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سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و اين فايل در 

 .کانال تلگرام ما مراجعه کنيد

 

 :لينک سايت

www.novelcafe.ir 

 :لينک انجمن

www.forum.novelcafe.ir 

 :کانال تلگرام

https://t.me/novelcafe_ir 

http://www.novelcafe.ir/
http://www.forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir
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 نام کتاب: فصل بادباک ها

  یت  : مهسا زهسندهینو 

 

 

 

 اول فصل

 

 

 یخانوم با لبخند جلو اومد. نگاهم به ظرف ها ی   . مهمیغژ غژ باز شد و من و مهرناز سکوت کرد یاتاق با صدا در 

 د،یگذاشت و گفت: تو رو خدا تعارف نکن  ت   م یرو رو  ن  یمختلف بود. س یافتاد که از مدل ها ن  یس یتو  یتخمه 

 .دییبفرما

 د؟یدیهست. چرا زحمت کش ممنون. همه چ   -

 .نوش جان ،چه زحمنر  -

رد آو  خونه بود یم یتو  خانوم هر چ   ی   بود. مه ی   زدم، وضع هم به خونه شون یم یرسوندن مهرناز س  یکه برا  گایه

 .زنه . بعدا س من غر یمگهیرفت، مهرناز گفت: بخور د ونت  که ب  ی   کرد. هم  خجالت زده یم وسط که من رو حساب  

 .گهیظرف اشاره کردم و گفتم: خوردم د یتو  یها وهیپوست م به

 .نشه رتید کنم، ویل  ونتت  خوام ب به حرف اومد: نیم هیاز چند ثان بعد 

 .و گفتم: حوصله ندارم دمیخند

 .حداقل زودتر برو که حاض  شر  ،یر  تو که باالخره یم -

 !یایرو برداشتم و گفتم: تو هم که طبق معمول نم فمیباز مانتوم رو بستم و بلند شدم. ک یگفت. دکمه ها  یم راست

 .کنه  که حتما اخراجم یم  امیب شونیخصوص رو نداره. اگه تو مهموب   دنمیچشم د یطور  ی   هم «ینادر » -

 .جرأت نداره -

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

 .شه! نه جرأت اون مربوط به شعور نداشته اش یم -

 .خوشحاله یلیحتما مادرت خ -
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 .ادیداره م شیواقع یمعلومه. بچه  -

 !؟کن    یم یتعجب نگاهم کرد و گفت: نکنه حسود با 

 !خانوم خداحافظ ی   خنده گفتم: مه با 

خونه ب از   قدر زود؟ نیاومد و گفت: چرا ا ونت  آشت  

 .هم کرده ر ی: دمهرناز 

 .میاومدم و گفتم: شب مهمون دار  ونت  ب

 .باشه ت  خ ،خانوم گفت: به سالمنر  ی   و مه ستادند یدر ا یدو جلو  هر 

 .هت  خ ،مرش -

 !شاالیبه به، مبارکه ا -

 .برگشیر  برادرمه نه! منظورم اون نبود ... مهموب   -

 .آهان. چشمت روشن -

 .داخل د ییبفرما مرش -

 .صندلم شدم یمشغول ور رفیر  با بندها و 

 .دییبفرما -

 .رم تو نیم ،: من تا مطمی   نشم رفنر مهرناز 

من  دنیاومد. با د ونت  . همون لحظه آسانسور باز شد و پدرش بدمیخانوم بهش چشم غره رفت و من خند ی   مه

ش یی   سش رو پا شلوارم رو مرتب کردم که باز  یپاچه ها عی    موسسه نبود. س  یکرد. امروز تو   انداخت و احوالت 

کرد که   قدر خودش رو جمع و جور یم نیا درشپ نبودند ویل یا شهیدو آت ینداشته باشه. خانواده  د یبودن صندل د

  یکردم و وارد آسانسور شدم. حوصله   کرد. خداحافظ    آدم ناخودآگاه به خودش شک یم
 

 رو نداشتم ویل شلوغ

 .هم نبود یچاره ا

 

 

□ 

 

 

 .میرو زدم. به پونه که پشت خط بود، گفتم: پشت در جنوب ی   شدم و قفل ماش ادهیپ

 .صت  کن زم،یاومدم عز  -
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زنگ به گوش  یذاشت صدا و جمع نیم قر یموس ینداشت. س و صدا یا دهین فادر منتظر بودم. زنگ زد پشت

بعد در باز شد. لبخند زدم و منتظر شدم که  قهیشدند. دو دق وارد یم برسه. به خصوص که مهمون ها از در اصیل

 !پشت در بود مانیبغلم، اما ا یپونه خودش رو بندازه تو 

 .موندم و آخر گفتم: سالم داداش هت  خ هیلبم کمرنگ شد. چند ثان یرو  لبخند 

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

 ها اومدن؟ یلیشدم و گفتم: خ وارد 

. خودم رو جمع کردم. گفت: حداقل حالم رو نداختیم شیچند سال پ اد یبود و من رو  منتظرهت  غ یلیکرد که خ  بغلم

س، بعد  ... بت 

 پونه خوبه؟ کجاست؟ ؟. حواسم پرت شد. خوب  د یاومدم و گفتم: ببخش ونت  آغوشش ب از 

 .خوبه، داخله -

اول کامال روشن بود. پونه و مامان به طرفم  یاز هشت لوستر ست طبقه  یکیکه با   میشد پشنر  یهم وارد راهرو  با 

 .شد و گفت: دلم برات تنگ شده بود زونیبهم آو  شهیاومدند. پونه مثل هم

 !کنه حمویم  . بابات فکر یمدهیند به پله ها اشاره کرد و گفت: برو حاض  شو، تا کیس مامان

 جنوب   کیکوچ  اطیاز ح یمرد دمیاز عقب توجه ما رو جلب کرد. برگشتم و د «دیببخش» یو صدا میدیخند همه

بودند رفت و  سالن اصیل یکه تو   کیم  تیبودمش. به طرف جمع دهیوارد راهرو شد. تعجب کردم که موقع اومدن ند

 ... همون نیو به مامان گفتم: ا شناختمشو ادکلن به دماغم خورد. چهره اش به نظرم آشنا بود.  گار یس فیخف یبو 

 .آره -

 !کنه؟  چکار یم نجا یا -

 .اومده مانیبا ا -

 گفتم: بابا خت  داره؟  مانیبه ا رو 

 .کم  هی -

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

 .اریرو درب دهیسف اهنت  گفتم: اون پ  عی    س  میوارد اتاق شد وقنر 

بود که من و  دهینرس قهیدق ستیرو درآوردم و وارد حمام شدم. به ب ونمت  ب یدر کمد رو باز کرد. من لباس ها پونه

شونه هام سشوار خورده بود. پونه هم  ی. موهام رو میاومد یم یی   سالن بود، پا یکه رو به رو   یمرکز  یه هاپونه از پل

  دهیپوش کت و دامن زرشیک
ر
خودم رو  د یبود که بابا به طرفمون برگشت و لبخند زد. با مونده بود. هنوز چند پله باق

ش یبرا لب گفتم:  ر یکردم. ز   رو نداشت، آماده یم یگر ید دنیکدوم چشم د  چیعالمه آدم که ه هیبا  سالم و احوالت 

 همه اومدن؟

 .دنیها نرس «ینادر » -
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؛ حوصله  -  .اخم و تخم انوش رو ندارم یبهتر

 م؟ت  از دوست هاش جدا شد و به پونه گفت: اجازه هست خواهر شوهرت رو قرض بگ بابا 

 .پدر جان د یدار  ار یاخت -

رو دوست  قر ی. بابا آروم گفت: موسمیها حرکت کرد «دپوریسع» ت   با به سمت مبه طرف مامان رفت و من و با پونه

 ؟یدار 

 یم رو به مهموب   یکیکالس  یکه فضا رو پر کرده بود شدم. آهنگ رو دوست داشتم. فضا  نر یال  قر یموس یمتوجه  تازه

 .داد که باعث آرامش بود

 .خوبه یلیآره، خ -

برادرش اومده  دنید ی. اول از همه با زِن عموم که خودش هلند بود. برامیشد ب  و با هم مشغول خوشامدگو د یخند

ها من رو به عنوان تنها وارثش به همه نشون  مهموب   یهمه  یشهرام، بابا دوست داشت تو  بود. بعد از فوت ناگهاب  

 یم یخاطر بابا هر کار به  مسئله بود، ویل ی   از اختالف هام با انوش هم س هم یکی. ومد یرفتار خوشم نم نیبده. از ا

 .کردم

مسخره و خسته کننده  یلیخ ب،یرق ا ی انیدشمنت به حساب م ا ی که همه به نوغ  ب  و بش کردن با آدم ها خوش

 .است

 بعد از چند ماه یم وقنر  شهیکردم. هم  دورتر بودند، نگاه یم و پونه که کیم مانیبودم و به ا ستادهیا نهیشوم کنار 

انوش رفتم،  یکه به خونه   شیشد. چهار سال پ یم یکم کم عاد  ویل ومد،یمختلف به ساغم م یحس ها دمشید

 یت   خوشحالم که چ گذره. حنر   قرن از اون روزها یم هی نگار . اما حاال اامیکنار ب  ت   کردم بتونم راحت با همه چ  فکر نیم

 .بروز نداده بودم مانیبه خود ا

 یس تا س  یها شهیرو خاموش کرد و صورتش رو از ش گارشیسالن افتاد. س یتهارو برگردوندم که نگاهم به ان صورتم

 نجا یهم از ا یطور  ی   کردم هم  انداختم که موذبش نکنم. حس یم یی   به سمت من برگردوند. سم رو پا اطیرو به ح

آدم  هیعنوان  خواست تصور کنه همه به . دلم نیمود کرده ب  هت  رو خ یادیز  یبودن ناراحته؛ به خصوص که چشم ها

 .کنند  نگاهش یم بیو غر  بیعج

 گلم؟  و گفت: خوب   ستاد یکنارم ا  پونه

 .ممنون -

 !یدیتا حاال من رو ند د یکنم؛ اصال انگار نه انگار از ع  همه احساس خرجت یم نیبابا ا -

 !همش سه ماه -

 .سه ماه و چند روز -

 .دیکه بمون  د یو گفتم: خب حاال! عوضش برگشت دمیخند

 .شد و گفت: آره ی   غمگ اش کیم چهره

 د؟یبرگشت هو یشده که  راستش رو بگو! چ   -
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 .چ  یه -

 ؟پس چرا ناراحنر  -

 لبخند زد و گفت: کجا ناراحتم؟ عی    س 

 !خودبر  -

 !سالم خانوم ها -

 د؟یو پونه گفت: سالم استاد. خوب میدو به طرف صدا برگشت هر 

 .دیقصد موندن دار  دمیممنون. شن -

 !بله. اگه خدا قبول کنه -

ها رفت و افشار گفت: هنوز هم مثل س کالس  . پونه به سمت صندیلمیدیخند« افشار»لبخند زد و من و  خودش

 .ندازهیم کهیها، ت

 .اش رو حفظ کرده هیآره. خوبه که بعد از ازدواج هم روح -

 !خوبه؟ هیروح یکردم ازدواج برا  فکر یم -

 !شهیشد که گفتم: نه هم هت  چشم هام خ به

ه از تجربه ها کنم، ویل  درک یم -  .میت  تلخ درس بگ یبهتر

  با 
 

 .شه دوباره پاس کرد افتاده رو نیم یاستاد! واحدها ستیدانشگاه ن طعنه گفتم: زندگ

 !جووب   یلیلحن حرف زدن خ نیا یگفت: برا  یتر  میمال  یصدا با 

 !دیجوون یلیپدرانه خ یها حتینص نیا یخنده گفتم: شما هم برا با 

من که خواهر  یبه طرف خانم ها رفتم. س مامان به صحبت با فرح خانم گرم بود. تعجب کردم که از زن عمو  و 

معلم  ها بود، کیس یاز نادر  یکیکه   میزد. بعد از طالق مادر اصل شد، جدا شده بود و با مامان حرف یم شوهرش یم

بزرگ بود.  دپور یمثل فرح خانم که زن سع کیس  صوصه قبول نکرده بود؛ به خخون نیدبستان من رو به عنوان خانم ا

داد. کنارشون نشستم و به  جمع یم لیهم تحو  یزد و لبخند با مامان حرف یم ادب گایه ا یتظاهر  یبه هر حال از رو 

 عادتم ناراحت یم نیجمع معموال تمرکز گفتگو نداشتم و بابا از ا یو کوتاهم نگاه کردم. تو  دهیسوهان کش یناخن ها

نبودم. از  یجور  نیمجلس نشون بدن و غبطه بخورند. اما من ذاتا ا یشد. دوست داشت همه من رو به عنوان ملکه 

 هیشب شتر یگذره ب  که طالق گرفته بودم، بدتر هم شده بودم. فرح خانم رو به من گفت: هر سال که یم  شیدو سال پ

 .شر  منصور خان یم

 .رسه طور به نظر یم نیخاطر رنگ چشم هام البخند گفتم: به  با 

 .سنر ین یپر  هیشب ویل د،یشا -

 ب  سالن نگاه کرد. جا یبار به طرف انتها ی   چندم یکرد. فرح خانم برا  قیو زن عموم هم تصد میبه هم لبخند زد دوباره

فرح خانم  یرو نداشت. چهره  دپورها یسع ی هیشدن به بق کینزد یکه پشش دور از همه نشسته بود و اجازه 
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ش اومد بزرگ به همراه الهام داخل  «ینادر »ناراحت شد. همون لحظه  گرم با جمع شد. الهام هم با   و مشغول احوالت 

خشک برخورد کرد که از پدر شوهر سابق  یلیخ د یبه من رس با پدر دست داد و وقنر  یداد. نادر  س تکون یم چ  یگ

کردم هر دو ناراحت   حس یم کرد و کنارم نشست، ویل  روبوش شهیداشت. الهام مثل همشه  هم نیم یا گهیانتظار د

 نیهم برام رفت. ا یهم شد. آرام نه تنها به من سالم نکرد، چشم غره ا شتر یب د یحس با ورود آرام و نو  نیهستند. ا

تانه الهام به خواهرش قدر. خوشبخ نینه ا رو قبل از طالق من و انوش هم داشت، ویل یعادت خواهر شوهر باز 

 : الهام! آرام چش بود؟دمینرفته بود. پرس

 .ستین یت   چ -

 ؟مطمئن   -

 .آره -

سم  چند  من  یخواستم تصور کنند برا خودم رو گرفتم. نیم یجلو  ویل «ومدند؟یچرا انوش و زنش ن»بار خواستم بت 

 .مهمه

هم دوست  هیها. بق ینادر  ا یبودند  دپورها یسع ا یکردم   خوردن بودند. به هر طرف که نگاه یم ا یمشغول گفتگو  همه

ک ا یها کردم   ازدواج کردند. حس یم روز ید ی   آرام رو گرفته بود که انگار هم یبازو  یجور  د یسه خانواده. نو  نیمشتر

  یازدواج ها نیا یکه تو   تنها کیس
 

 .من بودم ود،بازنده ب خانوادگ

عمه هاش بلند شد و به  ت   بود. آرام از م دپورها یسع ی کنار پش طرد شده که حاال   د یچرخ مانیدوباره به طرف ا نگاهم

 ؟نشسنر  نجا یسمتمون اومد. رو به الهام گفت: چرا ا

ل کن -  !خودت رو کنتر

 .پاشو. بابا کارت داره -

 ده؟یشده ش : چ  د یبا اکراه بلند شد و به طرف پدرش رفت. مامان از کنار گوشم پرس الهام

 .دونم نیم -

 پشه رو راه داد؟ نیسالن اشاره کردم و گفتم: بابا چطور ا یانتها ت   م به

 ینما یتو  مانیبا ا -
 

 .بود کیقطر سر  ندگ

 نگفته بود؟ مانیچرا ا ؟یجد -

 .دونست بابات یم -

 یاز نادر  یکی... با  د یپوش یم لباس مشیک مجالس رسیم یهنوز هم تو  بود، وقنر  د یتعجب به بابا نگاه کردم. ازش بع با 

 .میمادر واقع یاز پش عموها یکیها مشغول حرف زدن بود. 

 .بهم اشاره کرد و به طرفش رفتم پونه

 از مادربزرگ ها؟ یخسته نشد -

 !شون مادر شوهرته ها یکینچ نچ گفتم: مثال  با 
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 !فحشه؟« مادربزرگ»مگه  -

 .تکه موز تعارف کرد هیو کنارش نشستم.  دمیخند

 .ندارم لیم -

 .شد، به صورتش نگاه کردم که ناراحت بود سکوتش طوالب   وقنر 

 شدند؟ بیچرا امروز همه عج -

   منو یم -
 

 ؟گ

 .آره -

 ؟چ   یبرا بیعج -

 اومده؟ شیپ مشکیل ؛کنم ناراحنر   حس یم -

 .نه -

 مییایبه حرف اومد: گفتم م هیمونه. بعد از چند ثان دلش نیم یتو  یت   دونستم چ سالن نگاه کرد. یم یانتها ت   به م و 

 .هم با ما اومد نیا م،یش از سر رستار راحت یم ران،یا

 که؟یسر  مانیبا ا یچرا به من نگفته بود -

 .کردم مهم باشه  فکر نیم -

 چند وقته؟ -

 .چهار سال -

 !بود؟ ومدهین شیحرفش هم پ چهار سال حنر  عن  ینگفتم.  یت   رو باال انداختم و چ ابروم

 ؟یناراحت شد -

 ؟بابت چ   -

 .داده و سکوت کرد سوبر  د یفهم

 اد؟یحاال چرا ازش خوشت نم -

 !کنه  نگاه یم مانیبه ا یچطور  ی   بب -

 کیهم به هم نزد یلیکه خ  دمید وانیا یها شهیو رستار رو در حال گفتگو کنار ش مانینگاهش رو دنبال کردم و ا ت  مس

 .شده بودند

 .باالست تیجمع یخب صدا -

 نم؟یرو بب گ  د یدور و بر شوهرم باشه با نیزد و گفت: اصال من نخوام ا پوزخند 
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-  
 

 !گهیها هم آدمند د چارهیب نی! اکن    یم حاال خوبه چهار ساله خارج زندگ

 !شوهر من نشند کینزد آره. ویل -

 .خنده سم رو تکون دادم با 

 .کن؛ امشب مهمون شماست  ب  رایجان! از استادت پذ دهیشام بابا در کمال تعجب گفت: ش موقع

 گفتم؟  یم د یبا کنه! چ    دا یپ د یداماد جد ومد یبابا بدش نم نکهیا مثل

 .چشم بابا -

 !به من لطف دارند شهیهم ز یعز  یعمادزاده  یبود گفت: آقا ستادهیا کمونیکه نزد  افشار 

 .دید افشار رو یم یها ن  یت  بود و خودش نجا یانوش ا کاش

به زد و گفت: تو مثل پشیم یبه شونه  بابا   !کامران جان  افشار ض 

 جناب افشار؟ د یدار  لیم و چنگال رو برداشتم و گفتم: چ   بشقاب

 !؟قدر رسیم نینگاهش کردم که گفت: چرا ا حرکت نکرد، برگشتم و سوایل دمید سلف رفتم. وقنر  ت   به طرف م و 

 .میطرفم حرکت کرد و با هم راه افتاد به

 .ستمیبلد ن یا گهیخوام، جور د عذر یم -

 .ستین شیک هسنر  یدختر سد نکهیبله، در ا -

 د؟یکرد  یفکر  ی   بشقاب گذاشتم و همزمان گفتم: چرا همچ یتو  یسوخار  یگو یتکه کباب بره و مرغ و م چند 

 .یطور بود ی   دانشگاه هم هم یتو  زنه. حنر  رفتارت داد یم -

 .کردم  کباب ها خایل  یسس رو  کیم

  هیشناخت  یبرا ها ت   چ نیا -
 
 .ستین آدم کاق

 ه؟یبنده، چاره چ رو یم ب  آشنا یاون آدم درها وقنر  -

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

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

 !خوارم اهیاز ابروهاش رو باال انداخت و گفت: من گ یکی. برگشتم

 .ها رها کرد و رفت از عسیل یکی یرو گوشه  بشقاب

 

 

□ 
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 دهیکه تدارک د  ب  رفته بودند. نصف غذا ومدند،یو عادت م فهیاز س وظ شتر یکه ب  ب  بود. مهمون ها یا طوالب   شب

من  سالن نشستم. ساعت از دوازده گذشته بود، ویل یو گوشه  دمیبرنج کش دست نخورده مونده بود. کیم میبود

  یتو 
 

گذاشتم. پونه مشغول قدم زدن بود و مثل روز برام   مدهن یقاشق تو  هیرفت.  نیم یی   غذا از گلوم پا اد یز  شلوغ

کردن سالن به مستخدم ها کمک   ت   تم یخوردم. مامان داشت تو  گهیقاشق د هیکنه.   فکر یم به چ  روشن بود که داره 

 ؟یرو خوردم. بابا به طرف مامان رفت و گفت: فاطمه! تو مگه کمردرد ندار  یکرد. قاشق بعد  یم

 .االن خوبم -

احت کن د ییکمک اومده بودند، گفت: بفرما  یکه برا  ب  رو به زن ها بابا   د؟یفردا. مگه قراره برگرد یاش برا هی. بقد یاستر

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

احت کن یی   پا یپس تو اتاق ها -  .دیاستر

خونه رفتند. بابا به ظرف تو  ق  یها با بالتکل خانم دستم اشاره کرد و گفت: االن چه وقت غذا  یبه طرف اتاق ها و آشت  

 خوردنه؟

 رفت. پونه کنارم نشست و گفت: چرا با پدر و مادرش نرفت؟ مانیبشقاب گذاشتم. به طرف ا یرو تو  قاشق

 !رو زدند دشیاون ها که ق -

 داره؟ به ما چه ربظ -

 .خواد بره یم د یاومده؛ شا شیپ حتما مشکیل -

 .مونه یم نجا یا ر دپو یرفت. بابا گفت: پش سع مانیطرف اومد. پونه ساغ ا نیدور شد و به ا مانیاز ا بابا 

 !نجا؟یتعجب گفتم: ا با 

 .ستیپشه دنبال زن ها ن نیاز بابت شماها راحته. ا المیخ -

 ادمهیکه من   ب  طرفه. تا جا مهدکودگ یکه انگار با بچه « پش»گفت   یم ی. جور مت  لبخند زدنم رو بگ یجلو  نتونستم

 .سال از شهرام بزرگ تر بود کی

 ذارند برگرده؟ هنوز هم نیم -

 .نداره گفت: به ما ربظ  حی    ض  یلیخ

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

 

 

□ 
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 یهم یرو س جا دمیسف یوتایتو 
 

 مانیخونه رفتم. ا یپارک کردم و به طرف پله ها اطیح یگوشه   نگ،یپارک یتو  شیک

 مانینشسته بودند. سالم کردم و خواستم وارد خونه بشم که ا وانیا یم تا حاال تو رفته بود ونت  ب و رستار از وقنر 

 ؟یگفت: کجا رفته بود

 چطور مگه؟ -

 .ی   بش ا یب ؛زود برگشنر  -

 یمیبه رستار زدم که فضا رو صم یگذاشتم. لبخند  ی   دستم رو زم یتو  لونیو نا فیها نشستم و ک از صندیل یکی یرو 

بود از تعجب  کیکرد و روش رو برگردوند که نزد  موذبه. اخیم یلیکردم خ  موقع ناهار حس یم تر کنم. از صبح و حنر 

 .خواستم یم یت   گفتم: از سوپر مارکت چ  مانی. رو به اارمیشاخ در ب

 !د؟یر  یم ی   س تکون داد و رستار گفت: تا س کوچه هم با ماش مانیا

 داره؟ یرادیچه ا -

 .نهیرو بب لونیخم شد که داخل نا کیم  مانیا

 ؟یدیخر  حاال چ   -

 .خرت و پرت -

 !با پوزخند گفت: آب انار رستار 

 ؟یکرد  ار یادامه داد: و  یحالت مسخره ا با 

 نجا یبا شهرام ا نوجوون بودند گایه قدر زننده باشه. وقنر  نیکردم رفتارش ا  . اصال فکر نیممیسکوت کرد مانیو ا من

 .دمشیبعد هم که من به مشهد رفتم و ند ومد؛یم . به نظر پش خوب و آرویمومدند یم

 ... دوب   به حرف اومد: رستار! مگه نیم مانیا

من بهش بگه. بلند  یدرباره  یت   بعد از رفیر  من هم حق نداره چ نگاه کردم که بفهمه حنر  مانیا یبه چشم ها یطور 

 .نمیاش رو نب افهیکردم ق  شدم و به سمت ساختمون رفتم. تمام طول روز سیع

 

 

□ 
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 دانشگاه یم اد یو  ومد یخوشم م یلیپخش بود که خ شوب  یپ یرو  میمشک یاز موها سم مرتب کردم. کیم یرو رو  شالم

کردم.   کوک یم  اطیاحت یمن برا بود، ویل میافتادم. ساعت زنگ زد. به طرف تخت رفتم و زنگش رو قطع کردم. نه و ن

 یزدم. صدا ونت  لپ تاپم جا دادم و از اتاق ب فیک  یتو  و نمونه ر  یشده بودم. طرح ها دار یب شهیامروز زودتر از هم

خونه اومد: ش  ؟یخور  ! صبحونه نیمدهیمامان از آشت  

 !گرده  زود بریم د یشد بگ دار یخورم. پونه ب تو دفتر یم -

 .زمیباشه عز  -

کنه. کنجکاو   ی   و رستار رو روت مانیا یکارخونه تا کارها  اد یگفته بود که امروز م  شبیرفتم. بابا د نگیطرف پارک به

ده بشه؛ مخصوصا با موقع یبودم که بفهمم چه کار  تهران بود.  یلومتر یرستار. کارخونه چند ک تیقراره بهشون ست 

تر بود، وارد شدم. ساعت  کینزد نگیکه به پارک  شمایل یشد. از دروازه  کرج جدا یم  -از اتوبان تهران  که با فرغ  ب  جا

 «.رونم موقع برگشیر  آروم یم»بار به خودم قول دادم  ی   هزارم یده و پنج بود، برا

م گوشه ا ت  طول مس تمام م با س تکون دادن و لبخند زدن به کارمندها و کارگرها گذشت. دفتر از سالن طبقه  یتا دفتر

که   شگاهیطبقه بود. به جز بخش آزما ی   هم یمختلف تو  یبخش ها یرهایبود. اتاق مد یساختمون ادار  یدوم تو  ی

اول کار  یطبقه  یهم تو  و حسابرش یحسابدار  یمندهااول بود. کار  یکه طبقه   مایل ر یساختمون جدا داشت، و مد

 .کردند  یم

 .رو باز کردم و گفتم: سالم به همه در 

بلند کردند و سالم گفتند. وارد اتاق  تورها یو از مانگفتم فقط سه نفر بود. هر سه سشون ر   که یم  یا« همه» نیا البته

 .اومدم ونت  رو گذاشتم و با طرح ها ب فمیپنجره داشت. ک هیبود و فقط  کیشدم که کوچ میشخص

 .هم طرح ها نی! ایاز ت  ش یآقا -

 .میکن  روشون کار یم یمیدستم گرفت و گفت: ممنون. من و ابراه از 

 نبود؟ یخوبه. صبح خت   -

  د یآروم خند یاز ت  ش
 
 .گفت: نه خانوم  و مرادخاب

 شده؟ نگاه کردم و گفتم: چ   مشکوک

 .اومد شیجر و بحث پ کیم  هیآورده بودند  فیعمادزاده تشر  یصبح که آقا به بخش ما نداره، ویل ربظ -

سم، ویل یسه منتظر بودند که سوال بعد هر   .کردم  بهتر بود از خود بابا سوال یم رو بت 

 ... مجموعه ها منتقل ر یبه ز  یلک و خانوم احمدس  یآقا -

 .ممنون -

مرد چهل ساله  حق داشتند. وقنر  د یاومدم. شا ونت  ابرو باال انداخت. از اتاق ب یاز ت  با اخم سکوت کرد و ش مرادخاب  

خودم تالش کرده  یهم داشت؛ اما من به اندازه  یا گهیانتظار د د یو پنج ساله، نبا ستیزن ب هیدست  ر یرو بذارن ز 

  یتو  ماز طرح ها یلیرشته تخصص داشتم. خ نیا یبودم. تو 
 
بود از پدرم  ذهن مرصف کننده ها موندگار شده بود. کاق

 یاز نما یکی ر یبخوام تا مد
 

 .داده بودم حیرو ترج کیشغل کوچ ی   هم کارگاه ها باشم، ویل  ا یمعتت   یها ندگ
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 یکنار پنجره نشسته بودند. سفه ا  یکاناپه ها  یوارد شدم. رستار و سلک رو  نگاه کردم و  ب  اجرا ر یدر باز دفتر مد به

 یزد. آروم گفتم: آقا سلک موج یم یچهره  یهنوز تو  تیکردم که متوجه من بشند. هر دو برگشتند و عصبان

 ... ! چند لحظهدپور یسع

 ؟یخوا یم اومد. در رو بست و گفت: چ   ونت  کرد و همراهم ب  از سلک عذرخوایه رستار 

 «!ادب ب  »دلم گفتم  یتو 

 د؟یجا کار کن ی   گن صبح دعوا شده! مگه قراره هم  کارمندهام یم -

 بدم؟ حیبه شما توض د یبا -

 کجاست؟  مانیا -

کامال   یرو با چهره ا مانیاشاره کرد و وارد اتاق خودش شد. به همون بخش رفتم و ا «دیتول تیر یمد» یتابلو  به

 .دمیسدرگم د

 د؟یکن  جا کار یم ی   به بعد هم نیاز ا -

 .انوش د ییآره، بعد از تأ -

 نکرد؟ د ییمگه تأ -

 .ومدهیامروز ن -

 شدند؟ شایک کیل  یحتما سلک و احمد -

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

 و گفتم: بابا کجا فرستادشون؟ دمیخند

 .ایبخش روغن و سو  -

 .اونجا هم بزرگه -

 ؟اونجا بیسر  ر یقرار بود تو مد شیدو سال پ -

 .کنم  تیمسئول ت  خوام خودم رو درگ من نیم -

 .من هم ترس برم داشته -

 !یدار  تیر یمد یچرا؟ تو که سابقه  -

 ینما -
 

داره؟ اگه کار  تیچقدر مسئول دوب   ! یمفتمیجا ب د یهمه کارمند و خط تول نیا ی   ب د یفرق داره ... با یلیخ ندگ

 ... ادیب شیپ یبخوابه ... اگه حادثه ا

 !بخوب   أسی ی هیخواد آ خنده گفتم: حاال نیم با 

  چشم
 

 .هامون ادا درآورد هاش رو گرد کرد و مثل بچیک
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 !شر  وقت بزرگ نیم چیه -

 

 

□ 

 

 

 اد ی شتر یخوش پوش ب یبودم. هم به خاطر گرما و هم چون جوون ها از معلم ها دهیروشن پوش یبود. مانتو  ت  ت لیاوا

کرده بود. به   جاد یا ب  بایز  یمنظره  اطینگاه کردم. آب استخر وسط ح ونت  پاگرد به ب یها شهی. از شند ت  گ  یم

  ی   خصوص که کفش رو هم
 

 یهم گوشه ا سفو یبود. آقا  ستادهیبابا ا ی   ماش ار کن  مانی. امیها رنگ کرده بود تازگ

ش فعال نیم ونت  ب اد ینشسته بود. بابا معموال ز  هم کم شده  وسفیرو براش قدغن کرده بود. کار آقا  اد یز  تیرفت. دکتر

  د یرس یم اطیبه ح شتر یبود و ب
 

 ب  کرد. چه روزها  داده بود و به استخر نگاه یم هیبه کاپوت تک مانیبابا. ا یبرا تا رانندگ

 . البته شهرام از ما بزرگ تر بود و از همون موقع خودش رو به بابا یممیکرد  یم سیآب خ ی   هم یرو تو  گهیکه همد

 .شد نیم چسبوند و با ما قایط

 !نه؟یزنش بب سنر ینگران ن -

 .نگاهش کردم و عصباب   دمیاز جا پر  ترس کیم از 

 ؟نگران چ   -

 ؟یچرا هول کرد -

 !نفر مثل جن پشتم ظاهر شد هیچون  -

 !یدیکه نفهم  یقدر محوش بود نیتو ا صدات زدم، ویل من اول -

 ؟تر گفتم: محو گ عصباب  

 !بابات یطعنه گفت: راننده  با 

 .مانینگاهش کردم که گفت: ا جیگ

   چرا مزخرف یم -
 

 ؟گ

 .موارد نیا یهستم؛ مخصوصا تو  یت   من آدم ت -

 !یبار اشتباه کرد نینباش ... ا دوار یهم به خودت ام اد یز  -

 !بودم اطیح ی. تو دمتیبغلت کرد، د وقنر  -

 .وقت ندارم تصورات تو رو بشنوم -

 .به سمت پله ها رفتم و 
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 .میمن دوست خوب ،به درد و دل داشنر  از یبه هر حال اگر ن -

 !میدیتو رو در حق شهرام د و گفتم: تمومش کن! دوسنر  ستادمی. اد یخند آروم

 .حو شد و جاش رو به نفرت دادصورتش بود م یکه تا االن رو   یپوزخند

 !اتهام برادرت رو هم قبول کن   د یبا ،اگر اتهام منو قبول کن   -

خونه شدم و  نیا یتو  چ   یبابا برا دمیفهم رو ادامه دادم. اصال نیم مت  و مس برگشتم خونه راهش داده! من وارد آشت  

من نبود. هر کدوم از کارمندها  یبه عهده  یادیرفتم. در واقع کار ز  فرد به کارخونه نیم یرفت. روزها ونت  اون ب

 .دونست خودش رو یم ی فهیوظ

 .گرفته کنارم نشست  یکردم. پونه با چهره   نیت  رو ش یصبحانه نشستم و چا ت   م پشت

 شده؟ چ   -

 .ادیازم برنم یکار   ونت  ب تونم جداشون کنم، ویل خونه یم یتو  -

 .فهمم منظورت رو نیم -

 .مامان بلند شد یخنده  یاشاره کرد که صدا اطیرو به ح یابرو به پنجره  با 

 !و گفتم: حساس نباش دمیهم خند من

کت بودم ی. تو قطر خودم تو مراقبش باشر  یکارخونه ا  یکه تو   ب  قول بده وقتا -  .سر

 .خوردم یچا شد و کیم شتر یام ب خنده

 ؟خونوادت دنید یبر  یخوا دم. نیم چشم! قول یم -

 .انیب مهموب   یکرد که نتونسیر  برا  رفتم. مامانم عذرخوایه روز ید -

 !هیحرفا چ نی: امیو مامان همزمان گفت من

 همون کالس ها؟ یبر  یخوا یم -

 .میزن حرف یم با هم کیل امیآره. عرص م -

 .حرف هامون که جمعه تموم شد -

 .گهید میکن  یم یکار   هیحاال  -

 
ر
وقت  یلیخ گهیرفتم. د ی   چرخوندم ساغ ماش رو یم چییکه سو   . بلند شدم و در حایلدمیرو س کش یچا یمونده  باق

 .مینبود یمیصم م،یرفت که دانشگاه یم  ب  بود مثل اون سال ها

 

 

□ 
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 یکانون شدم. طبق عادت هم  وارد 
 

ش که س یم  ب  جا ی   اول شیک  یپوشه  زدم، اتاق مسئول آموزش بود. بعد از احوالت 

 یخودش نشسته بود. کالس ها ستمیرو گرفتم و وارد کارگاه شدم. هر کدوم از بچه ها پشت س ابیحضور و غ

ه الزم نداشت و هم اجازه داده بودم که مختلط یکالس ها شلوغ تر بود. چون هم شهر   یو زبان من از همه  وتر یکامپ

بود که بچه  نیمختلط ا یحسن کالس ها هیبود. ن تخصیص اد یبودند و آموزش ها ز  ستانت  سن دب یباشه. بچه ها تو 

 .دادند نیم ت  شد و به معلم گ گرم یم  گهیها سشون با همد

خورده بودم. ساعت  چی    نصفه ساندو  هیکالس زبان هم تموم شد، ساعت چهار بعد از ظهر بود و من ناهار فقط   وقنر 

 چیه نکهیخونه با وجود ا یرو دوست داشتم. تو  نیگذشت و ا  زود یم یلیاز خونه بودم زمان برام خ ونت  که ب  ب  ها

به خصوص که همه مثل قبل از ازدواجم باهام  دم؛کر   بودن یم دهیفا نداشتم باز هم تمام مدت احساس ب   مشکیل

خوب و  یعالمه خاطره  هیکرده بود و   یت  تغ ت   عوض شده بودم و همه چ یلیکه حاال من خ  کردند، در حایل  رفتار یم

 .اضافه شده بود میبد به زندگ

زدم و مطمی   بودم که در اتاق افشار س ساعت  بود، قدم یم مارستانیسالن انتظار ب هیشب شتر یبلند که ب یراهرو  یتو 

 زنه؟ لبخند یم به چ   با یخانم ز  نیو گفت: ا د یشه. با باز شدن در لبخند زدم. افشار هم خند چهار باز یم

 .استادش سالم. به وقت شناش -

 .شر  باشه، وقت شناس هم یم میتنظ کیس  یقدم ها یساعتت رو  همراه شد و گفت: وقنر  من با 

 .کینه گراف د یخوند یم اتیادب د یشما با -

 !ترسم عاقبت شاعر هم بشم . به چشم هام نگاه کرد و گفت: یممیستادیدر ا یجلو 

 .خوشحال شدم دنتونیانداختم و گفتم: از د یی   رو پا سم

 اده؟یز  یلیساده. خ یگفتگو   هیهمه انتظار ... حداقل  نیا -

 .خونه باشم شتر یب د یروزها با نیبرادرم تازه برگشته. ا -

- ... 

 .فعال -

 ... دانشکده رو عاشق خودش کرده بود هیطرز حرف زدن  ی   حرکت کردم. با هم ی   طرف ماش به

 یبود که احتماال بابا برا که به چشمم خورد، بت   بادمجوب    یت   چ ی   خونه شدم و اول اطیبعد وارد ح قهیدق چهل

   مانیا راحنر 
 

کرد؛ به خصوص که پدرش فوت شده بود.   یم مانیا یکه الزم بود برا  یهر کار  گرفته بود. از همون بچیک

  یلیخ
 

داد.  بهم یم حس خوب   گرفت، ویل  ازم یم یادیز  یانرژ  ا کردم. س و کله زدن با نوجوون ه  یم احساس گرسنیک

خونه شدم که مامان س   ی   اول نیموضوع گفتگو هم نشده بودم. ا یمتوجه  حرفش رو قطع کرد. حنر  عی    وارد آشت  

دادند. من  کردند. به هر دو نگاه کردم که خودشون رو مشغول نشون یم  رفتار یم یطور  نیبود که مامان و پونه ا یبار 

آوردم و خواستم به اتاقم برم که مامان گفت:  ونت  ب خچالی از  ن  یت  ش ی. تکه اارمیخودم ن یکردم به رو   هم سیع

 جا بخور. امروز چطور بود؟ ی   هم
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 .رم باال . خسته ام، یمشهیمثل هم -

کردم.   جاها رو یم نیکنم، فکر ا  میدوستم رو وارد خونه و زندگ نکهیقبل از ا د یاومدم. با ونت  رو گاز زدم و ب ن  یت  ش

 !نه یمیاز دوست صم شه انتظار داشت، ویل ها یم هبیاز رفتارها رو از غر  بعیص  

 

 

□ 

 

 

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

 !تعجب گفت: با من؟ با 

 .ادیمن م ی   کارخونه، با ماش  امیگفتم: ممکنه طول بکشه، تو برو. من هم دارم م  مانیبه ا رو 

 .سوار شد و رفت« باشه»به من و رستار کرد و با گفیر   نگایه مانیا

 شنوم؟ باال رفته گفت: یم یبا ابرو  رستار 

 .گم  . تو راه یمی   اشاره کردم و گفتم: بش ی   ماش به

اومده باشه. من  گهید ت  مس هیزدم از  بودم. حدس یم دهیرو ند مانیا ی   . ماشمیاتوبان بود یرب  ع گذشته بود و تو  کی

 .آورد خودش نیم یبگم. رستار هم اصال به رو  ی   بودم که منظورم رو بدون توه یمشغول جمله ساز 

 .لهی. پنجشنبه ها هم که تعطد یکن  زوج با من رفت و آمد یم یروزها -

سم چرا؟ د ینبا -  بت 

 .چون پونه از من خواسته -

 !کنه  دا یقدر به فکر من باشه که برام راننده پ نیکردم ا  ! فکر نیم؟یجد -

 .ادیازت خوشش نم دوب   زدم و گفتم: پس خودت هم یم پوزخند 

 !نندیشه داشت. زن ها همه هم هم نیم یا گهیمثل اون انتظار د و گفت: از آدم سطچ د یخند

 .کنه  میتقس به سطح و عمق و زن بودن نداره! دوست نداره شوهرش رو با کیس ربظ نیا -

 .دونه تو نیم یدرباره  یت   و گفت: پس خوبه که چ د یخند دوباره

 متیپات رو از گل یسم رو چرخوندم و گفتم: دار  عی    به طرفش برگشتم. س  رو از جاده جدا کردم و عصباب   نگاهم

 .کن    درازتر یم

 .به پدرت رفنر  یادیز  -
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ها خوشم  افهیجور ق نی. از استیمنه. در واقع اصال برام جذاب ن دوست معمویل مانینگفتم و ادامه داد: ا یت   چ

 .ادینم

 !بذاره؟ شیچونه اش ر  یفر بلند داشته باشه و رو  یموها د یخودش رو گفتم: البد با اتیشد و خصوص چندشم

 .ستمین د ی... مطمئنا دنبال چشم ست   و پوست سف د یمن رو گفت: شا اتیزد و خصوص یمحو  لبخند 

 .بود ومدهیهنوز ن مانیو پارک کردم. ا دمیرس شهیندادم. زودتر از هم جواب  

وع شد.  میهم وارد راهرو شد با   انیجر  یاز کارگرها به سمتم اومد. قبال تو  یکیو دوباره سالم و س تکون دادن من سر

 .کارگرها شده بود و من کمکشون کرده بودم  ی ندهیها، نما مهیب

 انشاال؟ ی   هستسالم خانوم مهندس! خوب  -

 ومده؟ین شیپ مشکیل گهیسالم. ممنون؛ د -

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

 .لطف دارند -

 کنند؟  چکار یم یساختمون ادار  ی. رستار گفت: کارگرها تو میزدم و حرکت کرد لبخند 

 .کار داشته  یحتما با حسابدار  -

 !تو رو اعصاب منه یلبخندها نیا -

دونم  من خوب یم ؟شر  بود. ادامه داد: از ترحم کردن خسته نیم ن  ییپا یپله  یتعجب به طرفش برگشتم که رو  با 

 !شن یم خوان مهربون نشون بدن، چه شکیل یم پولدارها وقنر 

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

 یبود، وارد شد. حوصله  یدختر چادر  کیکه   همزمان با من مرادخاب  رو کج کردم و به طرف دفتر رفتم.  راهم

ش بسته  یبرا ،یاز ت  خودم و ش یسالم کردم و وارد اتاق شدم. تا قبل از ظهر فقط با طرح ها ینداشتم. سس  احوالت 

 .ها س و کله زدم یبند

به به در خورد و ش چند   .وارد شد یاز ت  ض 

ها رو هم -  .شما ستمیس یکردم رو   ت  االن ش ی   خانوم عمادزاده بت 

 .کنم  االن باز یم د،ینیبش -

 .جا خوبه ی   داد: هم هیتک ت   م یو به لبه  ستاد یا مت   م پشت

دفتر  ی   هم یرو تو  غاتیتبل یکه داده بود صحبت کرد. کارها  ابر یت  تغ یدرباره  یاز ت  رو باز کردم و ش psd یها لیفا

هم دفتر  نجا ی. در واقع امیگرفت  هم کمک یم یا گهید یاز متخصص ها وب  یز یتلو  یها آگیه ی. البته برامیداد انجام یم

 .غاتیبود، هم تبل تیسا

 .گم  یم ز یهر سه تا خوبند. کدوم مال اتوبانه؟ از نظر سا -
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 .داره آب   ی نهیکه زم  هموب   -

 .چاپ یبرا د یخوبه. بفرست -

 .چشم -

 شد؟ ها چ   یبسته بند رو باز کرد. نگه داشت و گفت: راسنر  در 

 .بخواد یادیز  یترسم بودجه  کارگاه ها هماهنگ باشه. یم  یخوام با قالب ها یم ذهنم هست، ویل یتو  ب  هات   چ هی -

 ...تر عی    بله. فقط س  -

 .رفت ونت  و ب د ینگاهش کردم که خودش فهم هت  منه. فقط خ سییزد که انگار اون ر  حرف یم یجور 

س و گوش آب  تیر یدر مد یسوم رفتم و جلو  یزدم. به طبقه  ونت  و از دفتر ب دمیکش  یا ازهیناهار بود. خم وقت

 جواب داد: بله؟ عی    مهرناز رو گرفتم. س  یشماره  ست،ین یخت   دمید دادم. وقنر 

 ناهار؟ یایم ؟سالم. خوب   -

 .تو ا یب -

 .کنه  مهرناز با خنده نگاهم یم دمیکردم و وارد دفتر شدم که د  قطع

 .ومدهین ،ی   بش -

 !بود ومدهیشنبه هم که ن ؟یجد -

 .ادیزنگ زدم. گفت قرارها رو کنسل کنم، فردا هم نم -

 نگفت چرا؟ -

 .نه. صداش ناراحت بود -

که با   آدیم نیخوردم. در واقع دم دست تر  سلف یم ی. من معموال ناهار رو با مهرناز تو میرفت ونت  گفتم و با هم ب  اهوم

ها  ومد یخوشم م یلیکارمندها من بودم و خ  یونه رابطه داشت براکارخ  تیر یمد کا ی گهید یکه مثل دختر  یسر

 
 

 .داشتم بشه سهیم بمیبود نص ار که قر   ثروبر  ینرفته بودم و تو  شخیص کارخونه دنبال زندگ

 

 

□ 

 

 

که کنارم نشسته بود. موهام رو ناز   دمیتخت رو تکون داد. پلک هام رو باز کردم و بابا رو د یت   چ ن  یکردم سنگ  حس

 ؟شر  نیم دار یصبحه! ب ازدهیکرد و گفت: ساعت 
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مت ب یخوا و گفت: یم د یبالش فرو بردم. بابا خند یساعت کنار تخت نگاه انداختم و سم رو تو  به پونه و  ون؟ت  بت 

 .میبر  مادرت رو هم یم

 .حوصله ندارم -

 .کانون  ا ی یکارخونه ا  ا ی! همش کن    از بس که خودت رو خسته یم -

ه  یکار یتخت نشستم و گفتم: از ب یرو   .که بهتر

 یکنند، تو دار   یم . دارن جووب  ی   . دختر عموهات رو ببرانیا یموند چ   ی. اصال براحی    دنبال تفر  یبر  د یتو االن با -

 .کن    الدنگ حروم یم هی یعمرت رو پا

 .برم تعجب گفتم: پارسال که خاله دعوت نامه فرستاد، خودت نذاشنر  با 

 !خالت شیپ یاون فرق داشت. نگفتم بر  -

 .نداشتم چه برسه به خالم یخواستم برم. از مادرم خت   واقع خودم هم نیم در 

 چه خت  از کامران؟ -

 .هیکامران ک  اد یب ادمیمکث کردم که  کیم

 باشه؟ یچه خت   د یبا -

. ستیهم بد ن نیا اون الدنگ بهتر بود، ویل تیو بلند شد. به سمت در رفت و گفت: روش فکر کن. موقع د یخند

 ... کانونه، پولداره  ر یاستاد دانشگاهه، مد

 !زدم: بابا غیج

 .رفت ونت  و ب د یخند

 یرفتم. مامان و پونه دوباره در حال پچ پچ بودند که من باز هم به رو  یی   رو با حوله خشک کردم و از پله ها پا صورتم

خونه رفتم. مامان وارد شد و گفت: صبح به خ اوردمیخودم ن  .ت  و به طرف آشت  

 .ت  صبح به خ -

؟ ؟خوب   -  چه خت 

 .دمیجد یبسته ها ت  . درگچ  یه -

 شه؟ ها هم عوض یم نشستم و پونه هم کنارم نشست. مامان گفت: قویط صندیل پشت

وقته شکل  یلیکنم. خ  من تالشم رو یم بر بشه؛ ویل نهیکارگاه ها ممکنه هز   یدونم. عوض کردن قالب ها فعال نیم -

 .ها ندهیمخصوصا شو  م،ینداد یت  رو تغ یت   چ

 یظاهر  و شکل غاتیتبل یها رو  بازار قطر بود! خارچ   یتو  ب  چه جنس ها هم به حرف اومد: آره. اگه بدوب   پونه

 .کنند  تمرکز یم یلیخ

 .من هم موافقم -
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 داره؟ کیگراف  یبه رشته  چه ربظ نیو گفت: حاال ا د یخند

، کاغذ بسته میکن  یم غابر یتبل یکارها  شتر یچرا. ما ب غاتیتبل ها نه، ویل و گفتم: قویط دمیهم خند من ، پوستر . بت 

 .هم هست تیسا یکارها  ،یبند

 !او ال ال -

 .شعوریب -

رفتم. مامان از  ونت  خودم رو شستم و ب یظرف ها عی    به الهام زنگ بزنم. س  د یافتاد که با ادمیو من  د یخند پونه

که   کیل  یها یکار ت   . به جز موقع تمهت  که اومده بود، دوست نداشت از خدمتکارها کمک بگ  شیهمون هفده سال پ

  نیبه ا یکردن خونه   ت   واقعا تم
 

 یرس ا ی بزرگ
 

 .بود ها کار سخنر  به مهموب   دگ

 د یشد که از الهام بع جکتیالهام رو گرفتم. ر  یبرداشتم و شماره  وتر یکامپ  ت   م یرو از رو  می. گوشدمیطرف اتاقم دو  به

مختلف ابرها رو نگاه کردم که  یو به شکل ها ستادمیبزرگ اتاقم ا یکرده باشه. کنار پنجره   ت  گ  ب  بود. حدس زدم جا

 .خودش زنگ زد

 دادم: سالم الهام جان! مزاحم شدم؟ جواب

 .تونستم صحبت کنم سالم، نه. داخل نیم -

و رابطه  میهم بود ستاب  ت  من و الهام بودند. ما دوست دب یاول طالقم افتادم که همه مراقب حرف ها یروزها اد ی

 .بعد از طالق من و انوش هم گرم بود مون حنر 

 اومده؟ شیپ مشکیل -

 .بگم ونم چ  د راستش ... نیم -

 مخالفت کرده؟ الد یپدرت دوباره با م -

 ... اون هم هست، ویل عن  ی...  ستیاون ن انینه. جر  -

 کارخونه؟  اد یچرا انوش نم -

 .تازه مرخص شده هیمهد -

 .. هنوز هشت ماهش بودختیدلم فرو ر  یتو  یت   چ هی

 بچه سالمه؟ -

 !شد و گفت: نه، بچه مرده بود ی   غمگ صداش

مرده به  یطور  نیانوش بود که ا یبچه  ی   دوم نیبگم. ا چ   د یدونستم با . اصال نیممیلحظه هر دو سکوت کرد چند 

 .شده بودند ی   بچش همه با من سسنگ ی   اومده بود. س اول ا یدن

 د؟ینگفت چرا به کیس -

 !شناش انوش رو که یم -
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- ... 

 .ناراحته یلیخ ؛نداشته باشر  یکارخونه باهاش برخورد  یکن تو   سیع -

 .ندادند ت  باشه، برو تا بهت گ -

کت  مهموب   یتو  ی   پس به خاطر هم ه؟یچ یاتفاق ها برا نیکردم که ا  فکر یم نیرو که قطع کردم به ا تماس ما سر

 ... نکرده بودند

 

 

□ 

 

 

ابت نشده باشم؟ جون؟ مزاحم خو  دهیش نگاهش کردم که گفت: خوب   میرو به روش نشستم و مستق یکاناپه   یرو 

 !یی   پا یایطبقه ب هیبه زحمت نبودم  راض  

عاقبت از رو  ساعت منتظر مونده بودم بلکه بره، ویل میظرفش نخورده بود. ن یتو  یها وهیاز م چ  یزد. ه پوزخند 

ش یرفتم و مثال برا  .اومدم احوالت 

 .داشتم یمهم تر  یاتفاقا خواب نبودم. کارها -

ش تیاز زن برادر واقع حایل یایچرا ب گهیزِن برادرخونده ات باشه، د معلومه. تا وقنر  -  !؟بت 

 .خودشون رو نشون دادند تیها ماه یلیعوض شد. خ ها ت   چ یلیپنج سال خ نیا یگفتم: آخه تو   شخند ین با 

 .رو نشون ندادند تشونیها هنوز ماه بعیص   ویل -

 ؟یحرف ها اومد نیگفیر  ا  یبرا -

زن داداش  هیکنم   یادآور ی. اومدم د یکرد  یم دعوت خشک و خایل هیبوده ... قبال  مهموب   نجا ینبه اپنجش دمینه! شن -

 .دیهم دار  یو برادرزاده ا

 بگذره؟ راه انداخنر  د یکه ع  یز یبابا از اون آبرور  . انتظار داشنر یچرا دعوت نشد دوب   خودت یم -

 !فهیم حس رو نیم نیوقت ا چیدم. تو ه کنم. به تو هم حق یم  یم یمن مادرم. به خاطر بچه ام هر کار  -

وع شده بود. بلند شدم و گفتم: خوش اومد هیو کنا شین دهینرس هنوز   !یهاش سر

 .منه ی. فعال که حق بچه کن    ونمت  ب توب   تو شد یم یهر وقت خونه  -

 !مشینیب بار هم نیم هیکه شش ماه   یبچه ا -

 .ارمشی... معلومه که نم د یکه ادعاش رو دار   دشینیب نیم -
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 .خواستم با پدرت حرف بزنم شد و گفت: یم بلند 

 !ستین ام،یباال داد زد: ظاهرا هر وقت من م یبلندتر رو به طبقه  و 

 یاز ما بد یکه زن شهرام بود  . تو اون چند سایلمیس جنگ ندار  طرف در رفت که دنبالش رفتم و گفتم: ما با کیس به

 ؟یدید

 ... دیکس شدم نشون داد  من ب   نکهیرو بعد از ا تونیو گفت: بد ستاد یا

بود که من هم  ی   غمگ یلیگفت صورتش خ  آخر رو یم یجمله  رفت و من به دور شدنش نگاه کردم. وقنر  ونت  ب

 یم هیطعنه و کنا و گایه ومد یها م مراسم و مهموب   ینزده بود. فقط تو  وقت بود که حرف خاض یلیناراحت شدم. خ

 .ادامسال جنجال راه انداخت و بابا هم باهاش س لج افت د یع زد؛ ویل

 

 

 دوم فصل

 

 

کردم حواسم رو منحرف کنم. جرعه   شده بود. سیع شتر یباال ب یطبقه  یجرعه از قهوه ام رو خوردم. س و صداها هی

کردم و بلند شدم. در رو که باز کردم،  save رو لیدفتر هم دراومده بود. فا یبچه ها یخوردم. صدا یا گهید ی

 .سکوت کرد مرادخاب  

 ه؟یچ یصدا -

 !یدکتر نادر  -

 !شناسم شوهر سابقم رو نیم یکردند من صدا  واقعا فکر یم عن  ی

 .کنه  تالشش رو یم نیاصالح کرد: مهندس سلک داره آخر  یاز ت  ش

 .گردم  من االن بریم -

من  دنیکه با د  دند یچرخ راهرو ول یم یهم تو  یبخش حسابدار  یبود و کارمندها شتر یرو براه یرفتم. صدا تو  ونت  ب و 

  ا یبرگشتند. مردد بودم که باال برم  یی   پا
 

ا نیبا ا دمیترس شناختم. یم انوش رو یم نه. اخالق سیک  که داره، وقنر   ظیسر

 .پله ها صداها واضح تر بود یجلو نرم. تو  باال ویل رمگرفتم ب  میکنه. تصم  یبرخورد بد نهیمن رو بب

 .کنم  یادآور یرو بهت  گاهتی: نذار جاانوش

 .مییدست شما یدونم ما همه عروسک ها : یمسلک

 .! ... نه آقاه؟یپست و ِسمت ها مادام العمر  نیا کن    : فکر یمانوش

 !آره : اگر سهامدار باشر سلک
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م. یم ی: بسه آقاانوش  ... یدار  فهیم محتر

 .: قبول کردن اون پست از اخراج بدترهسلک

 !از اتاق من ونت  بود: برو ب واقعا عصباب   گهید انوش

 ها بود؟ و رو به مهرناز گفتم: دوباره از همون جلسه خصوض ستادمیو مهرناز ا مانیرستار و ا کنار 

ه که کیس  ن  یب و گفت: مثال. یم د یخند  !متوجه نشد اون تو چه خت 

ما چپ چپ نگاه کرد و داد زد:  یاومد. به همه  ونت  اخمو و صورت قرمز ب ی افهیو سلک با ق میدیچهار نفر خند هر 

 .رش نیم ب  به جا مملکت تا دزد نباشر  نیتو ا

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

 !آقا د ییگفت: بفرما  مانیا

،  شیازاده ها پنج سال پآق نیکه ا  یهنوز گند -  .نرفته ادمیراه انداخیر 

کارخونه بود. رستار هم مسئول بخش   یاز آقازاده شهرام و رستار بود. اون موقع شهرام مسئول کل انباردار  منظورش

پست ها براشون زوده.  نیکردند داشیر  ا  هفت هشت ساله که کارمندها تصور یم ستی. دو تا جوون بیحسابدار 

کارخونه رو داره. سلک به طرف پله ها   تیر یمد یدونستند که نقشه  برنگشته بود و همه یم رانیه اانوش هنوز ب

 کرد؟  د ییشد؟ باالخره تأ گفتم: چ    مانیرفت. به ا

 .به اتاق انوش اشاره کردم و 

 .به زور -

که چشم هاش به من افتاد،   ی   داد. هم هیبه چارچوب تک و شلوار خوش دوخت مشیک اهنت  باز شد و انوش با پ در 

 .گرفت  تیرنگ عصبان

 !چه کاره ام؟ نجا یکارخونه ... من ا  یدن تو  رو راه یم دند ... هر گ کنند ... ِسمت یم  خودشون عزل یم -

  ناراحته. کیس مانیپست دادن به رستار و ا یبود که از دخالت بابا تو  مشخص
 
 .زد نیم حرق

 !ها؟ دهیورون رسمسئول فحش خوردن از تازه به د -

 .دیت  حکمتون رو بگ د ییایکه سلک رفته بود اشاره کرد. وارد اتاق شد و گفت: ب  یت  به مس و 

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

 

 

□ 
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 .خورم. منتظرم نمون؛ فعال دادم: ناهار رو باال یم sms مهرناز به

هر  یمانکار یاطراف به طور پ یها یاز غذاخور  یکیناهار رفته بود. ناهار رو  یهم برا شیشدم که منش مانیاتاق ا وارد 

 .خودش بود ت   پشت م مانیکباب فضا رو پر کرده بود. ا  یآورد. بو  روز یم

 .افتخار بده سییر  -

 .امیتا من ب ی   رو بچ ت   م -

 ست؟ین یا گهیامر د -

 .س و صدا نکن -

 !نمیبب ا یو گفتم: پاشو ب دمیخند

گلدون   هیگفتگو.   ت   بود تا م یناهارخور  ت   م هیشب شتر یکه ب  د یاتاق چ یگوشه   ت   م یشد؛ غذاها و ظرف ها رو رو  بلند 

 .گذاشت  ت   اتاق برداشت و وسط م یبزرگ هم از گوشه 

 !شکنه یم ؟کن    چکار یم -

 .فضا گذاشتم فیذوق! واسه تلط ب   -

 .من تعجب کرد دنیهم وارد شد و با د رستار 

 ؟یخور  غذا یم نجا یتو هم ا -

 داره؟ یرادیگفتم: ا  یار یلبخند حرص درب با 

 ؟یرادینه! چه ا -

 .دمیچقدر شاعرانه چ ی   : ببمانیا

 .به گلدون اشاره کرد و 

 چه کاره است؟ نیپس ا ؟یدی: مگه تو چرستار 

من مسئول سفره  باعث شده فکر کن   نشست. رو به روش نشستم و گفتم: چ   ت   رو با دست نشون داد و پشت م من

 هستم؟ ب  آرا

 خورند؟ هم یم یا گهید ت   مگه زن ها به درد چ -

 نیا ستیدونند ... الزم ن خورند! همه یم نیم یکیلحظه سکوت شد. خودم رو نباختم و گفتم: مطمئنا به درد تو  چند 

 !کن    یادآور یقدر 

 .غذا سد شد گه؛یگفت: بسه د  مانیبگه که ا یت   نگاهم کرد و خواست چ عصباب  
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گفت: تو   مانیا قهی. بعد از چند دقمیبحث هنوز هم گرسنه بودم و اشتها داشتم. مشغول خوردن شد نیوجود ا با 

  «ت  پاچه گ» نیبا ا یچه جور 
 

 !؟یکرد  یم زندگ

 تمیاذ ویل میو مشکل داشت میکرد  دعوا یم اد یبگم. درسته که ز  خواستم از انوش بد  و شونه باال انداختم. نیم دمیخند

 !کردند؟ آدم قحط بود؟  ر یرو مد نینکرده بود. رستار هم به حرف اومد: اصال چرا ا

 جهیماجرا بودم بابا نت یگوشه   هیخت  داشته باشه. من هم چون  رهیمد أتیه یاز مذاکره ها روزها قرار نبود کیس اون

 .چند سال گذشته بود گهیحاال د رو بهم گفته بود؛ ویل ب  نها ی

پدرهامون کار  گهیجلسه گذاشت. د رهیمد أتیتو و شهرام ه انیبشقاب گذاشتم و گفتم: بعد از جر  یرو تو  قاشق

 نفر که هیها راحت بشند.  یت  گ  ینفر باشه که همه از جلسه ها و رأ هیبا  تیر یرو قبول نداشتند. قرار شد مد گهیهمد

 .با همه رابطه داشته باشه

ا یم دوغ خوردم و ادامه دادم: گ کیم  !یبود. پش نادر  دپورها یاز سع یکیخوند. برادر زن  بهتر از انوش؟ ... داشت دکتر

 .شد کردم، داماد عمادزاده هم یم  پوزخند گفتم: اگر من باهاش ازدواج یم با 

 .کرد  بود و رستار با بهت نگاهم یم ی   یسش پا مانیبشقاب بلند کردم. ا یرو از رو  نگاهم

ش هم نگذشت -  !پدرت از دختر

 !و هات افهیبود. خوش ق لیجوون فام نیمن بود. انوش بهتر  و گفتم: به فکر خوشبخنر  دمیخند

از نظر اون هم انوش هات بود. کش  د ی. شاومد یبهش م یلیو خ دمیصورتش د یبود که رو  یبار  ی   اول نیزد که ا لبخند 

 .موهاش رو سفت کرد و مشغول خوردن شد

 

 

□ 

 

 

همه  هیکردم شب  حس یم نجا یروز هفته بود. ا نیشدم و به طرف موسسه رفتم. پنجشنبه بهتر  ادهیآژانس پ ی   ماش از 

م.  ی   نه الزم بود که حتما ماش دم،یپوش یم هستم. نه لباس خاض یعاد یآدم ها ی وارد ساختمون شدم و به  بت 

 .نگهبان کارت نشون دادم

 .یسالم مهرناز از پشت س اومد و گفت: امروز تو اول شد یصدا

 .کم مشکوک شده  هیو گفتم: بابام  دمیخند

-  
 

ه، تا ا تو بهش بیک  .خودش بفهمه نکهیبهتر

 .که نبود  میشد اتاق خانوم صالچ وارد 
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 .دردس ندارم یحوصله  -

 زم؟یبراتون بر  د یخور  وارد شد و گفت: سالم. یم یبا استکان چا چصال خانوم

قبل از بچه ها ساغ پدرش  شهی. مهرناز مثل هممیرو داخل قفسه ها گذاشت لمونیو وسا میو مهرناز تشکر کرد من

 
 

شد که پنجشنبه ها  یم رفتم. دو مایه د یبود. به سمت اتاق مج ارها یو هم سنر یبا بهز  رفت که مسئول هماهنیک

 نجا یا یبچه ها یکه مشکل داره. در واقع همه   مدونست یم نخونده بودم، ویل با من بود. من روانشناش تشیمسئول

داوطلب  ی   ب . البته گایههت  مختلف کمک بگ یقدر بودجه نداشت که از متخصص ها نیموسسه ا نیمشکل داشتند. ا

 هی یها شد. در واقع هر کدوم از داوطلب ها مرب   یم دا یهم پ یدکار و مد مرتبط مثل انواع پزشیک یها رشته ها

 کرد تا خانواده هاشون بهتر کار کنند و س پا بشند. بعیص    مراقبت یم اباب  یخ یکه از بچه ها  ودند مهدکودک بزرگ ب

 .گشتند  شب ها هم به خونه برنیم بچه ها حنر 

وع کرد به ادا درآوردن. اگر یم صندیل یرو  د یمج س به سش  ا ی« نکن»گفتم   خودش نشسته بود. با وارد شدن من سر

اطراف رو مرتب کردم تا به حضور من  لیشد جلوش رو گرفت. چند لحظه صت  کردم و وسا نیم گهیذاشتم د یم

داشت باعث  یعیاگر حالت طبکه   ی. تنها کار میکردن شد  عادت کنه، بعد کاغذها رو جلوش گذاشتم و مشغول نقاشر 

شک  هیهاش رو به  داشتم نقاشر  میتصم بود و من هم توش مهارت داشتم. حنر  ی   شد، هم آروم نشستنش یم روانت  

 .نشون بدم

ها رو کنار دختر  از مرب   یکی. دنبالش رفتم و د یهم به سمت در دو  د یاز بچه ها از سالن بلند شد و مج یکی غیج

. سارا رو ازش ستیبچه ها آشنا ن نیا اتیتازه کار باشه و هنوز با روح د یبا . حدس زدم مرب  دمیبه اسم سارا د یکیکوچ

 .اتاق من یتو  میبر  د ییایگرفتم و گفتم: ب

 !کنند  قدر سخت باشه! به حرفم گوش نیم نیکردم ا  اتاقم شد و با من دست داد: من نگارم. اصال فکر نیم وارد 

 .کن    یت  سخت گ ستی... الزم ن نجا یا ی   بش -

در چشمک زد و دور شد. احتماال به خاطر  یرو به بچه ها دادم و پاستل ها رو از جعبه درآوردم. مهرناز از جلو  کاغذها 

 .صدا اومده بود

 .هت  گ  هم یم زهیتونه زودتر کل صفحه رو رنگ کنه؛ جا یم گ  نمیخوام بب بچه ها! بچه ها! یم -

 .کنند  حمله ور شدند. کنار نگار نشستم که گفت: االن همه رو خراب یمو سارا به سمت پاستل ها  د یمج

  هیکم کم وارد   د ی. باستند ین م،ینیب یم لمونیکه تو فام  ب  بچه ها هیها شب نیا -
 

سما و گرما  یبشند. تو  یعاد زندگ

 .ها طفیل نیول بودن و به مردم التماس کردن واسه آدم بزرگ ها هم مشکل سازه؛ چه برسه به ا ابونیوسط خ

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

 .انیاصال با من راه نم ویل نجامیدونم. من هم به خاطر کمک ا گفت: یم  نگار 

 ؟یایهم م گهید یها. روز یبهشون وقت بد د یبا -

 .آره. سه روز -

 .موفق باشر  -
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 .پاهام پرت کرد یبه طرفم اومد و کاغذ رو رو  د یزدم. مج لبخند 

 «!پرت نکن؟ رو به طرف کیس یت   چ»جان! مگه اون هفته نگفتم  د یمج -

 ... میدیچشم و دماغش ادا درآورد و من و نگار هر دو خند با 

آروم خنده اش  یدرش باز بود. صدا شهیتموم شد. به سمت اتاق پدر مهرناز رفتم که هم فتمونیساعت بعد ش چهار 

به به در زدم و سم رو داخل بردم. جلو  ومد یراهرو م یتو   یو مشخص بود که مهرناز هم همون جاست. چند ض 

 د؟یندار  لیم ی. چاد ییگفت: سالم خانم! بفرما  یبلند شد و جد شیخنده اش رو گرفت. از صندل

 .رم خونه خواستم به مهرناز جان بگم دارم یم ممنون ... یم یلیسالم. خ -

 .مراقب خودت باش ؛به سمتم اومد و گفت: خسته نباشر  مهرناز 

 .نمتیب زدم و گفتم: شنبه یم چشمک

 

 

□ 

 

 

به  د یگاه کردم. نو جلب شد. به همون طرف ن ب  که توجه رستار به جا  میبه ساختمون بود نگیحال قدم زدن از پارک در 

ما نشد. پوزخند زدم که از چشم  یخودش بود که متوجه  یفضا یقدر تو  نیرفت. ا یم شگاهیسمت ساختمون آزما

 .رستار دور نموند

 ؟یخند یم به چ   -

 !چ  یه -

 حال خراب برادر من خنده داره؟ -

 !ی   زدند! حاال حال و روز برادرت رو بب اد یتو به شهرام انگ اعت ینرفته خانواده  ادمیهنوز  نه. ویل -

 ه؟یما چ یمشکل خانواده ها دوب   یم -

 .ستیدو تا ن یکیمشکل دارند،  اد یما ز  یخانواده ها -

 .دندیاختالفاتشون دخالت م یبچه هاشون رو تو  نکهیتوجه به حرفم ادامه داد: ا ب  

- ... 

 د ینو  نبود، ویل دهن پر کن   یقبول شده بود ... رشته  «شگاهیعلوم آزما» ره وقنر  نیم ادمیوقت صورتش  چیه -

 .بشه نجا یا شگاهیبود که مسئول آزما نیعاشق ا
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 .که شد -

  کن    شد: فکر یم ی   غمگ صداش
ر
 کنه؟  یم االن براش فرق

- ... 

ه ... آنز  تیفیخواست ک یم -  ... اضافه کنه د یجد میجنس ها رو باال بت 

 .نمشیب نیم اد یزوج، ز  یقل روزهازنه. حدا س نیم اد یز  -

به کار  یرفت. کار  . اصال برام قابل درک نبود که به سمت برادرش نیممیساختمون باال رفت یکرد. از پله ها  سکوت

  نشونیب حیس چیباالخره چطور ممکن بود که ه خانواده اش نداشت. درسته که اون ها طردش کرده بودند، ویل
ر
 باق

 !نمونده باشه

 ه؟یکار تو چ -

 .. البته کارها با بچه هاستو طراچ غاتیتبل ی. به عالوه تیسالن اشاره کردم و گفتم: مسئول سا یدفتر انتها به

 بود؟ رشتت چ   -

 !هماهنگه تیر ی. چقدر هم با مدیخوند یدونم حسابدار  ... تو هم که یم کیگراف -

 .مبود یحسابدار  یکرد و گفت: قبال تو   کوتایه  ی خنده

 .دونم یم -

به ما  میکه مستق  و سه آدیم کیکوچ  یفضا دنیمن به طرف دفتر اومد؛ حتما کنجکاو شده بود. در رو باز کرد. با د با 

 ؟یکردند، در رو بست و آروم گفت: جد  نگاه یم

 !؟گفتم: چ    چ  یگ  با 

 سه نفر با توئه؟ نیا یهمه  تیر یمد -

 .سش بکوبم، رفت یتو  فمیبا ک نکهیاون هم باز شد و قبل از ا شیمن ن یبا باال رفیر  ابروها همزمان

 

 

□ 

 

 

شدم  هاشون رد یم فتوشاپ بودند و من از پشت صندیل یمختلف عکس ها تو  یها هیدادن ال  یت  ها مشغول تغ بچه

 یجور کالس ها جنبه  نیدادند. ا یم حیرو ترج طراچ یگرفتم. اکتر بچه ها کار با نرم افزارها  رو یم رادهاشونیو ا

 .هم داشت چیتفر 
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هیو  بمیج یتو  گوشر   .به اتاق من بزن یس  هیافشار رو باز کردم: بعد از کالس  sms آوردم و ونت  رفت. ب ت 

 .دادم: چشم جواب

در رو قفل کردم. به سمت  ت   ها رو خاموش کردند و من بعد از چک کردن همه چ ستمیبعد بچه ها س ی قهیدق ستیب

 استاد؟ د یداشت یتر شدم و گفتم: با من کار  کیبود؛ نزد یت   کردن چ  ادداشتیمشغول  شت   اتاق افشار رفتم. پشت م

 !ی   اشاره کرد و گفت: بش صندیل به

 .راحتم -

 .خنده گفت: من ناراحتم با 

بار بدون اصالح  هیداشت. من فقط  شده بود و صورتش اصالح کامل زونیلختش آو  ینشستم. موها صندیل یرو 

 .مراسم ختم پدرش. برگه رو کنار گذاشت و نگاهم کرد یبودمش اون هم تو  دهید

 چرا؟ -

 کردم؟  باز چه کار اشتبایه -

 .کرده باشم  ترسم من کار اشتبایه نه! یم -

 !شم متوجه نیم -

 که سه ساله درست تموم شده؟  قبول کن   یخوا چرا نیم -

- ... 

ام گذاشیر  به نظر غ نیمن فقط دو ترم استادت بودم. ا -  !هیعیطبت  همه احتر

ام یم یکنم: من به همه   یادآور یسنش رو  خواستم  .ذارم بزرگ ترها احتر

 .و چهار سالمه سال از من بزرگ تر بود! من فقط ش هیخنده گفت: شوهرت  با 

 .به حساب نخ دادن یبذار  توب   شد و ادامه داد: خب ... یم شتر یاش ب خنده

 !شد که عاقبت ازدواجمون چ    د یدیفکر کرده بود. سکوتم رو شکستم: د من چ   یدونستم درباره  نیم

 .بود طالقتون چ   لیکه ندونه دل  ستیآشناها ن یتو  کیس -

 .عادت داشتم ها ت   چ نیکرد، ناراحت شدم اما به ا  یم یادآور یطالقم رو  لیدل حی    قدر ض  نیا نکهیا از 

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

اب   برگزار یم شیهما هی یی   سالن پا ی... چهارشنبه تو  میبگذر  - ها یدارم. درباره  شه که من هم سخت  . هیتجسم یهت 

 .یفکر کردم عالقه دار 

 .امیکنم ب  یم بله. سیع -

 .اریزن داداشت رو هم ب . خواسنر ا یحتما ب -
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 .گم  ممنون. بهش یم -

 .خوام انجام بدم نیم ا یدن نیا یکه تو   هیتنها کار  نیشدم که گفت: از دست من نرنج! ا بلند 

 .ستین زدم. بلند شدم و گفتم: مشکیل لبخند 

 ارم؟یدووم ب یمن تا چهارشنبه چطور  ؟یر  یم یپس چرا دار  -

 .خر کردن داشت یتو  خوب   تیاومدم. طبق معمول موفق ونت  و ب دمیخند

 

 

□ 

 

 

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

 ؟یخور  چرا خورش نیم -

 .خوردم -

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

 .یو ادامه داد: الغر شد د یدست کش میلخت مشک یموها ی   ب

 .س تکون دادم و گفتم: چشم من

 !غر زد: لوس ت   از اون طرف م مانیا

 !گفتم: حسود  مانیو من به ا د یخند بابا 

بابا گفت: چرا  قهیکم تپل هم بودم. بعد از چند دق  هیبه نظر خودم  کرد من الغرم بابا بود! حنر   که فکر یم  کیس  تنها 

 رستار؟ ساکنر 

شیشد. ب بابا و رستار رد و بدل نیم ی   ب یادیکردم. معموال حرف ز   تعجب   نیبه خاطر ا شتر
 
 بود که رستار آدم پرحرق

 .ستین به بابا نگاه کنه، جواب داد: حرف خاض نکهینبود. بدون ا

 چه خت  از کار؟ -

 باشه؟ یخت   د یبا -

 ؟یشهرستان ندار  یها ندهیبا نما مشکیل -

 .هنوز نه -
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  توب   اومد، یم شیپ مشکیل -
 

 .به من بیک

 !گم  نفر به شما یم ی   اومد، اول شیپ سش رو بلند کرد و گفت: اگر اختالش رستار 

عوض کردن  ینگفت. برا یت   . بابا چد یرس بابا دوخته بود و ترسناک به نظر یم یرو به چشم ها شیمشک یها چشم

 .دعوتمون کرد شیهما هی یبحث به پونه گفتم: امروز افشار برا

 ت؟کجاس  ؟یجد -

 .کانون  یتو  -

 .میآهان ... بر  -

 .آب خوردم یدونست کانون کجاست. بهش چشمک زدم و جرعه ا اصال نیم حاال 

 

 

□ 

 

 

پنجره  یبود و به لبه  نجا یکرد. رستار هم طبق معمول ا  رو زدم و وارد شدم. داشت با تلفن صحبت یم مانیاتاق ا در 

بودمش. منتظر  دهیبود. تا به حال با کت و شلوار ند دهیپوش د یسف اهنت  . پمیهم س تکون داد یداده بود. برا هیتک

 .تموم بشه مانیموندم تا صحبت ا

کرد. نفسم رو فوت کردم و به ناخن هام نگاه کردم. دوباره   نگاه یم هت  خ مانیبود و به ا ستادهیا نهیدست به س رستار 

بود حالم به  کینزد گهیبازش. دست خودم نبود اما د ی قهیبه  قا یکرد؛ دق  نگاه یم مانیسم رو باال آوردم. هنوز به ا

 .برگردوند مکردم؛ سش رو به طرف  یهم بخوره. تک سفه ا

 .اوردنیکرد و به من گفت: هنوز غذاها رو ن  خداحافظ   مانیا

 !هم داره رها یبخش واسه مد هی د ی. نگران نباشمیسلف بخور  یتو  میاومدم بگم که بر  -

  یتو تک دختر عمادزاده  م؟یا نگران باش: چر رستار 
 

 !بزرگ

ه امت  گ  نیم کیس  ی: من خودم رو برامن ها رو به مادر و زن داداش و خواهرت  کهیت نی. به خصوص کارمندها ... بهتر

 .ستندیکه اسم راننده هاشون رو هم بلد ن  یبنداز 

 .بهش س بزنم اد یتونم ز  مهرناز تنگ شده. به خاطر انوش نیم یادامه دادم: دلم برا مانیرو نداد. رو به ا جوابم

   انوش رو یم منیسر  -
 

 !؟گ

 .مال قبل از طالقه مونییآره. آشنا -

چ رستار   !کرد؟  یم ن  یبا پوزخند گفت: برات خت 



 

 
33 

 ؟یفکر رو کرد نیچرا ا -

 !ادیها برم یخاله زنک باز  ی   از زن ها فقط هم -

  یاز مردها هر کار  ویل -
 

 !ادیبرم بیک

- ... 

چ -  .بودند دهیعالم و آدم فهم ینداشتم که بفهمم شوهرم زن داره! همه  از ین ن  یمن به خت 

 .میخور  جا یم ی   . ما همیی   گفت: خب تو برو پا  مانیانداخت. ا یی   کرد و سش رو پا  سکوت

 د یمن از رو بسته بود. چرا با یرو برا شت  آدم شمش نیتنها نمونند، اما ا نجا یجور کنم که ا یبهونه ا هی خواستم

 کردم؟  مالحظه اش رو یم

 !دیپونه دوست نداشته باشه شما با هم تنها باش د یشا -

 !ه؟یحرف ها چ نیبا تعجب نگاهم کرد و گفت: ا مانیا

من  یبهت زده  یچشم ها یزد به رستار نگاه کرد. رستار جلوتر اومد و جلو  صورتش موج یم یکه تو   با خجالنر  و 

 نازگ ت  که به زنج  خواد چکار کنه ... پالیک چند لحظه مونده بودم که یم یبرد. برا مانیا ی قهیدستش رو به طرف 

 .دستش نگه داشت یوصل بود رو تو 

 .خوشگله -

 .برام گرفته دهیش -

 ادته؟یرو به من ادامه داد:  و 

 .اون رو بندازه کردم بعد از شش سال هنوز هم گایه  گرفته بودم. فکر نیم  شیو دو سالگ ستیخاطر تولد ب به

 .ادمهیآره،  -

 .هیسلف چه شکل مینیبب یی   پا میلبخند مهربون زدم. رستار پالک رو ول کرد و گفت: بر  هی

تأسف س تکون داد. به طرف در رفت و  یمن به نشونه  ی. براد یبرداشت و پوش صندیل کتش رو از پشنر   مانیا

 !بگه مونه چ   همزمان گفت: آدم یم

کار به خاطر   نیگوشم گفت: ا  ر یکه رستار ز   میرستار چپ چپ نگاه کردم و راه افتادم. هنوز وارد سالن نشده بود به

 خودت؟ ا یپونه بود 

 تو؟ ا یکردم. فاصله گرفتم و گفتم: حاال من خاله زنکم   اخم

 

 

□ 
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 .در پارک کردم و گفتم: آخر خط یرو جلو  ی   ماش

 تو؟ یر  به طرفم برگردوند و گفت: نیم شهیرو از ش سش

 .شیرم هما نه. دارم یم -

 کامران جون؟  شیپ -

 !تو هم هست؟« کامران جوِن »نکنه  -

 است؟ گهیچند نفر د« کامران جوِن »و گفت: مگه  د یخند

 !هت   یدانشکده  هی -

 .حرف خودم خنده ام گرفت. اغراق کرده بودم از 

 !کردم  دا یپ بیدور بودم، چقدر رق نجا یچهار سال از ا -

 .بشه ادهیزده بود. در جلو رو باز کرد و منتظر شد که رستار پ پیت اومد. کیل ونت  از خونه ب پونه

 .امیعقب. من هم قراره ب د ییبا اعتماد به نفس گفت: بفرما رستار 

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

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

 .پشعمه ام تنگ شده یدلم برا -

 .رونم که رستار فرمون رو گرفت و گفت: من یم  فتمیو خواستم راه ب دمیبه اخم پونه خند نهیآ یتو 

نگفتم.  یت   رونه. چ رو یم اصیل ت  داره مس قا یدق . خواستم آدرس بدم، اما متوجه شدم کهمیرو عوض کرد جامون

 ؟شد. دنبالش رفتم و گفتم: ناراحنر  ادهیپ عی    کانون نگه داشت. پونه س   کیپارک نزد یجلو 

 ؟ینه بابا! ... تو چرا لباس عوض نکرد -

 .دمیپوش یم ی   رنگم نگاه کردم. معموال شلوار ج یمانتو و شال سدر  به

 مگه لباسم چشه؟ -

 دت؟ت  بگ اد یبلکه خر بشه، ب رش ذره به خودت نیم هی. چرا اد یافشار ازت خوشش م نیا -

 .کنم  غلط یم گهیهفت پشتم بسه! د یخود. همون انوش واسه  ب   -

 .کرد  رو جور نیم تیانتقال یوقته چشمش تو رو گرفته. وگرنه کارها یلیمطمئنم خ ؟باالخره که چ   -

 م؟یگفت: بر رو به طرفم گرفت و   چییسو  رستار 
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 .رو گرفتم و رو به پونه گفتم: کارآگاه! اون موقع من شوهر داشتم چییسو 

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

 .ما از هم صحبتش جدا شد و به طرفمون اومد دنیبود. با د ستادهیا الب   یتو  افشار 

 .دیسالم. خوش اومد -

 !سابق! چه سعادبر  ب  همه دست داد و رو به رستار گفت: به به، پش دا با 

؟ پونه  !با خنده گفت: چرا سابق دکتر

 .هستم میی: من تابع داافشار 

 .ادی... هر طرف باد ب ی: تو تابع همه ارستار 

 ... گستاخ  ی. همون طور یاصال عوض نشد -

 .یتو عوض شد ویل -

 .ازت گذشته با پوزخند ادامه داد: باالخره سن   و 

کردم   و گفت: فکر یم د یموهاش دست کش یرو  یخاکستر  تیال یها یتکه  ی. افشار رو میو پونه به هم لبخند زد من

 کنه؟  هم قبول یم کاپیم ؟ی... کجا فر کرد مت  تو رو بگ شگر یآدرس آرا د یدرآورده. با یعیطب

بکشونه.  نجا یرو به ا پونه هم ناراحت شده بود. انتظار نداشتم افشار شوچ   حنر . میچهار نفرمون سکوت کرد هر 

ها  فیرد یشدند و تو  کم کم وارد یم  تیکرد. جمع  مونییانداخت. افشار به طرف سالن راهنما یی   رستار سش رو پا

آورد  یی   رو پا شیکنار   صندیل پونه نشست. افشار کیم ز سوم رو نشون داد. رستار با فاصله ا فینشستند. افشار رد یم

اضم بازوم رو ب یو بازوم رو به طرفش حرکت داد. از رفتارش ناراحت بودم و برا  آوردم و کیم ونت  نشون دادن اعتر

  رستار و پونه نشستم. حرکتم بهش برخورد، ویل ی   دورتر، ب
 
 .نزد حرق

وع کرد. به صورت دپرس شت   پشت م یبعد مجر  قهیدق چند   رستار نگاه کردم و گفتم: ب   نشست و صحبتش رو سر

 !الیخ

 ؟نشسنر  نجا یگفت: چرا ا  آروم

 ه؟یمگه چ -

 !به ترحم تو ندارم یاز یمن ن -

فتار  نیبه صورتم نگاه کرد. به ا عصباب   و  بود. پونه با آرنج به بازوم زد؛ به طرفش برگشتم که به  ومدهین یبشر خوسر

اب    زب   یگذاشت. برا  شینیب یعالمت سکوت انگشتش رو رو  رفت، دست زدم. به سمت  باال یم که به خاطر سخت 

 ؟شنر رو از کجا دا نجا یشدم و آروم گفتم: آدرس ا لیرستار متما

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

- ... 
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 .نجایا اد یم ی   نازن -

 .دمشید وگرنه من هم یم ومد،یم کشنبهیاز  ت  غ ب  روزها حتما 

 دونن؟ ... خونواده ات یم ؟یت  گ  چطور از خواهرت خت  یم -

 !برو بذار کف دست بابات -

 داره؟ من چه ربظ یبه بابا -

به زد. عصباب   پونه ره. سکوت  سن باال یم ینگاهش کردم که متوجه شدم افشار داره از پله ها دوباره به بازوم ض 

 .مدرن بود، گوش دادم یبا مولفه ها رانیا ت  کهن و بویمه قیتلف یدرباره  شتر یکردم و به حرف هاش که ب

شد. به خصوص که  یم خوب   یلیاولش نبود، شب خ ی. اگر اخم و تخم هامیاومد ونت  از دو ساعت از سالن ب بعد 

 .مطالب مطرح شده رو دوست داشتم

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

 یکیلم داده بود و  الب   یکاناپه ها  ی. رو دمیاشاره کرد. برگشتم و رستار رو در حال نگاه کردن افشار د ب  با ابرو به جا و 

 !ستین کن    که تو فکر یم  یت   چونه اش بود. به سمت پونه برگشتم و گفتم: به خاطر اون چ ر یاز دست هاش ز 

 ؟کن    ... چرا انکار یم ساش! خودت هم رو دکتر حی   بب -

بود که  یت   جمله ام چ لیخودم بودم تا پونه، چون دل شتر یکردم و به طرف سطل زباله رفتم. مخاطب اخمم ب  اخم

شده  هت  بار به من خ نیرو داخل سطل انداختم و دوباره به رستار نگاه کردم. ا وهیآبم به افشار نداشت. قویط ربظ

 .ستادیفشار از دوستش دور شد و کنارم ابود. سم رو برگردوندم. ا

 .میامشب اصال وقت نشد حرف بزن -

 .بود به هر حال شب خوب   -

 از بحث ها خوشت اومد؟ -

ان بله. عایل -  .هم استفاده کردم تونیبود ... از سخت 

 .ممنون -

- ... 

 .کنم تو رو ناراحت کردم  حس یم ... ویل ستیرستار برام مهم ن -

 .ستین ینه؛ مسئله ا -

 .میعکس از مراسم داشته باش هیخوبه. پس حداقل  -

 .نداره یرادیزدم و گفتم: ا لبخند 

بت   یکرد. به عکاس اشاره کرد. جلو   یم شد با افشار خداحافظ   شد و هر کس که رد یم یم کم کم داشت خایل  الب  

 .میو چند تا عکس گرفت میستادیا
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 هی قهیکردند. بابا هر ده دق  نگاه یم جانیبود و بابا و مامان با ه یآشت    ی. مسابقه مینشسته بود ونیز یلو ت یبه رو  رو 

کت کن ا یب»گفت   بار یم رستار هم هر بار . «هیچه جور  نمیآره. بب»گفت   داد و یم مامان س تکون یم. «میما هم سر

. بابا دمیکش  ازهیبار خم ی   چندم ی. برانداختیم ونیز یبه تلو  کرد و نگایه  دستش بود بلند یم یکه تو   سش رو از کتاب  

 .یبه طرفم نگاه کرد و گفت: برو بخواب بابا! خسته ا

مسخره  یلیخ د یزبونم رو گرفتم. امروز مج یجلو  عی    س  ویل« . دمیدو  اطیح یتو  د یاز بس دنبال مج»بگم  خواستم

در حال انفجار بود  که از خوشحایل  ب  با صورت ها مانیپونه و ا درآورده بود. بلند شدم که به اتاقم برم. وسط راه یباز 

هم نشستند و  مانی. دوباره س جام نشستم. پونه و اردوند به طرف جمع اومدند. پونه دستم رو گرفت و من رو برگ

وع شد. د یچشم و ابرو  یاشاره ها خت   هیخوام  همه مشکوک شده بودند که مامان گفت: یم گهیمامان و پونه باز سر

 .خوب بدم

کنجکاو شده بودم. مامان به من نگاه کرد. بعد به   یلی. خمیبرداشت. منتظر خت  خوب بود ونیز یهم چشم از تلو  بابا 

 .شم پونه. دوباره به من و با ِمن ِمن گفت: من دارم مادربزرگ یم

شد.  یم میوقت ها واقعا باعث ناراحت رفتارشون گایه نیبه پونه نگاه کنند، چشمشون به من بود. ا نکهیا یبه جا همه

 .اتفاق خوب افتاد هیمزخرف  یروزها نیلبخند زدم و گفتم: باالخره تو ا عی    س 

رفتم. ممکن  برد، به اتاقم نیم جا هم خوابم یم ی   اگر هم گهیگفت. د  کیتت   کیل  نهیمشخص بود غمگ نکهیهم با ا بابا 

 فکر یم شهیآماده کرده بودم. هم یروز  ی   همچ یافتاد. خودم رو برا مانیبرداشت کنند. چشمم به ا یا گهیبود طور د

تفاوت بودم. رستار کتابش رو بست و  ب   یلیاالن خ ده، ویل ته دلم رو قلقلک یم حیس هیخت   نیا دنیکردم با شن

اون هم  د یموند. شا یم اطیح یشب تو  مهیتا ن بود. گایه ی   شب ها کارش هم شتر یرفت. ب اطیقدم زدن به ح یبرا

 !شه وقت پدر نیم چیکرد که ه  قبول یم د یناراحت شده بود؛ با
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کت  یو کارمندها ر ینه. از مد آشنا بود و بعیص   که بعیص    ب  ها id هام بودم. اسم ها و لیمیچک کردن ا مشغول سر

کرده بودند. کم کم به   ت   ون تثروت عمادزاده ها دند یکه برا  یبلندپرواز  یها لیخرده پا گرفته تا دوست ها و فام یها

کردم که هوا برشون نداره!   رفتار یم ی   . با همه سسنگدمکارخونه هم شک کرده بو   یو کارمندها کینزد یدوست ها
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 یت   چ د یشدم. با مختلف محصوالت بهداشنر  یها رو نخونده پاک کردم و دوباره مشغول سچ مارک ها لیمینصف ا

نداشت. در با شدت باز شد و آرام  یرادیگرفیر  ا  دهینداشته باشه. البته در حد ا خارچ   یکردم که نمونه   یم طراچ

 !بلند شد: اوا خانوم ... کجا؟ مرادخاب   یاومد. صدا اخلد

 .دیباش ونت  گفت: لطفا چند لحظه ب  تیسا یس آرام، انوش اومد و رو به بچه ها پشت

 .رفتند ونت  داد که ب بود نشون یم دا یکه از قاب در پ  یت   هول شده بودند. چ کارخونه کیم  سییر  دنیها با د بچه

 !ستیجاش ن نجا یو گفت: خواهِر من! ا د یآرام رو کش یبسته شدن در اومد، انوش بازو  یکه صدا  ی   هم

 .کرد  کار رو یم  نیبود ا عصن   که معموال وقنر   د یدست کش شیپرفسور  شیر  یرو  و 

 !؟چ   عن  یکارها   نیگفتم: ا  که تا حاال شوکه بودم، خودم رو جمع و جور کردم و عصباب    من

 !یکرد  یم یطور  ی   هم ومد،یم شیبرادر تو هم پ یشالش رو مرتب کرد و گفت: اگر برا آرام

 !ونت  ب د ییشم. بفرما آوردم: متوجه نیم یی   رو پا صدام

 !ذارم نیم گهیبار د نیقبل بابا جلوم رو گرفت. ا یدومش هم مرد ... دلت خنک شد؟! ... دفعه  یبچه  -

 داره؟ به من چه ربظ -

 اد؟یب ا یشه دو تا بچه مرده به دن اومد و داد زد: مگه یم جلوتر 

 .داد که من سکوت کنم و بحث رو کش ندم کالفه و ناراحت، س تکون یم  انوش

 !یکرد  نشی: تو نفر آرام

 !زدم: انوش خواهرت رو بت   داد 

 ؟سنر یمگه تو انسان ن ؟یسوار کرد : چه جادو جنبیلآرام

 .میبر  ا ی: آرام بانوش

 .باطل کن ،یخوند ی: برو هر وردآرام

 !: بس کن آرامانوش

بگم. با  د یبا دونستم چ   کردم. اصال نیم  بودم فکر یم دهیکه شن  ب  . با بهت به حرف هاد یرو به طرف در کش دستش

انوش زل زدم و  یقهوه ا یباشه. به چشم ها آدم خرافابر  ی   کردم همچ  زد. تصور نیم شد حرف منطقر  آرام که نیم

 !هت  گ  . خدا خودش تقاص یمستین نیبه جادو و نفر  اچ  یگفتم: احت

شدم.  هت  ستم و به پنجره خبرد. س جام نش ونت  داد. اخم کرد و به زور آرام رو ب هم یم د یجوابم رو نداد. نبا انوش

هم کرده بودم، حق داشتم.  نیاگر نفر  ساغم. حنر  ومد یمرده بود وگرنه حتما اون هم م شیوقت پ یلیمادر انوش خ

 !آرام کجا بود که حق رو به انوش بده؟ ،زن حامله هیکه من مونده بودم و انوش با   اون موقیع
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بود. به  دب  ید یلیپارک رو به رو خ ی. منظره ستادمیا د یاتاق اسات یبرداشتم و کنار پنجره  ت   م یرو از رو  یچا وانیل

افتاد.  ساختمون کانون هم یم یاش رو  هیبود و سا اد یز  یلیشد. ارتفاع چنارها خ تابستون سست   یم یخصوص که تو 

 وتر یکامپ  یوست داشتم. امروز بچه هابود که غذاهاش رو د طرافا ی   هم یرستوران هند هی اشتها نداشتم، ویل اد یز 

کردم و بچه ها که از من واردتر بودند، مدام   درست از نت صحبت یم یاستفاده  یکرده بودند. درباره   تیاذ یلیخ

جا  ها  از صندیل یکی یافشار رو  دنیو برگشتم که برم رستوران. با د دمیرو س کش یچا ی هی. بقنداختند یم کهیت

 د؟یینجایا گفتم: از گ  خوردم. بعد از مکث کوتایه

 !بودم متوجه ام نیسر  دوار یتازه اومدم. ام -

 خنده گفتم: چرا؟ با 

 .ینداز یم انیفرشچ یتابلوها اد یشد و گفت: منو  بلند 

  به نقاشر  د ینگفته بود -
ر
ق  !دیهم عالقه دار  سر

 .رو نگفتم ها ت   چ یلیخ -

 .یبشنو  یخوا زنم نیم شلوارش برد و ادامه داد: که حدس یم بیج یش رو تو تر شد. دست ها کینزد بهم

 .خواد مرزها شکسته بشن وقت ها آدم نیم گایه -

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

 کنه؟  یم یی   تع مرزها رو گ نیا -

-  
 

 !زندگ

 شه؟ شه؛ یم رستوران که شکسته نیم ت   و گفت: از پشت م د یخند

 .کنم  زدم و گفتم: فکر نیم لبخند 

 ... هست یرستوران هند هی -

 .رم دونم. معموال یم یم -

هوا  ی. با وجود گرمامیپارک قدم زده بود ی هیرو از حاش ت  . تمام مسمینشسته بود یدو نفره ا ت   رب  ع بعد پشت م کی

 یت   خواستم چ نیم نکهیا لیدل د ی. شاومد یخوشم م چهره و رفتارش بود، یکه تو   از آرامیسر  شهی. همد یچسب یلیخ

 یشد از تک تک اعضا احساساتش رو یم یهمه  کهعکس انوش بود   یبود. درست نقطه  ی   کنه، هم  یت  تغ نمونیب

 .داد صیبدنش تشخ

 .سکوت رو دوست دارم نیا -
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 .طور بود ی   دانشگاه هم هم یشه. کالس ها به شما مربوط یم شتر یب -

  یخوا یم -
 

 !زدند؟ که همه چرت یم  بیک

 .کردند  و گفتم: نه. توجه یم دمیخند

 ؟کن    توجه یم یپس تو هم دار  -

کنم. اون هم از رو   بهش بفهمونم که درک نیم ا یرفتارش رو درک کنم.  به چشم هاش زل زدم که معن   هیثان چند 

 .موند هت  نرفت و خ

 استاد؟ هیبا کلمات به خاطر چ یباز  نیا -

 !رک باشم یذار  ! ... نیمچونمیمنظورم رو بپ کن    تو مجبورم یم -

 ششونیکردند و ن  که چند تا از بچه ها پشتش نشسته بودند، جلب شد. به ما نگاه یم  یا گهید ت   ام به سمت م توجه

 .باز بود. افشار هم به اون سمت نگاه کرد و بعد با لبخند سش رو تکون داد

 
ر
 .میادامه بد شتر یبحث رو ب نیخواستم ا سکوت گذشت. نیم یتو  باق
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 .زد سیشده بود، ل ماستش رو باز کرد و نوک انگشتش رو که ماسنر  مهرناز 

 .خوب بوده یلیگه استقبال هم خ  تازه بابا یم -

 داوطلب؟ ا ی دوغ خوردم و گفتم: استقبال مایل کیم

 .هر دو تاش -

 .دیمن حساب کن یرو  از نظر مایل -

 چقدر؟ گهی. دکن    یم موسسه هم کمک مایل ی   ... تو هم ستین نه! بابا راض   -

 .مت  خوام از بابا بگ رو یم یکی نیا -

 ِسکرت نبود؟ انیمگه جر  -

 .بگم ستیرو که قرار ن همه چ   -

 .میاز کارمندها که کنارمون نشست سالم کرد یکی به
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 .هت  گ  قدر دوغ نخور. خوابت یم نیا -

 .و گفتم: عادت دارم دمیخند

بود. به نظرم آشنا  که اغلب خایل  ب  بود. جا رها یسلف مد یورود یافتاد که جلو  رو چرخوندم که چشمم به زب   سم

جنگ و دعوا  یکردم. اصال حوصله   می. سم رو پشت مهرناز قاماستیدقت کردم و مطمی   شدم که س اومد. کیم

 .کارمندها  ینداشتم. به خصوص جلو 

 ؟کن    با تعجب گفت: چکار یم مهرناز 

 !مای. سچ  یکردند. آروم گفتم: ه  ها هم چپ چپ نگاه یم یت   هم م ی هیبق

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

 .هم اومده بود خونه شیآره. چند روز پ -

 کنه؟  رو روشن نیم فشیچرا بابات تکل -

 .قصدش رو داره -

 ؟زنه حرف یم با گ -

قدر تابلو  نیشد. ا دا یبود. در کامل باز شد و صورت رستار پ یپشت در فلز  اومدم و نگاه کردم. کیس ونت  پشتش ب از 

بعد  شهرام بود، ویل یمیاسپورت داشت. رستار دوست صم پیت شهیبود. هم صیقابل تشخ یبود که از هر فاصله ا

باشه. دوباره دور و بر رو نگاه کردم بلکه سپند رو  اومدهساغ رستار  ما یدادگاه برام قابل درک نبود که س انیاز جر 

 .مشینیذاشت بب نیم ما یس م،یرفت به مدرسه اش نیم دنشید ینکردم. اگر برا داشی. دلم براش تنگ شده بود. پنمیبب

 ده؟ هنوز بابات خرجشون رو یم -

 .تکون دادم و گفتم: آره س 

 ه؟یپس مشکلش چ -

 !طمع -

 هیو زاو  ستادمیبزرگ دور سلف ا یمن دور شدند. بلند شدم و پشت پنجره  د یرستار به طرف محوطه رفتند که از د با 

کم فضول   هی. البته من هم د یرس مشکوک به نظر یم رستار اومده بود همه چ   . از وقنر نمشونیدادم تا بب یت  ام رو تغ

 هیزدند. اصال شب درخت بود، نشسته بودند و حرف یم یبه شکل تنه  ویل مانیکه از جنس س  مکنر ین یبودم. رو 

 !دشمن ها نبودند

 .ندم نر یکردم اهم  جام برگشتم و سیع س 
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به به در خورد و ش چند   .سش رو باال آورد یاز ت  ض 

 .خانوم عمادزاده! با شما کار دارند -

 ؟تاپم رو بستم و گفتم: گ لپ

 دستگاه؛ ردش کنم؟ یکارگر پا  هیآروم کرد و گفت:  یلیرو خ صداش

 .دیکن  شونیی! راهنمات  زدم و گفتم: خ پوزخند 

 بودمش، ویل دهیوارد شد که قبال هم د در کنار رفت. چند لحظه بعد مرد نسبتا مسن   یباال انداخت و از جلو  ابرو 

 .ومدینم ادمیاسمش 

 د؟یدار  یبا من کار  -

 .کردند  لیخط هفت رو تعطخانوم مهندس! بچه ها  -

 یها یمار یب یبرا کرده بودم. حنر   فیها رو رد بعیص   و مایل یادار  یساغ من اومده. قبال کارها چ   یدونستم برا نیم

 .نداشتم یاصال سرشته ا د یخط تول یدرباره  از کارگرها کمک کرده بودم، ویل خاص بعیص  

 .ندارم د یبا تول کردم و گفتم: واال من ارتبایط «اهوم»

 !هیبه چ چ   د ینیبب د ییای... شما که ستون به کاره، ب میشناس رو نیم د یجد ر یآقا مد نیخانوم ما ا -

قسمت ها  نیا یدادم. تو  یی   هام رو پا ی   ام آوردم و آست قهی یراه شالم رو رو  یمکث کردم و بعد بلند شدم. تو  کیم

 .رش یم جهیبهتر به نت ،داشته باشر  یظاهر موجه تر  هر چ  

کردند. به مرد گفتم:   عده دور هم جمع شده بودند و بحث یم هیکه هر گوشه اش   میهفت شد د یسالن تول وارد 

 ه؟یمشکل چ

 !و هشتمه خانوم ستیب -

 !خب؟ -

 .رو هنوز ندادند شیحقوق برج پ -

 اومده؟ شیقبال هم پ -

 ... میدانشجو دار  م،یخانوم مهندس. زن و بچه دار  میمشت کارگر  هینه دو ماه! ما هم  آره. ویل -

 ندارند؟ مشکیل گهید یچرا سالن ها -

 .فقط بخش شش و هفت حقوق نگرفتند -
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بود. به طرفشون  ستادهیا مانیدادم که کنار ا صی. مسئول سالن رو از رنگ لباسش تشخمیبود دهیرس تیجمع به

 .دیلحظه اجازه بد هیرفتم و گفتم: 

 !؟ی: چرا خودت اومددمیپرس آرویم ی. با صدامیفاصله گرفت تیاز جمع مانیا با 

 کردم؟  چکار یم -

 ... مسئویل ،. معاوب  یفرستاد رو یم گهید یکی! یدیتول ر یمثال مد -

 .خودش رو باخته بود کامال 

 .کنم  تو برو باال؛ من درستش یم -

وع نکنند، مااز خدا خواسته رفت. به سمت مسئول بخش رفتم که جل مانیا ها و شامپوها  عیو اومد و گفت: اگه سر

 !ماسه یم

 مشکل فقط حقوقه؟ -

 .کوتاه اومدند. خوار و بارشون هم سه ماهه قطع شده  د یکنند و با وعده و وع  دو هفته است که زمزمه یم -

 گه؟  یم چ   مایل ر یمد -

 .نشده ز یوار  پویل گه بودجه کمه ... جنس ها از انبار خارج شده، ویل  یم -

 .دیت  رو بگ دهت   س داخیل -

ش که انتها وارد   ؛ب  جواب داد: امور اجرا رو به دستم داد و شماره گرفت. منیسر  . گوشر میسالن بود شد یدفتر

 د؟ییبفرما

 .دپوریسع یسالم، عمادزاده هستم. لطفا آقا -

 .خوام جلسه دارند سالم ... عذر یم -

 .بده break هی د یمهمه. بگ یلیخ -

 .چند لحظه گوشر  -

 !ستندی: مردم عالف من ند یچیپ گوشر   یرستار تو  یصدا قهیاز سه دق بعد 

 !کنم  که گاف هاتون رو ماست مایل  ستمیمن هم عالف شما ن -

 شده؟ چ   -

 !عی    بشه؟ س گم   تیر یمد یت  تغ نیها فرستاده شده که وسط ا ندهینما یبرا یماه بار  نیا ی   هات رو چک کن، بب لیفا -

 بدم؟ حیبه تو توض د یبا چ   یبرا -

 .نداره یرادیبده! از نظر من ا حیتا کارگر توض ستیدو  یبرا نجا یا ا یب یاگر راحت تر  -
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هست که هنوز پاس نشده. مهلتش دو روز  دونم منظورت چیک اند ... یم قیمن دق یسکوت گفت: کارها از کیم بعد 

 !است گهید

 ؟یهماهنگ نکرد مایل ر یپس چرا با مد -

 چطور مگه؟ -

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

 !خورده به خنیس ی. حتما حسابدار ستیاون قدر درشت ن -

 .بابا یا -

 .برم؛ خداحافظ د یبا -

هم  داخل بخش مایلکرد.   شدم غرغر یم رفتم. از کنار هر کس رد یم و مایل یرو گذاشت. به طرف حسابدار  گوشر 

  شمس من رو یم متشنج بود. منیسر  کیم
 

ش شناخت و بدون هماهنیک گفتم: شما از   یسس  وارد شدم. بعد از احوالت 

 د؟یاختالل بخش شش و هفت اطالع دار 

 .بله. صبح با من تماس گرفتند -

 !د؟یخت  نداد رهیمد أتیخورده و شما به ه کارخونه به مشکل مایل -

 ... راستش -

- ... 

 ینما د یدون کارخونه عوض شده. همون طور که یم  یها استیشه که س یم مدبر  -
 

خارج از کشور موفق  یها ندگ

ها هم باعث شده  میارز و تحر  تی. وضعمیعمال صادرات ندار  عن  یاز سودشون بود.  شتر یهاشون ب نهینبودند. هز 

 .ا با چکهتر. اکتر معامله ه یی   پا میار یانتظارات رو ب

 ... متوجه ام. ویل -

 ... دیرو چک کن نادر بود. اگر سوابق مایل ار یاتفاق بس کیماه صندوق حقوق پر نبود که  ی مهی... تا ن د یاجازه بد -

تر حل نشه،  عی    . اما اگر مشکل س ومدمیبازخواست از طرف پدرم ن ی. برانجامیرفع مشکل ا یشمس! من برا یآقا -

 !ممکنه کار به اونجاها هم بکشه

 .ده یم حیترسه و واضح تر توض یم حرفم کیم نیدونستم با ا یم

 .میحقوق رو ندار  ز یبرداشت و وار  یما اجازه  االن حساب ها پره، ویل -

 !تعجب گفتم: چرا؟ با 

 .دستور از باالست -

 !سوم یطبقه  ی   بود که از باالست! از هم معلوم
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 از پر بودن حساب ها نیم یت   صحبت کنه چ مانیاومدم. اگر قرار بود با ا ونت  خاطر صداقتش تشکر کردم و ب به

 
 

کنه و   فیتکل یی   که بابا براش تع  نهیش شناختمش که بدونم آروم نیم قدر یم نیبا انوش ا گفت. بعد از دو سال زندگ

سه رو زدم.  یو نداشتم. سوار آسانسور شدم و شماره پله ها ر  یمشکل رو هم خودش راه انداخته بود. حوصله  نیا

 .موس رو ول کرد و به طرفم اومد د،یمهرناز حال آشفته ام رو د حرف آماده کرده بودم که بهش بزنم. وقنر  کیل

 ده؟یحالت خوبه ش -

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

 .مباهاش حرف بزن د یبا -

 .بذار هماهنگ کنم -

 .ستیالزم ن -

نگاهم کرد که انگار منتظرم  یباال آورد و جور  تور یدر رو باز کردم و اجازه ندادم مهرناز وارد بشه. انوش سش رو از مان و 

 .بوده

 ؟یگذر   رفتم و گفتم: از پول چند تا کارگر هم نیم جلوتر 

 .داد نشونش یم یجد یلیبود که خ دهیپوش لم داد. هنوز مشیک صندیل یرو درآورد و رو  نکشیع

 !شم متوجه نیم -

 حقوقشون رو بدن؟ چرا نذاشنر  -

 !به تو جواب پس بدم؟ د ی... با میبودجه نداشت -

 !دوم ماه حساب ها شارژ شدند ی مهیدونم که ن من یم ویل -

 .به طرف در اومد ،شد و عصباب   بلند 

ه منیسر  نیا -  !تو؟ ا یمنه  دختر

 .که نتونه بازش کنه  ستادمیدر ا یجلو 

 یاگر از حسابدار  یمن هم دارم ... فکر کرد یکارخونه سهم دار   نیبه مهرناز داره؟! همون قدر که تو از ا چه ربظ -

سم بهم نیم  !گن؟  بت 

 !ی... خوبه ... خت  آب خوردن منو هم دار  نیپوزخند زد و گفت: آفر  بعد از سکوت کوتایه -

ت رو نیم ،یه تو خونم بودک  اون موقیع -  .شه، نه تو مربوط به کارخونه یم ها ت   چ نیگرفتم! ا  ماه به ماه خت 

 ؟کن    مشکالت کارخونه یم تا حاال تو خودت رو قایط از گ -

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

 فته،یم شهیاتفاق ها هم نیهم هست. ا اورژانیس یرو بلند کرد و گفت: برو بگو ... بودجه کم بود. طرح ها صداش

 !بکشه نجا یشه به ا که باعث یم  دهیتول ر یضعف مد ویل
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 !بود مانیدونستم قصدت خراب کردن ا هم یم گفنر   زدم و گفتم: نیم پوزخند 

 !؟کن    رو یم شیکرد و گفت: تو چرا طرفدار   کی. صورتش رو بهم نزدد یرو کش بازوهام

 !دادم و گفتم: دستت رو بکش هولش

 !که مشکلش رو حل کن    یزد شیبه آب و آت -

 !شر  وقت آدم نیم چیتا چه حد؟! ه ها زن و بچه دارند ... خودخوایه چارهیب نیرو جدا کردم و داد زدم: ا بازوهام

 !زب   یم نهیرو به س دونم تو سنگ گ تر داد زد: من که یم عصباب  

 .که قفل در رو زد  امیب ونت  تأسف س تکون دادم و خواستم ب با 

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

 جا تمومش یم ی   من هم هم ز،ی! حقوق کارگرها رو بر ینادر  یآقا ی   که آروم تر بشم و گفتم: بب  دمیکش  قر یعم نفس

 ... ویل ،یکنم که به خاطر بچت افشده ا  کنم ... من درک یم

 !فتادمیدردس نم نیا یخارج و من تو  میبر  یشد یم که راض    یکرد  ! تو اگه درک یم؟کن    : درک یمد یحرفم پر  وسط

 ... وارث درست کردن؟ ؟دردس چ   -

 .پاکش کردم عی    که س   د یقطره از چشمم چک هی

 .داد به معالجه نبود ... خدا خودش یم یاز ین بچه رو داشنر  اقتیاگه تو ل -

 .جوابم رو نداد چشمش کنار زد و با نفرت نگاهم کرد؛ ویل یرو از جلو  موهاش

 !یندار  اقتیهنوز هم ل -

 .دمیو به روکش چرم در کوب برگشتم

 !بازش کن -

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

 !بازش کن -

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

 کرد. رستار هم ب    ناراحت نگاهم یم یلیداده بود و خ هیتک شت   رفتم. مهرناز به م ونت  در رو زد و من ب موتیر  انوش

 .شونه ام گذاشت یدنبالم اومد و دستش رو رو  عی    بود. به طرف در رفتم. مهرناز س  ستادهیحرکت ا

 .ارمی. برات آب قند بنجا یا ی   بش -

 ومد؟یم ونت  صدامون ب -

 .شه گفتم بدتر یم  بگم، ویل مانیتکون داد و گفت: خواستم به ا س 
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 .یکرد  یخوب کار  -

 .کرد  کار رو نداشتم. سم هم درد یم  یکردم. حوصله   عوض یم ب  هوا هی د یرو برداشتم. با فمیاتاقم رفتم و ک به

من اطرافم جمع  دنیرو راحت کنم. با د الشونیمحوطه پراکنده شده بود رفتم که خ یکه تو   نر یبه طرف جمع اول

 .شدند

 .. مشکل حل شدد ینباش یت   ! نگران چونیبلند گفتم: آقا یصدا با 

 «.مشکل من بودم»دلم گفتم  یتو  و 

کنم که   یم ی   ... من تضم د یت  گ  و هشتم برجه. حداکتر تا آخر برج حقوق دو ماه رو با هم یم ستیدادم: امروز ب ادامه

 .خودم پرداخت کنم صورت از حساب شخیص نیا ت  در غ

 .دیچیپ تیجمع ی   ب یا همهمه

ر مایل عن  ی یو بسته بند د یتول دنی. خوابد یلطفا به کارتون ادامه بد -  .کنه  رو خراب تر یم ت   همه چ نی. اض 

 .کردند  مشکوک نگاه یم هنوز 

 ده؟یاز من دروغ شن تا به حال کیس -

شد و به س ماه  یم ز یفردا حقوقشون وار  ی   کم کم پراکنده شدند و به طرف سالن رفتند. مطمی   بودم که هم  مردها 

 .بود ختهیکه ر   زهیخواست زهرش رو بر  . انوش یمد یکش  نیم

 یر  بگم که خودش گفت: یم یت   کنه. خواستم چ  رفتم که متوجه شدم رستار پشتم حرکت یم نگیطرف پارک به

 ه؟خون

 .آره -

 .من رو هم برسون -

 ؟کن    فکر یم که گفت: به چ    میدور نشده بود یلی. هنوز خمیو راه افتاد می. سوار شدستاد یکنار در ا  و 

 .چ   چیبه ه -

 .کنند  فکر یم یت   چ هیزنند، حتما به  زل یم زن ها وقنر  -

 !ید دونستم وقتت رو واسه شناخت زن ها هدر یم نیم -

- ... 

 !یتا تهش بر  یجلوت و مجبور  ندازنیرو م رایه هیکردم ...   به اتوبان فکر یم -

 !جاده خایک مثل من بزب   ا یزد و گفت:  پوزخند 

 .باعث شده بود که آروم تر بشم طی. باد کولر و دور شدن از اون محد یدست کش نشونیموهاش رو باز کرد و ب کش

 .خوره ها یم ستیات به آرت افهیق -
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پط به  !میخوب ی شهیرفم برگشت و با خنده گفت: اتفاقا هت 

- ... 

 طالقت داد؟ ب  به خاطر نازا -

 .آره -

 ؟خواسنر  تو نیم -

 .عمرم بود میتصم نیعاقالنه تر  -

- ... 

... چرا  ستی... چرا درس خون ن ستی... چرا باادب ن ستیداد که چرا پش ن یم ت  البد گ میشد اگر بچه دار هم یم -

 ... هت  گ  گم نیم  که من یم  زب  

 .خوشگله ویل -

 .نمیب آخر رو یم یکابوس روزها  زدم و گفتم: هنوز هم گایه پوزخند 

با  میزندگ یادآور یاتوبان پارک کردم.  یبعد گوشه  قهیکه باور نکرده، نگاهم کرد. چند دق  یطرفم خم شد و جور  به

دادم.  هیتک لیشدم و چند قدم راه رفتم. به گارد ر  ادهیحالم رو بدتر کرده بود. پ میجدا شد یت  که با درگ  یانوش و جور 

 .ستادیشد و کنارم ا ادهیپ

 .شر  . گرمازده یمی   تو ماش ا یب -

 .میسکوت کرد هیآسمون صاف نگاه کردم. چند ثان به

 بغلت کنم؟ یخوا یم -

بودند. جلوتر اومد؛ دست هاش رو دورم  دهیبود که تا حاال ازم پرس سوایل نیمسخره تر  نیشدم. ا هت  تعجب بهش خ با 

فکر افتادم که چه  نیبه ا هیبهم دست نداد و بعد از چند ثان حیس چیاش گذاشت. ه نهیس یحلقه کرد و سم رو رو 

 .اومدم ونت  رو بغل کرده. چندشم شد و ب ب  جور آدم ها

 شد؟ چ   -

 !هسنر  یدونند تو گ* ملت که نیم -

 .ها اشاره کردم و سوار شدم ی   به ماش و 

 

 

□ 
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که فروشنده داده بود رو دور   لوب  یجا دادم و نا فمیک  یرو تو  لیکاکائو و پاست  یاومدم و بسته ها ونت  مغازه ب از 

خرم؛ ممکن بود بهم تذکر بدند. به  یم یت   بچه ها با پول خودم چ قیتشو  یبفهمه که برا خواستم کیس انداختم. نیم

 یرنگ هنوز با فاصله  یخاکستر  206به عقب نگاه کردم.  نهیو سوار شدم. قبل از روشن کردن، از آ دمیرس ی   ماش

 یعاد یلیرو روشن کردم و راه افتادم. خ ی   بودم که نباشه، اما بود. ماش دوار یام ب  جورا هیبود.  ستادهیاز من ا اد یز 

 یهم ت  مس
 

شهر  یمنطقه  نیا یکه تو   وتا یبود و هم تو  د یمن، هم سف ی   . ماشومد یهمچنان م 206رفتم و  یم رو  شیک

گرفتم خودم رو به   میها شلوغ بود. تصم ابونیکنم که گمم کنه؛ به خصوص که خ  یتونستم کار  تابلو بود و نیم یلیخ

 .کردم  هم واقعا اشتباه یم د یبزنم. شا ایلیخ ب  

هم پارک کرده بود،  206به عقب انداختم.  نگایه انهیشدن مخف ادهیموسسه پارک کردم و موقع پ کیرو نزد ی   ماش

وقت ها با آژانس  شتر یرو برداشتم و راه افتادم. ب فمیکنم. ک  عیخواستم ضا نبود و من نیم دا یصورت راننده اصال پ ویل

  ی   همچ گرفتم که اگه باز هم  میکرده بودم. تصم  بار تنبیل نیاومدم و ا یم
ر
 .تکرار شد به بابا خت  بدم اتفاق

. آروم به طرفش رفتم و نهیرو بب ونت  بود که ب دهیبود و خودش رو باال کش ستادهیپشت پنجره ا د یمج دم،یرس وقنر 

 .میدیو هر دو خند د یکش  یکیکوچ  غیج هو یبلندش کردم که  عی    س 

  ی افهی. قد یرس به نظر یم فیالغر و ضع یلیبود که خ یچهار پنج ساله ا پش 
 

به نظر من بامزه  نداشت، ویل قشنیک

 نمیبب نجا،یا ا یاشاره کردم و گفتم: ب ش رو درست کرد. به صندیل قهیگذاشتمش که چپ چپ نگاهم کرد و   ی   بود. زم

 .میامروز چه کاره ا

 .جمع شده اش ور رفت. خونه سازها رو برداشتم و کنارش نشستم یموکت نشست و با گوشه  یرو 

 .میبساز  ی   ماش مینیخب. پس بش -

- ... 

 د؟یمج اد یخوشت م ن  یاز چه ماش -

 .میندار  ی   ما ماش -

 .یخر  یم شر  ساخیر  شدم و گفتم: بزرگ یم مشغول

کشند، بزرگ   یم نقاشر  ا یکنند   رو که درست یم بچه ها هر چ  »گفت   تکه دستش دادم و ادامه دادم: مادربزرگم یم هی

 .«ارنیکه شدند به دست م

رفتم و از  ونت  شد. ب کردم، ازم دورتر یم  یم سیع شتر یب موکت رو گرفت. هر چ   یپرت کرد و گوشه  ی   زم یرو رو  تکه

. معموال بچه ها با میاومد یی   و پا دمیکش  ونت  بود، چند تا بچه همسن ب گرویه  یباال که مخصوص کالس ها یطبقه 

 یت   از همه چ ب  جدا نیکرد، جداش کرده بودند. اما ا  یم تیاذ رو  هیبق د یچون مج کنند؛ ویل  هم بهتر ارتباط برقرار یم

 .کرد  رو حل نیم

 د یکه مج  د ینکش قهیمراقب بودم. اما به ده دق بودند و من چهار چشیم معن   ب   یها مشغول ساخیر  شکل ها بچه

 .از پشها رو خراب کرد و باعث شد وسط کارشون دخالت کنم یکی آدم آهن  

 .یدوستت رو ناراحت کرد ی   جان! بب د یمج -
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هم  د ی. مجمیساز  نداره؛ دوباره با هم یم ن  یداد، ناز کردم و گفتم: ع فحش یم د یلب به مج ر یپش بچه رو که ز  یموها

 د؟یکنه. مگه نه مج  کمک یم

 یکرد و من دست ها  یم غیج غیکه آورده بودم ج  ی. دختر د یطرف پش هجوم برد و با هر دو دست موهاش رو کش به

هم از ساعدم گرفت که به زور  گاز اساش  هیکرد.   ول نیم رو محکم گرفته بودم که نتونه موهاش رو بکشه، ویل د یمج

چند بار  یاتفاق ها روز  نی. از امیآرومشون کرد گهید انمخ هیداد زدنم رو گرفتم. باالخره جدا شدند و با کمک  یجلو 

 .شده بود یهمه عاد یو برا فتاد یم

بزرگ تر  یبا بچه ها اطیح یتو  یروز رو به ورزش و باز  ی هیناچار بچه ها رو به کالسشون برگردوندم و بق به

 .هم از اون حال و هوا دراومد د یکه مج  میگذروند

 هی. ستیمطمی   بودم ن نکهیرفت؛ با ا 206پارک  یشدم ناخودآگاه نگاهم به سمت جا از در موسسه خارج یم وقنر 

 ی   دور و برها ماش نیا گهیهم از امروز! عمرا اگه د نیا»شده بود. با خودم گفتم  دهیدر راننده کش یط بلند رو خ

 . «ارمیب
 

 .کم نبود  نمیماش یها هر چند زدگ

 

 

□ 

 

 

 .تو میبر  ا یپختم. ب -

 !خوب   نیهوا به ا -

 .مییمن گرما آره! ویل یقطر بود یواسه تو که تو  -

از کاناپه ها نشستم و منتظر  یکی یخورد و مبله بود. رو  دوم یم یطبقه  شدم و به طرف در تراس رفتم که به الب   بلند 

 ؟من گفت: چرا تنها نشسنر  دنیاومد و با د ونت  بعد بابا از اتاق کارش ب قهی. چند دقومد ین ویل اد،یشدم که ب

ش رس مکث باال انداختم. رو به روم نشست و بعد از کیم شونه  .دیو لبخند به حرف اومد: خت 

 ؟خت  چ   -

ان -  .گهید کارگرها ... دختر من    ی   ب تیسخت 

ها هم نبود نیو گفتم: ا دمیخند  .خت 

ر یم کیل  یبهم گفت اگه نبود مانی. بابا ادامه داد: استاد یشد و کنار کاناپه ها ا هم باالخره از تراس وارد الب   رستار   ض 

 .میکرد

 .ومدیدرآورده بود. از پس چهار تا کارگر هم برن یباز  جیگ  مانیداد و گفت: ا هیکاناپه تک  به پشنر  رستار 



 

 
51 

نداشت. مگه چند روزه که  ب  کارخونه آشنا  طیبا مح مانیبودند؛ بعد هم ا اد یرو باال انداختم و گفتم: اوال که ز  ابروم

 کارها رو دست گرفته؟

 کنه؟  گ  ،تو دفاع نکن   -

- ... 

-  
 
 .یکه تو کرد  یبود وعده بده ... کار  فقط کاق

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

 .هیحرفه ا تیر یمد یدونن که چقدر تو  همه یم ویل اد،ینکرد. ازش خوشم نم یحرفمون گفت: چرا انوش کار  ی   ب بابا 

اوضاع آروم شده بود. رستار هم فقط نگاهم کرد. بعد از دردس نداشتم. تازه  ینگفتم. حوصله  یت   زدم و چ پوزخند 

 !یرو دار  یکارخونه نقش نخود  یکردم تو   گفت: فکر یم  هیچند ثان

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

  چیه بابا 
 
 !بابا تند حرف بزنمبود. خود من هم تا حاال جرأت نکرده بودم با  دهیبابا رو ند ینزد. هنوز اون رو  حرق

 !؟کن    زدم و گفتم: تو فکر هم یم شخند ین

 و گفت: بچه ها کجان؟ د یخند بابا 

-  
 

 .گردش خانوادگ

 !مادربزرگ در چه حاله نمیبرم بب -

 یلیهمه سال هنوز هم به مامان خ نیرفتار بابا رو دوست داشتم که بعد از ا نیرفت. ا یی   پا یشد و به طبقه  بلند 

دو  یکه بچه   . از زب  دهیند یت  خ میدونستم که از مادر واقع گذروند. یم  وقتش رو با اون یم شتر یداد و ب یم تیاهم

 چهره اش به خاطرم نیم دم،ید مادرم رو نیم یاگر عکس ها نشه داشت؟ م یم ساله اش رو ول کنه و بره چه توقیع

 به خودم یم شهیو شهرام رو ازش دور کرده بود. هماومده بود که هر بار بابا من  دنمید یبرا یموند. فقط چند بار 

ا یشد ... هر چند با وجود مامان ما تو  گفتم اگر بابا رو دوست نداشت کاش اصال بچه دار نیم  گبزر  خوب   طیسر

  مانیما و ا ی   . مامان بمیشده بود
ر
 .ذاشت نیم فرق

 شد؟ گردش شامل عمه خانوم نیم -

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

 !همه تسلط داره یکارخونه بازه؟ رو   یقدر دست انوش تو  نی: چرا ادمیذهنم به طرف کارخونه رفت و پرس دوباره

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

 .فتهیممکنه انجام بده ... اگر س لج ب یم هر کار شناس که من یم  رو کش نده. اون انوشر  انیجر  دوارمیام -

 ؟یمثال چه کار  -

 !ستمیدونم. من که تو کارها وارد ن چه یم -
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 .انبار ثبت بشه یتو  هیجنس و مواد اول یس  هیمثال  -

- ... 

 .رد بشه ونیصورت حسابشون از اتوماس -

- ... 

 .از حساب برداشت بشه -

- ... 

 .بزنه بشونیغ هو ی -

- ... 

 تو کاره؟ دست گ -

- ... 

 ... ... مسئول انبار یمسئول حسابدار  -

  قا یدق
ر
 یم کردم. چ    کرد؛ خودش و شهرام. با تعجب نگاهش یم  افتاده بود اشاره یم شیکه پنج سال پ  داشت به اتفاق

کا ناچ یبود و اون مقدار پول هم برا أبر یه تیر یخواست بگه؟ اون زمان مد  .بود ت   سر

 دن! مگه شهر هرته؟ یم لیبراش دادگاه تشک -

 .گردن کلفت  یها لیزد و گفت: دادگاه! ... با وک پوزخند 

کرد. با   نیم یکار   لیدل نداده بود، پدر من بود. بابا ب   تیکه رضا  حرفش رو بشنوم. کیس ی هیخواست بق نیم دلم

 .اخم بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم

 

 

 سوم فصل

 

 

اطراف و  یشد. هوا گرم بود و فضا یم اد یکردم که شدتشون کم و ز   پارک نگاه یم یتو  یو باال رفیر  فواره ها یی   پا به

 .خوردم یم وهیو کلوچه و آبم نجا یرستوران اومده بودم ا یدرخت ها دلچسبش کرده بود. امروز به جا ی هیسا

ما نداشت.  یوقت برا اد یشلوغ بود و ز  یلیبابا سش خ میبچه بود داد. وقنر  بهم یم پارک حس خاض یفضا شهیهم

اون روزها  یشم دلم برا برد. هر بار که از جلوش رد یم خونه یم کیگرفت و به پارک نزد  مامان دست ما رو یم ویل

 یز و با میستادیا فوتبالش یم ی   کنار زم  با بستن   شهیخاطره داره. هم اون پارک کیل هم خوبه ویل نجا یشه. ا تنگ یم



 

 
53 

هم  مانی. من و امیاون اومد دنید یکه بگه ما برا  د یکش  . اون از دوست هاش خجالت یممیکرد  شهرام رو تماشا یم

 .میکرد  یم عیضا شهیهم

ش میسم لبخند زدم. گوش یتو  یفکرها به  معمویل یها زنگ خورد و اسم الهام افتاد. جواب دادم. بعد از احوالت 

 !؟یواسه انوش شاخ شد دمیرفت ساغ اصل مطلب: شن

 گفته؟  و گفتم: نه بابا. گ دمیخند

 .ما آشفته است یروزها چقدر خونه  نیا دوب   نیم ،یکالغه! ... وا -

 چرا؟ -

حالم  یلیرو. خ گهیهمد مینیروز بب هی...  د ی... نو  الد یانوش ... دعواهاشون ... م یشده. بچه  پایط قایط همه چ   -

 .گرفته است

 .تو هم روش م،یقبول کرد یرو که به فرزند دپورها یسع یما بمون. بچه  یخونه  ا یفتم: بخنده گ با 

 شماست؟ ی! مگه اون هنوز خونه ؟یخند و گفت: من ناراحتم، تو یم د یخند

 دارند؟ مشکیل د یآره ... آرام و نو  -

 .آرام رو هم خراب کرده کنه. تازه حال روچ  رو حل نیم د یعشق که مشکل نو  نه. اون ها که عاشق همند، ویل -

 کنه؟  چرا ترک نیم -

 .ذارن تونه ... دوست هاش نیم کرده، نیم  سیع یلیخ -

؟ ی «کایر »* گفتم: از   هینگفت. بعد از چند ثان یت   سوخت و سکوت کردم و الهام هم چ دلم  تو چه خت 

 (.پش خوشگل ا یپش  ( معن  )اغلب مازندراب   شمایل شی: در گو کا یر  *)

 .ادیداد که با خانواده اش ب ok هم خوبه ... بابا باالخره الد یم -

 !پس اعتصاب هات جواب داد -

 .زنه وزن کم کردم؛ تازه هنوز سم غر یم لو یپنج ک -

 .داد نبود اصال راهشون نیم عوضش کارت راه افتاد. بابات اگر راض   -

   یناراحت باشه. به اندازه خوام از دستم  دونم. فقط نیم آره یم -
 
 .خوره به خاطر آرام حرص یم کاق

 !پشه بگم داداشش رو جمع کنه؟ نیبه ا یخوا یم -

 .کنه  یم یکار   هینه. انوش خودش  -

 .شر  عروس یم یست دار  ت  بهم بگو. خ داشنر  یخنده گفتم: پس هر کار  با 

 .ادیبرنم یکه کار   تشیوضع نیو گفت: آره. از آرام با ا د یهم خند اون

 !تموم شده است هیکه قض  دوب   پس خودت هم یم -
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 یدلم برا زبان درس دادن نداشتم، ویل یو به طرف آموزشگاه رفتم. حوصله  میکرد  . خداحافظ  د یخند دوباره

 ی. معموال تو دمید یراهرو افشار رو در حال صحبت با دختر  یبودند. تو  یبامزه ا یشاگردهام تنگ شده بود. بچه ها

 دهیوقت بود که ند یلیدادم. خ صیرو تشخ ی   ازنتر که شدم ن کیبرخورد نداشت. نزد بهیغر  یکارش با زن ها  طیمح

مراسم  یبود که تو  یهم سنش کمتر از حد ی   . نازنمیرفت و آمد نداشت دپورها یبا سع اد یز  شیبودمش. ما از پنج سال پ

ها حضور داشته باشه. لبخند زدم و سالم کردم. هر دو به طرفم برگشتند و من بالفاصله متوجه شباهت  و مهموب  

 ت  بود. البته چشم هاش به ت ختهیر  ونت  شالش ب یو فر که از جلو  مشیک یو رستار شدم. همون موها ی   نناز  اد یز 
 

 گ

 .رستار نبود. اون هم من رو شناخت و سالم کرد یچشم ها

 !؟ی   نازن کن    ار یمچک نجا یا -

 !کالس برداشته؟  نجا یا ی   نازن دونسنر  جا خورد و افشار به جاش جواب داد: مگه نیم کیم

 .بودمش دهیها باشه. آخه قبال ند کشنبهیکردم   فکر نیم -

 .رفت من هم تابستون ها حوصله م س یم ؛یکرد  یادامه دادم: خوب کار  ی   رو به نازن و 

 .زد و گفت: مرش لبخند 

تونست  رو یم خصوض یاستادها نیبهتر  ی   جدا شدم و به طرف کالس خودم رفتم. تعجب کرده بودم. نازن ازشون

رو گرفته بود و  ی   نازن یراهرو انداختم. افشار شونه ها یبه انتها داشته باشه. موقع وارد شدن به کالس دوباره نگایه

 .انداخته بود یی   هم سش رو پا ی   گفت. نازن  یم یت   چ

 

 

□ 

 

 

پونه  یرو برا نشیماش مانی. امروز ادند یخند ز یر  ز یکردند، ر   که دو طرف من حرکت یم  مانیبار رستار و ا ی   دوم یبرا

، خونه گذاشته بود. تمام طول راه مجبور بود . من میرو گوش بد مانیبلک متال ا یآهنگ ها میکه قرار بود بره دکتر

 .بود ومدهیهم بدش ن مانیکه امروز ا  میردک  حرکت یم ر رتیبشم و د دار یتونستم صبح زود ب نیم

 !و با عالمت سوال نگاهم کردند که گفتم: چه مرگتونه؟ ستادند یو اون ها جلو افتادند. بعد ا ستادمیجام ا س 

 !چ  یشد. رستار گفت: ه بامزه یم یلیخ د یخند صدا یم ب   شد. وقنر  شتر یب مانیا ی خنده

 .دیمن گفت: خانوم مهندس! خسته نباش دنیاز کنارمون رد شد و با د یا گهید مرد 

 .ی   ممنون، همچن -

 .گرفت  یم لمیتحو  کیل  د،ید بار بود که هر کس من رو یم ی   چندم نی. امیحرکت کرد دوباره

 ؟سنر یمهندس ن : هنوز بهشون نگفنر رستار 
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 !گهیداره؟ رشته رشته است د نر ی: چه اهممن

 !نجات ی! تو فرشته قمیناال  ر یامروز من مد ؟ی: دقت کردمانیا

 .. من آچارفرانسه: نه. تو بچه سوسویلمن

 ؟: من چ  رستار 

 .: قاشق نشستهمانیا

 !و گفتم: مو قشنگ دمیخند

 !شر  : تو چه زود پش خاله یمرستار 

 !شه : دختر خاله یممانیا

 !جنبه : ب  من

 .هام رو تند تر کردم و فاصله گرفتم قدم

 !یمیابراه یگفتم: آقا  عی    که وارد اتاق شدم س   ی   هم

 رو بلند کرد و گفت: بله؟ سش

 کجاست؟  یاز ت  ش یآقا -

 .حلش رفتند یاومده بود، برا شیپ ونیاتوماس یتو  گفت: مشکیل  اون جواب بده، مرادخاب   نکهیاز ا قبل

رم  شد. به ناچار گفتم: پس من یم یم میبچه ها تقس ی   ب تیسا یو کارها میداد انجام یم یاز ت  ها رو من و ش طراچ

 .دیهم بگ یاز ت  ش یبه آقا نم،یرو بب یبسته بند یکارگاه که نمونه ها

 .: حتمایمیابراه

 ؟یی   کردند. برم پا  ر ی: فکر کنم دمرادخاب  

 یبا همون آرامش هم یمیابراه
 

 .دونم نگاهش کرد و گفت: نیم شیک

 اد یخوشش م بودم از مرادخاب   دهیشد که فهم بود و مدت ها یم ی   مت یلیود، اما خنب افهیبراش سوخت. خوش ق دلم

 .گه  نیم یت   چ ویل

و  یبسته بند یها و باال بردن سود، کارگاه چاپ کاغذها نهیکم کردن هز   یرفتم. برا ونت  اتاق گذاشتم و ب یرو تو  فمیک

 یمیتصم تا یکردم و نها  یم کاغذها رو بررش  نیا و یآرش د یشده بود. با سیاز محوطه تأس یگوشه ا  یساز  قویط حنر 

 .گرفتم  ها یم قویط یطرح رو  یبرا

کت ها یتو  میکه از قد  ب  هات   چ بررش مشغول مسئول طرح زدن و  مختلق   یانبارشون مونده بود، شدم. قبال سر

 ینشده بود. کاغذ دور صابون رو به مرد جاد یا اساش اتیت  شد که تغ یم بودند، اما هفت هشت سایل نجا یا غاتیتبل

داره،  یبد فروش رفت. هم رنگ بد یلیها خ نیکرد، نشون دادم و گفتم: ا  نگاه یم یبود و با کنجکاو  ستادهیکه کنارم ا

 .شده یمیهم جنسش قد
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 .ده خودش رو نشون یم یلیتکون داد و گفت: بله. صابون ها بزرگند، خ س 

  لونینا
 

 یاومدم. به سمت ساختمون ادار  ونت  که عکسشون رو نداشتم کردم و ب  ب  رو پر از کاغذها و تکه مقواها بزرگ

شده بود، نشسته بود و به  دهیکه دور تا دور ساختمون کش  ب  سکو یراه افتادم که رستار توجه ام رو جلب کرد. رو 

نشست. ناخودآگاه خودم رو مقابلش  یم ومد یهر وقت م با که با  ب  همون جا قا یکرد. دق  پاش نگاه یم ر یآسفالت ز 

 ه؟ی. سش رو بلند کرد و گفت: چدمید

 ؟نشسنر  نجا یچرا ا -

 .یجور  ی   هم -

سم ویل یت   خواست چ یم دلم  ؟یدار  . خودش به حرف اومد: مشکیلدونستم چ   نیم بت 

 .آره -

 .نهیهم شهیکه جواب پدرم هم هم  نهینگاهم کرد که گفتم: مشکلم ا منتظر 

زبونش  ر یکلمه هم از ز   کیشد  خواست نیم بود که تا خودش نیم ب  تفاوت نگاهم کرد. از اون مردها نگفت و ب   یت   چ

ا ارتبایط سسخنر  نیا د یکردم شا  فکر یم . گایهد یکش خاصش داره. برگشتم و راه خودم رو رفتم. دنبالم اومد  طیبا سر

 .و با من هم قدم شد

 .میکرد  دا یشهرام رو اونجا پ -

  یو نگاهش کردم. بابا درباره  ستادمیا
 
. راه رفته رو ختیر  خودش یم یرو تو  ت   زد و همه چ نیم مرگ شهرام با ما حرق

کردم. دلم   رو فراموش نیم نجا یوقت ا چیه گهیحرف رو نداشتم. د نیبرگشتم و به اون نقطه زل زدم. اصال انتظار ا

گذره. چشم هاش رو با   تو مغز من یم فهمه چ   دونستم یم داداشم تنگ شد. به صورت رستار نگاه کردم. یم یبرا

 !افتاده بود دمیمن رس حرص بست و گفت: وقنر 

- ... 

 چرا آزادم کردند؟ کن    فکر یم -

 .داد تیمن رضا یچون بابا -

 .نداشت زد و گفت: چون مدرک قطیع پوزخند 

از کارخونه لو رفته بود ... پس حتما  شیگفتم: چون معتاد بود ... با زنش مشکل داشت ... دزد  تر رفتم و  کینزد

 !گهیکرده بود د  خودکیسر 

 یگوش ها  یتو  بالفاصله رد شد، ویل اد یدادگاه مطرح شد. البته اعت یتو  لشونیبود که از طرف وک یلیها همه دال  نیا

 .زرد مونده بود یمردم و روزنامه ها

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

 .که به طرفم برگشت. فقط نگاهش کردم  دمیحرکت کرد. دنبالش رفتم و بازوش رو کش یبه سمت ورود و 

 !بود؟ علن  ت  چرا دادگاه آخر غ کن    آورد و گفت: فکر یم یی   رو پا صداش
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رو اعالم کردند. اون روزها حالم  جهیفقط نت د یباشه. جرا انیهم در جر  ما یبابا اجازه نداد س گفت. حنر   یم راست

 .ومدمیبابا و مامان هم از مشهد نم دنید یبد بود و برا یلیخ

 .رو بهمون گفته ت   بابا همه چ -

 !به سمت پشت بوم بود دنمیدو  من فقط عصباب   هی! ... مدرکشون عل؟یجد -

اکت تو  -  !که لو رفته بود  یدزد یو سر

 .وقت اثبات نشد چیه -

 !بابات یها لیبه لطف وک -

 .به سمت ساختمون رفتم و 

 

 

□ 

 

 

 !ستین یزرنگ باز  یبرا ب  من جا یزد دوباره پخش شد: تو خانواده  سالن قدم یم یبابا که تو  عصباب   یصدا

 .و گفت: صبح هم زنگ زده بود ستاد یپله ها نشسته بودم، ا یکنار من که رو   مامان

 .شه . گفتم: آروم باش! درست یمد یرس نگران به نظر یم یلیخ صورتش

 ؟شر  است که مزاحمش یم دهی: مگه طرف تو شبابا 

 گفت؟  یم : چ  من

 .ختهیماه پول به حسابشون نر  نیبابات ا نکهی: مثل امامان

   یم ی: جدمن
 

 ؟گ

 .تیحضانتش رو بده به من و برو دنبال زندگ ،که گفتم. اگر نگران پشبر   ی   : همبابا 

 !گه. چطور بچه اش رو ول کنه؟  : بابات هم زور یممامان

 .شکشیکنه؛ حضانت پ  معذرت خوایه اد ی: حداقل مثل آدم بمن

 !من نداره ب  از دارا که سپند حقر   دوب   . خودت خوب یممت  شهرام رو هم بگ ب  نکن ارثم از دارا ی: کار بابا 

 ... پش شهرامه اد،یبچه بکن. خدا رو خوش نم نیبه نام ا یت   چ هی ا ید بار گفتم منصور ب: چنمامان

 مامان؟! االن چه وقته ارث گرفتنه؟ هیحرف ها چ نی: امن
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 ؟یلی: خجالت بکش! مثال چه دلبابا 

 .دونه چکار کنه : بابا به وقتش یممن

 .بگم واال : چ  مامان

 !؟باال بکیسر  می: آره. سند بزنم که تو به عنوان قبابا 

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

 .شه بلند یم حرف ها از گور گ نیدونم ا : من که یمبابا 

از ماجرا خودش هنوز  یمراقب باشه. پا د یبا مبل نشسته بود، نگاه کرد و ادامه داد: ویل یبه رستار که رو  میمستق و 

 !کنده نشده

خونه ب تماس  !اومد و گفت: صت  کن منصور ونت  رو قطع کرد و به طرف پله ها اومد. مامان از آشت  

بت رو از مامان گرفت. ا وانیو ل ستاد یکنارم ا  بابا  گفت: چرا همه   مانیاومدند و ا ونت  ب تشونییو پونه از سو  مانیسر

 نجا؟یا د یجمع شد

 .ستین یت   چ -

 .دمیشن -

 !ام گرفت و گفتم: فضول خنده

 !بوده؟ ت  گیقدر پ نیپنج سال ا نیا یتو  عن  یکنارم نشست و گفت:   پونه

 بابا 
 

 .طور شده نیا : نه، تازگ

 ؟یدیساغ سپند؛ فهم یبر  نمینب گهیرو به من ادامه داد: د و 

 ب  رای. با بچه ها به طرف پذنمیتونستم سپند رو بب نیم گهیسه شنبه ها د عن  یتکون دادم و بابا باال رفت. پس  س 

 د؟یبچه کن نیبه نام ا یت   تموم بشه اگر چ تونییدارا د یترس عمادزاده! یم یرفتم که رستار گفت: آقا

 !باشم مشیاز سپند کم بشه اگر من ق یت   چ د یترس چند پله رو برگشت و گفت: چطور اون زن یم بابا 

ه به کس د بچه ش رو یم گ -  گه؟یست 

م من هنوز چ داره ... وقنر  یارث بر  یادعا هر گ -  !و حاض 

 ست؟یبچه ... چرا نه؟ مگه نوه تون ن ی ندهیآ یبرا یت   چ هیخواد. فقط  اون که ارث نیم -

ل رو برد قر یگفت. بابا با اخم عم  تیآخر رو با عصبان ی جمله اشت و نگاهش کرد و بدون جواب باال رفت. پونه کنتر

 .رئال و بارساست ی. امشب باز گهیشه د یم یت   چ هیتو رو خدا ...  د یگفت: ولش کن

 .میفکر کنم دار  ار،یزد و ادامه داد: پاشو برو تخمه ب مانیا یزانو  یرو 

 .ارمیشونه هاش رو باال انداخت و من بلند شدم و گفتم: من م مانیا
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 .هت  گ  رو نیم قیرف یکس جا  چیگم ه  . یممرش -

 !شه من دراز نیم یزدم و گفتم: گوش ها لبخند 

 

 

□ 

 

 

 .کنه تو ممکنه ناراحت بیسر   رو بست و گفت: حتما مامانت فکر یم فشیک  پیز  مهرناز 

 .ادیجلو چشم من نم اد یز  گهیدادم و گفتم: آره. پونه که د هیتک شت   م به

 .تونم درکشون کنم و گفت: اصال نیم د یخند

 .شه، تازه اولشه درست یم گهیماه د هی -

 گهیشلوارش بود و دست د بیج یاز دست هاش تو  یکی شهیرو زد. مثل هم موتیاومد و قفل ر  ونت  از اتاقش ب انوش

که   قر یبرگشت و با نگاه عم دهیرو گرفته بود. برامون س تکون داد و به طرف در رفت. به در نرس لشیو موبا فیاش ک

 یاز و  یکی
 

 !گم  یم کیمثبت چهره اش بود، گفت: تت   یها ژگ

 بابِت ...؟ -

 .عمه شدنت -

حرف ها  نیاز فکر خودم خنده ام گرفت. انوش مغرورتر از ا بود، ویل ستادهیلحظه حس کردم پشت در فالگوش ا هی

 .بود

 .کیممنون از تت   -

 !بگم تیبهتر بود تسل د یالبته شا -

 .طور راحنر  و گفتم: هر  اوردمیزد. کم ن پوزخند 

 .رفت ونت  قدم عقبگرد کرد. برگشت و ب چند 

  رو 
 

 !ده یم ت  به من گ اد یز  به مهرناز گفتم: تازگ

 .شه، ناراحته یم یدو سه هفته ا -

 .هت  گ  نکنه، آروم یم ت  قدر ذهنش رو درگ نیبه خاطر بچه است. اگر ا -

 ؟ب  داد: کجا sms مانیو مهرناز در رو قفل کرد. ا میاومد ونت  هم ب با 

 شده؟ طبقه سوم. مگه چ   یدادم: پله ها جواب
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 ؟یت  بگ یت   پونه چ یبرا یخوا : نیممهرناز 

 گرون دوست نداره. خودکار دم دستته؟  ی هی. هدمت  گ  : لباس یممن

 !شم کم کم دارم ست   یم  گهینشده. فقط من د چ  یناشناس اومد: ه یبا شماره  sms هی

دروت  دمینداره. رس ن  یدادم: ع sms .فرستنده رستار بوده. خودکار رو از مهرناز گرفتم دمیتا فهمفکر کردم  هیثان چند 

 !کنم  یم

 .لب گفتم: پر رو ر یز  و 

 ؟: چ  مهرناز 

 .چ  یه -

 ینره. خودکار رو بهش برگردوندم. جلو  ادمیدستم عالمت گذاشتم که لباس پونه  یگذاشتم و رو   فمیک  یرو تو  گوشر 

 .داشت ستگاهیخونشون ا کیکارمندها رفت که نزد  سی. مهرناز به طرف سو میساختمون از هم جدا شد

 .رستار باشه اما بابا بود د یکردم با  زنگ خورد. فکر یم میلحظه گوش همون

 بابا؟ ب  . کجادهیسالم ش -

؟فتمیسالم ... دارم راه م -  . چه خت 

ه باهات تماس نگرفت؟ نی. اچیه -  دختر

ه نیا»بابا از  منظور   .تونست باشه نفر یم هیفقط « دختر

 .نه -

  یخوا نکنه نیم ؟یچرا هول شد -
 

 ؟به من بیک

 ه؟یحرف ها چ نیهول نشدم! ا -

 .باشه مراقب خودش باش -

 .چشم -

دونستم س کاره  تماس گرفته بودم. یم ما یس یظهر با خونه « . د یخوب شد نفهم»دلم گفتم  یکردم و تو   خداحافظ  

 نیاعتماد شده بودم. تو ا به همه ب   گهیخواستم مطمی   بشم حال سپند خوبه. د و تا برگرده سپند تنهاست. فقط یم

  ستین د یزمونه از مادرها هم بع
 
 دهیموسسه د یرو تو  یادیز  یکنند. نمونه ها  تیاذ رو بچه هاشون  س هر اختالق

 .بودم

دلم گفتم  یرفته بود. تو  مانیاز رستار نبود. حتما قهر کرده بود و با ا یعجب خت  با کمال ت دمیرس ی   به ماش وقنر 

 «!وونهید»
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بشر اصال  نیمطمی   شدم که ا گهیرستار راحت بودم. د گار یپخش بلند بود. حداقل از دود س یروشن و صدا کولر 

شهرام  اد یمن اون رو به  د یشا ا ی شد.  ناراحت نیم مانیا یها کردن با زن ها رو نداره، چون از شوچ    شوچ   تیظرف

 .نداختمیم

فکر کرده  د ی. شامیکه همزمان حرکت کن  ومد ینم شی. معموال پدمیرو د مانیا ی   بوق منو به خودم آورد و ماش یصدا

رستار پشت فرمونه.  دمیداد که فهم یی   رو پا شهیبود که از قصد سبقت گرفتم. سعتش رو با من هماهنگ کرد و ش

دردس نداشتم. سعتم رو کم کردم که از من  یروند. حوصله  دل و جرأت ها نداشت. هنوز کنار من یم نیاز ا مانیا

 ونت  ب فیزنگ خورد. از ک میبودم. سعتش رو کم کرد. گوش دهیجلو افتاد. دست فرمونش بهتر از من بود. قبال هم د

 .بود مانیگذاشتم، ا  کر یاسپ یآوردم و رو 

 !دهیش تو چقد ضد حایل -

 ه؟یرال ستیپ نجا یمگه ا -

 ؟ترش بچه مثبت! ... یم -

 !ترسم، بچه منق   آره. فکر کن یم -

 کره؟یو گفتم: رو اسپ د یچیرستار پ یخنده  یصدا

 !رستار جواب داد: نه خود 

 !ذره عاقل شو هی! شر  بابا یم یمثال دار  مانیو گفتم: ا دمیهم خند من

 .به من چه؟ رستار منو اغفال کرده -

 !دهیگه ش  : دروغ یمد یوسط حرفمون پر  د یخند که یم  در حایل رستار 

. دلم ومد یشده بود، خوشم م جاد یا نمونیکه ب  نر یمیبودم. از صم دهیبود که اسمم رو از زبونش شن یبار  ی   اول نیا

 .تنها بودم یلیو پونه، خ مانیبرگشیر  ا. به خصوص که قبل از میخواست به چشم دشمن به هم نگاه کن نیم

 !سنشه ینداره اقتضا ن  ی: عمن

 !: از تو که بزرگ ترم کوچولومانیا

 من
 

 .ستیکه به سن ن  : بزرگ

 سه؟یخس دنیخر  ی   : بابات چرا تو ماشرستار 

 .کنند  شم، مردم چپ چپ نگاه یم خودش رو سوار یم : خودم نخواستم. هر وقت مازرابر من

 !: تو هم که حساسمانیا

 !: من فکر کردم به خاطر دست فرمون بدتهرستار 

وع به خند هر  تماس رو قطع کرد.  مانیعوض کردم. ا نیگاز گذاشتم و ال   یکردند. بدون راهنما پام رو رو   دنیدو سر

 .میداد زدند و ما همچنان گاز یم اطراف بوق یم یها ی   . ماشد یچیرستار سعتش رو باال برد و جلوم پ
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بهم  یشد. حس بد کم کم شلوغ یم  ت  مس فته،یب یخواستم اتفاق بد و من نیم میشد یم کیبه اکباتان نزد میداشت

رستار با همون سعت به صندوق  ی   وسط بشم که ماش نیآوردم و خواستم وارد ال  یی   دست داده بود. سعتم رو پا

 .میمن برخورد کرد و هر دو منحرف شد ی   ماش

افتاده  ی   زم یکردم قلبم رو   شده. فقط حس یم دونستم چ   اصال نیم قهیاتفاق افتاده بود که تا پنج دق عی    قدر س  نیا

ده یم  تونستم فکرم رو متمرکز کنم. در با شدت باز شد و دسنر  شده بود و نیم هت  شه. چشم هام خ و تمام بدنم فشر

 ی. تو د یتونست حرف بزنه. رستار با شدت کنارش کش بود و نیم هبه صورتم زل زد مانیجدا کرد. ا ربگیمحکم منو از ا

 .قاب در خم شد و لب هاش تکون خورد

 بازوم گذاشت و گفت: صدام رو یم ی. رستار دستش رو رو د یچیسم پ یها و آدم ها تو  ی   ماش یکم س و صدا  کم

 ؟یشنو 

 شد؟ تکون دادم و گفتم: چ   س 

 .من بود ت  ناراحت گفت: تقص یو با صدا د یصورتم دست کش یرو 

 ... نداره ن  یع -

 .ونت  ب امیخوام ب گفتم: یم  فیضع یاحساس درد کردم و با صدا نهیس یقفسه  یتو 

 .شه االن نیم -

 چرا؟ -

 .کنه  فشار وارد یم سهیک  نیا -

 .ستیگفتم. حالم خوب ن  ی   به خاطر هم -

 ؟ی... درد ندار  اد یصت  کن آمبوالنس ب -

به شد -  .نبود د ینه. ض 

و  میفرو رفته بود. خوشبختانه سعتمون رو کم کرده بود لیگاردر   یتو  ت  هم از عقب خورده بود و هم گلگ ی   ماش

 د یچیفضا پ یتو  سیپل ر یآژ  یمنحرف شده بود. صدا عی    به صندوق خورده بود و س  مانیا ی   نبود. ماش د یبرخورد شد

 .و من چشم هام رو بستم

 

 

□ 

 

 

 !و به دکتر گفتم: دو ساعته منو عالف کردندرو مرتب کردم و ر  لباسم
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 ؟یندار  که مشکیل  ناراحنر  -

 .دونستم، صد بار هم گفتم آخه من یم -

م! همه نگران بودند اسکن که نیم بر  و ش نهیبدون معا -  .شه نظر داد دختر

م چطوره قربان؟د یوارد شد و از دکتر پرس بابا   : حال دختر

 .حالشون خوبه؛ از من هم سالم ترند -

. با هم اد ین شیمن پ یبرا رو بخره که مشکیل مارستانیکل ب  ومد یو بابا دستم رو گرفت که کمکم کنه. ازش برم دمیخند

صورتش  ی دهیهنوز رنگ پر  مانیها بلند شدند و به طرفمون اومدند. ا صندیل یو رستار از رو  مانی. امیرفت ونت  ب

کرد و به رستار چشم غره   کی. بابا من رو به خودش نزدم. براش لبخند زدد یدستم رو گرفت و بوس برنگشته بود. 

داده بود.  ت  خطرناک بهمون گ یمجاز و سبقت ها ت  به خاطر سعت غ سیقدم به عقب برداشت. پل هیرفت. رستار 

که به   میداد. به بابا خت  داد رو نشون نیم یرابطه ا مونییشناسا یکارت ها  ویل م،ییآشنا میبه خصوص که گفته بود

 .نجاتمون بده مانیا لقو 

 نشده؟ تیبه حرف اومد: طور  رستار 

 .: نهمن

 .ینبود نجا یشد که تو االن ا : اگه یمبابا 

 .میدرآورد یما بچه باز  یمن هم بود. همه  ت  : بابا تقصمن

 که فقط اتفاق بود؟  د و گفت: مطمئن  نگاه کر  مانیهنوز چشم از رستار برنداشته بود. به ا بابا 

 !: بابامن

 .شم : متوجه نیممانیا

 .رفت یی   ازمون فاصله گرفت و با سعت از پله ها پا رستار 

 بود؟ : منظورتون چ  مانیا

 .نهیپشه پشت فرمون بش نی: نذار ابابا 

 : چرا؟من

گذره ... از کجا   یم مخشون چ   یور آدم ها تو ج نیا میدون و گفت: ما چه یم د یبه موهاش کش مکث کرد. دسنر  بابا 

 !دندیخودش ازش بر  یخونواده  نباشه؟ وقنر  معلوم رواب  

  شیکردم منظور اصل  داشت! حس یم بود. اصال چه ربظ د یحرف ها از بابا بع نیا
 
از  شتر ینزدم که ب رو نگفت. حرق

 .ناراحتش نکنم نیا

 وسف؟ی: اون آقا رفت آقا دمیو از راننده پرس میبابا شد ی   ماش سوار 

 .بله خانوم -
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، از پله ها باال اومد. به خاطر شوک «حتما رفته هتل»که با خودم فکر کردم   . درست وقنر ومد یآخر شب خونه ن تا 

 نشسته بودم. آروم گفتم: خوش گذشت؟ الب   یتو  یکاناپه ا  یبرد و رو  امروز خوابم نیم

 ا ی دپور یشد که سع برگشته. مگه یم نجا یقدر ناراحت شده، چرا ا نیه اگر اتونستم درکش کنم ک رو نداد. نیم جوابم

 نیاجاره کنه! دوباره گفتم: چرا ا یقدر پول درآورده بود که خونه ا نیپنج سال حتما ا نیا ی! تو ند ت  ساغش رو نگ د ینو 

 ؟کن    یم یجور 

 ؟یچه جور  -

 .بابام فقط نگران من بود -

 .نبودم ت  تقص تر رفتم و گفتم: کازه کوزه ها س تو شکست، وگرنه من هم ب   کینزد

 !خوب باشه؟ شیکه رانندگ  یدیرو د دونم ... کدوم زب   باال انداخت و گفت: یم شونه

 .یبد د یرو خودت با شت  بود. اخم کردم و گفتم: خرج تعم ومدهین متیآدم مال  نیا به

 .مت  نو برات بگ هی د یه باک  یخورد وار یقدر به در و د نیا -

 !الزم نکرده قلکت رو بشکن   -

 .به طرف اتاقم رفتم و 

 

 

□ 

 

 

گفتم:   نا یخرگوش چسبوندم. رو به م یزدم و به کله  کیپالست یلبه  یرو رو  عیگذاشتم. چسب ما  ی   رو زم چ  یق

 .سفت نگه دار تا بچسبه

نگاه کردم که  د یبه مج رچشیمیکوفته بود. ز   کیم  روز یگوش فشار داد. هنوز بدنم به خاطر تصادف د  یرو رو  دستش

ما بشه.  یاون هم وارد باز  د یکه شا  میداده بود. از قصد جلوش نشسته بود هیتک وار ی. به دنمیعکس العملش رو بب

 یکیپالست که با قویط  فت. خرگوشر پاش ور ر  یاانداخت و با انگشت ه یی   سش رو پا عی    بهش نگاه کردم که س 

 .آماده بود م،یدرست کرده بود

  یقلِم آبرنگ رو بردار. دوست دار  نا یم -
 

 ؟کن    چه رنیک

 .و گفت: قرمز د یخند

 .میزد و گفت: خرگوش قرمز ندار  نا یبه م یبا پا لگد د یمج

 .میگرفت و گفت: دار   شگونیپاش رو ن نا یادا درآورد. م و 
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 !میصداش رو بلند کرد: ندار  د یمج

 .کردم ممکنه دوباره خشونت نشون بده. وارد بحثشون شدم  حس

 .میامکان داره ... پس خرگوش قرمز هم دار  یت   بچه ها هر چ یایدن یتو  -

 !مینه! ندار  -

بچه هسیر  آرزوها  دارند. تا وقنر  شونیزندگ یتو  یادیز  یجان. آدم ها چه بچه باشند چه بزرگ، آرزوها د یمج ی   بب -

که   نهیرن. تنها فرقش ا هم که بزرگ شدند باز دنبال آرزوهاشون یم سازن، وقنر  کشن و یم  یم و فکرهاشون رو نقاشر 

 .شه فکرهاشون عوض یم

 .کردند  دو با تعجب نگاهم یم هر 

 !بچه ها؟ د یدیفهم -

- ... 

 د؟یمج یدار  ب  تو چه آرزو -

 .زد که لبخند یم  دمیرو د طرف در باز برگشتم و خانوم صالچدر زد. به  رو نداد. کیس جوابم

 م؟یشه چند لحظه صحبت کن یم -

 .! فکر کن تا برگشتم بهم بگود یآره ... مج -

 د؟ییطرف راهرو رفتم و گفتم: بفرما به

 ها با بچه ها کار یم هفته مرب   نیا ی. تو میاجرا کن قر یسود رو با موس هیقراره  گهید یاومده بودم بگم که هفته  -

م. اجرا واسه عرصه  ا یزودتر ب گهید یکنند. هفته   .که چند تا از بچه ها رو بهت بست 

 ه؟یت  خ یبرا -

 .زمیبله عز  -

 .امیچشم. حتما م -

 ... دوب   . یمیزد که با بچه ها حرف یم  دمتید ممنون ... راسنر  -

- ... 

ه ز  د یبچه ها، به خصوص مج نیا یدرباره  -  مراقبت و آموزش یم یکه برا  وقنر  ی   . همنکن   ت  خودت رو درگ اد یبهتر

 .کن    تیاذ اد یخودت رو ز  ستیها مشکل داره، الزم ن مرب   یبا همه  د ی. مجهیکاف  یذار 

کنند،   یم یکه بدرفتار   ب  بچه ها یرو  نجا یا یها کنم مرب    . فقط حس یمستیقدرها هم بد ن نی. انه خانوم صالچ -

 .ذارند وقت نیم اد یز 

کار بازتر باشه.   یتا وقت خانواده ها برا میفقط نقش مراقبت رو برعهده گرفت نجا یحق با تو باشه؛ اما ما ا د یشا -

  یکنم بچه ها  یم . البته من سیعستین یما روانکاو  ی فهیوظ
 
 .کنم  ناسازگار رو به مشاور معرق
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 .رو داشتم شنهاد یپ ی   پس ... خوبه. من هم هم -

 .زد و به سمت اتاقش رفت. برگشتم داخل و کنار بچه ها نشستم یلبخند صالچ انومخ

 ؟یشد؟ فکرهات رو کرد چ   -

 .خواد یم ی   جواب داد: دلش ماش نا یم

 !: خفه شود یمج

  ی   . ماشهیخوب یهم آرزو  ی   خب ماش« ... حرف بد نزن»! چند بار بگم د ی: مجمن
 

 ؟چه رنیک

- ... 

 ؟ینشون بد هیبه خاله سم یبر  جان خرگوشت رو یم نا یم -

 .که روش رو برگردونده بود نگاه کردم  د یرفت. به سمت مج ونت  تکون داد و با سعت ب س 

 .آرزو کردن که خجالت نداره د،یمج ی   بب -

- ... 

 .عالمه آرزو دارم هیخود من هم  -

 .یدار  تو که همه چ   -

 .ندارم ها ت   چ یلیخ -

 .دیگه شما خرپول ها با ما فرق دار   . ممد یمدمیخودم د ،یدار  ی   ماش -

 .کنند  رو تکرار نیم هیخوب حرف بق یبچه ها -

 .باال انداخت توجیه هاش رو با ب   شونه

 .همه هیشون هم شب گهید یهات   چ یلیخ مردم با هم فرق دارند، ویل یهمه  -

 .سنر یما ن آبچ   هیتو اصال شب -

 ؟دوب   تو از کجا یم -

 ؟مثال چ   -

بچه ها  میما حق نداشت بگم، ویل یت   کالفه شده بودم. چند بار س زبونم اومد که چ  گهیپا به من زد و ادا درآورد. د با 

 .میاز احساساتشون سوء استفاده کن ا ی میرو ناراحت کن

تم: مثال که من هم مادر ندارم. کرد. حرصم رو درآورده بود. دورش کردم و گف  یصورتم زبون دراز  یاومد و جلو  جلوتر 

 .تر بودم که مادرم رفت کیاز تو کوچ

 .وارد شد و کنارم اومد نا یگوشه نشست. م  هیاز شکلک درآوردن برداشت و  دست
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 م؟یبازم درست کن« قشنگه.  ن،یآفر »خاله گفت  -

 م؟یدرست کن چ   -

 .رو برداشت و گفت: گربه کا یر  قویط

هم کم کم به ما  د یبعد مج قهیشد، و چند دق اضافه یم به قویط د یکه با  ب  ها کهی. تدمیالگوها رو از مقوا بر  چ  یق با 

خودم  یو من پنگوئن رو برا میهم ساخت گهید ی   کرد. چند تا عروسک و ماش  رو دستمایل لیشد و وسا کینزد

 !دیسمون گفت: هنوز نرفت یباال خانوم صالچ نکهیبرداشتم. اصال متوجه گذشت زمان نشدم تا ا

 . با خنده گفتم: مگه ساعت چنده؟میرو بلند کرد سمون

 .اومده دنبالش د یخواهر مج -

 .میکن  درست یم گهید یاش رو هفته  هیبه من نگاه کرد که گفتم: بق د یمج

. میرفت ونت  اتاق گذاشتم. با هم ب یکمدها  یرو باال هیو بق میها رو برداشت از کاردسنر  یکی یها بلند شدند. نفر  بچه

بود. هنوز دور نشده  د یچهارده ساله که لباس هاش داغون تر از مج دهت   دختر س هیچادر خواهرش رو گرفت.  د یمج

 .رو به دست خواهرش دادم لمیموبا ی مارهکاغذ درآوردم. ش  کهیت هیبودند که دنبالشون رفتم و 

 !منه، گمش نکن   یشماره  نیا -

 .و با تعجب گرفت و گفت: باشهر  کاغذ 

که سپرست درست و   یخانواده ا یحس کردم برا خورد، ویل من به چه دردشون یم یدونستم شماره  هم نیم خودم

 .. آژانس گرفتم و به خونه رفتماد یممکنه به وجود ب یادینداره، مشکالت ز  حساب  

 

 

□ 

 

 

وع کنه. حتما دوباره یم هیچونه زدم و به اپن تک ر یپونه دستم رو ز  هیشب خواست به  دادم. منتظر شدم تا خودش سر

 .دهیاز دوست هاش رو د یکیگاز زد و گفت:   کهیت هیآلو از طرف کنار دستش برداشت.  هیبده.  ت  رستار گ

 .دمیرس مانینگاهش رو دنبال کردم و به ا رد 

 !شده؟ یطور  نیحاال چرا ا -

 !گه  نیم یت   دونم. به من که چ نیم -

 .ترسه تو هم ناراحت بیسر  گه. یم  نیم تتیبه خاطر وضع -

 مگه من چند ماهمه؟ ؟نر یواه! چه وضع -
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خونه ب دمیخند ت رو د دمیو گفتم: شن ستادمیا مانیا یرفتم. جلو  ونت  و از آشت    !؟یدیدوست دختر

 !؟تعجب به من زل زد و گفت: چ   با 

 !گهید یدینفر رو د هیو گفتم:  دمیخند

 .بشقاب گذاشتم یخودم تو  یقاچ هندوونه برا هینشستم و  کنارش

 .زد و گفت: جواد لبخند 

   راست یم -
 

 کرد؟  حالش خوب بود؟ چکار یم ؟گ

 .ذوق نکن اد یخب حاال. ز  -

 از من کرد؟ اصال سوایل -

 «د؟ینداد مارستانیت لیرو هنوز تحو  وونهیاون د»آره. گفت  -

 .شعوریب -

 .ده درس یم «بهشنر  د یشه»حالش خوب بود. تو  -

 .نیآفر  ؟یجد -

 .سیمن رفتم قطر اون هم رفت انگل وقنر  -

 چرا نموند؟ -

ا یم نجا یارشد که گرفت برگشت. ا -  .کنه  روزها دفاع یم ی   خونه. هم دکتر

 .زد، دلم سوخت با حشت حرف یم یلیخ

! یم ادهیکه ز   یت   چ -  !ند؟ت  گ  چند تا دانشجو یم سایل رانیا یدانشگاه ها دوب   دکتر

 .کنه  از ارزشش کم نیم یت   بودن که چ اد یهر ز  -

 .شر  دانشگاه قبول یم نیبهتر  یذره وقت بذار  هیتو هم  -

 ؟: حاال چرا ناراحنر دمیداد. با ِمن ِمن پرس هیکاناپه تک  پشنر  به

 !بهتر از اون بود یلیمن تو دانشگاه تهران خ یناراحتم. چون رتبه  -

 .از چند لحظه سکوت گفتم: انتخاب خودت بود بعد 

 .و چهار سالم بود ستیمن اون موقع فقط ب آره. ویل -

- ... 

و چهار  ستیدونست ب خواست من رو از خودش دور کنه ... وگرنه خودش هم یم بعد از مرگ شهرام بابات فقط یم -

کت تو  هی یاداره  یسال برا  !کمه  یلیغربت خ یسر
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 .بگم د یبا دونستم چ   برد. نیم رو به کار یم« بابات»لفظ  حی    قدر ض  نیا مانیبود که ا یبار  ی   اول نیا

 !خواست دورم کنه پس من رو هم که شوهر داد، حتما یم -

 .نداشتم ی. منظور د یرو گرفت و گفت: ببخش دستم

ل   نیم گهیدونستم د رو روشن کرد. یم ونیز یرو برداشت و تلو  کنتر
 
. ظرف هندوونه رو برداشتم و به میبزن خواد حرق

خونه رفتم. پونه جلو   .کرد  بود و منتظر نگاهم یم ستادهیدر ا یطرف آشت  

 .دهیهاش رو د از هم دانشگایه یکی. چ  یه -

 خب؟ -

 .دادم یم لیگه کاش من هم ادامه تحص  یم -

 ؟ی   هم -

 .طرف پشه بابا -

 .. حالت چهره ش ناراحت بودستاد یاومد. کنارمون ا یی   و مامان از پله ها پا د یخند پونه

 کو؟  مانیا -

 چطور؟ -

 .پتو رو بده به اون بچه، بندازه رو شونه هاش نیبره ا -

 .تابستونه. ولش کن ی. چله خوب   نی: مادر! هوا به اپونه

 .مادرش یبرا مت  هست. بم ضیکه مر   یجور  ی   مردم دست ما امانته ... هم ی: بچه مامان

 .باز بود ششیام گرفته بود و پونه هم ن خنده

 .ستین ضیمامان. رستار حالش خوبه. مر  -

 .خدا خودش شفاش بده شاال یبگم! ا چ   -

 .رفتم اطیرو از دستش گرفتم و به سمت ح مسافربر  یزدم. پتو  لبخند 

 اد یبزرگ بود، بابا از درخت ز  نکهین و گل بود. با اچمن، ش شتر یگشتم. ب  دنشید یاطراف خونه رو برا ی محوطه

نشسته بود.  قیآالچ ی. تو نهیرو بب اطیتا ته ح ستهیا یم ب  جلو وانیا یتو  . دوست داشت وقنر ومد یخوشش نم

 .داخل رفتم

 !ن  یکه ماه رو بب  نشسنر  یم ونت  حداقل ب -

 .جا هم معلومه ی   از هم -

 .بود روشن بشن. به طرفش رفتم و پتو رو جلو بردم قینور ست   روشن که اطراف آالچ یبرق رو زدم تا حباب ها د یکل

 .یبنداز رو شونه ات سما نخور  -



 

 
70 

 وسط مرداد؟ -

 .شه سد یم گهیساعت د می... ن هیکوهستان  نجا یا یهوا -

 .گذاشت  یرو گرفت و گوشه ا پتو 

 کجاست؟  مانیممنون. ا -

 .حوصله نداره -

 چرا؟ -

 .دادم هیتک نشستم و به ستون شش ضلیع کنارش

 !ی   بفرما بش -

 .نمیش خودمونه. هر جا بخوام یم یخونه  -

 : چرا حوصله نداره؟د یزد و پرس لبخند 

 .گم نه  هست، من یم یت   چ هیگه   بعد پونه یم -

 .نگفت یت   شد و چ شتر یاش ب خنده

 .ش نباشهکنه بابام از قصد فرستادش قطر که جلو چشم  فکر یم -

 .گه  راست یم د یشا -

رو  یلیاخالقش خ نیکرد که ا  نگاه نیم چند وقت معموال به صورت کیس نیبود. تو ا هت  کردم که به رو به رو خ  نگاهش

 .آب نشده بود خشیهم هنوز  د ی. شانداختیپدر مهرناز م اد یمن رو  اعصاب بود. گایه

 !به من نگاه کن میزن حرف یم وقنر  -

 داره؟ نر یزد و گفت: چه اهم پوزخند 

م و ح یکردم از رو   شناختمت فکر یم اگر نیم -  !یر یقدر س به ز  نیکه ا  استیسر

 ت  طرفم برگشت. ت به
 

قدر  نیا کرد. به خصوص وقنر   جلب توجه یم یلیپوست روشنش خ یچشم ها و موهاش رو  گ

  نکهیبود. از ا کینزد
 
 یم کن    م داشت. خودش به حرف اومد: فکر یمزد ناخودآگاه ترس بر  نیم زل زده بود و حرق

 !؟شناش

خودم رو عقب  عی    کردم. دستش رو تکون داد که من س   حرکت و ساکت نگاهش یم بگم. هنوز ب   د یبا دونستم چ   نیم

خواست پتو رو برداره که از حرکتم جا خورد. به  که به جونم افتاده بود، تعجب کرده بودم. یم  . از ترشدمیکش

 .یالزم دار  شتر یسمتم گرفت و گفت: خودت ب

و پتو رو دورم  دمیخودم خند شیپ هیدلگرم کننده بود. به رفتار چند ثان یلیصورتش نشست که خ یلبخند رو  دوباره

 .انداختم

 فقط به خاطر بچه؟ ؟چرا طالق گرفنر  -
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 .از من س بود یلی... البته ... بچه بهونه بود. انوش خ د یرس یم یکیبه  د ینواده باباالخره ثروت دو تا خا -

 .بود دهیرس تیر یپدر تو به مد یاون که با رأ -

 .رهیانوش ذاتا مد -

 .زده موفق بوده. همه قبولش دارند یخنده ادامه دادم: دست به هر کار  با 

 ؟دوستش داشنر  -

و گفتم: من تازه برادرم رو از دست داده  اوردمیخودم ن یبه رو  درباره احساساتم تعجب کردم، ویل شیسوال ناگهان از 

 یگرفته بودم و تو   هم که رفته بود قطر. به خاطر ازدواج، دو ترم آخر از مشهد انتقایل مانیبودم ... با اون افتضاح! ا

به  دمیام یکننده است. همه   جیچقدر گ فهیم بد بود ... اصال نیم بودم ... بابا هم حالش د یجد دانشگایه یفضا

 .انوش بود

نفر حرف بزنم که نگران ناراحت شدنش نباشم.  هیخواست با  داد. دلم یم انداخته بود و گوش یم یی   رو پا سش

 .شد باعث اعتماد یم یلیخ اتشیاز خصوص بعیص   . حنر د یرس به نظر نیم یرستار هم آدم بد

 کیمن رو به عنوان سر  دمیکه فهم  د یماه نکش هی. به ومد یغرغر کردنش خوشم م هاش و گایه محیل از ب   لیاوا -

 
 

 .بود اد یما هم ز  قبول نداره. اختالف سن   زندگ

 !نهیدونم. با همه هم . فقط دو سال از من بزرگ تره. اخالقش رو یممیبا هم بزرگ شد -

 ... است گهید یکیگفت چشمت دنبال   ذاشتم، یم . س به سش نیممن   زونیگفت آو   خواستم، یم ازش کمک یم -

 .دانشگاه برام بپا گذاشته بود یزدم و ادامه دادم: تو  پوزخند 

 دوِست داشت؟ کن    چرا فکر نیم -

 .زن گرفت اد یآره. از عشق ز  -

 دهیحرف ها به رستار چه فا نیدن از  بودند. بعد از طالق من، عقدش کرد. ویل غهیمن بفهمم ص نکهیتا قبل از ا البته

 داشت؟

 .بگه که گفتم: ولش کن یت   چ خواست

 یالهام و چند تا از بچه ها اد یدادم.  هیتر شدم و بهش تک کیشونه هاش انداخت. نزد یپتو رو گرفت و رو  ی گوشه

حرف ها  شتر ی. بمیگفت  و چرت و پرت یم مینشست کنار هم یم  یطور  ی   هم قیآالچ نیا یافتادم که تو  ستانمونت  دب

 ه؟یچاطرافمون بود. خنده ام گرفت که گفت:  یپشها یهم درباره 

 .خوره که به درد همه کار یم  میکرد  دا یپ بیغر  بیآدم عج هی -

 .هم داره و گفت: گاراننر  د یخند
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□ 

 

 

م! جواب بده  یاز ت  بلند شد و ش میگوش sms یبار صدا ی   سوم یبرا  .گفت: دختر

 ونت  ب ت   م یرو از کشو  میکردم گوش save عکس رو یها هیرفت. ال  ونت  تعجب نگاهش کردم که بلند شد و ب با 

م»گفته بود   ی   آوردم. همچ  !اومدم واسه گردش علیم نجا یمن ا ا یکه انگار چهل سال از من بزرگ تره! « دختر

بود:  یکیحرف ها بود. میر  هر سه  نیغ تر از اانگار سش شلو  رستار بود. انتظار داشتم از الهام باشه، ویل ی شماره

 ؟داخل ساختموب  

 دادم: آره، چطور؟ جواب

 گرفت. دکمه رو زدم و گفتم: بله؟  تماس

 د؟ییبفرما -

 !یو گفتم: تو زنگ زد دمیخند

 .نجاستیفروشگاه اتکا هم ا د یبله. هستم. اتفاقا مسئول خر  -

 !اوهوم. خدا رو شکر -

 .میمنتظر  -

رفتم.  ونت  رو برداشتم و ب فمیدستم نگاه کردم و نفسم رو فوت کردم. آخر وقت بود. ک یتو  کرد. به گوشر   قطع

فقط  د،یکن  لیتعط د یرم. شما هم اگر خواست بود. جلوتر رفتم و گفتم: من دارم یم ستادهیا یاز ت  ش ت   کنار م  مرادخاب  

 .ادین شیپ نفر بمونه که مشکیل هی

 .ه دارم: من امروز عجلیاز ت  ش

گفت:   یمیکتش بود نگاه کرد و ابراه  دنیکه مشغول پوش  یاز ت  به ش به هم نگاه کردند. مرادخاب   یمیو ابراه مرادخاب  

 .مونم من یم

 کردم و به طرف دفتر رستار رفتم. نیم  بشه. خداحافظ   یمیاحساس ابراه یمتوجه  قراره مرادخاب   بودم گ مونده

 .میدیخند بد نبود؛ حداقل یم جانیکم ه  هیبگم. به هر حال  چ   د یدونستم اونجا با

 یکه وارد شدم خنده ام گرفت. به زور جلو   ی   اومدن من رو اطالع داد و اجازه داد که داخل برم. در زدم و هم منیسر 

 .دییکنارش اشاره کرد و گفت: بفرما  یخودم رو گرفتم و سالم کردم. رستار به کاناپه 

  و منتظر شدم نشستم
ر
 رستار نشسته بود و به من چپ چپ نگاه یم یجلو  یکنه. مرد  یی   گفتگو رو تع  ت  مس تا اتفاق

هستند  یجناب حامد شونیگفت: ا  عی    بگه. س  یت   عالمت دادم که چ یکرد. به رستار نگاه کردم و با تک سفه ا

 !خانوم عمادزاده

 .زدم و رو به مرد گفتم: خوشوقتم لبخند 
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 .ی   همچن -

 !دمیشن دپور یسع یاز آقا اد یرو ز  نفتو یتعر  -

 .به من لطف دارند شونیو گفت: ا د ی! مرد خندهیدونستم ک اصال نیم حاال 

کنه. سکه ام افتاد که خراب کردم. خواستم درستش   باال رفته به من نگاه یم یبا ابرو  دمیسمت رستار برگشتم که د به

 .یحرفه ا ی نهیکنم و گفتم: البته در زم

 !شد و گفت: بله. متوجه ام شتر یمرد ب ی خنده

 .کرد و بلند شد  یکیخراب ترش کرده بودم. رستار اخم کوچ ظاهرا 

 انت   م یخانوم عمادزاده درباره  ویل م؛یدونم که دو ساعت زحمتتون داد یم یحامد یذارم. آقا خب. من تنهاتون یم -

 .فروش کاالها چند تا سوال ازتون داشتند

کردم   رفت. مرد منتظر نگاهم کرد. سیع ونت  گفت و ب  یا« با اجازه»که   میکرد  با تعجب نگاهش یم یو حامد من

 .شد، گفت: من در خدمتم سکوتم طوالب   ذهنم بسازم. وقنر  یجمله ها رو تو 

 ... ممنون. در واقع -

 سهامدار؟ د؟یشما دختر جناب عمادزاده هست -

 .بله -

 .شم کمکتون کنم خوشحال یم -

مختلف رو  یفروشگاه ها د یخر  یخواستم نظر کارشناس ها . یممیظاهر کاالها هست یتو  ابر یت  تغ جاد یما مشغول ا -

 د؟یکن  یم هیته شتر یرو ب ب  ها بدونم ... شما چه نوع کاالها ها و قویط یانواع بسته بند یدرباره 

 ظاهر چندان توجیه تیفیو ک یه بسته بندب رانیا یانوش انداخت و گفت: تو  اد یکه من رو   د یبه چونه ش کش دسنر 

دن،  خود جنس رو مالک قرار یم تیفیک  شتر یمتوسط ب یمرفه به مارک توجه دارند، طبقه  یشه. طبقه  نیم

 .مناسب رو متیترها هم ق فیضع

- ... 

   با 
 

دارند،  خارچ   یمشابه مارک ها یها یکه بسته بند  ب  کرده باشم، جنس ها  ادامه داد: اما اگر بخوام کمیک کالفیک

 ها و قویط وپیهستم، چون ت نجا یا دندانت  و خم ب  دستشو عیما د یخر  یرسند. اتفاقا من هم برا به فروش یم شتر یب

 .میسته لیشک یدنبال جنس ها شتر یداره. ما ب یمناسب تر  یها

 .تکون دادم و گفتم: درسته س 

 .باشم ب  جا د یخوام، من با عذر یم -

 .کرده بودم  دا یپ به لطف رستار اطالعات خوب  ساعتش نگاه کرد.  به

-  
 

 .دیکرد  بله. حتما ... کمک بزرگ
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 .کنم  خواهش یم -

 !ی   دادم و گفتم: هم هیرفت. به کاناپه تک ونت  و کتش رو برداشت و ب فیک

 .فرستادم: رفت sms .مردها عادت نداشتم محیل ب   به

 .شد یم کیدر باعث شد به پشت س نگاه کنم. با لبخند نزد یبعد صدا قهیدق چند 

 ؟نگفنر  مانیچرا به ا -

 .یچون تو مهارت دار  -

 !مهارت؟ -

 .دادن مردها یفرار  یتو  -

 !کردم؟  تا خواستگار رد یم ش من سایل وقنر  یتو کجا بود -

 !اوه اوه -

-  
 

 !داره دلشون کجا باشه البته بستیک

رو  لشیهم ناراحت شده بودم که اصال دل کیم  هیکردم.   کشه و با دهن باز نگاهش یم  جالت یم. حس کردم خد یخند

 .دمیفهم نیم

 .رفت نشست و گفت: دو ساعت بود، نیم جلوم

 .دونستم چقدر موفقم نیم روشنفکرها به نظر برسم، ویل هیکردم شب  سیع

 داد؟ داشت نخ یم -

  ا یدن یآره. انگار همه  ب  جورا هیخنده گفت:  با 
 

 .دونند منو یم خصوض زندگ

 و لباس. من تا حاال با لباس رسیم افهیق نی. با اب  قدر که تابلو نیشدم و به طرف در رفتم. همزمان گفتم: ا بلند 

 .دمتیند

 .امیصت  کن ب -

 ؟یکارها کرد  نیقبال هم از ا -

 .زد رو گند یم ت   همه چ مانیا آره، ویل -

 .رفتم ونت  و ب دمیخند

خواستم  پونه بودم. یم یو من در حال انتخاب لباس برا میزد خونه قدم یم کینزد یپاساژ  یساعت بعد تو  کی

به  . نگایهمیکرد  بابا رفت و آمد یم ی   بود و فعال با ماش گاهت  تعم یهامون تو  ی   پوشه، نباشه. ماش که معموال یم  طرچ

 ا یجور لباس ها  نیا د یخر  یخواست با انوش برا دلم یم زماب   هیکرد.   ها نگاه یمانداختم که با لبخند به لباس  مانیا

 نیتر یحشت به و  د یآرزو موند. به صورت رستار نگاه کردم که با اخم و شا شهیهم یاما آرزوم برا ام،یلباس بچه ب حنر 

 .کرد  نگاه یم
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 د؟ینموند ی   شما چرا تو ماش -

 !مینگهبان تو هست ی: ما فرشته هامانیا

 !: زود باشرستار 

 خوبه؟ نی: امن

 .: آره. برو بخررستار 

 ه؟یچ نی: اه اه! امانیا

 ؟بپوشر  یخوا : مگه تو یمرستار 

 .دونم زنم رو یم ی قهی: من سلمانیا

 .کرد  داشت که تو رو انتخاب نیم قهی: سلرستار 

 !دی: دعوا نکنمن

  اهنت  پ هیمغازه رفتم و  داخل
 

خوب بود.  یلیداشت و به نظرم خ هت  و بنفش ت د یسف یگرفتم که طرح ها  اشی حاملگ

 .نبود اومدم کیس ونت  ب وقنر 

 

 

 چهارم فصل

 

 

 شبیمن مطمی   بودم که د نشون بده، ویل ت  رو جلوش گذاشتم. مثال خواست خودش رو غافلگ چیکادوپ  ی بسته

 .بهش گفته مانیا

 .هشیدر واقع اول که؛یکوچ  یلیخ -

 !م؟ت  آخ جون. بازم قراره بگ -

 !و گفت: وا کن د یخند مامان

 !اول حدس بزن -

 !قدر تابلو بودم؟ نیا عن  ی ،یصورتش گذاشت و گفت: وا یدست هاش رو رو  پونه

 ه؟ی... چ ؟دونسنر  : یممامان

 .یفسفور  اهنت  در حال باز کردن کاغذ گفت: پ پونه
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 !؟ینداز یو گفت: واه. منو دست م د یکش  کوتایه  غیج د،یرو د اشیرنگ  وقنر  و 

 .کانون دربست گرفتم  یکردم و برا  یرو  ادهیخلوت رو پ یرفتم. طول کوچه  ونت  و ب دمیخند

 

 

□ 

 

 

آژانس هم  هیو  ومد یم ت  گ  ی   بد ماش شهیهم نجا یاز ا رو گفتم، ویل ت  هم دست تکون دادم و مس تاکیس ی   ستمیب یبرا

بفرسته دنبالم. سم رو به  ی   بابا رو هم بچه ها برده بودند. خواستم زنگ بزنم به بابا که ماش ی   اطراف نبود. ماش نیا

 ادهیاومد. هول شدم و به طرف پ ونت  کانون ب  نگیکه از پارک  دمید رو افشار  ی   برگردوندم و ماش ابونیخ یطرف انتها

که مثال   میشد یم میاز آشناها قا شهیهم م،یشد . اگر هم مجبور یممیبر  ب  جا ادهی. بابا دوست نداشت ما پدمیرو دو 

ها  یت  سختگ ی   . به خاطر هممانیدر مورد ا داشت. حنر  مینوجوون هم بود رو وقنر  تیحساس نیبابا نره. ا یآبرو 

 .دانشگاه مشهد قبول شدم، از خدا خواسته رفتم بود که وقنر 

لفت دادم تا بره، اما  کردم و رفتم داخل مغازه. کیم  عیکه ضا  دمیپارک کرد. خودم هم فهم ابونیافشار کنار خ ی   ماش

 .بزنم دنیتونستم خودم رو به ند نیم گهیبود. بوق زد. د ستادهیاومدم، هنوز ا ونت  ب تییسکو یو ب کیبا چند تا ک وقنر 

 یرو  ادهیخوام پ رفتم و براش س تکون دادم. به طرف در خم شد و بازش کرد. در رو بستم و گفتم: یم ی   ماش کینزد

 .کنم

 !شر  هوا؟ گرمازده یم نیو گفت: تو ا د یخند

 .شم گفتم که؛ مزاحم نیم -

  منو قابل نیم ی   ماش -
 
 ؟دوب

- ... 

 .مت  گ  اش رو یم هیکرا -

 .مسخره است. نشستم و گفتم: ممنون یلیخ شتر یب یپافشار  دمیداد که د لمیلبخند قشنگ تحو  هی

 ؟در رفنر  ،یدیچرا منو د -

 .دمی. واقعا خجالت کشد یبد شد که فهم یلیخ یوا

 .مت  ها رو بگ نینه استاد. رفتم ا -

 .دستم رو بلند کردم یتو  لونینا و 

 !استاد! استاد -
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 .اخم کرده دمیطرفش برگشتم که د به

 !گهیتمومش کن د -

خوشم  ن  یب مگه نیم ه؟یبه جز من! حکمتش چ ،بگم. خودش ادامه داد: با عالم و آدم راحنر  د یبا دونستم چ   نیم

 اد؟ینم

 !دیخنده و گفت: ببخش ر یزد ز  هیکردم. بعد از چند ثان  نگاهش یم هنوز 

 ه؟یرفتار چ نیا معن   -

 .کی     هیخوان گر  شده که یم ب  بچه ها هیات شب افهیق -

 !شد یم شونیت   چ هیروزها همه  نینگاه کردم. ا ونت  افتاد. به ب راه

 ؟یناراحت شد -

 .نه -

 .جالبه یلیخ -

- ... 

 !شر  از دستم ناراحت هم نیم . حنر یبه من ندار  احساش چیه -

 !جون شه؟ ... کایم ناراحت بشم مشکل حل یم -

 .. خودم هم به خنده افتادمد یبلند خند بلند 

 کجاست؟  نتیماش -

 .گاهت  تعم -

 «شه برسونمت؟ یم»روز تونستم بگم  هیباالخره  -

 د؟یگفت  گ -

   راست یم -
 

 از اول؟ میبرگرد یخوا . یمگ

 .دفعه سوار نشم نینه ... ممکنه ا -

 .یت  آژانس بگ شر  کنم. مجبور یم  اگه به شانس منه که االن پنچر یم -

 .اطراف نگاه کردم کیزدم و به تراف لبخند 

 ؟یکار   ب   ب  چه روزها -

 چطور مگه؟ -

 .الزم دارم -
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 .سه شنبه ها -

 .خوبه -

 د؟یچکار دار  -

 .گم  بعدا یم -

سم؟ عن  ی -  نت 

- ... 

و افشارها  دپورها یاز خاندان سع ا یداشت، حرف زد  ندهیآ یکه برا  ب  کارها و برنامه ها  یدرباره  ا یرو  ت  طول مس تمام

 !دیدر خونه پارک کرد، با خنده گفتم: رکورد زد یجلو  گفت. وقنر 

 .بودم ومدهین مهیساعت و ن کیرو  ت  مس نیعالمت سوال به طرفم برگشت که ادامه دادم: تا حاال ا با 

 .و بلوار انداخته بود ابونیچند تا خ کیتراف یبود و از قصد تو  دهیچیتونست پ که یم  ابوب  یو خ هر فرغ از 

 !یخود تو هم رکورد سکوت زد -

 .داخل د ییبفرما -

 .ممنون. عجله دارم -

 !عجله -

 شد؟ من چ   ی هیبشم که گفت: کرا ادهی. خواستم پد یخند

 تییسکو یب هیگذره، فکر کنم.   ذهنش یم یکه تو   یت   خواستم به اون چ شده بود و نیم طونیش یلیهاش خ چشم

 !هم سهم شما نیداشبورد گذاشتم و گفتم: ا یرو 

 بود؟ تییسکو یخنده گفت: سهم انوش هم فقط ب با 

 !هیادیهم ز  ی   رو برداشتم و گفتم: هم تییسکو یقدر پر رو بشه! ب نیاجازه داده بودم که ا گ  من

 .شدم ادهیشد و من پ شتر یاش ب خنده

 

 

□ 
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. وترهیکنار من حرکت داد و گفت: واال من رشته ام کامپ  صندیل یخودش رو تو  یاز ت  اتاقم نشسته بودم. ش یتو 

ه با  ها اصال نیم یو شکل بسته بند قویط یاما درباره  دم،یهم د کیو گراف آموزش طراچ تونم اظهار نظر کنم. بهتر

 .دیمتخصص مشورت کن

 ؟رنگ ها چ   یکنم. درباره   به موقع مشورت هم یم -

 .رو داره نقش اصیل د یاست؛ سف ندهیاغلب محصوالت ما شو  -

 .جاست ی   مشکل هم -

 ؟تر نگاهم کرد و گفت: چه مشکیل قیدق

 .بودند د یو رو کردم ... همه سف ر یرو ز  محصوالت بازار داخیل یور رفتم و گفتم: همه  ت   م یودکار رو خ با 

 !خب؟ -

 ت   چ هیخوام که جلب توجه کنه!  یم یت   چ هیو ست   ... من  د یسف ،و آب   د یسف ،و صوربر  د یهم. سف هیهمه شب -

 .متفاوت

ا سف  ب  ها تند به قویط یبا رنگ ها یفکر کرد و گفت: بسته بند کیم  .ادیهستند نم د یکه اکتر

 .عوض بشه د یها هم با قویط -

-  
 

 ؟مثال چه رنیک

 .... اصال خود مشیک هت  ت یرنگ ها -

 «!مشیک»تعجب گفت:  با 

 .دیبلند خند و 

 .گفتم  یجد -

 !م؟یکار کن  ق  یکث  یهم لکه ها کشیو داخل پالست میکن  یچطوره قهوه ا -

 .واقعا خنده ام گرفته بود خواست به روش بخندم، ویل نیم دلم

 .هی. تضاد جالبستین یفکر بد -

به به در خورد. خنده مون رو قطع کرد چند   .دییو گفتم: بفرما میض 

 شیپ مشکیل یی   پا یها ستمی! تو سیاز ت  ش یچپ چپ نگاه کردن، گفت: آقا در رو باز کرد و بعد از کیم مرادخاب  

 .اومده

 ست؟ین یمیگفت: مگه ابراه  یاز ت  با مقنعه ش ور رفت. ش کیم  و 

 .بهتر باشه د یشما بر  د یگفتم شا -

 .امیباشه االن م -
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رفتند. دوباره مشغول فکر کردن به شکل ها و رنگ  ونت  باال رفته نگاه کردم. هر دو ب یچونه زدم و با ابرو  ر یرو ز  دستم

 افتاد. جواب دادم: بله؟ مانیا ی زنگ خورد، شماره میبعد گوش قهیها شدم. ده دق

 ؟ب  کجا  دهیبلند گفت: ش یبا صدا با یتقر 

. چ   هو ی  شده؟ ترس برم داشت و گفتم: تو دفتر

 .نجایا ا یب -

 ؟ب  کجا -

 !زود باش -

 ؟تو اتاق خودبر  -

 .آره. زود باش -

 شده؟ چ   -

  کرد. نیم  قطع
ر
 یاز ت  . شدمیبه طرف در دو  عی    واقعا نگران شده بودم. س  ممکنه افتاده باشه، ویل دونستم چه اتفاق

 شهیهم مانی. ادمیراهرو دو  یزدم و تو  ونت  بود. بدون توجه به بچه ها از دفتر ب ستادهیخودش ا ستمیهنوز کنار س

رو  منیسر  باشه. بدون در زدن در رو باز کردم. وقنر  فتادها یاتفاق بد دمیترس و یم نداختیدردس م یخودش رو تو 

 !مانیخودم رو به در اتاقش رسوندم. باز کردم و داد زدم: ا عی    شد و س  شتر یب مینگران دم،یس جاش ند

 .من رو به عقب برگردوند د،یشد یخنده  یصدا هینبود و سکوت همه جا رو پر کرده بود. بعد از چند ثان کیس

کالس   ب   یها شوچ   نیگفتم: قبال از ا  مانیرو به اشدم و  . عصباب  دند یخند و رستار به من زل زده بودند و یم مانیا

 !؟یکرد  نیم

ل کرد و به ا رستار   !گفتم  یدیگفت: د  مانیخنده اش رو کنتر

  با 
 
 !دمیبر  زده بود، همون جا سش رو یم مانیاز توهماتش به ا سوال بهش نگاه کردم. اگر حرق

 .ایب گه؛ید میکرد  : خب حاال. شوچ  مانیا

ادامه  مانیزد. اما نگرفتم که ا جا بهم چشمک یم ی   از هم شیورق لواشک رو به طرفم گرفت. رنگ قرمز و قهوه ا چند 

 .بودم. اصال دست من نمک نداره دهیداد: منو بگو که برات لواشک خر 

 .گرفنر   واسه پونه یم د یبا ؟رو ازش گرفتم و گفتم: چرا واسه من گرفنر  لواشک

 .دنتهیدو  ی زهیجا -

 .دیبه صورت رستار نگاه کرد، دوباره خند نشست و وقنر  شیصندل یرو 

 رستار 
ر
 !؟یخودت رو رسوند یجور  نیکه ا  فتهیقرار بود براش ب : مثال چه اتفاق

تا حاال درست کرده؟ ... از گم شدن و دست و پا  ب  چه دردسها نیا دوب   رو براش باال انداختم و گفتم: تو چه یم ابروم

 یتا مارگز  ت  شکسیر  بگ
 

 .دگ
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 !: مار؟رستار 

 .گه  : راست یممانیا

 .طرف در رفتم و همزمان گفتم: خدا شفاتون بده به

 .ی   اش رو بب جهینت ستا ی: حداقل وارستار 

 !گفت: گمشو بابا  عی    س  مانینگاهشون کردم که ا جیگ

 !جه؟ی: نتمن

 .دادم هیتک ها ت   از م یکی یشده بودم. برگشتم و به لبه  کنجکاو 

 اد؟یدونستم خواهرم واسه نجات من م من نیم یکرد  الی: خمانیا

 «!کنه اسکلش کردم  فکر یم» گفنر   که یم  شیساعت پ می: نرستار 

 .همه راه اومدم نی: منو بگو که امن

 ؟«اسکل»گفتم   گه. گ  : دروغ یممانیا

 ؟: نگفنر رستار 

 : واقعا که ... قراره چکار کنه؟من

 !: عمرامانیا

 .من بگم انجام بده : قراره هر چ  رستار 

 .دیی: دوستان! مجلس تموم شد. بفرمامانیا

 !کالغ پر برو  اطیح یبا دو دست به در اشاره کرد. حرصم دراومد و گفتم: پاشو تو  و 

 .رو چرخوند شیباز صندل شیبا ن مانیا

 .گهی: پاشو دمن

 .ال رو بهم بزنبا یداد و گفت: نه. برو جلسه  هیتک ت   کنار من به م  رستار 

 .ستادهیبه من ا کینزد یادینه. حس کردم ز  ا یگه   یم یجد نمیتعجب به صورتش نگاه کردم که بب با 

ط نبند  ا ی: رستار   !ستایپاش وا ا یسر

 .ارهی... انوش پدرش رو درم الیخ : ب  من

 .که انوش نفهمه  نهی: حالش به ارستار 

 !چپش رو تکون داد و آخر گفت: باشه ی. چند بار ابرو اورد ینگاه کردم با لب و لوچه اش ادا در م مانیا به

 .میبد شنهاد یپ که رایه  میهممون فکر کرد قهیدق چند 
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 .باال داد بزن ی: برو تو راهرو من

 .تونست کنه یم یا گهیو رستار چشم غره رفت. چه کار د دمیاز فکرم خند خودم

 .پرت کن داخل و فرار کن یت   چ گاربر یس هی: برو رستار 

 کجا بود؟  گارتمونیس ه؟ی: مگه چهارشنبه سور من

کرد.   هاش رو باال داد. اطراف اتاق رو بررش ی   برگشت و کتش رو درآورد. آست دهیبا خنده بلند شد. به در نرس مانیا

 .رفت ونت  ها رو برداشت و ب از عسیل یکی

 !ی: چه زود خودت رو رسوندرستار 

وع  دهیفا خواستم بحث ب   فرق داشت. نیم شهیچشم هاش با هم یتو  یت   چ هیصورتش نگاه کردم.  به رو دوباره سر

 !ارهیس خودش ن ب  حساس بشه و در عوض گفتم: بال شتر یکنم که ب

 ؟قدر نگرانیسر  نیچرا ا -

 .شدم نگران یم رفنر  اگه تو هم یم -

 بعد گفت: مگه بچه است؟ هیند ثانفاصله گرفت. چ ت   هاش رو بست و از م پلک

 .رفته کار بچگونه کنه ویل -

کرد. هنوز   سوم رفتم. رستار هم دنبال من حرکت یم یطبقه  یاومدم و به سمت پله ها ونت  زد. از اتاق ب شور یم دلم

 .ستادمیو ا دمیرو د مانیچند پله مونده بود که ا

 شد؟ : چ  رستار 

 .: اونجاستمن

 !وونهیو گفت: د د یپشت سم سک کش از 

کرد. منتظر   . دودش رو به طرف سنسور سقف فوت یمد یکش  یم گار یبود و س ستادهیا عسیل یوسط راهرو رو  مانیا

ها یتو  ی. انوش جلسه ااد یبه صدا در ب رشیبودم که هر لحظه آژ   یسالن کنفرانس داشت. احتماال با چند نفر از دکتر

 ... ش یآزما

همه جا  اطیاحت یبرا بود، ویل فتادهیاتفاق ن یساختمون آتش سوز  نیا یسالن پخش شد. تا به حال تو  یتو  ر یآژ  زنگ

کرد. با فشار دست رستار به خودم اومدم که گفت:   یم جیهشدار، گ یداشت که به جا یبلند یلیخ ینصب بود. صدا

 !گهی! بدو د؟یدیخواب

چه کار  نی. خنده ام گرفته بود. اد یدو  همه از پله ها یم یرو بلند کرده بود و جلو  افتاد که عسیل مانیبه ا چشمم

به  مانیاومد و من و رستار و ا باز شدن در سالن کنفرانس و همهمه از باال یم ی! صدام؟یبود که ما کرد یاحمقانه ا

. به عقب میدوم بود یطبقه  یو رفت. وسط راهر  آبروم یم د ید . اگر انوش من رو یممیدیدو  یم یی   پا یطرف طبقه 

س برسه. سم رو چرخوندم و سعتم رو  طبقه کیس ی   هم یاتاق ها ا یاول  ینگاه کردم. هر لحظه ممکن بود از طبقه 

  یتو  از عسیل المیوارد اتاقش شد. خ مانیکردم. ا  شتر یب
 

جور  نیهم اهل ا دستش راحت شد. هول کرده بودم. از بچیک

که جلوتر از من بود به عقب   سنگ کف راهرو ولو بودم. رستار چند قدیم یها نبودم. تا به خودم اومدم رو  طنتیش
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رفتم و در دفتر و دو تا  دست هاش به طرف اتاق یم یبعد رو  هیزدم. دو ثان کوتایه  غی. جد یبرگشت و دستم رو کش

 .داومده بودن ونت  باز شده بود و کارمندها ب گهیاتاق د

 د؟یدر رو پشت سمون بست و با خنده و نفس نفس گفت: حال کرد مانیا

 .داد و گفت: ُمردم هیبه در تک رستار 

 .قطع شد ر یآژ  یصدا

 ؟باشه چ   دهینفر د هی: اگه من

 .رو زدم کی. رکورد المپد یکس ند  چی: منو همانیا

 .ور نبود نیحواسش به ا : کیسرستار 

 !؟یذار  نیم ی   : چرا منو زممن

 !هیادیز  یت   چ هی نمیب ... آها. یم ؟: چ  رستار 

 .هیادیکه کال ز   نی: امانیا

خندونشون نگاه کردم و گفتم: آخه من  ی. برگشتم و به صورت هادمیکش  قیطرف پنجره رفتم و چند تا نفس عم به

 دارم؟ دنیهمه دو  نیجون ا

 !مشت لواشک کی: به خاطر مانیا

 !باال ی: نه. به خاطر خراب کردن جلسه من

 ند؟ت  بگ خاض میبا تعجب نگاهم کرد که ادامه دادم: مگه قرار بود تصم رستار 

گفت: به جز ظاهرت اخالقت   یعاد یلینه. اما خ ا یکار داشته   نیاز ا یقصد نمیبودم که بب دهیکش  شیحرف رو پ نیا

 .ساده بود شوچ   هی! فقط هم به بابات رفته! ... به همه مشکوگ

 .کردم  پس من هم شوچ   اد،یخوشت م قدر از شوچ   نیاگه تو ا -

- ok شوچ   یذارمش پا یم! 

 !نشده یجد هو یتا  د یرو ببوس گهیبا خنده گفت: حاال همد مانیا

کنه! اما با لبخند   خواد روبوش زدم و به سمت در رفتم. رستار دستم رو گرفت. برگشتم. فکر کردم واقعا یم لبخند 

 .رفتچشمم گ یلواشک ها رو جلو 

 

 

□ 
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 ؟یرو بست و گفت: از کجا آورد خچالیو شعله رو کمتر کردم. مامان در  ختمیر  تابهیماه یها رو تو  ن  یزم بیس

 .از دوست هام یکی یخودم درست کردم ... البته با بچه  -

 شناسم؟ دوست! من نیم -

 !مهرناز یدختر عمه  یبچه  -

 شوهر سابقت کاردسنر  منیسر  یدختر عمه  ینگفتم! جلوتر اومد و گفت: تو با بچه  یا قهیکه چند دق  ب  دروغ ها چه

 ؟یدرست کرد

 مگه؟ هیکردم و گفتم: چ  نگاهش

خونه نشست و گفت: ه یها از صندیل یکی یرو   ... . فقطچ  یآشت  

 ؟فقط چ   -

  یخوا تو هر وقت یم -
 

 .شر  یم یطور  نیا دروغ بیک

 .م که نسوزندها داد ن  یزم بیرو به س حواسم

 دروغ گفتم؟ من گ -

 د؟یبا هم رنگ کرد د ینشست -

نگفتم که خودش گفت: برو به  یت   شد. چ نیم الیخ ب   اورد یرو در نم هیقض یمامان هم که تا ته و تو  نیبابا. ا یا

 .شر  کارهات برس خسته یم

 .روز من خونه ام، حداقل ناهار درست کنم هی. گهینه د -

 .تو امروز خونه مونده ی مهیو گفت: بابات به خاطر ق د یخند

   و گفتم: راست یم دمیهم خند من
 

 ؟گ

 .معلومه -

که از   . به مامان نگاه کردم. هنوز به پنگوئن  دمیچش د یجوش قابلمه یم یکه تو   یا مهیاز ق ذوق کردم و کیم کیل

 .دادم شون نیمکرد. کاش اصال به مامان ن  موسسه آورده بودم متفکرانه نگاه یم

 د؟یدرست کرد ب  ظرف شو عیما با قویط -

 .بدم جا من سوبر  هیپرسه تا  قدر یم نیدونستم ا . یمونت  رو فوت کردم ب نفسم

 .آره -

 شه؟ خودمون هم یم یها بامزه است. با قویط -

 .خودمون به ذهنم اومد و گفتم: آره یکارخونه   یها قویط
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 .به بابات هم نشون بده -

 .بدم حیمونده بود که دو ساعت هم به بابا توض ی   هم

 .باشه -

 . مگه خراب نشده؟ت  سخ کن بگ هیعوض کردن حرف گفتم:  یگاز برداشتم و برا  یها رو از رو  ن  یزم بیس

 .مت  گ  ره. حاال یم یم ادمی -

خونه رفتم یبرداشتم و به طرف ورود ت   م یرو از رو  پنگوئن  .آشت  

 ؟یبه بابات نشون بد خواسنر  مگه نیم -

 .بعدا -

. کنار پنجره د یموسسه تنگ شد؛ به خصوص مج یبچه ها یقفسه ها گذاشتم و دلم برا یرو س جاش تو  پنگوئن

 عیما فکرم رو مشغول کرده بود. اگر قویط یت   چ هیبرگشتم.  و فکرهام رو جمع کردم. دوباره به طرف قویط ستادمیا

 !شد؟ یم بود، چ   معن   به ظاهر ب   یحجم ها حنر  ا ی یهت   یطرح ها ا یمجسمه ها  هیها و پودر ها و شامپوهامون شب

از بخش هاش  یلیشد خ طرف پنگوئن رفتم و بلندش کردم. چرخوندمش. چند بار و به تمام اجزاش نگاه کردم. یم به

بود.  دشیو سف اهیو رنگ س اش کم تر بشه. مهم شکل کیل نهیبهش وصل نکرد که هز  یت   رو از خود قالب در آورد و چ

 .صورتم اومد یرو  بخند بود که من دنبالش بودم. ناخودآگاه ل یت   همون چ قا یدق نیا

که ناهار رو با   ی   که ارزشش رو داشت. هم  د یبه ذهنم رس یت   همه مدت چ نیبودم که باالخره بعد از ا خوشحال

احت به اتاقش ر  یو بابا برا میمامان و پونه و بابا خورد  یت   لو نرفیر  به مامان هم چ یبرا فت، من آماده شدم. حنر استر

 .زدم ونت  نگفتم و از خونه ب

  فروشر  یاسباب باز  یرو جلو  ی   ماش
 

سپند رو ممنوع کرده بود، اما من دلم  دنیشدم. بابا د ادهیپارک کردم و پ بزرگ

 ما یباشه و س کیگشتم که هم کوچ  یم یت   ها دنبال چ یاسباب باز  ی   بودم. ب کار یبراش تنگ شده بود و امروز هم ب

یل  کوپتر یهل هیباشم.  دهیمتوجه اش نشه، و هم تا حاال براش نخر   ونت  خواستم ب انتخاب کردم. وقنر  کیکوچ  کنتر

بردارم اما  د یمج یهم برا یکیبرداشتم. خواستم  یپونه هم اسباب باز  ب   ب   یپونه افتادم. برگشتم و برا اد ی ام،یب

عروسک بدجور چشمم رو  هینداشت.  صورت خوشر  یطور  نیفراد موسسه با خت  بشه که ااز ا که کیس  دمیترس

من و  ی. دختر کوچولو مت  دختر کوچولوم بگ یتمام به صورتش زل زدم ... دوست داشتم برا ی قهی. دو دقود گرفته ب

در کار  یبچه ا چیاومدم. هنوز هم باورم نشده بود که ه ونت  و از فروشگاه ب« ! دهیبسه ش»انوش. به خودم گفتم 

 .ستین

 یهم یآپارتمان شهرام پارک کردم. جا کیرو نزد ی   ماش
 

مدرسه  سینداشت و هم س راه سو  د یکه هم از خونه د  شیک

منتظر  شدم و  ادهیمن پارک کرد. پ ی   چند متر جلوتر از ماش یدود یبود که پژو  کیبه  قهیسپند بود. ساعت پنج دق ی

 .زد و با راننده حرف یم بود شدن  ادهیبزرگش در حال پ که با کوله پشنر   ستادمیسپند ا

 ؟پژو حرکت کرد، به طرفش رفتم و گفتم: سالم آقا سپند. خوب   . وقنر ستاد یمن س جاش ا دنیبا د سپند 

نداشت. فقط س تکون داد و  ینسبت به ما عاطفه ا اد یشهرام مرد فقط دو سالش بود. ز  . وقنر د ید ما رو نیم اد یز 

 .سالم کرد
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 ؟یت  گ  یم اد یگذره؟ درس هات رو خوب   خوش یم -

 .مرش -

 ؟یها دوست دار  نیرو نشونش دادم و گفتم: از ا کوپتر یدوست داشتم. هل یلیحرف زدنش رو خ لحن

 داره؟ گفت: باطیل  عی    . س میو از دستم گرفت. با هم باز کرد د یخند

 .آره -

 هاش رو بوس کردم و گفتم: مامانت منتظره؟ لپ

 .آره -

 .جا دادم فشیک  پیز  یرو از بسته در آوردم و تو  هلکوپتر 

 بعدا به عمه زنگ بزن. خب؟ -

 .باشه -

 .بوسش کردم و گفتم: برو خونه. مراقب باش دوباره

کردم که به هر حال وارث   ر یمفک نی. تمام مدت به اد ی. دست تکون داد و به طرف ساختمون دو میکرد  خداحافظ  

از مردها  گهیشد، من د یم دا یمن پ یبرا یدیرسه. اگر هم درمان جد من به اون یم ب  ثروت عمادزاده ها سپنده و دارا

 .شده بودم ار ت   ب

 

 

□ 

 

 

داد. فکرم  لیرو سالم بهم تحو  نمیاز افراد بابا بعد از چند روز ماش یکی روز یسکوت گذشته بود. د یتو  ت  طول مس تمام

رو طبق  ی   گفتم که اشتباه برداشت نکنه. ماش  بهش یم د یبا یبود. چه جور  یاز ت  ام با ش دهیچطور مطرح کردن ا شیپ

 یهم ینگهبان دست تکون دادم. س جا یبردم و برا نگیپارک یمعمول تو 
 

شدم. منتظر اومدن  ادهیپارک کردم و پ شیک

که « ! ؟خواب  ». در رو باز کردم و خواستم بگم میدیآورد که رس خودش نیم ینشد. اصال به رو  ادهیرستار موندم، اما پ

 بهبه سش زده بود، وگرنه  خواب   ب   شبیچشم هاش بسته است. از فکر خودم خنده ام گرفت. البد باز د دمید

نشستم و صداش زدم. جواب نداد. چند  میصندل ی. رو میکرد  حرکت یم رتر ید مانینشدن من، ما از ا دار یخاطر زود ب

خواب  یکنم. تو   دارشیها ب خواستم مثل وحیسر  تعجب کردم. نیم نشیاسمش رو گفتم و از خواب سنگ گهیبار د

اما « پاشو! »گوشش بردم که بگم   کیشونه ش گذاشتم و سم رو نزد ی. دستم رو رو د یرس معصوم به نظر یم یلیخ

 .شده بودم. چشم هاش رو باز کرد و به صورتم زل زد جیهم گاز دهنم خارج نشد. خودم  یکلمه ا

 !شده؟ چ   -
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 .میدیعقب رفتم. دستم رو برداشتم و گفتم: رس عی    س 

شد. قفل رو زدم و جلوتر از اون به طرف ساختمون راه افتادم. هم تعجب کرده بودم و هم  ادهیشدم. اون هم پ ادهیپ

 .ناراحت بودم

بودم  دوار یبه بچه ها رو هم نداشتم. فقط س تکون دادم و وارد اتاقم شدم. فقط امجواب سالم دادن  ی حوصله

 زنگ خورد. جواب دادم: بله؟ دادم. تلفن داخیل هینشستم و سم رو تک صندیل ینکرده باشه. رو  یبرداشت بد

 !. گوشر مت  گ  تماس یم دپور یسع یاز دفتر آقا -

 ؟یکرد  یطور  نی: چرا اد یچیگوشم پ  یرستار تو  یبعد صدا هیثان چند 

 ؟یرو به اون راه زدم: چطور  خودم

 .... ولش کن چ  یمکث و ِمن ِمن گفت: ه از کیم بعد 

 .االن کار دارم -

 .باشه؛ خداحافظ -

که بهم دست داده بود، به خودم لعنت فرستادم. به هر حال قرار نبود   رو گذاشتم. دوباره به خاطر حیس گوشر 

نمونه همراهم  یکه برا  . پنگوئن  ستادمیچارچوب ا یو به سمت در رفتم. تو  دمیکش  قر یعمتکرار بشه. نفس  گهید

 آورده بودم رو نشون دادم و گفتم: قشنگه؟

اگر  د یکن  گفتم: فکر یم  یاز ت  . رو به شهیکار چ  نیدونستند منظور من از ا کردند و نیم  سه با تعجب به من نگاه یم هر 

 اد؟یباشه، بچه ها خوششون م یا قویط ی   همچ یبچه تو  یشامپو 

 .خب! ... آره -

 .دمیپرس د یدار  کیچون خودتون دختر کوچ -

 ... ویل اد،یزد و گفت: آره. خوشش م لبخند 

 بخش اومده بود و احتماال نیم نیسال بود که به ا کی. کم تر از نمینگاه کردم که عکس العملش رو بب مرادخاب   به

گفت. صورت   یم د ینفر با هیکنه، باالخره   یخواست اشاره ا نیم یاز ت  ازدواج کرده. اگر خود ش یاز ت  دونست که ش

 .دشده بو  گهید یغرق در تفکر، غم، تعجب و حس ها مرادخاب  

 .میشکل دار کار کن یها قویط یخوام رو  یم -

 که رک یم  د یه! ... البته ببخشن گهید یجنس ها یبرا جواب بده، ویل د یبه حرف اومد: در مورد بچه ها شا یاز ت  ش

 !گم

معروف استفاده  یمجسمه ها ا یمدرن ...  یهت   یاز طرح ها میتون . یمستین عروسیک یمنظور من فقط شکل ها -

 .میکن

 !ها رو چه به هت  مدرن؟ راب  یا م،یکه بگذر   د یتول یباال ی نهیس تکون داد و با خنده گفت: از هز  یاز ت  ش

  یلیمن جواب داد که از دخالتش تعجب کردم. معموال خ یبه جا یمیبار ابراه نیا
 
 .زد نیم آروم بود و حرق
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 یشه محصوالت رو با همون ظاهر هم تا ابد که نیم -
 

 غاتیرحم و تبل بازار ب   نیبه دست مردم داد! اون هم با ا شیک

 !وحشتناک

 .: موافقممن

 .: به خصوص در مورد بازار خارچ  یمیابراه

 !آشنا بشن ا یبود، اما مردم خودمون هم حق دارند با هت  روز دن ی   من هم هم اصیل: هدف من

 .نگفت یت   ابروش رو باال انداخت و چ یاز ت  ش

 !رند؟یبپذ میکه انتظار داشته باش  می: اصال ما مردم رو با هت  آشنا کردیمیابراه

 «!دهیحرف ها بع نیا وتر یاز مهندس کامپ»دلم گفتم  یستکون دادم و تو  د یتأک ینشونه  به

 !دییشما ندهت  گ  میگفت: فعال که تصم  یت   با لحن طعنه آم یاز ت  ش

وع پنج طرح کاف یخوبه! پس برا -  .هیسر

دونستم دردش  بلند شد و به طرف در خروج رفت. یم مشغول کارش شد. مرادخاب   یمیس تکون داد. ابراه یاز ت  ش

کرد. به اتاقم برگشتم که   یم دا یپ هم فرصنر  یمیابراه د یبود. شا گهید ماه دبهتر از چن یلیخ دنشیاالن فهم ویل ه،یچ

وع کنم با دوش  یکار رو   یحاال مشخص بود که همه  ی   . هر چند از هممیکرد  تمومش یم یهفته ا کی د یکار رو سر

 .دهیخودش رو کنار کش یاز ت  خودمه و ش

 

 

□ 

 

 

دوم برم که مهرناز به سمتم اومد و گفت: چرا  یاول رو هم چک کردم. خواستم به طبقه  یکالس طبقه   نیآخر 

 ؟یی   پا یاینم

 .امیاالن م -

   شه کمک کن   یم -
 

 !سشون با بچه ها گرمه هیها رو بچسبونم. بق کاغذ رنیک

 .میبه دور و بر و کالس انداختم و گفتم: باشه. بر  نگایه

سالن پر از رفت و آمد و س و صدا بود. از  یتو « . دمشیبچه ها باشه و من ند ی   ب هم د یمج د یشا»خودم گفتم  با 

زده بودند. گروه سود بچه  جانیخودشون ه یجشن کمک کنم. همه به اندازه  یبرگذار  یصبح زود اومده بودم تا برا

 .اشاره کرد و گفت: اول نوارها هیبود. مهرناز به چهارپا نیها هم مشغول تمر 

 من نصب کنم؟ -
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 .گهیآره د -

 .ترسم یم یمن از بلند -

   راست یم -
 

 .پشت صحنه رو بچسبون یستاره ها نیرم باال. تو ا نداره. من یم ن  ی! ... ع؟گ

که   ب  مجسمه ها رو خود بچه ها ساخته بودند. حنر  یی   تز  لیستاره ها رفتم. تمام وسا ی سهیزدم و به طرف ک لبخند 

 .باشه هیت  فروش خ لیهم قرار بود جزء وسا میدرست کرده بود شیپ یمن و بچه ها هفته 

ور  رنگ پشت صحنه چسبوندم. به مهرناز که با نوار کیسر  یسمه ا یپرده  یرو  ها رو با دقت به شکل هالیل ستاره

 رفت، گفتم: خوبه؟ یم

 ؟یرو بد نیشه س ا . یمیلیآره، خ -

 .کردم. نبود  سالن رو بررش یتو  یافتادم و تمام بچه ها د یمج اد یوباره سمتش رفتم و س نوار رو بهش دادم. د به

 .گردم  من االن بریم -

سن نشستم  یپله ها ی. رو دمید تیجمع ی   حس کردم که رستار رو ب یلحظه ا یبرم. برا ونت  که از سالن ب  دمیچرخ

زدم. به  ونت  شدم و ب الیخ ! ب  نمیمونده بود که چهره اش رو اطرافم بب ی   هم« چه مرگته؟ دهیش»و به خودم گفتم 

 .نبود یبچه ا چیکردم. ه  هموسسه نگا کیکوچ  اطیباال رفتم و به ح یطبقه  یسمت پنجره 

 زم؟یعز  یگرد  یم دنبال کیس -

 د؟یدیرو ند د یبرگشتم و گفتم: مج طرف خانوم صالچ به

 .جور برنامه ها رو دوست نداره نیباشه ... ا ومدهیامروز ن د یشا -

 .دونم نیم -

. به سمت دند یرس یم گهیساعت د کیبودند. مهمون ها تا  نیبه سالن برگشتم. بچه ها هنوز مشغول تمر  دوباره

 مهرناز رفتم و گفتم: چکار کنم؟

 .بادکنک ها رو باد کن، بده به من -

هماهنگ باشه. سه تا باد  ینقره ا یرو جدا کردم که با نوارها و ستاره ها دها یسف نشونیتا بادکنک برداشتم و از ب چند 

 .خوشه کردم و به دستش دادم هیبه  لیکردم، با نخ تبد

 !قهیچه با سل -

 .مرش -

بودنش رو کنار گذاشت و  نسمنت   ها درآوردم. انوش هم اون روز ب یلوس باز  نیاز ا انوش تولد گرفتم و کیل یبار برا هی

به آخر  مونیکه زندگ  میدونست هر دو یم ویل م،یکرد  یخوشبخت رو باز  یقت خونه اومد. نقش زن و شوهرهاسو 

 ب  فقط جدا م،یبست سشناس مونده بود بدون وارث و ما هر چقدر به هم دل یم ی. ثروت دو تا خانواده دهیخط رس

 .میکرد  خودمون سخت تر یم یرو برا

 .رو بستم و مهرناز دادم یبعد بادکنک



 

 
90 

 !دمید تیجمع ی   از آشنا ها رو ب یکیلحظه حس کردم  هی -

 .زنه لبخند یم دمیصورتش نگاه کردم که د به

  تیهو  میما حق ندار  -
 
 !میرو فاش کن ها ت ِ خ

ه هر حال اتفاق رو شناخته. ب نجا یمهرناز ا قینه! اگر هم بوده حتما از طر  ا یبوده  نجا یرستار ا عن  ی نیدونستم ا نیم

 د یگفتم: مج  بود. سود بچه ها تموم شد. به همون طرف رفتم و به مرب   د یمن بع یها لیبود. در واقع از فام جالن  

ه رو  هی د؟یدیرو ند  .یقدر  نیا یپش ست  

دونستم گفت: همون پش ستقه  و اسمش رو هم نیم دمشید کم یم  یلیکه خ  رو نشون دادم. زب   د یدست قد مج با 

 .گه  رو یم

 .دمشیرو به من گفت: آهان. صبح د مرب  

 کرده؟  نیهفته تمر  نیتو ا -

 .کرد  رو هم خراب یم هی. کار بقاورد یهمه اش ادا و اصول در م آره. ویل -

 خونه؟ اون نیم عن  یشدم و گفتم:  ناراحت

 !ستیباال انداخت و گفت: فعال که ن شونه

 خوبه؟ نجا یاز همون باال صدام زد: ا مهرناز 

 .آره. خوبه -

 .دیو گفت: چه قشنگ شد. خسته نباش ستاد یسن ا یی   پا بادکنک ها رو فوت کردم. خانوم صالچ ی هیو بق برگشتم

 .خوب شده د یو سف یادامه داد: تضاد سمه ا رفتم که صالچ یی   . پامیو تشکر کرد میزد لبخند 

 .آره -

 .مثل خودت -

 .گم  رو یم تیمشک یو مو  د یو گفت: پوست سف د ینگاهش کردم که خند جیگ

 .ممنون -

 ... و گفت: و رنگ چشم هاش ستاد یکنارمون ا  مهرناز 

 !کنند؟  یم فی: چه خت  شده همه از من تعر من

 !هیچه رنگ دمی: آخه من هنوز نفهممهرناز 

 .: ست   من

 .: طوشصالچ

 .دو تا نیا ی   : نه، بمهرناز 
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 !اد؟ی: قراره برام خواستگار بمن

 .دمیرو د د یمج و گفت: خدا بگم چکارت نکنه دختر ... راسنر  د یبلند خند صالچ خانوم

 بحث عوض شده بود، گفتم: کجا؟ نکهیاز ا خوشحال

 .دوم یطبقه  -

 یبعد به بهانه  قهینگفتم. چند دق یت   کنم، چ  بهش توجه یم یادینشه که ز  چیپاپ نکهیا یتکون دادم و برا س 

کردم   دا یاز کالس ها پ یکی یرو گوشه  د یدوم رسوندم. مج یخودم رو به طبقه  میرفتم و مستق ونت  ب فمیبرداشیر  ک

 .کرد  یم رو خط خظ وارها ید کیکه با ماژ 

 ؟ب  نجای! اد یکالس شدم و گفتم: مج  وارد 

- ... 

 .گردم  دو ساعته دارم دنبالت یم -

- ... 

 ؟یی   اپ یایچرا نم -

- ... 

 ؟گروه سود نباشر   یتو  ست،ین نیاون همه تمر  فهیح -

- ... 

 .یکرد  خوب سیع یلیگفت خ  یم تونیمرب -

- ... 

وع به دست و پا زدن کرد و مچش رو کش وار یرو گرفتم و از د مچش  .دیجداش کردم. سر

 .نوشنر  چ   نمیخوام بب یم -

 !ولم کن -

 .خودت برام بخون -

 .نگفت یت   درآورد و چ شکلک

 ؟سود بخوب   یدوست ندار  -

خودکار گرفته بود. به خط  هیرو شب کینگاه کردم که ماژ  شیکیماژ  یتکون داد. به دست ها« نه»رو به عالمت  سش

رو  یداشت جمله ا کج و مأوج بود. با تعجب نگاهش کردم. سیع  یحروف الفبا هیدقت کردم. شب وار ید یرو  یها

سن و  نیا یبود که تو  باهوشر  یکردند، بچه   که همه تصور یم  یت   بود. بر عکس چ دهیچیدرهم و پ یلیخ اما  سه،یبنو 

  نیا نکهیگرفته بود. از ا  اد یحرف ها رو  یخانواده ا ی   با همچ
 

 .داشته باشه، ناراحت بودم یعیطب بچه نتونه زندگ
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 .شم من ناراحت یم یاین یی   اگر پا -

 !بشو -

 .خونند اون ها سود یم یکشم. شاگردها  خجالت یم گهید یها مرب   یاون وقت جلو  -

 .دمیاش رو ناز کردم و لپش رو بوس ختهیبه هم ر  یسمت من برگشت و نگاهم کرد. موها به

 م؟یبر  -

زانوهام بلند شدم. دوباره گفتم:  یکار رو نداشت. دستش رو گرفتم و از رو   نیتعجب بهم زل زده بود. اصال انتظار ا با 

 د؟یآقا مج میبر 

  فیگفت: چه ک  د،یرو د د یمن و مج وقنر  . دنبالم راه افتاد. خانوم صالچدمینگفت. دستش رو کش یت   چ باز 
 

 بزرگ

 ؟یدار 

 .رو به طرف گروه بچه ها بردم د یو من مج میدیدو خند هر 

 

 

□ 

 

 

 !عکس رو نگاه کردم و نوشتم: کوفتتون بشه دوباره

 !یایب خواسنر  دو تا شکلک خنده گذاشت و نوشت: تو هم یم اسما 

 .من کار داشتم -

 !؟یکار ندار   تو گ -

 حاال خوش گذشت؟ -

 .«دلت بسوزه»گه   . مژگان یمیلیخ    -

 .«بدجنس»بهش بگو  -

 ؟ید یم جدهیه منق   یتو هنوز فحش ها -

 ادبم؟ مگه من مثل شما ب   -

سه سال با هم درس  ! ناسالمنر گهید ا یکن ب  فیشکلک خنده گذاشت و نوشت: چند روز کارهات رو رد دوباره

 .. دل بچه ها هم برات تنگ شدهمیخوند

 .امیکه روشن شد، م  فشیکنم. تکل  رو دارم آماده یم طرچ هیاتفاقا  -
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 .کنم  هم هماهنگ یم هی! پس با بق؟یجد -

 ... وریشهر  لیاوا یبرا فتهیآره. م -

ه کیجا تار  همه
َ
 !شد. داد زدم: ا

 ومد یکه از پنجره م  ینور  . لپ تاپ رو بستم و کورمال کورمال به طرف در رفتم. حنر میبود online بار ما همزمان هی

پله ها  یپاگرد رو  یاز پنجره  ق  یبرم. نور ضع هیخواستم ساغ بق . یمدمید رو نیم ب  قدر کم بود که من رسما جا نیا

. هنوز ومد یهم نم ب  صدا چیحد گشاد شده بود. ه نیتا آخر  امپخش شده بود. به همون طرف رفتم. احتماال چشم ه

 !برخوردم. داد زدم: آخ یت   چند قدم بر نداشته بودم که به چ

که به خاطر   حیس نیبود، از اکه دست هاش منو گرفته   نی. از اهیدونستم ک عطرش یم یبدون نور هم از رو  حنر 

 !ده؟یداد، ناراحت بودم. شونه هام رو فشار داد و گفت: ش بهم دست یم شیکینزد

 ؟ب  دو چرا یم -

 !من؟ -

 نه من! ... بابام کجاست؟ -

 .من بیتو ج -

 .برو بابا -

رو برنداشته بودم که از نورش  لمیوقت بود برق نرفته بود. حداقل موبا یلیجدا شدم و به طرف پله ها رفتم. خ ازش

 .نکردم غی    و و  غینشم ج عیضا نکهیا یپله افتادم. برا یشد و با باسن رو  پام خایل ر یاستفاده کنم. ز 

 !دست و پا چلفنر  -

 .خودبر  -

 یو بلندم کنه. به عقب هولش دادم و با کمک نرده ها بلند شدم. همون لحظه چراغ گاز  هت  بغلم رو بگ ر یز  خواست

 .از پله ها رو روشن کرد روشن شد و نورش کیم یی   سالن پا یها

 !زدم: بابا؟ داد 

س. بابات و ایی   پا ا یبلند مامان اومد: ب یصدا  !شده چ   نند یرفتند، بب مانی. نتر

 .اومدم -

 .آب قند رو هم زد و به طرف پونه گرفت مامان

 .مادر! من حالم خوبه -

ا نیدونم. آدم تو ا یم -  !ترسه. خجالت نداره که یم شتر یب طیسر

 .نشستم و گفتم: بخور پونه. لوس نشو کنارشون

 !مردم اون باال هول نکنه؟ یهم نشست و گفت: بچه  مامان
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 !فرق داشت. پونه گفت: بهتر  هیخنده ام رو گرفتم. از نظر مامان رستار هنوز هم با بق یزور جلو  به

 شده بود؟ : چ  د یپرس عی    دستش رو خاموش کرد. مامان س  یتو  یبعد بابا وارد خونه شد و چراغ شارژ  قهیدق چند 

 .کنه  من رو فرستاد. گفت خودش درست یم مانیدونم. ا نیم -

وع یم الیبه ساعت نگاه کرد و گفت: االن س  مامان  .شه سر

 !: وسط کار بودم! عجب موقیعبابا 

 .شه ردم. برم بهش زنگ بزنم االن نگران یمک  : داشتم با اسما چت یممن

 .فنر یکن ن  اطی: احتمامان

 .: مراقبممن

  یبودم. خونه  دهیهم ترس رفتم و کیم از پله ها باال یم آروم
 

ساخته شده بود. با  که به سبک خاض  میداشت بزرگ

 دهیدوم رس یت. به سالن طبقه گرف  به خودش یم یحالت مرموز  یکیتار  یتو در تو که تو  یو اتاق ها عیوس یراهروها

بود. لبخند زدم و به سمت  مانیشده بود. حتما کار ا شهیبودم که نور المپ ها همه جا رو روشن کرد. خونه مثل هم

راهرو بود،  اتاقم رفتم. رستار درست از همون سمت راهرو به طرفم اومد. مشکوک نگاهش کردم. اتاقش طرف غرب  

 
ر
ق طرف  نیا! گهید یو اتاق ها ارد یلیاون اتاق کار بابا بود و سالن ب یکه اتاق من و رو به رو   ب  . جاومد یم اما از طرف سر

 !کرد؟  چکار یم

طرف نگاه کرد. بعد از  نیسالن انداختم. رستار همزمان به ا به طرف غرب   نگایه ،اتاقم رو باز کردم. با مکث کوتایه در 

. د یرس به نظر نیم خاض یت  نظر گذروندم. تغ کیاتاق رو از  یه وارد اتاقش شد. من هم وارد شدم. هم هیچند ثان

با اسما به سالن کتابخونه رفتم که  خواب رو از سم پرونده بود. بعد از تماس کوتایه انیجر  نیخسته بودم. اما ا یلیخ

با سه در به اتاق من،  داشت و عالوه بر در ورود اصیل یا دهیچیپ یکنم. کتابخونه معمار   دا یخوندن پ یبرا یت   چ هی

شهرام دلم تنگ  یهم برا ساغم اومد. کیم بیشد. دوباره همون ترس عج شهرام وصل یم مامان، بابا و اتاق جووب  

 .خواستم به سمت اتاق شهرام نگاه کنم نیم برگشتم. حنر  عی    برداشتم و س  کینزد یاز قفسه ها چ  یکتاب تار   هیشد. 

 

 

□ 

 

 

کرد و ابتکار خودش بود، گرم بود. بابا کارد رو کنار کره   که مامان معموال درست یم  یو نون صبحانه ا وهیبا آبم سم

 ره؟ تنها یم مانیگذاشت و گفت: چرا ا

گذاشت و   ت   م یبه پونه انداختم. استکانش رو رو  که نگایه« ره؟ چرا رستار با تو یم»بود که  نیمنظورش ا احتماال 

 .کردمنتظر جواب من، نگاهم  

ه زودتر بره مربوط یم د یتول یکارش به خط ها -  .شه، بهتر
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 !تکون خورده بود مت   م یرو  لیوسا شبیدوباره سکوت رو شکست: د قهیبعد از چند دق بابا 

 و مامان گفت: اتاق کارت؟ میشد هت  به صورت بابا خ همه

 .بله -

 .در تراس باز مونده ... باد زده د یشا -

 !دیشا -

 نداره؟ نر یهم خودم رو وارد بحث کردم: مگه اتاق کارتون قفل امن من

 !برق قطع بشه ... نه وقنر  -

رفت، بلند کرد. نگاهش  که باهاش ور یم  نون و استکاب   یبه صورت رستار نگاه کردم. اون هم سش رو از رو  ناخودآگاه

 !خونه است یدزد تو  د یشد و گفت: شا هت  به صورت بابا خ هیمن قفل شد. بعد از چند ثان یاول به چشم ها

 .نگفت یت   هم به صورت رستار نگاه کرد و چ بابا 

 !با پوزخند ادامه داد: دزد سابقه دار رستار 

بعد از قطع شدن برق  قهیزده باشه. چون من چند دق دسنر  هیبابا  د یفکر کردم که شا نینگفت. به ا یت   هم بابا چ باز 

 نکهیدوم برسونه. مگر ا یاون فرصت کم خودش رو به طبقه  یتونست تو  . اگر کار خودش بود نیمدمیرستار رو د

رستار رو هم از اون  یطور  نیکردم. ا  و خداحافظ   شدمشد! بلند  ب  جنا یادیفکرهام ز  دمیداشته باشه. د همدسنر 

 .کردم. بابا دستم رو گرفت  جمع دور یم

 !ات رو کامل بخور وهیآبم -

  ی. تو دمیرو برداشتم و س کش وانیل
 
رد و بدل نشد. فقط من مراقب بودم که نخوابه و اون اتفاق  نمونیب راه حرق

که   میخارج نشده بود نگیخلوت پارک ی. هنوز از فضامیحرکت کرد یدوباره تکرار نشه. با هم به طرف ساختمون ادار 

 .داشته باشم یکیت   قدر باهاش برخورد ف نیواست اخ نیمبازوم رو گرفت و برم گردوند. ناراحت نگاهش کردم. دلم 

 !ِچت شده؟ -

   یم فهمم چ   و گفتم: نیم دمیکش  ونت  رو ب بازوم
 

 !؟گ

 ... ... و حاال هم که ت   صبح که س م ،یکه تو راهرو چپ چپ نگاه کرد  شبید -

 ؟که چ   -

 ه؟یمشکلت چ ؟سنر یچرا با من راحت ن -

 .کارهام دخالت کنه  یتو  ست ندارم کیسرفتار من به خودم مربوطه! دو  -

  انتظار 
 
بهش نزدم. معلوم نبود  تفاوت راهش رو گرفت و رفت. همون بهتر که حرف خاض بزنه، اما ب   داشتم حرق

 .ممکنه بکنه یچه برخورد
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□ 

 

 

الزم رو بده، ازش گرفتم. کارش رو  اتیت  کنه و تغ  قرار بود بررش یاز ت  کرده بودم و ش  که طراچ  ب  ها قویط عکس

رو داشت که به نظرم خوب بود.  متفاوبر  یرنگ ها شنهاد یرو درست کرده بود و پ خوب بلد بود. چند قسمت جزب  

  یلیقالب زدن هم خ یهم بود که تو  یرو  هندش یها س هم کردن حجم ها دو تا از قویط
 

و کم شدن  باعث سادگ

 .شد یم نهیهز 

طرح ها بود  نیا شنهاد یانتخاب و پ لیدل یرو که درباره  کوتایه  حیگذاشتم. توض  یداخل پوشه اپنج عکس رو  هر 

 .حیبود تا توض یصفحه ا ستیب یمقاله  هی هیشب شتر یگرفتم. ب  نتیپر 

 .پوشه رو ورق زد و گفت: بد هم نشد یاز ت  ش

 قابل قبویل ت   کردم چ  بود که بهشون برخورده نگاه کرد و گفت: آخه فکر نیم ب  آدم ها هیصورت من که حتما شب به

 .بشه

. اون ها هم خوششون میکرد، نشون داد  نگاه هم نیم یاز ت  به ش که از صبح حنر   و مرادخاب   یمیرو به ابراه پوشه

 «.خفه کرد نطفه یتو  د یرو با . هر احساشمت  بگ اد ی از مرادخاب   د یبا»اومده بود. به خودم گفتم 

 .ارائه بدم یاول با چند نفر مشورت کنم. بعد به دکتر نادر  د یرو گرفتم و گفتم: با پوشه

 یرو تو  ب  هات   چ هیبا رستار داشتم و قرار بود  گفت و من از دفتر خارج شدم. درسته که بحث کوتایه« اهوم» یاز ت  ش

ش رفته بود به سلف. احتمال دادم  ر بود و منیسر نداشت. وقت ناها یبه مسائل کار  ربظ نینطفه خفه کنم! اما ا دفتر

بندازم. در رو باز  نگایه نانیاطم یگرفتم برا  مینبود و تصم قفل یورود ویل مان،یبا ا ا یسلف باشه  ا یکه رستار هم 

 ... کردم و

بهم دست  ا یحس دن نیشدند. بدتر  هت  کاناپه ها نشسته بود. با ورود من هر دو به طرف من خ  یرو  یکنار مرد  رستار 

   چیداد. من مزاحم شده بودم و کامال واضح بود. ه
 
 زدم. اما من نیم در یم د یزد. مسلم بود که با نیم کس حرق

احت بود. س   اوضاع رو بدتر یم ی   که نبود. البته هم  یدونستم ... وقت ادار   «دیببخش»گفتم   عی    کرد! االن وقت استر

که   و بعد دسنر  دمیباز و بسته شدن در رو شن ی. صدادمیدو  اصیل یورود و مثل گناهکارها در رو بستم و به سمت

دونستم  تمام صورتش رو پر کرده بود و من نیم تیرو بست. عصبان و در اصیل د یمحکم منو به سمت داخل کش

ا  !نه ا یکنم هست   که من فکر یم  یور همون ط طیسر

 !؟کن    چکار یم نجا یا -

 .فرق داره. فقط پوشه رو باال آوردم یلیبا باور کردنش خ یت   چ هیشوکه بودم. دونسیر   هنوز 

 !االن وقت ناهاره -

 .باشه -
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و باز کرد. مکث کردم؛ عکس ها رو نگاه کرد و  د یکش  ونت  گذاشتم که برم. پوشه رو از دستم ب  هت  دستگ یرو رو  دستم

 .پوشه رو بست

 خب؟ -

 .دهیجد یها خودم رو جمع و جور کردم و گفتم: قویط اصال خوب نبود، ویل حالم

 خب؟ -

 !ی   رو هم بدونم! هم هیخواستم نظر بق یم -

 «!دوست ندارم دخالت کن  » صبح گفنر  ی   رو به دستم داد و گفت: هم پوشه

 !رو باز کردم و همزمان با پوزخند گفتم: منتظرش نذار در 

 .تر شد و من در رو بستم عصباب   نگاهش

 

 

□ 

 

 

 از بچه ها گفت: خانوم ساعت چنده؟ یکی

 Please speak English. :کردم و گفتم  نگاهش

- ?what 

به افشار  ت  مس یکنم که تو   لیتعط رتر یخواستم د . امروز مثال یممیدیخود من خند بامزه بود و همه حنر  یلیخ لحنش

کردم   یم یکردن رو هم خوب بلد بود، اما من هر کار   یو خوش اخالق بود که راه دلت   افهیمرد خوش ق هیبرنخورم. 

اگر  داشتم. حنر  برداشنر  ی   و از رفتارش همچ ومد ینم ممتظاهر خوش یکنم. از آدم ها  دا یبهش پ تونستم حیس نیم

 .هم نداشت یمنظور 

 Class is over :شدم و گفتم بلند 

اومدم و  ونت  شدن کالس، ب ه بعد از خایلشدند. ساعت چهار و رب  ع بود ک لشونیها مشغول جمع کردن وسا بچه

 ساعدش انداخته بود. وقنر  یرو رو  شیزد. کت خاکستر  در اتاقش قدم یم یبالفاصله چشمم به افشار افتاد که جلو 

 .میزد هر دو لبخند یم دمیبهش رس

 انصافه؟ نیکرد و گفت: ا  اخم مصنوغ هی

 شده؟ چ   -

 .کن    یم ر یرب  ع د کی . حاال هم کهشر  یم بیموقع ناهار که غ -
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 .بودم دهیرس ر یکه من د  میداشت یزد که انگار قرار  حرف یم یطور 

د فی. شما چرا تشر د یکالس طول کش -  د؟ینت 

م؟ فیتشر  دوست داشنر  -  بت 

 !دیوقتتون رو با من هدر بد ستمین و گفتم: من راض   دمیمدل حرف زدنش خند از 

   یمن به اندازه  -
 
 !وقت دارم کاق

 شانسم رو امتحان کنم؟ یذار  کرد و ادامه داد: چرا نیم  ب  سمت در راهنما به

 .بگم که منرصف بشه. سکوت کردم د یبا چ   گهیدونستم د . نیممیکرد  حرکت

 !کنم  فهمم دارم چکار یم نگاهم نکن که انگار من نیم یجور  هی -

 .نداشتم ی   من قصد توه -

 .دمیرس ر ید یلیکه من خ  نجاستی. مشکل ازمیدونم عز  یم -

  ر یکنم د  فکر نیم -
ر
 .تو اصل مسئله داشته باشه و زودش فرق

 .شد عوض یم ت   همه چ ،یکرد  قدر زود ازدواج نیم نیاگر تو ا -

- ... 

 .میکرد  رو یم مونیزندگ معمویل یانوش بودم، االن مثل آدم ها یاگر من جا -

 یهمه عجله  نیا لینگاهم کرد و گفت: دل یجد یلیرگشت. خو به طرفم ب ستاد یجام متوقف شدم. جلوتر از من ا س 

 .دمیتو رو هنوز هم نفهم

 !؟یبلند کرد و ادامه داد: نگو که عاشقش بود د یتهد یرو به نشونه  انگشتش

  د یدار  -
 

 !دیش من یم خصوض وارد زندگ

  گهیاالن د -
 

 !برف یتو  یمن هم هست ... ست رو کرد زندگ

 ... . مند یاجازه بد -

 چکار کنم؟ د یبا گهی! ... د؟ن  یب ! ... دست و پا زدن منو نیم؟ن  یب از معمول گفت: منو نیم بلندتر 

- ... 

 !یایخوام به خودت ب خواستم ست داد بزنم. فقط یم . نیمزمیعز  د یرو گرفت و آروم تر گفت: ببخش دستم

  چیهم ه هنوز 
 
سکوت  هیآوردم. بعد از چند ثان ونت  که بهش بر نخوره ب  یگفیر  نداشتم. دستم رو جور   یبرا حرق

 بشم. دست خودم نبود، نه یم کیس  خواستم باعث عذاب و ناراحنر  درآورد و به دستم داد. من نیم فشیرو از ک پاکنر 

 .فکر کنم یا گهیخواستم دوباره به مرد د تونستم و نه یم

 .کارت ها فقط به پنج شش نفر دادم  نیاز ا -
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 .سعادت آباد رو نگاه کردم یتو  یگالر   هی ی ژهیو  یرو باز کردم و دعوتنامه  پاکت

 .ممنون -

 .رو انداختم سه شنبه که بهانه نداشته باشر  هیافتتاح -

 .امیرو به پاکت برگردوندم و گفتم: چشم. م دعوتنامه

 

 

□ 

 

 

 پس باالخره تموم شد؟ -

 وقت صبح چرا به تو زنگ بزنم؟ نی. وگرنه اگهیو گفت: آره د د یخند الهام

 د؟یکن  عقد یم گ -

 .هفته ی   آخر هم -

 .ازدواج کن   بهیغر  هیبا  که تونسنر   هسنر  یدختر  ی   چقدر خوشحال شدم. تو اول دوب   نیم -

 .کنه  دا یپ ن  یع چیبابا نتونست ه گهیدو سال پدرم در اومد. د -

 .به جز اختالف طبقابر  -

 .کردم  یم یادآور یو انوش رو سه بار طالق تو  یروز  -

 !خورد یدرد هیپس طالق ما به  -

 .یمن دار  شیخوب پ یکادو   هیآره.  -

 .میکن  فیو تعر  مینیو گفتم: بب دمیخند

 .خودشون گرم بود یشانس آوردم انوش سش به اختالف ها -

 .دینداختیعقد رو جلو م خی    کاش تار  -

سون -  .تو رو خدا منو نتر

 .پس مواظب انوش باش -

 !داشبورد برداشته بود، با اخم گفتم: بذار س جاش یطرح ها رو از رو  یرو به رستار که پوشه  و 

 ؟گوشم گفت: چ    یس جاش گذاشت. الهام تو  عی    س 
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 .با تو نبودم -

 .بگه یت   چ گهیخوندم تا خر شد. فکر نکنم د« عشق»، «عشق»گوش انوش   یساله تو  هی -

ش رو بده -  .خت 

- Ok جان مزاحمت نشم دهیش. 

 .رو در آوردم و حواسم رو به جاده دادم ی. هندزفر میکرد  خداحافظ  

  ی   حرف زدن ح -
 

 !جرمه رانندگ

 !نداره به مسافر ربظ -

 .میعجب ... همه شوهر کردند، فقط ما موند -

. د یخند ش رو به طرف پنجره گرفته بود و یمخواستم جلوش بخندم. خودش هم س  نیم ام گرفته بود، ویل خنده

 .دوباره پوشه رو برداشت

 از اون تو؟ یخوا یم چ   -

 ؟خواسنر  مگه نظرم رو نیم -

 که نظرت مهم باشه!؟  هسنر  تو گ -

 !ت  کب  دپور یپش سع -

رو هم  یساز  کارگاه قویط  سییو بابا و ر  مانیو مشغول مطالعه شد. من هم سکوت کردم. نظر ا د یها رو د عکس

از طرح ها  یلیخ لمیزمان تحص یبهم نداده بودند. اما دو تا از استادها یادیز  یدوار یکدوم ام  چیبودم و ه دهیپرس

اش  هیصورتش بود و بق یجلوش رو  یاز موها گذشت. به طرفش برگشتم. کیم  یا قهیخوششون اومده بود. چند دق

  از شونه هاش ول بود. به یکیکه بسته بود، اطراف 
 

ها چند بار موقع نگاه کردنش، مچ  طرف جاده برگشتم. تازگ

 .از چهره و اندام و لباس متفاوت بود شت   کرد. همه چ  یم تمیاذ نیخودم رو گرفته بودم و ا

کا لیفام یتو  رو  د یکه با  وقت اون حیس چیخود بابا. اما من ه دونستند، حنر  بابا همه انوش رو تک یم یو آشناها و سر

 ... وقت برام چیبهش نداشتم. ه

 !رستار من رو از فکرهام جدا کرد: امکان نداره انوش قبول کنه یصدا

 .دادنت هیاز روح مرش -

 !نداشت قابیل -

 

 

□ 
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ش پ یداد که مطمی   بودم تو  یم تیقدر به کارش اهم نیگذاشتم. ا  شت   م یرو رو  پوشه  شهیکنم. هم  یم داشیدفتر

 ده؟یجد یها یپوشه رو برداره گفت: بسته بند نکهیگشت. بدون ا  بریم ر یکارخونه و د  ومد یزود م

 .ها و مدل قویط یکاغذ  یها یبسته بند -

 !؟قویط -

 .بله -

 .داده باشم یدستور  قویط یدرباره  اد ینم ادمی -

 .کنند  یت  تغ د یرو باال انداختم و گفتم: باالخره که با ابروم

 .ماساژ داد شینیب یرو در آورد و جاش رو رو  نکشیع

 !کنم  یم یی   رو من تع« باالخره» -

 .دینیکاناپه نشستم و گفتم: طرح ها رو بب  یرو 

 ؟ن  یمن اجازه دادم بش -

 ینشسیر  تو  یگفتم: برا  هیباد کرده بود. با کنا شیفتگیواقعا کفرم رو در آورده بود. مثل گذشته ها رگ خودش گهید

 !به اجازه ندارم یاز یپدرم ن یکارخونه 

 !تی. نه مسئول ساکن    کار یم  نجا یا« دختر پدرت»گفت: پس به عنوان   آرامش اعصاب خردکن   با 

 !«زن سابق»از نظر تو به عنوان  گفتم: ویل  یآروم تر  یصدا با 

 .هول داد ت   م یو پوشه رو به طرف من رو  د یکش  شیپرفسور  شیر  یرو  حرف رو نداشت. دسنر  نیا انتظار 

 !خواد باشه که یم  . حاال طرحت هر چ  میها رو ندار  عوض کردن قویط یما بودجه  ،نباشر  ا ی تو زن سابق من باشر  -

 کن    انوش بلند شد: فکر یم یپوشه رو بردارم به طرف در رفتم. که دوباره صدا نکهیزدم و بلند شدم. بدون ا پوزخند 

 کنم؟  تار یمبا تو رف جور خاض ،یمن به خاطر لجباز 

 !؟برام مهیم کن    سمتش برگشتم. ادامه داد: فکر یم به

- ... 

  هیدو سال تموم با  -
 

 !کردم  یم بچه زندگ

 !که دلم چقدر از فراقت خونه  ن  یب البد دو سال تموم به من خوش گذشته بود ... یم -

 !یذره بزرگ نشد هیبلند شد و چند قدم برداشت. همزمان گفت: هنوز هم  شت   پشت م از 

ما رو از هم دور کرده بود. جوابش رو ندادم.  مونیحق با اون بود و ده سال اختالف سن د یگفتم؟ شا  یم د یبا چ  

 .خوش کردم تیدونم دلم رو به چ که گفت: نیم  امیب ونت  خواستم ب
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اومدم و  ونت  شده بود. ب قینداد. دوباره چشم هاش عم چیو به صورتش نگاه کردم. توض دمیجمله اش رو نفهم معن  

 .کردم  یم یت  گیخواست چه نه، من طرح هام رو پ . چه انوش یممیساعت کنار مهرناز نشستم و حرف زد مین

 

 

□ 

 

 

بشقاب گذاشتم و خواستم برش دارم که رستار زودتر از  یبود بلند شد. قاشق رو تو  ت   م یکه رو   میگوش sms زنگ

 !یت  گاه کرد و گفت: مچ گمن برداشت. با خنده به صفحه ن

 ه؟ی: کمانیا

 .: بده به منمن

 ه؟ی: کامران جون کرستار 

 .کرده بودم save اسم نیافشار رو با ا یخنده شماره  یداد. برا یم ت  من گ یبه کارها یادیروزها ز  نیا

 .نمی: بده ببمانیا

 ت  گفت: مثال غ  مانیکه دستش رو باالتر گرفت و به ا  ارمیرو از دست رستار در ب کردم گوشر   سیع
 !؟یشد بر

 ده؟یکامران جون کدوم کامران جونه ش  نی: معلومه. امانیا

 .منه که نرفتم سلف. بده به من ت  : تقصمن

 ... الیه« ... همون رستوران نشستم.  یتو، تو  صندیل یرو به رو »: رستار 

 !رستوران؟ چشمم روشن رفنر  بهی: کدوم رستوران؟ تو با پش غر مانیا

 ت  غ نیرو خورد. ا یقاشق بعد و 
 !شدنش همه رو کشته بود بر

 .: فضول! بده جوابش رو بدممن

 !یرو به سمتم گرفت و گفت: عشق منو تور کرد گوشر 

 .: نوش جاننوشتم

 !؟ی   من بود، گفت: هم گوشر   یکه سش تو   رستار 

 ؟و گفتم: پس چ   فرستادم

 .پشعمه ام فیاحساس! ح ب   -
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س دارم یداد: برا جواب  .فردا استر

ه؟رستار   : فردا چه خت 

 .بود حرف خصوض د ی: شامن

 ؟یدار  چه حرف خصوض بهی: تو با پش غر مانیا

 .دیرو س کش دوغ

 «!به من فکر کن تا آروم شر  زمیعز » سی: بنو رستار 

   قمیهم زمان گفت مانیو ا من
ُ
 !: ع

 .دیلرز  شونه هاش یمرستار هم از خنده  خود 

 .ره یم شیخوب پ د؛ی: نگران نباشنوشتم

 ؟زب   با پدربزرگت حرف یم ی: مگه دار رستار 

 .: ذهن خواهر منو خراب نکنمانیا

 داره؟ : حاال به شماها چه ربظمن

 !که ازدواج کرده بود و طالق گرفته بود، من نبودم  زدند که انگار من از پشت کوه اومده بودم و اوب   حرف یم یجور  هی

م. ممنون عز  افشار   .زمیجواب داد: االن بهتر

 !؟«زمیعز »: رستار 

 !؟«زمیعز »: مانیا

 .دی: ناهار رو کوفتم کردمن

 .رفتم ونت  ب لیو من با ظرف غذا و موبا دند یخند

 

 

 پنجم فصل

 

 

 یرده ها ی. دوباره به سمت جمع هفت هشت نفره برگشتم. چند مرد تو مینگاه کردم، چهار و ن وار ید یساعت رو  به

ها یمختلف در حال قهوه خوردن و بحث درباره  سن    ژهیبودم. به عنوان مهمان و  دهیبودند که من هنوز ند ب  پوستر

 با لبخند معن  افشار بودند،  یمردها که اغلب استادها ،االن ی   تا هم شیساعت پ می. از نمیزودتر از همه اومده بود

 .من و افشار وجود داره ی   ب خاض یکردند رابطه   تصور یم د یکردند. شا  به من که تنها زن جمع بودم نگاه یم یدار 
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 اگر جمع کیم جالب بود؛ ویل یلیو نقدها خ کیتئور  یحرف ها نیدور بودم ا دانشگایه طیاز چند سال که از مح بعد 

ها رو ند نیتر بود و ا یمیآشناتر و صم  یدونستم درباره  بودم و نیم دهیقدر موذب نبودم. به خصوص که هنوز پوستر

 .کنند  بحث یم چ  

به بودمش، وارد شد و گفت: دکتر افشار! مهمون ها  دهیکه موقع ورود هم د  به در خورد و دختر خوش پوشر  یا ض 

وع کن د یدون هستند. هر وقت صالح یم الب   یتو   .میرسما سر

آخر جلسه من رو از نظراتتون  دوارمی. البته اممیبه مهمون ها ملحق بش د یبه جمع گفت: اگر اجازه بدرو  افشار 

 .دیمحروم نکن

به  مانیکنم. پونه و ا  دا یچرخوندم که آشنا پ الب   ی. سم رو تو میکردند و بلند شد  د ییحرفش رو تأ هم با شوچ   مردها 

 طرفم اومدند. پونه کنار گوشم گفت: اون تو چه خت  بود؟

ها لیتحل -  .پوستر

 فقط؟ -

 ... . کامران جون و تو وگهیگفت: بله د  مانیچشم غره رفتم. ا بهش

 !؟یزد پیس تا پام اشاره کرد و ادامه داد: ت به

 .شد یم جالن   بیترک ی   ار جسه رب  ع بود و با شلو  ی   بودم که آست دهیپوش ب  کوتاه ساتن طال  یمانتو 

 ومد؟ی! ... رستار نپمیخوشت شهیمن هم -

 .: نه. تو کارخونه کار داشتمانیا

 !: فکر نکنم اصال دعوت شده بودپونه

 .پونه ستین : دعوت کردب  من

؟ نی: حاال اون رو ول کن. از اپونه  شازده چه خت 

هاش بهت  sms از یت   چ مانیبود، برگشتم و گفتم: ااز دانشجوهاش محاضه شده  سمت افشار که با گرویه به

 گفته؟

 .ستین مانیبه گفیر  ا یاز یکشم. ن  من بو یم -

ش میبه همراه خواهر و خواهرزاده هاش به طرفمون اومد. با هم دست داد افشار   خودموب   یادیکه ز   میکرد  و احوالت 

 .دیرس به نظر یم

قربونت  کامران رو از دست بدم. تو خوب    یشد گالر  مگه یم ویل ام،یب رانیا سمسیرو به من گفت: قرار نبود تا کر  کنر 

 برم؟

 . من هم خوبم ... زن عمو و عمو چطورند؟ بچه ها؟د یکرد  به من زد و من جواب دادم: کار خوب   یشخندین پونه

 رو از کایم فتیتعر  ... بس که اد یخواست ب رسوندند ... مامان هم دلش یم خاله و بچه ها همه خوبند. سالم یم -

 .میدیشن
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 .روزها نیبه افشار زد و رو به من گفت: مخصوصا ا چشمیک

 .به من لطف دارند شونیزدم و گفتم: ا لبخند 

 .شد کاش لطف تو هم شامل حال ما یم  یهم وارد بحث شد: ا افشار 

 .به تخته می... بزن ارند یکه تا حاال ساکت بود، گفت: دکتر که از زبون کم نم  مانیو ا د یخند ز یر  ز یر  کنر 

 چ  یکه مسئول برنامه ها بود به طرف افشار اومد و ق  ی. همون لحظه دختر دند یخند هیرفت و بق یچشم غره ا پونه

اب   هیرو به دستش داد. بعد از  باالخره روبان سخ رو از  لم،یخنده، عکس و ف ،شوچ   کوتاه و با کیل  یلیخ ب  سپا سخت 

 .شد کم کم وارد سالن اصیل  تیو جمع د یبر  یورود یجلو 

ها جانیه یلیخ  دهیفوق العاده بودم. ا یکیگراف  یداشتم و دست خودم نبود. کار افشار رو قبول داشتم و منتظر پوستر

 .کننده بود  ز یسورپرا شهیسورئالش بود هم یکارها  یکه تو   ب  ها

کردم. پونه کنارم   کار اول فکر یم  یبود که هنوز رو  قهیبود و من ده دق یگالر   یبزرگ تو  یلیخ ز یتا طرح با سا ستیب

 !شی! خورددهیو گفت: ش ستاد یا

-  
 

 .شده بمونینص استاد بزرگ

 فقط استاد؟ -

 ؟کن    یم« فقط« »فقط»قدر  نیاز تابلو برداشتم و گفتم: چرا امروز ا چشم

 تختت؟ یتو  شیبر  قدر خوبه چرا مال تو نباشه؟ ... چرا نیم نیاگه ا -

 خوب بود، سهم منه؟ ! مگه هر چ      سیه -

 .سابقت یها لیافتاد و گفت: فام یپونه به در ورود نگاه

. سم رو اد یامروز ب ستیدونستم که الهام قرار ن . یمدمیرو در حال وارد شدن د ی   و نازن د یو آرام، نو  برگشتم

 .رفت مانیپونه به طرف ا شدم و  یبرگردوندم که داغ دل آرام دوباره تازه نشه. مشغول پوستر بعد

 یکرد. تو   بود که واقعا چشم ها رو شگفت زده یم ت  و ابهام و مراعات نظ هامیپر از ا یشعر  هیکدوم از تابلوها شب  هر 

 .بودند شیاصل یرنگ ها و نارنچ   مشیک یبرق و المپ و نور کار شده بود و رنگ ها یها میتابلو با س نیا

 حیاز تابلوها توض یکی یبود و درباره  ستادهیا ی   . کنار نازنهیمشغول چه کار  نمیرو به طرف افشار برگردوندم که بب سم

 .داد یم

. د یبود. صورت افشار به طرف من چرخ د یافشار حلقه کرد که واقعا از سن و سالش بع یدستش رو دور بازو  ی   نازن

رفتم و به خودم  یتر شد. به سمت پوستر بعد کیبهش نزد ی   اره اما نازنفاصله گرفت که دستش رو برد ی   از نازن کیم

 «داره!؟ به من چه ربظ»کردم   یادآور ی

 !رفته باشه ونت  ب یچه کار  یممکنه برا د یزدم نو  و حدس یم د یسک کش ونت  ها به ب شهیاز ش آرام

 .من رو از جا پروند کرده بودم که دسنر   ت  رب  ع بعد تو عمق پوستر هفتم گ کی

 !پونه دمیترس -
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 کیتراژ  یداد. واقعا صحنه  یم یکردن بود، دلدار   هیکه در حال گر   ی   دوم سالن اشاره کرد. آرام به نازن یبه راهرو  پونه

شده  کردند. به طرفشون رفتم و آروم گفتم: چ    شده بود و چند نفر با تعجب بهشون نگاه یم جاد یا یو البته بچگونه ا

 جان؟ ی   نناز 

به طرف در رفت و  ی   شده بودم. نازن جیشده بود. گ شتر یاش ب هیمن شدت گر  دنیداد که با د ی   به نازن دستمایل آرام

 کو؟  د یرفت، گفت: داداش نو  من زد. رو به آرام که دنبالش یم یهم به شونه  یتنه ا

 .ونت  ب -

 شده؟ آرام گفتم: چ   به

که به   یت   چ ی   رفت. وارد همون راهرو شدم و اول ونت  بودند اشاره کرد و ب ستادهیکه توش ا  ب  راهرو یبه انتها فقط

داشتند،  هت  ت ی نهیطرح ها که زم ی هیخودم بود. بر عکس بق ینور فرو رفته  یاز صورت تو  یچشمم خورد پوستر 

به مخاطب  قا یدقروشن فرو رفته بود و چشم ها  یتر خاکس یهاله  یروشن داشت. موها تو  یلیخ ی نهیکار زم  نیا

 .کار کرده بود  میگرفته بود  شیکه تو هما  ب  عکس ها یشده بود. احتماال رو  هت  خ

سکوت زل زده بودم و  یصورت و گردن کار شده بود، فوق العاده بود. تو  یرو  یمحو  خالکوب   هیکه شب  ب  ها طرح

  چیه
 
 افشار از پشت س اومد: خوبه؟ یگفیر  نداشتم. صدا  یبرا حرق

 !هیعال -

 .ناراحته؛ خود من هم ناراحت بودم ی   دونستم که از واکنش نازن راهرو نگاه کرد. یم یبه انتها نگراب   با 

 .مال خودته شگاهیبعد از نما -

 .که تا به حال گرفتم  هیا هیهد نیبهتر  -

 .سالن رفت ی گهیزد و به طرف د لبخند 

 

 

□ 

 

 

 از آسمون نارنچ   در حال غروب بود و قسمنر  د یکردم. خورش  نگاه یم استخر نشسته بودم و به حرکت آب یلبه  یرو 

 !دهیمن. پونه کنارم نشست و گفت: ش یشده بود. رنگ مورد عالقه 

 رو از آب بلند کردم و گفتم: بله؟ سم

 .نکن تیقدر مامانت رو اذ نیگفت: ا  از مکث کوتایه بعد 

 .بده حیتوض شتر ینگاهش کردم که خودش ب چ  یگ  با 
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 !هسنر  یطور  نیوقته ا یلیگه خ  ، تازه س درد دلش باز شد ... یم«قدر تو فکره نیا دهیچرا ش»امروز که بهش گفتم  -

- ... 

 .به جهنم. به فکر اون باش ،کن    حاال به من توجه نیم -

- ... 

   به ما نیم ا یکانون   ا ی یکارخونه ا  ا ی... همه اش ست تو کار خودته.  میمثال دوست بود -
 

 !یر  کجا یم  گ

 .خونه ام شتر ی. من که بستین یطور  نینه ا -

 !! ... به خاطِر ... به خاطر بچه دار نشدنه؟یسزنده و شاد بود یلیقبال خ -

  خم
 

 .آب افتاده بود رو برداشتم یکه تو   شدم و برگ

 .ام راض   میپونه! من از زندگ -

ا تک بعد یها بود. آدم دهیفا پونه ب   یبرا نیاز ا شتر یب حیتوض بودند و فقط به درک خودشون از  یاطراف من اکتر

 .کماله  ی   از نقص ها ع تونستم بهشون بفهمونم که بعیص   وقت نیم چیدادند. من ه یم تیاتفاقات اهم

 ون؟ت  ب یر  یم یدار  -

 .آره -

 که؟  یتازه از کارخونه اومد -

 .ی   زنم، هم کم قدم یم  هی -

 !یباشه ... مراقب باش کار دست خودت ند -

 با قدم زدن؟ -

 .گذره  که تو مخت یم  ب  هات   با چ -

چاره مامان که گرفتار ما شده  سالن افتاد. ب   یزدم و بلند شدم. پونه هم به طرف خونه برگشت و گوشه پرده  لبخند 

 .بود

 یجلو  د یقرمز رنگ نو  ی. در رو باز کردم. فرار دمیشن ونت  رو از ب ن  یپارک ماش یبودم که صدا دهیبه در عابر نرس هنوز 

هم مثل انوش و  د یبا هم فرق داشتند. نو  یلیکنار در مشغول صحبت بودند. خ  د یپارک بود و رستار و نو  نگیدر پارک

به  یطور  نیرستار هم ا . حنر میباش مینگرفت اد یوقت  چیکه من و الهام ه  یکامل بچه پولدار بود. جور   یشهرام نمونه 

من رو  دنیانتظار د د یجا خورد. شا کیم  د ی. به هر دو سالم کردم که جوابم رو دادند. حس کردم نو د یرس نظر نیم

   نداشت. فکر یم
 
بگه. راه خودم رو ادامه دادم. اگر  دپور یاز ارتباطشون بزنم و اون به سع کرد ممکنه به بابا حرق

 .و به طرفشون برگشتم ستادمید. رستار صدام زد. اتونستند س کوچه پارک کنن من مهم بود، یم دنیفهم

 خرابه؟ نتیماش -

 .خوام قدم بزنم نه، یم -
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 .رو باال انداخت و گفت: صت  کن ابروش

کنم. دوباره مشغول صحبت   نیم یرو  ادهیوقت پ چیکرد من ه  بود که حتما فکر یم دهید ی   ماش یقدر من رو تو  نیا

 یجلو  صندیل یرو  یکرد. مرد  جلب توجه یم یادیز  خوشگل بود، ویل یلیدم. خاسپورتش نگاه کر  ی   شدند. به ماش

 .تموم بشه د یو نو  ر نشسته بود. کامال واضح بود که منتظره تا زودتر حرف رستا ی   ماش

زد و حرکت کرد. رو به رستار گفتم: با من  پشت فرمون نشست. بوق کوتایه د یبعد با هم دست دادند و نو  هیثان چند 

 ؟یدار  یکار 

 !قدم بزنم؟ اد یبه من نم -

 با من؟ -

 داره؟ یرادیچه ا -

 .گم  نیم یت   به گوش بابات نرسه، باشه. چ یخوا یم -

 ؟کردم که دنبالم راه افتاد و گفت: چ    حرکت

 .بود نجا یا د ینو  نکهیا -

 .بود د یخت  داره و حاال هم که با نو  ی   نگفت. قبال هم گفته بود که از نازن یت   چ

 رو تموم کنه؟ ب  جدا نیکنند که ا  نیم اگه خانواده ات باهات رابطه دارند، چرا پدرت رو راض   -

 .شه نیم پدرم راض   -

 چرا؟ -

 .بشه راض   ستیچون قرار ن -

 ؟ب  ما یرو فوت کردم و گفتم: چرا خونه  نفسم

 برم؟ یخوا و گفت: یم د یخند

 !نه -

 .شده بیغر  بیعج ت   همه چ یتو اومد نبود. از وقنر  نیبلند و ضاحتم تعجب کرد. ادامه دادم: منظورم ا یصدا از 

 به؟ینفر با برادرش حرف بزنه عج هی نکهیا -

 !ستیاش ن هیکه اصال شب  یبا برادر  -

 .میبه مادرم رفت ی   من و نازن -

 .گم  رو نیم یشباهت ظاهر  -

 ندازه؟یم گ  اد یتو رو  د یو گفت: نو  د یخند دوباره

 ظاهرش؟ -
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 .از هر لحاظ -

 .دیشد فهم هنوز هم یم افتاده بود، ویل ختیاز ر  کیم  اد یبه خاطر اعت صورتش

 .پدرت -

 ؟گ  گهید -

من،  یبه پشعمو  کیم  د یافشار هم نبود. شا هیشب تونست باشه. حنر  یم گ  هیشب گهیتعجب به سمتش برگشتم. د با 

 !شد رفته بود که پشعمه اش یم

 ه؟یسوال ستیدونم. ب نیم -

 .نگفت یت   و چ د یخند فقط

سکوت  یراه تو  ی هیکردم. بق  شییراهنما میرفت که با مامان و بچه ها یم  . به طرف پارگمیبود دهیرس اصیل ابونیخ به

 .شد یم دهیدور شن یاذان هم از مسجدها یکامال غروب کرده بود و صدا  د یخورش گهیگذشت. د

. جنسشون عوض شده بود، اما میرفت م،ینشست که اون روزها روشون یم  ب  ها مکتیو به طرف ن میپارک شد رد وا

 .نکرده بود یت  جاشون تغ

 نجا؟یچرا ا -

 .نجایا امیم ست،یدارم ... هر وقت حالم خوب ن خوب   یخاطره ها نجا یاز ا -

 .رو دارند ب  جا ی   همچ هیهمه  -

 .کرد  یم نیتمر  نجا یفوتبال رو به رو اشاره کردم و گفتم: شهرام ا ی   زم به

 .دونم یم -

بود. کنارم  ی   غمگ یلیبرگشت چهره اش خ بود انداخت. وقنر  که حاال خایل  ی   به داخل زم اون سمت رفت و نگایه به

 .نشست

 ؟یناراحت شد -

 .نه -

 .حال و هوا خارج بشه نیاز ا خواستم

 ؟شنر نکنه دوستش دا -

 .تعجب به صورتم زل زد و گفت: شهرام مثل برادرم بود با 

 محرم بود؟ عن  یو گفتم:  دمیخند

 !بابا یو گفت: ا د یصورتش کش یهاش رو رو  دست

 .کنم  تتیاذ اد یخوشم م -



 

 
110 

د یم تلچ   یها تیواقع نیو ا دهیبامزه بود. واضح بود که خجالت کش یلیشد خ یم یطور  نیا وقنر   رو به من گوسر 

 .بزرگ روشن شده بود، نگاه کردم یکه با المپ ها  ب  کرد. ساکت شدم و به فضا

 .رسه کردن من هم یم  تیگفت: نوبت اذ  یمیمال  یصدا با 

 یسکوت گفت: درباره  هیشد. بعد از چند ثان شتر یب میکرد. ناراحت  نگاهم یم طونیسمت صورتش برگشتم که ش به

 .دمیشن یگالر 

سه نیخواست ا همه مدت یم نیا پس  .رو بت 

ش استفاده کرده یشما از عکس من، تو  یکه پشعمه   ستیمن ن ت  تقص -  .پوستر

 !یداد یم یکار   ی   همچ یبهش اجازه  د یتو نبا -

 داره؟ به تو چه ربظ -

 ؟زب   حرف یم یطور  نیچرا با من ا -

 .هم واقعا بودم د یبودم. شا صدام باال رفته بود و انگار عصباب   ناخودآگاه

 کرده؟  آرام موش دووب   -

 !زن داداش من درست صحبت کن ینه. درباره  -

 !قشهیال  دونم چ   زن داداش تو، خواهر شوهر من بود. یم -

جمع کردم و دستم رو دورشون  مکتین یچون ساکت شد. پاهام رو رو  ست،یبود که من حالم خوب ن دهیفهم

 .انداختم

 !چاره آرام وت، گفت: ب  سک هیاز چند ثان بعد 

 .نگاهش نکردم حنر 

 !خواسیر  بدنش به من یم -

مبهم بود، گذشت کنند  شت   مخترص که همه چ یدزد هیداشت اگه از  یرادینگفتم که خودش ادامه داد: چه ا یت   چ

 دامادشون بشه؟ دپور ی... در عوض پش بزرگ سع

- ... 

 .هاست یاز عمادزاده ها و نادر  شتر یمن ب یکه ثروت پدر   دوب   خودت هم یم -

 .دهیرس نجا یمن با زور بازوش به ا یبابا ... ویل هیثروت شما اجداد -

 !زور بازو؟ -

 !خوار ی   زم یارباب ها ینه به اندازه  گم پدربزرگ من پولدار نبود، ویل  نیم -

 .کن    یم ی   زنم. تو همه اش توه حرف یم یمن دارم عاد -
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 شد عصن   حسم هر روز پررنگ تر یم نکهیاز ا گهیاز شانس بدم ناراحت بودم. از طرف د ؛ ویلدونستم کارم غلطه یم

   تر کردم و گفتم: چرا به من یم میبودم. صدام رو مال 
 

 ؟گ

 .و آرام عاشق هم بودند د ینو  -

 .شدم هت  چشم هاش خ به

 ... با آرام ازدواج کرد د ینو  -

 .یدینار کش: چون تو کدمیوسط حرفش پر  یدوار یام با 

 یت   خواست بگه به همه دروغ گفته. چند بار لب هاش رو باز کرد که چ کنه. دلم یم  د ییخواست حرفم رو تا یم دلم

 .باشم تونستم با زب   بگه و آخر گفت: چون من نیم

 یخواستم جمله  شده بودم، اما نیم احساسابر  د ی. شاد یچیآشناها پ یتو  ب  از همون روزها بود که زمزمه ها قا یدق

 .داشت یشتر یب زد همخوب   چشم هاش موج یم یکه تو   یت   که خودم آورده بودم با چ  یلیآخرش رو باور کنم. دل

ه بر   میشونیپ یهاش رو بست و سش رو برگردوند. موهام رو از رو  چشم  .خونه میکنار زدم و گفتم: بهتر

 که اضار یم  بود. تنها کیس دادند. پدر من هم که راض   تیها رضا ینادر  د،یرو برگردوند و گفت: با ازدواج نو  سش

 .کرد، پدر تو بود

   یم چ   -
 

 !نده؟ تیشه بابا رضا بود. مگه یم ت  از تو گ شتر یشهرام ب یپا ؟گ

نقطه برسه. بعد  نیحرف ها رو زده بود که به ا نیکردم. تمام ا  پارک رفت. فقط نگاهش یم یشد و به طرف ورود بلند 

  نر یحرف ها چه اهم نیبره! بعد از پنج سال زدن ا حیهم بدون توض
ر
 کرد؟  یم داشت؟ بعد از مرگ شهرام چه فرق

 

 

□ 

 

 

 د؟یبار دهم گفتم: دوباره بگ یرو باال آوردم و برا« الف»مختلف  یمدل ها پالکارت

 .کالس با هم گفتند: آ  یتو  یتا بچه  پنج

هفته که  نیا جمله نوشته بود، ویل هی وار ید یرو  شیپ یشده بودم. هفته  هم نکرد. عصباب  نگاه  حنر  د یمج

 .کرد  توجه نیم ت   چ چیکار کنم، به ه  مقدمابر  یگرفته بودم با بچه ها الفبا  میمخصوصا به خاطر اون تصم

 تو بگو؟ د ی: مجمن

- ... 

 .خانوم ستی: بلد نمونا 
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 .! به من نگاه کن، آد ینگو. مج یجور  نی: نه مونا امن

- ... 

 م؟ی: سارا چند جور صدا دار من

 .: سه تاسارا 

 .: نه؛ دو تامونا 

َ .: سه تاسارا 
 
  ، ِ ،... 

 .در هر حال غلط بود ویل ومد،ینم ادشیرو  سویم

 بود مونا؟ . چ  می: نه سارا. کال دو جور صدا دار من

 .بزرگ یصدا ک،یکوچ  ی: صدامونا 

 .بلند یصدا ک،یکوچ  یمد گفت: صداام گرفت و مح خنده

 کوتاه مثِل ... سارا تو بگو؟  یبلند. صداها یکوتاه، صداها  یتر شده بود. خودم گفتم: صداها کیکم نزد  هی

 .بلند یکوتاه، صداها  ی: صداهاسارا 

 .گفنر   که یم  ب  : نه. همون سه تامن

َ :سارا
 
  ، ِ ،... 

َ :محمد
 

 

  ، ِ ، ُ    عن  یکوتاه   ی. صداهانی: آفر من

 تکرار کن؟ د یگفتم: مج  د یها تکرار کردند. رو به مج بچه

 .نگفت یت   چ

 د؟ی: دوباره بلند بگمن

وع به پاراز  همرایه یبه جا د یها بلند تکرار کردند و مج بچه  .انداخیر  و چرت و پرت گفیر  کرد تیسر

 د؟ی، او . تکرار کن یآ ، ا عن  یبلند  ی: صداهامن

سونمش دستش رو گرفتم و با خودم به طرف  نکهیا یکرد. برا  یدوباره مسخره باز  د یر کردند و مجها بلند تکرا بچه بتر

 .در بردم

 .ی. به درس هم گوش نکردیبود یبد یلیخ یتو امروز بچه  -

بردمش. وارد شدم و گفتم: خانوم  . به سمت دفتر خانوم صالچهت  کرد دستم رو گاز بگ  و سیع د یرو کش خودش

 اجازه هست؟ صالچ
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 زم؟یتعجب نگاهم کرد و گفت: بفرما عز  با 

خواد  . حتما دلش یمند ت  بگ اد یذاره بچه ها هم  شده. نیم امروز پش حرف گوش نکن   د یتر رفتم و گفتم: مج کینزد

 .دیکالسش رو عوض کن

 ؟یاز کالس خانم عمادزاده بر  یخوا یم د؟ی: آره مجصالچ خانوم

 نهیبه صورت من دقت کرد که بب شد. خانوم صالچ یو داد مشغول لجباز  غیو با ج د یدوباره دستش رو کش د یمج

ه بعد از ا ینه. اشاره کردم که جد ا یگم   یم یجد  د یبشه. شا د یبا مج یبرخورد هیهمه وقت مدارا  نیهستم و بهتر

رو گرفت و  د یبلند شد. دست مج شت   پشت م ز ا داد. خانوم صالچ و به حرف هام گوش یم د یترس االن یم ی   هم

 .فرستم یم یزدیرو به کالس خانم ا د یشما. من مج یگفت: پس خانم عمادزاده ممنون بابت زحمت ها

 .کنم  کرد ول کردم و گفتم: خواهش یم  رو که هنوز تقال یم د یمج دست

و من کامال  ستاد یآروم ا د ینه. که مج ا یداره  موب  یو پش از ناراحنر  یاثر  مینیکه بب  میکرد  نگاه یم د یدو به صورت مج هر 

بودم  دهیبه خصوص که شن« بهتر باشه.  گهید یبچه با من لجه و جا نیا د یشا»لحظه با خودم گفتم  هیشدم.  عیضا

 .کنه  نیم تیاذ اد یذارند و اون هم ز  خودش یم لها رسما اون رو به حا هفته مرب   ی گهید یروزها

  چیکه درش باز بود، نگاه کردم. ه  در کالس خودم به دفتر خانوم صالچ کیرفتم. نزد ونت  کردم و ب  تشکر 
ر
 فتاد ین اتفاق

وسط ناراحت شد، من بودم. نفس  نیکه ا  دوم رفت. تنها کیس یهمراهش از دفتر خارج شد و به طبقه  د یو مج

 .و وارد کالس شدم دمیکش  قر یعم

 

 

□ 

 

 

تخت ولو شده بودم و به سقف زل زده بودم.  ینداشت. سدرد داشتم. رو  یت  تأث اد یگرم بود و کولرها هم ز   یلیخ هوا 

 .بودم سننر  قر یبود. عاشق موس دهیچیسم پ یآروم سنتور تو  یگوشم بود و صدا  یتو  یهندزفر 

که رو به کتابخونه بود،   یقاب در  یرو حس کردم و نگاهم رو از سقف به همون سمت برگردوندم. رستار تو  حرکنر 

ها از گردنم افتاد. رستار  از گوشر  یکیشدم.  ت   خ میرو زدم و ن pause یکرد. دکمه   نگاه یم هت  و به من خ بود  ستادهیا

 .نداشت رو من  دنیبود. احتماال انتظار د ستادهیحرکت ا هم ب  

 ؟کن    چکار یم نجا یا -

 !اتاقمه -

 !کردم  قایط ه؟یچ یهمه در برا نیا -

 .گهید هیمیقد یخونه  -
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 !هم بزرگ تره تعارف بزنم وارد اتاق شد و گفت: از کتابخونه میل نکهیا بدون

 ... گفتم: در اتاق بابا و مامان کنار پنجره است  هیبا کنا نمیعکس العملش رو بب نکهیا یبرا

   چرا به من یم -
 

 ؟گ

 !هم بسته است شهیهم -

 !خب؟ -

 !شه نیم دا یهم توش پ خاض ت   چ -

 یکردم و فقط از رو   من اشتباه یم د ی. شاد یرس تفاوت به نظر یم ب   یلی. رستار خمیسکوت به هم نگاه کرد یدو تو  هر 

 .بالش گذاشتم یدرآورده بود. دوباره سم رو رو  نجا یاشتباه س از ا ا ی یکنجکاو 

 !کم خجالت بکش  هیحداقل از ظاهرم  -

 .تنم مرتبشون کنم ینداده بودم که رو  به خودم زحمت به تاپ و دامن کوتاهم اشاره کرد. حنر  و 

 .برو بابا -

 .کرد  رو بررش شمیرفت و عطرها و لوازم آرا شمیآرا ت   سمت م به

 !سشون یرو  نداخیر  یم یت   چ ،یچادر  هیاتاقشون  یتو  ومد یم یمرد هیها  میقد -

 .هم نداشتم دنیخند ی. حوصله د یخند آروم

 !؟یایتا حاال تو مرد به حساب م از گ -

کرم   - از رژهام رو که صوربر  یکیمرتب کرد.  نهیآ ی. موهاش رو جلو د یلرز  بهش برنخورد! از خنده شونه هاش یم اصال 

 .نازه یلیخ نیبود باال آورد و گفت: ا

لش کنم،   یم که سیع  ب  شدم و اون هم نقطه ضعف گرفته بود. با صدا یم عصن   یلیشد خ یم مدیل نیا وقنر  کردم کنتر

 !تحان کنگفتم: ام

 !ادی. به صاحبش مگفت: مرش  تخت، کنار من نشست. با حالت اعصاب خردکن   یرو باال انداخت و رو  ابروش

آخرش به  نمیصورتش بود خنده ام گرفت. تکون نخوردم که بب یکه تو   ی. از تمرکز د یلبم کش یرو باز کرد و رو  درش

کرد. س جام نشستم که عقب رفت.   لبم رفت و آمد یم چشم ها و  ی   قراره از رو بره؟! نگاهش ب رسه! گ کجا یم

 .انداختم تکنار تخ  پاتخنر  یرو رو  میموهام رو پشت گوشم جمع کردم و گوش

 : حالت خوبه؟د یپرس

 !ومدیکردن رو دوست داشت، من هم بدم نم  ی. اگر اون باز هیکردم تمام رفتارش عمد  یم حس

 .آره -

 .شونه ش گذاشتم و رژ رو از دستش گرفتم یرو رو  میشونیپ
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 .کنه  کم سم درد یم  هی -

 !و گفت: مثل گربه به من نچسب د یرو کنار کش خودش

 ... گربه خودبر  -

- ... 

 !ونت  پاشو برو ب -

دلم بهش  یرفت. تو  ونت  شد و ب شتر یو بلند شد. به طرف در رفت. دوباره به عقب نگاه کرد. خنده اش ب د یخند

 .دمیفحش دادم و دراز کش

 

 

□ 

 

 

 .بود، لبخند زدم لیتردم یرو  دنیها نشستم و به بابا که در حال دو  از صندیل یکی یرو 

 ؟یدار  ینفس نفس گفت: کار  با 

 .آره -

 !دلم ز یبگو عز  -

 !ب  رفتم و خودم رو لوس کردم: بابا جلوتر 

 جونم؟ -

 .هام رد شد یطرح بسته بند -

 اون الدنگ رد کرد؟ -

 .آره -

 بوده؟ چ   نمیبده، بب حیکرد و گفت: کامل توض  شتر یسعتش رو ب کیم

 !نکن بابا. قلبت ادشیز  -

 .من خوبم، بگو -

ح دادم. البته جور  ت   همه چ ،کیل  حیتوض هی یبار به جا نیا بمونه و بابا هم  دهیکه نقاط ضعفش پوش  یرو کامل سر

 .بره نهیآورد. حوله رو دور گردنش انداخت و گفت: هز  یی   نشه. بابا کم کم سعتش رو پا جیگ
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 .در مقابل سود نهیهز  -

 .سود احتمایل -

 !ب  بابا -

 .از گلوم درآوردم یناله ا یصدا و 

 .ستیبابا! همه اش که دست من ن ز یعز  -

 .مناش با  هیبشه. بق لیتشک رهیمد أتیه یبده جلسه  شنهاد یپ -

 .رو مظلوم کردم. نفسش رو فوت کرد خودم

 .هت  باهاش تماس بگ لیگم وک  حرف زدن با اون الدنگ رو ندارم ... یم یخودم حوصله  -

 !قول؟ -

 .کنم  یم شیکار   هی -

 .و گفتم: مرش دمیخند

 !روز جمعه؟ یر  یم یکجا دار  -

 .با الهام قرار دارم -

 !عقد کرده روز ید دمیشن -

ها هم که س  ی همه  .دیرس یم عی    خت 

 .بده ن  یت  آره، قراره ش -

 .و گفت: خوش بگذره د یخند

 .و براش دست تکون دادم دمیطرف در باغ دو  به

 

 

□ 

 

 

 ؟یخند چرا یم -

ل کردم و گفتم: تو چرا رو گرفنر  خنده  ؟ام رو کنتر

 چ ،ب  آشنا هیوقت  هیو گفت:  د یهم خند اون
 !آبرومون رفته نهیبب یت  
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 .انیجور جاها نم نیما ا یآشناها -

 م؟یاالن پخش کن ی   گذاشت و گفت: هم  ی   سبد رو زم الهام

 بود؟ یدونم. تو نذرت چه جور  نیم -

 .نبود جور خاض -

 .کنم  رو بکن. من لقمه ها رو پخش یم ارتتیپس تو برو ز  -

 .شد آخ جون! من روم نیم -

  و داخل رفت. نگایه د یسش کش یرو رو  میکه دم در گرفته بود  یا گل گیل  چادر 
 

دلم  یاطراف کردم و تو  به شلوغ

. به طرف دمیچیو دور خودم پ دمیخورده بود، باال کش ت   شال ل یچادرم رو که از رو « ! اد یخدا کنه کم ن»گفتم 

داشت  بر یم یف کردم. هر کس لقمه ابودند رفتم. سبد رو جلو گرفتم و با لبخند تعار  ستادهیکه گروه گروه ا  تیجمع

 .گفت  یم یا« قبول باشه»و 

پدرهامون  یاز دوست هاش درست کرده بود. دوباره به اطراف نگاه کردم که آشناها یکی یها رو تو خونه  لقمه

   وار یشد به طرف د نباشند. سبد که خایل
 

روش رو پوشونده بود، رفتم و به  یفلز  یاطراف که نرده ها کوتاه سنیک

 .گرم نبود  اد یموقع روز ز  نیتو ا ارتفاعش حنر  لیبه دل نجا یرو به رو نگاه کردم. ا یدره  یمنظره 

 .داد هیتک وار یبعد الهام پشتش رو به د قهیدق چند 

 ؟ی! چرا تو فکر دهیش -

 پرسند؟ رو یم نیروزها همه ا نیچرا ا -

 .شد ی   غمگ صورتش

 .دونه داداشمه هیشم؛  یم مونیبعد پش زنم! ویل چقدر به خاطر تو به انوش طعنه یم دوب   نیم -

 .اشکم رو گرفتم یشهرام افتادم و به زور جلو  اد ی

 .الهام ستمین من راض   -

 .تونه زن نگه داره مثل همون موقع ها شده جنگ اعصاب ... انوش اصال نیم شونیزندگ -

 .. ظاهرش همه رو کشته بود و باطنش منوستین عاطق   نکهیبه خاطر ا -

 !خوددار باشه، چون مرده د یکنه با  تونه حرف دلش رو بزنه ... فکر یم هست. فقط نیم عاطق   -

 !دهیزدم که گفت: ش پوزخند 

 .بود. به طرفش برگشتم و منتظر موندم معمویلت  غ لحنش

 ؟یبرگرد یاگر جدا بشن تو حاض   -

که مشکل از اونه ...   نهیا و آشنا به معن   لیفام یحسابگره دختر خوب. جدا شدنش تو  یلیو گفتم: انوش خ دمیخند

 !اتفاق ها س بچه است نیا یتازه همه 
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  گهیس تکون داد و گفت: اما اگه زن اولش برگرده د الهام
 
 .دیکن  یم یکار   هی... بچه رو هم  ستیپشت سش ن حرق

 .ستیدرست بشو ن گهید میکه من و انوش شکست  ب  مرزها ویل ،خوام ناراحت بیسر  نیم -

 ؟تو اصال دوستش داشنر  -

 .رک گفتم: نه یلی. خدمیوقت نفهم چیهم ه خودم

 ذره هم براش تنگ نشد؟ هیدو سال دلت  نیا یتو  -

 دوار یام نکهیا یرو گم کردم. اما برا یت   چ هیکردم   همه اش حس یم مونییجدا لیتنگ شده بود. مخصوصا اوا کیم  هی

 .نشه گفتم: نه

 داخل؟ یر  بحث رو عوض کرد: نیم شد، ویل ناراحت

 !دونم مشت سنگ و آهن رو مقدس نیم هیمن  -

 .اون تو میر  ما هم به خاطر سنگ و آهن نیم -

 ست؟ین ونت  اون توئه که ب و گفتم: پس چ   دمیخند

 .مکث کرد کیم

 تره؛ آره؟ یاون تو فضا معنو گفتم: حتما   خودم

 !خانوم روشنفکر ستین یا دهیچیپ ت   . چمید و گفت: ما فقط اون ها رو واسطه قرار یم د یهم خند الهام

ک شاخ و دم داره؟ کن    ... فکر یم د یخدا خودش گفته منو بدون واسطه صدا بزن ویل -  سر

 !؟یت  گ  چرا بهونه یم ،یار یکفش هات رو در ب  یخوا نیم -

 .میو به طرف در حرکت کرد میدیخند

 .میرس نیم جهیبه نت دبر یعق یبحث ها یولش کن. من و تو، تو  -

 .یی   فروشگاه پا ی   هم میکه گفت: اول بر   میالهام شد ی   . سوار ماشمیداد لیو تحو  میرو در آورد چادرهامون

 .ستمیبه زحمت ن راض   ؟یت  بگ یت   من چ یبرا یخوا یم -

 .و راه افتاد د یخند

 .! واسه آقامونت  نه خ -

 م؟ینیب یم یتو لباس داماد شما رو گ یحاج آقا نیحاال ا -

 .وریشهر  واسه آخر تابستون. ش میانداخت -

 !چقدر زود؟ -

 .خواد ردم کنه قدر بابا رو کالفه کردم، فقط یم نیا -
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 ؟یت  گ  یم هیت   جه گ -

 .مت  گ  هم با پول خودم یم ب  ات   چ هیاثاث داره و  الد یم یخوام ... خونه  نیم چ  یگفتم ه -

 که؟یکوچ -

 .خوابه است هی. یلیو گفت: خ د یخند

 د؟یت  گ  جشن نیم -

  مردم. به کیس یبابا جلو  ی... به خاطر آبرو  میت  گ  یم -
 

که همه فکر کنند   میت  گ  شمال یم ده، ویل ! پولش رو بابا یمنیک

 .الدهیم یاز طرف خانواده 

 ناراحت نشد؟ الد یم -

 .ستادیخانواده اش ا یتوش گمه. به زور جلو  ها ت   چ نیکردم. ا  تیچقدر طفلک رو اذ دوب   نیم -

  یرو جلو  ی   ماش
 

 یورود یاز جلو  یکیتر از امامزاده بود پارک کرد. دو تا ذرت مکز  یی   پا ابونیکه چند خ  فروشگاه بزرگ

 .باشه دهیما رو ند ب  که آشنا  میبر رو نگاه کرددور و  دنی. دوباره موقع خر میو وارد شد میگرفت

 یساده  یلیخ اهنت  پ هی. هت  بگ یت   چ الد یم یخواد برا دونستم یم کرد و یم  مردونه توقف یم یها لباس فروشر  یجلو 

 .دوست داره یلیخ اد،یگرفت و با ذوق گفت: به رنگ چشم هاش م  شکالبر 

 جانشیو به ه دمی. فقط خندومد ینم ادمیبودم و رنگ چشم هاش  دهیرو د الد یدو سال من فقط دو بار م نیا یتو 

 !تونست باشه؟ یم نیاز ا ت  غ یت   چه چ انتخاب کاغذ کادو نگاه کردم. خوشبخنر  یبرا

افتادم  ب  روزها اد ی. به میذرت رو داخل سطل زباله انداخت ی. ظرف هامیو مشغول دور زدن شد میاومد ونت  مغازه ب از 

مجبور  در آورده بودند. حنر  عروش د یخر  یتهران برا یتو  یکه انوش، آرام و دوست هاش، پدرم رو س پاساژ گرد

 .سفارش بدم یس  هیبرم و اونجا  سیترم به پار  انیپا یشدم وسط فرجه ها

 ؟ید اصال گوش یم -

 ؟چ   -

 !؟یتو فکر  د یگ  گه چرا به من یم  بعد یم -

مردونه افتاد. دست الهام رو گرفتم که صت  کنه.  ینقره ا یزهای. چشمم به آو میرد شد یمغازه ا یلو زدم. از ج لبخند 

 .نگاه کرد نیتر یکنار من به و 

 !کنه  زونیبه خودش آو  یت   چ هی اد یاون قدر بدش م الد یم -

 ؟یجد -

 هیشب یت   چ هیپالک شده بود.  خیم یلی. اون روز خمت  رستار بگ یگشتم که برا  یم مانیمال ا هیپالک شب هی دنبال

 .جلب توجه نکنه اد ینازک تر که ز  یلیخ ت  همون انتخاب کردم. با زنج

 !؟R :اومدم. الهام با لبخند گفت ونت  گردنبند ب  یبسته  با 
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 ه؟یچ -

 م؟یشناس رو ما نیم Mr R نیا -

- .Miss R 

 !دونم بله. بله. یم -

 

 

□ 

 

 

تخت نشستم.  یبه خودم اومدم و رو  هیبود. بعد از چند ثان کیشدم. همه جا تار  دار یاز خواب ب زنگ گوشر  یصدا با 

 !نصفه شب کینگاه کردم.  پاتخنر  یرو جواب دادم و همزمان به ساعت رو  گوشر 

 .دیبود: خانوم. خانوم ببخش دهیچیپ گوشر   یتو  یدختر  یصدا

 شنوم؟ گرفته گفتم: بله. یم  یصدا با 

 .دمیخانوم من خواهر مج -

 شده؟ کردم و گفتم: چ    ت   هام رو ت گوش

 .شد: خانوم! داداشم حالش بده قطع و وصل یم صدا 

 د؟ییچرا؟ االن کجا -

 .ستیتب داره خانوم. بابام تهران ن -

 .آدرس بده د؟ییبود هم مسلما خونه نبود. تکرار کردم: کجا اگر 

 .کنم  دا یداد که شک داشتم بتونم پ آدرش هیزور  به

 ی   چکار کنم. تا به حال تو همچ د یدونستم با رو برداشتم. هول شده بودم و نیم چییو سو  دمیلباس پوش عی    س 

و  د یاز مج یت   پونه روم نشد. تازه اون ها که چ یرو خت  کنم، اما جلو  مانیقرار نگرفته بودم. خواستم ا نر یموقع

بودم  دوار یاومد. در زدم؛ ام بود که باهام نیم نیا تشیادونستند. ناخودآگاه به طرف اتاق رستار رفتم. نه موسسه نیم

 .که در رو باز کرد و با تعجب نگاهم کرد  مت  تماس بگ لشیکه خواب نباشه. خواستم با موبا

 شده؟ چ   -

 !ضهیاز دوست هام مر  یکی -

   چرا به من یم -
 

 ؟گ
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 .ولش کن ،چ  یه -

 نازل شد و با بدبخنر  یدر پارک کردم، ناض  یرو جلو  ی   ه ماشک  ی   . همدمیبرسم. به طرف پله ها دو  ر یخواستم د نیم

 هیداشت. بعدا  تیاون نبود. به عنوان نگهبان مسئول ت  و بذاره برم. البته تقص فتادهین قانعش کردم که اتفاق خاض

 .ذاشت رو کف دست بابا یم ت   کردم؛ چون آفتاب طلوع نکرده، همه چ  بابا جور یم یبرا یبهانه ا

و من با  ی   ماش یتو  د ی. ترمز کردم که برسه. پر دمید دنیرستار رو در حال دو  نهیبردم که از آ یم ونت  رو از در ب ی   ماش

 .سعت راه افتادم

 مگه دوستت خانواده نداره؟ -

 .نه -

س یت   چ گهید کرد. اگر   خوب آدم ها رو درک یم یلیکه با من اومد خوشحال بودم. خ  نیبود. از ا بیعج یلیکه خ  د ینت 

داد من  اومد و نه اجازه یم رفت. اگر قرار بود به انوش بگم، نه خودش یم در یم رشیاز ز  یجور  هیگفتم   یم مانیبه ا

 .دبرم. بهش نگاه کردم که در حال بسیر  دکمه هاش بو 

 ؟یخواب بود -

 .نه -

 مزاحم شدم؟ -

 ؟یدار  لب هاش گذاشت و گفت: فندک ی   آورد. ب ونت  از بسته ب یگار یس

 !نه. فندکم کجا بود -

س من هم از ب نیداشبورد گذاشت و مشغول مرتب کردن موهاش شد. ا یرو رو  گار یس  ی   قدر آرامش داشت که استر

 .رفت

که آدرسش رو گرفته بودم، رسوندم. در و   یا یمیقد یساعته خودم رو به محله  میها خلوت بود و من ن ابونیخ

هم نداشت. به خودم لعنت فرستادم که نگفتم به اورژانس زنگ  هم بود و پالک درست و حساب   هیهمه شب وارها ید

تنگ پارک کرده بودم.  یکوچه   نیا یرو انتها ی   فته. ماشیکردم، هزار تا اتفاق ممکن بود ب  یم دا یبزنه. تا من خونه رو پ

من ترس برم داشته بود. رستار بازوم رو گرفت و کرد و   روشن نیم اد یکوچه بود، فضا رو ز   یکه گوشه   نور تنها المن  

 !نجا؟یا یایتنها ب خواسنر  کرد. با سزنش گفت: یم  کیبه خودش نزد

دلم  ی. تو دمیزنگ زدم و چند بار به در کوتاه زنگ زده کوب عی    انداختم. خودش بود. س  یپالک بعد یرو رو  گوشر   نور 

نه. در با شدت باز شد و  ا یچراغ هاشون روشنه  نهیکه بب  د یر باال پر رستار چند با« خدا کنه اشتباه نکرده باشم. »گفتم 

 !خدا رو و گفت: خانوم. تو  د یهمون دختر دست من رو کش

 .امیرو روشن کن تا ب ی   رو به رستار دادم و گفتم: ماش چییسو 

 هیکه با   میشد یشد. وارد اتاق کهنه ا از چند قدم نیم شتر یبود که ب کیقدر کوچ نیا اطی. حدمیسمت داخل دو  به

بود. از قابلمه و بشقاب گرفته تا رخت خواب  زونیپارچه و لباس آو  یها کهیت وار یروشن بود و از در و د المپ مهتاب  

کنارش نشستم   عی    بود و صورتش پر از عرق و سخ بود. س  دهیبخوا یتا شده ا یپتو  یرو  د یبود. مج ختهیاتاق ر  یتو 
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که هر   دمیترس نشون نداد. یم عکس العمیل چیصورتش گذاشتم؛ داغ بود. چند بار صداش کردم که ه یرو و دستم رو 

 ؟یایو به طرف در رفتم. رو به دختر گفتم: تو هم م دمشیچیهمون پتو پ یلحظه تشنج کنه. تو 

 .آره -

بچه ها ناراحت بودم، هم  نیا پنایه ب   یگلوم مونده بود. هم برا  یتو  ن  ی. بغض عجد یتمام طول کوچه رو دو  دنبالم

فضا و آدم  نیقدر به ا نیبه رستار بود. ا دمیکنم. تنها ام  چه غلظ د یدونستم با شب نیم یکیتار  یخودم که تو  یبرا

 .همون جا بود ی   کردم. اما ماش  تعجب نیم دم،ید رو س جاش نیم نمیشده بودم که اگر ماش ی   هاش بدب

 

 

□ 

 

 

س یو ناله  هیگر   یبودم. صدا ستادهیتخت ا کنار  اتاق  طرف و رنگ آب   هیبودم از  دهیاون دختر که هنوز اسمش رو نت 

و خواهرش  د یمج یبه لباس ها وارد اتاق شد و بعد از نگایه کیاعصابم بود. دکتر کش یرو  حساب   گهیاز طرف د

 .دیدیگفت: به موقع رس

 .حرف رو بزنه نیکردم ا  کننده بود که فکر نیم  د یقدر اوضاع ناام نیا

 !تشنج خطرناک باشه هیتونست  یم -

 شه؟ بهتر یم گ -

 .گهیدو ساعت د یکی -

 شه؟ یم یبستر  -

 .مونه بشه، یم تیتثب تشیبله. تا وضع -

 .ممنون دکتر  -

 ه؟یچ مار یشما نسبتتون با ب -

 .هستم شیراستش رو بگم: مرب د یکه با  دمیرس جهینت نیفکر کردم و به ا هیثان چند 

 !؟مرب   -

بچه  ا ی اباب  یخ یموسسه که از بچه ها هیداوطلبم. تو  مرب   هیکردم. در رو بستم و گفتم: من   شییطرف در راهنما به

 .کنه  یم تیدارند، حما ق  یضع یکه خانواده   ب  ها

 .دمیفهم از س و وضعشون یم د یبله. با -

 .بذارم انیتونم موسسه رو در جر  فردا یم پدرشون شهرستانه، ویل نکهی... مثل ا ستمین اردارشونیبه هر حال من اخت -
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ل میعفونت رو بر طرف کن میکن  یم . سیعد یهم نباش مار ی... نگران حال ب د یکار رو بکن  نیحتما ا - . تب هم که کنتر

 .شده

 .ممنون -

 .اون کاناپه دراز بکش یوبه ... رو رو باز کردم و با لبخند گفتم: نگران نباش حال داداشت خ در 

برگشت و مثل  یانتظار نشستم. رستار از حسابدار  یها از صندیل یکی یاومدم. رو  ونت  س تکون داد و من ب دختر 

 داده بود. کنارم نشست و گفت: تو حالت خوبه؟ حیپله ها رو به آسانسور ترج شهیهم

 .آره -

س یت   کنه، اما چ  چمیامشب سوال پ یدرباره  داشتم کیل انتظار  منده ام کرد. دستش رو تو  شتر یب نیکه ا  د ینت   یسر

 .به خاطر امشب دستم نگه داشتم و گفتم: مرش

 !خنر یبرنامه هام رو به هم ر  ی... همه  ؟قدر خوب   نیسکوت گفت: تو چرا ا هیاز چند ثان بعد 

 ؟داشنر  یچه برنامه ا -

 چ   د یدونستم با رو نداشتم. در واقع نیم یت   فکر کردن به چ یحوصله شد.  هت  باال انداخت و به رو به رو خ شونه

 ؟یبگم. خودش گفت: نگران پشه ا

 .آره -

 ؟یشد دار یبر طرف شد. کنارش خم شدم و گفتم: پس باالخره ب مینگران دمیرو د د یباز مج یبعد که چشم ها مدبر 

داغ  گهیبودم. دستش رو که د دهیصورتش د یرو  قیقدر عم نیچند ماه ا نیا یبود که تو  یبار  ی   اول نیزد که ا لبخند 

 .نبود گرفتم

 ؟خوب   -

 د ی. به مجد یچشم هاش کش یرو  ی   رو تکون داد و خواست بلند بشه. خواهرش کنار تخت نشست و با آست سش

. د یمج ستین یت   زد. بغلش کردم و گفتم: چ هیگر   ر یز  هو یمن و خواهرش  دنی. نشست و با دنهیکمک کردم تا بش

 !ی   هم ،یذره تب کرد هیفقط 

   یم ر یکم د  هیدونستم اگر  بغلم موند. نیم یتو  قهیدق هیرو ناز کردم و اون هم  سش
ر
ممکن بود براش  کردم چه اتفاق

 .فتهیب

 

 

□ 
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 .باره ی   سوم نیو گفت: ا د یخند صالچ خانوم

 . مزاحم شدم. نه؟ حالش خوبه؟د یببخش -

 .هم خوبه د ی. حال مجزمیعز  سنر یمزاحم ن -

 تونم باهاش حرف بزنم؟ یم -

ه که حرف نزنه از کیم بعد   .ِمن ِمن گفت: بهتر

 .ستین فهمم. مشکیل نکنه گفتم: بله، یم یبرداشت بد نکهیا یبرا

لباس عوض کردن و رسوندن  یفقط به اندازه  مارستانیبودم. بعد از ب دهیاصال نخواب شبی. دمیکرد  خداحافظ  

خسته بودم. خسته  یلیکرد. خ  لیکانون رو تعط  یشد کالس بچه ها ترم بود و نیم یرستار، خونه رفته بودم. آخرها

خواست  دادم. دلم یم هیکاناپه تک  ناهار به رستوران برم. پلک هام رو بستم و سم رو به پشنر  یبرا حنر  نکهیتر از ا

 .بشه د یوارد اتاق اسات هر لحظه ممکن بود کیس کاناپه دراز بکشم، ویل  ی   هم یرو 

جفت چشم  هی. چشم هام رو باز کردم و نگاهم به د یخار  خاره. نوکش رو خاروندم. دوباره یم ام یم ن  یکردم ب  حس

 یها کشنبهی کاناپه نشست و با لبخند گفت:   یجلو  ت   م یو عقب رفت. رو  د ی. افشار هم خنددمیمردونه افتاد. خند

 .زیعز 

 !شکنه یم -

 .خرم یم گهید یکینداره،  ن  یع -

 ؟چ   شیز یآبرور  -

 کاناپه نشست و گفت: چرا چشم هات پف داره؟  یرو  کنارم

 .ادیخوابم م -

 !نجایا ا یرو باز کرد و گفت: ب بازوش

نگفتم. جلوتر اومد و دست  یت   به نظر من حرفش اصال خنده دار نبود. ابروم رو باال انداختم و چ ویل د،یخند خودش

 .بکشم، اما محکم تر نگه داشت ونت  هام رو گرفت. خواستم ب

 !جان دهیش -

 !حالتون خوبه؟ -

 !زمیمن خوبم عز  -

 !من شک دارم کردم و گفتم: ویل  یسفه ا تک

 .یذار  بگم ... اما نیم یت   خوام چ ساله یم کیها خسته شدم.  یموش و گربه باز  نیاز ا گهیزد و گفت: من د لبخند 

 .دیبهتر بوده که نگ د یشا -

 .دم یم صیمن تشخ گهیاون رو د -
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 .اوردیخودش ن یوارد بشه، اما به رو  ممکنه کیس اد یب ادشیدر نگاه کردم که  به

 !ازدواج کنم ... انگشتر هم همراهمه یازت تقاضا رسیم یلیخوام خ یم -

 .بگم دونستم چ   شده بودم. اصال نیم ت  غافلگ یلینه ازدواج! خ رو داشتم، ویل یت   چ ی   همچ هی انتظار 

 ؟زب   چرا حرف نیم -

 بگم؟ چ   -

 .بگو یت   چ هی توقع جواب ندارم، ویل -

 .کنم  آوردم و گفتم: باشه فکرهام رو یم ونت  هام رو ب دست

 ؟ی   گفت: هم  یدلخور  با 

 .بار طالق گرفتم هیشم و  کنم که من بچه دار نیم  یادآور یالزمه  -

 .ها نبوده که باعث شده تا االن سکوت کنم نیکنم که ا  یم یادآور یپس من هم  -

 .فکر کنم د یو گفتم: اجازه بد دمیکش  قر یعم نفس

 !منتظرم نذار اد یز  -

  ی   همچ یقدر درباره  نیبود، من ا ناگهاب   یلیکارش خ  نکهیزدم. با ا لبخند 
ر
 .هیفکر کرده بودم که بدونم جوابم چ اتفاق

 

 

□ 

 

 

نگاه  مانیبه مامان، بابا، پونه و ا رچشیمیساالد شدم. ز  یپوست کنده رو برداشتم و مشغول خرد کردن برا یارهایخ

 .کردم که به من زل زده بودند

 ؟یفته بودکجا ر   شبی: دد یبابا پرس باالخره

 نیدونه دروغ که ا هی»دلم گفتم  یکرد. تو   کردم. حاال رستار هم چشم از پنجره برداشته بود و به من نگاه یم  نگاهش

 .ستندین رانیشده بود. خانواده اش ا ضیمر  حانهیجواب دادم: ر  یعاد یلیو خ« حرف ها رو نداره! 

 !حانه؟یهمزمان گفتند: ر  همه

 ست؟ین ادتیونه دوستم. پ گه؛ید حانهیر  -

   رو یم حانهیسکوت، گفت: آهان. اون ر  هینگاهم کرد و بعد از چند ثان جیگ  پونه
 

 ؟گ
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 .کردند  همه به پونه نگاه یم حاال 

 . حالش خوب بود؟اد ینم رانیا اد یدانشگاه. ز  یاز بچه ها یکی -

 .آره. سالم رسوند. اومده بود به مادربزرگش س بزنه -

 بود؟ چ   شیضیمر  -

 .از پله ها افتاده بود -

،یحاال چند تا دروغ ب»دلم گفتم  یو کنارم نشست. تو  د یخند پونه برداشت و  ار یپوست خ کهیت هی« ! هیمگه چ شتر

 گه؟ید گفت: شسنر 

 .آره -

 !م؟یبود دهیبابا دوباره گفت: چرا تا حاال اسمش رو نشن کردم مشکل حل شده، ویل  فکر 

 رو یم دهیش یدوست ها ی. مگه ما همه گهید د یمن جواب داد: ولش کن یجا به مانیبگم که ا یت   چ خواستم

 م؟یشناس

 .زد وقت با بابا تند حرف نیم چیه مانیتعجب نگاهش کردم. مامان براش چشم غره رفت. ا با 

ل تلو  اورد یخودش ن یبه رو  بابا   .از پله ها باال رفت مانیرو برداشت. ا ونیز یو کنتر

 جون ساغ منو نگرفت؟ حانهیر  -

 !سیرو مثل خود پونه آروم کردم و گفتم: ه صدام

 بدونم؟ د یمن هم نبا -

 .بود ت  کار خ  ست،ین خطرنایک ت   چ -

  هر چ   -
 

 .اش رو من درست کنم هی... بده بق تو بیک

 چش بود؟ مانیتموم شد ... ا -

 .ششیره پ قدر یم نیدونم چرا ا . نیمدهیدوباره همون دوستش رو د -

 .نگران نباش ه،یجواد پش خوب -

 .برگشت و من به سمت رستار. لبخند زد و سش رو چرخوند ونیز یبه طرف تلو  پونه

 

 

□ 
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 یبشه. به همون اندازه ا لیها تشک رد طرح قویط ا ی رشیپذ یبرا رهیمد أتیه یجلسه  گهیساعت د میبود تا ن قرار 

همراه من  د ییخوا نیم د یگفتم: مطمئن  یاز ت  بودم که قبول بشه. دوباره رو به ش دوار یشه، ام کردم رد یم  که فکر یم

 د؟ییایب

 دفاع کنم؟ من خودم موافق صد در صد نبودم، از چ   -

 .زدم و گفتم: باشه لبخند 

س یم یم جاد یسالن جلسات ا یکه معموال تو   یکه از جو   اد ینم نیدونستم به خاطر ا یم ویل به  یلیگرفت. خ  شد، استر

 فمیطرح ها و گزارش ها رو داخل ک یبودم. پوشه  دهیپوش چ  ی ی   با ج پانچو و شال مشیک هیبودم.  دهیخودم رس

 !دیبلند گفت: موفق باش یمیزدم. قبل از خارج شدن ابراه ونت  گذاشتم و ب

 !نفر گفت هیو گفتم: باالخره  برگشتم

 . حنر میوار به سمت هم حرکت کرد کیاومد. اتومات ونت  و من به طرف دفتر رستار رفتم. خودش ب دند یها خند بچه

 .بود دهیامروز هم کت و شلوار نپوش

 ؟ب  ایب یخوا یم یطور  نیا -

 ه؟یمگه چ -

  ! مهموب  هیرسم یجلسه  -
 

 !ستیکه ن  خانوادگ

 !الیخ ب   -

 ده؟یمقدمه گفتم: بابات رس بدون

 .اون ساختمون یتو . دهیبا نو  -

 ه؟یبابات چ یرأ -

س دونم، از کیس و گفت: نیم د یخند  .دمینت 

 دونه؟ برادرت نیم -

 .دونم نیم -

 !؟یخور  کردم و گفتم: پس تو به چه درد یم  اخم

 ؟یرو بخر  دپورها یسع یرأ یخوا یم -

 .مثبت بابا هم که مطمئنم یها که چشمشون به دهن انوشه. از رأ یآره. نادر  -

 ؟مثبت بابام در مقابل چ   یرأ -

 . خوبه؟هت  تو رو بگ یاز نوه ها یکیاز نوه هام،  یکیکنم   یم تیخنده گفتم: وص با 



 

 
128 

 !داشتند یبهتر  یشنهادهایخوشگل پ یقبال خانوم ها ! ویلستیفرض محال، محال ن -

 !یار یدر ب توب   ها رو هم نیممرد نیا یادا رو به بازوش چسبوندم و گفتم: حنر  سم

 .نکن یطور  نیقدم عقب رفت و گفت: اه، اه، ا هی

 !ادب ب   -

 !کنه  من تره هم خرد نیم یبزرگ واسه  دپور یبه هر حال ... سع -

داد. خنده ام  و هشت سال نشون یم ستیاز ب شتر یکراوات هم زده بود که سنش رو ب  باز شد. حنر  مانیدفتر ا در 

 د؟یکردن بود  گرفت. به طرف ما اومد و گفت: به به! مشغول الب  

 .دینرس جهی: به نتمن

 .زمیعز  میانداخت و گفت: بر  مانیا یدستش رو دور بازو  رستار 

 که بلند گفت: چکار یم  دمیرستار کش مشیک ی   ج یبه من برخورد. با کف کفش رو  داشت، ویل حالت شوچ   حرکتش

 !نهوو ید ؟کن  

 .ادیبهت م -

خنده  یسوم بود. هنوز صدا ی. ازشون فاصله گرفتم و تند تند پله ها رو باال رفتم. سالن جلسه ها طبقه د یخند مانیا

عامل که  ر یمد صندیل یشه، اما انوش رو  هستم که وارد سالن یم ینفر  ی   کردم اول  شد. فکر یم یم دهیشن مانیا ی

 انوش ب   ن  یکردم نسبت به نگاه ذره ب  ها نشستم و سیع از صندیل یکی یشکل بود، نشسته بود. رو  یص  یب ت   رأس م

 .تفاوت باشم

 !ومدیداداش جونت م یخنده  یصدا -

 داره؟ یرادیا -

 .نه -

- ... 

 دردس؟ یتو  یالزم بود همه رو بنداز  -

 .شه یم بیو باشه، تص کنم. اگر منطقر   دردس! ... من از طرحم دفاع یم -

 .کردم  گله شده بود و من کم کم احساس خطر یم  سییر  یهات  ش هیشب شیقهوه ا یها چشم

 ؟نشسنر  نجا یا یدیزنند. با چه ام یم ت  شما رو با ت ی هیهم که سا دپورها یپدر من که واضحه ... سع یرأ -

  ه،یکار   یجلسه  هی نیا -
 

 .نه خانوادگ

 .ونت  ب یاتاق بر  نیاز ا هیگزارشت بود که با گر   یتو  راد یقدر ا نیپس منتظر ترور شدن باش. ا -

  دم،یحرفش ترس از 
 
خودم رو حفظ کردم و گفتم: تو هم که عاشق  یزد. اما خونشد هوا نیم یرو رو  چون انوش حرق

 !من   ی هیگر   دنید
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 !اتفاقا برعکس -

 !چشم ها بود ی   هم ومد،یخوشم م تت   چ هیدستش رو به طرفم گرفت و ادامه داد: اگر از  یتو  سینو  روان

از  یکی یباشه. رو  دهیشن یت   جوابش رو بدم اما با وارد شدن پدرش سکوت کردم. حس کردم ممکنه چ خواستم

؟ به ما و بررش بیعج یها نشست. بعد از نگاه ها صندیل  اوضاع گفت: احوالت چطوره دختر

 .خوبم عمو -

 نکردن؟ ر ید هیبق -

 .رسند یم -

پدرش نگه داشت و هر دو وارد شدند. ناخودآگاه منتظر وارد شدن رستار بودم، اما  یدر رو برا د یبعد نو  هیثان چند 

 یها کرده. صندیل  ر یهم وارد شدند. حس کردم پدرم د یو حسابدار  بخش مایل یرهایازش نشد. دو تا از مد یخت  

همه منتظر بابا بودند. در باز شد و بابا داخل اومد. د. یهم رس یساز  کارگاه قویط  سییزدند. ر  کنارم چشمک یم  ،خایل

پدرش بود.  یرو به رو  قا یهم کنارش. رستار دق مانیو رستار هم همراهش بودند. بابا کنار من نشست و رستار و ا مانیا

 ؛بودمش دهیند یطور  نیشونه هاش پخش بود. قبال ا یش رو باز گذاشته بود و موهاش رو  توب  یز  اهنت  پ یدکمه 

ناجور بود. ظاهرا  یواقعا وصله  یهمه مرد کت و شلوار  نیانگار از قصد تفاوت هاش رو برجسته تر کرده بود. کنار ا

 .میجمع بود یجلسه بود، تنها زن ها ت  شون دب یکیکه   گهیهمه اومده بودند. من و دو نفر د

 

 

□ 

 

 

 قیصورت ها دق یجرعه آب خوردم و تو  هیرد سالن، بو  یطرح ها و قدم زدن جلو  یدرباره  ساعت وراچ   میاز ن بعد 

 .شدم

 .دیچونه اش برداشت و با لبخند گفت: ممنون. نمونه ها رو نشون بد ر یدستش رو از ز  انوش

شگفت زده نشون  شتر یشد، چهره ها ب رو عوض کردم. هر کدوم از عکس ها که رد یم دها یسمت تبلت رفتم و اسال  به

به انوش  که برآورد کرده بودم، رفتم. بعد از هر جمله نگایه  ب  ها نهیرو باخته بودم. ساغ هز کامل خودم   گهیداد. د یم

 یالزم برا ی نهیساخت و کال زمان و هز  یهم درباره  کارگاه  سیی. ر نمیصورتش بب یاش رو تو  جهیکه نت  نداختمیم

 .داد حیقالب زدن توض

شیکه ب  د یتوجه داشته باش به نظر برسه، ویل اد یگفتم: البته مبلغ ممکنه اول ز   عی    س  مربوط به قالب ساخیر   شتر

 .بار الزمه کیهست که فقط 

 .انداخت اب  یبازار  ر یجلوش بلند کرد و به مد نگاهش رو از آب معدب   انوش
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وع به صحبت کرد: در حال حاض  وضع بهزاد به جمع نگایه یآقا ا عی    و توز  د یتول تیانداخت و سر  طیدر کشور سر

خونه دار  یها به دست زن ها قویط نی! قراره استیفروش جنس ها ن یگذرونه ... وقت قمار کردن رو   رو یم بحراب  

 اطالغ سمیو پست مدرن سمینه از مدرن سن،شنا رو یم افالطوب   یکدوم نه حجم ها  چیکه ه  فتهیب ب  و بچه ها

 !دارند

 .نگاه کرد مایل ر یچونه زد و به سمت مد ر یبه کار برده بود. انوش دستش رو ز  ظیغل یلیرو خ« قمار» یواژه  و 

به  ی   شه، همچن بلند مدت انجام یم یهست معامالت با چک ها کرد و گفت: چند مایه  یشمس تک سفه ا یآقا

باال رو  ی نهیبا هز  یت  من هرگونه تغ نیآمده؛ بنابرا یی   پا د یتول انت   گرون، م  ی هیو مواد اول یاقتصاد یها میتحر  لیدل

 .کنم  به شدت منع یم

 ه؟یچ د یتول ر یادامه داد: نظر شما به عنوان مد مانیرو به ا و 

 .به من انداخت اول نگایه مانیا

و  میخر  نیم ا ی میدار  معمویل د یو تول میخر  گرون یم  ی هیمواد اول ا یرو قبول ندارم.  یی   پا د یتول یمن حرفتون درباره  -

 .تونه ضف اصالحات بشه بودجه یم نیصورت ا نیکه در ا  میدار  یی   پا د یتول

. خودش هم ارهیادا در ب شینیبه من نگاه کرد. لبخند زدم و ابروم رو باال انداختم که کم مونده بود با لب و ب دوباره

 .بود چوندهیگفته. در واقع پ  چ   د ینفهم

 ،یت  بدون تغ خارچ   یبازارها یفروش محصوالت تو  لم داد. به طرف انوش چرخوندش و گفت:  شیصندل یرو  رستار 

 یطور که نما ی   امکان نداره. هم
 

مثل قطر. سطح سواد مردم خودمون رو هم دست کم  فته،یها کم کم داره از کار م ندگ

 !د؟یکنو به نابود شدن خودتون نگاه   د ینیبش د ییخوا ... یم د یت  نگ

ان یم نهیهز  نیا میبر  که از صادرات یم  یکردم و گفتم: سود  د ییهم تأ من  .کنه  ها رو جت 

 .نگاه کرد یمسئول حسابدار  یبه چهره  انوش

! فعال میطرح ندار  نیا یبرا یبودجه ا د،یستیمتوجه ن نکهیصحبت خواست و گفت: مثل ا یاجازه  سهراب   خانوم

 !ستین نهیپرهز  اتیت  تغ نیزمان ا

 .گفیر  نداشتم. س جام نشستم  یبرا یت   چ گهیآخر رو زده بود و د حرف

وع به صحبت کرد: مباحثه  انوش  ر ی. من به عنوان مدمیدیموافق و مخالف رو شن یبود. حرف ها خوب   یسر

 .با سهامدارهاست ب  نها میدونم. اما ... تصم طرح رو صالح نیم نیا یکارخونه اجرا

 .کوتاه موضع خودش رو مشخص کرده بود  یلیمن نگاه کرد. خ به

احت گذشته بود. دب  قهیدو دق بعد   ؟منق   ا یشما مثبته  ی! رأیجلسه اعالم کرد: جناب نادر  ت  که به استر

ه. منق   یمن، رأ یگفت: رأ  انوش بدون معطیل پدر   .دکتر

 «.دونستند هم همه یم گفنر   نیم»دلم گفتم  یتو 

بود که باهاش حرف بزنه. البته ازش  دهیدند. مطمی   بودم که رستار پدرش رو ندکر   نگاه یم دپور یهمه به سع حاال 

 .هم که رسما در حال چرت زدن بود د یبخواد. نو  یت   که ولش کرده چ  یتوقع نداشتم که به خاطر من، از پدر 
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گفت   دلش یم یتو  د یبه طرف بابا برگردوند. شا د،یچرخ ظاهر رستار یم یچشم هاش رو که با تأسف رو  دپور یسع

دست هاش بود. به طرف من نگاه  حرکت عصن   یحرص خوردن تو  یو نشونه ها« کجا!   یپش من کجا و پش نادر »

 .بود کردهمن مهمه. جمع سکوت   یطرح چقدر برا نیدونستند که ا کرد. انگار همه یم

دلم گفتم  یگفت. تو   نیم یت   خوش فرم به صورت من زل زده بود و چ یخاکستر  یبا کت و شلوار و موها دپور یسع

 .دادم لشیپشکشم رو تحو  یدونه از اون لبخند ها هیو « بگو مثبت. بگو مثبت! »

 د؟یکن  تون رو اعالم نیم یرأ دپور یجلسه گفت: جناب سع ت  دب

 !شد. باالخره با خنده گفت: مثبت تر یم قیشد، لبخند من هم عم یم چقدر انتظار طوالب   هر 

به به م یو با خودکار تو  دمیخند جانیو ه خوشحایل از  زدم. بابا به طرفم برگشت. انتظار داشتم  ت   دستم چند ض 

زانوهام گذاشتم.  یخودکار رو کنار گذاشتم و دست هام رو رو  عی    صورتش اخم بود. س  یرو  بگه، ویل کیبخنده و تت  

زد. صورت رستار  یکیچشمک کوچ ،نهیبابا و رستار من رو بب یخم کرده بود که از فاصله  یکه سش رو طور   مانیا

 یکردم. چون تو   ازش تشکر یم به خاطر حرف زدن با پدرش حساب   د یتفاوت بود و به پدرش زل زده بود. با کامال ب  

 .جلسه من طرف بازنده بودم

 !منق  بلند شدن که بابا بلند گفت:  ا یدر حال لم دادن بودند  ا یپرت کرد. همه  ت   م یرو در آورد و رو  نکشیع انوش

کرد. به گوش   نگاه یم دپور یخودشون متوقف شدند. سکوت دوباره به فضا برگشت. بابا به صورت سع یس جا همه

 .رد شد منق   یجلسه گفت: طرح با دو رأ ت  خودم اعتماد نداشتم که دب یها

بود  کیبود نه بابا. چشم ها به طرف من برگشته بود و من نزد دپور یمال سع منق   یاصال خوب نبود. کاش رأ حالم

 نجا یا جواب بده ویل د یخونه شا یدر آوردن تو  ینگاه کردم. لوس باز  ت   خودم رو گرفتم و به م ی. جلو هیگر   ر یبزنم ز 

 .هش نفر نباشم که از در خارج یم ی   نه! صت  کردم که اول

رو برداشتم و به طرف در  فمیدارم. ک ب  به تنها از یدونستند که ن . یممانیبابا و ا رفته بودند. حنر  ونت  همه ب با یتقر 

 .ادیفقط از انوش بر م یکیچر  یحرکت ها نیمطمی   بودم ا دهیمچم رو نگه داشت که ند کیس  دهیرفتم. به در نرس

 تیکارمندها شخص  یجلو  ب  . هر جور تقالستادمیحرکت ا کرد. ب    صحبت یم در بود و با شمس و سهراب   کینزد

 .رفت ونت  بود که ب ینفر  نیجلسه آخر  ت  بعد، دب هیبرد. چند ثان سوال یم ر یخودم رو ز 

 ؟یدی! پوزخند شمس رو نده؟یچه کار  نیگفتم: ا  و عصباب   دمیکش  ونت  رو ب دستم

 !گفت: گور باباش  یخونشد با 

 !میحرف بزن د یسمت در حرکت کردم که دوباره گفت: با به

تنها  د یناراحتم با من وقنر  یدی. تو هنوز نفهممیتر از قبل گفتم: دو سال تمام با هم دعوا کرد رفتم و عصباب  گ  فاصله

 !باشم؟

م رفتم. البته کیم مینگفت و من مستق یت   چ . در رو میکرد  ازدواجمون دعوا نیم لیاغراق کرده بودم. اوا به طرف دفتر

 .هیاز ت  ش یبا آقا تی. مسئولستمین مدبر  هی باز کردم و رو به جمع گفتم: طرح رد شد. من

وقت کارم  چیشد ه رد یم دپور یسع یکرد. اگر با رأ  یم تیاذ شتر یب نیکردند که ا  نگاهم یم سه با تعجب و ناراحنر  هر 

 !بگن که گفتم: خداحافظ یت   کردم. خواستند چ  رو ول نیم
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رفت. سعتم رو کم کردم که فاصله رو حفظ  به همون سمت یم وسفیرفتم. بابا هم همراه آقا  یم نگیطرف پارک به

 یهمه اختالف با هم داشتند، اما باز هم تو  نیکردند. ا  و پدر انوش هم کنار بابا حرکت یم د یو نو  دپور یکنم. سع

 .بودند یعاد یها کیسر  هیظاهرشون شب

حرکت بشه. دوباره سعتم رو کم کردم. خواستم راهم رو عوض کنم تا برند که  یهاشون آماده  ی   تا ماش ستادند یا

اسم رستار رو  دپور یهم به همون سمت برگشتند و سع هیشده بود. بق خکوبیکه به سمت ساختمون م  دمیرو د د ینو 

 .داد زد

لحظه شهرام رو اون باال  هی. دمید یپشت بوم ساختمون ادار  ی وارهید یبرگردوندم و رستار رو رو  عی    رو س  سم

که رستار اون روز نشسته بود.   ب  آسفالت. همون جا یتصور کردم و بعد سقوطش رو ... بعد بدن غرق خونش رو رو 

 یم سیع هیاز حال رفته بود و بق د ینو  یهادست  یرو  دپور یشده بود برگشتم. سع جاد یکه ا  یبه سمت همهمه ا

 .بود ستادهیمسخ شده ها ا هیبحرکتش بدند. بابا ش ی   کردند به طرف ماش

 یبه رستار نگاه کردم که انگار جلوتر اومده بود. هر د دوباره
 

. اسمش ختیدلم فرو ر  یتو  یت   . چومد یازش بر م یا وونیک

 .افتاده بود هیاتفاق ها فقط در عرض چند ثان نیا ی. همه دمیرو داد زدم و به طرف ساختمون دو 

 !لب گفتم: زود باش! زود باش ر یچهار رو زدم. ز  یآسانسور پرت کردم و شماره  یرو تو  خودم

باز بود. وارد  مهیکه ن  دمیپشت بوم دو  رو همون جا ول کردم و به سمت در آهن   فمیدر باز شد. ک هیاز چند ثان بعد 

 چی. اما هارمیرو به دست ب تمیکردم که موقع  دور و بر رو بررش چشم هام خورد. کیم یتو  میشدم و نور آفتاب مستق

کردم که دچار   خراب نشده بود، فکر یم دپور یاز رستار نبود. اگر حال سع یخت   چیکس نبود. دوباره چرخ زدم. ه

 !توهم شدم

 !زدم: رستار داد 

 .کمک به پدرش رفته بود  یبرا د یجوابم رو نداد. شا کیس

  ی وارهید یرفتم. درست جلو  جلوتر 
 

داده بود.  هیتک نگیپارک یجلو  یاز ستون ها یکیکردم. بابا به   نگاه یی   . به پاسنیک

رفت.  جیو پدر انوش نبودند. به خاطر ارتفاع سم گ د ینو  دپور،یزدند. سع محوطه با هم حرف یم یچند نفر تو 

 گهیکنه. د  سیگذاشتم. اجازه دادم اشک هام صورتم رو خ  هامزانو  یدادم. سم رو رو  هیکوتاه تک  وار ینشستم و به د

بچه  انوش و حنر  یکار رو نداشتم. جلو   نینبود که ازش خجالت بکشم. حالم واقعا بد بود. از بابا توقع ا کیس  نجا یا

مثل  هماون رو  یجنازه  نکهیدر آورده بود. فکر ا یشده بودم. حاال هم که رستار مسخره باز  عیضا حساب   تیسا یها

و  میبار به صورتش نگاه کن نیآخر  یبرا مینتون اد یز  بیبه خاطر آس حنر کرد.   اعصابم رو خرد یم م،ینیبب میشهرام نتون

 .دلم از همه پر بود و به هق هق افتاده بودم« ... خداحافظ» میبهش بگ
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خوشم  یا وونهیآدم د ی   از همچ د یبا چ   یزدم. برا هیگر   ر یشونه ام نشست. سم رو بلند کردم و دوباره ز  یرو  دسنر 

 !ومد؟یم

 باال؟ یچرا اومد -

 !یگفتم: اومدم هواخور   هیشونه ام کنار زدم و با کنا یرو از رو  دستش

 .چونه ام گذاشت و بلندش کرد ر یبلند بشم که جلوتر اومد. دستش رو ز  خواستم

 ؟کن    یم هیها گر  به خاطر اون قویط -

 .م: آرهشد و گفت شتر یام ب هی. گر هیدونستم منظورش چ یم رو به اون راه زده بود، ویل خودش

 .شد و به چشم هام زل زد ی   اش غمگ چهره

 ست؟یتو ن فیچرا؟ ... ح -

 .من دوستشون دارم -

 !تو رو ندارند اقتیها ل اون قویط ویل -

 .شدم. اشک هام رو پاک کردم و گفتم: آره؛ واقعا ندارند هت  لحظه بهش خ چند 

افتاد که با پدرش حرف زده. برگشتم و گفتم: ممنون که با  ادمیشدم که مجبور شد عقب بره. به طرف در رفتم.  بلند 

 .یپدرت حرف زد

 !کرد، گفت: از خودت تشکر کن  که خاک شلوارش رو پاک یم  حایل در 

- ... 

 .کنارم رد شد و به طرف در رفت  از 

 !هندستون کرده بود اد ی لشیف -

 .رو نداشتم یکی نیا یداشت. دنبال حرفش رو نگرفتم. حوصله  یبد معن   حرفش
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رسه بسازند.  که به ذهنشون یم  ب  مختلف شکل ها یها رهیرو به بچه ها داده بودم و قرار بود با دا رهیدا یها شابلون

 .دندیکش  یم د یآدم و خورش یکله   شتر یکردم. ب  دستشون نگاه یم یتو  یبه برگه ها

به به در خورد. مهرناز تو  چند   .تو ا یبود. لبخند زدم و گفتم: ب ستادهیچارچوب در ا یض 
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 .کنار من نشست  صندیل یشد و رو  وارد 

 .س و صدا شدند چه ب   -

 .برگه هاشون تمرکز کرده بودند، نگاه کردم یبچه ها که رو  به

 .آره -

 ؟خوب   -

 بد باشم؟ د یبا -

 .تا االن دلم شور زد روز یاز د ؟یچرا تلفنت رو خاموش کرد -

 .رفتم خونه؛ شام هم نخوردم روقتید شبیحوصله نداشتم. د -

  یلیخ ستین -
ر
 !گرفنر   می... رژ  چاق

 .و گفتم: حاال ولش کن دمیخند

ت. مرادخاب   -  !؟یایمدت نم هیگفت   رفتم دفتر

 .خوبه یلی. خنیاز بچه ها رو که به طرفم گرفته بود، نگاه کردم و گفتم: آفر  یکی نقاشر 

 ام؟یبابا دوباره ب روز یبا کار د به مهرناز گفتم: انتظار داشنر  رو 

   ! من یمیندار  اچ  یکارخونه ... به پولش که احت  ا یگم حتما ب  من نیم -
 

 .داره یی   باال و پا گم ناراحت نباش. زندگ

 .خوام مهرناز؛ فقط وقت یم ستمیناراحت ن -

 .یمهمون ناخونده هم که دار  هی -

. لبخند زدم و گفتم: د یکش  بود و به داخل سک یم ستادهیکنار در ا  د یتعجب نگاهش کردم که به در اشاره کرد. مج با 

 .تو ا ی! بد یمج

 حالت بد نشد؟ گهیآروم داخل اومد. دستش رو گرفتم و گفتم: د آروم

 .تکون داد« نه»رو به عالمت  سش

 ؟یی   پا یاومد اجازه گرفنر  از مرب   -

 .آره -

دم ... مراقب خودت باش عز  مهرناز   .زمیبلند شد و گفت: من برم. بچه ها رو به نگار ست 

 .. من خوبممرش -

 ؟بکیسر  نقاشر  یخوا مهرناز نشوندم و گفتم: یم یرو س جا د یمج

  دوباره
 

 .و شابلون بهش دادم سش رو تکون داد. کاغذ و مدادرنیک
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 اند؟ رهیدا هیشب ا یرسه بکش. چ به نظرت یم رهیکه با شکل دا  یت   هر چ -

 .فکر کرد و گفت: ساعت کیم

 ؟چ   گهی. دنیآفر  -

 .نهیآ -

 .شون رو بکش حاال نقاشر  -

 نیواقعا به ا شی. بعد از اتفاقات روز پگهید یقدر آروم شده بود، هم من تعجب کرده بودم و هم بچه ها نیا نکهیا از 

 .بودم، داشتم د یکه حداقل براشون مف  ب  آرامش کنار بچه ها

و  د یآدم کش یکله   هینبود.  نهیآ هیشب اد یکرد که ز   رو آب   نهیآ ی شهی. شد یقرمز کش یساعت با عقربه ها هی د یمج

 یکله   هیبودم.  دهیقرمز هم سم کرد که تا به حال نپوش ی. روس دهیچشم هاش رو ست   کرد. واضح بود که من رو کش

 .داشت ست    یکه اون هم چشم ها  گهید کیکوچ

 منم؟ نی! ایدیچقدر زود کش -

 .آره -

 ه؟یک  کهیکوچ  نیا -

 !بچه شه نیا -

 !لبخند زدم و گفتم: من که بچه ندارم بهش

 چرا؟ -

 گفتم؟  یم د یبا هام رو باال انداختم. چ   شونه

 .گهیندارم د -

 .بود دهیاز بچه ها شدم که پرتقال و گوجه ست   کش یکینگاه کردن کاغذ  مشغول

 ؟ی. گوجه ست   دوست دار یدی. قشنگ کشنیآفر  -

 !یلیخ -

 .خوام برم باال که نگاهش کنم و با خجالت گفت: من نیم  د یرو کش نمیآست د یمج

 دت؟یکالس جد -

 .آره -

 .شده بود یعاد یبچه ها هیشب واقعا 

 !بیسر  خوب   یبچه  یقول بد د یبا زنم. ویل حرف یم باشه. با خانوم صالچ -

 .نگفت یت   رو تکون داد و چ سش
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م. امروز از صبح زود موسسه بودم. حنر  ی   گرفتم ماش  میشب بود که تصم ازدهی ساعت از  یس  هی رو داخل بت 

داده  منق   یکه بابا رأ  روز یخونه رو نداشتم. از د یرو هم با پدر مهرناز انجام داده بودم. اصال حوصله  یادار  یکارها

 .مهمون خودم بودم ب  ایتالیرستوران ا هی یهم تو  و در اتاقم قفل بود. شام امشب ر  ا یبودم  ونت  ب ا یبود، 

 .راست به طرف پله ها رفتم کیاکتر اتاق ها روشن بود. وارد خونه شدم و  چراغ

 .دلمون هزار راه رفت ؟ب  کجا  دهیبه سمتم اومد و گفت: ش مامان

 .بودمبرگردم گفتم: با دوست هام  نکهیا بدون

 خاموش بود؟ تیچرا گوش -

 .شارژ نداشت -

  یم یطور  ی   کردم با همه هم  قهر یم من وقنر  نبود ویل چارهیب نیا ت  تقص
 

قدر لوس بودم و هر  ی   هم شدم. از بچیک

 .افتاد کردم از سم نیم  یم یکار 

کردم.   من قهر یم. «یبچه باز »لوس بودن بود. البته اون اسمش رو گذاشته بود  ی   از اختالفاتم با انوش هم، هم یکی

اما  میگذشت، با هم رابطه هم داشت  ماه یم کیکه   ومد یم شیپ کنه. گایه  حرف ها بود که نازکیسر  نیاون مغرورتر از ا

  یبعد یو تا دعوا میقهر بود
 
 .شد رد و بدل نیم نمونیب حرق

 اهیکه به چشمم خورد، پوستر صورت خودم بود. با همون قاب س  یت   چ ی   روشن کردم. اول اتاق شدم و المپ رو  وارد 

طرح بودم که  یکارها  ت  چند روز درگ نیا یقدر تو  نیتخت نشستم و به صورت بزرگ خودم زل زدم. ا ی. رو د یو سف

شد که  خودش بود. به خصوص که دو روز یم یادآور یقاب هم  نیفرستادن ا لیدل د یدر مورد افشار فکر نکردم. شا

 .خاموش بود میگوش

مجرد تا دانشجوهاش  یتموم که از استادها ت   آدم همه چ نی. چرا ادمیدادم؟ از عکس خودم پرس یم چه جواب   د یبا

 !به جز ثروت پدرم یلیکرد دوستم داره! چه دل  ادعا یم کرده بود؟ حنر   یدوستش داشتند، از من خواستگار 

کردم. در واقع   بهش فکر نیم م،ت  گ  خودم رو نیم نکهیادعاهام به ا یاگر همون دختر مجرد بودم با وجود همه  د یشا

من ازدواج ناموفق  نکهیعوض شده بود. نه به خاطر ا ت   حاال همه چ دونستم؛ ویل تک دختر عمادزاده نیم قیاون رو ال 

 بود که همه یم یت   چ نیحداقل ا ا یشدم ...  چه دار نیمب وناقدام نکرده بودم. نه چ لیادامه تحص یداشتم و برا

 .دمید یم گهیجور د هیرو  ا یدن یها« خوب و بد»دونستند. چون من اون آدم سابق نبودم و 

  دونستم، افشار چه مرد خوب   فکرها یم نیا یدر آوردن لباس هام شدم. با همه  مشغول
 

ک  باشه و چه نه، زندگ مشتر

  چیاز نظر من آدم ها ه گهیبود که د نیا تیمفهومش رو برام از دست داده. واقع
ر
 .با هم نداشتند فرق
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تخت  یامروز ساعت از ده صبح گذشته بود. من هنوز تو  کردم ویل  شدم و ورزش یم یم دار یجمعه ها زود ب معموال 

 .بودم دهیسم کش یبودم و مالفه رو رو 

وع به حرف زدن کرد: آخه عز  یرو  بابا   ؟یصبحونه بخور  یایدلم! چرا نم ز یتخت جا به جا شد و سر

   یخودش در رو باز کرده بود. حتما به نظرشون به اندازه  دکی د یکل  با 
 
 .بشم الیخ تنها بودم که حاال ب   کاق

   نیم -
 

 .دمتیدارم که دلش برام تنگ شده؟ ... دو روزه ند ب  بابا هیمن  گ

- ... 

 .زمیشه. پاشو عز  هم آب یم ی   . همیچون گوشت به تنت دار  یلی. خگهیبابا! پاشو د ی دهیش -

- ... 

 .رو ندارم من به جز تو کیس ؟کن    یم یطور  نیچرا با من ا -

 یمن رو برده. به رو  یهمه آبرو  یداد که چرا جلو  هم نیم حیتوض حنر  «کن    یم یطور  نیتو چرا ا»گفت   یم فقط

قدر افتضاح دفاع کرده بودم که پدر خودم  نیا عن  ی. د یقطره از چشمم چک هی. بابا بلند شد و رفت. ماوردیخودم ن

 !رو کرده بود؟ کار   نیا دپور یبا سع یلجباز  یبابا فقط برا ا یقانع نشده بود؟! 

 .زد اتاق قدم یم یکه احتماال تو   مانیا یباز شدن در اومد. بعد صدا یصدا قهیاز چند دق بعد 

 ؟یتو باز بچه شد دهیش -

- ... 

 !... من که به نفع تو حرف زدم ؟یبه بابات ندارم. چرا با ما قهر  یمن کار  -

- ... 

 .مالفه رو گرفت و خواست بلندش کنه که سفت نگه اش داشتم ی گوشه

 !. آخر مردادهر یز  نیا یپز  یم -

- ... 

 .گهی! بسه ددهیش یدو روزه همه رو ناراحت کرد -

 .! حوصله ات رو ندارممانیا ونت  بلند بود. من هم از کوره در رفتم و گفتم: برو ب صداش
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 یو پچ پچش با مامان و پونه که حتما جرأت نکرده بودند دخالت کنند. صدا دمیقدم هاش به طرف در رو شن یصدا

 .ها دست بردار نبودم یزود نیمن به ا بلند بسته شدن در اومد، ویل

شد، وگرنه بابا و  ها از گور اون بلند یم شیآت یتخت نشست. همه  یبا شدت از روم کنار رفت و رستار لبه  مالفه

 .بودند میناراحت یها فقط بهانه  قویط

 !ونت  برو ب ؟کن    یم چه غلظ نجا یزدم: تو ا داد 

 .سم انداختم یمالفه رو برداشتم و رو  و 

 .که نازت رو بکشم  ستمی! من بابات ندهیها رو بذار کنار ش یلوس باز  نیا -

 !و گفت: پاشو د یمالفه رو از سم کنار کش دوباره

 .نداره زدم: به تو ربظ داد 

نداشت، من  کرد. اگر اون به جنس مخالفش حیس  تاپ و شلوارک خواب نگاه یم نیسم نشسته بود و به من با ا یباال

 .دمیخودم کش یو رو بود. مالفه رو برداشتم  چه وضیع نیکه داشتم. ا

 یبود تو  کیتخت نشوند که نزد یو رو  د یکنارش زد. با تعجب نگاهش کردم. بازوم رو کش  یشتر یبار با حرص ب نیا

 !دونستم خشونت رو نیم نیا لی. دلفتمیبغلش ب

 !؟یشد چرا وحیسر  -

 .اتاق برد بهداشنر  سیو به سمت سو  د یشد و من رو هم همراه خودش کش بلند 

 !زود باش حاض  شو -

 !؟یتو به من چکار دار  -

 !آب رو باز کرد و گفت: حرف نباشه ت  ش

 .ونت  و گفتم: برو ب دمیصورتش پاش یمشت آب تو  هیکرد.   نگاهم یم منتظر 

اومدم. هنوز  ونت  و ب دمیشده بودم و مسواک هم زده بودم. دوباره به صورتم آب پاش دار یرو بست. صبح ب در 

 .بود ستادهیا

 !حاض  شو -

 .ولم کن بابا! حوصله ندارم -

مت ب سمت تخت رفتم که گفت: یم به  .ادیحوصله ات س جاش ب ونت  خوام بت 

ه ب ابروم  یاتاق بهتر بود. تازه نشون دهنده  یتو  یکار   . از ب  ومد ی! البته بدم نمون؟ت  رو باال انداختم. من رو بت 

اضم به بابا هم یم نداره، اما من که دختر  بهش عاقبت خوشر  اد یشدن ز  کیدونستم نزد شد. هر چند یم اعتر

 .با من نداشت یا ندهیآ چینبودم! رستار ه ستاب  ت  دب

 خودم لباس تنت کنم؟ ا ی شر  حاض  یم -
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 !ونت  رو براش انداختم و گفتم: ب چییسو 

به  وهیآبم هیرفتم. مامان  یی   از پله ها پا یو خاکستر  شلوغ صوربر  ینازک با طرح ها یمانتو  هیساعت بعد، با  مین

 !خورد یدرد هیرستار به  نی. پونه گفت: باالخره اد یدستم داد و لپم رو بوس

بهشون نگاه کنم،  نکهیبعد برگشتم و بدون ا هیرفتم. چند ثان ونت  نبود. شونه باال انداختم و ب مانیاز بابا و ا یخت  

 !گفتم: ب  

 .دونستند بهم داد و لبخند زد. همشون اخالق من رو یم نتیکاب  یاز تو  ب   هی. مامان د یخند بلند بلند یم پونه

 سم رو برگردوندم و ب   دمیکه به بابا رس  ی   رفت. هم آورده بود و بابا هم به سمتش یم اطیرو وسط ح ی   ماش رستار 

 و گفت: کجا؟ ستاد یراننده ا ی شهیشدم. بابا کنار ش ی   توجه سوار ماش

 .میرو روشن کرد و جواب داد: کار دار  ی   ماش رستار 

 مثل شنبه شب؟ -

 .دونست اون شب رستار هم همراهم بوده بابا یم پس

 هست؟ یمسئله ا -

 .بغل برگردوندم ی شهیبه من انداخت که سم رو به طرف ش نگایه بابا 

 !نه! به همه تون خوش بگذره -

 !گفت؟  در رو زد. گفتم: چ   موتیحرکت کرد و ر  رستار 

 .کرد  شتر یرو نداد و سعتش رو ب جوابم

 

 

□ 

 

 

   مختلف بادبادک ها نگاه یم یذوق به شکل ها و رنگ ها با 
 
. دمیچرخ بود یم ستادهیا تیکه جمع  کردم و به هر طرق

. میکرد  هوا یم اطیح یکم بود، تو   اطیح ی. چون درخت هامیکرد  بادبادک درست یم مانیبا ا گایه  میبچه که بود

 .کرد  ساختشون کمک یم یهم مامان تو  گایه

 .خودت رو! آروم باش کشنر  -

 ؟کردم و گفتم: چ    اخم

 .چ  یه -
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 ؟دونسنر  از کجا یم -

 !ارهیخواست بچه اش رو ب از دوست هام یم یکی -

 .میآورد کردم، بچه ها رو یم  دونستم با موسسه هماهنگ یم پس چرا من خت  نداشتم! ... اگر یم -

 کدوم موسسه؟ -

 .گفتم: کانون  عی    رو جمع کنم. س  میسوت خواستم

 !؟«بادبادک ها یجشنواره » د یآورد رو یم ستاب  ت  دب یبچه ها -

 .سن ها هستند یکه از همه   ن  یب مگه اون ها دل ندارند؟ ... تازه، یم -

کردند. شهر از   مختلف اطرافمون حرکت یم ی. آدم هامیو به آسمون صاف نگاه کرد میها نشست مکتیاز ن یکی یرو 

 .بادبادک ها دست بچه ها و پدرهاشون بود شتر ی. بد یرس و دور به نظر یم کیکوچ  یلیارتفاع خ نیا

 .بود نجا یهم ا د یکاش مج -

 !قدر بچه دوسنر  نیکه ا  یداد صورتم نگاه کرد و گفت: نشون نیم به

 .گفتم  یطور  ی   هم -

 ه؟یگفتم: چتر نگاه کرد و من   قیدق

-  
 

 ؟یکرد  چند سال با انوش زندگ

 .از دو سال شتر یکم ب  هیجواب دادم:  بحث تعجب کردم، ویل نیا دنیکش  شیپ از 

 !؟ب  که نازا  یدیدو سال فهم یتو  -

 ... در واقع -

 کنه؟ روم نیم  نیم د یتخمدان هام تخمک تول نکهیحرف هاست؟ ا نیتر از ا گفتم که مشکل من اساش  بهش یم د یبا

 .شد

 .دینرس جهیخب ... سال دوم چند بار دکتر رفتم و به نت -

 !ثروتمند باشه یفقط چند بار؟! ... اون بچه قرار بود وارث دو تا خانواده  -

 !دکتر نرفتم. اصال مطمی   نبودم که بخوام پدر بچه ام انوش باشه گهیمن بعد از چند ماه د -

 ؟با انوش مشکل داشنر  -

بود زوم کرده بودم، گفتم: من خر نبودم که نفهمم  تار یگ  هیاز بادبادک ها که شب یکی یکه چشم هام رو رو   حایل در 

 م؟یکن  یت  شگیبچه پ یبرا د یکنه که نبا  یم یادآور یماه عسل  یتو  ی. کدوم مردستمیبراش مهم ن

 .گفت که مخاطبش انوش بود. از جاش بلند شد  یت   لب چ ر یخنده و ز  ر یزد ز  رستار 

 .میراه بر  ا یب -
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 .فروختند حرکت کردم شده رو یم طراچ یکه بادبادک ها  شدم و همراهش به طرف قسمنر  بلند 

 .بچه دوست داشت د یشا -

س زد که ناخودآگاه من هم  قدر به خاطر وارث حرص یم نیرو دوست داره ... ا تشیاون فقط خودش و موقع - استر

 .گرفته بودم

 .فهمم ... واضحه چرا طالقت داده یم -

 !من طالق خواستم، نه اون -

 .تعجب و لبخند به سمتم برگشت با 

 !زن باردار داره هی دمیفهم مونییماه قبل از جدا هی -

 .ستین یکار   انوش اهل مخق   ؟یبود دهیچطور نفهم -

 مشیمن درمان رو کنسل کردم تصم گفت، وقنر   چند ماه ... خودش که یم د یوقت نبود که با هم بودند ... شا یلیخ -

 .رو گرفته

 !جذابه تشی! البته ... عصبانستین د یاز انوش بع -

 عمادزاده ها نیم تیبابا، وگرنه انوش از موقع یدهایجدا شدم. فقط به خاطر تهد زدم و گفتم: با بدبخنر  پوزخند 

 .رفته بود شیخونه پ یکردنم تو   زنداب   یتا پا گذشت ... حنر 

 یخلوت برا یجا هیقرمز رو انتخاب کردم و با ذوق  مایه هی. من میبود دهی. به بادبادک فروش رسمیدیدو خند هر 

کرد و انگار وسط   آسمون بود. با باد حرکت یم یقرمز کوچولو تو  مایه هیبعد  قهی. پونزده دقمیکرد  دا یهوا کردنش پ

ل یمشناور بود. نخ  ا یدر   !ادینگاه کردم و گفتم: تو هم که بدت نم خوشحالشکرد. به صورت   رو رستار کنتر

 اد؟یبدش م یاز باز  گ -

 .ماست هیهم شب نیبادبادک اشاره کرد و گفت: ا به

- ... 

 .ارندیسمون ب ب  خانواده هامون هر بال میعمر اجازه داد هی -

 .کردم  دست هاش نگاه یم بادبادک به حرکت عصن   ی. به جاد یچیو دور قرقره پ د یرو کش نخ

-  
 
 .که خواستند ما رو بکشونند  هر طرق

 .قدم حرکت کرد. حاال صورتش پر از اخم بود چند 

 .ندت  برامون بگ یمیهر تصم -

 .دیخرچ شده بود و نخ دور قرقره یم د یشد باد 

  یزد: به جا داد 
 

 .کنند  ما زندگ
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. به طرفش رفتم و بازوش رو گرفتم. به من نگاه کرد. نخ از قرقره در رفته بود. با دست د یرس به نظر یم عصن   واقعا 

 ؟و گفتم: خوب   دمیام نخ رو کش گهید

 .ختیر  س تکون داد. باد موهاش رو اطراف صورتش به هم یم فقط

  یآدم عاد هیوقت مثل  چیه -
 

 !مینکرد زندگ

 .باهاش داشتم. خواستم آرومش کنم قر یعم یاشت. حس همدردذ یم ت  من هم تأث یگرفته بود و رو   کیم  صداش

 !دوست داشتنه یکارهاشون از رو  -

 .و به بادبادک نگاه کرد د یکش  قر یحرص نفس عم با 

 !ده رو دوست داره، زجرش نیم کیس  آدم وقنر  -

 .من زل زد یچشم ها به

 !... نه اسارت هییکنه. عشق رها  رهاش یم -

مرموزتر و دورتر شده بودند. نخ رو ول کرد و از  شهیها از هم ایهیس نیتونستم نگاهم رو از چشم هاش جدا کنم. ا نیم

 .کردم  آسمون نگاه یم یمن فاصله گرفت. تا به خودم اومدم، بادبادک رفته بود و من به گم شدنش تو 

گرد داشت و   یکه برگ ها  درخنر  ر یه بود. ز نشست ی   زم یکه رفته بود، برگشتم. چند متر دورتر رو   یت  سمت مس به

خانوادها ش تنگ  یدلش برا د یشا»دونستم. به همون طرف رفتم و کنارش نشستم. با خودم گفتم  اسمش رو نیم

 «.ختهیبه هم ر  یطور  نیشده که ا

 حال بابات خوبه؟ -

 .تکون داد و گفت: سکته رو رد کرد س 

 !یتو باعثش بود -

 !بس کن -

 !دیداشت؟ دستش رو دور شونه هام انداخت و گفت: ببخش رو برگردوندم. اصال به من چه ربظ روم

 !به من نچسب ؟یگربه ها شد  هیدستش رو جمع کرد و گفت: باز تو شب عی    شونه اش گذاشتم که س  یرو رو  سم

 ؟گفنر   رو یم ی   هم بود هم یا گهیرو برداشتم. دورتر نشستم و گفتم: کس د سم

 !خنده گفت: نه با 

 !ارهیرو بست و گفت: احتماال بابات پدرم رو در م ششیحرف زدن هم نداشتم. خودش ن ی. حوصله دمینخند

 .بده حیکردم که توض  نگاهش

 .اون ور رو نگاه کن -
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که   درشت کنار درخنر  کلیو ه که با چشم اشاره کرده بود، نگاه کردم. چند مرد با کت و شلوار مشیک  همون سمنر  به

 .بودند ستادهیاز ما فاصله داشت ا یچند متر 

 هستند؟ گ  نا یا -

 !یاومدند بادبادک باز  -

- ... 

 .گفت  که بابات یم  یا« همه»همون  -

 نیا یمن نگهبان گذاشته بود. اما من تو  یگردن کلفت رو با بادبادک تصور کردم و لبخند زدم. پس بابا برا  یمردها اون

 .دمیفهم گفت، نیم  باغ ها نبودم. اگر رستار نیم

 .اطراف نگاه کردم یپر س و صدا یآسمون و آدم ها یتو  یباال انداختم و به بادبادک ها شونه

 

 

□ 

 

 

رو  ی   روز نگذشته، حوصله ام س رفته بود. ماش هیتاب بخوره. هنوز  تا صندیل دمیخودم رو عقب کش گهیبار د کی

بابا اومد:  یبهم داده بود. تاب متوقف شد و صدا و سکون آرامش خاض یکار یب نیا هم به رستار داده بودم. ویل

 دختر گل بابا چرا تنها نشسته؟

 .رو دور زد و کنارم نشست. روم رو برگردوندم رو ندادم. صندیل جوابش

 ؟چرا صبح نرفنر  -

 !بابا؟ د و گفت: چرا کارخونه نرفنر دونست چرا نرفتم! به طرفم خم ش نیم مثال 

 برم؟ چ   یکردم و گفتم: برا  نگاهش

 ؟رفنر  یم چ   یبرا -

 .کارم تموم شد -

 !خود کرد و گفت: ب    اخم

- ... 

 .اداها مال بچه هاست نی. ادهیو پنج سالته ش ستیب -

 ؟خونه نگفنر  ی   چرا تو هم ی... اگر موافق نبود میها حرف زده بود قویط یدرباره  -
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 .اخم کرد و بلند شد دوباره

 !... قانعم نکرد دمیشن نظرات جمع رو یم د یبا -

 .شده بود هم راض   دپور یسع حنر  ؟یداد منق   یبابا! چرا رأ ار ین الگ یبهانه  -

 !یسالم هم بهش بد یحق ندار  گهیشد و گفت: حرف اون مردک رو نزن! د عصباب  

 هیبشه! بعد از چند ثان شد که اون همه زحمت من قرباب   نیم لیدل نیا ویل میمشکل داشت دپورها یکه ما با سع  درسته

 بوم؟ یرو  پشه رفنر  نیسکوت به طرفم برگشت و گفت: تو چرا دنبال ا

 .بود یرو گفته، اما کامال جد نیعوض کردن بحث ا یبرا ا یکنه   یم فکر کردم شوچ   اول

 د؟یرفت یاون شب کدوم گور  -

بود!  چه جور منت کیسر  گهید نیداد. ا نیم ت  من گ یوقت به کارها چیحرف زدن رو نداشتم. ه یطور  نیا توقع اباب از 

 .تر شد کیبا بغض نگاهش کردم. نفسش رو فوت کرد و بهم نزد

 برات محافظ بذارم؟ د یمن با ؟سنر یبابا! چرا مراقب خودت ن ز یعز  -

- ... 

 از کارهات خت  داشته باشم؟ د یمن نبا -

 کنم؟  مگه من چکار یم -

 .شد چه برسه به بابا یم کیگرفته بود و اعصاب خودم هم تحر   صدام

 .که همه تعجب کردند  یدیدو  یجور  هی -

 ... رستار دوب   خودت که یم -

 ؟تو چ   دونم. اون آره، ویل یم -

 .شهرام افتادم اد یگفتم: من فقط   از مکث کوتایه بعد 

و به طرف  د یصورتش دست کش یده. رو  و بحث رو ادامه نیم زهیر  دونستم با آوردن اسم شهرام بابا به هم یم یم

 .ساختمون رفت

 

 

□ 
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کرد. اگر   جواب گرفیر  عجله نیم یقدر برا نیکاش ا  یبود که از صبح فرستاده بود. ا sms ی   چندم نیدونستم ا نیم

جواب  sms آخر فصل بودند. باز هم به ی. بچه ها مشغول سوال هاومدمیآخر ترم نبود، امروز به کانون نم یجلسه 

 .من نشد وجهرفتم که مت ونت  ب میکیقدر قا نیناهار ا یبرا ندادم. حنر 

sms نگرانم ده؟یش ید : چرا جواب نیمد یرس یبعد. 

 .شد کردم بدتر یم  کالفه شده بودم. اگر خاموش یم  واقعا 

به به در خورد. بچه ها سشون رو از رو  چند   !دییکتاب بلند کردند. گفتم: بفرما  یض 

 آخره؟ یچشمم اومد. رو به بچه ها گفت: جلسه  یباز شد و صورت خندان افشار جلو  در 

 .کردند، گفتند: بله  هم تعجب نکرده بودند و به من مشکوک نگاه یم اد یکانون ز   سییها که از اومدن ر  بچه

 د؟یستیخسته ن -

 بودم. وقنر  جی    هو  نجا یشدند. من هم که ا لشونی. بچه ها مشغول جمع کردن وساد یچیکالس پ  یخنده تو  یصدا

 .رفتند وارد کالس شد و در رو بست ونت  همه ب

 .یافتاد ت  باالخره گ -

 .زدم. س جام نشستم و گفتم: ممنون بابت تابلو لبخند 

 نم؟ینداشت ... بش قابیل -

 .دییبفرما -

 .اول نشست فیرد یها از صندیل یکی یرو 

 ؟یفکرهات رو کرد -

  هیتونستم  . یمدمیکش  رو یم آنچناب   یانتظار خواستگارها د ینبا ب  گفتم. با وجود نازا  یم د یبا چ  
 

 هیو  معمویل زندگ

 ش هم به خودش اجازه نیم. انو ومدمیم ونت  احمقانه نسبت به رستار ب الیمستقل داشته باشم. از فکر و خ یخونه 

 .رو کرده بودم هاممن فکر  باهام داشته باشه ... ویل یداد هر برخورد

 .من مثبته یاز پدرت راحت باشه. نظرش درباره  التیخ -

 د؟یبا پدرم صحبت کرد -

 .نه به طور واضح -

 .دیکرد  کار درسنر  -

 !زدم؟ با پدرت حرف یم د یرو باال انداخت و گفت: چرا نبا ابروش

 ... انداختم و گفتم: چون یی   رو پا سم

 .جمله بود یسم رو بلند کردم. منتظر ادامه  هیاز چند ثان بعد 
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 .من اصال قصد ازدواج ندارم -

 یلیها خ میجور تصم نیا یزود خودش رو جمع و جور کرد و گفت: هنوز برا همه ضاحت رو نداشت، ویل نیا انتظار 

 .بیسر  مونیممکنه پش ،یخوبت رو از دست بد یها تی... اگر موقع جووب  

  متوجه ام، ویل -
 

 .خواد ... که من ندارم یم ازدواج آمادگ

 ؟یتر جواب بد و منطقر  بهت وقت بدم تا فکر کن   شتر یب یخوا یم -

 .شه من عوض نیم میتصم -

  میچند ماه صت  کن یخوا صورتش نشست و گفت: یم یرو  اخیم
 

 ؟کن    دا یپ تا آمادگ

 .خوام اشتباهم رو تکرار کنم گفتم: نیم  کالفه

 گفت: اشتباه! ... از چه لحاظ؟  عصباب  

 .به انوش نداشتم. به شما هم ندارم من حیس -

 .من با انوش فرق دارم -

 .داد هیاستاد تک ت   . دستش رو به مستاد یشد و درست رو به روم ا بلند 

 !یکرد  دا یپ حیس د ی! ... شابا من آشنا بیسر  سنر یحاض  ن بچه رو زدم، تو حنر  د یبه خاطر تو ق -

  ه؟یهمه اضار چ نیا لیدل -
 

  هیبا من  زندگ
 

 .ستین یعاد زندگ

 بفهمونم که دوستت دارم؟ ی... چطور  ؟یخوا یم لیدل -

 .. ظاهرا بچه ها کنجکاو شده بودندمیشد که هر دو لبخند زد دهیشن دنیاز پشت در و بعد دو  یت   افتادن چ یصدا

  دمید وقنر 
 

 .دمیها شن یلیجمله رو از خ نیا اوضاع آروم تر شده، گفتم: من از هجده سالگ

 «!به جز انوش»دلم گفتم  یتو  و 

 ؟ثروت پدرت رو به رخ من بکیسر  یخوا یم -

 !هیاعتماد . بحث ب  ستین دنیبحث به رخ کش -

ها ستاد یا نهیکرد. دست به س  کوتایه  ی خنده که دوستش دارند اعتماد   تو فقط به کیس تیبا موقع ب  و گفت: دختر

 !کنند  یم

که دوست داره ازدواج   حق داره با کیس یرو برداشتم. به طرف در رفتم و همزمان گفتم: هر دختر  فمیشدم و ک بلند 

 .کنه

 .ستادیطرفم اومد و جلوم ا به

 ... دیمدت با من باش. شا هیمنو امتحان کن ...  -

 !افشار یآقا د یکار رو نکن  نیرو قطع کردم: ا حرفش
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 .من شکسته بشه یخواست غرورش جلو  نیم دلم

 ه؟یمشکل من چ -

ا مشکیل بگم. بازوم رو گرفت و  د یبا دونستم چ   تونست باشه. نیم ها یم یلیخ یخوب بود. آرزو  طشینداشت. سر

 .قدم عقب رفتم و با اخم نگاهش کردم هیشدم.  تر کرد. عصباب   کیمنو به خودش نزد

 !؟یا سهیقد ی... فکر کرد ه؟یچ -

 !نرفته که زن طالق گرفته ام ادمینه.  -

 !نبود نیکنارش رد شدم که گفت: منظور من ا  از 

 !نکردم و در رو باز کردم. دستم رو گرفت و گفت: صت  کن توجیه

 .نگاهش کردم که انگشت هاش شل شد و دستم رو ول کرد یو جور  برگشتم

 

 

□ 

 

 

 !داد شبیرو که د الیس  نیو گفتم: ا ستادمیمامان ا صندیل کنار 

من همه اش تنهام. مجبورم سم رو گرم کنم  ،ی   ستیتخمه رو به طرفم گرفت و گفت: تکرارشه ... شما که ن ظرف

 .گهید

 ،... خب برو کالش ؟یتکرار  الیو گفتم: با س  ختمیسارافونم ر  بیج یکه برداشته بودم رو تو   یتخمه ا مشت

 ... یت   چ ،باشگایه

 .دیبه فکر خودتون باش د ی... شماها با گهیاز من گذشته د -

 ! پونه کجاست؟؟چ   عن  ی« از من گذشته» -

 .خواهرش یخونه  -

ان کرد نیرو تو ا یچهار سال دور  نیپونه هم که ا -  !دو ماه جت 

 .گهیو گفت: خب خونواده اش هستند د د یخند مامان

شغول تخمه شکسیر  شدم. من سم با کارخونه، کانون، موسسه و دوست هام گرم بود و تازه حاال و م دمیهم خند من

 ونت  وقت بود که با مامان ب یلیکه مامان و بابا تو خونه تنها هستند. ناراحت شدم. خ  دمیفهم شده بودم یم کار یکه ب

به  نند،یب روز اکران یم ی   اول یرو تو  چکاکیه ی جهیسگ لمیکه ف  ب  نرفته بودم. به صورتش نگاه کردم. مثل کسا

 .زل زده بود ونیز یتلو 
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 .ونت  ب میمامان! پاشو بر  -

 کجا مامان؟ -

ماه  هیالهام  و گفتم: عروش دمیرو خاموش کردم که با تعجب به من نگاه کرد. خند ونیز یبه من نبود. تلو  حواسش

 ؟یاست. لباس دار  گهید

 قدر زود؟ نیماه! چرا ا ی   هم -

 .گهیخب د -

 .لباس ندارم -

 .مزون ترانه. پاشو حاض  شو میبر  -

 .خرم یم یحاض   یت   چ هیخواد.  نیم -

 !الهام رو بزب   یفرح خانم و عمه ها نیپوز ا د ی! ... با؟چ   گهید -

 .بود، س تکون داد و به طرف پله ها رفت ومدهیهم که بدش ن مامان

 .از ما بود ژهیو  ب  رایمشغول پذ و دختر جووب   مینشسته بود« ترانه»سالن مد  یکاناپه ها  یساعت بعد رو  مین

ساده  یلیاون ور آب خ یبود. لباس ها نجا یآشنا شده بودم. لباس عروس خودم هم دوخت ا نجا یآرام با ا قیطر  از 

که من و   یت   . تنها چلباسم چند متر بود  یخواستم. دنباله  شلوغ یم ت   چ هیساله بودم  کیو  ستیبودند و من که ب

بود.  دا یپ د یکامال د  نشیاز ب دمیسف یو چکمه ها اشتد یهمون لباس بود. چاک بلند میآرام روش توافق کامل داشت

 .دمیو به حرف خودم خند «جووب   یا»دلم گفتم  یتو 

کرد. وارد   کارها یم  نیدادند از ا که خوب پول یم  ب  ها یمشتر  یترانه به استقبالمون اومد که معموال فقط برا خود 

در واقع سه دست  یا شهیش یبودند که با چرخش ستون ها تیک یها نیتر ی. لباس ها داخل و میها شد سالن طراچ

حذف  ستیشش ماه از ل یشد حداقل برا انتخاب یم که  ب  بود که لباس ها نیا نجا یا شد. خوب   لباس نشون داده یم

 .ومدیهم در نم هیدار بود و شبلباس ها کامال شناسنامه  نیشد. بنابرا یم

که   میو ساتن انتخاب کرد یبا سنگدوز  ی   و سنگ کیش اهنت  پ هیشده بود و من کمکش کردم.  جیانتخاب گ یتو  مامان

 .داشت یرنگ نقره ا

 .شه آماده یم گهید یهفته  د یجد یجون؟ البته طرح ها دهیش با لبخند به طرفم برگشت و گفت: خودت چ   ترانه

 .شم مزاحم یم گهید یپس هفته  ؟یجد -

 .زرق و برق ها رو نداشتم نیا یحوصله  گهیخودم د« ! امیباش تا ب»دلم گفتم  یتو 

 که آرام انتخاب کرده رو نشونت بدم؟  طرچ یخوا یم -

 !دم؟یرس قدر خاله زنک به نظر یم نیمن ا عن  یفکر کرده بود؟  من چ   ی. درباره د یخند طونیش و 

 .بشم ز یخوام سورپرا زدم و گفتم: نه. یم لبخند 
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 . کیللگیگ  یاز رستوران ها یکی ی. تو میخورد ونت  مامان رو گرفت. ناهار رو ب یزهایو سا میلباس رو حساب کرد پول

پونه با  م،یدیخونه رس رو به راهه، راحت شد؛ اما وقنر  ت   همه چ نکهیمامان از ا الیو خوش گذشت. خ میحرف زد

 .کرد  نگاهمون یم ناراحنر 

بهش بر  ا یکنه   یاخالق ها نداشت که حسود نی. پونه قبال از اد یرس به من انداخت که نگران به نظر یم نگایه مامان

 .بخوره

 .یایتو هم ب میکرد  وگرنه صت  یم ،یایزود م میدونست نشستم و گفتم: نیم کنارش

   یم چ   -
 

 ؟گ

 .میلباس سفارش بد میرفته بود -

 !دیکرد  یخوب کار  آهان.  -

س . حنر میو مامان با تعجب به هم نگاه کرد من  «؟چ   یلباس برا» د ینت 

 شده مادر؟ یت   : چمامان

 .زنگ زدم ... قطع کرد مانیبه ا شیرب  ع پ هی: پونه

 !رو برداشت و گفت: صت  کن با اخم گوشر  مامان

 .: خاموشهپونه

 .باشه یتو جلسه ا د ی: شامن

ش زنگ زدم. منیسر پونه  !ونهت  گفت ب  : به دفتر

 .مامان بروز بدم یخواستم جلو  نیم کم نگران شده بودم، ویل  هی

شد که اصال با من تماس نگرفته  وقت یم یلیبود. خ بیانوش افتاد که عج شخیص یزنگ خورد و شماره  میگوش

 م: بله؟از سالن رفتم و جواب داد ی. به گوشه اشخیص یبود، چه برسه به شماره 

 ؟سالم. خوب   -

 .سالم -

 س کارت؟ یایچرا نم -

 ... ؟ید رو هم تو انجام یم ن  یکارگز   ی فهیوظ -

 !ها نهیادامه دادم: به خاطر کم کردن هز  شخند ین با 

 .ستین مانیشده بودند. اشاره کردم که بفهمند ا قیو پونه دق مامان

 .میصحبت کن ا یدعوا زنگ نزدم ... چهارشنبه ب یمن برا -

 .من همون روز حرف هام رو زدم -
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 .طرح حرف دارم یگفت: منتظرم! درباره   سم بزنه، ویل داد اساش هیبودم که  منتظر 

 .سکوت شد و بعد گفتم: خداحافظ هیثان چند 

 .کردم و به طرف اتاقم رفتم  قطع

 مانیا ی   بابا و به دنبالش ماش ی   که ماش  میزد قدم یم وانیا یاز هفت عرص گذشته بود و من و پونه و مامان رو  ساعت

فاصله هم معلوم بود که  ی   بابا باز کرد و بابا به طرف خونه اومد. از هم یدر رو برا وسفیشدند. آقا  اطیوارد ح

 .هیعصبان

 !به مامان گفتم: بابا قرار بود بره کارخونه؟ رو 

 شده آقا منصور؟ توجه به سوال من به سمت بابا رفت و گفت: چ   ب   مامان

نگفت و مامان دوباره  یت   . بابا چومدند یرو پارک کرده بودند، به طرف پله ها م ی   و رستار هم که ماش مانیا حاال 

 د؟ی: با هم بودد یپرس

 .نشست و جواب داد: تو خودت رو ناراحت نکن وانیا یها از صندیل یکی یرو  بابا 

 د؟ی. رو به بابا گفتم: کارخونه بودستاد یا مانیر ا. مامان منتظمیها نشست صندیل یو پونه رو  من

 .آره -

 .آوردند یی   و صداشون رو در حد پچ پچ پا ستادند یو رستار کنار مامان ا مانیا

ه؟ نجا یبگه ا یکیگفتم:   عصباب    !چه خت 

 !کرده  یهم صداش رو باال آورد و گفت: آقا دوباره خرابکار  بابا 

 ؟یا یرفت. من آروم تر گفتم: چه خرابکار  مانیونه بلند شد و به طرف اسمت نگاه کردند. پ نیبه ا همه

قرار داشتم. بعد رفتم کارخونه که  یگفت: ناهار رو با باقر   هیگذاشت و بعد از چند ثان  شیشونیپ یدستش رو رو  بابا 

 .دهیدو تا سالن خواب دمید

 چرا؟ -

 .شده یم ت  تعم د یبا قسمنر  هی -

 خب؟ -

 .رفته ادشی نیمسئول بهش گفته ... ا -

به  رفته باشه؟ سوبر  ادشیشد که  برگشتم. مگه یم د،یرس که واقعا ناراحت به نظر یم  مانیشده بودم. به طرف ا جیگ

  نیا
 

 !بزرگ

 !رو از دست داد ت   همه چ یطور  ی   قطر هم هم یاما آهسته ادامه داد: تو  عصباب   یبا صدا بابا 

 !اقتیل و با حرص گفت: ب   نگاه کرد  مانیا به



 

 
151 

 !سیبابا اخم کردم و گفتم: ه به

 .رو گرفت و به داخل خونه برد مانیدست ا رستار 

 

 

□ 

 

 

به همون سمت رفتم و  عی    بود. س  ستادهیکنار پنجره ا  مانیاومد، من وارد شدم. ا ونت  ب تشونییکه پونه از سو   ی   هم

 .بازخواست کنم ومدمیگفتم: من ن

 .که افتاده  هیپکر نگاهم کرد. گفتم: اتفاق یبا چهره  مانیا

 !کنه  فکر یم گهیجور د هیبابات  -

 ش؟یشناس ره ... مگه نیم یم ادشیفردا  ی   بابام هم -

 .دیداد و گفت: در مورد تو شا هیپنجره تک به

- ... 

 به خاطر تو اومده بود با انوش حرف بزنه؟ دوب   یم -

- ... 

 پا بذاره؟ ر یبابات غرورش رو ز  یبود دهیتا حاال د -

- ... 

 .کنه  یم یبه خاطر تو هر کار  -

  ب   یلیبابا خ یحرف زدن درباره  یطور  نیا
 
 به خاطر تو نکرده؟ یگفتم: چه کار   یبود! با دلخور  انصاق

رو کنم که از پسش  یعرضه کار  آدم ب   هیعمر مثل  هی د یخوردم ... با کارها نیم  نیگفت: من به درد ا  ن  یغمگ یصدا با 

 .امیبر نم

 ؟یخوا که یم  یدنبال کار  یر  چرا نیم -

 همه سال؟ نیاالن؟ ... بعد ا -

 یخورد. چطور  خودم هم حالم از شعار دادن به هم یم ویل« تازه ست!  یت  رو هر وقت از آب بگ مایه»بگم  خواستم

وع یم  .ادیاتفاق کنار ب نیکرد؟! تنها گذاشتمش تا با ا  دوباره درس خوندن رو سر

 !یبود گفتم: نفر بعد ستادهیدر ا یرو بستم و به رستار که جلو  در 
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 .شه لوس یم ست،یزد و گفت: الزم ن لبخند 

 !بود چ  یحرکتش تار  ب  . نگاهش کردم که گفت: خداد ی. رستار خندمیپله ها باال رفت از 

 .دونم حواسش کجاست و گفتم: یم دمیهم خند من

 .پله ها دستم رو گرفت که برگردم وسط

 کجاست؟ -

 !جواد شیپ -

 .عاشقش شدم د ی... ند ه؟یباز شد و گفت: جواد ک ششین

 .اعصاب من یرفت رو  داشت یم باز 

 ش؟یبرات برم خواستگار  یخوا یم -

 .کن    یم یشد و گفت: خواهر  شتر یاش ب خنده

 .کردم و گفتم: من برادر الزم ندارم  اخم

 .باباست ت  رکت کردم و ادامه دادم: تقصح دوباره

 پدرت؟ ا یجواده  ت  باالخره تقص -

 نیداد. تو بهتر  یم لیتحص یمثل جواد ادامه  د یبا مانیوسط تجارت ... ا د یدانشگاه تهران کش یرو از کالس ها مانیا -

 ... کایکانادا و آمر   یدانشگاه ها

 جواد استاد دانشگاهه؟ -

 .میستادیا الب   یتو 

 .داد یم اد یداشتم اون به من  اض  یر  داد. تا دانشگاه هر چ   از همون دبستان به من درس یم -

 جواد؟ -

 !مانیگفتم: ا  عصباب  

 از جواد بگو؟ ؟کن    یم فیتعر  مانیقدر از ا نیحاال چرا ا -

کردم.   ز یرو براش ر  . چشم هامومد یکرد. انگار واقعا از حرص خوردن من خوشش م  یی   چپش رو دو بار باال پا یابرو 

 .کرد و به سمت اتاقش رفت  یمسخره ا میاش گذاشت. تعظ نهیس یدست هاش رو رو 

 

 

□ 
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 !شده گذاشت و گفت: چقدر تپیل  ت   م یرو رو  میگوش  پونه

 ؟گ -

 .سپند -

 .زنه که نگو حرف یم یجور  هی...  یلیو گفتم: آره. خ دمیخند

 ؟زب   مگه باهاش حرف هم یم -

 .میزن ذره هم حرف یم هیدم،  رو بهش یم دمیکه براش خر   یت   چ هیرم.  وقت ها جلو یم بعیص   -

 گه؟  نیم ما یبه س -

 .ارهیخودش نم یبه رو  ما یگم نگو. اگه بگه هم س  بهش یم -

 شه؟ بابات دلش تنگ نیم -

 .رفتار کرد که انگار خت  داره یکه عکسش رو نشون دادم، بابا جور   یمن اون س  -

 خت  نداشته باشه؟ یت   تو از چ یشه بابا و گفت: مگه یم د یخند پونه

 .رو برداشت و به عکس نگاه کرد گوشر   دوباره

 .بشه پش منم تپیل د ینگاه کنم شا -

  مانیا زدم و گفتم: مطمئن   لبخند 
 
 اد؟یزود م واسه سونوگراق

 .االن هاست که برسه ی   آره. هم -

 ام؟یمن هم باهات ب یخوا یم -

ه مگه؟ -  !نه بابا هنوز تو چهارده هفته ام. چه خت 

 .بگو آروم برونه مانیپس به ا -

 !امیخوام ب هم یم و گفت: تازه عروش د یخند

 !شماله عروش -

 من دل نداره؟ ب   خب باشه ... مگه ب   -

 .مبلند شد و گفت: برم حاض  ش وتر یکامپ  صندیل یاومد. پونه از رو  اطیبوق از ح یصدا
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کردم بابا واقعا   رو برداشتم. باور نیم تخت بلند شدم و گوشر  یافتاده بودم. از رو  ادشیو  میسپند رو زده بود حرف

کردم. شماره اش رو گرفتم و منتظر   یم ما یاز خود س سوایل هیبهتر بود حداقل  باشه، ویل ختهینر  ما یپول به حساب س

 موندم. بعد از دو تا بوق جواب داد: بله؟

 .لحن سد رو داشتم ی   هم نتظار ا

 ؟! خوب  ما یسالم س -

 .سالم -

 سپند خوبه؟ -

-  
ر
 کنه؟  هم یم مگه فرق

 .گه  ما به مادرش یم پنهاب   یمالقات ها یکردم درباره   فقط هفت سالش بود و فکر یم سپند 

 ؟یندار  مشکیل خته،ینر  ... اگه بابا پویل نمیزنگ زدم بب -

 ... ده نیم لییبابات جون به عزرا -

سم. ا شدم ویل عصباب    !چه طرز حرف زدنه؟ نیآروم گفتم: من دوستانه زنگ زدم حالتون رو بت 

- ... 

 .از خرج شتر یب یلیده ... خ رو یم تونیپنج ساله داره خرج زندگ -

 .ده! حق پدرش رو حق سپند رو یم -

که بعد از شهرام،   دوب   وت بزرگ، وگرنه خودت هم یمثر  هی یرو  خودت رو انداخنر  یکرد  که فکر یم  نهیمشکل تو ا -

 !نداره حقر  چیسپند ه

 !دهیحق ها به تو رس یدونم همه  تموم شد؟! ... آره یم -

ط بابا رو قبول نیم یاگر نگران حق سپند -  ؟کن    چرا سر

 !زن نازا؟! چه خوش اشتها هی! ... حضانت پشم رو بدم به هیدونم تو دردت چ من که یم -

 .نداشته یمنظور  ی   مطمی   بودم که همچ بهش گفته، ویل چ   قا یدونستم بابا دق نیم

 ... رو گهینفر د هی یمن بچه  -

دونستم که از برادرزاده ام خت   خودم یم ی فهینداشتم. فقط وظ یداغون شد. من منظور بد یلیکرد. اعصابم خ  قطع

  گهیبه بعد د نی. اما از امت  بگ
 

 .مت  بگ ما یاز س محال بود که ساغ

 

 

□ 
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 ؟اومدم چ   برداشتم و گفتم: اگه من نیم گهید ن  یت  ش هی

 .دمتید فردا که یم -

 .نداشت دهی! فات  نه خ -

 .دادم و گفت: خب ناهار یم د یخند

 .ب  جا هی میروز با هم بر  هینه.  -

 کجا مثال؟ -

 .دونم نیم -

 .ستین شتر یب د یپرا هی! حاال خوبه یدیکه د  هینیماش ی   انگار اول ،زب   حرف یم یجور  هی -

 .توئه ی   ماش ی   که اول  نهیمهم ا -

 ؟کن    قدر معطل یم نی! چرا اگهیتو د ا ی. در اتاق انوش باز شد و گفت: بمیدیخند

ورود گرفته بودم و سم به حرف زدن گرم  یاجازه  شیپ قهیدق ستیافتاد که ب ادمیبه مهرناز چشم غره رفت. تازه  و 

 .بود نشیماش ن  یت  شده بود. به دنبال انوش وارد اتاق شدم و گفتم: ش

 .صبح برداشتم -

 .خودش کنار من نشست صندیل یکاناپه نشستم که در کمال تعجب به جا  یرو 

 من؟ ا ی یاومد منیسر  دنید یبرا -

 .میزن طرح حرف یم یدرباره  ... گفنر  ومدمین کیس  دنید یبرا -

 .رو تکون داد و گفت: آره سش

 پدرم ازت خواسته؟ -

 .آره -

 !؟یدکتر نادر  یتو چرا حرف گوش کن شد -

 !خانوم عمادزاده مید رو از دست یم خارچ   یبازارها میدار  -

 من براتون دعا کنم؟ د ییخوا یم -

 .کردم  رشنگاهم کرد و بعد گفت: طرحت رو بر  لحظه با لبخند کچ   چند 

- ... 
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 .میازش استفاده کن صادرابر  یبسته ها یبرا میتون یم اتیت  تغ یس  هیبا  -

- ... 

 !«محدود یلیفعال خ»کنم   یم د یتأک -

   . چرا به من یمد یبکن د،ییخوا یم یهر کار  -
 

 !؟گ

 .س کارت یداد و گفت: گفتم که برگرد هیمن بود تک یکه رو به رو   شت   م یشد. به لبه  بلند 

وع شد. نگاهم رو پا قشیعم یهمون نگاه ها دوباره هاش  ی   ساعدش افتاد. آست یانداختم. چشمم به خال رو  یی   سر

خوشم  یلی. قبال بهش گفته بودم که از خالش خد یرس آشنا به نظر یم یادیز  شت   رو تا آرنج باال داده بود. همه چ

 . لبخند زدم. صداش به گوشم خورد: خب؟اد یم

 .کنه. حاال موقع ضد حال زدن بود  باز بود و واضح بود داره به همون خال فکر یم ششیکردم که ن  هشنگا

 .مونم نباشه نیم از یکه بهم ن  ب  من جا -

 .جواب رو نداشت و سکوت کرد نیا انتظار 

 .که هر کس نخواست پاسم بده  ستمین یمن نخود -

- ... 

 .استفاده بشه نجا یطرح هام ... دوست ندارم ا یدرباره  -

- ... 

 !ت  تماس نگ میخصوص یهم با شماره  گهیشدم. انگشت اشاره ام رو به طرفش گرفتم و گفتم: د بلند 

 .رو باال انداخت و پوزخند زد ابروش

 .نندازم ی   پدرت رو زم یخواستم رو  -

 !کنم  من از طرف پدرم تشکر یم -

درست و  یگفتگو   هیبودم  دوار یاومدم ام یم شد پشت تلفن زد! وقنر  حرف ها رو که یم نیبه طرف در رفتم. ا و 

 !نه از س ترحم م،یداشته باش حساب  

 

 

□ 

 

 

 .باالخره قبوله؟ ناهار هم که دادم -
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 .درد نکنه ابونیفست فود س خ نیدست ا ؟گه! ... مگه خودت پخنر   یم ی   همچ -

 .هیادیهم ز  نشیهم -

 !شنوم مهرناز خانوم یمتازه  یِا ... حرف ها -

  د یخند
 

 !دم نداشت و گفت: اصال خر ما از کرگ

ا یبه پ یا گهید گاز    یزد و من گفتم: موسسه  تر 
ر
ق  شد؟ چ   سر

 .آماده است گه همه چ    بابا که یم -

 د؟یهم ندار  مشکل مایل عن  ی -

 .هست شهیکه هم  مشکل مایل -

 .با بابا حرف بزنم؛ اگه اوضاع مرتب باشه د یرو قورت دادم و گفتم: شا لقمه

 .خودت رو به زحمت ننداز -

 .خوره غذا نیم د یها وارد شد و گفت: خانوم عمادزاده! مج از مرب   یکیکه  «چه زحمنر »بگم  خواستم

 !طوره؟ ی   هم هم گهید یگفت؟! گفتم: روزها  تعجب نگاهش کردم. چرا به من یم با 

 .کنه  قال نیم نه. اگر هم نخوره، داد و  -

ا یپ برش  گه؟  یم ظرف برگردوندم و گفتم: مگه چ   یرو تو  تر 

 !خوام با خانوم غذا بخورم گه یم  یم -

 !با من بود شیپ قهیپنج دق ی   واه! هم -

 !کنه  مهرناز نگاه کردم که گفت: حتما خودش رو واسه تو لوس یم به

 نش؟یبرد اطیگفتم: تو ح  مرب   به

 .انجام بده. زن س تکون داد و گفت: آره اطیح یکرد که کارهاش رو تو   لج یم گایه  آخه

 .شدم و به طرف در رفتم بلند 

 .میبر  -

کردم هر   کرد و حس یم  نگاه یم د یدهنش گذاشتم، چهل و دو جفت چشم به من و مج یقاشق رو تو  ی   اول وقنر 

   شدم. حنر  الیخ خوره ب   ت غذا یمراح د یمج دمید وقنر  بچه ها هم لج کنند، ویل ی هیلحظه ممکنه بق
 

 گرسنیک

 نجا یروز ا هیاز  شتر یتونم ب شده و یم د گفته بودم که وقتم آزا  به خانوم صالچ شیپ یرفت. هفته  ادمیخودم هم 

 اوضاع بود و چپ چپ نگاهمون یم قبول نکرده بود. دوباره به صورتش نگاه کردم که مشغول بررش کنم، ویل  تیفعال

 .کرد

 ؟یبشقاب رو خودت بخور  ی هیبق یخوا گفتم: یم  د یبه مج رو 



 

 
158 

 نیا گهیروز که د هی نی. اد ید روز در هفته من رو یم هیبچه فقط  نیبغ کرد و دهنش رو بست. دلم سوخت. ا دوباره

 .ها رو نداشت یت  سختگ

 .ناراحت بشن گهید یآخه ممکنه بچه ها -

- ... 

 .نداره ... دهنت رو باز کن ن  یع -

- ... 

حالش خوب شد ... کنار  خوره. وقنر  غذا یم یطور  نیا ی   شده. به خاطر هم ضیمر  د یگفتم: بچه ها! امروز مج  بلند 

 .نهیش شما یم

 «!کنه  ت  خدا آخر و عاقبتمون رو به خ»دلم گفتم  یدهنش رو باز کرد. تو  د یها مشغول غذا خوردن شدند و مج بچه

کوسن   یو سم رو رو  دمیکاناپه پرت کردم. خودم هم دراز کش  یرو رو  فمیواقعا خسته بودم. ک دمیبه خونه رس وقنر 

 شده؟ ! چ  دهیسم اومد: ش یبابا از باال یگذاشتم. چشم هام هنوز بسته بود که صدا

 بشه؟ یت   هام رو باز کردم و گفتم: مگه قراره چ پلک

 حالت خوبه؟ -

 .آره -

  نیم امروز 
 
ها نشست و گفت:  از صندیل یکی یچپ بلند شده بود. رو  یموسسه زد. بابا از دنده  یدرباره  شد حرق

 ... به من بگو کن    یم ی! هر کار دهیش

-  
ر
 افتاده؟ اتفاق

 .نه. قول بده -

 .اهوم و ِا در آوردم که دروغ هم نگفته باشم ی   ب ب  صدا هی

 .بگو یدید مشکوگ ت   هر چ -

 .باشه -

 .خود بابا بوده باشه یاز آدم ها ا یدادم که اشتباه کرده باشم  احتمال یم رو بگم، ویل یخاکستر  206 انیجر  خواستم

م رو بگ یمراقب خودت هم باش ... دوست ندارم آزاد -  .ذاشتم یم گارد یوگرنه برات باد م،ت  دختر

 !بخوام؟ گارد یکه باد  میکاناپه نشستم و گفتم: مگه من ک  یتعجب رو  با 

 !تنها وارث من -

 ؟یبابا مگه تو دشمن دار  -

 .دلم. تو نگران نباش. گفتم که محتاط باشر  ز یگفت: نه عز   از سکوت کوتایه بعد 
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 .چشم -

 آوردم، گفتم: مامان کجاست؟ کردم و شالم رو در یم  مانتوم رو باز یم یکه دکمه ها  شدم و در حایل بلند 

 .اتاق -

به  یطبقه  به  یی   رو پا نکشیدر رو باز کردم. مامان مشغول کتاب خوندن بود. ع ،یکیکوچ  یدوم رفتم و بعد از ض 

 سال اول و سوم دبستان که معلمم بود انداخت. لبخند زد و گفت: گشنته؟ اد یداده بود که من رو 

   دمیتخت بزرگشون پر  یرو 
 

 دنمیپر  ی   آورد هم رو در یم که حرص انوش  ب  از کارها گهید یکیعادتم بود.  که از بچیک

 خوشحال یم یلیخ د ید بچگونه یم ی هیسن و سال و بعد از طالق با روح نیمن رو با ا تخت بود. مامان وقنر  یرو 

 .شد

 کردم، گفتم: مامان! بابا ناراحته؟  که به کتاب خوندنش نگاه یم  قهیاز چند دق بعد 

  ی   هم
 
 .بود که س درد دل مامان باز بشه جمله کاق

 .زنگ زده بود دپور یسع -

 گفت؟  یم چ   -

 .دمیهم از سپند شن ب  هات   چ هیرستار بوده.  یدرباره  نکهیگه ... مثل ا  بابات که به من نیم -

 کنند؟  یم یقدر از ما پنهان کار  نیحاال چرا ا -

 !آره واال -

 ست؟یرستار ن -

 ... نهیبچه رو بب نیذاره فرح ا نیم ر دپو یمادرش. حتما سع یبرا مت  . بماد ینه. واسه شام هم نم -

 !دیشا -

 .به فکر فرو رفتم و 

 مال توئه؟ نیا -

 .که باال گرفته بود، نگاه کردم و گفتم: آره  جلد کتاب   به

 یبه دوست و هم قدم هم»اولش رو نشون داد و بلند خوند:  ی صفحه
 

 «!... با عشق ... فرهاد شیک

 .مال الهامه ست،یخنده و گفتم: نه مال من ن ر یزدم ز  پچ  

کتاب   نیاز ا زماب   هیهام بود فحش دادم.  از همکالش یکیاومدم. تو دلم به فرهاد که  ونت  ب عی    و من س  د یخند مامان

   کادو یم  اد یشعر ز  یها
 

 یم یمیخودشون رو صم یمختلف فور  یها لیبود که به دل ب  من پر از آدم ها گرفتم. زندگ

 !تنددونس
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 !قدر نوشابه نخور دختر  نیرو به پونه گفت: ا بابا 

کرد و گفت: گاز نوشابه خوب   بشقاب پونه خایل یخورش رو تو  یگذاشت و بابا گوشت ها  ت   م یرو رو  وانیل پونه

 .ستین

نده. به مامان نگاه کردم که لبخند  ت  به من گ گهیشد که بابا د دا ینفر پ هیپونه ادا درآوردم. باالخره  یچشم و ابرو برا با 

دهنم رو به زور قورت  یتو  یرستار نگاه کردم و غذا خایل بود. به صندیل گهید یفضا هی یهم که اصال تو  مانیزد. ا یم

 دهیند کردم. دو روز بود که رستار رو درست و حساب    یغذا باز  ی هیآب خوردم و با بق وانیل هیدادم. دلم گرفت. 

. حتما بحث تازه نمشیرفتم که اونجا بب کارخونه نیم  حنر  گهینشست. د کنار ما هم نیم  ومد،یا که نم. س غذمیبود

خواسته بلند شدم و  دا زنگ خورد. از خ نهیکنار شوم  یها از سمت راحنر  میپدرهامون اتفاق افتاده بود. گوش ی   ب یا

 !ده جواب دادم: سالماسما بود. با خن یکردم. شماره   داشیکوسن ها پ  یبه طرفش رفتم. ال

 ؟یخند سالم. چرا یم -

 .چ  یه -

 ؟گرفنر   طیبل -

 .دهم یآره، برا -

 شد؟ ! زودتر نیمگه؟یشش روز د -

 .خوام وسط هفته باشه. آخه پنجشنبه ها کار دارم نه. یم -

 .کنم  باشه. پس من با بچه ها هماهنگ یم -

خونه د و وقنر  میزد کم حرف معمویل  هی  یکردم و برا  خداحافظ   دم،یمن پونه و مامان رو در حال مرتب کردن آشت  

 !بود ی   هم ومد یکه ازم بر م  یدیروزها تنها کار مف نیکمک رفتم. ا

و پالک  ت  زنج چیکادو پ  یکه بسته   کردم بخوابم در حایل  یم بودم و سیع دهیتخت دراز کش یساعت بعد، من رو  چند 

خوابه. دلم هم  یم ر یدونستم که رستار د یم زد. ساعت از دوازده گذشته بود، ویل مک یمقفسه ها چش یهنوز رو 

 الب   یتو  ت   رفتم. همه چ ونت  رو برداشتم و ب بسته. نمشیتونستم بب بهانه یم نیبراش تنگ شده بود. حداقل به ا

 .بودند دهیخونه هم خواب یوارهایکرده بود. انگار د  جاد یا ن  یغمگ یسوت و کور بود و فضا

به به در زدم اما بالفاصله پش چند  شدم. خواستم بسته رو پشت در بذارم و برم که صداش از داخل اتاق  مونیض 

 ه؟یشد: ک دهیشن

 تو؟ امیمنم. ب -
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 کارت رو بگو؟ -

 !رو باز کردم و گفتم: اومدم بخورمت در 

 .تخت نشستم یداده بود. جلوتر رفتم و رو  هیهم تک یرو  یتخت نشسته بود و به بالش ها یرو 

 !؟کن    نصف شب تو اتاق مرد نامحرم چکار یم -

 .مرد نامحرم قهر کرده ... براش کادو گرفتم دمیرو به طرفش انداختم و گفتم: د بسته

 .رو از کنار پاش برداشت و نگاهش کرد بسته

 خودت؟ یبابا ا ی من ناراحنر  یاز دست بابا -

 .ته رو باز کرد و گفت: از دست همهدور بس کاغذ 

 .نور آباژور کنار تخت نگاهش کرد ر یلبخند زد و ز  ت  زنج دنید با 

 !مانهیمال ا هیشب -

 .قشنگ تره -

 .شد و گفت: ممنون طونیش صورتش

 .بندازش ا یسمتم گرفت و ادامه داد: ب به

موهاش رد کردم و بستم.  یرو از ال ت  رو ازش گرفتم. برگشت و من قفل زنج ت  تخت راه رفتم و زنج یزانو رو  با 

 به طرفم برگشت و گفت: خوبه؟ بود. کیم ختهیموهاش باز و به هم ر 

خواست همون جا  اش جا خوش کرده بود. دلم یم نهیس یواضح تر بود و پالک رو  شهیچونه اش از هم یرو  شیر 

 .دادم به احساسم شاخ و برگ یم د ینبا کردم. حنر   خراب یمتصورش از خودم رو  د ینبا ویل نمیبش

 !بهت بگم گربه؟ یدیو گفت: ترس د یزدم و دور نشستم. خودش هم خند لبخند 

من  یپا یو سش رو رو  د یتخت دراز کش یرو  یرو برداشت. کنار خرت و پرت ها گار یس ینگفتم. بسته  یت   چ

 .سنر یکه ن  یروشن کرد و گفت: دود یگار یگذاشت. من با تعجب نگاهش کردم، اما اصال متوجه نشد. س

 .نه -

 خاموشش کنم؟ یخوا یم -

 .ستیمهم ن -

 .بود پاتخنر  یاستکان رو  هیمارکش معلوم نبود و  نجا یکه از ا  یبطر  هیشد.  هت  باز خ مهین یزد و به پنجره  قر یعم پک

 ؟که منو اشتباه گرفنر   یخورد صورتش کنار زدم و گفتم: چ   یرو از رو  موهاش

 .رو به طرف من فوت کرد گارشیو رستار دود س میدیدو خند هر 

 !مست هام؟ هیمن شب -
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 !رو با دست پخش کردم و گفتم: نه دود 

 و؟دلش جمع کرد. شونه اش رو ناز کردم و گفتم: چند سالته کوچول یزد و پاهاش رو تو  غلت

 .. عذاب وجدان گرفتم و دستم رو برداشتمختیظرف کنارش ر  یرو تو  گار یو خاکستر س د یخند

 ؟باشر  کار یبه بعد ب نیاز ا یخوا یم -

 .دونم نیم -

 .شد نیم یطور  نیا ،ذاشنر  اگه واسه شوهرت طاقچه باال نیم -

 بهت گفت؟ گ -

 !مهیدوست بچگ خودش ... ناسالمنر  -

 .یتر  کیره فقط دو سال از انوش کوچ یم ادمی که گایه  ب  بچه ها هیقدر شب نیا -

 !یبزرگ کرد یادیتو انوش رو ز  ستم،یبچه ها ن هیمن شب -

رو داخل ظرف انداخت و ادامه داد: اما  گار یکردم و به صورتش که حاال به طرف من برگشته بود، نگاه کردم. س  اخم

 .حالش رو خوب گرفنر 

 ت  . تمیشد هت  سکوت به هم خ یتو 
 

و ابروهاش رو دوست داشتم ... به خودم اومدم و گفتم:  ن  یچشم ها و حالت ب گ

 .ادیخوابم م

 یت   بودم چ دوار یکرد. فقط ام  گشتم. سش رو بلند کرد و کنارم نشست. اصال نگاهم نیم  زودتر به اتاقم بریم د یبا

 ان؟یب ا یهات به دن قویط یکه گفت: دوست دار   امیب یی   متوجه نشده باشه. خواستم از تخت پا

 به کار برده بود. گفتم: چطور؟ جالن   ت  تعب

 !هیکنم ... دنبال ساختار شکن  تیاز دوست هام معرف یکیخوام به  یم -

- ... 

 .یرو ثابت کرد تیها آوانگارد تو هم که با اون قویط -

 .ادیبدم نم -

ش رو یم -  .دم فردا خت 

 .ردماشاره ک ت  زدم و به زنج لبخند 

 .پس رشوه کار خودش رو کرد -

 .ت  داد. به طرف در رفتم که گفت: شب به خ هینگاهم کرد و با لبخند به بالش ها تک دوباره

 !کوچولو  ن  یخوب بب یرو باز کردم و گفتم: خواب ها در 

 !همه ی... برا دمید -
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 .تکون دادم و در رو بستم س 

 

 

□ 

 

 

 .ستین اد یکارش لم داد و با سکوت نگاهم کرد. دست و پام رو گم کردم و گفتم: مبلغش ز   صندیل یرو  بابا 

 .بود، تا کمک مایل یهمکار  شتر ی. به خصوص که کمک من به موسسه بارهیدر ب یباز  سیکردم بابا بخواد خس  نیم فکر 

 .روش ها مخالفم نی. من با استیبحث مبلغش ن -

- ... 

 !؟یر  بشنوم که پنجشنبه ها کجا یم د یچرا از خودت نبا -

 !برخورد ی   ترس از هم د یشا -

 .دوم موسسه حساب کنم یشعبه  یبابا برا کمک مایل  یتونم رو  کردم یم  داشتم. فکر یم باطیل الیخ چه

 یتو  نداختمیم یو کشاورز  د یتول یام رو به جا هیخواستم به فکر سود خودم باشم سما ! اگر من یمدهیش ی   بب -

عده کار  هیپول  نیکار رو نکردم که از قبل ا  نیا منوچهر. ویل ا ی دپور یسع ی   هم ا ی ی... مثل نادر  یارت و رانت خوار تج

 ... ارنیکنند و نون در ب

 ... بابا -

 .رو بلند کرد که ادامه ندم دستش

  دوب   رو از دست دادم؟ یم چه سود کلوب   دوب   یم -
 

 من یم ی هیتهران و شهرستان با سما یچند نفر تو  چرخ زندگ

 چرخه؟

 
 
 .گفیر  نداشتم  یبرا حرق

 .ستیکمک به آدم ها پول دادن دستشون ن  . معن  یشد تو احساسابر  -

  پول ها نیم نی... بدون ا ستین یا گهیامکان کمک د وقنر  ویل -
 

 .کنند  تونند زندگ

 .خودته لیو گفت: م د یدست کش شیخاکستر  یموها یرو  بابا 

 .شد که حرفم رو نزنم باعث نیم نیا بود که از من دلخوره، ویل معلوم

 .مراقب کارهام باشه ندارم که کیس . من حس خوب  یدیرم، که فهم پنجشنبه ها کجا یم بدوب   خواسنر  بابا یم -

 .نمیرو بب کیس  د ی! باونت  س تکون داد و گفت: فعال برو ب عصباب   بابا 
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 .باال ا یگفت: ب  اطیشد. به طرف تراس اتاق رفت و از همون جا رو به ح بلند 

اتاق کارش همه جور  یضد صدا با قفل رمزدار رفتم. بابا برا نداشت. به طرف در چریم یا دهیاونجا نشسیر  فا گهید

ل کرده بود. از پله ها رو فعا یاتاق برق اضطرار  یقطع شدن برق، برا انیبعد از جر  رو کرده بود. حنر  نر یامن ن  یب شیپ

 دهید د ینو  ی   ماش یبود که تو  یشناختمش! همون مرد قا یمن دق و  می. سالم کردومد یباال م یرفتم و مرد یم یی   پا

و دوباره دقت کردم. سش رو برگردوند  ستادمیتونست داشته باشه؟! وسط پله ها ا با بابا چکار یم د یبودم. دوست نو 

 !به راهش ادامه داد، خودش بود و بعد از نگاه کوتایه

 

 

□ 

 

 

اب   هی یرو برا خودم از من نخواست و فقط  یاضافه ا حیتوض چیمرد ه و سخت آماده کرده بودم، ویل طوالب   سخت 

 .طرح ها رو به من رسوند شیده روز پ دپور یگفت: جناب سع

 ومد یموندم. بهش نم انسالیصحبت مرد م یادامه بذاره. منتظر  ونیبا من در م نکهیقبل از ا یلیخ عن  ی شیروز پ ده

 .دوست رستار باشه

 ... کرد و  شونیما بررس غاتیتبل میت -

 !لحظه هی -

 د؟ییبفرما -

 محصوالت کجاست؟ غاِت یدفتر تبل نجا یا -

گ» محصوالت بهداشنر  -  .«گلت 

 !همه خرج؟ نی. چرا اهیکیکوچ  یشناسم. کارخونه  یم -

...  ویل م،یشما باش یرایدر خود اراک پذ میروند ادامه داره ... دوست داشت نیداشته و ا چند سال رشد خوب   نیدر ا -

 .بعد یها یان شاء هللا همکار 

 .شده بودم جینه؟! گ ا یطرح ها رو قبول کرده بود  عن  ی نیا

 خانم؟ هینظر شما چ. میکن  یم شماست. فعال سه مورد از طرح ها رو عمیل یامضا یقرارداد آماده  -

 .بود عایل یلی! سه تا از طرح ها! خیزود ی   هم به

 امضا کنم؟ د یکجا رو با -

 وارد بازار بشن؟ گ  د یکن  : فکر یمدمیکرد. دوباره پرس  ب  راهنما یا گهیو مرد من رو به طرف اتاق د میدیدو خند هر 
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 عجله دارم؟ یلیشد و من گفتم: خ شتر یمرد ب ی خنده

 .هیعیطب -

- ... 

مند هست شتر یشما ب -  ... تا تاجر ... فقط د یهت 

 بله؟ -

 .میفرستاد قالب زب   یطرح ها رو برا شیپ یما هفته  -

ها رو انجام داده  یز یبرنامه ر  یباشم که بدون اطالع من همه  ن  یب شیرستار قابل پ یقدر برا نیشد که ا نیم باورم

 .باشه

 .هم خوبه یلیزدم و گفتم: خ لبخند 

 !. بدون دختر عمادزاده بودنکه خودم درآوردم و بدون کمک کیس  هیپول ی   اول نیکردم ا  قرارداد باال بود و حس یم مبلغ

ه؟ امروز همه خورایک ی   اول مانیوارد خونه شدم، ا ن  یت  ش یبا جعبه  وقنر   !ارندیم نفر برداشت و گفت: چه خت 

 .گه  که مامانم فرستاده رو یم  ب  هم برداشت و گفت: مرباها پونه

خورد، رستار بود. براش چشم غره  یم ن  یت  ش یدار  که با لبخند معن    کردند. تنها کیس  و مامان هم مشکوک نگاه یم بابا 

 ن  یت  ش میبدون د یگفت: ما نبا  عی    من حساس بشه. س  یخواستم بابا دوباره رو کارها رفتم که تابلو رفتار نکنه. نیم

 !ه؟یواسه چ

 !فعال نه -

 

 

□ 

 

 

 .پراکنده نشسته بودند یلیبلند کردم و به طرف سالن رفتم. همه خ ت   م یرو از رو  ن  یس

 بود؟ قهوه مال گ -

 .اخبار گفت: من یمشغول تماشا بابا 

 طرفش رفتم و گفتم: با شکر؟ به

 .نه -

 .یکی نیا -
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 !گفتم اخراجت کنه  زودتر به اون الدنگ یم ،قدر به ما برش نیدونستم قراره ا رو برداشت و گفت: اگه یم فنجون

 .رو به سمت مامان که در حال جدول حل کردن بود گرفتم یو فنجون بعد دمیخند

 بود؟ آب انار مال گ -

 .: منپونه

 !نیت  رو برداشت و گفت: خودش وانشیل

 اصال تو فاز شوچ   مانیشطرنج بودند، بردم. ا و رستار که مشغول مانیو آب پرتقال ها رو به طرف ا میدیخند همه

 .میبه زحمت نبود دستش رو لرزوند و گفت: راض   ،ب  رستار موقع برداشیر  استکان چا نبود، ویل

 !مال خودم بود ب  چا ... ویل ستین رو باال انداختم و گفتم: زحمنر  ابروم

 !میحرفا رو ندار  نی. ما که امیخور  . با هم یمی   که نشسته بود، اشاره کرد و گفت: بش  یدو نفره ا یکاناپه   به

 !تو رو بخورم؟ و گفتم: دهن   نشستم

 مگه جزام دارم؟ -

ه -
َ
ه ا
َ
 .ا

سکوت  گهی. من هم داد یآورد. بابا هم معلوم بود که خوشش نم خودش نیم ینگاه کردم که اصال به رو  مانیا به

 ساموآ؟ تختیکردم. مامان گفت: پا

 : خود ساموآ کجاست؟پونه

 ؟یخوا از مشهد یم دونم ... مامان چ   : نیممن

 !و مامان همزمان گفتند: مشهد؟ بابا 

 .انیاسما ... بچه ها هم م شیرم پ : آره. دهم یممن

 اخم کرد و گفت: االن چه وقت مسافرته؟ بابا 

 !قدر تو خونه نمون؟ نیبرو مسافرت، ا : مگه خودت نگفنر من

 ؟یگرد  ریمب : گرستار 

 .گردم  کرد. گفتم: دو سه روزه بریم  سمتش برگشتم که مظلوم نگاهم یم به

 .ستیبلند گفت: فعال الزم ن بابا 

 !گرفتم  طیشدم و گفتم: من بل ناراحت

  کن    یم یگفت: مگه قرار نبود هر کار   عصباب  
 

 ؟به من بیک

 .شد. به طرف در ورود رفت و گفت: کنسل کن بلند 
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 .رفت با تعجب به مامان نگاه کردم ونت  بابا ب وقنر 

 .هوا خنک تر هم هست یت   پا یکم صت  کن. تو   هیحاال  -

آب پرتقال رو برداشت. زود از دستش گرفتم و گفتم: تو چرا از آب گل آلود  وانیاستکان نصفه رو به من داد و ل رستار 

 ؟یت  گ  یم مایه

 .از مهره ها رو جا به جا کرد و گفت: حق با مهمونه یکی

 .هم به حرف اومد: مهمون خر صاحبخونه است پونه

 !: دست شما درد نکنهرستار 

بود، نگاه  دا یازش پ یا هینشسته بود و از پشت پرده فقط سا وانیا یجدول رو کنار گذاشته بود و به بابا که تو  مامان

 .کرد  یم

 .وردقهوه اش رو هم نخ -

ه. خند یشد که قهوه رو برا بلند   یکه تو رو   یکارها رو کرد  ی   قدر بابا رو لوس نکن. هم نیو گفتم: مامان ا دمیبابا بت 

 !گهید ستهیا من یم

 !: بزن زنگوپونه

  یطور  نیآقا منصور ا یجلو  نمیو مامان برام اخم کرد و گفت: چه حرف ها! نب میدیخند ما 
 

 !ها بیک

دونستم  و بلند شد. نیم ختیمهره ها رو به هم ر  مانیرفت. ا ونت  بود که جرأت نداشتم جلوش بگم! مامان ب معلوم

 .داد و نفسش رو فوت کرد هیبابا حساس شده بود. پونه دنبالش رفت. رستار تک یقدر رو کارها نیا دا یچرا جد

 !جواد نیامان از ا -

 .آب شده بود خوردم خشیاز آب پرتقال که  و کیم اوردمیخودم ن یبه من نگاه کرد. به رو  میمستق و 

 .دیهست معمویل یخانواده ها هیشب -

 !اشاره کردم و گفتم: آره واقعا خایل یها صندیل به

 .هیواقع یو گفت: مادرت مثل مادرها د یخند

 .نبوده. هم ... ما رو دوست داره یپدر بد مانیا یدوست داره، هم بابا برا یلیخب ... هم بابا رو خ -

 .کرد  یم فیشهرام هم ازش تعر  -

 .شناسم. فقط چند تا عکس رو نیم میزدم و گفتم: من اصال مادر واقع لبخند 

 ؟ازش نداشنر  یخت   چیه -

  بر  وقنر  -
 

 م؟ت  ازش بگ یخت   د یولم کرد، چرا با دو سالگ

 ؟یاز دستش دلخور  -
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 .ومدیوقت دلم ن چیداشت. ه مهربوب   ینه. چشم ها -

 یشد و دستش رو دور شونه هام انداخت. من هم خودم رو تو  ی   موند. چشم هاش دوباره غمگ هت  لحظه بهم خ چند 

فاصله گرفتم. دستش  عی    کنم و س   که دارم ازش سوء استفاده یم  دمیرس جهینت نیبعد به ا هیبغلش جمع کردم. سه ثان

 .رو جمع کرد

 .دشید یم شهرام گایه -

 بود؟ رانیتعجب نگاهش کردم و گفتم: مگه ا با 

 دونم ... نبود؟ گفت: نیم  از سکوت کوتایه بعد 

 .دیرس مشکوک به نظر یم یلیخ

 ومدهیما م دنید یبرا لیدونست. اون اوا ازش نیم یت   چ دم،یکه من خاله ام رو د  یازش خت  نداشت. چند بار  کیس -

 .داده ... بعد هم که رفت بابا اجازه نیم ویل

 .در واقع مرد -

 !دوب   تو بهتر یم نکهیدونم ... مثل ا نیم -

 .یخت  ندار  ،یلبخند گفت: آخه تو مشهد بود با 

 !ستیآوردن ن ا ی. مادر بودن که فقط به دنومد ی... بهتر که ساغ من ن حاال هر چ   -

بت رو برداشتم و گفتم: ا وانیل  .هم که گرم شد نیسر

 

 

 هفتم فصل

 

 

و  د یبه پونه لبخند زدم و موهاش رو ناز کردم. دکتر خند د،یچیساکت اتاق پ یفضا یتو  ی   قلب جن یکه صدا  ی   هم

 ؟یگفت: عمه ا

 .گفت: خاله است  پونه

 .هم حالش خوبه ب   : هر دو خوبه ... ب  دکتر 

 .داشت کم ناراحنر   هی شبیرو به راهه؟ آخه د و من گفتم: همه چ   د یخند پونه

 .بلند شر  توب   ... یم ز یعز  هیعیطب -
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ها و اتاق ها و تخت ها خاطره  نیرو کنار دست پونه گذاشت. از ا یدستمال کاغذ یجعبه  و  نداشتم و  خوشر  یدکتر

س یم دنشونیبا د  میتنظ یبرا مهربون تر بود. از دوران نوجووب   یلیگرفتم. هر چند دکتر خودم خ  ناخودآگاه استر

ون راهم به ا ود یپر   .شده بود دهیاتاق ها کش نیو آمپول پروژستر

 م؟یبذار  : اسمش رو چ  د یراه برگشت، پونه پرس یتو 

 .دیبگ د یخودتون با -

 .پرسم دارم نظر همه رو یم -

؟  چ   هیبق -  گفیر 

 .«پندار»گه بذار   یم پاب   -

 .قشنگه -

 .«عیل»گه   مامانم یم -

 گه؟  یم چ   مانیخوبه. ا -

   یم تو چ  «. فرنود» -
 

 ؟گ

 .ادیبه نظر من هم پندار قشنگه؛ به اسم تو هم م -

آروم نبود. پونه گفت: سفر  ی   آروم رفیر  من هم همچ روندم، ویل . تا حد ممکن آروم یمدمیچیپ اصیل ابونیخ یتو 

 شد؟ مشهدت چ  

 .امی... زنگ زدم گفتم نم چ  یه -

 .میر  اومد با هم یم ا یپندار نذر کردم ... به دن ینداره. من برا ن  یع -

وقت  چیکردم که من ه  فکر یم نیبه ا ت  رفتم موسسه. تمام طول مس رسوندمش و یم یم د ینگفتم. با یت   و چ دمیخند

احساسم رو از همه  نیمجبور بودم ا قلبش رو بشنوم. حنر  یصدا ا یکه اسم براش انتخاب کنم،   ارمینم ا یبه دن یبچه ا

 .کنم تا به خاطر من ناراحت نشن  مخق  

همه بچه دارم ... حاال اسمشون رو  نیمن ا»با خودم گفتم  دمید یموسسه در حال باز  اطیح یبچه ها رو تو  وقنر 

  ا یمن گذاشته باشم 
ر
 «کنه؟  یم نه، چه فرق

 یدادم. تو  یم اد یرو به بچه ها « ج»حرف  د ی. امروز بامیو مونا رو گرفتم که به کالس بر  د یزدم و دست مج لبخند 

 .سالم ؟یاومد زمیبه طرفمون اومد و گفت: عز  راهرو خانوم صالچ

 !اطند؟یسالم. چرا بچه ها تو ح -

 نبود؟ ونت  بوس ب ن  یگردش ... م  میقراره بر  -

 .نه -

 !ایبرسه، ب د یبا گهید -
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ما رو  گهید یایآشنا ... کارخونه نم یاومد و گفت: به به صدا ونت  رفت. مهرناز از کالسش ب اطیخودش به طرف ح و 

 !یت  گ  نیم لیتحو 

 !م؟ت  گرفتم که حاال نگ  لیتو رو تحو  من گ -

 .کودک و نوجوان  شگاهینما میبر  مییخوا و گفت: یم د یخند

 ام؟یمن هم م -

 .من، تو، پروانه و خانوم صالچ -

 ؟چ   هیبق -

 .نتونسیر  هماهنگ کنند -

 .پشت سم نگاه کرد و گفت: بابا به

 .میخوردند، آروم کردم و به همون سمت رفت . بچه ها رو که وول یمدمیدر د کیو پدرش رو نزد برگشتم

 .سالم حاج آقا -

م -  .سالم دختر

 .نهیباال رفته ام رو نب یها ی   هام رو پشتم بردم که آست دست

 م؟یبر  شگاهیقرار کدوم نما -

و گفت:  د یجداشون کردم. پدر مهرناز خند عی    با ول شدن دست هاشون به جون هم افتاده بودند که س و مونا  د یمج

 .! ... چند تا چهار راه باالترهد یاز بچه ها ذوق کرد شتر یشما دو تا که ب

 المونیخ ،یی   پا یو از بسته بودن پنجره ها میبچه ها رو س جاشون نشوند یهمه  . وقنر میدیو مهرناز هم خند من

 حرکت نیم دمید . وقنر ستاد یمن ا بلند شد و کنار صندیل شیاز صندل د یبعد مج قهی. دو دقمیراحت شد، حرکت کرد

 .نهیکنه، براش جا باز کردم که بش

 .داده بدم به شما نو یا میرو ناز کردم که گفت: خانوم! آبج موهاش

 بوده؟ تیآبج مال نیرنگ رو ازش گرفتم و گفتم: ا اقوبر ی یدونه ها دستبند 

قشنگه ... به  یلیگفتم: خ  د یهم گذاشت. رو به مج یکه متوجه تعجب من شده بود، پلک هاش رو رو   مهرناز 

 .خوشش اومد یلیخواهرت بگو خانوممون خ

خوشحال شد و س تکون داد. سش رو ناز کردم و با سوال به مهرناز نگاه کردم که آروم گفت: از طرف موسسه  د یمج

 .میخر  درست کنه. از طرف مغازه ها ازش یم ن  یتزئ لیکه وسا  میداد لهیبهش سنگ و وس

 .چه خوب -

 کارها کنار یم  نیا یرو برا بخیسر  هیشد،  پول طرح هام وصول یم بهتر بود. وقنر  یلیخ ستادنیو س چهار راه ا ب  گدا  از 

 .دستم انداختم. واقعا خوشم اومده بود یرو تو  فیذاشتم. دستبند ظر 
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 !بچه چقدر آروم شده؟ نیبه پهلوم زد و گفت: ا مهرناز 

 .شده آره. پش خوب   -

 .ستیگفتند درست بشو ن  همه یم لیاون اوا -

 .رو به خودم چسبوندم و لبخند زدم د یمج

 

 

□ 

 

 

 ؟کن    نگاه یم به چ   -

 .ستادیا دمید یرو گفت و جلو  نیا رستار 

 .چ  یه -

 .کنم  ساعته دارم از باال نگاهت یم کی -

 .من نشست یرو به رو  صندیل یاتاقش اشاره کرد. رو  یبه پنجره  و 

 !نجایباشم. نه ا ما یهواپ یتو  د یاالن با -

ه که ا مانیا یصدا  ست؟ین نجا یاز کنار گوشم اومد: حاال مگه مشهد چه خت 

 دم؟یچند وقته دوست هام رو ند دوب   خاطره دارم. یم یلیباال انداختم و گفتم: از اون شهر خ شونه

گذاشت. به جمع نگاه کردم و گفتم:   ت   م یو هلو رو رو  بیها نشست و به دنبالش پونه ظرف س از صندیل یکی یرو 

 !شن؟ همه دورم جمع یم نمیش جا یم هین چرا تا م

 !ادهیز  ی: از جاذبه رستار 

 .روزه نیبدتر  رانیا ی... جمعه ها تو  هیکار ی: از بمانیا

 .بود ی   : تو قطر هم همپونه

 .گذشت  : به من که خوش یمرستار 

 !داشت که نگو ن  یغر  بیعج یدوست ها یس  هی: مانیا

 !خنده ام گرفت و پونه ادامه داد: مثل خودش مانیلحن حرف زدن ا از 

 !جادوگر یها ی   ساحل نش نی: از امانیا
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 !درشت شده به رستار نگاه کردم و گفتم: جادوگر؟ یچشم ها با 

 !بودند، وحشتناک عربش همه خرافابر  ی: دوست هامانیا

 !من هندو بودند، نه عرب ی: مزخرف نگو ... دوست هارستار 

 .خورند بار غذا یم هی یکه هفته ا  ب  ها نی: از امانیا

 شه؟ : مگه یممن

 .بود شنیتیو مد روچ یها نی: آره ... از جادو نبود ... از تمر رستار 

خوره، به  نیم یت   رستار هم چ ن  یب بالفاصله گفت: یم مانیظرف برداشت و به طرف دهنش برد که ا یهلو از تو  هی و 

 !با اون هاست ن  یخاطر همنش

 .گه  که از هلو زده بود رو قورت داد و گفت: راست یم  یگاز   رستار 

 ؟روچ نی: چه جور تمر من

 .بار من باهاش رفتم. از خنده روده بر شده بودم هیبود ...  جور رقص ساحیل هی: مثال مانیا

 !نرفتم نمیب کنم یم  ادامه داد: االن که فکرش رو یم مانیزد و اخم کرد. ا مانیا یبه بازو  پونه

 .داشت : حضور روحاب  رستار 

؟ هم یم یو من گفتم: حاال کار  میدیدو خند هر   تونستند بکی  

 !رو به کشیر  بدند بدبخنر  هیبود  کیبود. نزد : نه بابا الگمانیا

 ؟گفتم: چ    جانیبا ه من

 ... بود دهیاز پدربزرگش شن شا یبه جلو خم شد و گفت: کر  رستار 

- ... 

 ... کنه  قرباب   ا یدر  یخودش رو تو  ،هر چ   ا یآرزو  هیخواسته،  هیبه خاطر  ماه کامله ... اگر کیس وقنر  -

 خب؟ -

 .شه اون آرزو برآورده یم -

 ؟خودش چ   -

  نیم شده بود: کیس یکامال جد  صداش
ر
 !فتهیبراش م دونه چه اتفاق

- ... 

 !شه نیم دا یوقت پ چیجنازه اش ه -

 !واقعا؟ -
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 .ره از جهان یم یا گهیگفت، به بعد د  یم ا شیکر  -

 .و من سکوت کرده بودم میهم زل زده بود یچشم ها به

 ... تیتا ابد -

 !خنده گفت: اوسکلت کرده ی   بلند شد. به طرفش نگاه کردم که ب مانیا یخنده  یجمله بودم که صدا یادامه  منتظر 

شدم و داد  شد. عصباب   یم دهیپونه هم شن یخنده  ینگاه کردم. صدا د،یخند یم ز یر  ز یبه صورت رستار که ر  دوباره

 !شعوریزدم: ب

 !زنما رو برداشتم. به طرفش نشونه گرفتم و گفتم: یم ت   م یشد. بشقاب رو  شتر یفحش من خندشون ب از 

 !گفت: بزن  پونه

ته!؟ از صندیل رستار   بلند شد و فاصله گرفت. با خنده گفت: چه خت 

وع به دو   دمیرو اعصاب من رفته بودند. بلند شدم و به طرفش دو  حساب   گهید خواستم با  کرد. یم  دنیکه اون هم سر

 !دیداد زد: مواظب باش وانیا ی. مامان از رو د یسش. به عقب نگاه کرد و دوباره خند یبشقاب بزنم تو 

 یپخش شدن آب استخر وسط خنده ها یشد و صدا د یناپد هو یرو بلند کردم و به طرف شونه هاش بردم که  بشقاب

 .شد دهیبچه ها شن

  یلبه  ی. بشقاب رو رو ستادمیاستخر ا لب
 

آورده  ونت  گذاشتم و دست هام رو به کمرم زدم. سش رو از آب ب  سنیک

 ونت  ب ا یداد زد: ب مانیکرد. ا  بود و بر و بر به من نگاه یم
 

 !نزن . خودت رو به موش مردگ

کرد. نردبون استخر رو گرفت و   رو از اطراف گردنش جمع یم سشیخ یکه داشت موها  دمیخند من بهش یم حاال 

 .بخور داداش بیها رو به طرفش پرت کرد و گفت: س بیاز س یکی مانیکه ا  اد یب ونت  خواست ب

 .: ضف شدرستار 

 !دهیداد زد: در رو ش عی    س  مانیرو به طرف من دراز کرد که کمکش کنم. ا دستش

. تعادلم د یدونستم کمک الزم نداره! دستم رو دراز نکردم و خواستم فرار کنم که ساعدم رو گرفت و کش هم یم خودم

. چشم هام رو د یآب افتادم. دستش رو دور کمرم انداخت و به طرف کف استخر کش یتو  غیرو از دست دادم و با ج

. د یطول نکش هیاز چند ثان شتر یم که بداشت اش گذاشتم. فقط من بودم و اون. حس خوب   نهیس یبستم و سم رو رو 

شد، گفت: خوش  که قطع نیم  ی. با خنده اد ی. موهاش رو جمع کرد و از پشت س کشمیبا هم به سطح آب اومد

 !گذشت؟

که حاال   مانیشده بود. ا بیبه نظرم عج ت   . همه چدمیکش  قینگفتم. چند تا نفس عم یت   نگاهش کردم و چ مشکوک

 !مارمولکه نیت: گفتم که در رو! ... اگف  ومد یبه طرف استخر م

تیرفت و ت ونت  از آب ب عی    س  رستار  رو درآورد. من چم شده بود؟! چرا بهش زل زده بودم. سم رو  شیمشک شر

 .نکنم عیضا شتر یب نیبرگردوندم که از ا

 !شه خونواده رد یم نجا ی... ا یورزشکار  میدیگفت: خب بابا! فهم  یکیبا اخم کوچ مانیا
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   یم تو چ   -
 

 !وسط؟ نیا گ

 !ونت  ب ا یدستش رو به طرفم دراز کرد و گفت: ب مانیا

 یبرم. همون موقع پونه به پهلو  ونت  بود، ب دهیکه به تنم چسب  یسیو شلوار خ اهنت  با پ مانیا یخواستم جلو  نیم

 !ونیکنار آقا  د یزد و گفت: بر  مانیا

بود و  ستادهیتراس اتاق کارش ا ی. چشمم به بابا افتاد که تو روبدوشامت  رو به طرفم گرفت یبا لبخند حوله  و 

 یم یلیبا من کرده بود، س یا شوچ   ی   همچ یا گهیگفت حق داشت. هر مرد د  یم کرد. هر چ    نگاهم یم یبدجور 

 .نشون ندادم عکس العمیل چیمن ه خورد، ویل

 

 

□ 

 

 

 !گفتم: مامان  عی    به اطراف خواست به داخل برگرده که من س  اومد و بعد از نگایه وانیا یبار رو  ی   چندم یبرا مامان

 .نجایدست تکون دادم و گفتم: ا یکاج طبقه ا  ر یز  یچمن ها ی   محوطه گشت. از ب یو دنبال صدا تو  ستاد یجاش ا س 

 بله؟ -

 ؟چرا نگراب   -

 !گول زنکه  ور یوسط شهر  یداخل هوا ا یمن؟! ... نه. ب -

 .امیتموم بشه م نیباشه. ا -

که پونه   عکیس یو گونه  ن  یکنار ب  یها هیدستم رو نشون دادم. مامان وارد خونه شد و من سا یتو  یتخته و پرتره  و 

تمرکزم رو به  کیس  بلند شد. دوست نداشتم موقع طراچ گوشر  sms یکردم. صدا  ادهیکاغذ پ  یبهم داده بود رو رو 

کردم. نوشته بود: خونه   رستار نبود باز نیم ی. اگر شماره رد ک  یم تمیخاطر اذ ی   هم بزنه. رفت و آمد مامان هم به هم

 !فتهیب جالن   یبمون، قراره اتفاق ها

  ن  یعج حس
ر
چرا مامان مضطرب بود؟ پرتره رو کنار گذاشتم و به طرف  فتاد؟یم د یبا تمام بدنم رو سد کرد. چه اتفاق

سم، چون دست به  یت   چ نداشتم از کیس الیخونه رفتم. خ  ستمیکردند که خونه ن  کردند. اگر فکر یم  سم یمبت 

 نیموز یرفتم، ل ونت  از در سالن ب . وقنر دمیپوش ونت  ب سبه طرف اتاقم رفتم و لبا عی    شد. س  یم مت  دستگ یت   چ د یشا

بود که همه  یت   چ هیوسط  نیدونستم ا تمام وجودم رو گرفته بود. یم جانیاستخر اومده بود. ه یتا جلو  دپور یسع

 .رم قدم بزنم کردم و گفتم: یم  بود، خداحافظ   ستادهیکردند. از مامان که کنار نرده ها ا  پنهان یم

شده بود س تکون  ادهیپ ی   که از ماش  دپور یسع یقدر هول بود که متوجه من نشد. به طرف در رفتم و برا نیا مامان

به طرحم داده بود، هنوز هم خودم  یدیناام یکه تو   مثبنر  یرأ سالم کرد. به خاطر  تر شد و با مهربوب   کیدادم. نزد

 .دونستم. لبخند زدم و سالم کردم یم ونیرو مد
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 و گفت: حالت خوبه؟ ستاد یا

 .ممنون -

افتاد که بابا گفته بود باهاش حرف نزنم.  ادمی. د یرس مهربون به نظر یم یلیسکوت نگاهم کرد. خ یلحظه تو  چند 

 .برم، خداحافظ د یو گفتم: من با لبخندم رو جمع کردم

به  داشتم. سعتم رو کم کردم و به طرف در رفتم. نگایه شیس تکون داد. با وجود لحن آرومش من هنوز تشو  فقط

انداختم.  د یصت  کردم و بعد کل هیرفتم. چند ثان ونت  وارد خونه شدند. از در عابر ب دپور یعقب انداختم. مامان و سع

 شد خانوم؟ گفت: چ    یناض 

 .رو جا گذاشتم فمیک -

 .پشت پنجره ها باشه متوجه نشه رو دور زدم که اگر کیس ت  محوطه مس یبودم. از گوشه  اوردهیواقعا هم ن که

  وانیا وارد 
ر
ق که   یشد. تنها کار  یم ب  رایاونجا پذ دپور یتراس اتاق کار بابا که صد در صد از سع یی   شدم؛ درست پا سر

 یبچه بودم شهرام برا وارد تراس بشم. وقنر  یی   پا یس تا س  یپنجره ها یکنگره ها  یبود که از رو  نیکردم ا  یم د یبا

 نیا اد یداد، ز  که بابا به خاطر سن و سال کم بهش نیم  یا گهید یهات   چ ا یبابا  یها سیکیو  ا یشمال  یالیو  د یبرداشیر  کل

 !رفتم صاف هم به زور راه یم ی   من رو زم کرد. ویل  کار رو یم

 یمرمر  یخودم رو به نرده ها شدم. با بدبخنر  وار ید یها و سنگ ها لهیم زونیآو  عی    دادم. س  وقت رو هدر یم د ینبا

وع شده بود و ناراحنر  جهینگاه کردم. سگ یی   تراس رسوندم. به پا جمله رو از دست  هی که حنر   نیاز ا ام دوباره سر

 یم ر یرفت. اشک هام داشت ساز  افتادم آبروم یم . اگر یممباال بکشکردم خودم رو   بدم. چشم هام رو بستم و سیع

   ی. صداهاهت  رو نگ دمید یشد. پلک زدم که جلو 
 

 .شد یم دهیاز داخل شن گنیک

مبهم بابا  ی. صدادمیخودم رو گرفتم و به در چسب یجلو  بود از درد زانو داد بزنم ویل کیتراس افتادم، نزد یرو  وقنر 

 .کردم  ت   . لبم رو گاز گرفتم و زانوم رو ماساژ دادم. جلوتر رفتم و گوش هام رو تد یرس به گوش یم

 !ستمیمن بچه ن کن    شد: ... یم دهیبابا واضح تر شن یصدا

 !یار ی... چرا بهانه م یحاال که ولشون کرد -

 !ید یم من دسنر  یبه عروس و نوه  کن    جا یم تو ب   -

 .منصور تمومش کن -

ان کن   یخوا یم ،عذاب وجدان گرفنر  ه؟یسکوت شد و بابا به حرف اومد: چ هیثان چند   ؟جت 

 ؟یخوا من یم یاز جون بچه ها ... چ   یمنصور! تو با من مشکل دار  -

  یمن با بچه ها ی چارهیب یشده بودم. بابا جیگ
 
 زد؟ نیم اون چکار داشت! چرا حرق

 برگرده؟ یذار  . چرا نیمیکرد  ت  بچه رو اس نیپنج ساله ا -

 !کن    اش یم وونهید یکارخونه چکار کرد؟ دار   یتو  یدیگرفته ادامه داد: ند  یصدا با 

 .نداره به حرف اومد: من خودم به خاطر شهرام دلم خونه، رستار من گنایه دپور یگفت. سع  نیم یت   چ بابا 
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 ... شونه هام بزرگ کردم یو رو شهرامم ر  ؟دوب   یم گفت: تو از درد من چ    باالخره سکوتش رو شکست و عصباب   بابا 

م وسط اتاق. بابا ادامه داد:  یلیبغض آلود بود. خ یلیبابا خ یصدا ل کردم که نت 
دونه پشم بود ...  هیخودم رو کنتر

 .نور چشمم بود و تو پشم رو ازم گرفنر 

 !بس کن -

رو انتخاب کنه که بابا  ب  کرد جمله ها  یم سیع دپور یبه گوشم خورد. سع یت  پارکت و درگ یرو  ت   شدن م دهیکش  یصدا

 ... ... تو و اون پشت زد: تو بچه ام رو ازم گرفنر  رو آروم کنه و بابا داد یم

 د یدونستم با دکتر بهش گفته بود که مراقب قلبش باشه. مامان کجا بود؟ نگران بابا بودم و نیم شیچند ماه پ ی   هم

 .چکار کنم

 .االن زنده بود ،یدوباره اعصابم رو داغون کرد: اگه بهش نگفته بود د،یلرز  یم هیکه از گر   دپور یسع یصدا

 .دیکارخونه بود  یدوباره داد زد: خفه شو! اون روز شماها تو  بابا 

دست از س بچه  دونم. منو بکش منصور! ویل منه. یم ت  گفت: تقص  مظلویم یبا صدا دپور یسع از مکث کوتایه بعد 

 .هام بردار

 .شم آروم نیم نمیرو نب دنتیکش  من تا زجر  -

 ؟! تا گ؟یآورد د یبال رو س نو  نیدونم تو ا نیم کن    ... فکر یم گهیبسه د -

 .تا هر وقت من بخوام -

ت باش یبا من باز  -  .نکن ... به فکر دختر

 !گذرم  مو از سش کم بشه از دختر هفده ساله ات هم نیم هیبلندتر داد زد: حرف دختر منو نزن! ...  بابا 

جا  یکامل سکوت کردند و صدا  ی قهیدق کیسدرد گرفته بودم.  داد یهمه داد و ب نیوسط چکاره بودم؟! از ا نیا من

گم برگرده ... نه به خاطر تو   به گوشم خورد: بهش یم یتر  کینزد یبابا از فاصله  یها اومد. صدا لهیبه جا شدن وس

 !کنه  داره دردس درست یم نجا ی... ا

داد بلند  یشد. دوباره سکوت شد. بعد صدا بد یم یلیخ د ید در جمع کردم. اگر منو یم یو پشت قسمت فلز ر  خودم

نگران مامان فضا  یکنه. صدا  یم یطور  نیشه ا یم عصن   یلیخ دونستم وقنر  به گوشم خورد. یم یت   بابا و شکسیر  چ

 گفت منصور؟  یم رو پر کرد: چ  

خارج  اطیمعلوم بود از ح هیزاو  نیکه فقط انتهاش از ا  مشیک نیموز یرفته بود. صت  کردم تا ل ونت  ب دپور یسع عن  ی نیا

برم.  یی   پا نجا یتونم از ا نگاه کردم، مطمی   شدم که نیم یی   از نرده ها به پا . وقنر ومد ینم ب  بشه. از اتاق هم صدا

به طرف در رو به  میمستق خته،یه وضع به هم ر ب شدم و بعد از نگایه ا خوشبختانه در تراس باز بود. وارد اتاق باب

کردم. حالم اصال خوب نبود. حال بد بابا   بودم، فکر یم دهیکه شن  ب  هات   چ یبه همه  د یاتاق خودم رفتم. با عن  ی ب  رو

به پا کنه! دادگاه به  شهرام جنجال خودکیسر  انیکردم بعد از پنج سال هنوز جر   کرد. فکر نیم  هم من رو ناراحت تر یم

داشت چه نه، لو  تیچه واقع یدزد انیکنار اومدن. جر   هیقض نیکردم همه با ا  بود و تصور یم دهیرس جهینت ی   هم

بهش فشار آورده بود؛ به هر حال من  یز یو آبرور  یدیناام د یکرده بود. شا  ت  گ  سخنر  تیموقع یرفته بود و شهرام تو 

 !رو بکشه یستونستم باور کنم که رستار ک نیم
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 !کنه  یم یو ت  خودش پ یزدم که بابا از قانون ها حدس یم د یقطر بود. با یچهار سال به اجبار بابا تو  نیا پس

گشتم.   ی   از نازن یدنبال شماره ا میگوش  یپونصد تا شماره  ی   درآوردم و ب بمیرو از ج میتخت نشستم. گوش یرو 

 یم چ   د یبا کردم، ویل  دا یشد. شماره اش رو پ یم یبرام جد یلیکردم، مسئله خ  و بابا فکر یم د یبه دوست نو  وقنر 

 !بود هشماره اش عوض شد د یآوردم؟ اصال شا یم یگفتم؟ چه بهانه ا

بود به کانون نرفته بودم.  روز ید ی   ترم هم که هم انیکانون تموم شده بود و موقع تست پا  یهفته بود که ترم ها دو 

: دمیرو شن ی   متعجب نازن یاونجا بهانه کنم. شماره رو گرفتم و بعد از چند تا بوق صدا از  یت   تونستم چ نیم

 د؟ییبفرما

 .سالم -

 د؟ییسالم ... بفرما -

 مزاحم که نشدم؟ -

 .کنم  نه. خواهش یم -

 ؟خوب   ؟شناخنر  -

 .داشتم. ممنون و یبله شماره رو س -

 زم؟یعز  یتست آخر ترم بود و من نتونستم برم کانون. تو رفته بود روز ید -

 نه، چطور؟ -

 .رفت شیخوب پ همه چ   نمیخواستم بب یم -

 دونم. یم گفت: نیم  تونستم به خود مسئول آموزش زنگ بزنم! بعد از مکث کوتایه بود؟ یم یچه بهانه ا نیا آخه

سم؟ از کایم یخوا  بت 

 ... زنم ... راستش یم یس  هیگفتم: ممنون. بعدا   عی    رو کم داشتم. س  ی   هم

 د؟ییبفرما -

. خواستم به تو هم یت  بود که بدزدنش! گروگانگ کینزد شیپدر همسن توئه ... دو روز پ یاز دوست ها یکیدختر  -

 .بگم که مراقب خودت باشر 

 د؟یزنگ زد نیو گفت: واسه ا د یخند ی   نازن

 .هم گفتم گهید ی... به آشناها با یتقر  -

 .گذاشته  گارد یممنون، بابا برام باد -

 .اجازه دارم تنها باشم خنده ادامه داد: فقط با کایم با 

 .کرد  گفیر  داشت اعصابم رو خرد یم «کایم» ،«کایم» نیا با 

 !ترسم خوام فکر کنند یم نگو. نیم به کیس یت   راحت شد. چ المیپس خ -
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 .گم  چشم، نیم -

  دوار یکردم و ام  خداحافظ  
 
 !شده بود نزنه. عجب اوضاغ به کیس بودم که حرق

 

 

□ 

 

 

 د؟یمنتظر موند یلیوارد اتاق شد و با لبخند گفت: خ کرماب    یآقا

 .ستین نه، مشکیل -

من نشست و گفت: در  یداشت. رو به رو  یتر  یمیبودمش، برخورد صم دهیاتاق د ی   هم یکه تو   قبیل یدفعه  از 

 .براتون دارم ز یسورپرا هیعوض 

 .بله. پشت تلفن هم متوجه شدم -

 .دیکن  لیرو م تونیو گفت: بستن د یخند

 .زدم و تشکر کردم شیاز قسمت شکالت برداشتم. قاشقر  ت   م یرو از رو  ظرف

 .فتهیاتفاق ب عی    قدر س  نیکردم ا  فکر نیم -

  قیدق
ر
 ؟تر نگاهش کردم و گفتم: چه اتفاق

کت قالب زب   یبود که رؤسا یت   طرح هاتون همون چ - زود به تعهداتش عمل  یلیهم خ بنده، دنبالش بودند ... سر

 .کرد

 .خوردم یا گهیزدم و قاشق د لبخند 

 .بدم یتازه ا شنهاد یاز شما دعوت کردم که پ -

 د؟ییبفرما -

 .و صابون دندانت  خم یبرا یدیطرح جد -

 !رسه به نظر یم واقیعت  غ ت   چکنم ... همه   رو کنار گذاشتم و گفتم: حس یم ظرف

 .حس رو داشتند ی   تجربه هم ی   موفق در اول یانسان ها یهمه  -

 .دونم نیم -

 .داخیل یالبته فعال شبکه ها د؛یکن  باور یم د یدید ونیز یتلو  یرو تو  غاتیتبل وقنر  -
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 !غات؟یتعجب گفتم: تبل با 

 .بله -

 !نه حرف م،یاهل عمل« پاکفام»جا به جا کرد و گفت: ما بر عکس  رو کیم خودش

 میداشت طوالب   یلیخ یس تکون دادم. حق داشت؛ درسته که ما سابقه  کرده بود، ویل  ی   ما توه یبه کارخونه  کیم  هی

 ینشونه  نیو ا زود جا باز کرده بود  یلیبودن خ سیکارخونه با وجود تازه تأس  نیا ویل م،یهم سود کرده بود شهیو هم

 .کنه  کنه و داره چکار یم  چکار  د یدونست با یم قا یکه دق  نیخوبش بود و ا تیر یمد

 : چرا من؟دمیهمه وقت ذهنم رو مشغول کرده بود، پرس نیکه ا  ِمن ِمن کردن باالخره سوایل از کیم بعد 

 .دیپرس دونستم یم طرف جلو خم شد و گفت: یم به

- ... 

 !نه دختر جناب عمادزاده د،یکن  یم یبه عنوان طراح قالب همکار  نجا یشما ا -

 دپور؟یسع ی: چرا آقادمیو سوال دوم رو پرس دمیکش  قر یعم نفس

گ هستند  یاز سهامدارها یکی یمیاز دوستان صم شونیا -  .گلت 

 !یمیصم یلیکرد: خ  د یبا لبخند تأک و 

 یلیآقا خ نیکار رو به نفع دوسِت به قول ا  نیآب بره. در واقع ا رشیخوابه که ز  نیم ب  دونستم رستار جا یم د ی. بابله

گرفت و   از تلفن اتاق تماش هیگفیر  نداشتم. مرد بعد از چند ثان  یبرا یا گهیانجام داده بود؛ نه من! حرف د شیمیصم

 .دیار یگفت: جعبه رو ب

بود. جعبه  غابر یتبل لونیدستش نا ید شد. تو با قد بلند وار  که گفته بود، موندم. در باز شد و خانیم  یجعبه ا منتظر 

رو باز کرد و  د یسف کیکوچ  یدر جعبه  مودبانه رفت. کرماب   یلیگذاشت. بعد خ  ت   م یآورد و رو  ونت  از داخلش ب یا

 .من صورتم غرق لبخند شد

 !زیهم از سورپرا نیا -

 !هیگفتم: عال  دم،یکش  خودم دست یم طراچ یها قویط یکه رو   حایل در 

 نیا یرو « پاکفام»دادم مارک  یم حیداشتم که اصال قابل وصف نبود. درسته که ترج ن  یرو بغل کردم. حس عج جعبه

نگاه  به کرماب   و وقنر  د یقطره از چشمم چک هیتونستم بکنم.  خودشون نخواسیر  چکار یم وقنر  ها باشه، ویل قویط

 .صورتش رو پر کرده بود یکردم، تعجب همه 

ما  یاز خونه  لشیگفتند که رستار با وسا  وارد خونه شدم بهم نیم روز عمرم باشه، اگر وقنر  نیت بهتر تونس یم امروز 

 ... رفته

 فکر کردم که حنر  نینشستم و به ا یناهارخور  یها از صندیل یکی یقدر زود. رو  نینه ا رو داشتم، ویل دنشیشن انتظار 

؟ نکرد. بابا رو به روم نشست و گفت:  از من خداحافظ    چه خت 

 .ستین زمان حال برگشتم و گفتم: خت  خاض به
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 ستند؟یکنم. رو به مامان گفتم: بچه ها ن  شونت  غافلگ ونیز یتلو  یتو  غاتیخواستم با تبل یم

 .پدر پونه ینه، رفتند خونه  -

 .گشت  بریم به اختالف طبقابر  شتر یبا ما رفت و آمد نداشتند که اون هم ب اد یپونه ز  ی خانواده

 !ستمین آدم شناس خوب   دمیهمه سال فهم نیمشغول ور رفیر  با دستمال سفره شد و گفت: بعد ا بابا 

 بابا؟ هیمنظورت چ -

 .پشه، کامران نیدستم گذاشت و ادامه داد: ا یرو رو  دستش

 خب؟ -

 !نامزد کرد دپور یبا دختر سع -

 !؟ی   دهن باز به بابا نگاه کردم و گفتم: نازن با 

 !خواد کردم تو رو یم  فکر یم شیسال پ کیتکون داد و گفت: آره، من از  س 

بود؟ حالم از هر  ب  ایچه دن نیزد؛ ا صورتم موج یم یتو  کنار بابا نشست و ناراحت نگاهم کرد. احتماال ناراحنر   مامان

که از من   ی   زد! هم دلشکسته با من حرف یم یداشت مثل عاشق ها شیدو هفته پ ی   خورد. هم مرد به هم یم چ  

 شد اعتماد کرد؟ یم به گ گهید اقعا ! و گهیدختر پولدار د هیشده بود، رفته بود ساغ  د یناام

ه بزرگ تره ... خاک بر ست مردبابا   !: شونزده هفده سال از دختر

 .دختر قشنگم ستی: مهم نمامان

 .ردک  یاز من خواستگار  شیسوء تفاهم نشه گفتم: دو هفته پ نکهیا یبرا

 : خب؟د یکردند. آخر مامان پرس  دو با تعجب و مشکوک نگاهم یم هر 

 .ردش کردم -

  بابا 
 
بچه  هیچرا دنبال  د یکن  که اشتباه هم نکردم! ... فکر یم  د یدیبزنه که اجازه ندادم و گفتم: د خواست حرق  یدختر

 !افتاده؟ ستاب  ت  دب

 ه؟یچ نیدستم برداشت و گفت: ا ی. بابا دستش رو از رو میبحث رو ادامه نداد گهید

 .بود. اخم کرد اقوبر یدستبند  یرو  نگاهش

 !اصلش رو سفارش بده. من آبرو دارم یاگر دوست دار  -

 .چشم -

 

 

□ 
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 و عکس توش بود، از اتاقم بریم لیرو که چند تا فا فلیسر  د ینه. با ا یصبح با خودم کلنجار رفته بودم که برم کارخونه  از 

قدر برام مهم بشه و  نیروز ا هیخام من  یها دهیکرد که ا  فکرش رو یم بود. گ یاز ت  اتاق ش گهیداشتم و البته االن د

 !بخوام به رشد کردنشون فکر کنم؟

و  یمیکارم تنگ شده. در زدم و وارد شدم. ابراه  یکه چقدر دلم برا  دمیتازه فهم دم،یکه پشت در دفتر رس  ی   هم

به  هاشون تعجب کردم، ویل صندیل ی   ب یفاصله  من لبخند زدند و از جاشون بلند شدند. از کوتایه ندیبا د مرادخاب  

 .جا گذاشتم نجا یفلش ا هیباالخره حرفش رو زده بود. با لبخند گفتم:  یمی. حتما ابراهاوردمیخودم ن یرو 

 نجا یحس بهم دست داد که در واقع من ا نیمن نشسته بود و ا ت   ورود داد. پشت م یرو زدم که اجازه  یاز ت  اتاق ش در 

 !نفر هم به کادر دفتر اضافه نشده بود کی دادم. حنر  انجام نیم کار خاض

 .بلند شد و مشکوک نگاهم کرد شیصندل یرو  از 

 .ت   م یکشو   یدونم کجا. احتماال تو  گذاشته بودم. نیم  نجا یفلش ا هی -

 .دیبگرد د یی. بفرماختمیرو دور نر  یت   رفت و گفت: من چ کنار 

 .کردم  دا یکردم. لبخند زدم و گفتم: پ  داشیاز قفسه ها پ یکی یرو  تیرو گشتم، اما در نها ت   و کمد م کشو 

 .نمیب نیم مانیع چیمن ه د یبرگرد د یگفت: خوبه ... اگر خواست  تفاوبر  با صورت ب   یاز ت  ش

 .شه انجام داد خونه هم یم یکه تو   هی. کار من جور ستیالزم ن -

 .دیموفق باش شاال یا -

 .ممنون -

ش یم  طنتمیش  .رسه گل کرد و ادامه دادم: بعدا خت 

 د یمعطل کردم که شا در کیم یرفتم. جلو  مانیکردم و به سمت دفتر ا  اومدم. خداحافظ   ونت  نگفت و من ب یت   چ

 .نشد. من هم وارد شدم یخت   ویل اد،یب ونت  رستار از اتاقش ب

 .حوصله ام س رفته بود ،یچونه اش گذاشت و گفت: خوب شد اومد ر یدستش رو ز  مانیا

 ؟یکار ندار   نجا یمگه ا -

-  
ر
 !به جون من فیر  یهمه م فتهیب عمال نه ... اما اگه اتفاق

 ؟کن    و گفتم: عادت یم دمیخند

 .آره مجبورم عادت کنم -

 ؟یاومد : واسه چ  د ینگفتم که خودش پرس یت   تلخ شده بود. چ یلیخ

 .جا گذاشته بودم نو یرو نشون دادم و گفتم: ا فلش
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 !آوردم من یم گفنر   خب یم -

 .اومدم یطور  ی   هم -

 ! رستار کجاست؟ب  مزه مزه کردن جمله ام گفتم: تنها نبود و بعد از کیم یطور  ی   هم هم اد یز 

 .جلسه داره -

 .اوهوم -

 اد؟یزنگ بزنم، اگه تموم شده ب یخوا یم -

 .خواد مزاحمش بیسر  بلند گفتم: نیم ویل« و پرسش؟ یکین»دلم گفتم  یتو 

 .گفت: باشه  عی    هم س  مانیا

 .برم گهیخودم لعنت فرستادم و گفتم: من د به

-  
 

 .کن  آروم رانندگ

 از جلسه هم که کار زشنر  دنشیکش  ونت  از رستار نشد. ب یخت   چیسالن قدم زدم، اما ه یتو  قهیرفتم. پنج دق ونت  ب

 !زنه داره به سم یم بیو غر  بیعج یفکرها دمیبود. به خودم اومدم و د

  یمرد هیبزرگ، برم  یدختر عمادزاده  من،
ر
من دعوا  یکنه و باباش با بابا  نیم رو که اصال بود و نبود من براش فرق

 !نمش؟یبکشم که بب ونت  کرده، از جلسه ب

 .به سمت پله ها رفتم عی    خودم فحش دادم و س  به

ش یی   پا یراهرو  یتو   یقهوه ا اهنت  کردم. در آسانسور باز شد و انوش با کت و شلوار و پ  با چند نفر سالم و احوالت 

 داد. حنر  زحمت جواب سالم کارمندها رو هم به خودش نیم ما س تکون داد و خارج شد. حنر  یاومد. برا ونت  ب

که   ب  کارمندها  یآورد. مخصوصا جلو  من رو در یم صحر  شهیحرکتش هم نیتفاوت بود. ا نسبت به حضور من هم ب  

 .از ازدواج و طالق ما با خت  بودند

مثل اون  حرف زدن با کیس یرفتم. اصال حوصله  ونت  کردم و ب  که شمس وارد راهرو شد، از جمع خداحافظ    ی   هم

زد و اظهار  لبخند یم دنمید من گفت. حتما با  هیجلسه عل یکرده بود رو تو   کتهیانوش بهش د یت   رو نداشتم که هر چ

 !کرد  یم خوشحایل

توجه به اون قفل رو باز کردم.  بود. ب   شیکه در حال نگاه کردن به ساعت مچ  دمیانوش رو د دم،یرس ی   به ماش وقنر 

 ؟یبرگرد یخوا رو باز کنم که گفت: یم ی   به من نگاه کرد. خواستم در ماش

 !زنم جا چادر یم ی   نه. شب هم -

 سکارت؟ یو اصالح کرد: برگرداش ر  جمله

 .نه -

 ؟یخوا یم چ   نجا یپس ا -
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 .نگران نباش -

به به ش ی   شدم و ماش سوار  کارخونه   ه؟یدادم و با اخم گفتم: باز چ یی   رو پا شهیزد. ش شهیرو روشن کردم. چند ض 

 !تو ارزوب  

 !شد و با لبخند گفت: قرص معده خم

 .تر شد و گفتم: ندارم مینخوره. صدام مال  ونت  ذاشتم که ناهار رو ب معده داشت و اون روزها من براش غذا یم ناراحنر 

 !داشنر  شهیتو که هم -

 .همراهم بود شهیبه خاطر تو هم -

سقف  یو دستش رو رو  ستاد ی. خودم هم از لحن جمله ام تعجب کردم. درست امیشد هت  لحظه به هم خ چند 

 .خوام حرکت کنم بردم و گفتم: یم ونت  لحظه صت  کردم. بعد سم رو ب گذاشت. چند 

 .رو برداشت و چند قدم عقب رفت. بوق زدم و حرکت کردم دستش

 

 

□ 

 

 

درشون توقف کردم و  ی. جلو ونت  ب اد یو ب فتهیالهام رو گرفتم که تک ب یشماره  دمیرس ابونشونیکه به س خ  ی   هم

. میلباس با هم بر  د یخر  یبهش زنگ زدم که برا روز ید ام،یب ونت  رستار ب الیاز فکر و خ نکهیا یالهام سوار شد. برا

 .شاد نبود که نگرانم کرد اد یچهره اش ز 

 !تهیعروس گهیالهام؟ مثال پونزده روز د چرا ناراحنر  -

 .کم دلشوره دارم  هیفقط  ستم،یناراحت ن -

 .یکار دار   یلیدونم االن حتما خ ! مزاحمت شدم؟ یمهیعیو گفتم: طب دمیخند

و لباس عروس رو هم آرام انتخاب کرده و  شگاهیپرسم. آرا نیم یت   با انوش و باباست. من هم چ عروش ینه. کارها -

 .من فقط چمدون هام رو بستم

 !خنده گفتم: از حاال؟ چقدر هویل با 

 .چند روز بگذره و من راحت بشم نیفقط ا -

 نکنه واقعا به خاطر پوله؟ ؟یدار اعتماد  الد یبه م -

 .خوب هنوز منقرض نشده ی! نسل مردهات  به پهلوم زد و گفت: نه خ الهام
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پاساژ  هی یبعد، جلو  قهی. چند دقد یچیپ ی   ماش یقانون و دف تو  یرو روشن کردم. صدا ی   نگفتم و پخش ماش یت   چ

 .میو مشغول گشیر  شد میلباس پارک کرد

 م؟یفتیهم م اد ی میدار  د یچرا هر وقت خر  -

 .میرو ندار  هیاظهار نظر بق یحوصله  د یشا -

 ؟یخوا یم مونم ... چه جور لباش و گفت: چه خوب که من تهران یم د یخند

 .نگاه ها به منه ی... به خاطر انوش، اون شب همه  نمیبب د یدونم. با نیم -

 .از نگاه شتر یب د یدستش رو دور دستم حلقه کرد و گفت: شا الهام

 ؟و گفتم: چ   ستادمیا

 !دونم خودم هم درست نیم -

 !دیاومد و گفت: ببخش ونت  از مغازه ب خانیم

 دمیو هنوز دست الهام دور دستم بود. د میاول و دوم رو دور زده بود ی. طبقه میو حرکت کرد میدر کنار رفت یجلو  از 

  بیسکوتمون عج
 
 !بود سیالهام خ یبزنم. چشم ها شده، برگشتم که حرق

  یخوا شده و نیم یت   : نکنه چدمیبهم دست داد و آروم پرس یبد حس
 

 !؟به من بیک

 .کارم همه رو ناراحت کردم  نیکنم با ا  . فقط حس یمدهینه ش -

- ... 

 .سوت و کوره یلیخواست همه خوشحال باشند ... خونمون خ دلم یم -

دم. بابات هم  شه. بهت قول یم یم یعاد ت   ن بگذره، همه چدادم و گفتم: دو ماه که از ازدواجتو  یدستمال کاغذ بهش

 .یی   پا اد یم طونیاز خر ش هیپش خوب الد یم نهیبب وقنر 

 .هاش رو پاک کرد و شونه باال انداخت چشم

 .دمیشدم. خوب شد تو رو د مونیبگم؛ ممکنه فکر کنند پش تونم به کیس حرف ها رو نیم نیا -

 .یکار رو کرد  نیو گفتم: بخند الهام. تو بهتر  دمیخند

و ساتن بود و  ر یبلند افتاد. جنسش حر  توب  یز  اهنت  پ هیکه چشمم به   میدور نشده بود اد ی. ز میحرکت کرد دوباره

 روش سنگ کار شده بود. رو به الهام گفتم: خوبه؟

 ؟پوشر  خوبه ... دکولته یم -

 .مت  گ  براش شال یم -

 .کردم. الهام با لبخند گفت: تو تن مانکن جلوه اش کم تر بود  اتاق بررش یتو  یها نهی. از آدمیرو پوش لباس

 !ستمیب یاعتماد به نفسم رفت طبقه  -
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 .Mr R خوش به حال -

   رو باز کنه و گفتم: چرا چرت یم پیکه ز   برگشتم
 

 !ه؟یک  گهید Mr R ؟گ

 ؟پرش تو بگو؟ از من یم -

 !قدر برات مهم شده؟ نیکردم و گفتم: چرا ا  نگاهش

 ... آخه -

 ... دوب   رو مرتب کرد و ادامه داد: یم شالش

 ه؟یچ -

 ... دمیانوش پرس یکه اون بار درباره   ب  سوال ها -

 .من و انوش ناراحت بود، الهام بود یکه از تموم شدن رابطه   دونستم تنها کیس یم

 !فهمم الهام جون یم -

سم -  .انوش ازم خواسته بود که بت 

 !تعجب نگاهش کردم و گفتم: انوش خواسته بود؟ با 

رفت. مشغول درآوردن لباس شدم. هنوز تو کف  ونت  ب عی    و س  د ی. الهام خندستاد یکمر ا  یاز تنم افتاد و رو  لباس

سه من دوستش داشتم   !«نه»داده بودم  نه؟ و من جواب ا یحرف الهام بودم. انوش ازش خواسته بود که بت 

 گفت؟  چ   ،منو به انوش گفنر  یجواب ها لباس به الهام گفتم: وقنر  د یرفتم و بعد از خر  ونت  لبخند ب با 

 .نگفت چ  یو گفت: ه د یخند

 .صورتش رو برگردوند که عادِت موقِع دروغ گفتنش بود و 

 نه. راستش رو بگو؟ -

 !که  شیشناس و گفت: فحش داد ... یم د یخند دوباره

زنگ خورد.  میو گوش میحرکت کرد کردم صورتش رو تصور کنم. به طرف خروچ    خنده س تکون دادم و سیع با 

 !یمهرناز افتاده بود. بلند گفتم: وا یشماره 

 ه؟یو گفت: ک ستاد یا الهام

 .امیرفتم. جواب دادم: سالم ... من تو راهم ... االن م به موسسه یم د یقدر طول بکشه؛ با نیکردم که ا  نیم فکر 

 ؟ب  : سالم خانوم ... کجاد یچیگوشم پ  یتو  د یمج یصدا

 .اونجا امی... من دارم م د؟یمج ب  تو -

 !ه؟یک  گهید د ی: مجالهام
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 .خانوم من دلم تنگ شده -

 .کرده بودم  ر یروز هم د هیو همون  نمیبچه رو بب نیتونستم ا بار یم هی یگرفت. من فقط هفته ا  دلم

 ... زمیعز  امیاالن م ی   هم -

 !«زمیعز »: ووو، الهام

 .باشه -

 ؟یدوست دار  چ   یاسباب باز  -

 .ی   فکر کرد و گفت: ماش کیم

 .مت  گ  برات یم نکن   تیاگه خانوم ها رو اذ -

 .و گفت: باشه د یخند

 .گرفتم  شگونیالهام رو ن یو بازو  میکرد  خداحافظ  

 .چهار پنج سالشه -

یل  ی   ماش هی عی    . س دمیدو  فروشر  یاسباب باز  هیآخ گفت و من به طرف  الهام شده  جیگرفتم و رو به الهام که گ  کنتر

 !شده رمی... من د ت  بود داد زدم: آژانس بگ

 !  وونهید -

 .دمیدو  یو به طرف در ورود دمیخند

 

 

□ 

 

 

 م؟یبا هم بر  خوشگله. چرا نذاشنر  یلیمن شد و گفت: خ زونیدوباره آو  پونه

 .کرد  دا یشه تو خونه پ روزها نیم نیتو رو که ا -

 .رستار رو نداشتم ... که خوشبختانه رفت یحوصله  -

 .نمشیاصال نب د یشا گهیکردم که د  فکر یم نیمن به ا ومد،یشد که رفته بود و هر بار که اسمش م روز یم سه

 شد؟ من چ   یپرتره  -

 .تموم نشده هنوز  -
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 !هسنر  یپس تو چه جور خواهر شوهر  -

 !کنما  دستش اشاره کرد و گفت: خرابش یم یدستم، آروم تو سش زدم که به لباس تو  یبا کتاب تو  دمیخند

 ؟یجرأت دار  -

 !؟ستیتو ن گوشر  -

 .کردم و گفتم: آره  ت   هام رو ت گوش

از  نکهیرستار افتاده بود. با ا یتخت بود و شماره  یرو  شد، رفتم. گوشر  که از کتابخونه به اتاقم باز یم  یطرف در  به

 !داره تیمن اهم یدونست که برا سه روزه ناراحت بودم، جواب دادم. اون چه یم یخت   ب   نیا

 بله؟ -

 .سالم -

 .سالم -

 ؟خوشر  ن  یب منو نیم -

 !میکرده بود  تت  که انگار ما اس  رفنر  یجور  هیتو  -

 !بودت دهیخونه د یسکوت کرد و بعد گفت: پدرم تو  هیرو گفته بودم. چند ثان ت  اس یقصد کلمه  از 

 .آره، موقع رفیر   -

 ؟ینشد خاض ت   متوجه چ -

 .نشده بود مت  دستگ یادیز  ت   پدرهامون گوش دادم؛ چون در واقع چ یخواستم بدونه که به حرف ها نیم

 ؟یت   مثال چه چ -

- sms ؟یدیمنو ند 

 ؟sms کدوم -

 ؟... خودت خوب   چ  یه -

 !یدیچه عجب پرس -

 ؟ید جواب یم هیو کنا شیچرا با ن -

 .کن    نه. اشتباه یم -

 !هم آماده است غاتشیتبل . حنر د یها به دستم رس قویط تر کردم و گفتم: راسنر  میرو مال  لحنم

 .بودم دهیشن ب  هات   چ هیخوبه ...  -

- ... 
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 نم؟یبب شونیار یم -

 .کارخونه  ارهیب مانیدم ا یم -

 !؟قدر از دستم ناراحنر  نیا -

- ... 

 ؟یایساعت نم هیشما بودم. تو چرا  یهمه من خونه  نیا -

 !جمعه است -

 !خب باشه -

درباره  یت   چ داشت؟ قرار نبود بابا بفهمه. حنر  یرادیرو بهانه کنم و به خونشون س بزنم. چه ا یت   چ هیتونستم  یم

 !هم که اژدها نبود دپور یمنع رفت و آمد به من نگفته بود. سع ی

 .امیعرص م -

 .کرد، چشم غره رفتم  در نگاه یم یپونه که از ال یکردم و برا  قطع

 

 

□ 

 

 

 هیوسط  دپورها یسع یخونه  پارک بود، ویل هیشب اطیبه ظاهر بنا دقت شده بود و ح شتر یها ب یما و نادر  یخونه  تو 

 داشت. به رستار حق یم یت  نظ ب   ب  بایرو پوشونده بود و ز  اطیس تا س ح یمیبزرگ و قد یبود. درخت ها یعباغ واق

به شاتوت  یس  میکیهاشون من و الهام قا از مهموب   بعیص   یو که ت  ومد یم ادمیتنگ بشه.  نجا یا یدادم که دلش برا

داره، اما چون دختر همسن ما نداشتند،  یا گهیحس و حال د هی دنیچ وهیدرخت م ی. از رو میزد باغ یم یانتها یها

 .اومدند باغ یم نیبه ا یلیرستار خ ی. برعکس شهرام و انوش که به هوامیرفت و آمد نداشت نجا یبه ا اد یز 

  یمتوجه  شتر یرفتم ب جلوتر یم چ   هر 
 

 میبود که مستق یدو سه ا یپله ها ر یشدم. استخر بزرگ خونه ز  باغ یم بزرگ

 جاد یا ب  بایز  یمنظره  ال یبزرگ دو طرف و  یبود. ستون ها د یمرمر سف یاز نرده ها دهیرفت و پوش دوم یم یه طبقه ب

 .کرده بود

دونستم  که با بابا کرده بود، نیم  ب  داده بود. بعد از دعوا هیبود و به نرده ها تک ستادهیا اصیل یورود یجلو  دپور یسع

 یاومدن من نشده بود. صدا یو انگار متوجه  د یرس به نظر یم ی   غمگ یلیچطور باهاش رفتار کنم. چهره اش خ د یبا

 .دمیرو از داخل خونه شن یت   شکسیر  چ

در اجازه داده  ینگهبان جلو  با تعجب به من نگاه کرد و من با تمام وجود حس کردم که بد موقع اومدم. ویل دپور یسع

 .بود
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 .یدردسساز نزنم. س تکون داد و گفت: خوش اومد یکردم از اون لبخندها  رفتم و سالم کردم. سیع جلوتر 

م  ب  که خودش من رو به طرف داخل راهنما  ستادمیا فیکردم و بالتکل  تشکر   .کرد و گفت: برو داخل دختر

که با   د یکش  طرف سالن غرب   به سمتم اومد و دستم رو به عی    که چشمم بهش افتاد، فرح خانم بود. س   ینفر  ی   اول

 .شد ساختمون جدا یم ی هیاز بق با یو پله تقر  وار ید

 .ی... خوش اومد یایدونستم قراره ب جان! نیم دهیش نجا یا ا یب -

 .ممنون -

   یبود که قصدش دور کردن من از اون سمت خونه است و هنوز صداها واضح
 

مبل  ی. رو ومد یاز اون طرف م گنیک

 ... ... با پشتون؟ دپور؟یسع یگفتم؟ با رستار کار دارم؟ ... با آقا  یم د یبا . چ  مینشست و آب   ینقره ا لیاست یها

م؟ یدار  لیم چ   -  دختر

 .خورم نیم یت   ممنون. چ -

 .لطفا کیبود گفت: قهوه و ک ستادهیکه آماده ا  یبه خدمتکار  رو 

سقد نیشد و فرح خانم ا رفت. صداها کم کم داشت واضح تر یم دختر   .اومدم چ   یبرا د یر دستپاچه بود که از من نت 

 مزاحم شدم؟ -

 .خت  اومدند . بچه ها ب  زمینه عز  -

 .آوردم آقا رستار یم یبرا یت   چ د یاوهوم ... با -

 .دم صت  کن! بهش اطالع یم قهیبله ... چند دق -

از خدمتکارها بگه، اما خودش رفت و من هم مطمی   بودم که  یکیتونست به  رفت. یم ونت  شد و به طرف ب بلند 

کردم خودم رو به   تابلو بود. سیع یلیخواستم به همون طرف برم، اما خ . یماد یرستار داره م داد یداد و ب یصدا

 .تفاوت باشم بزنم و ب   دنینشن

سالن کشوند.  یبه سمت ورود شد، من رو  یم دهیشن کینزد یفرح خانوم که از فاصله  غیج یبعد صدا هیثان چند 

 .دست خدمتکار بخورم که خوشبختانه نخوردم یتو  ن  یبود به س کینزد دنیموقع دو 

صورتش آب  یرو  بودند. کیس ستادهیس آرام که به نظر از حال رفته بود، ا یخانم و دو تا از خدمتکارها باال فرح

 یقرمز شده بود. رو  تیبودند. رستار از عصبان ستادهیا د یدورتر رستار و نو  بود و کیم دهی. س و صداها خوابد یپاش

من تعجب کرد و گفت:  دنی. با ددمیشد، دست کش زانو زدم و به صورت آرام که کم کم داشت متوجه اطراف یم ی   زم

 !دهیش

 .آرام ستین یت   چ -

 .آوردم س درنیم یت   کرد آرومش کنه. من از چ  خانم شونه هاش رو ماساژ داد و سیع فرح

رو به سمت لب آرام بردم و گفتم: بخور،  وانیکه آورده بود رو به دست من داد. ل  یآب قند وانیاز خدمتکارها ل یکی

 به الهام بگم؟ یخوا . یمشر  بهتر یم
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 !خدا! من چقدر بدبختم یبلند گفت: ا یو صدا هیو با گر  د یرو عقب کش سش

  یزد و من حس کردم تو  هیگر   ر یخانم ز  فرح
 

به سمت  تیاضافه ام. به رستار نگاه کردم که با عصبان اون جمع خانوادگ

 ؟یخوا رو یم ی   برگشت و داد زد: هم د ینو 

و بلندتر داد  د یاش رو گرفت و جلو کش قهیگفت. رستار به سمتش رفت.   نیم یت   انداخته بود و چ یی   سش رو پا د ینو 

  نیزد: ا
 

 ؟یخوا رو یم زندگ

. ستهیزد که داد آرام بلند شد و خواست با د یبه صورت نو  محکیم یلیکرد. س  نیم حرکنر  کیسگفت.    نیم یت   چ کیس

 ؟کن    رستار دوباره گفت: چرا تمومش نیم

 .دیت  داد زد: نزنش! تو رو خدا جلوش رو بگ هیشد. آرام با گر  لبش خوب   یگوشه   یبعد یلیس با 

نگران  د یاز نو  شتر یرستار نگاه کردم و به طرفش رفتم. ب از آرام نداشتم، اما دلم گرفت. به صورت عصن   دل خوشر  من

 ن  یب و گفتم: نیم دمیکه جداشون کنم. به عقب هولم داد. بازوش رو محکم تر کش  دمیرستار بودم. دستش رو کش

 !حالش بده؟

 !نداره به تو ربظ -

 .صاب بود. رستار به طرف مادرش و آرام نگاه کرد و بعد به مناع یرو  آرام حساب   ی هیگر   یصدا

 !رستار ستیراه حلش ن نیا -

صورتش گذاشت  یدست هاش رو رو  د،یرس افشده به نظر یم یلیکه خ  د یرو ول کرد. نو  د یرو فوت کرد و نو  نفسش

و  دمیاتاق کش نیتر  کیکرد که دستش رو به طرف در نزد  نگاهش یم و سجاش نشست. رستار دوباره داشت عصباب  

 .ستیگفتم: االن وقتش ن

 !وقتشه؟ : پس گد یداد کش سم

دادم. رستار چند  هیبزرگ تر بود. در رو بستم و بهش تک یلیدادم و به زور وارد اتاق کردمش. البته از اتاق خ هولش

 هیآدم هم برام جذاب بود.  نیا تیقدم راه رفت و با دست گردنش رو ماساژ داد. دلم به حال خودم سوخت. عصبان

 ؟. به طرفش رفتم و گفتم: خوب  د یقطره از چشم هام چک

 ؟کن    یم هیشد و گفت: تو چرا گر  هت  خ بهم

 !خودم هاش رو گرفتم و با بغض گفتم: واسه بدبخنر  دست

 !یناراحت شد. دست هام رو گرفت و گفت: چقدر سد صورتش

دست خودم  خواستم، ویل احساس رو نیم نیشده بودم؟ چرا دلم براش تنگ شده بود؟ من ا فیقدر ضع نیچرا ا من

تونستم  داغ شده بود. من حالم خوب نبود و نیم اد یز  تیگذاشت که از عصبان  شیشونیپ ینبود. دست هام رو رو 

 .صورت و چشم هاش گذاشت ی. دست هام رو رو مت  م رو بگاشک یجلو 

دست هام گرفتم و مجبورش  ی   صورتش رو ب بشه، ویل یطور  نیا د یدونستم نبا . یمستیدونستم کارم درست ن یم

 .کردم که نگاهم کنه

 ؟کن    چرا انکار یم -
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 .نگفت یت   چ تعجب نگاهم کرد، ویل با 

 !کنم رستار  من حسش یم -

 .! نهدهیو گفت: ش د یرو عقب کش صورتش

 رو گرفتم و گفتم: چرا نه؟ بازوهاش

 و دست هام رو دور گردنش انداختم. چرا به من نگاه نیم ستادمیرو برگردوند و به طرف پنجره رفت. جلوش ا روش

 .کرد  به من نگاه یم د یکرد؟ با

 !یقدم عقب رفت و گفت: اشتباه برداشت کرد چند 

   گفتم: چرا به همه دروغ یم  هیاش گذاشتم و با گر  نهیس یرو رو  میشونیرفتم و دست هاش رو گرفتم. پ جلوتر 
 

 !؟گ

 .رو از خودش جدا کرد و صورتم رو باال گرفت من

 .کنم  ... خواهش یم دهیش -

و گفتم: منو دست هاش گذاشتم. صدام رو آروم تر کردم  ی. دست هام رو رو د یرس و درمونده به نظر یم جیگ  واقعا 

 ؟یدوست ندار 

 ارم؟یهام رو برات ب شیآزما یخوا گفت: یم  د یلرز  که یم  ب  تر رفت و با صدا عقب

  اشک
ر
 دهیبود که تو تمام عمرم د یا یز یآبرور  نیبدتر  نیافتاد، افتاده بود. ا یم د یکه نبا  تمام صورتم رو گرفت. اتفاق

 ؟فرح خانم از پشت در اومد: رستار خوب   یبودم. صدا

. به طرف در رفتم. رستار دستم رو گرفت. حس کردم همه دمیکش  قیاشک هام رو پاک کردم و چند تا نفس عم عی    س 

کس ابراز احساسات نکرده بودم.   چیو پنج سال به ه ستیب نیتمام ا یپا له شد. من تو  ر یلحظه ز  هی یغرورم تو  ی

و در رو باز کردم. به فرح خانم لبخند زدم و  دمیشک  ونت  کرد. دستم رو ب  یم یانوش هم فقط نقش شوهرم رو باز  حنر 

 داخل؟ د یومدیچرا ن د؟یگفتم: منتظر بود

 . رستار خوبه؟دمیرس یم د یداشتم به آرام و نو  -

 .برم د یبا گهیبله ... من د -

 !تفنگ پر بود هیکرد،   که آرومم یم  یت   به طرف در رفتم. االن تنها چ میکردم و مستق  خداحافظ  

 

 

□ 
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خورد و  به هم یم ا یدن یانداخیر  بچه ها تنگ شده بود. حالم از همه  کهیت ینشسته بودم. دلم برا کالس خایل  یتو 

خونه رو  یتست بچه ها بودم. حوصله  یرو انکار کنم. مشغول نمره دادن به برگه ها میتونستم افشدگ واقعا نیم

 . خوشبختانه افشار نبود و البته اگر بود هم جلو نیمنهک  یم از درد و رنجم کم نجا یا طیکردم مح  نداشتم و حس یم

هم از  د یزدم سش کجا گرمه. شا حدس یم د یازش نشده بود و با sms هی حنر  ،یخت   چیچند هفته ه نیا یاومد. تو 

 .نداشت نر یدست من به خاطر رفتار اون روزم ناراحت بودم، به هر حال اهم

آوردم. دو تا شماره  ونت  ب فمیرو از ک بلند شد. حالم خوب نبود و حوصله نداشتم. باالخره گوشر  sms ی   سوم یصدا

گرفت. من چطور   ام یم هیاز رستار بود. هنوز باز نکرده داشت گر  لب غرغر کردم. سویم ر یبود. ز  غابر یاول تبل ی

م؟ اون هم جلو  نیخودم رو ا یتونستم آبرو  بابا. به خودم فحش دادم و بازش کردم.  یدشمن ها یقدر ساده بت 

 ؟ینوشته بود: از دست من دلخور 

 .اومد یبعد sms قهیدق کیرو برداشتم. بعد از  یبعد یکردم. برگه   لنتیرو ندادم و سا جوابش

 .دمیها رو ند آخر قویط -

وجه  چیبه ه گهید خودم بود. اما  ت  خواست؟ تقص داشت که من رو نیم چه گنایه چارهیب نیبراش سوخت. ا دلم

 .بود. جوابش رو ندادم باهاش داشته باشم. از هر لحاظ کار اشتبایه جور ارتبایط چیخواستم ه نیم

اومده بودم که آرامش  نجا ی. مثال ادمیکوب  ت   م یافتاد. برگه رو رو  ناشناش یزنگ خورد و شماره  بعد گوشر  قهیدق پنج

 .انداختم فمیک  یرو خاموش کردم و تو  . گوشر مت  بگ

 و من همون آدیم هیعاد ت   دادم، حس کردم همه چ ی   از مسئول یکی لیبرگه رو داخل پوشه گذاشتم و تحو  نیآخر  وقنر 

دو روز  یحرکت انتحار  تا کیم فتهیاتفاق تازه ب هیخواست  رفت. دلم یم یم یی   پله ها پا نیاز ا کشنبهیهستم که هر 

درآوردم. به باال و  نجا یرفتم و س از ا ونت  قدم زدن ب یهوا بهم؛ در واقع بود اوردهین ی   رو فراموش کنم. ماش شمیپ

نباشه و  ب  اتوبوس افتاد. دوباره به اطراف نگاه کردم که آشنا ستگاهینگاه کردم. چشمم به ا ضیعر  ابونیخ یی   پا

 «!بره اگر بابا بفهمه سم رو یم»دلم گفتم  یرفتم. لبخند زدم و تو  ستگاهیبه طرف ا کراستی

 کجاست؟  ستگاهشیا نیآخر  د،ی: ببخشدمینشستم و از خانوم کنار پرس ستگاهیا یها صندیل یرو 

 .شیتجر  -

 .برم یجور  هیرو هم  ت  مس ی هیبشم و بق ادهیتونستم همون جا پ یم

 م؟ت  بگ طیبل د یاز کجا با -

و دار ستین ظیو گفت: بل د یخند  ؟ی. کارت متر

 .نه -

 .پول بده -

که   ی   نگاه کردم و دنبالشون راه افتادم. هم هی. به بقستاد یبعد اتوبوس ا قهیتکون دادم و منتظر نشستم. چند دق س 

 تونم مزاحمتون بشم؟ که گفت: خانوم یم  دمیرو شن زب   یخواستم سوار بشم صدا

 از صف خارج شدم و گفتم: بله؟ زونیآو  یصف پشت سم نگاه کردم. با لب و لوچه  به
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 .سش برد و گفت: سالم یرو باال شیآفتاب نکیع

 !دیزن انوش من رو کجا د ی   بکشم! بب غیخواستم ج ! یمیوا یا

 د؟ییگفتم: بفرما  آروم

 .من اونجا پارکه ی   ماش -

بعد با « داره!  من مازرابر  یبابا ؟خب که چ  »اشاره کرد. ابروم رو باال انداختم و خواستم بگم  مشیک BMW هیبه  و 

 .اتوبوس هم حرکت کرد« داشت!  چه ربظ»م خودم گفت

 .دیجا بگ ی   هم -

 .شه که نیم  ابونیوسط خ -

 .بشم ن  یمتاسفم. من اجازه ندارم سوار هر ماش -

  میاطراف نگاه کرد و گفت: پس بر  به
 
 .ندارم یشاپ. من قصد بد اون کاق

   به
 
 .میشلوغ بود. با هم به اون سمت حرکت کرد شهیشاپ کنار پارک نگاه کردم که هم کاق

 

 

□ 

 

 

انداخته بود و من منتظر حرف زدنش بودم.  یی   جلومون بود. سش رو پا میکه سفارش داده بود  ب  گالسه ها  مونیل

 د؟ییگفتم: بفرما

 د؟یمن رو نداشت دنیرو بلند کرد و گفت: انتظار د سش

 .نه -

 .ادیب شیپ خونه دنبالتون اومدم تا فرصت مناسن   یون بودم ... امروز از جلو کارخونه منتظرت  یچند روز جلو  -

 .تر؛ من عجله دارم عی    اگر ممکنه س  -

 د؟یهست از دست من عصباب   -

انوش شده بود. اما  ی غهیشد. من هنوز طالق نگرفته بودم که اون ص یم من بود عصباب   یجا یا گهیآدم د هر 

 یبرا یمشخص شد، دنبال بهانه ا یتا حد میینازا نکهیخواستم و عمال بعد از ا رو نیم بود که من انوش نیمسئله ا

انوش بود.  دانشگایه یدونستم که از دوست ها و یم بود  ب  بایزن بهانه رو به دستم داده بود. زن ز  نیبودم. ا ب  جدا

 باشم؟ عصباب   د یبا چ   یکرد. جواب دادم: نه. برا  منتظر نگاهم یم
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 .اومد ا یدوم من هم زودتر از موعد به دن یبچه  -

 .متاسفم -

 چیبودم، نه انوش رو دوست داشتم. ما از ه راض   می. ادامه دادم: من نه از زندگنجاستیا زدم به خاطر چ   حدس

 !نکردم نیرو نفر  که من کیس  د ی. مطمی   باشمیومدینظر به هم نم

 .ادا کردم یرو به طرز مسخره ا «نینفر » یکلمه   و 

 .ستمین نجا یا لیدل نیو گفت: نه. من به ا د یخند

 د؟ییگفتم: بفرما  کالفه

همون اشتباه رو  د ییخوا و موفق نبوده. حاال چرا دوباره یم د یداشت بار ازدواج مصلحنر  هیجالبه ... شما  یلیبرام خ -

 ... هم د ی... شا د؟یتکرار کن

 .بدم. سکوت کردم که اون خودش رو لو بده خواستم سوبر  نیم« اشتباه!  همون»

 د؟یبد یمنو باز  د یگرفت  میتصم -

 !شم متوجه نیم -

 ... بهتون گفته دونم انوش چ   من نیم -

- ... 

 .ام، هم انوش رو دوست دارم راض   میمن برعکس شما هم از زندگ ویل -

 ... قشنگه، خونه و س و وضعتون یلیهم خ نتونیخنده گفتم: ماش با 

 .دمینرس ب  به جا میثروت پدر  ی... در واقع من به پشتوانه  هیپدر من معمول زد و گفت: بله. وضع مایل پوزخند 

 !به کجا؟ قا یدق -

... اگر بچه هام  د یکه خدا نخواست به هدفتون برس  د یدیشد و بلندتر گفت: د صورت من عصن   یرو  یخنده  از 

 .دیت  ذاشتم ازم بگ مرگم نیم یهم تا پا ومدند یم ا یسالم به دن

- ... 

 !مملکتم نیمن دکتر ا -

 .آروم تر لطفا -

 .حساس بودم ها ت   چ نیا یکردند و من رو   داشتند به ما نگاه یم همه

 !دیتون وجدان رو نیم ویل د،یبا پول بخر  د یقانون رو بتون د یگفت: شا  یآهسته تر  یصدا با 

م شما بود -    د یخانوم محتر
 

 !دیمن افتاد که وسط زندگ

 .نداره دهیفا گهی! دد یخت  بود من بودم. خودتون رو به اون راه نزن که از همه جا ب    اوب   -
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- ... 

 !گذرم  به انوش بگو من از حقم نیم -

 !ارمیهم س درنم د یزن که یم  ب  ! ... از حرف هاستمیسکوت کرد گفتم: من قاصد شما و شوهرتون ن وقنر 

  خواست
 
 .بزنه که با دست اشاره کردم، سکوت کنه حرق

-  
 

 ... زنه یم اد یعمل کنه حرف ز  نکهیقبل از ا د،یدون و هنوز نیم د یکرد  دو ساله با انوش زندگ

 .زد و زده بود یم د یبود که نبا ب  حرف ها ت  کرد و احتماال فکرش درگ  نگاهم یم جیگ  یچشم ها با 

 .دیمزاحم من نش گهیشدم و گفتم: لطفا د بلند 

 ساعت براش وقت بذارم؟ میاز ن شتر یبرام داشت که ب من چ   یطرف در رفتم. گذشته  به

 

 

□ 

 

 

من تعجب کرده  جانیباشم. مامان هم از ه یکردم عاد  یم به صورت من زل زده بود و من سیع ونیز یتلو  یبه جا پونه

س کار رفیر  هم نداشتم. اما االن  یو حوصله  دمیخواب اتاقم یم یتو  موقع من از ناراحنر  نیا ش،یپ یبود. سال ها

  لمیبه ف ونیز یتلو  یجلو  نکهیعالوه بر ا
 
نشونده بودم.  ونیز یتلو  یشده بودم، همه رو هم پا هت  خ داد  که یم  مزخرق

 .فردا نداشت یبرا میبه ناراحت ربظ چیه نیالبته ا

 .گفتم: نه. صت  کن  عی    س  رفت.  تشونییبلند شد و به طرف سو  مانیسکوت کرده بودند. ا همه

 رفتارت به خاطر فرداست؟ نیا دهی: شمامان

 ؟ی: چه رفتار من

 داره؟ موضوع خاض لمیف نی: اپونه

 ... بابا کجاست؟ د ی: شامن

 .که  دوب   . مامان گفت: بذار تنها باشه! یمارمیرفتم که بابا رو هم داخل ب اطیشدم و به طرف ح بلند 

 .حالش بهتر شه د ی... شا اد یب قهی: فقط چند دقمن

 لم؟یف نی: با اپونه

 ؟که به ستاره ها زل زده بود. جلوتر رفتم و گفتم: بابا ناراحنر   کردم در حایل  دا یپ وانیا یرفتم و بابا رو رو  ونت  ب

 شه ناراحت نباشم؟ یم -
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 .کنه  دونه داره چکار یم بود. خدا خودش یم ی   شهرام هم ر یتقد -

 .دیچشم هاش دست کش یانداخت و رو  یی   سش رو پا بابا 

 .گناه آدم ها رو گردن خدا ننداز -

 .رو گرفتم و به طرف خونه حرکتش دادم ساعدش

 .بهت نشون بدم یت   چ هیتو  میبر  -

 .زمیحوصله ندارم عز  -

 .گهید ا یب -

 !. کنار خودم نشوندمش و گفتم: بچه هامیهم وارد خونه شد با 

 .ناراحت و پکر بودند ب  جورا هیهمه به من نگاه کردند. همه  نبود، ویل نجا یا یا بچه

 .رو نشون بدن یت   چ لمیف نیوسط ا غاتیتبل یقراره تو  -

 ؟یدرست کرد د یجد غی: تبلمانیا

 .قای: نه دقمن

نداشت.  توجیه لمیبه ف شد. هر کس تو حال خودش بود. کیس موقع ها پخش یم ی   ساعت نگاه کردم. حتما هم به

 آگیه»انتظار باالخره آهنگ  قهیوقت به رستار زنگ نزنم. بعد از ده دق هیرو تو اتاق گذاشته بودم که  میگوش

دوم مال لوازم  از بانک ها بود. آگیه یکیمال  لاو  . آگیهد یچرخ ونیز یسها به سمت تلو  یرو زدند. همه  «بازرگاب  

 
ر
 !نیبود که من منتظرش بودم. بلند گفتم: ا سوم هموب   . آگیهبرق

وع شد. تبل یدختر بچه  هی یچهره  با  و  ب  دستشو عیبچه و بدن بود. در انتها ما یدو مدل شامپو  غیخوشگل سر

چشمم  یهم روشون فوکوس شده بود. اشک تو  هیبود و چند ثان نشونیمن هم ب یها . سه تا از قویطب  ظرفشو

شهرام  یکردم، تا از حال و هوا  شاد یم رو بابا کم دل   هیامشب  نکهیاز ا شتر یخوشحال بودم. ب یلیجمع شده بود. خ

 بود. لبخند زدم و گفتم: خوب بود؟ هت  تموم شد به صورت بابا نگاه کردم که با بهت به من خ آگیه . وقنر اد یب ونت  ب

 دلش به خاطر شهرام گرفته بود. اصال نیم د یصورتش ناراحت شده بود. شا ویل «هیعال»داشتم بخنده و بگه  انتظار 

 شد؟ یطور  نیانداخت و به طرف پله ها رفت. چرا ا یی   ستم. سش رو پادون

 ادته؟یکه بهت نشون داده بودم.   ب  مامان نگاه کردم و گفتم: همون عکس ها به

 .... مبارکه نیزد و گفت: آفر  لبخند 

نگاه کردم. پونه واقعا ذوق کرده  مانیمشخص بود که نگران برخورد باباست. بلند شد و دنبالش رفت. به پونه و ا ویل

گ»! چرا دهیآروم گفت: ش مانیبود. ا  ؟«گلت 

-  
ر
 کنه؟  یم چه فرق

 .گم  یم کی... تت   یجور  ی   هم -
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 بود آره؟ نیها واسه ا ن  یت  : اون شد یوسط حرفمون پر  پونه

 .آره -

  یمرد یم -
 

 ؟زودتر بیک

 !خوشحال نشد االن هم که کیس ی   هم -

 .نه. بابات واسه فردا ناراحته -

 هم برام کادو یم یت   چ هیشد. حتما  خوشحال یم یلینگفتم. اگر شهرام زنده بود االن خ یت   باال انداختم و چ شونه

گونه ام اومده بود رو پاک کردم و به طرف   یکه رو   عادتش بود. کادو دادن رو دوست داشت. اشیک شهی. همد یخر 

 .اتاقم رفتم

 

 

□ 

 

 

  طیکردم از آرامش مح  هام رو بستم و سیع پلک
 

کردم. مثل هر سال بابا   یم استفاده کنم. از صبح احساس کوفتیک

کرد. اشک هام   بابا داغونم یم کرده بود و صبحونه و ناهار هم نخورده بود. ناراحنر   اتاق شهرام زنداب   یخودش رو تو 

 .شد که با دستمال خشکشون کردم یدوباره جار 

که به   نشسته بودم. باد خنیک وب  ت  رشیاتاقک ز  یپنجره  ینگاه کردم. تو  اطیباال به ح نیم رو باز کردم و از اها پلک

شده بود. از چند ماه قبلش خونه پر از  یطور  ی   هم هوا هم شیکرد. پنج سال پ  خورد زخم دلم رو تازه یم صورتم یم

 ها روم اثر نذاره، ویل یت  درگ نیهم بردارم و مشهد باشم که ا بستونتشنج بود. هر چند بابا از من خواسته بود ترم تا

 .شدم متوجه یم ومدمیم التیتعط یهر بار که برا

ترم مهر آماده شده بودم که اون اتفاق افتاد. هنوز صورت  یبودم. برا دهیخر  طیرو آماده کرده بودم. بل فمیروز ک اون

  شیقلب یمار ی. بد یاون خت  رو شن چشم هام بود، وقنر  یبابا جلو 
 

وع شد. افشدگ و  فراموشر  و حنر  از همون روزها سر

 .یشوک چند هفته ا

لش یم  یم طنتیش یلیاطراف نگاه کردم. شهرام خ به کرده   داشیپ نجا یکرد. خودم چند بار مست ا  کرد. بابا به زور کنتر

 .وعده و باج به بابا نگفته بودم بودم و با کیل

ستون کوچ یکه برا  میشد آماده یم د یرفتم با نو ت  رو پاک کردم و ب صورتم  هی اطیح یتو  یکیسالگرد فوتش به قت 

من به طرفم اومد. صورت  دنی. با ددمیدر اتاق شهرام د یاومدم مامان رو جلو  یی   از پله ها پا . وقنر میامامزاده بر 

ممامان هم گرفته بود. شونه هام رو نوازش کرد و گفت: د  !یاز پا در اومد ختر

 .بعد بلند شدم و گفتم: برم حاض  بشم قهی. پنج دقمیپله ها نشست یکرد و با هم رو   لمبغ
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 هشتم فصل

 

 

 ی   خودشون اومده بودند و من با ماش ی   با ماش مانیشدم. پونه و ا ادهیپ مشیک یدر رو باز کرد. با لباس ها وسفی آقا 

. بابا دستش رو دور شونه هام میداد هم انجام یم شهیهم بود، ویل و ناراحنر  یادآور یکارها هر سال باعث   نیبابا. ا

ام رو  هیگر   یکردم جلو   که پدربزرگ و عمه ام هم دفن بودند. سیع  ب  . جامیامامزاده شد اطیانداخت. با هم وارد ح

 .میاومده بود شیپ یخواست بابا به خاطر من هم ناراحت باشه. امسال زودتر از سال ها . دلم نیممت  بگ

 ی   گل رو برداشت و چند بار به زم  تیروش بود. بابا با عصبان . سنگ شسته شده بود و تاج گیلمیدیقت  رس یباال

 گیل  وسفیشدن به بابا رو نداشت. آقا  کیکس جرأت نزد  چی... ه ما یس د یکار رستار بود. شا  د یو پرتش کرد. شا د یکوب

 .میرو هم باز کرد اتت  خ یسنگ گذاشت. ظرف ها یرو باال میکه ما آورده بود

بد بود. به بابا نگاه کردم  یلی. حالم خدمیعکس دست کش یسنگ رو شستم. رو  یگالب عکس رو   یو با بطر  نشستم

 .چشم هاش گذاشت و گفت: شهرام! من اومدم بابا یکه نشست. دستش رو جلو 

و  ستیست خودم نبود. برادر بکرد آرومم کنه. د  . پونه کنارم نشست و سیعمت  اشکم رو بگ ینتونستم جلو  گهید

 صیتا تشخ د یطول کش هیثان اون طرف سنگ نشست. سم رو بلند کردم. ش هفت ساله ام از دست رفته بود. کیس

بود که با کت و شلوار  یبار  ی   شد. اول دنما گذاشت و مشغول فاتحه خون یدادم رستاره. سبد گلش رو کنار گل ها

تیت هی یحاال هم کت رو رو  بودمش. حنر  دهید گذاشته   شیبود. موهاش رو کوتاه کرده بود و ته ر  دهیباز پوش قهی شر

رو در آورد.  شیدود نکیبار به خاطر خودم بود. ع نیا شد، ویل شتر یام ب هیکامال مردونه شده بود. گر   لشیبود. استا

سکوت،  یسم رو برگردوندم. چشمم به بابا افتاد که تو  برام نمونده بود، ویل یغرور  گهیکرد. د  من نگاه یم هب میمستق

. بلند وار یخواستم سم رو بکوبم به د یم گهیتوش بود. د یرادیا هیکردم   یم یکرد. من هر کار   با اخم به من نگاه یم

 .ستیخوب ن اد یحالم ز  ؛ی   ماش یتو  میر  : ما یمتمشدم که پونه هم همراهم بلند شد. دستش رو گرفتم و گف

 یبه طرف رستار رفت. ب مانی. امیس تکون داد و ما حرکت کرد ا باب
ر

رو از دور  ما یکه س  میاز چند قدم دور نشده بود شت

 .... چقدر خوشگل شده مت  بم کرد. پونه با بغض گفت: الیه  . جلوتر از اون سپند حرکت یمدمید

تر برداشتم و به سپند  عی    شده بود. قدم هام رو س  یطور  نیما ا یبود و از حال و هوا دهیوقت شهرام رو ند چیه پونه

و باز هم  دمیبودمش. سفت بغلش کردم و چند بار بوس دهیوقت بود که از ترس بابا فقط از دور د یلیشدم. خ کینزد

 .کردم  هیگر 

 .که از من دورش کنه  د یو دست سپند رو کش د یبه ما رس ما یس

 !زیخود اشک تمساح نر  ب   -

 ست؟یحالش خوب ن ن  یب ف زدنت باش! مگه نیم: مراقب حر پونه

 .: ولش کن پونهمن

 !خانوم! ... من براتون برنامه دارم دهیخوشت لذت بت  ش ی: از روزهاما یس
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 !ونیز یتلو  ی: برنامه هات رو نگه دار براپونه

به بعد  نیاز ا باهاتون کنار اومدم ... فقط به خاطر شهرام. ویل یلیبه چشم هام زل زد و گفت: من خ میمستق ما یس

 !بره یی   ذارم آب خوش از گلوتون پا نیم

 .خانوم نیخوش باشه واسه ا یجان ... آب ها دهیش ا ی: بپونه

 !... شده به زور مت  گ  کردم که بازوم رو گرفت و گفت: من حق پشم رو یم  حرکت

رستار  ی. صداد یرس به سپند یم ت   مردم چه قبلش همه چ نداشتم. چه بعد از بابا یم یسوخت که بچه ا یم نیاز ا دلم

 !مایبه گوشم خورد: بس کن س

 !بغل رستار و گفت: سالم عمو د یهمه پر  یدستم رو ول کرد و سپند جلو  ما یس

 .میو راه افتاد د یکش  ی   ذهنم رو مشغول کرده بود. پونه دستم رو به طرف ماش تیمیصم نیا

 .ادیچقدر عوض شده! بهش م -

 ؟گ -

 رستار -

 !ادیآها ... آره. بهش م -

 

 

□ 

 

 

 نجا یبه ا شبیشد. د مالفه ها حس یم یتخت نشستم. هنوز هم عطرش رو  یبالش بلند کردم و رو  یرو از رو  سم

نگاه کرد. هفت صبح بود و  میمتوجه نشده باشه. به ساعت گوش بودم کیس دوار یجا خوابم برد. ام ی   س زدم و هم

دادم کار به  اجازه یم د یاومدم. نبا ونت  رستار ب قنشده بود. دوباره به خودم فحش دادم و از اتا دار یب احتماال کیس

هم  ما یرفتارش با س . حنر ستیکنه ن  گفت رستار اون طور که ادعا یم  بشه. به خصوص که حسم بهم یم دهیکش  نجا یا

ا یم حیکرد. ترج  ناراحتم یم شتر یب نیبود که ا خودموب   یادیز  ازم  نکهیرد کرده باشه، تا ا طشیدادم من رو به خاطر سر

 !کردم  یم مهیضم د یرو هم با ب  باشه. البته طالق و نازا ومدهیخوشش ن

به  یداشته باشه اگه س  یرادیکردم ا  فکر نیم . چهارشنبه بود، ویلفتهیکنم که فکرش از سم ب  یخواست کار  یم دلم

 .موسسه بزنم

 د یدونستم مج چپوندم و وارد موسسه شدم. یم فمیک  یگرفته بودم رو تو   د یمج یکه برا  ب  ساعت بعد لباس ها چند 

شدم که  داشته باشم. وارد اتاق خانوم صالچ دلخوشر  هیشه. حداقل اون بود که من  خوشحال یم دنمیهم از د

 شده؟ ی. خت  زمی: عز تکرد و با تعجب گف  من خداحافظ   دنیمشغول صحبت با تلفن بود. با د
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 .انجام بدم اد یاز دستم بر م ی. اگه کار نمیبچه ها رو بب امیو گفتم: نه. حوصله ام س رفته بود، گفتم ب دمیخند

 .شلوغه یلیباال خ یها . کالس خودت پره ... امروز س مرب  یکرد  یخوب کار  -

 کجاست؟  د یمج اومدم. دوباره برگشتم و گفتم: راسنر  ونت  تکون دادم و ب س 

 !زدم گفت: حدس یم  یمرموز  یخنده  با 

 ؟که چ   -

 !یکه به خاطر اون پش اومد -

 .دمیپرس یطور  ی   هم -

 !ادیهست که نم یسه چهار روز  د یگذاشت و گفت: مج  ت   م یرو رو  خودکارش

 : چرا؟دمیدوشم افتاد و پرس یاز رو  فمیک

 .پدرش اجازه نداده -

 ؟چ   عن  ی -

 .میندار  یا گهید ی فهیو ما وظ هیبانیما کمک و پشت تی... ن میمردم رو ندار  یبچه  ار یما که اخت -

 شه؟ یم چ   د یمج فیپس تکل -

 .ادیکه از دست ما برم  هیتنها کار  نیتا مددکارها کمکش کنند. ا میداد لیبراش پرونده تشک سنر یتو بهز  -

 کنه؟  اقدام نیم سنر یپس چرا بهز  -

 !زمیداره عز  کارها روند قانوب    نیا -

 ؟چ   اد یسش ب ب  مدت بال نیا یاگه تو  -

 !به نظرت درسته؟ یکنجکاو   نیخانوم عمادزاده! ا -

 نمیبه سمت ماش میاون ها بود که درست نبود! مستق تفاوبر  ب   نینگفتم و فقط نگاهش کردم. به نظر من ا یت   چ

 .برگرده د یتم. حداقل آدرس خونشون رو داشتم که خودم شخصا از پدرش بخوام اجازه بده که مجرف

مشخص نبود. زنگ در رو زدم.  یکیتار  یخونه ها به هم تعجب کردم. تو  اد یاز شباهت ز  دمیدرشون رس یجلو  وقنر 

به زدم. کیس کیس . خواستم ومد یاز دست من بر نم یکار   گهیجواب نداد. د باز نکرد. چند بار زنگ زدم و بعد به در ض 

 ه؟یشد: ک دهیاز پشت در شن د یمج یبرم که صدا

 .تی. خانوم مربد یشد. گفتم: منم مج یم دهیآروم بود و به زحمت شن یلیخ صداش

 .کنه  در رو باز کنم آقام دعوا یم -

 بابات کجاست؟ -

 .رفته -
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 .باز کن -

 .کنه  نه دعوام یم -

 .گم  من که بهش نیم -

 دلم سوخت. آدم ها هم مدام رد یم یلیصورتش مونده بود. خ یرو  هیدر رو باز کرد و ناراحت نگاه کرد. رد گر  یال

 .کردند  شدند و به من چپ چپ نگاه یم

 د؟یشده مج چ   -

 .رو برده میآقام آبج -

 یها شیپخش شده بود. از د یزهایو خرده ر  لیخونه پر از وسا یچند متر  اطیخونه شدم و در رو بستم. ح وارد 

 .و کفش کیماهواره گرفته تا دوچرخه و الست

 ؟ب  تنها -

 .آره -

 .گوشه پخش بود  هیباز شده  یسنگ ها و دستبندها بود و حنر  ختهیبه هم ر  لی. وسادمیداخل سک کش به

 خواهرتو کجا برده؟ -

 .دونم نیم -

 خواست بره؟ خواهرت هم دلش یم -

 .میبر  ا ینگفت. دستش رو گرفتم و گفتم: ب یت   ناراحت شد و چ صورتش

 .کنه  آقام دعوا یم -

 .زنم بعدا باهاش حرف یم -

و  میاومد ونت  گشت؟ از خونه ب  کردم؟! از کجا معلوم که پدرش شب بر یم  رو تنها ول یم کیکوچ  یبچه  هی یچطور 

رو روشن کردم و گازش رو  ی   و دردس درست بشه. ماش نهیما رو بب خواستم کیس . نیممیدیدو  ی   به طرف ماش عی    س 

 .گرفتم

 رفتند؟ گ -

 .روزید -

  گهید
 
شد چند روز  بود. اما یم ختهیدستم ر  یرو رو  آب پایک تونستم به موسسه برم. خانوم صالچ نزدم. نیم حرق

 .کنند  مددکارها اقدایم ا ینگه دارمش تا پدرش برگرده 

نگفت.  یت   چ گرد شده به س و وضع و لباسش نگاه کرد ویل  یپش دوستمه، با چشم ها د یبه مامان گفتم مج وقنر 

 .کردند  یم چمیسوال پ خونه نبود وگرنه بابا و پونه حساب   شانس آوردم که کیس
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تخت خودم  یچپ چپ نگاه نکنه. رو  د یبه مج نیاز ا شتر یباال بردم که مامان ب یبه طبقه  ن  یو با س دمیکش  غذا 

 پارک؟ می: اومدد یاز من پرس میوارد خونه شده بود و غذا خوردنش رو تماشا کردم. وقنر نشوندمش 

 .بودم دهیبود که تا به حال شن سوایل نیجالب تر  نیا

 

 

□ 

 

 

 .. مشغول شامپو زدن به موهاش بودم. برگشت و به صورتم نگاه کردد یخند خورد و یم وان وول یم یتو 

 ؟کن    یم هیچرا گر  -

 .کنم  نیم هیو گفتم: گر  دمیگردن و پشتش صابون کش  یها یکبود  یرو 

 .تنگه میدلم واسه آبج -

 .دونم یم -

 .میکن  یم شیکار   هیدوش رو باز کردم و گفتم:  ت  ش

فکر  نیکه براش گرفته بودم رو تنش کردم. موهاش رو شونه زدم و تمام مدت به ا  ب  حوله خشکش کردم. لباس ها با 

 دمیرفتم و تازه فهم ونت  ب د،یتختم خواب یرو  کنم. وقنر   کارها نیم  نیخودم از ا یبچه  یوقت برا چیهکردم که من   یم

 .چند ساعت گذشته و من اصال متوجه نشده بودم

زنگ خورد.  میبود. گوش د یمج یبسته  یخوندم و در واقع نگاهم به چشم ها کاناپه کتاب یم  یساعت بود که رو  دو 

 مهرناز بود. جواب دادم: بله؟ یتونستم داشته باشم. به خصوص از طرف موسسه. شماره  رو یم انتظار هر کیس

 .سالم -

 ؟سالم. خوب   -

 .به اطرافش نگاه کرد چ  یتخت نشست. با گ یرو  یچشم هاش رو باز کرد و فور  د یمج

 ده؟یش ب  ممنون ... کجا -

 خونه. چطور مگه؟ -

 .االن آقاجونم تماس گرفت -

 بودند؟ خودم رو نباختم و گفتم: خب؟ دهیقدر زود فهم نیا عن  ی

 !راه انداخته اد یدوباره رفته موسسه و داد و فر  د یپدر مج -
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 ماه ها کجا بود؟ نیتو ا -

 ... زندان -

- ... 

 !دهیش -

 بله؟ -

 ؟یندار  یخت   د یتو از مج -

 .ادیگفت نم  من؟! ... صبح رفتم موسسه. خانوم صالچ -

 .آره -

- ... 

   شد بهم یم یاگر ازش خت   -
 

 گه؟ید گ

 .دیشا -

 د؟یشا چ   عن  ی -

 ؟یدیتو از من کار اشتباه د -

 !بهم قول بده -

 .برم د یکنه، با  مادرم صدام یم -

 !دهیش -

 .خداحافظ -

 بود گفتم: جانم؟ ستادهیدر ا یرو قطع کردم و به مامان که ال تلفن

م؟ هیک  یبچه  نی. ادهیش -  دختر

 .گفتم که پش دوستم -

 ه؟ت  قدر فق نیکدوم دوستت ا -

- ... 

 !معروف؟ ی حانهیهمون ر  -

دش ... االن هم با - مش د یکار داشت. به من ست   .بت 

 ونت  ب میتخت ولو بود. نشوندمش و گفتم: بر  یرفتم که رو  د یرفت. به طرف مج ونت  گفت و ب  یت   لب چ ر یز  مامان

 .میگرد  . شب بریممیبزن یدور  هی
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 .دمیخودش رو داخل ند بابا پارک شده بود، ویل ی   رفتم. ماش ی   به سمت ماش د یو با مج دمیهام رو پوش لباس

 

 

□ 

 

 

ها و فروشگاه ها و پارک ها  ابونیخ یچکار کنم. از عرص تا االن تو  د یدونستم با از دوازده شب گذشته بود. نیم ساعت

 د یفرمون گذاشتم و گفتم: مج یداده بود. سم رو رو  هیتک خسته بود و به صندیل هم حساب   د ی. مجمیبود دهیچرخ

 اد؟یخوابت م

 ؟که با من    نگفت و ادامه دادم: ناراحنر  یت   چ

 .نه خانوم -

. نبودم مونیکارها فقط دست و پا زدنه، اما پش  نیدونستم ا رفت. یم من یم یکردند و آبرو   یم داشیزود همه پ ا ی ر ید

 هی ب  تنها یغلط باشه. اگر تو  هیاگر از نظر بق گفت. حنر   که وجدانم بهم یم  یمن کار درست رو انجام داده بودم. کار 

 ها که قانوب   فهیوظ یهمه « ! م؟یندار  یا فهیوظ»گفت   یم قدر مطمی    نیا هم خانوم صالچ ومد یسش م ب  بال

 !ستین

داره تلو تلو  دمیکم سد شده بود. د  هی. دستش رو گرفتم. هوا میخونه بود، رفت کیکه نزد  و به طرف پارگ میشد ادهیپ

دلم گفتم  یها نگاه کردم. تو  لهیفوتبال نشستم و به اون طرف م ی   دور زم ی وارهید یخوره، بغلش کردم. رو  یم

 .دیکش  بود و تند تند نفس یم وندهام چسب نهیسش رو به س د یمج« کردم؟  یشهرام کار بد»

 !سخت تره ت   همه چ فهیم تازه یم بزرگ بیسر  وقنر  سخته ... ویل ت   چقدر همه چ االن فکر کن   د یشا -

- ... 

  یبزرگ ترها جا یایدن -
 

 .مراقب خودت باشر  یلیخ د ی... با ستین قشنیک

- ... 

  یها و مشکالت تو  سخنر  -
 

 .کنه  تر یم یها رو قو  ... بعیص   ارهیها رو از پا در م همه هست. بعیص   زندگ

پنج ساله  یبچه  هی یحرف ها برا نیا د یداد. شا من زل زده بود و فقط گوش یم یبه لب ها د یمج یها چشم

 .نامفهوم بود

 .هم هستند که بهت کمک کنند ب  ... آدم ها یکن دنبال آرزوهات بر   سیع -

- ... 

 .کی   دوست نداره  بد یم یکه کارها  ب  خدا آدم ها -
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از  . سم رو بلند کردم. کیسکهیکوچ  یلیبغلم تکونش دادم و حس کردم خ یکرد. تو   باز نگاهم یم مهین یپلک ها با 

رستاره ... احتماال تا االن خواجه حافظ هم با  دمیشد فهم کیکه نزد  کرد. کیم  پارک حرکت یم یالمپ ها ر یدور، ز 

 !خت  شده بود

  هیگفتم:   یآروم تر  یصدا با 
 

 .ادینم ادتین موقع اصال منو و او  شر  یم روز مرد بزرگ

 .تر شده بود کی. رستار نزدنمشیب که یم  هیبار  نیآخر  نیدونستم ا یم قا یشد و من دق هاش داشت بسته یم پلک

  یتو  ها ت   چ بعیص   -
 

 !ستین ،بیسر  دار یب مونه ... وقنر  خواب خوش یم هی هیآدم شب زندگ

 .ادی... دوستت هم داره م ب  نجایدونستم ا و گفت: یم ستاد یسمون ا یباال رستار 

بود. مهرناز نفس نفس زنون کنارمون  د یمج یبسته  ینگاهش هم نکردم. چشمم به پلک ها رو ندادم. حنر  جوابش

 !؟یچکار کرد دهیاومد و گفت: ش

 !بود دهیبغلم خواب یبچه تو  هی نکهیصورتش نگاه کردم. واقعا چکار کرده بودم؟ جز ا به

   دوباره
ر
 .بود ت  موسسه گ یپا فتاد،یم گفت: اگر اتفاق

- ... 

 !گذرن؟  یم یت   جور آدم ها ساده از چ نیا کن    فکر یم -

- ... 

 .گم  من به خاطر خودت یم دهیش -

 .نهیماش یرو از بغلم گرفت و گفت: آقا جونم تو  د یتکون دادم. خم شد و آروم مج س 

 .رفت رستار کنارم نشست وقنر 

 .گردن  از عرص تا االن همه دنبال تو یم -

- ... 

پارک رفتم. داد زد: بذار  بگه که بلند شدم و به طرف خروچ   یت   رو دور شونه ام انداخت و خواست چ دستش

 برسونمت؟

 .نکردم و به راهم ادامه دادم توجیه

کرد.   نگاهم یم یارک نبود. پونه با دلسوز هم پ مانیبابا و ا ی   بودند. ماش دار یوارد خونه شدم، مامان و پونه ب وقنر 

کس درک   چیکرده! ه  زنده برگشیر  من دعا یم یسش بود. احتماال داشته برا ینمازش رو  یمامان هنوز چادر و مقنعه 

 !خودم ب  کار رو کردم نه به خاطر نازا  نیکرد که من به خاطر اون بچه ا  نیم

احت داشتم اجیطرف پله ها رفتم. احت به به سمت من اومد.  میوارد خونه شد و مستق مانی. خسته بودم. ابه استر

 !تا چه حد؟ اصال برام قابل درک نبود. بلند گفت: آخه خودخوایه تیهمه عصبان نی. استادمیس جام ا

- ... 
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 ؟یهشت ساعته که همه رو دق داد دوب   یم -

- ... 

 !دیار یبه دست ب د یبا د ییبخوا عادت شما بچه پولدارهاست که هر چ   -

 یبچه  یبر  د ی... با یکیشن ... تو هم  همه زن هست که بچه دار نیم نیادامه داد: ا و پونه سش داد زدند، ویل مامان

 !؟یمردم رو بدزد

بگم. مامان دستش رو گرفت که دورش کنه. پونه به حرف اومد:  چ   د یدونستم با کردم و نیم  با بهت نگاهش یم من

   یم معلومه چ   چیه
 

 ؟گ

-  
 

 !دیشه خر  رو با پول نیم ب  هات   چ هیکه،   ن  یب یم برات فراهم بوده ... ویل همه چ   از بچیک

 .ی   بچه کمک کردم، هم هی. به دمیرو ندزد یت   نتونستم ساکت بمونم: من چ گهید

 خواد؟ گفته که اون بچه کمک تو رو یم  گ -

دونستند که  نگفته بودم. حاال خانواده ام اصال نیم به کیس د یموسسه و مج یخودم بود که زودتر درباره  ت  تقص

 !از کجا اومده د یمج

 .نداره ربظ من به کیس یکارها -

 !زدم یم یهمه ثروت بهم برسه، دست به هر کار  نیمعلومه. اگه من هم قرار بود ا -

 .بودم عصباب   یلیمن هم خ حرف ها انتخاب کرده بود، چون نیا یرو برا یدوباره سش داد زد. وقت بد مامان

  نیرسه ا که از مادرت بهت یم  نگران نباش. سهیم -
 

 !کن    قدر هست که تا آخر عمر راحت زندگ

  ی   هم هم د ی... با فتمیب میاز درس و زندگ صداش رو بلند تر کرد و گفت: آره ... وقنر  مانیا
 

 یبرا د ی... من االن با رو بیک

 !تو یبابا زونیباشم، نه آو  خودم کیس

کردم. صداش از   کشش بدم. برگشتم و پله ها رو با سعت یط  گهیخواستم د از حرفم ناراحت شده بود و نیم مامان

 ... نداشتم یاز ین بودم، به پول کیس یادیبودم، المپ تک رقیم ی: من رتبه ومد یپشت م

 .دمیاتاق شدم و در رو محکم کوب وارد 

 

 

□ 

 

 

موقع  بود درد نکنه. حنر  شیسکوت کامل بود که البته دست هر کس که باعث و بان یو سه روز گذشته خونه ت تمام

س د یمج یدرباره  یت   . بابا چمیشد غذا هم کنار هم جمع نیم بود. همون روز اول، حرف اون شبم رو از دل  دهیازم نت 
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کلمه   کی مانیپا گذاشته. با ا ر یهاش ز و کل تهران رو با آدم  دهنگرانم ش یلیمامان در آورده بودم و گفته بود که بابا خ

ردش کرده خارج از »اگر هم به قول خودش  حنر  ا یکه بابا مجبورش نکرده بود   د یفهم یم د یهم حرف نزده بودم. با

 !ستیمن ن ت  ارث بابا قراره به من برسه تقص شتر یب نکهی! استیمن ن ت  تقص نیا ،«رانیا

مهرناز  یو بابا د یمج یبرا یبودم اتفاق بد دوار یرو برگردونم. فقط ام میکردم آرامش زندگ  یم روز بود که سیع سه

 .باشه فتادهین

تر  قیرو دق زها یخواستم سا بار یم نیکردم. ا  یم و قالب صابون طراچ دندانت  خم اتاق نشسته بودم و قویط یتو 

کرد.   به فکرم خطور نیم یت   د که چبو  ت  قدر درگ نیکردم. ذهنم ا  استفاده یم یسه بعد یآماده کنم و از نرم افزارها

 !دهیش یکز کرد  نجا یبعد، مامان وارد اتاقم شد و گفت: سه روزه ا قهیچند دق

 .کنم  یم دارم طراچ -

 واسه کجا؟ -

 .قبیل یهمون کارخونه  -

 شده؟ یت   لپ تاپ بلند کردم و گفتم: چ تور یمان یرو از رو  سم

 ؟کن    تلفن رو به طرفم گرفت و گفت: صحبت یم گوشر 

 .رو خاموش کردم میافتاد که گوش ادمی

 ه؟یک -

 .الهام -

 .رفت ونت  رو از دستش گرفتم. مامان ب تاپ رو بستم و گوشر  لپ

 .سالم الهام -

 خراب شده؟ تیگوش  ؟سالم. خوب   -

 .نه. شارژ نداره -

 ؟یایم آماده است، تو هم مرم مزون. لباس عروس دارم با آرام یم -

 ؟یر  چرا با زن داداشت نیم -

 ؟لحن سدم جا خورد و بعد از مکث گفت: ناراحنر  از 

 یکرده بود. تو   انتیداشتم. شوهرم بهم خ وقت ناراحت نباشم. من هم مشکالبر  چیانتظار داشتند که من ه همه

  ستیب
 

شده  کار یشدم. ب خواست. بچه دار نیم رو نیم شده بودم که من طالق گرفته بودم. عاشق آدیم و سه سالگ

 !ناراحت باشم؟ د یبودم. با برادرم دعوا کرده بودم. چرا نبا

 .ستمینه. ناراحت ن -

 .خواستم مزاحم بشم ولش کن ... نیم -
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 .مت  بگ د ی. لباس مامان رو هم باامیم -

 مگه اونجا سفارش داده؟ -

 .آره -

  خواست کیس . دلم نیمدمی. به صورتم رسدمیو من لباس هام رو پوش میکرد  قطع
ر
 .افتاده بفهمه اتفاق

ام  هیروح د ینو  دنیشدم و براش دست تکون دادم. با د ادهیپارک کردم. پ د ینو  یفرار  یرو جلو  ی   ساعت بعد ماش مین

  یبهتر شد. باالخره هر کس تو 
 

ممکنه  نکهیا یادآور یباشه، اما با  تموم که همه چ    ستین داره. کیس مشکیل هی زندگ

 .باشه، ناراحت شدم د یحال و روز نو  لیبابا دل

کرد! با   یم هیافتاده بود و گر  ی   کف زم  شیچند روز پ ی   آرام تعجب کردم. هم اد یز  وارد سالن شدم از خوشحایل وقنر 

ازدواج من و انوش خوش اخالق شده بود.  لینداشت و مثل اوا یبار آرام برخورد بد نیالهام و آرام دست دادم و ا

که   ی   یاما من اجازه ندادم اون ها لباس مامان رو بب ومد؛یخوش دوخت و ساده بود. بهش م یلیلباس عروس الهام خ

عروس و خواهر  یکه رابطه   نمیب آخر رو انداخت: یم ی کهیهم خود ترانه ت تیبندازند. در نها کهیت باعث شد کیل

 !وب شده! ... مبارکهشوهرها دوباره خ

رو به طرف خونه راه انداختم  ی   ماش زدند. وقنر  یبا تعجب به الهام و آرام نگاه کردم و اون ها فقط لبخند مرموز  من

 مشیک BMW هیکه متوجه شدم   دمیچیپ اصیل ابونیخ یکه حال و هوام عوض شده بود خوشحال بودم. تو   نیاز ا

   یمال زن انوش بود. فکر نرو شناخته بودم. م ی   دنبال منه. ماش
 
 بمیبخواد تعق ا یباشه  دهیمن رو د کردم که تصادق

هم شده بود. به سعت سنج نگاه کردم. از  کیکنه. برعکس نزد  کرد خودش رو مخق    نیم کنه، چون اصال سیع

. دنبال من اومد. دوباره دمیچیپ یا گهید ابونیخ یچراغ زد. توجه نکردم و تو  BMW .روندم تندتر یم یلیخ شهیهم

سم؟  ومد یبر م یاز دست زن انوش چکار  کردم، ویل  رو نشناخته بودم توقف نیم ی   چراغ و بوق زد. اگر ماش  !که من بتر

بعد از اون با  ی   من نگه داشت و دو تا ماش ی   و پارک کردم. احتماال از مزون دنبالم افتاده بود. پشت ماش دمیکش  کنار 

 ونت  باز شد و انوش ب BMW ! درامیاز خجالتش در ب بشه تا حساب   ادهیتند. منتظر بودم که پبوق از کنارمون گذش

 ونت  ب یبرا ینادر  یخواهرها یهم از نقشه  نیکردم. ا  یم اهشدنش نگ کیبغل به نزد ی نهیآ یاومد. با تعجب تو 

 !من از خونه دنیکش

 .کنار من نشست  صندیل یرو دور زد و رو  ی   صورتش بود. ماش یرو  جذاب   اخم

 ؟یرو درست نکرد تیتو هنوز رانندگ -

 ؟یزنت اومد ی   تو چرا با ماش -

 !؟یزن منو هم دار  ی   دست راننده است ... آمار ماش نمیماش -

 !منو داره سیزدم و گفتم: زن تو آمار محل تدر  پوزخند 

 !هستم انیگفت: بله ... در جر   نگاهم کرد و عصباب   میمستق

 !گفتم: منظور؟  هم عصباب   من

 ؟یچرا باهاش حرف زد -
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 !اون خواست با من حرف بزنه -

 .یکرد  قبول یم د یتو نبا -

 .شو، حوصله ندارم ادهیپ -

گ» یآدم ها ی. داد زد: حوصله کن    ب  اعتنا بود که بهش ب   ی   زل زدم. نقطه ضعفش هم ابونیبه خ و   ؟رو چ  « گلت 

 ؟یدار 

- ... 

 ؟فروخنر  یمن زد یرو که برا چرا طرچ -

 !طرح خودم بود -

 !من یبا امکانات و کمک کارمندها -

 .هم از خودم بود دهی! من با لپ تاپ خودم کار کردم و ا؟چه امکانابر  -

- ... 

 !! ... فکر کن اصال اونجا نبودمد یرو جام بذار  نداشت که کیس تیقدر اهم نیبود و نبود من ا -

 !دهیگفت: ش  یکالفه ا  یبا صدا انوش

 !خانوم عمادزاده -

 .چونه ام گذاشت و مجبورم کرد نگاهش کنم ر یرو ز  دستش

گ بزرگ تر   دوب   یم -  ماست؟ بیرق نیگلت 

 .نگاه کردم ونت  رو انداختم و به ب دستش

 ؟داده بودم ... ارزشش رو نداشت ... چرا ناراحنر  شنهاد یمن اول به شما پ -

 .میرو از دست بد به حالت اگه بازار خارچ   یو گفت: وا د یرو کش بازوم

 ؟کن    یم د یتهد یهم نگاهش نکردم و گفتم: دار  باز 

 !قایشه. صورتم رو به سمت خودش چرخوند و گفت: دق یم وونهیدونستم االن د یم

 .بود یهاش پر از دلخور  چشم

 ؟یبابا نزد یحرف ها رو جلو  نیچرا ا -

کار   نیادب کردنش ا یبابا برا یکنم! آدم ها  یادآور یشکسته اش رو دو روز بعد از طالقمون  یخواستم دست و پا یم

 .رو کرده بودند. پوزخند زد و گفت: قبال با پدرت حرف زدم

 .بده حیتوض شتر یتعجب نگاهش کردم که ب با 
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 .پدرت نگران توئه -

 .دونم یم -

 .ازم خواسته مراقبت باشم -

 !زدم: از تو؟ داد 

 !میتو طالق گرفت یها یهمون موقع هم به خاطر لجباز  -

 تو؟ انتیخ ا یمن  یلجباز  -

 !دم؟یترس کردم؟ ... از تو یم  شیچرا مخف کن    فکر یم -

- ... 

 .میکرد  رو یم مونیخواستم که دهن همه رو ببندم ... بعد راحت زندگ من بچه یم -

و من دوباره  بخواب   گهیزن د هیبا  یو گفتم: تو بر  د یقطره از چشم هام چک هی کنم، ویل  هیخواستم جلوش گر  نیم

 
 

 کنم؟  باهات زندگ

 .کرد  نگاهم یم یناباور  با 

 !تازه به قول تو راحت -

 ؟سنر ین رو گرفت و گفت: چرا منطقر  دستم

  گهیو با زن د یت  زن رو ازش بگ هی یفهمم ... بچه  و گفتم: من منطق تو رو نیم دمیکش  ونت  رو ب دستم
 

 ات زندگ

 !؟کن  

 !ینداشت. قبول کرده بود ... تو با طالقت پر روش کرد اون مشکیل -

 .یزد یم شیدو سال پ د یحرف ها رو با نیا -

 .زدم یم د یاالن هم نبا ی   گفت: هم  عصباب  

پا بذاره و دو  ر یبه خودش فشار آورده که غرورش رو ز  یلیدونستم خ داد. بله. یم یی   رو پا شهیروش رو برگردوند و ش و 

   کرد، خودش عمل یم  یم یز یکلمه با من حرف بزنه. خودش برنامه ر 
 

من هم هست! اگر  کرد، انگار نه انگار که زندگ

 
 
 .دیطول کش قهیچند دق سکوتمونخوندن و دلخور کردن بود.  یزد فقط کر  یم هم حرق

مشکل دارم ...  هیوقته با مهد یلیکنه. من هم خ  منو به عنوان شوهرت قبول یم رو باز کرد و گفت: پدرت فقط در 

 .فکرهات رو بکن

 گفتم؟  چ   یدیبشه. مکث کرد و دوباره گفت: فهم ادهینگفتم و منتظر شدم که پ یت   چ

 !باشم؟ دهیشدم. مگه با خر طرفه که نفهم هت  رو به رو خ به

 !میش رج. به زور هم که شده بچه دار یمخا میر  ... یم تیس زندگ یگرد  بر یم -
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 !... من دوستت ندارم ستیمشکل ما بچه ن -

 !دهی. از پنجره گفت: فکرهات رو بکن شد یشد و در رو محکم کوب ادهیپ

 !گفتم: خانوم عمادزاده  بلند 

وع شده بود. ا یها دنیرفت. دوباره نقشه کش نشیصورتش نشست و به طرف ماش یرو  یمحو  لبخند   نیبابا سر

 !بودم؟ دهیبود که من تا حاال رنگش رو هم ند من فراهم کنند، چ   یکردند برا  یم که همه سیع  یا خوشبخنر 

 

 

□ 

 

 

 د؟ییشونه اش گذاشت و رو به من گفت: بفرما یتلفن رو رو  گوشر   منیسر 

 .نمیرو بب کرماب    یآقا د یبا -

 .االن وقت ندارند شونیا -

 .کوتاهه  یلیخ -

 .دیلحظه اجازه بد هی -

رو  فروش گفت. قطع کرد و داخیل و کارشناش اب  یبازار  یرو بلند کرد و چند جمله درباره  نشستم. گوشر  صندیل یرو 

 .گرفت

 «.با شما دارند خوام مزاحم شدم. خانوم عمادزاده کار کوتایه یم معذرت»

 «.بله»

 .ونت  ب انیبه من گفت: م رو 

 د؟یاومد و با تعجب گفت: چرا اطالع نداده بود ونت  ب کرماب    یبعد آقا ی قهیدق پنج

گ امضا نیم بابت طراچ یا گهیخوام ... فقط اومدم بگم که قرارداد د عذر یم -  .کنم  با گلت 

 !شما رو مجبور کرده زنم کیس سکوت گفت: حدس یم هیاز چند ثان بعد 

 .ستینه؛ بحث اجبار ن -

 !دیمدت فکر کن هی د؟یت  نگ میعجوالنه تصم ستیبهتر ن -

ه ... برا یطور  نینه. ا -  .همه یبهتر
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 .دیلیهر طور ما -

 .خوبه -

 .با شما باعث افتخار بود ی... همکار  مت  گ  من باز هم باهاتون تماس یم ویل -

 .ی   زدم و گفتم: ممنون. همچن لبخند 

موسسه  یبودم. تو  کار یدونستم کار درست رو انجام دادم. حاال رسما ب یم شدم، ویل مونیلحظه پش هی ی   ماش یتو 

راه بندازم. منتظر  یهم برام نمونده بود که کار تازه ا یا هت   حوصله و انگ حنر  گهینداشتم. د تیفعال یهم که اجازه 

مهرناز  یاب تلفن هابه حال خودم بکنم. جو  یفکر  هیبود، تموم بشه تا بعد  گهیالهام که دو سه روز د بودم عروش

خواستم خودم رو از اون حال و هوا خارج  من فقط یم کرد که از دستش ناراحتم، ویل  فکر یم د یرو نداده بودم. شا

 .کردم  رو راحت یم الشیزدم و خ کنم. بعدا خودم بهش زنگ یم

 ن انوش رو دوست ندارم، ویلبابا خت  داشت م« . دهیکش  شیاون الدنگ دوباره حرف تو رو پ»بهم گفته بود  روز ید بابا 

 ت   که بعد از خودش به همه چ  شناخت. کیس نیم لیفام یدونستم. بابا با عرضه تر از انوش تو  اضارش رو یم لیدل

 یرس
 

من  یهم داشت برا گهی. بابا انوش رو اگر سه تا زن درهدور نگه دا احتمایل یکنه و من رو هم از خطرها  دگ

 «!فکر کن یانوش جد یرو »بهم گفته بود  رسیم یلیدونست. خ مناسب یم

پارک شده بود که از همون  یخاکستر  206 هیدر  یرو به جز خونه نداشتم که برم. جلو  ب  . جادمیچیکوچه پ  داخل

در  یکرده بود. جلوتر رفتم. راننده واضح نبود. جلو   بمیافتادم که تا موسسه تعق ن  یماش اد یشد.  دلم خایل یدور تو 

چکار داشت؟ چرا داخل نرفته بود؟ براش بوق  نجا یا وشنبهاومد. صبح د یی   باز شد و رستار پا 206ر . ددمیخونه رس

 شدم و گفتم: بله؟ ادهیباال رفته پ یبشم. بعد از مکث، با ابرو  ادهیدر رو زدم. اشاره کرد پ موتیزدم و ر 

 ؟تر اومد و گفت: خوب   کینزد

 .نگفتم یت   تکون دادم و چ س 

 !دهیخواهرزن نو  پنجشنبه عروش -

 !نفر دعوت شدم ی   دونم. من اول یم -

 .شمال بزنم یدور  هیگرفتم   مرخیص -

 .ادیبه خاطر پونه آروم برونه ... فکر نکنم باهات ب د یبا مانیا -

 !نداره ... سش شلوغه مرخیص مانیا -

 .بشم ی   باال انداختم و خواستم سوار ماش شونه

 ؟یای. میکار یتو که ب -

 !با تو؟ -

 !میره! مثال دوست بود یم ی   تو هم از ب یدلخور  نی... ا ه؟یمگه چ -

- ... 
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 .باهام رفتار کن   یجور  نیخواد ا دلم نیم -

 ؟دوسنر  بمونیرق یکارخونه   یتو چرا با سهامدارها -

 !به بحثمون داشت؟ گم ... حاال چه ربظ  بعدا بهت یم -

شناختمش که  قدر هم یم نی. ادمیترس یم د یبا به من نداشت. از چ   یشده بودم و اون نظر  زونشیروز من آو  اون

بهتر  میرفتم اوضاع روح نداره. اگر یم یدونست که رستار با زن ها کار  رسونه. بابا خودش یم آزار نیم بدونم به کیس

اضم به رفتار بابا و ا ی. رفتنم نشونه ومدمیکنار م  هیقض نیو من بهتر با ا میکرد  هم صحبت یم د یشد. شا یم  مانیاعتر

 !خواست باهاش برم دلم یم م،یهم که بگذر  منطقر  یها لیدل نیا یهم بود. از همه 

 ... بودن با من ممکنه که کن    کنم ... اگه فکر یم  گفت: اضار نیم  د یسکوتم رو د وقنر 

 !؟: ممکنه چ  دمیحرفش پر  وسط

 !دونم ... دوباره منو بندازه تو ست چه یم -

حرف رو بزنه.  نیرفتار خودم بود که حاال به خودش اجازه داده بود ا ت  شدم و چپ چپ نگاهش کردم. تقص عصباب  

 ؟هسنر  گ  یبلند گفتم: تو فکر کرد

- ... 

 ... ی   خوب نبود ... هم میمن اون روز حال روح -

-  
 
 .نزدم من هم که حرق

- ... 

 !م؟یبر  یایپس چرا نم -

 ؟یر  نیم هیچرا با بق -

 .گرفتم  میتصم ب  هویگرمه.   ب  جا هیهمه سشون  -

- ... 

 !؟یی   پا ارهیکالست رو م  206نکنه  -

 .رو آماده کنم لمیخنده ام رو گرفتم و گفتم: صت  کن وسا یجلو 

 

 

 نهم فصل
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 !؟کن    نیم طراچ گهیپس د -

 .بابا ناراحت شد دمینه. همون شب هم د -

- ... 

 قافله است؟ قیدزده و رف کیبزرگ! خت  داره پشش سر  دپور یسع -

   و گفت: چرا چرت یم د یخند
 

 ؟گ

ب المثل بود -  .ض 

 !که من خود دزدم  حساب کن   یاگر اون طور  -

 ؟چ   -

گم  یاز سهامدارها یکیوجود نداره ... من  دوسنر  -  !گلت 

 !ها خطرناکه چیپ نیرو کنم ... ا مینگاه نکن. بذار رانندگ ینگاهش کردم که گفت: اون طور  مشکوک

روزها از کارها و  نیقدر ا نیچالوس هر چقدر هم که خوشگل باشه، خطرناکه. ا یگفت. جاده   نگفتم. راست یم یت   چ

 ؟با من   گفنر   توش گم بود. خودش گفت: به کیس نیشده بودم که ا ت  همه غافلگ یحرف ها

 .زنم نبود ... زنگ یم کیس -

. البته میسست   نگه دار  یجاده ها یخواست تو  دلم یم شهیداد. هم توقف نیم یوقت وسط جاده اجازه  چیه بابا 

 !گفتم: رستار  که دوست داشتم افتاد و با لحن مظلویم  یاالن آخر تابستون بود. چشمم به رودخونه ا

 !جانم -

 ؟یدار  نگه یم -

 .میچرا نگه ندارم، دو سه روز وقت دار  -

پوستم نشست. هر چند ظهر بود و آفتاب  یخنک رو  یشدم هوا ادهیپ . وقنر د یو کنار کش د یو اون هم خند دمیخند

 م؟یبر  یرو قفل کرد و گفت: کدوم ور  ی   . رستار ماشد یتاب یم میمستق

شد. سمت رودخونه رو  کردم فراموش کنم، نیم  یم . من هر چقدر سیعمیبابت اون رفتارم هر دو موذب بود هنوز 

 .خوشگله یلیطرف ها هست. خ ی   هم پیل هینشون دادم و گفتم: 

 .میبر  -

 ه؟یچ نیا -

 .میسفرمون داشته باش نیآلبوم از ا هیخوام  ... یم ی   دورب -

 !یرو دوست دار  دونستم عکاش نیم -

 دستم رو گرفت و گفت: حواست کجاست؟ عی    علف ها س خوردم که س  یرو 
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 .بودند سیو گفتم: خ دمیکش  ونت  رو ب دستم

 .دیبازوم رو گرفت و با خودش کش دوباره

   اون پل رو یم wow .کنم  کار نیم  یحرفه ا رو دوست دارم ویل آره. عکاش -
 

 ؟گ

 و گفتم: خوشگله، نه؟ دمیخند

 .هیعیطب یلیخ -

 ه؟یکارها چ  نیبغلت کنم واضح بگو! ا یخوا خوردم که کمرم رو گرفت و با خنده گفت: اگه یم ت   ل دوباره

 میپل تنظ یرو جلو  ی   و دورب هیبعد سه پا قهیشد. چند دق شتر یچشم غره رفتم و هولش دادم که خنده اش ب بهش

 .ی   رو بب نیا ا یب دهیشستم، گفت: ش کوتاه دست هام رو یم  یدره  یی   کرد و به من که پا

 ه؟یشده بود باال رفتم و گفتم: چ جاد یخاک ا یکه رو   یا یعیطب یپله ها از 

 . به رو به رو اشاره کرد و گفت: خوبه؟میستادیا ی   و با هم پشت دورب د یرو کش دستم

 آورد و کنار گوشم دوباره گفت: خوبه؟ یی   بود. سش رو پا خوب   ی هیلت   به منظره نگاه کردم. زاو  از 

 و گفتم: حالت خوبه؟ ستادمی. درست ادمیفهم رو نیم یکیهمه نزد نیا یشونه ام بود و اضارش برا یرو  دستش

 چطور مگه؟ -

 ؟چسن   قدر به من یم نیچرا ا -

 !بودم یطور  ی   و با خنده گفت: من قبال هم هم د یعقب کش عی    س 

  یکه رو   ب  مو کهیت
 

 !یها حساس شد چشمم افتاده بود رو کنار زد و ادامه داد: تو تازگ

 .داده بودم سوبر  بود که حساب   یطور  نیگفت. اگه ا  هم راست یم د یشا

 .خوام عکس بندازم پل، یم یپل اشاره کرد و گفت: برو رو  به

پل  ی مهیتکون دادم و به همون سمت رفتم. دو تا عکس انداخت. دوست داشتم به اون طرف پل برم. هنوز به ن س 

 .شدم الیخ بره و ب   جیبودم که حس کردم ممکنه سم گ دهینرس

 ؟یبه بابات زنگ زد -

 .نه. خوب شد گفنر  -

شد و به  دهیبابا رو گرفتم که دستم کش ی جا به جاش کردم که آنتنش پر بشه. شماره رو در آوردم و کیم میگوش

. داد زدم: دمیآب رو هم شن یپرت شدنش تو  یصدا ام افتاد. حنر  گهیاز دست د طرف س پل حرکت کردم. گوشر 

 !افتاد میگوش  ؟کن    چکار یم

 !شکنه پل قژ قژ کرد ... فکر کردم االن یم -

 .بابا ی. اومد یباد م -
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 .خرم یم ... برات گوشر  ؟توش داشنر  یت   شد؟ چ حاال مگه چ   -

 !دور شدم و گفتم: زحمت نکش ازش

 ؟که برام مهیم  ناراحنر  -

 !چقدر هم مهم -

 .سنگ نشستم و به رودخونه زل زدم هی یشدند. رو  بچه ها همه نگرانم یم حاال 

 .ستمین که من اهل نازکیسر   دوب   با من قهر نکن. یم -

 .رو بده تیگوش -

 .نهیآورد. گفت: تو ماش ونت  ب هاش کرد و خایل بیج یهاش رو تو  دست

 !ت  من نشست. سم رو برگردوندم و گفتم: نگ یرو به رو  ی   دورب با 

 .خنده گفت: لوس نشو با 

 یلیخ شیکوتاه و ته ر   یکردم که با مو   در واقع به رستار نگاه یم برگشتم، ویل ی   رو انداخت. به سمت دورب عکس

 .خوب شده بود

 ؟یچرا موهات رو کوتاه کرد -

 .کرد  یزار  هیاز بس مادرم گر  -

دوست  ی: تو چه جور د یپرس ی   انداخت و بلند شد. در حال جمع کردن دورب یا گهیعکس د عی    زدم که س  لبخند 

 ؟یدار 

 !زنم تو ست ها سنگ یم ی   گفتم: با هم  به صورت من زل زد. عصباب   و 

 .رفت ی   شکلک در آورد و به طرف ماش برام

 

 

□ 

 

 

بره.  یی   دوغ خوردم که پا خودم رو خوردم. کیم قاسیم زا ت  از م یا گهیظرف رستار نگاه کردم و قاشق د یکباب تو   به

 .ظرف من گذاشت یاز کباب هاش رو تو  یکیچنگالم رو از دستم گرفت و 

 .خوام تو رو نیم دهن   -

 .رو باال انداخت و کباب رو برگردوند ابروش
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 کرد؟  ادا، اطوار تو چکار یم نیانوش با ا -

 زوره؟ اد؛یخوشم نم -

 !جورند ... اعصاب خرد کن ی   زن ها هم یهمه  -

  یرو رو  ظرفم
 

 .یکرد  من رو هم دهن   یخورم ... غذا گذاشتم و گفتم: اصال نیم  میکه روش نشسته بود  سنیک

 .ومدهیمنو بهونه نکن، خوشت ن -

 .شد هام رو باال انداختم و گفتم: مال مامانم خوشمزه یم شونه

 .گهیشد د یم ی   جاده راه افتادم. ناهاِر ساعت چهار بعد از ظهر هم یشدم و تو  بلند 

 کجا؟ -

شدم که  فرغ هیوارد  قهی. بعد از پنج دقد یچسب . هوا خوب بود و قدم زدن یمومد یرو ندادم. اون هم دنبالم ن جوابش

آخر  یرفت. عاشق هوا گرفته بود و هر لحظه انتظار بارون یم  یلیداشت. هوا خ یادیز  بیبود و ش خلوت یلیخ

اطرافش  یبرداشتم و برگ ها ی   زم یشکسته رو از رو  یشاخه  هیبودم. درخت ها هنوز پر برگ و ست   بودند.  ور یشهر 

شما »گفت   وقت به من نیم چیو ه میکرد  یم یباز  ت  چوب ها شمش نیبا ا میبچه بود وقنر  مانیرو کندم. من و ا

 .گفت: شاخه ها رو نشکن بابا  شمایل یاز کنارم رد شد و با لهجه  یمردت  دلم از دستش گرفته بود. پ« پولدارها! 

 .برداشتم ی   زم ینشکستم. از رو  -

 بابا؟ هسنر  دختر گ -

 .هستم. گفتم: مسافرم کینزد یروستا ی   کرد مال هم  یم فکر 

 .ور برو باال ی   امامزاده؟ ... از هم یآمد -

وقت بود کوه نرفته بودم. شالم رو  یلیداشت نگاه کردم. خ بیش یلیکه خ  ت  رفت. به مس مرد ت  تکون دادم و پ س 

 .مرتب کردم و با کمک چوب راه افتادم

بود.  نقاشر  یابلو ت هیشدم. مثل  ت  چشمم بود، غافلگ یکه جلو   یاز منظره ا دمینفس نفس زنون به باال رس وقنر 

ساخته شده بود، نظرم رو به خودش جلب کرد. چند تا زن و مرد  د یسف مانیامامزاده که از گچ و س کیساختمون کوچ

ها   اطیح ز ا یبه هم گوشه ا هیساده و شب یهم اطرافش بودند. سنگ قت 
ر
آسمون جرقه زد  یتو  رو پوشونده بود. برق

 .... رگبار گرفته ا یغرش بلند شد. خانم ها به سمت داخل رفتند و صدا زدند: خانم ب یبعد صدا هیو چند ثان

وع به بار  یدر ورود یسکو  یدست تکون دادم و رو  براشون شد.  هت  کرد و آسمون ت  دنینشستم. بارون نم نم سر

تپه بدوم. از دور  یی   پا دشت یبود که تو  نیخواست ا که دلم یم  یت   دوباره چند تا رعد و برق زد. اون لحظه تنها چ

حلوا به طرفم گرفته  ن  یس« شه.  یم سیاالن خ» فتمدلم گ ی. تو اد یطرف م نیکه سالنه سالنه به ا  دمیرستار رو د

 .برداشتم کهیت هیکنارم نگاه کردم و   یشد. به دختر چهارده پونزده ساله 

 .خدا قبول کنه -

 .ممنون -
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 ؟ی. با خنده گفتم: چرا اومدد یدو  یم ی   و دورب هیاتندتر شده بود و رستار با سه پ بارون

 !شر  گفتم گم یم -

 !مگه بچه ام؟ -

زد. رستار تشکر کرد و برنداشت.  حلوا رو به طرف رستار گرفت و لبخند مخصوض ن  یبه سمت ما اومد. س دختر 

 .و من انداخت و کنارم نشست طیکرد. چند تا عکس از مح  میاش رو تنظ هیدختر رفت و رستار سه پا

 !ب  چه هوا -

 .دادم و گفتم: آره هیتک یرو به چارچوب در ورود سم

 ؟یقدر پکر  نیچرا ا -

- ... 

 به خاطر منه؟ -

 !! گفتم که اون روز حالم خوب نبود؟قدر برام مهیم نیا یچرا فکر کرد -

 به خاطر اون بچه؟ -

 نیخواستم فراموشش کنم. ا . جدا یممت  نگ د یاز مج یخت   خودم رو گرفته بودم که حنر  یمدت جلو  نیتمام ا تو 

  یکیپش کوچ یبرا یجور 
 
 مش؟ت  برات بگ یخوا نزدم که گفت: یم مثل اون هم بهتر بود. حرق

 !؟هیفیق مگه بستن   -

 .کنند  یم یآدم ها به خاطر پول هر کار  نیا -

 !ستمی. دوباره گفت: اگه تو بغلت نذارمش رستار ندمیصورتم دست کش یزدم و رو  پوزخند 

 !و بدون پدر بزرگش کنم مت  بچه رو از خانواده اش بگ هیخواد  من دلم نیم -

 !کردم  دا یبابا هم براش پ هی د یخنده گفت: حاال شا با 

  یرو به نشونه  سم
 
 .نزدم تاسف تکون دادم و حرق

 ست؟یگفت: سدت ن  قهیاز چند دق بعد 

 .نه -

 .ی   تو ماش میبرگرد ا یب -

 ست؟ین فیح -

 .میاجاره کن ب  جا هی د یتا شب نشده با -

 !؟ب  جا هیرو بلند کردم و گفتم:  سم
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 ؟بخواب   ی   تو ماش یخوا نکنه یم -

 .گهیهتل د میر  یم -

 .میبا هم ندار  ما که نسبنر  -

 !م؟یت  اتاق بگ هیمگه قراره  -

 .و من حوصله ندارم ب  دن ... تو زن تنها یم یت  گ  هیباالخره  -

 .شمال داشتند یو ملک تو  ی   زم کیل  دپورها یفکرش رو نکرده بودم. سع اصال 

 .گرفتم  شهسوار رو از بابا یم یالیو  د یمن کل گفنر   کاش یم -

 .بود یقصد من مسافرت جاده ا -

 .نشده کیتا تار  میشدم و گفتم: پس بر  بلند 

تمام  فنر یب نجا ی. رستار دستش رو به طرفم گرفت و گفت: امیحرکت کرد اصیل یطرف جاده  به سیو خ گیل  ت  مس از 

 .شه یم فیمانتو و شلوارت کث

داد. بازوش رو گرفتم. دوست نداشتم فکر کنه از دست  رو نشون یم ق  یبود و کث گفت. لباس هام طوش  یم راست

کنم. تمام مدت   نیم موب  یسفر اومدم و اصال هم احساس پش نیشد که باهاش به ا ترسم. باورم نیم زدن بهش یم

 سالن مهموب   یکه تو   شن   ی   از اول درستحس  نیما رو به هم متصل کرده. ا جور طناب نامرب   هیکردم   حس یم

دستم رو گرفت  یجلوتر چوب تو  تر بود. کیم یقو  شهیبودمش، به وجود اومده بود و حاال از هم دهید مانیبرگشت ا

 .کرد  و پرت

 .کن    یم فیرو کث نمیماش -

 !یرو آورد ستینه که رولز رو  -

 مگه چشه؟ -

 !تو 206برادرت ... نه به  ینه به فرار  -

 .من از جلب توجه متنفرم -

 !یو آشناها جلب توجه نکرد لیچقدر هم که تو فام -

راه  یکه گوشه   ی   فاصله گرفته بودند. به ماش شتر یشد و ابرها هم ب نگفت. بارون داشت کم تر یم یت   و چ د یخند

 .میدیو رستار گفت: رس میدیپارک بود، رس

 م؟یمگه قرار بود نرس -

 .بود گهید یجا هیدستم رو برداشتم و گفتم: فکرم  عی    رو با چشم نشون داد. س  بازوش

 !و گفت: آره خب د یخند

 !دم که تو رو پر رو کردم؟ چقدر به خودم فحش یم دوب   گفتم: یم  عصباب  
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 .نرفته ادمیرو بده تا باز  تیشد. نشستم و گفتم: گوش ی   توجه به حرف من سوار ماش ب  

 !از صبح زنگ نخورده نمیب نگاه کرد و گفت: یم به داشبورد و دور و بر صندیل رستار 

 !نگو جا گذاشنر  -

 .میکن  یم دا یتلفن پ هیاطراف  ی   نداره. هم ن  یناراحت گفت: ع یچهره  با 

 !نگاهش کردم که خودش رو مظلوم کرد و گفت: حاال حرص نخور هاب   عصباب  

 

 

□ 

 

 

بود  یکیکوچ  ب  روستا یبه اطراف انداختم. خونه  گذاشت و رفت. نگایه  ب  رایمن و ساک خودش رو وسط پذ چمدون

اضافه نده. دوباره برگشت و  ت  کرده بود که شناسنامه ازمون نخواد و گ  که معلوم نبود با چقدر پول صاحبش رو راض  

 .آورده بود مه یقور  گذاشت. پر از ظرف بود؛ حنر   ی   دستش رو زم یسبد تو 

 !یرو هم کرد فکر همه چ   -

 ؟پس چ   -

 .داد هیتک نشست و به پشنر  ی   زم یرو 

 .زیبر  ب  چا هیخانوم  -

 !انبه پاش زدم و گفتم: نوش ج یلگد

 .دارم کنما ... کمربند مشیک  و کبودت یم اهیشم س پا یم -

 .یجرأتش رو ندار  -

رم  و گفت: یم ستاد یچارچوب ا یبا چمدون به طرف اتاق رفتم. چمدونم رو باز کردم که لباس هام رو عوض کنم. تو  و 

 .میاملت بزن هیگوجه و تخم مرغ بخرم 

 .برو ... من هم گشنمه. نون هم بخر -

 .امیصداش زدم: صت  کن من هم ب عی    تکون داد و رفت. س  س 

 ؟یخوا یم یت   چ -

 .خوام به بابام زنگ بزنم یم -

 .داشتم میگوش  یتو  س،یخونه و بابات رو بنو  یزنم. شماره  من زنگ یم -
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شماره ها رو نوشتم و به دستش دادم. فردا دوباره  دادم خودم با بابا حرف بزنم که نگران نشه، ویل یم حیترج نکهیا با 

 .زدم خودم زنگ یم

تیت هیهام رو عوض کردم.  لباس . خوشبختانه هنوز هوا سد نبود که به خاطر بارون سما دمیو شلوار ساده پوش شر

خونه گذاشتم. ا یبخورم. ظرف ها رو تو    نیآشت  
 

  جانیه یلیرو دوست داشتم. برام خ جور زندگ
 

 نکهیداشت. ا و تازگ

 .اتاق هیداره و  دهو اسباب سا کیکوچ  ب  رایپذ هیبمونم که فقط  یتو خونه ا

بود و چشم هاش رو بسته بود.  دهیگوشه دراز کش  هیساعت بعد در حال خرد کردن گوجه ها بودم. رستار هم  مین

 مورده، ویل ب   دوب   که خودت هم یم  ب  بودم. از اون ترس ها دهیکرده، واقعا ترس  ر یکه حس کردم د  شیپ قهیپنج دق

 .وجود داره

 .بعد بخواب ار،یبرو لباس هات رو در ب -

خونه سک کش ر یز  بلند   و گفتم: چته؟ دمیخنده زد. از در آشت  

 ست؟ین یا گهیامر د -

 تنم باشه؟ یت   چ هیشه  نگاهش کردم که ادامه داد: حاال نیم جیگ

 !ادب گوجه به طرفش پرت کردم و داد زدم: ب    هی

 .کرده بود  تیاذ حساب   یخنده بلند شد و به طرف اتاق رفت. امروز به هر بهانه ا با 

 !سنی. بگو افسانه ات رو بنو یتر  تیظرف هم ب   وسفیگفتم: تو از   بلند 

 !یکه عاشقم شد  یاتاق گفت: پس قبول دار  از 

 «!ستین فرض محال، محال»به قول خودت  -

. تخم مرغ ها رو آوردم و سفره و پارچ رو آماده کردم. گوجه ها رو به ختمیداغ شده ر  ی تابهیها رو داخل ماه گوجه

شد  رزرو نیم طشیسخت بود. انوش تا هتل و بل میاملت بخور  ب  جا ی   همچ هیبا انوش  نکهیتصور ا هم زدم. حنر 

ول  تابهیماه یشدم! قاشق تو  دهیطرف عقب کش هگوجه شکستم. حس کردم ب  یکرد. تخم مرغ ها رو تو   حرکت نیم

 رفتارهاش واقعا ب   نیبهش دارم ا دونست حیس بغل رستار بودم و دست هاش دور کمرم بود. حاال که یم یشد. تو 

 .بود رحیم

 !رستار؟ کن    چکار یم -

 !مهگوشم گفت: گشن  ر یهاش رو محکم تر کرد و لپم رو گاز گرفت. ز  دست

 !کرد و گفت: سوخت  کوتایه  ی. خنده هت  خواست ازم فاصله بگ کردم. دلم نیم  واضح حس یم یلیرو خ عطرش

  به
 

و ولش کردم. رستار  دمیکش  کوتایه  غیپوستم نشست. ج یقاشق رو  خودم اومدم و قاشق رو برداشتم. داغ

به خاطر سوخیر   آب گرفتم. اشکم در اومده بود، ویل ت  ش ر یگاز رو خاموش کرد. دستم رو ز   عی    فاصله گرفت و س 

 .دستم نبود

 میکرد  یم هر دومون سیع م،یسکوت محض املت سوخته خورد یو تو  مینشست کمونیکوچ  یسفره  یجلو  وقنر 

 .میار یخودمون ن یرو به رو  شیپ قهیاتفاق چند دق
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□ 

 

 

خونه ب  ت   ها رو جمع کردم و سفره رو تم لهیآبچکون گذاشتم. وس یرو شستم و رو  تابهیماه اومدم.  ونت  کردم. از آشت  

ام بهتر بشه و با  هیسفر روح نیخواستم با ا کرد. مثال یم  نشسته بود و به رو به رو نگاه یم یرستار هنوز گوشه ا

رفتم.  ونت  ب بدتر شد. دست هام رو با لباسم خشک کردم و از خونه ت   همه چ ویل ام،یاحساسم به رستار هم کنار ب

 .ها فضا رو پر کرده بود کت  جت  ج یشدم. صدا هت  ساختمون نشستم و به آسمون خ یجلو  یپله ها یرو 

تو  ا یمن انداخت و گفت: ب یشونه ها یپله ها افتاد. کتش رو رو  یرستار رو  ی هیبه هم خوردن در اومد و سا یصدا

 .زب   یم خی... 

 .هوا خوبه -

 .بود یکیتار  یروشن کرد. نصف صورتش تو  یگار ینشست و س آهن   ینرده ها یرو 

 ؟یایقدر دور و بر من م نیچرا ا -

 .یکرد و گفت: تو حساس شد  اخم

 !کنم  اصال درکت نیم -

 .ستیمن ن ت  فکرت منحرف شده ... تقص -

رو عقب  ارشگیس عی    سش پرت کردم که س  یزشت بود. بلند شدم و کتش رو رو  یلیبهم برخورد. حرفش خ واقعا 

 ساختمون رفتم. آب   کیکوچ  ب  مسواک زدن به دستشو یبرا کراستیگفت. وارد خونه شدم و   یت   لب چ ر یو ز  د یکش

تخت  یرو از چمدون در آوردم و رو  افربر مس یمالفه و پتو  هی. مت  شکسیر  بغضم رو بگ یبه س و صورتم زدم که جلو 

بابا بود. کاش  شیرفت. در رو بستم. دلم هنوز پ ب  در رد شد و به سمت دستشو یکه بخوام. رستار از جلو   دمیکش

بافیر   یدادم. حوصله  هیتک تخت چوب   یطاقچه برداشتم و به لبه  یرو از رو  نهیخودم باهاش حرف زده بودم. آ

 .دلشوره آور هگیطرف آرامش بخش بود و از طرف د هیاز  یخت   ب   نیشونه زدن شدم. ا غولموهام رو نداشتم و مش

بود.  ستادهیدر ا یهم فشار دادم. به طرف در برگشتم. رستار ال یپلک هام رو رو  تیبا قژ قژ باز شد و من با عصبان در 

 .تخت نشست یجلوتر اومد و رو  نگاه کردم که بره، ویل نهیدوباره به آ

-  
 
 !؟شر  زنم تو ناراحت یم یم چرا من هر حرق

- ... 

 !ینبود یطور  نیتو خونتون بودم که ا وقنر  -

- ... 
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 .یبه من زد یبدتر  یاگه به ناراحت شدن باشه، تو حرف ها -

ترسوند. پشت من نشست و شونه رو از دستم  بودنش من رو یم نجا یهم جوابش رو ندادم که بلند بشه و بره. ا باز 

 .به من زل زد که براش چشم غره رفتم و اخم کردم نهی. از آد یکش

 ؟ید چرا جواب منو نیم -

 ؟چه جواب   -

 .ونت  زنم، برو ب و گفتم: خودم یم دمیرو بلند کرد و مشغول شونه زدن به موهام شد. شونه رو قاپ شونه

 ؟کن    ... بعدا چکار یم ناراحت بیسر  کیکوچ  یهات   چ نیاز ا یاز دستم گرفت و گفت: اگه بخوا دوباره

نگاه کردم. من هر  نشیبه صورت غمگ نهینگفتم و فقط از آ یت   وهام بود. چم ی   به حرکت شونه و دستش ب حواسم

 .نداشته باشه خاض لیتوجه اش دل نیشد که ا کردم باورم نیم  یم یکار 

قطره از  هیاز دست هاش دورم حلقه شده بود.  یکیبود و  دهیتخت گذاشت، کامال به من چسب یشونه رو رو  وقنر 

 !نگاه کردم. آروم گفتم: من حساس شدم؟ نهیآ یو به اخمش تو  د یچشمم چک

 .انداخت یی   نگفت و سش رو پا یت   چ

 من خرم؟ یفکر کرد -

واسه من نقش  یخوا یم گفتم: تا گ  یگرفته ا  یبازوم حرکت داد. با صدا یسش رو بلند کرد و دستش رو رو  دوباره

 !؟کن    یباز 

 .بم رو ندادکنار گردنم فرو برد و جوا  یموها یدسته  ی   رو ب سش

 !رستار؟ -

 .توئه ت  گفت: تقص  آرویم یصدا با 

 
 
. بازوش رو گرفتم و هت  کرد فاصله بگ  و سیع د ی. دست هاش رو عقب کشدمیشده بودم. به طرفش چرخ عصباب

 
 

 ه؟یچ یاداها برا نی... ا سنر ین گفتم: تو گ

 .هاش رو بست. شونه هاش رو گرفتم و تکون دادم چشم

 !رستار -

 .تونم نیم -

اف یم یت   تونست؟ مگه من چ رو نیم چ    .خواستم. ولش کردم و گفتم: برو ازش خواسته بودم. من فقط اعتر

هاش رو باز کرد. دوباره اخم کرده بود. واقعا انتظار داشت که من دوباره بهش اضار کنم؟! خواستم بلند بشم  چشم

 !خودته ت  قصبرد و آروم گفت: ت ی   . فاصله رو از بد یکه دستم رو کش
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خواستم باور کنم، اما مدت ها بود که منتظرش  نیم د یکردم که لب هاش رو حس کردم. شا  به جمله اش فکر یم هنوز 

خوب بود و حرکت دست هاش به طرز باور  یادیز  ت   شد. همه چ شتر یبودم. دست هام رو دورش انداختم. جرأتش ب

 .داد بهم آرامش یم یا نکردب  

 .کشه  و کنار گوشم گفت: بابات منو یم هاش رو جدا کرد  لب

به بعدش رو  نیدونستم از ا بودم. اما نیم دهیخواستم، فهم رو که یم یت   . من چدمیتخت دراز کش یزدم و رو  لبخند 

لب هام حرکت داد و آروم زمزمه کرد:  یکرد. انگشتش رو رو   نگاه یم هت  سم نشسته بود و خ ی! باالمیچکار کن د یبا

 !بهتر از تصوراتم بود یلیخ

 .گذشت  سخت یم یلیآخر خ یهفته ها نیبه چشم هام نگاه کرد و گفت: ا دوباره

شده بود و کالفه به نظر  ی   شده بودم. چشم هاش واقعا غمگ جیذاشتم؟ گ به حساب عشق یم د یحرف ها رو با نیا

 قیپنجره نگاه کرد. چند تا نفس عمو به  د یموهاش دست کش ی   . بهیچ فمونیدونست تکل . خودش هم نیمد یرس یم

. پلک هام رو باز د یرو از تکون خوردن تخت حس کردم که کنارم دراز کش شینیو پلک هام رو بستم. سنگ دمیکش

 ؟یگاه کرد. آروم گفت: از من دلخور   هیشد و دستش رو تک ت   خ میبعد ن هیکردم. به سقف زل زده بود. چند ثان

 .زدم و گفتم: آره لبخند 

 لب هام گذاشت و گفت: حاال چطور؟ یرو  کوتایه  ی. بوسه د یخند

 !روش فکر کنم د یبا -

 !یذار  ام. تو نیم . من پش خوب  ی   بب -

 !کردم، گفتم: من با تو چکار دارم  که دکمه هاش رو باز یم  حایل در 

کرد.   ورتم رو لمس یمشده بود. دستش ص زونیکه براش گرفته بودم آو   یخورد و گردنبند اش از خنده تکون یم نهیس

 .شد دلم خایل یبود نگاه کردم و تو  ی   به چشم هاش که هنوز غمگ

 !شر  ! فردا ازم متنفر یمدهیش -

 .میجلو بر  اد یز  ستیکردم: قرار ن  یادآور ی

. با دمیاش رو بوس قهیموهاش بردم و شق ی. انگشت هام رو الد یپوست کمرم کش یو دستش رو رو  د یرو بوس گردنم

 !تو تندتره شی: فعال که آتخنده گفت

 

 

□ 

 

 



 

 
225 

احساس  . کیمدمیکش  ازهی. خمدمی. چشم هام رو مالد یتاب صورتم یم یرو  میهام رو باز کردم. نور از پنجره مستق پلک

بر یو ت دمیکردم. مالفه رو باال کش  سما یم دست  یبالش کنار  یکرد. رو   یادآور یرو  شبیکه تنم نبود، تمام د  شر

اتاق و هال و  دهیژول یشم رستار هم کنارم باشه. با مالفه و موها یم دار یب . سد بود. انتظار داشتم وقنر دمیکش

خونه رو گشتم. کیس  ... کردم که رفته  فکر یم دمید نبود و اگر ساک رستار رو نیم آشت  

سما بخورم. لباس هام رو شستم و  دمیترس گرم نبود و یم  اد یخونه گرفتم. آب ز  کیحموم کوچ یدوش کوتاه تو  هی

شدم، برم.  دار یب تصور کرده بود ممکنه وقنر  د یخوردم. در خونه قفل بود، شا ب  کردم. صبحونه رو هم تنها  زونیآو 

ا نیکه با ا  !هم درست فکر کرده بود قا یدق طیسر

کردم که   دا یمسکن پ هی فمیرفته. از ته ک ونت  تلفن زدن ب یبرا د یفکر بود که شا نیکرد ا  آرومم یم که کیم  یت   چ تنها 

 .نکنم هیکردم که گر   ام رو یم رو بهتر کنه. داشتم تمام سیع میسدرد عصب

 و رستار با دو ظرف غذا وارد شد. واقعا ناراحت و دلخور بودم. نیم د یدر چرخ یتو  د یگذشته بود که کل  ازدهیاز  ساعت

 داده بودم و به صورتش که خونشد بود، نگاه یم هیهال تک یتو  یها پشنر سش داد بزنم. به  ا یکنم   هیگر   د یدونستم با

خونه برد و بعد به ا  !سالم هم نکرد رفت. حنر  تاقکردم. ظرف ها رو به آشت  

  گهید
ر
کرد   درک یم د یبره ناراحت بود. با شیپ یلیاجازه نداده بودم خ شبیچون د د یافتاده. شا مطمی   شدم که اتفاق

 !نداره ستمیمن دختر ن نکهیبه ا ربظ چیه نیو ا میندار  یشده ا تیتثب یرابطه  چیکه ما هنوز ه

 ؟یو گفتم: چرا در رو قفل کرد ستادمیسش ا یبود. باال دهیتخت دراز کش یسمت اتاق رفتم که درش باز بود. رو  به

- ... 

 ؟چرا ناراحنر  -

 .گفت: بلند شو  عی    تخت نشستم که س  یرو 

 !گفتم: رستاررو گرفتم و   بازوش

 .رو پس زد و گفت: برو عقب دستم

ناراحت شده بودم. بلند شدم، مانتو و شلوارم رو برداشتم و  یلیحرف نزده بود. خ یطور  نیکس تا حاال با من ا  چیه

 .خونه رو بده د یگفتم: کل

- ... 

 .خوام برم به بابام زنگ بزنم رو بده. یم د یکل -

 ... شه . داد زدم: بابام نگرانم یمد یخوابرو برگردوند و پشت به من  روش

 .گوشه. اعصاب منو خرد نکن  هی ی   تخت نشست و داد زد: برو بش یرو 

 ؟یچرا مثل طلبکارها شد -

- ... 

 ؟کن    تیبابا رو اذ یخوا ! یم؟یزنگ نزد روز ینکنه د -
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 .زنگ زدم -

 ه؟یچ تیپس مشکل لعنت -

  هی شبی! ... ددهیش ی   بب -
ر
 ... من ت  افتاد. تقص اتفاق

 !؟موب  یپش -

- ... 

 !رو بده د یکل -

 به زنگ زدن؟ یداد ت  تو چرا گ -

 نه؟ ،یزنگ نزد شبید -

- ... 

 ؟کن    یم یچکار دار  -

 .آروم بود یلیخ ت   همه چ روز یدهنم اومده بود. د یقلبم تو  اد یز  نگراب   از 

 .به سم زده بود الیتخت نشستم. هزار جور فکر و خ یرو 

 ؟یس بابام آورد ب  بال -

 .تقاص پس بده د یبابات حاال حاالها با -

 ؟یار یس من ب ب  بال یخوا چشمم جمع شده بود. با دست پاک کردم و گفتم: یم یتو  اشک

 .اش ناراحت شد. دستش رو به طرف صورتم آورد و دوباره برگردوند چهره

 !من بهت اعتماد کرده بودم -

  یداد و گفت: اگه به حرفم گوش بد ونت  رو با صدا ب شنفس
ر
 .فتهینم اتفاق

 .شه رو تکون دادم و گفتم: اصال باورم نیم سم

 .ستمیآدم بده من ن -

 ؟کن    کار رو یم  نیا پس از طرف گ -

- ... 

 ه؟یهدفش چ -

 .فهیم بعدا یم -

 .یت  گ  دونم از پدرت خط یم یم -
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اتاق بابا رو فراموش نکرده بودم. لباس ها رو ول کردم و به طرف  یتو  دپور یسع یبهت نگاهم کرد. هنوز حرف ها با 

 یداشت. پنجره  و داد زدم. به سمت پنجره رفتم که روکوب آهن   دمیخونه رفتم. چند بار در رو کوب خروچ  

خونه رو باز کردم. اون هم دزدگ پرنده هم پر  سکوت فرو رفته بود. حنر  یتو  خونهپشت  خایک یداشت. کوچه  ت  آشت  

 .زد نیم

 .راه فرار نداره -

 .خواستم فرار کنم و گفتم: نیم برگشتم

 !معلومه -

 .مثل تو دور بشم یا خوام از عوض   یم -

 .کردن تو رو ندارم  تیغذات رو بخور! من قصد اذ ی   غذا رو به طرفم گرفت و گفت: بش ظرف

 .فتم و تو صورتش پرت کردمرو از دستش گر  غذا 

 !ترسم. تحمل تو برام سخته من از مردن نیم -

 .گوشه نشستم  هیطرف هال رفتم و  به

 .شناش تو هنوز پدرت رو نیم -

 !داره؟ پدرم به من چه ربظ یکارها -

 .ذاشتم بفهیم نیم ،یداد نیم ت  قدر به تلفن گ نینداره ... اگر ا یهم با تو کار  کیس -

 ؟چ   شبیهام پاک کردم و گفتم: د ی   چشم هام رو با آست هدوبار 

- ... 

 ؟کن    یم یبا احساس من باز  یسه ماهه دار  -

 .یاز بس تو به جونم افتاد شبه؛یمن هم از د زد: نه! ناراحنر  داد 

 !من؟ -

به زدن بودم ... ویل روم  .کردم تو تنها راهش باشر   فکر نیم رو برگردوندم که ادامه داد: دنبال راه ض 

 !یدیچرخ خونه و اتاق کار بابا یم یفرستاده بود؟ همه اش تو  جاسوش یپدرت تو رو برا -

 .پدرم خت  نداره -

- ... 

 .دوب   ندارم. خودت که یم من از اون هم دل خوشر  -

 .گناه اونه  ت   رفت، گفت: همه چ که به طرف اتاق یم  شد. در حایل بلند 
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دونستم که  بشه. فقط یم کیسر  بیرق یکارخونه   یباعث شده تو  که حنر   هیبه خاطر چ نهیهمه ک نیم ادونست نیم

 .ستیشدن ن زنداب   نجا یهم به خاطر ا میتوش نداشتم و ناراحت نقیسر  چیمن ه

 

 

□ 

 

 

 .ونت  ب ا یرو باز کرد و گفت: ب 206عقب  در 

دورش رو باز  یآوردم که بندها ونت  بودم. با کمک رستار نشستم و پاهام رو از در ب دهیبسته دراز کش یدست و پا با 

زانوهاش نشست و  یشد. رو  یم دهیشن ا یدر  یجا صدا ی   . از هممیبود کیکوچ  ساحیل یالیو  هی اطیح یکنه. تو 

 .مشغول باز کردن شد

 ساعت چنده؟ -

 .میساعتش نگاه کرد و گفت: چهار و ن به

 م؟یر  یم میکجا دار  -

 ؟یرشت. مگه کارت دعوت رو نخونده بود -

 شد؟ تهران نیم یکه تو   د یبا من چکار کن د ییخوا زدم و گفتم: یم پوزخند 

 .مچ پاهام، ماساژ داد یرو باز کرد و جاشون رو رو  بندها 

س. نیم -  .ن  یبب ن  یذارم آس نتر

و دست هام رو جلو  دمیداشته باشه. پاهام رو عقب کش یکیاتفاق باز هم با من احساس نزد نیخواستم بعد از ا نیم

 .بردم که بازشون کنه

که س راه گرفته بود رو   و پاستا و برنچ   چی    ساندو  ل،ینشستم. بعد از جا به جا کردن وسا ب  رایوسط پذ یکاناپه   یرو 

 .یبخور! ناهار که نخورد یت   چ هیکاناپه گذاشت و گفت:   یجلو  ت   م یرو 

 یزودتر تموم بشه. بو  ت   خواست همه چ غذا خوردن. فقط دلم یم یرو داشتم. نه اشتها یکار   یحوصله  نه

رو باز کردم و گاز زدم. نور فالش توجه ام رو جلب  لشیگرسنه بودم. فو   یلیبود. خ دهیچیهم پ ی   ماش یتو  چی    ساندو 

 .بود ستادهیسم ا یباال ی   کرد. رستار با دورب

 ؟کن    لیمیبابام ا یبرا یخوا یم -

 .رو کنار گذاشت. رو به روم نشست ی   نداد و دورب جواب  

 تو رودخونه؟ رو انداخنر  لمیاز قصد موبا -
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 .آره -

 گذاشته باشم که با توام؟  ادداشنر یممکنه تو خونه  یبا خودت فکر نکرد -

 .ستیزدم و رستار گفت: مهم ن چی    به ساندو  یا گهید گاز 

 .ذاره ومتون رو زنده نیمکد  چیپدرم اگه بفهمه کار توئه، ه -

  بلند 
ر
 نیبود که من تا روشن شدن ا دهیبودم رفت. خودش هم فهم دهیکه هنوز ند  شد و با ظرف غذا به طرف اتاق

 یرو نصفه رها کردم. صاحب اون خونه  چی    ساختمون رو قفل نکرده بود. ساندو  یرم. در ورود نیم ب  جا چیه هیقض

 آرامیسر  چیه شد. ویل شکسته یم ا یدر  یدارو نه. سکوت خونه با ص نجا یصاحب ا بودم، ویل دهیرو د ب  روستا

 .شده بود هت  نداشت. به خصوص که آسمون عرص دوباره ت

رفتم.  ونت  دوشم انداختم و ب یرو رو  مشیک کردم دست و پاهام خشک شده. مانتوم رو در آوردم. شال بافتن    حس

 یبا درخت ها گهیداشت و از طرف د خودمون هم ساحل اختصاض یالیناآروم بود. و  یهم مثل آسمون ابر  ا یدر 

موهام  یخودم نگران اون بودم. شال رو رو  ز ا شتر یزد. ب بابا شور یم یشده بود. دلم برا دهیپوش یو یپرتقال و ک

 .شن ها نشستم. سعت باد کمتر شده بود یرو  یکه پخش و پال نشه. گوشه ا  دمیکش

خراب شد؟ با چند تا چوب  هو ی ت   دونستم رستاره. چرا همه چ ش از اطرافم اومد. یمخش خ یصدا قهیاز چند دق بعد 

بوته ها خم شد  یو دورش سنگ گذاشت. فندکش رو در آورد و رو  ختیر  ی   زم یو شاخه و بوته به سمتم اومد. رو 

، روشن شد. جلو  که روشنشون کنه. بعد از کیم که مرتبشون   د ینشست و به موهاش دست کش من یدود راه انداخیر 

کرد که دست از   یم یادآور یرو بهش  حیس د یشد که من هم نگاهم رو برنگردوندم. شا هت  من خ یکنه. به چشم ها

 .کارش برداره  نیا

   با 
 

تو  یبابت تابلو  ونیصد مل دوب   و گفت: یم د یصورتش دست کش یدوخت. رو  ا ینگاهش رو جدا کرد و به در  کالفیک

 دادم؟ شنهاد یبه کامران پ

 .نگفتم یت   انداختم و چ یی   به من نگاه کرد. سم رو پا دوباره

 .قبول نکرد -

- ... 

 !قدر پول بدم نیخوام ا زن یم هیو بابا تعجب کرده بودند که من چرا واسه صورت  د یکامران و نو  -

- ... 

  دوب   یم -
 

 ... ... مسخره شدم؟ دم؟یکش  که گفته بودم، سخنر   چقدر واسه دروغ

 !منه؟ یبابا ت  هم تقص نیا -

 .گفت: آره  نداشتم ویل انتظار 

- ... 

   گفتم مجبور بودم با زب    اگه نیم -
 

 .کنم  که عاشق برادرمه زندگ
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 مثال حاال بهتر شد؟ -

 .دم زد: من تن به زور نیم داد 

بچه ها شده بود.  هیجمع شده اش گذاشت. دوباره شب یزانوها یور رفتم و اون هم سش رو رو  شیچوب به آت با 

 نیم یداد. کار  آورد. به حرف من هم گوش نیم پدرش رو در یم د یفهم چشم هام جمع شد. اگه بابام یم یاشک تو 

 .تونستم براش انجام بدم

 !رستار -

 .رو بلند کرد و منتظر نگاهم کرد سش

 ؟یستادیبابام ا یگرمه که جلو   پشتت به گ -

 .رفت ومدند،یبه ساحل مکه   ب  شد و به طرف موج ها بلند 

 

 

□ 

 

 

 .بار باز کرد و گفت: نبند ی   چندم یرو برا در 

 ؟یتو به اتاق من چکار دار  -

 ؟ولت کنم که فرار کن   یخوا یم -

 !تونستم؟ خواستم فرار کنم، نیم اگه یم کن    زدم: فکر یم داد 

دو روز  نیکم برنج گرم کرده بودم. تو ا  هیشام فقط  ی. برادمیو من هم چراغ خواب رو روشن کردم و دراز کش رفت

کنم. دلم   خایل ت   کردم ذهنم رو از همه چ  . چشم هام رو بستم و سیعمیرو س وقت نخورده بود ب  غذا یوعده  چیه

من  عذابشون بدم، ویل یطور  نی. حقشون نبود که من اهنگران من شد یلیمامان هم تنگ شده بود. حتما االن خ یبرا

  ی   کردم که همچ  فکرش رو هم نیم
ر
 .. قبال هم با دوست هام مسافرت رفته بودمفتهیب اتفاق

اون طرف اتاق به من زل  راحنر  صندیل یبرد. پلک هام رو باز کردم. چشمم به صورت رستار افتاد که رو  نیم خوابم

 .زده بود

 ؟نشسنر  نجا یچرا ا -

 .خواد دلم یم -

 !فرما رو تخت، اونجا بدهو با اخم گفتم: ب نشستم

ل یم  حایل در   !امیکرد گفت: دلم بخواد م  که خنده اش رو کنتر
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 .نگاهم کرد یلم داد و با خونشد راحنر  یرو 

 .خوام مراقبت باشم یم -

 یم . هنوز کنجکاو بودم که همدست رستار رو بشناسم. چه کیسدمیسم کش یو پتو رو کامل رو  دمیدراز کش دوباره

گ»آوردم و گفتم: از طرف  ونت  تونست باشه؟ سم رو ب  ؟یکار رو کرد  نیا« گلت 

گ چ  ی هت   جا به جا شد و گفت: انگ صندیل یرو   ... طرح هات؟ ه؟یگلت 

. پتو رو کنار هت  خواست ازم زهر چشم بگ انوش یم د ینداشتم. شا . من که دشمن  دمیسم کش یکردم و پتو رو رو   اخم

 .ستادهیتخت ا یباال دمیزدم که د

 از طرف انوش؟ -

 بخوابونمت؟ امیب ا ی خواب   خودت یم -

- ... 

 !بلدما -

 .آروم خنده اش به گوشم خورد یپتو بردم. صدا ر یکنارم رو به طرفش پرت کردم که رو هوا گرفت و سم رو ز   بالش

 

 

□ 

 

 

همون مبل  ی. رستار رو اد یدستم ب تیبه اطراف نگاه کردم که موقع هیشدم. چند ثان دار یزنگ از خواب ب یصدا با 

 یرو  مانیرفتم. اسم ا ت   پتو رو کنار زدم و به طرف م عی    خورد. س  زنگ یم ت   م یرو  شیبود و گوش دهیخواب راحنر 

 کردم. ویل  خودم مشکل رو حل یم د یبفهمند، شا با و با مانیخواستم اوضاع بدتر بشه و ا افتاده بود. نیم گوشر 

نگفت  کرد. حنر   زدم. با اخم نگاهم یم غیبردم. رستار مچم رو گرفت. از ترس ج ناخودآگاه دستم رو به طرف گوشر 

 «.سالم»رو برداشت و جواب داد  گوشر « ساکت باش! »

 «.ستین نه مشکیل»مچم رو ول نکرده بود که گفت  هنوز 

 «؟ِگ »دستم رو ول کرد و گفت  تیبکشم. با عصبان ونت  رو بکردم دستم   نه. سیع ا یکمک بخوام   د یدونستم با نیم

 «.خوبه»طرف در رفت و ادامه داد  به

شد.  یطور  نیآخرش ا دوست اعتماد کرده بودم، ویل هی. به رستار به عنوان دمیمکالمه رو نشن ی هیرو بست. بق در 

سفر  نیرو نگاه کردم. ا آروم و آسمون آفتاب   یایو در  ستادمی! کنار پنجره امان؟یشد اعتماد کرد!؟ به ا یم به گ گهید

خونه صدا ونت  ب و تونست خوب باشه ... تخت رو مرتب کردم  چقدر یم . به سمت ومد یکر کر م  یرفتم. از آشت  

 .رفتم ب  دستشو
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بود، رو به سمتم گرفته  یچا وانیکردم. بدون توجه به دستش که ل  صبحونه نگاه یم ت   بعد با بغض به م قهیدق پونرده

 ؟یاون شب برق ها رو قطع کرده بود که تو اتاق بابا رو بگرد مانی. نه؟ امانهیگفتم: کار ا

 .دو نفره گذاشت و ناراحت نگاهم کرد ت   م یرو رو  وانیل

 به خاطر پول گرفیر  از بابا؟ -

- ... 

 نه؟یک -

- ... 

 اون شب؟ یدعوا -

- ... 

 بود؟ دهیاز من د به جز خوب   چ   -

 !بس کن -

 !گم؟  به بابا نیم یت   من چ د یسکوت گفتم: چرا فکر کرد قهیاز دو دق بعد 

 .رو بخور تییچا -

 !دیکن  ستمیس به ن د ییخوا یم د یزدم و ادامه دادم: شا پوزخند 

 .رو به طرفم گرفت وانیشد و ل عصباب  

 !داره یبخور! صت  من هم حد -

 نیا بیگذرونه و عج  رو یم شیزندگ یروزها نیرو داشتم که داره آخر  نشستم. حس آدیم ت   رو گرفتم و پشت م وانیل

که   دمیرو بو کش یبودند! چا ختهیکه دستم بود، سم ر   واب  یل ی   هم یتو  د یبود. شا واقیع یلیحس خ نیبود که ا

  نگاهش عصباب  
ر
  دنمبودم که مر  کرد. مگه من گ  یم تر شد. چه فرق

ر
از  یداشته باشه؟ جرعه ا ا یدن نیبه حال ا فرق

 .به طرفم گرفت. به صورتش نگاه کردم و لقمه رو گرفتم یخوردم. رستار لقمه ا یچا

 کنم؟  یم د یترد کن    به حالت داشته باشه، فکر یم یاگر مردنم سود -

 ؟یت  گ  چرا آروم نیم ؟کن    یم انیجر  نیا چرا همه رو قایط -

 .رو خوردم لقمه

 .دونند با من   یم مانیپدرت و ا -

 !؟یدیدونند تو منو دزد یم -

 دم؟یمگه دزد -

 !ماه عسل میشدم و با پوزخند گفتم: نه. اومد هت  چشم هاش خ به
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 !ی... فعال فقط شک کردند که چرا خودت زنگ نزد عروش میر  یم میزد و گفت: دار  یکیکوچ  لبخند 

 .قلب بابام ناراحته -

 !فهمونم که ... دارم کم کم بهش یم  ن  یب چشم هاش بدجنس شد و گفت: یم دوباره

 .میفتیرو جمع کن؛ راه م لتیگفت: وسا  عی    رو با صدا عقب دادم و بلند شدم. س  صندیل

 

 

□ 

 

 

بلند بود. از  یکه اطرافش پر از درخت ها  میروند یم خایک یجاده  یکردم. تو   اطراف نگاه یم یبه منظره  شهیش از 

بودم. چند تا شهر  دهیند آدیم چیبود که اصال ه ساعنر  کی. میپراکنده دور شده بود یشهر و روستا و خونه ها

 و رستار هنوز با سعت رانن میرو پشت س گذاشته بود کیکوچ
 

و حرف  میراه خورده بود یکرد. ناهار رو تو   یم دگ

بابا  یتونستم بزنم. دشمن ها نیم حدش چیشده بود. ه خایل ت   چ رد و بدل نشده بود. ذهنم از همه نمونیب خاض

 هی. بقومد یمثل اون برم فقط از کیس یکار   ی   بود. همچ دپور یکه بهش مشکوک بودم، سع  شناختم. تنها کیس رو نیم

 .جرأتش رو نداشتند

 م؟یرس یم پس گ -

 !نغ نزن -

 .دست و پاهام درد گرفته -

 .میکینزد -

آغوش من بود. انوش حق  یتو  شیباشه که دو شب پ آدم همون کیس نیشد ا چسبوندم. باورم نیم شهیرو به ش سم

 فرغ هی یتو  ی   نبودم. ماش نجا یشدم و االن ا قدر تابع احساسم نیم نیوگرنه ا ستمین یا داشت. من آدم منطقر 

 !جا؟نیگفتم: ا  بمتوقف شد. با تعج جنگیل یکلبه   هی یبعد جلو  قهیو چند دق د یچیپ

 .س زدم نجا یبه ا رانیچهار سال هر بار اومدم ا نیمال من و شهرامه ... تو ا -

س همه چ   ادهیزد، چون پ رو داد یم میجیصورت من گ احتماال   .داره شد و گفت: نتر

در  یباز  وونهیجاده د یترسم تو  بند دور دست هام ور رفت. بازش کرد و گفت: یم یسمت من رو باز کرد و به گره  در 

 .یار یب

 .و ناراحت نگاهم کرد د یدست هام رو بوس مچ

 .اریپاهات رو ب -
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 .کنم  اخم گفتم: خودم باز یم با 

 .و من دست هام رو ماساژ دادم که جاش نمونه میبه طرف کلبه حرکت کرد از مکث کوتایه بعد 

 .ستین یراه فرار  نجا یا -

 .درخت و خاک بودکرد پر از   اطراف نگاه کردم که تا چشم کار یم به

 گفت؟  یم چ   مانیا -

 .هی... مثال فردا عروس فتند یخانواده ات امروز راه م -

 .دمیبخش وقت خودم رو نیم چیشدم، ه الهام یم درصد باعث خراب شدن عروش کی اگر 

 چطور ممکنه بابام نخواد با من حرف بزنه؟ -

 .توب   هر بار گفتم نیم -

خوام حرف بزنم. حداقل  کردند چون باهاشون قهر کردم، نیم  فکر یم د یچشم غره رفتم و وارد کلبه شدم. شا براش

 .بشه الیخ کنم که ب    تونستم امشب رستار رو راض   کاش یم  یکرد. ا  شد ماست مایل هنوز یم

 قشنگه؟ -

 !نداره چ  یکه ه  نجا یدور و بر نگاه کردم و گفتم: ا به

 .د و گفت: مخزن آب باالستسقف اشاره کر  به

خونه و سمت راستش سه  یاز اون قفسه ها یاتاق بزرگ بود که گوشه ا هیکه گفته بود، شامل   ی «ت   چ همه» آشت  

دل خوش  یکاناپه هم برا  هی از جنس سنگ و چوب ساخته شده بود. حنر  ت   بود. همه چ کیتا در به سه اتاقک کوچ

 .کردن نداشت

 ومد؟یم نجا یا یزش چه جور شهرام با اون دک و پ -

 .میخوش بود یلیبرگشت و گفت: ما با هم خ از طاقچه ها رفت. با قاب عکیس یکیزد و به طرف  لبخند 

خاک گرفته  ی شهیش یتازه دانشگاه قبول شده بودند. رو  شهرام و رستار بود. احتماال وقنر  یها مال جووب   عکس

 .لب گفتم: داداشم ر یو ز  دمیدست کش

. دلم دوباره براش د یخند افتاد. شهرام چقدر خوشحال یم ادمی ومد،یخونمون م رستار وقنر  یاون موقع ها ی افهیق

 رفیر  رستار نشده بودم. وقنر  ونت  . اصال متوجه بدمیطاقچه گذاشتم و دور خودم چرخ یتنگ شد. قاب رو رو 

 نفنر  یبخار  یخونه بود رفت و تو آشت    ی هکه گوش  نفنر  تیها رو داخل گذاشت. به طرف پ لهیوس ی هیبرگشت بق

 .دیچیفضا پ ینفت تو  یکرد. بو   رشیساز 

 .هر وقت سدت شد بگو -

از اتاقک  یکیگذاشت. وارد   یرو پر از نفت کرد و گوشه ا ب  نشستم و رستار دو تا چراغ روشنا بانمیک چوب   صندیل یرو 

ده بودم کیس نیها شد و گفت: ا  .ارهیمخزن آب رو پر کنه و نفت ب حمومه. کپسول گاز آب گرم کن رو باز کردم ... ست 
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 .ب  اشاره کرد: دستشو یدر کنار  به

 .میذاشت . قبال رخت خواب توش یمهی... االن خال یوار ی: کمد دیدر بعد و 

  هیرفت. شب ونت  ب دوباره
 

کاور که   هی. با دو تا پتو و د یرس ذوق زده به نظر یم یلیرستار خ ها بود، ویل ی   غارنش زندگ

جشن فردا الزمش  یبرا نکهیکننده بود. ا  دوار یام یلیاون لباس خ دنیمشخص بود داخلش کت و شلواره وارد شد. د

 .داشت

 .خسته ام یلیو گفت: خ د یپهن کرد. دراز کش یمیقد قایل یرو رو  پتوها 

 مخزن رو پر کرده؟ همدستت؟ گ -

امالک  ی. همه نجاستیا کینزد ی! ... از روستاب  جورا هیو گفت: آره.  د یچشم هاش رو باز کنه خند نکهیا بدون

 .اطراف مال ماست

 !هم کاخ اربابه نجا یدستور داده! ... ا تشیپس ارباب به رع -

 .پتو غلت زد یو رو  د یخند

 یها الیبود. حوصله ام س رفته بود و مدام فکر و خ دهیکنارم خواب  ایلیخ نفر با ب   هیکرده بودم و   ت  جنگل گ هی تو 

 فمیک  یکه موقع راه افتادن تو   رو کنار پنجره گذاشتم و مشغول خوندن تنها کتاب   چوب   زد. صندیل مختلف به سم یم

د از . به ساعتم نگاه کردم. پنج بعدمینفهم چ  یقدر بدون تمرکز خوندم که ه نیچپونده بودم، شدم. هفده صفحه رو ا

دونست و به بابا  کلبه یم  نیاز ا یت   چ مانیا د یفردا رو داشتم. شا یو من دلشوره  میوقت داشت یلیظهر بود. تا شب خ

   یم
 

 دار یساعت گذشته بود و رستار ب میاتاق زدم. ن یتو  کتاب رو بستم و س جاش گذاشتم. چرچ    گفت ... با کالفیک

کنم   دا یرو پ چییتونستم سو  مانعم شد. یم فکر ناگهاب   هی بشه، ویل دار ینشده بود. خواستم س و صدا راه بندازم که ب

و ساکش رفتم.  لی. به طرف وساد یفهم موند و بابا هم اصال نیم کاره یم  مهیرفتم نقشه ن من یم و بزنم به چاک. وقنر 

ود. به خودم شلوارش بود. هنوز لباس هاش رو عوض نکرده ب بیج یتو  احتماال نبود.  یت   اطرافش رو گشتم. چ

 نه،یدونستم خوابش سنگ نبود. یم یت   پهن بود رو هم گشتم. چ رشیکه ز   ب  پتو یجرأت دادم و جلوتر رفتم. ال به ال

کنار صورتش   قا یافتاد. دق شیعقب رفتم که چشمم به گوش یدیکرد! با ناام  یم دارشیب بشیج یاما دست کردن تو 

زدم که دردس درست  زنگ یم د یبا داد؟ به گ آنیر  یم نجا یبود و انگشت هاش دورش رو گرفته بود. از کجا معلوم که ا

 ی   رو از ب سش نشستم و نفسم رو حبس کردم. آروم آروم گوشر  یکردم. باال  رو یم میسع د ینشه؟ به هر حال با

 یکیفقط تکون کوچ شه، ویل یم دار یلحظه حس کردم داره ب هیم. دیکش  ونت  انگشت هاش که حاال شل شده بود، ب

 .رو برداشتم و ازش دور شدم خورد. گوشر 

رو راست گفته باشه.  ت   بدم چون مطمی   نبودم که رستار همه چ شد زنگ زد، ممکن بود سوبر  مامان و بابا که نیم به

 مان،یا یبشه. شماره  مت  دستگ یت   که چ  آخرش شدم یتماس ها ستیدردس بندازمش. وارد ل یخواستم تو  نیم

شده بود. اخم کردم و به صورت رستار که ساعدش  save اسم ی   افتاده بود که با هم ما یمن و س یبابا د،یپدرش، نو 

 .گذاشته بود نگاه کردم  شیشونیپ یرو رو 

 شتر یرفت. چند تا رو باز کردم. ب چند بار تکرار شده بود که هر بار رو اعصاب من یم ما یس یها شدم. شماره  امیپ وارد 

ش  .مرتبه ت   نوشته بود: نگران نباش، همه چ شیآخر  یکوتاه بود. تو   یو جواب ها احوالت 

عکس هاش شدم. دو تا عکس از رستار و فرح خانم. چند تا از  یشدم و به رستار نگاه کردم. وارد پوشه  عصباب   دوباره

. دو سه تا ع یجا هی یدوست هاش تو   نی. اد یقطره از چشم هام چک هیو سپند.  ما یبا س خودموب   یلیکس خسست  
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. د یرس جوک به نظر یم هیاست شب هیقض نیما پشت ایس نکهیفکر کردن به ا بود؟! حنر  به خاطر چ   تیمیهمه صم

که از   یشد. تمام کار  مثل اون که قبل از مرگ شهرام در واقع با من دوست بود، نبود. اصال باورم نیم کار زب    یآدم دزد

 یت   چ تنها  نکهیکرد و بدتر از همه ا  نیم مت  غافلگ ت   چ چیه گهی! اما دی   داد و قال راه انداخیر  بود؛ هم ومد یبر م ما یس

 !تونست باشه، مرگ من بود یم ما یکه به نفع س

 !؟کن    چکار یم -

با تعجب به  ما،یعکس خودش و س دنیشد. خواست تماس من و بابا رو قطع کنه که با د دهیاز دستم کش گوشر   و 

اشاره کردم و  به بابام زنگ نزده بودم! به گوشر  اد ین شیپ براش مشکیل نکهیبه خاطر ا شد. من حنر  هت  صورت من خ

 ه؟یچ نیگفتم: ا

 .چ  یه -

 !یزدم و گفتم: تو متهم قتل شوهرش بود پوزخند 

 .اتهام من رد شد -

 .دادگاه باشه! ... البته اگر من زنده بمونم یبرا مدرک خوب   ما یتو و س یرابطه  د یشا -

- ... 

 !من ی چارهیبرادر ب -

 .شده بودم داد عصباب   جوابم رو نیم نکهیا از 

 ه؟یچ ما یرابطه ات با س -

 به تو داره؟ کرد و گفت: چه ربظ  اخم

 !نجامیکه من االن ا  نهیزدم: ربطش ا داد 

 ؟ی   پتو نشست و گفت: فقط هم یرو 

 .رو انکار نکرده بود و من واقعا ناراحت بودم یت   چ ناو 

 !کنم؟  یم یمن عاشقت شدم و دارم حسود کن    ... فکر یم ؟پس چ   -

- ... 

 .ها بودند یلیمثل تو خ -

- ... 

 !که بذارم کارت رو تموم کن    یقدر برام جذاب نبود نیا که، حنر   یدید -

 !خفه شو -

 .گذاشت. بلند شد و گفت: زنمه  بشیج یرو تو  شد. گوشر  گفتم قلبم منفجر یم  چرت و پرت ها رو نیم نیا اگر 
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 !به شهرام بوده ادتونیز  یزدم و گفتم: مبارک باشه. حتما از وفادار  پوزخند 

 .! ... انتظار ندارم تو درک کن  قا یرفت، گفت: دق که به طرف در یم  حایل در 

اتفاق افتاده بود و من شوکه شده بودم.  ب  هوی ت   ستم. همه چنش ی   زم یو رو  د یکه در رو بست بغض من ترک  ی   هم

خودم  شیقرار بود به من بگه؟! من از دو شب پ شد؟! گ ! زنش بود؟ مگه یمومدم؟یکنار م  هیقض نیبا ا د یبا یچطور 

طرف  بعد بلند شدم و به قهیمخالفت بابا ... چند دق بجنگم. حنر  ت   دونستم. آماده بودم که با همه چ رو زنش یم

 چی. هدمیشد، آب پاش یم دهید نهیآ یاز باال داشت. به صورتم که به زور تو  ت  نورگ هیرفتم که فقط  کیتار  ب  دستشو

آدم  نیداشت؟ ا یا دهی. موندن من چه فاهت  آورد رو بگ وجودم فشار یم یکه به همه   حیس یتونست جلو  نیم ت   چ

   یباز  منبا 
ر
 یقدر ساده هضمش کنم. چطور  نینبود که ا معن   افتاد از نظر من ب   نمونیکه اون شب ب  کرده بود. اتفاق

 به کیس کردم به خودم، بابا و انوش که ازم خواسته بود درباره اش فکر کنم، حنر   اومدم. حس یم با خودم کنار یم د یبا

 .کردم  انتیوارد بشه، خ میبه بعد ممکن بود تو زندگ نیکه از ا

نشسته بود نگاه کردم. من واقعا عاشقش شده بودم، وگرنه باهاش به  ی   ماش یکه تو   از پنجره ها به رستار  یکی از 

 د یکار بود، به درک! با  نیپشت ا بود؟ دست هر کیس چ   یموندنم به بهانه  نجا یا گهیاومدم. د نیم مسافربر  ی   همچ

بودند.  دهیهنوز نرس ا یخودمون بودند  یالیو  یاالن تو  احتماال . ارمیدر ب رفتم که حداقل خانواده ام رو از نگراب   یم

 .گشتم  گرفتم و بر یم  دربست یم هیکردم   یم دا یپ یا یاگر آباد ویل م،یرد کرده بود شیوقت پ یلیشهسوار رو خ

رو برداشتم و به طرف در رفتم. آروم از کنار در به سمت پشت ساختمون، خونه رو دور زدم. به اطراف  میدست فیک

 .دمیکه رستار متوجه نشه. شالم رو محکم کردم و دو   یرسوندم. جور  یم خایک یدم رو به جاده خو  د ینگاه کردم. با

و تهوع هم ساغم اومده بود.  جهینکرده بودم. سگ دا یرو پ خایک یو جاده  دمیدو  رب  ع بود که فقط یم کی حدود 

شده بودم چون بر اساس  جیهم بودند. گ هیدرخت ها همه شب نیا داشتند، ویل اطراف جاده شکل خاض یدرخت ها

شد.  یم کیشد و هوا کم کم داشت تار  یم دهیاز دور شن یپرنده ا یکه رفته بودم درست بود. صدا  یت  من مس یفکرها

که   یدار  بیش ی   رفتم؟ از کدوم طرف اومده بودم؟ به سمت زم یم د یو دور خودم گشتم. از کدوم طرف با ستادمیا

خورد. با گرفیر  بوته  به چشمم یم ب  خونه و روستا ا یکنم.   دا یتونستم راه رو پ از ارتفاع بهتر یم د یابود، رفتم. ش کمینزد

 .و شاخ و برگ ها مشغول باال رفیر  شدم ها 

 یشد. خواستم حرکت کنم که پام رو  نیم دهید خاض ت   باال هم چ نیاز ا و به اطراف نگاه کردم. حنر  ستادمیا دوباره

 یا دهیفا و دستم رو به بوته ها انداختم ویل دمیکش  کوتایه  غیشدم. ج دهیکش  یی   علف ها س خورد و به طرف پا

 ... نداشت

 

 

 دهم فصل

 

 

تکون خوردم که  کرد. کیم  شاخ و برگ ها حرکت یم ی   آسمون بود که از ب دم،یکه د  یت   چ ی   هام رو باز کردم و اول پلک

 ؟یشد دار یبه گوشم خورد: ب کینزد یلیرستار از خ یصدا
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کردم، نه   کردم افکارم رو متمرکز کنم. من داشتم حرکت یم  احساس درد کردم. سیع نهیس یکه تو   دمیکش  قر یعم نفس

 .ره و پلک هام رو بستم یم ایهیآسمون. حس کردم چشم هام س

 ؟ممکنه گم بیسر  یلحظه فکر نکرد هی -

- ... 

 ؟یبر  خواسنر  کجا یم -

- ... 

 ... ومدیست م ب  اگه بال -

 !ادیشماها که بدتون نم -

- ... 

 .کنه  سم درد یم -

 .میرس االن یم -

از همه  شتر یب نیکرد. من هنوز هم دوستش داشتم و ا  رو باال تر آورد. نگاهش به رو به رو بود و آروم حرکت یم گردنم

 کیقدر نزد نیبود که ا یبار  نیآخر  نیا د ینکنم. شا هیکردم گر   کرد. خودم رو بهش چسبوندم و سیع  یم تمیاذ ت   چ

که در حقم   ب  ها یخواستم به بد داد و نیم بهم یم خاض رامشقلبش آ یبار بود. صدا نی. در واقع مطمئنا آخر میبود

 .شد یم کیداشت تار  گهیکرده بود فکر کنم. هوا د

 .امیتونم راه ب یم -

 .میدیرس -

 وارد یم اطراف نور کیم ی. از سه تا پنجره میشد کی. در کلبه باز بود. وارد اتاق تار ارهیکرد کفش هاش رو در ب  سیع

 .خواست ازش دور بشم نگفتم. دلم نیم یت   نذاشت. من هم چ ی   نشست. من رو زم ی   کف زم  یپتوها یشد. رو 

 !دهیش -

 هوم؟ -

رفته بود.  ی   ام از ب جهیخوابوند. حالم بهتر شده بود و سگ ی   زم یو سکوت، من رو ر  قهینگفت و بعد از پنج دق یت   چ

 کهیت هیاتاق پخش شد. با  یرنگ تو  به طرف چراغ ها رفت و هر دو رو روشن کرد و وسط اتاق گذاشت. نور نارنچ  

 یشده بود. حتما لباسم داغون بود. پارچه  دهیکه خراش  مکاسه آب کنارم نشست. به دست هام نگاه کرد  هیپارچه و 

 .دیکش  میشونیپ یرو رو  سیخ

 اد؟یخون م -

 .خشک شده -

کاسه برد و   یاز جام تکون بخورم. دستمال رو تو  ا یکردم االن بتونم حموم کنم   کوفته شده بود و فکر نیم  کیم  بدنم

 بود. چرا بعیص   ختهیه بود و موهاش به هم ر . نور نصف صورتش رو روشن کردد یام کش قهیو شق شوب  یپ یدوباره رو 
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چشمم س خورد و حرکت دستش متوقف شد. به چشم  یشدند ... اشک از گوشه  یم افتن  یقدر دست ن نیا ها ت   چ

 نیذارم، اما به خاطر ا آخر عمرم رو پشت س یم یکردم دارم لحظه ها  . با تمام وجود حس یممیهم زل زده بود یها

   یاندازه ا ناراحت نبودم. من به
 
  که برام کاق

 
از دست دادن نداشتم. چه  یبرا یت   کرده بودم و واقعا چ  باشه زندگ

صورتم  یو گوشه  شوب  یشدند! دوباره مشغول پاک کردن پ خوشحال یم گهید یداشت اگر با مرگ من آدم ها یرادیا

 .شد

 !تموم شده؟ ت   کنم همه چ  چرا من فکر یم -

 .رو نداد جوابم

 بود؟ نمونیب یت   اصال چ -

- ... 

 ؟یدوستش دار  یلیخ -

- ... 

 .شم تازه، من بچه دار هم نیم -

 ی   رفت. با آست ب  از چراغ ها به طرف دستشو یکینگاهم کرد. دستمال و کاسه رو برداشت و با  یاخم و دلخور  با 

 .مانتوم اشک هام رو پاک کردم

آورد و وسطمون  ونت  رو ب لشیخودم رو روم انداخت و کنارم نشست. موبا یاومد. مالفه  ونت  بعد ب قهیدق چند 

 بابا که گفت: الو! رستار؟ یفضا پخش شد. بعد صدا یبوق آزاد تو  یگذاشت. صفحه ش رو لمس کرد. صدا

 .سالم -

 کجاست؟  دهیش -

 .نگفتم یت   چ نگران بابام سوخت، ویل یصدا یبرا دلم

 !کردم  یم فیو براش تعر خودم و شهرام ر  یداشتم دزد -

ذاشتم  یم د یکنه! ... نبا  دونستم بابات پرت یم دونستم ... یم که احتماال از تعجب بود داد زد: یم  بعد از سکوبر  بابا 

م یم . چ  یبر   ؟یخوا از جون دختر

 !نداده تیبرادرش رضا یدلش بخواد بدونه چرا باباش بعد از دزد د یشا -

 .کلمه از دهنت در بره  کیبه روزگارت اگر  یگفت: وا  داشتم بابا انکار کنه ویل انتظار 

 ؟علت مرگ برادرش چ   یدرباره  -

مه؟ د یکشت  تیعوض ی. بابا داد زد: پش منو تو و اون باباد یکش  ت  جام نشستم که کتفم ت س   ... حاال نوبت دختر

عه کرد. خودت هم یم قاض   -  !اون االن زنده بود ،یزبونت رو گرفته بود یاگه جلو  دوب   منو تت 
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به شهرام گفته بود؟ با عالمت سوال به صورت رستار  ساکت شد. مگه بابا چ   کنه، ویل  اد یداشتم بابا داد و فر  انتظار 

 .زل زدم

 ... دونه کردم یم  به حرف اومد: فکر یم بابا 

 .بابا بغض آلود شده بود و رستار هم اخم کرده بود یصدا

 .خواستم باهاش اتمام حجت کنم یم -

- ... 

 .از تو و بابات و اون خونه دست برداره ا یمنو بزنه ...  د یق ا ی -

 ی دهیخودم رو گرفتم. بابا دوباره گفت: ش یجلو  صورتش گذاشته بود. خواستم داد بزنم، ویل یدستش رو رو  رستار 

 کرده؟  من چه گنایه

 کرده بودم؟  ن چه گنایهو گفت: م د یبه موهاش دست کش رستار 

- ... 

  یروزنامه ها یتو  یز یو قتل ... آبرور  یاتهام دزد -
 

 .و عذاب شهر ... پنج سال آوارگ

 نکردم؟ رتیمگه من برت نگردوندم به کارخونه؟ مگه من مد -

قطر هم برام بپا  یتو  بودم. حنر  خودم کیس یبرا زماب   هیکنه؟ ... من   کس آدم حسابم نیم  چیاالن؟! ... االن که ه -

 !یفرستاد

  د یفهم تو باشه؟! اگر بپا بود که یم ی... بپا ونت  تونه بکشه ب خودش هم نیم میگل  مانیا -
 

گ ! ... من به سهامدار گلت 

 .کس نگفتم  چیه

  جا خورد، ویل کیم  رستار 
 
 .نزد و قطع کرد حرق

 ؟یمنو سکته بد یبابا یخوا و گفتم: یم دمیکش  دراز 

 .رو انکار نکرد یت   که، چ  یدید -

 .رو باور کرد حرف گ د یو با هیچ انیدونستم جر  داغون بود. نیم یلیخ حالم

 بشه؟ به پش خودش لطمه بزنه؟ نداده بود؟ که چ   تیتو و شهرام رضا بابا به خاطر دوسنر  -

 .به پدر من -

 داشت؟ چه ربظ -

خونه رفت. بعد از کیم بلند  ایظرف ها با دو تا پ ی   خش خش ب شد و به طرف آشت    .که ظهر گرفته بود برگشت  ب  تر 

 .میمونده بخور  یغذا میمجبور  -

 .میستینه، مجبور ن -
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 .دمیصورتم کش یمالفه رو رو  و 

 ؟کن    یم یطور  نی. چرا با من ازمی! ... عز دهیش -

 .خودخوایه یلیرو کنار زدم و گفتم: خ مالفه

 !بشم ... قرار نبود عاشق کیس شهیوقت پ یلیمال خ ما یس انیجر  -

  «؟یدیچرا منو بوس» ،«؟چرا به من نگفنر »گفتم؟   یم د یبا چ  
ر
هم به حال من و رستار و احساسمون  مگه فرق

 داشت؟

 ؟پشت ست رو خراب کن   یپل ها یچطور دلت اومد همه  -

 .شیکیرو از دست دادم ... تو هم  مت   سکوت با بغض گفت: من همه چ قهیاز دو دق بعد 

 ؟ی   هم -

- ... 

 

 

□ 

 

 

 .اشاره کردم شیآت یرو  یخوردم و به قور  میجرعه از چا هی

 ؟یخور  یم -

 .زیبر  -

بد فکر کنم.  یهات   خواست به چ . صندوق عقب رو بست و کنارم نشست. دلم نیمختمیر  یچا یا گهید وانیل یتو 

 .برام مهم نبود یت   چ گهیزد. د دماغم یم ر یهم ز  ب  خوب بود. رستار کنار من نشسته بود. عطر چا یلیهوا خ

 ساعت چنده؟ -

 .ازدهیساعتم نگاه کردم و گفتم:  به

 .تلخ آماده کن قتیحق هی دنیشن یرو از دستم گرفت و گفت: خودت رو برا وانیآورد. ل ونت  رو ب شیگوش

 !هم وجود داره؟ نیت  ش قتیزدم و گفتم: مگه حق پوزخند 

 !سیه -

 خاموش بود؟ تیبوق بابا جواب داد: چرا گوش هیبابا تماس گرفته. بعد از  دونستم با گوشر  یم
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- ... 

 ه؟یکارها چ  نیقصدت از ا -

- ... 

 پش؟ یخوا یم چ   -

  یشاهدها کار تو و آدم هات بود. حنر   یپاپوش دزد -
 

 !دروغ

  یدست هام رو جلو  ناخودآگاه
 
 .نزد دهنم گذاشتم. بابا حرق

 .اتهام قتل به من -

- ... 

 .دور کردن من از خانواده ام -

- ... 

 .دینو  اد یاعت حنر  -

- ... 

به زدن به پدرم بود -  .همه به خاطر ض 

 !گفت: پدر مظلوم تو  آرویم یبا صدا بابا 

 ... اون هم برنامه دارم یبرا -

 !من یلحظه خودت رو بذار جا هی یپش! اگر شهامتش رو دار  -

  میپلک هاش رو بست. دوباره باز کرد و مستق رستار 
 
 .نزد به من نگاه کرد. حرق

 ه؟یچ دوب   یم -

 .نگران کننده شده بود اد یبابا از آرامش ز  یصدا

 .با منه ارشیبابات بره ... هم شهرام بفهمه اول و آخر اخت یزندان که هم آبرو  د یماه بر  هیخواستم  یم -

- ... 

 .منو فراموش کرده بود گهیداره ... د که دست از س شما بر نیم  د یم بهش گفتکرد  یم الیمن خ -

 !عمرم بود یشد، ادامه داد: اون ثمره  یم دهیکه به زحمت شن  یتر  فیضع یصدا با 

 قتیحق یخوام همه  که رستار به حرف اومد: یم «؟پس من چ  »شد و خواستم بگم  میلحظه به حس بابا حسود هی

 
 

 کی   که با پول و پاربر   ها. پنج ساله همه به چشم قاتِل دزد نگاهم یم لیفام یهمه  ی! جلو رو امشب پشت بلندگو بیک

 !بسه گهیرفع اتهام شده ... د
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 نه؟یهدفت ا -

 !خوام رو هم یم دهیافتاده باشه، ادامه داد: ش ادشی یت   رستار زل زدم که انگار چ یصورت جد به

   یم چ   فهیم یم ! ؟داد زد: چ   بابا 
 

 ؟گ

 !یت  بگ میکه تصم  یتا عرص وقت دار  ن  یرو دوباره بب دهیش یخوا عمادزاده! اگه یم یآقا -

طش ا  حرف زدن نداد و تماس رو قطع کرد. با تعجب نگاهش یم یبابا اجازه  به پنج  یبود؟! که ماجرا نیکردم. سر

 رو وسط بکشه؟ شیسال پ

 .زنه یم یشدم که گفت: بابات به خاطر تو دست به هر کار  هت  شده به صورت رستار خ ز یر  یچشم ها با 

 !ینه هر کار  -

 !ها شده بود ... حق هم داشت سکوت کرد و بعد گفت: شهرام مثل رواب   هیثان چند 

 .نگفتم که حرفش رو کامل کنه یت   چ

  هیدونستم  یم دمشیدم در کارخونه د وقنر  -
ر
 وونهیگرفتم ... به اتاق پدرم رفته بود و د  جلوش رو یم د ی. بافتهیم اتفاق

 .گوشش زده بود  یتو  درآورده بود. حنر  یباز 

 نیاز ا شتر یکه ب  میبا خت  بش اتیذاشت از جزئ حد. بابا نیم نینه تا ا روز مرگ شهرام خت  داشتم، ویل یت  درگ از 

 .ناراحتمون نکنه

 .شده بود ر ید ویل م،ت  بوم که جلوش رو بگ یمن رفتم رو  -

 به شهرام گفته بود؟ بابام چ   -

 .سد شد نیرو به طرفم گرفت و گفت: ا وانشیل

 ؟یخور  یم پسیاشاره کرد و گفت: چ ی   رو پر کردم. به ماش وانیو دوباره ل ختمیسد رو دور ر  یچا

 !به در؟ دهت   س میاومد کن    یم الیواقعا خ -

 .گذاشت و دستم رو نگه داشت  ی   زم یرو از دستم گرفت. رو  وانیو ل د یخند

 ؟یاوف شد -

 ی. لبخند رو د یبود، افتاد و لبخند زدم. دستم رو باال آورد و بوس شبمیدستم که مال فرار د یرو  یبه خراش ها نگاهم

 .دمیلبم خشک شد و دستم رو کش

 ؟کن    کارها یم  نیجونت هم از ا ما یواسه س -

 اندازه بود؟ ی   صورتش نشست و گفت: ته دوست داشتنت هم یرو  اخم

   یگرفته گفتم: نه ... به اندازه   یصدا با 
 
 .عشقم رو ثابت کردم کاق

  اصال نیم ما یس -
 

 .من از سپند اسم منو رو خودش انداخت تیبه خاطر حما ... ویل ستمین دونه من گ
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 رسه؟ به اون یم چ   -

 کارها رو داره؟  نیدل و جرأت ا چارهیاون ب کن    و گفت: واقعا فکر یم د یخند

 .و گفتم: نه دمیکش  قر یعم نفس

 !رو برگردوند. خواستم بلند بشم که گفت: صت  کن روش

هیرو نشون داد که و  لشیکردم. موبا  نگاهش  رفت. جواب داد: بله؟ یم ت 

 .گفت. کنارش نشستم  که چ    دمیبه گوشم خورد و نشن آرویم یصدا

 ؟یدیآره. تو از کجا شن -

 .از دهنش در اومد بارم کرد شد: خود عمادزاده زنگ زد، هر چ   دهیشن دپور یسع شونیپر  یصدا

 !کار منو راحت کرد -

 ؟یآورد چارهیس دختر ب ب  ... نکنه بال ؟کن    یم معلومه چه غلظ چیه -

 !از من نگراب   شتر یواسه اون ب نکهیپوزخند زد و گفت: مثل ا رستار 

 .حرف مفت نزن -

 !گهیاز مادرش به ارث برده د یت   چ هیباالخره  -

 !. مادرمهیطرز حرف زدن رستار با پدرش تعجب کرده بودم. سد و پر از کنا از 

 .مردک رو به جون من ننداز رستار نیدوباره ا -

س، طرف حسابش منم -  .نتر

هم  قا یاگر آفر  گهیدفعه د نی! اکه از پله ها باال رفنر   دند یو رو دبندازه ... همه ت انینذار دوباره پرونده رو به جر  -

 !شه نیم بفرستمت راض  

 !یکنند ... تو که به مرگ بچه هات عادت دار   آخِر آخرش اعدامم یم -

ش رو برگردون بابا. من د -  .طاقت ندارم گهیپشم! دختر

 !واسه من هم بت   یبر  که واسه شهرام یم  ب  از همون گل ها -

 بود رو باور کنم. اصال نیم دهیکه به ذهنم رس  یت   خواستم چ قطع مکالمه رو زد و سش رو بلند کرد. نیم ی دکمه

 .تونستم

 .هم سد شد. بازوش رو گرفتم و بهش زل زدم نیرو بلند کرد و گفت: ا وانیل

 !رستار -

 . نه؟نکته اش رو گرفنر  -
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 .فهمم نیم -

کم   هیگذاشتم. تازه   میشونیپ یسدم رو رو  یکش موهام رو سفت کردم و دست ها  شد و به طرف کلبه رفت.  بلند 

 بود و به پنجره نگاه یم ستادهیگوشه ا  هیآروم شده بودم که دوباره سدرد ساغم اومد. بلند شدم و وارد کلبه شدم. 

 بگو؟ یت   چ هیو گفتم:  ستادمیکرد. کنارش ا

 .رد و به طرفم گرفتسمت قفسه ها رفت و قاب عکسشون رو آو  به

 ه؟یک  هیشب -

 .قاب یرو  د یقطره از چشمم چک هیشهرام که تمام صورتش غرق خنده بود نگاه کردم.  به

 ؟یکور  -

 .ستادمیگوشه ا  هی. قاب عکس رو به خودم چسبوندم و دهینو  هیکم شب  هیفکر کنم که  نیخواستم به ا نیم

کنه ...   چکار یم د یفهم به شهرام نیم اد ی. پدرت، چند ماه قبل مرگ شهرام. از عشق ز دمیفهم شیمن نوزده سال پ -

 .شده بود وونهید

 .تونستم حال بابا رو تصور کنم یم

 .یتهران مرد. تو مشهد بود یها مارستانیاز ب یکیمادرت تهران بود. تو  -

 !دونستم زنده است تهران بود و من اصال نیم مادرم

  با پدر من -
 

 .کرد  یم زندگ

 !بود؟ چه جور عشقر  نیکرد! ا  انتیول کرد! به بابا خ دپور یما رو به خاطر سع یهمه سال! همه  نیا

 ... خواست یم -

 !گهیزدم: بسه د داد 

 شده بود. صندیل کیاش شکست. اعصابم واقعا تحر  شهیعکس رو به طرفش پرت کردم که بهش نخورد و ش قاب

و  دمیکش  غیبه ستمم اومد و از دستم گرفت. چند بار ج عی    واستم به طرفش پرت کنم. س کنارم رو بلند کردم و خ

  شناختم چ   بودم و نه یم دهیدکه من نه   کردن گذشته بود. زب    هیاز گر  گهینشستم. حالم د ی   زم یگوشه 
 

 از زندگ

 .شدن به من رو هم نداشت کیجرأت نزد داشت. رستار حنر  خواست که دست از سمون بر نیم من و بابام یم

 

 

□ 
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  چیکردن بود! ه  هیاز ظهر حمام رفیر  و گر  دمیکار مف  تنها 
 
بار گفته بودم  هیرد و بدل نشده بود. فقط  نمونیب حرق

من نشسته بود و به صورتم زل زده  یحمام رو به رو  یحاال با حوله « نه. »و رستار جواب داده بود  «؟یمسکن دار »

تونستم چشم  ها نیم دهیکرد و من مثل مرد ند  یم ب  خودنمابود،  دا یحوله پ یپوستش که از گوشه  یرو  ت  بود. زنج

 .میزنگ خورد و هر دو س جامون صاف نشست ازش بردارم. باالخره گوشر 

 !پدرته -

 کردم. رستار جواب داد: بله؟  ت   ام گرفت. کنارش نشستم و گوش هام رو ت هیگر   دوباره

 .رو بشنوم دهیش یخوام صدا یم -

 .دونه ... تا حاال هم خودش نخواسته باهاتون حرف بزنه نیم چ  یاون اصال ه -

م به خاطر تو یتونم آبرو  پش! من نیم -  .دو تا خانواده رو بت 

ت -  .به خاطر دختر

- ... 

 ؟من چ   یپس آبرو  -

 .کنم  یم تی. راضانوش یذارمت جا یم ار،یمنو ب ی دهیتونم. ش تونم پش ... نیم نیم -

اف یم  هیحرفم همون - تم یم کن    که گفتم. اعتر  .به من ید ... دختر

 !یابنه ا یکه بدمش به تو   ستیاون دست من ن ار یداد زد: اخت عصباب   بابا 

رستار چنگ  یناراحت بابام رو تحمل کنم. به بازو  یتونستم صدا واقعا نیم گهیشد و من د رستار عصباب   صورت

 انداختم تا 
 
. بابا دوباره گفت: فکر د ینزنه که حال بابا بد بشه. دندون هاش رو فشار داد و دستش رو عقب کش حرق

 .دونه نیم چ  یمادر خودت باش که ه

 .رو قطع کرد و مچم رو گرفت گوشر   رستار 

 !که چقدر واسه جونت ارزش قائل شد  یدید -

 و تبارش رو به باد بده؟ لیا یگفتم: حق داره ... بره آبرو   یمیمال  یبا صدا کم ناراحت بودم، ویل  هی

طش رو قبول نکنه.   شد. فکر نیم ی   رستار هم غمگ یزد. چشم ها از همه پر بود و حتما صورتم داد یم دلم کرد بابا سر

 !؟ید یم حیاون ها رو به من ترج دهیتر آورد و گفت: ش کیصورتش رو نزد

گونه ام گذاشت و   یرو رو  شیشونیبرد. پ سمیخ یموها ی   فتم. انگشت هاش رو بنگ یت   رو برگردوندم و چ صورتم

 گفت: آره؟

تونست باشه. سش رو بلند کردم. صورتش  نبود و نیم نمونیب ت   چ چیه کرد. وقنر   حالم رو بدتر یم یکیهمه نزد نیا

 !یسوز  یم شیآت نیتو ا ،هم باشر  اوشیدست هام گرفتم و گفتم: تو اگر س ی   رو ب

- ... 
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 .ذاره جواب نیم بابام کارت رو ب   -

 !یت  طرف حق رو بگ سنر یحاض  ن گذشت، تو حنر   شت   مادرت به خاطر عشق از همه چ -

رو خراب کرده بود.  ت   از من نداشت. مادرم همه چ . حال رستار هم دست کیممت  اشک هام رو بگ یجلو  نتونستم

کردم. خواستم بلند بشم که شونه هام رو   تباه اون رو تکرار نیماتفاق ها اون بود. من هرگز اش نیا یمسبب همه 

 .گرفت و نگه داشت

 ه؟یچ حس لعننر  نیا فیتکل -

س -  !از خودت بت 

 .خارج میبا هم بر  ا یب -

 م؟یبش عمر مخق   هیعمر دنبالمون بگرده؟  هیکه بابام  -

 !؟کن    تموم یم راحنر  ی   زد: به هم داد 

 ... نه اسارت ه،یخودش رو گفتم: عشق آزاد ی جمله

انداختم. حوله اش کنار رفته  یی   سم رو پا« باره.  نیآخر  نیا»گفت   از درونم یم یت   شده بود و چ سیهاش خ چشم

 .اونجا بمونم. بلند شدم و به طرف در رفتم نیاز ا شتر یب د یدونستم نبا بود و یم

 

 

□ 

 

 

کت کنم و بگم که برا عروش یمن گذاشت. قرار بود من تو  یآورد و کنار پا نو ت  رو از صندوق عقب ب چمدونم  یسر

 
ر
 گهیدونستم اگر بمونه بابا د برنگرده. یم فتادهین ابیاومده و برگشته. قرار بود بره و تا آب ها از آس شیپ رستار اتفاق

 .کردم  برخورد یم یادع یلیبتونه بره خ نکهیا یذاره. برا راحتش نیم

  هی د یبا -
ر
 .آدم مجلس منم نیکنم واسه سشوار موهام ... امشب ساده تر   دا یپ اتاق

 .ذره احساسم رو بروز بدم هی خواستم حنر  چمدون رو بلند کردم. نیم یو دسته  دمیخند

 .دهیند خداحافظ ... برو تا کیس -

  چیه
 
نداشته باشه. خودش هم  رفتنش برگشنر  نیا د یدونست شا بود. خودش هم یم هت  زد و فقط به من خ نیم حرق

   نیدونست که با ا یم
 

حرکت کردم. دستم رو گرفت.  ال یهر دومون گند زده. به طرف در بزرگ و  کارش به زندگ

 نی. دست هام رو دورش انداختم و با آخر مسکوت نگاهم کرد. خواست بغلم کنه که مانعش نشد یبرگشتم. دوباره تو 

دمش. قب  قدربر  ش نکهیل از اکه داشتم فشر به همه جواب  د یولش کردم و گفتم: امروز با فتم،یب هیبه گر  وشیبا افتر

 .پس بدم
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 !بابات؟ -

 .... انوش مانیبابا ... مامان ... ا -

 انوش؟ -

 !خواد رو یم شیبرنگرده گفتم: آره. جواب خواستگار  گهید نکهیا یبود. برا یا نهیک  یلیخ بابا 

 !؟گفت: چ    بلند 

 «!مراقب خودت باش»فرصت نشد بگم  . حنر دمیکش  ال یباال انداختم و با سعت چمدون رو به سمت و  شونه

شد. مطمئنا بابا  یم شتر یشدم تراکم آدم ها ب تر یم کینزد نکنم. هر چ   هیگر   هیبق یکه جلو   دمیکش  قیتا نفس عم چند 

وع مجلس  قرق کرده بودند. هنوز مدبر اطراف رو  نیانتظار نداشت رستار من رو برگردونه، وگرنه آدم هاش ا تا سر

کرد. خواستم به طرفش بدوم و   نگاه یم ی   بود و به زم ستادهیا یت   بودند. بابا کنار م ومدهیها ن یلیمونده بود و خ

 .شد خراب یم ت   همه چ یطور  نیا خودم رو براش لوس کنم، ویل

 .به سمتش رفتم و با لبخند گفتم: سالم بابا یعاد یلیخ

 باشه، بهم زل زد. خودم رو نباختم و گفتم: بچه ها کجان؟ دهیروح د نکهیمثل ا بابا 

- ... 

 مامان کو؟ -

- ... 

 ؟رو گرفتم و گفتم: خوب   دستش

 ؟یدست هاش گرفت و گفت: کجا بود ی   رو ب صورتم

 ... مگه بهتون نگفت؟ گهیدوست رستار د یالیتعجب نگاه کردم و گفتم: و  با 

 .داشتم تنها باشم تا فکر کنم اجیکم ناراحت بودم، احت  هیادامه دادم: داستان داره! ... از دستتون و  دمیخند

 !ت؟یگوش -

 هم خراب بود ... یم ال یتلفن و  یرودخونه افتاد. خط ها یهر دو تامون تو  خنده گفتم: همون روز اول گوشر  با 

 رو راحت کرده. مگه نه؟ التونیرستار گفت خ خواستم خودم زنگ بزنم، ویل

 س تکون داد و گفت: آره. تماس گرفت. خوش گذشت؟ عی    س  بابا 

 .بود همه خایل یحال و هوام عوض شد. جا یلیآره. خ -

 پشه کجاست؟ -

 یرستار از پشت سم گفت: سالم. من بهش گفتم غذا یکه حاض  کرده بودم رو بگم، اما صدا  یجمله ا خواستم

 .خورد ویلنخوره ...  ونت  ب
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 .شد یم کیتعجب بهش نگاه کردم که کاور کت و شلوارش رو گرفته بود و نزد با 

 .گه بابا. نخوردم  بعد ... دروغ یم م،یبذار اول برس -

 .زد و گفت: چند بار بگم نخور ... مامانت داخله جوب   کرد. لبخند ب    تفاوت به رستار نگاه یم ب   یلیبابا خ صورت

. چند بار به عقب دمیکش  ال یس تکون دادم و چمدون رو به طرف و « برسم.  نو یتو برو تا من حساب ا» عن  ی نیا

 .زدند آروم با هم حرف یم یلیخ کردم، ویل  گرفت هم تعجب نیم  برگشتم. اگر بابا همون لحظه گردن رستار رو یم

 

 

□ 

 

 

ش مین باز کنار مامان و پونه نشسته  یو موها توب  ی. با لباس ز میو س تکون دادن بود ساعت بود که مشغول احوالت 

تو  یلیبابا خ نکهیرو خورده بود و مامان از ا ت   م یرو  یها وهیکردم. پونه نصف م  یم فیتعر  مونیالیبودم و از سفر خ

 ؟یایلحظه م هی! دهیاومد و گفت: ش ت   کنار م  مانیگفت. ا  الک خودشه یم

  یبار  ی   اول نیا
 
 م؟یا بهی. مامان گفت: ما غر میزده بود بود که بعد از دعوا حرق

همانیا  .: نه، اون ور آب و هواش بهتر

 !کنه  یم فیما تعر  ی: ولش کن مادر! بعدا براپونه

خت   گفت: نکنه به خاطر من ب    مانیمزاحم نباشه. ا قر یتند موس یکه صدا  میستادیدورتر ا و بلند شدم. کیم دمیخند

 .نزدم گهید ،باهام حرف بزب   یخوا نیم د ی. گفتم شابار زنگ زدم، رستار گفت خواب   هی ؟رفنر 

 .نه -

کلمه با   هیچند روز هم  نیزد. ا بودم. بابا هم همه اش سم غر یم عصن   یلی... من اون روز خ ؟یاز دست من دلخور  -

 .من حرف نزده

 !. مگه بچه ام؟ستمینه. دلخور ن -

 ... ویل بچه که هسنر  -

 ؟چ   : ویلد یوسط حرفش پر  رستار 

 .اومدنش نشده بودم متوجه

 !میبا خواهرمون اختالط کن قهیدو دق : چهار روزه که با توئه. اگه گذاشنر مانیا

به زد و گفت: بگو ... مجلس ب   مانیا یبه شونه  رستار   .استیر  ض 
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ام نذاشته بود و دنبال من اومده بود، ناراحت بودم. ازشون فاصله گرفتم و به طرف چند  مونیبه تصم نکهیا از  احتر

کرد. بهش لبخند   نفر از اقوام الهام رفتم و مشغول گفتگو شدم. بابا کنار دوست هاش نشسته بود و به من نگاه یم

خنده ام  یهمه ظاهرساز  نینشست. از انشسته بود، جا به جا شد و کنار بابا  د یکه نو   یت   از پشت م دپور یزدم. سع

کنه. آرام به   تحملش یم یکردم بابا چطور   متنفر شده بودم و درک نیم دپور یاز سع گرفته بود. دست خودم نبود، ویل

 .بود. با لبخند گفت: الهام اومد دهیلباس مجلس رو پوش نیباتر یسمتم اومد. ز 

 ی   ب جانینور بود. ه یاز بادکنک و حباب ها دهیپوش یورود ت  باغ نگاه کردم. مس لبخند زدم و به طرف در اصیل بهش

زدند.  توجه به اتفاقات مجلس حرف یم و بابا ب   دپور یعوض شد. س جام برگشتم. سع کیمهمون ها افتاد و موز 

گوشم   ر یو ز به من زد  الهام چشمیک ب  شامدگوچشم بود. موقع خو  یتو  یلیعروس و داماد خ یها لیتفاوت فام

 !رو کشف کردم Mr R :گفت

 ؟چ   -

 !مسافرت رفنر  مامانت گفت با گ -

 !میبود دهیند فضویل نیلبخند گفتم: عروس به ا با 

. پونه دستش رو دور گردنم انداخت و گفت: چرا همه امروز پچ پچ دند یرس هر دو خوشحال به نظر یم الد یو م الهام

 کنند؟  یم

 !یفضول شد اد ی. تو ز زمینه عز  -

 .شعوریب -

 .حرف ها انگور بخور نیا یبه جا ا یب -

زدند و  و رستار کنار گوش هم حرف یم دپور یاشاره کرد. به همون سمت برگشتم. سع ب  به پهلوم زد و به جا آروم

 یلیخ مشیک اهنت  انداخت. کت و شلوار و پ یی   متوجه من شد، سش رو پا کرد. وقنر   به من نگاه یم میرستار مستق

 .دلم عزا گرفته بودم یو من تو  ومد یبهش م

  کردم. مامان با ب    دا یپ مانیاز باغ کنار ا یا گهید یرو چرخوندم و بابا رو گوشه  سم
 

 یخاله  یبه صحبت ها حوصلگ

اصال دعوت  نکهیبا ا ما یس ی افهیاعصابم بود و ق یرو  شلوغ پلوغ حساب   کیفضا و موز  نیداد. ا الهام س تکون یم

. همه د یکش  یم نجا یبه ا د یگفت. نبا  حرف ها بهم یم نیاز ا زودتر  یلیخ د یشد. رستار با چشمم پاک نیم ینبود از جلو 

 .شده بود پایط قایط ت   چ

 .دیتهران نبود یچند روز  دمیاومد و با من و پونه دست داد. رو به من گفت: شن مونت   به طرف م افشار 

 !دیدیشن دونم از گ . یمزدم و گفتم: بله پوزخند 

 .خوش گذشته باشه دوارمیبه هر حال ام -

 .دیممنون استاد! لطف دار  -

 خانوم؟ د یزد و به پونه گفت: شما خوب لبخند 

 .گم  یم کیاستاد. بهتون تت   مرش -
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 .کنم  و گفت: تشکر یم د یخند

 !دیداشته باش یا قهیسل ی   کردم همچ  فکر نیم -

که دوست   با لبخند گفت: به کیس خوره، ویل کردم به افشار بر یم  یم الی. خومد یحرف فقط از پونه بر م نیا گفیر  

 .رو که دوستم داشت از خودم نرنجوندم حداقل کیس ویل دم،یداشتم نرس

 هگیکه خودش ادامه داد: چند ماه د  مینگفت یت   دونستم که طرف حرفش منم. چ به من نگاه کرد. خودم هم یم پونه

 .پش جوون هیره دنبال  زنم ... یم دلش رو یم

 .شده بود هت  افشار نگاه کردم. اون هم به من خ ی   صورت غمگ به

 .رنجونه رو یم وقت ها آدم ناخواسته کیس بعیص   -

 .کنم  درک یم -

شوهر  کن    چکار یم نجا یبود، دستش رو به طرف افشار دراز کرد و گفت: ا دهیدونم از کجا س رس که نیم  رستار 

 !زیخواهر عز 

د و گفت: با شاگردهام حرف یم افشار   !زیزنم برادر زن عز  دستش رو فشر

افشار  یطرف اومد و دستش رو دور بازو  نیبه ا نداخت،یرستار م شیچند ماه پ اد یفر باز که من رو  یبا موها ی   نازن

 .انداخت

 وسط؟ می! نر کایم -

  هر چ   -
 

 .شما بیک

 .دور شدنشون پونه آروم به افشار گفت: خدا بهتون صت  بده موقع

نگهبان رو  یبود و امشب نقش اژدها ستادهیا مونت   بود. به رستار که کنار م ی   نازن یمن چشمم هنوز دنبال موها ویل

دور  مونت   از م کرد. اخم کردم.   یم ب  قدر منو هوا نیا د یتموم شده بود و نبا نمونیب ت   کرد، نگاه کردم. همه چ  یم یباز 

 .شد

بودم به سمتش رفتم. تو راه با چند نفر دست دادم و  دهیبابا رو ند از کنار بابا بلند شد و من که درست و حساب   مانیا

 .کنار بابا نشستم

 !؟گه چند روزه ناراحنر   مامان یم -

 .دلم ز یاالن خوبم عز  -

اول به من  ،بکن   خواسنر  یهر کار  ،یبر  خواسنر  ب  جا به بعد هر  نیرو دور شونه هام انداخت و گفت: از ا دستش

 .خت  بده

 .چشم -

 !ها نباشه« چشم»از اون « چشم» نیا -
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 .ستین -

 !دهیش -

 .ادیگفتگو م  یدونستم برا و یم میبود به سمتش برگشتم. اول مجلس فقط سالم کرده بود ستادهیانوش که ا یصدا با 

 ؟خوب   -

 .ممنون -

 .زمیعز  امیبلند شد و گفت: من االن م بابا 

  مبل راحنر  یبابا رو  یرفت. انوش جا ال یتا در و  یورود ت  به طرف مس و 
 
بزنه که گفتم:  نشست. خواست حرق

 خانومت خوبه؟

 .کرد  جمله رو نداشت و با تعجب نگاهم یم نیا انتظار 

 !ستیکه، ن  ن  یب یم -

 نشی. مهم تر میشد یم خوب   ی. احتماال سوژه دمیخودمون د یده رو چشم رو زوم ش نیاطراف نگاه کردم و چند به

 .بود ستادهیاخمو بود که صاحبش با فاصله، سمت چپ انوش ا جفت چشم مشیک کی

 ست؟یچرا ن -

ال یدانشگاه معروف شده ... تو  هی علیم أتیچون عضو ه -  !ایاستر

- ... 

 «.داره قلقر  هیهر کس »گه   دارم که یم یشعار  هیمن  -

 ه؟یو گفتم: قلق من چ دمیخند

 !سنر ین خنده گفت: تو هر کیس با 

توجه به حرف  قدر خوش اخالق شده بود. به صورت رستار نگاه کردم که ب   نیبا بابا حرف زده بود که ا یلیخ حتما 

 .کرد  به ما نگاه یم مان،یا یها

 .ازت مراقبت کنم! به پدرت قول دادم دهیدست من گذاشت و گفت: ش یرو رو  دستش

 .به مراقبت داشتم از یحق با بابا بود. من واقعا ن انیجر  نیاز ا بعد 

 .قول دادم ... دوِست داشته باشم -

کرد. به   شتر یبکشم که فشارش رو ب ونت  حرف زدن چقدر براش سخته. خواستم دستم رو ب یطور  نیدونستم ا یم

 .ومدیجدا شد بود و به سمت ما م مانیرستار نگاه کردم که از ا

 .کنم که منو دوست داشته باشر   یقول دادم کار  -
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روم نشد. انوش بلند شد و دستش رو به  ویل« به ست خورده؟ یت   چ»بود. خواستم بگم  د یحرف ها از انوش بع نیا

 ب   یبه رابطه  نیاز ا شتر یب د یشده بود. نبا کی. رستار بهمون نزدمیبود که برقص نیطرفم گرفت و مسلما منظورش ا

  دونست چ   دادم. خودش هم نیم س و ته ام با رستار ادامه یم
 

خواد. دست انوش رو گرفتم و حرکت  یم از زندگ

که   یت   خواست چ کارش یم  نیکرد. با ا  تمی. انوش به طرف مرکز باغ هداستاد ی. رستار با تعجب س جاش امیکرد

بود و نبودن زن انوش هم به تصوراتشون دامن  دهیسها به طرف ما چرخ شتر یکنه. ب  زد رو رسیم درباره اش حرف یم

 .نگاه کردن به عقب و عکس العمل رستار رو نداشتم أتزد. جر  یم

بار امتحان  هیآروم گفتم: انوش! ما  میشد کینزد تیبه جمع داشتم. وقنر  شده بودم و قدم هام رو کند بر یم جیگ

 .میکرد

. با دقت میستادیا ینشه. گوشه ا عیجمع ضا یمامان کج کرد که جلو  ت   رو به طرف م شت  سمنظورم شد و م متوجه

ال به من نگاه کرد که ادامه دادم: من نخواستم که زنت رو بفرسنر   !ایاستر

 ؟ناراحنر  هیبه تو نداشت. به خاطر مهد اون موضوع ربظ -

 .شم انوش من بچه دار نیم -

 .خارج میر  ... یم میکن  یم شیکار   هی -

   چرا نیم -
 

 «خوام؟ از بچه یم شتر یتو رو ب» گ

- ... 

 ؟کن    نیم معذرت خوایه یکه باهام کرد  یچرا به خاطر کار  -

  خواست
 
 .شد و به جاش با اخم نگاهم کرد. دستش رو ول کردم و دور شدم مونیبزنه که پش حرق

 ؟یمامان نشستم که گفت: جواب انوش رو داد کنار 

 .خوامش آره، نیم -

 .بود دوار یام یلیبابات خ -

- ... 

 .خودت باشه لیکه باب م  کیس  شاال ینداره. ا ن  یع -

بخوابم و  یکینبودم که امشب با  . من کیساد یبه چشمم نم کیس  گهیمطمی   بودم که بعد از رستار د زدم، ویل لبخند 

با نداشیر   د یکنم؛ نبود. به هر حال با  دا یو پنگاه کردم که رستار ر  تیجواب مثبت بدم! به جمع گهید یکیفرداش به 

 الد یو پونه در حال رقص بودند. الهام و م مانیبود. ا اش. هر کس سش به کار خودش و هم صحبت هومد یمن کنار م

 ست؟یمشغول حرف زدن بودند. رو به مامان گفتم: واسه پونه بد ن

 .نه. هنوز زوده -

- ... 

 لباسم خوبه؟ -
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 .صورتش نگاه کردم یو لبخند رو  میکه با هم سفارش داده بود  اهن  ت  پ به

 .خوبه یلیخ -

کردم   سیع چشم هام حس کردم، ویل ینکردم. سوزش اشک رو تو  داشیدنبال رستار گشتم. پ تیجمع ی   ب دوباره

ل کنم. بابا با صوربر   نهیست به سد دپور یزل زده بود و سع دپور یشد به سع ازش خونده نیم یت   که چ  خودم رو کنتر

بازوم  یرو  کیکوچ  یبود. مامان به کبود شیقرن پ د اون کلبه مال چن یتو  یکرد. انگار اتفاق ها  جلوش نگاه یم ت   به م

 ه؟یچ نیو گفت: ا د یدست کش

 .از پله افتادم -

 مامان؟ سنر یچرا مراقب خودت ن -

 .نگاهش کردم ی   و غمگ نهیمرتب کردم که نب میشونیزخم پ یرو رو  موهام

 !مامان -

 جان؟ -

 .ممنون به خاطر همه چ   -

 چند روز؟ نیلبخند نگاهم کرد و گفت: دلت تنگ شده بود ا با 

  ینگفتم. حوصله  یت   هم لبخند زدم و چ من
 

 شتر یو س و صدا رو نداشتم. بلند شدم که قدم بزنم، البته ب شلوغ

 «...نگاه کوچولو هیفقط »رستار بود. به خودم گفتم  دنید یبرا

سد شده بود.  رفتم. هوا کیم نشیپارک ماش ینکردم، به طرف جا داشیپ آدم ها و اطراف رو چک کردم. وقنر  تمام

 گار یس ا یمختلف رد شدم و چند نفر رو در حال صحبت  یها ی   ماش ی   شونه هام محکم کردم. از ب یشال رو رو 

 .بشمرو به رو  دونستم قراره با چ   . یمدمید دنیکش

زل زدم. صورتم رو به سمت آسمون گرفتم.  شیخال یآرامش و سکوت به جا یبود. چند لحظه تو  خایل 206 یجا

خاطره هاش »گونه هام نشست رو پاک کردم و به خودم گفتم   یکه ناخودآگاه رو   اومد. اشیک ونت  ماه از پشت ابرها ب

ه!  رو که نیم تونستم کنار  وضع نیم نیبد شده بود و با ا لمشد. حا یم دهیهنوز شن قر یموس فیضع یصدا« تونه بت 

رو دور زدم.  ال یشد. و  یم دهیآروم موج ها کم کم شن یدرخت ها عبور کردم. صدا ی   . راه افتادم و از بنمیبش هیبق

چراغ برق فضا رو روشن کرده بود.  یقطع شده بود. المپ ها قر یموس یصدا سکوت فرو رفته بود و حنر  یساحل تو 

 تخته سن یرو 
 

رو  ب  بایز  یآب صحنه  یجمع شده ام گذاشتم. انعکاس ماه تو  یزانوها ینشستم و سم رو رو  یک

و پونه  مانیاز سپند راحت بود. مامان هم که ا المیکف دستم رو لمس کردم. حداقل خ  یدرست کرده بود. خراش ها

ط رستار رو قبول کنه موند. یم بابا یم شیرو داشت. فقط دلم پ ط رو کیم  هی؛ حداقل تونست سر  !از سر

 نیشد. اما من سهمم از ا رحم یم ب   یلیوقت ها خ بعیص   ا یصورتم گذاشتم. دن یرو بلند کردم. دست هام رو رو  سم

 
 

ماه رو  یابر هم رو  کهیت هی رو گرفته بودم ... نفسم رو فوت کردم و به آسمون نگاه کردم. هوا صاف بود و حنر  زندگ

دونست  لب هام نشست و چشم هام رو بستم. خدا بدون گفیر  من هم یم ینپوشونده بود. ماه کامل! لبخند رو 

 !گرفته بودم  اد یشدن رو خوب  . من هم قرباب  هیآرزوم چ
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داد. بلند شدم و به سمت موج ها حرکت کردم.  هل یم ا یمن رو به طرف در  یت   مرموز شده بود و انگار چ یلیخ شب

که داشتم تعجب کرده   داد. از آرامیسر  بهم یم بود و حس سبیک دهیچیموهام پ یشن ها انداختم. باد تو  یل رو رو شا

  نیبودم. دوباره پلک هام رو بستم. ا
 

خسته. پلک هام رو باز  یلیخسته شده بودم. خ گهید د؟بهم داده بو  چ   زندگ

و محکم نگه ام داشت.  د یچیتر شد. شالم رو دور شونه هام پ کیشن ها افتاده بود. نزد یرو  یمحو  ی هیکردم. سا

 دا یطرفدار پر و پا قرص پ هیبگم  شا یبه کر  د یگوشم گفت: با  ر یبه دماغم خورد. ز  شیشگیهم گار یادکلن و س یدوباره بو 

 !کرده

 ... رو گرفت کروفونیانداختم که ادامه داد: پدرت م یی   رو پا سم

 .به طرفش برگشتم به قلبم چنگ انداخت و  یت   چ

 گفت؟  چ   -

 گفت رستار؟  : چ  دمی. دوباره پرسد یگونه ام دست کش  یشد و رو  هت  سکوت به چشم هام خ یتو 

 !بگه یت   نذاشتم چ -

 

 

    انیپ   ا

 کینود و  بهمن

 

 

 

سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و  فايل در  اين

 .کانال تلگرام ما مراجعه کنيد

 

 :سايت لينک

www.novelcafe.ir 

 :انجمن لينک

www.forum.novelcafe.ir 

 :تلگرام کانال

https://t.me/novelcafe_ir 
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