامه بدم ا نیخواستم ا ینم...  

 ... بودن و نشناخته بودن من رو به روم آوردن  دهیمرد ند نیا امروز همه -

 چه طور؟ -
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 ... اکنونش رو با دختر مورد عالقه اش حفظ کنه  طیتونه شرا یفهمم که چرا نم ینم ستمیبهم گفت چون مرد ن یامروز کس -

نکنه ... شدم  مونیبعد از گفتنش پش... تم چرا گف... دونم چرا  یخودم هم نم... دادم  حیدو جمله براش موضوع رو توض يتو...  

 ... من  يها یلعنت به پر حرف... دختره چه قدر بچه است  نیبگه ا

قانونا دختر مورد عالقه  یاسما و گاه... مشخص باشه  فشیخواد تکل یم يهر مرد... حق دارن  دیگ یکه م ییخب اون آقا -

 شهیهم يطور نیدوستش بمونه ا... رو که دوستش داره  يشه دختر ینم... راحته  الشیجور خ نیا... اش مال خودش باشه 

 ...  کنهیاحساس خطر م

 کنار گذاشتن آرزوهاش؟  متیبه ق یحت -

 ... کنار گذاشتن آرزوهاش  متیبه ق یحت -

 طوره؟  نیهم شهیهم: فکر رفتم يتو یکم

آرزو و به  دیگیشه که شما بهش م یم ییزهایبرات با ارزش تر از اون چ داشتنش...  یواقع...  یاما اگر مرد باش...  شهینه هم -

 ... نظر من هدفه 

من با اون ...  میزدن حرف زده بود هیما بدون کنا... بود  یامشب عجب شب... خونمون  ابونیبا خ يمواز ابونیخ يتو دیچیپ...  

 ... داده بود  حیبسته بود و توض یبار جمالت طوالن نیاول ياون برا...  ایمشورت کرده بودم گو

 د؟یکن یفکر م یبه چ -

رابطه که  يو خم ها چیآدم وارد پ ییبعد از رد شدنه اون دوران طال شهیکار باعث م نیبه نظر من ا... شما  يبه جمله ها -

 ... نداره  يزیقعا چوا... به قول شما هدفش  ایبزرگش  يانسان بدونه آروزها... اون وقت احساس کنه کم آورده ...  شهیم

خانوم که مثل تمام شب  نبیهمه جا جز خونه ز... هم به ساختمون خونه انداخت  ينظر...  ستادیو ا دیرو کش یدست ترمز

 ... جمعه ها مهمون داشت خاموش بود 

ابت رسوندنم و هم هم ب... دکتر  يممنونم آقا: بود انداختم شیساعت پ هیبه صورتش که حاال به نظرم با نشاط تر از  ینگاه

 ... باشم  اوردهیسرتون رو درد ن دوارمیام...  تونیبابت هم صحبت

...  دیشه انقدر با من تعارف داشتته باش یکه باعث م دیساخت یذهنتون چ يدونم از من تو ینم: داد هیتک شهیرو به ش آرنجش

 ...  کنمیتشکر م تونیمن هم از شما بابت هم صحبت

 ...  دیاین ریانقدر د دیکن یدفعه بعدد سع: شده ادهیپ نیاز ماش دمیکه با صداش دوباره برگشتم د... شدم  ادهیپ نیماش از

 د؟یایهمه راه ب نیا دیتا مجبور نباش: خنده گفتم با

 ... حق باش ماست : خواست جواب بده که گفتم کالفه

طاقچه کنار قاب  يگذاشتم و از رو زیم يدستم بود رو رو يکه تو یبزرگ آب وانیل... بودم  دهیسه بود و من هنوز نخواب ساعت

که  ییحرفها کردمیاحساس م... البته پر از حس خجالت هم بودم ... داشتم  یامشب حس خوب...  کردمیرو نگاه م رونیپنجره ب

 ... زدم سبک سرانه بوده 
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بوش کردم ... برام آشنا بود ... باعث شد جا بخورم  دنشید... بازش کردم ... خانوم داده بود افتادم  دهیکه فر يبسته ا ادی هوی

 ... چادر عقد رها ... شد  یباورم نم... گونه ام سر خورد روش  يقطره اشک از رو هیلمسش کردم و ... 

صبح تماس  وشاین... براش نداشتم  یحیخودم هم توض... چرا ... بپوشم  خواستمیکه م يزیحساس شده بودم رو چ بیعج

... خودم هم مشتاق بودم و هم نبودم ... کنم  شیتو نست التماس کرده بود تو گردش امروزشون همراه یود و تا مگرفته ب

تر  یمیباهاش صم شبید یکم نکهیا دمیکشیخجالت م یهم از حام گهیدبود و از سمت  بایمشتاق بودم بودن در کنارشون ز

 ... داد  یداره بهم استرس منسبت به من  تیکردم حاال چه ذهن یشده بودم و احساس م

 گهیاز هر رنگ د شتریرنگ ب نیا... مشتم گرفته بودم  يشال قرمز رنگم رو هم محکم تو... گفتم و نشستم لبه تخت  یپوف

شده بود  یچ... دادم و مرتب بودم اما  یم تیبه سر و وضعم اهم شهیمن هم... نگاه کردم  نهیآ يبه خودم تو ومدیبهم م يا

 تر؟  بایز دیبودم که زن تر باشه و شا يزهمرا هیبه دنباله  نهیآ يطور تو نیکه ا

بودم که بتونه به  يبه دنباله همراز نهیآ يتو شهیکرده بود من هم رییتغ بایاز ز فیتعر دیتر؟ شا بایز...  ستادمیشدم و ا بلندش

امتحان کردن  يبرا گهیکردم و بار د ینگم رو نگاهشال قرمز ر... که عذاب وجدان نداشته باشه  يهمراز... خودش افتخار کنه 

 هیمنتظره ...  کردیم رییداشت تغ ییبایاز ز فمیپس تعر...  ومدیبه چشم م شتریصورتم ب يدیسف طور نیا... سرم انداختم  يرو

 ... بودم  میزندگ يتو گهیبلوغ د

 ...  يخوشگل کرد... به به  -

 جدا به نظرتون خوب شدم؟: به محمد زدم يلبخند

 ...  يواقعا با مزه شد... بوتها  نیو ا یشنل مشک نیا...  ادیواقعا قرمز بهت م -

 ...  دیکنیشرمنده ام م -

 ...  يبر رونیبذارم تنها ب يطور نیکنم دلش رو داشتم که ا یفکر نم يدوست دخترم بود: گرفت گارشیس ریرو ز فندك

 ... فکر رفتم  يتو یدوباره به خودم انداختم و کم ینگاه میتاق گرا نهیتو آ...  

 فکرت رو مشغول کرد؟  یپس چ...  یستیحاال که دوست دخترم ن... شد  یچ -

 دنمیلباس پوش هیکال رو... شدم  یشکل نیا یسالگ 17بار  نیمن آخر دیدون یم... لحظه احساس کردم  هی... دونم  ینم -

 دم؟یپوشیگفته بودم بهتون متال لباس م... کرد  رییتغ

 يدختر با لباسها نی؟ایکنیم یشوخ: کرد یپر پوست پرتقال رو به روش خال یدست شیپ يرو تو گارشیخورد و خاکستر س جا

 ؟یساده و اکثرا سنت

 ... رنگ بود  هیهر دسته از موهاش  يدوره ا هیکه امروز جلوتون نشسته  نیهم... دختر  نیا -

 ...  يکرد رییچه قدر پس تغ: دیخند

احساس کردم انگار  دمیکش رونیگلناره ب هیو هد خورهیکمدم داره خاك م يساله تو کیشال رو که  نیا یامروز هم وقت -

 ... رو هم ندارم  گمیکه م ییزهایآمار چ یلیروزها خ نیا...  کنمیم رییکه بخوام بازهم دارم تغ نیبدون ا
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 ...  یشیبزرگ م يدار: زد يلبخند

 ... امروز نشم  یاز اهال نهیا میتمام سع یول -

به ...  دمیرنگشون رو د اهیس نیاز دور ماش... رو دستم گرفتم  فمیو ک... زد از جام بلند شدم  میبه گوش وشایکه ن یتک زنگ با

 ... رفتم  یسمتشون م

 ...  يهمراز که اومد یمرس: محکم بغلم کرد وشاین... به صورتم خورد  يزیدل انگ يگرما نیماش ينشستن تو با

 ...  فرستادیبود به پشت و برام بوس م دهیجلو نشسته بود چرخ کوشا

 ... دکتر  يسالم آقا: کردیداشت جلو رو نگاه م يکردم که جد نگاهش

 ... سالم خانوم  -

 ...  دیاومد نجایممنون که تا ا -

 ... گفت و راه افتاد  یکنمیم خواهش

 ... شده  دیآدم پاك ازت نا ام نیهمراز خانوم که ا يانقدر حرف مفت زد شبید يدیخودم لعنت فرستادم د به

 دنیخر دیاتاقش تخت جد يو برا دیکه رفتن خر دادیم حیداشت برام توض وشایسکوت کرده بود و ن نیماش تو

 .  م؟یخب کجا بر: دیچیکه از سکوتش گذشته بود باالخره صداش پ یاز مدت بعد

 ... زدن پارك  ادیفر ییدوتا

 سرما؟ نیساعت؟ تو ا نیپارك؟ ا -

 ... باشه  میگیما م یامشب هر چ يعمو تو قول داد: کوشا

 پارك؟ ادیب يدك و پز واقعا چه طور نیآدم با ا نیا... به زور خنده ام رو نگه داشتم ... کردم به غلط کردن افتاده  احساس

: سکوت کرد و سرش رو تکون داد يا هیچند ثان دیصورت غرق خنده من رو د کنمیبه پشت انداخت فکر م نهیآ ياز تو ینگاه

 ... که قول دادم  فیح... باشه 

 ؟یکنیم يمثل اون روز با ما تاب باز...  شهیتازه همراز هم خوشحال م: وشاین... بچه ها بلند شد  يهورا  ادیفر

اخمام ... کردم  ینگاه نهیآ يمن شده بود تو شیپ هیبه صورتش که مثل چند ثان... د مرگ اون لحظه برام کم بو یعنی...  

 ...  دیشماها خوشحال باش خواستمیمن اون دفعه م: هم يرفت تو

 ...  میما که قبول کرد... آره : کوشا

پارك واقعا شلوغ بود ...  داشتیاز من قدم بر م یکم یلیبا فاصله خ یو حام رفتنیو کوشا جلوتر از ما داشتن تند تند راه م وشاین

... و بوت  یبودم با ساپورت پشم دهیرونم پوش ریتا ز يشنلم بلوز بلند ریسردم بود ز یکم... معذبه  یمعلوم بود کم یو حام... 

سرم رو بلند کردم  ... کردیم تمیسکوتش داشت اذ...  شدیسردم م یزد به پام و کم یو باد م رفتیم ارکن یشنل گاه ياما جلو

به  يو چشم غره ا... تر کرد  کیبهم نزد یخودش رو کم... شده بود  رهیو اخم آلود به بچه ها خ میو نگاهش کردم که مستق

 ... آمد  یرفت که از رو به رومون م یمرد جوان
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 ... بچه ها  نیاز دست ا: لب غر زد ریز

 درسته؟ دیایجا ب نیا دیدوست نداشت -

 ...  شهیجا انقدر شلوغ م نیساعت جمعه ا نیدونستم ا یم: ردم کرد يادیز تیجمع هی نیشد و از ب کمینزد بازهم

 ... آدم هست  ياز هر قشر دینیبیکه ب باستیز... خب باشه  -

 ... هست  ياز هر قشر نهیمشکل هم هم -

 د؟یباش ییجا دیکه بهش تعلق دار ياز طبقه ا ریبه غ يبا طبقه ا دیناراحت -

 ... بود که از لحظه اول باهام سرد برخورد کرده بود  نیاز ا یاما فکر کنم ناش... شدم  مونیخودم پش... زهر دار بود  کالمم

 ...  رهیآرامش بگ خواستیچشماش رو بست انگار م يرو به سمت باال گرفت و چند لحظه ا سرش

 ... من منظ  دیببخش -

 ییخانوم همراهم هست جا یمن اصال دوست ندارم وقت: بود یینم پر از دل جوتو نگاهم مطمئ... سفت و محکم ... کرد  نگاهم

 ... اطرافم نداشته باشم  يرو یباشم که کنترل

من  يبرا... گفتن نداشتم  يبرا يزیجواب چ نیبودن و من واقعا در مقابل ا دهیبه اال کلنگ مورد عالقه شون رس وشایو ن کوشا

 چیه...  میومدیاندازمون به پارك م ریبا ز میکردیموارد غذا درست م یلیبا مادر که زنده بود خ... بود  يجا ها عاد نیبودن در ا

 ... اسمش بود  هیمرد چه قدر شب نیکه ا نیا... بودم  ردهجنبه نگاه نک نیوقت از ا

حضور ما  لیکه تنها دل يفرشته ابه همون دو تا ... بچه ها  يبه شاد میکنارم نشست و چشم دوخت...  مینشست یخال مکتین رو

 ... جدا بودن  يدگاهاید یجدا و حت يایبا دو دن گهیدر کنار همد

برگها رو حس  يزییاطرافم اون خش خش پا يتمام سر و صداها نیو من چشمهام رو بستم تا ب دیچیدرختها پ يبرگها نیب باد

 .کنم

 ... دکتر  يآقا: حرفم اصال درست نبود...  کردمیم یعذر خواه دیبا

...  ستیسوخته ن يهم قهوه ا یلیخ گهیاحساس کردم چشماش د نیماش يمثل اون دفعه تو... رو به سمتم چرخوند  سرش

 ... منتظر کالمم بود 

 ... که گفتم  يبابت جمله ا...  دیببخش -

 يتا خود جمله ا... بره  یر مفک يتو شتریبرداشت شده من رو ب نیکه باعث ا يزیچ یعنیجمله بود  نیکه پشت ا يا شهیاند -

 ...  دیکه به کار برد

چند وقت به من احترام گذاشته بود و حاال  نیآدم ا نینداشتم ا یدادم سکوت کنم حس خوب حیانداختم و ترج نییرو پا سرم

 ... معذب بودنش  لهیجمله اولش بودم و دل لیمن بد جور تو تحل

 يمثل اون شب تو... حرف بزنه ...  میحرف بزن خواستیبودن دلم م يبچه ها سخت مشغوله باز... به سکوت گذشت  یکم

 ... بچه ها بود  يهم انداخته بود و شش دنگ حواسش به باز يپاهاش رو رو...  نیماش
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 د؟یومدیپارك م دیشما بچه بود -

اون هم  ایو خدا رو شکر که گو هیکامال گرفت که من قصدم چ... وقت بچه بوده باشه  چیآدم ه نیشک داشتم ا هرچند

 حیباغ خودمون تفر شتریبعدش ما ب... خانوم  يبا فخر يچند بار دیشا... نه  ادیز: سکوت داشت نیبه تموم کردن ا میتصم

 ...  میکردیم

دوست هم ... قدم زدن  يبرا رمیهر هفته هنوز هم م بایتقر دیشا ومدمیم ادیمن اما ز...  دیبر یرو م وشایهمون که کوشا و ن -

 ... ارتباط داشته باشن  انشونیبا اطراف رنیگیم ادیجا  نیپارك ا انیب وشایدارم کوشا و ن

 ... جام  نیو کوشا ا وشایمن امشب به خاطر ن -

 ...  دیکن يتاب باز دیخواست یمطمئنا شما نم -

 ...  دیدوست دار يتاب باز شما هنوز ایگو یول: یعنیلبخند زد ...  

 گفته؟ ینه ک: براق شدم شهیلبهام رو جمع کردم و مثل هم عیسر

سرتق شده بود رو ازش  یلیحاال خ دونمیو نگاهم رو که م دمیخجالت کش... نگاهم کرد  رهیبا همون لبخند خ يلحظه ا چند

دو زار  نیتو دلم به خودم تشر زدم حاال ا... بودم انگار  دهیترمز بر...  اوردمیآدم در نم نیا ياداها رو جلو نیمن ا... گرفتم 

 ... ببر  نیهات از ب يبچه باز نیاحترامتم با ا

  ؟يهلم بد يایهمراز نم: داد زد وشاین

 ... دادم  رونیکه حبس شده بود رو ب یو نفس... از صحنه جرم دور شدم  ریرو بهانه کردم و مثل شصت ت نیا منم

خودت هم  میاصال پرتش کن بره رو کره ماه از دستش خالص ش زدیداد م یسر سره ه يو کوشا هم رو رفتیبه اوج م وشاین

و اون از  رمشیدنبالش که بگ دمییم دو دیخندیبلند م يرو ول کردم و دنبالش کردم که با صدا وشاین... همراز بد نمیشه  يبر

شد و من که خودم از  میقا یحام مکتیش و پشت نسمت عمو دیبود دو وتخل يباز نیزم... زد  یم ادیفر جانیشدت ه

که حاال کامال واضح بود  يو با لبخند نهیدست به س یحام...  ستادمیدونستم لپام گل انداخته رو به روش ا یو خنده م جانیه

آرزوها  نیخوام بفرستم سرزم یم...  غهقوربا رونیب ایب: شالم يو موهام رو کردم تو نییسرم رو انداختم پا... کرد  ینگاهمون م

 ...  ینیمنتظر پرنسست بش

و آروم  ستادیکرد بلند شد ا ینگاهمون م یحام... بود  ستادهیهم کنارم ا وشاین... شد کوشا بلند تر بخنده  یجمله باعث م نیا

ا هم گرسنه باشن بچه ها شه و بچه ه یهوا داره سرد م کنمیفکر م: و فاصله اش رو باهام کم کرد... اومد کنارم قرار گرقت 

  د؟یموافق

خواستم برم سمتش و ... تپل من ... اومد  رونیکوشا ب. هنرمندانش متعجب شدم اریو بس یموضع نا گهان رییتغ نیاز ا...  

 ...  دشیبار رو ببخش نیا: گفت يمحکم و جد یکه حام رمشیبگ

و با هم مشورت کردند که شام  ستادیکنار کوشا ا وشاین... ها باعث شد جا بخورم  یشوخ نیا انیپا یعنیکه  شیکالم جد لحن

 یوقت... کرد  یو داشت از باال نگاهمون م... بود  ستادهیآدم که حاال کامال پشت سر من ا نیکجا برن؟ و من مونده بودم با ا
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 ياز ما رو یکه به فاصله کم دمیسر جوون رو دچند تا پ...  دمیبه پشت سرم که چرخ تنرو گرف مشونیباالخره بچه ها تصم

 ... بود  طنتیکردن و نگاهشون بهم پر از ش یها و لبه باغچه نشسته بودن و داشتن نگاهمون م مکتین

 ... آخه  ادیعموت از اون جا خوشش ن دیشا وشاین -

 ...  میو پاستا بخوررستوران دوست ت میبر خوادیخودش گفت امشب شب ماست ما هم دلمون م: آروم گفت وشاین

 کجاست؟ گنیکه بچه ها م یرستوران نیخب خانوم ا: ما باز کرد يرو برا نیدر ماش یحام

کرده و  ریهام دا یاز همکالس یکیکافه کوچولو که  هینه  ایدونم براتون جالب هست  ینم... اما  ستیجا دور ن نیاز ا یلیخ -

 ...  ششیبچه ها رو بردم پ يمن چند بار

 ...  دیآدرس رو بگ -

 يالبته برا...  کشیش تینها یب يو لباسها یمشک زهییپا يخودش هم با اون پالتو... این محله لوکس بود  يبرا نشیماش یکم

 ... دومین بار کروات نداشت 

 یچوب يها یلداشت با صند زیتا م 8که کال  یرستوران خوشگل چوب هی... رستوران رو باز کردن  یها قبل از ما در چوب بچه

و  یونانیو موسیقی  ریس يبو... اش پر بود  هیبود بق یخال زهایاز م یکی...  دیسف يچهار خونه سورمه ا ییها يزیو رو م یمیقد

 زیم... نشست  زهایاز م یکیپشت  یحام... بود  دهیچیتو هم پ هیموضوعات بحثشون چ دونستمیکه خوب م ییهم همه بچه ها

 ... غش غش خنده بچه ها بلند شد  يکه صدا کردیاطراف رو نگاه م... بود  کیکوچ یبراش کم

نگاهش دنباله من ...  دادیاومده بود و داشت قلقلکشون م شخونیبا مزه اش از پشت پ شبندیصاحب رستوران با اون پ دالرام

 ...  دیافتخار داد گریب خانوم بازچه عج: کرد یخندانش باهام رو بوس شهیاومد کنارم و با همون صورت هم دنمیبا د دیچرخ

 ... رو  تیشیگفتم منور کنم کلبه درو -

 ...  يها رو هم آورد عهدیول يخوب کرد -

از  یحام... جا نبود  نیا يها يمشتر هیخب اون آدم با اون دب دبه و کبکبه شب...  زیلوکس پشت م یافتاد به حام چشمش

 ... سالم خانوم : جاش بلند شد

 کرد  یبا تعجب سالم دالرام

 ... کنن  یبچه ها هستن امشب افتخار دادن ما رو همراه يدکتر انتظام عمو يآقا: من

 ...  نمیچیرو م زیاالن براتون م...  میپس حاال که مهمون مخصوص دار دیخوش اومد: که هنوز محو بود دالرام

 کمک؟ امیب -

 ... نه آرتان هستش  -

 ن؟یکجاست ا... نامرد  يا -

 ...  زینشستن پشت م یها پشت سر دالرام راه افتادن که برن تو آشپزخونه که با تذکر حام بچه

 ... سالم دکتر : ها رو آورد یدست شیپ آرتان
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 ... باشه  ادشیآرتان رو  ینبودم حام مطمئن

 خوشگل شهر قصه ها؟  يچه طور -

 کمک دالرام؟ ياومد -

 ... فته بود امروز دلم گر: کناریمون رو گذاشت و نشست یصندل

  ؟یشگیهمون موضوع هم: دادم هیتک میصندل یپشت به

 ... شه  یچاپ نم يزیفال تاروت و قهوه چ ياز کتابها ریبه غ... خرابه  یاوضاع انتشارات -

 ... بخورن شماره بدن و برن  دایسرخ کرده و ها ینیزم بیکتاب س شگاهینما انیاز مردمی که م دیدار يچه انتظار: زدم يلبخند

مامان که ... همه عمرش رو گذاشته  یانتشارات نیا يبرا خورهیبابام غصه م...  شییو خدا يرو کرد لیتحل نیبهتر: دیخند بلند

 ... چرخونه  یرو به زور م شیداره گالر

 ؟ير یچرا اجرا نم ؟یکنیتو چه م -

آقا داداشمون آرش  نیبهتر بود مثل ا... شاپ زدم  یکاف هیهم  دیشا... م شد کیبا دالرام شر دیشا دن؟یاونا مگه چه قد م -

 ... سراغ وکالت  میرفت یم... خان 

 ...  زننیم دنیروزها همه بچه ها دم از کنار کش نیا -

  گه؟ید شهیمثل هم... دست تنهاست  یبرم دل...  میبر یما از تماشا کردنت لذت م... تو رو صحنه بمون ... تو شلوغش نکن  -

 د؟یهست يا ترانهیمد ياهل غذاها: کردم کردیکه متفکر نگاهمون م یبه حام ینگاه

 ... البته  -

 ...  شهیپس مثل هم -

و برات ساز  دیباهم بحث کتاب بکن دینیسر بزن دلش تنگ شده بش هی يوقت کرد گرفتیهمراز بابا سراغت رو م یراست -

 ... کرده  بشیدو تا نره خر نص که عشقه دختره و خدا یدون یم... بزنه 

 ... بچه ها درست حرف بزن  يجلو -

 . دیکنم برعکسش رو انجام بد یمن م يهر کار دیبچه ها من رو الگو قرار ند: سمت آشپزخونه رفتیو همون طور که م دیخند

 ... اشون بودن  ترانهیمد يرو به روم و بچه ها سخت مشغول پاستا یونانیبه ساالد  زدمیرو م چنگالم

 د؟یبشقابتون در حال جنگ يارهایبا خ -

 غذاتون خوب بود؟...  بایتقر: خوردیبهش زدم که با آرامش داشت غذاش رو م يلبخند

 ... خوشمزه است  -

 ... جواب خوب بود  نیا یآن جاناتیآرام و نسبتا بدون ه یحام يخب برا...  

 ...  يبخور دیشما سس نبا: وشایکرد به سمت ن رو
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 رمیمن م: گذاشت زیم يمحکم رو یدستش رو کم يظرف سس تو... به عموش انداخت و صورتش رفت تو هم  ینگاه وشاین

 ... دستام رو بشورم 

بچه رو خراب کنه  نیآخر تونسته بود شب ا... بهش انداختم  ينگاه تند... شده بودم  یعصبان... هم پشت سرش بلند شد  کوشا

 ... پرتاب کرد  زیم يرو بایش رو تقردست يدستمال تو... 

  د؟یدیچرا انقدر بهشون تذکر م -

 ...  زهیریهورمونهاش رو بهم م ادیز هیادو ستیسس براش خوب ن -

شب که در مقابلش موضوع نادرست  هیبار بود تو طول  نیدوم نیا... زود قضاوت کردم ناراحت شدم  نکهیاز ا یکم...  

 ...  گرفتمیم

 ... دونستم  یمن نم -

است بهش سس هم اضافه  هیغذا پر از ادو نیکه نخوره االن ا میدکترش بهش گفته تو خونه هم مراقب...  دونهیخودش م -

 ... کنه براش ضرر داره 

 ...  ارمشیرم ب یم -

 ...  دینیبنش -

 ...  میصندل ياز جام بلند شده بودم با لحن محکمش دوباره نشستم رو بایکه تقر من

 ... قهر نکنه  رهیبگ ادی دیبا: رو دستش گرفت الشچنگ

 ... که ناز داره  دیریگیرو در نظر نم نیشما ا... اون دختره  -

 ... خوام لوس باشه  یمن نم: رو از بشقابش باال آورد سرش

 که لوس بشه؟ کنهیرفتار م يبچه طور نیبا ا یدکتر ک يخدا آقا يمحض رضا -

 ... شما  -

 دارم؟ یمن چه نقش! من؟ -

 ... رو ترك کرده  زیهم بکنه که م یو تازه عذر خواه زیخودش برگرده سر م دیدنبالش با دیبر دیاالن راه افتاد نیهم -

 ...  دینکن دهیچیرو پ زیانقدر همه چ... دکتر  يتو رو خدا آقا -

 ... است  دهیچیخود پ يبه خود یزندگ: به سمتم خم شد زیم يرو یکم

 یمن تو نحوه بر خورد شما با کوشا دخالت... که داره  یبا همه مسائل... شه ساده ترش گرفت  یم...  ستین به خدا...  ستین -

مثل من  دیدونم دوست ندار یم...  کنهیفرق م وشایاما ن...  ارمیمردونه سر در نم يایاز دن ادیکه من ز دیدون یم... کنم  ینم

 ... باشه 

 بهتون گفته؟ يزیچ نیهمچ یک: بود به چنگالش رهیخ

 ... خب پدرتون ... خ : مطمئن بودم...  کردیم یشوخ... کردم  یبودم رو باور نم دهیکه شن يزیچ
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 ... بچه ها منم  میاالن ق -

 ... شما  نکهیا یعنی نیا -

 شه از بس با ساالدتون یسرد م دیغذاتون رو بخور: دهنش گذاشت يدونه پاستا تو کیرو تو غذاش فرو کرد و چنگالش

 ... کرد  خیغذاتون  دیگرفت یکشت

 یآدم نم نیاز ا یچیمن ه... پر از تناقض پر از حرف ... حس ها داشتم  یلیخ... گفتن و نشد  يداشتم برا زهایچ یلیخ...  

 ذارهیسر به سرم م کردمینبود و قابل اعتماد فکر م ياگر انقدر جد... بود  دهیچیبزرگ و پ يمعما هی هیمن شب يبرا...  دمیفهم

 ... 

 خودم بهت بدم؟ ياز غذا يخور یپرنسس م: زیاومد دوباره سر م وشاین

 ... نه  -

کوشا هم حاال دوباره رفته بود ... لب قربون صدقه اش رفتم  رینشسته بود و ز نهیقهر کردش نگاه کردم که دست به س افهیق به

 ... سراغ غذاش 

 ...  یرو ترك کن زیو م یقرار نبود قهر کن: یحام

 ... جوابش رو نداد  وشاین

 ...  وشایبا شما هستم ن -

 ...  دیزن یشما سر من داد م -

 ... خودت بهت تذکر دادم  یطور نبوده من به خاطر سالمت نیکه ا یدونیخودت هم م -

 ... مسئله زنونه است  هی نیا: گل انداخت وشاین يلپها

 ... نبود  یقابل عنوان کردن یلیخود من هم مسئله خ يهر چند برا... خجاتش  يدلم ضعف رفت برا... جا خورد  یحام

 ... پدرتم  يجا...  وشاین... من عموتم  -

 ...  دیستیاما پدرم ن -

که اسم پدر  یکجا بود اون کس... بود  یانصاف یجمله ب نیا یلیخ... واقعا ناراحت شد  یبار احساس کردم حام نیاول يبرا...  

 د؟یکشیم کیرو به د

 !وشا؟ین: با تشر من

 ... بغض کرده برگشت به سمتم  وشاین

 ... کن  یزود باش عذر خواه -

 ...  ستمیحق داره من پدرش ن وشاین...  ستین یبه عذر خواه يازین: یحام

شب تمام که ام ياصال دوست نداشتم شب مرد... کو شا هم قاشق دستش رو رها کرد ... خودش هم ناراحت شده بود  وشاین

تونست  یامکانات و البته وجهه م نیبا ا يا گهیاونم مثل هر مرد مجرد د... خراب بشه  ينجوریما گذاشته بود ا يوقتش رو برا
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که مطمئنم اگه دست  یتو رستوران ادیکه با دو تا بچه نوجوان و خالشون ب نینه ا... باشه  رونیبا دوستاش ب... باشه  یمهمون

 ... خودش بود هر گز امکان نداشت پاش رو بذاره توش 

که پدر و مادر آدم  میما بارها با هم صحبت کرد...  دیپدرش هست يکه شما به نحو دونهیخوب م وشاین... دکتر  يچرا آقا -

 وشا؟یمگه نه ن... آوردن  ایه دنکه ما رو ب ییو در کنار آدم هستن نه صرفا اونا کننیهستن که به آدم محبت م ییاونا

  ...  نیینبود سرش رو انداخت پا نهیدست به س گهیکه حاال د وشاین

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

و هم  شهیخاطر االن بلند م نیبه هم...  دیکنیتالش م شیراحت يو چه قدر برا دیشما چه قدر دوستش دار دونهیاون خوب م -

 ...  دیهست شیشما چه قدر نگران سالمت دونهیبوسه چون خوب م یو هم روتون رو م کنهیم یاز شما عذر خواه

 ... بچه ها اون رو مثل پدرشون نمی بینن انقدر ناراحت بشه  نکهیمرد از ا نیواقعا باورم نمی شد ا...  کردیرو نگاه م وشاین یحام

 ... نداشتم  يمن منظور... عمو : رفت یبه سمت حام وشاین...  وشایهمراه با ن... شدم  بلند

 ... زود عموت رو ببوس  وشاین -

 ... گونه اش کاشت  يرو ينوك پاش بلند شد و بوسه ا يبتونه اعتراض کنه رو یحام نکهیتا قبل از ا وشاین

اون  يتو...  اموزنیبچه ها محبت کردن رو ب نیبود که ا نیمن همه تالشم ا... حالت دلم سبک شده بود  نیتو ا دنشونید از

 ... بهشون هست حواسش  یخونه مطمئن باشم کس

 ... نگاهش داشتم  نیاز ا یحس خاص... سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد  یحام

 منم ببوسم؟: کوشا

 ... نتونستم خنده ام رو نگه دارم  گهید واقعا

 

دکتر اگر شما هم وقت  يآقا... هست  یدوشنبه شاهنامه خوان... مامان  يگالر يتو... نره همراز پدر منتظرته  ادتیپس  -

 ...  میش یخوشحال م دیاریب فیو تشر دیکن

 ... شم اگر بتونم حتما  یمن هم خوشحال م -

 ؟يچه طور... همراز  يوشاین: فکر بود يتو یهنوز کم وشاین...  میکرد یآرتان و دالرام خداحافظ با

 ... شه کرد  یچه م گهید یدلم زهیعز: دمشیبوس... سمتم و محکم بغلم کرد  اومد

نگاهش رو احساس کرده  ینیامشب بارها و بارها سنگ... کرد  یداشت نگاهمون م نهیدست به س یحام... رو بلند کردم  سرم

 ... دوباره و دوباره کشفش کرده بودم ... بودم 

 ... دونم همش به خاطر بچه ها بود  یم... ممنون بابت امشب : میخونه من بود کیبودن و نزد دهیها خواب بچه
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 ... هم خوش گذشت  به من -

 دیبا من هما هنگ کن دیاریب فیرو تشر یشاهنامه خوان دیاگر واقعا خواست یراست... طور باشه  نیکه ا...  دوارمیام: زدم يلبخند

 ...  کنهیخوشحالمون م دنشونیجون هم خواستن د ایاگر رو گذرهیخوش م اریبس... 

 ...  امیمن هم دوست دارم که ب... هم حرف بزنم  ایبا رو دیبا -

 یچیآخرش هم شما امشب ه دیبخور يزیحتما چ دیداخل رفت: شم که گفت ادهیو خواستم پ دمیخواب بوس يها رو تو بچه

 .دینخورد

 ... بود  يزیحواسش به هر چ بیآدم عج نیو من موندم که ا رفت

 ...  ایکنم س یامشب وقت نم -

  شاال؟یکجا ا...  یزنیوك ممشک داینه جد -

 گهیبچه ها د شیپ... آخه من کجا رو دارم برم ... باهاش ددر ددور  میریبا حال دارم م... کردم خوشگل  دایدوست پسر پ هی -

 ... 

 ... که  يباهاشون بود شبیتو پر -

کمرش گرفته  ایخانوم هم گو يخانومه رفته شهرستان فخر يخواهر زر یعروس... خانوم صبح تماس گرفت  دهیدونم فر یم -

... عمه ملوك  شیخواستن بچه ها رو بذارن پ یبرن م خوانیخانوم و اکبر خان کجا م دهیدونم فر یامشب هم نم... مرخصیه 

 ... خونه من  انیکه خان عموشون اجازه صادر کرده ب دنبچه ها انقدر التماس کر یچیه... تو فکر کن 

 ... همه بچه ها هستن ... خوب بود  یلیخ يومدیم یول... جانم  يا -

 ... خوش بگذره  یلیخ یلیبهتون خ دیبر -

صبح سه زنگ درس داده بود و عصر هم اجرا رفته ... واقعا خسته بودم ... آشپزخونه سخت مشغول شستن ظرفها بودم  يتو

که من توش نقش  یبچه ها داشتن کارتون. ..غذا درست کرده بودم ... رو تحمل کرده بودم  نیرام يها هینگاهها و کنا... بودم 

خنده هاشون  يصدا نیبا هم میخوردن و من اذعان کردم که همه خستگ یم وهیو م کردنیفرشته رو حرف زده بودم نگاه م هی

 ...  شهیرفع م

... تخت من خوابشون برده بود  يرو گهیبودن دنبالشون کنار همد ومدهیبود و هنوز ن 12ساعت ... ساعتم نگاه کردم  به

 ... مجبورم کرده بودن سه تا کتاب خونده بودم براشون 

 ... دنبالشون  انیخانوم ب دهیخواستم برم لباسم رو عوض کنم اما منتظر بودم که اکبر خان و فر یم

دعا  یار پنجره نشستم و کمکن...  دادیمادرم رو م يهنوز هم بو...  دمیمامان رو دستم گرفتم و روش رو بوس حیمفات کتاب

 ... خوندم 

 ... بود  یحام... گذاشتم  زیم يکتاب رو رو... از جا پروندتم  لمیزنگ موبا يصدا

 ... دکتر  يسالم آقا -
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 د؟یشه بچه ها رو حاضرشون کن یهستم م ابونیسالم خانوم من سر خ: احساس کردم صداش داغون و خسته است -

هم که مست خواب  وشایاز جام بلند شدم و ن فونیآ يصدا دنیبا شن... شد  ینم داریخواب بکردم کوشا از  یکه م يکار هر

 ...  دیاگر اجازه بد... شه  ینم داریدکتر کوشا ب يآقا: دیبود دوباره دراز کش

 ... خونه  میبر دیبا... فردا مدرسه دارن : حرفم يتو دیپر

 ... بغلش کنم  کنهیم یبد قلقل... دونم  یم -

 ... نه  -

 ...  امیخودم م دیدر رو باز اگر باز کن: هیآدم چرا انقدر عصبان نیبابا ا يا...  

 ... و بلوزم رو مرتب کردم  دمیآشفته ام کش يبه موها یدر رو باز کردم و دست... هول شدم  شهیهم مثل

 ... شما هم امشب  دیبد خواب شد: داغون بود یاش از خستگ افهیق... رو که باز کردم  در

  دیرس یخسته به نظر م یلیزارش نگاه کردم خ افهیق به

 تا من برم کتشون رو تنشون کنم؟...  دیخور یقهوه م ای يچا...  دینیبنش دییشما بفرما -

 ... ام کردن  وانهیامروز از بس قهوه بهم دادن د... نه ممنونم  -

 ست؟یحالتون خوب ن -

 ...  کنهیسرم وحشتناك درد م: اش گذاشت قهیشق يتا انگشت اشاره اش رو رو دو

 ... خدمتتون  رسمیمن االن م -

 ... دم کردن گل گاو زبون بود  دیکه به ذهنم رس يزیتنها چ... آشپزخونه  ياعتراض کنه که رفتم تو خواست

داده بود و  هیسرش رو به کاناپه تک...  یدست شیپ يوو گذاشتم ت ختمیبزرگ ر وانیل هی يتو... بعد حاضر بود  قهیدق پنج

 ... شل کرده بود  یگره کرواتش رو فقط کم... گذاشته بود  شیپشان يدستش رو رو

 ... چشماش رو باز کرد  یچوب زیبه م یدست شیبرخورد پ يبا صدا...  حیکنار مفات...  زیم يرو گذاشتم رو وانیشدم و ل خم

 منه؟ يبرا: شد نگاه کرد یکه ازش بخار بلند م یوانیتعجب به ل با

 ... رسه اما فکر کنم بهتر از قرص باشه  یم بیدونم که االن به نظرتون عج یم... بله  -

 ... انتظارش رو نداشتم ... ممنونم : نشست خیجاش س يتو یکم...  

 ...  ستیتوش ن یخاص زیدکتر چ يآقا دشیبخور: انداخت وانیبه ل ینگاه

 ... نگفتم خانوم  يزیکه چمن  -

 ...  دیکردیآخه مشکوك نگاهش م -

 ... دستش گرفت گل گاو زبون قرمز رنگ رو  يتو

 هست؟ یحاال چ -
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چشم اسب : امشب اوردیسر بر م یدادم از کجا ه ینشونش نم يمرد جد نیا يوقت جلو چیکه ه یطنتیهمه ش نیدونم ا ینم

 ...  نیالت يکایآمر يعقرب کوه ها شیبا ن... 

 ...  ستیجادو ن دیشما که گفت: ومدیچون صورت خسته اش داشت کش م... اش گرفته بود مطمئنم  خنده

 ... درهم شد  یصورتش کم... ازش خورد  يبعد جرعه ا و

 تلخه؟ -

 ...  یلیخ: گفت صادقانه

 ... بودم خوش رنگ بشه اما عسل رو فراموش کرده بود  ختهیر مویل...  زمیرفته بود عسل بر ادمیآخ آخ ...  

 ... به من  دشیلحظه بد هی... رفت  ادمیآخ آخ  -

 ... رو به سمتم گرفت  وانیل

 ... توش بندازم  یساله هند شرق یرفت دندون مارس ادمی: کردم دیجادوگرها رو تقل يصدا

 ...  دیبار به جون خودم خند نیا

 ... بتونم بخورمش  دیچه طور انتظار دار دیگیرو که م نهایا -

 ... خدمتتون  ارمیاالن م...  یبه راحت -

 ... تونستم بخونمش ازم تشکر کرد  یم یکه حاال کم یبار هم با زبان هم با نگاه نیرو دادم دستش ا وانیل

 ... ده  یبهتون آرامش م دشیبخور... گل گاو زبونه  یحاال دور از شوخ -

 ... امروز چند جلسه پشت سر هم داشتم : دیاش رو نوش يا جرعه

 ... به خودتون باشه  شتریب یبه شما بگم حواستون کم دیحاال من با -

 ... که نکردن  تیبچه ها اذ: قالب کرد وانیرو دور ل دستش

 ... با چه مانور موضوع بحث رو عوض کرد ...  

 ... باشن  شمیمن که از خدامه پ -

  ...دونم  یم -

 ... تموم کرد  نهیرو ذره ذره و با طمان وانیل

 ... خوب بود  یلیخ... ممنونم  -

 ... طور بوده باشه  نیکه ا دوارمیام -

 ... احساس کردم صداش و نگاهش سر حال تر از لحظه ورودشه ...  

 ...  دیهمه لطف کرد نیا یوقت... طوره  نیحتما هم -

 ... کرد  یخوب درست م یلیرو خ زایجور چ نیا شهیمادرم هم -

 ... خدا رحمتشون کنه  -
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 ... ممنونم  -

 ... مال شماست : بذاره که چشمش به کتاب دعام افتاد زیم يرو رو وانیل خواست

خودش و پدرم و رها ازش  تیبودم حاال هم به ن دهیخودم براش خر... مال مادرم بود : متعجب شده یلیکردم خ احساس

 ...  کنمیاستفاده م

 ... صدام بلرزه  یباعث شد کم یجمله اون بغض لعنت نیدونم چرا موقع گفتن ا ینم

 يزیچ هیحس کردم ... دونم  ینم... داشت نگاهش  یچ... گشت انگار  یچشمام دنبال اشک م يتو... رو دوخت بهم  نگاهش

نگاهش رو ... حرکتم  نیبا ا... وشم دستم رو بردم و موهام رو زدم پشت گ...  خورهیقلبم سر م يبارون تو زیر يمثل قطره ها

 .ازم گرفت

 ...  کنهیمطمئنم مادرتون بهتون افتخار م: به زانوش زد یدست

 ... که درست هم بوده  کنمیو احساس م... رو کردم که جادوش رو درست به کار ببرم  میالبته من همه سع...  دوارمیام -

 ...  هیا گهید زیشما چ يجادو: لب گفت ریز

دستم  ریکه حاال ز یاسفنج يکردم رو یکه روم بود رو خال يتمام فشار... محکم تر  دمیدستم رو محکم کش يتو اسکاچ

 ... لحظه از اشک خشک نشده بود  هی یمن که حت يمثل چشما... شد  یپاك نم...  دمیساب دمیساب یرو ه وانیفشرده بود و ل

... دل من دو روز بود مثل کوه آتشفشان شده بود ... مهم بود؟ نبود ... لب پر شد ... محکم ... رها کردم  نکیس يرو تو وانیل

 ...  نتیبه کاب دمیبا پا محکم کوب...  میکف مهیدست ن يرو ختیر یسرم رو خم کردم اشکام م

واقعا ... خسته شده بودم ... زار زدم  زانوم و يو نشستم رو کف سنگ آشپزخونه و سرم رو گذاشتم رو نتیخوردم از کاب سر

 .خسته

 ! رن؟یاز من بگ خواستنیرو م یآخه انتقام چ... همه آزار  نیا... همه استرس  نیا...  خواستنیاز جونم م یچ

 ... بود  ایس کردیم یخود کش بمیج يتو میگوش

 نشده؟ يهنوز خبر -

 ... نه  -

 ؟یکنیم هیچرا انقدر گر... همراز بسه ... تو که صدات از صبحم بدتره  -

 يزیچ... زنن  ینه زنگ م... دارن  یتلفن رو بر م ینه گوش...  ستین يدو روزه ازشون خبر...  یفهم یشم م یم ونهیدارم د -

 ... کنن  یشده و از من پنهان م يزیبه خدا که چ...  ایشده س

 میمادام تا ما برس شیتو هم برو پ...  شتیپ میایب یبا گل میوفتیراه م میاالنم دار...  دمینشده من بهت قول م یچیمموش ه -

 باشه مموش؟ 

 ...  ستیمادر بزرگت حالش خوب ن... بمون  ایس... زنم  یباهاتون حرف نم گهید دیایبه خدا ب... نه : دمیرو باال کش دماغم

 ... مموش  -
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 ... جا ندارم  گهید... روزم اضافه نکن  نیمزخرف ا يعذاب وجدان رو به همه احساسا...  ایخوام س ینم -

آرتان اس ام اس داده بود که امشب ... زنگ بزنه  خواستیساعت م هیهر  ادیدونستم اگر هم ن یضرب و زور قطع کرد و م با

 ... منتظرمه  10/30تا  9ساعت 

 یقاط نییمادام از پا ییتنها یقیموس يخانوم از باال با نوا نبیز ينوه ها يخنده ها يصدا... مبل  يرو پرت کردم رو یگوش

 .شده بود

 ... شدم  یم وونهیداشتم د... هم تماس گرفته بودم اون هم خاموش بود  یحام لیاز ده بار با موبا شتریب

 يکه تو يکهنه ا نیهمون شلوار ج يوکه تنم بود ر یلباس يرو دمیکه دستم اومد رو پوش يزیچ نیسمت کمدم و اول رفتم

من ... باشن  دیشا... دم خونه  رفتمیدو روز گذشته داشتم م يبار تو نیپنجم يبرا... و دستم گرفتم  فمیک...  دمیپوش یخونه م

 !کنه؟  یمحرومم نم نمیتونم بچه ها رو بب ینگفت م گهچند وقت م نینکرده بودم ا يکه کار بد

 يقطره اشک رو هیو  شهیخورد به ش یم یبا هر دست انداز سرم ضربه کوچک...  شهیداده بودم به ش هیآژانس سرم رو تک يتو

 ... براشون نداشتم  یکه جواب ییزهایخورد چ یتو مغزم زنگ م يادیز يچرا ها...  دیچک یگونه ام م

خاك نم  يپر از بو... خنک ... سبک  ... يزییپا يتمام صبح ها ییبایبه ز الیخ هی... بود  الیخ هیچند وقت انگار که  نیا

 يرو شیکه دو شب پ یحام...  کنهیفرق م یمن چرا فکر کرده بدم حام... مواجه شده بودم  یشگیهم تیحاال با واقع... خورده 

شم  یبچه ها محروم نم دنیکه گفته بود از د يهمون مرد مقتدر مثال قابل اعتماد... بلدم  وبهم گفته بود جاد... کاناپه خونه 

شد  یباعث م کیکوچ يدرد ها نیا دمیلبم کوب يمشت شدم رو رو يدستها... شدن  بیو بالفاصله فردا صبحش همه غ... 

 .بودم یعصب...  امیبه خودم ب

مثل  نکهیا دیزنگ به ام يدستم رو گذاشتم رو دنیلرز یکه م ییبا زانوها... نگاه پر از سئوال راننده  ریرو حساب کردم ز پول

 ... کرد  یمن باز نم ياکبر خان باشه که در رو يها يهر بار لجباز

 هیشب شتریکه به نظرم ب دمیشن یتق يدادم که صدا هیبه در تک... کردم  هیگر يبلند تر يان بار با صدا... رو بازهم زدم  زنگ

 ... از استرس  دنیبود بعد از دوشب نخواب الیخ هی

 يکه رو شدمیم کیبه در نزد...  دمیدو یم بایبه سمت خونه تقر... تو باغ عمارت پرتاب کردم و وارد شدم  بایرو تقر خودم

 ... بود  ستادهیاومده ا رونیداد تازه از ب یکه نشون م يکه با تعجب و کت و شلوار دمیرو د یتراس حام

 !کجان؟: نییباال بودن و من پا شهیبله اونا هم ...بودم  نییبود و من پا ستادهیکه باال ا يزدم به مرد ادیفر بایتقر

 افتاده؟ یاتفاق -

 از من؟ بچه ها کجا هستن؟ دیخوا یم یچ... بپرسم  دیرو من با نیا -

 شم؟ یمنظورتون رو متوجه نم: و پرخاش رو از من انتظار نداشت تیهمه عصب نیا... هم  يرفت تو اخماش

 ... نبود  نیقرارمون ا... فهمم  یمنم سالهاست که منظور خانواده شما رو نم -
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گناه  يبرا کردمیاگر الزم بود التماس م یام قابل ترحم شده بود برام مهم نبود حت افهیدونم ق یم... از دستم رها شد  فمیک

 ...  کردمیهم م ینکرده عذر خواه

که توان نگه  ییبه من که با زانو ها...  نییکه از پله ها اومد پا ختیطور بهم ر نیاحال نزارم هول کرد که  دنیدونم با د ینم

 یبا خودتون چه م دیمعلوم هست دار چیه: شد کیتنم بود نزد ینخ يکه به خاطر مانتو ییداشتن وزنم رو نداشت و سرما

 د؟یکن

 ... باال  میبر دییبفرما: شده بود کیبار انقدر بهم نزد نیاول يبرا

 ییچه بال... کالم  هی... خوام  یمن کمک شما رو نم: مردم یکه داشتم از استرس م یبه سمت من... به سمتم دراز شد  تشدس

 ...  دیاریب دیخوایسر من م ییبهتره بگم چه بال ایسر بچه ها اومده؟ 

انقدر دلتون به  یعنی...  دیخودتون ساخت يبرا هیوضع چ نیا د؟یدون یشما نم یعنی! ... بچه ها؟: رفت تو هم شتریب اخماش

 شه؟ یاستفاده کنن تنگ م التشونیخاطر دو روز که بچه ها رفتن باغ دماوند تا حالشون بهتر بشه و از تعط

 حالتون خوبه؟: حرکتم هول کرد نیبا ا... نشستم  اطیدو زانو کف ح يحرف رو نیا دنیشن با

از هر  شتریکه احساس کردم ب ینگاه... گفتن اما فقط نگاهش کردم  يحرفا بود برا یلیخ... گرفته نگاهش کردم  يصدا با

 ... دکتر  يمن از شما انتظار نداشتم آقا: یو دلشکستگ يپر از دلخور یزمان

شد  یم شتریلذتشون ب يطور نیا...  دنیدیضعفم رو م نیاز ا شتریب دینبا... رفتم  یم دیبا... رو برداشتم  فمیانداختم و ک دست

آدم ها بخوان بهم  نیجمعم کنه تا ا يغش کنم و شهردار ابونیو کردم تا تعادلم بهم نخوره حاضر بودم وسط خ میتمام سع... 

 ... کمک کنن 

 ... برد  یحتما داشت تو دلش لذت م...  کردینگاهم م مبهوت

 د؟یر یم دیجا چه خبره؟ کجا دار نیا معلوم هست جیه: و خواستم برم که صداش باعث شد از جام بپرم ستادمیپا ا سر

 ... فهمم  یمن نم: قدم به سمتم برداشت هی... رو ندادم فقط نگاهش کردم  جوابش

انتظار ... دکتر  يرسمش نبود آقا نیا...  دمیرو فهم زهایچ یلیدو روز خ نیاما ا...  دمیفهم یرو نم زهایچ یلیمنم سالهاست خ -

 .من

 بر خالف انتظار شما کردم که خبر ندارم؟ يخانوم؟ من چه کار يچه انتظار -

 دنیمن در حق شما چه کردم؟ چه کردم که مستحق دو شب عذاب و استرس نخواب دیشما بگ: رفت باال یبار صدام کم نیا

 ... بودم 

 به خاطر گردش رفتن بچه ها؟: ابروش رفت هوا هی

  شد؟یازتون کم م یچ دیگفتیاگر بهم م د؟یبرداشت رو دار نیواقعا هم! ن؟به خاطر گردش رفت: زور بغضم رو قورت دادم به

 د؟یمگه شما خبر نداشت ؟یچ یعنی: بار واقعا جا خورد نیا

 د؟یکنیمسخره ام م: زدم يپوزخند
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 م؟یدختر خانوم حواستون هست من ک -

 ... داخل آدم  یحت...  ستمین یچیجا ه نیکه من ا نهینه من حواسم به ا -

 ... تم برم گش بر

 شده؟ یچ نمیبب دیستدیبا: گفت يمحکم و جد که

 ...  ستیاش مهم ن هیبق... بدونم بچه ها زنده و سالمن  خواستمیمن فقط م ستین يمسئله ا -

نشون بدم  یچه عکس العمل دیدونستم با ینم... که دور بازوم قالب شدن  ییو کردم که برم که نگاهم افتاد به انگشتها پشتم

 ... 

ذارم  یرو م تونییاعتنا یحرفم و ب يحرف زدنتون رو: ستادیو روبه روم ا دیطور که دستهاش محکم دور بازوم بود چرخ همون

 ... زنه  یحرفم حرف نم يرو یهستم که کس یوگرنه من همون حام... به حساب حال بدتون 

 ... اگر بودم ... دکتر  يآقا ستمین یمن کس: قدرتمندش بود انداختم يدستا يبه بازوم که تو ینگاه

داخل و مثل دو تا آدم عاقل و  دیایهمراه من م...  دیخود رو تکرار نکن یجمله ب نیانقدر ا: چشم هاش رو باز و بسته کرد کالفه

 ...  میکنیبالغ صحبت م

 ... ندارم  یمن حرف -

کشمکش  نکهیباوجود ا نیمحکم تر کرد ا یانگشتهاش رو کم... که از حصار انگشتهاش رها بشه  دمیعقب کش یرو کم بازوم

 ... ترش کرد  یبود عصبان یجزئ یلیخ

دختر بچه رو حرفتون حرف بزنه  هی خورهیبه غرورتون بر م: ش يو قهوه ا یعصبان يشدم به چشما رهیرو بلند کردم و خ سرم

 نه؟

 ...  نییرو بندازم پا همون که باعث شد سرم... گونه  یترسناك حام ياز همون نگاها... نگاهم کرد  فقط

 ... داره  يصبر من حد: چشمام يشد تو رهیرو خم کرد و صاف خ سرش

 ...  دیریگیاثبات کردنش هم مدام ازم آزمون م يو برا... حد و اندازه است  یمن ب يبرا دیکنیدونم چرا فکر م ینم -

 دمیرس... اومده بود  شیپ یمشکل... داشتم  یبه دوب یسفر دو روزه بدون برنامه قبل هی... ساعت نشده  کی...  دمیمن تازه رس -

من ...  هیهنوز مرخص يهم اونجان و فخر یخانوم و عل يزر... گفتن رفتن دماوند ... زنگ زدم به پدرم ...  ستین یکس دمید

 ... هر چند ... به متهم کردن من  دیو شروع کرد دیطور وارد شد نیهنوز لباسم رو عوض نکرده بودم که شما ا

دستاش که دور بازوم حلقه شده بود داغ شده بود و ... و نگاهش نکنم  رمیخواست بم یدلم م... بود  دهیواقعا خجالت کش...  

مالحظه فقط چشمام رو بسته بودم و دهنم رو باز  یبود م که ب یعصبان يبه قدر... کرده  دایپ شیافزا تشیعصبان یعنی نیا

 ...  دیکشیدلم زبونه م يتو يزیچ دمیکشیکه ازش م یلتهنوز هم با وجود خجا... کرده بودم 

 ...  دیزن یم خی دیداخل دار دییبفرما -

 ... برم  خوامیم: لب گفتم ریز
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 ... گفتم داخل : دیشن

دستاش رو از دور بازوم باز کرد ... که ازش داشتم  ياز حد شیبار ترس از کالم قاطعش رو عالوه کرده بودم به خجالت ب نیا

 ... کرده بودن  خمیانگار اون جا م... بودم که پام بود  ییمسما یب يمن اما هنوز محو کفشها... و جلوتر راه افتاد ... 

 ... با شما هستم  -

 شیدونستم ب یکه م یصورت... کرد  زده ام رو نوازش خیصورت  یمطبوع يگرما... وارد خونه شدم ... سرش راه افتادم  پشت

 ... است  دهیداغون و رنگ پر شهیاز هم

دستاش رو پشت کمرش قالب ... بود وسط سالن  ستاهیا... بود  ختهیاطرافم ر یوحش یلیاز سرم افتاده بود و موهام خ شالم

 ...  دینیبنش: محکم گفت ستادمیکه خطا کرده ا یمن هم مثل کودک... کرده بود و متتظر من بود 

 ... کل کل کردن نشستم  بدون

 ... حا ل و روز شماست  نیباعث ا یچ قایدق دیحاال از اول برام بگ -

کردم  یم يدستم باز يبا دستمال تو... سکوت بود ... همه صالبت از دو روز استرسم گفتم  نیبه ا میلب بدون نگاه مستق ریز

 ... تار پود بود  هیشب شتریکه حاال ب یدستمال... 

و متفکر داشت نگاهم  تیعصبان یپر از اخم با اندک... سرم رو بلند کردم ... بعد از تموم شدن حرفم  یحت... کرده بود  سکوت

دستمال دستم رو انداختم ...  دیخجالتم به اوج رس... رو به سمتم گرفت  یکوچک یاز کنار کاناپه سطل چرم... خم شد ...  کردیم

 ... توش 

 ... دستمال هست  زیم يرو -

 ... حرف برداشتم  یب

 د؟یبه خودتون نگاه کرد -

-  ... 

 و چشماتون؟  دهیبه رنگ پر -

 ...  یداشت وقت یتیچه اهم -

 ... کنم  یم یدگیمسئله رس نیمن به ا -

 ...  دیشما به من قول داده بود -

 ... کنم  یم یدگیعرض کردم رس -

 ... و اشک هام گرفته بود  به خاطر تمام بغض هام صدام

 ...  خوامیعذر م... بابت ... من  -

-  ... 

 ...  دیانیکردم شما هم در جر یفکر م... من : گفتم کردیهنوز اخم آلود نگاهم م... رو بلند کردم  سرم
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 ...  دیانتظار داشت دیبگ...  دیانتظار نداشت دیپس نگ -

 ...  رمیمن م: انداختم  نییرو پا سرم

 دم؟یرو بخش تونیمالحظگ یب نیمن گفتم ا...  دینیبنش -

 ... اون لحظه ...  یعنی... به شما نبود  نیقصدم توه دیباور کن...  یول... بودم  یمن عصب -

 ... بار باشه  نیآخر -

 ... آخه  -

 ...  دیاریرو سر خودتون م ییبال نیبار باشه همچ نیگفتم؟ آخر یچ دیدیشن -

... هول کرده بودم ... خودم نگاه کردم  يبا تعجب به نگاه سرد و خشنش رو... که امکان داشت گرد شده بود  ییتا جا چشمام

 نگران من شده بود؟  یعنی... آدم  نیشد ا یباورم نم

 ...  دیبلند ش -

 ... تعجب نگاهش کردم  با

 ...  میداشت يباهم قرار کنمیفکر م -

 قرار؟: دمیپرس یجیگ با

 ؟یشاهنامه خوان میمگه قرار نبود بر -

 ... آخه : انداختم نییسرم رو پا... نبود  ادمی اصال

 ...  ادیهم م ایرو... نداره ... آخه  -

 ... رو ندارم  شیمن آمادگ: شد  یباورم نم...  

 ...  میر یم. .. دیخونه لباستون رو عوض کن میر یم: رو برداشت چشیکه کنار مبل بود سوئ یکیکنار ساك کوچ از

 ... اعتراض من نبود  يبرا ییجا... رو مطمئن گفت  میریم...  

 دیهم دار گهید یهیتنب هیو البته ...  دیکه بهم زد ییو همه حرفها دیایخونه ما ن ياون طور گهیتا د... تونه  هیتنب نیا -

 ... که عذر خواستم  ؟منیبابت چ -

 ...  میریم یعنی میریگفتم م... حرفم حرف زده بشه  يدوست ندارم رو -

کرده بودم با آهنگ آروم  یو من سع میسکوت کرده بود ریتمام طول مس...  نهیآ يدستم رو گذاشتم جلو يتو یمشک مداد

اه کردم نگ نهیآ يبه خودم تو... کردم  یرفتن رو درك نم يبرا شیپا فشار...  ارمیآرامشم رو به دست ب یکم نشیداخل ماش

 ... نرمال تر شده بود  یام کم افهیاما ق... برگردونه  يبه حالت عاد روتونست چشمام  یهم نم شیمعجزه لوازم آرا یحت

کوتاه بود اما مهم  یلیخ یبارون... سرم انداختم  يو شال قرمزم رو هم رو دمیام رو پوش یبارون...  یبارون یسرد بود و کم هوا

 ... راه برم  ونابینبود قرار نبود تو خ
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 چیمن ه... فکر بود  يداده بود واخم آلود تو هیتک نیماش شهیآرنجش رو به ش... منتظرم بود  نیتو ماش... رو باز کردم  در

 ... نداشتم  شیشگیو آرامشش و اخم هم... ساعتش  میمعطل شدن ن... بودنش  يبرا یحیتوض

با لهجه با مزه و شال دست بافش ... پشتش بود  دشیمادام بود سبد چرخ دار خر...  دمیدر رو باز کنم که اسمم رو شن خواستم

 ... سالم مادام : زد یداشت بهم لبخند م

 ؟یخوب... سالم عروسک  -

کنجکاو به من و بعد  یمادام نگاه... طور  نیخودش هم هم... تو محله ما تابلو بود  نشیماش... شد  ادهیپ نیهم از ماش یحام

 ... انداخت  یمبه حا

 ... دکتر برادر شوهر رها هستن  يآقا -

 ...  دیمودبانه جوابش رو داد و حالش رو پرس شهیهم مثل هم یکرد که حام یسالم... متوجه شده بود  تازه

 ... سرپا نگهتون ندارم مادام  -

 ... بهت خوش بگذره  -

 ... مادام  یآخه تو چرا انقدر خوشگل: دمیشدم و گونه خوشگلش رو بوس خم

 ... گذشته  گهیاز من د... دروغ نگو : دیو لپم رو کش دیخند بلند

 ... داره  ادیخاطر خواه ز... دختر باش مرد جوون  نیمراقب ا یلیخ: کردیکه داشت نگاهمون م یرو کرد به حام بعد

 ... هستم در خدمتشون : باال رفته به ما نگاه کرد يلنگه ابرو هیبا  یحام

 ... نشست  یلیجوابش انگار به دل مادام خ...  

 ...  دیمعطل شد یلیدکتر خ يآقا دیببخش: میشد نیماش سوار

 ... از مادام براش گفتم  یسر دست یلیبودن؟ خ تونیهمسا -

ست  وشاید نمعلوم بو شیاز احوال پرس... بالفاصله بعد هم تلفن زنگ خورد ... به تلفنش انداخت انگار منتظر تماس بود  ینگاه

 ... 

 ... رو به من داد  یگوش بعد

 ... سالم همراز قربونت بره  -

 تو؟  ییسالم همراز کجا -

 ... نرفته بودم  ییتعجب کردم من که جا...  

 چه طور پرنسسم؟ -

تو هم . ..حوصلمون هم سر رفته ... دماوند  میما هم اومد ؟ينکرد یچرا از ما خداحافظ... مسافرت  یپدر جون گفت رفت -

 ؟يایم
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... دستم گرفتم  يتلفن رو محکم تر تو...  دیلرز یم تیبدنم از شدت عصبان... نبود  فیکه االن داشتم قابل توص یاحساس

 ...  کردیداشت نگاهم م یچشم ریز یحام

مراقب خودت و ... خوب کرده پدر جونتون بردتون آب و هواتون عوض بشه ... اومد  شیپ ییهوی يکار هی...  نمیببخش نازن -

 ... ها هوا سرده  یکوشا باش

 ...  ایتو هم ب -

 ... به شما خوش بگذره به من هم خوش گذشته  ام؟یمن کجا ب -

 رون؟یب يریم يبا عمو دار -

 ... بهشون بگم  یچ دیدونستم با ینم...  

 ... موتون هستم من االن مزاحم ع -

 ... زدم  لیدل یب يها یبد جنس نیبه تمام ا يگرفتم و ناخود آگاه پوزخند یرو به سمت حام یگوش... از حرف زدن با کوشا  بعد

 ... بعد هم گفتم دوباره زنگ بزنن ... باهاشون تماس گرفتم  دیشما که منزل بود -

من فقط بوق  يسه روزه برا... خط  نیهم قایدق... زنه ها  یزنگ م و دوباره بهتون دهیکه جواب شما رو م يشماره ا نیا -

 ...  خورهیم

 ... من بهتون : فکر بودنش بود يدرهمش نشان از تو ياخما

 ...  ستیکه دست شما ن زیهمه چ... دکتر  يآقا...  دیخوام قول بد ینم -

 یدگیو من بهش رس... اتفاق خارج از برنامه ها بود  نیا... دست منه دختر خانوم  زیهمه چ: حرفم انگار بهش برخورد نیا

 ...  کنمیم

 ...  کنمیو هم تشکر م خوامیبازهم هم ازتون عذر م...  ستیمهم ن -

 يبو...  کشیش تینها یو رنگ و ب یسردست مشک ياز صورتم رد شد و چشمم افتاد به دکمه ها... رو دراز کرد  دستش

 ... روشن شد  نهیالمپ کنار آ... اش رو باز کرد  نهیآورد و آ نییرو پا انبیسا... گذشت  مینیعطرش از کنار ب

 د؟ینیبیم یاون جا چ قایدق دیبهم بگ -

 ه؟یمنظورش چ دمیفهم ینم

 د؟ینیبیم یچ نهیآ يتو دیبهم بگ... انقدر فکر کردن نداره  -

 ... خودم رو  -

 د؟ینیبیپس خودتون رو هم م -

 ... شد درست منظورش رو بفهمم  یباعث نم یخونسرد و کالم شمرده اش هم حت لحن

 ... دکتر  يشم آقا یمن منظورتون رو درست متوجه نم -
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که به رخسار  یرنگ... آروم جلوه کردن  يبرا دیکنیکه م یبا همه تالش...  شنیکه باز نم ییچشما نیا... ساده است  یلیخ -

 بازهم براتون بشمارم؟ ...گرفته  يو صدا...  ستین

 من هم براتون بشمارم؟  دیخوا یم -

امروزتون هم تا  تتیعصب... کنم  یشما به بچه ها رو هم درك م یوابستگ یمن حت...  کنمیمن انکار نم... باشه قبول  -

نسبت به بچه ها  تتونیاحساس مسئول...  دیهم به خودتون فکر کن یکم... اما ... دم  یحق هم بهتون م... قابل قبول  يحدود

 د؟یکنیخودتون صرف نم يتالش رو برا نیا زا يذره ا یاما چرا حت...  رهیقابل تقد

 ... کنم  یتمام تالشم رو م میو اجتماع یذهن شرفتیپ يبرا...  خونمیکتاب م...  کنمیمن کار م... من خودم رو رها نکردم  -

چه قدر از وقتتون صرف  ه؟یاستراحتتون کاف ه؟یکاف ایاما آ...  هیعال نیا: طور آروم و مجاب کننده کالمش رو ادامه داد همون

 شه؟ یم حاتتونیتفر

 بکنم؟ یجسارت هی شهیم -

 ... نگاهم کرد  یسئوال

 د؟یکنیم حتونیدکتر شما چه قدر صرف تفر يآقا -

 ند؟یکیم سهیبا من خودتون رو مقا: زد يلبخند

 کارر و بکنم؟ نیا دیچرا؟ نبا -

دوشمه  يخاندان رو هی تیدر ضمن مسئول... بزرگترم  یلیمن از شما خ...  ریکه خ دمیبا وجود طعنه کالمتون جوابتون رو م -

 ... مردم  هیمن . و از همه مهم تر... 

... ا ه دنیبه قول شما دو نیتمام ا... بودن و درست موندنه  يتمام تالش من برا... خودم رو دارم  یزندگ تیمن هم مسئول -

 ... به خطا نره  يوقت ذره ا هیکه  یزندگ يبرا

 ...  کردیگوش م متفکر

 یمن م... و اما مرد بودنتون ... شغلمه  میزندگ حیتفر نیبزرگتر میمن آدم خوش شانس: دادم هیتک شیصندل یرو به پشت سرم

 ...  نمیب ینم نمونیب یمن فرق. ..بگم  تونمیفقط م... اما االن ... تونم از زن بودنم براتون حرف بزنم ساعتها 

اما مرد بودن و زن ...  ستیتوش ن یشک... حقوقمون مشترکه ...  میدار ییما تفاوتها...  دیسواد حرف نزن یب يستهایمثل فمن -

 ...  دیازش حرف بزن دیوجود داشته باشه که بخوا یتیکه زن شهیتفاوت باعث م نیا... بودن متفاوته 

 ...  دیرس میطور به نظر ن نیکرده بود که ا تونیاون شب که حق طالق خواهرم عصبان د؟یپس به حقوق ما اعتقاد دار -

 ...  کنهیفرق م گهید يمسئله با همه مسئله ها نیا -

اده شما با کنه و خانو یبا خواهرم زندگ یلیبرادر شما نخواست به هر دل... کنه  ینم یفرق: خشکم رو بهم فشار دادم يچشما

 ... خونه نگه داشتن  يبچه ها خواهرم رو تو یعنی شونیشگیهم دیتهد

 ...  کردیم يبراشون مادر دیرها مادر بچه ها بود و با -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٢١١ 

 ... حامد هم پدرشون بود  -

 ...  ایدنبال رو میاومد: اشاره به برج رو به روش کرد...  دمیمتعجب به سمتش چرخ...  دیرو کش یمز دست تر

 ...  رهیرفت سمت دستگ دستم

 کجا؟: گفت

 ...  نمیشیمن پشت م... از من بزرگترن  شونیا -

 ...  دیاز خودتون بگ يچند لحظه ا... بدون فکر کردن به رها و حامد  دیتونستیکاش م -

 یگفت: شد نیسوار ماش کردیترش م بایبرابر ز نیلبخند که چند هیو با  کیش شهیمثل هم ایجوابش رو بدم که رو خواستم

 همراز هم هست که؟

 ...  نجامیمن ا -

  ؟ییچرا اون جا: تعجب کرد دنمیبا د دیپشت سر چرخ به

 ...  يریخودت پ: داده بودم رو تکرار کردم که باعث اعتراضش شد یکه به حام یجواب

 ؟يریتو هم م...  یسرما برن دماوند حام نیتو ا خوانیهم م نایمامان ا -

 ...  شهیکارها چه طور م نمیبب دیبا دیشا... دونم  ینم -

 خوب بود؟  یاوضاع دوب -

که  ییبه تمام اتفاقا...  یشدن و من مشغول فکر کردن به تمام متن صحبت هام با حام شونیکار يمشغول صحبتها اونها

 ... نداشتم  یذهنم داشتم و جواب يتو ادیبود سئوال ز یچند وقت... امروز افتاده بود 

 ...  میبر ادهیپ یکم دیبا...  دیپارك کن دیجا با نیا -

 ... داشت  نشیدر پارك کردن ماش یسع یحام

 ...  میشرکت شد يمشغول کار یلیما خ...  دیببخش: ایرو

 ... هم کامال مربوط به کار منه  میریکه م ییجا...  رمیگیاشکال نداره منم االن ازتون انتقامم رو م: زدم يلبخند

 ... و اشکان  لیسه... اونجا بود  وانیک... بلند بچه ها  يهمراه شد با سر و صدا يبه گالر ورودمون

 ...  شناختنیرو که م یحام... کردم  یرو معرف ایرو

 اشکان خانومت کو؟: من

 ... اجرا برن لهستان  يبرا دیکنن با یم نیتمر: دادیم یو حام اینسکافه به دست رو یمرتب وانیکه تو ل اشکان

 نیهم هم ایپالتوش رو در آورد و رو یحام... من بود  یشگیهم گاهیکردم که جا یبه مبل سه نفره قرمز رنگ ياره ادست اش با

 ... تنش بود  یخوشگل یلیخ يکت و دامن آجر... خوشگلش  يپالتو ریز... طور 

 ...  ستین ییرایپذ لهیجا وس نیکه ا دیببخش -

 وفته؟یب یبرام جالبه که قراره چه اتفاق یلیخ: ایرو
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 ...  کردیو به اطراف نگاه م خوردینسکافه اش رو م نهیآروم و با طمان یحام

 ... دکتر  يآقا دیخوش اومد: آرتان برگشتم پشت سرم يصدا با

 ...  کردمیپشت سرش داشتم نگاهش م نهیمن هم دست به س... کردن  یهم سالم و احوال پرس با

 ... بهم انداخت  یگاه خاصن... درهم و حسودم شد  افهیمتوجه ق یحام

 شده؟ يزیچ...  یرو نگاه کن یبرات نمونده کس یچشم...  نمیبب سای؟وایکنینگام م يطور نیحسود خانوم چرا ا: دیچرخ آرتان

از  يکار... سر درد دارم  ینشده کم يزیچ: خود ما بود نیکه بود ب يزیبود هر چ وانشیبه ل رهیانداختم که خ یبه حام ینگاه

 انجام بدم؟ ادیمن بر م

 یبابا ازت م شهیمطمئنم مثل هم... فقط استراحت کن ... هم که حالت به جاست  یلیآره خ: کرد سمت کاناپه تمیهدا آرتان

 ...  یرو بخون ییزهایخواد چ

 ... صدام گرفته  -

 ...  يکه جاش حرف زد يهمون فرشته ا یصدات به خوشگل -

نداشتم و صدام هم نرم و نازك تر  يقو ادیز یخوان یمن که حماس يبه جا شدم برا جا یبلند کنار پدر آرتان کم یصندل يرو

 ...  کردیدرد م یچشمام هم هنوز کم... استرس زا بود  یحرفها بود کم نیاز ا

نشسته بود که امشب  ياومده بودن اون گوشه کنارا مرد رانیمملو از ا يشعر دنیشن دیکه به ام ییکسا یو روشن یکیتار تو

 يا گهیاز هر زمان د شتریسر جام ب...  کردینگاهم م رهیمبل قرمز اون گوشه خ يرو یحام...  کردیتوجهم رو جلب م بیعج

 ... دادم  یپام رو تکون م... کالفه بودم 

 ... دونم  یشد به اون سمت باشم هم نم یباعث م یچ... به سمتش کامل  دمیچرخ

 قد لشکر پناه یآن سه دیکرد نگاهش بد مهیچو از خ ژهیمن

 بنفشه گرفته رو برگ سمن منی لیرخسار گاه چون سه به

 آن شاخ سرو بلند  ریرا چون نوند که رو ز هیمر دا فرستاد

 ستیمگر زنده شده گر پر اوشیس ستیک داریکن که آن ماه د نگاه

 نیا بیکه عج یبودم تو نگاه رهیخ تهایب نیبود که چرا تمام مدت ا بیعج... بلند شد  قیتشو يصدا دمیقسمت که رس نیا به

 یکردن اما نگاهشون تفاوت یم جادیسالها برام طوفان ا نیکه ا ییهمون چشما نیع ییچشما... روزها ساحل آرامش من بود 

 .داشت ایتا ثر

 يانداختم و لبخند کردنیم قیکه داشتن تشو ينفر یس تیبه جمع یاومدم و نگاه نییپا یصندل يپدر آرتان از رو يصدا با

 ... زدم 

 ... نگذاشته بود  ریوقت انقدر روم تاث چیاما ه میکردیرو اجرا م ژهیو من ژنیبار داستان ب نیچندم يبرا

 ... من هستن همراهم به سمتشون اومد  يمهمانها ایو رو یدو نست حام یآرتان که م پدر
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 ... که شغلشون جدا از ما هاست  جانیا ییخوشحالم کسا -

 ... لذت بردم ... بود  یعال اریبس: ایرو

 ...  نییجدا از استرس سرم رو انداختم پا یبار با حس نیکرد و من ا دییبا سر تا یحام

 ... بود  ومدهین پیانقد خوش ت ژنیوقت به نظرم ب چیه: وستیهم به جمع ما پ آرتان

 ...  دمیبلند به متلکش خند يصدا با

  ...از ته دل بود  یلیهمراز امشب خ یینه خدا -

 ... داستان رو دوست داشتم  نیاما ا اوردمین یهم نمره خوب یتو درس نقال...  ستمیخوب ن یحماس يمن کال تو داستانها -

 ... و جسارت خاص خودش رو داره  ییبایز... جدا از تمام دختران افسا نه هاست  يدختر ژهیمن: آرتان پدر

 ... دونستم  یداستان رو نم نیمن ا: ایرو

 ... بارم دخترها پسر بدزدن  هیپسرها دختر بدزدن  دیکه نبا شهیهم: برگشتم ایبه سمت رو طنتیبا ش من

 ... لبش بود سرش رو به اطراف تکون داد  يکه رو يهمراه با لبخند یبار حام نیا

 ... هم بوده  اوشیس ییبایآره خب به خصوص پسره که به ز: با خنده ایرو

تر از  بایطرف مقابلت رو ز ای يکه از خودت انتظار ندار یبکن ییکه باعث نشه کارها یعشق ... ارهیعشق جسارت م: آرتان پدر

 ...  ستیکال اسمش عشق ن ینینب یهر کس

 ... شلوارش مشت شده بود  بیکه تو ج ییو دستا... به کفش هاش بود  رهیانداختم که متفکر خ يرو بلند کردم و به مرد سرم

 ... که بهت با خته بودم رو بدم  یدارم شام میامشب تصم یخب حام -

 ...  ایبود رو یشوخ هیاون  -

  ؟يخوا یشام نم یعنی -

 ... خودم هستم در خدمتتون  یچرا گرسنه که هستم ول -

داشتم و  اجیبه خواب احت يزیاز هر چ شتریو من ب میبود ستادهیخنک ا يتو هوا...  دنیپرس یدو نفر از من اصال سئوال نم نیا

 ... ژرف بود  یآرامش هیدلم  يتو بیعج

به ...  سایبه آو...  اوشیبه س... کردم  یبه حرف پدر آرتان فکر م... دادم  یپام و قلش م ریز زیداده بودم به سنگ ر ریگ

 ... به ... که داشتم و نداشتم  ییجسارتها

 د؟یکن یم شنهادیخب شما کجا رو پ: قیعم...  کردینگاهم م یسئوال یحام... رو بلند کردم  سرم

 با من بود؟ ...  

 ؟یچه موضوع يبرا -

  م؟یزنیچونه م یسر چ میدو ساعت دار... خانوم  ژهیمن یژنیبد جور هنوز تو فکر ب: دیخند ایرو

 ...  گشتمیآره پشت اون درخت چنار دنبال سرو قد قصه ها م: زدم يلبخند
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 ...  يانقدر هم دور بگرد ستین يازین یگاه: ستادیکنارم ا ایرو

 ...  دیسوار ش! ایرو: ترسناك بود بیکه عج یبا لحن یحام

 ... هام پر کردم  هیرو تو ر زییپا يبو... پنجره رو باز کرده بودم  یکم

 ... با مزه بود  یسنگ ییالیخونه و هی... پارك کردن  یرستوران جالب يبار جلو نیا

 ... بلند شد تا به تلفنش جواب بده  ایاز سفارش غذا ها رو بعد

 ست؟یسردتون که ن: یحام

 ...  دیوقت گذاشت یلیممنون امروز خ... نه : دمیروبلند کردم و نفس کش سرم

 ... جالب بود  یلیمن هم خ يامشب برا: چرخوندیدستش م يبود که تو یبه سمت چنگال نگاهش

 ...  کنهیداستان توجه جلب م نیجسارت ا -

 ... آدم ها تو مبارزه با خودشونه  یارت اصلجس یگاه -

 ... پر از حرف بود انگار  یشب امشب

 ... جنگم  یبا خودم نم ادیمن ز -

 ... داد  یهست که بد جور بهم احساس کوچولو بودن م يزیچرا احساس کردم تو نگاهش چ... بهم زد  يلبخند

 ... دختر بچه  هی يها ییآل گرا دهیا دیگینم که االن تو دلتون مدو یم...  کنمیم یچون اون طور که دوست دارم زندگ دیشا -

 ...  کنمیمن دارم بهتون گوش م...  دیتو دهن من حرف بذار دیشما عادت کرد -

 ...  زنمیچون رو حرف شما حرف م... جسارت رو من دارم اتفاقا  نیشتریب: بود زیکنار م کیبه شمع کوچ نگاهم

 ... شه  یم یکه آخرش حرف ک نهیمهم ا -

 ...  کنمیکار رو م نیکه من ا نهیمهم ا: کردیرو بلند کردم که داشت نگاهم م سرم

  م؟یکردیهم م یکه شوخ میبود دهینقطه رس نیبه ا یاز ک... خودم تعجب کردم ...  

 د؟یکنینگاهش نم گهیجنبه د هیچرا از  -

 از کدوم جنبه؟ -

 ...  دیتون رو بزنحرف دیکه بتون دمیمن بهتون اجازه م نکهیا -

بهش  خواستیدلم م یلیخ... که تو کالمش بود  يهم از لحن با مزه ا...  رشینظ یب یهم از خودخواه... خنده ام گرفت ...  

 ...  شهیم یادب یچرخه که احساس کردم ب یشما م تیبه مرکز ایبگم مگه دن

 اوضاعت چه طوره؟... خسته  يخب همراز بانو... کردم  ریاگر که د دیببخش: ایرو

 بهتر شده؟ کمیرفته حالت  همیپس رو -

 يبود که مونده بودن طالقان زنگ زده بودم برا يمادر بزرگشون به رحمت خدا رفته بود و چند روز... تلفن بود  يپا گلنار

 ...  یاحوال پرس
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 .. .سخته  یاما مرگ در هر صورت... همراز  ماریبود و ب ریمادر جون پ: گلنار

 ... تنگ شده  یلیچه طوره؟ دلم براتون خ ایس -

خسته شدم به  خواد؟یم یچ... دونم چشه  ینم... روزا  نیمرغ پر کنده است ا نیع...  ستیهم بد ن ایس... طور  نیما هم هم -

 ... و جواب نگرفتم  دمیبس که پرس... خدا همراز 

 ... همون کنار گذاشتن آرزو ... ذهنم رفت به سمت همون جسارت ...  

 هیاز  نیامروز رام... به خودم بود  نهیآ يو نگاهم تو کردمیسرم مرتب م يشالم رو رو... شدم  یرفتن به کالس آماده م يبرا

 ...  کردمیآماده م دیخودم رو با... مواجه شدن  یعنی نیو ا گشتیسفر بر م

انداخت عالقه اش  یخودم م ادیمن رو ... داشت  ندهیدختر آ نیا... لبخند زد لبخند زدم ... رو براش عالمت زدم تست  نیآخر

 ... شوقش به صحنه ... به خوندن 

... مسئله مطرح خواهد شد  نیشک نداشتم امروز نباشه فردا ا... خسته بودم و نسبتا پر از استرس  دمیکش میشونیبه پ یدست

داده بود و  هیکه به چارچوب در اتاقش تک يخورد به مرد زیبهم زد اما چشمم به سمت چپش ل يلبخند يعفرج ریخانوم م

 .کرد ینگاهم م

 ...  کردیکه ادعاش رو م يزیچ دنیسخت نبود د... موند  رهیبه نگاهش خ نگاهم

 ... دست اشاره کرد به اتاقش و من وارد شدم  با

 يزیچ... عقب رفتم  یکم... روبه روم رو انتخاب کردم  زیم زشیپشت م يبار هم به جا نیا... مبل رو به روش نشستم  يرو

 ...  یترس ینگو ازم م: لبش اومد يبه پوزخند رو هیشب

 ...  خوردیپاهام رو جمع کردم زانوم به زانوش م... بود  يا گهید زیترس من از چ...  دمیترس یکردم نه واقعا نم نگاهش

 ... است خسته  یلیچشمات خ -

 ...  ادهیکارم ز -

 ؟يکجا دوست دار...  رونیب رمیخوام باهام ناهار ب یم... نگام کن همراز : رو خم کرد به سمتم سرش

... نظر بخواد  ومدینم شیپ ادیاون ز... دونم  یچرا؟ خودم هم نم... افتادم  یحام ادی...  يبلد بود بگه کجا دوست دار نیرام...  

هنوز منتظر جواب من بود و من چرا تمام مدت ... سرم رو تکون دادم ... از اندازه پرت بود  شیبه نظر خودم هم ب سهیمقا نیا

اما به جاش ...  کردیمبل قرمز نگاهم م يرو يو روشن اون گالر کیتو تار شبیهمون که د... بودم  ينگاه قهوه ا هیبه دنبال 

از هر  شیحال ب نیآشنا بودن و در ع یلیبودن که خ ییهمون چشما نیا ؟یمشتاق به چ...  دمید یجفت چشم مشتاق م هی

 ... دور  يا گهیزمان د

 دعوتتون رو رد کنم؟ نیشه ا یم -

 ؟یستیچرا گرسنه ن: دیصورتش رو عقب کش یکم دلخور

 ...  ستمیرو مودش ن یلیخ دیراستش رو بخوا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٢١٦ 

 !چرا؟ -

 ... شد  یحرفها زده م نیا دیبا ایباشه گو...  میخواست حرف بزن یم

 ...  دیبه من نشون بد يمود ریهنرمند غ هی -

 ؟یهم حت مونیخصوص یمثل زندگ م؟یهست يمود زیاما به نظرتون ما تو همه چ... قبولتون دارم : زد يلبخند

گذره  یسرد م از پشت کمرم قطرات عرق کردمیکرده بود و احساس م خیکف دستام ...  یبه مسئله اساس میدیرسیم میداشت...  

 ... 

 دو تا هنرمند باهم؟ یخصوص یزندگ -

 ... منتظر جوابش بود ... کرد  نگاهم

 ... نگجند  میاقل کیدو پادشاه در  گفتیداشتم که م يبهش فکر نکردم استاد یلیخ -

 رو دوست داشته باشن؟  گهیهمد یلیاگر خ یحت -

 ... نگاهش کردم  هراسان

 رو دوست داشته باشه؟  یکیاون  شتریب یلیخ شونیکیاگر  یحت: نیرام

 ... کنم  یاش نم هیتوص یبه کس ادیز... پرتو  يآقا هیطرفه چ هیدونم عشق  یمن م -

 ...  کننیآدم ها حماقت م -

 ... نداشت  یلیاز نظر من حاال که بحث باز شده بود دل...  میزدیتو لفافه حرف م میداشت...  

 ...  دمیکردم من به شما حق م مدت بارها راجع بهش صحبت نیمن ا -

 ... حرفام تموم بشه  دیاجازه بد: بگه دستم رو آوردم باال يزیچ خواست

بچه بودم  یلیاون روزگار من خ: کردم تمام اعتماد به نفس داشته و نداشتم رو جمع کنم یهم و سع يرو قفل کردم تو دستام

... قبولتون داشتن  انیاطراف... رفتارهاتون به هنجار و به جا بود ...  دیونستدیم شتریاما از سنتون ب دینداشت یشما هم البته سن... 

 ...  دمیزجر کش یلیخ... داغ داغ ... عاشق شدم ...  یتو اوج نوجوان... بچه بودم ... بودم  محبتدختر بچه تشنه  هیمنم 

 ... خواستم  یبه خدا که نم -

حرف تموم ...  کردمیفقط نگاهتون م ییجاها هی ومدمیمن م ییزمانا هی...  دیخواست یشما من رو نم... بحث خواستنش نبود  -

 ... شد  یم دهیبومتون کش يشما که قلمتون رو...  زدمینبود اما من با نگاهم با شما حرف م یهم حرف دیشا ایشده بود 

که  ینیتونم بگم ا یم... گرفتم  ادی زایچ یلیمن از شما خ... بودم براتون  نیو من هم صحبت نازن... مادرتون بود  اطیخ مادرم

 ... نشسته ثمر تمام تالش شماست  نجایا

 من؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٢١٧ 

اما نوعش فرق ... بشم  دهیکه من هنوز هم دوست دارم د نیا... شد  نیا... گرفتن من  دهیناد يبله تمام تالش شما برا -

و  کنمیم يباز... که بخوام توجه جلب کنم  ستین يمدل لباسم اون طور ایلباسام  گهید... من صحنه رو انتخاب کردم ... کرده 

 ... شمام  ونیمدرو من  نیو ا...  ننمیب یآدم ها م

 ...  یکنیتوجه جلب م یستیرو صحنه هم ن یوقت يا گهیاز هر زمان د شیهمراز تو ب -

 یلینظر لطف شماست من خ: انداختم نییرو پاسرم ... شده بود  سیکف دستام خ... قالب شده در همم رو باز کردم  يدستها

 ... هم بهش اعتقاد ندارم 

 ...  کنهیتر م یخمارت رو خواستن يچشما رتینظ یاون مهر ب... همراز  ییبایتو ز -

 جذاب يدوره ا هیمرد  نیا... بار به صورتش دوختم  نینگاهم رو که به انگشتام بود ا... دونستم گونه هام رنگ گرفته  یم...  

 ... نبود  نیهنوز جذاب بود اما جذاب تر... بود  ایمرد دن نیتر

همراز من چند ... همه اش ... هام  ینقاش... شعرهام ...  یتو مدتهاست که منبع الهام من...  ياون تابلو منبع الهامش تو بود -

 ...  گردمیتو م يکه تو خاطراتم دارم دنباله رد پا یمدت

 ... که ...  دیهست يزیشما همون چ... گردم چون هست  یشما نم يمن دنبال رد پا -

 ...  لرزمیدارم از درون م کردمیاحساس م... شد ادامه اش بدم  یروم نم...  

  ؟یکشیخجالت م يطور نیچرا ا... نگاهم کن همراز ! ... ؟یعشق دوره نوجوان گنیبهش م: ام رو کامل کرد جمله

 ... با شما راجع بهش صحبت کنم  نمیبش کردمیوقت فکر نم چیه...  دیبخوا راستش رو یعنی...  ستمیراحت ن ادیز -

 ؟یراجع بهش صحبت کن دیبا یطرفش منم رو با ک هیکه  يزیچرا؟چ: تر شد کیجا به جا شد و بهم نزد زیم رو

 ... من عادت کرده بودم راجع به شما فقط با خودم حرف بزنم  -

 ...  دیببخش...  يشد تیاذ یلیدونم خ یم... جلو روت ... جام  نیو حاضر ا یخب االن با خودم حرف بزن همراز من ه -

شدم  تیاذ...  يفعل استمرار نیمن نگفتم ا: کردمیداشته و نداشتم رو جمع م يتمام رو دیبا... مشتاقش نگاه کردم  يچشما به

 ... شم  ینم گهید... 

 ...  دیاز رخسارش پرکردم رنگ  احساس

مثل درد زنده ...  زانیمثل از دست دادن عز... هم هستن  يدرمان تر یب يبه من نشون داد که دردها یمدت هیبعد از  ایدن -

 ... کردن  یموندن و زندگ... بودن 

باشم  شتیبذار پ: اوردیخودش ن يبه رو... عقب  دمیکش...  رهیدستش بگ يرو به طرفم دراز کرد خواست دستام رو تو دستش

 ...  یفهمیتو من رو م...  فهممتیهمراز من م...  میرو باهم درستش کن کنهیم تتیکه داره اذ ییزایچ نیبذار ا... همراز 

چرا تو ... اما االن  کردمیشدن من پرواز م یم دهیاگر اون زمان ها شن... حرفها قشنگ بودن  نیا... گلوم خشک شده بود ...  

 !دفتر؟  نیچرا دوست داشتم بذارم برم از ا...  کردمیذوق م دینبا مخورد؟مگهیتکون ن يزیدلم چ
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که چه قدر  یبفهم ستیسخت ن...  ستیسخت ن... اون طور متعجب نگاهم نکن : داد يشتریانگار بهش جسارت ب سکوتم

 ... دوستت دارم 

 همراز موفق امروز رو؟ -

شه کنارت بود و حس  ینم... همراز  رمیگیازت م یبیمن آرامش عج...  کنهیمحس کم ن نیاز ا يزیچ یهم که بزن هیکنا -

 ...  دیبودنت رو نفس نکش يبایز

داشت و  یلحن نرم... داشت  ییبایز يآدم صدا نیرفت ا یهم نم يا گهیانتظار د... شعر گونه اش  يبود و حرفها نیرام...  

 ...  دادیبلک م تانیکاپ يبو... بلد بود  بایز يحرفها دیشا يمثنو هیاز  شتریب

 ... نداشتم  یحس... حس زن بودن نداشتم ... بودن نداشتم  بایمرد حس ز نیکنار ا من

 ... معذبم  يجور نیا... من ... کنم  یخواهش م -

 کنه؟یمعذبت م نیکه دوستت دارم؟ ا نیا -

 ... ازش گذشته  یلیخ کنمیاحساس م ...کنم  یبهش فکر هم نم گهید یحت... من ...  دیباور کن -

 هی... نقاش  هیبعنوان ... آموزشگاه بعنوان همکارت  نیجا تو ا نیهم... بگرد  نجایا...  يگردیتو چرا تو گذشته ها دنبال من م -

 ... کنارت باشم ... به منم فرصت بده ... از اول من رو بشناس ... طور نگاهم کن  نیا... استاد دانشگاه 

 ... اگر قرار بود باشه هم ...  یعنی... باشه  میتو زندگ یفرصت؟ من انقدر تنها بودم که عادت نداشتم کس...  

 میکه فکر کن میستیملزم ن...  دیاون طور هم بمون کنمیخواهش م...  بایز يخاطر هی دیاحترام هست هی یمن به معن يشما برا -

 ... اسمش رو عشق گذاشت  شهیم یحت ای...  حنیاول آدم صح يهمه عشق ها

 نمونده؟  یاز من باق یاحساس چیه: بار واقعا رنگ به روش نمونده بود نیا...  دیلرز دستاش

 ... کنم  هیدونم چرا دوست داشتم گر ینم... انداختم  نییسرم رو پا...  

  کشم؟یپا پس م...  یراحت نیبه هم یکنیفکر م: رفتیم نییزانوش که باال و پا يموهاش بود و آرنجش رو يتو دستش

 ... اما : صدام گفتم يالتماس تو با

 ... همراز  ياجازه بد دیرو تو نبا نیا -

 ... داشتنت تالش کنم  يهمراز بهم حق بده برا -

 ... دم  یبه شما نم یقول چیاما من ه -

...  ومدینفسم درست باال نم... بود  ختهیرکه نصفشون  يوارید يها یبه نقاش... خندان  دیدود گرفته پل س اریدادم به دو هیتک

بود که دوست داشتم  يزیچ نیآخر یناراحت کردن کس شهیم کیفشارم به صفر داره نزد کردمیاحساس م... داشتم  يبغض بد

  کردم؟یکار م یاما چ... انجام بدم 

 ... ه کردم احتماال بچه ها بودن به ساعتم نگا... از خونه انتظام ها بود ... زنگ خورد  میگوش
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و مونده بود دماوند  بودیتهران دور م ياز هوا دیخاطر با نیبود قلبش گرفته بود و به هم يچند روز ایگو. اکبر خان... بود  وشاین

خواست بدونه من کجام تا با راننده  یم... اصرار کرده بود با من بره  ایروانکاوش و گو شیبره پ خواستیهم م وشایو ن

دود  دمیینفس کش یکم دیشا... آقا دادم  یانقالب رو به عل دونیتو م یشگیهم يکافه  درسآ... خودشون رو به من برسونن 

 نیو ا چرخهیم يداره چه طور ایدن... فکر کنم  کردیبهم کمک م یشگیفنجون قهوه افتضاح هم هیآشنا و خوردن  يگارهایس

 من کجا ست؟ وسط حس

 ... بود  یمشغول فضول يبا کنجکاو شهیکوشا مثل هم... سرد بود  یهوا کم دمیکاپشنش رو باال تر کش پیز

 ... عمو تمومه  نیماش نیکار ا: آورد باال نیکاپوت ماش يسرش رو از تو کوشا

 ؟یگیم یوسط چ نیاصال تو ا -

 آخه؟ يکارش دار یچ وشاین -

 کار داره؟ یلیخ نیماش نیآقا ا یعل: شدیم ریساعتم نگاه کردم داشت د به

 ... ببرنش  انیزنگ بزنم ب دیکرده قفل کرده با یقاط وترشیکامپ -

 ... برم  یپس من بچه ها رو م شهیم ریدکتر د -

 ...  میکار کن یبگن چ شونیا رمیاز آقا اجازه بگ دیاجازه بد -

اگه من انقد بزرگ شدم که : دمیو کوشا رو کش وشایدست ن... من نبود  يبرا یجالب یلیکال امروز روز خ... شدم  یعصبان

 ... کجا ببرمشون  رمیگیم میهمراهشونم خودم هم تصم

نبوده اما من انگار دنبال  یدونستم مسئله خاص یم...  میدستم رو تکون دادم و سوار شد یتاکس يتوجه به اعتراضش جلو یب

 ...  گشتمیم یکس

 ... بود  یهنوز تو فکر بود و کوشا دور دهنش بستن وشاین... رو تکون دادم  پاهام

 همراز؟ يخور یچرا نم -

 ...  يدور دهنت خوشمزه شد یبستن نیدم تو رو بخورم خوشگل من با ا یم حیترج: کوشا دلخوش نگاه کردم به

 ... کنم  یعوض نم ایدن يتو يزیچ چیهخنده بلند رو با  نیکه ا دمیرس جهینت نیبه ا گهیو من بار د دیخند بلند

 ؟يجونم تو فکر وشاین -

 ... حرف بزنم  کنهیم تمیو اذ گذرهیکه تو ذهنم م يزیراجع به هر چ دیبهم گفت با -

 ...  هیخوب یلیکه کار خ نیخب ا: جلوم حلقه کردم يچا وانیرو دور ل دستام

 بگم؟ یبه ک -

 ...  یگیرو به من م یتو همه چ کردمیاما من فکر م... به دکترت ... خب به من : نییپا ختیر دلم

 ... پر حرف باشه  ادیز دیدختر نبا گهیپدر جون م -

 ...  ینبوده که تو حس هات رو نگ نیمنظور پدر جون ا: کردم شتریانگشتام رو ب فشار
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 حسات رو همراز؟ یگیم یتو به ک -

 هیروزها بد جور  نیا... هر چند ... من پر کرده بودن  يها رو برا یلیخ یخال ياونا جا... به گلنار ...  ایبه س... فکر کردم ...  

 ...  ومدیچشمم م يتو یخال يجا

 ... عموت بگو  ایتو هم به من ...  گمیم ایبه س...  گمیمنم به تو م -

 ... زنم  یحرف م واریبزنم انگار دارم با د انویپ خوامینم گمیمن هرچه قدر م! به عمو؟ -

 ؟یکنیلج نم انویسر پ یمطمئن -

 ...  یتو چند وقته همش طرف اون -

 ... نداشتم  یحیطور بود؟ تو ض نیواقعا ا یعنی... خوردم  جا

کارا داره  یلیعموتون دوستتون داره به خاطرتونم خ...  ستیجنگ ن دونیجا م نیچون ا ستمیکس ن چیمن طرف ه... من  -

 ... انصاف باشه  یکه ب نهیخصلت آدم ا نیبهتون گفتم بد تر شهیهم من...  کنهیم

 ... چون اون پسره ... کس من رو به اندازه کوشا دوست نداره  چیهمراز تو اون خونه ه -

بودم اما خوب  دهیند یرو هرگز از حام يزیچ نیهرچند همچ... براش نداشتم  یمن هم دفاع یبود که حت يزیچ نیا...  

 ... تو اون خونه و تو اون خاندان پسرا مهم ترن  دونستمیم

 ...  ستیطور ن نیا میهچ: کردیبا تعجب داشت نگاهم م کوشا

 یکنیتنت م یدوست داشته باش یتو هرچ...  دنیخر شنیاست یتو پل ياما برا... خرن  یمن لپ تاپ نم ياونا برا... هست  -

 .اما من نه

ساعت  دنید يبرا فمیدستم رو بردم تو ک...  شدیم لیتکم تمیامروز واقعا داشت ظرف يبرا... داد  هیتک شیصندل یقهر به پشت با

 ... کال هام چشمام چهار تا شد  سیحجم م دنیکه با د

که باالخره تماس  نیتا ا گشتیرفت و برم یدستام لرزون به سمت شماره م...  دادیداد ب يا... بود  یحام لیهم از موبا همش

 ...  دوختمیو زمان رو بهم م نیکارم درست نبود خودم هم بودم االن زم... بودم  هیتنب هی یحت ایانفجار  هیگرفتم منتظر 

دونم  ینم... الو گفت تا جوابش رو دادم  يچند بار... تعجب کردم ... رو برداشت  لیموبا ییبوق خانوم خوش صدا نیسوم با

 ... اشتباه گرفتم  کنمیفکر م...  دیببخش: ومدیخوش ن چیملوس ه يصدا نیا دنیچرا از شن

 ... دکتر انتظام هستم  يآقا یمن منش...  دیخانوم همراز باش دیشما با ریخ -

 ... رو بردارن  یمن منتظر بودم خودشون گوش دیببخش: خودم رو جمع و جور کردم کمی

 دیبه من سپردن شما تماس گرفت... منتظر تماستون بودن  ایهم گو یلیجلسه هستن و خ شونیدونم ا یم: گفت ییخوش رو با

 نیماش هیجا  نیاگر هم که براتون سخت من از ا... شرکت  دیایو ب دیریآژانس بگ هیدادن که  غامیو پ... رو بردارم  یگوش

 .براتون بفرستم

 رفتم شرکت؟  یم دیچرا با...  
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 ... شب ببرنشون  نایب شونیبرم خونه ا یمن بچه ها رو م دییخوب بفرما -

 ... جناب انتظام خانوم  دیدستور اک -

 ... برم شرکت  دیدونستم با یرو تو ذهنم تصور کردم و م نشیخشمگ افهیلحظه ق هی...  

لبم  يرو يلبخند... تهران  يتجار يساختمون ها نیدونستم از مهم تر یم... رو به رومون نگاه کردم  يساختمون تجار به

 ؟یداشت ياومد چه انتظار

که بر  ییرو به رو شدم جا يا قهیبا دفتر فوق العاده لوکس و خوش سل... در آسانسور که باز شد ... طبقه چهارم بود  دفتر

 ... شده بود  دهیبه جا و آرامبخش چ زیسرد خانددان انتظام همه چ یلیعکس خونه پر از تجمل و خ

نشسته بود از جاش  زیکه پشت م يرفتن و دختر نسبتا کوتاه قد و جد که راه رو بلد بودن به گوشه سمت راست وشایو ن کوشا

 ... بود  يدختر جد نیملوس مال ا يو پس اون صدا... بچه ها سالم کردن ... براشون بلند شد 

م که هنوز جلسه بود خوشحال بود نیاز ا... سالم کردم ... هم بهم دقت کرد  يادیز کمیزد و احساس کردم  يلبخند دنمید با

 ... خشمش فرار کنم  ریتونستم از ز یم... 

در کمال ادب از  یکنم که منش یو خواستم خداحافظ دمیگونه شون رو بوس... رنگ مخمل نشستن  دیو کوشا رو مبل سف وشاین

 ...  انیتا ب دیدکتر فرمودن منتظرشون بمون يآقا: نگاهم کرد نکشیع يباال

اتاق به  نیعده آدم مرتبا از ا هی... مبل  ينشستم رو... بود  لیتکم تمیواقعا امروز ظرف... نبود  يراه فرار چیپس ه يوا يا...  

 دیجا شا نیا يبه خودم انداختم برا ینگاه...  يو جد یرسم يبا لباسها یونیخانوم ها و آقا... اون اتاق در رفت و آمد بودن 

 ییداشتم به جا اجیامروز واقعا احت... خودم گفتم خوب شد کوله ننداختم با ... فرق داشت  یلیهم خ اسمساده بودم و لب يادیز

گم  شهیاون هم... بود  ایکاش س... گم شده بودن  یلیکه انگار خ ییو حس ها... خودم ...  نیرام...  وشاین... فکر کردن  يبرا

 ...  ذاشتیچشمم م يو جلو کردیم دایمن رو پ يشده ها

 ... سالم عمو  -

: زیم يکاغذ دستش بود که گذاشت رو يدسته ا... که رو به روم بود نگاه کردم  ییو اخم آلو يلند کردم و به مرد جدرو ب سرم

 ... بشه  لیمیا زیشرکت آر يبرا نهایا

 ... دکتر  يسالم آقا: جام بلند شدم از

 ... اتاقم  يبرا يدو تا هم چا...  دیبگذار ینیریو ش ریبچه ها لطفا ش يبرا: شیلب داد و برگشت به مست منش ریرو ز جوابم

 ... گفت و تلفن رو برداشت  یچشم یمنش

 ... چند لحظه کارتون دارم : با دست به در دفترش اشاره کرد یحام

کردم چشمام بخنده و  یسع... نگران نگاهم کرد  وشاین... دهنم رو قورت دادم و با خودم گفتم فاتحه ات رو بخون همراز  آب

 ... قدر موفق بودم چه  دونمینم 
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پشت بلند  یچرم یکرد و کرواتش رو مرتب کرد و نشست پشت صندل زونیکتش رو آو... نشستم  زشیم يمبل رو به رو يرو

بودم و منتظر  یعصب... پاهام رو بهم جفت کردم ... بزرگ و لوکس بود  یلیاتاقش خ...  شیو مشک دیسف کیش اریبس

 ... بازخواست 

 د؟یداشت فیکجا تشر -

به ... از بس که کالمش صالبت داشت و نگاهش نفوذ ... به باال بردن صداش نداشت  يازیکال ن یحام... زد  یداد نم...  

 ... نبود تا داد بزنه  يازین... جا تو دفتر کارش  نیخصوص ا

 ... بخورن  یبردم بستن یبچه ها رو بعد از مطب م دیخوام نبا یمن معذرت م -

 د؟یرفت رهیبه شما گفته آژانس بگ یعل یقتچرا و: بود کالفه

 ...  میراحت تا مطب رفت یلیخ یتاکس هیدکتر ما با  يآقا -

 ...  دیمنتظر باش ابونیهم بهتون گفتم دوست ندارم کنار خ شیمن دفعه پ -

 ...  گذاشته شد زیم يرو يدر زدن و دو تا فنجون چا...  نییسرم رو انداخته بودم پا... کردم  ینگاه نم بهش

 د؟ید یرو جواب نم تونیگوش يبه چه اجازه ا -

موندم به  رهیخ...  دمید یخشم بودم و در کمال تعجبم نگران هیمنتظر ... جمله باعث تعجبم شد و سرم رو بلند کردم  نیا

موندم که  رهیدونم چه قدر خ ینم... نگران  يبه اون چشمها داشتینگه م رهیکشش من رو خ هیدست خودم نبود ... نگاهش 

 د؟یکن یتالف دیاستخو یم:دیکه پرس دید یدونم تو نگاهم چ ینم

 ...  دیبه ذهنتون رس نیدونم چرا ا یمن اصال نم...  دیباور کن... نه  -

 به ذهن من برسه خانوم؟ دیکار با نیاز ا يا گهید زیچه چ -

 ... بودم  دهیتلفنم رو نشن يصدا -

 د؟یدیکه نشن -

 ...  دروغ بگم دیچرا با -

خبر  دیببر ییبچه ها رو جا دیخواست یاگر بعدش م دیشما با: رو گرفت دستش شیداد و فنجان چا هیتک شیصندل یپشت به

 .دیدادیم

نگه دارم که  يکه از صبح داشتم هم باعث شده بود به زور صدام رو طور یاون بغض لعنت... ترسوند  یلحنش من رو م واقعا

 ... نلرزه 

 د؟ید یچرا جواب نم... با شما هستم  -

 ... کردم  یمن که عذر خواه -

 شه؟یتموم م یبا عذر خواه -

 تموم نشه؟ یکه با عذر خواه وفتادهیهم ن یدونم که اشتباه کردم اما اتفاق یم... آخه  -
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 ... باال رفته نگاهم کرد  يلنگه ابرو هی با

 ...  دینگاهم کن کنمیدارم باهاتون صحبت م یوقت -

 ... لج سرم رو بلند نکردم  به

 ...  ستمیمگه با شما ن -

 ... کنه  وونهیکه من رو د کردیانگار داشت همه تالشش رو م...  شدمیم یداشتم عصبان گهید واقعا

 ... حق داره  وشایواقعا ن -

 رو حق داره؟ یچ -

-  ... 

 ... با شما هستم  -

 ... اد  یکس از دختر ها خوشش نم چیخاندان ه نیکه تو ا نیا -

 ه؟یچه حرف نیا دیبچه شد: خورد یسر تعجب تکون از

 جواب تلفنم رو ندادم؟  ایاومدم  ریکه چرا د دیدیکشیبودم هم شما من رو به صالبه م شونییدا... خالشون  ياگر جا -

 کرده بودم که نبود؟  مشیکجا قاو آروم رو یاون همراز منطق...  رمیگیخودم هم احساس کردم دارم بهونه م...  

 ...  دیواقعا که بچه ا: پرت کرد زیم يدستش رو با ضرب رو يتو خودکار

 ...  ستمین -

ساله با دو تا بچه رو من  23دختر  هی...  نمیبب دینگام کن...  دیزنیم یحرف نیکه همچ دیهست...  دیهست: بلند شد زشیپشت م از

اون وقت بحث ...  شهیم کیکه هوا زود تار يزییو البته پا یروز بارون نیاونم تو ا... ساعت بود که ازشون خبر نداشتم  5

 ...  کردیبر خوردم به مراتب با االن فرق م دیبود شونیییدا راگ... بله اگر  د؟یکنیم تیجنس

 ...  کنمیم یشهر دارم تنها زندگ نیمن تو ا: انداختم نییرو پا سرم

 ...  دیکن یچیکه براتون گذاشتم سر پ ینیکه از قوان دهیاجازه رو م نیبهتون ا نیو ا -

 ... اصال ... نداشتم  یمن غرض -

 ؟یاصال چ -

 ... برم خونم  خوامیمن م -

 ... سر جاتون  دیبنشن -

 بردم؟  یآدم چرا انقدر حساب م نیمن از ا... شده بودم دوباره نشستم سر جام  زیخ میکه ن یجمله اش من نیا با

 ...  دیرو ندار يتذکر نیشما تحمل کوچکتر: شلوارش بود بیج يدست راستش تو...  ستادیرو به روم ا... سمتم  اومد

 ...  یمن وقت...  ستیطور ن نیاصال هم ا: دستم و گفتم يرو محکم گرفتم تو فمیک دسته
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کردم اشکم  یسع... رو داشتم  یمن واقعا روز پر از تنش... شده بود  سیچشمام خ... شد  یاما نم... بغضم رو قورت دادم ...  

 ... کردم  یمن فکر نم: قدم جلوتر اومد و گفت هی... نگاهش عوض شد ...  زهینر

 ... بود  رهیخ سمیهمون طور که به نگاه خ... لب گفت  ریز یلعنت

 دیاتاق شدم مجبورم کرد نیوارد ا یاز دستتون ناراحتم که از وقتواقعا ...  هیچ دیدونیم یول...  دیببخش: انداختم نییرو پا سرم

 ... از ده بار عذر بخوام  شتریب

 ... نداشتم  يمنظور... من  -

 ... رو در نظر نگرفته  نتونیبه قول خودتون دختر بچه قوان هیکه  دیبود نیفقط به شدت ناراحت ا -

 د؟یبرداشت رو کرد نیواقعا ا -

 بود که جمله آخرش به من داد؟  یچه حس نیا

-  ... 

 ...  ومدیکالفه به نظر م یلیخ یلیخ... رو مشت کرده بود  دستش

 ... دوشم  يرو انداختم رو فمیک

 ... رسونمتون  یم -

 ... ل بودم حرفا براش احترام قائ نیاز ا شتریواقعا هنوز هم ب... اما ... در رو بکوبم برم ...  ستین يازیبگم ن خواستیدلم م...  

 ... کاش  يا... من : گفت... بود  دهیچیپ مینیب يادکلنش تو يحاال بو... شد  کیقدم بهم نزد هی

 کمی... حرفش نصفه موند  کردینگاهمون م یاتاق حام يکه با تعجب از حضور من تو یانسالیکه به در خورد و مرد م يتقه ا با

نگاه به تازه وارد  هینگاه به من و  هی یحام... انداختم  نییسرم رو پا...  ومدیاز نگاه مرد خوشم ن...  میبود کیبهم نزد يادیز

 ...  دیداشته باش فیتشر رونیب...  فرجادمهندس : کرد و با اخم گفت

 ...  دیدونستم مهمون دار یاقاي دکتر نم دیببخش-

 ... رو اصال دوست نداشتم  لحنش

 ... لطفا  رونیب -

 ... رسونمتون  یم...  گردمیبر م دیداشته باش فیتشر نجایا: بسته شدن در رو کرد به سمت من با

 . رو هم عوض کنن تونیچا گمیم: به سمتم دیدر چرخ رهیبه دستگ دنیاز رس قبل

 ...  دیخور یسرما م -

 ... رو حس کنم و نفس بکشم  يزییپا یبارون دوست داشتن نیا زیبود که باز کرده بودم قطرات ر يا شهیبه ش منظورش

 ... توشه  یگرم و دوست داشتن يهمه رنگها... رو دوست دارم  زییپا ياما بو... دوده  يهمراه با بو نکهیبا وجود ا -

 یملس ينسبتا بخار گرفته و سرما شهیو ش نیماش زیدل انگ يداده بود و من مست گرما هیپنجره اش تک شهیرو به ش آرنجش

 ... ساعت قبلم رو فراموش کرده بودم که شاعر شده بودم باز  مین يوذ کرده بود انگار دلخورکه از پنجره نف
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 ... تک رنگه ... من زمستون رو دوست دارم  -

که داشت و به من هم  یآرامش...  ومدیم بیبه نظرم عج زیهمه چ... کنارم نگاه کردم  يگرفتم و به مرد رونینگاهم رو از ب...  

 نیاز ا... به زمستون  فشیبه کنار اشاره ظر نایکه دوست داره اون هم با من و همه ا يزیصحبت کردنش از چ...  دادیانتقال م

 ...  داشت شدیبرداشت م نیجمله اش چند

 ...  هیآخه زمستون خاکستر -

 ...  هیکه خاکستر ستیفقط زمستون ن...  هیخاکستر یزندگ -

 ...  نمیب یم یرو رنگ یمن زندگ یول -

 ... شماست  ياز جادو ها یکی نیخوب ا -

... قلقلک بود انگار  هی... احساساتم عبور کرد  يحریر نرم از رو هیکه بود انگار  يزیهر چ... جمله اش  ایدونم لحنش بود  ینم

 ... کنار دستم  شهیش يآب از رو کیکوچ يمثل سر خوردن همون قطره ها

امروز شما : تا باالخره گفت... شد  یشروع کنه و نم ییاز جا خواستیود انگار مفکر ب يلبش بود و تو ياشاره اش رو انگشت

 ... من  ياز حرفا دیدچار سوءتفاهم شد

 ... نبود تا باهاش بتونم عکس العمل نشون بودم  يخبر گهید يدونم چرا از اون دلخور ینم... هم فشار دادم  يرو رو چشمام

 ... فکر کنم  میتند رفت یهر دو مون کم -

 ... بود  دهیبه گوشه ذهنم هم نرس یحت نیا دیکن یبار عذر خواه نینبود که شما رو مجبور کنم ند نیمن اصال قصدم ا -

 ... بودم  رفتهیخب من اشتباهم رو پذ -

 ...  میکن ینگاه نم چهیدر هیکه امروز افتاده از  یدونم انگار به اتفاق ینم -

 ...  يدلخور ایهست  يدیبه نا ام هیشب يزیچ هی احساس کردم تو لحنش...  

بر اساس ... شما تک رنگ ...  ینگاهش کردم شما زمستون يزییمن پا...  هیعیطب نیخب ا: خواست ناراحت باشه یدلم نم اصال

 ... هام  يبر اساس دلخور یو من رنگ...  نتونیقوان

 از من؟ -

 ... مدتم  نیامروزم و تمام ا يها ينه دلخور -

 يریآدم سخت بود؟ به روبه رو خ نیا يچرا حرف زدن انقدر برا... قفل کرد  شتریفکر کرد دستش رو دور فرمون ب هیثان چند

من رو نه بعنوان برادر حامد و نه پسر دوم  دیکن یاز امشب شما سع...  میبکن يکار هی دیایب: گفت شیشگیبا دقت هم... بود 

 ...  دیسبشنا یاکبر انتظام بلکه بعنوان حام

شده بود که باعث  يطور هیام حتما  افهیق... به سمتم و نگاهم کرد  دیچرخ... عالمت تعجب بزرگ روشن شد  هیتو ذهنم ...  

 ...  گهیبزنه د يشد لبخند

 ...  دیدار نهیزم شیدرست پ ایکه شما ازشون غلط  ییبدون نسبت با کسا...  یخال... انتظام  یمنظورم حام -
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بود  یخوب شنهادیرو بخواد اما پ نیتا ا دیزحمت کش یلیمطرح بود چون خ شنهادشیپشت پ یبه نظرم منظور خاص کهنیبا ا...  

دندونام رو نشون  دمیرس یبنده خدا که م نیچرا به ا دونمیاما نم... سر جنگ داشته باشم  انمیمن کال دوست نداشتم با اطراف... 

برگهاش رو تکون  ینازك بود و حت مینس هیسرو محکم مثل  نیا يمن برا يدادها یو گاه حرفاکه تمام  میبگذر... دادم  یم

 ... داد  یهم نم

 ... با من  دیباش نهیزم شیکه شما هم بدون پ یاما به شرط... باشه  -

 طور نبوده؟  نیبه نظرتون ا -

 ... طور بوده  نیکه از اول ا دیخب اما نگ... چرا  -

که تو  یپرنسس راهنیدختر کوچولو با پ هیو البته ... از شما داشتم که پدرم بهم داده بود  يدیداولش من ... البته که نه  -

 ...  دیرقص یخواهرش م یعروس

 ...  نییسرم رو انداختم پا...  دمیدونم چرا خجالت کش ینم...  

 ... بچه بودم  یلیاون موقع من خ... خب  -

-  ... 

 میعطر گرم و مال هی نیماش ياحساس کنم تو شدیکه باعث م يزیچ هی... بود امشب  يزیچ هی... نگاهش کردم  یچشم ریز

 ...  دهیپچ

 يادیباهاش مدت ز... کم  یلیخ...  شناختمیمگه چه قدر خواهرتون رو م دیبگ دیشا...  نمیب یمن شما رو وابسته به رها نم -

 میباشه که دار نیاالن آخر خوادیدلم م... نبود  یآشت یدگبا زن... اما رها به اندازه شما باهوش نبود ... نکردم  یزندگ

رو  نیهام ا یسالگ 18ندارم من تو همون  یشک نیتو ا... بود؟ نبود  یحامد مرد زندگ...  میکن یدرموردشون صحبت ک

 ... اما رها هم زن حامد نبود ...  دونستمیم

 ... عاشقشه  گفتیحامد م -

 نیا... خود حامد بهتون گفت  دیشا يروز هی... دونم بدونم هم حق ندارم راجع بهش صحبت کنم  یکه من نم ییزهایچ نایا -

 ...  میرو مخاطبش قرار ند گهیبه بعد همد نیپس از ا... مخاطبش حامد هستش ... که تو ذهنتونه  ییسئوال ها

 ... گفتم  نیهم آفر رشیبه تدب ییجورا هی... اما ... حرفها  یلیخ... سئوال داشتم  یلیمن اما هنوز خ...  

 ... و من از اون موقع ذهنم مشغولشه  دیکه بهش اشاره کرد يبه نکته ا میرسیحاال م -

 ... بودم نگاهش کردم  شیو بش جمله قبل شیمن که هنوز تو ش...  

که  ییبچه ها نیع :ومدنیلبش م يمخصوصش رو يشبه لبخند ها يا گهیاز هر زمان د شتریب یلیامشب کال خ... زد  لبخند

 ...  دیمچشون گرفته شده نگاهم کرد

 ...  ستمیمن بچه ن -

 ... خوبه که آدم مثل بچه ها باشه  یلیجمله خ نیاز ا ادیچرا بدتون م -
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 ... خود بچه  دیدار دیتاک یمثل بچه ه دیگیشما نم -

دونستم صدام و لحنم  یمن خودم م... لحن پر از ناز از کجا اومد  نیاومد و من خودم هم جا خوردم ا یبرق هیتو چشمش ...  

بار خودم هم احساس  نیواقعا دست خودم نبود اما ا نیزنم و ا یکرده بود که با عشوه حرف م دیتاک ایبارها س ینرمه و حت

 ... نرم بود  شتریب شهیکردم صدام از هم

 ...  میما دوستش ندار کنهیفکر م وشاین چرا: داد موضوع و جو رو عوض کنه حیانگار ترج...  

 ... به خاطر جو مرد ساالر خونه شماست  دیشا -

 ... دوستش دارم  یلیرو خ وشایمن ن یول: لب تکرار کرد ریمرد ساالر رو چند بار ز کلمه

 ...  دیستیکه گفت پدرشون ن نیاز ا دیاون شب انقدر ناراحت شد یدکتر وقت يشک ندارم آقا نیتو ا -

 د؟یا دهیشما هم باهاش هم عق -

 ... گه  یم وشایکه ن یضیتبع ای دیستیکه پدرشون ن نی؟ایسر چ -

 ...  یدوم -

خودم رو به بچه ها منتقل  يوقت برداشت ها چیکه من ه دیدون یفکر نکنم حس من مهم باشه م دیخب راستش رو بخوا -

 .کنم ینم

 ... خوام نظر خودتون رو بدونم  یمن م -

 ... آخه  -

 ... و منتظر به جوابم نگاهم کرد  يجد

و ... منزل شما  يمرد ساالر... رو قبول ندارم اما گفتم  ضیتبع... خب : سختم بود گفتنش... دستم  يشالم رو گرفتم تو گوشه

 ... بودن  یالبته تک رنگ

 ... منظورتون تک کالم بودن منه  -

 ...  میخواد دوباره دچار سوءتفاهم بش میمن دلم ن میبحث رو عوض کن نیا...  کنمیخواهش م...  دیشا -

دونستم با  یچرا؟ خودم هم نم... بردم  یمرد لذت م نیمن از هم کالم شدن بدون تنش با ا... خواست  یواقعا هم دلم نم...  

 ... اما ... متفاوت بود  یلیموارد نظراتمون خ یلیخ نکهیا ای...  میبحث مشترك به جز بچه ها نداشت کی یحت نکهیوجود ا

 ... فضا رو کال عوض کرد  لشیزنگ موبا يصدا... احساس کردم جمله ام به مذاقش خوش اومد ...  

 ...  ستیبه تکرار کلمه الو ن يازین دینو شنومیمن م: جواب داد يجد یلیخ یگوش ياسم رو دنید با

 ... زنه  یحرف م نکهیمثل ا هیآدم با من بهتر از بق نیلحن حرف زدن متوجه شدم ا نیبا ا...  

که توش  مونییپهلو نیشدم به ماش رهیخاطر پشت اون چراغ قرمز خ نیفضوال بهشون گوش کنم و به هم نینداشتم ع دوست

قلبم رو به صدا در  يزنگها شهیصحنه مادر و فرزند هم...  کردیشونه اش بود و داشت نوازش م يسر بچه اش رو يمادر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٢٢٨ 

انگار ... انگار مدتها ازش گذشته بود ...  نکهیتر ا بیعج زیو از همه چ نیرام فاعترا ادی... صبح افتادم  ادیبود  بیعج...  اوردیم

 ... که کامل فراموشش کرده بودم 

 !همراز خانوم؟  -

 الیخ یحت... و بمش  يجد يلحن و صدا نیم که با اانگار ازش ممنون بود... نا خود آگاه لبخند زدم  یلیبه سمتش و خ برگتم

 ... رو هم پاك کرد  نیرام

 خونه رفتن؟ يبرا دیعجله دار یلیخ -

 چه طور مگه؟ -

االن ... اش رو هم آماده کرده بودم اما خب  هیمن هد... از دوستانم شرکتش رو تازه افتتاح کرده و اصرار داره برم اونجا  یکی -

 ...  ستین ير مسئله ااگ... خواد برم  یم

 !من خودم برم؟ -

 !م؟یشه بر یم... جمله ام تموم بشه خانوم  دیبگذار...  یش یم یچرا عصبان دیگیبعد م -

رنگ که روش  یمشک یپانچو پشم نیچون من با ا...  کردمیمن داشتم بد برداشت م... مطمئنا منظورش با هم نبود ...  

بدون ...  رشیقرمز رنگ ز یاسک قهیبلند و بلوز  ينوشته شده بود و بوتها یکمربند پهن چرم بسته بودم و روش خطوط فارس

 نیمن رو ببره ب خواستیاز اون م ریرفتن و اصال به غ یمهمون يبود و برا دهسا پمیام و ت افهیق یلیولو خ يبا موها شیآرا

 دوستاش و همکاراش؟

 ... ندارم  یمن کار خاص دیبه کارتون برس شما -

 ...  نمیبش نیتونستم تو ماش یم... نداشتم  خب

... بار انگار لمس شده بودم  نیاول يپام رد کرد و من برا يدستش رو از رو... نگه داشت  یساختمون آجر سه سانت هی نییپا

داشبورد رو باز کرد و جعبه ... برام مهم شده بود داشتم که این لمس لحظه اي که حامی حتی متوجهش هم نشد  یبیحس عج

 ... رو از توش در آورد  یخوشگل ییکادو

 ه؟یمنظورش چ کنهیکه داره نگاهم م نیدونستم از ا ینم... نگاهش کردم ... کرد  نگاهم

 در رو براتون باز کنم؟ -

 من؟ يبرا: دیفکر کنم به کف سرم چسب چشمام

 د؟یش ینم ادهیمگه پ... خب بله  -

 ام؟یمن هم ب -

 ...  دیندار یکار خاص دیخودتون گفت -

 ... کردم  یمن فکر نم... اما آخه  -

 ... لطفا  دیش ادهیپ: رفت تو هم اخماش
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 نیگفتن ا یدوستا و همکاراش نم نیخواست من رو ببره ب یواقعا م یعنی ؟یحام ينبودم اما دوستا یمنن اصال خجالت...  

 ه؟یک

 ... شدم  رهیخ کردیر هم بود و داشت نگاهم مبه صورتش که د...  

 ...  مینر میتونیاگر م کنهیمعذبتون م يزیچ -

 ... جا برگردوندنش  نیبود خب از ا یادب یب یلیخ

 ... منظورتون اومدن من هم باشه  کردمیمن فقط فکر نم... نه  -

 ... رو گفتم و در رو باز کردم  نیا...  

چرا  نکهیا کردمیجمع فکر م نیدونم چرا انقدر داشتم به ا یاحساس خجالت کردم نم شتریب میدیساختمون که رس یدر اصل به

 کار دارم؟ یهستن من چ يکه مطمئنم به شدت جد یهمه آدم نیاصال وسط ا نکهیاون جا برم و ا دیبا

 کیمون باهاش داشت نزدبه خاطر اختالف قد يادیو سرش رو خم کرد تا به صورتم که فاصله ز ستادیاز من ا یفاصله کم به

 ... لبم اومد  يبه رو يانگار که لبخند دمیرو بهتر نفس کش یتر باشه و من اون عطر دوست داشتن

 ...  میبرگرد میتون یم دیاگر بخوا د؟یستادیچرا ا -

 بشن؟ یکه دوستانتون شاک -

 !بشن؟ یجرات دارن شاک -

 ... نه واال : گفتم طنتیپر از ش ینگاه کردم و با لحن شیصورت جد به

 ...  میبرگرد میتون یخب پس م -

 ...  میبر... نه نه  -

 ...  هیبده کاف رییکه به خاطر حضور من برنامه اش رو تغ کنهیم شنهادیو پ کنهیکه لطف م نیهم احساس کردم هم واقعا

 ...  میدر زد...  دیصحبت رو شن يشد سرو صدا یاز پشت در م میدیطبقه اول که رس به

صورتش اومد و  يرو یلبخند پهن یحام دنیبا د... بود باز کرد  ختهیر یکه کم ییبا قد متوسط و موها یرو مرد جوون در

 ...  دیدکتر افتخار داد يبه به آقا: دستش رو دراز کرد

 ؟یخوب...  دینو زیمزه نر: یحام

 ...  میبهتر شد میدیشما رو د -

 یحام...  دیبودم رو ند ستادهیا یراهرو کنار حام یکیرو که تو تار یزد و انگار که من ادیرو فر یبعد به سمت داخل حضور حام و

 یکرد و من تمیکار به سمت جلو هدا نیبا کمرم تماس داشته باشه پشتم گذاشت و با ا نکهیبه سمتم اومد و دستش رو بدون ا

بار با  نیکه باعث شد ا يحضور... خودش گرفت حضور پررنگ  تیحما ریبرده بودم رو ز هنشدن پنا دهیکه انگار به اون د

 ... لبخند و آرامش وارد جمع بشم 
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هم سن  یهمگ بایدرسته که به خاطر سنشون که تقر... من انقدر تعجب نکرده بودن  دنیعده آدم حدود ده نفر از د هیحاال  تا

 دنیکه با د یاما جمع اوردنیبه زبون ن یلیتعجب رو خ نیا کشونیو کالس يجد يها افهیبودن و البته ق یحام يو سالها

 ییاز سئوال ها یلیس ونیباعث شد من م نیسکوت کرد و ا هوی یدرکنار حام منبه هم همه افتاده بود با ظاهر شدن  یحام

به ...  شدنیفضا هم پخش م يهمشون قابل خوندن بودن و تو ينگاهها يشدن اما از تو یکه درسته که مطرح نم رمیقرار بگ

 هی... لحظه خشک شد  هیدستش  يتو وانشیبود و ل ستادهیکه گوشه اتاق ا یکه به خانوم لوکس یبا نگاه دیخصوص نو

 ... کرد  جادیسئوال رو هم در ذهن من ا یزانیم

 یلیخ: دور نموند چون بالفاصله با لبخند به سمت من برگشت دیعمل از نگاه نو نیا... تر شدم  کینزد یبه حام یکم من

 ... هستم  دیمن نو... خانوم  دیخوش اومد

 ... همراز : دست دادم باهاش

 ...  دیخوش اومد یلیخ -

 ... شرکت بودن  يکه تو یزن 4مرد و  6شدن به  یها و البته معرف ياز ابراز خرسند یلیس يشد برا يآغاز نیا

 يکاناپه از اول برا نیانگار ا... که تو مرکز اتاق بود نشست  يکاناپه ا ياز مردها داد و بعد رو یکیپالتوش رو به دست  یحام

 ... نگه داشته شده بود  یحضورش خال

 ... جمع و جور کردم و با فاصله کنارش نشستم  یهم پانچوم رو کم من

 ... منه  یمیهستش که از دوستان قد دیشرکت نو نجایا: کرد کیسرش رو به من نزد یحام

پر  قیرف دییبفرما: شد کیبهمون نزد یدنینوش وانیبا دو تا ل دینو... دادم که حرفش رو متوجه شدم تکون دادن سرم نشون  با

 ... مشغله من 

 ... من اما کال اهلش نبودم ... نه  ایدارم  ینگاه نکرد بر م یحام... به سمت من تعارف کردن  یوقت... رو برداشت  وانیل یحام

 ...  یمرس... خورم  یمن نم -

 ... آورد  دیصورت نو يبه اون رو هیشب يزیچ ای تیاز رضا یحاک يلبخند هیجوابم چرا  نیدونم ا ینم

 ...  ادیهم قرار بود ب ایرو -

 ... شرکت منه  ياز کارا يسر هیدنبال : داد هیتک شیرو تو دستش گرفت و به پشت صندل وانیل یحام

 ... تو شرکت خودم  ارمشیخوام ب یم... به جون خودم  یکن یازش سوءاستفاده م -

 ... باشه غلط کردم ... بابا  يا: دیفقط نگاهش کرد و نو یحام

اشاره کرد انگار که  یبه من زد و به حام یخنده من چشمک دنیبا د دینو...  رهیشد خنده ام بگ یباعث م دینو يرفتارها

 ... بکنه  طنتیش نیا یمن رو هم قاط خواستیم

 ... رو بده به من  يگاریس ریاون ز دینو: یحام
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رو لبش بود اما پهن تر  تشیهنوز هم اون لبخند رضا دینو... تر از زمان ورودمون مطرح شد  يجد اریحرف با لحن بس نیا...  

 ... شده بود 

و البته بحث هاشون ... بزرگتر بودن  یلیاز من خ شونیکه همگ یجمع نیا... نداشتم  دیجمع شا نیگفتن با ا يبرا یحرف من

رفت چون جمعشون با وجود  یمن جالب نبود اما حوصله ام هم سر نم يشرکتشون برا یدارو و مسائل مال...  یمیاجع به شر

رو گرفته بودن و  یهر چند دور حام...  کردنیم ییرایبه من بود و ازم پذ ونبا مهر حواسش یهمگ... بودن خشک نبود  يجد

جاها هم با  یکرد و بعض یموارد داشت گوش م شتریو اون ب کردنیرو اول با اون مطرح م يمسئله ا ایهمشون هر سئوال 

به سمت  ادیپوش تر بود ز کیش وتر  بایهمون خانوم که از همشون هم ز ونیم نیاما ا...  دادیجوابشون رو م یجمالت کوتاه

من رو نگاه  یرکیز ریو ز کردیرو مطرح م يزیچ شیگه گاه با دختر کنار... شد  یکرد و با من هم کالم نم یمن نگاه نم

سرش رو از سمت دوستاش که کنار دستش  یحام... جمع کردم  یخودم رو کم... معذب بشم  یکم شدیباعث م نیا کردنیم

 شده؟ يزیچ: به سمت من چرخوند یبودن با معذرت خواه

شد  یم دهیکش یبود که تو دلم ه یچ نیدونم ا ینم... کم بشه  یلیباعث شد فاصله چشمهامون خ نیرو بلند کردم و ا سرم

 ... نه : نگاه کردنش رو رهیاون طور خ کردمیشرم م یلیخ... نگاهم رو ازش گرفتم ... امشب 

 د؟یمطمئن -

 د؟ید یشما من رو م -

 ...  کردیخب داشت با دوستاش صحبت م... واقعا تعجب کرده بودم ...  

 ...  ششهیهمه حواسم پ رونمیخانوم ب هیبا  یبارم بهتون گفتم من وقت هیمن  دمتونید یالبته که م -

 ؟یهر خانوم: دیهدف از دهنم پر یجمله ب نیدونم چرا ا یمن نم و

 ... مطمئنا  ریخ: لبخند زد يجد يبار جد نیا

 ...  دیتنها موند یلیخب خانوم انگار شما خ -

هوام خالص  یمورد و ب یو قد بلند ممنون بودم که من رو از شرم سوال بمرد بور  نیو چه قدر از ا... مخاطب من بودم ...  

 ...  کنمیمن از حضورتون استفاده م ریخ: همه حاال به من چشم دوخته بودن... کرد 

 د؟یاز همکارها هست -

 ... از اقوام هستم : جواب دادم دمیرو که د یسکوت حام... جواب بدم  دیبا یدونستم چ ینم...  

 ...  میکنیخستتون م مونیکار يپس اگه ما بحثها دیببخش: پسر باال رفت  يابرو هی

 ...  ستمیکه صاحب نظر ن دیشما ببخش...  هیچه حرف نیا -

 البته؟ ستین یادب یاگر ب هیشغلتون چ: از خانوم ها یکی

 باشه؟ یادب یشغل من ب: لبخند گفتم با

 ... داد  هیتک شیپاش انداخت و به صندل يپاش رو رو یحام...  دنیبلند به جواب من خند یهمگ
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 ... داشت فکر کنم  رادیا کمیجمله من ... البته که نه : که اسمش محبوبه بود یخانوم

 ... تئاتر  گریباز...  گرمیمن باز... کردم  یمنم شوخ -

 دهیاما مطمئنا جرات ابراز عق... و نگاهش کردن  دنیچرخ یهم سکوت کردن و هم به سمت حام یبار واقعا همگ نیا...  

 ... حد و حدوده  تیاحترام و البته رعا هیمتوجه بودم که عالقشون بهش همراه با  میکه اومده بود یاز وقت... نداشتن 

  د؟یکنیاجرا م دیرو هم دار ياالن کار... جالبه  یلیخ: که زودتر تعجبش رو کنار گذاشته بود محبوبه

و محل اجرا باعث شد نگاه هاشون  شناختنشیحضور محمد که البته همشون م... راجع به اجرا مون دادم  یکیکوچ حیضتو ...  

 ... مشتاق تر بشه 

 ...  هیشغل جالب -

 ... بور بود  ياظهار نظر همون آقا نیا

 ... خوشحالم که به نظرتون جالبه  -

 ... سخته  یلیکار کردن توش خ دمیاما شن: محبوبه

 يممکنه برا یهر شغل... خب : که مطمئنا تو ذهن همه آدم ها هست يزیبه چ کنهیاشاره م يزیدونستم به چه چ یم خوب

 ... باشه  شتریب یلیخ کنمیرو به دنبال داشته باشه شغل ما هم همونه فکر نم یخانوم ها مسائل

که آدم احساس کنه  نیطرفداراشون هم هستن و ا گرهایاطراف باز یاون درسته ول: مسن تر بود یکه از همشون کم یخانوم

تحمل کنه  راداتشیرو با تمام ا شیهمسر فعل ستیکنه که مثال مجبور ن جادیرو ا دهیا نیبراش ا دیمحبوب هستش شا یلیخ

 ... 

 گریباز هیمن  ...سوپر استارهاست  يبرا شتریب نیقبول دارم حرفتون رو اما ا... خب : شالم کردم يتو یآشفته ام رو کم يموها

 ... نرمال دارم  یلیخ یلیخ یزندگ هیو  کنمیم سیتدر...  نییپا امیم دمیصحنه کارم رو انجام م يرم رو یم... تئاترم 

 ...  دیبه مشکل بر بخور دیباشه شا یاگر همسرتون مرد متعصب: بور يآقا

نداره  یتعصب مفهموم چندان یمنطق شدن و به طور کل یاما ب یهم هست گاه بایز نیشه ا یحساس م یهر مرد عاشق: من

 یمحو اون زن...  متیگرون ق يها هیهد ایفرسته  یکه پشت صحنه برام نامه م یاون دونمیخوب م یلیمن خ دینیبب...  دیشا

هم ممکن در  گهیختر دآدم به ده تا د نیالبته که ا...  دهید ینم یحت دیرو شا من نییپا نیا... اون باال ...  دهیصحنه د يکه رو

 ... ساده است  یلیفرمولش خ... حال ابراز محبت کنه  نیع

 ...  دیکنیم لیتحل دیخوب دار یلیشما نسبت به سنتون خ -

 ... ممنونم : زدم يلبخند

 ...  میبه بعد دار نیتئاتر هم از ا گریباز هیکه تو جمعمون  میخوشحال یلیما خ: محبوبه

 ام؟یبه بعد؟ مگه قرار بود من بازم ب نیاز ا...  
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 هیعاد یلینشون داد انگار خ یعکس المل چیجمله ه نیو نسبت به ا کردیداشت نگاهم م ينگاه کردم که جد یتعجب به حام با

 ... 

 ...  میما اصال انتظار ورودتون رو نداشت دیراستش رو بخوا: محبوبه

 ... ون بودن فکر کنم مهندس منتظرت...  یاضتیخانوم ر: یحام

گفت  يگذاشت و با اجازه ا زیم يدستش رو رو وانیل برهیحساب م یلیخ یجمع از حام نیهم که معلوم بود مثل همه ا محبوبه

 ... بودن  ستادهیکه ا ییو رفت به سمت چند تا آقا

 ... توجه ها از من دور شد  کمی کردیدعوت م زیم يرو يها وهیکه همه رو به خوردن م دیحضور نو با

که  تتونیاذ: رو در آورد گارشیس... تا پرش کنه  دیاجازه نداد به نو گهیبود که البته د وانشیهنوز متفکر چشمش به ل یحام

 کنه؟ ینم

 ...  دیشما راحت باش...  ریخ -

 ... رو دوست دارم  گارشیشکال ت س يکرد و من اعتراف کردم بو روشنش

 یم دیزدم که نبا یمن حرف دیببخش: دمیو پرس... چشم دوختم به زانوم ... کردم  یاعث شد فکر کنم اشتباهمتفکرش ب افهیق

 ... بگم  دیبا یدونستم چ یو من نم دیزدم؟ آخه شما سکوت کرده بود

شما انقدر ... شما صحبت کنم  ينبود من جا يازین: به سمت برعکس صورتم فوت کرد یرو با ژست خوشگل گارشیس دود

 ...  دیخودتون جواب بد يکه جا دیعاقل هست

 ...  کردیکه داشت نگاهم م... زانوم برداشتم و نگاهش کردم  يرو از رو چشمم

دونم  یامشب من چم شده بود نم...  رمیبگ یپاشنه کفشش باعث شد من نگاهم رو از حام يبه سمت ما اومد و صدا محبوبه

 ... 

  د؟یاریم فیچند لحظه تشر هیدکتر  يآقا: محبوبه

 ...  گردمیاالن بر م... با اجازتون : دیبه سمت من چرخ یحام

احترام ... حس وجود داشتن ...  دادیبه من حس بودن م بیعج یامشب حام... که برام گذاشت غرق لذت شدم  یاز احترام...  

 نیمرد با ا نیکه ا نیاما ا...  گذاشتنیشون بهم احترام م یت و سادگبا محب انمیمن و اطراف يدرسته که همه دوستا...  دنید

 ... داشت  یخوب یلیحس خ... رفتار کنه  یمتیهمراه ق هیدوستاش با من مثل  معکوپال تو ج الویو  یاجتماع تیموقع

مجددشون و  یاز احوال پرس... نداشتم  یاحساس خوب... رفتنش به سمت همون دختر خانوم لوکس و ساکت نگاه کردم  به

 ...  دمشونیشن یفقط شنونده بود و من اصال نم یکه البته حام ییصحبت ها

 به خودم تذکر دادم که آدم باش همراز به تو چه؟ ... بود  ومدهیخوشم ن یلیبود خ ستادهیاونجا ا یحام نکهیخودم نبود از ا دست

 ... زنگ تلفنم از فکر در اومدم  با

 ...  ایسالم س -
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 ... عکست رو تو روزنامه بذارم  خواستمیم گهید...  يسالم مموش فرار -

 مسخره مگه من مردم؟ -

 ...  یکه تو گفت میدنبال ربط جمله خودم به مزخرف یعنی -

 تهران؟ ياومد: دمیخند

 خانوم خوشگله؟ ییتو کجا یراست...  یبل -

 ... بدم  حیبرات تو ض دیبا... هفته اتفاقات مختلف افتاده  هیامروز به اندازه ...  دمیم حیبرات توض امیم -

 ... جا  نیا ایامشب ب -

 ... خسرو خان عزا دار هم هست ... نه بابا  -

 ...  ارمیمنم گفتم دختر ب هیخونه خال گهید... با مامانم موندن طالقان ...  ستشین -

 خوره؟ یبهت بر که نم ناایاح يبهت بگم حالم رو بهم زد -

 رهید یلیخ یراست...  نمتیبب ایب... من بخندم  یشیهنوز هفت مادر بزرگم محترمم نشده باعث م یکنیگناه م يدار: دیخند بلند

 دنبالت؟ امیها مموش ب

 ... خودم  امیم میبا حام...  ریخ -

به ساعتم کردم  ینگاه...  کردیداشت نگاهم م یشمچ ریکه ز دمشیرو که قطع کردم سرم رو که بلند کردم گوشه اتاق د تلفن

 ... 

 شده؟ رتونید: گذاشت و به سمتم اومد زیم يرو رو وانشیلحظه بعد ل چند

 ... نه  -

 ...  میبر... من پالتوم رو بردارم ...  دیاگر اجازه بد -

 ... جا نشستم  نیمن ا دیراحت باش... وقت مزاحمتون نباشم  هیمن  دیاگر که کار دار -

 ... اومدم  دیتا نسکافتون رو تموم کن: کرد نگاهم

 ... ام قالب کرده بودم  نهیس يرو رو دستام

 ... طولش دادن  کمیبچه ها  میساعت اونجا باش میکرده بودم حد اکثر ن يزیبرنامه ر: کرد میرو به سمتم تنظ يبخار

 ... باهاشون خوشحال شدم  ییمن از آشنا -

 ... طور باشه و حوصلتون سر نرفته باشه  نیکه ا مدواریام -

 ... برام جالب بود  یاز صحبت هاشون ول اوردمیسر در نم یلیخ نکهیاتفاقا با وجود ا... نه  -

 ... داد و سکوت کرد  یرو تکون سرش

 ... ممنون ... بود  یخوب یلیشب خ: و گلنار توقف کرد برگشتم به سمتش ایخونه س یدر مشک يجلو

 ...  دیکرد میممنون که همراه -
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مثل اکثر ... بهم  دیبه بعد بگ نیهست از ا یاگر مشکل... خواستم بهتون بگم که  یم...  یعنی... من : اش رو خاروند چونه

 ... بشه  سیکه چشماتون خ ادیاصال به شما نم...  دیگ یکه م یمواقع

 بود؟  ادشیتو  يبود و از عصر دهیفهم یعنی...  

 ... داشتم  یناراحت نهیامروز زم میکیمن  -

 شده؟ يزیچ: هم يرفت تو اخماش

 ... که نشه حلش کرد  ستین يمسئله ا... نه  -

 ... خواستم تشکر کنم که حواستون بوده  یم یول: وبازش کردم رهیدستم رو بردم سمت دستگ...  

 بچه ها؟ دنید دیاریم فیفردا تشر -

 ... فردا جمعه است ... بله  -

 ...  يبرمشون سوارکار یمن صبح م -

 ... رسم خدمتتون که عصر هم اجرا دارم  یخب پس من بعد از ظهر م -

 یمن که م... داشت به خودم لعنت فرستادم که نذاشتم حرفش رو کامل بزنه  يادامه ا هی شیاما احساس کردم جمله قبل...  

 ... زنه  یدونم به زور حرف م

 ...  يساعت رو نگاه کرد... روشن  رتیچشم و دل من خوش غ...  همراز خاتوم... به به  -

 ... داغون ...  ایداغونم جون س: کاناپه ولو کردم يبهش گفتم و خودم رو رو ییبرو بابا -

 چه خبرها؟  نمیبگو بب: نشست کنارم... داد  ینشون م شتریدارش که سنش رو ب شیاون صورت ر با

خوب  يپر از حس ها... من هم امروز روز سر حالم بود ...  دادیم حیو داشت توض... بود به خودش گرفته  يجد افهیق لیسه

 میکه ظهر مادام پخته بود و باهم خورده بود يخوشمزه ا يغذا ریهم تاث دیبود شا يزییپا يبایباد ز ریتحت تاث دیشا... بودم 

 ... داشتم  یجالب يبود حس ها یهر چ

 !همراز؟ -

 ... بودن بهم  رهینگاه کردم که خ هیمحمد و بق به

 بله؟ -

 ... ازت ها  میدیسئوال پرس... تو  ییکجا -

 ؟يکردیم ریخانوم کال ما رو فاکتور گرفته کجا س نیکه ا نینه مثل ا: شده بود یکه فکر کنم عصبان لیسه

شه  لیتکم دیبگو کجا بودم رو هم بپرس یکنیسئوال مسخره اگه گو ش م نیا هی دیهست ییانگار معلم ابتدا... شما هم ... ااا  -

 ... 

 ... چند تا اجرا هم شهرستان داشته باشم  نکهیتو کار ا میبر... که برگزار شد  هیاختتام میگیم میدار: دنیبلند خند همه
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 گهیهر شهر د ای...  رازیش ای... زاهدان  ایبرم رو صحنه  نجایا کنهیم یچه فرق... کارم  نیا گریمن باز... ندارم  یمن که حرف -

 ... نه  ای دنیافتخار م دیشما از سوپر استارمون بپرس...  يا

 ... کاغذ دستش رو به سمتم پرت کرد  محمد

پولش تپل باشه  نیبرقراره که همچ یموافقت جذابم تا زمان نیا یراست... من برم  گهیبا اجازتون د: کولم انداختم يرو رو فمیک

 ... 

 ادیز ایهفته بود س هی... خونمون و شب بمونن  انیب 11و گلنار ساعت  ایقرار بود س... ساعت نه بود  ساعتم نگاه کردم به

داد  یمثل انسان جواب نم میدیپرس یم ینبود و هر چ يهم خبر سایاز آو... من هم بودم ... نگرانش بود  یگل... سرحال نبود 

 ... شده  یچ مینیبب مینامشب دوره اش ک میقرار گذاشت... 

دونستم از تماشاگر ها هستن  یم... که با لبخند بهم نگاه کردن لبخند زدم  یبه چند تا جوون... اومدم  رونیب یدر سالن اصل از

 ... کسب تجربه  ياومدن برا... تئاتر  انیدانشجو... 

سرحال تر  یلیخ... بود سبک بودم و سرحال  بیعج...  کردمیرو لگد م ومدیپام م ریکه ز ییبرگا...  دمیرو نفس کش زییپا يبو

 ...  یاز هر زمان

 ... همراز  -

تو . جا خوردم دنشیاز د... عصر  یول ابونیکنار خ یمیبود کنار درخت چنار قد ستادهیا... بود  نیرام... به پشت سرم  برگشتم

 ...  میبود دهیرو ند گهیهم د بایهفته تقر هی نیا

 د؟یکنیکار م یچ نجایشما ا -

اومدم ...  یکنیفرار م بایآموزشگاهم که تقر... داد  یدونستم تلفنم رو جواب نخواه یم: پالتوش نگاهم کرد بیتو ج دستاش

 .نمتیبب

 ... که جواب تلفن ندم  ستمیادب هم ن یانقدر ب دیو مطمئن باش...  کنمیفرار نم... من : رو دور بند کوله ام بند کردم دستم

پر از رنگ  زییپا نیرو که برام به اندازه هم يدختر...  نمتیرو در رو بب خواستمیبهانه است م دیشا نایا: انداخت نییرو پا سرش

 ...  هییبایو ز

 ... کالم  ینرم نیا... جمالت  نیا... دهنم رو قورت دادم  آب

 ... بگم  یچ دیدونم االن با ینم... من  -

 ... و فقط به من گوش کن ت... همراز  یبگ يزیخوام تو چ یمن نم -

 ...  میبودم که ما حرفهامون رو زد دواریام یعنی. کردمیمن فکر م: رونیرو دادم ب نفسم

که برام خاطره ها  نمیرو بب ییچشما. شب شلوغ  نیا یو روشن کیتو تار تونستمیحاال م... شد  کمیقدم به سمتم اومد و نزد هی

 .داشت

 شه؟یعالقه تموم م نیبا مخالفتت ا یکنیتو که فکر نم... من گفتم که دوستت دارم همراز  -
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ساعت ها با هم حرف زده بودن که من  ایگلنار وس... من واقعا چند روز وقت و زمان گذاشته بودم ... رو از نگاهش گرفتم  سرم

و حاال اون حال بده ... کنه که دوستش نداره  یزندگ یزن با نکهیکه ناراحت شدن االنش بهتر از ا نیا... حق دارم نه بگم 

 ... سراغم  ومدیم شتعذاب وجدان شکستن دلش دوباره دا

 ...  کنمیمن فکر نم... پرتو  يدآقایباور کن -

من کال به جز دست دادن که برام ...  دمیدستم رو کش...  رهیدستش رو به سمت دستم آورد که تو دستش بگ... شد  کالفه

 ... جا محل کارم  نیاونم ا... لمسم کنه  دیاز راه رس یبود دوست نداشتم هر ک يدعا

 يراه رو برا يطور نیمردم دنبال سوژه هستن ا نیهم ا شیجور نیهم... جا محل کاره منه  نیازتون ا کنمیخواهش م -

 ...  دیکنیباز م گرانید يها شنهادیحرفها و پ

 ...  یگ ینم نیچرا به من رام ؟یکار کنم باورم کن یچ -

 ...  دیشیبه خصوص شما که استاد من هم حساب م...  کنمیصدا م کیرو به اسم کوچ ونیاز آقا يمعدود یلیمن تعداد خ -

که به قول ...  یباشم که دوستش داشت ینیخوام همون رام یم... خوام استادت باشم  ینم: داد رونیرو با حرص ب نفسش

 ...  کردیم آرومت مخودت حرکت قلمش ه

 ... ام  گهید یکیمن ... بود  گهیهمراز د هیاون ...  دینیبب: شالم يموهام رو دادم تو... شدم  کالفه

 ...  یباش دیکه گرسنه با دونمیم میشام بخور ییجا هی میبر ایب...  ستیجا جاش ن نیاصال ا -

 ...  ادیقراره ب ایس... من مهمون دارم  -

رو با  کردمیرو که با خودم حال م بامیشب ز یدست یدست...  کردمیکار م یچ دیخب آخه من با یول... رفت تو هم  اخماش

 ... بهم زده بود  شیخودخواه

من و جو  دمیشا ای... جراتش رو نداشت  ای... و ببره  نشیبه زور بندازتم تو ماش خوادیدلش م یلیاحساس کردم خ... بود  کالفه

 ... آدم انقدر ها عاشق نبود  نیا گرفته بود و

 ...  میحرف بزن نیتو ماش... پس اجازه بده برسونمت  -

من واقعا برام سخته به شما که انقدر براتون احترام قائلم نه ... معذبم  يطور نیمن ا...  کنمیخواهش م...  رمیمن خودم م -

 ...  دیکنیم تیمن رو اذ... بگم 

 ... و به خودم لعنت فرستادم  دمیبزرگ رو د يدینا ام هینگاهش  تو

 يکه برات فرستادم همون زن قرمز پوش سبکبار یهست يقرمز يمن همون گال يهمراز تو برا کنه؟یم تتیعشق من اذ -

 ... و من دوستت دارم  ییبایکار کنم که ز یچ...  لرزونهیکه با هر حرکتش مثل رقص باله نرم و آروم قلبم رو م

از  یتونستم بگم بخش ینم...  دمیشنیم بایز يحد حرفا نیتا ا يبار از مرد نیاول يو برا... زن بودم ... آدم بودم  خب منم...  

خواستم جوابش رو بدم که ... قدم به عقب رفتم  هی... اما درست نبود ... بشنوم  شتریحس نکردم که دوست دارم ب ای دیدلم نلرز
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تو چند  بیکه دست به ج یچند بار پلک زدم تا بتونم باور کنم اون...  دمیمرم رو دصحنه ع نیتر بیبا بلند کردن سرم عج

 ...  یحام کنهینگاهم م شیشگیهم يو داره با اخما ستادهیا نیپشت سر رام یقدم

 ... هم شد  یعالوه بر تعجب کالفه و عصب یحام دنیبه پشت سرش نگاه کرد و با د نیرام... فک بازم  دنید با

 جا امشب چه خبر بود؟ نیا... به سمتم برداشت  يا گهیقدم د یحام

حس  نیدونم ا ینم... انگار مچم رو گرفته باشه ... چرا دست پاچه بودم  دونمیسالم کرد و من نم شیشگیهمون صالبت هم با

و برنده  زیانداخت و بعد ت نیبه رام ینگاه اجمال هی داد؟یرو م یمعن نینگاهش ا ایکرده بودم  یخودم قاط... بود  یاز چ یناش

 .شد بهم رهیخ

 د؟یارینم فیتشر... همراز خانوم  -

 ... بزنم  یحرف تونستمیواقعا انقدر جا خورده بودم که نم م؟یداشت م؟ینداشت يما که قرار...  

 بودن؟ شونیمهمونتون ا: کالفه و دلخور و پر از سئوال نگاهم کرد نیرام

 نیرام يبرا... طور بشه  نیخواست ا یو من اصال دلم نم شدیم عیضا شونیکی زدمیم یاالن هر حرف... لعنت ... لعنت ...  

 ... دونم  ینم. یقائل بودم و حام يادیاحترام ز

 بره باال زشییپا يطرف پالتو هیشلوارش که باعث شده بود  بیدستش تو ج هیگفت فقط  يزیچ یداشتم نه حام یمن جواب نه

 ... شده بود و انگار منتظر بود  رهیوقفه بهم خ یب يا گهیبود و بر خالف هر وقته د ستادهیا

 ...  میکن یپس تو آموزشگاه صحبت م: بهم انداخت ینگاه نیرام

 ...  ومدیهم ازم بر نم يواقعا کار یچشمهاش ناراحت بودم ول يشکست تو از

براش  يکه ترجمه ا یبه خاطر اخمش و نگاه... عالمه سئوال از حضورش  هیو  یمن موندم و حام...  نیرام یخداحافظ با

 ... نداشتم 

 ...  دیخوریسرما م -

 ...  میبا هم قرار داشته باش ادینم ادمی د؟منیکنیکار م یچ نجایشما ا -

 ... صورتتون از سرما سرخ شده ...  میکنیصحبت م نیتو ماش: جلوتر اومد یکم

 ... شدم بهش  رهیخ نهیدست به س... کرد  میرو رو صورتم تنظ يبخار چهیو دررو بستم  نیماش در

 ...  دیکمربندتون رو ببند: رو روشن کرد نینگاه کردن بهم ماش بدون

 ... هم استرس گرفته بودم  دیو شد دمیفهم یکاراش رو نم نیا یمعن... کالفه بودم ...  

 جا چه خبره؟  نیا دیشه بهم بگ یم -

و همه  دیلرزیکه صدام م یدهنم و در حال يدستم رو گرفتم جلو...  کردیم لیاز بهت خارج شدم و تازه مغزم داشت تحل یکم

 افتاده؟  یبچه ها اتفاق يبرا: دمیکرده بود با وحشت پرس خیتنم 

 د؟یشما چرا انقدر مضطرب هست -
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 نینشده شما چرا با خودتون ا يزیچ: اومد ینگران هی تو نگاهش دنمیپارك کرد برگشت به سمتم از د ابونیرو گوشه خ نیماش

  د؟یکنیم يجور

 سرم اومده؟ ییدوباره چه بال...  دیراستش رو بهم بگ...  کنمیخواهش م...  کنمیخواهش م -

...  گرفتیهمش بهونه شما رو م... پاش شکسته ...  نیکوشا تو مدرسه خورده زم... نشده  يزیچ: رونینفسش رو داد ب کالفه

 ...  امیگفتم خودم دنبا لتون ب دیزیپشت تلفن بگم شما دوباره بهم بر دمیمنم ترس

نشده  يزیچ دیباور کن دینکن هیگر: کالفه سر جاش جا به جا شد... گونه ام  يرو ختیر رمیاشکم رو بگ يبار نتونستم جلو نیا

 ... 

راستش رو بهم  یول دیمن رو آروم کن دیخوا یم...  دیومدیمن نجایبد نبود شما ا یلیخ طشیاگر شرا...  دیگیراستش رو نم -

 باشه؟ دیبگ

 ... مظلوم خودم سوخت  يصدا يخودم هم دلم برا...  

دستهاش  یکرده بودم که داغ خیانقدر ... دستاش گرفت  يبه سمتم اومد و بازو هام رو تو شتریب یکم... رو باز کرد  کمربندش

از  شتریحرفام ب کردمیمن فکر م: شد رهیچشمام خ يصاف تو...  دمیدونم چرا خودم رو عقب نکش ینم... آرام وارد رگهام شد 

االنم شما ... خودش رو براتون لوس کرده  دیباش ششیفقط دوست داره شما پ... نشده  یچیه... اعتبار داشته باشه  شتونیپ نایا

 ... خونه ما  میریم دیبه خودتون مسلط بش

 هیپلک زدم که باعث شد ... همه بدنم رو گفت  ییداشت که گرما ینگاه؟ واقعا چ نیمرد؟ ا نیا... آدم  نیداشت ا یچ...  

 ...  دینکن هیگر... قرار شد : لحظه چشماش رو ازم گرفت هی...  ادیگونه ام ب يقطره اشک درشت رو

 ...  میفقط بر...  کنمینم هیباشه گر -

 ...  دیتا شما به خودتون مسلط بش میر ینم -

 ...  کنمیخواهش م... خوبم  -

...  دیبکش قینفس عم هی: دمینگاهش د يمهر تو هیبار  نیاول يکرد و خم شد ومن برا شتریب یدستش رو دور بازوم کم فشار

 د؟یخوریم يزیچ

و  دمیکشکه دور بازوم با قدرت حلقه شده بودن خجالت  ییو دستا مونیکینزد نیبه خودم مسلط شدم از ا یبار که کم نیا

 م؟یبر شهیم: جام جا به جا شدم يتو یکم

 خب روزتون چه طور بود؟ -

 ... زل زده بودم مجبور کنه حرف بزنم  رونیخواست من رو که به ب یبود؟ م یسئوال عجب

-  ... 

 ... جواب بمونن  یدوست ندارم سئوال هام ب ادیکه ز دیدون یم -

 ... خواد حواسم رو پرت کنه اصال سخت نبود  یم نکهیا دنیفهم...  
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 ...  ستیاصال حالم خوب ن دیببخش -

 ...  نیکرده و خب خورده زم يپسر بچه است و فوتبال باز هیکوشا ...  ستین يزیمن که گفتم چ -

 ... شده  شونیزیچ کنمیفکر م یوقت لرزهیدلم م... دونم  ینم -

 ... داشتم تا بهش زنگ بزنم رو بر میو گوش... افتادم  ایس ادی هوی

 ... معلوم بود هنوز درد داره ...  دمیبوس یرو ه شیشونیپ

 ؟یستیآخه همراز قربونت بره چرا مراقب خودت ن -

 ... شد  یاصالن نیا ریاصال تقص میکردیم يباز میداشت -

 ...  کردنیصدا م لیرو به فام گهیهمد ییابتدا يو لپش رو گاز گرفتم مثل همه بچه ها دمیخند بلند

 ... بود  دهیرنگت پر...  ستین شیزیچ يدید: پام جا به جا کرد يهم خودش رو رو وشاین

 ...  یپوست کنده بود و بستن وهیکه توش م ینیس هیبا ... خانوم بود  يبه در خوردفخر يکه تقه ا دمیرو بوس موهاش

 ... منتظرتونن  نییپا یخانوم آقا حام... مال بچه هاست  نایا -

مبل و  ينشسته بود رو... و کرواتش تنش بود  یکت و پالتوش تنش نبود اما هنوز همون لباس رسم... رفتم  نییپله ها پا از

 ... روزنامه دستش بود 

 حالش چه طوره؟: پام روزنامه رو کنار گذاشت و نگاهم کرد يصدا دنیشن با

 ... هنوز درد داره  یول... خوبه : زدم يلبخند

 آماده است؟ زیم: رو صدا کرد يبلند شد و زرجاش  از

 ...  دمیچ کهیسالن کوچ زیم يبله آقا براتون رو -

 ... بودم که بدونم چرا صدام کرده  منتظر

 ...  میشام بخور دییبفرما: قدم به سمتم برداشت هیکه  کردمینگاهش م جیگ

 ... رم خونه  یمن م... نه  -

 . دییبفرما...  ومدهیهنوز رنگتون سر جاش هم ن دیگرسنه بمون نیاز ا شتریشه که ب ینم د؟یدیساعت رو د: هم يرفت تو اخماش

دستش  يکه تو یبود و چنگال انیدستهاش نما يکه رو ییبه رگها... مونده بودم به دستهاش  رهیخ...  خوردیآرامش غذا م با

دستها چه  نیکه ا نیفکر ا يدونم چرا رفتم تو یو نم... ه دار ییبایز يکه دستا کردمیبار دوم اعتراف م يبرا... بود انگار  ریاس

 ... نگاهش  دیشا ایوقت نوازشگر نبود  چیمرد ه نیا يکه صدا یحال درتونن نوازش گر باشن؟  یقدر م

  د؟یغذا رو دوست ندار نیا ای د؟یشما کال کم غذا هست -

 یعنی... خورم  یغذا نم یلیمن کال خ... نه : هم خجالت بکشم یاون دستها خارج بشم و کم الیباعث شد از خ سئوالش

 ... ره غذا بخورم  یم ادمی یاست که گاه ختهیانقدر بهم ر میساعات کار
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هم مشهوده که  یو کم خون شهیمعدتون داغون م: بلند و تراش خورده روبه روش آب خورد و اخم آلود گفت هیپا وانیاز ل یکم

 خشکتون کنه؟ تر و یکی دیبا...  دیدار

 ؟یالیخ يمثال؟ فرشته ها یک: از مرغ رو به چنگالم زدم یو تکه کوچک دمیخند

لوس  یکوشا خودش رو براتون حساب: بشقابش گذاشت  يداد و چنگالش رو مرتب و جفت شده با کاردش تو یرو تکون سرش

 کرد نه؟

 ... وسط مشغول کرده بود که باعث شد بخواد موضوع رو عوض کنه  نیذهنش رو ا يزیبود چ مشهود

 ... لوس شدن حق همه بچه هاست  -

 نه؟ دیعالقه دار یلیشما به بچه ها خ -

دوست دارم براشون  یلینامه ام تئاتر کودك باشه هنوز هم خ انیدوست داشتم پا یلیخ یحت...  یلیخ دیراستش رو بخوا -

 د؟یبچه ها رو دوست دار یشما چ...  گهیوقت د هی دیشا. ..کنم اما خب نشد  يباز

 دنیبا د رانیاومدم ا یاما از وقت... راجع به بچه نداشتم  ینشیب چیه ییروزا هی: داد و نگاهم کرد هیتک شیصندل یبه پشت یکم

 ... باشه  يکه آدم پدر بچه ا باستیز دمیرس جهینت نیبچه ها به ا

 ...  دیبا مزه دار یلیخ هیروح هیشما : زدم ي لبخند

 ه؟یو اون چ: گرد نگاهم کرد يچشما با

 ...  دیبر یو ازش لذت م ادیخوشتون م تیکه شما از مسئول نیا -

 ... شدم  تیترب يطور نیدرسته خب من از اول ا: زد يمحو لبخند

خانواده  نیا تیاومد گفتن مسئول دمایکه  یبه من از زمان: نگاهم کرد میبه کل خونه انداخت و بعد دوباره مستق یاجمال ینگاه

 ... به عهدمه 

 ... جالبه  -

 چه طور؟ -

 ...  دیسال هم نبود 15آخه حامد از شما بزرگتره و در ضمن شما  -

 ... خب اون از اول هم ... بعدش حامد ...  خوندمیدرس هم م... شرکت رو تو لندن داشتم  تیمن مسئول -

 ... دوست نداشت  تیمسئول -

 ...  دیدیمتلک انداختن به حامد از دست نم يرو برا یفرصت چیه...  میخودمون: دیکش وانشیبه دور ل یدست

 نه؟ دیکوشا رو آماده کن دیدار یشما هم سع: عوض کردن بحث گفتم يبرا

 ... ثروت هستش  نیصاحب و وارث تمام ا... کوشا  -
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در ...  ادیم یلیکه پدر بودن هم بهتون خ... داشت  دیخواه يرزندهست و البته شما هم مطمئنا ف وشاین...  ستیاون تنها ن -

که به  يبا اون عالقه ا ای... نقاش  ایمثال دوست داشته باشه شاعر بشه ... داشته باشه  يا گهیکوشا انتخاب د دیضمن شا

 .خوردن داره آشپز

 هیاگه مثل  یحت... هم داره  یخنده قشنگ.. .و دستهاش  بایز يو من اعتراف کردم عالوه بر چشماها... کرد  يخنده ا تک

 ... نشونش بده  ریبه د رید یمتیق ءیش

رو  ایمثل رو تونهیم ایاز نظر من ... انتخاب داره  ياون جا...  وشایو اما ن...  دمیاحتمالش رو م يزیاز هر چ شتریآشپز رو ب -

 ... فقط خرجشون کنه  لیفام يدختر ها هیمثل بق ایکه داره کار کنه  یسهام

 ... تونم بپرسم که  یم: دمیکشیم وانیل يها یبرجستگ يانگشتام رو رو... نه  ایدونستم بپرسم  ینم...  

 ...  کردیمنتظر داشت نگاهم م يرو بلند کردم با چشمها سرم

 از نظر شما کدومش؟ -

که ازش داشتم  یبگه تا تمام احساس خوب يزیتظر بودم چانگار من... سئوال برام انقدر مهم بود  نیدونم چرا جواب ا ینم...  

 ... کنه  بیباره تخر کیرو به  کردمیجمع م

وقت به مرد  چیه يطور نیا... تالش کنه ...  ارهیخواد به دست ب یکه م يزیهر چ يبرا دمیم حیمن ترج دیراستش رو بخوا -

 ... شه که نبودش داغونش کنه  یانقدر وابسته نم شیزندگ

 وابسته باشه؟... بده که به مرد مورد عالقه اش  دیگیشما م یعنی -

 ...  میبد رییکلمه رو به شوهرش تغ نیا دیایب: لب تکرار کرد ریکلمه مرد مورد عالقه رو چند بار ز...  

 ...  دیحساس یلیشما خ: دمیخند

 ...  یلیخ زهایچ یبعض يرو: که باعث شد خنده ام جمع بشه گفت يدیتاک با

 ... مرد دوست دارم همسرم بهم وابسته باشه  هیمن بعنوان  -

 ...  دید -

 يهر بار... من دوست دارم ...  دیکه شما برداشت کرد ستین يزیچ یمنظور من از وابستگ...  دیاجازه بد: رو آورد باال دستش

 ییکه جا نینه ا... جاست  نیوابسته است ا شیبه زندگ... خودم فکر کنم چون به عشقم  شیپ...  کنمیکه به همسرم نگاه م

 ... رفتن نداره  يبرا

نداشتم بحث  میو من انگار که امشب اصال تصم... ته قلبم رو سوزوند  کمیجمله  نیدونم چرا ا ینم... انداختم  نییرو پا سرم

 ... نداشته باشن برگشتن  يبرا يبه نام خانه پدر ییآدم ها جا شهیاجبار زمونه باعث م یگاه: رو تموم کنم

چنگال رو رها کرد و ...  زدیم زیم يدستش بود و تهش رو رو يجنگالش تو... کالفه بود ... سرم رو بلند کردم ... کرد  سکوت

 !کنه؟ یو کنار من زندگ... از خونه من  ریبه غ ییجا دمیمن اجازه م دیکنیشما فکر م: نگاهم کرد رهیصاف و خ

 ... هزاران حرف بود انگار  دیتاک نیتو ا... انگار که مخاطبش من باشم نگاهم کرد ... آب دهنم رو قورت دادم ...  
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چشمها دارن  نیکه ا کردمیاز دفعه قبل حس م شتریب... دهر بار ... و من ... شدم  رهیبهم خ يسکوت چند لحظه ا يدو تو هر

 . .. دنیشباهتشون به اکبر خان رو از دست م

 ... همراز  گهیخب بمون د -

 هی... فکر کنم  یدارم تا کم ازین کردمیاحساس م بیو من عج...  کردمیو موهاشون رو نوازش م... ام بود  نهیس يرو سرشون

...  ابیو نا متینوبرانه تازه و ترد و در کنارش گرون ق وهیم هیمثل ... برام تازه بود و همون قدر شکننده  یلیبود که خ ییزهایچ

 ...  کنهیپرتاب م بیعجا يها نیبه سرزم هیشب يکه به جا یقیوسهمون م بیعج یقیموس هیمثل 

 ... انگار و اون طعم گس دهنم رو قورت دادم  ایدن نیبازهم پرتاب شدم تو ا وشایتکرار جمله توسط ن با

 ... جا باشم  نیصبح ا دمیتا خوابتون ببره و دوباره قول م گمیمن انقد براتون قصه م... شه  یکه نم دیدون یم -

 رید یلیخ... و به ساعت نگاه کردم  دمیهر دوشون رو بوس یشونیپ... منظمشون نشونه خوابشون بود  ينفس ها يصدا...  

 ...  رونیاتاق اومدم ب و از دمیمانتونم رو پوش...  دمیکشیو خجالت م رسوندیمن رو م دیبا یو بازهم مطمئنا حام... شده بود 

کنده  یداده به صندل هیپشتش به من بود تک یحام... پله نشستم  يرو... بود  گاریس ياز بو یکینور کمرنگ آباژور مه کوچ ریز

کردم  یها حس م یهمراه با ادکلنش که به تازگ گارشیس ينگاه کردم که بو يو من به مرد...  اهیاز مخمل س يشده ا يکار

و  بیعج يها شهیخشکش اند یو گاه یبودم در کنا ر تمام افکار اشراف دهیکه فهم يمرد...  کردیم جادیا یگرم طیمح... 

 ... فرزند و مهم تر از همه عشق رو نداشتم ... مثل همسر  ییکلمه ها دنیوقت ازش انتظار شن چیانگار ه... هم داره  ینرم

دود و  نیکه به ا يطور نیهم يروزگار يروز...  کردمیمام جسارتم رو جمع مت دیگرفتن نگاهم با يبار نبود که برا نیاول نیا

و  گشتمیکه از مدرسه بر م یتو غروب يزییخنک پا مینس هیتو ... شده بودم امشب  رهیخ رفتنیم نییکه باال و پا ییدستها

بوم  يبر رو ییکه نقشها ییبه دستها شدمیم رهیطور خ نیهم قایدق... داد  یح رو میتفر يزنگها ینارنگ يدستهام هنوز بو

...  بافنیقلبم بهم م يرو بهم تو ییزهایداشتن چ بیچند وقت عج نیمردانه ا يدستها نیکه ا کنمیو حاال اعتراف م زدنیم

 نیا ینرم...  شدیاز گوشه سالن پخش م هبودم ک یتیال یقیمدهوش موس... دونه رو  هی ریدونه ز هی...  یدرست مثل بافتن

 ... احساس نوازش کنم  شدیآهنگ باعث م

من ... جا خورد  دنمیبا د... برگشت و به پله ها نگاه کرد ... کوچک روبه روش خاموش کرد  زیم يرو رو گارشیشد و س خم

 ...  نمیکنه و من قراره به نظارش بنش رییوقت تغ چیه یاشراف يانگار انتظار نداشتم اون تابلو... هم 

... من افتاده بودم ... به من ... بلند شدم  عیمن هم هول کردم و سر... از جاش بلند شد و نگاهم کرد ... م بود دهیکش خجالت

 ... نخواستم که  یعنی... من : دادمیم حیتوض ينگاهم رو طور یمست نیا دیبا

 نجا؟یآهنگ کشوندتون ا يصدا -

 بله ییجورا هی: گفتمیم یچ دیبا...  

بچه  د؟یبر دیخوایم: دیزمانها بود پرس یلیکه نرم تر از خ ییو با صدا دیکف اتاق کش یقلیص يامرمره يکفشش رو رو گوشه

 دن؟یها خواب
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 ...  کشنیاز صحنه رس من رو م شتریدوتا ب نیا...  دنیکردم تا خواب فیبراشون دو تا داستان تعر -

 ! نتتون؟یبب شهیم داریصبح که ب دیبه کوشا قول داد کردمیفکر م -

 ...  گردمیرم صبح زود بر م یم... بله  -

رو  يزیتا چ ودمیداشت با خودش کنار م گهید يوقتها یلیپشت ناخن انگشت شصتش گوشه لبش رو خاروند انگار که مثل خ با

 ... من از رسوندنتونه  یناراحت دیشما فکر کن...  هیچه کار نیترسم بگم خب ا یم: بگه 

 قایبله دق: و گفتم یخاطر زدم به در لودگ نیبه هم... بتونم فکر کنم  یتنفس کنم تا بتونم کم گهید ییداشتم جا ازیواقعا ن...  

 ... طوره  نیهم

بچه ها شده  نیع... تا بتونم فکر کنم  رونیرو بتونم از ذهنم ب زهایچ یلیخ کردمیم یسع... بالشت فشار دادم  يرو رو سرم

دستشون رو  ياراد ریو بعد با لبخند کامال غ کننیاول اخم م ستنیو چون مطمئن ن ننیبیرو بار اول م یبودم که صورت کس

 ... و هم حس کنن  ننیتا هم بب کشنیاون صورت م يها یبرجستگ يرو

و ... صورتش به کاره  يرو رو يداشت خنده ا یبود و االن سع دهیسه ساعت هم نخواب دیشا شبیبود د نهیآ يکه تو يدختر

 ... خواستم  ینم... برم و هم  خواستمیبودم هم م بیو غر بیعج ییپر از حسها... 

 ... کوشا خان  يواقعا که آقا -

 ...  دیخندیلب هم م ریکنه و ز یکه پاش درد م اوردیپاش و ادا در م يرو گذاشته بود رو دستش

 ...  کردمیدرست م يکاغذ يبود داشتم قورباغه ها 12و از صبح تا االن که ساعت ... عالمه کاغذ و چسب بود  کی جلوم

 ... قربونه اون خنده هات بره همراز  -

جشن مدرسه شون بود و کوشا هم از طرف من  يکه برا يکاغذ يقورباغه ها نیبود که ا نیا تشیاما واقع...  زدمیغر م...  

تا از  کردیبهم کمک م...  کنمیقورباغه ها رو درست م نیو هم ا کنمیاجرا م شید که هم توش براشون نماقول داده بو

 ... بره  ادمیاز  یجنگ نا برا بر چند ساعت هیکه تو مغزم بود و با قلبم تو  ییزهایچ

 ... موهام به  دمیبود و من نا خود آگاه دست کش یحام... شد  زیگوشام ت رونیاز ب ییصداها دنیشن به

 ... با همراز خانوم تو اتاقشونن : يزر

 ... ناهار حاضره  -

 ...  دیجا نبود نیساعت ا نیوقت ا چیآخه شما ه... آقا  کشهیطول م کمی -

 ... دونم چرا ضربان قلبم باال رفته بود  ینم... به در خورد من از جام بلند شدم  يا تقه

 ... چار چوب در ظاهر شد  تو

 ... سالم عمو  -

 ... لب سالم کرده بودم و سرش رو تکون داد و بعد رو کرد به کوشا  ریبه من کرد که ز ینگاه یحام...  

 ؟يبهتر... سالم عمو  -
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 ... جاست  نیخوبم آخه همراز ا یلیخ -

 د؟یوبشما خ: هم ياخماش رفت تو کمیشد و  رهیخم کرد و به چشمام خ یسرش رو کم... نگاهم کرد  دوباره

 ... بله : قورباغه سبز توش بود رو باال آوردم و صورتم رو خاروندم هیکه هنوز  دستام

 هستن؟ یچ نایا: نکرد باور

 ... من کوشا جواب داد  يجا به

 گردن خالت؟ یخودت بوده رو انداخت فهیکه وظ يزیچ یعنی... کار شما بوده  نیپس ا -

 ... آخه : من

 خالت چه قدر خسته است؟  ینیب ینم: شد کیقدم به کوشا نزد هی... باال آورد تا سکوت کنم  یرو کم دستش

به وجودشون  یعاشق عروسکهاست چون به نظرش وقت گهیم شهیهمراز خودش هم... آخه : انداخت نییسرش رو پا کوشا

 ...  میدیم یبهشون زندگ میاریم

 یبهشون زندگ دیکه با يتو بود نیا... باشه  يطور نیاگر هم ا: وشا نشستلبش اومد و لبه تخت ک يبه لبخند رو هیشب يزیچ

 ...  يدادیم

 ...  کردیآخه کوشا پاش درد م: باشه گفتم زونیکوشا آو يخواست لپها یکه دلم نم من

رو خودش رنگ کنه  شیکوشا ال اقل آخر دیو اون رو بد دیاسراحت کن یکم دیاریب فیشما هم تشر...  کردیاما دستاش کار م -

 ... 

 ...  دمیکشیدونم چرا انقدر ازش خجالت م ینم...  میهم از در خارج شد با

ارباب ... لب با خودم تکرار کردم  ریبود و من ز میصاف و مستق... رفت  یقدم جلوترم راه م هیبود و  بشیج يتو دستش

 .یدوست داشتن

دور  شتریلباسم رو ب... خودش رو نشون داده بود و رفته بود  یکه صبح کم یبارون يبو... داد انگار  یانار م يبو قمیعم نفس

سرم  يتو بایمتن ز یقیموس هیخشک مثل  يبرگها نیباد ب دنیچیپ زیدل انگ يصدا... و سرم رو بلند کردم  دمیچیخودم پ

 ...  دیچیپ

رفته بود  لشیصحبت کردن با موبا يبرا... خودم رو جمع و جور کردم  یکم... رو به روم حس کردم  یصندل يرو رو نشستنش

 ... و کنارم باشه  ادینگاهش بهم بود و من انتظار نداشتم ب... گذاشت  زیم يرو رو لشیموبا... 

 د؟یتو فکر بود -

 ... بال سر پاش اومده بود  نیهم... االن کوشا  يرها بچه که بود تو سن و سالها -

 ...  ومدینم طنتیبهش ش: شد رهیهم قالب کرد و انگار که دوست داشت تا آخرش گوش کنه بهم خ رو به دستاش

... دوست داشتم برم سر خاکش  یلیامروز خ...  نیهلش داده بود و خورده بود زم... کرده بود  یدوستش باهاش شوخ... نبود  -

 ...  شدینم
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 چرا؟ -

 شهیکه هم گهید يجا هیبه جاش رفتم ... جا  نیا ومدمیم دیو بعد هم صبح با رو که ندارم تونیمقبره خانوادگ دیآخه کل -

 ...  رفتیدوست داشت و م

 د؟یشد یاز دستمون عصبان -

 ... داشت برام  یبیحس غر يزییپا يابر مهین يهوا... دادم و توش فرو رفتم  هیتک میبه صندل شتریب یکم

 ... نه  -

 ... کنم  یباهاتون همراه ایرو بهتون بدم  دیکل دیبگ دیبر دیهر وقت خواست -

 ... گرم شده بود  مهین يزییظهر پا نیانگار مثل هم... انگار به اربابها شباهت نداشت  گهیآدم د نیا... شد  سیچشمام خ...  

 بیم بلند نشدم و عجاز جا... جواب دادم  عیگفتم و سر يدیببخش...  يسبزوار دیام... نگاه کردم ... تلفنم از جا پروندتم  يصدا

 ... بود که اون هم بلند نشد 

 ... کارگردان  يسالم آقا -

 ...  شهیاز هم شتریپر از شور و نشاط بود اما االن ب شهیمثل هم صداش

 ؟يتئاتر شهر -

 از حاال؟ عقلت کجاست؟ -

 ... امشب  ستینبود اجرا ن ادمیآخ  -

 ... شب  یگیم يباشه هم خودت دار -

 ... نکردم  دایرو هم زنگ زدم پ ایس... رو ول کن  نایا -

 شده؟  يزیچ... داره  نیتمر... باهاش صبح حرف زدم  -

 ... اصفهان  میبر دیبا...  ارهیهم م زهیکوتاه قبول شده و احتماال جا لمیتو جشنواره ف لمیف -

 ؟یگیراست م: گل از گلم شکفت... کرد  تیبه من هم سرا شوقش

 ...  دیچه قدر بهم چسب یدون ینم... آره  -

... رو نشون بدم  یشگیتونستم عکس العمل هم ینم کردیکه اون طور هم داشت موشکافانه نگاهم م یچند به خاطر حام هر

 ... اما بازهم ذوق کردم 

 ... دکتر  يآقا دیببخش -

 خوشحالتون کرد؟ -

 ... بود  یخبر خوب -

با ... اون هم پرسش رو ادامه نداد ... مسئله مهم باشه  نیآدم ا نیا يهم برا یلیخ دیخب احساس کردم نبا... ندادم  ادامه

 ... صحبتمون نصفه هم موند ... بغلم  يتو دنشیو پر وشایاومدن ن
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به اتاقش رفته بود و من هم با بچه ها اومده بودم تو اتاق  یبعد از ناهار حام... چهار بود  يکایساعت نزد... ساعتم نگاه کرد  به

آدم انقدر  نیامکان نداشت که من با ا... با خودم هم اعتراف کنم  خواستیدلم نم...  یعنی... دونم چرا دوست داشتم  ینم... 

 ... و صحبت کنم  نمیکه بخوام همش بش... حرف مشترك داشته باشم 

 ... ساعت استراحت کنن  هیدونستم  یم...  دادنیرو انجام م فشونیکه داشتن تکل نگاه کردم وشایکوشا و ن به

 ؟يجا بود نیا شهیکاش تو هم: وشاین

 ... جا بمونه  نیا شهیپام رو هم بشکونم هم یکیبزنم اون  يخوا یم: دیخند ينخود کوشا

رم  یو بعد من م میکن يباز یبا هم حساب...  دیکه شد داریب دمیقول م...  دیذره بخواب هی: دونه پس گردنش زدم هی یشوخ به

 ...  امینتونم ب دیکار دارم و شا یلیآخه فردا خ... 

 ... باشم  نجایا قهیدم به دق شدیبود که روم هم نم نیا لشیاز دال یکی البته

 ... که  ومدمیم نییاز پله ها داشتم پا... تراس جا گذاشته بودم رفتم سراغش  زیم يرو رو لمیموبا

عمارت برام  نیا...  دیلرزیزانوهام م... جا باشه  نیقرار نبود ا...  دیدیباالخره که من رو م... رفتم  نییترس و لرز از پله ها پا با

 نیخونه رو از ب نیا ينرم و بلور يعصا تمام صداها يصدا نیانگار ا...  شیشده بود به همون عمارت چند سال پ لیدوباره تبد

 ... بودتم  دهیراه برگشت هم نداشتم چون د... انگار  شکوندیم...  بردیم

 ...  دیکوب نیبه زم يشتریعصاش رو با حرص ب...  ومدمیم نییکه داشتم از پله ها پا دنمید با

که  دیپرس یم یخانوم داد و داشت راجع به حام يچادرش به دست زر... انگار متوجهم نشد ... خانوم هم وارد سالن شد  دهیفر

 ...  کردیبا اکبر خان فرق م یلیخ یلیاما رنگ نگاهش خ... تعجب کرد  دنمید با

 ... دختر  -

 ... دونستم که  ینم... من  -

 !بعد بگو نه... من بهت گفتم ... خانوم  يدید...  یدونست یرو نم یچ -

 جا چه خبر بود؟ نیا...  

 ...  گفتیم يزیشت راجع به من چآدم دا نیشک نداشتم که ا... گلوم پر از بغض شد  شهیهم مثل

 ... دخترم  يخوش اومد: خانوم به صورت خودش زد و بعد برگشت سمتم دهیفر

 ... خوب گوشات رو باز کن دختر : خان برگشت به سمتم اکبر

 د؟یآورد فیتشر... پدر  -

جمله  يجلو خواستینبود انگار فقط م یلحنش اصال پرسش...  دمشیپشتم رو کردم و د... پشت سرم اومد  قایدق یحام يصدا

 ...  رهیرو بگ يبعد

 ... من پشتش پنهان شدم  ییجورا هی...  ستهیمن با يجلو قایکه باعث شد دق... گام به جلو برداشت  هی

 ...  میمنتظرتون نبود -
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 ... کامال معلومه  -

 ...  گشتیدنبالتون م وشاین نییپا ومدمیمن داشتم م: به سمتم عیو برگشت سر...  دیبه صورتش کش یدست یحام

 یخوب زیکه بود چ يزیبود و هر چ ییخبرا هیجا  نیا... مثل منگها نگاهش کردم ... بچه ها خواب بودن ...  فتیدروغ مگ...  

 ... نبود 

 ... تر چشم دوخت بهم  يبار جد نیا

 ... لحظه  هی: خان اکبر

 !پدر: یحام

 ... لحن با وجود ادب انقدر محکم بود که باعث سکوت اکبر خان هم شد  نیا... شد  ینم باورم

لطفا در اتاقتون رو هم ... بچه ها منتظرتونن ... با شما هستم : صورتم افتاد ياش کامل رو هیسا يطور نیخورد ا یتکون یحام

 .دیببند

به بچه ... به ساعتم نگاه کردم ... زدن  یخانواده بلند حرف نم نیکال ا یعنی...  دمیشن ینم يزیچ... محو بود  نییپا يصداها

 ...  دمیعرق کرده کوشا کش یکم یشونیبه پ یدست... بودن  دهیخبر خواب یها که از همه جا ب

کوشا تو جاش ...  زدیم ادیداشت فر... اکبر خان بلند شد  ادیفر يو چند لحظه بعد صدا دهیچیخونه پ يتلفن تو يصدا همزمان

 ... که باعث شد بچه ها هم ترسان از جاشون بپرن  نییخانوم و همهمه پا دهیبلند فر غیج يو بعد صدا... من هم ...  دیپر یکم

 یو کوشا هم ه وشاین... بودن بغلم کردم  دهیتخت و بچه ها رو که ترس ينشستم رو... خانوم هم اضافه شد  يزر ادیفر يصدا

 ...  رونیب میاز اتاق بر میکردیکدوم جرات نم چیبود که ه بیده و عجش یچ دنیپرسیم

 ... نرو همراز : شلوارم رو گرفته بودن نییو کوشا پا وشاین

 ... شده  یچ نمیبب قهیدق هی...  نامیتر زیعز ستین یچیه -

 یتا اکبر خان رو که به نظر ب کردنیداشتن کمک م یآقا و حام یعل... رو نگاه کردم  نییپله ها پا ياز رو... رو باز کردم  در

 ... چادرش رو چنگ زده بود ... زد  یکه داشت به صورتش م یخانوم در حال دهیبلند کنن و فر ومدیهوش م

بود  ترسان کنارم وشاین... صورتم بود رو کنار زدم  يکه رو یاشک... من  یعنی... شد  یباورم نم... جا کنار پله ها وا رفتم  همون

 ... 

 !مرده؟: کردیکه هق هق م یدر حال وشاین

من ... ناراحتش کردم ... من بود  رهیتقص...  رمیفشار بم نیبار ا ریز خواستیو من که دلم م... شده کوشا  یچ هیگر ادیبعد فر و

 ... قلبش مشکل داره  دونستمیکه م

 ... که بچه ها هم بخورن  دیشما هم بخور... خانوم جون  -

خودش هم با ... خانوم هم اصرار داشت بهشون غذا بده  يفخر... بودن  دهیترس... کاسه خون شده بود  هیبچه ها مثل  يچشا

 ...  کردیاشکش رو پاك م شیگوشه روسر
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آقا زنگ زده  یخانوم به عل يفخر... ساعت بود که رفته بودن  یلیخ... بود  10 کیساعت نزد... و رفت  دیبه سرم کش یدست

 نیمن ا... از خودم بدم اومد ... بزرگ  یلیخ... بغض بود  هیته دلم ... نداشت  یخوب تیاکبر خان سکته کرده بود و وضع... بود 

 ... کرده بودم  تیرو اذ رمردیپ

 ...  رهیاگه بم: کوشا

 یلیخ یلیخ... حالت بود  نیتر یعیمثل اونها طب ییبچه ها يبرا دیشا نیو ا دنیترس یم...  کردمیخوب درکشون م یلیخ

 يبرا... شد  یکم م شونیکیو اگر ... چهار نفر رو داشتن  ایکال تو دن... داشتن پناه  نیدر ع... پناه بودن  یاونها ب...  یعیطب

اجبارشون ...  دیلرز یتخت تو خودش مچاله شده بود و م يرو وشاین... بود  گهیبچه ها د ازبه مراتب سخت تر  ياونها ضربه ا

 ... نکردم به خوردن 

مادرم رو در آوردم و بعد چادر رها رو که امروز صبح باهاش رفته  حیاز توش کتاب مفات...  فمیرفتم سراغ ک... جام بلند شدم  از

 ... بودم امامزاده صالح 

 ... چادر مادرتونه  نیا: پام گذاشتن يسرشون رورو وشایکوشا و ن... تخت نشستم و پاهام رو دراز کردم  يرو

پدر بزرگتون دعا  یسالمت يما هم باهم برا... ما  شیپ... جاست  نیاون االن ا: کرد سیو کوشا شلوارم رو خ وشایاشک ن قطره

 ...  میخونیم

 ... چشمام رو باز کردم  نیب... نفس بود  هی... حضور رو حس کرده بودم  هیانگار ...  دیپلکم پر... دادم  یرو تکون سرم

 ... چادر بود  يکه رو یدست... رنگ بود و بعد  يجفت چشم قهوه ا هی... صورتم  کینزد

دستش هنوز به گوشه چادر بود ... سرش رو عقب برد ... بود که مچش گرفته شده باشه  یمثل کس... لحظه انگار جا خورد  هی

که  يبود باعث شد درد یو چ میکجا بود نکهیا لیتحل... باعث شده بود گردنم خشک بشه  نینشسته خوابم برده بود و هم... 

نگران به ...  يبا تمام دور...  ومدیآشنا م بیکه عج یاون نگاه يتو... خشک شدم ... بود رو فراموش کنم  دهیچیتو گردنم پ

س کردم ح یحس داغ هیپشت گوشام  گرفتم؟ینم تینها یب یخستگ نیو من چرا چشمهام رو از ا... و خسته و من  ومدینظر م

و بدوزم به دستهاش  رمیبچه ها بود چشم بگ ياش عطر نفسها نهیکه زم کیو نزد میکه باعث شد از اون نگاه مستق یداغ... 

رو محکم نگه داشته  حیمن که هنوز کتاب مفات يتار و پود با دستها هیتو فاصله ... دستش مشت کرده بود  يکه چادر رو تو

 ... بود 

 ... لرزه  یعقب رفت و من احساس کردم تمام بدنم داره م یاز صورتم بود کم یکم یلیبه فاصله خ گرفتن نگاهم سرش که با

 ...  شدیسردتون م: دیکش شیشونیو دستش رو به پ ستادیا

... و جواب اون نگاه خسته هم نبود  حیتوج یحت... قرار بود نبود  یام ب نهیس يکه تو یجواب قلب نیا... جواب من نبود  نیا...  

... اتفاقها  نیمن از همه ا جهینت... و اما من ... دختر جوان بود  هیجنتلمن مودب تو اتاق  نیحضور ا يبرا لیدل نیبهتر دیاما شا

 ... بودن  دهیبود که کنارم خواب يدو تا فرشته ا يبرا یحام ینگران
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تخت گذاشتم و بلند  يکتاب رو رو... قرار داد  يشتریب رتیرفت و من رو تو ح رونیاز اتاق ب عیسر یلیکه خ يمرد... بعد  و

 ...  دمیکش یقینفس عم... شدم 

در اتاقش نور  ریشده بود؟ از ته راهرو از ز یاومده بودن؟ چ یک... فر آشفته ام رو پشت گوشم زدم و از اتاق خارج شدم  يموها

خانوم هن و هن  يفخر... سرم رو چرخوندم ... رفتن به اتاق اون نداشتم  يبرا یبهانه و جسارت چیمن اما مطمئنا ه...  ومدیم

 ... رفت  یم نییکنان داشت پله ها رو پا

 خانوم؟ يفخر -

: تر هم شده بود دهیهم حاصل از ترسش کش یبا لهجه با مزه اش که حاال کم دنمیبا د...  دیگفت و به پشتش چرخ ینیه

 ؟يداریا بخانوم جان شم

 ... چه خبر شد  -

 دهیفر... کجا رفتن  دونمیاومدن باال و نم عیاز در که اومدن تو سر دمیآقا رو که اصال ند... واال من اگه بدونم خانوم جان  -

 ... شه  یباز نم هیو چشماشون هم از گر دنیتختشون خواب يرو... خورن  یهم نم يزیچ...  ستیخانوم هم که حالشون خوب ن

هم به  يادیز يخانوم حق ها دهیفر... عمارت  نیحضور من تو ا ریتقص... من بود  ریها تقص نیام گرفت و تمام ا هیگر دوباره

 المیخ دیاما اول با... جا نباشم  نیا گهیکه د دادمیقول هم م...  کردمیهم م یازش عذر خواه دیگردن من داشت و هم رها با

 ... رفتم  شپزخونهپس اول به سمت آ... شد  یراحت م

در رو پشت سرم ... بود  دهیخانوم دراز کش دهیفر... در رو باز کردم  يکه منتظر جواب بشم ال نیبه در زدم و بدون ا يا تقه

 يبزرگ و کنده کار نهیآ... توالتش گذاشتم  زیم يرو رو ینیس... بشه که نذاشتم  زیخ میخواست تو جاش ن دنمیبا د... بستم 

و بعد در کنارش  یبود از حام یعکس بزرگ وارید يمخمل قرمز و رو یبود با روتخت رگتختش پهن و بز...  داشت يشده ا

 ... و بعد بچه ها ... البته بدون حضور رها ... حامد  یعکس عروس

 ... دخترم  نیبش -

 ...  دمیکشیزن خجالت م نیاز ا... کرم رنگ کف اتاق  یشمیتوالت نشستم و زل زدم به فرش ابر زیم یصندل يرو

 ! اکبر خان؟ -

 ...  یلیخ طشیشرا... سکته کرده ... کردن  شیبستر: رو پاك کرد اشکش

 ؟یچ شدیم يزیاگر چ... شد  شتریشد و من هم بغضم ب شتریاشکش ب... رو ادامه نداد  حرفش

 ... هستن  یمرد محکم شونیمن مطمئنم ا...  شنیبهتر م -

 ...  زایچ یلیخ... هست  زایچ یلیخ... توش داغونه ... ش نگاه نکن به ظاهر: تختش نشست يرو

 ... سرتون باشه  يرو شهیاش هم هیسا: رو قورت دادم بغضم

 یتو رو هم عاشق اون... سرت کنه  هیرو که عاشقته سا يخدا هم مرد: مشت شده ام گذاشت يدستها يرو با مهر رو دستش

 ... سر تو بودنه  هیکه تمام آرزوش سا
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 ...  شناسهیکه انگار اون مرد رو م...  هیخسته تر و نگران تر از اون بودم که با خودم فکر کنم چرا جمله اش طور...  

 ... جواب بدم  دیمن بعدها با... اشکات رو پاك کن دخترم  -

 ... عسل و  ریش یعنی... سرهم کردم  ییزایچ هیمن براتون ...  دینخورد يزیخانوم گفتن چ يفخر -

 ...  کنهیدرد م یلیسرم خ: زد يلبخند

 ...  ارمیبراتون قرص م دیرو بخور نیاگه ا -

 ... مثل تو رو رد کنم  يزیدوست هم ندارم دست عز... اما ... ندارم  لیواقعا م: رو از دستم گرفت وانیل

  ... بردیم نییرو آروم آروم باال و پا وانیل... لبه تخت نشستم  کنارش

 ...  دیکشیهم پر م دوریکر يانتها ییسرد و نگرانم گذاشت و من دلم جا يدستها يرو دوباره رو دستش

 ...  دیدستم لرز يرو دستهاش

 نه؟ دیدوستشون دار یلیخ -

خب ... اما ... بود و بد خلق  يجد...  دمیترس یهم ازش م یلیخ... دونستم  ینم یچیه... سالم بود که عروسش شدم  زدهیس -

 ... 

 ...  دیبه حضورش عادت کرد -

که  يبودن در کنار مرد یعنیزن  يعشق برا...  یهست ینیتو دختر نازن...  یوقت عادت نکن چیکه ه کنمیتو دعا م ياما برا -

در کنار  زیاحساساتت همه چ... تمام وجودت ...  یاحساس زن بودن بکن ایدر کنارش تا ته دن یعنی... بده  تیبه وجود زن هو

 ... من شک ندارم  یچشیتو م... اما  دمین رو نچشیمن ا...  ارنیب رونیآدم سر ب نیا

 ... ناراحتم  یلیمن االن خ... من  -

خورده رو ازش  مین وانیل... شد  یداشت و چشماش هم باز نم یبیخانوم امشب حال غر دهیفر... گفتنش نبود فکر کنم  يجا

 ... قرص بهش دادم  هی... گرفتم 

 ...  چهیپیعصاشون تو سالن م يصدا...  شنیدوباره سر پا م: نشستم کنارش

 ... حاللش کن همراز  -

 ... انقدر  یعنی... شد  شتریب هیگر

 ... من ...  دینگ يطور نیتو رو خدا ا -

 ... حواست به بچه ها باشه  شهیچند وقتت م نیا یراست... وقتها قلبت رو شکست  یلیخ -

 ... دستش فشرد  يتو يرو دستم

 ... بودن  دهیترس یلیخ... البته : رو پاك کردم اشکام

 ... روز مرگ مادرشون انداختتشون  ادیها  ادیفر نیبراشون احتماال ا رمیبم -

 ... ترسن بازهم پناهشون رو از دست بدن  یاونا م -
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 ... آمادشون کن که : رو قورت داد بغضش

من از عذاب وجدان  مردیاگر م...  کردیهمه جام درد م... بود و من تمام عضالت بدنم جمع شده بود  دهیخانوم خواب دهیفر

 ...  مردمیم

اگر دست  اگر به قول خودش... گرفته بود  دیزن بودن رو با عادت  یکس يکه اگر برا یدر کنار زن... عالم خودم بودم  تو

 ...  دادیم يمادر يهم بو بیزن مادر بود و عج نیبودن اما ا ششیخودش بود پسر هاش پ

که بودم هزاران حرف برام داشت و اصال حضورم رو درش  يتو خونه ا... زار بزنم  خواستیامشب دلم م... شد  يجار اشکم

 ...  دمیفهمیها رو م زیچ یانگار تازه تازه داشتم بعض... کردم  یدرك هم نم

 ... !مادر جون  -

من : گام به عقب برداشت و دوباره برگشت به جلو هی... جا خورد  دنمیهمون قدر که اون از د... صداش جا خوردم  دنیشن با

 ... دونستم که  ینم

کردم و  یاش بود نگاه نهیس کیکه گره اش نزد ینا مرتبش و کروات راهنیبود و من به پ نییپا یلیهر دومون خ يصدا

 ... شده  دهیتو شون بارها و بارها دست کش ومدیکه به نظر م ییموها

 ... مادرش بود  يکرد که دستم به موها یشد و به من هم نگاه کیمادرش نزد به

 حالش بهتره؟ -

 ... بخوابن  یچند ساعت هیفکر کنم بتونن ... قرص دادم  هیبهشون  -

 ... انداختم  نییسرم رو پا. ..رو تکون داد و دوباره نگاهم کرد  سرش

 ... من مطمئنم ...  شهیحالشون خوب م -

 ...  یعنی... شدن  يفعال بستر ویس يآ: دیبه صورتش کش یدست

 ...  ختیاشکم ر دوباره

 ...  دینکن هیگر -

 ...  خوامیعذر م یلیخ یلیخ... من  -

 چرا؟ دیبگ شهیم: تعجب نگاهم کرد با

 ... نگفتم  يزیرو زدم پشت گوشم و چ موهام

 د؟یمامان آماده کرده بود يبرا -

 ... عسل بود  ریش وانیبه ل منظورش

 د؟یکنیم لیشما هم م... بله  -

 ... مهر پنهان بود  هیپر از ... جور گلگون شدن بود انگار  هی...  شدیم شترمیدونم چرا امشب هر نگاهش باعث خجالت ب ینم

 ... فقط ... نه ممنونم  -
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 ...  میریخانوم بگ دهیخواب سبک رو هم از فر نیهم دمیترس یم. اون هم از در اتاق خارج شد...  ستادمیشدم ا بلند

 یحت... خونه  یچلچراغ اصل نییپا... راهرو  یو روشن کیتار نیتو ا... پاهام برهنه بود ... رو به روم  ستادیو ا... رو بست  در

 ...  ومدمیکوتاه تر هم کنارش به نظر م

 ...  چوندمیپیبود رو دور انگشتام م ختهیشونه ام ر يه از موهام که از رودست هی

 ...  دیبار یاز همه صورتش م یخستگ... پا و اون پا کرد  نیا یکم

 ... حالشون ... خانوم هم گفتم  دهیمن به فر...  شهیحالشون خوب م -

 نیخواستم بگم ا یم...  ستیاصال خوب ن طشونیپدر شرا: چشماش رو محکم بست و دوباره باز کرد... قدم جلو گذاشت  هی

 یهفته قبل مرخص هیخانوم هم از  يزر...  میخونه باش میکم بتون یلیما احتماال خ... حواستون به بچه ها باشه ... چند وقت 

 ... بچه ها هم ...  نیشده و گوشاش سنگ ریپ يفخر...  ادینم اردداره و از ف یخودش جراح... گرفته بود 

 ... کس رو اندازه شما دوست ندارن  چیه: به موهام بود و ادامه داد ریکه دستم هنوز گ... شد به من  رهیخ

آروم و نوازش گونه قلبم رو نوازش کرد ... دست  هی دیشا يزیاحساس کردم چ... اما امشب ...  گفتیم شهیجمله رو هم نیا...  

 ... 

 ... برمشون خونم  یم-

 ...  دیجا بمون نیهم...  ریخ: تو جاش جا به جا شد کالفه

 ... لحن محکم  نیارباب با ا یبازهم شده بود همون حام...  

 ... آخه  -

 نیا یعنی... و من ... باشه  کیبه مدرسه اش نزد دیبا وشاین... جابه جا کردنش سخته ... کوشا پاش شکسته ... آخه نداره  -

 ...  يجور

 ... تا عذاب وجدان ...  گرفتیباال م دنشیکه موقع د یضربان قلب نیاز ا... داشتم  لیدال یلیخ... من سخت بود  يبرا...  

 ... کردم بخورم  یبار بغضم رو سع نیاما ا... افتاد  ادمی دوباره

 ... کردن مسائل خونه بود  تیریوسط در حا ل مد نیو هنوز ا شدیمهوش  یب یاز خستگ داشت

 ...  دیخسته ا یلیخ...  دیبخواب دیشما هم بر یول... باشه  -

اما من بازهم منتظر ... باشه : کش دار شده بود يادیهم ز کمیبه لبخند اومد از لحن من که  هیشب يزیلبش چ يرو...  

 ... جادوتون هستما 

 ... بره  نیتا اون بغض آشکارم از ب... خندون من بود  يمسئله برا نیا دنیکش شیشک نداشتم پ...  

 ... االن  دیخوا یم -

...  دیخسته ا...  دیبخواب دیبر... نه : ادکلنش مخلوط شده بود يبار عطر نفس هاش هم با بو نیتر شد ا کیقدم بهم نزد هی

 ... و حضورتون ...  دیهست یشما دختر مقاوم...  دیزیریا انقدر از سر شب اشک مدونم چر یمن نم...  دیهم نکن هیگر
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 ... بود  مهیحرفاش همه نصفه ن...  شدینفسهام باز تند م...  دمیبه پشت گردنم کش یدست

 ...  دیاجازه رو ند نیبه بچه ها هم ا...  دیتلفن خونه رو برندار دیدار فیجا تشر نیکه ا یمدت نیا نکهیو ا -

اجازه  نیو البته در همش ا شیبپرسم که صورت جد يزیخواستم چ... ها  ادیزنگ تلفن افتادم قبل از اون فر ادیلحظه  هی...  

 ... به نشانه استفهام سرم رو تکون دادم ... رو ازم گرفت 

 ... آماده کنم  براتون يزیخوردن چ ياگر بخواد برا ستمایمن خسته ن یراست... دکتر  يآقا ریشبتون به خ -

 ...  دیاستراحت کن -

 ...  دادیخواست محبت کنه هم دستور م یکه م یآدم موقع نیا...  

 ... هوا سرده ...  دیرو تون رو با اون چادر نکش: برگشتم به پشت سرم گفت... برم که صدام کرد  خواستم

 ...  شهیپس اوضاع قاراش م: گرفت زیاش رو از م هیتک

 يزیهنوز هم چ...  نمیبب نهیآ يدوست نداشتم خودم رو تو... تا موهام رو کامل بپوشونه ... سرم رو محکم تر کردم  يرو کاله

 ... آره : برام مفهوم نبود

 ...  رمیکردم نگاهم رو ازش بگ یسع... شد بهم  رهیو خ ستادیجلوم ا اومد

 ... دردت هست مموش  هیتو  -

 ...  کردیاز خودم بهتر درك م...  شناختیاون من رو از خودم بهتر م...  موندیپنهون نم اوشیاز س يزیچ

 ؟يندار نیتو مگه تمر -

 ...  ایس ادیگره ابرو بهت نم نیا: خنده ام گرفت دست بردم و اخماش رو از هم باز کرد... رفت تو هم  اخماش

 ... حرف رو عوض نکن  -

 ...  شهیوع مشر گهیساعت د میاجرا تا ن: ساعتم نگاهم کرد به

تازه ... رو صحنه  يپریرو صحنه؟ هر وقت کارگردان گفت م يبر يخوایتو مگه باره اولته م... بشه : ستادیجلوم ا نهیبه س دست

 ... تموم نشده  مشیمحمد هم هنوز گر

 ؟یدونیمن رو محرم نم گهیتو د م؟یچند وقته حرف نزد یدونیم چیمموش ه: انداخت و ادامه داد نییرو پا سرش

عالمه حس در هم  هی...  ستیبا خودم مشخص ن فمیتکل...  ایاما س... رو ندارم  یمن جز تو کس... چرت نگو : ام گرفت هیگر

 ... تا عذاب وجدان و ...  یمیعشق قد هیاز حس فرار از ... دارم 

 !و؟ : صورتم يشد تو خم

 ... دونم  ینم یعنی...  یچیه -

 نه؟ ستین شهیمثل هم ییزایچ هیتو اون عمارت : کفشش خاموش کرد ریدستش رو ز يتو گاریس... شد به نوك کفشش  رهیخ

 ...  یداغون...  یستیتو هم ن...  ستیمثل سابق ن زایچ یلیخ: دمشیدیاز اشک م يهاله ا هی پشت

 ...  شمیخوب م... تو به من فکر نکن  -
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 مگه نه؟ يتو من رو دوست دار...  ایس: تر شدم بهش کیقدم نزد هی

بهم  متیاگه گر کشتتیم ؟عاطفهیکنیم هیگر يحاال چرا دار...  یستیواقعا خوب ن نکهیتو مثل ا: گرد نگاهم کرد يچشما با

 ...  زهیبر

 ... تونست حال من رو خوب کنه  یم یطیآدم تحت هر شرا نیبهش زدم ا يلبخند

 ؟يداد یجواب منف نیبه رام یمونیپش -

 ...  یلیآره خ: ختمنگاه چپ چپش بهش اندا هی

 ...  ادیمظلوم بهت نم افهیمموش اون ق نیآفر -

 ا؟یس -

که تو  یطوفان نیا...  کردمیرو م میو داشتم زندگ نییمن سرم رو انداخته بودم پا... است  ختهیبهم ر زیهمه چ...  ایجان س -

سکته ...  نیرام...  کنمیم یدارم قاط...  کنهیخارج م نمیداره من رو از روت نایهمه ا... همه احساسات متناقض  نیا... ذهنمه 

...  شیتموم شدن نما... بدم خونه رو بکوبن  تیتا رضا ارنیکه بهم م ییو اون فشارها... بهت گفتم  هک یاون تلفن... اکبر خان 

 ...  شمیم وونهیدارم د...  یپول یدوباره ب یعنیکه 

 ... درست بشه  یهمه چ دمیبهت قول م... تو ذهنمه  ییفکرا هین م م؟یذاریمگه ما تنهات م... نگام مموش  -

 !ا؟یس: ومدینم یخوب ياز حرفاش بوها... نگاهش کردم  يکنجکاو با

که االن  سایهم به تو و هم به نگاه آو...  دمیبهت قول م...  شهیدرست م زیهمه چ: غم بود نگاهم کرد هیکه توش  ییچشما با

 دنیکوب يبرا یستین يدر ضمن تو مجبور... کنارتون پشتتون ... جا باشم  نیدم که ا یبهتون قول م... ماهه پر از سئواله  هی

 وونهیسرت نذاشته د ياسلحه که رو... داده  شنهادیپ هیخانوم هم  نبیداماد ز...  ستین وافقمادام هم م...  يبد تیخونه رضا

 ... 

 

 نهاشیتمر... داشت  يادیذوق ز وشاین... از همه پر از لذت بودن من کنارشون بودن  شتریاما ب... بهتر شده بود  یکم حالشون

 کردمیکه فکر م ییجا... و من تو خونه خواهرم  گشتیدنبالم م عیسر دید یلحظه من رو نم هیکوشا ...  کردیرو کنارم حل م

 ... موند حاال دو روز بود اتراق کرده بودم  اهماز دو ساعت توش نخو شتریوقت ب چیه

 حالتون خوبه؟ -

سالم : در اومدم االتیخ نیمنتظرش بودم از صبح از تمام ا کردمیبا خودم اعتراف م یکه به طرز ترسناک ییصدا دنیشن با

 .دکتر يآقا

 ... پام مرتب کردم  يدامنم رو رو... خودم رو جمع و جور کردم  یجام بلند شدم و کم از

 شما؟ دیخوب: شد به نگاهم رهیخ قیدق

 اکبر خان چه طورن؟... بله  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٢٥٦ 

 ...  مارستانیب دیمالقات رفته بود يمادرم گفتن برا...  يهمون طور: گفت يلحن خسته ا با

خواستم  یم... البته من . ..وقت مالقات تموم شده بود  دمیسر بزنم که متاسفانه به موقع نرس هیکردم  یبله قبل از اجرا سع -

 ...  نمیخانوم رو بب دهیفر

 ...  ستنیهوش هستن و متوجه اطرافشون ن یپدرم ب -

 ... من خوشحال بشن  داریبه هوش باشن هم فکر نکنم از د: زدم یتلخ لبخند

 یم یاز همه وجاناتش خستگ...  یصندل يپالتوش رو هم رو... تراس گذاشت  زیم يرو رو شیدست فیک... کالفه شد  یکم

و خودش  دیکش رونیرو ب مییرو به رو ینشستم و بعد صندل...  نمیو با دست اشاره کرد که بنش دیرو کش یاما صندل...  دیبار

 ...  ریو البته چند وقت اخ... روز  دو نیا کنهیداره شما رو ناراحت م يزیچ: نشست

که  طیشرا نیتو ا...  دمیاما واقعا و از ته دل ازش خجالت کش... مونه  یهان نمپن دشیاز د يزیچ دونستمیخوب م یلیخ...  

من  يآدم برا نیا... بود  ادیشرکت ز يو کارها کردیم شیعصب هیدونستم ک یکه نم ییتلفنها... حالت بود  نیپدرش در بدتر

 ... هم وقت داشت انگار 

 يصورت و نگاه منتظر و جد نیا... حرف بزنم  خواستیدلم م بیعج...  دمیسرم رو باال آوردم و نگاه منتظر جوابش رو د یکم

 ... اما ... حرف زدن  يبرا کردیم کیمن رو تحر بیباز هم عج یشگیبا وجود اون صالبت و اخم هم

 ...  یلیفقط خ... من ... پدرتون  یضیمر... کوشا  يپا... چند وقت ناراحت کننده بود  نیاتفاقات ا کمی... دکتر  يمن خوبم آقا -

 !؟یلیشما خ -

 ... ممنونم که حواستون به من هست  یلیخ -

 د؟یمطمئن: دیرو مال چشمهاش

 ... که حواستون به من هست؟ بله مطمئنم  نیاز ا: گفتم طنتیلبخند و ش با

 طیگفت دنبال بل یبعد از احوال پرس... بود  دیام... بگه که تلفنم زنگ خورد  يزیخواست چ... اومد  يخنده ا هینگاهش  يتو

...  امیو خالصه من گفتم که م رهیپذ یو گفت نه رو از طرف من نم میجشنواره شرکت کن ياصفهان و رزرو هتل هستش تا تو

 هی... قطع که کردم ... رو گفتم  امیباشه م نیب نیتند تند و پشت سر هم حرف زده بود که من فقط ا شهیالبته انقدر مثل هم

بود  نیاز طرف رام... اخم داشت اس ام اس رو خوندم  یبیکه به طرز عج یمجدد از حام یبا عذر خواه... اس ام اس برام اومد 

 ... نبودم  یخوب یروح تیو من واقعا تو وضع ادیب وتاهخواست ک یجور نم چیآدم انگار ه نیا... هم  ياخمام دوباره رفت تو... 

ام رفت تا  نهیس يتراس و دستاش رو بهم قفل کرد و من دستم رو زیم يخم شد رو... به جا شد کالفه جا  یجاش کم سر

 ... بود  ادیهمه عذاب وجدان ز نیمن حساس ا يخودش نبود و برا يجا زیچ چیمدت ه نیا... بکشم  یقیبتونم نفس عم

 د؟یگفتن که ناراحت يزیشده؟بهتون چ يزیچ -

 ... خوبم ... نه : شدم رهیخ شیعصب يبه چشما. رو بلند کردم  سرم

 ... کامال مشخصه : زد یواضح پوزخند
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 ...  دیببخش: کردم بهش بر خورد احساس

 افتاده؟ یاتفاق. د؟یکن یم یعذر خواه: تعجب نگاهم کرد با

 رهیو خ...  ونرینفسش رو داد ب... کالفه شد ... نباشن نگاهش کردم  سیخ کردمیم یکه به زور داشتم سع ییبار با چشما نیا

 ...  دیداشت اجیهر وقت که احت... جام  نیو ا... هستم  يکه من آدم با نفوذ دیدونیشما م: جلوش زیشد به م

 ... شد  قیتزر قیحس عم هیرگهام  ياحساس کردم تو...  کیپرنده کوچ هیمثل پرواز  کیلرزش کوچ هی ختیر دلم

کوشا پدر من رو در  نیهمراز خانوم ا: خانوم هن و هن کنان از در تراس داخل شد يرو گفت و بلند شد تا بره که فخر نیا

 ... بذاره تو دهنم  دیهمراز با گهیم خورهیغذا نم... آورد 

 ... سر و صدا  یچه ب دیخوش اومد...  دیآقا ببخش يوا يا: باشه دهیرو د یحام هویانگار که  بعد

 کوشا تو اتاقشه؟... خانوم  يسالم فخر -

 ... بله  -

 د؟یغذا که نخورد...  دیداشته باش فیشما تشر: شدیرو کرد به سمت من که داشتم بلند م بعد

 .  دیاریب فیمنتظر بودم شما تشر دیراستش رو بخوا -

 ... رسم خدمتتون  یشازده رو مشخص کنم م نیا فیباشه پس من تکل -

 کرده؟ يمگه کار -

بار فکر کنم  نیا... باره  نیچندم نیا... کرده دست که داره  دایدر ضمن پاش مشکل پ... به صورت خسته شما نگاه نکرده  -

 ... قاطعانه تر باهاش بر خورد کنم  دیبا

زنگ ... گرفت  یخنده ام م وفتادمیکوشا که م زونیآو افهیق ادی... بالشت اتاق مهمان عمارت انتظام ها گذاشتم  يرو رو سرم

 ...  مشناختمیبه خصوص که شماره رو هم ن... تلفنم باعث تعجبم شده 

 ... الو  -

 ... اصال  ومدینم ادمیآشنا بود هم  یلیخانوم پشت خط هم خ یصدل

 ...  ایبابا منم رو... دستت درد نکنه همراز خانوم  -

نداشتم که چرا زنگ زده متظر شدم تا حرفش رو بزنه  یلیتحل چیکه ه یدر حال یبعد از احوال پرس... شدم  زیخ میجام ن يتو

 ... 

سر در  یچیه یتابلو بخرم ول هیخوام  یسالن خونه م يمن برا... خواهش داشتم  هیهمراز جان ازت  يراستش رو بخوا -

 ...  دیخر میباهم بر يفردا وقت دار...  ارمینم

 ...  دمیفهم یرو نم شنهادیپ نیمفهوم ا... شد  لیعالمت سئوال بزرگ تشک هیسرم  تو

 ... اما ... ندارم  یمن فردا کار خاص -

 ...  کنمیخواهش م... همراز بانو  گهیاما نداره د: کردمیرو حس م نیا... بود  يخبر هی ییجا هی...  دیکش یقیعم نفس
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 ... چشم من فردا در خدمتتون هستم ... منظورم به خواهش کردن نبود ... نه نه  -

 ...  دیخر میبر... دنبالم  ادیقرار شده بود صبح که بچه ها مدرسه اند ب... که تازه قطع شده بود  یموندم به تلفن رهیخ...  

بهش گفتم تا به  میو راه افتاد میبا هم دست داد... بود  یدختر دوست داشتن... و مرتب و خوش اخالق بود  کیش شهیهم مثل

 ... فروش داره  يبرا ییبایز يداشت که آمارش رو داشتم کاراها شگاهینما یاونجا دوست...  میمادر آرتان بر يگالر

 یچون وقت... هست  يا گهید يزهایدعوت چ نیپشت ا کردمیدونم چرا احساس م یجا خورده بودم و نم یتماس آن نیا از

که تا چه  دمیازش پرس یدونست و وقت ینم يزیچ چیدوست داره ه ییچه سبکا ایدر نظر داره و  ییسئوال کردم چه تابلو

 يمرز: رنگش رو جا به جا کرد و گفت یآب یشمیابر ياومد و روسر یجنسبرق بد  هیتو نگاهش ... کنه  نهیخواد هز یاندازه م

 ...  یتو باش ي قهیخوام سل یم...  میداریرو بر م يو انتخاب کرد یدوست داشت یهر چ... نداره 

 ... طاووس خواهد جور هندوستان کشد  یهر ک... لب گفت تا چشمش در آد  ریبعد ز و

 منظورتون به منه؟  -

 ... دلم  زهینه عز: دیبه بازوم زد و خند یدست

 ... و سبز  یآب... پر از آرامش  ییمحو از آبرنگ با رنگها ییمونده بود به تابلو رهیخ ایرو يگالر تو

 خوشگله؟ -

 ... هم آرامش بخشه  یلیخ...  یلیخ: زد يلبخند

 ...  مشیبخر میتون یم... به نظر من هم  -

 ... بله : دمیرو د یباز همون برق بد جنس... موقع تلفنش زنگ زد  همون

-  ... 

 ...  میهست يهنوز تو گالر... نه  -

 ؟یحاال چرا انقد هول: گفت یبا لودگ بعد

آدم هم انقد بد ...  یشیم یحاال چرا عصبان: شد ياش جد افهیبسته شد و ق ایرو شیگفت که ن یدونم طرف اون طرف چ ینم

 .اخالق

-  ... 

 ...  یستیبلد هم ن...  ياریخواد از دلم در ب یحاال نم -

 ...  ادهیکه از سرت ز یدون یم...  دونمیم: دمیمن شن یبه من کرد و پشتش رو کرد و آروم گفت ول ینگاه بعد

-  ... 

 ...  ستمیهم آرزو به دل ن رمیبم گهید... ها  دمیرو شن نیا: دکر یکوتاه خنده

 خوبه؟ نیخوب خانوم خانوما ا: به سمتم برگشت یکرد با عذر خواه یکه خدا حافظ نیاز ا بعد
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من  د؟یاش بد هیهد یبه کس دیخوایم...  ادیخوشتون م یدونم شما از چه سبک ینم یحت... انتخاب کنم  دیآخه من نبا: گفتم

 ... خودتونه  يبرا کردمیفکر م

 بدم؟ هیهد خوامیم يچرا فکر کرد -

 ...  ادهیاز سرش هم ز دیکه گفت نیا -

آرامش بخشه و تو  نیا یول...  ارمیمن که سر در نم... نباشه  تیحرفا کار نیو ا هیتو به سبک من و هد...  ادهیآخه ز: دیخند

 ؟يهم دوستش دار

 ...  یییییلیخ: سر نور و آرامش نگاه کردمتابلو سرا نیبه ا گهید بار

 ... برات خوشحالم همراز  یلیخ -

 بابت؟ -

 ...  يحس بد انتیو مهم تر از همه به اطراف يریحس بگ...  یتون یم...  يلذت ببر کیکوچ يزهایاز چ یتونیکه م نیبابت ا -

 ...  دمیخجالت کش یکم

 ...  یش یم یشه خواستن یم یچه قدر لپات گل... جانم  يا: کارت بانکش رو در آورد فشیو از تو ک دیخند ایرو

 ... تابلو که پرداخت شد  یتومن 700 رقم

 هی يوقت دار: درو مچش انداخت فیبه ساعت ظر ینگاه ایرو...  میصندوق عقب گذاشت يتابلو رو تو...  میدر که خارج شد از

 م؟یقهوه با هم بخور

 ... جلومون بود  مونیفرانسو يو قهوه ها مینشسته بود یتو کافه نسبتا خلوت ساعت بعد مین

 ...  نمیکن بب فیتعر... همراز خانوم ... خب  -

 ... هستم  میمن در حال گذران زندگ -

 ...  گفتیخانوم م دهیفر... خوشحالن  یهست ششونیکه پ نیاز ا دمیاز بچه ها چه خبر؟ شن...  زمیدونم عز یم -

 ...  ستین یخوب تیوضع... خب  یول... باشم  ششونیاومد که پ شیپ یتیبار موقع نیاول يخب برا: دمیکش یآه

 ... حالش بده  یلیاکبر خان خ...  ستیواقعا ن -

 ...  دونمیم: دیکش یآه

 ؟یمراز خوبه: دست مشت شدم گذاشت و با تعجب نگاهم کرد يدستش رو رو... باز از کجا اومد  یدونم اون بغض لعنت ینم

 ...  دیببخش... چند وقت حالم بده  نیا یلیخ... من :  دمیترکیم داشتم

 اد؟یاز من بر م يکار زم؟یشده عز يزیچ -

 چرا اکبر خان سکته کردن؟ دیدونیم یعنی... من  -

 ...  زمیچه طورمگه عز...  دنمیم ییزهایچ هی: نگران شد کمی

 ... نداشتم  يمن قصد...  کشمیاز خودم خجالت م یعنی... به نظر شما من  -
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 ... به تو داره  یدختر؟ چه ربط یگیم يدار یچ: گرد نگاهم کرد يبا چشما ایرو

من اون ... خب حالشون هم مناسب نبود ... اصال من رو دوست ندارن  شونیا... منه  رهیتقص: گونه ام اومد يرو یاشک قطره

 ... شب اونجا بودم 

 نیکه امروز انقدر غمگ ییچشما نیپس ا... شه  یمن باورم نم...  زمممممممیعز: دستش گرفت يرو محکم تر تودستم  ایرو

 ؟يتو مقصر یکنیبابت ابن فکر مسخره بود که تو فکر م

 میتصم... نذر هم کردم ...  کنمیمن هر شب براشون دعا م دیباور کن... اون جا باشم  دیمن اصال نبا... هستم  ستم؟ین یعنی -

 ...  نمیبیبچه ها رو دم مدرسه م رمیم... عمارت نرم  گهیحالشو خوب شد د نکهیهم دارم بعد از ا

 ... درصد  هیفکر کن : لب گفت ریز

 دن؟ یاجازه رو بهم نم نیا یحت دیگیم یعنی -

 ... دن  یاجازه رو که اصال نم نیا: شد يلبخند

 ... باورتون بشه من . ..دکتر حق دارن  يآقا -

فقط بهت ...  هیچ انیبهت بگم جر تونمینم ... به تو نداره  یسکته ربط نیاصال ا... تو دختر  یباف یبهم م يدار یچ یچ -

 ؟ینگفت یچرا به حام یکنیخودت رو داغون م يعذاب وجدان مسخره دار نیتو با ا... به تو نداره  یربط چیبگم ه

 ...  دونمیچه م... خوام ناراحت بشن  یمن نم... لطف دارن  یلیبه من خ شونیا... نه نه  -

 ... فکر بچگانه رو از ذهنت دور کن  نیا -

 !من نبود؟  ریتقص... مطمئنا  یعنی... بود  يا گهیتر از هر زمان د يجد... کرد  یچشماش نگاه به

 ... آخه  -

به  یربط چیه... کامل مسائل اون شب هستم  انیمن تو جر...  ستیتو ن ریکه تقص دمیمن بهت قول م...  زمیهمراز عز نیبب -

 ... تو راحت باش ... تو نداره 

 ... دونم چم شده  ینم... داغونم  یلیچند وقت خ نیا: رو پاك کردم اشکم

 درسته؟  ستین نیفقط ا زیهمه چ -

 ... هست  زهایچ یلیخ... خب نه  -

 ...  یحسابم هم نکن یلیخ دیشا یحت... باشم  بهیبرات غر دیدونم شا یم -

 ...  یلیبه خدا شما خ... نه  -

 ...  کنمیاصال من شروع م... خوب بلدم درد دل بشنوم  یلیکه خ دمیبهت قول م. یول -

 یضیمر ازدواج کردنش و يگفت از فشار خانواده اش و اجتما برا شییاون برام از تنها...  میبعد هر دو سبک شده بود دوساعت

اصفهان  لمیبه دست آوردن کار و در آخر از جشنواره ف ياز انتظارم برا... خونه  دنیاز کوب... گفتم  نیمن هم از رام... مادرش 

 ... 
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 یاز سن و سال گهیطبقه د هیکرده بودم از  دایدوست خوب پ هیمن ...  میهر دو سبک شده بود...  مینشست نیماش يتو یوقت

تابلو آب  هیچشم پر از تفکر و  هی ایوقت نداشتم و رو چیه بایکه تقر يزینقش بزرگ تر من رو داشته باشه چ تونستیکه م

 ... رنگ 

سبک شده ... شده بود  لیمیکه برام ا يا شنامهیرو بلند کردم و شروع کردم به خوندن دو تا نما ییایآهنگ اسپان هی يصدا

 ییها یهنوز ته دلم دل مشغول نکهیبا وجود ا ستمیمن مقصر ن نکهیر مورد او قسمش د حشیتوض ایبودم صحبت کردن با رو

 ... بهتر کرده بود  یبود حالم رو کم

داستان ...  کردیم یزندگ سیدر پار کیآپارتمان کوچ کیبود که در  یینامه ها مرد نقاش تنها شیاز نما یکی یاصل تیشخص

 ... داشت  یجالب

 ... همراز  -

 ... جان دل همراز : نهیپام بنش يبا دست اشاره کردم که رو...  ومدینگاه کردم که سر حال به نظر نم وشایرو بلند کردم به ن سرم

 ...  اینگ یتو به کس...  گمیشده بهت م يزیچ هی -

سرم محکم کرده  يگذاشتم موهام رو پشت سرم گلوله کرده بودم و با مداد رو زیم يدستم رو رو يتو يشدم کاغذها نگران

پاره پاره و  نیطبق معمول پا برهنه بودم با شلوار ج... بود  ختهیسر سانه ام و صورتم ر يحا و اون جا موهام رو نیبودم اما از ا

... رو دوست داشت  پمیت نیا وشاین...  وفتهیب رونیاز شانه هام ب یکی شدیاش باعث م قهیگشاد که  يزییقرمز رنگ پا وریپول هی

 ... لباس  نیبا ا دمیرسیقرار به نظر م یبه قول گلنار ب ای ختهیبهم ر یقدر هم که کم هر چه

تو ...  رهیمیبهش گفت داره م... قبل ار اومدن تو ... صحبت کرد  یکیبا ... امروز ... خانوم امروز تلفن رو برداشت  يفخر -

 ...  یشیراحت م

 همراز؟ رهیمیداره م يجد يجد: کرد و ادامه داد بغض

کردم همه  یسع... حال بد اکبر خان  ایمشکوك  يتلفنها نیفکرکنم به ا یبه چ دیبا شتریدونستم االن ب یمن که نم...  

که حالشون  دمیمن بهت قول م... عسل من  ستنیخانوم پدرجونت ن يمنظوره فخر: تا نگاهم مطمئن باشه... تالشم رو بکنم 

 ...  شهیخوب م

نداشتم  ینانیموندم و االن اطم یقولم به بچه ها م يپا شهیچون من هم... شدم  مونیقول پش نیصله بعد از اهر چند باالفا...  

 ... 

 ... دوستت دارم  یلیمن خ: شونه ام گذاشت يدستش رو دور گردنم قفل کرد و سرش رو رو وشاین

نفسم ...  يشد نیسنگ...  يبزرگ شد گهید یمن عاشقتم ول: دونه به باسنش زدم هی میکه توش بود يعوض کردن جو يبرا

 ... رفت 

 ... بره  سهیخفه شدن رو د ر آوردم که باعث شد بلند بخنده و ر يزبونم رو از دهنم در آوردم و ادا بعد
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به مقدمات  يازیکه ن دیبه ذهنم رس يزیچ... باختن  یاز قبل م شتریشون رو ب هیداشتن روح وشایکوشا و ن کردمیم يکار دیبا

 ... هم نداشت  یخاص

به شدت خنده  افهیاومده بود و بهش ق رونیدندوناش ب يکه زبونش از ال یآشپزخونه نشسته بود و در حال یصندل يرو کوشا

آهنگ تند  هی يرو در آورده بودم و صدا کیک هیدستور پخت  نترنتیا ياز تو...  کردیداره داده بود داشت شکالت ها رو خرد م

گرفتم  یرو م وشاین يریخم يدست ها یگاه...  میدادیو همراهش قر هم م میخوند یآهنگ رو م... رو بلند کرده بودم  یفارس

 ... بلند بخنده  يبا صدا شدیکه باعث م...  چرخوندمیو دورم م

شک داشتم  یحت...  میبرد یلذت م میداشت یول... بود و آشپزخونه هم اوضاعش وحشتناك بود  يهم تا موهام آرد خودم

 يکنم صدا یاحساس م... بلندمون  يو خنده ها... کارمون بود  میاما مهم تقس ادیاز آب در ب یدرست و درمون زیچ کمونیک

نسبتا سبک سرانه  یقیموس نیا يصدا...  کردیم یه پژواك تمام سالنها رو طیو مثل  دیچیپیسقف بلند عمارت م ریز يشاد نیا

داغون و نسبتا بد  کیک... اما جالب بود  شدیپخش م شهیبود که هم ییانویو پ کیکالس يقهایهم که بر خالف تمام اون موس

گذاشته بود و به  یصندل يرو روکوشا پاش ...  نیتزئ يشکالت ها رو آب کردن برا میو شروع کرد میفر گذاشت يشکل رو تو

همه جا آرد بود و ... تا خامه رو بهم بزنه  کردمیکمک م وشایو به ن دمیخند یزد و من هم م ینک ممانده شکالتها ناخ یباق

 ... پوست تخم مرغ 

 ...  کشهیخانوم ما رو م يفخر...  وشاین يوا: من

اش  مسخره افهیبلند به ق يموز بزرگ گوشه لپش گذاشته بود خواست جواب بده که دهنش کج شد با صدا کهیت هیکه  وشاین

 ...  دمیخند

طرف چپ بدنش ... بود  ستادهیتو چارچوب ا یحام... موقع روز  نیا کردمیرو باور نم دمیدیکه م يزیچ... رو بلند کردم  سرم

... خشک شدم ... دونم  یاون جا بود رو نم یاز ک... شلوارش بود  بیو دست راستش تو ج... داده بود  هیکامل به چارچوب تک

 ... رنگش بود  ینگاه خاک يکه تو یبیاون جا هم از برق عج دنشیهم از د

... دونم  یبود نم یاون نگاه چ يتو... و کوشا هم رد نگاهم رو گرفتن و ساکت شدن  وشاین... دستم خشک شد  يتو قاشق

ش بود دستهام موهام اطرافم پخ... ام افتضاحه  افهیمطمئن بودم ق... بود  دهیچیفضا پ يتو کیک يبو... من غرق بودم 

کردم با دستمال دستهام رو پاك  یو سع دمشیباالتر کش یکم... ن اومده بود ییپا یلیلباسم خ قهی... بود  یو شکالت يریخم

 ... هم موزش رو قورت داد  وشاین... کنم 

 هیمرتب کنم کرد و داشتم خودم رو  ینگاه به من که هول کرده بودم و سع هینگران ... زود تر از همه به خودش اومد  کوشا

 ... سالم عمو : کرد کنهیرو با لذت تماشا م يزیانگار که داره چ شهیکه خونسرد اما نه مثل هم ینگاه هم به حام

 ... انداختم  نییسرم رو پا... من هول تر شدم ... قدم به داخل گذاشت  هیاش رو از چارچوب گرفت و  هیتک یحام

 ... سالم کوشا  -

 ... لب سالم کردم  ریز... من هم ... کرد  یهم سالم وشاین
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 ... سالم از بنده است : شد کیکردم نزد یرو پاك م زیقدم به من که هول داشتم م هی

 یلینگاهش کردم که خ...  ارمیباال ب عیباعث شد که سرم رو سر نیهم... هست  یرکیز ریز يشاد هیکردم تو صداش  احساس

 ... بود  هستادیبهم ا یتر از هر زمان کینزد

 ...  ختیآشپزخونه بهم ر کمیخب  یعنی... بچه ها  -

دستش ... شد و من دستم هنوز در حال کار کردن بود  کیبهم نزد گهیقدم د هی...  زیهمچنان شروع کردم به پاك کردن م و

که ضربان قلب من رو  نیا يبود برا یاما کاف دیتماس چه قدر طول کش نیدونم ا ینم... جا خوردم ... دستم  يرو گذاشت رو

 دنشیکش نیهر چند ا دیدستم کش يآروم دستش رو از رو... خشک شده به صورتش و نگاهش موندم ... تا هزار باال ببره 

جا به  یکم... عکس العمل رو از خودش نداشت  نیخودش هم انگار انتظار ا... تمام قلبم رو نوازش کنه  یقلقلک هیباعث شد 

 ...  دیبه پشت گردنش کش یجا شد سر جاش و دست

 دیببخش... کنن  حیمن خواستم بچه ها تفر...  کنمیجا رو مرتب م نیاالن ا زهیچ: امیسرفه کوشا باعث شد از شوك در ب يصدا

 ... 

 ... همراز خانوم  -

 ایو ... نوازش داشت  یاز هر زمان شتریب یلیخ... همراز خانومش  نیاما ا گفتیبهم دختر خانوم نم گهیوقت بود که د یلیخ...  

قدم  هی... زد و دستش رو آروم جلو آورد  يلبخند... سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم ... نازك شده بود  یلیدلم خ... من  دیشا

 ... کار رو نکردم  نیدونم چرا ا یمن... خواستم به عقب برم 

 ...  هیشکالت...  تونینینوك ب: زد يلبخند... جلو اومد  يدستما ل کاغذ هیآروم با  دستش

 ... بچه ها  نیدرست ع: لب گفت ریبعد ز و

 ... گرمم شده بود ... دستمال رو با خجالت گرفتم ... دندونام گرفتم  نیرو ب لبم

 ...  ادیم یخوب يبو: گفت

 ... دستمال به دست من  يریدستم هنوز همون جا بود و نگاه اون هم به دست خم... هنوز تو شوك بودم  من

 ... بشه  یچه بمب نیبب میزیشکالتش رو هم بر دیتازه عمو بذار: کوشا

 ... طوره  نیحتما هم -

 ... بذارم  ییچا هیمن : دمیکش مینیرو به نوك ب دستمال

 ...  ختیمن اومدم بزمتون بهم ر...  دیبه کارتون ادامه بد -

که داشت  یجلف یقیاون موس... کارا  نیخب ا...  دمیترس یکار کنم ازش م یخب چ...  ادیدلخور به نظر م یکردم کم احساس

حاال که ... جا رو اول مرتب کنم  نیا دیخب با... نه : اول از همه دستم رو بردم و اون آهنگ رو خاموش کردم...  شدیپخش م

 ... هم من  دیآورد فیشما تشر

 ...  رونیب میبر میخوا یشام م -
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 ... زدم  يلبخند شیو مجلس کیش ییزورگو نیبه ا... م رو تو نطفه خفه کرد رفتم تا بگ یجمله ام رو که م يطور نیا

 ... همراز خانوم  -

 ...  دمیکشیازش خجالت م یلیامروز خ... قرمز گرفتم و سرم رو بلند کردم  يبرهنه ام با اون الکا يپا يرو از انگشتا چشمام

 ...  دیشما به من بگ... کار کنم  یچ دیدونم با یمن نم: شده بود يبار چهره اش دوباره جد نیا

 ... دکتر  يآقا یراجع به چ -

...  دیرو جمع و جور کن زیهمه چ دیبا دینیب یمن رو که م دیکه شما انقدر فکر نکن نیا يبرا: کالفه بود. داد  رونیرو ب نفسش

 ... من خوشحالم که ... من ... بود  دهیچیخونه پ يخند تون تو يصدا...  یعنی

 ...  دیینجایخوشحالم که شما ا... من : بود شیشانیپ يقطره عرق رو هی... با خودش کلنجار رفت  شتریب یکم

 یمن هم به سر و وضعم سر و سامان... خانوم برده بود تا لباسش رو عوض کنه  يکوشا رو هم فخر... رفته بود حمام  وشاین

کجو کوله و خوش بومون رو با شکالت و  کیک...  امیاز آشپزخونه در ب دمیکشیخجالت م... دادم و آشپزخونه رو مرتب کردم 

 ...  انیدم بشه و بچه ها هم ب يو من منتظر بودم تا چا میکرده بود نیتزئ زیاسمارت

 ...کنه  رونیخواست من رو از اتاقش ب یکه روز اول م یاز حام...  میدیجا رس نیاز کجا به ا... دادم  هیآشپزخونه تک زیم به

 يهر چند همچنان خشک و پر صالبت که تو... لبخند به لب  يتا مرد...  دهیانتظام جد هی کردمیکه من فکر م يمرد

 یلیخ دنشیاز د...  کردمیاعتراف م دیکه با یمن... که  یمن... جا خوشحاله و من  نیاز بودن من در ا گفتیکه م... آشپزخونه 

 ... رت خوشحال تر عما نیا يخوشحال بودم و از بودن تو یلیخ

 ينتها نیبار همچ نیاول يبرا میتونستم قسم بخورم که تو زندگ یم...  یزندگ ییبایبه ز یینوا...  دیچیسالن پ يتو ییصدا

غروب  یکیتو تار... سالن  يتو الیرو يانویپشت پ... شدم  دهینا خود آگاه به سمت سالن کش...  دمیشنیم کیرو از نزد ییبایز

و مردانه  دهیکش يروشن کرده بود که ماهرانه انگشتا یرو کم يآباژور صورت مرد...  ومدیمبارون  يصدا رونیکه از ب يزیییپا

با دست و  یانگار که کس... نوازش بود  هیانگشت ها درست مثل  نیهر حرکت ماهرانه ا...  کردیها حرکت م هیکالو ياش رو

اطراف من پر  يایدن يتو یاز هر کس شیمرد ب نیا هک کردمیاعتراف م دیبا...  کردیم بمیرو نص غشیدر یتمام محبت ب يدلباز

در تضاد کامل بود با پشت استوار و صورت ... رو اجرا کردن  یروس يبایقطعه ز نیطور از ته دل ا نیا... از تناقض بود 

 ... مرد  نیا يجد یاستخوان

 ... بود  ییدلم غوغا يتو... کردم  قشینا خود اگاه تشو... هم فشار داد رو  هیکالو نیکه آخر... بودم  ستادهیمدهوش ا نطوریهم

 ... نزده بودم  يزیوقت بود چ یلیخ: و نگاهم کرد دیبه سمتم چرخ سرش

 ... باعث شد لبخند بزنه ... بچگانه بود  یلیحرکتم خ...  دمیرو از سر شوق بهم کوب دستهام

 ... بود  یعال -

 ... مثل شما باعث افتخاره  ياز خانوم هنرمند نیا دنیشن: رو بست انویپ در
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من ... من : دمیو براقش کش بایز يانویانگشتم رو به پ... بودم  ستادهیحاال کامال درکنارش ا... شدم  کیبهش نزد شتریقدم ب هی

 ... ساز بزنم  ستمیمن اصال بلد ن...  دینکن یهنرمندم؟ شوخ

 ...  دیقصه بگ دیاما بلد -

 . .. دیشا -

 ...  هیا گهید زیشما چ يجادو... هم بهتون گفتم  شیاما دفعه پ... نه حتما  دیشا -

 ...  یهمون زبون مار هند شرق: صورتم تکون دادم و صدام رو عوض کردم يرو مثل جادوگرها تو دستهام

 ... نه : کرد يخنده ا تک

 ؟یپس چ -

 ...  دیفهم یبعدا م: شد رهیچشمام خ يتو يبار جد نیا

ضربان نبضم باال رفته بود و احساس ... امشب ... درست تر بگم من چم شده بود  ای... چش شده بود  نیا... حبس شد  نفسم

 ... گرمه  یلیسالن خ ردمیمک

 ...  دمشید یاز لباس رسم ریبه غ یبار با لباس نیدوم ياز جاش بلند شد و من برا عیسر... رو ازم گرفت  نگاهش

 دیشما امروز بهتر: صورتم خم کرد يتو یسرش رو کم کردیپا و اون پا م نیاون هم ا...  ستادمیوز اون جا ادونستم چرا هن ینم

 نه؟

و بد  ینازك نارنج یلیچند وقت خ نیا دیببخش... بهترم  کمی... بله : میکرده بود دایگفت و گو پ يبرا يزیبودم که چ خوشحال

 ... بود  ریذهنم در گ کمی... اخالق شده بودم 

 دیخوب باش... دونم چه طور بهتون بگم  ینم... من ...  دادیهست که داشت آزارتون م ییزهایچ یول...  دیبد اخالق نبود -

 دیکه ناراحتتون کنه اما من مطمئنم که شما خوب بلد وفتهیب ایاتفاق افتاده  ییزهایچ دیشا...  دیباش شهیمثل هم... همراز خانوم 

 نیبه ا... پشتتون هستم ...  دیکه شما بخوا ییهر جا ای... جا  نیا... اما من هستم ... اما ...  دیکنو درستش  دیایباهاش کنار ب

 ...  دیشک نکن

انگار که ... تکون داد  یکم نیاخم کنه سرش رو به طرف يجد ياز ذهنش گذشت که باعث شد جد يزیاحساس کردم چ بعد

 ...  يبه هر نحو...  کنهیم تتونیهست که اذ یکس... هم اگر : از ذهنش دور بشه يزیچ خواستیم

 یکه شک شدنیعنوان م تیحال جد نیو در ع ياما انقدر با آرامش و خونسرد... کردم  یرو باور نم دمیشنیکه م ییزهایچ

 ... نداشتم به تک تک کلماتش 

 ...  ونمیمد یلیاالنشم بهتون خ نیتا هم... دارم  نانیمن به شما اطم -

 ... اغراق  یب... رو از ته دل گفتم  نیا

... چادرش رو از دستش گرفتم ... مبل  ينشست رو...  دمیفرو رفته اش فهم يرو از گونه ها نیا... خانوم الغر شده بود  دهیفر

 ... رسه  یخوشمزه به نظر م: انداخت زیم يرو ختیر یو ب یرنگ یرنگ کیبه ک یو بعد نگاه... بهم زد  يلبخند
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 دهیفر... به دل نزده  یچنگ میوقت آشپز چیه کنمیم یهمه ساله که تنها زندگ نیدلم نشکنه نه؟ ا دیدار یسع: کردم يا خنده

چشم : زد يبعد به سمتم لبخند... پاش انداخته بود  يمبل و پاش رو رو ينشسته بود رو يکرد که جد یبه حام یخانوم نگاه

 ...  رهیآشپزشم بگ... بغلش داشته باشه کور  ومثل تو رو ت يفرشته ا خوادیکه م یاون

و آرزو داره  دیخانوم پسر مردم هم هزار ام دهیفر دیینفرما: نییبودم سرم رو انداختم پا دهیکه از کلمه بغل خجالت کش من

 .مطمئنا

 دکتر؟  يبذارم آقا کهیت هیشما هم  يبرا: دمیخانوم من هم خند دهیبا خنده فر بعد

 ...  شمیممنون م: یحام

 ... پام گذاشتم  يو ظرفم رو رو یصندل يخودم هم نشستم رو... گذاشتم  یدست شیپ يو کوشا هم تو وشاین يبرا

اما من همه ... خوشحال بودن  یلیهم خ وشایکوشا و ن...  کردیم فیتعر گذاشتیکه به دهنش م يخانوم هر لقمه ا دهیفر

به  کیک نیا خواستیمن دلم م... دلم گرفت ... گذاشت  زیم ياش رورو هیلقمه خورد و بق هیحواسم به مرد روبه روم بود که 

 به خرج بده آخه؟ استیبعد به خودم گفتم چرا س...  شدیداد دلم خوش میبه خرج م استیس کمیکاش ال اقل  ادیچشم ب

زنگ خورد سالم که کرد  شلیموبا... از چشمم افتاد  شتریهم که بود ب یاز اون کیک...  زیم ياش رو گذاشتم رو هیهم بق من

... خانوم شروع کرد به جمع کردن ظرفها  يفخر...  میرو خورد کهایک... از کنار ما بلند شد  یعذر خواه هیبه دست با  لیموبا

 ... رفت  الاستراحت با يخانوم هم برا دهیفر

 يتو... خانوم به آشپزخونه بردش  يکردم که فخر ینخورده اش نگاه م بایتقر ایخورده اش  مین یدست شیهنوز هم به پ من

 مامان رفتن اتاقشون؟: سرم اومد يکه باال خوندمیها رو م شنامهیسالن نشسته بودم و داشتم نما

 ... بله  -

 ... کار کنم دلخور بودم  یخوب چ... رو به روم  ينوشته ها يدوباره سرم رو کردم تو و

 ... دستتون درد نکنه . ..وقت نشد تشکرکنم واقعا خوشمزه بود : خم شد یکم

 ... شاد کردن بچه ها بود  يبرا زدیهم به دل نم یچنگ: بود دیبع یلیکه ازم خ يبود با قهر نییطور که سرم پا همون

 ...  دیرو خورد زهاشیشما که فقط اسمارت -

 ... و قلنبه است  نیریو ش یچون رنگ... دوست دارم  زیاسمارت: ندادم یتیکردم تو صداش ته لحن خنده هست اهم احساس

 ...  دیبار واقعا خند نیا

 ...  دشیبهتر از شما بود که اصال نخورد: بود نییمن همون طور که سرم پا یول

و من بازهم ... سرم افتاده بود  ياش رو هیبار کامل سا يا... تر شد  کیقدم بهم نزد هی... رو نشون داده بودم  میدل خور...  

 يکالفه خودکار تو رفت؟یخب پس چرا نم... بود  ستادهیهمون طور ا...  ارمیباعث شد تا سرم رو باال ن نیاسترس گرفتم و هم

 هینگاهش  يابروش رو باال داده بود و احساس کردم بد جور تو هی... رو آوردم باال  سرمرها کردم و  زیم يدستم رو رو

 ... بود  دیانتظام بع یاز حام یلیخ یلیهست که خ یطنتیش
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 ... هستن  یعباس يآقا: خانوم گفت يفخر...  رهیباعث شد تا نگاهش رو از من بگ فونیزنگ آ يداص

فکر کنم  یعنی... اگر که امکانش براتون هست ... از همکارارن هستن  یکی: دیکش یقیبه من کرد و نفس عم ینگاه یحام

 ... منتظرتون بود  وشاین

با دفتر و دستکم بلند شدم و رفتم تو اتاق ... سخت نبود  یلیخ... سالنه  يمنظورش دك کردن من از تو قایکه دق نیا دنیفهم

 .وشاین

 یچون حام... غر غر  یو کوشا شامشون رو خوردن با کم وشاین... گرسنه بودم ... شده بود  9 کینزد... ساعت نگاه کردم  به

من ... بودن  دهیاونها هم بعد از شام خواب... کرده بود و کنسل کرده بود  یاهعذر خو رونیبهشون قول داده بود شام ببرتشون ب

 یراهرو رفته بودم درسته که به درست يتو یواشکیکه  شیساعت پ کی... آشنا بود  یلیخ براماسمش  یعباس نیا... بودم  ریس

پشت در و رها  میبود ستادهیمن با رها ا...  کردیم یخاطره رو تداع هیاما صداش هم ته ذهنم  گنیم یبودم که چ دهیهم نشن

 نیا دینبا دونستمیاون موقع ها هم خوب م...  کردیماشکش رو پاك  یو گاه...  کردینگران به گفت گو وخنده دو مرد گوش م

 .. .آشنا بود  يادیصدا ز نیا. شده بود  ریذهنم بد جور درگ... دونم  یبود نم یبه دنبال چ... و رها ...  میجا باش

 نییآروم آروم از پله ها پا...  نییرفتم پا...  ومدیهم نم ییصدا گهید... شده بود  10:30ساعت ... جا مونده بود  نییپا لمیموبا

 هیپشت تک يسرش رو به کنده کار... کاناپه مرکز سالن  ينشسته بود رو...  یحام...  دمشید...  دمیبه پله آخر که رس... رفتم 

رو  لمیبشم و موبا کینزد زیکردم نوك پا به م یسع... از نفسهاش معلوم بود  یحت یخستگ... بود  تهو بسداده بود چشماش ر

که سردش  يجور نیخواب بود؟ خب ا یعنی... شده بود  يجور هیته دلم ... که داشت  ییبایبودم به ژست ز رهیخ... بردارم 

 ینم... هول کردم ... چشماش رو باز کرد  هویکه ... بودم  شده رهیبودم بهش خ ستادهیلنگه پا ا هیبه دست  لیموبا...  شدیم

اما اون خونسرد بود و ... بد جور مچم گرفته شده  یلیخ کردمیاحساس م... از خودم نشون بدم  یچه عکس العمل دیدونستم با

 ... که به شدت قرمز و خسته بودن  ییچشما

 ... دکتر  يآقا ریشبتون به خ...  زهیچ -

 ... بود  دهیاون لحظه به ذهنم رس يبود که تو ينها جمله ات نیا

باال : بود یداد و نگاهش هم خسته تر از هر وقت یبد جور آزارش م يزیچ هی...  دیانگشت شصت و اشاره اش چشماش رو مال با

 ... مهمان  نیبا ا... برنامه هام بهم خورد ...  میبر رونیدر ضمن قول داده بودم شام ب...  دیحبس شد

 ...  ستیمهم ن -

 دلخور شدن؟ یلیبچه ها خ... کردم  یبهش عمل م دیداده بودم و با یمن به شما قول... چرا هست  -

 ...  میکه نرفت دیکه شما حتما نتونست دوننیاونها هم خوب م... نه  -

 د؟یکرد لیم يزیشما چ: زد يزور لبخند

 ...  دیاما اگر شما گرسنه ا ستمیمن گرسنه ن -
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برم  دیبا: بار بست و باز کرد هیچشماش رو ...  دیاس ام اس بهش رس هی... هم  يساعتش نگاه کرد و اخماش رفت تو به

 مادر خوابن؟...  مارستانیب

 ...  کنمیبله فکر م -

 ... خانوم رو صدا زد  يشد فخر بلند

 خانوم؟  يکجاست فخر -

 ... رفتن خونشون  -

 ... من کارشون دارم  -

 ... من در خدمتتونم  دیبگ -

 ... شما شام بذارن  يبرا -

 ...  خورمیبخوام خودم م... نه بچه ...  کنمیجا چه م نیکه اگه بودم سه روزه ا... من نه مهمانم  -

 ... فردا جبران کنم  دمیقول م...  دیو بخور دیپس بخوا -

 ... دکتر من تا حاال گرسنه نبودم  يآقا... بابا  يا -

 ... آشنا بود  ياون نام و صدا ریذهنم درگ... دروغ گفته بودم ...  

نا خود آگاه دستم ... واقعا نگرانش شده بود ... به سمتش رفتم ... قدم به سمت پله ها برداشت و بعد چند لحظه مکث کرد  هی

 د؟یخوب: به سمت بازوش رفت

من ... نگاه به من  هیبه دست من کرد و  ینگاه... بازوش بود  يوبرگشت به سمتم و من هنوز دستم ر... جا خورد انگار ...  

 ... و نفسم رو حبس کردم و دستم رو بند موهام کردم  دمیدستم رو کش... که انگار تازه متوجه شده بودم 

 شده؟ شونیزیاکبر خان چ -

 ... با اجازتون برم حاضر بشم ... برسونم  مارستانیبه ب دیدارو گفتم آوردن با هیبراش ... نه  -

 ... افتاده؟ چرا مانتو تنتونه  یاتفاق: تعجب کرد دنمیبا د...  ستادمیپله ها منتظر ا کنار

 ...  امیمنم باهاتون م -

 ...  دیاما شما بخواب... ممنون : از هم باز شد یدرهمش کم ياخما

 ...  امیمن م -

 ... ز مهر نگاهم کرد پر ا یبار با لبخند و نگاه نیا

 ...  امیمن م...  برهیداره خوابتون م ستادهیا... دکتر  يآقا دیخسته ا -

 ... آخه  -

 گه؟ید امیب... آخه نداره  -

 ... داد  رونیکالفه نگاهش رو ازم گرفت و نفسش رو ب... طرف کج کرده بودم و نگاهش کردم  هیرو به  سرم
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 ... رو به طرفم گرفت  چیسوئ...  ستادیا میدیکه رس نیماش به

 ... تعجب نگاهش کردم  با

 یم دیآمد ینم...  ستیحالم اصال خوب ن... لطفا  دیکشیرو م یزحمت رانندگ دیکنیهمه لطف م نیا دیحاال که دار: زد يلبخند

 ... خواستم با آژانس برم 

 ... شستم نن یرخش نیمن تا حاال پشت همچ: سوپر لوکسش انداختم نیبه ماش ینگاه

 ... اخم نگاهم کرد  با

اما  یحام...  رفتمیم نییپا یلیو با سرعت خ دمیترس یم ابونهایخ یواقعا با وجود خلوت... و پام رو گم کرده بودم  دست

 ... بود  دهیخواب کنمیتمام فکر م يچشمهاش رو بسته بود با خونسرد

 نه؟ییچرا انقدر سرعتتون پا -

بوده  امرزیبا هوشنگ خدا ب میحدا کثر رانندگ گهیآخه من د: و گفتم کردینگاهم م یبهش انداختم که داشت با خستگ ینگاه

 ...  امهیلیشما پرنس و نیماش

 ... طور از ته دل بخنده  نیبودم ا دهیتا حاال ند...  دیخند بلند

 ترس من؟ نیا... خنده داره : کردم تو هم یرو مصنوع اخمام

 ...  امرزیحاال چرا هوشنگ خدا ب...  دمیخند دیکه گفت یاصطالحمن به  -

 ... نوش رو بخرن  هیخوان  یم... آخه فروختنش : دمیکش یآه

 ... خوبه  یلیکه خ نیا -

 ... که دارم برام سخته  ییزهایاز چ دنیخاطر دست کش نیبه هم...  کنمیدل م رید یلیمن کال خ -

 ... هستن  ءیش نایاما ا -

 خاطره داشته باشه؟  ایشه آدم با اش ینم... خب باشن  -

 ...  زیپر از اسمارت یشکالت کیک هیبا  یخب چرا حت: فکر کرد یکم

 اگه نخورتش؟ یحت: گفتم يلحن دلخور با

 ... کردم نگاهش نکنم  یو سع... به جلوم  میمن اما زل زدم مستق... نشست و نگاهم کرد  خیجاش س تو

 د؟یشما از من دلخور یعنی نیو ا -

 ... خونم رو بفروشم  دیچراغش بشکنه با هی... امانت  نیآخه ماش... حواسم به جلو ا  -

 یعصبان یلیخ... کنم  یخال ییجورا هیخودم رو  خواستمیاما خب بهم بر خورده بود و م... لحن حرف زدنم اصال خوب نبود ...  

 ... شد 

 ...  baby on boardعقب بزنم شهیرو ش...  دیشد نیماش نیکه سوار ا ییروزا... به بعد  نیخوام از ا یم...  هیچ دیدون یم -

 ...  کردیداشت نگاهم م يجد یلیبرگشتم به سمتش که خ... گفت بچه  یبه من داشت م... خواستم خودم رو بزنم  یم
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 ...  ستمیمن بچه ن -

 ...  دیهست: صورتم هستم يتو رهیخ يجد یلیخ

 ... االنم ...  دیبه من بد دیعروسکتون رو نبا نیپس ا... بچه ام  یلیخ دیگیراست م: کنار دمیرو کش نیماش

 ... شدم  ادهیپ خواستم

 ... سر جات  نیبنش -

 یکه مثل چ یاما دوباره شده بود همون حام... االنم نرفته بود ... رفت  یباالتر نم يحد هیوقت صداش از  چیه... خوردم  جا

بار مفرد حسابم  نیاول يحاال هم که برا... فتم  رینگاهش تو مبل فرو م هیهمون که تو اتاق کارش با ...  دمیترس یازش م

 ... کرده بود 

 همون طور نشسته بودم... در خشک شد  رهیدستگ يرو دستم

 ...  دمیرو شن قشینفس عم يصدا... گذشت  يلحظه ا چند

 ...  دیدر رو ببند -

 ... رو کنترل کنه  تشیعصبان یتونسته بود کم...  شیچند ساعت پ ین حامدوباره شده بود همو...  

 ... مانتوم گذاشتم  ينشستم و دستام رو بهم قفل کردم رو... رو بستم  در

دونم چه قدر گذشت  ینم... شصتش رو گذاشته بود گوشه لبش ... بود بهم  رهیکه خ دمشید یچشم ریز...  کردمینم نگاهش

 د؟یآروم شد: که گفت

 ... نه من  دیبود یشما عصبان: گفتم یلرزان يصدا با

 نباشم؟ -

 ... نگفتم  يزیمن که چ -

فهمم که  یمن اصال متلک رو نم...  دیندازیبه من متلک م دیدار یعنی...  دیخونه رو بفروش دیبا دیرو بزن نیماش دیگیم یوقت -

 ...  شمیم یعصبان یلیخ یول ه؟یمنظور چ

 ... متلک بندازم  ستمیمنم بلد ن -

 م؟یاز شما گرفت یبود؟ ما تا حاال غرامت یپس منظورتون به چ -

 م؟یو ما نپرداخت دیگرفتیم دیبا -

 ...  میبود دهیحرف مسخره به کجا رس هیاز ... خسته هم بود ... کالفه بود ...  دیبه صورتش کش یدست

 ...  شهیم رید مارستانیب: رو دوباره راه انداختم نیماش

 ... نگفتم  يزیمن هم چ... نگفت  يزیچ گهید

پرستار دختر ... کرد  بیبا پرستار جوان بخش باال رفت تعق يجد یلیرو که خ یبا چشمانش حام ییبایجوان و نسبتا ز خانوم

 ... بود  يو با مزه ا يجد
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 یرو به تازگ نیمن ا... بود  یجذ اب یلیمرد خ یحام... خب ... بهم دست داد  یخانوم جوان حس تلخ نیبار از نگاه ا نیاول يبرا

تو که ... خب ...  یاگه اخالقش رو بدون... براق گفتم  يدلم به اون خانوم با چشما يتو...  کردمیخودم اعتراف م شیداشتم پ

... بالفاصله ...  نمشیخوام بب ینم گهید... ماجرا ها تموم بشه  نیبذار ا ؟یچیهمراز خانوم؟ من؟ من ه یچ یدونیاخالقش رو م

 ... بودم  یعصبان یلیواقعا حس من بود؟ من االن فقط خ نیا... حرفم رو خوردم 

...  دمیچیمانتوم رو به خودم پ...  میبود و ما دور پارك کرده بود کیتار یلیخب هوا خ... رو با من هماهنگ کرده بود  قدمش

 ...  ومدیکالفه به نظر م... سردم بود  یلیخ

 نکرده که حالشون بد تر نشده؟ يخدا: دمیاما واقعا از ته دل پرس... نگاهش کنم  هنکیا بدون

 ... خدا رو شکر رو به بهبودن ... نه  -

 ...  دیکالفه ا یلیآخه شما خ... خب خدا رو شکر  -

 ... آخه  دیپوش یچرا درست لباس نم -

 هی دنیخر... روزانه ام بودم  يو گرفتار خرج ها ریب من هنوز گخ... تو دلم زدم  يپوزخند... انداختم  زمییپا يبه مانتو ینگاه

 ... من امکان نداشت  يتومن نبود برا 400- 300پالتو که االن کمتر 

 ... انقدر سرد باشه  کردمیفکر نم -

برگشتم به سمتش که با اخم  دیچیپ مینیب ریعطر آشنا که ز هیشدن شونه هام و  نیبا احساس سنگ... ندادم  يا گهید جواب

 ... شونه ام انداخته بود  يپالتوش رو رو

 ...  نیبه ماش میرسیاالن م...  ستین يازین -

محبت ...  لیدل یکامال ب...  میهر دو از هم دلخور بود... به جلو نگاه کرد  رهیو خ بشیج يدستش رو کرد تو... رو نداد  جوابم

 ...  هاشیباز نیفرد یبود حت يآدم همه حرکاتش جد نیخوب ا یول ... لیدل یاون هم مطمئنا ب کردیم

پوش بگرده دختر همراهش پالتو پوست داشته باشه و  ریکه خودش با ز هیمرد اون گفتمیم اوشیچه قدر به س ادیم ادمی

 ...  دمیخندیم

دستش رو ... بود در آورد  برهیرو که رو و شیشلوارش و گوش بیکالفه دستش رو کرد تو ج...  میشد کیکه نزد نیماش به

 د؟یاریرو از پارك در م نیماش: گذاشت شیگوش یدهن يرو

بهم  يپشت سر نیبه خصوص که ماش... برام سخت بود  نیماش نیواقعا دنده عقب رفتن با ا... قدم ازم دور شد  هیبعد  و

از ...  میپشت سر نیکردم زدم به پالك ماش احساس... اومد  یکیچند بار عقب و جلو کردم و تقه کوچ... چسبونده بود  یلیخ

 یچهره مرد عصبان دنیجا خوردم از د... خورد  شهیبه ش يکه تقه ا... افتاده بود  لکه دستم رفت به شا ومدمیپارك داشتم در م

 نیو دستش بانداختم که پشتش به من بود  یبه حام ینگاه... نه  ای نییرو بکشم پا شهیش دونستمینم... که کنار پنجره بود 

 ...  نییرو دادم پا شهیش...  کردیو با تلفن صحبت م زدیموهاش کالفه داشت قدم م

 ...  يعذر نخوا هی -
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 ... خشک شده نگاهش کردم ... بود  یدونستم دردش چ یهر چند اصال نم...  شهیکرد از باز کردن ش مونمیمرد پش یالت لحن

 ؟یچرا گرفت یالل مون...  ستین التمیخ نیع یکنیمن رو داغون م نیماش یزنیعروسکت م نیماش نیبا ا گهیآره د -

 ... دن  یجواب شما رو نم شونیخاطر ا نیبه هم... مخاطبتون بنده هستم  کنمیفکر م -

...  میدیرو د يو جد یو هر دو مرد عصبان دیچرخ یهمراه با مرد عصبان...  هیدونستم چ یکه نم یمن خشک شده از اتفاق نگاه

 ... بود  یحام... و منتظره جوابه  ستادهیکه ا

 ... با شما هستم آقا  -

 ... کم آورده بود انگار  یحام ادیفر یدر مقابل جذبه ب يا گهیکوتاه تر بود مثل هر کس د یسرو گردن از حام هیکه  مرد

 ...  ستیبلد ن یرانندگ -

 ... قدم جلو تر اومد  هیکالفه  یحام

 دیبهتون وارد شده نشون بد یهر خسارت... دوما ... اوال  نیدم ا یرو نم ياجازه ا نیشما هم همچبه ...  گمیمن بهش تو نم -

 فیاالنم تشر...  دیلحن صحبت کن نیبا ا شونیبا ا دیو بعد به خودتون اجازه بد دیبزن نیماش شهیبه ش دیاجازه ندار... بپردازم 

 افتاده؟ یچه اتفاق مینیبب دیاریب

 نیذهنم و قلبم از ا يتو زیهمه چ...  لیس هیشدن  يبود مثل جار یحس هیدلم  يتو... نگاهم رو ازشون گرفتم  گهیمن د...  

 ... رو شده بود  ریجمله ها ز نیلحن و از ا نیاز ا...  تیحما

بود  وفتادهین یتفاقا چیاون مرد ه نیماش يبرا...  نهیتا خودش پشت فرمون بش دمیکنار کش... رو باز کرد  نیربع بعد در ماش هی

 ... و دردش فقط آزار من بود که خب نتونسته بود 

 ...  میبود رهیحرف هر دو به جلو خ یو ب ساکت

 ... خودم جوابش رو بدم  تونستمیدرسته که من بچه ام اما م: ابراز وجود کنم خواستمیکه انگار فقط م من

سکوت رو بشکنم و در ضمن  نیکه فقط خواسته بودم ا نهیا تشیاقعو... کردم  سهیبهم نگاه کرد که ماستم رو ک یچپ چپ...  

 ...  میبحث رو شروع کنم تا حلش کن ییجورا هی

 ای... جمع دوستانم  يمثل اون شب تو... که حرفهاش در خور بحث باشه ... باشه  یکه مخاطب شما مرد عاقل و بالغ یزمان -

 یوص لیکه وک دیشما انقدر عاقل هست... شما صحبت کنم  يدم جا یمن به خودم اجازه نم... در جمع دوستان خودتون 

که باشه بهتون اجازه دخالت و هم کالم  یدر هر صورت... آقا باشه  نیمثل ا یدبا یمخاطب مرد لومپن و ب یاما وقت...  دینخوا

 ...  دمیشدن باهاش رو نم

 ... نگاهش کردم  نهیآ يتو

 چه طوره؟ -

 ... تنگ تر باشه  کمی دیبا کنمیم دونم گلنار احساس ینم -

 ...  میکدوم حال و حوصله درست و درمون نداشت چیهر چند ه...  میگلنار پالتو بخر يبرا میبود اومده
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 ...  مینسبتا خلوت نشست دیراهرو مرکز خر يتو مکتین يرو... گذاشت  شخونیپ يرنگ رو در آورد و رو يقهوه ا پالتو

 ... چند وقت تنهاش گذاشتم  نیا کنمیاحساس م کنه؟یم ایس هیکارا چ نیا...  یبگم گل یدونم چ ینم -

 ... و رو کرده  ریرو ز شیزندگ سایدونم اومدن آو ینم...  یهمراهش شهیتو هم... مزخرف نگو : دیبه بازوم کش دستش

 ... ده  ین نمبه من که جواب درست و درمو ادیچرا جشنواره نم ادینم نیچرا تمر ه؟یحاال اصل حرفش چ -

 ... رو به اون رو بود  نیبرگشت از ا یوقت رونیرفت ب سایبا آو شیهفته پ... دونم باور کن  ینم: داد رونیرو با حرص ب نفسش

 م؟یحرف بزن سایبا آو: دمیکش یپوف

 ... کال مشکل همه مردا ست  نیا... تونه حرفش رو بزنه  یشرمنده داداش ما عاشق شما شده نم میبگ م؟یبگ یچ -

 ... مرده ... مرد ... شه  ینم یمرد احساسات... کنه  ینم هیمرد گر...  کنهیم تشونیطور ترب نیجامعه ما ا -

 ... برعکس شده  نکهیمثل ا یول...  کنهیحالش رو خوب م سایآو کردمیمن فکر م... عادتا نداشت همراز  نیاز ا ایس -

 ... برو به کارات برس ... بخرم  يزیمنم که فکر نکنم چ... سر کار  يبر يخوایم... گلم  يخواد غصه بخور ینم حاال

... اش رو برام فرستاده بود  شنامهیاز کارگردانا که نما یکیبا ... دارم  يقراره شام کار هیامشب : زانو هام رو تکون دادم کالفه

 ...  شهیتئاتر خودمون امروز فردا تموم م

 ... تنگ شده  یلیدلم برات خ -

 یحام ایخانوم  دهیاگه امشب هم فر...  نمیالبته بذار بب...  امیمنم از اون عمارت در م...  شهیامروز فردا اکبر خان مرخص م -

 ...  شمیپ دیاینرم خونه شما هم ب نیخونه من بعد تمر انیزود ب

 !همراز؟: نگاهم کرد مهربون

 ... جانم  -

 ؟یناراحت ییکه اونجا نیواقعا از ا... تو  -

 ... برگردم  شهیهم يسخته دوباره برام به روال عاد... بچه ها ... من واقعا عادت کردم به ... من گفتم ناراحتم  -

 فقط بچه ها؟...  يکرد فیکه برام تعر ییزایچ نیلبش اومد ك با ا يرو يلبخند

هر ... گرفته بود  يا گهید يمن رنگ و بو يبرا زیاده بود همه چکه اون اتفاقا افت شیاز دو شب پ... بگم  یدونستم چ ینم...  

 میبرد یلذت م دیجد يباز نیاما انگار هر دومون از ا...  میکردیبر خورد م نیباهم سر سنگ یکودکانه کم يلج باز هی يچند تو

اون از  دیدونم شا ینم... زد و اون  یهر شب م گهیکه د ییگوش کردن به آهنگ ها... بهش  ردننگاه ک یرکیز ریمن از ز... 

 ...  یچیه

 ... با تو هستم ها خانوم خوشگله  -

 ... گفتن ندارم  يبرا يزیواقعا چ... دونم  ینم: زدم يلبخند

اگه  یحت...  میهست شهیکه ما هم گمیرو دارم بهت م نیمگه نه؟ ا يزیعز یلیخ یدون یتو م: دیبه گونه ام کش ینوازش دست

 ...  میبرات کم گذاشته باشجا ها  یلیخ
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 ... و نگرانم رو  یدختر خاله دوست داشتن نیا... محکم محکم ... کردم  بغلش

 رونیمن از ساعت سه به اجبار ب... خانوم اومده باشه  دهیاالن فر گهید... حاال اومده بودم عمارت ... داغون  يروز کار هیاز  بعد

 ... ده بود  کیزده بودم و االن ساعت نزد

 یم نیبعد از ا يدو تا خوشگل خاله چه طور نیمن بدون ا...  دنیو کوشا بغلم پر وشایبا ورودم ن... وارد سالن شدم  آروم

حرفا بودم اصال چرا برگشته بودم  نیمهمون داشتن و من داغون تر از ا... سرم رو بلند کردم شلوغ بود ...  ارمیخواستم دووم ب

 ...  خودمجا کاش شب رفته بودم خونه  نیا

 ...  يکرد ریهمراز د -

 ... نداره  یکوشا خان به شما ربط يآقا -

 ... با برادرت درست صحبت کن  وشاین: زدم يرو از سرم در آوردم و لبخند شالم

 ؟يخسته ا یلیخ: به من کرد ینگاه وشاین

 ... برگردم خونه  خوامیاالنم م... شتم کوتاه دا یلیمصاحبه خ هیبعد از اجرا ...  یلیآره خ -

 چرا؟: شد زونیآو باشیز يلبها

 ... بعد هم منم ... مهمون هست  یکل...  دیستیفدات بشم شما که امشب تنها ن -

 ...  امیمنم م -

 ... شه  یکه نم یدونیم: که صداش در اومد دمیدماغش رو کش نوك

... کردم . که توش بودم یبه کل اتاق یاجمال یو بعد نگاه... انداختم  ینگاه نهیبه خودم تو آ...  دمیگرفتم و لباس پوش دوش

چه راحت داشتم توش ...  ستیجا خونه من ن نیرفته بود ا ادمیانگار ... دستام گرفته بودم  ينشستم لبه تخت و سرم رو تو

 ... کردم  یم یزندگ

 خواستمیمن واقعا م... بهم داد  ییبایچارچوب در حس ز يتو دنشید... گفتن من در باز شد  دیبا بفرما... به در خورد  يا تقه

 برم؟

 د؟یآورد فیتشر -

 ... کار داشتم  یلیجا مراقبت از بچه هاست اما امروز واقعا خ نیبودنم ا لیکه دل دونمیدکتر م يآقا دیببخش -

  کردیهنوز داشت نگاهم م...  ومدیبه صورت وحشتناك خسته ام کرد خودش هم اصال سر حال به نظر نم ینگاه

 ...  دیمهمان هم دار: دادم ادامه

 ...  نجایو اومدن ا دنیپدرم رو تازه شن يماریخبر ب شونیا... عمه ملوك هستن  -

 ...  واریبکوبم به د خواستمیسرم رو م واقعا

 ... فکره  نیبهتر نیآره ا... ودم برم خونه خ تونمینه حاال که شلوغ شده من م ای... اتاق بمونم  يپس من بهتره که تو -
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که  ییمن هم نگاهم رو دوختم به اون چشما... نگاهم کرد  یدر رو پشت سرش بست کم... هم  يوحشتناك رفت تو اخماش

 ... دارن  اجیبچه ها بهتون احت: پا و اون پا کرد نیا... رنگ خاك بودن  بیحاال عج

 اجیسرو مطمئن روبه روم بهم احت نیکاش ا يکه اومد که ا ينم تنها جمله ابود که تو ذه بیعج... انداختم  نییرو پا سرم

افتادن ... خطرناك بود  يطور نیا... رفتم  یم دیبا... تو مناطق ممنوعه  کردیچند وقته ذهنم پرواز م نیا بیمن عج... داشت 

 انتظام بزرگ و پر نفوذ کجا؟ نیمن کجا و ا... بود  ناكپناه خطر یمنه ب يدام برا نیتو ا

 ... موقت بودم  شهیهم یعنی... من از اول هم نبودم ... خب  -

سرم رو بلند کردم و به صورت پر سئوالش نگاه ...  کردینگاهم م يو جد نهیدست به س... و نشست  دیرو به روم رو کش یصندل

 ... کردم 

 د؟یرفتن دار افتاده که شما امشب انقدر اصرار به یجا اتفاق نیا -

 ... نه  -

 ...  کهیمربوط به اون ک -

که تو  ییقندم باالست از اون جا یکم... دادم  شیمن تازه آزما: به جلو خم شد یکم... بود  ادشیام هم گرفته بود هنوز  خنده

 ... مراقب باشم  دیبا میدار ابتیخانواده سابقه د

 ست؟ین تونیزیشما که چ: دمینگران پرس هویخواسته  نا

...  شمیم ریدارم کم کم پ گهیخب د... خورم  ینم ینیریخاطر ش نیبه هم... نه خوبم : صورت خسته اش اومد يرو يلبخند

 ... بخورم  زیاسمارت یبتونم ه ستمیمن که مثل شما جوون ن

 ...  شیزیبود همه چ يکرد؟ از بس جد یم یاالن داشت با من شوخ یعنی نیا... اخمام رو کردم تو هم ...  

 ... سالتونه  34شما فقط  -

 !ستم؟ین ریپ یعنی -

 ... معلومه که نه : بود چشمام گرد شده بود یچه سئوال نیا...  

 ... خوبه  نیخب ا -

 ...  میکنیما فردا پدر رو مرخص م...  دیبر دیخوایچرا م دیحاال به من بگ: بعد ادامه داد و

 ...  یعنی... اکبر خان ... من بهتره برم ... خوشحالم که حالشون بهتره  یلیخ: میزدانداختم و دستام رو بهم گره  نییرو پا سرم

 ...  دیریسرتون رو باال بگ -

 پدرم به خاطر شما حالش بده؟ دیکنیشما فکر م: بود يجد یلیخ... کردم  نگاهش

 ... من رو دوست ندارن  شونیا: اومد تو گلوم یاون بغض لعنت دوباره

 !مهمه؟: گشتیکه دنبال جمله م کردیم یکار رو زمان نیا... بار باز و بسته کرد  هیچشماش رو ... جاش جا به جا شد  سر

 من رو دوست داشته باشه؟ یکه کس نیا -
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 نه؟ ایکه پدرم شما رو دوست داشته باشه  نیا -

 ... نه  ایباشن بله مهمه که من رو دوست داشته ... رو بهم بزنه  شونیاگر حضورم آرامش ا -

 ...  کنمیم یاز شما عذر خواه شونیمن از طرف ا... به خاطر اون شب  -

 ... موقعم  یعذر بخوام که حضور ب دیمن با:  دمینفهم یچیکه ه دیگرد شدم فهم ياز چشما... گرد نگاهش کردم  يچشما با

 ... شما رو ناراحت نکرد ... پدرم  يحرفا یعنی: وسط حرفم دیپر

 ... شدن  یو عصبان دنیمن رو د دونمیمن فقط م -

 قرار بود امشب؟ یگفته بود م که ناراحتش کردم؟ چرا انقدر کالف و ب يزیچ...  دیموهاش کش يتو یدست کالفه

 دمیبه پشت گردنم کش یدست... همه حرکاتش جذابه  کردمیفکر م بیروزا عج نیا... نگاهش کردم  یکم... کرده بود  سکوت

 ... 

 ...  کردمیدندونام گرفته بودم و نگران نگاهش م نیرو ب نمییبه من که لب پا... رو آورد باال و نگاهم کرد  رشس

 ...  میشام منتظرتون يبرا نییپا دیاریب فیتشر: از جاش بلند شد و پشتش رو بهم کرد عیسر

 ... آخه  -

 ... منتظرتونم  نییپا -

واقعا داشت ...  دمیکش یقینفس عم... رفتم کنار پنجره و پنجره رو باز کردم ... دادم  رونیام رو ب نهیس يحبس شده تو نفس

 !شد؟یم یچ

 

کوروش  شینوه پسر... نظرم گرفته بود  ریداده بود و ز هیتک شیکله عقاب يصورتش رو به عصا... بود انگار  یچشم ها ارث نیا

 بیبود اما عج دهیلباس پوش یرسم یلینشسته بود اون همه خ یار حامکن... بود  يا افهیپسر نسبتا خوش ق... هم اون جا بود 

 ... تره  پیخوش ت دمیچند وقت د نیکه ا یاز همه مردان یکه حام کردمیفکر م

خوب شد جوراب ... دامنم رو مرتب کردم ... معذب بشم  شدیعمه ملوك باعث م رهیگاه کوروش و خ یگاه و ب ينگاهها

 ...  دمیکلفت پوش يشلوار

 ... بخورم  وهیم کردیخانوم کنار ملوك خانوم نشسته بود و با چشم بهم اشاره م دهیفر

 ... از اونجا فرار کنم  خواستیگرم بود دلم م بمیبه س سرم

 ؟یکن ياز بچه ها نگه دار ياومد -

 یو ب تیاز هر گونه عصب یرو کردم تا لحنم و صدام خال میتمام سع... گستاخش  يشدم به چشمها رهیرو بلند کرد م و خ سرم

اما ... زن همسن مادربزرگه منه و اگر فحش هم بده من اجازه ندارم جواب بدم  نیکه ا کردمیبا خودم تکرار م... باشه  یاحترام

 ...  رمدوستش ندا کردمیته دلم اعتراف م

 ... بله  -
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 ؟يازدواج کرد -

 ... داشت  یچه ربط...  

 ...  ریخ -

مرود عالقه ام رو با خودم  يسرم شعرها يکردم تو یو من سع...  دیباریم ریاز تک تک حرکاتش تحق. ..داد  یرو تکون سرش

 ...  نمیبره و نب ادمیزمزمه کنم تا 

ام رفت و جمع و  قهینا خود آگاه دستم به سمت ...  کردیم میداشت عصب گهیپسر د نیا ينگاهها دیبه سمت چپ چرخ سرم

 ... جورترش کردم 

 ...  کنهیدونستم هنوز داره نگاهم م یاما م... سرم رو به بشقابم گرم کنم  کردمیم یسع

 ... همراز خانوم  -

 ...  دیباریم شیکه از چشماش آت دمیرو د يرو بلند کردم و مرد سرم

 ... دست و پام رو گم کردم ...  دمیمن که ازش ترس دیکوروش هم به سمتش چرخ... کردم  یحام نگاه

 ... که منتظر شما هستن  دیدون یم... ساعت خواب بچه ها باشه  کنمیفکر م -

 ... از جام بلند شدم  عیسر... از خدام بود ... جا برم  نیاز ا دیمن با...  یعنی نیا... بودن  دهیخواب شیساعت پ هیبچه ها ...  

 ...  ستیکه برادرم حالش خوب ن یدون یم گه؟ید يریجا م نیفردا از ا: ملوك عمه

 نیا دیاجازه بد... عمه جان : بم و محکم اومد يصدا هیخواستم جوابش رو بدم که از گوشه سالن ...  دیلرز یداشت م تامدس

ما نباشه  نیب گهید امرزیخدا ب ياگه رها یحت... جا خونه خواهر همراز خانومه  نیهر چند ا... ما و مهمانمون باشه  نیمسئله ب

 ... 

سرم رو بلند کردم و با ... هم مطمئنا نداشتن  هیبق... من که نداشتم ... حرف بزنه  یجرات داشت رو حرف حام یخب ک...  

 ... کرد برو  یکه باسرش اشاره م دمیرو د یمرد عصبان...  شگشیهم ياما عوض چشما... نگاهم ازش تشکر کردم 

 

 یهر چند حالش واقعا بد بود ول... اکبر خان مرخص شده بود .. .خونه واقعا شلوغ پلوغ بود ... آروم حرف بزنم  کردمیم یسع

... جا بودم  نیچاره هم ا یمنه ب... جا بودن  نیمهمون داشتن کل خاندان انتظام ا یکل... خونه استراحت کنه  تونهیگفته بودن م

آورده  وشایبود رو به اتاق ن ختهیربازهم حال و اوضاعشون بهم  ضشونیپدر بزرگ مر دنیکه از د وشایکوشا و ن... با بچه ها 

 ... نباشم  بیغر بینگاه اون خانودان عج ریهم بود تا ز يراه فرار نیا... باشم  ششونیتا پ... بودم 

 ... بود که من ساخته بودم  یانگشت يدستش عروسکا يسرم رو بلند کردم تو... صدام کرد  کوشا

 ؟یشه برامون قصه بگ یم -

 ... خانواده انقدر عاشق قصه بود  نیتو ا... ساله  8پسر  نیبود ا بیعج...  

 رو بگم؟  یقصه چ: دستم کردم يرو تو عروسکها
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 ... قصه مامانم رو  -

 ... خوشگل تر بود  یلیرها خ... شه  یپس نم نایبا ا: ها رو در آوردم عروسک

 ... بازوم گذاشتن  يسرشون رو رو...  دمیتخت دراز کش يرو

 ... چون تو همئپدر و مادرت پرواز کردن  یفهمیاز همه ما رو م شتریهمراز تو ب یدونیم: وشاین

 ... که شما پدرتون هست  نجاستیمسئله ا یول... هست  یطور نبود ول نیکاش ا يا: دمیخوشگلش کش يبه موها یدست

 ...  ستین: شد یشاک کوشا

 ...  ادیپدرتون هست و م... نگو پسرك  يطور نیا -

 ...  میدوست ندارم ازش حرف بزن -

 ...  میحرف بزن یپش از چ: خوشگلش تکون بخوره يقلقلکش دادم که باعث شد لپا یکم یشوخ به

 ... تو از داستانت بگو  -

خب ...  کردنیهر دوشون بلوزم رو محکم گرفته بودن و گوش م... از چشماش ... از موهاش ... کردم از رها گفتن  شروع

کاراشون بچه ها رو  نیداشتن با ا نایا...  ادیم رونیکه از ب ییها هیگر یعکس العمل در مقابل سرو صداها و گاه نیا دونستمیم

 ...  کردنیم یعصب

خونسرد و محکم به نظر  شهیمثل هم نکهیاش با وجد ا افهیق... بودمش  دهیاز صبح ند... بود  یحام... به در خورد  يا تقه

 ... چه قدر ناراحت و خسته است  دیفهم شدیاز هر حرکتش م... بود اما به شدت خسته  ومدیم

چنگ و  یقیاتاق موس يتو... زد و در اتاق رو بست  یکمر نگ یلیلبخند خ دنمونیبا د... از حالت دراز کش در اومدم  دنشید با

 ... نکنه  تیو رفت و آمدها بچه ها رو اذ رونیب يصداها نکهیا يبرا... گذاشته بودم  الونیو

 يو رو... جوابمون رو داد ... بچه ها سالم کردن ...  دیکش قینفس عم هیچشماش رو بست و  هیچند ثان يورودش برا با

 ... نشست  یصندل

 کوشا؟پات بهتره؟ یخوب -

 ... شما نگران نباش ... بهترم ... بله  -

 ...  امیتا ب کنمیرو م میمن تمام سع... معلمت با من تماس گرفت و گفت فردا مدرسه جلسه است ...  وشاین -

 ... خواست باشه  یدر آن واحد چند جا م... آدم سوخت  نیا يواقعا دلم برا...  

 ... صالحه من برم  دیکنیاگر کخ فکر م...  زهیچ -

 د؟یواقعا فرصتش رو دار -

 ...  شهیشروع م 2بله من کالسم از ساعت  -

 وع شد؟آموزشگاه شر: رفت تو هم یکم اخماش

 مدت به خاطر امتحانات آموزشگاه کالس کنکورش نبود؟  هی دیشد؟ از کجا فهم یشکل نیچرا ا نیا...  
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 ... بله  -

 ...  دایخودتون خلوت کرد يجا برا نیخوب ا... خب مرد جوان : و رو به کوشا کرد دیچشماش رو مال یکم

 ... از مامان گفت ...  گفتیهمراز برامون قصه م -

 باشه؟ دیاین رونیاز اتاق ب... شلوغه  کمی رونیامروز ب... خوبه : به من انداخت ينگاه پر مهر یحام

 ... گذاره  یآدم لج کرده نم نیدونستم چرا چند وقتها یبچه ها رو ببرم خونه خودم اما نم خواستیدلم م یلیخ...  

پشت  دنمیدر رو باز کرد و با د... تا دم اتاق اومدم ... د زشت بو یلیخ کردمیسالم م هیرفتم و  یحداقل م دیهم بلند شدم با من

 ... سالم کنم  امیب...  زهیچ: سرش پر سئوال نگاهم کرد

 ...  نیایب گهیساعت د مین -

 ...  گرفتمیوقت م دیچرا با: ام گرفته بود خنده

 ...  رهیم گهیساعت د مین...  نجاستیکوروش ا... نه : ستهیتونست درست سر پا با ینم دیرو مال چشماش

ساعت  مین... شده بودم  یاتاق زندان نیاومده بودم تو ا یکه از وقت یمن يبرا... نداشت  يا دهیفا دیها رو شمردن هم شا ستاره

زد و چراغ رو  يلبخند... به سه تامون کرد  یکه نگاه دمشید یچشم ریز... خودم رو زدم بخواب ... اومد  یبعدش هم حام

مانده از شب رو  یباق يپنج صبح بود و من داشتم ستاره ها کیکردم ساعت نزد هبه ساعت نگا... و رفت خاموش کرد 

دهها ... بودم هنوز  دهینرس يا جهینت چیبه ه... بود اوضاع  نیهم شدمیخسته م یلیخ یکرد وقت یتمام تنم درد م...  شماردمیم

عمارت رو محل  نیکه ا یمن... چند وقت نبود  نیا يکننده تر از اتفاق ها جیکدوم گ چیبود اما ه میجواب تو زندگ یسئوال ب

...  کنمیم انتیدارم به رها خ کردمیفکر م بیعج...  دمیکشیحاال چرا داشتم با آرامش توش نفس م...  دونستمیزجر خواهرم م

که هرگز پا  ییجا... اتاق هست  هی... ته راهرو  نکهیاز ا... و من نگران حالشم  دهیتو چند تا اتاق اونور تر اکبر خان خواب نکهیا

 ...  دیکشیحضور من رو بد جور به اون سمت م هی... نفس  هی بیعطر عج هیاما ... توش نذاشتم 

 شده؟  یشکل نیچرا چشماتون ا... همراز خانوم ... اوا  -

 ...  شدیکه چشمام درست باز نم دنیو من رو د دیبه پشت سر چرخ یخانوم و حام دهیخانوم سر فر يحرف فخر نیا با

 ؟يخوشگلم سردرد دار: کنارش اشاره کرد یخانوم با دست به صندل دهیفر

 ...  دمیبد خواب...  کمی... نه  -

 !د؟یدیاصال خواب ای: کردیکه اخم آلود داشت نگاهم م یرو چرخوندم به سمت حام سرم

 ... و بلند شدم  دمیخواب یه یعنی...  زهیچ: نشستم یصندل يور... همراه با سئوال داشت  یتیشکا هیصدا و لحنش ...  

 ... بود هنوز بهم  رهینکرده بود خ باور

  زم؟یبر يبراتون چا: خانوم يفخر

 ...  زیبر ریش: یحام

 ... خورم  ینم يزینه من اصال چ: شدمیم یداشتم شاک گهید...  
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مسئله دامن  نیآدم داشت به ا نیا... سر در گم بودم  یخودم به اندازه کاف ومدمیبار کوتاه ن نیا... تر نگاهم کرد  یشاک یحام

 ...  زدیم

مادر چه  یحام: قورت داد يقلپ چا هیبه زور خنده اش رو با ... دوئل نگاه ما خنده اش گرفته  نیخانوم که معلوم بود از ا دهیفر

 مگه بچه است؟... خوره  یدوست داشته باشه م یهر چ يکارش دار

معلومه ... چشمشون کبوده  ياما پا... نبود مادر جان  نیمن منظورم ا: فنجونش گرم کرد يسرش رو به قاشق نقره تو یامح

 ... باز درست غذا نخوردن 

خانوم رفتم و  دهیبه سمت فر... رفتم  یم گهیامروز حتما د دیبا...  کردیجمله ها حال خرابم رو خراب تر م نیا... شدم  بلند

 ... مزاحمتون شدم  یلیچند وقت خ نیاگه ا دیخانوم ببخش دهیفر: کردم یبوس باهاش رو

 جا جات تنگه؟ نیدخترکم کجا؟ا... بابا  يا: خانوم هم از جاش بلند شد دهیفر

 ... خودم  یبرم سر خونه و زندگ دیبا... باالخره منم خونه دارم  دییتو رو خدا نفرما -

 دونن؟ یبچه ها م: بود یکه واقعا صداش عصبان یحام

هم اجرا دارم  يعصر... بچه ها کالس فوق العاده گذاشتن  يبرم آموزشگاه برا دیمن با... االنم جمعه است خوابن ... نگفتم  -

 ... برگردم به هر حال خونه  دیاونا هم متوجه هستن که من با... زنم  یشب بهشون زنگ م... 

... خواهد بود  روزید یدونستم که امروز هم به شلوغ یمن م... بود  يجواب قانع کندده تر خانوم نگاهم کرد انگار دنباله دهیفر

... بهش نبود  يازیوقعا ن يزیچ... خوردم  یمتلک م یکل لیدل یرفتم و ب یم ایموندم  یتو اتاق م دیبا ایمن  یعنی نیا

 ...  کردمیموجود اضافه بر خورد م هیهمشون با من مثل 

 ...  ادتیع دنید يبرا انیامشب م یحام يدوستا...  يموندیکاش امشب هم م: خانوم دهیفر

 یلیو کال هم بودن من تو اون اتاق خ... هوشه  یب مهیدونستم ن یهر چند م... و من دو تا اتاق فاصله داشتم و نرفته بودم ...  

 ...  بودیخنده دار م

 ... ساکن و صامت بود و من از اون خونه خارج شدم  یحام

 ؟يرو االن انجام بد تیکوزت باز دیحاال با -

 ... مبل خونه رها کرد  يرها کردم و خودم رو رو زیم يدستم رو رو ينگاه کردم دستمال تو ایس به

 یو منتظر گل شمیاومده بود پ ایس...  کردمیم زیکله گرد و خاك تم هیبود داشتم  دهیپام به خونه رس یبودم و از وقت کالفه

 ...  میتا شام بخور میبود

 ...  ومدیبه نظر م یالغر شده بود و عصب ایس

 ا؟یتو چته س -

مموش تو ... خوبم : شد به زانوهاش رهیدستش گرفت و خ يفنجون نسکافه اش رو محکم تو... کاناپه شست  يزاون رو چهار

 چه طور بود؟ یاشراف یبگو زندگ
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قراره  يکه تو خودت هم توش احتمال قو ياصفهان جشنواره ا میریم میدار...  میدار طیپس فردا بل... سیا به من نگاه کن  -

 ؟يایو نم یراه انداخت هیچ يدلقک باز نیا یشه بگ یم...  يریبگ يزیجا

 چرا؟... رم  یرو صحنه نم ماریدر م يدلقک باز...  کنمینم یمهندس...  ارمیدر م يدلقک باز گهیآره د: زد يپوزخند

 ا؟یس یچرا چ: داد ینم یخوب يحرکات بو نیحرفا ا نیا

... کنه  یاز دوستانش معرف یکیبه پدرش به عنوان  خواستیمن رو م...  نایا سایرفتم خونه آو شیمن هفته پ ه؟یجور نیچرا ا -

 ...  کردیم يما برابر یپارك شده تو باغ خونشون با کل زندگ يها نیاز ماش یکیپول 

 ؟یبه کجا برس یزنیحرفا رو م نیا ایس -

از نه صبح تا پنج ...  کنمیاز فردا هم کارم رو تو شرکتش شروع م یاشرف يآقا شیرفتم پ شمیسه روز پ... با بابا حرف زدم  -

 ... به قول خسرو خان ... بچه آدم  نیدرست ع... بعد از ظهر 

 ... قطره اشک هم از گونه من  نیچند...  دیقطره اشک از گونه اش چک هی

 ؟یکنیکار م یچ تیبا خودت با زندگ يتو دار لیس -

رو از خونه  سایرفتم آو نجاایامشب قبل از اومدن ا: زد يپوزخند... تکونش داد ... رو در آورد  چیو سوئ بشیج يکرد تو دست

 ... با فروختن آرزوهام به پدرم عمل کردم  میمردونگ فهیبه وظ... دوستش برداشتم و بردم خونه خودشون 

 یمن رو م يپدر نیاصال زم... منم  یعنی... با هم ... هم هست؟ خب  يا گهید يراهها یچرا به من نگفت: هق کردم هق

  ؟یخواستیم نیاگه ماش... تو کرمان  میفروخت

 هست؟ بتیجقرون ته  هیتو خودت ... همراز : گونه اش روان بود يطور رو نیهم اشکاهاش

با حقوق آموزشگاه  دیبا کشهیطول م کمی ياحتماال قرار داد بعد شهیداره تموم م لیکار سه... بوده  نیاوضاعمون ا شهیما هم -

 ...  یزنیجا م يدار... بسازم 

سمتش و من دلم  ادیباشه ب کینزد سایامکاناتش به آو یکه اندک يهر بار هر پسر یتا ک ؟یهمراز تا ک یتا ک ؟یچه جا زدن -

 .بلرزه

 ...  واریخواستم بکوبم به د یسرم رو م...  دیترکیداشت م دلم

 ... نکن مموش  هیگر: رو پاك کرد اشکاش

 يخاکستر نیب میکرد یسع... پارك الله  يرو چمنها میدیدراز کش...  میما باهم آرزوها کرد ؟یگیم یچ یفهم یم چیه -

 یچ ؟يشد يانقدر ماد یتو ک... خاك صحنه به سرفمون بندازه  مینذار میقرار گذاشت...  میکن دایتهران تک نور ماه رو پ يها

کنه رو  یکه فقط محاسبه م یاون...  ادیپنج م رهیکه نه م... رو که مهندسه  یاوشیاون س ؟يدیپرس سایاز آو ؟تویگیم يدار

 خواد؟یم یچ ایخوده س... خودت ...  ایس خواد؟یم

تو رو ... اما همراز من خوشحالم ... دونم  یم...  یبرات سخته من رو بفهم: بلند شد به سمتم اومد و محکم بغلم کرد ازجاش

لبخند اون  ينگاه اون اداعاهام نکن من دلم برا... حاال پدرم رو هم دارم ... رو داشته باشم  سایقراره آو... رو دارم  یگل... دارم 
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نمردم ...  شتونمیمن هنوزم پ... مموش ... همه مدت افتخار کنه  نیبهم بعد از ا خواستیدلم م.. . بودمرد بد خلق تنگ شده 

 ...  یکنیم يطور نیکه ا

 کردمیاحساس م دیکه ته دلم شد یو در حال دمشیدیاز اشک م ياز پشت هاله ا... شدم  رهیرو بلند کردم و به چشماش خ سرم

 ...  ستین دنیکردن نفس کش یزندگ...  ایس: متنفرم گفتم سایاز آو

کردن  یزندگ... باشه تا بتونم زنده باشم  دیبا... نفس  یعنی سایمن آو يبرا: کرد یزد و موهام رو از نوازش یتلخ لبخند

 ...  شکشمیپ

شب  نیدوم يمن برا... بود  داریمثل من ب ایدونم خواب بود  ینم... بود  دهیخواب ایس... تخت سابق مادرم  يرو ییاتاق پهلو تو

 زدمیم بیو به خودم نه خواستیسرد رو م يدلم اون نگاه قهموه ا... خودش نبود  يجا زیچ چیه... تونستم بخوابم  ینم یمتوال

 ... جرعه آرامش بودم  هیبه دنبال ... و من ... بود  ختهیبه هم ر زیهمه چ... بخوام  دینبا

 نیا...  دیکه نبا ییبود به جاها دهیپر کش یحام دنیدلم هر بار با د... پرداز بودم  الیدختر بچه خ هیحامی حق داشت من  دیشا

اون از ...  دیدیم وشایمن رو هم طراز ن دیشا یگاه... دختر بچه بودم  هیاون  يمن برا...  يا ندهیآ چیه... نداشت  يا ندهیآ

 ... بود  یاسمش حام اصال...  کردیم تیهمه حما

رو  یی سایتا بتونه آو گذشتیآرزوهاش و هدفهاش م...  االتشیخ یعنی... داشت از دار و ندارش ... ربونم مه اوشیس...  ایس

 ییآدمها یتو او خودخواه زینه؟ همه چ ایداشته باشه  يا ندهیهم بتونه باهاش آ طیشرا نیمعلوم نبود با ا یداشته باشه که حت

که قدرت و پولش رو  ییرو به انتظام ها داده بودم تا اونها یچهار سال هر نوع باج عاطف هیمن ... بود که پول دستشون بود 

اشکم از چشمم ... عمر مبارزه کرده بود و باز تو نقطه صفر بود  هی ایس... نکنن  رونیخواهر زاده هام ب یداشتن من رو از زندگ

 ... بالشت  يرو ختیر

برنده  ایمبارزه نا برابر س نیتمام عمرم دعا کرده بودم تو ا... بابام برنده شد همراز : دیکش یسر جاش جا به جا شد و آه گلنار

 ... شه 

 د؟یکنار کش پس

اول  يروز اجرا نیدرست ع... گلوم رو خارج کردم  ينفس حبس شده تو... بود  ستادهیجلوم ا هیاختتام ياجرا يبرا محمد

 دهیچند وقت نخواب نیواقعا درست و درمون ا دیترک یسرم داشت م...  بود یخوب و موفق یلیخ ياجرا ها... استرس داشتم 

 ... بودم 

 ... خودش رو داره اما نتونسته من رو قانع کنه  لیدال -

آرامش و  یعنیمن زن  ينه؟ برا ای کردمیکار رو م نیا یزن يدونم برا ینم: روشن کرد يگاریمبل و س ينشست رو محمد

 ... و  ییبایز

 !ست؟یاز اون ن شیب يزیو چ: به صداقتش زدم يلبخند
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 ستیداشتم و ل طنتیش میمن انقدر تو زندگ یمطلق ول ییبایاز ز شیهستن ب یصد در صد زنان... هست : زد یتلخ لبخند

کالم به خودم اعتماد  کی... زنان رو نداشته باشم  نیبودن با ا اقتیل ییجورا هی... هست که جسارت که نه  اهیانتخاباتم س

 ... ندارم 

 ...  دیصادق يادیز کمی دیدونست یم -

 ... صادق بود خانوم کوچولو  شهیبا تو م -

 ...  کنمیدارم مثال ترك م: زد یرو خاموش کرد و چشمک گارشیجاش بلند شد و س از

 ...  کردیبحث م یقیکه داشت با مسئول موس ومدیم رونیاز ب لیسه يصدا... کنارمون  زیدادم به م هیتک

 ...  رنیهنوز درگ نایاجرا تموم شد ا: دیخند محمد

 ...  شهیشه داره تموم م یباورم نم -

 ؟یکنیبگم بد برداشت نم يزیچ هی -

 ... مرد مهربون روبه روم نگاه کردم  نیتعجب به ا با

رو  قتشیاضافه شد اما حق زایچ یلیبه داشته هام خ...  نهیمرد نازن هی لیسه... تئاترم بود  نیتجربه اول: زد يپر مهر لبخند

 ... شه  یکس به اندازه حضور تو دلم تنگ نم چیه يبرا يبخوا

 ... انداختم  نییو سرم رو پا دمیکش خجالت

عنوان ب ای یبعنوان تماشاچ ای...  نمتیتا بب امیادامه داره و من مطمئنا بازهم م یدوست نیدرسته که ا: تر شد کیگام نزد هی

مراقب خودت باش  یلیخ...  زننیاما رسم قبل از اتمام هر کار آدم ها حرفشون رو م... دوباره نقش مقابلت  دمیشا... دوست 

 ...  رهیرو ازت بگ نیکس ا چیو ه زیچ چینذار ه...  شهیهمراز باش هم... همراز 

 ... آخر  قهیسه دق: سرش رو داخل کرد لیسه

 ... زد  يمحمد به استرسم لبخند...  دمیکش یقیو نفس عم ستادمیا صاف

بود  دهیرس دیکه از ام یبه اس ام اس ینگاه... بود  سیخ یروز متوال نیسوم يچشمام برا... رو محکم کردم دورم  شنلم

 يجا... ود تو هوا ب زیهمه چ... کار تموم شده بود ... واقعا االن وقتش نبود ... ساعت حرکت قطار رو فرستاده بود ... انداختم 

فالفل ...  میگفتیبود االن باز با هم چرت م شیپ خواستیدلم م...  شدمیم وونهیداشتم د...  ومدیوحشتناك به چشم م ایس یخال

 ... پام زدم  ریکاج ز وهیبه م يلگد... اعصابم واقعا متشنج بود ...  میزدیگاز م

 ... همراز خانوم  -

 دمیچرخ... دلم هم براش تنگ شده بود  بیکه عج ییصدا... صدا رو نشناسم  نیا شدیچه طور م... تن صداش شناخته بودم  از

قهوه بوفه تئاتر شهر مخلوط شده  يسرو ها با بو يبو قایکه دق ییجا... چراغ  ییروشنا ریز... کنار جدول ... به سمت راستم 

که بد جور  ییآشنا بیژست عج...  شهیبود مثل هم بشیج يدستش تو... رنگش  یشکم يبود با پالتو ستادهیا يبود مرد

 ...  کردیم یاسمش رو برام تداع
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 ...  نجاستیکنم که چرا ا لیتونستم تحل ینم...  دادیآشفته ام رو باد حرکت م يموها

... شد  یز نمچشمام هم درست با... کرده بودم  هیگر یلیخب خ... دماغم قرمز شده بود ... دو قدم بلند خودش رو بهم رسوند  با

 ... جذاب بود  شهیمثل هم... نور  ياومد تو

 ... سالم  -

 ... قدم سالم کردن شد  شیکه اون پ دمیکش خجالت

 ... متعجب بودم  یدکتر کم يآقا دیببخش... سالم  -

 افتاده؟ یاتفاق دیستیشما خوب ن: هم يروز اخماش رفت تو نیباز هم مثل آخر... صورتم خم کرد  يتو شتریرو ب سرش

 میرو بذار یپول یبچه ها و ترس از ب يبرا یدلتنگ...  نیرام یدائم يزنگها... تمو م شدن کار ... در کنارم  ایاگر نبودن س...  

 ... کنار 

 ... سردمه  یکم...  ستین يمسئله ا... خوبم : من جواب دادم پس

 ...  گمیکه راست نم دیخوب فهم... احمق که نبود ...  

 ...  دیسوار ش دییحواسم نبود بفرما دیببخش: اشاره کرد نشیدر آورد و به سمت ماش بشیج يرو از تو چشیسوئ عیسر

 ومده؟ین شیکه پ یمشکل -

 باشم؟ نجایافتاده باشه که من ا یحتما اتفاق دیبا -

 ...  کردیداشت به دردام اضافه م... بودم  ریدر گ یمن خودم به اندازه کاف کرد؟یم ينجوریآدم چرا با من ا نیا...  

 ... نداشت  یمفهوم نشیکل کلکردن و سوار نشدن به ماش... کردم به خودم مسلط باشم  یسع

 نجاستیچرا ا دمیمن هم نپرس... رم  یکجا م دینپرس یحت... کرد و راه افتاد  میصورتم تنظ يرو رو نیماش يبخار شهیهم مثل

 ...  میسکوت کن میداده بود حیهر دو انگار ترج... 

 نیا يآور ادیبا ...  میدیدویبا هم دنبال اتوبوس م میبود االن داشت ایاگر س... گرفتم  دنیهم شروع به بار يزیر بارون

 ... نگفت  يزیاما چ...  دیآه بلند بود که به سمتم چرخ نیانگار ا...  دمیکش یخاطراتمون آه

سر چرخوندم به ... پارك کرد  ابونیرو کنار خ نیماش... اخمو  يمرد جد نیبه ا گفتمیم یخب چ... عوالم خودم غرق بودم  تو

 ... سمتش 

 ...  دیناهار هم نخورد یمطمئنم شما حت... من هم شام نخوردم  میبخور يزیبا هم چ دیش ادهیپ -

 ...  نیبه ا يازین... دکتر  يآقا -

حرف رو چند بار تکرار کنم  هی دیکنیمجبورم م...  دیزیریبهم م دیرو دار من يشما تمام عادت ها: سمت خودش رو باز کرد در

 ... 

 . برخورد کنم شهیحرفا بودم که بتونم مثل هم نیتر و خسته تر از ا یعصبان...  

 ... خودم دارم  يبرا یمن هم انسانم و نظرات نکهیا يبرا -
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فکر کنم باعث شد که جا  نیهم... نبود  يهم خبر شیشگیز اون ناز همادبانه نبود اما قاطع بود و ا یعنوان ب چیلحنم به ه...  

همه جسارت رو از کجا آورده بودم  نیمن ا... بکشه  ادیمنتظر بودم تا فر...  دیکش یقینفسش عم... نگاهم کرد  یکم... بخوره 

 واقعا؟

و با همون لحن قاطعش  دیبه صورتش کش یجمالتش رو جفت و جور کنه دست کردیم یکه با من بود و سع یاکثر مواقع مثل

 د؟ید یاحترام یشما از من ب... فکر نکردم  نیاز ا ریمن غ: گفت کردیرو مجبور به اطاعت م یکه هر کس

 ... محل کار من  دیایشما م... دکتر  ياما اقا...  ریخ: دمیخجالت کش یکم

 مسئله ناراحتتون کرده؟ نیا -

 شده؟ یچ دیبهم بگ گمیناراحتم کنه؟ من دارم م دیچرا با... البته که نه : کرد نبود بد برداشت نیمنظورم ا واقعا

 ...  دیرو جا گذاشته بود نیا: کتاب رو آورد هیپشت  یرو برد و از صندل دستش

 نیا ضشیو پدر مر... خسته  افهیق نیآدم با ا نیا یعنی... انداختم  یدستش بود نگاه يکه تو رانیا یبه کتاب تئاتر سنت...  

 !کتاب رو بهم بده؟ نیساعت شب از اون ور شهر اومده بود ا

 ... به زحمتتون نبودم  یراض... ممنونم : دیباریکه شکه بودن از صدام م یدستم رو دراز کردم و کتاب رو گرفتم در حال متعجب

 ... البته اگر ...  میش ادهیپ میتون یحاال م...  ستین یمسئله مهم -

 ... خوام زحمات شما و لطفهاتون رو  یمن م دیدکتر فکر نکن يآقا کنمیخواهش م -

 ...  دیداریکلمه لطف بر نم نیکه شما دست از ا نجاستیمسئله ا -

 ییاما من اون شب توانا... جمالتش حرف داشت ... ناراحت شده بودم  یکم شمیچند لحظه پ ياز تند... انداختم  نییرو پا سرم

 ... نداشتم  لیتحل

من ... من واقعا مسائل و مشکالت خاص خودم رو دارم ...  کنمیخواهش م دیدلخور نش... نداشتم  يدکتر من منظور يآقا -

 ...  رهیکه از دستم در م ادیم شیپ یگاه... دارم  ییها يریهم درگ

... ن وجود نداره م یناراحت يبرا يزیچ: احساس کردم مشتش محکم تر شد کالفه بود... رو دور فرمون مشت کرده بود  دستش

 ...  دمیوقت به شما دستور نم چیمن ه

تو اتاق  دیکه بهم گفت یزمان یحت: باال گفتم يابرو هیو  یبا بدجنس د؟یدیم یآدم پس دستور رو تو چ نیام گرفته بود ا خنده

 !بمونم؟ 

  ...در موردش  میزنیحرف م: دیکش يتر قیپشت انگشت شصتش گوشه لبش رو خاروند و نفس عم با

 

 بود؟ یبود چ دهیهم در موردش ازم نپرس يمن که نظر يکباب گنده جلو نیپس ا... دم  یدستور نم گهیم بعد

 ...  دمیرو ند اوشیس... تون بود  هیامشب اختتام -
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 دونستهیرو م هیکه اختتام رمیانقدر قسمت آاخر حرفش برام پر از بار احساس بود که در نظر نگ... شد  سیدوباره چشمام خ...  

 ... 

 ... کالفه نگاهم کرد ... بشقابش رها کرد  يرو تو چاقوش

 ... کنه  یداره ترك م...  ادیتونست امشب ب ینم اوشیس -

 !رو؟ یچ: گرد نگاهم کرد يچشما با

امشب من رو ...  ومدین کردیجا هم ناراحتش م نیاومدن به ا...  کنهینم يباز گهید... سالن تئاتر شهر رو  يخاك صحنه رو بو -

 ... تنها گذاشت 

 د؟ییشما االن تنها: نگاهم کرد يرو بهم قالب کرد و جد دستاش

 يمرد جد نیا يکه برا یلحن نیشد از ا یآشوب هیدلم  يتو... پاك کردم  عیرو سر دیلغزیگونه ام م يکه داشت رو یاشک

 واقعا االن تنها بودم؟ ایآ... رو به روم  بیآدم جذاب و عج نیخب ا... و نرم بود  یو منحن فیلط يادیز

 ...  کنهیم تمیکل ماجرا داره اذ دیدونیم... من منظورم ... البته که نه  -

 ...  میتمام شش دنگ حواسش رو داده به من تا حرف بزن یعنی نیا... شد  رهیبهم خ يدستمال گوشه لبش رو پاك کرد و جد با

 !خب؟ -

 دمیم یمنف يدارم بهتون انرژ...  ستیحالم خوش ن یمن امشب کم دیببخش...  دینخورد يزیچدکترشما که  يآقا...  یهچ -

 ... 

 ...  کنمیگوش م -

 ... با مزه اش برم  يها ییزورگو نیاز ا یال اقل تو دلم قربون صدقه بعض... که نداشت  یاشکال...  

 کنهیرو گوش م ایمسئله دن نیانگار داره مهم تر کردینگاهم م يمتفکر و جد... کردم  فیماجرا رو شکسته بسته براش تعر...  

 شیهمه مسئله مهم تو زندگ نیآدم که ا نیا يبرا... همه دقتش  نیکرد ا یخجالت زده ام م... کردم  یاعتراف م دیبا... 

ودش بود و لطفش به خ یآدم دلش به بزرگ نیکه ا نیجز ا... بود  یانقدر مهم م دیدختر بچه چرا با هی يداشت درد دل ها

 وسعت نفوذش؟ 

 د؟یدیبهش حق نم -

 !ا؟یبه س -

 ...  سایبه آو یحت... به پدرش ...  اوشیبه س -

 ... رو دوست داشتم  سایمن آو -

 !د؟یداشت: زد يبد جنسانه ا لبخند
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... خسرو خان ... نا خواسته ازش گله دارم  دیاما باور کن... خبر نداره  يزیروحش هم چ یحت...  ستیدونم که اون مقصر ن یم -

داشتن پدرش و  ياون برا...  ذاشتنیاگه بهش احترام م...  ومدنیکنار م ایس ياگر با خواسته ها...  ستنیکه اصال محق ن شونیا

 ...  شدیمکار ن نیمجبور به ا تشیحما

 ...  دادمیرو کرده که اگر من هم جاش بودم انجام م يکار اوشیس -

 ...  دمیبه پدرش هم حق م: بهم بزنه يکه باعث شد بازهم لبخند... عجب نگاهش کردم ت با

 ...  گهیخب اونم زور م -

 ... مثل من  -

 ه؟یعصبان نمینگاهش کردم بب...  دمیکش خجالت

 ... من سکوت کردم  یول... منتظر بود جوابش رو بدم  کردیداشت نگاه م يجد

 د؟یو اتاقتون بمونکه گفتم ت دیشما از من ناراحت -

-  ... 

 !با شما هستم؟ -

 ... من ...  ستین یناراحت -

با ارزش بود  اریحضور شما اون چند روز تو در منزل ما بس. من حرفم رو بزنم دیشما سخته جواب دادن بگذار يحاال که برا -

رو ابراز  نیشما بارها خودتون رو ا... حساس هستم  زهایچ یمن رو بعض...  دیهست یبا ارزش اریشما خودتون هم دختر بس... 

که انقدر  یاجازه بدم آدم تونستمیمن نم... نه  میباشم؟ جوابش صاف و مستق ين طوریخوام ا یدست خودمه؟ نم...  دیکرد

 ... شما بشه  یکنه باعث ناراحت یدونه که تو خونه من چشماش رو کنترل نم یحدش رو نم

 ...  مدویمن خودم هم خوشم ن -

من ...  دیتو اتاق بمون گفتمیبهتون نم دیهست یراض تیوضع نیکه شما از ا کردمیفکر م ياگر ذره ا... ندارم  یشک نیمن تو ا -

خودش  يخودش برا يبا رفتارها یهر زن... ندارم که بذارم  یوقت یعنی...  ذارمیکه ارزش نداشته باشه وقت نم یکس يبرا

و  کردمیم تیاز شما حما دیبه شما نبود من فقط با نیمن قصدم توه...  دیهست یمحترم اریشما هم دختر بس...  خرهیاحترام م

 ...  دیبه ذهنم رس نیاون لحظه فقط هم

 ... دروغ نبود  شدمیبگم داشتم از خجالت آب م...  

 ... حاال هم در خدمت شما هستم  -

 ... نگاهش کردم  هیکه متوجه شده باشم منظورش چ نیو بدون ا... رو باال گرفتم  سرم

 ...  دیریام رو در نظر بگ هیکه منتظرم تنب نهیمنظورم ا -

شما : و ادامه داد دیسکوتم رو د... بزنه  يکه باعث شد لبخند پهن و پر مهر... بار مطمئن شدم که گونه هام داغ شدن  نیا

 ...  دیبگذر یخانومها امکان نداره بدون انتقام گرفتن از کس
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 د؟یشناسیرو م يادیز يخانومها: ابروم رو دادم باال هی... بحث رو دستم داد  رییتغ يبرا لهیوس نیخودش بهتر...  

دستاش رو به ... بار لبخندش پهن تر شد  نیا... کرده بود  تمیاذ يزیخب سئوال خودم هم بود دروغ نبود اگه بگم ته دلم چ...  

خودم اعتراف کردم خوب بلد بود چه طور  شیدختر پسند شده بود و پ بیاش عج افهیق... نگاهم کرد  رهیهم قالب کرد و خ

مرد جذ اب  نیاز ا يشد هر تلنگر یتجربه بود و لرزون که باعث م یب يادید هم دل من زیشا... چاره رو بلرزونه  یدل منه ب

 ... خنک توش بشه  مینس هیرو به روم باعث 

 !باشه؟ طور نیو اگر ا -

...  لرزنیدستهام هم دارن مثل دلم م دونستمیدستم رو محکم مشت کردم م... بد جنس باز من رو گذاشته بود تو منگنه ...  

حاال  شیجد شهیهم يچشما... دلم بود  يکه تو ياز حد شیب يسرد بودن و تضاد داشتن با گرما دایکه االن شد ییدستا

  دادم؟یجوابش رو م دیبا یاالن چ شناختمینبود که من م ییکدوم از مردا چیه هین شبخب او... شده بود و من  طونیش دیشد

خنک و بارون  يهوا میستادیرستوران که ا رونیب... مطلق  یجواب یهم پر از جواب بود هم ب دیکه شا یسکوت... کردم  سکوت

 ... چه قدر خوب بود که تنها نبودم ... سبک شده بودم  بیعج...  دمینم نم رو نفس کش

 يکه برگها... به درخت قرمز رنگ روبه رومون ... که من چشم دوخته بودم  ییشد به جا رهیاون هم خ... بود  ستادهیا کنارم

 ... بودن  ختهیخشکش دورش ر

 د؟یبارون دوست دار -

 یکس يهم برا یتفاوت... هست  شهیبارون هم... کجا نبارم ... ا ببارم کج گهیوقت نم چیپرسه ه یوقت آدرس نم چیبارون ه -

 ... اما خب ... شه  یقائل نم

 !خب؟ -

تا آسمون فرق  نیزم ستیکه کفش هم پاش ن یتنشه با کس یدرست وحساب يپالتو هیکه  یکس يلذت بارون برا نکهیا -

 ... درست مثل عشق ...  کنهیم

 ... ن برام جالب بود اون شب تو خونتون هم نظرتو -

... هم مهر ندارن  يذره ا کردمیکه من فکر م یآدم نیآدم مقتدر بپرسم تا حاال عاشق شده؟ ا نیاز ا خواستیچه قدر دلم م...  

 !پس دستهاش؟ ... گر بود  تیآدم که و جودش انقدر حما نیا... دوباره نگاهم به دستاش رفت ... خب  یول

 ست؟یسردتون ن -

 ... خوبم ... نه  -

 ست؟یخوبم که از نوع خوبم سر شبتون ن نیا -

دسته اش به صورتم  هیبارون موهام رو فر تر کرده بود و  کیبار سرم رو کامال به سمتش چرخوندم نگاهش کردم نم کوچ نیا

 ... نوك دماغم هم قرمز شده بود مطمئنا ... بود  دهیچسب
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آورد حاال عالوه بر عطر خودش عطر تنش  نییپا یسرش رو کم... بود  ادیف قدمون زاختال... شد  کیبهم نزد شتریقدم ب هی

جا ... دستش گرفت  يصورتم رو تو يتو يو آروم دستش رو جلو آورد و مو دیکش یقینفس عم...  کردمیرو هم احساس م

صورتم نگه داشت  يدستش رو توهمون طور ... دستش به صورتم خورد  یداغ...  دمیدونم چرا عقب نکش ینم یول... خوردم 

بره  هی هیشب شتریبود من که ب ینگاهم دنباله چ ویدونم ت ینم...  شدینفسم داشت منقطع م...  کردینگاهش داشت ذوبم م... 

 ... دو چشمم تو نوسان بود  نیب ینگاهش ه...  دونستمیرو از زانوان لرزانم م نیبودم ا دهیترس

 ریز سیخ نیقدم به عقب برداشت و نگاهش رو دوخت به زم هی... شالم کرد  ریرو بست و آروم دسته موهام رو ز چشماش

 ... من عقب بکشم  نکهیا يبه جا دمیاز خودم خجالت کش... پاش 

 ...  دیخوریسرما م -

رنگ خاك  ينگاه قهوه ا نیبود ا بیآدم عج نیبودم ا بیمن عج. بود بیعج زیهمه چ... کردم  یسرم رو بلند نم نیماش يتو

 ... بود  بیعطرش عج... بود  بیعج

 ...  ومدهین رونیهنوز نفسم کامل ب کردمیو احساس م کردیصورتم ذوق ذوق م پوست

 ...  کردیم يخودش راجع به من چه فکر شیحاال پ...  نداختیبه هم م یگه گاه ينگاهها

 ...  رنیگیبهانتون رو م دیبچه ها عادت کردن هر شب براشون قصه بگ -

 ...  امیحرف زدن باعث شده بود من از اون شوك در ب. کرده بود با عوض کردن جو  یبازهم بزرگ...  

 ... همه بچه ها قصه مادرشون رو دوست دارن  -

 ...  دیکنیم فیقصه تعر بایاما شما واقعا ز -

 ...  سمیبنو بایکاش خوب بلد بودم قصه مادرشون رو ز -

 ... ندارم  يبه سرنوشت اعتقاد ادیمن ز...  ستیآدم ها نوشته شده ن یقصه زندگ: داخل هم رفت اخماش

 ... که شما  نیا... که همراز باشم و خواهرم رها  نیا... از سر نوشته شده  زهایچ یلیخ -

 ... باشم  یحام: گفت تیجدانگار که متوجه شد که با همون ... نه  ایبگم  میرو مستق کشیمونده بودم اسم کوچ...  

 ...  سهیصورت ممکن بنو نیرو به تلخ تر شیکردنش اجازه داد حامد پرده آخر زندگ یرها با بچگ... درسته  -

 ... !حامد  -

 ... اومده بود بد خلق شده فکر کنم  شیکه دوباره بحث حامد پ نیاز ا...  

 ... گفتن داره  يبرا ییحامد هم مطمئنا حرفها -

 ...  گفتیداشت م یچ نیا...  دیبرق سه فاز از سرم پر...  

 !کجاست؟ دیدون یمگه شما م: غار باز مونده بود هیبه اندازه  دهنم

 ... البته : گونه اش گفت یبهم نگاه کن با لحن حام نکهیو حق به جانبش بدون ا يجد افهیبا همون ق. 
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نداره  یآدم با خانواده اش ارتباط نیا کردمیسالها من فکر م نیتمام ا به سرم زده در یمحکم زیبا چ یاحساس کردم کس...  

 ...  ادیکه سراغ بچه ها ش نم

 ... خونه  کینزد ابونیتو خ دیچیپ یحام

 ...  فرستادمیحامد پول م يمدت برا نیمن ا -

تا با معشوقش خوش بگذرونه و خواهر بد بخت من تو اون  يفرستادیمدت شما براش پول م نیا... جالبه : زدم يبلند پوزخند

 ... جالبه  یلیبه خدا خ... جالبه  یلیآقا حامد کجاست؟ خ دیدون یچون نم رهیتونه طالق بگ ینم دیخونه بپوسه و بهش بگ

پس همه امشب ... کنم  یمنتظر بود خودم رو خال... جمله ها بود  نیانگار منتظر همه ا... بود  رهیساکت و صامت به جلو خ...  

 ... جمله بود  نیا يساز نهیزم... 

 ارن؟یم فیحاال دارن تشر -

 ...  دیآرام باش یکم دیکن یسع -

 ...  ییبایچه کلمه ز... آرام  -

 ...  خوردیواقعا داشت حالم بهم م گهید...  

 ...  دینگه دار: فرار کردن بود خواستمیکه م يزیچ تنها

 ...  میدیهنوز نرس: کردیترم م وونهیداشت دتو جواب دادنش  آرامشش

 ... خودم برم  خوامیمن م -

...  ومدیچشمم م يآخر جلو يفقط پر پر زدن خواهرم تو روزا... برام مهم نبود  يزیچ چیه...  کردمیدر رو باز م داشتم

 ... هم نداشت  یچندان فرق یکه با خودکش یب مرگ...  شیخستگ... التماسهاش 

 ... ببند اون در رو  -

معلوم : رو نگه داشته بود نیماش...  کردیو نگران نگاهم م یداشت عصب... بلند تر شده بود  یکم شهیبار صداش از هم نیا

 !؟یکنیکار م یچ يهست دار

 ... شم  ادهیپ خوامیبهتون گفتم م -

 توجه و نفهم من؟  یبه خاطر برادر ب ه؟یبه خاطره چ افهیق نیا ؟یبه خاطر چ -

 ... خواهر بد بخت و عاشق من ... به خاطره  -

 ... برام مهم نبود  یول... بود  یعصب...  داشتیزور داشت خودش رو نگه م به

هستم که شما  یمن ک...  دیباور کن... دکتر  يها نبود آقا ینیمقدمه چ نیبه ا يازینه؟ ن دیمن رو آماده کن دیاومده بود -

 ... برم خونه  خوامیحاال ها هم م د؟یبد ییزحمتها نیهمچ

 ... در رو ببند : تا آرامشش رو حفظ کنه دیبه صورتش کش یدست

-  ... 
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... خونه  رسونمتیم: زهیریاش م شهیاحساس کردم االن ش... خم شد از روم و در رو محکم بست  کنمینم یبهش دقت دید یوقت

 یرو بدون من نم نیفقط ا... نه تو حرف منو  فهممینه من حرف تو رو م... حرف بزنم  که بتونم باهات یستین یطیاالن تو شرا

 ...  يدیاصال بحث رو تو جلو کش... جا برسه  نیخواستم به ا

 ... بشنوم  یچیخوام ه یهم نم گهید: گفت یبگم که با لحن محکم يزیرو باز کردم تا چ دهنم

 نیدکتر ا مشیگلنار ببر... بابا  يا... نمونده  یچیتو رو خدا ازت ه... نکن همراز  هیگر: دیکش یموهام م يرو آروم رو دستش

 ...  شهیتا صبح تلف م نیکه ا يطور

 ... وقت شب همراه با گلنار اومده بودن  نینگاه کردم که با لباس خونه ا نمینازن اوشیس به

 یکه اومده تا امشب خوب... در کنارش آرومم  کردمیم فکر يمنه احمق به طرز احمقانه ا... کنم گول خوردم  یاحساس م -

 نه؟ ایخرم س یلیخ... داشته باشم 

 ... نه  -

...  شهیم ینکنه چ... کنه  ینیاومدن حامد بخواد برات مقدمه چ يمرد برا نیکه ا یانقدر مهم يچرا فکر کرد: نگاهم کرد يجد

 یتونیم یهمراز؟ حت يکاره ا یتو چ ؟يریگیقانون بچه ها رو ازشون مبا استفاده از  ای یزنیمثال به قدرت فراوونت حامد رو م

 ؟یصدا ت رو براشون بلند کن يبر

 !اوش؟یس: اومد سمتم و سرم رو بغل کرد کردیزارم نگاه م افهیکه به ق گلنار

 دایچرا جد ؟يشد یمنطق ریغ یاز ک ؟يکم هوش شد يطور نیا یرو نگو؟ همراز تو از ک قتیحق اوشیس ؟یچ اوشیس -

 تو وقت بذاره؟  يبرا دیآدم چرا با نیا ؟یفهم یاطرافت رو نم يآدمها

 ... دونم  ینم: کردم گفتم ياشک هم نداشت سکسه ا گهیکه د يا هیو گر تیکه از شدت عصب یحال در

 ...  میزنیبا هم حرف م ایب يکرد دایسئوالت رو پ نیهر وقت جواب ا: بزرگ آب داد وانیل هی ایس

 ؟ياال باهام قهر یعنی یچ یعنی -

 ... مموش  يالحق که بچه ا -

 نیچرا ا...  امیتونستم کنار ب یبا خودم نم...  دیترک یتو تنم نمونده بود سرم داشت م یجون چیه گهید دمیکاناپه دراز کش يرو

 هی... آدم برادر حامد بود  نیا... ز هرگ...  دیبخش یرها هر گز من رو نم... رفته بود  ادمیچرا ... آدم انقدر برام مهم شده بود 

 ...  کردنیم يبا ما با ز... زدن  یو به ما لبخند م نشستنیکه تو برج عاجشون م وناهم... انتظام بود 

اما چرا من ... لطف هم کرده بود  یلیآدم به من خ نیانصاف نبودم ا یب... بالش گذاشت  هیسرم  ریسرم رو بلند کرد و ز گلنار

بدتر از همه دل  ای... با مشتم آروم به کاناپه زدم ...  شدمیطور داشتم وابسته م نیا یمن به چ... خبرها بود  یلیچرا تو دلم خ... 

ود چه از شدش دفن شده ب يکنده کار لیمدت که خواهر من مثال زنده بود و تو اون اتاق با وسا نیا ومتم... شدم  یبسته م

تو  شیمعشوقه دوست داشتن...  نیتا با روشنک نازن ختیریبه حساب حامد پول م یحام... متر جا دفن شده بود  هیکه تو  یوقت

 ... کردم  یمرد فکر م نیبرادر هم يبه حس نوازش دستها حمقمنه ا... و بعد من ...  رهیحموم آفتاب بگ یساحل يشهرها
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 ... د سبک پوشون يروم رو با پتو ایس

 توا؟ هیگوش برهیو يصدا یگل: ایس

 ...  ادیهمراز م فینه از ک -

 وقت شب؟ نیا هیک نیخب بردار بب -

 ... بود  ینداشت که ک تیاهم يخودم که هم زمان و هم مکان از دستم در رفته بود ذره ا يبرا

 ... چاره چند بارم زنگ زده  یب ایاوه س... قطع شد : گلنار

 ... خب تو زنگ بزن  -

 ...  کردیباهاش صحبت م یخاص یلیکه بود گلنار با احترام خ یهر کس...  

 ...  ستیحالش که اصال خوب ن: رو نوازش کرد میشونیسر من و پ يباال اومد

-  ... 

 ...  میرو ندار دیکه فرمود یینه من بهش دارو دادم اما سرم و دارو -

-  ... 

 ... اما ...  دیریدونم شما هم درگ یم...  کنمینه خواهش م -

-  ... 

 ... باشه ... باشه  -

... بودم  يداریخواب و ب نیب...  خواستیم یچ ای...  دیپرس یحالم رو م... بود  یکه ک نیا... من تو عالم خودم غرق بودم ...  

 ... بعد برگشت  قهیو چند دق نییرفت پا اوشیس... زنگ خونه اومد  يدونم چه قدر گذشت که صدا ینم

دستم احساس کردم کامال معلوم بود بهم سرم وصل کرده  يتو یو بعد سوزش دیبهش کش یدستم رو گرفت وبا پنبه الکل گلنار

 ... مهم نبود  یچیبرام ه... 

 ... سرم  ياون آمپول رو هم گفت بزن تو: ایس

 ...  هیابیآرام بخش خوب و کم  یلیکرده خ دایموقع شب از کجا پ نیدارو رو ا نیاصال ا... دونم به خودم هم گفت  یم -

 ...  یگل: کنارم نشست ایس

 ... عالمت سئوال شده  نیات ع افهیچرا ق ایس -

 ...  يشدیشکل من م دید یخونسرد به نظر برسه رو م نییداشت پا یکه سع یتو هم اگه اون آدم -

که وارد خونم  يهر قطره ا... زدم  یساحل آرامش برسم و داشتم دست و پا مداشتم به  یو من تو ذهن خودم به زور سع...  

 هی زیخوابم برد و حس کردم همه چ دنیبعد از سه شب نخواب یک ادینم ادمیو من واقعا  کردیدست و پا زدن رو کم م نیا شدیم

 ... خواب درهم بوده 
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انقدر ورم داشت ... تالش کردم  یلیباز کردن پلکهام خ يبرا... سرو صدایی که نمی دونستم از کجاست چشمام رو باز کردم  با

نور چشمم ... چشمام رو که باز کردم ...  ومدینم ادمی شبیاز د يادیز زیچ... سرم هم منگ بود ... تونستم بازشون کنم  یکه نم

 ...  کردیدرد م... بدنم خشک شده بود ...  ماومد نییکاناپه پا... رو زد 

 ...  گرفتیداشت آب پرتقال م یگل... دسته مبل رو برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم  يرو یپشم شال

 ...  یگل -

 ...  دیکش یقیو نفس عم...  دیاش گذاشت و به سمت چرخ نهیس يو دستش رو رو دیاز جاش پر...  

 ترسوندمت؟  -

 زم؟یعز يچه طور... ود تو حال خودم ب -

 ... بهترم  -

 ...  ارهیمامان هم نهار داره م... برات آب پرتقال دبش گرفتم  نیبش -

 . مگه ساعت چنده؟ -

 ...  کی کینزد: دیآشفته ام کش يبه موها یدست

 ...  دمیخواب یلیاوپس خ -

 ... پلو پخته  یمامان باقال یبش ریخوام س ینم... رو بخور  نیحاال ا...  يخوب کرد -

 ...  یگل: محکم کردم وانیرو دور ل دستم

 ... جان دلم : رو به روم نشست

 ...  نییفکر کنم چند وقت بود توجه خونم اومده بود پا... گرد و خاك کردم  یلیخ شبید دیببخش -

 ...  يلوس شد... باال رفته بود  کمیهم  دیشا: زد يلبخند

 ... اومده  شیباهم پ زیهمه چ: کردم یتلخ خنده

...  يریگیم يزیجا يجشنواره دار... خوب هم افتاده  ياتفاقها... همراز : گذاشت وانیدست گره خورده ام دور ل يرو رو دستش

کجا رفته همراز سرخوش ...  يحرفها بود نیتر از ا شیمثبت اند یلیهمراز تو خ...  ياجرا فوق العاده موفق رو تموم کرد هی

 من؟

 کنمیم یدارم سع...  شمیم دایپ گهیحاال د... مرتبش کردم ... ذهنش گم شده بود  يها یتو شلوغ پلوغ کمی... جاست  نیهم -

 ...  سمیاز اول بنو... رو پاك کنم  ییزایچ هی

 ... کامل دارم  نانیمن به تو اطم -

 رفته سر کار؟ ایس -

 نه؟ ادیبهش نم -

 !خوشحا له؟ سایبا آو ایس یگل... خودمه  يایداداش س... چرا  -
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 ...  شهیم مونیبا خودش خلوت کنه پش یوقت...  ییجا هی...  يروز هیدونم  یاما م... آره  -

... و نگرانت شده بود  دیپرس یحالت رو م. زنگ زد میبود داریما ب یتا وقت شبید: داد و ادامه داد هیتک شیصندل یبه پشت یکم

 ... هم  یحام...  زهیچ

 ... بشنوم  يزیخواد چ یدلم نم -

بدونم  ایخواستم بشنوم  یکه من رو به سمت اون منطقه خطر ببره رو نم يزیچ گهیمن فقط د... نبود  نهیبا ک ایدلخور  لحنم

 ... 

 ...  یییرو بایبه به چه خانوم ز -

ن و گلنار ابروهام رو مرتب کرده بود نبود اما مجبور بودم برم اصفها یهم به نظرم وقت خوب ادیز... نگاه کردم  نهیخودم تو آ به

بلند  يبا بوتها... سوخته بود  يقهوه ا... رو داد بهم  دشیجد يپالتو... آدم  هیام رو کرده بود شب افهیکرده بود و ق شمیآرا... 

که  دمیرو پوش یراه هم به اصرارش همون يتو يبرا... مراسم بپوشم  يگذاشتم تو ساکم تو تو... همرنگش و شال کرم رنگ 

 ...  یبازم حام... کردم  یپوف... تنم بود  یحام يتو شرکت دوستا

 يزیاما چ رهینم ادمونیلطفاش ... احترامش واجب ...  مونهیم یهم همون باق ایتا اخر دن... اون برادر حامده ... خانوم  همراز

 ...  ستیاز اون ن شیب

 ... خانوم خوشگله  يآماده ا -

  ا؟یسخوب شدم  يجد -

 ... محشره  شهیخانوم ما هم یآبج -

 ... بدم  حیرو توض يزیبچه ها چ يحوصله ندارم برا امیهمراز باهات تو نم: قطار نگه داشت ستگاهیا کینزد

 ... پاکت در آورد و گرفت به سمتم  هیکتش  بیج يکرد از تو دست

 ه؟یچ نیا: گرد نگاهش کردم يچشما با

 ... پوله ... کن  ییبعد باز جو رشیبگ -

 !پول؟ -

 ...  اریدر ن يه باز دیند نهمهیاما ا ینیبه خودت پول بب ادیم شیکم پ یلیدونم خ یم: گفت یلودگ با

 ه؟یاالن وقت شوخ -

 گهید از ماه... کرده به حسابم  زیجا وار هیکه تا حاال بهم نداده بود رو  ییها یبیبابا تمام پول تو ج...  هیمسئله جد نیا... نه  -

 ... پول ماله توا  نیا... که قابل توجه  رمیگیام حقوقم رو م

 اون وقت؟ یبه چه حساب -

... اون عشقمه ... قول دادم در کنارتون باشم  سایمن به تو و آو...  هیطور نیبه بعد ا نیاز ا...  یکه تو خواهرم نیبه حساب ا -

 ...  یتو خواهرم
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 ... خوام که حاصل از فروختن آرزوهاته  یپول رو نم نیمن ا: کردم بغض

پس با من کل کل ... زنم  یندارم تو سرتم م ییابا یدونیهمراز م: گفت تیو با عصبان...  میساك دست يرو گذاشت تو پاکت

 دونهیفقط در کنارت بودن بود و خدا م تمیقبال از تو هم مفلس تر بودم حما... از توا  تیمن حما فهیوظ... من برادرتم ... نکن 

 !باشه؟... من هستم همراز ... رو بدون  نیفقط ا... هست  وشحاال هر د...  دمیکشیم يچه زجر

 ... محکم محکم ... کردم  بغلش

 ...  کشهیآقاتون من رو م... کم خودتو  ؟جمعیکنیکار م یدختر چ یه: دیلرز یصداش م... هم بغض داشت  اون

 ... که  زونهیآو نیاگه منظورت اون رام! ؟یگید مچرا چرن -

به ... بندت به تماس  یاالن م دیحاال هم فک مبارکت رو جمع کن و برو که ام! ... ؟يرو از کجا آورد نیرام...  یه یه -

 ییبایبه ز زیهمه چ... اما آرامش داشته باش ...  يبگرد یکن یاصفهان رو احتماال وقت نم... دو روز خوش بگذرون  نیخودت ا

 ... شه مموش  یلبخندت م

 ... جانم خانوم خوشگله : لبش اومد يرو يلبخند... زنگ خود  تلفنش

منبع عشق رو خوشحال کنه  نیتونست ا یاگر م سایآو... همه محبت  نیبه ا... نگاه براق نداشتم  نیگفتن به ا يبرا يزیچ...  

 ... خودش بود  يجا زیپس همه چ... 

 ...  میته شدخس شییخدا -

...  میکال سه نفر بود... تا اتاق هامون آماده بشه  میهتل منتظر بود یتو الب... عادتش بود ...  کردیلب غر غر م ریداشت ز دیام

 زیهتل متوسط و تر و تم هیکه گرفته بود  یهتل... کارگردان بود  اریخواهرش که دست دهیکارگردان بود و ش يکه آقا دیام. من

 ... بود 

 ... زودتر اتاقامون رو بدن گرسنه ام : دهیش

 ...  یگفت يآ...  یگفت يآ: رفت یدلم داشت ضعف م منم

تماس  هیبار به خودم غر زدم که چرا منتظر  نیهزارم يبار هزارم نگاه کردم و برا يبرا... در آوردم  بمیج يرو از تو میگوش

 ...  کمیکوچ

 ...  پهیعجب خوش ت! به -

 ؟یک: دمیخند دهیش زیبود به لحن ه نییطور که سرم پا همون

 ادیبهش نم یول... است  عیضا کنهیطرف رو نگاه م نیفقط نگاه نکن که چون داره ا... مبل رو به ما  ينشسته رو ییآقا هی -

 ... داره  يدك و پز هی... هتل باشه  نیمال ا

 ... افتادم  رستانمیزمان دب یرکیز ریز يزدن ها دید ادی... گل کرده بود  طنتمیش... شده بودم  کنجکاو

 يپالتو هیاول ... برگشتم به پشت سرم ...  دیچیپ مینیب ریعطر آشنا ز هیتا برم که  دمیچرخ... رو که به سمتم گرفتن  دیکل

 ...  دید يخطا هی ایمزه بود  یب یشوخ هی یعنی... امکان نداشت ... نه ...  دمیمات د یمشک
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 ... امکان نداشت ...  دمید يرنگ جد ینگاه خاک هی... رو بلند کردم  سرم

  کرد؟یم کاریچ نجایا... دهنم رو بلند قورت دادم  آب

 ... بدم  صیتونستم تشخ یتو نگاهش نم یچیه

 یبعد با لبخند لوس... فکت رو ببند  گفتیبود که با اشاره م دهیش... جا  نیپرتاب شدم ا گهید يایبه پهلوم خورد که از دن يزیچ

 ...  دیمعطل شد دیببخش: گفت یبه حام

 داشت؟ یادم چرا دست از سر من بر نم نیا... شد به من  رهیتکون داد و دوباره خ يکرد و سر دیبه اون و ام ینگاه مین یحام

 ؟یخوب -

  م؟یشده بود یمیهمه صم نیا یک...  

کار  یجا چ نیآدم ا نیتو مغزم بود که اصال ا يسئوال به مراتب بزرگتر یجواب بدم وقت ستمتونیچه طور م... رو ندادم  جوابش

 ...  کنهیم

 ؟یشناسیرو م شونیهمراز بانو ا: دیام

 ... جمع کرد  یدست و پاش رو کم دیام... نگاه پرتاب کرد  هیبه سمتش  یحام... لوس بود  يادیز یکم دیلحن ام...  

 ... من از بستگانشون هستم : یحام

 ... اتاقمون  میر یهمراز ما م...  زهیچ... خب : نگاه قرار گرفته نیا ریکه معلوم بود تحت تاث دیام

 ... عالمه سئوال و من که انگار خشک شده بود  هی... که من چرا هنوز ساك به دست اون جا بودم  نیا... رفتن  یکه ک نیا

با  کردیکه اون جا کار م یداد به دست پسر جوان دیساك رو از دستم گرفت و همراه با کل... د کر یبه کس ياشاره ا یحام

 ... اتاق من  يکه کف دستش گذاشت ازش خواست تا ساك رو ببره تو یاسکناس

 !بود؟... تصادف نبود مطمئنا ... آرامشش  نیا... جا بودنش  نیا... شد  یمثل زهر داشت وارد رگم م یتیعصبان هی...  

 ؟یخوب يجوابم رو نداد: پا لتوش بیرو کرد تو ج دستش

 د؟یکنیکار م یجا چ نیشما ا -

 ... افتاده باشه  یزبونت اتفاق يبرا دمیترس: باز شد یکم نگاهش

 ...  کردیداشتم نگاهش م یو شاک نهیدست به س هنوز

 ...  کردیم میعصبان شتریب... که انگار نه انگار  کردیرفتار م يکه طور نیو ا شیخونسرد

 ... هست  یکنفرانس پزشک هیاومدم اصفهان  -

 ... بودم احمق نبودم  یهر چ... من احمق نبودم ...  

 ... رم اتاقم  یمن م...  دیباشه پس خوش اومد: هم گفتم يرفت تو شتریب اخمام

 ...  میزن یحرف م: و محکم يتوردس... شد  شهیلحنش مثل هم... از کنارش رد بشم که بازوم رو محکم گرفت  خواستم

 ... خوام بخوابم  یم... من خسته ام  -
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 ...  یپس االن سرحال...  يو مطمئنم باز خواب بود يتمام مدت سفرت هم تو قطار بود...  يخواب بود کیامروز تا ساعت  -

 هیاز ... و بگم به تو چه  ارمیزبونم رو براش در ب خواستیدلم م یطرف هیاز ... بود  ضیآدم ضد و نق نیاحساسم نسبت به ا...  

 ... آدم ببرتش  نیو ا ارمیدادم اون زبون سر جاش بمونه تا در ب یم حیبردم و تر ج یازش حساب م... هم خب  یطرف

 ... بهش داده  یرو ک قمیهم حوصله نداشتم فکر کنم آمار دق اصال

 ...  یپس موافق یکه ساکت ییاز اون جا -

 نیا... بود اما  ادیآدم اختالف قدش با من ز نیآره ا... کارش آروم رو به روش قرار گرفتم  نیبا ا دیبه عقب کش یرو کم بازوم

 ...  ومدیبه چشمم م شتریاختالف قد ب نیا بیروزا عج

 يآقا: اره باز کردممحکم و دوب... هم گذاشتم  يبار رو هیچشمام رو ... خسته بودم ... متعجب بودم ... بودم  یهم شاک هنوز

 ... دکتر 

 ...  میکنیصحبت م رونیب: کردیبود عطر نفسش پام رو شل م یانصاف یب نیا... آورد  نییپا یرو کم سرش

 ... شه  یحرفم دوتا نم: محکم تر گرفت یبکشم که کم رونیدستش ب يبازوم رو از تو خواستم

 ...  میخارج شد یدنبالش راه افتادم و از الب... بود  دهیفا یب بحث

چشماش خسته  ومدیسرحال به نظر نم یلیخ... بودم  یعصبان... کرده بود  خیدستام ... هوا سرد بود ... هتل  یبه باغ پشت میرفت

 ...  ومدیکالفه به نظر م دایخودش هم شد... بود 

 ؟يدیتو باز لباس مناسب نپوش: به من کرد ینگاه

خواستم  یرسوند من رو که م یم يبه درجه ا کردیام م وونهیتوجهاتش د نیا... ش آرامش نیا. خواستیم یآدم چ نیا...  

 ... خودم رو بزنم 

 م؟یینجایما االن چرا ا د؟یینجایدونم شما چرا ا یمن اصال نم... دکتر  يآقا...  کنمیخواهش م... خوبم  -

 ... تو به من بگو ... تو حرف بزن  -

 بگم؟ یچ -

 ...  يزد نیکه تو ماش ییادامه تموم اون حرفا: شدیم یلحنش داشت کم کم عصب... شد  یعصبان

 ... ادامه نداره  -

 ...  ستمیهمراز من بچه ن ؟ير یکجا م يدار ياالن راه افتاد: بار بد خلق شد نیا

 ... من هستم  یول -

 از من؟  ؟یگله کن يخوا یاز حامد م...  رونیب يزیدلت و ذهنته بر يتو یهر چ...  یگفت ایچ یدونیخوب هم م...  یستین -

 ...  دیبشنو يزیچ دیخواینم دیشما که گفت: بودم یعصب...  دیلرز یم زانوهام

 ...  میدیفهم یحرف هم رو هم نم...  میدیفهم یرو نم یکیکدوممون حال اون  چیکه تو اون لحظه ه نیا يبرا -

 ... خوب بود  یلیخ یلیوضوحش خ...  دمیمن حرف شما رو واضح فهم یول -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٢٩٨ 

که من واقعا کنترلم رو  نیا...  مینقطه برس نیبود که به ا نیانگار همه برنامه اش ا... منتظر بود ... نگاهم کرد  نهیبه س دست

 ... از دست بدم 

 ...  نیفقط هم... احمقم  هیمن ... من  -

 ... درست صحبت کن  -

 ...  دیکن تمیترب دیخوایکه م ستمین وشایمن ن -

 ... اما ... آرامشش حساب کنم  نیا يتونستم رو یدونم چه قدر م ینم...  ستادیو ساکت ا دیبه صورتش کش یدست

 ... حامد کجاست  دیدون یشما نم نکهیا يسالها گذاشتم به پا نیمن تمام ا -

 کنه؟یم تیو ازش خبر دارم عصبان... دونم کجاست  یکه من م نیا -

 ...  دیش یشما حرف من رو متوجه نم -

اما امشب ...  زمیطور بهم بر نیمن ا ومدیم شیکم پ یلیخ... بود که خودم رو کنترل کنم  نیهم به خاطر ا نیا دمیلرز یم...  

خودم  کیم به اندازه تمام جهان کوچ دیشا ای... به اندازه نصف جهان  قایدق... نصف جهان  نیتو ا...  بایشهر ز نیجا تو ا نیا... 

 ... بودم  ریآدمها دلگ نیبزرگ ا يایدناز ... و خانواده ام 

 ندونم کجاست؟ يانتظار دار... برادره منه ... که کرده باشه  يهر کار... که کرده باشه  ییهر خطا... حامد برادره منه  -

از شما  يانتظار چیمن ه... نه : از بس که داغ بودن و خشکدونستم چشمام هم قرمز شده  یم... قدم به سمتش رفتم  هی

اما ... رفته بود  ادمیرو  زیمن همه چ... رفته  ادمیرو  ریپر تحق يمن اون نگاهها... رفته  ادمیمن ...  ستیشما ن ریتقص... ندارم 

 ... اومد  ادمیدوباره 

 ...  یاما عصب... ساکت بود ... شد  کیبهم نزد شتریقدم ب هی

 نایدونم چرا دارم ا یاصال نم... من ... رفته بود انگار  ادمینداشت رو  یفرق یکه با خودکش یمرگ... خواهرم  يها هیمن گر -

 ...  گمیرو م

 ...  یکه بگ خوامیچون من ازت م -

انتظام ...  دیخوایرو شما م زیهمه چ...  نهیمسئله هم... دکتر  يآقا نیهم... د : لحن خونسردش تا مغز استخوانم رو سوزوند...  

اونم ...  یمنه خال... فقط من موندم ... از خانواده من ... ما که منظورم منه ...  میبخوا يزیچ چیه میما حق ندار...  خوانیها م

 ...  شهاگه موندن حساب ب

 ...  يریتند م يخانوم کوچولو دار -

 نیاز ا کردیقدرتش فرار م نیکاش با آخر... برادر شما  بیاز تعق...  کوچه پا تند کرده بود يکاش خواهر احمقم اون روز تو -

که ... که بمونه ... کجاست  دیدون ینم دیگفت یوقت...  ریطالق نگ یابیغ دیگفت یوقت گمیکه م رمیتند م... سرنوشت مسخره 

 ...  هگید یکیبرادر شما نشد ... به عشق داشت به نوازش  ازیخواهر منم آدم بود ن... بپوسه 

 ... حواست به جمله هات باشه  -
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 دیلبهام لرز... حرفم بد جور بهش بر خورده بود ...  ومدیم رونیشده بودوچشماش داشت ب یعصبان یلیخ دمیعقب کش کمی...  

 یدست... پشتش رو بهم کرد ... داد  رونینفسش رو ب... رو به دهانم گرفتم بلکه کمتر بلرزه  نمییلب پا...  رهیخ... نگاهم کرد ... 

 ... به سمتم  دیو دوباره چرخ دیموهاش کش يتو

بچه ... برگرده رها باشه ... من نبود پدرم بود  میتصم نیا... برگرده  میخواستیما م...  گشتیحامد بر م: آروم تر شده بود لحنش

 ... هاش باشن 

 آره؟... سراغشش  ادیبرادر شما خسته شد ب... خواهر من تو آب نمک باشه  -

-  ... 

 دکتر يبا شما هستم آقا -

...  ارمیبه دستش ب یعنی... که دوستش دارم زنم باشه  یاگر کس... نداره  یمن طالق مفهوم يبرا... رو نگفتم  نیمن ا -

 یدم بهش؟ نم یحق م... بگه  دیحامد خودش با... شد  یچ نکهیا... مونه  یتا ابد هم م میدم اگر اومده تو زندگ یطالقش نم

 ... حامد حق بدم  انتیچه برسه به وسعت خ...  کشیکوچ یحت... کرده  یانتیخ نشکه به ز يامکان نداره به مرد... دم 

دوشم  يپالتوش رو در آورد رو عیسر یلیخ... شد  کیبهم نزد...  میلرزیهنوز هم داشتم م... سردم رو در هم گره کردم  يدستا

 ... خواستم مخالفت کنم ...  شدمیپالتوش گم م يتو... مرتبش کرد ... انداخت 

 ... بذار باشه همراز  -

 بود؟ یآدم چ نیکالم ا يجادو...  کردیخود م یطور من رو از خود ب نیلحن چرا ا نیمن ا يخدا...  

 ...  يخوریسرما م: لب گفت ریز... دومش رو بست  دکمه اول و... آروم آورد جلو  یلیرو خ دستش

 ... وجدانم نباشم  ونیبذار مد...  یبذار فکر کنم حامد دوم... باشم  یبذار ازت عصبان ینکن حام...  

  کنم؟یکار م یجا چ نیجا؟ ا نیچرا اومدم ا يدیازم پرس -

 ... حضورش رو نفس بکشم  يگرما تونستمیحاال م... شد  کیبهم نزد شتریب...  

 ...  دیاومدن حامد رو آماده کن نهیزم دیاومده بود -

-  ... 

 ... که به خاطر کتاب بود  دینگ د؟یبود ومدهین نیهم ياون شب مگه برا -

 نیاتاق بمون چشمات آخر يبهت گفتم تو... بود که  نیبه خاطر ا یبه رفتن گرفت میتصم هویبود که از خونه  نیبه خاطر ا -

 ... لحظه 

 . ارمیرها نم ایمن که مثل تو مدام اسم حامد  يدیکش شیخودت بحث رو پ: و ادامه داد... انداخت  نییسرش رو پا...  

 يجمله ا دیشا... بود  یانگار منتظر حرف... نگاهم کرد ... رو به روم  ستادیا... درخت رو به روم بود  ریکه ز یمکتین يرو نشستم

اون ته ته  نکهیا... زدم  یپس م دیرو با دیچیپیدلم م يکه تو یاعتراف... همون حرفها تموم شده بود  يهام تومن اما جمله ... 

به  دیو شا تشیبه اندازه جد یگاهیجا... داشت  يا ژهیو گاهیمرد جا نینبود همون جا ا یکه همراز عصبان ییقلبم اونجا يها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٣٠٠ 

کارش رو به  کردیباشه که خودش اعتراف م يبرادر انیاطراف نیاگر ا یحت...  انشیاز اطاراف تیدر حما شییوسعت تمام توانا

 یسع یلیکه خ یمن يبرا... کرد  یمن عوض نم يرو برا يزینداشتنش چ ایاما قبول داشتن ... هبچ عنوان قبول نداشت 

 نیبا ا... ذاشت  یهر چند نم... آدم دارم رو عقب بزنم  نیکه از ا ییبایخوب و ز يرهایتمام تصو یانصاف یدر کمال ب کردمیم

 ... با نگاه منتظرش ... جا بودنش 

 هم داره؟ يا دهیفا ایاما آ...  کشمیم شیپ یبحث رو ه نیحق با شماست من ا -

 گذره؟یم یذهن و فکرت چ يتو قایفهمم دق یکه من م نهیاش ا دهیفا: شد کیبهم نزد شتریقدم ب هی

 مهمه؟ چرا براتون -

سئوال بمونه  نیاجازه بده جواب ا: آورد و آتشش زد رونیرو ب گارشیاز توش پاکت س... شلوارش  بیج يرو کرد تو دستاش

 ...  یرو داشته باش دنشیشن یکه آمادگ یزمان يبرا

 د؟یکنیبچه ها برخورد م نیچرا با من ع -

رها رو ... همراز ... من فقط ... همراز  نهیتو روبچه بب یچه طور ممکنه کس...  ستیطور ن نیکه ا یدونیخودت هم خوب م -

 یزندگ يتو بلد بود... هم من اشتباه شناختمت  دیشا... نبود  نیات ا هیتو روح... آرامش باشه  يبذار اون هم تو... رها کن 

از تو ... که فوت کرده  یبه کس دنیطور چسب نیا...  يدیجنگیزنده هستن و وجود دارن م هک يدو تا بچه ا يتو برا...  یکن

 ...  دهیبع

شما براش پول ...  وفتادهیبراش ن یاتفاق چیو ه... رها کن؟ چون برادر شما زنده است  دیانقدر راحت بگ دیتونیچرا م دیدون یم -

 دیتو اتاقم شما هم بر رمیمن م... است  دهیفا یبحث ب نیاصال ا...  یراحت نیبه هم...  گذرونهیو اون باهاش خوش م دیفرستیم

 ...  ریشبتون هم به خ...  دیبرس تونیپزشک نفرانسفردا به ک... تو هتلتون 

جا اتاق گرفتم  نیمن هم نکهیاول ا... و خوب گوشهات رو باز کن  نیبنش: باال رفت یبار صداش کم نیبلند شم که ا خواستم

 ... 

 نیآدم به ا يتا حاال ا کنمیاصال فکر نم... بود  یمعمول يجا یلیخ یلیجا خ نیهتل؟ ا نیا... گرد نگاهش کردم  يچشما با

 ... سمتها نگاه کرده باشه چه برسه بخواد توش بمونه 

 میکه دار هیماله هر وقت ستیفقط مخصوص االن ن نیا...  يبر يحق ندار...  میزنیحرف م میکه دار یتا زمان نکهیو دوم ا -

 ...  میزنیحرف م

دونستم هر  یاعصابم بود نم يکل ماجرا رو ایبودم  یسرم داد زده بود عصب ییجورا هی نکهیاز ا... لوس شده بودم  بیعج...  

و  نیرو انداخت زم گارشیکه س ارمیدستم رو بردم تا پالتوش رو در ب... که بود فقط به حالت قهر از جام بلند شدم  يزیچ

و ... گرم تر از دست من بود  یلیخ یلیدستش خ... دستش مشت شد  ریز دستم اگاهناخود ... دستم  يدستش رو گذاشت رو

 ...  لرزهیکه دستام م دونستمیمن خوب م
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خواستم ...  دیدستش رو کنار نکش... بود  یشاک... زل زدم  کردیداشت نگاهم م رهیکه خ شیرو بلند کردم و به نگاه جد سرم

 ... دستش گرفت  يرو کامل توبار مشتم  نیکه ا ارمیدستش در ب ریدستم رو از ز

ترجمه  میتونست یکدوممون نم چیاون سکوت اما انگار ه يحرفها بود تو یلیخ...  کردینگاهم م يفقط دستور... زد  ینم یحرف

 ...  میاش کن

اون اما قدم ... نا محسوس به عقب برداشتم  یلیقدم خ هی... انگشتش آروم به سمت صورتم اومدم ... رو آروم رها کرد  دستم

پشت . کردمینوك کفشم حس م يبدنم بود و نوك کفشش رو رو يحاال کامل بدنش مواز... به جلو برداشت  یمحسوس

 یقیلبخند کم رنگ اما عم... دستش  ریکردم ز یفیو من لرزش خف دیکش مگونه ا يانگشت اشاره اش رو آروم از کنار ابروم رو

 ... ام حبس شده بود  نهیس ينفس تو... لرزش من  نیاومد با ا لبش يرو

 ...  زدمیباهات بلند حرف م دیمن نبا -

 ... جمله اش بود بدونه کلمه عذر خواستن  يتو یعذر خواه... بم تر بود  يا گهیصداش از هر زمان د...  

 ... من  -

گونه ام مونده  يمثل انگشت اون که رو... من جمله ام اون وسط موند ... من ...  ارمیکردم نتونستم ادامه من رو ب يهر کار...  

 ... بود 

 يکاش کار يا... کاش همراز  يا: و آسمون گفت نیتوجه به من رها شده وسط زم یکه ب ایاما حالش بهتر از من بود گو اون

 يهموار کردن راه برا ایمن نه قصدم طلب بخشش ... نشد ... خواهرت  يچه در گذشته برا... چه االن ...  ومدیاز من بر م

 غیلحظه قسم در نیبه هم...  ومدیکه اگر بر م ومدیاز دستم بر ن يرها کار يمن برا... نه در نظر نگرفتن زجر رها ... حامده 

 ...  کردمینم

قسم ... بود  تاریآروم گ ينوا نیو ع دادیم محبت يکه بد جور بو یمینس... نگاهمون رد شد  ریاز ز يزییخنک پا مینس

 ... و من انگار که هنوز الل بودم ... لحظه براش مقدسه  نیا یعنیلحظه  نیخوردنش به ا

 ... دستش آروم به سمت شالم رفت و اون و محکم تر کرد و نگاهم کرد  میحس کردن نس با

پر از  یگاه... وفا  یب یگاه...  انکاریعص یگاه... کار  ایر یگاه. ..ظالم  یگاه...  یخود زندگ نیع... همراز  ننیآدم ها هم -

 ییبایز يساعت ها...  بایز يساعت ها... هم داشته  ییبایز يرها حتما با حامد روزها...  ستیبد مطلق ن یآدم چیه... محبت 

 ... ارزه  یم ایکه داشتنشون به همه دن تناش دو تا بچه هس جهیکه نت

مطلق خودشون مونده  یتو خاموش زهایچ یلیخ... دوشب  نیمن تو ا ياتفاقها افتاده بود برا یلیخ... انداختم  نییرو پا سرم

 ...  دمیترس یم ییروشنا نیو من بد جور از ا...  شدنیداشتن روشن م زهایچ یبودن و بعض

 !همراز؟: خم کرد یرو کم سرش

 ...  کمی... من  -

 ... البته اگر ... داخل  میبر... شتم و من سرپا نگهت دا يگرسنه بود -
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 ... دارم  یدلم نگه نم يزیکس چ چیمن از ه: هیمنظورش چ دونستمیم خب

 ... قانون خارجه  نیفقط حامد بد بخت از ا: زد يلبخند

 یک... خودم هم چشمان خندانش رو باور نداشتم ... باال آورد  میو دستاش رو به عالمت تسل دینگاهش کردم که خند یچپ چپ

 ... لبخند بزنه ... چپ چپ نگاهش کنم ... من بشم همراز ...  میدینقطه رس نیبه ا

 ... راه برم  کمیمن  شهیم: آروم...  میافتاد راه

 ... احساساتم بهم گره خورده بود ... فکر کنم  یدوست داشتم کم...  

 ...  طونیلب بگه ش ریبلند پالتو رو بهم زدم که باعث شد ز یلیخ يها نیآست با خنده بعد

 کجا؟: برم که گفت ریبر خالف مس دمیچرخ

 ... راه برم  کمی رمیم -

 ... شه  ینم -

 ... بودم  دهیکه انگار من ازش نظر پرس بشیج يکه دستاش تو یجمله رو انقدر خونسرد گفت در حال نیا...  

 !دکتر؟ يمتوجه منظورتون نشدم آقا -

 ... تونم بخورم  یکه تنها غذا نم دیدون یو م... خب من گرسنه ام ...  زهیچ: کرد میبه صورت شاک يخنده ا تک

اومده بود  نجایتا ا... بودم  نجایهتل مونده بود چون من ا نیتو ا یلیکه به هر دل یبه کس... آدم بگم  نیبه ا تونستمیم یچ...  

 ...  میا حرف بزنت

 ... باشه  -

 . خودش رو جمع و جور کرد و با دست به در اشاره کرد که اول من رد بشم عیبودم تعجب کرد اما سر رفتهیکه پذ نیا از

 ... لبش بود  يرو ياما خسته ا قیلبخند عم...  نمیبب نکشیع شهیش يتونستم خودم رو تو یم... به روش قرار گرفتم  رو

بودن و  ستادهیهم در کنارم ا دهیو ش دیام... خوشحال بودم  یلیگرفته بودم و خ زهیجا... روزها بودم  نیتر از تمام ا سرحال

 ...  کردنیمصاحبه م يتئاتر ياز مجله ها یکیاز  يداشتن با خبر نگار

 ... دکتر  يآقا نیهستش ا یقیعم یعجب کنفرانس پزشک -

 ... بود  یاز اول تا اخرش بحث علم يشما متوجه نشد: ش پهن تر شد لبخند

هر سه مون رو با ... کنم که باعث خنده بلندش شده بود  مینتونسته بودم تعجبم رو قا... بودمش  دهیحاضر و آماده د یوقت

 ...  کردیبود و به من نگاه م ستادهیخوش ژست ا شهیو حاال مثل هم... خودش رسونده بود به جشنواره  نیماش

... در آوردم  فمیک يرو از تو میدستش دادم و گوش یام رو با عذر خواه زهیجا... نگاهم رو ازش گرفتم  میگوش يصدا دنیشن با

دور شم و حرف بزنم اما  یخواستم از کنارش کم...  کردینگاهش رو از من گرفته بود و رو به روش نگاه م یحام... بود  نیرام

 ...  ادیذهنش ب يتو یچرا اصال دوست نداشتم فکر خاص دونم ینم...  شدیمانع م یحس هی

 ... بود  یادب یبه هر حال جواب ندادن ب... سبز رو فشار دادم  دکمه
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 ...  زمیسالم عز -

 شتریدور نموند و اخماش ب یکه از نگاه حام دمیکش یقیمن که ده بار گفته بودم نفس عم گفتیم زمیبه من عز دینبا ومدیم بدم

 ... سالم  :هم يرفت تو

 ایدن يها قیتو تمام تشو...  زدمیکاش اونجا بودم و برات دست م... ات رو گرفته باشه  زهیجا دیبا گهیاالن د... مبارك باشه  -

 ...  یقیرو ال

 ... اونجا  ینداشتم تنها باش دوست

 ... که نبودم من تنها بودم؟ البته  یعنی... سرم رو بلند کردم و به مرد رو به روم نگاه کردم ...  

 ...  شهیفقط اگر م دیبه من لطف داشت شهیشما هم هم...  ستمیتنها ن -

 یگیتو م...  يچه نخوا يهمراز چه بخوا یمن زهیتو عز یول...  زمینگم بهت عز یبگ يخوایدونم دوباره م یم... دونم  یم -

 ... نداشته باشم  یمنم بهت حس یبگ یتون یباشه قبول اما نم يبه من ندار یحس

: دستم جا به جا کردم يرو تو یگوش...  کردیم تمیاذ شتریو ب شتریتماسها داشت ب نیرابطه و ا نیا...  رونیرو دادم ب نفسم

 ... پرتو  يآقا دیبود ادمیممنونم که به 

 ... دستش جا به جا کرد  يرو تو زهیجا... ترسناك شد  یحام يبا اومدن اسم پرتو اخما...  

 ...  گهیم یچ نیرام دمیشنیکه اصال نم یحواسم رفت به عکس العمل حام قدران

 ...  رهیبگ ایپس من کارتت رو برات نگه داشتم خودت ب -

گاهشه و من کامال فراموش  شیدعوت نامه نما... کنم که منظورش از کارت  لیلحظه به خودم اومدم و تازه تونستم تحل هی

 ... کرده بودم 

کادر  يتو...  میریبرد که قرار بود عکس بگ ییو به سمت جا دیدستم رو کش دهیبزنم که ش یاومدم حرف یاز خداحافظ بعد

 ...  کردینگاهم م ادیبود که داشت با توجه ز يو همه توجهم به مرد ستادمیا دیو ام دهیعکس کنار ش

که  یتیقدم به موفق هی... من داشت  يبرا یبیز حس غرامرو... و من تو افکار خودم غرق بودم  میبود دهیبود رس یساعت دو

 ... مطلق  یپول یبود با ب يکه هنوز مساو یتیموفق... شده بودم  کیبودم نزد دهیچند سال زحمت کش نیا نیبراش ا

 دیجمله مختصر و مف... صورتم اومد  يرو یو لبخند نا خود اگاه... بازش کردم ... بود  یاس ام اس میفکر بودم که به گوش تو

 ... شاپ هتل  یبه کاف يایب شهیباهات کار دارم م... بود 

رو  یحام... به چشم برسم  یتر از هر زمان بایز خواستیدلم م بیعج... پر رنگ تر از مراسم صبح بود  یلیبار رژ لبم خ نیا

با ...  کردیم جادیا يبلند يصدا نیزم یقلیسطح ص يروکفشام ... زنه  ینشسته و روزنامه ورق م زیم هیکه پشت  دمید

اما نگاه ... بهم انداختن و نگاه ازم گرفتن  یکه نگاه کوتاه دیهم چرخ گهیسر چند نفر د یپام عالوه بر سر حام يصدا نیندیش

سالم کردم که جوابم رو داد و ... که پشتش بود از جاش بلند شد  يزیتر شدنم به م کیبا نزد... من ثابت بود  ياون هنوز رو
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 دمیکشیهمه توجهش خجالت م نیاز ا...  اولش يو خودش برگشت سر جا...  نمیتا بنش دیرو به روش رو برام کش یبعد صندل

 ... 

 ... که دست نخورده بود اما معلوم بود سرد شده ... کردم  یفنجان قهوه رو به روش نگاه به

 ... که تا حاال خوردم  هیقهوه ا نیخودمون باشه وحشتناك تر نیاما ب رونیب مینر يگفتم خسته ا -

 ... دم اتاقم خوب  دیاومد یم: زدم يلبخند

 ...  دمیخجالت کش یگفتم و حساب یاما بالفاصله بعدش خودم گرفتم چ دیاز دهنم پر يفکر چیجمله بدون ه نیا...  

 گهیدر اتاقت کس د امیمن ب ییبود که تو دختر تنها نیاما ترسم از ا کنهیخوشحالم م يبهم اعتماد دارانقدر  نکهیا: زد يلبخند

 ... هم به خودش اجازه بده در اتاقت رو بزنه  يا

 ... که باعث شد با مهر نگاه کنه ... متعجب نگاهش کردم  دیرس یفکرش به کجا ها م نکهیاز ا...  

که کنار دستش بود و من موقع اومدن  ینگاهش رو ازم گرفت و دستش رو برد به سمت جعبه قرمز خوشگل يتک سرفه ا ای

 ...  یشدم به حام رهیخ یکه حاال مقابل صورتم بود نگاه کردم و سئوال يبا تعجب به جعبه ا... متوجهش نشده بودم 

 ... امروزته  تیموفق هیهد...  هیهد...  نیا -

 ... اما آخه  -

 هیدوست دارم بهت هد یلیرو که خودم خ يزیمن چ...  میراجع بهش صحبت کن میکه بخوا ستین يزیاصال چ... آخه نداره  -

 ... کردم 

شد  یداد و باعث لبخند پت و پهن صورت حام یبهم دست م دنیموقع کادو د شهیکودکانه که دست خودم نبود و هم یذوق با

نگاهش کردم و  یکم... دهنم گذاشتم  يدستام رو ور...  کردمیرو باور نم دمیدیکه م يزیچ... دست بردم و جعبه رو باز کردم 

 ...  دیکنیکار م یچ: دیبلند خند حرکتم نیبا ا...  دمیبه سر خودم کش یبعد دست

 ... باشه  ومدهیرو سرم شاخ در ن کنمیدارم چک م -

 ... من خوشحال بشم  دیخوا یم...  ستیانقدرها هم ن: بار خنده بلندتر شد نیا

 يآهنگ سازا نیاز بزرگتر یکی نالیصفحه ارج نیمن ا يخدا... کم  دیگیم نیشما به ا: آوردم رونیدستم رو ب يتو صفحه

 ... دهه شصت اروپاست 

باشه که از شانس خوب من  رتونیچند وقت اخ نیا يخواستم در جواب لطف ها یم... کنم  داشیتا پ دیطول کش کمی -

 ... امروز شد  بیو نص دیزود به دستم رس نیاز فرانسه اومد و ا شیشب پ دوستم سه

 اریبا وجود بس هیهد نیچه قدر ازش ممنون بودم که ا... تا نپرم بغلش و ماچش نکنم  کردمیبه زور داشتم خودم رو کنترل م...  

خاصش تو انتخاب  ژیپرست یو حت... توجه اش ... سوادش ... کارش  نیدرسته که اون با ا... بودنش تو چشم نبود  متیگرون ق

که  یرخ کش... بود  دهیبه رخم کش کیش یلیرو خ شیذات یبا کالس ییجورا هیبود و  دهرو نشونم دا هیهد یو حت یقیموس
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ت و نفوذ امکان نداشت بشه بدون اون ثرو نکهیثروتش نبود با وجود ا یبه رخ کش ياما ذره ا... داشت  بایتماما جنبه مثبت و ز

 ... کنه  هیرو به من هد ییهمتا یوب ابیفوق العاده کم زیچ نیهمچ

 ... ازتون تشکر کنم  دیدونم چه طور با ینم -

دونم کجا پنهانش  یبود نم یکه چند وقت يهمراز نیبا هم... لبخندت  نیبا هم: خم شد زیم يرو بهم گره کرد ورو دستاش

 ...  يکرده بود

 ...  یکن یچرا باهاش لج م -

 ... نبود  یکار درست... کردم  یواقعا لج نم...  

  ... دکتر برگردم تهران  يآقا نیحاال با ماش...  دهیمن با شما اومدم ش -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

ما ... خله  يکار دار یتو به ما چ: کردیگوش م دیام انیپا یب یبود به سخنران ستادهیکه ا دیکش یبه سمت حام یگرن دهیش

 ...  میگردیدر و خواهر با هم برمبرا

تو صندوق عقبش  شیرنگم رو کنار ساك مشک یآب کیکوچ یرو برام باز کرد و من ساك دست نیدر ماش یدونم ک ینم

 ...  میتو جاده راه افتاد یگذاشتم و ک

 ؟یبا دوستات باش یدوست داشت -

 ... افتاده بود بپرسه  ادشیتازه  میبود از اصفهان در اومده بود يا قهیدق ستیاالن که ب... بود  دهیمگه از من نظر هم پرس...  

نداشت که  یصورت خوش یلیخ کردمیاحساس م... من چون باهاشون اومده بودم ...  کردینم یهم برام فرق یلیخ... خب  -

 ... نکردم  شونیهمراه

 ... ببرمت  میمن خواستم مستق... خونه ما  يایب يدیتا تهران رس یخواستیخب تو که م -

حالم رو  نشیماش يتو تیال یقیموس... من ناراحت نبودم از کنارش بودن ... زدم  يلبخند... واقعا  یمطمئن لهیعجب دل...  

 ...  کردیبهتر هم م

 ...  هیشب یلیخ یقیمون تو انتخاب موس قهیسل دیدونست یم -

 ...  هیمهم ارینکته بس نیوا: رو از جاده نگرفت نگاهش

 د؟یکن یمسخره ام م -

 شد؟ یخوب م یموتزارت گوش کن یخواستیذاشتم تو م یاگر االن من شهرام شبپره م... نه باور کن ... بابا  يا -

 ...  دمیبلند خند يبه مثالش با صدا...  

 ... گفتم همراز  يجد یلیخ... نه خب  -
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 ... دونم چه طور از شما تشکر کنم  ینم... من ... دکتر  يآقا -

 بابت؟ -

 ...  رتونینظ یب هیبابت هد...  میحرف بزن نکهیا يتالشتون برا... اومدنتون  نجایتا ا -

 ...  میزدیحرف م دیبا -

 ... داشت  دیبه کلمه با یآدم اصال عالقه خاص نیا...  

 يما جرا رو برا...  بافهیم الیخ نهیش یچون آدم م نهیشه ک یساعت بگذره و حل نشه م 48از  شتریاگر ب ياز هر دلخور -

 ...  کنهیخودش بزرگتر م

 ...  دیهاش رو مال قهیشق

 نه؟ دیخسته ا یلیخ -

 ...  کمی -

 ... کم  هیاز  شتریب کنمیفکر م -

 ...  دمینخواب شبید -

 چرا جاتون ناراحت بود؟... ا  -

 ... بود  ریفکرم درگ کمینه  -

 ... بهترن  دیشده؟ پدرتون که گفت يزیچرا؟ چ -

 ... ذهنم هزار جاست ... هم هست  گهید يزهایچ یلیخ... خب  یول... که حواست به حال پدرم هست  یمرس -

اومدنتون به ... پدرتون  يماریب...  دیکنیم تیچرا خودتون رو انقدر اذ: کمربندم رو شل کردم و تمام رخ بهش نشستم یکم

  ... دیجا اومد نیمن االن ناراحت شدم شما تا ا...  نجایا

که دور بودن از اون رنگ  یرنگ یخاک ياز همون نگاهها... دو روزش بهم انداخت  نیا ياز جنس تمام نگاهها ینگاه مین

 ... از اون رنگ انتظام بودن ... غرور 

 ...  نجامیمن به خاطر خودم ا -

 وانیو من لج بازانه دستم رو دور ل نمیبش نیکه تو ماش زدیغر م یه... سرد بود  یلیهوا خ...  میبخور یینگه داشت تا چا ییجا

 ...  دمیکشیرو نفس م دهیجوش يچا يحلقه کرده بودم و بو

 دمشون؟یتئاتر شهر د يهستن که اون شب من جلو یپرتو همون يآقا: رو قورت داد شیقلپ از چا هی

 ه؟چه طور مگ: انداختم ینگاه شیبا تعجب به نگاه جد... گلوم  يبود بپره تو کینزد يچا...  

 ...  یآخه احساس کردم موقع حرف زدن باهاش معذب هست -

 ... هستن  یمیقد يآشنا هی شونیا... دونم  ینم...  ستیمعذب بودن ن... خب : دادم یپام رو تکون رینوك کفشم سنگ ز با

 ... کرد تو خونه ات  دیاون شب بهش تاک -
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 ... داشت  يآدم عجب حافظه ا نیبابا ا...  

 ست؟یطور ن نیا...  يهمباز هیاز  شتریب... کم خاطره است  هیو  ییآشنا هیاز  ریبه غ يزیچ کنمیمن احساس م -

 ...  دیشما هم مطمئنا نوجوان بود -

من دوست نداشتم ... داد و ادامه سئوالش رو نگرفت  یاما سرش رو تکون... دونم  ینم... برداشت کرد  يزیجوابم رو چه چ...  

اگر االن داشت  یحت نیرام... کس  چیه يکال برا...  یحام ينه برا... هم توش نبود صحبت کنم  یاصخ زیکه چ ياز گذشته ا

 ... به خوده من بود  نیجور توه هیازش  یهمه آرزوم بود و حاال هر برداشت اشتباه یزمان هی کردیناراحتم م

سئوال و  نیتمام ا میشده بود و هر دو انگار که داشت جادیا نمونیب یسکوت... تو فکر رفته بود  میشده بود نیسوار ماش یوقت از

 ...  میکردیم یذهنمون حالج يحساس شدنها رو تو یبودنها و گاه نیا... جوابها 

بود که  بیعج... بود  افهیخوش ق قتایآدم حق نیا... انداختم  یبه حام یچشم نگاه ریاز ز... دادم  هیتک شهیسرم رو به ش...  

 ...  گفتمیم یمن داشتم چ... لحظه خودم هم جا خوردم  هی... ناراحتم کرد  یتصورش هم کم... د نبو شیتو زندگ یزن

که بود  يزیهر چ... دونستم  یشر نم ایو  رهیآخرش خ... سپردم  انشیرو به جر زیهمه چ... جاده  نیا نیکردم شدم ع احساس

و من هم با  کردیکارهاش رو جفت و جور م...  شدیبهش تلفن م یگاه...  دیرسیفکر به نظر م ياون هم بد جور تو... عبور بود 

 ...  میکردیم ياس ام اس باز ایس

دو تا از ... کرده  شیعصب یلیخ دهیتلفن شن يکه تو ییزهایمعلوم بود چ...  ومدیبه نظر م یعصب...  دیبه موهاش کش یدست

 ... آشنا بود  یلیبرام خکه سمش و صداش  ینام یاز همون عباس شیکیبود و  ایتماسها از رو

 ...  رمیم ششونیپ میتماسگرفته بودن و چک کرده بودن که من مستق شیتا دو ساعت پ يده بار بایو کوشا تقر وشاین

 یکه با باز شدن در باغ موج... به خونه  میدیشده بود رس یدو ساعت که پس تک تک اون تماسها مخف دیسکوت شا هیاز  بعد

از حد  شیب یو خستگ یاما کالفگ... نداشتم  یخواست وارد عمارت بشم حس خوب یدلم نم... از اضطراب رو حس کردم 

جا فرار کنم  نیبغلم و با حد اکثر سرعت از ا ریشد تا ساکم رو بزنم ز ین میبچه ها مانع از ا يبرا یو در کنارش دلتنگ یحام

 ... 

به شدت  زیهمه چ... هم نداره  یخوب يخانوم ظاهر شد و معلوم بود که حال و هوا يرتراس اول از همه فخ يورودمون رو با

به سمت عمارت انداخت و ساك  یگرفت و بعد نگاه یبهش انداخت که چشماش رو ازش م ینگاه یحام... زد  یمشکوك م

 يبه صورت نگران فخر یبا نگران... به سمت خونه رفت  بلند يبا قدم ها یحرف چیه یدستش محکم گرفت و ب يرو تو

نگه داشتم و  نهینفسم رو تو س یکم... پا و اون پا کردم  نیا یکم... وارد بشم  ایداشتم اونجا بمونم  دیترد... خانوم نگاه کردم 

با ورودم به ... رفتم  یداخل م دیامن که ب یباالخره که چ... سالم و کالم به مست ته باغ نگاه کردم  یخانوم که ب يبه فخر

 یچلچراغ اصل رینقش دار خونه ز نیزم يبودم رو ستادهیاومد همون طور ا یخونه به نظرم مشکوك تر از هر زمان يداخل فضا

 ... از باال اومد  یخانوم و حام دهیفر يتا صدا... کس نبود  چیه... 

 خواد بکشتش؟ یم: یحام
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 ... مادر حرص نخور  یحام -

 ... چه طور حرص نخورم  دیگیم يزیچ هیهم  مادر من شما -

 ...  گشتیشماره م هیدنبال  لشیموبا يو تو رفتیکالفه داشت قدم رو م یحام... پله ها باال رفتم  از

 د؟یچرا همون موقع تماس نگرفت -

 ...  یپ يهمه وقت رفته بود نیبعد از ا...  يتو جاده هم بود... مادر من  یبکن یخواستیکار م یچ -

 ... بغلم کرد  يا گهیلبش کاشت و به سمتم اومد و مهربان تر از هر وقت د يرو به زور رو يلبخند... حرفش رو خورد  دنمید با

 ...  يخوش اومد دمتیدخترم ند -

 بود؟ چرا انقدر کالفه شده  یحام... اصال به ها کجا بودن ... خانوم رنگ به رخسار نداشت  دهیفر... بود  يخبر هی نجایا...  

 ...  ستیشده؟ حالتون خوب ن يزیخانوم چ دهیفر -

نه : انداخت...  کردیمادرش رو نگاه م يکه جد یبه حام ینگاه میدستش مضطرب چشماش رو پاك کرد و ن يدستمال تو با

 ...  يایتا سراغ ما ب رنیمگه بچه ها سراغت رو بگ...  يخوش اومد...  زکمیعز

 ...  دیبار ینش مکرد ياز هر کالمش نقش باز...  

 انتظام؟ يآقا -

سکته  نیا...  دهیخدا رو شکر االن خواب... دکتر اومد گفت بهتر شده ... حالش بد شد  شیچند ساعت پ کمی: دیکش یقیعم نفس

 ... از پا انداختتش 

 شیو نگاه من هم همراه... بلند به سمت اتاق کارش رفت  يبا گام ها ایکرده بود گو دایباالخره شماره مورد نظرش رو پ یحام

 ... کرد 

 ...  زمیهمراز عز دنیترس کمیبچه ها : کرد تمیخانوم دستش رو پشت کتفم گذاشت و به سمت اتاق بچه ها هدا دهیفر

 دنمیبا د... ل کرده بود زانوهاش رو بغ وشاین... تخت کوشا کز کرده بودن  يهر دو رو... رو باز کردم تو اتاق کوشا بودن  در

 دهیبه فر... محکم بغلشون کردم ... بغلم جا دادن  يخودشون رو تو... آزاد شده باشن به سمتم پرواز کردن  ییانگار که از جا

که دو زانو نشسته بودم تا هم  دیبه موهام کش یانداختم با محبت دست ینگاه کردیخشک م روخانوم که هنوز داشت اشکاش 

 ... و در اتاق رو بست  دیبشم کشقد بچه ها 

 ... وحشتناك بود  یلیخ... همراز : کوشا

 ... من مرده دوست ندارم  رهیم یپدر جون داره م... جا باشم  نیخوام ا ینم گهیمن د: وشاین

 ... هر جفتشون گذاشتم  قهیشق يمحکم رو يا بوسه

لباسهام رو در آوردم . سنگشن بود یلیخ... رو بغلم کردم  اوردیبهش فشار م یلیخ دیرو که پاش رو باز کرده بود و هنوز نبا کوشا

 ...  دیهست یشکل نیشد؟شما ها چرا ا یچ: نیزم يو نشستم رو به روشون رو

 ... که  میهم گفت دهیبه مامان فر یحت...  میما منتظر تو بود: کوشا
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غش کرد  دیزانوهاش لرز دهیمامان فر... گ خونه رو زدن زن شیچند ساعت پ...  ستیول کن کوشا اونجاهاش مهم ن: وشاین

 هیکوشا هم فقط گر نیا...  میکار کن یما چ ستین یآقا حام گفتیبهم م دیمال یدستاش رو م یخانوم ه يفخر... مبل  يرو

 ...  کردیم

 ... کردم  ینم -

جون به لب شدم  وشاین...  يکردینم هیباشه گر: کوشا گذاشتم یشونیپ يرو يبراق شد باز باهاش کل کل کنه که بوسه ا وشاین

 ... 

دونم  یبعدش نم... در رو قفل کرد  یحت...  میاین رونیبلند شد و اول ما رو برد طبقه سوم و گفت از در ب دهیمامان فر یچیه -

 ... شد  یچ

خانوم اومد در  ياومدن و رفتن و بعد فخر گهیآدم د يسر هیبلند شد و بعد  هیگر يگذشت که صدا یلیخ یعنی... گذشت  کمی

 ...  نهیب یباز به پدرجون دستگاه وصل کردن و ما رو درست و درمون نم دمید میما هم رفت... رو باز کرد 

 ... افتاد  یاتفاق نم نیاگر بود ا یعمو حام میدیترس یلیما خ: کوشا

که من فکر  یاون... نه ... شدن؟ اصال  یشکل نیمن چرا ا دهیترس يجوجه ها نیجا چه خبر بود ا نیا...  اوردمیشاخ در م داشتم

 ...  ستادیا یقلبم گذاشتم که داشت از حرکت م يدستم رو رو... امکان نداره ...  ستین کنمیم

 ؟یستیهمراز تو هم خوب ن: دیچیبا استرس دستش رو دور گردنم پ وشاین

 ... اون جا بودن  ایگرفتم ک زهیکنم که من جا فیبراتون تعر دیربذا... خسته ام  کمینه گلکم : تر بغلش کردم محکم

اکبر خان بازهم پشت  يها یداد مالقات یو نشون م ومدیزنگ م يمرتبا صدا...  میاتاق مونده بود يدونم چه قدر تو ینم

 ...  انیسرهم دارن م

بود که انگار عادت کرده بودم  بیمونده بود عج رهیاما بدجور هم چشمم به در خ... برم  رونیاصال قصد نداشتم از اتاق ب من

 ...  نمیدر بب نیکه االن که نگران حال خسته اش هم بودم رو ب يدر باز بسه او نگاه جد نیا

رو  یو داشتن کارتون... رفته بود  يا گهیشده ظاهرا هم ذهنشون به سمت د عیسر یلیخ يا گهیو کوشا مثل هر بچه د وشاین

 ...  دنیدیودم رو مکه براشون گذاشته ب

 ... حس دوستانه داد  هیدر اون انتظار جاش رو به  نیب ایرو دنیاما با د... حس آروم اومد  هیدلم  يبه در خورد و من تو يا تقه

 ... باهاش کردن و لبخندش رو پهن تر کردن  يخالصانه ا یلیخ کیها سالم عل بچه

 ...  دیرس یاون هم اصال سرحال به نظر نم... کردم  یو باهاش رو بوس دمیبه موهام کش یجام بلند شدم و دست از

 ... شام حاضره  نییپا يایهمراز نم -

 ...  امین...  زهیچ -

 ...  میچرا منتظرت... ااا  -

 ... اون جماعت  یدون یم گهیتو که د: آوردم نییصدام رو پا یبه بچه ها انداختم و کم ینگاه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٣١٠ 

مرحله  نیکه دکتر گفته اگر هم ا يمرد مقتدر رهیبه خاطر پ... جان  نیخاطر ا نیبده همه به هم یلیاکبر خان حالش خ: ایرو

 ... حوصله نداره با تو سر و کله بزنه  یکس... مونه  یفلج م ادیز یلیرو رد کنه احتمال خ

 نیکس تو ا چیه دیشا... بچه ها  يبرا... خانوم  دهیفر يبرا...  یحام يبرا... حال بد اکبر خان واقعا ناراحت شدم  دنیبا شن...  

  ؟یچ یعنیدونست از دست دادن  یجمع به اندازه من نم

 ...  نییپا میریم یمن و تو به خاطر حام -

هم  یتیال یلیخ شیآرا... پام بود  یرنگ يساق قهموه ا رشیبه تنم بود که چون بلند بود ز یرنگ دینازك و سبک سف وریپول

 سهیمقا ایرو ینفت یآب کیش اریالبته اگر خودم رو با بلوز دامن بس... لباس  نیبدك هم نبود ا... خب ...  يطور نیا... داشتم 

 ... کردم  ینم

... برم  یبا حام دادمیم حیترج... رفتم  نییپا ایو همراه با رو دمشونیبوس... خوردن  یاتاقشون غذا م يجمعها تو نیها تو ا بچه

 ...  فتهیبرام ب یاتفاق چیه ستیقرار ن کردمیاحساس م داشتمیکنارش قدم بر م یوقت

رو گوشه  یصندل هیکردم و  یاجمال یو من سالم دیهنوز توش نبود سرها به سمتم چرخ یکه حام يورودم به سالن غذا خور با

 ایرو...  کردنیم با تعجب داشتن نگاهم یتوجه و بعض یب یپوش بعض کیجماعت ش نیا... بلند انتخاب کردم  زیبخش م نیتر

 ... کنارم نشست 

... اما تمام توجهش رو داده بود به من  ایرو... اتاق بمونم  يبا بچه ها تو خواستیدلم م... از بودنم اون جا نداشتم  یخوب حس

بود اما  کیش شهیمثل هم... وارد شد  یحام قهیو بعد از چند دق... نشست  شگشیهم یصندل يخانوم وارد اتاق شد و رو دهیفر

به ...  ختهیو چه قدر کار اطرافش ر...  رهیآدم درگ نیچند روزه ا دونستمیمن که خب م...  ختیر یاز همه وجناتش م یخستگ

جذابش به همه خوش آمد گفت و تعارف کرد که غذاشون رو  يصدر مجلس نشست و با صدا یصندل ياکبر خان رو يجا

 ... شروع کنن 

 زیچ چیو ه کردیم يمن تمام حواسم به مرد صدر مجلس بود که با غذاش باز... مسخره اومد و  یبه نظرم مصنوع زیچ همه

 ... افتاد  یجا داشت اتفاق م نیا زهایچ یلیبودم خ هیکال نگران کل قض... نگرانش بودم ... نگذاشت  یدهنش هم حت يتو

بود  یساعت کیرفتنوو یطرف و اون طرف م نیند اشناختم داشتن تند و ت یخانوم و چند نفر که نم يآشپزخونه شدم فخر وارد

 يمن هم سر... بود  ششیهمه ذهنم پ... جمع نشسته بود و بعد رفته بود باال  يبعدش تو یکم یکه شام تموم شده بود و حام

 ... صحبت کنم  یحتما با حام تمو حاال قصد داش... به بچه ها زده بودم 

 ...  دییبفرما -

 ...  دیرو فهم یشد خستگ یاز تک تک نفسهاش م...  

چراغ ها خاموش بود و ... آشفته بود  ینشسته بود و موهاش کم زشیپشت م... در رو باز کردم و سرم رو داخل بردم  يال اول

گره کرواتش  ...کرده بودتش  يا گهیجذاب تر از هر زمان د نیاز صورتش روشن شده بود و ا یمین... فقط آباژور روشن بود 

 ... لبش اومد  يرو يلبخند کم رنگ و خسته ا دنمیبا د... رو باال زده بود  ناشیباز بود و آست راهنشیشل بود و دکمه اول پ
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 ... مزاحمتون شدم : قد وارد اتاقش شدم و در رو بستم تمام

 ... بار لبخندش واضح تر شد  نیدستم انداخت و ا ینیبه س ینگاه

 ... عسل آوردم  ریبراتون ش: گذاشتم زشیم يرو رو ینیرفتم و س زشیسمت م به

 ... حواسم نبود  یلیببخش امشب خ...  یمرس: دستش گرفت يرو تو وانیل

 ... خوبه براتون ...  دشیرو ال اقل بخور نیا...  دینخورد يزیچ -

 يپاهاش رو رو... رو چرخوند  شیصندل... رفتم به سمتش ... کنم تعجب کرد که دقت کرده بودم به غذا خوردنش  یفکر م...  

 ... رخم بهش بود  مین...  زیدادم به م هیتک...  چرخوندیگذاشت ودستش رو دورش م زیم يرو رو وانیهم انداخت و ل

 ؟ینیش ینم -

 اد؟یمن بر ماز دست  يکار...  دیشما راحت باش... نه  -

 ...  هیجادوت کاف نیهم -

 ...  کنمیخونه باز براتون جادو م دیایبار ب هی...  یدم دست نیا...  ستیمن ن ییکه فرمول جادو نیاما ا -

 یقینفس عم...  شدیگره ابروهاش هم کم کم داشت از هم باز م... نفسش آروم تر شده بود ... بودم  ستادهیا کشینزد یلیخ

 هیآرامش و  هیچشمش  يبار تو نیا... بست و باز کرد  يا هیو چشماش رو مثل اون روز که وارد اتاق شده بود چند ثان دیکش

 ... لبخند بود 

 یآدم هر لحظه احساس م... ترس از دست دادن ... کس بهتر از من درکتون نکنه  چیه دیشا: زیرو قفل کردم به لبه م دستام

 ...  رهیفرو م شتریو ب شتریبداره  یمطلق یاهیکنه تو س

من ... دونم چرا انقدر خودم رو باختم  ینم...  یتجربه اش نکرده باش ایو  یحس رو نداشته باش نیا خواستیدلم م یلیخ -

 ... سنم  یفکر کن دیشا... سال  15از  شتریب... پدرم نبودم  شیسالها پ

 ... شه  یدر و مادرش بزرگ نمترس از دست دادن پ ایاز دست دادن  يوقت آدم برا چیه -

 ...  رمیکه راه افتاده رو بگ یلیس نیا يکه نتونم جلو نیا... درد من درد نتونستنه ...  ستیفقط درد از دست دادن ن -

 ...  ادیهمه کار از دست شما بر ب ستیقرار ن -

 ...  ستمیپس من قهرمان ن -

 !د؟یباش دیخواست یم -

-  ... 

خانوم  دهیفر ای... افتاد  یاتفاقها نم یخل دیگفتن امروز اگه شما بود یبودن و م دهیترس یلیاون ها خ...  دیبچه ها هست يبرا -

 یها براتون کاف نیا...  دیخانواده قهرمان هست نیا يپس برا...  دینشست زیشما امروز صدر اون م... شما بوده  میمنتظر تصم

  ست؟ین
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درست ...  دنیلرزیدستام م... لرزه  یاحساس کردم مردمک چشماش م... ت به نگاهم شو دوخ رهیرو آورد باال و نگاه خ سرش

 ...  دیکوب یام م نهیکه خودش رو به س... مثل قلبم 

 ...  ستنین یبرام کاف نایا... نه : به نظر نرم اومد شگشیبم شده بود و لحنش با وجود صالبت هم صداش

رنگ  یدرهم مشک ياون موها نیسرکشم نخوان بلغزن ب يانگشتها نیوقت ا هیکرده بودم که  زیبه زور دستهام رو قفل م...  

 ... 

که ...  دیکشیآخرش رو م يمنم مادرم که نفس ها...  هیشوخ هیهمش  نایبهتون بگه ا یکیخواد  یدونم دلتون االن م یم -

...  ومدیاز دستم بر نم يکار چیه...  نهیهاش رو هم ببنوه  یعروس کنمیالبته دور از جون پدر شما که از ته دلم دارم دعا م

آسمون قرمز بود و من دلم ...  ومدیاون شب برف م... بره رهاش کنه  خوادیم اونبهم گفت همراز مادرت رو ببخش  اوشیس

اون شب به خودم ... دادم  یرو داشتم از دست م زمیهمه چ...  کردیم هیرها گر... برم همراه مادرم ... از اون جا برم  خواستیم

 ... که نشد  دینیب یداشته باشم که خب م شهیهم يقول دادم رها رو برا

اومدم  دیببخش: تلخ بود یلیکردم لبخند بزنم که خوب خ یسع...  کردیداشت نگاهم م... گونه ام رو پاك کردم  ياشک رو...  

 ...  خونمیبراتون م هیدارم مرث دیشما تنها نباش

 هم بود من تنها نباشم؟ برات م -

 م؟یشما مهم نبود که حرف بزن يمگه برا... البته : کردم تعجب

پس فکر کنم تو ...  يببر نیآدم ها رو از ب ییتنها یتونیکه م نیا... معجزه تو هستش  نیا: زد يمتعجبم لبخند افهیق به

 ...  یقهرمان تر از من

 قهرمانه؟  یجا مهمه که ک نیا -

 ...  نجاستیمن االن فقط مهم حضورت ا يبرا -

 کی نیب یکه دراز بکش یهمون حس قایدق... داشتم  یاحساس سبک...  زهایچ یلیخ... حرفها بود انگار  یلیخ...  دیدلم لرز...  

 شیچند ماه پ نیکه تا هم يحضور مرد یکیاتاق تو تار نیجا تو ا نیو من ا...  ادیم یزندگ يبو...  ینفس بکش... عالمه سبزه 

 ...  کردمیرو حس م یمعطر حضور و زندگ يآد همون حس و همون بو نینوا و از ا نیو از ا اصد نیاز ا...  دمیترس یازش م

 ...  شهیدرست م زیهمه چ -

 همراز؟...  ادیز یلیخ... و مهمه  زهیعز یلیمن خ يخراب بشه که برا يزیچ... پروسه درست شدن  نیترسم تو ا یم -

 ... بله  -

 هفته خونه تو باشن؟  نیشه بچه ها ا یم -

 خونه من؟ -

 ... اگر که سختته ... بله  -

 ؟یکه من از خدامه ول دیدون یم... نه نه  -
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 هیو اگر نتونستم ال اقل ...  رمیکه جلوش رو بگ کنمیرو م میمن دارم تمام سع... هست  یطوفان هی... نپرس ... نپرس همراز  -

 ... بسازم نجات  یکشت

 ... شم  یمن منظورتون رو متوجه نم -

 باشه؟ کنمیم يزیرو برنامه ر زیمن همه چ...  یبا بچه ها خونت یراحته وقت المیخ -

 ... دادم  یتکون دیسرم رو به نشانه تاک...  

 ... افتاد که دستش روش بود  وانیبه ل نگاهم

  ...باره  یم یاز همه وجناتتون خستگ گهید دشیبخور -

 ... به مشکل پسر عمه ام  یسرو سامون دیبا -

 ... نباشه  تونیشما کار... مشکلش رو خودش حل کنه  یانتظام هر کس يتا خوب شدن آقا... مدت  نیتو ا: رفت توهم اخمام

 ...  یآخ آخ چه عصبان -

 ...  گهید دیرو هم بخور نیدر ضمن ا... دارم  یمگه شوخ... بله  -

... اش گرفت  گهیرو به دست د وانیل... به صورتم شد  رهیخ... رو برداشتم به سمت دهنش گفتم  وانیدستم رو بردم و ل بعد

دستم رو ... من سرد سرد  يدستاش داغ بود و دستها... دستش گرفت  يهوا تو يخواستم دستم رو بکشم که دستم رو تو

چرخوند و آروم سرش رو ... چشماش رو بست و دستم رو باال آورد ...  کردیفقط نگاهم م...  دمیکشیاما خجالت م...  دمینکش

که به  يانگار با بوسه ا... قطع شد  دنمینفس کش... نبض دستم گذاشت  يرو یداغش رو نرم و طوالن يآورد و لبها نییپا

 . دقلبم رو به صدا در آورده بو یقیموس يتک تک تارها... قلبم زده بود  ریمس نیتر کینزد

 ... نکن درست بخور  يکوشا با غذات باز -

... بود  یدلتنگ هیبودم و ته دلم  دهیرو ند یبعد از اون شب حام...  میدر کنار هم بود... سه روز بود بچه ها خونه من بودن ...  

نفس ...  کردمینبضم حس م يرو رو یدوست داشتن يهنوز تر... زد  يشتریببا فکر کردن به اون شب نبضم با سرعت ب

تا  کردیرو م شیاگر تمام سع یحت... حالش اصال خوب نبود ... حرف زده بودم  باهاش یچند وقت تلفن نیا...  دمیکش یقیعم

 ... رو نشون نده  نیا

 نیکردم که ا یبا خودم تکرار م...  زدمیتو ذهنم و من با تمام وجود پسش م ومدیم يحدس قو هی... اضطراب بود  هیدلم  ته

 ... و امکان نداره  ستین قتیحق

آشپزخونه نشسته بودن و  يجا تو نیروز در اونها هم بود اما االن با آرامش ا نیاسترس اول نینگاه کردم ا وشایکوشا و ن به

 ... هوا سرد بود  دمیچیاشارپم رو محکم تر دور خودم پ... خوردن  یداشتن غذا م

کرده بود  رییکارش تغ طیمح یاز وقت... وش هستش  ایمطمئن بودم س...  هینبود که چک کنم که ک يازیزنگ در ن دنیشن با

صورت خستش رفتم سمت آشپزخونه تا  دنیبا د... رفت خونه  یزد و بعد م یبهم سر م ومدیشب در مرون از سر کار م هی

 ... رو جلوش گذاشتم  ییو من چا دتشونیبوس... استقبال کردن  ازششوق زده  ادیبچه ها با فر...  زمیبر ییبراش چا
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 ... بانکدارها شده بود  هیشب... رو در آورد  کتش

 مموش؟ يشد رهیخ یبه چ -

 ... شه  یدلم برات تنگ م... به تو  -

خودم  يشبها خودم هم دلم برا یلیخ: داد و پاهاش رو دراز کرد هیبه مبل تک یته نگاهش حسرت زده بود کم... زد  لبخند

 ...  شهیتنگ م

 ؟یمونیپش -

 ... مموش  ستین يچاره ا! ... نه -

 ... رو بهش نگفتم  نیاما ا... چاره شدن  یب... چاره  يبرا یعنی اوشیس طیاز نظر من شرا...  

 ...  دیمنم شا...  يکار درست و تو کرد -

 چه خبر؟ یراست... تو جات اونجاست ... تو اصال حرف نزن  -

 ... ترسم حدسم درست باشه  یم...  ایترسم س یم...  شمیدارم خل م -

 ... و اگر باشه : زانوهاش گذاشت يرو رو آرنجش

 ...  کنمیمن دق م -

 ...  دیرو نوش شیییاز چا یبهم نگاه کرد و کم يچپ جد چپ

 ... نفس بکشم که اون آدم ممکنه توش باشه  يتو شهر یخوام حت ینم...  گمیدارم م يجد -

 يبچه شد... همراز : صداش رو نشنون کردنیبلند صحبت م يورد تا بچه ها که داشتن با صداتر آ نییپا یصداش رو کم ایس

 ؟یچ یعنیپدر  یفهم یاز اون آدمن م... بچه ها  نیا يایب نییپا يباال بر... 

 حاال؟ يراحت شد... پدر نداشتم  يمن الگو... فهمم  ینه نم -

 يها رو برا افهیق نیا... همراز : و اومد رو مبل کنارم نشست دیبه صورتش کش یدست... و منطق  لیدل یبغض ب... کردم  بغض

 ؟يریگیدکتر هم م ياون آقا

 چه طور مگه؟ -

 ... به حالش  يپس وا: زد یثیخب لبخند

 داره آخه؟ یچه ربط: اون بوسه رو پنهان کنم يانگار که بخوام جا... نا خود آگاه دور مچم قفل شد  دستم

 ...  فهممیمربطش رو من  -

 ...  ایس -

... چشم ندوز به من  يجور نیهم ا یستیکه بهش مطمئن ن يزیچ يبرا... من چونه نلرزون  يخود برا یب... نداره  ایس -

خودم  يروز هیکه  کنمیرو م میدارم تمام سع یول ؟یچ یعنیدونم پدر  یم یلیمن خ یکنیتو فکر م... هم نکن  ییمظلوم نما

 ... واقعا پدر باشم 
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 با حسرت نگاهت حتما؟... با فروختن آرزوهات ...  

 ...  ستیاالن اصال بحث پدر بودن ن -

 ... توا  يا شهیبحث دل نازك و ش -

 ...  اوشیسالم عسل س: بود سخت نبود یک نکهیبازش حدس ا شیزنگ زد از ن تلفنش

-  ... 

 ... بله خونه همرازم  -

-  ... 

 ...  ارمیدفعه بعد شما رو هم م... خانومم چشم  -

-  ... 

 استیدن دیخسته نباش نیقشنگ تر نیا... طور  نیمنم هم: دیپر کش شیانگار همه خستگ دیکه شن يزیبرق زد از چ چشماش

 ... ها 

من تو رو از ...  يایب نجایهر چه قدر هم که ا نمینازن يایس...  اوشیس... رفتم تا آشپزخونه رو جمع کنم . کنارش بلند شدم  از

 هیداشتن  نیدر ع...  یعنی ستمیتنها ن... من تنهام ...  فهمهیچه م یکس...  هیدلت دست اون عروسک چشم رنگ... دست دادم 

حق دارم استرس داشته باشم ... داشتم که بهم بگه حق دارم  یبه کس ازیلحظه ن نیتو ا... من االن ... عالمه دوست من تنهام 

 ... شده  یبره چ ادشونیحق دارم بترسم که همه ... 

 ... تا بشورمشون  نکیس يها رو گذاشتم تو بشقاب

 ...  دیچیذهنم پ يدوباره تو تاریگ يهمون نوا... بود  یحام... باعث شد تا دستام رو خشک کنم  لمیموبا زنگ

 ... تو گوشم  دیچیپ یخسته و کالفه اش که پشت گوش يه شد با صداهمرا نیا

 ... و آمار مدرسه رفتنشون رو ازم گرفت  دیمعمول حال بچه ها رو پرس یاز سالم و احوال پرس بعد

 د؟یشما خوب -

 ... من؟ خوبم  -

 ... رسه  یطور به نظر نم نیا -

 ... خودکار بود  دیشا... پرت کرد انگار  زیم يرو احساس کردم رو يزیچ

 ... خسته ام  یکم -

 ...  رمیگیوقتتون رو نم... پس من  -

 ... همراز  -

 ...  ادینم بایکس انقدر ز چیه ياسمم به لبها کردمیاحساس م... ام حبس  نهیس يتو نفسم

 ... بله  -
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 درسته؟ یگیرو به من م زیتو همه چ...  دیمراقب خودتون باش...  زهیچ -

 د؟یگیمن م هیرو  زیهمه چ دیشما دار...  یشما چ -

 ...  دیتو و بچه ها تو آرامش باش -

 ... جواب سئوال من نبودها  نیا -

 ... تو هم ... شدن  تیچند وقت اذ نیا رونیب میبچه ها رو ببر امیم گهیوقت کنم چند روز د -

 ... خواست سئوال من رو جواب بده  یجوره نم چیآدم ه نیا...  

 ... که اومده بود ت آشپزخونه برگشتم سمتش  اوشیس يصدا ندیشن با

 ... لحظه  هیآقا دکتر  دیببخش -

با بسته شدن در برگشتم به اون که مودبانه  میکنیبهم زد و با دست عالمت داد که صحبت م يلبخند... رفت  یداشت م ایس

 ... پشت خط منتظر بود 

 ...  دیمعطل شد دیببخش -

 خونت بود همراز؟ یک -

 ... نبود انگار  یاصال حام نیا...  دیهم شا دمیترس... از اندازه انتظام بود  شیکه ب یخوردم از لحن جا

 ... دارم  اجیاحت زیبه چ نهیاومده بود بب...  ایس یعنی...  اوشیس -

 ؟یگیالزم باشه بهم م يزیاگر چ: لحنش کامال عوض شد... داد  رونینفسش رو ب...  

 ... نه  -

 !نه؟ -

 ... تازه جادو هم بلدم ...  ستمیدست و پا ن یانقدر ها هم ب...  کنمیاش م هیداشته باشم خودم ته اجیاحت يزینه چون اگه چ -

 ...  گهیدرد همون جادو است د -

 !بله؟ -

 ... من ...  یول ییحرفا نیدونم مستقل تر از ا یم...  يبه خرج کردن اون جادو ندار يازین...  یچیه -

 ...  یمرس...  دیدونم هست یم -

 بابته؟ -

 ... بودنتون  -

 

خواست برم و  یم... که نگرانش بوده  دهیکرده بود که تو خواب مادرش رو د هیتا صبح گر... بد خواب شده بود  شبید وشاین

رفته ...  دمیرو ند نیحال بودم که رامخوش یلیخ... کارم تو آموزشگاه تموم شد ...  ارمیهاش رو از خونه اش ب یعروسمک بچگ

 ...  يگالر يبود دنبال کارها
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که استرس براش  وشاین ریهم درگ... بود  ریدر گ یلیذهنم خ. خودم رسوندم به خونه انتظام ها یعوض کردن چند تا تاکس با

دسته ... شده بود  شنهادیبهم پ که يبه چند تا کار...  دیکشیکه داشت پولش ته م یپول فیک شیپ... رها  شیپ... خوب نبود 

 ایمقدمه اومدن اونم ساعت سه بعد از ظهر درست بود  یطور ب نیدونستم ا ینم... شالم رو درست انداختم دور گردنم  يها

 !نه؟

آروم ...  ومدیسراغم ن یکس... خانوم رو صدا زدم  يچند بار فخر... رفتم تو خونه ... افتاد  یاتافق نم نیوقت ا چیه... باز بود  در

 ... برده بودتشون خونه خاله ...  یبچه ها رو سپرده بودم دست گل... به سمت عمارت رفتم 

 !خانوم دهیفر: شدم وارد

 ... بود  بیعج...  دمید هیسا هیسرم رو بلند کردم ... صدا اومد  هیسرم  يباال از

 يدخترکم خوش اومد -

چون نگاه اون ... استرس گرفته بود ...  ومدیخانوم که صداش از بغل دستم م دهیگرفتم و دوختم به فر هیرو از اون سا نگاهم

 ... اضطراب داشت  یلیخ

 ... در باز بود ... مزاحمتون شدم ... خانوم  دهیفر دیببخش -

 ... رفته نون بخره  يفخر ؟يجد -

 انتظام خوبن؟ يآقا د؟یکرد هیشما گر -

 ...  کنهیادا م یخودش غذاش رو قورت بده و کلمات رو به سخت تونهیاالن م... بهتره  یلیخ یعنی... خوبه  -

 ...  ادیهم ازم بر نم يببخشد من کار -

 ...  هیآشفته بازار چشمت به به هاست کاف نیکه تو ا نیا: رو دورم حلق کرد دستش

 ...  خهیها دستاتون هم  دیستیشما خوب ن -

در حق اون ...  دینخند گهیعمارت د نیاز بعد از مرگ رها ا...  یاز همه چ... بگم؟ منم خسته شدم  یچ... بگم ملوسک  یچ -

 ...  یلیخ... ظلم شد  یلیدختر خ

 ییبه جا دیو رس دیچیو پ دیچیسقف بلند خونه پ ریصداش ز... بلند تر از حد معمول گفت  کمیرو  یلیخ نیاحساس کردم ا...  

 ... کون خورد ت يا هیسا هیکه دوباره 

 ... رها نگرانشه  دهیخواب د شبیرو ببرم د وشایمن اومدم عروسک ن دیببخش: رو از اون باال گرفتم چشمم

وقت از  چیهر چند ه...  ادشمیچند روزه بد جور به ... گذاشتم کنار  راتیبراش خ: اسم رها اشکاش دوباره روان شد دنیشن با

 ... عروس جوون مرگ شدم ... که نرفت  ادمی

 ...  زنیمشکوك م بیکه عج نیخالصه ا -

 بچه ها کجان؟: سرش رو خاروند یگل
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جمله  هیها اما تا من  میچون به من هم گفت باهم بر...  يادیز کمی یعنی...  بهیعج یلیخ یدون یم... اومد دنبالشون  یحام -

 ... شم تو هوا بل گرفت  یگفتم مزاحمتون نم

 ...  ستیاون آدم اهل تعارف ن...  يحساس شد -

 ...  برتتیبغلش م ریزنه ز یم ینیزم بیس یشده مثل گون یباش ششیبخواد واقعا بخواد پ... اما اهل زور گفتن هست  -

 ...  ادیاما همون زور گو باعث شده رنگ به رخشارت ب -

 ...  يغلط کرد -

 ... به ماند  کننیکار که با آدمها نم یتو چ يچشما نیاما ا...  کنمیمن غلط م... باشه  -

... و سه سالم شده  ستیب... خانوم دکتر ...  کنهیپشت سرم آمبوالنس کشته هام رو جمع م رمیخاطره راه م نیبه هم... اها  -

 ... در حسرت دوست پسرش موندم  چیشوهر که ه

 ... بنده خدا  يهم اهلش بود یلینکه خ: دیخند بلند

 ؟یبترشم چ... کس که ما رو نخواست  چیه...  شدیم یبودم چ یم -

 ... فروش سر کوچتون  يسبز انیدست  متیدیته تهش م... نترس  -

 ... گشنه و تشنه ... من خوبه  نیع... هم حتما داره  مهیب... شغل داره ... بده  -

 ؟یبستقرار داد ن... همراز ...  يجد -

...  شهیکار کردن سخت م گهید... دن دستت  یکه م يا شهیش زهیجا هیبا ... تو کارنامه ات  یکار خوب که داشته باش هی -

 هنر چند منه؟ خوادیشکم نون م نیبابا ا کنهیکس فکر نم چیاما ه... همه ازت انتظار دارن 

 ...  يدادیشعار م ییزمانا هی...  يالت شد -

 ...  شمیاصالن م نیاصال زن هم... اون موقع ها بچه بودم خر بودم  -

 ه؟یک گهیاصالن د -

 ...  گهید جاتیدکتر متخصص سبز... واقعا که : رو براش نازك کردم چشمام

 ...  فونیآ ياش همراه شد با صدا قهقه

 .. .خنده اش رو جمع و جور کنه  کردیم یاون هم بلند شد سع... جام بلند شدم  از

 ... بچه هان  -

 من چرا اخماش تو همه؟ بهت خوش نگذشته؟ يوشاین -

 ... به رها بود  هیشب ياز هر روز شتریروزها ب نیا دمیبوش رو نفس کش...  دمینازش رو دست کش يموها

 ادیز... حرف زد  یتلفن یکیبعد با  سادیوا یتخت عمو ه هی يرو میرستوران نشست هی يتو میرفت... خوش که گذشت اما  -

 ...  میتنها موند قهیما چند دق...  ییجا هیبعدش رفت ... سرحال نبود 

 ...  بیعج... روزها  نیگرفته بودم ا یاسترس بیعج... قلبم  يدستم رو گذاشتم رو...  
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را انقدر مرد جماعت چ نیا...  ستیچرا متوجه حس و حال داغون من ن... داشت  یآدم دست از سر من بر نم نیا چرا

 خودخواهن؟ 

 ... پرتو  يآقا -

 ...  نیرام -

 ...  کنهیچه فرق م -

که  نیا وفتهیم ییانقدر هوش داشتم که بفهمم داره اتفاقها... استرس داشتم ... دلتنگ بودم ... حرفها بودم  نیکالفه تر از ا...  

 وشایچرا ن... اومده بود بچه ها رو ببره خونه  شبید هوی که چرا نیا... کرده بود  میهفته بود خودش رو قا هیآدم االن  نیچرا ا

بود سر  ستادهیا... مرد از گذشته اومده  نیو حاال ا...  نمشیامروز صبح قبل از مدرسه انقدر ناراحت ازم قول گرفته بود برم بب

 !زد؟یبودن چونه م نیپرتو بودن و رام

 ...  ارمیهمراز دارم کم م: بود یکالفگ هیچشماش  تو

 ...  یمامان شیتیت نیا هیاز مثال عاشق نمیا...  

ال اقل از سر ...  يادیشما ز...  دیاریمن دوست ندارم شما کم ب...  سیرئ يآقا...  نیرام... پرتو  يآقا: شدم کیقدم بهش نزد هی

 ... کردم تا از بر شدم  کتهیانقدر د... کردم  کتهیعمر د هیرو با خودم  نیمن ا يادیمن ز

 چرا؟آخه  -

... رو بکن  تیزندگ... شما هم بکن ... کنم  یزندگ خواستمیم نکهیا يکردم؟ برا کتهیآخه چرا د: دمیدستم رو به مانتوم کش کف

 ...  کنهیم تتونیداره اذ نجایاگه بودنم ا یحت

 ... بکشم  یگرسنگ دیرسما با گهیوگرنه د زنمینباشه که حدس م یتو دلم چه قدر خدا خدا کردم تا جوابش اون...  

حرف زدن  يبرا یروز خوب نکهیامروز مثل ا... باشه  ؟یمحرومم کن نمیاز هم يخوا یم ؟یگیم يدار یچ: نگاهم کرد یعصب

 ...  میکنیبعدا صحبت م...  ستین

که داشت از  يراننده ا... راننده  نهیاز آ زونیآو کیکوچ يشدم به دعا رهیو خ یصندل یدادم به پشت هیسرم رو تک یتاکس يتو

و ازش ...  ارهیکه نتونسته بود در آمد کمش رو دووم ب یاز زن... بودم  ریباهاش در گ بیکه من هم عج گفتیم ییهمون دردها

 ... فقط آخر هفته ها سهمش بود  شدختر بچه سه سال... جدا شده بود 

 ...  از تو هم اوضاعشون بدتره یهستن که حت ییآدمها...  یستیهمراز تنها ن يدید

 ... االن از مدرسه اومده باشن  دیساعتم رو نگاه کردم بچه ها با... خونه نباشه  یبود که حام نیا حدسم

 نیعصاش زم يکه صدا ییبا روزها ایدن يایافتاده که دن یفیمرد نح رهیدر به پ نیچشمم از ب... راه رفتن به اتاق بچه ها  سر

...  گذاشتیدهنش م يخانوم داشت غذا تو دهیدراز کش بود و فر هیتختش نم يکه رو يمرد... فاصله داشت  لرزوندیرو م

وقت  چیوقت ه چیه... اما ... من کرده بود  گریخون به ج يدوره ا هیآدم  نیا...  نمشیبب يطور نیاصال دوست نداشتم ا

 ...  نمشیطور بب نینخواستم ا
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خواستم برم سمت اتاق بچه ها که ... شدنه اون همه اقتدار  ریگ نیام گرفته بود از زم هیگر... رفتن نداشتم  يدونم چرا پا ینم

 نییاز پا...  دیخواستم خودم رو کنار بکشم که من رو د... در  يجلو زیسمت م دیخانوم سرش چرخ دهیفر... تلفن خونه زنگ زد 

 ... تلفن رو جواب داد  یکس

 . ..گفت که  وشاین یعنی... من  دیببخش -

 ... دخترکم  يخوش اومد -

رو  میتمام سع... مونده بود  یکنه باق يداشت پنهان کار یزن داغون که سع هی شیز اون صورت مثل نقاش... تر شده بود  الغر

آب رو به دهنش  وانیل زیم يسرفه ازته دلش باعث شد تا نا خود آگاه بپرم و از رو... که به سمت اکبر خان نگاه نکنم  کردمیم

من ... کرد  هیخانوم گر دهیفر... بودم  دهیعمر ازش ترس هیکه بد جور  يبه اون نگاه قهوه ا دمون رهیچشمام خ... کنم  کینزد

 ... سرعت به سمت اتاق بچه ها رفتم  نیشتریبعد بغضم رو فرو خوردم و با ب...  ختمیدهنش ر يآب رو جرعه جرعه تو

 ... اما ذهنش تو پرواز بود  وشاین...  نوشتیکوشا داشت مشقاش رو م. ..بدجور خراب بود  حالم

 ...  امیب یچرا صبح اصرار داشت...  وشاین -

 ... خونه تو ...  امیب خوامیمن م -

 ... باشه امشب  -

 ...  شهیهم يبرا... امشب نه  -

 ...  یدونیعروسک تو که م -

 ... مشکوکه  یلیخ زیهمه چ دونمیمن فقط م... دونم  ینم یچیمن ه -

 ...  کننیم یرو از من و بچه ها مخف يزیدونستم دارن چ یمن هم کامال م... درد من هم نبود  نیمگه ا...  

 ؟یکنیفکر م يطور نیچه طور ا -

 ... مهمون عمو بود  شبینفر د هی -

 ... داره  يمهمون کار شهیعمو هم -

 ...  زدیداد م...  ومدیعمو با داد م يبار صدا نیاول يچون برا... نبود  شهیآدم مثل هم نیا -

 ...  گفتیم یچ -

 ...  ستین يخوایکه تو م ياون طور یچیچرا ه یگیم یحاال بر گشت يکرد یخواست یگفت هر غلط یم -

پس اومده بود ... نداشت  يکار گهید دنشیفهم... خوده خودش ... خودش بود ... کرد  خیدستام ...  نییپا ختیر يدلم هر...  

 ... شد  یباورم نم... من  يخدا... اتاق به کوشا  نینگاه کردم به ا وشایبه ن... دنبال بچه ها 

که به  یآدم نیا نمیخواستم بب یم... بودن و من از قصد نرفته بودم  دهیبچه ها خواب... رو نگاه کردم ساعت ده بود  ساعت

 دیمن رو برسونه با خواستیشده باالخره که باز م میهفته بود که قا هیخاطر حرف زدن با من تا اصفهان اومده بود و حاال 

 ...  یعنی کردیاون گوش م...  زدمیباهاش حرف م
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دستم  يتنم بود و شالم تو مانتوم... اومدم  رونیاز اتاق ب نیپاور چ... بچه ها خواب بودن ... گفتگو  يدر اومد و بعد صدا يصدا

چند وقت  نیا بیغ نیکنم از ا دایپ یتا من فرصت رسونهیتا بگه م...  نهیمن رو بب کردمیم يکار دیهم رو دوشم با فمیک... 

 ... حرف بکشم 

 یاتیتمام عالئم ح... گفتگو باعث شد متوقف شم  يصدا...  دیبر یراهرو رو م یکیدر آرامش تار نیشدم که از ب ينور کینزد

 ... شد برام  کیهمه جا تار...  ستادیبدنم ا

 نیادکلن اخر نیا... بار  نیآخر... بودم  دهیشن یک...  یبگیغر نیآشنا بود در ع یلیخ یلیخ... آدم  نیا... لحن  نیا... صدا  نیا

به ... شده انقدر شوکه بودم  دهیسرم کوب يعمارت تو متیغ گرون قبود؟ احساس کردم اون چلچرا دهیچیپ مینیتو ب یبار ک

 ... دادم  هیتک وارید

هر ...  ژنیکم اکس هیبه دست آوردن  يپشت سر همم برا ينفسها يهم صدا دیشا ای فم؟یافتادن ک ایبود  واریتنم با د برخورد

آدم رو از حضورش  نیمن ا... نبود تا سرم رو بلند کنم  يازین... قامت رو به روم ظاهر شد  هیکه بود در کامل باز شد و  یچ

 ...  دمیکشیعطر تن رو نفس م نیبه من که هنوز ا تلعنت به من لعن...  شناختمیهم م

 !همراز؟ -

برد که  یو به سمت اتاق... بازوم رو محکم گرفت ... دستش به سمتم دراز شد ... حالم نداد  يتو يریاش هم تاث دهیترس يصدا

 ... و نرم توش  میبودم بمر حاضر

که واقعا  ییچشما...  نمشیبار سرم رو بلند کردم تا بب نیا... آب داد دستم  وانیل هیاتاق نشوند من رو  يتو یمبل سلطنت يرو

 ... نگران بودن 

 ؟یکنیکار م یجا چ نیآخه تو ا -

  کردم؟یکار م یتو خونه حامد من چ...  کردمیکار م یجا واقعا چ نیمن ا...  گفتیراست م...  

 ؟ياریچرا سرت رو باال نم -

که خواهرم رو بد بخت  نمیرو بب یرو به روم اون مرد چشم عسل یواکس خورده مشک ياون کفش ها يتا به جا اوردمیم...  

 کرده بود؟

 ... شونه ام گذاشت  يبلند شم که دستش رو رو خواستم

 ...  رونیحامد برو ب -

 ... چه قدر بزرگ ! همرازه؟: نحس يداص اون

 ...  اریاسم من رو ن: وسط حرفش دمیپر

 ... دست من نبود  زیچ چیه یعنی... که دست خودم نبود  يادیفر... زده بودم  ادیفر

 يغر شده بود روال... بود  ادمینبود که من  ياون حامد... مرد رو به روم ... موهام رو از صورتم زدم کنار ... بودم  ستادهیپا ا سر

 ...  دیلرزیمن اما همه تنم م...  پیخوش ت شهیمرد هم نیا...  کردیبا تعجب نگاهم م... شد  یم دهید دیسف ياش موها قهیشق
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 ... تر باشم  کیبهش نزد یکم خواستیانگار م...  دیدستم رو از پشت کش یحام

 ... باش  رونیحامد شما ب -

 ... اما قبرستونه خواهر من هم بود ... خونشونه  نجایباشن ا... باشن  شونینه ا -

 ... همراز مراقب تن صدات باش : یحام

 چرا؟ چرا؟ حرف نزنم باشه؟: به سمت صورت اخماش برگشتم

 ... همون طور که اون خواهر بد بختم خفه شد ...  شمیخفه م... باشه : تو دهن خودم دمیکوب محکم

 !؟يکار کرد یبا لبت چ نیبب...  یکنیکار م یچ يدار: ستم رو محکم گرفترو به سمتم آورد و با حرص مچ د دستش

 ... همراز : حامد

 ...  دیارین...  دیاریاسمم رو ن -

 ...  قهیدق هیهمراز : یحام

 ...  یچیه... البته ... که نفهمم  ستمیاحمق ن...  یچ قهیدق هی -

...  دمیخودم رو عقب تر کش...  کردیاما محکم گرفته بود با اخم اما آروم نگاهم م...  رونیرو خواستم از مچش بکشم ب دستم

 ... شده بود  رهیچشمام خ يتو... محکم تر گرفت 

 ... رفت  رونیاما آروم از اتاق ب حامد

رو ازم  میه زندگبخشمت که تنها داشت ینم... بخشمت  یتا ابد نم... شوهر خواهر  يآقا ه؟یچ دیدون یم: به سمتش برگشتم

 ... گرفتم 

 میزندگ يکه به اندازه تمام روزها... در که بسته شد اون اشک شور ... خورد  زیگونه ام ل ياز رو ختیاشکم ر...  دیترک بغضم

مچ ... قلبم  يدرد تو ياینبود در بربر دن يذره ا یکه حت یسوزش... کوچولو گوشه لبم رو به سوزش انداخت  یلیتلخ بود زخم خ

 ...  کردیبا صالبت نگاهم م شهیبه رو بود که داشت مثل هم رومرد  يقو يدستم هنوز تو دستا

 ...  دیولم کن... دکتر  يآقا -

چونه ام  ریدستش رو گذاشت ز... تر بم و کم مونده بود پرت شم بغلش  کیباعث شد بهش نزد دیدستم رو با خشونت کش مچ

 ؟يکار کرد یچ نیبب: سرم رو چرخوند و گوشه لبم رو نگاه کرد... شد  شتریاخماش ب... و سرم رو با وجود مقاومت آورد باال 

 ... جمع کرد  یدردم نگرفت اما اون انگار دردش گرفته بود که چشماش رو کم...  دیزخمم کش يرو آروم رو شصتش

 ... خواستم  یآشکار و پنهان رو نم يمحبت ها نیا من... خواستم  یرو نم یکینزد نیا من

 ... چسب گوشه لبت  هیانقدر وول نخور بذار  -

 ...  کشهیکه اون نفس م ییاز جا... خوام برم  یم... خوام  ینم -

 ... پدر بچه هاشه ... اسم داره شوهر خواهرت بوده ... اون؟ حامد  -

 ... جز برادر شما  ستین یچیاون ه -
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سرم  يرو دمیشالم رو کش عیمن هم سر... مچ دستم رو رها کرد ... خورد  زیآروم انگشتش ل... صورتم خشک شد  يرو دستش

 ... به جهنم ... نکردم  داشیپ...  گشتمیم فمیداشتم دنبال ک... 

رو از  نیبود ا یعصبان...  ستادیبار کنارم ا نیا... شد  دهیبودم که بازوم از پشت کش دهیراهرو رس يبه وسط ها... بود  درباز

که به زور  ییاز صدا دمیفهم...  زدیبود که روش عطر م یباال رفتن نبض لشیشدن عطرش که دل شتریاز ب... دستاش  یداغ

 ... باال نره  کردیداشت کنترل م

 !کجا؟ -

به  دمیکش یقینفس عم... ... انگار  اددیحرفم مزه زهر م... به تو چه؟ که حرفم رو قورت دادم ... بزنم  ادیاومد تو دهنم فر...  

 ... کرده بودم  یادب یب یاندازه کاف

 ... لطفا  دیدستم رو ول کن... خوام برم خونه ام  یم -

 ...  میر یم: رو در آورد چشیسوئ

 ... بهم کرد  یبگم که نگاه ترسناک يزیچ خواستم

ازش ممنون ...  کردیم یشب سرد رانندگ نیتو ا نییتمام قوان تیرعابا ... طور نبود  نیاما ا... کنه  یداشتم تند رانندگ انتظار

 ... کنم  تیادب رو رعا کردمینم نیوگرنه اصال تضم... بودم که ساکته 

 ... کرد  یزانو هام بدنم رو تحمل نم...  دیترک یسرم داشت م...  میدیخونه که رس به

 ... با تعجب برگشتم سمت صورتش ... شم که در رو قفل کرد  ادهیپ خواستم

 ... نره  ادتیتا ... کن  نیرو با خودت تمر نیا...  یبزن بیبه خودت آس يوقت حق ندار چیه: گفت یآرامش پر از حرص با

 ... اما ... گفتن  يحرفا داشتم برا یلیخ... فقط نگاهش کردم ...  

 يدر کمال ناباور...  لشیدست برد به سمت موبا... من  يبرا دیشا ایسرد  یلیخ... ا سرد بود هو...  کردیداشت نگاهم م بازهم

 دو تا باهم در ارتباط بودن؟  نیا یاز ک...  اوشیزنگ زد به س

 ... گوش نکردم  یکه گفتن رو حت ییزهایچ

 ... توجه به من دوباره راه افتاد  یب

 ... خوام برم خونم  یمن م د؟یریم دیکجا دار -

 ...  شهیم رید انیو خوارش ب اوشیتا س... برمت خونه خالت  یم -

 ... خوام برم خونم  یخوام م یمن نم -

خونه  ای... خونه ما ... انتخاب کن ...  یشه تنها بمون ینم... کنم  یم یچون دارم قاط...  يکن ادامه ند یسع... همراز  -

 ...  ینیشیکنار من م نیماش نیتا صبح تو ا ای...  اوشیس

 ... نگفتم  یچیه... رو اعصابم  رفتیداشت م زیهمه چ... دستام رو مشت کردم ...  

 ...  ستیبرام مهم ن -
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 ... آخه ... د : جوابم نیتر شد از ا یواقعا عصبان اوشیس

 حرفاست؟ نیمادر االن وقت ا اوشیس: خاله

 داره؟ یچه ربط یاصال به حام...  يدست بردار يخوایم یک... وقتشه  یپس ک -

 ... حوصله ندارم ...  اوشیس: دیرس یبه مغزم نم خون

اون  يمن به حرفها... کرده بود  نیبود و نفر ختهیمن اشک ر يخاله بغض مکرده بود پا به پا...  دمیتخت گلنار دراز کش يرو

همون  ه؟یچ ياز کجاست و برا دونستمیکه خوب م یترس... داشتم  اجیو ترس تو نگاه گلنار احت اوشیاز مثال منطق س شتریب

 ...  خوردیکه داشت مغز من رو هم مثل خوره م يزیچ

گلنار با بساط داروش ... نفس کم آوردن مشهود شده بود  نیانگار ا... تو  ادیباز کرد تا هوا ب یپنجره رو کم يال اوشیس

 یبخواب یزنم بتون یبرات م... برات آورده بود مونده  شیتر دفعه پکه دک یاز آرام بخش: دستش گرفت بود يسرم تو... برگشت 

 ... 

 ... خوام بخوابم  ینم: دمیرو مال چشمام

 ؟یکنیلج م: کرد یقاط اوشیس

 ...  یفهم یم ؟یچ یعنیداغونم ...  یفهم یم...  ایدست از سرم بردار س -

 نیفقط با ا... بود  يکه نه بهش ربط داشت نه کاره ا یکس يالبته رو... تمام اون نفرتها رو باال آورده بودم ... زده بودم  داد

... بودن  دهیطور ند نیوقت من رو ا چیه... هر سه تاشون خشک شدن ... موقعش حالم رو بهم زده بود  یجا و ب یمنطق ب

 ...  وداما بسم ب... طور  نیخودم هم هم

 نمیسرم رو آماده کرد و آشت وفتادهین یخودش رو جمع و جور کرد و انگار که اتفاق... بود که به خودش اومد  یکس نیاول گلنار

 ... رو زد باال 

 ... خوام فکر کنم  یم... خوام بخوابم  ینم... کنم  یلج نم... به جان خودم ... گلنار  -

اون خدا ...  شهیرها زنده م...  شهیدرمون م يدرد یو فکر کن یاگه نخواب... آخه خاله قربونت بشه : دیبه سرم کش یدست خاله

 ره؟یجا م نیگرم زده از ا نیبه زم

سرم رو گلنار به دستم زد ... انداختم و سکوت کردم  کردیرو نگاه م رونیکه در هم و اخمو داشت از پنجره ب یاوشیبه س ینگاه

 ... ازش ممنون شدم ... بخش رو گذاشت تو کشو که آرام  دمیاما د

گلنار ... خاله بلند شد بره تا گل گاو زبون دم کنه ... پا و اون پا کرد  نیا یکم... داد بزنم  اوشیخواست سر س یدلم نم واقعا

باز  میدادیم اگه متو صورت هم فحش ه... بود  نیخب ما مدلمون ا... اومد کنار تختم نشست ... هم ما رو باهم تنها گذاشت 

 ...  میزدیحرف م

 ... نداشتم  يمن منظور... مموش  -
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من  ه؟یچ ياومدنه برا نیدونم ا ینم یکنیفکر م...  کنمیدارم دق م...  شمیکه باال سر شاهده دارم خفه م یبه اون...  ایس -

 ...  شهیامروز فردا هم زمزمه اش شروع م...  ستمیاحمق که ن

 ... اون پد  -

 ...  دونمیم ینسبت رو من بهتر از هر کس یادامه نده نسبت اون ب -

 ...  یحرف حساب بفهم یتون یتو االن نم -

من االن نه به اون  یستیچرا متوجه ن... نا مفهمومه  یکیپالست يآره االن با من حرف درست زدن به اندازه آب دادن به گال -

 یکی خوامیمن م... ندارم  اجیبه هبچ کدومش احت یمنطق ينه و نه به حرفاحالم رو خوب ک خوادیکه به زور م يدکتر يآقا

تو چشم ... شدم  رونیاز در اون خونه بارها ب... شدم  ریچند سال تحق نیکه ا یبا من حق... بگه حق با منه ...  ستهیپشتم با

 ... چرخه  یزبونم نم... کنم  نینفر ایه دنتا ت نمیبش خوادیدلم م... نکردم  نیاما نفر... کلفت هم نبودم  هیاعضاش در حد 

 ... که محکومه تنها باشه  یآدم... من سرنوشتم از ته نوشته شده  اوشیس یفهم یم: دیگونه ام چک يرو اشک

دستش آروم اومد و ...  میکردیم هیهم گر يبرا...  میتعارفها نداشت نیما با هم از ا...  دیهم چک اوشیگونه س ياز رو اشک

 ... اشکم رو پاك کرد 

 ...  ایباور کن س... روزها فکر کردم  نیبه ا... مدت  نیتو ا...  شهیمن هم -

 ... آهنگ بذارم  هیبرات  يخوا یم...  ستیمن ن ياالن وقت حرفها... حق با توا ...  یدونم موش یم -

 ... مونده بود تا تموم بشه  یلیرو نگاه کردم هنوز خ سرم

رو  وانیدر ل يخاله در رو باز کرد و از ال... اعصاب بود رو روشن کرد  دیتمرکز و تمد يآهنگ که برا هی... سکوتم بلند شد  با

 ... درد دل اعتماد ندارم  يبرا اوشیکس ادازه س چیدونستن من به ه یم یلیهمه خ... داد 

... هست  ایس یعنی نیا... حرف بزنم ... من فرصت دارم فکر کنم  یعنی نیا...  واریداد به د هیو تک نیزم يآروم نشست رو ایس

 ... هست  ایو فقط س

که  یاون خاک... رنگ رو از ذهنم پاك کنم  یسرم رو تکون دادم تا اون رنگ خاک... چشمم  ياومد جلو یلحظه چهره حام هی

 ... از همه ناراحت بودم  شتریمن چرا از ان آدم ب... و  ومدیمبه نظرم  زیحاصل خ بیچند وقت به نظرم عج نیا

 ... دهنش  يتو زدمیم خواستیدلم م -

 ...  کردیفقط گوش م اوشیس

 ... از من پنهان کرده  یهمه مدت اون حام نیا -

 ... سوزه  یماز همه  شتریاون ب يدلم برا... مراقب همه باشه  دیوسط با نیاون ا... اون آدم نگرانه ... همراز  -

 ... افته  ینم یاتفاق چیاونا انتظامن براشون ه... دلت نسوزه  -

 نیمن مهم ا يبرا... بوده  یچه قدر حام... وسط  نیا...  یتر از اون که بخوام فکر کنم حام یعصبان... بود  یعصبان یلیخ...  

 ...  نیهم... بود و بود  یم دیبود که جامد نبا
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 خاله فدات شه؟ ير یکجا آخه م -

 ... خسته شدم ...  دمیاالن سه روزه خواب... توشه  میخونشون جا مونده کارت مل فمیک -

 ...  ارهیبرات ب یگیچرا نم... اون بنده خدا که از اون شب تا حاال تماس گرفته  -

 يطمئن بشم بچه ها از اومدن آقاخواستم برم م یک... رو بردارم  فیخواستم که برم و خودم اون ک یدونم چرا اما م ینم...  

 ... دونم  ینم... خونه ام  ارمشونیاصال التماس کنم ب ای... ندارن  يپدر خبر

 ... اصرار کرد اما تو کله من نرفت که نرفت  خاله

م رقت ا افهیق... که به خاطر برخورد انگشترم با لبم بود هنوز هم سر جاش بود  کهیکوچ یلیزده بود اون زخم خ یخشک لبهام

 يبز دل از اون شب برا... زدم  يپوزخند... زنگ خورد  میگوش... بچه ها بود  شیدلم بد جور پ... بود اما برام مهم نبود  زیانگ

 ... بود  دهیزنگ زده بود و حالم رو پرس اوشیبه س...  دبار به من زنگ زده بو نیاول

حال بچه ها رو ... زدم نه اون  ینه من حرف... که اون شب چه خبر بوده  دونستیخوب م...  دتمیخانوم محکم بوس دهیفر

: مردد بودم... روزها آمار روز ها از دستم در رفته بود  نیا...  نمشونیگفت برم بب... گفت منتظرمن ... گفت خوبن ...  دمیپرس

 ... در  يجلو انیب دیگیخانوم م دهیفر

 ... هست  یفهمن بحثنذارن ب...  ایمادر جان ب ستین یکس -

بوده که حامد خان مثال بچه ها  نیا يموندن ها برا هیاون تو سا... بردنها  رونیپس اون ب... دونستن  یپس بچه ها نم...  

 ...  ننیبب کیشون رو از نزد

 ؟يشد یشکل نیهمراز چرا ا -

کرده بود در حقم و نگفته بود اومدم که دوباره  يخانوم مادر دهیاگه بود فر ایاحتماال خونه نبود ... زنگ خورد  میگوش بازهم

 ... بازهم بر نداشتم ... زنگ زده بود 

 ... حال ندار بودم خوشگل خاله  کمی ستین يزیچ -

 دیشا يطور نیا... داده بودم بگن خاله  ادشونیبودم کاش  مونیحاال پش... لفظ خاله رو به کار بردم  دیبار شا نیاول يبرا...  

 ...  کردمیم دایپ يمحکم تر يپا يباهاشون جا نسبتم يبرا

 ... جا فرار کنم  نیاز ا خواستیفقط دلم م... بودم و خسته  یعصب...  کردینم رابمیس دنشونیبوس

 يچا يکجا مادر دارم برا: تعجب کرد دنمید ومدبایبه دست داشت به سمت اتاق م نهیخانوم س دهیفر... اومدم  رونیدر اتاق ب از

 ...  میخواستم حرف بزن یم ... ارمیم

 ...  میروح طیواقعا شرا...  دیبار من رو عفو کن نیشه ا یم -

 ...  یبش يطور نیتو ا میخواستیما نم : شد سیچشماش خ بازهم

 ما؟ -

 ... حل بشه  زیهمه چ يجور هیخواست  یبچه ام م...  یحام -
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 ... رفت  یحرف حساب تو سرم نم ایمن االن به قول س... به زور اون پوزخندم رو پنهان کردم ...  

 ... االنم خودش تو اتاق کارشه  -

 ... خوام بچه ها رو ببرم خونه ام  یم -

 ... بهتره  یاز خودش بپرس: پا اون پا کرد نیا کمی...  

 ... هم اونجا بود مطمئنا  فمیک...  میشدیرو در رو م دیباالخره که با یکه چ...  

اتاق  نیاما ا...  ومدیجا بدم م نیاز ا شهیمن هم...  کردیاون شب هم حالم رو بد م ادی... گفتم و به سمت اتاق رفتم  ياجازه ا با

که پر از اون آدم اخم الود شده  یاز وقت... داد  یشکالت م گاریس يبو یاز وقت... که پر از اون عطر شده بود  یاز وقت... کار 

انگار همون چند بار نفس ... جا نبود  چیاالن ه... پناه بردن من  يبود برا ییجا... رو داشت  بایاون بوسه ز هک یاز وقت... بود 

 ... حامد هم اون جا رو مسموم کرده بود  دنیکش

اسمم  دنیخواستم بر گردم که با شن... پس مهمان داشت ...  زدیحرف م ایبود داشت با رو یحام... در مثا اون شب باز بود  يال

 ... تونم بفهمم اطرافم چه خبره  یطور م نیخونه فقط ا نیبودم تو ا دهیاما فهم... عادت زشت رو نداشتم  نیا...  ستادمیا

 ؟یکار کن یچ يخوایم: ایرو

 ... دونم  ینم -

 ... گونه بود  یحام. کالم بود و سرد هیدونمش  ینم...  

اون بچه ها به ... بخواه کمکت کنه ... چند وقت هم که تو باهاش رابطت خوب بوده  نیا... رو آماده کنه  نهیزم تونهیهمراز م -

 ... دارن  اجیحامد احت

 يبا من سر ناسازگار یزندگ نینه انقدر هم ا... باشه  یتونست واقع ینم... نه  ؟یعنی... ام  نهیس يدستم رو گذاشتم رو...  

 ... ادم رو  نیمن ا... آدم اعتماد داشتم  نیمن به ا... نداشت 

 ...  رمیم یدر م نیپشت ا نجایمطمئن بودم هم...  دیلرز یم دستام

دستم ... بلند شد  زشیاز پشت م...  دیرنگش پر دنمیبا د یحام... به سمتم برگشت  ایرو... رفت سمت در و بازش کردم  دستم

 ...  واریگرفتم به درو 

 ... !همراز  -

 نیخواست مثل ا یاصال دلم نم... آب دهنم رو قورت دادم ...  کردیبود که داشت با تعجب نگاهم م ياسم از دهن مرد نیا...  

و  اوشیس لیو ببره تحو شینیجمعم کنه و بندازتمت به زور تو ماش یدارم کس ازیفکر کنه ن نکهیا ایمدت دلش برام بسوزه 

 ... مردم دوستم دارن  کنمیبه همه اعتماد دارم و فکر م شهیبه من که هم لعنت...  شدمیداشتم خفه م... گلنار بده 

که رو به  ینگاهشون کس نهیام قابل ترحم شده بود اما تو آ افهیدونم ق ینم...  نمیبه سمتم اومد و خواست کمک کنه بنش ایرو

 ... طور هول کرده بودن  نیمتعلق به طبقه برتر ا يآدم ها نیبه ترحم داشت که ا ازین ایبود تا ته دن ستادهیروشون ا
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تو  یبا شرمندگ ایرو... چند وقت  نیهمون مبل منحوس ا ينشستم رو...  رونیب دمیکش ایدست رو ریرو با آرامش از ز دستم

 ایرو: کرد ایبه رو ینگاه تیبا عصب...  بود ستادهیاما محکم ا ختیر یاز همه وجناتش م صالینگاه کرد که است یصورت حام

 ... باش  رونیشما ب

 ...  زهیچ... همراز  نیبب... آخه  -

 ... مادرم باش  شیگفتم شما پ ایرو -

اما امروز ... لذت بردم  ریچند وقت اخ نیا... ازش حساب بردم  یمدت هی...  دمیترس یلحن م نیمن از ا ایتا ته دن یزمان هی...  

 ... جا  نیا

 ؟يدیچرا جواب تلفنهام رو نم: شل کرد یگره کرواتش رو کم ستادیروبه روم ا یحام...  رونیاز در اتاق رفت ب ایرو

 ... سه بار تماس گرفته بودن و من بر نداشته بودم  شونیبود که ا نیاالن تنها نکته مهم ا گفتیراست م...  

حرفها باهاش بر خورد داشتم و خوب  نیاز ا شتریمدت ب نیا... فتم و نگاهم رو از نگاهش گر دمیسرم کش يرو رو شال

 دایمناسب پ يجمله ها کنهیم یکه داره سع یزمان يجا به جا بشه برا یسر جاش ه شهیکه با عث م یکالفگ نیا دونستمیم

بگه  خوادیم یاون مکالمه اندازه ارزن هم برام مهم نبود چ دنیبعد از شن کنمیبرام مهم بود؟ اعتراف م... حرف زدن  يکنه برا

 ... 

کردم  یدونم تا چه اندازه موفق بودم سع ینم...  رمیبه خودم بگ يتر يعاد افهیکردم ق یشالم و سع يرو هل دادم تو موهام

اونها هم ... باشن  شمیپ يد روزچن هیبچه ها  رمیاومدم از تون اجازه بگ: حمله نا جوانمردانه به عواطفم نلرزه نیصدام از ا

 ... به آرامش دارن  ازیشدن و ن يعاد ریغ طیمتوجه شرا

 شون؟یببر يخوایچرا م: برداشت زیم ياش رو از رو هیتک

 ... تالشهام رو هم براشون بکنم  نیخوام آخر یم -

 ... شم  یمتوجه نم نیمنظورت رو از آخر: هم يرفت تو اخماش

رو  فمیک دیکنیاگر لطف م یراست: رو به زور سرجا نگه داشتم رفتنیم نییاراده باال پا یرو زانوهام رو که ب دمیرو مال چشمام

 ...  دیبد

 ... سئوال کردم ازت  -

 ؟یگیم يدار یچ...  نمینگام کن بب: تر شد یبار عصبا ن نیا... نکردم  نگاهش

 ... شدم  رمیچند وقت اخ نیا يک تک اتفاقهامن اما متوجه ت...  دیمن نشد يمتوجهم شما متوجه حرفها -

 ... بدم  حیتوض يذار ینم...  يذارینم: به صورتش دیبار دستش رو محکم کش نیا

 ... من منظورتون رو خوب گرفتم ... هم هست  حیبه توض يازیواقعا ن -

 دوشم مرتبش کردم يبرش داشتم و رو...  فمیرفتم سمت ک... بودم  دهید زشیم يرو رو فمیک... جام بلند شدم  از

 ...  اوردمیمن برات م -
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فقط ... کنم  یپدر آمادشون م ياون آقا دنید يبرا...  دیچند روز بهم وقت بد... برم خونه  یبچه ها رو م...  شدیزحمتتون م -

 ...  ستیارت نعم نیبه اومدن من به ا يازین گهیچون د...  کنمیدارم اونها رو هم جمع م لهیچند تا وس

 یبیغر تیخودش رو جمع کرد و از اون حالت بهت به عصبان عیسر یلیاما خ...  کردیبه وضوح جا خورده بود داشت نگاهم م...  

  ؟یگیم يدار یچ: شد لیتبد

 ... دستش گرفت  يرو تو فمیدستش رو آورد و بند ک... رو به روم  ستادیشد و ا کیقدم بلند بهم نزد هیبا ...  

 ...  میزنیحرف م نیبش -

 ... ندارم  یمن حرف -

 ...  گمیبهت م نیبش -

رو آروم از دستش  فمیبند ک... رو داشتم  يزیهر چ یبودم که آمادگ يمن هم همراز... لحن  نیانتظام بود ا... بود  یحام...  

ها حذف  نیها و توه ریاون تحق دیشما اومد یاز وقت کنمیاعتراف م... دکتر  ياحترام قائلم آقا یلیمن براتون خ: رونیب دمیکش

 ... من ...  دمید رمن بچه ها رو راحت ت... شد 

 ...  یعنی... من ...  يایب نجایا يخوا ینم گهید یچ یعنی... ها رو بشنوم  نیخوام ا ینم -

 ... دارن  اجیبچه ها بهت احت: و ادامه داد... رو باز کرد  راهنشیپ يباال دکمه

 ... حرفها نداره  نیبه ا ازیمثل من ن ياستفاده از دختر بچه ا... بود  يبا مزه ا یشوخ -

و ...  یکنیم نیبه من توه يدار... مراقب حرف زدنت راجع به خودت باش  یلیخ... همراز : در حد انفجار بود... شد  یعصبان

 ...  یکنیم نیتوه يبه وجود خودت دار... مهم تر از همه به خودت 

 ... من  -

 ...  يخودت فکر کرد شیپ یچ... مگه دست خودته  ؟یتو چ -

 ...  میحرف بزن نیبش... همراز  نیبش: پشتش رو بهم کرد...  دیبه صورتش کش یازم فاصله گرفت و دست...  

 و نگاهش که حاال زیداد به م هیبرگشت به سمتم تک... مبل کنارم نشستم  يداشت که رو یبیجمله آخرش حس عج انقدر

  ؟يجا رو دوست ندار نیتو ا: رو دوخت بهم یخسته بود تا عصبان شتریب

 سئوال جاش بود؟  نیواقعا ا...  

 ... دوست دارم  یمن چ ستیمهم ن... دکتر  ياقا ستیمهم ن -

 ... من هست  يبرا... اگه  ستیخودت مهم ن يبرا -

 ...  کردیکار رو م نیلعنت بهش چرا با من ا...  

 یچیاالن من ه... دونم  ینم... من ... بعد بچه ها بودن ... موند  یبود که خواهرم م ییجا ییجورا هی... خونه که نه  نجایا -

 ...  دیخوایم یکه شما از من چ دونمیرو م نیمن فقط ا... دونم  ینم

 ...  یکنیدونستنش نم يهم برا ییسع چیو ه یدون یکه اصال نم هیزیتنها چ نیا: زد يپوزخند
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 یاز من چ... رو بفهمم  دهیچیپ يکه حرفها ستمین یطیکه االن اصال تو شرا دیباور کن...  گمیاز ته دلم دارم م...  دیباور کن -

 !کن؟  یبچه ها رو آماده کنم برن با حامد و معشوقش زندگ...  دیخوایم

تا ...  دیلرزیمن رو زانوهات م دیدیکه م میمن همون حام... خوب نگام کن ... خوب نگام کن خانوم کوچولو : دیاز جا پر...  

 ...  يکردیتو چشمم نگاه نم میمدتها مستق

که همون روز بهتون گفتم  میمنم همون همراز... اما من در مقابل شما ضعف ندارم ...  دیگیراست م: رو قورت دادم بغضم

 ... زور بشنوه  وشایدوست ندارم ن

 ... روزها گم شده انگار  نیمنم دنبال همون همرازم که ا: تاز صورت در همش گذش میلبخند مثل نس هی

... موندنش نکرد  يبرا یبود تالش ضیمر... کرد  یمامانم خود خواه... گم شدم  انمیاطراف يها یتمام خودخواه نیمن ب -

 دیخوا یم... االن هم ... کرد  شهیکس تر از هم یمن رو ب... رها نه به من فکر کرد نه به اون دوتا ... اش رو نداشت  هیروح

 ... بچه ها 

 !خواستم؟... نخواستم  يزیهمراز من از تو چ -

 ... از  ریگفت غ ایکه رو يجمله ا -

 ...  يستادیدرست نبود که گوش ا -

 ...  ستیاالن وقت درس اخالق به من ن -

 یگیکه م...  يریبگ میدرست تصم یتون ین نمکه اال ییشه تو یآدم جمله ها رو از وسطش بشنوه م یوقت... اشتباه نکن  -

 ...  امینم گهید

 بود؟ یفرقش چ دمیشنیاگه از اولش م -

 یکم...  خوردیکه زانوهاش به زانوهام م کیانقدر نزد... رو به روم نشست  قیو دق دیمبل رو کش... شد  کیبار بهم نزد نیا

 ... رفتم بغلم محکم تر گ يرو تو فمیک... خودم رو جمع و جور کردم 

 شتریها ب نیکه اگه بچه داشتم از ا... دم چه برسه به بچه ها  یمن گربه دست حامد نم يدیشنیکه م شدیم نیفرقش تو ا -

 ... همراز نگام کن ... دوست نداشتم 

بگه  یدارن که اون هر چ يازش حرف شنو ایهمه دن کردمیبود که من فکر م یآدم چ نیا يتو چشما... رو بلند کردم  سرم

 شه؟یم

بهم  گهیچرا د...  رهیبا بچه ها رو بگ دارتید يجلو یذارم کس یکنم من نم یبار بهت قول دادم بازهم تکرار م هیمن  -

امکانات  نیهرچه قدر با باالتر... تو خونه پدر بزرگ بزرگ شدن ...  ستیبچه ها مادرشون ن نیا... من موندم  ؟ياعتماد ندار

 ... دارن واقعا پدر داشته باشن  اجیاونا احت نکهیآخرش ا... آخرش  یول
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خودت ... حرفام که تموم شد : زانوم يدستش رو گذاشت رو... بشنوم  نیاز ا شتریدوست نداشتم ب... از جام بلند شم  خواستم

نبودن پدر و مادر ...  دونهیجا بهتر از تو نم نیکس ا چیه...  رونیب يریاتاق م نیاون وقت از ا...  يتو ذهنت بود زد یکه هر چ

 ... به پدر داشته باشه  هیحداقل شب يزیاون بچه ها چ یکمک کن یتون یتو م ؟یچ یعنی

 ...  شیتو زندگ ادیزن م هیپدر بگه که هر روز  يبفهمونم بره به مرد وشایتونم به ن یمن نم -

 ادیخودش هم ز کنمیکه فکر نم یشناسیرها م چهیتو حامد رو از در: با انگشت شصتش گوشه لبش رو خاروند... تر شد  یعصب

 ... شوهرش رو شناخته باشه 

 !دروغه؟ یعنی -

 ...  ستین ياما اون طور...  ستیدروغ ن -

 ... اصال ... من  -

 ... اشتباه کرده ... ادمه  هیحامد هم ... همراز  -

 ... گذاشت رفت  شیچرا با منش ...خواستش  ینم...  ایزن دن نیاصال خواهر من بدتر... خوب اشتباه  یلیخ -

... چهل سالش  شهیم گهیسال د هی... سالشه  39االن ...  کنمینم دییکار برادر بزرگترم رو تا هی یخدا حت يمن محض رضا -

 ...  شناسنشیبدونه اون دوتا بچه حداقل م خوادیاون م

 !حق رو داره؟ نیا -

-  ... 

 ... خوام بدونم  یم...  دیجواب من رو بد -

 دیمشت شدم کش يدستها يپشت انگشت اشاره اش رو آروم رو... لرزون من دوخت  يرو از نوك کفشش به دستها نگاهش

 ... 

کف دستم که به خاطر فشار ناخن هام قرمز ... نا خود اگاه مچ دستم باز شد ... بار رو تکرار کرد و دوباره تکرار کرد و من  نیا

کف دستم رو با نوك انگشتش لمس  يتمام خطها يرو...  دیکشیآروم کف دستم م یلیانگشتش رو خ... کرد شده بود رو نگاه 

دستش گرفت و  يدستم رو تو...  دیکشیو اون آروم آروم نفس م ومدیانقباض در م ونو تک تک عضالت بدن من از ا کردیم

مثل ... باش همراز ... حق دارن پدر داشته باشن ... رن دونک اون بچه ها حق دا یرو م زیچ هیمن فقط : نگاه کرد به چشمام

 ... عمارت باش  نیتو ا... باش  شونیتو زندگ شهیهم

کوشا لپهاش پر بود ... بود  زیم يخوشمزه اما بد شکل مادام هم رو يشکر يتهایسکوئیب...  وشاین يرو گذاشتم جلو ریش وانیل

 يرو کردیرو جا به جا م وانیل نیرو گذاشتم جلوش از بس که ا يدستمال کاغذ... انداخت  یاش من رو به خنده م افهیق... 

 ...  ختیریم زیم

نتونسته بودم درست بخوابم  شبیاز د...  رونیب میشام بر یهم باشه و دسته جمع سایقرار بود آو...  میبود یو گل اوشیس منتظر

درسته که تا لحظه خروجم از ... اما حامد  دیشا یاون آدم اعتماد داشتم؟ به حاممن به ... بشه  یدونستم قراره چ میواقعا ن... 
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خونه خواهرم بود که اون مرد  یاونجا تا زمان... بذارم که حامد بود  یپا تو عمارت گهینداشت د نخونه سکوت کردم اما امکا

 ... البته اگر ...  نمیبب رونیتونستم بچه ها رو ب یم... نباشه 

 ؟یحال یهمراز چرا انقدر ب: وشاین

 ... پدرم افتادم  ادی یلیچند وقته خ -

 ادته؟یتو پدرت رو : رفت تو هم وشاین ياخما

 ... کردم  یمنم مثل تو فقط سه سال باهاش زندگ -

 ... نکردم  یمن که اصال باهاش زندگ: خورد یکه حاال لپاش تکون نم کوشا

 میکس هم ن چیو ه میرت یم دیبا یبود که به هر صورت یراه نیم دار بشه اما اغ باشونیز يواقعا دوست نداشتم چشما...  

بهم زنگ  شبید ایرو...  گرفتیرو به دست م زیحامد خودش همه چ میشد یاگه از راهش وارد نم...  رهیتونست جلوش رو بگ

نشون  يکرده حامد فقط اومده خود یبوده که فکر م نیا يکرده فقط برا سکوتچند وقت  نیا یزده بود و گفته بود اگر حام

شده سر نشون  ریمقاومت کرده و با حامد هم درگ یلیخ یحام نکهیو ا میبدون يزیمن و بچه ها چ ستیبده و بره و پس قرار ن

که تا حاال بوده باشه اما حامد  يطور نیهم زیبذاره همه چ دهیبه حامد گفته تا دلش بخواد بهش پول م یندادن بچه ها حت

 ... بچه هاش باشه  یخواد تو زندگ یکه م ستادهیمحکم ا سفت و

 ... لبخند  هی...  ادیم ادمیتار  يمن از پدرم که نوا -

 ...  ادیم ادمیمامان رو  يها هیمن از حامد فقط گر: وشاین

 ... بودن  وانشیجماعت تو فکر نقش ا نیبود ا رانیبست و يخانه از پا نیا...  

 ...  میاجع بهش حرف بزنخواد ر یمن دلم نم: کوشا

 ... حرف بزنه  کنهیم تشیکه اذ يزیراجع به هر چ دیآدم با گمیمن که م -

 ...  زدیبا عمو داشت حرف م دمشید اطیمن تو ح: خم شد سمتم وشاین... بذاره  نکیس يرو تو وانشیبلند شد تا ل کوشا

 ... خوام که  یمن فقط م...  یکنیاشتباه م دیشا...  وشاین: دهنم رو محکم قورت دادم آب

 ... کنن  یم تیاونا تو رو اذ...  فهممیمن بچه ام درست اما م...  یش ینم یشکل نیا یوقت الک چیتو ه -

 ... حرفش رو نصف گذاشت  وشایاومدن کوشا که هنوز اخماش تو هم بود ن با

 ... نقد زشتم آخه ا یمن ک: دیاخمش رو در آوردم بلند خند يادا ختمیکوشا رو بهم ر يموها

 ...  یقدر زشت نیتو هم: کردم و بازوش رو گاز گرفتم بغلش

 ... خوام  یوقت نم چیرو ه ادینبود تا ب ومدیتو مدرسه همه با پدرشون م یکه وقت يمن پدر... همراز  -

موفق  یلینداشتن اما گوشا خ يکمبود ایبچه ها عقده  نیا میچند وقت تالش کرده بود نیهمه ا نیا... رو قورت دادم  بغضم

گذاشته  یرانیعالمه و کیارزشش رو هم نداشت پشت سرش  یکه حت یو افتادنش دنبال زن شیآدم با خودخواه نیا...  مینبود

 ... بود 
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 ... نداشتم  یمانیا نیکو چکتر میکردیم میکه داشت يکار نیآخه من خودم هم به ا... بود  یامشب کاف يبرا کردمیم احساس

باالخره  دنیپریبعد از سالم اون که معلوم بود تو شرکته چون مرتب وسط حرفش م... بود  یحام... بلند شدم  میزنگ گوش با

 ... وقت کرد حالم رو بپرسه 

 ...  رونیخوام ببرمشون ب یم... بچه ها هم خوبن ... من خوبم  -

 ... بفرستم  نیماش: سکوت کرد کمی

 ...  مشونیبریم اوشیبا مرکب س دینگران اشراف زاده هاتون نباش -

 ...  اینداز یها تو کم به من متلک نم میخودمون -

پنهان اخالق  يبم ها ریآدم بد اخالق و کم حرف که ز نیبود تو حرف زدن با ا يدونم چه سحر یلبم اومد نم يرو يلبخند

 ... من اهل طعنه نبودم ...  کردیمن رو رو م

 ؟يباهاشون صحبت کرد -

همه ما تو ... تو دلم قربون صدقه خلوت خواهر برادرانشون رفتم ...  کردمیداشتن با هم صحبت م دمیبه آشپزخونه کش یسرک

دو تا  نیا... تر بود  تیبود هم که نبودش با هو کهیکه نبود اون  یکیها  ياصل کار...  میلشگر بود یاهیدو نفر س نیا یزندگ

 ... فقط هم رو داشتن ... 

 ... همراز  -

 ... محکمه  یلیخ یلیخ. موضعشون... رو کردم  میتمام سع: به خودم اومدم دوباره

 ...  دیکش یپوف

 ...  دهیهم فهم وشایدر ضمن ن -

 !؟یچ -

 ... دکتر  يآقا دیداد نزن -

 ... رو براش باز گو کردم  وشایتمام جمالت ن...  

 ...  شمیواقعا دارم کالفه م -

 ... هم داشت کم آورده بود  یاضاف ينقشه ها شهیکه هم يبود از مرد دیبع یلیجمله ازش خ نیا

 ... که  شهینم -

 ... شه  ینه نم -

 ...  دیستیشما خودتون هم موافق ن -

 یلیبار حامد خ نیاما ا رمیش رو بگخواستم جلو یلیخ لیس نیباهات صحبت کرده من قبل از راه افتادن ا ایدونم رو یم -

 ...  نهیبچه ها ش رو بب خوادیو م ستادهیمحکم ا

 ... بچه هاش : زدم يپوزخند
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 ...  میهمراز ما صحبت کرده بود -

 ...  شمیدونم دارم کالفه م ینم -

 ... همراز مراقب خودت باش ...  ونیم نیفقط ا... خوش بگذره  یلیبهتون خ... برم جلسه دارم  دیمن با -

 ... قطع کرد  یعیسر یبا خدا حافظ یتو دستم موند وقت یشده بود گوش قیعم یخال هیمن که دلم دوباره پر از ...  

  م؟یحاضر ش میبر... همراز : دیکشیدامنم رو م وشاین

 

 ...  ایداش س ولیا -

 ... من موندم ... کنه  یزبون تو رو کوتاه نم آدابت چرا يمباد ياون عمو... بچه رو  نیا نیبب نیبب -

اعتراف کردم اگر من هم مرد  گهیو من بار د...  کردیبحث م اوشیپشت سرش رو خم کرده بود داشت با س یاز صندل کوشا

رو هم رها  میمهربون زندگ تینها یو ب یعروسک خواستن نیا يبرا...  یچیتئاتر رو که ه...  میتو زندگ ومدیم سایبودم و آو

فرشته چشم سبز  هیاون جلو ... دادشمون  يخاکستر شدن آرزوها يبود برا یتناگر سوخ یته دل من و گلنار حت...  کردمیم

نتونست خودش رو کنترل کنه و محکم  اوشیکه نظر داد س يچند بار...  شیببوس خواستینشسته بود که هر لحظه دلت م

 ... کنه  تیبچه ها رعا يجلو زدیتشر م یهم ه سایبغلش کرد و آو

 ... که بهشون خوش گذشته دست باال  ییخوب اونا -

با بچه ها  کنمیبعدها هم باز فرصت م ایزدن و من نگران بودم که آ ادیشروع کردن به فر اوشیحرف س نیبچه ها همراه ا...  

هستم که فعال  يرشوه ا ونیرو مد حیتفر نیدونستم ا یمن که خوب م... نفس بکشم ... تو پارك بدوم ... بخورم  تزایبرم پ

 ...  دهیداره بهم م یحام

کوشا خان : اخم کرد یالک اوشیس...  دیکوشا هم اون رو محکم بوس...  دیشد و گونه بچه ها رو بوس ادهیپ نیهم از ماش سایآو

 ... مراقب باش کالمون تو هم نره 

 ... ازدواج کنم  سایخوام با آو یچرا؟ من م -

 سایآو يتو اول بذار پشت لبت سبز بشه بعد برا: بهش برخورده بود يجد يکه انگار جد اوشیس...  میدیبلند خند يما با صدا با

 ... نقشه بکش 

 ...  يکار بچه دار یچ...  اوشیس: حلقه کرد اوشیس يدستش رو دور بازو شیبا عشوه ذات سایآو

 ...  دیرو بوس شیشونیخم شد و محکم پ دشهیسف يخوشگل خانوم تو پالتو نیکه معلوم بود چه قدر خرابه ا اوشیس

جونم در باال رو باز  وشاین: رو دادم دستشون دیبچه ها باز کردم و کل يدر رو برا...  دمیخندیکه هنوز هم داشتم بلند بلند م من

 ...  امیداخل من االن م دیبر دیکن

 ...  شنهیم نیو گفت که تو ماش دیصورتم رو بوس سایخواستن صحبت کنن که آو اوشیو س گلنار

 ...  هیدختر دوست داشتن نیا یلیخ -
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 ... رو واقعا از ته دل گفته بودم  نیا...  

 ...  کنمیم یخواهر زاده ات بگو چپ به دوست دختر من نگاه کنه من قاط نیبه ا: انداخت نیبه ماش ینگاه ایس

 ... تحفه خان ... خوب حاال  -

 گه؟ید یگیاگه حالت خوب نباشه به ما م... راز هم: یگل

 ... سرتون  ندازهیمن رو م ارهیخان م یمن نگم هم اون حام -

 یهر ساعت زنگ م بایما تقر شیپ يایم یوقت... باشه  شتیپ شهیخودش روش نم... از سر نجابتشه ... نگو  يجور نیا: گلنار

 ... زنه 

 ... بهشون فکر نکنم  کردمیکه داشتم تالش م ییها یمعن یلیخ... ها داشت  یمعن یلیمن خ يبرا یگل يحرفها نیا...  

... زدم  يلبخند... چشمم دور شدن  ياز جلو نیدوشم جا به جا کردم و انقدر نگاه کردم که ماش يرو رو فمیک... رفتنشون  با

 یمن کس یعنی نیختم لبخندم پهن تر شد ابه چراغ روشن خونه اندا ینگاه... حالم بهتر شده بود  یهفته امشب کم هیبعد از 

 ... رو تو خونه داشتم 

 خشک شد  رهیدستگ يبرم تو که دستم رو خواستم

 پسنده؟ یپسر من انقدر بزرگ شده که دختر م -

 ...  هیقیصدا حق نیخواستم باور کنم که ا یخواستم برگردم نم ینم...  دنیتمام بدنم از نفرت شروع به لرز...  

... که از پشت کمرم غلت خورد رو حس کردم  یبود و دست چپم رو محکم مشت کردم و دونه عرق رهیدستگ يراستم رو دست

که اون لحظه  يزیتنها چ... که نبودن  ستنین زونیسرم رو باال بردم تا مطمئن بشم بچه ها طبق عادتشون از پنجره آو عیسر

 ... جا  نیاز ا دیبر: جمله دیبه ذهنم رس

 ...  میصحبت کن: در قرار گرفت با فاصله يکنار دستم رو دستش

 ...  میندار یصحبت -

 ... حساس بود  یلیاحترام به بزرگتر خ يمادرتون رو دونمیکه من م ییتا جا... من دارم  -

 ... آدم آخر اعتماد به نفس بود  نیا...  

 یحرف چیه شیما ازهمون ده سال پ...  دین احترام برحاال هم به خاطر همو... من  نیع... رها  نیع... مادرم دق کرد  -

 ... نموند  نمونیب

نگاه کنم که رها  ییبه چشماها خواستمینم... رها رو مطمئنا نوازش هم کرده بودن  یزمان هیبود که  ییبه اون دستها چشمم

به تعداد تمام ... نبود  روزیمال امروز د... اسم مرد رو روش گذاشت  شدیاگر م... مرد  نینفرت من از ا... رو عاشق کرده بودن 

که تمام  ییبه تعداد تمام روزها... ست و نبود  بایز زیهمه چ کردمیفکر م شهیکه من هم ییوزهابه تمام اون ر... روزها بود 

 ... انداختن  یم هیمن رو به گرکه آهنگها  ياز همون روز قایدق... از روز مرگ رها ... هام ازم گرفته شد  یخوشحال

 ...  ستمین یچیمن دنبال ه... همراز  -
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 ...  دیکنیکار م یجا چ نیپس ا -

 ... هاش چه قدر فضولن  هیهمسا دونمیکوچه که خوب م نیوسط ا...  ستیجاش ن نجایا نیبب... من فقط  -

  زد؟یسر و کله م کنهیم یتنها زندگ ندونستیکه همه م يدختر هیدر با  يجلو یدونست و نصف شب یرو م نیا...  

 ... متاسفم ... خوام بگم  یمن م -

صدام رو ... جلو دادم  یرو کم میو روسر دمیبه موهام کش یدست... جا خورد از نگاهم ... شدم تو چشماش  رهیبار صاف خ نیا

  انه؟یجا در جر نیکه ا ییها یاز بدبخت یکیکدوم  يتاسف برا نیا قایدق: آوردم نییولومش رو پا یکم دیلرزیکه م

 ...  ياگر بذار -

 ...  دیبه حرمت اون دو تا بچه بر -

 ... مثل تو نبود  ياما ذره ا... تر از تو بود  بایز...  یستیرها ن هیو اصال شب يبزرگ شد -

 ... تا لحظه مرگش  یچون از شما به اندازه من متنفر نبود حت -

که تا مغز  ییاز سرما... من کابوس بود  يآدم برا نیا... هم سخت نبود  یلیخ دنشیفهم...  دهیدونستم رنگم پر یم...  

 ... معلوم بود  نیاز لرزش تمام بدنم ا...  کردیاستخوانم داشت نفوذ م

 يگرما هیمن رو از اون سرما انداخت درست وسط  ییحامد خواست دهن باز کنه که صدا... بود  قیتاسف عم هینگاهش  تو

 ...  ریدلپذ

 چه خبره؟ نجایا -

 دیحس نگاهم رو گرفت که چرخ...  کردینگاه کردم که بد اخالق و اخمو به حامد نگاه م يرو بلند کردم مستاصل به مرد سرم

 چه خبره؟ : قدم جلو تر اومد هی دنمیبا د... به سمتم 

 ...  میزدیحرف م: حامد

 ... همراز برو تو  -

 ... خواستم برم  ینم

 ...  میحامد ما با هم حرف زده بود...  ستمیبا شما مگه ن: دیرو د لمتعل

و  يکه به شدت جد يبرادر کوچکتر... برادر کوچکتر کوتاه قد تر بود و الغر تر  نیاز ا... بود  ستادهیا بیدست به ج حامد

 ... ترسناك بود 

 ... ها بده  هیاهمس يبرو همراز هم سرده هم جلو: رو باز کرد و با دست اشاره کرد در

 ...  ومدیصداشون واضح م...  واریدادم به د هیتک... و گرفته خونه  کیتار يتو راهرو رفتم

 ؟یکار رو نکن نیقرار نبود ا -

 ...  گمیم یبفهمه من چ دیاومدم باهاش حرف بزنم اون شا -

 ... بهت گفته بودم دور و برشون نچرخ : داشت یلحن ترسناک یحام...  



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٣٣٧ 

 کدومشون؟  قایدق -

و به خودت  ياگه داداشم نبود...  ياگر پدر اون بچه ها نبود...  یکن خوب متوجه بش یسع گمیبهت م يزیچ هی... حامد  -

 هیاالن  يو آرامششون رو بهم زده بود شونیکه توش هستن و ترسونده بود ییجلو در جا ياینصف شب ب ياجازه داده بود

 ...  یدندون سالم هم نداشت

 هی... محکم ... بود  شهیمثل هم یلحن حام...  دیکوبیام م نهیس واریقلبم گذاشتم که خودش رو به درو د يدستم رو رو...  

 ... مرد انقدر درازه  نیا يروزها منم انگار که زبونم جلو نیو من متوجه شده بودم فقط ا... آروم . کالم 

 ... خونه  نیکردم و اومدم تو هم یرو ط ریمس نیهم ینیریمن با دسته گل و ش یزمان هی کهیبرادر کوچ -

از آسمون تو  هوی يحامد تو اجازه ندار... خواهرش  یبه زندگ يبا پدرت گند زد يخونه و از سر لج باز نیتو هم ياومد -

 ...  یاون بچه ها نازل بش یزندگ

 ... منن  ياونا بچه ها -

 . نشو یهم دو رو برش آفتاب گهید... جا برو  نیشو و از ا نتیسوار ماش...  یدونیرو م نیخب خدا رو شکر که ا -

 ...  ادیمن انقدر از من بدشون م يبدونم چرا بچه ها خوامیمن م... از همه نفوذ داره  شتریاون رو بچه ها ب -

که  يمادر...  ستیباشه و ن دیکه با يپدر... ندارن  یبه کس يازیبدونن دور و برشون چه خبره ن نکهیا يبچه ها برا نیا -

 يهوا بخوا یب گهیبار د هیاگه فقط  دمیقول م...  دمیکالمه و بهت قول م هیحامد حرف من ... که نخوان بدونن  هیکاف... مرده 

 ... دارم  یچه نسبت باهاتبره  ادمی...  يتحت فشارش بذار

 !دختر هست؟ نیحواست به سن ا یحام -

 ... باهات حرف بزنه  یمجبورش کن یتون ینم... هست  زیمن حواسم به همه چ -

بار حرف مادام رو  نیاول يمن برا...  ادیبرام درب یکس يطور جلو نیکس رو نداشتم تا ا چیوقت ه چیکه ه یمن... من ...  

 یگاه... تک رنگ بود قرمز ... نبود  یچتر بود رنگ هی... بود  یحام...  یحام...  یچ یعنیسر  هیکه سا گفتیدرك کردم که م

 ... جا بود  نیکه حاال ا ستهیبا يبرادر يبود انقدر بود که تو رو شهیاون هم... اما بود ...  یآب یگاه...  دیسف

 ... که کامل باز شد  يباز مهیآسفالت و بعد در ن ياز رو نیماش هی يکنده شدن چرخ ها يصدا

 سرده؟ یینجایچرا ا -

 ...  دیببخش -

 بابته؟: لنگه ابروش رفت باال هی

 ...  دیشد ریبه خاطر ما با حامد درگ -

 ...  شهیحل م زیهمه چ دمیتذکر م... شم  ینم ریمعموال در گ یمن با کس -

 ... ته خود پسندها بود  شییخدا...  

 وقته باال تنهان؟ یلیبچه ها خ -
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 باال؟ ادیب خواستیم یعنیجمله  نیا...  

شده  لیتبد یاونها هم حام يبرا... رفتن تا بخوابن ...  موننیراحت شد که امشب هم خونه من م الشونیخ یوقت وشایو ن کوشا

 ... براشون پر از حس حل شدن مسائل بود  دنشیحاال د... انگار  تیبود به امن

 ... گذاشتم  يفنجان چا هیروبه روش  زیم يرو...  

 ...  میگرفتیم دیفشارت رو با -

 ... خوبم  -

 ؟یمطمئن -

 ... پاش انداخت و نگاهش رو موشکافانه بهم انداخت  يداد و پاش رو رو هیمبل تک یپشت به

 د؟یکردیکار م یجا چ نیشما ا -

 ... اومده بودم بچه ها رو ببرم ...  زهیچ: سر جاش جا به جا شد کمی...  

 ... امشب هم بمونن  دیکه اجازه داد یمرس -

 مگه نه؟...  رهیصورت بگ دینه باالخره باحرف زد نیکه ا یدون یم... همراز  -

 !حامد؟... با  -

 ...  کردیداشت نگاهم م هنوز

 ... خوام  ینم -

 ... اما ...  یداشته باش يبا هاش برخورد ينخوا دمیمن بهت حق م... باشه  -

بچه ها پدرتون اومد اونا هم بال پرواز در  گهیشه م یاالن در باز م کنهیفکر م... از بچه ها هم نداره  ینشیب چیاون ه دینیبب -

 کشن؟یو به سمتش بال م ارنیم

 ... فرصت داشته باشه تا جبران کنه  عیسر یلیخ خوادیاون م -

 د؟یدار مانیخودتون هم ا دیگیکه م ینیبه ا -

 ... خانوم کوچولو  شناسمیمن حامد رو بهتر از تو م -

تونست متوجه بشه  یکس م چیکنم ه یآدم کم حرف بود اما فکر نم نیا... کوچولو  انداختم از کلمه خانوم نییسرم رو پا...  

 ... اطرافش رو مجاب کنه  يانسانها تونهیچه طور م برهیکه به کار م يکه با جمالت معدود

 ... من برام مهمه حالتون خوب باشه ... من : یحام

 ... بود  دهیچیبه گلدان محبوبه شب زد که عطرش تو خونه پ يبه خونه انداخت و لبخند یاجمال ینگاه

 درسته؟... تو ا  قهیهمش سل... جا فکر کنم همه حالشون خوبه  نیهر چند ا: ادامه داد و

به هر حال ... نبود  يدرست و درمون خونه رو فروختم چاره ا تاینس لیوسا هایآخر...  میشد پول کم آورد ضیمادرم که مر -

 ... رو جفت و جور کردم  دینیبیکه م یلیمدت من کم کم وسا نیا...  ومدیپول دارو ها در م دیبا
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 ...  ختمیریپول به حسابش م یپول داشت من خودم هرماه کل یرها که تو حسابش کل -

ماه قبل از  هی.. .داره  ياکبر خان نگفته بودن که رها فکر نکنه پشتوانه ا اینداشت گو يرها از اون پول خبر: زدم يپوزخند

 ... بکنه  يبرام کار بیاز غ یکس شمیهم من منتظر نم دونستمیدر ضمن م... مرگش کارت اون بانک رو بهش دادن 

 ...  دمیرس بیمن امشب از غ یول: باز شد یمن وحشتناك در هم شده بود با جمله آخرم کم ياش که با حرفها چهره

ها کنار هم که  نایهمه ا دونمینم ... که حامد باعث شد خواهرم محتاج بشه  نیاز ا...  نایهمه ا... امشب از دستم در رفت  -

 ...  ادمهیخونه رو  نیکه با به قول خودش با دسته گل اومد تو هم يمن اون روز...  نمشینخوام که بب شهیباعث م رهیگیقرار م

 ... خوشگل نبود ...  درضمن دسته گلشم دوست نداشتم: گل کرده بود طنتمیدونم چرا ش ینم

 ؟يخوایم یاز جون گال چ گهید: دیبار بعد از مدتها بلند خند نیا

 ... راستش رو گفتم  -

 ؟يدوست دار یگل چ -

 ... که حامد بخره رو دوست ندارم  یگل... رو دوست دارم  ایدن يمن همه گلها -

 ...  ستین یآدم مزخرف -

 ه؟یشما چ يبرا فشیمزخرف تعر -

 ... مردم چشم داشته باشه  يکه به زنا هیمزخرف مرد: دهنش گذاشت و لبخند زد يجلوش رو تو وهیاز ساالد م يتکه ا محمد

 ... متفاوته  فهامونیتعر: دادم ینسکافه ام تکون وانیل يرو تو قاشق

 ...  هیکیاز پول فکر کنم  فمونیاما تعر -

... بهم داده بود دست نزده بودم  اوشیکه س یبه پول... من بود  يروزها نیمسئله ا نیخوب پول مهمتر... زدم  يپوزخند

 انشیاز آشنا یکیو حاال محمد از طرف ... خواستم بازم مجبورشه بهم پول بده  یسخت نم یلیخ يروزها يگذاشته بودم برا

 ...  شتریالبته پول بو  شتریشهرت ب یعنی نیا... شاهکار  شنامهینما هی ابه نام بود اومده بود ب يکه از کارگردانها

در ضمن ... ازش راحت باش  التیخ... چشمش دنبال اهلشه  یعنی...  ستین يمرد بد مانینر... همراز : زیم يخم شد رو یکم

 ... جرات نداره دورو برت بپلکه  يدار یگاهیدونه تو برام چه جا یم

با تعجب به من نگاه  یدو تا دختر که کم... امضا اومده بودن نصفه موند  يحرفش با لبخند پهن دوتا از طرفدارهاش که برا...  

 ... مراسم عکس و امضا که تموم شد ... کردن 

 ... اهلش  شهیم نیا: زد يپوزخند زشیم يکارت رو دنیبا د محمد

 ...  ننتیبب کهیت هیاحتماال انتظار داشتن با ...  ومدیاز من خوششون ن -

 ... خواد  یم اقتیتو رو داشتن ل -

زد  يبه هول شدنم لبخند... من دست و پام رو گم کنم  شدیباعث م نیو ا کردیم فیازم تعر حیرك و صر یلیخ شهیهم محمد

 ... 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٣٤٠ 

 مان؟یرو به نر تیشد خانوم خانوما مژده بدم همکار یپس چ -

نگران  کمی شهینم لیدل نیبلند رو به باالست اما ا یلیپرش خ هیمن  يکار کردن برا میت نیبا ا گهید دیکنیم يچوب کار -

 ... نباشم 

 ...  ننیشهر هم نیا ينصف مردا...  شهیتو زندگ گهیخانوم د هیهم از زنش طالق گرفته و االن  لیسه -

ش رو سال حلقه ا هیتا ... تخت خوابشون رو داشت  يسردش تو يجدا شده بود تا مدتها بغض جا نهیکه از نرم لیاوا لیسه -

به اداره آب و  يانقالب و بدهکار ابونیخ يبود که با اون خونه اجاره ا نهینرم نیا... بود  نهیعاشق نرم لیسه... بود  اوردهیدر ن

 ... کنار  ذاشترو گ لیو سه ومدیبرق کنار ن

 ...  کنهیفرق م مانینر تیوضع یگیخوب راست م: دهنش گذاشت ياز آناناس رو تو کهیت هی

که خودش متاهل بود و و تا  یاونم زن... خانومش هفت ماهه باردار بود دوست دختر داشت  یوقت ییایک مانینر يآقا نیا -

 شهیو با پول شوهر هم کنهیم یکه هنوز هم اون رو ساپورت مال یهمون... شهر بود  نیبچه داشت و شوهرش از تجار به نام ا

 ... ازه پرد یرو م مانینر يها شیها و نما هیدرسفرش خرج هد

 ... ها همراز بانو  هیآمارات قو -

 ...  میبکنه و ازش خبر نداشته باش يکار یشه کس ینم هیکیجامعه ما جامعه کوچ: و گفتم طونشیش يزدم به چشما يلبخند

 ...  شهیتو زندگ ینگران شوهر اون خانوم هم نباش اونم حتما کس -

 ... من هضم نشده است  يروابط برا نیدونم اما ا یرو نم نیا -

 ... بذار هضم نشده هم بمونه بانو  -

باهاشون کار کنم و واقعا  شمیو خوشحال هم م یتیهم موقع یهم از نظر مال... دارم  اجیکار احت نیبه هر حال من به ا -

 ... هم هست  يقو شنامهینما

 ؟يخوندیرو م شنامهینما نیا یکه داشت نهیقرمز حاصل ا يچشما نیا -

با شما قرار داشتن  رونیب...  شمیپ دیایشب شام با بچه ها ب هی یراست... روزا تحت فشارم  نیا کمی: فشار دادم یرو کم مامچش

 ... سخته 

 ؟یبش دهیبا من د يدوست ندار -

 ...  یگیم يجد ای کنهیم یدونستم داره شوخ یبود که نم دهیسئوال رو انقدر راحت پرس نیا...  

 ... شناسه  ینم یمن رو که کس شهیشما سخت م يبرا دینه باور کن -

با  گهیدو روز د یکیپس ... بدم  حیبه خودم توض تونمیکه چرا؟ اونش رو خودم فقط م نیا...  کنمیم فیمن از بودن باهات ک -

 ...  مانیدفتر نر میریهم م
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که رفته بودن خونه امروز قرار شد برم دنبال  يوزبعد از چهار ر... دم مدرسه  وشایرفتم دنبال ن یم دیساعتم نگاه کردم با به

و ... رم  یمشکوك بود که چرا عمارت نم یکه حام نیا یکی... اجازه به زور صادر شد  نیا میاون و کوشا و ناهار رو باهم بخور

 ... برامون  فرستهیم نیماش گفتیم یه نکهیا

اصرار کرد  یلیمحمد خ... چه کارمون بود  نیماش... هم نبود  قهیده دق ادهیو با عمارت پ بایبود تقر ورایبه د واریبچه ها د مدرسه

 نیدورش کنن و ا انیده تا دختر رنگ و وارنگ ب نشیماش نگیبه پارک دنمونیمن رو برسونه اما من حوصله نداشتم تا رس

 ... کنن  گاهوسط هم به منه بدبخت با تعجب ن

 يصداها... رو هم  مهیبارون نصفه ن نیا يبو... رو دوست داشتم  شدیم تموم مکه داشت کم ک يزییپا يبرگها يرفتن رو راه

 ... از دوست نداشته هام بودن  شتریب یلیکه دوست داشتم خ ییزهایخوشحال بودم که هنوز تعداد چ... اطرافم رو دوست داشتم 

زد و  یرعد و برق... منتظرم بمونه  ریفتر مدکه قراره تو د دونستمیشدن و م لیتعط شیپ قهیدونستم ده دق یبه مدرسه م دمیرس

 ...  نمینباشه تا بتونم بچه ها رو خوب بب يمن دعا کردم بارون تند

که هنوز  ییاهویزدم به ه يلبخند... گلوله شده بود  يو پفک و کاغذها پسیمدرسه خلوت بود و گوشه و کنار آشغال چ اطیح

ال اقل آبشون  یانتفاع ریمدارس غ نیکه تو ا ییها يآب خور يباال يتکرار يداشتن با همون شعارها نیطن وارهاید يهم تو

 ...  مانیو النظافه و من اال دیروان نبود با دست آب نخور

نشسته بود کنار شوفاژ  دهیرو بغل کرده بود و ترس شیکه کوله پشت دهیرنگ پر يوشاین دنیزدم و با د ریبه در دفتر مد يا تقه

 ...  دیاز تنم پر خوب عالم يتمام حسها

 شده؟ یچ -

 ... تو رو خدا خانوم انتظام  دینترس -

 ...  ستمیمن انتظام ن -

 ... رو محکم بغل کرده بودم  دهیترس ي وشایکه حاال ن یمن... جوان بهداشت مدرسه به سمتم اومد  یمرب

 ...  میما راجع بهش صحبت کرد ستیاونم مهم ن... اومده  شیبراش پ کیمسئله کوچ هیجون  ئشاین -

 ... سرش رو تکون داد  شیاشک يبا چشما دهیترس يوشاین

 ... شده  یکنم چ لیداغون تر از اون بود که بتونم تحل ذهنم

شون  کهیت کهیدم دستم بودن و ت خواستیدلم م... نشسته بود  انیاتاق نگران و گر رونیکوشا ب...  دمیبه موهاش کش یدست

 ...  کردمیم

 میاومد...  میکردیتالش م شیریدرمانش و جلوگ يبرا میافتاده بود که ماهها بود داشت یاز اضطراب براش اتفاق وشاین

بود  نییفشارش پا... به عوامل مدرسه بگه  دهیکشیبد بود ه و خجالت م وشایاز صبح حال ن... که دکترش درش بود  یمارستانیب

 ... سرم وصل کرده بودن  هیوبهش 

 ... من خوبم همراز نگران نباش  -
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 ؟يچرا بهم زنگ نزد -

 ...  دمیکشیکس بگم خوب خجالت م چیخواستم به ه ینم رهیگیمدرسه مون سخت م -

 کرده؟ تیشکل نیا یچ یگیچرا نم -

 ... اومده بود خونه ... رفتم آب بخورم  شبید -

 ...  ینبود بپرسم ک يازین...  

 . .. کردیصحبت م یکیداشت با  -

. خواد ما رو با خودش ببره یقسم بخور نم... همراز قول بده : گفت زانیرو دور مچم حلقه کرد و اشک ر کشیکوچ يدستا...  

 ... من دوست ندارم برم ... هم  یبدون عمو حام...  میتونیما بدون تو نم

 ...  وفتهینم یاتفاق نیهرگز همچ: دمیخوشگلش کردم و خم شدم و چماش رو بوس يبه دستا ینگاه

 دیتون یهمراز وتو تا ابد که نم گفتیبه عمو م يعمه ملوك اون دفعه ا دمیخودم شن...  میدونم ما مزاحم یم...  دونمیمن م -

 ...  میکار ندار یخواد؟ ما که با کس یشوهرت ما رو نم ؟یازدواج کن يخوا یتو م... همراز ...  دیکن یبچه ها رو سرپرست نیا

 ... کار رو بکنه  نیبچه ها ا نیبا ا تونستیم یضیکدوم آدم مر... شدم  یداشتم خفه م...  

 ... من شماها رو دارم ...  کنمیوقت ازدواج نم چیه... من : نازش يدستا يرو دیچک اشکم

 ...  میاون موقع سر بار نبود... کاش مامان بود ...  مییتنها یلیهمراز ما خ -

 ه؟مزخرفات رو گفت نیا یک: شدم یعصبان

 ...  گنیهمه م -

 ... من همه تالشم داشته شماست  دیمن یتو و کوشا همه زندگ...  کننیجا م یاون همه ب -

بدنم خواب رفته بود  يهمه حسها...  کردمیم دیکار با یچ...  گفتمیم دیبا یمن چ... برم  دهیرم دهینگاه ترس نیقربونه ا...  

 ...  شدمیم یداشتم روان... جمع شده  تیچوب بود از شدت عصب کهیت هی نیهمه وجودم ع... انگار 

 یشونیبه پ يبوسه ا... بتونم نفس بکشم  دیاومدم شا رونیوارد شد و من آروم از اتاق ب يپزشکش با لبخند... اتاق باز شد  در

کنم تا  دایپ ژنیاک کمیفقط ...  کمی دیتا شا مارستانیخوره رفتم به محوطه ب یکوشا زدم و ازش قول گرفتم از اونجا تکون نم

 کردیم جادیا یقیاز گلوم سوزش عم ژنیهر گذر اکس... هر چند هر نفس ... رو از هم باز کنم  دهیبهم چسب يها هیر نیبتونم ا

 ... 

خوابش برده بود که پرستار  مکتین يکوشا رو... بودم  ستادهیاتاق تنها ا يو من تو رونیگرفتن بردن ب شیآزما يرو برا وشاین

گام هاش رو بلند  دنمیبا د... نگران ازش وارد شد  یحام... چشمم افتاد به در ... بخش برده بودتش تو اتاق استراحت پرستارها 

 ... تر کرد 

 شده؟  یچ -
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به  دشونی؟ سر بار شما؟ بدبچه ها سر بارن نیا...  دیخوایاز جون ما م یچ دیکالم بگ هیبه من ... بشه  دیخواستیم یچ گهید -

 د؟یکنیقبول م وفتمیبه پاتون ب...  کنمیمن که دارم التماس م... من 

 چش شده؟ وشایهمراز؟ ن یگیم يدار هیچ نایا: گرد شده بود چشماش

 نیا یبچه از چ نیپس ا... بره  یاون بچه ها رو نم دیگفت: دیلرزیکه تمام بدنم داشت م یبه من... تر شد  کیقدم بهم نزد هی

 ترسه؟  یم يجور

 ... من انداخته  یکه برادرتون دوباره به زندگ یشیسوزم از آت یم...  سوزمیدارم م: بغضم بزرگ تر شد...  

با تعجب و اخم آلود  یحام... تونستم حرفهام رو کامل بزنم  ینم دمیفهم یبود که خودم م انیشد لرزشم انقدر ع يجار اشکم

... اون لحظه اون هم کم آورده بود  دیشا ایکنم و  یخودم رو خال تونمیبود تا من هر چه قدر م ستادهیاپاسخ انگار  یاما آرام و ب

 ياز همه حجم زهر تو ارمیباال ب خوامیاحساس کردم م...  گذشتیداشتم چهار سال م یعصب حملهطور  نیکه ا يبار نیاز آخر

 ... ذهن و قلبم 

 ...  دیجنازه من رد بش ياز رو دیبا: خوردیبه هم م انیکه چونم از شدت لرزش ع یو در حال دیچشمام جوش يتو اشک

 هیبود که چند ثان یناگهان يحرکتش به قدر نیا... و من محکم تو آغوشش رفتم ... شد  دهیرو که گفتم مچ دستم کش نیا

 ... دستاش رو محکم دورم حلقه کرد ... شده  یتا بفهمم چ دیطول کش

 ؟یکن وونهیمن رو د يخوا یم... نلرز  يطور نیا...  ینلرز لعنت -

داشتن  ینگران يکه نشانه ها ییاز نفسها... حلقه محکم دورم  نیاز ا...  امیدن يجا نیتو امن تر کردمیکه حاال احساس م من

بتونم از اون حلقه محکم  دیسر جام جا به جا شدم که شا یفقط کم... بکنم  دیکار با یدونستم چ یانقدر شوکه بودم که نم... 

رو  زیهمه چ... همه دادهات و فحش هات ... جا بزن  نیهمراز همه حرفهات رو هم: کرد ترکه دستهاش رو محکم  امیب رونیب

 ... جا بگو  نیهم

 نیآغوش ا نیاثر بخش از ا يگرما نیا کردمیاحساس م... شد  دهیام کش قهیشق يرو واشیراستش آروم باال اومد و  دست

 ...  برنیم نیکم کم دارن اون لرزش رو از ب کردنیمن معجزه م يطور برا نیکه هربار ا ییانگشتها

باهام حرف بزن ... کار ها رو با خودت و من  نینکن ا... همراز : بار پر از آرامش نیمن ا يبا همون صالبت بود اما برا صداش

 ... من منتظرم ... 

از موهام رو آروم دور انگشتش  يدسته ا... جا به جا شدم  یبودم کم دهیخجالت کش میکه توش بود یتیمن که از وضع...  

 ... بکش  قیدوتا نفس عم... آروم باش : چوندیپیم

درست  زیهمه چ گفتیتنش و صداش که انگار بهم م يتو گرما دنیو حلقه دستش دور بدنم و نفس کش قیعم ينفس ها...  

... نرمال بزنه  تمیدوباره ر ومدیو قلبم که داشت از جاش در م رنیبه خودشون بگ يباعث شد نفسهام کم کم حالت عاد شهیم

 ... هم  زیمرد درد بود و درمان ن نیا

 نه؟ییچرا سرت پا... نگام کن : من رو از خودش جدا کرد یکم
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از وجود خودم که چرا  شتریو از همه ب... آغوش  نیاز ا...  ییپروا یب نیاز ا... از خودم ...  دمیکشیخجالت م گفتم؟یم یچ خوب

 ... انقدر آرامش گرفته بودم 

 يچرا انقدر حس ها قایدونستم دق یتر بشه و حاال من نم کیبه من نزد يحد هیاجازه نداشت از  اوشیاز س ریکس به غ چیه

 يسر انگشتها ریمثل تاث... نوازش آروم  هی... قلقلک بود  هیاما ته احساسم ... ترس  یحت... آرامش ... خجالت ... متناقض دارم 

 ... مرد  نیا

 ... باشه رو دوست ندارم  نییکه سرش پا يهمراز -

برداشت کنم  يزیچ دمیترس یم... که همه نمودش رو صحنه بود  ییهمراز تنها... و من ... داشت  يادیز یجمله معان نیا...  

 ... 

 ! همراز؟.: دیآروم پرس... ته نگاهش حاال پر از سئوال بود ... اهم کرد ازم فاصله گرفت و نگ یکم

 ...  یعنی... من  -

 ... رو حل کنم  زیجام تا همه چ نیشده؟ من ا یهمراز حاال بهم بگو چ: من یسردرگم نیلبش از ا ياومد رو لبخند

که قرنها زن بودن رو به تمام  ییهمون آشنا ... ومدیهم آشنا به نظر م بیکه عج یغربت... بود  بیمن غر يلحن برا نیا

...  یفکر کن شدیو باعث م آوردیزن بودنت رو به صدا در م یقیموس يکه تک تک نتها یهمون لحن... داده بود  ادیعالم  يزنها

که  نیبدون ا... همون پاشنه ضعف رو هم نداره  لیمثل آش یکه حت یقهرمان... قهرمان هاست  نیتو قدرتمند تر يآدم برا نیا

تند نفس هاش باعث شد تا باال  يصدا... کردم  فیرو براش تعر زیبار انگار که مخاطبم کرواتش باشه همه چ نینگاهش کنم ا

ماش گرد شده چش... شده بود  یطور عصبان نیا حالکنم تا به  یبودم اما فکر نم دهید یآدم رو عصبان نیمن ا... رو نگاه کنم 

 ... بود 

 ... گفته  یمزخرفات رو ک نیا -

 نهیمنم سئوالم هم -

 ... بهش تذکر بدم  دیدونم چند بار با یمامان من نم دنیاحتماال اومده د... من خونه نبودم  شبید -

  زنن؟یحرفها رو چرا م نیعمه ملوك ا... که  ستیفقط اون ن -

حامد نگه داره من مخالفت کردم اون  دیگفتن بچه ها رو با یمد برگشته و ممتوجه شدن که حا شیدو سه روز پ شونیا -

 ... لعنت به من ... بچه ها  نیدر کنار ا میاومد و گفتم من و خاله شون هست شیبحث پ

 از دست من هم دلخوره؟: به عقب گذاشت شتریقدم ب هیرو خاروند و  شیشونیپ...  

 ... به خدا ... دونم  ینم: یصندل يرو نشستم

  رن؟یفشارت رو بگ انیبه خودت مسلط باش بگم ب کمیهمراز : بشیج يرو کرد تو دستش

 ... االن خوبم  یعنی... من خوبم ... نه  -

 ...  رونیدادم از گونه هام حرارت زد ب یچه سوت دمیفهم عیخودم سر... لبخندش پهن تر شد ...  
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 یحام... رنگ به رخسارش برگشته بود  کمیبه سمتش رفتم ... وارد شد  یهمراه پرستار جوون وشاین... که به در خورد  يتقه ا با

 ... بار لبخند زد  نیاول يبرا دنشیبا د وشاین...  دیهم به سمتش اومد و دستش رو به سرش کش

 ...  يعمو جان شا چرا از مدرسه به ما زنگ نزد -

 ... به شما و خواهرش  میتقد برادر زادتون...  زیعز يخوب عمو: پرستار

 ... بود  دهید وشایمن رو خواهر ن...  

 تونم با پزشکش صحبت کنم؟ یم: با همون ژست خاص خودش که باعث شد لبخند طفلک پرستاره جمع بشه یحام

 ... شد  وشایخود ن ياز من باعث تعجب شد شیکه انگار ب يکار... زد  وشاین یشونیبه پ يشد و بوسه ا خم

 ؟يبهتر... همراز قربونت بره : زدم شیشونیبه پ يسوزن و سرم زدم و بوسه ا يکبود يبه جا یدست... رفتنشون از اتاق  با

 ... کشم  یخجالت م یلیعمو بره از دکترم بپرسه ازش خ یچرا گذاشت -

 ...  میکنیرو درست م زیهمه چ... فکر نکن پرنسسم  زایچ نیبه ا -

 د؟یمن رو بوس يدید -

... نشاطش و با خودم اعتراف کردم  يدلم ضعف رفت برا... داشته  اجیحس پدرانه احت نیگاه شادش معلوم بود چه قدر به ان از

شده بود  انینما یبودن و خود حام ختهیانگار پوسته هاش ر... بود  ختهیآدم ر نیا يوارهاید یلیبود انگار خ یبیامروز روز عج

 هیرنگ هد دیاتاق سف نیرو به من تو ا میحس زندگ نیتر بایآدم ز نیا... اعتراف کنم  دمخو شیپ یحت دمیکشیخجالت م... 

 ... کنه  قیرو تزر تیحس آرامش و امن وشایبا رفتارها و عمل ساده اش تونسته بود به من و ن... ساده  یلیخ یحام... کرده بود 

 من؟ شیپ يایهمراز امشب م -

 ...  یعنی...  يراستش رو بخوا: رد اون عمارت نشموا گهیبه خودم قول داده بودم د...  

 گهید ایب -

 خالت رو؟ يببر يخوایکجا م -

 ... بود  ستادهیا یبه سمت چارچوب در که حام دیهر دو مون چرخ سر

 ... خونه ما  ادیهمراز ب -

 ... خاله ... همراز نه  -

بفهمن خاله  دیچرا اصرار دار... خواهر بزرگ ترشونم  کننیهمه فکر م دیدید... باال  دیسن من رو ببر دیدار يشما چه اصرار -

 ... شدم  ریام و پ

 ...  یتو خوشگل...  یشینم ریتو پ: وشاین

 ... تو که مامانت رها بوده به من نگو خوشگل ... داره پرنسسم  یچه ربط -
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داده بود داشت با لذت ما  کهیت واریکه به د یاد به حامنگاهم افت... بعد چشمام رو براش چپ کردم که باعث شد بلند بخنده ...  

 يحس ها نیتمام اون غرور ا نیگرفتم از ب ادیکه  دمیو من تازه فهم... بود  تیحما... تو نگاهش مهر بود  کردیرو نگاه م

 ... رنگ رو درك کنم  یخاک

لبهام ...  رونیزدم و اومدم ب وشاینگاه نگران ن يبرا یچشمک...  میباش رونیوارد شد و از ما خواست که ب قیتزر يبرا پرستار

 ... گرفتم  واریدستم رو به د کی...  رفتیم جیخشک خشک بود و سرم از اون همه فشار داشت گ

 ...  کردیم تمیبوش هم اذ میشد مارستانیب يراهرو وارد

 ... دکتر  يخوبم آقا: گرفتم واریدستم رو به د... به سمتم و دستش رو دراز کرد سمتم  برگشت

 !نه؟ یستیخوب ن -

 ...  ادیخوشم نم مارستانیاز ب -

 ... دوست داشته باشه  یکس کنمیفکر نم -

 ... از دست دادم  مارستانیمادرم رو تو ب -

 حالش خوبه مگه نه؟ -

 ... خودت رو بکن  تیرعا کمی...  یداشت یچه حال شیساعت پ مین ادتهیهمراز ... البته که خوبه  -

 ...  میزدیبهت آرام بخش م دیبا یبعد از اون حمله عصب...  يبخور ارمیب يزیچ رمیم: نمیبش مکتین يد روکر کمکم

 ...  یبه من آمپول بزن يشما دوست دار -

 ... آمپوله  زننیکه سر بزرگترشون داد م يزبون دراز يجواب دختر ها -

 گه؟ید يکرد یاالن شما شوخ: گرد نگاهش کردم يچشما با

 ... شب  يرو بردار برا لتیدر خونت وسا میریم -

 ...  امیمن عمارت نم -

 ...  يکرد یفکر کنم االن هم تو شوخ -

جلو  یصندل يهم رو وشاین... و دوباره بغض کردم  دمیگونه اش کش يبه رد اشک رو یبود و دست دهیپام دراز کش يرو کوشا

 ... بود  دهیخواب

 ...  دمیچشماش رو د نهیآ يتو

 ...  شمیم یبار شاک نیکه ا... همراز  ینکن هیگر -

 ... اما موفق نبودم ... کنن  هیرها که رفت با خودم قسم خوردم نذارم گر -

 رهیاز دست آدم در م... اما شده ... بشه  نینگاه پر از جادو غمگ هیبا خودم قسم خورده بودم نذارم  شیمن هم چند وقت پ -

 ...  کنمیدرستش م...  یگاه

 ...  دیستیمن بهتون گفتم شما قهرمان ن: جمله آخرش مونده بودم لیمن که هنوز تو تحل...  
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 ...  کنهیجمله ات ناراحتم م نیا -

 ... دکتر  يآقا -

 ... دکتر گفتنت بردار  يآقا نیدست از ا... همراز  کنمیخواهش م -

 ...  دکریرو رو م ریرو ز زیداشت همه چ... آدم امروز چش بود  نیا...  

 ...  یدکتر رو تکرار نکن يآقا نیبهت بگم انقدر ا خوامیچند وقته م... نگاهم نکن  ياون طور -

 ... من ... آخه  -

 ... به جز حامد ...  یکن یدونم تو با همه با احترام صحبت م یم -

 ... حقشه  -

 ... همراز : هم يرفت تو اخماش

 د؟یدیبه من تذکر م دیهمش دار دیتوجه دار -

 ...  میریم ییخونه بعدش باهم جا میبریبچه ها رو م! ؟يدل نازك شد يتوجه دار -

 !کجا؟ -

 ...  میو حرف بزن مینیخوام بش یم -

 من و شما؟  -

 ... و حامد ... تو ... من  -

از  يرچند وقت چند با نیکه ا یادکلن و نفس يبو نیهم یشد به گرم لیاون موج سرما تبد نیباز شدن مجدد در ماش با

 ...  شدیحسش کرده بودم و همه وجودم پر م کینزد

...  ادیحالت سر جاش ب کمیرو بخور  نیا: رو به سمتم گرفت وانیل... بود  کیکوچ یلیجعبه خ هیبزرگ و  وانیل هیدستش  يتو

 ... آ  نیتامیپماد و نمیا

 !پماد؟ نیا: رو از دست راستم به دست چپ منتقل کردم و با تعجب نگاهش کردم وانیل

 ... که پوسته پوسته شدن  ییاون لبا يبرا -

انتظام  یحرفها شده بود که بشه نسبتش رو با حام نیپرواتر از ا یروزها ب نیآدم ا نیا... انداختم  نییاز خجالت سرم رو پا...  

 ... کرد  دایپ

 ... داشبور گذاشتم  يرو رو پماد

 ...  يدار يبه انرژ ازین ندهیدوساعت آ یکیدونم تو  یم... اون معجون رو هم بخور  -

 ...  کنهیبه من نم یکمک زهایچ نیا -

صرفا به ... من به خاطر خودت ...  یکنیازش فرار م يدار بیکه عج يکار کنهیو صحبت کردن کمک م دنیبه تو فقط شن -

 ...  يو بشنو یحرفهات رو بزن خوامیخاطر خودت م
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 ...  دیشما منتظر -

 ییزهایگذ شتن از چ... بخشش حامد ... گفتگو ندارم  نیبعد از ا يهمراز پر از انرژ هیحال بهتر و  هیجز  يرانتظا چیمن ه -

 ... کس حق دخالت نداره  چیتماما مربوط به خودته و ه...  یکنیو م يکه تو حس کرد

 ...  نهیسنگ یلیخ: مزه رو قورت دادم نیریجرعه از اون معجون پر از گردو و ش هی...  

 ... بخور ... تو  ينه برا -

 ...  دیدیشما همش به من دستور م -

بود که تا به حال بهم  یینگاهها نیباتریاز ز یکینکاهش . لوس شده بودم... دست خودم نبود ... نا خود آگاه جمع شد  لبهام

 ...  یکن تمیاذ  يدوست دار کنمیاحساس م یگاه: داشت

 ... من که  ! ت؟یاذ: گردم نگاهش کردم يچشمها با

 ... بخور دختر : داشت طنتیش يادیز لبخندش

 ...  میکجا قراره بر -

اون ... جا شرکت منه  نیبهتر... ببرمت به پاش  خوامینم میریخونه حامد هم نم...  شهیعمارت هم نم...  شهیشاپ نم یکاف -

 ...  ستنیساعت کارمندها هم ن نیجا االن تو ا

 شهیو مثل هم...  امیزنم و نم یبودم که غر زده بود اعتراض کرده بودم که حرف نم شیساعت پ کیمن که هنوز در فکر ...  

جمله انگار تمام  نیحاال با ا... وار  یحام يها دیاز همون با...  دیکالم گفته بود با هیتو صورتم نگاه کرده بود و  میمستق یحام

 ... گار نه انگار ان... کرده بودم  روفراموش شییو زور گو یکالم کیاون 

همه  بایمعلوم بود تقر... شرکت توسکوت مطلق بود ... شرکتش گذاشتم  يبار پا تو نیدوم يو برا دمیکش یقیعم نفس

... ابروهاش رو دوباره گره زده بود  یحام... از جاش بلند شد  دنمونیهنوز اون جا بود که با د شیکارمندها رفتن فقط منش

به تن داشت و  يبلند يپالتو... بودم  دهیرو داشت که تا به حال د ییچشمها نیباتریز دیبود شا ییبایز اریخانوم جوون بس

 ارم؟یب يدکتر براتون چا يآقا: کرد یسالم... شالش صورتش رو کامل قاب گرفته بود 

 ... منزل  دیریتر م رید دیامشب دار دیباش نجایا 10فردا ساعت ...  خوامیرو م يالبته قبلش دو تا چا...  دیشما مرخص -

 ... دکتر  يممنونم آقا -

آدم در  نیرفته بود ا ادمیچند وقت انقدر رفتار و نگاهش به من متفاوت بود که  نیمبل اتاقش نشستم و با خودم گفتم ا يرو

 ...  شهیچه قدر بد اخالق م يحالت عاد

 زونیپالتوش رو آو... نگرانه  شتریهم ب زدیگلوم م يکه قلبم تو یاز من کردمیبود که احساس م بیعج... ساعتش نگاه کرد  به

 ... همراز ... جا باشه  نیا گهید قهیتا ده دق کنمیفکر م: اتاق رو باالتر برد يگرما يکرد و دما

 ...  یکن تیخوام خودت رو اذ ینم یصورت چیبه ه... خوب نگام کن : مبل روبه روم يرو نشست

 ... نکن  تیاذ دیگیحاال م...  کنهیم تیکار من رو اذ نیا -
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 دمیو بهت قول م نجامیمن ا... تو رو بشنوه  دیاون با...  يحامد رو بشنو دیتو با...  تهیموقع نیا يکار تو نیکار درست تر نیا -

 ...  ستمیکدومتون ن چیکه طرف ه

 ...  دیما رو تنها بذار دیطرف یپس اگر ب -

 ... امکان نداره  نیا -

 ...  دیستیطرف ن یب دیدید -

 دیبازهم تاک...  ییهمراز جا...  يکنم طرف من رو اشتباه برداشت کرد یاما حس م ستمیطرف ن یبله ب: به سمتم خم شد کمی

 ...  شهیبحث کات م نیا یشیم تیاذ يخودم حس کنم که دار ای يشدیم تیاذ یکه داشت ییهر جا کنمیم

 نیبنده خدا رو ا نیچرا ا: زد يلبخند یرفتنش حام رونیبا ب... خانوم رو نگاه کرد  نیکه رو به رومون قرار گرفت باز من ا يچا

 ...  یکنینگاه م يطور

 ... خوشگله  یلیخ -

 ؟یک -

 ...  گهید تونیمنش نیهم -

 ... دونم دقت نکردم  ینم -

 ...  دیباش دهیرو ند ییبایز نیهمچ شهیمگه م...  دینکن یشوخ -

 . هستش که دلم اونجا باشه ییمن چشمم جا -

 ایحس دن نیباتریز نیا یهر زن يبرا... جلب اعتماد بود  يجمله برا نیتر بایز... جمله اش باعث شد لبخند بزنم  نیا...  

 ... باشه  ایدن يزن ها نیاز خوش شانس تر یکی دیشا یبار با خودم اعتراف کردم زن حام نیاول يباشه و برا تونستیم

 

بود که  یآدم هیمن حضور  ياما برا... پا بود  يصدا هیفقط  یهر کس يبرا دیشا شدیم کیاتاق نزد نیه به اک ییپا يصدا

 ... من بود  یاحترام و آرامش زندگ يانگار که تنها کارش پاره کردن تمام پرده ها

 ... باهاش دست داد  ياخم آلود و جد یحام...  دیرسیخسته به نظر م... در وارد شد  از

 حالش چه طوره؟ -

 ...  دیسئوال رو پرس نیزانوهاش و ا يمن نشست و آرنجش رو گذاشت رو يمبل رو به رو يرو

 ... آروم باش  کردمیبا خودم تکرار م...  دادمیرو تکون م زانوهام

 براتون مهمه؟: شدینم اما

خودش رو به  عیبود سر یجنگ لفظ هیجمله از من که انگار استارت  نیا دنینشسته بود با شن زشیکه ساکت پشت م یحام

 ... مبل دو نفره نشسته بودم  يمن رو... کنار من رسوند 

 ... منن  ياونا بچه ها يریبپذ يخوایچرا نم... همراز  -
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 میبگذر...  دیرفت دیگذاشت شیسال پ 10همونا رو ... بچه ها تونن  دیکنیکه ادعا م ییاونا...  دیمن رو نخندون کنمیخواهش م -

 ... از خواهر بد بخت من 

 ...  دیلرزیبود که به نظرم م بیعج... هم  يرو محکم کرد تو دستاش

 ؟يحامد قرصهات رو خورد: یحام

 مگه نه؟ یخوبه حام وشاین... آره  -

 ... گفتم که بهت خوبه نگران نباش  -

 ... آدمه  نیا هیشب بیعجکوشا  نیزدم که باعث شد بهم نگاه کنه و با خودم اعتراف کردم ا يبلند پوزخند

دختر بچه با  هی رفتمیکه من م یزمان...  یاز من کنار گذاشت نهیاما انگار تو هر سالش ذره ذره ک...  يبزرگ شد... همراز  -

 ...  يخانوم شد... و الغر  يبود بیغر بیعج يلباس ها

که بهت بگم  نهیا يمقدمه برا نیا: جا به جا شدن نیلبش اومد با ا يرو يحامد لبخند... جا به جا شد  یسر جاش کم یحام

 ...  یدونستینم یچیما ه ییزناشو یتو از زندگ

درد رو شما به  نیکه خواهر من درد داشت و ا نیا... هست که بدونم  يا گهید يزهایاما چ دیگیراست م: رو قورت دادم بغضم

اما بعدش ...  زیینه با پا... خلوت  ينه با کوچه ها... رون داشت نه با با یخواهر من قبل از شما مشکل...  يجونش انداخته بود

و خواهر من  یشما رفت... نداد  رونیکه تو خودش خورد و ب یانیاز عص... از درون سوخت ... چشمش به اون کوچه خشک شد 

 ...  دونمینم یچیشما ه ین از زندگم دیگیراست م...  دونمیرو م نایمن ا...  یپر از درد تنها گذاشت یپر از فکر و دل يرو با سر

 ... من ... همراز : کردیحامد با تعجب نگاه م...  زدمینفس نفس م...  

مشت دروغ مونده  هیبراش فقط ... خواهر من انگار بعد از رفتنتون تمام داشته هاش شکسته بود ...  دیلحظه بهم اجازه بد هی -

 ...  دیشیمتوجه م...  چیه هی... کامل بود  چیه هیبعد از شما رها  یعنی... بود 

شده  یکه انگار سالها زندان یکلمات يجلو تونستینم زیچ چیانگار ه... کردم کنار بزنم  یسع کردیرو که داشت خفم م بغضم

 ...  رهیزده بودن رو بگ رونیبودن و حاال ب

نگاه  یبرنگشت یو حت يطرفه هم تمومش کرد هی...  يعشق رو شما شروع کرد نیا: شدیلبهام باز دوباره داشت تکرار م لرزش

 ...  دیزنیدختر کو چولو م هیحاال حرف از ...  يذاریبه جا م يکه پشت سرت چه خرابه ا یکن

سال بود  هیکه  يخواهر... دارم  ادیمن به ... چرا تموم شد  دونستینم یخواهرم چه قدر براش تلخ بود که حت فهممیم من

 دیپوش یرو م دیبود دهیکه براش خر یشب راهنیکه هر شب اون پ یبودم زمان... خشک شد  رشیکرده بود چه طور ش مانیزا

 ...  گردهیشوهرش بر م سهینقص وا یتو تنش ب راهنیاگر اون پ کردیفکر م... نه  ای. جواب داده مشیرژ نهیتا بب

...  دمیحامد هم د يچشمها يبود اما برق اشک رو تو بیعج...  رمیهمونجا بم خواستیدلم م دیگونه ام لغز ياشک رو...  

 ... هم شده بود  شتریکه لرزش دستش ب يحامد
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که  ومدیبر نم يخواهر ياز دستم برا يکار جیه دیدون یم... براش نموند  يخواهر من غرور: کاناپه يرو گذاشتم رو دستم

 یاون شبها که خواهرم به دنبال مسکن خواستیدلم م... تن تازه ترکش کرده بود  هی...  جانیه هیعشقش به دنباله ... مردش 

 ... و  کردمیم داتونیپ...  کردینم دایبده و پ امیرو الت انتیبود تا درد زخم خ

 ؟یدنباله چ دیحاال اومد: دیانگشتهام باز شروع کرد به لرز... و افتاد رو گونه اش  دیاز چشمش لغز اشک

 . ..بچه هام  -

 اونا واقعا بچه هاتونن؟  -

 ... من اشتباه کردم ... همراز : گونه اش رو پاك کرد يرو اشک

 ...  نیهم -

پدرم ... پدرم ... منم بچه بودم به خدا : موهاش يزانوهاش و دستاش رو کرد تو يآرنجهاش رو گذاشت رو...  نیبه خدا هم -

رو  ایبا اکبر خان انتظام که دن کردمیلج م... خواب وبود فقط  يبرا ییمن جا ياون عمارت برا...  ومدیجوره با من کنار نم چیه

 ...  دیدیم يتک بعد

 ... پدر  هی... جو محبت بودم  هیمن به دنباله ... آبروش به قول خودش در خطر بود ... خسته شده بود ... داد بهم  ریگ

 گه؟ید دیبچه هاتون باش يکه قرار بود برا يهمون پدر -

... خواست بره دنباله دختر عمه اش که عاشقش بود  یدوستم م... با اون محله نا آشنا بودم ...  دمشید یبار تصادف نیاول -

 ... رها نبود  ییبایبعد از اون به ز یزن چیه...  رونیاز مدرسه اومد ب يپر هیدختر عمه اش با 

نگذشت که انگشت هام از اون حالت  يچند لحظه ا... تر بشه لرزششون کم دیطور شا نیا... مبل کاناپه رو چنگ زد  دستام

سرانگشتهام انگار تو امن ... روزها خوب بلد بودن من رو چه طور آروم کنن  نیکه ا ییبا لمس سرانگشتها... منقبض در اومدن 

 نیا...  کردینگاهم مکه نگران داشت  یکس... چرخوندم به سمت صاحب اون آرامش  وسرم ر... قرار گرفتن  ایدن يجا نیتر

 ... داشتن با قلب در تپش من  میارامش ارتباط مستق نینگاه و ا

پدرم پاش رو گذاشته بود رو ... ریا،ساده بود  کیکوچ یلیخ یلیخ... بود  کیرها کوچ... بود انگار  يباز هیاولش  زیهمه چ -

 ... بود  ایاصرارش به رو... گلوم 

 ... لحظه فشرده شدن  هیانگشتهام ...  

ماه بود  هیکه  يزده ا جانیفقط فکرم به اون دخترك ه... من متاسفم همراز ... اون روز ... اما ... بود  ادیاز سرم ز ایرو... من  -

 ... رفت  زدیباهام حرف م یبا خجالت پشت گوش

 ... خواهرم  چارهیب: دهنم گرفتم يآزادم رو جلو دست

 ... پدرم رو رها رو ... خودم رو ... م من همه رو بدبخت کرد -

 ...  بخشمتیوقت نم چیه... وقت  چیه... من رو  -
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... باالخره شد ...  چیساله که خوب ه 15دخترك هی... خونمون قشقرق شد : شد شتریصداش ب لرزش

]COLOR="Red"[از  کردنییف مجلوم مثل خیال و ارزو نشسته بودو همه تعر یبرنده رو داشتم وقت ياحساس آدم ها

 ... نداشت  یاون جواب دنیپرسیعروسش رو م یخانوادگ شهیو وقتی همه از اکبر خان ر شییبایز

همراز ... عروسک تو خونم بود  هی... شروع شد  یمشکل ما بالفاصله بعد از عروس: رنگش يشلوار خاکستر يافتاد رو اشکش

رفتارهاش با ... بهش اعتماد کنم  ادیتونستم ز ینم... اما ... مهربون بود ... ساده بود  يادیز... عروسک بود  هیرها صرفا ... 

 ...  گرفتمیبراش معلم م رهیرو بگ پلمشید شدیحاضر نم یحت...  خوندمیداشتم فوق م من...  ومدیخانواده ما جور در نم

 ...  یدونست یمگه قبلش نم: دمیکه باهاش محکم دهنم رو گرفته بودم نال یدست ریز از

 ریاون تاث گذشتیم یهرچ...  کردمیاصال فکرش رو هم نم... طور بشه  نیا خواستمیبه خدا نم... ازش ... نداشتم  یشناخت -

حرف مشترك هم  هیهمراز ما ... هم برام کشش رو از دست داد  ییبایبعد شش ماه اون ز یعنی...  رفتیم نیهم از ب ییبایز

دو ... باردار شد ... بچه بود ...  کردیگرفتن رقابت م ادی يبه جا لیفام يبا زنها...  کردیم تاشتباه برداش...  میکرد ینم دایباهم پ

خودم  خوامیهمراز نم... اون خونه ... گرفته بود  یافسردگ... نمونده بود  یباق يزیازش چ گهید... سال بعدش بازهم باردار شد 

 ... کنم اما  حیرو توج

 ... روشنک تو اون دوره وارد شد ... شم  کیبهش نزد شدیالتماس نگاهش باعث م... بود اجبار  شده زیچ همه

شد باهاش خوش  یزن سر حال پر حرف که م هیخونه  دهیاون زن ترس يبه جا... لعنت به من : به زانوش دیبا مشت کوب...  

از من بزرگتر بود اما ... و زبل بود . ومدیا همه کار ازش بر مدهم رها هم نبود ام هی شیبایز...  دیرسیبه خودش م... گذروند بود 

 ... برام مهم نبود 

 هیکه گر ییبچه ها... مادرم  يپدرم بود لعنتها يخونه دو تا بچه بودن که دوستشون داشتم اما غر غرها... پام  ریز نشست

 ... که  یزن رونیکرد و ب ینم یهم فرق یلیخ واریکه با د یزن... و من رو دوست نداشتن  کردنیم

 ... [/]به برادرش نداشت  یارتباط چیه دیکه شا یحس کردم ابراز وجود کس... شد و من  شتریاش ب هیگر

 ... دونم  ینم... رها ... پدرم ... نبود  يرفتنم با روشنک اشتباه بود اما چاره ا -

 ده سال با روشنک خانومتون بهت خوش گذشت؟ ... ده سال  -

 ... اما همراز ... رها  يها یدهنم عوض تمام اون سخت يبزن تو ایاصال ب... بگو  یبگ خوایم یچهر  -

بار هم موهاش رو  هی شهیاگر حاال که داره خانوم م یحت...  يخودت دختر دار ؟یبدونم اما چ خوادیواقعا دلم م ؟یاما چ -

 ...  يبا خواهر من چه کرد یفهم یم...  ینوازش نکرده باش

 ...  دمیهنوزم دارم پس م... سر شاهده من تقاص رها رو پس دادم  يکه باال ییبه اون خدا -

 ... البد روشنک خانوم قالتون گذاشت  -

 ... اونها هم به من ... دارم  اجیمن به اونا احت... همراز  -

 ...  یوقت رها رو دوست داشت چیه... وقت  چیه: نکردم بغضم رو بخورم یسع گهید...  
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 ... دوست داشتنش بودم  قیال کمیکاش  -

 ... ام تو غرق شد در بودن حامی ترین حامی  هیبلند هق هق گر يصدا...  

 ؟يبهتر -

پر  يرنگها یبه اون خاک شدیمغازه روبه رو که خاموش روشن م يرو از نور قرمز رنگ تابلو شدنیکه درست باز نم ییچشما

 ... دونم  ینم: دو رگه بود یهق زدن هام کم صدام به خاطر... سئوال چرخوندم 

 ...  ومدیاز من بر م يکاش کار يا... همراز : زانوش يداد دستش مشت بود رو هیتک نیدر ماش به

 یمن چ گهیحامدعاشق شده بوده د... انجام دادین  ومدیازتون بر م يشما هر کار: دمیانگشت اشاره و شصتم چشمام رو مال با

 ... بگم 

 ... داشت بگه  دیهم شا گهید يحرفها یلیخ... نبود  نیهمه حرفش ا یدونیهم مخودت  -

وسط فقط و فقط  نیکه انگار ا ییها دیبا... نبودن  یها هم در مان دیهمون طور که با کننیاز من دوا نم يدرد دهایشا -

 ... مختص رها بودن و بس 

 ستیپدرم وارد ن ایمن  اتیبر روح يرادیا گمیمن نم... من و حامد هم بذاره  يکرد برا یها رو پدرم سالها سع دیهمون با -

کال ... از خونه باشه  رونیهست که زن داشته باشه و چشمش ب يقابل بخشش بوده و هست مرد ریما غ يکه برا يزیتنها چ

 ... چشمش نداشته باشه  يرو یکه کنترل يمرد

 د؟یکرد تیو ازش حما دیداش اشتباه برادرتون براش پول فرستادسالها به پا نیخاطر در تموم ا نیبه هم -

 ؟يمسئله از من دلخور نیهنوز هم بابت ا -

 ؟يدار یتیمن چه اهم يدلخور -

 ... من مهمه  يبرا: گفت یمن من کرد اما محکم تر از هر زمان یکم

سئوال رو گم  نیشده به روح و جسمم جواب ا قیتزر یهمه تلخ نیبا تمام ا... امشب ... دوست داشتم بپرسم چرا اما  یلیخ...  

 ... خواهم کرد 

 خونه؟ دیاگر ازتون خواهش کنم من رو برسون شهیم یادب یب -

 خونه؟: دیپرس يادیتعجب ز با

 ... خونه  گهیبله د -

 ... که  یهم گفت وشایتازه به ن... عمارت  میریم...  یکنیم یحالت؟ حتما شوخ نیبا ا -

 ... االن واقعا دوست دارم برم خونه ام ... دارم تنها باشم  اجیدادم که احت حیتوض شاویمن به ن -

 ... همراز : صورتم يخم شد تو یکم

 ...  کنمیهر بار اون ها رو هم زا براه م...  دیهم زنگ نزن اوشیبه س کنمیفقط خواهش م -

 ؟یکنیچرا لج م -
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 ... خاطراتم تنها باشم ... دارم با خودم  ازیمن فقط ن...  ستیلج ن -

راحت برم خونه و با  الیبا خ ياشکا؟ چه طور انتظار دار نیمن چه کنم با ا: کرد شیکه عصبان دیگونه ام چک يرو یاشک...  

 حالت تنهات بذرارم؟  نیا

 ...  يمن انتظار -

 ... عمارت  میر یم...  یکنیم میعصبان يدار -

 ...  میر ینم... نه  -

 ... خشک شد برگشت به سمتم  چیسوئ يبا تعجب دستش رو... گونه خودم جا خوردم  ادیگرفته و فر يخودم هم از صدا...  

 ...  دیببخش: انداختم نییسرم رو از خجالت پا...  دیرسیادبانه به نظر م یب یلیحرکتم خ نیهمه محبت ا نیاز ا بعد

که هر چه قدر  یمحبت...  کردیکه داشت با محبت نگاهم م... ردم و نگاهش کردم سرم رو باال آو... سکوت کرده بود ...  

 ... انداخت  یرو به جون من م یترس و واهمه ملس رفتیکه کنار م يوهر پرده ا شدیتر م انیپرده به پرده ع گذشتیم

 ...  گهید يجا هی میریم...  میریباشه عمارت نم -

 !گه؟ید يجا -

 ...  ایرو شیپ برمتیم -

 !ا؟یرو -

 عمارت؟ يایب ای...  ایگلنار و س...  ایرو شیببرمت پ... انتخاب کن ... و بهش اعتماد دارم  شناسمیکه من م یاون تنها خانوم -

بعد هم با ... کنم  نییرو باال پا شیبرم تجر... خودم لبو بخرم  يبرم از اون لبو فروشه برا... شم  ادهیجا پ نیخوام هم یم -

 ... رم خونه ام و بخوابم مترو ب

 ... رو کامل پارك کرد و پالتوش رو از پشت برداشت  نیگوشه انگشت شصتش لبش رو خاروند و ماش با

 د؟یکن یم دیکار دار یچ -

 ...  میخوریلبو هم م...  میکن نییرو باال پا شیتجر میر یم -

 ... شده بودم بهش  رهیدهن باز خ با

 ... زور گو ام  یبعدا پشت سرم نگ: لبش اومد يرو يلبخند

 ؟یمن؟ ک -

 ... شو خانوم کوچولو  ادهیحاال پ... کالغا برام خبر آوردن  -

 ...  وفتادیبودم که داشت م یرو قفل کرد و من هنوز مدهوش اتفاق نیماش در

 ؟يستادیچرا ا: پالتوش رو بست و رو کرد بهم يها دکمه

  ...سئوال دارم ازتون  هی -
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که از شالم  مییبه دسته مو يشد و دستش رو آروم آرود باال و شال دور گردنم رو محکم کرد و لبخند کیقدم بهم نزد هی

 ... بپرس : اومده بود زد رونیب

از دل من  دیخوایشما م: کردیم يپام باز ریز کیرو ازش گرفتم و دوختم به نوك کفشم که نا خود آگاه به سنگ کوچ چشمم

 حامد جبران می کنید؟ يکارا يطور نیا دیکنیفکر م یعنی د؟یاریدر ب

ناراحت شده  ومدهیمعلوم بود سئوالم به مذاقش خوش ن... سرم رو آروم آرودم باال و نگاهش کردم ... انگار جوابش بود  سکوت

 طور؟ نیا شهیجبران م: بود انگار

 ... بود  ییدو پهلو يادیجواب ز هی نیبودم انگار ا يا گهیدنبال جواب د... ناراحت شدم ...  ختیر يزیتو دلم چ...  

 ... جبران بشه  ستین يازین -

من ...  ستیجا جاش ن نیاما ا... سئوالت  يجوابها دارم برا یلیخ... همراز : برم که مانعم شد دمیرو گفتم رو چرخ نیا...  

...  یبا من حرف بزن یدو نفر بتون نیاز ا يکه جداهم ازت خواستم  يچند بار...  یستیتو هم رها ن...  ستمیحامد ن يجوابگو

 ...  وفتیراه ب ينکرد میعصبان شتریاالن هم تا ب

 ...  دیرسیبه نظر م بیغر یکم شیتجر یزمستون يها یشلوغ نیب کتیدکتر با ات نیقدم زدن با ا...  میباهم راه افتاد آرام

داغون و  افهیدونستم ق یم...  رفتمیبود که کنارش داشتم راه م یو تمام حواسش به من رفتیازم راه م یکم یلیفاصله خ با

 ...  بهیها عج یلیخ يخسته ام برا

 ... کردم  یمن شوخ: پالتوش رو گرفتم نیآست...  ستادیا...  شدیکه ازش بخار بلند م یبه چرخ دست میدیرس

 ... سبز رنگ لبو بخره  يبا کاله نمد رمردیآدم با اون دبدبه و کبکبه بره از اون پ نیبود ا بیعج یلیخ...  

 کارا؟ نیا يشدم برا ریپ... چرا : زد يلبخند يپالتو نیمشت دستم دور آست به

 ... به باال رفتن سنتون  دیدار يبابا چه اصرار يا -

 

اش رو با  کهیت هی ... ومدیم رونیقرمز رنگ ب يکه از لبو يبودم به بخار رهیخ...  مینشسته بود مکتین يام گرفته بود رو خنده

 ... خوشمزه است  یلیخ: دهنم يگذاشتم تو سوزوندتمیم نکهیوجود ا

 ... خوشمزه است  یممنوع زیهر چ: پالتوش بیبه شوقم زد و دستاش رو کرد تو ج يلبخند

 ...  ستیکه ممنوع ن نیا -

 ...  ستیهم ن یبهداشت -

 ...  دیخور ینبودن نم یاالن به خاطر بهداشت...  گهید دیدکتر -

 ... رو  شیتجر میکن نییبه قول خودت باال پا میحاال بخور تا بر...  يدوست دارم که تو بخور -

 ... لبخند زدم ... که گفت  ینییام گرفته بود از باال پا خنده

 ... خوشحال کرد  شهیتو رو راحت م -
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 ...  دیکرد میامشبم همراه يکه تو آرزو یمرس -

 ... هستم  نجایمن ا... فقط آرزو کن همراز تو : کامل به سمتم دیچرخ

و  بایلحن ز نینگاه در برابر ا نیداشتم در برابر ا یپرداز تر شده بود؟ چ الیروزها از من هم خ نیآدم ا نیا... آرزو کردن ...  آرزو

 ... بود که اصرار داشت بهش  یکه همون قهرمان یآدم نیا

صفر تهران  ریز يتو سرما مکتین نیا يکرده بود که االن چرا رو فیش تعرخود ياون انگار برا... رو حبس کردم  نفسم

چرا  شدنیباز نم هیکه از زور گر ییدستم و چشمها يبار مصرف قرمز رنگ تو هیظرف  نیبا ا دونستمیم ایآ... نشسته من اما 

 کرد؟یامام زاده صالح روشنش م دگنب يکه نور باال یمکتیجا نشستم؟ رو ن نیا

به خصوص تو ... رو ندارم همراز  يزیچ چیمن ازت انتظار ه: دیکش یقینفس عم... شد  رهیاز من گرفت و به روبه رو خ چشم

 يبرا زتیاحترام بر انگ ییتنها يمن برا...  يبه خودت فرصت بد...  یکن یزندگ...  یخوام که خودت باش یفقط م... شب  نیا

 ... هات  يدلخور یحت ياعتقاداتت برا يبرا. ..احترام قائلم  باتیو ز زیتم ییتنها

 ... قائلم  يادیز یلیکه مربوط به شماست احترام خ يزیهر چ يمن هم برا -

تر دشات که چشمهاش هم خوشحال  قیبه مراتب عم لیاون تحل يساده بود اما انگار برا يادیجمله ام از نظر خودم ز...  

 ... شدن 

 ...  دمیه خودم لرزب یرو به هم گره زدم و کم پاهام

  م؟یراه بر میپاش يخوایسردته نه؟ م -

 م؟یکن نییباال پا یعنی -

 ه؟یکردن چ نییدونم منظورت از باال پا یمن نم: زد يلبخند

 د؟یکرد یشما اصال جوون -

 ... نکردم  یکه نه جوون... حروم کردنه وقته  يبرا دنیعالف چرخ رونیکردن ب یاگر منظورت از جوون -

 ... وقتش رو نداشتم  یعنینکردم  یجوونمنم  -

 ...  کمی نیو ا یجوان یلیتو هنوز هم خ: برگشت و نگاهم کرد ییبایلبخند ز با

 ...  ترسونهیمن رو م: دمیگفت اما من شن نییپا يلب با صدا ریز

 ...  ستمیمن ترسناك ن -

 ... باشم  دهیتعجب نگاهم کرد انگار انتظار نداشت شن با

 ...  یستیالبته که ن -

 ... چند وقت  نیشما سوختم ا گاریس يقرمز نیمن مثل ا: گفتم گارشینوك س يبه قرمز رهیرو روشن کرد و من خ گارشیس

 ...  میسوخت یهمه ما به نوع -

 ... کرده  یزندگ سوزهیوقت نم چیاما ه کنهیرو روشن م گاریکه س یرتیاما حامد مثل ته کب -
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 ... گرده منتظر بودم صحبت به حامد بر -

 شینما هیمنم دوست دارم تو ... منم دوست دارم بدون فکر کردن حرف زدن رو ... تازه باهاش صحبت کردم  دیقبول کن -

ها رو بدون بودن مادر و پدرم  نیمن همه ا... کنم  یقلبم زندگ يکه با صدا نیا... کنم  يآدم مهم رو باز هینقش  کیکوچ

 ... من قانع نشدم ... تجربه کنم که نشد  تونستمیفقط با بودن رها هم م

برگشته ... آدم هست  نیا يریبود که تو بپذ نیا يصحبت فقط برا نیا...  یقرار هم نبود قانع بش: زد گارشیبه س یقیعم پک

 ؟يندار یچیه تیاالن تو زندگ یعنیتو ... آدم پدر اون بچه هاست  نیا میینخوا ای مییمن و تو بخوا...  هیچ تشیو قصد و ن

 ... شدم  یزندگ يها یمن هم گرفتار روزمرگ ییجورا هی... دارم که همشون خانواده ام شدن  ییدوستا... چرا  -

 ؟یها هست یاالن هم گرفتار همون روزمرگ -

ها رو از  یتمام اون روزمرگ... و پر از حست  تیگاه ال یگاه و ب يمحبتها... نفست ... گفتم حضورت  یم...  گفتمیم یچ...  

 گفتمیموج داره من؟ م یآروم و گاه یخط پر رنگ قرمز وسط زندگ هیمثل ... هست  بایحس آروم و ز هی گفتمیبرد؟ م نیب

 ... چند روز بود  نینقطه انگار نقطه صفر کردن تمام اتفاقات ا نیا من يحس ندارم؟ برا نیا يبرا یفیخودم تعر

 يدوست دار گهید...  میراه بر کمی... بلند شو ...  يکرد خی: ه نوك دماغم کردب يزد و اشاره ا میبه سکوت طوالن يلبخند

 ؟یکار کن یامشب چ

 ...  دیرینگ میمن خلم جد... دونم  یهمه رو بشناسم سالم کنم و نم... تو محله خودمون راه برم  خواستیدلم م -

 ... بکنم اما دوست دارم باهات از کنار اون مغازه ها رد بشم  يتونم فکر یمحلتون نم يبرا -

رو پاك کرده  زیامشب انگار همه چ... شده بود  بیکه امشب عج يمرد نیسطل و راه افتادم کنار ا يرو انداختم تو یخال ظرف

که  ییو تمام نسبتها شیپ سه ساعت قایفراموش کردن دق یعنی نیو ا...  میکردیاز اول شروع م میرو داشت زیو همه چ میبود

 ... من داشت  یزندگ يها یناراحت ممرد جذ اب کنار دستم با عامل تما نیا

 ...  ایهولم نکن س -

 ؟یکار کن مانیبا نر يخوایم يجد يجد یعنی -

 چه طور مگه؟ -

 ... آل استار رو محکم کنم  يشونه ام و سرم نگه داشتم تا بتونم بندها نیرو ب یگوش

 ه؟یحاال نقشت چ...  کننیم یرو راض شهیگ دایدارن هم شد يهم بار هنر ییجورا هی. موفق هست یلیکاراش خ یچیه -

 ... نقش اول : دوشم جا به جا کردم يرو رو فمیرو قفل کردم و ک در

 ...  هیعال نیهمراز ا... ول  يا: زد ادیفر

رو  شیشده ته خوشحال یبگم که اون حسرت مخف دینه خوب نبا... نگفت  يزیشد حسرت ته کالمش رو گرفت و چ یم

 ... گرفتم 
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...  دمیرو نفس کش يو تکرار یدوست داشتن يبو نیا... که زدم  یهمراه شد با لبخند پت و پهن نیمحل تمر يبه پالتو ورودم

اون  يرو...  کیاتاق تار نیا يتو نجایبرام مهم نبود ا وفتادیمن م يکه برا یهر اتفاق ایدن يهر جا... من بود  يجا جا نیا

 یدلتنگ یحت...  دیرسیپوچ به نظر م زیهمه چ گرفتمیدستم قرار که م يتو شدنیم لهمتن مچا يکه کاغذها یصحنه در حال

 یتیاهم چیکدومشون ه چیکارگردان ه يآزار دهنده آقا ینگاه کم یحت...  کردمیمعروفم احساس م يهم باز يکه برا یقیعم

مرد مورد عالقه اش به  ردوندنکه همه تالشش برگ رفتمیفرو م ينقش زن جذاب و شاد يتو یوقت... من نداشتن  يبرا

 ... بود  دهیبود که ازش بر ییزندگ

 ...  یهست یعال گفتنیو محمد م لیکه سه يهمون جور -

انداختم و خودم رو مشغول  نییازش نداشتم سرم رو پا یخوب نهیزم شیکه اصال پ يمرد... به مرد روبه روم زدم  يلبخند

 ... کفش هام کردم 

 ... انقدر رو انتظار نداشتم  یهم جوون یلیخ یدون یم -

 نیا زیه ینگران کجا و لحن کم یبودم اما اون لحن کم دهیشن یجوون بودن رو از زبان حام يادیز نیا ادمهیهم  شبید...  

 ... هم  يمرد روبه روم کجا اخمام رو کردم تو

 ... لطف دارن  یلیهر دوشون به من خ -

بهتر از تو  تونستمیم کنمیفکر نم اراینقش  يبرا يبه گروه خوش اومد نکهیخالصه ا...  کنهینم فیتعر یاز کس یمحمد الک -

 ...  میبر ایحاال ب... کنم  دایپ

 کجا؟: دمیجلو کش شتریب یام رو کم مقنعه

 ...  میکنیم لیکار رو تحل یکم...  میزنیقهوه م هیجاست  نیا يطبقه باال نیخونه من بعد از تمر میشیجمع م یخوب همگ -

 ...  کنمیها شرکت نم یمن معموال تو دورهم...  دیببخش: کردمیاز اول کار موضعم رو مشخص م دیبا...  

 ... بهش بر خورده بود  یعنی نیاخماش رفت تو هم ا...  

 ... برم اونجا  دیجا با نیکنم که باالفاصله از ا یم سیتدر ییجا... آخه فرصتش رو ندارم  -

 ... برم خونه کتاب بخونم و بخوابم  خواستمیخوب دروغ دروغ هم نبود اما راست هم نبود چون االن فقط م...  

 ... بعد ازظهر منتظرتم  1پس فردا راس ساعت ...  یهر طور که راحت... باشه  -

که شک نداشتم  یزن...  میبود ستادهیکه ا ییجا رونینگاهم رو کشوند به ب کردیرو صدا م مانینر يکه با طناز یزن يصدا...  

 ... همون الهام خانوم معروفه ... 

بد اخالق اشاره کرد و لبخند زد  يایگلنار با چشم و ابرو به س... هم قفل کرده بود  يرفته تو هم و دستاش رو تو کمی اخماش

 ... با مزه شده بود  ایس افهیاما ق... به نظر من که خنده نداشت ... 

 ... به محمد بگو  -
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 دیکرد یکه بهم معرف یکار گردان دیبگم ببخش... بگم به محمد  یبرم چ... داداش  يبود آقا يهوشمندانه ا شنهادیواقعا پ -

 ...  زهیه

 ... برو بگو به دوست محترمتون تذکر بده دست از سر من برداره  -

 ...  کردمیم فیانگار برات تعر دیاصال نبا...  دمیازش ند یمیتقمس زیچ یلیمن خ -

 ...  مانیهمون نر نینبود ا ادمیمن ... نکن  میهمراز عصبان: رفت تو هم شتریب اخماش

  م؟یتو تئاتر ندار گهیجور آدم ها د نیمگه از ا...  کردینم رییتغ يزیبود هم چ ادتی -

تو فقط مراقب ...  میآدم مشکل دار دار یدونم تو هر جمع یو کارمند و چه م لیما پزشک و وک... مگه فقط اونجاست : گلنار

 ... خودت باش 

هاشون  یاصرار داره تو دور هم یکه ه نیا... من فقط نگاه مزخرفش رو دوست ندارم ... به من حمله کنه  خوادیاون که نم -

 . ..شرکت کنم رو دوست ندارم 

 ...  امیمن م تونیبعد نیتمر: ایس

 ؟یبش قهیدست به  يایب يخوایم ایس الیخ یب: زدم يلبخند

 ... نفس کش  يتو بگم آ امیبا قداره ب خوامیآره م -

چند  نیا مانینگاه نر... هم نبود  يشاد یلیاما خنده خ دمیانداخت خند یم رشینظ یب ياجراها ادیکه من رو  شیلحن الت با

که نه  کردیم ییها یمن هم شوخ انیع يباوجود اخمها... از موارد خارج از خط بود  یلیهاش خ یشوخ... کرده بود  تمیوقت اذ

 ...  مونیشغل تیعو نه موق... مناسب خودش بود نه من 

 نه؟  ای رونیب میریشام م... مهندس  يحاال اخمات رو باز کن آقا -

 یآبج یهمون رستوران انتخاب میریو بعدش هم م سایدنبال آو میریشو مپاشو حاضر ... مموش خوشگل من  میریچرا نم -

 ... بزرگه 

 ... من رو هضم کنه  يتو فکر بود و معلوم بود نتونسته حرفها هنوز

 ...  رونیب ایب يشد تیهمراز به پولش فکر نکن اگه اذ... نگرانته  یلیخ ایس: گلنار

 نیاما دروغ هم نگم ا شمیم الشیخ یکال ب ستیجور ن تمیبا اعتقاداتم و اخالق يزیاگه احساس کنم چ یشناسیمن رو که م -

 ... دارم  اجیهم به پول احت دیچند وقت شد

 چه خبر؟ نیاز رام یراست -

خودش بهم وقت داده  الیتو خ دهیچیمن نپ يبه پر و پا ادیسرش به کار خودش گرم بوده و ز یلیمدت خ نیخدا رو شکر ا -

 ... فکر کنم 

 ... بگم  يزیچ هیهمراز  -

 ...  یبگو خانوم دک: کنم سرم رو گفتم دایکه سرم تو کمد بود تا لباس مناسب امشب پ یحال در
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 ...  یحام -

 ؟یچ یحام: اوردمیاما سرم رو از کمد در ن... دستم خشک شد  يتو مانتو

  ؟ينسبت بهش ندار یحس چیتو ه -

در ... سئوال  نیداشت ا یبیحس غر... مدت ذهنم رو مشغول کرده بود  نیبود که تمام ا یسئوال نیتر دهیچیسئوال پ نیا...  

 يگردیسرده از سر کار بر م یلیخ رونیتو زمستون ب یکه وقت یهمون حس...  کردیم جادیبه ا ینیریخنک و ش يمن حس ها

گرم و ... خونه با چراغ روشن  هیمن حس  يبرا یحام...  چهیپیداغ م ازیپ يوب کوچه يتو یگاه... خونه ها روشنه  يچراغها... 

 ... اما ... بهش فکر کردن  لرزوندیهمون طور دلم رو م... رو داشت  رونیاز تمام مشکالت ب يعار

 همراز؟ -

است  دهیچیفوق العاده پ یتو اوج سادگ یحس من به حام: تخت يتختم انداختم و خودم نشستم رو يچنگ زده رو رو يمانتو

 ... من ... 

 ...  گذرهیم یچ کتیکه ته اون دل کوچ ستیسخت ن دنشیفهم: زد یلبخند پهن گلنار

 ؟يدیفهم یدونم چه خبره تو چ یمن هنوز خودم نم -

 ...  يریرو در نظر بگ زیهمه چ...  يریرودخونه قرار بگ نیا انیکه تو جر نیقبل از ا... همراز  -

 ... وجود نداره  يرودخونه ا: دستم مشت کرده بودم رها کردم و بلند شدم يرو که توام  یتخت رو

 ...  لهیس...  ستیرودخونه ن... اون نگاه و اون صدا ... اون آدم ... تو نگران بود  يکه اون طور برا يدکتر ياون آقا -

 

 ... جمع جمع باشه  دیحواسم با... چند تا جبهه رو داشته باشم  دیخوشگل من امشب با يبه به خانوما -

به خصوص شما حاج : به من کرد يو اشاره ا دینداشته اش کش لیبه سب یگلوش و انگشت يهم صداش رو انداخت تو بعد

 ... کوتاست  یلیپالتوتون خ... خانوم 

  دمیبلند خند يصدا با

 ... رم دا ینخند دختره سرتق مگه باهات شوخ: گفت

در آوردم و بوتهام رو از  ییو براش ادا دمیجلو کش یرنگم رو کم یشال خردل... کوتاه بود  یلیرنگم خوب خ يسورمه ا یبارون

 گهید ياداها رو جا نیاز ا کنمیرو م ساتیگ یگرفت ادی ییچه ادا ها: گرد نگاهم کرد يبا چشما... کمد با عشوه در آوردم  يتو

 ...  ياریدر ب

 ...  ایس: زدم يشده بود لبخند يبار جد نیاش که ا افهیه قب...  

 ... ها  ي ایقرها ن نیندارم از ا یبار شوخ نیا... زهره مار  -

 ... بود  یزنگ زد حام لمیکه موبا میمشغول کل کل بود هنوز

 ... سالم  -
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  ؟يسالم همراز خواب که نبود -

 ...  وشاین يجا دیشما پاك من رو گذاشت...  مهیساعت تازه نه و ن: نگاه کردم واریساعت د به

 ...  دیندار یهم فرق یلیخ: کرد یکیکوچ خنده

 ...  رونیبرم ب خوامیتازه م ستمیخواب ن رینه خ -

 ه؟یمهم يجا: شد يجد کمی لحنش

 ... مهم بهش دست داده  يمن رو ببره احساس آدمها خوادیکه م یآدم: انداخت یلحنش خنده ام م...  

 ببره؟ خوادیبه زور م يبر يخوایتو نم یعنی. خواد ببره؟  یم: شده بود يبار واقعا جد نیا

 رفت؟یآدم ذهنش به کدوم سمت م نیا...  

 ...  کردنیپشت خطه با لبخند نگاهم م یبودن ک دهیو گلنار که انگار فهم اوشیس

 ...  رونیخواد شام ما رو ببره ب یم اوشینه س -

 ... بهت خوش بگذره : اد درجه فرق کرده بودبار لحنش صد و هشت نیا

 ... دکتر  يآقا کمیسالم عل: دیتلفن رو از دستم کش ایزنگ زدنش رو بپرسم که س لیخواستم دل...  

-  ... 

 ... از ما فاصله گرفت  یکرد و کم يخنده بلند ایس

سئوال منه که سرت رو کرده بود تو کمد و  برق چشما جواب همون نیا: دستش رو دور شونه ام انداخت. شد  کیبهم نزد گلنار

 ...  ياوردیخودت نم يبه رو

 

 ایکنارش نشسته بود و گلنار هم کنار س ایس... رو به روم بود  سایآو... از در فاصله داشت  یانتخاب کرده بود کم ایکه س يزیم

 یلیخ کردمیکرد رو باور نم ایکه س يهنوز کار... نگه داشته بودن  یبود رو خال زیم يباال قتیکنار من که در حق یصندل... 

 ...  ادیتا ب میکه اون هم قبول کرد وحاال منتظر بود نیا جالبرو هم دعوت کرد و  یحام يجد

  چدمیپیدسته از موهام رو دور دستم م هی

 ... وست دارم دو رنگ رو د نیا بیترک یلیخ...  ادیرنگ بهت م نیچه قدر ا... همراز : سایآو

دختر مطلع و جذاب که هر  نیاز صحبت با ا بردمیهنر شروع شد و من لذت م يتو معمار باتشیراجع به رنگ و ترک یبحث...  

چه  لرزوندیکه دل من رو م يلبخند... زد  یاز ته دل م يو بهش لبخند ایبه سمت س گشتیبار بر م کی گفتیکه م يکلمه ا

 ...  ایبرسه به س

 ... سالم  -

 یرنگش از هر موقع یکه تو کت شلوار و کروات زغال یحام دنیو با د میکرد سرمون رو بلند کرد ایکه س یبا سالم یهمگ

 ...  میتا سالم کن...  میاز جامون بلند شد دیرسیتر به نظر م يتر و جد کیش
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در کمال آرامش و  یو حام کردیصحبت م کرد یکه توش کار م یشرکت طیراجع به شرا ایس...  میرو که سفارش داد شام

مرد آروم  نیا...  کردمیچرخوندم نگاهش م یدستم م يرو به روم رو تو وانیل هیکه پا یو من در حال کردیبهش گوش م تیجد

به من در  دنشیکه د يمرد... چند روز بود  نیجواب تمام سئواالت ا دینشسته بود شا زیو قابل احترام که کنارم سر م يو جد

 گهیآدم د نیا یاز ک دیشا ایبه نظرم برنده نبودن؟  گهیاخم ها د نیا یاز ک...  یپر از حس زندگ دادیم یآرامش ژرف جانیاوج ه

 ... دونم  یبود؟نم ومدهیبه نظرم اخم آلود ن

 ؟یساکت یلیهمراز امشب خ -

 ...  کنمیگوش م: من مخاطب سئوالش قرار گرفته بودم...  

 ...  کنمیفکر نم ؟ياقتصاد يابه بحث ه -

 داشته باشم؟ ينظر دیمورد ها نبا نیچه طور به نظرتون در ا -

 ...  یصاحب نظر باش يزیراجع به هر چ یتونیبه نظر من که تو م: زد يلبخند

نبودم که  یکه راض هیسکوتم از سر اون حس نیا دونستمیخودم م... بهم زد و من بهش چشم غره رفتم  یچشمک یبا لودگ ایس

 ... مرد کنارم باشه و حواسش به من نباشه  نیا

هاش شروع به صحبت کردن و من احساس کردم انگار من و گلنار بدجور  ییبایو ز ایتالیمدت بعد راجع به ا هی یو حام سایآو

 ...  میکنار گذاشته شد

رو دستش  لشیگلنار هم موبا... کنه  شیههم بلند شد تا همرا اوشیو س ییبره دستشو ششیآرا دیتجد يبرا خواستیم سایآو

 ... بود  نمونیسکوت ب...  دادمیبشقابم تکون م يدستم رو تو يگفت و بلند شد و من چاقو يگرفت و با اجازه ا

شده  یقاط پیتوتون پ يادکلنش رو که با بو يبو تونستمیم يطور نیا... کرد  کیخم کرد و به صورتم نزد یرو کم سرش

 ... بو برام خلصه آوره  نیبود حس کنم و اعتراف کنم ا

 همراز؟ یخوب -

 ... لبخند ته نگاهش دوست داشتم  نیچشماش رو با ا یمن خاک... بود  کیبه چشمام نزد يادیچشماش ز... رو بلند کردم  سرم

 ... خوبم  -

 ه؟یدعوت چ نیا لهیرفت بپرسم دل ادمیمن رو دعوت کرد اما  اوشیس -

 ...  رهیکننده بگ دواریام يانگار تونسته ازش جوابها ساستیبه خاطر آو -

 بیهم عج یلیبه خاطرش از آرزوش گذشته البته خ اوشیکه س هیخانوم نیخوب پس ا: صورتش اومد يرو یمهربون لبخند

 ...  ستین

 نیع سایآو...  ستین بیبله عج: کردم عقبش بزنم یسع...  دونمیذهنم نم يحس ناراحت کننده اومد تو هیلحظه  هیچرا ...  

 ... فرشته هاست 
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انگشت اشاره اش رو پشت هر چهار انگشت دست راستم ... تر شد  کیبهم نزد یکه کم دید یدونم تو نگاهم چ ینم...  

دونم چه قدر  ینم.. .پوست انگشت هام احساس کردم  يونفسش رو ...  نییانگشتهام باال اومدن و سر اون پا... احساس کردم 

دستم هنوز  يانشتگها... که سرش رو باال آورد و تو صورتم نگاه کرد  ذشتشده بود گ قیکه به وجودم تزر یاز اون همه حس

 ... بودن  ایدن يجا نیتو امن تر

از همه ...  شناسمیفرشته م هیمن : گوشم گفت کیحال نوازش گونه تر نزد نیمحکم تر بود و در ع یکه از هر زمان یلحن با

 . نمیبینم يا گهیجا فرشته د نیمن ا... تر  فیمحکم تر و لط... تر  رینفس گ... تر  بایز ایدن يفرشته ها

از اون نور  هوی قیحقا بیمه يروشن شده باشه و بعد صدا يا هیدر ثان يزیرعد بود انگار که چ هیبه نظرم مثل گذر  زیچ همه

 یحت... من رو عاشق کرده بود  يا گهیاز هر زمان د شتریکه امشب ب يمرد نیبودم هنوز به جلو تو ماش رهیخ... بترسونتت 

اون طور به من  یبود که وقت یهمون... شده بود  رهیطور به روبه رو خ نیکه ا یحام...  ترسوندتمیجمله تو سرم هم م نیگفتن ا

که  ییخودش برگرده من اما با گونه ها يبه حالت عاد یبود به راحت تونسته اوشیس دنیبودن و رو داده بود با رس بایحس ز

داشتم  نشیرسونده بودم حاال تو ماش انیبه پا روذهنم امشب  يتو ایدن يحسها نیکنند ه تر جیبا گ زدیم رونیازش حرارت ب

مگه نه؟ من  رهیم ادمی...  امیبتونم با خودم کنار ب دیخلوت کنم شا یاگر با خودم کم کردمیاحساس م...  رفتمیبه سمت خونه م

طور  نیا...  شمطور دلبسته برادر حامد شده با نیامکان نداره من ا... جنتلمن شدم  نیا يها یفقط مدهوش آرامش و مردونگ

 ...  دیترک یسرم داشت م... انتظام ها  يمهره ها نیتر یاز اصل کیوابسته 

 امشب بهت خوش نگذشت؟ -

 سئوال؟  نیبرسه با ا خواستیم یبه چ ... 

 ... خوش گذشت  -

 ؟یپس چرا انقدر ساکت -

کوچه باغ در هم  نیدور باشه از ا کمیببرم که  ییبه جا... موضوع رو عوض کنم  خواستیدلم م... متفکر بود  يادیاش ز چهره

 ... برهم حس هام 

 بچه ها چه طورن؟ -

 ... وب دستم براش رو شده بود خ... واضح خنده اش رو خورد  یلیخ...  

 ... شد  بمینص قیتوف نیکه ا میمن امشب تماس گرفته بودم باهم صحبت کن... دلتنگ  شهیاونها هم خوبن و مثل هم -

 ... ماست  دیعضو جد سایآو... از بودنتون در کنارمون  میخوشحال شد یلیما خ -

 !دیریپذیهم م دیپس عضو جد -

 ... سرم رو چرخوندم به سمتش ... متوجه نشدم  قایمنظورش رو دق...  

...  يفعلهات رو جمع نبند یکه بتون... دکتر نباشم  يبرات آقا گهیدم که د یم ینگاهت که پر از سئوال رو زمان نیجواب ا -

 ...  یسر در گم نباش یکه امشب سردر گم نطوریهر وقت که ا
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 ... من : هزار يکردم ضربان قلبم رفته رو احساس

 ...  میراجع به حامد ذره ذره باهاشون صحبت کن خوامیمن هم باشم م...  شتیپ ارمیفردا بچه ها رو ب هینظرت چ -

 يوار یاون نگاه پر از نوازش به همون نگاه حام عیسر یلیخ... موضع داد  رییصورت ممکنه تغ نیتر یو تخصص نیتر عیسر به

 ... مشکالت رو حل کنه  خواستیکه م ییزمانها تیهمون جد... کرد  رییتغ

 ...  ستین يراه فرار یعنی -

 قتیحق یدونیکه مطمئنم خودت هم خوب م یتو انقدر عاقل و با هوش هست... همراز . ستیوقت راه فرار ن چیه تیاز واقع -

 ...  نهیا

 ... بچه ها هم ندارن ... رو ندارم  شیمن آمادگ -

 ...  دنیرو از دست م يشتریب يفرصت ها...  شهیم شتریانباشته شون ب ياه نهیک... سنشون بره باالتر بدتره  یهر چ -

 ... ببرتشون  ییجا ستیحامد که قرار ن... فرصت  یچ یعنی: به سمتش دمیچرخ یلحظه استرس گرفتم و با نگران هی

 ... منظورم فرصت بودنشون در کنار پدرشونه ... بره  یالبته که نم -

 پدرتون چه طورن؟ یراست...  میمن هستم که صحبت کن دیهر وقت که خواست... باشه  -

 ... بد  یلیخوب نه خ یلینه خ...  يهمون طور -

 بپرسم که چرا اون اتفاق افتاد؟ شهیم -

خب بابا ...  تو حالت خوب نبود اون از تو بدتر... حامد اون شب همه حرفهاش رو نزد : رو اروم گذاشت رو لبه پنجره آرنجش

که  یمردم... سئوال و جواب  ایدن هی یعنیبر گشتن حامد ... داشت بده حامد بمونه همون جا و برنگرده  یحاضر بود هر چ

ازش  یکرده که کس یزندگ يجور يعمر هیپدر من که  يتا حاال کجا بوده؟ برا ه؟چرا برگشت... بدونن چرا رفته  خوانیم

 ...  ادیز یلیخ... کرده  تیاذ یلیحامد بابا رو خ.. .سخته  یلیخ نایسئوال نپرسه ا

 ؟ينکرد تیشما اذ یعنی -

 ؟يریمچم رو بگ يخواینه نکردم خانوم کوچولو م: نگاهم کرد يو با لبخند پر مهر برگشت

 د؟یبود یاز نظرشون پسر خوب شهیهم يچرا برا دیدون یم...  ستین يرینه بحث مچ گ -

خانوادتون  نیبا قوان یعنی...  دیکرد یشما همون طور که اونها خواستن ازتون زندگ نکهیا يبرا: زدم و ادامه دادم يلبخند

 ایحامد غلط ... رو اونا انتخاب کردن  دیزنیکه م يساز یحت...  دیوقت خارج از خط اونها نبود چیه...  دیکامل داشت یهماهنگ

...  دهیکش يکار به لج باز نیو ا... با خانوادتون بجنگه  کنه و تمام مدت مجبور شده یدگزن يا گهیدرست خواسته که جور د

 ... بشن  تیوار اذ ریعالمه زنج هیهم خودش و ... که باعث شده هم رها بدبخت شه 

 ... که موضعت نسبت به حامد عوض شده  نمیب یم -

فراموش کردن فرزندان به هر ... دروغ بده ... بده  انتیخ... ثابته  زایچ یلیمن خ يبرا وفتهیاتفاق نم يزیچ نیهر گز همچ -

 ... هم وجود داشته  ییها نهیزم هیبره  ادمونیشه که  یاما نم...  کنهینم یفرق تیبا جنا یلیدل
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 ...  کردیداشت فکر م یعنی نیلبش گذاشته بود ا ياشاره اش رو رو انگشت

 تند رفتم؟ -

 یبا بخش...  میبذار ونیکه تو ذهنمونه رو در م ییزهایچ میتونیکه م میدیرس ياخوشحالم که به نقطه ... نه : به سمتم برگشت

 ... هم نه  شیبخش هیاز حرفهات موافقم و 

 ...  ایرو -

 ... بود  فیحامد ح يبرا ایرو است؟یازدواج با رو يمنظورت اجبار پدرم برا -

 ... سلطنه نبود  یچ یچون دختر چ... خواهر من نبود نه  -

 ... تر بود  فیوسط از همه ح نیخواهر تو ا -

 يکه من تو جبها ا ریخدا همراز بپذ يمحض رضا: و برگشت به سمت دیرو کش یترمز دست... به خونه  میبود دهیرس گهید

مادر شد ...  هسر شد... که اومد خونه ما  بایاون دختر معصوم و ز ياما دلم برا... گم به اندازه تو  ینم...  ستمیخالف تو و رها ن

 ... سوزه  یم... 

 يبرداشته بودم رو تو ادداشتیکه روشون  ییپشتم بهش بود و کاغذها...  واریمخم رو بکوبم به د یسر ب نیا خواستیم دلم

 ...  دادمیو زمان فحش م نیلب به خودم و زم ریو ز... مشتم فشار دادم 

 تو خونه؟ يدیچپ يهمراز بابا دختر تو مگه جغد يایامشب رو م گهید -

 خونه جغدن؟ رنیبانک بعد از تموم شدن کارشون م يمثال کارمندها -

 ؟یکنیم سهیبانک مقا يدختر خانوم تو خودت رو با کارمندها: متنفرم قتایلبخند حق نیزد و من متوجه شدم از ا يلبخند

و  دمیشکل انجام م نیکارم رو به بهتر امین مم... مثل همه اونها ...  یمعلم...  يمثل بانکدار... شغله  هیمن  يبرا يگریباز -

 ... کنم  یرو م میزندگ...  خونمیکتابم رو م... خونه ام  رمیم

 . ؟یکنیم یتنها زندگ دمیشن -

 ... بود  دهیاز من نپرس زیسئوال رو انقدر نفرت انگ نیکس تا به حال ا چیه...  

حاال ده شب بود ... بعد از دو زنگ درس دادن ... وقفه  یب نینه ساعت تمر کیبعد از نزد...  دمیبه صورت خسته ام کش یدست

: رو برداشتم فمیشالم رو مرتب کردم و ک يدسته ها... آدم زبون نفهم افتاده بودم  نیا ریو گ... برم خونه  خواستیو واقعا دلم م

 ... برم  دیشده با رمید دیاگر اجازه بد... برم خونه  ریکه د شهینم نیا لشیکردن دل یتنها زندگ نیا

به سمت  دمیو راهم رو کش زییپا یدوست داشتن ياز بو دمیکش یقینفس عم... لبخند مزخرف داشت رد شدم  هیکنارش که  از

دلم براشون ... و قرار شده بود فرداعصر ...  میقرار نبود با بچه ها حرف بزن یخستگ نیخوشحال بودم که امشب با ا... خونه 

گاه و  يمحبت ها... ذهنم  يفکر ها بود تو یلیخ... دوشم جا به جا کردم  يرو رو فمیک... روزها  نیبود ا ریدلم گ.. .تنگ بود 

دوست دارم صحبت کنم  يهر طور دهیاونه که بهم اجازه م... فکر کنم شروع شد که گفت  ياز اون جمله ا زیهمه چ. گاهشیب

عالقه مند بشه که براش  یو به من ادیب... و کبکبه  دبدبهامکان نداشت اون مرد با اون ...  داشتیم دینبا قتیحق نیا... اما ... 
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حس  نیجلو؟ من ا رفتمینکنه داشتم با توهم م...  خوردمیاصال من به چه دردش م... تجربه رو داشتم  یدختر بچه ب هیحکم 

دور گردنم رو  شالو من  دیچیپ يباد سرد... وسط  نیاهم نبود  يکمد یبحثش حت نیرام... وقت تجربه نکرده بودم  چیرو ه

 ... صورتم اومد  يرو یلبو فروش رد شدم و لبخند پهن هیاز کنار ... محکم تر کردم 

 هیطور از روبه رو شدن با بچه ها ترس داشتم  نیکه ا يبار نیآخر رفتمیاتاق رژه م يو تو شکوندمیدستم رو م يانگشتها

تا ... خونه من  ارهیکنم بچه ها رو ب یکه با التماس تونسته بودم اکبرخان رو راض یاهیهفته س... هفته بعد از مرگ رها بود 

قرار امروز هم همون طور من رو ... دستهام عرق کرده بود و نفسم تند شده بود  کفطور  نیاون روزهم ا میباهم حرف بزن

 ... هم نداشتم  ينداشتم اما چاره ا يبهشون اعتقاد یلیکه خودم هم خ زدمیرو م ییحرفها دیبار هم با نیا...  کردیم وانهید

 شبیاز د... هست  یحام... گفته بودم نه  نانیو من چه قدر راحت و با اطم ؟ییبود تنها دهیگلنار که حرف زده بودم پرس با

و به فکر خودم ممنوع رو  یحس پنهان نیا يا تونهیکرده بودم انگار که اون هم م دایآدم رو هم پ نیخجالت رو به روشد با ا

 ... همراه با استرس به همراه داشت  یآگاه شوق دنا خو یفکر کردن به حام...  نهیبب

بچه ها با شوق ... زدم  يو لبخند... نگاه کردم  نهیآ يمحو تو شیبه خودم با اون آرا گهیبار د هی... در از جا پروندتم  زنگ

که  ییمردها نیاز جذاب تر یکیسرم نگاه کردم به  يمحکم بغلم کردن و من همون طور که اونها رو در آغوش داشتم به باال

 ...  کردیلبش بود و به ما نگاه م يرو یمهر تر از هر زمان رپ يبودم که لبخند دهیتا به حال د

 ... جاست  نیعمو هم امشب ا. ..همراز : دیمحکم گونه ام رو بوس کوشا

 ... خان  پیدونم خوش ت یم -

تنگ شده بود  یلیبچه ها خ يدلم برا دیببخش دیخوش اومد یلیخ: بهش زدم يبعد هم با دست به مبلها اشاره کردم و لبخند و

 ... 

 ... راحت باش  -

در کنار هم بودنشون ... اومد  ایدن يحس ها نیاتربیز ازی ياسترسها  نیآشپزخونه بهشون نگاه کردم و ته دلم با تمام ا يتو از

 يمرد داشت بالبخند به باز نیکه ا نیروزها راحت تر بودن ا نیا یبچه ها در کنار حام نیا نکهیلبخند ا نیتو خونه من با ا

 يو من داشتم براشون چا کردیهم م شونییخاص خودش راهنما نیپلیسیو با د زدیتکه من لبخند م 1000کردنشون با پازل 

 یعنی نیا...  زدیو بهم لبخند م کردیم یبه سمت آشپزخونه نگاه یکه گه گاه حام نیا...  دادیو بهم حس بودن م بردمیم

بود  ییهمه حس ها نهایا... خودش باشه  يقراره سر جا زیهمه چ یعنیخونه  نیجا تو ا نیحضورم ا نکهیحواسم بهت هست ا

 ...  دادیم به من یکه حضور حام

نشستم و انگشت هام رو شروع کردم  یرو دادم دست بچه ها و رو مبل دو نفره کنار حام رکاکائویرو جلوش گذاشتم و ش يچا

به خودت  يدار یدختر چه عادت ينکن اون طور: با اخم نگاهم کنه رهیچشم از بچه ها بگ یبه شکستن صداش باعث شد حام

 ...  فهممیمن نم ؟یبرسون بیآس

 ... آخه  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٣٦٧ 

 ؟ياسترس دار: آورد و نگاهم کرد نییپا یرو کم صداش

 ... خوام ناراحتشون کنم  ینم... چه قدر شادن  دینگاهشون کن...  یلیخ -

 ...  میتون یمن مطمئنم م...  شهیدرست م زیهمه چ... من هستم ...  میکار رو بکن نیکه با هم ا نجامیهمراز من ا -

من  ياون رو یعنی...  میتونیچه قدر ازش ممنون بودم که گفت م... بغلش کنم ... بغلم کنه  استخویهمون لحظه دلم م...  

 ... باز بشه و لبخند اون پهن تر  یباعث شد تا صورتم کم نیا... حساب کرده 

 ...  ختهیرو بخور تا نر رتیکوشا ش -

 ... ه تذکر رو دادم تا حواس اون دو تا که به پازل بود به من داده بش نیا

 ؟یکنیتموم م یپازل رو ک نیهمراز ا: وشاین

 ...  شییتذکر کلمه خاله چشم دو خت به چا يبار به جا نیا یحام...  

 ... وقت ندارم  یلیروزها خ نیدونم پرنسس ا ینم -

 ...  ینیب ینم گهیمحمد رو د -

 !وشا؟ین: یحام

بهش فکر  وشایچرا ن نکهیو ا... بود  شوندیبه کار بردن اسم محمد بدون پسوند و پ يتذکر برا نیا گهیبود د یخوب حام...  

 کنه؟یم

 ... حسود خان ... کردم  يزبون دراز یدلم به حام تو

 دمیو بهت قول م رسونهیطور اما به تو مخصوص سالم م نیاون سر کاره منم هم زنمیباهاش حرف م یروزها فقط تلفن نیا -

 ...  نشییدوباره ببرمش بب

 ... خونه ات  میکه اومد یمن فکر کردم امشب اونهم هست مثل اون مهمون: وشاین

دور هم  ینه امشب ما خانوادگ: گفت یاطاعت کرد و حام وشایو ن نهیبش وشایمبل اشاره کرد تا ن يبا دست به کنارش رو یحام

  میجمع شد

 ... کلمه خانواده که من هم توش بودم  نیا يمن دلم غنج رفت برا...  

 ...  میکه شروع کن یعنی نیکرد و ا یبه من نگاه یحام

 درسته؟ دیکن یهم تو و هم کوشا خوب زندگ یعنیکه من چه قدر برام مهمه که شما  یدون یم وشاین: یحام

مطمئنا  اوردمیاگر من کم م... قورت دادم  شد به من و من بغضم رو به زور رهیبا ترس خ هیبود ماجرا جد دهیکه حاال فهم وشاین

 ...  دادنینشون م يبچه ها هم عکس العملها تند

مبل  يهر چهار تامون رو میتونستیم يطور نیشده بود اما ا نیسنگ... پام نشوندم  ينشستم و کوشا رو هم رو وشاین کنار

 باشه؟  یشگیتابلو هم نیا شدینم یعنیبود که  ریو من ذهنم درگ مینیبش

 م؟یصالح شما رو خواست شهیکه ما هم دیدونیکه خوب م نهیمنظور عموتون ا: من
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 ... جمله رو  نیمن دوست ندارم ا: وشاین

 ... اما ...  میکنار هم شهیما هم...  ادین شیپ یشما تا هچ مشکل شیپ شهیهم...  میینجایما ا...  ستین یمشکل چیعروسکم ه -

  م؟یما باش خوادینه؟ اونم نم یازدواج کن يخوایم ؟يبر ییجا يخوایتو م...  یاما چ: دیترس وشاین

 ... با وحشت نگاهم کرد  کوشا

 ... ازدواج هم بکنم  یبه تو گفته؟ من حت یجمله رو ک نیا...  وشایبابا ن يا: من

 ستیکس ن چیال بحث ازدواج هاما االن اص... دوست داره  یلیهمسر خالتون شما رو خ دیمطمئن باش: حرفم يتو دیپر یحام

 ...  دیرو درك کن طیشرا دیکه بتون دیشما هر دوتون انقدر بزرگ و عاقل شد... 

 که اون برگشته نه؟ نهیمنظورتون ا: تو جاش جا به جا شد و با اخم گفت وشاین

 ...  وشاین هیاون چ: من

 ... اونه ... اون  -

 ... لپاش رو بکشم  خواستیتو صورتم دلم م شدیطور براق م نیا یوقت...  

 ... رفته  ادتینذار فکر کنم که ادب  وشاین: یحام

 ... االن جاش نبود ... اخم ها رو از هم باز کنه  نیشدم بلکه ا رهیخ یبا التماس به صورت حام...  

 ... نشست  نهیدست به س وشاین

 نیاز بدتر یکیفوت پدرم ... رم رو از دست دادم سه ساله بودم پد یمن وقت...  وشاین: دمیخوشگلش کش يبه موها یدست من

 ...  ارمین ادشیبه  یلیاگه خ یحت... من بود  یزندگ ياتفاقها

...  رمیجلوش رو بگ خواستیدلم م... مبل رو به رو  ياومد و نشست رو نییپام پا يهم اخم آلود تر بود از رو وشایکه از ن کوشا

 ... بدم بهش  ریگ ستمخوایاما نم... کنارم باشه  خواستیدلم م

 ... تو همراز  نیع ستیپدر ما هم ن: کوشا

اون دوست داره که ... اما پدر شماهست ... کنار مادر من ... االن کنار مادر شماست ... پدر من فوت کرده ...  نمیتر زینه عز -

 ... کنار شما باشه 

 ...  يخسته شد يدید...  يخوایگفتم ما رو نم يدید: دیبغضش ترک وشاین

 ...  اوردمیداشتم کم م...  گفتمیم یآخه من چ...  

حضور انگار تمام  نیا... موهام احساس کردم  يکف دستش رو رو يرد کرد و من گرما وشایدستش رو آروم از پشت ن یحام

 ... برد  نیرگ ها م رو از ب يها یکردگ خی نیا

وقت هم ازتون خسته  چیه...  میکه ما دار دیهست يزیچ نیتر زیا عزتو و کوش... نکن  هیگر وشاین: با لحن پر از صالبتش یحام

 شه؟یحرف ناراحت م نیا ایخالت  ینیب ینم... خسته بشه  نشیتر زیچه طور ممکنه آدم از عز...  میمشین
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 قتیحق شدیکه باهاش عنوان م يکه انگار هر کلمه ا یلحن... بود  ازیلحن پر صالبت ن نیمن اعتراف کردم که االن ا...  

 ...  رفتینم نیکه هر گز از ب ینانیمحض بود و اطم

 ...  يهمراز تو قول داد: برگشت به سمتم شیاشک يبا چشما وشاین

 ... هنوز هم سر حرفم هستم ... ازتون محافظت کنم  شهیمن بهتون قول دادم هم -

 یبرم بغلش کنم م زدمید گرفته بود و من بال بال مکوشا اون روبه رو نشسته بود و اخم آلود گار...  دیلرزیصدام از بغض م...  

 ... دوستم نداشته باشه  گهید دمیترس

بار باز و  هیدادن  نانیچشم هاش رو به نشانه اطم... برگشتم به سمتش ... موهام حرکت کردن  يآروم ال یحام يانگشتها

 .بسته کرد

 ... نگران نباش : لب گفت ریالتماس نگاهش کردم ز با

 ...  وفتهیب یاتفاق چیه ستیقرار ن نکهیا یعنیمن  يموهام برا نیاون حرکت انگشتها آرام ب و

 ؟یکوشا عمو جان چرا اونجا نشست: یحام

 ... همراز  شیپ امیب خوامیمن اصال م... کنم  یزندگ يطور نیه خوامیمن م...  خوامیمن نم -

 ... د پدر شماست حام... بچه ها  دیگوش کن...  يشد يمرد گهیتو د: یحام

 ...  ستین: کوشا

 ... اون شما رو دوست داره ... پدر شماست  شونیا... کوشا : خواست جواب بده که من گفتم یحام

 ...  ومدیمامان مرد م یاگه داشت وقت... نداره : وشاین

خودش  دیبذار... حتما نتونسته : کنم قیداستم رو بهش تزر نانیاطم یهر چ خواستیشونه ام دلم م يرو گذاشتم رو دستم

 ... بده  حیبراتون توض

 ...  خوامینم: بلند شد و داد زد کوشا

 ... کوشا : با لحن محکم اما آرومش یحام

سالها از اون  نیبعد از تمام ا يروز هیکاش  يا... کاش پدر من زنده بود  يا... کوشا : بود سیبار چشمام کامال خ نیکه ا من

 ...  دومیدر تو م

 ... اگه ترکت کرده بود  یحت: وشاین

 ... منتظر بودم برگرده  شهیاون وقت من هم... کاش ترکم کرده بود : دیگونه ام غلط يرو اشکم

 ... محکم بغلش کردم ...  هیبه سمتم اومد و خودش هم شروع کرد به گر کنمیم هیدارم گر دیکه د کوشا

 ...  مینکن تیاذ گهید میباش یخوب يچه هاب میدیما قول م...  ادیبهش بگو ن: کوشا

 ...  گهیکوشا راست م: انیگر يوشاین
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 یم... ببرتتون  ییخواد جا ینم...  نهیشما رو بب خوادیاون فقط م... جان  وشاین: رو محکم بغل کرد انیگر يوشایبار ن نیا یحام

 ... خواد فقط باهاتون حرف بزنه 

 ... کرد  سیرو خ راهنمیاشکهاش پ کوشا

 ...  میداشته باش نانیبهم اطم شهیقرار شد هم...  میما بارها باهم صحبت کرد: آوردم رونیبغلم ب يصورتش رو از تو من

 ...  یکن یم تیاز اون حما ياالن تو دار یول: وشاین

االن من ... باشه  ششیکه آدم پدرش پ باستیچه قدر ز دیدونینم دییشما دوتا هنوز کوچولو...  میکنیم تیمن از شما حما -

... وقت تنها نبودم  چیاون وقت من ه... تو قصه ها  نیع... کرد  یازم دفاع م شهیاون وقت هم... بود  شمیدوست داشتم پدرم پ

 ...  دمیترس یوقت از آدم بدا نم چیه

اما خودمم داشتم ...  انیکوتاه ب ید کمکردن و بحث کردن باهاشون باعث شده بو هیساعتها گر...  کردیبدنم درد م تمام

 یم... برن خونه  خواستنینم... تخت من خوابشون برده بود  يبدون شام رو ییکه دوتا دمیروشون رو کش...  دمیترکیم

 ...  ننینب گهیحامد ببرتشون و من رو د دنیترس

افتاد  يبلند هیسا... صورتش بود  يشک روکوشا هنوز رد ا...  کردمیسر هر دوشون رو نوازش م يبود و من رو کیتار اتاق

 ... سرم  يرو

کنار تخت بچه ها دو ... شد  کیآهسته بهم نزد... توش بود  یرو به سمت چار چوب در چرخوندم که قامت بلند حام صورتم

 دن؟یخواب: زانو نشست

 به نظرتون کارمون درسته؟...  هیبا ترس و گر -

 ...  شهیاما درست م کشهیطول م کمی... البته : کردمیاحساس م کیعطر نفس هاش رو از نزد... کرد  کیرو بهم نزد صورتش

 دوستم نداشته باشن؟ گهینکنه د: بغض نگاهش کردم با

موهام آروم  ریدستش رو آروم باال آورد و انگشت اشاره اش رو از ز...  دمید یخوب نم یلیاتاق چشم هاش رو خ یکیتار تو

صداش زمزمه گونه ...  دمیلرزیاز درون م... افتاد  انیرگهام انگار دوباره به جر يخون منجمد شده تو...  دیدنم کشرگ گر يرو

 ... تو رو دوست نداشت  شهیمگه م: بود

ص هم مشخ یکیتو تار یحت اقیبرق پر اشت نینگاه که مثل نم بارون بود با ا نیا... من آرامش بود  ينگاه برا نیصدا ا نیا...  

 ... بود 

 ... همراز : کردیعالوه بر انگشتش صداش هم نوازشم م حاال

 ...  دمیگفتم که خودم هم به زور شن يلب بله ا ریز

 ... نگام کن  -

 ... نگاه کنم  میمستق کردمیجرات نم یزمان هیکه  ییرو بلند کردم و چشم دوختم به اون چشمها سرم

 ...  دمیبهت قول م... من هستم تا نذارم اون آدم بدا بترسوننت ... همراز ... من هستم  -
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از  شتریکه داشتم بازهم ب يبا تمام انرژ ییجورها هی...  کردیتمرکزم امروز مدام پرواز م... سمت چپ به سمت راست رفتم  از

 نیروشن ب کیاتاق تو تار يتو شبیکه د يهمون همراز.. .خود خودم ... االن در نقش باشم دوست داشتم خودم باشم  نکهیا

 ...  رینظ یب يرنگها یاالن هنوز هم غرق بودم تو اون خاک خواستیمدلم ... کرده بود  ریبودن و نبودن گ

 ... باشه  شتریلبخند ت ب... همراز حس کارت خوبه اما شاد تر باش  -

 گریباز... نداشت  یو اون هم شهرت چندان میداشت یکم یاختالف سن... ود ب یراد پسر خوب انیپو... رو دوست داشتم  میهمباز

 ...  میصحنه رو دوباره از اول شروع کرد نیکرد و ا دیرو تاک مانیاون هم با سر حرف نر... بود  یقابل

 یو من م میاز ده بار تکرار کرد شتریصحنه رو امروز ب هیخسته بودم ... دستم فشار دادم  يرنگ رو تو يقهوه ا يکاغذ وانیل

و من متاسف بودم از اون همه  هیکارگردان فوق العاد زانیبه همون م ستین یهمون قدر که انسان درست مانیتونستم بگم نر

 ... پنهان بود  زیاستعداد که پشت اون لبخند ه

کنار پنجره نشستم و زل زدم به رفت و آمد نگاهش خارج کردم و رفتم  ریفشردم و خودم رو از مس شتریدستم ب يرو تو وانمیل

 ... گرم تر کرد  یاستخوان هام رو کم يزیینور کمرنگ پا...  ابونیشلوغ خ

 شیاصال آرا ومدمیسر کار که م...  دمیخودم رو جمع و جور تر کردم و شالم رو هم جلوتر کش ینشست و من کم کنارم

 ...  شترهیب تمیامن کردمیطور احساس م نیا...  دمیپوشیمانتوم رو م نیو راحت تر نیو ساده تر کردمینم

 ...  یدختر باش يبلد ياگه بخوا ینیب یم -

 ستم؟یمگه ن: نگاه کردم بهش بدون

 ...  يایعشوه ب يصحنه که خوب بلد يرو ه؟یاخما چ نیا... جا نه  نیا -

عشوه داشته باشم؟ در ضمن من هر  دیا باجا چر نیفهمم ا ینم... اون نقش من هستش : رفت فکر کنم 100خونم رو  فشار

 ... مرد مورد عالقه ام نگه داشتم  يدر چنته داشته باشم برا یچ

شک نکن  نیخوشگل ترهاش هست تو ا یلیاز تو خ...  یهست یها حرف نزن همراز تو دختر جذاب رزنیپ نیع: کرد يا خنده

 ...  یکن یتوجه جلب م ينا خوا يبخوا...  يدار يفوق العاده پر عشوه ا يو صدا ياما تو لوند

بهم چسبوندم که باعث شد بلند تر بخنده و  شتریپاهام رو ب... که بودم چندشم شد  يزیبار از اون چ نیاول يو من برا...  

 ...  یدست نخورده هم هست دهینشون م نیا: کرد کیسرش رو بهم نزد

قلب دست  یکاش شما هم کم يا: صورتش يبراق شدم تو... صورتش برگردونم  يرو تو وانیاون ل تونستمیکاش م يا...  

 ...  دیداشت ينخورده ا

زنگ اول که خورد ... داشت  تیروزها برام حکم امن نیکه ا یبغض کردم اون لحظه نا خود اگاه دستم رفت به شماره کس...  

 ... بود  دیاز من بع کردم؟یکار م یداشتم چ... قطع کردم  عیسر

دوشم  يرو رو فمیک دمیترکیداشتم م تینبود محمد بود و من که از عصبان یزنگ زد خدا رو شکر حام یلحظه گوش همون

 ...  خوردیداشت خون خونم رو م... کردم  جکتشیر...  رونیانداختم و اومدم ب
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 ... سخت تر شده بود  زیروزها انسان بودن از همه چ نیا... حرف گلنار افتادم  ادی... روزها سخت شده بود  نیزن بودن ا واقعا

 

کرده بودم که  ينکنه کار... مرد  نیمتنفر بودم از ا...  دیتمام احساس خوب صبحم پر... بالش فشار دادم  يرو محکم رو سرم

کرد  یسرحال تر از من بود سالم یلیخ یلیاون اما خ... زنگ زد  میکه گوش زدمیفکر کرده بود براش مناسبم؟ سر جام غلت م

 ...  رسوندیم الماومد که س ایرو يهم صداو پشت صحنه 

 ... سالم  -

 ؟یهمراز خوب: دیحوصله ندارم لحنش صد و هشتاد درجه چرخ دیتمام تالشم انگار فهم با

 ... خوبم  -

 ... نبود  شمیپ میبرات افتاده بود من جلسه بودم گوش یاتفاق يشده؟ زنگ زده بود يزیچ -

 ... خواستم حالتون رو بپرسم  یم یعنی یچیه...  دیفرصت دار نمیبب واستمخیم یعنی...  خواستمینه من فقط م -

 چته؟ نمیبب رونیب میدنبالت بر امیخونتونم م کیحاضر شو نزد: که گفت زیبود تنها چ دیاونهم فهم... چرت گفته بودم ...  

 ... من خوبم  -

 ... اونجام  گهیساعت د میفقط گفتم ن دمینپرس يزیمن چ -

 افهینشستم و سالم کردم به ق نشیماش يتو... به نظر برسه  یام معمول افهیرو کردم ق میداغون بودم تمام سع یلیدونم خ یم

 يبرا...  میبخر راهنیپ وشاین يباهم برا میریم: راه افتاد دیسکوتم رو د ینگاهم کرد و منتظر وقت رهیتعارف خ یب...  شیجد

 ...  دمیخر نیکوشا ماش

  د؟یدیبهشون رشوه م دیدار -

 ... کنم  جادیکه بلدم براشون حس خوب ا ياون طور کنمیم یدارم سع -

 ...  دیریمن رو در نظر بگ قهیسل دیخوا یکه م یمرس...  میباشه بر... کنم  ینینبود که توه نیمن قصدم ا دیببخش -

 ؟یبگ يزیچ يخوا  ینم: دادیبهم حس آرامش م نیآروم ماش حرکت

 ...  نشده يزیچ -

 ...  ستین شهینگاهت نگاه هم نمیکه بب شناسمتیخوب م يانقدر... همراز  ستمیمن بچه ن -

 ... خسته ام  کمی -

 ؟یخسته از چ -

 ...  دیباور کن -

 ... کنم  یشرمنده باور نم: تو حرفم دیپر

 ... فکرم رو مشغول کرده  دمیفکر کنم کار جد کمی: ... پام جا به جا کردم يرو رو فمیک

 ... خوب  -
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 ...  رشهیذهنم درگ کمی یچیخوب ه -

 ه؟یکار سخت -

 ... سخته  یلیبله خ: کنار هم ذاشتمیمدت رو اگر م نیا یپول یخودم و ب یخستگ... بودن همه گروه  بهیغر مانیمزخرف نر نگاه

 !کاره؟ هیو مشکل فقط سخت -

 ... سخت  یلیخ یلیخ... سخت بود  یلیلحن سرد خ نیبا ا يآدم جد نیاانداختم دروغ گفتن به  نییرو پا سرم

 ... بشم  ادهیبهم نگاه کرد تا پ... دخترونه نوجوانانه داشت  يمغازه فوق العاده لوکس بود که لباسها هی... پارك کرد  ابونیخ کنار

تعارف ... داشت اما ذهنم بد جور مشغول بود  ییبایز يبرام حسها شهیکنارش قرار گرفتن مثل هم... شدم  ادهیپ همراهش

 میمن چند مرد مگه تو زندگ... مغازه زل زده بود  نیتریبه و يطور جد نیکه ا ینیهم... مرد رو دوست داشتم  نینداشتم من ا

 نیا يا دارانهیخربه سمت دو تا دختر که با نگاه  دیچه خبره؟ سرم چرخ رونیبود ب دهیفهم ایتو خونه آ مانیزن نر... بودم  دهید

 ...  کردنیپوش رو نگاه م کیمرد ش

آروم ...  کردیکه با لبخند نگاهش م دیشد و رد نگاهم رو گرفت و به اون دوتا رس شتریاخمش ب کمیبه سمتم و  دیچرخ یحام

 داخل مغازه؟ میبر: کمرم احساس کردم يتر شد و من دستش رو رو کیبهم نزد

 ... نموند  یلبم آورد که از نگاهش مخف يرو يکارش نا خود آگاه لبخند نیا...  

 ...  کمی نیا: کردیباال نگاه م يکه انتخاب کردم رو با ابرو یراهنیپ

 ؟یچ کمی -

 ...  رسهیباز به نظر م... اش  قهی -

 ...  دیکنیم یشوخ -

 ... نبر  ادتیرو هرگز از  نیمراز اندارم ه یشوخ نیکوچکتر زهایچ یمن راجع به بعض: جوابم رو داد يجد

 ...  زنهیزن حرف نم...  پوشهیباز نم قهیلباس ...  رهیگیزن طالق نم... دونم  یبله م -

 ... همراز  یانصاف یب: نگاهش اومد يتو یآزردگ هی

 ... رفت  يلباس رو از دستم گرفت و گذاشت سر جاش و به سمت رگال بعد... کرده بودم  یانصاف یب گفتیراست م...  

 ...  دیببخش -

 ... از حرفم غلط بود  یبخش هیدونستم  یجمله از طرف من بود که خوب م نیا...  

بهم نگاه  یچشم هیانقدر  خوامیم...  يخوام عذر بخوا ینم: دستش گرفته بود يرو تو یرنگ یبا مزه آب راهنیکه پ یحال در

 ...  دونمینم یچرا با من انقدر سخت یکن یم یتباه رو رفته رو بررسکه چرا حامد راه اش نیا نهیزم یتو که حت...  ینکن

 ...  میامروز عصب کمی: سرم رو خم کردم تو صورتش یرو از دستش گرفتم و کم راهنیپ

 ... اش  قهیخوبه هم قدش مناسبه هم  راهنیپ نیا... نگفتم  يزیمنم که چ... متوجه هستم  -

 ... دوست داره  وشایکه ن ياون طور ستین يآخه تور تور -
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 ... نباشه  يبارم تور تور هیحاال : زد يلبخند

 ... نباشه  يتور تور دیگیراست م: لبخند گفتم با

بار دهم از صبح بهش زنگ زده بود رو تو دستم گرفتم و  يرو که محمد برا میسمت صندوق تا حساب کنه و من گوش رفت

 ... با محمد حرف بزنم  تونستمیر کرده بود و حاال محالم رو بهت یکم یبودن با حام... رفتم  رونیب

 ... سالم  -

 ؟يدیرو جواب نم تیمزه چرا گوش یسالم دختره تخس ب -

 ...  دیخوب هست -

 ...  يزد چیرو که آخرش رو پ نتیتمر: بود یشاک هنوز

 ...  دیدونیشما از کجا م: تعجب خشک شدم از

 ...  يفکر کن جاسوس دار -

 ...  حوصله نداشتم -

 شده؟ يزیچ: نگران شد صداش

 ...  ادیم شیپ یکه تو کاره ما گاه ییزایاز همون چ ییجورا هی...  ماینه مستق -

 ...  نمیواضح بگو بب: شده یکرد معلوم بود عصب رییتغ لحنش

 قتیو در حق ننیبیم یکه هنوز مردا زنها رو چ رهیم ادمی ییزمانا هیاما رفته رو اعصابم ... که نتونم حلش کنم  ستین يزیچ -

 ...  خوانیم یازشون چ

 ... همراز  -

 یبرزخ يچشما دنیکه برگردم سمت مغازه که با د دمیرو به دست چپم دادم و چرخ یکه گوش کردیداشت هنوز صحبت م...  

 بود؟  دهیشن یعنی... تو دستم خشک شد  یبود گوش رهیبه دست بهم خ سهیکه ک یحام

 یلیخ... ترسناك شده بود  یانگار همون حام... دونم چرا استرس گرفتم  ینم...  کردیطور نگاهم م نیبود که ا دهیشن حتما

و بدون گوش کرد بهش قطع ...  زنمیمن بهتون زنگ م: رو گذاشتم بغل گوشم یگوش... طور نگاه نکرده بود  نیوقت بود که ا

 ... کردم 

 ... سوار شو : رو زد نیبا کنترل در ماش یحام

 آدم؟  نیبود ا یچرا انقدر شاک دونمیاصال نم ... 

اون دوختم به داشبورد  يجمع شدم و نگاهم رو به جا یکم یصندل يمن رو... اما حرکت نکرد ... رو بست  نیدر ماش -

لبش بود  ينگاهش کردم که آرنجش رو گذاشته بود لبه پنجره و انگشت اشاره اش رو یچشم ریسکوت کرده بود ز...  نیماش

 ...  میوفتی یراه نم...  زهیچ: شدیم تهشکس دیسکوت به نظرم با نیا...  کردیاشت فکر مو د

 ... نه  -
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 ایشده  یچ یگیم: خواستم بپرسم چرا که بدون نگاه کردن بهم گفت... بودم  دهیبود که تا به حال شن ينه ا نینه تر نیا...  

 که پشت خط بود؟  یبه همون زنمیزنگ 

رو حرفش حرف  یحرف بزنه که نتون يآدم بلد بود طور نیاما ا... طور  نیلحنش هم هم ياحترام تو...  رفتیباال نم صداش

 .یبزن

 ...  يزیچ -

دو  يفقط رو ایاگه رو لباس حساسم چون رو کل دن...  دمیمن اگر زن طالق نم...  شمیم یکه واقعا عصبان ستینگو ن -

 ...  ترشیب یلیخ یلیخ شونیکیرو ... تاخانوم حساسم 

 ...  کنمیکدوم؟ فکر نم ؟یبود بپرسم ک يازین...  

 ... بهت گفته  يزیچ...  یکس -

 کرده؟ يکار: دیپرس يشتریب یبار با نگران نیمکث کرد و ا یکم...  

 د؟یطور برداشت کرد نیالبته که نه چرا ا: تعجب جواب دادم با

تو همون موقع که به من زنگ ... بهانه بود  دیخر نیا... و جمله آخرت  نتیغمگ يتو بگو چه طور برداشت کنم از چشما -

 درسته؟  یبگ يزیچ یخواستیم يزد

 ...  ذارمینم لنتیسا يرو رو میبه بعد تو جلسه هم گوش نیاز ا: لب ادامه داد ریز...  

 ... بگم  یچ دونستمیواقعا نم یول... بم من رو در آورده بود  ریآدم ز نیا

دونم  ینم... کدومشون رو نشناسم  چیقرار نگرفته بودم که ه یمن تا به حال تو گروه...  کنهیم تمیاذ دمیکار جد طیمح کمی -

 ... آداپته شدن برام سخته  کمی

 ... همراز  -

 هی... خواسته  یاز تو چ یک... طفره نرو : تر شده بود یو به نظر شاک کردیداشت نگاهم م يجد یلیبه سمتش که خ برگشتم

 ... کالم 

 ...  دیباور کن -

 ...  کنمیبارم گفتم باور نم هی -

-  ... 

دم خط  یاجازه نم يکه خط قرمزه منه و من به احد ییجاها... بره  دیکه نبا يبریم ییبا سکوتت فکرم رو به سمت جاها -

 ... من رو رد کنه  يقرمزا

بره؟ خط قرمز داشته  ییکه فکرش جا يدر نگرانم بشه؟ مردرو که انق يداشتم مرد... گرم شد  دیشا... دلم خوش شد ...  

 ... باشه؟ نداشتم 
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فقط ...  دینه ترد... که تو نگاهش نه شک بود  نیا...  رفتیکه صداش باال نم نیا... داشبورد گذاشت  يرو یرو عصب شیگوش

 بود زیعز... من همش احترام بود  يبرا... بود  یو فقط نگران

 ...  یکالفه بود و عصب... و منتظر جواب نگاهم کرد ...  دیجاش کامل چرخ سر

روزها اعتماد  نیا شتریکس ب چیپس من به ه... بود که بالفاصله بعد از اون حرفها بهش زنگ زده بودم  یهمون آدم نیا

 ... نداشتم 

 ... کردم  یدرست زندگ شهیمن هم -

 ... شده  ینکن و بگو چ تمیاذ کنمیخواهش م... شک ندارم  نیبه ا يذره ا... همراز  -

 ... بهش اعتماد کنم  ادیز تونمیکه نم یکار گردانمون آدم -

 کرده؟ یحرکت -

 ... من خودم  ستیاما نگران کننده ن... حرفاش رو دوست ندارم  -

 داده؟  يشنهادیپ: به فرمون زد يبا انگشت اشاره اش ضربه ا... رو ازم گرفت  نگاهش

 ... نه  -

 واقعا نه؟ نهایهمه ا -

 شتریب...  زدنیم یجاده خاک یبه پستم خوردن که کم ییآدمها... که کار کردم  ییسالها نیمن تمام ا دینیبب... البته که واقعا  -

 ... بوده من بلدم درستش کنم  یمسائل یگاه...  کنمیم یاز شش ساله دارم تنها زندگ

 ...  کنمیبار من درستش م نیا -

 ... اصال  یعنی... نه : دمیترس...  

 ...  میهمراز ادامه نده عصبان -

 ؟یچ یعنی -

 ... سرکارت  میریدنبالت و م امیفردا م...  نیهم یعنی: رو روشن کرد نیماش...  

 ...  میکنینم يکار نیما هرگز همچ... نه  -

 ...  دهیشک ندارم آدرس رو بهم م اوشیبه س زنمیمن زنگ م... باشه  -

 ... خطر ناك بود  يکالم و لحن دستور يسرد نیا... بود  تیو عصبان تیکه توش موج موج حساس یآرامش نیا...  

 ...  رهیآبروم م...  ستمیمن بچه که ن -

 ...  میبحث هم ندار... دنبالت  امیمن فردا م... هستم که آبروت رو ببرم  یمن پخته تر از اون... همراز  -

 ياعتماد یلیو به برگشتش خ رفتینفسم م...  دادیحالت تهوع بهم دست م...  خوردیمتاب  خوردیم چیپ شدیو رو م ریز دلم

بعد از اون که محمد زنگ زده ...  میاز هم جدا شده بود یبودم بعد از اون که اون همه عصبان دهیاصال نخواب شبید... نداشتم 
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چه طور  دونهیداشت برگرده م يبردار لمیاز جنوب که توش ف یو اونم گفته بود وقت رمبود و گفته بودم حوصله حرف زدن ندا

 ...  سوختیچشمام م...  ارهیدر ب مانیاز بغل نر مانیسه تا نر

بود  دهیپر یرنگم کم... منتظره  نییپا یعنی میگوش يتک زنگش راس ساعت رو... مرتب تر کردم  یسرم کم يام رو رو مقنعه

 نیآدم با ا نیمن ا... تو فکر پشت فرمون رو  یحام نیمن ا... اما خودش رو ... داشتم دوست ن یلشگر کش... دوست نداشتم ... 

 یلیخ یلیرو خ گارشیس يادکلن مخلوط شده با بو يبو یمن حت... رو  يجد پوشمرد خوش  نیمن ا... سالم قاطع رو 

 ... دوست داشتم 

 سرکار؟ يریم پیت نیبا هم شهیهم -

 بله چه طور مگه؟: نداشت يرادیاز نظر خودم که ا... به خودم انداختم  ینگاه

  ؟يخورد يزیچ...  یچیه -

 ... نه : دلخور جواب دادم یکم

 ... نشده؟ اول صبحانه بخور  رتیاز رنگ و روت معلومه د -

 ... نه  -

 خانوم کوچولو؟ يدلخور: مدت آخر شد نیبار نگاهش مثل تمام ا نیقبلش ا قهیبه سمتم و بر عکس نگاه سرد چند دق برگشت

 د؟یکه شما از لباسم و غذام بپرس نهیاالن واقعا زمان ا...  نکهیو ا...  ستمیمن کوچولو ن -

که تو فقط حواست به خودت باشه  خوامیمن م یعنی... من برام مهمه که تو حواست به خودت باشه ... معلومه که زمان اونه  -

 . .. کنمیاش رو درست م هیبق

تو  يروز هیآدم سخت که  نیچه طور ا... جمله ها رو بگه و دلم نلرزه  نیلحن ا نیآدم با ا نیا شدیچه طور م...  دیلرز دلم

 نیماش یدادم به صندل هیتک نهیکه هر جمله اش مثل نوازش بود؟ دست به س يمرد نیشد به ا لیتبد دیلرزیاتاقش زانو هام م

 ... ست  وشاین لقهر کردنت مث: زد یلبخند کوتاه... 

 ... از دستم در بره  میفقط دوست ندارم کنترل زندگ...  ستمیمن قهر ن -

 ...  دمینم ياجازه ا نیهمچ یچون منم اصال به کس...  امیخاطر دارم باهات م نیبه هم قایمنم دق -

 ... من اصال بزرگش کردم  ستین یخاص زیچ دیباور کن -

 ؟یترسیم یتو از چ: رفت تو هم اخماش

 ... بودم  یدختر مستقل شهیمن هم... رفته بزرگترش رو آورده  گنیبابا االن م... که  نیاز ا -

تو بهش ...  ستمیاما بزرگترت ن... من بزرگتر از تو ام : بودم دهیوقت انقدر واضح نشن چیلحن نوازش گونه اش رو ه نیا من

اما ...  ادیهم ب يادیز یبه نظرت کم دیهام که شا تیخودم و حساس يبرا...  امیمن به خاطر خودم دارم م...  يندار یاجیاحت

 ... نکنم که به ضررت تموم شه  يکار چیه دمیمن بهت قول م...  کنمیکنترل م وخودم ر یلیباور کن که من سر تو خ

 ...  هیشغل چ نیاکثر آدم ها به ا دگاهیه دک دونمیم یعنی... شغل من  دیمن دوست ندارم شما فکر کن -
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 ... شده  یچ دونمینم قیدق یمن حت...  ذارمیچون به تو احترام م ذارمیبه شغلت احترام م -

 ادهیحاال هم بهم اعتماد کن و پ... کنن  تتیذارم آدم بدا اذ یبهت گفته بودم من نم: رو پارك کرد و برگشت به سمتم نیماش

 ... شو 

بود  نیکه کارم و درسم ا یسال 4 نیدر تمام ا... عقب  رفتیم یکیجلو و  رفتیپام م هی... دوشم جا به جا کردم  يرو رو فمیک

پالتو رو با  یمیدر قد...  شدمیشغل نداشت وارد گروه م نیبا ا ینسبت تناسب چیکه ه يمرد اون هم مرد هیبار بود که با  نیاول

بلندش رو  يگذاشت و قدم ها بشیج يرو تو چشیسوئ...  میشد یمیو قد کیکوچ اطیح واردباز کرد و با هم  یکیهل کوچ

 ... کرد  میبا من تنظ

 ... و پر از فکر بود  ياز حد جد شیاما نگاهش ب... و در رو برام باز کرد و با لبخند اجازه داد اول من رد بشم  میدیدر رس يجلو

به دست  ویسنار انیبود و پو يدنبال کار یهر کس شهیمثل هم...  میشد گاریس يشده بود با بو یهمهمه بچه ها که قاط وارد

...  هیشاک مانینر...  دیکرد رید یخانوم پاکزاد کم: دمیرو شن مانینر اریدست يکه از دور صدا...  کردیصحبت م موریداشت با گر

 ... اما 

 م؟یمهمان دار...  زهیچ: بود خشک شد ستادهیکه پشت سرم ا یحام دنید با

 ... که وسط کارتون اومدم  دیببخش... سالم : بذاره من جواب بدم دستش رو دراز کرد و دست داد نکهیبدون ا یحام

آخه  دینه خوش اومد: گرد شده با دست اشاره کرد يبود با چشما ختهیبود و جلو موهاش هم ر یالقیکه پسر قد بلند و د رضا

 ...  دیخوش اومد...  میسر صبحمون مهمان ندار يها نیما معموال تو تمر

تو قدم برداشتن و هم  تشیهم جد... که هم به خاطر طرز راه رفتن و نگاهش  يمرد یبچه ها هم حواسشون رفت پ هیبق

 ... شلوغ و در هم و پر از کاغذ اونجا نداشت  طیبا مح یتناسب چیه...  شیرسم يلباسها

 .. . ادیبگم ب مانیبرم به نر: فاصله گرفت یاز ما کم رضا

 همون کارگردانتونه؟  مانینر: کرد کیسرش رو به گوشم نزد یکم یحام

 ... بله  -

 ییزهایگوشش داشت چ خیرضا ب... رو سرش انگار دوتا شاخ سبز شده بود  ییجورا هی نییاز پشت صحنه اومد پا مانینر

ترسناك  یلیخ یحام يرو بلند کردم اخما سرم... بود  ستادهیکه کنار من ا ینگاهش اما مونده بود به حام مانینر...  گفتیم

 ... هم رفته بود  يتو

از  دیببخش... سالم : دستش رو دراز کرد... رو پهن تر کنه  شیکرد لبخند مصنوع یزودتر به خودش اومد و سع یکم مانینر

 ...  دونهیرو م نیهمراز ا... است  ختهیبهم ر نجایا یکم میها معموال مهمان ندار نیکه ما موقع تمر ییاونجا

 ... واضح بود  نیمتلک گفته بود و ا...  

سرد از استرسم قفل شدن تو  ياز پشت کامال کنارم قرار گرفت و من در کمال تعجب حس کردم که چه طور انگشتها یحام

 ...  وفتهیپشتم راه بقطره عرق از  هیباعث شد از خجالت ... که بهم داد  یکارش با تمام آرامش نیا...  ایدن يدستها نیتر یحام
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 ... دکتر انتظام هستند  شونیا -

 بیچه طور ازم انتظار داشتن تو عج...  دیبود که به نظرم رس يزیچ نیاول ینه ول ایجمله جاش هست  نیدونستم ا ینم...  

 ... درست هم حرف بزنم  میزندگ تیموقع نیتر

 ... ازش خواستم که همراهش باشم ...  نمیهمراز رو بب يکار طیمح خواستمیمن م: کرد تو هم شتریاخماش رو ب یحام

که من تا به  ییگرهایباز نیاز بهتر یکیهمراز : نباخت یلیجا خورد اما خودش رو خ یبه وضوح از لحن و جمله حام مانینر

 ...  دمیحال د

 ... هنرمند بودنش بود هم که حرف زدم نظرشون به با اخالق بودن و  ندهیپا يبا آقا... ندارم  یشک نیتو ا: یحام

 ... هم من جا خوردم ...  دیپر مانیکه مسئول دادن مجوز ها بود رنگ نر یکس...  ندهیاسم پا دنیاز شن...  

 ... من مهمه  يکه مربوط به اونه برا يزیهر چ...  زهیعز اریمن بس يهمراز برا: یحام

 ...  دیاریب ییآقا رمضان چا: به مسئول تدارکات داد زد...  دیرنگش پر تیجد نیبار رضا هم از ا نیا

 !م؟یبا هم صحبت کن میتونیم: با دست به پشت صحنه اشاره کرد یحام

 ... گفت و راه افتاد  یبله البته آروم مانینر... اطراف رو کامال خاموش کرد  يلحنش صداها يسرد

... نگران هم نباش  کنمیدرستش م: سرش رو خم کرد یفشار داد و کم شتریب یدستم روکم... رو نگاه کردم  یالتماس حام با

 ... برو به کارت برس 

 ... ! یحام -

 ...  دونمیاز استرس بود و خجا لت نم...  کردمیبار بود با اسم صداش م نیاول

 ... جانم  -

به پشت دستم زد  یهم نگاه بوسه آروماون  يجلو یخجالت از کس یدستم رو آروم آورد باال و ب... نگاه جذابش شده بود  غرق

 ... و رفت 

دستم رو ... استرس نداشتم  گهید... وارد اتاقش شد  مانیخشک شده نگاهش رو کردم که محکم و با صالبت پشت سر نر...  

ارم پرواز محکم نگه د... اون بوسه رو محکم نگه دارم ... اون حضور ... حس اون جانم  خواستمیانگار م... مشتم گرفتم  يتو

که بال بال زدنش من رو تو خلسه وسط جمع که  یهمون شاپرک... که تو دل من در حال پرواز  یاون شاپرک نیع... نکنه 

 ... نکنم  یو حرکت ستمیبا زدنیم یداشتن لبخند با محبت شترشونیب

چشم دوخته ... تمرکز کنم  شنامهیرو نما یحت تونستمینم... نبودم  ایدن نیمن که انگار اصال تو ا... چه قدر گذشت  دونمینم

 ... رفته بود  مانیبا نر یکه حام يریبودم به مس

 ...  یدکتر جذاب رفته تو اتاق پشت يالبته انگار دلت با اون آقا... همراز دل بده به کار : انیپو

 ...  دیسر به سرم نذار: زدم يلبخند

 ...  رو گرفت مانیحال نر یپوست ریز...  هیآدم باحال -
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اومد که ... برخورد کرد  يا گهیمثل هر جنتلمن د... دکترتون  يآقا نیا: بزنم که دستش رو تو هوا تکون داد یحرف خواستم

 ...  زهیعز یلیدختر که اعتراف کرد براش خ يبرا... پاش رو محکم کنه  يجا

 ... از نگاهش بخونم  تونستمینم يزیچ چیه يجد یاومد و حام رونیاز اتاق ب دهیو رنگ پر یعصب مانیموقع نر همون

 ...  دیباش نجایخانوم پاکزاد فردا ساعت ده ا... سر درد دارم  کمیمن  لهیتعط نیبچه ها امروز تمر: مانینر

 ... اش ترسناك تر هم شده بود  افهیاما ق یحام... داغونش دل بسوزونم  افهیبه ق... دونستم به پاکزاد گفتنش بخندم  ینم...  

 

 م؟یبر يکجا دوست دار: کرد ادیرو ز نیماش يبخار

 ...  زهیچ -

 ...  شمیم یبد جور شاک يهمراز فعل و جمع ببند -

 ... بود  لیس... رودخونه نبود  نیگلنار ا گفتیراست م...  دمیکش یخجالت م واقعا

 ... گذشت  یچ نتونیب -

 ... مردونه بود : به ساعتش انداخت ینگاه

خارج از  زیهر چ...  گمیاما از حاال دارم بهت م... که خط قرمزها کجاست  دمیگچ قرمز براش کش هیبا : برگشت به سمتم بعد

 ...  یزنیزنگ به من م هیهمون موقع  کنمیم دیبازهم تاک... همون موقع ... عمل کرد  ایبه بعد گفت  نیاز ا یخط

 ... بود  دهیرنگش پر -

 ...  ادیم شیبراش پ یدگیبدتر از رنگ پر یلیخ یلیخ گهیدفعه د -

 ...  یشناسیرو م ندهیپا يکه آقا دونستمینم -

 ندهیالزم باشه بزگتر از پا... تو که وسط باشه  يپا... فکر نکن  زایچ نیبه ا: فعلم خوشش اومده بود فکر کنم که لبخند زد از

 م؟یبر يکجا دوست دار...  گرهیامروزم مختص خانوم باز... وسط  انیهاش هم م

حس آرامش هم  ییجورا هی کردیم جادیکه برام ا یبودن همراه با تمام افسردگ دهیخواب تیابد يکه برا ییآدمها ونیزدن م قدم

 یم: دمیکش یقیو نفس عم... از سر خاك مامان و بابا که کنار هم بود بلند شدم و با پشت دستم اشکم رو پاك کردم ... داشت 

 ... من تازه است  يسال هم بگذره برا 60...  ستین يزیسال که چ 6امان از رفتنت م ینیب

...  کنمیاما گفتم از پشت در باهاش درد دل م ستیمطمئن بودم درش باز ن... شد  دهینا خود آگاه به سمت مزار رها کش پاهام

 يآور ادیو با  خواستمیرو م یبدنم حام يلهارو که با تک تک سلو یحس نیا... کار کنم  یحس رو چ نیاون بهم بگه ا دیشا

رها تو ... فرار کنم  تونستمیمن چه طور از اون جاذبه مطلق م... اما امکان نداشت ... فرار کنم  خواستمیرها م یروح يزخم ها

... رها من خواستم ... جذاب نباشن  يها یکجا برم اون خاک...  تونمیاما نم...  يخوام برم خواهر یم...  ییجا نیهم...  یهست

شدن به  کیبا نزد... ذهنم اشکم رو در آورد  يحرف تو نیا...  مدل بسته ا دیفقط شد...  ستمیاالنم ن... خواستم وابسته نباشم 

رده بود رو ک خیهوا  يگونه ام بود و به خاطر سرد يکه رو یاشک... درش باز بود ... انتظام ها چشمام گرد شد  یمقبره خانوادگ
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مقبره رها نشسته بود و آروم  ارکن یکس...  دمیکش یسرک... شدم به مقبره  کیمتزلزل و نا مطمئن نزد یپاك کردم و با قدم

 يمنظره ا... بود سخت نبود  یکه ک نیا دنیفهم... گرفتم  يدستم رو به چارچوب فلز...  شدیباورم نم...  کردیآروم صحبت م

 هصحن نیا نمیچه قدر دوست داشتم بب... چه قدر دلم خواسته بود ... چه قدر حسرت خورده بودم ...  ردمکیرو باور نم دمیدیکه م

 .بود دهیکه رها پر کش ییرو همون روزها

آدم  نیخودم هم اصال دوست نداشتم با ا...  ذاشتمیتنها م شیآدم زندگ نیکار تر انتیبا خ دیرها رو با...  ذاشتمیتنهاشون م دیبا

 ... رو به رو بشم 

... کرد صورت حامد به پشت سرش برگشت  جادیکه ا ییپام و صدا ریسنگ ز هیکردن  ریعقب عقب برگردم که با گ خواستم

  کردم؟یسالم م موندم؟یم رفتم؟یم...  کردمیم دیچه با...  میشد رهیبهم خ يا هیچند ثان...  دنمیچشماش گرد شد با د

  ؟ینیخواهرت رو بب ياومد: از من زودتر به خودش مسلط شد حامد

 ... جواب بدم  تونستمیبود که نم بیصورت خسته و داغون عج نیبا ا نجایا دنشیانقدر د... رو تکون دادم  سرم

 ... باد هست  رونیب... تو  ایب: دست اشاره کرد با

عمر به نظرم قاتلش بود نشسته  هیکه  یخواهرم با کس يحاال تو منزل ابد...  دنینا خود اگاه من رو به سمت داخل کش پاهام

 .میبود

... روزها سقف خونه اش بود حامد شسته بود و روش براش گل زنبق گذاشته بود  نیرنگ رها که ا اهیسنگ قبر س يرو

 .. . دیانداخت و دستش رو به سنگ کش نییسرش رو پا...  دید... لبم اومد  يرو يپوزخند

 ... زنبق دوست داره  دونستمیم -

 ... تو  يایروز با دست گل از در ب هیآرزو داشت  شهیهم -

...  دهیخواب ریز نیبه خاطر من ا یجوون نیتموم ا: دیتولد و مرگش کش خیبه تار یبود دست يا گهید يایکه انگار تو دن حامد

صدام  دنیپدرم شن...  ستین یبرادرم هست ول... کس رو ندارم  چیخودم ه... مادرن  یمن ب یبچه هام به خاطر خودخواه

 میخواهر زنم که تو عروس...  ننمیبب خوامیبچه هام نم... باشه از برگشتنم  حالخوش ترسهیمادرم م... باعث سکته اش شده 

 ... بزرگ شده و از من متنفره ... خانوم شده ... شده  بایبسته بود حاال ز یموهاش رو دو گوش

 داره؟  یتیچه اهم -

 ...  نجایا امیامروز تازه جرات کردم ب...  نجاستیرها ا یوقت...  ستیهمراز مهم ن یگیراست م -

 سختتون بود؟ یلیچهار سال خ نیتمام ا -

ر نا بود چه طو دید...  دمیچه طور لرز دید...  دنمیاومده بود د ایرو... برام تموم شد  یفوت شد زندگ یوقت... بودم همراز  ریگ -

 ... بودم به خدا  ریاما گ... شدم 

نگاهمون هم پر  یو گاه... زبونمون ... دلمون ... هممون دستمون ...  ستیکس معصوم ن چیه: شمیکردم دارم خفه م احساس

 ... اما ... از گناهه 
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 ... و بهم گفت رها پرواز کرد  دنمیاومد د یکه حام يگناه کارم؟ همون روز دمیفهم یکه من ک یدون یهمراز م -

لحظه دلم براش  هیشده بود که  زیرقت انگ يبه قدر... دستم به سمتش رفت ...  هیاز گر دیلرزیشونه هاش م شدیباورم نم...  

 ... سوخت 

 ... دستم برگشت سر جاش  اما

من از ... چهار ساله رو تموم کنم  يها دنینخواب نیا...  میعذاب رو تموم کن نیا کمیکمکم کن بتونم ... همراز کمکم کن  -

کاش ... جا قفله  هیروحم هنوز ... روزا  نیجاست ا نیفقط جسمم ا... انگار ...  امیدن گهید يجا هی... خودم دور شدم همراز 

 ... بتونه خودش رو رها کنه و فراموش کنه ... آدم خودش رو انتخاب کنه  شدیم

رو  اوردیقرص در م بشیج يلرزان از تو يحامد دل شکسته که کمرش خم بود و با دستها نیا...  شناختمیحامد رو نم نیا...  

 ...  شناختمینم

 ارم؟یآب ب -

 ... همراز بهم کمک کن ...  یمرس... نه : کم کردن لرزش دستاش اونها رو مشت کرد يرو قورت داد و برا قرص

 بکنم؟  تونمیکار م یمن چ -

 يپدر رهیبه بعد امکان پذ نیکه بلدم و از ا يکمک کن بتونم براشون اون طور... کس اندازه تو رو بچه ها نفوذ نداره  چیه -

 ... کنم 

 ؟يبلد -

دونم تا آخر عمرشون  یم... کنم  یسع خوامیم... اما ...  ستمینه بلد ن... طفل بودن  رفتمیم یکه وقت ییبچه ها يبرا... نه  -

 ... ناهکارم مقصره گ هیمن 

  ؟يومدیچرا مرگ رها ن -

بد تر که تمام  یاز من یحت...  ومدیبد به نظر م یلیحالش خ... بغلش و دستاش رو دورش قفل کرد  يرو جمع کرد تو زانوهاش

 ...  دیلرزیبدنم م

 يدور کردن چشمها يبرا...  دنیخواب يبرا...  بردیشبها خوابم نم... داشتم  یعذاب وجدان وحشتناک...  میبا روشنک که رفت -

... و همش منگ بودم  خوردمیقرص م... بچه هام که همش تو دماغم بود  يبو يبرا... ملتمسش  ياشک آلود رها و صدا

 رونیب میبه ضرب وزور روشنک از خونه رفت...  میبود که اونجا بود یششم ماه...  شدیکم کم داشت خسته م گهیروشنک هم د

 ... زن جوون و  هیبره  ادمیکه ... که شاد باشم ... فرصت بده که مثال به من ... 

 ... داد  ریبه روشنک گ یمرد قلچماق آلمان هی نکهیاولش خوب بود تا ا زیهمه چ...  میشد زیرستوران تر تم هی وارد

 ؟يشد یرتیغ: زدم يپوزخند
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پاشدم ... شدم  یچ دونمینم... زن جوون رو با دوتا بچه تو دامنش رها کردم  هیهم ندارم که  دیندارم نه؟ شا یبگ يخوایم -

بحث انقدر باال ... کار باال گرفت ...  یچند وقت عصب نیا يمن به خاطر نخوردن قرصها... اون مست بود ... بحث کردم 

 ...  دونمیشد اون وسط نم یچ... قائله رو ختم کنه  خواستیروشنک همش م...  رونیگرفت که صاحب رستوران انداختتمون ب

 ... مرد ... راحت  یلیو خ... کرد  ریمردك رو هول دادم پاش گ... و من جوش آوردم  نیروشنک خورد زم: دیحامد چک اشک

 ... دهنم رو گرفتم  يگفتم و دستم رو جلو يبلند نیه...  رمیخودم رو بگ ينتونستم جلو...  

کاش من مرده  يا... بچه هام رو کشته ام  يآرزوها... رها رم من کشتم ... من آدم کشتم ... آدم کشتم  یراحت نیبه هم -

 يبرادر... مدت در رفت و آمد بود  نیتمام ا یحام...  دونمیروشنک بعدش کجا رفت رو نم... سال زندان دادن  7بهم ... بودم 

که خونه  يپدر... دونستتش  یکه خودش هم گناهکار م ياز برادر تیسال کوچکتره تمام هم و غمش شد حما 4که از من 

تو زندان ... صرف اشتباهات من شد  شیجوون... که تو هوا بودن  ییشرکتها... که افسرده شده بود  یزن داداش...  کردیم یقاط

تا ... وسط از همه بد بخت ترم  نیاهمراز من ... بچه ها م باشم  شیزنم مرد نتونستم پ... ام از دست رفت  هیکل... چاقو خوردم 

 ياومدم امروز به پا... خودم رو خالص کنم  نکهیجسارت ا... کم جسارت داشتم  هیکاش ... بچه هام  دنیآزاد شدم اومدم د

 ... نکردم  يبراش شوهر... بگم زنم  شهیروم نم...  وفتمیخواهرت ب

... رفتم سمتش ...  دیلرزیداشت م...  نیخورده بود زم... شده بود انگار  لیذل... مرد داغون روبه روم  نیا... خشک شده بودم ...  

 ...  ستیحالتون خوب ن... خونه  میبهتر بر: دیلرزیصدام م

کنار دستم  دهینگاهم به حامد رنگ پر مین... نداشتم  یحرف چیحرفها داشتم و ه یلیخ... کردن برام سخت شده بود  یرانندگ

 ... عمارت بچه ها هنوز مدرسه بودن  بردمشیم دیبا... بود 

 ... خونه  کینزد میدیرس

 ...  نهیمن رو بب خوادیپدرم نم... همراز  نجایا يچرا اومد -

 ...  دیتنها بمون شهینم ستیحالتو ن خوب ن... هاش کم کنه  یاز خود خواه یاکبر خان بهتره کم -

  ؟یجلو تر از سنت هست یلیخ یدونستیم: لبش اومد يرو یتلخ لبخند

 نه؟ ایدونستم خونه ست  ینم... رو گرفتم  یزنگ خونه شماره حام يشدم به جا ادهیپ... رو ندادم  جوابش

 ؟یستیهمراز چرا در دسترس ن ییمعلوم هست کجا چیه: زنگ اول برداشت با

 ؟ییکجا -

 ... شده؟ خونه ام  يزیچ: دیترس

 دم در؟ يایب شهیم -

 نیکه ا دمیام کرد و خجالت کش دهیبه رنگ پر ینگاه... اومد  رونینگران از چارچوب در ب یحام... باز شد  در دیلحظه نکش به

 ... بود  دهید دهیمن رو داغون و ترس شهیمدت هم

 شده؟ یچ -
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 ... حامد : شد کینزد نیبه ماش... اخماش رفت تو هم ... حامد اشاره کردم  نیچشم ابرو به ماش با

 ... جا  نیا ارهیبه همراز گفتم من رو ن -

 همراز؟ شیدیکجا د ؟يشد یشکل نیچرا ا -

 ...  شهیوقت با من صاف نم چیدختر ه نیدل ا...  کهینکن دادش کوچ يحسود: زد  يتو اون حالش لبخند حامد

 شه؟یبهتر م -

 ... خونه تجمل صرف بود  نیتو ا زیچ همه... بود خاموش کرد  ریکه شکل کله ش یستالیکر يگاریس ریز يرو تو گارشیس

 شهیبشه حالش بهتر هم م ایبراش مح یروح طیخواهد بود اما خب اگر شرا نیحامد تا آخر عمرش اوضاعش ا: بهم کرد ینگاه

 ... 

 ...  نجایا ادیب خواستینم -

 کرده؟ فیبرات تعر -

... که کرده همش غلطه  ییکارا سیچون ب... من مجاب نشدم : ومدیمتفکر م یانداختم که االن به نظرم کم یبه حام ینگاه

 ... اما 

بود تفاوت قدمون تا به آسمانها بود  ستادهیمبل نشسته بودم و اون ا يطور که من رو نیا...  ستادیروبه روم ا نهیبه س دست

 ... انگار 

 !دلت براش سوخت؟: خواستم ادامه بدم که گفت نمشیرو باال آوردم تا بهتر بب سرم

 ... دوست ندارم حالش بد باشه ... هم نداشته باشم  یاگر باهاش رابطه خوب یحت...  یهر آدم...  دونمینم -

پدرم ... حاد گرفته  یافسردگ... داشته  هیعفونت کل... چاقو خورده ...  دهید يادیز یو جسم یروح يبهایحامد تو زندان آس -

که  دونستیخوب م...  شیحامد برگرده سرخونه و زندگ خواستیم... خاطر طالق رها رو نداد  نیبه هم گردهیبر م کردیکر مف

 ... اما خوب ... حق خواهرت ظلم شد  در...  شهیم مونیبعدا حامد نا جور پش

 ننش؟یبب طیشرا نیبه نظرت بچه ها تو ا -

رو  گهیآدم سرحال و سرپاست همد هیکه پدرشون  یطیبذار در شرا...  کنهیم جادیرو ا يحال نزارش براشون خاطره بد... نه  -

 يایسرحال به نظر نم ادیتو هم ز...  ننیبب

 ... رو گفت و نشست کنارم  نیا...  

 ... من حالم خوب نبوده  يدیچند وقت هر بار من رو د نیا -

 منه؟ رهیتقص نیوا: زد يلبخند

 ...  يمقصر شهیهم: زدم يبد جنسانه ا لبخند

 ...  ياریکم هم نم ادیخوشم م: دیز د و خند مینیبه نوك ب یکیکوچ ضربه

 ...  زهیچ... همراز : سر جاش جا به جا شد یکم
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 ... کردم و منتظر شدم تا جمالتش رو جفت و جور کنه  نگاهش

فکر ... نفر تمام وقت که بهشون کمک کنه  هیدنبال ...  سنینویمجله است که راجع به هنر م هی ریاز دوستانم دب یکی -

 ؟یاونجا کار کن یدوست داشته باش یکنیم

 ...  ستین نیشغلم هم ا...  ستمیمن که روزنامه نگار ن: شدمیمنظورش رو متوجه نم... جا خوردم ...  

 ... م من به نظر... دارن که به اندازه تو اهل مطالعه باشه  اجیاحت یاما اونا به کس... دونم  یم -

 ... مفهوم ها داشت  یلیخ شنهادیپ نیمن ا يبرا... شده بودم  یتو اتاق قدم زدم عصب یجام بلند شدم و کم از

 ...  نمینگام کن بب: ستادیا یقدم برداشتن جلوم م هیرد بشم با  کردمیم یسع یه...  ستادیبه روم ا رو

 میاز حالت شاک... داشت  یکم یلیفاصله خ يطور نیچشمامون ا... نگاهش کردم  یباال آوردم و شاک یرو با تخس سرم

 ... کاره فقط  شنهادیپ هی نیا ؟يشد یچرا انقدر عصبان: لبش اومد يرو يلبخند

 ... که شما  نهیا غامیپ نیا... سئوال بردن منه  ریز نیا...  ستیکار ن شنهادیپ هیفقط  نیا -

 !بازم شدم شما؟: نگام کرد یبیآرامش عج با

 هیا گهید يزیاالم موضوع بحث چ -

 ...  مونمیم یتو هم باق... تو ام ... تو  يبرا... همراز تو ام  ستمیکه من شما ن نیا...  نهیموضوع بحثمون هم قاینه دق -

 ؟يریبگ میمن تصم يجا یتونیم یباعث شد فکر کن...  يداد مانیکه به نر يتذکر نیهم... تو شدنه  نیهم -

 ... داره  یچه ربط...  یمیچه تصم: گرد شد چشماش

 ... خواستم بگم  یخاطر نم نیمن به هم -

خواهر  يعمو ای...  يبه جز برادر شوهر خواهر مرحومم با من دار یتو چه نسبت یبگم آخه مرد حساب خواستیدلم م یلیخ...  

عطر ... تر  کینزد یلیخ یلیخ... تر شد  کیبهم نزد...  گذشت هیچند ثان...  شیشاک ينگاه کردم به چشما رهیخ... زاده هام 

به جز ... اضافه کردم ... نسبت ها با رنگ قرمز  ستیبه اون ل...  دیهمراه با دلم لرز کهپاهام ...  دمیحضورش رو که نفس کش

 ... عشقم 

 ؟یچرا جمله ات رو نصفه گذاشت... همراز : چوندیدور انگشتش پ... حلقه رها از موهام رفت  هیشصتش آروم به سمت  انگشت

 !؟يازم دار يچه انتظار...  یلرزونیحرکات و اون نگاه دلم رو م نیلحن و ا نیطور با ا نیا. انصاف یبگم آخه ب خواستمیم...  

 ... بگم  خواستمیم -

 ... ام باال ترم  قهیکم از  هیمن ...  یدوست ندارم با کرواتم حرف بزن -

 ... که توقلبشونه  هیمن آدم ها اون -

 ... که تو نگاهمم، همراز  میمن اون -

 ... صحبت کنم  شدینم يطور نیا... قدم رفتم عقب تر  هی...  دیگونه ام کش يانگشتش رو رو پشت

 ... گرفته بود  میجد شتریحاال انگار ب... مشتش  يتو هوا مونده بود خم کرد تو یرو که کم انگشتش
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 کرده؟ تینقدر عصبانا یچ -

 ... کنم  دایپ یکنم تا جمالت مناسب دایخودم رو پ یکم میاحساس يها یخوردگ جیگ نیکردم تو ا یو سع دمیکش یقیعم نفس

 ... به شغلم افتخار کردم  شهیمن هم -

 راجع به شغلت گفتم؟ يزیمگه من چ -

 ؟ینگفت: ابروم رفت باال به

 ... نه واال  -

 ... مجله  یگیم... تمام وقت  یگیم -

 تو اون ذهنته خانوم کوچولو؟ یچ: از هم باز شد یکم اخماش

 ...  دیکنیم نیبه شعورم توه دیجمله دار نیبا ا -

 ... باشه خانوم بزرگ  -

 ... لبم اومد  يرو يانقدر لحنش با نمک بود که نا خود آگاه خنده ا...  

 ...  يکه به ذهنم اومد تو بود یکس نیاول...  کردیصحبت م یتدوستم وق... نداشتم  يمنظور... من  -

که  نیا... شده  دایپ مانیمثل نر یآدم مزخرف هی نکهیا... کردن  فیقصه تعر...  يباز... شغلم صحنه است ...  گرمیمن باز -

 یلیخ يمن با آدمها...  چرخهیپاشنه نم نیا يدر رو شهیاما هم... درست ...  يوروش روبه روش خودت کم کرد يشما اومد

 ...  متو همون مجله ه... درست هم کار کردم 

 ... من فقط ... من اصال و ابدا منظورم به اون اتفاق نبود ...  يهمراز بحث رو اشتباه برداشت کرد: قدم جلوتر اومد هی

 ...  يتو اون آموزشگاه درس ند...  خواستمیمن فقط م: دیدستش رو پشت گردنش کش کالفه

 ...  ستین شیزیاون آموزشگاه چ: باز موند هنمد

 !اون آقا بهت عالقه داره نه؟...  شهیزیچ گمیمنم نم -

 ...  میبود دهیکه رس ییجا نیاز ابتدا تا به ا... بود  بیبحث به نظرم عج نیکل ا... نگاهش کردم  رتیح با

 پرتو هستش؟ نیمنظورت رام -

 ... بله  -

 ... بود  وفتادهیهم فاصله ن یلیجمله خ نیکه حامد گفته بود تا به ا يهرچند از جمله ا... لبم آورد  يرو يبله قاطعش لبخند...  

 ...  دونمینم -

 ...  یدونیم -

هر چند فکر نکنم از ...  کنمیمنم اونجا دارم کار م... جوابش رو هم گرفته ... کرده  ياز من خواستگار یآدم هی... اصال بدونم  -

 ... اما ... ببندم  يداد مجدد سال بعد قرار

 ...  یکنیاون طور دلخور نگاهم م يکه دار ستین يبد شنهادیپ... با مجله صحبت کن  گمیم... نصفه ول کن  گمیمنم نم -
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 ... بدم  حیتوض یکس يعادت ندارم کارام رو برا -

 ... عادت کن : تو صورتم نگاه کرد يجد یلیخ

 ... اکبر خان منتظرتون هستن ... آقا : خانوم سرش رو داخل آورد يبه در خورد و فخر يجوابش رو بدم که تقه ا خواستم

 دیرسیبه گوشم م يبگو بخند بچه ها از کالس آخر يصدا... روزها پا گذاشتن به آموزشگاه سخت تر هم شده بود انگار  نیا

 يبار درش باز بود و بو نیبود که ا نیرام یمدت خال نیاما من تمام مدت نگاهم به دفتر ا زدنیداشتن راجع به تست حرف م

... انداختم  نییسرم رو پا... تو چارچوب در ظاهر شد ... آدم حساس کرده بود  نیا بهمن رو  یحام...  دهیچیراهرو پ يتو پشیپ

 گشتمیم ينگ جدر یخاک يفقط به دنبال اون چشمها... شده بودم  بیروزها عج نیا... نگاهش کنم  میدوست نداشتم مستق

 ... موندن  رهیخ... شدن  رهیخ يبرا

از  شیب يزیمطمئن بودم چ یول...  يو کارمند سیاز سر رابطه رئ ایو ییاز سر آشنا دیشا ای... کردم از سر ادب  یلب سالم ریز

 ... نخواهد بود ...  ستین نیا

 ؟يسالم همراز وقت دار -

... پس وقت داشتم ... وقت داشتم  یسه ساعت نیرفتن به تمر يبه ساعتم نگاه کردم برا... سئوال رو دوست نداشتم  نیا...  

 ...  زدمیآدم امروز به شدت خسته حرف م نیبا ا دیواقعا با دیشا... رفتن به شهر کتاب رو زدم  دیق

رو دوست ندارم  دمیرژلب جد نیگرفتم و اعتراف کردم طعم ارو به دندان  نمیریبه در اتاقش کرد و من لبم ز يدست اشاره ا با

 ... رو  یزمستون مهیو ن يزییپا مهینور کمر نگ آفتاب خنک ن نیطعم ا یحت... 

 یطور م نیا دیبا یعنی... به من نداشت  ینگاه داغون ربط نیمطمئنم ا... بود  شگاهینما ریروزها درگ نیا...  دیرو مال چشمهاش

 ... سخت  یلیخ... رو آزار داده باشم به شدت سخت بود  یکه کس نین تحمل ام يبرا... بود 

 ... روبه روم نشست ...  شدیپخش م یونانی يبایز یقیموس زشیکنار م کریاسپ از

 ... جو رو دوست نداشتم  نیا...  میزدیم یحرف دیبا... تند تند ...  دادیرو تکون م زانوهاش

 ونان؟ی يزوربا -

 ... بود  یم دیبود که نبا یتو نگاهش غم... باال آورد و نگاهم کرد  یرو کم سرش

 نسکافه؟ ای يچا...  ونانی يآره زوربا -

 ...  هیمست کننده ا یقیموس... کدوم  چیه -

 ... تو  ينه به اندازه  -

 ياما باعث شد همون دسته مو...  نمشیکه نب ينه اونقدر... تر اومد  نییپا یسرم کم... رو محکم تر به هم قفل کردم  زانوهام

شده  یروزها بد جور عادت حام نیکه ا ییهمون دسته مو...  ارهیبه لبم ب يو لبخند...  وفتهیصورتم ب يرو یشگیسرکش هم

 ...  چهیبود که دورانگشتش بپ

 توش؟ ینیبیم یچ: تو همون حالت نشسته به سمتم خم شد یکم نیرام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٣٨٨ 

 ...  شمیمنظورتون رو متوجه نم: د؟ پر از سئوال نگاهش کردمبو زیم يرو شهیمنظورش به ش...  

 ... سال هم بزرگتره  11که ازت  یاون دکتر بد اخالق يتو -

که خودم  یکه از کجا از احساس نیا... لحظه خشک شد  هیگلوم ... هم متوجه بشه  نیوضوح جا خوردنم انقدر بود که رام...  

طور واضح به روم  نیا... طرف  کینگفته بودم خبر داشت  میبه گلنارهم مستق یتتازه دوروز بود ازش مطمئن بودم و ح

مختلف به خودشون اجازه دخالت تو  يبه عنوانها میزندگ يمردها نیانگار ا هاروز نیا. داشتم يحس بد... طرف  هیآوردنش 

 ... نداشت  یکه حس من اصال ربط نیبه رام... هم بهشون مربوط نبود  یلیدادن که خ یرو م يزیچ

 ... برم  خوامیم دیاالن هم اگر اجازه بد... شم  یمنظورتون رو متوجه نم -

 ...  میحرف بزن...  نیبش: فمیک يکه دستش رو گذاشت رو... خواستم بلند شم ... مشتم  يرو چنگ زدم تو فمیک...  

 ... مبل  يدوباره نشستم رو... لحنش پر از خواهش بود ...  

 یفهمیم... مثل خوره افتاده به جونم ... سئوال االن سه روزه داغونم کرده  نیا... نرنج ازم ... ردنت رو نداشتم قصد ناراحت ک -

 ... باشه  بمیرق کردمیفکر نم يتو دور بود که لحظه ا يایانقدر از دن دمشیکه د یشب اول م؟یتو چه حال

 هیکه انگار  دیکنیصحبت م دیدار يطور...  دهیاز شما بع یلیبرز يفانتز يها لمیف يجمله ها نیا ه؟یحرفها چ نیا ب؟یرق -

 ... وسط هست  نیا یمثلث عشق

 ست؟ین -

پوست دستم که به کف سرم خورد انگار  يسرد... موهام کردم  نیسرو ته رو ب یپرسش و پاسخ ب نیکرده ام از ا خی يدستها

 ... موضع بدم  رییتغ یعصبان و از حالت تعجب به امیدرب ریاخ يباعث شد از شوك جمله ها یکم

 ...  ستین رینه خ -

 یها مون و بچگ یبابت بچگ...  یتالف هی... نازه  هیفکر کردم  يردم کرد یوقت: دادیهنوز هم پاهاش رو تکون م... بود  کالفه

 ...  شهیگفتم درست م... کردنهامون 

 داشتم که درست بشم؟ یمگه من مشکل... پرتو حواستون هست  يآقا شه؟یدرست م یچ -

که از  ینبودم که هر کس يمن دختر... عقب تر رفتم  یکم... دستهاش رو به سمتم آورد ... هول شد ... نگران شد  چشمهاش

 ... من رو لمس کنه  دیسر راه رس

... نداشتم منظور  نیمن ا: زانوش گذاشت يعکس العملم و اخم نگاهم دستهاش رو در هم قفل کرد و کالفه تر رو دنید با

 ...  کردمیمن فکر م

... من همون روز اول جوابم رو به شما دادم ...  دیکردیخودتون فکر م شیپ ییزهایکه شما چه چ ستیمن ن ریتقص نیا -

که  ییحاال که من به قا لبها دیکه فکر کرد دینسبت به من مطمئن بود تونیانقدر به برتر شهیواضح براتون بگم شما هم دیبذار

شما جوابم صد  شنهادیبه پ دیحاال با... با شما هستم  یهمراه قیشدم پس ال کینزددختر مورد عالقتون تو ذهنتونه  شما از

 ...  دیاز عالقتون به من صحبت کرد میمستق ریو غ میمستق يدوبار یکیکه  دیچون شما لطف کرد... درصد مثبت باشه 
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 ... نه باور کن همراز من دوستت دارم  -

 ... من ندارم  -

انقدر  هیکی امونیکه دن یبا من یرو دوست داشته باش يندار یشباهت روح چیرو که باهاش ه يباعث شده که مرد یچرا؟ چ -

  ؟یدور باش

 ...  دیگیکه شما م يزیکه تازه اصال هم چ میشخص یبه نظرتون من مجبورم از از زندگ: دمیبه صورتم کش یتر دست کالفه

از کار و ... آدم  نیا یوقت...  شهیم نینداره که به شعورم توه قتینگو حق: زدیتر م یعصب یبار کم نیا... حرفم  يتو دیپر

و چند جفت چشم بهت ابراز  نیچند يترس جلو یب...  کنهیم دیرو تهد مانیبه وضوح نر ادیتو محل کارت م...  زنهیم شیزندگ

 هیمدت با  نیکه برادرته ا اوشیکه جز س ییاون هم تو...  یشیهمراهش م یوقت...  یگینم يزیبهش چ یوقت...  کنهیعالقه م

 ...  ستمیمن احمق ن...  ينشد دهیمگس مرد هم د

هم ... بود  دهیچیطور پ نیکه ا یحام تیغنج خاص بود از حما هیهم ته دلم ... داشتم  یاحساس خاص... دادم به مبل  هیتک...  

 ... چشم رفته بود  يطور تو نینشده بود ا انیازش ب یمیمنظور مستق چیوز هم هکه هن یتیحما نیناراحت بودم که ا

 ... بدم  حیمن دوست ندارم توض -

داشتنت تالش  يبرا... دوستت دارم ... از چند ماهه بهت ابراز عالقه کردم  شتریکه ب میمن مرد... همراز  ستمین یمن هرکس -

 ... بهت فرصت دادم ... کردم 

 ... ها رو ازتون نخواستم  نیکدوم از ا چیمن ه...  دیذاریمنت سر من م دیبازهم دار -

 ...  یهست یدختر چرا انقدر عصبان ستین یمنت -

 ... به گوش شما رسونده  یمارو ک نیبحث تمر نیبدونم اصال ا خوامیمن م -

رو که  ياون مرد یبتون کنمیپلک فکر نمگفت دورش ن... من از عالقه ام بهت گفتم ... ... منه  یمیصم ياز دوستها انیپو -

 ...  یبه در کن دونیاز م دمیمن د

 ... اونجا بودن  مانیاز رو بردن نر يفقط برا شونیا. ... ستین يزیچ چیمن و دکتر انتظام ه نیب -

ما که ...  میقبل تر بود یلیتو خ يایما که تو دن... محمد  یحت ای...  اوشیس ایهمون از رو بردن رو چرا من انجام ندادم؟  -

 ...  مییایدن نیاصال مال هم

 ... حرفش حق بود ... کنم  دایجمله اش پ يبرا یتونستم جواب ینم

 ... از پول  ریبه غ یداره؟ چ یهمراز اون آدم چ... بدونم  خوامیمن فقط م -

از گلوم  یتنم بود رو کم میشنل مشک ریزکه  یقرمز رنگ یاسک قهیبلوز  قهیدست بردم تا ... .  شمیکردم دارم خفه م احساس

اگر چشمم به دنبال پول  ه؟منیپول چ د؟یدونیاز من م یشما چ! پول؟: زدم يپوزخند... تا بهتر بتونم نفس بکشم ... . دور کنم 

 شیپ یچ...  خوندمیکارتهاشون رو هم نم یکه حت... پشت صحنه  فرستادنیهمه مرد پولدار برام سبد گل م نیبود که ا

 ...  دیخودتون فکر کرد
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 ... گفتم  یجمله مزخرف... من ... . همراز : از حدم جا خورد شیب تیاز عصبان کنمیفکر م... هول شد  یکم

نه ... قائلم  يادیشما احترام ز يمن برا... طور  نیادامه اش هم هم... بحث مزخرف بود  نیاصال شروع ا... بله مزخرف بود  -

... شما و عالقه به شما گذشت  ادیمن با  یتا هفده سالگ یسالگ زدهیاز س. ... بلکه به خاطر خودم. ..فقط به خاطر خودتون 

 ... قائلم  حتراماحساسات خودم که ا يالاقل برا

 ...  یکاش هنوز هم دوستم داشت -

که  ییاما همه آدمها...  مییایدن هیما اصال از ...  هیشب یلیبه من خ اتونیکاش دوستتون داشتم بله شما دن يا... کاش  يا -

 ؟ .کشش دارن ایبهم عالقه  ایرنگ رو دوست دارن آ هی...  کننیرو گوش م یقیموس هی کننیم یکشور زندگ ایمحله  يتو

 ؟یستیهم ن ادتونیحد ز نیدر ا ینگران فاصله سن یتو حت -

 ...  یلیبه حساب نسبت فام شونیا...  ستین يزیچ شونیمن و ا نیب...  کنمیهم تکرار م گهیبار گفتم بار د هی -

دکتر عصا قورت داده  يآقا نیا دهیاون اتاق بوده فهم هیکه تو  یهر کس. ... احمق ها نذار همراز يتو رو خدا من رو جا -

 ...  رهیتو گ شیگلوش پ

 میشخص یاز زندگ نمیب ینم يازین. ... دهیبهم دست م یدم دست ياحساس زنها ادیخوشم نم دیبریکه به کار م ییاز کلمه ها -

. خانوادتون... خودتون ... وقت هم نخواهم داشت  چیه... من به شما عالقه ندارم ... ... پس بدم  یجواب ایشما بحث کنم  شیپ

...  برمیاز تابلوهاتون لذت م. ... امیم دیبذار شگاهیهم که نما ایدن يهر جا... رو قبول دارم  نهاتو تیموفق. . هاتون ینقاش... 

از هنر حرف ... باهاتون قهوه بخورم  نمیدوست دارم بش...  شهیدلم تنگ م نینازن يبرا. ... دوست دارم یلیخ یلیمادرتون رو خ

همسرتون باشم چون  تونمیاما نم...  میبچه ها تو کنکور حرف بزن یاز قبول...  میاز نبود کار و پول غر بزن شهیمثل هم...  میبزن

  ...دوستتون ندارم 

 یعصب. ... کف دستهام عرق کرده بود. ... خودم هم نداشتم... قدر صراحت رو از من انتظار نداشت  نیانگار ا... وا رفته بود ...  

 ... جواب پس دادن ...  نیاز تحت فشار قرار گرفتن توسط رام...  انیپو ياز خاله زنک باز. ... بودم

بغض کردم ...  دمیدود گرفته رو که نفس کش يهوا... اومدم  نییپا عیآموزشگاه رو سر يمشتم گرفتم و پله ها يرو تو فمیک

 . توش شرکت کنم دمیکشیکه حاال خجالت هم م ینیو از تمر... که معلوم نبود  يا ندهیآ يبرا

 ...  یکاش هنوز هم دوستم داشت -

که  ییاما همه آدمها...  مییایدن هیما اصال از ...  هیشب یلیبه من خ اتونیکاش دوستتون داشتم بله شما دن يا... کاش  يا -

 کشش دارن؟  ایبهم عالقه  ایرنگ رو دوست دارن آ هی...  کننیرو گوش م یقیموس هی کننیم یکشور زندگ ایمحله  يتو

 ؟یستیهم ن ادتونیحد ز نیدر ا ینگران فاصله سن یتو حت -

 ...  یلیبه حساب نسبت فام شونیا...  ستین يزیچ شونیمن و ا نیب...  کنمیهم تکرار م گهیبار گفتم بار د هی -

دکتر عصا قورت داده  يآقا نیا دهیاون اتاق بوده فهم هیکه تو  یهر کس... احمق ها نذار همراز  يتو رو خدا من رو جا -

 ...  رهیتو گ شیگلوش پ
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 میشخص یاز زندگ نمیب ینم يازین...  دهیدست مبهم  یدم دست ياحساس زنها ادیخوشم نم دیبریکه به کار م ییاز کلمه ها -

... خانوادتون ... خودتون ... وقت هم نخواهم داشت  چیه... من به شما عالقه ندارم ... پس بدم  یجواب ایشما بحث کنم  شیپ

 یلیمادرتون رو خ...  برمیاز تابلوهاتون لذت م...  امیم دیبذار شگاهیهم که نما ایدن يهر جا... هاتون رو قبول دارم  تیموفق

مثل ...  میاز هنر حرف بزن... باهاتون قهوه بخورم  نمیدوست دارم بش...  شهیدلم تنگ م نینازن يبرا... دوست دارم  یلیخ

همسرتون باشم چون دوستتون  تونمیاما نم...  میحرف بزن وربچه ها تو کنک یاز قبول...  میاز نبود کار و پول غر بزن شهیهم

 ... ندارم 

 یعصب... کف دستهام عرق کرده بود ... خودم هم نداشتم ... قدر صراحت رو از من انتظار نداشت  نیانگار ا... وا رفته بود ...  

 ... جواب پس دادن ...  نیاز تحت فشار قرار گرفتن توسط رام...  انیپو ياز خاله زنک باز... بودم 

بغض کردم ...  دمیدود گرفته رو که نفس کش يهوا... اومدم  نییپا عیسرآموزشگاه رو  يمشتم گرفتم و پله ها يرو تو فمیک

 . توش شرکت کنم دمیکشیکه حاال خجالت هم م ینیو از تمر... که معلوم نبود  يا ندهیآ يبرا

 کشمیاز همکارهام خجالت م -

زود هنگامش به شدت گرفته به  یکیکه به خاطر سرما و تار يکوچه ا...  کردینگاه م رونیبود و به ب ستادهیکنار پنجره ا گلنار

 ... شکمم جمع کردم  يپاهام رو تو...  ومدینظر م

 ... بهت عالقه داره  یحام يپس متوجه شد -

 ...  دونمینم -

که  یتباهوش تر از اون هس: داد هیپشت سرش تک واریبه د... دستش جا به جا کرد  يرو تو وانیو ل دیبه سمتم چرخ گلنار

 ...  یباش دهینفهم

که وضوحش  ریچند وقت اخ نیا... خارج از عادت هاش داشته  ییمدت به من لطفها نیآدم ا نیا...  ستین دنیبحث نفهم -

من تحملش رو اصال ندارم ... دلخوش کنم و شکست بخورم  ترسمیم...  دمیازش نشن یچیمن ه میاما مستق... هم بوده  شتریب

 ... 

 ... قربونت برم : محکم بغلم کرد... با محبت نگاهم کرد و اومد کنارم  گلنار

 بغض هم کرده بودم ...  زنهیم شیچشمام ن يکردم اشک تو احساس

لرزون به  يلبها نیمعصوم و ا يچشما نیبا ا: زد يو لبخند دیلرزیازم فاصله گرفت و به لبهام نگاه کرد که داشت م یگلنارکم

 ...  کنهیفت جد و آبادش اعتراف مه یاگر نگاه کن یحام

 ... چرت نگو : به بازوش زدم یمشت به آروم با

 از حضورش؟ باش؟یز يها تیاز حما ؟يلذت ببر يزیاز چ يعادت ندار...  فهممتیمن نم -

 ... من دوست ندارم سرنوشت رها رو داشته باشم ... وسط شک دارم  نیا زیمن به همه چ -

 حامد ینه حام ییرهانه تو : رو تنگ کرد چشماش
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 يزیمن چ: سرشونه ام بود رو به دست گرفتم يدسته از موم که رو هیدادم و  هیرو به دندانم گرفتم و به مبل تک نمییپا لب

 ... جذاب باشه  یحام يندارم که برا

 نبود نییتو اعتماد به نفست انقدرا پا -

 ... همجنس بودنه  ریغ یلیبحث خ...  ستین يگریبر د یکس يبحث برتر -

 نیهمچ دینشون داد ایاما تو س...  شایوقت پ یلیخ... کنه  یزندگ تونهیهنرمند فقط با هنرمند م کردمیفکر م شهیمن هم -

 ...  ستین ياجبار

اون  ؟گلناریکنیهم فکر نم تونیبه فاصله سن یگفت حت... که به جا بود  دیازم پرس یسئوال شیبا همه بد فهم نیامروز رام -

 ...  رهیگیابهتش من رو م ستهیا یکنار من م یوقت یآدم به شدت رسم

هات  یبه تمام عاقل... لبخندت  نینگاهت و ا نیبه ا... طرز نشستنت  نیبه ا... لطافت تو  نیبه هم... داره  ازیبه تو ن یحام -

از تو مطمئن بوده از ...  کنهیکار م یداره چ دونستهیآدم اون موقع هم م نیمگه تو جمع دوستاش نبردتت؟ ا... هات  ینترس... 

 ؟یترسیتو چرا م ترسهینم یفاصله سن نیرفتارهات از منشت پس اون از ا

 ...  ادیم شتریاون بهش ب کردمیخوشحال نشد فکر م دنمیهم از د یلیکه خ یتو جمعشون بود تنها کس يدختر هی -

 ؟يرندا یتو دلت احساس یگیم يجمله ا نیهمچ یوقت -

 منظورت حسادته؟ -

 ... داد  یتکون دییتا يرو برا سرش

 ... اون لحظه نداشتم  -

 شیخوشگل و عصب ياون چشما ادی یوقت سوزهیجام م نیاما االن ا: چشمام پر شد با انگشت اشاره ام به قلبم اشاره کردم...  

 ... ام  وفتهیم

 ؟یکنیم هیحاال چرا گر: دوباره بغلم کرد گلنار

 ... اگر اشتباه باشه ...  ترسمیم دونمینم: دمیپشت دست به چشمام کش با

نداره؟ رابطه  یبخش غلط چیرابطه ه نیبه نظرت ا... بنداز  سایو آو اینگاه به س هی ستیدرسته مطلق ن يرابطه ا چیه -

 یدواجش اشتباه بوده با تمام احتراممادر خودم که از ادینم ادمی يادیز زیکه چ امرزتیاز پدر خدا ب زنمیمادرهامون رو مثال نم

 یازدواجشون از دور تمام استانداردها رو داره سطح مال... من  کیمادررمانت يمناسب نبود برا رمماد يپدرم قائلم اما برا يکه برا

 ...  گهید نیاما انتهاش رو بب یپنج سال روش ازدواج سنت یفاصله سن کسانیخانواده ها 

 ...  یشناسیمن رو که م...  یمتعصب یو کم يو جد یآدم مقرارات یحام ترسمیم نیمنم از هم -

دوست پسر ساده که هر دختر بچه  هیباعث نشده  تیو آزاد ییتنها... شغلت  یحت...  يخودت رو دار نیتو هم قوان -

گر مودب  تیحما... احترام اما اون آدم قابل  یبه سمت حام دمیمن سوقت نم...  یاالن داره رو داشته باش گهیهم د یرستانیدب

 ... هم خوبه  شیوضع مال نکهیو ا ریرو هم در نظر بگ شیپیحاال خوش ت...  هآروم...  زنهیساز م...  هیکرده ا لیو تحص
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 ...  ستیاونش مهم ن -

 خوامیم...  یدرد نان نداشته باش...  يراحت به کارت بپرداز الیدوست دارم با خ... من که خواهرتم مهمه  يبرا دیتو شا يبرا -

 ...  يلذت ببر تیاز زندگ...  یکن هیتک

 ... نشونم  يزیچ میکه مستق یاما تا زمان -

که البته به شدت هم ... تالشش  نیلذت ببر از ا... و بره  ادیبذار ب... بذار التماست کنه ... بهش رو نده ... بهت  دمیحق م -

 ... با چشمه اشک جوشانه  تمیغصه خور عاشق یعل نیع هیچ... دلت رو خوش کن  کمی... ت جلب نظر ياست برا رکانهیز

 ... زنگ در اومد  يزدم که صدا ياصطالحش لبخند با

 ...  ارینه هم ن یینجایامشب ا...  شهیم داشیمامان هم کم کم پ... غذا رو روشن کنم  ریبرم ز...  اوشیس -

ازم  مانینر... نقل محافل شدم  کردمیخودم رو داشتم همش فکر م يمن اما استرس ها... نکرده بود  يرییهمکارهام تغ رفتار

محمد هم تماس گرفته  يقو یلیاحتمال خ... کار ساز شده  دیتهد کردمیاما نگاهش رو دوست نداشتم احساس م کردیم يدور

 . ..تر هم شده بود  یعوضبود باهاش اما نگاهش عوض نشده بود برعکس 

 ...  میقرار بذار هیهفته  نیا دیتونیخانوم پاکزاد اگر م: به سمتم اومد انیکه تموم شد پو نیتمر

 ...  ذارمینم يقرار چیمن با شما ه -

 ... ازتون  خوامیم... رو ندارم  شنامهیاز نما یبخش هیآخه من : تندم باعث شد جا بخوره لحن

 ...  کنمیم لیمیبراتون ا يدر ضمن عصر تکنولوژ... ستن صحنه که ه یمنش... کارگردان  اریدست يآقا -

 ... بدم  حیتا من براتون توض میداشته باش یفرصت خواستمیم شتریمن ب -

 نداره حیبه توض يازیپرتو ن يخبر رسوندنتون به آقا -

 ... بهتون دل خوش نکنه  گفتمیبهش م دیبا... دوستش دارم ... منه  يهم دوره ا نیرام...  ستمین مونیپش -

 ... نه بود  شونیبه هر حال جواب من به ا ستیبرام مهم ن -

 ... خوب با وجود  -

 ... نه گنده هستن  هیمن  يپرتو برا يآقا...  یحضور کس یب ایبا حضور  -

 شدیاز سر کوچه ما رد م یروزها هر کس نیبابا ا يا. شده بودم  یعصب... اومد  رونیب نیدوشم انداختم و از تمر يرو رو فمیک

 ... من نظر بده  یخصوص یراجع به زندگ دادیبه خودش اجازه م

با به ...  میببرمشون به شهر کتاب و بعد هم باهم شام بخور خواستمیم رونیب میقرار بود با هم بر...  رفتمیبچه ها م دنید يبرا

... نه  ایگفته باشه  میمستق... لبم اومد  يرو يلبخند... و رفت  دینا خود آگاه انگار تمام احساسات تلخم پر کش یآوردن حام ادی

 . بود ییبایمن پر از ز يبرا همتصورش  یآدم حت نیا

تر بود تو اون کت  پیخوش ت یلیخ یلیخ شهیاز هم... ساعت خونه باشه  نیصورتش بود انتظار نداشتم ا يرو یپهن لبخند

  ...سوخته و کروات کرم رنگش  يشلوار قهوه ا
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 يخوش اومد -

 دمیکش یخبر داشته باشه ازش خجالت م میهم از احساس درون یگلنار اعتراف کرده بودم انگار که حام شیبه وضوح پ یوقت از

 ... پا و اون پا کردم  نیا

 تو؟ يایچرا نم -

 ... به بچه ها قول دادم  -

 ... که جلسه دارم  فیدوست داشتم همراهتون باشم اما ح... خبر دارم برنامتون رو  -

 مگه؟ دیدعوت بود: گفتم یزدم و با لحن پر از شوخ يبدجنسانه ا لبخند

بودن با  يبرا... به دعوت نداشتم  يازین: خوردیبار به گونه ام م نینفسش ا... خم کرد  یابروش رفت باال سرش رو کم ای

 ... خانواده ام 

 ... و نوازش کنه آدم عادت کرده بود با هر جمله اش قلبم ر نیا...  

 م؟یبا هم حرف بزن يقبل از رفتنون وقت دار يا قهیده دق هی -

 شده؟ يزیچ -

 لیبا است... جنتلمن بود  قتایآدم حق نیا...  دیها رو برام کش یاز صندل یکی... تراس اشاره کرد  يها یدست به سمت صندل با

 ؟يخوریم يزیچ: نشست زیخاص خودش پشت م

 ...  رونیب میریم مینه با بچه ها دار -

 دیچرت و پرت بخور يزهایکه بازم چ -

 ؟یبا بچه طرف -

 ...  یکنیبق م يطور نیا یبه خصوص وقت گهید ییکوچولو: کرد يبا مزه ا خنده

 ... درهم کردم  یرو مصنوع اخمام

 ...  ادهینازت ز: زیم يرو به هم قفل کرد و خم شد رو دستاش

 ... ام  نهیبود به س دهیکم کم چسب گهیام د چونه

 قا؟یدق دیبر دیخوایکجا م -

 ...  رونیب میریبعد هم شام م...  میزنیدور م هی میریشهر کتاب بعد م -

 ... مشکل دارم  کمیبا قسمت دورش  هیعال -

 ... عادت کن  -

 ...  دمیاجازه م... بار  هی نیحال ا... کنم  یوقت عادت نم چیه ابونیبه دور دور تو خ -

 ... شدن خنده ام گرفت  یاز شاک شتریرو انقدر با مزه ادا کرد که ب دمیاجازه م کلمه

 ... ات دور کنم  نهیبلدم چونه ات رو از قفسه س يدید -
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 ...  کردیسرم رو بلند کردم و نگاهش کردم که انقدر با محبت داشت نگاهم م...  

 ... بکنم همراز  یمشورت هیبا هات  خوامیم -

 مشورت؟ -

بعد  يفردا عصر هینظرت چ... آماده تر شده  یمدت ذهن بچه ها هم کم نیا... کم صبر تر هم شده ... حامد سرحال تر شده  -

 آپارتمان حامد؟ مشونیبا هم ببر يایاز کارت ب

 يدستاش رو رو ...دور نموند  یاز نگاه حام کنمیبهم منتقل شد که فکر م يادیاسترس ز... پاره شد انگار  يبند هیتو دلم ...  

 ... دستهاش احساس کردم  نیجلو آورد و مشتم رو ب زیم

 ؟یترسیم: آروم بود و نوازش گونه لحنش

 ... خودم  ییاز تنها... بچه ها  دنید بیاز آس...  یلیخ -

 ؟ییتنها -

 ؟یمن رو نخوان چ گهیاگه د -

 ...  نمینگام کن بب: شد شتریدستهاش ب فشار

 ... بودم دوختم  دهیاش که حاال حس نوازش شدن رو باهاشون چش دهیمردونه و کش ينگام رو به انگشتها يلج باز با

 ...  شهیکه کمتر نم شهیم شتریمحبت بچه ها بهت ب... عوض نشه  يزیچ چیه دمیمن بهت قول م... موردن  یترسهات ب -

مبارزه  میزندگ يو برا شدمیوقت سرپا نم چیکن ه بتیوگرنه بعد از اون همه مص...  نیزندگ ياونا تنها هدف من برا -

 ...  کردمینم

بهت  باتیحس ز نیحامد بابت هم شتریمن خانواده ام و از همه ب...  یعنی... ما : دیمشتم کش ينوازش گونه رو یرو کم دستش

 ...  میونیمد

در  دیدیحاال اجازه م: صورتش آورد يرو ییبایکارم لبخند ز نیا... کردم  میدستش قا يتو شتریدستم رو نا خود آگاه ب...  

 ... رکابتون باشم 

 !ه؟یچه حرف نیا -

 ... خونه حامد  میریم 8ساعت  يو حدود ها میداریدنبالت باهم بچه ها رو بر م امیمن فردا م -

 ...  میبهش فرصت بد میقرار گذاشت: بگم که گفت يزیچ خواستم

 ... بشه فرصت به ضرر بچه ها تموم  نیا ترسمیم -

 ... من و تو ...  میدیما اجازه نم -

چه قدر ...  کردیداشت نگاهم م نانیانقدر با اطم يمرد جد نیکه ا... حتما  میشده بود م؟یما شده بود یمن و حام...  یاز ک...  

 ... نگاه  نیبا ا... لبخند  نیبا ا تمیتو امن کردمیحس م... نگاهش رو دوست داشتم  يتو نانیاطم
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 نیاز کسالت آورتر یکیمن هم کم کم برم به ... من در خدمت شما  نیراننده و ماش... کنم  یحاال هم بچه ها رو صدا م -

 ... برسم  ایدن يجلسه ها

 ...  ستین یاجیاحت نیبه ماش -

 ... هست بگو چشم  گمیمن م...  یکنینم نییرو تو تع نیا -

 ... مطمئنم ...  یستین يجد -

 . کرد تمیبا گذاشتن دستش پشت کتفم به سمت در عمارت هدازد و  يلبخند

لبم اومد بچه ها امروز واقعا خسته ام کرده بودن اما عصر و  يرو ينا خود آگاه لبخند... دادم و سرم رو بردم عقب  هیمبل تک به

زنگ زده  یحام میشام بر يبرا میخواستیم یوقت 9ساعت  يکهایبه خصوص که نزد...  میرو باهم داشت یشب فوق العاده خوب

از شلوغ  یکیتو  زیم هیپشت  يچهار نفر یوقت... همراهمون کرده بود  کیش یلیرو خ دشو خو میبود کجا هست دهیبود و پرس

 نینشسته بودن و هم مونیکنار زیکه م یبا وجود اخم وحشتناکش به سه تا پسر جوون میشهر نشست يها یفروش تزایپ نیتر

به دعوت  يازیبودن با خانواده اش ن يبرا گفتیم یتازه متوجه شدم وقت...  وشایدست ن يطور برداشتن سس کچاب از جلو

 تونستیرو م يمطلق بود انگار که هر مسئله ا تیبچه ها حضورش آرامش و امن يمن هم برا يهم برا...  هینداره منظورش چ

 يکارها نیهم... ا محکم کردن شالگردن دور گردن من تا بغل کردن کوشا تنبل از باز کردن در نوشابه بد قلق ت... حل کنه 

 ... کرد  یم باتریمن و هم بچه ها لحظه هامون رو ز يهم برا تشیکم اهم گرانید دیاز د دیو شا مآرو

طبقه باال و دامادش بودن  هیخانوم همسا نبینگاه کردم ز ینبودم از چشم یزنگ در واحد من رو از جا پروند منتظر کس يصدا

 ... سرم انداختم و در رو باز کردم  يتعجب کردم شالم رو رو

 ... شد  رید میمنتظرت شد ينبود میموقع مزاحمت شد نیشب ا دیسالم مادر ببخش -

مزخرفات فکر  نیبود که بخوام به ا نیبرام مهم نبود حساب من پاك تر از ا...  دیباریم هینگاه دامادش و لحن خودش کنا از

 ... بدم  ییکنم با بها

 انیباشه پس تعارف کردم که داخل ب دیحرفها با نیو متوجه شدم که حرفشون مهم تر از ا میبود ستادهیتو چهارچوب در ا هنوز

 ... 

 بود خواستم وارد آشپزخونه بشم  يریمرد سر به ز دامادش

 ...  ستین ییرایهمراز جان مادر االن وقت پذ نیبش ایب -

 ... به روشون نشستم و منتظر بهشون نگاه کردم  رو

 ...  هیخوب یلیخ تیموقع نیدخترم ا...  یقرار بود روش فکر کن...  شهیغرض از مزاحمت همراز جان همون بحث چند وقت پ -

ناخود آگاه نگاهم  ...خونه  بیتخر يشدن برا کیمغزم رو پردازش کنم و برسم به شر يتا بتونم داده ها دیطول کش یکم...  

 ... سرم بود  ينه گنده تو هی... برش گردش و گلدونهام  يها شهیرنگ پنجره و ش یرفت سمت قاب آب

 ...  ارمیسر در نم زایچ نیخانوم من اصال از ا نبیز... من  -
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کار و  نیت داره اسالهاس یخونه رو بکوبه مرد مطمئن خوادیکه م ییآقا نیا: کرد ینگاه م نیهمون طور که به زم دامادش

 شهیتون دو برابر م هیسرما رهیگیدوتا واحد نو ساز دستتون رو م یو کلنگ یمیواحد قد هی يبه نفع شماهم هست به جا کنهیم

 ... 

سال  یاز س شتریب... پر از داشته ها و نداشته ها ... بود اما پر از خاطره هم بود  یمیخونه قد... خب بود ! ... یکلنگ! یمیقد...  

 ... کودکانه هم بود  يهایتو پله هاش باز... هم بود  یگیهمسا

 ... افتاده به خرج ...  خورهیبه درد نم گهیخونه د نیا دینیبب: داد ادامه

قابل احترام از همون سال هم شروع  دیکه مدرن و جد يزیهر چ میکه ما آدمها فکر کرد ییاز همون سالها کنمیفکر م...  

 ... اطرات آدمها به درد نخور گفتن به خونه خ میکرد

 ؟يآقا دینیبب -

 ... شمس هستم  -

تنهاست که  رزنیپ هیخانوم مادام  نبیبه جز ز... است  دهیچیپ یساختمون کم نیا نیساکن تیوضع... جناب شمس  دینیبب -

 دینیبیطور اگر م نیساختمون ساخته بشه؟ من هم هم نیکنه؟اصال کجا بره تا ا یبراش اسباب کش یک... کس رو نداره  چیه

 ... ها رو من شناخت دارن  هیهمسا...  شناسنیمحل همه من رو م نیکنم چون تو ایم یدختر تنها دارم راحت زندگ هیبه عنوان 

 ...  يدوست و آشنا دار...  يدار لیدخترم خوب تو هم فام: خانوم نبیز

 نبیز: دستام نا خود آگاه مشت شد... چند وقته  نیتو ا یحام نیمن با ماش يو آمدها منظورش به رفت دونستمیخوب م...  

 ... مادام هم سخته  يبرا... من سخته  يبرا دیدونیمن رو م یخانوم شما که تمام زندگ

 ... به نفع همه ماست  نیاما ا زمیعز دونمیم -

 گهیواحد د هیالاقل ... کردنش براشون سخته  زیتم... ندارن  یاجیاحت یبزرگ نیهم به خونه به ا نایمادر جون ا: شمس يآقا

 ...  رهیگیهم دستشون رو م

 ... گفتن نداشتم  يبرا يزیچ...  

 ...  میجلسه داشته باش هی ادیسازنده هم ب يآقا میکه قراربذار میامشب مزاحمت شد: خانوم نبیز

سازنده بساز بفروش و مرد همه  هیطرف هم  هیجمع ببندم؟ مادام؟  سه تا عدد رو با هم تونستمیمن که نم ا؟یک نیجلسه؟ ب...  

 ... شمس که روبه روم بود  نیمثل ا یفیفن حر

 ... آخه  -

 ...  هیمادام هم راض -

باشه : کردیرو دوا نم ينبودن من درد یباشه راض یاگر مادام هم راض... منگنه  يگذاشته بودن ال... دادم  رونیرو ب نفسم

 ...  دیکن نییخانوم قت جلسه رو تع نبیز

 ... بله : لبم اومد يرو يهم لبخند لمیصفحه موبا ياسمش رو دنیبا د... بود  یزنگ زد حام لمیهمون لجظه موبا...  
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  ؟يسالم خواب که نبود -

 ... کرد  ییغرا کیبه دست بلند شد و سالم و عل یشمس گوش يجواب بدم که آقا خواستم

 ... سکوت کرد  يپشت خط چند لحظه ا یحام

 ... الو  -

 خونته؟ یک -

 ... و دامادشون  مونیهمسا: خشن بود يادیسئوالش ز...  

 وقت شب؟ نیا -

 ... مشکالت ساختمون اومدن  يبرا...  ایمنتظر من بودند گو -

 شده؟ يزیمشکالت خونه تو؟ چ -

 ؟یهست یتو نگران چ -

 ... خوب نگران تو  -

 ...  رمیمن بعد از رفتن مهمون هام باهات تماس بگ شهیم...  ستیهم ن یخاص زیچ... من خوبم : لبم اومد يرو يندلبخ...  

 ... اونجام  گهیربع د هی... االن خلوته ! ام؟یمن ب -

 ... خانوم منتظرم بودن  نبیشمس هم تلفنش رو قطع کرده بود و با ز يآقا

 االن منتظر من هستن برم؟...  ستین یچیباور کن ه: تر آوردم نییصدام رو پا یکم

 ...  یزنیرفتن بهم زنگ م -

 ... خنده ام گرفته بود  شیاز لحن دستور...  

که  یموقع خداحافظ... خانوم سوخت  نبیز يشد که دلم برا بمینص نیخانوم همراه با دامادش ا نبیاومدن ز يکل ماجرا از

خونه  نیا خوادیمنم دلم نم: خانوم با پر چادرش اشک چشمش رو پاك کرد نبیباال ز رفتیت مشمس پله ها رو داش يآقا

 رسوننینم... دخترم و دامادم مستاجرن ... کاشتم اما چه کنم مجبورم  ودمرو من خ اطیتو ح ریاون درخت انج... بشه  بیتخر

 ...  شهیکمک خرجت م يدیرو اجاره م گهیواحد د هی یتو هم جوون... بهشون کمک کنم  دیبا

 رونیرفتم کنار پنجره و ب... خونه دست بخوره  نیدوست نداشتم ا... دادم  رونیو نفسم رو محکم ب دمیرو از سرم کش شالم

و سه ساله مناسب بود؟ به  ستیدختر جوون ب هی يکجا؟ کجا برا...  کردمیخونه رهن م هی دیمدت با نیرونگاه کردم تو ا

 االن رفتن؟: رو برداشت یبا زنگ اول گوش... کارم داشت  یچ... افتادم  یامح ادی... بود دوازده ساعت نگاه کردم شده 

 ...  شهیم یربع هینه : شیهمه نگران نیام گرفته بود از ا خنده

 ... در کمدش اومد  يصا

 ؟يخواب که نبود دیببخش -

 ...  امیب دمیپوشینه داشتم لباس م -
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 ...  کنمیم یهاست دارم تنها زندگبابا من سال د؟یکنیم یشوخ -

دختر جوون  هیشب ادم خونه  ازدهی کنهیشما فکر نم هیهمسا نیخواستن؟ ا یم یحاال چ... من به اون سالها کار ندارم  -

 ؟يتو چرا در رو باز کرد اد؟ینم

 ... شده  یمیخوب قد... داره  یمشکالت هیساختمون ... دما  یجوابت رو راحت تر م یمطرح کن یکی یکیسئوالهات رو  -

به دوشش اضافه  يخواستم همش بار ینم موندیمسکوت م دیبا تشیفعل موضوع با تمام اهم... چرا بهش نگفتم  دونمینم...  

 ... کنم 

 ... همراز  یگیبشه بهم م يزیاگر چ کنمیفکر م نانهیخوش ب یلیخ -

 ...  گمیباشه که نتونم حلش کنم مطمئن باش م ياگر مسئله ا -

 ... بگو  ینتون ای یبتون -

 ؟یباهام کار داشت -

 ... از دروغ گفتن امتناع کنم  خواستمیم يطور نیا... رو عوض کردم  موضوع

بگم فردا قبل از رفتن به خونه  خواستمیم: گفت ارهیرو به روش ب یچرخش موضوع نیا نکهیداد و بدون ا رونیرو ب نفسش

 ...  میبد تیبهشون ذهن کمی رونیب میحامد بچه ها رو اول ببر

 ... خوندم  وشایتو گوش ن کمیمن امشب  -

 ... تره  یاما کوشا شاک دونمیم -

 ... بعد  يبرا میبذار شدیکاش م کیاالن به امتحاناتشون نزد -

 نایهستش ا یبآ دیخورش یتو بگ...  شترهیتو نفوذت از همه ما ب... تر سخت تر  ریبا مدرسه شون صحبت کردم هر چه قدر د -

 . دمیقول م...  کنمیاما جبران م...  یکنیکار رو م نیمن ا یستیتو رودربا يدار دونمیم...  رنیپذیم

از شدت ...  کردمیبازهم فرش م دیبا... هنوز لوله لوله بود  یبلند شده بود ول... شونه هام رها کردم  يرو شهیرو مثل هم موهام

چاره ام کرده بود نه ساعت بدون وقفه سرپا بودم و االن  یواقعا ب نیامروز تمر... بودم  دهیچرند رس ياسترس به فکر ها

 ...  کردیام م ونهیداشت د يجور هیبچه ها هم  یو استرس و نگران... زانوهام طاقت وزنم رو نداشتن 

 ... صورتم و شونه ام گذاشتم  نیرو ب یگوش

 تو کما وسط حرف زدن؟ يریم هویچرا : اوشیس

 ؟يازم دار یچه توقع یمرد حساب شهیذهنم جمع نم -

 ... انقدر از تو توقع دارن  نایچرا ا فهممیمن نم -

 ... من خودم هم طاقت ندارم نرم  -

 ...  یشیداغون م يدار...  میمسافرت دو سه روزه بر هیقبل از شروع اجرات  گهیدوماه د یکی... مسائل تموم شه  نیهمه ا -

 ...  ایس -
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 ...  وفتمیمن به عر عر م يبریخر کن رو به کار که م ایلحن س نیا... بله  -

 ... مهندس درست صحبت کن  يآقا -

 مهندس شدم نه؟: کرد یتلخ خنده

 !دونه؟یقدرت رو م -

 ...  هیمنظور من ک میدونستیهر دومون خوب م...  

 ... ون نگاهش براش کردم و نکردم نوش ج يهرکار... دوستش دارم و دوستم داره  -

 ... عاشق من بود  يجور نیا یکیهمه راهو؟ کاش  نیا رهیم یک -

 ...  يشاگرد شونیا شیپ میایب دیواال ما با -

 ؟یک -

 ... مموش  یخودت... فروش محلتون  يسبز: گفت يلحن مسخره ا با

 ... زده  يخبر يگلنار رو دست تمام کانالها -

 ...  ینگفت يزیبودم فقط دلخوردم چرا به من چ دهیمن قبل از اون فهم -

 ...  دیببخش ایس -

 یمن گوش...  اریبه خودت فشار ن ادیز... مراقب خودت باش ... حال و هوات عوض شه  خواستمیمموش جونم م الیخیب -

 ...  هیزنگ کاف هی ینیانتظام ها رو بب نیا يخواینم يهر وقت احساس کرد... بدستم 

به استرسم  ابونیخ يتو دنشونیچیپ... وبچه ها بودم  یو منتظر حام ابونیبودم و چشم دوخته بودم به سرخ دهستایدر ا يجلو

 ... اضافه کرد 

 نیهم ایتا ته دن خواستیدلم م دمیدر جلو رو باز کردم و حضور هر سه نفرشون رو نفس کش... ها پشت نشسته بودن  بچه

 ... عوض نشه  يزیچ چیه... بمونم  یشکل

 ... شدن و ماچ بارونم کردن  زونیدو از پشت سر از گردنم آو هر

 ... کوشا  يموهاش رو کند: با لبخند یحام

 ... سالم  -

  ؟يدیچه عجب من رو هم د -

 کنهیم يحسود يطور نیا ياون دکتر بد اخالق و جد گفتیبهم م یکس ياگر روز... کرده بود؟ خنده ام گرفت  يحسود...  

 ... عقلش رو از دست داده  کردمیبدتر از کوشا فکر م

 ... و مشغول شدن  یدادن به صندل هیدستگاه گذاشت و اونها هم تک يمورد عالقه بچه ها رو تو لمیف یحام

بعدش  دونستمینم...  میحداقل وقت داشت یدوساعت... انداختم  یدور مچم نگاه فیبه ساعت ظر...  زدمیهام رو به هم م ناخن

 ها؟  نیتو تمر ومدین شیکه پ یمشکل گهید: سرش رو به سمتم خم کرد یکم...  شهیم یچ
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 ...  رهینه با فاصله ازم راه م: میگرفتیرو اگر فاکتور م مانیآشغال نر نگاه

 ...  کنمیبودنش رو پاك م يصورت مسئله  دمیفاصله رو حفظ کنه دفعه بعد بهش تذکر نم نیبه نفع خودشه که ا -

 يخطرناك شد -

 ... من دست بذاره  يتهایحق نداره رو حساس یکس -

 ... رخش نگاه کردم  میبه ن یرچشمیبودن به سمتش برگشتنم و ز لمیو کوشا غرق ف وشایبه پشت سرم کردم ن ینگاه

 م؟یباهاشون صحبت کن میکجا بر -

 ... چه قراره ماجرا از  دهیفهم بایتقر وشاین... جمع و جور  یفروش یبستن هی میریم -

 مگه نه؟ شهینم يزیچ -

 ... به بعد پدرشون رو هم دارن  نیو از ا... ما رو دارن  یطیاونها تحت هر شرا... من هستم ...  یتو هست ینه تا وقت... نه  -

 ...  کنهیچند سالشون رو جبران م نیا يداشته هاشون همه نداشته ها نیدوست دارم فکر کنم ا -

 ... تو جبران کنم  يرو برا زهایچ یلیکاش من هم بتونم خ -

 من؟ -

 !بله خود خود شما: زد يلبخند

 يو طور ياما جد یحام...  دیلرزیزانوهام م يو دست من رو زدنیبهش دست نم...  شدیشون داشت آب م یتوت فرنگ یبستن

 ...  کردینگاهشون م هیعاد زیکه انگار همه چ

جمع  يکه داشتن تو یتیبا وجود سن و سالشون به خاطر ترب... بود  سیچشماش خ وشایو ن... ته بود نشس نهیدست به س کوشا

پر  زشیدوتا م یکیبود اما  یخال بایجا رو که تقر نیا یخاطر هم حام نیدادن و به هم یعکس العمل نشون نم ای زدنیداد نم

 ...  رهیرو بگ دادیو داد و ب رقه يبود رو انتخاب کرده بود که جا برا

چند وقت راجع بهش حرف زده  نیهمرا زقربونت بره ما بارها ا: رو به سمت کوشا بردم و گونه نازش رو لمس کردم دستم

 ...  میبود

 ...  کردیمختل م شتریاعصابم رو ب سکوتش

 ...  يذاریمگه نه؟ ما رو هم باهاش تنها نم يایتو هم م: آرنجم رو محکم گرفت وشاین

فردا هم ... من  شیپ دیایبعدش امشب رو ب... از سه ساعت طول نکشه  شتریب دمیبهتون قول م... البته ... روسکم البته ع -

 ...  رمیمنم سر کار نم دیمدرسه نر

 ...  میکن یم يپازل باز...  میخونیکتاب م...  یکنیدرست م یتو ماکارون: کوشا

 ...  دمیبهتون قول م...  میدیکارها رو انجام م نیهمه ا: رو قورت دادم بغضم

 ... دوستش ندارم : وشاین

 ...  یمن رو قبول داشته باش کنمیفکر م...  وشایبه خاطر من ن -
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ساختمون آجر سه  هی يجلو یخلوت یلیتو محله خ میدیچیپ... و من خودم رو وسط گذاشته بودم  دهیدو دلخور بودن و ترس هر

 ... بود  یمحله لوکس و ساکت و پر دار و درخت...  یمینسبتا قد یسانت

بود از خودمون متنفر  یچهره بچه ها به شدت مضطرب و عصب... بود  ياش هنوز هم جد افهیرو پارك کرد ق نیماش یحام

رار با اص...  میکرد یرو عوض م اشونیدن میداشت مینداشت ياعتماد یلیبهش خ دیکه خودمون هم شا يزیبودم که به خاطر چ

 ... 

نگام نکن  يطور نیپس ا دیزیبرام عز یلیکوشا عمو جون خ: برگشت به پشت سرش...  دیرسیآروم نم یلیهم به نظر خ یحام

 ... عمو 

 ...  رهیپذیاما من مطمئن بودم به خاطر سن کمش و البته پسر بودنش حامد رو زودتر م دیرسیبه نظر م وشایتر از ن یعصب کوشا

: دمیگونه هر دوشون رو بوس... کوشا رو هم ... کرده بود رو محکم تر بغل کردم  خیکه  یی وشاین...  میشد ادهیکه پ نیماش از

 ...  دیکنیهر دوتون بابت امروز از ما تشکر م شهیم يروز هی

 ... بودم که حامد ما رو سرافکنده نکنه  يروز دیداشتم؟ به ام يجمله اعتقاد نیخودم هم به ا ایو من آ...  

باز  يو من جلو... جلوتر باهاشون حرکت کرد  یبال خودش گرفت و کم ریدستش رو پشت بچه ها گذاشت و اونها رو ز یمحا

رو خاروندم و وارد  میشونیپ...  کردینم یاون کار غلط... مرد اعتماد داشتم  نیپالتوم رو تو دستم گرفتم و فک کردم من به ا

 ... شدم 

و  نهیدست به س وشاین... شد  داریتو چارچوب در پد شهیتر از هم دهیحامد رنگ پر... که باز شد  یمیقد یبزرگ و اشراف در

 ... شد  میقا یحام يکوشا پشت زانو... بود  یشاک

چند وقت  نیا يبا تمام اشتباهات و کمبودها دیدیخودش رو م دیشا...  دیدیدو موجود بود که ما رو نم نیاما انقدر غرق ا حامد

 ... حرفها داشته باشه  نیساده تر از ا یلیخ تونستیکه م دیدیرو م ییزهایتمام اون چ دیشا... 

 یآشناهم نگاهش نم یکدوم نه تنها مهربان که حت چیبود که ه يحامد به دو موجود سینگاه خ... بچه ها قرار گرفتم  پشت

 ... سالم : یحام...  میدادیمتخصص انجام م هیکار رو با  نیا دیبا دیشا دمیکردن و من پرس

 دهیکه تازه د ییدستها... آورد  نییبچه ها رو پا دنیبه آغوش کش يحامد برا يهوا يخشک شده تو يدستها یحام سالم

پشت  نیاز اون روز سر خاك رها ا دیشا... پشتش هنوز خم بود ... از ابتدا باز شده بودند و حاال نا کام مونده بودن  ایبودم و گو

 ... شده بود راست ن گهید

بلکه با بند بند وجودم حس  دمیدیبه سمت بچه ها که حاال پشت من پناه گرفته بودن و من ترسشون رو نم ینگاه یحام

 ...  دیسالم کن دیخوایبچه ها نم: کرد  کردمیم

 يبا صدا... نداشتن رو پاك کردن  یمن ارزش يکه برا یلعنت ياون اشکها یعنی نیچشهاش رو با انگشتهاش فشرد و ا حامد

 ...  دیکرد خیتو  دیایب ینداشته باش حام شونیکار: گفت يخسته ا
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 نجایما ا ستیمگه نه؟ قرار ن يتو هنوز هم ما رو دوست دار: کوشا خم شد به سمتم...  ارنیکردم تا پالتوهاشون در ب کمکشون

 مگه نه؟ میباش

 يا...  هیچه حرف نیآخه فدات شم ا: بود جز لبخند يزیهر چ هیزدم که شب يچند وقت رو قورت دادم و لبخند نیا یلعنت بغض

 ... من چه قدر عاشقتونم  یبفهم یتونستیکاش م

 عمو هم از ما خسته نشده مگه نه؟: وشاین

 ...  شهیوقت از شما خسته نم چیعمو ه -

 نکهیو بغل کنه و قبل از اازش خواهش کنم بچه ها ر خواستیپالتو به دست به سمت بچه ها اومد و من چه قدر دلم م یحام

که انقدر پنهان شده بود  يهمون لبخند... زدم  يبازوهاش گرفت و من لبخند نیبزنم جفتشون رو محکم محکم ب یمن حرف

 ...  دیرسیم دیبه نظر بع تیوضع نیکه آشکار شدنش تو ا

با  نهیبود با شوم یچوب زیهمه چ لیو وسا نیبود که از سقف و زم یکیش یلیساز چهار خوابه و خ یمیحامد آپارتمان قد خونه

 ... بود  کیو ش زیاز حد تم شیمرد مجرد ب هیخونه  يو برا ومدیم زیبه نظر تم زیهمه چ... مزه گوشه سالن که روشن بود 

 يبود و معلوم بود چه قدر برا يباب طبع هر بچه ا يها یانواع خوراک زیم يرو... بود  ستادهیمستاصل وسط هال ا خودش

 ... کرده  يزیامروز برنامه ر

من همراه با ... پنهان کنه  تونستیرو نم سیخ يهر چند اون چشمها... داشت خودش رو جمع و جور کنه و لبخند بزنه  یسع

 یرنگ يلهایپر از پاست... رو به سمت بچه ها گرفت  زیم يظرف رو نیاول دهیو حامد هول و ترس... کاناپه نشستم  يبچه ها رو

 ... بود 

 ...  دیدوست دار دونمیم دیبخور -

 ...  یدونینم یچیتو ه: وشاین

 ...  زنهیحرف نم يطور نیآدم با پدرش ا نکهیو ا... تو نه شما : با اخم من

 ... برم خونه همراز  خوامیم... جا رم دوست ندارم  نیبرم ا خوامیاالنم م خورمیمنم نم: کوشا

 لهایپاست نیاز ا خوامیدعوت شدم و م...  مونمیم نجایمن ا یول: دادم هیمبل تک یبه پشت و دمیبه موهام کش یدست یعصب من

 ... حرفها باشن  نیخوشمزه تر از ا یرنگ يخرسها نیا کنمیهم بخورم و فکر م

 ادیخونه که من رو  يتو دهیجیپ یمیادکلن تند و قد نیکه خودم از ا ینگاهم کرد به من یبا التماس و تشکر فراوون حامد

به ابن مرد  ییجورا هی خواستیبودم دلم م دهیکه خودم کش ییها يپدر یتمام ب يبرا... انداخت متنفر بودم اما  یگذشته م

و پدر دو بچه  یدر آستانه چهل سالگ يبود تا مرد نیینوجوون با اعتماد به نفس پا چهپسر ب هی هیاالن شب شتریکه ب يا دهیترس

اعتماد  هیذهنش چ يتو دمیفهمیپا انداخته بود و گوشه سالن نشسته بود و نم يکه پا رو ياخمو و جد يبه عمو... کمک کنم 

 ... کرده بودم 
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حرکت بچه ها  نیهم برداشتن و من احساس کردم با ا وشایدهنم گذاشتم و پشت سرم کوشا و ن يتو لیپاست هیادامه حرفم  در

 شتریب: کرد دایاعتماد به نفس پ یهول تمام ظرف رو جلوشون گذاشت کم دمیدیکه لرزش زانوهاش رو به وضوح م يحامد

 ... بردار پسرم 

بچه ها غرق درشون نشسته  يحامد رو به رو... پسرم رو با تمام مقاومت هاش دوست داشت  نیمن احساس کردم کوشا ا و

 ... دهانشون  يرو تو شین و بخشمشتشون داشت يرو تو يا وهیم یرنگ يکه حاال اون خرسها ییبچه ها... بود 

 ؟یقربونت برم خوب: دمیکش وشاین يبه موها یدست

 ...  میبر: گذاشت شیدست شیپ يرنگ رو تو یآب خرس

شده بود رو با دستمال پاك کرد و به  سیرو که خ شیشونیکه همه نگاهش به بچه ها بود هول از جاش بلند شد و پ حامد

 کاکائو آماده کردم  ریدخترم براتون شنه هنوز زوده : سمت آشپزخونه رفت

 ...  زمیو مفصل اشک بر نمیبش میکرده بود ریکه توش گ یتیوضع يبرا خواستیمن دلم م و

 ... آروم باش : لب گفت ریبهم کرد و ز ینگاه یحام

 من انداخته چه طور آروم باشم؟ نیکردم حاال که از صبح توپ رو تو زم یمن فکر م و

شدن حامد  دهیکه معلوم بود مخصوص امروز خر ییبچگانه نو يوانهایتو ل...  رفتیعرق سرد م يکمرم قطره ها رهیپشت ت از

کوشا هم  يو جلو وشاین يجلو یرنگ بارب یصورت وانیگذاشت و ل یشکالت کیبچه ها ک ياومد و جلو رونیاز آشپزخونه ب

 ... من  دریاسپا

 ...  گهیم يا گهید يبرامون قصه ها شهیهمراز هم... ندارم  دوست یمن بارب: رو دستش گرفت وانیل وشاین

که خالتون براتون  یهر داستان... دخترم  دونستمیمن نم: لرزان گفت شدیکه مرتبا از سمت بچه ها انگار از آزمون رد م حامد

 ...  میخریرو م وانشیو ل میریبا هم م گهیم

 ... بود انگار  یمنش راض دریاما از اسپا کوشا

 ...  میبر رونیب بهیبا غر ذارهیعمو نم میاینم ییما جا: وشاین

داغون شدنش توسط  نیا... خونه اش  کیغرور اون مرد وسط سالن ش بیاز تمام اون تخر بودمیخوشحال م دیو من با ...  

ساعت آنچنان  مین نیتمام ا دواریمن ته اون نگاه ملتمس و ام... اما نبود  بودیجشن انتقام م هی دیمن با يدخترك ده سالش برا

 ... بود  زیترحم بر انگ شتریآتش دلم رو خنک نکرد ب وشایحرف ن نیبودم که ا دهید یخواستن

 ...  ستین بهیتره پس غر کیاون به شما نزد... من عموتم چون برادرشم ... حامد پدر شماست ...  وشاین: یحام

 ... گذاشت و سکوت کرد  زیم يرو رو وانشیل کوشا

 ... بچه ها خودش  شیبره پ: وشاین

 ...  دییمن شما يبچه ها: جلوشون زانو زد حامد

 ... نکن تا حاال حتما حامد بچه دار هم شده  هیگفت گر دهیکه نرگس خانوم به مامان فر دمیمن خودم شن... دروغ نگو  -
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 ایو  رمیدختر بگ نیرو از ا ستادنیگوش اعادت زشته  نیبعد ها ا خواستمیو م هینرگس خانوم ک مومدین ادمی یومن حت...  

 ... عادت حرف مفت زدن رو تو خاندان انتظام  نیا دیشا

 ... عقب تر رفت  وشایکه ن رهیرو بگ وشاین يدستش رو دراز کرد تا بافته موها حامد

 ... من دوستتون دارم ... از شما ندارم  ریبه غ يکه هست اشتباه کرده من بچه ا ینرگس خانوم هر کس -

  ...  يندار: کوشا

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

...  میگفتم مردونه فکر کن...  میما اون شب هم باهم صحبت کرد... بچه اش رو دوست نداشته باشه  يامکان نداره پدر: یحام

 ...  فهمنیمردها هم رو بهتر م

مرد رو  نیمن بغض ا...  شدینم میحال يزیدونه زنونه چمر يداستانها نیمن از ا... نزد  ینشست و حرف نهیدست به س کوشا

 ... اشتباه خودش  يسالها نیانداخت به اندازه تمام ا یراه م یلیس دیترکیکه اگر م یبغض...  دمیدیم

که  ییزمانها ای...  کردیم هیکه مامان رهاتون گر یکاش پدر من زمان يا... کاش پدر من بود  يا: دمیبه سر بچه ها کش یدست

 ... من تنهام بود 

خونه  میما امشب اومد... با شما صحبت کنه  خوادیم... پدرتون شما رو دوست داره : سمج گوشه چشمم رو پاك کردم اشک

 ...  یشون مهمون

 ... نگاهم کرد  شییرها يبا چشما وشاین

 ...  دمیمن بهتون قول م -

 يزیچ هیبهتون  خوامیم... شده  یبدم چ حیبتونم براتون توض دیاگر بزرگتر ش دیشا... من عاشقتونم  گهیخالتون راست م: حامد

 ... نشون بدم 

 ... مبل نشستن و تکون نخوردن  يرو يها با لج باز بچه

 ... با مزه باشه  یلیخ زیچ هی دیشا... من م  يزایعز گهید دیپاش: من

 ...  میکه بعدش بر یبه شرط: وشاین

که چه قدر مشتاق در آغوش  دمیو من حامد رو د... مشتاق باشن پشت بند حرف من بلند شدن  یلیکه خ نیدوشون بدون ا هر

 ...  دنشونهیکش

 ... ازت ممنونم : لب گفت ریز یحام

 ؟يبریما رو کجا م يتو دار...  انیهمراز و عمو هم ب: سمت اتاق خواب ها رفتن که کوشا برگشت به سمت ما به
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کنترل کردنه خودش و داغون و  يتمام تالش حامد رو برا دمیدینداشتن و خوب م تیا احساس امناز جامون بچه ه میشد بلند

 ... داغون تر شدنش رو بچه ها ش بهش اعتماد نداشتن 

رنگ پر از عروسک و تور  یاسیصورت ممکن با رنگ  نیتر بایکه به ز یخوشگل یلیاتاق خ... رو باز کرد  یدر اتاق بزرگ حامد

و گوشه اتاق سبد ... نبود  يبود که تو عمارت ازش خبر یهمون اتاق نیا دمیرو د وشایشده بود و من برق نگاه ن نیو پارچه تزئئ

به ... گذاشت و درش رو باز کرد  نیزم يآورد و رو کیاز رد شدنه دوباره اش سبد رو نزد انحامد ترس... بود  یکیکوچ يریحص

بود که  کیانقدر کوچ...  شیشونیرو پ ییلک حنا هیرنگ بود با  دیسف يکوچولو یلیتوله سگ خ هی... چشم هام اعتماد نداشتم 

 ... کردن و اون رو محکم بغلش کردن  وشرو فرام زیدل من رو هم برد چه برسه بچه ها که نا خود آگاه همه چ

جاندار دوست  نیا... امشب  یوانیو ل یلیپاست يبعد از تمام شکستها دیشا... زد  يمدت حامد لبخند نیبار ا نیاول يبرا و

 . بود یمثال پدر عجم يآقا نیا روزیتنها نقطه پ یداشتن

 نجا؟یا مشیاریم -

توله  هیندارم چه برسه  نجایا ییو فک کردم من خودم هم امروز فردا جا...  دمیو گونه اش رو بوس دمیرو کامل روش کش پتو

 ... ماهش هم نبود  هیسگ که هنوز 

 بلده ازش نگه داره؟: وشاین

 ...  دیبهش سر بزن دیبر یقرار شد شما ه: زدم يلبخند... به حامد بود  منظورش

 ... اونجا  میبر میخونت ما مجبور نبود شیاوردیاگر م: کوشا

 ... براتون آماده کرده بود  یخوشگل يچه اتاقا يدید... تپل  ادیدلت م -

 یکه پر از نقاش ییوارهایو د ینیکوشا با اون تخت ماش یو مشک دیاتاق قرمز و سف. ..الحق هم که سنگ تموم گذاشته بود ...  

 ... هم واقعا قابل توجه بود  یکیمکان لیو ب نیماش

 زیهمه چ یکم یبود براشون هرچند با حضور فندق اون سگ دوست داشتن یسخت یلیشب خ... کردم تا خوابشون ببره  صبر

 ...  ومدیراحت تر به نظر م

شونه هام  يفرم رو رها رو يپاره پاره ام رو هم پام کرد و موها نیبلندم رو مرتب کردم و شلوار ج نیرنگ آست ینارنج بافت

دنبال  لشیموبا يتو دل بروش داشت تو تینها یب لیتوش پا رو پا انداخته بود و با است یانداختم و وارد سالن شدم که حام

 ...  گشتیم يزیچ

 دن؟یخواب: زد يم سرش رو باال آورد و لبخند پر مهرحس کردنه اومدن با

 ... به زور اما بله  کمی -

 ... کاناپه پرتاب کردم  يرو بایرو تقر خودم

 ...  میکرد تتیاذ...  يخسته شد یلیخ: پاش برداشت لحنش پر از نوازش بود يپاش گذاشت و پاش رو از رو يرو رو دستهاش

 ... خوبم : فشار دادم یت راستم کمرو با انگشت اشاره و شصت دس چشمام
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 ...  یخوب شهیتو هم -

 ... کالمش  يبایز يزدم به تمام نوازشها يلبخند

 گفت؟ یحامد بهت آخرش چ -

 ... کرد  ینم ينه مطمئنن به حامد حسود...  

 مگه نه؟ هیرها ازم راض... ازم تشکر کرد  -

 ...  یالبته که راض -

 ...  ترسمیم -

 رون؟یب میبر...  یرسیخسته و کالفه به نظر م -

 ... از سئوال نگاهش کردم  م؟پریبر میخواستیکجا م... بود  ازدهیساعت نگاه کردم  به

 ...  میزنیقدم م کمی -

 ...  ترسنیم شنیم داریبچه ها ب: به اتاق بچه ها انداختم ینگاه

... کن  یذهنت رو خال کمیتو هم  میبر...  میریاطراف م نیهم...  زننیبشن هم زنگ م...  شنینم داریب...  ستنیبچه که ن -

 ...  یبخواب یشب بتون

شب جمعه بود و ... نشسته باشم  مکتین يرو یبا حام قهیدق ستیو ب ازدهیدو محله باالتر ساعت  یکیتو پارك  شدینم باورم

 ... شلوغ نبود  یول... پارك پر بود  بایتقر

 ...  میهم نشست کینزد مکتین هی يرو

 سردته؟ -

 ... زد بهم  يلبخند... سرم رو به نشانه نه تکون دادم . کردم  نگاهش

 ...  يشد تیاذ یلیخ یلیامشب خ -

 مگه نه؟ تونهیحامد م -

 ...  تونهیم -

... د سبز رنگ سر مکتین يجا رو نیا... به دلم ترس راه بدم  يذره ا شدیمگه م تونهیم گفتیصالبت م نیبا ا یوقت یحام...  

 يانگار ما هم قصه ا...  ستیتهش تلخ ن يقصه ا چیه کردمیالمپ احساس م نینور ا ریز... مه کم رنگ اطرافمون  يتو

 ...  نیریش یلیبود خ نیریکه تهش ش میداشت

ادکلنش رو  يهم بشنوه و بو یحام دمیترسیم...  شنومیتپش قلبم رو م يکردم صدا یو من احساس م... تر شد  کینزد بهم

 ... آورد  رینظ یلبخند ب هیلبش  يرو قمینفس عم...  دمیمخلوط شده بود رو تا ته نفس کش گارشیس يکه با بو

 ...  ادیبهت م دنیخند -
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معذب سرم رو  یشالم نگه داشت و من کم يشالم و دستش رو رو ریرو داد ز یشگیسرکش هم يو دسته مو دیسمتم چرخ به

 ...  ادیتو لبخند زدن به من م يبه رو کنمیفکر م شتریب: انداختم نییپا

 ...  دیلرزیجمله ها م نیتنم از ا تمام

 موندمیدور م ایدن يها يو انگار از تمام بد...  شدمیتو حجم حضورش پنهان م يطور نیرو کامل پشتم انداخت و ا دستش

 ... سردم نبود  گهیو د شدیگرمم م

 هیمطمئنم همراز امشب رها از تو راض یول... افتاد  یاتفاق ها نم یلیتو رو رها داشت خ اتیاز روح ياگر ذره ا دیشا یدونیم -

 ... 

که از نگاهش دور  دمیکش یپنهان ي ازهیخم... شده بود  نیبودم چشمام سنگ يرینظ یآدم تو خلسه ب نیکه تو وجود ا من

 نموند

 کوچولو جات گرم شد خوابت گرفت؟  يخواب آلو -

 ... جام امن شد خوابم گرفت  -

 ... نگاهش  يباز شیغرق بشم تو آت خواستمینگاهش بود که م يتو يرینظ یچنان شوق ب دیبه سمتم چرخ هوی سرش

 ... تو  يفقط و فقط برا...  استیدن يجا نیتو امن تر يجا برا نیا: کرد شتریدستهاش رو ب فشار

 ...  یحام -

 ... جان دلم  -

که مژه اش انگار صورتم رو لمس  ینگاه نیبه ا... لحن پر نوازش  نیبه ا... کلمه محتاج بودم انگار  نیدر به او من چه ق...  

 ...  کردیم

 ...  ایدن يمگه نه؟ مثل همه قصه ها شهیخوب م زیهمه چ -

 ...  دمیبهت قول م: دیگونه ام کش يآزادش رو رو دست

  م؟یراه بر کمی يخوایم... سردته خانوم خانوما ... قرمز شده : زد مینیرو آروم به نوك ب انگشتش

خنده  يصدا...  میبلند شد... دستش رو از دورم باز نکرد ... حرفها بودم  نیمحو تر از ا... من امشب غرق تر ...  خواستمیم

 ... قصه  يو بو یادکلن حام يو بو ومدیخانواده م يبو...  ونیقل يو بو ومدیم

فکر  گهید یبودم حت دهیوقت بود ند یلیخ...  شدیباورم نم...  یصورت يبا پشمک ها... پشمک فروش  هیتاد به اف چشمم

دستش متوجه شده بود سرش  ریکه حرکتم رو ز یحام...  دیو سر من باهاش چرخ میاز کنارش رد شد...  ستنین کردمیم

  از؟همر یکن یم یشوخ: زد ينگاهم لبخند دنیو با د دیچرخ

اما ...  ارمیتو کم م يجلو: کرد يتک خنده ا... سرم رو به نشانه نه تکون دادم  طونمیرو به دهنم گرفتم و با نگاه ش نمییپا لب

 ... 

 ...  نیچه صورت نیبب -
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رو ذره  نیریش یآروم آروم اون حجم پف و خال مکتین يدستم بود و نشسته رو يبلند تو يبعد اون چوب استوانه ا قهیدق چند

ولذت  کردمیموند رو با نوك زبونم پاك م یلبم م يهاش که رو یو بعض خوردمیآروم آروم م...  ذاشتمیدهنم م يتو ذره

 ...  بردمیم

 یلیخ... شده بود  بینگاهش عج... بود نگاه کردم  خمیکه م یگذشت سرم رو بلند کردم و به حام يطور نیلحظه هم چند

 ... دستم موند  يپشمک تو يجلو رفته بود رو گهیتکه د هیکندن  يکه دستم که برا بیانقدر عج...  بیعج یلیخ

 ...  رونشهیآخه توش نرم تر از ب... که زود تموم نشه  خورمیآروم م شهیهم... دوست دارم  یلیمن پشمک خ زهیچ -

 ...  کردمینم رو درك رفتیچشمام و لبهام م نیکه ب بشینگاه عج نیرو دادم چون ا حیتوض نیهول ا کمی

 دلت پشمک خواست؟: رو به سمتش گرفتم پشمک

 ...  خوادیم یکنه من االن دلم چ یبه گوشه ذهنت هم خطور نم یحت: لبم جواب داد خیطور م هون

... جا خوردم ... همون که باعث شد قلبم تو دهنم بزنه ... رو  بایداشت و لحنش همون نوازش ز فیلط طنتیش هی چشماش

 . سرم جلوتر بکشم يو شالم رو رو نیزم يهام و حرارتشون باعث شد پشمک رو رها کنم رو گونه  يقرمز

 نیا... قلبم  یدر تضاد کامل بود با داغ فتهیب نیزم يبزنه و رو یسرم چرخ يباال یخنک که باعث شد تا برگ سبک مینس نیا

... قلب و روحم  يپر طمطراق تو یقیتضاد کامل بود با تمام اون موس یپارك محل يتو یشب زمستون نیسکوت اطراف تو ا

و من ...  زدیم ادیتو چشمام فر دونمیاز تمام اون حس لذت از حضورش که م...  دمیکشیخجالت م... بر نگشتم  یبه سمتش حت

پالتوم کردم و  بیدستم رو توو ج.. .ازجام بلند شدم و بهش نگاه نکردم ... رو داشتم  خیدر تمام طول تار ایدن يحس تمام زنها

 ... شن یم داریبچه ها ب میبر...  زهیچ: که اون لحظه به نظرم اومد جمله يزیتنها چ

با دوتا قدم بلند خودش رو بهم رسوند و بدون توجه به خجالت وحشتناکم دستش رو ... منتظرش بشم راه افتادم  نکهیو بدون ا

  ؟ینصف شب ییتنها يریکجا م: محکم دورم حلقه کرد

 ...  شدینشاط لحنش پنهان نم نیا کردیم یچه قدر هم که سع هر

 یربط یب ياز تمام سئواال... از سکوتش ... اما ازش ممنون بودم از بودنش ...  دونمیخونه اومد رو هم نم يبه دنبال تا تو چرا

 ... تا موضوع رو عوض کنه  دیکه پرس

 ...  نمتیبیم... برو بخواب ... چشمات پر از خواب : رو تو دستش جا به جا کرد چیسوئ

 زهیچ: برگشت سمتم رهیزد و به سمت در رفت دستش به دستگ يلبخند... لب گفتم  ریز يریدادم و شب به خ یرو تکون سرم

 ... من باشه  نیارزشمند تر... است حواست به  گهید يسرد تر از شبها کمیامشب ... 

 میگوش... بودن  ومدهیبچه ها هنوز خواب بودن که سراغم ن... بود  شهیدرخشان تر از هم دیشا ایروشن تر و  زیهمه چ صبح

رگ گردنم ... صورتم پهن شد  يلبخند رو... بود  یحام... چشمم رو باز کردم  يال...  کردیم یبود و داشت خودکش برهیو يرو

 ... تا حاال نت داشت انگار  شبینبض از د يبه جا

 ... سالم  -
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 ... مثل حباب ... گرم بود ... سبک بود  سالمش

 ...  ریصبح به خ -

 ... بابا ساعت ده  ؟يخواب بود -

 ...  گفتیراست م... نگاه کردم  وارید يبه ساعت رو...  

 ...  ومدیخوب خوابم م -

 ؟یخوب: سکوت کرد یداد و کم رونینفسش رو ب... دار شده بود کش  يادیصدام هم ز دونستمیم... لوس بود  یکم لحنم

 ... آخم در اومد ... خودشون رو انداختن رو تختم  غیلحظه در اتاقم باز شد و بچه ها بدو بدو اومدن تو اتاق و با خنده و ج همون

 شد؟ یچ -

 ... دستم درد گرفت  دیپر... تپل خان  نیا ریتقص -

 ... رو بده به کوشا  یگوش -

 ...  دیچیپ یلپم گذاشت که صداش تو گوش يرو یبوسه محکم کوشا

 ... بزنه تو تختت  رجهیش دیبزرگ شده نبا... داشته باشم  ییبحثها هیکوشا خان من  نیبا ا دیبا نکهیمثل ا -

 ... گرسنه ان بهشون صبحانه بدم ...  کننیرو م نمیبچه ها دارن آست... من برم  -

 باهم؟ میبر ییجا خوامیشب م... فقط ... باشه برو : پر از نشاط يخنده ا...  دیخند

 کجا؟: گفتم کردمیرو درست م راهنمیطور که دامن پ همون

 ...  ینیبیحاال م...  ستین یخاص یلیخ يجا -

 ... نزن گلنار  غیج -

  ...هم نزنم  غیهمه موضوع اتفاق افتاده تازه ج نیا... کارت  یبرو پ -

 ...  ایبگ ایبه س ينر -

 ... نترس  يعاشق شد -

قراره تا عمارت برم بچه ها رو بذارم خونه  ادیاالن راننده اش م... برم حاضر شم : دمیربطش خند یبه لحن جلف و جمله ب...  

 ... خودش اونجا منتظرمه ... 

 ... کنه  يخواستگار خوادیم دیشا -

 ...  کنمیفکر نم.. .نه : دمیترس...  دیته دلم لرز...  

  ؟يدیترس هیچ -

من واقعا بعد از اون جمله ... نگاه کردم  نهیآ يبه خودم تو... لبم  يرو دمیکش شهیو محکم تر از هم شتریب یلبم رو کم رژ

 ...  دونمینم...  رفتمیم یداشتم به چه سمت... بودم  دهیهم ترس یلیخ یلیخ... بودم  دهیگلنار ترس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٤١١ 

سرم  يرها رو یمن با اون پالتو قرمز رنگ کوتاه و شال بافتن...  ختیرنگ تمام اون ترسم ر یتو اون کت شلوار زغال دنشید با

اما جلوتر که اومد ... زد  يلبخند هیاول  دنمیبا د...  ومدمیبه نظر م شهیتر از هم يتر و البته جد یپاشنه بلند رسم يبا بوتها... 

 ... اخم کرد  کمی

  ...سالم  -

 ...  یپوش یلباس کلفت نم هیتو چرا  دونمیمن نم... همراز  شهیسردت م -

 نیگلنار هم خودش رو کشته بود که ا گفتیراست م یول... بودم  دهیپالتو رو هم تازه خر نیدکتر دلش خوش بود ا يآقا...  

 ... گرما نداره  یفقط قشنگه ول

 ... ندارم  یمن باهاش مشکل -

 ... من مشکل دارم  -

 م؟یبر میخوایکجا م: پالتو بود یاحتماال که نه صد در صد منظورش به رنگ تند و کوتاه...  دنیرو زدم به نشن خودم

 ... برات جالب باشه  کنمیفکر م... با مزه  یلیخ يجا هی -

تو درکه  یسنگ کیخونه کوچ هی... بود انگار  ایدن يجا نیباتریز نجایجالب بودن؟ ا... نزنم  غیزور خودم رو نگه داشتم تا ج به

 هیخونه متعلق به  نیا... طرف  هیخونه  رینظ یب ییبایز... هم گذاشته بود  زمیبا ه یخوشگل نهیتوش شوم یدوست حام... 

همه رنگ همه شکل عروسک  ایدن ياز همه جا... عروسک داشت  ونیکه کلکس یبا مزه بود کس یلیشصت ساله خ يآقا

با ...  ستادیکنارم ا یبودم که حام یروس یعروسک با لباس محل هیغرق ... دست ساز و فوق العاده ارزشمند ...  شدیم دایتوش پ

 ... ممنونم ازت ...  رنینظ یب نایا: ذوق برگشتم رو نگاهش کردم

 رییکه تغ ییزهایتمام چ به خاطر... به خاطر حضورت ... مدت  نیبه خاطر تمام ا... من ازت ممنونم : خم کرد یرو کم سرش

 ...  يداد

 ... کرد  دایپ شهیدرخشان رو کم م يچشما نیروزها ا نیدکتر ا يآقا: گذاشت یپشت حام یخونه دست صاحب

 ... بودم  یآدم خوش شانس شهیمن هم -

و به سمتم  دیبه دستمال گردنش کش یرو روشن کرد و دست پشیکرد و پ ياسمش مسعود هستش خنده ا دمیکه فهم مرد

 ...  دهیبه انسان آموزش م يزیهنر قبل از هرچ دیکه شا يزیچ... لذت بودن  ایساده دن يزهایاز چ: انداخت ینگاه

به من که مشتاق  ینگاه زدیکه م یبا هر نت یو حام... نشست و مسعود خان آواز خوند  انویپشت پ یحام دمیو خند میگفت

مرد رو من از اول کشف  نیهر بار ا...  دمید یاز حام یمتفاوت یلیخ يمن امشب رو ...انداخت  یم ینگاه کردمیبهش نگاه م

 ...  شدمیخجالت مک یگاه یدگیچیپ بدونشکل بودن و  کیو از خودم به خاطر  کردمیم

 یخونه سنگ نیسبک بود و ساده و خوشمزه تو ا...  الیبه قول مسعود خان اسپش یاسپاگت هی... بود  یدوست داشتن يغذا شام

لندن آشنا  يتو یمهمان هیتو  نکهیاز ا...  کهیجراح موفق پالست هیکه مسعود خان  نیگفت از ا شونییاز آشنا یحام... کوچک 

 ... بهم جلب کرده  رواون ها  یقیشدن و عالقه شون به موس
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ن بچه رو تا آخر عمرم خواهم داشت حسرت داشت... وقت ازدواج نکردم  چیه: کردیم یخان که ظرف من رو پر از اسپاگت مسعود

از دور به نظر خشک و  دونمیهر چند م... داشته باشم  یمثل حام یو جنتلمن يپسر درست و کار خواستیدلم م شهیهم... 

 ... حسرتم ده برابر شد  کنمیپر کردم اما امشب فکر م ونیسکلک نیرو با ا مییتنها...  ادیم يجد يادیز

 چرا؟ : یحام

 ... قدر همراز  نیقدر معصوم و هم نیهم... قدر نگاهش درخشام  نیهم... کاش دختر داشتم  يا -

 ... مشت شدم قرار گرفت و لبخند زد  يدستها يرو زیم ریاز ز یانداختم که دست حام نییرو پا سرم

 ؟یشب رو دوست داشت نیا -

 ...  یمرس...  يکه من رو برد یمرس...  یعال... بود  یعال -

 ... وشحالم خ -

 زهیچ: دیکش هیو تو ثان عیسر یول... پام گذاشت  يشم که دستش رو رو ادهیخواستم پ... خونه نگه داشت  کیرو نزد نیماش

  ؟یچند لحظه صبر کن شهیم

از سر شب منتظر ... است بابت تشکر ازت  هیهد هی نیا: رو در آورد يپشت بود جعبه ا یپالتوش که رو صندل بیشد و از ج خم

 ... فرصتم  هی

 هی دمیدیکه م يزیچ... رنگ رو باز کردم  يلرزان دستم رو دراز کردم و گرفتم و در اون جعبه سورمه ا يتعجب و دستها با

 ... بود  فیظر یلیخ یلیخ... بود  زونیکه ازش سه تا سکه آو دهیاما خمhبه  هیشب يزیچ هیبود  بیو عج کیکوچ زیآو

دستش رو جلو آورد و اون ... داشت  کیکوچ یلیخ رهیگ هیپشتش ... رو در آورد  زیجعبه آو يتودستش رو دراز کرد و از  یحام

دسته مو از اون گل سر  نیحاال انگار ا... اون دسته زد  يرو باال ریدستش گرفت و گ يسرکش رو تو شهیهم يدسته مو

دادم تا سکه ها  یسرم رو تکون... خوشگلش  يو تک بود با اون سکه ها بایز تینها یگل سر ب هی... خارج شده بود  بیعج

 ...  باستیز یلیخ یلیخ نیا...  نیا: بخورن یتکون

از تو  زیچ چیه...  زیچ چیه: بهش زد يخم شد و پر شالم رو کامل باال آورد و بوسه ا... رو آروم کنار پر شالم آورد  دستش

 ... و نخواهد بود  ستین باتریز

من رو نگاه  تیشگیتو هنوز پر شال من به دست با صالبت هم...  یحام يدیو تو نلرز دینگاهم لرزو  دیو دستم لرز دیلرز دلم

 . يتمام افکار من رو به سمت قلبم عوض کرد ریو مس يچه طور به من حس زن بودن داد يدیو نفهم يکرد

 یحام يچشمها هیشب بیچشمها عج نیروزها به نظرم ا نیو ا دمیبه سرش کش یدهنش رو قورت داد و من دست يتو کیک

 ... بودن 

 ...  میدیبلوز خر هیمغازه خوشگل  هیفندق از  يبرا میبعدش رفت -

انقده بلوزش : دستش ور رها کرد و کف دستش رو نشون داد يکرد و با شوق چنگال تو دییبا سر حرف برادرش رو تا وشاین

 ... همراز 
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 يتو یشب البته با حضور حام هی شیهفته پ نکهیبعد از ا... گردش سه نفر با حامد  هیبود از  یشوق نیا...  ختیته دلم ر...  

هفته  نیبچه ها فقط بهم تلفن زده بودن و من تو ا شیخونه حامد و من حساب کردم کل هفته پ... بودن  دهیاتاقشون خواب

 ...  نمشونیکرده بودم اما نتونسته بودم بب یدلتنگ

  کردم؟یم يطور حسود نیکه ا...  ایه شده بودم آبچ... رو باز کردم  اخمام

من ... هفته اما  نیا يها یکردم ذهنم رو منحرف کنم به سمت خوش یو سع...  دمیموهام کش نیب يطال رهیبه اون گ یدست

 نیا ریاز طرفشون اما تاث شدیحامد هنوز به اسم خطاب م دمیدیحرکت لبهاشون رو م... شوق نگاه بچه ها رو نداشتم  نیانتظار ا

نمونده  يزیچ یلیشدن و ملقب شدنش به اسم پدر خ دهیتا نام نکهیکه حدس ا بود ادیز يبچه ها به قدر يچند وقتش رو 

 ... سخت نبود 

که اون روز صبح حامد براشون آماده  يکوشا از صبحانه مفصل و خوشمزه ا... انداختم دور گلوم تا بتونم نفس بکشم  دست

بود و قرار شده بود فعال خونه  دهیکه به انتخاب خودش خر یقرمز رنگ يحلقه ا نیآست راهنیاز پ وشایو ن گفتیبود م کرده

 ... بود تا مخالفت کنه  دهیهنوز ند هم یکه مطمئنا حام یراهنیپ... حامد بمونه 

 ؟یهمراز خوب: وشاین

 حیتفر... چند وقت بهشون خوش گذشته بود  نیبه اندازه تمام ا... بچه ها خوشحال بودن ... هم آره  دیشا ای... خوب؟ نه ...  

 داشتم؟ یگاهیاالن چه جا گهیمن د ؟یو من؟ من چ... آرامش داشتن انگار ... کرده بودن 

 ...  نمیبب ياریرو ب راهنتیباشه پ ادتیخوبم پرنسسم  -

  ...باهامون  ایخوب تو هم فردا ب -

رو فراموش کرده بودن  میکه با من داشت ينگفتم انگار به کل برنامه ا يزیفردا که قرار بود بچه ها با من باشن؟ چ... فردا ...  

 ... سرشون سالمت ... بغض کردم ... 

 یراننده اش رو فرستاده بود دنبالمون تا از کاف... انداختم  ينظر یدور گردن کوشا رو محکم تر کردم و به شرکت حام شال

 ... شرکت  ارتمونیب میکه با بچه ها رفته بود یشاپ

بود مثل دوبار گذشته مودبانه سالم کرد و خواهش کرد که  یخوشگل تینهایو ب یو دوست داشتن يکه دختر جد شیمنش

 ... مهمان داشت  یچون حام میمنتظر بمون

صداشون کرد که برن  یبچه ها ساکت و مودب نشسته بودن که منش... شلوغ بود و همه کارمندها در رفت و آمد بودند  شرکت

 هیاز هر ... در آوردم و مشغول شدم  فمیک يو من کتابم رو از تو نندیبب ونیزیمدت انتظار تلو نیتو اتاق کنفرانس و تو ا

گم شده بودم انگار وسط تمام جمالت ... از اول  گشتمیبرم دیو دوباره با شدمیجه مجمله رو متو هی دیشا خوندمیکه م یپاراگراف

 شده بودم؟ یپر رنگ شده بود و من؟ من چ... شده بود  دایحامد پ... مدت چهارساعت بودن باهاشون  نیبچه ها تو ا

 یزمان... زنده بودن اونها بودن  يمن برا لیبه خودم؟ تمام دل شونیداشتن حس وابستگ یبچه ها؟ ب یب کردمیچه م دیبا من

من به زور ... زنده بمونه چه برسه مبارزه کنه  تونستیاومد سخت م یمثل من اون بالها سرش م یکه هر دختر کم سن و سال
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پر کردن خال هاشون  يبا تالشم برا... و کوشا داشتم  وشایکه به ن يبا عالقه ا...  اشتمکه د یمانیبا ا... خودم رو ساخته بودم 

 ... 

 !همراز؟ -

 يناخود آگاه لبخند...  دادیروزها حس آرامش بهم م نیا بیکه عج يمرد نیبم و محکم ا يرو بلند کردم به طرف صدا سرم

احساس  یگاه...  یکیبا تمام نزد ومدیدور به نظر م یلیمرد رو داشتم؟ خ نیداشتمش؟ من واقعا ا...  یحام... لبم اومد  يرو

 ... خودمه  التیتخ دهیهم زا دمینتا به حال ازش ش کهیتمام جمالت کردمیم

 ... سالم : جام بلند شدم از

 ؟یخوب: چپش گذاشته بود بیج يرو تو دستش

 ... خوبم : دونستنیاش رو از قبل م یکه انگار جواب منف دنیپرسیم يسئوال رو جور نیهمه ا امروز

 ... لطفا  ییدوتا چا: اش یرو کرد به منش... ردم ابروش باال رفت و پر سئوال نگاهم ک هی

زانوهام گذاشتم و  يدستم رو رو يکتاب تو... قدم فاصله راه افتاد  هیبعد با دست به سمت دفترش اشاره کرد و پشت سرم با  و

 ...  کردینگاهم م نهیدست به س زشیداده به م هیتک یمبل و حام ينشستم رو

 ؟یکنینگام م ينجوریچرا ا -

 ؟يچند بار صدات کردم تا متوجه ام شد یدون یم ه؟یجور نیتو بهم بگو؟ چرا رنگ و روت ا -

 ... و االنم غرق کتابم بودم  دمیکم خواب کمیخوبم  -

و دوباره انگار که  اوردمیتا به حال از سرم فقط موقع حمام در م بایکه از اون شب ز یهمون... سرم انداخت  رهیبه گ ینگاه

 ... سرجاش  ذاشتمیه باشم مگم کرد يزیچ

 خوش گذشت بهتون؟ -

 برسه که بفهمه من چرا انقدر درهمم؟ ییبه جا خواستیسئوالها م نیباا

 ...  یجات خال: دستم گرفتم يانداختم و گوشه پالتوم رو تو نییرو پا سرم

 يدعوتم نکرد -

 ... به دعوت نداره  يازیبودن با خانواده اش ن يگفته بود برا یکی ادمهی -

 ... کنن  ادیازش  یخانواده اش هم گاه ادیاما بدش هم نم... هنوز هم سر حرفشه ... درست گفته بود : کرد یخنده جذاب تک

اون ... بار هم بهش زنگ نزده بودم  کیشدنمون من  یمیمدت صم نیدر تمام ا... بود انگار  يدلخور کمیجمله آخرش  تو

 ... رفتن  رونیب يبرا ذاشتیاون برنامه م شهیهم...  گرفتیتماس م

شرکت دوستش  يپوش تو کیکه وارد شد همون خانوم ش يدختر... تر شد  يام جد افهیبه در خورد و من نا خواسته ق يا تقه

داشت و عطرش تمام  یخوشگل تیالیموهاش ها...  یزرشک ریتنش بود با شال حر یامروز کت و شلوار کرم رنگ جذاب... بود 
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اتو  نیبا ا يپارچه ا يشلوارها نیوقت از ا چیکه توجه ام رو جلب کرد من ه بود يزیچ نیشلوارش اول ياتو... اتاق رو برداشت 

 ... نداشتم 

 د؟یمهمون دار دونستمینم دیببخش -

اون طور نگاه کردنش ... من  يخانوم رو نیا رهیبه نگاه خ دیشا... در هم کرد  شتریاخم هاش رو ب یتر از قبل کم يجد یحام

 ... رو دوست نداشتم 

 نیا دونستمیمن نم... داد  یرو به دست حام يکه از کنارم رد شد و کاغذ دمیزانوم گرم کردم اما د يرو به جلد کتاب رو سرم

 ...  کنهیکار م یخانوم با حام

 ...  میفردا شب من و پدر منتظرتون هست -

اما ... ممنون : دستش بود ينگاه کردم که سرش به کاغذ تو یو به حام... آگاه باال آوردم  فردا شب؟ سرم رو نا خود پدرش؟

 ...  رمیگیباهاتون تماس م

 میتونیهم م یهوش یب يواردات دارو دهیدر ضمن گفتن راجع به مزا...  شنیخوشحال م دارتونیکه پدر چه قدر از د دیدونیم -

 ...  میصحبت کن

مدت؟ من رو چه به  نیا کردمیم ریمن واقعا کجا س... لبم اومد  يرو يپوزخند...  دیتمام اعتماد به نفسم پر هویدونم چرا  ینم

 یمن رو حت...  يفرانسو نیعطر سنگ نیبه ا... به ...  ياردیلیم يها دهیبه مزا... شرکت  نیبه ا... آدم لوکس رو به روم  نیا

 ...  مانتظا يچه به نوه ها گهید

برم  خواستیدلم م... تو خودش جمع شده بود  یبه خاطر عرق کف دستم جلدش کم... دستم مشت کرده بودم  يورو ت کتاب

 ... بدتر هم شده  نجایاز عصر که اصال خوب نبود ا... حالم خوب نبود  رونیب

 دیتو شرکت نو دیببخش: تر شد کیبه من نزد یدختر کم يبایز يتق تق کفش ها يو صدا... به برگه انداخت  ییامضا یحام

 ... هستم  یکیبشم من ن یهم وقت نشد معرف

 دهیبارها شن یحت... بودم  دهید یرو هم بارها کنار حام ایمن رو... قدم هم ازش کوتاه تر بود ... رو به سمتش دراز کردم  دستم

 ییجورا هیحس خفه کننده و  نیاما هرگز ا نهیب یمناسب م یحام يحامد و بعد ها برا يبودم که انتظام بزرگ اون رو برا

 ...  مرو بهش نداشت زیآم ریو تحق بیغر

 ... من هم همراز خوش بختم : کردم همه حس ها رو پنهان کنم یسع

... من رفته بود  ياما کل انرژ يزیچ چیه... زده نشد  یحرف چیه... رفت  رونیبرام تکون داد و از در اتاق ب يمجدد سر

 بود؟ یکرده بود چ دایپ انیکه تو رگها جر یتلخ نیپس ا...  نیپس ا... من رو چه به حسادت نه هرگز ...  کردمیحسادت نم

حاال بد جور دوباره و دوباره به چشمم اومده بود ...  نمیکرده بودم نب یچند وقت سع نیکه ا یبود که تمام اون مسائل نیا دیشا

 ... 

 ... بچه ها تو اتاق کنفرانس هستن ... با اجازت  رمیمن م: گذاشتم فمیک يرو تو کتابم
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 تو چته؟: ستادیرو به روم ا يجد یلیو قدم اول رو برداشتم که خ... رو مرتب کردم  فمیک بند

 ...  ستین میچیه: حرفها بودم  نیاما من هم داغون تر از ا...  یلیخ یلیخ... بود  يجد یلیخ

 ؟يریجا مک يدار نییپا یساعت سرت رو انداخت نیا -

 ...  ستین بیپس عج...  رمیو تا خونه ام هم م امیم رونیب نیاز تمر شهیکه من هم یساعت نیا: ساعتم نگاه کردم نه بود به

 ...  میکنیم يبه بعد فکر نیاون هم از ا يبرا: دیبه چونه اش کش یدست

 يخم کردم رو یسرم رو کم... جمله آخرش فکر هم نکردم  یخاطر به معن نیبه هم... برم  خواستیبودم و فقط دلم م کالفه

 ...  یحام: کفتم یآروم يگردنم و با صدا

 ؟ياالن داغون تر هم شد يداغون بود ياومد... آخه تو چته ... جانم  -

 ... خسته ام  یلیخ -

 ... فردا  -

 ...  یشما فردا دعوت -

اش رو  يقهوه ا یشمیکروات ابر نییرنگ پا یییشته اندازه نخود طالتونستم نو یم يطور نیا... تر شد  کیقدم بهم نزد هی

 ...  نمیطراح بود رو بب يکه امضا

 ...  رمیجا نم چیمن فردا شب ه... تو اون فکرته خانوم کوچولو  یچ -

 ... قرار دارم  يقرار داد کار هی يمن هم برا... خوان با حامد باشن  یبچه ها هم شام م...  یچیه -

 ؟یبا ک: ابروش رفت باال هی

...  زنمیشب بهت زنگ م...  رسونمتیم: دیبه صورتش کش یدست... جوابش رو بدم طلب کار نگاهش کردم  نکهیا بدون

 ... رو بردار  تیگوش

من . ..نبود  یرنگ گهید... شده بود  يلحظه خاکستر هیبه نظرم  زیفقط همه چ... فقط ...  دونستمیچم شده بود خودم هم نم...  

 یچ یلعنت ياون عطر گرم فرانسو دونمیاما نم... اما ... از دوستاشتن به اون طرف عاشقش بودم ... مرد رو دوست داشتم  نیا

 ... کنه  یرنگ گهیرو د ییجا تونستیرنگ هم نم ینگاه نگران خاک نیا یکه حت يطور... طور داغونم کرد  نیداشت که ا

فرصت نشده  یخونه بود و من حت بیقرار داد تخر... انداختم  زیم يبه کاغذ رو ینگاه... نتونسته بود حالم رو بهتر کنه  یچیه

 ...  دمیپرسینم یچرا واقعا چرا از حام... دو هفته و من  يبود برا تیمامور ایس... مشورت کنم  یبود با کس

 . دمیبه موهام کش یدست کالفه

که قرار بود امشب  ییاما االن خونه حامد بودن از اونجا... با بچه ها صحبت کنم  خواستیدلم م... لفن رفت به سمت ت دستم

کرده بودم و اونها هم کامال فراموش کرده بودن چون قرار بود با حامد برن فندق  یمن عصرم رو براشون خال میبر نمایباهم س

 ... برن  تونستنیرو کشف کرده بودن که م یفروش تزایپ خودشونرو واکسنهاش رو بزنن بعد به قول 
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لپ  وشاین يحامد برا...  بردمشونیم يبهتر يجاها دیبا دیشا... تا حاال رو دوست نداشتن  بردمیکه بچه ها رو م ییجاها دیشا

اشکهام ... کردم  ریخوب د... براش بخرم  کردمیمنم خوب داشتم پولهام رو جمع م...  یرغم مخالفت حام یبود عل دهیتاپ خر

آره واقعا چرا ...  کردمیم يدور یچرا ازحام دونمیمند نوازش بودم و نم ازیروزها بد جور ن نیابچه شده بودم و ... رو پاك کردم 

 یسوم و حت... دوم ... زنگ اول ... زنگ شدن  يرفت برا یمدت من دستم به گوش نیبار تو ا نیاول يبرا...  کردمیم يدور

و اون عطر  يقرار داد کار... اما رفته  رمیگفته بود نم... رفته ... مبل پرت کردم  يرو رو یگوش... بعد اشغال و ... هفتم 

 . رنگ خونه ام یتنها کنار قاب پنجره آب... و من ...  يفرانسو

 ؟يچرا انقدر الغر و داغون شد -

 ... هم خوشگلم  یلیخ: کرد گفتم یزدم که اخمو نگاهم م يلبخند اوشیس يرو به

 ...  یداغون یلیخ یلیخ ریسه هفنه اخ هیتو ... مقلته نکن همراز  -

از  ؟یمدت حام نیتا مغز استخوان خودم؟ از سر شلوغ ا یاز عاشق...  گفتمیمدت م نیا ياز تمام حسها گفتیبهش م یچ...  

 بیکه باالخره قرار شده بود تخر يوحشتناك سختمون؟ از خونه ا يها نیاز تمر... بچه ها که سرشون به حامد گرم شده بود 

 ... خوبم : بزنم نیریلبخند ش هیدادم  حیتلخ ترج يحرفها نیا امتم يواقعا؟ به جا یاز چ ؟ییشه؟ از تنها

 ... مموش من  یستید ن... فدات شم  یستید ن: مشت راستش به کف دست چپش زد با

خاطر معشوق رو  نیعاشق هم شهیمگه هم... مگه تعلق خاطر نبود  یلق هم داشتم؟ دلبستگتع یبغض کردم من واقعا به کس. 

 خواست؟ینم

 ... جسارتم تموم شده  کنمیاحساس م... خسته ام : دادم هیمبل تک یهم گذاشتم و به پشت يرو رو چشمام

 ... همراز  یزنیخطرناك حرف م -

احساس کردم ... بچه ها رفتم  دنید يبرا یوقت...  شیسه روز پ... افتادم  یحام ادی... لحنش دلم رو سوزوند  يتو  ینگران...  

جسارت از  گهید...  زمیعز... بودم  ختهیاز قبل بهم ر شتریب شینگاهش نبود و من از سه روز پ ياز تمام اون محبت تو ياثر

 ادینگاه خسته به نظر نم نیو ا قهیعم يگشتن تو آبها دیداشتن مثل به دنبال مروار ستنه؟ دو يعشق حرف زدن رو ندار

 ... رو داشته باشن  نیا ییتوانا

 ... مطمئنا  ستین...  ستیبه احساسش مطمئن ن: لب گفتم ریز

 ... عقب زدم  یرو کم زدیم شیچشمم ن يتو یاشک

 ؟ییبا تو ام همراز کجا -

خسته  یلیخ...  ایخسته ام س... رو  زیهمه چ... رو از اول شروع کنم  زیهمه چ... کوچه تنها راه برم  يتو  ییدوست دارم تنها -

 ... 

 ...  ادیخوابم م: خودم جمع شدم يتو
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استرس  یلیخ... قرار داد رو هنوز امضا نکرده بودم ... بهش راجع به خونه نگفتم ...  دیروم رو کش ایو س دمیکاناپه دراز کش يرو

 شدیرنگ عوض م دیدو جداره سف يقاب پنجره با پنجره ها یرنگ آب...  شدیم کسانیك تمام خاطراتم داشت با خا... داشتم 

نگاه خسته از ...  مانینر فینگاه کث...  نینگاه شکست خورده رام...  کردیداغونم م نیتمر...  ومدنیم دیجد يها هیهمسا... 

 یخانوم ارمن هیبه خونه ... گذشته ام روگرفته بود  که کل هفته... مادام  لیجا به جا کردن وسا...  نهیخودم تو قاب آ یزندگ

...  دنیکار و جواب ثابت شن نینکردن ا يالتماس بهش برا... لواسون  کینزد زیخانه سالمندان تر تم هیکردن  دایو پ گهید

 هیچند شب بعدش با ... خورد  يجرقه ا یشب زمستون هیکه  یاحساس... تو هوا  یخسته بودن از معلق... به کنار  نهایتمام ا

 تیتثب رینظ یرنگ ب ییطال رهیگ نیمن با ا يو برا... قرمز رنگ به شکل قلب دوباره مرور شد  يبایز يها ینیریجعبه پر از ش

 ... شد  دهیهر روز حالم پرس میمستق ریغ... شد 

 یاز وقت... ل رفتن بچه ها به اون خونه شد فندق عام یاز وقت... شدن  یمیبچه ها با حامد صم یاز وقت کردمیاحساس م اما

تمام داشته ... کنن  فیحاضر شدن تو اتاقاشون بخوابن و فرداش با آب و تاب برام تعر یشب بچه ها با حضور حام هی يبرا

سه هفته حالم رو بهتر  نیبهم هم تو ا شونیاظهار دلتنگ... بچه ها  يصدقه ها ونقرب یحت گهید... و رفتن  دنیهام پر کش

 ... نکرد که نکرد 

...  شدیهم زود داشت سرد م یلیزود شروع شده بود و انگار که خ يادیز زیدر اتاق رو بست تا من مثال بخوابم و همه چ ایس

 چند نیکه ا ییدونم اما در تمام تلفنها یپشت سر هم نم راتییو تغ یهورمون هام بود؟ حاصل خستگ یختگیحاصل به هم ر

 ؟یستیچته همراز؟ خوب ن: بود هتکرار شد یجمله ه هیوقت بهم زده بود فقط 

 ره؟یم شیکارهات چه طور پ... خوبم : من يجواب تکرار و

 شده؟ يطور نیشده؟ چرا صدات ا یشکل نیچته؟ چرا نگاهت ا...  یکنیام م ونهید يهمراز دار: شبشیجمله د و

چرا تو که  دمیپرسیاگر م اوردمیکم م نکهیو ا ست؟یتو نگاهت اون نگاه ن کنمیمن جرات نکردم بپرسم چرا من فکر م و

 من ارزشش رو داشتم برات؟...  یدروغ گفت یکیخونه ن يبر یخواستیم

 ...  رمیزودتر م کمیامروز  -

 ... کارگردانمون بود  اریجمله من به رضا دست نیا

 ...  متونیذاشتیتحت فشارتون نم يطور نیجلو افتاده وگرنه ا کمیرا اج...  یرسیخسته به نظر م یلیخ... آره برو : کرد يدییتا

به خواب و  زیاما قبل از هر چ دنشونیفردا د ایامروز  رفتمیم دیبا...  دیکشیبچه ها پر م يدلم برا...  دیپریشب بود پلکم م دو

دلم اون ... شال مادرم رو روم بکشم و کتاب بخونم ...  خواستیدلم کاناپه خونه رو م... به فکر کردن ... داشتم  اجیآرامش احت

خودش بود  ریو سه هفته بود که بودنش مثل قبل نبود انگار درگ خواستیرو م یدلم حام...  خواستیتو پارك رو م يبایشب ز

 ...  گرفتمیخودم که حسش و جمالتش رو نم ریمن انقدر درگ ای... 

خوب بود اما من تشنه بده  شهیمثل هم انیپو...  ارشیصحنه اش بود و دست ینشم...  ومدین نیبود اما سر تمر مانینر

 ... سر صحنه مون با محمد بودم  یعاطف يبستانها
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شده بود از  شهیاز هم رتریخواسته بودم زود تر برم د... بچه ها هم همه رفته بودن ... عوض به اتاق پشت صحنه رفتم  يبرا

همه رفته بودن پشت به در  بایداشتم و تقر یو بعد تلفن نسبت طوالن میاول تکرار کردرفت و از  ادشی یه انیبس که پو

خانونم و دامادش و بساز بفروش بودن که پشت سر هم مغزم رو  نبیز... بذارم  فمیرو تو ک لمیداشتم وسا یبودم سع ستادهیا

 ...  زدمیزنگ م ایبه س رونیب رفتمیم دیخورده بودن با

چشماش ... شد  یته دلم خال...  دمیترس... بود  مانیبه پشت نر دمیدستم گرفتم و چرخ يرو تو فمیک... در اتاق اومد  يصدا

بودم که  دهیشن یعنی دونستمیم... دود خاص  هی يبو دادیم یخاص يبو... نداشت  يقرمز بود و خودش هم به نظر حال عاد

آب دهنم رو محکم قورت دادم و آروم آروم به سمت ... اما االن  ادیسرکار نم اهاشوقت ب چیاما ه...  کشهیمواد خاص م ینوع

 ... در حرکت کردم 

ده که ما به چشمت  یم سیدکتر حتما خوب بهت سرو ياون آقا...  ادیمن خوشت نم هیاز چ... کجا خوشگله؟ فقط من بدم  -

 ...  میاینم

فرو روفتم و خودم  ورایتو د شتریتر شد و من ب کیبهم نزد... فرار کنم  خواستمیفقط م... الل شده بودم  یعنی گفتمینم یچیه

و اون نفوذ  نیو اون ماش... لوکس  يبا اون لباسا... خوب  يگردیبا پولدارها م: دیرو باال کش شینیب...  دمیرو به مست در کش

 يبذار الاقل کار...  کنهیفحش بارونم م نهزیزنگ م رانیکه از اون سر ا يداد ییحتما حالها همتازه به محمد ... وحشتناکش 

پر از عشوه ات  يبا اون صدا ياومد یاز روز اول هم به نظرم خواستن... خوشگل  یلیخ...  یخوشگل... کرده باشم دلم نسوزه 

 ... 

به همه ... ه کارم ب...  یلعنت به زندگ... طور بود  نیکردم ا یم يکه هر کار ییلعنت به صدا... لعنت به من که زن بودم ...  

 : زدم ادیفقط فر...  زیچ

 ...  یخفه شو عوض -

 ... آشغال : زدم ادیفر

: دیکوب شیشونیمحکم به پ کردیرضا بود که با ترس نگاهمون م... که در باز شد  زیبه م مانیخوردن نر ایمن بود  ادیفر با

 ...  مانینر يبدبختمون کرد

 ...  میزنیهمراز صبر کن حرف م... همراز : و ترسان گفت دمیکش یسرم م يسمتم اومد که شالم رو داشتم رو به

 ...  امینم گهید...  يدیفهم...  امینم گهیمن د... دهنت رو ببند  -

حالم از خودم ...  شدمیداشتم خفه م... صورتم  يبه پهنا ختمیریو من اشک م کردیرضا پشت سرم اسمم رو صدا م رونیب دمیپر

خودم رو ...  نییپا کردمیپل پرت م نیکاش خودم رو از ا يا... از زنده بودنم ... که بهم زد  ییاز تمام حرفها...  خوردیبهم م

آغوشش گم  يبرم و تو خواستیاالن من فقط دلم م...  کردیفکر م یمهم نبود که االن چ برام... دربست انداختم  یتاکس يتو

 . خواستیرو م یدلم حام... رو نفس بکشم  گارشیعطر س ششیبرم پ... بشم 
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دلم پر ... تو کوچه باغ  دیچیپ... اشک هام غصه خورد  يبرا نمینگاهم کرد و فکر مک نهیآ يتمام طول راه تو یتاکس راننده

 ادهیس نیاشم هیدر  يجلو... جا منتظرش بمونم  نیتا ابد ا تونستمیاگر هم نبود م... عمارت بود  نیکه تو ا يمرد يبرا دیکشیم

صندوق عقب و  يرو گذاشت تو کیساك کو چ هیحامد بود ...  ستهیخواست جلوتر بره که گفتم با یتاکس... رنگ پارك بود 

 رونیمسافرت ب يها یسبد مخصوص خوراک هیبه عالوه  گهیساك د هیو  یو بعد بچه ها همراه با حام... بعد دوباره رفت تو 

بودم؟ جاده صاف کن  یمن ک... و من ...  رفتنیمبچه ها داشتن با پدرشون مسافرت ... تموم شدم اون لحظه ... من ... اومدن 

و بچه ها سوار  دیگونه بچه ها رو بوس... تنش بود  یلباس رسم یحام... حامد بتونه بچه هاش رو داشته باشه  نکهیا يبرا... 

من ... بود  یبرام کاف مرو به رو يتابلو... نداشت  يه ا دیاونجا موندن فا گهید... اومد  رونیب اطیح ياز تو یکیو بعد ن... شدن 

تمام  يکه جلوم بود جا يزیچ...  دیموند و پرس دیگرفت با میتصم دینبا يزیچ دنیبا د گفتمیم شهیکه هم یهمراز کس

 ... پر از پاسخ بود  ایدن يسئوالها

 د؟یشینم ادهیخانوم پ -

 ...  دیریدنده عقب بگ شهیاگر م... نه : لرزون گفتم يصدا با

زن بودم که به  هی... نبودم  یچ چیه... من ... نداشت  ییبغض که انتها هی... بغض گنده بود  هیهمه تنم ...  دیلرزیبدنم م تمام

خواهر زاده هام تا پدرشون  يرو  گذاشتن ریتاث يخاله بودم برا هی... لذت  يبود برا یهمکارش عامل يبرا تشیجرم اندك جذاب

... هم داشت و من  دیشا ایوقت هم دوستم نداشت  چیه دینبودم و شا یچ چیه...  یحام يبرا...  دمدختر بو هی...  رنیرو بپذ

کرده  یکه به خاطرشون تا به حا ل زنگ ییزهایگنده تمام چ یلیخ چیه هی... بودم  یته هیمن ... دادم  هیتک یسرم رو به صندل

 يبلند تر يبغضم با صدا... نه به داشته هام ... شغلم داشتم  هب گهید يبودم د رچند ساعت نابود شده بود و من نه اعتماد

 ... نه به عشقم ... و نه  دیترک

 ... کردم  تیمدت شما رو هم اذ نیآقا تو ا دیببخش: شدم و پول راننده رو پرداخت کردم ادهیخونه پ کینزد

 ... مراقب خودت باش  شتریب... اما ...  نه دخترم -

رو  لیموبا... خونه هم نداشتم  یحت گهیتا چند وقت د... کرد  یانداختم وارد خونه شدم و که کارگرها داشتن مترش م دیکل

 ... همراز جون : بود سایآو... برداشته شد  یبوق سوم گوش... لحظه  نیتنها پناهم اون بود تو ا... زنگ بزنم  ایبه س... برداشتم 

 ... الو ...  الو

بود و لحظات خوش اون رو هم بهم  رونیب سایبا آو ؟یکه چ... رو خاموش کردم  یقطع کردم و بعد گوش... ندادم  جواب

 ؟یواقعا چ...  شهیم بمینص یچ...  زمیواقعا؟ احساس خوب اون رو هم بر یکه چ ختم؟یریم

سمت  دمیدو... خورد  چیپ... تاب خورد  يزیمعدم چ ياحساس کردم تو...  دیلرزیهنوز همه جام م... مبل  يرو نشستم

صورتم رو آب زدم به زور بدنم ... ها رو  یهمه دردهام رو همه زجرهام رو همه تلخ... همه نداشته هام رو باال آوردم  ییدستشو

 اوشیس...  ریگ غامیپ يرفت رو خوردیزنگ م ... خوردیزنگ م...  خوردیتلفن زنگ م...  رونیرو که مثل جنازه بود حرکت دادم ب
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بهت زنگ زد چرا  یبعدش هر چ سایآو...  يریخونه مردم چرا در م یزنیزنگ م... چرا خاموشه  تیدختره زبون دراز گوش: بود

 ...  ياشغال بود

عمه فدات شه  ییکجا... همراز فدات شم : عمه بود ينفر بعد... بد بود  یلیحس و حالم خ... شکمم جمع کردم  يرو تو پاهام

 ...  میکنیرو دادماد م نیمحمد ام میدار... زنگ بزن  هی ؟یسراغ از من نگرفت هیچند وقته  یدونیم... 

 ینشویرو از پ سمیخ يموها... خاموشم  یگوش...  بمیعج ییمن تنها...  یباغ گالب... عمه ... پسر بزرگ عمه ...  نیمحمد ام...  

... خسته بودم ... اتاقم رفتم  يواریبه سمت کمد د میبلند شدم و مستق... دندونم گرفتم  ریسردم رو ز يام عقب زدم و لبها

 ... خسته  یلیخ

چشمهام ... موقع شب خلوت خلوت بود  نیهم ا نالیترم...  دادیم یزندگ يبو ایتا ته دن...  دمیخاك نم خورده رو نفس کش يبو

بود که به  نیمحمد ام... اطرافم رو ...  نمینداشتن رو بهم فشردم تا بهتر بتونم بب ییسو گهید یو خستگ هیگر رو که از شدت

ساك ... دوباره بغض کردم ...  دیکشیگردن م اهشیاش تو چادر س زهیر کلیبود با اون ه عمهداده بود و کنارش  هیتک دشیپرا

روزها به آغوش  نیو من چه قدر ا... محکم بغلم کرد  دنمیبا د... که بسته بودم رو به دست چپم دادم و به سمتش رفتم  یهول

... داغونم  افهیاز ق دینپرس... پا گذاشتنم  کیشهر کوچ نیبه ا الاز بعد از دوس دینپرس...  دیهق زدم و عمه نپرس... داشتم  اجیاحت

 ... کرد و ساك رو از دستم گرفت گذاشت تو صندوق عقب  یسالم ریسر به زبود  شهیمثل هم نیمحمد ام

به شکل غنچه گل رز  یفیظر يشماره دوز یکه اطرافش رو با نخ صورت ییعمه همون ها دیبالشت سف يرو گذاشتم رو سرم

عمه که رفته بود  کیتشک اتاق محمد رضا پسر کوچ دمیدراز کش يریشهر کو نیا یسرد زمستون مهین يهوا نیتو ا... داشت 

شوهر ... باز شدن در اتاق عمه  يو صدا دیچیخونه پ ياذان مسجد تو يصدا... بود  کیخونه عمه کوچ... به اتاق برادر بزرگش 

 ...  یمهربون و دوست داشتن... بود  يمرد فوق العاده ا... به مسجد  رفتینماز داشت م يعمه ام بود که برا

شوهر عمه ام معلم باز ... خونه بخرم  هی... جا  نیبمونم هم دادنیرهن بهم م يکه برا يبا خونه ا تونستمیم کردمیفکر م داشتم

جا  نیهم... جا  هی شدمیم ینشد منش... دست و پا کنه  يکار هیمنزقه برام  نیتونست تو تنها هنرستان ا ینشسته بود م

... کرد  يزار هیبعد از فوت مامان و رها عمه چه قدر گر... م به خاطرش برگردم به اون شهر نداشتم که بخوا يزیچ...  موندمیم

شهر  نیکه تو ا ياما من هم درسم بود و شغل و رشته ا... کنم  یشوهر عمه ام خودش دوبار اومد دنبالم که برم باهاشون زندگ

کوشا رو  يلپا خواستیم وشایدلم عطر تن ن...  دیدلم براشون پر کش... نداشت هم دو تا خواهر زاده هام  يا ندهیآ کیکوچ

 دنبالم گشته بود؟  یکس... افتاده بود  امیبه  یکس یعنی...  کردنیاونها هم عادت م ردمیعادت مک دیبغضم رو قورت دادم با

 ... شدم  مونیرفت و برگشت و بعد پش یدستم ه... پالتوم در آوردم  بیتو ج رو از میگوش...  دادمیال اقل به گلنار خبر م دیبا

 نیزویتلو... سرم مرتب کردم و از در خارج شدم  يشالم رو ور... اتاق اومده بود  يآفتاب تا وسط ها... در رو باز کردم  يال

از جاش بلند شد به خاطر  دنمیبا د...  ردکیبا دقت گوش م يروشن بود و عمه روبه روش نشسته بود و داشت به برنامه آشپز

 ... صبحانه منتظرتم  يقوته برا یلیکه خ ایب... ا فدات شم یب: زدیلنگ م یآرتروزش کم يماریب
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گل  يو از سر سماور قور... سفره رو کنار زد نون تازه ... دوست داشتم  کردینم يکنجگاو يزن رو که ذره ا نیمن چه قدر ا و

 ...  ادیم یزندگ يبو کردمیرو برداشت و من بد جور احساس م یسرخ

 ... عمه اول برم دست و صورتم رو بشوم  -

و  دمیکش رونشیموهام ب نیآروم از ب... بغض کردم ...  رهیبه خودم نگاه کردم و دستم رفت به سمت اون گ نهیآ يتو

 ...  یلیخ...  یدوست داشتم حام یلیخ... من : شلوار بیگذاشتمش تو ج

 بیتخر دیبا... از ابتدا ساخت  دیموارد با یلیرو خ یگرفتم که زندگ ادی... گرفتم  ادیخواهم داشت اما من ... دارم ... داشتم ...  

 ... چشمام  ياومد جلو شیصورت جد... دوباره ساخت ... شد دوباره بلند شد 

 ... زنگ به تهران بزنم  هیمن  شهیعمه م: بود دهیچیپ شتریتو خونه ب يچا يکه اومدم بو رونیب

 ... که  خوادیجا خونه خودته اجازه نم نیعمه فدات شم ا -

 ... الو : با زنگ اول برداشت کردیدرست کار نم انگشتهام

 کرده  هیبود و معلوم بود مفصل گر یتو دماغ صداش

 ... الو : لرزون گفتم يصدا با

 ... همراز ... الو  -

 ... همراز  یتو که ما رو کشت... همراز  ؟ییکجا: هیگر ریزد ز بلند

 ...  دیببخش: گونه ام يرو دیچک اشکم

 ... بود  بیتو؟ شماره ات عج ییکجا...  میهممون مثل مرغ سرکنده ا شبیخودخواه؟ از د... ببخشم  -

 ... اومدم  نیعمه نسر شینگو کجام گلنار پ یبه کس -

 شده؟  یچه شکل ایس يقطع کرد يزنگ زد کهنیبعد از ا یدونیشده؟ تو م یاونجا چرا؟ چ -

 ... داشتم و دارم به آرامش  اجیبرات فقط واقعا احت دمیم حیتوض -

 ... داغونم کنه  شتریو ب یچیبگه ه دمیتورسیم...  یجرات نداشتم بپرسم از حام...  

 ... قطع کنم بفقط بگو سالمم  عیسر دیبا -

  يکار رو با ماها کرد نیا يبه چه اجازه ا ه؟یتو دردت چ ؟يبچه شد گردن؟یرو نم میگوش يفکر کرد...  يشد ونهید -

 ...  شهیم ییماها شامل حال چه کسا نیبدونم ا خواستیو من بد جور دلم م...  

 . کرد خی تییهمراز عمه جان چا -

نبود اما  ییبایدختر ز.. .هم سر قابلمه خورشت بود  نیمحمد ام ينامزد عقد هیو مهد کردیرو خرد م ییپلو يرشته ها عمه

از دانشگاهش  کردیاومده بود داشت صحبت م یاز وقت... بودن  هیپسر همسا هیعشق دختر همسا... مهربون بود و بلبل زبون 

 یچوب زیکرد من نشسته بودم پشت م یم يکه خواهرش داشت گلدوز یروتخت ارچهاش تا پ هیزیاز جه شییتا ازدواج دختر دا

عروسش رو  يو با سر حرفها رفتیسر آشپزخونه به اون سمت م نیعمه از ا... چونه ام  ریآشپزخونه و دستم رو زده بودم ز
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بهش  شدیآرامش دغدغه هاش هم باعث م... اش و آرزوهاش  یزندگ یسادگ کردیهم م یبهش اضافات یو گاه کردیم دییتا

بر گزار بشه و  گهیماه د 6لباس عروسش که قرار بود  يه مناسب بود براکردن پارچ دایپ شیتمام دغدغه ذهن... حسادت کنم 

 ... بحث ها دور بودم  نیبود که پرده آشپزخونه اش خوب دوخته نشده و من چه قدر از تمام ا نیدردش هم ا

دخترك پر حرف  نیرفته بود انگار که ا شیراحت پ یلیجمله خ نیبعد از ا زیهمه چ... بود و اون هم  نیعاشق محمد ام هیمهد

 ...  کردیم یبود و خانوم ستادهیو با مزه تو آشپزخونه مادر شوهرش ا

 حوصلت سر رفته؟: برگشت به سمتم هیرو به روم گذاشت و مهد يچا یاستکان عمه

 ياز بوآشپزخونه گرم و پر  نیجا تو ا نیبه آسمون بود و االن ا نیانگار زم اینگاه کردنمون به دن هیاما زاو میسن بود هم

 ... سالها راهم رو اشتباه رفته بودم  نیمن تمام ا دیزعفران من فکر کردم شا

 ...  کنمیمدت وگرنه دارم از صحبتهاتون استفاده م نیا دمیکم خواب کمینه  -

رش س يدادیبهش نشون م يبله برونت رو آورده بود يکاش عکسا هیمهد: بذاره گیتافتون در آورد تا ته د زریفر ياز تو عمه

 ... گرم شه 

ماه  هیمهد... داشت  ایشهر در نیکاش ا يرفت و من فکر کردم ا رونیسرش انداخت و از در خونه ب يرو يچادر گلدار هیمهد

داشت و من هنوز داشتم به عاشقانه  ایعاشقانه تر بود به نظرم اگر در... نداشت  ایاونجا هم که در رازیخواست بره ش یعسل م

هم روم رو کم  کردیکه تو رگ هام با درد حرکت م یخون نیا یحت... تو بدنم  دهیچیپ درد نیا یحت...  کردمیفکر م شتریب يها

 ...  کردمینکرده بود که هنوز داشتم به عاشقانه تر بودنها فکر م

 ... مغزت استراحت کنه  کمیفرستامش : فشار دادم عمه ظرف نقل رو جلوم گذاشت شتریمشتم ب يتو بمیج يرو تو رهیگ

 ... نه عمه من راحتم : زدم يلبخند

 که؟ هیهم دردت چ یگینم...  یدور باش یکه خواست دونمیم... استراحت عمه فدات شم  يدونم اومد یم -

 ...  ستیکس به اندازه خودش بازنده ن چیتلخه عمه انسان به ه یلیخ -

دلش اومده دل دخترك من  یک دونمیمن فقط نم زدیم ادیحرفها ز نیبابات هم از ا ارمیسر در نم یفلسف يحرفا نیمن از ا -

 ... طور بشکنه  نیرو ا

 هیمهد يو من تا پهن شدن سفره ناهار فرصت نکردم جز به حرفها ومدیکه آلبوم به دست به سمتم م هیدر اومد و مهد يصدا

 ... تمرکز کنم  يا گهید يبه جا

من با  يخانواده پدر... بود  یمرد خوب یلیودن و آروم شوهر عمه ام خب ریاندازه سر به ز یو محمد رضا هر دو ب نیام محمد

بودن اما به مراتب از شوهر خاله مثال روشن فکرم  یهم مذهب یلیاومده بودن و به خ ایبه دن کیشهر کوچ هیتو  نکهیوجود ا

شوهر عمه من که پدرش خادم مسجد بود  يتاتر بودم برا گریمن باز نکهیا... تار بود  استاد هیپدر من  نکهیا کردنیبازتر فکر م

 ... بود  بیاکبر خان انتظام عج ينبود که برا بیانقدر عج

 ...  نجاستیبرادرزاده ات ا یخب خانوم خوشحال -
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 یلیبه نظر خ زیکه همه چ ییتو جا یخونه آروم و دوست داشتن نیبودن تو ا نیبگم من چه قدر خوشحالم از ا خواستمیمن م و

 نیسرخش که کنار محمد ام يو لپا یلبنان يبا اون روسر هیمهد... نداشت  یدگیچیانگار پ زیچ چیو ه ومدیآروم و ساده م یلیخ

شوهر ... به من نگاه نکنه  میبود که مسستق نیا شیکه تمام سع ییمحمد رضا زدنیحرف م یرکیز رینشسته بود و با هم ز

کردن که اصالتا از کجام  يآور ادی گهیو خونه فوق العاده ساده شون به من بار د شیو صورت نوران دیسف يعمه ام با اون موها

 ...  کنمیو چه طور فکر م

که من  یبهشون تذکر داد تو مدت شنومیمن نم کردیکه فکر م یکنار و در حالت دیشوهر عمه ام پسرها رو کش يجد یلیخ یوقت

 یرو بالشت يکفش که باهاش برم تا برا هیپاش رو کرد تو  هیمهد یوقت.. .تو خونه باشن تا من راحت باشم  ادیز دینبا نجامیا

بغض من ... آش جو رو آماده کنه  لیشام وسا يعمه بلند شد تا برا یوقت... کنه  تخابو پارچه ساتن ان دیاش مروار هیزیجه

 ... بودن که من رو دوست داشتن  ییجا آدمها نیا... رفت  نیانگار کم کم از ب

معلم دوست  يو من اصال دوست داشتم آقا شناختنیرو م یجا همه حاج نیا... و موهام رو کامل بستم  دمیرو پوش مانتوم

... گذاشت  بمیرو تو ج يزیچادرش رو که رو سرش محکم کرد عمه خم شد و چ هیمهد... از جانب من بشنوه  یحرف میداشتن

 ... پول بود 

 ... پول دارم  عمه تو رو خدا من: برگشتم به سمتش یشاک

پول هم اگه کم اومد ... بخر عمه  یخواست یهر چ...  نمیکارت بب یبرو پ: رو گاز گرفت و با سر به سمت در اشاره کرد لبش

 ...  دیایو ب دیریکشک بگ هیسر راهم ...  میکنیحساب م میریبعدا م یبگو بزنن به حساب حاج

من ... اما ...  زدمینم یپول دست نیمن که به ا... به قسم به خاك بابا  وندکشیبکنم که کار رو داشت م یدوباره اعتراض خواستم

 ؟یچ یعنیبعد از مدتها احساس کردم خانواده 

 ...  ومدیاذان مغرب م يصدا...  ادیرفت تا لباس عوض کنه و ب هیمهد...  دادیداغ م ازیپ يبو خونه

 ... رنگ به رخسارت اومد  کمی: دیگونه ام رو بوس عمه

 ... خوش گذشت بهم  -

 مخت رو نخورد؟ -

 ...  ستین طونیاصال ش رونیدرضمن ب...  هیقصدش مهمان نواز... عمه جون  دینگ: عمه زدم طونیبه لحن ش يلبخند

 شیسالهاست گلوش پ...  هینیرنگ نیدختر سنگ...  یستیپا افتاده ن شیپ يجور حرفها نیتو اهل ا دونمیفقط م نمینازن دونمیم -

 ...  ستایالبته پسر منم کم عاشق ن... کرده  ریگ نیاممحمد 

 ... بره تو فکر  نیاز ا شترینخواستم عمه ب... نوك زبونم بگم خوش بحالشون  اومد

گفت ته دل  شونیاز عاشق هیتمام مدت که مهد... قرمز رنگ گوشه اتاق  یدادم به پشت هیو تک نیزم ياتاق نشستم رو يتو

من به نداشته ... نبود  نیا... کردم نه  يحسود یدختر دوست داشتن نیا يکه بگم به داشته ها نیا...  دیمن سوخت و نفهم

که تا حاال گرفته  يساده ا يها هیبه تمام اون هد... اسمش گل من  نیمحمد ام یتو گوش نکهیا... خودم فکر کرده بودم  يها



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٤٢٥ 

بود که من واقعا  نیا کردمیفکر م یوقت اوردیکه اون رو به وجد م يزیبه هر چ... که باهم رفته بودن  یینمایس نیبه اول... بود 

 ... شد  بمینص یعالقه دور از ذهن چ نیاز ا بمیغر بیعج یعاشق نیاز ا

 يلحظه هم اون چشما هی یزد ه بودم حت رونیکه از خونه ب یمدت نیشده بود در تمام ا ینه؟ چ... اعتماد کرده بودم  یالک من

 ... دادم  هیتک واریسرم رو به د... بغض کردم ... چشمم دور نشده بود  يرنگ از جلو یخاک يجد

 نیبه ا دیبود که من شد نیا دونستمیکه م يزیتنها چ...  دونمینه؟ نم ایحالم بهتر شده بود ... بود خونه عمه بودم  يروز دو

خودم اعتراف  شیپ خواستمیاسمش رو هم نم...  يبرا...  يبرا دیلرزیدلم م... داشتم  اجیاحت شیعطر دوست داشتن نیخونه با ا

 ... کنم 

هر چه قدر مخالفت کردم ...  رونیب میبر نیو محمد ام هیتا با مهد شدمیاتاق داشتم حاضر م يخونه زنگ زد و من تو تلفن

 ... دختر خالته ... همراز : در رو باز کرد يبه در خورد و عمه ال يتقه ا... نشد که نشد 

 ...  یالو گل: چه قدر دلم براش تنگ شده بود... بود  گلنار

 رو هم نداشتم؟  یتماس تلفن هیمن ارزش ... با ما  یکنیم يجور نیهمراز چرا ا... معرفت  یسالم ب: بغض کرد بازهم

 ... کم آوردم  هوی... کم آوردم ...  ستیحرفا ن نینقل ا یبه خدا گل: سر خوردم وارید يبه دست رو یگوش

  ه؟یتو؟ دردت چ یگیم یچ -

 ...  زایچ یلیدردم خ -

 ...  زیبه م يزیاومد از برخورد چ یتق ياحساس کردم پشت سرش صدا... مکث کرد  یکم

 همراز؟ هینجوریصدات چرا ا -

 چه؟یپیمن م يصدا  یگل... خوب تر از دو روز گذشته  یلیخ یلیخ... خوبم  -

 ...  هیطور نیچون تو آشپزخونه ام ا دیشا... نه : کرد یمکث هی

و  چیمدت پشت پ نیتمام ا... کردم خودم  دایبه پ... دارم  اجیبه استراحت احت: حوصله تر از اون بودم که بخوابم فکر کنم یب

 ...  یخم اتفاقات گم شده بودم انگار گل

 ...  يموند یم ایتا ته دن...  نجایا يومدیم -

 گهیخاله کم غصه ام رو خورده؟ د د؟یاز دست من؟ از پدرتون کم حرف خورد دیدیکم کش یخواب یب ؟یتا ک یگل ؟یتا ک -

 ... بستونه ...  یبسه گل

 ...  شهیم وونهیداره د ایس -

 نه؟ ایهست  ادمیهم به  يا گهیبدونم کس د خواستیو من دلم م...  

 ... برات همراز  میکم گذاشت -

 ؟یچرا به خودت گرفت یگل الیخ یب -

 م؟یشد هیچرا پس ما تنب...  رهیبه خودش بگ دیبا یتو بگو ک -
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 وونه؟ید هینبودنه دردسر بزگ تنب -

 ... همراز  يافسرده شد... حرفات مسخره است  نیا -

 کردن یزندگ... موندن  يافتاد به جونم برا...  یدرد گذران زندگ...  ییدرد تنها... رها رفت ... که مادرم رفت  یاون موقع- -

 ادیب... سر کار  رفتمیم دیکنم با هیمامانم و رها گر يبرا نمیگوشه خونه بش هیوقت نکردم برم  یحت...  رمیبگ ینتونستم افسردگ

هر روز به خاطر من  یحاج... عمه نازم رو بکشه  نکهیوقت ا... گرفتنم شده انگار  یحاال وقت افسردگ...  چرخوندمیرو م میزندگ

 ...  رهیبگنون تازه  ییبره نونوا

 ... کنار گود  مینشست يادیز...  یهست يقو میفکر کرد يادیهمراز ز: هم هق زد یگل... گونه ام  يرو ختیر اشکم

با من سر جنگ داره تا  یزندگ نیرفته بود ا ادمی...  ومدهین یبه من خوش یرفته بود گل ادمی: پشت دست اشکام رو پاك کردم با

جز خودم  ستیکس مقصر ن چیه... هم بگو راحت باشه  ایبه س... گلنار  دیراحت باش... رفته بود  ادمی...  رهیداشته هام رو ازم بگ

 ... انگار حدم دستم اومد  ییجورا هی...  جامرفته بود از ک ادمی... 

کنان صدام کرد  غیج غیج هیبگم مهد يزیاومد و تا خواستم چ زیبه م يزیمحکم برخورد چ يصدا یدوباره از پشت سر گل...  

 ... 

 ...  نیهم... بود  نیهم یزندگ... رو کاشتم رو صورتم  يو لبخند... رو پاك کردم  اشکام

کتاب رو از  نیا... زانوم گذاشتم  يدستم رو رو يو من کتاب تو کردنینگاه م الیداشتن سر نایو عمه ا ومدیم ونیزیتلو يصدا

 دیبا...  کردیچند وقت دور م نیا يهایبود ذهنم رو از تمام افسردگ یکتاب جالبعضو خونه گرفته بودم محمد رضا  نیتر لنتیسا

 شدیاما تا ابد که نم...  شدیم یعکس العملشون چ دونمینم...  رمیکنم و خونه بگ دایپ کارکمکم کنه  کردمیصحبت م یبا حاج

 ... خسته  یلیخسته بودم خ... خونه  ومدنیم ریو محمد رضا به خاطر من د نیمحمد ام... بمونم  نجایا

 یتلفن ب یبا خوش خلق... و از جام بلند شدم  دمیسرم کش يشالم رو رو... بود  یدر باز نشد حاج یبه در اتاق خورد ول يا تقه

 ... با شما کار دارن : خونه رو به سمتم گرفت میس

 ... بود  یگل

 ... سالم  -

 ... خانوم  یسالم گل -

 ؟همراز یخوب -

 افتاده باشه؟ یتا حاال چه اتفاق شبیاز د يانتظار دار -

 ...  ارنیم ریچرا من رو گ دونمیهمه نم... تو  یچه بد اخالق -

 ... کنه  تیکنم تو رو اذ یبگو گوشاش رو م ایبه اون س -

 ... کرده  جیبسرو  یملت هی... خود کرده مشکل اون کوه آتشفشانه که گدازه هاش همه جا رو گرفته  یکه ب اوشیس -

 ... گفت دستم رو گرفتم به لبه طاقچه  یداشت م یچ دیپاهام لرز...  
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 ...  یگل... الو  -

 الو چرا قطع شد؟: که دوباره تلفن زنگ خورد نذاشتم کامل زنگ بخوره رمیشده بود؟ خواستم دوباره باهاش تماس بگ قطع

 ... الو  -

 ...  شدیگلوم خشک شده بود انگار باورم نم... ام حبس شد  نهیبودم تو س دهیکه کش ینفس... کردم  خی

 ... همراز ... الو  -

 ... پس هنوز همراز بودم ...  

 ... زنم  یاصال صد باره زنگ م... دوباره و دوباره  یقطعم کن...  مونمیشده تا ابد پشت خط م... باشه جواب نده  -

 ... بدم ا ز اون لحن نگران  رونینفس حبس شدم رو به زور ب... دهنم رو قورت دادم  آب

 ... من  -

 همراز؟ يبود کرد يچه کار نیا ؟یتو چ -

 ...  دادیشماره رو بهتون م دینبا یگل -

 ... پس درست حدس زده بودم مشکلت منم : داد رونیرو ب نفسش

 ... بگم  دیبا یدونستم چ ینم

 ... همراز  يحق رو بهت داده بود؟ بچه ا نیا یک... بگم  یآخه من به تو چ...  زمیعز یزنیم حرف نمچرا باها -

 ... بچه ام ... آره بچه ام : حرف زدن از کجا اومد يانرژ نیا دونمیبار نم نیا

 ... !همراز  -

 ... من بچه ام  دیگیراست م ؟یهمراز چ ؟یمودب باشم؟ چ... بله  -

 ... من رو جمع نبند ...  به من نگو شما -

 چته؟  یگفتیم يومدیم يد اگه بچه نبود...  يبچه ا ید لعنت: تر شده بود یعصب یهم کس اون

 ... من وقت داشت؟ خسته ام  يبرا یکس -

رفته بود چند سالته  ادمی یگیراست م...  نمیزتریعز یگیراست م: زدیبه زمزمه بود حرفش انگار با خودش حرف م هیشب يزیچ

 ... اما ... ازت توقع داشتم  يادیز... 

فکرم به کجا ها  یدونیم...  یام کن ونهید...  یکار رو باهام بکن نیابن نبود که ا... نبود  نیاما جوابش ا: صداش باالتر رفت کمی

 ... رفت 

 الیخ هیمثل  هوی زیبه آغوشش به وجودش همه چ ...بهش  ازمیتو اوج ن... بود؟ خوب من هم زن بودم ... بود؟ نبود  نگرانم

 نیا...  دیلرزیطور که دلم داشت براش م نیا... پرواز کرده بود و رفته بود ... خواب بعد از ظهر تموم شده بود  هیمثل ... خام 

 ... پر  ماتمیهمه تصم یعنی

 ... شغلش رو  یگل... رو  سایآو ایس... حامد بچه هاش رو داره ...  دیندار گهید یاجیبه من که احت -
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حرفات اصال  نیهمراز؟ تو چته؟ ا ستین يا گهیکس د... وجود داشتن  نایتو فقط ا يبرا: یشده بود نگران يپر از دلخور لحنش

 ؟یچ یعنی

 ... تنها باشم  خوامیم ستین میهچ -

 ذارم؟یمگه م...  شهیمگه م -

 ... دختر بچه براتون مهمه  نیکه ا دینگ... رو انجام دادم  فمیاز من؟ من که وظا دیخوایم یچ -

 ... ها رو گفتم  نیکه ا شدیانگار من هم باورم نم دهیها رو شن نیا شدیباورش نم...  

 ...  میزنیحرف م -

 ...  شهیقطع کنم شوهر عمه ام ناراحت م خوامیم -

 ... رو روشن کن  لتیموبا: جواب داد کالفه

 ...  خوامینم -

 ... خونشون  زنمیزنگ م یاگر اون رو روشن نکن... به دو نکن  یکیبا من  -

 خوامیاصال م... قطع کنم  خوامیاالنم م...  دیکن یم تیخا له برادر زاده هاتون اذ يخودتون رو برا دیدار يادیز گهیشما د -

 ... جا بمونم  نیهم

 ... اون موبابلت رو روشن کن ...  یکنیم میعصب يهمراز دار: بار داد زد نیا

 کنه؟یفکر م یچ یحاج! دوباره زنگ نزنه خونه؟ دمیترس هوی دمیکش یقینفس عم... رو قطع کردم  یگوش هویچرا  دونمینم

 ... زنگ خورد خودش بود  مینگرفتم که گوش ياس ام اس ها روان شد جد لیبالفاصله س... رو روشن کردم  میگوش

 ... دنبالت  امیساکت رو جمع کن دارم م: میمثل قد يسخت شده بود خشک و جد لحنش

 ؟یتا برس کنمیصبر م ای...  دمیآدرس بهت م ينکنه فکر کرد ؟یگیم يدار یچ: نگه دارم نییکردم صدام رو پا یسع

رو  یکالم اون ساك لعنت هی. ..ساعت هم نبود  هیدر آوردنش برام کار  ییدونم کجا یم... ندارم  یاجیبه آدرس دادنت احت -

 ... اونجام  گهیساعت د هیجمع کن 

 گفت؟یداشت م یچ...  کردیم یشوخ دیلرزیم پاهام

 ...  گردمیمن خودم اومدم هر وقتم بخوام بر م ؟یکنیم تمیاذ: خنده با تمسخر کردم تک

 ...  يبچه ا...  یکار رو بکن نیبا من با خودت ا دمیمن بهت اجازه نم  ؟یکنیبهش افتخار هم م يکرد یکار درست یلیخ -

 ... قطع کنم  خوامیم: کرد یاز قهرمون تازه داشت دعوا هم م یمنت کش يگرفته بود به جا حرصم

 ... حاضر باش  گهیساعت د هی يباشه قطع کن فقط برا -

 ؟یگیم يدار یچ -

...  یبا عمه ات باش یخواستم فکر کن...  یم راحت باشخواست... شهرم  نیتو هتل ا. يحرف زد یکه با گل يمن از روز -

 ه؟یکه چ دونمیکه ذهنت رو مشغول کرده و من اصال نم يزیاز چ یکم ذهنت رو باز کن هیخواستم 
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 .  شد؟یباورم نم...  گفتیداشت م یچ... نشستم وا رفتم  نیزم يرو

بشم  ذارمینم...  یکار رو بکن نیا ذارمینم... همراز  ذارمینم: انتظام شد دوباره... شد  شهیمحکم تر و پر صالبت تر از هم لحنش

 ...  يریرو ازم بگ میداشته زندگ نیزتریعز...  ذارمینم... دوباره شما 

با ناخن  دادیرو نشون م ریاز کو يزیکه منظره دل انگ وارید يدستم خشک شد چشمم موند به قاب عکس رو يتو تلفن

شهر  نیحرفها نبود هنوز داشتن شماره ام رو هضم نکرده بودم که حضورش تو ا نیرو خاروندم زمان ا میشونیت شصتم پانگش

 ... رو درك کنم 

 ...  یحام -

 ... جمع کن  یعنیگفتم جمع کن ... همراز  -

اومده رو  رانیسر ا نیتا ا دهیمرد ترس نیپشت خط رو دوست داشتم من ا يکردم صدام رو کنترل کنم من اون زور گو یسع

 ... دوست داشتم 

 رونیساعت شب از خونه عمه ام بزنم ب نیکه ا نیاما من آدم ا دیکش نجایدونم اصال چرا کار به ا ینم ؟يچرا اومد دونمینم -

 ...  یخونه حرمت دارم حام نیمن تو ا ستمین

و  نیتهران رو بابتت گشتن ا يهمه سوراخ سنبه ها... من  سکته دادن رونیخبر زدنت ب یاز خونه ب! ه؟یحرمت یبا من بودن ب -

 ست؟ین یحرمت یبه من ب دنیدر آخر منت دختر خالت رو کش. اون رو واسطه کردن 

 یو حت یکه له له صداش بودم و نگران یمن يبود برا نیریدرسته برام شهد ش یمکالمه طوالن نیا... بودم و خسته  یعصب

در  تونستمیکالمش رو نم یهم تلخ یطرف هیاما از ... انداخت  یس گرفته بود قلبم رو ضربان متر نیکه نشات از ا ییزورگو

 ا؟یمن گفتم ب: رمینظر نگ

  ومدم؟ینم: نبود که انتظارش رو داشت يجمله ا نیکنم ا یم فکر

 ...  يایکردم نم یمن فکر م: واریبه د دمیرو کش دستم

 ... مدت من اشتباه رفتم  نیهمه راه رو ا یعنی...  یعنی نیو ا: سکوت کرد يچند لحظه ا...  

 ...  یدون یاومدم نفس بکشم م... جا فکر کنم  نیمن اومدم ا...  یحام: منظورش رو متوجه نشدم...  ختیدلم ر...  

که  يرگردکه ب خوامیم...  نجامیمن ا...  یبود اون شب پشت تلفن به گلنار گفت یدونم اون حرفها چ ینم...  دونمینه نم -

 ...  میحرف بزن

 ... وقت  چیهم ه دیدونم شا ینم... نه االن ...  امیخوام ب یمن نم -

 مگه دست تو ا؟: شد انگار اون جمله بد جور به فکر در آورده بودتش يجد صداش

 ...  امینم... خونه عمه ام باشم  خوامیمن م... اما  هیدست ک دونمیمن نم -

 ... باشه : داد رونیرو ب نفسش
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که با اومدنش با زور گفتنش  یکه قبول کرد تموم اون حس خوش نیشدم که ناراحت شدم از ا ونهیو من احساس کردم د...  

 ... تو ذهنم اومده بود پر زد و رفت 

 شتریجا رو ب نیو مدت موندنم ا نییپا رمیمن االن م: گفت شیسکوت شد و اون بود که با همون لحن جد يلحظه ا چند

 ...  میبر يایب يتا بخوا...  یکن دایحرف زدن رو پ یتا تو آمادگ مونمیجا م نیو ا...  کنمیم

 ...  یحام -

که خوب  نیاز ا...  يکه کرد يکار نیاز ا... که افتاده  ییهمراز انقدر موندم تو تمام اتفاق ها... بشنوم  خوامینم يزیچ گهید -

 ستیبه خاطر تو ن نجامیمن ا...  امیدنبالت هم نم يفکر کرد یمشکلت با منه ومن راه رو انقدر اشتباه رفتم که تو حت دمیفهم

 ... راحت باشه  المیخ خوامیم... خودمه  يبرا

 ...  کنمیخواهش م... معذبم  ينجوریمن ا -

 ...  ستیمن باکم ن... اونجا  امیاالن م نیهم وگرنه... رو حرف من حرف نزن همراز ...  يدیترسیال اقل ازم م مایقد -

خشک شده بود تلفن ... بخورم هم از جا بلندم نکرد  وهیبرم و باهاشون م خواستیعمه که م يصدا یحت...  نیزم يرو نشستم

 ... زنگ زدم به گلنار  زیاما قبل از هرچ... دستم  يتو

از همون ... خاموش بود  تیزنگ زده بود گوش یکه هر چ ين لحظه ااز همو...  نجایاومد ا: نگفته مسلسل وار شروع کرد الو

خودش هم  اوشیس...  دمیهم نکرد اما من سر حد مرگ ازش ترس یادب یداد نزد ب...  نجاینکرد همراز اومد ا داتیلحظه که پ

 یرو که فکرش رو بکن یهر ک... منم اون ساعت ازت خبر نداشتم ...  یرفت رستادمتانگار من ف... من رو خفه کنه  خواستیم

از ... رفت و اومد گفت کجاست ... بدتر کرد  یگفتم سالم...  يو تو زنگ زد...  گهید يها یلیتا خ سیاز پل... کرد  جیبس

اومد ... خونمون صدات رو بشنوه  ادیبگفتم ...  وفتهیاسمت سر زبونها ن خواستمیهمراز من م... کجا  یدر آورده بود رفت نالیترم

 یکه بفهم نیا يبود برا یفقط همون مشت کاف... داد هم نزد ...  زدیحرف نم...  زیکرد با مشت زد رو م یبا اون حرفات قاط... 

 ... کنه  داتیپ کنهیبهت نگم لهت م اوشیاز س...  هیچه قدر عصبان

 ؟يشماره رو چرا داد: هام رو فشار داد قهیبا انگشت شق دیترکیداشت م سرم

... سر زبونا  يوفتادیم ومدیاز دهنش در م یکی يگریهمراز تو باز...  ارهیخونه در ب نتیپر يخودش از تو خواستیچون م -

به که  يزیاز چ شتریآدم ب نیهمرا ز ا...  مونهیره هتل م یم کنهیم دایزنگ بزنه از کجا بدونم آدرس رو پ شهیگفتم آروم م

 ... همراز  ایبرگرد ب... مغزت خطور کنه دوستت داره 

 ... دادم  هیپشت سرم تک واریسرم رو به د... من هم داشتم ... بغض داشت ...  

 ...  شمیم ونهیدارم د... موندم ... تهران  گردهیتا برنگردم بر نم گهیم -

 ... آخراشه  نکهیمثل ا...  مارستانیکردن ب شیبستر... بده  یلیحال اکبر خان خ -

 ؟یگیم يدار یچ: گفتیم یداشت چ...  شدیباورم نم...  
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 یلیبچه ها رو لواسون نگه دار بابا خ گفتیکه به حامد م دمیجا بودنش و تلفن زدنهاش شن نیا ریو رویتو ه... باور کن  -

 ... حالش بده 

خودخواه و لوس بدش اومده بود احساس کردم بودن  يکه همه عمرش از دختر ها ياز همراز... من از خودم بدم اومد ...  

 ...  نجایا یحام

به دنبال عشق  نکهیخوام؟ مگه نه ا یم یدونستم چ یم... بالشت افتاد  ياز گونه ام رو یقطره اشک... بالش گذاشتم  يرو سرم

من حالم خوب ... زدم  یلتداشت؟ سر جام غ يا گهید يمعنا نجایرنگش ا یخاک يمرد با اون چشما نیاومده بودم؟ بودن ا

 زدمیباهاش حرف م دیبا...  شدیحالم بهتر م...  نیدارچ يچا يبو نیتو ا... پر ستاره  ياشهر شبه نیتو ا... خونه  نینبود و تو ا

اون هم تا آخر ... و وبالش به گردن من باشه  وفتهیب یپدرش اتفاق يباشه برا نجایا خواستمیبره تهران نم کردمیقانعش م

 د؟یدیتفاوت ها رو نم نیاون ا یعنی...  دیبخشیعمرش خودش رونم

 ...  کنمیخواهش م...  یبرگرد تهران حام: اما براش اس ام اس زدم... بود  يبد ساعت

 ...  میساکت رو جمع کن برگرد... باشه : دینکش هیثان به

 . رفتیحرف تو کله اش نم...  مدیکوب میشونیرو به پ یگوش

 ... کنم  مروشیبرات ن يدوست ندار -

 ... نه عمه خوبه : عمه به تخم مرغ آب پز رو به روم بود اشاره

 فدات شم؟ يدینخواب شبید -

 ...  کنهیسرم درد م کمی -

 ...  یشیکنم خوب م یگل گاو زبون دم م هیبرات  -

 ... بزنم  یقدم هیرم  یم دیعمه جان بعد از صبحانه اجازه بد: دهنم گذاشتم ياز نون سنگک رو تو يا تکه

 ...  متونیبرسون دیبگ دیبر دیخوایهر جا م: حرفم باال اومد نیمحمد رضا با ا سر

 ... جمله بد جور پسرعمه وارش  نیخنده ام گرفت از ا...  

 نباشه؟ یالبته اگر مشکل... راه برم  کمی خوامیم -

خوش ... داشته باشه همراز خانوم  تونهیم یچه اشکال: و از جاش بلند شد دیبه نشانه شکر به صورتش کش یعمه ام دست شوهر

 ... مرد متعصب به من  نیا ادیاعتماد ز یعنی نیو ا... بگذره 

خوشگل  يبرا ییجا... نداشتم  يزیچ ملیر هینگاه کردم جز  نهیتو آ... از رو به رو شدن باهاش  دمیترسیم دیلرزیو پام م دست

 ... هم براش نبود  یلیکردن نبود و دل

 میاس ام اس دادم که حرف بزن یصبح زود وقت... منتظرم بود ... بود که قانعش کنم فعال برگرده تهران  نیهم و غم من ا همه

بگم جمع  خواستمیکه م ییرو جمله هاذهنم رو  دیطور بهتر بود با نیاما ا... دلخور شد ... زنگ زد که برنداشتم  عیسر... 

 ...  کردمیم
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 ؟يالزم ندار يزیعمه چ: دمیرو کامل جمع کردم و رفتم سمت در و آل استارهام رو پوش موهام

 ...  خورهیزود نهار م یکه حاج یدون یم ينهار زود با ينه عمه فقط برا: اومد رونیتو آشپزخونه ب از

 

...  دمیرو د نشیاز دور ماش... دل تو دلم نبود ... که شد  کیخارج شهر بود نزد بایو تقر میکه قرار گذاشته بود یدونیبه م آژانس

 نیدورتر از ماش یشد و من کم ادهیپ نیکه از ماش دیداد شا صمیاز دور تشخ... تو دهنم  ومدیقلبم داشت م...  دیگوشه لبم لرز

 ...  دمیچشیبار طعم ترس از خانواده رو م نیاول يبرا دمشیدیم یبه راحت یطیهر شرا توکه  یمن... شدم  ادهیپ

 يبو يبرا... عطرش  يدلم برا شتریب شدمیتر م کیهر چه قدر بهش نزد... بود  ستادهیا نهیتو هم بود و دست به س اخماش

 يکه رو یهر قدم...  يخوش پوش و جد شهیکروات نداشت اما مرتب بود و مثل هم...  شدیحضورش تنگ م يو برا گارشیس

... بود و اون اخم وحشتناك  شیعمق دلتنگ...  شدیکه کمتر نم شدیم شتریب لهانگار فاص ذاشتمیم بایتشنه و ز ریکو نیآسفالت ا

پلکم ...  دیلرزیدلم م...  دیلرزیزانوهام م... نفس فاصله  هیقد  ستادیرو به روم ا... شدم  کشینزد... اون صورت مرتب  دیشا ای

 نشیحرف به سمت ماش یب... بود  شتریاز ب شتریب شاخم ها...  دمیکش یقینفس عم...  دیلرزیم نیمن انگار زم يو برا دیلرزیم

... رو روشن کرد  نیماش... زانوهام مشت بود  يدستهام رو... و اون هم سوار شد  ستادیا يچند لحظه ا... سوار شدم ... رفتم 

ذهنم  يو حرفها تو...  یلیخ... دل تنگ بودم ... فقط باشم  خواستمیم... باشه  خواستمیم... نگفتم سالم  یحت... کجا  دمینپرس

 ... کاش ساکم همراهم بود  يو ا شدنیکم رنگ م

... خواد  یدلم م: کنار دیرو کش نیجاده ماش یآفتاب یتو خاک... به جاده  دیرفت و رس... رفت ... دور فرمون مشت بود  دستاش

 ... کارت بزنمت همراز  نیا به خاطر خوادیدلم م

و چشم من بسته شد و دستش پشتم حلقه شد و من ... دستش از دور فرمون جدا شد و به سمتم اومد ... به سمتم  دیچرخ

 یلیبود خ کینفس هاش نزد يصدا...  دیو اشکم لرز دیو بغضم لرز دیو پلکم لرز دیاش خوردم گلوم لرز نهیمحکم به قفسه س

 ...  شترینفسش از نبضم ب يداص... تر  کیش از عطر تنم نزدعطر تن...  کینزد

بدنم رو طالبش  يطور تمام سلوها نیحضور نبود که ا نیمن نبود؟ مگه هم ينبود؟ مگه برا ایدن يجا نیامن تر نیا مگه

 میتمام اون تصم... چند وقت  نیا يهمه فکرها... پر زد ... رفت  ادمی کردم؟یکار م یجا چ نیپس من چم شده بود؟ ا کرد؟یم

 ... ها 

 ... و من ... کرده بود  سکوت

  م؟یخواهش کنم که فاصله نداشته باش خواستیازم فاصله گرفت و چرا دلم م یکم

 بود؟ يچه کار نیا: سنیخ دونستمیکه م ییتو چشما... شد  رهیچشمام خ تو

 ... سالم : شونه چپم خم کردم يرو یرو کم سرم

چشما خودم رو  ین یانگار من تو اون ن کردمیها داشتم جوونه م یمن تو اون خاک... پر از نوازش ... از حس بود چشماش پر  تو

 ...  دمید یم
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خط عمر کف دستم  يحصارش بود و آروم رو يدست راستم تو...  کردیبا نگاهش نوازشم م... کرد  یسکوت فقط نگاهم م تو

 ... تر  یگرم شد و کم گهیکه بار د ینبض...  رفتیبضم مکه تا ن ینوازش... نوازش بود و نوازش 

 ...  یحام -

 بگم؟ یمن به تو چ یحام زیآخه عز...  یجان دل حام: زانوش گذاشت يرو رو دستم

انتظار ... اندازه قلبم  یب یدستهام که تضاد داشت با داغ يسرد نیا... گلوم  يبغض بره از تو نیا خواستیو من دلم م...  

 ... به اون اخم و تخم نداشت  یآرامش کالم که ربط نیجمله رو؟ ا نیداشتم ا

 ؟ياخم کرده بود -

 ... جلوت  ارمیکم م: دستم حرکت کرد يرو شصتش

 ... به خدا که بود ... اعتراف نبود؟ بود  نیا...  

 ... خانوم خانوما  سیچرا چشمات خ... د  -

 ؟یینجایچرا ا -

 نباشم؟ -

 ... برو تهران  -

 ... و چه قدر جمله ام شل بود و خودم هم باورش نکردم ...  

 ...  يخوایکه نم ياگه تو نخوا یحت... بهت برم  دمیقول م... قانعم کن  ؟یینجایتو به من بگو چرا ا -

 ...  ستیدرست ن -

 ...  ستیدرست ن یچ -

 ... من ...  یچیه...  یحام ستیسرجاش ن یچیه -

 !ستم؟یمنم سر جام ن: بود نییآورد جلو و خم کرد تو صورتم که حاال پا یرو کم سرش

 کردم؟یکار م یپروانه تو قلبم رو چ نیمن ا... لحن زمزمه وار  نیمن ا...  

-  ... 

 ... تو چشمات نگاه کنم  خوامیم... همراز؟ سرت رو بلند کن ... سختته  -

 ... رو به زور بلند کردم  سرم

 چشما؟ نیتو ا ینیبیم یچ -

 ... خودم رو : جز من نبود يزیچشماش چ زیاون خاك حاصل خ يتو...  دمیدیاز اشک هم اگر م يا هیرو پشت ال صورتش

 بود؟... که چه قدر دوستت دارم سخت نبود برات  نیا دنیپس فهم -

و شفاف  زیآفتاب ت نیآرامش تو ا نیبا ا آدم نیا... مطمئنا  ستادیا دنیاز چرخ ایدن... موند و برنگشت  دیشا ای... نفسم رفت ...  

 ...  دیشا ای...  شدیباورم نم... به من گفته بود  يدیشک و ترد چیه یو مطمئن ب رهیخ... 
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 وقت حس کرده بودم؟  چیکه به دلم خورد رو ه یچنگ نیا من

 ...  کردمینم دایادامه دادن پ يبرا يزیچ چیگفت و پر صالبت که من ه میجمله رو مستق نیا انقدر

هر چه قدر هم که اون من رو ... عشقم رو تمام داشته ام رو بذارم و برم  یگ یم... با شمام : خم کرد شتریسرش رو ب بازهم

 . بذاره و بره

با خجالت سرم ... نبود  يآدم جد نینگاه ا یبه براق دیهم شا کردیرو براق م نیو زم خوردیم ریبه اون تن کو میکه مستق یآفتاب

... بود  يادیز ياماها... حس ها اما  یلیخ... ها  یدلتنگ یلیخ... گفتن داشتم  يحرفها برا یلیمن هم خ... انداختم  نییرو پا

اونها  کردمیخود من هم فکر م یاما حت کردمیبهش فکر م یوقت ومدیدردم م... که دردناك بود  نیو ا...  یکین دیشا نشیبزرگتر

 ... اند  هیبهم شب شتریب یلیخ یلیخ

... همراز من ...  یکه بدون خوامیفقط م...  يجوابم رو بد ستمیمنتظر ن: گرفتیازم نم يلحظه ا یرو حت مشیو مستق يجد نگاه

به نحوه اش فکر  یلیجمله خ نیگفتن ا ينقشه ها داشتم برا یلیخ...  ستمیاصال بلد ن یعنی... ابراز عالقه کنم  ستمیبلد ن دیشا

 نیجذاب نباشه اما ا دیهم شا یلیخ دنیرو شن نیوسط جاده ا نیماش يتو... مثل تو  یفیهنرمند لط يبرا دونمیکردم م

گفتن  يبرا دیباعث شد بترسم که شا کنمیبهش فکر م یوقت کنهیم میاون کارت که هنوزم عصب...  نجایگذاشتن و اومدنت به ا

  ...کردم  رید یجمله کم نیا

-  ... 

  ؟یکنیحاال چرا نگاهم نم -

 ستیدرست ن دیهست که شا زایچ یلیخ: تا بتونم حرف بزنم ستهیوار با وانهیضربان د نیکه ا نیا يبرا...  دمیکش یقیعم نفس

 ... دونم  ینم... 

 قایدق یبه من بگ نکهیو ا... ها رو بشنوم  نیتا ا يکه تو بخوا یتا هر زمان نجامیمن ا: تر از قبل هم شد يبار جد نیا صداش

 ؟یینجایچرا ا

 ... تا مغز استخوان حسود  دیشا... خسته بودم  دیشا... حالم بد بود  یلیخ... رو نگذرونده بودم  یروز خوب -

 يانفس ه يخلوت و صدا يتو فضا دمیشنیها رو م نیتک و توك ماش يو من فقط صدا... سکوت کرده بود که بشنوه ...  

 ... رو  یحام

 ... و کوشا  وشاین... روضه بخونم  نمیبش ادیخوشم نم: دیشا یخودم هم غم داشت و خستگ يصدا

 ... رو قورت دادم و سرم رو بلند کردم  بغضم

 ... از من دوست دارن  شتریاونا االن حامد رو ب -

 ... خاموشه  تیو چرا گوش ییکه تو کجا زنیر یدو روزه دارن اشک م... ممکنه  يزیچ نیچه طور همچ: گرد شد چشماش

 ... مسافرت  رفتنیداشتن خوش و خرم با پدرشون م... نگو  یالک -

 ؟يدیتو از کجا فهم... تو : شل شد یدور مچ دستم کم دستاش
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 ...  رفتنیداشتن م دمید...  نمتونیبب...  نمتیاومدم بب... حالم بد بود  -

با  يضربه ا یعصب... اش رو دور فرمون گذاشت  گهیدستام رو ول کرد و انگشت اشاره اش رو لبش گذاشت و دست د یعصب

 م؟یسئوال کردن هم نبود هیبرات در حد  یعنی ؟یو برگشت يبهت بگم؟ تا اونجا اومد یچ: انگشت به فرمون زد

 چیه... کردم بابت اونا بود سرپا موندنم  يسالها من هر کار نیتمام ا... هم نبودم  کیاطالع کوچ هیمن در حد  ؟یمن چ -

 چیه...  یدل خودمه حام يبرا...  ستیجلب ترحم ن يبرا نایسر من اومده؟ به خدا ا ییکس تا به حال فکر کرده چه بالها

بچه ها فرداش برگشتم  شدم و باز هم به خاطر ریخونه راهم نداد من چه قدر تحق توکه اکبر خان  يهر بار دیکدمتون فکر کرد

 ...  ستین یاجیبه من احت گهیاما االن د... اما  نمیبیاالنم شبا تا صبح خوابشون رو م... بغلشون کنم  گهیبار د هیتا بتونم 

 ... منه  رهیتقص: خوردیبه فرمون م یعصب یلیانگشتش خ... هنوز تو همون حالت جذابش بود ...  

 ...  یستینه نه به خدا منظورم تو ن -

 گرفتمیدر نظر م دیکه با یمدت ازت غافل شدم در حال نیا...  کهیرفته بود دلت چه قدر کوچ ادمیرفته بود چند سالته؟  ادمی -

همش خواستم همه ...  شدینم یخواستیبابت حامد که اگر تو نم...  يکرد يکه چه قدر بزرگوار نیا... حساسه  تتیچه قدر موقع

 ...  یتو راحت باش کهمرتب کنم ... رو درست کنم  زیچ

 ... نداشتم  یمن از تو توقع -

 میامروز مستق میمستق ریوقته آروم و غ یلیخ... که بهت ابراز عالقه کردم  یبه من... داشته باش : برگشت به سمتم يجد یلیخ

جور با  نیجا ا نیکه ا ییکس از تو چیو ه يکار چیه ایکه بدونم که متوجه باشم تو دن یتوقع داشته باش دیاز من با...  يو جد

 ...  ستیمهم تر ن کردمینم داتیاگه پ کردمیرو م رویرو ز ایکه دن ییتو ...  یبغض نشست

 ... انصاف  یکار رو نکن بذار حرفم رو بزنم ب نیا...  ینکن حام... همه محبت رنگ گرفتن  نیگونه هام از ا دونستمیخوب م...  

کالت رو  سیو بعد من ارزش جواب دادن به م یبر نداشت...  يکه قرار نبود بر یهمون شب...  یمن بهت زنگ زدم حام -

 نداشتم؟

کال ...  مارستانیب میبرد... پدرم حالش بد شد ... نرفتم  یکین یمن مهمون! همراز؟: با بهت برگشت سمتم که جا خوردم انقدر

نداشتم  یگوش...  دونمیبرش داشت رو هم نم یکجا افتاد و ک... گم شد  میگوش ریو و ریه تو اون...  ستیاصال حالش خوب ن

چه ...  دمیخر دیجد یگوش... رو بهم دادن  دشیکارتم رو سوزوندن و جد میس عیسر یلیخو دنگ و فنگ  يو باز یبا پارت... 

 ؟يکرد لیرو تو ذهنت تحل ییزایچ

 ... از من  شتریاون بهت ب... نکردم  لیتحل -

... و تو  دونمیبه جون خودت من م ياون جمله رو ادامه بد: از نگاهش دمیکم رفتم عقب خوب ترس هیبرگشت سمتم  یعصب

 اون روز؟ دشیالبد د

-  ... 

 با توام؟ -
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 ... بابا  يا -

... که من  ییاومد همراز از جااون از عمارت در  ؟یکنیمن در اومد؟ با شمام چرا نگام نم ياز خونه مجرد... بابا نداره  يا -

و مادرش  ایتازه عمه ملوك و رو. میپدرم و حامد توش بود... آقا  يع ... کوشا ...  وشاین... مادرم ... خانوم  يفخر... خانوم  يزر

... ه پدرم رو مالقات کن ویس يآ يمامان چون نتونسته بود تو دنیهم بود که اومده بود د یکیخود ن درپ... هم داخل بودن 

 ...  شهیباورم نم... شرکت بهش نگاه نکردم  لیجز وک یچشم چیوقت به ه چیه... اما ... همراز ...  هیدختر محترم یکین

 ...  یعنی... من : بودم دهیکش خجالت

 ... ادامه نده  -

به  رهیزوزه کشان سکوت اطراف رو شکست و ما تو سکوت خ ناشیو دست و سوت سر نش يآهنگ تند بندر هیبا  ینیماش

 ...  میتمام مسائل اطرافمون نشسته بود ریهم و ذهنمون در گ ریدلمون درگ دیبراق اطرافمون شا يشنها

بد بود احساس کرم تو اون خانواده  یلیبکنم من حالم خ ینیتوه یکیمن نخواستم به تو و ن: سکوت رو بشکنم خواستیم دلم

 ...  ستمیشما ن هیندارم چون اصال شب ییجا

 ... که مال منه  يهمراز...  يهمراز هیتو فقط شب...  یستین یکس چیه هیتو شب...  یستین یگیراست م -

 ... من بست  يرو برا يا گهیراه هر حرف د دیمانور شا نیکه با ا یو اون... بودم  شیخودخواه نیغرق ا...  

 ...  ستیبرگرد تهران حال پدرت خوب ن...  یحام -

 ...  دونمیم -

 خوب؟ -

 ...  يخوب نداره هستم تا برگرد -

 ... منو  يذاریم یستیتو رودربا يدار -

 ...  ستیبرام مهم ن -

 ...  یخودخواه -

 ... هستم  -

 ... بابا  يا -

-  ... 

 ...  هیابراز احساساتتم جد یحت -

 ...  ستیتر از دوستت دارم ن تیتر و پر مسئول يجد يجمله ا چیه ایچون تو دن -

 ... باز کن اون اخما رو : به اخماش کردم ینگاه

 ...  میاز دستت عصبان -

 ... باشم  یشاک دیمن با -
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 ...  يگردیبر نم يو لج کرد نجایا ياومد يکه بلند شد یهست -

 ... بود  نییبهم و سرم پا زدمیهام رو م ناخن

که  یدون یم... حال بد بابا دور باشن  يما جرا نیفرستادمشون با حامد لواسون تا از ا...  میدار اجیتهران چون بهت احت يایم -

 ... ترسن  یچه قدر از مرگ م

 ... من  شیپ شونیچرا نفرستاد -

...  یچ یعنی فهیتا حامد بدونه وظ... استراحت کنه  کمیخانوم کوچولو  نیتا ا: دستاش گرفت نیدستم رو ب... به سمتم  برگشت

 ...  یدرستش کن میاز تو توقع نداشته باش شهیم یکه ما هر چ

 رو درست کردم؟ یمن تا حاال چ... من  -

ضربان قلبش رو  ومدنیدستام که چه قدر در مقابلش کوچولو به نظر م ریز... قلبش گذاشت  يرو آروم باال آورد و رو دستم

 ... نگفتم  يزینگفت و چ يزیچ... کردم  یم احساس

 مگه نه؟ يگردیبر م -

 ... بدم ناراحت نشه  حیعمه ام توض يبرا يجور هیبرم خونه  دیبا...  یول... باشه  -

 بدم؟  حیتوض امیمن ب -

 کجا برگردم؟ قایقبول کردم دق نکهیزد و من موندم تو ا ينگاش کردم و اون تک خنده شاد یچپ چپ

هم بود که اومده بود  یکیپدر خود ن... و مادرش هم داخل بودن  ایتازه عمه ملوك و رو. میپدرم و حامد توش بود... آقا  یعل

 چیوقت به ه چیه... اما ... همراز ...  هیدختر محترم یکین... پدرم رو مالقات کنه  ویس يآ يمامان چون نتونسته بود تو دنید

 ...  شهیباورم نم... ردم شرکت بهش نگاه نک لیجز وک یچشم

 ...  یعنی... من : بودم دهیکش خجالت

 ... ادامه نده  -

به  رهیزوزه کشان سکوت اطراف رو شکست و ما تو سکوت خ ناشیو دست و سوت سر نش يآهنگ تند بندر هیبا  ینیماش

 ...  میه بودتمام مسائل اطرافمون نشست ریهم و ذهنمون در گ گریدلمون د دیبراق اطرافمون شا يشنها

بد بود احساس کرم تو اون  یلیبکنم من حالم خ ینیتوه یکین يمن نخواستم به تو و: سکوت رو بشکنم خواستیم دلم

 ...  ستمیشما ن هیندارم چون اصال شب ییخانواده جا

 ... که مال منه  يهمراز...  يهمراز هیتو فقط شب...  یستین یکس چیه هیتو شب...  یستین یگیراست م -

 ... من بست  يرو برا يا گهیراه هر حرف د دیمانور شا نیکه با ا یو اون... بودم  شیخودخواه نیغرق ا...  

 ...  ستیبرگرد تهران حال پدرت خوب ن...  یحام -

 ...  دونمیم -

 خوب؟ -
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 ...  يخوب نداره هستم تا برگرد -

 ... منو  يذاریم یستیتو رودربا يدار -

 ...  ستیبرام مهم ن -

 ...  یخودخواه -

 ... هستم  -

 ... بابا  يا -

-  ... 

 ...  هیابراز احساساتتم جد یحت -

 ...  ستیتر از دوستت دارم ن تیتر و پر مسئول يجد يجمله ا چیه ایچون تو دن -

 ... باز کن اون اخما رو : به اخماش کردم ینگاه

 ...  میاز دستت عصبان -

 ... باشم  یشاک دیمن با -

 ...  يگردیبر نم يو لج کرد نجایا ياومد يه بلند شدک یهست -

 ... بود  نییبهم و سرم پا زدمیهام رو م ناخن

که  یدون یم... حال بد بابا دور باشن  يما جرا نیفرستادمشون با حامد لواسون تا از ا...  میدار اجیتهران چون بهت احت يایم -

 ... ترسن  یچه قدر از مرگ م

 ... من  شیپ شونیچرا نفرستاد -

...  یچ یعنی فهیتا حامد بدونه وظ... استراحت کنه  کمیخانوم کوچولو  نیتا ا: دستاش گرفت نیدستم رو ب... به سمتم  برگشت

 ...  یدرستش کن میاز تو توقع نداشته باش شهیم یکه ما هر چ

 رو درست کردم؟ یمن تا حاال چ... من  -

ضربان قلبش رو  ومدنیدستام که چه قدر در مقابلش کوچولو به نظر م ریز... قلبش گذاشت  يرو آروم باال آورد و رو دستم

 ... نگفتم  يزینگفت و چ يزیچ... کردم  یاحساس م

 مگه نه؟ يگردیبر م -

 ... بدم ناراحت نشه  حیعمه ام توض يبرا يجور هیبرم خونه  دیبا...  یول... باشه  -

 ... بدم  حیتوض امیمن ب -

 کجا برگردم؟ قایقبول کردم دق نکهیزد و من موندم تو ا ينگاش کردم و اون تک خنده شاد یچپ چپ
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بر  خوامیاومدم م ییهویکه بعد از ناهار ساکم رو جمع کردم و گفتم همون طور که  یدلخور نشد فقط تعجب کرد از من عمه

 کردیم دیتهد یبود که تو هتل بست نشسته بود و ه ياون مرد شیمونم و من دلم خب پ یکه چرا نم ختیاشک ر... گردم 

 ...  برمتیاز در خونه م امیم

... اتوبوس که حرکت کرد ...  کنهیو من فکر کردم چه قدر اومدنم با برگشتنم فرق م مینشست نیمحمد ام نیتو ماش هیمهد با

همه لطف  نیوهر عمه ام تشکر کنم بابت ابرام دست تکون دادن و من خوشحال بودم که ال اقل فرصت کردم تا از ش ییدو تا

 ... مدت  نیا

ساعت  میکه اتوبوس نگه داشت که از شانس خوبم ن ییجا نیقرار شد تو اول یداشت وقت جانیه یلیخ... پام بود  يرو ساکم

 ...  نهیمن رو بب یبود حام نیبعد از حرکت تو پمپ بنز

 ... شدم  ادهیو پ دمشید

 پ

 ... دوست دختر هاشون  دنید رنیم یواشکیرو دارم که  یرستانیدب ياحساس پسر بچه ها -

 ... داشت  جانیمنم برام جالب بود ه: زدم يلبخند

 ...  دیزد و چشماش رو مال يلبخند

 ؟يدیمدت اصال خواب نیا -

 ... نه  -

 ...  دیببخش -

 ... بار آخرت باشه  -

 ... نبود  یاما شوخ...  کنهیم یداره شوخ نمیبب خواستمیبرگشتم به سمتش م یشاک

 ؟یحام یچ یعنی -

 ...  يریبدون اطالع م ییبار آخرت باشه که جا نیهم یعنی -

رو هم  لمونیصحبت کردن با وک لیدل دیبه بعد با نیاز ا نکهیواال مثل ا: کرد و گذاشتتش رو داشبورد شیبه گوش ینگاه

 ...  میبد حیتوض

 کاره ام؟ یگفتم؟ اصال من چ يزیچ نیمن همچ: نگاهش کردم یو شاک نهیبه س دست

اما از ...  يبر يبار هم بذار نیا... نشو  یفقط شاک دمیهم م حیدندم نرم توض... شما همه کاره : مینیانگشتش زد نوك ب با

 ...  دمیرو د رانیاز ا یخوشگل يجاها اتیتخس باز يصدقه سر

 ...  یبودن با حام يبایم رو سپردم به حس زکردم و خود یو به جاده آروم نگاه یصندل یدادم به پشت هیتک

هم  یو گاه دادیخاص خودش جواب م تیریپزشک پدرش اون همه رو با مد ایشرکت بود  ای زدنیاز تهران بهش زنگ م مرتبا

 ... من هست  یهم حواسش پ شیذهن یشلوغ نیبده که تو ا نانیدستش تا بهم اطم يتو گرفتیدست من رو م
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 ؟يسرت رو در آورد رهیگ -

 ...  بمهیتو ج -

 ...  یدوستش نداشت -

 ... دلتنگ نشم  خواستمیم -

 ... نگام نکن  ياون جور: دمیخجالت کش یتعجب برگشت به سمتم و من کم با

 ؟يدقت کرده بود رهیبه اون گ چیه... تعجب کردم خوب ... نگات کنم  يچه جور -

 ... خوشگله  یلیخ: مدیبهش کش یدرش آوردم و دست بمیج يتو از

 ... که من گرفتار هر تار موتم  یبدون خواستمیم... اول اسمه منه  -

 ... هر ابراز احساساتش  کردیم سیبزنه؟ چشمام رو خ بایز يحرفها ستیآدم معتقد بود که بلد ن نیبعد ا...  

 ... بگم  یچ... دونم  یمن نم -

 ... هم باش  خودت... موهات باشه  ينگو فقط بذار رو یچیه -

... چشم شما  نیا هیچه چشمه جوشان... نشه ها  سیچشمات دو باره خ: زدمیسرم رو م رهیتو صورتم خم شد که داشتم گ شتریب

  نال؟یترم يپسر عمه ات بود تو... چند روزت بگو  نیبرام از ا

 ... اوهوم : گفتم یبا حواس پرت ارمیکه عمه داده بود رو در ب ییها یکه سرم تو ساکم بود تا بتونم خوراک من

 ... اوهوم زشته مموش  -

 ... به من نگو مموش : دستم خشک شد يتو بیس

 ...  گهیم ایس -

 ...  کنهیم تیاون من رو اذ -

 چرا؟ -

 ؟یدونینم یعنی -

 ...  زمینه عز -

 ... نگو  یپس ولش کن ول -

 ... چند روزت بگو  نیتو برام از ا یول -

 ... اش و از عشقشون  هیزیجه يکردنمون برا دیهاش از خر یو پر حرف هیوهر عمه ام گفتم از مهدبراش از ش...  

 ...  زدمیگاز م بمیهم به س یو گاه گفتمیم هیمهد يو با آب و تاب براش از حرفها دمیخندیم وسطش

 ...  کنمیم فیبراش تعر ینشستم چ ژیو با پرست يدکتر جد نیاز ا دمیخجالت کش هوی دونمینم... اما ساکت شدم  هوی

 ؟يچرا ساکت شد زمیشد عز یچ: سمتم برگشت

 بچه گانه ام خسته ات کردم؟ يبا حرفا -
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 ه؟یچه حرف نیا... نه : تعجب و محبت نگام کرد با

 ... از عشق اون دو تا بگم  نمیتو من بش يبرا دیآخه چرا با -

 ...  اتشیبا همه جزئ يز چه کردچند رو نیبشنوم ا خوامیم... صدات رو بشنوم  خوامیمن م -

  ره؟یکه انقدر ذهنت درگ یطیشرا نیتو ا -

من دوست دارم ... تو از خودت برام بگو ... خودخواه باش گلم  کمی... نباشه  تیکار یچیبه ه... نباشه  تیتو به ذهن من کار -

 ... بهت گوش کنم 

 بحث رو عوض کنم؟  -

 رو اونا بخوابه؟ خوادیچه طور م یکنیو تو فکر م کردیدرشت انتخاب م يدایمروار هیکه مهد يبود دهیرس یینه به اونجا -

-  ... 

 برات چرا انقدر جذابه؟ نشونیعشق ب: دستش گرفت يرو محکم تو دستم

 ... به همن  هیشب يادیساده است چون ز یلیچون خ... چون نابه  -

 مثل هم باشن تا عشقشون قشنگ باشه؟ دیآدما با -

 ... خب ... نه  -

کار  یاما چ...  ترسونهیم دایهم من رو شد نیهم... بزرگترم  یلیازت خ دونمیم... تو دلت بمونه  یچینذارم ه دمیبهت قول م -

 ...  ستیکنم که دست خودم ن

-  ... 

 د؟یبه کجا کش دتونیرو ول کن کنجکاو شدم بدونم باالخره خر نایا -

 ... خودم رو گرفتم تا نپرم ببوسمش  يمن چه قدر جلو و

 ... نداشت  یدرست و حساب يجا هی نجایا ستیگرسنه ات که ن: به سمتم برگشت ینگران یبا کم...  میدیرس خونهیچا هی به

 ...  رمیاالنم س... نه من نهار خوردم  -

 ه؟باش... نداره  یجو جالب ادیز... نشو  ادهیلطفا پ...  رمیبگ ییچا رمیپس من م -

 ... رو به نشانه قول تکون دادم  سرم

دوست داشتم بدونم اسم من تو  یلیخ... بود  هیچرا تو سرم همش حرف مهد دونمینم...  شیرفت چشمم موند به گوش یوقت

قاصدك ... تو دستم خشک شد  شیگوش... رو در آوردم و بهش زنگ زدم  میکودکانه گوش يکنجکاو هیبا  ه؟یچ یحام یگوش

 ... 

به  یحام یک دمیکردن که اصال نفهم یقلبم انقدر پر آواز شروع کرد به خوش... صورتم  يلبخندم انقدر واضح پهن شد تو ... 

 ... کال خودم رو پاك کنم  سیشد و من فرصت نکردم م کینزد نیماش
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رو نگاه  شیداشبور و من چه قدر خدا خدا کردم گوش يرو داد دستم و مال خودش رو گذاشت رو يبار مصرف چا هی وانیل

 ... نکنه که کرد 

 ... کال دارم ازت  سیم هی: برگشت سمتم یابروش رفت باال و بعد با بدجنس هی طنتیفرار کنم که با ش خواستمیخجالت م از

 ...  کردمیرو هم باال نم سرم

 خانوم خانوما؟ يشد یحاال چرا ارغوان -

 ... خورد دستم  یعنی یچیه -

 ... که دستت خورد؟ باشه قبول  -

 ... دستش گرفت و سکوت کرد  يرو تو وانیل یبعد با سرخوش و

 ... نگاه نکن  ياون جور -

 ... نزدم  یمن که حرف -

 ... بدتره  هیاز صدتا کنا یکنیکه نگاه م ياون جور -

 يدیپرسیم: تر نییزد که باعث شد سرم بره پا مینینوك ب يرو کهیو ب وس ه کوچ خوردیم مینینفسش به ب... شد طرفم  خم

 ... خوش  يهمون قدر سبک و پر از خبرها...  یکه تو قاصدك من گفتمیبهت م

... آدم رو دوست داشتم با باند بند وجودم  نیا... مطلق حضورش  تیتو آرامش و امن... رو داشتم  میسفر زندگ نیباتریمن ز...  

 ... ال همه حرکاتش برام پر از شوك بود تا حا روزیکه از د یکس يبرا

خانوم کوچولو خوابالو  میدیرس: در سمت من باز شد... رو همه اش خواب بودم  ریمس هیکه بق دمیو من تازه فهم ستادیا نیماش

 ... 

 ... احساس کردم  شتریتکون نخوردم و عطرش رو از پالتوش که روم بود ب...  

 ... عمارت  میریاصال ولش کن م... با خودم ببرمت  خوادیلم مد... دوست ندارم بذارمت خونت  -

 ؟یچ گهید: دمینداشت رو د يباز شد و لبخندش که با چشمام فاصله ا هوی چشمام

 ... گفتم  يجد... خوشگلم  نیهم گهید -

اگر هنوز هم خوابت : تر کرد کیسرش رو به گوشم نزد...  دیباریاز سر و پاش م یخستگ...  دینگاش کردم که خند یچپ چپ

 بغلت کنم؟ يخوا یم ادیم

 کرده بود؟ میرو کجا قا طنتیهمه ش نیمدت ا نیمرد تو ا نیا... چشمام گرد شد ...  

 ...  ایس: شدیو از کنارم رد م گرفتیام م دهیناد يجد یلیخ زدیحرف نم باهم

ضرب در اتاقش باعث شد چشمام رو ... ش رو محکم بست دستش جا به جا کرد و در اتاق يرو تو فشیچوابم رو نداد ک بازهم

برم در اتاقش رو باز کنم  خواستیبندازم واقعا دلم م یبودن نگاه ستادهینگران به خاله و گلنار که کنارم ا يبا چشمها... ببندم 

 ... و مجبورش کنم نگاهم کنه 
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 ... ناراحته  یلیخ یلیهمراز بهش فرصت بده خ: خاله

خودم خرابش ... خاله و گلنار هم باعث نشد تا صبر کنم  ياصرارها یحت... رو برداشتم  فمیمبل ک يانداختم و از رو دست

 حیخوب توض دادیاما اگر بهم فرصت م اوشهیکه حق با س دونستمیخوب م کردمیدرستش م دیکردهب ودم و خودم هم با

 ...  دادمیم

دلم  نمشیبب خواستیدلم م یلیاما خ... نه  ایبود  یکار درست دونمیکتش رفتم نمشدم و به سمت شر یخود آگاه سوار تاکس نا

عکسشون رو در  فمیک ينشستم از تو یتاکس يپدرش تو مارستانیدو روز مدام جلسه و مدام ب نیبراش تنگ شده بود تو ا

 رفتیهر دوشون زدم دلم غنج م به عکس يبوسه ا... تونم تحمل کنم  یم هاآوردم واقعا چه طور فکر کرده بودم بدون اون

 ... افتادم  یاز خودم بعد از برگشتم م باشونیاستقبال ز ادی یوقت

... شده بودم  مونیبه ساختمون انداختم پش یو نگاه دمیجلو کش یشدم و نفسم رو رها کرد شالم رو کم ادهیشرکت پ يجلو

بر گشتم  دمیخواستم راهم رو کج کنم که اسمم رو از پشت سرم شن...  گفتمیم یتو دفترش چ رفتمیکاره م هی گشتمیبرم دیبا

 د؟یاز قفس پر وانهید يچه طور: کرد یبه سمتم اومد و باهام روبوس ورتشص يلبخند پت و پهن رو هیبود با  ایرو... 

 ... به خنده ام انداخت  حرفش

 ...  کردیداشت سکته م یآره خنده ام داره حام -

 ... صورتم آوردم اما بگم بهت خوبش بشه  يجلو طنتیسرش رو با ش بعد

 ؟يدونسم شما هم خبر دار ینم -

 یکه فکرش رو بکن یوجود داشته باشه من نفهمم من اونجا بودم که به هر کس يزیفکر چ: کرد تو هم یرو مصنوع اخماش

 ...  زدیزنگ م

 شد؟ يزیآبرو ر یپس حساب -

 ؟يستادیباال چرا ا یرفتیمگه نم یراست... نه بابا  -

 ...  الیخ یب...  زهیچ -

به اندازه  زیچ چیشلوغه ه یلیچند وقته سرش خ نیا میبر ایب... حرف نباشه : زد و دستش رو پشت سرم گذاشت یمهربون لبخند

 ...  کنهیحالش رو خوب نم دنتید

 ...  ستیهم ن يطور نیا: انداختم نییو سرم روپا دمیکش خجالت

 ... باال  ایب...  شناسمیغربتم رو م قیحرفها رف نینگه بهتر از ا هم بهم میمستق -

 ششه؟یپ یکس: کرد یبه منش یورودمون به سالن شرکت نگاه با

 ... نه تازه تنها شدن : زد يلبخند یمنش
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 چیاومده بودم اما ه نجایا يمن دو سه بار... تنهام گذاشت  یکرد و بعد در رو زد و با چشمک تمیبا دست به سمت دفتر هدا ایرو

نفس ... جلوش  يو هنوز سر گرم کاغذا نییبود و سرش پا زیپشت م... قدر استرس نداشتم  نیا... نبود  یشکل نیوقت حسم ا

 ...  دمیکش یقیعم

که اون  نیچهره اش ر و حس کردم ا رییو من چه قدر راحت تغ ارهیسکوتم باعث شد تا سرش رو باال ب دیحسم کرد و شا دیشا

 ... سالم : در رو پشت سرم بستم... چه طور با نشاط شد  هوی يخسته و جد افهیق

 چه عجب؟...  زمیعز يچه طور: ستادیجاش بلند شد و به سمتم اومد و روبه روم ا از

 ... مزاحمت که نشدم : دستم گرفتم يرو تو شالم

 ... رو راجع به خودت به کار نبر  جمله نیوقت ا چیه گهید: کرد تمیرو پشتم گذاشت و به سمت مبل هدا دستش

 ... نگام نکن  يجور نیا... بابا  يا: دمیکشیاغراق خجالت م یروم نشست و نگاهش رو دوخت بهم ب روبه

 ؟یرسیسر حال به نظر نم ادیز... شده همراز  یچ -

 پدرت؟ يمن رو ول کن تو چه طور -

 ؟یباش يطور نیباعث شده ا یبدونم چ خوامیپدرم هم همون طور م... من خوبم  -

 ...  زنهیباهم حرف نم ایس -

 حق نداره؟: اخم آلود نگام کرد یداد و کم هیمبل تک یپشت به

 یکردم باهاش حرف بزنم؟حت یچند وقت چه قدر سع نیا یدون یم... منو  رهیبگ دهیتحمل کنم ند تونمیاما من نم... داره  -

 ...  کنهیگوش نم

 من وساطتت کنم؟ يخوایم -

 ...  میرو حل کرد نمونیخودمون مسائل ب شهیهم ایوساطتت کنه من و س یگل ذارمینم یحت... نه  -

 ... اما حقته ...  تونهیاونم بدون تو نم...  شهیدرست م: زد يبه پر مهر يلبخند

 ... بدجنس  -

 ...  تونهیاما اون م نمتیتونم نه ب یمن نم...  گرهیداره انتقام من رو هم م ستمین -

 ... دونه بزنه تو صورتم اما حرف بزنه  هیحاضرم  -

 ... خود  یب: رفت تو هم يجد یلیخ اخماش

 ... باور کن : گرد شد چشمام

 ... باشه  اوشیاگه س یکس حق نداره انگشتش بهت بخوره حت چیه کنمیباور نم -

 ...  دیپشتم لرز...  مانیو من رفتم تو فکر نر...  

 ؟ینرفت نیامروز تمر -

 ...  میکرد لیتعط کمی...  زهینه چ -
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 ... چرخوندم تا نگاهم ازش گرفته بشه  يا گهیچشمم رو به سمت د... نبود  ياما چاره ا گفتمیداشتم دروغ م...  

 اومد مگه؟ شیپ یچرا بازهم مشکل: به جلو خم شد یکم

 ... نه  -

 ...  نکهیهست مثل ا يزیچ هی نمینگام کن بب -

 ...  یکن یم مییبازجو ياومدم دار یبابا از وقت يا -

 ...  ادیکوتاه ب يحرفم هم باعث نشد تا ذره ا نیا یحت

 ... حاال هم اومدم بهت سر بزنم ...  میدر کن یخستگ هی میگفت ستین يزیچ -

مدت که  نیکرده بودم ا يانقدر پنهان کارخونه هم بود و من  انیتازه جر... باور نکرده  دونستمیم... ابروش باال بود هنوز  هی

 ... دونه دونه رو کنم  دمیترسیم

 ... همراز  -

 ... جانم  -

 ... زبونم اومد  يکه رو یجان نا خود آگاه نیصورتش اومد از ا يرو يو لبخند...  

 نه؟ یگیرو به من م زیتو همه چ -

 ...  شهیعادت کن اما باور کن نم یگیاالن م دونمیم... حرفها ندارم  نیمن عادت به ا یحام -

 ... از منه  شتریب يمنتظره حرفها دیشا یعنی نیا دادیو جواب نم کردینگاهم م...  

 دونمیشرکت کارت سخته م دونمیم...  ادهیز ثیحامد هست حرف و حد دونمیم... اضافه کنم  يزیبه مسائلت چ خوامیمن نم -

 ... از من راحت باشه  التیتو خ خوامیمن م...  ستیحالش خوب ن یلیپدرت خ دونم یم...  ماتتنیمنتظره تصم یخاندان هی

نکنم؟  داتیشهر پ نیا يکجا چیخاموش باشه و تو ه تیبهت دوباره زنگ بزنم گوش يروز عصر هیانقدر راحت باشه که  -

 چه قدر ازت راحت باشه همراز؟ المیممکن؟ خ يجاها نیبه بدتر یفکرم بره هر طرف

 ؟ياریمسئله رو به روم ب نیا يخوایم شهیهم: سرم رو با دستم لمس کردم رهیگ

 از تو مهم تر؟ یپدرم حامد بچه ها و شرکت درست اما ک... حرفها رو بذار کنار  نیهمه ا...  میزنیحرف م میدار یینه دوتا -

زانوم به زانوش ... کاناپه کنارم نشست  يبه سمتم اومد و رو... زدن از جاش بلند شد  ينکردم برا دایپ یبار هم حرف نیا

 ...  کنهیخوشگلت م یلیخ دمیخریرو برات م رهیگ نیا دینبا دیشا: دیبه گوشه شالم کش یدست...  دیچسب

 ...  زدمیهمه حس و نوازش لحنش نم نیدر مقابل ا یمن حرف چرا

طور  نیتا ابد هم تونستمیم... بار پر از حس خواستن بود نگاه انداختم  نیچشماش که ا يتو... رو بلند کردم کامل  سرم

صورتم قرار گرفت  يگونه ام سر خورد و کف دستش کامل رو يشالم رو يدستش از رو... برو برگرد  ینگاهش کنم ب

 ... جا  نیم همکه من هست گمیه بارم بهت گفته بودم دوباره می: به سمتم خم شد یتر کرد و کم کیصورتش رو بهم نزد
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 يرو هم برا اوشیس تیخاطر که شکا نیبه هم... ندارم  یشک نیبه ا...  دونمیم: دادم هیبه کف دستش تک شتریب یرو کم سرم

 ... تو آوردم 

تو  کنمیاما از تو خواهش م...  کنمیمن خواهش نم یشناسیتو من رو م... خواهشه  هی نیا... حالم رو نکن همراز  تیرعا -

 ... ا من خودخواه باش رابطه ب

بار  نیاول نکهیبه افتخار ا میتونیخوب حاال م: دستش رو کالفه از صورتم کنار زد...  دییرو بستم و باز کردم به نشانه تا چشمام

 چه طوره؟...  رونیب میو بر میکن لیکار رو تعط ياومد نجایبه خاطر خود من تا ا

 ... محبتش بودم و تو پرواز که تلفنم زنگ خورد محمد بود  يرفت تا کارهاش رو جفت و جور کنه من تو فضا یحام

 د؟یخوب... سالم  -

 /شده؟ یهمراز تو اون پالتو خراب شده چ ؟یچه خوب: خسته بود و داغون صداش

 ؟یهست یشما چرا انقدر عصبان یچیه -

 بکنه؟ خواستهیکار م یصفت چ یب انینرم ؟یچیه -

 ...  یچیه: چنگ خورد دلم

 ساده است؟ یچیه هیبکنه  خواستهیکه اون م یغلط ؟یچ یعنی یچیهمراز ه -

 بهتون گفته؟ یک -

 ؟یتو چرا به من نگفت...  زشیعز اریدست -

 ... جوابش رو هم گرفت  ستیگفتن نداشت مهم ن -

  ست؟یمهم ن ؟یچ: زد داد

 د؟یکار کن یچ دیخواستیم گفتمیم -

 ...  میدار يبردار لمیچهار ده ساعت ف يبه جشنواره برسه روز دیکار با رهیگ نجایپام ا یلعنت -

 ...  دمیجواب کار مزخرفش رو هم م...  امیمن خودم از پسش بر م ستین یاجیاحت -

 ... نون رو تو دامنت گذاشتم  نیمن ا ؟يچه طور -

 /برداشته شده؟ نیمنسلشون از رو ز دیکنیفکر م گهید یکینشد  مانینر -

 ...  یالدنگ عوض کهیمرت -

 ... کنه  دایپ گریاجراشه حاال بگرده باز گهیچند وقت د...  رمینم نیتمر گهیمن د -

 هیبق...  زنهیور و اون وربرات م نیا نهیشیم یخودت چ هیحرفه ا ندهیآ ه؟یکاف یکنیدرست اما فکر م يزد نیکارش رو زم نیا -

 ... کارها تو آبروش رو ببر  نیقبل از ا... کنه  تیازت شکا تونهیم...  یتیمسئول یب کننیکارگردانا فکر م

... باشه  دهیروش پوش دیگنده که با هی یشناسیتو که جامعه خودمون رو بهتر م گن؟یم یچ یدون ینم... آخه  يچه طور -

 ... دفن بشه ... تموم شه  دیبذار... ازتون  کنمیخواهش م
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 یلیخ...  شدیتموم م زیکردم همه چ ینم يباز نیمرد رو وارد ا نیمن ا...  گفتمینگاه کردم نم یرخ حام میبه ن نیماش يتو

 ... راحت 

  زم؟یعز میکجا بر: به سمتم برگشت

بار  هینبود  يازین... بودن محکمش رو  نیساده اش رو دوست داشتم ا زمیعز نیمن ا... زد  يباال انداختم و لبخند يا شانه

سرپوش  دیبار شا نیا... کنه  یم تیمرد از من حما نیمن بره تا به خودم اثبات کنم ا یزندگ يبه جنگ آدم بدها گهید

 . جواب ممکن بود نیگذاشتن بهتر

پاره و اون شال شل و ول سرم و اون همه دستبند  نیقرمز و شلوار ج يبه خودم انداختم با اون شنل سبز و آل استارها ینگاه

 داشت؟... اخم ها رو نداشت  نیکه ا نیدور دستم ا يو النگو

دستم رو جا  يگل تو... آب دهنم رو محکم قورت دادم ...  کردنیطور نگاهم م نیداشت که تمام خاندان انتظام داشتن ا حتما

براز ادب بود به ا قتیجا بودن درحق نیوجود نداره ا یمالقات میدونستیم یهمگ نکهیبه جا کردم ساعت مالقات بود و با وجود ا

 ... تر بود  یزده بود و از همه عصب هیتک واریکه به د مدهم حا دیو شا یخانوم و حام دهیفر

 ...  دیخانوم من رو د دهیکه فر... دنده عقب برگردم  خواستیدلم م...  دمیدیرو نم یحام

 ؟يستادیچرا اون جا ا... سالم دخترکم  -

که اطراف  یبیو غر بیعج ينهایبا ماش...  یرسم يو تو لباسها يو مرد جد همه زن نیا... دستم عرق کرده بود  کف

 ... خانواده است و من  نیمتعلق به ا دونستمیبود و خوب م مارستانیب

خانوم من رو  دهیفر... گرفتن گلها دراز کرد  يگرفت و دستش رو برا واریاز د هیتک دنمیحامد با د... خانوم رفتم  دهیسمت فر به

 ؟يدیخوشگلم چرا زحمت کش يخوش اومد: دیبوس

 ...  دمیرسیزودتر خدمتتون م دیبا -

 ... سالم همراز : حامد

 ... پدرتون هر چه زودتر بهتر بشن  دوارمیام... سالم : بهش کردم ینگاه

 ... اطراف بود  نیهم یحام...  يممنون که اومد... هوشه  یهنوز که ب: کالفه گفت حامد

سرم رو  کردیکه داشت با لذت نگاهم م دمیخانوم خجالت کش دهیکارش از فر نیبا ا...  دیبه اطراف کش یرو گفت و گردن نیا

 ... انداختم  نییپا

 ...  نمیخانوم رو بب دهیمن اومدم فر -

 ... بزنمش  خواستیکه دلم م ییاز اون لبخندها... حامد  يبود رو لبها یاون لبخند مسخره چ دونمیو نم...  

مالقات ...  نشستمیهم م کمی دیاومده بودم با نجایبودم اما خوب حاال که تا ا یمنتظر چ دونمیخانوم نشستم واقعا نم دهیفر کنار

و من ... داشتن  یجوون و جذاب يهاشون هم دختر ها یلیو خ کردنیم یخانوم رو بوس دهیبا فر ومدنیم یکی یکیکننده ها 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٤٤٨ 

جمع و جور کردم و لبه  کمیشالم رو ...  ومدمیبه چشم م يادیجمع ز نیو ات معلومم ییجورا هیوسط  نیا کردمیاحساس م

 ... شنلم رو گرفتم 

 ... آره همون خواهر زن حامده : دمیشنیپچ پچ هاشون رو م يصدا

 ... بچه است  نکهیا -

 هیلقمه خوب یخب حام...  پلکهیم یدو رو بر حام یلیمعلومه خ...  دتشید یحام نیتو ماش يچند بار گهیپسرم م دونمیچه م -

 ... 

 هیجوره شب چیاصال ه نایا لیتو فام میهمه دختر خوب دار نیا...  رنشیگیم کننیرو سوار م یباشه مگه پسرا هر ک دهید -

 گرده؟یبر م کایاز آمر یک یراست... دختر خودت  شیکی...  ستمین

 بردمیم نییزانو هام رو باال و پا... رو با دستمال پاك کردم  میشونیپ يعرق رو... تو دهنم  ادیقلبم داره م کردمیاحساس م...  

بفرما همراز خانوم ... کنم  یبپرم وسط و خداحافظ خواستمیاز مهمون هاش بود و نم یکیخانوم مشغول صحبت با  دهیفر... 

 یحام يروز هی... ز همه مهم تر و ا...  رفتیآدم ها تا ابد تو رو نخواهند پذ نیا...  يکردیم رازش فرا یکه داشت یقتیحق نمیا

 ...  دیخواهد رس جهینت نیهم به هم

 ؟یهمراز خوب: دمیحامد رو شن يعالم خودم بودم که صدا تو

 ... با اجازتون من برم ... خوبم  زهیچ: رو بلند کردم سرم

 ...  شهیم داشیپ یچرا؟ صبر کن االن حام -

 ...  دیسالم برسون هم شونیمادرتون اومده بودم به ا دنید يمن برا -

 ... رسونمت  یم...  سایهمراز وا -

 ... کار دارم  ییجا...  گردمیکه اومدم بر م يهمون جور -

 ...  يزدیزنگ م یبه حام دیهم با یاومدن -

 ... اون وقت چرا : ابروم رفت باال هی

 یحام الیخ یاصال ب ارمیرو ب چمیفقط صبر کن سوئ...  یچیه: پا و اون پا کرد نیا کمیداده باشه  یهم انگار که سوت حامد

 ...  رسونمتیخودم م

 عیجمع نا جور رو هر چه سر نیا خواستمینگاهها متنفر بودم م نیو من از ا کردنیداشتن نگاهم م... شدم  کیقدم بهش نزد هی

 ...  شمیشما م نیگفته من سوار ماش یاون وقت ک: نییتر ترك کنم صدام رو آوردم پا

 خوامیم... به حرمت پدر بچه ها بودنم  دیگفتم شا: جواب رو ازم داشت که خودش رو از تک و تا ننداخت نیانتظار ا دیشا...  

 ... باهات حرف بزنم 

ام رو انجام دادم و حاال شما بچه هات رو  فهیمن وظ...  میندار یحرف: شونه ام جا به جا کردم يبزرگ بود رو یرو کم فمیک

 ...  يدار
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ناراحت بود که ...  یخداحافظ يخانوم رفتم برا دهیبه سمت فر... رفته  ادمیتعجب نگاهم کرد نکنه فکر کرده بود من  با

مدت که االن فقط  نیمزخرف خورده بودم ا يحرفها يانقدر... من اما ناراحت بودم از اومدنم ...  نتمینتونسته درست بب

 ... فرار کنم  خواستمیم

تنگ  کمی رشیبلوز ز... شدم  مونیپش یشنلم کم نیا دنیاز پوش... رد شدم  ابونیو از خ... اومدم  رونیب مارستانیب اطیح از

...  دمیپوشیم يکاش بلوز گشاد تر يا...  شدیکردم باز از هم باز م یم کیشنل رو همر چه قدر هم بهم نزد يبود و لبه ها

تموم اون حرفها انقدر رو ...  یحام دنیند... بود  ریذهنم درگ يانقدر... عالم خودم بودم  تو یتاکس يبرا ابونیکنار خ ستادمیا

 ... کجا  یمن کجا حام...  گفتنیراست م... رو قورت دادم  یاون بغض لعنت یکم... جا نباشه  چیمخم بود که حواسم به ه

بار  نیا... رفتم  ابونیخ نییبه سمت پا کمی... اومد  یم شیپ یلیخ... دادم  ینم یتیکه اهم ستادنیا یهم برام م یینهایماش

که هنوز ... تموم شد  نیبراش سنگ یلیخ دیشا یمحل یب نیا... بهش ندادم  یتیاهم...  ستادیکنار پام ا یمدل نیآخر نیماش

اومد و تلفنش رو دستش گرفته بود و داشت  رونیب مارستانیبود که از در ب یرو به رو حام...  دمسرم رو باال آور... بود  ستادهیا

 ستادهیکه جلوم ا ینیو ماش... به سمتم اومد ... نسبتا خلوت بود  ابونیخ...  گشتیاحتماال دنبال من م دیکشیهم اطراف سر م

د جور بهش ب یمحل یب نیکه انگار ا نیراننده ماش... اومدم  متشبه س یقدمهاش رو بلند تر کرد و من هول کم...  دیبود رو د

که باعث شد هم من  يزیچ... جمله ممکن رو بهم گفت  نیبلند بدتر یلیخ يآورد و با صدا رونیبر خورده بود سرش رو ب

و خشک شدم  وندمکه به سرعت گاز داد و من م ینیبه ماش دیبشه اما نرس لیاز قدم به دو تبد یحام يخشک بشم هم قدم ها

اش  افهیق يانقدر...  دیبهم رس یحام... مدت چندشم بشه از زن بودنم  نیبار تو ا نیدوم يو برا رمیبم خواستیدلم م... 

از اطرافم هم ... باشه  دهینشن کردمیو من دعا دعا م کردیفقط نگاهم م... قدم رفتم عقب  هی شدیکه باور نم... وحشتناك بود 

 بود یوحشتناك عصبانو ... صورتش قرمز شده بود ... بودن  دهیهمه شن مئنامط دمیکشیخجالت م

 ...  فتیراه ب -

 نشیدر ماش... نگم  يزیو چ فتمیابراز شده بود من رو انقدر ترسوند که راه ب یخاص حام يو اخم آلود يجمله که با سرد نیا

و ر يکاغذ در آورد و شماره ا کهیت هیداشبور  ياز تو... شده بود بستم  سیرو انقدر محکم بست که از صداش چشمام رو که خ

 ... کنم  کار یباهاش چ دونمیم: کرد ادداشتیروش 

 ... مدت شماره اش رو برداشته باشه  نیتو ا شدینم باورم

 ؟یاون شنل رو سنجاق بزن يجلو یتونینم -

 ... سر جام خشک شدم  دیلرزیمن که هنوز دست و پام از اون جمله چندش آور م...  

 ؟یستیا یم ابونیکنار خ يایبرسونمت م گهیحامد م یچرا وقت ؟یتون ینم... با شمام همراز  -

 نیا يداشتم تا تمام تنش ها اجیاحت یو بازجو به کس یمرد عصبان هیاز  شتریلحن ترسناك رو باور نداشتم من االن ب نیا...  

 ... ساعت رو ازم دور کنه  کی

 ... خواستم برم خونه  یم: گفتم یلرزان يصدا با
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 برسونتت؟  خواستیمگه حامد نم: دمشتش آروم به فرمون ز با

 ...  شمیحامد نم نیمن سوار ماش -

 ... جمع کردم  شتریبه سمتم پرتاب کرد که من فقط دست و ام رو ب ینگاه چنان

 ...  امیمن ب يچرا صبر نکرد -

 ... برگردم  خواستمیکه اومده بودم م يهمون جور -

 ها؟  ده؟یم ییکارات چه معنا نیا -

 ...  امیو م رمیها رو م ریمس نیمن هر روز ا ده؟یم یتو چه معن يحرفا -

 ...  دیلرزیتمام بدنم م... دادم فشارم افتاده بود فکر کنم  هیپشت سرم تک شهیرو به ش سرم

 ...  شهینم يجور نیا... بکنم  يفکر هی دیبا -

 ... برم خونم  خوامیاالنم م...  میکنینم يفکر چیه -

 گفت؟ یبهت چ يدیتو اصال فهم...  ذاشتمشیبودم که زنده نم دهیاگه بهش رس...  شمیم هونیهمراز دارم د -

اون جمله ...  میکال نفهم...  میفهم یآخه ما زنها نم...  دیفهمیفقط شما مردا م...  دمینه نفهم: تو صورتش براق شدم یعصب

 !بفهمم... منو و بدن من که نبود  تیراجع به من و شخص

 ام؟یتا ب يچرا صبر نکرد: از اخمش کم نشد يذره ا ینگاه کرد ول دیلرزیبودم و صدام م یتعجب به من که عصب با

 ... دلم نخواست  -

 ... حرفها بودم که بخوام بهش فکر کنم  نیتر از ا یاما عصب... کرده بودم  یادب یب...  

 چه طرزه صحبت کردنه؟ نیا -

 ...  خورهیبر م زایچ یلیبه منم خ... دکتر  يبهتون بر خورد آقا -

 ...  یکنیها هم نبود فکر م تیحساس نیتازه ا...  یدونیمن رو م یلعنت يها تیتو که حساس -

 ... خفه اش کنم  خوادیدلم م یلعنت: با دست محکم به فرمون زد بعد

 رو روشن کرد  نیرو گفت و ماش نیا

 سنجاق نداره؟ دونمیچه م ایلباس دکمه  نیهمراز؟ چرا ا يدیچرا جوابم رو نم -

-  ... 

 ! ستم؟یبا شما ن -

 ...  کردیم میاش داشت عصب انهیسرد و بازجو لحن

االنم ... بهم بگه  يزیتا چ شدیم دایپ يزیهمه چ یب هی کردمیمن اگر چادر هم سرم م... جوابت به اندازه تمام اعتقادات منه  -

تا به  نمیتو حرمسرا بش... تو جامعه نباشم ... جذاب نباشم ... زن نباشم ... نباشم  نمکیم یسع دیببخش... حتما من مقصرم 

 ... هاتون بر نخوره  تیحساس
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داشته  یدگاهید نیبه تو اجازه داده راجع به خودت و من همچ یک... حواست به جمله هات باشه : وحشتناك تر شد اخماش

 ... ست به خودت نباشه حوا يحق ندار یمتوجه...  يحق ندار...  یباش

پس سهل الوصوله  کنهیم یکه تنها زندگ يدختر... روزها همه نسبت به من داشتن  نیبودم که ا یوحشتناک دیمن تو فکر د و

که  يو مرد... دوخته  سهیو براش ک ستیکرده و پولدار ما ن لیکه از خانواده نسبتا متوسطه پس در شان پسر تحص يدختر... 

 ره؟یگیاز من م یک ای دهیبه من م یرو ک ایدن ياصال چرا وجود دارم؟ حق ها نم... هدف تمام خشمش منم  تیحما يبه جا

 شتریزنگ تلفن هم ب نیبود که ا یسرانجامم با حام یبحث ب ریذهنم درگ يعصر تا حاال پر بود و انقدر روزیدلم بابت د يانقدر

 ... اعصابم  يبره رو

 ...  میم حرف بزنباه میبخوا نمیب ینم یلیدل -

شما هم  ؟یدونم هر چ یچه م...  یشما بذارش به حساب عذر خواه... ساده ست  يگفت و گو هی دیهمراز خانوم باور کن -

 خواهر من يجا

رفتار با خواهرتون شده بود با عذر  نیاصال من خواهر شما ا ره؟یشما از ذهن من م یاون رفتار وحشتناك با عذر خواه -

  شد؟یدرست م یخواه

از  یکی...  نیکارش کنه نب یکه خدا بگم چ مانینر اریشما من رو دست... اما ... نه : کرد یمن ومن مانینر اریدست رضا

هم  انیبه خدا که نرم مانیمحمد هم طوفان کرده سر نر...  یکردش زیعز يدانشجو دونمیم...  نیبب يریاستاد ام يشاگردها

 ...  مونهیمثل سگ پش

 

 ...  کردمیمرد دستپاچه رو به روم نگاه م آلود به اخم

 د؟ید یسفارش نم يزیچرا چ -

 ...  دهیرس یلیاز شما به من خ -

از ... زن رو دوست داشتم االنم ده ساله باهاش  هی میمن تو زندگ...  دینکن یکی مانیهمراز خانوم من رو با نر کنمیخواهش م -

 يکه دارم باهاش همکار هیکار نیسوم نیا هیرینظ یدرست اما کارگردان ب هیخود یآدم ب مانینر... نوزده سالم بود  یوقت

حاضر عذر بخواد ...  مونهیخودش هم پش کردیم یغلط نیبار بود همچ نیاول نیده بودم اما اید ادیخبط و خطا ازش ز...  کنمیم

 ... 

 ...  مینزن... م بهش بگم آد تونمینم یحت... از اون  یکه حرف یجا بشرط نیا امیقرار شد من ب -

 ...  نیزم خورهیکار بدون تو م نیا...  يدینسل جد يگرهایباز نیاز بهتر یکیتو  -

 هیماجرا ست اصل  نیهمش تزئ نایو ا مونهیپش مانیخوام و نر یعذر م...  میدیپس باالخره به اصل مطلب رس: زدم يپوزخند

 تئاتر که قرار بوده بترکونه اما کار گردانش ترکوند نه؟

 ...  ستیکه ن مانیفقط نر... گروه  هی پیاک هیهمراز خانوم بحث ... که نه  دیباور کن... نه : انداخت نییرو پا سرش
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 اد؟یمرده بدم ب یتا من از هرچ کردنیمدت داشتن تالش م نیچرا همه ا... چنگم گرفتم  يرو تو فمیک

 ... به حرمت استاد ال اقل  کنمیخواهش م...  کنمیخواهش م دینیبنش: شد زیخ میجاش ن از

ماجرا رو دنبال  نیا خواستمیخاموش بود من خودم م شونیشده؟ من امروز باهاشون تماس گرفتم گوش یچ دیبه استاد گفت -

 ... کنم 

 ...  یعنیمن ... نه : دیپر یکم رنگش

 ... کارها بکنم  یلیخ تونمیکه م دیدونیمجوز کار رو باطل کنم؟ م تونمیکه م دیدونیم: خم شدم زیم يو رو نشستم

 ... کردم  یم دشونیتهد یدوست نداشتم اما داشتم با حام...  

 ...  دیکرد یتا حاال هم خانوم دونمیبه خدا که م...  دونمیم -

ا وجود چرا ب... باال نزنه  مانیتعفن نر يبو نیاز ا شتریگند رو گذاشتم که ب نیتا حاال در ا: رو به نشانه سکوت آوردم باال دستم

 نکهیهست که آدم فرصت ا یپول یتو صنف ما انقدر مشکل و ب فهممیرو م دیکنیباهاش کار م دیستیاز جنسش ن دیمعتقد نکهیا

کار تجربه دارم که بدونم اگه دارم بهتون لطف  نیتو ا يسنم کم باشه اما انقدر دیشا دینیاما بب... بتونه انتخاب کنه رو نداره 

 ... ازتون بخوام  دیبا یدر مقابلش چ کنمیم

... و اما من ... وجود نداره  يچون قرارداد دیمجبورم کن دیتونیشماهم نم... گردم  یبر نم نیمن به اون تمر دیایب نییپا دیبر باال

 هی خوادینم مانیاگه نر... که دهن همه بسته باشه  ینره به شرط نیاز ا شتریب مانینداشته نر يتا آبرو کنمیبا استاد مطرح نم

کنم  يکار شهیهم يبرا خوادیدلش نم نکهیا ای وفتهیکوچولو ن یلیاتفاق خ هیبراش  هویخونه  گردهیبر م هکه دار يروز هی یشب

معامله است فکر کنم که  هی نیا... که فراموش کنم  کنمیم یمنم اون روز رو سع... دهنش رو ببنده ...  رهیکه نتونه مجوز بگ

 یم يکار هیزود دوباره  ای رید دونمیکه البته م کنمیبراش حفظ م شتریب کمیرو  مانیمن آبرو و اعتبار نر... هم باشه  یمنطق

که اون باالست که  ییبه خدا یول...  دارهیاون هم دهنش رو سفت نگه م... بکنه  يکس نتونه براش کار چیبار ه نیکنه که ا

جامعه چه  نیا دیدونیبشنوم که م خودمجمله از  هیاگر فقط  دیشما که چه قدر بهش اعتقاد دار دونمیمن بهش اعتقاد دارم نم

 ... بخونه  دیفاتحه شغلش رو با... اگه بشنوم ...  کهیقدر کوچ

 

... مشکل رو حل کنم  نیهمه تالشم که خودم بتونم ا... من همه تالشم رو کردم  دمیزمستون رو نفس کش یبرف يهوا يبو

 یاز خودم راض يطور نیکه بود ا یاز شهرت محمد اما هر چ دیاز حرمت استاد و شا دونمیم... گذاشتم  هیما یاز حام نمدویم

 روزیانداختم از د میبه گوش ینگاه... ناراحت و عاشق بودم  کمیپول و  یکار بودم و نسبتا ب یدختر ب هیحاال من ... تر بودم 

بچه  نیدادم و ع رونینفسم رو ب... دلتنگ  شتریبود دلخور بودم اما ب یمون بحث مزخرفنگرفته بود بحث یتا حاال تماس يعصر

 ...  یفکر کن زایچ نیکه به ا يکار یانقدر ب گهیبخار دهانم خوشحال شدم با خودم گفتم آره د دنیها از د

 ... بود  سایزنگ خورد آو تلفنم

 ... سالم همراز جونم  -
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 ... بود  يپر از انرژ شهیدختر هم نیا

 ؟یخوب زمیسالم عز -

 رم؟یگیوقتت رو که نم -

 داشت واقعا؟ یچه دل خوش...  

 چه طوره؟ ایس...  رفتمیخودم راه م يداشتم برا زمینه عز -

 ... اما  زنهیبرات بال بال م یداره از دلتنگ... لج کرده  يجور نیچرا ا نیهمراز ا... ناراحت  -

 ...  کشمیم یبخوابه منتش رو حساب تشیاز عصبان کمی مکنیخودم درستش م سایآو الیخ یب -

دارم که تو  یدوست هی یدون یم... سرت شلوغه اما  دونمیم... زحمت دارم  هیبرات ... من اصال بابت اون تماس نگرفتم : دیخند

 ياز شعر ها یخاص رو اجرا کنه با برداشت یلیکار خ هیخواد  یم...  هیخوب یلیالبته تئاتر خونده دختر خ شناختمشیم ایتالیا

که ... کرد  فیتعر یلیازت خ وانمیک... اومده بود  وانیبود با ک دهید یکار تو رو تو تئاتر قبل...  هیکار فوق العاده ا... موالنا 

 ... مه اش رو الاقل بخون  شناینما ش؟ینیبب يبذار یفرصت هیوقتات  نیب یتونیم...  یهم هست یفیتعر

 . بودم ونیزمانه نسبت به خودم مد يگوش چشمها نیبه به ا شهیمن هم... صورتم زدم  يبه پهنا يلبخند.. . 

موهام رو پشت ... شدم  رهیدرشت برف خ يپرده رو کنار زدم و به دونه ها... بود  یهوا برف... کاناپه جمع کردم  يرو پاهم

که  يو خونه ا کردیشوفاژها درست کار نم... هوا سرد بود ... کردم  کیرو به صورتم نزد يبزرگ چا وانیگوشم زدم ول

خانوم هم کم کم داشت  نبیمادام که رفته بو د و ز...  کردنینم ریرو تعم شموتور خونه ا گهیخرابش کنن رو د خواستنیم

دلم براش تنگ ... داشتم  یمن هم اشتباهات کردمیفکر م... ناراحت بودم  یلیخ...  کندمیکم کم دل م دیو من هم با رفتیم

شکل موشم کردم با اون  يها ببه جورا ینگاه... بودم  یبرف يمن عاشق هوا...  دمیرو نفس کش يعطر چا... شده بود 

... بود اون هم ازم دلخور بود  يچه روزگار...  دیموفق پارسالش خر ياجرا نیبا پول اول اوشیرو س نهایا...  زونیآو يگوشها

عضالت  یکم...  دیچیتو خونه پ يرینظ یدار ب دیچنگ و فلوت کل يآهنگ رو بلند کردم نوا يو با کنترل صدا دمیکش یآه

اتفاق افتاد دلم  دمینو د ایرو پشت پ یحام یکه بار اول وقت يهمون معجزه ا...  یقیبود موس يمعجزه ا... شد  ادمنقبضم آز

 یوقت شهیهم ریبه خ ادشی... جمع تر کردم  یشل و ول بافتم رو کم قهی...  دیبد اخالق لرز ياون اخم آلو ياون روز برا دیشا

 یغلطه و چ یچ دونمیمن نم... مامان  يکاش بود... تا بخورم  کردمیقدر ناز م هو من چ پختیمامان برام شلغم م ومدیبرف م

 ... با مردها برخورد کنم  يچه طور دیبا يبد ادیبه من  يدرست مامان تو فرصت نکرد

 مونیکه پش نیشماره اش رو گرفتم و قبل از ا...  ومدمیمن کنار م دیبا دیبار شا نیا... به سمت تلفنم رفت و برگشت  دستم

 ... سالم همراز : دیچیپ یدلخورش تو گوش یبا ابهت و کم يبوق صدا نیبشم بوق خورد و با دوم

 پدرت چه طوره؟ ؟یخوب... سالم  -

 ...  منم خوبم... پدر همون طورن  -

  رون؟یبچه ها رو ببرم ب امیمن فردا ب شهیم گمیم زهیچ: خودم رو جمع و جور کنم یدلخورش باعث شد کم يصدا
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 میگفت یم یخودم به حام ایکردم و بعد بچه ها  یوقت بود که من اول با بچه ها هماهنگ م یلیخ... بود  يمزه ا یبهانه ب...  

 ... بود نه حامد  یهر چند هنوز هم اجازه بچه ها دست حام

 ...  یبا پدرشون صحبت کن دیبا... دونم  ینم: کردم خنده اش گرفت احساس

باشه پس من : حرفها تحت فشار بودم که بخوام درست رفتار کنم نیاز ا شتریچند وقته ب نیرو از رو بسته بود من هم ا ریشمش

 ...  رمیگیبا حامد تماس م

 ...  ينشد نشیکه سوار ماش هیحامد همون -

 !؟یحام -

 ...  میصحبت کن میبهتر بتون دیشا یدر خونت رو باز کن -

بدون ...  شدیباورم نم... در  يبود جلو ستادهیگذاشتم و از پنجره نگاهش کردم که ا زیم يرو رو يچا...  دمیفنر از جام پر مثل

 ... رفتم و در رو باز کردم  فونیرهام به سمت آ يموش و موها يفکر کردن به اون کفشکها

اش  هیپا گذاشتنش با بق نیا کردمیخونه گذاشته بود اما احساس م نیبارها پا تو ا یحام... تند  یلیخ یلیخ...  زدیتند تند م قلبم

 ...  ادیز یلیخ... متفاوته  یلیخ

به  ینگاه...  پهیخوش ت یلیخ یلیمرد خ نیاعتراف کردم ا گهیبار د هیرنگش  یمشک يبا اون پالتو دمشیقاب در که د يتو

راستم رو  يو پا دمیخجالت کش کمی... صورتش اومد  يلبخند پهن رو هیپام و  يرو يمن کرد و چشماش موند به موشها

 ... سالم کوچولو : کارم باعث شد لبخندش واضح تر بشه نیکردم ا میچپم قا يپشت پا

گذاشت و  زیم يدستش بود رو يجعبه شکالت تو هیشب يجعبه ا... د بو یمصنوع يادیز کمیکه  یکردم بهش اخم اخم

 ... پالتوش رو در آورد 

 ... تازه دمه  زمیبر ییبرات چا رمیم: رو زدم پشت گوشم چرا من انقدر هول کرده بودم موهام

 ...  ینیریش یرو گذاشتم جلوش با نقل و کم ستالیکر فنجان

اشاره ام . نا مرتبه زیهم چ کمی دیببخش: کرد رو به روش نشستم یکاناپه گذاشته بود و داشت نگام م یپشت يدستش رو رو هی

 ...  يایم دونستمینم: ونیزیتلو يجلو میگل يبود که گذاشته بودم رو ییبه کتابها

 ...  ومدنین ایاومدن  نیمن هم مونده بودم ب -

 ... انداختم  نییرو پا سرم

 ...  ییچولوکو رهیم ادمی یگاه -

 ...  ستمین -

 ؟يجا چرا انقدر سرده مگه شوفاژ ندار نیا -

 ...  کننیدرست کار نم -

 ؟یچ یعنی: هم يرفت تو اخماش
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 داره اجیاحت سیبه سرو -

 ...  کنهیدرستش م فرستمیرو م یکیفردا  -

 ...  کننیخودشون درست م یعنی... نه  -

 ...  يخوریسرما م يجور نیا... زنگ به من بزن  هیاگه تا فردا عصر درست نکردن  -

 ... در هم انگار نتونسته بود و حال و هواش رو عوض کنه  ياون لبخند جلو یهنوز هم سرد بود حت لحنش

  میسکوت کرد يلحظه ا چند

 ... کرد  خی تییچا -

 ... بود  رونیشونه ام ب هیام رو صاف کردم که  قهیدستم گرفتم و  يرو تو وانمیل

 ...  کردمیام رو درست م قهیبه دستم کرد که داشتم  ینگاه

 ... برات مهمه  -

 ؟یچ: تعجب نگاهش کردم با

 ... پس برات مهمه ... نباشه  رونیکه دوستت دارم ب یمن يشونه ات جلو نکهیا... نگات نکنم  نکهیا -

 ...  شمیمنظورت رو متوجه نم... کنم  یدقت م دنمیتو لباس پوش شهیمن هم... معلومه که مهمه  -

 خوره؟ یاز لباست بهت بر م شمیم یمن عصب یپس چرا وقت: به سمتم خم شد کمی

 ...  کنهیبا اون فرق م نیا -

که برام انقدر با ارزشه اون جمله رو  يبه دختر زیهمه چ یاون آدم ب یوقت یتصور کن یتونیتو م...  کنهیباور کن نم...  کنهینم -

معطلش شدم  کمیهر چند امروز  کننیلحظه احساس کردم دارن خفه ام م هیبهم دست داد؟  یخودشه گفت چه حس قیکه ال

 ... کارا نکنه  نیاز ا گهیبا هاش کردم که د ياما در آخر کار

و  یهمه بد خلق نیهم ا یطرف هیو از ... براش انقدر مهمم  نکهیا يبرا رفتیداشتم دلم غنج م یاحساسات متناقض...  

 ... ترسوند  یمن رو م تشیحساس

  ؟یچرا ساکت: بهم انداخت ینگاه میزانوهاش گذاشت از مستق يهم قفل کرد و رو يرو تو دستاش

 بگم؟ یچ -

 ...  ادیزبونت نم يچرا رو دونمیکرده و نم ریکه تو نگاه گ ییتمام اون حرفا -

 ...  ادیز یلیخ...  میکنیباهم فرق م یلیما خ یحام -

 ...  دونمیم -

 ترسونه؟  یتو رو نم نیا: گفتم کردیشک ادا م یرو محکم و ب زیبشر چرا انقدر همه چ يا يایخدا

 ... چرا  -

 ...  رنیخانواده ات هم امکان نداره من رو بپذ یحت... تو ... بودم  داریرو ب شبیمن تمام د یحام... پس  -
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حامد تو چشماش ... بچه ها هم که گفتن نداره ... مادرم که عاشقته ...  رنیبپذ دیاونها هم با رمیرو که من بپذ يزیهر چ -

 ... و پدرم ... که نسبت بهش حسود شدم  يطور شهیازت تو خونه مون حرف م یوقت ادیبرق م

 ... پدرتون از من متنفره  -

 ...  ستیطور ن نیا -

 ...  یاز تو با پدرت رفت و آمد داشتم حام شتریمن ب... ن گولم نز -

 ... که  ستین یتیپدرم تو وضع -

 ... تر حالشون خوب بشه  عیهر چه سر دوارمیام -

 ...  نانیخانواده من ا: نگاه کرد دادمیکه پاهام رو تکون تکون م یبه من رهیداد و هنوز خ یرو تکون سرش

 ... بودن هم هستن  مارستانیکه تو ب ییخانواده شما اونا -

 بهت گفتن؟ یچ: نگاه کرد تیجد با

 ...  ستیمهم ن -

 ... هست  -

 ...  ستینه باور کن ن -

 ...  ستیاما مهم ن...  یحام سوزونهیرو م نجامیحرفشون ا: به قلبم اشاره کردم بادست

 ... که بخواد قلبت رو بسوزونه رو بلدم چه طور ببندم  یدهن اون کس: تو جاش جا به جا شد کالفه

موج و  یهرچه قدر هم که گاه... دوست داشتم  شیایوسعت در نیآدم رو با ا نیمن ا...  دونمیمن نم... داشت  یمرد چ نیا...  

 ...  کردیم یدلم رو بارون يطوفانش هوا

 ...  میدار قهیجور اختالف سلما بد  یحام...  ستینقل انتقام ن: انداختم نییرو پا سرم

-  ... 

 !؟یحام: کردیداشت با اخم نگام م...  دادیچرا جوابم رو نم...  

 ... منتظرم جمالتت تموم شه  -

و ... هام  يباز  ونهید... تفکرات ذهنم ... کتابا  نیا کنمیکه تنم م ییهمون لباسا...  نهیدارم و ندارم هم یمن هر چ یحام -

که به  یمن... عوض شده  زیهمه چ ياومد یاز وقت...  يتو اومد...  نهیا یدار و نداره من از زندگ... که دارم  يسواد مچهیاون ن

 دونمینم...  ستمیبلد ن دیمن شا... من ...  کردیهم برام فرق نم یلیچند شنبه است چون خ رفتیم ادمی یهام گاه ییخاطر تنها

 ... 

 ... دادم  هیمبل تک یبه پشت کالفه

 ... بازش کن : که همراهش آورده بود رو به سمتم گرفت يجعبه ا... جاش بلند شد  از

 ... خوشگلن  یلیخ یمرس: زدم يلبخند...  یرنگ يها زیجعبه بود پر از اسمارت هیدورش رو باز کردم  روبان
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 ...  يدوست دار دونمیازشون بخور م کمی -

 ... شد  رهیخ رونیبه ب یغروب برف ییو روشنا کید و تو تاردستاش رو پشتش حلقه کر...  ستادیپنجره ا کنار

 ...  زهایجعبه اسمارت يرو کردم تو دستم

...  دمیکش رونیبا تعجب ب... ته جعبه بود  يزیچ هیاما با بردن دستم به داخل جعبه ... دهنم گذاشتم  يدوتا تو یکیسکوت  تو

کرد و بعد انگار که تب داشته باشم تا گوشام  خیلحظه بدنم  هی... گلوم خشک شد ... دستم بود رو باور نداشتم  يکه تو يزیچ

... هال رو باور نداشتم  ینور کم لوستر چوب ریز زدیاشاره و شصت دست راستم داشت برق م تانگش نیکه ب يزیچ... داغ شد 

 ... زد  يشگفت زدم لبخند افهیارش رو داشت حتما که به قانتظ... از سکوتم بود که برگشت به سمتم  دیشا

... روزا سخت دعوامون خواهد شد  یلیخ دونمیم...  ادیز یلیخ...  ادهیز یلیاختالفمون خ...  یگیراست م: ستادیبه روم ا رو

اختالفات پر رنگ  نیا دیشا ییروزا هی دونمیم... شد  میاز هم متنفر خواه یگاه دونمیم... خواهم کرد  يبهت حسود دونمیم

 ستمیشد که من بلد ن یخواه ییبایز يتشنه حرفها یگاه دونمیم... روت  يشد از نگاهها مخواه وونهید یگاه دونمیم... باشه 

که کنارت دراز  یاما مطمئنم هر شب... اما ... من رو خواهد ترسوند  نیا شهیهم دونمیم...  ادهیسنم برات ز دونمیم... بزنم 

...  یهر بار که با حرفهات آرومم کن دونمیم...  یاشبغلم ب يشم و تو داریکه از خواب ب یدونم هر روز صبح یم ...بکشم 

دوباره و دوباره  دونمیخوب م...  یبگ ریبهم صبح به خ باتیز يهر بار که با اون صدا دونمیم...  یجادو کن...  یمعجزه کن

 ... مطمئنم  نیبه ا...  دینگام دلم برات دوباره و دوباره خواهد لرز يتو فتهیکه نگاهت ب يهربار... عاشقت خواهم شد 

دستم  يتو رینظ یب فیانگشتر ظر نیباور کردن ا... مثل بارون  يحرفها نیجمله ها ا نیباور کردن ا...  دیلرزیبدنم م تمام

 ... سخت  یلیخ یلیسخت بود خ یلیخ

محکم و ... با دستش موهام رو داد پشت گوشم ... ستم و گرفت و بلندم کرد و د زیم يجعبه رو گذاشت رو... به سمتم  اومد

نباشه که  یکیاگه هربار دلم بلرزه که  یحت...  يدوستم دار یاگه تا به حال هم بهم نگفته باش یحت: بااعتماد کامل نگاهم کرد

 . که باهات ازدواج کنم خوامیمن دوستت دارم و م... باشه  تر کیتو نزد يایبه دن شتریاز من ب

تر شد و حاال  کینزد... موند  ینم یانگار باق يشک و شبه ا چیلحن انقدر محکم که ه نینگاه انقدر مطمئن بود و ا نیا

 یبهتر م يجور نیدستش بود نگاهم رو باالتر آوردم ا نیهمون طور که صورتم ب کردمیصورتم حس م ينفسش رو کامل رو

 چشماش نگاه کنم؟ يکردم تو یشده اتاق جسارت نم يکنده کار زینبود که پشت اون م يردهمون م نیا ایو آ دمشید

تو  يزییپا دیشا ایو  يبهار فیحس لط نیاز تالطم و ا ییایبه در ياعتماد یاز ساحل ب اره؟یانسان رو از کجا به کجا م عشق

 ... بزنم  ینتونم حرف یاالن حت شدیقلب من که باعث م

مشتم محکم کردم شک  يانگشتر رو تو... لبش شده بود  يرو ینگاه متعجبم باعث اون لبخند دوست داشتن دیو شا سکوتم

 ... داشتم؟ نداشتم 

 ...  یحام -

 ... نگاهم کرد  اقیرو نداد فقط با اشت جوابم
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 ... تکرار بشه  یه زیعز نت هی نکهیا... ترانه آروم بود  هی دنیمدت مثل شن نیبودن با تو ا...  یعنی... من : دادم ادامه

 ... عنوان کنم  بایاحساسم رو برات انقدر ز ستمیمن بلد ن -

  م؟یتونیم یحام -

 ...  یکه بهم اعتماد داشته باش یبه شرط...  تونمیمن م یتو باش -

 ... دارم : نگاهش کردم میبار مطمئن بود مستق نیا نگاهم

 هیانگار وارد خونم شد و تو ثان میکه مستق ینانیاون اطم... دچار شدم  نشست رو میشونیپ يکه رو یشد و من اون آرامش خم

 ... بدنم رو فرا گرفت  يپر شکوه تمام سلولها یسمفون هیمثل  يا

 ... گفت ما ... نگفت خودم ...  کنمینگفت خوشبختت م... به من نداد  یقول چیمن خوشحال شدم که ه و

*** 

 ؟يگلنار زنده ا: دادم یبه کف دستش بود تکون رهیچشماش که خ يدستم رو جلو... ربع بود  هی دیاز شا شتریکرده بود ب سکوت

 ... هنوز باورم نشده  یعنی...  دونمینم -

 دهیبودم و هفت صبح به گلنار زنگ زده بودم و کش دهیروش نشسته بودم و نخواب شبیکه از د يکاناپه ا یزدم به پشت هیتک

 ... بودمش خونه ام 

 کار کردم؟ یکنم من چ یو دارم فکر م امیم رونیکه به پا کرد ب یتازه دارم از اون طوفان دیو شا... هنوز باورم نشده منم  -

 ...  يدیهنوز نفهم یعنی...  یزنش بش یگرفت میتصم یچیه -

 رم؟یمن دارم راه رها رو م... و دور از ذهن  بیعج یلیخ زیهمه چ...  دمیترس... زده ام  جانیه دونمینم -

 ؟یهیتو چه قدر به رها شب: هم يرفت تو اخماش

 ...  چیه بایخب تقر: تو جام جا به جا شدم یکم

 حامد؟ هیچه قدر شب یو حام -

 چیاز ه شتریب یکم -

 ؟يریراه رها م يدار یکن یپس چرا فکر م -

 ... و دوست ندارم من اون عمارت ر... برم تو اون عمارت ... بشم عروس انتظام ها  کردمیوقت فکر نم چیه -

 ... است  قهیخوش سل یلیخ ییدوست دارم خدا یلیانگشتر رو خ نیاما من ا: دیخند یبا لودگ گلنار

دور گردنم رو باز کردم و انگشتر رو از توش رد کردم و گردنم  ریکردم و زنج یزدم و به انگشتر کف دستم نگاه يلبخند

 ... انداختم 

 ؟یکنیچرا دستت نم -

 ... جا باشه بهتره  نیا کنمینشده فکر م یرسم زیتا همه چ دونمینم -

 د؟یکن شیرسم دیخوایم يچه جور -
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و از ... دونم  ینم... و به مادرت ... به عمه ام بگم  دیکنه؟ با يمن رو از خودم خواستگار ادیبگم ب...  دونمینم: زدم يپوزخند

 ... دارم  اجیاحت یلیبهش خ...  ایهمه مهتر س

 ... نشسته بود  يجور نیرو گرفته بود دستش و هم تونییعکس دوتا شبید زنهیداره برات بال بال م. ..اونم  -

 اد؟ینم نییپا طونیچرا از خره ش -

 ... برو امروز باهاش حرف بزن  گهیبار د هی -

 ... انگشتر رو بهش بگم  نیا هیقض دیبا -

 ؟یستیخوشحال ن خنده؟یچرا صورتت نم... از من تعصب داره  شتریاون رو تو ب... اوه اوه  -

 ... از نگاه خصمانه اون خانواده  زیاز امروز و از همه چ ندهیترسم گلنار از آ یم یلیخ یلیخ...  ترسمیم -

 ...  يرو دار یتو حام -

 دارمش مگه نه؟ -

 ... بده  ویک يآ تست هیبه نظرم  شیکه دار يدیانگشتر هم نفهم نیدونم اگر با ا ینم -

 ... کار کنم  یچ دیبا دونمیاالن نم یمن حت -

 ... بهش زنگ بزن : کرد و گفت ینگاه وارید يساعت رو به

 ... کرده  رییتغ زیتا به حال چه قدر همه چ شبیرو برداشت و من فکر کردم از د یزنگ سوم گوش با

 ...  ریصبحت به خ...  زمیسالم عز -

 ...  زهیبر ییزد و بلند شد تا چا یگلنار لبخند پهن... رو چه قدر دوست داشتم  يجد یاحوال پرس نیمن ا و

 ؟یخوب -

 ...  دیبه ذهنم نرس يا گهیکار کنم سئوال د یخوب چ...  

 ... من  یتجربگ یب نیلعنت به ا... کردم به زور خنده اش رو جمع کرد  احساس

 شما چه طوره؟ فیمن خوبم خانوم احوال شر -

 ؟یکنیمسخره ام م -

 ... دلم  زهینه عز -

 ... دکتر  يآقا: در اومد و بعد کفش ياز پشت سرش صدا...  

 ؟يدیچند لحظه اجازه م هی زمیعز دیببخش -

 ...  دمیگفت و گو کاغذ شن يو من صدا...  

 ...  دیببخش -

 ... موقع زنگ زدم  نیمن ا دینه تو ببخش -
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بدون در نظر گرفتن زمان و جاش زنگ بزن و من از بعد از  یکه دوست داشت یتو هر ساعت... همراز  میبذار يقرار هی ایب -

 ...  ذارمینم لنتیسا يرو رو میتو جلسه هم گوش یاون کارت حت

 ...  کردیفرق م شیهفته پ یحت یبا حام یحام نیو چه قدر ا...  

 ... حالت رو بپرسم  استمخویو من فقط م...  یرو برنامه هات حساس یلیخ دونمیم -

 ... وقت دارم  شهیتو هم يهمراز من برا یتو نامزدم -

 ... منتظره  ریدور بود و غ شیساعت پ 15 قیدق ایو  12 نیکلمه زدم که چه قدر تا هم نیبه ا يو من لبخند...  

 گه؟ید مینامزد -

 ...  مینامزد: به زمزمه بدون در نظر گرفتن تمام ترسهام هیشب ییمن با صدا و

 ...  زشیم يرو گذاشته بود رو فشیک...  مودیکوتاه م دیبار با نیا... در زدن نداشت ... بار در نزدم  نیا

 ...  ینیب یمن رو تو هال نم يمهندس آدم شد يآقا گنیچهار نفر بهت م يریسر کار م یپوشیکت شلوار م -

نشستم رو ... بود  ستادهیپشت ساختمون ا کیخلو ت تار اطینداشت جز ح يهم پشت بهم رو به پنجره اتاقش که منظره ا هنوز

 ...  یکالم حرف بزن هیبا خواهرت  یانقدر که فرصت کن رمیجا نم نیاز ا: لبه تختش

 ... برادرت نبودم  -

جمله هم  نیبه هم ...صداش  يتنگ بود برا یلیخ... بود و دلم تنگ  ایاما هنوز هم س...  اوشیس نیا زدیطعنه هم اگر م...  

 ... بودم  یراض

 ... به خدا  يبود -

 ...  ينبودم که اون کار رو کرد: اما نگاهم نکرد. گذاشت و کالفه نشست رو به روم  یرو رو لبه صندل کتش

  د؟ید یکدومتون به هم حق نم چیچرا ه... که اون کار رو کردم  يبود -

که انقدر  ستمیهم ن یمن حام...  یداشت اجیاحت ییکه ببخشم بگم به تنها ستمین یمن گل...  میدیکه نم يندار یالبد حق -

سالها پشتت بودم  نیکه تو تمام ا یهمون...  امیمن س... و سالم براش بس بود  حیکرد صح داتیکه پ نیدوستت داره که هم

 ...  میو آرزوهامون رو باهم قسمت کرد نعقده هامو... هامون  ییباهات بودم تنها

 ... من فقط نخواستم خلوتت رو بهم بزنم ... نرفته  ادمیبه خدا که  ایس: دیردم و صدام لرزک بغض

 ... نکن  هیگر -

 ...  یمنت کش امیباال بال زدم؟ نا مرد من چند بار ب تیچند روز همش از دلتنگ نیبرات مهمه؟ ا -

 ...  برمشیم شیبره دارم پ شیبه بعد پ نیرابطه مون از ا يکه تودوست دار ياون جور...  ستمیمن قهر ن -

 ...  وونهینکن د هیگر: همه وقت نگام کرد نیتعجب کرد و بعد از ا هیگر ریبلند زدم ز يچون با صدا دیلرز شتریبار صدام ب نیا

 ... نکن  يجور نیا... نگو  ایس...  رمیمیمن تو رو نداشته باشم م یگیم یچ -
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حلش ...  یگفتیکه بود بهم م تیهر درد...  یخبر رفت یب یرفت ياجازه بلند شد یب يغلط کرد...  يخود کرد یب: شد کالفه

خواهر  يداشتم؟ ادعا یمن حرف يموندیتوش م یتو تا هر وقت خواست لیاتاق تحو نیالاقل ا ومدیبر نم ياز دستم کار کردمیم

 ... سئوال  ریز يوسط غرورم رو برد نیشکستم ا شتریمن از همه ب شه؟یم تیبرادر

 ... بودم  يبد طیکرده بودم تو شرا یقاط...  یراحت باش سایخواستم با آو -

 ...  ستیکس برام مهم تر از تو ن چیه یطیتحت هر شرا یبهت ثابت کرده بودم فکر کنم که بدون يبرادر يانقدر -

 ... که از خون خودمه  يخواهر یحت: تر نییصداش رو آورد پا یکم...  

 یهمون خوامیرو م ایبگم اشتباه کردم من س... رو بهت بگم  نیاومدم هم... اشتباه کردم : رو با پشت دست پاك کردم اشکام

 یبا کوله تو صف اتوبوس م خوندمیشعر م کردمیکه باهاش آهنگ گوش م یهمون...  زدمیفالفل گاز م چیکه باهاش ساندو

 ... من موندم کنار ...  يعاشق شد...  يتو چند ماه مهندس شد يبزرگ شد...  ستادمیا

عشق ... برام  یوقت گذاشت...  ستمیانصاف ن ینه به خدا که ب: اشکم رو پاك کردم و دستم رو آوردم باال... به سمتم اومد  یکم

موند سر دلم شد اون . رو هضم نکردم ییهوی رییهمه تغ نیمن ا ادیز یلیخ... کرد  رییتغ یلیخ هوی زیهمه چ ایاما س یگذاشت

 زیهمه چ شهیچرا هم دونمیچه قدر کندم و نم رییتغ رفتنیمن تو پذ یدونیکنم تو که م ارک یخوب چ...  يدیکه د يدل درد

تو دوباره مثل قبل نگام  امیو م رمیانقدر م...  نمیشیاتاق م نیمن انقدر تو ا ایس... افته  یمن اتفاق م یطوفان تو زندگ نیع هوی

 ...  ایکسم س یتو ب یمن ب...  یکن

 ... که در آورده بودم مونده بودم  يباز یکول زانیخودم هم تو م یسمتم اومد و محکم بغلم کرد و حت به

 یکنیم هیبچه دماغو ها گر نیا نیچرا ع گهیبسه د... ا ...  شدمیم ونهیباور کن داشتم د... دوست دارم  یلیمموش من خ -

 آخه؟

 ...  مردمیداشتم م...  يبد یلیخ: اش زدم نهیفاصله گرفتم و با مشت به س ازش

 ... دو رو برتن  يآمارت رو دارم چه طور...  اریدر ن يباز بمیخود هم ننه من غر یب...  يالزم بود هیخوبت بشه تنب -

 ... به روش رو  یرو به سمتم گرفت و نشستم لبه تخت و نشست رو صندل يکاغذ دستمال

 ... دارم  اجیبهت احت یاز هر زمان شتریروزا ب يا -

 ...  ياومد اجیرفع احت يپس بگو برا -

 شدم تو صورت لوده اش براق

 ...  یگشت ایاز بس با اون باند ماف...  يشد یکردم چه مموش خشن یشوخ: باال آورد میرو به نشانه تسل دستش

 ه؟یک ایماف: رو محکم گرفتم مینیب

 ... که زنگ نزد اون شب  ییبه چه کسا نیآقا ا... اون دکتر انتظام مخوف  -

 ...  یشلوغش کن خوادینم گهید... خوبه تو ام  -

 ...  میبود دهیبود که همون ازش ترس يجد يبود و انقدر دهیترس يانقدر...  اینه به جون س -
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 ...  ایس -

 ... جانم  -

 ...  یعنی... ازم ...  ایماف يآقا نیاگر بهت بگم ا -

 !کرده؟ يخواستگار -

 ... رو با شدت آرودم باال  سرم

 ...  وونهیگردنت شکست د -

 ... آخه  -

 ... حدس زدنش سخت نبود : زد ینیرو باز کرد و لبخند غمگ راهنشیپ يباال دکمه

 ...  دونمیمن نم -

 ...  يدوستش دار دونمیمن م یول -

 ... سخت بود  ایحرفها رو زدن به س نیانداختم ا نییرو پا سرم

 ...  ستین بیکه عج نیا یکودک يروزها قیرف نه؟ییمموش چرا سرت پا -

 کارم درسته مگه نه؟... من  اوشیس -

 نیاما ا... نه  يا قهیسل دیو شا یبا اون همه تفاوت با اون همه اختالفات طبقات نهیزم شیکنم با اون پ یکه فکر م یمنطق -

اون آدم انقدر فکر کرده انقدر مطمئن بوده و انقدر مرد هست که ... اعتقاد دارم اعتماد دارم  یلیخ یمن به حام...  جا کاره دله

 ... باشه  دهیدست انداز هاش رو هم سنج یحت میباهم شروع کن ور یاگر اومده و گفته راه

 ...  دمیدارم شوهرت م...  کهیکوچ یرو پاك کن آبج اشکات

 ... کنه  تیاگر خواهرم رو اذ کشمشیم: بغلم کرد و گفت یکه داشت وقت یاز بغض دیو من چه قدر قلبم لرز...  

 ؟يکرد هیگر -

 ... سالم کن  هیاول  -

 ؟يکرد هیگر... سالم  -

 ...  امیس شیپ: تلفنش يپا يها ینگران نیاز ا گرفتیام م خنده

 اومد؟ باالخره کوتاه: راحت تر شد الشیانگار خ کمی

 ... کشمت  یم یکن تیگفت بگم خواهرم رو اذ... هم داره  غامیبرات پ -

 ... دل منه و دستم امانت  زهیخواهرت عز... راحت  التیبگو بهش خ -

 ... تو هم خسته است  يصدا -

 ...  مارستانیب رمیدکترش تماس گرفت دارم م...  ستیحالش خوب ن یلیپدرم خ -

  شت؟یپ امیب يخوایم... نباشه  یخاص زیکه چ دوارمیام...  زمیعز -
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 امیشب هم تنها بر نگرد بگو ب... مراقب خودت باش ...  یشیم تیاذ مارستانیاما ب یباش شمیپ خوادیدلم م شهیمن هم -

 ... ببرمت خونه 

 ... مونم  یجا م نیمن امشب ا... کارت رو بکن ... تو به من فکر نکن  -

 ... نامزد من نداشته باشه  به کار يبگو کار ایبه س -

 ... قدر دلم بلرزه  نیقرار هر بار با کلمه نامزد من هم یعنی...  

 ...  یمراقب خودت باش حام -

 ... من باش  زیتو هم مراقب عز: مکث کرد یکم

 ... موهاش بودم  یبازوم جا به جا کرد و من عاشق لخت يرو رو سرش

 ...  رهایبرادر ب هیفندق  يبرا خوادیحامد م -

 ...  ذارمیاسم برادرش رو من م گهیمن بهش گفتم د: کوشا

 البد بادوم  -

 ... و من لپش رو گاز گرفتم و دادش در اومد  دیخند زینسبتا خنک من ر یشوخ نیبه ا کوشا

 ... نگران بود  یلیحامد امروز خ ستیپدرجون اصال حالش خوب ن: وشاین

 حامد؟ یگیکه به پدرت م یادب یب یلیخ یکن یفکر نم وشاین -

تو  هویه  يعشق و نفرت نسبت به مرد یدوراه نیدونستم ب یبه نظرم غم داشت خوب م يادیبهم کرد که ز ینگاه وشاین

 ... کرده بودن  ریشده بود گ داشیپ شونیزندگ

 ...  شهیحامد ناراحت نم میبهش بگ نکهیخودش گفت از ا: کوشا

 ...  ادیموتون خوشش بع کنمیبه هر حال فکر نم دونمینم -

 ... کدومشون برنگشته بودن خونه  چیشده بود نسبتا ساعت حدود نه شب بود و ه ریکردم د لمیبه ساعت موبا ینگاه

 ...  مارستانیخانوم هم هول رفته بود ب دهیفر

 د؟یخوریهمراز خانوم شام نم: به در زد يتقه ا يفخر

 ... خانوم فکر کنم صبر کنم بهتر باشه  ينه فخر -

خونه  نیچهل سال که خانزاده ا کینزد نیتو ا دونستمیرفت خوب م رونیخانوم گوشه چشمش رو پاك کرد و از اتاق ب يفخر

 ... کننده اکبر خان داغونش کرده  دینا ام یضیمر نیاست انقدر وابسته است که ا

تماس گرفتم  یحام یبار سوم با گوش يبرا...  میدیتخت دراز کش يو باز باهم تو بسته شدن در بچه ها رو محکم بغل کردم با

 يخانوم و صدا يزر غیبلند ج يزنگ تلفن خونه بلند شد و بعد صدا يکه صدا شدمیداشتم نگران م گهیو بر نداشت واقعا د

بچه ها وحشت زده از روب تخت بلند شدن ... افتاده  یکه چه اتفاق دونستمیم خوب یلیخ نییپا ختیر يدلم هر...  هیبلند گر

 ... 
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 ... شده  یچ نمیتا بب دیای ینم رونیب: دمیپوشیکه داشتم کفشهام رو م یگشتم به سمتشون در حال بر

 ...  دیجا باش نیهم: دمیو بوس دیلرزیکه از بغض چونه اش م وشاین

 ... شده  یچ دمیفهم يدست زر يخانوم و آب تو يخرف يو زار هیگر دنیو باد نییشتاب از پله ها رفتم پا با

 ...  شهیباورم نم... شد  یچ دید...  ایهمراز خانوم ب: داغ دلش تازه شد دنمیبا د يفخر

 ریاز گوشه چشمم سراز یکردم و قطر اشک مزاحم یسرسرا نگاه وارید يرو بلند کردم و به عکس تمام قدر اکبر خان رو سرم

 زیرعب انگ يو اون همه کشمکش و اون صدا تیاون همه قدرت و جذبه حاال نباشه اون همه اذ شدیشد من هم باورم نم

 ... شاد باشن  ای ووقت بلد نبودن بخندن  چیکه ه ییعصاش و اون چشمها

 جانیا گهیچند ساعت د دونستمیبودن خوب م انیبودن هر دوشون گر زونیکه از نرد ها آو دمیرو بلند کردم و بچه ها رو د سرم

 ... و محکم بغلشون کردم  دمیدو ختنیر یبه سمتشون ککه داشت اشک م وفتهیراه م یچه قشقرق

 نمرده مگه نه؟... نمرده  گنیدروغ م: کردیکه هق هق م وشاین

 ... کردم  یکار م یبچه ها رو چ تونستمیباشم و نم یحام شیاون لحظه پ خواستیو من فقط دلم م دیلرزیتو بغلم م کوشا

 يو من فراموش کردم برا دیلرزیشون م نهیهم هنوز س دنیبالشت و خواب يسرشون رفت رو یکرده بودن که وقت هیگر انقدر

حاال که بچه ها ... و گوشه شصتم رو به دهنم گرفته بودم  دمیچرخیدور خودم تو اتاق م... زنگ زدم  یبار چندم به تلفن حام

 ... اصال کجاست  دمیفهمیالبته اگر م ششیبرم پو  اربسپرمشون به گلن تونستمیبودن م دهیخواب

 ... بودن  ایدر خونه ام خورد گلنار و س زنگ

 ... برو بهشون سر بزن  یه شهیاگه م یدونیرو م طشونیتو که شرا دنیهر دوشون ترس یگل -

 ...  رسونمتیحواسش هست من م یگل: ایس

از دست  دونستمیخوب م شدیکرده بود قلبم فشرده م خیو موهام رو جمع کردم دستم  دمیپوش میمشک راهنیپ يرو رو پانچوم

 ... و حالت تهوع داشتم  زدیقلبم تند م...  یچ یعنیدادن 

 ...  نجامیراحت من ا التونیهمراز خ: مانتوش رو در آورد یگل

 ...  شنیم تیو اذ موننیدست و پا م ریا زبچه ه شهیم يجا االن اونجا محشر کبر نیآوردمشون ا: دمیاش رو محکم بوس گونه

 ... به نشانه تاسف تکون داد  يرو تو دستش چرخوند و کفشاش رو دوباره پاش کرد و سر چییسو ایس

تا حاال خونه رفته باشن اما کار از  دیکردم با یهر چند فکر م میرفتیم مارستانیشب به سمت ب یکیکرده بود و تو تار خی پاهام

 ...  کردینم بیع يمحکم کار

 ... داشتم  بغض

 ست؟یمموش حالت خوب ن: ایس

 يها هیگر یاز لخت یو تازه صبحش وقت شهیکه صبح نم یهمون...  ترسمیم زانیبعد از مرگ عز یطوالن يشبها نیاز ا -

 ...  شهیدروغ محض بوده اما نم هیهمش  یفکر کن يخوایم یشیم داریحلوا ب يبا بو شبید
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 ...  یلیمرد در حقت خ نیهمراز ا: دستش گرفت يدستم رو محکم تو ایس

من  امرزتشیخدا ب... فراموش کردم  دمشیتخت اون جور عاجز د يکه تو يمن اون روزها رو همون بار: دمیحرفش پر تو

 ... باشم  ششیپ خوامیاندازه من االن درکش نکنه من االن فقط م دیکس شا چیکنم ه یفکر م یاالن به حام

 !چون تو رو داره چه قدر خوشبخته؟ یدونیم: زد يلبخند پر مهر ایس

 يها کینزد... که تمام بدنم رو گرفته بود رو پنهان کنم  یوحشتناک يکردم اون سرد یبه برادرانه هاش زدم و سع يلبخند

وم کردن اون مرد مقتدر آر يبرا دونستمیبغض داشتم و نم... رو برداشتم  یباالخره بهم زنگ زد با زنگ اول گوش مارستانیب

 ... کار کنم  یچ دیبا

 ... جان  یالو حام -

 ... سالم همراز  -

 ... متاسفم ... من  یحام: فکر کنم مردم کم آورده خواستمیصداش داغون بود و من نم...  

 ... دلم  زهیممنونم عز: کنه میصداش رو قا يکرد اون بغض خفته تو یسع دیو شا دیکش یقیعم نفس

 ... اومد  هیبلند گر يسرش صدا پشت از

  د؟یخونه ا یحام -

 ... خودت  شیپ يکه بچه ها رو برد یمرس زمیآره عز -

 ...  امیمن دارم م -

 ... نصف شب هم هست ...  شهیجا حالت بد م نیدلم ا زهیجا اوضاع ناجوره تو خونه ات باش عز نیا... همراز نه  -

 ...  دمیرو باال کش مینیب...  زمیباعث شد به قطره اشک بر بغضم

 ...  ستیحالم اصال خوب ن...  زمیمن برم عز... نکن همراز  هیگر -

 ...  امیم اینگران من نباش دارم با س -

 من قطع کنم؟: بلند مادرش از پشت سرش اومد هیگر يبگه که صدا يزیچ خواست

 ... نگاه کردم  ایچشمام رو پاك کردم و ترسان به س یحرف چیه یمن ب و

 نیچهار سال ماتم زده شده بود رو نداشت من خواهرم رو تو هم نیبار دوم تو ا يکه برا يرفتن به سمت خونه ا ينا پاهام

 . و منتظر بود تا برم داخل نیداده بود به ماش هیتک ایعمارت از دست دادم س

دوسه ساعت اونجا جمع شده بودن حضورم  نیکه تو ا ییخانوم رو محکم بغل کردم برام مهم نبود که از نظر تموم اونا دهیفر

 ... از همشون واجب تر بود  دیشا نجایبودنم ا دونستمیبود اما من به حرمت اون انگشتر دور گردنم م يضرور ریبه شدت غ

 ... خانوم  دهیفر گمیم تیتسل: دمشیبوس

 ...  هگیهم نم یچیه... بچه ام داغونه همراز  یحام یبرو پ: کرد کیرو به گوشم نزد سرش
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زمانها بد جور خودم رو  نیرفتن نداشت و من ا يپاهام نا...  ومدیم نییاز پا هیرفت و آمد و گر يپله ها رفتم باال صدا از

 ...  باختمیم

 زدیم رونیاتاقش ب ریکه از ز يراهرو رو نور یکیراهرو رها کردم اما شالم هنوز دور گردنم بود تار يمبل تو يرو رو پانچوم

 ...  دیبریم غیمثل ت

گفتم  ایرو: نشسته بود زیدستاش گرفته بود و پشت م نیسرش رو ب... بود  گاریدر زدن در رو باز کردم اتاقش پر از دود س بدون

 ... تنها باشم  خوامیکه م

  شه؟یداغون کجا رفته بود اون لحن پر تحکم هم ياون صدا يو من دلم ضعف رفت برا...  

: تعجب کرد دنمیاز د دمیسرخ و خسته اش رو د يقدم جلوتر اومدم و در رو پشتم بستم سرش رو باال آورد و من چشما هی

 ... همراز 

 ... تنهات بذارم  تیوضع نیتو ا تونستمینم: کردم اشکم رو کنار بزنم یشدم و سع کینزد بهش

 ... دستش که مشت شده بود  يم رو گذاشتم رودست ششیرفتم پ... نکرده  هیبود اما معلوم بود گر دهیپر رنگش

 ... دستش گرفت  يرفت و دستم رو محکم تو نیطور موند کم کم اون انقباض دستش از ب نیهم يلحظه ا چند

 ... دادمش همراز  مارستانیسردخونه ب لیتحو شهیباورم نم -

 ... بهتر از من نفهمدت  دیکس شا چیه: شد يو اشکم جار دیترک بغضم

 مامانم خوبه؟ حامد کجا بود؟...  شمیدارم خفه م: داد هیتک شیصندل یرو به پشت سرش

 ... بود  یم هیحواسش به بق دیهم با طیشرا نیبراش کباب شد که تو ا گرمیج...  

 ...  یحام -

 ...  يوندمیخونه م زمیعز يساعت اومد نیآخه ا...  یجان حام: جواب داد یهنوز بسته بود داغون تر از هر وقت چشماش

  ستم؟یمگه من نامزدت ن... باشم  شتیپ دیمن با یحام -

عشقه ...  زمیعز یهست: و بغلم کرد دیو آروم دستش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به سمت خودش کش دیرو مال چشماش

 ... دارم  اجیو من چه قدر بهت احت...  یهم هست

 ...  کنهینم هیکه چرا گر فکر بودم نیموهام برد و من همش تو ا نیرو ب سرش

 ... کم  یلیخ... بودم همراز  ششیکم پ یلیخ -

 ... کرد  یاون دوستت داشت بهت افتخار م -

 ... سال  15... سال نبودم همراز  15 -

 ...  زدیبا افتخار از پسر دکترش حرف م شهیبه جاش هم -

 ... انگار  دیکش یآروم تر نفس م یرو نداشت کم یاون حالت تند و مقطع گهید نفسهاش

 ...  کنهیهمه بدنم درد م -
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 کار کنم؟ یمرد من غم داشت و من مونده بودم چ...  

نکن  هیگر: موهام دور کرد صداش دو رگه شده بود نیسرش رو از ب...  دیرو محکم دور کمرش محکم کردم اشکم چک دستم

 ...  زمیعز زیکه بشه تو اشک نر يزیهر چ... همراز 

 ...  یاستراحت کن کمیکاش  يا -

 ...  نجانیجماعت به خاطر ما ا نیا شهینم: دیرو مال چشماش

دارن و تو قبل از  اجیسخت و همه بهت احت یلیخ یحام هیسخت یلیفردا روز خ...  یبارم به حرف من گوش کن هیشه  یم -

 ... به دو سه ساعت خواب حداقل  زیهر چ

خوشحال بودم که ... ها کارم رو بکنم  یلیخ یرکیز ریز يبه نگاها تیاهم یکردم ب یسع یبود و شلوغ یآشپزخونه قشقرق تو

 ... که گلنار گفت بود  یقرص خچالشونیتو 

 ... بزرگ آب به سمت اتاقش رفتم  وانیل هیو با  دمیسرم رو جلوتر کش شال

 کیتابلو بزرگ از  هیم که باالش رنگش برد يدستش رو گرفتم و به سمت تخت دو نفره سورمه ا... بود  زشیپشت م هنوز

 ... رنگ زرد بود  يعالمه قطره ها

رو  نیا: قرص رو به طرفش گرفتم... زد  یجون و تلخ یحس بود کرواتش رو باز کردم لبخند ب یتخت لخت و ب يرو نشست

 ...  یبخواب کنهیبخور کمکت م

 ؟يدکوچولو دکتر ش: دیرو از کف دستم گرفت و کف دستم رو آروم بوس قرص

 ...  يکرد یوقت تجربه اش نم چیکاش تو ه يا ایتجربه نداشتم  طیشرا نیا يکاش برا يا -

 ...  ترکهیسرم داره م: دیرو براش زدم کنار دراز کش پتو

 ...  کنهیقرصا کمکت م نیگلنار گفت ا شهیرد م یبخواب یاگه بتون: کردیام م وونهید شیکالفگ نیلبه تخت نشستم ا کنارش

 جاش االن خوبه؟ ... همراز  -

 ... جواب  یوحشتناك ب یهمون سئوال...  

 ... البته : رو قورت دادم بغضم

 ... مگه نه؟ همراز ببخشش  شیدیهمراز تو بخش -

من مطمئنم االن حالشون ... گذشته رفته  یوقت ناراحت نشدم حام چیه شونیمن از ا: گفتیطور م نیا یوقت دیلرزیم قلبم

 ... که به اون دستگاها وصل بودن  یبهتر زمان یلیخ...  خوبه یلیخ

 ...  کردمیفکر م... رو وجودش حساب کرده بودم  یلیمن خ... تنها شدم  -

و ...  هیفرو خوردن اون بغض لعنت يبرا قیعم ينفس ها نیهمه ا دمیو من فهم دیکش یقیرو ادامه نداد و نفس عم حرفش

 ... کرد  ینم هیچرا گر دونمینم

 ...  کردیتو حساب م يرو شهیپدرت هم هم -
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 ...  دمیخودم پدر بشم انقدر از نبودن پدرم ترس دیامروز فردا با... نه  بهیعج -

 ... بود  دهیمرد من ترس...  

 نیانگشتم گرفتم ا نیکوتاهش رو ب يآروم موها... موهاش بردم  نیدستم رو ب... رو رها کردم  کردمیکنترل م یرو که ه دستم

 یو انگار راحت تر نفس م شهیکه انقباض بدنش کم م دمیدیو م دادمیآروم دستم رو حرکت م دمیدیور پوست سرش رو مط

 ... کشه 

سخت بود برام تا مدتها  یلیخ میمادرم رو که به خاك سپرد... که باشه به بودن پدر و مادرش محتاجه  یآدم هر سن یحام -

 ... هضم اون صحنه ها سخت بود 

 ؟يدیکش یچ...  يبود کیتنها و کوچ یلیمن خ يتو کوچولو... خدا  -

 ... زوده  یلیانگار هنوز خ يکه از دستشون بد یهر موقع یبه سن آدم نداره حام یربط -

 ...  رهیگوشم نم يبوق وحشتناك دستگاه از تو يسرش بودم اون صدا يچشماش بسته که شد باال -

 ...  دمیموهاش کش يودستهام رو نوازش گونه تر ر...  

 ... گوشم باشه  يقشنگت تو يصدا خوامیم... برام حرف بزن همراز  -

 ... پشت در و باغ  گاهیگاه و ب ییاعتنا به صداها یب کردمیطور که موهاش رو نوازش م همون

 گذشت راهنمیصدا از پ -

 ام گذشت نهیس از

 اتاقم گذشت وارید از

 گذشت یمیمحله قد از

 کرد نیام را غمگ یکودک و

 بلند شد  کودك

 را بر آب انداخت  يکاغذ قیقا و

 دیفهمیجفت را نم او

 شد  سوار

 رفتندیم ندهیبه آ آبها

 جا دست بردم به شعر نیهم

  دمیکش رونینازك ب یزمان را مثل نخ و

 ختندیر حیتسب يآن دانه ها از

 ... تو ...  من

 ...  یکودک
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 يکاغذ قیقا...  

 ...  نوح

 ندهیآ...  

 ...  میسوار کردم و بعد با نوح در انتظار طوفان قدم زد يکاغذ قیام بر قا یبا کودک تورا

و من چه قدر دوستش  دهیکه باالخره خواب دادینشون م نیو ا کردیچشمش حرکت نم دمیپلکش کش ینرم يرو آروم رو دستم

 ... داشتم 

بودن چه طور ظاهر بشم  نییکه پا یاون جماعت نیدونستم ب ینم... سرم مرتب کردم  ياومدم و شالم رو دوباره رو رونیب

پنجره سرتا  يکه رو به رو یمبل يکار رفتن به خونه بود که احساس کردم ته راهرو رو نیدستم گرفتم بهتر يپانچوم رو تو

 ... د بود حام یکیتار يآدم تو نیکه دقت کردم ا یکم... هست  هیسا هیرو به باغ بود  يسر

خونه عزادار حس  نیو روشن ا کیرنگ و حرکت شونه هاش تو تار رهیاون خلوت ت... نا خود آگاه به سمتش رفت  پاهام

 ... کرد  جادیبرام ا قیترحم عم هیاز  یبیعج

 ...  دیرسیبه نظرم الغر م يا گهیاز هر وقت د شتریشدم امشب ب کینزد بهش

 د؟یخواب: دمیاش بود رو شن هیخش دارش که نشان از گر يسرش رو هم نگاه نکرد اما صدا پشت

 افهیمرد خوش ق شهیکه خواهرم عاشقش بود نگاه کردم و اعتراف کردم که هم یرخ کس میمبل کنارش نشستم و به ن يرو

 ... بود  يا

 ... خوب نبود  یلیحالش خ...  دیخواب -

آرومم  تونستیاگر با رها مونده بودم به نظرت م: داد ین متکو یزانوهاش گذاشت پاهاش رو تند تند و عصب يرو رو دستاش

 کنه؟

 ... دونم  ینم: دمیکش یقیبود گذاشتم و نفس عم زونیکه از گردنم آو يحلقه ا يدستم رو رو...  

 ... تو خونه مادر رها نشسته بود قراره بشه زن دادشم  یکه با موهاش موش ياون دختر شهیباورم نم -

 ... باعث خجالتم شده بود  یکم مشینزدم اشاره مستق یختم و حرفاندا نییرو پا سرم

تا آرومم کنه  ستیکه زنم ن یمن... اش باشه منم  نهیبه س دهیسرش تا آخر عمرش چسب دیکه با یاون...  ریسرت رو باال بگ -

 ... تو  شیال اقل پ... خونه حرمت داشته باشم  نیتو ا تونستمیکه االن م یمن... 

 ... اون پدر زجر بود  يبرگشتنم هم برا یمن احمق حت... پدرم به خاطر من مرد همراز : دیلرز گهیبار د هیشونه هاش از گر...  

 ... از شما متنفر نبود  یجا کس نیا ستیطور ن نیا: زیآدم رقت انگ نیبکنم در مقابل ا تونستمیخشک شده بود چه م گلوم

بچه هام تا  يبرا...  یبازنده رو خوب کن هیحال بد  یکن یم یسع يقدر روحت بزرگه دار دونم چه یم: نگاهم کرد یچشم ریز

جا باشه  نیا تونستیزنم م... در مقابلشون ندارم  یچون حق رمیاز عموش اجازه بگ دیلباس دخترم با يبرا... آخر عمرم حامدم 

 ... جا  نیا گرانید يفرار از پچ پچ ها يتنها م و برا یکنارم باشه ول... بغلم کنه 
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 ...  نهیبب یشکل نیپدرتون مطمئنا دوست نداره شما رو ا: دستم مچاله کردم يزانوم بود رو محکم تو يکه رو مانتوم

 ... آروم شده  شتریفکر کنم مادر تو اما روحش االن ب -

 ... مادر من هر گز انقدر پر از تنفر نبود : اخم کردم یکم

که بخواد کار من رو با دخترم بکنه خرخره اش  یکنم کس یچه طور نبود؟ من دخترش رو بد بخت کردم و االن دارم فکر م -

 ... جوم  یرو م

 ؟يبه سرنوشت اعتقاد دار: دستم رو باز کردم مشت

 ... اعتقاد ندارم جز اشتباهات خودم  يزیروزهاست که به چ یلیخ -

خودمون تا  سازهیرو م مونیخود ماست که زندگ ماتیتصم... هنوز هم ندارم ... نداشتم  يقادبه سرنوشت اعت ادیمنم هم ز -

بچه ها هم ... براتون نبود حامد  یواقعا خواهر من زن خوب دیشا...  ياما تا حدود...  میکنیرو انتخاب م مونیاز راه زندگ يحدود

 ...  رنیپذیکم کم حضورتون رو م

 ... پدرم  -

 ... دوست داشتن  اریما رو بسهم ش شونیا -

وقت کمرش از  چیکاش من تونسته بودم درست باهاش حرف بزنم ه... دوست داشتن رو  نیکاش بهم نشون داده بود ا -

 ... من راست نشد همراز  يخطاها

 ...  دیبلند ش دیبه خواب دار ازین -

وقتها  یلیهنوز ادامه داره خ یزندگ: داده بودم رو در آوردم از لفا فه اش خارج کردم یکه به حام یمانده قرص یباق بمیج يتو از

 ایدن نیاالن دو تا بچه تو ا...  میکنیاما رد م میردشون کن میبتون میکن یکه هر گز فکر نم انیدست اندازها انقدر بلند به نظر م

 . ..خانوم  دهیاج دارن و از همه مهم تر فریهستن که بهتون احت

 ؟يدوستش دار...  شهیبا تو خوشبخت م یحام: زد يلبخند

 ... معذبم کرده بود  میسوال مستق نیبودم ا دهیخجالت کش... گذاشتم  بمیج يقرص رو تو لفافه

 نهایهمه ا...  شیلیشغلش رشته تحص... خودش خواسته  يبرا یکه حام یهست يزیتو تنها چ... دوستش داشته باش همراز  -

 ...  یتو تنها داشتش... پدرم  تیپوسته سفت و خشکش هم حاصل ترب نیا...  گرانهید يخواسته ها

 

 نیکه نبود من تو ا یحام...  ختیریاز سرتا پاش م یمبل نشسته بود خستگ يخانوم رو دهیتا گوش آدم نشسته بود و فر گوش

 ... داشتم  يجمع احساس بد

حالش : کرد تیهدا يکمرم گذاشت و به گوشه ا يرو یتیجمع هینگاه  ریرو زو به سمتم اومد و دستش  دیاز دور من رو د ایرو

 خوبه؟

 ... بشه  یخال کمیکنه  ینم هیگر... نه  یلیخ -
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 ... حرفهاست  نیغد تر از ا -

 ...  ستیحامد هم خوب ن -

 ...  کنهیام م وونهید شییتنها دمشید -

 ... بهش قرص دادم رفت که بخوابه  -

 د؟یخواب -

 رمیمن که تو اتاق حامد نم -

 ... کشتت  یم یحام يآخ آخ اگه بر -

 ... هضم کنن  نجایبودن من رو ا توننیهم نم شیجور نیجماعت هم نینخندون منو ا: لحن لوده اش خنده ام گرفته بود از

 ... عروس خاندان انتظام  ستیجا محق ن نیکس اندازه تو االن ا چیه... خود  یب -

 ...  ستین ياما تو کوچه عروس خبر یکه تو خونه داماد عروس نمیبیم: انداختم یرفته اش نگاه باال يابرو به

که واقعا ناراحت  یتنها کس... جماعت متظاهره  هی يفعال که خونه داماد هم اشک و آها: رو محکم گذاشت رو دهنش دستش

 ... خانواده ان  نیخوار ا رهیج ییجورا هی ینیبیجماعت که م نیا هیاکبر خان هستن بق يخانوم و خواهرها دهیفر

 ...  کنمیدارم توجه جلب م یلیمن بهتره برم خ -

 ... خونه  رمیرسونمت منم دارم م یم -

 خونه؟ یرفت يچه طور شبید -

 کنه؟یبا راننده شون من رو رسوندن هنوز سرت درد م ایرو -

 ... به خودم نگاه کردم و شالم رو مرتب کردم  نهیو تو آ دمیرو پرس نیا

 ...  تیتلخه نه واقع الیخ هیشدم دوست داشتم فکر کنم  داریحلوا ب يصبح که با بو... دونم  ینم -

 ... تلخ تره  شهیهم تیواقع -

 ...  رمیبگ لشیتحو مارستانیب رمیدارم م: داغون تر شد صداش

 ...  شمیمنم دارم حاضر م -

 ... خواهش عاجزانه دارم  هی همراز ازت -

 جانم؟ -

 ؟يایشه ن یم -

 چرا؟: خشک شد فمیبرداشتن ک يراه برا نیب دستم

بچه ها ... شه که حواسم بهت باشه  ینم... داغونم  یلیعسلم من خ...  شهیم یبرات تداع دیکه نبا یاون جا خاطرات دونمیم -

 ... از همه جمع تره  المیتو باشن خ شیهم پ

 ... باشم  شتیپ دیروز سخت من با نیتو ا یول -
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 ... کردم  يادیرو با تحکم ز دیبا...  

 ... خونه باش ... که جات خوبه راحت باشه حالم بهتره  نیاز ا المیکه خ یهر وقت...  زمیعز یشمیتو پ -

موم چرا تا مغز استخوانم نفوذ افکار مس نیدونم ا ینم... مشتم فشار داد  يرو محکم تو لیموبا... رو قطع کردم  یگوش...  

 ... باشم  ششیپ خوادیاون نم... بشم  دهیخواد من د ینم... کرده بود 

 ؟يبر يخوایم ییجا... همراز  -

تو و پرنسس  میباهم صبحانه بخور امیبرو ب... من  ينه قور قور: زدم يبود لبخند ستادهیچارچوب در ا يتو دهیکوشا که ترس به

 . مدرسه دیریسه روز نم نیشانس آورد

 ...  يشهر باز مشونیببر سایبا آو میخوا یسر حال کردنشون م يبه بچه ها نباشه برا تیکار -

 به نظرت برم؟  -

 منتت رو بکشه؟  ادیکه امروز پدرش رو دفن کرده ب یطیاون آدم تو شرا يانتظار دار ؟يلوس شد: کرد یاخم ایس

 ... ! ایس -

 ... باز خوبه طرف تا دوماه بهتون فرصت داده ... خونت  انیهم از جر نیا... از اون گند گذاشتنو رفتنت هنوز ازت دلخورم همر -

 ... خوب حاال : زدم واریکفشم رو به گوشه د نوك

 ؟يتو انقدر خودسر شد یاز ک دونمیمن نم... خوب حاال و زهرمار  -

 ... حوصله ندارما  -

فکر کن که ماجرا خونه رو  يتو به روز...  یستین يهم عدد یکارت حوصله نداشته باش برو رد: کرد تو هم یرو مصنوع اخماش

 ...  یبگ یبه حام يبخوا

خونه  دیمن با یکار کنم االن که تازه پدرش رو دفن کنه بگم راست یچ... شد  يطور نیبگم که اکبر خان ا خواستمیمن م -

 ... نداشته االن  یام رو عوض کنم؟ تازه به اون تا به حال ربط

 تو؟ یها االن ک -

 ایس... ا  -

 ... با بزرگترت صحبت کنه  ادیبزرگترش ب دینداره با... ا  -

 ... خاطره که انگشترش دور گردنمه نه تو دستم  نیبه هم دونمیم -

 ...  برمتیم امیبود م یشب هم زنگ بزن هر ساعت... بچه ها هم منتظرمن ... کردم  خیحاال هم برو تو ...  نیآفر -

 ...  ییایداداش دن نیتو بهتر -

 ... که تازه خبر دار شدم خواهر گراممون خونه اش رو داده رفته  نیآره معلومه از ا -

 ... رو بزن تو سر من  نیحاال تو ا -

 ...  يزده بودم تو سرت آدم شده بود یکیزیاگه دوبار ف -
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 ادیمامان که عمرا نم...  ریسومش بگ يآدرس مسجد و برا یراست: آورددر  بشیرو از تو ج چشیزد وسوئ ياخمم لبخند به

 ...  میایم سایو آو یاما من و گل... تو نداره  يخب آخه خبر هم از ماجرا... داره  يا نهیکه چه ک یشناسیم

 يرهایسرشون حر يو همشون رو شدنیرد م یمشک يپوش تو لباسها کیش يخانوم ها... شلوغ بود  شبیدو برابر د عمارت

 ... بود  یمشک

 ... هم آروم و از گوشه خودم رو به سالن رسوندم  من

و  گاهیگاه و ب ياون هم همه و اشکها نیچشم چرخوندم و ب... دادم  لیتحو شناختمشیکه نم یرنگم رو به مستخدم اهیس شنل

... نبود انگار  یاما کس... خانوم گشت  دهیفر ای یچشمم دنبال حام ریعصر دلگ نیتو ا شدیکه پخش م یقرآن آروم يصدا

 ... کردم  ربتبد جور احساس غ... بودم  ستادهیطور ا نیهم

 ... همراز جان  -

 ...  تیسالم دوباره تسل: کردم یقرمزش نگاه يو به چشما دیرو با صداش چرخ سرم

 ... باالست  یحام: رو تکون داد سرش

 اما حامد مادرتون؟  -

ترسم همراز براش  یم...  ختهیقطره اشک هم نر هیامروز ...  ایبعد ب... بزن  یسر به حام هیبرو اول ...  رهیدوش بگ هیرفته  -

 ... 

 ... به در زدم  يا تقه

 ... بله  -

 ... سالم : رو آروم داخل بردم سرم

  ؟ياومد...  زمیسالم عز -

 ؟يمنتظرم بود: رو پشت سرم بستم در

 ... رتم منتظ شهیمن هم: دیرو مال چشماش

 ... نبود  یحرف مناسب طیشرا نیکه حرفم رو خوردم تو ا یاومد نوك زبونم بگم پس چرا امروز من رو نخواست...  

 ...  گمیم تیبازهم تسل -

 ...  دمیرو نفس کش گارشیس يبو... از جاش بلند شد و کنارم نشست ... کارش نشستم  زیم يمبل رو به رو رو

 حامد چه طوره؟ -

 ... تو نگران بود  ياونم برا -

 ستین میزیمن چ -

 ...  یشیکه داغون تر م يطور نیا ؟یحام یکن ینم هیچرا گر -
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 یکل... ناهار جا رزرو شه  يبرا... هتل رزرو شه  انیکه از شهرستان م ییمهمانها يمسجد رزرو شه برا دیکار دارم با یلیخ -

 ... کار هست 

 ؟یحام: شدیزانوهاش هر لحظه محکم تر م يمشتش که رو يرو گذاشتم رو دستم

-  ... 

 ... به من نگاه کن  -

 ... من خوبم  -

 ...  يکارها رو تو عزادار نیول کن ا...  یستین -

 انجام بده؟  یک -

 ... من  -

 ؟یچ: اومد باال عیسر یلیخ سرش

 ؟يقبولم ندار...  میبه خدا که هست...  میما هست...  ایمن و حامد و رو... من  -

رو  شییچشم حامد به مزار رها بود و من تنها هیامروز تو مقبره : نگاهش رو بهم انداخت و بغضش رو قورت داد نیمحبت تر با

 ... حس کردم  ایتا ته دن

سرم خم شد به سمت ... شاهرگم  يرو دیانگشتش رو آروم کش... موهام رد شد  نیآزادش اومد سمت گردنم و از ب دست

 ... دستش 

 ... نزنه  نیکه ا ينباشم همراز اون روز -

 ...  کردمیطور بغلش م نیبار بود که ا نیاول يبرا دیشا... بغلش کردم ... خود آگاه دستم دور گردنش حلقه شد  نا

 ...  یمن هستم حام -

پدرم : دیاز بغض لرزکرد و صداش  سیشونه ام رو خ يقطره رو هیموهام گذاشت و من حس کردم که  يرو یآروم بوسه

 ... همراز  دیخواب

 ه؟یچ: کردنیکه حاضر و آمده اما با تعجب داشتن نگاهم م يشدم به دو نفر رهیگذاشتم و خ زیم يرو رو دفتر

  م؟یکار رو انجام بد نیگذاشت ما ا يجد يجد یحام یعنی: ایرو

که حامد هم  ییمن اصرار کردم از اون جا یحامد انجام بده ول خوادینه م: به نگاه مغموم حامد انداختم یرکیز ریز ینگاه

 ...  میعزاداره و حوصله نداره ما هم کمکش کن

 ... چه کار کرد اصال  دیبا دونمیو نم شناسمیرو نم ییاما آخه من که جا: جا نگاه حامد عوض شد در

 ...  میریگیو درمون م مراسم درست هیهم  يبا کمک و هم فکر میگیبه شما م ایمن و رو دونمیم -

 ؟یحام: حامد

 . میبه کارهامون برس دیایفعال ب...  زنمیبهش سر م رمیبخوابه م کمیو بعد هم  رهیحالش خوبه رفت دوش بگ -
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مراسم شب  يکه بچه ها برا میبود دهیرس جهینت نیبه ا یبا حام... راه بود  نیبهتر نیاما ا کردیم تمیگونه اش اذ يرو اشک

 ...  شدیکه گذشته بودن راحت تر م ییها اهویمرگش به دور از ه رشیپذ يطور نیبعد از مسجد سوم تو خونه باشن ا

سه سانت و جوراب  قهیرنگ با  یساده و مشک یراهنیپ... سرم مرتب کردم  يشالم رو رو... هنوز هم اشک نداشت  کوشا

 رونیرو از تنم ب یکه خستگ يزیتنها چ یبود ول دهیرنگ پر یچهره ام کم دمیپاشنه دار پوش يو کفشها یکلفت مشک يشلوار

... از خودم بود  یحام يبایو در آخر تشکر ز ادیهم از دستش بر م ییکارها کردینگاه آرام تر حامد که حاال احساس م کردیم

 ...  دمیبارون روش بود کش يبه گونه ام که هنوز انگار قطره ا یدست

  گرده؟یوقت بر نم چیه یعنی -

 ... غروب شده بود و هوا سرد تر شده بود  مینشسته بود یصندل يکوشا من رو به خودم آورد تو تراس رو يصدا

 ... ما برگردن  يایبه دن توننیکه نم یدونیخوب م یلیکنن خ یشون رو عوض م ایدن یکوشا آدم ها وقت -

 ؟یتو پدرجون رو دوست داشت... همراز : خسته اش رو بهم دوخت يچشماهها وشاین

 رونیب... من  يکردن ها هیتنب...  شدیکه جواب داده نم یو تلفن فونیآ... بسته  يدرها... رو خاروندم  میشانیانشگت اشاره پ با

رعب  يعصا يصدا... عمارت  نیا یتنفس ياز هوا شیشگیهم یخسنگ... خونه  نیا يکتاتوریخسته از د يرها... انداختنها 

 ... مرد رو دوست نداشتم  نینه هرگز ا... تنها خاطرات من از اون مرد بودن  نهایا... نشد  زآور و اسمم که هر گز از طرفش ابرا

 ... دوست داشت  یلیپدر جونتون شما رو خ -

 دیشا يطور نیا... کردن  فیشتن رو تعردوستش دا یکه از بچگ یدادن و من شروع کردم داستان هیدوشون به بازوهام تک هر

 ...  شدیحالشون بهتر م

شده  تینگاهشون رو حس کرده بودم و اذ ینیکه سنگ ییبه سمت چشم ها دیسرم چرخ... ها تو عالم خودشون بودن  بچه

فهام ادامه دادم که نگاه ازش گرفتم و به حر...  شدیآدم نم وشیدار نیا... اخم کردم اما همون نگاه سابق رو داشت  یبودم کم

 ...  دمیشن ایرو يکفش و بعد صدا يپاشنه ها يصدا

 وش؟یدار یکنیکار م یجا چ نیا -

 ... عروسکه  نیخودش و صداش ع -

که لحن  شدمیم یاما واقعا داشتم عصب... دادم  رونیکردم و نفسم رو ب وشاین يموها نیدستم رو ب...  دنیرو زدم به نشن خودم

 ... بزنم  یرکیز ریلبخند ز هیباعث شد  ایرو

 ...  یفتیدر ب یبا حام يکه بخوا یاحمق باش يفکر نکنم انقدر زهیعز یلیخ یحام يعروسک برا نیآره اما ا -

شونه  يچه قدر گذشت که حامد اومد و دستش رو رو دونمینم... بهتر بود  یلیخ يطور نیا... سرم رو هم بلند نکردم  یحت

 بهم دست داد  يحس بهتر یبه حامد کم وشایلبخند ن دنیاز د... گذشت  وشاین

 ... تو؟ هوا سرده  میهمراز جان بر: حامد

 ها بلند شدن و رفتن داخل من هم بلند شدم و دامنم رو مرتب کردم  بچه
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 گفته؟ یبهت چ وشیپسره دار نیا زهیچ: پا و اون پا کرد نیا یکم

 ؟یچ: رو با شتاب باال کردم سرم

 ... سوال رو بپرسم  نیکه اجازه داشته باشم ا نمیتر از ا تیاهم برات کم دونمیم -

 ... نبود  نیمنظور من ا... نه نه  -

 ... گفته به هم بگو  يزیاومد بهم گفت اگر چ ایرو -

پوش  یو مشک شیمرد خسته و با ته ر نیتو باغ عمارت با ا... جا  نیبودم ا ستادهیسئوالش ا نیداشتم از ا یحس خاص...  

 کردم؟ یم یکه همه عمرم ازش متنفر بودم بحث چ یکس

 ... نگفته در ضمن  یچیه زهیچ -

داخل  شهیباشه؟ اگه م...  یمن برادر حام...  ستمیاصال من حامد ن يقبولم ندار دونمیم... نارحت نشه  یحام يخوایم دونمیم -

 ...  ادیب شیپ يوسط دلخور نیا خوامینم...  میاعصاب ندار یکال نه من نه حام نیبش

 ... کنه خوشحال بودم  دایخودش رو پ گاهیداشت جا یکه حامد سع نیاز ا... لبخند بزنم  خواستیچرا دلم م دونمینم

 ... حامد مامان کارت داره : به هردومون انداخت یشد و نگاه داشیتو چارچوب در پ یکه حام میکردیصحبت م میداشت

 ستاده؟یسرما ا نیخانوم ما چرا تو باغ تو ا نیا: سمتم اومد یاز کنارم رد شد و حام حامد

 ...  ومدمیبا بچه ها بودم اونا رفتن منم داشتم م یچیه -

به خاطر من  کنهیم تتیاگر بودن با حامد اذ ؟یستیکه ناراحت ن يزیاز چ: خم کرد یتر شد و سرش رو کم کیقدم بهم نزد هی

 ... جا نباش  نیا

که برادر تو  یتا وقت... ندارم  یمن با حامد مشکل: بود اینگاه دن نیمن امن تر يخسته برا يچشمها نیا... رو بلند کردم  سرم

 ...  امرزمیباشه نه همسر خواهر خدا ب

 ؟يایبه خاطر من باهاش کنار م یعنی: آورد نییپا یرو کم صداش

 شه؟یباورت نم -

 ... نه  -

 نه؟ یچ یعنی: کردم تعجب

 ... شده باشه  بمینس یخانوم نیانقدر خوش شانس بوده باشم که همچ شهیباورم نم -

 ... از جا پروندتمون  ایرو يکه صدا کردمیپوشت صورتم حس م يرو رو نفسش

  ره؟یگیم لیتحو یخواد بدونه غذا رو ک یشام امشب م يزنگ زد برا ینگیتریک نیهمراز ا: صورتش اومد يرو یپهن لبخند

 ... بامزه بود  یینگاهش خ...  یداشت برداشتم و برگشتم به سمت حام يا انهیکه خنده موذ ایبه سمت رو یقدم

 ؟یکنینگام م يطور نیچرا ا -

 ؟یینجایچرا هنوز ا ایرو: کرد با اخم ایبه رو ینگاه
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 ... رفت داخل  ایرو

 دوستت دارم؟ یلیگفته بودم خ: تر شد کینزد بهم

 ؟يزیعز یلیگفته بودم برام خ: صداش زدم يتو همه مهر نیاز ا يکردم و لبخند نگاهش

نکرده بودم وقتش رو هم هنوز نداشتم از مراسم اکبر خان حدود  دایپ یامن يآوردم هنوز جا نییرو هم پا وارید يرو يتابلوها

به  دیکه ظرفها توش بود با يجعبه ا ينشستم رو دیتاتر جد نیگذشته بود ؛بعد هم سر کالس رفتن و شروع تمر یماه هی

 یلیها داشت خ زیچ یلیخونه خ نیا... دادم  رونینفسم رو با صدا ب... بشه  ونهیکه د مکرد ریانقدر د دونستمیاما م گفتمیم یحام

ام  قهیاز جعبه جا مونده بود رو بردارم که انگشترم از  یکیخم شدم تا شمع کوچ یهم خوشحال یاندک هی دیها و شا یناراحت

 به انگشترم زدم يلبم اومد و بوسه ا يرو يلبخند... زد  رونیب

اطراف خونت  یمدت حام نیا يو سفرها يکار يها يریبهخاطر درگ يکه شانس آورد دیچرخیگلنار همش تو ذهنم م حرف

 ... توش  يبر يخونه ندار هیعار  یو جعبه ها رو همه و تو ب کننیکارگرا مترش م نهینشده تا بب داشیپ

رو  يکتر ریز... بابا هم سخت تر شده بود  یکردن گنج عل دایامن باشه از پ یکردن که کم دایپ یخونه درست و حساب هی انگار

 ... مدت بهش عادت کرده بودم به خاطر حضور کارگرها  نیپا اومد ا يپله ها صدا يتو... روشن کردم 

 نبود زیتعلل جا نیاز ا شتریب گهید... واجب نبود  یلیهر چند از نظر خودم هنوز هم خ...  گفتمیم دیحتما با گهیامروز د یول

 ...  زمیسالم عز: رو برداشت یزنگ دوم بود که گوش با

 ؟یشرکت... سالم : کنار بودن نگاه کردم فیکاناپه جمع شدم و به گلدانهام که رد يخودم رو يتو یکم

 ؟يچه طور... بله  -

 ... کار داره  یلیکه خ معلوم بود شدیجا به جا م ریم يکه رو يکاغذ يصدا از

 ... به کارت برس من  شمیمن خوبم مزاحمت نم -

 ... قطع نکن ... دوست دارم صدات رو بشنوم : دمیرو شن یخسته حام يکاغذها متوقف شد و دوباره صدا يصدا

 ...  رفتیو ساده اش م يجد يعاشقانه ها نیا يبرا دلم

 ... امشب مامان منتظرته  نکهیو ا ؟يکرد یکار م یچ یخوب بگو داشت: فندکش اومد يصدا

بود که بزنم در  نیکار ا نیمسئله بهتر نیپوشوندن ا يفرصت بود اما برا نیاالن بهتر... خانوم  دهیاز فر دمیکشیم خجالت

 ... و باشه شب  نیبرم تمر دیو بعد هم با کردمیجمع م لیو وسا زدمیداشتم جعبه ها رو چسب م یچیه: یشوخ

 یچ یداشت... تکرار کن  گهیبار د هیجمله ات رو : دمیشده بود ترس يحد جد نیتا ا هویکه  یلحن نیوسط حرفم و من از ا دیپر

 ؟يکردیکار م

 رو لمیوسا...  زهیچ: ایحرفها دردسر داشت گو نیاز ا شتریپاهام ماجرا ب یکردم به تکان دادن عصب شروع

 ... همراز  یچ لیوسا: دیطاقت پرس یب

 ... خونه : وار گفتم زمزمه
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 ...  نمیدرست حرف بزن بب: مکث کرد یکم

 ... کنم  هیخونه رو تخل دیبا یعنیمن ...  ستین یمسئله خاص یدونیم یعنی -

بار اول از  يکه من برا يداد يفضا گفته بودم که حال خودم هم بد شد اما صدا فیتلط يبرا یخی یو با آنچنان شوخ جمله

 ... اونجا  امیدارم م ؟یکنیکار م یچ يمعلوم هست دار! ؟یچ: کرد فشیحرفها بود که بشه تلط نیترسناك تر از ا دمیشن یحام

 ...  نیبه کارات برس منم تمر یحام زهیچ -

 ؟یگیم يدار یچ نمیبب امیتا ب ياینم رونیاز اون خونه ب -

 ...  دمیگفتم که ازش ترس یکه هر گز نداشتم اما دروغ بود اگر نم یدهنم گرفتم عادت يشصتم رو تو گوشه

بار  نیکه ا دونستمیکرده بود دوست نداشتم بحث کنم از مجادله متنفر بودم و م خیدر واحد که خورد واقعا کف دستام  زنگ

 ...  یواقعا حق با حام

و اون اخم  شیو اون ته ر یون لباس سرتا سر مشکتو چار چوب در بود با ا میمرد زندگ نیرو که باز کردم دلخور تر در

جمع شده من  مهیبه خونه ن یاجمال یدر رو پشت سرش بست و نگاه...  دمیانقدر ترس دنشینبود که از د بیترسناك عج

 ... انداخت 

 ستادهیپامون ا ریز میقرمز گل يوسط خطها دهیوسط هال پرت کرد و من هنوز هم ترس زیم يبلند رو يرو با صدا چشیسوئ

 ... بودم  رهیو با خط درشت نوشته بودم کتاب خ کیکه با ماژ يبودم و به جعبه ا

 جا چه خبره؟ نیا -

 طور داد زده بود؟  نیبار دوم ا يبرا یحام ای دیچیبودن خونه انقدر پ یبه خاطر خال يصدا

 ... من که گفتم  -

 ه؟یهان؟ نظرت چ ؟يدادیت رو م دیجد و آدرس یگفتیبهم م یبعد از اسباب کش هوی یذاشتیم -

 ...  نیبب...  یحام -

  ؟يمن رو آدم حساب نکرد... بذارم  تیکارت االن به حساب چ نیا: نگاهم کرد یو با اخم وحشتناک برگشت

 نیا یدونیهنوز نم ای: دیکش رونیزده بود رو ب رونیام ب قهیقدم به سمتم برداشت دستش رو جلو آورد و انگشترش که از  هی

 ؟یچ یعنی

 ...  ستین نایباور کن که ا -

بگو بفهمم : عقب رفت پالتوش هنوز تنش بود و چهره اش قرمز شده بود یانگشتر رو از دستش رها کرد و قدم کالفه

 ؟یکنیکار م یچ يتو دار ه؟اصالیچ

 ...  شناختمیرو نم نبودن یخاک گهیکه د ينگا ه قهوه ا نیبا لحن سرد رو فراموش کرده بودم من ا یحام نیا من

دلم ... کنم  فیبا اضطراب درونم داشت تعر یبیکه تناقض عج یلکسیحال ر نیو در ع نیرو با آرام تر زیکردم همه چ یسع

 ...  زمیعز گهیدوباره م یحام شهیمرد ترسناك رو به روم دوباره م نیخواست بغلم کنه که من مطمئن شم ا یم
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مضطرب و سر پا چشم دوخته به  دهیپدرش جواب پس م شیکه پ يبچه ا نیو من ع نهیمبل نشسته بود دست به س يرو

 ...  دادمیم حیپام تو ض ریز میگل

 نه؟ یبا من مشورت کن دیبه ذهنت نرس یو حت -

 ... مال قبل از  نیخب آخه ا -

 دوستم داره؟ گفتیمرد باز هم به من م نیا ایرو به نشانه سکوت کردنم باال آورد و آ دستش

 ...  یحام -

رو خوند و خواست  نهایا یکس يتلفن برا يانداخت و بعد پا یاجمال ینگاه ارمیتوجه بهم فقط ازم خواست تا قرار داد رو ب یب

 يکم کردن و اون حس مزخرف آکنده در فضا که بدجور بو يو من برا ارنیسر و ته اون آدم رو در ب گهید قهیکه تا ده دق

 . ..آوردم  يچا دادیکاکتوس م

بهت  دیاالن با: گرفت دیرو ند يفنجان چا... نبود  یانگار حام گهید... دکتر  يرو قطع کرده بود و شده بود همون آقا تلفنش

 ... بگم  یچ

 ...  ارمیحالت درش ب نیبود که بتونم از ا نیا میهم بد تر بود و من تمام سع یزمستون لعنت نیا يلحن از سرما نیا يسرما

 ... من  نیبب... خواستم بگم اوضاع پدرت و بعد  یباور کن م یحام -

کل ساختمون تنها  نیآپارتما ن خراب شده ان و تو هم تو ا نیچند روزه اون کار گرها تو ا ؟یکار کن یچ يخوایخونه رو م -

 ... 

 ... هفته  هی: رو از دادش بستم چشمام

 هفته؟ هی: داد هیکاناپه تک یرو به پشت سرش

 ... خب تو حالت خوب نبود من خواستم تو  -

هاش هم  ادیبدتر از فر يزیچ دمیبهم انداخت که فهم یرو تموم کنم نگاه يجمله ا چیمن ه ذاشتیامروز اصال نم ذاشتینم

 ... وجود داره 

 ... خودم  یخال ياز آپارتمانها یکیتو  برمتیبعد هم م... خونه ما  میجمع کن بر -

 ... نه : میریبحث بگ نیاز ا خواستمینبود که من م يا جهینت نیبودم ا یعصب

 !نه؟ -

 ... رو کامل جمع نکردم  لمیمن هنوز وسا زهیچ یعنی -

 ... رو بردار  تیشخص لیوسا يالزمشون ندار -

 رو برداشت  چشیرو گفت و سوئ نیا

 ... گوش کن  قهیدق هی یحام یعنینه  -

 بود هبیمرد چه قدر غر نیا... سمتم برگشت  به
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 ... شه  دایمن هنوز هستم تا خونه پ ستین يازین یحام: بود منتظرم

 ...  دمینشن: قدم عقب رفتم هیتر شد و من  کیقدم بهم نزد هی دیپلکش پر ریکردم ز احساس

 گفتم که من -

من انگار بلد  ستهایتو ن ریتقص...  یساختمون خال نیهمه کار گر تنها بذارم و تو ا نیتو رو با ا گهید رتمیغ یمن انقدر ب -

 ... کنم  يزن دار ستمین

هنوز  ستمیمن زنت ن:  نمشیطور بب نیچند وقت عادت نداشتم ا نیکه ا يمرد نیا... استرس آزار دهنده  نیشده بودم ا یعصب

 ... 

 به دو نکن  یکیهمراز با من : دیبه صورتش کش یدست... خورد  جا

... مشکله  یآدم ب نیقرار داد و ا نیا يشانس آورد: فقط گوش داد و بعد هم قطع کرد یهمون آدم بود حام... زنگ زد  تلفنش

 ؟یکنیکار ها رو م نیا يتو چه طور دونمیمن نم

جا که برام  نیا دمیاالن تو رو نکش کردمیکار رو م نیا دیکردم با یهمه سال خودم زندگ نیمن ا یحام...  يمن هر طور -

 ...  یکن دایخونه پ

کنن  زیرو برات تم ییجا هی گمیم... گفتم حاضر شو ...  يبد ادیانجام بدم رو بهم  دیکه من با ییکارها ستین يازیتو ن -

 ...  یهست یهم که ک یدون یاما نم یستیکه هنوز زن من ن یخانوم...  يستادیچرا ا... خودمون  کینزد

 ...  ستمین ایمن آپارتمان تو ب... صبر کن  کمیفقط  کمی...  یصبر کن حام -

که  ستمین ییمن از اون دخترا... اما ...  گمیچرا االن م یبگ یداد بزن...  يحق دار: بزنه که دستم رو آوردم باال یحرف خواست

 هیو  رمیدارم به اندازه پولم م یمن خودم پول یکن دایجا که برام خونه پ نیا دمتیمن نکش... کنم  یبرم تو آپارتمانت زندگ

 ... آماده بشه  خونه نیتا ا کنمیرو رهن م ییجا

 نه؟ ستیشما خانوم مستقل اومدن تو خونه من ن يو تو برنامه ها -

 داد نزن -

 ؟يبله داد يدیتو اصال فهم ه؟یدور گردنت چ یپس اون لعنت -

 غهیدختر ص نیاحساس ا تونمیمن نم...  ستمیدر حد نامزدت هم ن یمن االن حت یول ؟یچ یعنیدونم  یم...  ستمیمن نفهم ن -

 ...  رهیگیلوکس م يها رو داشته باشم که معشوقه پولدارشون براشون آپارتمانا يا

دهنم رو  يبا دست جلو... اون طور سرد و ترسناك نگاهم کرد  یکه حام دمیفهم یرو وقت نیا ادیز یلیخ... حرف زده بودم  تند

 . ..بود  دهیپر رونیمزخرف از دهنم ب نینداشت ا يگرفتم اما سود

 ... باشه ... فکر کنم  نهیحرفت هم نیآخر -

 ... رو گفت و به سمت در رفت  نیا

 ...  یحام -
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 ... بود و بسته شدن در انقدر بلند که نتونم حرفم رو ادامه بدم  فیگفتنم انقدر ضع یحام اما

به  دویبود کش ختهیبهم ر راهنشیبه موهاش که به خاطر عوض کردن پ یدست...  دونستمیرو هم نم ومدیاشکم در نم چرا

 زیچرخدار م یصندل ایس... تخت نشسته بودم و گلنار هم کنار دستم  يرو... سمت من و گلنار اومد 

 ... روز خوش ندارم  هیاز دست تو من : و روش نشست دیرو کش گلنار

به  ذارهیبه خدا از دست تو سر به کوه و دشت م...  يچاره اش کرد یمموش ب: کرد يخنده ا... رو براش کج کردم  دهنم

 ...  یگفت نذارم خونه تنها بمون يبا چه لحن خسته ا یدونینم

 ... جمله ام هم  ینکردم گفتم که حت يمن کار بد: بهش انداختم یرکیز رینگاه ز... فکر  يهنوز هم ساکت بود و تو گلنار

 ... عالم بوده جمله  نیمزخرفتر: شد يبار جد نیا ایس افهیق

 ... اما دروغ نبوده : یگل

به زبون آورد  دیعالم رو هم نبا يهمه راستها: در آورد شیشلوار ورزش بیج يرو از تو گارشیپنجره رو باز کرد و س يال ایس

اون خونه  ایس گهیبه من م... راحت باشه نامزدش جاش گرمه  الشیخ خوادیم. رو جمع و جور کنه شیخواد زندگ یاون مرد م

 ... با کارگرها تنها نباشه  کریدر و پ یو ب یخال مانآپارت هیتو  خوادیشوفاژهم نداره م یحت

 يرو ور یگل یاومد باعث شد لرز کنم رو تخت رونیپنجره ب يکه از ال یخنک... داد  رونیرو از پنجره ب گارشیس قیعم پک

 ؟یکنیپس تو چند وقته چه طور بدون شوفاژ سر م...  ییسرمامموش : بهم زد يلبخند ایس... هر دومون انداختم  يپاها

 ... کنار اومدم  زایچ یلیهمه سال با خ نیکه ا يهمون طور -

تو دو تا ... شما خانوم ها قابل درك نباشه  دید هیتو زاو دیکه شا يزیفهمم چ یرو م یاما من حام...  یستیمحق ن گمیمن نم -

 ... خود  یهم اون جمله ب یکیو ... مسئله است  نیگفتن ا رید شیکی...  یاشتباه داشت

 ... دارم  لیهر دوش دل ياما من برا -

 ...  دهیرس جهینداره چون اون به نت یتیاون اهم يتو برا یلیدال: داد رونیرو از پنجره ب گارشیس خاکستر

 مانکاریخونه در حد خودم پول دارم که پ هیاندازه  کنه من به دایبرام خونه پ ایمشکلم رو حل کنه  ادیمن زنگ نزدم که ب ایس -

 ... بدونه  خواستمیمن م...  شهیم دایزود پ ای ریخونه هم د... داده 

 ... تکون داد  يبه نشانه تاسف سر ایس

 ششیمن االن دوست داشتم پ... داشتم  یساده و دور از اغراق حام يبه محبت ها ازیمن ن... غصه داشتم  یبه اندازه کاف خودم

 ...  گهیتو جبهه من باش د...  ایس: نگاهم کنه کردیمدت نگاهم م نیکه ا يهمون طور خواستیدلم م... باشم 

من فردا وقت ندارم اما لطفا برو خونه و ... تو جبهه تو ام  شهیمن هم: ختیانداخت و موهام رو بهم ر رونیرو از پنجره ب گاریس

همراز مجبورش نکن ...  کنهیم دایتو خونه پ يتا عصر فردا اون آدم برا دمیهر چند بهت قول م نجایا اریرو ب تیشخص لیوسا

قبال فقط دوستت داشت بحث فرق ... رو متوجه شدم  نیخوره ا یتنها نبودنت به من زنگ بزنه به غرورش بر م يانقدر برا

 ...  دیفهم شدیا از لحنش مامروز واقع...  یشینامزد ییجورا هیاالن  کردیم
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درست  ایمادرش هم هست درست اما س... باهاش برم؟ اون عمارت بزرگ درسته  ینکنه انتظار داشت: وسط حرفش دمیپر

 ... که برم خونه اونا  ستین یشرع ای ینسبت قانون ستین

بغلش و ببرتت  ریبزنتت ز نکهیا یمثل حام یآدم يکه برا یدون یم...  کنهیکه مجبورت نم دونهیها رو م نیاونم تمام ا -

 ...  یکه تو گفت يهر چند با اون جمله ا... نداره  يکار

 ...  یکن یم یدختره رو خال نیته دل ا یکنیرو تکرار م نیا یتو ام ه... ااااا  -

 ...  ایبود در اعتراض به س یجمله گل نیا

پر از انار دون کرده  يکه توش کاسه ها ینیس هیدستش  يبود و توکه چشماش قرمز  یخورد و خاله در حال ياتاق تقه ا در

 ... بود و گلپر اومد تو 

 ... لبه تخت ... خاله در رو بست ... خاله هر سه ما رو ترسوند  چشماش

 گفته؟ يزیشده باز بابا چ یچ. مامان: ایس

 ...  امینشستم تا باالخره بخوابه ب... بابات  دهیخواب نییپا ارینه صدات رو ب: به من کرد یتکون داد و نگاه يسر خاله

 !گه؟یدروغ م یهمراز خاله بگو که گل -

اونم امشب که  دیکشینم شیحرف رو پ نیکاش خاله االن ا نییسرم رو انداختم پا... زدن نداشتم  يبرا یحرف...  ختیر دلم

 ... هم من داغون بودم  شیجور نیهم

 استه؟ر... آره خاله : شد شتریخاله ب بغض

 آخ خاله آخ: شد شتریاشکش ب. 

 شده؟ یانگار چ ؟یراه انداخت یچه اشک و آه نیآخه مامانم ا: ایس

 ...  دینداشته باش یشما تا به حال اطالع شهیسر شماها هم هست مگه م ریز: رو محکم پاك کرد شینیب خاله

 یدونیتو که م...  یتو عاقلشون... شاعر مسلک و خله ... عقل نداره  نیا: رو نشون داد ایو با انگشت س یکرد به سمت گل رو

 ه؟یتهش چ

 بردن تمام احساساتم رو داشتن؟ نیقلبم رفت باال چرا امروز همه قصد از ب ضربان

 ... نکرده که همراز  یمامان کار غلط: یگل

ما کنن؟ اصال رها رو  گریماعت خون به جچه قدر اون ج گهینکرده؟ د یکار اشتباه: انگشت اشاره اش رو گاز گرفت خاله

که قراره امروز فردا  يدختر يرنگ و رو نیا... رو بذارم کنار  يو اون خانواده افاده ا امرزشونیاون پدر خدا ب... کنار  میبذار

 عروس بشه؟ آره؟ 

 ...  ریمارت فاصله بگاز اون ع...  خورهیاون آدم به درد تو نم...  ستیراه راه ن نیخاله تا زوده برگرد ا همراز
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که امروز اون طور  يهمون حلقه ا... قلبم افتاده بود  يرو قایکه حلقه ام دق ییهمون جا... ام  نهیبود به س دهیسرم چسب...  

که تو کار دل مگه  کردمیاما چه م...  دادمیجاها بهش حق م یلیخ... جسارت نداشتم جواب خاله رو بدم ... سوال  ریرفته بود ز

 کرد؟ یحسا ب و کتاب شدیم

 ...  يفقط خانوم دکترت رو قبول دار...  يباشه بانو شما که من رو قبول ندار... باشه : نشست بغل دست خاله ایس

حامد  یاما همراز اشتباه نکرده مامان حام: از رو نرفت ایرو از دور شونه اش کنار زد اما س ایکه گفت دست س یظیبا ا غل خاله

 ... م رها همراز ه...  ستین

 ...  دیبکن دیخوایکار م یرو چ نیا... انتظام  یاما همراز پاکزاد و حام -

 ای يناهار یشام يبرا یبه خاطر شوهرم جز گاه يکرد یهمه سال تنها زندگ نیا... خاله نبودم برات : رو کرد به سمت من بعد

 ... اما ...  دونمیکم گذاشتم م...  يومدیجا ن نیا یشب موندن هی

 کار رو کردم؟ نیا ییاز تنها دیخاله؟ نکنه فکر کرد: دیلرزیبغض داشت و م امصد

 شمیساعت پ 24بچه هات ...  یشما هم خاله خوب من... من تنها نبودم ...  ستین يطور نیبه خدا که ا: اشک نگاهم کرد با

 ... اما به خدا خاله ...  ستادنیپدرشون هم ا يتو رو یبودن هوام رو داشتن به خاطر به اشتباه گاه

... شوهر من هم کم نذاشت اون موقع ... گفتم مادرت هست  میاما نزد...  زدمیبه رها هم م دیحرفها رو اون روزها با نیا -

 شد؟ ها؟ یاما تهش چ... کرده  لیو تحص افهیخانواده سر شناس و پولدار پسره خوش ق

 ...  دیاز گونه من هم چک اشک

خواهرم به ...  یشد ازش نه نشان دایپ ینه نام گهیگم شد د یدادشم تو جوان...  دمیند يریخ ایدن نیمن تو ا.. .همراز خاله  -

سنت بره  کمیهمراز بذار ... بعد هم خواهر زاده ام ... شد و جور کش دو تا بچه و بعد هم که اون طور رفت  وهیو پوچ ب چیه

که خاندانشون  یتو مسجد خواهرت با اون ذلت رفتمیم دیمن نبا... و به نوبت بده خدا مرگ ر... گم  یم یچ یفهم یم... باالتر 

 ... کرد  یتو مراسم من حلوا پخش م دیرها با... نگاه کنن  ریبهمون با اون تحق

 ... که خدا نکنه  میسه مون به سمت خاله براق شد هر

اشک  مخوامیهمراز ن...  ستیحرفها ن نینقل ا: که حاال تار و پودش از هم جدا شده بود اشکاش رو پاك کرد یبا دستمال خاله

 ... اهلش بشه  بیآرامشت نص نیا... و نجابتت  یپاک نیخوام ا یم يزیبر

 ... هم بغض داشت  گلنار

 ... من رو دوست داره  یخاله حام -

 ... که االن خودم هم بهش شک کرده بودم  يبه خاله بگم جمله ا دونستم چه قدر رنگ گرفتم تا روم بشه یم

اون طور هول کردنش سر  دمیخونه عمه ات منم فهم يخبر رفته بود یکه ب يکه دوستت داره؟ اون بار هیهمراز کاف ه؟یکاف -

 ... اما  ستیکه ن یچیه
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... ورم کرده  يچشما نیخاله با ا... دفاع کنم  یاز چ... دونستم از کجا شروع کنم  یاما نم... زدن  يحرفها داشتم برا یلیخ...  

 خواستیم دنیخسته بودم واقعا دلم خواب... که انقدر بهش محتاج بودم  یحام... که امروز خورده بودم  يهمه غصه ا نیمن با ا

 . جمله اش پروند نیب ایکه س يا جهیفک رکنم به اون ت یخود صبح با ترس و لرز و نگاه مدام به گوش ااما ت... راحت  الیبا خ

خواست کالس آخرش رو  یگلنار م...  کردمیم يکامل بسته بند گهیرو د لیوسا دیبود اما با سیخ شیهنوز کم و ب موهام

 ... خاله صبح هنوز هم دلخور بود و نگران ... کمکم  ادیو ب چونهیبپ

عکس مال  نیا زدیعکس مامان بهم لبخند م...  کردمیم دایپ ییدانشجو تیسوئ هیشده  عتریهر چه سر دیمبل نشستم با يرو

 ... من هم شاد بودم ... مامان شاد بود ... رها تازه عروس بود  یوقت... بود  شیسال پ یلیخ

تنهام  یلیمن خ... داره  یدونیرها ازم دلخوره به نظرت؟ تو بهتر م... حق داره  یحام... من حق دارم ... مامان خاله حق داره  -

 ... 

 ... شده بود  يا گهیتر از هر زمان د قیبود به نظرم عم یچند وقت ییتنها نیبود ا بیعج...  

 ... روشن کردم  يکتر... واقعا هوا سرد بود ... دادم  رونیرو ب نفسم

که داشتم  يزیچ شدیباورم نم... نگاه کردم  یسرم انداختم و از چشم يشالم رو رو... باعث شد ا زجا بپرم  فونیزنگ آ يصدا

 ...  زدیحلقم م يقلبم تو... رو  دمیدیم

 ... رو باز کردم  در

 

اما ... بود  یصورتش لبخند دوست داشتن يرو... نداشتم  ییرایپذ يبرا یخاص لیوسا... رو جلوش گذاشتم  يچا فنجان

 ... کرد  وسفیو حسن  یبه گلدان اطلس ینگاه... بودن  سیخ سیچشماش خ

 ... هم انقدر کمه  ییرایپذ لیاست و وسا ختهیجا انقدر بهم ر نیکه ا دیببخش -

 یو خوش پوش بایخانوم زن ز دهیفر... صورتش زرد بود و ابروهاش نا مرتب ... به تن داشت  یو دامن خوش دوخت مشک کت

  ...وقت دوستش نداشت  چیه دیبود که شا ياما هنوز عزادار مرد... بود 

که قدم  یبار اول... اکبر خان و فوتش  یضیجا اما مر نیا ومدمیم دیحرفها با نیمن زودتر از ا... راحت باش عروسکم  -

دونستم پسرم  یم... به خدا ته دلم سوخت ... بچه بود ... اومد  رونیب يپر هیاز در اون آشپزخونه ... خونه  نیگذاشتم تو ا

حامد  تیاما خر... من با خودم عهد کردم تا بزرگ شدنش پشتش باشم ...  دینپرس يراز من نظ یاما کس...  ستین قشیال

 ... با دو تا بچه ... بود  ریجبران ناپذ

 ... حرفها  نیحرفها بودم که بخوام فکر کنم به ا نیمتعجب تر و حال خراب تر از ا... انداختم  نییرو پا سرم

 ...  یخوش رنگ يبه به چه چا: رو به دست گرفت يچا فنجان

 ... خجالت زده نگاهش کردم ... رو دوست داشتم  طونشیش لبخند

 ... خونه ما  يایشام ب شبیقرار بود د -
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 ... من  دیببخش -

که چادر رها رو برات فرستادم تو رو نشون کرده پسر بد اخالق و کم  يمن همون روز...  دونمیم: گذاشت زیم يرو رو فنجان

 ... باال  اریرو ب سرت... حرفم شناختم 

 ... کردم  نگاهش

 قیحامد ال... من رو پناه بده  يخونه انگار از اول ساخته شده که بخت پسرها نیا...  ندهیعروس آ ياز همون روز برام شد -

اما ...  ياریپناه ب یبه حام يندار يازیتو ن...  يندار اجیتو به سر پناه احت...  شهیمردت م...  کنمیم نیرو تضم ینبود اما حام

 ...  یقبولش کن یتا به غالم امیب...  میایب ینیریبا گل و ش دیبا دونمیم...  يقدم بردار شکنار یبتون دمیبهت قول م

  ؟یبا اون دبدبه و کبکبه و غالم یحام... جمله  نیخنده ام گرفت از ا...  

 ... به عمه ات و خاله ات زنگ بزنم  دیدونم با یم...  يقشنگت زد يآخ باالخره از اون لبخندا -

 ... اخمام رفت تو هم  یاسم خاله کم دنیباشن

 د؟یینجایشما ا دونهیم یحام -

... همراز  دنید دیو هول اومد خونه گفت مادر جان فردا بر دهیگذشته که انقدر ترس نتونیب یچ شبید دونمینم: کرد يا خنده

 ...  تونیخواستگار يکنار گذاشته بودم برا ینفت یکت دامن آب هینکرد آخه من  بعد چهل بابات قبول يگفتم بذار برا یهر چ

 لشیکه وسا يبود؟ وسط خونه ا يخواستگار نیا یعنی...  یشتاب حام نیخوشحال نبودم از ا یلیدونم چرا ته دلم خ ینم...  

من  شبیاز جمله د ریبه غ يا گهید لیالك نزده بود؟اانگار دل هی یکه حت یجمع شده بود بدون حضور داماد با عروس

 ...  کردیکه داشت خفه اش م یتیسئولاز احساس م ریبه غ يا گهید لیدل...  خواستمیم

و بعد با دست به کنار دست خودش به  دیکش رونیرو ازش ب يمبل بر داشت و جعبه ا يرو از رو فشیخانوم خم شد و ک دهیفر

مگه  یدونیدوستت داشتم م شهیهمراز من هم: دستم گذاشت يدستش رو رو... تم از جام بلند شدم و کنارش نشس... کاناپه زد 

 نه؟

 ... بله  -

 ...  گهید ستیکه دل تو دلش ن يقدر آروم البد به پسر من بله داد نیهم -

 ... به ذوقش زدم  يلبخند

 دلت باهاشه مگه نه؟... مطمئن باشم  خوامیهمراز م -

 يبرا یدلم حت شبیگفتم آره من عاشق پسرتونم االن از د یم شدمیم رهیداشت االن تو چشماش خ ياز من چه انتظار...  

 !هم تنگ شده؟ گارشیس يبو

 سکوتت رو بذارم به حساب جوابت؟ نیرو ا یرنگ يلپا نیاالن ا -

 ... من  -
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نکرده  يپسره سرخود خراب کار نیا نمیرو بهم نشون بده بب دهیکه برات خر یعروسکم راحت باش فقط اون نشان خوادینم -

 ... باشه 

 ...  ستیخوبه بد ن: زد يخانوم لبخند دهیام درش آوردم فر قهیانداختم و از  دست

 ... از طرف منه  نمیا: جعبه مخمل رو به سمتم گرفت بعد

 ... قشنگه  یلیخ نیا: به شکل قاصدك بود فیظر اریگردن بند بس هیرو باز کردم  درش

از طرف من  نیا... اما خوب ... قبل از فوت پدرش ... آماده کرده بود و کنار گذاشته بود  شیوقت پ یلیاز خ یرو حام نیا -

 ... همون طور که رها دخترم بود  یدخترم یستیتو عروسم ن... خدمت دخترم 

 شتریمالقات متفاوت که ب نیبود و من انقدر توقعاتم از ا بیعج زینداشتم اما انقدر همه چ یحسش شک نیخالصانه بودن ا تو

 ... کردن حسم بودم  دایدر حال پ

 ... بکنم  یخواهش هیخوام ازت  یم -

 ... کردم  نگاهش

 ...  دیازت خواهش کنم عقد کن خوامیم...  شهیتموم م یچهلم پدر حام گهیده روز د -

  ...جمله رو نداشتم  نیاصال انتظار ا... گلوم خشک شد ... دستش سفت شد  ریز دستم

برات  یمراسم درست و حساب هی میساده باشه بعد چند ماه بتون يعقد محضر هیاما ...  یداشته باش دیآرزوها شا یلیخ دونمیم -

 ...  رمیبگ

جمله کم  هیمن ...  يا گهید زیدرد من نه مراسم بود نه چ... وسط کم داشتم  نیجمله ا هیمن هنوز ... حبس شده بود  نفسم

 ... رنگ رو  یخاک ياون چشما...  خواستیرو م یدلم حام... داشتم 

 !خانوم؟  دهیفر -

جشن  هویبعد از مراسم چهل پدرش هم  یاما خوب حت... مراسم خوبه  هی اقتتیل دونمیم... کمه  دونمیم... عروسکم  دونمیم -

 ...  ستیعقد راه انداختن هم درست ن

درد ...  شهیمعلوم م شتریب میکس یرو نداشتم و ب یکس یوقت خواستمیمن که مراسم نم دونستیخانوم درد من رو نم دهیفر...  

شالم رو محکم تر ... باال  زیم يانگشترم دور گردنم بود و گردنبندم رو...  دیترک یسرم داشت م... بود  عیعقد سر نیا لیمن دل

 ... شد و سالم کرد  ادهیپ دنمیجا خوردم با د نیماش يحامد تو دنیکردم از د رونیب روو از در سرم  دمیچیدور خود پ

 د؟یومدیچرا باال ن -

 !ام؟یکوچه ب نیتو ا یگفت حق ندارم حت یبار حام نیآخر ستین ادتی: زد يلبخند

 د؟یبریحساب م یانقدر از حام دیبگ دیخوایم یعنی: زدم یو ذهنم مشغول بود ما بازهم لبخند شل کردیدرد م قلبم
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رفت و برگشت  شدیصفحه خاموش روشن م يکه رو یاسم نیدستم بارها به سمت ا... نه  هیجواب بدم ... به شک بودم  دو

کدوم از  چیدو روز رو دوست نداشتم من ه نیمن ا...  میباش يجور نیمن دوست نداشتم ا... دلم بد جور گرفته بود دلخور بودم 

 ... وم رو دوست نداشتم کد چیه یخانوم با حام دهیفر با... دو روز گفتمانم با خاله  نیا يحرفها

...  میها رو داشته باش قهیاختالف سل نیخودش گفته بود که ممکنه ا... مرد رو دوست داشتم  نیاما من ا... خاموش شد  میگوش

 ... ها سکوت من نبود  قهیاختالف سل نیراه حل کردن ا

 !همراز؟: داد رونیراحت شده باشه نفسش رو ب صدام نیاز شند الشیانگار که خ... بار که زنگ زد با زنگ اول برداشتم  نیا

 ... سالم  -

 ... سالم  -

 ... دکتر  يمن خاله بچه ها بودم انگار اون آقا... من دلخور بودم و اون سرد ...  

 ؟يدادیجواب نم -

 ... خوام بشنوم  یم یچ ای... بگم  خوامیم یدونستم بر دارم چ ینم -

 ؟یخوب -

 ... نداره  یلحن نوازش نیکه ا ینه تا زمان ستمیبگم نه خوب ن خواستمیم

 ...  ستیاالن بحث خوب بودن من ن -

 ...  ستین یاز نظر من االن کال بحث: داد ادامه

 ... کردم پشت گوشام داغ شد  احساس

 ؟يبا مادرم صحبت کرد -

 ... نبود  يازین... اومده بودن  نجایبودن تا ا دهیزحمت کش شونیبله ا -

 ... بشه  تیهم رعا دیبا...  يدار یاصول هی ينبود همراز؟ هر کار يازین یچ یعنی -

 !جدا؟: داشت هیبار لحنم کنا نیاول يزدم برا يپوزخند

 !شمیمنظورت رو متوجه نم: کرد مکث

-  ... 

 ...  زمیعز! همراز؟ -

 زم؟یمن واقعا عز -

 االن؟ ییکجا: شده بود انگار کالفه

 . یدلخورم ازت حام...  میحرف بزن دیبا... خونه  -

نگاه  نیاما ا... مرد دلخور رو دوست داشتم  نیا... شکمم جمع کرده بودم  يپاهام رو تو...  میکردیدو کالفه به هم نگاه م هر

 ... قابل نفوذ رو دوست نداشتم  ریغ
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 ...  کردیم نگاهم

 از من بود؟ يجا خواستگار نیخانوم به ا دهیاومدنه امروز فر...  یچیاز ه...  یحام ارمیسر در نم یچیمن از ه -

 مادر واضح باهات صحبت نکردن؟ یعنی: تعجب نگاهم کرد با

 ... واضح بود  يادیز کمیچرا  -

 ... واضح حرف بزن  کنمیخواهش م... همراز  -

 گه؟یهفته د هیباهات عقد کنم  امیب... تو بگو ... کار کنم  یچ دیتو بگو من با -

 ...  کردیاهم مهم داشت فقط نگ هنوز

 ؟یکنیچرا صحبت نم -

 جا؟  نیا ادیچرا به مادرم گفتم ب میکار رو بکن نیا خواستمیمن اگر نم... سئوالت رو  کنمیهمراز درك نم -

 ار؟یبرام ب لیدل هی -

ازدواج من جواب مثبت  يهمراز تو به تقاضا: آروم باشه کردیم یبا گوشه شصتش گوشه ابروش رو خاروند داشت سع کالفه

 ...  يداد

 ن؟یهم -

 ... رو به روم  ستادیور و اون ور رفت و ا نیبار از جاش بلند شد چند قدم ا نیا

 کرده؟ تیعصب يجور نیا یهمراز چ -

 ... داشتم اما ... حرفا دارم  یلیمن خ...  ستمین یمن عصب -

 ...  نجایدست به گلوم اشاره کردم مونده ا با

 ؟یتو ناراحت اومدن مامان...  یکه بگ نجامیمن ا: نرم تر شد نگاهش

 به گردن من داره؟ يخانوم حق مادر دهیفر -

 کجاش انقدر ناراحت کننده است؟  نیا یتا تو زن من بش میعقد کن دیما با...  یهمراز تو قراره زن من بش -

بخواد زنش بشم  یلعنت تیبه خاطر اون احساس مسئول خواستمیمن نم...  گمیم یچ دمنیفهم یبه خدا که نم دیفهم ینم...  

 ... 

 ... باال گرفته بود  یرو کم سرش

 ... دخترونه  ونیپانس هیاونجا  رمیم کنمیم دایپ ییدانشجو تیسوئ هیمن  -

 تو؟  یگیم يدار یچ -

 ... داد نزن : گوشام گذاشتم يرو رو دستم

 ... نگاهش کردم ... تعجب نگاهم کرد  با

 یحام -
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-  ... 

 ...  شدمیزودتر متوجه م یلیخ دیبا دیشا ایاالن متوجه شدم ...  ادهیز یلیما اختالف قدمون خ -

دستاش رو به سمتم ... هم بود  ياخماش تو... و بعد به سمتم اومد  دیدور دور خودش چرخ هیو دیبه صورتش کش یدست کالفه

 ... از جام بلند شدم  دیدستش گرفت و کش يدستام رو تو... دراز کرد 

 ؟یگیم يدار یچ نمیبب نجایا ایب -

 ... بغلش قرار گرفتم  يمحکم تو دیکش شتریبار ب نیدستم رو ا... قدم رفتم عقب  هی

 ... جا حرفات رو بزن  نیهم: که محکم نگهم داشت امیب رونیآروم ب خواستم

شده بود به آرامش بزرگ و  لیحاال تبد کردیدرد م شیپ قهیا دو دقکه ت میدلتنگ...  دیلرزیقلبم م...  دمیآدم رو نفس کش نیا من

 ... ژرف بود نش 

  کردینگران نگاهم م... اش بود  نهیس يرو بلند کردم چونه ام رو سرم

 ...  ادهیجا هم اختالف قدمون ز نیا...  یکنه حام ینم یفرق -

 ...  ستین -

 ...  شهیهم جبران نم... عالقه ام بهت ... انقدر هست که با کفش پاشنه دار اعتماد به نفس من ... به خدا که هست ... هست  -

رو  یو اون کالفگ یشانیپ يفاصله راحت تر هم اون رگ برجسته رو نیاز ا دمیشنیم یقلبش رو بلند تر از هر زمان يصدا

 ...  دمیدیم

 يبودم نه از تو از جا یعصب...  دونمیباور کن م... تند رفتم  شبیگذشت؟  من د نمونیب یچ ؟يدش يجور نیهمراز چرا ا -

 ... به خدا که حق داشتم ... شدم  وونهیهم مطرح شد من د تیموضوع اسباب کش...  گهید

 ...  ینداشت گمینم -

 ياما جمله ا... شدم  مونیدام رفت باال پشکه ص يهمون لحظه ا... شدم  مونیبعدش پش... اما حق نداشتم سرت داد بزنم  -

 .یکه گفت

 ... شد  کیبه اون قلب پر اضطرابش نزد شتریاون جمله دستش رو محکم تر حلقه کرد چونه ام ب يآور ادی با

ازم داشته  یبرداشت زشت نینکردم که همچ يکار میمن هر گز تو زندگ...  ختیمن رو بهم ر تیجمله ات تمام ذهن... اما  -

 ...  يعشقم شد يکه شد يتو از همون روز... تموم شد  زیهمه چ مینامزد یکه بهم گفت يمن همون روز يبرا...  یباش

 ... البد متعلق به تو  -

تو ... مال منه همراز  تتیمسئول... تو عشقت مال منه درست ...  یمن هر گز فکر نکردم تو مال من... به خدا که نه ... نه  -

 ... رو مشخص کنم  تیکه من اجازه داشته باشم برات مکان زندگ یستیزنم ن یگفت

خواستم خودم رو از آغوشش ...  کردیخانوم درد م دهیکه از بعد از رفتن فر ییوسط همون جا قایدق... زده بود به هدف ...  

 که نذاشت  رونیبکشم ب
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 ... تکون نخور  یپس الک... همراز  دیبا...  میزنیجا حرف م نیهم -

 ...  یحام -

به اون سبک نداشتم که بخوام براش آپارتمان  يمن هر گز معشوقه ا... نداشتم  يا غهیباور کن من هرگز زن ص... جانم  -

اما  میکردیحرفها عقد م نیزودتر از ا دیما با...  یمن زنم يتو برا,چرا اون فکر اومد تو ذهنت  دونمیمن اصال نم...  رمیبگ

 . ها شد یکه چ یدونیم

طور نوك  نیسرجام جا به جا شدم ا یکم... پر ضرب بود انگار  یسمفون هیشده بود مثل  بیضربان قلبمون با هم ترک يصدا

 دمکریفکرش رو هم نم یمن حت: از دستهاش را از دور کمرم باز کرد آروم موهام رو کنار زد یکی خوردیشصت پامون بهم م

 ...  یانقدر ناراحت بش

 ... نشو  یشاک پرسمیم يزیچ هی شم؟یناراحت م ينوع خواستگار نیاز ا يچرا فکر نکرد ؟یچرا حام -

 ... بگو : دوخت بهم چشم

مردمک نگاهم  يطور تو نیمردمک چشمهاش ا یوقت... تابش بودم  یانقدر ب یسودا وقت نیا دنیسخت بود پرس دیشا

 .دیلرزیم

 ؟یگرفتیم شیرو پ هیرو نیهم یازدواج کن یکیمن قرار بود با ن ياگر جا... اگر  -

... تو اتاق قدم زد  یازم فاصله گرفت و کالفه کم... خورد دستش دور کمرم مشت شد و به سرعت باد اخماش رفت تو هم  جا

بود  زونیطور دو طرف بدنش آو نیکه امشت شده اش  يتا خودش رو کنترل کنه دستها کنهیم یکه چه تالش نمیبب تونستمیم

 ... دوست دارم زجر بدم اما  دررو که انق يمرد خواستمیمن نم کردیناراحتم م

 م؟یمن ک... همراز : دستهاش گرفت نیمبل و سرش رو ب يرو نشست

 خودش باشه؟ يسر جا زیخودم و حرفهام و دلم رو کجا بذارم تا همه چ دونستمیسر پا بودم و نم هنوز

 خب ... تو  -

...  دمید یدکتر بودم و با هر بار تکرارش خودم رو ازت چه قدر دور م يفقط آقا ییروزها هی... خوب ...  یالبد فقط حام -

 ... خودم حل کردم  يبه قول تو فاصله ها رو تو نیاما من ا...  یراه هست حام یلیبار به خودم گفتم خ يبارها

 ... بودم  رهیخبود و به پاهام  نییهنوز پا سرم

 ...  يزیعز یلیمن خ يتو برا یحام -

 ...  زیفقط عز: دمیپوزخندش رو شن يصدا

 ...  يدوستم دار یگیماه به من نم هیتو هم  -

 ها؟  ؟یگیتو چرا به من نم: داد ینگاه کردم سرش رو تکون یآدم خسته و عصبان نیرو بلند کردم و به ا سرم

 ... ق داشت ح یوقت گفتمیم یچ...  ختیر قلبم
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 ندهیداره آ میکه انقدر دوستت داره تصم یمن کس یکنیدرسته؟ همراز چرا فکر م... ندارم حتما  یاجیبهش احت یکنیفکر م -

 سال کوچک تر هم هست ندارم؟  11دوستت دارم از دختر مورد عالقه ام که ازم  دنیبه شن يازیاش رو باهات بسازه ن

 شدیدهنم خشک و تلخ م کردمیم دایحس تلخ و پ نیهم شدمیاشتباهات خودم رو به رو م تیکه با واقع يهر بار دیلرز زانوهام

 ... 

 یحت ای...  ستین يتو از نحوه خواستگار یناراحت...  يخودت حل نکرد يرابطه رو برا نیهمراز چون ا یهنوز هم ساکت -

که قرار شرعا و قانونا زن  يدلم که تو اصال تو ذهنت تصور روز زیعز رهیگینشات م ییتو از اونجا یعقد ناراحت يعجله من برا

 ...  دمیتو زنم رو د يو من تو یکه تا به حال نداشت يدوست پسر خوب بود هی دنبال شتریب دیتو شا...  یرو نداشت یمن بش

بود که تمام  زیتند و ت يداشت و به قدر تیاز واقع ییرگه ها يحرفهاش به قدر...  رمیو بم فتمیهمون جا ب خواستیم دلم

 ... هم حق با من رو فراموش کردم  دونستمیخودم که م يحرفها

رو  گهیتصورات همد نیبا ا میما داشت...  دمیرو که انقدر عاشقشم از دست م يکردم اگر هر چه زودتر حرف نزنم مرد احساس

 ...  میدادیراحت از دست م یلیخ

 ... وقت دوست پسر نداشتم  چیهمن : قدم به سمتش برداشتم اما نشستم هی

 ...  دونمیم -

 ... کنه  جادیها ا تیذهن یلیممکن بود خ يرابطه ا جادیدختر تنها بودم هر طور ا هیمن ... دنبالش هم نگشتم و نبودم  -

ازت حلقه ات رو قبو ل  یوقت کنمیکار م یدونستم دارم چ یاما باور کن که من م: تا لرزش صدام کم بشه دمیکش یقیعم نفس

 .کردم

 ...  کردینگاهم م فقط

رو  لشیاما دل... اشتباه نکن  یعقد رو دوست دارم حام ياصرارت برا نیجدا گرفت من ا ریمس هی زیمدت همه چ نیاما ا -

 ... تا  یبودن با من تابیمن دوست داشتم فکر کنم تو ب... دوست نداشتم 

 ...  یچیه: دمیپام کش ریز میرو به گل شصت پام...  دمینگاهش خجالت کش از

 ست؟یتابت ن یب یکنیفکر م -

برداشت کرده باشه بخصوص که لحنش هم نرم  يا گهید زیچ دمیترس یبودم م دهیخجالت کش... نداشتم نگاهش کنم  دوست

 ... شده بود 

 ... به خاطر خونه  خوامیمن نم... خب  -

 به خاطر خونه؟ -

 ...  رفتیتو خانواده ات من رو نخواهند پذ یحام: دمیرو د شیرو بلند کردم و نگاه جد سرم

...  مینیبار هم قرار نباشه عمه هام رو بب کیماه  هی دیپدرم که فوت کرد شا... خانواده من حامد و مادرم و بچه ها هستن  -

پر رنگ تر  تینقشم رو تو زندگ کنمیم یتا هر بار که سع میما عقد کن خوامیمن م...  میحرفها رو قبال هم زده بود نیهمراز ا
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از بودن در کنارم  المیچون خ میخوام عقد کن یم...  ادیتو ذهنت و چشمات ن هیبا تو چ صبتمکه ن نیجمله ا نیکنم انقدر ا

 راحت بشه

 ...  ادیز یلیروزها خسته بودم خ نیمبل واقعا ا يرو نشستم

 همراز؟ يدیترس -

از جاش بلند شد و با دو قدم بلند خودش رو به من  دنمیبا د... سرم رو باال کردم ...  دونستمیرو خوب م نید ابو سیخ چشمام

 نکردم  یمقاومت... پاش  ينشست و من رو نشوند رو...  میرسوند دستم رو گرفت و بلندم کرد به سمت کاناپه رفت

 ؟یترسیم یاز چ -

 ...  يباشه که من رو نخوا يروز هی نکهیاز ا... نداشتنت  يروز هیاز  -

کنم  یهم فکر م گهید يزهایچ یلیمن به خ کنم؟یفکر نم زایچ نیمن به ا یکن یفکر م: موهام برد نیدستش رو ب يصبور با

 ... 

 نجام؟یمن ا: قلبش يرو آروم گذاشتم رو دستم

اتاق اعصابم رو بهم  يتو يون طورکه ا ياز همون روز دیشا...  ییوقت اونجا یلیتو خ: کرد کیرو به گوشم نزد سرش

 ...  یختیر

 ... مرد رو دوست داشتم  نیبودن در کنار ا قیمن آرامش عم... صورتم اومد  يرو یپهن لبخند

 ...  کنهیم یتاب یدستت اون طور ب ریکه داره ز یاونم همون زیچ هیهمراز جز  کنمینم نیرو تضم یچیمن ه -

 تونستیمرد م نیا... شاهرگ گردنم رو با تمام وجودم حس کردم  يرو خم کرد و من اون قطره بارون محبتش رو سرش

 ... و همه جا من رو آروم کنه  شهیهم

 ... جمله بود  هیانگار منتظر ... رو باال آورد و نگاهم کرد  سرش

 ... دوستت دارم  یلیخ: کردم نگاهش

 ... بعد از اون جمله من تو نگاهش اومد  کهیرو داره همون  شیاعت پس میهم نگاهش برق همون ن هنوز

 ... پاش بلند شم که نذاشت  يخواستم از رو یام م کالفه

 ... دلم برات تنگ شده بود  -

 رنگ  یمشک زیدوخته شده به اون دکمه ر يدکمه سومش کردم و به اون نخ ضربدر ریرو گ دستم

 ...  شهیپات خسته م -

 ؟يآروم تر شد کمی ؟يحوصله حرف زدن دار...  یباش کمیخوام نزد یم...  شهینم -

 ... دادم  یتکون دییرو به نشانه تا سرم

... که من آرزو کردم کنارش باشم  یهست يدختر نیازدواج فکر نکردم تو اول يتا به حال برا يدختر چیهمراز من به ه -

 ...  زمیریمن واقعا بهم م ادیم یکیکه اسم ن يهربار... کنارم باشه 
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 ... من فقط مثال زدم  -

از  نکهیبه خاطر ا... بود  ژهیو طیاما شرا گرفتیصورت م يطور نیا دینبا يخواستگار نیکه ا دونمیخوب م یلیمن هم خ -

 ...  يدار یخاص طیکه تو االن شرا نینگذشته و ا یلیفوت پدرم خ

 ...  یکن دایمن از تو توقع ندارم برام خونه پ -

 ...  یزنیباهام حرف م ینگام کن وقت -

 ... االن چشمات ترسناکه ...  خوامینم -

 ...  یترس یخوب م: لحنش معلوم بود به زور خنده اش رو نگه داشته از

 ...  یستین یشستیم زیکه پشت اون م يدکتر يتو اون آقا گهید...  ترسمینم -

 ؟يرو کرد سهیمقا نیچرا ا -

 ...  ختهیبهم ر زیهمه چ یحام ستیحالم خوب ن -

 ؟یکمکت کنم مرتبش کن يدیچرا اجازه نم -

 م؟یکار کن یمثال چ -

که تو  ییهر جا...  میدیم بیترت يجلسه درست و در مون خواستگار هی... اجازه بده مادرم با خاله و عمه ات صحبت کنه  -

خونه آماده  هیمدت بهم اجازه بده برات  نیتو ا میذاریبعد قراره عقد م... خونه عمه ات  یباشه حت يدوست دار يداد صیتشخ

 ... کنم 

 ... نه  -

 ... کدومش نه : داد رونیرو ب نفسش

 ... خونه نه  -

 ؟یکنیهمراز چرا لج م: شدمینفس هاش متوجه م يرو زا صدا نیشد ا یعصب

 کنمیبعد عمه و خاله ام رو دعوت م...  کنمیخونه رهن م هیمن  کیه کوچخون هیرهن کردن  يمن پول دارم برا ستیلج ن -

 ...  میکنیبرگزار م يمراسم خواستگار هیو  دیاریب دیرو خواست یخونه ام شما هم هر کس

 ... من هستم  یآخه کجا؟ دختر کوچولو تا وقت -

 یتو باش حام: که داشتم تو نگاهم باشه يکردم همه مهر یکردم و سع یاش نگاه يقهوه ا يرو بلند کردم و به چشما سرم

 ... بهتره  یلیجور خ نیاما باور کن ا... من بودنته  يهمه آرزو... باش  شهیهم... 

 ؟يریو غرورم رو در نظر نگ یمن باشم و تو پولت رو به رخم بکش...  یمن باشم و تو خودت خونه اجاره کن نکهیا -

 ...  ستیقصد من غرور تو ن ینه باورکن حام... نه  -

 ...  رمیزنم خونه بگ... نامزدم  يمن عرضه ندارم برا...  نهیقصدت هم -

 ... جا بزن  نیهم يدار یهر حرف يدار يصد بار هر غر نیا: بلند شم که دوباره محکم نگه ام داشت خواستم
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 نداشت؟ یمن مفهوم يبرا یتلخ نیچرا حرفم انقدر براش تلخ بود و چرا ا دونمیبود من نم نییپا سرم

 ... راحت باشه  یکه هست ییاز جا دیبا المیخ یستیچرا متوجه ن... همراز  تونمینم -

 ... اما در حد پ ... کن  دایرو تو پ ییجا هی... باشه  -

 ... بزنمت  خوادیدلم م یگاه: وسط حرفم دیپر

 ؟یچ گهید: رو کردم تو هم اخمام

 ... مزه بود  یمثال ب هی -

 ... مزه بوده  یب یدونیخوبه م -

 ...  يومدیها با دلم راه م نیاز ا شتریب يزیمن چه قدر عز يبرا یاگه بدون: دیبازوم کش يرو آروم رو دستش

 . گونه اش رو حس کردم يبار رو نیاول يرو آروم بردم جلو و برا سرم

 مرتب شده بود یروز دوندگ کاناپه و با لذت به اطرافم نگاه کردم باالخره بعد از سه يرو نشستم

 ... گلدونها  هیرو گذاشت کنار بق یگلدون اطلس نیبود آخر یکه شلوارش هنوز خاک یبا دست پر در حال ایس

 فهیبذار ضع ییچا هیپاشو  یکنیهم نگاه م يمثل بال نسبت برات کار کردم اون جور! ه؟یها چ: انداخت یبه لبخندم نگاه چپ و

 ... 

 است؟ فهیضع یک -

 ... بود  ستادهیدستش بود ا سهیکه چند تا ک یدر حال یمصنوع يبا اخم ها یبه پشت سرش نگاه کرد که حام ایس

 ... خانوم شما ملکه است  نیداداش ا یچیه -

حواست به صحبت باشه که باالتر از گل به خانوم من : به من زد و به سمت آشپزخونه جمع و جور خونه رفت يلبخند یحام

 ینگ

 ... زبونش رو دراز کرد و من خنده ام رو به زور قورت دادم  یبه سمت حام ؟يابرو بهش گفتم خورد چشم و با

رو  لیخانوم انجام داده بود و وسا يرو زر شیکار زیکردم تم میبود دهیکه در عرض سه روز چ يجمع و جور تیبه سوئ ینگاه

 ییاشک و آه من به جا انیدر م ایرو س لشونیاز وسا گهید یلیتخت خواب مامان و رها و خ میآورد شدیجا م نجایکه ا يدر حد

بود که تنها  یاز دوستان حام یکیمتعلق به مادر بزرگ  تیسوئ... نگه داشت  يارگ ادیرو به عنوان  يو چند تکه ا دیبخش

  دیکشیم رونیب سهیبود رو از ک دهیکه خر ییغذا يبهش زدم که با آرامش داشت تو آشپزخونه ظرفها يلبخند کردیم یزندگ

که  نجایا کرد و اعالم کرد که حق ندارم جز ا دیجا رو پ نیروز ا کیکنون در عرض  یاز به قول خودش اون مراسم آشت بعد

 حیدوم رو ترج نهیکه خب خودش گز... عمارت رو انتخاب کنم  ياز اتاق ها یکیکه  نیبرم مگر ا ییبهش مطمئن بود جا

 دهیم
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 ستالیبه در خورد صاحبخونه با ظرف کر يو بعد رفت تا دست و صورتش رو بشوره که تقه ا ختیموهام رو بهم ر اوشیس

 راهنیداشت و پ يا دهیسشوار کش دیسف يبود موها یپیخوش ت رزنیخوش آب و رنگ وارد شد پ يها ینیریپر از ش یخوشگل

 ... د هم به سمتش اوم یحام شدماز جام بلند  دنشیبه تنش بود با د یرنگ یخوشگل زرشک

 ...  يبرام آورد یدکتر چه همدم خوشگل يسالم آقا -

 ... خالصه خانومم دستتون امانت  ینیخانوم حس: من انداخت يزد و دستش رو دور شونه ها يلبخند یحام

 ... کنه باالخره  دایدختر خوب پ هیما هم  دینو نیخدا برات حفظش کنه دعا کن ا: زد ینیریلبخند ش ینیحس خانوم

 ...  مینموند تا باهم ناهار بخور میچه قدر تعارف کرد هر

 يال زیبه م وانیگذاشتم با برخورد ل زیم يرو براش رو يچا وانیداده بود ل هیرو بسته بود و سرش رو به کاناپه تک چشماش

 رفت؟ ایس: زد يچشماش رو باز کرد و لبخند

 ... بله رفت با فرشته خانومشون قرار داشتن  -

 ... خسته شدن  یلیه روز هر سه شون خدو س نیا -

 ... تمام وقت در کنارم بودن  ایو س سایمدت گلنار و آو نیا

 ... کاناپه نشستم  يزدم و موهام رو دادم پشت گوشم و کنارش رو يلبخند

 ...  یحام -

 ... جانم : لب گفت ریز

 شده بود؟ يزیچ ؟يبود یعصبان یلیکه خ يتو اون روز -

از  یبه بخش یبا جراح دیان و با يجد دهیکه د ییبهایآس...  ستیحالش خوب ن ادیحامد ز: داد يتش فشاررو با انگش چشماش

 ... اش رو بردارن  دهید بیروده آس

 مگه نه؟...  شهیخوب م: دیلرز میچا وانیدور ل دستم

 ...  ستین یبراش دعا کن همراز مشکل حامد فقط جسم: دستش گرفت يبهم انداخت و دست آزادم رو تو یقینگاه عم یحام

ضربه  یلیبار خ نیمگه نه؟ بچه ها ا یحام ارهیاون کم نم... با خودش مبارزه کنه  دیاما حاال که بچه ها هستن با...  دونمیم -

 .خورنیم

حتما  شهیحامد خوب م گفتیاون اگر م کردمینگاه م یمنتظر به حام... واقعا استرس داشتم ... کرد  کیرو به لبش نزد دستم

 ...  شدنیبدون اون نم گهیبار د هیبچه ها  شدیخوب م

 ...  یشیم يرینظ یتو مادر ب -

 ... تصور نکرده بودم  يمادر گاهیوقت تو جا چیخوردم من خودم رو ه جا

 ؟یکنینگاه م ينجوریچرا ا: سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد یحام

 ...  دونمینم...  هویآخه  یچیه -
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 م؟یبچه داشته باش ستیخانوم خانوما قرار ن گهید میکنیازدواج م میخب ما دار: زد يلبخند

 ... وقت بهش فکر نکرده بودم  چیخب چرا اما من ه -

 ...  يمادر اون دوتا وروجک بود یو خودت رو شناخت يتا چشم باز کرد نکهیا يبرا -

تو  یخونه آروم و کوچولو داشتم از حضور چند ساعت حام نینسبت به ا یاحساس خاص بود سیآمدم موهام خ رونیحمام ب از

 ... خونه هم 

... باشم  نجایاز چند ماه ا شتریب ستیگفته بود بهشون دست نزنم چون قرار ن یکتابها رو جا به جا نکرده بودم هر چند حام هنوز

 کیسر پنجه بهش نزد يبا قدمها... کاناپه خوابش برده جا خوردم  يکه رو دنشیاز د نمشیزدم چشم چرخوندم تا بب يلبخند

خواب راحت  هیآرومش نشون از  يبودمش نفسها دهیخواب ند يتا حاال تو... رو به رو ش نشست  زیم يرو... شدم 

اون دکتر بد  گهید شدیتر م کینگاه کردم که کم کم داشت به واقعا مردم بودن نزد يچونه ام و به مرد ریداشتوودست زدم ز

 یغذا خورده بود به شوخ زیم هیپشت  ایبود با من و س دهیکاناپه من دراز کش يشده نبود رو ياخالق اون اتاق کار کنده کار

چه قدر براش سخت بود تا  دونمیرو کرده بود و م شیکه تمام سع يهمه جا مرد شهیبود نگران من بود هم دهیما خند يها

نداره تا بتونه برام  يبراش کار دونستیکه همه م یمادر بزرگش باشم اون هم وقت شیپ یند وقتدوستش رو بندازه تا چ يجلو

 ... به خواسته من احترام بذاره  نکهیا يبرا رهیبگ رتمانآپا هی

 ... تا روش رو بکشم  ارمیب يزیلبم اومد آروم از جام بلند شدم تا چ يرو يلبخند

 ... شده بود و حاال دنبال پالتوش بود  داریدو ساعت از خواب ب یکیخواب  هیکردم که بعد از  نگاهش

 ؟يریم يدار: نگاهش کردم دلخور

 تونم؟یجا بمونم م نیا تونمیشب که نم زمیعز: زد زونمیبه لحن آو يلبخند

 ...  يخوش اومد یتونینم ریخ: زدم يلبخند طنشیش به

 ...  یکن ینم تیهم که رعا يتر کیبزرگ تر کوچ! ایب: رو تنش کرد پالتوش

 ... خب شام بخور بعد برو  -

نگاهش  نیبهم نداد انگار هم یو پر التهابش رو دوست داشتم جواب رهینگاه خ نیمن ا... تر شد و نگام کرد  کیقدم بهم نزد هی

 ...  مونهینم شتریبود تا بفهمم چرا ب یبشه کاف دهیطور صورتم به سمت صورتش کش نیا شدیکه باعث م

حرکتش باعث شد من هم از اون  نیا... زد  یجیو لبخند گ... از صورتم دور کرد  یبست و باز کرد و سرش رو کمرو  چشماش

 ...  امیب رونیب شیپ هیکشش چند ثان

که کامال مشخص بود  یبازوم گذاشت و با لحن يو بعد دستش رو ور دیبه مو هام کش یآروم به سمت سرم اومد و دست دستش

  ؟يموهات رو چرا خشک نکرد: خودش و من گفت يو هوا عوض کردن حال يبرا

 ... باشم  يطور نیدوست داشتم ا -

 ... کن امروز  لیادب رو تکم گهید اریب رونیزبونتم ب هوی: کرد طنتمیبه ش يا خنده
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سمت خودش من که هنوز تو شوك بودم فقط نفسش رو کنار گوشم  دیکه بازوم رو محکم کش ارمیب رونیزبونم رو ب خواستم

 ...  کنمیزبونت رو بذار سر جاش باشه همراز وگرنه برات کوتاهش م: احساس کردم

 در بسته شد؟ یشد و ک دهیکنار گوشم بوس یک دونمیمونده بودم نم قهیچند دق نیکه هنوز تو تمام اتفاقات ا یمن و

 یلیو خ...  لیسه وانیبدو بدو خودم رو به تاتر شهر رسوندم ک نیتماس گرفت و از سر تمر یوقت داغون کردم وانیبه ک ینگاه

ام رو  هیتمام طول را گر دادیگوشه لبش بود و کالفه داشت پاهاش رو تکون م يگاریس وانیاز بچه ها نشسته بودن ک گهید

 نیقدر حس کردنش باز هم ا نیبود که من هنوز بعد از ا یمرگ چ نیشد ا ریسراز کامبچه ها اش دنینگه داشته بودم اما با د

 ...  لرزوندیو دست و پام رو م ختیر یطور بهمم م

 ...  وانیک شهیباورم نم: پرتاب کردم یصندل ياز جاش بلند شد و من خودم رو رو دنمیبا د وانیک

 ... بود  ستادهیا واریبود رو به د سیکه چشماش خ یسرش رو تکون داد و در حال یبا کالفگ وانیک

تصادف پدر و مادرش رو از  هیتو  شیبود چند ماه پ يمن بود دختر با استعداد يبود از هم دانشکده ا یدختر قشنگ وانیارکیدست

کرده بودم بهش کمک کنم اون  یداشت بارها سع يادیخودش مشکالت ز نیتام يدست داده بود و اون هم مثل من برا

 ... اما امروز صبح ... بود  يبستر مه یمدت هیته بود و حاد گرف یدوران اما افسردگ

  یشیبهتر م... بخور : دیلرزیآب به من داد که لبهام هنوز م یوانیکالفه ل لیسه

 ... کار مسخره رو با خودش کرده  نیانقدر بهش فشار اومده که ا شهیباورم نم...  شهیباورم نم -

من هم دارم ...  میکار بساز میشده بود نتوست دهیچیروزا داغون بود کارها بهم پ نیا: دیبه موهاش کش يدستت کالفه ا لیسه

 یب یلعنت یپول یب نیا یهم مشکل داشت افسردگ شیجور نیهم هم میمر... حوصله ندارم  گهیبکشم کنار د کنمیفکر م

 ... کرده  داشیاتاقش پ واش ت يهم بهش اضافه شد امروز هم خونه ا يکار

گفتم بهت زنگ نزنه  وانیمن به ک:  کردیم هیبلند گر يعاطفه با صدا دیگلوم چنگ کش يرو یکیحساس کردم جمله ا نیا با

 ...  يایب عشیتش يبرا يو بخوا یکه بدون ياما گفت حق دار یکنیم نیتمر يدار دمیشن زهیتو رو بهم نر هیخود روح یب

بود که خودش  نیا لشیالبته دل دمشید ینم یلیمدت خ نیا دیگفتیبهم م دینه با: دستم چرخوندم يآب رو تو وانیل

 ... که  میبود هیانقدر بهم شب یول مینبود یمیصم خواستینم

 ... کنترل نکردم من هم دوست داشتم مثل عاطفه زار بزنم  گهیرو د بغضم

با  یکم دنمیاش با د یمنش...  دنیسمت کش نینداشتم پاهام من رو به ا یلیرو خودم هم تحل کردمیکار م یجا چ نیکه ا نیا

خودش رو جمع کرد و با لبخند از  عیسر یلیبود که خ ینیو مت يورم کردم نگاه کرد اما انقدر دختر جد يبه چشما دیتعجب شا

 ...  دییسالم بفرما: جاش بلند شد

 ... اگر  شونیا یعنی... من  -

 ... داخل  دیببر فیخودتون تشر دیوردآ فینه جلسه که ندارن اما دستور دادن هر وقت که شما تشر -

 ...  گمیم کیتبر یراست: تشکر تکون دادم لبه شالش رو مرتب کرد يبرا يسر
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بودم ذهنم و پاهام من رو به  ومدهین نجایمن ا... در رو باز کردم  يزدم و به سمت در رفتم و با تقه ا باشیبه صورت ز يلبخند

 لیتبد ظیغل یبه اخم يا هیلبش بود به ثان يکه رو يلبخند دنمیبا د... آورده بودن  گاریعطر و س میمال يبو نیدفتر با ا نیا

 ده؟ش یچ: شد و از جاش بلند شد

 ...  شهیباورم نم یحام يوا... از دوستانم  یکی: ختمیخواسته دوباره اشک ر نا

کنار  عیخودش هم سر نمیا بشاز مبله یکی يبه سمتم اومد و دستش رودورم حلقه کرد و کمک کرد تا رو زشیپشت م از

 کرده؟ يگفته؟ کار يزیچ یدلم کس زهیعز: و منتظر نگاهم کرد دهیدسته مبل نشست ترس يدستم رو

 ...  یکرده حام یاز دوستانم خود کش یکی -

صدا  نیقلبش احساس کردم ا يکه سرم رو رو ختمیریهنوز داشتم اشک م... کردم  هیگر يبلند تر يجمله با صدا نیگفتن ا با

 ... متاسفم  یلیخ... دلم  زیعز...  زمیعز: اومد رونیکه حبس شده بود کم کم ب یانگار اون نفس دمیرو که شن

 ...  دمشیفهمیم دیبا ایدن يبراش نکردم من که بهتر از همه آدم ها يچرا من کار یحام -

 يدستش رو آروم رو... کردم  فیت براش تعراشک نداش گهیکه حاال د یبغلش بودم و با هق هق يآروم تو يا قهیچند دق...  

دوتا دستاش  نیسرم صورتم ب یوقت... بشم  یکنم و خال هیغر بزنم گر... گله کنم  زیو اجازه داد تا من از همه چ دیکشیموهام م

 ... که قرمز بود  یو دماغ شدیجفت چشم بود که باز نم هیاز اشک نبود  يخبر گهیقرار گرفت د

 ؟يبهتر: رسوند یشد و فاصله چشماش با چشمام رو به نفس خم

 ...  ارمیواقعا دارم کم م گهیمن د هیطور نیا ایچرا دن یحام -

 ... نشونم ها  گهید: رفت تو هم اخماش

 کنهیاما رشد م گهیگل د هیهمراز  شهیپژمرده م يباغچه ا يکه تو یهر گل: دست موهام رو پشت گوشم داد و نگام کرد ای

 ... زود اما  یلیگل ها خ یبعض يبرا یگاه دونمیم

 ... کنه  یزندگ خواستینداشت فقط م يریتقص -

 ...  دونمیم نمیتر زیعز دونمیم -

 ... سر کارت اما  ومدمیم یشکل نیا دینبا یببخش حام -

 ...  کنمیم تیتو احساس امن شیمن پ: مکث کردم و نگاهم رو از چماش گرفتم کمی...  

 ... و من چشمام رو بستم  دیرو بوس میکه پشون دینکش يا هیثان به

 مراسمشه؟ یک...  ومدیازم بر م يکاش کار يا... دوستت متاسفم  يبرا -

 ... فردا  -

 ...  میریدنبالت با هم م امیم -

 ... کارت ... آخه  -

 ... من هستم  یتنها باش ستیقرار ن کنمیجا به جاش م کمی ستیمهم ن -
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 ... و  یاسمت نیتو ع یحام -

 و؟  -

 ...  یتو مرد من -

بود موهام رو پست گوشم فرستادم و  رونیسردم بود و فقط نوك انگشتهام ب یقرمز رنگ رو به دستم داد کم یکیسرام وانیل

 ... بهم زد و دستش رو به سمت صورتم آورد و آروم گونه ام رو نوازش کرد  يحلقه کردم لبخند وانیدستام رو دور ل

 ؟يبهتر -

 ... کوچولو : دیرو آروم کش مینیزد و نوك ب يلبخند... بله حرکت دادم  یرو به معن سرم

 ...  ستمین: نداشت گفتم یهم حال روز خوش یلیکه خ ییشونه چپم خم کردم و با صدا يرو رو سرم

 ...  یمن هست يبرا -

 ...  شبید گرفتیرو مسراغت  ینیخانوم حس یراست: شونه اش گذاشتم يسرم رو رو... نشست  کنارم

 مگه نه؟ یراحت نجایتو ا...  زنمیم يسر هیبهش  -

 يبامزه ا ياطرافم و به اون تابلو يرنگش به تابلوها یاستوخون يوارهایبه د اطشیانداختم به پنجره روبه ح تیبه سوئ ینگاه

و چشمام رو  یپر از حام دمیکش یقیتمام وجودم رو گرفت و نفس عم یبچه ها قاب کرده بودم و آرامش یکه خودم از نقاش

 .یلیخ: بستم

 ... مامان فردا شب شام منتظرته  -

 ... خونتون  امیم امیدر ب نیبد شد من از تمر یهم کم شیدفعه پ: کردم کیرو به لبم نزد وانیسرم رو جا به جا کردم و ل یکم

 ... بهتره  یخونه حاضر ش يایفکر کنم ب -

 چه طور؟: و نگاهش کردم شونه اش برداشتم يرو از رو سرم

 ... هم هستن  يا گهید يمهمونها زهیچ -

 هیال نیرفتن ا ریخوردن ش يبچه بودم همه لذتم برا یکه روش بسته بود و وقت ينگاه کردم به خامه ا وانیداخل ل ریش به

 ... دندانم بود  رینازك خامه ز

 ... که سختته اما  دونمیم: ادامه داد دیرو که د سکوتم

 ... عادت کنم  دیبا -

 ریبه د رید یلیها خ یدور هم نیا...  یعادت کن ستیقرار ن کنهیم تتیکه اذ يزیچ چیتو به ه... نه : خم شد و نگام کرد یکم

که  نهیا خوامیکه ازت م يزیتنها چ...  یکه تو هست رنیبپذ دیکه از فردا شب با نهیاصرار من به اومدنت ا لیافته و دل یاتفاق م

 ...  میریم رید یمن و تو کم... رد بشه  يو بذار ینکن تیخودت رو اذ

 ...  امیب رونیزودتر ب نیاز تمر تونمیمن م -
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مادرم امشب به خاله و عمه ات زنگ  نکهیو ا... دنبالت  امیخونه آماده شو ومن م ایب...  یاز کارت بزن ينداره بخوا یلینه دل -

 ...  زنهیم

هم  يرنگ و جوراب شلوار يسورمه ا ستادهیا قهی راهنیداشتم با پ يکمرنگ و محو شیانداختم آرا نهیبه خودم در آ ینگاه

ام رو دوست  قهیدور  ي بایانداخته بودم اون قاصدك ز راهنیپ يرو رو یحام ییگردنبند اهدا... پاشنه دار  يرنگ و کفشها

 ... سرم انداختم  يو شالم رو رو دمیرو پوش یگل یمشک يبسته بودم و پالتوبسته و باز  مهیشل ن یلیموهام رو خ... داشتم 

 رون؟یب يریم: با لبخند بهم سالم کرد دادیداشت به باغچه اش آب م ینیحس خانوم

 ... بله  -

 ...  اطیتو ح اریب یخوشگت رو گاه يگلدونها -

 ... مثل خودم به آپارتمان عادت کردن  یاون طفلک -

 ... به سمت در رفتم  یتک زنگ حام يصدا دنیشن با

معلوم بود که مهمانها  ومدیکه از سالن م ییو البته صداها نهایداشتم از ماش یحس خاص... خانوم دادم  يرو به دست زر پالتوم

 انداختم  ینگاه یبرگشتم و به حام...  دنیرس

 ؟یهمراز خوب: رو آروم دور کمرم انداخت دستش

 ...  کمی تونیاالن با تو داخل رفتن تو جمع خانوادگ یعنی کشمیالت مخج کمی يراستش رو بخوا -

 ...  يخوشگل شد یلیدر ضمن خ... که همه باشن  میایب یمن خودم خواستم که زمان: زد يلبخند

 ... تر بود  بایتر و ز نیدلنش ایپر آب و تاب دن فیمرد از هر تعر نیا شوندیبدون پسوند و پ يجد يخوشگل شد نیا

 کردمیوقت فکر نم یه...  دیچیپیاز همه در گوش خودم م شتریب دیبراق کف سالن شا يسنگها يتق تق کفشم رو يصدا

و پر تجمل  بتیسالن پر ه نیمن رو نداشتم قدم به ا دنیچشم د دیکه شا یاثبات خودم به خاندان يبرا یحام يپا به پا يروز

 ... بگذارم 

از همه به  شتریند سالم کرد که باعث شد سرها به سمتمون به چرخه و من چشمم بخانوم با لبخند و بل دهیحضورمون فر با

 ...  زدیقلبم تند تند م... اکبر خان نشسته بود  يبه عصا هیدرست شب ییزده به عصا هیعمه ملوك بود که صدر مجلس تک

خانوم بود که با  دهیرفتن به سمت فر دیکه به ذهنم رس يزیتر سالم کرد و دست داد و من تنها چ يجد یهم از هر زمان یحام

 ... بود  ستادهیلبخند ا

 ...  زمیعز يخوش اومد -

خانوم کنارش قرار  دهیفر تینشست و من با هدا یمبل تک يکنار عمه اش رو یحام... کرد  یرو گفت و باهام رو بوس نیا

 ... گرفتم و چه قدر دوست داشتم که اون پله ها رو باال برم و برم تو اتاق بچه ها 

خودم  ينگاهشون رو رو ینیسنگ... دستهام عرق کرده بود مشتش کرده بودم ...  انیکه خونه حامد هستن و م دونستمیم

 ... دوست نداشتم 
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 ... لطفا  دیاریب يهمراز چا يخانوم برا يزر: گفت يبا نسبتا بلند یحام

دور گردنم  زونینگاهم به قاصدك آو... گرم بود  یلیخ یلیوسالن به نظر خ دمیخجالت کش یلیخ... آب بشم  خواستیم دلم

 ...  فمیک يجعبه تو يبود و ذهنم به حلقه تو

 ...  ستنیخوب همراز خانوم بچه ها هم که ن: ملوك عمه

 ... طور فکر کنه که حضور من مختص بچه هاست و بس  نیا خواستیکه دلش م دونستمیخوب م...  

 ... مهمان من هستند عمه جان  شونیا: گفت یمحکم يبا صدا یحام

 ... برگشتن  کایجان دختر مهناز جان از آمر یحام يراستش رو بخوا -

 ... خوش اومدن : به عمه اش نگاه کرد يجد یلیخ یحام

 ...  میدیمهتاب رو برات مناسب د یلیخ امرزتیبکه هم من هم پدر خدا  یدونیم -

 ینگاه همه بودم و عصب ریت ریسالن رو ترك کنم و ز نیا خواستیجمله رو به من و خطاب به من بود و من دلم م نیتمام ا...  

 ... انجام ندم  يحرکت اضافه ا چیبود که ه نیشده بودم و تمام تالشم ا

 ... ودند عمه جان من انتخابم رو کردم ب انیاواخر در جر نیپدر جان هم ا -

 ...  دیحبس شد و مطمئنم که رنگ عمه خانوم هم پر نفسم

بله من هم در : لب داره برگشت به سمت عمه خانوم يآرام کردم جو به رو يکه کامال معلوم بود برا يخانوم با لبخند دهیفر

 ...  کنمیم دییرو تا یهستم و انتخاب حام انیجر

 ... که  یبگ يخواینم دهیفر: خانوم عمه

 ... جان  یتکرار بشه حام يزیچ نیهمچ دیاصال نبا: هوا تکون داد يرو تو دستش

دستش  يرو تو شیپاش انداخت و فنجان چا يپاش رو رو...  کردیمن رو کالفه م شتریب دیشا نیخونسرد بود ا یلیخ یحام

 شناختمیکه نم يو همسرش و چند نفر ایکل سالن که البته شامل مادر رو به یاجمال یداد و نگاه هیمبل تک یگرفت و به پشت

 کرد  شدیم

وقت اصرار  نیکه خدا رو شکر تونستم بعد از چند یعمه جان کس کنمیکه دوستش دارم و قبولش دارم ازدواج م یمن با کس -

 ...  رمیازش بله بگ

بود که پس من چرا اون مدتها  نیمبل فرو برم و همه حواسم به ا يتو خواستیمن فقط دلم م دیکه به سمت من چرخ نگاهها

 . ادینم ادمیرو  یاصرار زبان

فکر  نکهیبا وجود ا...  کردیخانوم که با مهر نگاهم م دهیبه سمت فر دیو نگاهم چرخ دمیتر کش نییپا یرو کم راهنمیپ دامن

 هیکه تمام بدنم رو گرفته بود  يسرد نیتپش قلب و ا نیا ماجرا آماده کردم اما نیبخش ا نیسخت تر يخودم رو برا کردمیم

 ... موفق نبودم  مه یلیکه انگار خ دادینشونم م ییجورا

  ؟يدیعاقبت برادرت رو ند -
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برادر جناب  ایخراب شده بود خواهر من؟  یوسط عاقبت ک نیا دیزن مستبد و خودخواه چرخ نیبه سمت ا عیسر یلیخ سرم

 خان انتظام؟ یحام

بود که هر بار انگشت گذاشته  ینقطه ضعف نیرو تو نگاهش بخونم تمام وحشتش به ا ینگران تونستمینگاهم کرد م یحام

 رهیعمه ملوك خ يخونسرد و محکم تو چشم ها یلیجواب دادن نداشتم خ يبرا ياما من فعال قصد ذاشتمیجواب نم یب شدیم

 ... شدم 

 یخود ما باق نیب یمسئله خانوادگ نیا دیبگذار ستیکدوم از ما ن چیع هگذشته به نف يبحثها دنیکش شیعمه جان پ: یحام

 ... بمونه 

جوابشون رو داده بود  شیشگیادب هم ییجورا هیو  یبا محکم یحام دیشا... به وضوح جا خوردنشون رو حس کنم  تونستمیم

 ... نبود  یزبون به من زده بود کاف نیکه ا یزخم يجمله برا نیاما ا

 ... من پشت انتخاب پسرم هستم : خانوم دهیفر

 گهیکشور د هیچند سال در به در  شونیکیکه  یهمون پشت انتخاب هاشون هست: کرد ینگاه نکشیع يخانوم از باال عمه

 ...  کنهیکار م یداره چ ستیمعلوم ن شونمیکیبود و 

 ... شد  زیخ مین یخانوم با نگران دهیفر...  بود سر جام جا به جا شدم ادیز گهیهمه د نیا دیکردم خون تو سرم دو احساس

حرفها ادامه داشته باشه  نیخوام ا ینم: یمحکم حام يو بعد صدا دیبه گوشم رس زیاز بر خورد فنجون به م يبلند کمی يصدا

که انتخاب کردم تا چه حد قابل اعتماد صبور محکم  یکس دونمیخوب م کنمیم تیریخانواده رو مد نیسالمه و دارم هم 34... 

 کردم  یعمه جان من فقط نامزدم رو بهتون معرف نکردماعالم  بیتکذ ای دییتا يو مودب من برا

 ... شام آماده بشه لطفا  زیهستن م کیاگر که نزد دیریخانوم با حامد تماس بگ يفخر: بلندتر کرد یبعد صداش رو کم و

 يتونست مانع بشه که من صدا یرنگ هم نم یصدف متیگرون ق ینیچ يو چنگالها به اون بشقابها بر خورد قاشق يصدا

بشقابم  يرو تو زیم يرو يخانوم تمام غذاها دهینشسته بودم و فر ایخانوم و مادر رو دهیفر نیب... بلند تپش قلبم رو نشنوم 

که حال نسبتا بد من رو خوب  نهیا يبرا نهایتمام ا دونستمیم رفتیصدقه م ربونو ق کردیبلند تعارف م يجمع کرده بود با صدا

 ...  ستین یکاف کردمیچرا احساس م دونمیبودم اما نم یاز خودم هم راض یاز دفاع حام یمن حت... کنه 

 نییپا يزیاز گلوم چ... چرا اون هم حوصله نداشت  دونمینم کردیم يبشقابش باز يتو يرو به روم نشسته بود و با غذا حامد

من خورده بود و من  يمرد روبه رو نیضربه رو از ا نیشتریرها ب...  میخانواده کم نداشت نیا يبرا يزیمن و رها چ... رفت  ینم

دلم باهاش باز  نکهیوبا وجود ا کردمیهر شب دعا م شیسالمت يرو از دست ندن برا پدرشونبچه ها  نکهیهنوز هم به خاطر ا

 نیو باز ا کردمیرفتار م ومدیکه از دستم بر م یشکل نیما نمونه باهاش به بهتر نیمرد مورد عالقه ام ب نکهیا ينشده بود برا

 ... و ازم توقع داشتن  کردمیطور نگاهم م نیجماعت ا

 يخودم احساس کنم همون سوال تو يباعث شد سرم رو بلند کنم و نگاه موشکافانه اش رو رو یتک سرفه حام يصدا

 کردم؟یرو نگاه نم یخودم هم بود م چرا حامسر  ينگاهش تو
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 ... نداشت  یتیمن جذاب يبودن که برا ییبچه ها اون جمع خفه کننده رو ترك کردم که در حال صحبتها دنید يبرا

نه اون دفعه : من بشنوم گفت نکهیا يبرا کردیکه داشت با تلفن صحبت م یبزرگتر عمه خانوم از کنارم رد شد و در حال دختر

 ...  يبود دهیمعلومه اشتباه ند يبود دهیاومدنش رو د رونیب یز اتاق حامکه ا

 

 ... جانم پرنسس : کردینگاهم م دیهنوز هم داشت با ترد وشاین

 ؟یتو قراره عروس بش -

 ... اونم عروس عمو : کوشا

 ؟یتپل خان ناراحت هیچ: به ذوقش زدم يلبخند

 ؟یکن یجا با ما زندگ نیتو قراره ا یعنی نیا: سمتم و بوسم کرد اومد

جا رو دوست  نیمرکز تجمل جهان؟ من ا نیباشم؟ تو ا نجایقرار بود من ا... جاش فکر نکرده بودم  نیمن به ا... جا خوردم ...  

 شد رو چه جور دوست داشته باشم؟  تیکه خواهرم انقدر توش اذ ییمن جا... نداشتم 

 ؟یتو قراره لباس عروس بپوش... همراز : وشاین

 بهت گفت؟ یک -

 ... ما رو نخواد  گهیعمو د نکهیهمراز ا دمیمن اولش ترس...  ارنیعمو عروس ب يخوشحال باشم چون قرار برا دیحامد گفت با -

و در ضمن شما ...  شهیهم... دوستتون داره  شهیعموتون هم: دمیسمت خودم و موهاش رو بوس دمیرو گرفتم و کش دستش

 ...  دیپدرتون رو هم دار

 ... عمو  شیپ رمیم ترسمیم یهمراز من هنوز هم وقت... اما  گذرهیباهاش خوش م... حامد خوبه  -

 ... جذابتون  يعمو شیفرار کنم برم پ خوامیم شهیکه م يزیزدم و تو دلم گفتم خب منم هر چ باشیز يبه چشما يلبخند...  

که من قرارا  دیخندیکوشا م...  رهیدنباله لباس من رو بگ نکهیخودش رو تو بغلم جا به جا کرد از آرزوهاش گفت از ا وشاین

 ادمیتا  کردنیم جادیدوتا بچه بود و تو من هم ذوق ا نیکه تو ا یبه ذوق زدمیباشم و من لبخند م يا گهیمال کس د ستین

 ... که خورده بودم  ینکرده بود و حرف ذوقعروس شده من  يبرا یکس نییبره اون پا

گفتم برگشتم و به حامد  زدنیکه بچه ها داشتن قهقه م ایس یسوت نیکردن از آخر فیو من وسط تعربه در خورد  يا تقه

 ... چارچوب نگاه کردم  يلبخند بر لب تو

 حامد؟ يبه جا نمیرو بب یو چرا من دوست داشتم االن حام...  

 ...  دایخوب عروس برادر من رو قرق کرد -

 ... اون همراز ما ست : و خودش رو بهم چسبوند دیخند کوشا

 ...  دیزد و حامد خند يداد. گرفتم  ياش رو گاز گونه

 ...  يایچند لحظه ب شهیهمراز م -
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 ...  ومدیگفت و گو م يهنوز صدا نییاز پا واریدادم به د هیراهرو تک يتو

 من؟ هیبازهم قض: نتمیخم شد تا بهتر بب یکم حامد

 ...  ستیمهم ن -

مهمه  یلیاتاق خ نیو پناه گرفتن تو تو ا یحام نییپا ياون اخما... مهمه : ازم فاصله گرفت یکرد و کم بشیج يرو تو دستش

اما عمه  میوسط من و حماقتم نیکه مقصر ا میکنیاعتراف م میبچه ها دار یخانواده ام حت... من ... بگم  یمن چ دونمینم... 

 ...  چهیپینسخه هم م نم يو تازه برا ادیکوتاه ب خوادینم

 داره؟  یشما هم انتخاب يرو انتخاب کرده برا یکه گفت چه کس یحام يبرا -

 یو روح یجسم يماریهمه ب نیکه بتونم با بچه هام باشم و بتونم با ا نیاز من گذشته من هم...  ستیبرام مهم ن: زد يپوزخند

تو برات احساس ما مهم باشه همراز ... انتخاب رو داشته  نیبهتر یامح...  کنمیدختر مردم رو بدبخت نم...  مهیزنده بمونم کاف

 ... که گفتن نداره  یو حام...  کشنیم یعروس يبچه ها که دارن نقشه برا... چه کنه  دونهیمادرم که از ذوقش نم... 

خاص خودش رو  يمحبتها یمدت از حام نیمن انقدر ا یول شیآت يبود رو یآب نیهمه حرفهاش ع... انداختم  نییرو پا سرم

 ... بودنش در کنارم بود  خواستمیکه م يزیبودم که االن تنها چ دهید

 ... اگر من اون کار رو نکرده بودم ...  دیبگم ببخش گهیبار د هیمن اومدم  -

 ...  ومدمیکم به نظر م یحام يوسط شد پا برجا اما اگر اون هم نبود من برا نیکه ا یاشتباه -

 ... طرف دارن که خب ندارن  ینگاه ب هیبه  ازیتو اون جماعت ن يجواهر وجود دنید يراب: زد يلبخند

 ؟یخوب -

 ...  میدیبه سمتش چرخ یحام يصدا دنیما با شن يدو هر

 آوردن  فیاوه اوه حسود خان تشر: حامد

 ... من به زور خنده ام رو از لحن لوده اش جمع کردم ...  

 ... محکم به سمتمون اومد  يبا قدمها شهیمثل همبود و  بشیج يدست چپش تو یحام

 ...  میمامان رو با هاشون تنها گذاشت نییمن برم پا: حامد

 ... به من زد و از کنارمون رد شد  يلبخند

 ... بود خودم رو براش لوس کرده بودم  واریام به د هیهم تک هنوز

 ؟یخوب -

-  ... 

 ؟یکنیچرا نگام نم -

با  يدار نجایا يسادیحقشه سرت رو ببرم وا: کردینگاهم م طنتیبا ش... نگاه کردم  شیقهوه ا يبه چشما یمصنوع يدلخور با

 ...  یتنها گذاشت نییمن رو پا یزنیبرادم گپ م
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 ... سرتون شلوغ بود  -

 ... داشتم  و امن رو دوست یزندان دوست داشتن نیمحبوس شده بودم و چه قدر ا واریاون و د نیتر شد حاال ب کینزد بهم

 ... با من کوچولو  يپس قهر کرد -

 ...  یکشیهم منت م یلینه که خ -

و  کیتو تار...  رفتیشدنش باال تر م کیبازوم تپش قلبم با هر بار نزد يرو دیرو آروم آورد باال و انگشتش رو کش دستش

 ...  نمینگاهش رو بب تیشفاف تونستمیهم م شدیروشن م ییطال يکوبها واریراهرو که با د نیروشن ا

 ؟یکنیبرام ناز م ياالن دار -

داره  داریحاال ناز هم کنم خر...  یگفت میکه مستق ستین...  نمیبش شتیپ یخواست زیکه سر م ستین: دمیرو به لبم کش زبونم

 ... انگار 

 یب نیبودم و ا دهیار ندقر یمرد رو انقدر ب نیوقت ا چیبه گونه ام و من ه خوردیتر کرد و نفسش م کیرو بهم نزد سرش

 ...  کردمیاحساس م تونستمیرگهام رو م يو خون تو...  شدیبه من هم منتقل م يقرار

 ... بلدم نازت رو بخرم ... اما ... تو اون جماعت بهت ابراز عالقه کنم درست  ستمیبلد ن: کنار گوشم بود صداش

 ... هنوز هم ازت دلخور ...  خوامینم -

 بایانقدر ز ومدیم رونیکه داشت ب یبستن راه حرف يحرکت نرم و آرومش برا... هنوز تموم نشده بود که نفسم حبس شد  حرفم

نوع  نیتر بایز دیهر چه که بود شا... من هم همراهش شدم  یک دونمیمن که نم يو لذت بخش بود و انقدر نو وبکر برا

 ...  ایحس دن نیسکوت بود و آرام بخش تر

 ...  کنهیبرام ناز م يطور نیمن که ا يخانوم خانوما يسزا نمیا: میشونیپ يرو گذاشته بود رو شیشونیپ... و باز کردم ر چشمام

 دنشیطور با د نیکه قلبم ا یتا وقت...  کردیطور نگاهم م نیمرد ا نیکه ا یتا وقت... بشم  هیطور تنب نیقرار بود ا یتا وقت...  

 نییمهم بود که اون جماعت اون پا...  کردیو دلم بازهم طلبش م شدیطور غرق لذت م نیکه از بوسه اش ا یو تا وقت دیتپیم

 ...  خوامیمرد رو انقدر م نیمن ا هک ینه؟ وقت ای خوانیمن رو م

 ...  زمیعز خوامتیم یلیخ: دیکش یقیموهام رد کرد و نفس عم نیرو از ب سرش

من  کردیم يراهرو که اون طور دلبر يانگار اون همراز باال تو گرفتمیه نگاهم رو ازش مو نا خواست شدمیمبل جا به جا م يرو

 یتو الك حام وفتادهین یکه انگار اتفاق يطور يانقدر جد تونستیو در عجب بودم که م دمیدزد ینبودم که حاال ازش نگاه م

 ... جماعت صحبت کنه  نیبا ا شیشگیهم

خانوم  دهیفر دید شونیمصنوع يتو لبخندها شدیدر پنهان کردنش داشتن رو هنوز هم م یکه سع یتعجب دیشا ایو  تیعصبان

بره  شیطور پ نیکه محبتش رو نشون بده و من فکرکردم ا خواستیم ینیریو ش وهیبار با تعارف کردن انواع م هیهر چند وقت 

 طنتیخجالت بکشم و ش شتریو ب دهید زهیفکر کنم چ یه شدیو باعث م کردینگاهم م طنتیو حامد با ش... ترکم  یرسما م

 ... بشه  شترینگاهش ب
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 ... بودا  یعجب خفقان -

 ... جمله از طرف حامد بود بعد از رفتن مهمانها  نیاول نیا

اون کفشا زوق  يو پاهام تو کردمیاحساس م میعظ ینیسنگ هیمعده ام  يداد و من هم تو يرو فشار شیشونیخانوم پ دهیفر

 ...  کردیزوق م

 که من برم خونه؟ شهیم -

 دخترم؟  یمونیجا نم نیچرا شب هم: خانوم دهیفر

 ... بابا  يا... بزنمش  خواستیزد و من دلم م يبازهم لبخند حامد

 ... حاضر شو ببرمت  زمیعز: یحام

 ... لبش اومد  يرو يلبخند یهر چند سفت و محکم حام زمیخانوم با کلمه عز دهیفر

 ... جور جمع شدنها به حداقل برسه  نیا کنمیم یکه سع دمیبهت قول م یدلم ول زهیعزبهت خوش نگذشت  دونمیم -

 ... برداشتشون  نکهیو مثل ا دنیمن رو موقع خارج شدن از اتاقت تو مراسم پدرت د -

 ... انقدر تعجب داره  ادیب رونیکه نامزدم از اتاقم ب نیا: هم يرفت تو اخماش

 ...  دوننیاونا که نم: اوردیجور من رو به پرواز در م نیکلمه ا نیزدم و چرا هر بار باز ا يلبخند

الاقل انقدر  ایاما دوست داشتم که بهت خوش بگذره ... دارم  یبیچه خانوم نج دونمیجمله ها مهم نباشه من که م نیبرات ا -

 ... بد نگذره 

 ...  ییسرما يکوچولو: لب زمزمه کرد ریرد و زتر ک ادیرو ز يبخار یجمع شدم و حام شتریخودم ب يسردم بود تو کمی هنوز

  نیبرف پاك کن ماش يلبم اومد و نگاهم موند رو يرو يلبخند

 ...  گذرهیبهم خوش م یکه تو باش ییمن جا -

 ... نگاش کنم  میمستق شدیدستاش گرفت و من هنوز هم روم نم نیزانوم مشت کرده بودم ب يرو که رو دستم

 کنه؟یمن حاال چرا نگام نم يدلبر کوچولو -

 ... مادرم با عمه ات صحبت کرده : فشار داد یدستم رو کم دیسرم سمت پنجره چرخ شتریب

 ينگفته بود: دمیتعب به سمتش چرخ با

 ... صحبت کردن  يامروز عصر -

 و؟ -

 ... استقبال نکردن  یلیکه خ یحدس بزن یتونیم -

  دیقشنگم پر يشدم و همه حس ها پنچر

 ... آخه  نییچرا سرت پا... خانومم ... ازم همر -

 ... خاله ام  -
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 ... از عمه ات بدتر و از همه بدتر عمه خودم  دونمیم -

 ... کس من رو دوست نداره  چیچرا ه -

 ... حق هم دارن ... کنم  یم یمن عمه ات و خالت رو راض: رو کرد تو هم اخماش

 ...  یفکر کن يطور نیا کردمیفکر نم -

 ... مثل برادرش  یکی کننیخودشون فکر م شیکه از حامد دارن پ يا نهیزم شیواقعا حق دارن با پ نه -

پشت سر پدر فوت شده اش حرف زدن  گفتمیهرگز نم یرو به حام نیاش از اکبر خان اما ا نهیک نیشتریتو دلم گفتم خاله ب...  

 ... نبود اصال  یکار درست

 ...  دیخاموشش نکرد و به سمتم چرخ یپارك کرد ول يرو گوشه ا نیماش میخونه بود کینزد...  دمیبه سمتش چرخ کامل

 ...  ینگو حام يطور نیا -

 ...  شهیتکرار نم یچیه دمیمن بهت قول م: مشتش فشرد يتو شتریرو ب دستم

 نیا دمیکشیو از خودم خجالت م دیچرخیداشتم چشمم همش به لبش م یبیعج یلیحال خ... دوست داشتم ببوسمش  یلیخ

خجالت بکش  بیبه خودم نه... جا امن تر بود  نیچشماش دوختم ا ينگاهم رو رو عیبود که به جونم افتاده بود سر یچه حس

 ...  خواستمیرو م بایزدم اما دست خودم نبود دوباره اون آرامش ز

و خجالت زده شده بودم و مطمئن بودم  گذرهیم یبود تو ذهنم چ دهیبود که فهم نیلبش بود انگار نشانه ا يکه رو يلبخند

 ... طور حرارت دارن  نیگونه هام از شرم ا

 ... قاصدك من  کردمیم یمن قبل از داشتنت چه طور داشتم زندگ -

 ؟ياالن من رو دار -

 . .. شهینم يجور نیصدا و لحن صحبتت بکنم ا يهمه ناز تو نیا يبرا يفکر هی دیبا: بار بست و باز کرد هیرو  چشماش

...  زهیچ: شدمیرو شکستم چون بد جور داشتم خطرناك م نمونیسکوت ب... هم و نگاش کردم  يکردم تو یرو مصنوع اخمام

 ...  کنمیمن خودم با عمه ام صحبت م

 کردمیافتادم که فکر م ییروزها ادیحس آروم رو دوست داشتم و  نیو من ا دیلبم کش يآزادش رو آروم باال آورد و رو دست

مثل  دیشا ایپرواز سبک حباب بودن و  هی نیع... بودن  رینظیو امروز اعتراف کردم که ب نینوازش چه جور يدستها برا نیا

 ... بارون  يبوسه اش درست مثل قطره ها

  میمن اصرار دارم که زودتر عقد کن... آره به عمه ات بگو  -

که قاصدکش بترسه  ترسهیبگو م... چرا انقدر عجله داره  دیرساگر هم پ: و چشماش پر از تمنا بود دیکشیلبم م يرو رو شصتش

 بیس نیا خوامیو مزه اش تمام وجودم رو گرفته و نم دمیسرخ حوا رو چش بیبهش بگو من امروز س... نه  ایو پرواز کنه و 

 ... دلش رو ندارم ... توش گرفتار شدم اخراج بشم  االنکه  یاز بهشت خوامینم... ممنوعه باشه 
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... زد  يسبز آوردم لبخند يبراش چا... فشارشه  لشیدل دونستمیگل انداخته بود خوب م یکردم لپاش کم زونیعمه رو آو رچاد

با خودت صفا  يهر جا بر: انداخت ینگاه تمیحاج آقا با لبخند به سوئ... شالم رو مرتب تر کردم ... رو باز کرد  شیروسر رهیگ

 ...  يبریم

همه سال باز بغض کرد و  نیو بعد از ا دیعمه عکس قاب گرفته بابا رو د... زدم  يرو روبه روش گذاشتم و لبخند يچا استکان

 ... خوند  يلب فاتحه ا ریشوهر عمه ام ز

 ...  یچرخیعمه جان چرا انقدر دور م نیبش: مانتوش رو در آورد عمه

 ... غذا رو خاموش کنم  ریز رمیدارم م -

 ؟يکرد تیعمه چرا خودت رو اذ... درست نکن  يزیمگه نگفتم چ -

 ... خوبه  میهم آشپز یلینه که خ -

 ؟یعروس ش يخوایاون وقت م: زد ینیلبخند غمگ عمه

 ...  دمیکشیشوهر عمه ام خجالت م از

  ؟یستیعمه خودت هم مطمئن ن نییچرا سرت پا -

 ... سئوالهاست  نیا دنیاالن وقت پرس...  یخانوم بذار برس: عمه ام شوهر

 ... داد  رونیشدم به سمت آشپزخونه و نفسم رو ب کیشل ریکه برگشت به سمت شوهر عمه ام مثل شصت ت عمه

 الو: نییزدم و صدام رو آوردم پا يلبخند... بود  یحام... بود در آوردم  برهیرو که رو و میشلوار گوش بیج يتو از

  ؟يداریبر نم یچرا گوش ؟ییکجا زمیعز -

 ... ظاهرش که اصال خوب نبود ... بندازم  یپلو رو نگاه ایبه سالن انداختم و برگشتم به سمت گاز تا لوب یهنگا

 ...  دنیرس نایعمه ام ا -

 به خانوم من گفتن؟ يزیچ -

 ... خانومم گفتنهاش رو دوست داشتم  نیا...  

 ...  یحام -

 ...  دونستمیبچگانه بود م يادیز لحنم

 ... جان دلم  -

 ... غذام افتضاح شده  -

 ...  دیبلند خند يصدا با

 ؟يخندیچرا م یبگ شهیم -

 ...  یخودت اصرار داشت ارمیخانوم درست کنه برات ب يمن که گفتم بذار بگم فخر نمیتر زیعز -

 ... بلدم  يمن آشپز -
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 ...  ستیهم بلد ن يآخه آشپز...  رمیبگ خوامیم یمن و باش چه زن... معلومه : اش رو خورد خنده

 ... بهتره  ندهیدو سال آ یکی يفکر کنم بمونه برا یمنتف هیخاطر قض نیرو گفت به هم نیعمه ام هم هم: گفتم یبدجنس با

 ... دو هفته بعد  یکی يبمونه برا هیقض...  کنمیم ياصال خودم آشپز... رو بهتره  یچ یچ -

 ...  چهیپیداد نزن صدات م: کردم يا خنده

 ... نکن  تیجان خودت رو اذهمراز عمه : عمه

 ... من برم  یحام: یبه سمت گوش برگشتم

 ... عمه و شوهر عمه ات  دنید امیم يمن امروز عصر -

 ...  یحام ترسمیالزمه؟  من از عکس العمل هاشون م یکنیفکر م: دمیکش نتیرو به کاب انگشتم

 ...  کنمیدلم من درستش م زهیتو نگران نباش عز... اوضاع مناسب تر شده  یکم یعنیجا اومدن  نیکه تا ا نیهم -

 ...  دمیماست رو به سمت عمه کش ظرف

نگاه  يتفاوت که اون تکبر تو نیبا ا یآرام بود و خونسرد مثل حام شهیمرد هم نیعمه ام با آرامش مشغول غذاش بود ا شوهر

 ... رو نداشت  یحام يو رفتارها

 ... ممنونم همراز خانوم : و بعد ادامه دادشکر گفت  یاله

 ... خوب هم نشده بود  ادیز دونمیم دینخورد يزیشما که چ -

 ...  مینعمت محروم بود نیما که از ا هیباشه عال یدختر پز هر چ يغذا: زد یمهربون لبخند

 ... رو دارم ها  رینون پن دیبخور دیتونینم...  دیخوریعمه جان چرا نم: کردیم يهمچنان ساکت بود و با غذاش باز عمه

 ... هزار تا همراز ... هزار تا حرف اومد تو ذهنم ... مادرش که بهم زنگ زد  -

 ... انداختم  نییو سرم رو پا... دادم  هیتک یصندل یبه پشت یظرفم گذاشتم و کم يرو تو قاشقم

 گه؟ یم یخالت چ -

-  ... 

 حامد هم برگشته نه؟ -

 ... بله  -

 ... خودم رو گرفتم که سر نماز لعنتش نکنم  يجلو یلیسالها خ نیطول ا تمام -

 ... رو به دستش گرفت  حشیلب گفت و تسب ریز یعمه ام استغفر الله شوهر

 ...  یهمراز عاقل يتو باسواد: دست گذاشت يخونه ام دستش رو رو کیکوچ زیاز اون سر م عمه

 ادیم گهیدو ساعت د یکیعمه با اجازتون خودش تا : م با عمه صحبت کنمخودم رو جمع و جور کردم تا بتون یزور کم به

 ... که  مشهیروم ن یعنی...  دیمن شا کنهیباهاتون صحبت م
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 يتو دختر دونمیدخترم م.  ادیمرد و مردونه ب نهیکار درستش هم هم: بهم انداخت یعمه در هم رفت اما حا ج آقا نگاه ياخمها

 ...  میراه جلو پات بذار میکه ما بخوا یستین

 ...  دییطور نفرما نیا -

که نظر ما رو  يذاریحرمت م يچه ما چه خالت تو دار... سالها  نیبرات تو ا میما چه کرد...  ستین نهاینه دخترم بحث ا -

 ...  یپرسیم

امااز  ادیبدش م یک... دبه و کبکبه اون دب میاومد... زنگ زد گفت رها رو دادم رفت ... نکرد  یمادرت سر رها از ما سئوال: عمه

 ... وصله نا جوره  نیاولش هم معلوم بود که ا

 منم ناجورم عمه؟ -

 ...  هیچه حرف نیا يتو از جورم جور تر: رو محکم دور مچم حلقه کرد دستش

 ...  دمیدیآدم رو بار اول بود که م نیاسترس داشتم انگار که ا... سرم زد  يو شال رو نمییبه سر پا يلبخند یحام

 ...  نمیکه داشتم بچ یستالیکر سیتنها د يتو ییکه آورده بود چندتا ینیریشدم تا از جعبه ش بلند

 دادم  رونینفسم رو ب... سر کنه  یحاضر نشده بود چادر رنگ یبود و حت دهیچیاخم کرده بود چادرش رو محکم دورش پ عمه

 ه خوب هستند؟ دکتر والد يخب آقا: یحاج

 ...  دنیخدمت رس يوقت از جانب شما هستند برا نییسالم دارن منتظر تع: حاج آقا نشسته بود يرو به رو يو جد کیش یحام

که قرار  ياز هر جمله ا دمیترسیبودم به مرد مغرورم و م رهیاما هر حرکتش نشان از اعتراضش بود و من خ گفتینم يزیچ عمه

 ... بود رد و بدل بشه 

 ... نشستم  یحام يوسط گذاشتم و خودم هم کنار عمه رو به رو زیم يرو رو ظرف

 ... به جمالتش  نانینگاهش به من بود پر از حس اطم یحام

 ...  ایآوردن گو فیبرادر محترم هم تشر یبه سالمت: عمه

 یچرا نه تو جمع خانوادگ نکهیو تو فکر ا... خودش رو جمع و جور تر کرد و من دستهام رو در هم قالب کردم  یکم یحام

 ...  شمیو الل م زنمیمن چرا حرف نم یحام یخودم و نه تو جمع خانوادگ

 ... بله حامد اومده  -

 ... برگرده  تونهیکه نم ییبرادرزاده من جا یمادرش حفظش کنه ول يخب خدا رو شکر خدا برا -

 ...  دمیرو به وضوح د نیا دیپر یپلک حام ریز

 ... دکتر  ياغ برادر زاده اش رو هنوز داره آقاخانومم د: یحاج

 ...  دینیشما من رو برادر حامد نب... اما ...  دمیمن به عمه خانوم حق م...  دمیبهشون حق م -

 نم؟یاون رو هم نب...  نمیپسر اکبر خان انتظام که بب -

 ... کار به اونجا بکشه  خواستیاصال دلم نم دیپر رنگم
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 ... عمه جان  -

 ... که زنگ زدم در حال هق هق  ییچه شب و روزا ؟يخواهر زاده هات خورد دنید يبرا ییچه خون دلها دونهینم: عمه

همراز ...  زهیقطره اشک نر هی دمیبهتون قول م: گفت ینگاهش رو از عمه گرفت و به من نگاه کرد محکم تر از هر زمان یحام

 ...  ادیز یلیخ... مهمه  یلیمن خ يبرا

 ... مهمه پسرم  یلیخ نیا: یحاج

 از همراز؟ يخوا یم یبدونم چ خوامیاما م... بله مهمه : عمه

 سئوال؟ نیپر صالبت من و ا یحام

 ... دستم گرفتم  يچهار خونه ام رو تو کیتون گوشه

 کنه؟ يبرادرزاد هات مادر يقراره برا -

هم شما و هم خاله  کنمیشما رو درك م يعمه خانوم من ترسها... کنه  يمن همسر يقراره برا: صداش رو صاف کرد یحام

سالها بدون  نیندارن اما مگه تمام ا اجیو کوشا به مادر احت وشاین گمیمن نم... ترس ها رو داشت  نیخود همراز هم ا... همراز 

 نکرده؟ يحرفها همراز مادر نیا

 ... خودش حرفهاش رو بزنه  یماما هنوز هم ساکت بودم قول داده بودم بذارم حا من

خاله  هیاز  شتریب يزیبچه ها چ يبرا ستیقرار هم ن... همراز دختر مورد عالقه منه : دیانگشتش رو به کنار ابروش کش یحام

عنوانها به دنبال داره نه  نیکه ا یفیها و وظا تیقراره همسر من باشه و من شوهرش با تمام مشئول... مهربون و مسئول باشه 

 ...  شتریب يزیکم تر نه چ يزیچ

 ... سکوت شده بود فکر کنم  نیباعث ا یحام نیو محکم ا يلحن جد... ساکت نگاهش کرد  عمه

شما ...  زنمیخودم هم م يحرف رو به پسرها نیمن ا ییگام جلو هی هیازدواج چ تیمسئول یکه بدون نیپسرم هم نیآفر: یحاج

 ... هم مثل اونها 

 دمیکش یقیبود نفس عم دهیچیمحبوبه شب همه جا پ يشده بود و بو کیهوا تار... کردم  یفیو لرز خف دمیچیرو دورم پ شنلم

تر شدم دو  کیلبخند زدم و بهش نزد... نگاه پر محبت به صورتم داشت  هیلبش بود و  يرو يلبخند خسته ا میستادیکنار در ا

از شدت تمام اون  دیشا یسکوت خفه شده بودم و حام نبود من از شدت یخوب يکدوممون ساعتها چیه يساعت گذشته برا

 ... کرده بودن  یتلفن روش خال يکه عمه و صبح هم خاله پا ییها نهیک

 ...  يموندیشام م -

 برم بهتره : دیسرم کش رهیبه گ یرو آروم دراز کرد و دست دستش

 ...  ستیهر چند دست پختمم خوب ن -

 ...  رهیآشپز هم بگ دیبا خوادیبغلش م يمثل تو رو تو يجواهر یهر ک: کرد يخنده خسته ا تک

 ادته؟ی: بود ادمیکه اشاره کرد رو خوب  يزیزدم چ يلبخند
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 که مربوط به تو باشه  يزیمن هر چ... بره  ادمی شهیمگه م -

 ... حفظ کردم  نجایا: کرد و ادامه داد ياش اشاره ا قهیبا دست به شق رو

 ...  دمیلذت بودنش رو نفس کششنلم خم شدم و  يتو شتریب یکم

 ... حرفها  نیبابت تما م ا یحام دیببخش -

 ... خسته شدم از بس بابت حامد همه جا جواب پس دادم  -

 ...  اطیبه سنگ فرش قرمز رنگ ح دمشونیرو گرم نوك کفش هام کردم کش سرم

 ...  يکرد خین برو تو م ییخانوم سرما: دستش گرفت يرو آروم به سمتم دراز کرد و دستم رو تو دستش

 ...  یحام ترسمیم -

داشته  دیترس رو من با...  ینداشته باش یبه من و نگران يها رو بسپار نیقرار شد ا: دستش گرفت يرو محکم تر تو دستم

 ... باشم 

گونه ام  ينفس هاش رو رو يسرش رو خم کرد تا من گرما یکم... رو با شدت بلند کردم و پر سئوال نگاهش کردم  سرم

  رهیتمام وجودم رو بگ یشگیاحساس کنم و خلسه هم

 ؟یاگه عشقم رو بهم ندن چ -

 ... شد  رهیچشمام خ يصورتم تو يسرش رو بلند کرد و روبه رو...  دمیکش یقیعم نفس

 !م؟یفرار کن -

 هیتو خونه من فرار چ ادینه خانوم من با حرمت م: زد مینیرو به ب شینیو ب دیخند

 ...  کردم یشوخ -

 ...  دونمیم...  زمیعز دونمیم -

 ...  انیتا باالخره کوتاه ب رمیو م امیانقدر م: رو بست و باز کرد چشماش

موهام رو ...  رفتیدرشت عرق م يو من از پشتم دونه ها کردندیهمه به هم نگاه م... نبرد بود  دانیم هیشب ییجورها کی

من  يلباس برا کمی...  يسورمه ا يبا خالها دیسف ریتنم بود بود و بلوز حر یرنگ يسورمه ا يشلوار پارچه ا... پشتم بسته بودم 

 ... بود  کردهمجبورم  یبود اما گل یمجلس يادیز

هر چه ...  رمیبگ یصندل ینیکنار هم نشسته بودند و من مجبور شده بودم از خانوم حس یخا له ام و گل... شوهر خاله ام ...  ایس

بود که به زور  یستالیکه قبول کردم ظروف کر يزیبود مراسم خونه اونها باشه من قبول نکردم تنها چ قدر خاله اصرار کرده

 شهیکه از هم یحام يرو به رو یتک صندل يکنار گلدانها بود و من رو یعسل زیم يرو درمعکس رها و مادرم و پ... آورد 

بهتر بود و من  شدیکه تا لحظه آخر از نظر خودش اگر نم يبه اصرار من حامد هم اومده بود کار... تر بود نشسته بودم  کیش

بود که نه به  نیا شیو تمام سع دهیبود و رنگش پر رنگاه حامد غصه دا... در کنارش باشه  یاصرار داشتم که تنها برادر حام

 ...  کردنینگاهش م نهیه به شدت با کعکس ها نگاه کنه نه به عمه و خاله ک



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا beste  –قصه  يبانو                                   

wWw.98iA.Com ٥١٣ 

هفته  کیسرش کرده بود  یبود و عمه کوتاه اومده بود و چادر رنگ دهیرو باالخره پوش شینفت یخانوم کت و دامن آب دهیفر

 يزیچ يبرا یجا کشونده بود که حاال تو غروب روز پنجشنبه همگ نیکار رو به ا یحاج يبحث و رفت و آمدا و ساطت ها

 ... من جمع شده بودن  تیبله برون تو سوئبه  هیشب

 ...  دیرسیبه نظر م یراض یبود از بزرگتر ها که کم یتنها کس دیخاله ام شا شوهر

 ... من  تیروان عمه و عصب يخاله و اشکها يحامد و چپ چپ ها زیبود و سکوت ترحم برانگ یشگیهم يها بحث

 ...  گرفتمینشسته بود و نگاه ازش م شهیو محکم مثل هم يجد یو حام کردیبا نگاهش آرومم م یگل

 ... اما خوب قسمت نبود  میخدمتتون برس امرزشیبا پدر خدا ب خواستیدلم م یلیما خ: خانوم دهیفر

 ...  نشستیم نجایاگر اکبر خان بود االن ا انگار

 ...  میبش لیام ها فامبا انتظ گهیقراره بار د نکهیمثل ا امرزهیخدا جناب انتظام رو ب: خان خسرو

 ... بود  نهیهمه ک نیا ونینظر م نیحرف مزخرفتر نیا... وقت مالحظه نداشت  چیآدم ه نیا

 ... تا بتونم خودم رو کنترل کنم  دمیکش یقیعم نفس

 ...  گرفتیخودش نم ينگاهش رو از زانوها حامد

 ... رو برادر بزرگترش حساب کنه  تونستیهم نم تیوضع نیتو ا دیکه شا سوختیم یحام يدلم برا و

 ... دخترم باشه  خوادیکه من دلم م يهمراز فرشته ا: خانوم دهیفر

از شما  دیرفتن سر خاکش با يقبره که برا کهیت هیخانوم اما االن  دهیدخترتون بشه فر میدخترمونم داده بود یکیما اون : خاله

 ...  میریاجازه بگ

 ! ... مامان جان: اوشیس

تکرار نشن با  گهیهفته بود اعصاب من رو له کرده بود و قرار بود د هیبحثها  نیا... حرفها قرار بود تموم بشه  نیدم اکر بغض

 ...  ادیکردم تمام بند بند وجودم کش م یاحساس م... به من اثبات کنن  خواستنیرو م یتکرارش چ

 ...  ومدمیم دینبا دیشا... من : حامد

 ... شد تا بلند شه  زیخ مین

 ...  دینیبش کنمیحامد خواهش م: من

 .احساس کنم و نفسم حبس شده بود تونستمیرو م میشونیعرق پ دمینگاه ها به سمت من برگشت و واقعا خجالت کش همه

 ...  سوزمیمن از کجا م یستیدکتر شما که متوجه ن يآقا: به حامد انداخت و با دستمال گوشه چشمش رو پاك کرد ینگاه خاله

 ...  هیخانوم کاف: اش شهیخان با همون لحن زننده هم خسرو

بوده  نیبه ا میمن تمام سع: نشوندیکه همه رو سر جاش م شیشگیو صالبت هم کتیصداش رو صاف کرد و با اون ات یحام

 يبرا دنمیخدمت عمه خانوم و حاج آقا رس نجایا ایشما اومدنم  دارید یینشه خاله جان بارها تنها تیهفته همراز اذ نیکه تو ا
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 شدیمونده همون موقع زده م يبهتر بود اگر حر دیخاطره خوب باشه شا هیهمراز  يخدمتتون برا میرسیبود که امروز که م نیا

 ... بشه  تیاذ يمن دوست ندارم همراز االن ذره ا

 

 زیهمه چ خواستیجو انقدر بد شده بود که من فقط دلم م.. .انداختم  یو گل دادیپاهاش رو تکون م یکه عصب ایبه س ینگران با

من : گذاشت زیم يرو رو ارهیداده بودم تا ب یرو جعبه حلقه رو که من به حام فشیک يخانوم دست کرد تو دهیفر... تموم بشه 

چشماتون نگاه کنم  يتو دشیهم روم نم میایبله برون ب يگفت برا یحام یوقت... ندارم  گفتن يبرا يزیچ...  نییسرم از شرم پا

 ... ماها بمونه  نیب ستیدختر هم آرزو داره قرار ن نیاما ا

 ...  کنهینگاه م تیعصب نیچرا من رو با ا دمیفهمینگاهم کرد و من نم ینگاهش رو به نگاهم دوخت و عصب یحام

رو نه گوش کرده بودم نه برام  گهید يزهایچ یلیو خ هیسر مهر يبحث ها... دستم کنه  يتا حلقه ام رو تو ستادمیا کنارش

 مهم بود 

تا صبح با عکسشون درد دل کرده بودم اجازه گرفته بودم و  شبید شدیم يداشت جد زیهمه چ... دستاش گرفت  نیرو ب دستم

 ...  یزن حام شدمیداشتم م یحاال به طور رسم

 سیو حامد چشماش خ دمیلرزیدن و من هنوز مهم دست ز هیهلهله گلنار بلند شد و بق يصدا دیانگشتم لغز يکه تو انگشتر

تو اتاق من جا  شهیهم: محکم بغلم کرد یتوجه به هر کس یب ایس... عمه هم . خاله...  ختیخانوم بغلم کرد و اشک ر دهیبود فر

 ...  يسرم جا دار يهم رو یهمراز هر وقت نخواست يدار

 ...  کردینگاهم م يو من به سمت مردم برگشتم که داشت جد دتمیمحکم بوس یگل

 نهیمرد ک نیمن از ا... رو در آورد و نگاهم کرد  يرینظ یب فیو دستبند ظر بشیج يدست کرد تو... شد  کیبهم نزد حامد

بودم اما انقدر نگاهش و  دهیرو کش دنشیذهنم نقشه زجر کش يبار تو يمدت بارها نیتمام ا...  شیسال پ یلیخ... داشتم 

 ... اون حامد پر از غرور و سر به هوا نباشه  از يخبر گهیبود که د شده زیخودش ترحم بر انگ

 ...  یخوشبخت باش: بند رو به دستم بست دست

 ... رو هم بغل کرد  یحام

همه رو سر جاشون نشوند اما من  یجواب محکم حام...  دیلرزیو من هنوز همه بدنم م ارهیرو ب کیک خچالیبلند شد تا از  گلنار

 ... همراز : تر کرد کیخودش رو بهم نزد... هنوز هم حالم بد بود 

به : مدت چه قدر نشون داده بود که دوستم داره نیرو بلند کردم و به چشماش نگاه کردم چه قدر دوستش داشتم و ا سرم

 ...  يخوش اومد میزندگ

من و  یعنیکردم  یو من داشتم فکر م زدیبه هر دومون م يحاج آقا لبخند بود سیو چشماش هنوز خ دیبه سرم کش یدست

 م؟یدیرسیروزها م نیهم به ا یحام

 ... حاال من به بودنتون تو خونه عادت کرده بودم  دیعمه جان بود -
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 ...  یشیدار م یکم کم خونه زندگ گهیتو هم د: زد میشونیبه پ يکرد و بوسه ا یموهام رو نوازش عمه

 ...  یتنها بمون نجایفکر نکنم بذاره ا يحاال که زنش هم شد میدیکه ما د یاون مرد عاشق: قاآ حاج

 ... تا منتظر عمه بشن  اطیکرد و ساك به دست رفت تو ح یانداختم و حاج آقا خداحافظ نییخجالت سرم رو پا از

سر هر نمازم دعا کنم  نکهیجز ا... نکردم عمه جان  يکار چیبرات ه... نباشه  سیخوشگلت خ يچشما: بهم کرد ینگاه عمه

 یقرار بودم حاج یب یلیشب قبل از عقدتون که خ... نحو بده  نیصبرت و نجابتت رو به بهتر... زجرهات  نیخدا جواب تمام ا

رو هر بار که بهت  تو دوارمیتوکل به خدا ام... توکل به خدا عمه جان ... باشه  امدکتر جواب همون دعا ه يآقا نیا دیگفت شا

 ...  میمنتظر یعروس يو برا میریما م...  یشاد باش زنمیزنگ م

 ...  یعمه عروس -

اما بذار  دیعقدتون داشته باش يبرا یمراسم دینگذشته نتونست یلیکه از چهل پدرش خ نیدرسته که به خاطر ا...  رهیبذار بگ -

توشه جمع  دیرسیم یزندگ يها یکه به سخت ییروزها يداشتنت تالش کنه برا يبرا شتریهر چه قدر که ب رهیرو بگ یعروس

 .دیکرد

 ... عمه  یمرس: زانوش گذاشتم يرو رو سرم

بگم که عاشقش باش صبور باش  نویمن فقط ا دادیم ادیرو بهت  نهایکاش مادرت بود خودش ا: هنوز هم بغض داشت صداش

از ...  یلیحواست باشه عمه خ دیبا یلیمرد قانونمند و حساسه خ نیداره و ا ادیز ثیشغل تو حرف و حد... باشه  تیو سرت زندگ

... قطع کن  عیو رو سر زنهیم بیردت چه همکار زنت که به خانوادت آس همکارچه با  يهر رابطه ا... کارت کم کن  یحواش

 یاحترام ینذار هم بهت ب... نکن  یاحترام یب... نره  ادتیهم  ياز حق خودت نگذر اما فداکار... کنارش باش و آرومش کن 

 ... بشه 

 

 

 رفتن؟ -

 ... اوهوم  -

 شکمم جمع کردم  يپاهام رو تو... از پشت تلفن هم لبخندش رو حس کنم  یحت تونستمیم

 ... خانوم قشنگم  ستیاوهوم درست ن -

 ... و بعد حلقه عقدم  يدستم نگاه کردم به حلقه نامزد به

 ... خانومم  گمیته دل م بهت از گهیاالن د -

 ... جا تنها شدم  نیمن باز ا... شده  یجاشون خال -

 ... رو  نینشنوم ازت ا -
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...  يبردیرو م نایراننده ات خودت عمه ا يمهم وگرنه به جا يو کارا يجلسه دار دونمیم یشیندارم چرا دلخور م يمنظور -

 ...  کنمیدرست م يکار هیخودم  ياالنم برا

 دمیتو اتاق کنفرانس منتظرشن را شن کردیکه اعالم م شیمنش يصدا

 ... برو به کارت برس  -

 ؟يبر يخوایکجا م -

 ...  دونمیبچه ها تئاتر شهر و بعد هم نم شیپ رمیم -

 ؟يندار نیخودت تمر -

 ... نه امروز نه  -

 رو بفرستم؟ یعل -

 !؟یحام -

 ... قول بده  هی ؟یشیم یچرا عصبان زمیخوب عز -

 . بگو -

 ... با آژانس برو  -

 ... بابا  يا -

 ...  میبکن گهیفکر د هیباشه؟ تا بعد  یستیبا ابونیدوست ندارم کنار خ... ازت  کنمیخواهش م: اومد یشدن صندل دهیکش يصدا

 ... و من  میکنینم يا گهیفکر د -

با آژانس : و لحنش سفت تر شد نیید پاصداش رو آور یبلند از پشت سرش اومد کم يسالم ها يباز شدن در و صدا يصدا

 ... راجع بهش  میکنیو بحث م میکنیو فکر م يریم

شده انداختم و  کیتار يبه پارك دانشجو یبودم نگاه دهیبچه ها به سمتم روان شده بود تا تونسته بودم خند کاتیتبر لیس

من خود خود  يبرا دادیم یکه به هر کس يدیهر د... داشت  یهر کس يکه برا يزیهر چ يبو دمیزدم و نفس کش يلبخند

 ... بود  یزندگ

 گفتیو بهم م دیخندیو م اوردیدر م يهنوز داشت مسخره باز وانیک. یدسته جمع میانداختم و از سالن خارج شد نییرو پا سرم

جا  نیانتظار ا ...جا خوردم  یحام نیماش دنیکه با د کردمیبا ما نگرد و من براش دهنم رو کج م يزن شوهر دار گهیتو د

 ... بودنش رو نداشتم 

 ... دنبالتون  امیآقا فرمودند ب... سالم همراز خانوم : شد ادهیازش پ یسمت راننده باز شد و عل در

 ... بعد از اون بدتر در عقب رو باز کرد و منتظرم شد  و

اختالف  نیا... دوست نداشتم ... عوض شد  يزیتو نگاهشون چ...  دنیکه بچه ها کش یهمراه با سوت دیسوت کش سرم

 ... ذهنشون رو هم دوست نداشتم  يتو يها لیکه االن با اونها به وجود اومده بود رو دوست نداشتم تحل یمزخرف
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شده بودم  يزن مرد... آدم ها  نیاز هم... طبقه شده بودم  نیاز هم يبودم من هم عضو یم دیهم نبا دیشا... بودم  یعصبان

 ... ها بود  يراننده و خانوم و آقا باز نیدنبالم باز بهتر از ا ومدیاگر خودش م...  ستمیبا ابونیکنار خ ومدیش مکه بد

 ...  دادیرو هم جواب نم شیگوش...  دمیکش یپوف

 خونه است؟ یحام -

 ... بله  -

 ... ر بهم گفته بود زن عمو در هر جمله سه با غمیزنگ زده بود و تا در آوردن ج وشایبود شب خونشون باشم ن قرار

 ... شروع شد همراز خانوم ... و خنده مونده بودم  تیعصبان نیو ب... دادم  هیتک یصندل یپشت به

 تو اصال حواست هست؟ -

 ... باعث شد من هم از جام بپرم  دادش

 ؟یگیم يدار یچ -

با  کیسراغش اومده بودم که سالم و عل ينبود با آن چنان توپ پر يمتنفر بودم اما انگار که االن چاره ا ستادنیگوش ا از

 دادیشده بود شالم هنوز دور گردنم بود و انتظار داشتم برم تو اتاقش و داد بزنم اما اصال انتظار داد و ب يخانوم هم سرسر دهیفر

 ... حامد رو نداشتم  اتن صدا ب نیخودش اونم با ا

 ؟يتو آخه عقلم دار... بوك  سیتو ف یگذاشت یبعد عکس گرفت يدختر بچه کرد هیلباس تو تن  نیحامد ا: یحام

 ... ساده است  راهنیپ هی...  هیانگار چه لباس یگیم يدار نیهمچ -

جور  نیبچه ها رو ا نیما ا...  میاوردیبار ن ينجوریبچه ها رو ا نیما ا... داره  نینه آست... نه دامن داره ... داره  قهیساده؟ نه  -

 کنن میعالمه آدم تقس هیرو با  شونیزندگ یکه لحظات خصوص میاوردیبار ن

 ...  یاون دختره منه حام: حامد

 ... شدم  میباز قا مهیپشت در ن شتریب یکم... اومد و به سمت حامد اومد  رونیب زیکه از پشت م دمشید

 ؟یزنیحرف م یاز چ يدار ينبود شیسه ماه پ نیتو تا هم -

 ...  خوادیکه م کنهیم یزندگ ياما حاال هستم و دختر من جور... احمق نبودم  یمنه لعنت... آره نبودم : حامد هم باال رفت يصدا

از  يطور بذار نیا دینبا...  يجا بنداز شونیخودت رو تو زندگ نکهیا يبرا...  رسهیحامد نذار فکر کنم هنوزم عقلت نم... حامد  -

 ... خط خارج بشن 

 ...  دهیلباس پوش هی...  یچه از خط خارج شدن ؟یگ یم يدار یحواست هست چ یمرد حساب -

 ...  یصفحه اجتماع هی يکرده و عکسش رو گذاشته تو شیو آرا: داد زد شتریب یکم یحام

 ...  چوندمیپیرو م وشایگوش ن دیمالحظه باشه با یحامد انقدر ب شدیباورم نم...  

 ... لباساش رو دوست نداره ...  یکنیبزنه اما مجبورش م انویدوست نداره پ...  یماون بچه تحت فشاره حا -

 ... گفتم  یچ... گفتم؟ با تو ام  یبچه هام بچه هام بهت چ یگفت ياومد یوقت -
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 ... همه پشت سر هم داد بزنه  نیبتونه ا یحام شدیباورم نم...  

 ... دوست باشم باهاشون  هیمثل  یگفت... نشن  یدخالت کنم تا بچه ها دچار دوگانگ تشونیحق ندارم تو ترب یگفت -

 ه؟یادا ها چ نیپس ا ادته؟یپس  -

 ... رو به زنت بده  تیالک يها ریگ نیبرو ا يتو االن ازدواج کرد -

 ... حواست به حرف زدنت باشه ... دادن نداره حامد  ریبه گ يازیزن من ن -

مرد ... لذت ببر  تیباشه از دوران نامزد تیحواست به زندگ گمیمن دارم م... منظورم اون نبود ... نشو  یخب حاال عصبان -

 ...  یبچه دار بش دیکم کم خودت با یحساب

 ... خودم نداشتن  يبا بچه ها یدوران برام فرق نیتمام ا ؟یفهمیبزرگتر منن م يدوتا بچه ها  نیمن بچه دار هم که بشم ا -

 .. . یحام -

نقطه ضعفامون ...  میریپذ بیآس...  میهست يما خانواده شناخته شده ا... بهت بگم  دیرو من نبا نایا... حامد  یچ یحام -

 انویپ کنمیزورش م...  یبفهم دیرو با نایا... طور  نیزن هامون هم هم... تو چشم باشن  دیزنمون و بچه هامونن بچه ها ما نبا

وقت  دینبا... داشته باشه  یسرگرم هی دیاما پس فردا با رسهیاالن عقلش نم نکهیا يبرا امیمکم کم سراغ کوشا هم ... بزنه 

 ...  دیکه نبا ییحرفها ایاضافه داشته باشه تا بره سراغ کارها 

 ...  رونیب يبنداز شونیمن رو از زندگ يخوایتو م -

 ... رو هم بردار  یاون عکس لعنت... نکن  ییبچه ها رو هم هوا نیا... حامد بچه نشو : آروم تر شده بود یکه حاال کم یحام

 ...  یدعواش کن يبر يحق ندار -

 ... من رژ قرمز نزنه  يشه تا برا هیتنب دینباشه با تیاونجاش رو تو کار -

 ... من نمردم که  -

به در زدم از وارد  يتقه ا...  رهیگیجا متوقفش نکنم کار باال م نیجا خورده بودم که فکر کردم اگر ا نشونیانقدر از بحث ب...  

 ... به سمتم برگشتن ... بودن  یهر دوشون عصب... شدم 

 ...  نییپا رمیم... من پس ...  يخوش اومد: رو لبش اومد یلبخند زورک حامد

 ... دلم  زهیسالم عز: بود یهنوز هم عصبان یحام

 ... در رو بست  حامد

 ... داد  هیگذاشت و سرش رو به ساعدش تک شهیش يدست راستش رو رو...  ستادیبه من رو به پنجره اپشت  یحام

 ... رو سرتون  دیصداتون رو انداخت -

 ... پشت در  دمتید -

 ... اما  دیببخش...  زهیچ: دمیواقعا خجالت کش...  

 ...  کردمیم فیخودم هم برات مطمئنا تعر ستیمهم ن -
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 ...  يبه حامد حق بد دیهم با کمی یحام: مبل يرو نشستم

 !ترسناك برگشت به سمتم؟ يجور نیپس چرا ا... زدم؟ نه  يبد حرف

 !حق؟ -

 ... بود  میبودمش سر اسباب کش دهید یعصب نقدریکه ا يبار نیآخر...  دمیخودم کش يبه موها یدست

 ... بعد  يبمونه برا میصحبت کن ياالن دوست ندار کنمیباشه فکر م: دادم رونیرو ب نفسم

 ...  کنمیخواهش م نیهمراز بش: ستادیقدم بلند رو به روم ا هیببا ... شدم  زیخ مین سرجام

 ... جمع و جور کردم  یلباسم رو کم يور هی قهیدسته مبل و  يرو از تنم در آوردم و انداختم رو پانچوم

 ... نشست رو به روم ... مبل  يرو نشستم

 ...  دمیعکس رو د شدم اون وونهید -

 ...  کنمیصحبت م وشایبا ن -

 ... بشه  هیتنب دیبا! نه -

تکرار  گهیداره من مطمئنم اگر باهاش حرف بزنم د یبدونه چه حس خواستهیم... دختر بچه است  هی نیا ؟یچ یعنی: کردم اخم

 نجایمشکل ا...  شهیسالش خواسته هاش هم متفاوت م 18که بشه  گهیسال د 8 شهیدختر داره بزرگ م نیا یحام...  شهینم

 ...  کردیعکس رو پخش م نیا دیست که بله حامد نبا

 ... خواد بزرگ بشه  ینم... اصال عقل نداره  -

  ...به خودت فرصت بده  کمی...  یرو کنترل کن زیهمه چ يخوایهمش م: ام گذاشتم قهیانداختم و دستم رو شق نییرو پا سرم

 ؟یبهم بگ يخواینم کنهیم تتیداره اذ يزیچ: هم يرفت تو یبه سمتم خم شد اخماش کم یکم

 ...  ستیاالن وقتش ن -

 ... بشنوم  خوامیم... االن وقتشه  نیاتفاقا هم -

 دنبالم؟ يرو فرستاد یچرا عل -

 ؟يایساعت خودت ب نیا یخواستیم ؟یچ یعنی: رفت تو هم شتریب اخماش

 ... ق  -

 ...  یزنم... تو هم  رهیبوده واقعا کالهمون م يطور نیقبال هم یبگ: وسط حرفم دیپر

 ... کس حق نظر دادن نداره که  چیه... اونا هم برادرزاده هاتن ... آره زنتم : شدم یعصبان

 چه طرزه صحبت کردنه؟ نیا: تعجب نگاهم کرد با

حساب دو دو تا  نینیشیاونا که هر شب م ؟یمتوجه... بخورم  بر دیاون بچه ها با نیمن ب...  هیجور نیمن ا یشغل لعنت -

 ... دنبالم  ادیب ستمیس نیآخر نیراننده با ماش هیکه  نشونیب رنیپذیمن رو نم کننیچارتاشون رو م

 ؟یکشیمسخره است تو از من خجالت م: لبش اومد به خودش اشاره کرد يرو يپوزخند... جاش بلند شد  از
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 ...  یتو جاده خاک یزنیم يدار...  ياصرار کرد...  ستیبهت گفتم االن وقت صحبت کردن ن: جمله خارج از تحملم بود نیا واقعا

 ؟یجاده خاک: بهش زد یقیرفت و روشنش کرد پک عم گارشیبه سمت س کالفه

تو مود من ... حرفها  نیا راننده و اام... نداشت  يباشه مسئله ا...  نیدنبالم با اون ماش يومدیاگر خودت م...  یآره جاده خاک -

وقت هم باور کن تو آرزوهام  چیه...  شدهیسوار اتوبوس م شیهفته پ نیکه تا هم يازدواج کرد يتو با دختر...  یحام ستین

 ... حرفها نبوده  نیراننده و ا

 ... تحمل کنم زنم سوار اتوبوس شه  تونمیکه نم يشد یتو زن من لعنت...  نهیا شیکه زندگ يازدواج کرد يتو هم با مرد -

آروم  کمیبذار : کالفه از جام بلند شدم...  دونمیرو هم نم دیکارمون کش نجایاصال چرا به ا دونمیرو نم میبود یانقدر عصب چرا

 ...  میکنیصحبت م...  یش

 !کجا؟ -

 ... هم صحبت کنم  وشایبا ن دیبا... تنها موندن ... خانوم  دهیفر شیپ رمیدارم م -

 مبل چنگ زدم و برداشتم  يرو از رو پانچوم

 ... همراز  -

 ...  میازدواج کرد یبا ک ادیب ادمونی دیشا... بهتره  میفعال تنها باش: رو باز کردم در

اشک  دینبا... دادم  رونینفس حبس شدم رو ب... دادم  هیراهرو تک کیتار واریبه د... رو محکم قورت دادم و در رو بستم  بغضم

 نییصورتم کاشتم و از پله ها پا يرو رو میپلکهام رو به هم فشردم و لبخند مصنوع کمی... خانوم بد بود  دهیفر يجلو ختمیریم

 ... رفتم 

که  ییانوینشستم همون پ انویکنار پ شیخانوم تو آشپزخونه بودم تک پله رو رد کردم رو مبل کنار دهیمبل فر يبود رو نشسته

انداختم  یاطرافم نگاه يدادم و به تجملها رونینفسم رو ب... عاشق تر شده بودم  دیشا ایشب عاشق شده بودم با هر نتش اون 

 ... 

 ... به خاطر من با تو هم بد صحبت کرد : کالفه نگاهم کرد حامد

 ... نه  -

 ...  ینهمه رو خوشحال ک يخوایم يادیز...  يصبور يادیدختر ز: داد هیزد و به پشت مبل تک يپوزخند

 ... فعال که رفتم رو اعصابش : مزاحم رو عقب روندم اشک

 ... دوستت داره  -

 ...  دونمیم -

 ...  يطور نیعاشق بشه اونم ا کتیاون دکتر بد خلق و با ات کردمیوقت فکر نم چیه -

 ... طور  نیبه عالقه خودم هم هم... به عالقه اش نداشتم  یمن شک... گفتن نداشتم  يبرا يزیچ

 ...  کنهیطور بر خورد م نیکنه با من هم هم میتقس یعادت نداره بچه ها رو با کس یحام... بهت بر نخوره حامد  -
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 ...  کردهیبابا باهات چه طور برخورد م یکرده گاه فیبرام تعر يبوده نه؟ فخر نیسالهاست سهم تو از بچه ها هم -

 ...  امرزهیرو ب شونیگذشته خدا ا -

 ... به زن داداشم افتخار کنم  دیاالن با: دز یآروم يلبخند

 ...  شمیم یمنم شاک... زن عمو  گنیم یبچه ها که پدرم رو در آوردن ه: کردم يا خنده

 ...  ادمهیبود رو  یزن عمو خانوم موهاش دوگوش نیکه هم يمن روز...  ییکوچولو کمیفقط ...  گهید ییزن عمو: دیخند

 در اساس محقه نه؟ یکه حام یدونیکه کارتون اصال درست نبود؟ م یدونیم...  میصحبت کن وشایبا ن دیبا: زدم يلبخند

 ... بچه هام باشم  یتو زندگ يجور هی دیهمراز من با...  سوزونهیاز همه من رو م شتریب نیهم ا دیشا: زد يخند شین حامد

 هیاونا مطمئنا کم کم خواسته هاشون بزرگتر از . .. يبریم نیاشون رو از ب ندهیکارت فقط آ نیبا ا...  ستیراهش ن نیا -

 ؟یاون وقت چ...  شهیرژ لب هم م هیو  راهنیپ

 ... بپوشه هم ندارم  یسالگ ستیتو ب یحت یدخترم لباس اون سبک نیبا ا یمن مشکل -

 ...  دیبرادر باش کنمیشک م یگاه -

 ... هرچند به قول خودش ...  کنهیم تیآخ آخ تو رو هم اذ: سرجاش به سمتم خم شد یزد و کم يلبخند

 ... به کنترل نداره  يازیزن من ن: گفت یبا لحن حام قیصداش رو کلفت کرد و دق کمی

 ... منه ها  زهیشوهر عز... حواستون باشه ها : اخم کردم یشوخ با

 ... و اشک رفت  يسرحال تر شد کمیخوشحالم  -

 ... اشک نداشتم  -

 ...  ینیریخانوم با ش يو پشت سرش هم فخر ینیس هیخانوم با  دهیموقع فر همون

 ...  دیکه عروس و برادر شوهر خلوت کرد نمیبیم -

 ... رو کردم تا متوجه حال خرابم نشه  میخوشحال شدم تمام سع زدیخوشحال بود و لبخند م نکهیا از

 ... بودم  یبود و عصب یعصب... اومد  ینم نییرو پله ها خشک شده بود و پا چشمام

عروسک من از سر کار اومده گرسنه است  نیا خورنیشام م یک نیو بچه ها رو صدا کنن بب یخانوم حام يفخر: خانوم دهیفر

 ... 

و من هم  کردنیم تمیاذ یگوش ریو بچه ها هم ز کردینگاهم نم بایبه شدت کم حرف بود و تقر رفتینم نییاز گلوم پا یچیه

نشسته بود  زیکه اون ور م ياما همه ذهنم و حسم و قلبم به سمت مرد متفکر... پر به پرشون بدم تا بخندن  کردمیم یسع

 ...  کردیپرواز م

به من  یتوجه دیبه قول خودش پسرهاش نوه اش و عروسش دورش بودن خوشحال بود که شا نکهیخانوم انقدر از ا دهیفر

 ... بدون نگاه نداشت  یمضطرب و حام
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آروم آروم به ... بود  زیخوف برانگ یباغ جذاب و کم نیشب ا...  ومدیم رونینفسم با بخار ب...  دمیچیرو محکم دورم پ پانچوم

و ... رو دوست نداشتم  نمونیب تیعصب نیا... استرس داشتم ... رو تاب دو نفره اونجا نشسته  دونستمیم... سمت ته باغ رفتم 

اون رگه  ای... بشقابش دست نخورده بمونه  بایتقر نکهیا ایتحمل کنم نگاهم نکنه  متونستمیانقدر خودش رو دوست داشتم که ن

 ... بشه  دایچشمش پ يقرمز تو يها

 ریز يگاریس ریرو تو ز گارشیپام سرش رو بلند کرد و س يصدا دنیبا شن...  یتاب نشسته بود با کاپشن و شلوار مشک يرو

 ...  شهیسردت م: پاش خاموش کرد

 ...  يدیکش یلیامروز خ -

 ...  کردیو نگاهم م کردمینگاهش م...  زدیو حرف نم زدمیحرف نم... جلوش  ستادمیا

 ... باهاش  دیبا دیشا...  مونهیبشه گفت پش دیو شا... ناراحت  یلیحامد خ -

 ...  میراجع به خودمون صحبت کن: گرفت يابر مهیرو به سمت آسمون ن سرش

 ... به خودم چسبوندم  شتریرو ب پانچوم

 ... همراز ... ازدواج کردم  یبا ک دونمیمن م -

 ...  دونمیمن هم م -

 ... پس  -

نداشتم اصال  ازیاگر بهت ن... تو دارم  يها تیبه حما ازیمن ن...  میبد رییهم رو تغ یهمه زندگ نیا میبخوا میستیما مجبور ن -

 ...  تمیچرا تو زندگ

 ... د کر رییتا آسمون تغ نیجمله ام نگاهش زم نیکردم با ا احساس

 ... من ...  شکنهیدلم م... منو  رینگ دهیناد...  یخشک نگاهم نکن حام -

خودم  شیاز خودم پ يخوایم یوقت یبذار حست کنم حت... جا  نیا ایب: سمت خودش دتمیرو به طرفم دراز کرد و کش دستش

 ...  یکن تیشکا

پاش رد کردم و دستهام رو کامل دور گردنش حلقه  یکیرون اون  ریپاهام رو آروم از ز... سمت چپش  يرون پا يرو نشستم

 ... جا کردم  یخودم رو تو جام حساب...  شیآخ: رگ گردنش يرو گذاشتم رو مینیب... کردم 

 ...  یکنیم غیدر ياومد یلبخندت برم که از وقت نیقربون ا: دیموهام رو بوس يو رو دیخند

 قرارش رو هم  یقلب ب يصدا... نبضش رو حس کردم ...  دمیحضورش رو نفس کش شتریب

 ... کن ازم  تیحاال شکا: رو محکم تر دورم حلقه کرد دستش

 مگه نه؟ میتونیما م: خودم رو تو بغلش فشردم شتریب

 ... که من نتونم  ستین يکار چیه یتو با من باش -

 ...  شهیهم ینگرانم -
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 ...  ایجواهر دن نیتر متینباشم؟ گرون ق میداشته زندگ نینگران مهم تر شهیم -

 اما ... منم نگرانتم  -

 ؟یاما چ -

 ... کنم  یمحدودت نم -

 ...  ارمیبه روت ن يکارت رو عوض کرد دمیفهم یدارم که وقت نانیکنم انقدر بهت اطم یانصاف نباش من محدودت نم یب -

 ؟يدیاز کجا فهم -

 ... رفته جنوب  نکهیکرده و مثل ا لیکار و تعط مانینر یضیخاطر مربه ...  کنهیفکر کن ندونم خانومم چه م -

 ... نشون ندم  یرو کردم تا عکس العمل میسع تمام

 ...  یکشیتو از من خجالت م -

 ...  رونیب يایفکرشم نکن بذارم از بغلم ب یحت: که نذاشت رونیب امیخواستم از بغلش ب... شدم  یعصب

خجالت بکشم تو از من خجالت  زهیکه انقدر عز یاونم عشق... من از عشقم  شهیآخه مگه م... مزخرفات رو نگو  نیپس ا -

 ... کشم  یمن نم ینکش

 ...  میرو جار زدم از بودنت تو زندگ ایدن دمیازت د یکه گوشه چشم يمن که از همون لحظه ا يشد وونهیمن؟ د -

دنبالم من  يایخودت ب... هستن  يا گهیاطراف من جور د يکار من شغل من آدم ها گمیمن م... حرفم رو بد برداشت نکن  -

 ... از خدام هم هست 

 ...  شهینم یعسلم که گاه یدون یم -

 ...  امیندارم اون شبها با آژانس م یتوقع دونمیم -

 ...  کنمیم يا گهیفکر د هی... باشه  يخود یاگه آدم ب... اگه نباشه  -

 ؟يچه فکر: همه عاشقش بودم نگاه کردم نیکه ا ییال بردم و به اون چشمابا یرو کم سرم

 ... برو  نیدنبالت با ماش امیب تونمیکه نم ییروزا... برات  میخر یم نیماش -

 ... باشه : بود یکار خوب نیا... نبود  يفکر بد نیا...  

 ... انتخاب کن  یکی میریپس فردا م -

 ... آخه  -

 ... و تو  دونمیحرفها من م نیو ا خرمیخودم م یاگه بگ -

 ... فقط ... خب بابا بد اخالق : اش نهیمشت آروم زدم به س با

 ... فسقله  يباز شرط و شروط دار یچ -

 ... نباشه  206گرون تر از  -

 ؟یچ -
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 ... گرون خطرناکه  نیماش ینصفه شب یاصال فکر کن شب... گفتم  یبهت چ يدیشن -

حد وسط رو  دینبود با يچاره ا... من  يغرا یاومد از سخنران طنتیعالمه لبخند و ش هیتو نگاهش ...  یکردم به سخنران شروع

وسط  ییجورا هی دیحد هم کوتاه اومده بود من هم با نیحاال که تا ا شناختمیمرد رو م نیا يها تیمن که حساس...  گرفتمیم

 ...  گرفتمیرو م

 ... بودنت ...  برهیم نیهام رو وجودت از ب یهام و خستگ تیهمه عصبان: دیکش یقیموهام کرد و نفس عم نیرو ب سرش

رو به  ایحس دن نیو آرام تر نیتر بایز دیتو اون باغ شا... سرد  یشب زمستون نیتو ا... سرم رو آروم با ال آوردم ... شد  خم

 ... لبهام منتقل کرد 

 يهمش برا...  دنتیبوس: و نگاهم کرد دیخودش رو عقب کش یکم. ..کند  یلیخ دیگذشت و شا عیسر یلیکه خ یقیاز دقا بعد

 ... من نعمت 

 ... دوستت دارم : کردم میگردنش قا يتو شتریرو ب سرم

اما دلم به ...  میکه بارها راجع بهش باهم بحث کرد یدونیخودت هم م... هستم ... اختالف نظرها بودم  نیمن منتظر تمام ا -

تئاتر شهر اون طور شعر گونه باهات حرف  يکه اون شب جلو نیمثل رام ستمیاگر بلد ن... که  نیبه ا... عشقمون خوش  نیهم

 ... از جونم دوست دارم  شتریتو رو ب نکهیا...  دونمیرو م يزیچ هیاما ... بزنم 

  ستم؟ین نیسنگ: ه بودحاال چرا انقدر کش دار شد دونمیکه نم ییبا صدا... شده بود  نیسنگ یحساب چشمام

 ... باش تو بغلم ... نه : داشت يخنده ا لحنش

 ... آروم  يایدر هی يبود تو قیقا هیجام مثل  ییالال هی نیو ضربان قلبش پر آرامش تر ع شدیدور تر م صداش

 ... من  ییو سرما یدوست داشتن يکوچولو: سرم رو حس کردم محکم تر بغلم کرد يکوچکش رو بوسه

به اطرافم نگاه کردم به اتاق ساده و  یکم... آروم بود  تینهایتو خواب ب... ناخنم رو به دندون گرفتم و نگاهش کردم  گوشه

بودم که تو آغوشش اول فکر کرده بودم  دهیصبح که چشمام رو باز کرده بودم و خودم رو د... تو تخت دونفره اش ...  کشیش

زده  جانیه یکم... حاال چهار زانو ... پاشدم آروم و نشستم ...  هیواقع دمیتازه فهم... دم ز لکبعد دو سه بار که پ...  دمیخواب د

 ...  کردنیحال خوشحال و عاشق داشتم مرد خوابم رو نگاه م نیمضطرب و در ع یکم... آروم  یکم... 

چرا انقدر : پلک زد يچند بار دنمیبا دبالفاصله چشماش رو باز کرد ...  هیجام خال دیحلقه کردن دورم آورد که د يرو برا دستش

 خانومم؟  يشد داریزود ب

 ...  یحام -

 ...  یجان دل حام: دیپر از خوابش کش يبه چشما یدست

  نجا؟یاومدم ا یمن ک -

 ... آوردمت تو تختم ...  يتو بغلم خواب بود: دیخند

 ؟یچ -
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 ... چه خبره  کنیفکر م هیبق یزنیچرا داد م -

 ... آبروم رفت  -

 ...  هیزیکجاش آبرو ر يدیتو اتاق شوهرت خواب: کرد يبا مزه ا اخم

 ... باال  يهمه تو بغلت من رو آورد يجلو -

 ... اومدم  یاز در پشت رینه خ -

خواب  بخواب دختر دارم از ایب: دیکامل خودش رو دورم تاب... آروم افتادم تو بغلش ...  دیدستم رو به سمت خودش کش آروم

 ...  رمیمیم

 ...  ستین نیوقت انقدر خوابم سنگ چیمن ه -

 ... تجربه کردم  شبیرو د میشب زندگ نیمن بهتر: دیرو بوس گوشم

 يهوش که نبود یب گهیدختر د: دیبلند خند ينگاه به لباسام انداختم که نتونست خودش رو نگه داره با صدا هیکودکانه  یلیخ

 ... 

 ...  گهینخند د... ااا  -

 ؟ينگاش کن تو رو خدا چرا قرمز شد -

 ...  یحام -

 ... من تا صبح نگات کردم و بغلت کردم ... جانم  -

 ...  قیو انقدر عم دمیخاطر تا صبح آروم خواب نیمنم به هم دیشا: اش بود نهیس يسرم رو...  

 ... ل بکنم تونستم از صورت نازت د ستیمن سه ساعت هم ن زمیبخواب عز: دیرو بوس میشونیپ

که ته قلبم بود  یخجالت نیشب کنارش بودن به دور از ا نیتجربه اول...  کردمیبسته اش نگاه م يبود و من به چشمها دهیخواب

به جز بودن عشقم در  یلیکه تا صبح حس کرده بودم دل يرینظ یبودم اما اون رخوت و آرامش ب دهیاگر نفهم یبود حت بایز

 ... کنارم نداشت مطمئنا 

 ... داشتن  يرینظ ینداشتند اما صالبت ب یکه اخم ییابروها...  دمیآروم به ابروهاش کش یدست

 از راه به درم نکن : به کف دستم زد یطور در حال کشف صورتش با کف دستم بودم که بوسه محکم نیهم

 کردم  میاش قا نهیس يچشماش رو باز کرد و من سرم رو تو...  دمیکش عیرو سر دستم

 ...  یهست یآخه دختر چرا تو انقدر خجالت: دیخند

 ...  یکنیم تیخوب اذ... ا  -

دارم  یگیو تو به من م ستمین چرخهیجور مطالب م نیکه تمام حرفشون و ذهنشون دور ا ییمن؟ خوبه من از اون مردا -

 ...  کنمیم تتیاذ

 .. .کار دارم  یامروز کل... نگاه مهمونم کن پاشم برم  هیهمراز خانوم  -
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 ...  ریصبح به خ: رو آروم آرودم باال سرم

 ... نباشه  ریکه با خانوم خوشگله شروع بشه به خ یصبح شهیمگه م: زد يپر مهر لبخند

 یک نتیتمر... جلسه دارم صبح  هی ؟یامروزم رو انتخاب کن يلباسا شهیم...  رمیدوش بگ هی رمیمن م: از جاش بلند شد آروم

  شه؟یتموم م

: در کمدش رو باز کردم... بود  یکیحس خاص و دور و به همون اندازه نزد... از زن بودن بهم دست داده بود  یبیعج احساس

 ...  3ساعت 

 ... رو بهت نشون بدم  ییجا هیببرمت  دیهم با...  یانتخاب کن نیماش میدنبالت هم بر امیم: دیچیتو حموم پ صداش

 ...  یحام -

 ...  رونیبرم ب شهیروم نم: منتظر نگاهم کردکرد و  رونیدر ب يرو از ال سرش

 ؟چرا؟یچ: طنتیپر از ش يبا خنده ا رونیلباس هاش تنش بود اومد ب هنوز

 ...  کنهیفکر م یخودش چ شیپ... االن ... مامانت  -

برو ال اقل  يشام هم نخور شبیبرو د... لوس نشو دختر ...  دهیخواب شمیزنم پ کنهیخودش فکر م شیپ یچیه: بغلم کرد کامل

 ... صبحانه ات رو بخور 

 ... زن عمو  گنیهم بهم م شیجور نیبچه ها هم -

 ...  گهید یخوب زن عموشون... کوچولو  يزن عمو: دیخند بلند

حاال هم دست و صورتت رو بشور ...  یافتاده بود هم نرمال بود چون زنم...  وفتادهین یما اتفاق نیب: تر بهم نگاه کرد يجد یکم

 ... زن عمو  یبش ينذار جد...  نسایهم وا نجایا...  رمیدوش بگ هیمنم برم ... 

 ... خنده بلندش خفه شد  يتو صدا غمیج يصدا

... داشتم  اجیآرامش احت نیجونم بود به ا يکه امشب تو یمن آرامش بود و من با تمام اضطراب يکتاب برا نیبه خط ا خط

فقط  یحام... انتخاب کرده بودم  یو گل سایرو با کمک آو لشیتک تک وسا... مون انداختم  کیبه آپارتمان ساده اما ش ینگاه

اتاق ... فراوون کتابخونه اش  يو گلدانا دیقرمز و سف يفرشها دیسف يخونه با مبلها... رو دنبال کرده بود  جانمیبا لبخند ه

 يبرا... بود  ایدن يجا نیو امن تر نیتر بایز رشینظ یب يبا تمام تابلوها... رنگ با تخت دو نفره گردش  يخواب سورمه ا

 ...  میگشت یکل نجایانتخاب ا

 میکه به دنبال آپارتمان اومد يروز... کرده بود  یاسباب کش شیبا عمارت فاصله داشت ووحامد به خونه پدر ابونیخ کی

...  میمستقل خودمون رو داشته باش یقراره زندگما ...  میکن یتعجب کردم گفته بود از اول هم قرار نبود که ما عمارت زندگ

 يروز... خونه اش تمام و کمال مال خودش باشه  دیزن خونه با نکهیا... کنم  انتخابخودم  دیخونه ام رو با لیمن وسا نکهیا

 ... نشدم  ریس دمشیهرچه قدر هم بوس...  میانتخاب کرد رشیبزرگ نور گ يپنجره ها نیرو با ا نجایکه ا
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اش کنه و حاال  هینگهش داشه بود تا بهم هد یهمون که حام... نصب بود  ایمن و رو یانتخاب يهمون تابلو نهیشوم يباال

 ... به دست آوردنم چه قدر آرام و صبورانه جلو اومده بود  يکنه مردم برا يد آور ایبود تا بهم  نهیشوم یبر آمدگ يرو

  ... کردیکاناپه نشسته بود و داشت نگاهم م يرو

 ... سرت گرمه خانوم دکتر  -

 ...  یکنینگاه م يطور نیاون بنده خدا رو هم هم: دیخند... کردم بهش  یاخم...  اوردیخونه رو در م داریسرا يادا

 ... خانوم دکتر  گهیبه خاطر تو بهم م ستمیمن خانوم دکتر ن -

 ...  گهید يدکتر يخانوم آقا -

 ... هر وقت خودم دکتر شدم بهم بگه  -

 ؟یخونیم یچ: پشت کاناپه گذاشت و سه دسش رو دسته مبل بود يدستش رو رو هی

 ... کم کردن اضطراب فرداست  يبرا -

 ... عروسک  نمیبب نجایا ایب -

بدونه  یاگه گل: دیاناپه و خندک ياش و پاهام رو دراز کردم رو نهیس يسرم رو گذاشتم رو... از جام بلند شدم کنارش رفتم  آروم

 ... کنه  یلم دادم کله ام رو م هی يطور نیا هیزیرو مبل جه

 ...  ادیفردا اونم م: دیسبک رو روم کش يشد و پتو خم

 ...  ادیهم م سایآو -

 ؟یشیفردا عروس من م: دیبوس قیرو عم میشونیپ

 ... موهام برد  نیرو ب دستش

 ... نذار بهش دست بزنن  رهیفرت م يموها نیا يمن که دلم برا -

 ... اونو انتخاب کنم  یلباس رو هم که نذاشت...  یچ گهید -

 ... لباس عروس گذاشته بودم  نیسر به سر گذاشتنش دست رو باز تر يبرا یکردم خودم هم قصدش رو نداشتم ول يزیر خنده

 ...  ستیهم خوب ن شیشوخ یحتاما  یکن تمیاذ يخوایدونم م یم... نکن  میهمراز دوباره عصبان -

 ... خب حاال داماد هم انقدر بد خلق  -

 ... به سرم زد  يشد و بوسه ا خم

 ... بهت نگفتم  يزیچ هیمن  یحام -

 ؟یچ -

 ...  کنمیخودم فرش م... تاب داره  کمی یعنی...  ستایمن فر ن يموها -

 ...  یسرم رو کاله گذاشت یعنی: کرد يا خنده

 ...  ینش یگفتم بعدها شاک...  قایدق -
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 ؟یخونیبلند م يکتابت رو برام با صدا -

 ... البته  -

تا  يکردیفرشته اش صحبت م يکه تو جا کردنیرو نگاه م شنیمیکه اون ان یپشت در اتاق بچه ها زمان رفتمیمن م یدونیم -

 نازدارت رو بشنوم؟ يصدا نیا

 ه؟یجد نمیجا به جا کردم تا بب یرو کم سرم

 . خانومم یسخت گذشت تا بش یلیخ... خواستم کوچولو  یلیمن خاطرت رو خ...  گمینگام نکن راست م ياون جور -

چشمام ... خم کردم و شروع کردم خط به خط اون شعرها رو خوندن  یپتو کم ریدادم و پام رو ز هیاش تک نهیرو به س سرم

 ...  شدیم نیداشت سنگ

و  کردمیم هیکه به خودم و مردم تک یتا زمان دونستمیاما خوب م...  زهایچ یلیخ... داشت بهم نشون بده  زهایچ یلیخ یزندگ

...  شدیکه حرمت حفظ م یتا زمان...  دنیکردن نه فقط نفس کش یزندگ يبود برا ییخونه جا نیکه ا یتا زمان... اعتماد داشتم 

 ...  میکن یم طرو باه یزندگ يهاسنگالخ  میتونستیم...  تونستمیم

 

 

 انیپا

 1392بهمن  22

 بعد از ظهر 04:06

 

  92 بهمن  : یینها انیپا

  93 اردیبهشت: انتشار در سایت نودهشتیا 
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