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 ؟یدیکرده بودم، نگاه کرد و گفت: چرا جواب نم  لنتشیخورد و سا بار زنگ یم ی   پنجم یکه برا  میبه گوش مرجان

 ولش کن -

 ه؟یک -

- ... 

 مزاحمه؟ -

 .نه. از تهرانه -

 شده؟ : چ  د یتعجب پرس با 

 !کنند من احمقم  کر یمگذاشتم و گفتم: ف  ت   م یرو رو  خودکار 

 شده؟ چ   نمیدرست بگو بب -

 .دادم کاش شماره هم نیم  ی. آدرس که نداده بودم، اا ی! پاشو بهت  میزنند که بابات داره م دو روزه زنگ یم -

 !مرجان ناراحت شد و گفت: نکنه راست بگن؟ صورت

 !نه بابا -

هیدوباره و  رو برداشم که گوشر  خودکار   .رفت تر

 پشجواب بده.  -
ً
 .شر یم مونیبعدا

م؟ هت  خب بم ؟از چ   مونیگفتم: پش  عصبر   !!مگه من دکتر

 .بگه که با جواب دادن من به تلفون، سکوت کرد یت   اخم کرد و خواست چ مرجان



 

 ؟بار عمه پشت خط بود: الو! آتوسا. خودتر  نیا

 !شنومینکرده بود. گفتم: بله. م یت  سال اصال تغ 7 نیا یتو  صداش

 خونه؟ یایب یخوا نوزم نیمعمه؟ ه ت  کجا -

 د؟ییخوا از جون من یم ... چ  د یبهم زنگ نزن گهیگفتم د  شیسال پ 4من همون  -

 !ی   حال و روز مامانت رو بب ا یرو ازش گرفت: آتو بابات رفت! چشم به راه تو بود. ب افتاد و پرستو گوشر  هیبه گر  عمه

... 

بگم. مرجان هم مدام  دونستم چ   داشته باشه. نیم قتیحقکردم   دادم. اصال فکر نیم کرده بودم و گوش یم  سکوت

رو عوض  یت   بعد، گفتم: اومدن من چ هیو دنبال جمله گشتم. چند ثان ستادمیاتاق ا یکرد. کنار پنجره   ازم سوال یم

 .کنه  نیم

 .میما که حق رو به تو داد ؟یرحم شد چرا انقد تر  -

-  
 

 .خوام خرابش کنم من آروم شده. نیم زندگ

 .کنند مشکل از توئه  فکر یم لیفام یهمه  ینطور یا -

 !خب فکر کنند. به درک -

 ؟ترش نکنه واقعا از رو به رو شدن باهاشون یم -

 مزخرف نگو -

 .دل مامانت تنگ شده -

- ... 

 ؟یندار  ی   کنند. ماش  بعد از ظهر دفنش یم -

 .امیمن نم -

 یشده بود، دستش رو رو  انیف زدن من متوجه جر رو قطع کردم و رس جام نشستم. مرجان که از طرز حر  تماس

 .یشونه م گذاشت و گفت: کاش زود تر رفته بود

  اد یلحظه  هی
 

 اد یها  کین کیمسافرت ها و پ اد ینبود.  یبد نیخوب بود. حداقل به ا همه چ   هام افتادم. وقبر  بچگ

. بورد یک  یرو  د یقطره از چشمم چک هیرفتم.  با بابا یم شهیکه هم  ت  نمایتو س یکاله قرمز   لمیف اد ی ها، حبر  یاسباب باز 

هفته برم و زود برگردم  هیتونستم  . یمنمیرو حاال که بابا نبود، بب نخواست ماما مرجان شونه م رو فشار داد. دلم یم

 .هم سخت بود لیفکر رو به رو شدن با خانواده و فام ویل

 .گمیم ار یدستم رو گرفت و گفت: بجنب! من به مه مرجان

 سال؟ 7ا برم بعد کج -

 کرده؟  ! مادرت چه گنایهبشر  مخف   توت   تا ابد که نیم -



 

 .کرباسند  هیهمه شون رس و ته  -

 ام؟یمنم ب یخوا نگو. زود باش. یم ینجور یا -

 !ترسم نیم . من از کشستی. بلند شدم و گفتم: نه. الزم نمت  که من م  میدونست دو مون یم هر 
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 بر یکرد. حس عج  آبان صورتم رو نوازش یم ی مهیخنک ن یو تا خونه قدم زدم. هوا شدم ادهیپ کوچه از تاکش  رس 

بخره و به  کردم برام بستب    و هر بار مجبورش یم میومدیم ادهیافتادم که با بابا از مدرسه تا خونه پ وقبر  اد یداشتم. 

 .کرد  خوردنم دعواش یم ا و از ترس رسم د یفهم یم شهیمامان نگه. مامان هم هم

  یهاروز 
 

 .خراب شده بود ت   همه چ گهیشد. د وقت تکرار نیم چیه ویل میرو گذرونده بود قشنگ

دار شده بودم و راه افتاده بودم. حبر  شیچند ساعت پ ی   هم  یبودم که برا دوار یرس کوچه هم ام ی   تا هم ختر

ها رو  یلیفام یبود. همه  تیلتس مشگ یو در پر از پرده ها وار یتموم د کشوندنم به خونه بهم دروغ گفته باشند، ویل

 «.ومدمیکاش زودتر م». چشمم به اسم بابا افتاد و با خودم گفتم شناختمیم

نداشتم. دستم رو به  د ی. کلدمیکش  قیگلوم بلند کردم و شال گردنم رو محکم تر بستم. نفس عم  یرو از رو  دستم

با  یبودم. به سمت در رفتم. از دور مرد همه سکوت تعجب کرده نیرو باز شد. از ا ی   طرف زنگ بردم که در ماش

 نیم ما یبه ن کلشیشناختمش. ه در اومد. نیم یو جل یوتایبه طرف تو  رس تا پا مشگ یبلند چرم و لباس ها باروت  

 .خورد

رو به  ها ت   ها و م شده بودم. صندیل اطیو چند جمله صحبت کرد و رفت. حاال من وارد ح ستاد یکنارش ا  یمردت  پ

 .پوش بود اهیس یچرخوند که چشم یم  ت  داده بودند و هر جا هیتک طایح یوارهاید

 د؟ییش رو برداشت و گفت: بفرما یدود نکیبود، ع دهیکه به من رس  مرد 

 !تعجب گفتم: بهنام با 

 !م رو عمل کردم ب  یشد. دوباره گفتم: آره. ب هت  کرد و با دهن باز بهم خ  ز یهاش رو ر  چشم

 آتو؟ خودتر  و گفت:  د یزد و لپم رو کش لبخند 

 از ادمیبرخورد و عقب کش بهم
ً
 .سالم بود. بچه که نبودم 25من  گهیاالن د کرد ویل  کارها یم  نی. قبال

 !دیکرد و گفت: ببخش  یرسفه ا تک

 کجان؟  هیبق -

ستون -  .قتر

- ... 



 

 .یایب میکرد  رفت. فکر نیم شیپ قهیآمبوالنس چند دق -

ستون؟ -  کدوم قتر

 .میخونه، بر برو چمدونت رو بذار تو  -

 اصیل ابونی. هنوز وارد خمیشدم و حرکت کرد ی   برگشتم. سوار ماش عی    گذاشتم و رس   ت  رایپذ یرو گوشه  چمدون

 بود؟ گ  مردهت  که گفتم: پ  مینشده بود

 ِ  کریم  یآقا اومده. اسمش آقا ی   حس یبه جا -

 آقا کجاست؟ ی   حس -

 !مرد -

هم که بابا  کرد. گایه  رو یم باغبوت   یزد و کارها رس یم اطیبه ح اد یم ادمی بود. از وقبر  گرفت. آدم مهربوت    دلم

 .خونه بود دار یرسا م،یمسافرت بود ا یرفت  یم تیمامور 

 !!یاز مرگ بابات ناراحت شد شتر یبهم نگاه کرد و با پوزخند گفت: ب بهنام

 !مونده به تو جواب پس بدم ی   هم -

 ؟یشد یجور  نیچرا ا -

 !زت   طعنه یم نشدم. تو به من یمن جور  -

 ؟فهیم و طعنه رو نیم تو فرق شوچ   -

- ... 

 .نشناختمت ،تا خودت نگفبر  -

-  
ً
 .سال گذشته 7منم تو رو نشناختم. مثال

 عوض شد -
ً
 !ب  یعمل ب هیاز  شتر ی. بیتو واقعا

 .و گفتم: عقده شده بود برام دمیخند

 ؟یجد -

 همه ا  نگاهش
ً
 !ندندپس یم ینطور یکردم و با طعنه گفتم: ظاهرا

بچه  هیرفته  . وقبر یسال بزرگ شد 7از  شتر یب -  .یمظلوم بود یدختر

 !!!فتیاز تعر  مرش -

ها قدم یم ی   ساعت بعد ب مین پاهام سست  تیجمع دنیشد. با د یم شتر یو مداح ب هیگر   یو هر لحظه صدا میزد قتر

رد کنه، دستم رو گرفت و  ابونیرو از خ لحظه خواستم برگردم و به طرف در بدوم. بهنام انگار که بخواد بچه هیشد و 



 

 یکه رگبار   میکردم. همون لحظه پرستو اومد و مثل قد  اهشو با اخم نگ دمیشدم. دستم رو کش کرد. عصبات    ت  راهنما

 ...گمیم تی. تسلی   بابات رو بب نجا یا ا ی. بی! چقد عوض شدیایدونستم م زد، گفت: یم حرف یم

  ی   هم
 
با تمسخر.  کردند. بعض    با بهت نگاهم یم به طرف من برگردند. بعض   تیجمع یبود که همه  چند جمله کاف

 .کرد  هیصدا گر  تر  شهیدهنش گرفت و مثل هم یمن هر دو دستش رو جلو  دنیبا ترحم. مامان با د بعض  

و خواستم ت نیم کرد. حبر   قرمز و پف کرده نگاهم یم یرو نداشته با چشم ها دنمیکه مشخص بود انتظار د  تا یآناه

 .نگاه کنم ما یصورت ن

 

 

ش اشاره کرد من رو حرکت بده. پرستو برا بهنام پدرش رس تکون داد و گفت:  یبه طرف شوهر عمه م رفت که به دختر

 .آتو. بابات اونجاست میبر  ا یب

 

 

ه ها خاطر  یو همه  دمید هیاعالم یچکار کنم. عکس بابا رو رو  د یدونستم با زد. من اصال نیم هیگر   ر یمن ز  یبه جا و 

پرستو انداختم و گفتم:  یمردم بروز بدم. وزنم رو رو  یخواستم جلو  نیم به ذهنم هجوم آورد. حالم بد شده بود ویل

 .نمیبش ت  جا هیمن رو بتر 

 مشگ یکه آنا با پالتو   نمی. خواستم بشمیکه مامان و آنا و عمه کنارش بودند، رفت  ی   زم یهم به طرف تابوت رو  با 

 !دستش رو گرفت و گفت: نه عی    ومد. مامان رس مارکدارش به طرفم ا

 !بود. گفت: االن وقت اومدنه؟! االن؟ دا یآنا پ عصبات   یهمون فاصله هم چشم ها از 

پله  یشکمش، رو  یبچه تو  هیبودمش با  دهیکه د  یبار  نیدونستم چقدر ازش متنفرم. آخر  نیم شیپ هیدو ثان ی   هم تا 

خشک و  «دیببخش» هیهمون روز هم  . حبر دمیکش  رو به طرف در یم چمدونم بود. وقبر  ستادهیداخل خونه ا یها

 .جواب دادن هم نداشت اقتینگفته بود. رسم رو برگردوندم. ل خایل

 !آنا ی   بلند گفت: بش مامان

 !ی   بابات رو بب نجا یا ا یبه سمتم اومد و با بغض گفت: ب عمه

دل من نمونده باشه. به آنا که  یتو  یت   موقع دفنش چ خواستند  من از بابا بودند و یم یدونستم همه نگران دلخور  یم

روشن تر از  یبابا بود. با همون موها هیکه شب  بود، نگاه کردم. به صورتر  ستادهیتابوت ا یمحافظ باال یمثل اژدها

 .بودم ومدهیوقت ن چیخوش فرم! کاش ه ب  یو ب آتر  یهمون چشم ها ،مشگ

 .مشنیخوام بب عمه نگاه کردم و گفتم: نیم به

 یآروم هم یکه اطرافمون بودند با تعجب نگاهمون کردند. مامان با همون صدا  ینفر  چند 
 

با بابات  ا یگفت: آتو! ب  شگ

 .کن  خدافظ  

 .کردم  خدافظ   شیسال پ 7من  -



 

 ؟داد زد: پس چرا برگشبر  آنا 

 نمونیب یا گهی. حرف ددمستایدور تر ا بهش نگاه کنم بلند شدم و کیم نکهیکردند آرومش کنند و من بدون ا  سیع هیبق

 .شد آنا و عمه و صلوات بود که پخش یم یها هیگر   یرد و بدل نشد. فقط صدا

که   ت  ها بد و بدبخبر  یاتفاق ها یکه بهنام نذاشت. تمام طول مراسم دفن رو   مت  بگ برگشت خواستم تاکش موقع

 ی   ماش ی. تو زمیبر  هیبق یاشک جلو  قطره هی خواستم حبر  . نیمفتمین هیتحمل کرده بودم تمرکز کردم که به گر 

 عزاداره  ود قرمز شده بود و مشخص ب و بهنام راه افتاد. چشم هاش کیم مینشست
ً
 .که واقعا

  هیاز  شتر یب یلیخ
 

بعد از  داشت. حبر  یادیما رفت و آمد ز  یخونه  یتو  شوهرخاله بابا رو دوست داشت. از بچگ

  هیفوت خاله م 
 

 بعد از ازدواج آنا د کرد. البته  یم مدت با ما زندگ
ً
سال  7 نیاز ا ت   چ چیزد. ه کمتر رس یم  گهیمطمئنا

 !کامل  یختر  دونستم. در واقع تر  نیم

 ه؟یچ یبرا همه رسسخبر  نی! ایخونشد یلیخ -

 ؟دوت   یم چ   طرفش برگشتم و گفتم: تو از رسسخبر  به

- ... 

 !گذره؟یم چ   بیتنها تو شهر غر  یساله  18دختر  هیبه  دوت   تو چه یم -

 ؟یدرِست رو تموم کرد -

 .آره -

 بود؟ رشته ت چ   -

 .یحسابدار  -

 ؟: تو باالخره تخصص گرفبر دمیپرس قهیدق 10سکوت شد. بعد از  دوباره

 .و گفت: فوق تخصص د یخند

 .«شهر هست، خواستگار آنا بوده نیتو ا آدم حساتر  هر چ  »نگاه کردم. با خودم گفتم  ابونیزدم و به خ پوزخند 

حرکت  یهنوز تو  ی   بردند. ماش ها رو به داخل ساختمون یم صندیل نی. کارگرها آخر میدیبعد به خونه رس قهیقد چند 

ته؟»شدم. داد زد  ادهیبود که پ  .«!!چه ختر

تشون بود به هم یم یکه عقلشون تو   ت  رو ندادم. حالم از مرد ها جوابش داشت  ما یخورد. به طرف خونه رفتم. ن رسر

شدم روم رو برگردوندم. داخل خونه، عمه و مامان کنار هم نشسته بودند. به  کشونیزد. تا نزد با کارگرها حرف یم

 طرفشون رفتم و گفتم: چمدون من کجاست؟

 !بذاره تو اتاقت نیگفتم نش  -

خونه بود و بالکب   کیاول که نزد یطبقه  یاز اتاق ها گیهنوز اتاقم رس جاش بود.  پس  پشبر  اطیرو به ح آشت  

 .بود زونیاتاق بود. همون پرده ها هم آو  یخودم هنوز تو  لیوساداشت. 



 

 نیم هیشده بود. کنار شوفاژ نشستم و بهش تک رسدم
ً
 نجا یهمه راه از اصفهان تا ا نیا چ   یدونستم برا دادم. اصال

 واب داد: بله؟مرجان رو گرفتم. بعد از چند بوق ج یم رو در آوردم و شماره  رو ول کردم. گوشر  میاومدم و کار و زندگ

 سالم -

 .مزاحمت بشم تیموقع نیخواستم تو ا نیم نگرانت بودم ویل ؟. خوتر زمیسالم عز  -

 .هیچه حرف نیا -

 اوضاع چطوره؟ -

 .همونطور که انتظار داشتم -

 .گمیم تیتسل -

 ممنون -

 .حرف بزن ار یبا مه ا یب -

 .. مرجان تازه بهم گفتهاشیمخانوم  گمیم تی: تسلد یچیپ گوشر   یتو  ار یمه یبعد صدا هیثان چند 

 .رد کنه ممنون. به مرجان گفتم مرخض -

 .راحت باشه التی. خستیبابت ن نیاز ا مشکیل -

 تخت نشست و گفت: رسدته؟ یدر اومد. تشکر کردم و قطع کردم. مامان وارد اتاق شد. رو  یصدا

 !نه -

 .مهمون ها اومدند ی. همه ونت  ب ا یگفت: ب. اشکش رو پاک کرد و  میشد هت  سکوت به هم خ یهر دو تو  قهیدق چند 

 

 

 ی هت  ت یها کیرفتم. کنار پرستو نشستم و به رسام ت  رایبلند شدم و باهاش به پذ«. حوصله ندارم. »بگم  ومد ین دلم

خونه رفتم تا نش  قهینبود. چند دق شیسال پ 7شدم که  هت  کف خ بغلم کرد  د یمن رو د . وقبر نمیرو بب نیبعد به آشت  

 .بود روز ید ی   نشست و گفت: انگار هم صندیل یو رو  د یکرد. بعد بغضش ترک  ولم نیم هیند ثانو تا چ

 .دونم یم-

 .که محتض  بود  شد یآقا دو روز م-

 .یومدیانداختم که ادامه داد: کاش م یی   رو پا رسم

 داره؟ کار یبلند شد: به تو چ اطیبهنام از ح یگفتم؟! صدا  یم د یبا نگفتم. چ   یت   چ

 .یگفت: آروم تر!! رس راه پارک کرد  ت  عصبا ما ین

 .هت  که به طرفشون م  میدیو آنا رو د میستادیپنجره ا کنار 



 

 !شهیشگیهم یجا-

 ون؟ت  ب یبر  چرا نیم-

 .کرد آرومشون کنه  و سیع د یبهشون رس آنا 

 !مت  گ  من از تو دستور نیم-

خودش رو بهش چسبوند و از پله ها باال  و اجازه نداد جواب بهنام رو بده.  د یرو به طرف ساختمون کش ما یدست ن آنا 

 نینرفتم و به نش  ونت  شام ب یبرا نشستم. تا آخر مجلس حبر  صندیل یاز کنار پنجره دور شدم و رو  عی    اومدند. رس 

 .بود کمک کردم ختهیعالمه کار رو رسش ر  هیکه 
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وع   وانیخوردم. ل گیآوردم و  ونت  ب خچالیمسکن رو از  ی بسته ظرف ها  نیکردم به مرتب کردن آخر رو شستم و رسر

خونه که واقعا به هم ر  ظرف رو از دستم گرفت و گفت: آتوسا خانوم برو  نیکرد. نش   بود. رسم درد یم ختهیو آشت  

احت کن. خ  .یدیزحمت کش یلیاستر

 .من خوبم. همه رفتند-

 .مادرت شیبله رفتند. برو پ-

. طبق عادت د یمال مامان نشسته بود و شونه هاش رو یمرفتم. بهنام کنار  ت  رایهام رو شستم و به پذ دست

 .کرد  داشت خودش رو براش لوس یم شیشگیهم

احت کن قهیدق هیمادر!  یزد و گفت: خودت خسته تر  جوت   لبخند تر  مامان  .استر

رو  ی   ماش یو آنا وارد خونه شدند. صدا ما یدوست داشت. ن شتر یاز کاناپه ها نشستم. مامان بهنام رو از ما ب گی یرو 

بچه  دهینشن  هت  ت یروشنش که همرنگ آنا بود و چشم ها یموها ی. رو ومد یم یخواب آلود یبودم. دنبالشون دختر

 .کرد  نگاهم یم یرفته بود زوم کرده بودم و بچه با کنجکاو  ما یش که به ن

 !نجاست؟یکه هنوز ا  نیت: امن نشست. بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم. آنا گف یرو به رو  قا یدق ما یکنار مامان، ن  آنا 

 .طرفش برگشتم و گفتم: قصد رفیر  نداشتم به

  از 
 
گرفته بودم که صبح برگردم   میتصم شیپ ی قهیچند دق ی   بود تعجب کردم چون هم دهیکه ناگهان از دهنم پر   حرف

 .به اصفهان

بچه گفت: شاد مامان  .برو به خاله ت سالم کن یرو به دختر

 یم گفت: مامان چ    عی    به من اشاره کرد. آنا رس  و 
 

 !یشاد نجا یا ا ی! بگ

س قصد کشتنش رو ندارم -  .نتر



 

 .بود کنار مادرش نشست دهیکه ترس  یشاد

 !د؟یادامه بد د ییخوا یم . تا گد ی: بچه ها تمومش کنمامان

 .دیصورتش چک یاشکش رو  و 

 ؟یکه مادرت رو عذاب بد  : آتوسا! برگشبر بهنام

 هم بلده؟ یا گهی: کار دآنا 

 که با من کرد چطور یم  یمن! با کار  یبود. حداقل برا ت   کردم آروم باشم. آنا واقعا نفرت انگ  رو بستم و سیع هام چشم

 !مونده به بهنام نگاه کردم و گفتم: هنوز عذاب اصیل میرفتار کنه! مستق یتونست انقدر عاد

 یم : چ  مامان
 

 آتوسا؟ گ

جمله رو اگر  نیا فقط سوار اتوبوس شدم و اومدم ویل یمه ابرنا چی. من بدون هگمیدارم م دونستم چ   هم نیم خودم

 .موند دلم یم یگفتم رو   نیم

  به
 

 .دمیتخت دراز کش یو رسدرد مانتوم رو در آوردم و رو  طرف اتاقم رفتم و با خستگ

□ 

خونه رفتم. قرار نبود رس کار برم ویل دار یصبح ب 6معمول ساعت  طبق   اد یز  دنیعادت به خواب شدم و به آشت  
 
 و عالف

 .بود ستادهیبعد مامان با تعجب جلوم ا قهیگذاشتم. چند دق  ت   م یرو رو  ت  دم کردم و نون و پن ینداشتم. چا

 ه؟ی: چگفتم

 بره؟ خوابت نیم-

 .شمیم دار یساعت ب ی   هم شهیهم-

 !!! 6:30. ساعت عادت ها نداشبر  نیقبال که از ا-

 !گذرونمینم مجر  رو با اچر  میرو قورت دادم و گفتم: زندگ لقمه

 .افتاده باشه، سکوت کرد و با ترحم زل زد به صورتم ادشی یت   چ نکهیا مثل

 .نگاه نکن یطور  نیا-

 ؟یچطور -

 ؟یدار یخوردم و شونه باال انداختم: تو چرا ب یجرعه از چا هی

ه؟-  !!چطور خوابم بتر

 ؟یخور  یم و کره و عسل درآورد و گفت: چرا نون خایل وهیآبم خچالی از 

 !ادیآدم نم ت  وقت ها گ یلیهم خ نشینشون دادم و گفتم: همرو  ت  پن



 

. نداختیمامان هم که آدم رو به غلط کردن م نیکرد. ا  یم هیشد، نگاهش کردم. داشت گر  سکوتش طوالت   دمید وقبر 

 .گمیها رو م ت  گفتم: فق

 .دونم یم-

و آنا کنار  یرستو هم اومده بودند. شادعمه و پ جمع شدند. حبر  ت  رایپذ یکم کم تو   هیگذشته بود که بق  11از  ساعت

حال  شتر یکه ب  ت  گوش دادن به حرف ها و خاطره ها  یبودم. حوصله  نهیمامان نشسته بودند و من تنها کنار شوم

کت، کنار مرجان باشم. از طرف د یتو  النخواست ا طرف دلم یم هیکرد، نداشتم. از   مامان رو بد یم چند  د یبا گهیرسر

 .کردم  ماجرا رو روشن یم نیا فیتکلموندم و  یم یروز 

 من رفتم؟ وقبر  ومد ین شیپ مشکیل شبیبهنام از کنار گوشم من رو به حال برگردوند: د یصدا

 .دونم. من تو اتاق بودم گفتم: نیم  م،ت  بگ شینگاهم رو از آت نکهیا بدون

 ست؟یخوب ن اد یخاله حالش ز  دوت   یم-

 !نه من ،یتو دکتر -

 .نکب   تشیاذگفتم که حواست باشه، -

 .نگران نباش-

 ؟کب    رو گرفت. با تعجب به طرفش برگشتم که همزمان گفت: حاال چرا نگاهم نیم گوشم

 .ول کرد د یمن رو د عصبات   یچشم ها وقبر 

 ؟چ   عب  یکارها   نیا-

 که ناراحت نیم-
ً
 !!یشد قبال

 .یبودم و تو برام آدم بزرگ بود ستات  ت  قبال من دب-

 .نجایا د ییایا بگفت: بچه ه  عی    رس  مامان

 .کنار خودش جا باز کرد. بهنام به من اخم کرد و کنار مامان نشست  و 

 !تو نبود دکتر  ی: جادمیرو شن ما ین یصدا

- 
ر
 کنه؟  یم چه فرف

هم به صورتش نگاه نکرده بودم.  کبار ی که اومده بودم حبر   روز یکنه. از د  یاز من طرفدار  ما یمونده بود که ن ی   هم

کردند.   بار هم یم کهیکه ت  شد یم دهیو بهنام هنوز هم شن ما یبحث ن یرفتم. صدا اطیف حنگفتم و به طر  یت   چ

 از وقبر 
ً
  حیرو ترج ما یآنا، ن احتماال

 
 .بودند شده داده بود خروس جنگ

 

 



 

نگاه کردم که چند تا برگ خشک داخلش افتاده بود. تابستون ها حوض رو پر از  پله ها نشستم و به حوض خایل یرو 

خونه حفظ بشه. که  کیدوست داشت حالت کالس شهی. بابا هممینشست کنارش یم  یتخت ها یو رو  میدکر   آب یم

 !!بره ی   از ب د ینبا رات  یو هت  ا ینبود که آنا بهش گفته بود معمار  نیارتباط با ا البته تر 

پام  کیخورد و نزد پله ها قل یرو  یتوپ باد هیداد.  بهم یم رسد حس خوتر  یظهر بود و آفتاب با وجود هوا کینزد

 یلیخ تفاوتر  تر  نیبهش نداشتم. ا حش چیشده. ه هت  که به من خ  دمیرو د یپله ها نگاه کردم و شاد ی. به باالستاد یا

 .کرده بود رو به روم بود  ضرو عو  میزندگ ت  که مس  یکننده بود. بچه ا  جیبرام گ

 !برش دار ا ی: بگفتم

 ؟ترش گفتم: یم. دوباره  ستاد یاومد و ا یی   تا پله پا چند 

 .دادیسال نشون م 7بلند کردم و به طرفش گرفتم. سنش کمتر از  ی   نشون نداد. توپ رو از زم العمیل عکس

 ؟یت  مدرسه م-

 !نه-

 چرا؟-

 .مت  م گهیرو گرفت و گفت: سال د توپ

ه وانیا یرو  پرستو   .اومد و گفت: بچه ها ناهار حاض 

ا نیا ینبودند. احتماال تو  ت   و آنا رس م مامان رفیر  بود و غذا  یبخورند. بهنام هم آماده  یت   تونستند چ نیم طیرسر

خونه رفتم و همون جا   .خوردم یت   چ هینخورد. به آشت  
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 .کردم  ختم اومده بودند تشکر یم یکه برا  مامان نشسته بودم و از اقوایم صندیل کنار 

مختلف بودند.  یهت   یانجمن ها یآنا تو  یوست هاد ا ی ما ین یاز همکار ها یادیز  یعده  هیکامال پر شده بود.   مسجد 

 .برخورد کنه یکرد با من عاد  یم سیع شناختیهر کس که من رو م

. دستمال الزم د یمن رس یرو به مامان و چند زن اطراف تعارف کرده بود، جلو  یدستمال کاغذ یکه جعبه   یشاد

 یکه دق  ت  به صورتش افتاد و چشم ها برداشتم. چشمم گی کنم ویل  هیتونستم گر  جمع نیم ینداشتم. جلو 
ً
 هیشب قا

 یهمه  فتادم،یم میجوون یروزها اد یکه به   گایه  روم داشته باشه ویل یت  هنوز تاث نکهیبود. دلم گرفت. نه ا ما ین

 .پاکش کردم عی    که رس   د یقطره از چشمم چک هیبود.  هت  هنوز بهم خ یشد. شاد خاطره ها برام زنده یم

 !گذشت  و کنار خودش نشوند. انگار چند قرن از اون روزها یم د یرو کش یدست شاد آنا 



 

 روز یاز د نکهیبهنام نشستم. با ا ی   ماش صندیل یرفت، رو  شوهرعمه م یم ی   برگشت به تعارف مامان که با ماش موقع

سالم  حبر  گذشته بود و   قهیدق 5پرستو بود.  ی   باز هم بهتر از ماش باهاش حرف نزده بودم و انگار با من قهر بود ویل

 .میهم نکرده بود

   د یچیپ ابونیخ داخل
 

 ؟کب    یم که گفتم: تنها زندگ

 یتقر -
ً
 با

 مامان؟ شیپ یایچرا نم-

 !به خاله رس بزنم اد یتونم ز  نیم زد و گفت: با وجود آنا حبر  یپوزخند

  ی   حدسم درست بود. آنا تو هم پس
 

 .کرد  یم خونه زندگ

 شد؟ چ   ما ین یخونه -

 ...خواست مستأجر. بابات نیم دادند به نکهیمثل ا-

 .و خودم ادامه دادم: آنا ازش دور باشه دمیرو بر  حرفش

 ؟یکرد  یم کار یهمه وقت چ نینگاه کرد و گفت: ا بهم

- 
 

 !زندگ

 .زنم حرف یم یدارم جد-

  کب    بودم. فکر یم یمن هم جد-
 

 پولداره؟ یبزرگ و شوهر ها یفقط کنار خونه ها زندگ

  د یکش  آیه
 

 .ستیجا ن چیه و گفت: زندگ

 .جوون بود یلیجور حرف زدن خ نیا یسال از من بزرگ تر بود. برا 9 فقط

 دکتر ها با-
ً
 !بدن هیبه همه روح د یمثال

شکند! نصف عمر من با بچه ها-  .گذرهیدر حال مرگ م یاون ها روانت  

رسعتش  ما یت گرفت. نکرد و ازش سبق  شتر یاز کنارمون رد شد. بهنام با حرص رسعتش رو ب ما ین یلحظه مزدا همون

. بهنام د یچیما پ یسبقت گرفت و جلو  ما یلحظه هر دو راننده به هم نگاه کردند. ن هی یرو با ما هماهنگ کرد و برا

 .برنداشت دم،یدستش رو نکش ،شده بود  کیبوق گذاشت و تا من که اعصابم تحر  یدستش رو رو 

 ه؟یچه وضع رانندگ نیزدم: ا داد 

 !نداره به تو ربظ-

 !نشستم ی   ماش نیهم تو امن -

 !فقط مونده بود بچه ها تو کارهام دخالت کنند-



 

گفیر  رو « بچه» نیا فیتکل د یبود. با هنوز عصبات   آورده بود ویل یی   نبود و بهنام رسعتش رو پا د یتو د گهید ما ین

 .کردم  جا مشخص یم ی   هم

 یکه م  یبچه ا نیا-
 

کدوم از شما بدون کمک خانواده   چیکه ه  ی. کار دهیکش  ونت  رو از آب ب مشیسال خودش گل 7 گ

 .نتونست

داد. رسم رو به طرف  نشون یم شهیش رو درشت تر از هم یقهوه ا یکه چشم ها  اخم به طرفم برگشت. اخیم با 

  ابونیخ
 
 .نزد برگردوندم و اون هم تا خونه حرف

 ستادهیمن که هنوز ا دنیبا درو برداشت. خواست حرکت کنه که  فشیپارک کرد و پالتو و ک اطیح یرو تو  ی   ماش

 ه؟ی: چد یبودم، پرس

 

 

 !؟یدیبحث ما بدونه. فهم ا یراه  یاز اتفاق تو  یت   خوام مامان چ نیم-

به من و  یبود کیکوچ  بار هم وقبر  هیو گفت:  مینگاهش کردم. به طرف خونه حرکت کرد جیخنده و من گ ر یزد ز  هو ی

 .میدی. ما اون روز از خنده ترکگفبر   یطور  ی   آنا هم

 !ست؟ین ادمیگفتم که خودم   چ  -

 .سالت بود 7-6معلومه! تو فقط -

 ی. گفتم: چرا مزخرف منهینگاهش کردم که اصال برنگشت تا بب عصبات  
 

 ؟گ

 یخنده به طرفم برگشت و گفت: دق با 
ً
 «؟یدیاز تشک و پتوم بدونه. فهم یت   خوام مامان چ نیم» . گفبر ادمهی قا

 .حرصم رو درآورد شتر یفت که بآخر رو با ادا و اصول گ ی جمله

 !جور بچه ها نبودم نیامکان نداره. من از ا-

س د یخند دوباره  !و گفت: از آنا بت 

پله ها  ی هیداد چون بق رو نشون یم تمیپله ها بود که به سمتم برگشت و احتماال صورتم، عصبان یکردم. رو   توقف

 .و در رو هول دادم دمیر رو ببنده که بهش رسو من هم دنبالش کردم. وارد خونه شد و خواست د د یرو دو 

 رسه؟ زورت به من یم کب    خنده گفت: جوجو! فکر یم با 

 .کنم  بخوام یم یهول دادم و گفتم: من هر کار  شتر یرو ب در 

و خارج از شأن هر دو مون  میکرد  که یم  یحرکات مسخره ا نیدر باز شده بود. خودم رو پرت کردم داخل. از ا یال

 ؟یرد شد یم گرفته بود. گفت: چه جور بود، خنده 

 !جوجو؟ کمرم اشاره کرد و ادامه داد: نشکب    به

 !دیهرکول رس یجوجو زورش به تُو  ی   فعال که هم-



 

 ...دلم برات سوخت. هوا رسد-

! مثل ا عجله داشبر  یلیکه خ  ابونیخ ی: تو د یوسط حرفش پر  ما ین  .میمزاحمت نباش ؟یدار  یکار   ونت  ب نکهیدکتر

 !باشند نجا ینفر ا 4کردم هر   . فکر نیممیبود، برگشت ت  رایکه گوشه پذ  کیمع کوچطرف ج به

 !رو منتظر بذارم زمیعز  یخواستم خاله  گفت: استاد! نیم  یبا خونشد بهنام

من  یگفت: خوبه واال! بابا  تیبه طرفش رفت و مجبورش کرد که خم بشه تا صورتش رو ببوسه . آنا با عصبان مامان

 د؟یخند یم ینطور یا د یکش  زد. خجالت نیم سالن قدم یم نیتو ا شیپ هفته هی ی   هم

 «. من!  یبابا خوبه خودت گفبر »کرد و از پله ها باال رفت. تو دلم گفتم   بغض
 

 .کردند  یم احتماال طبقه دوم زندگ

 نهیار شومکن  دنبال آنا بره ویل ما یانداخت. انتظار داشتم ن یی   نشست و رسش رو پا یناراحت شد و گوشه ا بهنام

 .رو بغل کرد. به طرف اتاقم رفتم و لباس هام رو درآوردم ینشست و شاد

بلند شدم.  حایل اشتها نداشتم. با تر  . گرسنه بودم ویلدهیشام رو چ ت   در زد و ختر داد که م نیبعد نش  قهیدق چند 

راحت بودم. اما با  یلینه. قبال که خ ا یشال رسم کنم  د یدونستم با نیم ویل شد یم بار بود که جمع انقدر خودموت   ی   اول

 .بود نجا یهم ا ما یکردم. به خصوص که ن  یم بر یاحساس غر  یلیسال خ 7 نیوجود ا

. مامان دمیبرنج کش و آنا نشستم و کیم ما یاز ن صندیل نیدورتر  یرفتم. رو  ونت  و شال همرنگش ب یبافت خاکستر  هی با 

 !گفتم؟  فت و گفت: خاله! ظهر بهت چ  قاشق هم نخورده بود. بهنام دستش رو گر  هیهنوز 

 .هت  نم یی   اصال از گلوم پا-

 .فقط چند تا قاشق-

 .ندارم لیم-

 قاشق مامان رو پر کرد و به طرف دهنش برد و گفت: بگو آااا بهنام

 .ستین مارستانیب نجا ینکن! ا تیگفت: مادر رو اذ  ما یلبخند زد و ن مامان

 .دقاشق رو از دست بهنام گرفت و خور  مامان

 !من هم مجبورم از تخصصم استفاده کنم اره،یدرم یخاله بچه باز  : وقبر بهنام

 .ش رو ناز کرد مشگ یبه مامان لبخند زد که مامان موها و 

 .خوشحال تر بود یلیمامان خ م،یشد گفتم اگر ما پش یم  با خودم یم شهیهم

با هاجر  د یردم چقدر کار عقب افتاده دارم. تازه بابرگ کردم که وقبر   فکر یم نیرو با غذام گرم کرده بودم و به ا رسم

 .کرده بودم  ر یاالن هم د ی   گرفتم که نگران خونه نرفیر  من نشه. تا هم  خانوم هم تماس یم

بشقابش که هنوز پر بود  یکرد. آنا قاشقش رو رو   یم هیآنا من رو به خودم آورد. مامان هم آروم گر  ی هیگر   یصدا

. ومد ینم ادمیکرد که من اصال   بابا فکر یم خایل یو پاک کرد. احتماال داشت به جاگذاشت و با دست چشم هاش ر 

کرد. به بهنام نگاه کردم که محو صورت آنا   یم تدایع و ر  ا یش در  آتر  ی. چشم هاشد یمظلوم م یلیکرد خ  یم هیگر   وقبر 

 .آنا انداخته بود که آرومش کنه یدستش رو دور شونه ها ما یبود. ن



 

 !آنا کوچولو ت  درآورد و به طرف آنا گرفت و با لحن بچگونه گفت: بگ بر یدستمال جبسته  هی بهنام

بسته رو از  ما یبرداره که ن گیبود. آنا خواست « کوچولو بودن»سال سنش،  32 نیخورد با ا که به آنا نیم  یت   چ تنها 

 ی   بودم. آنا با هم هت  هاشون خ یز مسخره با نیدست بهنام گرفت و به آنا تعارف کرد. آنا اشک هاش رو پاک کرد. به ا

سال کار  4توش نداشتم. بعد از  مهارتر  چیکه من ه  ی. کار ارهیدرب ا تا مرد رو از پ 20تونست  یم سبر یآرت یحرکت ها

کت مه  .بودم دهیکارمند ها ند  ی هیهم، نه از اون، نه از بق معمویل ت  نگاه غ هی حبر  ار،یکردن تو رسر

سال چشم تو  7چند روز، بعد از  نیا یبار تو  ی   اول یآنا برداشت. برا یرو از شونه به طرفم برگشت و دستش  ما ین

 ما یباال رفته اول به من، بعد به ن ینگاهم رو برگردوندم که به صورت بهنام افتاد. با ابرو  تفاوتر  . من با تر میچشم شد

 .نگاه کرد

خونه رفتم. با وج وانمیو بشقاب و ل قاشق قفسه ها  ی، شستمشون و تو  نیود غرغر نش رو برداشتم و به آشت  

 !باشم یخوام برات اضافه کار  گذاشتم و گفتم: نیم

 

 

خونه وارد ا از  . ماه ستادمیجمع کردم و رو به نرده ها ا نهیس یشدم. هوا رسد بود. دست هام رو جلو  وانیدر کنار آشت  

 یاز بچه ها گی یادگار یکه   و با فندگ دمیکش  ونت  از بسته ب یگار یشب مات شده بود. س یپشت ابر بود و فضا

 ت  روزها اد یفندک نگاه کردم.  ینگه داشتم. به طرح شلوغ رو  هیزدم و چند ثان فر یدانشگاه بود، روشنش کردم. پک عم

سنگ فرش دانشگاه  یش رو  . صورت خوت  میدیکش  و تا ته اش یم میبخر  میتونست هم نیم گار یس پویل افتادم که از تر 

شونه هام  یرو  زدم که کبر  گهیپک د هی! یلی. درست روز فارق التحصد یفندک چک یمد و اشکم رو چشمم او  یجلو 

 .یخور  تو. رسما یم ا یب گهیداد و گفت: خاله م هیو بهنام رو به روم به نرده ها تک تاد اف

-... 

 ؟کشر   چند وقته یم-

 .نگران خودت باش-

 !ما نخوردن ندارهبه رس  مستقل بودن ربظ ویل یمستقل شد میدیبابا فهم-

حق رسما خوردن  ،گرفیر  نداشته باشر   مرخض د یام کنارش پرت کردم و گفتم: وقبر   ینرده  یزدم. کتش رو رو  پوزخند 

 !!یهم ندار 

 هیبق ت  تقص یآورد بدشانش تیزندگ یکه تو تو   نیدستش تا کرد و گفت: ا یبهش برخورده بود. کتش رو رو  حرکتم

 .ستین

 من خ-
ً
 .کرد  خودکشر  یکار   از دوست هام به خاطر تر  گیوش شانسم که کار دارم. هم خ یلیاتفاقا

 .وانیا ر یز  یخاموش کردم و پرت کردم وسط شن ها یفلز  ینرده ها یرو رو  گار ی. سمیسکوت کرد قهیدق چند 

 ؟کب    به حرف اومد: کجا کار یم دوباره

کت برادر دوستم-  !رسر



 

 چند وقته؟-

 از سال آخر دانشگاه-

 ؟یکرد  یم کار یقبلش چ-

خونه  ،یدیتو تول ایطیخ ،خصویص سیتدر -  ...آپارتمان یکار ت   رستوران، فروشگاه مانتو، تم یآشت  

 ه؟یادامه ندادم و گفتم: چ دم،یگرد شده ش رو د  یدهن باز و چشم ها وقبر 

  نگاهش
 

  یاز ناباور  رنگ
 
 .ومدیرفتار و نگاه خوشم نم نیزد. از ا نیم و ترحم گرفته بود و حرف

 !کردم  شوچ   : گفتم

 .بودنش رو باور نکرده انداخت و معلوم بود که شوچ   یی   رو پا رسش

 .ندارم اچر یرو شونه هام احت و گفتم: من به کت کش دمیکش  فر یعم نفس

 ؟یت  که باعثش بودن انتقام بگ  ت  از آدم ها یخوا رو بلند کرد. متوجه منظور حرفم شده بود. گفت: نیم رسش

 .خودم بوده نش. از بدشاخودت که گفبر -

 ؟یاومد چ   یپس برا-

 .گردم  روزها بریم ی   هم-

بهت  یسه روز چطور  نیتو ا دمیگفت: من د  یآروم تر  یتر شد. با صدا کیش رو از نرده ها برداشت و بهم نزد هیتک

 .کرد  نگاه یم

 .شده بود یجد یلی. صورتش خدمیمنظورش رو درست فهم نمیصورتش نگاه کردم که بب به

 .دمیند یت   ه چ: من کگفتم

 .به خونه برگردم که دستم رو گرفت و متوقفم کرد خواستم

 نگاهش نکرد-
ً
 !یچون اصال

- 
 

 .زمیرو به هم بر  کش  قصد نگاه کردن هم ندارم. من برنگشتم که زندگ

- 
 

 ده؟یتاوانش رو م گ  شه؟یم من و تو چ   ی ختهیبه هم ر  پس زندگ

 .خورد همه حماقت حالم به هم یم نی. از اواضح بود که هنوز هم چشمش دنبال آناست یلیخ

 ؟همه سال، هنوز عاشقشر  نیبعد از ا-

 طرف تو؟ اد یو ب هت  طالق بگ یو گفتم: منتظر  دمیکش  ونت  کرد. دستم رو ب  سکوت

-... 

 .زدم و به سمت خونه رفتم پوزخند 
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 .یقصد برگشیر  ندار  دوباره مظلوم نگاهم کرد و گفت: تو که به آنا گفبر  مامان

 .مونده رو هوا میگفتم! کار و زندگ  یت   چ هی-

 ؟یت  بگ مرخض شهی! نمیهمه ش سه روزه که اومد-

 !صبح تا نصفه شب تو خونه قدم بزنم؟ 6بشه؟ از  بمونم که چ   نجا یا-

 .کنم  بمون. من درستش یم شتر یکم ب  هیتو -

دلم  کنه ویل  یطور  ی   خواست هم بعد هم یم یکرد. حتما دفعه   ناراحت بود که اعصابم رو خرد یم یلیخ لحنش

 .داشتم هفته مرخض هیبگم. به خصوص که  یت   چ ومد ین

 !آنا اومد: عمه ست یبعد صدا هیزنگ بلند شد و چند ثان یصدا

هاجر خانوم رو گرفتم  یرفتم. شماره  ت  رایپذ یرو برداشتم و به گوشه  می. گوشمیمن و مامان و آنا تو خونه بود فقط

خورد. از همون فاصله هم مشخص بود که  یگفتگو بودم که چشمم به پش   یکنم. وسط هارو راحت   الشیکه خ

رو  تصادف مرده بودند. کش یساله بود تو  3 وقبر شوهرعمه م بود که پدر و مادرش  کیحسام باشه . پش ِ رسر  د یبا

  عمه م بزرگ شده بود ویل یخونه  ینداشت و تو 
 

 .بود یمیصم یلیهم با من و پرستو و آنا خ از همون بچگ

 .گوشم گفت: پس مراقب خودت باش  یخانوم تو  هاجر 

 .چشم-

 .سالم هم برسون-

 .برم د یبا گهیچشم. من د-

 .ت  نبودم زن دا د یببخش نکهیگفت: خالصه ا  کردم و به طرف جمع رفتم. حسام داشت به مامان یم  خدافظ  

 .زیعز رفته  گهیکه رفته د  ... اوت  سبر ین رانیمادرت قبال گفته بود ا-

 ؟یدیشد. به من اشاره کرد و ادامه داد: حسام! آتوسا رو د سیدوباره خ صورتش

 ؟هم که هسبر  به طرف من برگشت و گفت: اوه اوه . دماغ عمیل حسام

 

 

 !کردم  یم حیتوج نو یا د یهم با یرس  هیکاناپه نشستم. حاال   یو من بدون لبخند رو  دند یو پرستو آروم خند خودش

 !میگیواستگارات نم! ما به خالیخ تر -



 

 .نگفتم که باعث تعجب همه بود یت   چ زدم ویل رسش یم یهمون آدم سابق بودم با پرتغال تو  اگر 

 ؟یکاناپه نشست و گفت: ناراحت شد  یآنا رفتند، کنارم رو  یبه طبقه  هیبق بعد وقبر  قهیدق چند 

 .نه-

؟ کجا بود-  ؟یکرد  یم کار یچ ؟یچه ختر

 !یو ادامه داد: چقدر عوض شدموند  هت  صورتم خ ینگاهش رو  و 

 .خورد به هم یم «یچقدر عوض شد» یجمله  نیحالم از ا گهیکردم. د  اخم

 ؟یکرده بود  می! دختر خوشگله ت رو کجا قات  دوبلکس داد زد: زن دا یباال یطبقه  یخنده رو به پله ها با 

 ؟« درست صحبت کن» داد زد: حسام! چند بار بگم پرستو از باال اومد و عمه عصبات   یخنده  یصدا

 گفتم؟  من چشمک زد و گفت: مگه چ   به

 .نمیباال بب ا یکرده ست؟ اصال ب  لیآدم تحص هیحرف  نیا-

 !خب حاال-

بعد پرستو وارد شد  قهیبرخورد جا خورده بودم. قبال انقدر پر رو نبود. بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم. چند دق نیا از 

 .دوت   پاکه... خودت که یم یلیدلش خ ویل شهیم دموت  زود خو  یلیدونم. حسام خ و گفت: یم

 .ندارم شوچ   کن که من با کش  یادآور یبهش  ناراحت نشدم ویل-

 .شر یمتوجه منظورش م ،ب  یرو بب متیقد ی. تو هم اگه عکس هاستیحرف ها ن نیاهل ا-

 !ی   م رو عمل کردم. هم ب  یزدم و گفتم: من فقط ب لبخند 

 .کردم  االنم رو داشتم، نیم ی هیه اگر اون موقع روحکردم و ادامه دادم: ک  مکث

رو به من  یفست فود غیتبل یرفت و قبلش برگه  ونت  نفر ب نیشام نموندند. حسام آخر  یاضار کرد برا هر چ   مامان

 .. البته قبلش به من زنگ بزن که خودم باشم. مهمون مب  ا یداد و گفت: حتما ب

-... 

 .منو بهش بده یشماره  ت  زندا-

همه هول هول  نیگذاشتم و رفتم. از ا  ت   م یرفت برگه رو رو  شد و رس تکون داد. وقبر  هت  به ما خ بر یبا نگاه عج مامان

 .نبود که فست فود بزنه د یشکمو بود. اصال ازش بع یلیزدن خنده م گرفته بود. همون سال ها هم خ
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 ؟در اتاقم رو باز کرد و گفت: خواتر  مامان



 

 .بودم دهیگفتم: نه. دراز کش  تخت نشستم و  یرو 

 .با بهنام حرف زدم شبید-

 خب؟-

 .دفتر نشر پزشگ هت  هفته رو م ینصف روزها-

 !!داره به من چه ارتبایط-

 .تا حوصله ت رس نره اونجا باهاش کار کب   یمال خودشه. بهش گفتم بر -

 من حسابدارم! تو دفتر نشر چکار کنم؟ ؟چ  -

 .زت   انقد حرف رفیر  نیم. شهیرست گرم م دونم. ویل نیم-

 .برگردم د یست. با گهیمن تا سه روز د مامان مرخض-

گنجشک ها از   کیج کیج یصبح بود و صدا 9تخت نشست. ساعت  یشد و کنارم رو  ی   صورتش غمگ دوباره

 .خودشون یخونه  نت  م ما یمن. آنا و ن شیبمون پ ؟چ   یبرا یخوا گرفته گفت: کار یم  ی. با صداومد یم پشبر  اطیح

 ؟یبه در خورد و بهنام وارد شد. رو به من گفت: چرا آماده نشد یا تقه

 .مامان نشست و با پشت دست اشکش رو پاک کرد. با اخم به من نگاه کرد. گفتم: من راهم رو انتخاب کردم کنار 

 ؟ذره کجش کب   هی شهیشد و گفت: حاال نم شتر یب اخمش

 ؟کب    چکار یم نجا یاصال تو ا-

 مگه نیم ؟مادرت بموت   شیچند روز پ یت  م که در رو بست، گفت: یم  ی   برم. هم ونت  ه باهاش بک  د یرو کش دستم

ا ب  یب  بده!؟ طشیرسر

 !رفته که خودشون باعث رفتنم شدند ادشی. نهیده سال هم که بمونم، موقع رفیر  وضع هم ؟باالخره که چ  -

 !!خاله باعث رفتنت شد؟-

 !جلوم رو هم نگرفت-

 رفبر کرد   یم د یبا کار یچ-
ً
 .یگم و گور شد  گهیدانشگاه که د ؟ تو مثال

 .رفتم که خوابگاه یم  لیاوا-

 .زد بتیغ هو ی. بعد هم که گرفبر   . پول نیمیداد جواب تلفون ها رو هم نیم چند بار اومدند رساغت؟ تو حبر -

 هی ینجور یکرد. ا  دمیهدازم طلبکار بود. بهم فحش داد. ت دمشیکه د  یبار  نیدادند. بابا آخر  یآدم ها منو فرار  ی   هم-

بچه رو بریم  !!گردونند؟؟  دختر

 !کرد؟  یم کار یچ اره،یخرج دانشگاهش رو از کجا درم ستیکه معلوم ن  یبا دختر  پدرت بود. انتظار داشبر -

 !ماه هیداد و ناراحت نگاهمون کرد. بهنام رو به من گفت: حداقل  هیدر رو باز کرد. به چارچوب تک مامان



 

 .دادم و به طرف اتاق رفتم ونت  رو با صدا ب نفسم

 کجا؟-

 .ستین یا گهید شیآماده شم. اگر فرما مت  م-

تیو سوئ ی   ساعت بعد با ج مین  .کردم  پشت چراغ قرمز نگاه یم کیبودم و به تراف نشیماش یتو  مشگ شر

 انتشارات چکار کنم؟ یمن تو -

 !هیکه دل خاله خوشه. کاف  ی   هم-

 یا گهید راستار یبه جز تو و  هستند ویل تخصض . البته کیمکب    شیرایمیر  ها رو و  توت   زدم که ادامه داد: یم پوزخند 

 .یت  گ  که ازش کمک یم  میهم دار 

 یدق
ً
 هی نگیبعد وارد پارک قهیماه تموم بشه. چند دق کیباشم تا  یمتوجه منظورش شدم که قرار بود اونجا نخود قا

 .شد و پارک کرد خصویص مارستانیب

 !اتانتشار  مگه نگفبر -

 .میت  . بعد منمیرو بب ضیمر  هی نجا یا د یبا-

-... 

 .کشه  طول نیم-

ش ی. تو میسوم رفت یآسانسور به طبقه  با  کرد. از پرستارها گرفته تا خدمه. من هم مجبور شدم   راه با همه احوالت 

 
ر
 .رو باز کرد و تعارفم کرد به همه سالم بدم. در اتاف

 ؟یایبا من ب یخوا و گفت: یم د یپوش د یفروپوش س عی    نشستم و بهنام رس  صندیل یرو 

 !تعجب گفتم: من؟ با 

 .طبقه ست ی   آره تو هم-

رفتم. بازوم رو  ونت  . رسم رو تکون دادم و باهاش بشهیم ش چه شکیل افهیکردن، ق  تیز یموقع و  نمیبب ومد ینم بدم

 .نجای! من آبرو دارم اینخور  ت   گرفت و با خنده گفت: ل

کف   یخوردن رو سنگ ها ت   بود منو موقع ل ضیمامان مر  . وقبر هیافتاد منظورش چ مادیلحظه نگاهش کردم تا  هی

 .خورده بودم ی   بود و من همون لحظه زم دهید مارستانیب یراهرو 

 .یدار  خوتر  یگفتم: حافظه   یجد یلیرو جدا کردم و خ بازوم

 .مونه آدم یم اد یست که به  عیانقد ضا ها ت   چ بعض  -

 و وارد اتا د یخند دوباره
ر
. کنار تخت دوم میپرستار همزمان وارد شد هیداشت. من و  آتر  یشد که پرده ها و تخت ها ف

ساله به پنجره زل زده بود. تا چشمش به  6 -5پش  هیدونستم حرف زدند.  که من نیم  ت  هات   چ یو درباره  ستادند یا

 ا؟یوال آقا پو و گفت: اح ختیبه هم ر  رو بهنام افتاد، لبخند زد و سالم کرد. بهنام موهاش 



 

 .خوبم-

 کنه؟  درد نیم گهیدلت د-

رو زد و  نکشی. عستین یکرد. بعد از چند بار فشار آروم، مطمی   شد که درد  نهیلباسش رو باال داد و با دست معا و 

 .که دستش بود رو خوند  ت  و کاغذها شیآزما یبرگه ها

 خونه؟ مت  م عمو گ -

 ؟یاز دست ما خسته شد -

 .فتهنه. حوصله م رس ر  -

 خونه. خوبه؟ یت  فردا م -

 م؟یکن  یخونه مون فوتبال باز  یایم -

 .. به من اشاره کرد و گفت: اگه خاله اجازه بدهد یخند بهنام

 ؟یذار یباشه م به طرفم برگشت و گفت: اگه پش خوتر  ا یپو 

 !. نه منهت  اجازه بگ تاشیاز خاله آناه د یکرد. لبخند زدم و گفتم: با  نگاهم یم طونیش بهنام

داد.  یپرستار  ستگاهیرو به ا ادداشتی. رس راه د یرو بوس شیشونیکرد و پ  ادداشتی یت   رسش رو تکون داد. بهنام چ ا یپو 

  یسفارش ها
ر
 .دیت  افتاد تماس بگ الزم رو کرد و گفت: اتفاف

 !کرد، به من اشاره کرد و گفت: مبارک باشه دکتر   اتاق مدام نگاهم یم یکه تو   یپرستار  همون

مبارک  در رو بست، گفتم: چ   من نگاه کرد و به پرستار لبخند زد. بازوم رو گرفت و به طرف اتاقش برد. وقبر به  بهنام

 باشه؟

 !تیظرف گفت: تر   اورد یطور که روپوش رو درم همون

-... 

 ؟هسبر  دادم که تو گ یم حیساعت توض 2حاال -

 .رهاز دست ن تیزندگ یخنده گفتم: به خاطر خودت گفتم که شانس ها با 

 ؟یشد نگیرو برداشت. گفتم: ع فشیو ک د یپوش پالتو 

 تر -
 ؟یبود دهید نکیع دکتر

از داخل کشو برداشت و در رو باز کرد. من هم مثل جوجه ها دنبالش رفتم. هنوز چند قدم برنداشته بود که  یت   چ

 .که خودش دستم رو گرفت و در رو بست  فتمیبود ب کیعقب عقب اومد و به من خورد. نزد

 ؟کب    یم ینطور یرا اچ-

 .صتر کن رد شه-



 

 ؟گ-

 !زنم-

 

 

 !!تعجب گفتم: زنت؟ با 

 .زن سابقم-

 نجاست؟یپرستار ا-

ه-  .دکتر

 ؟ترش و گفتم: ازش یم دمیخند

 !رو باال انداخت و گفت: نه ابروش

 تیال  یها یموهاو  د یرس با قد بلند که تا گردن بهنام یم زن بارتر  هیبعد در رو باز کرد که در کمال تعجب  قهیدق 2

 .بود دهیزد. معلوم بود که بهنام رو د بود و لبخند یم ستادهیدر ا یروشن، جلو 

 !سالم کیخودش رو جمع کرد و گفت: عل عی    رس  بهنام

؟ یرو عوض کرد فتتیش-  دکتر

 .مخصوص داشتم مار ینه. ب-

 هستند؟ شونیمخصوصتون ا مار یبه من اشاره کرد و گفت: ب زن

 .! من از اقوامشون هستمت  دم: خبهنام جواب دا یجا به

 دمتون؟یتعجب گفت: پس چرا من تا حاال ند با 

 !از نظر ها پنهان بودم چند سایل-

! فام-   لیدکتر
 
 ؟کب    نیم شوخطبعت رو معرف

 !به من اشاره کرد و گفت: دختر خاله م آتوسا بهنام

 !تایبا تعجب به بهنام نگاه کرد که بهنام ادامه داد: خواهر آناه زن

 .من نگاه کرد یشد و با تمسخر به رس تا پا زن کم کم عصبات   رتصو 

 !حاال نوبت خواهرشه؟ ،یشد د ینگاهش رو از من برداره گفت: از خودش ناام نکهیا بدون

راهرو رفت. من هم با تاسف به بهنام نگاه کردم  یکرد و به طرف انتها  خداحافظ   عی    از عشق بهنام باختر بود. رس  پس

 .راه افتادم و جلوتر از اون



 

 ؟یخراب کرد وایه د یام هیرو به خاطر  تیگفتم: زندگ  م،یو حرکت کرد میسوار شد وقبر 

 .کرد  فکر یم ینطور ینه. اون ا-

 !کنند  موارد اشتباه نیم نیزن ها تو ا-

   سکوت
 

 خایل اولش یکرد که طبقه   یساختمون دو طبقه ا نگیرو وارد پارک نشیماش نبار یادامه داد. ا کرد و به رانندگ

 .همراه با چند تا اتاق داشت گیکه سالن کوچ  میدوم شد یبود. وارد طبقه 

 .هستند خانم هاشیم دمونیهمکار جد شونیرفت و گفت: خانم صداقت! ا منشر  ت   طرف م به

 جووت   زن
ً
ش  یلیبود که با من خ نسبتا    گرم احوالت 

ر
التوش و پ فیکار داشت. ک  ت   م هیکه   میشد کرد. با بهنام وارد اتاف

 ؟ب  یشیکرد و به من گفت: چرا نم  زونیرو آو 

رو وارد اتاق کنه،  یت   کرد تا م  کمک یم  یبه مرد کهیبعد در حال ی قهیدق 10رفت و  ونت  نشستم. ب صندیل یرو 

 تیهم آورد. چند بار همه رو کشون کشون جا به جا کرد و در نها خودش گذاشت و صندیل ت   رو کنار م ت   برگشت. م

 پشت به پنجره و رو به در یم د یها باز بود و با ت   هر کدوم از م ی گهیاز طرف د ز بغل به هم چسبوند. رایهها رو ا ت   م

 .دمیپت و مت افتادم و خند اد ی. از حرکاتش مینشست

 !!دییبه تختتون جلوس بفرما ست،ین نفس نفس گفت: پرنسس اگه زحمبر  با 

 ؟یبود. از کجا آورد و صندیل ت   م هیرفتم و گفتم: حاال خوبه فقط  ت   خنده پشت م با 

 اتاق بغل-

 !د؟یارز  ماه یم هیرفتم. واسه  خب همون جا یم-

 .دندیو جلد رو انجام م ت  صفحه آرا یتا مرد هستند که کارها 2اونجا -

 ت  مثال غ-
 االن؟ یشد تر

 !خوره و گفت: اگه به مستقل شدن شما بر نیم ستاد یا کنارم

 .گذاشت  ت   م یکاغذ رو   یرس  هی و 

 .ادیو گفتم: بهت نم دمیندخ

 !پس من رو نشناخبر  -

 !رو برداشتم که از دستم گرفت و گفت: صتر کن مرتبشون کنم. چقدر هویل کاغذها 

 .تونم خودم یم-

 .صبل داشته باج خهیدخ هی !!! ویلف  یدونم!! شما همه فن حل حال مرتب کردن گفت: بهله یم در 

 ستم؟؟ین من بچه دبستات   قسم بخورم که باور کب   به چ   ؟زت   حرف یم با من ینجور ینگاه کردم و گفتم: چرا ا بهش

 .و زل زدم به چشم هاش ستادمیخودش ا هینگاهم کرد. من هم شب نهیگذاشت و دست به س  ت   م یها رو رو  کاغذ 



 

 !!غذا بخور ست،یگفت: الزم به قسم خوردن ن  هیاز چند ثان بعد 

 !ام رایص   کلمیمن از ه-

 .شند! نه توبا رایص   د یبا هیبق-

 .نگاهم کرد طونیش یداد و با چشم ها یی   رو پا نکشیع

  یرو باال انداختم و گفتم: من برا ابروم
 

 !هیکنم. نه بق  یم خودم زندگ

 !!!کب    نیم کیبچه ها رو هم تحر  لیاستا نی. چون با اموت   تنها یم شهیزد و گفت: پس هم پوزخند 

 یگفتم: خوشبختانه من با بچه ها کار   دم،یچرخ یم ت   به سمت م کهیر حالچشم و ابرو به رس تا پاش اشاره کردم و د با 

 .ندارم

 !سال ازت بزرگ ترند 12که   هسبر  ت  حرص گفت: معلومه! تو دنبال مردها با 

 نیتو؟ با ا ا یبچه ها هستم  هیداشت. دوباره نگاهش کردم و گفتم: حاال من شب قیرو هم دق ما یحساب سن ن چه

 !!بچگونه یحرف ها

 دهیکش  شیدونستم به خاطر پ . یمد یتر شد و بهم چسب کیخوردم. نزد ت   که به م  دمیشد و من عقب کش کینزد مبه

 .ناراحته ما یشدن حرف ن

 ...! وگرنهکب    یم ی   بارت باشه که به من توه نیآخر -

ِ  میر   نیگفت: دکتر ا  یمردونه ا یباز شد و صدا در   ... 

 .خوام عذر یمحرفش رو خورد و گفت:  ی هیما بق دنید با 

  و 
 

به طرف مرد رفت و پوشه رو گرفت.  خواست در رو ببنده که بهنام به خودش اومد و ازم فاصله گرفت. با دستپاچگ

سوء تفاهم وحشتناک تو محل  نیروز اول ا ی   نشستم. ناراحت بودم که هم صندیل یانداختم و رو  یی   من رسم رو پا

 .خودش بود ت  تقص کارش اتفاق افتاد ویل

 

 

 .دیخودش گذاشت و به صورتش دست کش ت   م یرفت. بهنام پوشه رو رو  ونت  بعد مرد ب قهیدق ند چ

  تر  یرو کنار طرح ها خودکار 
 
 !بود؟ یچه رفتار  نیبودم انداختم و گفتم: ا دهیکاغذ کش  یکه گوشه   هدف

 !دیاتفاقا خوب شد که د-

 .نگاهش کردم که گفت: برادرِ  زن دوممه جیگ

 !!زن دومت؟-

 !وم سابقمزن د-



 

 !انقدر تنوع طلب باشر  دهیظاهرت نشون نم-

 !تونند مقاومت کنند نیم گرانیدارم که د یت   وسوسه انگ تیموقع-

 .داشبر -

 .دارم-

 !کنه و بفهمه چرا  قیکنه! ... تازه اگر تحق  که دو بار جدا شده، فکر نیم  یبه مرد آدم عاقیل چیدلت رو خوش نکن. ه-

 چند ت یخوا خنده گفت: یم با 
 
 کنم؟  اش رو معرف

 !! «عاقل»من گفتم -

وع کن. هر جا  نیا یکه تو   ب  یمن رو مرتب کرد و گفت: طبق قوان ت   م یرو  یکاغذ ها  یخونشد با  پوشه هست، رسر

س ابهام داشبر   .از خودم بت 

 .وقت هست ی. هر چقدر بخواستیهم ن یتکون دادم و ورق اول رو جلوم گذاشتم. دوباره گفت: عجله ا رس 

 .مرش باشه-

آوردم، بهنام هم رسش با لپ تاپش  ازش رس در نیم ج  یبودم که ه ساعت گذشته بود. من مشغول خوندن متب   مین

 بهتر بود؟ یاگه تو خونه بود یدیرو خوردم که بهنام گفت: د میجرعه از چا هیگرم بود. 

 .ندارم من که مشکیل-

امدت انقدر جون سخت شده بودم که با هر  نیواقع تو ا در   . شونه باال انداخت که گفتم: دویمومدمیکنار م  ظیرسر

 ؟یرو چرا طالق داد

 .میخورد مقدمه م جا خورد. لپ تاپش رو بست و گفت: به درد هم نیم سوال تر  از 

 دکتر بود؟-

 .نه. ورزشکار بود-

 ؟گرفبر   یم میاندامشون تصم یو گفتم: از رو  دمیخند

 .شده برداشت و مشغول خوندن شد شیرایو  یمن چند تا برگه  ت   م یشد و از رو  بلند 

 .نبود نطور ینه! ا رو گفت. ویل ی   مشاور هم هم-

 !زن سومت حتما مانکنه؟-

 .دهی. به سه تا نرسگهینه د-

 .رو خط بزن کهیت نیاز میر  رو نشون بده و گفت: ا ی. برگه رو جلوم گرفت و خم شد تا سطر ستاد یا میصندل پشت

 ؟شر ینمزدم و گفتم: نکنه بچه دار  خط

 !شهیکه بچه دار نم  واسه خودت؟ دکتر اطفایل یدرست کرد یتراژد-



 

 ...هم د یشا-

 ؟چ   د یشا-

 .بود نطور یداشتم که ا من دوسبر  ؟یدیت متفاوته و هنوز نفهم جنش شینکنه گرا-

 .کنه  و با خنده نگاهم یم نهیدست به س دمیرو به عقب چرخوندم که د متوجه سکوتش شدم، صندیل وقبر 

 .گفتم  یکردم: من جد  د یتاک

 فکرم رو مشغول کرد با 
ً
 !همون خنده گفت: اتفاقا

ل یم کهیگذاشت و خم شد. در حال  صندیل یدسته ها یهاش رو رو  دست  کب    کرد، گفت: کمک یم  خنده ش رو کنتر

 بفهمم؟

 یمن رو رو  کردم بلند شم که اون  هولش دادم و سیع عی    لب هام افتاد. رس  یتر آورد و نگاهش رو  کیرو نزد صورتش

 .خودش رفت ت   دور کامل چرخوند و به سمت م هیرو  . صندیلد یهول داد و عقب کش صندیل

بچه ها  یت  بگ اد یکار رو کردم که   نینگاهش کردم که گفت: ا . عصبات  مت  رو بگ شتر یچرخش ب یرو گرفتم که جلو  ت   م

 !!زنند همسن من حرف نیم یبا مردها جنش شیگرا  یدرباره 
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 !هت  گ  رساغت رو یم یلیداش رو آروم تر، در حد پچ پچ کرد و گفت: خص مرجان

 .ماه بمونم هیقول دادم -

 یهست که به من نم نتونیب یت   چ-
 

 ؟گ

 !معلومه که نه-

 ؟زت   چرا آروم حرف یم گهیتو د-

 ؟یجد-

 .با خودش صحبت کن. اومد تو اتاق من. گوشر  ا یگفت: ب  معمویل یکرد و با صدا  یرسفه ا تک

 !خانوم هاشیم یاومد که گفت: پاک ما رو فراموش کرد ار یمه یصدا

 ه؟یچه حرف نیا-

 . آره؟یخوا یم ماه مرخض هیمرجان بهم گفت -

 .بدون حقوق-

 ؟یت  بگ ماه مرخض هی توت   یم یفکر کرد رو چه حساتر -



 

 .ستیبه حساب و کتاب ن یاز یآدم برادر دوستش باشه، ن سیرئ وقبر -

رو خوب « بدون حقوق»گفت: حاج خانوم!   نداخت،یمن رو به خنده م شهیکه هم  ت  اصفها یو با لهجه  د یخند

 .یاومد

 .ومدیهم از پشت خط م ار یمرجان و مه یخنده  یخنده و صدا ر یز  زدم

رفت و به من هم  زوج به انتشارات یم یاومدم. بهنام روزها ونت  راحت شد، از اتاق ب از بابت مرخض المیخ وقبر 

مامان اومده بود و االن هم  ادتیع یکه انقدر حساس باشه. صبح برا  ومد یروزها برم. بهش نم ی   گفته بود فقط هم

 .مارستانیرفت ب اتاقش بود، بعد یم یتو 

 ؟یخوا شدم و گفتم: کمک نیم کیمبل ها بود. بهش نزد یت  در حال گردگ نینش 

 ه؟یحرف ها چ نینه خانوم! ا-

وع کرد گی  .اومدند ونت  . آنا و بهنام از اتاق مامان بت   م ی شهیکردن ش  ت   م به تماز دستمال ها رو برداشتم و رسر

 کنم. شما چرا؟  یم ت   با ترس گفت: خانوم خودم تم نینش 

 .حوصله م رس رفته-

فرهنگشا  هیگفت تو   رفیر  بود. مامان یم ونت  ب یبود و آماده  دهیپوش خوشدوخت مشگ ی. پالتو ستاد یا ت   کنار م  آنا 

 .کنه  کار یم  یبه صورت افتخار 

 یم-
ً
  یخوا مثال

 
 . مگه نه؟هسبر  خایک یلیخ بگ

-... 

 بهنام؟ ؟جلب توجه کب   یخوا یم گ  یجلو -

 !ت  ست، تو هیکه محتاج توجه بق  گردم. اوت    بر یم گهیروز د 20من -

بدون بود.  ستادهی. به طرف در سالن رفت. بهنام هنوز ادمیرو برداشتم و دستمال رو روش کش ت   م یرو  ستالیکر 

 ؟کب    چکار یم نجا ینگاهش کنم گفتم: ا نکهیا

 .کردم  نهیخاله رو معا-

 !قبول ارتینفرت نگاهش کردم و گفتم: ز  با 

 ...کب    رفت و آمد یم نجا یمامان ا ی نهیمعا یندارم تو فقط برا تعجب نگاهم کرد که ادامه دادم: البته من که شگ با 

 .شد رمیدر صدا زد: بهنام! د ینگفت که آنا جلو  یت   چ

 !و گفت: اومدم د یپالتوش رو پوش بهنام

تونستم درک  رسگرم کرد. یم ت  رایپذ ینقطه  نیما، خودش رو با دورتر  راحبر  یهم مثال برا نیرفت و نش  ونت  ب آنا 

 .دارند چه حش ند ت  کردن خونه م  ت   تم یکه برا  ت  کنم، اون ها

 ؟یآورد و گفت: متوجه رفتار خاله شد یی   صداش رو پا بهنام



 

-... 

 .خواست آنا رو برسونم نیم-

-... 

 !زد همه ش از تو حرف یم-

-... 

 .یدیکنه! نگو که نفهم  کیکنه ما رو به هم نزد  یم سیع-

 !من و تو از اصفهان تا تهرانه یدونه فاصله  ! نیمچارهیمامان ب-

 .بگم د یبا دونم چ   نیم-

 .زنم نگران نباش. باهاش حرف یم-

بود. کنارش نشستم.  دهیتخت دراز کش یکردم و به اتاق مامان رفتم. رو   ت   رو هم تم ت  رایپذ ی هیرفت بق ونت  ب وقبر 

 ؟یدیدستم رو گرفت و گفت: بهنام رو د

 !م گرفت و گفتم: مامان خنده

 بله؟-

 . نه؟یبهنام رو دوست دار -

 .آره-

 آنا رو چطور؟-

 .آره-

 ؟من رو هم دوست داشته باشر  شهینم-

 یم یدار  داد و گفت: چ   هیتخت تک . بهد یرو باال کش خودش
 

 ؟گ

  یبرا ستیالزم ن-
 

 !یبذار  هیآنا و نگه داشیر  بهنام، از من ما حفظ زندگ

 ه؟یگفت: منظورت چ  ناراحبر  با 

 .شهیخونه دور نم نیبهنام تا آنا زنده ست از ا-

 .شهیوقت پ یلیکرد و گفت: اون مال خ  اخم

 چرا دو بار طالق داده؟ کب    فکر یم-

 .مهم تره گفت: االن تهران نگه داشیر  تو برام از همه چ    یدلخور  با 



 

   ها رو یم نکار یا د یدلخورش کرده بودم، ناراحت بودم. شا نکهیشدم. از ا ساکت
 

من به بهنام مانع رفتنم  کرد که وابستگ

  یبشه. گفتم: من تو 
 

  یمیقد یبزرگ با معمار  یخونه  هی یدارم. تو  خوب و آرویم اصفهان زندگ
 

کنم.   یم زندگ

کت یم تو مهموت   زنه. حبر  بهم رس یم یلیصاحب خونه م خ  ند ت  مسافرت م کنم. دختر هاش وقبر   بچه هاش هم رسر

 .کنه. چون بهش گفتم دوست دارم  . هر جمعه برام دلمه درست یمارند یمیبرام سوغات

 .نگفت یت   با دستمال اشک هاش رو پاک کرد و چ مامان

 .ه ناراحتن ،ها رو گفتم که خوشحال بشر  نیا-

   نیا-
 

 !شهینم که زندگ

 .زنم من باز هم بهتون رس یم-

 .رفتم ونت  صورتش انداخت. بلند شدم و از اتاق ب یو پتو رو رو  د یدراز کش دوباره

 

 

8 

افتادم که  ت  روزها اد یرسد کف بالکن نشسته بودم.  یسنگ ها یتو ساختمون پخش نشه، رو  گار یس یبو  نکهیا یبرا

چشمم  یکردند، جلو   ونشت  که ب  یدستم چرخوندم و روز  یداد. فندک رو تو  یم ت  بهمون گ مسئول خوابگاه مدام

تونستم کرده بودم.  یم یبود که هر کار  حتنه از دست خودم. وجدانم را اومد. ناراحت بودم. از دست همه. ویل

 .خایل بیودم و جادامه دادن نداشتم. خودم ب یبرا ت   چ چیاومدم، ه ونت  من هم باهاش از خوابگاه ب وقبر 

به رو خاموش کردم و  گار یس عی    که بهم زل زده بود. رس   دمیرو د یدر خورد. برگشتم و صورت شاد ی شهیبه ش یا ض 

 .گذاشتم. در رو باز کردم که چند تا رسفه کرد  بمیج یفندک رو تو 

 شده؟ چ  -

 ؟یدیکش  یم گار یس-

 !نه-

 !نه گهیم کشه ویل  من هم یم یبابا-

 .درآوردم. به خودم و هوا زدم یچمدون است   پیز  م گرفت و از  خنده

 ؟یبا من کار دار -

 .خودم رو نشون بدم امیمادر جون گفت ب-

 .شده بود روش نقاشر  ت  ش هیشدم که طرح  یخودم و صورت شاد جر یمتوجه گ تازه

 ده؟یبرات کش گ-

 .خاله رها-



 

 مهدتون؟ مرتر -

 .آره-

 .. حوصله شون رو نداشتمومد یر چند که من از بچه ها خوشم نمبود. ه یبامزه ا یشدم. بچه  هت  صورتش خ به

 قشنگ شدم؟-

 .رو از صورتش گرفتم و گفتم: آره نگاهم

آلبوم عکس بابا  دمیکه د  میکاناپه ها نشست  یکرد. کنارش رو   که مامان با لبخند نگاهمون یم  میرفت ونت  هم از اتاق ب با 

 .روز گذشته باشه 8 شهیفت: باورم نمگ  د،یعکس ها د ینگاهم رو رو  دستشه. وقبر  یتو 

-... 

 ؟ب  یبب یخوا یم-

 .نه-

 اد؟یم گفت: مادر جون! مامانم گ  یناراحت شد و آلبوم رو بست. شاد دوباره

 د؟یداشت . ناهار چ  زمیعز  اد یغروب م-

 .ماکاروت  -

 .ادیتا بابات ب ی   برو کارتون بب-

 پارک؟ میبر  شهینم-

 ش؟یبر  حال و حوصله ندارم. تو یمبه من نگاه کرد و گفت: من  مامان

 .خواست شد و بوس یم مهربون یم ما یشده بود که ن ت  نگاه کردم که چشم هاش مثل وقت ها یشاد به

 .برو حاض  شو-

 صورتم رو نشورم؟ شهیم-

 .باشه-

 !بود د یبع تا یآناه یاز بچه  همه حرف گوش کب   نیا

. شونهیخونه و زندگ یمستعد حرف زدن درباره  یلیکه خ  دمیفهم م،یخورد یم و بستب   میزد پارک قدم یم یتو  وقبر 

 .نگه یت   پدر و مادرش چ ینشدم که درباره  ات  یجر  چیاصال وارد ه

 ؟یدیتاب نشست و گفت: هولم م یرو 

 .دیخر  یم برام شاتوتر  شهیزد و دوباره گفت: پدر جون هم سیل هیدادم.  هولش

 .دیخر  یم من هم شاتوتر  یافتاد که بابا برا ادمی



 

 .نگم یت   بابا گفته چ دلم براش تنگه. ویل-

 چرا؟-

 .کنه  یم هیآخه مامان گر -

- 
 

 .دمیخر  برات بستب   به مامانت نگ

 .باشه-

 .هولش دادم دوباره

 ؟یندار  ت   تو ت  -

 .نه-

 ؟ینکرد عروش-

 .کردم-

 ؟نگاهم کرد و گفت: طالق گرفبر  مشکوک

 ه؟یطالق چ دوت   رو نگه داشتم و با تعجب گفتم: تو از کجا یم تاب

 .گهیبهنام م ت  آخه مامان به دا-

 .مت  خودم رو بگ یکنم. اما نتونستم جلو   خواستم فضویل نیم

 گه؟یم چ  -

 «!ت  رس راه طالق بگ یایم یدار » گهیم-

لحظه به ذهنم خطور کرده بود، ناراحت شده بودم  هیکه   یت   . از چد یهم خند یحرفش خنده م گرفت. خود شاد از 

 .زد به بستب   سیل هیتعجب داشت. هولش دادم و اون هم  یهم جاخودم  یو برا

 .هت  گ  بهنام همه ش طالق یم ت  ! دادوت   آخه یم-

 .شد و گفتم: آره من هم طالق گرفتم شتر یم ب خنده

 ...روز مامان رفته بود هی-

 .نهخو  میبرگرد ده،یکه تا مادرت نرس  اون طرف رسرسه سوار شر  میرو قطع کردم و گفتم: بر  حرفش

 .بشه کیبه من نزد یشاد ذارهیکردم که چرا آنا نم  بزنه. درک یم یا گهیخواستم حرف د نیم
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 مسب   خانوم
ً
بهش داده بودم رو جلوم  ب  یبازب یکه برا  ت  و برگه ها ستاد یا مت   بود، کنار م اصیل راستار یکه و   نسبتا

 .گذاشت

ارشاد  یت   که از نظر مم  ت  دورش عالمت زدم. کلمه هابشه که  نیگز یجا د یمیر  با یقسمت ها ! بعض  خانوم هاشیم-

 !کردم خود دکتر بهت داده  هست. فکر یم ستیل نیا یمورد داره تو 

 ادمیدستش مشغول کرد و گفت:  ر یز  یرسش رو با برگه ها عی    کرد و رس   نگاهمون یم طونیبهنام نگاه کردم که ش به

 .رفت

بدنه!  یکلمه ها که اسم اعضا  نی. چند تا کلمه رو خوندم و گفتم: اداشتم یدوباره کار  رو فوت کردم. حاال کیل نفسم

 داره؟ چه مشکیل

 .زمیعز  ستیدست ما ن-

 .کنم  چشم. دقت یم-

 ؟زت   باال رفته به بهنام نگاه کردم که خودش رو مظلوم کرد و گفت: حاال چرا یم یرفت، با ابرو  ونت  ب وقبر 

 .نگفتم یت   خوندن نوشته ها شدم و چ مشغول

 .ونت  برمت ب خب جوجو! عوضش ناهار یم لهیخ-

-... 

 ارم؟یاز دلت در ب امیخنده گفت: ب با 

 !ایب یخوا حرکت اون روزش افتادم و گفتم: اگه کتک یم اد ی

 .نگاه بندازم بهشون هیها از خداشونه من  یلیبدبخت! خ-

 .ستمیها ن یلیخدا رو شکر، من جزء اون خ-

حسام افتادم  اد ی. میرفت رستوران مجهول یم هیو به طرف  میبود ابونیخ یساعت بعد تو  کینگفت.  یت   و چ د یخند

 و گفتم: فست فود حسام کجاست؟

 چطور مگه؟-

 .هیچجور  مینیبب م،یبر -

 ؟اونجا که چ   میرقصه. حاال بر  الزم نکرده. اون بچه نزده یم-

 پش بامزه ا-
ً
 .همون جا میشده. بر  یاتفاقا

جذاب  یلیها و انتخاب رنگ بود. خ صندیل کرد، طراچ  که نظر آدم رو جلب یم  یت   چ ی   اول میشد از در وارد یم وقبر 

 .بود. ناخودآگاه لبخند زدم و دوست داشتب  

 دو نفره نشست و گفت: قشنگه؟ یهات   از م گیپشت  بهنام

 .آره-



 

 .آناست طراچ-

 .نگفتم یت   زدم و چ شخند یو افتخار بود، ن جانیصورتش که پر از ه به

من کنار  دنیاومد و با د یی   سالن پا یانتها یبعد حسام از پله ها هیکرد. چند ثان  پیتا یت   و درآورد و چر  شیگوش

دا  بهنام، اخم بانمگ ! با دختر  خرجش رو بدم؟ د یمن با ،خوشگل من قرار گذاشبر  ت  کرد و گفت: دکتر

دا ی   بچه جون؟ هم کشر   و گفت: تو خجالت نیم د یخند بهنام  .میایداد ب شنهاد یخوشگلت! پ ت  دختر

 !میبه من لبخند زد و گفت: مخلص حسام

اهایو بهنام گفت: بسه بچه پر رو! برو بگو پ دمیخند من  .باشه ما سفارشر  یتر 

! تو که همه -  .خُو  ذاشبر یدونه رو واسه ما م هی نی... ایشهر رو تست کرد نیا یزن ها یمن پر رو ام؟؟! آخه دکتر

 ی هیشد. نگاهش ته ما باعث خنده یم شتر یکرد که ب  به حسام نگاه یم و بهنام با نگرات   د یلرز  از خنده شونه هام یم من

 !گرفت و گفت: خجالت بکش! آتو مثل خواهرته  تیعصبان

 !ارمیدر نم هیرو از تور بق نگران نباش من مایه-

 .از پله ها باال رفت با ژست بانمگ و 

 !تهت رو ببند! زش شیبه طرف من برگشت و گفت: ن بهنام

 !ستین که کش  نجا یا-

 !اند؟ عنکبوت؟ پس اون ها چ  -

 .گهید یداد یکه زن هات رو فرار   یکرد  ینطور یاونطرف تر نشستند! هم لومتر یاون ها که دو ک-

ای. پدمیدوباره خند و  : د یانداخت. هنوز تموم نشده بود که پرس مییدوران دانشجو  اد یبود که من رو  یخوشمزه ا یتر 

؟ صبح که ا  خاله خوب بود؟ یومدچه ختر

 .. حال آنا هم خوب بودستین یختر  -

 .حل بشه چوقتیو گفت: فکر نکنم اختالف تو و آنا ه د یخند

 .خشک بشه و کوه ها پوشال اها یدر  نکهیمگه ا-

-... 

 .فرهنگشا هت  که من خونه ام م  ت  خوشبختانه روزها-

 

 

کردم که بهنام به حرف اومد: به   ا خلوت نگاه یمنسبت ابونیبه خ یدود یها شهیسکوت شد. از پشت ش قهیدق چند 

 ؟یعشق تو نگاه اول اعتقاد دار 



 

 !کنه و گفتم: به عشق اعتقاد ندارم  نگاهم یم یجد یلیخ دمید ویل میبندازم و بخند کهیطرفش برگشتم که ت به

 .ستیمهم ن-

 ؟یدیپس چرا پرس-

 .من اعتقاد دارم که بدوت  -

 ته؟ادینگاه آنا رو  ی   تو اصال اول-

 ...5... 4خنده اضافه کردم: چند سالت بود؟  با 

 .ترسم و گفت: یم د یهم خند خودش

 ؟تعجب گفتم: از چ   با 

 عشق-

-... 

 ...مرتب شد دوباره ت   بار بدبختم کرده... به زور باهاش کنار اومدم... حاال که همه چ هی-

 .حرفش رو خورد ی هیبق

 .کمکت کنه  د یشا ؟یت  دکتر نم شیبه حالش سوخت و گفتم: چرا پ دلم

 .نگفت یت   و چ د یخند

 حرفم خنده دار بود؟-

 .یدینظر م یزنم. بعد دار  حرف یم چ   یدارم درباره  دوت   تو اصال نیم-

 .دونم یم-

رو  ترسم کش . یمبهیغر  بیعج بار سوم اشتباه کنم. به خصوص که همه چ   یترسم که برا یم نی. من از ادوت   نیم-

 .دوست داشته باشم

 ه گهید
ً
خواد خودش  نداره. فقط یم یبه کمک فکر  اچر یکردم احت  آوردم. حس یم از حرف هاش رس درنیم ج  یرسما

 .و کنه و حرف بزنه رو خایل

 .ترسم تازه خوشحال هم شدم. یم میجدا شد اون ها رو دوست نداشتم. وقبر -

 .نکردم تا من قایط میبگو. پاشو بر  ی   ترس هات رو تو ماش ی هیباشه. بق-
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ستون و سفارش کرده بود که تا اومدن پدر و مادر شاد  یمثل تمام عضها مامان رسش رو گرم  ،یگذشته رفته بود قتر

گذشته از ذهنم   یاتفاق ها یطور  نیکرد ا  . احتماال فکر یمفتهیدلم ب یتو  یکرد که مهر شاد  ش رو یم کنم. تمام سیع

 .شهیپاک م

آوردم و بهش  در یم ت  کارتون مقوا  یداشتم رو از تو  میکه از زمان بچگ  یلیتختم نشسته بود و من وسا یرو  یشاد

 ما ین خودمون برده بودم. حتما وقبر  یبود که با خودم به خونه  ت  ها یادگار یو  شخض لیها وسا نیدادم. ا نشون یم

خوشگل بودم  ج  یسوئجا هیبرگردونده. دنبال  نجا یرو همراه کتاب هام به ا لیوسا نیخونه رو به مستأجر داده بود ا

 یپا یجلو  ،ت  رایرو وسط پذ د یکل  نکردم. از وقبر  داشیدوستش داشتم اما پ یلیوصل بود و خ ما ین یخونه  د یکه به کل

 .! کنار بکشمزشیعز  یکنه که به خاطر آنا  می. بابا اون روز اومده بود که راضدمشیند گهیبابا پرت کردم، د

 ه؟یو گفت: اسمشون چرو نشون داد  کیست عروسک کوچ هی یشاد

 .ذاشتمیم مت   م یبود و رو  دهیاز دوست هام برام خر  گیمختلف بود که  یتا عروسک با رنگ لباس ها 4

 .اسم ندارند -

 چرا؟ -

 قشنگند؟ -

 .یلیخ -

 .مال تو -

 یگفت: راست م  خوشحایل با 
 

 ؟گ

 آره-

شد  دلم خایل یلحظه تو  هیوم بلند شد. د یاز طبقه  انو یپ یبعد، صدا هیها رو به خودش چسبوند. چند ثان عروسک

 .و به انگشت هام نگاه کردم

 .گفت: بابا اومد  یشاد

دادم.  هیکنار تخت تک  وار ی. دست هام رو مشت کردم و به ددمیمهربون د ی هت  صورتش نگاه کردم که دو تا چشم ت به

بار  ی   اول یبرا وقبر  ما ین یچشم ها ر یسکوت خونه پخش شده بود. تصو  یتو «* شوپن»از  ب  یآهنگ غمگ یصدا

که شده به   مبر یبه خودم قول دادم به هر ق وز شد. اون ر  چشمم پاک نیم یبودمش از جلو  دهید ی   نازن یخونه  یتو 

 .شد رسم نیم فر یاز موس ج  یه نکهیشدن! با ا ا یدن ستیانیپ نیبزرگ تر  متیبه ق . حبر ارمیدستش ب

آموزشگاه معروف  هیرو که  تو خونه. کش ارمشیب ی   نازن یو سفارش باباماه تالشم افتادم تا با خواهش و تمنا  کی اد ی

 ...کرد  داشت و شاگرد قبول نیم

زانو هام  ی. چشم هام رو بستم و رسم رو رو دمیشن نیم یا گهید ت   من چ ا یآهنگ بلند تر شده بود  یصدا انگار 

 .شد از ذهنم بره. اما نیم ت   گذاشتم تا همه چ

 چیتو ه»گفت   داد و بهم یم حرکت یم انو یپ یها هیکالو   یکردم که انگشت هام رو رو   دست هاش رو حس یم حبر 

 .«!هیبزرگتر  ت   هدفم چ»گفتم   و من یم« ! شر ینم ستیانیوقت پ



 

 .دمید یصورت شاد یو ترس رو تو  شد. رسم رو بلند کردم و نگرات   دهیرسم کش یرو  دسبر 

 .برو باال. بابات منتظره-

 «بگه ما ینکنه حال منو به ن». با خودم گفتم د یدو  ونت  ها رو برداشت و ب عروسک

 دمیتخت دراز کش یکارتون برگردوندم و رو   یتو  گی گیرو  لیو وسا دمیکش  بعد صدا قطع شد. نفس راحبر  قهیدق دو 

بود که خودش ساخته بود و به من  یهمون ملود نیچشم هام جمع شد. ا یبلند شد. اشک تو  انو یپ یکه دوباره صدا

 .«ید یایرو »کرده بود. اسمش رو گذاشته بود   میتقد

تا صدا رو خفه کنه. متوقف شد. بعد از  دمیداغون شده بود. در اتاق رو باز کردم و با تمام قدرتم به هم کوب اعصابم

وع کرد ی   رو از اول یدوباره همون ملود هیچند ثان  .نت رسر

 هیدادم  اجازه نیم همه سخبر  نیزدم. بعد از ا ونت  ب رسم انداختم و از خونه ی. شال رو رو دمیبافت ساده پوش هی

 ...خراب کنه ینطور یآهنگ حالم رو ا

 

 

 19شوپن: نام آهنگساز معروف قرن  *
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 نداشت؟ یرو قطع کرد. گفتم: با من کار  تماس

 .خواست من رو شام دعوت کنه غرور گفت: نه. یم با 

 !یایکه کم م  ستین-

 .مهخود یخاله  یبه تو چه؟ خونه -

 اتاق تک زنگ خورد. بهنام برداشت و گفت: بله؟ تلفن

 .بفرستش داخل گهید قهیدق 2آشفته شد:  صورتش

 .رو گذاشت و آهسته گفت: زنم اومده گوشر 

 .ارهیتونه طاقت ب دونستم نیم انگار که با خودش حرف بزنه، ادامه داد: یم و 

به به در خورد. بهنام ل ت   م یمن چسبوند و لپ تاپش رو رو  ش رو به صندیل صندیل عی    رس   وانیمن گذاشت. چند ض 

 .دییرو کنار مال من گذاشت و گفت: بفرما شیچا

   یبا قد بلند و پالتو  جووت   زن
 

 یکرد، چشم ها  چهره ش جلب توجه یم یکه تو   یت   چ ی   وارد شد. اول کرم و شال پلنگ

 .بود درشت آتر 



 

 ؟یما کرد اد یشد  لبخند زد و گفت: سالم. چ   بهنام

سم. تو چرا سا حایل هیرس بزنم، گفتم  یها نشست و گفت: اومده بودم به مهد از صندیل گی یرو  زن  هیهم از تو بت 

 شده؟ ی   ت سنگ

 .شلوغه یلی! راستش من رسم خیکرد  یخوب کار -

 .به من نگاه کرد و گفت: بله. کامال واضحه زن

 یها کهیت اد ی دمید رو یم ما ین من هنوز هم وقبر کنند.   کردم که انقدر راحت با هم برخورد یم  درکشون نیم اصال 

 .فتادمیم مونیزندگ خصویص

 .همش سابقم، مارال هستند شونیشونه م گذاشت و گفت: نامزدم آتوسا! ... آتوسا ا یدستش رو رو  بهنام

الن تو دلش معذب بودم. مثل بچه ها خودم رو جمع کردم. به مارال لبخند زدم و با خودم گفتم، ا گیهمه نزد نیا از 

 «!!... زن سومهیچه بدبخت گهید نیا» گهیم

 .بودمشون دهیجواب لبخندم رو با لبخند داد و به بهنام گفت: قبال ند مارال

 .بودمش دهیآره خودم هم درست ند-

 «!تو روحت بهنام»تو دلم گفتم  دوباره

 «کشم  زنه خط یم دور هر چ   گهید» روز گفبر  نیآخر  ادمهی-

 آخر عمرم تنها باشم؟ تا  انتظار داشبر -

 !سال هم نشده هیهنوز  نه. ویل-

-... 

 م؟یصحبت کن خصویص شهیم-

 .میپنهان ندار  ت   من و آتو چ-

 .حرکت بهنام ناراحت شدم نیاز ا یلی. خنمیانداختم که صورت مارال رو نب یی   رو پا رسم

 .میداشتن ما که مشکیل ؟یمن من کردن، گفت: پس چرا از من جدا شد بعد از کیم مارال

  ت   م یرو  یبه برگه ها بهنام
 

 تو رو هم بدبخت یم د یخواستم. چرا با نبود که من یم یا نگاه کرد و گفت: اون زندگ

 کردم؟

 .بودم من که رایص  -

به ذهنم  ت   چ چیبگم اما ه یت   بود. خواستم چ گرفته بود. رسم رو بلند کردم. صورتش پر از ناراحبر   یلیخ صداش

 .رفت ونت  ب« خداحافظ» هیهش کردم. بلند شد و با نگا ی   . فقط غمگد ینرس

. نمشیخودم رو چرخوندم که نب ش رو هول دادم که تکون نخورد. صندیل شدم و صندیل هت  رسزنش به بهنام خ با 

 !وا کنه نو یا یاخم ها اد یب گیو گفت: حاال  امیاولم ب یرو گرفت و برعکس چرخوند تا رس جا صندیل یدسته 



 

و گفت: جوجو  د یبرگردوند. با خنده لپم رو کش یشتر یبار با شدت ب نینگفتم. ا یت   چرخوندم و چ رو  صندیل دوباره

 ؟یقهر کرد

 اد؟یحرکت خوشم نم نیکردم و گفتم: چند بار بگم از ا  اخم

 !کنم  دلم بخواد یم یمن هر کار -

 .بارت باشه نیکه آخ ش بلند شد و گفتم: آخر   چوندمیرو پ گوشش

 .رو دورتر کردم میو صندل دمی. آخ گفت و به خنده افتاد. خندچوندمیپ شتر یمن هم گوشش رو ب . د یلپم رو کش دوباره

کمک کرد که   نیسفره به من و نش  دنیچ یبار بهنام هم تو  نیو ا میخاطر شام زودتر از معمول از دفتر خارج شد به

 .واقعا خنده دار بود ت  سفره آرا یش تو  قهیسل

خونه اشاره کردم ت  ماست رفت. ظرف رو ازش گرفتم و به شظرف  یهاش تو  ی   از آست گی  .آب آشت  

 ه؟یچ-

 !رو بشور نتیآست-

 ه؟یچ نی. ایوا یمتوجه شد و گفت: ا تازه

 ه؟یچ هیبه نظرت شب-

 ؟کب    فکر یم کرد. گفت: تو چ    شیو ماست د یم کش ب  یرو به نوک ب نشیآست

 بهنام!؟ اد یبهت م یلیخ گفته بودم مشگ-

 .میکرد، برگشت  آنا که کنار در به ما نگاه یم دو به سمت هر 

 ؟یرو فراموش کرد و گفت: جد نشیآست بهنام

  راسبر -
 

 .گرفتم  هیرو از مرض یکه گفته بود  اون آهنگ

 ...باشه بلوتوث کب   ادتی-

خونه ب با   .دمیحرفشون رو نشن ی هیاومدم و بق ونت  پوزخند از آشت  

 ونت  ظرف رو جا به جا کردم و ب نیآخر  ع آرامش قبل از طوفان بود. وقبر که در واق  میخورد آرویم یفضا یرو تو  غذا 

 یم یباز  ما یبا ن ت  رایپذ یگوشه   ینشسته بود. مامان و بهنام کنار هم بودند. شاد نهیکنار شوم  صندیل یاومدم، آنا رو 

 .نشستم مانکرد که اصال به اون طرف نگاه نکردم و کنار ما

 

 

... 

 



 

 

 .دیا ژهینره. تو و مامان مهمون و  ادتیبعد  ی: هفته رو به بهنام گفت آنا 

 ؟چ   ما یپس ن-

 .ادیتونه ب داره. نیم مهیم یجلسه -

؟؟! تو که از تابستون برا-
ً
 !یکرد  یز یبرنامه ر  یگالر   نیا یجدا

 ...بعد ی. دفعه هافتهیخوام از کارش ب شونه باال انداخت و گفت: نیم آنا 

مند باز  ی   چرندش برم. با هم یها نقاشر  دنید یرارو شکر کردم که مجبور نبودم ب خدا    یهت 
 

من رو خراب  هاش زندگ

 .کرده بود

 !جان؟« کوزت» اد یخوشت م یکار ت   کردم، گفت: از تم  به من که دست هام رو خشک یم رو 

ه  فیزدم و گفتم: از کث پوزخند   !کردن بوم ها که بهتر

 کننده داره؟  د یمن چقدر بازد یها یگالر   دوت   یم-

 !یموند یم کا یبارت بود، همون آمر  یت   . تو اگه چاد یخوششون م یا مجات   ت   ها از هر چ ات  ر یا-

  نیموفقه. ا یلیدونستم آنا خ یم
 

 .برسم نداشتم ت  به جا نکهیدلم بود که فرصت ا حرف ها از شکستگ

ل رو بده به مند یامشبو دست بردار  هی: بچه ها! د یوسط بحث پر  مامان  .! بهنام اون کنتر

 .نکرد به حرفش توجیه کش

 .انیآثارم م دنید یاستادها برا نیهم فروختم. بزرگ تر  طیبل-

 !شناسمیوقته م یلیشون رو خ گیبله... -

 !شده بود با هشدار گفت: آتوسا ما یمن به ن ی هیکه متوجه کنا  مامان

خودت رو مقض  زمی. عز دند یم حیعالم و آدم من رو به تو ترج ی! همه هیدونم دردت چ با حرص گفت: من که یم آنا 

 .ندون

مندها با غ ما ین به مندها نیم ت  اشاره کرد و جمله ش رو کامل کرد: هت   !سازند هت 

 !الیخ : بچه ها، تر بهنام

 ؟ینداز ی: بابا چرا نمیشاد

 .باشر  نجا یبابا دلش نخواد تو ا د یشا ؟یکه بود  ت  همون جا یگرد  اصال چرا برنیم-

 .مت  دم ارث بگرو شکستم: فکر کن اوم سکوتم

 !. نوبت توئهگهی: بابا بنداز دیشاد



 

 .پول به دماغت خورده یدونستم بو  از اولش هم یم-

 ؟که چ    یخرج کرد کا یبابا رو تو آمر  یسال دالرها 5رو واسه تو ساختند؟  ا یدن کب    شدم و داد زدم: فکر یم عصبر 

 !؟ت قدم بزت   یمارکدار تو گالر  یو با پالتو  بکشر  نقاشر 

 .. آروم ترزمیدونم عز  و گفت: یم د یدستم رو کش مامان

  یدیرو آروم تر. تو چه کار مف چ   : چ  آنا 
 

 به جز فرار؟ یت کرد تو زندگ

تو  رو کار کردم، وقبر  میزندگ یسال ها نیم بلند شدم. دست هام رو نشون دادم و بلند تر داد زدم: من بهتر  صندیل از 

 !یکرد  حروم زاده ت رو بزرگ یم نجا یا

نبود. همه به من زل  میحال ها ت   چ نیسگم باال اومده بود و ا یسکوت مطلق فرو رفت. من دوباره اون رو  یتو  نسال

 .زده بودند. بهنام بازوهام رو از پشت گرفت و من رو به طرف اتاقم حرکت داد

 تلخه؟ قتیحق ه؟یکردم و گفتم: چ  مقاومت

کرد و گفت: آتوسا   شتر یشک بودند. بهنام فشارش رو ب یو آنا تو  رو بغل کرد و از پله ها باال رفت. مامان یشاد ما،ین

 !ستیحرف ها مال االن ن نیا

 . ؟ ولم کن ِبودم و دوباره داد زدم: پس مال گ دهیدر اتاق رس کینزد

 ؟فهیم رو باز کرد و هولم داد. خودش هم وارد شد و گفت: مامانت حالش بده. نیم در 

 ...ولم کن! حال من بدتر از همه و گفتم:  دمیکش  ونت  رو ب بازوهام

 داشت منو یم یجد یبود و جد دهیکنه. به من چسب  داره چکار یم دمیشدم که نفهم جیلحظه انقدر گ هی یبرا

دارم که  از یکردم ن  . واقعا حس یمداد یش کتفم رو ماساژ م گهیاز دست هاش پشت گردنم بود و دست د گی. د یبوس

  نیبغلم کنه. پس سهم من از ا کش
 

که به خودم اومدم و عقب   ذاشتیم ت  تاث ومتنش داشت ر  یبود؟ گرما چ   زندگ

. با د یکش  بهم زل زده بود و تند نفس یم موت  ی. بدون پشستاد ینگاهش کردم که اون هم درست ا . عصبات  دمیکش

 گفت: یم  شده بودم که ابروش رو باال انداخت و  جیگ  جیکردم. گ  صورتم حس یم یوجود قد متوسطم گرماش رو رو 

 .خواستم آرومت کنم

 !یخورد یم یلیس د یوگرنه با شهیادامه داد: دستم رو زن بلند نم از مکث کوتایه بعد 

 ؟کب    زدم و گفتم: حاال چرا ولم نیم پوزخند 

 هیبود که برگشت. به در تک هت  دستگ یدست هاش رو باز کرد. ازم فاصله گرفت و به طرف در رفت. دستش رو  عی    رس 

 !!!هم بد نگذشته اد یسال ز  7 نیا نکهی. مثل ایراحت برخورد کرد یلیسکوت گفت: خ قهیدق هی داد و بعد از 

 !کنم  یت  بهم دست نداد که بخوام سختگ حش-

 «آره جون عمه م»دلم گفتم  یتو  و 

 .داغ دست زده باشم، ولش کردم یبه کاسه  نکهیبره که دستش رو گرفتم و بعد مثل ا ونت  کرد و خواست ب  اخم

 گفت: چته؟  ینجکاو ک  با 



 

 ؟انتقام گفبر  یدرباره  چ   ادتهیو گفتم:  اوردمیروم ن به

م رنگ  !نگاهش عوض شد و سکوت کرد. ادامه دادم: من حاض 
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 9:30تا ساعت  دمیکه کنار تخت بود نگاه کردم و فهم  میگوش  یشدم اتاق غرق نور بود. به صفحه  دار یب وقبر 

 مونیشب ها تو اتاق اجاره ا کرد. بعض    برم. رسم به شدت درد یم ت  جا ستی. خوشحال شدم که قرار ندمیخواب

 .میشد یم دار یب یبد رد صبح با رسد م،ی. چون عادت نداشتمیخورد یم نکیو در  میکرد  یم طنتیش

 یکه رو   یعکس دو نفره مون رو نگاه کردم. از لبخند احمقانه ا م،یگوش  یو از فولدر عکس ها دمیپهلو دراز کش به

 .«!یبود فیح»بار گفتم  ی   هزارم یون بود خنده م گرفت و براصورتم

آنا  ا یپسشون داده  یدونستم شاد افتاد. دلم گرفت. نیم ت   م یرو  یتخت نشستم و چشمم به عروسک ها یرو 

گفتند که   بود چون همه بهم یم دهیترس شبمیاز رفتار د د یآورده. به هر حال حتما از دست من ناراحت بود. اصال شا

 .وحشتناکه یلیخ تمیانعصب

 .باشه دهیحرفم رو نفهم هم معب   یبودم که حال مامان بد نشده باشه و شاد دوار یشدم. ام مونیپش شبمیحرف د از 

. اوردمین ت  لباس عوض کردن نداشتم. گرسنه هم نبودم. مسکن گ یرفتم. حوصله  ونت  رو مرتب کردم و ب تخت

. دمیپف داشت که چند بار آب رسد روش پاش م کیم هت  ت یچشم هاشدم.  هت  به صورتم خ نهیمسواک زدم و از آ

بازوم خورد.  یبازوم افتاد. چشمم به کبود یو مرتب کردم. بند تاپم ر  د،یرس شونه هام یم یموهام رو که به زور تا رو 

 .کرد  شده بود وگرنه درد نیم بتیبود و برام مص د یپوستم سف

 یبرا د ی. شادمیرو ند . کشارمیرو زدم و وارد شدم که از دلش درب سکوت مطلق بود. در اتاق مامان یتو  خونه

 .رفته بودند شیآزما

رو کوچک تر نشون  اطیبرگ بودند که ح نگاه کردم. باغچه ها و درخت ها تر  اطیرو کنار زدم و به ح ت  رایپذ ی پرده

در  میبزرگ شد که وقبر   میبود دفن کرده بغیل هیبا دختر همسا شیسال پ 13-12افتادم که  یجعبه ا اد ی. داد یم

 .. لبخند زدم و پرده رو انداختممشیار یب

 ؟یشد دار یاز پشت رس گفت: باالخره ب ت  صدا

دلم به  ینگاهش کنم به طرف اتاق رفتم و تو  نکهیکرد؟ بدون ا  وقت روز تو خونه چکار یم نیمگه رس کار نبود؟ ا نیا

 .خودم فحش دادم که تاپ و شلوارکم رو عوض نکردم

 دست بهنامه. نه؟ یجا-

-... 

 هنوز هم پوستت حساسه؟-

 .میصحبت کن د ی! باونت  ب ا یاتاق شدم و درش رو بستم. مشغول عوض کردن لباس بودم که در زد و گفت: ب وارد 



 

تیو سوئ ی   ج هی  .تخت نشستم یو رو  دمیپوش شر

 !کب    ی   به خانواده م توه دمیگفت: من اجازه نم  دوباره

 .زبونم رو گرفتم یجلو  ویل« به اجازه ندارم یاز ین من»داد بزنم  خواستم

 .ستین هیبق ت  تقص تیخراب شدن زندگ-

 !!خبر یمنه که تو با خواهرم رو هم ر  ت  و گفتم: آره. تقص ارمینتونستم طاقت ب گهید

 ؟گرفبر   دارم. چرا جلوم رو نیم ا یب –من با آنا برو  دونسبر  تو یم-

 !شهی و شب شعر گرفیر  شما به تخت خواب ختم مو کنشت رفیر   یدونستم گالر  من چه یم-

  17هوس  هی... از اولش هم برات ینه! تو از من خسته شده بود-
 

 .بودم سالگ

 یبا خنده  سته؟یا خانواده یم یهمه  یواسه هوسش تو رو  گ  ؟یسال ازم بزرگ تر  12 دونسبر  مگه موقع عقد نیم-

 زنه؟ یم انو یکنه و پ  مدرسه رو ول یم یدرس ها اد؟یهاش کنار م همکالش

 .دونستم بچه ازدواج کردم. همون موقع هم یم هیگفت: آره. اشتباه از من بود که با   از مکث کوتایه بعد 

-... 

  لعنبر  یاون خونه  یتو -
 

 تنها زندگ
ً
 .یزد با من حرف هم نیم کردم. تو حبر   یم من رسما

 !!؟؟فهیم زدم: من کنکور داشتم. نیم داد 

 .یزدواج کردا یجا کرد پس تر -

 ؟یداد چرا من رو به دوست هات نشون نیم ؟چرا جشن نگرفبر  دمیفهم نیم کب    رو باز کردم و گفتم: فکر یم در 

 .نگفت یت   صورتم زل زد و چ به

به  «مانیاستاد پ» یخوب قبول بشم. تا تُو  یرشته  هیخواب و خوراکم زده بودم که درس بخونم و  یمن از همه -

 .ت خجالت نکشر  پلمهیخاطر زن ِ د

-... 

 !ینر  تا با خواهرم مهموت  -

 گرفت؟  گفتم؟ مگه چقدر از وقتت رو یم  . مگه من بهت نیمیومدیتو خودت نم-

سال  هیگذشته بودم، تو   میمن از جوون ؟یسال صتر نکرد هیهام رو فشار دادم و گفتم: چرا  قهیزدم و شق پوزخند 

 !که من دانشگاه قبول بشم  مدارا کب   نتونسبر 

 ...نکهیقبول کرده بودم. انتظار ا یمن تو رو همون جور -

 ؟پس انتظار من از خودم چ  -

 



 

 

 .داد آزارم یم شتر یب نیکرد که ا  سکوت

 .گرفته بود  کا یبا خواهر خودم که مدرکش رو از آمر  من مجبور بودم به خاطر نگه داشتنت با همه مسابقه بدم. حبر -

 مونیساله از کارم پش 7تفاوت که من  . انقدر خونشد و تر یولم کرد یدیماجرا رو فهم زد و گفت: وقبر  یپوزخند

 .نشدم

 .نداشت یا دهیحرف زدن فا گهیپاکش کردم. وارد اتاق شدم. د عی    که رس   د یقطره از چشمم چک هی

 یو بر  یت  ماه طالق بگ هیقدر بود که رس  ی   گفتنت هم« عشق»، « عشق»رو هول داد و گفت: اون همه  در 

 !!!اصفهان؟

چطور  ادمهی... هنوز مینداشت مشکیل تا یهمه ش حرفه. ما قبل از برگشیر  آناه نا ینگاهش کردم و گفتم: ا عصبات  

 .یکرد  نگاهش یم

مند... تحصکلیادامه دادم: خوشگل... خوش ه تلج   یخنده  با   ...لکردهی... هت 

حالم رو بهتر کنه و گفتم: من  دستهام که خنگ  دمیصورتم دست کش یگفت. رو   نیم ج  یکرد و ه  نگاهم یم فقط

 !!داشت؟ شهیم یکنم. از مردها چه انتظار   درکت یم

 .رو بستم و اون هم مانع نشد در 

 .موت  یگرفته گفت: من مطمی   بودم که از ازدواجت با من پش  یهمون پشت در با صدا از 

-... 

 !زد رفتارت داد یم-

که   کش  خوشبخبر  یتونستم جلو  کردن بودم؟ چطور یم  اهل آه و ناله نشستم و گفتم: من گ ی   زم یگوشه رو   هی

 م؟ت  دوست داشتم رو بگ

  گهید
 
 یت   اتاقش چ یهم تو  نیبودم نش  دوار ی. امستیرد و بدل نشد. خوشحال بودم که مامان خونه ن نمونیب حرف

 .باشه دهینشن
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بحث کرده  ما یکه با ن  روز یاز دنشسته بودم.  اطیح یرو نداشتم و تو  کش  یبود و همه خونه بودند. حوصله  جمعه

 .فتهیلحظه هم کنارش نرفته بودم و نذاشته بودم اون هم چشمش بهم ب هی بودم تا االن حبر 

کندم.   شتر یبه فلز خورد و صدا داد. لبخند زدم و اطراف جعبه رو ب لچهیبود که ب دهیمتر رس مین یبه اندازه  گودال

کاش   یمونده بود. با خودم فکر کردم که ا ادمیبود که ازش  یت   از چ کتر یکوچ  یلیشده بود. خ فیو کث اهیکامال س

چه  ت  به خ ادشیما رفته بودند.  یاز کوچه  انیجر  نی. اما دو سال بعد از امیکرد  بود و با هم بازش یم نجا یهم ا هیهان

 .میداشت خوتر  یروزها



 

. دوباره لبخند نمیبب وار یشون رو از پشت دخونه  یداشت. رسم رو برگردوندم که ستون ها یقفل اسباب باز  هی جعبه

دوم شدم  یطبقه  یپشت پنجره  . متوجه حرکبر شهی. چقدر زود آدم ها راهشون جدا مدمیکش  قینفس عم هیزدم و 

 بچه چه گنایه نیو خودش رو باال نگه داشته بود. ا د بود که با دست هاش نرده ها رو گرفته بو  یو تمرکز کردم. شاد

 !رو شکستم داشت که من دلش

. عقب رفت و پرده رو یی   پا اد یدست تکون دادم که جوابم رو نداد. جعبه رو بهش نشون دادم و اشاره کردم که ب براش

 .تخت نشستم یآب کنار حوض رفتم. دست هام و جعبه رو شستم و رو  ت  ذوقم خورد و به طرف ش یانداخت. تو 

 ؟یایبود. آروم گفتم: چرا نم ستادهیپله ها ا یرو  یشاد

راه رو هم  ی هیاومد. مکث کرد. بق یی   چند پله پا یکرد. شاد  جادوگر قصه ها افتادم که بچه ها رو وسوسه یم اد ی و 

 ؟. گفتم: خوتر ستاد یاومد و کنار تخت ا

 .رو تکون داد رسش

 ؟یچرا عروسک ها رو پس داد-

 .مامان گرفت-

 پچ پچ گفتم: االن کجاست؟ هیشب یصدا با 

 .من آروم گفت: خوابه از  د یهم به تقل اون

 هیکنند. چند تا تمر و اسکناس و   یم دا یبود که گنج پ ت  آدم ها هیخودم نشوندمش و جعبه رو باز کردم. حالم شب کنار 

 د یبدان د،یکن  یم دا یکاغذ را پ  نیاگر ا» دمیخند دلم خوندم و کیل ی. نامه رو تو میگذاشته بود  لونینا ینامه بود که تو 

 «...خود را شامل اموال شخض 5/4/1377 ورخم کشنبهید از ظهر روز بع 4که ما در ساعت 

 .یو گفت: زشت شد د یخند یرنگ داشت. شاد ت  طال ض  یرو برداشتم و به چشمم زدم. قاب ب میمیقد نکیع

رو درآوردم و ازش عکس  لمی. موبامیدیبزرگ بود. هر دو خند یلیصورتش خ یرو به چشم اون زدم که برا نکیع

 د؟یکن  مامان اومد که گفت: چکار یم یصداانداختم. 

 .میکرد  دا یو گفت: گنج پ د یخند یشاد

 .رو نگاه کرد لینور آفتاب روشن تر بود، ناز کرد و وسا یموهاش رو که تو  مامان

 ؟زت   نیم نکیع گهید-

 .گایه-

 ه؟یکارت چ-

کت وارداتم هیحسابدار -  .رسر

 .شمونیپ یکه برگرد  میردک  میتونست یسکوت گفت: ما هر کار  قهیدق هیاز  بعد 

 .دونم یم-



 

-... 

 .خواستم برگردم نیم گهیمن د-

کردم ازدواج   سالها فکر یم نینگاه کرد. دوباره به طرفم برگشت و گفت: تو ا شد و به حوض خایل ی   مامان غمگ صورت

 !یکرد

 .دادم رو هم نیم یمرد چیمن تا دو سال جواب سالم ه-

 .کردم  ها فکر نیم ت   چ نیخنده ادامه دادم: به ا با 

 

 

14 

 مرخض شبیخونه استفاده کرده بود و د هم از خلوتر  نینش  آنا بود. همه رفته بودند. حبر  شگاهینما ی هیافتتاح

دفتر نشر بهم  یتو  روز یبهنام که د ینشم. حرف ها آفتاتر  ما یآنا و ن یکردم جلو   گرفته بود. تو سه روز گذشته سیع

 .دیچیرسم پ یزده بود دوباره تو 

 «!فرصته نیگفته جلسه داره. بهتر   ما ین»

 .رو برداشتم ملیگذاشتم و ر   فیک  یچشم رو تو  خط

 «مایآموزشگاه ن ارمشیو آخر مراسم م ندازمیتو رس آنا شک م من»

 .رو گذاشتم و رژ رو برداشتم ملیبار پلک زدم. ر  چند 

 «.ه اتاقشکشونه ب  . مطمئنم تو رو یمی   آموزشگاه. هم یبر  یبهانه ا هیبه  هیکاف»

 اعصابم رو داغون کرده بود. بهنام فکر یم یلی. اما آنا خهیدونستم کار اشتباه رو گذاشتم و به صورتم نگاه کردم. یم رژ 

وع خوب  نیکرد ا اون روز  یکم رس جاش بشونم. به خصوص با حرف ها  هیخواستم آنا رو  . اما من فقط یمهیکار رسر

 .که االن هست نبود  ینطور یا ت   چ چیه دم،یکش  کنار نیم  خواستم همه بدونند که اگر من . یمما ین

 .داد: برو آموزشگاه و با من در تماس باش sms بهنام

 .: باشهنوشتم

خواستم  که یم  ینشستم و دوباره به کار  نهیآذر بود و هوا رسد. کنار شوم لیو شال گرم رس کردم. اوا دمیرو پوش پالتوم

کردم که   رفتم محل کارش؟ عجب غلظ مقدمه یم تر  یجور  ی   گفتم؟ هم  یم د یبا چ   ما یبکنم فکر کردم. اصال به ن

  ا یکنم   بهانهنفر رو  هی دنیتونستم د کردم. یم  دوار یبهنام رو ام
ر
 .حرفا نیرد شدن و ا اتفاف

 تیتسل یدر چشمم به پرده ها ونت  کردم. ب  یط رو با دلشوره و ناراحبر  اطیشدم و به طرف در رفتم. طول ح بلند 

از من دوست  شتر یبابا آنا رو ب نکهیتلنگر بودم. ا ی   روز هنوز جمع نشده بودند. انگار منتظر هم 17د که بعد از افتا

 !خودم عذاب وجدان درست کنم یشد که من برا نیم لیداشت دل



 

 رو پاک کردم. رفتم داخل شمیرو بستم و برگشتم داخل. مثل از جنگ برگشته ها لباس هام رو درآوردم و آرا در 

خونه تا برا ه و هو  یحالم بهتر شده بود. مرغ رو تو  یلیمرغ درست کنم. خ ی   شام ته چ یآشت   و  جی    آب انداختم که بت  

 .آوردم که خرد کنم ونت  رو ب از یپ

کت درست شد. صبح  یگرفتم. تا خواستم رسآشت   بشم، کارم تو   اد ی ت  رستوران هر جور غذا یتو  میسال و ن کی رسر

خونه و تا بق میرفت یم ،میکه کالس نداشت  ت  ها و گوشت چرخ  میکرد  رو آماده یم ازها یها و پ ب  یزم بیبرسند س هیآشت  

 کردند. استعداد خوتر   ونشت  کرد که ب  یمن رفتم، اون هم انقدر ناسازگار  . کار من از اون بهتر بود. وقبر میکرد  یم

باشگاه...  یورزشمون تو  بودم. عاشق مرتر  و کال ورزش کیروبیعاشق ا ستانت  دب ینبود. تو  نیعالقه م ا داشتم ویل

 مرتر  هیاالن  د یشدم شا و رس به هوا نیم دمید رو نیم ما یشد. اگر انقدر زود ن میکم حسود  هی دمیمارال رو د وقبر 

 .خوب بودم

 هیکن.   کیکوچ  نو یا ا یب ،زت   تو با خطکش اندازه یم»گفت   یم شهیها رو خالل کردم. هم جی    ورزش شدم و هو  الیخ تر 

به  ما یکه ن  دمیرو برداشتم. مشغول پوست کندنشون شدم. از پنجره د ازها یخنده م گرفت و پ«. متر بلندتره یلیم

 کارش زود تموم شده و اومده لباس عوض کنه و بره نما اوردهیرو داخل ن ی   . ماشاد یسمت خونه م
ً
. شگاهیبود. حتما

خونه یم عیدلم خدا رو شکر کردم که نرفتم آموزشگاه وگرنه ضا یتو   .نبود open شدم. خوشبختانه آشت  

 .میفتیراه م میآموزشگاه؟ ما دار  یدیاومد. از بهنام بود: رس sms هی

 در اتاق من رو یم ما ین دمیبردم که د ونت  در ب یدر زدن بلند شد. آروم رسم رو از ال یجواب بدم که صدا خواستم

 .برام مهم نبود گهیکردن هاش رو نداشتم. د  حیوجت دنیشن ی. حوصله ستمیکوبه. همون بهتر که فکر کنه ن

 

 

 قیتخته ساطور گذاشتم و با کارد خرد کردم. در باز شد. نفس عم یپوست کنده رو رو  یازهایداخل و پ برگشتم

 .متوجه شده بود از یپ یاز بو  د یو برنگشتم. شا دمیکش

 !؟یکرد  کارها نیم  نیاز ا داد و گفت: قبال  هیکنار من تک  یها نتیسکوت، به کاب قهیدق 2از  بعد 

 یبرنج رو تو  یها مانهیدنبال برنج گشتم. نشستم و پ یی   پا یها نتیکاب  یندادم. دست هام رو شستم و تو  بر یاهم

 !پاهاش نشست و گفت: اون حرف ها فکرم رو مشغول کرده ی. کنارم رو ختمیقابلمه ر 

 .گاهشیرفتند نما هیشدم. مشغول شسیر  برنج ها شدم و گفتم: بق بلند 

 !نجامیا ی   دونم. به خاطر هم یم-

 .ختمیکه قبال جوش اومده بود، ر   آتر  ینگاهش کردم. آبکش برنج رو به طرف گاز بردم و تو  عصبات  

 .. اشتباه از من بودگفبر   تو راست یم-

 !زدم و گفتم: اشتباه پوزخند 

دوباره برگشت و ساکت موند.  اومد ویل . به سمتمختمیتابهر یها رو داخلماه جی    و هو  ازها یداد و من پ هیتک خچالی به

 .وقته تقاصش رو پس دادم یلیمرغ رو خاموش کردم که گفت: من خ ر یها رو آماده کردم و ز  هیزعفرون و ادو 



 

 !هم بهت بد گذشته یلیکه خ  نمیب بله. یم-

و مشغول گذاشتم   ت   م یرو خاموش کردم. دست هام رو شستم و ظرف مرغ رو رو  تابهیماه ر یکرد و من ز   سکوت

 !به من گذشته؟ چ   دوت   رو به روم نشست و گفت: تو چه یم صندیل یکردن شدم. رو   شیر  شیر 

 !وقته رفته یلیخ گهیم منشر  د؟یبازش کردم. از بهنام بود: کجا رفت کمیبلند شد. با انگشت کوچ sms یصدا

بلندش رو از پشت بسته بود و  یفکر بود. موها ینگاه کردم که تو  ما یبه صورت ن«. اومده خونه» سمیبنو  خواستم

 یدق
ً
 .روشن فکر شده بود یها دانیقیموس هیشب قا

 .کرد  و فقط نوشتم: من نرفتم آموزشگاه، رسم درد یم ومد ین دلم

 !؟یجواب داد: منو مسخره کرد عی    رس 

شده و... دارند تموم  هیگفتم: بهنام بود. گفت افتتاح  هیکردم. بعد از چند ثان  شیر  شیمرغ رو ر  ی هیندادم و بق جواب

 .آموزشگاه ند ت  م

کنه که   جور یم یبهانه ا هیدونستم  شد و بعد رفت. یم هت  بهم خ هیموهاش فرو کرد. چند ثان یهاش رو تو  انگشت

 .بوده نجا ینفهمه ا کش
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 .برمش مطب محمد بعدا یم نانیاطم یبهتر شده. برا یلیاومد و به آنا گفت: خ ونت  از اتاق مامان ب بهنام

 نداشت؟ یها مورد شیآزما-

 .نبود مورد خطرنایک-

 .میمبل نشسته بودم گفت: بر  یبه من که آماده رو  و 

 !!کرد  : که رست درد یمد یمقدمه پرس تر  ،ی   ماش یتو 

 ه؟یبیعج ت   چ-

 نبود؟ یا گهید ت   چ مطمئب  -

 چ   دهیفهم یت   لحظه حس کردم چ هی
ً
 ؟و گفتم: مثال

 !شده باشر  الیخ تر -

 چرا؟-

 وسطه!؟ گهید گی یپا د یفت: شاو گ د یخند

 !ها حرف نزن زنت  خنده گفتم: مثل پ با 



 

 .مراقب باش جمعه رسدرد نداشته باشر -

ه؟-  مگه جمعه چه ختر

 .میت  که من و آنا م  همون رستورات   یایب ما یبا ن . قراره جناب عایلسیواسه تن مت  با آنا م-

 س؟یتن هت  نم ما یچرا با ن-

 بگه؟ ما یبه ن د یرو با ت   مگه همه چ-

 !ستین سکرتر  ت   ورزش کردن که چ-

 .بوده و مسخره ش کرده نشیبار موقع تمر  هی-

 .ستیگفت: آخه اصال بلد ن  جانیخنده و ه با 

 .رفت. بعد با من مدت با مارال یم هیمحو شد و ادامه داد:  عی    رس  لبخندش

 !سیاده به تند ت  دونم چرا گ نگفتم. آدرس رستوران رو بهم داد و گفت: نیم یت   و چ دمیخند

 اد؟یتو خوشت نم-

- 
ً
 اصال

 ؟یبر  کب    پس چرا خودت رو مجبور یم-

 !داشت؟ دنیهم پرس نی. اهت  نگاهم کرد و شونه باال انداخت. خب معلوم بود چرا م مظلوم

  کب    فکر یم-
 

 کنه؟  چکار یم د،یکن  نیتمر  بالیبار وال نیا اگه بهش بگ

-... 

باحال  سیتن کب    فکر نیم» گهیبعد م قهیدق 5«. خسته شدم» گهیم قهیدق 10 کنه. بعد از   دونم. اول قبول یم من یم-

 !!دیکردن  یباز  سیبعد هر دوتون مشغول تن ی قهیدق 2«. تره؟

 .دیچیپ متفاوتر  ابونیخ یبعد تو  قهیزد. چند دق یلبخند محو  بهنام

 

 

 ؟یت  کجا م-

 .نشونت بدم د یرو با ت  جا هیاول -

 شه؟ینم ر ید-

 قراره بازخواستم کنه؟؟ و گفت: گ نگاهم کرد  طونیش



 

 یشدم و با کنجکاو  ادهیشد. من هم پ ادهیپارک کرد و پ در آپارتمات   ی.جلو دمیدفتر خودشه و خند ر یافتاد که مد ادمی

دلباز و  یدر انداخت و صتر کرد تا من وارد بشم. جا یرو تو  د ی. کلمیسوم رفت یدنبالش رفتم. با آسانسور به طبقه 

خونه هم  شده. حبر  یتازه بازساز  وارها یمشخص بود که د و بود  ت  تعم لیپر از وسا ت  رایسط پذبود. و  گیش آشت  

 .داد یم ت  نو یبود

 طرفش برگشتم و گفتم: خب؟ به

 قشنگه؟-

  تکون دادم که گفت: چقد تر  ی   رو به طرف رسم
ر
 .دیپر  یم یی   ! اگه آنا بود االن باال پاذوف

 .ایخب برو با آنا ب-

 .کنده بشم  میقبل یکامل از ازدواج ها  د یگفت با  . مشاور یمدمهیجد یخونه -

 با عوض کردن خونه؟-

 .راهه هیهم  نیا-

 جانیآنا گرفته بود. دوباره به صورتش که پر از ه یخونه رو برا نیکردم. البد ا  دوارشیخودم لعنت فرستادم که ام به

 .بود نگاه کردم و ناراحت شدم و خوشر 

 کو؟  لتیوسا-

 .ی   اتاق ها رو بب ا یرو رد کردم. ب هیاتاق هاست. بق یها تو  خصویص-

 .. سه تا اتاق بزرگ داشت که پر از اثاث بودد یرو به طرف راهرو کش دستم

- 
 

 کنم؟  اتاق ها رو چه رنگ

 .سن و سال داشت خونم به جوش اومده بود نیکه با ا  همه حماقبر  نیا از 

س ؟پرش چرا از من یم-  !از خودش بت 

 .فت: اون که ختر ندارهو گ د یخند

 .همه هیهاتون شب قهیکرد و با طعنه ادامه داد: سل  مکث

 !زدم و گفتم: مخصوصا تو انتخاب شوهر پوزخند 

  نگفبر -
 

 ؟چه رنگ

 .شکالتر  یروشن و سنگ ها یرنگ ها-

 !ستیبد هم ن-

 .تضاد رو دوست دارم-

 !دنبال شباهت بودم یادیکه ز   دمیرس جهینت نیبه ا ا یمن هم تازگ-



 

-... 

 کدوم اتاق خواب باشه؟-

 !شد ر ی. دمیبر  ا یاز اتاق ها رو نشون دادم و گفتم: ب گیخنده  با 

 .دمیدستش رو به طرف در کش و 

که باز کرده بودم، مشغول بودم. دستم رو به طرف   یورد لیبا فا و من حساتر  میدفتر نشسته بود یساعت بعد تو  دو 

به ابذارم تو ده گیقندون بردم که طبق عادت   .پشت دستم خورد ینم که ض 

 .دیرس درشت به نظر یم یلیچشم هاش خ یطور  نیکرد. ا  سمت بهنام برگشتم. با صورت پر از خنده نگاهم یم به

 ه؟یچ-

 .شهیدندون هات خراب م-

 !دونستم دندون پزشک هم هسبر  نیم-

 .حاال بدون-

 .نداشت یکار   چوقتیه ار ی. مهسیخس-

 ه؟یشازده ک نیاونوقت ا-

 .سمیستر نض! رئمِ -

 ت   رو با اسم صدا م ستیرئ-
 ؟ت 

-... 

 !س؟یفقط رئ-

 .زد حرف یم یجد یلیش محو شده بود و خ خنده

 .و برادر دوستم-

  7 نیتو ا-
 

 ؟یکرد  یم سال تنها زندگ

 .دادم هیتک صندیل کردم و به پشبر   و یرو س لیفا

- 
ر
 تو داره؟ یبرا چه فرف

 .خوام بدونم یم-

 .ست هام، تنها بودماز دو  گیبعد از مرگ -

 د؟یقبلش با هم بود-

 .آره-



 

 گه؟یدختر د-

 .دندیمگه به دختر و پش هم خونه اجاره م-

 .نامه آره غهیص هیبا -

 !یکارها کرد  نیاز ا یلیخ نکهیپوزخند گفتم: مثل ا با 

 چرا مرد؟-

-... 

 کرده؟  خودکشر  که گفبر   هموت  -

که   هوا نگه داشت و گفت: نکنه همون دوسبر  یف لبش برد. رو رو برداشت و به طر  یچا وانیرو تکون دادم. ل رسم

 !همجنس گراست؟ گفبر 

شکسیر  من رو از جا پروند. به بهنام نگاه کردم که با بهت به  یمیر  رفتم که صدا شیرایرس تکون دادم و رساغ و  دوباره

 .پخش بود ی   زم یرو  شهیش یو خرده ها یبود. چا هت  من خ

 ...ود تو همگفت: نکنه خ  عصبات   بهنام

- 
 

 داره؟ من به تو چه ربظ خصویص زندگ

 جواب منو بده؟-

 .خوام نیم-

 !م؟یبفهم د یحاال با-

 .نگفتم یت   برگشتم و چ تور یسمت مان به

 .به درک-

-... 

 !به حالت اگه جمعه رو خراب کب   یوا-
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س داشتم که چه جور  از   ونت  کوه رفیر  با دوست هاش، ب  ینه به اون رستوران برم. صبح آنا به بها ما یبا ن یصبح استر

مامان زل  یبه لب ها یخوند. شاد کتاب یم  یشاد یاتاقش نشسته بود و برا یبود. مامان تو  10:30زده بود. ساعت 

 .زده بود و حواسش به من که کنار در بودم، نبود

 تو؟ یایو گفت: چرا نم د یمن رو د مامان



 

 .دیکه برم خر   شمیدارم حاض  م-

 م؟یم دعوتشا دوت   یم-

 .ازم قول گرفت شبیآره. پرستو د-

 .برو به سالمت-

 ؟یایگفتم: تو هم با من م  یشاد به

 .دمیکه گفت: دارم قصه گوش م. «امیم»بودم نگه  دوار یام و 

 .ارسار نکردم: باشه. فعال خدافظ شتر یخداخواسته، ب از 

و  دمی. به اتاقم رفتم و لباس پوشد یرس ذهنم نیمبه  رایه چیباال نگاه کردم. اصال ه یطبقه  یرو بستم و به راهرو  در 

 .گهید د یرفتم خر  بود که یم نیا تشیهم کردم. نها یمیمال  شیآرا

ازش  یختر  دمید . وقبر یی   پا اد یب ما یبشه و خود ن سالن قدم زدم بلکه فرچر  یتو  قهیدق 5اومدم و حدود  ونت  اتاق ب از 

ها انداختم  کیرسام یرو برداشتم و محکم رو  گیرفتم.  نهیشوم یرو  یزدم و به طرف قاب ها ا یدلم رو به در  ست،ین

، باعث ترس خودم هم شد یکه صدا  .شکسیر 

. ستین یت   گفتم: چ  یعاد یلی. خدند یعلت رو پرس اومدند و با نگرات   ونت  ب نیو نش  یکه مامان و شاد  د ینکش هیثان به

 .کنم  قاب از دستم افتاد. االن خودم جمع یم

 !ر کردم رفبر گفت: فک  مامان

ت هما نینش  گرفتم و   نیاومد! جارو و خاک انداز رو از دست نش  یی   هم باالخره از پله ها پا وت  یبه طرفم اومد و حض 

 .کنم  . من خودم جمع یمنیگفتم: تو برو نش 

 !!یهمزمان گفتند: دستت رو نتر  نیو نش  مامان

 .خونه رفتم و دعا کردم تا برگشیر  من نره باالبه طرف آشت    شهیسالن خلوت شد با خاک انداز پر از ش وقبر 

کنارش   رو از صندیل فمیکرد. ک  بود و به عکس همون قاب که مال بابا و مامان بود نگاه یم نهیبرگشتم کنار شوم وقبر 

 ؟یت  م یبرداشتم که گفت: کجا دار 

 یفرصت بودم. با صدا ی   مافتاد منتظر ه ادمیکه « به خودم مربوطه! »گفتم   و داشتم یم ومد یلحنش خوشم ن از 

 .دارم د یگفتم: خر   یمیمال 

 صبح؟ 11ساعت -

 .دوست هام یبرا سوقاتر  یرس  هی-

 ؟یخوا یم چیرو باال انداخت و گفت: سوئ ابروش

 .نامه ندارم نه. گوایه-

 «!. چکار کنمگهیخب نشد د»طرف در رفتم و به خودم گفتم  به



 

 .وشمپ همون فاصله گفت: صتر کن. من االن لباس یم از 

 .شمیمزاحم نم-

 .رسونمت صتر کن. یم-

 !ادیباشم که ازش بدم م افتاد و مجبور نبودم معطل آدیم اتفاق ها نیم نیکدوم از ا  چیبه خودم بود ه اگر 

 نیتر یپشت و  ینگاه کردن به جنس ها یو من به جا میهمون رستوران بود کینزد ی د یمرکز خر  یساعت بعد تو  مین

 !جور شد ت   چقدر ساده همه چکردم که   فکر یم نیبه ا

 هیبودم. دنبال  دهیمرجان خر  یشال و بلوز خوشگل برا هیکه شکسته بودم و   هموت   یقاب عکس به جا هیاالن  تا 

بود که  ی. تنها مردومد یو آروم با من م ی   هم مثل همون روزها مت ما یهاجر خانوم بودم. ن یبرا کیش یچادر  یپارچه 

 .ومدیکردن خوشش م  د یاز خر 

 ؟جنسش رو لمس کب   یخوا اومد: یم ما ین یصدا

 .ستینه نه. خوب ن ؟چ  -

 .رنگ رو دوست داره نیا ؟چ   نیپارچه اشاره کرد و گفت: ا هی به

 ما ی. خواستم وارد مغازه بشم که صتر کردم. با تعجب به ند یپوش رنگ یم نیبا ا ت  گفت. معموال لباس ها  یم راست

 ؟وت  د نگاه کردم و گفتم: تو از کجا یم

 اده؟یسنش ز  مگه نگفبر -

 ار یمه یبرا یت   رفتم که چ . به طرف ادکلن فروشر دمیمغازه شدم. جنس و طرحش خوب بود. همون رو براش خر  وارد 

 .زد بخرم. چند تا برند رو تست کردم. معموال عطر رسد یم

 دمیورتش نگاه کردم که دو دوست داشت همون رو بزنم. به ص د یخر  برام یم ما ین شهیافتاد که هم به مارگ چشمم

از ادکلن ها رو که به نظرم خوب بود  گیکنه. به سمت من برگشت که روم رو برگردوندم و   اون هم به همون نگاه یم

 .دمیخر 

 بود؟ : مال گد یپرس میاومد ونت  ب وقبر 

 .همکارم-

 !!؟یخر  مردت سوغات یم یهمکارها یبرا-

 داره؟ یرادیچه ا-

 !ج  یهنگاهم کرد و گفت:  ی   غمگ

 ؟یرو دوست دار  یفضا رو عوض کنم و گفتم: هنوز هم پاساژگرد خواستم

 .تمام پاساژ رو براش بخرم د یبا امیب یزد و گفت: با شاد لبخند 

 !دهیرو سفارش م ت   که ادامه داد: آنا همه چ  دمیخند



 

 میما دار  د؟ییکجا  آروم گفت:  یزدم بهنام بود. جواب دادم که با صدا زنگ خورد و همون طور که حدس یم میگوش

 .رستوران میت  م

 .پرستو جان. من تو پاساژم مرش-

 .دیاونجا باش گهید قهیدق 20کن تا   سیع-

 .. خدافظنمتیب باشه. شب یم-

 

 

 ادته؟یاشاره کرد و گفت:  ت  دورتر پارک کرده بود. به جا رو کیم ی   . ماشمیزد رو قدم یم ادهیپ یتو 

نگ د یشک و آلو عالمه لوا هیهمون سمت برگشتم و  به  .. لبخند زدم و گفتم: آرهدمیخورسر

 م؟ت  بگ یخوا یم-

 .ترش دوست ندارم گهیوقته ذائقه م عوض شده. د یلینه . خ-

 عوض نشده؟ یت   من چ یسکوت گفت: پس چرا برا از کیم بعد 

 .کنه  شد. دلم گرفت و گفتم: مشکالت آدم رو عوض یم هت  نگاه کردم که اون هم بهم خ بهش

 .ن هم کم نبودمشکالت م-

-... 

  فهیم نیم چوقتیتو ه-
 

ا  زندگ لم یم لیچقدر سخت بود. اوا طیکردن با پدر و مادرت با اون رسر  .کرد  پدرت رسما کنتر

 .دلم گفتم حقت بود یتو 

 .ستادمیا که کرده بودم یم  یکار   یپا د یکردم. با  تحمل یم یمن به خاطر شاد-

-... 

 .رسم گذشته بود آب از  گهیاومد، د ا یهم که به دن وقبر -

-... 

م رو بدون مادر بزرگ کنم نه تو رو داشتم. نه یم-  .تونستم دختر

-... 

 «یتقاصش رو پس بد د یکه با  یکرد  ی! کار ما ین»به خودم گفتم -

-... 

 .خواستم که زجر بکشم اصال خودم یم-



 

 !!گهیطرفش برگشتم و گفتم: بسه د به

 د؟ینگاه کرد و بعد گفت: استاد خودتون ما یبا دقت به ن به طرفمون اومد. اول یبگه که پش  یت   چ خواست

 .به زور لبخند زد ما ین

 .... البته واسه صداوتونیآلبوم هاتون رو دارم. تست هم دادم تو استد یمن همه  ویل د یشناس شما منو نیم-

 .ممنون. لطف شماست-

هم نشست و خواست  ما ین قهیعد از چند دق. بدمیمکالمه شون رو نشن ی هیرو باز کرد. سوار شدم و بق ی   قفل ماش و 

 .بحث رو ادامه بده که گفتم: فقط منو برسون خونه

 .گفت: اون ها رو نگفتم که دلت برام بسوزه  ما یسکوت مطلق بود که ن ی   ماش یتو 

 .دونم یم-

 .رس ظهره م،یبخور  یت   چ هی میبذار بر -

 .ندارم لیم-

 ...خواستم من نیم-

 .دونم یم-

-... 

 منتظ یشاد-
 

بهت ندارم. هر  حش گهیچون من د داشته باشر  د ی. عذاب وجدان هم نبایدار  خوتر  رته... تو زندگ

 ...خوب حفظ بشه، نه بد یخاطره  هیمثل  د یبوده با نمونیهم ب یت   چ

-... 

همه  گهید قشنگ بود... ویل یلیخ مونیزندگ لی. اون اوامیبا هم داشت خوتر  یروزها مونییآشنا یما تو تمام سال ها-

 !گرده  تموم شده. زمان به عقب برنیم ت   چ

گونه هاش گذاشته. سکوت کردم. حال خودم   یو دست چپش رو رو  سهیچشم هاش خ دمیطرفش برگشتم که د به

 .هم خوب نبود

 .انداختم فمیک  یخاموش رو تو  کردم و گوشر   جکتیبهنام افتاد. ر  یزنگ خورد و شماره  میگوش

□ 

 ومدهیکردند. بهنام هم دعوت بود که ن  که همه چپ چپ نگاه یم  میتابلو ناراحت بود انقدر  ما یشام من و ن ت   م رس 

 .از دست من ناراحته یلیبود. مطمی   بودم خ

 .ما راحت باش یآتوسا؟ تو خونه  یخور  رو به من گفت: چرا نیم د یحم آقا 

 .خورم . دارم یممرش-



 

 .یمادرت موند شیکه پ  یکرد  یخوب کار -

 .بله-

 نی. اصال با اد یمن رو خورد یهمه غذاها یلیخدا وک ؟یدرست کرد هیچ نیاشاره کرد و گفت: پرستو ا هیبه الو  حسام

 ست؟ سهیقابل مقا

 .حسام زد و با خنده گفت: من درست کردم یبه پهلو  عمه

 .چقدر خوشمزه ست نگو کار شما بوده نمیب و حسام دوباره گفت: یم دند یخند همه

 !کب    یم ی: نه که خودت آشت   پرستو 

 .با منه همه چ   تیر ی: به هر حال که مدحسام

 !تست کردنش با توئه شتر ی: بآنا 

 !فهیم راهت ندادم یم ،یخل و چلت اومد یبعد که با دوست ها ی: دفعه حسام

 !تو ینه غذاها ارمشون،یم می: من واسه نشون دادن طراحآنا 

 .شر یم پورتی: در هر صورت همون دم در دحسام

 !اد؟یدلت م جمیرد و گفت: عجخودش رو لوس ک آنا 

 !من حساس بامرایم یرو نقطه  یذار یدست م بابا. یه ی: احسام

 !!بامرایم ...oh yes :پرستو

 ومد؟ی: آقا بهنام چرا نعمه

 .اخم کرد و مامان گفت: کار داشت آنا 

 

 

 یبود و کم کم داشتم از غر  خوتر  شب
 

من رو نگه داشت و  د ی. موقع برگشت به خونه، آقا حمومدمیدر م لیاون اوا بگ

اون  یآدم ها یاز دل همه  وقبر  کنه که در حقش اجهاف شده ویل  اوقات احساس یم گفت: آتوسا جان. آدم گایه

 .حق دارند ت  جورا هیهمه  نهیب فهمه، یم ها رو یم تیواقع یهمه  کنه، وقبر   ماجرا نگاه یم

 .متوجه ام عمو-

بهتر  ینطور یا د یشا»که به خودش گفت   د یرس ینقطه ا هیبه  کرد. ویل  تالش یلیبود. به خاطر تو خ پدرت مرد خوتر -

 .نبود که بدونه کارش اشتباهه و باز هم انجامش بده یپدرت مرد«. باشه

 .دونم عمو یم-

 .خوام تو از دست بابات ناراحت نباشر  . یمستیبحث من قضاوت کردن برادر زنم ن-



 

 .چشم-

 .بال چشمت تر -
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 یلبه  یبا بهنام رو به رو بشم. رو  یکردم که چه جور   یم نیتا االن تمر  شبیوارد دفتر شدم. از د زودتر از همه صبح

 یکه جلو   شت   کردم که بهنام وارد اتاق شد و به طرف م  نگاه یم شهیبسته نشسته بودم و به بارون پشت ش یپنجره 

. ستاد یکرد و کنار من ا  زونیرو آو  شیونو بار  فیشالم مشغول نشون دادم. ک یپنجره بود اومد. خودم رو با گوشه 

 .اومده بود خونه که با من حرف بزنه ما یشده بود که من گفتم: سه شنبه ن سکوتمون طوالت  

-... 

 !رستوران ارمشیب ومد یدلم ن روز ید-

 .میو گفت: ما هم نرفت د یکش  فر یعم نفس

 هیامروز انگار  ویل ومد یبهش م یلیخ ذاشتیم که به خاطر بابا   شر یتعجب رسم رو باال آوردم و نگاهش کردم. ته ر  با 

شده بود. لبخند زدم. اون هم لبخند زد و با پشت دست صورتم رو لمس کرد. از کارش جا خوردم. انگشتش  گهیجور د

خواست واکنش  کنه. یم  کارها رو یم  نیدونستم چرا ا . یمنداختمرو به طرف لب هام برد و بازشون کرد. ابروم رو باال ا

 نهیبب من رو 
 
 میدوستم زده بودم مشکوک بود. من هم تصم یدرباره  شیکه چند روز پ  . هنوز به خاطر اون حرف

 .تفاوت نشون بدم کنم و خودم رو تر   تشیکم اذ  هیگرفتم 

برده بود، حقش  اد یرو از  ما یکردن بابا به ازدواجم با ن  رایص   یبهنام انقدر فراموشکار بود که اون همه تالش من برا اگر 

 .بود ی   مه

شده بود. خونشد و با  کیبهم نزد یادیکمرم بود. ز   یداد و دست چپش رو  گردنم حرکت یم  یدستش رو رو  حاال 

موهام فرو برد و  یگرفت. دستش رو تو   خنده م یم شتر یکردم. چشم هاش دلخور شده بود و من ب  نگاهش یم شخند ین

چکار کنم و خشکم  د یدونستم با نیم اد یتعجب ز  از باز کرد. مانتوم رو  یباال یش رو باال تر آورد و دکمه  گهیدست د

پسش  عی    جلو اومد که رس  دنمیبوس یرو باز کرد و برا یبعد یشد. دکمه  رد یم داشت از حد شوچ   گهیزده بود. د

 ت تموم شد؟ پزشگ ی نهیو گفتم: معا دمیپر  یی   پنجره پا یزدم. از لبه 

ها  نیا هستند. ویل یا گهیکنند جور د  مه خوردن از عشقشون، فکر یماز آدم ها به خاطر لط یلیگفت: خ  عصبات  

 !!همه توهمه

 .تو نگران من نباش-

کردم به طرف در رفتم که حال و هوام عوض بشه. اگر چند   بستم و شالم رو مرتب یم طور که دکمه هام رو یم همون

  یتو  با یهمه سال که تقر  نیاز ا نبود که دکمه هاش رو باز کنم. بعد  د یموندم اصال بع یم گهید هیثان
 

کرده   انزوا زندگ

 .خواستمش نیم کرد که اصال   یم دار یرو تو وجودم ب بودم، داشت حش

 .دمیو پخش شدن خودکارها رو شن ت   لقد خوردن م یصدا دهیدر نرس به
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. نطور یبرسونم. اون هم هم کردم برخوردهام رو با بهنام به حداقل  یم دفتر گذشته بود و من سیع یروز از اتفاق تو  دو 

 یبودم. بهنام هم تقر  شیراینشسته بودم و مشغول و  مت   پشت م
ً
 یت   تمام روز رو اتاق بغل با بردار زن سابقش بود. چ با

 ومد یم شیکم پ  یلیتعجب کردم. خ ار یمه یشماره  دنی. از دخورد زنگ  میشدن دفتر نمونده بود که گوش لیبه تعط

 .اصفهان تنگ شد یدلم برا هو یصداش  دنیجواب دادم و با شن عی    . رس هت  بگبا من تماس  لشیکه با موبا

ش بعد   !من تهرانم گفت: خانوم هاشیم  رسیم یها از احوالت 

 ؟یجد-

کت یم نار یسم هیتو  د یبله. با-  .نمیب شما رو هم یم امیکردم. گفتم ب  رسر

 . مرجان هم هست؟د یکرد  کار خوتر -

 نمت؟یتونم بب . تنهام. کجا یمت  خ-

 د؟یابونیکدوم خ-

 .شیاین-

 .دیتر  کیپس به دفتر نزد-

 .دفتر رو دادم و قرار شد خودش رو برسونه آدرس

سوال  یخودم جا یکه برا  میخوشحال بود یلیسال قبل اومده بود. هر دو خ 100انگار از  دمشیکه د  یلحظه ا ی   اول

 .کردند  و بهنام مشکوک نگاهمون یم بود. انقدر خوشحال که منشر 

کت گرفته تا آب و هوا از کیل بعد  چند  نیگذاشت و گفت: تو ا  ت   م یرو رو  یاصفهان، استکان چا یحرف زدن از رسر

 .کنم  شده. تازه خودم هم به مرجان کمک یم پاتر  کارها قایط  یوقت همه 

 !کنم. مرجان از من ماهر تره  باور نیم-

 ...حوصله نداره د یدونم. شا نیم-

 .شد دلم خایل ید که تو به من نگاه کر  بیجور عج هی و 

 .بگم تیگفت: دوست داشتم با مادرت هم آشنا بشم و تسل  هیاز چند ثان بعد 

 خ -
ً
 .شدیاز کار من راحت م الشی. خد یدیکه مامان شما رو م  شد یخوب م یلیاتفاقا

 .ومدیاز من خوشش ن اد یظاهرا پشخاله ت که ز  -

 ...ی   ! همهیتت  کم غ  هینه. بهنام  -



 

 .دمیندبه حرف خودم خ و 

 د؟ینیما رو بب یخونه  د یدوست دار  -

 .شمیهم خوشحال م یلیلبخند زد و از خدا خواسته گفت: خ ار یمه

بهنام که پشت ما نگه داشت، نگاه کردم و با  ی   در خونه پارک شد. من با دهن باز به ماش یجلو  ار یمه ی   ماش وقبر 

 ؟ی: تو کجا اومددمیاشاره از بهنام پرس

 .زودتر از ما در رو باز کرد باال انداخت و  شونه

تهران هم از  یکردم تو خونه ها  داشت و تخت ها اشاره کرد و گفت: فکر نیم یمیقد یخونه که معمار  یبه نما ار یمه

 .نمیبب ها ت   چ نیا

 .اخم کرد و من گفتم: بابا عالقه داشت بهنام

 ؟یدار  جووت   نیبه ا سیتعجب کرد و گفت: آتو رئ ار یمه دنیبا د مامان

 .عمره هیسال خودش  27گفت: حاج خانوم.   ار یو مه میدیدو خند هر 

کم پشت بود که   یلیجلوش خ یبود. قدش فقط چند سانت از من بلندتر بود و موها یجوون و پرانرژ  یلیخ ار یمه

 .ومدیبهش م شتر یکم پشت بودن ب  نیبه نظر من ا کرد. ویل  مسخره ش یم شهیمرجان هم

 یهم درباره  ار یمن و مه«. . د یکن  نیم لیم وهیچرا م»گفت   بار یم هی قهیدق 3هر  با یتقر  سکوت کرده بود و مامان بهنام

کت حرف یم یها یمشتر  چند وقت و بعض   نیا یبامزه  یاتفاق ها  .میدیخند و یم میزد خاص رسر

 .بود دا یاز کل صورتش پ نی!! افتادمیخالفکار ن یآدم ها ت  راحت شده بود که من گ الشیخ ار یمه دنیبا د مامان

دونستم که شب رو  نداشت. یم یموندنش اثر  یمن و مامان برا یرفیر  بود و اضار ها یآماده  ار یبعد مه قهیدق 45

  د یبا
 

که   نجا یا زند یر  یم لیفام یشد. با خودم گفتم االن همه  اطیوارد ح ما ین ی   که ماش  میپله ها بود یکنه. رو   رانندگ

 .نندیچاره رو بب تر  ار یمه

 .امیم گهی. من هم تا چند روز دد ین سالم برسونبه مرجا -

 ماه ارزش کار کردن تو دفتر نشر رو داشت؟ هی دمیمن هنوز نفهم . ویلد یسالمت باش -

 .رفت مفصله. تو خونه حوصله م رس یم انشیجر  -

رد  د،یرو دتعجبم  وقبر  ار یسالم هم نکرد. مه از کنارمون رد شد و حبر  هیمثل سا ما یکه ن  میبود دهیحوض رس کنار 

 !مان؟یدقت کرد و گفت: جناب پ رفت. کیم که از پله ها باال یم  د یرو د ما ینگاهم رو گرفت و ن

 ما ین ار،یپرته. بعد با خودم گفتم مه ما یافتاده باشه که حواس ن یبه راهش ادامه داد. حس کردم ممکنه اتفاق بد ما ین

 !شناخت؟یرو از کجا م

 ن؟مایبلند تر صدا زد: جناب پ ار یمه

 !خوام! اول نشناختمتون تر شد و گفت: عذر یم کیو با اکراه به طرف ما برگشت. چند قدم نزد ستاد یا ما یبار ن نیا



 

 .رو نداشتم دنتونیان شاال . انتظار د ی   کنم. خوب هست  خواهش یم-

 صحبت کنم؟ نض خصویص یبه لطف شما. آتوسا اجازه هست با آقا-

 «ستینه. اجازه ن»گم تونستم ب نیم شده بودم ویل مشکوک

 گر ی. گفتم: شما همدستاد یتخت ا یجلو  ار یپچ پچ از هم جدا شدند. مه بعد از کیم ما یو ن ار یتخت نشستم و مه یرو 

 د؟یشناختیرو از کجا م

 .میداشت یمیقد ت  آشنا-

 .بده حیتوض نیاز ا شتر یخواد ب بود که نیم واضح

 کرد؟  داداش من رو شبونه رایه گهیفردا مرجان نم ؟د یمون هم شام نیم یمیقد یآشنا نیحاال با وجود ا-

 .زنه حرف ها نیم نیو گفت: مرجان از ا د یخند

 .دی. مراقب جاده باشهی. آسمون هم ابر شهیم کیو گفتم: هوا داره تار  ستادمیا کنارش

 تشکر-
ً
 .حتما

کت خدستم رو گرفت و گفت هو ی. میبگ د یبا چ   میدونست و نیم میبود هت  به هم خ هیثان چند  براتون  یلی: دلمون تو رسر

 .تنگ شده

جرأت به خرج داده. اخالقش اصال  یلیقدر هم که دستم رو گرفته به نظر خودش خ ی   دونستم هم زدم. یم لبخند 

 ! وقبر نطور یدستش گذاشتم و گفتم: من هم هم یم رو رو  گهیبود. دست د و خجالبر  ی   مت یلینبود. خ ینطور یا

 .امیدرب نگرات   که از   د یبد sms حتما د یدیرس

 نینشسته بود. نش  نهینبود. مامان کنار شوم ما یاز ن یوارد خونه شدم، ختر  کرد و به طرف در رفت. وقبر   خداحافظ  

خونه یم وهیم یظرف ها  .کرد  برد و بهنام با اخم نگاهم یم رو که جمع کرده بود به طرف آشت  

 

 

 .ستادیهنام هم وارد شد. در رو محکم بست و جلوم اتخت انداختم. پشت رسم ب یرو رو  فمیاتاق شدم و ک وارد 

 ؟یتو چرا دنبال ما راه افتاد-

 د؟یتنها باش خواسبر  یم-

 !نداره به تو ربظ-

 !چسبوند و گفت: داره یوار یرو گرفت. منو به در کمد د بازوم

 .شهیولم کن. بازوم کبود م-

 !یجور بود یلیپشه که خ نی. نه؟ با ایاوردیمن ادا در م یجلو -



 

 !!!داره؟ بر یواسه تو چه اهم-

 !منو احمق فرض کنه کش  اد یخوشم نم-

به به در خورد و ن چند   .ونت  ب ا یب ؟ت  نجایگفت: دکتر ا  ما یض 

 .امیهم دفتر نم گهی. دشر یکه تو مزاحمم م  گمیامشب به مامان م ی   هم-

 !زد و گفت: خودش تو رو تو رس من انداخته پوزخند 

 .هنام! آنا کارت دارهاومد: ب ما ین یصدا دوباره

وع شده نیبه طرف در رفت. آخر  تیولم کرد و با عصبان بهنام  !لحظه گفت: تازه رسر
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 گهینداشت. حال مامان هم که د یا دهیرفتم. تهران موندنم فا دفتر نیم گهیگذشته بود و من د  ار یمه دنیروز از د چند 

ستون م  ت  خوب شده بود و به جز وقت ها برگشتنم رو آروم آروم بهش  ی هیقض د یکرد. اما با  نیم هیر گ  ومد یکه از قتر

 لیخط دوم رو به وک یشماره  زده بود. حبر  دنیخودش رو به نشن هکرده بودم ک  یادآور یبار صبح امروز  هیگفتم.   یم

 .هت  به حضور من بود باهام تماس بگ یاز یبابا داده بودم که اگر ن

 ونت  بارون ب نیسالن بلند شد: حاال چرا تو ا یمامان از گوشه  یدم. صداوارد خونه ش عی    هام رو درآوردم و رس  کفش

 ؟رفبر 

 .نرفتم، خسته شدم ونت  دو روزه از خونه ب-

د-  نتر
 .برو لباس هات رو عوض کن ؟یچرا چتر

رده نک یرو  ادهیوقت بود تو بارون پ یلی. خد یارز  یم شده بودم ویل سیخ یلیاتاق شدم و لباس هام رو درآوردم. خ وارد 

 .گشت  بریم نیاز ا رتر ید یلیبود و آنا معموال خ 4بودند. ساعت  یی   هم پا یاومدم. آنا و شاد ونت  ب بودم. وقبر 

خونه برداشتم و گاز زدم. شاد بیس هی  ؟یخور  کرد. گفتم: یم  بهم نگاه یم یجور  هی یاز آشت  

 .آره-

 «!اربرد خچالیپس برو از » گفت   بود یم نجا یمرجان افتادم. اگر ا اد ی

شد. من و  دهنش جا نیم یگاز گنده زد که تو   هیدهنش گرفتم که گاز بزنه.  یرو جلو  بیو طرف سالم س دمیخند

 !کنه  ت  گ  یو آنا گفت: قورت ند میدیمامان خند

وع به جو  به روز مامان رو فقط با  25-6 نیا یخوشحال بودم چون تو  یلیکرد و باز همه رو خندوند. خ  دنیزور رسر

 .بودم دهید ی   صورت غمگ



 

لحظه  هیچرخوند  دستش یم یکه تو   یدیکل  دنیوارد شد. با د ما یرب  ع بعد ن کیکرد.   مدام به در و ساعت نگاه یم آنا 

بود. چند بار دقت کردم که  زونیآو  دشیکه من دوست داشتم، به کل  یا ج  یرفت. همون جاسوئ ادمی دنینفس کش

 .مطمی   بشم. خودش بود

 !؟یانداخت و گفت: چرا زود اومد بشیج یرو تو  د یآنا جاخورد. کل دنید با 

 !؟یتو چرا زود اومد-

 !برگردم یخوا یم-

 !!!کرد  داتیخونه پ نیشد تو ا به من نگاه کرد و گفت: قبل از فوت بابا که نیم آنا 

 کارهام سبک شده. بده؟-

وست نداشتم شاهد بحثشون گرده. د  زود بریم یلیخ ما ین ست،یکه آنا ن  ت  نکردم. متوجه شده بودم که روزها تعجب

 .باشم. به اتاقم رفتم

چمدون بودم که مامان وارد اتاق شد. تمام صورتش پر از خنده بود  یتو  میشخص لیجا دادن لباس ها و وسا مشغول

 عج شیپ ونت  که ب  زد. بعد از بحب   و چشم هاش برق یم
ً
 شده مامان؟ : چ  دمیبود. پرس بیاومده بود واقعا

 !نشست و گفت: حدس بزن ر یتحر  ت   م صندیل یکه متوجه چمدون بسیر  من نشد. رو خوشحال بود   انقدر 

 د؟یرو دعوت کرد کش-

 .نه-

 برده؟ زهیجا کش-

 .نه-

 خودت بگو؟-

 .کرده  یبهنام خواستگار -

 ؟از گ-

 !دختر  گهیرو جمع کرد و گفت: از عمه ت!! از تو د لبخندش

 

 

 مامان؟ یگفتم: باالخره کار خودت رو کرد  هیچمدون رو ول کردم و با بهت نگاهش کردم. بعد از چند ثان پیز 

 ؟گفت: چ    یدلخور  با 

 .زت   مخش رو یم یروزه دار  20دونم  من که یم-

 ه؟یحرف ها چ نیا-



 

- 
 

 آناست. نه؟ به خاطر زندگ

 یم یدار  چ  -
 

 ؟گ

 .نگاهش کردم تیبا عصبان و  ستادمیصورتم کنار زدم. ا یرو از جلو  موهام

 .راهش نبود نیمامان ا-

االن  ی   . از همکه ردش کب    زت   حرف ها رو یم نیافتاد و گفت: اگر ا ی   آروم بود، چ شهیشد و صورتش که هم عصبات  

 .به حالت اگر بهناممو ناراحت کب   یبگم، وا

-... 

 ؟کب    تشیاذ ینطور یا یخوا بچه هم که به فکر منه، تو یم نی. اد یشما دو تا که منو ول کرد-

-... 

 ...که هست. پول نداره که  ستیکه هست. خوشگل ن  ستیکم داره؟ دکتر ن  پشم چ  -

 .فتهیب هیکم مونده بود به گر   گهیرو باال آورم که ادامه نده . د دستم

 ...ستیپشه، رئ ی   ! نکنه همکب    اصفهان اصفهان یم یه ؟یرس دار  ر ینفر رو ز  هینکنه -

 زنم. خوبه؟ م حرف یمشب با بهنا-

 .بهنام رو گرفتم یرفت و من شماره  یبا دلخور  مامان

 بوق جواب داد: بله؟ ی   اول با 

 گه؟یم مامان چ  -

 سالم کیعل-

 جواب بده؟-

ش-  !شما یها حال من هم خوبه. از احوالت 

 .اریدر ن یمسخره باز -

 .و گفت: صتر کن پارک کنم د یخند

 امرتون؟ د؟ییگفت: بفرمابعد خودش تماس گرفت و   قهیدق چند 

 ؟یکرد  یتو از من خواستگار -

 جرمه؟-

 !چشمت دنبال خواهر منه معلومه که جرمه. وقبر -

-... 



 

 مامان مجبورت کرده؟-

 «آره»فکر کن -

 ؟یمنو تهران نگه دار  نکهیواسه ا-

 «آره»فکر کن -

   یرو دار  ی   فقط هم-
 

 ؟که بگ

 جوجو؟ کب    یم ! با عمو دکتر عروشحاال هر چ  -

 «آره»فکر کن -

 .بده حیبودم که تو خونه مثل آدم توض دوار یاونجا. ام اد یتماس رو قطع کردم. قرار بود شام ب و 

 یبار شاد هی قهیدق 5تمام خونه رو برداشته بود. هر  یقرمه ستر   یو بو  میبود« بابا لنگ دراز»کارتون   دنید مشغول

 منظورش اداد.  و آنا رس تکون یم «م؟ینییما هم شام پا»گفت   یم
ً
 «!گشنمه»بود که  نیاحتماال

 کرد؟  ر یدستش رو بست. به من چشم غره رفت و گفت: چرا بهنام د یکتاب تو   مامان

 ؟پرش از من یم-

سم؟ پس از گ-  بت 

 !از پشت پنجره کنار رفت و گفت: اومد ما ین

 .ادیبرف م یادامه داد: بو  و 

 یت   و گفت: حس آم د یخند آنا 
 

 .بود * قشنگ

 .لبخند گشاد وارد شد هیدسته گل رز قرمز و  هی ،ب  یت  بزرگ ش یجعبه  هیاز شد و بهنام با ب یورود در 

 .فتهیپس ب اد یز  کردند و مامان کم مونده بود از خوشحایل  با تعجب نگاه یم همه

؟ ما ین  سکوت رو شکست: چه ختر شده دکتر

 .کنم  ازدواج یم . دارمج  یگذاشت و گفت: ه  ت   م نیتر  کینزد یو گل رو رو  ب  یت  ش بهنام

 ه؟یبا پوزخند گفت: چندم ما ین

 !یگفت: آخر   اورد یحرف کم نم یهم که تو  بهنام

 .کارت دارم  ون؟ت  ب یایگفتم: بهنام چند لحظه م  عی    رس 

 .زمیجا بگو عز  ی   هم-

 !من و آتوسا ست ینامزد ب  یت  ش نیبه من چپ چپ نگاه کرد و بهنام گفت: ا آنا 

 !بگو یت   چ هیمامان تو  د؟یکش  ماه نشده که بابا رفته. خجالت نیم هیداد زد: هنوز  تیبا عصبان آنا 



 

 .بودم انی: آنا آروم باش. من در جر مامان

 .میا بهی: پس ما فقط غر آنا 

  د یشا ا یتفاوت نشون داد  برگشت و خودش رو تر  ونیطرف تلوز  به
ر
 براش فرف

ً
رو داشتم  نیکرد و من توهم ا  نیم واقعا

 .که حتما براش مهمه

 

 

و  ت  ایحس بو  نجا یدر ا / د یآ چند حس با هم به دست یم ا یدو  خیر  یآم قیکه از طر   ادتر  ی هیآرا کی: یت   س آمح *

 .ت  نایب

 

 

،یرو نداشتم. ب ما ینگاه کردن به صورت ن جرأت احساسات  یتفاوت باشه. تو  که اون هم تر   دمیترس یم نیاز ا شتر

 ...شده بودم. صداش به گوشم خورد: مبارک باشه جیخودم گ

بهنام واقعا ناراحت بودم.  ی منتظرهت  حرکت غ نیرو باز کرد. از ا ب  یت  کنار آنا نشست. بهنام هم نشست و مامان ش  و 

 .غلط بود یلیاز من. کارش خ بدون مشورت با من. اصال بدون نظرخوایه

ه موهاش رو باال داده وابسته به بدبخت شدن ما باشه! به صورت بهنام نگاه کردم ک د یبودن حال مامان که نبا خوب

کرد. به من نگاه   چهره ش جلب توجه یم یبلندش تو  یمژه ها افتاده بود. از نوجووت   شیشونیپ یتکه رو  هیبود و 

 احساس واقیع یاز رو  شنهادشیه لحظه دلم خواست که پیشده بود.  دفعه انقدر خواستب   هیدونستم چرا  کرد. نیم

 .ش باشه

 !بپوشم یت   چ هی مت  بشقاب گذاشت و گفت: رسده. م یچرخوند. تو  رو توش یم ب  یت  ش افتاد که ما یبه دست ن نگاهم

  یپله ها باال رفت و برا از 
 

 کردند. حبر   یم شام بهنام و مامان مدام شوچ   ت   . رس مومد یرو بهونه کرد و ن شام هم خستگ

رو  ب  یت  ش ینصف جعبه بهنام خواست تو جمع کردن ظرف ها کمک کنه، رس به رسش گذاشت.  هم وقبر  نینش 

 .میکارتون خوردند. موقع رفیر  به بهنام گفتم: صتر کن صحبت کن  یو بهنام در حال تماشا یشاد

تفاهم »به  میمدت که من رفتم اصفهان بگ هیبعد از  میتونست کرد. یم  که زده بود رو جمع یم  یگند  یجور  هی د یبا

 خسته ا یلیگفت: من خ  ت  اما با کمال پررو« . میدینرس
ً
 م. حاال بعدا

 ؟یبشنو  یخوا نیم مطمئب  -

 امشب رو خرابش نکن. باشه؟ هیبعدا بگو. -

 .«!یبشنو  خودت نخواسبر »دلم گفتم  ی. تو د یخم شد و گونه م رو بوس و 
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کردم.   حرکت یم تمیاز بارون به طرف سوئ سیخ اطیدستم تو ح یتو  چی    بعد از ظهر بود و من با ساندو  2 ساعت

احتش بشم. صبح زود خونه رو با  نوم خواب بود و نیماحتماال هاجر خا فعال »خط نامه  هیخواستم االن مزاحم استر

رو  میاصل رفتم. همون لحظه گوشر  نالیترم، ترک کردم و به طرف «بشه.  یجور  نیخواستم ا خدافظ مامان. نیم

مکارهام هر دو خط رو اصفهان رو داشت. دوست ها و ه یشماره  شیرو روشن کردم که پ خاموش کردم و دویم

 .داشتند

 .به طرفم اومد من با خوشحایل دنیشد و با د دا یهاجر خانوم پ یدر انداختم که رس و کله  یرو تو  د یکل

 .شر یم سیهاجر خانوم. خ ا یور ن نیسالم. ا-

م نداد-  ؟یایکه م  یسالم. چرا ختر

 .شد یدفعه ا هی-

 .مونه یم خچالیتو. اون ور االن مثل  ا یب-

. دست هام رو کنار میرفت اصیل یخاموش بود. به طرف خونه  شیماه بود که بخار  کی کیگفت. نزد  یم راست

چند  نیا یخوردن بودم و هاجر خانوم تمام ماجراها چی    کردم. من مشغول ساندو   زونیگرم کردم و پالتوم رو آو   یبخار 

 هی یمحل باال اومده بود. برا یآب جوب هابار  هیکرده بودند و   مانیها زا هیکرد. دو تا از همسا  یم فیوقت رو تعر 

 تر 
 .دادمیبا لبخند گوش م داد یکه م  یجمع کرده بودند. به اخبار  هیت   رسپرست جه دختر

خوشش اومد. به  یلیبودم بهش دادم که خ دهیکه خر   گهید یرورس  هیرو با  یچادر  یهام رو شستم و پارچه  دست

تونه من رو  یم ار یمه قیاز طر  ما یدونستم که ن رو یم نیرس کار. ا مت  م مرجان هم ختر اومدنم رو دادم و گفتم که فردا 

  ا کرد؟ اتفاق  کار رو یم  نیا د یبا چ   یبرا کنه ویل  دا یپ
 
رسر رسر بارون  یزد. صدا نیم به خاطر بهنام هم که شده، حرف

  ومد یم
 

 .خوابم برد یکنار بخار   و من از خستگ
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آرامش و  نیا یبه همون روال قبل برگشته بود. دلم برا میه بود و زندگهفته از برگشیر  من به اصفهان گذشت کی

 نکهی. احتماال بهنام از ادند ینرس جهیبا من تماس گرفتند و به نت یلیدونستم حتما از خونه خ سکون تنگ شده بود. یم

ه بودند. فقط مامان هم از رسر مزاحم راحت شد ما یازدواج ناخواسته خالصش کرده بودم، خوشحال بود. آنا و ن هیاز 

کردم و با مامان حرف   رو روشن یم بعد گوشر  یافتاده باشه. تو هفته ها یاتفاق بد دمیترس بود که نگرانش بودم. یم

 .زدم یم

در زد و وارد اتاق شد. با من و خواهرش  ار یقرارداد گرم بود که مه یشماره حساب و شماره  یرس  هیبه وارد کردن  رسم

ش  ومد،یبه سمتمون م ار یهفته هر وقت مه نیبره. تو ا ونت  بعد مرجان بلند شد که از اتاق ب هیچند ثانکرد که   احوالت 

گفتم: مرجان بمون کارت   عی    تابلو و مسخره شده بود. رس  یلیحرکتش خ نیا ا رفت که مثال ما رو تنها بذاره ام مرجان یم

 .دارم



 

 .امیبود گفت: االن م دهیکه به در رس  مرجان

 .زمیم: نه بمون عز گفت  دوباره

 «.رسم بعدا حسابت رو یم»دلم گفتم  یتو  و 

 .رو دعوت کرده کی. مامان شب جمعه اقوام نزدخانوم هاشیم با ِمن ِمن گفت: راسبر  ار یدر رو بست و مه مرجان

 .بله مرجان گفت-

 !دیار یب فیتشر  میشی. خوشحال مد یشما هم دعوت هست-

ه کردم. تعجب کرده بودم که چرا خودش نگفته. مرجان ابروهاش رو باال بود نگا ستادهیا ار یمرجان که پشت مه به

 .انداخت و با لبش ادا درآورد

برگشت و  ار یکه مه« شده؟ چ  »به پشت رسش نگاه کنه. همون لحظه با اشاره گفتم  ار یکردم که باعث شد مه  اخم

 .کردم  یصورتم رو عاد

 .دیشما از طرف من دعوت-

 برگشت و گفت: مرجان حالت خوبه؟ ار یشدم. مه هت  شکلک درآورد که بهش خو  د یبدون صدا خند مرجان

 .ونت  برم ب د ینه. من که گفتم با-

 گه؟ید د ییایگفت: م  ار یو مه دمیخند

 .امیکنم حتما ب  یم ! به هر حال گفتم: سیعار یخونه شون رفته بودم البته هر بار با مرجان نه با دعوت مه اد یهم ز  قبال 

 .میمنتظر -

 

 

 ؟کب    یم ینجور یرفت. تا چشمم به مرجان خورد، گفتم: چرا ا ر ایمه

 هم نکنم؟ . خوشحایلگهیداداشمه د-

 ؟واسه چ   خوشحایل-

 !فهیم بعدا خودت یم-

 !کردما  قایط یدید هو یندارم.  زها یجور سوپرا نیاز ا مرجان. من دل خوشر  ی   رو گرفتم و گفتم: بب بازوش

 .کنم  اشتباه یم د یتونم بگم. شا حدس خودم رو که نیم زنم.  شد و گفت: من فقط حدس یم ناراحت

 .که من قبال ازدواج کردم و طالق گرفتم  دوت   تو خودت خوب یم-

 خب؟-



 

 .دونه که نیم  ار یمه-

 بود. نه؟ ی   شده بود که گفتم: پس حدست هم ی   تفاوت باشه اما چهره ش غمگ تر  خواست

 ؟یرو تکون داد و گفت: تو دوستش دار  رسش

 !بهش فکر نکردم ینطور یا-

 مراعات من رو نکن. بگو؟ شه؟یمگه م-

 .شک کردم ت   به همه چ گهیکردم عاشقشم کنار گذاشتم. د  رو که فکر یم دونم. کش نیم-

 .حرف بزنم ها ت   چ نیا یدرباره  ار یکشم با مه  من خجالت یم-

 .رو بگم تیکردنش واقعخوام بعد از مطرح   . نیممیبگه نشونش بد یت   چ نکهیکاش شناسنامه م رو قبل از ا-

 ؟یچه طور -

کت بد یتو  د یبه دستش برسون. نبا یجور  هیو تو  ارمیم من همون روز مهموت  -  ونت  . باد یب شیپ مشکیل د یشا ،یرسر

ه  .باشه بهتر

 دستش. خوبه؟ دمیم یجور  هی. ار یآره. شب جمعه ب-

 !فتهین یاتفاق بد دوارمیام-

  گهیاتاق ما خورد د یناهارش رو تو  ار یمه وقبر 
ً
س  یهست. ا یت   چ هیمطمی   شدم که حتما  دهیکاش موقع استخدام نتر

 .رفتم با خواهرش از شناسنامه دادن طفره نیم ت  آشنا یبودم و به هوا
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 لیدل ی   بودند که به هم یا مذهبر  ی. خانواده میکرد  بودم و ساالد درست یم ستادهیها ا نتیکاب  یمرجان جلو  کنار 

 باهاشون رفت و آمد داش
 
. بلوز و دامن و شال ومد یم شیبرام پ شد نه مشکیل پشت رسم زده یم تم. چون نه حرف

 مهمون ها به جز جوون ترها با لهجه حرف یم یهمه . «ادیبهت م یلیدامن خ»گفت   بودم که مرجان یم دهیپوش

 .زدند که من مدت ها بود بهش عادت کرده بودم

 ونیها رو هم مد نیکرد. ا  خوشش اومده بود و با ذوق نگاه یم و گوجه ها  ار یاز برش دادن خ مرجان کیل مادر 

خونه   .رستوران بودم یآشت  

 ؟یکردم که مرجان گفت: شناسنامه رو آورد  سس رو آماده یم داشتم

 .آره-

 .مت  گ  بعد از شام ازت یم-

 ه؟یاسمت چ گهیم ما یشد و گفت: خاله! فر  کمیمرجان که اسمش فاطمه بود، نزد یعمو  دختر 



 

خونه گفت: خانوم  ت  افتادم که صدا یشاد اد یکه بغلش بود لبخند زدم و   ت  تر کوچولودخ به از سمت آرک آشت  

 .هاشیم

خونه بود خند یتو  گ  هر   .... واسه تو آتوساو من گفتم: واسه عمو خانوم هاشیم د یآشت  

 !گفت: حقت بود فضول خان  ار یرو به مه فاطمه

 .ها رو بذار رو سفره نیزحمت ا داد و گفت: تر  ار یبه مه و ترشر  ار یت و خماس یپر از کاسه ها ب  یس هیمرجان  مادر 

 .چشم-

 یی   ها رو تز  سیکردم و د  رو با زرشک قایط زعفروت   یپشها بودند. برنج ها دن،یبود که مسئول سفره چ نیا جالب

 لبخند یم یشد، فور  یمکرد و تا متوجه نگاه من   . مشکوک نگاهم یمد ید کردم. هر کس من رو در حال کمک کردن یم

 .کردم  یم بر یاحساس غر  د،بودن یمیصم یلیمرجان و مادرش با من خ نکهیزد. با وجود ا

آروم  یلیقاشق و چنگال ها هم خ یصدا که بود، سکوت برقرار بود و حبر   نفر مهموت   40-50سفره با وجود  رس 

بزرگ شده بودم،  یخانواده ا ی   من تو همچ خوردند. اگر  غذا یم یا گهیتو اتاق د کیکوچ  یشد. بچه ها یم دهیشن

 امکان و اجازه 
ً
  یمطمئنا

 
 .کردن رو نداشتم  جدا زندگ

 ؟کب    نیم ت  رایسفره نشسته بود، از همون جا گفت: مرجان از دوستت پذ یکه باال  ار یبزرگ مه ی عمه

 .چشم عمه-

 .دیی. بفرماد ی. تعارف نکناشیماومد: خانوم ه ار یمه یبرداشتم که صدا کهیت هیظرف مرغ رو جلوم گرفت.  و 

کم مونده بود قاشق از «. غلط کردم اومدم! »دلم گفتم  یکردند. تو   نفر داشتند من رو نگاه یم 50رو کم داشتم.  ی   هم

 .هست ت   . همه چخودم رو باخته بودم. فقط گفتم: مرش . حساتر فتهیدستم ب

 .اومد قاشق و چنگال یمشکوک نگاه کرد و دوباره صدا ار یبه مه عمه

داده بودند. مرجان  هیها تک به پشبر  هیمبل ها و کاناپه ها و بق یرو  یسالن نشسته بودند. عده ا یاز شام همه تو  بعد 

خونه کمکشون کنم. به پشبر  یکارها  یاجازه نداده بود تو  داده بودم و منتظر بودم که زمان بگذره. مادر  هیتک آشت  

  هی. د یپرس یم بیو غر  بیعج یسوال ها ا یبخورم  وهیکرد که م  تعارف یم مرجان کنار من نشسته بود و یه
 

 نارنگ

 فکر یم یافتاد. با عموش در حال حرف زدن بود. هر جور  ار یپوست کندم و مشغول خوردن شدم که نگاهم به مه

م به رس  کردم عاشقمه چه گیل  که عاشقش بودم و فکر یم  هم نداشت. مگه اوت   بر یاهم بهش نداشتم. ویل کردم حش

 ار ی. مهما یمثل ن شد یاون هم م دادمیکرده بودم شاخ و برگ م  دا یکه نسبت به بهنام پ  به احساش د ینبا حبر زد؟ 

ها نبود که تر 
 !کنه  ت  وفا حداقل چشمش دنبال دختر

 

 

م شما چند سالته؟ یانداختم که صدا یی   رو پا رسم  عمه ش اومد: دختر

 .سال 25زد و گفتم:  صورتش نگاه کردم که لبخند یم به

 ؟سبر یماشاال . اهل اصفهان ن-



 

 .نه. خانواده م تهرانند-

  هیسا-
 

 ؟کب    یم شون باال رست بمونه. تنها زندگ

 .کنند  گفت: نه عمه جان! رفت و آمد یم  ار یهمه سکوت کردند و مه دوباره

 .دروغش ابروم رو باال انداختم. عمه گفت: سالمت باشند بابت

شدند.  رفیر  آماده یم یساعت بعد کم کم مهمون ها برا کیفت. بهش لبخند زدم. کنارم نشست و دستم رو گر   مرجان

 .رسونمتون من یم د،یصتر کن قهیبه طرف من و مرجان اومد و گفت: چند دق ار یخواستم لباس هام رو بپوشم که مه

 .مت  گ  . آژانس یمشمینه. مزاحم نم-

 کارتون دارمچه مزاحمبر -
ً
 .! اتفاقا

بودند و مشغول  ستادهیکردند و همه ا  یم خدافظ   گی گینگاه کردم. مهمون ها  د،یرس به نظر یممرجان که نگران  به

 نیکه ا  د یکرد. آخر مادرش به پهلوش سقلمه زد و خند  با مادرش پچ پچ یم ار یخوش و بش آخر مجلس بودند. مه

 !و گفت: وقتشه د یرو از دستم کششناسنامه  عی    رس  جانمر  ومد،یبه طرفمون م ار یمه من رو نگران کرد. وقبر  شتر یب

 شده؟ بود گفت: چ   دهیکه رس  ار یخنده. مه ر یاولش رو باز کرد و زد ز  ی صفحه

 !بود خبر یقبل عمل چه ر  ی   گرفت و گفت: بب  ار یرو به طرف مه شناسنامه

 .بود که از حرکتش خودم هم خنده م گرفته بود یعیطب انقدر 

 داره؟ یرادیهم خوبه. چه ا یلیا لبخند گفت: خاز دستش گرفت و به عکس دقت کرد. ب ار یمه

خونه برد و گفت: راسبر  د یکردم که ورق بزنه. مرجان دستم رو کش  دلم خدا خدا یم یتو  مامان برات  و به طرف آشت  

 .کنار گذاشته  ترشر 

خونه ظرف رو دستم داد و گفت: مشکل ا یتو   .ستیاصال فضول ن ار یکه مه  نجاستیآشت  

 .هت  به اون سمت نم فضول هم باشه، فکرش-

کرد.   یم نفرها خدافظ   نیدستش کنار پدرش بود و با آخر  یبسته تو  یبا شناسنامه  ار ی. مهمیبعد برگشت قهیدق چند 

 .و اون شناسنامه رو به من داد میرفت نشیبه طرف ماش ار یخانواده همراه مه یتشکر از همه  بعد از کیل

باشه و  دهیرو د ما یبودم که اسم ن دوار یسکوت برقرار بود و من ام ی   اشم یکردند. تو   گرم خدافظ    یلیو پدرش خ مادر 

وع کنم برخالف انتظارم گفت: نیم نکشه ویل شیرو پ بحب    .دونم چطور رسر

 .که من هم لبخند زدم  د یخند و 

ده بودم به مرجان نگند. یم شما با مامان و بابا حرف زده بودم ویل یراستش قبال درباره  - ف تو دلش دونستم حر  ست 

 .مونه نیم

 !رو بگم مطلبر  هیاول من  د یاجازه بد -

 .دونم اون مطلب رو من یم -



 

 !!!براش مهم نبود عب  یآروم بود.  یلیصورتش نگاه کردم که خ به

 .شهیبه مرور حل م ها ت   چ نیخانواده ها با هم رو به رو بشن. ا د یو دوست ندار  د یدونم با خانواده تون مشکل دار  یم-

 د؟یدیمن رو د یسنامه شما شنا-

 ...شون رو عمل ب  یها ب یلیخ-

 !هیبعد ینه. منظورم صفحه ها-

پارک کرد. شناسنامه رو به دستش دادم که ورق زد و به طرف  یرو گوشه ا ی   کم حالت چهره ش عوض شد و ماش  کم

 .گرفت  ابونینور خ

 « !!! بنگ»دلم گفتم  یتو 

بگم.  یت   شد چ گاه چونه ش کرد و ساکت موند. روم نیم  هیکداشبورد گذاشت. دستش رو ت یرو رو  شناسنامه

 .گفبر   زودتر به من یم د یخودش به حرف اومد: با

 چرا؟-

 ؟یواقعا متوجه رفتار من نشده بود-

 !؟یداد بروز نیم یت   شما که چ ؟یچه رفتار -

 !شد و گفت: بسه عصبات  

 د؟یماه. نامزد بود 9و گفت: فقط  د یصورتش دست کش یرو 

 .نه-

 ...خوام بگم ... یمب  عی-

 .نه. شوهرم بود-

بدم! با حرص دنده رو عوض کرد و  حیدرباره خودم توض سمیرئ ینصفه شب برا د یکردم. با  ت  گ  بر یتو چه موقع ی   بب

و گفت:  د یرو کش خالص کرد. دسبر  عی    خواد بگه. رس  یم دونستم چ   افتاد. یم ادشی یت   خواست حرکت کنه که چ

 .اون رو بده به من

 .دیشده. لطفا حرکت کن رمیدمن -

 !بده به من-

درآوردم و به دستش دادم. همون صفحه رو باز کرد و با بهت نگاهش کرد. رسش رو بلند  فمیشناسنامه رو از ک دوباره

 .«مانیپ ما ین»کرد و گفت: 

-... 

 !!!شده بود قی!! با من رفد؟یخر  چند بار از من جنس یم و شوهرت سایل یتو به من نگفته بود-



 

 ؟تعجب گفتم: چ   با 

 .شد یم شتر یب تشیلحظه عصبان هر 

کت ها دمیمن چقدر احمق بودم که نفهم-  تهران رو ول کرده و اومده اصفهان! چرا تو کار کارمندها رسک یم یچرا رسر

 !کشه

 !کنم  دونست من کجا کار یم یم ما ین عب  یبهت بودم.  یتو  هنوز 

 کرد؟  یم کار یزد: شوهرت تو خونه تون چ داد 

 جواب پس بدم؟ سمیبه رئ د یبا چ   یهم مثل خودش داد زدم: برا من

  بگه ویل یت   بار خواست چ چند 
 
 .رو حرکت داد نشینزد و ماش حرف

 بهتون گفت؟ چ   اطیح یکه گفتم: اون روز تو   میخونه بود کینزد

-... 

 د؟یکنم بگ  بودمش. خواهش یم دهیسال بود که ند 7وقته زن و بچه داره.  یلیاون خ-

کتش بدون یبرا خصویص یها د یاز خر  یت   خواد شما چ از آشناهاتون بوده و نیم گفت-  .دیرسر

 .هنوز دلخور بود آروم شده بود ویل کیم  حاال 

 داد؟یم سفارش چه جنش-

 ات   چ نیو پماد و ا ی   و کرات لیتردم-

 اد؟یز -

 .نه اد یز -

چوب زدن، ارزش هدر دادن  اهیزاغ س عب  یبود؟!  کرده  دا یخورد! از کجا محل کار من رو پ یم ما یبه چه درد ن ها ت   چ نیا

 یرو جلو  ی   گذشتم. ماش  شت  داد. من هم از خ به من نیم جواتر  گهیصورتش بود، د یکه رو   پول رو داشت! با اخیم

 .کرد  تحرک بدون خدافظ   ار یشدم و مه ادهیخونه نگه داشت. پ
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 هت  هم مثل من ناراحت بود. به گلدون نخل وسط اتاق خرو به مرجان گفتم، اون  ار یمه انیکه جر   شیچند روز پ از 

اومدنم به  لیکه اوا  از خودم رو اونجا جا گذاشتم. همون حش بخشر  هیکردم   کردم. حس یم  بودم و به تهران فکر یم

عادت  د یکه با  دمیرس جهینت نیبه ا م رو روشن کنم ویلیاصفهان داشتم دوباره برگشته بود. چند بار خواستم گوش

 .دکر 

 .رو گرفت. با تعجب نگاهش کردم که متوجه اخمش شدم دمید یجلو  ار یافتاد و مه ت   م یتا برگه محکم رو  چند 



 

 ه؟یچ یاختالف ها برا نیا-

بود که قبال براش  یز یر  یبود. اختالف حساب ها دهینگاه کردم. دور چند قسمت خط قرمز کش ت   م یرو  یبرگه ها به

 .بگم دونستم چ   . نیمومد یه به حساب نمبود ک کینداشت. انقدر کوچ بر یاهم

 .نیبه ا یاتاق، زل زده بود نیهر وقت اومدم تو ا-

 .به نخل اشاره کرد و 

 !گهید شهیم راد یحواس، کارهات پر از ا نیمعلومه با ا -

چرا  ار یگفت: مه  آرویم ی. مرجان با صدادند یتا از کارمندها هم که متوجه صدا شده بودند به اتاق رسک کش دو 

 ...ینجور یا

 !تو ساکت باش-

 سالن اصیل یاومد و گلدون رو از اتاق برد و تو  چارهیبعد اون ب قهی. چند دقاد یب همون جا داد زد که مرد آبدارچ   از 

 .گذاشت

گرفت که کارم رو   یم راد یو ا نداختیبحث و دعوا راه م کیکوچ  ت   رفتارها خسته شده بودم. رس هر چ نیاز ا گهید

حرکت بچگانه قهوه ساز رو از اتاق برده  هیهم با  شیهم شده بود. دو روز پ هیباعث تعجب بق بر خراب جلوه بده. ح

نداشت،  ار یبه قهوه و کار و مه ربظ چیمسخره که ه ت   چ هیرس  میداشت خیر  یبود. چون من و مرجان موقع قهوه ر 

 !میکرد  یم شوچ  

 .کنم  هیگر   ا یه بخندم مونده بودم ک گهیکنه. د  گفت تو خونه هم غرغر یم  یم مرجان
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رو قبول  میدوباره سگ بشه و درخواست مرخص دمیترس نه. یم ا یبودم و مردد بودم که در بزنم  دهیدر اتاقش رس به

بابا صتر کنند و حاال آماده  40نامه قرار بود تا  تیخوندن وص یبابا تماس گرفت و گفت برا لیوک وقبر  روز ینکنه. د

رس  هیگرفت   که احتماال دستم رو یم  رفتم و با پویل یم د یهر حال با بهمراسم اونجا نبودم.  یه براافتاد ک ادمیاند، تازه 

به بعد هزار  نیهم نداشتم. از ا یچاره ا بشه ویل بمیاز بابا نص خواست پویل دادم. دلم نیم یم میبه زندگ و ساموت  

رو هم  هی. بقی   ماش هیشدم. بعد  جاره دادن خالص یمو از ا دمیخر  خونه یم هی د ی. اول باومد یم شیجور مشکل برام پ

قرار رو  نیبود. همون موقع ا ادمی میقبل ی هیهمسا یبچه  ض  یدادم. هنوز مر  یم سبر یو بهز  رسطات   یبه بچه ها

 .گذاشتم

به به در زدم و وارد شدم. رسش پا چند  و با کردم که رسش رو بلند کرد   یبود و مشغول نوشیر  بود. تک رسفه ا یی   ض 

 با اخم گفت: بله؟ دنمید

 یمسئله ا هیکنم! گفتم:   انتظار داشت که ازش منت کشر  د یخوش اخالق تنگ شده بود. شا ار یهمون مه یبرا دلم

 .اومده شیپ



 

 د؟ییبفرما-

 ...مرخض یبرم تهران. چند روز  د یبا-

 .اله ستخ یخونه  نجا ی!! مگه ا؟برگشبر  ماه مرخض هیزد: هنوز دو هفته نشده که از  داد 

 !کار کردم  ساله بدون مرخض 4به من برخورد و گفتم: عوضش  گفت ویل  یم راست

 !حقوقش رو گرفبر -

 .برم. الزمه که باشم د یبه هر حال من با-

 !مشکل خودتونه-

 .دوباره مشغول نوشیر  شد و 

 ...من ار یرفتم و گفتم: آقا مه جلوتر 

 «اریمه»به من نگو -

 ...نض یآقا-

 .ستیر ندر کا یا مرخض-

 ...اجازه ویل-

 !ونت  گفت: ب  عصبات  

 .کار کنم  یا گهید یتونستم هر جا سال سابقه م یم 4واقعا اعصابم رو خرد کرده بود. من با  گهید

 !دمیاستعفا م-

 ه؟یکار کردن بچه باز   کب    تعجب نگاه کرد و گفت: فکر یم با 

 !کب    فکر یم نطور یظاهرا که تو ا-

 !ت  بگ هیکن و توص  هیتسو  ا یب کنم. هر وقت خواسبر   باشه. استعفات رو قبول یم-

کرد گفتم:   یم هیکارم برداشتم و به مرجان که گر   ت   رو از م میشخص لی. وسادمیرفتم و در اتاقش رو کوب ونت  ب عی    رس 

 .زنم زود به زود بهت رس یم

 .کنم که برت گردونه  ش یم من رایص  -

 .گردم  من بر نیم-

 ا؟شما دو ت د یکن  یم یچرا لجباز -

ه یبرا ینجور یا-  .همه بهتر

 !نگو ینطور ینه. ا-



 

ِ  خدافظ   هیکردم و   بغلش  «for ever» ومدین ونت  از اتاقش ب حبر  ار ی. مهمیراه انداخت. 
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 یشتر یگرم ب  یچمدونم لباس ها یتو  نبار یزدم. ا که حاال پر از برف بود، قدم یم  اطیروز دوباره داشتم تو ح 15از  بعد 

تو اصفهان نداشتم که به  یکار   گهیکردن من نباشه، چون د  ر یهاجر خانوم گفته بودم نگران د گذاشته بودم و به

 .مامان و آنا نقش بر آب شد رخورد ب دنیفکرها با د نیا یخاطرش عجله داشته باشم. همه 

 !اتاقش رفت یبا پوزخند از پله ها باال رفت و مامان هم بدون جواب سالم تو  آنا 

 !کردند؟  ینطور یا گفتم: چرا   نینش  به

 ؟ختر رفبر  آتوسا خانوم چرا تر -

 .من که نامه گذاشتم-

 .دو هفته نیناراحت بود تو ا یلیمادرت خ-

 !!!بله از ابراز احساساتش معلوم بود-

 .به در بسته اتاق اشاره کردم و 

 .گهیمادره د -

 بهنام چطور؟ -

  از 
 
 !بگم  چ  گفت: واال   نیبود، تعجب کردم و نش  دهیکه از دهنم پر   حرف

که متوجه شدم در قفله. به سمت اتاق مامان رفتم و در زدم. جوابم رو نداد. دوباره   دمیرو به طرف اتاقم کش چمدون

 د؟یکرد. به طرفش رفتم و گفتم: چرا در اتاقم رو قفل کرد  کاناپه نشسته بود و نگاهم نیم  یدر زدم و بازش کردم. رو 

 .ستیاتاق تو ن گهیاونجا د-

 زنم. نگفتم؟ تم بهتون رس یممن که گف-

 .به نام آتوسا ندارم یدختر  گهیمن د-

 برسه؟ شیتختش نشستم و گفتم: چرا؟ چون رفت به کار و زندگ یبامزه شده بود. رو  یلیش خ افهیق

 ؟و بعد رفبر  یچرا دل پشمو خوش کرد-

 .کرد  یچرا از من خواستگار  میندو  چاک من بود!!! هر دومون یم نهیحرف نزن که انگار بهنام عاشق س یمامان جور -

 .دوت   نه تو نیم-

-... 



 

 !یدیتو که حالش رو ند-

 ...برم انتشارات د یپشم با دنید یخونه نذاشته. برا نیتعجب نگاهش کردم که ادامه داد: دو هفته ست پاش رو تو ا با 

 هیودم. بلند شدم که برم کرد که انگار من عروسش ب  یم« پشم»، « پشم» ی   افتاد و سکوت کرد. همچ هیبه گر  و 

 .روشن بشه فمیتا تکل یمسافرخونه ا ،هتیل

  هیگفت: کجا؟ تا   عی    رس 
 
 !کب    رو هم خاموش یم تیگوش  ،یت  م م،یزن یم حرف

 !یذار یکه نم  مت  ! میدیکه راهم نم  امیم ؟یخوا از جون من یم اصال معلومه چ  -

من  یتو رو  نطور یاالن ا اوردتیه زور کتک مبابات ب شیسال پ 7رو به طرفم گرفت و گفت: اگر همون  د یکل

 !یستادیوانم

 .رفت یم ادشی تشیبه مرور زمان عصبان شهیرو گرفتم. مامان هم د ینگفتم و کل یت   چ

 یرو  یتخت گرفته تا قاب ها یچشمم اومد. از مالفه ها یکابوس جلو   هی هیاتاق شب یکه در رو باز کردم، همه   ی   هم

 .مد، کف اتاق پخش بودک  یو لباس ها و صندیل وار ید

 .کنم. اتاق کار پدرتون هم هست  و گفت: االن اتاق مهمون رو آماده یم ستاد یکنارم ا  نینش 

 دعوا شده؟ نجا یاومدم و گفتم: همون اتاق مهمون خوبه. ا ونت  ب

ه ینه. کار آقا-  .دکتر

 «!چقدر هم دکتر بودن خودش رو نشون داده»دلم گفتم  یتو 

اتاق ها بود. قرار بود عض  ی هیتر از بق کیداشت و کوچ یکرم و قهوه ا  لین بردم که وسارو به اتاق مهمو  چمدون

 .ادیبابا به خونه ب لیامروز وک

 بود که آورده بودم. آنا هم مدام به گلدون قلمزت   ت  ها مشغول خوردن گزها و پولگ ینشسته بودم و شاد ت  رایپذ یتو 

 «!گرفتم؟  اون هم یم یبرا د یبا»رد. با خودم گفتم ک  مامان آورده بودم نگاه یم یکه برا  یا

 گهیکردم د  قاجاره. فکر یم ینقش مال دوره  نیو رو به من گفت: ا د یبرداشت. روش دست کش ت   م یرو از رو  گلدون

 .نندت   نم

 .دونم نیم-

 .زنند روزا عمده یم نیکه ا  ت   . نه خط و نقش ها ِیمی. نه اسلی   بب-

-... 

 .کار شده  فیهم ظر  یلینده. خگل و بوته و طرح پر -

-... 

 .نمیخوام بهنامو ناراحت بب سکوت گفت: نیم قهیرو رس جاش گذاشت و بعد از دو دق گلدون

 !من به بهنام چکار دارم؟-



 

 ؟یدیاتاقتو ند-

 ؟ت  بعد گفت: سالم مادر. کجا هیتلفن نشست و شماره گرفت. حرفمون قطع شد. چند ثان با گوشر  مامان

 .کردم  ت   هام رو ت گوش

 «.رو بخونه هاشیم ینامه  تیوص اد یداره م یمیکر »

 «.باشر  د یپشم. تو هم با نه»

 «.زمیخاله برات تنگ شده عز  دل»

 !کردم  ناز یم د،ت   حرف م ینطور یبا من هم ا گی اگر 

 میمنتظر  پس»
 

 «نکن . تند رانندگ

 .ختر اومدن من رو هم بهش نداد گرفت. حبر   دلم

 ی   . هممیبهنام بود دنیهم رو به رومون نشسته بود. منتظر رس لیجمع بودند و وک ت  ار یپذ یساعت بعد همه تو  کی

کت داده بود، ازش سوال کنم. صورت   ت  سفارش ها یدرباره  د یفکر کردم که حتما با نیبه ا دمیرو د ما یکه ن که به رسر

 .نشستم نجا یکه به خاطر ارث ا  ودمگرفته بود. من هم ته قلبم ناراحت ب  یلیآنا و مامان خ

که   ی   بهتر شد. سالم کرد و کنار مامان نشست. هم شده بود که بهنام وارد شد، حال مامان کیم کیتار  با یتقر  هوا 

کردند   شد، بعد اخم کرد و روش رو برگردوند. مطمی   بودم که همه فکر یم هت  چشمش به من افتاد اول با بهت بهم خ

 نند یمن رو بب ستیهرگز قرار ن گهید
 

بهنام اصال انگار نه  زده بودم ویل جانیه یلیشدم. خ احتخودم نار  . از سادگ

 .بود ما ین یشدن جلو  عیانگار! اون ناراحت شدنش هم حتما به خاطر ضا

ا ی. درباره میچندساله بود قیهمه مهر و موم پاکت رو باز کرد و گفت: ما رف یجلو  لیوک  بر یدفن وص طیمحل و رسر

نظرش عوض شده  د یشد. شا مینامه تنظ تیوص نیا شیسال پ 6از نشد. همون موقع ب لیدل ی   نداشت. به هم

 .هموجود تنها سند رسیم نیباشه... )و به من نگاه کرد( اما به هر حال ا

ل کرد.   ی   رو به همه نشون داد. هم کاغذ 
ر

که اسم بابا رو آورد، اشک مامان و آنا دراومد و آنا به زور خودش رو کنت

 .دندبو  دهیپوش اهیهنوز همه س

من خلع شده و از  یمن مراجعت نکرد، از فرزند اتیاگر تا زمان ح»خوند  لیدادم که وک بود و گوش یم یی   پا رسم

 «.شود من محروم یم اثت  م

کرد و هر کس منتظر   جفت چشم با تعجب به من نگاه یم 6باشم.  دهیرو بلند کردم. مطمی   نبودم درست شن رسم

 .دی. دوباره بخوند یکرد که توجه رو به ادامه جلب کنه که گفتم: صتر کن  یرسفه ا لیبود. وک هیواکنش بق

   چیه
 
و  دمیکش  ونت  کرد. مامان دستم رو گرفت. دستم رو ب  نگاهم یم آنا هم با ترحم و ناراحبر  زد. حبر  نیم کس حرف

 !داد زدم: دوباره بخون

 .گفت: آروم باش آتو  با نگرات   مامان

بعد از مرگش  ش کرد. حبر  گهید یبچه  یفکر کرده بود؟ منو فدا خودش چ   شیپ صورت مامان زل زدم و گفتم:  به

 !ختیهم زهرش رو ر 



 

 یم یدار  داد زد: چ   آنا 
 

 .... هنوزنهیروز همه رو قسم داد که تو رو قبل مرگش بب 2مامان بهش بگو  ؟گ

 .هم همراهش رفت ما ی. ند یدو  بهداشبر  سیافتاد و به سمت رسو  هیگر   به

کت که کارم رو از دست دادم. دو روزه همه  یتو  از اتفاق اون کنند. پشتم به   عالم و آدم واسه م اخم و تخم یم یرسر

وع یم د یشد. دوباره با یطور  نیارثم گرم بود که ا کردم و اصال توانش رو نداشتم. حالم خوب نبود. مگه   از صفر رسر

 .قبول ندارم یپدر  هم اونو به نمن همه ش چند سالم بود؟ به طرف در رفتم و گفتم: م

 یو داد زد: کجا دار  د یاومد اما به من نرس اطیح ی. مامان دنبالم تو دمیرو دو  اطیو طول ح دمیهام رو پوش کفش

 ؟یت  م

ش-  !رس قتر

 هیو حالت تهوع داشتم. فقط  د یلرز  . از رسما تمام بدنم یممت  بگ که رس کوچه تاکش  دمیکوچه دو   یرو بستم و تو  در 

. اعصابم داغون بود و دمیبود. شالم رو محکمتر کردم و تند تر دو  لیم که اون هم به خاطر اومدن وکبود دهیمانتو پوش

 شده بود؟ میکه باعث بدبخت  بابا بهتر از خود  کردم. گ  یم نفر خایل هیرس  د یبا

 یلیحرکت کنم. خکردم   و سیع دمیم گرفته بود. زانوم رو مال هیبرف ها افتادم. به حال خودم گر  یخورد و رو  ت   ل پام

 ب  یخلوت بود و ماش یلیخ ابونیشده بود. به زور خودم رو تا رس کوچه رسوندم. خ سیکرد. تمام لباس هام خ  درد یم

کنارم نگه داشت. رسم رو برگردوندم و بهنام رو پشت   ب  یو به طرفش رفتم. ماش دمیآژانس رو د یشد. تابلو  رد نیم

 .ه راهم ادامه دادم. از همه شون بدم اومده بود. بدون توجه بهش، بدمید وتا یفرمون تو 

 ؟یت  م یکجا دار -

-... 

 !سوار شو ا یب-

-... 

 !ندارم. سوار شو دنیناز کش یمن حوصله -

رفیر  به  یبعد، آماده  هیرو حرکت نداد. چند ثان نشیکردم. ماش  شتر ینگفتم و با وجود درد زانوم ، رسعتم رو ب یت   چ

 .دیلباس من پاش یرو رو  ابونیخ یاز کنارم گذشت و تمام آب چاله ها عی    رس  نشیاشبودم که با م ابونیاون طرف خ

 !زدم: آشغال ِ عویص   داد 

ستون رفیر  رو هم نداشتم. گ گهیبرسونم. د ت  جا هیو خودم رو  مت  رفتم تا آژانس بگ ابونیاون ور خ به  جیاعصاب قتر

 .ارک کردکنم. دنده عقب گرفت و پ  کار یچ د یدونستم با بودم و نیم جیگ

 

 

 .خوام یم ی   ماش هیعطسه کردم. وارد آژانس شدم و گفتم:  هی

 کجا؟  یبرا-



 

 .دونم االن نیم-

 !خانوم میندار  ی   همراهم نبود. گفت: ماش ج  یو ه د یچک من کرد که آب از لباسم یم یبه رس تا پا نگایه مرد 

 رسه؟ یم گ-

 .ستیمعلوم ن-

 !یآژانس زد یتابلو  یگفتم: پس غلط کرد  عصبات  

 !حواله کنه گهید یجا هیت رو  یخانوم. خدا روز  ونت  برو ب-

 ...نجایمشت نون به نرخ روز خور جمع شدند ا هی-

 !شهیم قحظ همه چ   اد یبرف م هیاومده بودم: تا  ونت  زدم که از مغازه ب حرفم رو وقبر  هیبق

ته؟داده بود به ط هیتک نشیها چپ چپ نگاهم کردند و بهنام که به در ماش عابر   رفم اومد و گفت: چه ختر

 !نداره به تو ربظ-

 !. من اعصاب ندارمای   برو تو ماش ا یب-

! ا یبهنام گفت: آقا دنیاومد و با د ونت  آژانس، ب یتو  مرد   خانوم با شمان؟ نیدکتر

 .زمیعز  ی   بله. آتوسا جان برو بش-

 !اریاداها رو درب نیزدم: برو واسه عمه ت ا داد 

که حاال   شناختمیها رو از کجا م نیخ شد و من حرکت کردم. من راننده آژانس محل ابهنام از خجالت رس  صورت

 .کنم! گور باباش  یجلوش نقش باز 

 .بهنام افتاد که گفت: با زبون خوش سوار شو شد و نگاهم به صورت عصبات   دهیاز عقب کش بازوم

 .بودم قایط من قایط اومده بودند. ویل ونت  تا مغازه دار هم ب چند 

 ؟یخور  یم ثال چه گیهم-

آدم ها حتما  نیشدم. ا رد یم ابونیهوا بودم و از عرض خ یو من تا به خودم اومدم رو  د یچیپ آرویم یهمهمه  یصدا

 کوتایه  غی. جد یکش  ت  فرار کردم! در طرف راننده رو باز کرد و منو داخل انداخت. زانوم ت شگاهیکردند من از آسا  فکر یم

 !ختم که داد زد: وحشر زدم و به ساعدش چنگ اندا

 .بشم، راه افتاد ادهیبغل برم. تا خواستم پ و مجبور بودم به سمت صندیل نهیخواست بش یم

 بدون پول و مدرک؟ یبر  خواسبر  یم ی: کدوم گور د یداد کش رسم

 .که از رسر شماها راحت بشم  ت  هر جا-

 .کردم به امون خدا  اگر به خاطر خاله م نبود که همون جا ولت یم-

 .نشده ر یوز هم دهن-



 

 !روات  -

 .رفت یی   رو باال و پا ابونیهدف چند تا خ و تر  میسکوت کرد قهیدق چند 

 م؟یت  کجا م-

 .حرف نزن-

زل  شهیرفتار کنه. ساکت شدم و به ش ینطور یخواست اون با من ا دلم نیم باهاش بد حرف زده بودم ویل یلیخ من

 .زدم

 !یدکر   خیمنو سنگ رو  ینرفته چه جور  ادمیهنوز -

 .. خودت نخواسبر میحرف بزن د یحقت بود. بهت گفتم با-

 !!فکر نکن من عاشق چشم و ابروت شدم-

 .هم روش. به خاطر خاله نیرو خراب کردم، ا میزد و ادامه داد: دو بار زندگ پوزخند 

 !!دانشگاه ند ت  م یثارگر یا ی هیگفتم: عوضش بچه هات با سهم  هیکنا  با 

 .بچه هامون-

 .اشب الیخ ی   به هم-

 د ید شد و منتظر موند. وقبر  ادهی. پمیبودمش. حاال هر دو آروم تر شده بود دهیکه قبال هم د  د یچیپ یکوچه ا  داخل

 ه؟یدر رو باز کرد و گفت: باز چ شم،ینم ادهیپ

 !!خونه ت؟ یمنو آورد-

 !گردونمت  بر یم یخوا اگه یم-

 ؟یرساغ ندار  یا گهید یجا-

 من چشه؟ یمگه خونه -

-... 

 .فتهیب ابیتا آب ها از آس ارمتیاله گفت بخود خ-

 !!!!خونه ت؟ یار یمامان گفت منو ب-

 ...میمثال با هم بزرگ شد-

-... 

 .شو. رسدمه ادهیپ-



 

ب د یرو باز کردم و با زانو  ی   ماش در  پشت رس هم کردم و لنگ لنگون وارد  یشدم. دو تا عطسه  ادهیم پ دهیض 

 داشتم ویل ض  یکم حس مر   هیاز صبح «. حالم خوبه»و کمک کنه که گفتم  هت  بازوم رو بگ ر یآپارتمان شدم. خواست ز 

 .کرد  شده بود و گلوم درد یم ی   االن واقعا رسم سنگ

 .شده بود دهیسالنش چ یکه کامال مرتب شده بود و سه دست مبل و کاناپه تو   میخونه شد وارد 

 انتخاب آناست؟-

 جواب بدم؟ د یبا-

 !ستیواسه من که مهم ن-

 ؟یدیا پرسپس چر -

دادم و  هیبه شوفاژ تک سیبه طرفش رفتم. با مانتو و شلوار خ عی    افتاد که چقدر رسدمه و رس  ادمیشوفاژ  دنید با 

 .دست هام رو گرم کردم

  ی   زم ر یز  یمدت تو  هیرسماها رو تحمل کرده بودم.  نینبودم. در واقع بدتر از ا نارنجر  نازک
 

 یو با بخار  میکرد  یم زندگ

 کتر » ی. اون ادامیکرد  گرم یمفضا رو   نفبر 
همه رو  یادا شهی. هممیدیخند آورد و کرکر یم رو در یم« فروش تیدختر

 .داد و تا آخر ترم بساطخنده به راه بود یم ت  وقت ها هم به استادها گ . بعض  اورد یدر م

 

 

 !لرزه یم یگفت: نگاه کن چطور   نهیدر حال روشن کردن شوم بهنام

 !جناب عایل ی   ماش یها کیبه لطف الست-

 .یبود سیتو خ دم،یمن رس-

 .نقدرینه ا-

 .رو مقض بدوت   گهید گی یخوا یم شهیهم-

 کجاست؟  یتوجه گفتم: دستمال کاغذ تر 

 .م رو گرفتم و برگشتم کنار شوفاژ ب  یبرداشتم. ب گیاشاره کرد. به اون طرف رفتم و  عسیل به

 ؟زت   چرا لنگ یم-

 .ی   افتادم زم-

 !یرس خودت آورد ت  چه بالها ی   بب ،یموندتنها  قهیده دق-

 !د؟یسال کجا بود 7 نینگران من نباش. تو ا-

 .یخور  دونستم رسما یم . یمی   صداشو بب-



 

خونه رفت که گفتم: به خاطر عمل دماغه! رسما نخوردم به  .طرف آشت  

 !!کردم که گفت: آره. معلومه  عطسه

تنش  ر یکه از ز   اهب  ت  پ یرو درآورد و دستش رو به طرف دکمه هاسوخته ش  یقهوه ا ور یاومد. پل ونت  بعد ب قهیدق هی

 .بود، برد

 .نجایا ا یب-

 !ادینه من ازت خوشم م م،یکرد  ت  منحرفه. نه تو کوالک گ یلینگاهش کردم. با خنده گفت: فکرت خ جیگ

 .به اتاق اشاره کرد و 

 .من خوبم-

 !ادا، اصول رو ندارم نیا ین حوصله م ؟کب    نگاهم کرد و گفت: چرا مثل بچه ها رفتار یم عصبات  

  به
ر
قهوه  یکرم و سنگ ها  یوارهایبود که من داده بودم. د همون طرچ قا یکه دق  میشد طرفش رفتم و با هم وارد اتاف

 .داغ شه تت  و دراز بکش تا ش ار یرو درب ستیخ ی. به تخت اشاره کرد و گفت: لباس هاوارها یاز د گی یرو  هت  ت یا

 !باس ندارم؟ل نجا یمن که ا-

 !نمیب پتو رو نیم ر ینکن. من که ز  هیجوجو گر -

 .رفت ونت  و ب د یحرف خودش هرهر خند به

ت ز  نمیمانتو و شلوار ج«. ! وانهید»دلم گفتم  یتو  گردنم باال   یپتو رفتم. پتو رو تا رو  ر یرو درآوردم و با تاپ و رسر

 هت  ورم کرده بود و رنگش کامال ت کنم. زخم نشده بود ویل  پتو رو کنار زدم تا زانوم رو بررش اد،ینم دمید . وقبر دمیکش

   یچند تا جا شده بود. حبر 
 

 .پتو ر یز  دمیپر  عی    به در خورد و من رس  یبازوها و آرنجم بود. تقه ا یهم رو  کوفتگ

 شنیماش یبه رفتار تو  یگذاشت و با خنده ا  پاتخبر  یبودند، رو  ب  یو دو تا قرص که تو س وهیرو با آبم ت  ش وانیل

 !پتو ر ی. کله ت رو بکن ز شمیم کیزن ها هم تحر  یهستم که با مو  ت  . من از اون مردهادوت   گفت: یم  ومد،ینم

 .رو با قرص ها خوردم وهیتر دادم و آبم یی   کردم. پتو رو پا  عیضا یلیخ دمیحرفش خنده م گرفت و د از 

تیت هی  ی   و حس کردم پلک هام داره سنگ دمیشرو رس ک ت  ش وانیرفت. نصف ل ونت  قرمز و شلوار برداشت و ب شر

 ...شهیم
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  صبح
 

  دهیتا االن خواب روز یشد از غروب د شدم. باورم نیم دار یاز خواب ب با گلو درد و خستگ
 

 باشم! احساس گرسنگ

که   دمیگرم و خوب بود. غلت زدم و به پهلو خواب  یلیبلند شدن نداشتم. به خصوص که جام خ یکردم اما نا  هم یم

شکمم  یچشم هاش بسته بود. بلندش کردم و رو  و بود  دهیعروسک بامزه خورد که کنارم دراز کش هیبه چشمم 



 

شونه هاش فر  یبود و رو  براق بهم زل زد. موهاش مشگ یقهوه ا ی لهینشوندمش. چشم هاش باز شد و دو تا ت

 شد و گفت: خوشگله؟ دستش وارد  یتو  ب  یس هیکردم که بهنام با   خورده بود. داشتم موهاش رو ناز یم

 ؟سبر یتو در زدن بلد ن-

 !شر یخوب م شینیدونستم بب توجه به حرفم ادامه داد: یم بدون

 خوبم؟  یصدا با 
ً
 !گرفته گفتم: مثال

مالفه ش هم برنگشته بود گذاشت و  رو اون طرف تخت که حبر  ب  یبغلم خوابوندم و نازش کردم. س یرو تو  عروسک

 !ادیگفت: بهت نم

 ؟چ  -

 !یباز عروسک -

- 
 

 کنم؟  یم چرا؟ چون تنها زندگ

 . احساساتر -
ً
 .سبر ین کال

 .ستینداشتنش ن لیدل یت   بروز ندادن چ-

  نیم-
 
 !. سوپت رو بخورکب    خواد واسه من فلسفه باف

 مثل آناست؟ ت  روشنفکرها یچرا؟ فلسفه ارث بابا-

ده بودم. ه اد یرو هم از  دوست هام نیاتفاق ها و دورتر  نیرو نداد و من اخم کردم. من کوچکتر  جوابم  یوقت کار  چینتر

رفتم که راحتش بذارم.  شیشده از زندگ یا گهیعاشق کس د ما ین دمیفهم صدمه بخوره. وقبر  نکرده بودم که به کش

 .«!سبر ین احساساتر »گفت   بهم یم نیاونوقت ا

 

 

 .شهیم شکیل نیفکر کردم که بچه م ا نیبه ا دمشید نیتر یکه پشت و   ی   هم-

تخت  یهمرنگ مال بهنام بود. کنارم رو  قا یگفت موها و چشم هاش دق  . راست یمدمینخند گرفت ویلم   خنده

 .شر یم ضینشست و هولم داد که جا باز کنم. با غرغر کنار رفتم و گفتم: مر 

به ام»گفت   یم کهیحال در   گم؟یعروسک رو گرفت و کنار صورتش نگه داشت و گفت : دروغ م« من ضد ض 

 .دیشا ،ب  یکه بچه ت رو بب  اگه زنده بموت  -

 !!مگه من چند سالمه؟-

 .کنه  یم تیمامانت چقدر منو اذ ی   رو به طرف خودش برگردوند و گفت: بب عروسک

گرفته بود. عروسک رو   یرو جد ت   خودش همه چ شیرفتارش هم خنده م گرفته بود، هم تعجب کرده بودم. پ نیا از 

 .حداقل سوپت رو بخور تا گرمه ،یگفت: بخور! شام که نخوردانداخت تو بغلم و ظرف سوپ رو نشون داد و  



 

خورد!!! خواستم قاشق رو پر کنم که  صبحونه سوپ یم رو کنارم گذاشتم و بشقاب رو برداشتم. آخه گ عروسک

 یرو  فیظر  یلینشان فروهر* خ ینگاهش رو  دمیشونه م گذاشت. رسم رو بلند کردم که د یبهنام دستش رو رو 

 ه؟یچ گهید نیگفت: ا  شونه م مونده. 

 !هیخنده گفتم: مال دوران جاهل با 

 . آره؟یدلت خواسته کرد یسال هرکار  7 نیا یتو -

 !سالم بود 19بود. اون موقع فقط  جور عالمت دوسبر  هی نینه هر کار. ا-

 همون دوست معلوم الحالت؟-

 .رو باال انداختم و گفتم: درباره ش درست صحبت کن ابروم

 !یگفت: به هر حال باهاش همخونه بود  قاشق خوردم که هی

 .قابل اعتمادتر از امثال تو بود یلیاون خ-

چمدونت رو آوردم. فعال  شبیخوردم که دوباره برگشت و گفت: د گهیقاشق د هیرفت.  ونت  کرد و از اتاق ب  اخم

 .تا اوضاع درست شه ت  نجایا

-... 

 .به خودت بگه د ی. گفت بامدی. من نفهمد ت   درباره سهم ارثت م ت  حرف ها هیمامانت -

 !ستین ت  دارا یمال همه  تیخواست بگه وص حتما یم-

 ...گهیمکث کرد و بعد با ِمن ِمن گفت: خودش بهت م کیم

 .ستیبه مامان بگو الزم ن-

 .و سالمندها بشه نداشت رسطات   یمالش خرج بچه ها نکهیا اقتیتا رسفه کردم و ادامه دادم: بابا ل چند 

 .هم کرددهن باز نگا با 

 خرج لباس ها . ویلدمیخر  خودم یم یهم برا ی   خونه و ماش هی-
ً
 !!کردم  خارج نیم یمارکدار و سفرها یمطمئنا

کرد. ظرف سوپ   حالم رو بدتر یم دنیرفتم. خواب ونت  دوش کوتاه گرفتم و ب هیسوپم رو خوردم.  ی هیرو بست. بق در 

خونه بردم که با ظرف ها   شبیدکه انگار از   ت  رو به آشت  
ر
 .مونده بود، بشورم باف

 .امینشسته بود، گفت: دست نزن. خودم م ت  رایپذ یکه تو   بهنام

 .الزم نکرده-

احت کن-  .برو استر

 .خوبم-

 !مخالفت کب   یبه درک. فقط بلد-



 

 .ستین ج  یه دمیرو باز کردم که د خچالیها رو شستم و در  ظرف

 .که ناهار درست کنم  یندار  ج  یه-

 .خورم وقت خونه غذا نیم چی. من که هند ار یب دمیسفارش م-

 بود؟ پس اون سوپ چ  -

 ؟یخوا و آش هم داره، یم می. حلدمیصبح خر -

 ؟یاصال غذا پخیر  بلد-

م؟-  نه. مگه آشت  

 ؟یکرد  یم کار یقبال چ-

 .قبال که بابا بود. بعد هم مامانت. راحله که آشت   داشت-

 یو رستوران ها مارستانیب یمواقع هم غذا ی هیپخت. بق یم ! مارال هم خودشت  خنده افتاد و گفت: دوران طال به

 .زیعز 

 ...به بعد هم خدابزرگه نیشد: از ا شتر یش ب خنده

س ی« رشته پلو». مثال کنهینگاه م یهت   ه،یبه قض شتر یبلده. البته ب ت  ات   چ هیآره. آنا هم -  .*سبر یونیاکست 

 .اخم کرده دمیبلند کردم که د خایل یها نتیو رسم رو از کاب دمیخند

 .خواد یم اپلو یبخر. من دلم لوب از یستر  و رب و پ ا یپاشو برو لوب-

 .ارندیزنم، ب نشست. روشنش کرد و گفت: ظهر زنگ یم ونیتلوز  یبه رو  رو 

 !! پاشویو گفتم: تو که انقد گشاد نبود ستادمیا ونیتلوز  یجلو 

 !دماید برو کنار. داشتم یم-

ل  و نامرتبر  ف  یکه در رو بست، توجه ام به کث  ی   . همد یمجبور شد بلند بشه و بره خر و خاموش کردم.  دمیرو قاپ کنتر

 یو رو  اوردمیخودم ن یدارم. به رو  جهیو من هم رسگ ادهیز  یلیخ دمیخونه جلب شد. خواستم جمع و جور کنم که د

همه  نیشده بود ا سالم 25نداشت. تا  جسیم یجنبه  اد یز  . حالم خوب نبود ویلدمیدراز کش نهیفرش کنار شوم

 گهینامه د تیوص انیعمرم پر از مشکالت سخت تر بود. بعد از جر  ی هیمشکالت رو پشت رس گذاشته بودم، حتما بق

 تنهام. حبر  گایه  هیتک چیکردم ه  حس یم
ً
تومن  هی گهیبا اون حرکت بابا د د،یرس هم بهم یم یت   اگه چ ندارم و واقعا

 ی هت   حوصله و انگ ت  جورا هیبود.  دهیته کش گهیوجودم بود هم د یکه تو   ت  جنگجو ی هیگرفتم. اون روح  نیمهم 

 .رو نداشتم ج  یه

 

 

رَوهر:  *
َ
 انسان بالدار کر یباستان، پ رانینماد از ا کیف



 

س * مند برا یشتر ینمود ب است که خصوصا در نقاشر  یهت   : نام مکتبر سمیونیاکست   انیب یدارد که در آن هت 

 .کند  تند استفاده یم یال انسان از خطوط و اشکال کج و زمخت و رنگ هاخود و ک دروت   جاناتیه

 

 

 هم یم ب  یو زم بیو س سیسوس . گایهفتادمیپارک م یروشن کردن تو  شیآت اد یکردم   که نگاه یم  شیآت یشعله ها به

که جمع   یچند نفر رو امتحان کنم. با  ت   تر بودم. دوست داشتم همه چ یرسزنده تر و پرانرژ  یلی. اون روزها خمیبرد

 یآدم ها»گفت   یم شهیو اون هم میخوند رو یم نامگم  یشعر شاعرها . گایهمیکرد  یم فلسف   یبحث ها میشد یم

 .و چشم هام رو بستم دمیکش  فر ینفس عم«. وقت نبودند.  چیکه انگار ه  ند ت  م یتنها هستند. جور  شهیخوب هم

 دونستم چرا ویل . نیمدمیرسم د یباال گهید یهات   ستر  و چ ا یلوب لونیشدم و بهنام رو با نا دار یخش خش ب یصدا با 

 !ندارم یدار  ضیمر  یمن حوصله  ؟روت ننداخبر  یت   لبخند زدم که اون اخم کرد و گفت: چرا چ

خونه یم  نطور یهم و   نجا یدونه هم ا هی نم،یب یم ضیمر  یبچه  مارستانیب یرفت ادامه داد: کم تو  که به طرف آشت  

 .شده بمینص

خونه رفتم. اول کیمشد بلند  کردم و   خایل نکیس یرو تو  لونیشد. نا یبعد عاد داشتم ویل جهیرسگ م و به طرف آشت  

 .نهیجا بش هی شهیگفتم: عوض غر زدن برو خونه ت رو مرتب کن که آدم چندشش م

 .ادهیاز رست هم ز -

 .مهم باشه ادشیکه کم و ز   ستیخدا رو شکر مال من ن-

 .ه کردن ناهار شدمرفت و من مشغول آماد ونت  ب
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  روز 
 
بار هم  کهیت الگ ت   رس هر چ گرفته بود که مثال از من مراقبت کنه ویل  بود. بهنام مرخض خسته کننده و مزخرف

افتاد. به  ار یمه یزنگ خورد و شماره  میشدم که گوش خواب آماده یم ی. داشتم برامینداختیو بحث راه م میکرد  یم

 !من داشت؟ با موقع شب چکار  نیبود. ا 10:30ساعت نگاه کردم که 

 دادم: بله؟ جواب

 سالم-

 د؟ییسالم. بفرما-

 گفت: مزاحم که نشدم؟  از مکث کوتایه بعد 

 .کنم  نه. خواهش یم-

 .کنم که اشتباه از طرف من بود  فکر یم نیراستش از اون روز تا االن دارم به ا-



 

-... 

- 
 

 .دیاز دست من ناراحت نباش رمدوای. امشهیشما به خودتون مربوط م خصویص زندگ

- 
ً
 .نه. اصال

 .دیمراسم پدرتون هست ت  دونم که درگ یم-

-... 

 .هیخال تونی. صندلد یبرگرد د یتون یم د،ییخواستم بگم که هر وقت بخوا-

 .دیتماس گرفت د یممنون. لطف کرد-

 ...ی. درباره د یگفت  کاش زودتر به من یم  یا ویل-

 .بله. حق با شماست-

وع کنم. برا میدروغ به خانواده م زندگ خوام با  نیم-  .شهیهمه سخت م یرو رسر

 .دونم یم-

  هیرو خواستم،  یت   هر وقت چ میزندگ یمن تو -
ر
 خوندم. یم تیر یخواستم خلبان بشم، مد افتاد که نشه... یم اتفاف

 !دیدیو دمن ر  یکرد. شما که خانواده   شهینم ی. کار ستیبشم، قدم کوتاه شد... مهم ن ستیخواستم بسکتبال

 م یلیدختر خ هیقسمتتون  شاال یا-
ً
 .دیخند حرف ها یم نیبه ا د ینیشیبهتر از من باشه. بعدا

 .هت  م نگ هیپتو کردم که گر  ر یکرد. دلم گرفت و رسم رو ز   نگفت و فقط خدافظ   یت   چ

□ 

من  یبالش کنار  یو بسته ر  یصورت بهنام بود که با چشم ها دم،یکه د  یت   چ ی   چشم هام رو باز کردم، اول وقبر  صبح

که. بالش رو بغل کرده بود و ا نیا د یهم که به ذهنم رس یت   چ ی   بود. اول دهیخواب  یلیخ ینطور یبود که پتومون مشتر

لحظه خواستم صورتش رو ناز کنم که  هیاصالح کرده بود.  ابا،ب 40. احتماال به خاطر رد شدن د یرس مظلوم به نظر یم

تو رسش! متوجه نشد. نشستم و با بالش خودم زدمش که هول کرد و بر و بر و زدم  دمیدستم رو عقب کش عی    رس 

 .نگاهم کرد

 ؟یدیخواب نجا یچرا ا-

 .کمرم داغون شد رو کاناپه  شبیخودش اومد. بالشم رو برداشت، به طرفم پرت کرد که رو هوا گرفتمش و گفت: د به

 .یدیخواب یم ی   خب رو زم-

بعد رو تخت  م،ت  گ  بعد اول از تو اجازه یم یو گفت: دفعه  د یاش رو مالرو از روش کنار زد. نشست. چشم ه پتو 

 !خوابم خودم یم

 !کب    ونمت  بودم. کم مونده ب نجا یروز ا هیحاال خوبه همه ش -



 

تیت ی قهی پر  یلیپوشم، خ به خاطر تو دو روزه یم ویل ستمیراحت ن ا ت   چ نیبلندش رو تکون داد و گفت: با ا ی   آست شر

 !ت  رو

- 
ً
 !؟لباس بپوشر  یهر جور  بهیزن غر  یکه جلو    خودت راحبر واقعا

 .. پاشو برو صبحونه درست کنخودش کش و قوس داد و گفت: حاال هر چ   به

 .ضمیو گفتم: من مر  دمیدراز کش دوباره

 !یکه سالم بود  روز ید-

 رس کار؟ یت  تو چرا نم-

 ام. به تو چه؟ مرخض-

 .ا خودت بتر هتل رو هم ب یستاره ها ،دفعه که رفبر  نیا-

 .گهید ارمیهمه درس خوندم که راحت پول درب نیرفت و گفت: ا ت  طرف دستشو به

 .ادی. آخر شب بونت  اول صبح بره ب د یمرد با-

 اد؟یشب هم ن شهیبعد گفت: نم هیشد. چند ثان قایط ت  دستشو یآب تو  ت  ش یخنده ش با صدا یصدا

 .بود خوتر  شنهاد یو گفتم: پ دمیخند

 اد؟یاومد و گفت: دلت م ونت  کرد، ب  وله صورتش رو خشک یمبا ح کهیحال در 

 !نهیهم اقتتونیمرتب کردن تخت شدم و گفتم: ل مشغول
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هوا  صبح بود ویل 9:30. ستادمیرو رس جاش برگردوندم. کنار پنجره ا میگذاشتم و صندل  ت   م یرو رو  وهیآبم وانیل

خونه برو مرتب ک شیبود. بهنام هم صندل یگرفته و ابر   یلیخ بره که گفتم: پس ظرف ها  ونت  رد و خواست از آشت  

 ؟چ  

 .گهید یشور یتو م-

 .نبود ادمی. خوب شد گفبر -

 .بمونه ادتیبه بعد  نیاز ا-

 !نمیرو جمع کن بب ت   م ا یگفتم: ب  یجد

 جمع یم-
ً
 .کنم  ولش کن. بعدا

 !!االن ی   هم-



 

 ؟یدیم ت  من گ یرهاداد و گفت: چرا انقد به کا هیرفته رو برگشت. به اپن تک راه

 .ادیخوشم م-

 شه؟یظرف ها رو بشورم مشکل حل م-

 .دیشا-

. دوباره به سمت پنجره برگشتم و کوچه رو نگاه کردم. از ذاشتیزد و رس جاش م ها رو جمع کرد. تند تند آب یم ظرف

 ینشست. صدا یم بزرگ زباله یسطل ها یکالغ رو   هی ا یشد  رد یم ی   ماش هیباال همه جا خلوت بود. گه گاه  نیا

رسر آب هنوز م هم  اد ی. ز هیدونستم اوضاع اونجا چه طور  زنگ بزنه و نیم می. مامان جرأت نکرده بود به گوشومد یرسر

من و بهنام هم  یغرغر کردن و بحث ها . حبر ومد یخوشم م ونت  ب یایاز دن یختر  آرامش و تر  نیبرام مهم نبود. از ا

به مرجان هم  د یآرامش رو به هم بزنه. با نیاتفاق ا هیردم هر لحظه ممکنه ک  داشت. اما حس یم خایص انگار هارموت  

 .زدم. حتما نگرانم شده بود زنگ یم

 ه؟ی. نگاهش نکردم که گفت: چستاد یپشتم ا قهیدق هیآب بسته شد و بهنام بعد از  ت  ش

 ؟ج  یه-

 ست؟یحالت خوب ن-

 .حوصله م رس رفته-

رسد بود. دوست داشتم همون جا  یلیدستش خ د،یش چسب نهیسگذاشت که رسم به   میشونیپ یرو رو  دستش

 .بمونه. چشم هام رو بستم

 .یتب دار -

 .گرفتم و گفتم: نه  فاصله

- 
 

 !دایع

 .نه-

 .چشم غره رفتم د یخند به صورتش که یم و 

ط نقطه ها خ ر ی. بهنام جلوتر اومد و ز دمیرو کش ی   خط، شکلک غمگ هیبخارگرفته با دو تا نقطه و  ی شهیش یرو 

شد. با انگشتش  هت  بودم. بهش نگاه کردم که اون هم بهم خ دهیبود که من کش خظ یکه درست رو   د یلبخند کش

بلند شد. به طرفش رفت. من هم بعد از چند  ا از سمت اتاق ه شیزنگ گوش یم زد که با پا لگدش زدم. صدا ب  یب یرو 

دادم که  هیزنه به چارچوب تک حرف یم داره رسیم مدید . وقبر دمیمکث دنبالش رفتم و به اتاق کارش رسک کش هیثان

 .کنم  فضویل

سم گفت: از ب نکهیرو قطع کرد و به طرفم برگشت. بدون ا تماس  .بود مارستانیمن بت 

 شده؟ چ  -

 .ستیهام خوب ن ضیاز مر  گیحال -



 

 ؟یبر  د یبا-

 .آره-

 ؟یایومد و گفت: تو هم ما ونت  رفتم. ب ت  رایطرف اتاق خواب رفت که لباس بپوشه، من هم به پذ به

 ؟چ   یمن برا-

 .میقدم بزن میت  کارم که تموم شد م-

 قدم یم مارستانیهمون ب یراهرو  یساعت بعد با عجله تو  میحاض  شدن به اتاقم رفتم. ن یرو تکون دادم و برا رسم

 نجا یکرد و گفت: ا  بودم. بهنام در اتاقش رو باز  دهیدوستش داشتم پوش یلیپالتوم رو که خ نیو من قشنگ تر  میزد

 .منتظر باش

 .باشه-

 ؟ب  یبچه کوچولو بب یخوا و گفت: یم د یپوش روپوش

 نوزاد؟-

 یتقر -
ً
 .باال هستند ی. طبقه با

ه  یکار   از تر -  .که بهتر

  رس 
 
 یکه درباره   راهش از رسپرست بخش اجازه من رو گرفت و خودش رفت که به کارش برسه. احتماال به خاطر حرف

  کهی. در حالاد یکرد از بچه ها خوشم م  ده بودم فکر یمز  رسطات   یبچه ها
ر
 .کرد  نیم برام فرف

 .«!!!هیکارها چ  نیخاک بر رست ا». آخر به خودم گفتم ستادمیا داشت یم یچشم قهوه ا یکه بچه   هر تخبر  یجلو 

قت اوضاع گرفته بودم که هر و   میمنتظر بودم که برسه. تصم نشیزود تموم شد و من کنار ماش یلیبهنام خ کار 

کت مه نیم خوب شد برگردم اصفهان. ویل میو روح جسیم   ا ی مت  م ار یدونستم حتما به رسر
 
کارم رو دوست   نه. از طرف

 .ستیمن ن یجا گهیکردم اونجا د  حس یم گهیداشتم و از طرف د

بود و دست  شونه هاش انداخته یچرمش رو رو  یصورتش بود. پالتو  یهم رو  یو لبخند ومد یم یی   از پله ها پا بهنام

بهم دست داد. دو تا حس متضاد تعلق داشیر  و نداشیر  به  بر یلحظه حس عج هیشلوارش بود.  بیج یهاش تو 

 .خواستمش هم نه جونم افتاده بود. هم یم

 .یندار  چیطرفم اومد و گفت: حواسم نبود سوئ به

 .نداره بر یع-

 رسدته؟-

 .نه-

 .میبزنخوام قدم  . یمکهینزد شناسم،یرستوران خوب م هی-

 چرا؟ واسه تناسب اندام؟-



 

 .که گفت: قدم زدن رو دوست دارم  دمیخند

  به
 
وع به بار می. هر دو ساکت بودمیگفت حرکت کرد  که یم  همون طرف کرده بود. بهنام دستم رو   دنی. بارون نم نم رسر

 .یگرفت که مانع نشدم و گفت: رسد

 .نطورمیهم شهیهم-

بار در صد  نیستش مشت کرد. دوباره همون حس رساغم اومد اما اد یپالتوش گذاشت و تو  بیج یرو تو  دستم

 .بود شتر یخواستنش ب

 .لداستیرو شکست: فردا شب  سکوت

 .آره-

 .ما بودند یاگر راحله بود، فردا همه خونه -

 ها؟ لیفام-

 .رو از قلم ننداخت مراسیم چیهمه! تو اون دو سال ه-

 .تنوع داشت ت   همه چ که خوب بود.   نیتعجب نگاهش کردم و گفتم: ا با 

 .نهت   هم حال آدم رو به هم م اد ینفرت گفت: تنوع ز  با 

-... 

 .مارستانیکارم تو ب  و لباس من، حبر  افهیگرفیر  به ق  راد یراننده و مستخدم و ا-

 ؟یچرا قبلش به رفتارش دقت نکرده بود-

 !کردم انقدر اهل جلب توجه باشه  . فکر نیمد یفهم شهیرو نم ها ت   چ یلیخ-

 خواست؟ توجه تو رو یم د یشا-

 .شد که ادامه دادم: به خاطر آنا قیصورتم دق به

 !دوت   نیم ج  یتکون داد. پوزخند زد و گفت: تو ه« نه»رو به عالمت  رسش

وقت به  چیخواست ه بود و دلم نیم بشیج یتر. دستم هنوز تو  عی    ما هم رس  یشده بود و قدم ها دتر یشد بارون

ساعت بچرخند. دو بار عطسه کردم که بهنام من رو به طرف  یخواست عقربه ها . اصال دلم نیممیرستوران برس

 .بودم و پاهام رسد نبود دهی. خوشبختانه بوت پوشد یکش  یپاساژ 

بهم  داد تا کش و بهنام مدام به حرکت من جهت یم میزد پاساژ که به خاطر بارون شلوغ شده بود قدم یم یتو 

 ؟یزن و مرد اعتقاد ندار  ی: تو به برابر و گفتم دمیکارش خند  نینخوره. از ا

 !!!مردها برابر ترند و گفت: دارم ویل د یخند

 !مسخره م، انقدر حساس نباش کلیه نیکه بخوره به من، با ا  دهینقشه نکش آرنجم به پهلوش زدم و گفتم: کش با 



 

 .گفت  رو یم ی   مارال هم هم-

 .حق داشت-

نه  ه،ینه برابر  نی. امیار یخودمون ن یمردها مزاحمتون بشند و ما هم به رو  د یدونم چرا شما زن ها انقدر عالقه دار  نیم-

 !یروشنفکر 

 .ادیجا خوشمون نم تر  تی. ما از حماستیبه ما بخوره، مزاحمت ن اشتبایه دست کش نکهیا-

 مستقیل ناراحبر  با 
ً
 .!! ولش کندستم رو ول کرد و گفت: تو که کال

 و رد یم میکرد  مغازه ها نگاه یم نیتر یهدف به و  خودم بردمش. تر  بیج یتو به دستم نگاه کردم دلم گرفت.  وقبر 

 .میباشه حلقه بخر  ادمونیو گفت:  ستاد یا طال فروشر  ی. بهنام جلو میشد

 ؟چ   یگفتم: حلقه برا  یعاد یلی. من هم خنهیبه صورت من زل زد که واکنشم رو بب و 

 خرند؟ یم چ   یحلقه رو برا -

 قراره طال گرون بشه؟ -

 .دادم به تو ت  که گ  ب  یب زن بشه. یم قراره قحظ -

 ؟یلب فحش دادم و رو به بهنام گفتم: دقت کرد ر یاز کنارم گذشت. ز  «دیببخش»محکم بهم خورد و بدون  زت  

 !!منو فرستاده خونه ت تو. حبر  شیکنه که منو ببنده به ر   استفاده یم مامانم از هر رایه

 .ادیبند نم دمیکه من د  . باروت  میستادیچرا ا نجا ی: ابهم خورد و گفتم زت   فیک  دوباره

 .دیبار  نبود. بارون به همون شدت یم یعابر  چیبود و ه کیتراف ابونیخ یتو  م،یزد ونت  از پاساژ شلوغ ب وقبر 

ظرف گذاشتم و گفتم: نگران نباش. من با مامان حرف  یرستوران لذت غذا رو دو برابر کرده بود. قاشق رو تو  یگرما

 .زنم یم

 ؟چ   یدرباره -

 .کنه  تو رو قربات   ستیکنم و الزم ن  من رفت و آمد یم نکهیا-

 تو اصفهان منتظرته؟ گذاشت و گفت: کش  ت   م یرو رو  وانیل

 .آره-

 .دوست هام و همکارهام یکردم: همه   حیتصح دم،یش رو د هت  نگاه خ وقبر 

 .هیمنظورم شخص خاص-

 .کنه  رو عوض نیم یت   چ نیا-

 .بود نگاه کرد ت   م یانداخت و به دست هاش که رو  یی   رو پا رسش

 کنه؟  رو عوض نیم چ   قا یدق-



 

 .خودت رو به اون راه نزن-

 ؟کب    فکر یم شد که گفتم: به چ   طوالت   سکوتش

 !هست نمونیب یت   چ هیکردم   فکر یم شیپ ی قهیدق 5 ی   تا هم-

 .شمینم دهیسوراخ دو بار گز  هیرو به پنجره دوختم و گفتم: من از  نگاهم

 منظورت آناست؟-

  چرا هر گ ه؟ینگفتم که خودش به حرف اومد: مشکل شماها با آنا چ یت   چ
 

 به آنا؟؟؟ دهیم ت  گ  شهیمن م وارد زندگ

 !خواد نیم مهیشوهر نصفه ن چون کش-

 .نگفت یت   کرد و چ  اخم
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با بهنام حرف  گهیرستوران د ینشستم. از ظهر تو  ونیتلوز  یگذاشتم و جلو   عسیل یو فندک رو رو  گار یس ی بسته

 ینگه داشتم. تو  ومد یکه به نظر جالب م  لیمیف یاتاق کارش بود. کانال ها رو عوض کردم و رو  ینزده بودم و تو 

کت   ود ب نیرو داشتم. فکرم همه ش مشغول ا داخیل یاصفهان فقط شبکه ها  یتو  یدنبال کار  ا یکه دوباره برگردم رسر

 .بشه تهران باشم تا مامان هم رایص  

 .من نشسبر  یو گفت: جا ستاد یکنار کاناپه ا  بهنام

 .منه یرو باال انداختم و گفتم: فعال که جا ابروم

 .زانو به کاناپه لگد زد و گفت: بلند شو با 

وع کرده بود به لجباز  باز   .گهید شهیم ی   عمر با بچه ها گشیر  هم هیگفتم: عاقبت   . عصبات  یرسر

. خواستم میم کنار خودش نشوند. کاناپه بزرگ نبود و به زور جا شده بودنشست و من رو ه عی    شدم که رس  بلند 

 .دوباره بلند شم که دستش رو دور کمرم انداخت و نگه ام داشت

 .هم از دستم نیاز االن، ا نی! ادلش زدم که آخش در اومد و گفت: وحشر  یو با آرنج تو  نشستم

 .چنگ من رو نشون داد یجا و 

 !!؟کب    یم ینطور یحقته. چرا ا -

 .کنم جوجو  دارم جلدت یم -

 ...کرده  تیترب ت  اگر مامان بفهمه چه پش پر رو -

 !به بعد تحملش کب   نیاز ا مجبور باشر  د یکرد و گفت: شا  شتر یدستش رو ب فشار 



 

 .کنه  یم یگفتم: آدم مجبور باشه، هر کار   یدلخور  با 

 شهیکه االن مجبور م  دمیدلم خند یکردم. تو   لب هام گذاشتم و روشنش کردم. دودش رو طرفش فوت ی   رو ب گار یس

 .بره

 .کب    یم یگار یغرغر گفت: تو آخر منو س با 

کردم. چند   یم یبودم و با فندک باز  دهینفهم لمیاز ف ج  ی. هد یسه نفره دراز کش یکاناپه   یو اون بلند شد. رو  دمیخند

م که فقط به فکر خودش بود. اما حاال من تنهام گذاشت، از دستش ناراحت شد بار درش رو باز و بسته کردم. وقبر 

 نقطه یم نیهمه به ا»گفت   زد. یم یم یادیز  بیغر  بیعج یآخر حرف ها یکردم. هفته   هم داشتم مثل اون فکر یم

خوب  ت   همه چ نکهیبه ا ؟به چ   د یام»گفت   باشه، یم د یناام د یگفتم نبا  بهش یم وقبر . «رترید گیزودتر،  گیرسند. 

حاال اوضاع من «. و آدم هاش رو ندارم ا یدن نیا یحوصله  گهیخوامش... د نیم گهیگر خوب بشه هم دبشه؟ اما من ا 

 .بود ینطور یهم قا یدق

 ه؟ی: فندکش جادوئد یچیگوشم پ  یبهنام تو  یصدا

 .وقته به فندک زل زدم یلیکه خ  دمیفهم

 .که دارم  هیت   آره. تنها چ-

 !شد میکه من حسود  کب    انقد عاشقانه بهش نگاه یم-

 .بهیرفاقت عج هی ادگار ی-

 .هستم انیطعنه گفت: بله. بله. در جر  با 

 !!رساغت ها اد یگم شب ها ب  یم ؟یخوا یم امرز یاز جون اون خداب تو چ  -

 !بسه اد یکه رساغ تو م  ی   هم-

-... 

 .نجایبندازش ا-

تمیسوئ بیج یگرفتنش کرد. فندک رو تو   یهاش رو آماده  دست   شر
ً
 انداختم و گفتم: عمرا

 .نمشیخوام بب کرد: بنداز. یم  اضار 

 !! جاش خوبهت  نه خ -

«. که...   میاگه ما شانس داشت»افتاد وسط . تو دلم گفتم  کشیرمانت یکه صحنه   مینگاه کرد لمیف ی هیبه بق دوباره

ش رفتههیچه دختر خوب ی   . ببت  بگ اد یخانومه  نیبهنام با خنده گفت: از ا  !. بغل عمو دکتر

زنگ خورد. با  میشد. گوش شتر یبهنام ب یخنده  یاخبار گذاشتم که صدا یانال رو عوض کردم و رو م گرفت و ک خنده

 د یرو از دستم قاپ ناشناس افتاده بود. چند لحظه مکث کردم که بهنام گوشر  یمرجان. شماره  ا یمامانه  ا یخودم گفتم 

 !!زتیو با اخم گفت: استاد عز 

 .بده-



 

 !!؟حرف بزت   یخوا یم-

 .داره یکار   د یشا-

 تونه بگه؟ که به من نیم  یچه کار -

 .. بدهشهیاالن قطع م-

با من  ما یدونستم. اصال ن هول شدنم رو نیم لیجواب دادم و خودم هم دل عی    پام انداخت و رفت. رس  یرو رو  گوشر 

 ...شده شیچکار داشت؟! نکنه مامان طور 

 .مامیسالم. ن-

 شده؟ یت   سالم... چ-

 نه. حالت خوبه؟-

 .آره-

 ؟یکرد  هیصدات گرفته؟ گر  چرا -

 .رسما خوردم-

 !!بهنام یخونه  مادرت گفت رفبر -

 .نجامیآره. ا-

 از چند لحظه سکوت گفت: چرا اونجا؟ بعد 

 .چکار کنم د یدونم با رسدرگمم. نیم یلیفعال خ-

 .ارثه یبهت بگم. درباره  یت   چ د یخونه. با ا یب-

 خوام نیم یت   من چ-

 ...گشبر   اگر زودتر بریم-

 !!شد و قطع کردم: حتما معجزه یمر  حرفش

 .به نامت کنه یت   تونست چ یم-

 ده؟یبه آنا بخش و ت   چرا به نامم کنه؟ نکنه همه چ-

 !!و گفتم: قرار نبود بفهمم. نه؟ دمیکرد که خند  سکوت

 .خونه ا ینگرانت بودم... ب-

-... 

 ومده؟ین شیپ مشکیل مطمئب  -



 

 ؟چه جور مشکیل-

 .مراقب خودت باش. خدافظ-

   فکر یم نیتماس رو قطع کردم به ا وقبر 
ر
مامان افتاده بود که بهنام زودتر  یبرا کردم که بهتر بود جواب ندم. اگر اتفاف

و صدا زدم:  دمیچ ت   م یشام رو رو  یاتاق خودش بود و در رو هم بسته بود. ظرف ها ی. بهنام تو د یفهم از من یم

 .شام ا یبهنام! ب

بود و  کی. در اتاق خواب رو باز کردم. تار دمیرو ند که کش  دمیاتاق کارش رسک کشنداد به  که جواتر   قهیاز ده دق بعد 

. دارهیب ا ی دهیبود و معلوم نبود خواب دهیکرد. دراز کش  تخت رو روشن یم فتاد،یکه از باز شدن در به داخل م  ینور 

 ؟یخور  گفتم: بهنام شام نیم

 .نه-

 چرا؟-

 .مت  س-

 .ش کنرو روشن کردم که داد زد: خامو  برق

خونه رو  ت   مونه. رس م خاموش کردم و در رو بستم. به من چه که گرسنه یم عی    رس  نشستم و غذام رو خوردم. آشت  

 ت   پشت م یکار یهم نکرده بودم. لپ تاپم اصفهان بود. از ب لیچک م اومدم. دو روز بود که حبر  ونت  کردم و ب  ت   تم

و جواب بده  اد یزنگ خورد. منتظر شدم تا خودش ب مبهنا لیکردم که موبا  یم یشطرنج نشسته بودم و با خودم باز 

 .ستادمیبعد، دوباره زنگ خورد. به طرف اتاق رفتم و کنار تخت ا هیو قطع شد. چند ثان ومد ین ویل

 !خوره ت زنگ یم گوشر -

 مگه خودم کرم؟-

االن »فتم. تو دلم گفتم ر  ونت  گذاشت. شونه باال انداختم و ب  پاتخبر  یرو از دستم گرفت. خاموش کرد و رو  گوشر 

دونستم  نیم گهیبود. د 9:30اومدم، ساعت هنوز  ونت  ب حمام رفتم و دوش گرفتم. وقبر «. ! ما یوقت زنگ زدن بود ن

نخورده. ناراحت شدم و به  ج  یافتاد که بهنام ه ادمی ارهرو نداشتم. دوب ونیتلوز  یچکار کنم که وقت بگذره. حوصله 

آباژور رو زدم. چشم هاش  یتخت نشستم و دکمه  یطرف دست نخورده  یردم. رو اتاق رفتم. عروسکم رو بغل ک

 !مظلوم گفتم: بهنام یبا صدا هیبسته بود. بعد از چند ثان

 ؟تر نشستم و دوباره گفتم: بهنام! خواتر  کی. نزداورد یخودش ن یرو  به

 ؟یخوا یم چ  -

 ؟یشد ینطور یچرا ا-

 شکیل نیا کب    بازوش گذاشتم و گفتم: قهر یم ی. دستم رو رو د یدش کشخو  یرو  شتر یرو به من کرد و پتو رو ب پشتش

 ؟شر یم

-... 

 .یدار  لوش یچه بابا ی   کردم و گفتم: بب  کیرو به صورتش نزد عروسک



 

بازوش گذاشتم  ی. چونه م رو رو دمیهم فشار داد. عروسک رو عقب کش یهاش رو بست و پلک هاش رو رو  چشم

 .نمیکه صورتش رو تو نور کم اتاق بب

 ؟یقهر -

 .و گفت: ولم کن د یرسش کش یرو رو  پتو 

 !وونهیو گفتم: د دمیحرکتش بلند خند از 

-... 

 .میهم حرف نزد قهی. همه ش دو دقد یفقط حال من رو پرس ما ین-

-... 

 !دونستم چرا؟ و خودم هم نیم نمیش رو بب تونستم ناراحبر  . نیمارمیاز دلش درب د یکردم با  یم حس

 .بالش رو بغل کرد دمشیار زدم که رسش رو تو بالش فرو کرد و مثل صبح که درو از روش کن پتوش

 .برو... حوصله ت رو ندارم-

 کنم. با انگشت گوشش رو تکون دادم و بعد سیع  تشیبانمک شده بود. خواستم اذ یلیرفتارش خوشم اومده بود. خ از 

 .کردم پلک هاش رو باز کنم

  یت  م یدار -
 

 !نگفبر  رو اعصابم. نگ

 .نهیوضع هم ،یشام بخور  یا نر ت-

 ادمی. دمیو خند دمینشون نداد. لپش رو کش صورتش پخش کردم. واکنشر  یموهاش بردم و رو  ی   هام رو ب انگشت

به طرف لبش برد. لبخندم  . دستم رو محکم گرفت و بعد از مکث کوتایهاد یکار بدم م  نیافتاد که خودم چقدر از ا

بان قبلم باال رفت.   .دمیو دستم رو کش دمیلحظه ترس هیمحو شد و ض 

 اصال نخور. به من چه؟-

 .که کمرم رو گرفت و نشست  امیب یی   از تخت پا خواستم

 کجا جوجو؟-

بود.  یا شهیکل  یلیاخالق ها نداشت. بعد از ازدواج هم رابطه مون خ نیکردم اما اون از ا  یم شوچ   هم گایه ما یبا ن من

 .واقعا جا خورده بودم

 بهنام؟ کب    یم کار یچ-

 !بهت هشدار داده بودم-

 شیآت یایشد و گفت: ب هت  و به طرفم خم شد. به چشم هام خ د یتر کش کیخواستم حرکت کنم که منو نزد دوباره

 !!!؟یو بر  بسوزوت  



 

خواست  رفته بودم و دلم یم یا گهید یفضا هیکرد. کال تو   موهام فرو برد. نفسش گونه هام رو گرم یم یرو ال دستش

 ؟هسبر  و گفت: منتظر چ   د یلبهام خند یسه. لبهاش جلو منو ببو 

که لب هاش رو حس   د ینکش هیشدم که دستم انداخته. از حرکتش ناراحت شدم و ازش فاصله گرفتم. به ثان متوجه

و  فتمیبدنم رو گرفته بود که انگار هر لحظه ممکنه ب یو چند تا کوتاه. دست هاش جور  طوالت   یبوسه  هیکردم. 

 یچشم هام جمع شده بود. جلوتر اومد که رو  یتونستم ازش دل بکنم. اشک تو  شدم اما نیم جدا یم د یبشکنم! با

تشیتخت بخوابم. ت  !تونم ازش بگذرم، سخت در اشتباه بودم کردم یم  پرت کرد. اگر فکر یم یرو درآورد و گوشه ا شر

بشه. بدتر  جات  یکردم بهنام انقدر زود ه  لباسم بود. اصال فکر نیم ر یبود و دست هاش ز  دهیهاش به گردنم رس بوسه

 !!!م؟یکرد  یم میبود که ما داشت چه غلظ نیا خواستمش، ویل از اون خودم بودم که یم

و بلند تر گفتم. دست  دمیکرد. آه کش  شتر یو فشار دستش رو ب اورد یخودش ن یاسمش رو گفتم. به رو  آرویم یصدا با 

قطره از چشم هام  هیشد.  هت  خمار شده بهم خ یال نگه داشتم. با چشم هاهام رو از تنش جدا کردم و صورتش رو با

 !!یدیگفت: تو آخر منو دق م  یخش دار  ی. با صداد ی. با حرص پلک هاش رو بست و کنارم به پشت دراز کشد یچک

 .«گردم خونه  فردا بریم ی   هم»خودم گفتم  به
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 تر  یلیکردم. بهنام هم سکوت کرده بود و خ  ر چراغ قرمز نگاه یمشما هیدادم و به ثان دستم فشار یم یرو تو  فمیک  بند 

 .خجالت بکشه ا ی ارهیخودش ب ی. انتظار داشتم حداقل به رو د یرس تفاوت به نظر یم

 .پاره شد-

 .دستم اشاره کرد ینگاهش کردم که با چشم به بند تو  جر یگ  با 

 .پولش رو خودم دادم-

 یا خایل یها ی   دلشون به ماش یابرها نگاه کردم و با خودم گفتم حتما تو فشارش دادم. چراغ ستر  شد. به ع شتر یب و 

با شدت از  فیداده بودم. ک اد یفحش ها ز  نی. خودم از ادنیفحش م شند،یرسما رد م نیا یپاشون تو  یکه از جلو 

 .بهنام نگاه کردم بات  شد که منو به خودم آورد و با ترس به صورت عص دهیدستم کش

 !خواسبر  رفتار نکن انگار خودت نیم یجور  هیکه خودش گفت:   دمیفهم و اصال نیمحرکت ر  نیا لیدل

 رو؟ چ  -

 ؟کب    فکر یم به چ   یفهمم دار  نیم کب    یم الیخ-

 .کنه  فکر یم شی! شب پ. مشخص شد که آقا داره به لحظات ملکوتر خب

 .تو خودت ذهنت منحرفه. نه من-

 ؟یخونه افتاد اد ی ت  هوی واسه چ  -



 

 موندم؟ یم تا گ ؟ه چ  باالخره ک-

 امروز؟ ی   حاال چرا هم-

  یمگه برا-
ر
 کنه؟  یم تو فرف

 !گفت: مطمی   باش نه  و عصبات   د یچیکوچه پ  داخل

□ 

که دلش چند تا شعبه داشت و   کنم. آدیم  ونت  فکر بهنام رو از رسم ب یکردم که چطور   فکر یم نیطول روز رو به ا تمام

گرفت، به   ! رس یمیار یازدواج ِ آب دوغ خ نیمثل روز برام روشن بود که اگر ابخشش رو اشغال کرده بود.  هی هر زت  

بهنام ثبت شده بود. اما مامان مدام به صورت  یگه تو کارنامه یطالق د هیمن برگشته بودم اصفهان و  دهیسال نکش

 .نداختیو دوباره من رو به فکرش م د یپرس بهنام یم یکرد و درباره   من مشکوک نگاه یم

ها پخش کردم.  هیهمسا ی   کاسه ها رو ب  میدرست کرده بود و من مثل قد یبابا آش نذر  یمامان برا لدا،یبه خاطر  عض 

 ب نیفرقش ا
ً
شونیبود که قبال حاال فقط چند نفر رو  ها پدر و مادر دوست هام بودند ویل یلیشناختم و خ رو یم شتر

از وقتم رو گرفت و حالم رو بهتر  ادم. اما به هر حال کیلح دیخودم توض یدرباره  قهیشناختم و به هر کدوم ده دق

 .کرد

و دور هم  ومدند یهم اون ها م . گایهمیرفت خاله م یم ا یعمه  یوقت ها به خونه  یلیقبل از رفتنم خ یسالها اد یم ادمی

 .میشد جمع یم

شد. امسال به  مسخره تر یم با بزرگتر شدنمون ت   . همه چمیمراسم رو دوست داشت نیا شتر یب م،یبچه تر بود چ   هر 

ام بابا حبر   !بابت ممنون بودم نیکه من از ا  اد یهم قرار نبود ب انار و هندوونه هم نگرفته بودند و کش احتر

  ظرف
 

 تو؟ یای. نمزهینر  ی   عمه کنار گذاشته بود رو به حسام دادم و گفتم: مراقب باش تو ماش یکه مامان برا  بزرگ

 !!در برو کنار یز جلو ال اقل ا زت   تعارف که یم-

 !ندارم شوچ   یحوصله -

 ؟یت  گ  منو یم یدکتر زد تو برجکت که پاچه  یآقا نیباالخره ا ه؟یچ-

 .ستیاومد: بچه ها رسده. آتوسا دم در نا فونیمامان از آ یزدم که صدا لبخند 

 .کرد و رفت  بود! حسام خدافظ   د یدک کردن داشت که واقعا از مامان بع یجنبه  شتر یب لحنش

 نیبه ا چه ربظ د،یندار  لدا یامسال جشن  ؟یباهاش حرف زد ینطور یورود رو بستم و رو به مامان گفتم: چرا ا در 

 داره؟ چارهیب

 ؟کب    تو چرا ازش دفاع یم-

 !گهیپش عمه م هست د یبه هر حال جا ویل شهیزود پش خاله م کیم  هی-

تخس گفت: دوست  یبرگردوند و مثل بچه ها شیتکردم. مامان روش رو به طرف آ  فیرد چ   دمیهم نفهم خودم

 .ادیب نجا یا اد یندارم تا قبل از ازدواج تو ز 



 

 .همون اول هم متوجه شده بودم که دردش بهنامه از 

 . نه؟شهیراحت نم التیخ ،یتا دست منو تو دست بهنام نذار -

 .شهینه. نم-

-... 

 !به بهنام نداشت ربظ نیا ویل-

حرف ها به بهنام ختم  یادم و به طرف اتاق مهمان رفتم که حاال مال من بود. آخر همه فرست ونت  رو با صدا ب نفسم

 !شدیم
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 ا یمردم  نهیزنگ نزده بود که بب زدم. بهنام حبر  قدم یم ت  رایپذ یتو  خواتر  شب گذشته بود و من از تر  2از  ساعت

کاسه کوزه ها رو   یوفق مرادش نبود همه  یت   ا چبود که ت یبهنام مرد د یجا داشتم. شا من توقع تر  د یزنده. البته شا

 .فکر کنم ینطور یخواست ا داد. اما من دلم نیم رو نشون یم ی   کوتاه مدتش هم  یشکست. ازدواج ها یم

پلک هام  ینطور یا د یروشن بود. شا شهیسالن هم ینشستم که به خاطر کم بودن شوفاژ ها ی   زم یرو  نه،یشوم کنار 

 !!یدار یتر اومد: ب کینبود. صدا از نزد یت   نارم حس کردم و به همون سمت برگشتم. چرو ک رفت. تکوت   خواب یم

 .آره-

 چرا؟-

 .بره خوابم نیم-

 به خاطر بهنام؟-

 ینطور یهم قهیدق 10کاناپه نشست.   ینگفتم. رو  یت   فرو رفته بود نگاه کردم و چ گیتار  یتعجب به صورتش که تو  با 

 شیبا فاصله از من نشست. نور آت نهیم. همون لحظه بلند شد و اون طرف شومبرم به اتاق د یگذشت که حس کردم با

نبود که نگران  ی   سنگ نمونیب ی. فضاد یرس نظر یم هآروم ب یلیسمت صورتش رو روشن کرد. موهاش باز بود و خ هی

درآورد و تعارف  رو  گار یس یکاره. بسته   ی   رفتم که متوجه شدم اون هم مشغول هم دور فرش ور یم یباشم. با تار ها

 هیشب شتر یب دنمیکش  گار یبود. هر چند که من اصال وابسته نبودم و س دهید دنیکرد. احتماال من رو در حال کش

 .بود تا عادت خاطره د یتجد

 ؟یی   پا ینخ برداشتم و گفتم: چرا اومد هی

 .منه ی شهیکار هم-

 .روشن کردم نهیشوم شیآت با 

 !«روح رسگردان»گفت   بابات بهم یم-



 

 .نطوریپک زدم. اون هم هم هی

- 
 

 !تونم باال بمونم شده. نیم شتر یب اما تازگ

 .شهیدرست م . ترک کب  یعادت کرد انتیگفتم: به خ  شخند ین با 

ه؟ نجا ی: اختیآنا به هم ر  یحرف رو نداشت. سکوت کامل فضا رو پر کرده بود که با صدا نیا انتظار   چه ختر

 !ی   تو هم بش ا یگفتم: ب  یقطه ضعف دستش بدم. با خونشدخواستم ن . نیممیدو به طرفش برگشت هر 

 .رو نشون دادم نمونیب یاز قصد فاصله  و 

 .شمی. مزاحم نمد ینه. راحت باش -

وع یم رو خاموش کردم و خواستم بلند شم که دوباره گفت: یم گار یس  .کب    دونستم کم کم رسر

 رو؟ چ  -

  یپروسه  ی   هم-
 
 !کردنو  تالف

 !فکر نکنم ها ت   چ نیکه به ا  دارم من انقد بدبخبر -

 .گرفت... من دوستت دارم. بفهم  جلومون رو یم شیسال پ 7اگه دوستت داشت  نیگفت: ا  ما یبه ن رو 

 !ستین یرفتم. نگه داشیر  آدم ها که زور  شیگفتم: اون موقع چون دوستش داشتم از زندگ  براش سوخت ویل دلم

 ...: آتوسا! منما ین

 یو راست مت د یشا نمیب : اما االن یممن
 

 .آنا گ

 .تازه ست یت  رو هر وقت از آب بگ داد زد: آره خب! مایه آنا 

 .شدم بود عصبات   دهیفهم منظورم رو اشتبایه نکهیا از 

 !!یکرد  . تو که گرو کشر کب    : آنا چرا شلوغش یمما ین

 !ساعت چنده؟ دوت   یم چیکنم؟ ه  بلند تر داد زد: شلوغش یم آنا 

. المپ روشن شد و صورت مامان که متعجب نگاهمون میبلند شد که همه ساکت شددر از طرف اتاق مامان  یصدا

 شده؟ کرده. آروم گفت: باز چ    هیداد موقع خواب گر  شد. چشم هاش پف کرده بود که نشون یم دا یکرد، پ  یم

 .ج  ی: هما ین

 ؟یدیبهت گفته بودم! د : مامان چ  آنا 

 .طاقت ندارم گهیدنگاه کرد و گفت: به خدا من  ما یبه من و ن مامان

 .میزد حرف هم نیم شدم و گفتم: سوء تفاهم شده. ما حبر  ناراحت

 م؟یزد رو به آنا ادامه دادم: یم و 



 

  توت   یم کب    : اگر فکر یمآنا 
 

 .ستمیشدن ن می! من مثل تو اهل تسلیکور خوند  ،منو خراب کب   زندگ

  ت  برخورد و ت بهم
 

 !یتا ابد مثل بازنده ها ادامه بد یتو مجبور  ویل گذرهیم من به هر سخبر  آخر رو زدم: زندگ

 !بازنده گهیم به گ گ  ی   طرف اتاقم رفتم که داد زد: بب به

 بگم که خودش ادامه داد: فکر یم یت   رفته رو برگشتم و خواستم چ ت  کرد که حرصم رو درآورد و مس  عصبر  ی خنده

 شده بود؟ ساله 17 یدختر بچه  هیچرا باهات ازدواج کرد؟ چون عاشق  کب  

 !آنا ی: تو قول دادما ین

 !گهی: بسه دمامان

 ما یحرفش بودم. به طرف صورت ناراحت ن یکردم و منتظر ادامه   من با تعجب بهش نگاه یم ساکت شد. ویل آنا 

 ؟دوت   یم آنا رو مجبور کنم حرف بزنه، گفتم: تو از عشق چ   نکهیا یبرگشتم و برا

 

 

 آدم در حال  و گفت: وقبر  د یخند آنا 
 

 .دهیخودش رو از دست م باشه، عشق هم معب   ورشکستگ

 !!!میداد زد: آنا ما قرار گذاشته بود ما ین

 عمر همه فکر کی   من آدم بده ام؟؟ هی: چرا آنا 

 ؟سبر یبازنده ن کب    گفتم: واقعا فکر یم  شتر یب کیتحر  یواقعا کنجکاو شده بودم و برا گهید

  یساله با مرد 7گرفتم و ادامه دادم:   ما یرو به سمت ن دستم
 

 هیا گهیکه دنبال کس د  یکرد  زندگ
 

تو  ! تمام زندگ

 !هیاشتباه

 .دیچیپ سکوت سالن یم یهمه بلند بود و تو  یصدا

 ی: تو به من مآنا 
 

 ...تو خودت ؟اشتبایه گ

 .و گفت: آنا ساکت باش د یرسش داد کش مامان

ط یم پوزخند   !وهرت آدرس محل کارم رو دارهش دوت   بندم که نیم زدم و با اعتماد به نفس گفتم: رسر

کت من جنس ها بلندتر گفتم: سایل دمیتعجبش رو د وقبر   دردش نیم چیدونم به ه که یم  دهیخر  رو یم ت  دو بار از رسر

 !خوره

 .کرد  دست هاش گرفته بود نگاه یم یکه رسش رو تو   ما یمامان هم با بهت به ن حاال 

 چرا؟ کب    دادم: فکر یم ادامه

 ...وسط اومد تیواقع یتر از قبل داد زد: حاال که پا شد و عصبات   ر یآنا رساز  یها اشک

 !گهی: آنا خفه شو دد یداد و داد کش هیبه مبل تک مامان



 

 .شدم بود. هر لحظه نگران تر یم معمویل ت  غ یلیطرز حرف زدن خ نیا که

 تر  هیچرا خفه شم؟ -
 من نظر بده؟ یداره درباره  کس و کار چه حفر   دختر

 .باال میبر  ا یو گفت: بسه. ب د یمچ آنا رو کش ما یدهنش گذاشت و ن یرو رو دستش  مامان

 ؟یخورد زدم: االن چه گیه داد 

 !به کاهدون زده د یچرا طالقت داد؟ چون فهم دوت   یم-

-... 

 .یزدن از بابا هم که نبود غی! اهل تاز ثروت بابام نداشبر  تو سهیم-

 چ   نیبودم. به طرف مامان برگشتم و گفتم: ا هت  رکت به صورتش خح عالمه سوال به ذهنم هجوم آورده بود و تر  هی

 گه؟یم

. و آنا ادامه داد: تو خواهر حسایم د یدست آنا رو محکم تر کش ما یبا صورت عرق کرده و ناراحت سکوت کرد. ن مامان

 .بابام اومد ثواب کنه، کباب شد

  چیه
 
برگشت و گفت: من انقدر بهت اعتماد داشتم  ما یف نگفیر  نداشتم و انگار الل شده بودم. آنا به طر   یبرا حرف

 ...سوئد یکنه! تو به بهانه   یم تیچرا مادرت از رس نزدن تو شکا دمیکه نفهم

بودم فکر  دهیکه شن  ت  زد. همون جا رس جام نشسته بودم و به حرف ها هیگر   ر یناتموم موند و ز  ما ین یلیبا س حرفش

 یا که داد زد: چطور اون موقع که واسه پول به بابا رو انداختم، آدم منطفر   دمیآلود آنا رو شن هیگر   یکردم. صدا  یم

 ...!!اوردمیبه روت ن و بار هم گذشته ر  هی !... حبر منو دوست داشبر  ؟یبود

 .کلمه هم باورم نشده بود  هی رو نشنوم. هنوز حبر  هیهام رو گرفتم که بق گوش

کرد، افتاد. چشم هام رو بستم و آرزو   تماشا یم بود و با ناراحبر  پله ها، پاهاش رو بغل کرده یکه رو   یبه شاد نگاهم

زانو زده  ی   زم یرو  ما یچشم هام رو باز کردم، آنا و ن هاجر خانوم ظاهر بشم. وقبر  یاتاقم تو خونه  یکردم گوشه 

  چیاتاقم مونده بودم ه ی: اگر تو تمبودند و مامان کف سالن افتاده بود. با خودم گف
ر
 !تاداف نیم اتفاف
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  CCU ی شهیاز ش دوباره
ر
دونستم.  افتاد من خودم رو مقض یم که یم  نگاهش کردم و رس جام نشستم. هر اتفاف

دورتر کنار آنا نشسته بودند و  پف کرده بود. عمه و پرستو کیم اد یز  ی هیصبح بود و صورت من و آنا از گر  11ساعت 

من قضاوت کن.  یدرباره  هر طور راحبر »گفته بود   همب شیساعت پچند  ی   زد. هم سالن انتظار قدم یم یانتها ما ین

من فقط نگاهش «. مونم!  یم ینطور یدونستم درسته. تا آخر عمرم هم رو کردم که یم یکار   میمن هر لحظه از زندگ

خونه و پاساژ  یتو  یکردم با حرف ها  نکرده بودم. حس یم دا یکنه، پ  انیکه احساسم رو ب  یکرده بودم و جمله ا

 .کرد  من رو احمق فرض یم هداشت دوبار 



 

همون موقع  کردم. حبر   دا یاطالع پ میاصل تیبهشون ختر دادم که از هو  ویل میدعوا نگفته بود یدرباره  یت   عمه چ به

کرد. حسام سفرش رو به خاطر من کنسل کرده   هیفقط گر  ویل«. ! ه؟یمزخرفات چ نیا»هم انتظار داشتم که عمه بگه 

 شباهت پبود و از صبح زل 
ً
کردم خوشحال شده   که فکرش رو یم  یت   از چ شتر یکنه. ب  دا یزده بود به صورتم که مثال

 .داشتم ت  به تنها اجیکه دست از رسم برداره. احت  اهینخود س فرستاده بودمش ت   شیپ ی قهیچند دق ی   بود. هم

آنا با  ی هیبا اون و عمه حرف زد. گر  و کیمبه طرف آنا رفت  عی    اومد. رس  ونت  سالن بود، ب یاز اتاق دکتر که انتها بهنام

 آرومش کنه. صورتم رو  صندیل یشده بود. بهنام جلو  شتر یب دنشید
ً
ش زانو زد و دست هاش رو گرفت که مثال

 .«!همه تون یگور بابا»دلم گفتم  یبرگردوندم و تو 

فرستادم  یت   چ هیبراش  ویلبه جک رو نداشتم  دنیخند یاومد. مرجان بود که جک فرستاده بود. حوصله  sms هی

. گهیبود رو به دستم داد. تشکر کردم که گفت: بخور د دهیکه خر   یکه نگرانم نشه. حسام کنارم نشست و آب انبه ا

 .فتهیفشارت م

 ?what :نگاهم کرد. گفتم یدوباره همون طور  و 

 .من ناراحتم -

- why? 

 .سال 7 نیا یکنند. حداقل تو   حق نداشتند تو رو مخف   -

 .دیکش  رسک یم CCU ی شهیکم خوردم. بهنام داشت از ش  هیکردم و   وهیرو داخل آبم ت  

 .هت  نم شیپ مییخوا اون طور که ما یم ها ت   چ یلیخ-

 .گذاشتم و سکوت کردم  صندیل یرو گوشه  وهیآبم

 ؟یخور  نیم-

 .خوردم. مرش-

وع کرد به خوردن که من به زور جلو  برداشت  2به طرفمون اومد و به حسام گفت:  خنده م رو گرفتم. پرستو  یو رسر

 ناراحته؟ ب  یب خودت رو نشون بده... مگه نیم تیروز صتر کن، بعد ماه

 !ارمیشما؟ به جا نم-

 اومد؟ ادتیو پرستو تو رس حسام زد و گفت: حاال  دمیخند

   با برادرت رفتار یم یها چطور  نیا ی   به من نگاه کرد و گفت: بب حسام
 

 .بودند ینطور یمهم ه کنند! از همون بچگ

 !یومدیبار نم ینجور یکرد، وگرنه ا  لوست یم یعمه چه جور  ادمهیمن خودم -

 .بعد حسام و پرستو سمت عمه رفتند. بهنام به طرفم اومد و گفت: به هوش اومد قهیدق چند 

: آنا بهم و گفت ستاد یگفته. پشتم ا  الگ دمیرفتم و به مامان نگاه کردم که د شهینگاه کردن بهش به طرف ش بدون

 .گفت

 !!خودش د ید ی هیاز زاو -



 

 .من نگران خاله ام-

-... 

 ؟چکار داشبر  ما یبا ن شبیتو د-

 !یتو که نگران مامان بود-

 .حرفو عوض نکن-

 .«نکنه انتیخ». بهش گفتم مینگاه کرد شیو به آت میمتر نشست هیساعت به فاصله  مین-

 !کیزد و گفت: چه رمانت پوزخند 

-... 

 .میکن  رو راحت یم الشیوش اومد، خکه به ه  ی   هم-

 !هیقطع ممونیکه تصم  میگیطرفش برگشتم که ادامه داد: بهش م به

 .ستمیمن هنوز مطمی   ن-

 !!!یدیرس کردم که مطمی   به نظر یم  رو باز یم نتیسوت آهسته گفت: وقبر  ینگاهم کرد و با صدا نفرت و عصبات   با 

مکث گفتم: من اگر عاشقت  هیانداختم. بعد از چند ثان یی   . رسم رو پاارهیانتظار نداشتم که انقدر واضح به روم ب اصال 

 .هم باشم ازدواجمون اشتباهه

واسه  ذارهیپوست تو هم که آبرو نم نیو گفت: ا د یکمرنگ گردنم که از اون شب مونده بود کش  یکبود  یرو رو  دستش

 !آدم

 .خوشحال شدم یقابل انکار  ت  شده بود و من به طور غ طونیکردم. چشم هاش دوباره ش  نگاهش

 بهنام؟ هیچ یهمه اضار برا نیا-

 .یمنجالب نجات بد نیمنو از ا توت   فقط تو یم-

 چرا من؟-

 آتوسا؟ فهیم خوبه. یم با تو ام همه چ   وقبر  آناست، ویل شیام فکرم پ هیبا بق وقبر -

 !...بشه دا یآنا پ یرس و کله  تا وقبر -

 !استمیو ن یشاد شیاونوقت هم فکرم پ-

 حاج خانوم با شما چه نسببر  نیحسام به گوشم خورد: برادر! ا ینگفتم. بغلم کرد که همون لحظه صدا یت   چ

 !دارند؟

 .کردند  از خنده رسخ شده بود و عمه و آنا با دهن باز به من و بهنام نگاه یم پرستو 

 !جاها گذاشته بودم حاچر  ی   هم گشت. با خنده گفت: عقدنامه رو   یت   هاش دنبال چ بیج یازم جدا شد و تو  بهنام



 

 !گه؟؟یم یرو به آنا گفت: جد عمه

 .جواب داد: نه بابا حایل با تر  آنا 

 .میوقت محض  دار  گهید یبه عمه گفت: هفته  بهنام

 .همه با تعجب و مشکوک نگاهمون کردند. عمه زود خودش رو جمع کرد و گفت: مبارک باشه دوباره

 !نکن! سابقه ش خرابه نیدک و پز ا نگاه به رو به من گفت: آبجر  حسام

 !خواد موش بدووت   : تو نیمبهنام

 !راه انداخت که نتونستم جواب رد بدم یزار  هی: انقدر گر من

 .منو پاک کنه یاشک ها اد یب گی: بهنام

 شیپ ساعت مین ی   نبود. هم الیخ بود، بهنام انقدر تر  میفکر کردم که اگر حال مامان وخ نینشستم و به ا صندیل یرو 

ش حرف زده بود. به انتها  .نبود ما یراهرو نگاه کردم. ن یبا دکتر
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چرخوند. آنا دست چپ مامان رو  صورتهامون یم یو اون چشم هاش رو رو  میدور تخت مامان جمع شده بود همه

همه  نیو ارسمش؟ خواهر ما ر  نهیا ت  گفت: زندا  یکرد. حسام با لحن مسخره ا  محکم گرفته بود و ناراحت نگاهش یم

 د؟یسال بدزد

 !هشدار داد: حسام عمه

 !شد د ی. من که موهام سفادبش کب   رو به من گفت: مگه تو بتوت   و 

 !صاحابش شیر  خیعمه لبخند زدم و گفتم: نه عمه. مال بد ب به

م عمه و بهنا ی   کرد و به من که ب  . حسام اخم الگد ی. آنا بدون توجه به جمع دست مامان رو بوسدند یخند همه

 .کب    یم بر ی. اونجا غر نمیور بب نیا ا یبودم، گفت: ب ستادهیا

 .دستش رو دورم حلقه کرد و گفت: جاش خوبه بهنام

 شوچ   نیکردم ا  زد و حس یم به بهنام چشم غره رفت که من از صورتش به خنده افتادم. مامان هم لبخند یم حسام

 .ستین عصبات   از دست کش و کش هیعاد ت   که بدونه همه چ  نیکنه. ا  مامان رو بهتر یم ی هیها روح

 نیم از شوچ   یپرستو ناراحت بود و من اثر  یآخش بلند شد. چشم ها یحسام رو فشار داد که صدا یبازو  پرستو 

 ونت  نگفت. پرستار رساغمون اومد و با غرغر همه رو ب یت   چ گهیچون بغلش کرد و د د ی. انگار حسام هم فهمدمید

 .میشون داد و خواهش کرد که من و اون بمونکرد. بهنام کارتش رو ن

 .نباش ج  یرو به راهه خاله. نگران ه و بهنام گفت: همه چ   میستادیمامان ا کینزد



 

 ما؟یآروم گفت: ن یلیخ مامان

 .کرده  ! با آنا آشبر یشاد شی. پاطهیشده. گفتم: تو ح شیخال یبودم که متوجه جا مطمی   

 .زد که معلوم بود قانع نشده، لبخند   مامان

 .ندارم ما یهم به ن حش چیه رو خراب کنم. حبر  یت   که چ  ومدمیمامان من ن-

 .وقت عقد گرفتم گهید یچون هفته  زود خوب بشر  یهم به حرف اومد: خاله مجبور  بهنام

 !گهیدادم: راست م نانیداد. بهش اطم گیدستش بود فشار کوچ یدستم رو که تو  مامان

مامان  الیاگر اشتباه بود. خوشحال بودم که خ بودم. حبر  که کرده بودم رایص    یعا از کار واق م،یاومد ونت  از اتاق ب وقبر 

  ی هیسا نکهیرو از ا
 

بود که از دستم بر  یکار   نیکمتر   نیراحت کردم. ا ست،یش ن دختر واقیع من و بهنام رو زندگ

 .ومدیم

□ 

که روش   مکبر یاز ن ما یداشتم. ن جهیگبودم و از صبح رس  شبیرفتم. هنوز تو شک د یم مارستانیب سمت خروچر  به

هنوز  هیمشغول شد. بق پسشیاز همون جا برام دست تکون داد و با چ ینشسته بود بلند شد و به طرفم اومد. شاد

 نجا یو گفت: دو ساعته ا د یبهم رس حرف بزنم. ویل شخوام باها بفهمه نیم ما یکردم که ن  شتر یباال بودند. رسعتم رو ب

 .حرف بزنممنتظرم که باهات 

  گهید-
 
 !نمونده حرف

 ...اون دستگاه ها-

 خورد؟ به چه دردت یم-

 .به درد من نه. به درد پدرت-

 بابا؟-

 ...مینیبش میبر -

 .جا بگو ی   نه هم-

 .یت  از مادرت بگ یت   چ هی د یرو فوت کرد و گفت: با نفسش

 .دروغ ها رو ندارم نیمن وقت ا-

 .از طرف پدرته-

 !نگفتم: درست حرف بز   کالفه

 .به نامت بشه د یتو اصفهان که با باشگاه ورزشر  هیسند -

 .نگاهش کردم جیگ



 

 ...که  یکردم تا روز   اونجا بود. من اداره ش یم یسفارش ها برا-

-... 

 گفت بریم  پدرت یم شده بودند ویل د ی. بعد از تموم شدن درست همه از برگشتنت ناامیتو به خواست خودت برگرد-

کت یم ین تو رو تو دونست م نیم . کشیگرد  .نمیب رسر

 چرا باشگاه؟-

 !گفت تو ورزش رو دوست داشبر   پدرت به خاطر تو ناراحت بود. یم-

 .نشستم مکتین نیتر  کینزد یشده بود. رو  شتر یام ب جهیبود. رسگ اد یز  یلیمن خ یروز برا هیهمه ختر تو  نیا

 د؟یرس بهم نیم یت   نامه منو محروم کرد. من که چ تیچرا تو وص-

 .دهیبهت نرس یت   چرا چ خواست تو بفهیم یمن-

 .کنه  رسم درد یم-

 .به فکرت بوده االن بهت گفتم که بدوت  -

 .نگفتم یت   چ

 .رفت ساله م داشت جلوم به باد یم 10تو خطر بود. زحمت  میو حرفه ا شغیل یآبرو  ینگاهم نکن. همه  یطور  نیا-

 .کب    منو قربات   گرفبر   میتصم-

 .بهت نداشته باشم نبود که حش ینطور یا-

 !!!یکرد  پس حست رو هم قربات  -

 .تونستم از خونواده م کمک بخوام چرا نیم دوت   تو که یم-

باشگاهت رو  نکهی: به جز ادمیدونستم که باهاشون مشکل داشت. بلند شدم که برم. صداش رو از پشت رس شن یم

 .که برات انجام بدم  ومد یازم برنم یکار   چیاداره کنم، ه

 . ادامه دادمرفیر   به

 .تونستم کنم نیم یکار   چیه-

خودم رو  ینتونستم جلو  تاکش یرو هضم کنم. تو  به زمان داشتم که همه چ   اجی. احتدمیحرفش رو نشن ی هیبق

حالم رو بدتر  ه،یمن چ یدونست عالقه  یم ام. حبر  خواست من بفهمم واقعا گ بابا نیم نکهیافتادم. ا هیو به گر  مت  بگ

 .ش زودتر برگشته بودمکرد. کا  یم
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ها بلند شدم. حسام و آقا حم  از  حس به  چیمن ه ویل نند یبه صورتم زل زده بودند که واکنش من رو بب د یکنار قتر

 !نداشتم. فقط گفتم: چقدر جوون بودند خصویص

کت پ یتو  میرس تکون داد و گفت: آره. تازه داشت د یحم آقا  فتیرسر اتفاق  نیکه ا  میگرفت  و بازار رو یم میکرد  یم شر

 .افتاد

-... 

 .از همکارها قرارداد ببندند گیرفته بودند کرمان که با -

 رو نداشتند؟ کش-

 .تا از سفر برگردند د یما بود یدونستم. تو و حسام خونه  که من یم  ت  نه تا جا-

  یرابطه -
 

 د؟یداشت خانوادگ

 .ت دوست عمه ت بود آره. مادر واقیع-

-... 

 ...نبود انگار کش . ویلاد یرساغتون ب که کش  میمنتظر شد یلیخ-

ها نگاه کرد دوباره  .میبه قتر

 .میهوا رسده بچه ها. بر -

 .بود نمونیب د ی. آقا حممیحرکت کرد ی   هم به طرف ماش با 

مهرت رو به دل گرفتند. به  دند،یکه تو رو د  ی   که بابات نذاشت. هم  میخودمون نگه دار  شیقرار بود تو رو هم پ-

 .داشته باشه یتونست بچه ا نیم گهیه مادرت بعد از آنا دخصوص ک

تو رو به اسم خودش گرفت. تو  ی. شناسنامه هت  خواست حسام رو هم بگ بابات یم حسام اشاره کرد و گفت: حبر  به

 .سالت هم نبود هی. هنوز یبود کیکوچ  یلیخ

م. یم ی   آثار دوستم رو از ب یخواستم همه  من نیم ادامه داد: ویل زدم و بعد از مکث کوتایه لبخند  خواستم  بتر

 .بودند حسام بدونه که پدر و مادرش گ

 تر  به
ً
   بود و طبق عادتر  الیخ حسام نگاه کردم که ظاهرا

 
کنار آسفالت قدم   یبرف ها یداشت، از قصد رو  که از بچگ

 .کرد  کشینزد حسام انداخت و به خودش یدستش رو دور شونه  د یکفش هاش بمونه. آقا حم  یکه جا  ذاشتیم

 !دختر من هم هسبر  ،خواهر پشیم یدیحاال که فهم-

 !شدم وقت خوب نیم چیه گهید د یخوب نبود. شا اد ینگفتم. حالم ز  یت   لبخند زدم و چ فقط

  که از پدر اصیل  هیت   اون فست فود چ ی هینصف رسما-
ر
 .مونده تون باف

جدا کردم و سکوت رو  میزد که روش قدم یم  آسفالبر نگاهم رو از  قهیدونه. بعد از چند دق مشخص بود حسام یم که

 د؟یمنتظر باش قهیچند دق شهیدارم. م یشکستم: من کار 



 

 .میمون منتظر یم ی   ماش یاشاره کرد و گفت: ما تو  ت  به تابلو د یحم آقا 

 مس  دمیبه تابلو نگاه کردم، فهم رفته رو برگشتند. وقبر  راه
ً
ه بودند. لبخند بابا کج کرد یرو به سمت قطعه  ت  که عمدا

 .زدم به سمت سنگ بابا رفتم

  یخونه  تا 
 
ستون بهم دست داده بود. آقا حم رد و بدل نشد و من هنوز تو حس و حایل عمه حرف  د یبودم که تو قتر

 .شام نگه داشت و به مامان هم که تازه مرخص شده بود، اطالع داد یمن رو برا

 بهنام راسته؟ انیجر  مقدمه گفت:  عمه کنارم نشست و تر  ،ت  رایپذ یتو 

 .: آرهمن

 .گفتم  یدی: دپرستو 

 !دیکن  یم : من فکر کردم شوچ  عمه

 : چطور مگه؟من

 ...... فقطج  ی: هعمه

 عمه؟ : فقط چ  من

 !پشه دو بار زنش رو طالق داده نیا گهی: مامان مپرستو 

 : خب؟من

 .گهید ی   : همپرستو 

 ه؟ی: مادرت راضعمه

 !: مامانم از خداشهمن

 به نظر من مرد: اتفاپرستو 
ً
   یقا

 
کنه که حاال بخواد طالقش بده. دروغ   و آرامش نباشه که عقد نیم که دنبال زندگ

 ...دنبال هت  م گم؟یم

 !تو کار بزرگ ترها دخالت کب   ستیبهش چشم غره رفت و گفت: تو الزم ن عمه

گفت.   ود. البته راست یمتر ب کیسال کوچ هیبرداشت و مشغول پوست کندن شد. از من فقط  ار یخ هی عی    رس  پرستو 

. خود من هم که طالق هیرابطه داره و دنبال خوش گذرون بودم که نشون بده با زت   دهیاز بهنام ند یت   من تا حاال چ

 .گرفته بودم

داد و  که حسام فقط رس تکون یم  دمید وانیالمپ ا ر یرو در حال حرف زدن ز  د ینگاه کردم و حسام و آقا حم اطیح به

 .بودند ونت  ساعت بود که ب میشده بود. خنده م گرفت. ن یدمودب و ج یلیخ

ه ونت  که ب  د یکنارمون اومد و دست من و پرستو رو کش  جانیبعد حسام با ه قهیدق چند   .بتر

 شده؟ : چ  میبا هم گفت همه

  د ییایب-
 
 .درست کردم آدم برف



 

 .. که صداش دراومدد ینصفه رو از پرستو قاپ ار یخ و 

  هی اطیح یتو 
 
هم بود. من و پرستو هم با خنده کاملش  یرو  ی رهیبزرگ درست کرده بود که فقط دو تا دا آدم برف

. ضهیافتاد مامان تو خونه مر  ادمی هو یکه   می. شال گردنم رو دور گردنش انداختم و مشغول عکس گرفیر  شدمیکرد

 .د. حسام من رو رسوندمیعذاب وجدان گرفتم و تند تند لباس پوش

 

 

 یروزها همه  نیگفتم: تو برو بخواب. ا  نیبود. کنارش نشستم و رو به نش  دار یب مهیامان شدم نوارد اتاق م وقبر 

 .زحمت ها گردن توئه

 .! چه زحمبر هیحرفا چ نیا-

 .نره ادتیرو  دها یقرص سف نیدارو ها رو نشون داد و گفت: ا ب  یس

 ؟یرفت که مامان گفت: با حسام بود ونت  ب

 .آره-

 .بود «هیهد»ت  ودش شکست و ادامه داد: اسم اصیللحظه سکوت شد که خ چند 

 .قشنگ تره« آتوسا»زدم و گفتم:  لبخند 

 .بود دهیرو فهم ما ین تیبابات ن-

-... 

 .بود دهیترس یلیدستش. خ فتهیخواست امانت مردم ب نیم-

 .مامان ستیمهم ن گهید-

 .تو رو ازش دور کرد ی   به خاطر هم-

احت کن. نیم-  .ه کب  خواد خودت رو خست استر

 .کار از کار گذشته بود... آنا واقعا دوستش داره  خواست آنا رو هم دور کنه... ویل یم-

 .دونم یم-

که بحث باال گرفت. همون جا بود   دهیبهت نم یت   چ هیت   شد و گفت به جز جه تو عصبات   روز از دست کله شفر  هی-

 .دخونه هستن میدونست . ما نیمهسبر  تو گ دند یفهم ما یکه آنا و ن

 .از بابا پول بخوام نبودم که به حرف کش نگه و گفتم: من آدیم یت   چ گهیرو ناز کردم که د موهاش

 شهی... همهت  گ  یم احساش یها میآنا برخالف سنش تصم بود... ویل دهیهم فهم ما یرس تکون دادو گفت: ن مامان

 .نهیهم



 

 .بدم بهت یت   چ هیخوام  بلند بشه که نذاشتم. دوباره گفت: یم خواست

 .هیدونم چ یم-

  ما ین-
 
 از باشگاه اصفهان زده؟ حرف

 .من الزمش ندارم آره. ویل-

 .شهیچرا؟ حقته. بابات ناراحت م-

 .االن نه ... ویلیروز  هی د یشا-

 یبه دست ما بده. کارها یازش رس نزد که بهانه ا ت  خطا چیه نظر داشت... ویل ر یرو ز  ما یسال ن 7 نیبابات تمام ا-

د. اما هباشگاه رو ع  ...دیرقص میکه زد  ینکرد. با اخالق بد بابات ساخت. به هر ساز  حرکت اشتبایه چیمدا بهش ست 

 .آنا رو دوست داشت-

 ...سال با آنا قهر بود هیبابات -

 ...کنه کارش غلطه  فکر نیم آدیم چیمامان. ه ستمیبخواب. من اهل قضاوت کردن ن-

 بود فکر یم دهیمن خر  تیکه بابا به ن  . فقط به باشگایهومدمین ونت  ن ببودم و از اتاق ماما دار یشب تا صبح ب اون

که   ت  آدم ها یبود. تو خونه  یپر از شاد میاتفاق ها قبولش کنم. تمام دوران نوجوون نیمحاله بعد از ا نکهیکردم. به ا

 ه،ت  بگ دهیبزرگش رو ناد یخطااز من دوست داشت. انقدر که  شتر یرو ب آنا بابا  د یم نبودند. شا پدر و مادر واقیع حبر 

سال تنهاشون گذاشتم.  7ش نبودم. من چه کار براشون کردم؟ فقط  واقیع ینبود که من بچه  نیا لشیاما مطمئنم دل

 بز  نیبه ا ت   تونستم چ زدم. حاال چطور یم رو یم ا یدن یهمه  د یق د یاگر حق با من بود، نبا حبر 
 

رو قبول کنم؟ اصال  رگ

 شتم؟بهش دا اچر یچه احت
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 .دمیرو د ناشناش یبرداشتم و شماره  ت   م یرو از رو  بلند شد. گوشر  sms یصدا

Sms ؟یدار یرو باز کردم: ب 

 : شما؟نوشتم

 .باهات حرف بزنم د یبا-

زنگ خورد که باز هم جواب  کردم. تماس گرفت که جواب ندادم. دوباره و دوباره گوشر   لنتیننوشتم و سا یت   چ

 مای. // نکب    یم کار اشتبایه  یر داد: دا Sms .ندادم

  چیبودم. ه دهیرفیر  د ونت  رو فقط چند بار موقع ب ما یآنا و ن مارستان،یب یاون روز تو  از 
 
رد و بدل نشده  نمونیب حرف

به گوشم نخورده بود. قرار  دمیشن هم که گه گاه یم انو یپ یصدا بود. حبر  گهید یفضا هیکه اصال انگار تو   ما یبود. ن

 .عقد کنمبود فردا 



 

 .نوشت: بهنام آنا رو دوست داره دوباره

بتونه  یتونستم باور کنم که مرد آورد تعجب کردم. نیم خودش نیم یهمه سال به رو  نیدونست و ا یم نکهیا از 

اض هم نکنه رو تحمل کنه و حبر  یت   چ ی   چن  .اعتر

   جکتیزد. ر  زنگ
 

 .خودت رو خراب نکن کردم. نوشت: زندگ

-... 

 .بهش ندارم ب  ید چیگفت. حاال من ه  به تو نگه. ویل یت   من چ یبود که درباره  آنا قول داده-

 ؟یزد آنا دوستت داره. چرا خودت رو به نفهیم-

   یبه اندازه -
 
 .تونم نیم گهیتحمل کردم. د کاف

 .نداره به من ربظ-

  میت  م یاگر تو بخوا-
 

 .سوئد. اصفهان. هر جا تو بگ

 ؟یفکر کرد یبه شاد-

 .کنم  یم شیکار   هی-

 ؟گرفبر   من رو از گ یاصال شماره  ؟راحبر  ی   به هم-

هاجر خانوم بود. با تعجب نگاهش کردم  تیسوئ یکرد. شماره  sms رو یرو خاموش کنم که شماره ا گوشر   خواستم

همه  نیا چ   یشدم. برا تر یم جیم بود. هر لحظه گ قبیل یآدرس خونه  یاومد. آدرس خونه بود. بعد یبعد sms که

 !ال دنبالم بود؟س

Sms که من باهاش رس و   ت  اصفهان بود، فروشگاه مانتو، دانشکده، خوابگاه، هر جا یآدرس رستوران تو  یبعد یها

 .کار داشتم

 به خاطر اون باشگاه؟ ؟بار چرا دنبال مب   نیاعصابم رو خرد کرده بود. نوشتم: ا گهید

 ؟یرحم شد چرا انقدر تر  ؟بخشر  ها زود منو نیم آموزشگاه رو به نامت کنم؟ چرا مثل همون وقت یخوا یم-

 .عاقل شدم-

 .خوام رو یم تتیمن همون معصوم-

 نیدادم با ا ! اجازه نیمیی   پا اد یکنه ب  به خاطر مامان هم که شده جرأت نیم گهیدونستم د رو خاموش کردم. یم گوشر 

 .بذاره یت  حرف ها روم تاث
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عمرم تجربه کرده بودم، تموم  یکه تو   ت  روزها نیتر  سقف زل زده بودم. طوالت   بودم و به دهیگردنم کش  یرو تا رو  پتو 

دنبالم تا به  اد یبشه و بهنام ب 10منتظر بودم که ساعت  ندهیآ یبرا یو نقشه ا یز یبرنامه ر  چیشده بود. بدون ه

خونه بر   حال مامان واقع ت  چند روز اخ ی. تو میدفتر
ً
مون موقع پاک کرده بودم رو ه ما ین شبید یها sms .بود عایل ا

   شگ ویل
ر
 .بود که به دلم انداخته بود، هنوز باف

  تخت نشستم و از تر  یبود. رو  9همون جا. به ساعت نگاه کردم.  اد یعمه ب یبود حسام با خانواده  قرار 
 

 حوصلگ

ردم و گفتم: تخت نشست. موهاش رو ناز ک یدر زد و وارد شد. کنارم رو  یآماده شدن تعجب کردم. شاد یخودم برا

 مهد؟ نرفبر 

 .از خاله اجازه گرفت روز یمامان د-

. هر بار ومد یالزمه م متاهیل یخونه  یکرد برا  که فکر یم  ت  هات   چ د یبردنم به خر  یچند روز، بهنام هر روز برا نیا

ا یخونه بود. حسام هم هر شب با پ یتو  میکه الزم داشت  یلی. به نظرم وسامیگشت  بریم دست خایل و  دنمیبه د ومد یم تر 

 شدم. باورم نیم یم نمونیب یبشن. کم کم متوجه شباهت ها راحتنا د یترس پرستو نگم. یم ا یکرد به عمه   سفارش یم

به طرف پنجره  ی. شاد 9:05. دوباره به ساعت نگاه کردم. میختر بود تر  انیشد فقط من و حسام و پرستو از جر 

 ؟شر یروس مع یچسبوند و گفت: دار  شهیرو به ش شیشونیرفت. پ

 و گفتم: بده؟ دمیخند

 ؟یت  کجا م-

 .دورتر ابونیچند تا خ-

 ؟یبر  منم یم-

بهنام رو  یرو برداشتم و شماره  میبه جونم افتاده بود. گوش یبد ینگفتم. دلشوره  یت   تعجب بهش نگاه کردم و چ با 

 گوشم پخش شد: جانم؟  یخوشحالش تو  یگرفتم. صدا

 ؟ت  و گفتم: سالم. کجا دمیخند

 .ابونیختو -

 ؟رش یم گ-

 !لحظه گوشر  هیمکث کرد و گفت:  کیم

 .محض   میبر  میتون بعد گفت: امروز نیم قهیدق هیشد.  یم شتر یدلشوره م هر لحظه ب خودم نبود ویل دست

 شده؟ تعجب گفتم: چ   با 

 ؟دوت   نیم-

 .میکن  گفت: بعدا صحبت یم  د،یسکوتم رو د وقبر 

 ؟یشد مونیپش-

 .دمشیخاطبش من نبودم و نشنگفت که م  آرویم ی جمله



 

 .میکن  خونه، صحبت یم امیمن گفت: حاال م به

چشم هاش رو باز کرد.  ستادمیکنار تخت ا  بود و وقبر  دهیتخت خواب یرفتم. مامان تو  ونت  رو قطع کردم و ب تماس

 گفتم: حالت بده؟

 .نه-

 گه؟یم شده مامان؟... بهنام چ   . دوباره گفتم: چ  د یرس ناراحت به نظر یم یلیخ

 .مایو گفت: ن د یقطره از چشمش چک هی

 .رفته شبیگفت: د  ختر شدم. ویل نیزد و منتظر بدتر  خیهام  دست

 کجا؟  د یدون یم-

 .ششونیآنا با سوئد تماس گرفت. گفتند قرار بوده بره پ-

با ختر شده  خونه بودم نیا ی. دلم گرفته بود. بهنام زودتر از من که تو دمینشستم و به صورتم دست کش صندیل یرو 

 .بود

 آنا به بهنام گفت؟-

 .آره-

حاال که  د یبود. چرا با دهینفهم ج  یه شیهمه سال صتر کرده بود و از زندگ نیکه بهنام مردد شده بود. ا  معلومه

 .برنگرده گهید ما یکرد. ممکن بود ن  خرابش یم د یرس یم جهیداشت به نت

 ؟کب    فکر یم زدم که مامان گفت: به چ   پوزخند 

 ؟دوت   نیمشما -

  یا گهیکس د  یعمر جا هیخواست  . دلم نیممیشد هت  هم خ یچشم ها به
 

هم آنا وارد  گهیکنم. اگر صد بار د  زندگ

 
 

رو به زور به  یت   نبود که چ نیحق من ا همه سخبر  نی. بعد از ادمیکش  من هر بار کنار یم شد یمن م یشوهر ها زندگ

 تونست بدون آنا زند  . بهنام اگر یمارمیدست ب
 

 .گرفت  کنه، دو بار طالق نیم  گ

تونستم تصور کنم که  رو دوست داشت. اصال نیم یشاد یلیخ ما یافتاد. ن یاومدم و چشمم به شاد ونت  اتاق ب از 

 ؟ولش کنه. به طرفش رفتم و گفتم: ناراحبر 

 .نگفت و شونه هاش رو باال انداخت یت   چ

 .هت  نم ت  بابات بدون تو جا-

-... 

 .گرده  کنند بریم  آشبر  رفته. وقبر  چون با مامانت قهره-

-... 



 

بار از گوشه و کنار جمع کردم و داخل  نیآخر  یرو برا لمیممکنه بدتر ناراحتش کنم. به اتاق خودم رفتم و وسا دمید

خونه رفتم که د یرو آماده کردم و رو  ونمت  ب ی. لباس هاختمیچمدون ر  بهنام و آنا  دمیچمدون گذاشتم. به طرف آشت  

نشستند و بهنام دست هاش رو  نهیبا هم هستند. کنار شوم نفهممشدند. انقدر احمق نبودم که  ادهیبهنام پ ی   از ماش

 .گرم کرد

؟  یاومد و رو  ونت  از اتاق آروم آروم ب مامان  کاناپه نشست و گفت: چه ختر

 .هم ختر نداشت ی. خشو ج  یجواب داد: ه آنا 

 !گردونم  ند گفت: من برش یمبل یبودم برگشت و با صدا ستادهیطرف من که ا به

 

 

 
 
خونه شدم. موبا حرف  میجواب داد و بعد به بهنام گفت: بهنام بر  یآنا زنگ خورد که رسرس  لینزدم و وارد آشت  

ده باشه که پشت تلفن نگفتند یت   چ به کش د یشا م؟یفهم یم یت   چ مینیآموزشگاه، بب  .ست 

 .میبر -

اومد و درش رو بست. با خودم گفتم  ونت  رفتم. بهنام از اتاقم ب ونت  رو شستم و رس جاش گذاشتم. ب ت  ش وانیل

 !نجامیو صداش زدم: من ا« خواد با من حرف بزنه یم د یشا»

وع به بار  یز یر  یلی. برف خمیستادیا وانیا یرفت و من و بهنام تو  ی   به طرف ماش آنا   کرده بود. گفتم: کجا یم  دنیرسر

 د؟یر 

 .آموزشگاه-

 ه؟ت  چرا خودش نم-

 .ستیخوب ن حالش-

 م؟ینداشت یقرار  هیما -

 حرفهاست؟ نیاالن وقت ا-

 ؟یمگه وقت نگرفته بود ؟یشد مونیپش-

 .مت  گ  خب دوباره یم-

 آنا مشخص بشه؟ فیاول تکل یخوا زدم و گفتم: یم پوزخند 

 ؟یخوا تو نیم-

 .میحرف بزن د یگردم. با  رو گرفت و گفت: زود بریم دستم

 .منتظره رو فشار دادم و گفتم: برو.  دستش



 

  یرفت. برف رو  یم یی   پله ها پا از 
 

براش  یلیکرد. مطمی   بودم که دلم خ  نشست و حالم رو بدتر یم صورتم یم دایع

هر  رشیرو نداشتم. تصو  شیسال پ 7 ی هیاون روح گهیاحساس رو فراموش کنم. د نینتونم ا گهید د ی. شاشهیتنگ م

. هنوز به نهیکه بب  ستین یکه فاصله اونقدر   دمخوشحال بو شد.  سیشد. پلک زدم که گونه هام خ لحظه تارتر یم

 !بود. داد زدم: مراقب خودت باش دهینرس ی   ماش

 .و دست تکون داد برگشت
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  د ی. با خودم فکر کردم شادمیکش  کردم و چمدون رو هم یم  برف گرفته حرکت یم یروُ  ادهیپ یتو 
 

 هی. نهیهم زندگ

 یم شیاز زندگ آدم چ   هیجا نمونم. مگه  هیکه   نهیرسنوشت من هم د یشا . یو راه خودت رو بر  یت  چمدون دست بگ

کشور رو   نیاز ا ت  تونستم هر جا گرفتم. بعد یم  یم نومخونه رو از هاجر خا شیرفتم و پول پ به اصفهان یم د یخواد؟ با

 
ر
 .کرد. من به خودم تعلق داشتم. فقط به خودم  یم انتخاب کنم. چه فرف

 !جلوم رو نگرفت. فقط گفت: منو هم با خودت بتر  رفتم، مامان حبر  یم ونت  از خونه ب وقبر 

رو به راه کردم،  و ت   همه چ . وقبر ستمیخودم هم مطمی   ن ی ندهیبود. بهش گفتم: من از آ هاش پر از ناراحبر  چشم

 .یایکه ب  دمیآدرسم رو بهت م

 .گردم  برنیم گهیبغلش کردم: من د محکم

 !کب    یم یخوب کار -

 و نیم میشد یم کار یافتادم که ب ت  روزها اد ی. دمیآوردم و خند ونت  ب یگار یشگاه رو هم قبول نکردم. سسند با حبر 

. من هر میکرد  یم شیکار   هیهم  شهیو هم« . میکن  یم شیکار   هیباالخره »گفت   . هر بار یممیادامه بد یچطور  میدونست

لبخند . «میستیوقت تنها ن چیه عب  ی نیا»گفت   م،یعوض کرد و که فندکهامون ر   یرفتم، تنها نبودم. روز  که یم  ت  جا

 .دیبار  که خسته بشم راه برم. برف هنوز هم یم  ت  خواست تا جا زدم. دلم یم

 ینبود. مطمی   بودم که تو  رو گشتم ویل فمیها و ک بینکردم. ج دا یرو روشن کنم که فندک رو پ گار یس خواستم

برف ها انداختم و راه رفته رو برگشتم. مشغول  یو با حرص رو ر  گار یرو کم داشتم. س ی   راستم بود. فقط هم بیج

رب  ع گذشته بود و من با  کیازش نبود.  یاثر  چیچمدون رو هم گشتم. ه یها پیز  برف ها شدم. حبر  یگشیر  ال به ال

ا کرد. ام  دا یشد پ آب نیم یهمه برف و چاله  نیا ی   رو ب یت   جدول نشسته بودم. چ یرو  ابون،یخ یگوشه   ناراحبر 

بود رسمش؟... من  نینکشم؟... کجاست؟... ا گار یس گهید یخوا لب گفتم: یم ر یو ز  دمیرفتم. خند من بدون اون نیم

 !نمیشیجدول م نیرو ا ستونتا خود تاب

هیو  بمیج یتو  چپ چپ نگاهم کرد و رد شد. گوشر  زت   ت  پ  .افتاد که خاموشش نکردم ادمیرفت.  تر

 .رفبر  شهیه گفت واسه همبهنام اومد: خال یدادم. صدا جواب

  داشتم و نیم بر یخونشد و آروم بود که ناراحتم کرد. از صبح بغض عج یلیخ صداش
 
بزنم که  خواستم حرف

 .نمونه ادشیاز من به  ف  یضع تیشخص



 

 .هست مشکیل هیفقط  -

- ... 

 !من جا گذاشبر  بیتو ج زتو یفندک ِ عز  -

 !!بغض شدم و داد زدم: جا گذاشتم؟ الیخ تر 

 .نفر به طرفم برگشتند و دوباره راهشون رو رفتند چند 

 ش؟؟ییخوا نیم -

 ؟چرا برداشبر  -

 .آدم برو خونه تا فندکت رو از پنجره پرت نکردم یمثل بچه  -

 .بده بهم ار یب ؟ت  . کجامت  من خونه نم -

 .ارمشیبرگرد خونه. ظهر م -

 !االن ی   نه. هم -

هاش نشسته  مکتیاز ن گی یکه رو   رب  ع بعد، کنار پارگ کیم گرفت. رو از  ابونیبه آنا گفت و اسم خ آرویم ی جمله

به به شدمیرو د نشیبودم ماش  .آنا زدم ی شهی. به طرفش رفتم و چند ض 

 

 

 !داد. رو به بهنام گفتم: بده یی   رو پا شهیش

 .دمی. می   بش ا یب -

 .بده. عجله دارم -

 .ی   بش ؟چ   یعجله برا -

 !. بدهار یدرن یره باز رو داخل بردم و گفتم: مسخ دستم

 .تیموقع نی... تو ایدرآورد ی: فعال که تو مسخره باز آنا 

شد که چمدونم رو داخل صندوق بذاره که زودتر از اون خودم گذاشتم و گفتم:  ادهیصندوق رو زد. پ یدکمه  بهنام

 !!!ها افتادم زامبر  ت  گ

ا نیتو ا یانتظار دار  -  به فکر خودم باشم؟ طیرسر

ا -  ؟ظیچه رسر

   با 
 

 ؟کب    . چرا درک نیمنمیش رو بب تونم ناراحبر  اشاره کرد و گفت: من نیم ی   به ماش کالفگ



 

 ...ازش راحت بشه، بعد المیادامه داد: بذار خ یآروم تر  یزدم که با صدا پوزخند 

 .شدم. بهنام هم پشت فرمون نشست هت  خ ونت  نشستم و از پنجره به ب تیعصبان با 

 .وسفی: برو سمت فروشگاه آنا 

 ه؟یک  وسفی: بهنام

 .دوستش-

 واقعا رفته باشه؟ د یشا کب    فکر نیم ویل مت  رو حرکت داد و گفت: م ی   ماش بهنام

-... 

 د؟یبحثشون شدم: پروازها رو چک کرد وارد 

 .: آره. نبودبهنام

 یم پس تو چ  -
 

 با اتوبوس رفته باشه اروپا؟ ؟گ

 ...دیشا گمینه. م-

 بال درآورده باشه؟ ؟چ   د ی: شاآنا 

 جواب پس بدم؟ د یرفته، من با گهید گی-

 .روند که آنا داده بود یم  و ناجور بود. بهنام به سمت آدرش ی   . جو سنگمیکرد و همه سکوت کرد  معذرت خوایه آنا 

 .کنم  هاست. حسش یم گینزد ی   نرفته. هم ت  دونم که جا گفت: یم  مظلویم یبا صدا آنا 

آوردم تا باالخره خودم  ونت  بردم و ب بمیهنام. چند بار دستم رو داخل جبه خاطر آنا ناراحت شدم، هم به خاطر ب هم

 .رو درآوردم کردم و گوشر   رو رایص  

 .نمشیبب هی: فقط کافآنا 

 بهنام
ر
 داره؟ : چه فرف

 .بگه« نه»تونه تو صورت من نگاه کنه و  گردونم. نیم  : برش یمآنا 

 !یساده ا یلی: خبهنام

 هی شبشیدادن د sms بودم دوار یافتاده بود رو گرفتم. ام میگوش  یرو  شبید که  یساکت شدند همون شماره ا وقبر 

 فر یبوق آزاد خورد نفس عم رسوند. وقبر  یم رپوسبر یداشته باشه و جواب بده. عادت داشت که منظورش رو ز  ت  معنا

 .دمیکش

 !زت   دونستم زنگ یم داد: یم جواب

 !مایگفتم: ن  آروم



 

تونم حرف  آروم گفتم: االن نیم یکه پارک کنه. با صدا  د یمز زد و کم کم کنار کشتر  یبا بهت برگشت و بهنام رو  آنا 

 .بزنم

 اونجاست؟ چرا؟ کش-

 .آره. صتر کن-

 .رو بشنوه طیمح یشدم که صدا ادهیپ ی   ماش از 

 ؟ت  کجا-

 ؟ت  لحظه مکث کرد و گفت: تو کجا چند 

 .ابونیخ-

 ابون؟یکدوم خ-

 سوئد؟ یبر  یخوا یم-

 .دونم نیم-

 ؟چ   یدپس شا-

 م-
ً
 .خودم شیپ ارمشیبعدا

 .نداره یبرنامه ا چیگرفته و ه  میتصم آت   یلیلحن صداش کامال مشخص بود که خ از 

 چرا؟-

 چرا؟ چ  -

 ؟یکار رو کرد  نیچرا ا-

  یخوا یم-
 

 ؟دوت   که نیم  بگ

-... 

 .نمتیبب د ی! بایدینم مطمی   بودم که شماره رو به کش-

 ابونیخ نیبه ا با ی. تقر مینیرو بب گهیهمد میرفت با هم یم شهیکه هم  شات  یهمون کافرو گفتم و قرار شد تو  ابونیخ اسم

 .هیا گهید ت   انتخابش چ لیدونستم دل بود اما یم کینزد

  تاکش ی هیبود. کرا یا گهید ت   بدنم از چ یرسما رسد بود ویل هوا 
 
شاپ رفتم.  رو حساب کردم و به طرف در کاف

پثل  ت   . همه چدمید م،ینشست پشتش یم شهیکه هم  یت   م ی. ناخودآگاه خودم رو جلو دلشوره ام دوباره برگشته بود 

 . 11:15سابق بود. نشستم و به ساعت نگاه کردم. 

رفتم که عطرش به دماغم خورد. رسم رو بلند کردم. با لبخند رو به روم نشست  دستم ور یم یتو  یدستمال کاغذ با 

سفارشها  به دارش رو در آورد و موهاش رو مرتب کرد. پش کم سن و سایلگذشته انداخت. کاله ل  اد یکه باز من رو 



 

برگردوند. هر لحظه ممکن بود بزنم  میسالگ 17به  و من ر  قا یسفارش داد دق کیش لکیم مون رو گرفت و رفت. وقبر 

 .هیگر   ر یز 

 ه؟یصورتش بود. معذب شدم و گفتم: چ یلبخند رو  هنوز 

 !سه که از من خجالت بکشر بر  یکردم روز   اون موقع ها فکر نیم-

 !!خجالت؟-

 .یقبل از ازدواج هم با من راحت بود-

 .که تو اون سن ازم رس زده بود، افتادم  ت  ها یحماقت ها و بچه باز  اد یانداختم و  یی   رو پا رسم

 .اون موقع بچه بودم-

 .ذاشتم تموم بشن دونستم تک تک اون لحظه ها قراره برام خاطره بشه، نیم اگر یم-

 .گذشته حرف بزنم  یدرباره  ومدمین من-

 .ست ندهیها مربوط به آ نیبا گذشته ندارم. ا یمن هم کار -

بودن باهاش مجبور بودم صد تا دروغ رس  ونت  سه ساعت ب یافتادم که برا ت  روزها اد یبه صورتش نگاه کردم.  دوباره

هم لبخند زد  ما یلبخند زدم. ن تمیه معصومعذاب وجدان بعدش و قول دادن به خدا. ب اد ی. چونمیهم کنم و همه رو بپ

 نه؟یمن بب ی   بود بابات تو رو تو ماش کیبار نزد هی ادتهیو گفت: 

هم رفته بودم.  صندیل ر یتا ز  کردم. من حبر   ها نیم سکیو رس تکون دادم. اگر جرأت االنم رو داشتم از اون ر  دمیخند

 .اون روزها و بابا دلم گرفت یادآور یاز 

 ...اوردیخودش ن یبه رو  ویل د یبابا د-

و دلهره  جانیدستم گذاشت و با ه یدستش رو رو  ما یشده بود که ن و سکوتمون طوالت   میبود هت  هم خ یچشم ها به

  نیبود، گفت: آتو! من دوِست دارم. ا د یکه ازش بع  یا
 

 .خوام رو نیم زندگ

-... 

 .خوره هم یم دونستم قرار محض  به . یمد یبود که به ذهنم رس رایه نیآخر  نیا-

-... 

 !بگو یت   چ هی-

 . وقبر د یصورتم چک یبود. چشم هام رو بستم و اشک رو  کینوستالوژ  یلیخ ما یفضا و رفتار ن نیگفتم؟ ا  یم د یبا چ  

 .کرد  نگاهم یم ی   غمگ ما یبازشون کردم، ن

 شد؟ چ  -

 .ج  یه-



 

 ساله که فقط تحمل کردم... تا گ 5کنم. خوام آنا رو هم ناراحت   خوام ناراحتت کنم. نیم من نیم ؟کب    یم هیچرا گر -

 ادامه بدم؟ منتظر مرگ باشم؟ ینطور یا

 !ماین-

 جانم؟-

- 
ر
 .یمن هوس نبود یفراموش نکن که من واقعا دوِست داشتم. تو برا نو یکه افتاد ا  هر اتفاف

و آنا با چشم برگشت  ابونی. به عقب نگاه کردم. بهنام به سمت خد یبگه اما نگاهش به طرف در لغز  یت   چ خواست

 .زل زده بود ما یرو . فقط به صورت ن ما ینه دست ن د،ید . نه صورت من رو یمستاد یا مونت   کنار م  سیخ یها

 بود؟ یچه کار  نیا ما یبه من نگاه کرد. چشم هاش پر از غم و سوال بود. آنا به حرف اومد: ن ما ین

-... 

 دم؟یکش  من از صبح تا حاال چ   دوت   یم-

-... 

 ؟یمن چکار کنم که برگرد. بگو ما ین-

تند خودم رو به در  یو با قدم ها دمیکش  ونت  کرد. دستم رو ب  شتر یبود. فشار دستش رو ب هت  هنوز به من خ ما ین

 رو کیم رفتم. بهنام پشت فرمون نشسته بود. در جلو رو باز کردم و نشستم. صندیل ی   رسوندم. به طرف ماش

حرف زدن هم  ی. حالم خوب نبود. حوصله ردوند رسش رو به طرفم برنگ حبر کرد.   نگاه یم ونت  خوابونده بود و به ب

 .داشبورد افتاد. ناخودآگاه برش داشتم یرو  یقرمز  ینداشتم. چشمم به پوشه 

به  ب  یاصفهان بود. حس غمگ یها مارستانیاز ب گیبهنام به  انتقایل یشون نامه  گیبرگ کاغذ داخلش بود.  چند 

رفتارش خوشم  نیکرد. از ا  لوس نگاهم نیم یعجب به طرفش برگشتم که هنوز مثل بچه هاقلبم چنگ انداخت. با ت

ا نینه تو ا ویل ومد یم  .خواستم بغلم کنه !! االن فقط یمطیرسر

 !گفتم: بهنام؟  ومد یم ونت  که انگار از چاه ب  ت  رو رس جاش گذاشتم و با صدا پوشه

 . آره؟یهنوز دوستش دار -

-... 

 .آورد و به طرفم گرفت ونت  ب بغلش بیرو از ج فندک

 !!!یدیم تیاز من اهم شتر یفندک هم ب نیبه ا حبر -

پوشه پرت کردم. نگاهش رو از  یفندک دستش رو گرفتم و فندک رو رو  یکنم! به جا  هیگر   ا یدونستم بخندم  نیم

. ما ین ا یآنا  ا یمنه  دونستم به خاطر  زد. اصال نیم تو تمام صورتش موج یم جلو به طرفم برگردوند. ناراحبر  ی شهیش

 .ستیدونستم که حالش خوب ن فقط یم



 

   چیسوئ یو رو  د یکش  ونت  رو ب دستش
 
که با   دمیشاپ بود. رسم رو چرخوندم و آنا رو د گذاشت. نگاهش به سمت کاف

قطره از  هیرو روشن کرد. چشم هاش رسخ شده بود.  ی   . بهنام ماشومد یم ی   به سمت ماش یگرفته ا  یچهره 

 ...بودم دهیرسش رو برگردوند. اما من اون قطره رو د عی    و رس  د یچشمش چک

آنا  یحرکت کرد و با رسعت از جلو  ی   نبود. ماش ما یاز ن یشده بود. اثر  کینزد ی   به آنا نگاه کردم که به ماش دوباره

 .پدال گاز گذاشت یداد و پاش رو رو  یی   رو پا شهیگذشت. با تعجب به بهنام نگاه کردم. ش

 

 

 انیپا

 91 آبان

 

 

*** 

 

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

 .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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