
کاربر  انجمن نودهشتیا مهسا زهیري  |دبادك ها فصل با                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 1

   فصل بادبادك ها :نام کتاب 

  انجمن نودهشتیا  اربرکمهسا زهیري  : نویسنده

  

  »کتابخانه ي مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com

  

  

  

  

  

  

  



کاربر  انجمن نودهشتیا مهسا زهیري  |دبادك ها فصل با                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 2



کاربر  انجمن نودهشتیا مهسا زهیري  |دبادك ها فصل با                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 3

کاربر انجمن Mahsa Zahiri |فصل بادبادك ها 

فصل بادبادك ها: نام رمان

يریمهسا زه: سندهینو

ییه، معماعاشقان ،یاجتماع: ژانر

اول فصل

افتاد که از  ینیس يتو يتخمه  ينگاهم به ظرف ها. خانوم با لبخند جلو اومد نیمه. میغژ غژ باز شد و من و مهرناز سکوت کرد ياتاق با صدا در

.دییبفرما د،یتو رو خدا تعارف نکن: گذاشت و گفت زیم يرو رو ینیس. مختلف بود يمدل ها

د؟یدیزحمت کشچرا . هست یهمه چ. ممنون -

.نوش جان ،یچه زحمت -

 یآورد وسط که من رو حساب یخونه بود م يتو یخانوم هر چ نیمه. بود نیزدم، وضع هم یبه خونه شون م يرسوندن مهرناز سر يکه برا یگاه

.زنه یبعدا سر من غر م. گهیبخور د: رفت، مهرناز گفت رونیکه ب نیهم. کرد یخجالت زده م

.گهیخوردم د: ظرف اشاره کردم و گفتم يوت يها وهیپوست م به

.نشه رتید یکنم، ول رونتیخوام ب ینم: به حرف اومد هیاز چند ثان بعد

.حوصله ندارم: و گفتم دمیخند

.یحداقل زودتر برو که حاضر ش ،ير یتو که باالخره م -

!يایتو هم که طبق معمول نم: مرو برداشتم و گفت فمیک. باز مانتوم رو بستم و بلند شدم يدکمه ها. گفت یم راست

.کنه یکه حتما اخراجم م امیب شونیخصوص یاگه تو مهمون. رو نداره دنمیچشم د يطور نیهم »ينادر« -

.جرأت نداره -

.داد یجرأت داشت که راحت طالقت نم! آره: در رو باز کرد و آروم تر گفت. ابروم رو باال انداختم و

.نه جرأت! شه یماون مربوط به شعور نداشته اش  -

.خوشحاله یلیحتما مادرت خ -

.ادیداره م شیواقع يبچه . معلومه -

!؟یکن یم ينکنه حسود: تعجب نگاهم کرد و گفت با

!خانوم خداحافظ نیمه: خنده گفتم با

قدر زود؟ نیچرا ا: اومد و گفت رونیآشپزخونه ب از

.هم کرده رید: مهرناز
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.میشب مهمون دار: اومدم و گفتم رونیب

.باشه ریخ ،یبه سالمت: خانوم گفت نیو مه ستادندیدر ا يدو جلو هر

.رهیخ ،یمرس -

!شاالیبه به، مبارکه ا -

.برگشتن برادرمه یمهمون... منظورم اون نبود ! نه -

.چشمت روشن. آهان -

.داخل دییبفرما یمرس -

.صندلم شدم يمشغول ور رفتن با بندها و

.دییبفرما -

.رم تو ینم ،یمطمئن نشم رفت من تا: مهرناز

انداخت و  نییمن سرش رو پا دنیبا د. اومد رونیهمون لحظه آسانسور باز شد و پدرش ب. دمیخانوم بهش چشم غره رفت و من خند نیمه

 يا شهیدو آت يه خانواد. نداشته باشه دیشلوارم رو مرتب کردم که باز بودن صندل د يپاچه ها عیسر. موسسه نبود يامروز تو. کرد یاحوالپرس

. کردم و وارد آسانسور شدم یخداحافظ. کرد یکرد که آدم ناخودآگاه به خودش شک م یقدر خودش رو جمع و جور م نیا درشپ ینبودند ول

.هم نبود يچاره ا یرو نداشتم ول یشلوغ يحوصله 

□

.میپشت در جنوب: به پونه که پشت خط بود، گفتم. رو زدم نیشدم و قفل ماش ادهیپ

.صبر کن زم،یاومدم عز -

به خصوص که مهمون ها . زنگ به گوش برسه يذاشت صدا یو جمع نم یقیموس يسر و صدا. نداشت يا دهیزنگ زدن فا. در منتظر بودم پشت

!پشت در بود مانیبغلم، اما ا يلبخند زدم و منتظر شدم که پونه خودش رو بندازه تو. بعد در باز شد قهیدو دق. شدند یوارد م یاز در اصل

.سالم داداش: موندم و آخر گفتم رهیخ هیچند ثان. لبم کمرنگ شد يرو لبخند

!»داداش« یاه اه، تو باز گفت: در رو کامل باز کرد و گفت یخوشحال با

ها اومدن؟ یلیخ: شدم و گفتم وارد

...حداقل حالم رو بپرس، بعد : گفت. دمخودم رو جمع کر. نداختیم شیچند سال پ ادیبود و من رو  رمنتظرهیغ یلیکرد که خ بغلم

پونه خوبه؟ کجاست؟ ؟یخوب. حواسم پرت شد. دیببخش: اومدم و گفتم رونیآغوشش ب از

.خوبه، داخله -

بهم  شهیپونه مثل هم. پونه و مامان به طرفم اومدند. اول کامال روشن بود ياز هشت لوستر ست طبقه  یکیکه با  میشد یپشت يهم وارد راهرو با

.دلم برات تنگ شده بود: شد و گفت زونیآو
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!یکنه حموم یبابات فکر م. دهیند یبرو حاضر شو، تا کس: به پله ها اشاره کرد و گفت مامان

تعجب کردم که . وارد راهرو شد یجنوب کیکوچ اطیاز ح يمرد دمیبرگشتم و د. از عقب توجه ما رو جلب کرد »دیببخش« يو صدا میدیخند همه

چهره اش به . و ادکلن به دماغم خورد گاریس فیخف يبودند رفت و بو یسالن اصل يکه تو یکم تیبه طرف جمع. بودمش دهیندموقع اومدن 

...همون  نیا: و به مامان گفتم شناختمش. نظرم آشنا بود

.آره -

!کنه؟ یچکار م نجایا -

.اومده مانیبا ا -

بابا خبر داره؟: گفتم مانیبه ا رو

.کم هی -

!زود باش: و گفت دیبا ترس به دور شدنش نگاه کردم که پونه دستم رو به طرف پله ها کش دوباره

.اریرو درب دهیسف راهنیاون پ: گفتم عیسر میوارد اتاق شد یوقت

که  يمرکز يهابود که من و پونه از پله  دهینرس قهیدق ستیبه ب. رو درآوردم و وارد حمام شدم رونمیب يمن لباس ها. در کمد رو باز کرد پونه

 یهنوز چند پله باق. بود دهیپوش یپونه هم کت و دامن زرشک. شونه هام سشوار خورده بود يموهام رو. میاومد یم نییسالن بود، پا يرو به رو

رو  يگرید ندیکدوم چشم د چیعالمه آدم که ه هیبا  یسالم و احوالپرس يخودم رو برا دیبا. بود که بابا به طرفمون برگشت و لبخند زد مونده

همه اومدن؟: لب گفتم ریز. کردم ینداشت، آماده م

.دنیها نرس »ينادر« -

.اخم و تخم انوش رو ندارم يبهتر؛ حوصله  -

رم؟یاجازه هست خواهر شوهرت رو قرض بگ: از دوست هاش جدا شد و به پونه گفت بابا

.پدر جان دیدار اریاخت -

؟يرو دوست دار یقیموس: بابا آروم گفت. میها حرکت کرد »دپوریسع« زیمت مبه طرف مامان رفت و من و بابا به س پونه

.داد که باعث آرامش بود یم یرو به مهمون یکیکالس يفضا. آهنگ رو دوست داشتم. که فضا رو پر کرده بود شدم یتیال یقیموس يمتوجه  تازه

.خوبه یلیآره، خ -

 یبعد از فوت ناگهان. برادرش اومده بود دنید يبرا. مه با زنِ عموم که خودش هلند بوداول از ه. میشد ییو با هم مشغول خوشامدگو دیخند

از اختالف هام  یکی. ومدیرفتار خوشم نم نیاز ا. ها من رو به عنوان تنها وارثش به همه نشون بده یمهمون يهمه  يشهرام، بابا دوست داشت تو

.کردم یم يهر کاربه خاطر بابا  یمسئله بود، ول نیبا انوش هم سر هم

.مسخره و خسته کننده است یلیخ ب،یرق ای انیدشمنت به حساب م ای یکه همه به نوع ییو بش کردن با آدم ها خوش

مختلف به  يحس ها دمشید یبعد از چند ماه م یوقت شهیهم. کردم یدورتر بودند، نگاه م یو پونه که کم مانیبودم و به ا ستادهیا نهیشوم کنار

اما حاال . امیکنار ب زیکردم بتونم راحت با همه چ یانوش رفتم، فکر نم يکه به خونه  شیچهار سال پ. شد یم يکم کم عاد یول د،ومیسراغم م
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.بروز نداده بودم مانیبه خود ا يزیخوشحالم که چ یحت. گذره یقرن از اون روزها م هی نگارا

به سمت  اطیرو به ح يسر تا سر يها شهیرو خاموش کرد و صورتش رو از ش رشگایس. سالن افتاد يرو برگردوندم که نگاهم به انتها صورتم

 يادیز يبودن ناراحته؛ به خصوص که چشم ها نجایهم از ا يطور نیکردم هم یحس م. انداختم که موذبش نکنم نییسرم رو پا. من برگردوند

.کنند ینگاهش م بیغرو  بیآدم عج هیخواست تصور کنه همه به عنوان  یدلم نم. ودکرده ب رهیرو خ

گلم؟ یخوب: و گفت ستادیکنارم ا پونه

.ممنون -

!يدیتا حاال من رو ند دیکنم؛ اصال انگار نه انگار از ع یهمه احساس خرجت م نیبابا ا -

!همش سه ماه -

.سه ماه و چند روز -

.دیکه بمون دیعوضش برگشت! خب حاال: و گفتم دمیخند

.آره: شد و گفت نیغمگ یاش کم چهره

د؟یبرگشت هویشده که  یچ! راستش رو بگو -

.یچیه -

؟یپس چرا ناراحت -

کجا ناراحتم؟: لبخند زد و گفت عیسر

!یخودت -

!سالم خانوم ها -

د؟یخوب. سالم استاد: و پونه گفت میدو به طرف صدا برگشت هر

.دیقصد موندن دار دمیشن. ممنون -

!اگه خدا قبول کنه. بله -

.ندازهیم کهیهنوز هم مثل سر کالس ها، ت: ها رفت و افشار گفت یپونه به سمت صندل. میدیخند» افشار«و من و  لبخند زد خودش

.اش رو حفظ کرده هیخوبه که بعد از ازدواج هم روح. آره -

!خوبه؟ هیروح يکردم ازدواج برا یفکر م -

!شهینه هم: شد که گفتم رهیچشم هام خ به

.میریتلخ درس بگ ياز تجربه هابهتره  یکنم، ول یدرك م -

.شه دوباره پاس کرد یافتاده رو نم يواحدها! استاد ستیدانشگاه ن یزندگ: طعنه گفتم با

!یجوون یلیلحن حرف زدن خ نیا يبرا: گفت يتر میمال يصدا با

!دیجوون یلیپدرانه خ يها حتینص نیا يشما هم برا: خنده گفتم با



کاربر  انجمن نودهشتیا مهسا زهیري  |دبادك ها فصل با                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 7

شد، جدا شده بود  یمن که خواهر شوهرش م يتعجب کردم که از زن عمو. ن به صحبت با فرح خانم گرم بودسر ماما. به طرف خانم ها رفتم و

خونه قبول نکرده بود؛ به  نیمعلم دبستان من رو به عنوان خانم ا یها بود، کس ياز نادر یکیکه  میبعد از طالق مادر اصل. زد یو با مامان حرف م

 لیهم تحو يزد و لبخند یبا مامان حرف م یادب گاه ایتظاهر  يبه هر حال از رو. بزرگ بود دپوریمثل فرح خانم که زن سع یکس صوصخ

عادتم  نیجمع معموال تمرکز گفتگو نداشتم و بابا از ا يتو. و کوتاهم نگاه کردم دهیسوهان کش يکنارشون نشستم و به ناخن ها. داد یجمع م

که  شیاز دو سال پ. نبودم يجور نیاما من ذاتا ا. مجلس نشون بدن و غبطه بخورند يملکه دوست داشت همه من رو به عنوان . شد یناراحت م

.یش یمنصور خان م هیشب شتریگذره ب یهر سال که م: فرح خانم رو به من گفت. طالق گرفته بودم، بدتر هم شده بودم

.رسه یطور به نظر م نیبه خاطر رنگ چشم هام ا: لبخند گفتم با

.یستین يپر هیبش یول د،یشا -

که پسرش دور از همه  ییجا. سالن نگاه کرد يبار به طرف انتها نیچندم يفرح خانم برا. کرد قیو زن عموم هم تصد میبه هم لبخند زد دوباره

راه الهام بزرگ به هم »ينادر«همون لحظه . فرح خانم ناراحت شد يچهره . رو نداشت دپورهایسع ي هیشدن به بق کینزد ينشسته بود و اجازه 

خشک  یلیخ دیبه من رس یبا پدر دست داد و وقت ينادر. داد یسر تکون م یجیالهام هم با گ. گرم با جمع شد یو مشغول احوالپرس اومدداخل 

و کردم هر د یحس م یکرد و کنارم نشست، ول یروبوس شهیالهام مثل هم. شه داشت یهم نم يا گهیبرخورد کرد که از پدر شوهر سابق انتظار د

عادت خواهر شوهر  نیا. هم برام رفت يآرام نه تنها به من سالم نکرد، چشم غره ا. هم شد شتریب دیحس با ورود آرام و نو نیا. ناراحت هستند

آرام چش بود؟! الهام: دمیپرس. خوشبختانه الهام به خواهرش نرفته بود. قدر نینه ا یرو قبل از طالق من و انوش هم داشت، ول يباز

.ستین يزیچ -

؟یمطمئن -

.آره -

.من مهمه يخواستم تصور کنند برا ینم. خودم رو گرفتم يجلو یول »ومدند؟یچرا انوش و زنش ن«بار خواستم بپرسم  چند

سه  نیمشترك ا يهم دوست ها هیبق. ها ينادر ایبودند  دپورهایسع ایکردم  یبه هر طرف که نگاه م. خوردن بودند ایمشغول گفتگو  همه

 یخانوادگ يازدواج ها نیا يکه تو یکردم تنها کس یحس م. ازدواج کردند روزید نیآرام رو گرفته بود که انگار هم يبازو يجور دینو. هخانواد

.من بودم ود،بازنده ب

رو به الهام . اومد عمه هاش بلند شد و به سمتمون زیآرام از م. بود دپورهایسع يکه حاال کنار پسر طرد شده  دیچرخ مانیدوباره به طرف ا نگاهم

؟ینشست نجایچرا ا: گفت

!خودت رو کنترل کن -

.بابا کارت داره. پاشو -

ده؟یشده ش یچ: دیمامان از کنار گوشم پرس. با اکراه بلند شد و به طرف پدرش رفت الهام

.دونم ینم -

پسره رو راه داد؟ نیبابا چطور ا: سالن اشاره کردم و گفتم يانتها زیم به
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.بود کیقطر شر یندگینما يتو نمایبا ا -

نگفته بود؟ مانیچرا ا ؟يجد -

.دونست یبابات م -

ها مشغول حرف زدن  ياز نادر یکیبا ...  دیپوش یم یلباس مشک یمجالس رسم يهنوز هم تو یبود، وقت دیازش بع. تعجب به بابا نگاه کردم با

.میمادر واقع ياز پسر عموها یکی. بود

.به طرفش رفتم بهم اشاره کرد و پونه

از مادربزرگ ها؟ يخسته نشد -

!شون مادر شوهرته ها یکیمثال : نچ نچ گفتم با

!فحشه؟» مادربزرگ«مگه  -

.تکه موز تعارف کرد هی. و کنارش نشستم دمیخند

.ندارم لیم -

.شد، به صورتش نگاه کردم که ناراحت بود یسکوتش طوالن یوقت

شدند؟ بیچرا امروز همه عج -

؟یگ یم منو -

.آره -

؟یچ يبرا بیعج -

اومده؟ شیپ یمشکل ؛یکنم ناراحت یحس م -

.نه -

از شر رستار راحت  ران،یا مییایگفتم م: به حرف اومد هیبعد از چند ثان. مونه یدلش نم يتو يزیدونستم چ یم. سالن نگاه کرد يانتها زیبه م و

.هم با ما اومد نیا م،یش یم

که؟یشر مانیا اب يچرا به من نگفته بود -

.کردم مهم باشه یفکر نم -

چند وقته؟ -

.چهار سال -

!بود؟ ومدهین شیحرفش هم پ یچهار سال حت یعنی. نگفتم يزیرو باال انداختم و چ ابروم

؟يناراحت شد -

؟یبابت چ -

.داده و سکوت کرد یسوت دیفهم
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اد؟یحاال چرا ازش خوشت نم -

!کنه ینگاه م مانیبه ا يچطور نیبب -

.شده بودند کیهم به هم نزد یلیکه خ دمید وانیا يها شهیو رستار رو در حال گفتگو کنار ش مانینگاهش رو دنبال کردم و ا ریمس

.باالست تیجمع يخب صدا -

نم؟یرو بب یک دیدور و بر شوهرم باشه با نیاصال من نخوام ا: زد و گفت پوزخند

!گهیها هم آدمند د چارهیب نیا! یکن یم یحاال خوبه چهار ساله خارج زندگ -

!شوهر من نشند کینزد یول. آره -

.خنده سرم رو تکون دادم با

.کن؛ امشب مهمون شماست ییرایاز استادت پذ! جان دهیش: شام بابا در کمال تعجب گفت موقع

گفتم؟ یم دیبا یچ! کنه دایپ دیداماد جد ومدیبابا بدش نم نکهیا مثل

.چشم بابا -

!به من لطف دارند شهیهم زیعز يعمادزاده  يآقا: بود گفت ستادهیا کمونیکه نزد افشار

.دید یافشار رو م يها ینیریبود و خودش نجایانوش ا کاش

!کامران جان یتو مثل پسرم: افشار ضربه زد و گفت يبه شونه  بابا

جناب افشار؟ دیدار لیم یچ: و چنگال رو برداشتم و گفتم بشقاب

!؟یقدر رسم نیچرا ا: نگاهش کردم که گفت یحرکت نکرد، برگشتم و سوال دمید یوقت. فتمسلف ر زیبه طرف م و

.میطرفم حرکت کرد و با هم راه افتاد به

.ستمیبلد ن يا گهیخوام، جور د یعذر م -

.ستین یشک یهست يدختر سرد نکهیبله، در ا -

د؟یکرد يفکر نیچرا همچ: مان گفتمبشقاب گذاشتم و همز يتو يسوخار يگویتکه کباب بره و مرغ و م چند

.يطور بود نیدانشگاه هم هم يتو یحت. زنه یرفتارت داد م -

.کردم یکباب ها خال يسس رو یکم

.ستین یآدم کاف هیشناخت  يبرا زهایچ نیا -

ه؟یبنده، چاره چ یرو م ییآشنا ياون آدم درها یوقت -

!نوش جان: بشقاب رو به دستش دادم و گفتم. شد رهیچشم هام خ به

!دهیش: هنوز چند قدم دور نشده بودم که صدا زد. طرف پونه و مامان رفتم به

!خوارم اهیمن گ: از ابروهاش رو باال انداخت و گفت یکی. برگشتم

.ها رها کرد و رفت یاز عسل یکی يرو گوشه  بشقاب
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□

دست نخورده مونده  میبود دهیکه تدارك د یینصف غذا. رفته بودند ومدند،یو عادت م فهیاز سر وظ شتریکه ب ییمهمون ها. بود يا یطوالن شب

قاشق  هی. رفت ینم نییغذا از گلوم پا ادیز یشلوغ يمن تو یساعت از دوازده گذشته بود، ول. سالن نشستم يو گوشه  دمیبرنج کش یکم. بود

 يمامان داشت تو. خوردم گهیقاشق د هی. کنه یفکر م یبه چپونه مشغول قدم زدن بود و مثل روز برام روشن بود که داره . گذاشتم مدهن يتو

؟يتو مگه کمردرد ندار! فاطمه: بابا به طرف مامان رفت و گفت. رو خوردم يقاشق بعد. کرد یکردن سالن به مستخدم ها کمک م زیتم

.االن خوبم -

د؟یمگه قراره برگرد. فردا ياش برا هیقب. دیاستراحت کن دییبفرما: کمک اومده بودند، گفت يکه برا ییرو به زن ها بابا

.فردا جمعه است! نه آقا: از خانم ها جواب داد یکی

.دیاستراحت کن نییپا يپس تو اتاق ها -

االن چه وقت غذا خوردنه؟: دستم اشاره کرد و گفت يبابا به ظرف تو. به طرف اتاق ها و آشپزخونه رفتند یفیها با بالتکل خانم

چرا با پدر و مادرش نرفت؟: پونه کنارم نشست و گفت. رفت مانیبه طرف ا. گذاشتمبشقاب  يرو تو قاشق

!رو زدند دشیاون ها که ق -

داره؟ یبه ما چه ربط -

.خواد بره یم دیاومده؛ شا شیپ یحتما مشکل -

.مونه یم نجایا دپوریپسر سع: بابا گفت. رفت مانیپونه سراغ ا. طرف اومد نیدور شد و به ا مانیاز ا بابا

!نجا؟یا: تعجب گفتم با

.ستیپسره دنبال زن ها ن نیا. از بابت شماها راحته المیخ -

سال از شهرام بزرگ  کی ادمهیکه من  ییتا جا. طرفه یمهدکودک يکه انگار با بچه » پسر«گفت  یم يجور. رمیلبخند زدنم رو بگ يجلو نتونستم

.تر بود

ذارند برگرده؟ یهنوز هم نم -

.نداره یبه ما ربط: گفت حیصر یلیخ

.خودشون رفت تییبرگردوند و به سمت سو مانیبا حرص روش رو از ا پونه

□

 رونیب یو رستار از وقت مانیا. خونه رفتم يپارك کردم و به طرف پله ها اطیح يگوشه  نگ،یپارک يتو یشگیهم يرو سر جا دمیسف يوتایتو

؟يکجا رفته بود: گفت مانیم کردم و خواستم وارد خونه بشم که اسال. نشسته بودند وانیا يرفته بودم تا حاال تو

چطور مگه؟ -
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.نیبش ایب ؛یزود برگشت -

 یاز صبح و حت. تر کنم یمیبه رستار زدم که فضا رو صم يلبخند. گذاشتم نیدستم رو زم يتو لونیو نا فیها نشستم و ک یاز صندل یکی يرو

از سوپر : گفتم مانیرو به ا. ارمیبود از تعجب شاخ در ب کیکرد و روش رو برگردوند که نزد یاخم. موذبه یلیکردم خ یموقع ناهار حس م

.خواستم یم يزیمارکت چ

!د؟یر یم نیتا سر کوچه هم با ماش: سر تکون داد و رستار گفت مانیا

داره؟ يرادیچه ا -

.نهیرو بب لونیخم شد که داخل نا یکم مانیا

؟يدیخر یحاال چ -

.تخرت و پر -

!آب انار: با پوزخند گفت رستار

؟يکرد اریو: ادامه داد يحالت مسخره ا با

به نظر پسر . ومدندیم نجایبا شهرام ا ینوجوون بودند گاه یوقت. قدر زننده باشه نیکردم رفتارش ا یاصال فکر نم. میسکوت کرد مانیو ا من

.دمشیبعد هم که من به مشهد رفتم و ند ومد؛یم یخوب و آروم

... یدون یمگه نم! رستار: به حرف اومد انمیا

بلند شدم و به سمت ساختمون . من بهش بگه يدرباره  يزیبعد از رفتن من هم حق نداره چ ینگاه کردم که بفهمه حت مانیا يبه چشم ها يطور

.نمیاش رو نب افهیکردم ق یتمام طول روز سع. رفتم

□

. ساعت زنگ زد. افتادم یدانشگاه م ادیو  ومدیخوشم م یلیپخش بود که خ یشونیپ يرو میشکم ياز موها یکم. سرم مرتب کردم يرو رو شالم

طرح . شده بودم داریب شهیامروز زودتر از هم. کردم یکوك م اطیاحت يمن برا یبود، ول مینه و ن. به طرف تخت رفتم و زنگش رو قطع کردم

؟يخور یصبحونه نم! دهیش: مامان از آشپزخونه اومد يصدا. زدم رونیلپ تاپم جا دادم و از اتاق ب فیک يتو ونمونه ر يها

!گرده یزود برم دیشد بگ داریپونه ب. خورم یتو دفتر م -

.زمیباشه عز -

 يکنجکاو بودم که بفهمم چه کار. کنه نیو رستار رو روت مانیا يکارخونه تا کارها ادیگفته بود که امروز م شبیبابا د. رفتم نگیطرف پارک به

. شد یکرج جدا م -از اتوبان تهران  یکه با فرع ییجا. تهران بود يلومتریکارخونه چند ک. رستار تیاره بهشون سپرده بشه؛ مخصوصا با موقعقر

موقع برگشتن آروم «بار به خودم قول دادم  نیهزارم يساعت ده و پنج بود، برا. تر بود، وارد شدم کینزد نگیکه به پارک یشمال ياز دروازه 

».رونم یم

ساختمون  يدوم تو ياز سالن طبقه  يدفترم گوشه ا. تا دفترم با سر تکون دادن و لبخند زدن به کارمندها و کارگرها گذشت ریطول مس تمام
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اول  يکه طبقه  یمال ریکه ساختمون جدا داشت، و مد شگاهیبه جز بخش آزما. طبقه بود نیهم يمختلف تو يبخش ها يرهایاتاق مد. بود يادار

.کردند یاول کار م يطبقه  يهم تو یو حسابرس يحسابدار يمندهاکار. ودب

.سالم به همه: رو باز کردم و گفتم در

 کیشدم که کوچ میوارد اتاق شخص. بلند کردند و سالم گفتند تورهایهر سه سرشون رو از مان. گفتم فقط سه نفر بود یکه م يا» همه« نیا البته

.اومدم رونیرو گذاشتم و با طرح ها ب فمیک. پنجره داشت هیبود و فقط 

.هم طرح ها نیا! يرازیش يآقا -

.میکن یروشون کار م یمیمن و ابراه. ممنون: دستم گرفت و گفت از

نبود؟ يصبح خبر. خوبه -

.نه خانوم: گفت یو مرادخان دیآروم خند يرازیش

شده؟ یچ: نگاه کردم و گفتم مشکوك

.اومد شیجر و بحث پ یکم هیآورده بودند  فیعمادزاده تشر يبح که آقاص یبه بخش ما نداره، ول یربط -

.کردم یبهتر بود از خود بابا سوال م یرو بپرسم، ول يسه منتظر بودند که سوال بعد هر

...مجموعه ها منتقل  ریبه ز يسرلک و خانوم احمد يآقا -

.ممنون -

زن  هیدست  ریمرد چهل ساله رو بذارن ز یوقت. حق داشتند دیشا. اومدم رونیاز اتاق ب. ابرو باال انداخت يرازیبا اخم سکوت کرد و ش یمرادخان

 ماز طرح ها یلیخ. رشته تخصص داشتم نیا يتو. خودم تالش کرده بودم يهم داشت؛ اما من به اندازه  يا گهیانتظار د دیو پنج ساله، نبا ستیب

شغل  نیهم یکارگاه ها باشم، ول ایمعتبر  يها یندگیاز نما یکی ریاز پدرم بخوام تا مدبود  یکاف. ذهن مصرف کننده ها موندگار شده بود يتو

.داده بودم حیرو ترج کیکوچ

کردم که متوجه من  يسرفه ا. کنار پنجره نشسته بودند يکاناپه ها يرستار و سرلک رو. نگاه کردم و وارد شدم ییاجرا ریدر باز دفتر مد به

...چند لحظه ! دپوریسع يآقا: آروم گفتم. زد یسرلک موج م يچهره  يهنوز تو تیبانهر دو برگشتند و عص. بشند

؟يخوا یم یچ: در رو بست و گفت. اومد رونیکرد و همراهم ب یاز سرلک عذرخواه رستار

»!ادب یب«دلم گفتم  يتو

د؟یجا کار کن نیمگه قراره هم! گن صبح دعوا شده یکارمندهام م -

بدم؟ حیبه شما توض دیبا -

کجاست؟ مانیا -

.دمیکامال سردرگم د يرو با چهره ا مانیبه همون بخش رفتم و ا. اشاره کرد و وارد اتاق خودش شد »دیتول تیریمد« يتابلو به

د؟یکن یجا کار م نیبه بعد هم نیاز ا -

.انوش دییآره، بعد از تأ -
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نکرد؟ دییمگه تأ -

.ومدهیامروز ن -

شدند؟ یاکش یکل يحتما سرلک و احمد -

!بود منو قورت بده کینزد گهیاون زنه که د...  یلیخ -

بابا کجا فرستادشون؟: و گفتم دمیخند

.ایبخش روغن و سو -

.اونجا هم بزرگه -

؟یاونجا بش ریقرار بود تو مد شیدو سال پ -

.کنم تیمسئول ریخوام خودم رو درگ یمن نم -

.من هم ترس برم داشته -

!يدار تیریمد ي چرا؟ تو که سابقه -

 ياگه حادثه ا... داره؟ اگه کار بخوابه  تیچقدر مسئول یدون یم! فتمیجا ب دیهمه کارمند و خط تول نیا نیب دیبا... فرق داره  یلیخ یندگینما -

... ادیب شیپ

!یبخون أسی ي هیخواد آ یحاال نم: خنده گفتم با

.هامون ادا درآورد یهاش رو گرد کرد و مثل بچگ چشم

!یش یوقت بزرگ نم چیه -

□

 يها شهیاز ش. رندیگ یم ادی شتریخوش پوش ب يهم به خاطر گرما و هم چون جوون ها از معلم ها. بودم دهیروشن پوش يمانتو. بود ریت لیاوا

. میا رنگ کرده بوده یتازگ نیبه خصوص که کفش رو هم. کرده بود جادیا ییبایز يمنظره  اطیآب استخر وسط ح. نگاه کردم رونیپاگرد به ب

رو براش قدغن  ادیز تیدکترش فعال. رفت ینم رونیب ادیبابا معموال ز. نشسته بود يهم گوشه ا وسفیآقا . بود ستادهیبابا ا نیماش ارکن مانیا

 یود و به استخر نگاه مداده ب هیبه کاپوت تک مانیا. بابا يبرا یتا رانندگ دیرس یم اطیبه ح شتریهم کم شده بود و ب وسفیکار آقا . کرده بود

چسبوند  یالبته شهرام از ما بزرگ تر بود و از همون موقع خودش رو به بابا م. میکرد یم سیآب خ نیهم يرو تو گهیکه همد ییچه روزها. کرد

.شد ینم یو با ما قاط

!نه؟یزنش بب یستینگران ن -

.نگاهش کردم یو عصبان دمیاز جا پر یترس کم از

؟ینگران چ -

؟يهول کرد چرا -
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!نفر مثل جن پشتم ظاهر شد هیچون  -

!يدیکه نفهم يقدر محوش بود نیتو ا یمن اول صدات زدم، ول -

؟یمحو ک: تر گفتم یعصبان

!بابات يراننده : طعنه گفت با

.مانیا: نگاهش کردم که گفت جیگ

؟یگ یچرا مزخرف م -

.موارد نیا يهستم؛ مخصوصا تو يزیمن آدم ت -

!يبار اشتباه کرد نیا... نباش  دواریه خودت امهم ب ادیز -

!بودم اطیح يتو. دمتیبغلت کرد، د یوقت -

.وقت ندارم تصورات تو رو بشنوم -

.به سمت پله ها رفتم و

.میمن دوست خوب ،یبه درد و دل داشت ازیبه هر حال اگر ن -

!میدیتو رو در حق شهرام د یدوست! تمومش کن: و گفتم ستادمیا. دیخند آروم

.صورتش بود محو شد و جاش رو به نفرت داد يکه تا االن رو يپوزخند

!یاتهام برادرت رو هم قبول کن دیبا ،یاگر اتهام منو قبول کن -

 يروزها. رفت رونیمن وارد آشپزخونه شدم و اون ب! خونه راهش داده نیا يتو یچ يبابا برا دمیفهم یاصال نم. رو ادامه دادم رمیو مس برگشتم

.دونست یخودش رو م ي فهیهر کدوم از کارمندها وظ. من نبود يبه عهده  يادیدر واقع کار ز. رفتم یفرد به کارخونه نم

.گرفته کنارم نشست يپونه با چهره . کردم نیریرو ش يصبحانه نشستم و چا زیم پشت

شده؟ یچ -

.ادیازم برنم يکار رونیب یتونم جداشون کنم، ول یخونه م يتو -

.فهمم یظورت رو نممن -

.مامان بلند شد يخنده  ياشاره کرد که صدا اطیرو به ح يابرو به پنجره  با

!حساس نباش: و گفتم دمیهم خند من

.شرکت بودم يتو قطر خودم تو. یمراقبش باش يکارخونه ا يکه تو ییقول بده وقتا -

.خوردم يچا یشد و کم شتریام ب خنده

خونوادت؟ دنید يبر يخوا ینم. دم یقول م! چشم -

.انیب یمهمون يکرد که نتونستن برا یمامانم عذرخواه. رفتم روزید -

!هیحرفا چ نیا: میو مامان همزمان گفت من
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همون کالس ها؟ يبر يخوا یم -

.میزن یحرف م یبا هم کل امیعصر م. آره -

.حرف هامون که جمعه تموم شد -

.گهید میکن یم يکار هیحاال  -

 ییوقت بود مثل اون سال ها یلیخ گهید. رفتم نیچرخوندم سراغ ماش یرو م چییکه سو یبلند شدم و در حال. دمیرو سر کش يچا يمونده  یباق

.مینبود یمیصم م،یرفت یکه دانشگاه م

□

رو گرفتم  ابیضور و غح يپوشه  یبعد از احوالپرس. زدم، اتاق مسئول آموزش بود یکه سر م ییجا نیاول یشگیطبق عادت هم. کانون شدم وارد

چون . کالس ها شلوغ تر بود يو زبان من از همه  وتریکامپ يکالس ها. خودش نشسته بود ستمیهر کدوم از بچه ها پشت س. و وارد کارگاه شدم

حسن کالس  هی. نبود یتخصص ادیبودند و آموزش ها ز رستانیسن دب يبچه ها تو. ه الزم نداشت و هم اجازه داده بودم که مختلط باشهیهم شهر

.دادند ینم ریشد و به معلم گ یگرم م گهیبود که بچه ها سرشون با همد نیمختلط ا يها

از خونه بودم  رونیکه ب ییساعت ها. خورده بودم چینصفه ساندو هیکالس زبان هم تموم شد، ساعت چهار بعد از ظهر بود و من ناهار فقط  یوقت

بودن  دهیفا ینداشتم باز هم تمام مدت احساس ب یمشکل چیه نکهیخونه با وجود ا يتو. دوست داشتمرو  نیگذشت و ا یزود م یلیزمان برام خ

کرده بود  رییتغ زیعوض شده بودم و همه چ یلیکه حاال من خ یکردند، در حال یبه خصوص که همه مثل قبل از ازدواجم باهام رفتار م دم؛کر یم

.فه شده بوداضا میخوب و بد به زندگ يعالمه خاطره  هیو 

با باز . شه یزدم و مطمئن بودم که در اتاق افشار سر ساعت چهار باز م یبود، قدم م مارستانیسالن انتظار ب هیشب شتریبلند که ب يراهرو يتو

زنه؟ یلبخند م یبه چ بایخانم ز نیا: و گفت دیافشار هم خند. شدن در لبخند زدم

.استادش یبه وقت شناس. سالم -

.یش یباشه، وقت شناس هم م میتنظ یکس يقدم ها يساعتت رو یوقت: شد و گفتمن همراه  با

.کینه گراف دیخوند یم اتیادب دیشما با -

!ترسم عاقبت شاعر هم بشم یم: به چشم هام نگاه کرد و گفت. میستادیدر ا يجلو

.خوشحال شدم دنتونیاز د: انداختم و گفتم نییرو پا سرم

اده؟یز یلیخ. ساده يگفتگو هیل حداق... همه انتظار  نیا -

.خونه باشم شتریب دیروزها با نیا. برادرم تازه برگشته -

- ...

.فعال -

...دانشکده رو عاشق خودش کرده بود  هیطرز حرف زدن  نیبا هم. حرکت کردم نیطرف ماش به
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از همون . گرفته بود مانیا یراحت يود که احتماال بابا براب یکه به چشمم خورد، بنز بادمجون يزیچ نیخونه شدم و اول اطیبعد وارد ح قهیدق چهل

سر و کله زدن با . کردم یم یاحساس گرسنگ یلیخ. کرد؛ به خصوص که پدرش فوت شده بود یم مانیا يکه الزم بود برا يهر کار یبچگ

 يمتوجه  یحت. حرفش رو قطع کرد عیسر وارد آشپزخونه شدم که مامان. داد یبهم م یحس خوب یگرفت، ول یازم م يادیز يانرژ انوجوون ه

به هر دو نگاه کردم که خودشون رو مشغول . کردند یرفتار م يطور نیبود که مامان و پونه ا يبار نیاول نیا. موضوع گفتگو هم نشده بودم

جا  نیهم: تاقم برم که مامان گفتآوردم و خواستم به ا رونیب خچالیاز  ینیریش يتکه ا. ارمیخودم ن يکردم به رو یمن هم سع. دادند ینشون م

امروز چطور بود؟. بخور

.رم باال یخسته ام، م. شهیمثل هم -

از رفتارها رو از  یبعض. کردم یجاها رو م نیکنم، فکر ا میدوستم رو وارد خونه و زندگ نکهیقبل از ا دیبا. اومدم رونیرو گاز زدم و ب ینیریش

!نه یمیت صماز دوس یشه انتظار داشت، ول یها م بهیغر

□

.من چند لحظه با شما کار دارم: و گفتم دمیرو باز نکرده بود که بهشون رس مانیبنز ا يدر جلو هنوز

!با من؟: تعجب گفت با

.ادیمن م نیکارخونه، با ماش امیمن هم دارم م. ممکنه طول بکشه، تو برو: گفتم مانیبه ا رو

.سوار شد و رفت» اشهب«به من و رستار کرد و با گفتن  ینگاه مانیا

شنوم؟ یم: باال رفته گفت يبا ابرو رستار

.گم یتو راه م. نیبش: اشاره کردم و گفتم نیماش به

بودم  يمن مشغول جمله ساز. اومده باشه گهید ریمس هیزدم از  یحدس م. بودم دهیرو ند مانیا نیماش. میاتوبان بود يربع گذشته بود و تو کی

.آورد یخودش نم يرستار هم اصال به رو. بگم نیکه منظورم رو بدون توه

.لهیپنجشنبه ها هم که تعط. دیکن یزوج با من رفت و آمد م يروزها -

بپرسم چرا؟ دینبا -

.چون پونه از من خواسته -

!کنه دایقدر به فکر من باشه که برام راننده پ نیکردم ا یفکر نم! ؟يجد -

.ادیازت خوشش نم یدون یپس خودت هم م: زدم و گفتم پوزخند

!نندیزن ها همه هم. شه داشت یهم نم يا گهیمثل اون انتظار د یاز آدم سطح: و گفت دیخند

.کنه میتقس یدوست نداره شوهرش رو با کس! به سطح و عمق و زن بودن نداره یربط نیا -

.دونه یتو نم يدرباره  يزیپس خوبه که چ: و گفت دیخند دوباره

.یکن یدرازتر م متیپات رو از گل يدار: سرم رو چرخوندم و گفتم عیسر. به طرفش برگشتم یکردم و عصبان رو از جاده جدا نگاهم
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.یبه پدرت رفت يادیز -

.ادیها خوشم نم افهیجور ق نیاز ا. ستیدر واقع اصال برام جذاب ن. منه یدوست معمول مانیا: نگفتم و ادامه داد يزیچ

!بذاره؟ شیچونه اش ر يفر بلند داشته باشه و رو يموها دیالبد با: خودش رو گفتم اتیشد و خصوص چندشم

.ستمین دیمطمئنا دنبال چشم سبز و پوست سف...  دیشا: من رو گفت اتیزد و خصوص يمحو لبخند

.بود ومدهیهنوز ن مانیا. و پارك کردم دمیرس شهیزودتر از هم. ندادم یجواب

 ي ندهیها، نما مهیب انیجر يقبال تو. از کارگرها به سمتم اومد یکی. ر تکون دادن من شروع شدو دوباره سالم و س میهم وارد راهرو شد با

.کارگرها شده بود و من کمکشون کرده بودم

انشاال؟ نیخوب هست! سالم خانوم مهندس -

ومده؟ین شیپ یمشکل گهیممنون؛ د. سالم -

.بچه ها همه دعاگو هستن. دست شما درد نکنه. نه خانوم -

.لطف دارند -

کنند؟ یچکار م يساختمون ادار يکارگرها تو: رستار گفت. میزدم و حرکت کرد لبخند

.کار داشته يحتما با حسابدار -

!تو رو اعصاب منه يلبخندها نیا -

خوان  یم یا وقتدونم پولداره یمن خوب م ؟یش یاز ترحم کردن خسته نم: ادامه داد. بود ینییپا يپله  يتعجب به طرفش برگشتم که رو با

!شن یم یمهربون نشون بدن، چه شکل

.من نه پولدارم، نه مهربون: زدم و گفتم پوزخند

 يسرسر. نداشتم یاحوالپرس يحوصله . بود، وارد شد يدختر چادر کیکه   یهمزمان با من مرادخان. رو کج کردم و به طرف دفتر رفتم راهم

.ها سر و کله زدم يبسته بند يبرا ،يرازیخودم و ش يقط با طرح هاتا قبل از ظهر ف. سالم کردم و وارد اتاق شدم

.وارد شد يرازیضربه به در خورد و ش چند

.شما ستمیس يکردم رو ریاالن ش نیخانوم عمادزاده بنرها رو هم -

.کنم یاالن باز م د،ینیبش -

.جا خوبه نیهم: داد هیتک زیم يو به لبه  ستادیا زمیم پشت

البته . میداد یدفتر انجام م نیهم يرو تو غاتیتبل يکارها. که داده بود صحبت کرد یراتییتغ يدرباره  يرازیباز کردم و ش رو psd يها لیفا

.غاتیبود، هم تبل تیهم دفتر سا نجایدر واقع ا. میگرفت یهم کمک م يا گهید ياز متخصص ها یونیزیتلو يها یآگه يبرا

.گم یم زیاز نظر ساکدوم مال اتوبانه؟ . هر سه تا خوبند -

.داره یآب ي نهیکه زم یهمون -

.چاپ يبرا دیبفرست. خوبه -
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.چشم -

شد؟ یها چ يبسته بند یراست: نگه داشت و گفت. رو باز کرد در

.بخواد يادیز يترسم بودجه  یم. کارگاه ها هماهنگ باشه يخوام با قالب ها یم یذهنم هست، ول يتو ییزهایچ هی -

...تر عیفقط سر. بله -

.رفت رونیو ب دینگاهش کردم که خودش فهم رهیفقط خ. منه سییزد که انگار اون ر یحرف م يجور

 يخبر دمید یوقت. سر و گوش آب دادم تیریدر مد يسوم رفتم و جلو يبه طبقه . زدم رونیو از دفتر ب دمیکش يا ازهیخم. ناهار بود وقت

بله؟: دجواب دا عیسر. مهرناز رو گرفتم يشماره  ست،ین

ناهار؟ يایم ؟یخوب. سالم -

.تو ایب -

.کنه یمهرناز با خنده نگاهم م دمیکردم و وارد دفتر شدم که د قطع

.ومدهین ن،یبش -

!بود ومدهیشنبه هم که ن ؟يجد -

.ادیگفت قرارها رو کنسل کنم، فردا هم نم. زنگ زدم -

نگفت چرا؟ -

.صداش ناراحت بود. نه -

کارخونه رابطه  تیریکه با مد یآدم نیدر واقع دم دست تر. خوردم یسلف م يمن معموال ناهار رو با مهرناز تو. میرفت رونیگفتم و با هم ب اهوم

 یثروت ينرفته بودم و تو یشخص یکارخونه دنبال زندگ يشرکا ي گهید يکه مثل دخترها ومدیخوشم م یلیکارمندها من بودم و خ يداشت برا

.داشتم یمبشه سه بمیبود نص ارکه قر

□

 ازدهیساعت : موهام رو ناز کرد و گفت. که کنارم نشسته بود دمیپلک هام رو باز کردم و بابا رو د. تخت رو تکون داد يزیچ ینیکردم سنگ حس

؟یش ینم داریب! صبحه

.میبر یپونه و مادرت رو هم م ؟رونیببرمت ب يخوا یم: و گفت دیبابا خند. بالش فرو بردم يساعت کنار تخت نگاه انداختم و سرم رو تو به

.حوصله ندارم -

.کانون ای يکارخونه ا ایهمش ! یکن یاز بس که خودت رو خسته م -

.که بهتره يکاریاز ب: تخت نشستم و گفتم يرو

الدنگ  هی يرت رو پاعم يکنند، تو دار یم یدارن جوون. نیدختر عموهات رو بب. رانیا يموند یچ ياصال برا. حیدنبال تفر يبر دیتو االن با -

.یکن یحروم م
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.برم یپارسال که خاله دعوت نامه فرستاد، خودت نذاشت: تعجب گفتم با

!خالت شیپ ينگفتم بر. اون فرق داشت -

.نداشتم چه برسه به خالم ياز مادرم خبر. خواستم برم یواقع خودم هم نم در

چه خبر از کامران؟ -

.هیکامران ک ادیب ادمیمکث کردم که  یکم

باشه؟ يچه خبر دیبا -

کانونه،  ریاستاد دانشگاهه، مد. ستیهم بد ن نیا یاون الدنگ بهتر بود، ول تیموقع. روش فکر کن: به سمت در رفت و گفت. و بلند شد دیخند

...پولداره 

!بابا: زدم غیج

.رفت رونیو ب دیخند

و به طرف  اوردمیخودم ن يونه دوباره در حال پچ پچ بودند که من باز هم به رومامان و پ. رفتم نییرو با حوله خشک کردم و از پله ها پا صورتم

.ریصبح به خ: مامان وارد شد و گفت. آشپزخونه رفتم

.ریصبح به خ -

چه خبر؟ ؟یخوب -

.دمیجد يبسته ها ریدرگ. یچیه -

شه؟ یها هم عوض م یقوط: مامان گفت. نشستم و پونه هم کنارم نشست یصندل پشت

 م،ینداد رییرو تغ يزیوقته شکل چ یلیخ. کنم یمن تالشم رو م یبر بشه؛ ول نهیکارگاه ها ممکنه هز يعوض کردن قالب ها. دونم ی نمفعال -

.ها ندهیمخصوصا شو

.کنند یتمرکز م یلیخ يو شکل ظاهر غاتیتبل يها رو یخارج! بازار قطر بود يتو ییچه جنس ها یاگه بدون. آره: هم به حرف اومد پونه

.من هم موافقم -

داره؟ کیگراف يبه رشته  یچه ربط نیحاال ا: و گفت دیخند

هم  تیسا يکارها ،يبنر، پوستر، کاغذ بسته بند. میکن یم یغاتیتبل يکارها شتریما ب. چرا غاتیتبل یها نه، ول یقوط: و گفتم دمیهم خند من

.هست

!او ال ال -

.شعوریب -

که اومده  شیمامان از همون هفده سال پ. رفتم رونیخودم رو شستم و ب يظرف ها عیسر. به الهام زنگ بزنم دیاافتاد که ب ادمیو من  دیخند پونه

به  یدگیرس ای یبزرگ نیبه ا يکردن خونه  زیکه واقعا تم یکل يها يزکاریبه جز موقع تم. رهیبود، دوست نداشت از خدمتکارها کمک بگ

.بود یها کار سخت یمهمون
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 ییحدس زدم جا. بود دیشد که از الهام بع جکتیر. الهام رو گرفتم يبرداشتم و شماره  وتریکامپ زیم يرو از رو میگوش. دمیدوطرف اتاقم  به

.مختلف ابرها رو نگاه کردم که خودش زنگ زد يو به شکل ها ستادمیبزرگ اتاقم ا يکنار پنجره . کرده باشه ریگ

مزاحم شدم؟! سالم الهام جان: دادم جواب

.تونستم صحبت کنم یداخل نم. الم، نهس -

بعد از طالق من و  یو رابطه مون حت میهم بود یرستانیما دوست دب. من و الهام بودند ياول طالقم افتادم که همه مراقب حرف ها يروزها ادی

.انوش هم گرم بود

اومده؟ شیپ یمشکل -

.بگم یدونم چ ینم... راستش  -

کرده؟ مخالفت الدیپدرت دوباره با م -

... یاون هم هست، ول یعنی...  ستیاون ن انیجر. نه -

کارخونه؟ ادیچرا انوش نم -

.تازه مرخص شده هیمهد -

.هنوز هشت ماهش بود. ختیدلم فرو ر يتو يزیچ هی

بچه سالمه؟ -

!نه، بچه مرده بود: شد و گفت نیغمگ صداش

 نیسر اول. اومده بود ایمرده به دن يطور نیانوش بود که ا يبچه  نیدوم نیا. مبگ یچ دیدونستم با یاصال نم. میلحظه هر دو سکوت کرد چند

.شده بودند نیبچش همه با من سرسنگ

د؟ینگفت یچرا به کس -

!یشناس یانوش رو که م -

- ...

.ناراحته یلیخ ؛ینداشته باش يکارخونه باهاش برخورد يکن تو یسع -

.ندادند ریباشه، برو تا بهت گ -

...ما شرکت نکرده بودند  یمهمون يتو نیپس به خاطر هم ه؟یچ ياتفاق ها برا نیکردم که ا یفکر م نیکه قطع کردم به ا رو تماس

□

 هیبه زحمت نبودم  یجون؟ مزاحم خوابت نشده باشم؟ راض دهیش یخوب: نگاهش کردم که گفت میرو به روش نشستم و مستق يکاناپه  يرو

!نییپا يایطبقه ب

 یاحوالپرس يعاقبت از رو رفتم و مثال برا یساعت منتظر مونده بودم بلکه بره، ول مین. ظرفش نخورده بود يتو يها وهیاز م یچیه. زد پوزخند
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.اومدم

.داشتم يمهم تر يکارها. اتفاقا خواب نبودم -

!؟یبپرس تیاز زن برادر واقع یحال يایچرا ب گهیزنِ برادرخونده ات باشه، د یتا وقت. معلومه -

.خودشون رو نشون دادند تیها ماه یلیخ. عوض شد زهایچ یلیپنج سال خ نیا يآخه تو: گفتم شخندین با

.رو نشون ندادند تشونیها هنوز ماه یبعض یول -

؟يحرف ها اومد نیگفتن ا يبرا -

.دیهم دار يزن داداش و برادرزاده ا هیکنم  يادآوریاومدم . دیکرد یم یدعوت خشک و خال هیقبال ... بوده  یمهمون نجایپنجشنبه ا دمیشن! نه -

بگذره؟ یراه انداخت دیکه ع يزیبابا از اون آبرور یانتظار داشت. يچرا دعوت نشد یدون یخودت م -

!یفهم یحس رو نم نیوقت ا چیتو ه. دم یبه تو هم حق م. کنم یم يبه خاطر بچه ام هر کار. من مادرم -

!يخوش اومد: بلند شدم و گفتم. شده بود هاش شروع هیو کنا شین دهینرس هنوز

.منه يفعال که حق بچه . یکن رونمیب یتون یتو شد م يهر وقت خونه  -

!مشینیب یبار هم نم هیکه شش ماه  يبچه ا -

.ارمشیمعلومه که نم...  دیکه ادعاش رو دار دشینیب ینم -

.خواستم با پدرت حرف بزنم یم: شد و گفت بلند

!ستین ام،یظاهرا هر وقت من م: باال داد زد يبقه بلندتر رو به ط و

؟يدید ياز ما بد يکه زن شهرام بود یتو اون چند سال. میسر جنگ ندار یما با کس: طرف در رفت که دنبالش رفتم و گفتم به

... دیکس شدم نشون داد یمن ب نکهیرو بعد از ا تونیبد: و گفت ستادیا

وقت بود  یلیخ. بود که من هم ناراحت شدم نیغمگ یلیگفت صورتش خ یآخر رو م يجمله  یوقت. ردمرفت و من به دور شدنش نگاه ک رونیب

امسال جنجال راه انداخت و بابا هم باهاش  دیع یزد؛ ول یم هیطعنه و کنا یو گاه ومدیها م یمراسم و مهمون يفقط تو. نزده بود یکه حرف خاص

.ادسر لج افت

دوم فصل

 يصدا. خوردم يا گهید يجرعه . کردم حواسم رو منحرف کنم یسع. شده بود شتریباال ب يطبقه  يسر و صداها. رو خوردم جرعه از قهوه ام هی

.سکوت کرد یدر رو که باز کردم، مرادخان. کردم و بلند شدم saveرو  لیفا. دفتر هم دراومده بود يبچه ها

ه؟یچ يصدا -

!يدکتر نادر -

!شناسم یشوهر سابقم رو نم يصداکردند من  یواقعا فکر م یعنی
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.کنه یتالشش رو م نیمهندس سرلک داره آخر: اصالح کرد يرازیش

.گردم یمن االن برم -

مردد . برگشتند نییمن پا دنیکه با د دندیچرخ یراهرو ول م يهم تو يبخش حسابدار يبود و کارمندها شتریراهرو ب يصدا تو. رفتم رونیب و

گرفتم  میتصم. کنه يبرخورد بد نهیمن رو بب یکه داره، وقت یطیشرا نیبا ا دمیترس یم. شناختم یانوش رو م یاخالق سگ. نه ایبودم که باال برم 

.پله ها صداها واضح تر بود يتو. جلو نرم یباال ول رمب

.کنم يادآوریرو بهت  گاهتینذار جا: انوش

.مییدست شما يدونم ما همه عروسک ها یم: سرلک

.نه آقا! ... ه؟یپست و سمت ها مادام العمر نیا یکن یفکر م: انوش

!آره یاگر سهامدار باش: سرلک

... يدار یفهم یم. محترم يبسه آقا: انوش

.قبول کردن اون پست از اخراج بدتره: سرلک

!از اتاق من رونیبرو ب: بود یواقعا عصبان گهید انوش

ها بود؟ یدوباره از همون جلسه خصوص: گفتمو رو به مهرناز  ستادمیو مهرناز ا مانیرستار و ا کنار

!متوجه نشد اون تو چه خبره یکه کس ینیب یم. مثال: و گفت دیخند

مملکت تا دزد  نیتو ا: ما چپ چپ نگاه کرد و داد زد يبه همه . اومد رونیاخمو و صورت قرمز ب ي افهیو سرلک با ق میدیچهار نفر خند هر

.یرس ینم ییبه جا ینباش

.رستار ابرو باال انداخت و روش رو برگردوند. به صورت رستار نگاه کرد میمستق و

!آقا دییبفرما: گفت مانیا

.نرفته ادمیراه انداختن،  شیآقازاده ها پنج سال پ نیکه ا يهنوز گند -

دو تا جوون . يبخش حسابدار رستار هم مسئول. کارخونه بود ياون موقع شهرام مسئول کل انباردار. از آقازاده شهرام و رستار بود منظورش

دونستند  یبرنگشته بود و همه م رانیانوش هنوز به ا. پست ها براشون زوده نیکردند داشتن ا یهفت هشت ساله که کارمندها تصور م ستیب

کرد؟ دییشد؟ باالخره تأ یچ: گفتم مانیبه ا. سرلک به طرف پله ها رفت. کارخونه رو داره تیریمد يکه نقشه 

.انوش اشاره کردم به اتاق و

.به زور -

.گرفت تیکه چشم هاش به من افتاد، رنگ عصبان نیهم. داد هیبه چارچوب تک یو شلوار خوش دوخت مشک راهنیباز شد و انوش با پ در

!چه کاره ام؟ نجایمن ا... کارخونه  يدن تو یرو راه م یهر ک... دند  یسمت م... کنند  یخودشون عزل م -

.زد ینم یحرف یکس. ناراحته مانیپست دادن به رستار و ا يدخالت بابا تو بود که از مشخص

!ها؟ دهیمسئول فحش خوردن از تازه به دورون رس -



کاربر  انجمن نودهشتیا مهسا زهیري  |دبادك ها فصل با                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 23

.دیریحکمتون رو بگ دییایب: وارد اتاق شد و گفت. که سرلک رفته بود اشاره کرد يریبه مس و

.و رستار به هم نگاه کردند و بعد وارد شدند مانیا

□

.منتظرم نمون؛ فعال. خورم یناهار رو باال م: دادم smsناز مهر به

کباب  يبو. آورد یهر روز م يمانکاریاطراف به طور پ يها ياز غذاخور یکیناهار رو . ناهار رفته بود يهم برا شیشدم که منش مانیاتاق ا وارد

.خودش بود زیپشت م مانیا. فضا رو پر کرده بود

.افتخار بده سییر -

.امیتا من ب نیبچ رو زیم -

ست؟ین يا گهیامر د -

.سر و صدا نکن -

!نمیبب ایپاشو ب: و گفتم دمیخند

اتاق  يگلدون بزرگ هم از گوشه  هی. گفتگو زیبود تا م يناهارخور زیم هیشب شتریکه ب دیاتاق چ يگوشه  زیم يشد؛ غذاها و ظرف ها رو رو بلند

.گذاشت زیبرداشت و وسط م

!شکنه یم ؟یکن یچکار م -

.فضا گذاشتم فیواسه تلط! ذوق یب -

.من تعجب کرد دنیهم وارد شد و با د رستار

؟يخور یغذا م نجایتو هم ا -

داره؟ يرادیا: گفتم ياریلبخند حرص درب با

؟يرادیچه ا! نه -

.دمیچقدر شاعرانه چ نیبب: مانیا

.به گلدون اشاره کرد و

چه کاره است؟ نیپس ا ؟يدیمگه تو چ: رستار

هستم؟ ییمن مسئول سفره آرا یباعث شده فکر کن یچ: رو به روش نشستم و گفتم. نشست زیرو با دست نشون داد و پشت م من

خورند؟ یهم م يا گهید زیمگه زن ها به درد چ -

!یکن يادآوریقدر  نیا ستیالزم ن... دونند  یهمه م! خورند ینم یکیمطمئنا به درد تو : خودم رو نباختم و گفتم. لحظه سکوت شد چند

.غذا سرد شد گه؛یبسه د: گفت مانیبگه که ا يزینگاهم کرد و خواست چ یعصبان

 »ریپاچه گ« نیبا ا يتو چه جور: گفت مانیا قهیبعد از چند دق. میمشغول خوردن شد. بحث هنوز هم گرسنه بودم و اشتها داشتم نیوجود ا با
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!؟يکرد یم یزندگ

رستار هم به . نکرده بود تمیاذ یول میو مشکل داشت میکرد یدعوا م ادیدرسته که ز. خواستم از انوش بد بگم ینم. و شونه باال انداختم دمیخند

!کردند؟ آدم قحط بود؟ ریرو مد نیاصال چرا ا: حرف اومد

رو بهم گفته بود؛  یینها ي جهیتماجرا بودم بابا ن يگوشه  هیمن هم چون . خبر داشته باشه رهیمد أتیه ياز مذاکره ها یروزها قرار نبود کس اون

.چند سال گذشته بود گهیحاال د یول

. رو قبول نداشتند گهیپدرهامون کار همد گهید. جلسه گذاشت رهیمد أتیتو و شهرام ه انیبعد از جر: بشقاب گذاشتم و گفتم يرو تو قاشق

.نفر که با همه رابطه داشته باشه هی. ها راحت بشند يریگ ينفر باشه که همه از جلسه ها و رأ هیبا  تیریقرار شد مد

!يپسر نادر. بود دپورهایاز سع یکیبرادر زن . خوند یداشت دکترا م... بهتر از انوش؟  یک: دوغ خوردم و ادامه دادم یکم

.شد یکردم، داماد عمادزاده هم م یاگر من باهاش ازدواج م: پوزخند گفتم با

.کرد یبود و رستار با بهت نگاهم م نییسرش پا مانیا. بشقاب بلند کردم يرو از رو نگاهم

!پدرت از دخترش هم نگذشت -

!و هات افهیخوش ق. بود لیجوون فام نیانوش بهتر. من بود یبه فکر خوشبخت: و گفتم دمیخند

موهاش رو سفت کرد و کش . از نظر اون هم انوش هات بود دیشا. ومدیبهش م یلیو خ دمیصورتش د يبود که رو يبار نیاول نیزد که ا لبخند

.مشغول خوردن شد

□

نه . هستم يعاد يآدم ها يهمه  هیکردم شب یحس م نجایا. روز هفته بود نیپنجشنبه بهتر. شدم و به طرف موسسه رفتم ادهیآژانس پ نیماش از

.دادموارد ساختمون شدم و به نگهبان کارت نشون . ببرم نینه الزم بود که حتما ماش دم،یپوش یم یلباس خاص

.يامروز تو اول شد: سالم مهرناز از پشت سر اومد و گفت يصدا

.کم مشکوك شده هیبابام : و گفتم دمیخند

.خودش بفهمه نکهیبهتره، تا ا یتو بهش بگ -

.که نبود میشد یاتاق خانوم صالح وارد

.دردسر ندارم يحوصله  -

زم؟یبراتون بر دیخور یم. سالم: وارد شد و گفت يبا استکان چا یصالح خانوم

با  یقبل از بچه ها سراغ پدرش رفت که مسئول هماهنگ شهیمهرناز مثل هم. میرو داخل قفسه ها گذاشت لمونیو وسا میو مهرناز تشکر کرد من

 یم یم، ولنخونده بود یمن روانشناس. با من بود تشیشد که پنجشنبه ها مسئول یم یدو ماه. رفتم دیبه سمت اتاق مج. بود ارهایو هم یستیبهز

مختلف کمک  يقدر بودجه نداشت که از متخصص ها نیموسسه ا نیا. مشکل داشتند نجایا يبچه ها يدر واقع همه . که مشکل داره مدونست

 هی يها یدر واقع هر کدوم از داوطلب ها مرب. شد یم دایهم پ يو مددکار یمرتبط مثل انواع پزشک يداوطلب ها رشته ها نیب یالبته گاه. رهیبگ
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شب ها هم به  یبچه ها حت یبعض. کرد تا خانواده هاشون بهتر کار کنند و سر پا بشند یمراقبت م یابانیخ يکه از بچه ها ودندمهدکودك بزرگ ب

.گشتند یخونه برنم

شد  ینم گهیم دذاشت یسر به سرش م ای» نکن«گفتم  یاگر م. با وارد شدن من شروع کرد به ادا درآوردن. خودش نشسته بود یصندل يرو دیمج

اطراف رو مرتب کردم تا به حضور من عادت کنه، بعد کاغذها رو جلوش گذاشتم و مشغول  لیچند لحظه صبر کردم و وسا. جلوش رو گرفت

 میتصم یحت. بود و من هم توش مهارت داشتم نیشد، هم یداشت باعث آروم نشستنش م یعیکه اگر حالت طب يتنها کار. میکردن شد ینقاش

.روانپزشک نشون بدم هیهاش رو به  یقاشداشتم ن

. دمیبه اسم سارا د یکیها رو کنار دختر کوچ یاز مرب یکیدنبالش رفتم و . دیهم به سمت در دو دیاز بچه ها از سالن بلند شد و مج یکی غیج

.اتاق من يتو میبر دییایب: فتمسارا رو ازش گرفتم و گ. ستیبچه ها آشنا ن نیا اتیتازه کار باشه و هنوز با روح دیبا یحدس زدم مرب

!کنند یبه حرفم گوش نم! قدر سخت باشه نیکردم ا یاصال فکر نم. من نگارم: اتاقم شد و با من دست داد وارد

.یکن يریسخت گ ستیالزم ن...  نجایا نیبش -

.احتماال به خاطر صدا اومده بود. ر شددر چشمک زد و دو يمهرناز از جلو. رو به بچه ها دادم و پاستل ها رو از جعبه درآوردم کاغذها

.رهیگ یهم م زهیتونه زودتر کل صفحه رو رنگ کنه؛ جا یم یک نمیخوام بب یم! بچه ها! بچه ها -

.کنند یاالن همه رو خراب م: کنار نگار نشستم که گفت. و سارا به سمت پاستل ها حمله ور شدند دیمج

ول بودن و به  ابونیسرما و گرما وسط خ يتو. بشند يعاد یزندگ هیکم کم وارد  دیبا. ستندین م،ینیب یم لمونیکه تو فام ییبچه ها هیها شب نیا -

.ها یطفل نیمردم التماس کردن واسه آدم بزرگ ها هم مشکل سازه؛ چه برسه به ا

.میغر زدن به هم بودند، نگاه کرد یدو به بچه ها که مشغول رنگ زدن و گاه هر

.انیاصال با من راه نم یول نجامین هم به خاطر کمک ام. دونم یم: گفت نگار

؟يایهم م گهید يروزها. يبهشون وقت بد دیبا -

.سه روز. آره -

.یموفق باش -

.پاهام پرت کرد يبه طرفم اومد و کاغذ رو رو دیمج. زدم لبخند

»!پرت نکن؟ یرو به طرف کس يزیچ«مگه اون هفته نگفتم ! جان دیمج -

... میدیادا درآورد و من و نگار هر دو خندچشم و دماغش  با

و مشخص  ومدیراهرو م يآروم خنده اش تو يصدا. درش باز بود شهیبه سمت اتاق پدر مهرناز رفتم که هم. تموم شد فتمونیساعت بعد ش چهار

: گفت يبلند شد و جد شیندلاز ص. خنده اش رو گرفت يجلو. چند ضربه به در زدم و سرم رو داخل بردم. بود که مهرناز هم همون جاست

د؟یندار لیم يچا. دییبفرما! سالم خانم

.رم خونه یخواستم به مهرناز جان بگم دارم م یم... ممنون  یلیخ. سالم -

.مراقب خودت باش ؛یخسته نباش: به سمتم اومد و گفت مهرناز
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.نمتیب یشنبه م: زدم و گفتم چشمک

□

به سمت ساختمون  دینو. به همون طرف نگاه کردم. جلب شد ییکه توجه رستار به جا مین بودبه ساختمو نگیحال قدم زدن از پارک در

.پوزخند زدم که از چشم رستار دور نموند. ما نشد يخودش بود که متوجه  يفضا يقدر تو نیا. رفت یم شگاهیآزما

؟يخند یم یبه چ -

!یچیه -

حال خراب برادر من خنده داره؟ -

!نیحاال حال و روز برادرت رو بب! زدند ادیتو به شهرام انگ اعت ينرفته خانواده  مادیهنوز  یول. نه -

ه؟یما چ يمشکل خانواده ها یدون یم -

.ستیدو تا ن یکیمشکل دارند،  ادیما ز يخانواده ها -

.دندیاختالفاتشون دخالت م يبچه هاشون رو تو نکهیا: توجه به حرفم ادامه داد یب

- ...

بود که مسئول  نیعاشق ا دینو ینبود، ول یدهن پر کن يرشته ... قبول شده بود  »شگاهیعلوم آزما« یره وقت ینم ادمیرتش وقت صو چیه -

.بشه نجایا شگاهیآزما

.که شد -

کنه؟ یم یاالن براش فرق یکن یفکر م: شد نیغمگ صداش

- ...

... اضافه کنه دیجد میآنز... جنس ها رو باال ببره  تیفیخواست ک یم -

.نمشیب ینم ادیزوج، ز يحداقل روزها. زنه یسر نم ادیز -

درسته . به کار خانواده اش نداشت يکار. رفت یاصال برام قابل درك نبود که به سمت برادرش نم. میساختمون باال رفت ياز پله ها. کرد سکوت

!نمونده باشه یباق نشونیب یحس چیباالخره چطور ممکن بود که ه یکه اون ها طردش کرده بودند، ول

ه؟یکار تو چ -

.البته کارها با بچه هاست. یو طراح غاتیتبل يبه عالوه . تیمسئول سا: سالن اشاره کردم و گفتم يدفتر انتها به

بود؟ یرشتت چ -

!هماهنگه تیریچقدر هم با مد. يخوند يدونم حسابدار یتو هم که م...  کیگراف -

.بودم يحسابدار يقبال تو: کرد و گفت یکوتاه ي خنده

.دونم یم -
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کردند، در رو بست  یبه ما نگاه م میکه مستق یو سه آدم کیکوچ يفضا دنیبا د. در رو باز کرد. من به طرف دفتر اومد؛ حتما کنجکاو شده بود با

؟يجد: و آروم گفت

!؟یچ: گفتم یجیگ با

سه نفر با توئه؟ نیا يهمه  تیریمد -

.سرش بکوبم، رفت يتو فمیبا ک نکهیاون هم باز شد و قبل از ا شیمن ن يبا باال رفتن ابروها همزمان

□

. گرفتم یرو م رادهاشونیشدم و ا یهاشون رد م یفتوشاپ بودند و من از پشت صندل يمختلف عکس ها تو يها هیدادن ال رییها مشغول تغ بچه

.هم داشت یحیتفر يکالس ها جنبه  جور نیا. دادند یم حیرو ترج یطراح ياکثر بچه ها کار با نرم افزارها

.به اتاق من بزن يسر هیبعد از کالس : افشار رو باز کردم smsآوردم و  رونیب. رفت برهیو بمیج يتو یگوش

.چشم: دادم جواب

پشت . فتمبه سمت اتاق افشار ر. در رو قفل کردم زیها رو خاموش کردند و من بعد از چک کردن همه چ ستمیبعد بچه ها س ي قهیدق ستیب

استاد؟ دیداشت يبا من کار: تر شدم و گفتم کیبود؛ نزد يزیکردن چ ادداشتیمشغول  زشیم

!نیبش: اشاره کرد و گفت یصندل به

.راحتم -

.من ناراحتم: خنده گفت با

 يمش اون هم توبود دهیبار بدون اصالح د هیمن فقط . شده بود و صورتش اصالح کامل داشت زونیلختش آو يموها. نشستم یصندل يرو

.برگه رو کنار گذاشت و نگاهم کرد. مراسم ختم پدرش

چرا؟ -

کردم؟ یباز چه کار اشتباه -

.کرده باشم یترسم من کار اشتباه یم! نه -

!شم یمتوجه نم -

که سه ساله درست تموم شده؟ یقبول کن يخوا یچرا نم -

- ...

!هیعیرطبیتن به نظر غهمه احترام گذاش نیا. من فقط دو ترم استادت بودم -

.ذارم یبزرگ ترها احترام م يمن به همه : کنم يادآوریسنش رو  خواستم

.و چهار سالمه یمن فقط س! سال از من بزرگ تر بود هیشوهرت : خنده گفت با

.به حساب نخ دادن يبذار یتون یم... خب : شد و ادامه داد شتریاش ب خنده
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!شد یکه عاقبت ازدواجمون چ دیدید: سکوتم رو شکستم. ه بودفکر کرد یمن چ يدونستم درباره  ینم

.بود یطالقتون چ لیکه ندونه دل ستیآشناها ن يتو یکس -

.عادت داشتم زهایچ نیکرد، ناراحت شدم اما به ا یم يادآوریطالقم رو  لیدل حیقدر صر نیا نکهیا از

!قدر براتون مهم شده؟ نیشدن من ا یمیصم دایچرا جد -

.يفکر کردم عالقه دار. هیتجسم يهنرها يدرباره . دارم یشه که من هم سخنران یبرگزار م شیهما هی نییسالن پا يچهارشنبه تو...  میبگذر -

.امیکنم ب یم یسع. بله -

.اریزن داداشت رو هم ب یخواست. ایحتما ب -

.گم یبهش م. ممنون -

.خوام انجام بدم ینم ایدن نیا يتوکه  هیتنها کار نیا! از دست من نرنج: شدم که گفت بلند

.ستین یمشکل: بلند شدم و گفتم. زدم لبخند

ارم؟یدووم ب يمن تا چهارشنبه چطور ؟ير یم يپس چرا دار -

.خر کردن داشت يتو یخوب تیطبق معمول موفق. اومدم رونیو ب دمیخند

□

.بشقاب من انداخت نگاهش رو از صورت رستار که حواسش به بابا نبود، جدا کرد و به بابا

؟يخور یچرا خورش نم -

.خوردم -

!بخور: و گفت ختیبرنجم ر يتا قاشق فسنجون رو دو

.يالغر شد: و ادامه داد دیدست کش میلخت مشک يموها نیب

.چشم: سر تکون دادم و گفتم من

!لوس: غر زد زیاز اون طرف م مانیا

!حسود: گفتم مانیو من به ا دیخند بابا

رستار؟ یچرا ساکت: بابا گفت قهیبعد از چند دق. کم تپل هم بودم هیبه نظر خودم  یحت! کرد من الغرم بابا بود یفکر م که یکس تنها

به بابا  نکهیبدون ا. نبود یبود که رستار آدم پرحرف نیبه خاطر ا شترشیب. شد یبابا و رستار رد و بدل نم نیب يادیمعموال حرف ز. کردم تعجب

.ستین یحرف خاص: ادنگاه کنه، جواب د

چه خبر از کار؟ -

باشه؟ يخبر دیبا -

؟يشهرستان ندار يها ندهیبا نما یمشکل -
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.هنوز نه -

.یبه من بگ یتون یاومد، م شیپ یمشکل -

!گم ینفر به شما م نیاومد، اول شیپ یاگر اختالس: سرش رو بلند کرد و گفت رستار

امروز : عوض کردن بحث به پونه گفتم يبرا. نگفت يزیبابا چ. دیرس ید و ترسناك به نظر مبابا دوخته بو يرو به چشم ها شیمشک يها چشم

.دعوتمون کرد شیهما هی يافشار برا

کجاست؟ ؟يجد -

.کانون يتو -

.میبر... آهان  -

.آب خوردم يبهش چشمک زدم و جرعه ا. دونست کانون کجاست یاصال نم حاال

□

هم سر  يبرا. داده بود هیپنجره تک يبود و به لبه  نجایرستار هم طبق معمول ا. کرد یداشت با تلفن صحبت م. شدمرو زدم و وارد  مانیاتاق ا در

.تموم بشه مانیمنتظر موندم تا صحبت ا. بودمش دهیتا به حال با کت و شلوار ند. بود دهیپوش دیسف راهنیپ. میتکون داد

هنوز . دوباره سرم رو باال آوردم. نفسم رو فوت کردم و به ناخن هام نگاه کردم. کرد ینگاه م هریخ مانیبود و به ا ستادهیا نهیدست به س رستار

 مکردم؛ سرش رو به طرف يتک سرفه ا. بود حالم به هم بخوره کینزد گهیدست خودم نبود اما د. بازش ي قهیبه  قایکرد؛ دق ینگاه م مانیبه ا

.برگردوند

.اوردنیهنوز غذاها رو ن: کرد و به من گفت یخداحافظ مانیا

!هم داره رهایبخش واسه مد هی دینگران نباش. میسلف بخور يتو میاومدم بگم که بر -

!یبزرگ يتو تک دختر عمادزاده  م؟یچرا نگران باش: رستار

که اسم راننده  يبنداز ها رو به مادر و زن داداش و خواهرت کهیت نیبهتره ا... به خصوص کارمندها . رمیگ ینم یکس يمن خودم رو برا: من

.ستندیهاشون رو هم بلد ن

.بهش سر بزنم ادیتونم ز یبه خاطر انوش نم. مهرناز تنگ شده يدلم برا: ادامه دادم مانیرو به ا. رو نداد جوابم

!؟یگ یانوش رو م یمنش -

.مال قبل از طالقه مونییآشنا. آره -

!کرد؟ یم ینیبرات خبرچ: با پوزخند گفت رستار

؟يفکر رو کرد نیا چرا -

!ادیها برم يخاله زنک باز نیاز زن ها فقط هم -

!ادیبرم یبگ ياز مردها هر کار یول -
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- ...

.بودند دهیعالم و آدم فهم يهمه ! نداشتم که بفهمم شوهرم زن داره ازین ینیمن به خبرچ -

.میخور یا مج نیما هم. نییخب تو برو پا: گفت مانیا. انداخت نییکرد و سرش رو پا سکوت

کردم؟ یمالحظه اش رو م دیچرا با. من از رو بسته بود يرو برا رشیآدم شمش نیتنها نمونند، اما ا نجایجور کنم که ا يبهونه ا هی خواستم

!دیپونه دوست نداشته باشه شما با هم تنها باش دیشا -

!ه؟یحرف ها چ نیا: با تعجب نگاهم کرد و گفت مانیا

 ي قهیمن دستش رو به طرف  يبهت زده  يچشم ها يرستار جلوتر اومد و جلو. زد به رستار نگاه کرد یصورتش موج م يکه تو یبا خجالت و

.دستش نگه داشت يوصل بود رو تو ینازک ریکه به زنج یپالک... خواد چکار کنه  یچند لحظه مونده بودم که م يبرا. برد مانیا

.خوشگله -

.برام گرفته دهیش -

ادته؟ی: دامه دادرو به من ا و

.اون رو بندازه یکردم بعد از شش سال هنوز هم گاه یفکر نم. گرفته بودم شیو دو سالگ ستیخاطر تولد ب به

.ادمهیآره،  -

.هیسلف چه شکل مینیبب نییپا میبر: رستار پالك رو ول کرد و گفت. لبخند مهربون زدم هی

 یمونه چ یآدم م: به طرف در رفت و همزمان گفت. تأسف سر تکون داد يمن به نشونه  يبرا. دیبرداشت و پوش یصندل یکتش رو از پشت مانیا

!بگه

خودت؟ ایکار به خاطر پونه بود  نیا: گوشم گفت ریکه رستار ز میهنوز وارد سالن نشده بود. رستار چپ چپ نگاه کردم و راه افتادم به

؟تو ایحاال من خاله زنکم : فاصله گرفتم و گفتم. کردم اخم

□

.آخر خط: در پارك کردم و گفتم يرو جلو نیماش

تو؟ ير ینم: به طرفم برگردوند و گفت شهیرو از ش سرش

.شیرم هما یدارم م. نه -

کامران جون؟ شیپ -

!تو هم هست؟» کامران جونِ«نکنه  -

است؟ گهیچند نفر د» کامران جونِ«مگه : و گفت دیخند

!هنر يدانشکده  هی -

.اغراق کرده بودم. نده ام گرفتحرف خودم خ از
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!کردم دایپ بیدور بودم، چقدر رق نجایچهار سال از ا -

.بشه ادهیدر جلو رو باز کرد و منتظر شد که رستار پ. زده بود پیت یکل. اومد رونیاز خونه ب پونه

.امیمن هم قراره ب. عقب دییبفرما: با اعتماد به نفس گفت رستار

!کدوم قرار؟: و من گفتم من چشم غره رفت يبرا پونه

.پونه در عقب رو باز کرد. در رو بست رستار

.پسرعمه ام تنگ شده يدلم برا -

.رونم یمن م: که رستار فرمون رو گرفت و گفت فتمیو خواستم راه ب دمیبه اخم پونه خند نهیآ يتو

کانون  کیپارك نزد يجلو. نگفتم يزیچ. رونه یرو م یلاص ریداره مس قایخواستم آدرس بدم، اما متوجه شدم که دق. میرو عوض کرد جامون

؟یناراحت: دنبالش رفتم و گفتم. شد ادهیپ عیپونه سر. نگه داشت

؟يتو چرا لباس عوض نکرد! ... نه بابا -

.دمیپوش یم نیمعموال شلوار ج. رنگم نگاه کردم يمانتو و شال سدر به

مگه لباسم چشه؟ -

ردت؟یبگ ادیبلکه خر بشه، ب یرس یذره به خودت نم هیا چر. ادیافشار ازت خوشش م نیا -

.کنم یغلط م گهید! هفت پشتم بسه يهمون انوش واسه . خود یب -

.کرد یرو جور نم تیانتقال يوگرنه کارها. وقته چشمش تو رو گرفته یلیمطمئنم خ ؟یباالخره که چ -

م؟یبر: رو به طرفم گرفت و گفت چییسو رستار

.اون موقع من شوهر داشتم! کارآگاه: رو به پونه گفتم رو گرفتم و چییسو

.کانون رفتم و هر دو دنبالم راه افتادند يبه طرف ورود. شونه هاش رو باال انداخت پونه

.ما از هم صحبتش جدا شد و به طرفمون اومد دنیبا د. بود ستادهیا یالب يتو افشار

.دیخوش اومد. سالم -

!یچه سعادت! سابق ییبه به، پسر دا: ر گفتهمه دست داد و رو به رستا با

!چرا سابق دکتر؟: با خنده گفت پونه

.هستم مییمن تابع دا: افشار

.ادیهر طرف باد ب...  يتو تابع همه ا: رستار

...گستاخ  يهمون طور. ياصال عوض نشد -

.يتو عوض شد یول -

.ازت گذشته یباالخره سن: با پوزخند ادامه داد و

 دیبا. درآورده یعیکردم طب یفکر م: و گفت دیموهاش دست کش يرو يخاکستر تیالیها يتکه  يافشار رو. میه هم لبخند زدو پونه ب من
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کنه؟ یهم قبول م کاپیم ؟يکجا فر کرد...  رمیتو رو بگ شگریآدرس آرا

. انداخت نییرستار سرش رو پا. بکشونه نجایا رو به یانتظار نداشتم افشار شوخ. پونه هم ناراحت شده بود یحت. میچهار نفرمون سکوت کرد هر

رستار با . سوم رو نشون داد فیافشار رد. نشستند یها م فیرد يشدند و تو یکم کم وارد م تیجمع. کرد مونییافشار به طرف سالن راهنما

نشون دادن  يارش ناراحت بودم و برااز رفت. آورد و بازوم رو به طرفش حرکت داد نییرو پا شیکنار یصندل یافشار کم. پونه نشست زفاصله ا

.نزد یحرف یحرکتم بهش برخورد، ول. رستار و پونه نشستم نیدورتر، ب یآوردم و کم رونیاعتراضم بازوم رو ب

!الیخ یب: به صورت دپرس رستار نگاه کردم و گفتم. نشست و صحبتش رو شروع کرد زشیپشت م يبعد مجر قهیدق چند

؟ینشست نجایچرا ا: گفت آروم

ه؟یمگه چ -

!به ترحم تو ندارم يازیمن ن -

پونه با آرنج به بازوم زد؛ به طرفش برگشتم که به عالمت سکوت انگشتش . بود ومدهین يبشر خوشرفتار نیبه ا. به صورتم نگاه کرد یعصبان و

رو از  نجایآدرس ا: شدم و آروم گفتم لیبه سمت رستار متما. رفت، دست زدم یباال م یکه به خاطر سخنران یزن يبرا. گذاشت شینیب يرو رو

؟یشتکجا دا

!کردم یم بیالبد تو رو تعق: رو باال انداخت و گفت ابروش

- ...

.نجایا ادیم نینازن -

.دمشید یوگرنه من هم م ومد،یم کشنبهیاز  ریغ ییروزها حتما

دونن؟ یخونواده ات م...  ؟يریگ یچطور از خواهرت خبر م -

!باباتبرو بذار کف دست  -

داره؟ یمن چه ربط يبه بابا -

سکوت کردم و به حرف هاش که . ره یسن باال م ينگاهش کردم که متوجه شدم افشار داره از پله ها یعصبان. دوباره به بازوم ضربه زد پونه

.مدرن بود، گوش دادم يبا مولفه ها رانیا یهنر کهن و بوم قیتلف يدرباره  شتریب

به خصوص که مطالب مطرح شده رو دوست . شد یم یخوب یلیاولش نبود، شب خ ياگر اخم و تخم ها. میاومد رونیب از دو ساعت از سالن بعد

.داشتم

.بود گهید یکیقسمت  نکهیخواستم تو رو به وصالش برسونم، مثل ا یم: خورد و گفت وشیاز آبم یکم پونه

 ریاز دست هاش ز یکیلم داده بود و  یالب يکاناپه ها يرو. دمیکردن افشار د برگشتم و رستار رو در حال نگاه. اشاره کرد ییبا ابرو به جا و

!ستین یکن یکه تو فکر م يزیبه خاطر اون چ: به سمت پونه برگشتم و گفتم. چونه اش بود

؟یکن یچرا انکار م...  یخودت هم رو دکتر حساس! نیبب -

 یقوط. به افشار نداشت یبود که ربط يزیجمله ام چ لیدم بودم تا پونه، چون دلخو شتریمخاطب اخمم ب. کردم و به طرف سطل زباله رفتم اخم
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افشار از دوستش دور شد و . سرم رو برگردوندم. شده بود رهیبار به من خ نیا. رو داخل سطل انداختم و دوباره به رستار نگاه کردم وهیآبم

.ستادیکنارم ا

.میامشب اصال وقت نشد حرف بزن -

.بود یب خوببه هر حال ش -

از بحث ها خوشت اومد؟ -

.هم استفاده کردم تونیاز سخنران... بود  یعال. بله -

.ممنون -

- ...

.کنم تو رو ناراحت کردم یحس م یول...  ستیرستار برام مهم ن -

.ستین ينه؛ مسئله ا -

.میعکس از مراسم داشته باش هیپس حداقل . خوبه -

.هندار يرادیا: زدم و گفتم لبخند

و چند تا عکس  میستادیبنر ا يجلو. به عکاس اشاره کرد. کرد یم یشد با افشار خداحافظ یشد و هر کس که رد م یم یکم کم داشت خال یالب

.میگرفت

□

ما هم  ایب«فت گ یبار م هی قهیبابا هر ده دق. کردند ینگاه م جانیبود و بابا و مامان با ه يآشپز يمسابقه . مینشسته بود ونیزیتلو يبه رو رو

کرد و  یدستش بود بلند م يکه تو یرستار هم هر بار سرش رو از کتاب. »هیچه جور نمیبب. آره«گفت  یداد و م یمامان سر تکون م. »میشرکت کن

.يخسته ا! برو بخواب بابا: بابا به طرفم نگاه کرد و گفت. دمیکش ازهیبار خم نیچندم يبرا. نداختیم ونیزیبه تلو ینگاه

بلند شدم . درآورده بود يمسخره باز یلیخ دیامروز مج. زبونم رو گرفتم يجلو عیسر یول» .دمیدو اطیح يتو دیاز بس دنبال مج«بگم  تمخواس

پونه دستم رو گرفت و من رو . در حال انفجار بود به طرف جمع اومدند یکه از خوشحال ییبا صورت ها مانیوسط راه پونه و ا. که به اتاقم برم

همه مشکوك شده  گهید. مامان و پونه باز شروع شد يچشم و ابرو يهم نشستند و اشاره ها مانیپونه و ا. دوباره سر جام نشستم. دردونبرگ

.خبر خوب بدم هیخوام  یم: بودند که مامان گفت

دوباره به من و با من . بعد به پونه .مامان به من نگاه کرد. کنجکاو شده بودم یلیخ. میمنتظر خبر خوب بود. برداشت ونیزیهم چشم از تلو بابا

.شم یمن دارم مادربزرگ م: من گفت

: لبخند زدم و گفتم عیسر. شد یم میوقت ها واقعا باعث ناراحت یرفتارشون گاه نیا. به پونه نگاه کنند، چشمشون به من بود نکهیا يبه جا همه

.اتفاق خوب افتاد هیمزخرف  يروزها نیباالخره تو ا

 يا گهیممکن بود طور د. رفتم یبرد، به اتاقم نم یجا هم خوابم م نیاگر هم گهید. گفت کیتبر یکل نهیمشخص بود غمگ نکهیا هم با بابا
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ته دلم رو  یحس هیخبر  نیا دنیکردم با شن یفکر م شهیهم. آماده کرده بودم يروز نیهمچ يخودم رو برا. افتاد مانیچشمم به ا. برداشت کنند

تا  یگاه. بود نیشب ها کارش هم شتریب. رفت اطیقدم زدن به ح يرستار کتابش رو بست و برا. تفاوت بودم یب یلیاالن خ یده، ول یقلقلک م

!شه یوقت پدر نم چیکرد که ه یقبول م دیاون هم ناراحت شده بود؛ با دیشا. موند یم اطیح يشب تو مهین

□

خرده پا گرفته تا  يشرکت ها يو کارمندها ریاز مد. نه یآشنا بود و بعض یعضکه ب ییها idاسم ها و . هام بودم لیمیچک کردن ا مشغول

کارخونه هم  يو کارمندها کینزد يکم کم به دوست ها. کرده بودند زیثروت عمادزاده ها دندون ت يکه برا يبلندپرواز يها لیدوست ها و فام

 يها رو نخونده پاك کردم و دوباره مشغول سرچ مارك ها لیمینصف ا! کردم که هوا برشون نداره یرفتار م نیبا همه سرسنگ. دمشک کرده بو

در با . نداشت يرادیگرفتن ا دهیالبته در حد ا. نداشته باشه یخارج يکردم که نمونه  یم یطراح يزیچ دیبا. شدم یمختلف محصوالت بهداشت

!کجا؟... اوا خانوم : بلند شد یمرادخان يصدا. اومد اخلشدت باز شد و آرام د

.دیباش رونیلطفا چند لحظه ب: گفت تیسا يسر آرام، انوش اومد و رو به بچه ها پشت

.رفتند رونیداد که ب یبود نشون م دایکه از قاب در پ يزیچ. هول شده بودند یکارخونه کم سییر دنیها با د بچه

!ستیجاش ن جانیا! خواهرِ من: و گفت دیآرام رو کش يبسته شدن در اومد، انوش بازو يکه صدا نیهم

.کرد یکار رو م نیبود ا یعصب یکه معموال وقت دیدست کش شیپرفسور شیر يرو و

!؟یچ یعنیکارها  نیا: گفتم یکه تا حاال شوکه بودم، خودم رو جمع و جور کردم و عصبان من

!يکرد یم يطور نیهم ومد،یم شیبرادر تو هم پ ياگر برا: شالش رو مرتب کرد و گفت آرام

!رونیب دییبفرما. شم یمتوجه نم: آوردم نییارو پ صدام

!ذارم ینم گهیبار د نیا. قبل بابا جلوم رو گرفت يدفعه ! ... دلت خنک شد؟... دومش هم مرد  يبچه  -

داره؟ یبه من چه ربط -

اد؟یب ایشه دو تا بچه مرده به دن یمگه م: اومد و داد زد جلوتر

.من سکوت کنم و بحث رو کش ندم داد که یکالفه و ناراحت، سر تکون م انوش

!يکرد نشیتو نفر: آرام

!انوش خواهرت رو ببر: زدم داد

؟یستیمگه تو انسان ن ؟يسوار کرد یچه جادو جنبل: آرام

.میبر ایآرام ب: انوش

.باطل کن ،يخوند يبرو هر ورد: آرام

!بس کن آرام: انوش

شد حرف  یبا آرام که نم. بگم دیبا یدونستم چ یاصال نم. کردم یبودم فکر م دهیکه شن ییبا بهت به حرف ها. دیرو به طرف در کش دستش
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خدا . ستین نیبه جادو و نفر یاجیاحت: انوش زل زدم و گفتم يقهوه ا يبه چشم ها. باشه یآدم خرافات نیکردم همچ یتصور نم. زد یمنطق

!رهیگ یخودش تقاص م

 شیوقت پ یلیمادر انوش خ. شدم رهیسر جام نشستم و به پنجره خ. برد رونیبه زور آرام رو ب اخم کرد و. داد یهم م دینبا. جوابم رو نداد انوش

 ،زن حامله هیکه من مونده بودم و انوش با  یاون موقع. هم کرده بودم، حق داشتم نیاگر نفر یحت. سراغم ومدیمرده بود وگرنه حتما اون هم م

!آرام کجا بود که حق رو به انوش بده؟

□

تابستون  يبه خصوص که تو. بود یدنید یلیپارك رو به رو خ يمنظره . ستادمیا دیاتاق اسات يبرداشتم و کنار پنجره  زیم يرو از رو يچا نوایل

 نیهم يرستوران هند هی یاشتها نداشتم، ول ادیز. افتاد یساختمون کانون هم م ياش رو هیبود و سا ادیز یلیارتفاع چنارها خ. شد یسرسبز م

کردم  یدرست از نت صحبت م ياستفاده  يدرباره . کرده بودند تیاذ یلیخ وتریکامپ يامروز بچه ها. بود که غذاهاش رو دوست داشتم طرافا

از  یکی يافشار رو دنیبا د. و برگشتم که برم رستوران دمیرو سر کش يچا ي هیبق. نداختندیم کهیو بچه ها که از من واردتر بودند، مدام ت

د؟یینجایا یاز ک: گفتم یبعد از مکث کوتاه. خوردمها جا  یصندل

!یبودم متوجه ام نش دواریام. تازه اومدم -

چرا؟: خنده گفتم با

.يندازیم انیفرشچ يتابلوها ادیمنو : شد و گفت بلند

!دیهم عالقه دار یشرق یبه نقاش دینگفته بود -

.رو نگفتم زهایچ یلیخ -

.يبشنو يخوا یزنم نم یکه حدس م: شلوارش برد و ادامه داد بیج يدست هاش رو تو. تر شد کینزد بهم

.خواد مرزها شکسته بشن یوقت ها آدم نم یگاه -

.میدر رد شدند و ما سکوت کرد يتا از بچه ها از جلو چند

کنه؟ یم نییتع یمرزها رو ک نیا -

!یزندگ -

شه؟ یشه؛ م یرستوران که شکسته نم زیاز پشت م: و گفت دیخند

.کنم یفکر نم: زدم و گفتم لبخند

...هست  يرستوران هند هی -

.رم یمعموال م. دونم یم -

از  شهیهم. دیچسب یلیهوا خ يبا وجود گرما. میپارك قدم زده بود ي هیرو از حاش ریتمام مس. مینشسته بود يدو نفره ا زیربع بعد پشت م کی

عکس  يدرست نقطه . بود نیکنه، هم رییتغ نمونیب يزیخواستم چ ینم نکهیا لیدل دیشا. ومدیچهره و رفتارش بود، خوشم م يکه تو یآرامش
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.داد صیبدنش تشخ يشد از تک تک اعضا یاحساساتش رو م يهمه  کهانوش بود 

.سکوت رو دوست دارم نیا -

.طور بود نیدانشگاه هم هم يکالس ها. شه یبه شما مربوط م شتریب -

!زدند؟ یکه همه چرت م یبگ يخوا یم -

.کردند یتوجه م. نه: و گفتم دمیخند

؟یکن یتوجه م يپس تو هم دار -

.موند رهیاون هم از رو نرفت و خ. کنم یبهش بفهمونم که درك نم ای. رفتارش رو درك کنم یبه چشم هاش زل زدم که معن هیثان چند

استاد؟ هیبا کلمات به خاطر چ يباز نیا -

!رك باشم يذار ینم! ... چونمیمنظورم رو بپ یکن یتو مجبورم م -

افشار هم به اون . باز بود ششونیکردند و ن یبه ما نگاه م. که چند تا از بچه ها پشتش نشسته بودند، جلب شد يا گهید زیام به سمت م توجه

.سمت نگاه کرد و بعد با لبخند سرش رو تکون داد

.میادامه بد شتریبحث رو ب نیخواستم ا ینم. سکوت گذشت يتو یباق

□

.زد سیشده بود، ل یماستش رو باز کرد و نوك انگشتش رو که ماست مهرناز

.خوب بوده یلیگه استقبال هم خ یتازه بابا م -

داوطلب؟ ای یاستقبال مال: دوغ خوردم و گفتم یکم

.هر دو تاش -

.دیمن حساب کن يرو یاز نظر مال -

چقدر؟ گهید. یکن یم یموسسه هم کمک مال نیتو هم...  ستین یبابا راض! نه -

.رمیخوام از بابا بگ یرو م یکی نیا -

سکرت نبود؟ انیمگه جر -

.بگم ستیرو که قرار ن یهمه چ -

.میاز کارمندها که کنارمون نشست سالم کرد یکی به

.رهیگ یخوابت م. قدر دوغ نخور نیا -

.عادت دارم: و گفتم دمیخند

دقت کردم و  یکم. به نظرم آشنا اومد. بود یکه اغلب خال ییجا. بود رهایسلف مد يورود يجلوافتاد که  یرو چرخوندم که چشمم به زن سرم

.کارمندها يبه خصوص جلو. جنگ و دعوا نداشتم ياصال حوصله . کردم میسرم رو پشت مهرناز قا. ماستیمطمئن شدم که س
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؟یکن یچکار م: با تعجب گفت مهرناز

!مایس. یچیه: آروم گفتم. کردند یها هم چپ چپ نگاه م يزیهم م ي هیبق

با تو کار داره؟: به اون طرف نگاه کرد و گفت مهرناز

.هم اومده بود خونه شیچند روز پ. آره -

کنه؟ یرو روشن نم فشیچرا بابات تکل -

.قصدش رو داره -

زنه؟ یحرف م یبا ک -

 يقدر تابلو بود که از هر فاصله ا نیا. شد دایشد و صورت رستار پ در کامل باز. بود يپشت در فلز یکس. اومدم و نگاه کردم رونیپشتش ب از

سراغ  مایدادگاه برام قابل درك نبود که س انیبعد از جر یشهرام بود، ول یمیرستار دوست صم. اسپورت داشت پیت شهیهم. بود صیقابل تشخ

به مدرسه اش  دنشید ياگر برا. نکردم داشیپ. براش تنگ شده بوددلم . نمیدوباره دور و بر رو نگاه کردم بلکه سپند رو بب. باشه اومدهرستار 

.مشینیذاشت بب ینم مایس م،یرفت ینم

ده؟ یهنوز بابات خرجشون رو م -

.آره: تکون دادم و گفتم سر

ه؟یپس مشکلش چ -

!طمع -

دادم تا  رییام رو تغ هیو زاو ستادمیف ابزرگ دور سل يبلند شدم و پشت پنجره . من دور شدند دیرستار به طرف محوطه رفتند که از د با

به  یول مانیکه از جنس س یمکتین يرو. کم فضول بودم هیالبته من هم . دیرس یمشکوك به نظر م یرستار اومده بود همه چ یاز وقت. نمشونیبب

!دشمن ها نبودند هیاصال شب. زدند یدرخت بود، نشسته بودند و حرف م يشکل تنه 

.ندم یتیکردم اهم یجام برگشتم و سع سر

□

.سرش رو باال آورد يرازیضربه به در خورد و ش چند

.با شما کار دارند! خانوم عمادزاده -

؟یک: تاپم رو بستم و گفتم لپ

دستگاه؛ ردش کنم؟ يکارگر پا هی: آروم کرد و گفت یلیرو خ صداش

.دیکن شونییراهنما! ریخ: زدم و گفتم پوزخند

.ومدینم ادمیاسمش  یبودمش، ول دهیوارد شد که قبال هم د یچند لحظه بعد مرد نسبتا مسن. در کنار رفت يجلوباال انداخت و از  ابرو

د؟یدار يبا من کار -
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.کردند لیبچه ها خط هفت رو تعط! خانوم مهندس -

از کارگرها  یخاص بعض يها يماریب يابر یحت. کرده بودم فیها رو رد یبعض یو مال يادار يقبال کارها. سراغ من اومده یچ يدونستم برا ینم

.نداشتم ياصال سررشته ا دیخط تول يدرباره  یکمک کرده بودم، ول

.ندارم دیبا تول یواال من ارتباط: کردم و گفتم »اهوم«

!هیبه چ یچ دینیبب دییایشما که سرتون به کاره، ب...  میشناس یرو نم دیجد ریآقا مد نیخانوم ما ا -

 يظاهر موجه تر یقسمت ها هر چ نیا يتو. دادم نییهام رو پا نیام آوردم و آست قهی يراه شالم رو رو يتو. عد بلند شدممکث کردم و ب یکم

.یرس یم جهیبهتر به نت ،یداشته باش

ه؟یمشکل چ: به مرد گفتم. کردند یعده دور هم جمع شده بودند و بحث م هیکه هر گوشه اش  میهفت شد دیسالن تول وارد

!و هشتمه خانوم ستیب -

!خب؟ -

.رو هنوز ندادند شیحقوق برج پ -

اومده؟ شیقبال هم پ -

... میدانشجو دار م،یزن و بچه دار. خانوم مهندس میمشت کارگر هیما هم ! نه دو ماه یول. آره -

ندارند؟ یمشکل گهید يچرا سالن ها -

.فقط بخش شش و هفت حقوق نگرفتند -

لحظه اجازه  هی: به طرفشون رفتم و گفتم. بود ستادهیا مانیدادم که کنار ا صیل سالن رو از رنگ لباسش تشخمسئو. میبود دهیرس تیجمع به

.دیبد

!؟يچرا خودت اومد: دمیپرس یآروم يبا صدا. میفاصله گرفت تیاز جمع مانیا با

کردم؟ یچکار م -

... یمسئول ،یمعاون. يفرستاد یرو م گهید یکی! يدیتول ریمثال مد -

.خودش رو باخته بود مالکا

.کنم یتو برو باال؛ من درستش م -

!ماسه یها و شامپوها م عیاگه شروع نکنند، ما: به سمت مسئول بخش رفتم که جلو اومد و گفت. از خدا خواسته رفت مانیا

مشکل فقط حقوقه؟ -

.ن هم سه ماهه قطع شدهخوار و بارشو. کوتاه اومدند دیکنند و با وعده و وع یدو هفته است که زمزمه م -

گه؟ یم یچ یمال ریمد -

.نشده زیوار یپول یجنس ها از انبار خارج شده، ول... گه بودجه کمه  یم -

.دیریرو بگ زدهیس یداخل -
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د؟ییبفرما ؛ییامور اجرا: جواب داد یمنش. رو به دستم داد و شماره گرفت یگوش. میسالن بود شد يدفترش که انتها وارد

.دپوریسع يلطفا آقا. ادزاده هستمسالم، عم -

.خوام جلسه دارند یعذر م... سالم  -

.بده break هی دیبگ. مهمه یلیخ -

.یچند لحظه گوش -

!ستندیمردم عالف من ن: دیچیپ یگوش يرستار تو يصدا قهیاز سه دق بعد

!کنم یکه گاف هاتون رو ماست مال ستمیمن هم عالف شما ن -

شده؟ یچ -

!عیگم بشه؟ سر تیریمد رییتغ نیها فرستاده شده که وسط ا ندهینما يبرا يماه بار نیا نیو چک کن، ببهات ر لیفا -

بدم؟ حیبه تو توض دیبا یچ يبرا -

.نداره يرادیاز نظر من ا! بده حیتا کارگر توض ستیدو يبرا نجایا ایب ياگر راحت تر -

!است گهیمهلتش دو روز د. هست که هنوز پاس نشده یمنظورت چک دونم یم... اند  قیمن دق يکارها: سکوت گفت یاز کم بعد

؟يهماهنگ نکرد یمال ریپس چرا با مد -

چطور مگه؟ -

مگه رقم اون چک چقدره؟... دو بخش عقب افتاده  يحقوق کارگرها -

!خورده یبه خنس يحتما حسابدار. ستیاون قدر درشت ن -

.بابا يا -

.برم؛ خداحافظ دیبا -

 یمنش. متشنج بود یهم کم یداخل بخش مال. کرد یشدم غرغر م یاز کنار هر کس رد م. رفتم یو مال يبه طرف حسابدار. ذاشترو گ یگوش

د؟یشما از اختالل بخش شش و هفت اطالع دار: گفتم يسرسر یبعد از احوالپرس. وارد شدم یشناخت و بدون هماهنگ یشمس من رو م

.صبح با من تماس گرفتند. بله -

!د؟یخبر نداد رهیمد أتیخورده و شما به ه یرخونه به مشکل مالکا -

...راستش  -

- ...

 شتریهاشون ب نهیهز. خارج از کشور موفق نبودند يها یندگینما دیدون یهمون طور که م. کارخونه عوض شده يها استیشه که س یم یمدت -

.اکثر معامله ها با چکه. تر نییپا میاریا هم باعث شده انتظارات رو به میارز و تحر تیوضع. میعمال صادرات ندار یعنی. از سودشون بود

... یول. متوجه ام -

... دیرو چک کن یاگر سوابق مال. نادر بود اریاتفاق بس کیماه صندوق حقوق پر نبود که  ي مهیتا ن...  دیاجازه بد -
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تر حل نشه، ممکنه کار به اونجاها هم  عیاما اگر مشکل سر. ومدمین بازخواست از طرف پدرم يبرا. نجامیرفع مشکل ا يمن برا! شمس يآقا -

!بکشه

.ده یم حیترسه و واضح تر توض یم یحرفم کم نیدونستم با ا یم

.میحقوق رو ندار زیبرداشت و وار يما اجازه  یاالن حساب ها پره، ول -

!چرا؟: تعجب گفتم با

.دستور از باالست -

!سوم يطبقه  نیهم از! بود که از باالست معلوم

 یبعد از دو سال زندگ. گفت یاز پر بودن حساب ها نم يزیصحبت کنه چ مانیاگر قرار بود با ا. اومدم رونیخاطر صداقتش تشکر کردم و ب به

 يحوصله . ودمشکل رو هم خودش راه انداخته ب نیکنه و ا فیتکل نییکه بابا براش تع نهیش یشناختمش که بدونم آروم نم یقدر م نیبا انوش ا

 د،یمهرناز حال آشفته ام رو د یوقت. حرف آماده کرده بودم که بهش بزنم یکل. سه رو زدم يسوار آسانسور شدم و شماره . پله ها رو نداشتم

.موس رو ول کرد و به طرفم اومد

ده؟یحالت خوبه ش -

کجا؟: دستم رو گرفت و گفت. سر تکون دادم و به سمت اتاق انوش رفتم فقط

.باهاش حرف بزنم دیاب -

.بذار هماهنگ کنم -

.ستیالزم ن -

.نگاهم کرد که انگار منتظرم بوده يباال آورد و جور توریانوش سرش رو از مان. در رو باز کردم و اجازه ندادم مهرناز وارد بشه و

؟يگذر یاز پول چند تا کارگر هم نم: رفتم و گفتم جلوتر

.داد ینشونش م يجد یلیبود که خ دهیپوش یهنوز مشک. ادلم د یصندل يرو درآورد و رو نکشیع

!شم یمتوجه نم -

حقوقشون رو بدن؟ یچرا نذاشت -

!به تو جواب پس بدم؟ دیبا...  میبودجه نداشت -

!دوم ماه حساب ها شارژ شدند ي مهیدونم که ن یمن م یول -

.به طرف در اومد ،یشد و عصبان بلند

!تو؟ ایمنه  یدختره منش نیا -

.که نتونه بازش کنه ستادمیدر ا يجلو

!گن؟ یبپرسم بهم نم ياگر از حسابدار يفکر کرد... من هم دارم  يکارخونه سهم دار نیهمون قدر که تو از ا! به مهرناز داره؟ یچه ربط -

!يخبر آب خوردن منو هم دار... خوبه ...  نیآفر: پوزخند زد و گفت یبعد از سکوت کوتاه -
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.شه، نه تو یمربوط به کارخونه م زهایچ نیا! گرفتم یماه به ماه خبرت رو نم ،يکه تو خونم بود یاون موقع -

؟یکن یمشکالت کارخونه م یتا حاال تو خودت رو قاط یاز ک -

.مجبورم نکن به بابا بگم... خود طفره نرو  یب -

که  دهیتول ریضعف مد یول فته،یم شهیاتفاق ها هم نیا. هم هست یاورژانس يطرح ها. بودجه کم بود... برو بگو : رو بلند کرد و گفت صداش

!بکشه نجایشه به ا یباعث م

!بود مانیدونستم قصدت خراب کردن ا یهم م یگفت ینم: زدم و گفتم پوزخند

!؟یکن یرو م شیتو چرا طرفدار: کرد و گفت کیصورتش رو بهم نزد. دیرو کش بازوهام

!دستت رو بکش: دادم و گفتم هولش

!یکه مشکلش رو حل کن يزد شیبه آب و آت -

!یش یوقت آدم نم چیه! تا چه حد؟ یخودخواه... ها زن و بچه دارند  چارهیب نیا: رو جدا کردم و داد زدم بازوهام

!یزن یم نهیرو به س یدونم تو سنگ ک یمن که م: تر داد زد یعصبان

.رو زدکه قفل در  امیب رونیتأسف سر تکون دادم و خواستم ب با

!ادمهیگفتن » داداش» «داداش«هنوز صورتت موقع  -

کنم  یمن درك م... کنم  یجا تمومش م نیمن هم هم ز،یحقوق کارگرها رو بر! ينادر يآقا نیبب: که آروم تر بشم و گفتم دمیکش یقیعم نفس

... یول ،يکه به خاطر بچت افسرده ا

!فتادمیدردسر نم نیا يخارج و من تو میبر يشد یم یکه راض يکرد یتو اگه درك م! ؟یکن یدرك م: دیحرفم پر وسط

وارث درست کردن؟...  ؟یدردسر چ -

.پاکش کردم عیکه سر دیقطره از چشمم چک هی

.داد یخدا خودش م... به معالجه نبود  يازین یبچه رو داشت اقتیاگه تو ل -

.م رو ندادجواب یچشمش کنار زد و با نفرت نگاهم کرد؛ ول يرو از جلو موهاش

!يندار اقتیهنوز هم ل -

.دمیو به روکش چرم در کوب برگشتم

!بازش کن -

.صدام رو بلندتر کردم. افتادم یم هیواقعا داشتم به گر گهید

!بازش کن -

!باز کن انوش: رستار اومد يضربه به در خورد و صدا چند

به . بود ستادهیحرکت ا یرستار هم ب. کرد یناراحت نگاهم م یلیده بود و خدا هیتک زشیمهرناز به م. رفتم رونیدر رو زد و من ب موتیر انوش

.شونه ام گذاشت يدنبالم اومد و دستش رو رو عیمهرناز سر. طرف در رفتم
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.ارمیبرات آب قند ب. نجایا نیبش -

ومد؟یم رونیصدامون ب -

.شه یگفتم بدتر م یبگم، ول مانیخواستم به ا: تکون داد و گفت سر

.يکرد يکارخوب  -

.کرد یسرم هم درد م. کار رو نداشتم يحوصله . کردم یعوض م ییهوا هی دیبا. رو برداشتم فمیاتاقم رفتم و ک به

.من اطرافم جمع شدند دنیبا د. رو راحت کنم الشونیمحوطه پراکنده شده بود رفتم که خ يکه تو یتیبه طرف جمع اول

.مشکل حل شد. دیباشن يزینگران چ! ونیآقا: بلند گفتم يصدا با

».مشکل من بودم«دلم گفتم  يتو و

صورت از  نیا ریکنم که در غ یم نیمن تضم...  دیریگ یحداکثر تا آخر برج حقوق دو ماه رو با هم م. و هشتم برجه ستیامروز ب: دادم ادامه

.خودم پرداخت کنم یحساب شخص

.دیچیپ تیجمع نیب يا همهمه

.کنه یرو خراب تر م زیهمه چ نیا. یضرر مال یعنی يو بسته بند دیتول دنیخواب. دیلطفا به کارتون ادامه بد -

.کردند یمشکوك نگاه م هنوز

ده؟یاز من دروغ شن یتا به حال کس -

 یانوش م. دیکش یشد و به سر ماه نم یم زیفردا حقوقشون وار نیمطمئن بودم که هم. کم کم پراکنده شدند و به طرف سالن رفتند مردها

.بود ختهیکه ر زهیاست زهرش رو برخو

خونه؟ ير یم: بگم که خودش گفت يزیخواستم چ. کنه یرفتم که متوجه شدم رستار پشتم حرکت م نگیطرف پارک به

.آره -

.من رو هم برسون -

؟یکن یفکر م یبه چ: که گفت میدور نشده بود یلیهنوز خ. میو راه افتاد میسوار شد. ستادیکنار در ا و

.یچ چیبه ه -

.کنند یفکر م يزیچ هیزنند، حتما به  یزل م یزن ها وقت -

!يد یدونستم وقتت رو واسه شناخت زن ها هدر م ینم -

- ...

!يتا تهش بر يجلوت و مجبور ندازنیرو م یراه هی... کردم  یبه اتوبان فکر م -

!یجاده خاک یمثل من بزن ای: زد و گفت پوزخند

.باعث شده بود که آروم تر بشم طیباد کولر و دور شدن از اون مح. دیدست کش شوننیموهاش رو باز کرد و ب کش

.خوره یها م ستیات به آرت افهیق -
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!میخوب ي شهیاتفاقا هنرپ: طرفم برگشت و با خنده گفت به

- ...

طالقت داد؟ ییبه خاطر نازا -

.آره -

؟یخواست یتو نم -

.عمرم بود میتصم نیعاقالنه تر -

- ...

 یگم نم یکه من م یچرا زن...  ستیچرا درس خون ن...  ستیچرا باادب ن...  ستیداد که چرا پسر ن یم ریالبد گ میشد یاگر بچه دار هم م -

... رهیگ

.خوشگله یول -

.نمیب یآخر رو م يکابوس روزها یهنوز هم گاه: زدم و گفتم پوزخند

که با  يبا انوش و جور میزندگ يادآوری. اتوبان پارك کردم يبعد گوشه  قهیند دقچ. که باور نکرده، نگاهم کرد يطرفم خم شد و جور به

.ستادیشد و کنارم ا ادهیپ. دادم هیتک لیبه گارد ر. شدم و چند قدم راه رفتم ادهیپ. حالم رو بدتر کرده بود میجدا شد يریدرگ

.یش یگرمازده م. نیتو ماش ایب -

.میسکوت کرد هیچند ثان. آسمون صاف نگاه کردم به

بغلت کنم؟ يخوا یم -

جلوتر اومد؛ دست هاش رو دورم حلقه کرد و سرم رو . بودند دهیبود که تا حاال ازم پرس یسوال نیمسخره تر نیا. شدم رهیتعجب بهش خ با

 رونیچندشم شد و ب. کرده رو بغل ییفکر افتادم که چه جور آدم ها نیبه ا هیبهم دست نداد و بعد از چند ثان یحس چیه. اش گذاشت نهیس يرو

.اومدم

شد؟ یچ -

!یهست ي*دونند تو گ یملت که نم -

.ها اشاره کردم و سوار شدم نیبه ماش و

□

 یخواستم کس ینم. که فروشنده داده بود رو دور انداختم یلونیجا دادم و نا فمیک يرو تو لیکاکائو و پاست ياومدم و بسته ها رونیمغازه ب از

قبل از روشن کردن، از . و سوار شدم دمیرس نیبه ماش. خرم؛ ممکن بود بهم تذکر بدند یم يزیبچه ها با پول خودم چ قیتشو يبفهمه که برا

رو  نیماش. بودم که نباشه، اما بود دواریام ییجورا هی. بود ستادهیاز من ا ادیز يرنگ هنوز با فاصله  يخاکستر 206. به عقب نگاه کردم نهیآ

 نیا يکه تو وتایبود و هم تو دیمن، هم سف نیماش. ومدیهمچنان م 206رفتم و  یرو م یشگیهم ریمس يعاد یلیخ. افتادمروشن کردم و راه 
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 یالیخ یگرفتم خودم رو به ب میتصم. ها شلوغ بود ابونیکنم که گمم کنه؛ به خصوص که خ يتونستم کار یتابلو بود و نم یلیشهر خ يمنطقه 

.کردم یم هم واقعا اشتباه دیشا. بزنم

 دایصورت راننده اصال پ یهم پارك کرده بود، ول 206. به عقب انداختم ینگاه انهیشدن مخف ادهیموسسه پارك کردم و موقع پ کیرو نزد نیماش

گرفتم  میصمت. کرده بودم یبار تنبل نیاومدم و ا یوقت ها با آژانس م شتریب. رو برداشتم و راه افتادم فمیک. کنم عیخواستم ضا ینبود و من نم

.تکرار شد به بابا خبر بدم یاتفاق نیکه اگه باز هم همچ

 هویبلندش کردم که  عیآروم به طرفش رفتم و سر. نهیرو بب رونیبود که ب دهیبود و خودش رو باال کش ستادهیپشت پنجره ا دیمج دم،یرس یوقت

.میدیو هر دو خند دیکش یکیکوچ غیج

گذاشتمش که چپ  نیزم. به نظر من بامزه بود ینداشت، ول یقشنگ ي افهیق. دیرس یبه نظر م فیالغر و ضع یلیبود که خ يچهار پنج ساله ا پسر

.میامروز چه کاره ا نمیبب نجا،یا ایب: اشاره کردم و گفتم یبه صندل. ش رو درست کرد قهیچپ نگاهم کرد و 

.م و کنارش نشستمخونه سازها رو برداشت. جمع شده اش ور رفت يموکت نشست و با گوشه  يرو

.میبساز نیماش مینیپس بش. خب -

- ...

د؟یمج ادیخوشت م ینیاز چه ماش -

.میندار نیما ماش -

.يخر یم یش یبزرگ م: ساختن شدم و گفتم مشغول

د به دست کشند، بزرگ که شدن یم ینقاش ایکنند  یرو که درست م یبچه ها هر چ«گفت  یمادربزرگم م: تکه دستش دادم و ادامه دادم هی

.»ارنیم

باال که  يرفتم و از طبقه  رونیب. شد یکردم، ازم دورتر م یم یسع شتریب یهر چ. موکت رو گرفت يپرت کرد و گوشه  نیزم يرو رو تکه

چون  یلکنند؛ و یمعموال بچه ها با هم بهتر ارتباط برقرار م. میاومد نییو پا دمیکش رونیبود، چند تا بچه همسن ب یگروه يمخصوص کالس ها

.کرد یرو حل نم يزیاز همه چ ییجدا نیاما ا. کرد، جداش کرده بودند یم تیاذ رو هیبق دیمج

از پسرها رو  یکی یآدم آهن دیکه مج دینکش قهیاما به ده دق. مراقب بودم یبودند و من چهار چشم یمعن یب يها مشغول ساختن شکل ها بچه

.خراب کرد و باعث شد وسط کارشون دخالت کنم

.يدوستت رو ناراحت کرد نیبب! جان دیمج -

مگه نه . کنه یهم کمک م دیمج. میساز ینداره؛ دوباره با هم م یبیع: داد، ناز کردم و گفتم یفحش م دیلب به مج ریپسر بچه رو که ز يموها

د؟یمج

رو محکم گرفته  دیمج يمن دست ها کرد و یم غیج غیکه آورده بودم ج يدختر. دیطرف پسر هجوم برد و با هر دو دست موهاش رو کش به

باالخره جدا شدند و . داد زدنم رو گرفتم يهم از ساعدم گرفت که به زور جلو یگاز اساس هی. کرد یول نم یبودم که نتونه موهاش رو بکشه، ول

.شده بود يهمه عاد يو برا فتادیچند بار م ياتفاق ها روز نیاز ا. میآرومشون کرد گهید انمخ هیبا کمک 
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هم از اون  دیکه مج میبزرگ تر گذروند يبا بچه ها اطیح يتو يروز رو به ورزش و باز ي هیناچار بچه ها رو به کالسشون برگردوندم و بق هب

.حال و هوا دراومد

راننده  در يخط بلند رو هی. ستیمطمئن بودم ن نکهیرفت؛ با ا 206پارك  يشدم ناخودآگاه نگاهم به سمت جا یاز در موسسه خارج م یوقت

.کم نبود نمیماش يها یهر چند زدگ. »ارمیب نیدور و برها ماش نیا گهیعمرا اگه د! هم از امروز نیا«با خودم گفتم . شده بود دهیکش

□

.تو میبر ایب. پختم -

!یخوب نیهوا به ا -

.مییمن گرما یول! آره يقطر بود يواسه تو که تو -

. ومدین یول اد،یاز کاناپه ها نشستم و منتظر شدم که ب یکی يرو. خورد و مبله بود یدوم م يطبقه  یالب شدم و به طرف در تراس رفتم که به بلند

؟یچرا تنها نشست: من گفت دنیاومد و با د رونیبعد بابا از اتاق کارش ب قهیچند دق

.دیخبرش رس: مکث و لبخند به حرف اومد یرو به روم نشست و بعد از کم. باال انداختم شونه

؟یخبر چ -

.گهید یدختر من... کارگرها  نیب تیسخنران -

.خبرها هم نبود نیا: و گفتم دمیخند

.میکرد یضرر م یکل يبهم گفت اگه نبود مانیا: بابا ادامه داد. ستادیشد و کنار کاناپه ها ا یهم باالخره از تراس وارد الب رستار

.ومدیاز پس چهار تا کارگر هم برن. درآورده بود يزبا جیگ مانیا: داد و گفت هیکاناپه تک یبه پشت رستار

مگه چند روزه که کارها رو دست گرفته؟. نداشت ییکارخونه آشنا طیبا مح مانیبودند؛ بعد هم ا ادیاوال که ز: رو باال انداختم و گفتم ابروم

کنه؟ یک ،یتو دفاع نکن -

- ...

.يکه تو کرد يکار... بود وعده بده  یفقط کاف -

.دونستم که مشکل حل شده یم. وعده ندادم، تعهد دادم من -

.هیحرفه ا تیریمد يدونن که چقدر تو یهمه م یول اد،یازش خوشم نم. نکرد يچرا انوش کار: حرفمون گفت نیب بابا

 یفکر م: گفت هیند ثانبعد از چ. رستار هم فقط نگاهم کرد. تازه اوضاع آروم شده بود. دردسر نداشتم يحوصله . نگفتم يزیزدم و چ پوزخند

!يرو دار يکارخونه نقش نخود يکردم تو

!واسه حفظ سنگر عمادزاده ها: بابا نگاه کرد و ادامه داد به

!خود من هم تا حاال جرأت نکرده بودم با بابا تند حرف بزنم. بود دهیبابا رو ند يهنوز اون رو. نزد یحرف چیه بابا

!؟یکن یتو فکر هم م: زدم و گفتم شخندین
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بچه ها کجان؟: و گفت دیخند بابا

.یگردش خانوادگ -

!مادربزرگ در چه حاله نمیبرم بب -

وقتش  شتریداد و ب یم تیاهم یلیهمه سال هنوز هم به مامان خ نیرفتار بابا رو دوست داشتم که بعد از ا نیا. رفت نییپا يشد و به طبقه  بلند

 نشه داشت؟ م یم یدو ساله اش رو ول کنه و بره چه توقع يکه بچه  یاز زن. دهیند يریخ میواقعدونستم که از مادر  یم. گذروند یرو با اون م

اومده بود که هر بار بابا من و شهرام رو ازش دور  دنمید يبرا يفقط چند بار. موند یچهره اش به خاطرم نم دم،ید یمادرم رو نم ياگر عکس ها

 گبزر یخوب طیشرا يهر چند با وجود مامان ما تو... شد  یرو دوست نداشت کاش اصال بچه دار نمگفتم اگر بابا  یبه خودم م شهیهم. کرده بود

.ذاشت ینم یفرق مانیما و ا نیمامان ب. میشده بود

شد؟ یگردش شامل عمه خانوم نم -

!خوشبختانه نه: بابا نشسته بود نگاه کردم و گفتم يرستار که حاال جا به

!همه تسلط داره يکارخونه بازه؟ رو يقدر دست انوش تو نیچرا ا: دمیه رفت و پرسذهنم به طرف کارخون دوباره

.رو داشته باشه تشیاگر ظرف ست؛یبد ن ریباز بودن دست مد -

.فتهیاگر سر لج ب... ممکنه انجام بده  يشناسم هر کار یکه من م یاون انوش. رو کش نده انیجر دوارمیام -

؟يمثال چه کار -

!ستمیمن که تو کارها وارد ن .دونم یچه م -

.انبار ثبت بشه يتو هیجنس و مواد اول يسر هیمثال  -

- ...

.رد بشه ونیصورت حسابشون از اتوماس -

- ...

.از حساب برداشت بشه -

- ...

.بزنه بشونیغ هوی -

- ...

تو کاره؟ یدست ک -

- ...

...مسئول انبار ...  يمسئول حسابدار -

خواست بگه؟ اون زمان  یم یچ. کردم یبا تعجب نگاهش م. کرد؛ خودش و شهرام یافتاده بود اشاره م شیکه پنج سال پ یفاقداشت به ات قایدق

.بود زیشرکا ناچ يبود و اون مقدار پول هم برا یأتیه تیریمد
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مگه شهر هرته؟! دن یم لیبراش دادگاه تشک -

.گردن کلفت يها لیبا وک! ... دادگاه: زد و گفت پوزخند

با اخم بلند شدم و به طرف . کرد ینم يکار لیدل یبابا ب. نداده بود، پدر من بود تیکه رضا یکس. حرفش رو بشنوم ي هیخواست بق ینم دلم

.اتاقم رفتم

سوم فصل

درخت ها  ي هیسااطراف و  يهوا گرم بود و فضا. شد یم ادیکردم که شدتشون کم و ز یپارك نگاه م يتو يو باال رفتن فواره ها نییپا به

.خوردم یم وهیو کلوچه و آبم نجایرستوران اومده بودم ا يامروز به جا. دلچسبش کرده بود

 یمامان دست ما رو م یول. ما نداشت يوقت برا ادیشلوغ بود و ز یلیبابا سرش خ میبچه بود یوقت. داد یبهم م یپارك حس خاص يفضا شهیهم

 یاون پارك کل یهم خوبه ول نجایا. شه یاون روزها تنگ م يشم دلم برا یبار که از جلوش رد م هر. برد یخونه م کیگرفت و به پارك نزد

که بگه  دیکش یاون از دوست هاش خجالت م. میکرد یشهرام رو تماشا م يو باز میستادیا یفوتبالش م نیکنار زم یبا بستن شهیهم. خاطره داره

.میکرد یم عیضا شهیهم هم مانیمن و ا. میاون اومد دنید يما برا

: رفت سراغ اصل مطلب یمعمول يها یبعد از احوالپرس. جواب دادم. زنگ خورد و اسم الهام افتاد میگوش. سرم لبخند زدم يتو يفکرها به

!؟يواسه انوش شاخ شد دمیشن

گفته؟ یک. نه بابا: و گفتم دمیخند

.تما آشفته اس يروزها چقدر خونه  نیا یدون ینم ،يوا! ... کالغه -

چرا؟ -

.حالم گرفته است یلیخ. رو گهیهمد مینیروز بب هی...  دینو...  الدیم... دعواهاشون ... انوش  يبچه . شده یپاط یقاط یهمه چ -

.تو هم روش م،یقبول کرد يرو که به فرزند دپورهایسع يبچه . ما بمون يخونه  ایب: خنده گفتم با

شماست؟ يگه اون هنوز خونه م! ؟يخند یمن ناراحتم، تو م: و گفت دیخند

دارند؟ یمشکل دیآرام و نو... آره  -

.آرام رو هم خراب کرده یتازه حال روح. کنه یرو حل نم دیعشق که مشکل نو یاون ها که عاشق همند، ول. نه -

کنه؟ یچرا ترك نم -

.ذارن یدوست هاش نم... تونه  یکرده، نم یسع یلیخ -

تو چه خبر؟ ي »کایر* «از : گفتم هیبعد از چند ثان. نگفت يزیهم چ سوخت و سکوت کردم و الهام دلم

.)پسر خوشگل ایپسر  یمعن) یاغلب مازندران( یشمال شیدر گو: کایر(* 

.ادیداد که با خانواده اش ب okبابا باالخره ... هم خوبه  الدیم -
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!پس اعتصاب هات جواب داد -

.زنه یم وزن کم کردم؛ تازه هنوز سرم غر لویپنج ک -

.داد ینبود اصال راهشون نم یبابات اگر راض. عوضش کارت راه افتاد -

.خوره یبه خاطر آرام حرص م یکاف يبه اندازه . خوام از دستم ناراحت باشه یفقط نم. دونم یآره م -

!پسره بگم داداشش رو جمع کنه؟ نیبه ا يخوا یم -

.کنه یم يکار هیانوش خودش . نه -

.یش یعروس م يسرت دار ریخ. بهم بگو یداشت يپس هر کار :خنده گفتم با

.ادیبرنم يکه کار تشیوضع نیاز آرام با ا. آره: و گفت دیهم خند اون

!تموم شده است هیکه قض یدون یپس خودت هم م -

بچه . اگردهام تنگ شده بودش يدلم برا یزبان درس دادن نداشتم، ول يحوصله . و به طرف آموزشگاه رفتم میکرد یخداحافظ. دیخند دوباره

 کینزد. برخورد نداشت بهیغر يکارش با زن ها طیمح يمعموال تو. دمید يراهرو افشار رو در حال صحبت با دختر يتو. بودند يبامزه ا يها

هم  نینازن. میداشترفت و آمد ن دپورهایبا سع ادیز شیما از پنج سال پ. بودمش دهیوقت بود که ند یلیخ. دادم صیرو تشخ نیازنتر که شدم ن

هر دو به طرفم برگشتند و من بالفاصله متوجه . لبخند زدم و سالم کردم. ها حضور داشته باشه یمراسم و مهمون يبود که تو يسنش کمتر از حد

رستار  يها چشم یرگیالبته چشم هاش به ت. بود ختهیر رونیشالش ب يو فر که از جلو یمشک يهمون موها. و رستار شدم نینناز ادیشباهت ز

.اون هم من رو شناخت و سالم کرد. نبود

!ن؟ینازن یکن یچکار م نجایا -

!کالس برداشته؟ نجایا نینازن یدونست یمگه نم: جا خورد و افشار به جاش جواب داد یکم

.بودمش دهیآخه قبال ند. ها باشه کشنبهیکردم  یفکر نم -

.رفت یم تابستون ها حوصله م سر ممن ه ؛يکرد يخوب کار: ادامه دادم نیرو به نازن و

.یمرس: زد و گفت لبخند

موقع وارد شدن . تونست داشته باشه یرو م یخصوص ياستادها نیبهتر نینازن. تعجب کرده بودم. جدا شدم و به طرف کالس خودم رفتم ازشون

.انداخته بود نییهم سرش رو پا نینازن. گفت یم يزیو چ رو گرفته بود نینازن يافشار شونه ها. راهرو انداختم يبه انتها یبه کالس دوباره نگاه

□

پونه که قرار بود بره دکتر،  يرو برا نشیماش مانیامروز ا. دندیخند زیر زیکردند، ر یکه دو طرف من حرکت م مانیبار رستار و ا نیدوم يبرا

حرکت  رتریبشم و د داریتونستم صبح زود ب یمن نم. میبد رو گوش مانیبلک متال ا يآهنگ ها میتمام طول راه مجبور بود. خونه گذاشته بود

.بود ومدهیهم بدش ن مانیکه امروز ا میردک یم

!چه مرگتونه؟: و با عالمت سوال نگاهم کردند که گفتم ستادندیبعد ا. و اون ها جلو افتادند ستادمیجام ا سر
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!یچیه: رستار گفت .شد یبامزه م یلیخ دیخند یصدا م یب یوقت. شد شتریب مانیا ي خنده

.دیخسته نباش! خانوم مهندس: من گفت دنیاز کنارمون رد شد و با د يا گهید مرد

.نیممنون، همچن -

.گرفت یم لمیتحو یکل د،ید یبار بود که هر کس من رو م نیچندم نیا. میحرکت کرد دوباره

؟یستیمهندس ن یهنوز بهشون نگفت: رستار

!گهیاست دداره؟ رشته رشته  یتیچه اهم: من

!نجات يتو فرشته ! قمیناال ریامروز من مد ؟يدقت کرد: مانیا

.من آچارفرانسه. یتو بچه سوسول. نه: من

؟یمن چ: رستار

.قاشق نشسته: مانیا

!مو قشنگ: و گفتم دمیخند

!یش یتو چه زود پسر خاله م: رستار

!شه یدختر خاله م: مانیا

!جنبه یب: من

.فاصله گرفتم هام رو تند تر کردم و قدم

!یمیابراه يآقا: گفتم عیکه وارد اتاق شدم سر نیهم

بله؟: رو بلند کرد و گفت سرش

کجاست؟ يرازیش يآقا -

.حلش رفتند ياومده بود، برا شیپ ونیاتوماس يتو یمشکل: گفت یاون جواب بده، مرادخان نکهیاز ا قبل

بسته  يرم کارگاه که نمونه ها یپس من م: به ناچار گفتم. شد یم میبچه ها تقس نیب تیسا يو کارها میداد یانجام م يرازیها رو من و ش یطراح

.دیهم بگ يرازیش يبه آقا نم،یرو بب يبند

.حتما: یمیابراه

ن؟ییبرم پا. کردند ریفکر کنم د: یمرادخان

.دونم ینم: نگاهش کرد و گفت یشگیبا همون آرامش هم یمیابراه

.گه ینم يزیچ یول ادیخوشش م یبودم از مرادخان دهیشد که فهم یبود و مدت ها م نیمت یلید، اما خنبو افهیخوش ق. براش سوخت دلم

گوشه  يساز یقوط یو حت يبسته بند يها و باال بردن سود، کارگاه چاپ کاغذها نهیکم کردن هز يبرا. رفتم رونیاتاق گذاشتم و ب يرو تو فمیک

.گرفتم یها م یقوط يطرح رو يبرا یمیتصم تایکردم و نها یم یکاغذها رو بررس نیا ویآرش دیبا. شده بود سیاز محوطه تأس يا

بودند، اما هفت  نجایا غاتیمسئول طرح زدن و تبل یمختلف يقبال شرکت ها. انبارشون مونده بود، شدم يتو میکه از قد ییزهایچ یبررس مشغول
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کرد، نشون  ینگاه م يبود و با کنجکاو ستادهیکه کنارم ا يصابون رو به مرد کاغذ دور. نشده بود جادیا یاساس راتییشد که تغ یم یهشت سال

.شده یمیداره، هم جنسش قد يهم رنگ بد. بد فروش رفت یلیها خ نیا: دادم و گفتم

.ده یخودش رو نشون م یلیصابون ها بزرگند، خ. بله: تکون داد و گفت سر

راه افتادم که رستار  يبه سمت ساختمون ادار. اومدم رونیعکسشون رو نداشتم کردم و ب که ییرو پر از کاغذها و تکه مقواها یبزرگ لونینا

 ییهمون جا قایدق. کرد یپاش نگاه م ریشده بود، نشسته بود و به آسفالت ز دهیکه دور تا دور ساختمون کش ییسکو يرو. توجه ام رو جلب کرد

ه؟یچ: سرش رو بلند کرد و گفت. دمیبلش دناخودآگاه خودم رو مقا. نشست یم ومدیهر وقت م باکه با

؟ینشست نجایچرا ا -

.يجور نیهم -

؟يدار یمشکل: خودش به حرف اومد. یدونستم چ ینم یبپرسم ول يزیخواست چ یم دلم

.آره -

.نهیهم شهیکه جواب پدرم هم هم نهیمشکلم ا: نگاهم کرد که گفتم منتظر

 یفکر م یگاه. دیزبونش کش ریکلمه هم از ز کیشد  یخواست نم یبود که تا خودش نم ییدهااز اون مر. تفاوت نگاهم کرد ینگفت و ب يزیچ

.دنبالم اومد و با من هم قدم شد. برگشتم و راه خودم رو رفتم. خاصش داره طیبا شرا یارتباط یسرسخت نیا دیکردم شا

.میکرد دایشهرام رو اونجا پ -

راه رفته رو برگشتم و به اون نقطه . ختیر یخودش م يرو تو زیزد و همه چ ینم یشهرام با ما حرفمرگ  يبابا درباره . و نگاهش کردم ستادمیا

. به صورت رستار نگاه کردم. داداشم تنگ شد يدلم برا. کردم یرو فراموش نم نجایوقت ا چیه گهید. حرف رو نداشتم نیاصال انتظار ا. زل زدم

!افتاده بود دمیمن رس یوقت: شم هاش رو با حرص بست و گفتچ. گذره یتو مغز من م یفهمه چ یدونستم م یم

- ...

چرا آزادم کردند؟ یکن یفکر م -

.داد تیمن رضا يچون بابا -

.نداشت یچون مدرك قطع: زد و گفت پوزخند

!گهیکرده بود د یخودکشپس حتما ... از کارخونه لو رفته بود  شیدزد... با زنش مشکل داشت ... چون معتاد بود : تر رفتم و گفتم کینزد

زرد  يمردم و روزنامه ها يگوش ها يتو یبالفاصله رد شد، ول ادیالبته اعت. دادگاه مطرح شد يتو لشونیبود که از طرف وک یلیها همه دال نیا

.مونده بود

.رو بهت بگم قتیکه بخوام حق ییحرف ها نیتو کوچولوتر از ا -

.فقط نگاهش کردم. که به طرفم برگشت دمیبازوش رو کش دنبالش رفتم و. حرکت کرد يبه سمت ورود و

!بود؟ یرعلنیچرا دادگاه آخر غ یکن یفکر م: آورد و گفت نییرو پا صداش

بابا و  دنید يبد بود و برا یلیاون روزها حالم خ. رو اعالم کردند جهیفقط نت دیجرا. باشه انیهم در جر مایبابا اجازه نداد س یحت. گفت یم راست
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.ومدمیهم از مشهد نممامان 

.رو بهمون گفته زیبابا همه چ -

!به سمت پشت بوم بود دنمیدو یمن فقط عصبان هیمدرکشون عل! ... ؟يجد -

!که لو رفته بود يدزد يو شراکت تو -

.وقت اثبات نشد چیه -

!بابات يها لیبه لطف وک -

.به سمت ساختمون رفتم و

□

!ستین يزرنگ باز يبرا ییمن جا يتو خانواده : زد دوباره پخش شد یم سالن قدم يبابا که تو یعصبان يصدا

.صبح هم زنگ زده بود: و گفت ستادیپله ها نشسته بودم، ا يکنار من که رو مامان

.شه یدرست م! آروم باش: گفتم. دیرس ینگران به نظر م یلیخ صورتش

؟یش یاست که مزاحمش م دهیمگه طرف تو ش: بابا

گفت؟ یم یچ: من

.ختهیماه پول به حسابشون نر نیبابات ا نکهیمثل ا: مامان

؟یگ یم يجد: من

.تیحضانتش رو بده به من و برو دنبال زندگ ،یاگر نگران پسرت. که گفتم نیهم: بابا

!چطور بچه اش رو ول کنه؟. گه یبابات هم زور م: مامان

.شکشیکنه؛ حضانت پ یمعذرت خواه ادیحداقل مثل آدم ب: من

!من نداره ییاز دارا یکه سپند حق یدون یخودت خوب م. رمیشهرام رو هم بگ یینکن ارثم از دارا يکار :بابا

...پسر شهرامه  اد،یخدا رو خوش نم. بچه بکن نیبه نام ا يزیچ هی ایچند بار گفتم منصور ب: مامان

االن چه وقته ارث گرفتنه؟! مامان؟ هیحرف ها چ نیا: من

؟یلی چه دلمثال! خجالت بکش: بابا

.دونه چکار کنه یبابا به وقتش م: من

.بگم واال یچ: مامان

!؟یباال بکش میسند بزنم که تو به عنوان ق. آره: بابا

.ارهیبابا اشاره کردم که آروم باشه و به اعصابش فشار ن به

.شه یبلند م یحرف ها از گور ک نیدونم ا یمن که م: بابا
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!خودش هنوز از ماجرا کنده نشده يپا. مراقب باشه دیبا یول: نشسته بود، نگاه کرد و ادامه دادمبل  يبه رستار که رو میمستق و

!صبر کن منصور: اومد و گفت رونیمامان از آشپزخونه ب. رو قطع کرد و به طرف پله ها اومد تماس

نجا؟یا دیچرا همه جمع شد: گفت مانیاومدند و ا رونیب تشونییو پونه از سو مانیا. شربت رو از مامان گرفت وانیو ل ستادیکنارم ا بابا

.ستین يزیچ -

.دمیشن -

!فضول: ام گرفت و گفتم خنده

!بوده؟ ریگیقدر پ نیپنج سال ا نیا يتو یعنی: کنارم نشست و گفت پونه

.طور شده نیا ینه، تازگ: بابا

؟يدیسراغ سپند؛ فهم يبر نمینب گهید: رو به من ادامه داد و

 يآقا: رفتم که رستار گفت ییرایبا بچه ها به طرف پذ. نمیتونستم سپند رو بب ینم گهیسه شنبه ها د یعنیپس . و بابا باال رفتتکون دادم  سر

د؟یبچه کن نیبه نام ا يزیتموم بشه اگر چ تونییدارا دیترس یم! عمادزاده

!باشم مشیر من قاز سپند کم بشه اگ يزیچ دیترس یچطور اون زن م: چند پله رو برگشت و گفت بابا

گه؟یسپره به کس د یبچه ش رو م یک -

!و حاضرم یمن هنوز ح یوقت... داره  يارث بر يادعا یهر ک -

ست؟یچرا نه؟ مگه نوه تون ن... بچه  ي ندهیآ يبرا يزیچ هیفقط . خواد یاون که ارث نم -

تو رو خدا  دیولش کن: پونه کنترل رو برداشت و گفت. ب باال رفتنگاهش کرد و بدون جوا یقیبابا با اخم عم. گفت تیآخر رو با عصبان ي جمله

.رئال و بارساست يامشب باز. گهیشه د یم يزیچ هی... 

.میفکر کنم دار ار،یپاشو برو تخمه ب: زد و ادامه داد مانیا يزانو يرو

.ارمیمن م: شونه هاش رو باال انداخت و من بلند شدم و گفتم مانیا

.رهیگ یرو نم قیرف يکس جا چیگم ه یم. یمرس -

!شه یمن دراز نم يگوش ها: زدم و گفتم لبخند

□

.یکنه تو ممکنه ناراحت بش یحتما مامانت فکر م: رو بست و گفت فشیک پیز مهرناز

.ادیجلو چشم من نم ادیز گهیپونه که د. آره: دادم و گفتم هیتک زشیم به

.تونم درکشون کنم یاصال نم: و گفت دیخند

.شه، تازه اولشه یدرست م گهیماه د هی -

رو  لشیو موبا فیاش ک گهیشلوارش بود و دست د بیج ياز دست هاش تو یکی شهیمثل هم. رو زد موتیاومد و قفل ر رونیاز اتاقش ب انوش
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: بت چهره اش بود، گفتمث يها یژگیاز و یکیکه  یقیبرگشت و با نگاه عم دهیبه در نرس. برامون سر تکون داد و به طرف در رفت. گرفته بود

!گم یم کیتبر

-  ؟...بابت

.عمه شدنت -

.حرف ها بود نیانوش مغرورتر از ا. از فکر خودم خنده ام گرفت یبود، ول ستادهیلحظه حس کردم پشت در فالگوش ا هی

.کیممنون از تبر -

!بگم تیبهتر بود تسل دیالبته شا -

.یهر طور راحت: و گفتم اوردمیکم ن. زد پوزخند

.رفت رونیبرگشت و ب. قدم عقبگرد کرد چند

!ده یم ریبه من گ ادیز یتازگ: به مهرناز گفتم رو

.شه، ناراحته یم يدو سه هفته ا -

.رهیگ ینکنه، آروم م ریقدر ذهنش رو درگ نیاگر ا. به خاطر بچه است -

؟ییکجا: داد sms مانیا. و مهرناز در رو قفل کرد میاومد رونیهم ب با

شده؟ یمگه چ. طبقه سوم يپله ها: دادم جواب

؟يریبگ يزیپونه چ يبرا يخوا ینم: مهرناز

خودکار دم دستته؟. گرون دوست نداره ي هیهد. رمیگ یلباس م: من

!شم یکم کم دارم سبز م گهیفقط من د. نشده یچیه: ناشناس اومد يبا شماره  sms هی

!کنم یدروت م دمیرس. نداره یبیع: دادم sms. خودکار رو از مهرناز گرفتم. هفرستنده رستار بود دمیفکر کردم تا فهم هیثان چند

.پر رو: لب گفتم ریز و

؟یچ: مهرناز

.یچیه -

ساختمون از هم جدا  يجلو. خودکار رو بهش برگردوندم. نره ادمیدستم عالمت گذاشتم که لباس پونه  يگذاشتم و رو فمیک يرو تو یگوش

.داشت ستگاهیخونشون ا کیکارمندها رفت که نزد سیمهرناز به طرف سرو. میشد

.رستار باشه اما بابا بود دیکردم با یفکر م. زنگ خورد میلحظه گوش همون

بابا؟ ییکجا. دهیسالم ش -

چه خبر؟. فتمیدارم راه م... سالم  -

دختره باهات تماس نگرفت؟ نیا. چیه -

.شهتونست با ینفر م هیفقط » دختره نیا«بابا از  منظور
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.نه -

؟یبه من بگ يخوا ینکنه نم ؟يچرا هول شد -

ه؟یحرف ها چ نیا! هول نشدم -

.باشه مراقب خودش باش -

.چشم -

. دونستم سر کاره و تا برگرده سپند تنهاست یم. تماس گرفته بودم مایس يظهر با خونه » .دیخوب شد نفهم«دلم گفتم  يکردم و تو یخداحافظ

بچه  یسر هر اختالف ستین دیزمونه از مادرها هم بع نیتو ا. اعتماد شده بودم یبه همه ب گهید. حال سپند خوبه خواستم مطمئن بشم یفقط م

.بودم دهیموسسه د يرو تو يادیز ينمونه ها. کنند تیاذ روهاشون 

»!وونهید«دلم گفتم  يتو. رفته بود مانیحتما قهر کرده بود و با ا. از رستار نبود يبا کمال تعجب خبر دمیرس نیبه ماش یوقت

کردن با زن ها  یشوخ تیبشر اصال ظرف نیمطمئن شدم که ا گهید. رستار راحت بودم گاریحداقل از دود س. پخش بلند بود يروشن و صدا کولر

.نداختمیشهرام م ادیمن اون رو به  دیشا ای. شد یناراحت نم مانیا يها یرو نداره، چون از شوخ

فکر کرده بود که از قصد سبقت  دیشا. میکه همزمان حرکت کن ومدینم شیمعموال پ. دمیرو د مانیا نید و ماشبوق منو به خودم آور يصدا

هنوز کنار . دل و جرأت ها نداشت نیاز ا مانیا. رستار پشت فرمونه دمیداد که فهم نییرو پا شهیسرعتش رو با من هماهنگ کرد و ش. گرفتم

سرعتش رو . بودم دهیقبال هم د. دست فرمونش بهتر از من بود. رعتم رو کم کردم که از من جلو افتادس. دردسر نداشتم يحوصله . روند یمن م

.بود مانیگذاشتم، ا کریاسپ يآوردم و رو رونیب فیاز ک. زنگ خورد میگوش. کم کرد

!دهیش یتو چقد ضد حال -

ه؟یرال ستیپ نجایمگه ا -

؟یترس یم! ... بچه مثبت -

!یرسم، بچه منفت یفکر کن م. آره -

کره؟یرو اسپ: و گفتم دیچیرستار پ يخنده  يصدا

!نه: رستار جواب داد خود

!ذره عاقل شو هی! یش یبابا م يمثال دار مانیا: و گفتم دمیهم خند من

.به من چه؟ رستار منو اغفال کرده -

!دهیگه ش یدروغ م: دیوسط حرفمون پر دیخند یکه م یدر حال رستار

خواست به چشم دشمن به  یدلم نم. ومدیشده بود، خوشم م جادیا نمونیکه ب یتیمیاز صم. بودم دهیبود که اسمم رو از زبونش شن يبار نیاول نیا

.تنها بودم یلیو پونه، خ مانیبه خصوص که قبل از برگشتن ا. میهم نگاه کن

!سنشه ينداره اقتضا یبیع: من

!از تو که بزرگ ترم کوچولو: مانیا
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.ستیبه سن ن که یبزرگ: من

سه؟یخس دنیخر نیبابات چرا تو ماش: رستار

.کنند یشم، مردم چپ چپ نگاه م یخودش رو سوار م یهر وقت مازرات. خودم نخواستم: من

!تو هم که حساس: مانیا

!من فکر کردم به خاطر دست فرمون بدته: رستار

رستار سرعتش رو باال برد . تماس رو قطع کرد مانیا. عوض کردم نیو ال گاز گذاشتم يبدون راهنما پام رو رو. کردند دنیدو شروع به خند هر

.میداد یزدند و ما همچنان گاز م یاطراف بوق م يها نیماش. دیچیو جلوم پ

سرعتم رو . بهم دست داده بود يحس بد. شد یکم کم شلوغ م ریمس فته،یب يخواستم اتفاق بد یو من نم میشد یم کیبه اکباتان نزد میداشت

.میمن برخورد کرد و هر دو منحرف شد نیرستار با همون سرعت به صندوق ماش نیوسط بشم که ماش نیآوردم و خواستم وارد ال نییاپ

. شه یافتاده و تمام بدنم فشرده م نیزم يکردم قلبم رو یفقط حس م. شده یدونستم چ یاصال نم قهیاتفاق افتاده بود که تا پنج دق عیقدر سر نیا

 هبه صورتم زل زد مانیا. جدا کرد ربگیمحکم منو از ا یدر با شدت باز شد و دست. تونستم فکرم رو متمرکز کنم یشده بود و نم رهیچشم هام خ

.قاب در خم شد و لب هاش تکون خورد يتو. دیرستار با شدت کنارش کش. تونست حرف بزنه یبود و نم

؟يشنو یصدام رو م: بازوم گذاشت و گفت يتار دستش رو رورس. دیچیسرم پ يها و آدم ها تو نیماش يکم سر و صدا کم

شد؟ یچ: تکون دادم و گفتم سر

.من بود ریتقص: ناراحت گفت يو با صدا دیصورتم دست کش يرو

...نداره  یبیع -

.رونیب امیخوام ب یم: گفتم فیضع ياحساس درد کردم و با صدا نهیس يقفسه  يتو

.شه یاالن نم -

چرا؟ -

.کنه یفشار وارد م سهیک نیا -

.ستیحالم خوب ن. گفتم نیبه خاطر هم -

؟يدرد ندار...  ادیصبر کن آمبوالنس ب -

.نبود دیضربه شد. نه -

 نیماش. نبود دیو برخورد شد میخوشبختانه سرعتمون رو کم کرده بود. فرو رفته بود لیگاردر يتو ریهم از عقب خورده بود و هم گلگ نیماش

.و من چشم هام رو بستم دیچیفضا پ يتو سیپل ریآژ يصدا. منحرف شده بود عیرده بود و سربه صندوق خو مانیا

□

!دو ساعته منو عالف کردند: رو مرتب کردم و رو به دکتر گفتم لباسم
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؟يندار یکه مشکل یناراحت -

.دونستم، صد بار هم گفتم یآخه من م -

.همه نگران بودند! خترمشه نظر داد د یاسکن که نم یت یو س نهیبدون معا -

حال دخترم چطوره قربان؟: دیوارد شد و از دکتر پرس بابا

.حالشون خوبه؛ از من هم سالم ترند -

و  مانیا. میرفت رونیبا هم ب. ادین شیمن پ يبرا یرو بخره که مشکل مارستانیکل ب ومدیازش برم. و بابا دستم رو گرفت که کمکم کنه دمیخند

براش . دیدستم رو گرفت و بوس. صورتش برنگشته بود ي دهیهنوز رنگ پر مانیا. ها بلند شدند و به طرفمون اومدند یصندل يرستار از رو

مجاز و  ریبه خاطر سرعت غ سیپل. قدم به عقب برداشت هیرستار . کرد و به رستار چشم غره رفت کیبابا من رو به خودش نزد. ملبخند زد

به بابا . داد یرو نشون نم يرابطه ا مونییشناسا يکارت ها یول م،ییآشنا میبه خصوص که گفته بود. ودداده ب ریخطرناك بهمون گ يسبقت ها

.نجاتمون بده مانیا لکه به قو میخبر داد

نشده؟ تیطور: به حرف اومد رستار

.نه: من

.ينبود نجایشد که تو االن ا یاگه م: بابا

.میرآوردد يما بچه باز يهمه . من هم بود ریبابا تقص: من

که فقط اتفاق بود؟ یمطمئن: نگاه کرد و گفت مانیبه ا. هنوز چشم از رستار برنداشته بود بابا

!بابا: من

.شم یمتوجه نم: مانیا

.رفت نییازمون فاصله گرفت و با سرعت از پله ها پا رستار

بود؟ یمنظورتون چ: مانیا

.نهیپسره پشت فرمون بش نینذار ا: بابا

چرا؟: من

 ینباشه؟ وقت یاز کجا معلوم روان... گذره  یم یمخشون چ يجور آدم ها تو نیا میدون یما چه م: و گفت دیبه موهاش کش یدست. مکث کرد بابا

!دندیخودش ازش بر يخونواده 

.راحتش نکنمنا نیاز ا شترینزدم که ب یحرف. رو نگفت شیکردم منظور اصل یحس م! داشت یاصال چه ربط. بود دیحرف ها از بابا بع نیا

وسف؟یاون آقا رفت آقا : دمیو از راننده پرس میبابا شد نیماش سوار

.بله خانوم -

 يبرد و رو یبه خاطر شوك امروز خوابم نم. ، از پله ها باال اومد»حتما رفته هتل«که با خودم فکر کردم  یدرست وقت. ومدیآخر شب خونه ن تا

خوش گذشت؟: آروم گفتم. نشسته بودم یالب يتو يکاناپه ا
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! رندیسراغش رو نگ دینو ای دپوریشد که سع یمگه م. برگشته نجایقدر ناراحت شده، چرا ا نیتونستم درکش کنم که اگر ا ینم. رو نداد جوابم

؟یکن یم يجور نیچرا ا: دوباره گفتم! اجاره کنه يقدر پول درآورده بود که خونه ا نیپنج سال حتما ا نیا يتو

؟يچه جور -

.م فقط نگران من بودبابا -

.نبودم ریتقص یکازه کوزه ها سر تو شکست، وگرنه من هم ب: تر رفتم و گفتم کینزد

!خوب باشه؟ شیکه رانندگ يدیرو د یکدوم زن... دونم  یم: باال انداخت و گفت شونه

.يبد دیرو خودت با رشیخرج تعم: اخم کردم و گفتم. بود ومدهین متیآدم مال نیا به

.رمینو برات بگ هی دیکه با يخورد واریبه در و د قدر نیا -

!یالزم نکرده قلکت رو بشکن -

.به طرف اتاقم رفتم و

□

.سفت نگه دار تا بچسبه: گفتم نایرو به م. خرگوش چسبوندم يزدم و به کله  کیپالست يلبه  يرو رو عیچسب ما. گذاشتم نیرو زم یچیق

. نمینگاه کردم که عکس العملش رو بب دیبه مج یرچشمیز. کوفته بود یکم روزیبه خاطر تصادف دهنوز بدنم . گوش فشار داد يرو رو دستش

انداخت و با  نییسرش رو پا عیبهش نگاه کردم که سر. ما بشه ياون هم وارد باز دیکه شا میاز قصد جلوش نشسته بود. داده بود هیتک واریبه د

.آماده بود م،یدرست کرده بود یکیستپال یکه با قوط یخرگوش. پاش ور رفت ياانگشت ه

؟یکن یچه رنگ يدوست دار. قلمِ آبرنگ رو بردار نایم -

.قرمز: و گفت دیخند

.میخرگوش قرمز ندار: زد و گفت نایبه م يبا پا لگد دیمج

.میدار: گرفت و گفت شگونیپاش رو ن نایم. ادا درآورد و

!میندار: صداش رو بلند کرد دیمج

.وارد بحثشون شدم. باره خشونت نشون بدهکردم ممکنه دو حس

.میپس خرگوش قرمز هم دار... امکان داره  يزیبچه ها هر چ يایدن يتو -

!میندار! نه -

 یبچه هستن آرزوها و فکرهاشون رو نقاش یتا وقت. دارند شونیزندگ يتو يادیز يآدم ها چه بچه باشند چه بزرگ، آرزوها. جان دیمج نیبب -

.شه یکه فکرهاشون عوض م نهیتنها فرقش ا. رن یهم که بزرگ شدند باز دنبال آرزوهاشون م یزن، وقتسا یکشن و م یم

.کردند یدو با تعجب نگاهم م هر

!بچه ها؟ دیدیفهم -
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- ...

د؟یمج يدار ییتو چه آرزو -

.زد یکه لبخند م دمیرو د یبه طرف در باز برگشتم و خانوم صالح. در زد یکس. رو نداد جوابم

م؟یشه چند لحظه صحبت کن یم -

.فکر کن تا برگشتم بهم بگو! دیمج... آره  -

د؟ییبفرما: طرف راهرو رفتم و گفتم به

زودتر  گهید يهفته . کنند یها با بچه ها کار م یهفته مرب نیا يتو. میاجرا کن یقیسرود رو با موس هیقراره  گهید ياومده بودم بگم که هفته  -

.اجرا واسه عصره. چه ها رو بهت بسپرمکه چند تا از ب ایب

ه؟یریخ يبرا -

.زمیبله عز -

.امیحتما م. چشم -

... یدون یم. يزد یکه با بچه ها حرف م دمتید یراست... ممنون  -

- ...

با همه  دیمج. هیکاف يذار یمراقبت و آموزش م يکه برا یوقت نیهم. ینکن ریخودت رو درگ ادیبهتره ز دیبچه ها، به خصوص مج نیا يدرباره  -

.یکن تیاذ ادیخودت رو ز ستیها مشکل داره، الزم ن یمرب ي

.ذارند یوقت نم ادیکنند، ز یم يکه بدرفتار ییبچه ها يرو نجایا يها یکنم مرب یفقط حس م. ستیقدرها هم بد ن نیا. ینه خانوم صالح -

. ستین يما روانکاو ي فهیوظ. کار بازتر باشه يتا وقت خانواده ها برا میگرفتفقط نقش مراقبت رو برعهده  نجایحق با تو باشه؛ اما ما ا دیشا -

.کنم یناسازگار رو به مشاور معرف يکنم بچه ها یم یالبته من سع

.رو داشتم شنهادیپ نیمن هم هم. خوبه... پس  -

.برگشتم داخل و کنار بچه ها نشستم. زد و به سمت اتاقش رفت يلبخند یصالح خانوم

؟يشد؟ فکرهات رو کرد یچ -

.خواد یم نیدلش ماش: جواب داد نایم

!خفه شو: دیمج

؟یچه رنگ نیماش. هیخوب يهم آرزو نیخب ماش... » حرف بد نزن«چند بار بگم ! دیمج: من

- ...

؟ينشون بد هیبه خاله سم يبر یجان خرگوشت رو م نایم -

.رو برگردونده بود نگاه کردمکه روش  دیبه سمت مج. رفت رونیتکون داد و با سرعت ب سر

.آرزو کردن که خجالت نداره د،یمج نیبب -
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- ...

.عالمه آرزو دارم هیخود من هم  -

.يدار یتو که همه چ -

.ندارم زهایچ یلیخ -

.دیگه شما خرپول ها با ما فرق دار یممد م. دمیخودم د ،يدار نیماش -

.کنند یرو تکرار نم هیخوب حرف بق يبچه ها -

.باال انداخت یتوجه یهاش رو با ب هشون

.همه هیشون هم شب گهید يزهایچ یلیخ یمردم با هم فرق دارند، ول يهمه  -

.یستیما ن یآبج هیتو اصال شب -

؟یدون یتو از کجا م -

؟یمثال چ -

از  ای میبچه ها رو ناراحت کن میحق نداشتما  یبگم، ول يزیچند بار سر زبونم اومد که چ. کالفه شده بودم گهید. پا به من زد و ادا درآورد با

.میاحساساتشون سوء استفاده کن

تر بودم  کیاز تو کوچ. مثال که من هم مادر ندارم: دورش کردم و گفتم. حرصم رو درآورده بود. کرد يصورتم زبون دراز ياومد و جلو جلوتر

.که مادرم رفت

.ارد شد و کنارم اومدو نایم. گوشه نشست هیاز شکلک درآوردن برداشت و  دست

م؟یبازم درست کن» .قشنگه ن،یآفر«خاله گفت  -

م؟یدرست کن یچ -

.گربه: رو برداشت و گفت کایر یقوط

رو  لیشد و وسا کیهم کم کم به ما نزد دیبعد مج قهیشد، و چند دق یاضافه م یبه قوط دیکه با ییها کهیت. دمیالگوها رو از مقوا بر یچیق با

خانوم  نکهیاصال متوجه گذشت زمان نشدم تا ا. خودم برداشتم يو من پنگوئن رو برا میهم ساخت گهید نید تا عروسک و ماشچن. کرد یدستمال

!دیهنوز نرفت: سرمون گفت يباال یصالح

مگه ساعت چنده؟: با خنده گفتم. میرو بلند کرد سرمون

.اومده دنبالش دیخواهر مج -

.میکن یدرست م گهید ياش رو هفته  هیبق: به من نگاه کرد که گفتم دیمج

چادر خواهرش رو  دیمج. میرفت رونیبا هم ب. اتاق گذاشتم يکمدها يرو باال هیو بق میها رو برداشت یاز کاردست یکی ينفر. ها بلند شدند بچه

. کاغذ درآوردم کهیت هین رفتم و هنوز دور نشده بودند که دنبالشو. بود دیچهارده ساله که لباس هاش داغون تر از مج زدهیدختر س هی. گرفت

.رو به دست خواهرش دادم لمیموبا ي مارهش



کاربر  انجمن نودهشتیا مهسا زهیري  |دبادك ها فصل با                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 60

!یمنه، گمش نکن يشماره  نیا -

.باشه: رو با تعجب گرفت و گفت کاغذ

نداره، مشکالت  یکه سرپرست درست و حساب يخانواده ا يحس کردم برا یخورد، ول یمن به چه دردشون م يدونستم شماره  یهم نم خودم

.آژانس گرفتم و به خونه رفتم. ادیممکنه به وجود ب يادیز

□

آلو از  هی. بده ریخواست به رستار گ یحتما دوباره م. منتظر شدم تا خودش شروع کنه. دادم هیچونه زدم و به اپن تک ریپونه دستم رو ز هیشب

.دهیاز دوست هاش رو د یکی: گاز زد و گفت کهیت هی. طرف کنار دستش برداشت

.دمیرس مانیش رو دنبال کردم و به انگاه رد

!شده؟ يطور نیحاال چرا ا -

!گه ینم يزیبه من که چ. دونم ینم -

.یترسه تو هم ناراحت بش یم. گه ینم تتیبه خاطر وضع -

مگه من چند ماهمه؟ ؟یتیچه وضع! واه -

!؟يدیت رو ددوست دختر دمیشن: و گفتم ستادمیا مانیا يجلو. رفتم رونیو از آشپزخونه ب دمیخند

!؟یچ: تعجب به من زل زد و گفت با

!گهید يدینفر رو د هی: و گفتم دمیخند

.بشقاب گذاشتم يخودم تو يقاچ هندوونه برا هینشستم و  کنارش

.جواد: زد و گفت لبخند

کرد؟ یحالش خوب بود؟ چکار م ؟یگ یراست م -

.ذوق نکن ادیز. خب حاال -

از من کرد؟ یاصال سوال -

»د؟ینداد مارستانیت لیرو هنوز تحو وونهیاون د«گفت . آره -

.شعوریب -

.ده یدرس م »یبهشت دیشه«تو . حالش خوب بود -

.نیآفر ؟يجد -

.سیمن رفتم قطر اون هم رفت انگل یوقت -

چرا نموند؟ -

.کنه یروزها دفاع م نیهم. خونه یدکترا م نجایا. ارشد که گرفت برگشت -
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.، دلم سوختزد یبا حسرت حرف م یلیخ

!رند؟یگ یچند تا دانشجو م یسال رانیا يدانشگاه ها یدون یم! دکتر ادهیکه ز يزیچ -

.کنه یاز ارزشش کم نم يزیبودن که چ ادیهر ز -

.یش یدانشگاه قبول م نیبهتر يذره وقت بذار هیتو هم  -

؟یحاال چرا ناراحت: دمیبا من من پرس. داد هیکاناپه تک یپشت به

!بهتر از اون بود یلیمن تو دانشگاه تهران خ يچون رتبه . مناراحت -

.انتخاب خودت بود: از چند لحظه سکوت گفتم بعد

.و چهار سالم بود ستیمن اون موقع فقط ب یول. آره -

- ...

 هی ياداره  يل براو چهار سا ستیدونست ب یوگرنه خودش هم م... خواست من رو از خودش دور کنه  یبعد از مرگ شهرام بابات فقط م -

!کمه یلیغربت خ يشرکت تو

.بگم دیبا یدونستم چ ینم. برد یرو به کار م» بابات«لفظ  حیقدر صر نیا مانیبود که ا يبار نیاول نیا

!خواست دورم کنه یپس من رو هم که شوهر داد، حتما م -

.نداشتم يمنظور. دیببخش: رو گرفت و گفت دستم

. ظرف هندوونه رو برداشتم و به طرف آشپزخونه رفتم. میبزن یخواد حرف ینم گهیدونستم د یم. رو روشن کرد نویزیرو برداشت و تلو کنترل

.کرد یبود و منتظر نگاهم م ستادهیدر ا يپونه جلو

.دهیهاش رو د یاز هم دانشگاه یکی. یچیه -

خب؟ -

.دادم یم لیگه کاش من هم ادامه تحص یم -

ن؟یهم -

.طرف پسره بابا -

.حالت چهره ش ناراحت بود. ستادیکنارمون ا. اومد نییو مامان از پله ها پا دیخند ونهپ

کو؟ مانیا -

چطور؟ -

.پتو رو بده به اون بچه، بندازه رو شونه هاش نیبره ا -

.ولش کن. تابستونه يچله . یخوب نیهوا به ا! مادر: پونه

.مادرش يبرا رمیبم. هست ضیرکه م يجور نیهم... مردم دست ما امانته  يبچه : مامان

.باز بود ششیام گرفته بود و پونه هم ن خنده
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.ستین ضیمر. رستار حالش خوبه. مامان -

.خدا خودش شفاش بده شاالیا! بگم یچ -

.رفتم اطیرو از دستش گرفتم و به سمت ح یمسافرت يپتو. زدم لبخند

دوست داشت . ومدیخوشش نم ادیبزرگ بود، بابا از درخت ز نکهیبا ا. و گل بودچمن، شن  شتریب. گشتم دنشید ياطراف خونه رو برا ي محوطه

.داخل رفتم. نشسته بود قیآالچ يتو. نهیرو بب اطیتا ته ح ستهیا یم ییجلو وانیا يتو یوقت

!ینیکه ماه رو بب ینشست یم رونیحداقل ب -

.جا هم معلومه نیاز هم -

.به طرفش رفتم و پتو رو جلو بردم. بود روشن بشن قیشن که اطراف آالچنور سبز رو يبرق رو زدم تا حباب ها دیکل

.يبنداز رو شونه ات سرما نخور -

وسط مرداد؟ -

.شه یسرد م گهیساعت د مین...  هیکوهستان نجایا يهوا -

.گذاشت يرو گرفت و گوشه ا پتو

کجاست؟ مانیا. ممنون -

.حوصله نداره -

چرا؟ -

.دادم هیتک یشش ضلعنشستم و به ستون  کنارش

!نیبفرما بش -

.نمیش یهر جا بخوام م. خودمونه يخونه  -

چرا حوصله نداره؟: دیزد و پرس لبخند

.گم نه یهست، من م يزیچ هیگه  یبعد پونه م -

.نگفت يزیشد و چ شتریاش ب خنده

.کنه بابام از قصد فرستادش قطر که جلو چشمش نباشه یفکر م -

.گه یراست م دیشا -

من  یگاه. رو اعصاب بود یلیاخالقش خ نیکرد که ا ینگاه نم یچند وقت معموال به صورت کس نیتو ا. بود رهیکردم که به رو به رو خ نگاهش

.آب نشده بود خشیهم هنوز  دیشا. نداختیپدر مهرناز م ادیرو 

!به من نگاه کن میزن یحرف م یوقت -

داره؟ یتیچه اهم: زد و گفت پوزخند

!يریقدر سر به ز نیکه ا استیشرم و ح يکردم از رو یشناختمت فکر م یاگر نم -
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زل  نکهیاز ا. بود کیقدر نزد نیا یبه خصوص وقت. کرد یجلب توجه م یلیپوست روشنش خ يچشم ها و موهاش رو یرگیت. طرفم برگشت به

!؟یشناس یم یکن یفکر م: خودش به حرف اومد. زد ناخودآگاه ترس برم داشت ینم یزده بود و حرف

که به  یاز ترس. دمیخودم رو عقب کش عیدستش رو تکون داد که من سر. کردم یحرکت و ساکت نگاهش م یهنوز ب. بگم دیبا یدونستم چ ینم

.يالزم دار شتریخودت ب: به سمتم گرفت و گفت. خواست پتو رو برداره که از حرکتم جا خورد یم. جونم افتاده بود، تعجب کرده بودم

.و پتو رو دورم انداختم دمیخودم خند شیپ هیبه رفتار چند ثان. دلگرم کننده بود یلیصورتش نشست که خ يلبخند رو دوباره

فقط به خاطر بچه؟ ؟یچرا طالق گرفت -

.از من سر بود یلیانوش خ. بچه بهونه بود... البته ...  دیرس یم یکیبه  دیباالخره ثروت دو تا خانواده با -

.بود دهیرس تیریپدر تو به مد ياون که با رأ -

.رهیانوش ذاتا مد -

.همه قبولش دارند. زده موفق بوده يدست به هر کار: خنده ادامه دادم با

؟یدوستش داشت -

! ضاحبا اون افت... من تازه برادرم رو از دست داده بودم : و گفتم اوردمیخودم ن يبه رو یدرباره احساساتم تعجب کردم، ول شیسوال ناگهان از

بابا هم حالش بد بود ... بودم  دیجد یدانشگاه يفضا يگرفته بودم و تو یبه خاطر ازدواج، دو ترم آخر از مشهد انتقال. هم که رفته بود قطر مانیا

.به انوش بود دمیام يهمه . کننده است جیچقدر گ یفهم یاصال نم... 

به نظر  يرستار هم آدم بد. نفر حرف بزنم که نگران ناراحت شدنش نباشم هی خواست با یدلم م. داد یانداخته بود و گوش م نییرو پا سرش

.شد یباعث اعتماد م یلیخ اتشیاز خصوص یبعض یحت. دیرس ینم

اختالف . قبول نداره یزندگ کیمن رو به عنوان شر دمیکه فهم دیماه نکش هیبه . ومدیغرغر کردنش خوشم م یهاش و گاه یمحل یاز ب لیاوا -

.بود ادیم زما ه یسن

!نهیبا همه هم. دونم یاخالقش رو م. فقط دو سال از من بزرگ تره. میبا هم بزرگ شد -

...است  گهید یکیگفت چشمت دنبال  یذاشتم، م یسر به سرش نم. یمن زونیگفت آو یخواستم، م یازش کمک م -

.دانشگاه برام بپا گذاشته بود يتو: زدم و ادامه دادم پوزخند

دوست داشت؟ یکن یمچرا فکر ن -

.زن گرفت ادیاز عشق ز. آره -

داشت؟ دهیحرف ها به رستار چه فا نیزدن ا یول. بعد از طالق من، عقدش کرد. بودند غهیمن بفهمم ص نکهیتا قبل از ا البته

.ولش کن: بگه که گفتم يزیچ خواست

 يافتادم که تو رستانمونیدب يالهام و چند تا از بچه ها ادی. دادم هیتر شدم و بهش تک کینزد. شونه هاش انداخت يپتو رو گرفت و رو ي گوشه

خنده ام گرفت . اطرافمون بود يپسرها يحرف ها هم درباره  شتریب. میگفت یو چرت و پرت م مینشست یکنار هم م يطور نیهم قیآالچ نیا

ه؟یچ: که گفت
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.خوره یکه به درد همه کار م میکرد دایپ بیغر بیآدم عج هی -

.هم داره یگارانت: و گفت دیخند

□

.جواب بده! دخترم: گفت يرازیبلند شد و ش میگوش sms يبار صدا نیسوم يبرا

گفته بود  نیهمچ. آوردم رونیب زیم يرو از کشو میکردم گوش saveعکس رو  يها هیال. رفت رونیتعجب نگاهش کردم که بلند شد و ب با

!اومدم یواسه گردش علم نجایمن ا ای! هکه انگار چهل سال از من بزرگ تر» دخترم«

؟یداخل ساختمون: بود یکیمتن هر سه . حرف ها بود نیانگار سرش شلوغ تر از ا یانتظار داشتم از الهام باشه، ول. رستار بود ي شماره

آره، چطور؟: دادم جواب

بله؟: دکمه رو زدم و گفتم. گرفت تماس

د؟ییبفرما -

!يتو زنگ زد: و گفتم دمیخند

.نجاستیفروشگاه اتکا هم ا دیاتفاقا مسئول خر. هستم. بله -

!خدا رو شکر. اوهوم -

.میمنتظر -

 يرازیش زیکنار م یمرادخان. رفتم رونیرو برداشتم و ب فمیک. آخر وقت بود. دستم نگاه کردم و نفسم رو فوت کردم يتو یبه گوش. کرد قطع

.ادین شیپ ینفر بمونه که مشکل هیفقط  د،یکن لیتعط دیشما هم اگر خواست. مر یمن دارم م: جلوتر رفتم و گفتم. بود ستادهیا

.من امروز عجله دارم: يرازیش

.مونم یمن م: گفت یمیکتش بود نگاه کرد و ابراه دنیکه مشغول پوش يرازیبه ش یمرادخان. به هم نگاه کردند یمیو ابراه یمرادخان

. بگم یچ دیدونستم اونجا با ینم. کردم و به طرف دفتر رستار رفتم یخداحافظ. بشه یمیاس ابراهاحس يمتوجه  یقراره مرادخان یبودم ک مونده

.میدیخند یبد نبود؛ حداقل م جانیکم ه هیبه هر حال 

سالم خودم رو گرفتم و  يبه زور جلو. که وارد شدم خنده ام گرفت نیدر زدم و هم. اومدن من رو اطالع داد و اجازه داد که داخل برم یمنش

.دییبفرما: کنارش اشاره کرد و گفت يرستار به کاناپه . کردم

به رستار نگاه کردم و . کرد یرستار نشسته بود و به من چپ چپ نگاه م يجلو يمرد. کنه نییگفتگو رو تع ریمس یو منتظر شدم تا اتفاق نشستم

!تند خانوم عمادزادههس يجناب حامد شونیا: گفت عیسر. بگه يزیعالمت دادم که چ يبا تک سرفه ا

.خوشوقتم: زدم و رو به مرد گفتم لبخند

.نیهمچن -

!دمیشن دپوریسع ياز آقا ادیرو ز فتونیتعر -
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.به من لطف دارند شونیا: و گفت دیمرد خند! هیدونستم ک یاصال نم حاال

البته در : خواستم درستش کنم و گفتم. خراب کردم سکه ام افتاد که. کنه یباال رفته به من نگاه م يبا ابرو دمیسمت رستار برگشتم که د به

.يحرفه ا ي نهیزم

!متوجه ام. بله: شد و گفت شتریمرد ب ي خنده

.کرد و بلند شد یکیرستار اخم کوچ. خراب ترش کرده بودم ظاهرا

فروش کاالها چند تا  زانیم ياره خانوم عمادزاده درب یول م؛یدونم که دو ساعت زحمتتون داد یم يحامد يآقا. ذارم یمن تنهاتون م. خب -

.سوال ازتون داشتند

. ذهنم بسازم يکردم جمله ها رو تو یسع. مرد منتظر نگاهم کرد. رفت رونیگفت و ب يا» با اجازه«که  میکرد یبا تعجب نگاهش م يو حامد من

.من در خدمتم: شد، گفت یسکوتم طوالن یوقت

...در واقع . ممنون -

سهامدار؟ د؟یزاده هستشما دختر جناب عماد -

.بله -

.شم کمکتون کنم یخوشحال م -

 يانواع بسته بند يمختلف رو درباره  يفروشگاه ها دیخر يخواستم نظر کارشناس ها یم. میظاهر کاالها هست يتو یراتییتغ جادیما مشغول ا -

د؟یکن یم هیته شتریرو ب ییشما چه نوع کاالها... ها بدونم  یها و قوط

مرفه به  يطبقه . شه ینم یظاهر چندان توجه تیفیو ک يبه بسته بند رانیا يتو: انوش انداخت و گفت ادیکه من رو  دیونه ش کشبه چ یدست

.مناسب رو متیترها هم ق فیدن، ضع یخود جنس رو مالك قرار م تیفیک شتریمتوسط ب يمارك توجه دارند، طبقه 

- ...

. رسند یبه فروش م شتریدارند، ب یخارج يمشابه مارك ها يها يکه بسته بند ییکرده باشم، جنس ها یاما اگر بخوام کمک: ادامه داد یکالفگ با

 يدنبال جنس ها شتریما ب. داره يمناسب تر يها یها و قوط وپیهستم، چون ت نجایا ردندانیو خم ییدستشو عیما دیخر ياتفاقا من هم برا

.میسته لیشک

.درسته: تکون دادم و گفتم سر

.باشم ییجا دیخوام، من با یر معذ -

.کرده بودم دایپ یبه لطف رستار اطالعات خوب. ساعتش نگاه کرد به

.دیکرد یکمک بزرگ... حتما . بله -

.کنم یخواهش م -

!نیهم: دادم و گفتم هیبه کاناپه تک. رفت رونیو کتش رو برداشت و ب فیک

.رفت: فرستادم sms. مردها عادت نداشتم یمحل یب به
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.شد یم کیبا لبخند نزد. در باعث شد به پشت سر نگاه کنم يبعد صدا قهیدق ندچ

؟ینگفت مانیچرا به ا -

.يچون تو مهارت دار -

!مهارت؟ -

.دادن مردها يفرار يتو -

!کردم؟ یتا خواستگار رد م یس یمن سال یوقت يتو کجا بود -

!اوه اوه -

!داره دلشون کجا باشه یالبته بستگ -

.دمیفهم یرو نم لشیهم ناراحت شده بودم که اصال دل یکم هی. کردم یکشه و با دهن باز نگاهش م یحس کردم خجالت م. دیخند

.رفت یدو ساعت بود، نم: نشست و گفت جلوم

.دونستم چقدر موفقم ینم یروشنفکرها به نظر برسم، ول هیکردم شب یسع

داد؟ یداشت نخ م -

.دونند یمنو م یخصوص یزندگ ایدن يار همه انگ. آره ییجورا هی: خنده گفت با

.دمتیند یمن تا حاال با لباس رسم. و لباس افهیق نیبا ا. ییقدر که تابلو نیا: همزمان گفتم. شدم و به طرف در رفتم بلند

.امیصبر کن ب -

؟يکارها کرد نیقبال هم از ا -

.زد یرو گند م زیهمه چ مانیا یآره، ول -

.رفتم رونیو ب دمیخند

پوشه،  یکه معموال م یخواستم طرح یم. پونه بودم يو من در حال انتخاب لباس برا میزد یخونه قدم م کینزد يپاساژ يساعت بعد تو کی

 .کرد یانداختم که با لبخند به لباس ها نگاه م مانیبه ا ینگاه. میکرد یبابا رفت و آمد م نیبود و فعال با ماش رگاهیتعم يهامون تو نیماش. نباشه

به صورت رستار نگاه . آرزو موند شهیهم ياما آرزوم برا ام،یلباس بچه ب یحت ایجور لباس ها  نیا دیخر يخواست با انوش برا یدلم م یزمان هی

.کرد ینگاه م نیتریحسرت به و دیکردم که با اخم و شا

د؟ینموند نیشما چرا تو ماش -

!مینگهبان تو هست يما فرشته ها: مانیا

!باشزود : رستار

خوبه؟ نیا: من

.برو بخر. آره: رستار

ه؟یچ نیا! اه اه: مانیا
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؟یبپوش يخوا یمگه تو م: رستار

.دونم یزنم رو م ي قهیمن سل: مانیا

.کرد یداشت که تو رو انتخاب نم قهیسل: رستار

!دیدعوا نکن: من

 یاومدم کس رونیب یوقت. خوب بود یلیداشت و به نظرم خ رهیو بنفش ت دیسف يگرفتم که طرح ها یاسی یحاملگ راهنیپ هیمغازه رفتم و  داخل

.نبود

چهارم فصل

.بهش گفته مانیا شبیمن مطمئن بودم که د ینشون بده، ول ریمثال خواست خودش رو غافلگ. رو جلوش گذاشتم چیکادوپ ي بسته

.شهیدر واقع اول که؛یکوچ یلیخ -

!رم؟یبازم قراره بگ. آخ جون -

!وا کن: گفتو  دیخند مامان

!اول حدس بزن -

!قدر تابلو بودم؟ نیا یعنی ،يوا: صورتش گذاشت و گفت يدست هاش رو رو پونه

ه؟یچ...  ؟یدونست یم: مامان

.يفسفور راهنیپ: در حال باز کردن کاغذ گفت پونه

!؟يندازیمنو دست م. واه: و گفت دیکش یکوتاه غیج د،یرو د یاسیرنگ  یوقت و

.کانون دربست گرفتم يکردم و برا يرو ادهیخلوت رو پ يطول کوچه . فتمر رونیو ب دمیخند

□

 نیماش. اطراف نبود نیآژانس هم ا هیو  ومدیم ریگ نیبد ماش شهیهم نجایاز ا یرو گفتم، ول ریهم دست تکون دادم و مس یتاکس نیستمیب يبرا

 روافشار  نیبرگردوندم و ماش ابونیخ يسرم رو به طرف انتها. بفرسته دنبالم نیخواستم زنگ بزنم به بابا که ماش. بابا رو هم بچه ها برده بودند

 م،یشد یاگر هم مجبور م. میبر ییجا ادهیبابا دوست نداشت ما پ. دمیرو دو ادهیهول شدم و به طرف پ. اومد رونیکانون ب نگیکه از پارک دمید

 نیبه خاطر هم. مانیدر مورد ا یحت. داشت مینوجوون هم بود یرو وقت تیحساس نیا. بابا نره يکه مثال آبرو میشد یم میاز آشناها قا شهیهم

.دانشگاه مشهد قبول شدم، از خدا خواسته رفتم یها بود که وقت يریسختگ

و  کیک با چند تا یلفت دادم تا بره، اما وقت یکم. کردم و رفتم داخل مغازه عیکه ضا دمیخودم هم فهم. پارك کرد ابونیافشار کنار خ نیماش

.بزنم دنیتونستم خودم رو به ند ینم گهید. بوق زد. بود ستادهیاومدم، هنوز ا رونیب تییسکویب
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.کنم يرو ادهیخوام پ یم: در رو بستم و گفتم. به طرف در خم شد و بازش کرد. رفتم و براش سر تکون دادم نیماش کینزد

!یش یهوا؟ گرمازده م نیتو ا: و گفت دیخند

.شم یحم نمگفتم که؛ مزا -

؟یدون یمنو قابل نم نیماش -

- ...

.رمیگ یاش رو م هیکرا -

.ممنون: نشستم و گفتم. مسخره است یلیخ شتریب يپافشار دمیداد که د لمیلبخند قشنگ تحو هی

؟یدر رفت ،يدیچرا منو د -

.دمیواقعا خجالت کش. دیبد شد که فهم یلیخ يوا

.رمیها رو بگ نیرفتم ا. نه استاد -

.دستم رو بلند کردم يتو لونینا و

!استاد! استاد -

.اخم کرده دمیطرفش برگشتم که د به

!گهیتمومش کن د -

اد؟یخوشم نم ینیب یمگه نم ه؟یحکمتش چ! به جز من ،یبا عالم و آدم راحت: خودش ادامه داد. بگم دیبا یدونستم چ ینم

!دیببخش: تخنده و گف ریزد ز هیبعد از چند ثان. کردم ینگاهش م هنوز

ه؟یرفتار چ نیا یمعن -

.کنن هیخوان گر یشده که م ییبچه ها هیات شب افهیق -

!شد یم شونیزیچ هیروزها همه  نیا. نگاه کردم رونیبه ب. افتاد راه

؟يناراحت شد -

.نه -

.جالبه یلیخ -

- ...

!یش یاز دستم ناراحت هم نم یحت. يبه من ندار یاحساس چیه -

!جون یکام... شه؟  یشکل حل مناراحت بشم م -

.خودم هم به خنده افتادم. دیبلند خند بلند

کجاست؟ نتیماش -

.رگاهیتعم -
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»شه برسونمت؟ یم«روز تونستم بگم  هیباالخره  -

د؟یگفت یک -

از اول؟ میبرگرد يخوا یم. یگ یراست م -

.دفعه سوار نشم نیممکنه ا... نه  -

.يریآژانس بگ یش یمجبور م. کنم یم اگه به شانس منه که االن پنچر -

.اطراف نگاه کردم کیزدم و به تراف لبخند

؟يکار یب ییچه روزها -

چطور مگه؟ -

.الزم دارم -

.سه شنبه ها -

.خوبه -

د؟یچکار دار -

.گم یبعدا م -

نپرسم؟ یعنی -

- ...

در  يجلو یوقت. و افشارها گفت دپورهایاز خاندان سع ایت، حرف زد داش ندهیآ يکه برا ییکارها و برنامه ها يدرباره  ایرو  ریطول مس تمام

!دیرکورد زد: خونه پارك کرد، با خنده گفتم

.بودم ومدهین مهیساعت و ن کیرو  ریمس نیتا حاال ا: عالمت سوال به طرفم برگشت که ادامه دادم با

.و بلوار انداخته بود ابونیچند تا خ کیتراف يبود و از قصد تو دهیچیتونست پ یکه م یابونیو خ یهر فرع از

!يخود تو هم رکورد سکوت زد -

.داخل دییبفرما -

.عجله دارم. ممنون -

!عجله -

شد؟ یمن چ ي هیکرا: بشم که گفت ادهیخواستم پ. دیخند

داشبورد گذاشتم و  يرو تییسکویب هی. گذره، فکر کنم یذهنش م يکه تو يزیخواستم به اون چ یشده بود و نم طونیش یلیهاش خ چشم

!هم سهم شما نیا: گفتم

بود؟ تییسکویسهم انوش هم فقط ب: خنده گفت با

!هیادیهم ز نیهم: رو برداشتم و گفتم تییسکویب! قدر پر رو بشه نیاجازه داده بودم که ا یک من
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.شدم ادهیشد و من پ شتریاش ب خنده

□

هم  کیو گراف یآموزش طراح. وترهیواال من رشته ام کامپ: نار من حرکت داد و گفتک یصندل يخودش رو تو يرازیش. اتاقم نشسته بودم يتو

.دیبهتره با متخصص مشورت کن. تونم اظهار نظر کنم یها اصال نم يو شکل بسته بند یقوط ياما درباره  دم،ید

؟یرنگ ها چ يدرباره . کنم یبه موقع مشورت هم م -

.رو داره یقش اصلن دیاست؛ سف ندهیاغلب محصوالت ما شو -

.جاست نیمشکل هم -

؟یچه مشکل: تر نگاهم کرد و گفت قیدق

.بودند دیهمه سف... و رو کردم  ریرو ز یمحصوالت بازار داخل يهمه : ور رفتم و گفتم زیم يخودکار رو با

!خب؟ -

.متفاوت زیچ هی! توجه کنهخوام که جلب  یم يزیچ هیمن ... و سبز  دیسف ،یو آب دیسف ،یو صورت دیسف. هم هیهمه شب -

.ادیهستند نم دیکه اکثرا سف ییها یتند به قوط يبا رنگ ها يبسته بند: فکر کرد و گفت یکم

.عوض بشه دیها هم با یقوط -

؟یمثال چه رنگ -

.یاصال خود مشک...  رهیت يرنگ ها -

»!یمشک«: تعجب گفت با

.دیبلند خند و

.گفتم يجد -

!م؟یکار کن یفیکث يهم لکه ها کشیداخل پالستو  میکن يچطوره قهوه ا -

.واقعا خنده ام گرفته بود یخواست به روش بخندم، ول ینم دلم

.هیتضاد جالب. ستین يفکر بد -

.دییبفرما: و گفتم میخنده مون رو قطع کرد. ضربه به در خورد چند

.اومده شیپ یمشکل نییپا يها ستمیتو س! يزرایش يآقا: چپ چپ نگاه کردن، گفت یدر رو باز کرد و بعد از کم یمرادخان

ست؟ین یمیمگه ابراه: گفت يرازیش. با مقنعه ش ور رفت یکم و

.بهتر باشه دیشما بر دیگفتم شا -

.امیباشه االن م -

بعد  قهیده دق. ها شدمدوباره مشغول فکر کردن به شکل ها و رنگ . رفتند رونیهر دو ب. باال رفته نگاه کردم يچونه زدم و با ابرو ریرو ز دستم
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بله؟: جواب دادم. افتاد مانیا يزنگ خورد، شماره  میگوش

؟ییکجا دهیش: بلند گفت يبا صدا بایتقر

شده؟ یچ. تو دفتر: ترس برم داشت و گفتم هوی

.نجایا ایب -

؟ییکجا -

!زود باش -

؟یتو اتاق خودت -

.زود باش. آره -

شده؟ یچ -

خودش  ستمیهنوز کنار س يرازیش. دمیبه طرف در دو عیسر. واقعا نگران شده بودم یممکنه افتاده باشه، ول یقدونستم چه اتفا ینم. کرد قطع

اتفاق  دمیترس یو م نداختیدردسر م يخودش رو تو شهیهم مانیا. دمیراهرو دو يزدم و تو رونیبدون توجه به بچه ها از دفتر ب. بود ستادهیا

باز . خودم رو به در اتاقش رسوندم عیشد و سر شتریب مینگران دم،یرو سر جاش ند یمنش یوقت. رو باز کردمبدون در زدن در . باشه فتادها يبد

!مانیا: کردم و داد زدم

.من رو به عقب برگردوند د،یشد يخنده  يصدا هیبعد از چند ثان. نبود و سکوت همه جا رو پر کرده بود یکس

!؟يکرد یکالس نم یب يها یشوخ نیقبال از ا: گفتم مانیشدم و رو به ا یعصبان. دندیدخن یو رستار به من زل زده بودند و م مانیا

!گفتم يدید: گفت مانیخنده اش رو کنترل کرد و به ا رستار

!دمیبر یزده بود، همون جا سرش رو م مانیاز توهماتش به ا یاگر حرف. سوال بهش نگاه کردم با

.ایب گه؛ید میکرد یشوخ. خب حاال: مانیا

منو بگو که برات : ادامه داد مانیاما نگرفتم که ا. زد یجا بهم چشمک م نیاز هم شیرنگ قرمز و قهوه ا. ورق لواشک رو به طرفم گرفت چند

.اصال دست من نمک نداره. بودم دهیلواشک خر

.یگرفت یواسه پونه م دیبا ؟یچرا واسه من گرفت: رو ازش گرفتم و گفتم لواشک

.دنتهیدو ي زهیجا -

.دیبه صورت رستار نگاه کرد، دوباره خند ینشست و وقت شیصندل يرو

!؟يخودت رو رسوند يجور نیکه ا فتهیقرار بود براش ب یمثال چه اتفاق: رستار

تا  ریاز گم شدن و دست و پا شکستن بگ... تا حاال درست کرده؟  ییچه دردسرها نیا یدون یتو چه م: رو براش باال انداختم و گفتم ابروم

.یدگیمارگز

!مار؟: رستار

.گه یراست م: مانیا
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.خدا شفاتون بده: طرف در رفتم و همزمان گفتم به

.نیاش رو بب جهینت ستایحداقل وا: رستار

!گمشو بابا: گفت عیسر مانینگاهشون کردم که ا جیگ

!جه؟ینت: من

.دادم هیتک زهایاز م یکی يبرگشتم و به لبه . شده بودم کنجکاو

اد؟یدونستم خواهرم واسه نجات من م یمن نم يکرد الیخ: مانیا

»!کنه اسکلش کردم یفکر م« یگفت یکه م شیساعت پ مین: رستار

.همه راه اومدم نیمنو بگو که ا: من

؟»اسکل«گفتم  یک. گه یدروغ م: مانیا

؟ینگفت: رستار

قراره چکار کنه؟... واقعا که : من

!عمرا: مانیا

.انجام بده من بگم یقراره هر چ: رستار

.دییبفرما. مجلس تموم شد! دوستان: مانیا

!کالغ پر برو اطیح يپاشو تو: حرصم دراومد و گفتم. با دو دست به در اشاره کرد و

.رو چرخوند شیباز صندل شیبا ن مانیا

.گهیپاشو د: من

.باال رو بهم بزن يبرو جلسه . نه: داد و گفت هیتک زیکنار من به م رستار

.ستادهیبه من ا کینزد يادیحس کردم ز. نه ایگه  یم يجد نمیصورتش نگاه کردم که بب تعجب به با

!ستایپاش وا ایشرط نبند  ای: رستار

.ارهیانوش پدرش رو درم...  الیخ یب: من

.که انوش نفهمه نهیحالش به ا: رستار

!باشه: تکون داد و آخر گفتچپش رو  يچند بار ابرو. اوردینگاه کردم با لب و لوچه اش ادا در م مانیا به

.میبد شنهادیپ یکه راه میهممون فکر کرد قهیدق چند

.باال داد بزن يبرو تو راهرو: من

.تونست کنه یم يا گهیچه کار د. و رستار چشم غره رفت دمیاز فکرم خند خودم

.پرت کن داخل و فرار کن يزیچ یگارتیس هیبرو : رستار

کجا بود؟ مونگارتیس ه؟یمگه چهارشنبه سور: من
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ها رو  یاز عسل یکی. کرد یاطراف اتاق رو بررس. هاش رو باال داد نیآست. برگشت و کتش رو درآورد دهیبه در نرس. با خنده بلند شد مانیا

.رفت رونیبرداشت و ب

!يچه زود خودت رو رسوند: رستار

حساس بشه  شتریرو دوباره شروع کنم که ب دهیفا یم بحث بخواست ینم. فرق داشت شهیچشم هاش با هم يتو يزیچ هی. صورتش نگاه کردم به

!ارهیسر خودش ن ییبال: و در عوض گفتم

؟یقدر نگرانش نیچرا ا -

.شدم ینگران م یرفت یاگه تو هم م -

مگه بچه است؟: بعد گفت هیچند ثان. فاصله گرفت زیهاش رو بست و از م پلک

.رفته کار بچگونه کنه یول -

هنوز چند پله مونده بود که . کرد یرستار هم دنبال من حرکت م. سوم رفتم يطبقه  ياومدم و به سمت پله ها رونیز اتاق با. زد یشور م دلم

.ستادمیو ا دمیرو د مانیا

شد؟ یچ: رستار

.اونجاست: من

!وونهید: و گفت دیپشت سرم سرك کش از

 رشیمنتظر بودم که هر لحظه آژ. کرد یرو به طرف سنسور سقف فوت مدودش . دیکش یم گاریبود و س ستادهیا یعسل يوسط راهرو رو مانیا

... شـیآزما ياحتماال با چند نفر از دکترها. سالن کنفرانس داشت يتو يانوش جلسه ا. ادیبه صدا در ب

 یلیخ يصدا. نصب بود همه جا اطیاحت يبرا یبود، ول فتادهیاتفاق ن يساختمون آتش سوز نیا يتا به حال تو. سالن پخش شد يتو ریآژ زنگ

!گهیبدو د! ؟يدیخواب: با فشار دست رستار به خودم اومدم که گفت. کرد یم جیهشدار، گ يداشت که به جا يبلند

! م؟یبود که ما کرد يچه کار احمقانه ا نیا. خنده ام گرفته بود. دیدو یهمه از پله ها م يرو بلند کرده بود و جلو یافتاد که عسل مانیبه ا چشمم

 دید یاگر انوش من رو م. میدیدو یم نییپا يبه طرف طبقه  مانیاومد و من و رستار و ا یباز شدن در سالن کنفرانس و همهمه از باال م ياصد

سر  یطبقه کس نیهم ياتاق ها ایاول  يهر لحظه ممکن بود از طبقه . به عقب نگاه کردم. میدوم بود يطبقه  يوسط راهرو. رفت یآبروم م

هم  یاز بچگ. هول کرده بودم. دستش راحت شد يتو یاز عسل المیخ. وارد اتاقش شد مانیا. کردم شتریرو چرخوندم و سرعتم رو بسرم . برسه

که جلوتر از من بود به عقب برگشت و  یرستار چند قدم. سنگ کف راهرو ولو بودم يتا به خودم اومدم رو. ها نبودم طنتیجور ش نیاهل ا

باز شده بود و کارمندها  گهیرفتم و در دفتر و دو تا اتاق د یدست هاش به طرف اتاق م يبعد رو هیدو ثان. زدم یهکوتا غیج. دیدستم رو کش

.داومده بودن رونیب

د؟یحال کرد: در رو پشت سرمون بست و با خنده و نفس نفس گفت مانیا

.مردم: داد و گفت هیبه در تک رستار

.قطع شد ریآژ يصدا
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؟یباشه چ هدینفر د هیاگه : من

.رو زدم کیرکورد المپ. دیکس ند چیمنو ه: مانیا

.ور نبود نیحواسش به ا یکس: رستار

!؟يذار ینم نیچرا منو زم: من

!هیادیز يزیچ هی نمیب یم. آها...  ؟یچ: رستار

.هیادیکه کال ز نیا: مانیا

دارم؟ دنیهمه دو نیآخه من جون ا: شون نگاه کردم و گفتمخندون يبرگشتم و به صورت ها. دمیکش قیطرف پنجره رفتم و چند تا نفس عم به

!مشت لواشک کیبه خاطر : مانیا

!باال يبه خاطر خراب کردن جلسه . نه: من

رند؟یبگ یخاص میمگه قرار بود تصم: با تعجب نگاهم کرد که ادامه دادم رستار

به همه ! ... به جز ظاهرت اخالقت هم به بابات رفته: گفت يعاد یلیاما خ. نه ایکار داشته  نیاز ا يقصد نمیبودم که بب دهیکش شیحرف رو پ نیا

.ساده بود یشوخ هیفقط ! یمشکوک

.کردم یپس من هم شوخ اد،یخوشت م یقدر از شوخ نیاگه تو ا -

- ok یشوخ يذارمش پا یم!

!نشده يجد هویتا  دیرو ببوس گهیحاال همد: با خنده گفت مانیا

چشمم  ياما با لبخند لواشک ها رو جلو! کنه یخواد روبوس یفکر کردم واقعا م. برگشتم. رستار دستم رو گرفت. رفتم زدم و به سمت در لبخند

.گرفت

□

؟ياز کجا آورد: رو بست و گفت خچالیمامان در . و شعله رو کمتر کردم ختمیر تابهیماه يها رو تو ینیزم بیس

.دوست هام از یکی يالبته با بچه ... خودم درست کردم  -

شناسم؟ یمن نم! دوست -

!مهرناز يدختر عمه  يبچه  -

؟يدرست کرد یشوهر سابقت کاردست یمنش يدختر عمه  يتو با بچه : جلوتر اومد و گفت! نگفتم يا قهیکه چند دق ییدروغ ها چه

مگه؟ هیچ: کردم و گفتم نگاهش

...فقط . یچیه: آشپزخونه نشست و گفت يها یاز صندل یکی يرو

؟یفقط چ -

.یش یم يطور نیا یدروغ بگ يخوا یتو هر وقت م -
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.ها دادم که نسوزند ینیزم بیرو به س حواسم

دروغ گفتم؟ یمن ک -

د؟یبا هم رنگ کرد دینشست -

.یش یسته مبرو به کارهات برس خ: نگفتم که خودش گفت يزیچ. شد ینم الیخ یب اوردیرو در نم هیقض يمامان هم که تا ته و تو نیا. بابا يا

.روز من خونه ام، حداقل ناهار درست کنم هی. گهینه د -

.تو امروز خونه مونده ي مهیبابات به خاطر ق: و گفت دیخند

؟یگ یراست م: و گفتم دمیهم خند من

.معلومه -

که از موسسه آورده بودم متفکرانه  یهنوز به پنگوئن. به مامان نگاه کردم. دمیچش دیجوش یقابلمه م يکه تو يا مهیاز ق یذوق کردم و کم یکل

.دادم یکاش اصال به مامان نشون نم. کرد ینگاه م

د؟یدرست کرد ییظرف شو عیما یبا قوط -

.بدم یجا من سوت هیپرسه تا  یقدر م نیدونستم ا یم. رونیرو فوت کردم ب نفسم

.آره -

شه؟ یخودمون هم م يها یبا قوط. بامزه است -

.آره: ودمون به ذهنم اومد و گفتمخ يکارخونه  يها یقوط

.به بابات هم نشون بده -

.بدم حیمونده بود که دو ساعت هم به بابا توض نیهم

.باشه -

مگه خراب نشده؟. ریسرخ کن بگ هی: عوض کردن حرف گفتم يگاز برداشتم و برا يها رو از رو ینیزم بیس

.رمیگ یحاال م. ره یم ادمی -

.آشپزخونه رفتم ياشتم و به طرف ورودبرد زیم يرو از رو پنگوئن

؟يبه بابات نشون بد یخواست یمگه نم -

.بعدا -

و فکرهام رو جمع  ستادمیکنار پنجره ا. دیموسسه تنگ شد؛ به خصوص مج يبچه ها يقفسه ها گذاشتم و دلم برا يرو سر جاش تو پنگوئن

طرح  ایمجسمه ها  هیها و پودر ها و شامپوهامون شب عیما یاگر قوط. بود فکرم رو مشغول کرده يزیچ هی. برگشتم یدوباره به طرف قوط. کردم

!شد؟ یم یبود، چ یمعن یبه ظاهر ب يحجم ها یحت ای يهنر يها

از بخش هاش رو از خود قالب در آورد  یلیشد خ یم. چند بار و به تمام اجزاش نگاه کردم. چرخوندمش. طرف پنگوئن رفتم و بلندش کردم به

. بود که من دنبالش بودم يزیهمون چ قایدق نیا. بود دشیو سف اهیو رنگ س یمهم شکل کل. اش کم تر بشه نهیوصل نکرد که هز بهش يزیو چ
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.صورتم اومد يرو بخندناخودآگاه ل

و بابا  میبابا خورد که ناهار رو با مامان و پونه و نیهم. که ارزشش رو داشت دیبه ذهنم رس يزیهمه مدت چ نیبودم که باالخره بعد از ا خوشحال

.زدم رونینگفتم و از خونه ب يزیلو نرفتن به مامان هم چ يبرا یحت. استراحت به اتاقش رفت، من آماده شدم يبرا

سپند رو ممنوع کرده بود، اما من دلم براش تنگ شده بود و  دنیبابا د. شدم ادهیپارك کردم و پ یبزرگ یفروش ياسباب باز يرو جلو نیماش

. باشم دهیمتوجه اش نشه، و هم تا حاال براش نخر مایباشه و س کیگشتم که هم کوچ یم يزیها دنبال چ ياسباب باز نیب. بودم کاریبامروز هم 

. برداشتم يپونه هم اسباب باز ین ین يبرگشتم و برا. پونه افتادم ادی ام،یب رونیخواستم ب یوقت. انتخاب کردم کیکوچ یکنترل کوپتریهل هی

عروسک بدجور  هی. نداشت یصورت خوش يطور نیاز افراد موسسه با خبر بشه که ا یکه کس دمیبردارم اما ترس دیمج يهم برا یکیخواستم 

به خودم . من و انوش يدختر کوچولو. رمیدختر کوچولوم بگ يدوست داشتم برا... تمام به صورتش زل زدم  ي قهیدو دق. ودچشمم رو گرفته ب

.ستیدر کار ن يبچه ا چیهنوز هم باورم نشده بود که ه. اومدم رونیشگاه بو از فرو» !دهیبسه ش«گفتم 

ساعت . سپند بود يمدرسه  سینداشت و هم سر راه سرو دیکه هم از خونه د یشگیهم يجا. آپارتمان شهرام پارك کردم کیرو نزد نیماش

بزرگش در  یکه با کوله پشت ستادمیشدم و منتظر سپند ا ادهیپ. من پارك کرد نیچند متر جلوتر از ماش يدود يبود که پژو کیبه  قهیپنج دق

.زد یو با راننده حرف م بودشدن  ادهیحال پ

؟یخوب. سالم آقا سپند: پژو حرکت کرد، به طرفش رفتم و گفتم یوقت. ستادیمن سر جاش ا دنیبا د سپند

.فقط سر تکون داد و سالم کرد. نداشت ياطفه انسبت به ما ع ادیز. شهرام مرد فقط دو سالش بود یوقت. دید یما رو نم ادیز

؟يریگ یم ادیگذره؟ درس هات رو خوب  یخوش م -

.یمرس -

؟يها دوست دار نیاز ا: رو نشونش دادم و گفتم کوپتریهل. دوست داشتم یلیحرف زدنش رو خ لحن

داره؟ یباطل: گفت عیسر. میبا هم باز کرد. و از دستم گرفت دیخند

.آره -

مامانت منتظره؟: بوس کردم و گفتم هاش رو لپ

.آره -

.جا دادم فشیک پیز يرو از بسته در آوردم و تو هلکوپتر

خب؟. بعدا به عمه زنگ بزن -

.باشه -

.مراقب باش. برو خونه: بوسش کردم و گفتم دوباره

به هر حال وارث ثروت عمادزاده ها سپنده و کردم که  یفکر م نیتمام مدت به ا. دیدست تکون داد و به طرف ساختمون دو. میکرد یخداحافظ

.شده بودم زاریاز مردها ب گهیشد، من د یم دایمن پ يبرا يدیاگر هم درمان جد. رسه یمن به اون م ییدارا

□
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ر مطرح کردن چطو شیفکرم پ. داد لیرو سالم بهم تحو نمیاز افراد بابا بعد از چند روز ماش یکی روزید. سکوت گذشته بود يتو ریطول مس تمام

نگهبان دست  يبردم و برا نگیپارک يرو طبق معمول تو نیماش. گفتم که اشتباه برداشت نکنه یبهش م دیبا يچه جور. بود يرازیام با ش دهیا

. میدیآورد که رس یخودش نم ياصال به رو. نشد ادهیمنتظر اومدن رستار موندم، اما پ. شدم ادهیپارك کردم و پ یشگیهم يسر جا. تکون دادم

به سرش زده  یخواب یب شبیالبد باز د. از فکر خودم خنده ام گرفت. چشم هاش بسته است دمیکه د» !؟یخواب«در رو باز کردم و خواستم بگم 

 گهیچند بار د. جواب نداد. نشستم و صداش زدم میصندل يرو. میکرد یحرکت م رترید مانینشدن من، ما از ا داریخاطر زود ب بهبود، وگرنه 

دستم . دیرس یمعصوم به نظر م یلیخواب خ يتو. کنم دارشیها ب یخواستم مثل وحش ینم. تعجب کردم نشیمش رو گفتم و از خواب سنگاس

چشم هاش . شده بودم جیخودم هم گ. از دهنم خارج نشد ياما کلمه ا» !پاشو«گوشش بردم که بگم  کیشونه ش گذاشتم و سرم رو نزد يرو رو

.م زل زدرو باز کرد و به صورت

!شده؟ یچ -

.میدیرس: دستم رو برداشتم و گفتم. عقب رفتم عیسر

.هم تعجب کرده بودم و هم ناراحت بودم. قفل رو زدم و جلوتر از اون به طرف ساختمون راه افتادم. شد ادهیاون هم پ. شدم ادهیپ

 يرو. نکرده باشه يبودم برداشت بد دواریفقط ام. تاقم شدمفقط سر تکون دادم و وارد ا. جواب سالم دادن به بچه ها رو هم نداشتم ي حوصله

بله؟: جواب دادم. زنگ خورد یتلفن داخل. دادم هینشستم و سرم رو تک یصندل

!یگوش. رمیگ یتماس م دپوریسع ياز دفتر آقا -

؟يکرد يطور نیچرا ا: دیچیگوشم پ يرستار تو يبعد صدا هیثان چند

؟يچطور: رو به اون راه زدم خودم

.ولش کن...  یچیه: مکث و من من گفت یاز کم بعد

.االن کار دارم -

.باشه؛ خداحافظ -

 یقینفس عم. تکرار بشه گهیبه هر حال قرار نبود د. که بهم دست داده بود، به خودم لعنت فرستادم یدوباره به خاطر حس. رو گذاشتم یگوش

قشنگه؟: نمونه همراهم آورده بودم رو نشون دادم و گفتم يکه برا یپنگوئن. ستادمیچارچوب ا يتو. و به سمت در رفتم دمیکش

 يبچه تو ياگر شامپو دیکن یفکر م: گفتم يرازیرو به ش. هیکار چ نیدونستند منظور من از ا یکردند و نم یسه با تعجب به من نگاه م هر

اد؟یباشه، بچه ها خوششون م يا یقوط نیهمچ

.آره! ... خب -

.دمیپرس دیدار کیر کوچچون خودتون دخت -

... یول اد،یخوشش م. آره: زد و گفت لبخند

ازدواج  يرازیدونست که ش یبخش اومده بود و احتماال نم نیسال بود که به ا کیکم تر از . نمینگاه کردم که عکس العملش رو بب یمرادخان به
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 گهید يغرق در تفکر، غم، تعجب و حس ها یصورت مرادخان. گفت یم دینفر با هیکنه، باالخره  يخواست اشاره ا ینم يرازیاگر خود ش. کرده

.دشده بو

.میشکل دار کار کن يها یقوط يخوام رو یم -

!گم یکه رك م دیالبته ببخش! ... نه گهید يجنس ها يبرا یجواب بده، ول دیدر مورد بچه ها شا: به حرف اومد يرازیش

.میمعروف استفاده کن يمجسمه ها ای... مدرن  يهنر ياز طرح ها میتون یم. ستین یعروسک يمنظور من فقط شکل ها -

!ها رو چه به هنر مدرن؟ یرانیا م،یکه بگذر دیتول يباال ي نهیاز هز: سر تکون داد و با خنده گفت يرازیش

.زد ینم یآروم بود و حرف یلیمعموال خ. من جواب داد که از دخالتش تعجب کردم يبه جا یمیبار ابراه نیا

!وحشتناك غاتیرحم و تبل یبازار ب نیاون هم با ا! به دست مردم داد یشگیشه محصوالت رو با همون ظاهر هم یا ابد که نمت -

.موافقم: من

.یبه خصوص در مورد بازار خارج: یمیابراه

!آشنا بشن ایبود، اما مردم خودمون هم حق دارند با هنر روز دن نیمن هم هم یهدف اصل: من

.نگفت يزیرو باال انداخت و چ ابروش يرازیش

!رند؟یبپذ میکه انتظار داشته باش میاصال ما مردم رو با هنر آشنا کرد: یمیابراه

»!دهیحرف ها بع نیا وتریاز مهندس کامپ«دلم گفتم  يسرتکون دادم و تو دیتأک ينشونه  به

!دییشما رندهیگ میفعال که تصم: گفت يزیبا لحن طعنه آم يرازیش

.هیشروع پنج طرح کاف يبرا پس! خوبه -

 دنشیاالن فهم یول ه،یدونستم دردش چ یم. بلند شد و به طرف در خروج رفت یمرادخان. مشغول کارش شد یمیابراه. سر تکون داد يرازیش

 یتمومش م يهفته ا کی دیبه اتاقم برگشتم که کار رو شروع کنم با. کرد یم دایپ یهم فرصت یمیابراه دیشا. بود گهیبهتر از چند ماه د یلیخ

.دهیخودش رو کنار کش يرازیدوش خودمه و ش يکار رو يحاال مشخص بود که همه  نیهر چند از هم. میکرد

□

ن؟ییپا يایچرا نم: دوم برم که مهرناز به سمتم اومد و گفت يخواستم به طبقه . اول رو هم چک کردم يکالس طبقه  نیآخر

.امیاالن م -

!سرشون با بچه ها گرمه هیبق. ها رو بچسبونم یرنگکاغذ  یشه کمک کن یم -

.میبر. باشه: به دور و بر و کالس انداختم و گفتم ینگاه

 ياز صبح زود اومده بودم تا برا. سالن پر از رفت و آمد و سر و صدا بود يتو» .دمشیبچه ها باشه و من ند نیهم ب دیمج دیشا«خودم گفتم  با

اشاره  هیمهرناز به چهارپا. بود نیگروه سرود بچه ها هم مشغول تمر. زده بودند جانیخودشون ه ياندازه همه به . جشن کمک کنم يبرگذار

.اول نوارها: کرد و گفت
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من نصب کنم؟ -

.گهیآره د -

.ترسم یم يمن از بلند -

.پشت صحنه رو بچسبون يستاره ها نیتو ا. رم باال یمن م. نداره یبیع! ... ؟یگ یراست م -

 شیپ يکه من و بچه ها هفته  ییمجسمه ها یحت. رو خود بچه ها ساخته بودند نییتز لیتمام وسا. ستاره ها رفتم ي سهیزدم و به طرف ک لبخند

.باشه هیریفروش خ لیهم قرار بود جزء وسا میدرست کرده بود

خوبه؟: رفت، گفتم یور م یز که با نوار کشبه مهرنا. رنگ پشت صحنه چسبوندم يسرمه ا يپرده  يرو یها رو با دقت به شکل هالل ستاره

؟يرو بد نیشه سر ا یم. یلیآره، خ -

.نبود. کردم یسالن رو بررس يتو يافتادم و تمام بچه ها دیمج ادیدوباره . سمتش رفتم و سر نوار رو بهش دادم به

.گردم یمن االن برم -

چه  دهیش«سن نشستم و به خودم گفتم  يپله ها يرو. دمید تیجمع نیر رو بحس کردم که رستا يلحظه ا يبرا. برم رونیکه از سالن ب دمیچرخ

 کیکوچ اطیباال رفتم و به ح يطبقه  يبه سمت پنجره . زدم رونیشدم و ب الیخ یب! نمیمونده بود که چهره اش رو اطرافم بب نیهم» مرگته؟

.نبود يبچه ا چیه. کردم هموسسه نگا

زم؟یعز يگرد یم یدنبال کس -

د؟یدیرو ند دیمج: برگشتم و گفتم یف خانوم صالحطر به

.جور برنامه ها رو دوست نداره نیا... باشه  ومدهیامروز ن دیشا -

.دونم ینم -

چکار کنم؟: به سمت مهرناز رفتم و گفتم. دندیرس یم گهیساعت د کیمهمون ها تا . بودند نیبچه ها هنوز مشغول تمر. به سالن برگشتم دوباره

.ا رو باد کن، بده به منبادکنک ه -

 هیبه  لیسه تا باد کردم، با نخ تبد. هماهنگ باشه ينقره ا يرو جدا کردم که با نوارها و ستاره ها دهایسف نشونیتا بادکنک برداشتم و از ب چند

.خوشه کردم و به دستش دادم

!قهیچه با سل -

.یمرس -

. بودنش رو کنار گذاشت و سروقت خونه اومد زنسمنیانوش هم اون روز ب. ها درآوردم يلوس باز نیاز ا یانوش تولد گرفتم و کل يبار برا هی

سرشناس  يثروت دو تا خانواده . دهیبه آخر خط رس مونیکه زندگ میدونست یهر دو م یول م،یکرد يخوشبخت رو باز ينقش زن و شوهرها

.میکرد یخودمون سخت تر م يبرا رو ییفقط جدا م،یبست یمونده بود بدون وارث و ما هر چقدر به هم دل م

.رو بستم و مهرناز دادم يبعد بادکنک

!دمید تیجمع نیاز آشنا ها رو ب یکیلحظه حس کردم  هی -
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.زنه یلبخند م دمیصورتش نگاه کردم که د به

!میرو فاش کن رهایِخَ تیهو میما حق ندار -

 لیدر واقع از فام. بود یبه هر حال اتفاق جالب. رو شناخته نجایمهرناز ا قیتما از طراگر هم بوده ح! نه ایبوده  نجایرستار ا یعنی نیدونستم ا ینم

.يقدر نیا يپسر سبزه رو هی د؟یدیرو ند دیمج: گفتم یبه همون طرف رفتم و به مرب. سرود بچه ها تموم شد. بود دیمن بع يها

.گه یهمون پسر سرتقه رو م: دونستم گفت یهم نمو اسمش رو  دمشید یکم م یلیکه خ یزن. رو نشون دادم دیدست قد مج با

.دمشیصبح د. آهان: رو به من گفت یمرب

کرده؟ نیهفته تمر نیتو ا -

.کرد یرو هم خراب م هیکار بق. اوردیهمه اش ادا و اصول در م یول. آره -

خونه؟ یاون نم یعنی: شدم و گفتم ناراحت

!ستیفعال که ن: باال انداخت و گفت شونه

خوبه؟ نجایا: از همون باال صدام زد مهرناز

.خوبه. آره -

.دیخسته نباش. چه قشنگ شد: و گفت ستادیسن ا نییپا یخانوم صالح. بادکنک ها رو فوت کردم ي هیو بق برگشتم

.خوب شده دیو سف يتضاد سرمه ا: ادامه داد یرفتم که صالح نییپا. میو تشکر کرد میزد لبخند

.آره -

.مثل خودت -

.گم یرو م تیمشک يو مو دیپوست سف: و گفت دیگاهش کردم که خندن جیگ

.ممنون -

...و رنگ چشم هاش : و گفت ستادیکنارمون ا مهرناز

!کنند؟ یم فیچه خبر شده همه از من تعر: من

!هیچه رنگ دمیآخه من هنوز نفهم: مهرناز

.سبز: من

.یطوس: یصالح

.دو تا نیا نینه، ب: مهرناز

!اد؟یخواستگار ب قراره برام: من

.دمیرو د دیمج یراست... خدا بگم چکارت نکنه دختر : و گفت دیبلند خند یصالح خانوم

کجا؟: بحث عوض شده بود، گفتم نکهیاز ا خوشحال

.دوم يطبقه  -
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رفتم و  رونیب فمیشتن کبردا يبعد به بهانه  قهیچند دق. نگفتم يزیکنم، چ یبهش توجه م يادینشه که ز چیپاپ نکهیا يتکون دادم و برا سر

.کرد یم یرو خط خط وارهاید کیکردم که با ماژ دایاز کالس ها پ یکی يرو گوشه  دیمج. دوم رسوندم يخودم رو به طبقه  میمستق

؟یینجایا! دیمج: کالس شدم و گفتم وارد

- ...

.گردم یدو ساعته دارم دنبالت م -

- ...

ن؟ییپا يایچرا نم -

- ...

؟یگروه سرود نباش يتو ست،ین نیه تمراون هم فهیح -

- ...

.يکرد یخوب سع یلیگفت خ یم تونیمرب -

- ...

.دیشروع به دست و پا زدن کرد و مچش رو کش. جداش کردم واریرو گرفتم و از د مچش

.ینوشت یچ نمیخوام بب یم -

!ولم کن -

.خودت برام بخون -

.نگفت يزیدرآورد و چ شکلک

؟یخونسرود ب يدوست ندار -

دقت  وارید يرو يبه خط ها. خودکار گرفته بود هیرو شب کینگاه کردم که ماژ شیکیماژ يبه دست ها. تکون داد» نه«رو به عالمت  سرش

بر عکس . بود دهیچیدرهم و پ یلیاما خ سه،یرو بنو يداشت جمله ا یسع. با تعجب نگاهش کردم. کج و مأوج بود يحروف الفبا هیشب. کردم

بچه نتونه  نیا نکهیاز ا. گرفته بود ادیحرف ها رو  يخانواده ا نیسن و با همچ نیا يبود که تو یباهوش يکردند، بچه  یه تصور مکه هم يزیچ

.داشته باشه، ناراحت بودم یعیطب یزندگ

.شم یمن ناراحت م ياین نییاگر پا -

!بشو -

.خونند یرود ماون ها س يشاگردها. کشم یخجالت م گهید يها یمرب ياون وقت جلو -

.دمیاش رو ناز کردم و لپش رو بوس ختهیبه هم ر يموها. سمت من برگشت و نگاهم کرد به

م؟یبر -

د؟یآقا مج میبر: دوباره گفتم. زانوهام بلند شدم يدستش رو گرفتم و از رو. کار رو نداشت نیاصال انتظار ا. تعجب بهم زل زده بود با
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؟يدار یبزرگ فیچه ک: گفت د،یرو د دیمن و مج یوقت یخانوم صالح. بالم راه افتاددن. دمیدستش رو کش. نگفت يزیچ باز

.رو به طرف گروه بچه ها بردم دیو من مج میدیدو خند هر

□

!کوفتتون بشه: عکس رو نگاه کردم و نوشتم دوباره

!يایب یخواست یتو هم م: دو تا شکلک خنده گذاشت و نوشت اسما

.من کار داشتم -

!؟يکار ندار یتو ک -

حاال خوش گذشت؟ -

.»دلت بسوزه«گه  یمژگان م. یلیخـــ -

.»بدجنس«بهش بگو  -

؟يد یم جدهیه یمنف يتو هنوز فحش ها -

ادبم؟ یمگه من مثل شما ب -

ها هم برات دل بچه . میسه سال با هم درس خوند یناسالمت! گهید ایکن ب فیچند روز کارهات رو رد: شکلک خنده گذاشت و نوشت دوباره

.تنگ شده

.امیکه روشن شد، م فشیتکل. کنم یرو دارم آماده م یطرح هیاتفاقا  -

.کنم یهم هماهنگ م هیپس با بق! ؟يجد -

... وریشهر لیاوا يبرا فتهیم. آره -

!اَه: داد زدم. شد کیجا تار همه

قدر کم بود که من  نیا ومدیکه از پنجره م ينور یحت. در رفتملپ تاپ رو بستم و کورمال کورمال به طرف . میبود onlineبار ما همزمان  هی

احتماال . به همون طرف رفتم. پله ها پخش شده بود يپاگرد رو ياز پنجره  یفینور ضع. برم هیخواستم سراغ بق یم. دمید یرو نم ییرسما جا

!آخ: داد زدم. برخوردم يزیشته بودم که به چهنوز چند قدم بر ندا. ومدیهم نم ییصدا چیه. حد گشاد شده بود نیتا آخر امچشم ه

داد،  یبهم دست م شیکیکه به خاطر نزد یحس نیکه دست هاش منو گرفته بود، از ا نیاز ا. هیدونستم ک یعطرش م يبدون نور هم از رو یحت

!ده؟یش: شونه هام رو فشار داد و گفت. ناراحت بودم

؟ییدو یچرا م -

!من؟ -

ست؟بابام کجا! ... نه من -

.من بیتو ج -
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.برو بابا -

 یپام خال ریز. رو برنداشته بودم که از نورش استفاده کنم لمیحداقل موبا. وقت بود برق نرفته بود یلیخ. جدا شدم و به طرف پله ها رفتم ازش

.نکردم غیو و غینشم ج عیضا نکهیا يبرا. پله افتادم يشد و با باسن رو

!یدست و پا چلفت -

.یخودت -

روشن شد و  نییسالن پا يها يهمون لحظه چراغ گاز. به عقب هولش دادم و با کمک نرده ها بلند شدم. و بلندم کنه رهیبغلم رو بگ ریز تخواس

.از پله ها رو روشن کرد ینورش کم

!بابا؟: زدم داد

!شده یچ نندیرفتند، بب مانیبابات و ا. نترس. نییپا ایب: بلند مامان اومد يصدا

.اومدم -

.آب قند رو هم زد و به طرف پونه گرفت مانما

.من حالم خوبه! مادر -

!خجالت نداره که. ترسه یم شتریب طیشرا نیآدم تو ا. دونم یم -

.لوس نشو. بخور پونه: نشستم و گفتم کنارشون

!مردم اون باال هول نکنه؟ يبچه : هم نشست و گفت مامان

!بهتر: پونه گفت. فرق داشت هین رستار هنوز هم با بقاز نظر ماما. خنده ام رو گرفتم يزور جلو به

شده بود؟ یچ: دیپرس عیمامان سر. دستش رو خاموش کرد يتو يبعد بابا وارد خونه شد و چراغ شارژ قهیدق چند

.کنه یگفت خودش درست م. من رو فرستاد مانیا. دونم ینم -

.شه یشروع م الیاالن سر: به ساعت نگاه کرد و گفت مامان

!یعجب موقع! وسط کار بودم: اباب

.شه یبرم بهش زنگ بزنم االن نگران م. کردم یداشتم با اسما چت م: من

.یفتیکن ن اطیاحت: مامان

.مراقبم: من

 ياو اتاق ه عیوس يبا راهروها. ساخته شده بود یکه به سبک خاص میداشت یبزرگ يخونه . بودم دهیهم ترس یرفتم و کم یاز پله ها باال م آروم

خونه . بودم که نور المپ ها همه جا رو روشن کرد دهیدوم رس يبه سالن طبقه . گرفت یبه خودش م يحالت مرموز یکیتار يتو در تو که تو

مشکوك نگاهش . رستار درست از همون سمت راهرو به طرفم اومد. لبخند زدم و به سمت اتاقم رفتم. بود مانیحتما کار ا. شده بود شهیمثل هم

 يو اتاق ها اردیلیاون اتاق کار بابا بود و سالن ب يکه اتاق من و رو به رو ییجا. ومدیم یراهرو بود، اما از طرف شرق یاتاقش طرف غرب. کردم

!کرد؟ یطرف چکار م نیا! گهید
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وارد اتاقش  هیبعد از چند ثان. طرف نگاه کرد نیرستار همزمان به ا. سالن انداختم یبه طرف غرب ینگاه ،یبا مکث کوتاه. اتاقم رو باز کردم در

خواب رو از سرم  انیجر نیاما ا. خسته بودم یلیخ. دیرس یبه نظر نم یخاص رییتغ. نظر گذروندم کیاتاق رو از  يهمه . من هم وارد شدم. شد

داشت و عالوه  يا دهیچیپ يمعمارکتابخونه . کنم دایخوندن پ يبرا يزیچ هیبا اسما به سالن کتابخونه رفتم که  یبعد از تماس کوتاه. پرونده بود

 يهم برا یکم. سراغم اومد بیدوباره همون ترس عج. شد یشهرام وصل م یبا سه در به اتاق من، مامان، بابا و اتاق جوون یبر در ورود اصل

.هرام نگاه کنمخواستم به سمت اتاق ش ینم یحت. برگشتم عیبرداشتم و سر کینزد ياز قفسه ها یخیکتاب تار هی. شهرام دلم تنگ شد

□

 مانیچرا ا: بابا کارد رو کنار کره گذاشت و گفت. کرد و ابتکار خودش بود، گرم بود یکه مامان معموال درست م يو نون صبحانه ا وهیبا آبم سرم

ره؟ یتنها م

.گذاشت و منتظر جواب من، نگاهم کرد زیم ياستکانش رو رو. به پونه انداختم یکه نگاه» ره؟ یچرا رستار با تو م«بود که  نیمنظورش ا احتماال

.شه، بهتره زودتر بره یمربوط م دیتول يکارش به خط ها -

!تکون خورده بود زمیم يرو لیوسا شبید: دوباره سکوت رو شکست قهیبعد از چند دق بابا

اتاق کارت؟: و مامان گفت میشد رهیبه صورت بابا خ همه

.بله -

.اد زدهب... در تراس باز مونده  دیشا -

!دیشا -

نداره؟ یتیمگه اتاق کارتون قفل امن: هم خودم رو وارد بحث کردم من

!نه... برق قطع بشه  یوقت -

من  ينگاهش اول به چشم ها. رفت، بلند کرد یکه باهاش ور م ینون و استکان ياون هم سرش رو از رو. به صورت رستار نگاه کردم ناخودآگاه

!خونه است يدزد تو دیشا: شد و گفت رهیه صورت بابا خب هیبعد از چند ثان. قفل شد

.نگفت يزیهم به صورت رستار نگاه کرد و چ بابا

!دزد سابقه دار: با پوزخند ادامه داد رستار

اگر کار  .دمیبعد از قطع شدن برق رستار رو د قهیچون من چند دق. زده باشه یدست هیبابا  دیفکر کردم که شا نیبه ا. نگفت يزیهم بابا چ باز

 ییجنا يادیفکرهام ز دمید. داشته باشه یهمدست نکهیمگر ا. دوم برسونه ياون فرصت کم خودش رو به طبقه  يتونست تو یخودش بود نم

.بابا دستم رو گرفت. کردم یرستار رو هم از اون جمع دور م يطور نیا. کردم یو خداحافظ شدمبلند ! شد

!ات رو کامل بخور وهیآبم -

با هم به . فقط من مراقب بودم که نخوابه و اون اتفاق دوباره تکرار نشه. رد و بدل نشد نمونیب یراه حرف يتو. دمیبرداشتم و سر کشرو  وانیل

ناراحت نگاهش . که بازوم رو گرفت و برم گردوند میخارج نشده بود نگیخلوت پارک يهنوز از فضا. میحرکت کرد يطرف ساختمون ادار



کاربر  انجمن نودهشتیا مهسا زهیري  |دبادك ها فصل با                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 85

.داشته باشم یکیزیقدر باهاش برخورد ف نیا خواست ینمدلم . کردم

!چِت شده؟ -

!؟یگ یم یفهمم چ ینم: و گفتم دمیکش رونیرو ب بازوم

...و حاال هم که ...  زیصبح که سر م ،يکه تو راهرو چپ چپ نگاه کرد شبید -

؟یکه چ -

ه؟یمشکلت چ ؟یستیچرا با من راحت ن -

.کارهام دخالت کنه يتو یسدوست ندارم ک! رفتار من به خودم مربوطه -

.ممکنه بکنه يمعلوم نبود چه برخورد. بهش نزدم یهمون بهتر که حرف خاص. تفاوت راهش رو گرفت و رفت یبزنه، اما ب یداشتم حرف انتظار

□

چند . وب بلد بودکارش رو خ. الزم رو بده، ازش گرفتم راتییکنه و تغ یقرار بود بررس يرازیکرده بودم و ش یکه طراح ییها یقوط عکس

 يها سر هم کردن حجم ها یدو تا از قوط. رو داشت که به نظرم خوب بود یمتفاوت يرنگ ها شنهادیرو درست کرده بود و پ یقسمت جزئ

.شد یم نهیو کم شدن هز یباعث سادگ یلیقالب زدن هم خ يهم بود که تو يرو یهندس

 هی هیشب شتریب. گرفتم نتیطرح ها بود پر نیا شنهادیانتخاب و پ لیدل يو که درباره ر یکوتاه حیتوض. گذاشتم يپنج عکس رو داخل پوشه ا هر

.حیبود تا توض يصفحه ا ستیب يمقاله 

.بد هم نشد: پوشه رو ورق زد و گفت يرازیش

.شهب یقابل قبول زیکردم چ یآخه فکر نم: بود که بهشون برخورده نگاه کرد و گفت ییآدم ها هیصورت من که حتما شب به

به خودم گفتم . اون ها هم خوششون اومده بود. میکرد، نشون داد ینگاه هم نم يرازیبه ش یکه از صبح حت یو مرادخان یمیرو به ابراه پوشه

».نطفه خفه کرد يتو دیرو با یهر احساس. رمیبگ ادی یاز مرادخان دیبا«

.ارائه بدم يکتر نادربعد به د. اول با چند نفر مشورت کنم دیبا: رو گرفتم و گفتم پوشه

 نیاما ا! نطفه خفه کنم يرو تو ییزهایچ هیبا رستار داشتم و قرار بود  یدرسته که بحث کوتاه. گفت و من از دفتر خارج شدم» اهوم« يرازیش

 يورود یول مان،یبا ا ایسلف باشه  ایاحتمال دادم که رستار هم . دفترش رفته بود به سلف یوقت ناهار بود و منش. نداشت يبه مسائل کار یربط

...در رو باز کردم و . بندازم ینگاه نانیاطم يگرفتم برا مینبود و تصم قفل

من مزاحم شده بودم و . بهم دست داد ایحس دن نیبدتر. شدند رهیبا ورود من هر دو به طرف من خ. کاناپه ها نشسته بود يرو يکنار مرد رستار

 یاوضاع رو بدتر م نیالبته هم. که نبود يوقت ادار... دونستم  یاما من نم. زدم یدر م دیسلم بود که بام. زد ینم یکس حرف چیه. کامال واضح بود

باز و بسته شدن در رو  يصدا. دمیدو یاصل يو مثل گناهکارها در رو بستم و به سمت ورود »دیببخش«گفتم  عیسر. االن وقت استراحت بود! کرد

 طیدونستم شرا یتمام صورتش رو پر کرده بود و من نم تیعصبان. رو بست یو در اصل دیت داخل کشکه محکم منو به سم یو بعد دست دمیشن

!نه ایکنم هست  یکه من فکر م يورهمون ط
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!؟یکن یچکار م نجایا -

.فقط پوشه رو باال آوردم. فرق داره یلیبا باور کردنش خ يزیچ هیدونستن . شوکه بودم هنوز

!االن وقت ناهاره -

.باشه -

.مکث کردم؛ عکس ها رو نگاه کرد و پوشه رو بست. و باز کرد دیکش رونیپوشه رو از دستم ب. گذاشتم که برم رهیدستگ يرو رو دستم

خب؟ -

.دهیجد يها یقوط: خودم رو جمع و جور کردم و گفتم یاصال خوب نبود، ول حالم

خب؟ -

!نیهم! رو هم بدونم هیخواستم نظر بق یم -

»!یدوست ندارم دخالت کن« یصبح گفت نیهم: داد و گفت رو به دستم پوشه

!منتظرش نذار: رو باز کردم و همزمان با پوزخند گفتم در

.تر شد و من در رو بستم یعصبان نگاهش

□

خانوم ساعت چنده؟: از بچه ها گفت یکی

Please speak English: .کردم و گفتم نگاهش

- ?what

مرد خوش  هی. به افشار برنخورم ریمس يکنم که تو لیتعط رتریخواستم د یامروز مثال م. میدیخود من خند یبامزه بود و همه حت یلیخ لحنش

 ياز آدم ها. کنم دایبهش پ یتونستم حس یکردم نم یم يکردن رو هم خوب بلد بود، اما من هر کار يو خوش اخالق بود که راه دلبر افهیق

.هم نداشت ياگر منظور یحت. داشتم یرداشتب نیو از رفتارش همچ ومدینم ممتظاهر خوش

Class is over: شدم و گفتم بلند

اومدم و بالفاصله چشمم به افشار افتاد  رونیشدن کالس، ب یساعت چهار و ربع بود که بعد از خال. شدند لشونیها مشغول جمع کردن وسا بچه

.میزد یهر دو لبخند م دمیبهش رس یوقت. بودساعدش انداخته  يرو رو شیکت خاکستر. زد یدر اتاقش قدم م يکه جلو

انصافه؟ نیا: کرد و گفت یاخم مصنوع هی

شده؟ یچ -

.یکن یم ریربع د کیحاال هم که . یش یم بیموقع ناهار که غ -

.بودم دهیرس ریکه من د میداشت يزد که انگار قرار یحرف م يطور

د؟ینبرد فیشما چرا تشر. دیکالس طول کش -



کاربر  انجمن نودهشتیا مهسا زهیري  |دبادك ها فصل با                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 87

ببرم؟ فیتشر یدوست داشت -

!دیوقتتون رو با من هدر بد ستمین یمن راض: و گفتم دمیمدل حرف زدنش خند از

!وقت دارم یکاف يمن به اندازه  -

شانسم رو امتحان کنم؟ يذار یچرا نم: کرد و ادامه داد ییسمت در راهنما به

.سکوت کردم. بگم که منصرف بشه دیبا یچ گهیدونستم د ینم. میکرد حرکت

!کنم یفهمم دارم چکار م ینگاهم نکن که انگار من نم يورج هی -

.نداشتم نیمن قصد توه -

.دمیرس رید یلیکه من خ نجاستیمشکل ا. زمیدونم عز یم -

.تو اصل مسئله داشته باشه یو زودش فرق ریکنم د یفکر نم -

.شد یعوض م زیهمه چ ،يکرد یقدر زود ازدواج نم نیاگر تو ا -

- ...

.میکرد یرو م مونیزندگ یمعمول يانوش بودم، االن مثل آدم ها يااگر من ج -

.دمیتو رو هنوز هم نفهم يهمه عجله  نیا لیدل: نگاهم کرد و گفت يجد یلیخ. و به طرفم برگشت ستادیجلوتر از من ا. جام متوقف شدم سر

!؟ينگو که عاشقش بود: بلند کرد و ادامه داد دیتهد يرو به نشونه  انگشتش

!دیش یمن م یخصوص یوارد زندگ دیردا -

!برف يتو يسرت رو کرد... من هم هست  یزندگ گهیاالن د -

...من . دیاجازه بد -

چکار کنم؟ دیبا گهید! ... ؟ینیب یدست و پا زدن منو نم! ... ؟ینیب یمنو نم: از معمول گفت بلندتر

- ...

!يایخوام به خودت ب یفقط م. سرت داد بزنم خواستم ینم. زمیعز دیببخش: رو گرفت و آروم تر گفت دستم

درآورد و  فشیرو از ک یسکوت پاکت هیبعد از چند ثان. آوردم رونیکه بهش بر نخوره ب يدستم رو جور. گفتن نداشتم يبرا یحرف چیهم ه هنوز

فکر  يا گهیخواستم دوباره به مرد د یتونستم و نه م یدست خودم نبود، نه م. بشم یکس یخواستم باعث عذاب و ناراحت یمن نم. به دستم داد

.کنم

.کارت ها فقط به پنج شش نفر دادم نیاز ا -

.سعادت آباد رو نگاه کردم يتو يگالر هی ي ژهیو يرو باز کردم و دعوتنامه  پاکت

.ممنون -

.یرو انداختم سه شنبه که بهانه نداشته باش هیافتتاح -

.امیم. شمچ: رو به پاکت برگردوندم و گفتم دعوتنامه
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□

پس باالخره تموم شد؟ -

وقت صبح چرا به تو زنگ بزنم؟ نیوگرنه ا. گهیآره د: و گفت دیخند الهام

د؟یکن یعقد م یک -

.هفته نیآخر هم -

.یازدواج کن بهیغر هیبا  یکه تونست یهست يدختر نیتو اول. چقدر خوشحال شدم یدون ینم -

.کنه دایپ یبیع چینست هبابا نتو گهید. دو سال پدرم در اومد -

.یبه جز اختالف طبقات -

.کردم یم يادآوریسه بار طالق تو و انوش رو  يروز -

!خورد يدرد هیپس طالق ما به  -

.يمن دار شیخوب پ يکادو هی. آره -

.میکن فیو تعر مینیبب: و گفتم دمیخند

.خودشون گرم بود يشانس آوردم انوش سرش به اختالف ها -

.دینداختیعقد رو جلو م خیکاش تار -

.تو رو خدا منو نترسون -

.پس مواظب انوش باش -

!بذار سر جاش: داشبورد برداشته بود، با اخم گفتم يطرح ها رو از رو يرو به رستار که پوشه  و

؟یچ: گوشم گفت يالهام تو. سر جاش گذاشت عیسر

.با تو نبودم -

.بگه يزیچ گهیفکر نکنم د. تا خر شد خوندم» عشق«، »عشق«گوش انوش  يساله تو هی -

.خبرش رو بده -

- Ok جان مزاحمت نشم دهیش.

.رو در آوردم و حواسم رو به جاده دادم يهندزفر. میکرد یخداحافظ

!جرمه یرانندگ نیحرف زدن ح -

!نداره یبه مسافر ربط -

.میهمه شوهر کردند، فقط ما موند... عجب  -

.دوباره پوشه رو برداشت. دیخند یخودش هم سرش رو به طرف پنجره گرفته بود و م. خواستم جلوش بخندم ینم یام گرفته بود، ول خنده
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از اون تو؟ يخوا یم یچ -

؟یخواست یمگه نظرم رو نم -

؟!که نظرت مهم باشه یهست یتو ک -

!ریکب دپوریپسر سع -

کدوم  چیبودم و ه دهیرو هم پرس يساز یکارگاه قوط سییبابا و رو  مانینظر ا. من هم سکوت کردم. و مشغول مطالعه شد دیها رو د عکس

به طرفش . گذشت يا قهیچند دق. از طرح ها خوششون اومده بود یلیخ لمیزمان تحص ياما دو تا از استادها. بهم نداده بودند يادیز يدواریام

ها  یتازگ. به طرف جاده برگشتم. از شونه هاش ول بود یکیاش که بسته بود، اطراف  هیصورتش بود و بق يجلوش رو ياز موها یکم. برگشتم

.از چهره و اندام و لباس متفاوت بود زشیهمه چ. کرد یم تمیاذ نیچند بار موقع نگاه کردنش، مچ خودم رو گرفته بودم و ا

وقت  چیه. رو بهش نداشتم دیکه با یوقت اون حس چیاما من ه. خود بابا یدونستند، حت یبابا همه انوش رو تک م يو آشناها و شرکا لیفام يتو

...برام 

!امکان نداره انوش قبول کنه: رستار من رو از فکرهام جدا کرد يصدا

.دادنت هیاز روح یمرس -

!نداشت یقابل -

□

 ریرخونه و دکا ومدیزود م شهیهم. کنم یم داشیدفترش پ يداد که مطمئن بودم تو یم تیقدر به کارش اهم نیا. گذاشتم زشیم يرو رو پوشه

ده؟یجد يها يبسته بند: پوشه رو برداره گفت نکهیبدون ا. گشت یبرم

.ها یو مدل قوط يکاغذ يها يبسته بند -

!؟یقوط -

.بله -

.داده باشم يدستور یقوط يدرباره  ادینم ادمی -

.کنند رییتغ دیباالخره که با: رو باال انداختم و گفتم ابروم

.ماساژ داد شینیب يرورو در آورد و جاش رو  نکشیع

!کنم یم نییرو من تع» باالخره« -

.دینیطرح ها رو بب: کاناپه نشستم و گفتم يرو

؟ینیمن اجازه دادم بش -

به  يازیپدرم ن يکارخونه  ينشستن تو يبرا: گفتم هیبا کنا. باد کرده بود شیفتگیمثل گذشته ها رگ خودش. واقعا کفرم رو در آورده بود گهید

!رماجازه ندا
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!تینه مسئول سا. یکن یکار م نجایا» دختر پدرت«پس به عنوان : گفت یآرامش اعصاب خردکن با

!»زن سابق«از نظر تو به عنوان  یول: گفتم يآروم تر يصدا با

.هول داد زیم يو پوشه رو به طرف من رو دیکش شیپرفسور شیر يرو یدست. حرف رو نداشت نیا انتظار

!خواد باشه یکه م یحاال طرحت هر چ. میها رو ندار یعوض کردن قوط يما بودجه  ،ینباش ای یتو زن سابق من باش -

جور  ،يمن به خاطر لجباز یکن یفکر م: انوش بلند شد يکه دوباره صدا. پوشه رو بردارم به طرف در رفتم نکهیبدون ا. زدم و بلند شدم پوزخند

کنم؟ یبا تو رفتار م یخاص

!؟یبرام مهم یکن یفکر م: دادادامه . سمتش برگشتم به

- ...

!کردم یم یبچه زندگ هیدو سال تموم با  -

!که دلم چقدر از فراقت خونه ینیب یم... البد دو سال تموم به من خوش گذشته بود  -

!يذره بزرگ نشد هیهنوز هم : همزمان گفت. بلند شد و چند قدم برداشت زشیپشت م از

: که گفت امیب رونیخواستم ب. جوابش رو ندادم. ما رو از هم دور کرده بود مونیون بود و ده سال اختالف سنحق با ا دیگفتم؟ شا یم دیبا یچ

.خوش کردم تیدونم دلم رو به چ ینم

ساعت کنار مهرناز  میاومدم و ن رونیب. شده بود قیدوباره چشم هاش عم. نداد یحیتوض. و به صورتش نگاه کردم دمیجمله اش رو نفهم یمعن

.کردم یم يریگیخواست چه نه، من طرح هام رو پ یچه انوش م. میستم و حرف زدنش

□

با خنده به . بشقاب گذاشتم و خواستم برش دارم که رستار زودتر از من برداشت يقاشق رو تو. بود بلند شد زیم يکه رو میگوش sms زنگ

!يریمچ گ: صفحه نگاه کرد و گفت

ه؟یک: مانیا

.بده به من: من

ه؟یکامران جون ک: ررستا

.کرده بودم saveاسم  نیافشار رو با ا يخنده شماره  يبرا. داد یم ریمن گ يبه کارها يادیروزها ز نیا

.نمیبده بب: مانیا

!؟يشد یرتیمثال غ: گفت مانیکه دستش رو باالتر گرفت و به ا ارمیرو از دست رستار در ب یکردم گوش یسع

ده؟یکدوم کامران جونه ش کامران جون نیا. معلومه: مانیا

.بده به من. منه که نرفتم سلف ریتقص: من

... یاله... » .همون رستوران نشستم يتو، تو یصندل يرو به رو«: رستار
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!رستوران؟ چشمم روشن یرفت بهیکدوم رستوران؟ تو با پسر غر: مانیا

!شدنش همه رو کشته بود یرتیغ نیا. رو خورد يقاشق بعد و

.ه جوابش رو بدمبد! فضول: من

!يعشق منو تور کرد: رو به سمتم گرفت و گفت یگوش

.نوش جان: نوشتم

!ن؟یهم: من بود، گفت یگوش يکه سرش تو رستار

؟یپس چ: و گفتم فرستادم

.پسرعمه ام فیح! احساس یب -

.فردا استرس دارم يبرا: داد جواب

فردا چه خبره؟: رستار

.بود یحرف خصوص دیشا: من

؟يدار یچه حرف خصوص بهیبا پسر غر تو: مانیا

.دیرو سر کش دوغ

»!یبه من فکر کن تا آروم ش زمیعز« سیبنو: رستار

!عـــق: میهم زمان گفت مانیو ا من

.دیلرز یرستار هم از خنده شونه هاش م خود

.ره یم شیخوب پ د؛ینگران نباش: نوشتم

؟یزن یبا پدربزرگت حرف م يمگه دار: رستار

.خواهر منو خراب نکنذهن : مانیا

داره؟ یحاال به شماها چه ربط: من

!که ازدواج کرده بود و طالق گرفته بود، من نبودم یزدند که انگار من از پشت کوه اومده بودم و اون یحرف م يجور هی

.زمیممنون عز. االن بهترم: جواب داد افشار

!؟»زمیعز«: رستار

!؟»زمیعز«: مانیا

.دیدناهار رو کوفتم کر: من

.رفتم رونیب لیو من با ظرف غذا و موبا دندیخند

پنجم فصل
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مختلف در حال قهوه  یسن يرده ها يچند مرد تو. دوباره به سمت جمع هفت هشت نفره برگشتم. مینگاه کردم، چهار و ن وارید يساعت رو به

تا  شیساعت پ میاز ن. میزودتر از همه اومده بود ژهیان وبه عنوان مهم. بودم دهیبودند که من هنوز ند ییپوسترها يخوردن و بحث درباره 

کردند رابطه  یتصور م دیشا. کردند یبه من که تنها زن جمع بودم نگاه م يدار یافشار بودند، با لبخند معن يمردها که اغلب استادها ،االن نیهم

.من و افشار وجود داره نیب یخاص ي

تر بود و  یمیآشناتر و صم یاگر جمع کم یجالب بود؛ ول یلیو نقدها خ کیتئور يحرف ها نیبودم ا دور یدانشگاه طیاز چند سال که از مح بعد

.کنند یبحث م یچ يدونستم درباره  یبودم و نم دهیبه خصوص که هنوز پوسترها رو ند. قدر موذب نبودم نیا

هر وقت . هستند یالب يمهمون ها تو! دکتر افشار: گفت بودمش، وارد شد و دهیکه موقع ورود هم د یبه در خورد و دختر خوش پوش يا ضربه

.میرسما شروع کن دیدون یصالح م

.دیآخر جلسه من رو از نظراتتون محروم نکن دوارمیالبته ام. میبه مهمون ها ملحق بش دیاگر اجازه بد: رو به جمع گفت افشار

پونه کنار . به طرفم اومدند مانیپونه و ا. کنم دایچرخوندم که آشنا پ یبال يسرم رو تو. میکردند و بلند شد دییحرفش رو تأ یهم با شوخ مردها

اون تو چه خبر بود؟: گوشم گفت

.پوسترها لیتحل -

فقط؟ -

...کامران جون و تو و . گهیبله د: گفت مانیا. چشم غره رفتم بهش

!؟يزد پیت: سر تا پام اشاره کرد و ادامه داد به

.شد یم یجالب بیترک نیسه ربع بود و با شلوار ج نیبودم که آست دهیپوش ییکوتاه ساتن طال يمانتو

ومد؟یرستار ن! ... پمیخوشت شهیمن هم -

.تو کارخونه کار داشت. نه: مانیا

!فکر نکنم اصال دعوت شده بود: پونه

.پونه ستین یدعوت کردن: من

شازده چه خبر؟ نیاز ا. حاال اون رو ول کن: پونه

هاش بهت گفته؟ smsاز  يزیچ مانیا: از دانشجوهاش محاصره شده بود، برگشتم و گفتم یگروه سمت افشار که با به

.ستین مانیبه گفتن ا يازین. کشم یمن بو م -

.دیرس یبه نظر م یخودمون يادیکه ز میکرد یو احوالپرس میبا هم دست داد. به همراه خواهر و خواهرزاده هاش به طرفمون اومد افشار

قربونت برم؟ یتو خوب. کامران رو از دست بدم يشد گالر یمگه م یول ام،یب رانیا سمسیقرار نبود تا کر: ن گفترو به م یکت

زن عمو و عمو چطورند؟ بچه ها؟... من هم خوبم . دیکرد یکار خوب: به من زد و من جواب دادم يشخندین پونه

.میدیشن یرو از کام فتیبس که تعر...  ادیخواست ب یلش ممامان هم د... رسوندند  یسالم م. خاله و بچه ها همه خوبند -
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.روزها نیمخصوصا ا: به افشار زد و رو به من گفت یچشمک

.به من لطف دارند شونیا: زدم و گفتم لبخند

.شد یکاش لطف تو هم شامل حال ما م يا: هم وارد بحث شد افشار

.به تخته میبزن...  ارندیدکتر که از زبون کم نم: که تا حاال ساکت بود، گفت مانیو ا دیخند زیر زیر یکت

 هیبعد از . رو به دستش داد یچیکه مسئول برنامه ها بود به طرف افشار اومد و ق يهمون لحظه دختر. دندیخند هیرفت و بق يچشم غره ا پونه

کم کم وارد سالن  تیو جمع دیبر يورود يلوباالخره روبان سرخ رو از ج لم،یخنده، عکس و ف ،یشوخ یکوتاه و با کل یلیخ ییسرپا یسخنران

.شد یاصل

 يکارها يکه تو ییها دهیا. فوق العاده بودم یکیگراف يکار افشار رو قبول داشتم و منتظر پوسترها. داشتم و دست خودم نبود جانیه یلیخ

.کننده بود زیسورپرا شهیسورئالش بود هم

! دهیش: و گفت ستادیپونه کنارم ا. کردم یکار اول فکر م يبود که هنوز رو قهیمن ده دقبود و  يگالر يبزرگ تو یلیخ زیتا طرح با سا ستیب

!شیخورد

.شده بمونینص یاستاد بزرگ -

فقط استاد؟ -

؟یکن یم» فقط» «فقط«قدر  نیچرا امروز ا: از تابلو برداشتم و گفتم چشم

ت؟تخت يتو شیبر یچرا نم... قدر خوبه چرا مال تو نباشه؟  نیاگه ا -

خوب بود، سهم منه؟ یمگه هر چ! ــــسیه -

.سابقت يها لیفام: افتاد و گفت يپونه به در ورود نگاه

سرم رو برگردوندم که داغ دل آرام . ادیامروز ب ستیدونستم که الهام قرار ن یم. دمیرو در حال وارد شدن د نیو نازن دیو آرام، نو برگشتم

.رفت مانیدم و پونه به طرف اش يمشغول پوستر بعد. دوباره تازه نشه

برق و  يها میتابلو با س نیا يتو. کرد یبود که واقعا چشم ها رو شگفت زده م ریو ابهام و مراعات نظ هامیپر از ا يشعر هیکدوم از تابلوها شب هر

.بودند شیاصل يرنگ ها یو نارنج یمشک يالمپ و نور کار شده بود و رنگ ها

.داد یم حیاز تابلوها توض یکی يبود و درباره  ستادهیا نیکنار نازن. هیمشغول چه کار نمیندم که ببرو به طرف افشار برگردو سرم

فاصله گرفت  نیاز نازن یکم. دیصورت افشار به طرف من چرخ. بود دیافشار حلقه کرد که واقعا از سن و سالش بع يدستش رو دور بازو نینازن

»؟!داره یبه من چه ربط«کردم  يادآوریرفتم و به خودم  يبه سمت پوستر بعد. تر شد کیبهش نزد نیکه دستش رو برداره اما نازن

!رفته باشه رونیب يچه کار يممکنه برا دیزدم نو یو حدس م دیسرك کش رونیها به ب شهیاز ش آرام

.من رو از جا پروند یکرده بودم که دست ریربع بعد تو عمق پوستر هفتم گ کی

!پونه دمیترس -

 يو البته بچگونه ا کیتراژ يواقعا صحنه . داد یم يکردن بود، دلدار هیکه در حال گر نیآرام به نازن. دوم سالن اشاره کرد يه راهروب پونه
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جان؟ نیشده نازن یچ: به طرفشون رفتم و آروم گفتم. کردند یشده بود و چند نفر با تعجب بهشون نگاه م جادیا

من  يهم به شونه  يبه طرف در رفت و تنه ا نینازن. شده بودم جیگ. شده بود شتریاش ب هیمن شدت گر دنیداد که با د نیبه نازن یدستمال آرام

کو؟ دیداداش نو: رفت، گفت یرو به آرام که دنبالش م. زد

.رونیب -

شده؟ یچ: آرام گفتم به

از  يکه به چشمم خورد پوستر يزیچ نیهرو شدم و اولوارد همون را. رفت رونیبودند اشاره کرد و ب ستادهیکه توش ا ییراهرو يبه انتها فقط

هاله  يموها تو. روشن داشت یلیخ ي نهیکار زم نیداشتند، ا رهیت ي نهیطرح ها که زم ي هیبر عکس بق. خودم بود ينور فرو رفته  يصورت تو

.کار کرده بود میگرفته بود شیکه تو هما ییعکس ها ياحتماال رو. شده بود رهیبه مخاطب خ قایروشن فرو رفته بود و چشم ها دق يترخاکس ي

گفتن  يبرا یحرف چیسکوت زل زده بودم و ه يتو. صورت و گردن کار شده بود، فوق العاده بود يرو يمحو یخالکوب هیکه شب ییها طرح

خوبه؟: افشار از پشت سر اومد يصدا. نداشتم

!هیعال -

.ناراحته؛ خود من هم ناراحت بودم نیاز واکنش نازن دونستم که یم. راهرو نگاه کرد يبه انتها ینگران با

.مال خودته شگاهیبعد از نما -

.که تا به حال گرفتم هیا هیهد نیبهتر -

.سالن رفت ي گهیزد و به طرف د لبخند

□

رنگ مورد . شده بود یاز آسمون نارنج یدر حال غروب بود و قسمت دیخورش. کردم یاستخر نشسته بودم و به حرکت آب نگاه م يلبه  يرو

!دهیش: پونه کنارم نشست و گفت. من يعالقه 

بله؟: رو از آب بلند کردم و گفتم سرم

.نکن تیقدر مامانت رو اذ نیا: گفت یاز مکث کوتاه بعد

.بده حیتوض شترینگاهش کردم که خودش ب یجیگ با

!یهست يطور نیوقته ا یلیگه خ یم... ز شد ، تازه سر درد دلش با»قدر تو فکره نیا دهیچرا ش«امروز که بهش گفتم  -

- ...

.به فکر اون باش. به جهنم ،یکن یحاال به من توجه نم -

- ...

!ير یکجا م یگ یبه ما نم ایکانون  ای يکارخونه ا ای. همه اش سرت تو کار خودته...  میمثال دوست بود -

.خونه ام شتریمن که ب. ستین يطور نینه ا -
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!به خاطر بچه دار نشدنه؟... به خاطرِ ! ... يزنده و شاد بودسر یلیقبال خ -

.آب افتاده بود رو برداشتم يکه تو یشدم و برگ خم

.ام یراض میمن از زندگ! پونه -

. ادندد یم تیبودند و فقط به درك خودشون از اتفاقات اهم ياطراف من اکثرا تک بعد يآدم ها. بود دهیفا یپونه ب يبرا نیاز ا شتریب حیتوض

.کماله نیاز نقص ها ع یتونستم بهشون بفهمونم که بعض یوقت نم چیمن ه

رون؟یب ير یم يدار -

.آره -

که؟ يتازه از کارخونه اومد -

.نیزنم، هم یکم قدم م هی -

!يمراقب باش کار دست خودت ند... باشه  -

با قدم زدن؟ -

.گذره یکه تو مخت م ییزهایبا چ -

.چاره مامان که گرفتار ما شده بود یب. سالن افتاد يپونه هم به طرف خونه برگشت و گوشه پرده . مزدم و بلند شد لبخند

پارك بود  نگیدر پارک يجلو دیقرمز رنگ نو يفرار. در رو باز کردم. دمیشن رونیرو از ب ینیپارك ماش يبودم که صدا دهیبه در عابر نرس هنوز

که من  يجور. کامل بچه پولدار بود يهم مثل انوش و شهرام نمونه  دینو. با هم فرق داشتند یلیخ. ندکنار در مشغول صحبت بود دیو رستار و نو

 یکم دیحس کردم نو. به هر دو سالم کردم که جوابم رو دادند. دیرس یبه نظر نم يطور نیرستار هم ا یحت. میباش مینگرفت ادیوقت  چیو الهام ه

. راه خودم رو ادامه دادم. بگه دپوریاز ارتباطشون بزنم و اون به سع یکرد ممکنه به بابا حرف یفکر م. شتمن رو ندا دنیانتظار د دیشا. جا خورد

.و به طرفشون برگشتم ستادمیا. رستار صدام زد. تونستند سر کوچه پارك کنند یمن مهم بود، م دنیاگر فهم

خرابه؟ نتیماش -

.خوام قدم بزنم ینه، م -

.صبر کن: گفت رو باال انداخت و ابروش

اسپورتش  نیبه ماش. دوباره مشغول صحبت شدند. کنم ینم يرو ادهیوقت پ چیکرد من ه یبود که حتما فکر م دهید نیماش يقدر من رو تو نیا

زودتر کامال واضح بود که منتظره تا . نشسته بود نیماش يجلو یصندل يرو يمرد. کرد یجلب توجه م يادیز یخوشگل بود، ول یلیخ. نگاه کردم

.تموم بشه دیو نو رحرف رستا

؟يدار يبا من کار: رو به رستار گفتم. زد و حرکت کرد یبوق کوتاه. پشت فرمون نشست دیبعد با هم دست دادند و نو هیثان چند

!قدم بزنم؟ ادیبه من نم -

با من؟ -

داره؟ يرادیچه ا -
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.گم ینم يزیچ. به گوش بابات نرسه، باشه يخوا یم -

؟یچ: که دنبالم راه افتاد و گفت کردم حرکت

.بود نجایا دینو نکهیا -

.بود دیخبر داره و حاال هم که با نو نیقبال هم گفته بود که از نازن. نگفت يزیچ

رو تموم کنه؟ ییجدا نیکنند که ا ینم یاگه خانواده ات باهات رابطه دارند، چرا پدرت رو راض -

.شه ینم یپدرم راض -

چرا؟ -

.بشه یراض ستیر نچون قرا -

؟ییما يچرا خونه : رو فوت کردم و گفتم نفسم

برم؟ يخوا یم: و گفت دیخند

!نه -

.شده بیغر بیعج زیهمه چ يتو اومد یاز وقت. نبود نیمنظورم ا: ادامه دادم. بلند و صراحتم تعجب کرد يصدا از

به؟ینفر با برادرش حرف بزنه عج هی نکهیا -

!ستیاش ن هیکه اصال شب يبا برادر -

.میبه مادرم رفت نیمن و نازن -

.گم یرو نم يشباهت ظاهر -

ندازه؟یم یک ادیتو رو  دینو: و گفت دیخند دوباره

ظاهرش؟ -

.از هر لحاظ -

.دیشد فهم یهنوز هم م یافتاده بود، ول ختیاز ر یکم ادیبه خاطر اعت صورتش

.پدرت -

؟یک گهید -

شد  یمن، که پسرعمه اش م يبه پسرعمو یکم دیشا. افشار هم نبود هیشب یحت. تونست باشه یم یک هیشب گهید. تعجب به سمتش برگشتم با

!رفته بود

ه؟یسوال ستیب. دونم ینم -

.نگفت يزیو چ دیخند فقط

 دیخورش گهید. تسکوت گذش يراه تو ي هیبق. کردم شییراهنما میرفت یکه با مامان و بچه ها م یبه طرف پارک. میبود دهیرس یاصل ابونیخ به

.شد یم دهیدور شن ياذان هم از مسجدها يکامال غروب کرده بود و صدا
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.نکرده بود رییجنسشون عوض شده بود، اما جاشون تغ. میرفت م،ینشست یکه اون روزها روشون م ییها مکتیو به طرف ن میپارك شد وارد

نجا؟یچرا ا -

.نجایا امیم ست،یخوب ن هر وقت حالم... دارم  یخوب يخاطره ها نجایاز ا -

.رو دارند ییجا نیهمچ هیهمه  -

.کرد یم نیتمر نجایشهرام ا: فوتبال رو به رو اشاره کردم و گفتم نیزم به

.دونم یم -

.کنارم نشست. بود نیغمگ یلیبرگشت چهره اش خ یوقت. بود انداخت یکه حاال خال نیبه داخل زم یاون سمت رفت و نگاه به

؟يناراحت شد -

.نه -

.حال و هوا خارج بشه نیاز ا خواستم

؟ینکنه دوستش داشت -

.شهرام مثل برادرم بود: تعجب به صورتم زل زد و گفت با

محرم بود؟ یعنی: و گفتم دمیخند

!بابا يا: و گفت دیصورتش کش يهاش رو رو دست

.کنم تتیاذ ادیخوشم م -

ساکت شدم و به . کرد یرو به من گوشزد م یتلخ يها تیواقع نیو ا دهیالت کشواضح بود که خج. بامزه بود یلیشد خ یم يطور نیا یوقت

.بزرگ روشن شده بود، نگاه کردم يکه با المپ ها ییفضا

.رسه یکردن من هم م تینوبت اذ: گفت یمیمال يصدا با

.دمیشن يگالر يدرباره : سکوت گفت هیبعد از چند ثان. شد شتریب میناراحت. کرد ینگاهم م طونیسمت صورتش برگشتم که ش به

.رو بپرسه نیخواست ا یهمه مدت م نیا پس

.پوسترش استفاده کرده يشما از عکس من، تو يکه پسرعمه  ستیمن ن ریتقص -

!يداد یم يکار نیهمچ يبهش اجازه  دیتو نبا -

داره؟ یبه تو چه ربط -

؟یزن یحرف م يطور نیچرا با من ا -

.هم واقعا بودم دیشا. بودم یو انگار عصبان صدام باال رفته بود ناخودآگاه

کرده؟ یآرام موش دوون -

!زن داداش من درست صحبت کن يدرباره . نه -

!قشهیال یدونم چ یم. زن داداش تو، خواهر شوهر من بود -
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.جمع کردم و دستم رو دورشون انداختم مکتین يپاهام رو رو. چون ساکت شد ست،یبود که من حالم خوب ن دهیفهم

!چاره آرام یب: سکوت، گفت هیاز چند ثان بعد

.نگاهش نکردم یحت

!خواستن بدنش به من یم -

در عوض پسر بزرگ ... مبهم بود، گذشت کنند  زشیمختصر که همه چ يدزد هیداشت اگه از  يرادیچه ا: نگفتم که خودش ادامه داد يزیچ

دامادشون بشه؟ دپوریسع

- ...

.هاست ياز عمادزاده ها و نادر شتریمن ب يپدر که ثروت یدون یخودت هم م -

.دهیرس نجایمن با زور بازوش به ا يبابا یول...  هیثروت شما اجداد -

!زور بازو؟ -

!خوار نیزم يارباب ها ينه به اندازه  یگم پدربزرگ من پولدار نبود، ول ینم -

.یکن یم نیتو همه اش توه. زنم یحرف م يمن دارم عاد -

تر  میصدام رو مال. بودم یشد عصب یحسم هر روز پررنگ تر م نکهیاز ا گهیاز طرف د. از شانس بدم ناراحت بودم یکارم غلطه؛ ولدونستم  یم

؟یگ یچرا به من م: کردم و گفتم

.و آرام عاشق هم بودند دینو -

.شدم رهیچشم هاش خ به

...با آرام ازدواج کرد  دینو -

.يدیتو کنار کش چون: دمیوسط حرفش پر يدواریام با

چون من : بگه و آخر گفت يزیچند بار لب هاش رو باز کرد که چ. خواست بگه به همه دروغ گفته یدلم م. کنه دییخواست حرفم رو تا یم دلم

.باشم یتونستم با زن ینم

که  یلیدل. آخرش رو باور کنم يم جمله خواست یشده بودم، اما نم یاحساسات دیشا. دیچیآشناها پ يتو ییاز همون روزها بود که زمزمه ها قایدق

.داشت يشتریب یزد همخون یچشم هاش موج م يکه تو يزیخودم آورده بودم با چ

.خونه میبهتره بر: کنار زدم و گفتم میشونیپ يموهام رو از رو. هاش رو بست و سرش رو برگردوند چشم

.کرد، پدر تو بود یکه اصرار م یتنها کس. بود یپدر من هم که راض. دادند تیها رضا ينادر د،یبا ازدواج نو: رو برگردوند و گفت سرش

!نده؟ تیشه بابا رضا یمگه م. بود ریاز تو گ شتریشهرام ب يپا ؟یگ یم یچ -

! بره حیبعد هم بدون توض. نقطه برسه نیحرف ها رو زده بود که به ا نیتمام ا. کردم یفقط نگاهش م. پارك رفت يشد و به طرف ورود بلند

کرد؟ یم یداشت؟ بعد از مرگ شهرام چه فرق یتیحرف ها چه اهم نیبعد از پنج سال زدن ا

□
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د؟یدوباره بگ: بار دهم گفتم يرو باال آوردم و برا» الف«مختلف  يمدل ها پالکارت

.آ: کالس با هم گفتند يتو يتا بچه  پنج

گرفته  میهفته که مخصوصا به خاطر اون تصم نیا یجمله نوشته بود، ول هی رواید يرو شیپ يهفته . شده بودم یعصبان. نگاه هم نکرد یحت دیمج

.کرد یتوجه نم زیچ چیکار کنم، به ه یمقدمات يبودم با بچه ها الفبا

تو بگو؟ دیمج: من

- ...

.خانوم ستیبلد ن: مونا

.به من نگاه کن، آ! دیمج. نگو يجور نینه مونا ا: من

- ...

م؟یرسارا چند جور صدا دا: من

.سه تا: سارا

.نه؛ دو تا: مونا

...،  ِ ، .  َ سه تا: سارا

.در هر حال غلط بود یول ومد،ینم ادشیرو  یسوم

بود مونا؟ یچ. میکال دو جور صدا دار. نه سارا: من

.بزرگ يصدا ک،یکوچ يصدا: مونا

.بلند يصدا ک،یکوچ يصدا: ام گرفت و محمد گفت خنده

سارا تو بگو؟... کوتاه مثلِ  يصداها. بلند يکوتاه، صداها يصداها: ودم گفتمخ. تر شده بود کیکم نزد هی

.بلند يکوتاه، صداها يصداها: سارا

.یگفت یکه م ییهمون سه تا. نه: من

...،  ِ ، :  َ سارا

:  ُمحمد

َ ،  ِ ،  ُ  یعنیکوتاه  يصداها. نیآفر: من

کن؟ تکرار دیمج: گفتم دیرو به مج. ها تکرار کردند بچه

.نگفت يزیچ

د؟یدوباره بلند بگ: من

.انداختن و چرت و پرت گفتن کرد تیشروع به پاراز یهمراه يبه جا دیها بلند تکرار کردند و مج بچه
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د؟یتکرار کن. ، او  يآ ، ا یعنیبلند  يصداها: من

.و گرفتم و با خودم به طرف در بردمبترسونمش دستش ر نکهیا يبرا. کرد يدوباره مسخره باز دیها بلند تکرار کردند و مج بچه

.يبه درس هم گوش نکرد. يبود يبد یلیخ يتو امروز بچه  -

اجازه هست؟ یخانوم صالح: وارد شدم و گفتم. بردمش یبه سمت دفتر خانوم صالح. رهیکرد دستم رو گاز بگ یو سع دیرو کش خودش

زم؟یبفرما عز: تعجب نگاهم کرد و گفت با

.دیخواد کالسش رو عوض کن یحتما دلش م. رندیبگ ادیذاره بچه ها هم  ینم. شده یامروز پسر حرف گوش نکن دیمج: تمتر رفتم و گف کینزد

؟ياز کالس خانم عمادزاده بر يخوا یم د؟یآره مج: یصالح خانوم

اشاره کردم . نه ایگم  یم يجد نهیبه صورت من دقت کرد که بب یخانوم صالح. شد يو داد مشغول لجباز غیو با ج دیدوباره دستش رو کش دیمج

خانوم . داد یو به حرف هام گوش م دیترس یاالن م نیهم دیشا. بشه دیبا مج يبرخورد هیهمه وقت مدارا  نیهستم و بهتره بعد از ا يکه جد

رو به کالس خانم  دیمن مج. شما يپس خانم عمادزاده ممنون بابت زحمت ها: رو گرفت و گفت دیدست مج. بلند شد زشیپشت م زا یصالح

.فرستم یم يزدیا

.کنم یخواهش م: کرد ول کردم و گفتم یرو که هنوز تقال م دیمج دست

لحظه با  هی. شدم عیو من کامال ضا ستادیآروم ا دیکه مج. نه ایداره  یمونیو پش یاز ناراحت ياثر مینیکه بب میکرد ینگاه م دیدو به صورت مج هر

 لها رسما اون رو به حا یهفته مرب ي گهید يبودم روزها دهیبه خصوص که شن» .بهتر باشه گهید يلجه و جا بچه با من نیا دیشا«خودم گفتم 

.کنه ینم تیاذ ادیذارند و اون هم ز یخودش م

اهش از همر دیو مج فتادین یاتفاق چیه. که درش باز بود، نگاه کردم یدر کالس خودم به دفتر خانوم صالح کینزد. رفتم رونیکردم و ب تشکر

.و وارد کالس شدم دمیکش یقینفس عم. وسط ناراحت شد، من بودم نیکه ا یتنها کس. دوم رفت يدفتر خارج شد و به طبقه 

□

گوشم بود  يتو يهندزفر. تخت ولو شده بودم و به سقف زل زده بودم يرو. سردرد داشتم. نداشت يریتأث ادیگرم بود و کولرها هم ز یلیخ هوا

.بودم یسنت یقیعاشق موس. بود دهیچیسرم پ ينتور توآروم س يو صدا

 رهیبود و به من خ ستادهیکه رو به کتابخونه بود، ا يقاب در يرستار تو. رو حس کردم و نگاهم رو از سقف به همون سمت برگردوندم یحرکت

 دنیاحتماال انتظار د. بود ستادهیحرکت ا یهم ب رستار. ها از گردنم افتاد یاز گوش یکی. شدم زیخ میرو زدم و ن pause يدکمه . کرد ینگاه م

.نداشت رومن 

؟یکن یچکار م نجایا -

!اتاقمه -

!کردم یقاط ه؟یچ يهمه در برا نیا -

.گهید هیمیقد يخونه  -
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!هم بزرگ تره یاز کتابخونه مل: تعارف بزنم وارد اتاق شد و گفت نکهیا بدون

...در اتاق بابا و مامان کنار پنجره است : گفتم هیبا کنا نمیعکس العملش رو بب نکهیا يبرا

؟یگ یچرا به من م -

!هم بسته است شهیهم -

!خب؟ -

!شه ینم دایهم توش پ یخاص زیچ -

اشتباه سر از  ای يکنجکاو يکردم و فقط از رو یمن اشتباه م دیشا. دیرس یتفاوت به نظر م یب یلیرستار خ. میسکوت به هم نگاه کرد يدو تو هر

.بالش گذاشتم يدوباره سرم رو رو. درآورده بود جانیا

!کم خجالت بکش هیحداقل از ظاهرم  -

.تنم مرتبشون کنم يبه خودم زحمت نداده بودم که رو یحت. به تاپ و دامن کوتاهم اشاره کرد و

.برو بابا -

.کرد یرو بررس شمیرفت و عطرها و لوازم آرا شمیآرا زیسمت م به

!سرشون يرو نداختنیم يزیچ ،يچادر هیاتاقشون  يتو ومدیم يمرد هیها  میقد -

.هم نداشتم دنیخند يحوصله . دیخند آروم

!؟يایتا حاال تو مرد به حساب م یاز ک -

: کرم بود باال آورد و گفت -  یاز رژهام رو که صورت یکی. مرتب کرد نهیآ يموهاش رو جلو. دیلرز یاز خنده شونه هاش م! بهش برنخورد اصال

.نازه یلیخ نیا

!امتحان کن: کردم کنترلش کنم، گفتم یم یکه سع ییبا صدا. شدم و اون هم نقطه ضعف گرفته بود یم یعصب یلیشد خ یم یمدل نیا یوقت

!ادیبه صاحبش م. یمرس: گفت یبا حالت اعصاب خردکن. تخت، کنار من نشست يرو باال انداخت و رو ابروش

قراره  یک! رسه یآخرش به کجا م نمیتکون نخوردم که بب. صورتش بود خنده ام گرفت يکه تو ياز تمرکز .دیلبم کش يرو باز کرد و رو درش

 يرو رو میموهام رو پشت گوشم جمع کردم و گوش. سر جام نشستم که عقب رفت. کرد یچشم ها و لبم رفت و آمد م نینگاهش ب! از رو بره؟

.انداختم تکنار تخ یپاتخت

حالت خوبه؟: دیپرس

!ومدیکردن رو دوست داشت، من هم بدم نم ياگر اون باز. هیکردم تمام رفتارش عمد یم سح

.آره -

.شونه ش گذاشتم و رژ رو از دستش گرفتم يرو رو میشونیپ

.کنه یکم سرم درد م هی -

!مثل گربه به من نچسب: و گفت دیرو کنار کش خودش
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... یگربه خودت -

- ...

!رونیپاشو برو ب -

.دمیدلم بهش فحش دادم و دراز کش يتو. رفت رونیشد و ب شتریخنده اش ب. دوباره به عقب نگاه کرد. به طرف در رفت. بلند شد و دیخند

□

.بود، لبخند زدم لیتردم يرو دنیها نشستم و به بابا که در حال دو یاز صندل یکی يرو

؟يدار يکار: نفس نفس گفت با

.آره -

!دلم زیبگو عز -

!ییبابا: م و خودم رو لوس کردمرفت جلوتر

جونم؟ -

.هام رد شد يطرح بسته بند -

اون الدنگ رد کرد؟ -

.آره -

بوده؟ یچ نمیبده، بب حیکامل توض: کرد و گفت شتریسرعتش رو ب یکم

!قلبت. نکن بابا ادشیز -

.من خوبم، بگو -

بابا کم کم سرعتش . نشه جیبمونه و بابا هم گ دهیکه نقاط ضعفش پوش يرالبته جو. رو کامل شرح دادم زیهمه چ ،یکل حیتوض هی يبار به جا نیا

.بره نهیهز: حوله رو دور گردنش انداخت و گفت. آورد نییرو پا

.در مقابل سود نهیهز -

.یسود احتمال -

!ییبابا -

.از گلوم درآوردم يناله ا يصدا و

.ستیهمه اش که دست من ن! بابا زیعز -

.اش با من هیبق. بشه لیتشک رهیمد أتیه ي بده جلسه شنهادیپ -

.نفسش رو فوت کرد. رو مظلوم کردم خودم

.رهیباهاش تماس بگ لیگم وک یم... حرف زدن با اون الدنگ رو ندارم  يخودم حوصله  -
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!قول؟ -

.کنم یم شیکار هی -

.یمرس: و گفتم دمیخند

!روز جمعه؟ ير یم يکجا دار -

.با الهام قرار دارم -

!عقد کرده روزید دمینش -

.دیرس یم عیخبرها هم که سر ي همه

.بده ینیریآره، قراره ش -

.خوش بگذره: و گفت دیخند

.و براش دست تکون دادم دمیطرف در باغ دو به

□

؟يخند یچرا م -

؟یتو چرا رو گرفت: ام رو کنترل کردم و گفتم خنده

!آبرومون رفته نهیبب يزیچ ،ییآشنا هیوقت  هی: و گفت دیهم خند اون

.انیجور جاها نم نیما ا يآشناها -

م؟یاالن پخش کن نیهم: گذاشت و گفت نیسبد رو زم الهام

بود؟ يتو نذرت چه جور. دونم ینم -

.نبود یجور خاص -

.کنم یمن لقمه ها رو پخش م. رو بکن ارتتیپس تو برو ز -

.شد یمن روم نم! آخ جون -

» !ادیخدا کنه کم ن«دلم گفتم  ياطراف کردم و تو یبه شلوغ ینگاه. و داخل رفت دیسرش کش يرو رو میته بودکه دم در گرف يا یگل گل چادر

سبد رو جلو . بودند رفتم ستادهیکه گروه گروه ا تیبه طرف جمع. دمیچیو دور خودم پ دمیخورده بود، باال کش زیشال ل يچادرم رو که از رو

.گفت یم يا» قبول باشه«داشت و  یبر م يلقمه ا هر کس. گرفتم و با لبخند تعارف کردم

شد به  یسبد که خال. پدرهامون نباشند يدوباره به اطراف نگاه کردم که آشناها. از دوست هاش درست کرده بود یکی يها رو تو خونه  لقمه

 لیبه دل نجایا. رو به رو نگاه کردم يدره  يروش رو پوشونده بود، رفتم و به منظره  يفلز ياطراف که نرده ها یکوتاه سنگ واریطرف د

.گرم نبود ادیموقع روز ز نیتو ا یارتفاعش حت

.داد هیتک واریبعد الهام پشتش رو به د قهیدق چند
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؟يچرا تو فکر! دهیش -

پرسند؟ یرو م نیروزها همه ا نیچرا ا -

.شد نیغمگ صورتش

.دونه داداشمه هیشم؛  یم مونیشبعد پ یول! زنم یچقدر به خاطر تو به انوش طعنه م یدون ینم -

.اشکم رو گرفتم يشهرام افتادم و به زور جلو ادی

.الهام ستمین یمن راض -

.تونه زن نگه داره یانوش اصال نم... مثل همون موقع ها شده جنگ اعصاب  شونیزندگ -

.ظاهرش همه رو کشته بود و باطنش منو. ستین یعاطف نکهیبه خاطر ا -

!خوددار باشه، چون مرده دیکنه با یفکر م... تونه حرف دلش رو بزنه  ینم فقط. هست یعاطف -

!دهیش: زدم که گفت پوزخند

.به طرفش برگشتم و منتظر موندم. بود یرمعمولیغ لحنش

؟يبرگرد ياگر جدا بشن تو حاضر -

اتفاق ها سر  نیا يتازه همه ... که مشکل از اونه  نهیا یو آشنا به معن لیفام يجدا شدنش تو. حسابگره دختر خوب یلیانوش خ: و گفتم دمیخند

!بچه است

.دیکن یم يکار هیبچه رو هم ...  ستیپشت سرش ن یحرف گهیاما اگه زن اولش برگرده د: سر تکون داد و گفت الهام

.ستیدرست بشو ن گهید میکه من و انوش شکست ییمرزها یول ،یخوام ناراحت بش ینم -

؟یتو اصال دوستش داشت -

.نه: رك گفتم یلیخ. دمیوقت نفهم چیهم ه خودم

ذره هم براش تنگ نشد؟ هیدو سال دلت  نیا يتو -

.نه: نشه گفتم دواریام نکهیا ياما برا. رو گم کردم يزیچ هیکردم  یهمه اش حس م مونییجدا لیمخصوصا اوا. تنگ شده بود یکم هی

داخل؟ ير ینم: بحث رو عوض کرد یشد، ول ناراحت

!دونم یمشت سنگ و آهن رو مقدس نم هیمن  -

.اون تو میر یما هم به خاطر سنگ و آهن نم -

ست؟ین رونیاون توئه که ب یپس چ: و گفتم دمیخند

.مکث کرد یکم

تره؛ آره؟ يحتما اون تو فضا معنو: گفتم خودم

!نوم روشنفکرخا ستین يا دهیچیپ زیچ. مید یما فقط اون ها رو واسطه قرار م: و گفت دیهم خند الهام

شرك شاخ و دم داره؟ یکن یفکر م...  دیخدا خودش گفته منو بدون واسطه صدا بزن یول -
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!؟يریگ یچرا بهونه م ،ياریکفش هات رو در ب يخوا ینم -

.میو به طرف در حرکت کرد میدیخند

.میرس ینم جهیبه نت یدتیعق يبحث ها يمن و تو، تو. ولش کن -

.نییفروشگاه پا نیهم میاول بر: که گفت میالهام شد نیسوار ماش. میداد لیو تحو میرو در آورد چادرهامون

.ستمیبه زحمت ن یراض ؟يریبگ يزیمن چ يبرا يخوا یم -

.و راه افتاد دیخند

.واسه آقامون! رینه خ -

م؟ینیب یم يتو لباس داماد یشما رو ک يحاج آقا نیحاال ا -

.وریشهر یس. واسه آخر تابستون میانداخت -

!چقدر زود؟ -

.خواد ردم کنه یقدر بابا رو کالفه کردم، فقط م نیا -

؟يریگ یم هیزیجه یک -

.رمیگ یهم با پول خودم م ییزایچ هیاثاث داره و  الدیم يخونه ... خوام  ینم یچیگفتم ه -

که؟یکوچ -

.خوابه است هی. یلیخ: و گفت دیخند

د؟یریگ یجشن نم -

 يکه همه فکر کنند از طرف خانواده  میریگ یشمال م یده، ول یپولش رو بابا م! ینگ یبه کس. مردم يبابا جلو يآبرو به خاطر...  میریگ یم -

.الدهیم

ناراحت نشد؟ الدیم -

.ستادیخانواده اش ا يبه زور جلو. توش گمه زهایچ نیا. کردم تیچقدر طفلک رو اذ یدون ینم -

و وارد  میگرفت يورود ياز جلو یکیدو تا ذرت مکز. تر از امامزاده بود پارك کرد نییپا ابونیکه چند خ یفروشگاه بزرگ يرو جلو نیماش

.باشه دهیما رو ند ییکه آشنا میدور و بر رو نگاه کرد دنیدوباره موقع خر. میشد

گرفت و با  یشکالت يساده  یلیخ راهنیپ هی. رهیبگ يزیچ الدیم يخواد برا یدونستم م یکرد و م یمردونه توقف م يها یلباس فروش يجلو

.دوست داره یلیخ اد،یبه رنگ چشم هاش م: ذوق گفت

انتخاب کاغذ کادو نگاه  يبرا جانشیو به ه دمیفقط خند. ومدینم ادمیبودم و رنگ چشم هاش  دهیرو د الدیدو سال من فقط دو بار م نیا يتو

!تونست باشه؟ یم نیاز ا ریغ يزیچه چ یخوشبخت. کردم

افتادم که انوش، آرام و دوست  ییروزها ادیبه . میذرت رو داخل سطل زباله انداخت يظرف ها. میو مشغول دور زدن شد میاومد رونیمغازه ب از

برم و  سیترم به پار انیپا يمجبور شدم وسط فرجه ها یحت. در آورده بودند یعروس دیخر يتهران برا يتو يهاش، پدرم رو سر پاساژ گرد
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.بدمسفارش  يسر هیاونجا 

؟يد یاصال گوش م -

؟یچ -

!؟يتو فکر دیگ یگه چرا به من م یبعد م -

نگاه  نیتریکنار من به و. دست الهام رو گرفتم که صبر کنه. مردونه افتاد ينقره ا يزهایچشمم به آو. میرد شد يمغازه ا ياز جلو. زدم لبخند

.کرد

!کنه زونیبه خودش آو يزیچ هی ادیاون قدر بدش م الدیم -

؟يجد -

 ریبا زنج. همون انتخاب کردم هیشب يزیچ هی. پالك شده بود خیم یلیاون روز خ. رمیرستار بگ يگشتم که برا یم مانیمال ا هیپالك شب هی دنبال

.جلب توجه نکنه ادینازك تر که ز یلیخ

!؟R: الهام با لبخند گفت. اومدم رونیگردنبند ب يبسته  با

ه؟یچ -

م؟یاسشن یرو ما نم Mr R نیا -

- .Miss R

!دونم یم. بله. بله -

□

رو جواب دادم و  یگوش. تخت نشستم يبه خودم اومدم و رو هیبعد از چند ثان. بود کیهمه جا تار. شدم داریاز خواب ب یزنگ گوش يصدا با

!نصفه شب کی. نگاه کردم یپاتخت يهمزمان به ساعت رو

.دیببخش خانوم. خانوم: بود دهیچیپ یگوش يتو يدختر يصدا

شنوم؟ یم. بله: گرفته گفتم يصدا با

.دمیخانوم من خواهر مج -

شده؟ یچ: کردم و گفتم زیهام رو ت گوش

.داداشم حالش بده! خانوم: شد یقطع و وصل م صدا

د؟ییچرا؟ االن کجا -

.ستیبابام تهران ن. تب داره خانوم -

.بدهآدرس  د؟ییکجا: تکرار کردم. بود هم مسلما خونه نبود اگر

.کنم دایداد که شک داشتم بتونم پ یآدرس هیزور  به
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. قرار نگرفته بودم یتیموقع نیتا به حال تو همچ. چکار کنم دیدونستم با یهول شده بودم و نم. رو برداشتم چییو سو دمیلباس پوش عیسر

. ناخودآگاه به طرف اتاق رستار رفتم. دونستند یسسه نمو مو دیاز مج يزیتازه اون ها که چ. پونه روم نشد يرو خبر کنم، اما جلو مانیخواستم ا

که در رو باز کرد و با تعجب نگاهم  رمیتماس بگ لشیخواستم با موبا. بودم که خواب نباشه دواریدر زدم؛ ام. اومد یبود که باهام نم نیا تشیانه

.کرد

شده؟ یچ -

!ضهیاز دوست هام مر یکی -

؟یگ یچرا به من م -

.ولش کن ،یچیه -

قانعش کردم که اتفاق  ینازل شد و با بدبخت يدر پارك کردم، ناصر يرو جلو نیکه ماش نیهم. دمیبه طرف پله ها دو. برسم ریخواستم د ینم

وع کردم؛ چون آفتاب طل یبابا جور م يبرا يبهانه ا هیبعدا . داشت تیبه عنوان نگهبان مسئول. اون نبود ریالبته تقص. و بذاره برم فتادهین یخاص

.ذاشت یرو کف دست بابا م زینکرده، همه چ

.و من با سرعت راه افتادم نیماش يتو دیپر. ترمز کردم که برسه. دمید دنیرستار رو در حال دو نهیبردم که از آ یم رونیرو از در ب نیماش

مگه دوستت خانواده نداره؟ -

.نه -

 هیگفتم  یم مانیاگر به ا. کرد یخوب آدم ها رو درك م یلیخ. د خوشحال بودمکه با من اوم نیاز ا. بود بیعج یلیکه خ دینپرس يزیچ گهید

بهش نگاه کردم که در حال بستن دکمه . داد من برم یاومد و نه اجازه م یاگر قرار بود به انوش بگم، نه خودش م. رفت یدر م رشیاز ز يجور

.دهاش بو

؟يخواب بود -

.نه -

مزاحم شدم؟ -

؟يفندك دار: لب هاش گذاشت و گفت نیب. آورد نرویاز بسته ب يگاریس

!فندکم کجا بود. نه -

.رفت نیقدر آرامش داشت که استرس من هم از ب نیا. داشبورد گذاشت و مشغول مرتب کردن موهاش شد يرو رو گاریس

هم بود و  هیهمه شب وارهایدر و د. که آدرسش رو گرفته بودم، رسوندم يا یمیقد يساعته خودم رو به محله  میها خلوت بود و من ن ابونیخ

کردم، هزار تا اتفاق ممکن  یم دایتا من خونه رو پ. به خودم لعنت فرستادم که نگفتم به اورژانس زنگ بزنه. هم نداشت یپالك درست و حساب

کرد و من ترس  یروشن نم ادیرو زکوچه بود، فضا  يکه گوشه  ینور تنها المپ. تنگ پارك کرده بودم يکوچه  نیا يرو انتها نیماش. فتهیبود ب

!نجا؟یا يایتنها ب یخواست یم: با سرزنش گفت. کرد کیرستار بازوم رو گرفت و به خودش نزد. برم داشته بود

خدا کنه اشتباه «دلم گفتم  يتو. دمیزنگ زدم و چند بار به در کوتاه زنگ زده کوب عیسر. خودش بود. انداختم يپالك بعد يرو رو یگوش نور
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تو . خانوم: و گفت دیدر با شدت باز شد و همون دختر دست من رو کش. نه ایچراغ هاشون روشنه  نهیکه بب دیرستار چند بار باال پر» .ده باشمنکر

!خدا رو

.امیرو روشن کن تا ب نیماش: رو به رستار دادم و گفتم چییسو

روشن بود و از  یالمپ مهتاب هیکه با  میشد يوارد اتاق کهنه ا. شد یماز چند قدم ن شتریبود که ب کیقدر کوچ نیا اطیح. دمیسمت داخل دو به

 يتا شده ا يپتو يرو دیمج. بود ختهیاتاق ر ياز قابلمه و بشقاب گرفته تا رخت خواب تو. بود زونیپارچه و لباس آو يها کهیت واریدر و د

 چیچند بار صداش کردم که ه. صورتش گذاشتم؛ داغ بود يو روکنارش نشستم و دستم ر عیسر. بود و صورتش پر از عرق و سرخ بود دهیبخوا

؟يایتو هم م: رو به دختر گفتم. و به طرف در رفتم دمشیچیهمون پتو پ يتو. که هر لحظه تشنج کنه دمیترس یم. نشون نداد یعکس العمل

.آره -

 یکیتار يخودم که تو يبچه ها ناراحت بودم، هم برا نیا یهپنا یب يهم برا. گلوم مونده بود يتو یبیبغض عج. دیتمام طول کوچه رو دو دنبالم

 یرو سر جاش نم نمیشده بودم که اگر ماش نیفضا و آدم هاش بدب نیقدر به ا نیا. به رستار بود دمیتنها ام. کنم یچه غلط دیدونستم با یشب نم

.همون جا بود نیاما ماش. کردم یتعجب نم دم،ید

□

 یحساب گهیاتاق از طرف د یطرف و رنگ آب هیبودم از  دهیاون دختر که هنوز اسمش رو نپرس يو ناله  هیگر ياصد. بودم ستادهیتخت ا کنار

.دیدیبه موقع رس: و خواهرش گفت دیمج يبه لباس ها یوارد اتاق شد و بعد از نگاه کیدکتر کش. اعصابم بود يرو

.بزنه حرف رو نیکردم ا یکننده بود که فکر نم دیقدر اوضاع ناام نیا

!تشنج خطرناك باشه هیتونست  یم -

شه؟ یبهتر م یک -

.گهیدو ساعت د یکی -

شه؟ یم يبستر -

.مونه یبشه، م تیتثب تشیتا وضع. بله -

.ممنون دکتر -

ه؟یچ ماریشما نسبتتون با ب -

.هستم شیمرب: راستش رو بگم دیکه با دمیرس جهینت نیفکر کردم و به ا هیثان چند

!؟یمرب -

 یفیضع يکه خانواده  ییبچه ها ای یابانیخ يموسسه که از بچه ها هیتو . داوطلبم یمرب هیمن : در رو بستم و گفتم. کردم شییطرف در راهنما به

.کنه یم تیدارند، حما

.دمیفهم یاز سر و وضعشون م دیبا. بله -
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.بذارم انیتونم موسسه رو در جر یردا مف یپدرشون شهرستانه، ول نکهیمثل ا...  ستمین اردارشونیبه هر حال من اخت -

.تب هم که کنترل شده. میعفونت رو بر طرف کن میکن یم یسع. دیهم نباش مارینگران حال ب...  دیکار رو بکن نیحتما ا -

.ممنون -

.اون کاناپه دراز بکش يرو... نگران نباش حال داداشت خوبه : رو باز کردم و با لبخند گفتم در

پله ها رو به آسانسور  شهیبرگشت و مثل هم يرستار از حسابدار. انتظار نشستم يها یاز صندل یکی يرو. اومدم رونیداد و من بسر تکون  دختر

تو حالت خوبه؟: کنارم نشست و گفت. داده بود حیترج

.آره -

: دستم نگه داشتم و گفتم يدستش رو تو. دشرمنده ام کر شتریب نیکه ا دینپرس يزیکنه، اما چ چمیامشب سوال پ يدرباره  یداشتم کل انتظار

.به خاطر امشب یمرس

!یختیبرنامه هام رو به هم ر يهمه ...  ؟یقدر خوب نیتو چرا ا: سکوت گفت هیاز چند ثان بعد

؟یداشت يچه برنامه ا -

نگران : خودش گفت. بگم یچ دیتم بادونس یدر واقع نم. رو نداشتم يزیفکر کردن به چ يحوصله . شد رهیباال انداخت و به رو به رو خ شونه

؟يپسره ا

.آره -

؟يشد داریپس باالخره ب: کنارش خم شدم و گفتم. بر طرف شد مینگران دمیرو د دیباز مج يبعد که چشم ها یمدت

.گرفتمداغ نبود  گهیدستش رو که د. بودم دهیصورتش د يرو قیقدر عم نیچند ماه ا نیا يبود که تو يبار نیاول نیزد که ا لبخند

؟یخوب -

نشست . نهیکمک کردم تا بش دیبه مج. دیچشم هاش کش يرو نیخواهرش کنار تخت نشست و با آست. رو تکون داد و خواست بلند بشه سرش

!نیهم ،يذره تب کرد هیفقط . دیمج ستین يزیچ: بغلش کردم و گفتم. زد هیگر ریز هویمن و خواهرش  دنیو با د

.فتهیممکن بود براش ب یکردم چه اتفاق یم ریکم د هیدونستم اگر  ینم. بغلم موند يتو قهیدق هیرو ناز کردم و اون هم  سرش

□

.باره نیسوم نیا: و گفت دیخند یصالح خانوم

نه؟ حالش خوبه؟. مزاحم شدم. دیببخش -

.هم خوبه دیحال مج. زمیعز یستیمزاحم ن -

تونم باهاش حرف بزنم؟ یم -

.بهتره که حرف نزنه :من من گفت یاز کم بعد

.ستین یمشکل. فهمم یبله، م: نکنه گفتم يبرداشت بد نکهیا يبرا
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 يآخرها. لباس عوض کردن و رسوندن رستار، خونه رفته بودم يفقط به اندازه  مارستانیبعد از ب. بودم دهیاصال نخواب شبید. میکرد یخداحافظ

پلک هام رو . ناهار به رستوران برم يبرا یحت نکهیخسته تر از ا. خسته بودم یلیخ. کرد لیکانون رو تعط يشد کالس بچه ها یترم بود و نم

.بشه دیوارد اتاق اسات یهر لحظه ممکن بود کس یکاناپه دراز بکشم، ول نیهم يخواست رو یدلم م. دادم هیکاناپه تک یبستم و سرم رو به پشت

. دمیخند. جفت چشم مردونه افتاد هیچشم هام رو باز کردم و نگاهم به . دیرخا یدوباره م. نوکش رو خاروندم. خاره یام م ینیکردم ب حس

.زیعز يها کشنبهی: کاناپه نشست و با لبخند گفت يجلو زیم يرو. و عقب رفت دیافشار هم خند

!شکنه یم -

.خرم یم گهید یکینداره،  یبیع -

؟یچ شیزیآبرور -

اره؟چرا چشم هات پف د: کاناپه نشست و گفت يرو کنارم

.ادیخوابم م -

!نجایا ایب: رو باز کرد و گفت بازوش

خواستم . جلوتر اومد و دست هام رو گرفت. نگفتم يزیابروم رو باال انداختم و چ. به نظر من حرفش اصال خنده دار نبود یول د،یخند خودش

.بکشم، اما محکم تر نگه داشت رونیب

!جان دهیش -

!حالتون خوبه؟ -

!زمیمن خوبم عز -

!من شک دارم یول: کردم و گفتم يسرفه ا تک

.يذار یاما نم... بگم  يزیخوام چ یساله م کی. ها خسته شدم يموش و گربه باز نیاز ا گهیمن د: زد و گفت لبخند

.دیبهتر بوده که نگ دیشا -

.دم یم صیمن تشخ گهیاون رو د -

.اوردیخودش ن يرووارد بشه، اما به  یممکنه کس ادیب ادشیدر نگاه کردم که  به

!انگشتر هم همراهمه... ازدواج کنم  يازت تقاضا یرسم یلیخوام خ یم -

.بگم یدونستم چ یاصال نم. شده بودم ریغافلگ یلیخ! نه ازدواج یرو داشتم، ول يزیچ نیهمچ هی انتظار

؟یزن یچرا حرف نم -

بگم؟ یچ -

.بگو يزیچ هی یتوقع جواب ندارم، ول -

.کنم یباشه فکرهام رو م: آوردم و گفتم رونیهام رو ب دست

ن؟یهم: گفت يدلخور با
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.بار طالق گرفتم هیشم و  یکنم که من بچه دار نم يادآوریالزمه  -

.ها نبوده که باعث شده تا االن سکوت کنم نیکنم که ا یم يادآوریپس من هم  -

.فکر کنم دیاجازه بد: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

!منتظرم نذار ادیز -

.هیفکر کرده بودم که بدونم جوابم چ یاتفاق نیهمچ يقدر درباره  نیبود، من ا یناگهان یلیکارش خ نکهیبا ا. زدم لبخند

□

نگاه کردم که به من زل زده  مانیبه مامان، بابا، پونه و ا یرچشمیز. ساالد شدم يپوست کنده رو برداشتم و مشغول خرد کردن برا يارهایخ

.بودند

؟يکجا رفته بود شبید: دیابا پرسب باالخره

و » !حرف ها رو نداره نیدونه دروغ که ا هی«دلم گفتم  يتو. کرد یحاال رستار هم چشم از پنجره برداشته بود و به من نگاه م. کردم نگاهش

.ستندین رانیخانواده اش ا. شده بود ضیمر حانهیر: جواب دادم يعاد یلیخ

!حانه؟یر: همزمان گفتند همه

ست؟ین ادتیپونه . دوستم گه؛ید انهحیر -

؟یگ یرو م حانهیاون ر. آهان: سکوت، گفت هینگاهم کرد و بعد از چند ثان جیگ پونه

.کردند یهمه به پونه نگاه م حاال

حالش خوب بود؟. ادینم رانیا ادیز. دانشگاه ياز بچه ها یکی -

.اومده بود به مادربزرگش سر بزنه. سالم رسوند. آره -

بود؟ یچ شیضیمر -

.از پله ها افتاده بود -

گه؟ید یشست: برداشت و گفت اریپوست خ کهیت هی» !هیمگه چ شتر،یحاال چند تا دروغ ب«دلم گفتم  يتو. و کنارم نشست دیخند پونه

.آره -

!م؟یبود دهیچرا تا حاال اسمش رو نشن: بابا دوباره گفت یکردم مشکل حل شده، ول فکر

م؟یشناس یرو م دهیش يدوست ها يمگه ما همه . گهید دیولش کن: من جواب داد يبه جا مانیبگم که ا يزیچ خواستم

.زد یوقت با بابا تند حرف نم چیه مانیا. مامان براش چشم غره رفت. تعجب نگاهش کردم با

.از پله ها باال رفت مانیا. رو برداشت ونیزیو کنترل تلو اوردیخودش ن يبه رو بابا

اغ منو نگرفت؟جون سر حانهیر -

!سیه: رو مثل خود پونه آروم کردم و گفتم صدام
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بدونم؟ دیمن هم نبا -

.بود ریکار خ ست،ین یخطرناک زیچ -

.اش رو من درست کنم هیبده بق...  یتو بگ یهر چ -

چش بود؟ مانیا... تموم شد  -

.ششیره پ یقدر م نیدونم چرا ا ینم. دهیدوباره همون دوستش رو د -

.نگران نباش ه،یپسر خوبجواد  -

.لبخند زد و سرش رو چرخوند. برگشت و من به سمت رستار ونیزیبه طرف تلو پونه

□

 یکردم رد م یکه فکر م يبه همون اندازه ا. بشه لیها تشک یرد طرح قوط ای رشیپذ يبرا رهیمد أتیه يجلسه  گهیساعت د میبود تا ن قرار

د؟ییایهمراه من ب دییخوا ینم دیمطمئن: گفتم يرازیره رو به شدوبا. بودم که قبول بشه دواریشه، ام

دفاع کنم؟ یمن خودم موافق صد در صد نبودم، از چ -

.باشه: زدم و گفتم لبخند

 هی. بودم دهیبه خودم رس یلیخ. گرفت یشد، استرس م یم جادیسالن جلسات ا يکه معموال تو يکه از جو ادینم نیدونستم به خاطر ا یم یول

 یمیقبل از خارج شدن ابراه. زدم رونیگذاشتم و ب فمیطرح ها و گزارش ها رو داخل ک يپوشه . بودم دهیپوش یخی نیبا ج یچو و شال مشکپان

!دیموفق باش: بلند گفت

!نفر گفت هیباالخره : و گفتم برگشتم

امروز هم کت و شلوار  یحت. میمت هم حرکت کردوار به س کیاتومات. اومد رونیخودش ب. و من به طرف دفتر رستار رفتم دندیها خند بچه

.بود دهینپوش

؟ییایب يخوا یم يطور نیا -

ه؟یمگه چ -

!ستیکه ن یخانوادگ یمهمون! هیرسم يجلسه  -

!الیخ یب -

ده؟یبابات رس: مقدمه گفتم بدون

.اون ساختمون يتو. دهیبا نو -

ه؟یبابات چ يرأ -

.مدینپرس یدونم، از کس ینم: و گفت دیخند

دونه؟ یبرادرت نم -
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.دونم ینم -

!؟يخور یپس تو به چه درد م: کردم و گفتم اخم

؟يرو بخر دپورهایسع يرأ يخوا یم -

.مثبت بابا هم که مطمئنم ياز رأ. ها که چشمشون به دهن انوشه ينادر. آره -

؟یمثبت بابام در مقابل چ يرأ -

خوبه؟. رهیتو رو بگ ياز نوه ها یکیاز نوه هام،  یکیکنم  یم تیوص: خنده گفتم با

!داشتند يبهتر يشنهادهایخوشگل پ يقبال خانوم ها یول! ستیفرض محال، محال ن -

!ياریدر ب یتون یمردها رو هم نم نیا يادا یحت: رو به بازوش چسبوندم و گفتم سرم

.نکن يطور نیاه، اه، ا: قدم عقب رفت و گفت هی

!ادب یب -

!کنه یمن تره هم خرد نم يبزرگ واسه  ردپویسع... به هر حال  -

به طرف ما اومد و . خنده ام گرفت. داد یو هشت سال نشون م ستیاز ب شتریکراوات هم زده بود که سنش رو ب یحت. باز شد مانیدفتر ا در

د؟یکردن بود یمشغول الب! به به: گفت

.دینرس جهیبه نت: من

.زمیعز میبر: انداخت و گفت مانیا يدستش رو دور بازو رستار

!وونهید ؟یکن یچکار م: که بلند گفت دمیرستار کش یمشک نیج يبا کف کفش رو. به من برخورد یداشت، ول یحالت شوخ حرکتش

.ادیبهت م -

فکر . شد یم دهیشن مانیا يخنده  يهنوز صدا. سوم بود يسالن جلسه ها طبقه . ازشون فاصله گرفتم و تند تند پله ها رو باال رفتم. دیخند مانیا

از  یکی يرو. شکل بود، نشسته بود یضیب زیعامل که رأس م ریمد یصندل يشه، اما انوش رو یهستم که وارد سالن م ينفر نیکردم اول یم

.تفاوت باشم یانوش ب ینیکردم نسبت به نگاه ذره ب یها نشستم و سع یصندل

!ومدیداداش جونت م يخنده  يصدا -

داره؟ يرادیا -

.نه -

- ...

دردسر؟ يتو يالزم بود همه رو بنداز -

.شه یم بیباشه، تصو یاگر منطق. کنم یمن از طرحم دفاع م! ... دردسر -

.کردم یگله شده بود و من کم کم احساس خطر م سییر يرهایش هیشب شیقهوه ا يها چشم

؟ینشست نجایا يدیام با چه. زنند یم ریشما رو با ت ي هیهم که سا دپورهایسع... پدر من که واضحه  يرأ -
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.ینه خانوادگ ه،یکار يجلسه  هی نیا -

.رونیب ياتاق بر نیاز ا هیگزارشت بود که با گر يتو رادیقدر ا نیا. پس منتظر ترور شدن باش -

!یمن ي هیگر دنیتو هم که عاشق د: خودم رو حفظ کردم و گفتم ياما خونسرد. زد یهوا نم يرو رو یچون انوش حرف دم،یحرفش ترس از

!اتفاقا برعکس -

!چشم ها بود نیهم ومد،یخوشم م زتیچ هیاگر از : دستش رو به طرفم گرفت و ادامه داد يتو سینو روان

بعد از نگاه . ها نشست یاز صندل یکی يرو. باشه دهیشن يزیحس کردم ممکنه چ. جوابش رو بدم اما با وارد شدن پدرش سکوت کردم خواستم

احوالت چطوره دختر؟: اوضاع گفت یبه ما و بررس بیعج يها

.خوبم عمو -

نکردن؟ رید هیبق -

.رسند یم -

دو تا از . ازش نشد يناخودآگاه منتظر وارد شدن رستار بودم، اما خبر. پدرش نگه داشت و هر دو وارد شدند يدر رو برا دیبعد نو هیثان چند

 یکارگاه قوط سییر. زدند یکنارم چشمک م ،یخال يها یصندل. کرده ریحس کردم پدرم د. هم وارد شدند يو حسابدار یبخش مال يرهایمد

هم  مانیبابا کنار من نشست و رستار و ا. و رستار هم همراهش بودند مانیا. در باز شد و بابا داخل اومد. همه منتظر بابا بودند. دیهم رس يساز

 يطور نیقبال ا. شونه هاش پخش بود يو باز گذاشته بود و موهاش روش ر یتونیز راهنیپ يدکمه . پدرش بود يرو به رو قایرستار دق. کنارش

ظاهرا همه اومده . ناجور بود يواقعا وصله  يهمه مرد کت و شلوار نیکنار ا. انگار از قصد تفاوت هاش رو برجسته تر کرده بود ؛بودمش دهیند

.میودجمع ب يجلسه بود، تنها زن ها ریشون دب یکیکه  گهیمن و دو نفر د. بودند

□

.شدم قیصورت ها دق يجرعه آب خوردم و تو هیبورد سالن،  يطرح ها و قدم زدن جلو يدرباره  یساعت وراج میاز ن بعد

.دینمونه ها رو نشون بد. ممنون: چونه اش برداشت و با لبخند گفت ریدستش رو از ز انوش

کامل خودم  گهید. داد یشگفت زده نشون م شتریشد، چهره ها ب یه رد مهر کدوم از عکس ها ک. رو عوض کردم دهایسمت تبلت رفتم و اسال به

. نمیصورتش بب ياش رو تو جهیکه نت نداختمیبه انوش م یبعد از هر جمله نگاه. که برآورد کرده بودم، رفتم ییها نهیسراغ هز. رو باخته بودم

.داد حیزدن توضقالب  يالزم برا ي نهیساخت و کال زمان و هز يهم درباره  کارگاه سییر

.بار الزمه کیمربوط به قالب ساختن هست که فقط  شترشیکه ب دیتوجه داشته باش یبه نظر برسه، ول ادیالبته مبلغ ممکنه اول ز: گفتم عیسر

.انداخت یابیبازار ریجلوش بلند کرد و به مد ینگاهش رو از آب معدن انوش

وقت ... گذرونه  یرو م یبحران طیدر کشور شرا عیو توز دیتول تیدر حال حاضر وضع: ردانداخت و شروع به صحبت ک یبهزاد به جمع نگاه يآقا

رو  یافالطون يکدوم نه حجم ها چیکه ه فتهیب ییخونه دار و بچه ها يها به دست زن ها یقوط نیقراره ا! ستیفروش جنس ها ن يقمار کردن رو

!دارند یاطالع سمیو پست مدرن سمینه از مدرن سن،شنا یم
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.نگاه کرد یمال ریچونه زد و به سمت مد ریانوش دستش رو ز. به کار برده بود ظیغل یلیرو خ» قمار« يواژه  و

و  ياقتصاد يها میتحر لیبه دل نیشه، همچن یبلند مدت انجام م يهست معامالت با چک ها یچند ماه: کرد و گفت يشمس تک سرفه ا يآقا

.کنم یباال رو به شدت منع م ي نهیبا هز رییمن هرگونه تغ نیمده؛ بنابراآ نییپا دیتول زانیگرون، م ي هیمواد اول

ه؟یچ دیتول رینظر شما به عنوان مد: ادامه داد مانیرو به ا و

.به من انداخت یاول نگاه مانیا

که  میدار نییپا دیو تول میخر ینم ای میدار یمعمول دیو تول میخر یگرون م ي هیمواد اول ای. رو قبول ندارم نییپا دیتول يمن حرفتون درباره  -

.تونه صرف اصالحات بشه یبودجه م نیصورت ا نیدر ا

در واقع . گفته یچ دیخودش هم نفهم. ارهیادا در ب شینیلبخند زدم و ابروم رو باال انداختم که کم مونده بود با لب و ب. به من نگاه کرد دوباره

.بود چوندهیپ

طور  نیهم. امکان نداره ر،ییبدون تغ یخارج يبازارها يفروش محصوالت تو: ف انوش چرخوندش و گفتبه طر. لم داد شیصندل يرو رستار

و به نابود شدن  دینیبش دییخوا یم...  دیریسطح سواد مردم خودمون رو هم دست کم نگ. مثل قطر فته،یها کم کم داره از کار م یندگیکه نما

!د؟یکنخودتون نگاه 

.کنه یها رو جبران م نهیهز نیا میبر یکه از صادرات م يسود: کردم و گفتم دییهم تأ من

.نگاه کرد يمسئول حسابدار يبه چهره  انوش

 نهیپرهز راتییتغ نیفعال زمان ا! میطرح ندار نیا يبرا يبودجه ا د،یستیمتوجه ن نکهیمثل ا: صحبت خواست و گفت ياجازه  یسهراب خانوم

!ستین

.سر جام نشستم. گفتن نداشتم يبرا يزیچ گهیآخر رو زده بود و د حرف

طرح رو صالح  نیا يکارخونه اجرا ریمن به عنوان مد. میدیموافق و مخالف رو شن يحرف ها. بود یخوب يمباحثه : شروع به صحبت کرد انوش

.با سهامدارهاست یینها میتصم... اما . دونم ینم

.کوتاه موضع خودش رو مشخص کرده بود یلیخ. من نگاه کرد به

؟یمنف ایشما مثبته  يرأ! يجناب نادر: جلسه اعالم کرد ریدب. که به استراحت گذشته بود قهیدو دق بعد

.یمنف. دکتره يمن، رأ يرأ: گفت یانوش بدون معطل پدر

».دونستند یهم همه م یگفت ینم«دلم گفتم  يتو

البته ازش توقع نداشتم که به خاطر من، . بود که باهاش حرف بزنه دهیمطمئن بودم که رستار پدرش رو ند. کردند ینگاه م دپوریهمه به سع حاال

.هم که رسما در حال چرت زدن بود دینو. بخواد يزیکه ولش کرده چ ياز پدر

 يپسر من کجا و پسر نادر«گفت  یدلش م يتو دیشا. به طرف بابا برگردوند د،یچرخ یظاهر رستار م يچشم هاش رو که با تأسف رو دپوریسع

 يطرح چقدر برا نیدونستند که ا یانگار همه م. به طرف من نگاه کرد. دست هاش بود یحرکت عصب يحرص خوردن تو يو نشونه ها» !کجا

.بود کردهجمع سکوت . من مهمه
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 هیو » !بگو مثبت. بگو مثبت«دلم گفتم  يتو. گفت ینم يزیخوش فرم به صورت من زل زده بود و چ يخاکستر يبا کت و شلوار و موها دپوریسع

.دادم لشیپسرکشم رو تحو يدونه از اون لبخند ها

د؟یکن یتون رو اعالم نم يرأ دپوریجناب سع: جلسه گفت ریدب

!مثبت: باالخره با خنده گفت. شد یتر م قیشد، لبخند من هم عم یم یچقدر انتظار طوالن هر

 يرو یبگه، ول کیانتظار داشتم بخنده و تبر. بابا به طرفم برگشت. زدم زیدستم چند ضربه به م يو با خودکار تو دمیخند جانیو ه یخوشحال از

 يخم کرده بود که از فاصله  يکه سرش رو طور مانیا. زانوهام گذاشتم يخودکار رو کنار گذاشتم و دست هام رو رو عیسر. صورتش اخم بود

به خاطر حرف زدن با پدرش  دیبا. و به پدرش زل زده بودتفاوت بود  یصورت رستار کامال ب. زد یکیچشمک کوچ نه،یبابا و رستار من رو بب

.جلسه من طرف بازنده بودم يچون تو. کردم یازش تشکر م یحساب

!یمنف: بلند شدن که بابا بلند گفت ایدر حال لم دادن بودند  ایهمه . پرت کرد زیم يرو در آورد و رو نکشیع انوش

خودم اعتماد نداشتم  يبه گوش ها. کرد ینگاه م دپوریبابا به صورت سع. ه فضا برگشتسکوت دوباره ب. خودشون متوقف شدند يسر جا همه

.رد شد یمنف يطرح با دو رأ: جلسه گفت ریکه دب

خودم  يجلو. هیگر ریبود بزنم ز کیچشم ها به طرف من برگشته بود و من نزد. بود نه بابا دپوریمال سع یمنف يکاش رأ. اصال خوب نبود حالم

 ینفر نباشم که از در خارج م نیصبر کردم که اول! نه نجایا یجواب بده ول دیخونه شا يدر آوردن تو يلوس باز. نگاه کردم زیو به مرو گرفتم 

.هش

 یکس دهیبه در نرس. رو برداشتم و به طرف در رفتم فمیک. دارم ییبه تنها ازیدونستند که ن یم. مانیبابا و ا یحت. رفته بودند رونیهمه ب بایتقر

.ادیفقط از انوش بر م یکیچر يحرکت ها نیمطمئن بودم ا دهیمچم رو نگه داشت که ند

. برد یسوال م ریخودم رو ز تیکارمندها شخص يجلو ییهر جور تقال. ستادمیحرکت ا یب. کرد یصحبت م یدر بود و با شمس و سهراب کینزد

.رفت رونیبود که ب ينفر نیجلسه آخر ریبعد، دب هیچند ثان

؟يدیپوزخند شمس رو ند! ه؟یچه کار نیا: گفتم یو عصبان دمیکش رونیرو ب دستم

!گور باباش: گفت يخونسرد با

!میحرف بزن دیبا: سمت در حرکت کردم که دوباره گفت به

!م؟تنها باش دیناراحتم با یمن وقت يدیتو هنوز نفهم. میدو سال تمام با هم دعوا کرد: تر از قبل گفتم یگرفتم و عصبان فاصله

در رو باز کردم و رو به جمع . میکرد یازدواجمون دعوا نم لیاوا. اغراق کرده بودم یالبته کم. به طرف دفترم رفتم مینگفت و من مستق يزیچ

.هیرازیش يبا آقا تیمسئول. ستمین یمدت هیمن . طرح رد شد: گفتم

. کردم یوقت کارم رو ول نم چیشد ه یرد م دپوریسع ياگر با رأ. کرد یم تیاذ شتریب نیکردند که ا ینگاهم م یسه با تعجب و ناراحت هر

!خداحافظ: بگن که گفتم يزیخواستند چ

□
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و  دیو نو دپوریسع. سرعتم رو کم کردم که فاصله رو حفظ کنم. رفت یبه همون سمت م وسفیبابا هم همراه آقا . رفتم یم نگیطرف پارک به

.بودند يعاد يها کیشر هیظاهرشون شب يهمه اختالف با هم داشتند، اما باز هم تو نیا. کردند یپدر انوش هم کنار بابا حرکت م

که به سمت  دمیرو د دیخواستم راهم رو عوض کنم تا برند که نو. دوباره سرعتم رو کم کردم. حرکت بشه يهاشون آماده  نیتا ماش ستادندیا

.اسم رستار رو داد زد دپوریعهم به همون سمت برگشتند و س هیبق. شده بود خکوبیساختمون م

لحظه شهرام رو اون باال تصور کردم و بعد سقوطش رو  هی. دمید يپشت بوم ساختمون ادار ي وارهید يبرگردوندم و رستار رو رو عیرو سر سرم

 دپوریسع. بود برگشتمشده  جادیکه ا يبه سمت همهمه ا. که رستار اون روز نشسته بود ییهمون جا. آسفالت يبعد بدن غرق خونش رو رو... 

.بود ستادهیمسخ شده ها ا هیبابا شب. حرکتش بدند نیکردند به طرف ماش یم یسع هیاز حال رفته بود و بق دینو يهادست  يرو

طرف اسمش رو داد زدم و به . ختیدلم فرو ر يتو يزیچ. ومدیازش بر م يا یوونگیهر د. به رستار نگاه کردم که انگار جلوتر اومده بود دوباره

.افتاده بود هیاتفاق ها فقط در عرض چند ثان نیا يهمه . دمیساختمون دو

!زود باش! زود باش: لب گفتم ریز. چهار رو زدم يآسانسور پرت کردم و شماره  يرو تو خودم

 میرد شدم و نور آفتاب مستقوا. باز بود مهیکه ن دمیپشت بوم دو یرو همون جا ول کردم و به سمت در آهن فمیک. در باز شد هیاز چند ثان بعد

از رستار  يخبر چیه. دوباره چرخ زدم. کس نبود چیاما ه. ارمیرو به دست ب تمیکردم که موقع یدور و بر رو بررس یکم. چشم هام خورد يتو

!کردم که دچار توهم شدم یخراب نشده بود، فکر م دپوریاگر حال سع. نبود

!رستار: زدم داد

.کمک به پدرش رفته بود يبرا دیشا. جوابم رو نداد یکس

محوطه با  يچند نفر تو. داده بود هیتک نگیپارک يجلو ياز ستون ها یکیبابا به . نگاه کردم نییبه پا. یسنگ ي وارهید يدرست جلو. رفتم جلوتر

 هامزانو يسرم رو رو. دادم هیه تککوتا وارینشستم و به د. رفت جیبه خاطر ارتفاع سرم گ. و پدر انوش نبودند دینو دپور،یسع. زدند یهم حرف م

کار رو  نیاز بابا توقع ا. حالم واقعا بد بود. نبود که ازش خجالت بکشم یکس نجایا گهید. کنه سیاجازه دادم اشک هام صورتم رو خ. گذاشتم

اون رو  يجنازه  نکهیفکر ا. ددر آورده بو يحاال هم که رستار مسخره باز. شده بودم عیضا یحساب تیسا يبچه ها یانوش و حت يجلو. نداشتم

 میو بهش بگ میبار به صورتش نگاه کن نیآخر يبرا مینتون ادیز بیبه خاطر آس یحت. کرد یاعصابم رو خرد م م،ینیبب میمثل شهرام نتون هم

.دلم از همه پر بود و به هق هق افتاده بودم... » خداحافظ«

!ومد؟یخوشم م يا وونهیآدم د نیاز همچ دیبا یچ يبرا. زدم هیگر ریز سرم رو بلند کردم و دوباره. شونه ام نشست يرو یدست

باال؟ يچرا اومد -

!ياومدم هواخور: گفتم هیشونه ام کنار زدم و با کنا يرو از رو دستش

.چونه ام گذاشت و بلندش کرد ریدستش رو ز. بلند بشم که جلوتر اومد خواستم

؟یکن یم هیها گر یبه خاطر اون قوط -

.آره: شد و گفتم شتریام ب هیگر. هیدونستم منظورش چ یم یرو به اون راه زده بود، ول خودش

.شد و به چشم هام زل زد نیاش غمگ چهره
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ست؟یتو ن فیح... چرا؟  -

.من دوستشون دارم -

!تو رو ندارند اقتیها ل یاون قوط یول -

.عا ندارندآره؛ واق: اشک هام رو پاك کردم و گفتم. شدم رهیلحظه بهش خ چند

.يممنون که با پدرت حرف زد: برگشتم و گفتم. افتاد که با پدرش حرف زده ادمی. به طرف در رفتم. شدم که مجبور شد عقب بره بلند

!از خودت تشکر کن: کرد، گفت یکه خاك شلوارش رو پاك م یحال در

- ...

.کنارم رد شد و به طرف در رفت از

!هندستون کرده بود ادی لشیف -

.رو نداشتم یکی نیا يحوصله . دنبال حرفش رو نگرفتم. داشت يبد یمعن رفشح

ششم فصل

 يتو يبه برگه ها. رسه بسازند یکه به ذهنشون م ییمختلف شکل ها يها رهیرو به بچه ها داده بودم و قرار بود با دا رهیدا يها شابلون

.ددنیکش یم دیآدم و خورش يکله  شتریب. کردم یدستشون نگاه م

.تو ایب: لبخند زدم و گفتم. بود ستادهیچارچوب در ا يمهرناز تو. ضربه به در خورد چند

.کنار من نشست یصندل يشد و رو وارد

.سر و صدا شدند یچه ب -

.برگه هاشون تمرکز کرده بودند، نگاه کردم يبچه ها که رو به

.آره -

؟یخوب -

بد باشم؟ دیبا -

.تا االن دلم شور زد روزیاز د ؟يچرا تلفنت رو خاموش کرد -

.رفتم خونه؛ شام هم نخوردم روقتید شبید. حوصله نداشتم -

!یگرفت میرژ...  یچاق یلیخ ستین -

.حاال ولش کن: و گفتم دمیخند

!؟يایمدت نم هیگفت  یمرادخان. رفتم دفترت -

.خوبه یلیخ. نیآفر: از بچه ها رو که به طرفم گرفته بود، نگاه کردم و گفتم یکی ینقاش
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ام؟یبابا دوباره ب روزیبا کار د یانتظار داشت: به مهرناز گفتم رو

.داره نییباال و پا یزندگ. گم ناراحت نباش یمن م! يندار یاجیبه پولش که احت... کارخونه  ایگم حتما ب یمن نم -

.خوام یمهرناز؛ فقط وقت م ستمیناراحت ن -

.يمهمون ناخونده هم که دار هی -

.تو ایب! دیمج: لبخند زدم و گفتم. دیکش یبود و به داخل سرك م ستادهیکنار در ا دیمج. جب نگاهش کردم که به در اشاره کردتع با

حالت بد نشد؟ گهید: دستش رو گرفتم و گفتم. آروم داخل اومد آروم

.تکون داد» نه«رو به عالمت  سرش

ن؟ییپا ياومد یاجازه گرفت یاز مرب -

.آره -

.زمیمراقب خودت باش عز... بچه ها رو به نگار سپردم . من برم: لند شد و گفتب مهرناز

.من خوبم. یمرس -

؟یبکش ینقاش يخوا یم: مهرناز نشوندم و گفتم يرو سر جا دیمج

.و شابلون بهش دادم یکاغذ و مدادرنگ. سرش رو تکون داد دوباره

اند؟ رهیدا هیبش ایچ. رسه بکش یبه نظرت م رهیکه با شکل دا يزیهر چ -

.ساعت: فکر کرد و گفت یکم

؟یچ گهید. نیآفر -

.نهیآ -

.شون رو بکش یحاال نقاش -

که  ییآرامش کنار بچه ها نیواقعا به ا شیبعد از اتفاقات روز پ. گهید يقدر آروم شده بود، هم من تعجب کرده بودم و هم بچه ها نیا نکهیا از

.بودم، داشتم دیحداقل براشون مف

. و چشم هاش رو سبز کرد دیآدم کش يکله  هی. نبود نهیآ هیشب ادیکرد که ز یرو آب نهیآ ي شهیش. دیقرمز کش يساعت با عقربه ها هی دیمج

.سبز داشت يکه اون هم چشم ها گهید کیکوچ يکله  هی. بودم دهیقرمز هم سرم کرد که تا به حال نپوش يروسر. دهیواضح بود که من رو کش

منم؟ نیا! يدیچقدر زود کش -

.آره -

ه؟یک کهیکوچ نیا -

!بچه شه نیا -

!من که بچه ندارم: لبخند زدم و گفتم بهش

چرا؟ -
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گفتم؟ یم دیبا یچ. هام رو باال انداختم شونه

.گهیندارم د -

.بود دهیاز بچه ها شدم که پرتقال و گوجه سبز کش یکینگاه کردن کاغذ  مشغول

؟يدوست دارگوجه سبز . يدیقشنگ کش. نیآفر -

!یلیخ -

.خوام برم باال یمن نم: که نگاهش کنم و با خجالت گفت دیرو کش نمیآست دیمج

دت؟یکالس جد -

.آره -

.شده بود يعاد يبچه ها هیشب واقعا

!یبش یخوب يبچه  يقول بد دیبا یول. زنم یحرف م یبا خانوم صالح. باشه -

.نگفت يزیرو تکون داد و چ سرش

□

رو هم با پدر  يادار ياز کارها يسر هی یحت. امروز از صبح زود موسسه بودم. رو داخل ببرم نیگرفتم ماش میشب بود که تصم ازدهی ساعت

 وشام امشب ر. در اتاقم قفل بود ایبودم  رونیب ایداده بود،  یمنف يکه بابا رأ روزیاز د. خونه رو نداشتم ياصال حوصله . مهرناز انجام داده بودم

.مهمون خودم بودم ییایتالیرستوران ا هی يهم تو

.راست به طرف پله ها رفتم کیوارد خونه شدم و . اکثر اتاق ها روشن بود چراغ

.دلمون هزار راه رفت ؟ییکجا دهیش: به سمتم اومد و گفت مامان

.با دوست هام بودم: برگردم گفتم نکهیا بدون

خاموش بود؟ تیچرا گوش -

.شارژ نداشت -

کردم از سرم  یم يقدر لوس بودم و هر کار نیهم یاز بچگ. شدم یم يطور نیکردم با همه هم یقهر م یمن وقت ینبود ول چارهیب نیا ریتقص

.افتاد ینم

حرف ها  نیاون مغرورتر از ا. کردم یمن قهر م. »يبچه باز«البته اون اسمش رو گذاشته بود . لوس بودن بود نیاز اختالفاتم با انوش هم، هم یکی

رد و بدل  نمونیب یحرف يبعد يو تا دعوا میاما قهر بود میگذشت، با هم رابطه هم داشت یماه م کیکه  ومدیم شیپ یگاه. کنه یکه نازکش بود

.شد ینم

تخت نشستم  يرو. دیو سف اهیبا همون قاب س. که به چشمم خورد، پوستر صورت خودم بود يزیچ نیاول. اتاق شدم و المپ رو روشن کردم وارد

 نیفرستادن ا لیدل دیشا. طرح بودم که در مورد افشار فکر نکردم يکارها ریچند روز درگ نیا يقدر تو نیا. به صورت بزرگ خودم زل زدمو 
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.خاموش بود میشد که گوش یبه خصوص که دو روز م. خودش بود يادآوریقاب هم 

مجرد تا دانشجوهاش دوستش داشتند، از من  يوم که از استادهاتم زیآدم همه چ نیچرا ا. دمیدادم؟ از عکس خودم پرس یم یچه جواب دیبا

!به جز ثروت پدرم یلیچه دل! کرد دوستم داره یادعا م یکرده بود؟ حت يخواستگار

تک دختر  قیدر واقع اون رو ال. کردم یبهش فکر نم رم،یگ یخودم رو نم نکهیادعاهام به ا ياگر همون دختر مجرد بودم با وجود همه  دیشا

نه . اقدام نکرده بودم لیادامه تحص يمن ازدواج ناموفق داشتم و برا نکهینه به خاطر ا. عوض شده بود زیحاال همه چ یدونستم؛ ول یادزاده نمعم

 گهیجور د هیرو  ایدن يها» خوب و بد«چون من اون آدم سابق نبودم و . دونستند یبود که همه م يزیچ نیحداقل ا ای... شدم  یبچه دار نم ونچ

.دمید یم

مشترك مفهومش رو برام از  یباشه و چه نه، زندگ یدونستم، افشار چه مرد خوب یفکرها م نیا يبا همه . در آوردن لباس هام شدم مشغول

.با هم نداشتند یفرق چیاز نظر من آدم ها ه گهیبود که د نیا تیواقع. دست داده

□

سرم  يتخت بودم و مالفه رو رو يمن هنوز تو. امروز ساعت از ده صبح گذشته بود یولکردم  یشدم و ورزش م یم داریجمعه ها زود ب معموال

.بودم دهیکش

؟يصبحونه بخور يایچرا نم! دلم زیآخه عز: تخت جا به جا شد و شروع به حرف زدن کرد يرو بابا

.بشم الیخ یحاال بتنها بودم که  یکاف يحتما به نظرشون به اندازه . خودش در رو باز کرده بود دكی دیکل با

.دمتیدو روزه ند... دارم که دلش برام تنگ شده؟  ییبابا هیمن  یگ ینم -

- ...

.زمیپاشو عز. شه یهم آب م نیهم. يچون گوشت به تنت دار یلیخ. گهیپاشو د! بابا ي دهیش -

- ...

.رو ندارم یمن به جز تو کس ؟یکن یم يطور نیچرا با من ا -

بابا بلند شد و . اوردمیخودم ن يبه رو. من رو برده يهمه آبرو يداد که چرا جلو یهم نم حیتوض یحت »یکن یم يطور نیتو چرا ا«گفت  یم فقط

 کار نیا دپوریبا سع يلجباز يبابا فقط برا ای! قدر افتضاح دفاع کرده بودم که پدر خودم قانع نشده بود؟ نیا یعنی. دیقطره از چشمم چک هی. رفت

!رو کرده بود؟

.زد یاتاق قدم م يکه احتماال تو مانیا يبعد صدا. باز شدن در اومد يصدا قهیاز چند دق دبع

؟يتو باز بچه شد دهیش -

- ...

!من که به نفع تو حرف زدم...  ؟يچرا با ما قهر. به بابات ندارم يمن کار -

- ...
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.مالفه رو گرفت و خواست بلندش کنه که سفت نگه اش داشتم ي گوشه

!آخر مرداده. ریز نیا يپز یم -

- ...

.گهیبسه د! دهیش يدو روزه همه رو ناراحت کرد -

.حوصله ات رو ندارم! مانیا رونیبرو ب: من هم از کوره در رفتم و گفتم. بلند بود صداش

ند بسته شدن در اومد، بل يصدا. و پچ پچش با مامان و پونه که حتما جرأت نکرده بودند دخالت کنند دمیقدم هاش به طرف در رو شن يصدا

.ها دست بردار نبودم يزود نیمن به ا یول

 يها فقط بهانه  یشد، وگرنه بابا و قوط یها از گور اون بلند م شیآت يهمه . تخت نشست يبا شدت از روم کنار رفت و رستار لبه  مالفه

.بودند میناراحت

!رونیبرو ب ؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا: زدم داد

.سرم انداختم يرداشتم و رومالفه رو ب و

.که نازت رو بکشم ستمیمن بابات ن! دهیها رو بذار کنار ش يلوس باز نیا -

!پاشو: و گفت دیمالفه رو از سرم کنار کش دوباره

.نداره یبه تو ربط: زدم داد

 یچه وضع نیا. نداشت، من که داشتم یحساگر اون به جنس مخالفش . کرد یتاپ و شلوارك خواب نگاه م نیسرم نشسته بود و به من با ا يباال

.دمیخودم کش يمالفه رو برداشتم و رو. بود

 نیا لیدل. فتمیبغلش ب يبود تو کیتخت نشوند که نزد يو رو دیبازوم رو کش. با تعجب نگاهش کردم. کنارش زد يشتریبار با حرص ب نیا

!دونستم یخشونت رو نم

!؟يشد یچرا وحش -

.اتاق برد یبهداشت سیو به سمت سرو دیاه خودش کششد و من رو هم همر بلند

!زود باش حاضر شو -

!؟يتو به من چکار دار -

!حرف نباشه: آب رو باز کرد و گفت ریش

.رونیبرو ب: و گفتم دمیصورتش پاش يمشت آب تو هی. کرد ینگاهم م منتظر

.بود ستادهیهنوز ا. اومدم رونیو ب دمیآب پاش دوباره به صورتم. شده بودم و مسواك هم زده بودم داریصبح ب. رو بست در

!حاضر شو -

.حوصله ندارم! ولم کن بابا -

.ادیحوصله ات سر جاش ب رونیخوام ببرمت ب یم: سمت تخت رفتم که گفت به
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هر . شد یاعتراضم به بابا هم م يتازه نشون دهنده . اتاق بهتر بود يتو يکار یاز ب. ومدیالبته بدم نم! رون؟یمن رو ببره ب. رو باال انداختم ابروم

.با من نداشت يا ندهیآ چیرستار ه! نبودم یرستانینداره، اما من که دختر دب یبهش عاقبت خوش ادیشدن ز کیدونستم نزد یچند م

خودم لباس تنت کنم؟ ای یش یحاضر م -

!رونیب: رو براش انداختم و گفتم چییسو

. دیبه دستم داد و لپم رو بوس وهیآبم هیمامان . رفتم نییاز پله ها پا يو خاکستر یشلوغ صورت يهانازك با طرح  يمانتو هیساعت بعد، با  مین

!خورد يدرد هیرستار به  نیباالخره ا: پونه گفت

!ین: بهشون نگاه کنم، گفتم نکهیبعد برگشتم و بدون ا هیچند ثان. رفتم رونیشونه باال انداختم و ب. نبود مانیاز بابا و ا يخبر

.دونستند یهمشون اخالق من رو م. بهم داد و لبخند زد نتیکاب ياز تو ین هیمامان . دیخند یبلند بلند م ونهپ

. شدم نیتوجه سوار ماش یسرم رو برگردوندم و ب دمیکه به بابا رس نیهم. رفت یآورده بود و بابا هم به سمتش م اطیرو وسط ح نیماش رستار

کجا؟: و گفت ستادیراننده ا ي شهیبابا کنار ش

.میکار دار: رو روشن کرد و جواب داد نیماش رستار

مثل شنبه شب؟ -

.دونست اون شب رستار هم همراهم بوده یبابا م پس

هست؟ يمسئله ا -

.بغل برگردوندم ي شهیبه من انداخت که سرم رو به طرف ش ینگاه بابا

!به همه تون خوش بگذره! نه -

!گفت؟ یچ: گفتم. زددر رو  موتیحرکت کرد و ر رستار

.کرد شتریرو نداد و سرعتش رو ب جوابم

□

با  یگاه میبچه که بود. دمیچرخ یبود م ستادهیا تیکه جمع یکردم و به هر طرف یمختلف بادبادك ها نگاه م يذوق به شکل ها و رنگ ها با

.کرد یساختشون کمک م يهم مامان تو یگاه. میکرد یهوا م اطیح يکم بود، تو اطیح يچون درخت ها. میکرد یبادبادك درست م مانیا

.آروم باش! خودت رو یکشت -

؟یچ: کردم و گفتم اخم

.یچیه -

؟یدونست یاز کجا م -

!ارهیخواست بچه اش رو ب یاز دوست هام م یکی -

.میآورد یکردم، بچه ها رو م یدونستم با موسسه هماهنگ م یاگر م! ... پس چرا من خبر نداشتم -
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موسسه؟کدوم  -

.کانون: گفتم عیسر. رو جمع کنم میسوت خواستم

!؟»بادبادك ها يجشنواره « دیآورد یرو م یرستانیدب يبچه ها -

.سن ها هستند يکه از همه  ینیب یتازه، م... مگه اون ها دل ندارند؟  -

 کیکوچ یلیارتفاع خ نیشهر از ا. کردند یم مختلف اطرافمون حرکت يآدم ها. میو به آسمون صاف نگاه کرد میها نشست مکتیاز ن یکی يرو

.بادبادك ها دست بچه ها و پدرهاشون بود شتریب. دیرس یو دور به نظر م

.بود نجایهم ا دیکاش مج -

!یقدر بچه دوست نیکه ا يداد ینشون نم: صورتم نگاه کرد و گفت به

.گفتم يطور نیهم -

ه؟یچ: تر نگاه کرد و من گفتم قیدق

؟يکرد یانوش زندگچند سال با  -

.از دو سال شتریکم ب هی: جواب دادم یبحث تعجب کردم، ول نیا دنیکش شیپ از

!؟ییکه نازا يدیدو سال فهم يتو -

...در واقع  -

.شد یکنه؟ روم نم ینم دیتخمدان هام تخمک تول نکهیحرف هاست؟ ا نیتر از ا یگفتم که مشکل من اساس یبهش م دیبا

.دینرس جهیبار دکتر رفتم و به نت سال دوم چند... خب  -

!ثروتمند باشه ياون بچه قرار بود وارث دو تا خانواده ! ... فقط چند بار؟ -

!اصال مطمئن نبودم که بخوام پدر بچه ام انوش باشه. دکتر نرفتم گهیمن بعد از چند ماه د -

؟یبا انوش مشکل داشت -

کدوم . ستمیمن خر نبودم که نفهمم براش مهم ن: بود زوم کرده بودم، گفتم تاریگ هیکه شباز بادبادك ها  یکی يکه چشم هام رو رو یحال در

م؟یکن يریشگیبچه پ يبرا دیکنه که نبا یم يادآوریماه عسل  يتو يمرد

.از جاش بلند شد. گفت که مخاطبش انوش بود يزیلب چ ریخنده و ز ریزد ز رستار

.میراه بر ایب -

.فروختند حرکت کردم یشده رو م یطراح يکه بادبادك ها یف قسمتشدم و همراهش به طر بلند

.بچه دوست داشت دیشا -

.زد که ناخودآگاه من هم استرس گرفته بودم یقدر به خاطر وارث حرص م نیا... رو دوست داره  تشیاون فقط خودش و موقع -

.واضحه چرا طالقت داده... فهمم  یم -

!من طالق خواستم، نه اون -
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.عجب و لبخند به سمتم برگشتت با

!زن باردار داره هی دمیفهم مونییماه قبل از جدا هی -

.ستین يکار یانوش اهل مخف ؟يبود دهیچطور نفهم -

.رو گرفته مشیمن درمان رو کنسل کردم تصم یگفت، وقت یخودش که م... چند ماه  دیشا... وقت نبود که با هم بودند  یلیخ -

!جذابه تشیعصبان... البته  !ستین دیاز انوش بع -

 یزندان يتا پا یحت... گذشت  یعمادزاده ها نم تیبابا، وگرنه انوش از موقع يدهایفقط به خاطر تهد. جدا شدم یبا بدبخت: زدم و گفتم پوزخند

.رفته بود شیخونه پ يکردنم تو

. میکرد دایهوا کردنش پ يخلوت برا يجا هیردم و با ذوق قرمز رو انتخاب ک یماه هیمن . میبود دهیبه بادبادك فروش رس. میدیدو خند هر

به . کرد ینخ رو رستار کنترل م. شناور بود ایکرد و انگار وسط در یبا باد حرکت م. آسمون بود يقرمز کوچولو تو یماه هیبعد  قهیپونزده دق

!ادیتو هم که بدت نم: نگاه کردم و گفتم خوشحالشصورت 

اد؟یبدش م ياز باز یک -

.ماست هیهم شب نیا: بادبادك اشاره کرد و گفت به

- ...

.ارندیسرمون ب ییخانواده هامون هر بال میعمر اجازه داد هی -

.کردم یدست هاش نگاه م یبادبادك به حرکت عصب يبه جا. دیچیو دور قرقره پ دیرو کش نخ

.که خواستند ما رو بکشونند یهر طرف -

.از اخم بودحاال صورتش پر . قدم حرکت کرد چند

.رندیبرامون بگ یمیهر تصم -

.دیخرچ یشده بود و نخ دور قرقره م دیشد باد

.کنند یما زندگ يبه جا: زد داد

و  دمیام نخ رو کش گهیبا دست د. نخ از قرقره در رفته بود. به من نگاه کرد. به طرفش رفتم و بازوش رو گرفتم. دیرس یبه نظر م یعصب واقعا

؟یخوب: گفتم

.ختیر یباد موهاش رو اطراف صورتش به هم م. ر تکون دادس فقط

!مینکرد یزندگ يآدم عاد هیوقت مثل  چیه -

.خواستم آرومش کنم. باهاش داشتم یقیعم يحس همدرد. ذاشت یم ریمن هم تأث يگرفته بود و رو یکم صداش

!دوست داشتنه يکارهاشون از رو -

.کردو به بادبادك نگاه  دیکش یقیحرص نفس عم با

!ده یرو دوست داره، زجرش نم یکس یآدم وقت -
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.من زل زد يچشم ها به

!نه اسارت...  هییعشق رها. کنه یرهاش م -

تا به . نخ رو ول کرد و از من فاصله گرفت. مرموزتر و دورتر شده بودند شهیها از هم یاهیس نیا. تونستم نگاهم رو از چشم هاش جدا کنم ینم

.کردم یآسمون نگاه م يرفته بود و من به گم شدنش توخودم اومدم، بادبادك 

. دونستم یگرد داشت و اسمش رو نم يکه برگ ها یدرخت ریز. نشسته بود نیزم يچند متر دورتر رو. که رفته بود، برگشتم يریسمت مس به

».ختهیبه هم ر يورط نیخانوادها ش تنگ شده که ا يدلش برا دیشا«با خودم گفتم . به همون طرف رفتم و کنارش نشستم

حال بابات خوبه؟ -

.سکته رو رد کرد: تکون داد و گفت سر

!يتو باعثش بود -

!بس کن -

!دیببخش: داشت؟ دستش رو دور شونه هام انداخت و گفت یاصال به من چه ربط. رو برگردوندم روم

!به من نچسب ؟يها شد گربه هیباز تو شب: دستش رو جمع کرد و گفت عیشونه اش گذاشتم که سر يرو رو سرم

؟یگفت یرو م نیهم بود هم يا گهیکس د: دورتر نشستم و گفتم. رو برداشتم سرم

!نه: خنده گفت با

!ارهیاحتماال بابات پدرم رو در م: رو بست و گفت ششیخودش ن. حرف زدن هم نداشتم يحوصله . دمینخند

.بده حیکردم که توض نگاهش

.اون ور رو نگاه کن -

از ما فاصله  يکه چند متر یدرشت کنار درخت کلیو ه یچند مرد با کت و شلوار مشک. که با چشم اشاره کرده بود، نگاه کردم یمتهمون س به

.بودند ستادهیداشت ا

هستند؟ یک نایا -

!ياومدند بادبادك باز -

- ...

.گفت یکه بابات م يا» همه«همون  -

اگر رستار . باغ ها نبودم نیا ياما من تو. من نگهبان گذاشته بود يپس بابا برا. دم و لبخند زدمگردن کلفت رو با بادبادك تصور کر يمردها اون

.دمیفهم یگفت، نم ینم

.اطراف نگاه کردم يپر سر و صدا يآسمون و آدم ها يتو يباال انداختم و به بادبادك ها شونه

□
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 یول. رو هم به رستار داده بودم نیماش. روز نگذشته، حوصله ام سر رفته بود هیهنوز . تاب بخوره یتا صندل دمیخودم رو عقب کش گهیبار د کی

دختر گل بابا چرا تنها نشسته؟: بابا اومد يتاب متوقف شد و صدا. بهم داده بود یو سکون آرامش خاص يکاریب نیا

.روم رو برگردوندم. رو دور زد و کنارم نشست یصندل. رو ندادم جوابش

؟یچرا صبح نرفت -

!بابا؟ یچرا کارخونه نرفت: به طرفم خم شد و گفت! دونست چرا نرفتم ینم مثال

برم؟ یچ يبرا: کردم و گفتم نگاهش

؟یرفت یم یچ يبرا -

.کارم تموم شد -

!خود یب: کرد و گفت اخم

- ...

.اداها مال بچه هاست نیا. دهیو پنج سالته ش ستیب -

؟یخونه نگفت نیچرا تو هم ير موافق نبوداگ...  میها حرف زده بود یقوط يدرباره  -

.اخم کرد و بلند شد دوباره

!قانعم نکرد...  دمیشن ینظرات جمع رو م دیبا -

.شده بود یهم راض دپوریسع یحت ؟يداد یمنف يچرا رأ! بابا ارین یالک يبهانه  -

!يسالم هم بهش بد يحق ندار گهید! حرف اون مردك رو نزن: شد و گفت یعصبان

سکوت به طرفم برگشت و  هیبعد از چند ثان! بشه یشد که اون همه زحمت من قربان ینم لیدل نیا یول میمشکل داشت دپورهایکه ما با سع هدرست

بوم؟ يرو یپسره رفت نیتو چرا دنبال ا: گفت

.بود يرو گفته، اما کامال جد نیعوض کردن بحث ا يبرا ایکنه  یم یفکر کردم شوخ اول

د؟یرفت يوراون شب کدوم گ -

. با بغض نگاهش کردم! بود یچه جور منت کش گهید نیا. داد ینم ریمن گ يوقت به کارها چیه. حرف زدن رو نداشتم يطور نیبابا توقع ا از

.تر شد کینفسش رو فوت کرد و بهم نزد

برات محافظ بذارم؟ دیمن با ؟یستیچرا مراقب خودت ن! بابا زیعز -

- ...

خبر داشته باشم؟ از کارهات دیمن نبا -

کنم؟ یمگه من چکار م -

.شد چه برسه به بابا یم کیگرفته بود و اعصاب خودم هم تحر صدام

.که همه تعجب کردند يدیدو يجور هی -
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...رستار  یدون یخودت که م -

؟یتو چ یاون آره، ول. دونم یم -

.شهرام افتادم ادیمن فقط : گفتم یاز مکث کوتاه بعد

.و به طرف ساختمون رفت دیصورتش دست کش يرو. ده یو بحث رو ادامه نم زهیر یوردن اسم شهرام بابا به هم مدونستم با آ یم

□

آخر ترم نبود،  ياگر جلسه . کرد یجواب گرفتن عجله نم يقدر برا نیکاش ا يا. بود که از صبح فرستاده بود sms نیچندم نیدونستم ا ینم

رفتم  رونیب یمکیقدر قا نیناهار ا يبرا یحت. جواب ندادم smsباز هم به . آخر فصل بودند يمشغول سوال هابچه ها . ومدمیامروز به کانون نم

.من نشد وجهکه مت

sms نگرانم ده؟یش يد یچرا جواب نم: دیرس يبعد.

.شد یکردم بدتر م یاگر خاموش م. کالفه شده بودم واقعا

!دییبفرما: گفتم. تاب بلند کردندک يبچه ها سرشون رو از رو. ضربه به در خورد چند

آخره؟ يجلسه : رو به بچه ها گفت. چشمم اومد يباز شد و صورت خندان افشار جلو در

.بله: کردند، گفتند یهم تعجب نکرده بودند و به من مشکوك نگاه م ادیکانون ز سییها که از اومدن ر بچه

د؟یستیخسته ن -

رفتند وارد کالس شد  رونیهمه ب یوقت. بودم جیهو نجایمن هم که ا. شدند لشونیل جمع کردن وسابچه ها مشغو. دیچیکالس پ يخنده تو يصدا

.و در رو بست

.يافتاد ریباالخره گ -

.ممنون بابت تابلو: سر جام نشستم و گفتم. زدم لبخند

نم؟یبش... نداشت  یقابل -

.دییبفرما -

.اول نشست فیرد يها یاز صندل یکی يرو

؟يکردفکرهات رو  -

مستقل داشته  يخونه  هیو  یمعمول یزندگ هیتونستم  یم. دمیکش یرو م یآنچنان يانتظار خواستگارها دینبا ییبا وجود نازا. گفتم یم دیبا یچ

من  یول... باهام داشته باشه  يداد هر برخورد یانوش هم به خودش اجازه نم. ومدمیم رونیاحمقانه نسبت به رستار ب الیاز فکر و خ. باشم

.رو کرده بودم هامفکر

.من مثبته ينظرش درباره . از پدرت راحت باشه التیخ -

د؟یبا پدرم صحبت کرد -
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.نه به طور واضح -

.دیکرد یکار درست -

!زدم؟ یبا پدرت حرف م دیچرا نبا: رو باال انداخت و گفت ابروش

...چون : انداختم و گفتم نییرو پا سرم

.جمله بود يمنتظر ادامه . ند کردمسرم رو بل هیاز چند ثان بعد

.من اصال قصد ازدواج ندارم -

 تیاگر موقع...  یجوون یلیها خ میجور تصم نیا يهنوز برا: زود خودش رو جمع و جور کرد و گفت یهمه صراحت رو نداشت، ول نیا انتظار

.یبش مونیممکنه پش ،يخوبت رو از دست بد يها

.که من ندارم... خواد  یم یازدواج آمادگ یمتوجه ام، ول -

؟يتر جواب بد یو منطق یبهت وقت بدم تا فکر کن شتریب يخوا یم -

.شه یمن عوض نم میتصم -

؟یکن دایپ یتا آمادگ میچند ماه صبر کن يخوا یم: صورتش نشست و گفت يرو یاخم

.خوام اشتباهم رو تکرار کنم ینم: گفتم کالفه

از چه لحاظ؟! ... اشتباه: گفت یعصبان

.به شما هم ندارم. به انوش نداشتم یمن حس -

.من با انوش فرق دارم -

.داد هیاستاد تک زیدستش رو به م. ستادیشد و درست رو به روم ا بلند

!يکرد دایپ یحس دیشا! ... یبا من آشنا بش یستیحاضر ن یبچه رو زدم، تو حت دیبه خاطر تو ق -

.ستین يعاد یزندگ هیبا من  یزندگ ه؟یهمه اصرار چ نیا لیدل -

بفهمونم که دوستت دارم؟ يچطور...  ؟يخوا یم لیدل -

.ظاهرا بچه ها کنجکاو شده بودند. میشد که هر دو لبخند زد دهیشن دنیاز پشت در و بعد دو يزیافتادن چ يصدا

.دمیها شن یلیجمله رو از خ نیا یمن از هجده سالگ: اوضاع آروم تر شده، گفتم دمید یوقت

»!به جز انوش«دلم گفتم  يتو و

؟یثروت پدرت رو به رخ من بکش يخوا یم -

!هیاعتماد یبحث ب. ستین دنیبحث به رخ کش -

!کنند یکه دوستش دارند اعتماد م یتو فقط به کس تیبا موقع ییدخترها: و گفت ستادیا نهیدست به س. کرد یکوتاه ي خنده

.که دوست داره ازدواج کنه یحق داره با کس يهر دختر: همزمان گفتمبه طرف در رفتم و . رو برداشتم فمیشدم و ک بلند

.ستادیطرفم اومد و جلوم ا به
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... دیشا. مدت با من باش هی... منو امتحان کن  -

!افشار يآقا دیکار رو نکن نیا: رو قطع کردم حرفش

.من شکسته بشه يخواست غرورش جلو ینم دلم

ه؟یمشکل من چ -

تر  کیبازوم رو گرفت و منو به خودش نزد. بگم دیبا یدونستم چ ینم. تونست باشه یها م یلیخ يآرزو. خوب بود شطیشرا. نداشت یمشکل

.قدم عقب رفتم و با اخم نگاهش کردم هی. شدم یعصبان. کرد

!؟يا سهیقد يفکر کرد...  ه؟یچ -

!نرفته که زن طالق گرفته ام ادمی. نه -

!نبود نیا منظور من: کنارش رد شدم که گفت از

!صبر کن: دستم رو گرفت و گفت. نکردم و در رو باز کردم یتوجه

.نگاهش کردم که انگشت هاش شل شد و دستم رو ول کرد يو جور برگشتم

□

!داد شبیرو که د الیسر نیا: و گفتم ستادمیمامان ا یصندل کنار

.گهیمجبورم سرم رو گرم کنم د. همه اش تنهاممن  ن،یستیشما که ن... تکرارشه : تخمه رو به طرفم گرفت و گفت ظرف

... يزیچ ،یباشگاه ،یخب برو کالس...  ؟يتکرار الیبا سر: و گفتم ختمیسارافونم ر بیج يکه برداشته بودم رو تو يتخمه ا مشت

.دیبه فکر خودتون باش دیشماها با...  گهیاز من گذشته د -

پونه کجاست؟! ؟یچ یعنی» از من گذشته« -

.خواهرش ي خونه -

!دو ماه جبران کرد نیرو تو ا يچهار سال دور نیپونه هم که ا -

.گهیخب خونواده اش هستند د: و گفت دیخند مامان

 یشده بودم م کاریمن سرم با کارخونه، کانون، موسسه و دوست هام گرم بود و تازه حاال که ب. و مشغول تخمه شکستن شدم دمیهم خند من

که  ییمثل کسا. به صورتش نگاه کردم. نرفته بودم رونیوقت بود که با مامان ب یلیخ. ناراحت شدم. با تو خونه تنها هستندکه مامان و با دمیفهم

.زل زده بود ونیزیبه تلو نند،یب یروز اکران م نیاول يرو تو چکاكیه ي جهیسرگ لمیف

.رونیب میپاشو بر! مامان -

کجا مامان؟ -

؟يلباس دار. است گهیماه د هیالهام  یعروس: و گفتم دمیخند. و خاموش کردم که با تعجب به من نگاه کردر ونیزیتلو. به من نبود حواسش

قدر زود؟ نیچرا ا! ماه نیهم -



کاربر  انجمن نودهشتیا مهسا زهیري  |دبادك ها فصل با                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 131

.گهیخب د -

.لباس ندارم -

.پاشو حاضر شو. مزون ترانه میبر -

.خرم یم يحاضر يزیچ هی. خواد ینم -

!یالهام رو بزن يعمه هافرح خانم و  نیپوز ا دیبا! ... ؟یچ گهید -

.بود، سر تکون داد و به طرف پله ها رفت ومدهیهم که بدش ن مامان

.از ما بود ژهیو ییرایمشغول پذ یو دختر جوون مینشسته بود» ترانه«سالن مد  يکاناپه ها يساعت بعد رو مین

 کیو  ستیساده بودند و من که ب یلیاون ور آب خ ياس هالب. بود نجایلباس عروس خودم هم دوخت ا. آشنا شده بودم نجایآرام با ا قیطر از

چاك . همون لباس بود میکه من و آرام روش توافق کامل داشت يزیتنها چ. لباسم چند متر بود يدنباله . خواستم یشلوغ م زیچ هیساله بودم 

.دمیو به حرف خودم خند »یجوون يا«دلم گفتم  يتو. بود دایپ دیکامال د نشیاز ب دمیسف يو چکمه ها اشتد يبلند

لباس . میها شد یوارد سالن طراح. کرد یکارها م نیدادند از ا یکه خوب پول م ییها يمشتر يترانه به استقبالمون اومد که معموال فقط برا خود

بود که لباس  نیا نجایا یخوب. شد یدر واقع سه دست لباس نشون داده م يا شهیش يبودند که با چرخش ستون ها یتک يها نیتریها داخل و

.ومدیهم در نم هیلباس ها کامال شناسنامه دار بود و شب نیبنابرا. شد یحذف م ستیشش ماه از ل يشد حداقل برا یانتخاب م که ییها

.داشت يکه رنگ نقره ا میو ساتن انتخاب کرد يبا سنگدوز نیو سنگ کیش راهنیپ هی. شده بود و من کمکش کردم جیانتخاب گ يتو مامان

.شه یآماده م گهید يهفته  دیجد يجون؟ البته طرح ها دهیش یخودت چ: با لبخند به طرفم برگشت و گفت رانهت

.شم یمزاحم م گهید يپس هفته  ؟يجد -

.زرق و برق ها رو نداشتم نیا يحوصله  گهیخودم د» !امیباش تا ب«دلم گفتم  يتو

که آرام انتخاب کرده رو نشونت بدم؟ یطرح يخوا یم -

!دم؟یرس یقدر خاله زنک به نظر م نیمن ا یعنیفکر کرده بود؟  یمن چ يدرباره . دیخند طونیش و

.بشم زیخوام سورپرا یم. نه: زدم و گفتم لبخند

و خوش  میحرف زد یکل. یلکیگ ياز رستوران ها یکی يتو. میخورد رونیناهار رو ب. مامان رو گرفت يزهایو سا میلباس رو حساب کرد پول

.کرد ینگاهمون م یپونه با ناراحت م،یدیخونه رس یرو به راهه، راحت شد؛ اما وقت زیهمه چ نکهیمامان از ا الیخ. گذشت

.بهش بر بخوره ایکنه  ياخالق ها نداشت که حسود نیپونه قبال از ا. دیرس یبه من انداخت که نگران به نظر م ینگاه مامان

.يایتو هم ب میکرد یوگرنه صبر م ،يایزود م میدونست ینم: نشستم و گفتم کنارش

؟یگ یم یچ -

.میلباس سفارش بد میرفته بود -

!دیکرد يخوب کار. آهان -

»؟یچ يلباس برا« دینپرس یحت. میو مامان با تعجب به هم نگاه کرد من
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شده مادر؟ يزیچ: مامان

.قطع کرد... زنگ زدم  مانیبه ا شیربع پ هی: پونه

!صبر کن: شت و گفترو بردا یبا اخم گوش مامان

.خاموشه: پونه

.باشه يتو جلسه ا دیشا: من

!رونهیگفت ب یمنش. به دفترش زنگ زدم: پونه

.مامان بروز بدم يخواستم جلو ینم یکم نگران شده بودم، ول هی

 يچه برسه به شماره  شد که اصال با من تماس نگرفته بود، یوقت م یلیخ. بود بیانوش افتاد که عج یشخص يزنگ خورد و شماره  میگوش

بله؟: از سالن رفتم و جواب دادم يبه گوشه ا. یشخص

؟یخوب. سالم -

.سالم -

سر کارت؟ يایچرا نم -

... ؟يد یرو هم تو انجام م ینیکارگز ي فهیوظ -

!ها نهیبه خاطر کم کردن هز: ادامه دادم شخندین با

.ستین مانیاشاره کردم که بفهمند ا. شده بودند قیو پونه دق مامان

.میصحبت کن ایچهارشنبه ب... دعوا زنگ نزدم  يمن برا -

.من همون روز حرف هام رو زدم -

.طرح حرف دارم يدرباره ! منتظرم: گفت یسرم بزنه، ول یداد اساس هیبودم که  منتظر

.خداحافظ: سکوت شد و بعد گفتم هیثان چند

.کردم و به طرف اتاقم رفتم قطع

آقا . شدند اطیوارد ح مانیا نیبابا و به دنبالش ماش نیکه ماش میزد یقدم م وانیا يشته بود و من و پونه و مامان رواز هفت عصر گذ ساعت

.هیفاصله هم معلوم بود که عصبان نیاز هم. بابا باز کرد و بابا به طرف خونه اومد يدر رو برا وسفی

!بابا قرار بود بره کارخونه؟: به مامان گفتم رو

شده آقا منصور؟ یچ: توجه به سوال من به سمت بابا رفت و گفت یب مامان

د؟یبا هم بود: دینگفت و مامان دوباره پرس يزیبابا چ. ومدندیرو پارك کرده بودند، به طرف پله ها م نیو رستار هم که ماش مانیا حاال

.تو خودت رو ناراحت نکن: نشست و جواب داد وانیا يها یاز صندل یکی يرو بابا

د؟یکارخونه بود: رو به بابا گفتم. ستادیا مانیمامان منتظر ا. میها نشست یصندل يو پونه رو من

.آره -
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.آوردند نییو صداشون رو در حد پچ پچ پا ستادندیو رستار کنار مامان ا مانیا

!چه خبره؟ نجایبگه ا یکی: گفتم یعصبان

!ردهک يآقا دوباره خرابکار: هم صداش رو باال آورد و گفت بابا

؟يا يچه خرابکار: من آروم تر گفتم. رفت مانیپونه بلند شد و به طرف ا. سمت نگاه کردند نیبه ا همه

.دهیدو تا سالن خواب دمیبعد رفتم کارخونه که د. قرار داشتم يناهار رو با باقر: گفت هیگذاشت و بعد از چند ثان شیشونیپ يدستش رو رو بابا

چرا؟ -

.شده یم ریتعم دیبا یقسمت هی -

خب؟ -

.رفته ادشی نیا... مسئول بهش گفته  -

!یبزرگ نیبه ا یرفته باشه؟ سوت ادشیشد که  یمگه م. برگشتم د،یرس یکه واقعا ناراحت به نظر م مانیبه طرف ا. شده بودم جیگ

!رو از دست داد زیهمه چ يطور نیقطر هم هم يتو: اما آهسته ادامه داد یعصبان يبا صدا بابا

!اقتیل یب: نگاه کرد و با حرص گفت مانیا به

!سیه: بابا اخم کردم و گفتم به

.رو گرفت و به داخل خونه برد مانیدست ا رستار

□

بازخواست  ومدمیمن ن: به همون سمت رفتم و گفتم عیسر. بود ستادهیکنار پنجره ا مانیا. اومد، من وارد شدم رونیب تشونییکه پونه از سو نیهم

.کنم

.که افتاده هیاتفاق: گفتم. پکر نگاهم کرد يا چهره ب مانیا

!کنه یفکر م گهیجور د هیبابات  -

ش؟یشناس یمگه نم... ره  یم ادشیفردا  نیبابام هم -

.دیدر مورد تو شا: داد و گفت هیپنجره تک به

- ...

به خاطر تو اومده بود با انوش حرف بزنه؟ یدون یم -

- ...

پا بذاره؟ ریات غرورش رو زباب يبود دهیتا حاال د -

- ...

.کنه یم يبه خاطر تو هر کار -
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به خاطر تو نکرده؟ يچه کار: گفتم يبا دلخور! بود یانصاف یب یلیبابا خ يحرف زدن درباره  يطور نیا

.امیپسش بر نم رو کنم که از يعرضه کار یآدم ب هیعمر مثل  هی دیبا... خوردم  یکارها نم نیمن به درد ا: گفت ینیغمگ يصدا با

؟يخوا یکه م يدنبال کار ير یچرا نم -

همه سال؟ نیبعد ا... االن؟  -

دوباره درس خوندن رو  يچطور. خورد یخودم هم حالم از شعار دادن به هم م یول» !تازه ست يریرو هر وقت از آب بگ یماه«بگم  خواستم

.ادیاتفاق کنار ب نیتنها گذاشتمش تا با ا! کرد؟ یشروع م

!ينفر بعد: بود گفتم ستادهیدر ا يرو بستم و به رستار که جلو در

.شه یلوس م ست،یالزم ن: زد و گفت لبخند

!بود یخیحرکتش تار ییخدا: نگاهش کردم که گفت. دیرستار خند. میپله ها باال رفت از

.دونم حواسش کجاست یم: و گفتم دمیهم خند من

.پله ها دستم رو گرفت که برگردم وسط

است؟کج -

!جواد شیپ -

.عاشقش شدم دیند...  ه؟یجواد ک: باز شد و گفت ششین

.اعصاب من يرفت رو یداشت م باز

ش؟یبرات برم خواستگار يخوا یم -

.یکن یم يخواهر: شد و گفت شتریاش ب خنده

.من برادر الزم ندارم: کردم و گفتم اخم

.باباست ریتقص: حرکت کردم و ادامه دادم دوباره

پدرت؟ ایجواده  ریره تقصباالخ -

کانادا و  يدانشگاه ها نیتو بهتر. داد یم لیتحص يمثل جواد ادامه  دیبا مانیا... وسط تجارت  دیدانشگاه تهران کش يرو از کالس ها مانیا -

... کایآمر

جواد استاد دانشگاهه؟ -

.میستادیا یالب يتو

.داد یم ادیداشتم اون به من  یاضیر یتا دانشگاه هر چ. داد یاز همون دبستان به من درس م -

جواد؟ -

!مانیا: گفتم یعصبان

از جواد بگو؟ ؟یکن یم فیتعر مانیقدر از ا نیحاال چرا ا -
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 نهیس يدست هاش رو رو. کردم زیچشم هام رو براش ر. ومدیانگار واقعا از حرص خوردن من خوشش م. کرد نییچپش رو دو بار باال پا يابرو

.کرد و به سمت اتاقش رفت يمسخره ا میتعظ. اش گذاشت

□

!شده یچقدر تپل: گذاشت و گفت زیم يرو رو میگوش پونه

؟یک -

.سپند -

.زنه که نگو یحرف م يجور هی...  یلیخ. آره: و گفتم دمیخند

؟یزن یمگه باهاش حرف هم م -

.میزن یحرف مذره هم  هیدم،  یرو بهش م دمیکه براش خر يزیچ هی. رم یوقت ها جلو م یبعض -

گه؟ ینم مایبه س -

.ارهیخودش نم يبه رو مایاگه بگه هم س. گم نگو یبهش م -

شه؟ یبابات دلش تنگ نم -

.رفتار کرد که انگار خبر داره يکه عکسش رو نشون دادم، بابا جور يمن اون سر -

خبر نداشته باشه؟ يزیتو از چ يشه بابا یمگه م: و گفت دیخند پونه

.رو برداشت و به عکس نگاه کرد یگوش دوباره

.بشه یپسر منم تپل دینگاه کنم شا -

اد؟یزود م یواسه سونوگراف مانیا یمطمئن: زدم و گفتم لبخند

.االن هاست که برسه نیهم. آره -

ام؟یمن هم باهات ب يخوا یم -

!چه خبره مگه؟. نه بابا هنوز تو چهارده هفته ام -

.بگو آروم برونه مانیپس به ا -

!امیخوام ب یهم م یتازه عروس: و گفت دیخند

!شماله یعروس -

من دل نداره؟ ین یمگه ن... خب باشه  -

.برم حاضر شم: بلند شد و گفت وتریکامپ یصندل يپونه از رو. اومد اطیبوق از ح يصدا

 ختهینر مایکردم بابا واقعا پول به حساب س ینم باور. رو برداشتم یتخت بلند شدم و گوش ياز رو. افتاده بودم ادشیو  میسپند رو زده بود حرف

بله؟: بعد از دو تا بوق جواب داد. شماره اش رو گرفتم و منتظر موندم. کردم یم مایاز خود س یسوال هیبهتر بود حداقل  یباشه، ول
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.لحن سرد رو داشتم نیهم انتظار

؟یخوب! مایسالم س -

.سالم -

سپند خوبه؟ -

کنه؟ یهم م یمگه فرق -

.گه یما به مادرش م یپنهان يمالقات ها يکردم درباره  یفقط هفت سالش بود و فکر م سپند

؟يندار یمشکل خته،ینر یاگه بابا پول...  نمیزنگ زدم بب -

...ده  ینم لییبابات جون به عزرا -

!چه طرز حرف زدنه؟ نیا. من دوستانه زنگ زدم حالتون رو بپرسم: آروم گفتم یشدم ول یعصبان

- ...

.از خرج شتریب یلیخ... ده  یرو م تونیپنج ساله داره خرج زندگ -

.حق پدرش رو! ده یحق سپند رو م -

!نداره یحق چیکه بعد از شهرام، سپند ه یدون یثروت بزرگ، وگرنه خودت هم م هی يرو یخودت رو انداخت يکرد یکه فکر م نهیمشکل تو ا -

!دهیحق ها به تو رس يدونم همه  یآره م! ... تموم شد؟ -

؟یکن یچرا شرط بابا رو قبول نم ياگر نگران حق سپند -

!چه خوش اشتها! زن نازا؟ هیحضانت پسرم رو بدم به ! ... هیدونم تو دردت چ یمن که م -

.نداشته يمنظور نیمطمئن بودم که همچ یبهش گفته، ول یچ قایدونستم بابا دق ینم

...رو  گهینفر د هی يمن بچه  -

به بعد  نیاما از ا. رمیدونستم که از برادرزاده ام خبر بگ یخودم م ي فهیفقط وظ. نداشتم يمن منظور بد. داغون شد یلیاعصابم خ. کرد طعق

.رمیبگ مایاز س یمحال بود که سراغ گهید

□

؟یاومدم چ یاگه من نم: برداشتم و گفتم گهید ینیریش هی

.دمتید یفردا که م -

.نداشت دهیفا! رینه خ -

.دادم یخب ناهار م: و گفت دیخند

.ییجا هی میروز با هم بر هی. نه -

کجا مثال؟ -
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.دونم ینم -

.ستین شتریب دیپرا هیحاال خوبه ! يدیکه د هینیماش نیانگار اول ،یزن یحرف م يجور هی -

.توئه نیماش نیکه اول نهیمهم ا -

؟یکن یقدر معطل م نیچرا ا! گهیتو د ایب: در اتاق انوش باز شد و گفت. میدیخند

به دنبال انوش . ورود گرفته بودم و سرم به حرف زدن گرم شده بود ياجازه  شیپ قهیدق ستیافتاد که ب ادمیتازه . به مهرناز چشم غره رفت و

.بود نشیماش ینیریش: وارد اتاق شدم و گفتم

.صبح برداشتم -

.خودش کنار من نشست یصندل يکاناپه نشستم که در کمال تعجب به جا يرو

من؟ ای ياومد یمنش دنید يبرا -

.میزن یطرح حرف م يدرباره  یگفت...  ومدمین یکس دنید يبرا -

.آره: رو تکون داد و گفت سرش

پدرم ازت خواسته؟ -

.آره -

!؟يدکتر نادر يتو چرا حرف گوش کن شد -

!خانوم عمادزاده مید یرو از دست م یخارج يبازارها میدار -

من براتون دعا کنم؟ دییخوا یم -

.کردم یطرحت رو بررس: نگاهم کرد و بعد گفت یلحظه با لبخند کج چند

- ...

.میازش استفاده کن یصادرات يبسته ها يبرا میتون یم راتییتغ يسر هیبا  -

- ...

!»محدود یلیفعال خ«کنم  یم دیتأک -

!؟یگ یچرا به من م. دیبکن د،ییخوا یم يهر کار -

.سر کارت يگفتم که برگرد: داد و گفت هیمن بود تک يکه رو به رو زشیم يبه لبه . شد دبلن

. هاش رو تا آرنج باال داده بود نیآست. ساعدش افتاد يچشمم به خال رو. انداختم نیینگاهم رو پا. شروع شد قشیعم يهمون نگاه ها دوباره

خب؟: صداش به گوشم خورد. لبخند زدم. ادیخوشم م یلیودم که از خالش خقبال بهش گفته ب. دیرس یآشنا به نظر م يادیز زشیهمه چ

.حاال موقع ضد حال زدن بود. کنه یباز بود و واضح بود داره به همون خال فکر م ششیکردم که ن نگاهش

.مونم ینباشه نم ازیکه بهم ن ییمن جا -

.جواب رو نداشت و سکوت کرد نیا انتظار
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.کس نخواست پاسم بدهکه هر  ستمین يمن نخود -

- ...

.استفاده بشه نجایدوست ندارم ا... طرح هام  يدرباره  -

- ...

!ریتماس نگ میخصوص يهم با شماره  گهید: انگشت اشاره ام رو به طرفش گرفتم و گفتم. شدم بلند

.رو باال انداخت و پوزخند زد ابروش

.نندازم نیپدرت رو زم يخواستم رو -

!کنم یتشکر م من از طرف پدرم -

نه از سر  م،یداشته باش یدرست و حساب يگفتگو هیبودم  دواریاومدم ام یم یوقت! شد پشت تلفن زد یحرف ها رو که م نیا. به طرف در رفتم و

!ترحم

□

.باالخره قبوله؟ ناهار هم که دادم -

.درد نکنه ابونیفست فود سر خ نیدست ا ؟یمگه خودت پخت! ... گه یم نیهمچ -

.هیادیهم ز نشیهم -

-  شنوم مهرناز خانوم یتازه م يحرف ها... ا!

!دم نداشت یاصال خر ما از کرگ: و گفت دیخند

شد؟ یچ یشرق يموسسه : زد و من گفتم تزایبه پ يا گهید گاز

.آماده است یگه همه چ یبابا که م -

د؟یهم ندار یمشکل مال یعنی -

.هست شهیکه هم یمشکل مال -

.با بابا حرف بزنم؛ اگه اوضاع مرتب باشه دیشا: ورت دادم و گفتمرو ق لقمه

.خودت رو به زحمت ننداز -

.خوره یغذا نم دیمج! خانوم عمادزاده: ها وارد شد و گفت یاز مرب یکیکه  »یچه زحمت«بگم  خواستم

!طوره؟ نیهم هم گهید يروزها: گفتم! گفت؟ یچرا به من م. تعجب نگاهش کردم با

.کنه یر هم نخوره، داد و قال نماگ. نه -

گه؟ یم یمگه چ: ظرف برگردوندم و گفتم يرو تو تزایپ برش

!خوام با خانوم غذا بخورم یگه م یم -
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!با من بود شیپ قهیپنج دق نیهم! واه -

!کنه یحتما خودش رو واسه تو لوس م: مهرناز نگاه کردم که گفت به

نش؟یبرد اطیتو ح: گفتم یمرب به

.آره: زن سر تکون داد و گفت. انجام بده اطیح يکرد که کارهاش رو تو یلج م یگاه آخه

.شدم و به طرف در رفتم بلند

.میبر -

بچه ها هم  ي هیکردم هر لحظه ممکنه بق یکرد و حس م ینگاه م دیدهنش گذاشتم، چهل و دو جفت چشم به من و مج يقاشق رو تو نیاول یوقت

گفته بودم  یبه خانوم صالح شیپ يهفته . رفت ادمیخودم هم  یگرسنگ یحت. شدم الیخ یخوره ب یراحت غذا م دیمج دمید یوقت یلج کنند، ول

اوضاع  یدوباره به صورتش نگاه کردم که مشغول بررس. قبول نکرده بود یکنم، ول تیفعال نجایروز ا هیاز  شتریتونم ب یشده و م دکه وقتم آزا

.کرد یبود و چپ چپ نگاهمون م

؟يبشقاب رو خودت بخور ي هیبق يخوا یم: گفتم دیمج به رو

.ها رو نداشت يریسختگ نیا گهیروز که د هی نیا. دید یروز در هفته من رو م هیبچه فقط  نیا. دلم سوخت. بغ کرد و دهنش رو بست دوباره

.ناراحت بشن گهید يآخه ممکنه بچه ها -

- ...

.دهنت رو باز کن... نداره  یبیع -

- ...

.نهیش یکنار شما م... حالش خوب شد  یوقت. خوره یغذا م يطور نیا نیبه خاطر هم. شده ضیمر دیامروز مج! بچه ها: گفتم ندبل

»!کنه ریخدا آخر و عاقبتمون رو به خ«دلم گفتم  يتو. دهنش رو باز کرد دیها مشغول غذا خوردن شدند و مج بچه

چشم هام هنوز . کوسن گذاشتم يو سرم رو رو دمیخودم هم دراز کش. کاناپه پرت کردم يرو رو فمیک. واقعا خسته بودم دمیبه خونه رس یوقت

شده؟ یچ! دهیش: سرم اومد يبابا از باال يبسته بود که صدا

بشه؟ يزیمگه قراره چ: هام رو باز کردم و گفتم پلک

حالت خوبه؟ -

.آره -

به  یکن یم يهر کار! دهیش: ها نشست و گفت یاز صندل یکی يرو. پ بلند شده بودچ يبابا از دنده . موسسه زد يدرباره  یشد حرف ینم امروز

...من بگو 

افتاده؟ یاتفاق -

.قول بده. نه -

.اهوم و ا در آوردم که دروغ هم نگفته باشم نیب ییصدا هی
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.بگو يدید یمشکوک زیهر چ -

.باشه -

.خود بابا بوده باشه ياز آدم ها ایکه اشتباه کرده باشم دادم  یاحتمال م یرو بگم، ول يخاکستر 206 انیجر خواستم

.ذاشتم یم گاردیوگرنه برات باد رم،یدخترم رو بگ يدوست ندارم آزاد... مراقب خودت هم باش  -

!بخوام؟ گاردیکه باد میمگه من ک: کاناپه نشستم و گفتم يتعجب رو با

!تنها وارث من -

؟يبابا مگه تو دشمن دار -

.یگفتم که محتاط باش. تو نگران نباش. دلم زینه عز: گفت یت کوتاهاز سکو بعد

.چشم -

مامان کجاست؟: آوردم، گفتم یکردم و شالم رو در م یمانتوم رو باز م يکه دکمه ها یشدم و در حال بلند

.اتاق -

سال  ادیداده بود که من رو  نییرو پا نکشیع. دمامان مشغول کتاب خوندن بو. در رو باز کردم ،یکیکوچ يدوم رفتم و بعد از ضربه  يطبقه  به

گشنته؟: لبخند زد و گفت. اول و سوم دبستان که معلمم بود انداخت

مامان . تخت بود يرو دنمیپر نیآورد هم یکه حرص انوش رو در م ییاز کارها گهید یکی. عادتم بود یکه از بچگ دمیتخت بزرگشون پر يرو

.شد یخوشحال م یلیخ دید یبچگونه م ي هیعد از طالق با روحسن و سال و ب نیمن رو با ا یوقت

بابا ناراحته؟! مامان: کردم، گفتم یکه به کتاب خوندنش نگاه م قهیاز چند دق بعد

.بود که سر درد دل مامان باز بشه یجمله کاف نیهم

.زنگ زده بود دپوریسع -

گفت؟ یم یچ -

.دمیهم از سپند شن ییزهایچ هی. رستار بوده يره دربا نکهیمثل ا... گه  یبابات که به من نم -

کنند؟ یم يقدر از ما پنهان کار نیحاال چرا ا -

!آره واال -

ست؟یرستار ن -

... نهیبچه رو بب نیذاره فرح ا ینم دپوریحتما سع. مادرش يبرا رمیبم. ادیواسه شام هم نم. نه -

!دیشا -

.به فکر فرو رفتم و

مال توئه؟ نیا -

.آره: که باال گرفته بود، نگاه کردم و گفتم یکتاب جلد به
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»!فرهاد... با عشق ...  یشگیبه دوست و هم قدم هم«: اولش رو نشون داد و بلند خوند ي صفحه

.مال الهامه ست،ینه مال من ن: خنده و گفتم ریزدم ز یپخ

 یکادو م ادیشعر ز يکتاب ها نیاز ا یزمان هی. هام بود فحش دادم یاز همکالس یکیتو دلم به فرهاد که . اومدم رونیب عیو من سر دیخند مامان

!دونستند یم یمیخودشون رو صم يمختلف فور يها لیبود که به دل ییمن پر از آدم ها یزندگ. گرفتم

□

!قدر نوشابه نخور دختر نیا: رو به پونه گفت بابا

.ستیگاز نوشابه خوب ن: کرد و گفت یبشقاب پونه خال يخورش رو تو يگذاشت و بابا گوشت ها زیم يرو رو وانیل پونه

هم که اصال  مانیا. زد یبه مامان نگاه کردم که لبخند م. نده ریبه من گ گهیشد که بابا د داینفر پ هیباالخره . پونه ادا درآوردم يچشم و ابرو برا با

 ي هیآب خوردم و با بق وانیل هی. دلم گرفت. رو به زور قورت دادمدهنم  يتو يرستار نگاه کردم و غذا یخال یبه صندل. بود گهید يفضا هی يتو

 یکارخونه نم یحت گهید. نشست یکنار ما هم نم ومد،یسر غذا که نم. میبود دهیند یدو روز بود که رستار رو درست و حساب. کردم يغذا باز

خواسته  دااز خ. زنگ خورد نهیکنار شوم يها یاز سمت راحت میوشگ. پدرهامون اتفاق افتاده بود نیب يحتما بحث تازه ا. نمشیرفتم که اونجا بب

!سالم: با خنده جواب دادم. اسما بود يشماره . کردم داشیکوسن ها پ يال. بلند شدم و به طرفش رفتم

؟يخند یچرا م. سالم -

.یچیه -

؟یگرفت طیبل -

.دهم يآره، برا -

شد؟ یزودتر نم! گه؟یشش روز د -

.آخه پنجشنبه ها کار دارم. ط هفته باشهخوام وس یم. نه -

.کنم یپس من با بچه ها هماهنگ م. باشه -

روزها  نیا. کمک رفتم يکردم و برا یخداحافظ دم،یمن پونه و مامان رو در حال مرتب کردن آشپزخونه د یو وقت میزد یکم حرف معمول هی

!بود نیهم ومدیکه ازم بر م يدیتنها کار مف

قفسه ها  يو پالك هنوز رو ریزنج چیکادو پ يکه بسته  یکردم بخوابم در حال یم یبودم و سع دهیتخت دراز کش يروساعت بعد، من  چند

 یبهانه م نیحداقل به ا. دلم هم براش تنگ شده بود. خوابه یم ریدونستم که رستار د یم یساعت از دوازده گذشته بود، ول. زد یچشمک م

خونه هم  يوارهایانگار د. کرده بود جادیا ینیغمگ يسوت و کور بود و فضا یالب يتو زیهمه چ. رفتم رونیب رو برداشتم و بسته. نمشیتونستم بب

.بودند دهیخواب

ه؟یک: شد دهیخواستم بسته رو پشت در بذارم و برم که صداش از داخل اتاق شن. شدم مونیضربه به در زدم اما بالفاصله پش چند

تو؟ امیب. منم -
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کارت رو بگو؟ -

!اومدم بخورمت: رو باز کردم و گفتم در

.تخت نشستم يجلوتر رفتم و رو. داده بود هیهم تک يرو يتخت نشسته بود و به بالش ها يرو

!؟یکن ینصف شب تو اتاق مرد نامحرم چکار م -

.براش کادو گرفتم... مرد نامحرم قهر کرده  دمید: رو به طرفش انداختم و گفتم بسته

.پاش برداشت و نگاهش کردرو از کنار  بسته

خودت؟ يبابا ای یمن ناراحت ياز دست بابا -

.از دست همه: دور بسته رو باز کرد و گفت کاغذ

.نور آباژور کنار تخت نگاهش کرد ریلبخند زد و ز ریزنج دنید با

!مانهیمال ا هیشب -

.قشنگ تره -

.ممنون: شد و گفت طونیش صورتش

.بندازش ایب: سمتم گرفت و ادامه داد به

 ختهیموهاش باز و به هم ر. موهاش رد کردم و بستم يرو از ال ریبرگشت و من قفل زنج. رو ازش گرفتم ریتخت راه رفتم و زنج يزانو رو با

خوبه؟: به طرفم برگشت و گفت یکم. بود

تصورش از  دینبا یول نمیهمون جا بش خواست یدلم م. اش جا خوش کرده بود نهیس يواضح تر بود و پالك رو شهیچونه اش از هم يرو شیر

.دادم یبه احساسم شاخ و برگ م دینبا یحت. کردم یخودم رو خراب م

!بهت بگم گربه؟ يدیترس: و گفت دیخودش هم خند. زدم و دور نشستم لبخند

من با تعجب نگاهش . اشتمن گذ يپا يو سرش رو رو دیتخت دراز کش يرو يکنار خرت و پرت ها. رو برداشت گاریس يبسته . نگفتم يزیچ

.یستیکه ن يدود: روشن کرد و گفت يگاریس. کردم، اما اصال متوجه نشد

.نه -

خاموشش کنم؟ يخوا یم -

.ستیمهم ن -

.بود یپاتخت ياستکان رو هیمارکش معلوم نبود و  نجایکه از ا يبطر هی. شد رهیباز خ مهین يزد و به پنجره  یقیعم پک

؟یکه منو اشتباه گرفت يخورد یچ: کنار زدم و گفتمصورتش  يرو از رو موهاش

.رو به طرف من فوت کرد گارشیو رستار دود س میدیدو خند هر

!مست هام؟ هیمن شب -

!نه: رو با دست پخش کردم و گفتم دود
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چند سالته کوچولو؟: شونه اش رو ناز کردم و گفتم. دلش جمع کرد يزد و پاهاش رو تو غلت

.عذاب وجدان گرفتم و دستم رو برداشتم. ختیظرف کنارش ر يرو تو ارگیو خاکستر س دیخند

؟یباش کاریبه بعد ب نیاز ا يخوا یم -

.دونم ینم -

.شد ینم يطور نیا ،یذاشت یاگه واسه شوهرت طاقچه باال نم -

بهت گفت؟ یک -

!مهیدوست بچگ یناسالمت... خودش  -

.يتر کیفقط دو سال از انوش کوچره  یم ادمی یکه گاه ییبچه ها هیقدر شب نیا -

!يبزرگ کرد يادیتو انوش رو ز ستم،یبچه ها ن هیمن شب -

.یاما حالش رو خوب گرفت: رو داخل ظرف انداخت و ادامه داد گاریس. کردم و به صورتش که حاال به طرف من برگشته بود، نگاه کردم اخم

.ادیخوابم م: به خودم اومدم و گفتم... ابروهاش رو دوست داشتم  و ینیچشم ها و حالت ب یرگیت. میشد رهیسکوت به هم خ يتو

خواستم از . متوجه نشده باشه يزیبودم چ دواریفقط ام. کرد یاصال نگاهم نم. سرش رو بلند کرد و کنارم نشست. گشتم یزودتر به اتاقم برم دیبا

ان؟یب ایهات به دن یقوط يدوست دار: که گفت امیب نییتخت پا

چطور؟: گفتم. به کار برده بود یبجال ریتعب

!هیدنبال ساختار شکن... کنم  تیاز دوست هام معرف یکیخوام به  یم -

- ...

.يرو ثابت کرد تیها آوانگارد یتو هم که با اون قوط -

.ادیبدم نم -

.دم یفردا خبرش رو م -

.اشاره کردم ریزدم و به زنج لبخند

.پس رشوه کار خودش رو کرد -

.ریشب به خ: به طرف در رفتم که گفت. داد هیگاهم کرد و با لبخند به بالش ها تکن دوباره

!کوچولو ینیخوب بب يخواب ها: رو باز کردم و گفتم در

!همه يبرا...  دمید -

.تکون دادم و در رو بستم سر

□

.ستین ادیلغش زمب: دست و پام رو گم کردم و گفتم. کارش لم داد و با سکوت نگاهم کرد یصندل يرو بابا



کاربر  انجمن نودهشتیا مهسا زهیري  |دبادك ها فصل با                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 144

.یبود، تا کمک مال يهمکار شتریبه خصوص که کمک من به موسسه ب. ارهیدر ب يباز سیکردم بابا بخواد خس ینم فکر

.روش ها مخالفم نیمن با ا. ستیبحث مبلغش ن -

- ...

!؟ير یبشنوم که پنجشنبه ها کجا م دیچرا از خودت نبا -

!برخورد نیترس از هم دیشا -

.دوم موسسه حساب کنم يشعبه  يبابا برا یکمک مال يتونم رو یکردم م یفکر م. داشتم یلباط الیخ چه

مثل ...  يتجارت و رانت خوار يتو نداختمیم يو کشاورز دیتول يام رو به جا هیخواستم به فکر سود خودم باشم سرما یاگر من م! دهیش نیبب -

... ارنیعده کار کنند و نون در ب هیپول  نیکردم که از قبل اکار رو ن نیا یول. منوچهر ای دپوریسع نیهم ای ينادر

...بابا  -

.رو بلند کرد که ادامه ندم دستش

چرخه؟ یمن م ي هیتهران و شهرستان با سرما يچند نفر تو یچرخ زندگ یدون یرو از دست دادم؟ م یچه سود کلون یدون یم -

.گفتن نداشتم يبرا یحرف

.ستیکمک به آدم ها پول دادن دستشون ن یمعن. يشد یتو احساسات -

.کنند یتونند زندگ یپول ها نم نیبدون ا...  ستین يا گهیامکان کمک د یوقت یول -

.خودته لیم: و گفت دیدست کش شیخاکستر يموها يرو بابا

.شد که حرفم رو نزنم یباعث نم نیا یبود که از من دلخوره، ول معلوم

.مراقب کارهام باشه یندارم که کس یمن حس خوب. يدیرم، که فهم یه ها کجا مپنجشنب یبدون یخواست یبابا م -

.نمیرو بب یکس دیبا! رونیفعال برو ب: سر تکون داد و گفت یعصبان بابا

.باال ایب: گفت اطیبه طرف تراس اتاق رفت و از همون جا رو به ح. شد بلند

رو کرده  یتیامن ینیب شیاتاق کارش همه جور پ يبابا برا. صدا با قفل رمزدار رفتمضد  یبه طرف در چرم. نداشت يا دهیاونجا نشستن فا گهید

 و میسالم کرد. ومدیباال م يرفتم و مرد یم نییاز پله ها پا. رو فعال کرده بود ياتاق برق اضطرار يقطع شدن برق، برا انیبعد از جر یحت. بود

و  ستادمیوسط پله ها ا! تونست داشته باشه؟ یبا بابا چکار م دیدوست نو. بودم دهید دینو نیماش يبود که تو يهمون مرد! شناختمش قایمن دق

!به راهش ادامه داد، خودش بود یسرش رو برگردوند و بعد از نگاه کوتاه. دوباره دقت کردم

□

ده  دپوریجناب سع: ست و فقط گفتاز من نخوا ياضافه ا حیتوض چیمرد ه یو سخت آماده کرده بودم، ول یطوالن یسخنران هی يرو برا خودم

.طرح ها رو به من رسوند شیروز پ

.دوست رستار باشه ومدیبهش نم. موندم انسالیصحبت مرد م يمنتظر ادامه . بذاره ونیبا من در م نکهیقبل از ا یلیخ یعنی شیروز پ ده
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...کرد و  شونیما بررس غاتیتبل میت -

!لحظه هی -

د؟ییبفرما -

محصوالت کجاست؟ غاتیلدفتر تب نجایا -

.»گلبرگ« یمحصوالت بهداشت -

!همه خرج؟ نیچرا ا. هیکیکوچ يکارخونه . شناسم یم -

 يها يان شاء اهللا همکار...  یول م،یشما باش يرایدر خود اراك پذ میدوست داشت... روند ادامه داره  نیداشته و ا یچند سال رشد خوب نیدر ا -

.بعد

.شده بودم جیگ! نه؟ ایل کرده بود طرح ها رو قبو یعنی نیا

خانم؟ هینظر شما چ. میکن یم یفعال سه مورد از طرح ها رو عمل. شماست يامضا يقرارداد آماده  -

.بود یعال یلیخ! سه تا از طرح ها! يزود نیهم به

امضا کنم؟ دیکجا رو با -

وارد بازار بشن؟ یک دیکن یفکر م: دمیره پرسدوبا. کرد ییراهنما يا گهیو مرد من رو به طرف اتاق د میدیدو خند هر

عجله دارم؟ یلیخ: شد و من گفتم شتریمرد ب ي خنده

.هیعیطب -

- ...

...فقط ... تا تاجر  دیهنرمند هست شتریشما ب -

بله؟ -

.میفرستاد یقالب زن يطرح ها رو برا شیپ يما هفته  -

.ها رو انجام داده باشه يزیبرنامه ر يباشم که بدون اطالع من همه  ینیب شیرستار قابل پ يقدر برا نیشد که ا ینم باورم

.هم خوبه یلیخ: زدم و گفتم لبخند

!بدون دختر عمادزاده بودن. یکه خودم درآوردم و بدون کمک کس هیپول نیاول نیکردم ا یقرارداد باال بود و حس م مبلغ

!ارندیم یچه خبره؟ امروز همه خوراک: برداشت و گفتنفر  نیاول مانیوارد خونه شدم، ا ینیریش يبا جعبه  یوقت

.گه یکه مامانم فرستاده رو م ییمرباها: هم برداشت و گفت پونه

براش چشم غره رفتم که تابلو رفتار . خورد، رستار بود یم ینیریش يدار یکه با لبخند معن یتنها کس. کردند یو مامان هم مشکوك نگاه م بابا

!ه؟یواسه چ ینیریش میبدون دیما نبا: گفت عیسر. من حساس بشه يدوباره رو کارها خواستم بابا ینم. نکنه

!فعال نه -

□
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.پراکنده نشسته بودند یلیهمه خ. بلند کردم و به طرف سالن رفتم زیم يرو از رو ینیس

بود؟ یقهوه مال ک -

.من: اخبار گفت يمشغول تماشا بابا

با شکر؟: طرفش رفتم و گفتم به

.نه -

.یکی نیا -

!گفتم اخراجت کنه یزودتر به اون الدنگ م ،یقدر به ما برس نیدونستم قراره ا یاگه م: رو برداشت و گفت فنجون

.رو به سمت مامان که در حال جدول حل کردن بود گرفتم يو فنجون بعد دمیخند

بود؟ یآب انار مال ک -

.من: پونه

!نیریخودش: رو برداشت و گفت وانشیل

رستار موقع  ینبود، ول یاصال تو فاز شوخ مانیا. و رستار که مشغول شطرنج بودند، بردم مانیو آب پرتقال ها رو به طرف ا میدیخند همه

.میبه زحمت نبود یراض: دستش رو لرزوند و گفت ،ییبرداشتن استکان چا

!مال خودم بود ییچا یول...  ستین یزحمت: رو باال انداختم و گفتم ابروم

!میحرفا رو ندار نیما که ا. میخور یبا هم م. نیبش: که نشسته بود، اشاره کرد و گفت يدو نفره ا يه کاناپ به

!تو رو بخورم؟ یدهن: و گفتم نشستم

مگه جزام دارم؟ -

.اَه اَه -

 تختیپا: مامان گفت. مسکوت کرد گهیمن هم د. ادیبابا هم معلوم بود که خوشش نم. آورد یخودش نم ينگاه کردم که اصال به رو مانیا به

ساموآ؟

خود ساموآ کجاست؟: پونه

؟يخوا یاز مشهد م یمامان چ... دونم  ینم: من

!مشهد؟: و مامان همزمان گفتند بابا

.انیبچه ها هم م... اسما  شیرم پ یدهم م. آره: من

االن چه وقت مسافرته؟: اخم کرد و گفت بابا

!تو خونه نمون؟قدر  نیبرو مسافرت، ا یمگه خودت نگفت: من

؟يگرد یبرم یک: رستار
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.گردم یدو سه روزه برم: گفتم. کرد یسمتش برگشتم که مظلوم نگاهم م به

.ستیفعال الزم ن: بلند گفت بابا

!گرفتم طیمن بل: شدم و گفتم ناراحت

؟یبه من بگ یکن یم يمگه قرار نبود هر کار: گفت یعصبان

.سل کنکن: به طرف در ورود رفت و گفت. شد بلند

.رفت با تعجب به مامان نگاه کردم رونیبابا ب یوقت

.هوا خنک تر هم هست زییپا يتو. کم صبر کن هیحاال  -

؟يریگ یم یتو چرا از آب گل آلود ماه: زود از دستش گرفتم و گفتم. آب پرتقال رو برداشت وانیاستکان نصفه رو به من داد و ل رستار

.حق با مهمونه: و گفت از مهره ها رو جا به جا کرد یکی

.مهمون خر صاحبخونه است: هم به حرف اومد پونه

!دست شما درد نکنه: رستار

.کرد یبود، نگاه م دایازش پ يا هینشسته بود و از پشت پرده فقط سا وانیا يجدول رو کنار گذاشته بود و به بابا که تو مامان

.قهوه اش رو هم نخورد -

!گهید ستهیا یمن م يکه تو رو يکارها رو کرد نیهم. قدر بابا رو لوس نکن نیمامان ا: و گفتم دمیخند. با ببرهبا يشد که قهوه رو برا بلند

!بزن زنگو: پونه

!ها یبگ يطور نیآقا منصور ا يجلو نمینب! چه حرف ها: و مامان برام اخم کرد و گفت میدیخند ما

قدر رو  نیا دایدونستم چرا جد ینم. و بلند شد ختیمهره ها رو به هم ر مانیا. رفت رونیمامان ب! بود که جرأت نداشتم جلوش بگم معلوم

.داد و نفسش رو فوت کرد هیرستار تک. پونه دنبالش رفت. بابا حساس شده بود يکارها

!جواد نیامان از ا -

.مآب شده بود خورد خشیاز آب پرتقال که  یو کم اوردمیخودم ن يبه رو. به من نگاه کرد میمستق و

.دیهست یمعمول يخانواده ها هیشب -

!آره واقعا: اشاره کردم و گفتم یخال يها یصندل به

.هیواقع يمادرت مثل مادرها: و گفت دیخند

.ما رو دوست داره... هم . نبوده يپدر بد مانیا يدوست داره، هم بابا برا یلیهم بابا رو خ... خب  -

.کرد یم فیشهرام هم ازش تعر -

.فقط چند تا عکس. شناسم یرو نم میمن اصال مادر واقع: و گفتمزدم  لبخند

؟یازش نداشت يخبر چیه -

رم؟یازش بگ يخبر دیولم کرد، چرا با یدو سالگ یت یوقت -
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؟ياز دستش دلخور -

.ومدیوقت دلم ن چیه. داشت یمهربون يچشم ها. نه -

 هیسه ثان. بغلش جمع کردم يمن هم خودم رو تو. دور شونه هام انداخت شد و دستش رو نیچشم هاش دوباره غمگ. موند رهیلحظه بهم خ چند

.دستش رو جمع کرد. فاصله گرفتم عیکنم و سر یکه دارم ازش سوء استفاده م دمیرس جهینت نیبعد به ا

.دشید یم یشهرام گاه -

بود؟ رانیمگه ا: تعجب نگاهش کردم و گفتم با

نبود؟... دونم  ینم: گفت یاز سکوت کوتاه بعد

.دیرس یمشکوك به نظر م یلیخ

داده  یبابا اجازه نم یول ومدهیما م دنید يبرا لیاون اوا. دونست یازش نم يزیچ دم،یکه من خاله ام رو د يچند بار. ازش خبر نداشت یکس -

.بعد هم که رفت... 

.در واقع مرد -

!یدون یتو بهتر م نکهیمثل ا... دونم  ینم -

.يخبر ندار ،يمشهد بود آخه تو: لبخند گفت با

!ستیآوردن ن ایمادر بودن که فقط به دن. ومدیبهتر که سراغ من ن...  یحاال هر چ -

.هم که گرم شد نیا: شربت رو برداشتم و گفتم وانیل

هفتم فصل

؟يعمه ا: و گفت دیدکتر خند. به پونه لبخند زدم و موهاش رو ناز کردم د،یچیساکت اتاق پ يفضا يتو نیقلب جن يکه صدا نیهم

.خاله است: گفت پونه

.هم حالش خوبه ین ین... هر دو خوبه : دکتر

.داشت یکم ناراحت هی شبیرو به راهه؟ آخه د یهمه چ: و من گفتم دیخند پونه

.یبلند ش یتون یم...  زیعز هیعیطب -

ناخودآگاه  دنشونینداشتم و با د یخوش يخت ها خاطره دکترها و اتاق ها و ت نیاز ا. رو کنار دست پونه گذاشت يدستمال کاغذ يجعبه  و

اتاق ها  نیو آمپول پروژسترون راهم به ا ودیپر میتنظ يبرا یاز دوران نوجوون. مهربون تر بود یلیهر چند دکتر خودم خ. گرفتم یاسترس م

.شده بود دهیکش

م؟یبذار یاسمش رو چ: دیراه برگشت، پونه پرس يتو

.دیبگ دیخودتون با -
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.پرسم یدارم نظر همه رو م -

گفتن؟ یچ هیبق -

. »پندار«گه بذار  یم یپان -

.قشنگه -

.»یعل«گه  یمامانم م -

گه؟ یم یچ مانیا. خوبه -

؟یگ یم یتو چ. »فرنود« -

.ادیبه نظر من هم پندار قشنگه؛ به اسم تو هم م -

شد؟ یسفر مشهدت چ: پونه گفت. آروم نبود نیفتن من هم همچآروم ر یروندم، ول یتا حد ممکن آروم م. دمیچیپ یاصل ابونیخ يتو

.امیزنگ زدم گفتم نم...  یچیه -

.میر یاومد با هم م ایبه دن... پندار نذر کردم  يمن برا. نداره یبیع -

که  ارمینم ایبه دن يه اوقت بچ چیکردم که من ه یفکر م نیبه ا ریتمام طول مس. رفتم موسسه یرسوندمش و م یم دیبا. نگفتم يزیو چ دمیخند

.کنم تا به خاطر من ناراحت نشن یاحساسم رو از همه مخف نیمجبور بودم ا یحت. قلبش رو بشنوم يصدا ایاسم براش انتخاب کنم، 

 ینه، چه فرق ایحاال اسمشون رو من گذاشته باشم ... همه بچه دارم  نیمن ا«با خودم گفتم  دمید يموسسه در حال باز اطیح يبچه ها رو تو یوقت

»کنه؟ یم

به  یراهرو خانوم صالح يتو. دادم یم ادیرو به بچه ها » ج«حرف  دیامروز با. میو مونا رو گرفتم که به کالس بر دیزدم و دست مج لبخند

.سالم ؟ياومد زمیعز: طرفمون اومد و گفت

!اطند؟یچرا بچه ها تو ح. سالم -

نبود؟ رونیبوس ب ینیم... گردش  میقراره بر -

.نه -

!ایبرسه، ب دیبا گهید -

!يریگ ینم لیما رو تحو گهید يایکارخونه نم... آشنا  يبه به صدا: اومد و گفت رونیمهرناز از کالسش ب. رفت اطیخودش به طرف ح و

!رم؟یگرفتم که حاال نگ لیتو رو تحو یمن ک -

.کودك و نوجوان شگاهینما میبر مییخوا یم: و گفت دیخند

ام؟یمن هم م -

.یمن، تو، پروانه و خانوم صالح -

؟یچ هیبق -

.نتونستن هماهنگ کنند -
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.بابا: پشت سرم نگاه کرد و گفت به

.میخوردند، آروم کردم و به همون سمت رفت یبچه ها رو که وول م. دمیدر د کیو پدرش رو نزد برگشتم

.سالم حاج آقا -

.سالم دخترم -

.نهیاال رفته ام رو نبب يها نیهام رو پشتم بردم که آست دست

م؟یبر شگاهیقرار کدوم نما -

از بچه  شتریشما دو تا که ب: و گفت دیپدر مهرناز خند. جداشون کردم عیو مونا با ول شدن دست هاشون به جون هم افتاده بودند که سر دیمج

.چند تا چهار راه باالتره! ... دیها ذوق کرد

. میراحت شد، حرکت کرد المونیخ ن،ییپا يو از بسته بودن پنجره ها میها رو سر جاشون نشوند بچه يهمه  یوقت. میدیو مهرناز هم خند من

.نهیکنه، براش جا باز کردم که بش یحرکت نم دمید یوقت. ستادیمن ا یبلند شد و کنار صندل شیاز صندل دیبعد مج قهیدو دق

.داده بدم به شما نویا میآبج! خانوم: رو ناز کردم که گفت موهاش

بوده؟ تیمال آبج نیا: رنگ رو ازش گرفتم و گفتم یاقوتی يدونه ها دستبند

 یلیبه خواهرت بگو خانوممون خ... قشنگه  یلیخ: گفتم دیرو به مج. هم گذاشت يکه متوجه تعجب من شده بود، پلک هاش رو رو مهرناز

.خوشش اومد

 لهیاز طرف موسسه بهش سنگ و وس: مهرناز نگاه کردم که آروم گفت سرش رو ناز کردم و با سوال به. خوشحال شد و سر تکون داد دیمج

.میخر یاز طرف مغازه ها ازش م. درست کنه ینیتزئ لیکه وسا میداد

.چه خوب -

 فیدستبند ظر. ذاشتم یکارها کنار م نیا يرو برا یبخش هیشد،  یپول طرح هام وصول م یوقت. بهتر بود یلیخ ستادنیو سر چهار راه ا ییگدا از

.واقعا خوشم اومده بود. دستم انداختم يرو تو

!بچه چقدر آروم شده؟ نیا: به پهلوم زد و گفت مهرناز

.شده یپسر خوب. آره -

.ستیگفتند درست بشو ن یهمه م لیاون اوا -

.رو به خودم چسبوندم و لبخند زدم دیمج

□

؟یکن ینگاه م یبه چ -

.ستادیا دمید يرو گفت و جلو نیا رستار

.یچیه -
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.کنم یساعته دارم از باال نگاهت م کی -

.من نشست يرو به رو یصندل يرو. اتاقش اشاره کرد يبه پنجره  و

!نجاینه ا. باشم مایهواپ يتو دیاالن با -

ست؟ین نجایحاال مگه مشهد چه خبره که ا: از کنار گوشم اومد مانیا يصدا

دم؟یچند وقته دوست هام رو ند یدون یم. طره دارمخا یلیاز اون شهر خ: باال انداختم و گفتم شونه

 نمیش یجا م هیچرا تا من : به جمع نگاه کردم و گفتم. گذاشت زیم يو هلو رو رو بیها نشست و به دنبالش پونه ظرف س یاز صندل یکی يرو

!شن؟ یهمه دورم جمع م

!ادهیز ياز جاذبه : رستار

.روزه نیدترب رانیا يجمعه ها تو...  هیکاریاز ب: مانیا

.بود نیتو قطر هم هم: پونه

.گذشت یبه من که خوش م: رستار

!داشت که نگو یبیغر بیعج يدوست ها يسر هی: مانیا

!مثل خودش: خنده ام گرفت و پونه ادامه داد مانیلحن حرف زدن ا از

!جادوگر يها نیساحل نش نیاز ا: مانیا

!جادوگر؟: مدرشت شده به رستار نگاه کردم و گفت يچشم ها با

!بودند، وحشتناك یعربش همه خرافات يدوست ها: مانیا

!من هندو بودند، نه عرب يدوست ها... مزخرف نگو : رستار

.خورند یبار غذا م هی يکه هفته ا ییها نیاز ا: مانیا

شه؟ یمگه م: من

.بود شنیتیو مد یروح يها نیاز تمر... از جادو نبود ... آره : رستار

با اون  ینیخوره، به خاطر همنش ینم يزیرستار هم چ ینیب یم: بالفاصله گفت مانیظرف برداشت و به طرف دهنش برد که ا يتو هلو از هی و

!هاست

.گه یراست م: که از هلو زده بود رو قورت داد و گفت يگاز رستار

؟یروح نیچه جور تمر: من

.از خنده روده بر شده بودم. تمبار من باهاش رف هی... بود  یجور رقص ساحل هیمثال : مانیا

!نرفتم نمیب یکنم م یاالن که فکرش رو م: ادامه داد مانیا. زد و اخم کرد مانیا يبه بازو پونه

.داشت یحضور روحان: رستار

تونستند بکنن؟ یهم م يحاال کار: و من گفتم میدیدو خند هر
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!دندرو به کشتن ب یبدبخت هیبود  کینزد. بود ینه بابا الک: مانیا

؟یچ: گفتم جانیبا ه من

...بود  دهیاز پدربزرگش شن شایکر: به جلو خم شد و گفت رستار

- ...

...کنه  یقربان ایدر يخودش رو تو ،یهر چ ایآرزو  هیخواسته،  هیبه خاطر  یاگر کس... ماه کامله  یوقت -

خب؟ -

.شه یاون آرزو برآورده م -

؟یخودش چ -

!فتهیبراش م یدونه چه اتفاق ینم یکس: شده بود يکامال جد صداش

- ...

!شه ینم دایوقت پ چیجنازه اش ه -

!واقعا؟ -

.ره یاز جهان م يا گهیگفت، به بعد د یم شایکر -

.و من سکوت کرده بودم میهم زل زده بود يچشم ها به

... تیتا ابد -

!اوسکلت کرده: خنده گفت نیاه کردم که ببه طرفش نگ. بلند شد مانیا يخنده  يجمله بودم که صدا يادامه  منتظر

!شعوریب: شدم و داد زدم یعصبان. شد یم دهیپونه هم شن يخنده  يصدا. نگاه کردم د،یخند یم زیر زیبه صورت رستار که ر دوباره

!زنما یم: به طرفش نشونه گرفتم و گفتم. رو برداشتم زیم يبشقاب رو. شد شتریفحش من خندشون ب از

!نبز: گفت پونه

؟!چه خبرته: با خنده گفت. بلند شد و فاصله گرفت یاز صندل رستار

. سرش يخواستم با بشقاب بزنم تو یم. کرد دنیکه اون هم شروع به دو دمیبلند شدم و به طرفش دو. رو اعصاب من رفته بودند یحساب گهید

!دیمواظب باش: داد زد وانیا يمامان از رو. دیبه عقب نگاه کرد و دوباره خند

.شد دهیبچه ها شن يپخش شدن آب استخر وسط خنده ها يشد و صدا دیناپد هویرو بلند کردم و به طرف شونه هاش بردم که  بشقاب

آورده بود و بر و بر به من نگاه  رونیسرش رو از آب ب. گذاشتم و دست هام رو به کمرم زدم یسنگ يلبه  يبشقاب رو رو. ستادمیاستخر ا لب

!نزن یخودت رو به موش مردگ. رونیب ایب: د زددا مانیا. کرد یم

 مانیکه ا ادیب رونینردبون استخر رو گرفت و خواست ب. کرد یرو از اطراف گردنش جمع م سشیخ يکه داشت موها دمیخند یمن بهش م حاال

.بخور داداش بیس: ها رو به طرفش پرت کرد و گفت بیاز س یکی

.صرف شد: رستار
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!دهیدر رو ش: داد زد عیسر مانیا. کرد که کمکش کنم رو به طرف من دراز دستش

 غیتعادلم رو از دست دادم و با ج. دیدستم رو دراز نکردم و خواستم فرار کنم که ساعدم رو گرفت و کش! دونستم کمک الزم نداره یهم م خودم

فقط من بودم . اش گذاشتم نهیس يسرم رو رو چشم هام رو بستم و. دیدستش رو دور کمرم انداخت و به طرف کف استخر کش. آب افتادم يتو

 يبا خنده ا. دیموهاش رو جمع کرد و از پشت سر کش. میبا هم به سطح آب اومد. دیطول نکش هیاز چند ثان شتریداشتم که ب یحس خوب. و اون

!خوش گذشت؟: شد، گفت یکه قطع نم

: گفت ومدیکه حاال به طرف استخر م مانیا. شده بود بیبه نظرم عج زیهمه چ. دمیکش قیچند تا نفس عم. نگفتم يزینگاهش کردم و چ مشکوك

!مارمولکه نیا! ... گفتم که در رو

 شتریب نیسرم رو برگردوندم که از ا. چرا بهش زل زده بودم! من چم شده بود؟. رو درآورد شیمشک شرتیرفت و ت رونیاز آب ب عیسر رستار

.نکنم عیضا

!شه یخونواده رد م نجایا...  يورزشکار میدیفهم! اباخب ب: گفت یکیبا اخم کوچ مانیا

!وسط؟ نیا یگ یم یتو چ -

!رونیب ایب: دستش رو به طرفم دراز کرد و گفت مانیا

کنار  دیبر: زد و گفت مانیا يهمون موقع پونه به پهلو. برم رونیبود، ب دهیکه به تنم چسب یسیو شلوار خ راهنیبا پ مانیا يخواستم جلو ینم

!نویآقا

 یهر چ. کرد ینگاهم م يبود و بدجور ستادهیتراس اتاق کارش ا يچشمم به بابا افتاد که تو. روبدوشامبر رو به طرفم گرفت يبا لبخند حوله  و

.نشون ندادم یعکس العمل چیمن ه یخورد، ول یم یلیبا من کرده بود، س يا یشوخ نیهمچ يا گهیهر مرد د. گفت حق داشت یم

□

!مامان: گفتم عیبه اطراف خواست به داخل برگرده که من سر یاومد و بعد از نگاه وانیا يبار رو نیندمچ يبرا مامان

.نجایا: دست تکون دادم و گفتم يکاج طبقه ا ریز يچمن ها نیاز ب. محوطه گشت يو دنبال صدا تو ستادیجاش ا سر

بله؟ -

؟یچرا نگران -

!گول زنکه وریوسط شهر يداخل هوا ایب. نه! ... من؟ -

.امیتموم بشه م نیا. باشه -

کاغذ  يکه پونه بهم داده بود رو رو یعکس يو گونه  ینیکنار ب يها هیمامان وارد خونه شد و من سا. دستم رو نشون دادم يتو يتخته و پرتره  و

 تمیخاطر اذ نیآمد مامان هم به هم رفت و. تمرکزم رو به هم بزنه یکس یدوست نداشتم موقع طراح. بلند شد یگوش sms يصدا. کردم ادهیپ

!فتهیب یجالب يخونه بمون، قراره اتفاق ها: نوشته بود. کردم یرستار نبود باز نم ياگر شماره . ردک یم

 نداشتم الیخ. چرا مامان مضطرب بود؟ پرتره رو کنار گذاشتم و به طرف خونه رفتم فتاد؟یم دیبا یچه اتفاق. تمام بدنم رو سرد کرد یبیعج حس
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به طرف اتاقم  عیسر. شد یم رمیدستگ يزیچ دیشا ستمیکردند که خونه ن یاگر فکر م. کردند یبپرسم، چون دست به سرم م يزیچ یاز کس

 یم. تمام وجودم رو گرفته بود جانیه. استخر اومده بود يتا جلو دپوریسع نیموزیرفتم، ل رونیاز در سالن ب یوقت. دمیپوش رونیب سرفتم و لبا

.رم قدم بزنم یم: کردم و گفتم یبود، خداحافظ ستادهیاز مامان که کنار نرده ها ا. کردند یبود که همه پنهان م يزیچ هیوسط  نیدونستم ا

تر شد و با  کینزد. شده بود سر تکون دادم ادهیپ نیکه از ماش دپوریسع يبه طرف در رفتم و برا. قدر هول بود که متوجه من نشد نیا مامان

.لبخند زدم و سالم کردم. دونستم یم ونیبه طرحم داده بود، هنوز هم خودم رو مد يدیناام يکه تو یمثبت يبه خاطر رأ. کرد سالم یمهربون

حالت خوبه؟: و گفت ستادیا

.ممنون -

: و جمع کردم و گفتملبخندم ر. افتاد که بابا گفته بود باهاش حرف نزنم ادمی. دیرس یمهربون به نظر م یلیخ. سکوت نگاهم کرد يلحظه تو چند

.برم، خداحافظ دیمن با

مامان و . به عقب انداختم ینگاه. سرعتم رو کم کردم و به طرف در رفتم. داشتم شیبا وجود لحن آرومش من هنوز تشو. سر تکون داد فقط

شد خانوم؟ یچ: تگف يناصر. انداختم دیصبر کردم و بعد کل هیچند ثان. رفتم رونیاز در عابر ب. وارد خونه شدند دپوریسع

.رو جا گذاشتم فمیک -

.پشت پنجره ها باشه متوجه نشه یرو دور زدم که اگر کس ریمحوطه مس ياز گوشه . بودم اوردهیواقعا هم ن که

بود  نیاکردم  یم دیکه با يتنها کار. شد یم ییرایاونجا پذ دپوریتراس اتاق کار بابا که صد در صد از سع نییشدم؛ درست پا یشرق وانیا وارد

بابا  يها یسکیو ایشمال  يالیو دیبرداشتن کل يبچه بودم شهرام برا یوقت. وارد تراس بشم نییپا يسر تا سر يپنجره ها يکنگره ها يکه از رو

!فتمر یصاف هم به زور راه م نیمن رو زم یول. کرد یکار رو م نیا ادیداد، ز یکه بابا به خاطر سن و سال کم بهش نم يا گهید يزهایچ ای

 نییبه پا. تراس رسوندم يمرمر يخودم رو به نرده ها یبا بدبخت. شدم وارید يها و سنگ ها لهیم زونیآو عیسر. دادم یوقت رو هدر م دینبا

 کردم خودم رو باال یچشم هام رو بستم و سع. جمله رو از دست بدم هی یکه حت نیاز ا یام دوباره شروع شده بود و ناراحت جهیسرگ. نگاه کردم

 یم دهیاز داخل شن یگنگ يصداها. رهیرو نگ دمید يپلک زدم که جلو. شد یم ریاشک هام داشت سراز. رفت یافتادم آبروم م یاگر م. مبکش

.شد

 لبم رو. دیرس یمبهم بابا به گوش م يصدا. دمیخودم رو گرفتم و به در چسب يجلو یبود از درد زانو داد بزنم ول کیتراس افتادم، نزد يرو یوقت

.کردم زیجلوتر رفتم و گوش هام رو ت. گاز گرفتم و زانوم رو ماساژ دادم

!ستمیمن بچه ن یکن یم: ... شد دهیبابا واضح تر شن يصدا

!ياریچرا بهانه م...  يحاال که ولشون کرد -

!يد یم یمن دست يبه عروس و نوه  یکن یجا م یتو ب -

.منصور تمومش کن -

؟یجبران کن يخوا یم ،یعذاب وجدان گرفت ه؟یچ: ه حرف اومدسکوت شد و بابا ب هیثان چند

؟يخوا یمن م ياز جون بچه ها یچ...  يتو با من مشکل دار! منصور -
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زد؟ ینم یچرا حرف! اون چکار داشت يمن با بچه ها ي چارهیب يبابا. شده بودم جیگ

برگرده؟ يذار یچرا نم. يکرد ریبچه رو اس نیپنج ساله ا -

!یکن یاش م وونهید يکارخونه چکار کرد؟ دار يتو يدیند: ته ادامه دادگرف يصدا با

.نداره یمن خودم به خاطر شهرام دلم خونه، رستار من گناه: به حرف اومد دپوریسع. گفت ینم يزیچ بابا

...م شونه هام بزرگ کرد يشهرامم رو رو ؟یدون یم یتو از درد من چ: گفت یباالخره سکوتش رو شکست و عصبان بابا

نور چشمم بود و تو پسرم رو ... دونه پسرم بود  هی: بابا ادامه داد. خودم رو کنترل کردم که نپرم وسط اتاق یلیخ. بغض آلود بود یلیبابا خ يصدا

.یازم گرفت

!بس کن -

ه بابا رو آروم کنه و بابا داد رو انتخاب کنه ک ییکرد جمله ها یم یسع دپوریسع. به گوشم خورد يریپارکت و درگ يرو زیشدن م دهیکش يصدا

...تو و اون پسرت ...  یتو بچه ام رو ازم گرفت: زد یم

.چکار کنم دیدونستم با یمامان کجا بود؟ نگران بابا بودم و نم. دکتر بهش گفته بود که مراقب قلبش باشه شیچند ماه پ نیهم

.االن زنده بود ،ياگه بهش نگفته بود: دوباره اعصابم رو داغون کرد د،یلرز یم هیکه از گر دپوریسع يصدا

.دیکارخونه بود ياون روز شماها تو! خفه شو: دوباره داد زد بابا

.دست از سر بچه هام بردار یول! منو بکش منصور. دونم یم. منه ریتقص: گفت یمظلوم يبا صدا دپوریسع یاز مکث کوتاه بعد

.شم یآروم نم نمیرو نب دنتیمن تا زجر کش -

؟یتا ک! ؟يآورد دیبال رو سر نو نیدونم تو ا ینم یکن یفکر م...  گهیبسه د -

.تا هر وقت من بخوام -

.به فکر دخترت باش... نکن  يبا من باز -

!گذرم یمو از سرش کم بشه از دختر هفده ساله ات هم نم هی! ... حرف دختر منو نزن: بلندتر داد زد بابا

. ها اومد لهیجا به جا شدن وس يکامل سکوت کردند و صدا ي قهیدق کی. سردرد گرفته بودم دادیداد و ب همه نیاز ا! وسط چکاره بودم؟ نیا من

!کنه یداره دردسر درست م نجایا... نه به خاطر تو ... گم برگرده  یبهش م: به گوشم خورد يتر کینزد يبابا از فاصله  يصدا

به  يزیداد بلند بابا و شکستن چ يبعد صدا. دوباره سکوت شد. شد یبد م یلیخ دید یاگر منو م. در جمع کردم يرو پشت قسمت فلز خودم

گفت منصور؟ یم یچ: نگران مامان فضا رو پر کرد يصدا. کنه یم يطور نیشه ا یم یعصب یلیخ یدونستم وقت یم. گوشم خورد

 ییاز اتاق هم صدا. خارج بشه اطیمعلوم بود از ح هیزاو نیکه فقط انتهاش از ا یمشک نیموزیصبر کردم تا ل. رفته بود رونیب دپوریسع یعنی نیا

شدم و بعد  اوارد اتاق باب. خوشبختانه در تراس باز بود. برم نییپا نجایتونم از ا ینگاه کردم، مطمئن شدم که نم نییاز نرده ها به پا یوقت. ومدینم

. کردم یبودم، فکر م دهیکه شن ییزهایچ يبه همه  دیبا. ق خودم رفتماتا یعنی ییبه طرف در رو به رو میمستق خته،یبه وضع به هم ر یاز نگاه

! شهرام جنجال به پا کنه یخودکش انیکردم بعد از پنج سال هنوز جر یفکر نم. کرد یحال بد بابا هم من رو ناراحت تر م. حالم اصال خوب نبود

داشت چه نه، لو رفته بود و شهرام  تیچه واقع يدزد انیجر. ر اومدنکنا هیقض نیکردم همه با ا یبود و تصور م دهیرس جهینت نیدادگاه به هم
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رو  یستونستم باور کنم که رستار ک یبهش فشار آورده بود؛ به هر حال من نم يزیو آبرور يدیناام دیشا. کرده بود ریگ یسخت تیموقع يتو

!بکشه

!کنه یم يرویخودش پ يا از قانون هازدم که باب یحدس م دیبا. قطر بود يچهار سال به اجبار بابا تو نیا پس

و بابا  دیبه دوست نو یوقت. گشتم نیاز نازن يدنبال شماره ا میگوش يپونصد تا شماره  نیدرآوردم و ب بمیرو از ج میگوش. تخت نشستم يرو

شماره اش  دیآوردم؟ اصال شا یم يگفتم؟ چه بهانه ا یم یچ دیبا یکردم، ول دایشماره اش رو پ. شد یم يبرام جد یلیکردم، مسئله خ یفکر م

!بود هعوض شد

از اونجا  يزیتونستم چ ینم. بود به کانون نرفته بودم روزید نیترم هم که هم انیکانون تموم شده بود و موقع تست پا يهفته بود که ترم ها دو

د؟ییبفرما: دمیرو شن نیمتعجب نازن يشماره رو گرفتم و بعد از چند تا بوق صدا. بهانه کنم

.سالم -

د؟ییبفرما... سالم  -

مزاحم که نشدم؟ -

.کنم یخواهش م. نه -

؟یخوب ؟یشناخت -

.ممنون. داشتم ویبله شماره رو س -

زم؟یعز يتو رفته بود. تست آخر ترم بود و من نتونستم برم کانون روزید -

نه، چطور؟ -

.رفت شیخوب پ یهمه چ نمیخواستم بب یم -

بپرسم؟ یاز کام يخوا یم. دونم ینم: گفت یبعد از مکث کوتاه! تونستم به خود مسئول آموزش زنگ بزنم یم بود؟ يچه بهانه ا نیا آخه

...راستش ... زنم  یم يسر هیبعدا . ممنون: گفتم عیسر. رو کم داشتم نیهم

د؟ییبفرما -

خواستم به تو هم بگم که مراقب خودت . يریگگروگان! بود که بدزدنش کینزد شیدو روز پ... پدر همسن توئه  ياز دوست ها یکیدختر  -

.یباش

د؟یزنگ زد نیواسه ا: و گفت دیخند نینازن

.هم گفتم گهید يبه آشناها...  بایتقر -

.گذاشته گاردیممنون، بابا برام باد -

.اجازه دارم تنها باشم یفقط با کام: خنده ادامه داد با

.کرد ید مگفتن داشت اعصابم رو خر »یکام« ،»یکام« نیا با

!ترسم یخوام فکر کنند م ینم. نگو یبه کس يزیچ. راحت شد المیپس خ -



کاربر  انجمن نودهشتیا مهسا زهیري  |دبادك ها فصل با                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 157

.گم یچشم، نم -

!شده بود یعجب اوضاع. نزنه یبه کس یبودم که حرف دواریکردم و ام یخداحافظ

□

د؟یمنتظر موند یلیخ: وارد اتاق شد و با لبخند گفت یکرمان يآقا

.ستین ینه، مشکل -

براتون  زیسورپرا هیدر عوض : من نشست و گفت يرو به رو. داشت يتر یمیبودمش، برخورد صم دهیاتاق د نیهم يکه تو یقبل يدفعه  از

.دارم

.پشت تلفن هم متوجه شدم. بله -

.دیکن لیرو م تونیبستن: و گفت دیخند

.زدم و تشکر کردم شیاز قسمت شکالت یقاشق. برداشتم زیم يرو از رو ظرف

.فتهیاتفاق ب عیقدر سر نیکردم ا یفکر نم -

؟یچه اتفاق: تر نگاهش کردم و گفتم قیدق

.زود به تعهداتش عمل کرد یلیهم خ یشرکت قالب زن... بنده، دنبالش بودند  يبود که رؤسا يزیطرح هاتون همون چ -

.خوردم يا گهیزدم و قاشق د لبخند

.بدم يتازه ا شنهادیاز شما دعوت کردم که پ -

د؟ییبفرما -

.و صابون ردندانیخم يبرا يدیطرح جد -

!رسه یبه نظر م یرواقعیغ زیهمه چ... کنم  یحس م: رو کنار گذاشتم و گفتم ظرف

.حس رو داشتند نیتجربه هم نیموفق در اول يانسان ها يهمه  -

.دونم ینم -

.یداخل يالبته فعال شبکه ها د؛یکن یباور م دیدید ونیزیتلو يرو تو غاتیتبل یوقت -

!غات؟یتبل: تعجب گفتم با

.بله -

!نه حرف م،یاهل عمل» پاکفام«ما بر عکس : جا به جا کرد و گفت یرو کم خودش

هم سود کرده  شهیو هم میداشت یطوالن یلیخ يحق داشت؛ درسته که ما سابقه . سر تکون دادم یکرده بود، ول نیما توه يبه کارخونه  یکم هی

دونست  یم قایکه دق نیخوبش بود و ا تیریمد ينشونه  نیزود جا باز کرده بود و ا یلیبودن خ سیازه تأسکارخونه با وجود ت نیا یول م،یبود

.کنه یکنه و داره چکار م چکار دیبا
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چرا من؟: دمیهمه وقت ذهنم رو مشغول کرده بود، پرس نیکه ا یمن من کردن باالخره سوال یاز کم بعد

.دیپرس یدونستم م یم: طرف جلو خم شد و گفت به

- ...

!نه دختر جناب عمادزاده د،یکن یم يبه عنوان طراح قالب همکار نجایشما ا -

دپور؟یسع يچرا آقا: دمیو سوال دوم رو پرس دمیکش یقیعم نفس

.گلبرگ هستند ياز سهامدارها یکی یمیاز دوستان صم شونیا -

!یمیصم یلیخ: کرد دیبا لبخند تأک و

انجام داده بود؛  شیمیصم یلیآقا خ نیکار رو به نفع دوست به قول ا نیدر واقع ا. آب بره رشیخوابه که ز ینم ییجادونستم رستار  یم دیبا. بله

.دیاریجعبه رو ب: گرفت و گفت یاز تلفن اتاق تماس هیمرد بعد از چند ثان. گفتن نداشتم يبرا يا گهیحرف د! نه من

آورد و  رونیاز داخلش ب يجعبه ا. بود یغاتیتبل لونیدستش نا يتو. با قد بلند وارد شد یخانم در باز شد و. که گفته بود، موندم يجعبه ا منتظر

.رو باز کرد و من صورتم غرق لبخند شد دیسف کیکوچ يدر جعبه  یکرمان. مودبانه رفت یلیبعد خ. گذاشت زیم يرو

!زیهم از سورپرا نیا -

!هیعال: گفتم م،دیکش یخودم دست م یطراح يها یقوط يکه رو یحال در

 یوقت یها باشه، ول یقوط نیا يرو» پاکفام«دادم مارك  یم حیدرسته که ترج. داشتم که اصال قابل وصف نبود یبیحس عج. رو بغل کردم جعبه

.صورتش رو پر کرده بود ينگاه کردم، تعجب همه  یبه کرمان یو وقت دیقطره از چشمم چک هی. تونستم بکنم یخودشون نخواستن چکار م

...ما رفته  ياز خونه  لشیگفتند که رستار با وسا یوارد خونه شدم بهم نم یروز عمرم باشه، اگر وقت نیتونست بهتر یم امروز

. نکرد یاز من خداحافظ یفکر کردم که حت نینشستم و به ا يناهارخور يها یاز صندل یکی يرو. قدر زود نینه ا یرو داشتم، ول دنشیشن انتظار

چه خبر؟: وم نشست و گفتبابا رو به ر

.ستین یخبر خاص: زمان حال برگشتم و گفتم به

ستند؟یبچه ها ن: رو به مامان گفتم. کنم رشونیغافلگ ونیزیتلو يتو غاتیخواستم با تبل یم

.پدر پونه ينه، رفتند خونه  -

.گشت یمبر یبه اختالف طبقات شتریبا ما رفت و آمد نداشتند که اون هم ب ادیپونه ز ي خانواده

!ستمین یآدم شناس خوب دمیهمه سال فهم نیبعد ا: مشغول ور رفتن با دستمال سفره شد و گفت بابا

بابا؟ هیمنظورت چ -

.پسره، کامران نیا: دستم گذاشت و ادامه داد يرو رو دستش

خب؟ -

!نامزد کرد دپوریبا دختر سع -

!ن؟ینازن: دهن باز به بابا نگاه کردم و گفتم با
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!خواد یکردم تو رو م یفکر م شیسال پ کیآره، من از : ن داد و گفتتکو سر

. خورد یمرد به هم م یبود؟ حالم از هر چ ییایچه دن نیزد؛ ا یصورتم موج م يتو یاحتماال ناراحت. کنار بابا نشست و ناراحت نگاهم کرد مامان

! گهیدختر پولدار د هیشده بود، رفته بود سراغ  دیکه از من ناام نیهم! زد یدلشکسته با من حرف م يداشت مثل عاشق ها شیدو هفته پ نیهم

شد اعتماد کرد؟ یم یبه ک گهید اقعاو

!خاك بر سرت مرد... شونزده هفده سال از دختره بزرگ تره : بابا

.دختر قشنگم ستیمهم ن: مامان

.کرد ياز من خواستگار شیدو هفته پ: سوء تفاهم نشه گفتم نکهیا يبرا

خب؟: دیآخر مامان پرس. کردند یتعجب و مشکوك نگاهم م دو با هر

.ردش کردم -

!افتاده؟ یرستانیدب يدختربچه  هیچرا دنبال  دیکن یفکر م! ... که اشتباه هم نکردم دیدید: بزنه که اجازه ندادم و گفتم یخواست حرف بابا

ه؟یچ نیا: دستم برداشت و گفت يبابا دستش رو از رو. میبحث رو ادامه نداد گهید

.اخم کرد. بود یاقوتیدستبند  يرو نگاهش

!من آبرو دارم. اصلش رو سفارش بده ياگر دوست دار -

.چشم -

□

 گهیداشتم و البته االن د یو عکس توش بود، از اتاقم برم لیرو که چند تا فا یفلش دیبا. نه ایصبح با خودم کلنجار رفته بودم که برم کارخونه  از

!قدر برام مهم بشه و بخوام به رشد کردنشون فکر کنم؟ نیروز ا هیخام من  يها دهیکرد که ا یفکرش رو م یک. دبو يرازیاتاق ش

من لبخند  دنیبا د یو مرادخان یمیابراه. در زدم و وارد شدم. کارم تنگ شده يکه چقدر دلم برا دمیتازه فهم دم،یکه پشت در دفتر رس نیهم

باالخره حرفش رو  یمیحتما ابراه. اوردمیخودم ن يبه رو یهاشون تعجب کردم، ول یصندل نیب يفاصله  یکوتاه از. زدند و از جاشون بلند شدند

.جا گذاشتم نجایفلش ا هی: با لبخند گفتم. زده بود

 یانجام نم یاصکار خ نجایحس بهم دست داد که در واقع من ا نیمن نشسته بود و ا زیپشت م. ورود داد يرو زدم که اجازه  يرازیاتاق ش در

!نفر هم به کادر دفتر اضافه نشده بود کی یحت. دادم

.بلند شد و مشکوك نگاهم کرد شیصندل يرو از

.زیم يکشو ياحتماال تو. دونم کجا ینم. گذاشته بودم نجایفلش ا هی -

.دیبگرد دییبفرما. ختمیرو دور نر يزیمن چ: رفت و گفت کنار

.کردم دایپ: لبخند زدم و گفتم. کردم داشیاز قفسه ها پ یکی يرو تیارو گشتم، اما در نه زیو کمد م کشو

.نمیب ینم یمانع چیمن ه دیبرگرد دیاگر خواست... خوبه : گفت یتفاوت یبا صورت ب يرازیش
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.شه انجام داد یخونه هم م يکه تو هیکار من جور. ستیالزم ن -

.دیموفق باش شاالیا -

.ممنون -

.رسه یبعدا خبرش م: دادمگل کرد و ادامه  طنتمیش

 اد،یب رونیرستار از اتاقش ب دیمعطل کردم که شا یدر کم يجلو. رفتم مانیکردم و به سمت دفتر ا یخداحافظ. اومدم رونینگفت و من ب يزیچ

.من هم وارد شدم. نشد يخبر یول

.حوصله ام سر رفته بود ،يخوب شد اومد: چونه اش گذاشت و گفت ریدستش رو ز مانیا

؟يکار ندار نجایمگه ا -

!به جون من فتنیهمه م فتهیب یاما اگه اتفاق... عمال نه  -

؟یکن یعادت م: و گفتم دمیخند

.آره مجبورم عادت کنم -

؟ياومد یواسه چ: دینگفتم که خودش پرس يزیچ. تلخ شده بود یلیخ

.جا گذاشته بودم نویا: رو نشون دادم و گفتم فلش

!مآورد یمن م یگفت یخب م -

.اومدم يطور نیهم -

رستار کجاست؟! ییتنها: مزه مزه کردن جمله ام گفتم ینبود و بعد از کم يطور نیهم هم ادیز

.جلسه داره -

.اوهوم -

اد؟یزنگ بزنم، اگه تموم شده ب يخوا یم -

.یخواد مزاحمش بش ینم: بلند گفتم یول» و پرسش؟ یکین«دلم گفتم  يتو

.باشه: گفت عیهم سر مانیا

.برم گهیمن د: خودم لعنت فرستادم و گفتم به

.کن یآروم رانندگ -

 دمیبه خودم اومدم و د. بود یاز جلسه هم که کار زشت دنشیکش رونیب. از رستار نشد يخبر چیسالن قدم زدم، اما ه يتو قهیپنج دق. رفتم رونیب

!زنه یداره به سرم م بیو غر بیعج يفکرها

 رونیمن دعوا کرده، از جلسه ب يکنه و باباش با بابا ینم یرو که اصال بود و نبود من براش فرق يمرد هیرم بزرگ، ب يدختر عمادزاده  من،

!نمش؟یبکشم که بب

.به سمت پله ها رفتم عیخودم فحش دادم و سر به
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ما سر  يبرا. اومد رونیب يقهوه ا هنرایدر آسانسور باز شد و انوش با کت و شلوار و پ. کردم یبا چند نفر سالم و احوالپرس نییپا يراهرو يتو

حرکتش  نیا. تفاوت بود ینسبت به حضور من هم ب یحت. داد یزحمت جواب سالم کارمندها رو هم به خودش نم یحت. تکون داد و خارج شد

.که از ازدواج و طالق ما با خبر بودند ییکارمندها يمخصوصا جلو. آورد یمن رو در م صحر شهیهم

 يزیمثل اون رو نداشتم که هر چ یحرف زدن با کس ياصال حوصله . رفتم رونیکردم و ب یراهرو شد، از جمع خداحافظ که شمس وارد نیهم

!کرد یم یزد و اظهار خوشحال یلبخند م دنمیحتما با د. من گفت هیجلسه عل يکرده بود رو تو کتهیانوش بهش د

خواستم . به من نگاه کرد. توجه به اون قفل رو باز کردم یب. بود شیبه ساعت مچکه در حال نگاه کردن  دمیانوش رو د دم،یرس نیبه ماش یوقت

؟يبرگرد يخوا یم: رو باز کنم که گفت نیدر ماش

!زنم یجا چادر م نیشب هم. نه -

سرکارت؟ يبرگرد: اش رو اصالح کرد جمله

.نه -

؟يخوا یم یچ نجایپس ا -

.نگران نباش -

!تو یکارخونه ارزون ه؟یباز چ: دادم و با اخم گفتم نییرو پا شهیش. زد شهیچند ضربه به ش. رو روشن کردم نیشدم و ماش سوار

!قرص معده: شد و با لبخند گفت خم

.ندارم: تر شد و گفتم میصدام مال. نخوره رونیذاشتم که ناهار رو ب یمعده داشت و اون روزها من براش غذا م یناراحت

!یداشت شهیتو که هم -

.همراهم بود شهیتو همبه خاطر  -

. چند لحظه صبر کردم. سقف گذاشت يو دستش رو رو ستادیدرست ا. خودم هم از لحن جمله ام تعجب کردم. میشد رهیلحظه به هم خ چند

.خوام حرکت کنم یم: بردم و گفتم رونیبعد سرم رو ب

.بوق زدم و حرکت کردم. رو برداشت و چند قدم عقب رفت دستش

□

 نکهیا يبرا. درشون توقف کردم و الهام سوار شد يجلو. رونیب ادیو ب فتهیالهام رو گرفتم که تک ب يشماره  دمیرس ابونشونیر خکه به س نیهم

.شاد نبود که نگرانم کرد ادیچهره اش ز. میلباس با هم بر دیخر يبهش زنگ زدم که برا روزید ام،یب رونیرستار ب الیاز فکر و خ

!تهیعروس گهیال پونزده روز دالهام؟ مث یچرا ناراحت -

.کم دلشوره دارم هیفقط  ستم،یناراحت ن -

.يکار دار یلیدونم االن حتما خ یمزاحمت شدم؟ م! هیعیطب: و گفتم دمیخند

رو و لباس عروس رو هم آرام انتخاب کرده و من فقط چمدون هام  شگاهیآرا. پرسم ینم يزیمن هم چ. با انوش و باباست یعروس يکارها. نه -
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.بستم

!یاز حاال؟ چقدر هول: خنده گفتم با

.چند روز بگذره و من راحت بشم نیفقط ا -

نکنه واقعا به خاطر پوله؟ ؟ياعتماد دار الدیبه م -

.خوب هنوز منقرض نشده ينسل مردها! رینه خ: به پهلوم زد و گفت الهام

و  میپاساژ لباس پارك کرد هی يبعد، جلو قهیچند دق. دیچیپ نیماش يقانون و دف تو يصدا. رو روشن کردم نینگفتم و پخش ماش يزیچ

.میمشغول گشتن شد

م؟یفتیهم م ادی میدار دیچرا هر وقت خر -

.میرو ندار هیاظهار نظر بق يحوصله  دیشا -

؟يخوا یم یچه جور لباس... مونم  یچه خوب که من تهران م: و گفت دیخند

.نگاه ها به منه ينوش، اون شب همه به خاطر ا...  نمیبب دیبا. دونم ینم -

.از نگاه شتریب دیشا: دستش رو دور دستم حلقه کرد و گفت الهام

؟یچ: و گفتم ستادمیا

!دونم یخودم هم درست نم -

!دیببخش: اومد و گفت رونیاز مغازه ب یخانم

شده،  بیسکوتمون عج دمید. دست الهام دور دستم بودو هنوز  میاول و دوم رو دور زده بود يطبقه . میو حرکت کرد میدر کنار رفت يجلو از

!بود سیالهام خ يچشم ها. بزنم یبرگشتم که حرف

!؟یبه من بگ يخوا یشده و نم يزینکنه چ: دمیبهم دست داد و آروم پرس يبد حس

.کارم همه رو ناراحت کردم نیکنم با ا یفقط حس م. دهینه ش -

- ...

.سوت و کوره یلیخونمون خ...  خواست همه خوشحال باشند یدلم م -

پسر  الدیم نهیبب یبابات هم وقت. دم یبهت قول م. شه یم يعاد زیدو ماه که از ازدواجتون بگذره، همه چ: دادم و گفتم يدستمال کاغذ بهش

.نییپا ادیم طونیاز خر ش هیخوب

.هاش رو پاك کرد و شونه باال انداخت چشم

.دمیخوب شد تو رو د. شدم مونیگم؛ ممکنه فکر کنند پشب یتونم به کس یحرف ها رو نم نیا -

.يکار رو کرد نیتو بهتر. بخند الهام: و گفتم دمیخند

رو . و ساتن بود و روش سنگ کار شده بود ریجنسش حر. بلند افتاد یتونیز راهنیپ هیکه چشمم به  میدور نشده بود ادیز. میحرکت کرد دوباره

خوبه؟: به الهام گفتم
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؟یپوش یدکولته م. ..خوبه  -

.رمیگ یبراش شال م -

.تو تن مانکن جلوه اش کم تر بود: الهام با لبخند گفت. کردم یاتاق بررس يتو يها نهیاز آ. دمیرو پوش لباس

!ستمیب ياعتماد به نفسم رفت طبقه  -

.Mr Rخوش به حال  -

!ه؟یک گهید Mr R ؟یگ یچرا چرت م: رو باز کنه و گفتم پیکه ز برگشتم

؟یپرس یتو بگو؟ از من م -

!قدر برات مهم شده؟ نیچرا ا: کردم و گفتم نگاهش

...آخه  -

... یدون یم: رو مرتب کرد و ادامه داد شالش

ه؟یچ -

... دمیانوش پرس يکه اون بار درباره  ییسوال ها -

.من و انوش ناراحت بود، الهام بود يکه از تموم شدن رابطه  یدونستم تنها کس یم

!فهمم الهام جون یم -

.انوش ازم خواسته بود که بپرسم -

!انوش خواسته بود؟: تعجب نگاهش کردم و گفتم با

انوش ازش . هنوز تو کف حرف الهام بودم. مشغول درآوردن لباس شدم. رفت رونیب عیو سر دیالهام خند. ستادیکمر ا ياز تنم افتاد و رو لباس

!»نه«نه؟ و من جواب داده بودم  ایخواسته بود که بپرسه من دوستش داشتم 

گفت؟ یچ ،یمنو به انوش گفت يجواب ها یوقت: لباس به الهام گفتم دیرفتم و بعد از خر رونیلبخند ب با

.نگفت یچیه: و گفت دیخند

.صورتش رو برگردوند که عادت موقعِ دروغ گفتنش بود و

راستش رو بگو؟. نه -

!که شیشناس یم... فحش داد : و گفت دیخند دوباره

. مهرناز افتاده بود يشماره . زنگ خورد میو گوش میحرکت کرد یبه طرف خروج. کردم صورتش رو تصور کنم یخنده سر تکون دادم و سع با

!يوا: بلند گفتم

ه؟یک: و گفت ستادیا الهام

.امیاالن م... راهم من تو ... سالم : جواب دادم. رفتم یبه موسسه م دیقدر طول بکشه؛ با نیکردم که ا ینم فکر

؟ییکجا... سالم خانوم : دیچیگوشم پ يتو دیمج يصدا
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.اونجا امیمن دارم م...  د؟یمج ییتو -

!ه؟یک گهید دیمج: الهام

.خانوم من دلم تنگ شده -

.کرده بودم ریروز هم د هیو همون  نمیبچه رو بب نیتونستم ا یبار م هی يمن فقط هفته ا. گرفت دلم

... زمیعز امیاالن م نیهم -

!»زمیعز«ووو، : الهام

.باشه -

؟يدوست دار یچ ياسباب باز -

.نیماش: فکر کرد و گفت یکم

.رمیگ یبرات م ینکن تیاگه خانوم ها رو اذ -

.باشه: و گفت دیخند

.گرفتم شگونیالهام رو ن يو بازو میکرد یخداحافظ

.چهار پنج سالشه -

 ریآژانس بگ: شده بود داد زدم جیگرفتم و رو به الهام که گ یکنترل نیماش هی عیسر. دمیدو یفروش يازاسباب ب هیآخ گفت و من به طرف  الهام

!شده رمیمن د... 

!ــوونهید -

.دمیدو يو به طرف در ورود دمیخند

□

م؟یبا هم بر یچرا نذاشت. خوشگله یلیخ: من شد و گفت زونیدوباره آو پونه

.کرد دایخونه پ شه تو یروزها نم نیتو رو که ا -

.که خوشبختانه رفت... رستار رو نداشتم  يحوصله  -

.نمشیاصال نب دیشا گهیکردم که د یفکر م نیمن به ا ومد،یشد که رفته بود و هر بار که اسمش م یروز م سه

شد؟ یمن چ يپرتره  -

.هنوز تموم نشده -

!یهست يپس تو چه جور خواهر شوهر -

!کنما یخرابش م: دستش اشاره کرد و گفت يآروم تو سرش زدم که به لباس تو دستم، يبا کتاب تو دمیخند

؟يجرأت دار -
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؟!ستیتو ن یگوش -

.آره: کردم و گفتم زیهام رو ت گوش

روزه سه  يخبر یب نیاز ا نکهیبا ا. رستار افتاده بود يتخت بود و شماره  يرو یگوش. شد، رفتم یکه از کتابخونه به اتاقم باز م يطرف در به

!داره تیمن اهم يدونست که برا یاون چه م. ناراحت بودم، جواب دادم

بله؟ -

.سالم -

.سالم -

؟یخوش ینیب یمنو نم -

!میکرده بود رتیکه انگار ما اس یرفت يجور هیتو  -

!بودت دهیخونه د يپدرم تو: سکوت کرد و بعد گفت هیچند ثان. رو گفته بودم ریاس يقصد کلمه  از

.وقع رفتنآره، م -

؟ينشد یخاص زیمتوجه چ -

.نشده بود رمیدستگ يادیز زیپدرهامون گوش دادم؛ چون در واقع چ يخواستم بدونه که به حرف ها ینم

؟يزیمثال چه چ -

- sms ؟يدیمنو ند

؟smsکدوم  -

؟یخودت خوب...  یچیه -

!يدیچه عجب پرس -

؟يد یجواب م هیو کنا شیچرا با ن -

.یکن یاشتباه م. نه -

!هم آماده است غاتشیتبل یحت. دیها به دستم رس یقوط یراست: تر کردم و گفتم میرو مال لحنم

.بودم دهیشن ییزهایچ هی... خوبه  -

- ...

نم؟یبب شونیاریم -

.کارخونه ارهیب مانیدم ا یم -

!؟یقدر از دستم ناراحت نیا -

- ...

؟ياینمساعت  هیتو چرا . شما بودم يهمه من خونه  نیا -
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!جمعه است -

!خب باشه -

منع رفت و آمد به من  يدرباره  يزیچ یحت. داشت؟ قرار نبود بابا بفهمه يرادیچه ا. رو بهانه کنم و به خونشون سر بزنم يزیچ هیتونستم  یم

!هم که اژدها نبود دپوریسع. نگفته بود

.امیعصر م -

.م غره رفتمکرد، چش یدر نگاه م يپونه که از ال يکردم و برا قطع

□

 يدرخت ها. بود یباغ واقع هیوسط  دپورهایسع يخونه  یپارك بود، ول هیشب اطیبه ظاهر بنا دقت شده بود و ح شتریها ب يما و نادر يخونه  تو

که  ومدیم ادمی .تنگ بشه نجایا يدادم که دلش برا یبه رستار حق م. داشت يرینظ یب ییبایرو پوشونده بود و ز اطیسر تا سر ح یمیبزرگ و قد

 يا گهیحس و حال د هی دنیچ وهیدرخت م ياز رو. میزد یباغ م يانتها يبه شاتوت ها يسر یمکیهاشون من و الهام قا یاز مهمون یبعض يوت

.اومدند یغ مبا نیبه ا یلیرستار خ يبرعکس شهرام و انوش که به هوا. میرفت و آمد نداشت نجایبه ا ادیداره، اما چون دختر همسن ما نداشتند، ز

رفت  یدوم م يبه طبقه  میبود که مستق يدو سره ا يپله ها ریاستخر بزرگ خونه ز. شدم یباغ م یبزرگ يمتوجه  شتریرفتم ب یجلوتر م یچ هر

.کرده بود جادیا ییبایز يمنظره  الیبزرگ دو طرف و يستون ها. بود دیمرمر سف ياز نرده ها دهیو پوش

چطور باهاش رفتار  دیدونستم با یکه با بابا کرده بود، نم ییبعد از دعوا. داده بود هیبود و به نرده ها تک ستادهیا یاصل يورود يجلو دپوریسع

.دمیرو از داخل خونه شن يزیشکستن چ يصدا. اومدن من نشده بود يو انگار متوجه  دیرس یبه نظر م نیغمگ یلیچهره اش خ. کنم

.در اجازه داده بود ينگهبان جلو یول. با تمام وجود حس کردم که بد موقع اومدمبا تعجب به من نگاه کرد و من  دپوریسع

.يخوش اومد: سر تکون داد و گفت. دردسرساز نزنم يکردم از اون لبخندها یسع. رفتم و سالم کردم جلوتر

.مبرو داخل دختر: کرد و گفت ییکه خودش من رو به طرف داخل راهنما ستادمیا فیکردم و بالتکل تشکر

 ي هیاز بق بایو پله تقر واریکه با د دیکش یبه سمتم اومد و دستم رو به طرف سالن غرب عیسر. که چشمم بهش افتاد، فرح خانم بود ينفر نیاول

.شد یساختمون جدا م

.يخوش اومد...  يایدونستم قراره ب ینم! جان دهیش نجایا ایب -

.ممنون -

 یو آب ينقره ا لیاست يمبل ها يرو. ومدیاز اون طرف م یگنگ يمت خونه است و هنوز صداهابود که قصدش دور کردن من از اون س واضح

...با پسرتون؟ ...  دپور؟یسع يبا آقا... گفتم؟ با رستار کار دارم؟  یم دیبا یچ. مینشست

دخترم؟ يدار لیم یچ -

.خورم ینم يزیچ. ممنون -

.لطفا کیو کقهوه : بود گفت ستادهیکه آماده ا يبه خدمتکار رو
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.اومدم یچ يبرا دیقدر دستپاچه بود که از من نپرس نیشد و فرح خانم ا یصداها کم کم داشت واضح تر م. رفت دختر

مزاحم شدم؟ -

.خبر اومدند یبچه ها ب. زمینه عز -

.آوردم یآقا رستار م يبرا يزیچ دیبا... اوهوم  -

.دم یبهش اطالع م! صبر کن قهیچند دق... بله  -

رستار داره  دادیداد و ب ياز خدمتکارها بگه، اما خودش رفت و من هم مطمئن بودم که صدا یکیتونست به  یم. رفت رونیشد و به طرف ب ندبل

.تفاوت باشم یبزنم و ب دنیکردم خودم رو به نشن یسع. تابلو بود یلیخواستم به همون طرف برم، اما خ یم. ادیم

بود به  کینزد دنیموقع دو. سالن کشوند يشد، من رو به سمت ورود یم دهیشن کینزد يم که از فاصله فرح خانو غیج يبعد صدا هیثان چند

.دست خدمتکار بخورم که خوشبختانه نخوردم يتو ینیس

 دهیها خوابسر و صدا. دیصورتش آب پاش يرو یکس. بودند ستادهیسر آرام که به نظر از حال رفته بود، ا يخانم و دو تا از خدمتکارها باال فرح

زانو زدم و به صورت آرام که کم کم داشت متوجه  نیزم يرو. قرمز شده بود تیرستار از عصبان. بودند ستادهیا دیدورتر رستار و نو یبود و کم

!دهیش: من تعجب کرد و گفت دنیبا د. دمیشد، دست کش یاطراف م

.آرام ستین يزیچ -

.آوردم یسر درنم يزیمن از چ. رومش کنهکرد آ یخانم شونه هاش رو ماساژ داد و سع فرح

به  يخوا یم. یش یبخور، بهتر م: رو به سمت لب آرام بردم و گفتم وانیل. که آورده بود رو به دست من داد يآب قند وانیاز خدمتکارها ل یکی

الهام بگم؟

!من چقدر بدبختم! خدا يا: بلند گفت يو صدا هیو با گر دیرو عقب کش سرش

: برگشت و داد زد دیبه سمت نو تیبه رستار نگاه کردم که با عصبان. اضافه ام یاون جمع خانوادگ يزد و من حس کردم تو هیگر ریخانم ز فرح

؟يخوا یرو م نیهم

 یرو م یزندگ نیا: و بلندتر داد زد دیاش رو گرفت و جلو کش قهی. رستار به سمتش رفت. گفت ینم يزیانداخته بود و چ نییسرش رو پا دینو

؟ياخو

چرا : رستار دوباره گفت. ستهیزد که داد آرام بلند شد و خواست با دیبه صورت نو یمحکم یلیس. کرد ینم یحرکت یکس. گفت ینم يزیچ یکس

؟یکن یتمومش نم

.دیریتو رو خدا جلوش رو بگ! نزنش: داد زد هیآرام با گر. شد یلبش خون يگوشه  يبعد یلیس با

دستش رو . نگران رستار بودم دیاز نو شتریب. رستار نگاه کردم و به طرفش رفتم یبه صورت عصب. ا دلم گرفتاز آرام نداشتم، ام یدل خوش من

!حالش بده؟ ینیب ینم: و گفتم دمیبازوش رو محکم تر کش. به عقب هولم داد. که جداشون کنم دمیکش

!نداره یبه تو ربط -

.مادرش و آرام نگاه کرد و بعد به من رستار به طرف. اعصاب بود يرو یآرام حساب ي هیگر يصدا
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!رستار ستیراه حلش ن نیا -

. صورتش گذاشت و سرجاش نشست يدست هاش رو رو د،یرس یافسرده به نظر م یلیکه خ دینو. رو ول کرد دیرو فوت کرد و نو نفسش

.ستیاالن وقتش ن: گفتمو  دمیاتاق کش نیتر کیکرد که دستش رو به طرف در نزد ینگاهش م یرستار دوباره داشت عصبان

!وقتشه؟ یپس ک: دیداد کش سرم

رستار چند قدم راه رفت و با دست . دادم هیدر رو بستم و بهش تک. بزرگ تر بود یلیالبته از اتاق خ. دادم و به زور وارد اتاق کردمش هولش

: به طرفش رفتم و گفتم. دیقطره از چشم هام چک هی. آدم هم برام جذاب بود نیا تیعصبان. دلم به حال خودم سوخت. گردنش رو ماساژ داد

؟یخوب

؟یکن یم هیتو چرا گر: شد و گفت رهیخ بهم

!خودم یواسه بدبخت: هاش رو گرفتم و با بغض گفتم دست

!يچقدر سرد: دست هام رو گرفت و گفت. ناراحت شد صورتش

 يدست هام رو رو. دست خودم نبود یخواستم، ول یس رو نماحسا نیشده بودم؟ چرا دلم براش تنگ شده بود؟ من ا فیقدر ضع نیچرا ا من

صورت و  يدست هام رو رو. رمیاشکم رو بگ يتونستم جلو یمن حالم خوب نبود و نم. داغ شده بود ادیز تیگذاشت که از عصبان شیشونیپ

.چشم هاش گذاشت

.دست هام گرفتم و مجبورش کردم که نگاهم کنه نیصورتش رو ب یبشه، ول يطور نیا دیدونستم نبا یم. ستیدونستم کارم درست ن یم

؟یکن یچرا انکار م -

.نگفت يزیچ یتعجب نگاهم کرد، ول با

!کنم رستار یمن حسش م -

.نه! دهیش: و گفت دیرو عقب کش صورتش

چرا نه؟: رو گرفتم و گفتم بازوهاش

 یبه من نگاه م دیکرد؟ با یچرا به من نگاه نم. دنش انداختمو دست هام رو دور گر ستادمیجلوش ا. رو برگردوند و به طرف پنجره رفت روش

.کرد

!ياشتباه برداشت کرد: قدم عقب رفت و گفت چند

؟!یگ یچرا به همه دروغ م: گفتم هیاش گذاشتم و با گر نهیس يرو رو میشونیپ. رفتم و دست هاش رو گرفتم جلوتر

.رو از خودش جدا کرد و صورتم رو باال گرفت من

.کنم یخواهش م...  دهیش -

؟يمنو دوست ندار: صدام رو آروم تر کردم و گفتم. دست هاش گذاشتم يدست هام رو رو. دیرس یو درمونده به نظر م جیگ واقعا

ارم؟یهام رو برات ب شیآزما يخوا یم: گفت دیلرز یکه م ییتر رفت و با صدا عقب

فرح خانم از  يصدا. بودم دهیبود که تو تمام عمرم د يا يزیآبرور نیبدتر نیا. اده بودافتاد، افت یم دیکه نبا یاتفاق. تمام صورتم رو گرفت اشک
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؟یرستار خوب: پشت در اومد

لحظه  هی يغرورم تو يحس کردم همه . رستار دستم رو گرفت. به طرف در رفتم. دمیکش قیاشک هام رو پاك کردم و چند تا نفس عم عیسر

. کرد یم يانوش هم فقط نقش شوهرم رو باز یحت. کس ابراز احساسات نکرده بودم چیو پنج سال به ه تسیب نیتمام ا يمن تو. پا له شد ریز

داخل؟ دیومدیچرا ن د؟یمنتظر بود: به فرح خانم لبخند زدم و گفتم. و در رو باز کردم دمیشک رونیدستم رو ب

رستار خوبه؟. دمیرس یم دیداشتم به آرام و نو -

.برم دیبا گهیمن د... بله  -

!تفنگ پر بود هیکرد،  یکه آرومم م يزیاالن تنها چ. به طرف در رفتم میکردم و مستق یخداحافظ

□

 میتونستم افسردگ یخورد و واقعا نم یبه هم م ایدن يحالم از همه . انداختن بچه ها تنگ شده بود کهیت يدلم برا. نشسته بودم یکالس خال يتو

 یاز درد و رنجم کم م نجایا طیکردم مح یخونه رو نداشتم و حس م يحوصله . تست بچه ها بودم يبه برگه هامشغول نمره دادن . رو انکار کنم

زدم  یحدس م دیازش نشده بود و با sms هی یحت ،يخبر چیچند هفته ه نیا يتو. اومد یخوشبختانه افشار نبود و البته اگر بود هم جلو نم. نهک

.نداشت یتیبه خاطر رفتار اون روزم ناراحت بودم، به هر حال اهمهم از دست من  دیشا. سرش کجا گرمه

 ریز. بود یغاتیاول تبل يدو تا شماره . آوردم رونیب فمیرو از ک یباالخره گوش. حالم خوب نبود و حوصله نداشتم. بلند شد sms نیسوم يصدا

قدر ساده ببرم؟ اون هم  نیخودم رو ا يمن چطور تونستم آبرو .گرفت یام م هیهنوز باز نکرده داشت گر. از رستار بود یسوم. لب غرغر کردم

؟ياز دست من دلخور: نوشته بود. به خودم فحش دادم و بازش کردم. بابا يدشمن ها يجلو

.اومد يبعد sms قهیدق کیبعد از . رو برداشتم يبعد يبرگه . کردم لنتیرو ندادم و سا جوابش

.دمیها رو ند یآخر قوط -

 یجور ارتباط چیخواستم ه یوجه نم چیبه ه گهیاما د. خودم بود ریخواست؟ تقص یداشت که من رو نم یچه گناه چارهیب نیا. تبراش سوخ دلم

.جوابش رو ندادم. بود یاز هر لحاظ کار اشتباه. باهاش داشته باشم

رو  یگوش. رمیاومده بودم که آرامش بگ نجایمثال ا. دمیکوب زیم يبرگه رو رو. افتاد یناشناس يزنگ خورد و شماره  یبعد گوش قهیدق پنج

.انداختم فمیک يخاموش کردم و تو

از  کشنبهیهستم که هر  یو من همون آدم هیعاد زیدادم، حس کردم همه چ نیاز مسئول یکی لیبرگه رو داخل پوشه گذاشتم و تحو نیآخر یوقت

بودم؛ در  اوردهین نیماش. رو فراموش کنم شمیدو روز پ يحرکت انتحار یمتا ک فتهیاتفاق تازه ب هیخواست  یدلم م. رفت یم نییپله ها پا نیا

دوباره به . اتوبوس افتاد ستگاهیچشمم به ا. نگاه کردم ضیعر ابونیخ نییبه باال و پا. درآوردم نجایرفتم و سر از ا رونیقدم زدن ب يهوا بهواقع 

»!بره یاگر بابا بفهمه سرم رو م«دلم گفتم  يلبخند زدم و تو. رفتم ستگاهیبه طرف ا کراستینباشه و  ییاطراف نگاه کردم که آشنا

کجاست؟ ستگاهشیا نیآخر د،یببخش: دمینشستم و از خانوم کنار پرس ستگاهیا يها یصندل يرو

.شیتجر -
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.برم يجور هیرو هم  ریمس ي هیبشم و بق ادهیتونستم همون جا پ یم

رم؟یبگ طیبل دیاز کجا با -

؟يکارت مترو دار. ستین یطیبل: و گفت دیخند

.نه -

.پول بده -

 یزن يکه خواستم سوار بشم صدا نیهم. نگاه کردم و دنبالشون راه افتادم هیبه بق. ستادیبعد اتوبوس ا قهیچند دق. تکون دادم و منتظر نشستم سر

تونم مزاحمتون بشم؟ یخانوم م: که گفت دمیرو شن

بله؟: از صف خارج شدم و گفتم زونیآو ي با لب و لوچه. صف پشت سرم نگاه کردم به

.سالم: سرش برد و گفت يرو باال شیآفتاب نکیع

!دیزن انوش من رو کجا د نیبب! بکشم غیخواستم ج یم! يوا يا

د؟ییبفرما: گفتم آروم

.من اونجا پارکه نیماش -

 یچه ربط«بعد با خودم گفتم » !داره یمن مازرات يبابا ؟یخب که چ«ابروم رو باال انداختم و خواستم بگم . اشاره کرد یمشک BMW هیبه  و

.اتوبوس هم حرکت کرد» !داشت

.دیجا بگ نیهم -

.شه یکه نم ابونیوسط خ -

.بشم ینیمن اجازه ندارم سوار هر ماش. متاسفم -

.ندارم يمن قصد بد. شاپ یاون کاف میپس بر: اطراف نگاه کرد و گفت به

.میبا هم به اون سمت حرکت کرد. شلوغ بود شهیدم که همشاپ کنار پارك نگاه کر یکاف به

□

د؟ییبفرما: گفتم. انداخته بود و من منتظر حرف زدنش بودم نییسرش رو پا. جلومون بود میکه سفارش داده بود ییگالسه ها مونیل

د؟یمن رو نداشت دنیانتظار د: رو بلند کرد و گفت سرش

.نه -

.ادیب شیپ یخونه دنبالتون اومدم تا فرصت مناسب يامروز از جلو... ون بودم کارخونه منتظرت يچند روز جلو -

.تر؛ من عجله دارم عیاگر ممکنه سر -

د؟یهست یاز دست من عصبان -

 بود که من انوش رو نیاما مسئله ا. انوش شده بود ي غهیمن هنوز طالق نگرفته بودم که اون ص. شد یم یمن بود عصبان يجا يا گهیآدم د هر
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 بود ییبایزن ز. زن بهانه رو به دستم داده بود نیا. بودم ییجدا يبرا يمشخص شد، دنبال بهانه ا يتا حد میینازا نکهیخواستم و عمال بعد از ا ینم

باشم؟ یعصبان دیبا یچ يبرا. نه: جواب دادم. کرد یمنتظر نگاهم م. انوش بود یدانشگاه يدونستم که از دوست ها یو م

.اومد این هم زودتر از موعد به دندوم م يبچه  -

.متاسفم -

مطمئن . میومدینظر به هم نم چیما از ه. بودم، نه انوش رو دوست داشتم یراض میمن نه از زندگ: ادامه دادم. نجاستیا یزدم به خاطر چ حدس

!نکردم نیرو نفر یکه من کس دیباش

.ادا کردم يرو به طرز مسخره ا »نینفر« يکلمه  و

.ستمین نجایا لیدل نیمن به ا. نه: فتو گ دیخند

د؟ییبفرما: گفتم کالفه

...هم  دیشا...  د؟یهمون اشتباه رو تکرار کن دییخوا یحاال چرا دوباره م. و موفق نبوده دیداشت یبار ازدواج مصلحت هیشما ... جالبه  یلیبرام خ -

.لو بدهسکوت کردم که اون خودش رو . بدم یخواستم سوت ینم» !اشتباه همون«

د؟یبد يمنو باز دیگرفت میتصم -

!شم یمتوجه نم -

...بهتون گفته  یدونم انوش چ یمن نم -

- ...

.ام، هم انوش رو دوست دارم یراض میمن برعکس شما هم از زندگ یول -

...قشنگه، خونه و سر و وضعتون  یلیهم خ نتونیماش: خنده گفتم با

.دمینرس ییبه جا میثروت پدر يدر واقع من به پشتوانه ...  هیمن معمولپدر  یوضع مال. بله: زد و گفت پوزخند

!به کجا؟ قایدق -

 يهم تا پا ومدندیم ایاگر بچه هام سالم به دن...  دیکه خدا نخواست به هدفتون برس دیدید: شد و بلندتر گفت یصورت من عصب يرو يخنده  از

.دیریذاشتم ازم بگ یمرگم نم

- ...

!مملکتم نیمن دکتر ا -

.آروم تر لطفا -

.حساس بودم زهایچ نیا يکردند و من رو یداشتند به ما نگاه م همه

!دیتون یوجدان رو نم یول د،یبا پول بخر دیقانون رو بتون دیشا: گفت يآهسته تر يصدا با

!دیمن افتاد یکه وسط زندگ دیخانوم محترم شما بود -

.نداره دهیفا گهید! دیخودتون رو به اون راه نزن .خبر بود من بودم یکه از همه جا ب یاون -
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- ...

!گذرم یبه انوش بگو من از حقم نم -

!ارمیهم سر درنم دیزن یکه م ییاز حرف ها! ... ستمیمن قاصد شما و شوهرتون ن: سکوت کرد گفتم یوقت

.بزنه که با دست اشاره کردم، سکوت کنه یحرف خواست

...زنه  یم ادیعمل کنه حرف ز نکهیقبل از ا د،یدون یو هنوز نم دیکرد یدو ساله با انوش زندگ -

.زد و زده بود یم دیبود که نبا ییحرف ها ریکرد و احتماال فکرش درگ ینگاهم م جیگ يچشم ها با

.دیمزاحم من نش گهیلطفا د: شدم و گفتم بلند

وقت بذارم؟ساعت براش  میاز ن شتریبرام داشت که ب یمن چ يگذشته . طرف در رفتم به

□

 نیا ش،یپ يسال ها. من تعجب کرده بود جانیمامان هم از ه. باشم يکردم عاد یم یبه صورت من زل زده بود و من سع ونیزیتلو يبه جا پونه

 یکه م یمزخرف ملیبه ف ونیزیتلو يجلو نکهیاما االن عالوه بر ا. سر کار رفتن هم نداشتم يو حوصله  دمیخواب یاتاقم م يتو یموقع من از ناراحت

.فردا نداشت يبرا میبه ناراحت یربط چیه نیالبته ا. نشونده بودم ونیزیتلو يشده بودم، همه رو هم پا رهیخ داد

.صبر کن. نه: گفتم عیسر. رفت تشونییبلند شد و به طرف سو مانیا. سکوت کرده بودند همه

رفتارت به خاطر فرداست؟ نیا دهیش: مامان

؟يچه رفتار: من

داره؟ یموضوع خاص لمیف نیا: هپون

بابا کجاست؟...  دیشا: من

.که یدون یم! بذار تنها باشه: مامان گفت. ارمیرفتم که بابا رو هم داخل ب اطیشدم و به طرف ح بلند

.حالش بهتر شه دیشا...  ادیب قهیفقط چند دق: من

لم؟یف نیبا ا: پونه

؟یبابا ناراحت: جلوتر رفتم و گفتم. که به ستاره ها زل زده بود یحالکردم در  دایپ وانیا يرفتم و بابا رو رو رونیب

شه ناراحت نباشم؟ یم -

.کنه یدونه داره چکار م یخدا خودش م. بود نیشهرام هم ریتقد -

.دیچشم هاش دست کش يانداخت و رو نییسرش رو پا بابا

.گناه آدم ها رو گردن خدا ننداز -

.حرکتش دادم رو گرفتم و به طرف خونه ساعدش

.بهت نشون بدم يزیچ هیتو  میبر -
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.زمیحوصله ندارم عز -

.گهید ایب -

!بچه ها: کنار خودم نشوندمش و گفتم. میهم وارد خونه شد با

.ناراحت و پکر بودند ییجورا هیهمه . همه به من نگاه کردند ینبود، ول نجایا يا بچه

.ون بدنرو نش يزیچ لمیف نیوسط ا غاتیتبل يقراره تو -

؟يدرست کرد دیجد غیتبل: مانیا

.قاینه دق: من

رو تو اتاق گذاشته  میگوش. نداشت یتوجه لمیبه ف یکس. هر کس تو حال خودش بود. شد یموقع ها پخش م نیحتما هم. ساعت نگاه کردم به

. دیچرخ ونیزیسرها به سمت تلو يهمه . رو زدند »یبازرگان یآگه«انتظار باالخره آهنگ  قهیبعد از ده دق. وقت به رستار زنگ نزنم هیبودم که 

!نیا: بلند گفتم. بود که من منتظرش بودم یسوم همون یآگه. یدوم مال لوازم برق یآگه. از بانک ها بود یکیمال  لاو یآگه

 يها یسه تا از قوط. ییفشوو ظر ییدستشو عیدر انتها ما. بچه و بدن بود يدو مدل شامپو غیتبل. خوشگل شروع شد يدختر بچه  هی يچهره  با

کم  هیامشب  نکهیاز ا شتریب. خوشحال بودم یلیخ. چشمم جمع شده بود ياشک تو. هم روشون فوکوس شده بود هیبود و چند ثان نشونیمن هم ب

لبخند . بود رهیت به من ختموم شد به صورت بابا نگاه کردم که با به یآگه یوقت. ادیب رونیشهرام ب يکردم، تا از حال و هوا یشاد م رودل بابا 

خوب بود؟: زدم و گفتم

 نییسرش رو پا. دونستم یاصال نم. دلش به خاطر شهرام گرفته بود دیشا. صورتش ناراحت شده بود یول »هیعال«داشتم بخنده و بگه  انتظار

شد؟ يطور نیچرا ا. انداخت و به طرف پله ها رفت

ادته؟ی. بهت نشون داده بودم که ییهمون عکس ها: مامان نگاه کردم و گفتم به

.مبارکه...  نیآفر: زد و گفت لبخند

: آروم گفت مانیا. پونه واقعا ذوق کرده بود. نگاه کردم مانیبه پونه و ا. بلند شد و دنبالش رفت. مشخص بود که نگران برخورد باباست یول

؟»گلبرگ«چرا ! دهیش

کنه؟ یم یچه فرق -

.گم یم کیتبر...  يجور نیهم -

بود آره؟ نیها واسه ا ینیریاون ش: دیوسط حرفمون پر ونهپ

.آره -

؟یزودتر بگ يمرد یم -

!خوشحال نشد یاالن هم که کس نیهم -

.بابات واسه فردا ناراحته. نه -

. عادتش بود شهیهم. دیخر یهم برام کادو م يزیچ هیحتما . شد یخوشحال م یلیاگر شهرام زنده بود االن خ. نگفتم يزیباال انداختم و چ شونه
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.گونه ام اومده بود رو پاك کردم و به طرف اتاقم رفتم يکه رو یاشک. کادو دادن رو دوست داشت

□

اتاق شهرام  يمثل هر سال بابا خودش رو تو. کردم یم یاز صبح احساس کوفتگ. استفاده کنم طیکردم از آرامش مح یهام رو بستم و سع پلک

.شد که با دستمال خشکشون کردم ياشک هام دوباره جار. کرد یبابا داغونم م یناراحت. ناهار هم نخورده بود کرده بود و صبحونه و یزندان

خورد زخم دلم  یکه به صورتم م یباد خنک. نشسته بودم یرونیرشیاتاقک ز يپنجره  يتو. نگاه کردم اطیباال به ح نیهام رو باز کردم و از ا پلک

هر چند بابا از من خواسته بود ترم . از چند ماه قبلش خونه پر از تشنج بود. شده بود يطور نیهم هوا هم شیپنج سال پ. کرد یرو تازه م

.شدم یمتوجه م ومدمیم التیتعط يهر بار که برا یها روم اثر نذاره، ول يریدرگ نیهم بردارم و مشهد باشم که ا بستونتا

چشم هام بود،  يهنوز صورت بابا جلو. ترم مهر آماده شده بودم که اون اتفاق افتاد يبرا .بودم دهیخر طیبل. رو آماده کرده بودم فمیروز ک اون

.يو شوك چند هفته ا یفراموش یو حت یافسردگ. از همون روزها شروع شد شیقلب يماریب. دیاون خبر رو شن یوقت

وعده و  یکرده بودم و با کل داشیپ نجایم چند بار مست اخود. کرد یبابا به زور کنترلش م. کرد یم طنتیش یلیشهرام خ. اطراف نگاه کردم به

.باج به بابا نگفته بودم

از پله  یوقت. میامامزاده بر هی اطیح يتو یکیسالگرد فوتش به قبرستون کوچ يکه برا میشد یآماده م دیرفتم با رونیرو پاك کردم و ب صورتم

: شونه هام رو نوازش کرد و گفت. صورت مامان هم گرفته بود. من به طرفم اومد دنیبا د. دمیدر اتاق شهرام د ياومدم مامان رو جلو نییها پا

!ياز پا در اومد خترمد

.برم حاضر بشم: بعد بلند شدم و گفتم قهیپنج دق. میپله ها نشست يکرد و با هم رو بغلم

هشتم فصل

کارها هر سال  نیا. بابا نیخودشون اومده بودند و من با ماش نیا ماشب مانیپونه و ا. شدم ادهیپ یمشک يبا لباس ها. در رو باز کرد وسفی آقا

که  ییجا. میامامزاده شد اطیبا هم وارد ح. بابا دستش رو دور شونه هام انداخت. میداد یهم انجام م شهیهم یبود، ول یو ناراحت يادآوریباعث 

امسال زودتر از سال . خواست بابا به خاطر من هم ناراحت باشه یدلم نم .رمیام رو بگ هیگر يکردم جلو یسع. پدربزرگ و عمه ام هم دفن بودند

.میاومده بود شیپ يها

کار  دیشا. و پرتش کرد دیکوب نیگل رو برداشت و چند بار به زم تیبابا با عصبان. روش بود یسنگ شسته شده بود و تاج گل. میدیقبر رس يباال

 يظرف ها. سنگ گذاشت يرو باال میکه ما آورده بود یگل وسفیآقا . شدن به بابا رو نداشت کیکس جرأت نزد چیه...  مایس دیشا. رستار بود

.میرو هم باز کرد راتیخ

دستش رو . به بابا نگاه کردم که نشست. بد بود یلیحالم خ. دمیعکس دست کش يرو. سنگ رو شستم يگالب عکس رو يو با بطر نشستم

.اومدم بابامن ! شهرام: چشم هاش گذاشت و گفت يجلو
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و هفت ساله ام از دست رفته  ستیبرادر ب. دست خودم نبود. کرد آرومم کنه یپونه کنارم نشست و سع. رمیاشکم رو بگ ينتونستم جلو گهید

ما گذاشت و  يسبد گلش رو کنار گل ها. دادم رستاره صیتا تشخ دیطول کش هیثان یس. سرم رو بلند کردم. اون طرف سنگ نشست یکس. بود

موهاش رو . بود دهیباز پوش قهی شرتیت هی يحاال هم کت رو رو یحت. بودمش دهیبود که با کت و شلوار د يبار نیاول. شد دنول فاتحه خونمشغ

رو  شیدود نکیع. بار به خاطر خودم بود نیا یشد، ول شتریام ب هیگر. کامال مردونه شده بود لشیاستا. گذاشته بود شیکوتاه کرده بود و ته ر

سکوت، با اخم به من  يچشمم به بابا افتاد که تو. سرم رو برگردوندم یبرام نمونده بود، ول يغرور گهید. کرد یمن نگاه م هب میمستق. رددر آو

. بلند شدم که پونه هم همراهم بلند شد. واریخواستم سرم رو بکوبم به د یم گهید. توش بود يرادیا هیکردم  یم يمن هر کار. کرد ینگاه م

.ستیخوب ن ادیحالم ز ن؛یماش يتو میر یما م: تمو گرفتم و گفدستش ر

جلوتر از اون . دمیرو از دور د مایکه س میاز چند قدم دور نشده بود شتریب. به طرف رستار رفت مانیا. میسر تکون داد و ما حرکت کرد بابا

.چقدر خوشگل شده...  رمیبم یاله: پونه با بغض گفت. کرد یسپند حرکت م

وقت  یلیخ. شدم کیتر برداشتم و به سپند نزد عیقدم هام رو سر. شده بود يطور نیما ا يبود و از حال و هوا دهیوقت شهرام رو ند چیه پونه

.کردم هیو باز هم گر دمیسفت بغلش کردم و چند بار بوس. بودمش دهیبود که از ترس بابا فقط از دور د

.دورش کنه که از من دیو دست سپند رو کش دیبه ما رس مایس

!زیخود اشک تمساح نر یب -

ست؟یحالش خوب ن ینیب یمگه نم! مراقب حرف زدنت باش: پونه

.ولش کن پونه: من

!من براتون برنامه دارم! ... خانوم دهیخوشت لذت ببر ش ياز روزها: مایس

!ونیزیتلو يبرنامه هات رو نگه دار برا: پونه

ذارم آب خوش از گلوتون  یبه بعد نم نیاز ا یول. فقط به خاطر شهرام... باهاتون کنار اومدم  یلیخ من: به چشم هام زل زد و گفت میمستق مایس

!بره نییپا

.خانوم نیخوش باشه واسه ا يآب ها... جان  دهیش ایب: پونه

!شده به زور...  رمیگ یمن حق پسرم رو م: کردم که بازوم رو گرفت و گفت حرکت

بس کن : رستار به گوشم خورد يصدا. دیرس یبه سپند م زیمردم چه قبلش همه چ یچه بعد از بابا م. نداشتم ياسوخت که بچه  یم نیاز ا دلم

!مایس

!سالم عمو: بغل رستار و گفت دیهمه پر يدستم رو ول کرد و سپند جلو مایس

.میو راه افتاد دیکش نیپونه دستم رو به طرف ماش. ذهنم رو مشغول کرده بود تیمیصم نیا

.ادیبهش م! قدر عوض شدهچ -

؟یک -

رستار -
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!ادیبهش م. آره... آها  -

□

جا خوابم  نیسر زدم و هم نجایبه ا شبید. شد یمالفه ها حس م يهنوز هم عطرش رو. تخت نشستم يبالش بلند کردم و رو يرو از رو سرم

دوباره به خودم فحش دادم . نشده بود داریب یبود و احتماال کسهفت صبح . نگاه کرد میبه ساعت گوش. متوجه نشده باشه یبودم کس دواریام. برد

کنه  یگفت رستار اون طور که ادعا م یبه خصوص که حسم بهم م. بشه دهیکش نجایدادم کار به ا یاجازه م دینبا. اومدم رونیرستار ب قو از اتا

رد کرده باشه، تا  طشیدادم من رو به خاطر شرا یم حیترج. کرد یناراحتم م شتریب نیبود که ا یخودمون يادیهم ز مایرفتارش با س یحت. ستین

!کردم یم مهیضم دیرو هم با ییالبته طالق و نازا. باشه ومدهیازم خوشش ن نکهیا

.به موسسه بزنم يداشته باشه اگه سر يرادیکردم ا یفکر نم یچهارشنبه بود، ول. فتهیکنم که فکرش از سرم ب يخواست کار یم دلم

 یخوشحال م دنمیهم از د دیدونستم مج یم. چپوندم و وارد موسسه شدم فمیک يگرفته بودم رو تو دیمج يکه برا ییبعد لباس هاساعت  چند

کرد و  یمن خداحافظ دنیبا د. شدم که مشغول صحبت با تلفن بود یوارد اتاق خانوم صالح. داشته باشم یدلخوش هیحداقل اون بود که من . شه

شده؟ يخبر .زمیعز: تبا تعجب گف

.انجام بدم ادیاز دستم بر م ياگه کار. نمیبچه ها رو بب امیحوصله ام سر رفته بود، گفتم ب. نه: و گفتم دمیخند

.شلوغه یلیباال خ يها یامروز سر مرب... کالس خودت پره . يکرد يخوب کار -

کجاست؟ دیمج یراست: دوباره برگشتم و گفتم. اومدم رونیتکون دادم و ب سر

!زدم یحدس م: گفت يمرموز يخنده  با

؟یکه چ -

!يکه به خاطر اون پسر اومد -

.دمیپرس يطور نیهم -

!ادیهست که نم يسه چهار روز دیمج: گذاشت و گفت زیم يرو رو خودکارش

چرا؟: دمیدوشم افتاد و پرس ياز رو فمیک

.پدرش اجازه نداده -

؟یچ یعنی -

.میندار يا گهید ي فهیو ما وظ هیبانیما کمک و پشت تین...  میمردم رو ندار يبچه  اریما که اخت -

شه؟ یم یچ دیمج فیپس تکل -

.ادیکه از دست ما برم هیتنها کار نیا. تا مددکارها کمکش کنند میداد لیبراش پرونده تشک یستیتو بهز -

کنه؟ یاقدام نم یستیپس چرا بهز -

!زمیداره عز یکارها روند قانون نیا -
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؟یچ ادیسرش ب ییمدت بال نیا ياگه تو -

!به نظرت درسته؟ يکنجکاو نیا! خانوم عمادزاده -

حداقل آدرس خونشون . رفتم نمیبه سمت ماش میمستق! اون ها بود که درست نبود یتفاوت یب نیبه نظر من ا. نگفتم و فقط نگاهش کردم يزیچ

.هبرگرد دیرو داشتم که خودم شخصا از پدرش بخوام اجازه بده که مج

چند بار . باز نکرد یکس. زنگ در رو زدم. مشخص نبود یکیتار يتو. خونه ها به هم تعجب کردم ادیاز شباهت ز دمیدرشون رس يجلو یوقت

ه؟یک: شد دهیاز پشت در شن دیمج يخواستم برم که صدا. ومدیاز دست من بر نم يکار گهید. جواب نداد یکس. زنگ زدم و بعد به در ضربه زدم

.تیخانوم مرب. دیمنم مج: گفتم. شد یم دهیآروم بود و به زحمت شن یلیخ صداش

.کنه یدر رو باز کنم آقام دعوا م -

بابات کجاست؟ -

.رفته -

.باز کن -

.کنه ینه دعوام م -

.گم یمن که بهش نم -

شدند و به من چپ چپ نگاه  یهم مدام رد م آدم ها. دلم سوخت یلیخ. صورتش مونده بود يرو هیرد گر. در رو باز کرد و ناراحت نگاه کرد يال

.کردند یم

د؟یشده مج یچ -

.رو برده میآقام آبج -

ماهواره گرفته تا دوچرخه و  يها شیاز د. پخش شده بود يزهایو خرده ر لیخونه پر از وسا يچند متر اطیح. خونه شدم و در رو بستم وارد

.و کفش کیالست

؟ییتنها -

.آره -

.گوشه پخش بود هیباز شده  يسنگ ها و دستبندها یبود و حت ختهیبه هم ر لیوسا. مدیداخل سرك کش به

خواهرتو کجا برده؟ -

.دونم ینم -

خواست بره؟ یخواهرت هم دلش م -

.میبر ایب: دستش رو گرفتم و گفتم. نگفت يزیناراحت شد و چ صورتش

.کنه یآقام دعوا م -

.زنم یبعدا باهاش حرف م -
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 نیبه طرف ماش عیو سر میاومد رونیگشت؟ از خونه ب یاز کجا معلوم که پدرش شب بر م! کردم؟ یرو تنها ول م کیکوچ يبچه  هی يچطور

.رو روشن کردم و گازش رو گرفتم نیماش. و دردسر درست بشه نهیما رو بب یخواستم کس ینم. میدیدو

رفتند؟ یک -

.روزید -

شد چند روز نگه دارمش تا پدرش  یاما م. بود ختهیدستم ر يرو رو یآب پاک یخانوم صالح. تونستم به موسسه برم ینم. نزدم یحرف گهید

.کنند یمددکارها اقدام ایبرگرده 

خونه  یشانس آوردم که کس. نگفت يزیچ یگرد شده به سر و وضع و لباسش نگاه کرد ول يپسر دوستمه، با چشم ها دیبه مامان گفتم مج یوقت

.کردند یم چمیسوال پ یحسابنبود وگرنه بابا و پونه 

تخت خودم نشوندمش و غذا خوردنش رو  يرو. چپ چپ نگاه نکنه دیبه مج نیاز ا شتریباال بردم که مامان ب يبه طبقه  ینیو با س دمیکش غذا

پارك؟ میاومد: دیاز من پرس میوارد خونه شده بود یوقت. تماشا کردم

.بودم دهیبود که تا به حال شن یسوال نیجالب تر نیا

□

.برگشت و به صورتم نگاه کرد. مشغول شامپو زدن به موهاش بودم. دیخند یخورد و م یوان وول م يتو

؟یکن یم هیچرا گر -

.کنم ینم هیگر: و گفتم دمیگردن و پشتش صابون کش يها يکبود يرو

.تنگه میدلم واسه آبج -

.دونم یم -

.میکن یم شیکار هی: دوش رو باز کردم و گفتم ریش

 چیکردم که من ه یفکر م نیموهاش رو شونه زدم و تمام مدت به ا. که براش گرفته بودم رو تنش کردم ییلباس ها. حوله خشکش کردم با

چند ساعت گذشته و من اصال متوجه نشده  دمیرفتم و تازه فهم رونیب د،یتختم خواب يرو یوقت. کنم یکارها نم نیخودم از ا يبچه  يوقت برا

.بودم

 یرو م یانتظار هر کس. زنگ خورد میگوش. بود دیمج يبسته  يخوندم و در واقع نگاهم به چشم ها یکاناپه کتاب م يساعت بود که رو دو

بله؟: جواب دادم. مهرناز بود يشماره . به خصوص از طرف موسسه. تونستم داشته باشم

.سالم -

؟یخوب. سالم -

.به اطرافش نگاه کرد یجیبا گ. شستتخت ن يرو يچشم هاش رو باز کرد و فور دیمج

ده؟یش ییکجا... ممنون  -



کاربر  انجمن نودهشتیا مهسا زهیري  |دبادك ها فصل با                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 179

چطور مگه؟. خونه -

.االن آقاجونم تماس گرفت -

خب؟: بودند؟ خودم رو نباختم و گفتم دهیقدر زود فهم نیا یعنی

!راه انداخته ادیدوباره رفته موسسه و داد و فر دیپدر مج -

ماه ها کجا بود؟ نیتو ا -

...زندان  -

- ...

!دهیش -

بله؟ -

؟يندار يخبر دیتو از مج -

.ادیگفت نم یخانوم صالح. صبح رفتم موسسه! ... من؟ -

.آره -

- ...

گه؟ید یگ یشد بهم م ياگر ازش خبر -

.دیشا -

د؟یشا یچ یعنی -

؟يدیتو از من کار اشتباه د -

!بهم قول بده -

.برم دیکنه، با یمادرم صدام م -

!دهیش -

.خداحافظ -

جانم؟: بود گفتم ستادهیدر ا يرو قطع کردم و به مامان که ال تلفن

دخترم؟ هیک يبچه  نیا. دهیش -

.گفتم که پسر دوستم -

ره؟یقدر فق نیکدوم دوستت ا -

- ...

!معروف؟ ي حانهیهمون ر -

.ببرمش دیاالن هم با... به من سپردش . کار داشت -
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 یشب برم. میبزن يدور هی رونیب میبر: نشوندمش و گفتم. تخت ولو بود يرفتم که رو دیطرف مجبه . رفت رونیگفت و ب يزیلب چ ریز مامان

.میگرد

.دمیخودش رو داخل ند یبابا پارك شده بود، ول نیماش. رفتم نیبه سمت ماش دیو با مج دمیهام رو پوش لباس

□

هم  دیمج. میبود دهیها و فروشگاه ها و پارك ها چرخ ابونیخ ياالن تو از عصر تا. چکار کنم دیدونستم با ینم. از دوازده شب گذشته بود ساعت

اد؟یخوابت م دیمج: فرمون گذاشتم و گفتم يسرم رو رو. داده بود هیتک یخسته بود و به صندل یحساب

؟یکه با من یناراحت: نگفت و ادامه دادم يزیچ

.نه خانوم -

من کار درست رو انجام . نبودم مونیکارها فقط دست و پا زدنه، اما پش نیدونستم ا یم. ترف یمن م يکردند و آبرو یم داشیزود همه پ ای رید

قدر  نیا یهم خانوم صالح ومدیسرش م ییبال هی ییتنها ياگر تو. غلط باشه هیاگر از نظر بق یحت. گفت یکه وجدانم بهم م يکار. داده بودم

!ستین یقانون ها که فهیوظ يهمه » !م؟یندار يا فهیوظ«گفت  یم نمطمئ

. خوره، بغلش کردم یداره تلو تلو م دمید. کم سرد شده بود هیهوا . دستش رو گرفتم. میخونه بود، رفت کیکه نزد یو به طرف پارک میشد ادهیپ

ام  نهیبه سسرش رو  دیمج» کردم؟ يشهرام کار بد«دلم گفتم  يتو. ها نگاه کردم لهیفوتبال نشستم و به اون طرف م نیدور زم ي وارهید يرو

.دیکش یبود و تند تند نفس م وندهچسب

!سخت تره زیهمه چ یفهم یتازه م یبزرگ بش یوقت یول... سخته  زیچقدر همه چ یاالن فکر کن دیشا -

- ...

.یمراقب خودت باش یلیخ دیبا...  ستین یقشنگ يبزرگ ترها جا يایدن -

- ...

.کنه یتر م يها رو قو یبعض...  ارهیا رو از پا در مه یبعض. همه هست یزندگ يها و مشکالت تو یسخت -

.پنج ساله نامفهوم بود يبچه  هی يحرف ها برا نیا دیشا. داد یمن زل زده بود و فقط گوش م يبه لب ها دیمج يها چشم

.هم هستند که بهت کمک کنند ییآدم ها...  يکن دنبال آرزوهات بر یسع -

- ...

.کنن دوست نداره یم بد يکه کارها ییخدا آدم ها -

پارك  يالمپ ها ریاز دور، ز یکس. سرم رو بلند کردم. کهیکوچ یلیبغلم تکونش دادم و حس کردم خ يتو. کرد یباز نگاهم م مهین يپلک ها با

!احتماال تا االن خواجه حافظ هم با خبر شده بود... رستاره  دمیشد فهم کیکه نزد یکم. کرد یحرکت م

.ادینم ادتیو اون موقع اصال منو  یش یم یروز مرد بزرگ هی: فتمگ يآروم تر يصدا با

.تر شده بود کیرستار نزد. نمشیب یکه م هیبار نیآخر نیدونستم ا یم قایشد و من دق یهاش داشت بسته م پلک
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!ستین ،یبش داریب یوقت... مونه  یخواب خوش م هی هیآدم شب یزندگ يتو زهایچ یبعض -

.ادیدوستت هم داره م...  یینجایدونستم ا یم: و گفت ستادیسرمون ا يباال رستار

چکار  دهیش: مهرناز نفس نفس زنون کنارمون اومد و گفت. بود دیمج يبسته  يچشمم به پلک ها. نگاهش هم نکردم یحت. رو ندادم جوابش

!؟يکرد

!ودب دهیبغلم خواب يبچه تو هی نکهیواقعا چکار کرده بودم؟ جز ا. صورتش نگاه کردم به

.بود ریموسسه گ يپا فتاد،یم یاگر اتفاق: گفت دوباره

- ...

!گذرن؟ یم يزیجور آدم ها ساده از چ نیا یکن یفکر م -

- ...

.گم یمن به خاطر خودت م دهیش -

.نهیماش يآقا جونم تو: رو از بغلم گرفت و گفت دیخم شد و آروم مج. تکون دادم سر

.رفت رستار کنارم نشست یوقت

.گردن یصر تا االن همه دنبال تو ماز ع -

- ...

بذار برسونمت؟: داد زد. پارك رفتم یبگه که بلند شدم و به طرف خروج يزیرو دور شونه ام انداخت و خواست چ دستش

.نکردم و به راهم ادامه دادم یتوجه

 يمامان هنوز چادر و مقنعه . کرد ینگاهم م يپونه با دلسوز. هم پارك نبود مانیبابا و ا نیماش. بودند داریوارد خونه شدم، مامان و پونه ب یوقت

کار رو کردم  نیکرد که من به خاطر اون بچه ا یکس درك نم چیه! کرده یزنده برگشتن من دعا م ياحتماال داشته برا. سرش بود ينمازش رو

!خودم یینه به خاطر نازا

همه  نیا. ستادمیسر جام ا. به سمت من اومد میوارد خونه شد و مستق مانیا. خسته بودم. به استراحت داشتم اجیاحت. طرف پله ها رفتم به

!تا چه حد؟ یآخه خودخواه: بلند گفت. اصال برام قابل درك نبود تیعصبان

- ...

؟يهشت ساعته که همه رو دق داد یدون یم -

- ...

!دیاریبه دست ب دیبا دییبخوا یعادت شما بچه پولدارهاست که هر چ -

!؟يمردم رو بدزد يبچه  يبر دیبا...  یکیتو هم ... شن  یهمه زن هست که بچه دار نم نیا: ادامه داد یو پونه سرش داد زدند، ول مامان

؟یگ یم یمعلومه چ چیه: پونه به حرف اومد. مامان دستش رو گرفت که دورش کنه. بگم یچ دیدونستم با یکردم و نم یبا بهت نگاهش م من

!دیشه خر یرو با پول نم ییزهایچ هیکه،  ینیب یم یول... برات فراهم بوده  یهمه چ یاز بچگ -
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.نیبچه کمک کردم، هم هیبه . دمیرو ندزد يزیمن چ: نتونستم ساکت بمونم گهید

خواد؟ یگفته که اون بچه کمک تو رو م یک -

!از کجا اومده دیدونستند که مج یاده ام اصال نمحاال خانو. نگفته بودم یبه کس دیموسسه و مج يخودم بود که زودتر درباره  ریتقص

.نداره یربط یمن به کس يکارها -

!زدم یم يهمه ثروت بهم برسه، دست به هر کار نیاگه من هم قرار بود ا. معلومه -

.بودم یعصبان یلیحرف ها انتخاب کرده بود، چون من هم خ نیا يرو برا يوقت بد. دوباره سرش داد زد مامان

!یکن یقدر هست که تا آخر عمر راحت زندگ نیرسه ا یکه از مادرت بهت م یسهم. نباش نگران -

باشم، نه  یخودم کس يبرا دیمن االن با...  یرو بگ نیهم هم دیبا...  فتمیب میاز درس و زندگ یوقت... آره : صداش رو بلند تر کرد و گفت مانیا

!تو يبابا زونیآو

 يمن رتبه : ومدیصداش از پشت م. کردم یبرگشتم و پله ها رو با سرعت ط. کشش بدم گهیخواستم د ینم از حرفم ناراحت شده بود و مامان

...نداشتم  يازین یبودم، به پول کس يادیبودم، المپ یتک رقم

.دمیاتاق شدم و در رو محکم کوب وارد

□

 یموقع غذا هم کنار هم جمع نم یحت. بود درد نکنه شیبان سکوت کامل بود که البته دست هر کس که باعث و يسه روز گذشته خونه تو تمام

نگرانم  یلیهمون روز اول، حرف اون شبم رو از دل مامان در آورده بودم و گفته بود که بابا خ. بود دهیازم نپرس دیمج يدرباره  يزیبابا چ. میشد

اگر  یحت ایکه بابا مجبورش نکرده بود  دیفهم یم دیبا. ده بودمکلمه هم حرف نز کی مانیبا ا. پا گذاشته ریو کل تهران رو با آدم هاش ز دهش

!ستیمن ن ریارث بابا قراره به من برسه تقص شتریب نکهیا! ستیمن ن ریتقص نیا ،»رانیردش کرده خارج از ا«هم به قول خودش 

.باشه فتادهیمهرناز ن يو بابا دیمج يبرا يبودم اتفاق بد دواریفقط ام. رو برگردونم میکردم آرامش زندگ یم یروز بود که سع سه

 يتر آماده کنم و از نرم افزارها قیرو دق زهایخواستم سا یبار م نیا. کردم یم یو قالب صابون طراح ردندانیخم یاتاق نشسته بودم و قوط يتو

سه روزه : مامان وارد اتاقم شد و گفتبعد،  قهیچند دق. کرد یبه فکرم خطور نم يزیبود که چ ریقدر درگ نیذهنم ا. کردم یاستفاده م يسه بعد

!دهیش يکز کرد نجایا

.کنم یم یدارم طراح -

واسه کجا؟ -

.یقبل يهمون کارخونه  -

شده؟ يزیچ: لپ تاپ بلند کردم و گفتم توریمان يرو از رو سرم

؟یکن یصحبت م: تلفن رو به طرفم گرفت و گفت یگوش

.رو خاموش کردم میافتاد که گوش ادمی
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ه؟یک -

.الهام -

.رفت رونیمامان ب. رو از دستش گرفتم یتاپ رو بستم و گوش لپ

.سالم الهام -

خراب شده؟ تیگوش ؟یخوب. سالم -

.شارژ نداره. نه -

؟يایلباس عروسم آماده است، تو هم م. رم مزون یدارم با آرام م -

؟ير یچرا با زن داداشت نم -

؟یراحتنا: لحن سردم جا خورد و بعد از مکث گفت از

طالق گرفته  یو سه سالگ ستیب يتو. کرده بود انتیشوهرم بهم خ. داشتم یمن هم مشکالت. وقت ناراحت نباشم چیانتظار داشتند که من ه همه

!؟ناراحت باشم دیچرا نبا. با برادرم دعوا کرده بودم. شده بودم کاریب. شدم یبچه دار نم. خواست یشده بودم که من رو نم یعاشق آدم. بودم

.ستمیناراحت ن. نه -

.خواستم مزاحم بشم ینم... ولش کن  -

.رمیبگ دیلباس مامان رو هم با. امیم -

مگه اونجا سفارش داده؟ -

.آره -

.افتاده یبفهمه اتفاق یخواست کس یدلم نم. دمیبه صورتم رس. دمیو من لباس هام رو پوش میکرد قطع

باالخره هر کس . ام بهتر شد هیروح دینو دنیبا د. شدم و براش دست تکون دادم ادهیپ. رك کردمپا دینو يفرار يرو جلو نیساعت بعد ماش مین

.باشه، ناراحت شدم دیحال و روز نو لیممکنه بابا دل نکهیا يادآوریتموم باشه، اما با  یکه همه چ ستین یکس. داره یمشکل هی یزندگ يتو

با الهام و آرام دست دادم ! کرد یم هیافتاده بود و گر نیکف زم شیچند روز پ نیهم. کردمآرام تعجب  ادیز یوارد سالن شدم از خوشحال یوقت

. خوش دوخت و ساده بود یلیلباس عروس الهام خ. ازدواج من و انوش خوش اخالق شده بود لینداشت و مثل اوا يبار آرام برخورد بد نیو ا

: آخر رو انداخت ي کهیهم خود ترانه ت تیدر نها. بندازند کهیت یکه باعث شد کل ننیباما من اجازه ندادم اون ها لباس مامان رو ب ومد؛یبهش م

!مبارکه! ... عروس و خواهر شوهرها دوباره خوب شده يکه رابطه  نمیب یم

که حال و هوام عوض  نیرو به طرف خونه راه انداختم از ا نیماش یوقت. زدند يبا تعجب به الهام و آرام نگاه کردم و اون ها فقط لبخند مرموز من

فکر . مال زن انوش بود. رو شناخته بودم نیماش. دنبال منه یمشک BMW هیکه متوجه شدم  دمیچیپ یاصل ابونیخ يتو. شده بود خوشحال بودم

به . ه بودهم شد کیبرعکس نزد. کنه یکرد خودش رو مخف ینم یکنه، چون اصال سع بمیبخواد تعق ایباشه  دهیمن رو د یکردم که تصادف یمن

دوباره . دنبال من اومد. دمیچیپ يا گهید ابونیخ يتوجه نکردم و تو. چراغ زد BMW. روندم یتندتر م یلیخ شهیاز هم. سرعت سنج نگاه کردم

!که من بترسم؟ ومدیبر م ياز دست زن انوش چکار یکردم، ول یرو نشناخته بودم توقف نم نیاگر ماش. چراغ و بوق زد
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. بعد از اون با بوق از کنارمون گذشتند نیمن نگه داشت و دو تا ماش نیپشت ماش. احتماال از مزون دنبالم افتاده بود. کردم و پارك دمیکش کنار

شدنش  کیبغل به نزد ي نهیآ يبا تعجب تو. اومد رونیباز شد و انوش ب BMWدر ! امیاز خجالتش در ب یبشه تا حساب ادهیمنتظر بودم که پ

!من از خونه دنیکش رونیب يبرا ينادر يخواهرها يم از نقشه ه نیا. کردم یم اهنگ

.کنار من نشست یصندل يرو دور زد و رو نیماش. صورتش بود يرو یجذاب اخم

؟يرو درست نکرد تیتو هنوز رانندگ -

؟يزنت اومد نیتو چرا با ماش -

!؟يزن منو هم دار نیآمار ماش... دست راننده است  نمیماش -

!منو داره سیزن تو آمار محل تدر: فتمزدم و گ پوزخند

!هستم انیدر جر... بله : گفت ینگاهم کرد و عصبان میمستق

!منظور؟: گفتم یهم عصبان من

؟يچرا باهاش حرف زد -

!اون خواست با من حرف بزنه -

.يکرد یقبول م دیتو نبا -

.شو، حوصله ندارم ادهیپ -

؟يدار ؟یرو چ» گلبرگ« يآدم ها يحوصله : داد زد. یکن ییاعتنا یه بهش ببود ک نینقطه ضعفش هم. زل زدم ابونیبه خ و

- ...

؟یفروخت يمن زد يرو که برا یچرا طرح -

!طرح خودم بود -

!من يبا امکانات و کمک کارمندها -

.هم از خودم بود دهیمن با لپ تاپ خودم کار کردم و ا! ؟یچه امکانات -

- ...

!فکر کن اصال اونجا نبودم! ... دیرو جام بذار ینداشت که کس تیهمقدر ا نیبود و نبود من ا -

!دهیش: گفت يکالفه ا يبا صدا انوش

!خانوم عمادزاده -

.چونه ام گذاشت و مجبورم کرد نگاهش کنم ریرو ز دستش

ماست؟ بیرق نیگلبرگ بزرگ تر یدون یم -

.نگاه کردم رونیرو انداختم و به ب دستش

؟یچرا ناراحت... ارزشش رو نداشت ... داده بودم  شنهادیمن اول به شما پ -
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.میرو از دست بد یبه حالت اگه بازار خارج يوا: و گفت دیرو کش بازوم

؟یکن یم دیتهد يدار: هم نگاهش نکردم و گفتم باز

!قایدق: صورتم رو به سمت خودش چرخوند و گفت. شه یم وونهیدونستم االن د یم

.ودب يهاش پر از دلخور چشم

؟يبابا نزد يحرف ها رو جلو نیچرا ا -

پوزخند . کار رو کرده بودند نیادب کردنش ا يبابا برا يآدم ها! کنم يادآوریشکسته اش رو دو روز بعد از طالقمون  يخواستم دست و پا یم

.قبال با پدرت حرف زدم: زد و گفت

.بده حیتوض شتریتعجب نگاهش کردم که ب با

.پدرت نگران توئه -

.دونم یم -

.ازم خواسته مراقبت باشم -

!از تو؟: زدم داد

!میتو طالق گرفت يها يهمون موقع هم به خاطر لجباز -

تو؟ انتیخ ایمن  يلجباز -

!دم؟یترس یاز تو م... کردم؟  شیچرا مخف یکن یفکر م -

- ...

.میکرد یرو م مونیبعد راحت زندگ... خواستم که دهن همه رو ببندم  یمن بچه م -

کنم؟ یو من دوباره باهات زندگ یبخواب گهیزن د هیبا  يتو بر: و گفتم دیقطره از چشم هام چک هی یکنم، ول هیخواستم جلوش گر ینم

.کرد ینگاهم م يناباور با

!تازه به قول تو راحت -

؟یستین یچرا منطق: رو گرفت و گفت دستم

!؟یکن یات زندگ گهیو با زن د يریزن رو ازش بگ هی يبچه ... م فهم یمن منطق تو رو نم: و گفتم دمیکش رونیرو ب دستم

!يتو با طالقت پر روش کرد... قبول کرده بود . نداشت یاون مشکل -

.يزد یم شیدو سال پ دیحرف ها رو با نیا -

.زدم یم دیاالن هم نبا نیهم: گفت یعصبان

پا بذاره و دو کلمه با من حرف  ریبه خودش فشار آورده که غرورش رو ز یلیدونستم خ یم. بله. داد نییرو پا شهیروش رو برگردوند و ش و

خوندن و  يزد فقط کر یم یاگر هم حرف! من هم هست یکرد، انگار نه انگار که زندگ یکرد، خودش عمل م یم يزیخودش برنامه ر. بزنه

.دیطول کش قهیچند دق سکوتمون. دلخور کردن بود
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.فکرهات رو بکن... مشکل دارم  هیوقته با مهد یلیمن هم خ. کنه یط منو به عنوان شوهرت قبول مپدرت فق: رو باز کرد و گفت در

گفتم؟ یچ يدیفهم: مکث کرد و دوباره گفت. بشه ادهینگفتم و منتظر شدم که پ يزیچ

!باشم؟ دهیمگه با خر طرفه که نفهم. شدم رهیرو به رو خ به

!میش یبه زور هم که شده بچه دار م. خارج میر یم...  تیسر زندگ يگرد یبر م -

!من دوستت ندارم...  ستیمشکل ما بچه ن -

!دهیفکرهات رو بکن ش: از پنجره گفت. دیشد و در رو محکم کوب ادهیپ

!خانوم عمادزاده: گفتم بلند

 یم یکه همه سع يا یخوشبخت نیا. بابا شروع شده بود يها دنیدوباره نقشه کش. رفت نشیصورتش نشست و به طرف ماش يرو يمحو لبخند

!بودم؟ دهیبود که من تا حاال رنگش رو هم ند یمن فراهم کنند، چ يکردند برا

□

د؟ییبفرما: شونه اش گذاشت و رو به من گفت يتلفن رو رو یگوش یمنش

.نمیرو بب یکرمان يآقا دیبا -

.االن وقت ندارند شونیا -

.کوتاهه یلیخ -

.دیلحظه اجازه بد هی -

.رو گرفت یقطع کرد و داخل. فروش گفت یو کارشناس یابیبازار يرو بلند کرد و چند جمله درباره  یگوش. نشستم یصندل يرو

».با شما دارند یخانوم عمادزاده کار کوتاه. خوام مزاحم شدم یم معذرت«

».بله«

.رونیب انیم: به من گفت رو

د؟یچرا اطالع نداده بود: گفتاومد و با تعجب  رونیب یکرمان يبعد آقا ي قهیدق پنج

.کنم یبا گلبرگ امضا نم یبابت طراح يا گهیفقط اومدم بگم که قرارداد د... خوام  یعذر م -

!شما رو مجبور کرده یزنم کس یحدس م: سکوت گفت هیاز چند ثان بعد

.ستینه؛ بحث اجبار ن -

!دیمدت فکر کن هی د؟یرینگ میعجوالنه تصم ستیبهتر ن -

.همه يبرا... بهتره  يطور نیا. نه -

.دیلیهر طور ما -

.خوبه -
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.با شما باعث افتخار بود يهمکار...  رمیگ یمن باز هم باهاتون تماس م یول -

.نیهمچن. ممنون: زدم و گفتم لبخند

 تیفعال يهم که اجازه موسسه  يتو. بودم کاریحاال رسما ب. دونستم کار درست رو انجام دادم یم یشدم، ول مونیلحظه پش هی نیماش يتو

بود، تموم  گهیالهام که دو سه روز د یمنتظر بودم عروس. راه بندازم يهم برام نمونده بود که کار تازه ا يا زهیحوصله و انگ یحت گهید. نداشتم

 یمن فقط م یاحتم، ولکرد که از دستش نار یفکر م دیشا. مهرناز رو نداده بودم يجواب تلفن ها. به حال خودم بکنم يفکر هیبشه تا بعد 

.کردم یرو راحت م الشیزدم و خ یبعدا خودم بهش زنگ م. خواستم خودم رو از اون حال و هوا خارج کنم

 یاصرارش رو م لیدل یبابا خبر داشت من انوش رو دوست ندارم، ول» .دهیکش شیاون الدنگ دوباره حرف تو رو پ«بهم گفته بود  روزید بابا

 یاحتمال يکنه و من رو هم از خطرها یدگیرس زیکه بعد از خودش به همه چ یکس. شناخت ینم لیفام يتر از انوش توبابا با عرضه . دونستم

»!فکر کن يانوش جد يرو«بهم گفته بود  یرسم یلیخ. دونست یمن مناسب م يهم داشت برا گهیبابا انوش رو اگر سه تا زن د. رهدور نگه دا

 ادی. شد یدلم خال يپارك شده بود که از همون دور تو يخاکستر 206 هیدر  يجلو. خونه نداشتم که برم رو به جز ییجا. دمیچیکوچه پ داخل

صبح . اومد نییباز شد و رستار پا 206در . دمیدر خونه رس يجلو. راننده واضح نبود. جلوتر رفتم. کرده بود بمیافتادم که تا موسسه تعق ینیماش

باال رفته  يبعد از مکث، با ابرو. بشم ادهیاشاره کرد پ. در رو زدم موتینرفته بود؟ براش بوق زدم و ر چکار داشت؟ چرا داخل نجایا وشنبهد

بله؟: شدم و گفتم ادهیپ

؟یخوب: تر اومد و گفت کینزد

.نگفتم يزیتکون دادم و چ سر

!دهیخواهرزن نو یپنجشنبه عروس -

!نفر دعوت شدم نیمن اول. دونم یم -

.شمال بزنم يورد هیگرفتم  یمرخص -

.ادیفکر نکنم باهات ب... به خاطر پونه آروم برونه  دیبا مانیا -

!سرش شلوغه... نداره  یمرخص مانیا -

.بشم نیباال انداختم و خواستم سوار ماش شونه

؟يایم. يکاریتو که ب -

!با تو؟ -

!میمثال دوست بود! ره یم نیتو هم از ب يدلخور نیا...  ه؟یمگه چ -

- ...

.یباهام رفتار کن يجور نیخواد ا یدلم نم -

؟یدوست بمونیرق يکارخونه  يتو چرا با سهامدارها -

!به بحثمون داشت؟ یحاال چه ربط... گم  یبعدا بهت م -
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 ینم آزار یشناختمش که بدونم به کس یقدر هم م نیا. دمیترس یم دیبا یاز چ. به من نداشت يشده بودم و اون نظر زونشیروز من آو اون

و من بهتر  میکرد یهم صحبت م دیشا. شد یبهتر م میرفتم اوضاع روح یاگر م. نداره يدونست که رستار با زن ها کار یبابا خودش م. رسونه

واست خ یدلم م م،یهم که بگذر یمنطق يها لیدل نیا ياز همه . هم بود مانیاعتراضم به رفتار بابا و ا يرفتنم نشونه . ومدمیکنار م هیقض نیبا ا

!باهاش برم

...بودن با من ممکنه که  یکن یاگه فکر م... کنم  یاصرار نم: گفت دیسکوتم رو د یوقت

!؟یممکنه چ: دمیحرفش پر وسط

!دوباره منو بندازه تو سرت... دونم  یچه م -

 يتو فکر کرد: بلند گفتم. رو بزنه حرف نیرفتار خودم بود که حاال به خودش اجازه داده بود ا ریتقص. شدم و چپ چپ نگاهش کردم یعصبان

؟یهست یک

- ...

... نیهم... خوب نبود  میمن اون روز حال روح -

.نزدم یمن هم که حرف -

- ...

!م؟یبر يایپس چرا نم -

؟ير ینم هیچرا با بق -

.گرفتم میتصم ییهوی. گرمه ییجا هیهمه سرشون  -

- ...

!ن؟ییپا ارهیکالست رو م 206نکنه  -

.رو آماده کنم لمیصبر کن وسا: نده ام رو گرفتم و گفتمخ يجلو

نهم فصل

؟!یکن ینم یطراح گهیپس د -

.بابا ناراحت شد دمیهمون شب هم د. نه -

- ...

قافله است؟ قیدزده و رف کیخبر داره پسرش شر! بزرگ دپوریسع -

؟یگ یچرا چرت م: و گفت دیخند

.ضرب المثل بود -
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!که من خود دزدم یکنحساب  ياگر اون طور -

؟یچ -

!گلبرگم ياز سهامدارها یکیمن ... وجود نداره  یدوست -

!ها خطرناکه چیپ نیا... رو کنم  میبذار رانندگ. نگاه نکن ياون طور: نگاهش کردم که گفت مشکوك

 ریهمه غافلگ يا از کارها و حرف هاروزه نیقدر ا نیا. چالوس هر چقدر هم که خوشگل باشه، خطرناکه يجاده . گفت یراست م. نگفتم يزیچ

؟یبا من یگفت یبه کس: خودش گفت. توش گم بود نیشده بودم که ا

.زنم یزنگ م... نبود  یکس -

چشمم . البته االن آخر تابستون بود. میسرسبز نگه دار يجاده ها يخواست تو یدلم م شهیهم. داد یتوقف نم يوقت وسط جاده اجازه  چیه بابا

!رستار: گفتم یکه دوست داشتم افتاد و با لحن مظلوم يبه رودخونه ا

!جانم -

؟يدار ینگه م -

.میچرا نگه ندارم، دو سه روز وقت دار -

رستار . دیتاب یم میهر چند ظهر بود و آفتاب مستق. پوستم نشست يخنک رو يشدم هوا ادهیپ یوقت. دیو کنار کش دیو اون هم خند دمیخند

م؟یبر يکدوم ور :رو قفل کرد و گفت نیماش

 یپل هی: سمت رودخونه رو نشون دادم و گفتم. شد یکردم فراموش کنم، نم یم یمن هر چقدر سع. میبابت اون رفتارم هر دو موذب بود هنوز

.خوشگله یلیخ. طرف ها هست نیهم

.میبر -

ه؟یچ نیا -

.میسفرمون داشته باش نیآلبوم از ا هیخوام  یم...  نیدورب -

!يرو دوست دار یعکاس دونستم ینم -

حواست کجاست؟: دستم رو گرفت و گفت عیعلف ها سر خوردم که سر يرو

.بودند سیخ: و گفتم دمیکش رونیرو ب دستم

.دیبازوم رو گرفت و با خودش کش دوباره

؟یگ یاون پل رو م wow. کنم یکار نم يحرفه ا یرو دوست دارم ول یعکاس. آره -

خوشگله، نه؟: و گفتم دمیخند

.هیعیطب یلیخ -

ه؟یکارها چ نیا! بغلت کنم واضح بگو يخوا یاگه م: خوردم که کمرم رو گرفت و با خنده گفت زیل دوباره

 يدره  نییکرد و به من که پا میپل تنظ يرو جلو نیو دورب هیبعد سه پا قهیچند دق. شد شتریچشم غره رفتم و هولش دادم که خنده اش ب بهش
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.نیرو بب نیا ایب دهیش: ستم، گفتش یکوتاه دست هام رو م

ه؟یچ: شده بود باال رفتم و گفتم جادیخاك ا يکه رو يا یعیطب يپله ها از

خوبه؟: به رو به رو اشاره کرد و گفت. میستادیا نیو با هم پشت دورب دیرو کش دستم

خوبه؟: ره گفتآورد و کنار گوشم دوبا نییسرش رو پا. بود یخوب ي هیزاو. لنز به منظره نگاه کردم از

حالت خوبه؟: و گفتم ستادمیدرست ا. دمیفهم یرو نم یکیهمه نزد نیا يشونه ام بود و اصرارش برا يرو دستش

چطور مگه؟ -

؟یچسب یقدر به من م نیچرا ا -

!بودم يطور نیمن قبال هم هم: و با خنده گفت دیعقب کش عیسر

!يها حساس شد یتو تازگ: امه دادچشمم افتاده بود رو کنار زد و اد يکه رو ییمو کهیت

.داده بودم یسوت یبود که حساب يطور نیاگه ا. گفت یهم راست م دیشا

.خوام عکس بندازم یپل، م يبرو رو: پل اشاره کرد و گفت به

ودم که حس کردم ب دهیپل نرس ي مهیهنوز به ن. دوست داشتم به اون طرف پل برم. دو تا عکس انداخت. تکون دادم و به همون سمت رفتم سر

.شدم الیخ یبره و ب جیممکنه سرم گ

؟يبه بابات زنگ زد -

.یخوب شد گفت. نه -

. شد و به طرف سر پل حرکت کردم دهیبابا رو گرفتم که دستم کش يشماره . جا به جاش کردم که آنتنش پر بشه یرو در آوردم و کم میگوش

!افتاد میگوش ؟یکن یچکار م: داد زدم. دمیآب رو هم شن يپرت شدنش تو يصدا یحت. ام افتاد گهیاز دست د یگوش

!شکنه یفکر کردم االن م... پل قژ قژ کرد  -

.بابا يا. ومدیباد م -

.خرم یم یبرات گوش...  ؟یتوش داشت يزیشد؟ چ یحاال مگه چ -

!زحمت نکش: دور شدم و گفتم ازش

؟یکه برام مهم یناراحت -

!چقدر هم مهم -

.سنگ نشستم و به رودخونه زل زدم هی يرو. شدند ینگرانم م بچه ها همه حاال

.ستمین یکه من اهل نازکش یدون یم. با من قهر نکن -

.رو بده تیگوش -

.نهیتو ماش: گفت. آورد رونیب یهاش کرد و خال بیج يهاش رو تو دست

!رینگ: سرم رو برگردوندم و گفتم. من نشست يرو به رو نیدورب با
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.وس نشول: خنده گفت با

.خوب شده بود یلیخ شیکوتاه و ته ر يکردم که با مو یدر واقع به رستار نگاه م یبرگشتم، ول نیبه سمت دورب. رو انداخت عکس

؟يچرا موهات رو کوتاه کرد -

.کرد يزار هیاز بس مادرم گر -

؟يدوست دار يتو چه جور: دیپرس نیدر حال جمع کردن دورب. انداخت و بلند شد يا گهیعکس د عیزدم که سر لبخند

!زنم تو سرت ها یسنگ م نیبا هم: گفتم یعصبان. به صورت من زل زد و

.رفت نیشکلک در آورد و به طرف ماش برام

□

چنگالم رو از دستم . بره نییدوغ خوردم که پا یکم. خودم رو خوردم یقاسم رزایاز م يا گهیظرف رستار نگاه کردم و قاشق د يکباب تو به

.ظرف من گذاشت ياز کباب هاش رو تو یکی گرفت و

.خوام یتو رو نم یدهن -

.رو باال انداخت و کباب رو برگردوند ابروش

کرد؟ یادا، اطوار تو چکار م نیانوش با ا -

زوره؟ اد؛یخوشم نم -

!اعصاب خرد کن... جورند  نیزن ها هم يهمه  -

.يکرد یمن رو هم دهن يغذا... خورم  یاصال نم :گذاشتم و گفتم میکه روش نشسته بود یسنگ يرو رو ظرفم

.ومدهیمنو بهونه نکن، خوشت ن -

.شد یمال مامانم خوشمزه م: هام رو باال انداختم و گفتم شونه

.گهیشد د یم نیناهارِ ساعت چهار بعد از ظهر هم. جاده راه افتادم يشدم و تو بلند

کجا؟ -

 بیخلوت بود و ش یلیشدم که خ یفرع هیوارد  قهیبعد از پنج دق. دیچسب یخوب بود و قدم زدن م هوا. ومدیاون هم دنبالم ن. رو ندادم جوابش

 هی. درخت ها هنوز پر برگ و سبز بودند. بودم وریآخر شهر يعاشق هوا. رفت یگرفته بود و هر لحظه انتظار بارون م یلیهوا خ. داشت يادیز

و  میکرد یم يباز ریچوب ها شمش نیبا ا میبچه بود یوقت مانیمن و ا. اطرافش رو کندم يبرداشتم و برگ ها نیزم يشکسته رو از رو يشاخه 

.شاخه ها رو نشکن بابا: گفت یشمال ياز کنارم رد شد و با لهجه  يرمردیپ. دلم از دستش گرفته بود» !شما پولدارها«گفت  یوقت به من نم چیه

.برداشتم نیزم ياز رو. نشکستم -

با؟با یهست یدختر ک -

.مسافرم: گفتم. هستم کینزد يروستا نیکرد مال هم یم فکر
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.ور برو باال نیاز هم... امامزاده؟  يآمد -

شالم رو مرتب کردم و با کمک چوب . وقت بود کوه نرفته بودم یلیخ. داشت نگاه کردم بیش یلیکه خ ریبه مس. رفت رمردیتکون دادم و پ سر

.راه افتادم

امامزاده که از  کیساختمون کوچ. بود ینقاش يتابلو هیمثل . شدم ریچشمم بود، غافلگ يکه جلو ياز منظره ا دمیاال رسنفس نفس زنون به ب یوقت

به هم گوشه  هیساده و شب يسنگ قبرها. چند تا زن و مرد هم اطرافش بودند. ساخته شده بود، نظرم رو به خودش جلب کرد دیسف مانیگچ و س

خانم : خانم ها به سمت داخل رفتند و صدا زدند. غرش بلند شد يبعد صدا هیآسمون جرقه زد و چند ثان يتو یبرق .رو پوشونده بود اطیح زا يا

.رگبار گرفته...  ایب

. دوباره چند تا رعد و برق زد. شد رهیکرد و آسمون ت دنیبارون نم نم شروع به بار. نشستم يدر ورود يسکو يدست تکون دادم و رو براشون

 يتو. ادیطرف م نیکه سالنه سالنه به ا دمیاز دور رستار رو د. تپه بدوم نییدشت پا يبود که تو نیخواست ا یکه دلم م يزینها چاون لحظه ت

.برداشتم کهیت هیکنارم نگاه کردم و  يبه دختر چهارده پونزده ساله . حلوا به طرفم گرفته شد ینیس» .شه یم سیاالن خ« فتمدلم گ

.خدا قبول کنه -

.نونمم -

؟يچرا اومد: با خنده گفتم. دیدو یم نیو دورب هیتندتر شده بود و رستار با سه پا بارون

!یش یگفتم گم م -

!مگه بچه ام؟ -

 هیدختر رفت و رستار سه پا. رستار تشکر کرد و برنداشت. زد یحلوا رو به طرف رستار گرفت و لبخند مخصوص ینیس. به سمت ما اومد دختر

.و من انداخت و کنارم نشست طیچند تا عکس از مح. کرد میاش رو تنظ

!ییچه هوا -

.آره: دادم و گفتم هیتک يرو به چارچوب در ورود سرم

؟يقدر پکر نیچرا ا -

- ...

به خاطر منه؟ -

!گفتم که اون روز حالم خوب نبود! ؟یقدر برام مهم نیا يچرا فکر کرد -

به خاطر اون بچه؟ -

 یکیپسر کوچ يبرا يجور نیا. خواستم فراموشش کنم یجدا م. رمینگ دیاز مج يخبر یودم رو گرفته بودم که حتخ يمدت جلو نیتمام ا تو

رمش؟یبرات بگ يخوا یم: نزدم که گفت یحرف. مثل اون هم بهتر بود

؟!هیفیق یمگه بستن -

.کنند یم يآدم ها به خاطر پول هر کار نیا -
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!ستمیاگه تو بغلت نذارمش رستار ن: اره گفتدوب. دمیصورتم دست کش يزدم و رو پوزخند

!و بدون پدر بزرگش کنم رمیبچه رو از خانواده اش بگ هیخواد  یمن دلم نم -

!کردم دایبابا هم براش پ هی دیحاال شا: خنده گفت با

.نزدم یتاسف تکون دادم و حرف يرو به نشونه  سرم

ست؟یسردت ن: گفت قهیاز چند دق بعد

.نه -

.نیتو ماش میدبرگر ایب -

ست؟ین فیح -

.میاجاره کن ییجا هی دیتا شب نشده با -

!؟ییجا هی: رو بلند کردم و گفتم سرم

؟یبخواب نیتو ماش يخوا ینکنه م -

.گهیهتل د میر یم -

.میبا هم ندار یما که نسبت -

!م؟یریاتاق بگ هیمگه قراره  -

.له ندارمو من حوص ییتو زن تنها... دن  یم يریگ هیباالخره  -

.شمال داشتند يو ملک تو نیزم یکل دپورهایسع. فکرش رو نکرده بودم اصال

.گرفتم یشهسوار رو از بابا م يالیو دیمن کل یگفت یکاش م -

.بود يقصد من مسافرت جاده ا -

.نشده کیتا تار میپس بر: شدم و گفتم بلند

 فیتمام مانتو و شلوارت کث یفتیب نجایا: دستش رو به طرفم گرفت و گفت رستار. میحرکت کرد یاصل يبه طرف جاده  سیو خ یگل ریمس از

.شه یم

باورم . ترسم یدوست نداشتم فکر کنه از دست زدن بهش م. بازوش رو گرفتم. داد یرو نشون م یفیبود و کث یلباس هام طوس. گفت یم راست

ما رو به هم متصل  یجور طناب نامرئ هیکردم  یتمام مدت حس م. نمک ینم یمونیسفر اومدم و اصال هم احساس پش نیشد که باهاش به ا ینم

 یکم. تر بود يقو شهیبودمش، به وجود اومده بود و حاال از هم دهید مانیبرگشت ا یسالن مهمون يکه تو یشب نیاز اول درستحس  نیا. کرده

.دستم رو گرفت و پرت کرد يجلوتر چوب تو

.یکن یم فیرو کث نمیماش -

!يرو آورد ستیولز رونه که ر -

مگه چشه؟ -
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!تو 206نه به ... برادرت  ينه به فرار -

.من از جلب توجه متنفرم -

!يو آشناها جلب توجه نکرد لیچقدر هم که تو فام -

و رستار  میدیراه پارك بود، رس يکه گوشه  نیبه ماش. فاصله گرفته بودند شتریشد و ابرها هم ب یبارون داشت کم تر م. نگفت يزیو چ دیخند

.میدیرس: گفت

م؟یمگه قرار بود نرس -

.بود گهید يجا هیفکرم : دستم رو برداشتم و گفتم عیسر. رو با چشم نشون داد بازوش

!آره خب: و گفت دیخند

!دم که تو رو پر رو کردم؟ یچقدر به خودم فحش م یدون یم: گفتم یعصبان

.نرفته ادمیرو بده تا باز  تیگوش: نشستم و گفتم. شد نیتوجه به حرف من سوار ماش یب

!از صبح زنگ نخورده نمیب یم: نگاه کرد و گفت یبه داشبورد و دور و بر صندل رستار

!ینگو جا گذاشت -

.میکن یم دایتلفن پ هیاطراف  نیهم. نداره یبیع: ناراحت گفت يچهره  با

!یانحاال حرص نخور ه: نگاهش کردم که خودش رو مظلوم کرد و گفت یعصبان

□

بود که معلوم نبود با چقدر  یکیکوچ ییروستا يخونه . به اطراف انداختم ینگاه. گذاشت و رفت ییرایمن و ساك خودش رو وسط پذ چمدون

پر از ظرف . گذاشت نیدستش رو زم يدوباره برگشت و سبد تو. اضافه نده ریکرده بود که شناسنامه ازمون نخواد و گ یپول صاحبش رو راض

.آورده بود مه يقور یتبود؛ ح

!يرو هم کرد یفکر همه چ -

؟یپس چ -

.داد هیتک ینشست و به پشت نیزم يرو

.زیبر ییچا هیخانوم  -

!نوش جان: به پاش زدم و گفتم يلگد

.دارم یکمربند مشک... کنما  یو کبودت م اهیشم س یپا م -

.يجرأتش رو ندار -

رم گوجه و تخم مرغ بخرم  یم: و گفت ستادیچارچوب ا يتو. باز کردم که لباس هام رو عوض کنمچمدونم رو . با چمدون به طرف اتاق رفتم و

.میاملت بزن هی
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.نون هم بخر. من هم گشنمه... برو  -

.امیصبر کن من هم ب: صداش زدم عیسر. تکون داد و رفت سر

؟يخوا یم يزیچ -

.خوام به بابام زنگ بزنم یم -

.داشتم میگوش يتو س،یخونه و بابات رو بنو يشماره . زنم یمن زنگ م -

.زدم یفردا دوباره خودم زنگ م. شماره ها رو نوشتم و به دستش دادم یدادم خودم با بابا حرف بزنم که نگران نشه، ول یم حیترج نکهیا با

 يظرف ها رو تو. ر بارون سرما بخورمخوشبختانه هنوز هوا سرد نبود که به خاط. دمیو شلوار ساده پوش شرتیت هی. هام رو عوض کردم لباس

و  کیکوچ ییرایپذ هیبمونم که فقط  يتو خونه ا نکهیا. داشت یو تازگ جانیه یلیبرام خ. رو دوست داشتم یجور زندگ نیا. آشپزخونه گذاشتم

.اتاق هیداره و  دهاسباب سا

که حس کردم  شیپ قهیپنج دق. بود و چشم هاش رو بسته بود دهیگوشه دراز کش هیرستار هم . ساعت بعد در حال خرد کردن گوجه ها بودم مین

.وجود داره یمورده، ول یب یدون یکه خودت هم م ییاز اون ترس ها. بودم دهیکرده، واقعا ترس رید

.بعد بخواب ار،یبرو لباس هات رو در ب -

چته؟: و گفتم دمیاز در آشپزخونه سرك کش. خنده زد ریز بلند

ست؟ین يا گهیامر د -

تنم باشه؟ يزیچ هیشه  یحاال نم: نگاهش کردم که ادامه داد جیگ

!ادب یب: گوجه به طرفش پرت کردم و داد زدم هی

.کرده بود تیاذ یحساب يامروز به هر بهانه ا. خنده بلند شد و به طرف اتاق رفت با

!سنیبگو افسانه ات رو بنو. يتر تیظرف یهم ب وسفیتو از : گفتم بلند

!يکه عاشقم شد يپس قبول دار :اتاق گفت از

»!ستیفرض محال، محال ن«به قول خودت  -

با  نکهیتصور ا یحت. گوجه ها رو به هم زدم. تخم مرغ ها رو آوردم و سفره و پارچ رو آماده کردم. ختمیداغ شده ر ي تابهیها رو داخل ماه گوجه

. گوجه شکستم يتخم مرغ ها رو تو. کرد یشد حرکت نم یرزرو نم طشیانوش تا هتل و بل. سخت بود میاملت بخور ییجا نیهمچ هیانوش 

 یدونست حس یحاال که م. بغل رستار بودم و دست هاش دور کمرم بود يتو. ول شد تابهیماه يقاشق تو! شدم دهیطرف عقب کش هحس کردم ب

.بود یرحم یرفتارهاش واقعا ب نیبهش دارم ا

!رستار؟ یکن یچکار م -

!گشنمه: گوشم گفت ریز. کرد و لپم رو گاز گرفت هاش رو محکم تر دست

!سوخت: کرد و گفت یکوتاه يخنده . رهیخواست ازم فاصله بگ یدلم نم. کردم یواضح حس م یلیرو خ عطرش

گاز رو  عیرستار فاصله گرفت و سر. و ولش کردم دمیکش یکوتاه غیج. پوستم نشست يقاشق رو یداغ. خودم اومدم و قاشق رو برداشتم به
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.به خاطر سوختن دستم نبود یاشکم در اومده بود، ول. آب گرفتم ریش ریدستم رو ز. خاموش کرد

رو به  شیپ قهیاتفاق چند دق میکرد یم یهر دومون سع م،یسکوت محض املت سوخته خورد يو تو مینشست کمونیکوچ يسفره  يجلو یوقت

.میاریخودمون ن يرو

□

 يرستار هنوز گوشه ا. اومدم رونیاز آشپزخونه ب. کردم زیها رو جمع کردم و سفره رو تم لهیوس. شتمآبچکون گذا يرو شستم و رو تابهیماه

بدتر  زیهمه چ یول ام،یام بهتر بشه و با احساسم به رستار هم کنار ب هیسفر روح نیخواستم با ا یمثال م. کرد ینشسته بود و به رو به رو نگاه م

 ركیرجیج يصدا. شدم رهیساختمون نشستم و به آسمون خ يجلو يپله ها يرو. رفتم رونیو از خونه ب دست هام رو با لباسم خشک کردم. شد

.ها فضا رو پر کرده بود

.یزن یم خی... تو  ایب: من انداخت و گفت يشونه ها يکتش رو رو. پله ها افتاد يرستار رو ي هیبه هم خوردن در اومد و سا يصدا

.هوا خوبه -

.بود یکیتار ينصف صورتش تو. روشن کرد يگارینشست و س یآهن ينرده ها يرو

؟يایقدر دور و بر من م نیچرا ا -

.يتو حساس شد: کرد و گفت اخم

!کنم یاصال درکت نم -

.ستیمن ن ریتقص... فکرت منحرف شده  -

 يزیلب چ ریو ز دیرو عقب کش گارشیس عیسرش پرت کردم که سر يبلند شدم و کتش رو رو. زشت بود یلیحرفش خ. بهم برخورد واقعا

شکستن بغضم رو  يبه سر و صورتم زدم که جلو یآب. ساختمون رفتم کیکوچ ییمسواك زدن به دستشو يبرا کراستیوارد خونه شدم و . گفت

. رفت ییتشودر رد شد و به سمت دس يرستار از جلو. که بخوام دمیتخت کش يرو از چمدون در آوردم و رو یافرتمس يمالفه و پتو هی. رمیبگ

. دادم هیتک یتخت چوب يطاقچه برداشتم و به لبه  يرو از رو نهیآ. کاش خودم باهاش حرف زده بودم. بابا بود شیدلم هنوز پ. در رو بستم

.دلشوره آور گهیطرف آرامش بخش بود و از طرف د هیاز  يخبر یب نیا. شونه زدن شدم غولبافتن موهام رو نداشتم و مش يحوصله 

نگاه کردم  نهیدوباره به آ. بود ستادهیدر ا يرستار ال. به طرف در برگشتم. هم فشار دادم يپلک هام رو رو تیژ قژ باز شد و من با عصبانبا ق در

.تخت نشست يجلوتر اومد و رو یکه بره، ول

!؟یش یزنم تو ناراحت م یم یچرا من هر حرف -

- ...

!ينبود يطور نیتو خونتون بودم که ا یوقت -

- ...

.يبه من زد يبدتر ياگه به ناراحت شدن باشه، تو حرف ها -
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به من زل زد  نهیاز آ. دیپشت من نشست و شونه رو از دستم کش. ترسوند یبودنش من رو م نجایا. هم جوابش رو ندادم که بلند بشه و بره باز

.که براش چشم غره رفتم و اخم کردم

؟يد یچرا جواب منو نم -

؟یچه جواب -

.رونیزنم، برو ب یخودم م: و گفتم دمیشونه رو قاپ. رو بلند کرد و مشغول شونه زدن به موهام شد شونه

؟یکن یبعدا چکار م...  یناراحت بش کیکوچ يزهایچ نیاز ا ياگه بخوا: از دستم گرفت و گفت دوباره

 یکردم باورم نم یم يمن هر کار. نگاه کردم نشیگبه صورت غم نهینگفتم و فقط از آ يزیچ. موهام بود نیبه حرکت شونه و دستش ب حواسم

.نداشته باشه یخاص لیتوجه اش دل نیشد که ا

 يو به اخمش تو دیقطره از چشمم چک هی. از دست هاش دورم حلقه شده بود یکیبود و  دهیتخت گذاشت، کامال به من چسب يشونه رو رو یوقت

!من حساس شدم؟: آروم گفتم. نگاه کردم نهیآ

.انداخت نییفت و سرش رو پانگ يزیچ

من خرم؟ يفکر کرد -

!؟یکن يواسه من نقش باز يخوا یم یتا ک: گفتم يگرفته ا يبا صدا. بازوم حرکت داد يسرش رو بلند کرد و دستش رو رو دوباره

.کنار گردنم فرو برد و جوابم رو نداد يموها يدسته  نیرو ب سرش

!رستار؟ -

.هتوئ ریتقص: گفت یآروم يصدا با

 نیا...  یستین یتو گ: بازوش رو گرفتم و گفتم. رهیکرد فاصله بگ یو سع دیدست هاش رو عقب کش. دمیبه طرفش چرخ. شده بودم یعصبان

ه؟یچ ياداها برا

.شونه هاش رو گرفتم و تکون دادم. هاش رو بست چشم

!رستار -

.تونم ینم -

.برو: ولش کردم و گفتم. خواستم یقط اعتراف ممن ف. ازش خواسته بودم يزیتونست؟ مگه من چ یرو نم یچ

فاصله . دیخواستم بلند بشم که دستم رو کش! واقعا انتظار داشت که من دوباره بهش اصرار کنم؟. دوباره اخم کرده بود. هاش رو باز کرد چشم

!خودته ریتقص: برد و آروم گفت نیرو از ب

دست هام رو . خواستم باور کنم، اما مدت ها بود که منتظرش بودم ینم دیشا. مکردم که لب هاش رو حس کرد یبه جمله اش فکر م هنوز

.داد یبهم آرامش م يا یخوب بود و حرکت دست هاش به طرز باور نکردن يادیز زیهمه چ. شد شتریجرأتش ب. دورش انداختم

.کشه یبابات منو م: هاش رو جدا کرد و کنار گوشم گفت لب

سرم  يباال! میچکار کن دیبه بعدش رو با نیدونستم از ا یاما نم. بودم دهیخواستم، فهم یرو که م يزیمن چ. دمیکشتخت دراز  يزدم و رو لبخند
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!بهتر از تصوراتم بود یلیخ: لب هام حرکت داد و آروم زمزمه کرد يانگشتش رو رو. کرد ینگاه م رهینشسته بود و خ

.گذشت یسخت م یلیخر خآ يهفته ها نیا: به چشم هام نگاه کرد و گفت دوباره

 یخودش هم نم. دیرس یشده بود و کالفه به نظر م نیچشم هاش واقعا غمگ. شده بودم جیذاشتم؟ گ یبه حساب عشق م دیحرف ها رو با نیا

کون رو از ت شینیسنگ. و پلک هام رو بستم دمیکش قیچند تا نفس عم. و به پنجره نگاه کرد دیموهاش دست کش نیب. هیچ فمونیدونست تکل

گاه  هیشد و دستش رو تک زیخ میبعد ن هیچند ثان. به سقف زل زده بود. پلک هام رو باز کردم. دیخوردن تخت حس کردم که کنارم دراز کش

؟ياز من دلخور: آروم گفت. کرد

.آره: زدم و گفتم لبخند

حاال چطور؟: لب هام گذاشت و گفت يرو یکوتاه يبوسه . دیخند

!روش فکر کنم دیبا -

!يذار یتو نم. ام یمن پسر خوب. نیبب -

!من با تو چکار دارم: کردم، گفتم یکه دکمه هاش رو باز م یحال در

به چشم هاش که هنوز . کرد یدستش صورتم رو لمس م. شده بود زونیکه براش گرفته بودم آو يخورد و گردنبند یاش از خنده تکون م نهیس

.شد یدلم خال يبود نگاه کردم و تو نیغمگ

!یش یفردا ازم متنفر م! دهیش -

.میجلو بر ادیز ستیقرار ن: کردم يادآوری

 شیفعال که آت: با خنده گفت. دمیاش رو بوس قهیموهاش بردم و شق يانگشت هام رو ال. دیپوست کمرم کش يو دستش رو رو دیرو بوس گردنم

!تو تندتره

□

مالفه رو . کردم یاحساس سرما م یکم. دمیکش ازهیخم. دمیچشم هام رو مال. دیتاب یمصورتم  يرو مینور از پنجره مستق. هام رو باز کردم پلک

شم  یم داریب یانتظار داشتم وقت. سرد بود. دمیدست کش يبالش کنار يرو. کرد يادآوریرو  شبیکه تنم نبود، تمام د یشرتیو ت دمیباال کش

کردم که  یفکر م دمید ینبود و اگر ساك رستار رو نم یکس. و آشپزخونه رو گشتماتاق و هال  دهیژول يبا مالفه و موها. رستار هم کنارم باشه

...رفته 

صبحونه رو . کردم زونیلباس هام رو شستم و آو. سرما بخورم دمیترس یگرم نبود و م ادیآب ز. خونه گرفتم کیحموم کوچ يدوش کوتاه تو هی

!هم درست فکر کرده بود قایدق طیشرا نیکه با ا. شدم، برم داریب یممکنه وقت تصور کرده بود دیدر خونه قفل بود، شا. خوردم ییهم تنها

رو بهتر  میکردم که سردرد عصب دایمسکن پ هی فمیاز ته ک. رفته رونیتلفن زدن ب يبرا دیفکر بود که شا نیکرد ا یآرومم م یکه کم يزیچ تنها

.نکنم هیکردم که گر یام رو م یداشتم تمام سع. کنه

 ایکنم  هیگر دیدونستم با ینم. واقعا ناراحت و دلخور بودم. و رستار با دو ظرف غذا وارد شد دیدر چرخ يتو دیگذشته بود که کل ازدهیاز  ساعت
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ظرف ها رو به آشپزخونه برد و بعد به . کردم یداده بودم و به صورتش که خونسرد بود، نگاه م هیهال تک يتو يها یبه پشت. سرش داد بزنم

!سالم هم نکرد یحت .رفت تاقا

 يرابطه  چیکرد که ما هنوز ه یدرك م دیبا. بره ناراحت بود شیپ یلیاجازه نداده بودم خ شبیچون د دیشا. افتاده یمطمئن شدم که اتفاق گهید

!نداره ستمیمن دختر ن نکهیبه ا یربط چیه نیو ا میندار يشده ا تیتثب

؟يچرا در رو قفل کرد: و گفتم ستادمیسرش ا يباال. بود دهیز کشتخت درا يرو. سمت اتاق رفتم که درش باز بود به

- ...

؟یچرا ناراحت -

.بلند شو: گفت عیتخت نشستم که سر يرو

!رستار: رو گرفتم و گفتم بازوش

.برو عقب: رو پس زد و گفت دستم

.خونه رو بده دیکل: و و شلوارم رو برداشتم و گفتمبلند شدم، مانت. ناراحت شده بودم یلیخ. حرف نزده بود يطور نیکس تا حاال با من ا چیه

- ...

.خوام برم به بابام زنگ بزنم یم. رو بده دیکل -

...شه  یبابام نگرانم م: داد زدم. دیرو برگردوند و پشت به من خواب روش

.اعصاب منو خرد نکن. گوشه هی نیبرو بش: تخت نشست و داد زد يرو

؟يچرا مثل طلبکارها شد -

- ...

؟یکن تیبابا رو اذ يخوا یم! ؟يزنگ نزد روزینکنه د -

.زنگ زدم -

ه؟یچ تیپس مشکل لعنت -

...من  ریتقص. افتاد یاتفاق هی شبید! ... دهیش نیبب -

!؟یمونیپش -

- ...

!رو بده دیکل -

به زنگ زدن؟ يداد ریتو چرا گ -

نه؟ ،يزنگ نزد شبید -

- ...

؟یکن یم يچکار دار -
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.آروم بود یلیخ زیهمه چ روزید. دهنم اومده بود يقلبم تو ادیز ینگران از

.به سرم زده بود الیهزار جور فکر و خ. تخت نشستم يرو

؟يسر بابام آورد ییبال -

.تقاص پس بده دیبابات حاال حاالها با -

؟ياریسر من ب ییبال يخوا یم: با دست پاك کردم و گفتم. چشمم جمع شده بود يتو اشک

.دستش رو به طرف صورتم آورد و دوباره برگردوند. ش ناراحت شدا چهره

!من بهت اعتماد کرده بودم -

.فتهینم یاتفاق ياگه به حرفم گوش بد: داد و گفت رونیرو با صدا ب نفسش

.شه یاصال باورم نم: رو تکون دادم و گفتم سرم

.ستمیآدم بده من ن -

؟یکن یکار رو م نیا یپس از طرف ک -

- ...

ه؟یهدفش چ -

.یفهم یبعدا م -

.يریگ یدونم از پدرت خط م یم -

چند . خونه رفتم یلباس ها رو ول کردم و به طرف خروج. اتاق بابا رو فراموش نکرده بودم يتو دپوریسع يهنوز حرف ها. بهت نگاهم کرد با

 يکوچه . داشت ریاون هم دزدگ. آشپزخونه رو باز کردم يپنجره . داشت یبه سمت پنجره رفتم که روکوب آهن. و داد زدم دمیبار در رو کوب

.زد یپرنده هم پر نم یحت. سکوت فرو رفته بود يتو خونهپشت  یخاک

.راه فرار نداره -

.خواستم فرار کنم ینم: و گفتم برگشتم

!معلومه -

.مثل تو دور بشم يا یخوام از عوض یم -

.کردن تو رو ندارم تیمن قصد اذ! خورغذات رو ب نیبش: غذا رو به طرفم گرفت و گفت ظرف

.رو از دستش گرفتم و تو صورتش پرت کردم غذا

!تحمل تو برام سخته. ترسم یمن از مردن نم -

.گوشه نشستم هیطرف هال رفتم و  به

.یشناس یتو هنوز پدرت رو نم -

!داره؟ یپدرم به من چه ربط يکارها -
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.یذاشتم بفهم ینم ،يداد ینم ریر به تلفن گقد نیاگر ا... نداره  يهم با تو کار یکس -

؟یچ شبید: هام پاك کردم و گفتم نیچشم هام رو با آست دوباره

- ...

؟یکن یم يبا احساس من باز يسه ماهه دار -

.ياز بس تو به جونم افتاد شبه؛یمن هم از د یناراحت! نه: زد داد

!من؟ -

.یکردم تو تنها راهش باش یفکر نم یول... ه زدن بودم دنبال راه ضرب: رو برگردوندم که ادامه داد روم

!يدیچرخ یخونه و اتاق کار بابا م يفرستاده بود؟ همه اش تو یجاسوس يپدرت تو رو برا -

.پدرم خبر نداره -

- ...

.یدون یخودت که م. ندارم یمن از اون هم دل خوش -

.گناه اونه زیهمه چ: رفت، گفت یکه به طرف اتاق م یدر حال. شد بلند

توش نداشتم  ینقش چیدونستم که من ه یفقط م. بشه کیشر بیرق يکارخونه  يباعث شده تو یکه حت هیبه خاطر چ نهیهمه ک نیدونستم ا ینم

.ستیشدن ن یزندان نجایهم به خاطر ا میو ناراحت

□

.رونیب ایب: رو باز کرد و گفت 206عقب  در

 يالیو هی اطیح يتو. دورش رو باز کنه يآوردم که بندها رونیبا کمک رستار نشستم و پاهام رو از در ب. بودم دهیبسته دراز کش يدست و پا با

.زانوهاش نشست و مشغول باز کردن شد يرو. شد یم دهیشن ایدر يجا صدا نیاز هم. میبود کیکوچ یساحل

ساعت چنده؟ -

.میچهار و ن: ساعتش نگاه کرد و گفت به

م؟یر یم میکجا دار -

؟يمگه کارت دعوت رو نخونده بود. رشت -

شد؟ یتهران نم يکه تو دیبا من چکار کن دییخوا یم: زدم و گفتم پوزخند

.مچ پاهام، ماساژ داد يرو باز کرد و جاشون رو رو بندها

.ینیبب یبیذارم آس ینم. نترس -

.و دست هام رو جلو بردم که بازشون کنه دمیرو عقب کشپاهام . داشته باشه یکیاتفاق باز هم با من احساس نزد نیخواستم بعد از ا ینم

کاناپه  يجلو زیم يکه سر راه گرفته بود رو رو یو پاستا و برنج چیساندو ل،یبعد از جا به جا کردن وسا. نشستم ییرایوسط پذ يکاناپه  يرو
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.يناهار که نخورد! بخور يزیچ هی: گذاشت و گفت

. بود دهیچیهم پ نیماش يتو چیساندو يبو. زودتر تموم بشه زیخواست همه چ یفقط دلم م. غذا خوردن ينه اشتها. رو داشتم يکار يحوصله  نه

.بود ستادهیسرم ا يباال نیرستار با دورب. نور فالش توجه ام رو جلب کرد. رو باز کردم و گاز زدم لشیفو. گرسنه بودم یلیخ

؟یکن لیمیبابام ا يبرا يخوا یم -

.رو به روم نشست. رو کنار گذاشت نینداد و دورب یجواب

تو رودخونه؟ یرو انداخت لمیاز قصد موبا -

.آره -

گذاشته باشم که با توام؟ یادداشتیممکنه تو خونه  يبا خودت فکر نکرد -

.ستیمهم ن: زدم و رستار گفت چیبه ساندو يا گهید گاز

.ذاره یکدومتون رو زنده نم چیپدرم اگه بفهمه کار توئه، ه -

در . رم ینم ییجا چیه هیقض نیبود که من تا روشن شدن ا دهیخودش هم فهم. بودم رفت دهیکه هنوز ند یشد و با ظرف غذا به طرف اتاق بلند

سکوت . رو نه نجایصاحب ا یبودم، ول دهیرو د ییروستا يصاحب اون خونه . رو نصفه رها کردم چیساندو. ساختمون رو قفل نکرده بود يورود

.شده بود رهیبه خصوص که آسمون عصر دوباره ت. نداشت یآرامش چیه یول. شد یشکسته م ایدر يداخونه با ص

 يهم مثل آسمون ابر ایدر. رفتم رونیدوشم انداختم و ب يرو رو یمشک یشال بافتن. مانتوم رو در آوردم. کردم دست و پاهام خشک شده حس

 یبابا شور م يدلم برا. شده بود دهیپوش يویپرتقال و ک يبا درخت ها گهیرف دداشت و از ط یخودمون هم ساحل اختصاص يالیو. ناآروم بود

.سرعت باد کمتر شده بود. شن ها نشستم يرو يگوشه ا. که پخش و پال نشه دمیموهام کش يشال رو رو. خودم نگران اون بودم زا شتریب. زد

خراب شد؟ با چند تا چوب و شاخه و بوته به سمتم  هوی زیچرا همه چ. دونستم رستاره یم. خش خش از اطرافم اومد يصدا قهیاز چند دق بعد

دود راه انداختن،  یبعد از کم. بوته ها خم شد که روشنشون کنه يفندکش رو در آورد و رو. و دورش سنگ گذاشت ختیر نیزم يرو. اومد

 دیشا. شد که من هم نگاهم رو برنگردوندم رهیمن خ يبه چشم ها. که مرتبشون کنه دینشست و به موهاش دست کش من يجلو. روشن شد

.کارش برداره نیکرد که دست از ا یم يادآوریرو بهش  یحس

 شنهادیتو به کامران پ يبابت تابلو ونیصد مل یدون یم: و گفت دیصورتش دست کش يرو. دوخت اینگاهش رو جدا کرد و به در یکالفگ با

دادم؟

.نگفتم يزیاختم و چاند نییسرم رو پا. به من نگاه کرد دوباره

.قبول نکرد -

- ...

!قدر پول بدم نیخوام ا یزن م هیو بابا تعجب کرده بودند که من چرا واسه صورت  دیکامران و نو -

- ...

...مسخره شدم؟ ...  دم؟یکش یکه گفته بودم، سخت یچقدر واسه دروغ یدون یم -
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!منه؟ يبابا ریهم تقص نیا -

.رهآ: گفت ینداشتم ول انتظار

- ...

.کنم یکه عاشق برادرمه زندگ یگفتم مجبور بودم با زن یاگه نم -

مثال حاال بهتر شد؟ -

.دم یمن تن به زور نم: زد داد

. چشم هام جمع شد ياشک تو. بچه ها شده بود هیدوباره شب. جمع شده اش گذاشت يزانوها يور رفتم و اون هم سرش رو رو شیچوب به آت با

.تونستم براش انجام بدم ینم يکار. داد یبه حرف من هم گوش نم. آورد یپدرش رو در م دیمفه یاگه بابام م

!رستار -

.رو بلند کرد و منتظر نگاهم کرد سرش

؟يستادیبابام ا يگرمه که جلو یپشتت به ک -

.رفت ومدند،یکه به ساحل م ییشد و به طرف موج ها بلند

□

.نبند: تبار باز کرد و گف نیچندم يرو برا در

؟يتو به اتاق من چکار دار -

؟یولت کنم که فرار کن يخوا یم -

!تونستم؟ یخواستم فرار کنم، نم یاگه م یکن یفکر م: زدم داد

رو سر  ییغذا يوعده  چیدو روز ه نیتو ا. کم برنج گرم کرده بودم هیشام فقط  يبرا. دمیو من هم چراغ خواب رو روشن کردم و دراز کش رفت

نگران  یلیحتما االن خ. مامان هم تنگ شده بود يدلم برا. کنم یخال زیکردم ذهنم رو از همه چ یچشم هام رو بستم و سع. میرده بودوقت نخو

قبال هم با دوست هام مسافرت . فتهیب یاتفاق نیکردم که همچ یمن فکرش رو هم نم یعذابشون بدم، ول يطور نیحقشون نبود که من ا. همن شد

.رفته بودم

.اون طرف اتاق به من زل زده بود یراحت یصندل يچشمم به صورت رستار افتاد که رو. پلک هام رو باز کردم. برد ینم ابمخو

؟ینشست نجایچرا ا -

.خواد یدلم م -

!بفرما رو تخت، اونجا بده: و با اخم گفتم نشستم

!امیدلم بخواد م: کرد گفت یکه خنده اش رو کنترل م یحال در

.نگاهم کرد يم داد و با خونسردل یراحت يرو
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.خوام مراقبت باشم یم -

تونست باشه؟ سرم رو  یم یچه کس. هنوز کنجکاو بودم که همدست رستار رو بشناسم. دمیسرم کش يو پتو رو کامل رو دمیدراز کش دوباره

؟يکار رو کرد نیا» گلبرگ«از طرف : آوردم و گفتم رونیب

طرح هات؟...  ه؟یگلبرگ چ ي زهیانگ: جا به جا شد و گفت یصندل يرو

تخت  يباال دمیپتو رو کنار زدم که د. رهیخواست ازم زهر چشم بگ یانوش م دیشا. نداشتم یمن که دشمن. دمیسرم کش يکردم و پتو رو رو اخم

.ستادهیا

از طرف انوش؟ -

بخوابونمت؟ امیب ای یخواب یخودت م -

- ...

!بلدما -

.آروم خنده اش به گوشم خورد يصدا. پتو بردم ریردم که رو هوا گرفت و سرم رو زکنارم رو به طرفش پرت ک بالش

□

 شیبود و گوش دهیخواب یهمون مبل راحت يرستار رو. ادیدستم ب تیبه اطراف نگاه کردم که موقع هیچند ثان. شدم داریزنگ از خواب ب يصدا با

و  مانیخواستم اوضاع بدتر بشه و ا ینم. افتاده بود یگوش يرو مانیاسم ا. رفتم زیپتو رو کنار زدم و به طرف م عیسر. خورد یزنگ م زیم يرو

با اخم . زدم غیاز ترس ج. رستار مچم رو گرفت. بردم یناخودآگاه دستم رو به طرف گوش یول. کردم یخودم مشکل رو حل م دیبفهمند، شا بابا

».سالم«ب داد رو برداشت و جوا یگوش» !ساکت باش«نگفت  یحت. کرد ینگاهم م

».ستین ینه مشکل«مچم رو ول نکرده بود که گفت  هنوز

»؟یک«دستم رو ول کرد و گفت  تیبا عصبان. بکشم رونیکردم دستم رو ب یسع. نه ایکمک بخوام  دیدونستم با ینم

».خوبه«طرف در رفت و ادامه داد  به

شد اعتماد  یم یبه ک گهید. شد يطور نیآخرش ا یوست اعتماد کرده بودم، ولد هیبه رستار به عنوان . دمیمکالمه رو نشن ي هیبق. رو بست در

تخت رو مرتب ... تونست خوب باشه  یسفر چقدر م نیا. رو نگاه کردم یآروم و آسمون آفتاب يایو در ستادمیکنار پنجره ا! مان؟ی؟ به ا!کرد

.رفتم ییبه سمت دستشو. ومدیکر کر م ياز آشپزخونه صدا. رفتم رونیب وکردم 

 مانینه؟ ا. مانهیکار ا: رو به سمتم گرفته بود، گفتم يچا وانیبدون توجه به دستش که ل. کردم یصبحونه نگاه م زیبعد با بغض به م قهیدق پونرده

؟ياون شب برق ها رو قطع کرده بود که تو اتاق بابا رو بگرد

.دو نفره گذاشت و ناراحت نگاهم کرد زیم يرو رو وانیل

پول گرفتن از بابا؟ به خاطر -

- ...
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نه؟یک -

- ...

اون شب؟ يدعوا -

- ...

بود؟ دهیاز من د یبه جز خوب یچ -

!بس کن -

!گم؟ یبه بابا نم يزیمن چ دیچرا فکر کرد: سکوت گفتم قهیاز دو دق بعد

.رو بخور تییچا -

!دیکن ستمیسر به ن دییخوا یم دیشا: زدم و ادامه دادم پوزخند

.رو به طرفم گرفت وانیلشد و  یعصبان

!داره يصبر من هم حد! بخور -

 یلیحس خ نیبود که ا نیا بیگذرونه و عج یرو م شیزندگ يروزها نیرو داشتم که داره آخر یحس آدم. نشستم زیرو گرفتم و پشت م وانیل

 یمگه من ک. کرد یم یچه فرق. تر شد یعصبان که نگاهش دمیرو بو کش يچا! بودند ختهیکه دستم بود، سم ر یوانیل نیهم يتو دیشا. بود یواقع

به صورتش نگاه کردم و لقمه رو . به طرفم گرفت يرستار لقمه ا. خوردم ياز چا يداشته باشه؟ جرعه ا ایدن نیبه حال ا یفرق دنمبودم که مر

.گرفتم

کنم؟ یم دیترد یکن یبه حالت داشته باشه، فکر م ياگر مردنم سود -

؟يریگ یچرا آروم نم ؟یکن یم انیجر نیا یچرا همه رو قاط -

.رو خوردم لقمه

.یدونند با من یم مانیپدرت و ا -

!؟يدیدونند تو منو دزد یم -

دم؟یمگه دزد -

!ماه عسل میاومد. نه: شدم و با پوزخند گفتم رهیچشم هاش خ به

!يزنگ نزد فعال فقط شک کردند که چرا خودت...  یعروس میر یم میدار: زد و گفت یکیکوچ لبخند

.قلب بابام ناراحته -

!فهمونم یدارم کم کم بهش م... که  ینیب یم: چشم هاش بدجنس شد و گفت دوباره

.میفتیرو جمع کن؛ راه م لتیوسا: گفت عیسر. رو با صدا عقب دادم و بلند شدم یصندل

□
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 ياز شهر و روستا و خونه ها. بلند بود يافش پر از درخت هاکه اطر میروند یم یخاک يجاده  يتو. کردم یاطراف نگاه م يبه منظره  شهیش از

و رستار هنوز با  میرو پشت سر گذاشته بود کیچند تا شهر کوچ. بودم دهیند یآدم چیبود که اصال ه یساعت کی. میپراکنده دور شده بود

 چیه. شده بود یخال زیذهنم از همه چ. ه بودرد و بدل نشد نمونیب یو حرف خاص میراه خورده بود يناهار رو تو. کرد یم یدگسرعت رانن

مثل اون  یفقط از کس يکار نیهمچ. بود دپوریکه بهش مشکوك بودم، سع یتنها کس. شناختم یبابا رو نم يدشمن ها. تونستم بزنم ینم یحدس

.جرأتش رو نداشتند هیبق. ومدیبرم

م؟یرس یم یپس ک -

!نغ نزن -

.دست و پاهام درد گرفته -

.میکینزد -

 يا یمن آدم منطق. انوش حق داشت. آغوش من بود يتو شیباشه که دو شب پ یآدم همون کس نیشد ا یباورم نم. چسبوندم شهیرو به ش سرم

متوقف  یجنگل يکلبه  هی يبعد جلو قهیو چند دق دیچیپ یفرع هی يتو نیماش. نبودم نجایشدم و االن ا یقدر تابع احساسم نم نیوگرنه ا ستمین

!نجا؟یا: گفتم بعجبا ت. شد

.سر زدم نجایبه ا رانیچهار سال هر بار اومدم ا نیتو ا... مال من و شهرامه  -

.داره ینترس همه چ: شد و گفت ادهیزد، چون پ یرو داد م میجیصورت من گ احتماال

.ياریدر ب يباز وونهیجاده د يترسم تو یم: بازش کرد و گفت. بند دور دست هام ور رفت يسمت من رو باز کرد و به گره  در

.و ناراحت نگاهم کرد دیدست هام رو بوس مچ

.اریپاهات رو ب -

.کنم یخودم باز م: اخم گفتم با

.و من دست هام رو ماساژ دادم که جاش نمونه میبه طرف کلبه حرکت کرد یاز مکث کوتاه بعد

.ستین يراه فرار نجایا -

.از درخت و خاك بود کرد پر یاطراف نگاه کردم که تا چشم کار م به

گفت؟ یم یچ مانیا -

.هیمثال فردا عروس...  فتندیخانواده ات امروز راه م -

.دمیبخش یوقت خودم رو نم چیشدم، ه یالهام م یدرصد باعث خراب شدن عروس کی اگر

چطور ممکنه بابام نخواد با من حرف بزنه؟ -

.یتون یهر بار گفتم نم -

 یشد ماست مال یحداقل هنوز م. خوام حرف بزنم یکردند چون باهاشون قهر کردم، نم یفکر م دیشا. لبه شدمچشم غره رفتم و وارد ک براش

.بشه الیخ یکنم که ب یتونستم امشب رستار رو راض یکاش م يا. کرد
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قشنگه؟ -

!نداره یچیکه ه نجایا: دور و بر نگاه کردم و گفتم به

.مخزن آب باالست: سقف اشاره کرد و گفت به

 کیآشپزخونه و سمت راستش سه تا در به سه اتاقک کوچ ياز اون قفسه ها ياتاق بزرگ بود که گوشه ا هیکه گفته بود، شامل  ي »زیچ همه«

.دل خوش کردن نداشت يکاناپه هم برا هی یحت. از جنس سنگ و چوب ساخته شده بود زیهمه چ. بود

ومد؟یم نجایا يشهرام با اون دك و پزش چه جور -

.میخوش بود یلیما با هم خ: برگشت و گفت یبا قاب عکس. از طاقچه ها رفت یکیزد و به طرف  ندلبخ

: لب گفتم ریو ز دمیخاك گرفته دست کش ي شهیش يرو. تازه دانشگاه قبول شده بودند یاحتماال وقت. شهرام و رستار بود يها یمال جوون عکس

.داداشم

طاقچه  يقاب رو رو. دلم دوباره براش تنگ شد. دیخند یشهرام چقدر خوشحال م. افتاد ادمی ومد،ین مخونمو یرستار وقت ياون موقع ها ي افهیق

 ینفت تیبه طرف پ. ها رو داخل گذاشت لهیوس ي هیبرگشت بق یوقت. رفتن رستار نشده بودم رونیاصال متوجه ب. دمیگذاشتم و دور خودم چرخ

.دیچیفضا پ ينفت تو يبو. کرد رشیسراز ینفت يبخار يآشپزخونه بود رفت و تو ي هکه گوش

.هر وقت سردت شد بگو -

 نیا: از اتاقک ها شد و گفت یکیوارد . گذاشت يرو پر از نفت کرد و گوشه ا یینشستم و رستار دو تا چراغ روشنا یبانمک یچوب یصندل يرو

.ارهینه و نفت بمخزن آب رو پر ک یسپرده بودم کس... کپسول گاز آب گرم کن رو باز کردم . حمومه

.ییدستشو: اشاره کرد يدر کنار به

.میذاشت یقبال رخت خواب توش م. هیاالن خال...  يواریکمد د: يدر بعد و

کاور که مشخص بود داخلش کت  هیبا دو تا پتو و . دیرس یذوق زده به نظر م یلیرستار خ یها بود، ول نیغارنش یزندگ هیشب. رفت رونیب دوباره

.جشن فردا الزمش داشت يبرا نکهیا. کننده بود دواریام یلیاون لباس خ دنید. شد و شلواره وارد

.خسته ام یلیخ: و گفت دیدراز کش. پهن کرد یمیقد یقال يرو رو پتوها

مخزن رو پر کرده؟ همدستت؟ یک -

.امالك اطراف مال ماست يهمه  .نجاستیا کینزد ياز روستا! ... ییجورا هی. آره: و گفت دیچشم هاش رو باز کنه خند نکهیا بدون

!هم کاخ اربابه نجایا! ... دستور داده تشیپس ارباب به رع -

.پتو غلت زد يو رو دیخند

. زد یمختلف به سرم م يها الیحوصله ام سر رفته بود و مدام فکر و خ. بود دهیکنارم خواب یالیخ ینفر با ب هیکرده بودم و  ریجنگل گ هی تو

قدر  نیهفده صفحه رو ا. چپونده بودم، شدم فمیک يکه موقع راه افتادن تو یپنجره گذاشتم و مشغول خوندن تنها کتاب رو کنار یچوب یصندل

. فردا رو داشتم يو من دلشوره  میوقت داشت یلیتا شب خ. پنج بعد از ظهر بود. به ساعتم نگاه کردم. دمینفهم یچیبدون تمرکز خوندم که ه

ساعت  مین. اتاق زدم يتو یچرخ. کتاب رو بستم و سر جاش گذاشتم یبا کالفگ... گفت  یدونست و به بابا م یبه مکل نیاز ا يزیچ مانیا دیشا
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کنم و  دایرو پ چییتونستم سو یم. مانعم شد یفکر ناگهان هی یبشه، ول داریخواستم سر و صدا راه بندازم که ب. نشده بود داریگذشته بود و رستار ب

 يزیچ. اطرافش رو گشتم. و ساکش رفتم لیبه طرف وسا. دیفهم یموند و بابا هم اصال نم یکاره م مهیرفتم نقشه ن یممن  یوقت. بزنم به چاك

پهن  رشیکه ز ییپتو يال به ال. به خودم جرأت دادم و جلوتر رفتم. هنوز لباس هاش رو عوض نکرده بود. شلوارش بود بیج يتو احتماال. نبود

عقب رفتم که چشمم به  يدیبا ناام! کرد یم دارشیب بشیج ياما دست کردن تو نه،یدونستم خوابش سنگ یم .نبود يزیچ. بود رو هم گشتم

زدم که  یزنگ م دیبا یداد؟ به ک یآنتن م نجایاز کجا معلوم که ا. کنار صورتش بود و انگشت هاش دورش رو گرفته بود قایدق. افتاد شیگوش

انگشت هاش  نیرو از ب یآروم آروم گوش. سرش نشستم و نفسم رو حبس کردم يباال. کردم یم رو میسع دیدردسر درست نشه؟ به هر حال با

.رو برداشتم و ازش دور شدم یگوش. خورد یکیفقط تکون کوچ یشه، ول یم داریلحظه حس کردم داره ب هی. دمیکش رونیکه حاال شل شده بود، ب

دردسر  يخواستم تو ینم. رو راست گفته باشه زیچون مطمئن نبودم که رستار همه چ بدم یشد زنگ زد، ممکن بود سوت یمامان و بابا که نم به

 نیافتاده بود که با هم مایمن و س يبابا د،یپدرش، نو مان،یا يشماره . بشه رمیدستگ يزیآخرش شدم که چ يتماس ها ستیوارد ل. بندازمش

.گذاشته بود نگاه کردم شیشونیپ ياخم کردم و به صورت رستار که ساعدش رو رو. شده بود saveاسم 

 يو جواب ها یاحوالپرس شتریب. چند تا رو باز کردم. رفت یچند بار تکرار شده بود که هر بار رو اعصاب من م مایس يشماره . ها شدم امیپ وارد

.مرتبه زینگران نباش، همه چ: نوشته بود شیآخر يتو. کوتاه بود

 هی يچند تا از دوست هاش تو. دو تا عکس از رستار و فرح خانم. عکس هاش شدم يوارد پوشه . مشدم و به رستار نگاه کرد یعصبان دوباره

فکر کردن  یحت! بود؟ یبه خاطر چ تیمیهمه صم نیا. دیقطره از چشم هام چک هی. و سپند مایبا س یخودمون یلیدو سه تا عکس خ. سرسبز يجا

مثل اون که قبل از مرگ شهرام در واقع با من دوست بود،  یکار زن يآدم دزد. دیرس یجوك به نظر م هیاست شب هیقض نیما پشت ایس نکهیبه ا

کرد و بدتر از همه  ینم رمیغافلگ زیچ چیه گهیاما د! نیداد و قال راه انداختن بود؛ هم ومدیبر م مایکه از س يتمام کار. شد یاصال باورم نم. نبود

!ه، مرگ من بودتونست باش یم مایکه به نفع س يزیچ تنها نکهیا

!؟یکن یچکار م -

 یمن حت. شد رهیبا تعجب به صورت من خ ما،یعکس خودش و س دنیخواست تماس من و بابا رو قطع کنه که با د. شد دهیاز دستم کش یگوش و

ه؟یچ نیا: اشاره کردم و گفتم یبه گوش! به بابام زنگ نزده بودم ادین شیپ یبراش مشکل نکهیبه خاطر ا

.یچیه -

!يتو متهم قتل شوهرش بود: زدم و گفتم خندپوز

.اتهام من رد شد -

.البته اگر من زنده بمونم! ... دادگاه باشه يبرا یمدرك خوب مایتو و س يرابطه  دیشا -

- ...

!من ي چارهیبرادر ب -

.شده بودم یداد عصبان یجوابم رو نم نکهیا از

ه؟یچ مایرابطه ات با س -
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به تو داره؟ یچه ربط: کرد و گفت اخم

!نجامیکه من االن ا نهیربطش ا: زدم داد

ن؟یفقط هم: پتو نشست و گفت يرو

.رو انکار نکرده بود و من واقعا ناراحت بودم يزیچ اون

!کنم؟ یم يمن عاشقت شدم و دارم حسود یکن یفکر م...  ؟یپس چ -

- ...

.ها بودند یلیمثل تو خ -

- ...

!یکه بذارم کارت رو تموم کن يجذاب نبودقدر برام  نیا یکه، حت يدید -

!خفه شو -

.زنمه: بلند شد و گفت. گذاشت بشیج يرو تو یگوش. شد یگفتم قلبم منفجر م یچرت و پرت ها رو نم نیا اگر

!به شهرام بوده ادتونیز يحتما از وفادار. مبارك باشه: زدم و گفتم پوزخند

.یانتظار ندارم تو درك کن.. ! .قایدق: رفت، گفت یکه به طرف در م یحال در

 هیقض نیبا ا دیبا يچطور. اتفاق افتاده بود و من شوکه شده بودم ییهوی زیهمه چ. نشستم نیزم يو رو دیکه در رو بست بغض من ترک نیهم

 زیودم که با همه چآماده ب. دونستم یخودم رو زنش م شیمن از دو شب پ! قرار بود به من بگه؟ یک! شد؟ یزنش بود؟ مگه م! ومدم؟یکنار م

 يبه صورتم که به زور تو. از باال داشت رینورگ هیرفتم که فقط  کیتار ییبعد بلند شدم و به طرف دستشو قهیچند دق... مخالفت بابا  یحت. بجنگم

داشت؟  يا دهیه فاموندن من چ. رهیآورد رو بگ یوجودم فشار م يکه به همه  یحس يتونست جلو ینم زیچ چیه. دمیشد، آب پاش یم دهید نهیآ

با خودم  دیبا يچطور. قدر ساده هضمش کنم نینبود که ا یمعن یافتاد از نظر من ب نمونیکه اون شب ب یاتفاق. کرده بود يباز منآدم با  نیا

ممکن بود تو به بعد  نیکه از ا یبه کس یکردم به خودم، بابا و انوش که ازم خواسته بود درباره اش فکر کنم، حت یحس م. اومدم یکنار م

.کردم انتیوارد بشه، خ میزندگ

. اومدم ینم یمسافرت نیمن واقعا عاشقش شده بودم، وگرنه باهاش به همچ. نشسته بود نگاه کردم نیماش ياز پنجره ها به رستار که تو یکی از

. ارمیدر ب یحداقل خانواده ام رو از نگران رفتم که یم دیبا! کار بود، به درك نیپشت ا یبود؟ دست هر کس یچ يموندنم به بهانه  نجایا گهید

 هیکردم  یم دایپ يا ياگر آباد یول م،یرد کرده بود شیوقت پ یلیشهسوار رو خ. بودند دهیهنوز نرس ایخودمون بودند  يالیو ياالن تو احتماال

.گشتم یگرفتم و بر م یدربست م

خودم رو به  دیبا. به اطراف نگاه کردم. سمت پشت ساختمون، خونه رو دور زدم آروم از کنار در به. رو برداشتم و به طرف در رفتم میدست فیک

.دمیشالم رو محکم کردم و دو. که رستار متوجه نشه يجور. رسوندم یم یخاک يجاده 

طراف جاده ا يدرخت ها. و تهوع هم سراغم اومده بود جهیسرگ. نکرده بودم دایرو پ یخاک يو جاده  دمیدو یربع بود که فقط م کی حدود

. که رفته بودم درست بود يریمن مس يشده بودم چون بر اساس فکرها جیگ. هم بودند هیدرخت ها همه شب نیا یداشتند، ول یشکل خاص
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رفتم؟ از کدوم  یم دیاز کدوم طرف با. و دور خودم گشتم ستادمیا. شد یم کیشد و هوا کم کم داشت تار یم دهیاز دور شن يپرنده ا يصدا

به  ییخونه و روستا ای. کنم دایتونستم راه رو پ یاز ارتفاع بهتر م دیشا. بود، رفتم کمیکه نزد يدار بیش نیه بودم؟ به سمت زمطرف اومد

.و شاخ و برگ ها مشغول باال رفتن شدم هابا گرفتن بوته . خورد یچشمم م

علف ها سر خورد و به  يخواستم حرکت کنم که پام رو. شد یمن دهید یخاص زیباال هم چ نیاز ا یحت. و به اطراف نگاه کردم ستادمیا دوباره

...نداشت  يا دهیفا یو دستم رو به بوته ها انداختم ول دمیکش یکوتاه غیج. شدم دهیکش نییطرف پا

دهم فصل

 یلیرستار از خ يم که صداتکون خورد یکم. کرد یشاخ و برگ ها حرکت م نیآسمون بود که از ب دم،یکه د يزیچ نیهام رو باز کردم و اول پلک

؟يشد داریب: به گوشم خورد کینزد

حس کردم . کردم، نه آسمون یمن داشتم حرکت م. کردم افکارم رو متمرکز کنم یسع. احساس درد کردم نهیس يکه تو دمیکش یقیعم نفس

.ره و پلک هام رو بستم یم یاهیچشم هام س

؟یممکنه گم بش يلحظه فکر نکرد هی -

- ...

؟يبر یخواست یمکجا  -

- ...

... ومدیسرت م ییاگه بال -

!ادیشماها که بدتون نم -

- ...

.کنه یسرم درد م -

.میرس یاالن م -

. کرد یم تمیاذ زیاز همه چ شتریب نیمن هنوز هم دوستش داشتم و ا. کرد ینگاهش به رو به رو بود و آروم حرکت م. رو باال تر آورد گردنم

 يصدا. بار بود نیدر واقع مطمئنا آخر. میبود کیقدر نزد نیبود که ا يبار نیآخر نیا دیشا. نکنم هیکردم گر یو سعخودم رو بهش چسبوندم 

.شد یم کیداشت تار گهیهوا د. که در حقم کرده بود فکر کنم ییها يخواستم به بد یداد و نم یبهم م یخاص رامشقلبش آ

.امیتونم راه ب یم -

.میدیرس -

کف  يپتوها يرو. شد یوارد م یاطراف نور کم ياز سه تا پنجره . میشد کیوارد اتاق تار. در کلبه باز بود. ارهیش رو در بکرد کفش ها یسع

.خواست ازش دور بشم یدلم نم. نگفتم يزیمن هم چ. نذاشت نیمن رو زم. نشست نیزم
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!دهیش -

هوم؟ -

به طرف چراغ ها رفت و . رفته بود نیام از ب جهیحالم بهتر شده بود و سرگ. دخوابون نیزم يسکوت، من رو رو قهینگفت و بعد از پنج دق يزیچ

به دست هام . کاسه آب کنارم نشست هیپارچه و  کهیت هیبا . اتاق پخش شد يرنگ تو ینور نارنج. هر دو رو روشن کرد و وسط اتاق گذاشت

.دیکش میشونیپ يرو رو سیخ يپارچه . حتما لباسم داغون بود. شده بود دهیکه خراش منگاه کرد

اد؟یخون م -

.خشک شده -

و  یشونیپ يکاسه برد و دوباره رو يدستمال رو تو. از جام تکون بخورم ایکردم االن بتونم حموم کنم  یکوفته شده بود و فکر نم یکم بدنم

اشک از ... شدند  یم یافتنیقدر دست ن نیا زهایچ یچرا بعض. بود ختهینور نصف صورتش رو روشن کرده بود و موهاش به هم ر. دیام کش قهیشق

آخر عمرم  يکردم دارم لحظه ها یبا تمام وجود حس م. میهم زل زده بود يبه چشم ها. چشمم سر خورد و حرکت دستش متوقف شد يگوشه 

از دست دادن  يبرا يزیواقعا چکرده بودم و  یباشه زندگ یکه برام کاف يمن به اندازه ا. ناراحت نبودم نیذارم، اما به خاطر ا یرو پشت سر م

.صورتم شد يو گوشه  یشونیدوباره مشغول پاك کردن پ! شدند یخوشحال م گهید يداشت اگر با مرگ من آدم ها يرادیچه ا. نداشتم

!تموم شده؟ زیکنم همه چ یچرا من فکر م -

.رو نداد جوابم

بود؟ نمونیب يزیاصال چ -

- ...

؟يدوستش دار یلیخ -

- ...

.شم یه، من بچه دار هم نمتاز -

مانتوم اشک هام رو پاك  نیبا آست. رفت ییاز چراغ ها به طرف دستشو یکیدستمال و کاسه رو برداشت و با . نگاهم کرد ياخم و دلخور با

.کردم

صفحه ش رو لمس . آورد و وسطمون گذاشت رونیرو ب لشیموبا. خودم رو روم انداخت و کنارم نشست يمالفه . اومد رونیبعد ب قهیدق چند

رستار؟! الو: بابا که گفت يبعد صدا. فضا پخش شد يبوق آزاد تو يصدا. کرد

.سالم -

کجاست؟ دهیش -

.نگفتم يزیچ ینگران بابام سوخت، ول يصدا يبرا دلم

!کردم یم فیخودم و شهرام رو براش تعر يداشتم دزد -

 یاز جون دخترم م یچ. يذاشتم بر یم دینبا! ... کنه یدونستم بابات پرت م یم... دونستم  یم: که احتماال از تعجب بود داد زد یبعد از سکوت بابا
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؟يخوا

!نداده تیبرادرش رضا يدلش بخواد بدونه چرا باباش بعد از دزد دیشا -

.کلمه از دهنت در بره کیبه روزگارت اگر  يوا: گفت یداشتم بابا انکار کنه ول انتظار

؟یرش چعلت مرگ براد يدرباره  -

حاال نوبت دخترمه؟...  دیکشت تیعوض يپسر منو تو و اون بابا: بابا داد زد. دیکش ریجام نشستم که کتفم ت سر

!اون االن زنده بود ،يزبونت رو گرفته بود ياگه جلو یدون یخودت هم م. منو تبرعه کرد یقاض -

.ه شهرام گفته بود؟ با عالمت سوال به صورت رستار زل زدمب یمگه بابا چ. ساکت شد یکنه، ول ادیداشتم بابا داد و فر انتظار

...دونه  یکردم م یفکر م: به حرف اومد بابا

.بابا بغض آلود شده بود و رستار هم اخم کرده بود يصدا

.خواستم باهاش اتمام حجت کنم یم -

- ...

.از تو و بابات و اون خونه دست برداره ای... منو بزنه  دیق ای -

کرده؟ یمن چه گناه ي دهیش: بابا دوباره گفت. خودم رو گرفتم يجلو یخواستم داد بزنم، ول. صورتش گذاشته بود يستش رو رود رستار

کرده بودم؟ یمن چه گناه: و گفت دیبه موهاش دست کش رستار

- ...

.و عذاب یپنج سال آوارگ... شهر  يروزنامه ها يتو يزیآبرور... و قتل  ياتهام دزد -

نکردم؟ رتیمن برت نگردوندم به کارخونه؟ مگه من مد مگه -

!يقطر هم برام بپا فرستاد يتو یحت. بودم یخودم کس يبرا یزمان هیمن ... کنه؟  یکس آدم حسابم نم چیاالن که ه! ... االن؟ -

.کس نگفتم چیمن به ه! ... یگلبرگ سهامدار دیفهم یاگر بپا بود که م! تو باشه؟ يبپا...  رونیتونه بکشه ب یخودش هم نم میگل مانیا -

.نزد و قطع کرد یحرف یجا خورد، ول یکم رستار

؟يمنو سکته بد يبابا يخوا یم: و گفتم دمیکش دراز

.رو انکار نکرد يزیکه، چ يدید -

.رو باور کرد یحرف ک دیو با هیچ انیدونستم جر ینم. داغون بود یلیخ حالم

بشه؟ به پسر خودش لطمه بزنه؟ ینداده بود؟ که چ تیضاتو و شهرام ر یبابا به خاطر دوست -

.به پدر من -

داشت؟ یچه ربط -

.که ظهر گرفته بود برگشت ییتزایظرف ها با دو تا پ نیخش خش ب یبعد از کم. شد و به طرف آشپزخونه رفت بلند

.میمونده بخور يغذا میمجبور -
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.میستینه، مجبور ن -

.دمیصورتم کش يمالفه رو رو و

؟یکن یم يطور نیچرا با من ا. زمیعز! ... دهیش -

.یخودخواه یلیخ: رو کنار زدم و گفتم مالفه

!بشم یقرار نبود عاشق کس...  شهیوقت پ یلیمال خ مایس انیجر -

هم به حال من و رستار و احساسمون داشت؟ یمگه فرق »؟يدیچرا منو بوس« ،»؟یچرا به من نگفت«گفتم؟  یم دیبا یچ

؟یپشت سرت رو خراب کن يپل ها يلت اومد همه چطور د -

.شیکیتو هم ... رو از دست دادم  زمیمن همه چ: سکوت با بغض گفت قهیاز دو دق بعد

ن؟یهم -

- ...

□

.اشاره کردم شیآت يرو يخوردم و به قور میجرعه از چا هی

؟يخور یم -

.زیبر -

رستار . خوب بود یلیهوا خ. بد فکر کنم يزهایخواست به چ یدلم نم. کنارم نشستصندوق عقب رو بست و . ختمیر يچا يا گهید وانیل يتو

.برام مهم نبود يزیچ گهید. زد یدماغم م ریهم ز ییعطر چا. کنار من نشسته بود

ساعت چنده؟ -

.ازدهی: ساعتم نگاه کردم و گفتم به

.تلخ آماده کن قتیحق هی دنینش يخودت رو برا: رو از دستم گرفت و گفت وانیل. آورد رونیرو ب شیگوش

!هم وجود داره؟ نیریش قتیمگه حق: زدم و گفتم پوزخند

!سیه -

خاموش بود؟ تیچرا گوش: بوق بابا جواب داد هیبعد از . بابا تماس گرفته یدونستم با گوش یم

- ...

ه؟یکارها چ نیقصدت از ا -

- ...

پسر؟ يخوا یم یچ -

!یدروغ يشاهدها یحت. ودکار تو و آدم هات ب يپاپوش دزد -
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.نزد یبابا حرف. دهنم گذاشتم يدست هام رو جلو ناخودآگاه

.اتهام قتل به من -

- ...

.دور کردن من از خانواده ام -

- ...

.دینو ادیاعت یحت -

- ...

.همه به خاطر ضربه زدن به پدرم بود -

!پدر مظلوم تو: گفت یآروم يبا صدا بابا

...دارم  اون هم برنامه يبرا -

!من يلحظه خودت رو بذار جا هی ياگر شهامتش رو دار! پسر -

.نزد یحرف. به من نگاه کرد میدوباره باز کرد و مستق. پلک هاش رو بست رستار

ه؟یچ یدون یم -

.نگران کننده شده بود ادیبابا از آرامش ز يصدا

.با منه ارشیشهرام بفهمه اول و آخر اختهم ... بابات بره  يزندان که هم آبرو دیماه بر هیخواستم  یم -

- ...

.منو فراموش کرده بود گهید... داره  یکه دست از سر شما بر نم دیکردم بهش گفت یم الیمن خ -

!عمرم بود ياون ثمره : شد، ادامه داد یم دهیکه به زحمت شن يتر فیضع يصدا با

! یرو امشب پشت بلندگو بگ قتیحق يخوام همه  یم: که رستار به حرف اومد »؟یپس من چ«شد و خواستم بگم  میلحظه به حس بابا حسود هی

!بسه گهید... رفع اتهام شده  یکنن که با پول و پارت یپنج ساله همه به چشم قاتلِ دزد نگاهم م. ها لیفام يهمه  يجلو

نه؟یهدفت ا -

!خوام یرو هم م دهیش: دافتاده باشه، ادامه دا ادشی يزیرستار زل زدم که انگار چ يصورت جد به

؟یگ یم یچ یفهم یم! ؟یچ: داد زد بابا

!يریبگ میکه تصم يتا عصر وقت دار ینیرو دوباره بب دهیش يخوا یاگه م! عمادزاده يآقا -

بکشه؟رو وسط  شیپنج سال پ يکه ماجرا! بود؟ نیشرطش ا. کردم یبا تعجب نگاهش م. حرف زدن نداد و تماس رو قطع کرد يبابا اجازه  به

.زنه یم يبابات به خاطر تو دست به هر کار: شدم که گفت رهیشده به صورت رستار خ زیر يچشم ها با

!ينه هر کار -

!حق هم داشت... ها شده بود  یشهرام مثل روان: سکوت کرد و بعد گفت هیثان چند
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.نگفتم که حرفش رو کامل کنه يزیچ

 یحت. درآورده بود يباز وونهیبه اتاق پدرم رفته بود و د... گرفتم  یجلوش رو م دیبا. فتهیم یتفاقا هیدونستم  یم دمشیدم در کارخونه د یوقت -

.گوشش زده بود يتو

.ناراحتمون نکنه نیاز ا شتریکه ب میبا خبر بش اتیذاشت از جزئ یبابا نم. حد نینه تا ا یروز مرگ شهرام خبر داشتم، ول يریدرگ از

.شده بود رید یول رم،یرو بگ بوم که جلوش يمن رفتم رو -

به شهرام گفته بود؟ یبابام چ -

.سرد شد نیا: رو به طرفم گرفت و گفت وانشیل

؟يخور یم پسیچ: اشاره کرد و گفت نیبه ماش. رو پر کردم وانیو دوباره ل ختمیسرد رو دور ر يچا

!به در؟ زدهیس میاومد یکن یم الیواقعا خ -

.گذاشت و دستم رو نگه داشت نیزم يرو. فترو از دستم گر وانیو ل دیخند

؟ياوف شد -

لبم خشک شد و دستم رو  يلبخند رو. دیدستم رو باال آورد و بوس. بود، افتاد و لبخند زدم شبمیدستم که مال فرار د يرو يبه خراش ها نگاهم

.دمیکش

؟یکن یکارها م نیجونت هم از ا مایواسه س -

اندازه بود؟ نیست داشتنت همته دو: صورتش نشست و گفت يرو اخم

.عشقم رو ثابت کردم یکاف يبه اندازه ... نه : گرفته گفتم يصدا با

.من از سپند اسم منو رو خودش انداخت تیبه خاطر حما یول...  ستمین یدونه من گ یاصال نم مایس -

رسه؟ یبه اون م یچ -

ارها رو داره؟ک نیدل و جرأت ا چارهیاون ب یکن یواقعا فکر م: و گفت دیخند

.نه: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

!صبر کن: خواستم بلند بشم که گفت. رو برگردوند روش

بله؟: جواب داد. رفت یم برهیرو نشون داد که و لشیموبا. کردم نگاهش

.کنارش نشستم. گفت یکه چ دمیبه گوشم خورد و نشن یآروم يصدا

؟يدیتو از کجا شن. آره -

.از دهنش در اومد بارم کرد یخود عمادزاده زنگ زد، هر چ: شد دهیشن دپوریسع شونیپر يصدا

!کار منو راحت کرد -

؟يآورد چارهیسر دختر ب یینکنه بال...  ؟یکن یم یمعلومه چه غلط چیه -

!یاز من نگران شتریواسه اون ب نکهیمثل ا: پوزخند زد و گفت رستار
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.حرف مفت نزن -

!گهیارث برده داز مادرش به  يزیچ هیباالخره  -

!مادرم. هیسرد و پر از کنا. طرز حرف زدن رستار با پدرش تعجب کرده بودم از

.مردك رو به جون من ننداز رستار نیدوباره ا -

.نترس، طرف حسابش منم -

!شه ینم یهم بفرستمت راض قایفراگر آ گهیدفعه د نیا! یکه از پله ها باال رفت دندیهمه تو رو د... بندازه  انینذار دوباره پرونده رو به جر -

!يتو که به مرگ بچه هات عادت دار... کنند  یآخرِ آخرش اعدامم م -

.طاقت ندارم گهیمن د. دخترش رو برگردون بابا! پسرم -

!واسه من هم ببر يبر یکه واسه شهرام م ییاز همون گل ها -

.تونستم یاصال نم. بود رو باور کنم دهیکه به ذهنم رس يزیخواستم چ ینم. قطع مکالمه رو زد و سرش رو بلند کرد ي دکمه

.بازوش رو گرفتم و بهش زل زدم. هم سرد شد نیا: رو بلند کرد و گفت وانیل

!رستار -

نه؟. ینکته اش رو گرفت -

.فهمم ینم -

کم آروم شده بودم که دوباره  هیه تاز. گذاشتم میشونیپ يسردم رو رو يکش موهام رو سفت کردم و دست ها. شد و به طرف کلبه رفت بلند

بگو؟ يزیچ هی: و گفتم ستادمیکنارش ا. کرد یبود و به پنجره نگاه م ستادهیگوشه ا هی. بلند شدم و وارد کلبه شدم. سردرد سراغم اومد

.سمت قفسه ها رفت و قاب عکسشون رو آورد و به طرفم گرفت به

ه؟یک هیشب -

.قاب يرو دیقطره از چشمم چک هی. ود نگاه کردمشهرام که تمام صورتش غرق خنده ب به

؟يکور -

.ستادمیگوشه ا هیقاب عکس رو به خودم چسبوندم و . دهینو هیکم شب هیفکر کنم که  نیخواستم به ا ینم

.ده بودش وونهید... کنه  یچکار م دیفهم یبه شهرام نم ادیاز عشق ز. پدرت، چند ماه قبل مرگ شهرام. دمیفهم شیمن نوزده سال پ -

.تونستم حال بابا رو تصور کنم یم

.يتو مشهد بود. تهران مرد يها مارستانیاز ب یکیتو . مادرت تهران بود -

!دونستم زنده است یتهران بود و من اصال نم مادرم

.کرد یم یبا پدر من زندگ -

!بود؟ یجور عشقچه  نیا! کرد انتیبه بابا خ! ول کرد دپوریما رو به خاطر سع يهمه ! همه سال نیا

...خواست  یم -
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!گهیبسه د: زدم داد

کنارم رو بلند کردم و  یصندل. شده بود کیاعصابم واقعا تحر. اش شکست شهیعکس رو به طرفش پرت کردم که بهش نخورد و ش قاب

کردن  هیاز گر گهیحالم د. نشستم نیزم يو گوشه  دمیکش غیچند بار ج. به ستمم اومد و از دستم گرفت عیسر. خواستم به طرفش پرت کنم

جرأت  یرستار حت. داشت یخواست که دست از سرمون بر نم یمن و بابام م یاز زندگ یشناختم چ یبودم و نه م دهیدکه من نه  یزن. گذشته بود

.شدن به من رو هم نداشت کینزد

□

و رستار  »؟يمسکن دار«بار گفته بودم  هیفقط . نشده بود رد و بدل نمونیب یحرف چیه! کردن بود هیاز ظهر حمام رفتن و گر دمیکار مف تنها

بود،  دایحوله پ يپوستش که از گوشه  يرو ریزنج. من نشسته بود و به صورتم زل زده بود يحمام رو به رو يحاال با حوله » .نه«جواب داده بود 

.میزنگ خورد و هر دو سر جامون صاف نشست یگوشباالخره . تونستم چشم ازش بردارم یها نم دهیکرد و من مثل مرد ند یم ییخودنما

!پدرته -

بله؟: رستار جواب داد. کردم زیکنارش نشستم و گوش هام رو ت. ام گرفت هیگر دوباره

.رو بشنوم دهیش يخوام صدا یم -

.تا حاال هم خودش نخواسته باهاتون حرف بزنه... دونه  ینم یچیاون اصال ه -

.و تا خانواده رو ببرم به خاطر تود يتونم آبرو یمن نم! پسر -

.به خاطر دخترت -

- ...

؟یمن چ يپس آبرو -

.کنم یم تیراض. انوش يذارمت جا یم ار،یمنو ب ي دهیش. تونم ینم... تونم پسر  ینم -

.به من يد یدخترتم م...  یکن یاعتراف م. که گفتم هیحرفم همون -

!يابنه ا يکه بدمش به تو ستیاون دست من ن اریاخت: داد زد یعصبان بابا

نزنه که حال  یرستار چنگ انداختم تا حرف يبه بازو. ناراحت بابام رو تحمل کنم يتونستم صدا یواقعا نم گهیشد و من د یرستار عصبان صورت

.هدون ینم یچیفکر مادر خودت باش که ه: بابا دوباره گفت. دیدندون هاش رو فشار داد و دستش رو عقب کش. بابا بد بشه

.رو قطع کرد و مچم رو گرفت یگوش رستار

!که چقدر واسه جونت ارزش قائل شد يدید -

و تبارش رو به باد بده؟ لیا يبره آبرو... حق داره : گفتم یمیمال يبا صدا یکم ناراحت بودم، ول هی

تر  کیصورتش رو نزد. ا شرطش رو قبول نکنهکرد باب یفکر نم. شد نیرستار هم غمگ يچشم ها. زد یاز همه پر بود و حتما صورتم داد م دلم

!؟يد یم حیاون ها رو به من ترج دهیش: آورد و گفت
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آره؟: گونه ام گذاشت و گفت يرو رو شیشونیپ. برد سمیخ يموها نیانگشت هاش رو ب. نگفتم يزیرو برگردوندم و چ صورتم

دست هام گرفتم  نیصورتش رو ب. سرش رو بلند کردم. تونست باشه ینمنبود و  نمونیب زیچ چیه یوقت. کرد یحالم رو بدتر م یکیهمه نزد نیا

!يسوز یم شیآت نیتو ا ،یهم باش اوشیتو اگر س: و گفتم

- ...

.ذاره یجواب نم یبابام کارت رو ب -

!يریطرف حق رو بگ یستیحاضر ن یگذشت، تو حت زشیمادرت به خاطر عشق از همه چ -

اتفاق ها  نیا يمسبب همه . رو خراب کرده بود زیمادرم همه چ. از من نداشت یحال رستار هم دست کم. رمیاشک هام رو بگ يجلو نتونستم

.خواستم بلند بشم که شونه هام رو گرفت و نگه داشت. کردم یمن هرگز اشتباه اون رو تکرار نم. اون بود

ه؟یچ یحس لعنت نیا فیتکل -

!از خودت بپرس -

.خارج میبا هم بر ایب -

م؟یبش یعمر مخف هیعمر دنبالمون بگرده؟  هیابام که ب -

؟!یکن یتموم م یراحت نیبه هم: زد داد

...نه اسارت  ه،یعشق آزاد: خودش رو گفتم ي جمله

 دیدونستم نبا یحوله اش کنار رفته بود و م. انداختم نییسرم رو پا» .باره نیآخر نیا«گفت  یاز درونم م يزیشده بود و چ سیهاش خ چشم

.بلند شدم و به طرف در رفتم. اونجا بمونم نیاز ا شتریب

□

اومده  شیپ یرستار اتفاق يشرکت کنم و بگم که برا یعروس يقرار بود من تو. من گذاشت يآورد و کنار پا رونیرو از صندوق عقب ب چمدونم

 یلیبتونه بره خ نکهیا يبرا. ذاره یراحتش نم گهیابا ددونستم اگر بمونه ب یم. برنگرده فتادهین ابیقرار بود بره و تا آب ها از آس. و برگشته

.کردم یبرخورد م يادع

.آدم مجلس منم نیامشب ساده تر... کنم واسه سشوار موهام  دایپ یاتاق هی دیبا -

.ذره احساسم رو بروز بدم هی یخواستم حت ینم. چمدون رو بلند کردم يو دسته  دمیخند

.دهیند یبرو تا کس... خداحافظ  -

 نیدونست که با ا یخودش هم م. نداشته باشه یرفتنش برگشت نیا دیدونست شا یخودش هم م. بود رهیزد و فقط به من خ ینم یحرف چیه

خواست . سکوت نگاهم کرد يدوباره تو. برگشتم. دستم رو گرفت. حرکت کردم الیبه طرف در بزرگ و. هر دومون گند زده یکارش به زندگ

ولش  فتم،یب هیبه گر وشیبا افترش نکهیقبل از ا. که داشتم فشردمش یقدرت نیدست هام رو دورش انداختم و با آخر. مدبغلم کنه که مانعش نش

.به همه جواب پس بدم دیامروز با: کردم و گفتم
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!بابات؟ -

.انوش...  مانیا... مامان ... بابا  -

انوش؟ -

!خواد یرو م شیجواب خواستگار. آره: برنگرده گفتم گهید نکهیا يبرا. بود يا نهیک یلیخ بابا

!؟یچ: گفت بلند

»!مراقب خودت باش«فرصت نشد بگم  یحت. دمیکش الیباال انداختم و با سرعت چمدون رو به سمت و شونه

اشت رستار من مطمئنا بابا انتظار ند. شد یم شتریشدم تراکم آدم ها ب یتر م کینزد یهر چ. نکنم هیگر هیبق يکه جلو دمیکش قیتا نفس عم چند

 يزیبابا کنار م. بودند ومدهیها ن یلیتا شروع مجلس مونده بود و خ یهنوز مدت. اطراف رو قرق کرده بودند نیرو برگردونه، وگرنه آدم هاش ا

.شد یخراب م زیهمه چ يطور نیا یخواستم به طرفش بدوم و خودم رو براش لوس کنم، ول. کرد ینگاه م نیبود و به زم ستادهیا

.سالم بابا: به سمتش رفتم و با لبخند گفتم يعاد یلیخ

بچه ها کجان؟: خودم رو نباختم و گفتم. باشه، بهم زل زد دهیروح د نکهیمثل ا بابا

- ...

مامان کو؟ -

- ...

؟یخوب: رو گرفتم و گفتم دستش

؟يکجا بود: دست هاش گرفت و گفت نیرو ب صورتم

مگه بهتون نگفت؟...  گهیرستار د دوست يالیو: تعجب نگاه کردم و گفتم با

.داشتم تنها باشم تا فکر کنم اجیکم ناراحت بودم، احت هیاز دستتون ! ... داستان داره: و ادامه دادم دمیخند

!ت؟یگوش -

 ینگ بزنم، ولخواستم خودم ز یم... هم خراب بود  الیتلفن و يخط ها. رودخونه افتاد يهر دو تامون تو یهمون روز اول گوش: خنده گفتم با

مگه نه؟. رو راحت کرده التونیرستار گفت خ

خوش گذشت؟. تماس گرفت. آره: سر تکون داد و گفت عیسر بابا

.بود یهمه خال يجا. حال و هوام عوض شد یلیخ. آره -

پسره کجاست؟ -

.خورد یول... نخوره  رونیب يگفتم غذامن بهش . سالم: رستار از پشت سرم گفت يکه حاضر کرده بودم رو بگم، اما صدا يجمله ا خواستم

.شد یم کیتعجب بهش نگاه کردم که کاور کت و شلوارش رو گرفته بود و نزد با

.نخوردم. گه بابا یدروغ م... بعد  م،یبذار اول برس -

.اخلهمامانت د... چند بار بگم نخور : زد و گفت یجون یلبخند ب. کرد یتفاوت به رستار نگاه م یب یلیبابا خ صورت
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اگر بابا همون لحظه . چند بار به عقب برگشتم. دمیکش الیسر تکون دادم و چمدون رو به طرف و» .برسم نویتو برو تا من حساب ا« یعنی نیا

.زدند یآروم با هم حرف م یلیخ یکردم، ول یگرفت هم تعجب نم یگردن رستار رو م

□

 مونیالیباز کنار مامان و پونه نشسته بودم و از سفر خ يو موها یتونیبا لباس ز. میودو سر تکون دادن ب یساعت بود که مشغول احوالپرس مین

: اومد و گفت زیکنار م مانیا. گفت یتو الك خودشه م یلیبابا خ نکهیرو خورده بود و مامان از ا زیم يرو يها وهیپونه نصف م. کردم یم فیتعر

؟يایلحظه م هی! دهیش

م؟یا بهیما غر: مامان گفت. میزده بود یز دعوا حرفبود که بعد ا يبار نیاول نیا

.نه، اون ور آب و هواش بهتره: مانیا

!کنه یم فیما تعر يبعدا برا! ولش کن مادر: پونه

بار زنگ زدم،  هی ؟یخبر رفت ینکنه به خاطر من ب: گفت مانیا. مزاحم نباشه یقیتند موس يکه صدا میستادیدورتر ا یکم. و بلند شدم دمیخند

.نزدم گهید ،یباهام حرف بزن يخوا ینم دیگفتم شا. یستار گفت خوابر

.نه -

.کلمه با من حرف نزده هیچند روز هم  نیا. زد یبابا هم همه اش سرم غر م. بودم یعصب یلیمن اون روز خ...  ؟ياز دست من دلخور -

!مگه بچه ام؟. ستمیدلخور ن. نه -

... یول یبچه که هست -

؟یچ یول: دیپروسط حرفش  رستار

.اومدنش نشده بودم متوجه

!میبا خواهرمون اختالط کن قهیدو دق یاگه گذاشت. چهار روزه که با توئه: مانیا

.استیر یمجلس ب... بگو : ضربه زد و گفت مانیا يبه شونه  رستار

گرفتم و به طرف چند نفر از اقوام الهام رفتم و  ازشون فاصله. احترام نذاشته بود و دنبال من اومده بود، ناراحت بودم مونیبه تصم نکهیا از

نشسته بود، جا به  دیکه نو يزیاز پشت م دپوریسع. بهش لبخند زدم. کرد یبابا کنار دوست هاش نشسته بود و به من نگاه م. مشغول گفتگو شدم

کردم بابا  یمتنفر شده بودم و درك نم دپوریز سعا یدست خودم نبود، ول. خنده ام گرفته بود يهمه ظاهرساز نیاز ا. جا شد و کنار بابا نشست

.الهام اومد: با لبخند گفت. بود دهیلباس مجلس رو پوش نیباتریز. آرام به سمتم اومد. کنه یتحملش م يچطور

 کیافتاد و موز مهمون ها نیب جانیه. نور بود ياز بادکنک و حباب ها دهیپوش يورود ریمس. باغ نگاه کردم یلبخند زدم و به طرف در اصل بهش

. چشم بود يتو یلیعروس و داماد خ يها لیتفاوت فام. زدند یتوجه به اتفاقات مجلس حرف م یو بابا ب دپوریسع. سر جام برگشتم. عوض شد

!رو کشف کردم Mr R: گوشم گفت ریبه من زد و ز یالهام چشمک ییشامدگوموقع خو

؟یچ -
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!مسافرت یرفت یمامانت گفت با ک -

!میبود دهیند یفضول نیعروس به ا: فتملبخند گ با

کنند؟ یچرا همه امروز پچ پچ م: پونه دستش رو دور گردنم انداخت و گفت. دندیرس یهر دو خوشحال به نظر م الدیو م الهام

!يفضول شد ادیتو ز. زمینه عز -

.شعوریب -

.حرف ها انگور بخور نیا يبه جا ایب -

به من نگاه  میزدند و رستار مستق یو رستار کنار گوش هم حرف م دپوریسع. به همون سمت برگشتم. کرداشاره  ییبه پهلوم زد و به جا آروم

.دلم عزا گرفته بودم يو من تو ومدیبهش م یلیخ یمشک راهنیکت و شلوار و پ. انداخت نییمتوجه من شد، سرش رو پا یوقت. کرد یم

. داد یالهام سر تکون م يخاله  يبه صحبت ها یحوصلگ یمامان با ب. کردم دایپ مانیار ااز باغ کن يا گهید يرو چرخوندم و بابا رو گوشه  سرم

 یلیخ دیرستار با. شد یچشمم پاك نم ياصال دعوت نبود از جلو نکهیبا ا مایس ي افهیاعصابم بود و ق يرو یشلوغ پلوغ حساب کیفضا و موز نیا

.شده بود یپاط یقاط زیهمه چ. دیکش یم نجایبه ا دینبا. گفت یحرف ها بهم م نیاز ا زودتر

.دیتهران نبود يچند روز دمیشن: رو به من گفت. اومد و با من و پونه دست داد زمونیبه طرف م افشار

!دیدیشن یدونم از ک یم. بله: زدم و گفتم پوزخند

.خوش گذشته باشه دوارمیبه هر حال ام -

.دیلطف دار! ممنون استاد -

خانوم؟ دیشما خوب: تزد و به پونه گف لبخند

.گم یم کیبهتون تبر. استاد یمرس -

.کنم یتشکر م: و گفت دیخند

!دیداشته باش يا قهیسل نیکردم همچ یفکر نم -

حداقل  یول دم،یکه دوست داشتم نرس یبه کس: با لبخند گفت یخوره، ول یکردم به افشار بر م یم الیخ. ومدیحرف فقط از پونه بر م نیا گفتن

.ه دوستم داشت از خودم نرنجوندمرو ک یکس

ره  یم... زنم  یدلش رو م گهیچند ماه د: که خودش ادامه داد مینگفت يزیچ. دونستم که طرف حرفش منم یخودم هم م. به من نگاه کرد پونه

.پسر جوون هیدنبال 

.شده بود رهیاون هم به من خ. افشار نگاه کردم نیصورت غمگ به

.رنجونه یرو م یته کسوقت ها آدم ناخواس یبعض -

.کنم یدرك م -

!زیشوهر خواهر عز یکن یچکار م نجایا: بود، دستش رو به طرف افشار دراز کرد و گفت دهیدونم از کجا سر رس یکه نم رستار

!زیزنم برادر زن عز یبا شاگردهام حرف م: دستش رو فشرد و گفت افشار
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.افشار انداخت يطرف اومد و دستش رو دور بازو نیبه ا نداخت،یرستار م شیچند ماه پ ادیفر باز که من رو  يبا موها نینازن

وسط؟ مینر! یکام -

.یشما بگ یهر چ -

.خدا بهتون صبر بده: دور شدنشون پونه آروم به افشار گفت موقع

. کرد، نگاه کردم یم ينگهبان رو باز يبود و امشب نقش اژدها ستادهیا زمونیبه رستار که کنار م. بود نینازن يمن چشمم هنوز دنبال موها یول

.دور شد زمونیاز م. اخم کردم. کرد یم ییقدر منو هوا نیا دیتموم شده بود و نبا نمونیب زیهمه چ

.تو راه با چند نفر دست دادم و کنار بابا نشستم. بودم به سمتش رفتم دهیبابا رو ند یاز کنار بابا بلند شد و من که درست و حساب مانیا

!؟یگه چند روزه ناراحت یان ممام -

.دلم زیاالن خوبم عز -

.اول به من خبر بده ،یبکن یخواست يهر کار ،يبر یخواست ییبه بعد هر جا نیاز ا: رو دور شونه هام انداخت و گفت دستش

.چشم -

!ها نباشه» چشم«از اون » چشم« نیا -

.ستین -

!دهیش -

.ادیگفتگو م يدونستم برا یو م میاول مجلس فقط سالم کرده بود. شتمبود به سمتش برگ ستادهیانوش که ا يصدا با

؟یخوب -

.ممنون -

.زمیعز امیمن االن م: بلند شد و گفت بابا

خانومت خوبه؟: بزنه که گفتم یخواست حرف. نشست یمبل راحت يبابا رو يانوش جا. رفت الیتا در و يورود ریبه طرف مس و

.کرد یا تعجب نگاهم مجمله رو نداشت و ب نیا انتظار

!ستیکه، ن ینیب یم -

 یجفت چشم مشک کی نشیمهم تر. میشد یم یخوب ياحتماال سوژه . دمیخودمون د يچشم رو زوم شده رو نیاطراف نگاه کردم و چند به

.بود ستادهیاخمو بود که صاحبش با فاصله، سمت چپ انوش ا

ست؟یچرا ن -

!ایاسترال يتو... شده  دانشگاه معروف هی یعلم أتیچون عضو ه -

- ...

».داره یقلق هیهر کس «گه  یدارم که م يشعار هیمن  -

ه؟یقلق من چ: و گفتم دمیخند
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!یستین یتو هر کس: خنده گفت با

 یگاه مبه ما ن مان،یا يتوجه به حرف ها یبه صورت رستار نگاه کردم که ب. قدر خوش اخالق شده بود نیبا بابا حرف زده بود که ا یلیخ حتما

.کرد

.به پدرت قول دادم ازت مراقبت کنم! دهیش: دست من گذاشت و گفت يرو رو دستش

.به مراقبت داشتم ازیمن واقعا ن. حق با بابا بود انیجر نیاز ا بعد

.دوست داشته باشم... قول دادم  -

 مانیبه رستار نگاه کردم که از ا. کرد شتریش رو ببکشم که فشار رونیخواستم دستم رو ب. حرف زدن چقدر براش سخته يطور نیدونستم ا یم

.ومدیجدا شد بود و به سمت ما م

.یکنم که منو دوست داشته باش يقول دادم کار -

انوش بلند شد و دستش رو به طرفم گرفت و مسلما . روم نشد یول» به سرت خورده؟ يزیچ«خواستم بگم . بود دیحرف ها از انوش بع نیا

خودش هم . دادم یسر و ته ام با رستار ادامه م یب يبه رابطه  نیاز ا شتریب دینبا. شده بود کیرستار بهمون نزد. میبرقص بود که نیمنظورش ا

 تمیانوش به طرف مرکز باغ هدا. ستادیرستار با تعجب سر جاش ا. میدست انوش رو گرفتم و حرکت کرد. خواد یم یاز زندگ یدونست چ ینم

بود و نبودن زن انوش هم به  دهیسرها به طرف ما چرخ شتریب. کنه یزد رو رسم یکه درباره اش حرف م يزیت چخواس یکارش م نیبا ا. کرد

.نگاه کردن به عقب و عکس العمل رستار رو نداشتم أتجر. زد یتصوراتشون دامن م

.میبار امتحان کرد هیا م! انوش: آروم گفتم میشد کینزد تیبه جمع یوقت. داشتم یشده بودم و قدم هام رو کند بر م جیگ

با دقت به من نگاه کرد که ادامه . میستادیا يگوشه ا. نشه عیجمع ضا يمامان کج کرد که جلو زیرو به طرف م رشیمنظورم شد و مس متوجه

!ایاسترال یمن نخواستم که زنت رو بفرست: دادم

؟یناراحت هیبه خاطر مهد. به تو نداشت یاون موضوع ربط -

.شم یدار نمانوش من بچه  -

.خارج میر یم...  میکن یم شیکار هی -

»خوام؟ یاز بچه م شتریتو رو ب« یگ یچرا نم -

- ...

؟یکن ینم یمعذرت خواه يکه باهام کرد يچرا به خاطر کار -

.دستش رو ول کردم و دور شدم. شد و به جاش با اخم نگاهم کرد مونیبزنه که پش یحرف خواست

؟يجواب انوش رو داد: تمامان نشستم که گف کنار

.خوامش یآره، نم -

.بود دواریام یلیبابات خ -

- ...
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.خودت باشه لیکه باب م یکس شاالیا. نداره یبیع -

جواب  گهید یکیبخوابم و فرداش به  یکینبودم که امشب با  یمن کس. ادیبه چشمم نم یکس گهیمطمئن بودم که بعد از رستار د یزدم، ول لبخند

هر کس سرش به کار خودش و هم . ومدیبا نداشتن من کنار م دیبه هر حال با. کنم؛ نبود داینگاه کردم که رستار رو پ تیه جمعب! مثبت بدم

ست؟یواسه پونه بد ن: رو به مامان گفتم. مشغول حرف زدن بودند الدیالهام و م. و پونه در حال رقص بودند مانیا. بود اشصحبت ه

.هنوز زوده. نه -

- ...

باسم خوبه؟ل -

.صورتش نگاه کردم يو لبخند رو میکه با هم سفارش داده بود یراهنیپ به

.خوبه یلیخ -

بابا با . کردم خودم رو کنترل کنم یسع یچشم هام حس کردم، ول يسوزش اشک رو تو. نکردم داشیپ. دنبال رستار گشتم تیجمع نیب دوباره

اون  يتو يانگار اتفاق ها. کرد یجلوش نگاه م زیبه م نهیدست به س دپوریزده بود و سعزل  دپوریشد به سع یازش خونده نم يزیکه چ یصورت

ه؟یچ نیا: و گفت دیبازوم دست کش يرو کیکوچ يمامان به کبود. بود شیقرن پ دکلبه مال چن

.از پله افتادم -

مامان؟ یستیچرا مراقب خودت ن -

.نگاهش کردم نیگو غم نهیمرتب کردم که نب میشونیزخم پ يرو رو موهام

!مامان -

جان؟ -

.ممنون یبه خاطر همه چ -

چند روز؟ نیدلت تنگ شده بود ا: لبخند نگاهم کرد و گفت با

به خودم . رستار بود دنید يبرا شتریبلند شدم که قدم بزنم، البته ب. و سر و صدا رو نداشتم یشلوغ يحوصله . نگفتم يزیهم لبخند زدم و چ من

»...ه کوچولونگا هیفقط «گفتم 

شونه هام  يشال رو رو. سرد شده بود یهوا کم. رفتم نشیپارك ماش ينکردم، به طرف جا داشیپ یوقت. آدم ها و اطراف رو چک کردم تمام

.رو به رو بشم یدونستم قراره با چ یم. دمید دنیکش گاریس ایمختلف رد شدم و چند نفر رو در حال صحبت  يها نیماش نیاز ب. محکم کردم

. اومد رونیماه از پشت ابرها ب. صورتم رو به سمت آسمون گرفتم. زل زدم شیخال يآرامش و سکوت به جا يچند لحظه تو. بود یخال 206 يجا

هنوز  یقیموس فیضع يصدا» !تونه ببره یخاطره هاش رو که نم«گونه هام نشست رو پاك کردم و به خودم گفتم  يکه ناخودآگاه رو یاشک

آروم موج ها کم کم  يصدا. درخت ها عبور کردم نیراه افتادم و از ب. نمیبش هیتونستم کنار بق یوضع نم نیبد شده بود و با ا لمحا. شد یم دهیشن

چراغ برق فضا رو روشن کرده  يالمپ ها. قطع شده بود یقیموس يصدا یسکوت فرو رفته بود و حت يساحل تو. رو دور زدم الیو. شد یم دهیشن

خراش . رو درست کرده بود ییبایز يآب صحنه  يانعکاس ماه تو. جمع شده ام گذاشتم يزانوها ينشستم و سرم رو رو یگتخته سن يرو. بود
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تونست  یم. موند یبابا م شیفقط دلم پ. و پونه رو داشت مانیمامان هم که ا. از سپند راحت بود المیحداقل خ. کف دستم رو لمس کردم يها

!از شرط رو یکم هی شرط رستار رو قبول کنه؛ حداقل

... رو گرفته بودم  یزندگ نیاما من سهمم از ا. شد یرحم م یب یلیوقت ها خ یبعض ایدن. صورتم گذاشتم يدست هام رو رو. رو بلند کردم سرم

لب هام  يد رولبخن! ماه کامل. ماه رو نپوشونده بود يابر هم رو کهیت هی یهوا صاف بود و حت. نفسم رو فوت کردم و به آسمون نگاه کردم

!گرفته بودم ادیشدن رو خوب  یمن هم قربان. هیدونست آرزوم چ یخدا بدون گفتن من هم م. نشست و چشم هام رو بستم

شن ها  يشال رو رو. بلند شدم و به سمت موج ها حرکت کردم. داد یهل م ایمن رو به طرف در يزیمرموز شده بود و انگار چ یلیخ شب

 یچ یزندگ نیا. دوباره پلک هام رو بستم. که داشتم تعجب کرده بودم یاز آرامش. داد یبهم م یبود و حس سبک دهیچیپ موهام يباد تو. انداختم

شالم رو دور . تر شد کینزد. شن ها افتاده بود يرو يمحو ي هیسا. پلک هام رو باز کردم. خسته یلیخ. خسته شده بودم گهید د؟بهم داده بو

طرفدار  هیبگم  شایبه کر دیبا: گوشم گفت ریز. به دماغم خورد شیشگیهم گاریادکلن و س يدوباره بو. ام داشت و محکم نگه دیچیشونه هام پ

!کرده دایپر و پا قرص پ

...رو گرفت  کروفونیپدرت م: انداختم که ادامه داد نییرو پا سرم

.به قلبم چنگ انداخت و به طرفش برگشتم يزیچ

گفت؟ یچ -

گفت رستار؟ یچ: دمیدوباره پرس. دیگونه ام دست کش يشد و رو رهیخسکوت به چشم هام  يتو

!بگه يزینذاشتم چ -

 ـــانیپـــا

کینود و  بهمن

92مرداد : انتشار خیتار
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