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 " به نام او "

 .رونیانداختم و با حرص از اتاق اومدم ب کردیبه مهتا که با غرور نگاهم م ینگاه

 رم؟یدختره نکبت و بگ نیمن حال ا شهیروز م هی یعنیخدا  ی. ا  دردیاَه. مرفه ب ه؟یفکر کرده ک شعوریدختره ب -

 .شروع به شستن ظرفا کردم زدم،یرو بستم و همونطور که غر م شبندمیپ

 .خانوم و ببر بده یساعت ده شد افسون. قرصها -

 :گفتم کالفه

 .شورمیکه دارم ظرف م ینیبیآ. م ستمیخونه ن یفقط من تو -

 :مظلوم نگاهم کردو گفت حهیمل

 .گهیمن حوصله دستوراش و ندارم افسون. خب تو برو د -

 :گفتم اوردمیاخم نگاهش کردم و همونطور که دستکشام رو درم با

 .کو؟؟؟ بده به من -

 :آب و قرصا رو داد دستم و گفت ینیهم از خدا خواسته س حهیمل

 .اون اخمت یفدا -

 .دمیترکیکه داشتم مبودم  یتوجه بهش راه افتادم سمت اتاق خانوم. انقدر عصبان یب

کمدش تا فردا تنش کنه  یتو ذاشتمیو م کردمی. اتو مشستمیاون دختره چندش رو م یتا آخر شب لباسا دیبا
 !!!گورشو گم کنه دانشگاه

 .کلفت ملک تاج خانوم اومد یکردم و چند تا تقه به در زدم. طبق معمول صدا یخودم اخم یادب یب به

 .تو ایب -

 .خوردیپنجره نشسته بود و داشت تکون م ی. طبق معمول جلوشیرو باز کردم و رفتم سمت صندل در

 .بهم انداخت و قرصش رو با آرامش خورد یگذاشتم. نگاه کوتاه زیم یرو رو ینیکردم و س سالم

 لباست چرا انقدر گشاده؟ -

 :به خودم انداختم و آروم گفتم ینگاه

 .گشاد نبود. گشاد شده -

 .باشن دهیخدمتکارام انقدر ژول ادی. خوشم نمنمتیلباس نب نیر حال. فردا با ابه ه -

 :گفتن خدمتکارام بدم اومد. اخم کردم و گفتم از
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 .چشم خانوم -

آشپزخونه. همونطور که انتظار  یرو برداشتم و با گفتن با اجازه از اتاق خارج شدم. دوباره برگشتم تو ینیس و
 .نداشتم یخونه دل خوش نیا یتو چکسیبود. از ه نطوریهم شهیهم حهیداشتم ظرفا هنوز نشسته بود. مل

 رونیب ییلباسشو نیمهتا رو از ماش ی. لباسهاکردیآَشپزخونه نبود. داشت جمع و جور م یتو نیریجز ش یکس
 .موش نکنمم رو فرا فهیتا وظ یصندل یآوردم و گذاشتم رو

 هیبود که رفتم سمت اتاق مشترکم با بق 12 یکایکارها، ساعت نزد هیظرفا رو شستم و بعد از انجام بق یباق
 !!خدمتکارا

 .دمیبودن. آروم رفتم سرجام و دراز کش دهیخواب همه

 تا االن؟ یکردیم کاریچ -

 :حوصله گفتم یبود. ب حهیمل دوباره

 .کار -

 .پشتم رو کردم بهش و چشمام رو بستم و

*** 

جور وا جور اکرم، به  ی. از دستورهامیدیچیصبحانه م یرو برا زیم میبود و داشت میمعمول ساعت شش و ن طبق
 .قول بچه ها سرپرست خدمتکارا، کالفه شده بودم

 .ه متر بودهجد بایاتاق هم بهمون داده بودن که تقر هی. میبزرگ بود و ده نفر بود یادیز خونه

که با  دمیهمه خدمتکار رو د نیخونه و ا ی. وقتاوردمیاستخدام شده بودم داشتم بال در م نجایاول که ا روز
 .افتادم لمایف ادی رفتنیشکل هم وسط خونه راه م یلباس ها

 .صبحونه بخورم هیآشپزخونه تا با بق یتنم صاف کردم و رفتم تو یرو تو میسرمه ا یمشک لباس

 .رونیرفتم ب زیجمع کردن م یبرا میساعت هفت و ن شهیهم مثل

که مهتا  یو انجام هر کار زیو جمع کردن م دنیمنم شستن ظرفا، چ فهیداشت و وظ یخاص فهیکس وظ هر
 .بود گفت،یدختر بزرگ خانواده م

 یخانوم رفتم تو یبعد از دادن قرصها رونیظرفا رو شستم و چون مهتا صبح اول صبح رفته بود ب شهیهم مثل
 .خوابم رفت هیخسته بودم و بعد از چند ثان یلیکم استراحت کنم. خ هیاتاقمون تا 

که از  یو ترس دمیکش میشونیبه پ یجام نشستم. دست یچشمام رو باز کردم و تو حهیزده مل جانیه یصدا با
 :بهم وارد شده بود رو از خودم دور کردم. آروم گفتم یدفعه ا هیشدن  داریب

 .اَه ه؟یچه جور صدا کردن گهید نیا حه؟یشده مل یچ -
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 :چشماش رو جمع کردو گفت حهیمل

 .پاشو پاشو خانوم همه رو احضار کرده دنه؟؟یاالن چه وقت خواب -

 شده باز؟ یچ -

 .زود رونیب ای. پاشو بدونمینم -

جام بلند شدمو بعد از  . با عجله ازکردیخانوم احضارمون م فتادیم یاتفاق مهم یوقت شهی. همرونیرفت ب و
 .رونیبرام تنگش کرده بود، رفتم ب نیریمرتب کردن لباسم که ش

 :و گفتم ستادمیا نیریبودند. کنار ش ستادهیمنتظر ا همه

 هنوز؟ ومدهین -

 .میساعته االف هینه بابا. مسخره کرده.  -

ملک تاج خانوم که  دنیزدمو با د یلبخند تشیدوسش داشتم. به عصبان دیخونه شا نیا یبود که تو یکس تنها
 :گفتم شد،یم کیبا غرور بهمون نزد شهیمثل هم

 .اومد -

 .و با چند تا سرفه صداش رو صاف کرد ستادی. جلومون استادمیصاف ا و

 .خبر مهم رو بهتون بدم هیکه  دیگفتم جمع ش -

 :کردو ادامه داد یمکث

 .گردهیارجمند فرزند بزرگم داره از کانادا برم نیرحسیام -

زدم که با خوردن آرنج  یمتنفر بودم. مثل ناظم مدرسه ها بود. از فکرم لبخند کردیحرفاش م نیکه ب یمکث از
 .خنده م رو جمع کردمو دوباره به خانوم نگاه کردم عیشد. سر یکیپهلوم  یتو نیریش

 یادی. پس وقت زادیآخر هفته م نیرحسی. اممیدار شیبزرگ در پ یمهمون هی. فتهیخونه برق ب نیدوس دارم ا -
 ...جشن یفوق العاده باشه. و برا زیهمه چ خوامی. مدیکنیباال رو آماده م یاز اتاقا یکی. دیندار

 :بود، اشاره کردو گفت ستادهیکه کنارش ا کشیمهسا دختر کوچ به

به نحو احسنت انجام بشه.  دیبا ییرای. پذنمیکار بب یرو با لباسا یکس خوامی. نمارهیمهسا براتون لباس م -
 .. به نحو احسنتکنمیتکرار نم گهیباشه. د زیحواستون به همه چ

 :باز نگاهمون کردو گفت یبه سمت عقب برگشت که بره. ول و

 .. فقط کاردیینجایکار ا ینره. شما فقط برا ادتونی نوی. اگهید زیچ هیو  -

 :دادمو گفتم رونینفسم رو با صدا ب بودن. زیخانواده تنفر انگ نیبا سرعت دور شد. کال ا و
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 .. اَهشهیم داره بهشون اضافه م گهیگند دماغ د هیسه نفر کم بودن  -

 :و گفت دیخند زیر نیریش

 .. خدا به دادمون برسههیچجور یکیاون دونهیآره واال. خدا م -

 .کردیبود و نطق م ستادهیخانوم ا ی. جامیساکت ش میاکرم مجبور شد یصدا با

 نیگزیجا نایو م الی. لستنیآشپزخونه ن یتو گهیو سمانه د حهیفرق که مل نی. با اهیقبل فیها همون وظا فهیوظ -
آقا زاده  یاتاقم برا نیو قشنگتر نی. بزرگترکننیو جمع و جور م یباال رو بازرس یو افسون اتاقا نیری. ششنیم

 .کننیآماده م ارنیم فیکه دارن تشر

 .حرفاش گوش ندادم هیبه بق گهیم معلوم شده بود و د فهیوظ

آشپزخونه نبود و از دستش راحت بودم، خوشحال بودم.  حهیمل نکهیسرکارمون. از ا میبعد همه رفت قهیدق چند
 .بود و فوق العاده دروغگو ینچسب یلیدختر خ

 .طبقه باال میرفت نیریاز اکرم همراه با ش یبار اول راض یکه بهم داده بودن خوب بود. برا یا فهیوظ

 براش؟ میکن زیکدوم اتاق و تم -

 :گفتم دمیکشیهمه اتاقا سرک م یکردمو همونطور که تو نیریبه ش ینگاه

 .گهید نشوی. بزرگتردونمینم -

 .گهیهمه بزرگن د نایا -

 .میو مشغول شد میبود رو انتخاب کرد هیکه بزرگ تر از بق یکیاز نگاه کردن همه اتاقها،  بعد

 :ما گفت دنی. همون موقع اکرم در اتاق رو باز کردو با دمیمبل گوشه اتاق ولو شد یاز چند ساعت رو بعد

 پس؟ نیچرا نشست -

 :و گفت دیکش یینفس پر صدا نیریش

 .اکرم خانوم میخسته شد -

 .آماده باشه دخترا گهیتا پنج روز د دیاتاق با نیا -

 :تکون دادمو گفتم سرمو

 .و تموم میمالفه و پرده ها رو بشور دیشده. فقط با زیتم زیاکرم خانوم. االنم همه چ میدونیم -

 .رونیبه اطرافش کردو رفت ب ینگاه

چون  نیری. من و شدادنیو دستور م ومدنیو م رفتنیم زیر هیبودن. مهتا و مهسا هم  ریپنج روز همه درگ تموم
 .مینفس بکش قهیدو دق ذاشتی. هر چند که اکرم نممیتموم شده بود راحت تر بود هیکارمون زودتر از بق
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 :بود گفتم دهیکه کنارم خواب نیریو به ش دمیصورتم کش یرو تا رو پتوم

 ؟یداریب -

 .پ نه پ -

 :گفتم دمویخند

 .دمیکشینفس م میآ. داشت شدیپنج روز تموم نم نیکاش ا -

 .باشه یارجمند چطور یکی نیا دونهیآره بابا. حاال خدا م -

 .بدتر باشه دی. شاسی. بهتر که ننایمثل هم یکی -

 .کاش خشگل باشه یآره بابا. ول -

 :و گفتم دمیخند

 .وونهید -

روزمره طبق خواسته خانوم دوباره جمع  یخوابم رفت. صبح بعد از انجام همه کارها یک دمینفهم یخستگ از
 :و گفت ستادیروبه رومون ا شهی. مثل هممیشد

 ؟یدیدرست باشه اکرم. فهم دیبا زی. همه چادیم نیرحسیامروز ام دیدونیهمونطور که م -

 :سرشو تکون داد و گفت اکرم

 .. اناق آقا پرده ندارهاوردنیآماده ست. فقط پرده ها رو ن زیبله خانوم. همه چ -

 .نست ی. مشکلارنیم گهیساعت د میتا ن -

 :تکون دادو گفت ی. خانوم سرستادندیموقع مهسا و مهتا کنارش ا همون

 .سر کارتون دیآماده باشه . بر زیهمه چ میبرگشت یفرودگاه. وقت میریما م -

 مینصبش رفت یبرا نیریساعت بعد پرده ها رو آوردن و منو ش میرفتن و دوباره همه مشغول شدن. ن ییتا سه
 .باال

 .اتاق. واقعا که قشنگ شده بود گهید لیبود، مثل همه وسا یها سورمه ا پرده

 :و گفت دیکش یقینفس عم نیریتخت. ش یرو میو خودمون رو انداخت میپرده ها رو نصب کرد یبدبخت با

 افسون؟ -

 هوم؟ -

 ؟یشیسوال بپرسم؟ ناراحت نم هی شهیم -
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 .بپرس -

 ؟یتو خانواده...... ندار -

 .فوت کردن شینه. دو سال پ -

 .امرزشونیخدا ب -

 :جوبشو بدم از جام بلند شدم و گفتم نکهیا بدون

 .کشهیکه االن اکرم خودشو م میپاشو بر -

و بعد از عوض  رونیب میحرف دنبالم اومد. با هم رفت یباره صحبت کنم و ب نیدر ا خوامیکه نم دیهم فهم نیریش
. کردمیام و درک نمهمه احتر  نی. اارنیب فیتا آقا زاده تشر میستادیکردن لباسامون طبق خواسته خانوم آماده ا

 !مردم به خدایهمه قانون و مقررات م نیخانواده بودم از ا نیمن اگه جز ا

 ازین یزیرو گفت تا هر وقت به چ فشونیکرد و وظا یتا اومدن. خانوم همه رو بهش معرف میکم االف شد هی
 .داشت بهمون بگه

 دشیو پوست سف شیصورت یبه لبها شیآب یبود. چشمها کلیو خوش ه پیپسر قد بلند  فوق العاده خوشت هی
 !ومدیمثل مهسا بود. پس من ازش بدم م یادی. چهره ش زومدیم یلیخ

 .خان برداشتم نیرحسیکردن ام زیدست از آنال کرد،یم یرو معرف نیریاکرم که من و ش یصدا با

 .و افسون، خانوم نیریش -

 :. خانوم سرشو تکون دادو گفتکردمینگاهشون م جیگ نیبه خاطر هم دهیپرس یخانوم ازش چ دونستمینم

 د؟یدی. فهمدینیحس ریام اریبه بعد در اخت نیپس از ا -

 :رو نگاه کردم که گفت نیریش متعجب

 .دهن اکرم. اَه یدوست دارم بزنم تو -

 :همه رو مرخص کردو رو به من گفت خانوم

 .رو نشونش بده نیرحسیاتاق ام -

 :به پسرش انداخت و گفت ینگاه مهربون بعد

 .نیرحسیام میمجلل دار یمهمون هیخوب استراحت کن که شب  -

به  نیحس ریام ی. با صدافتادمیو دختراش م ندرالیس ینامادر ادی دمشونیدیم یهمراه دختراش رفت. وقت و
 .خودم اومدم

 .من خسته ام آ -
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 :تکون دادمو گفتم سرمو

 .باال دیی... بفرمادیبله؟ ... ببخش -

 :زدو گفت یبه اطرافش کرد. پوزخند یاتاقش رو باز کرد و نگاه در

 ه؟یاتاق، کاره ک نیا -

 .نیریمن و ش -

 :به اطرافش کرد و گفت ینگاه

 چه وضعشه؟ نیمثل مهد کودک شده. ا شتریب -

 :زدمو گفتم ی. لبخندومدیحرفش خوشم ن یتو ریپوزخند و تحق از

 .میکرد زشی. ما فقط تمدیبه مادرتون بگ نویا -

 .دستش درد نکنشه ی. پسره پررو جارونیبا گفتن با اجازه اومدم ب و

خسته مون کرده  یادیجشن مفصل ز هی یبرا یخونه به اون بزرگ هی. آماده کردن میشب همه مشغول بود تا
 .بود

 .میکه برامون در نظر گرفته شده بود رو بپوش ییاتاق تا لباسا یتو میرفت نیریش با

 :تنم کرده بودم، نگاه کردم و گفتم یو قشنگ یکه با ساپورت مشک یزرشک کیتون به

 .میدیپوش یلباس درست و حساب هیو  مینمرد -

 :و گفت دیهم خند نیریش

 .پوشنیم یمهمونا چ نیبب نهیآره. لباس کارگرا ا -

 :رو باز و بسته کردم وگفتم میساتن مشک یروسر

 .میبدو بر -

 :اومد جلو و گفت دمون،یاکرم تا د. رونیب میبا هم رفت عیسر

 .باال آقا کارتون داره دیدخترا زود بر -

 .باال. چند تا ضربه به در زدم که باالخره صداش اومد میو رفت میبه هم انداخت ینگاه نیریش منو

 .تو ایب -

 :به ما انداخت و گفت ی. نگاهمیو سالم کرد میهم وارد شد با

 !من گفتم دو نفر؟؟ -
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 :گفت نیریرو به ش و

 .یبر یتونیتو م -

و  دمیکش یی. نفس پر صداگفتینم یزیزُل زده بود بهم و چ نیحس ری. امرونیگفت و رفت ب یچشم نیریش
 :گفتم

 د؟یبا من داشت یکار -

 :تکون داد و گفـت سرشو

 .لباس انتخاب کن هیآره. برام  -

 یکه رو ییسرمو تکون دادمو رفتم سمت لباسا ؟یانتخاب کن شهیبگه م مردی. مومدیاز امر کردن بدم م شهیهم
 .تخت گذاشته بود

 هی نی. به خاطر همومدیبهش م شتریبود به نظرم قرمز ب دیچون اون پوستش سف یقشنگ بودن ول همشون
 :کنار گذاشتم و گفتم شیرو با کت و شلوار مشک یبلوز چهارخونه قرمز مشک

 چطورن؟ نایا -

 :کردو گفت نگاهم

ت باشم؟ یخوایم -  باهات س 

 :گفتم یحرفش جا خوردم. با خونسرد از

 .دیدونی. بازم خودتون مادیم شتریبهتون ب نایآقا. به نظرم ا رینخ -

 عیرو درآورد و لباس رو برداشت. سر شرتشیراحت ت یلی. خومدیو مسخره ش خوشم نم رهیاز نگاه خ اصال
 :گفتم

 برم؟ دیندار یاگه با من کار -

 .نه کارت دارم -

 :و گفت دیموهاش کش یتو ی. دستستادیا نهیآ یو جلو دیرو پوش لباسش

 ؟یدونیم یزیاز مو درست کردن چ -

 :تعجب نگاهش کردم که گفت با

 .موهام رو درست کن -

هم فشار دادمو رفتم سمتش. موهاش  یشد. دندونام رو رو رهینشست و با پوزخندش به من خ یصندل یرو و
 .خشگل شد یلیکه خساده درست کردم  یلیرو خ
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 :آخر هم گفت دیازم کار کش یساعت هی بایداشت، اخالق نداشت. تقر افهیق ده؟یچه فا یول

 .یبر یتونیم -

 .زدمو رفتم سمت در یشخندیرفتار عادت کرده بودم. ن نی. به ایتشکر چیه بدون

 .یلباس قرمز بپوش دینبا یاهیتو که س -

 . با من بود؟ستادمیجام ا سر

 :نگاهش کردم که گفت برگشتم

 .یتر شد اهیلباس س نیبا ا -

زدمو  ی. لبخندارهیحرصم رو درب خوادیم دمی. فهمینبودم. سبزه هم نبودم حت اهیبهم برخورد. من اصال س یلیخ
 :گفتم

 .آقا. لباسها رو مهتا خانوم انتخاب کردن میما حق انتخاب ندار -

 :چونه ش گذاشت و گفت ریرو ز دستش

 .نمیچرخ بزن بب هی -

 :نگاهش کردم که گفت متعجب

 رو دوبار بزنم؟ یهر حرف دیگوشات مشکل داره. چرا با -

 :چرخ زدم. سرشو تکون دادو گفت هیهم فشار دادمو  یرو ور دندونام

 .ستیبد ن کلتیه -

 .نگفتم یزیچ نی. به خاطر همدونهیاز آداب ما نم یزیگذاشتم که تازه برگشته و چ نیا یهاش رو پا یادب یب نیا

 .... از تو بهترهنیریبود؟ آها ش یباز اون دختره... اسمش چ -

 نظر خواسته باشم؟ کنمیفکر نم -

 :رو باال داد و گفت ابروش

 . درسته؟یبخوا یچیه یتو حق ندار -

 :رو مشت کردم و گفتم دستم

 .من هزار تا کار دارم. با اجازه -

 .وارید یدوست داشتم سرمو بکوبم تو تی. از عصبانرونیومدم بباشم ا یا گهیمنتظر حرف د نکهیبدون ا و

 .میمون مشغول بود فهیساعت بعد مهمونها اومدن و ما هم طبق وظ مین بایتقر
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که  گشتمیسالن. مثله دفعات قبل به همه تعارف کردم و داشتم برم یها رو برداشتم و رفتم تو یدنینوش ینیس
 .دمیرو شن نیرحسیام یصدا

 .اریبرامون ب یدنینوشدو تا  -

لباشون حرصم گرفت. آروم سرمو تکون دادمو  یپسر مثل خودش کنارش بود. از پوزخند رو هیکردم.  نگاهش
 :گفتم

 .چشم -

 کدفعهیکه  زدمیداشتم غر م نطوریداده به من. هم ریچرا فقطم گ دونمیپسره برام سخت بود. نم نیرفتار ا تحمل
که داشت با لبخند  دمیو پنج، شش ساله رو د یخانوم س هیعقب که  شونم. با ترس برگشتم یزد رو یکی

 .کردینگاهم م

 .بترسونمت خواستمینم -

 :تکون دادمو گفتم سرمو

 د؟یواستیخیم یزی. چدینه... نه... منو ببخش -

 .یالکل ری. البته غیدنینوش هی -

 .چشم -

 :که مهسا اومد تو و با داد گفت خچالیسمت  رفتمیم داشتم

 ؟یببر یدنیبهت نگفت براش نوش نیرحسیهمه منتظرن. مگه ام رونیدختر؟ اون ب یکنیم یچه غلط نجایاتو  -
 .دختره پررو ؟یمفت بخواب یکه مفت بخور میدیبهت حقوق م یبرا چ یها؟ فک کرد

 .سخت بود. واقعا خسته شده بودم ریهمه تحق نیگلومو گرفته بود. تحمل ا یبد بغض

 :بلند شدو گفت یصندل یخانوم از رو اون

 .آماده کنه مهسا یالکل ریغ یدنینوش هیمن ازش خواستم برام  -

 :که انگار تازه متوجه حضور اون خانوم شده بود، گفت مهسا

 .سر به هواست آخه شهیدختره هم نی. ادمتونیعمه. ند دیببخش یوا یا -

 .ستی. صحبت کردنت اصال درست نیهر چ -

 :بودم کردو با پرخاش گفت ستادهیا خچالی یرو به من که جلو مهسا

 .آه گهی! زود باش دیسادیتو که هنوز اونجا وا -

بودم عمه مهساست، بردمو  دهیاون خانوم که حاال فهم یآب پرتقال برا وانیل هی. رونیرفت ب تیبا عصبان و
 :و گفت که برداشت نیرحسیپر کردمو رفتم سالن. اول از همه رفتم سمت ام یدنیرو از نوش ینیدوباره س
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 !یاوردیفردا م یذاشتیم -

 .میادامه داشت و ما هم مشغول بود یشب مهمون یها مهیجوابشو بدم از کنارش گذاشتم. تا ن نکهیا بدون

*** 

 .و فردا باز از نو میبود تا به شب برس یتکرار ی. هر روز کاراگذشتیماه از اومدن شاهزاده م دو

چند ضربه زدم که باالخره با هزار جور عشوه جواب داد. در رو که باز  .ستادمیدر ا یها رو رفتم باال و جلو پله
 .دهیاتاق ترک یتو یزیچ یکردم فکر کردم بمب

 .مهسا در اومد غیج یکه که صدا کردمیتعجب داشتم به اطراف نگاه م با

 ؟یمثله بُز زُل زد یبه چ -

 :کردم و گفتم نگاهش

 ن؟یبا من کار داشت -

 :زور نگاهم کردو گفت به

 گهیمسافرت چند روزه آماده کن و د هی یکن. لباسامو بشور و اتو کن بذار سر جاش. چمدونم رو برا زیاتاقو تم -
 .آ ی. از االن شروع کن. فقط چند ساعت وقت داریچی... هنکهیا

ساعت جمع کردن اتاقش طول  کی. همون موقع مشغول شدم. فقط رونیرفت. نفسم رو با حرص دادم ب و
 یتو رفتمیاتو کردن بردم طبقه باال. داشتم م یانداخته بودم و در آوردم و برا نیماش یسها رو که تو. لبادیکش

 .جن جلوم ظاهر شد نیع نیرحسیاتاق که ام

 کوچولو؟ یستیسالم بلد ن -

 :رو تکون دادمو گفتم سرم

 .سالم آقا -

 :زدو گفت یلبخند

 .کنمیرو کار م یکن فردا باهات خداحافظ نیتمر نوی. انیآفر -

 یزیاتاق. از چ یکم بشه و رفتم تو تمیهم فشار دادم تا از عصبان ی. چشمهام رو رونییپله ها رو بدو رفت پا و
نشسته بود و داشت لباسا  نیزم یبدتر بود. مهسا هم رو دیشا شیوا رفتم. اتاق مثل چند ساعت پ دمیکه د
 :گفتم. آروم و با حرص کردیطرف و اون طرف پرت م نیرو ا

 د؟یگردیم یزیخانوم دنبال چ -

 :نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 کو؟ میاون بلوز آب -
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 .بودم یبلوز، زحمت دو ساعتم رو به هدر داده بود در حد انفجار عصبان هیبه خاطر  نکهیا از

 .نیکردیکمدتونه. کاش از اول صدام م یتو -

 .بم بده. چمدونمم بده عجله دارم ایحاال که نکردم. زود ب -

 :رو دادمو گفتم بلوزش

 .چمدون رو حاضر نکردم هنوز -

 کار کنم؟ ها؟ ی. االن من چیجا کرد یب یلی! خ؟ی!!! حاضر نکرد؟یچ -

 .کردم آروم باشم یهوا. سع دمیکه زد سه متر پر یداد از

 .کنم زیتا اتاق و لباساتون رو تم دیفقط چند ساعت طول کش -

 ؟یفهمینم خوامی. گفتم چمدون و میکرد ینداره تو چه غلط یمن ربط به -

 ریدر اتاق جمع شده بودن. ام یکه راه انداخته بود همه جلو یی. از سرو صداکردیداشت از حدش رد م گهید
 :هم وارد شد و گفت نیحس

 .سرت یرو یچه خبره مهسا؟ خونه رو گذاشت نجایا -

 :گفت غشیج یانداختم و به پام نگاه کردم. مهسا با همون صدا نییتعجب اتاق رو برانداز کرد. سرم رو پا با

 .خوردهیاز صبح چه... م ستیدختره کلفت بپرس. معلوم ن نیاز ا -

 :. منم بلند گفتمستمیساکت وا تونستمینم گهید

 .درست صحبت کن -

 :حرص برگشت سمتم و گفت با

 .صحبت کرد. آشغال ینطوریا دیتو بابا تو و امثال  -

 ینگاه کردم و تو کردیکه داشت با بهت نگاهم م نیریزده بود صورتش هم رنگ گوجه شده بود. به ش غیج انقدر
. اومدم برم دمیشنیرو نم زدیرو که داشت با مهسا حرف م نیرحسیام یرو گرفتم. اصال صدا ممیلحظه تصم هی
 .. از درد صورتم جمع شددیبه ضرب دستم رو کش یکه کس رونیب

 . خر فهم شد؟یبریم فیبعد تشر یکنیرو جمع م نایا -

 :هم رفت. بلند گفتم یتو ابروهام

 .دهنتو ببند -

 ایرفتم سمت اتاق خانوم. چند تا ضربه که زدم گفت ب کردنیکه داشتن با تعجب نگاهم م هیبدون توجه به بق و
 .تو
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 :و گفتم ستادمیا جلوش

 .سالم خانوم -

 :رو تکون دادو گفت سرش

 چه خبره؟ رونیاون ب -

. دی. تا االن هر چقدر که کار کردم رو بهم بددمیدختر شماست که بنده رو از حرفاش... من استعفا م یصدا -
 .رمیفردا م

 .یگیم یچ نمیشده افسون؟ درست حرف بزن بب یچ -

 .زدیم غیو رفت سمت اتاق مهسا که هنوز داشت ج رونیاز اتاقش اومد ب تیرو که بهش گفتم با عصبان انیجر

 ها؟ ؟یسادیوا زیچه خبرته دختر؟ مگه سر جال -

 .ندارم یمن با شما حرف -

 :گفت تیهم از تعجب چشماش گرد شد و با عصبان نیرحسیخدمتکارا بلکه ام هیتنها من و بق نه

 .یزنیحرف م یبا ک یمهسا. بفهم دار میستیمن و افسون ن گهید نیا -

 :توجه به اونا بهم نگاه کردو گفت یب مهسا

 ؟؟یچغل یچند سالته؟ ها؟ رفت -

فکر کنم  نکهیبد بود. نگاهش کردم و بدون ا یلیگوشم. دردش خ ریرو نداده بودم که اومد جلو و زد ز جوابش
 .دیچیاتاق پ یصورتش. انقدر محکم زدم که صداش تو یدستم رو بلند کردمو زدم تو

 :بلند گفت نیرحسیام

 ...افسون -

 :دست خانوم مانع از حرف زدنش شد. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم که

 نهی... ا ه؟یچ هیو بق نیریفقط فرقت با منو ش یدونی. مهیمثله بق یآدم هیها؟ تو ام  ؟یهست یک یتو فکر کرد -
 فمهیوظ نی. اکنمیکار م نجای. آره من ایزنیم خوادیکه دلت م یو هر حرف یافتاد لیاز دماغ ف یکنیکه تو فکر م

 .. بفهمهی. آدم. مثل من مثل بقیآدم امکه حرفاتو تحمل کنم. تو ستین فمیوظ یکه کارهاتو بکنم ول

 ی. اشکام رو پس زدمو رفتم سمت اتاق مشترکمون. لباسام رو تورونینگاه کنم اومدم ب یبه کس نکهیا بدون
. لباس فرمم رو در آوردم و به جاش مانتو و ختمیخونه، ر نیا یکه باهاش اومده بودم تو یکیهمون ساک کوچ
بعد از مرگ مامانم و بابام اومدم  شینو بود. دو سال پ یلینرفته بودم خ رونیب ادی. چون زدمیشلوارم رو پوش

خوب بود و تحمل  مونی. طلبکارا همه رو گرفته بودن. وضع مالیداشتم نه پول یخونه. چون نه خونه ا نیا یتو
و رفتم طبقه  رونی. از اتاق اومدم بشدیتنگ نم یچیه یبود. دلم برا یمن کاف یبرا نجاشمیتا هم طیراش نیا

 .نبود یو کس ارشونباال. همه برگشته بودن سر ک
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 :. چند ضربه به در زدم و گفتمزدنیاتاق بود و داشتن حرف م یتو نیحس ریاتاق خانوم. ام یتو رفتم

 .خانوم دیببخش -

 :با تعجب نگاهم کردو گفت خانوم

 .باهات کنمیحساب م هیبمون فردا تسو ؟یبر یخوایکجا م یکجا افسون؟ سر ظهر -

 :بودم آخه. همونقدر آروم گفتم سادهی. آماده واعسیضا یلیخ دمید یقبول کنم ول خواستمیم

 .تا فردا دیمقدار پول بد هی دیبرم اونجا. فقط اگه لطف کن خوامیهماهنگ کردم م ینه با کس -

 :گفت نیرحسیتکون دادو رو به ام سرشو

 .اریحساب رو ب هیبرو اون دفتر تسو -

دفتر بزرگ دستش بود  هیتا اومد.  دیطول کش قهیناراحت نگاهم کردو گفت: چشم. و رفت. چند دق نیحس ریام
 .که داد به خانوم

 . درسته؟یمشغول نجایدو ساله ا -

 .بله -

و  ونیلیبه شما... هفت م دیاالن با یعنیرو برات در نظر گرفتم.  صدیحقوق س یبودم و ماه یاز کارت راض -
 .بدم ستیدو

 :کردم که گفت نگاهش

 .حقت باشه کنمیزحمتات. فکر م یها وباق نیهمه توه یکامل. برا ونیلیهشت م -

 :گفت نیرحسیرو به ام و

 .ریام اریگاو صندوق ب یبرو از تو -

 .دیساعت طول کش مین بایتقر هیبا بق یپول و خداحافظ گرفتن

 .دمیرو د نیحس ریکه ام رونی. از در عمارت اومدم بشدیتنگ م نیریش یدلم برا فقط

 :کنارش رد شدم و رفتم سمت در که گفت از

 .رسونمتیم نیبش -

 .ینه مرس -

 .نیهمه پول. خطرناکه. بش نیبا ا اهیدختر تنها و س هیسر ظهر  -

 .م گرفت خنده
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 .که آدرس کجا رو بدم فکر کردم نینشستم و به ا نیماش یتو

 کجا برم؟ -

 :گفت هیخونه نگه داشت و با کنا یرو دادم و ساکت شدم. جلو مونیخونه قبل آدرس

 خانوم کوچولو؟ یکنیاونجا کار م یو اونجور یدار لیفام نجایا -

 :و گفت نییرو داد پا شهینرفت. ش یتا بره ول سادمیکم وا هیشدم.  ادهیپ نیبهش ندادم و از ماش یجواب

 .بده بابا تونویباال آدرس خونه واقع ایب -

 حرصم گرفت. کدوم خونه آخه؟ یلیخ

 :بگه بغلش کردم و گفتم یزیچ نکهیخانوم مسن در رو برام باز کرد. قبل از ا هیسمت خونه و زنگ رو زدم.  رفتم

 .رمیرفت م ستم،یمیتو خونتون وا قهیدو دق هیآقا مزاحمم شده.  نیخانوم تو رو خدا دستم به دامنت. ا -

 :به کمرم آوردو گفت یفیفشار خف خانومه

 .تو ایخدا لعنتشون کنه. ب -

 .به عقب نگاه کنم رفتم تو و در رو بستم نکهیا بدون

 .تو دخترم میبر ایب -

 .رمیم گهید قهی. چند دقینه مرس -

 .تکون دادو رفت تو سرشو

 .برگشت ینیریو ش ییچا ینیس هیبا  بعد ذرهی

 :پله ها نشست و گفت یرو

 .ای. بدهیبذار دهنت حداقل. رنگت چقدر پر ینیریش هی ایب -

 :که گفت کردمینگاه م شد،یکه ازش بلند م یرو برداشتم. داشتم به بخار مییپله نشستم و چا یرو کنارش

ـــــ یمزاحم باشه. آدم حساب خوردینم افشیبه ق -  .! خدا لعنتشون کنهیبود انگار... هـ 

 :رو خوردم و گفتم مییکم از چا هی

 د؟یکنیم یزندگ نجایشما چند وقته ا دیببخش -

 . چطور؟شهیم یدو سال -

 . درسته؟دیباش یجمال یمادر آقا دیشما با -

 ش؟یشناسیبله. چطور؟ تو از کجا م -
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 :زدمو گفتم یپوزخند

 .در حق من کردن یلطف بزرگ شونیا -

 :خوابمو ازم گرفت. از جام بلند شدمو گفتم یجا ی! حتیچه لطف اونم

 .دیدستون درد نکنه. به پسرتونم سالم برسون -

 .در نبود. پس حتما باورش شده یجلو نیحس ری. امرونیبگه اومدم ب یزیتا خواست چ و

. بعد از مرگ کردمیم یخونه کلفت هی یتو یمعمار پلمیخلوت بود. با فوق د یلی. خیاصل ابونیخ یتو دمیچیپ
 .ازم زیو گرفتن همه چ یجالل یو بعدش آقا ومدیطرفم ن گهید چکسیمامان و بابا ه

 چیکه بتونم توش بمونم. ه کردمیکار م یجا هی دیخواب نداشتم. با یجا دادنیاگرم م دادنیجا بهم کار نم چیه
 .جا بهتر از عمارت ارجمند ها نبود

 ینیها و ترمز ماش کیالست غیج یکه صدا کردمیکجا برم فکر م نکهیو به ا زدمیخودم قدم م یداشتم برا نطوریهم
 .دمینفهم یزیچ گهیو د دیچیکمرم و سرم حس پ یتو یو بعدش درد بد دمیرو شن

****** 

سرم شدم.  یرو یچیکه متوجه باند پ دمیکش میشونیبه پ ی. دستدیکشیم ریرو به زور باز کردم. سرم ت چشمام
 .شده و کجام یچ ومدینم ادمی کردمیفکر م یهر چ

 .دکتر؟ به هوش اومد یدکتر؟ آقا یآقا -

 !گهیدکتر حتما پرستاره د یآقا گهیم یبود. خب وقت یک نمینتونستم برگردم بب یدور تر شد ول صدا

 .مرد هیبلند  یپچ پچ اومد و بعدم صدا یبعد صدا قهیدق چند

 .یکه بهتر شد نمیبیسالم خانوم جوان. م -

 بهتر؟ گهیوضع م نیبه ا نی! ابهتر؟

 :کردم و گفتم نگاهش

 .ادینم ادمی یچیمن ه -

 .دونمیم -

 !گهیمثال د یدکتر یبدون دمیمعلومه! با خب

 اد؟یم ادتیاسمتو  نیفکر کن بب کمی -

 .به خودم فشار آوردم که سر درد کردم انقدر

 :و گفتم دمیرو سرم کش یدست
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 .نه -

 .یاستراحت کن دینکن. با تیرو اذخودت  -

 .چشمهام رو بستم نیچشمهام رو باز نگه دارم بخاطر هم تونستمیو نم کردیدرد م یلی. سرم خرونیرفت ب و

نگاه  کردیم هیو گر نداختیکه داشت خودش رو خنج م یچشمهام رو باز کردم. به خانوم یو زار هیگر یصدا با
 :که گفت دمیرو شن یپسر ی. صداشناختمشیکردم. نم

 .نیچشمهاش رو باز کرد. بب نیخاتون خانوم بب -

 .من یدفعه هجوم آوردن رو هی و

 .بغلم دیکه زنه پر کردمیتعجب نگاشون م با

 .مرگت بشم من، مامان شیپ یدورت بگردم نفسم. اله یاله -

 .جوون بود یادیمامانم باشه ز خوردی!! به سنش نممامان؟

 نگارم؟ ادیم ادتیمنو  -

مامانمه و اسمش  دونستمی. خانومه که االن مومدین ادمی یزیچ ینگاهش کردم ول یلی! پس اسمم نگاره. خنگار
 .خاتونه رفت عقب

 .خدا. ک رک ر خنده س به قرآن افشویق -

 .میصدا برگشت سمت

 :گفتم دیخندیبود و م ستادهیکه کنار تخت ا یسرخوش دختر

 شما؟ -

 .ر جوون ساکت شدهمون پس یش اوج گرفت که با صدا خنده

 .نهــــــال! بسه -

 .چشم -

 :اومد در گوشم گفت آروم

 .داغونت درست شد افهیق نیا یخدا رو شکر تصادف کرد -

 .کردیم تمیاذ دمیفهمیاز حرفاشون نم یچیه نکهیخنده. اعصابم خورد شده بود. ا ریدوباره زد ز و

 :اومد کنار تخت و گفت یجوون پسر

 .شهی. درست مارینگار به خودت فشار ن -
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 :رو با دستام گرفتم و گفتم سرم

 .تنها باشم. لطفا خوامیم -

متوسط  ینیو کدر با ب یعسل یخشگل بود. چشمها یلی. اون دختره نهال، خرونیبعد همشون رفتن ب قهیدق چند
 یشباهت چیناز بود اما ه یلیخ افشیرنگش معلوم نبود. در کل ق ظشیغل شیکه به خاطر آرا یگوشت یو لبها

 .به اون خانومه نداشت

کم قوس داشت اما صورتش رو جالب کرده  هی شینیروشن، ب یقهوه ا یناز بود. چشم ها یلیپسره هم خ اون
 .رو به درشت بود یهم معمول کلشیقشنگ شده بود. ه یلیخ ششیمتساده و مردونه که با ته ر یبود. لبا

 .عمل کردم نه اون دختره گفت یباشم! ول نایا هیمنم شب کاش

 ؟یبدم خانوم نهیبت آ یخوایم -

 :به پرستاره کردم و گفتم ینگاه

 من عمل کردم؟ -

 .ی. شانس آوردزمیعز یکرد ییبایاووووف. بعله. صورتت که داغون شده بود عمل ز -

 نم؟یخودم رو بب شهیم -

 .آره. چرا که نه! پاشو -

رفتم. باالخره خودمو  نهیآ یگذاشتم اصال تحمل وزنم رو نداشتم. با کمک پرستار تا جلو نیزم یپاهام رو رو یوقت
 .دمید

متوسط و چروک شده  یم چسب خورده بود و لبها ینیبود. ب یچشم و ابروم مشک یبود. ول یچیکه باندپ سرم
 .ومدیخوشم ن افمیاونا نبودم. خودم اصال از ق هیداشتم. در کل اصال شب یا

*** 

آشنا شده بودم. خاتون مامانم بود. نهال  شمیپ ومدنیآدما که هر روز م نیبا ا بایبهتر شده بود و تقر حالم
 .بودن ییم بودن که خاله و عمه و دا گهی. اون پسره هم، مسعود پسر خاله م بود. چند نفر دکمیخواهر کوچ

 .در کار نبود ییبابا اما

 .دمیآدما رو ند نیبود و اصال انگار تا به حال ا ومدهین ادمی یزیچ نیتا حاال کوچکتر یول

خاتون جون صداش کنم، کمکم کرد لباسام رو تنم  گفتی. خاتون خانوم که خودش مدیرس یروز مرخص باالخره
! چسب دماغم رو کنده بودن. یچیه یول ادیب ادمی یزیچ هی دیو به خودم نگاه کردم شا ستادمیا نهیآ یکنم. جلو

 .بود. لبهامم چروکش باز شده بود ییو سرباال زیدماغم نوک ت

در بود و مسعود هم توش نشسته بود.  یمدل جلو نیآخر نیماش هی. نییپا میاز تشکر از دکترو پرستارا رفت بعد
 :دیزد که خاتون جون توپ یما بوق کوتاه دنیبا د
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 .آ مسعود مارستانهیب -

 .ومدیبود. ازش خوشم م یپسر بامزه ا. دیببخش یعنیش گذاشت که  نهیس یدستش رو رو مسعود

 :نشستم و آروم گفتم نیماش یتو

 .سالم -

 :هم همونطور جوابم رو داد و رو به خاتون جون گفت مسعود

 شما؟ ایبرم خونه خودش  -

 :حرفشو نزنه شدم و گفتم یتا مسعود باق گرفتیکه خاتون جون م ییها افهیق متوجه

 !!!!خونه خودم؟ -

 :زدو گفت یلبخند کج مسعود

 .آره -

 :به خاتون جون گفت و

 .شما یدونی. اخالق سگشو که مشهیاز تو دلخور م ادیب ادشی زیبعدا که همه چ -

 :گفتم معترضانه

 مسعــــــود؟ -

که نگو نگار... پارسال بود که با بابات بحثت  یداشت یاخالق گند هی یول ادینم ادتی. تو االن دیببخش دیببخش -
 .برات و گفت برو گمشو دیخونه خر هی. بابات هم یمونیاون خونه نم یتو گهید یشد و گفت

 :اعصابم خورد شده بود. با حرص گفتم ومدینم ادمی یچیه نکهی. از ادیبعد خند و

 مسعـود؟ -

 .یو خوشبخت بود یکردیم یبعد تو اونجا زندگ گهید یچی... هیخودت نیکه ا دیفهم شهیخب االن م -

 .جلف! حرصم گرفته بود پسره

 .گهیآدم بگو د نیع ن؟یکرد دامیشد که تصادف کردم؟ از کجا پ یچ -

ازت نبود. خونت هم هر  یخبر چیو ه یبود که گم و گور شده بود یهفته ا کی هیبود.  نیآها اصل مطلب هم -
 ...یپسر فوق العاده جذاب هی نکهی. تا ایکردیباز نم میومدیم یچ

 :و ادامه داد خودش اشاره کرد به

ها رو  یسردخونه ها و پزشک قانون می. رفتستیجا تره و نگار ن دیگرفت در رو بشکنه. شکست اما د میتصم
دست بوده که توش چند تا تراول و  فیک هی. فقط میکرد داتیها پ مارستانیاز ب یکیمتأسفانه تو  یول میگشت
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البته  یکه خودت بود میدید غونتودا افهیق میبوده. اومد ونیلیهشت م شهیکه سر جمع م زایچ نیچک پول و ا
 .تحملت کرد شهیوم یکه با عمل سر و تهش هم اومد. تازه خشگل شد یکم ل ه و لَوَردگ هیبا 

 پول؟ ونیلیکه تصادف کردم؟ اونم با هشت م رفتمیکجا داشتم م یعنیبود.  ومدهین ادمی یچیه

 :جون گفت خاتون

بره خونه  ستیصاحبو روشن کن برو خونه خودمون. االن براش خوب ن یب نیحاال ا ؟یگفت یاالن راحت شد -
 .خودش تنها

که  نیبه خونه انقدر فکر کردم که سرم درد گرفت. از ماش دنیگفت و راه افتاد. تا رس ییچشم بلند باال مسعود
 .مدینفهم یزیچ گهی. چشمام رو بستم و درفتیم جی. سرم گستمیشدم نتونستم با ادهیپ

********* 

. انقدر جلو بود دمیخندون نهال رو جلوم د افهیچشمهام رو باز کردم و ق خوردیصورتم م یکه تو ییضربه ها از
 :گفتیکه م ومدیخاتون جون م یفقط صدا دمیدینم چکسویکه ه

 .کنمیمرده نزنش. االن درستت م لیذل -

 :رو هول دادم عقب و گفتم نهال

 .مونهینگاه کن. مثل مگس م افشویق -

 :به گلوش انداخت و گفت یباد

 .یریکبیآ. ا یگمشو بابا! حاال خوبه خودت عمل کرد -

 :رو به خاتون جون گفت بعد

 .هارو لهیت نیبفرما وا کرد ا -

 .به سرم خورده بود ینشده بود، فقط ضربه بد یزی. دست و پام چرونیقربون صدقه، رفتن ب یاز کل بعد

 نهال؟ -

 هان؟ -

 .برم حمام خوامیم -

 کنم؟ حمام شم؟ کاریخب چ -

 اَه. خفه شو بابا. حمام کجاست؟ لباس؟ -

 :حمام رو نشونم داد و گفت در

 .کمد   نیحمام مخصوصتون بانو. لباساتونم تو ا نیا -
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 آخه؟ کردمیخواهرو تحمل م نیا ی. من قبال چجوررونیرفت ب و

اتاق  هینره. تازه متوجه اطرافم شدم.  جیسرم گ گهیو چشمام رو بستم تا د ستادمیسرپا ا کمیجام بلند شدم.  از
 یبزرگ شیآرا زیکه وسط اتاق پهن شده بود، م یکیکوچ ی چهیبود. تخت و قال کیش یلیخ ونیبزرگ با دکوراس

 دیو پرده ها، همه سف گهید لهیو هر وس یواریو عطر و ادکلن بود به عالوه کمد د یشیکه روش پر از لوازم آرا
 .بود یمشک

 یاز کشوها رو باز کردم پر از لباس بود. کشو یکی. در اوردین ادمیرو به  یچیبازم ه یبود ول یقشنگ یلیخ اتاق
 .نطوریدوم و سوم هم هم

 !!!لباس داشتم آ چقدر

 .که عکس عروسک روش بود رو برداشتم و رفتم سمت حمام یبلوز و شلوار آب هی

آروم و  یلینکن خ الیفکر و خ ادیو ز اریدکتر که گفته بود به سرت فشار ن هیاز کردم و به توصآب رو ب دوش
 .رونیراحت خودم رو شستم و اومدم ب

تخت انداختم و چشمام رو بستم. هنوز انقدر  یو موهام رو با حوله خشک کردم. خودمو رو دمیرو پوش لباسم
 .ستمیسرپا با ادیحالم خوب نشده بود که بتونم ز

 نگار؟.... نگار؟ -

 :رو باز کردم و گفتم چشمام

 بله؟ -

 :در رو باز کردو گفت نهال

 تو؟ امیب -

 .ایب -

 !هفت گانه شد هشت گانه بیعجا ؟یموهات رو چرا خشک نکرد -

 !؟یچ -

 اد؟ینم ادتیکارا.  نیو ا یکردیم شی. آرایکردیبعد از حمام موهات رو خشک م دیبا رفتیقبال سرتم م -

 .نگفتم یزیرو تکون دادمو چ سرم

 .همون نگار سگ خودمون یشیو باز م ادیم ادتی زی. همه چیشیناراحت نباش نگار جونم. خوب م -

 :سرش زدمو گفتم یتو یا ضربه

 .شعوریبرو کنار ب -

 .دسته تخت یرو از موهام جدا کردم و انداختم رو حوله
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 .پاچه بز شده. ابروهاتم که مثل ی. موهاتم که رنگ کردطونیش یا -

 :صورتم نگاه کردو گفت یتر تو قیدق دوباره

 .. اَه اَههیچ الیبیس نینگار. ا یتو که انقدر پشمالو نبود -

 :تخت و گفت یمو داشتم. انداختم رو یلیخ گفتی. راست مدمیصورتم کش یرو یدست

 .دمیرو م بشیاالن ترت -

 :رو دور گردنش بست و افتاد روم. زدمش کنار و گفتم بند

 کردم پس چرا انقدر مو دارم؟ یاگه من صورتم رو جراح -

 التیبیس کاریآ. فقط دماغت شکسته بود و فکت... اوممم گونه هم برات گذاشتم آ. چ یبرو بابا. خوشحال -
 .دارن دکترا

 .نگفتم و گذاشتم کارش رو بکنه. از درد تمام صورتم جمع شده بود یزیچ گهید

 .یآ. قبال کم مو بود شهی. اصال باورم نمیمو داشت. نگار چقدر نیحس ای! یوا -

تا جوش نزنم  زدیمتفکرش زُل زدم. همونطور که برام کرم م افهینگفتم و به ق یزیچ ومدینم ادمی یزیچ چون
 :گفت

 .یستیانگار خودت ن ؟یدونی. چشمات. میشد یجور هی. یفرق کرد یلینگار؟ .... خ یدونیم -

 شما؟ نیدیم یاهار کپاشو گمشو نهال. گرسنمه. ن -

 .برسه مایهر وقت ن -

 ه؟یک مای! نما؟؟؟ین -

 .زمیداداش خشگلمونه عز مایاووووف! ن -

 بود؟ ومدهین مارستانیداداش؟! پس چرا تا حاال ب -

 .بود رازینبود ش نجایا -

 ومده؟یارزشم که ن یمن انقدر براش ب یعنی

 :هام رو باال انداختم و گفتم شونه

 نهال؟ -

 . هان؟ینهال بمون یب یا -

 :بهش رفتم و گفتم یغره ا چشم
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 ؟یچ یخونه رفتم؟ برا نیمن چرا دعوام شده از ا -

 :تند گفت تند

 .خاتون جون کار داره. فعال شیبرم پ دی. االن باسین ادمیاوممم...  -

 .رونیرفت ب و

برداشته بود.  ینشستم و صورتم رو با دستم لمس کردم. نهال ابروهام رو هشت شیآرا زیم یجلو یصندل یرو
 .جمع کردم رهیسشوارو به برق زدمو موهامو خشک کردمو با کش و گ

 .رونیکه کنار دَر بود رو پام کردم و رفتم ب ییدمپا

 همه پله؟ نیمنو آورده باال از ا ی! چه قدر پله! کدوم بدبختاووووف

. در رو باز کردم رنگ میرفتم سمت اتاق سمت راست یمختلف بود. به خاطر کنجکاو یضلع ها یتا اتاق تو سه
 .یخودش بود. در رو بستم و رفتم اتاق بعد یچشمم رو زد. معلوم بود که اتاق نهاله. چون پر از عکسها یصورت

 دادیُشر ُشر آب نشون م یپس. صدا ماستیاتاق ن نمی. ادیچیپ مینیب یادکلن مردونه تو یرو که باز کردم بو در
 یفشن و قشنگ یموها ده،یپسر با صورت صاف و کش هیبود نگاه کردم.  واریکه به د یکه حمامه. به عکس بزرگ

 .شد یجوریکرده بود. ته دلم  یقشنگ یلیکه باال داده بود و خنده خ

آب، سرخوش از اتاق  ی. با قطع شدن صداادیم ادمی یزیچ نمشیحالم خوشحال شدم. حتما بب رییتغ نیا از
 .رونیاومدم ب

*** 

 : ماین-

 .در انداختم و رفتم تو یرو تو دیخسته بودم. کل یلیخ

 .مـــایسالم ن -

 .دیکشیم غیمعمول نهال بود که ج طبق

 .سالته خرس گنده18زهر مار. خجالت بکش  -

 .میبکش نیاز ا دی! اون نگار اخالقش درست شده باایخدا -

 .آشپزخونه یرفت تو زدیهمونطور که غر م و

 .باال که خاتون صدام زد رفتمیپله ها رو م داشتم

 ما؟ین -

 .بله؟ سالم -

 .سالم. نگار باالس -
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 کنم؟ کاریخّب؟ چ -

 ینجوریهم زیهمه چ ی. پس بهتره بذارستین ادشیاز اون پسره  یچیدوباره شروع نکن. خب؟ اون االن ه -
 .تموم شه

 :و گفت رونیب دیهم پر نهال

 .زشیفرق کرده. رفتارش، همه چ میلیخ -

 :تکون دادمو گفتم سرمو

 .ندارم شیمن کار -

 :گفت عیسر نهال

 .نی. نگفتم قهریبود رازی. شمارستانیب یکه نرفت ینبود نجایگفتم ا دیازم درباره تو پرس -

 :و گفتم دمیکش یپر حرص نفس

 .ندارم شیمن که گفتم کار -

نرفته  ادمیهنوز کارهاش رو  ی. دلم براش تنگ شده بود ولدمیدر اتاق نگار د ریها رو رفتم باال که نور رو از ز پله
 .حمام یتو دمیدست لباس برداشتم و پر هیاتاقم.  یو رفتم تو رونیبود. نفسم رو دادم ب

موهام  یو چند بار حوله رو تو دمی. لباسم رو پوشرونیآب رو بستم و اومدم ب دیطول نکش شتریب قهیدق پنج
 .تا خشک شه دمیکش

موهام  یبه بعد حوله بکشم تو نیباشه از ا ادمیباحال شده بود.  یلیکردم. موهام خ نهیآ یبه خودم تو ینگاه
 !انگار شهی. قشنگ تر مرونیبرم ب

 .ناهار ایب -

 :به نهال انداختم و گفتم یبد نگاه

 من صد بار نگفتم در بزن وروجک؟ -

 :کردو گفت یبلند خنده

 . چرا بزنم؟یکه زن ندار. تو خوامینم -

 :نداشت! حوله رو به سمتش پرت کردم و گفتم ایبچه اصال ح نیا

 .ایح یب -

 :و گفت دیخند

 .ناهار ایپسر چشم و گوش بسته! ب یوا -
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 .نییرفتم پا یبدون معطل نیگرسنه م بود بخاطر هم یلی. خرونیرفت ب و

زن مهربونه  نیبود. چقدر ا دهیکه خاتون چ یهفت رنگ زیبه م دمیو باالخره رس نییها رو تند تند رفتم پا پله
 !خدا

 .پشتش به منه نگاره نکهینشسته بودن. پس ا زیو خاتون سر م نهال

 :و گفتم رونیب دمیرو کش شیبغل یصندل

 !!!لپات رگ به رگ نشه -

 .غذاش یمثل نخورده ها افتاده بود رو آخه

از اون  ی. البته منم دست کمکردیداشت نگاهم م قهیچون چشماش گرد شده بود و تا ده دق دیترس انگار
 .چشماش بود یتو یخاص تیپروا و گستاخ نبود. معصوم ینداشتم. حالت نگاهش مثل قبل ب

کرده بود.  یش رو هشت مهینازک و نصف ن یکرده بود و اون ابروها یزردشو مشک یتر شده بود. موها خوشگل
 !خوب شده کلشیتر شده بود. تازه ه هم توپر یدخترونه شده بود. البته کم یلیخ

 .بابا. چندش آ نی. بخوردنیرو د گهیو مجنون همد یلیندونه انگار ل ی. هر کگهیاَه....! بسه د -

 :گفتم دمیکشیخودم برنج م ی. همونطور که برامینشست خینهال جفتمون س غیج یصدا نیا با

 .یخوشحالم خوب -

 .جمله رو هم به زور گفتم هی نیا

 واقعا؟ -

 :بهش نگفته. نگاهش کردم که گفت یزی! نهال که گفت چوا

 .خوبم نمیبیکه منم خوشحالم م نهیمنظورم ا -

و دوباره شروع  نییکه سرشو انداخت پا کردمیشده! همونطور داشتم نگاهش م یزیچ هیکنم واقعا سرش  فکر
 .کرد به خوردن. صداشم کلفت شده! از حرف خودم خنده م گرفت

نشستم و زدم  ونیزیتلو یکاناپه جلو یاز خاتون تشکر کردم رو نکهیگفته نشد. بعد از ا یزیآخر غذا چتا  گهید
 .فوتبال

 :خودشو انداخت روم و گفت نهال

 فوتبال نگاه کردنت گرفت؟ یدوباره تو اومد -

 :دست دستاشو گرفتم و گفتم هیدستم پشت گردنشو با  هی با

 به تو چه درخت؟ -
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 :سرشو گفت یرو انداخت رو غشیج یصد دوباره

 .درخت گهیخاتون جون؟ .... خاتون جون نگاش کن. به من م -

 :و گفتم دمیخنده م گرفت. خند خوردیداشت حرص م نکهیا از

 .به حال صدات کنم یفکر هی دینهال واقعا با -

 مگه چشه؟ -

 .شنومیم فتمیتخته کالسمون م یگچ نشکسته رو دنیکش ادی -

 :کنه دهنشو گرفتم و گفتم غیج غیبخواد ج نکهیاز ا قبل

 .وارید یباشه بابا. خب ناخن نگار رو -

 .. دستم و برداشتم و بغلش کردمگهیشد. صورتش قرمز شده بود د بدتر

 .توووووو یعشق من -

 :نقشه م آروم شد و گفت طبق

 !ییییییییوا -

 :و گفتم نییپا گذاشتمش

 .آ یشد لویصد ک -

 !!!!!بود ایکار دن نیکردن نهال لذت بخش تر تیرفتم باال. اذ عیسر و

*** 

 : نگار-

 :نشستم و گفتم زیم پشت

 م؟یخوریپس چرا نم -

 :زدو گفت یجون لخند خاتون

 .بخور یگرسنه ا یلی. تو خزمیعز ادیب ماین میمنتظر -

خاتون جون چه  نیا یو مشغول شدم. وا دمیخودم غذا کش ی. براشدیواقعا نم یداشتم منتظر بمونم ول دوست
 !داره آ یدسستپخت

 .دمیرو شن یپسر یکه صدا بردمیداشتم از غذام لذت م همونطور

 !لپات رگ به رگ نشه -
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 .نمیادبمو بب یرو برگردوندم که آقا داداش ب سرم

 یبا چشم و ابرو دشی. صورت صاف و کشرمینگاهمو ازش بگ تونستمینه خدا! چقدر خشگله! اصال نم یوا
 .داشت یهمخون یلیمتوسط مردونه ش خ یو لبها ینیو ب یمشک

خودش داشت با آرامش غذاش رو  یگفت ول یچ دمینشستم. نفهم خیس دمینهال رو که شن غیج یصدا
 .خوردیم

 .یخوشحالم خوب -

 :اراده گفتم یب

 واقعا؟ -

 !چرت گفتم. بذار درستش کنم دمیفهم دمیپر تعجبش رو که د نگاه

 .خوبم نمیبیکه منم خوشحالم م نهیمنظورم ا -

 ه؟یچ دونستمیبهش داشتم که نم یحس هی. نییتا فحش به خودم دادم و زود سرم رو انداختم پا چند

ته دلم  دنشیدوسش داشتم که االن با د یلی! حتما قبال خگهید هیآ. خب حس خواهر برادر زنمیچه حرفا م وا
 !نهیشد. آره هم ینجوریا

آشپزخونه  یخاتون جون نذاشت پام رو تو یظرفا رو جمع کردم ول ادیم ادمی ییایزیچ هی که حتما نیاز ا خوشحال
 .بذارم

 !یبد بود. وا یلی. واقعا صداش خدمینهال رو شن غیج یباال که صدا رفتمیپله ها رو م داشتم

 ادیب ادمی یزیچ نکهیا دیو به ام ستادمیا نهیآ یاتاقم. دوباره جلو یرو نگاه کنم و رفتم تو شونیشوخ وانستادم
 .به خودم زُل زدم که البته جواب داد

 جی. سرم گدمید هیچند ثان یتو نهاروی. همه ایلیس هیدختر و پسر، خودم و  هی ،یاتاق آب هیعمارت بزرگ،  هی
 .نیزم یرفت و افتادم رو

 .سواال شب کردم نیو ا کردمیم کاریبودن؟ من اونجا چ یکه اون عمارت و اون پسر و دختر ک نیروز رو با ا همه

 یهمشون، خودم در حال کار بودم. وقت یکه تو شدیو من فقط چند تا صحنه برام تکرار م گذشتیماه م دو
 .دمیخوابیم عیسر دیکه با شدیآشپزخونه انقدر حالم بد م یتو رفتمیم

 .تو دیکه نهال پر خوندمیاتاق نشسته بودم و داشتم کتاب م یتو

 .نگار. خبر خوب یوا -

 .خوبه آ ینهال در بزن -

 .نجایا انیب خوانیامشب م ناینگار. خبرو داشته باش. عمو ا الیخیب یوا -
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 !نا؟یعمو ا -

 ؟یچیه ادینم ادتیآره. ماهان پسر عمو!  -

 :گفتم یعصب

 .آخه. اه یپرسیم یچرا ه   اینم ادمی یچیمن ه یدونینهال تو که م -

 :گفتم ارمیاز دلش در ب نکهیا ینگفت. برا یزیشد و چ ناراحت

 هست؟ یشازده ک نیحاال ا -

 :سرخوش گفت دوباره

 .همونه که من عاشقشم یسالشه. وا کیو  ستیپسر عمومونه. ب -

 .نداشت! واال یدختر اصال تعادل روان نیبعدش ناراحت شد. ا و

 ؟یحاال چرا ناراحت -

 .کنهینمنگامم  یاون حت یول رمیپس خوشحال باشم؟! من حاضرم براش بم -

 :! بغلش کردم و گفتمیآخ

 .خُب عاشقش کن -

 .نداشتم تویوضع نیکه من االن ا شدی. اگه مگهید شهینم -

 .یدیصد سالته و ترش کنهیندونه فکر م یهر ک یگیم نیسالته. همچ 18گمشو بابا. تو تازه  -

 .خب دوسش دارم نگار -

 دختر رو دوست نداشته باشه؟ نیکه ا هیزارش کردمو با خودم گفتم آخه کدوم احمق افهیبه ق ینگاه

 ؟ی. فقط به حرفام گوش بده. اوککنمیمن امشب کمکت م -

 :لپم گذاشت و گفت یرو یگنده ا بوس

 .یگرفت یچقدر خوب شده که تو فراموش یوا -

 :و گفتم دمیخند نی. بخاطر همگهیرفتارم م رییبخاطر تغ دونستمیم

 .نشدم مونیحاال تا پش رونیپاشو برو ب -

 :که گفتم رفتیم داشت

 .لباس ساده ام بپوش و سرد رفتار کردن هیکن.  شیخفه نکن. کم آرا شینهال؟ خودتو با آرا -

 :که به خودش گرفته بود، نگاه کردمو گفتم یداغون افهیق به
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 .دوستت داشته باشه یخوایاگه م -

دوش  هیاز جام بلند شدمو بعد از  . تا ساعت پنج خودم رو با کتاب سرگرم کردم.رونیتکون دادو رفت ب سرشو
 جوریمحرم و نامحرم  یبودم که جلو دهیمدت فهم نیبستم. تو ا یو دم اسب دمیموهام رو سشوار کش ع،یسر

 .لیفام ی. نه من بلکه همه دختراگشتمیم

خوشرنگ  یلیخ یرژ زرشک هیکردم و  یمختصر شی. چشمام رو آرادمیپوش یو شلوار مشک یزرشک کیتون هی
 .ومدیم دمیزدم که به پوست سف

 .دختر و من هی ،یمشک کیچشمم اومد. تون یصحنه جلو هیدفعه باز  هینگاه کردم که  نهیآ یرو تو خودم

 .میدیپوش یلباس درست و حساب هیو  مینمرد -

 :و گفت دیهم خند دختره

 .پوشنیم یمهمونا چ نیبب نهیآره. لباس کارگرا ا -

 .نشستم. سرم رو با دستام نگه داشتم و چشمام رو بستم نیزم یو همونجا رو دیکش ریت سرم

 ؟ینگار؟... نگار؟ خوب -

تخت خوابوندم. خودش  یبلندم کردو رو نیزم ینشون بدم. از رو یعکس العمل تونستمینم یبود ول ماین یصدا
 .دمیاز تکون خوردن تخت فهم نویهم گوشه تخت نشست. ا

 .صورتم چشمهام رو باز کردم یرو یکیود. با حرکت دست چقدر گذشته ب دونمینم

 .کردی. کنارم نشسته بود و نگاهم مدمیرو واضح د ماین ریاز چند بار پلک زدن تصو بعد

 :و گفتم دمیکش میشونیپ یرو یدست

 .کنهی! سرم درد میوا -

 :. دستش رو گرفتم و گفتمگفتینم یچیه

 ؟یخوب ما؟ین -

 :جاش بلند شدو گفت از

 .. مهونا اومدننییپا ایآره.... آره.... ب -

 .یسمی. وا پسره مازوخرونیخودش رفت ب و

 .نرفتم نهیآ یتنم صاف کردم و از ترس دوباره جلو یهام رو تو لباس

. ومدنیخان هم عموم. به نظر مهربون م دی. اکرم خانوم زن عموم بود. سعدیطول نکش ادیشدن با مهمونا ز آشنا
هر  ینبود چون برا لیم یبه نهال ب ادمیپسرعمومه. به نظرم ز دونستمیبود که م یمعمول ماهان پسر با نمک و
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 یزیو فکر کنم بخاطر همون چ ودخب سن نهال کم ب ی. ولزدیباهاش حرف م کردوینگاهش م یکیکوچ زیچ
 .گفتینم

 .دنز یبا خودشون حرف م شتریب یو مهشاد هم دو تا دختر دو قلو بودن. خونگرم بودن ول دیمهش

 :پام گذاشت و گفت یمبل نشسته بودم که خاتون جون کنارم نشست. دستشو رو یرو تنها

 ؟یخوب -

 .اوهوم -

 اومد؟ ادتی یزیگفت حالت بد شده. چ ماین -

 :تکون دادمو گفتم سرمو

 .دونمی... نمدونمینم -

 :زدو گفت یمهربون لبخند

 .طونیش یآ. خوشگل شد یبود انقدر ساده باش دهی. در ضمن تا حاال ندشهینگران نباش درست م -

 .یوا یبودم که االن ساده ام! وا یقبال چ نیرفت. بب و

 :بهش زدم که سرشو تکون داد و گفت ی. لبخنددمیرو د مایکه نگاه ن کردمیداشتم اطرافم رو نگاه م نطوریهم

 ؟یبهتر -

 :مثل خودش سرمو تکون دادمو گفتم منم

 .بهترم -

 .قشنگ بود دنشیبهش داشتم. چقدر خند ی. حس خاصدیاداش رو درآورم خنده ش گرفت و خند نکهیا از

 .که انقدر دوسش دارم میباهم داشت یرابطه خوب یلیکنم قبال خ فکر

. ومدیبه نهال م یلیکه دل درد گرفته بودم. واقعا خ دمیماهان خند یها یبود و انقدر از مسخره باز یخوب شب
 !خودشون یرادو تا دلقک بودن ب

 .خسته بودم یلیبالش گذاشتم خوابم رفت. خ یسرم رو که رو شب

 اطیکه داره تو ح دمی. پرده رو کنار زدمو دومدیم رونینهال چشمهام رو باز کردم. صداش از ب یبا سرو صدا صبح
 .زنهیحرف م یکیبا  یو ه   چرخهیها م وونهیمثل د

 .کنـــــــمیهفته.. خواهش م هی. فقط گهینکن د تی. اذکنمی! خواهش مییـییوا -

 !شده وونهیدختره د نی. وا! اشدیم دهید ینه کس ومدیم ییصدا نه
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تاب  یرو مای. ناطیح یخونه نبود. رفتم تو یتو ی. ساعت ده صبح بود و کسرونیرو شونه زدم و رفتم ب موهام
 :گفتینشسته بود و فقط م

 ...نه... نه... نه -

 :نگاه کردم و گفتم کشتینهال که جلوش داشت خودش رو م به

 .سرت یرو یچه خبره بابا؟ خونه رو گذاشت -

 :شد و گفت زونی! از گردنم آویزیموجود عز هی مثل

 .بگو یزیچ هیتو رو خدا نگار. تو  یوا -

 شده؟ یچ -

 .منم برم باهاشون ذارهینم ادیخودش که نم مای. نمیشمال، ما هم بر میگفتن بر نایماهان ا شبیبابا. د یچیه -

 :و گفتم دمی. خندکنهیانقدر اصرار م یبه خاطر چ دمیبهم زد که فهم یچشمک

 م؟یچرا نر ما؟ین -

 :تعجب نگاهم کردو گفت با

 !!!!م؟یبر -

 :بگم نه هم گفتم خواستمیکه نهال از پهلوم گرفت اگه م یشگونین با

 .کنهیبلند نم غشویج یصدا نیا گهید نمیمنم خوبه. ا یآره. برا -

 :از جاش بلند شدو گفت ماین

 .نیبر یخوبه. پس اگه تو هم دوست دار -

 ؟یایتو نم یعنی -

 .نه -

 !رتیغ یناراحت شدم. ب ومدیباهامون نم نکهیرفت تو. از ا و

 :تاب نشستم و گفتم یرو

 م؟یقراره بر یک -

 .نگفتم و فقط سرم رو تکون دادم یزیچ .نایعمو ا یالیو میرسی. صبح ممیفتیفردا شب راه م -

 .دیچقدر خوش بگذره. فقط منو تو و ماهان و مهشادو مهش یفکر کن نگار. مجرد یوا -

 :و گفتم دمیذوقش خند به
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 .خوابم برسم هیتو، تو فکر ماهان باش من برم به بق -

من با  شنهادیدوش گرفتم به پ هی نکهیو رفتم تو. بعد از ا دمیگفتم. خند یچ دیفکر بود که اصال نشن یتو انقدر
 .خونه میبرگشت میخورد رونیشام رو ب نکهیو بعد از ا میدیلباس و چرت و پرت خر ذرهی. رونیب مینهال رفت

 .دمیشنیجواب م هیهم  یبودم که بابا کجاست . هر سر دهیحاال چند بار پرس تا

 " .گردهی. برمشیرفته ک "

 .اوردمیداشتم باال م گهیفردا شب نهال انقدر از ماهان و عشقش حرف زد که د تا

. از قبل حمام کرده بودم. رسنیم گهیربع د هیتا  میزنگ زدو گفت که آماده بش دیبود که مهش ازدهی ساعت
 کیکوچ رهیگ هیصورتم و با  یتو ختمیپشت سرم جمع کردم. جلوش رو هم کج ر پسیموهام رو بستم و با کل
 .به شالم وصلش کردم

هم رنگ شالم رو هم پام  دیبودم رو هم تنم کردم و شلوار سف دهیخودم خر شبیرو که د میکتون مشک یمانتو
 .کردم

جمع کرده  روزیکه نهال از ذوقش از د یداغون نباشه. کوله و چمدون افمیمختصر هم کردم که انقدر ق شیآرا هی
 .رونیبود رو هم برداشتم و رفتم ب

 .ومدیسرو صدا م مایاز اتاق ن ی. ولنییاتاقش نبود پس رفته بود پا یتو نهال

 :و سالم کردم. همه جوابم رو دادن. ماهان از جاش بلند شدو گفت نییرفتم پا الیخیب

 م؟یاز نگار. بر نمیخُب ا -

 .موافقت کردن و بلند شدن همه

 رفت؟ ادتونیمنو  -

 :زد غیج نهال

 ؟یایمگه توآم م -

 :اکش رو برداشت و گفتس ماین

 .میعمـــــــرا. بر ذارم؟یماهان تنها م نیشما رو با ا ینه پس! فکر کرد -

 .قشنگ بود یلیخ یدرشت نبود ول کلشیبود. ه دهیپوش دیشلوار و بلوز سف هیخودش جلوتر از ما راه افتاد.  و

حرکت کردم که خودم  مایبه غبغب انداختم و مثل پرنسس ها پشت ن یباد یبرادر نیخاطر داشتن همچ به
 .خنده م گرفت

 .ف س ف س کردن مای. ساعت شش بود. انقدر که ماهان و نمیدیتا باالخره رس میراه بود یساعت تو چند

 :و گفتم نییپا دمیپر نی. از ماشستادیمیهم وا یکی نیکنار ا زدیدو قدم اون م هر
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 .ادی! خوابم میوا -

 :رو باز کردو گفت الیدر و ماهان

 .تو بچه ها نیبپر -

 !قشنگ بود یزدن اطراف و نداشتم ول دیتو. انقدر خسته بودم که اصال حوصله د میرفت همه

 یلیتخت. خ یرو دمیشوفاژ رو روشن کردم و پر زیتو. قبل از هر چ میو رفت میاتاق رو انتخاب کرد هینهال  با
 !بخوابم ذاشتینهال م یمگه سرو صدا یو چشمام رو بستم. ول دمیکش پتو رو تا سرم ومدیخوابم م

 :سرم کنار زدمو گفتم ینداره؟! با حرص پتو رو ازرو یتموم شیدختر انرژ نیا دونمیمن نم اصال

 نهال؟ یانقدر سرو صدا نکن شهیم -

 :گفت دیکوبیکه با لبخند در و تخته رو به هم م همونطور

 .زمیعز کنمیرو جا به جا م المونیدارم وسا -

 :هم فشار دادم و گفتم یرو رو چشمهام

 .کنمیاونا رو جابه جا م شمیبخواب من خودم بلند م ریاالن بگ ایب -

 :گفتم غیدوباره شروع کرد. با ج یول ومدین ییصدا قهی. چند دقدمیسرم کش یدوباره پتو رو رو و

 نهـال؟؟ -

 .چشم....چشم... غلط کردم -

 :و گفت دیسرش کش یتخت انداخت و مثل من پتو رو رو یخودش رو رو اومد

 نگار؟ -

 هوم؟ -

 ه؟یبه نظرت ماهان چه جور پسر -

 :گفتم یحوصلگ یب با

 .خوبه -

 نگار؟ -

 :و گفتم دمیکش یپرحرص نفس

 ه؟یچ -

 داره بهم؟ یاصال حس ایبه نظرت منو دوست داره؟  -
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 :حرف نزنه و بذاره بخوابم گفتم نکهیا یبرا یداره ول دیفهم شدیاز نگاهش م نکهیا با

 .دونمینم -

 ....نگا -

 !..... إگهینگار! پاشو برو همون سروصد کن بذار کپه مرگمو بذارم د یب یکوفت! ا یزهر مار! ا یا -

 :گفت یحرص

 .خر -

 .ندادم و چشمامو بستم جوابشو

دهنش رو به اندازه غار باز کرده بود و  شدم. دارینهال ب یچند ساعت گذشته بود که از سرو صدا دونمینم
 .کردیخروپف م

 .جمع کردم رهی. موهام رو باز کردم و دوباره با گنهیآ یتخت بلند شدم و رفتم جلو یرو از

چمدون برداشتم.  یو شلوار گرمکن از تو یمشک کیتون هی. دمیانقدر خسته بودم که با مانتو شلوار خواب صبح
 .نهال دراومد یکه صدا دمیپوشیلباسام رو در آوردم و داشتم م

 .ایح یخجالت بکش ب -

 :فحش آبدار بهش دادم ، گفتم هیهوا  دمیاز ترس سه متر پر نکهیاز ا بعد

 .نییپا میپاشو گمشو نهال. لباستو عوض کن بر -

 میکرد و رفت شیخودشو آرا نهیآ یساعت هم جلو هیسرعت نور از جاش بلند شد و لباسش رو عوض کرد. تا  با
 .نییپا

 .دختر هی. دو تا پسر و گهیبودن به عالوه سه نفر د نییپا همه

 :به نهال گفتم نیهم یبرا شناختمشونینم

 اَن؟؟؟ یک نایا -

 :باال انداخت و گفت یا شونه

 .شناسمینم -

زدمو به همه سالم کردم. ماهان خودش رو کنار  یهال. لبخند یتو دمیحرف زدن نبود چون رس یوقت برا گهید
 :اون سه تا جا داد و گفت

 .هیخب حاال نوبت معرف -

 :با اشاره به هر کدوم اسماشون رو گفت و
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 .جون دوست خوب من دهیخانوم هم سع نیداداش بهرام و ا ان،یداداش شا -

 .آشپزخونه یدرست کردن ناهار رفتم تو یبرا دیکردم و به همراه مهشاد و مهش یابراز خوشحال شونییآشنا از

 .اومد مایکه ن میدرست کن یچ میکردیبا هم مشورت م میداشت

 .رونیب میری. مدیدرست نکن یزیناهار چ یبرا -

 :رو تا بناگوش باز کردو گفت ششین مهشاد

 مگه نه؟ گه؟یمهمون شما د -

 :زدو گفت یلبخند بامزه ا ماین

 .وننه مهمون داداشتون و زنداداشت -

که  رفتیهم داشت م مای. نرونیو رفتن ب نییسرشون رو انداختن پا دیتعجب نگاهش کردم. مهشاد و مهش با
 .صداش زدم

 ما؟ین -

 ها؟ -

 .جفت پا بپرم تو لوزه المعده ش آ گهیم طونهیادب! ش یب

 و ماهان نامزدن؟؟ دهیسع -

 ؟یکارا دار نیبه ا کاریتو چ -

 :بهش انداختم و گفتم یپر خشم نگاه

 .جواب نده خب. مسخره یخوایسوال بود. اگه م هی -

 .و رفتم طبقه باال دمیراهم رو کش و

 یتنگ و روسر یبلند با شلوار ل ینفت یمانتو آب هیرفتن حاضر شدم.  رونیب یبرا هیادب! مثل بق یب پسره
 .رو هم که با خودم آورده بودم رو برداشتم یدیسف فی. کدمیهمرنگ مانتوم رو پوش

. نهال قبل از من آماده شده بود. مانتو و شلوار و شالش به نییرژ و خط چشم اکتفا کردم و رفتم پا هیزدن  به
خوشگل شده بود. و البته من داشتم  یلیخ شییروشن و طال یبود. به خاطر موها ییطال ششیاضافه رژ و آرا

 :و گفتم سادمی. کنارشش واپوسهیداره م شیاون همه آرا ریز که صورتش کردیاحساس م

 .دمیفهم یزیچ هینهال  -

 .دمیخودمم فهم -

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با



 

 
37 

 رو؟ یچ -

 .گهینامزد کنن د خوانیو ماهان م دهیسع نکهیا -

 :خنده م گرفت و گفتم شیخونسرد از

 ؟یلکسیپس چرا انقدر ر -

 .چون ماهان بهم گفت -

 :بعد با ذوق ادامه داد و

 .کنهیکه من بزرگ بشم صبر م گهیو تا چند سال د زنشیبهم م یازدواج به اصرار زنعموا  ول نیگفت که ا -

 :ذوقش منم ذوق کردم و گفتم از

 .خدا رو شکر -

 .نگاه کردم کردیکه داشت نگاهم م مایرو فشردم و به ن دستش

 :افتادم و با حرص گفتم ششیآرا ادیسرد و خشک بود. انگار که ازم متنفر باشه. تازه  یلیخ نگاهش

 کمت؟؟ شیبود اون آرا نیا -

 :و گفت دیخند زیر

 .گهیخوشش اومد د یحاال که بُز -

 !!چقدر من به فکرم دی. حال کنزهیسرش که موهاش بهم نر یزدم تو آروم

 شهیم بایو تقر ومدی. از مهشاد خوشم میشهرباز میو بعد رفت میشمال خورد یاز رستوران ها یکی یرو تو شام
 .با اون بودم شتریگفت ب

 .شمردمیپام رو م یجلو یها کییوقت بهرام داشتم موزا یوقت و ب ینشسته بودم و کالفه از نگاه ها کمتین یرو

 ؟ینشست نجایچرا ا -

 :ندارم ، گفتم یکه بفهمه قصد هم صحبت یحوصله و طور یمنو بکش. ب ای! خدایوا یا

 .ینطوریهم -

 .یبفرما. بزن روشن ش -

 :رو از بهرام گرفتم و گفتم یلب و لوچه کج بستن با

 .یمرس -

 !!؟ایعا کردنیاستفاده نم یا گهید زیچ هی یبرا نوی!!!! ایالت! بزن روشن ش پسره
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 نگار؟ -

 :دادو گفت لمیتحو ینگفتم. لبخند مسخره ا یزینگاهش کردم و چ متعجب

 ؟یشیم قیخوب بدم.... با من رف شنهادیپ هیبهت  خوامیم -

 شنهادیپ ایجنبه بذار دو روز بگذره بعد ب یب کهیبگه مرت ستین یکی. ــــــایمن! چقدر پررواَن بعض یخدا یوا
 ...بده. اَه...اَه

 :و گفت رونیانداخت بلبخند مضحک دندوناش رو  هیچشمم به خودم اومدم. با  یحرکت دستش جلو با

 .یخانوم گفتمیزودتر م یشیانقدر ذوق زده م دونستمیم -

 :دستم گذاشت و گفت یرو رو دستش

 .زمیبچه ها عز شیپ میپاشو بر -

 :و گفتم رونیب دمیبود! دستم رو کش ریجوگ یلیخ گهید نیا

 .خفه شو بابا -

 ؟یچته؟؟؟... هوش! رَم کرد -

دستم رو هم با بلوزش پاک  یفیکث دم،یصورتش مال یرو تو یحرکت بستن هی یشدم که نگو! تو یعصبان انقدر
 :کردم و گفتم

 .ینوش جـان. بزن روشن ش -

 !فرهنگ پررو. حقش بود یو اومدم. پسره ب دمیراهم رو کش و

زدم.  بمیگاز به س هیمُبل انداختم و  یناراحت شده بودن و بهشون برخورده بود که فردا رفتن. خودم رو رو انقدر
 :بار صدم گفت یماهان هم با خنده و برا

 .به خدا یراحتمون کرد یخانواده متالش نیقربون اون دست و پنجولت نگار. از دست ا یوا -

 :و گفتم دمیخند

 .بودن آ یقابل نداشت. واقعا متالش -

 :گفت یهم سر نهال

 .دهیآره به خصوص اون دختره زشت. سع -

بچه بود.  یادیذره ز هیبود منفجر شم از خنده. آخه نهال  کیداخت که نزدبهش ان ینگاه عاشقانه ا ماهان
 .میشدم. قرار بود فردا برگرد لمونیاتاق و مشغول جمع کردن وسا یرفتم تو عیسر

*** 
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 .قرص مسکن بخورم هیتا  نتیگذاشتم و رفتم سمت کاب ییظرفشو نیماش یرو تو ظرفا

 .چشمم رژه رفت یجلو یریبه قرصا که افتاد دوباره تصو چشمم

 .خانوم و ببر بده یساعت ده شد افسون. قرصها -

 .شورمیکه دارم ظرف م ینیبیآ. م ستمیفقط من ن -

 بودم. مطمئنم. افسون!!!!؟ خودم

نشستم.  نیزم ی. روفتمیگرفتم تا ن واریافتادن جعبه دارو ها چشمام رو بستم. دستم رو به گوشه د یصدا با
 .گهینفر د هیمن و  یدوباره صدا بود. صدا

 لباست چرا انقدر گشاده؟ -

 .گشاد نبود. گشاد شده -

 .باشن دهیخدمتکارام انقدر ژول ادی. خوشم نمنمتیلباس نب نیبه هر حال. فردا با ا -

 .دمینفهم یزیچ گهیو د دمیو د ریدر حال انفجار بود. چشمام رو باز کردم که دوباره همون تصو سرم

 .بود. کنارش نهال و خاتون جون مایچشمام رو باز کردم. ن خوردیرتم مکه به صو ییضربه ها با

 :دستم رو گرفت و گفت ماین

 ؟یخوب -

 .خوبم -

 :و گفتم دمیدستم رو کش نینداشتم. بخاطر هم یخوب حس

 .تنها باشم خوامیم -

 .رونیپشتم رو بهشون کردم. اوناهم بدون سرو صدا رفتن ب و

. از جام بلند شدم ردمیفکر مک دمیکه د ییبودم و داشتم به صحنه ها داریبود و من هنوز ب میدوازده و ن ساعت
 .داشتیبه دست نشسته بود و داشت ابروهاش رو برم نهیو رفتم اتاق نهال. چند تا ضربه زدمو در رو باز کردم. آ

 ؟یداریبرم شویچ زهیتو که ابروهات تم یوا -

 .طفق نمیبیهست که من م ییزایچ هی -

 :تکون دادمو گفتم سرمو

 .باهات حرف بزنم خوامیم -

 .خب بزن -
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 .تخت نشستم ی. درو بستم و رفتم روفهمهیاصال نم نیا دمید

 .یبگ دیاالن با گهینهال؟ من چرا با بابا دعوام شده؟ د -

 :از ابروهاش برداشت و گفت دست

 .نگار. به خاطر خودت تونمینم -

بهم  نوی... اگه تو ایول دمیاز صحنه ها رو د یسر هی. االن ادیب ادمی یزیچ هی خوامی. من مکنمینهال خواهش م -
 .کنمی. خواهش میکنیکمکم م یلیخ یبگ

 :نگاهم کردو گفت دیترد با

 نگار. باشه؟ یقول بده عوض نش -

 .دمیقول م -

 هیاونم اولش  یبود طونیش یلیبود. تو خ یاسمش هاد یآشنا شد یپسر هیسالت بود با  ستیب یوقت -
. مادرش کارگر ومدینبود و به خانواده ما هم نم یشد. پسر خوب یشد که جد یچ دونمیبعد نم یبود ول یطونیش

 .شد یکه بود باعث بدبخت یهر چ یول نیآشنا شد یچطور دونمی. نمکردیبود و خودشم سر ساختمونا کار م

تو  ی. اون موقع مسعود خواستگارت بود ولزایچ نیو ا یباهاش ازوداج کن یخوایم یبه بابا گفت یروز اومد هی
 .گفت نه که نه ی. بابا هم مثل خودت با لجبازیفقط هاد ی. گفتیردش کرد

 ...که یگفت توام

 :. کالفه گفتمرفتیدستش ور م یتو نیزار با موچ افهیرو بگه اما با ق شیصبر کردم تا بق قهیدق چند

 .گهیخ ر فت! خب بنال بنال د کنهیم فیتعر ییجنا لمیانگار داره ف -

خونه  هیو بعدشم  رونی. بابا هم از خونه انداختت بنیجدا ش نیتونینم گهید دیکه چون باهم رابطه داشت یگفت -
. موهات رو رنگ یاون نگار قبل نشد گهیتوأم د ینشد ول یاز هاد یخبر گهیبرات گرفت گفت برو اونجا. د

که مسعود بهت  شمی. بقیشده بود گهید جوری. کال یبود یهر مهمون ی. تویدیپوشیناجور م یلباسا یکردیم
 .گفته

 ...من یعنیشوک بودم.  یحرف نهال هنوز تو از

 :گفتم یآروم یصدا با

 من واقعا باهاش رابطه داشتم؟؟ -

 :تکون دادو گفت سرشو

 .آره -

 باهاش ازدواج کنم دروغ گفتم. ها؟ نکهیبه خاطر ا دیشا ؟یمطمئن -
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 ...و اوردیاونم طاقت ن یرفت نکهیمامان بردت دکتر. بعد از انه.  -

 :نگفت. با تعجب گفتم یزیچ گهید

 !خاتون جون که حالش خوبه -

 .. بابا بعد از مامان باهاش ازدواج کردستیخاتون که مامان ما ن -

 !؟ مارستانیب یتو یو زار هیپس اون همه گر -

 .دونمیبخاطر اون بوده. نم دیبودن شا یمیصم یمامان و خاتون با هم دوستها یمنم تعجب کردم واال. ول -

 :تکون دادمو گفتم سرمو

 بخوام ازت؟ یزیچ هی شهیم -

 گه؟ید یخوایم یچ یتو که امشب ما رو ترکوند -

 .خونه خودم میفردا بر -

 .ذارهیخاتون نم -

 .کنمیخواهش م -

 .ستمیآدرسم بلد ن کنم. یکار تونمی. من نمیبگ مایبه ن دیبا -

 .دارهیکه ب دادیهم نشون م ونیزیتلو یو صدا دمینور رو د مایدر اتاق ن ری. از زرونیتشکر کردم و اومدم ب ازش

 .تا جواب داد دیطول کش قهیزدم و منتظر موندم. چند دق در

 .کشمتیم یبخواب. در رو باز کن رینهال برو بگ -

 تو؟ امیب شهی. ممایمنم ن -

 .تو ایب ... -

 .رو باز کردم و رفتم تو در

 .کنم یخواهش هیازت  خوامیم -

 ؟یچ -

 !...که من کردم یانگار ازم تنفر داشت. خُب معلومه با اون کار شترینبود. ب یبرادر چیچشماش ه یتو

 :وگفتم دمیکش یقیعم نفس

 .خونه خودم میازت خواهش کنم ببر خوامیم -

 .دیکه داشت دراومد و دوباره دراز کش یزیخ میحالت ن از
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 شه؟یاوممممم... م -

 .نه -

 .ماین ادیب ادمی یزیچ نمیاگه اونجا رو بب دیچرا؟ شا -

 .یبهتره. قابل تحمل تر ادین ادتی یزیچ -

 .اتاق خودم یو رفتم تو رونیحرفش ناراحت شدم. بدون حرف اومدم ب از

 خاستمیکردم. اول م دایگشتم تا شماره مسعود رو پ یرو برداشتم و کل میبه سرم زد. گوش یفکر هیدفعه  هی
 .شدم. شمارش رو گرفتم مونیپش یاس ام اس بدم ول

 بله؟ -

 .خواب بوده باشه ومدیصداش نم به

 .سالم مسعود -

 :گفت بامزه

 نگار به من زنگ زده؟ دار؟یب ایخوابم  -

 .کارت دارم ؟یاریدرن یمسخره باز شهیمسعود م -

 .یکه زنگ زد یهمون. کارم دار -

 م؟ینیرو بب گهیفردا همد شهیم -

 .ستین یخونه. کس ای. بشهیاوه! آره م -

 :گفتم یحوصلگ یب با

 .. خداحافظامیآدرسو بفرست. ساعت پنج م -

هفت بود که خوابم رفت و تا  یکایقطع کردم. تمام شب رو نتونستم بخوابم و به فردا فکر کردم. ساعت نزد و
 .نیریشدم. نوشته شده بود ش داریب میگوش یظهر هم خواب بودم. با صدا میو نساعت د

 .دختر. باز هم در حال کار کردن هیچشمم اومد و  یصحنه جلو هی! نیریش

 .رو جواب دادم یرو با دستام گرفتم و گوش سرم

 بله؟ -

برومند  نیسر کارت بابا. ا ایپاشو ب م؟یکن یحاال چه غلط ؟ین گ یگرفت مریراسته آلزا ؟ی. خوبمیالو سالم زندگ -
 .دو سه کیدو سه.  کیآ. بد داغونه.... الو  کنهیاخراجت م

 .از نهال هم بدتره ه؟یک گهید نیا یوا
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 .سالم -

 ؟ینگار؟ خودت -

 .آره. خودمم -

 چرا صدات گرفته؟ ؟یسرما خورد -

 .نه -

 :فکر کردم و گفتم کمی

 م؟ینیرو بب گهیهمد شهیم -

 .پاساژ ایانقدرم دلم برات تنگ شده. ب .زمیآره عز -

 !پاساژ؟ -

 ؟یگرفت ینگو که راسته فراموش یوا -

 یدختره واقعا عقلش کم بود. با هزار جور بدبخت نیا یکردن. وا یو زار هیمن حرف بزنم و شروع کرد گر نذاشت
 .بعد آدرس رو برام اس ام اس کرد قهیباهاش قرار گذاشتم. چند دق 3ساعت  یساکتش کردم و برا

 .زدی. نهال پر سرو صدا داشت با تلفن حرف مرونیسه بودکه آماده شدم و رفتم ب کینزد ساعت

 .بابا میبخند ذرهی نجایا ایخاک بر سرم. پاشو ب یوا ی! دروغ نگو مهتا جون! اییییییوا -

 :. آروم گفتمهیبه شونش زدم که با حرکت سرش گفت چ یا ضربه

 .رونیب رمیارم مد -

 .نره ادتی یبستن -

 .شدم یآدرس پاساژ و نگاه کردم و سوار تاکس گهیبار د هی. رونیو تکون دادمو رفتم ب سرم

 .رو گرفتم و منتظر موندم نیریشدم و رفتم تو. شماره ش ادهیپ زرگیپاساژ  هی یجلو

 الو؟ -

 .پاساژم یالو؟ سالم. من تو -

 .گهیمغازه د ایخب ب -

 :گفتم یحوصله و عصب یب

 .. اهگهید ومدمیکجاست که م ومدیم ادمیاگه  -

 .دیاز پشت بازوم رو کش یکی هیکه  رونیب رفتمیقطع کردم. داشتم م و
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 ؟ی.... چته ن گییییییهو -

شدش بدتر  یمشک یچشما زدویذوق م یتو شیبلوند و پوست سبزه. رژ صورت یدختر با موها هیکردم.  نگاهش
 :قدم رفت عقب و گفت هیبود. 

 !نگار؟ -

 :صداش بود، اخم کردم و گفتم یکه تو یدیترد از

 .ادیبه نظر م -

 .مغازه میبر ایب -

اعصاب  یبود صد تا پسر بهم سالم کردن. ب زایچ نیو لباس و ا یشیکه پر از لوازم آرا یبه مغازه ا دنیرس تا
 :مغازه گفتم یرفتم تو

 ؟یکم از خاطراتمون بگ هی شهیم -

 :نشست و گفت یصندل یرو نیریش

 .آره -

با هم دوست  یی. از راهنمافیها که با هم وارد شده بودن شروع کرد به تعر یاز راه انداختن چندتا از مشتر بعد
 یاز خاطرات همون مغازه و پسرا و دخترا ی. از دانشگاه اخراج شده بودم اونم کال نرفته بود. کلنکهیمثل ا میبود

 .ادیب ادمیلحظه که  هیاز  غیکرد. در فیپاساژ رو تعر

 :و گفتم دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 .. اهادینم ادمی یچیه- -

 :گفت بستیبلند شد و همونطور که در مغازه رو م شیاز پشت صندل نیری. شومدیاشکم داشت درم واقعا

 .ین گ ادیم ادتینداره.  بی. اما عیعوض شد یلیخ -

به خودم اومدم.  یگوش ی. با صداومدیدنبالم ن نمیری. شرونیکردم، رفتم ب یلب ریز یجام بلند شدم و خداحافظ از
 .و جواب دادم رونیب دمشیکش فمیبه زور از ته ک

 بله؟ -

 نگار؟ یمنو کاشت -

 .بود قهیبه ساعت کردم. پنج و ده دق یبود. نگاه مسعود

 .امیبودم. االن م ییمسعود! جا دیببخش یوا -

 .فعال -
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تا  دیطول کش یا قهیها. آدرس رو دادم و سوار شدم. ده دق یقطع کردم و رفتم سمت تاکس یخداحافظ بدون
 .بود.زنگ رو زدم که باز شد کیش یلیو خ یسنگ یخونه با نما هیبرسم. 

 .االن حوصله نداشتم یول شدمیم یاگه حالم خوب بود مشغول بازرس دیداشت. شا یبزرگ اطیتو. ح رفتم

 !چه عجب -

داشت.  یجذاب و قشنگ افهیق یلی. خکردیبود و نگاهم م ستادهیا یدر ورود یجلو یبود که با لباس ورزش مسعود
 گنده نه الغر. چرا ردش کردم؟ ادیهم خوب بود نه ز کلشیه

 :رو سمتم گرفت و گفت دستش

 .بانو داریمشتاق د -

 وانیگرم بود. مسعود با دو تا ل یلیخمبل نشستم و شالم رو باز کردم.  یدست دادم و رفتم تو. رو باهاش
 :شربت برگشت و گفت

 ه؟یکارت چ یعنی ؟یاز بنده کرد یادیشده  یچه خبرا؟ چ -

 :قلوپ از شربتم خوردم و گفتم هی

 .منو ببر خونه خودم -

 ؟یرینم مایچرا با ن -

 .برمیچون نم -

 .گهید ستیحتما به صالحت ن -

 :گفتم تیعصبان با

 .ریوقتمو نگ میببر یخوایندارم پس اگه نم حتیمص حتینصمسعود اصال حوصله  -

 .آ یخب بابا! اعصاب ندار -

 :نگفتم که گفت یزیچ

 .شمیآماده م رمیم -

شدم و رفتم تو. چون در باز بود و  ادهیبود. پ یمعمول شیرونیب ی. نمامیآپارتمان بود هی یساعت بعد جلو مین
 .نداشتم اجیاحت دیبه کل

 .در رو عوض کردم -

 :انداختم و گفتم کردیبه مسعود که داشت نگاهم م ینگاه

 ؟یدار دیکل -
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 ختهیبهم ر یرو به روم رو باز کردم و رفتم تو. خونه حساب یو چوب یدر آورد و بهم داد. در مشک بشیاز ج یدیکل
 .بود

اتاق خواب و حمام کنار هم  هیبود.  ی. خونه متوسطدمیدیبود که م یبرام آشنا نبود. انگار که بار اول زیچ چیه
عکس  هیاتاق خواب..  یآشپزخونه شدم و رفتم تو الیخیهم سمت راستم بود. ب یکیقرار داشت. آشپزخونه کوچ

 !بود. من بودم واریبزرگ به د

داده بودم.  نیدورب لیتحو یکه همرنگ ابروهام بود. موهام رو باال گرفته بودم و لبخند مسخره ا ییطال یموها
تخت بود. با  یشلوارک مردونه رو هیشلوارک و تاپ دخترونه همراه با  هی. اوردین ادمیرو  یچیه ید ولقشنگ بو

 :و گفت دیکش شیمشک یموها یتو یتعجب به مسعود نگاه کردم. دست

 .منتظرم نیتو ماش -

 .تخت نشستم از خودم متنفر شده بودم ی. رورونیمنتظر جواب من باشه رفت ب نکهیبدون ا و

بدتر شد.  چ،یه ومدین ادمیکه  یچی. هرونیخونه رفتم ب یتو گهیکم گشت زدن د هیرو تکون دادمو بعد از  سرم
 !بودم یماشالله هزار ماشالله چه دختر  خانوم دمیفهم

بودکه  شی. ساعت شگفتمینم یزی. منم از خجالت چگفتینم یزیو چ کردیم یمسعود ساکت رانندگ ریمس تمام
 .کردم و رفتم تو یسرسر یظخونه. خداحاف میدیرس

 :کردم و گفتم یشده بود. سالم کوتاه زونیاز گردنش آو یواقع یبود. به معنا ریدرگ مایبا ن اطیح یتو نهال

 چه خبره؟ -

هم نداشت چون دوباره مثل بند تُمبون برگشت  یا دهیکالفه دست نهال رو از دورش باز کرد که البته فا ماین
 :سمتش و گفت

 .یصاحب باز یشده که بره ب زونیاز من آو مونیمثل م یچیه -

 :گفت یعصب نهال

 .کهیجشن کوچ هی ماین ؟یصاحب باز ی! کدوم بیغلط کرد -

 :رو به من گفت و

 .برم تولد دوستم ذارهینم -

 :کردو گفت یاخم ماین

 .تا حاال اون جشنشونو دمیانگار من ند یگیم جوری!! کیجشن کوچ هی -

به سکوت داشتم. پله ها رو دو  اجیشده بود و واقعا احت نیسنگ یتُن هیوزنه  هینداشتم. سرم به اندازه  حوصله
خسته شده  تیوضع نیتخت انداختم و چشمهام رو بستم. از ا یاتاق. خودم رو رو یتو دمیباال رفتم و پر یکیتا 

 .بودم
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 .خوابم رفت یک   دمیفکر کردم که نفهم انقدر

 :گفتم یبلند یو با صدا یجام نشسته بودم. عصب یشدم که تو داریب ینهال طورمسخره  یصدا با

 .چه طرز صدا کردنه؟ مُنگول نیخواب بودم. ا شعوری. احمق  بیریسرطان حنجره بگ یاله -

 :. مظلوم گفتدمید کردنمیدندوناش حرکت م یکه ال ییرو باز کرد که تا کرمها ششین یطور هی یعنی

 .خبر مهم بود ی. ولدیببخـــش -

 ه؟ی. چشتویببند ن -

 .اوممممم.... بابا اومده -

 آورده؟ یچ یچ -

 :تکون دادو گفت ینهال سر یمسخره خودم ضعف رفتم. ول یاز شوخ خودم

 .یاز خطر احتمال یریجلوگ یخونه ش. برا یبر مایبا ن دیعقلت کم شده نه؟ با -

 :نکرد و گفت یشدم. خودم رو جمع و جور کردم و با تعجب نگاهش کردم که اصال توجه عیضا یحساب

 .اعصاب نداره صبر کنه آ مایآماده شو. ن -

رو جمع کنم  لمیوسا عیسر دیبا دمیکم به کار انداختن عقلم فهم هیبا  یفکر. ول ی. من موندم و کلرونیرفت ب و
 .برم رغضبیبدتر از م یمایو با ن

کردم و رفتم  یساک شد. از نهال و خاتون جون خداحافظ هیلباس و خرت و پرت برداشتم که کال دست  چند
 :کرده بود. با حرص گفت شیمشک نیشلوار ج بیج یداده بود و دستش رو تو هیتک نیبه ماش مای. نرونیب

 ؟یارینم فیمادمازل تشر -

 :سمت در گفت رفتیهمونطور که م و

 .دهیزُل زده به من انگار تا حاال ند یجور -

 :دلم دو تا فحش پدر و مادر دار بهش دادم و گفتم یتو

 ا؟یتحمل کنم خدا نویا یمن چجور -

 :نبود. کالفه گفتم یخبر چیو ه میراه بود یساعت بود که تو مین بای. تقرنیماش ینشستم تو یبا حالت زار و

 خونت خارجه شهره؟ -

 :تفاوت گفت یب

 .لواسون -
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کنم، فکر  یغول تََشن سپر نیبا ا دیکه با یسخت ینگفتم. داشتم به روزها یزیو چ دمیکش میشونیبه پ یدست
 .زنگ خورد ماین یکه گوش کردمیم

 .یاز من کرد یادیچه عجب  ؟ی. خوبــــــزمیسالم عز -

- ... 

 شده؟ یزیلواسون. چطور؟ چ رمینه جوجو. دارم م -

- ... 

 .مایدلت بشه ن یفدا یآخ -

مسخره  یگوشم تا صدا یرو چپوندم تو یچندش. اه اه. هنذفر ت  یخاص ی. پسره بخوردیحالم داشت بهم م واقعا
 .قشنگ بود رونشیب ی. نماستادیخونه ا هی یساعت بعد جلو هی بایش رو نشنوم. تقر

 .رو باز کرد و رفت تودر  دم،یلرزیداشتم از سرما م دیمنو درآورد و بدون توجه به من که مثل ب ساک

قفل انداخت  یرو تو دیبود و جمع و جور. کل کیکوچ یخونه رو نداشتم ول یسردم بود که حوصال بازرس انقدر
 :و گفت

 .تو ایب -

 هینازک کردم و رفتم تو. کامالً معلوم بود که  ی! پشت چشمستمیتو سرما وا خواستمیم یگفتیرو خدا؟ نم تو
 .رفتیبار مصرف غذا از سر و کول خونه باال م هی یها. آشغال و ظرف هیخونه مجرد

رو  لمیتمام وسا یینبود. با پررو شتریاتاق ب هیکال  یکنم. ول دایخودم پ یاتاق برا هیتا  دمیهمه جا سرک کش به
 .خوابم رفت دهیتخت و به سه نرس یاتاق گذاشتم و بعد از عوض کردن لباسم خودم رو انداختم رو یتو

****** 

 .خودم درست کردم و بلند شدم یبرا زیم یاز صبحونه رو گهیگنده د چیدوسان هی

 .اعصاب بود یخونه واقعا رو یفیکث

رو  ونیشده بود. همه دکوراس دهیچ قهیسل یهم ب یلیبود و خ فیکث یادیمشغول بودم. خونه ز کیساعت  تا
قشنگ  یلیکمد و تخت رو عوض کردم. خ وتر،یکامپ زیم یبود و پسرونه. جا یعوض کردم. همه لوازم اتاق مشک

تا فرش که کج پهن شده  دوو ضبط و مخلفاتش، مبل و  ید یال س هیداشت که با  یکیو بهتر شد. هال کوچ
آشپزخونه نبود. خّب  یتو یادیز زیکه من کردم قشنگ شد. چ ییها ییبود، کامال پر شده بود. البته با جابه جا

 مگه؟ خوادیم یپسر مجرد چ هی

 .زدیبرق م یزیمُبل انداختم و با عشق به خونه نگاه کردم. از تم یو کوفته خودم رو رو خسته

 کیحمام.  یتو دمیبلند شدم و پر عیرفتم! سر یجمع کردن موهام باال آوردم، تا مرز خفگ یرو که برا دستم
گرسنه  یو بود. حساببود و ساعت د ومدهیهنوز ن مای. نرونیساعت بعد سر خوش و خوشحال از حمام اومدم ب

 .. شماره نهال رو گرفتمومدین ماینداشت. ن دهیفا یسرگرم کردم ول ونیزیکم خودم رو با تلو هیم شده بود. 
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 الو؟ -

 نگار خانوم؟ ی. چطوریسالم بر دختر فراموش -

 چنده؟ مای. نهال شماره نستمیبد ن یمرس -

 .. هست توش خُبدهیکه نترک تیگوش یگرفت یوا! فراموش -

 .نگاه کردم نبود -

 کنه؟یدرد نم تییجا ؟یآ. االن سالم دیهمو ترکونده بود ماینبود تو و ن ادمیآها!  -

 .شماره خواستم آ هیانقدر چرت نگو نهال.  -

 .دییبفرما ادداشتیخب بابا! بچه که زدن نداره.  -

 .مایقطع کردم و زنگ زدم به ن یمسخره باز یاز کل بعد

 بله؟ -

 .الو... سالم -

 سالم. شما؟ -

 .جالب! اونم شماره منو نداشت چه

 .نگارم -

 خُب؟ ... -

 .درست کنم. گرسنمه دمیرو بده. ناهار نرس ایکینزد نیا یزیچ یرستوران هیشماره  -

 .دفتر تلفن رو بردار هست شماره ؟یدرست کن یدیکه نرس یکندیکوه م -

 !گهیم یکردم بعد اونجور کاریخونه ش رو چ نیشدم. بب یعصبان یلیخ

از خودم  یسفارش دادم و حساب تزایپ هیکه گفته بود،  یکردن شماره ا دایقطع کردم و بعد از پ یخداحافظ یب
و با تعحب به خونه  ستادیدر ا یکم جلو هیاومد تو.  مایپنج بود که در باز شد و ن یکایکردم. ساعت نزد ییرایپذ

 :کرد و گفت ی. تک سرفه اکردمیرو عوض م ونیتلوز ینگاه کرد. بدون توجه کانال ها

 .سالم -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .رونیبرم ب خوامیمن حوصله م سر رفته. م -

 :زدو گفت یپوزخند
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 .تو خونه بعد غرغر کن امیبذار ب -

 :اتاق گفتم یتو رفتمیکه داشتم م همونطور

 !یدستم درد نکنه راست -

بزرگ باال جمع کردم و شال  رهیکمد برداشتم و تنم کردم. موهام رو با گ یمانتو و شلوار از تو هیدر رو بستم.  و
 .رونیرو هم برداشتم و رفتم ب میسرم صاف کردم. کوله و گوش یرو رو میمشک

 :گذاشته بود. با تعجب نگاهم کردو گفت زیم یمُبل نشسته بودو پاش رو رو یرو ماین

 کجا؟ -

 .حوصله م سر رفته -

 :جلوم گرفت و گفت دیمد سمتم. انگشتش رو به تهدجاش بلند شد و او از

. یهمونجا که قبال بود یبذار برا اتویمن آبرو دارم نگار. کثافت کار نجای. ایدلت خواست کرد یتهران هر غلط -
 ؟یدیفهم

 :انزجار نگاهش کردم و گفتم با

 .تو رتیکردم خوشا به غ یهر کار -

و رفت  دیبه پشت گردنش کش یدست تیدر بلند شد. با عصبان یصورتم که صدا یرو بلند کرد بزنه تو دستش
حلقه  مایبا سرو صدا اومد تو. دستش رو دور گردن ن یبامزه ا شیقرمز و آرا یدختر با موها هیدر رو باز کرد. 

 !نبودخشگل  یبود و بامزه. ول زیر یلیکرد و شروع کرد قربون صدقه رفتن. خ

 :با تعجب منو نگاه کرد و گفت شده بود زونیآو مایکه به ن همونطور

  -who is she? 

 .کنهیبلغور م یمن خارج یآ. برا ختیریبودن م یرانیش ا افهیق از

 :و گفتم دمیخند

 !!یرفتیقربون صدقه م یمثل بلبل فارس یتا االن که داشت -

 :و گفت نییاومد پا ماین از

 !نگار؟ -

 .اوهوم -

 :کرد و گفت بغلم

 اد؟یم ادتی. سولمازم. یخانوم ی! چقدر عوض شدییییوا -
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 :گفت مایرو تکون دادم که ن سرم

 .گرفته یفراموش -

 :گفت د،ینگاه مسخره سولماز رو د یوقت

 چه خبر؟ نمیبب نیبش ای. بالیخیتصادف کرده. ب -

 :مُبل برداشتم و گفتم یرو از رو فمی. کماین شیبهم انداخت و رفت پ یزینگاه ترحم آم سولماز

 .خوشحال شدم سولماز جون. خداحافظ دنتیاز د -

گلوم رو  یبغض بد رون،یکرد. پام رو که از خونه گذاشتم ب یچرت و پرت گفتن خداحافظ یبعد از کل سولمازم
 .گرفت

 نیا زیاز همه چ شتریگذشته مسخره م، حرف به اصطالح برادرم، نگاه سولماز و ب م،یکس یگرفته بود. از ب دلم
 .بودنا جیگ

با  اشونیداشتم. به مردم که بعض اجیفتم و گفتم ببرم به مرکز شهر. به خلوت کردن با خودم احتگر  نیماش هی
 ...یول گشتمیآشنا م هینگاه کردم. دنبال  شدنیرد م یبا ناراحت امیبا اخم و بعض ایخنده، بعض

کردم ذهنم  ینشستم و سع مکتین یبود. سرم درد گرفته بود. رو ابونیکه اونطرف خ یکیپارک کوچ یتو رفتم
 .دادم هیکنم. چشمهام رو بستم و سرم رو به عقب تک یخال یرو از هر فکر

 خانوم؟؟ خانوم؟؟ -

 .شده بود بهم، نگاه کردم رهیکه منتظر خ یسبز و درشت یرو باز کردم و به چشمها چشمهام

 .نشستم صاف

 حالتون خوبه؟ -

 .یبله مرس -

 .فکر کردم حالتون بد شده -

 :مزدم و گفت لبخند

 .نه... نه... خوبم -

 :رو سمتم گرفت و گفت دستش

 .دهمیمن سپ -

 :. دستش رو گرفتم و گفتمومدیبه نظر م یمهربون دختر

 .نگار -
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. خندوندمیبود. فقط م ی. دختر بامزه امیچمن ها نشسته بود یرو دهیشده بود و من و سپ شیگرگ و م هوا
 :گفت شدیهمونطور که از جاش بلند م

 .بگردم امیگرفته بودم ب یساعت مرخص هیبرم.  دیبا گهیمن د ینگار جون -

 :زدم و بلند شدم. دستش رو که سمتم دراز شده بود، گرفتم و گفتم لبخند

 .بابت اومدنت یمرس -

 :زد و گفت یچشمک

 .مینیبازم همو بب زنمیبهت زنگ م -

 ینیرو درآوردم و شماره راننده ماش میرفت. حالم بهتر شده بود. گوش یرو تکون دادم و بعد از خداحافظ سرم
 ادیشماره ش رو گرفته بودم تا ب شناسمیجا رو نم چیه دونستمیکه آورده بودم مرکز شهر رو گرفتم. چون م

 .دنبالم

م کرده بود. ساعت هشت بود  ادهیبود که پ یهمون پاساژ یبعد جلو قهیاز چند تا بوق جواب داد. چند دق بعد
حرف رفتم  یدر رو باز کرد. ب مایمعطل شدم تا ن هینداشتم. اجبارا زنگ رو زدم. چند دق دیخونه. کل دمیکه رس

 .اتاق. از دستش ناراحت نبودم یتو

*** 

. حوصله م ومدیهم نم یشام و گاه ی. اکثر اوقات خونه نبود. فقط شبا براگذشتیم ماین شیماه از اومدنم پ هی
 .شمیپ ادیب ادیز تونستیکه نم کردیکار م کیبوت هی یاونم تو یول رونیب میرفتیم دهیسر رفته بود. با سپ یلیخ

به سرم  یفکر هیدفعه  هیبودم.  یمسخره ا لمیف دنیلم داده بودم و مشغول د ونیزیتلو یمعمول تنها جلو طبق
 .زد

 .جواب داد یبا انرژ شهیرو گرفتم. مثل هم دهیرو برداشتم و شماره سپ میگوش

 ...دمیاَنبَر آورد... نه اَنور... شا یبو به به به... باد آمد و -

 .دهیخفه شو سپ یوا -

 !... چقدر بد دهنیوایا -

 :و گفتم دمیلحنش خنده م گرفت. خند از

 .کنم یخواهش هی! راستش زنگ زدم بهت وونهید -

 ا س خواهشت؟ یچ یچ -

 .شبکه اصفهان زدیم یوقتا به شوخ یبود و بعض یاصفهان دهیسپ

 ؟یمن کار جور کن یبرا شهیاومممم... م -
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 کار؟! چرا؟ -

 .خونه تنهام ی. همش تودهیخب حوصله م سر رفته سپ -

 نیا یتو یکار بدبخت هی امیب دیبا یمثه منه بدبخت که از سر بدبخت یکی یکاریمثه تو از سر ب یکی! یاله یآخ -
 ...بدبخت کهیمرت نیبا ا یبدبخت کیبوت

 .چرت و پرتاش عادت داشتم نیدفعه ساکت شد. به ا هی

 شد بدبخت؟ یچ -

 فکر؟ هی -

 ه؟یچ -

که بتونه مثله من تمام وقت کار کنه.  گردهیم گهیآدم بدبخت د هیبدبخت چند وقته داره دنبال  کهیمرت نیخب ا -
 مضحک. ها؟ یبهتر از تو یک

 :و گفتم دمیکش یخفه ا غیج یخوشحال از

 .! عاشقتـــــــمیییوا -

 .برم. فعال دی. االن بادمیخودم صاحب دارم. بت خبر مگمشو. من  -

شده بودم که باالخره  رهیخ یتمام مثل مونگول ها به گوش قهیمن نشد و قطع کرد. سه دق یخداحافظ منتظر
 .زنگ زد

 شد؟ یچ -

 .شهیم یچ نمیبب ادیگفت ب -

 ام؟یب یک   -

 .باش نجایا گهیساعت د هیتا  -

 .. فداتدهیسپ یباشه. مرس -

 .یفدات. خداسعد -

 .شد بابا. همون خداحافظ یمیقد گهید -

. دمیپوش دیسف نیزانو با شلوار ج یبلند تا رو یمانتو سرمه ا هیاز جام بلند شدم.  عیرو قطع کردم و سر یگوش
گرفتم و راه  دهی. آدرس رو از سپرونیو مختصر زدم ب میمال شیآرا هیرو هم برداشتم و بعد از  دمیکوله سف
 .ساعت بعد اونجا بودم میافتادم. ن

قرمزش باعث شد  نیزایبود. د کیش یلیرنگارنگ و خ ی. پر از مانتو هاکیبوت گفتیبه مانتوسرا م وونهید دختره
. سرم رو ییکه سرم محکم خورد به جا کردمی. همونطور داشتم اطرافم رو نگاه مطشیاز مح ادیخوشم ب یلیخ
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کجا  دونستمینم یآشنا بود ول امبر  یلیچشمها خ نیکرد. ا ریگ یجفت چشم آب هی یتو بلند کردم که چشمم
 .دمشونید

 .ش خورده بود نهیس یقدش بلند بود که سرم تو انقدر

 .دییبرام آشنا یلیشما...؟ خ -

 :رو باز کردم و خوشحال گفتم شمین

 .حس رو دارم نیمنم هم -

 :گوشه لبش اومد و گفت یکج لبخند

 .میدیرو د گهیمطمئنا همدپس  -

 :گفتم کردمیو فکر م زدمیم جیکه گ همونطور

 .دیشا -

 :ش گذاشت و گفت نهیس یرو رو دستش

 .جمع کن خانوم کوچولو شتریحواست رو ب -

 :انداختم و گفتم نییسرم رو پا شرمنده

 .. متوجه نشدمدیوافعا ببخش -

 .ادیم شیپ گهی. اتفاقه دستین یمشکل -

 .گرفتم طنتیپر ش یآب یبلند شد و به اجبار نگاهم رو از اون چشمها میگوش یصدا

 بله؟ -

 تو نکبت؟ ییبله و بال. بله و کوفت. کجا -

 .تو مانتوسرام -

 نمت؟یبیچرا من نم ؟یپس کوش -

 .کنمیم داتیاالن پ -

 :کردم و رو به پسره گفتم قطع

 .و شرمنده دیبازم ببخش -

 :زدم و گفتم یلبخند عیسر یزیاز آبرور یریجلوگ یبرا ومد،یغضب از پشت پسره م ریکه مثل م دهیسپ دنید با

 .برم. خداحافظ دیمن با -
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 .خداحافظ خانومه... حواس پرت -

 :به پشتم زد و گفت ی. ضربه ادهیسپ شیرفتم پ عیسر

 ؟یدیساعت. ساعت و د هیدختره پررو من گفتم تا  -

 :رو براش باز کردم و گفتم شمین

 .جونم دهیسپ خوامیمعذرت م -

 :کردو گفت یزیر اخم

 .یببند دهنتو بابا. آبرومو برد -

اگر دقت  یگفت کس شدیگوشه بود و م هی. میرفت خوردنیکه به سمت طبقه باال م ییهم به سمت پله ها با
 یو جد انسالیم بایمرد تقر هیچند ضربه بهش زد و در رو باز کرد.  دهینبود که سپ شتریاتاق ب هی. دیدینم کردینم

 :تر داد و گفت نییرو پا نکشیمن ع دنینشسته بود. با د زیپشت م

 .اول دارید یبرا ریتأخ قهیدق ستیب -

 :رو صاف کردم و گفتم صدام

 .شد رید نیهم یبرا شناختمیرو نم نجای. اخوامیواقعا عذر م -

 :اشاره کردو گفت شییرو هیصورتم کردم. با دست به مُبل رو یهم چاشن یلبخند مظلوم و

 .نیبش -

 :گفت دهیرو به سپ و

 م؟یندار یمشتر -

 .میچرا دار -

 ؟یخانوم مهدو دیکنیچکار م نجایپس شما ا -

 .دارن استیکه عشق ر هیی. کامال معلوم بود از اون آدمارونیگفت و رفت ب یبا اجازه ا دهیسپ

 شما خانومه؟ -

 .هستم یاحیر -

و  یانضباط یب چگونهی. از همیرو دار یخاص نینظم و قوان دیدیهمونطور که د نجایما ا یاحیخانوم ر دینیبب -
 د؟یاخراج. متوجه شد یعنیها  یبه مشتر یاحترام یاومدن و ب ری. دادیخوشم نم یبدقول

 :تکون دادم و گفتم یسر

 .بله -
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 ای دیببر فیتشر دیتونیاز هشت صبح تا ساعت دو. ساعت دو تا سه وقت ناهاره. م تونیخوبه. ساعت کار -
 یتا نُه. مشکل دیساعات هم مشغول ی. باقدیباش نجایرأس ساعت سه ا دیبا ی. ولدیبخور یزیچ هی نجایهم
 د؟یندار

 .بود حیهم خودش تفر دهیخونه موندن بود. بودن با سپ یاز تو بهتر

 .ستین یمشکل ریخ -

 .پونصد و پنجاه تومن یحقوقتون. ماه مونهیخُب پس م -

 :زدمو گفتم یتکون داد. منم لبخند ست؟ین یمشکل یدوباره سرش رو به معن و

 ...یآقا دیخوبه. فقط ببخش -

 .هستم یانصار -

 ام؟یب تونمیم ی. من از کیانصار یآقا دیبله ببخش -

. و اگرم شهیکه البته بدون حقوق محسوب م دیایساعت سه ب دیتونیم دیی. اگه بخوامهیو ن کیاالن که ساعت  -
 .نه فردا رأس ساعت هشت

 :جام بلند شدم و گفتم از

 .امیساعت سه م -

 :گذاشت و گفت زیم یرو رو نکشیع

 .یاحیخانوم ... ر میبرنخور یبا هم به مشکل دوارمیام -

 :زدمو گفتم یلبخند

 .. با اجازتوننطورهیمطئنا هم -

ود. کنار گوشش گفتم که ساعت ب یخانوم هیمشغول بحث کردن با  دهی. سپرونیاومدم ب یاز خداحافظ بعد
 .رونیو اومدم ب امیسه م

. موهام رو جمع کردم و رونیساعته گرفتم و اومدم ب میدوش ن هیحمام.  یخونه رفتم تو دمیرس نکهیمحض ا به
 میکردم. لباس هام رو عوض نکردم. ساعت دو و ن یساده ا شیرو به موهام زدم و آرا یباال بستم. ت ل ماهواره ا

 .یقول خوش یعنی نیو ا دمیرسیبه سه م قهیمن، ده دق یها یبود و طبق بررس

برگه برداشتم و روش نوشتم که رفتم سر  هیافتادم.  ماین ادیکه  رونیرو برداشتم و خواستم از در برم ب فمیک
 .گردمیکار و ساعت ده برم

 .نه ای گردهیتا اونموقع برم دونستمیبرام مهم نبود. اصال نم شینگران
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با دو تا دختر  دهی. خلوت بود و سپدمیرس میرسوندم و راه افتادم. درست طبق بررس نیخودمو به ماش عیسر
 :زدو گفت یلبخند دنمیبا د دهیو سالم کردم. سپ ششونیمشغول بگو و بخند بودن. رفتم پ گهید

 .خانوم رادمنش که گفتم نمیا -

 :! با تعجب نگاهش کردم و گفتمرادمنش؟

 رادمنش؟ -

 گفتم؟یم دینبا تویلی. فامگهیوا! آره د -

 :من، گفت جیهم بدون توجه به نگاه گ دهی! سپ؟یاحیمن چرا گفتم ر پس

 .شنیبه بعد با تو هم دوست م نیخوبم که از ا ی. دوستاداستیش   نمیالناز و ا نینگار جون ا -

 دهیرو به کمک سپ یمشتر یمشغول بود. اونشب تا ساعت نُه کل ی. فکرم حسابمیو نشست میهم دست داد با
 .کنم کاریچ دیبا دمیراه انداختم و کم کم خودم فهم

 :رو زد و گفت نی. در ماشرونیب میاومد دهیاز همه با سپ یاز خداحافظ بعد

 .نگار خانوم نیبش -

خونه و خودش رفت.  ی. من رو رسوند جلوکردیم یسانتافه ازش نگهدار هیساده داشت که البته مثل  دیپرا هی
 .دنبالم ادیقرار شد فردا هم ب

 یچراغ ها زدمیکردم و در رو باز کردم. همونطور که حدس م دایپ فمیبهم داده بود رو از ته ک مایکه ن یدیکل
آشپزخونه.  یاتاق. لباسم رو عوض کردم و رفتم تو یبود. المپ رو زدم و رفتم تو ومدهین مایخونه خاموش بود و ن

اومده بوده خونه. همون موقع در باز شد و  ماین دادیگاز بود نشون م یکه رو یسنه م بود. قابلمه اگر  یحساب
 .اومد تو ماین

 .غذا بود نیگفتم و مشغول درست کردن نودل شدم. راحت تر یلب ریز سالم

 .یدفعه ا هیچه  ؟یکنیکار م یکجا به سالمت -

 .بود سادهیچهارچوب در وا یگوشه چشم نگاهش کردم. تو از

 .برام جورش کرد دهیقرمز. سپ یمانتوسرا -

 مگه؟ یداشت یمال ازین -

 .رفتیخونه سر م ینه حوصله م تو -

 :داد و گفت هیتک نتیبه کاب خورد،یپاکت نودل کرد. همونطور که خ رش خ رش م یو دستش رو تو ستادیا کنارم

 اده؟یز شیکم ساعت کار هی یکنیفکر نم -

 .ن که بهترهخونه موند یاز تو -
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 .یدونیخودت م -

 ؟یشام خورد -

 .نه -

 .شهیاالن آماده م -

 شامه آخه؟ نیا -

 :بهش انداختم و گفتم یحال یب نگاه

 .یبخور ینبودم نداشت نمیهم -

 گفته؟ یک -

 .نمیبیکه م هیزیچ -

 .دمیشام سفارش م رونیاز ب شهیمن هم -

 :به تلفن کردم و گفتم یا اشاره

 .نوش جان -

 .نشستم زیو پشت م دمیظرف کش یخودم نودل رو تو ی. برارونیزدو رفت ب یپوزخند

آشپزخونه  یتو تزایپ هیبا  مایزنگ در و بعدش اومدن ن یخوشمزه خودم لذت بردم البته اگه صدا یازغذا یحساب
 .رمیروم رو در نظر نگ یجلو قایاشتها آور دق یتزایپ ریو خوردن اون پن

 .ساعت کلنجار رفتن با خودم، خوابم رفت کیرم شد و باالخره بعد از دوازده بود که چشمام گ ساعت

نداشت.  یا دهیفا یزدم که مثال ساکت بشه ول میگوش یآهنگ، چشمهام رو باز کردم. چند تا ضربه رو یصدا با
 مایدرآوردم و خوردم. ن خچالی یکاکائو رو از تو ریو ش کیبه صورتم زدم. ک یو آب ییرفتم دستشو یحال یبا ب
 رهیفُکُل کردم و با گ ش،یطبق مدل ده سال پ روو موهام  دمیرو پوش روزمیکاناپه خواب بود. مانتو و شلوار د یرو

 دهی. سپرونیزدم ب فمیو ک یرنگم رو هم سرم کردم و بعد از برداشتن گوش یلیسرم جمع کردم. مقنعه ن یباال
 .در منتظر بود یجلو

 یبه من کرد. لبخند ی. نگاهومدهین یک نهیکه بب کردیم یجا سرکش به همه ی. انصارمیدیسر وقت رس درست
 :زدم وگفتم

 .یانصار یآقا ریسالم. صبحتون بخ -

 :تکون داد و گفت یسر

 خانم... ؟ دیآورد فیخوبه که به موقع تشر -

 .رادمنش -
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 :رو باال داد و گفت ابروهاش

 .روزید دیگفت گهید زیچ هیفکر کنم  -

 .روزه عوض کنم هی تونمیخودم رو که نم لی. فامیانصار یآقا دییفرمایحرف ها م -

که  یاحیر لیزدم. دوباره ذهنم مشغول فام یا روزمندانهیخودم لبخند پ یتکون داد و رفت کنار. به بدجنس یسر
 .بودمش دهیشد. مطمئن بودم که قبال د روزید یگفته بودم و اون پسر چشم آب

 !لباس بخره؟ والـــــا ادیم ی. آخه ساعت هشت صبح کمینداشت یمشتر ادیساعت دوازده ز تا

 .وقت سر خاروندن نداشت چکسیکه ه یعوض ساعت چهار تا نُه غلغله بود. طور در

شده بودم و همه مانتو ها رو براش برده بودم تا پُرو  یو ا فاده ا سیدختر ف هیساعت بود که عالف  کی بایتقر
 :و گفت رونیکنه. آخرم اومد ب

 .دارمیرو برم یهمون اول یمخانو -

 .رو خوردم میقلوپ از آب معدن هینشستم و  یصندل یرو یداشتم کلمو بزنم تو در اتاق پُرو. عصبان دوست

 ق؟یرف یشد یچ -

بود. با  نجایدوستم ا نیبهتر دهیبود و بعد از سپ یانداختم. دختر ناز کردینگاهم م یبه الناز که با مهربون ینگاه
 :حرص گفتم

 .یمانتو اول گهیدختره پررو سه ساعته منو االف کرده آخرم م نیا -

 :و گفت دیخند

 .که نجایا ادهیانقدر ز زایچ نیبابا. ا الیخیب -

 :زدمو گفتم لبخند

 .خسته م یلیخ -

 .آره بابا. منم -

 .منو رسوند و خودش رفت دهی. سپدیتو. باالخره وقت خونه رفتن رس ادیب یتا کس میبه در مغازه زُل زد منتظر

و مشغول حرف  میبود ستادهیکنار رگال ها ا دهیبا سپ شهیها گذشت. مثل هم یروزمرگ نیماه تمام با هم کی
 .میزدن بود

 .به پسره. به خدا میدینگار چقدر خند یدونینم یوا -

 .چارهیچرا خُب! عاشقه بابا ب -

 :رفت و گفت یغره ا چشم
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 ومدیدختر م هی. حاال هر روز با نجایا ومدمیاز اولش به خاطر تو م گهیپررو به من مخفه شو نکبت. اومده پررو  -
 .آ

 .بش یدیتو هم که بد نشد. کم نخند یحاال برا -

 .اون که بعلـــــه -

 :و گفت ستادیکنارمون ا الناز

 د؟یبچه ها امروز چه کاره ا -

 .میکاری. بیچیه -

 عشق و حال؟ میبر شهیم لیامروز که زود تعط گمیم -

 .حیتفر هیداشتم به  ازی. واقعا نمیبه هم انداخت ینگاه دهیسپ با

 .من که هستم -

 :هم لبخند زدو گفت دهیسپ

 .منم هستم -

 حاال؟ میکجا بر -

 :باال انداختم و گفتم یا شونه

 .ها نرفتم بگردم نجای. تا حاال ادونمیمن که نم -

 :با ذوق گفت دهیسپ

 آبشار ناران؟؟ میبر -

 .بندهیگفته بود زود تر مغازه رو م ی. اون روز انصارمیکردو قرار شد ساعت پنج بر دییهم حرفش رو تأ الناز

 نیبا بچه ها سوار ماش عیآوردن و ما رو مرخص کردن. سر فیکه باالخره آقا تشر میساعت پنج مشغول بود تا
 :گفت دویبه فرمونش کش ی. دستمیشد دهیسپ

 !یرخش من -

 :خنده. طلبکارانه نگاهمون کردو گفت ریز میو الناز زد من

 ها؟؟ ه؟؟؟یچ -

 .می. بزن بریچیبابا ه یچیه -

 .یاوکـــ -
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 میبود. رفت یبراشون عاد دهیالناز و سپ یذوق کردم ول یلیبودم خ دهیبود. من چون تا حاال ند یخوب یجا الحق
 یزیچ شدنیکه رد م ی. الناز به هر دختر و پسرمیهم سفارش داد یسه تا بستن ون،یقهوه خونه و عالوه بر قل

سه تا  مونیی. تخت روبه رومینشده بود ابلوت ادیباز بود ز یفضا یاز خنده. چون تو میکردیکه ما غش م گفتیم
 :زدو گفت یا ثانهیلبخند خب دهیپسر جوون بودن. سپ

 جذب خودش کنه؟پسر رو  هی تونهیبخواد م یکه هر دختر دیبچه ها موافق -

 :حق به جانب گفت الناز

 گفته؟ یوا! نه. ک -

 .من -

 نگار؟ یمن قبول ندارم. تو چ -

 .اوممم... من هم قبول دارم هم نه -

 :زدو گفت یچشمک دهیسپ

 .مخشون رو زد شهیسه سوت م یول رنیگیخودشونو م یلیکه روبه رومونن خ یاالن اون سه تا پسر -

 :میو گفت میبهم انداخت یو الناز نگاه من

 ؟یمخشونو بزن یخواینگو که م -

 :رو باز کردو گفت ششین دهیسپ

 .نازه. منم نازم. چرا که نه یلیخ هیاون وسط -

 :گفت الناز

 . باشه؟رهیتونست زودتر نخ و بگ یهر ک -

 ؟یشرط چ -

 .مفصل یمهمون هیاومممم...  -

 :رو به هم زدن و گفتن دستشون

 .یاوک -

 خواستمیاز گذشته خودم داغون بودم. نم ینگاه کردم. به اندازه کاف شونیو به مسخره باز دمیرو عقب کش خودم
 .تکرار شه

مُد سال درست  نیو خشگل بود. موهاش رو طبق آخر یکلیپسر ه هیکه مد نظرشون بود نگاه کردم.  یپسر به
 یو الناز خودشون رو کشتن ول دهی. سپدومیبهش م یلیبود که خ دهیهم پوش یبلوز اسپرت آب هیکرده بود. 
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به  دمیشا ایواقعا خنده دار بود.  گرفتیم دهیکه سپ ییها افهیرفته بودم از خنده. ق سهینگاه. منم ر هیاز  غیدر
 :بودم انقدر کالس بذاره. الناز از جاش بلند شد و گفت دهیبود که من ند نیخاطر ا

 .نداره دهیفا ینطوریا -

و شروع کرد به صحبت  ستادیتخت پسرا ا ی. جلومیبا تعجب رفتنش رو نگاه کرد دهیرفت سمتشون. من و سپ و
 :بعد برگشت سر جاش و گفت قهیکردن. چند دق

 .کره خرا دنیاصال محل نم -

 :و گفتم دمیخند بلند

 بهشون؟ یگفت یچ -

آدم جواب دادن. البته  نیتا... چقدر راهه. اونام ع نجایاز ا میشناسیرو نم نجایما ا ونیآقا دیرفتم گفتم ببخش -
 .شــــشینگاه نکرد. ا هیاون توله سگ 

 میو رفت میپول رو حساب کرد یدُنگ ی. دَنگمیساعت هشت بود که بلند شد یکایو نزد میهم نشست گهیکم د هی
 :لب گقت ریز هدی. سپشهیزد به ش یرو روشن نکرده بود که کس نیهنوز ماش دهی. سپمیشد نیسوار ماش

 .مورد نطره سیاوه دوست همون ک -

 :زد و گفت ی. لبخند دختر کشنییرو دادم پا شهیو ش دمیجاسوسا بود. خند هیشب لحنش

 خانوما؟ میریوقتتون رو بگ قهیچند دق شهیم دیببخش -

آروم  یزدو با صدا یو خنده دار یلبخند مصنوع دهیالناز نگه داشت. سپ یچرخوند و رو نیماش ینگاهش رو تو و
 :گفت

 .وقتمون رو نگرفتن آ میسادیما سه ساعته اونجا وا -

 :بلند گفت یبا صدا بعد

 .آقا دییبفرما -

 :و گفت دیخند پسره

 .شهیخوب م یلیخ دیبش ادهیخب اگه پ -

 :من رو نگاه کردو گفت دهیسپ

 .چکار دارن بعد به ما بگو ونیآقا نیشو بب ادهیجون پ ینگ -

مورد نظر  سیک ده،یبودن و به قول سپ ستادهیشدم. دو تاشون ا ادهیپ یلیم یبهش رفتم و با ب یغره ا چشم
 .بود شیگوش یو سرش تو نیداده بود به ماش هیتک

 :زدو گفت یلبخند پسره
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 .اعصاب نداره آ -

 :نازک کردم و گفتم یاشاره کرد. منم پشت چشم  خرک نیبه ماش و

 .گهید دیشما آ. بگ اریگذاشتم در اختفکر کنم االن وقت گران بهام و  -

 :و گفت دیپسره هم خند یکی اون

 .نداره نمیا -

 :با همون لبخند مسخره ش گفت هیاول پسر

 .میبا هم آشنا بش میخواستیخب راستش ما م -

 خب؟ -

 :تعجب گفت با

 خب؟ یچ -

 :گفتم کالفه

 د؟یبگ نویکه ا نییپا دیدی. منو کشدیبگ نیماش یهمون تو شدینم -

 :گفت رهیبگ شینگاهش رو از گوش نکهیپسر مورد نظر بدون ا اون

 .یشد ادهیبا تو کار نداشت. خودت پ یکس -

 :رو به کمرم زدمو گفتم دستم

 .وسط دیدیبا شما حرف نزد. خودتون پر یاالنم کس -

 :گرفت و گفت نیش رو از ماش هیباالخره افتخار دادن و نگاه کردن. تک آقا

 .کوچولو انیبرو بگو دوستات ب -

 :گفتم یگنده ش کردم و حرص کلیبه قد و ه ینگاه

 .تو هرکول، من کوچولو اَم شیآره خب پ -

 :گفتم دهیرو باز کردم و نشستم. رو به الناز و سپ نیماش در

 .بابا. با شما کار دارن نییپا دیگمش -

 ی. از فضولشدیها رو گرفتم و به جلو زُل زدم اما نم یعصبان افهیق کمیشدن.  ادهیدو تا هم از خدا خواسته پ اون
و نشستن.  مکتیرفتن سمت ن دیحساسش که رس یبه جا ی. ولگنیم یدادم که بفهمم چ نییرو پا شهیش
 میگوش الیخ یرو دادم باال. ب شهیش وگفتم  یلب به درک ریداده بود. منم ز هیتک نیاون پسره هنوز به ماش یول
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رو روشن کردو  نیماش دهیرو آوردن. سپ فشونیبعد خوشحال تشر قهیشدم. ده دق یرو درآوردم و مشغول باز
 :ها، بردارم گفتم وهیپاره کردن م کهیرو بذارم کنار و دست از ت میگوش نکهیراه افتاد. منم بدون ا

 شد؟ یچ -

 :گفت دویحرف من، شروع شد. الناز خند هی نیهم با

 ده؟یها هم بد نبودن نه سپ یگوشه ا نیا ینشد ول هیوسطهر چند اون  -

 :و گفت دیهم خند دهیسپ

 .جون من بهتر تره انیآره بابا. البته شا -

 .جون من بهتره ی. سامرمینخ -

 .خنده ریتعجب نگاهشون کردم که زدن ز با

 ن؟یدادن شما هم قبول کرد شنهادیاونا پ -

 .بودن متیغن نایپسر ا یقحط نیآره. تو ا -

 یسالم تو یجا هی م،یتصادف کرد دهیسرعت سپ نیبه دماغم دادم و کمربندم رو بستم تا حداقل اگر با ا ینیچ
 .بدنم بمونه

*** 

 :بود، نگاه کردم و گفتم ستادهیکه روبه روم ا یتعجب به پسر با

 .آقا. باور کن شناسمیمن شما رو نم -

 :قدم جلو اومد و گفت هی

 .نگار شناسمیتو رو نم گهیمنم د -

 .شده. با اجازه رمید یبشناسم. االنم حساب خوامینه م شناسمیمحترم. من نه شما رو م یآقا دینیبب -

 :و گفت دیاز کنارش رد شم که دستم رو کش خواستم

 .نمیبب سایوا -

 :و گفت دیصورتم کش یسبزش. دستش رو رو یچشمها یو زُل زدم تو ستادمیحرص سرجام ا با

 .یستینگار نتو... تو  -

 :دستش رو پس زدم و گفتم تیعصبان با

 .به من دست نزن -
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خانوم محترم من همه عمرمو براش دادم. بهش بگو دنبالشم.  نیافتاد. بب یاز دهنش نم یهاد یزمان هی -
 ؟یدیفهم

 :نگاهش کردم و گفتم یجیگ با

 ؟یتو؟ حالت خوبه؟ به ک یگیم یچ -

 :زدو گفت یشخندین

چشمها...  نیا یخودش. ول یکرده گذاشته جا دایتو رو از کجا پ دونمیشده. نم یمیکارا قد نی. ابرو بس کن بابا -
 ؟یشد رفهمی. شیگیرو م نایبه نگار ا یریبا تو کل کل کنم. م سمی. من حوصله ندارم واستینگار من ن یچشمها

 :و گفتم دمیکش میشونیبه پ یدست

 .خدا همه رو شفا بده. خداحافظ -

 قهی. چند دقستادمیا دهیو کنار سپ دمیکش یهمزمان شد. نفس آسوده ا یبا انصار دنمیازش دور شدم. رس و
 .دراومد یانصار یبعد صدا

 ومدن؟ین یریخانوم م -

 :نگاه کردم و گفتم دهینبود. به سپ یچشم دنبال الناز گشتم ول با

 ومده؟یالناز چرا ن -

 :گفت تیرو جمع کردو با عصبان صورتش

 .آشغال اد؟یب گهید شهیمگه روش م -

 :تعجب گفتم با

 شده؟ یوا! چ -

 :گفت یحرف بزنه، انصار دهیسپ نکهیاز ا قبل

 .ادین گهید دیبهش بگ -

 .نگاه کردم دهیاتاقش شد. دوباره به سپ یراه و

 .رابطه مسخره خودشو خراب کرد هیبه خاطر  -

 کرده؟ کاریچ -

 :کرد و گفت یعصب خنده

 .انیرفت با شا ،یهمه دوست نیهمه مدت، ا نیبعد ا -

 .تعجب چشمهام اندازه گردو شد از
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 ؟یچ یپس سام ان؟؟؟یبا شا -

چه  یبا من کرد؟ بعد از چهار ماه دوست نکارویا انیاصال چرا شا ان؟یچرا با شا گمیهه. حتما دلشو زده. من م -
 طور تونست؟

 :کردم و گفتم بغلش

 .آ. به درک یغصه نخور -

 :و گفت دیخند

 .ستنیآشغاال که مهم ن نی... به خدا فقط از الناز ناراحت شدم. ا ؟یگمشو بابا. غصه چ -

 :و گفتم دمیخند

 .کنمیمن به تو افتخار م -

 .میها از هم جدا شد یاومدن مشتر با

 ادیب دیپوشیکه داشت شلوار م ییبودم تا دختر کوچولو ستادهیشش بود و خسته پشت در اتاق پُرو ا ساعت
 :بعد اومد و گفت قهی. چند دقرونیب

 .اندازه بود خانوم -

 :بهش زدمو گفتم یلبخند

 .خدا رو شکر -

 یبودم که صدا ریبا شلوار ها درگ یکنم. حساب دایرو براش پ شیرو ازش گرفتم و رفتم تا رنگ صورت شلوار
 .دمیشن ییآشنا

 .داده بود هیتک نیتریتنگ شلوارش بود و به و یها بیج ینگاه کردم. طبق عادت دستش تو مایتعجب به ن با

 :سمتش و گفتم رفتم

 ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 .سالم کیعل -

 :زدمو گفتم یلبخند

 شده؟ یزی. سالم. چدیببخش -

 .. نهال اومدهرونیب مینه اومدم دنبالت بر -

 :گفتم یخوشحال با

 واقعا؟؟ -
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 .خوشحال نشو. به اصرار نهال اومدم ادیآره. ز -

 :رو جمع کردمو گفتم صورتم

 .از اومدن نهاله نه اومدن تو میخوشحال -

. چند ضربه یرفتم سمت اتاق انصار دهیبه سپ یدور شدم و رفتم سمت شلوارا. بعد ار دادن شلوار صورت ازش
 .صداش رفتم تو دنیبه در زدم و بعد از شن

 ؟یانصار یآقا دیببخش -

 :رو جا به جا کردو گفت نکشیع

 اومده؟ شیپ ینوم رادمنش. مشکلبله خا -

 :هم گره کردم و گفتم یرو تو دستهام

 .زودتر برم دی... اجازه بدشهیاومدم اگه م یعنینه... راستش...  -

 :گفت یشدم بهش. با خونسرد رهیبا التماس خ و

 .یبر یتونیم -

 یکرد. تشکر مختصر شتریتعجبم رو ب نیو ا دمیرو د دنشیبار اول خند ی. برادیتعجب نگاهش کردم که خند با
داره مخشو  دادیبود و شواهد نشون م ستادهیا جیگ یلیخ یاز دخترا یکی قیکنار شقا مای. نرونیکردم و اومدم ب

 :گفتم مایرو برداشتم و رفتم سمتشون. رو به ن فمی. کزنهیم

 .میبر -

 :با تعحب نگاهم کردو گفت قیشقا

 ؟یشما همسرشون یوا یا -

 :با تعجب نگاهش کردو گفت ماین

 .کردمیاگه همسرم بود که سه ساعت رو مخ شما کار نم -

 :و گفت دیخند قیشقا

 ن؟یآها! پس نامزد -

 :بهش نگاه کرد که گفت رهیهمونطور خ ماین

 دوست دختر؟ -

 :سر دادم و گفتم یبلند خنده

 .یشیجون. خسته م قیفکر نکن شقا ادیز -
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 .رونیب میو رفت دمیرو کش مایدست ن و

 دختره سالمه؟ -

 :و گفتم دمیخند

 .نه مثل خودته -

و رفتم  دمشیباز د شیکنم. با همون ن دایتا نهال رو پ کردمیرو کنکاش م نیماش یشده تو زیر یچشمها با
 .ششیپ

 نامرد؟ یریخواهر بدبخت شدت بگ نیخبر از ا هی دی. نبایریبم یاله ؟ی. خوبی! سالم دختر فراموشیوا -

 :و گفتم نیماش یتو نشستم

 .جورابت شده بود. شرمنــــــده یسوراخ رو هیبه خدا دلم برات اندازه  ینهال؟ وا یخوب -

 !یکنیکه کار م نمیبیم ؟ی. تو چطورستمیبد ن -

 .هست یآره. هشت ماه -

و  ستادیقهوه خونه ا هی یبعد، جلو قهی. ده دقمیکردیحال م یروند و من و نهال هم حساب یبا سرعت م ماین
 :گفت

 .دیش ادهیپ -

 نیسفارش و ا یکه برا یزیهم اول رفت سمت م مایتو. ن میو رفت میشد ادهیحرف گوش کن پ یبچه ها مثل
به  ونیکه تازه پشت لبش سبز شده بود قل یپسر جوون هیبعد  قهیگرفت. ده دق ونیقل هیچرت و پرتا بود و 

چشم غره  مایبرد که ن ونیمشغول شد. نهال دستش رو سمت قل مایتا ن دیطول کش قهیدست اومد و چند دق
 :بهش رفت. لباش رو جمع کردو گفت یا

 خب؟ هیچ -

 :و گفت رونیدهنش رو داد ب یهم خونسرد دود تو ماین

 .شما زوده یبرا -

 .کشمیمن با دوستام م یول -

 .یتو غلط کرد -

 .گرفت ماینشست و با قهر روش رو از ن نهیدست به س نهال

 خب نگار جونم چه خبرا؟؟ -

 :زدم و گفتم یلبخند
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 .نهال یدیپرس نویبابا. صدبار از اون موقع تا حاال ا یچیه -

 قیشد. تا حاال انقدر دق رهیجلومون قرار داشت خ قایکه دق یو بدون توجه به ما به آبشار مصنوع دیخند ماین
بود.  شهیداشت. مثل ش یبیحالت عج. چشماش ومدیم یدوست داشتن یلینگاهش نکرده بودم. به نظرم خ

 .چشمهاش هست یتو یگفت همه رنگ شدینداشت. م یرنگ مشخص

شدم. احساس لرز کردم. خودم رو  یحال هی. کردیبود که نگاهم م ی. فکر کنم بار اولکردیداشت نگاهم م اونم
 :و گفتم دمیتخت عقب کش یرو

 خاتون جون چطوره نهال؟ -

 .خوبه. سالم رسوند -

گذشت  مایو کل کل کردن نهال و ن دنیکش ونیبه قل نطوراینگفتم. تا ساعت هشت ا یزیزدمو چ یزورک لبخند
 .کردی. فقط هم ما رو مسخره مدهیو نهال کوب میسفارش داد یزید مایتا شام رو آوردن. من و ن

 :پاهاش رو عوض کرد و گفت یجا ماین

 .نگار اون گوشت کوب رو بده به من -

 :انداختم و گفتم دشیسف نیجبه شلوار  ینگاه

 .ینکن فیشلوارتو کث -

. شدمیکرد و باز داغ شدم. اصال متوجه حسم نم یگوشت کوب رو سمتش گرفتم. نگاهم با نگاه سردش تالق و
 .آبگوشت جلوم، ور رفتم یشناور تو یانداختم و با نون ها نییسرم رو پا

با هزار جور غر و لند کردن، قبول کرد که برش  ماین. نهال فردا مدرسه داشت و میبود رونیب ازدهیساعت  تا
قفل چرخوندم. چراغ رو روشن  یرو تو دیاز نهال کل یشدم بعد از خداحافظ ادهیخونه پ یگردونه تهران. جلو

 .تخت انداختم یو خودم رو رو ردملباسام رو از تنم درآو ی. با خستگنمیاز روبه روم بب یزیکردم تا چ

پتو  یبود. مجبور دهیفا یب یصفحه ش تا خفه شه ول یرو دمیرو باز کردم. دستمو کوب چشمام میگوش یصدا با
 .رو زدم کنار و بلند شدم

رو برداشتم. سرحال از  فمیسرم صاف کردم و ک یشالم رو رو دادمیفحش م یکه به خودم و انصار همونطور
 نشیبه ماش رغضبیرو که مثل م دهیکه تا بناگوش باز کرده بودم، سپ یشیکردم با ن یو سع رونیخونه اومدم ب

 . خر کنم چرخوند،یرو دور دستش م چیداده بود و با حرص سوئ هیتک

 :اشاره کردم و گفتم نیشونه م جا به جا کردم، تند تند با دست به ماش یرو رو فمیک

 .شد ریسالم عشق من. بدو که د -

عقب، با  گشتیدنده عقب گرفتن به برم یآروم سوار شدو همونطور که برا دهیپناه گرفتمسپ نیماش یتو عیسر
 :سرم و گفت یدستش زد تو
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 .بچه پررو -

 .حقم بود آ نکهینگفتم. البته فقط به خاطر ا یزیحقم بود چ چون

 .میدیرس ریتأخ قهیآخرشم با ده دق میتا رفت 120رو با سرعت  ریمس کل

 :و گفتنگاه کرد  یساعتش رو الک یانصار

 !یخانوم مهدو ریتأخ قهیده دق -

 :انداخت و گفت نییسرش رو پا دهیسپ

 .یانصار یشرمنده ام آقا -

 :معرفت، گفتم یبهم نگن ب نکهیا یقدم رفتم جلو و برا هی

 .دیمن بود. واقعا ببخش ریتقص یانصار یآقا -

 :داد و گفت لمیتحو یهم در کمال تعجب لبخند مسخره ا یانصار

 .خانم رادمنش ستین یمشکل -

 .دفترش یآروم از کنارمون رد شد و رفت تو یقدم ها با

گذاشتم و رفتم  زیرو پشت م فمیمسخره شون فرار کنم ک ینگاه ها ریاز ز نکهیا یبا تعجب نگاهم کردن. برا همه
 .ستادمیکنار رگال مانتوها ا

***** 

. رونیاستراحت کنم، از پاساژ اومدم ب تونمیفردا م نکهی. با فکر امیشده بود لیهشت بود و باز زودتر تعط ساعت
 ماین شهیگرفتم رفتم سمت خونه. مثل هم یتاکس هیباشم  دهیمنتظر سپ نکهیخسته بودم و بدون ا یحساب

 .اتاق یخونه نبود. شامم رو خوردم و رفتم تو

 ساختمیال مختلف مدستم، اشک یجلو ینشستم. داشتم با کنترل ها ونیزیتلو یگرفتم و جلو یدوش سرسر هی
 .یگوش یرو دمیپر یکه تلفن زنگ خورد. با خوشحال

 بله؟ -

 .الو...؟ سالم -

 د؟ییسالم. بفرما -

 .نگار جون؟ سولمازم ییتو -

 :شده گفتم یکه خال یو مثل بادکنک دمیموهام کش یتو یدست

 سولماز جون؟ یآها...! خوب -
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 ست؟ین مای. نزمیفدات عز -

 .ستشینه ن -

 . نه؟گهید یای... فردا که مالیخیکه! ب دهیجواب نم شمیگوش -

 :حوصله گفتم یب

 فردا؟ -

 گفتم بهت بگه. نگفت؟ مای. تولدمه. به نگهیوا! آره د -

 :حرص گفتم با

 .نه واال -

 :و گفت دیخند

 .آ یای. فردا حتما بشعورویادبش کنه ب گمیبه مامانم م -

 .گهیکه نگفته د امیدوست نداره من ب ماین دیشا -

 .نگار جون نتیبب کنهیم یتاب یب یلیکرده. مامان خ خودیب ماین -

چرا  مایمامان دوست دختر ن ی! ولماستیدوست دختره ن دی. با خودم گفتم شاشناختمیهنوز سولماز رو نم من
 .سولماز به خودم اومدم یکنه؟ با صدا یتابیمن ب دنید یبرا دیبا

 شد نگار؟ یچ -

 .یچی... هیچیها...؟... ه -

 .آ. فدات فعال میپس ما منتظر -

 .باشه. خداحافظ -

 .کنترالم نیریش یگذاشتم و برگشتم سر باز هیپا یرو رو یگوش

 :با تعجب به من نگاه کردو گفت مایگرفتم. ن ونیزیدر، نگاهم رو از تلو یصدا با

 .سالم -

 رونیظرف غذا از آشپزخونه اومد ب هیبعد با  قهیشدم. چند دق رهیخ ونیزیگفتم و دوباره به تلو یلب سالم ریز
 .مبل نشست یو رو

 ؟یدیتو چرا نخواب -

 .بود کیبه ساعت انداختم.  ینگاه
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 .خوابم نبرد -

 :مُبل چهارزانو زدم و گفتم ینگفت. رو یزیچ

 ما؟ین -

 هوم؟ -

 ه؟یسولماز ک نیاوممم... ا -

 :بهم کرد و گفت یخاص نگاه

 ؟یکنیما رو رنگ م یدار ایرفته  نیواقعا حافظه ت از ب -

 :کردم و گفتم اخم

 .مثال من خواهرتم ما؟یتو چرا انقدر زبونت تلخه ن -

 :سرشو خاروند و گفت یشینما

 .دیمن واقعا از رفتار زشتم شرمنده شدم. ببخش -

 :حرص از جام بند شدم و گفتم با

 .ریدعوتم کرد. شب بخ یکه بهم نگفته بود یجشن یدر هر صورت سولماز زنگ زد و برا -

 !شده بودم خکوبیسر جام م قهیبستم که خودم تا سه دق یاتاق. در رو جور یرفتم تو و

سرم  یتخت. پتو رو تا رو یرو دمیو پر دمیکش قینفس عم هی. ومدیادب! تازه داشت ازش خوشم م یب پسره
 .تا ظهر بخوابم، چشمام رو بستم تونمیو م لمیفردا تعط نکهیو با فکر ا دمیکش

 :چشمام رو باز کردم. خوابالو جواب دادم میزنگ گوش یصدا با

 بله؟ -

 ؟یخواب بود یوا -

 .زهرمار -

 .دهیجنبه جمعه ند ی. بیخوابیتو تا لنگ ظهر م دونستمیگمشو! من از کجا م -

 مگه ساعت چنده؟ -

 .دو -

 :بغلم جمع کردم و گفتم یرو تو پتو

 رون؟یب یدیمنو از خواب ناز کش یچکار داشت خب حاال -
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 د؟یخر میبر یایاوممممم... خواستم بگم م -

 .نه -

 إ...! چرا خب؟ -

 .حال ندارم بابا -

 کنم؟؟؟ دیمن تنها برم خر شعوری. بیغلط کرد -

 :تند تند گفتم نیافتادم. به خاطر هم دم،یترکیتوش م بایقبال که تقر یامشب و لباس ها یمهمون ادی

 .امیباشه م -

 .. ساعت چهار جلو خونتونمی! مرسییییوا -

 .تخت و دوباره چشمام رو بستم یرو پرت کردم رو یقطع کرد. گوش یمعمول بدون خداحافظ طبق

 .دمیکش نیزم یپاهامو رو یینود ساله، تا دستشو یها رزنیبعد از جام بلند شدمو مثل پ قهیدق ده

 :گفتم ینشستم و با خوشحال نیماش ی. تورونیو سفت کردم و و از خونه زدم ب پسمیکل گهیبار د هی

 ؟یدوستم! خوب نیتر میسالم بر آن تا -

 :چپ نگاهم کردو گفت چپ

 منو؟ ها ملعون؟ یعالف کن دیبا شهیچرا هم -

 :و مثل بچه ها گفتم نییرو انداختم پا سرم

 .ـــــدیببشخ -

 :نازک کرد و گفت یچشم پشت

 ه؟؟یاطوارا چ نیا رهیخر پ با سن -

 :چپ نگاهش کردم و گفت چپ

 .آدم رفتار کنم آ نیبات ع یذاریخودت نم -

. معده و روده م میشد ادهیپاساژ نگه داشت و پ یبعد، جلو قهیگاز. چند دق یو پاشو گذاشت رو دیخند بلند
 !هم از دست فرمون خوبش یبود تو دهیچیپ

 ده؟یسپ -

 هوم؟ -

 حاال؟ یبخر یخوایم یچ -
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 .امشب. تولد دوستم دعوتم یمهمون یلباس برا هیاوممم...  -

 .دعوتم یچه جالب! منم امشب مهمون -

 :زدو گفت یمسخره ا لبخند

 کُنُنده؟یبانـــو! با ما ازدواج م یچه تفاهم یوا -

 :خنده م گرفت و گفتم شیمسخره باز از

 !ملعون -

توجه به من دستم  یهم ب دهیشدم. سپ یو مشغول بازرس ستادمیداشت ا یکیش یکه لباس ها یمغازه ا یجلو
 .مغازه یو برد تو دیرو کش

 :حرص گفتم با

 .آ کردمیداشتم لباسا رو نگاه م -

 .خوشم اومد نیخب. من از ا ستیاونکه مهم ن -

هم داشت  یو بلند یمشک یها نیرفت. طرحش جالب بود. سبز رنگ و کوتاه بود. آست یبه سمت لباس جالب و
 .بامزه ش کرده بود یلیکه خ

کوتاه نظرم رو  یلباس مشک هیاتاق پرو. منم مشغول نگاه کردن شدم.  یرو از فروشنده گرفت و رفت تو لباس
کرده بود. جلوش حالت چپ و راست  کشیش یلیکت روش خورده بود که خ هی یجلب کرد. دکلته بود ول

کوتاه  یادیز ونهم براش گرفت چ یساپورت مشک هیو  دیرلباس رو خ دهیبه دلم نشست. سپ یلیداشت. خ
 فیخر ک یقرار گرفتم که حساب دهیسپ نیو تحس دیمورد تمج یبود. منم همون لباس رو پرو کردم و حساب

 !.شدم

عاجزش  افهیهال نشسته بود و مشغول اتو کردن لباسش بود. از ق یتو مایخونه. ن دمیشش بود که رس ساعت
 :کردم که گفت یم کوتاهخنده م گرفت. سال

 .تا ساعت هفت آماده باش -

 .اتاق یجوابش رو بدم رفتم تو نکهیا بدون

 رهیسرم جمع کردم و با چند تا گ ی. موهام رو باالرونیگرفتم و اومدم ب یریاونم فقط جهت بوگ عیدوش سر هی
 .هم به لبام زدم یو خوشرنگ یکردم و رژ صورت اهیکردم. چشمهام رو هم کامال س نشیتزئ

مانتو و شلوار، نگاه آخر رو به  دنیو بعد از پوش دمیبودم، پوش دهیکه خر یو خوشگل یرو با ساپورت تور لباسم
 .رونیخودم انداختم و اومدم ب

که از  یپاشنه بلند ی. کفش هارفتیبا موهاش ور م زدیبود و همونطور که سوت م ستادهیا نهییآ یروبه رو ماین
 :و گفتم دمیقرض گرفته بودم رو پوش دهیسپ
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 .ساعت هفته آ -

 :مبل برداشت و گفت یکردم. کت اسپرت و چرمش رو از رو ادیبهم کرد که اجدادم رو  ینگاه

 !شتریب -

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 ؟یچ -

 حتما. نه؟ یقشنگم شد یچش و چارتو! فکر کرد یکردیم اهیس شتریعرض کردم ب -

 :م و گفتمتاب داد چشمامو

 !نقل و نبات متیخر چه داند ق -

 !ادب یگشاد شده ش گذشتم. پسره زشته ب یچشما یاز جلو و

رو اتو کنه.  دشیسف راهنینتونسته پ گفتیتنش بود که داشت م غیبلوز اسپرت زرد ج هیناز بود.  یلیخ پشیت
 :زدمو گفتم یهم پاش بود. پوزخند یو جذب یمشک نیشلوار ج

 .اتو کنم راهنتویپ یکردیصدام م -

 :گاز فشار داد و گفت یرو رو پاش

 ؟یلباس اتو کن یتا حاال شما بلد یاز ک -

 .دونمیاوممم... از همون موقع که... نم -

 :زدو گفت یپوزخند

 گذره؟یسرکار خوش م -

 :توجه به لبخند مسخره ش گفتم یب

 .خوبه. ممنون -

 .باهاش خوب صحبت کنم تا شرمنده بشه خواستم

 ه؟یدختره... دوستت. اسمش چ نیا -

 ؟ دهیسپ -

 شه؟یآها. آره. با من دوست م -

 :. با حرص گفتمکنهیم یداره شوخ ای هیجد دیفهم شدیکردم. نم نگاهش

 .کنهیاون امثال تو رو آدم حساب نم -
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 :رو باال داد و گفت ابروهاش

 ه؟یسولماز ک یدونیبعلــــــه! م -

 .نچ -

. کایسولماز رفت آمر شیسال پ یلی. خمیمهتاب قهر بود و ما رفت و آمد نداشت دختر خالمون. بابا با خاله -
امشب تعجب نکن. خانومانه هم رفتار کن خواهشا.  یدیخونه من. خاله رو د ومدیفقط م گشتیهم برم یوقت

 !امشب خودتو کنترل کن هی

 :شدم و گفتم یعصبان

 گنیواقعا به تو م ه؟یحرفا چ نیا ؟یکنیم تمیها؟ چرا انقدر اذ ؟یدید یچند ماه از من رفتار زشت و بد نیا ماین -
 .ازت متنفرم ه؟؟؟یچ یدونی. اصال منیهمش توه کهیبرادر؟ همش ت

رو سمت پنجره کردم و اشکام رو که باعث لرزش صدام شده بودن، آزاد کردم. از دست حرفاش خسته  روم
 .نزد یحرف گهید دنیشده بودم. تا رس

جنگل بود. بعد از متر  هیشب شتریرفتم تو. خونه نبود که! ب مایتوجه به ن یشدم و ب ادهیپ نیحرف از ماش یب
 هیخونه. به محض ورودم سولماز نگاهش بهم افتاد و همراه با  یرفتم تو اط،یح گفتنیکه بهش م یکردن جنگل

همون مهتاب  زدمیدس مگفتم. خانومه هم که ح کی. بغلش کردم و تولدش رو تبرشمیاومد پ یخانم جا افتاده ا
 :خالم باشه، بغلم کردو گفت

 !که نگو کردمی. وگرنه انقدر بوست مشهیخراب م شتیکه آرا فی. حزمیعز یتو چقدر ناز یوا -

 :نگفتم. سولماز دستم و گرفت و گفت یزیزدمو چ یلبخند

 .زمیلباستو عوض کن عز میبر ایب -

آه از نهادم  کردمیاتاق، گَز م یرفتن تو یبرا دیکه با ییپله ها دنیبود. مثل قصر بود. با د یفوق العاده بزرگ خونه
 .بلند شد

 .دیذاشتیم نجایآسانسور ا هیخب سولماز جون  -

 :و گفت دیخند

 ؟یکنیبدجنس! مسخره م یا -

باز و  یاتاق و لباسم رو عوض کردم. انقدر لباسا یگفت! رفتم تو بیدلم گفتم چشم بسته غ یو تو دمیخند
 .لباسم معذب نباشم دنیبود که از پوش ختهیتو سالن ر جور واجور

چون  نیی. کفشهام رو درآوردم و از پله ها رفتم پارونیرفتم ب ش،یآرا دیو بعد از تجد دمیموهام کش یرو یدست
 .پله گذاشتم، خم شدم که کفشهام رو بپوشم نیآخر یداشتم! پام رو که رو اجیفردا احت یبه پاهام برا

 !حواس پرت یسالم بانو -
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 :کردم و گفتم زیافتاد. چشمام رو ر ریگ یجفت چشم آب هی یآشنا بود. سرم رو بلند کردم. نگاهم تو صداش

 .شما! سـالم -

 :زدو گفت یبود. لبخند کج ستادهیا نهیبه س دست

 بنده رو؟ دیبه خاطر آورد -

 :و گفتم دمیخند

 .بعلـه! بابت اون روز متأسفم مجددا -

 :رو سمتم گرفت و گفت دستش

 .نیرحسیام -

 :. دستش رو گرفتم و گفتمومدین ادمی یزیچ یول دیکش ریت سرم

 .نگار -

 .خوشبختم خانوم کوچولو -

 :گفت میتا راه بر کردیکه با دست اشاره م همونطور

 .فتهیب تونستیبود که م یاتفاق نیبهتر -

 :کردم و گفتم نگاهش

 ؟یچ -

 .مجدد شما دارید -

 :لب گفتم ریز

 !چه زودم پسر خاله شد -

 :زدمو گفتم یمسخره ا لبخند

 .برم دی. من باخوامیعذر م یلیخ -

 هینشستم. خونه رو شب یصندل ی. ازش جدا شدم و رفتم روستین یتکون دادن سرش فهموند که مشکل با
 .دهنم یو همه رو کردم تو برداشتم السیروبه روم چند تا گ وهیبود. از ظرف م زیسالن درست کرده بودن. پر از م

از ظرف  ومدیدلم ن ی. تعجب کردم ولکشتیافتاد که داشت وسط خودشو م دهیموقع چشمم به سپ همون
 .جدا شم. تکون نخوردم و نگاهش کردم السمیگ

نگاهم به  یشدن صندل دهیکش یچشم. با صدا یتو زدیم یادیز کمیبود و  دهیرو بدون ساپورت پوش لباسش
 :افتاد. نشست و گفت ماین
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 ست؟ین دهیاون سپ -

خودمو  کمیتا  دهییدهنم. از جام بلند شدمو رفتم سمت سپ یگذاشتم تو گهید السیگ هیرو ندادم و  جوابش
 :عوض کردم و گفتم دیرقصیکه داشت باهاش م یکنم و برقصم. جام رو با دختر یخال

 !سالم ملعون -

 :تعجب نگاهم کرد و گفت با

 ؟ین گ یکنیم کاریچ نجایا ! تویوا یا -

 ست؟؟؟یمعلوم ن -

 :و گفت دیخند

 .بار مثله آدم جواب بده هی -

نبود.  مای. نمینشست زمونی. پشت مدمیداشت رقص ییکه پاهام توانا یی. تا جامیکرد دنیهم شروع به رقص با
 :و گفت دیخند دهیسپ

 ساپورت؟ یبده لباسه ب یلیخ -

 !شعوریکوتاهه ب یلیخ یاوممم... نه ول -

 .ذوقم عوضش کردم یزدن تو نجایا یول دونمیم -

 :و تکون دادم و گفتم سرم

 .یبابا. االن قشنگ ستیمهم ن -

شده بود. با  یدوست داشتن یلیبود خ دهیهم که پوش یبا نمک بود. با لباس یلیداشت و خ یتپل کلیه دهیسپ
 .نگاهش کردم مایسرفه ن یصدا

 .مجلس یسالم بر رقصنده ها -

زدم و کارش رو  یسرش رو برام تکون داد. لبخند محو نیحس رینگاه کردم. ام تیرو ازش گرفتم و به جمع روم
 :. دستم رو گرفت و گفتشمیتکرار کردم. سولماز اومد پ

 .کنم نگار جون تیبه دوستام معرف میبر ایب -

 :پر حرص گفت ده،یرو به سپ و

 .یریتا بم نیبش نجایتو هم هم -

. میستادیجمع جوون ا هی. کنار میبلند شد و دست منو گرفت و پشت سولماز راه افتاد غیج غیهم با ج دهیسپ
خودشون  یرو ییاسما هیرو تونستم حفظ کنم.  شونیکیشدن که فقط اسم  یبهم معرف یادیدختر و پسر ز
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کردن دستش رو  نازکبعد از سه ساعت پشت چشم  شونیکیاز خنده. مثله  دیترکیگذاشته بودن که آدم م
 :گرفت سمتمو گفت

 .توسکا -

 :گوشم گفت ریز دهیسپ

 .بوده آ یزیباور کن اسمش عقدس مقدس چ -

 :بلند گفت بعد

 نوع درخته نه؟ هی -

 :اما دختره قرمز شد و گفت ننیتا خنده م رو نب دمیرو پشت لبم کش دستم

 .بعله -

هم به جمعمون اضافه شد  نیرحسیهمون موقع ام .ومدیبرام آشنا م یلیگروهشون بود که خ یپسر جوون تو هی
 :و گفت

 من چطوره؟ یخواهر -

 .از همون دخترها حلقه کرد یکی یدستش رو دور شونه ها و

 :و گفت دیخند سولماز

 .دوستام نی. بهترنیرحسیمهسا و ام نمیو ا -

 زیدختر. دستم رو به م نیچشمام رژه رفت. خودم بودم و هم یگنگ جلو ریبه دَوَران افتاد و چند تا تصو سرم
چشمام  یاهیمقابلم حالم رو بدتر کرد و س یآب یدور بازوهام حلقه شد. چشمها یزودتر دست یول فتمیگرفتم تا ن

 .دهیسولماز و سپ غیج غیج یجز صدا دمینفهم یزیچ گهیشد. د شتریب

*** 

درست  یو موها شیاز آرا ی. خبرزور چشمام رو باز کردم و به صورت سولماز که جلوم نشسته بود نگاه کردم به
 :و گفتم دمیکش میشونیپ یرو یشدش نبود. دست

 سولماز؟ -

 . جان سولماز؟یخدا رو شکر. به هوش اومد یوا -

 شده؟ یچ -

 :رو پاک کردو گفت اشکاش

که به سرت خورده.  هیبی. دکتر گفت به خاطر آسیبود هوشیحالت بد شد. تا االن ب یوسط مهمون شبید -
 .عالئم برگشت حافظه ت دمیشا
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 :هم فشار دادم و گفتم یرو رو چشمام

 .ومدمیبابت خراب کردن تولدت. شرمندم به خدا. کاش نم دیببخش -

 :کردو گفت یزیر اخم

 .شمیحرفا که ناراحت م نینزن از ا گهینگار! د هیچه حرف نیا -

 :زدمو گفتم یلبخند

 کجاست؟ ماین -

 :جاش بلند شد و گفت از

 .خورهینشسته صبحانه م نییپا -

 :توجه گفتم یب یبره. ول یاهیجام نشستم که باعث شد چشمام س یتو عیسر

 ساعت چنده؟ ؟؟؟یچ -

 :. آروم گفتکردیبا تعجب نگاهم م سولماز

 .نُه -

 .برم سرکار دینه! من با یوا -

 .نداره یحالت اصال لزوم نیبا ا -

 .کنهیبرم حتما. وگرنه اخراجم م دی. بایشناسیآخه سولماز تو که صاحب کارم رو نم -

و چهار ساعته تکون  ستیبه لطف لوازم ب شمیآرا یبود ول دهیپر یکردم. رنگم حساب نهیآ یبه خودم تو ینگاه
 .نخورده بود! موهام رو باز و بسته کردم و مانتوم رو تنم کردم

 .نیا یعوض کردم برات. گذاشتم تو شبیلباس هات رو د -

 .نییگرفت. ازش تشکر کردم و رفتم پارو جلوم  یکیپالست

 سیف یاون آدما یوسط اون مجلس جلو یدفعه ا هیبود که نگار! فکر کن  یچه صحنه خنده دار یدونینم یوا -
 رتیدستشو ز نیبود. همچ نیرحسیاون پسره ام هی. بعد جالب تر از اون سوپرمن بازیت ل پ افتاد یو افاده ا

 .التیبیس نیبا ا یخفته ا یبایقالب کرد که نگو. فکر کرده بود مثال تو ز

 :تو سرش و گفتم زدم

 .باال میبردیم دیاون وسط؟؟ تو با یآخه! هر و کر راه انداخت یهست یکثافت تو چه دوست -

 :خنده و گفت ریزد ز دوباره

 .بابا. انقدر که باحال بود یدیخندیم یمن بود یتوأم جا -
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 :کم فکر کردم و گفتم هی

 کرد؟ کاریچ ماین دهیسپ -

بود واه  یبعد بردت باال. چقدم عصبان برمشیاومد از بغل سوپرمن گرفتت با حرص گفت خودم م مایاومم... ن -
 .واه. خدا به دور

 .مایدرست صحبت کن درباره ن -

 :رو درشت کردو گفت چشمهاش

و  کنهیم یداره باهات بد رفتار شیدید یاز وقت یگفتیش، ماز  ومدیتو بدت م دونستمیکه من م ییتا اونجا -
 .حرفا نیا دونمیچم

 .ناراحت بمونم. خب برادرمه تونمینم یول شمیاز دستش دلخور م یدونیخب م -

 :گفت لکسیر یلیچونش گذاشت و خ ریدستش رو ز دهیسپ

 .خفه شو -

 .از جام بلند شدم یو با اومدن مشتر دمیخند

شلوغ شده بود. از بچه ها  یلیبود، سرمون خ دیع کهیرسما پدرم درومد. چون نزد ،یساعت کار انیپا تا
م کردو رفت. در رو باز کردم و رفتم تو.  ادهیخونه پ ی. طبق معمول جلومیراه افتاد دهیکردم و با سپ یخداحافظ

اتاق.  یکردم و رفتم تو یکوتاه المنشسته بود. س ونیزیتلو یهم جلو مایالمپ روشن بود و ن شهیبرعکس هم
گوجه کوچولو برداشتم که املت  هی. دو تا تخم مرغ و رونیدراومده بود و مجبورم کرد برم ب یشکمم حساب یصدا

 .درست کنم

 .ارنیغذا رو االن م -

 .رفتم یچشم غره جانانه ا دیخندیکه م مایقلبم گذاشتم و به ن یباال. دستم رو رو دمیترس سه متر پر از

 . نگار؟اومم.. -

 هوم؟ -

قرار  زیم یرو تزایدماغم رد شد اما دو تا پ ریکباب از ز یزنگ بلند شد و هنوز غذا نگرفته بو یموقع صدا همون
 :گفت خوردیهم نشست و همونطور که م ماینشستم و مشغول شدم. ن زیخورد تو پَرَم. پشت م یگرفت. حساب

 نگار؟ -

 هوم؟ -

 . چطوره؟میو با هم خوب بش میبه بعد همه گذشته رو فراموش کن نیاز ا ایب گمیم -

 :تعجب نگاهش کردم که گفت با
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 .دیباهات بد رفتار کردم. ببخش یلی! خمونمینگاهم نکن. خب من پش یاونطور -

 :و گفتم دمیخند

 .عب نداره برادرررر -

 یوابم. از ته دل خوشحال شده بودم ولاتاق تا بخ ینفره خوردم و بعد از تشکر رفتم تو هیبزرگ رو  یتزایپ هی
 .اوردیدووم ن ادیز میخوشحال

 روزیرفتم فروشگاه. مثل د دهیشدم و بعد از آماده شدن با سپ داریاز خواب ب میزنگ گوش یمعمول با صدا طبق
 .صدام زد یکیبودم که  ستادهیخانوم ا هیشلوغ بود. پشت در اتاق پرو، منتظر 

 .زدمو رفتم جلو یلبخند نیرحسیام دنید با

 !حواس پرت یسالم بانو -

 .خجالت ب ده یسالم آقا -

 :و گفت دیخند

 ؟یبهتر ؟یخوب -

 :تکون دادمو گفتم یسر

 .شبیبابت پر دیبعله خوبم. ببخش -

 .بانـــــــو هیچه حرف نیا -

 :زدم و گفتم دم،یدیم دیکه از خودم بع یخانومانه ا یلبخند

 د؟یمانتو بخر دیاومد ؟یراست دیکنیچکار م نجایا -

 .نمتیراستش نه. نگرانت بودم اومدم بب -

 :و گفتم اوردمیخودم ن یحرفش تعجب کردم اما به رو از

 .. من خوبمیمرس -

 .ازت بکنم یخواهش هی خوامیراستش م -

 بعله؟ -

 .لطفا ؟یایب ییجا هیبا من تا  شهیم -

 کجا؟ -

 .یشیکه خوشحالم م دمیقول م شهی. برات بد نمیفهمیم یایو ب یاگه قبول کن -
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 :از سر خودم بازش کنم گفتم نکهیا یبرا

 .نجامیو منم تا ساعت نه شب ا دهینم یما مرخص سیرئ -

 .صحبت کردم و اجازتو گرفتم بانو یانصار یمن با آقا -

 :گفتم کالفه

 پس کالً از قبل هماهنگ شده بوده نه؟ -

 .میبرتو رو خدا ناراحت نشو بابا. زود آماده شو  -

گفتم، رفتم  دهیبه سپ نکهیرو برداشتم و بعد از ا فمیخودم رو براش نگرفتم و ک نیاز ا شتریتکون دادم و ب سرمو
 .رونیب

 دمینفهم گهیکم کم خمارم کرد و د شدیکه پخش م یتیال کینگفتم. موز یزیسانتافه با کالسش شدم و چ سوار
 !شد یچ

 .چشمام رو باز کردم نیرحسیام یصدا با

 .دمیشو که رس داریبانو ب -

 :بود. اخم کردم و گفتم ستادهیخونه ا هی یجلو

 کجاست؟ نجایا -

 .خونه من -

 :تر کردم و گفتم ظیرو غل اخمم

 .برگرد فروشگاه آقا. زود باش -

 :و گفت دیخند

 .نییپا ای. هزار نفر االن اون توأن. بستین ینترس خونه خال -

خونه دوباره  یفضا دنیحرف همراش رفتم تو. با د یشدم و ب ادهیبودم. پ یعصبان یلیشد. خ ادهیخودش پ و
 :گفت یبلند یبا صدا نیرحسیبزرگ بود. ام یلیخونه خ هیسر درد اومد سراغم. 

 ن؟یریش ن؟یریش -

 :و گفت ستادیدختر روبه روم ا هیخونه آشنا بودم که  زیحال کنکاش و آنال در

 .بله آقا -
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باهاش در حال  المیخ یتو شهیبود. همون دختر که هم یمشک یکردم. همون صورت سبزه و چشمها نگاهش
خونه و آدماش رو  نی. مطمئن بودم که قبال ارفتیم جیشده بودم و سرم فوق العاده گ جیگ یلیکار بودم. خ

 .دمید

 .نجایا انیبرو به همه بگو ب -

چشم رژه  یصحنه ها جلو یلی. خکردنیبا تعجب نگاهم م بودن و ستادهیبعد چند تا زن جلوم ا قهیدق چند
 :گفتم نیرحسیدستام گرفتم و به ام یواضح نبود. سرم رو تو یچیاما ه رفتنیم

 چه خبره ؟ نجایا -

 :دختره آشنا گفت هیداد و رو  لمیتحو یلبخند

 ؟یخانوم رو شناخت ن،یریش -

 :انداخت و گفت نییسرش رو پا نیریش

 .افسونه آقا هیشب کمی -

همون  نمیبود. ا میشندیم شد،یحالم بد م یوقت شهیکه هم یرفت. اسم یاهیاسم افسون، چشمام س دنیشن با
 .دختر بود

 .دمینفهم یزیچ گهید گهیتارم رو بستم ود یچشمها

صورتم. دستش رو  یرو ختیریبود و آب م ستادهیسرم ا یباال نیریچشمام رو باز کردم. ش یسیاحساس خ با
 :پس زدم و گفتم

 کجاست خانم؟ نجایا -

 .عمارت ارجمند ها -

 :کنار تخت نشست و گفت نیرحسی. امشدیم شتریدردم لحظه به لحظه ب سر

 حواس پرت؟ یصدات کنم بانو ینگار؟ چ ایافسون  -

 :گذاشتم و گفتم نیزم یبودم. پاهام رو رو جیگ

 .شمیم وونهیچه خبره؟ دارم د نجایچرا؟ اه. ا یگیچرت م -

 :پام نشست و گفت یجلو نیرحسیام

 .نه نگار یتو افسون -

 :ادامه داد دیمسخره م رو که د نگاه

 اد؟یم ادتی یزی. چنیریمثل ش یکردیکار م نجایا رانیمن برگشتم ا یبذار برات بگم بانو. شما پارسال وقت -



 

 
85 

انکار  تونستمینم ومدیم ادمیکه هر لحظه  ییاما با صحنه ها گهیراه بندازم و بگم دروغ م دادیداد و ب خواستمیم
 .کنم

 یادیز یچشمم رو گرفت. ول یسرخ و پوست گندم یبا لبها یدختر چشم و ابرو مشک هی رانیاومدم ا یوقت -
کردن  تیکردنش به دعوا و اذ کیکردم با تحر یبشم. سع کیبهش نزد تونستمیبود. اصال نم یلجباز و عصب

 رونیاز ب یادیز یصدا روکه س زدمیاتاق مامانم نشسته بودم و باهاش حرف م ی. توشدینم یشم ولب کشینزد
با مهسا دعواش شده و سرو صدا راه انداخته. اول خواستم جداشون کنم اما نشد  دمیو د رونی. رفتم بدمیشن

 .کرد و رفت هیرو جمع کرد. تسو لشیرفت و وسا هیگوش خواهرم. بعد با گر یکه زد تو دمید یو در کمال ناباور

 .دوست داشتم ادامه بده ی. همش رو! ولاوردمیم ادی. همه حرفاش رو به نهیحرفاش رو بب ریکرد تا تأث نگاهم

با سر  یمشک یدختر با همون چشم و ابرو هیدوست پدرم چون کارش داشتم که  شیرفتم پ شیچند ماه پ -
 هی. دمید نیریعکس دست ش هی نکهیبود تا ا رشیود. ذهنم درگآشنا ب یبنده. نشناختم ول نهیس یاومد تو

 دیعوض نشده بود. با خودم گفتم شا یانقدر یعکس دو نفره با همون دختره آشنا. صورتش عمل شده بود ول
 هیچ انیجر دمیحالت بد شد از سولماز پرس یمهسا اونطور دنیبا د یافسونه! تا شب تولد سولماز. وقت هیشب

 .غلط ایم درسته  هیفرض نمیتا بب نجایگرفته. آوردمت ا یکه اونم گفت فراموش

چشمام  یبودم. نه نگار رادمنش. همه خاطراتم جلو یاحیبود. من افسون ر ادمیرو  زیبود. حاال همه چ درست
تار شد و  دمیشده بود. د نیوزنه سنگ هی. سرم به اندازه دمیدستام گرفتمو دراز کش نیجون گرفت. سرم رو ب

 .اهیکم کم کامال س

 .چشمهامو باز کردم کرد،یمثل مته داشت مغزمو سوراخ م قایپچ پچ که دق یصدا از

. هیعیکامال طب ارن،یکه دارن حافظه از دست رفتشون رو به دست م یافراد یبرا یهوشیب نینترس پسرم. ا -
خطرناک بوده. اما خب خدارو شکر که  یلیخ دیقرارش داد شیقبل یو زندگ طیشرا یدفعه تو هیکه  نیا یول

 .حالش خوبه

 ست؟ین یمشکل چیه یعنی -

 .راحت باشه التینه پسرم. خ -

 یآب یگونه م قرار گرفت. چشمام رو باز کردم و چشمها یرو ینداشتم به حرفاشون گوش کنم. دست حوصله
 .دمیرو د نیرحسیام

 :و گفتم دمیرو باال کش خودم

 ساعت چنده؟ -

 :انداخت و گفت شیبه ساعت مچ ینگاه

 .زمیشش عز -

 :گذاشتم و گفتم میشونیپ یرو دستم
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 فروشگاه؟ میرسونیبرم. م دیمن با -

 ؟یبرگرد یخوایم -

 :بهش انداختم و گفتم یهیعاقل اندر سف نگاه

 نه پس! بمونم؟ -

 ؟یبرگرد یخوای. چرا میدیفهم نمیو ا یستیتو که نگار ن -

 :گفتم کالفه

 که بمونم؟ وونمیمگه د -

 .بمون، نه به عنوان افسون  قبل، به عنوان خانوم  خونه -

 :رنگ به رنگ بشم بلند شدم و گفتم نکهیکرد؟ قبل از ا یاالن از من خواستگار یعنی!! ها؟؟

 .ارجمند یآقا یدونی. خودت بهتر ممیمتفاوت یمن و تو از دو تا فرهنگ و زندگ -

رفع  یگرفتم، برا نیریرو از دست ش فمیرفتم سمت در. ک میکردم. ذوق زده از حرف  فلسف دیاسمش تأک یرو
 :بوسش کردم و گفتم میدلتنگ

 آژانس؟ یزنگ بزن شهیم -

 :خودمون باشه، محکم گفت نیرحسیکه همون ام ییایچشم در ن،یریقبل از ش اما

 .افسون رسونمتی. من منیریش ستین یازین -

 .دمیبهتر! پول آژاس نم خب

*** 

شدم. سه روز از برگشتن حافظه م گذشته بود. اصال حالم خوب نبود. خدا رو  داریاز خواب ب یدیسر درد شد با
 .شکر جمعه بود و مجبور نبودم برم فروشگاه

جا رو نداشتم که بخوام برم.  چیمن ه رفتم؟ی. کجا مدمیترسیبگم اما از بعدش م مایرو به ن قتیحق خواستمیم
 .کردمیم یخاطر ساکت شده بودم و هنوز نقش نگار رو باز نیبه هم

ساده درست کردم و مشغول شستن  یغذا هیآشپزخونه تا ناهار درست کنم.  یبود که رفتم تو کی کینرد ساعت
 .اومد مایظرفا بودم که ن

 .سالم -

 ؟یسالم. چه زود اومد -

 :د کرد و گفتعقب گر  یشیحالت نما به
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 برم؟ یخوایم -

 :و گفتم دمیخند

 .خوشمزه برات پختم یغذا هیکه  ایآ. ب یا وونهید -

 :اُپن آشپزخونه گذاشت و گفت یرو رو چشییسو یبرق زد. تند چشمهاش

 .آماده کن که اومدم -

 :گفت دیکشیخودش م یهم اومد و همونطور که برا مایو پشتش نشستم. همون موقع ن دمیرو چ زیم

 .فردا شب اجرا دارم -

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 !اجرا؟ -

 :ابروش رو خاروند و گفت یباال

 من نوازنده ام نگار؟ ادینم ادتینگو که  -

 :زدمو گفتم ییدندون نما لبخند

 .اومد ادمیاالن  نیهم -

رو جمع کردم و همونطور که  زی! مزنهیم یکنجکاو شده بودم بدونم چ یلینگفت و مشغول خوردن شد. خ یزیچ
 :سمت اتاقم گفتم رفتمیم

 اجراتون فردا ساعت چنده؟ یراست -

 .میهشت و ن -

 اوممم... کجاست؟ -

 ...تهران. سالن -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 .ریهنرمنـــــــد! شب خ یموفق ش شاالیباشه. ا -

 :دختر کش زدو گفت یاون لبخندها از

 .ری. شب بخیمرس -

 کیبهش نزد ذاشتیحس عذاب وجدان نم ییجورایباهام خوب شده بود، خوشحال بودم. اما  ماین نکهیاز ا یلیخ
 .بشم
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 دهیسپ نی. طبق معمول سوار ماشرونیشدم. لباسم رو عوض کردم و از خونه زدم ب داریب اد،یز یبا انرژ صبح
 :بلند گفتم یشدم و با صدا

 .پژو سوار یســــــالم بر بانو -

 ؟یشنگول ؟یسر صبحسالم. چته  -

 :و گفتم دمیباد کرده ش خنده م گرفت. بلند خند افهیق از

 .گهیلگنتو د نیبابا. روشن کن ا یچیه -

 !خوب از خواب پاشده ارواح عمش یلیلب غر غر کردو راه افتاد. معلوم بود از اون روزاس که خ ریز

که دم دستم بود و  یو هر جنس نداختمیها رو راه م یو تند تند مشتر کردمیم یساعت چهار لحظه شمار تا
 .رفتیو م دیخریم شدیاز روم شرمنده م ارویکه  کردمیم غیانقدر تبل

سرم  یرو رو می. مغنه سرمه ارمیبگ یتا ازش مرخص یانصار یچهار شد و منم بدو بدو رفتم اتاق آقا باالخره
ر ک کردم  هیم رو شب افهیورود قصاف کردم و در زدم. صداش اومد و اجازه ورود بنده صادر شد. قبل از  گربه ش 

 .و رفتم تو

 بله خانم رادمنش؟ -

 :گفتم دمیچیپیها انگشتامو دور هم م یکه مثل بچه دبستان همونطور

 ...شهیبرم تهران. اگه م دیاومده با شیواجب برام پ یلیکار خ هیراستش من امروز  یانصار یآقا دیببخش -

 :و گفت دیحرفم پر نیب

 .خانم شهیبله م -

 .. ممنونمیواقعا مرس -

 :گفت زد،یرو دور م زیجاش بلند شد و همونطور که م از

 !دیباهاتون صحبت کنم. البته اگه عجله ندار یموضوع هیراجع به  خواستمیخانم رادمنش م -

 :مبل نشستم و گفتم یرو

 .دیینه... نه... بفرما -

 :روم نشست و گفت روبه

و نه سالمه. تا االن  یو س یمهد کمی. اسم کوچدیکامل شناخته باش دیبا راستش خانم رادمنش من رو که -
 .کردم داشیگشتم.که البته االن پ اهامیازدواج نکردم و دنبال دختر رو

 هیمسخره و نادرش شدم. خودم رو جمع و جور کردم و با اخم منتظر شدم بق یاون لبخند ها یمتوجه معن تازه
 .حرفاش رو بزنه
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 .کنم یازتون خواستگار خواستمی... مخواستمیراستش م -

 زنهیخودشو م اروی ارو،یبعض نیدیحرفاش رو نفهمم. د ینبودم که معن جیگ یدخترا نینکردم چون مثل ا تعجب
متوجه منظورتون  دیببخش" گهیم یجیبعد دختره مثال با گ کنهیم یکه داره خواستگار کنهیکامال تابلو م واریبه در و د

 .ادیبدم م انقدر ".شمینم

 !ادیکه از خواستگار بدش ب هی. کدوم دخترگهید نیاز جام بلند شدم. آخه شما که از خود یساختگ تیعصبان با

 :نباشه گفتم یادب یب نکهیا یبرا

 د؟یندار یبا بنده امر -

 :گفت یهولک هول

ا شدم.شما فوق شم ییبایمتانت و ز فتهیمن قصدم جسارت به شما نبود. فقط من ش یخانم انصار دینیبب -
 ....ال

 :احترام گفتم با

و سه سالمه و  ستیمن فقط ب دیدونیاما همونطور که خودتون م یانصار یآقا دیشما واقعا به من لطف دار -
 .. با اجازهمیبحث رو تمومش کن نیاالن ا نی. پس بهتره هممیخوریشما چهل سالتونه. ما اصال به درد هم نم

 یانصار شنهادیبا بچه ها رفتم خونه. اصال هم به پ یسرسر یخداحافظ هیو بعد از  رونیاز اتاقش اومدم ب عیسر
 !!فکر نکردم

. رونیگرفتم و اومدم ب یا قهیدوش چند دق هیحمام.  یتو دمیاز جام بلند شدم و پر عیسر ما،ین یاجرا یادآوری با
 !!. خب مثال خواهر نوازنده مملکت بودمدمیپوش یکیمانتو و شلوار ش

 گفتیبود با غر غر م دهیدربست هم گرفتم که تا تهران ببرم. اگه سپ نیماش هی. رونیاز خونه اومدم ب عیسر
 " دوباره چشمت به دوتومن پول خورد؟"

رفتم خونه خاتون جون که به اصطالح  نیوقت داشتم و به خاطر هم یلی. هنوز خدمیشش بود که رس ساعت
بعد  هی. چند ثانستادمیبترسم. زنگ رو زدم و منتظر ا دیخونه ست و با. برام مهم نبود که بابا شدیخونه خودم م

بودن و با ذوق نگاهم  ستادهیدر ا یباز شد. خاتون جون و نهال جلو کیت ینهال اومد و در با صدا غیج یصدا
 یبرن اجرا خواستنیتو. نهال و خاتون جون هم م میرفت یابراز دلتنگ ی. جفتشون رو بغل کردمو بعد از کلکردنیم
 .خوشحال شدم ی. حسابننیرو بب ماین

 نهال؟ -

 هوم؟ -

 بابا کوش؟ -

 .تو اتاقشه -
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 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 از من فرار کرد؟ -

 :گفت شدیو همونطور که بلند م دیخند نهال

 .نه بابا. خوابه -

 .ومدین رونیبابا ب رون،آقیب میکه از خونه زد یکامال واضح بود چون تا ساعت دروغش

ن نگاه م مینشسته بود فیرد نیاول یصندل یرو بعد، چند تا پسر  قهی. چند دقادیب مایتا ن میکردیو با ذوق به س 
 الونیو ستاد،یهم رفت سرجاش ا مایهم جزشون بود. پشت دستگاه هاشون قرار گرفتن. ن مایجوون اومدن که ن

 .انقدر که ذوق زده شده بودم کردمیشونه ش گذاشت و شروع به زدن کرد. داشتم غش م یرو آماده رو

کردن و دست  غیج غیخواننده پخش شد و خودش هم ظاهر شد. همه شروع کردن ج یکم که گذشت صدا هی
 .زدن

 .میکردینگاه م مایلبخند گشاد و پهن فقط به ن هیها با  وونهیمن و نهال تا آخر اجرا، مثل د اما

 :مُبل انداختم و گفتم یرو رو خودم

 .یقشنگ زد یلی! خمـــاین یوا -

 :زد و گفت یمردونه ا لبخند

 واقعا؟ -

 .اوهوم -

 :سرم و گفت یدونه زد تو هیسمت اتاق  رفتیکه م همونطور

 .تو رو خدا! پاشو لباستو عوض کن افشویق -

مُبل  یو دوباره رو ختمیر ییفقط دو تا چا نیبه خاطر هم میخورده بود رونیرو با نهال و خاتون جون ب شام
 .نشستم

 .یخوشحال شدم که اومد یلیخ -

 :گفتم یلحن الت با

 .ست داداش قهیآ. وظ یبابا برادرمون -

 :و متقابال مثل خودم گفت دیهم خند ماین

 .خانــوم یآبج میکَر ت -
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و  دیکاناپه دراز کش یهم رو مایگفتم. ن ریمون، شبخ ییو بعد از تموم شدن چا میبا هم حرف زد گهید کمی
 :سرش و گفت یرو دیپتوش رو کش

 .من بدنم خشک شده ریدشک از اون دستات بگ هیحداقل  -

 :به جانب گفتم حق

 .با دو تا اتاق یخونه بزرگتر بخر یخواستیم -

 :آورد و گفت رونیاز پتو ب سرشو

 .یقراره تو سرم خراب ش دونستمیواال من نم -

 :و گفت دمیخند منم

 .ـــریشب بخ -

 :گفت یحرص

 ؟یتونیکه م نویحداقل اون المپو روشن کن. ا -

زودم  یلیپتو و خ ریرفتم ز عیسر نیبه خاطر هم ومدیخوابم م یلیاتاق. خ یرو خاموش کردم و رفتم تو المپ
 .خوابم رفت

 اجینبود که برم فروشگاه. من که به پولش احت یشدم. اصال دلم راض داریب م،یآالرم گوش یمعمول با صدا طبق
تا خودم ساعت نُه و ده  ادیگفتم دنبالم ن دهیحساب. به سپ هیگرفتم برم تسو میخاطر تصم نینداشتم به هم

 .برم

 .و در زدم یانصار یآروم رفتم سمت اتاق آقا یقدم ها با

 .دییبفرما -

 .رو باز کردم و رفتم تو در

 .یانصار یسالم آقا -

 .دیبود اوردهین فیسالم خانم رادمنش. صبح تشر -

 .حساب هیتسو یبله راستش االن هم اومدم برا-

 ...بگم دیمنه که با روزید شنهادیچرا؟ اگه به خاطر پ -

 :و گفتم دمیحرفش پر نیب

 .کار کنم خوامینم گهی. دستینه... نه... به اون خاطر ن -

 :به صورتم زُل زده بود. با حرص گفتم رهیخ
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 .من عجله دارم دیببخش -

 :تکون دادو گفت یسر

 .کنمیو هشتمه. من براتون تا آخر ماه حساب م ستی. امروز بلتونهیباشه هر طور که م -

مدت استراحت کنم و دوباره  هی خواستمیبا بچه ها، رفتم سمت خونه. م یرو گرفتم و بعد از خداحافظ حقوقم
دختر  هیاز  یباشه که به خودش اجازه خواستگار ریپ یانقدرکه صاحب کارش،  ییبگردم دنبال کار. اونم جا

 .و سه ساله رو نده ستیب

 !کجاست یفکر کردم که نگار واقع نیبار صدم به ا یتخت نشستم و برا یرو

 کردمیپول جمع م دینداشتم. با یو خانوادش رو گول بزنم اما چاره ا مایبود. دوست نداشتم ن ریدرگ یلیخ ذهنم
 .در بلند شد یافکار بودم که صدا نیهم یاجاره کنم و برم. تو یخونه نقل هی تونستمیتا م

 :زد و گفت ی. لبخند مهربوندمیدر د یکاسه جلو هیرو با  یرو باز کردم و زن جوون در

 ؟ی. خوبزمیسالم عز -

 :لبخندش رو دادم و گفت جواب

 .یسالم مرس -

 :رو جلوم گرفت و گفت ظرف

 .دیی. بفرماهینذر -

 :فتم و گفتمگر  ازش

 .براتون ارمیظرفش رو ب دیخدا قبول کنه. بذار -

 .تعارفش نکردم دمیکه فهم شدمیاز در دور م داشتم

 .تو دییبفرما -

 .. ممنونزمینه عز -

در و ظرف رو برگردوندم. داشتم در رو  یکردم و بعد از شستن ظرف، رفتم جلو یقابلمه خال هی یرو تو آش
 :به صاحبش انداختم و گفتم یبود. نگاه یدر قرار گرفت و نشد. کفش مردونه براق یال یزیکه چ بستمیم

 .سالم -

 .سالم بانـو کیعل -

 :کردم و گفتم اخم

 .در رو ببندم خوامیبردار پاتو م -
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 ؟یکنی! چه خشن. تعارف نمیوا -

 .شهیبد م ادیب مایکه تعارف کنم. برو االن ن ستیخونه من ن نجایا -

 .یانقدر با جرأت نبود یکردیخونمون کار م یتو اون موقع که -

 .گوش خواهرت یبا جرأت بودم که زدم تو -

 ...یگفت مایبه آقا ن -

 :رو قطع کردم و با تعجب گفتم حرفش

 ؟یچرا انقدر بدجنس شد ن؟یرحسیچت شده ام -

 :گفت کالفه

 .افسون ستیتو ن یبرا یزندگ نی. ایبرگرد خوامیبدجنس نشدم دارم ازت م -

 :گفتم یعصب

 .نه تو کنمیم نییخودم تع نشویا -

 .... اونوقته کهکننیم تی. ازت شکاکنهیم رونتیکه بفهمه از خونه ب یافسون. روز یکنیاشتباه م -

 :در گذاشته بود، زدم و گفتم نیبه پاش که ب یا ضربه

 .ادیم مایبس کن. برو االن ن -

بهم  یلیمُبل ولو شدم. عصابم خ یدر رو بستم رو عیرخداحافظ پاش رو برداشت. س هینگاهم کرد با  دلخور
 .دادم هیمُبل تک یبود. چشمهام رو بستم و سرم رو به پشت ختهیر

 :نشستم. ساعت دوازده بود که اومد. با تعجب به من نگاه کردو گفت مایو منتظر ن دمیرو چ زیم

 ؟یتو هنوز شام نخورد -

 .سالم کیعل -

 :زدو گفت یمردونه ا لبخند

 .یکه تا االن معطل من شد دیسالم. ببخش -

 .گذاشته بودم رو گرم کنم زیم یکه سه ساعت بود که رو ییجام بلند شدم تا غذا از

 ؟ینگو که غذا خورد -

 .امینه نخوردم. االن م -

 .که منم سر ذوق آورد خوردینشست. انقدر با اشتها غذا م زیبعد اومد و پشت م قهیدق چند
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 نگار؟ یراست -

 ؟هوم -

 .شیبرم ک دیپس فرداشب با -

 :تعجب گفتم ای

 دفعه؟یوا! چرا  -

 .میاجرا دار -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 .آها...! باشه -

 .گرفتم طیدو تا بل -

 :نگاهش کردم که گفت یپرسش

تنهات بذارم! خونه خودمون هم که به خاطر بابا  تونمیکه نم نجایخودم و تو. ا ی! براینکن بابا چشماتو اونجور -
 .یشیم تیاذ ،ی. حدس زدم خونه خاله هم موذبیبر شهینم

 :خنده گفتم با

 .آ یچقدر تو فکر کرد -

 !که یپس چ -

 :قلوپ از دوغم رو خوردم و گفتم هی

 .فروشگاه رمینم گهیحساب کردم. د هیمن تسو ماین یراست -

 چرا؟ -

 .. خسته شدمینطوریهم -

. بعد از شستن ظرف ها رفتم که بخوابم. میسکوت خورد یغذا رو تو هینزد. بق یحرف گهیتکون داد و د سرشو
 ؟یاما چه خواب

 رونمیب مایواقعا ن یعنیبود.  زونیچشمم آو یتابلو جلو هیمثل  نیرحسیمشغول بود و حرف ام یلیخ ذهنم
 کرد؟یم

کردم. از جام بلند شدم و رفتم  ینداشت. احساس تشنگ یا دهیو چشمهامو بستم. اما بازم فا دمیپهلو خواب به
که  رفتمیو سمت اتاق م دمیکشیم نیزم یو خوردم. پاهام رو رو ختمیخودم ر یآب برا وانیل هیآشپزخونه.  یتو

 .کردمیشده نگاهش م شادگ یدادم و با چشمها هیبلند شد. از ترس به عقب تک ماین غیج یصدا
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 :گفت ستادویروم ا روبه

 !وونهیسکته کردم د -

 :حرص گفتم با

 .خجالت بکش کلتیاز ه ؟یکشیبنفش م غیزنا ج نی. مثل اشعوریمن سکته کردم ب -

 !خُب یدار ی. چه توقعرهیخونه قدم رو م یداره تو دیسرتا پا سف زیچ هی دمیبابا جون من چشمم رو وا کردم د -

 :گفت کردیم زونیدستش گرفت و همونطور که لب و لوچه ش رو آو یلباسم رو تو گوشه

 ...ذوزنق ،یلیمستط ،ینقطه ا ،یا رهیدا ،یمثلث ،یمربع ،یخال هیآخه؟ نه  یدیپوش هیچ نیا -

 .کنهیدبستانشو تکرار م یمن درس ها یداره برا یبابا. نصفه شب گهیاه! بس کن د -

 .دیکشیخودش شکل م یدر اتاق برا یبدون توجه به حرف من، رو ماین

 ن؟یا ایذوزنقه بود  نینگار ا -

 :و گفتم دمیبود. خند طونیو منتظر نگاهم کرد. چشمهاش ش دیدر کش یرو یتا شکل فرض دو

 .خدا شفات بده -

 .زود خوابم رفت یلیخ شیاتاق. برعکس چند ساعت پ یاز کنارش رد شدم و رفتم تو و

 ریسرم رو کردم ز ی. حرصکردیم ضیشدم. داشت با پاش تمام بدنم رو مستف داریب ماینکره ن یبا صدا صبح
 :بالش و گفتم

 .رونیبرو بــ-

 نایاز خاتون جون ا میبر دیآ. پاشو پاشو با میدار طیدو روزه بهت گفتم امشب بل رون؟؟؟یبرو ب یچ یچ -
 .! پاشـوینکرده من افتادم تو مُرد ییخدا شیتو ک دی. شامیکن یخداحافظ

لبخند زد  تیهم با رضا مایجام نشستم. ن یو تو دمیکش یقیچشمام رو باز کنم به خدا! نفس عم ومدینم دلم
 !والـــــــا ؟یخداحافظ میصبح بر 10ساعت  می. دوست داشتم خفه ش کنم. خب مجبور بودرونیو رفت ب

سرم انداختم. از اون نظر که من از اون دسته  یرو هم رو یو نازک یشال مشک دم،یمانتو و شلوار ساده پوش هی
نبودم،  زایچ نیچشات سگ داره و ا گنیو هزار تا چشم دنبالشونه و دوستاشون م رونیب رنیرژ م هیدخترا که با 
 رفتیکه با غر غر م مایکامل هم کردم و پشت سر ن شیآرا هیارواح سرگردان بودم،  هیکامال شب شیو بدون آرا

. نهال از قبل خبر داشت چون به میدیتا رس میراه بود یتو یساعت و خورده ا هیشدم.  نیسوار ماش رونیب
 :گفت میدیما رس نکهیمحض ا

 .نیاومد ریپس چرا انقدر د -

 :حرصم گرفته بود، با حرص گفتم ممیکه هنوز از خواب نصفه و ن منم
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 !ره؟یکجاش د مهیو ن ازدهیساعت  -

 :و گفت دیخند مایصورتم. ن یوت کرد توگفت و ف یزیلب چ ریلب ز ریز نهالم

 .نهال نیجن بود دور شد. آفر -

کفش و  د،یچرخیداشت دور خونه م کلیبعدم دنبال نهال که با اون ه مایسر ن یزدم تو دونهیحرص اول  با
 .کردمیپرت م ییدمپا

اتاق  یخوش گذشت. چون من بعد از ناهار رفتم تو یلیخوردم و خ یو خوشمزه ا یاون روز ناهار حساب خالصه
 (: دمیدوباره خواب میقبل

 .شیک یبه سو شیفرودگاه و پ میرفت ریو ما هم بدون تأخ میداشت طیشش بل ساعت

هم اومد دسته چمدون رو  مایبعد ن قهیهتل نشستم. چند دق یمُبل چرم یگذاشتم و رو نیزم یرو رو چمدونم
 :گرفت و گفت

 .پاشو -

 یدر رو با کارت تو یشماره رو مایاتاق. ن هیسمت  میو رفت میشد ادهیسرش راه افتادم. از آسانسور پ پشت
 .گرم بود و داشتم خفه شدم یادیدستش چک کردو در رو باز کرد. هوا ز

 :نگاه کردم و گفتم مایبود. مجهز بود و تنها مشکلش داشتن تخت دو نفره بود. به ن یبزرگ اتاق

 !با دو تا تخت؟ والـا یریاتاق بگ هی شدینم -

 .ششششی. اهیخب مشکلت چ میآ. ما که محرم دهیع کینداشتن همه اتاقا پره. نزد -

دوش مفصل  هیچمدون برداشتم و رفتم سمت حمام.  یدست لباس از تو هیحرکت زنونه ش خنده م گرفت.  از
رو روشن  ونیزیتخت. تلو یو خودم رو انداختم رو دمیبلوز و شلوار نازک پوش هینبود.  مای. نرونیگرفتم و اومدم ب

 .بودبهتر  یچیباز از ه ینداشت. ول یبرنامه قشنگ چیکردم. طبق معمول ه

بودم، خودم رو به خواب زدم. از حرکت  دهیساعت دوازده شب بود که برگشت هتل. همونطور که دراز کش ماین
 .نشسته دمیتخت فهم

 ؟یشام خورد -

 :بازوم گذاشت و گفت یوندادم. دستشو ر جواب

 .میکردیم نیبا بچه ها تمر دینگار. ببخش یداریب دونمیم -

 :و گفتم فتهیدستش ناراحت بودم. بازوم رو تکون دادم تا دستش ب از

 .گرممه دستتو بردار -

 .دیدر هر صورت ببخش -
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جام نشستم و همونطور که موهام رو با دست جمع  یکنه پسره مغرور. تو یمعذرت خواه ستریداشتم ب توقع
 :گفتم کردم،یم

 ؟یشام خورد -

 ؟یآره. تو چ -

 .موندمیدرصد فکر کن منتظر تو م هی -

 یتوجه به پسر یبالش فرو کردم و ب ینخورده بودم. با حرص سرم رو تو یچیدروغ گفته بودم چون ه یچ مثل
 .بود، چشمام رو بستم دهیکه کنارم خواب

*** 

. فقط میکه با نهال و خاتون جون رفته بود یبود مثل همون مراسم یزیچ هی. گذشتیم ماین یشب از اجرا هی
 !پر زرق و برق تر

 .اومد مایبود، بودم که ن ختهیکه وسط اتاق ر لمیجمع کردن وسا مشغول

 .ناهار مینگار پاشو بر -

 :حوصله نداشتم. لبمو کج کردم و گفتم اصال

 اتاق؟ ارنیب یبگ شهینم -

 :و گفت دیخند

 .کیراستوران ش هی میتنبل خانوم پاشو بر -

و بزرگ نگه  کیرستوران ش هی یجلو نی. ماشرونیب میاز جام بلند شدم. لباسم رو عوض کردم و رفت یلیم یب با
 :داشت و گفت

 چطوره؟ -

 :نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 !گهیکنم د کاریچ یها غذا بخورم. ول نجایا ستیدر شأن من ن -

 :رو به راننده داد و گفت پول

 .زیزبون نر نییبپر پا -

م  ندهی. تمام مدت داشتم به آمیحرف مشغول شد یو ب میبود. جوجه سفارش داد یکیو ش یمعمول رستوران
 کردم؟یم کاریچ شدیم داشیپ یسر و کله نگار اصل یروز هی. اگه کردمیفکر م

 :گفتم مایرو خوردم و رو به ن غذام

 م؟یگردیبرم یک -
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 ؟یخسته شد -

 .دمیپرس ینه... کل -

 .پس فردا -

 .نگفتم یزیتکون دادمو چ سرمو

 .دیخر میبر دیبا یراست -

 ؟یچ یبرا -

 .گرفتن یمهمون هیامشب بچه ها  -

 .چه خوب! چون واقعا حوصله م سر رفته -

 :زد و گفت یمهربون لبخند

 .میدو روز و خوش بگذرون نیکه ا دمیبودم. قول م ریچند شب همش درگ نیواقعا شرمنده. ا -

 .می. پاشو برمیکن فیو تعر مینیبب -

راحت بود چون پاساژ پر بود  یلیکردن خ دایکردن پ دیشده بود. خر فیگرم بود و واقعا اعصابم ضع یلیخ هوا
. ارشیمغازه و از فروشنده خواستم که برام ب یچشمم رو گرفت. رفتم تو یا روزهیلباس ف هی. کیش یزهایم زیچ
تنم  یتو یلیاتاق پرو. لباس خ یتو تمرو دادم دستش و رف فمیحرف مشغول نگاه کردن مغازه بود. ک یب ماین

 یشکل جلو یگفت اگه قسمت اشک شهیم بایش کامال بسته بود و تقر قهینشسته بود. بلند و جذب بود. 
خوشم اومد.  یلیهاش هم بلند و تنگ بود. خ نی. آستشدینم دهیاز بدنم د یچیه م،یگرفتیرو در نظر نم نشیس

 .رونیلباسم رو عوض کردم و رفتم ب

 :. گرف سمتمو گفتکردیدستش بود و داشت براندازش م یبلوز سرمه ا هی ماین

 خوبه؟ نیبه نظرت ا -

 :و قشنگ بود. سرم رو تکون دادمو گفتم ساده

 .یآره. با کت و شلوار مشک -

 .پوشمیمن کت و شلوار نم یدونیتو که م -

 .بار امتحان کن هی. شهیناز م یلیبا کت و شلوار خ نیا یآره خب. ول -

 :رو کج کردم و گفتم سرم

 قبول؟ -

 :ش، باالخره گفت افهیکج و کوله کردن ق یاز کل بعد
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 .باشه -

 :تخت انداختم و گفتم یهتل. خودم رو رو میو برگشت میدیخر ماین یهم برا یمشک کیکت و شلوار تنگ و ش هی

 .یخدا! مُردم از خستگ یوا -

سرم رو تکون  "آ. یکردیخونه ارجمند ها مثل کُزت کار م یتو روزیجنبه تا د یدختره ب"ته دلم گفت  ییصدا هی
بود  نی. و جالب ارونیاز سرم بره ب یشدن سر و کله نگار اصل دایو حرفاش به عالوه پ نیرحسیدادم تا فکر ام

 !که رفت

و با حوله مشغول خشک کردن  رونیتازه از حمام اومده بود ب مایشدم. ن داریبود که از خواب ب شیش ساعت
 :موهاش بود. با خنده نگاهم کردو گفت

 .یسالم. خسته نباش کیعل -

 :و گفتم دمیرو مال چشمام

 م؟یبر دیساعت چند با -

 .هشت -

نشستم. همه موهام رو با کش سفت  نهیآ یگرفتم و جلو یا قهیدوش ده دق هیتکون دادم و بلند شدم.  یسر
وصل  گهیچند جاش رو به هم د رهیسرم کار گذاشتم. خودم هم با گ یبودم رو رو دهیکه خر یشیبستم و پُست

بود و اصال مشخص نبود.  دمخو یهمرنگ موها قایخوب شده بود. دق یلیکردم و موهام رو باال جمع کردم. خ
خوب به نظر  یلیچرا دوست داشتم خ دونمیصورتم زدم. نم یخودم بود رو کج تو یموهام هم که موها یجلو

 .امیب

. داشتم قربون صدقه خودم ستادمیا نهیآ یهم کردم و بعد از عوض کردن لباسم جلو یو دخترونه ا میمال شیآرا
 .در اومد ماین یکه صدا رفتمیم

 .شد ریپس؟ د ییبدو نگار. کجا -

 .رونیرفتم ب کردم،یسرم مرتب م یو همونطور که شالم رو رو دمیرو پوش مانتوم

 .شد ریسه ساعته بابا؟ بدو د یکنیم کاریچ -

 .زرد رنگ آژانس رو باز کردم و نشستم نیو مثل بچه اردک پشت سرش راه افتادم. در ماش دمیرو پوش کفشام

 نگار اونجا از من جدا نشو. باشه؟ -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .باشه -

 مینبود. با هم رفت رونیب یبود. اما کس یبزرگ و قشنگ یلینگفت. باغ خ یزیچ گهیبه باغ مورد نظر، د دنیرس تا
 .اومد سمتمون دیتا ما رو د یبود که حالم واقعا بد شده بود. پسرجوون ادیعطر و ادکلن انقدر ز یخونه. بو یتو
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 .خودم به به... سالم بر همسر -

 :و گفت دیخند ماین

 .خفه شو مهران -

 :من اشاره کردو گفت به

 .خواهرم نگار -

 :و گفت دیبودم اسمش مهرانه، خند دهیکه حاال فهم پسره

 شما؟ دیخوشبختم نگار خانوم. خوب هست -

 .. ممنونیمرس -

 یبود به ما. پسر بامزه ا دهیکه البته در تمام مراحل مهران چسب میکرد یهم سالم و احوالپرس گهیچند نفر د با
 !ها فقط کار دختراس یباز وونهید نیا کردمی. من فکر مکردیرو همسر صدا م مایبود. ن

 .که صاحب مجلس بودن نگاه کردم ینشستم و به دختر و پسر میصندل یرو تیبا شخص یلیخ

 خشگله. نه؟ یلیخ -

 یقشنگ بود. لبخند افشیق یهم داشت. ول یادیز شیانداختم. موهاش بلوند بود و آرا میبه دختر کنار ینگاه
 :زدمو گفتم

 ؟یک -

 .ماین -

 :که دستش رو گرفت سمتم و گفت کردمیتعجب نگاهش م با

 .بچه ها هیو بق مای. دوست نممیمن مر -

 .منم نگارم -

 .. نگفته بود خواهر دارهییمایخواهر ن دمیاره شن -

 :و گفت میرو داد به مر شیکیدستش بود.  السیاومد. دو تا گ مایجواب بدم که ن یبودم چ مونده

 .سالم -

 :و گفت دیلوس خند یلیهم خ میمر

 .ی. چه پسر جذابیسالم. چه کت و شلوار -

 یلیکه ازش خوشم اومده بود، چندشم شد. خ شیپ قهیخنده. برعکس چند دق ریزد ز یبلند یبا صدا دوباره
 .جلف بود
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 :و گفت دیهم خند ماین

 خبره؟! چه یزنیشاد م -

دم گوشش گفت.  یزیحلقه کرد و چ مایدستش رو دور شونه ن شدیجاش بلند شد و همونطورکه رد م از
 :کنارم نشست و گفت مایشدم. ن یناخوداگاه عصبان

 !یچه ساکت -

 :گفتم تند

 کنم خب؟ کاریچ -

 :رو باال انداخت و گفت ابروش

 کرده؟ تیگفته که عصبان یزیچ میمر -

 .نگفت یزی. چستمین یعصبان -

 :رو خورد و گفت السشیاز گ کمی

 .بهتره یاما امشب نخور یاهلش دونمی. مارنیب وهیگفتم برات آبم -

 ."بوده فینگار خانم همه فن حر نیا"دلم گفتم ینخورده بودم آ. تو ایآب شنگول نیبارم از ا هیتا حاال  من

 وهیو به آبم دمیکش یتنگ شده بود. آه نیریش یارجمند ها انداخته بود. دلم برا یمهمون ادیمنو  شونیمهمون
 .برام آورده بودن نگاه کردم شیپ قهیکه چند دق یا

 نگار خانم؟ دیدیافتخار م -

 دنیدر حال خند شتری. البته بدنیرقصیوسط بودن و داشتن م میگشتم. با مر مایبود. با چشم دنبال ن مهران
 .دادنیهم به خودشون م یتکون هیبودن حاال 

خودم رو ترکوندم.  یبود. حساب یرقص دار یلیوسط. آهنگ خ میرو گرفتم و بلند شدم. با هم رفت مهران دست
 .اومد کنارم ماین نمیاومدم بش یوقت

 مگه نگفتم از کنار من تکون نخور؟ -

 :گفتم ظیغ با

 .. خب حوصله م سر رفتیرفت یکدوم کنار؟؟؟ تو که اصال منو ول کرد قایدق دیببخش -

 !خوره؟یکه داره م هیالسیگ نیچندم نیا کردمینگفت. داشتم فکر م یزیو چ دیرو سر کش السشیگ

 :رو گرفت و گفت دستم

 ؟یدیحاال افتخار م -
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 :دمینال آروم

 !ستمیبلد ن ایرقص خارج نیمن از ا -

بود  یو دستم رو گرفت و برد وسط. دستاش رو دور کمرم حلقه کرد. تمام بدنم گُر گرفت. بار اول دینشن ماین اما
 :. سرش رو آورد کنار گوشم و گفتشدمیم کشیکه انقدر نزد

 از نهال چه خبر؟ -

گرم بود. من افسون بودم نه  یادیمن ز ی. آغوشش برازدیدهنم م یحرف بزنم. قلبم کامال تو تونستمینم یحت
 .همه مدت کار دستم داده بود نیاون هم ا مایار. بودن کنار ننگ

 حس رو داره؟ نیهم ا مایاالن ن یعنی. شدیم شتریبدنم لحظه به لحظه ب حرارت

 :عقب و گفت دیرو کش سرش

 نگار؟ یشده؟ چرا انقدر قرمز شد یچ -

 ."اون به خواهرش حس عشق نداره افسون"به فکر خودم زدمو گفتم ی! پوزخندنگار

 اما االن...؟ کردمیبه چشم برادر بهش نگاه م شبیگلوم رو گرفته بود. من تا د یبد بغض

 .هم پشت سرم اومد مایباغ. ن یو رفتم تو دمیکش رونیخودم رو از بغلش ب عیسر

 نگار؟ حالت خوبه؟ یشد یچ -

تر و بغلم  کیومد نزد. ادیترکیبغضم م زدمی. سرمو تکون دادم. اگه حرف مخوردیداشت از اسم نگار بهم م حالم
 .کرد

 ؟یخواهر یشد یچ -

 :کنه. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم یآور ادیبهم  خواستیآ. انگار خدا م کردیمنو خواهر صدا نم چوقتیه حاال

 .دارم. تو برگرد تو ازیآزاد ن یبه هوا کمیآره خوبم. فقط  -

 .مونمینه. م -

. شدمیازش دور م دی. باکردیم ینیسنگ لویدادم و چشمام رو بستم. قلبم به اندازه صد ک هیرو به دستش تک سرم
 .گفتمیرو م قتیبهش حق دیبا دمیشا

 یمهمون هیاز بق یزیج گهید م،یباغ موند یکه تو یساعت میهتل. بعد از اون ن میبود که برگشت کی کینزد ساعت
تخت.  یرو پاک کردم و خودم رو انداختم رو شمیمن هم استفاده کرده بود. آرا یکامال به جا مای. البته ندمینفهم
 گهی. دتونستمیبخوابم. اما نم کردمیم ی. چشمام رو بسته بودم و سعدیهم اومد خواب مایبعد ن قهیده دق

 .توجه باشم یب دهیکه کنارم خواب یبه پسر تونستمینم
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و ساعت رو نگاه کردم. نُه بود. برگشتم عقب که  دمیرتم کشبه صو یچشمام رو باز کردم. دست ماین یصدا با
گوشش  یرو شیگذاشته بود و گوش شیشونیپ ی. چشاش بسته بود، دستشو روزنهیحرف م یداره با ک نمیبب

 .بود

 نه؟ ایبخوابم  یذاری. مکنهیکم سرم درد م هینه.  -

- ... 

 .رو ندارم آ اتیمسخره باز نیاصال حوصله ا ؟یچته گل یوا -

- ... 

 .. خوش گذشتیبه درک بابا. ه ر -

 :و گفت زیم یرو انداخت رو شیگوش

 ؟یقرص سردرد دار -

 .بردار فمیآره برو از تو ک -

با دوست دخترش بهم زده رفتم  ماین نکهی. خوشحال از اومدیخوابم نم گهیبلند شده. د دمیحرکت تخت فهم از
 .گرفتم یدوش حساب هیحمام و  یتو

 .مونده بود یچشماش باق یفقط قرمز شبید یحمام. از مست یتو دیپر ماین رونیاومدم ب یوقت

 نگار؟ -

 ها؟ -

 .اریاون حوله منو بردار ب -

 .بود رونیدر حمام. نصف تنش از در ب یش رو برداشتم رو رفتم جلو حوله

 .بابا عتویضا کلیبُکُن تو اون ه -

 .همه دخترا یالیخ یها یکلیبود. نه از اون ه یمعمول یلینبود آ. خ عیضا حاال

داده بود باال.  نیشده بود بخاطر هم سی. موهاش خبردیکه منو تا ذوق مرگ شدن م یی. از اون خنده هادیخند
 .افشیبهتر شده بود ق یلیخ

 .واال میبود دهیند یزیه نیخواهر به ا -

 .بعد صداش اومد قهیحرف من نشد رفت تو و در رو بست. چند دق منتظر

 چنده نگار؟ساعت  -

 .دوازده -
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 .رونیب میحاضر شو بر -

 .باشه -

 هیجمع کردم.  پسیش رو با کش و کل هیصورتم زدم و بق یاتاق. موهام رو کج تو یجام بلند شدم و رفتم تو از
رو سرم.  دمیرو کش مینگار خانم رو هم پام کردم. شال مشک دیسف نی. شلوار جدمیپوش دینازک سف یمانتو

 !بود دهیفا یم درست شه. هر چند ب افهیق کمیهم کردم که  یمختصر شیآرا

 ریبود. بدنش از ز دهیتر پوش رهیت نیو نازک سبز با شلوار ج یشرت نخ یت هیهم اومد.  مایبعد ن قهیدق چند
 :گفتم شدمیمعلوم بود. از بغلش که رد م شرتیت

 .گهید یدیپوشیخب نم -

 .اومد دنشیخند یصدا

خودم از حرفم خنده  "ومد؟یخوشش م دمیپوشیم ییمانتو نیاگه من همچ"نشستم و گفتم  نیماش یحرص تو با
 !زن و مرد نیب ضی... تبعییییم گرفت. خب من فرق داشتم. ه

کرده  غهی. صورتش رو سه تخوردمشیداشتم م یچشم ریهم سوار شد و آدرس رو به راننده گفت. منم ز ماین
توش جمع نشه. از داغ  مایداشتم. سرم رو تکون دادم تا انقدر فکر ندوستش  شتریب شیبود. اما من با ته ر

 .عاشقش شدم کردمکهیم نیداشتم به خودم تلق شب،یشدن د

 ؟یدیسرت رو چرا تکون م -

 .پشه بود -

 :. با حرص گفتمدیابروش رو انداخت باال و خند هی

 پشه خنده داره؟ -

 نه بابا. چته امروز تو؟ -

 .اوردمیدر م یکنم داشتم جو زده باز یازش دور خواستمیمثال م حاال

 .. من همه کارام موندهمیگردیفرداشب برم میگردیامروز رو م -

 :و گفت ستادیا یفست فود یجلو نیرو تکون دادم جواب ندادم. ماش سرم

 ه؟یچ تزاینظرت درباره پ -

 .خوبه. از کباب و جوجه بهتره -

 .برداشتم و خودم رو باد زدم زیم یاز رو. منو رو میگرد دونفره نشست زیم هی پشت

 .آ میکردیبرنزه م میرفتیکاش م -

 :تعجب بهش نگاه کردم که گفت با
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 .! نگاه کن اون دختره چقدر جذاب شدهه؟یخب چ -

نگاه کردم. پوستش برنزه بود. دماغش هم عمل کرده و سر باال بود. لباش رو هم با  کردیکه اشاره م یدختر به
 .خشگل نبود یرژ گنده کرده بود. معلوم بود از اون پولدار و با کالسان. ول

 .خب منو بذار هتل برو برنزه کن -

 .هینه امروز روز گردش خواهر برادر -

 :گفتم یعصب

 .. حوصله ندارم. منو بذار هتل خودت بروخوامینم -

 :تعجب نگاهم کردو گفت با

 .آ یشد یجور هیحالت خوبه نگار؟ تو دو روزه  -

 ی. لبخند الکدادمینشون م تیکلمه خواهر حساس یانقدر رو دی. نباارمیدر م یباز عیضا یادیدارم ز گهید دمیفهم
 :زدم و گفتم

 .خسته ام کمی دیببخش -

 اصال حواسش به من نبود ماین اما

 .دادیاون دختر برنزه رو قورت م داشت

 .نداشت آ مایاز ن یدختره هم دست کم البته

حرف مشغول شدم. اعصابم واقعا خورد شده بود و فقط دوست  یها رو آورد منم ب تزایموقع گارسون پ همون
 .داشتم برگردم لواسون

 .هاش تنگ شده بود یو خل باز دهیسپ یبرا دلم

 .خوش گذشت یلیخ میریمنو در نظر نگ یو اگه حرص خوردنها میشب به همه جا سر زد تا

*** 

 : ماین -

 یاومد جلو داد،یبهم نخ م یلیکه فست فود خ یدختر برنزه ا ریکردم بخوابم. اول تصو یرو بستم و سع چشمام
 !شده بودم زیه دایچشمم. خنده م گرفت. چقدر جد

م بپره. موفق شدم و کم کم چشمام گرم شد و خوابم مسخره از سر  یفکرا نیبالش فرو کردم تا ا یرو تو سرم
 .رفت

 :. با حرص گفتمکردینگام م رغضبیچشمام رو باز کردم. نگار بود که داشت مثل م یکس یصدا با

 .! چه مرگته نگار؟ اه. بذار کپمو بذارمیوا -



 

 
106 

 .خنده م گرفت افشیبهم زد که باعث شد خودش دو قدم عقب بره. از بهم خوردن تعادلشو ق یلگد

 .رو نگاه کن آ وونهید -

 م؟یندار طیپاشو خودتو جمع کن. ساعت نُه صبحه. مگه ما امروز بل -

 به نُه صبح داره؟ ی. چه ربطمیدار طیخب ما هشت شب بل -

 :گفت یذوق بچگانه ا با

 .تنبل گهیآ. پاشو د ییایدر ریز نی. اوممم... از امیحباب ها سوار ش نیاز ا میپاشو بر -

 :بهش انداختم و گفتم یهیعاقل اندر سف نگاه

 ؟یکله صبح یشد وونهید -

 .گهیواقعا. خب پاشو د یمسخره ا یلیخ -

 :ادامه داد ناراحت

 .شیک امیبتونم ب یک   ستیمعلوم ن گهیمن د -

 .ارمتیم گهیبخواب من خودم ماهه د ریبگ ایب -

 :حرص گفت با

 .یبر یبه خواب ابد شاالیا -

جام  یبود. تو دهی. چشمام رو بستم اما خوابم پردمیشن دویکوبیم نیزم یپاهاش که مثل شتر رو یصدا بعدشم
 :خاطر بلند شدم و بلند گفتم نیبه هم رونیب مینشستم و اطرافمو نگاه کردم. خودمم دوست داشتم بر

 .آ یحاضر باش امیم ییتا من از دستشو -

و رفتم  دمیکتون پوش دیجذب زرد و شلوار سف شرتیت هی. رونیاومدم ب یجانب یرو شستم و بعد از کارا صورتم
 :رو برداشتم و گفتم میور رفتن با موهام، آخرم با حرص کامل دادمشون باال. گوش ی. بعد از کلنهیجلو آ

 پس نگار؟ ییکجا -

 :و گفت رونیاتاق اومد ب از

 .اومدم بابا -

 .کنم یرو سرش خال میداداش رتیکه بخوام غ دمیند یبد زیکردم چ پشیبه ت ینگاه

 :دوچرخه گرفتم و به نگار گفتم هی. اول از همه ایسمت در میو راه افتاد میرستوران هتل، صبحانه خورد یتو اول

 .بپر باال -
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. میخوش گذروند یدادم. تا ساعت شش عصر حساب لیپشتم. بعد از دو دور دوچرخه رو تحو دیبا ذوق پر اونم
 .خوردیم چیبه اونور پرت شده بودم که دلم داشت پ نوریباب ها هم شدم. انقدر از ابه قول نگار سوار اون ح

 :سبز بود، انداختم و گفتم یفضا یکه تو یتخت یخودم رو رو خسته

 .یدو تا بستن -

 دیکشیم ونیتکون دادو دور شد. به نگار که داشت قل یگرفتن سفارش اومده بود، سر یهم که برا یجوون پسر
 انقدر عوض شه؟ تونهیواقعا نگار م یعنیکه  کردمیفکر م نینگاه کردم. داشتم به ا

 .رو گرفته بود سمتم ی. نگار بستنرونیچشمم، از فکر اومدم ب یجلو یزیتکون خوردن چ با

 تو؟ ییکجا -

 .نجامی. همجایه... ه -

 . " یکاش واقعا نگار قبل نباش "رو خوردم و گفتم  میقاشق از بستن هینگفت.  یزیرو باال انداخت و چ ابروش

 :شونم برداشتم و گفتم ینگار رو از رو سر

 .فیکث یکرد سیپاشو خودتو جمع کن نگار. اه! نگاه کن لباسمو خ -

 :گفت جیسرشونه لباسم نگاه کردو گ یآب دهنش رو یجا به

 م؟یدیرس -

 :با حرص گفتم کردمیشده لباسمو از بدنم جدا م سیجام بلند شدم و همونطور که قسمت خ از

 .ادیبه نظر م نطوریا -

سوار  دم،یکش زدیگرفتم و دست نگار رو هم که چرت م یتاکس هیبود فرودگاه.  ومدهین یرفتنمون، کس مثل
 .میشد

 :قفل چرخوندم و گفتم یرو تو دیکل

 .یانقدر چرت زد یبرو تو معتاد. آبرومونو برد ایب -

 :رو به کمرش زدو گفت دستاش

 .خسته م خب -

 .دمیو خسته بودم که بدون خوردن شام، خواب ومدیرو پشتش گذاشتم و هُلش دادم تو. انقدر خوابم م دستم

 .نگار چشمام رو باز کردم یصدا با

 .می. لنگه ظهره بابا. اه. پاشو ناهار کوفت کنمایپاشو ن -
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کاناپه نشستم و  ی. روکردیکمر داشت چپ چپ نگاهم م چشمم رو باز کردم و نگاهش کردم. دست به یال
 :گفتم

 ه؟یناهار چ -

 .کوفت -

دست و صورتم رو  عیشکمم بلند شد. سر یکه صدا کردمینگاه م شیخال یآشپزخونه. داشتم به جا یرفت تو و
 .درست کرده بود مهی. قزیشستم و نشستم پشت م

 :دو تا بشقاب خوردم گفتم نکهیاز ا بعد

 ؟یشد راست یچ سر کارت -

 .کردم هیتسو -

 چرا؟ -

 .بود ادیز شیساعت کار -

 ؟یدیسال تازه فهم هیبعد  -

شدن دوباره بلند  عیاز ضا یریجلوگ یبرا زه،یریخودش خورش م یمحلم بذاره داره برا نکهیبدون ا دمید یوقت
 .شدم

که با سولماز حرف زده بودم گفته بود حال  ی. بار آخرزدمیسر به خاله م هی دی. بارونیو رفتم ب دمیپوش لباسمو
 .نداره و دوباره قلبش درد گرفته یو اوضاع خوب

 یبچه ا هیبود و داشت با  ستادهیدر ا یجلو نا،یکوچه. احمد، باغبون خاله ا یتو دمیچیرو چرخوندم و پ فرمون
بلند فر رو شناختم. فرشته  یشدم و رفتم سمتشون. حاال اون بچه کوچولو با موها ادهیپ نی. از ماشزدیحرف م

 .دختر احمد بود

 .که اروم سالم کرد دمیسرش کش یرو یدست

 سالم احمد. خاله هست؟ -

 .دییبله هستن. بفرما ن؟ی. خوب هستمایسالم آقا ن -

 :دمیفرشته کوچولو رو شن یتو که صدا رفتمیم داشتم

 !دنیبهم آدامسم نم نکهیبابا با ا -

 .جانبرو فرشته. ندارم بابا  -

داشتم تا  یریبا خودم درگ ی. کلخورهیاگه برگردم و بهش پول بدم به غرور احمد برم دونستمیگرفت اما م دلم
 :درآوردم و گرفتم سمت فرشته و گفتم بمیبرگشتم و پنج تومن از ج
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 عمو؟ یریمن بگ یبرا گارمیبسته س هی شهیفرشته جون م -

 :باباش نگاه کرد و گفت به

 .چشم عمو -

 :گرفت و دوباره به باباش نگاه کرد. آروم گفتم رو پول

 . باشه؟ریبگ یخودمون خوراک یهر چقدر شد برا شمیبق -

 :و گفت دیپر نییذوق باال و پا با

 .باشه عمو. خداحافظ -

 چیلبخند زدم و رفتم تو. طبق معمول سولماز حوله پ هیکه بهش  کردیرفت. احمد خجالت زده نگاهم م عیسر و
 :بهش رفتم و گفتم یپشت ساختمون. استخر پشت ساختمون بود. چشم غره ا رفتیداشت م

 .آ یریخونه راه م یتو ینطوریا ستیاونور  آب ن نجایا -

 :و گفت دیخند

 .برو جوجه ای! برتیبابا غ -

 :سرش و گفتم یتو زدم

 خاله کجاس؟ -

 .اتاقشه یتو -

 حالش چطوره؟ -

 .بهتره -

. اوردمیکه کاش نگار رو هم م گفتمیباال داشتم با خودم م رفتمیساختمون. همونطور که پله ها رو م یتو رفتم
 :گفت یحالیو با لبخند ب دیخودش رو باال کش یبه در زدم و رفتم تو. خاله کم یضربه ا

 !سالم خاله جان. چه عجب -

 .دمیرو بوس شیشونیتخت نشستم و پ لبه

 .نبودم نجایکه ا یدونیشرمنده خاله. م -

 :زدو گفت یلبخند مهربون خاله

 ومده؟ینگار چطوره خاله؟ چرا ن -

 .. شرمندهنجایا امیاونم خوبه. راستش بهش نگفتم دارم م -
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کرده. اونقدرا هم  رییتغ یلیخ دمش،یبود د یک دونمینم یمهمون یکه تو یدشمنت شرمنده پسرم. از بار آخر -
 .. خانومهستین یدختر بد گفتنیکه م

 :و گفتم دمیخند

 .به نفع تموم شده یلیگرفتنش خ یفراموش نکهیآره مثل ا -

پله ها به سالن نگاه کردم. سولماز  یسولماز بلند شد. در اتاق رو باز کردم و از باال غیج غیج یموقع صدا همون
 .کردیم غیج غیبود و داشت ج ستادهیا نهیدست به س

آب چکار  یامروز آماده کن؟ اونهمه جونور تو یخانوم؟ ها؟ من نگفتم استخر رو برا حهیچه وضعشه مل نیا -
 کنه؟یم

 :شده برگشتم عقب. سرم رو تکون دادم و گفتم یچ دیپرسیخاله که داشت م یم گرفته بود. با صدا خنده

 .ستین یزیبوده. چ فیآب استخر کث -

کردن آب استخر، رفتم  زیاثبات تم یخانوم برا حهیمل یسولماز و آه و ناله ها غیج غیج یبدون توجه به صدا و
 کهیاومد جلوم ودر حال عیپنج بود که به قصد رفتن، خاله رو تنها گذاشتم. سولماز سر کیاتاق. ساعت نزد یتو

 :گفت یبا لحن بامزه ا کرد،یکه چشماش رو تند تند باز و بسته م

 جونم؟ مـــــاین -

 :و گفتم دمیخند

 وروجک ؟ یخوایم یچ -

 .رگاههیتعم نمیماش د؟یتا مرکز خر یبریاوممم... منو م -

 .خرس گنده. برو آماده شو بردمتیپشت چشم نازک کردنا هم م نیبدون ا -

سولماز رو دوست  شهیمُبل نشستم و چشمهام رو بستم. هم یاتاق. رو یو رفت تو دیپر نییذوق باال و پا با
 لینه باب م نیو ا می. خاله آرزو داشت منو سولماز با هم ازدواج کنستخوایکه خاله م یداشتم اما نه اونجور

 طیو بدون توجه به شرا کردیفکر م ییاروپا یلیخوند. سولماز خ یمن بود و نه سولماز. افکار ما اصال با هم نم
 .دختر خاله واقعا دوستش داشتم هی. اما در حد کردیرفتار م یهمونطور

خونه، چشمهام رو باز کردم و از جام بلند شدم.  یها کیسرام یسولماز رو یتَق تَق پاشنه کفش ها یصدا با
 " وجه چیبه ه "دلم گفتم  یانداختم و باز تو ششیبه لباساش و آرا ینگاه

 یشلوارم درآوردم. همون موقع کس بیبه زحمت از ج دیلرزیرو که داشت م می. گوشمیشد نیهم سوار ماش با
 میصفحه گوش یاسم نگار که رو یانداختم و چشمم رو نیاز ماش رونیب یبه دختر آشنا یزد. نگاه شهیبه ش

 .کردیرو نگاه م رونیاز من نداشت و فقط با دهن باز ب یقفل شد. سولماز هم دست کم زد،یچشمک م

گوشم و  یگرفتم و با زدن دکمه سبز گذاشتمش رو یخورد نگاهمو از صفحه گوش شهیکه به ش یضربه بعد با
 .دمیکش نییرو پا شهیهمزمان ش
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 تو؟ یدیاَه. چرا جواب نم ما؟ین ییمعلوم هست کجا -

 .دیچیگوشم پ یپُر از ناز دختر روبه روم تو یصدا

 .مایسالم ن -

 :دمیداشبورد و غر یرو پرت کردم رو یگوش

 چه خبره؟ نجایا -

***** 

 :نگار-

 :لب گفتم ریانداختم و ز میبه صفحه گوش ینگاه

 .شعوریب -

 .از استرسم کم شه کمی دیرو گرفتم تا شا دهی. تلفن رو برداشتم و شماره سپزدیشور م بیعج دلم

 .یابونیب لیمغز  کروکد یمعرفت  ب یخر  ب شعور  یسالم ب -

 :و گفتم دمیبلند خند یصدا با

 .یسالم روان -

 ما؟یچه خبر؟ خوش گذشت؟ در کنار آقا ن -

 :گفتم ی. با ناراحتستمیبود که بهش گفته بودم واقعا نگار ن یتنها کس دهیسپ

 .فکر کنم عاشقش شدم دهینه. سپ -

 .تلفن از دستم افتاد غش،یج یصدا با

 ؟یکشیم غیچرا ج ؟یچه مرگته روان -

 .یکرد جمیافسون. اَه. گ دیتو نگار؟ نه ببخش یگیم یچ -

 :و گفتم دمیخند

 .یش ریحاال با خودت درگ خوادینم -

 !کوفت. مسخره -

 .اومد دهیسپ ینگفتم. دوباره صدا یزیو چ دمیخند

 ؟یکنیم یشوخ ای دهیجون سپ یگیراست م -

 .گمیراست م -
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 .دیشما االن خواهر و برادر شه؟یمگه م یوا -

 :لب گفتم ریز

 .بگم قتویبهش حق خوامیم -

 .قفل همزمان شد یتو دیکل دنیبا چرخ ده،ینگران سپ یصدا

 یدهنم گذاشتم و گوش یو سولماز. دستم رو رو مایچارچوب در قرار گرفت و پشت سرش ن یتو ییآشنا صورت
 .تلفن گذاشتم زیم یرو رو

که با نگاه سرخش  مایمن نبود گرفتم و به ن یشباهت با چشمها یکه ب یو درشت یقهوه ا یرو از چشمها نگاهم
 .انداختم کردیم میداشت بررس

 :و گفتابروهاش رو باال انداخت  "نگار "

 !یا هیپس تو نگار جعل -

 :بودم. جلوتر اومد و گفت دهیترس ماینگاه ن از

 ه؟یچ انیجر -

 :گفتم آروم

 .دمیم حی... توضمایمن... ن -

 :گفت کردیرو تنگ کرد و همونطور که فاصله مون رو کم م چشمهاش

 . آره؟ادتهی ویتو همه چ -

روز نگار  هیکه  کردمیفکر م دیآماده کرده بودم. با یروز نیهمچ ینگفتم. خودم رو برا یزیو چ دمیرو گز لبم
 مایخندونش نگاه کردم. ناخوداگاه صورتم رو با نفرت برگردوندم. ن یو اون روز امروز بود. به چشمها گردهیبرم

 :دستش گرفت و گفت یچونه م رو تو

 .در کار نبوده یاصال فراموش ایحافظه ت برگشته؟ ها؟  یاز ک   -

. از شدیم شتریهم داشت ب مایقرمزش نگاه کردم. دهنم قفل شده بود و فشار دست ن یچشمها یترس تو با
 .خوردم یدیتکون شد ادش،یفر یصدا

 ها؟ ؟یزنیچرا حرف نم -

 :بلند اومد جلوم و گفت ی. با قدم هانیزم یحرکت چونه م رو ول کرد و پرتم کرد رو هی با

 ؟یدیفهم. یکنیخونه گم م نیاالن گورتو از ا نیهم -

جواب  ذاشتیگلوم بود که نم یتو یچشمهام جمع شد. بغض بد یاز حد بلند شده بود. اشک تو شیب صداش
 :گفتم یحرفاشو بدم. نگاهش کردم و با سخت



 

 
113 

 .نگم یزیمجبور بودم چ -

بودمش.  دهیبهم برسه از جام بلند شدم و فرار کردم. تا حاال انقدر ترسناک ند نکهیکرد سمتم. قبل از ا حمله
 :بلند گفتم یمثل خودش با صدا

 .نداشتم ییبرم... اما جا خواستمیحافظه م برگشت م ینداشتم برم. وقت ییجا -

 :زدو گفت یصدا دار پوزخند

 !خونه س که هیآدم احمق. بهتر از هرشب  هیخونه و  هیبهتر از  ی. چگهی. آره دیا یآها...! پس دختر فرار -

 :م. فقط دلم شکست. بغضم بزرگتر شد. در اتاق رو باز کرد و داد زدنشد یحرف و تهمتش عصبان از

 .یشیگم م یریو م یکنیجمع م گهید قهیتا ده دق لتویوسا -

 هیکه گر قهیتخت گذاشتم و زار زدم. چند دق یشدن در اتاق، بغضم شکست. سرمو رو دهیبهم کوب یصدا با
چشمهام جمع شد. با دستم صورتم رو پوشوندم و  یرو ندارم برم. دوباره اشک تو ییافتاد که جا ادمیکردم تازه 

 :لب گفتم ریز

 .یلی. خماین یانصاف یب یلیخ -

 نیا یکه تو ییکه باهاش اومده بودم رو برداشتم و لباسها یاز جام بلند شدم. ساک عیرو پس زدم و سر اشکام
بودم،  دهیپوش شیک یمهمون یبود و تو دهیبرام خر ماین که یتوش. اون لباس ختمیبودمو ر دهیمدت خودم خر

. مانتو و شلوارم رونیب ادیباهام ب ونهخ نیاز ا یزیچ خواستمیببرمش اما نم خواستیکمد بود. دلم م یهنوز تو
بگذرم اما گذشتم  میاز گوش تونستمیسرم انداختم. نم یتخت افتاده بود رو برداشتم و شال نازکم رو یرو که رو
 .رونیبهش دست بزنم از اتاق اومدم ب نکهیو بدون ا

کف خونه نگاه  یدستاش گرفته بود و به پارکت ها نیسرش رو ب مایهال نشسته بودند. ن یسه تاشون تو هر
ازش خجالت  دیبود. به نگار نگاه نکردم. شا ینگاهش ناراحت ی. سولماز تمام حواسش به من بود و توکردیم
 .دمیترسیم اشچشم یاز اون تمسخر تو دمیهمه مدت جاشو پر کرده بودم. شا نیکه ا دمیکشیم

اُپن آشپزخونه. دلم به اندازه تمام عمرم گرفته بود  یرو گذاشتم رو دیبگم در رو باز کردم و کل یزیچ نکهیا بدون
 میتیخونه نبود، از  نیاز ا رونیسر پناه ب هینداشتن  ینبود، برا میکس یب ینبود، برا ماین یبرا یگرفتگ نیو ا

 .بود فتهسرم گر  یباال یبودنم نبود. از خدا بود. دلم از خدا

. فقط دمیقدم برسه. در رو بستم و دو هیاز  شتریکنم، اما بغض گلوم نذاشت صدام ب یخداحافظ خواستم
کردم  هیم. انقدر گرکرد هینکنم. مغرور نبودم، سنگ نبودم. پس گر هینبودم که گر یدور شم. دختر خواستمیم

 .دمیکجا رفتم و کجا رس دمیکه نفهم

برم خونه الناز. الناز تنها  خواستمیبودن، نشستم. م ستادهیا ابونیکه کنار خ یزرد رنگ ینایاز ماش یکی یتو
 دهیاز پشت خط همه رو شن دهیکه افتاد و سپ یبا اون اتفاق دونستمیپس اونجا راحت تر بودم. م کردیم یزندگ

 رشیدرگ خواستمیخودشو داشت و نم کالت. اونم مشششیبرم پ خواستمینگران بود. اما نم یبود، االن حساب
 .یبگ قتویحق دیمدام بهم بگه من که بهت گفته بودم با یکس خواستمینم دمیشا ایکنم، 
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 گاریکنارم نشسته بود و س یانسالیبه کنارم نگاه کردم. مرد م د،یچیدماغم پ یکه تو یگاریس دیشد یبو با
طول  قهیمن بخار گرفته بود نگاه کردم. چند دق یکه از نفس ها ی. روم رو برگردوندم و دوباره به پنجره ادیکشیم

 .پر شد و راننده باالخره قصد  حرکت کرد نیتا ماش دیکش

بودم بخاطر  یا گهید طیگلوم. درهر شرا یدوباره بغضو نشوند تو شدیپخش م یفیضع یکه با صدا نیمع آهنگ
 .کردیاما االن فرق داشت. االن آرومم م کردمیغر غر م نیمع یصدا دنیشن

 ...هم از زمون ن،یگرفت از آسمون، هم از زم دلم

 ...چقدر غمه، دلم گرفته از همه میزندگ تو

 ...بگم یتلخه بهت هر چ ،یروزگار لعنت یا

 ...دم یو آسمون، دست رفاقت نم نیبه زم من

 ...بشم وونهیاز اون شباست که من، دوباره د امشب

 ...بشم خونهیم ریاس ،یخبریو ب یمست تو

 ...خواد داد بزنم یاز او شباست که من، دلم م امشب

 ...بزنم ادیها، دردمو فر بهیغر نیشهر ا تو

 ... گرفت از آسمون دلم

دستم رو گرفتم سمت راننده و  یمچاله شده تو یهم قطع شد. پولها فیضع یو همون صدا ستادیا نیماش
 .به خونه الناز دمیرسیتا م رفتمیم ادهیکوچه پ هی دیشدم. با ادهیپ

پف کرده و  یو چشمها شونیپر یتا درو باز کنه. با موها دیطول کش قهی. چند دقستادمیرو زدم و منتظر ا زنگ
ازم نگرفته بود و منم بخاطر  یراغس گهیکرده بودن د دهیکه با سپ ییمتعجب نگاهم کرد. حق داشت بعد از دعوا

 .ازش نگرفته بودم یخبر دهیسپ

 !نگار؟؟ -

 :اسم نگار متنفر شده بودم. سرمو تکون دادمو گفتم از

 به من؟؟ یزُل بزن دتیورقلمب یچشما نیبا ا یخوایتا صبح م ایتو  امیب -

 :در رفت کنار و گفت یجلو از

 .تو بابا ایب -

 .بود یا یمیو البته قد کیخونه. خونه کوچ یتو میو رفت میگذشت یکیکوچ اطیح از

 نجا؟یا یساعت اومد نیشده که ا یچ ینگفت -

 :چشمهام اشاره کرد و گفت به
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 .افهیق نیاونم با ا -

 :کردم و گفتم یمصنوع خنده

 .درسته یلیخودت خ افهیحاال نه که ق -

 :اومد نشست و گفت ییچا ینیس هی با

 ؟یشده ن گ یزیخفه شو. چ -

داشتم  اجی. احترمیاشکهامو بگ زشیر یمقاومت کنم و جلو نیاز ا شتریب تونستمی. نمکردیداشت خفه م م بغض
 .شدمیم یخال دیکه االن فاش شده بود رو بگم. شا یهم راز گهید یکیبه 

*** 

 یزدم تو یصورتم خورد چشمام رو باز کردم. دست الناز رو پرت کردم اونور و لگد محکم یکه تو یضربه بد با
 .و چشمام رو بستم دمیبه پهلو چرخ عیحد ممکن باز شد. سر نیپاش که چشماش تا آخر

از کارم  یروم. حساب دیورجه وورجه از جاش بلند شد و پتو رو کش کمیبخند. الناز هم بعد از  ینخند ک   حاال
 !شرمنده شدم

 لمویسرم تا موبا یباال دمیدستم رو کش . طبق عادتاطیح یکه رفته تو دادیهاش نشون م ییل خ ل خ دمپا یصدا
رو  شیپ قهیدلم نشست و خنده چند دق یتو یغم هیافتادم. باز  شبیاتفاقات د ادیبردارم که با نبودش، تازه 

 یکیکوچ یها ییشده کف هال، دمپا پهن یزهرمارم کرد. از جام بلند شدم و بعد از جمع کردن رخت خواب ها
 افهیق لمایمشت آب زدم به صورتم و مثل ف هی. لب حوض نشستم و اطیح یکه کنار در بود رو برداشتم و رفتم تو

آب رو باز کردم و صورتمو  ریش عیو سر دیتَه  حوض، تمام حسم پر یلجن ها دنیبه خودم گرفتم که با د یا
 .رشیگرفتم ز

 .خونه هست آ یحمام تو ؟یچته سر صبح -

 :ش رفتم و گفتمبه یغره ا چشم

 .کن. اه زیصاحابو تم یحوض ب نیخفه شو نکبت. خُب ا -

 :و گفت دیخند

 .انقدر غر نزن ییپاشو... پاشو برو دستشو -

 میو نشست میصبحانه دوستانه خورد هیواقعا خوشحال بودم.  اوردیبه روم نم یزیچ شبید یاز حرفها نکهیا از
 .لپ تاب الناز یپا

سه  یاز عکسا یکی دنیگذشت. با د زایچ نیالناز و ا یخانوادگ یعکسا دنیو د نترنتیکل، چند ساعت به ا در
 :صورتم و گفتم ینشست رو یلبخند پهن مونییتا

 ادته؟یرو  نجایاَ.....! الناز ا -
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 :و گفت دیهم خند الناز

 .بابا شتویآره. ببند ن -

 :سرشو گفتم یتو زدم

 .فرهنگ یب -

بود  دهیسپ یو گوش میبود ستادهیکنار آبشار ا مونییآبشار ناران. سه تا میبود که رفته بود یهمون روز عکس
 .خانوم مسن و بانمک هیعکسو گرفته بود. البته به دست  نیکه ا

 :به الناز گفتم عیسر

 بزنم؟؟ دهیزنگ به سپ هی یبد تویگوش شهیم -

 :کرد و گفت اخم

 .فتهیب شیگوش یشماره من رو ادیفکر نکنم خوشش ب -

 ...خب..... آمممم یدخالت کنم. ول تونیمسائل شخص یتو خوامینم -

 :بهم رفت و گفت یغره ا چشم

 .حرف نزن یخبر ندار یزیتو که از چ -

 :کردم و گفتم اخم

 سر کوچه زنگ بزنم؟ یبرم از تلفن عموم ای یدیم تویگوش -

رو گرفتم  دهیماره سپش عیتک اتاق خونه. سر یرو گرفت سمتم و خودشم بلند شد رفت تو شیحرف گوش یب
 غیج غیاونم ج زدیصدا م یس یرو س دهیسپ شهیشده بود. خنده م گرفت. الناز هم ویس یس یکه به اسم س

 . اسمم و درست بگو ؟یخوبه منم به تو بگم ا ل گفتیو م کردیم

رو  یو گوش رونیاز فکر اومدم ب شد،یم دهیدستم بود هنوزم شن یتو یگوش نکهیکه، با ا دهینکره سپ یصدا با
 .گوشم یگذاشتم رو

 ده؟یسپ یالو...؟ سالم خوب -

 ؟یدیدختره نکبت زنگ نیافسون؟ چرا با خط ا ییتو -

 .دهیإ...! درست حرف بزن سپ -

 .یگفت رفت شعوریب یمایخونه. اون ن یرفتم جلو شبیچقد نگرانت بودم. د یدونیخفه شو بابا. م -

 :گفت یافتاده باشه حرص ادشیانگار که تازه  بعد

 الناز؟ مگه من مُردم؟ شیپ یها؟ اصال چرا رفت شعور؟یب یچرا با خودت نبرد تویگوش -
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 نجا؟یا یایب یتونیراحت ترم. م نجایا -

 :ساکت شد و گفت کمی

 .باش. فعال -

 .فعال -

الناز بود نگاه کردم. دوباره دلم گرفته بود.  یکه پشت صفحه گوش یرو قطع کردم و به عکس دختر ناراحت یگوش
قبول کرد منو از خونه  رتشیغ ی. چطورزدیم یانقدر راحت بهم اَنگ هرزگ دی. نباشیانصاف یو ب مایاز ن نباریا

 .اونم بدون سرپناه رون؟یبندازه ب

 .گهیدختر! د هَه... نکن د یکنیم هیگر یبابا. تو که باز دار یا -

 :دادم و گفتم هیتک یومده بودن. به پشتا یاشکام ک دمینفهم

 .ازش متنفرم الناز. ازش متنفرم -

 :بغلم کرد و گفت عیشد و به هق هق افتادم. الناز هم سر دیم تشد هیگر

 .نکن دوست جونم هیمن فدات بشم. گر یاله -

و  دمیخند ینخود. رونی. خودمو جمع و جور کردم و از بغلش اومدم بشدیم شتریم ب هیهر حرف الناز گر با
 :باال گفتم دمیکشیکه دماغمو م یهمونطور

 .یهم درد ادیم عیگمشو کنار بابا. چه سر -

 .ستیکردنتم مثل آدم ن هیگر -

 :زنگ در از جاش بلند شد و گفت یصدا با

 !هیک گهید نیا -

 .دهیسپ -

 :کرد و گفت اخم

 .پاشو درو باز کن -

 :رو باال انداختم و گفتم ابروهام

 !توإ آ. به من چهخونه  -

اومد  دهیبعد سپ هیبعد اول الناز و چند ثان قهی. چند دقاطیح یاز جاش بلند شد و غرغر کنون رفت تو یحرص
 :گفت نهیبش نکهیتو. اخم کرده بود. بدونه ا

 .خونه ما میپاشو بر -
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 :انداختم باال و گفتم ابرومو

 .ما شیپ ایراحت ترم. تو ب نجایا -

 :غره رفت و گفت چشم

 خونه ما؟ یایچرا نم -

 واقعا؟ یفهمیمن معذبم. نم یکنیم یچون که تو با داداشت زندگ -

 .ادیشب به شب م هی ستیکه اصال خونه ن لیسه -

 .که ادیباالخره م یخب هر چ -

 :بود، اشاره کرد و گفت ریتوجه به ما درگ یپاش بود و ب ینکرد و به الناز که لپ تابش رو یهم نامرد دهیسپ

 .یباش نیخونه ا یکه تو نهیاز ا بهتر -

 :لپ تابش رو بست و گفت یعصب الناز

 مگه من چمه؟ -

 :هم با پوزخند گفت دهیسپ

 .کردم انتیپسر خ هیمن بودم که مثل سگ به دوست چند ساله م به خاطر  ی. تو خوبیچیاوووه... ه -

 .کردم انتیکه من به تو خ یتو غلط کرد -

 .نکبت یمن غلط کردم؟! تو غلط کرد -

 .دهنتو ببند آ یس یس نیبب -

 :سرشو تکون داد و گفت غیبا ج دهیسپ

 .اسم منو درست بگو -

بگم. البته  یزیچ تونستمیو نم کردمینگاه م دادنیو الناز که تند تند بهم فحش م دهیتعجب داشتم به سپ با
روهم.  دنیپر دفعهیکه  دمیخندیداشتم م ینطوریباحال شده بود. هم یلیخ افشونیخندمم گرفته بود آ. آخه ق

از جام بلند شدم و رفتم  عی. سرکندیم دیدیالنازم هر جا رو م یبود و دندونا دهیدست سپ یالناز تو یموها
 دهیو مشت و لگد خوردم تا باالخره از هم جداشون کردم. بعدشم دست سپ یبماند که چند تا تو دهن نشونیب

 !تر بود یوحش یلیرو گرفتم چون به نظرم خ

 :و گفت دیموهاش کش یدستشو تو الناز

 .یکرد انتیکه به من خ یتو بود -

 .دختر ییتو چقدر پررو یمن؟؟؟؟ من؟؟؟؟ وا -
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 .خانوم دهیبهم گفته سپ زویهمه چ یدَدَر دودور. ها؟ سام رفتیم یبود با سام یبعله تو. ک -

 :دم دستش نبود منو پرت کرد اونطرف و گفت یزیچ چیکه ه ییهم چشماشو گرد کرد و از اونجا دهیسپ

ر یاز رابطتتون بهم گفت. منو سام ویهمه چ انیخفه شو. شا -  .مینداشت یبا هم سر و س 

 به سام؟ یدیچسب یو ول کرد انینبود چرا شا نتونیب یزیآره جون خودت. اگه چ -

 .چرتا نیو ا یشد قیرف انیبه اون؟؟؟ هه! اون گفت تو با شا دمیمن چسب -

 .چرتا نیو ا یدوست شد یبه من گفت تو با سام انمیخب شا -

 :گفتم دمیمالیکه پهلوم رو م همونطور

 .به هم دیکه گره خورد چوندنتونیپ یها. دو تا پسر جور یوحش دیگم ش دیبر -

 :داغون گفتن یها افهیاومدن نشستن کنارم و با ق لکسیر یلیخ شونییدوتا

 ؟؟یچ یعنی -

 :به جفتشون رفتم و گفتم یغره ا چشم

 رو از خودشون کَندن. افتـــــاد؟ دیدو تا کَنه که شما باش یبه طور کامال حرفه ا یعنی -

که مانتوش رو درآورد و  دهیخونسرد کنار اومدن. سپ یلیتا حرفمو هضم کنن. بعدم خ دیطول کش قهیدق دو
 یمیطاقچه قد یموهاش رو باز و بسته کرد. الناز هم از جاش بلند شد و موهاش رو با دست صاف کرد و از رو

روشن کردو  گارشوی. سیدلصن یبرداشت و نشست رو یگاریکه روش چند تا قاب عکس و گلدون بود، پاکت س
 :گفت

 .آشغاال -

 :پُک محکمم بهش زد و دوباره گفت هی

 ها؟ ؟یحاال تو چرا حرفاشونو باور کرد -

 :گفت یهم حرص دهیسپ

 ؟یتو چرا باور کرد -

 :حوصله گفتم یب

 .خوبم. سرم درد گرفت یدوستا دیتو رو خدا خفه ش -

 :به الناز گفتم رو

 .یکشیم گاریس دونستمینم -

 .کشمیم گاری. سگهید یدیحاال فهم -
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 :نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 .بکش که کبدت کپک بزنه درک. انقدر -

 :گفتم یدفعه ا هیکه  میکردیخودمون فکر م یها یبه بدبخت میو هر کدوم داشت میساکت بود یا قهیدق چند

 کنه؟یدوباره منو استخدام م یبه نظرتون انصار -

 :و گفت دیخند دهیسپ

 .مانتوسراشو بندهیداره م -

 ! چرا آخه؟یوا -

 .زن ترگل ورگل گرفته هیبره اونور آب.  خوادیم -

 "زدآیچه دَم از عشق من م "و گفتم دمیدلم خند یتو

 کنم بچه ها؟ کاریحاال من چ -

 :گفت دویخند الناز

 .. گشتن دنبال کارکنمیکه من م یهمون کار -

 :تکون دادو گفت یهم سر دهیسپ

 .دیابیدستم به شلواراتون منم در -

 فتادمیم ماین ادیبار  هی. هرچند که من هر چند وقت میدیو خند میتبا هم گف یاونجا بود و حساب دهیغروب سپ تا
 .میخوش گذروند ی. اما خب باالخره کلشدمیدمق م یو حساب

*** 

. نیماش یتو دمیالناز، تند درو قفل کردم و پر غیج یخونه رو درآوردم. با صدا دیو کل بمیج یکردم تو دستمو
 :رو چرخوند و گفت چییسو دهیسپ

 بچه ها؟ میچند بار شکست بخور دیبا خب امروز -

 :رو باز کردم و گفتم شمین

 .میکنیم دایامروز باالخره کار پ گهیبهم م یحس هی -

 :روشن کردو گفت گارشویس الناز

 .بزن دیحرف جد هیحرفه هر روزته نکبت.  نیا -

 :گفتم دهیچپ نگاهش کردم و رو به سپ چپ

 .گهیلگنو د نیراه بنداز ا -
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. اگرم خواستنیجا فروشنده نم چیاما ه میمغازه اون مغازه سر زد نیا ک،یاون بوت کیبوت نیغروب ا 5ساعت  تا
 .خوب نبود طشیمح ای دادنینم یحقوق خوب خواستنیم

 :م زدم و گفتم یگاز به بستن هی

 .اه. خسته شدم بابا م؟یکن کاریحاال چ -

 :گفت ینازک شده ا یهم کنارم نشست و با صدا الناز

 .میکنیم دایامروز کار پ گهیبهم م یحس هیبچه ها  -

 :پاش فشار دادم و گفتم یاَدام رو درآورد. پاشنه کفشمو رو دمیفهم

 .خفه شو -

 :فروشگاه بزرگ روبه روم نگاه کردم و گفتم به

 .بچه ها شهینم ینطوریکنم. ا دایپ یکار هیحتما  دیمن با -

 :صداش رو نازک کردو گفت دهیسپ ندفعهیا

 ....امروز کا گهیبهم م یجس هیبچه ها  -

که  یداد. از جام بلند شدم و همونطور یپرت کردم سمتش که جا خال مویحرفشو تموم کنه. بستن نذاشتم
 :گفتم کردمیدنبالش م

 تا؟یخاص یب دیمسخره کن دیفقط بلد -

 ریکه پاش گ کردیم نییو پا باز ابروهاش رو باال شی. برگشته بود سمت منو با ندیدویو م دیخندیهم م دهیسپ
 :و مثل بچه ها گفتم سادمیبودم. وا دهی. از خنده ترکنیکرد و خورد زم

 .حقــته... حقـــــته -

برگه  یروم رو برگردوندم که نگاهم رو دمیخندیکه م یرو پاک کرد. همونطور شیخاک یجاش بلند شد و مانتو از
 .دمیپر نییدر فروشگاه خورده بود، ثابت موند. تند تند نوشته رو خوندم و با ذوق باال و پا یکه رو یبزرگ

 :و گفت ستادیهم کنارم ا دهیسپ

 !!!یییییییییی. وامیازمندیخوشحاله؟ اوممم... به چند فروشنده خانم ن ینجوریما ا ینوشته که مونگول یچ -

 زد،یم سیرو ل شیو بستن کردیباز به ما نگاه م شیته بود و با ننشس مکتین یدور به الناز که مثل منگوال رو از
 :گفتم یدست تکون دادم که اونم دست تکون داد. حرص

 .یروان کنهیم یبا یمن با یتو رو خدا نگاهش کن. داره برا -

 .درآورد و بهش زنگ زد بشیاز ج شویگوش دهیسپ
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 .نوریا ایب یدستته بنداز آشغال یبستن ؟یدیدست تکون م یاونجور میکنیم یبا یبا میمونگول مگه ما دار -

 :دهنشو بدو بدو از اومد سمت ما. با دهن پر گفت یرو کامل کرد تو شیبستن هیمثه بچه ها بق النازم

 شده؟؟؟ ی؟؟؟ چ هیچ -

 .رو باز کردم شمیدستم به فروشگاه اشاره کردم و ن با

 :کردو گفت اخم

 ؟؟یاَف میکن دیکه خر میما پول دار -

 :سرش و گفت یمحکم زد تو دهیسپ

 .برگه رو بخون نیاحمق ا -

 :نوشته رو خوند و گفت دادیبلوند فُکُل شده ش رو با دستش پوش م یهمونطور که موها النازم

 !!!ییییییییییوا -

. دوهیره ماونم دا دمیس که د وونهیدختر د نینگاه کردم که بگم چقدر ا دهیفروشگاه. با خنده به سپ یتو دیدو و
 .تو دمیدو تا دوست ملعون شکر کردم و خودمم دو نیو خدا رو از داشتن ا دمیکش یقیآه عم

 :هم سرش شلوغ بود. آروم رفتم جلو و گفتم ینشسته بود و حساب زیپشت م یتیمسن و با شخص خانم

 ...نیا طیخانم شرا دیببخش -

 :برگه اشاره کردم و ادامه دادم به

 چطوراس؟ یفروشندگ -

 :زور پلک زد و با ناز گفت به

 التی. تعطهی. حقوق هم که وزارت کارلهیشب. جمعه ها تعط 10تا  5. لهیتعط 5تا  2ظهر.  2صبح تا  8از ساعت  -
 .نی... همگهی. دلهیهم تعط

ما  یحتما رو میو گفت میمورد نظر رو پر کرد یبرگه ها عی. سرزدیهر سه تامون داشت برق م یچشما دیکن باور
 .دنیحساب کنن. اونام گفتن تا فردا خبر م

. جورابامو درآوردم و انداختم گوشه دیترکیخونه. واقعا پاهام داشت م میو رفت میشد نیسوار ماش خوشحال
جاش نشست  یتو عیبود. سر دهیپام خواب نییکه پا دهیدهن سپ یرفت تو مایخونه. پاهامو دراز کردم که مستق

 :و گفت

 .دماغم ف ر خورد کثافت ی. موهادهیلش م ی. اَه اَه بویتف تو روت اَف -

دهن الناز که اونم خفه شد و حاال  یو کرد تو دیل نگ منو کش هیکرد و  یقاط دهیخنده که سپ ریز میالناز زد با
 .دهنم یدستمم گذاشته بودم رو ،یاز خطر احتمال یریجلوگ یو برا دمیخندیفقط من بودم که م
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کرده  یو الناز با هم آشت دهیسپ نکهی. از امیدیو خند میگفت یخونه الناز موند و تا صبح حساب دهیسپ اونشب
 .خوشحال بودم یلیبودن خ

. آروم ومدیتق تق دَر م یبود. هنوز صدا میشکمم برداشتم و ساعت رو نگاه کردم. ده و ن یرو از رو دهیسپ یپا
که گوشه خونه افتاده بود رو تنم  یاز جام بلند شدم و مانتو شال نشد. به اجبار خودم داریالناز رو صدا زدم اما ب

 :در. در رو باز کردم و گفتم یکردم و رفتم جلو

 .گهیچه خبره؟ د هَه! خب صبر کن د یوا -

 :بود. با اخم سرم رو تکون دادمو گفتم ستادهیجلوم ا یو مو قرمز دیسف دختر

 بعله؟؟ -

 .سالم. با الناز کار دارم-

 .خوابهسالم.  -

 :ابروش رو باال انداخت و گفت هی

 ؟؟یچ یعنیوا!  -

آب رو باز  ریمنو کنار زد و رفت تو. با حرص در رو بستم و پشت سرش راه افتادم. کنار حوض نشستم و ش بعد
به خاتون جون  ماین یعنینگار بودن تنگ شده بود.  یآب افتاده بود نگاه کردم. دلم برا یکردم. به عکسم که تو

 در موردم کردن؟ یال گفته؟ اونا چه فکرو نه

که الناز بهم داده  یمشت آب به صورتم زدم و بلند شدم. حوله صورت هیرو تکون دادم تا فکرم آزاد بشه.  سرم
که  ومدیالناز و اون دختر م یبرداشتم و صورتم رو خشک کردم. صدا اط،یح یشده تو زونیبند آو یبود رو از رو

 :باز نگاهم کرد و گفت شین هیبا  نازخونه. ال ی. ل خ ل خ کنون رفتم تورفتنیداشتن قربون صدقه هم م

 ؟یگیرو م یاَف یییوا -

 :هم سرشو تکون داد و گفت دختره

 .آره بابا. اعصاب نداره آ -

 .شدن از خواب سگه داریبعد از ب قهیجون تا سه دق ینه اَف -

 :تمکه دور گردنم حلقه کرده بود رو زدم کنار و گف دستشو

 .سگ عمته -

 :خنده و گفت ری. دختره بلند زد زدیکرد و لبشو گز یتک سرفه ا الناز

 .نداره من عادت دارم بیع -

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با
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 ؟یبه چ -

 .گهیقرار گرفتن د گرانیبه مورد لطف د -

 :دستشو سمتم گرفت و گفت بعد

 .عمه الناز. خوشبختم ما،یش -

 :. دستشو گرفتم و گفتمردمیاز خجالت داشتم م واقعا

 .خوامیواقعا شرمنده م. معذرت م -

به پهلوم زدو جابه جا شد. با حرص پاشو انداختم اون ور  یبود لگد محکم دهیکه کنارم خواب دهیموقع سپ همون
 :گفتم غیج غیو با ج

 .. نکبتیتا حاال تمام دنده هامو خُرد کرد شبیکه از د ادیخبر مرگت ب -

 :ز کرد و گفتچشماشو با یال

 .آ میدی. خوابنییپا اریصداتو ب یاَف یوا -

 .باعث شد منم اخمام رو باز کنم بخندم مایخنده الناز و ش یصدا

 تیبا عصبان بدهی. سپمیکردیو با حسرت نگاهش م میتلفن نشسته بود یبود و ما هم کنار گوش کی ساعت
 :گفت

 .بود یاسممون شمس می. اگه ما شانس داشتزننیخونه. زنگ نم رمیمن که م -

 :چونه ش و گفت ریهم دستش رو زد ز الناز

 .تومن توشه 30. هیخال هیخال میمن حساب بانک م؟یکن کایبچه ها حاال چ -

 :رو جمع کردم و گفتم لبام

 و ازش خواهش کنم ببخشم؟ ماین شیبرگردم پ -

 :گفتن کصدایو الناز با هم سمتم حمله کردن و  دهیسپ یا دفعهی

 .یکنیم تو غلط -

 :لب گفتم ریو ز نییرو انداختم پا سرم

 .یال شدیاما خُب االن اگه من نبودم تو انقدر پوالت زود تموم نم -

 :و گفت دیبهم توپ الناز

 .آ کنمیدنده هاتو خورد م یا دفعهیها رو ندارم  یخاله زنک باز نیحفه شو افسون. من اعصاب ا -
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 :. بلند گفترفتیور م شینشسته بود و با گوش واریگوشه د مایش

 .بهتون پول قرض بدم آ الناز تونمیمن م -

 :اخم کردو گفت الناز

 .ینه مرس -

 :اضافه کرد عیسر و

 .مایبفهمن ش یزیبابا و مامان بزرگ چ خوامیهم نم ایقضا نیاز ا -

 :اخم کرد و گفت مایش

 .احمد منو نفرستاده. خودم اومدم گمیبار صدم م یبرا -

 .رو برداشت و گرفت سمت الناز یگوش عیسر دهیتلفن بلند شد. سپ یموقع صدا همون

 .دییبله؟؟ .... بفرما -

- ... 

 فروشگاهه؟؟ -

- ... 

 .. درستهمیاوه بله.... ما اونجا فرم پر کرد -

- ... 

 .خدانگهدار یبله.... بله... چشم. مرس -

 :گفت یو خوشحال غیج غیرو سر چاش گذاشت و با ج یگوش

 .بهمون هستخدا حواسش  -

ش  افهیکه ق دمیرو د مای. از سر شونه الناز، شمیکرد غیج غیج یو با خوشحال میبغل کرد گرویهمد ییتا سه
 :رو از الناز جدا کردم و گفت دهینگفتم. سپ یزیچ یکامال در هم رفته. تعجب کردم ول

 م؟؟؟یبر یخب چب گفتن؟؟؟ ک -

 .دیباش نجایصبح گفت ا 8اومم... فرد ساعت  -

 :دراز کردم و گفتم پاهامو

 .مُردمیخونه م یتو یکاریواقعا داشتم از ب -

 :باال انداخت و گفت ییابرو دهیسپ
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 .سر کار رهیپر کردن اوقات فراغتش م یانگار مثال برا زنهیحرف م جوری -

 :پاشو گفتم یزدم رو محکم

 !شعوری. بیمسخره کن یفقط بلد -

 .و مسخره م کردن دنیخند ییدوتا

ظهر رفت خونه و  دهیهفته قرار بود بمونه. سپ هیاز مشهد اومده بود و به مدت  مایبودم ش دهیکه فهم اونطور
 میکرد یو منچ باز میدید لمیروزا، انقد ف هیدنبالمون. من والناز هم مثل بق ادیفردا ساعت هشت م یگفت که برا
 .تا شب شد

ته دلم  یحس هی یتنگ شده ول ماین یمنکر بشم که دلم برا تونستمیرو بغل کردم و چشمام رو بستم. نم بالشم
 یبود تو دهید ینه نداشت. مگه از من چه کار بد یحق داشت اونطور بگه. ول دیازش متنفرم. شا زدیم ادیفر
 مدت؟ نیا

پچ پچ الناز و  یدرهم و برهم رو از خودم دور کنم. صد یفکرا نیکردم ا یو سع دمیگردنم کش یرو رو دستم
 رفتیچشمام رژه م یکه جلو یا یتکرار یهم قطع شده بود. چشمهام رو بستم و بدون توجه به صحنه ها مایش

 .دمیخواب

 مایش یبود و جا دهینبود. الناز کنارم خواب یزی. هراسون اطرافم رو نگاه کردم اما چدمیاز خواب پر یت ل پ یصدا با
باز بود و  ییرو نگاه کردم. در دستشو اطیرو کنار زدم و ح هال که کنارم بود یبود. پرده پنجره بزرگ و قد یخال
 .نبود رونیهم ب یکس

 .واضح تر شد مایش ی. آروم از جام بلند شدم و رفتم طرف اتاق. صداومدیپچ پچ از اتاق م یصدا

 ....از منو تو بدبخت تره گمیمن دارم م -

- ... 

 .آره بابا -

 .تا اون ساعتو پبدا کنم. مطمئن باش گَردمیاحمد من تا فرداشب تمام خونه رو م نیبب -

- ... 

 .کنمیم داشی. پستنیسرکار و تا نُه شبم ن رنیاالن م ناینه...نه... ا -

- .... 

 .باشه خداحافظ -

 .داد الناز بلند شد یجام که صدا یاز اتاق فاصله گرفتم و خودمو پرت کردم تو عیسر

 !پدر یقلم پام شکست ب ی. ن  یریدرد بگ یآ -
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ش رو  افهیکه ق مایجام نشستم و به ش یتو یرو از باال سرش برداشتم و ساعت رو نگاه کردم. تند شیوشگ
 :خواب آلود کرده بود گفتم

 .سالم صبح خبر -

 .. ساعت هفت و ربعه آریسالم... صبح توهم بخ -

 :دستم و تکون دادم که چشمهاش رو باز کرد. بلند گفتم ینازک النازو گرفتم تو یرو تکون دادم و بازو سرم

 .. ساعت هفت و ربعه آریپاشو عشقــم. صبحت بخ -

 :چشمهاش گذاشت و گفت یرو دستشو

 .رمیبعد من م ییباشه تو برو دستشو -

 مایش یحرفها ریرو برداشتم و رفتم سمت حوض. ذهنم درگ اطیگوشه ح یها ییبلند شدم و دمپا عیسر منم
 .آ یسر صبح پرسمیم ییبگم. سواال دیخب معلومه که با گفتم؟یبه الناز م دیبا یعنی بود.

 :گفت ییسمت دستشو رفتیو همونطور که م اطیح یبعد، الناز هم ل خ ل خ کنون اومد تو قهیدق چند

 ؟؟یتونیم یچطور ؟؟ینرفت ییباز تو صبح دستشو -

 .ندارم ییآ. خب صبحها دستشو یپرسیم ییسواال یوا! صبح اول صبح -

 .بند لباس ها برداشتم و صورتم رو خشک کردم یم رو از رو حوله

 میآب یو مانتو دمیرو پوش میجمع کردم. شلوار تنگ مشک پسیرو با کل شیرو محکم با کش بستم و باق موهام
صدا کردم. همونطور که مختصر الناز رو  شیآرا هیهم سرم کردم و بعد از  یمقنعه مشک هیرو هم تنم کردم. 

 :گفت دیپوشیجوراباشو م

 کجاست؟ یگور به گور دهیسپ نیساعت هشت شد پس ا -

 .االن ادیم -

بود بهمون. همون موقع  دهیکَنه چسب نیع مایبودم تا به الناز بگم اون ساعت رو برداره اما ش تیموقع هی منتظر
 :نشستم و گفتم نیماش ی. تورونیب میرفت مایکوتاه با ش یخداحافظ هیزنگ در بلند شد و منو الناز بعد از  یصدا

 .جون یس یس ریبخ باتیسالم صبح ز -

 آخه؟؟ باستیصبحه ز نیا یسالم کجا -

 :دست گوشه مقنعه ش رو گرفت باال وگفت با

 .کرده یکار نیریتو رو خدا نگاه کن! صبحه اول صبح کفتر روم ش -

 :حرکت کنه برگشتم سمت الناز و گفتم نکهیرو چرخوند. قبل از ا چییو سو دیهم خند خودش
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 خونه ت؟ یتو یساعت دار هیالناز تو اوممم...  -

 :رفت باال و گفت ابروهاش

 دارم. چطور؟ ادیآره خب. من ساعت ز -

 :به دماغم دادم و گفت ینیچ

 بخواد بدزدش؟ مایکه ش ینه ساعت -

 تو؟ یگیم ی! چ؟؟؟یچ -

 :زمزمه کردم آروم

اون  میستیبهش گفت تا شب ما ن زدیبه اسم احمد حرف م ییآقا هیداشت با  ایشدم شم داریصبح که ب -
 .کنهیم دایساعت رو پ

 شد ادهیپ ه؟یچ انیشده و جر یچ دیپرسیکه مدام داشت م دهیتوجه به سپ یرو برداشت و ب فشیک الناز

. در رونیتا الناز اومد ب دیطول کش یا قهی. چند دقرهیبگ گریج دندون به قهیگفتم تا دو دق دهیرو به سپ انیجر
 :گفت شست،یرو باز کرد و همونطور که م نیماش

 .میرسیم ریساعت هشت شدآ. د -

 " ! نیدخالت نکن "با ادبانه گفت یلیحرفش خ نیا با

. میوارد فروشگاه شد ییبود که سه تا قهی. ساعت هشت و پنج دقمینگفت یزیچ گهیبه فروشگاه د دنیرس تا
 :. آروم رفتم جلو و گفتمنوشتیم ییزایچ هینشسته بود و  زیپشت م روزیهمون خانم مسن د

 .ریسالم صبحتون بخ -

 :بهم انداخت و گفت ییگذرا نگاه

 د؟ییسالم بفرما -

 :هست که ما رو نشناخت. صدام رو صاف کردم و گفتم یچ یشرکت چ کنهیندونه فکرم یهر ک حاال

 ...استخدام یبرا دیتماس گرفت روزید -

 :برگه جلوش گذاشت و گفت یرو رو خودکارش

نکات  یسر هی مونهی. فقط مگهیبهتون گفتم د روزیرو د گفتمیم دیکه با ییزایاومد. همه چ ادمی علهیاوه...  -
 ...که

 .میبلند شد و با دست به جلو اشاره کرد و راه افتاد. ما هم پشت سرش رفت زشیپشت م از
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 یمدار بسته ست ول نی. دو، فروشگاه مجهز به دوربدیریگیبا فروشنده ها گرم نم ادیز ک،یعرض کنم.  دیبا ... -
 یرو برا تونیمینشه. سه، رابطه دوستانه و صم دهیدزد یزیکه چ دیو دقت کن دیشما بازم حواستون رو جمع کن

رو نشون داد و گفت  یا گهیهستم. دختر د اهحسابدار فروشگ یمی. و چهار، من سلدیاز فروشگاه نگه دار رونیب
 ... خانم شهنا و شونیا

 :کرد و در آخر گفت یرو هم معرف گهینفر د چند

که خانم  تونیفرم کار مونهی. مشهیشلوغ م نطورایاز ساعت دَه ا یصبحا اکثرا خلوته ول دینیبیهمونطور که م -
 ست؟ین یسوال .دیاز االن مشغول به کار بش دیتونی. مدهیشهنا بهتون م

 :میو با هم گفت میرو تکون داد سرمون

 ...نه... نه -

 :زدو گفت یسرد لبخند

 .خب پس... خانم شهنا؟؟ سه تا فرم به خانوما بده -

 .گفت و اومد سمت ما یشهنا هم چشم خانم

 .دیطبقه باال که همونجا هم لباساتونو عوض کن میبر -

 یداشت، مقنعه طوس یسه تا خط صورت نشیو آست بشیج یساده که رو یطوس یمانتو هیمخصوصشون  فرم
 :بود. مانتو ها رو سمتمون گرفت و گفت کیبامزه و ش یلیبود. خ یخط نازک صورت هیبا  یکراوات

 .بهتر نجایا دیبذار یول دیببر دیتونی. شما مجایهمن ذارنیهمه مانتوهاشون رو آخر وقت م -

 :و گفت دیکش دهیسپ یمانتو یبه دکمه ها یدست الناز

 .ریبزرگتر بگ زیسا هیخب.  شهی! داره پاره منیحس ای -

 :دستش رو کنار زدو گفت دهیسپ

 .اندازه ست میلیخفه شــــــو. کجاش تنگه؟ خ -

 ینطوریهم هم یمانتو فروش یکه مانتوش تنگه. تو کردیهم قبول نم چوقتیو بامزه بود. ه یتپل یلیخ دهیسپ
 :گفتم کردم،یم مشیتنظ نهیو تو آ بستمیکه کراوات مقنعه م رو م یبود. همونطور

 .بهمون تذکر بدن ی. نذار روز اولکمیجون تنگه  دهیسپ -

 :و گفت دیرو تو هم کش اخمهاش

 .الغر کنم. اَه دیمانتوهام بهم تنگه. با شهیهم -

 گفتیکه خانم شهنا م یظهر هر کار. تا ساعت دو رونیب میرفت شیآرا دیو بعد از تجد میدیخند زیو الناز ر من
 .نبود یچاره ا یبود و حوصله سر بر. ول ی. کار سختمیدادیرو انجام م
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 :گفتم مایغذا رو جلوم گذشتم و رو به ش ظرف

 .جون بابت غذا مایش یمرس -

 :زد و گفت یمصنوع لبخند

 .. نوش جانزمیفدات عز -

 :ما، گفت یپاره کردنا کهیتوجه به تعارف ت یب الناز

 .ادیمن اصال از کارمون خوشم نم یوا -

 :رو نگاه کردو گفت ساعتش

 .ششششششششیدوباره ا میبر دیبا گهیساعت د هی -

 :دهنم گذاشتم و گفتم یرو تو قاشقم

 .میخدا رو شکر کن دیبا نمیهم یبرا -

 .زنگ خورد. دستش رو باال آورد و مثال ما رو ساکت کرد دهیسپ یموقع گوش همون

 بله؟ -

-... 

 ؟ییسالم. اصال معلوم هست تو کجا کیعل -

- ... 

 .الناز تنها نباشم شیپ امیخونه بگو من ب یایخبر مرگت نم یگور به گور یخونه بودم تو شبیمن د -

- ... 

 .خدافظ -

 :و با حرص گفت فشیک یرو پرت کرد تو شیگوش

 .کنهیم دادیمن داد و ب ی. فقط براادی. خونه نمرهیشبا کجا م ستیمعلوم ن دایجد شعوریپسره ب -

 :گفت عیسر الناز

 .سر کار رهیم دیخب شا -

 :رفت و گفت یچشم غره ا دهیسپ

 .. چه برسه به کار شبرهیوقتشم به زور م مهیاون همون کار ن -
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 ومدیاگه شب نم یبرادر داشتم حت هیمنم  خواستیصدا مشغول خوردن شدم. دلم م یرو تکون دادم و ب سرم
 .خونه

*** 

 خانم؟ دیببخش -

 .که کنارم بود نگاه کردم یگرفتم و به زن جوون لیو سه دهیاز سپ چشممو

 بله؟ -

 .... کجاست؟ابونیخ دیببخش -

 :زدو گفت شیاز بستن سیل هیرو بهش دادم و به الناز نگاه کردم.  آدرس

 چرا انقدر زشته؟؟ لیسه -

 :بهش رفتم و گفتم یغره ا چشم

 .شعوریب -

 :به غبغش انداخت و گفت یباد

 .گهیخب؟! زشته د هیچ -

 :رو گرفتم سمتش و گفتم میبستن

 .کوفت کن انقدر حرف نزن نویا ایب -

 .چاق شدم یلیخ دایبابا. جد خورمینم -

 :انداختم و با حرص گفتم کشیبه کمر بار ینگاه

 .گهید یشوهر موند یتا االن ب یکنیکارا رو م نیالناز. هم یاز الغر یشکنیم یدار -

 باشم خوبه؟؟ یکینه مثل تو خ -

 :رو پرت کردم پشت سرم و گفتم میبستن

 .أم یمن بارب -

 .باعث شد سه متر بپرم باال یکلفت پسر یصدا

 سطل آشغال؟ یندادن آشغاالتو بنداز ادیخانم به شما  یبارب -

 یازیامت 20که هنوز آثار پرتاب  تنگ تنش بود یمشک راهنیپ هیاالن روبه روم بود نگاه کردم.  گهیکه د یپسر به
 :که الناز گفت نییروش بود. شرمنده سرمو انداختم پا میبستن

 !یشدیاز پشت ما رد م دیمحترم شما نبا یوا آقا -
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 :زد و گفت یباال. لبخند کج دیپسره پر یابروها

 .پرت شد رو لباسم یدوستتون به طور افق یواقعا؟؟ پس من شرمنده م که بستن -

 :دستش رو گرفت و گفت دوستش

 .مشیشوریدم آب سرد کن م میرینشد که! االن م یزیعب نداره بهزاد. چ -

 :هم بلند گفت الناز

 .یراحت نیبه هم -

 :پسره نگاه کردم و گفتم یآشنا افهی. به قدیدست منو گرفت و کش و

 .محترم. شرمنده یآقا خوامیمن واقعا معذرت م -

 :تکون داد و گفت سرشو

 .ستین یمشکل -

 :لب گفتم ریدوستش دور شدن. ز با

 !اد؟یاخم انقدر بهشون م کننیفکر م ایچرا بعض -

 :سرم و گفت یمحکم زد تو الناز

 مونگول؟ یچرا پرت کرد تویبستن -

 یاعصابش خط خط شهیسمتمون دست تکون دادم. مثل هم ومدیکه داشت م دهیحرف به سپ یو ب دمیخند
 :بود. ساعتش رو نگاه کرد وگفت

 .فروشگاه میبر دیبا میکوفت کن زیچ هی میبر -

 :زمزمه کرد رفتیآروم همونطور که پشت سرش م الناز

 .دینپرس یزیو چ دیخفه ش یعنی نیا -

 دهیکه البته سپ میخورد کیک هیناهار، هر کدوممون  ی. برامیرفت نیتا ماش دهیحرف پشت سپ یو ب میدیخند
 .هیفضول یلیخ کردمیشده اما خب احساس م ینصفشم نخورد. دوست داشتم ازش بپرسم چ

بودم به بچه  ستادهیکاکائو و شکالت ا یفروشگاه. کنار بسته ها میمعمول ساعت پنج بود که دوباره رفت طبق
 هیسر رفته بود. تهو یلی. حوصله م خکردمینگاه م زد،یو غر م دیکشیکه همش دست مامان بدبختشو م یکیکوچ

کردم. خب  یدرآوردم و مارباز بمیج زا مویتمام بدنم مور مور شده بود. گوش کرد،یکار م یفروشگاه هم مثل چ
سرمو بلند  ییآشنا یدوسش داشتم. با صدا یبودم و حساب دهیحقوقم خر نی! با اولگهیبود د یکاریبهتر از ب

 .کردم

 .آ میکن دیخر یلیخ دیفردا با یبرا -
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 .سولماز دستمو ول کن بابا. اعصابم خورد شد -

. دمیدیرو م ماین نکهیحس خاص از ا هیداشتم.  یحس خاص هیو سولماز بودن.  مایروم رو برگردوندم. ن عیسر
 کینزد شتریگلوم و به صداشون گوش کردم. هر لحظه ب ی. دستم رو گذاشتم رویبغض لعنت هیدلشوره، ترس، 

 .شدیم

 .آ یکنیم میعصب یسولماز واقعا دار -

 .امروز آ یکنیم یبد خلق یلیتو خ ما؟؟ین یچ یعنیوا  -

 :و گفت دیکش یپوف ماین

 .دهایخر یبرا رمیگیسبد م هی رمیم -

 دمیترسینه. م ایتکون بخورم  دونستمی. شلوغ شده بود. نمومدیها م یمشتر هیبق ی. صدادمینشن یصدا گهید
از  دفعهیکه  دادمیو خبر م دادمیاس ام اس م دهیآبروم رو ببره. داشتم به سپ نجایو ا نمیبب مایتکون بخورم و ن
 .صدام کرد یپشت سر کس

 ؟؟یاحیخانم ر -

 هیشب گفی. مکردیبا من صحبت م شهیو هم دیخر ومدیبود که م یزن مسن و مهربون ،یخانم مهدو یصدا
 .بکشمش خواستمیاما االن واقعا م شدمیخوشحال م دنشیاز د شهیدخترشم. هم

 .صورتم و برگشتم سمتش یتو دمیم رو کش مغنعه

 د؟؟ی. خوب هستیسالم خانم مهدو یوا -

 ؟یسادیگوشه وا نیدنبالت گشتم چرا ا یلیخ ؟؟یسالم دخترم تو خوب -

 :زدم و گفتم یمصنوع لبخند

 .دیکرد دی. شما که سر ماه خردیآورد فیداشتم. چقدر زود تشر یکار -

 .کنم یادیز دیخر دیبرام. با ادیآره دخترم. مهمون قراره از همدان ب -

 :. آب دهنم رو قورت دادم و تند گفتمدمیرو د ومدیآروم م یرو که با قدمها مایپشت سرش ن از

 د؟یندار یبرم طبقه باال. فعال کار دیجون من با یخانم مهدو -

 .کار کوچولو داشتم هیچرا دخترم  -

چشماش  مای. نکردیدل من به پا بود، چادرش رو باز و بسته م یکه تو یو آشوب مایشدن ن کیتوجه به نزد یب
 :لب گفتم ری. دست سولماز رو کنار زد و اومد جلو. فاتحه م رو خوندم و آروم زکردیکرده بود و نگاهم م زیرو ر

 !زن یریبم یا -

 .شد یکی مایو ن یخانم مهدو یصدا
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 !...یسالم خانم تقلب -

و  نییتنش بود. سرم رو انداختم پا دیو بلوز سف یمشک یشلوار پارچه ا هیدلم براش تنگ شده بود.  چقدر
 :گفتم

 .سالم -

 :گفتم کرد،ینگاه م مایکه با تعجب به منو ن ،یمخاطب به خانم مهدو و

 .دمیرو بهتون م دییخوایکه م یزیباال اون چ میبر دیایب -

 .یخانم کاشف شیصبر کن من برم پ قهیدق هیباشه دخترم  -

 :گفتم یعصب

 .دییباشه بفرما -

 !. والـــــایخانم کاشف شیبره پ زدمیاون موقع که من داشتم بال بال م مردیم

 ؟یینجایکه هنوز ا نمیبیم -

 :ش، گفتم کهیتوجه به ت یب

 .کمکتون کنم دیکنم، بگ دایپ دیو نتونست دیخواست یزیاگه چ دییبفرما -

 :از کنارش رد شم که مچ دستم رو گرفت و گفت اومدم

 ؟یمونیشبها کجا م -

و  یبود. نگاهش پر از دلخور یو نفرت اون روز نبود. فقط دلخور تیاز عصبان یچشمهاش نگاه کردم. خبر یتو
 :کردم و آروم گفتم سیسرزنش بود. لبم رو خ

 .دوستم شیپ -

 :رو چرخوندم و گفتم دستم

 .کننیمدستمو ول کن. اخراجم  -

 :قدم رفت عقب و دستم رو ول کرد. آروم گفت هی

 .. دلش برات تنگ شدهکنهیم یقرار یب یلینهال خ -

انبار انداختم  یاز پله ها رفتم باال. خودمو تو عیگفتم و سر یدینداشتم بگم. ببخش یزیازش. چ دمیکشیم خجالت
دهنم گذشتم و بغضم رو  یقطره اشک، دستم رو رو نیو پشت در نشستم. نفسم تند شده بود. با اومدن اول

 .شکستم
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واقعا  نمشیدوباره بب خواستمیرفته باشه. نم مایکه ن رونیبرم ب یوقت خواستمیانبار نشستم. م یتو یساعت مین
 .نبود ماین خواستمی. همونطور که مرونی. مانتوم رو صاف کردم و رفتم بدمیکشیازش خجالت م

 یاون چند ماه زندگ شیحواسم پ یول گذشتمیچطور گذشت. فقط از کنار قفسه ها م دمیساعت نُه نفهم تا
 .معذبم کرد یلیآرامشش خ نیداشتم اما با ا یتوقع رفتار بدتر ماینکردن؟؟ از ن تیبود. چرا ازم شکا مایکنار ن

رو زدم کنار و به ماه . پرده دمیهال جام رو انداختم و خواب یکنار پنجره قد شهیشام بخورم، مثل هم نکهیا بدون
 تمیاذ یلیچون خ دیشا شد؟یمامان و بابا تنگ نم یمن چرا دلم برا یگرفته بود. راست یلینگاه کردم. دلم خ

 !ییییی. هکُشتمیم کردم،یم یخونه زندگ هی یپسر تو هیماه با  شیکه ش دیفهمی. اگه مامان االن مکردنیم

 زد،یحرف م زیکریو الناز که  ونیزیتلو یتوجه به صدا یخسته بودم. ب یلیرو انداختم و چشمام رو بستم. خ پرده
 .دمیخواب

 ی. حرصشدیم دهیصورتم کش یصورتم چشمام رو باز کردم. گوشه پرده بود که رو یرو یزیتکون خوردن چ با
. اطیح یو ساعت رو نگاه کردم. هفت بود. از جام بلند شدم و رفتم تو دمیکش کردیدماغم که گز گز م یرو یدست

حس شد. چند تا  یدستم ب آب یآب فرو کردم. از سرد ی. کنار حوض نشستم و دستم رو توومدیم یسوز بد
 .حوض نگاه کردم یمشت آب به صورتم زدم و به عکس خودم تو

 ادیجور واجور ب یدوباره فکرا نکهینبودم. قبل از ا شیافسون سه سال پ هیشب گهیعوض شده بودم. د چقدر
 .زیم یرو گذاشتم رو ریساز رو زدم به برق و کره و پن ییخونه. چا یسراغم بلند شدم و رفتم تو

 .و با پام زدم به دستش ستادمیوا دهیسر سپ باال

 .دی... الناز پاشدهیپاشو سپ -

 .میافسون تو رو جَد ت برو بذار بخواب یوا -

 ریپاشو صبحونه حاضر کردم. د د؟یشبا تا صبح فک بزن یخب مگه مجبور م؟یش کاریب نیخوایزهر مار نکنه م -
 .شد

 .اطیح یرفتم تو خوردنیکه ت لو ت لو م یبلند شدن و همونطور جفتشون

لباسام رو عوض کردم و مشغول شدم. خسته  عیفروشگاه. سر میدیساعت هشت و ربع بود که رس شهیهم مثل
بحثشون  دونستمی. نمکردیبحث م یخانم مسن هی نگاه کردم. داشت با یمینشستم و به خانم سل یصندل یرو

که داشتن دعوا  دمیشنیرو هم م یزن و مرد جوون یهم نکردم و روم رو برگردوندم. صدا ی. کنجکاوهیسر چ
 .کردنیم

 .یتحمل کن یخوایتو که نم گهیآره د -

 شه؟یمن چکار کنم خب آد یگیم -

 ؟یدی. فهمندازمیبچه رو م رمی. من مچکاریه -

 .. آشغالکنمیسقطت م یاز زندگ یاریاسم سقطو ب گهیبار د هیخفه شو.  -
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و  دمیگونه م کش یفروشگاه، دستم رو رو هیندارن آ. کالفه از اون همه صدا و سوز تهو یکم بدبخت مردمم
 .چشمام رو بستم. سرم در حال انفجار بود

 .سالم -

 تونستمیآشنا بود اما نم افشیبود. ق یچهارشونه ا رو بلند کردم و دنبال صاحب صدا گشتم. پسر قد بلند و سرم
 :. سرم رو تکون دادم و گفتمهیبدم ک صیتشخ

 .سالم -

 .دهیداداش سپ لمیسه -

 کردمیو صورت سبزه تند رو شناختم. از جام بلند شدم و همونطور که مانتوم رو صاف م زیر یاون چشمها تازه
 :گفتم

 .طبقه باالست دهیسپ ل؟یآقا سه دیخوب هست -

 .. اومدم با شما حرف بزنمیمرس -

 :. با تعجب گفتمدیباال پر ابروهام

 با من؟ -

 .دیصحبت کن دهیازتون خواهش کنم با سپ خواستمیبعله. م -

 در چه مورد؟ -

که بابا قبل از مرگش خونه رو به نام من  گمیحد م نیفقط در ا رمیوقتتون رو بگ ادمیز خوامیراستش نم دینیبب -
من  دیگیکنه. خب حقم داره. م یدوست نداره با خواهرشوهرش زندگ حانهیکرد. االنم من قراره ازدواج کنم و... ر

 .هم لج کرده دهیچکار کنم سپ

 :که خودش دوباره ادامه داد دیم فهم افهینشد. فکر کنم از ق رمیاز حرفاش دستگ یزیچ

 .کنهیکنه. اما قبول نم یاجاره کنه و خونه رو خال ییجا هیم تا آخر ماه ازش خواست -

 :چند بار پلک زدم و گفتم کرد؟؟یم رونی. داشت خواهرشو از خونه بشدیباز نم نیاز ا شتریکنم چشمام ب فکر

 .نداره که بره ییجا دهیخب سپ -

 .حانهیاز خونه من... و ر ریغ ییبره خونه عموم. هر جا تونهیم -

 :و گفتم دمیهم کش یرو تو ابروهام

 .. با اجازهکنمیباشه باهاش صحبت م -
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شکرت که من  ایبودم. خدا یعصبان یلی. خستادمیممکن ا یجا نیاز کنارش رد شدم و رفتم خلوت تر عیسر
دم آ هیآخه مگه  رونیب ندازهیداداش ندارم. والـــــــا. حالم بهم خورد پسره زشت نکبت. داره خواهر خودشو م

 شه؟یم رتیغ یانقدر ب

که برگشتم پام به  نی. همرونیشدم. سرم رو تکون دادم که فکرا از سرم بره ب دهیسپ ریمتوجه رفتار اخ تازه
. تمام نیزم یرو ختیسس هم ر یسر هیشدم.  نیشد که پخش زم یچ دمیکرد و نفهم ریگوشه قفسه گ

 نیزم فتهیم یکی یوقت ادیم بدمعضالتم درد گرفته بود. همه نگاه هام که ماشالله هزار ماشالله روم بود. انقدر 
 ریکه ز یسس یقوط یخودمو جمع کردم و اومدم بلند شم که پام رفت رو عی. سرکننینگاهش م گردنیهمه برم

ه روبه روم بود رو دنبال کردم و به صورت قرمز و ک یپسرونه ا ی. کفشهارونیپام بود و با فشار سس ازش زد ب
 :و گفت دیصورتش کش یها سس ی. دستش رو رودمیرس یا رهیخ یچشمها

 نه؟ گهیبودنه د یبارب دیاز فوا -

 میبستن شیبود که چند وقت پ یهمون پسر شتر؟یب نیاز ا یبدبخت یعنیروبه روم نگاه کردم.  یپسره آشنا به
 .لباسش انداختم یرو رو

 :تند گفتم تند

 .بگم یچ دونمیاصال نم ی... وادی. باور کنخوامیمن واقعا معذرت م یوا -

 :رو انداخت باال و گفت ابروش

 .به لباسم یزنیکه گند م هیدفعه دوم -

 :گفتم یکه قرمز شده بود نگاه کردم و با ناراحت دشیبلوز سف به

 .خوامیواقعا عذر م -

 :گفت میتوجه به معذرت خواه یب

 صورتمو بشورم؟ تونمیکجا م -

 :فروشگاه اشاره کردم و گفتم یدست به انتها با

 .اونجاست -

 :که گفت دمیرو شن یمیخانم سل یصدا

 .کارتون دارم دیایبعدا ب یاحیخانم ر -

 .یبهداشت سیدنبال پسره رفتم سمت سرو یهم فشار دادم و با ناراحت یرو رو چشمام

 :گفت شستیورتش رو مآب رو باز کرد و همونطور که ص ریش

 ؟یسالم -
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 :هم و گفتم یتو دمیرو کش ابروهام

 د؟؟یببخش -

 .نیزم یبد خورد یلیکه نشد؟ خ تیزیچ گمیم -

 :و گفتم نییزده سرم رو انداختم پا خجالت

 ...نه نه... من واقعا شرمنده م -

 .سس متنفرم. اَه یاز بو -

درشت بود اما نه  بایهم تقر کلشیمتوسط بود. ه. قدش کردیرو جمع کرده بود و لباسش رو پاک م صورتش
و  ی. چشم و ابروش عاددمشیکجا د ومدینم ادمیآشنا بود اما  یلی. به صورتش نگاه کردم. چهره ش خادیز

 .صورتش. در کل خوب بود یمتناسب با اجزا یو لبا دهیکش ینیبود. ب یمشک

 ؟یکنینگاه م یاونجور یبه چ -

 :گفتم متفکر

 .برام آشناست یلیچهرتون خ -

 گذشت،یبودم م ستادهیدر ا یو از کنار من که جلو رونیب ومدیم ییلبش رفت باال و همونطور که از دستشو گوشه
 :گفت

 .یشما همون دختره زبون دراز آبشار ناران -

 :کردم و گفتم کیرو بار چشمام

 ..یآبشار ناران؟؟... ک -

خانم  یو الناز سرش شرط بسته بودن. تا اومدم دهنمو باز کنم صدا دهیکه سپ یجرقه زد. همون پسر ذهنم
 :که دستش بود رو گرفت سمت پسره و گفت یاومد. جعبه دستمال یمیسل

 .ی. به عنوان عذر خواهدیصورتتون رو خشک کن دییبفرما -

 زیاز کنار فرجعبه دستمال؟؟ خنده م رو جمع کردم و پشت سرشون راه افتادم. الن هی یعنوان عذر خواه به
 ادی یخنده. خودمم وقت ریزدن ز یجفت ششونیرفتم پ نکهی. به محض اکردیصحبت م دهیبود و با سپ ستادهیا

 .گرفتیخنده م م فتادمیم نیکه خوردم زم یصحنه ا

 .شعورایزهر مار خب... ب -

 تو؟ یبودم از خنده. سالم دهیترک یعنیالناز؟؟...  یدید ییوا -

 :گفتم عیپسره افتادم. سر ادیحرفش  نیا با

 ن؟یدیپسره رو د -
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 :جلو و گفت دیمغنعه ش رو کش الناز

 .نه... پشتش بهمون بود -

 بود؟ یک نیاگه گفت -

 :گفت عیسر دهیسپ

 ما؟؟ین -

 :بهش انداختم و گفتم یهیعاقل اندر سف نگاه

 .اما از شانس خوبش بهتون نگاهم نکرد نیکرد ی. همون پسره که سرش شرط بندرینه خ -

 :رو نگاه کردن و با هم گفتن گهیهمد

 ؟؟یک -

 :مسخرشون انداختم و گفتم یها افهیبه ق ینگاه

 .نیدوست شد یو سام انیاما آخرش با شا دیآبشار ناران. همون که سرش شرط بست یبابا همون پسره تو -

. پسره هم ششیو الناز جدا شدم و رفتم پ دهیاز سپ زد،یحرف م یادیز یلیکه امروز خ یمیخانم سل یصدا با
 .باربر تا فاکتور بزنن یرو ذاشتیبود رو م دهیکه خر یلیبود و داشت وسا ستادهیکنار ا

 نه؟یاز ا ریکه بهتون گوشزد کردم که حواستون به کارتون باشه. غ هیبار چندم نیا یاحیخانم ر -

 :و گفتم دمیصورتم کش یرو دستمو

 .یمیبود خانم سل یاتفاق -

. رونیب یایتو انبار تا سه ساعت نم یریروز م هی. یریگیها گرم م یروز با مشتر هیچوب خطتون پر شده خانم.  -
 .خانم دیاز امروز. متاسفانه اخراج نمی. ایریور م تی. با گوشستیحواست ن

 !!تعجب نگاهش کردم. واقعا حرفش قابل هضم نبود برام. اخراج با

 ؟یچ یعنیاخراج  ؟یمیخانم سل یچ یعنی -

 :تفاوت سرش رو تکون داد و گفت یب

 .خانم نیهم یعنی -

 :التماس کردن متنفر بودم. ابروم رو باال انداختم و گفتم از

 .دیهرطور راحت -

رفتم سمت اتاق پشت فروشگاه. لباسم رو عوض کردم و رفتم  کردیبدون توجه به پسره که هاج و واج نگاهم م و
گوش کنم و برگردم  نیرحسیدر کار نبود. واقعا زده بود به سرم که به حرف ام یوز اول ماه بود و حقوق. ررونیب
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بچه  هیو الناز، بق دهیرو برداشتم از سپ فمی. کدیزاون روزها و دوران، پشتم لر یادآوریعمارت ارجمند ها. اما از 
نگاه کردم.  ابونیشونه م جابه جا کردم و به خ یرو رو فمیکردم و از در فروشگاه رد شدم. ک یها هم خداحافظ

 هیکه کَر کننده بود واقعا. اما  نامیبوق ماش یبود. صدا یلواسون چ یشلوغ تیحکا دونمیشلوغ بود. نم یلیخ
 .اسممو صدا زد. همون پسره بود نیماش

 خانم؟ یبارب ؟یاحیخانم ر -

 :م گرفت. سرم رو تکون دادم و گفتم خنده

 بعله؟ -

 ؟یسوار ش شهیم -

 :رو باال انداختم گفتم ابروم

 براتون لباس بخرم؟ میبر دینکنه با -

 :و گفت دیخند طونیش

 ...نشه آخه یبعد. تا سه نشه باز یباشه برا -

 نیاز حاال به بعدم بود. در ماش هیوقتمو پر کنم. بهتر از تو خونه نشستن و فکر کردن به بدبخت کمی ومدینم بدم
 .رو باز کردم و نشستم

 :رو خوابوند و گفت یدست

 .نزول اجالس کنن نمونیهمچون شما در ماش یما که بارب یافتخاره برا -

 :و گفتم دمیخند

 .مونده ادتونیگفتم آ. چه خوب  یزیچ هیحاال من  -

 .هیقو یلیحافظه م خ -

. شهیبه ش خوردیتک و توک م یلیبارون خ ینگاه کردم. قطره ها رونیحرف از پنجره به ب یرو تکون دادم و ب سرم
 :برف پاک کن رو زد و گفت

 .یبابت امروز متاسفم. من باعث شدم اخراج ش -

 :خودم جمع شدم و گفتم یتو شتریب

 .داشتم یکه چه کارنامه درخشان دیدینه بابا د -

 :. دستش رو گرفت سمتم و گفتسادیکه منتظر سبز شدن چراغ بودن، وا ییها نیو پشت ماش دیخند

 .بهزاد... بهزاد بهورز -
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 :. دستشو گرفتم و گفتمیا هیهم قاف لیاسم و فام چه

 .افسون -

 :میگفت ییدوتا

 .خوشبختم -

 :بعد گفت قهیدق چند

 ؟یکن کاریچ یخوایحاال م -

 رو؟ یچ -

 .گهیرو د یکاریب -

از خونه  چوقتیحس شد. کاش ه یب شهیش یاز سرد میشونیچسبوندم. پ شهیدلم گرفت. سرم رو به ش دوباره
که حاال شده  زونیافسون آو نی. اشدمیو نگار نم کردمیتصادف نم چوقتی. اونوقت هرونیب ومدمیارجمندها نم

رفت جواب بهزاد رو  ادمی هشده بود ک ری. انقدر ذهنم درگشدمیخونه دوستش، نم یتو یموجود اضاف هیبود 
 .کم کم چشمامو گرم کرد شدیآروم شادمهر که پخش م یو صدا نیروشن ماش یبدم. بخار

درآوردم و به صفحه ش که اسم  فمیرو از ک میاطرافمو نگاه کردم. گوش جیتکون خوردم. گ میزنگ گوش یصدا با
 .قطع کردم شد،یهم که از ضبط پخش م یکم ینگاه کردم. دست بردم و همون صدا داد،یرو نشون م دهیسپ

 بله؟ -

 شه؟یمآدم نگران  یگیتو دختر؟ نم ییسالم. کجا -

چشمام رو پاک کردم  ریز یاهینگاه کردم. با دست س افمیش به ق نهیو از آ نییرو دادم پا نیماش ریگ آفتاب
 :وگفتم

 شما؟ نیی. کجادیببخش -

 .خونه میریم میدار -

 .امیم گهیساعت د میمنم تا ن یاوک -

 .باشه. مواظب خودت باش. خداحافظ -

 .. خداحافظنطوریتوهم هم -

شد و  یقاط رونیب یهوا یبا سرد نیماش یرو نگاه کردم. گرما رونیو ب نیی. پنجره رو دادم پاومدیبارون م هنوز
 کردمیاعتراف م دینگاه کردم. با زدنیو بهم طعنه م شدنیکه با سرعت از کنار هم رد م ییلرزم گرفت. به آدم ها

مامان. دلم  یها تیبا همه اذ یحت .خاستیم ودن،آروم مثل اونموقع که پدر و مادرم زنده ب یزندگ هیکه دلم 
 یکی. یو دربه در یپول ی. نه درد بخواستیمامان رو م یها تیو غصه از درک نکردن و محدود یهمون ناراحت
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کنم.  هیگر خواستمی. نمدمیکش قینفس عم هیصورتم. چشمم رو بستم و  یتو خوردیبارون م یقطره ها ونیدر م
 .رونیصورت مهسا و از عمارت ارجمند ها اومدم ب یترس زدم تو یه بک یباشم. مثل همون روز یقو خواستمیم

به  شتریچشمم رو باز کردم. به بهزاد که کنارم نشسته بود و کاپشنش رو ب ن،یبهم خوردن در ماش یصدا با
 .نگاه کردم فشرد،یخودش م

 ؟یشد داریب -

 .نه خوابم -

 :زدو گفت لبخند

 ه؟ینظرت با شام، اونم مهمون من چ -

 .دادم هیم قفل کردم و به عقب تک نهیس یرو رو دستم

 به چه مناسبت؟ -

 از دوست شدنمون؟ شتریب یاومممم... چه مناسبت -

 :کرد و گفت حیرو باال انداختم و نگاهش کردم. خودش جمله ش رو تصح ابروهام

 .بابا یاجتماع یدوست -

 :ندادم که گفت یجواب

 م؟یکجا بر -

 :خونه، گفتم امیم رتریکه د فرستادمیاس ام اس م دهیرو برداشتم و همونطور که به سپ میگوش

 .نیماش ی. توچیساندو -

 :رو روشن کردو گفت نیماش

 بود منو نبرد رستوران؟ سیبهزاد خس یآ بعدا نگ یخودت خواست -

 .گمینترس نم -

 !ا شده بودم و تازه نصفشم خواب بودمفقط چند ساعت بود که باهاش آشن نکهیبهش داشتم. با ا یکینزد حس

قلوپ از نوشابه م رو خوردم و  هی. میشادمهر خورد یصدا نهیزم ریسکوت و با ز یفالفل رو تو چیتا ساندو دو
 : گفتم

 ؟یدیانقدر شادمهر گوش م شهیهم -

 .دمیکال فقط شادمهر گوش م -

 :تکون دادم و گفتم سرمو
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 .صداش خوبه -

 :کرد و گفت ادیضبط رو ز یصدا

 برسونمت؟ یدیآدرس نم -

 :نشدم گفتم مونیتا پش عیست اگه ندم سر عیضا یلیخ دمینه. اما د ایبودم که آدرس رو بدم  مردد

 ...ابونیخ -

 :گفت طونیو ش دیخند

 !یقیچه آدرس دق -

 :توجه به حرفش گفتم یب

 .از خودت بگو کمیدوست...  یخب آقا -

که جدا شده و رفته شهرستان. تو  شهیم ی. مامانم دو سالکنمیم یسال آخر زبانم. با بابام زندگ یدانشجو -
 ؟یچ

 .کنمیم یهست که تصادف کردن و... با دوستم زندگ یدارم. پدر و مادرمم دو سال یمعمار پلمیمنم فوق د -

 :. با دستش به جلوش اشاره کرد و گفتستادیا ابونیرو تکون داد و کنار خ سرش

 .منزل دوستتون نمی. ادییبفرما -

 :گفتم آروم

 ...بابت دیبابت امشب، شام و ببخش یمرس -

 :شده بود اشاره کردم و گفتم یلباسش که حاال صورت یلک جلو به

 .اتفاق غروب -

 :تکون داد و گفت سرشو

 کار خوب دست و پا کنم. چطوره؟ هیبرات  کنمیم یسع -

 .. ممنونیخوب یلی... خیمرس -

 دهیکه خونه الناز توش بود. سپ یضیعر ابونیخ یشدم و رفتم تو ادهیپ نیاز رد و بدل کردن شماره، از ماش بعد
 .دنیدیم لمیکنار هم نشسته بودن و ف ییهم اومده بود. دو تا

 بانو؟ یداشت فیچه عجب! کجا تشر -

 :رو انداختم گوشه خونه و گفتم فمیک
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 الناز؟ یدیکش گاری. چرا انقدر سرونیب -

 :ابرو باال انداخت و گفت الناز

 .دهیخانوم کش نی. ادمیبنده نکش -

خونه  یبود، نگاه کردم. پنجره رو باز کردم تا هوا ونیزیتوجه به ما نگاهش به تلو یکه ب دهیتعجب به سپ با
بود و فکرم به دود و  اطیبهتر بود. چشمم به حوض وسط ح گاریس یبو یعوض شه. هوا سرد بود اما از تند

خونه بود و  یبود که هنوز تو ییواومد و جوابشم همون ب ادمی لیسه ی. حرفادهیسپ یجلو یها گاریس لتریف
 .رفتینم رونیحاال حاال ها ب

 .الناز دراومد یبودم که صدا ستادهیپنجره ا یچقدر جلو دونمینم

 .صاحابو یافسون. ببند اون ب میزد خیبابا  -

 .کف سرت یندازیصداتو م ینسادیکه وا زیخب حاال. سر جال -

پام و  یکردم و جلوش نشستم. سرمو گذاشتم رو ادیشعله ش رو ز کمی. یرو بستم و رفتم سمت بخار پنجره
 .شدم رهیترک خوردش خ شهیهدف به ش یب

 افسون؟ یکن کاریچ یخوایحاال م -

 :تکون بخورم گفتم نکهیا بدون

 .دنبال کار گردمیاز فردا م -

 .اخراجت کردن خودیب یلیخ گفتنیهمه بچه ها م -

 :روم و گفتم دمی. پتو رو کشدمیباال و کنارشون خواب دمیرو کش شرتمیسو پیز

 ن؟یشام خورد -

 .به بدن که نگو میزد یتخم مرغ سیسوس هی یآره. جات خال -

ابرو ازم . الناز آروم بهش اشاره کرد و با چشم و کردیو اصال به ما توجه نم کردینگاه م ونیساکت تلوز دهیسپ
 .در اومد غشیج یشده. شونه هام رو باال انداختم. الناز محکم زد پشت گردنش که صدا یچ دیپرس

 .دیزهره م ترک ؟یچته روان -

 زهره ت داشتم؟ کارهیزدم بت، چ یوا! من پس گردن -

 :گفت شدیرفت و روش رو برگردوند. الناز همونطور که با سر و صدا بلند م یچشم غره اساس هی

 .سرما نیا یتو چسبهیکه م ارمیب ییبرم سه تا چا -

 :گفتم یتند
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 م؟؟یشکالتم دار -

 :از آشپزخونه اومد صداش

 .میدرصد نداشته باش هیفکر کن  -

 :گفتم دهیبه سپ آروم

 .اومده بود فروشگاه لیامروز سه -

 :هفته رگ گردنش باد کرد. با اخم گفت هیسرشو چرخوند سمتم که فکر کنم تا  نیهمچ

 داشت؟ کاریچ -

 .رونیب یایاز خونه ش ب یش یگفت باهات صحبت کنم راض -

 :گفت یزدو حرص پوزخند

 !خونه ش؟؟ هه -

 :فشار دادم و گفتم دستشو

 ده؟یسپ یچرا زودتر نگفت -

 :رو برداشت و گفت شییو شکالت کنارمون نشست. خونسرد چا ییچا ینینداد. همون موقع الناز با س جوابمو

 .آ دوستم یبمون نجایا یتونیم -

 :رو باز کرد و حق به جانب گفت ششی. نمیبا تعجب نگاهش کرد دهیو سپ من

 .. د هَهگهیشده د یبدونم چ خواستمیخب.... خب منم م د؟یکنینگاه م ینجوری... چرا اه؟؟یخب چ -

 :و گفت دیخند دهیسپ

اون ساعته  انیجر میبدون میرپس ما هم حق دا یسیمیو فالگوش وا یدار فیحاال که شما انقدر فضول تشر -
 . نه؟گهیبود د یچ مایو ش

رو با  شییپتو و همونطور که چا ریاومد ز عیکردم. النازم که انگار از خدا خواسته بود، سر دییسر حرفشو تأ با
 :گفت خورد،یسر و صدا م

 یهست تو یفالن ساعت هیبهم گفت  مارستانیتو ب رفت،یم ایدن نیداشت از ا یوقت امرزمیمامان خدا ب -
دست من.  فتهیاالنم م جهیو در نت دهیباالست. نسل به نسل گرد متشمیمادرمه و ق ادگاری. میمیصندوقچه قد

بفهمه نه  یزیکه نه بابات چ داگه شب جا نداشتم بخوابم هم ندارم. صد بارم تذکر دا یاما حق فروشش و حت
صندوق خاطرات خودم. قابل  یت. منم طبق خواسته مامانم ساعتو برداشتم و گذاشتم تو تهیاون عمه عفر

ها هستن...؟ از اونا بود. دو سال گذشت تا حاج بابام  یبیج یمیساعت قد نیمن که نبود از ا یاستفاده برا
 .فراش کنه دیقصد کرد تجد
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حضور  تونستمینه م رمیجلوشو بگ تونستمیه مسالم بود. تازه دانشگاه قبول شده بودم. ن 19 گهیمن د اونموقع
 ره،یگیمامان منو که نم یآ. مهربون و دلسوزه اما جا هیخوب یلیخونه تحمل کنم. اتفاقا زن خ یزنه رو تو

که گرفتم  پلممویمنم فوق د کردیم یندگ. گذشت و منم اومدم تهران دانشگاه. عمه مامانم لواسون ز تونستمینم
کرد که برگردم قبول نکردم. عمه  یس و دانشگاه نداشتم. پولشم نبود. بابام هر کاراون. حوصله در  شیرفتم پ

. رهیمیو جا در جا م کنهیسالش بوده تصادف م 18 یپسر داشت که اونم وقت هی ایمهربون بود. از دار دن یلیخ یپر
 هیو راحت،  یا دفعهی یلیپارسال خ نکهی... تا اکردیم یمثل مامانم بود و برام مادر میتداش یخوب یبا هم زندگ
خونه رو  نیبده ا رشیتنها گذاشت. خدا خ نینیبیخونه که م نینشد. منو با ا داریب گهیو صبح د دیشب خواب

دوباره سر  شیچند وقت پ نکهیااتفاق افتاده اما سراغمو نگرفت. تا  نیا دیشن نکهیزده بود به نامم. حاج بابا با ا
 دمیفهم یجنابعال سادنیو فالگوش وا مایتا باالخره با اومدن ش زدیرگشتن محرف از ب یشد و ه   دایو کله ش پ

دست من  دیخبرم بهشون گفته که ساعت االن با یاز خدا ب ییچشمشون دنبال اون ساعته. فکر کنم اون دا
 .نیاز ا نمیباشه.... خب ا

 .نداشت یدختر معن نیا یباز نگاهمون کرد. کال فکر کنم غم و غصه تو شین با

 :گفت دهیو درشتش بود که سپ دیسف یبه دندون ها نگاهم

 کرد؟ داشیپ مایش ؟یحاال ساعته رو کجا گذاشت -

صندوق  یگذاشتم تو دشمی. درشم پنجاه قفله کردم. کلیصندوق مامان پر یآ. گذاشتمش تو ینه بابا. بچه ا -
 ...انبارم گذاشتم کجا؟... بردم گذاشتم دیانبار. کل یصندوق خودمم بردم گذاشتم تو دیخودم. کل

 !وونهیاَه... برو گمشو د -

 :به خودش گرفت و گفت یحق به جانب افهیق

 .شعورایب دمیوا! خب دارم آدرس م -

 :خنده گفتم با

 نه؟ نیصندوق مخصوص دار هیهمتونم  -

 :با خنده سرشو تکون داد و گفت النازم

آ.  نهیهم هم ی. صندوق مامان پررونیازش ب زهیریخاطره م یکل یباز کن آره بابا. مثال االن در صندوق منو که -
 .میهست یخاطره دوست یکال ما آدما

 :دهنم. الناز صداش رو صاف کرد و گفت یشکالت گذاشتم تو هیرو برداشتم و  مییچا وانیل

جمع  لتویوسا یریفردام م نیواقعا که! هم ؟یگفتیبه ما م دیتو نبا یعنی. یازت ناراحت شدم ول یلیخ دهیسپ -
 ؟یدیآ. فهم نجایا یایم یکنیم

 :ناراحت نگاهش کرد و گفت دهیسپ
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افسون اومده خراب شده  نیاالنشم ا نی. همشهیبگم؟... نه جا دارم که بخوام مخالفت کنم نه روم م یچ -
 .النور ینور عل شهیم امی. منم بنجایا

 ریز دیکارتون کنم؟ با یچ گهید دیزونیخب آو ی... ولنیخواهرام. هم تو هم افسون مثل وونهید هیچه حرف نیا -
 ...دیا چارهی... بدی. بدبخترمیبال و پَرتون رو بگ

 :رو پرت کردم سمتش و گفتم بالش

 .میگینم یچیما ه یه   گهیخفه شو د -

 ن؟یستیشما بدبخت ن یعنی گم؟یخب مگه دروغ م -

گاز از دستم گرفت که  هیآ.  اوردی. البته اونم کم نممشیزد خوردیروشو تا م میافتاد ییدو تا ده،یاشاره سپ با
 .خوش گذشت یاحساس کردم گوشتم کنده شد. خالصه حساب

رو برداشتم و ساعت  میچشمام رو باز کردم. طبق عادت گوش کرد،یم ضیصورتمو مستف ماینور آفتاب که مستق با
 !یکاریب ید شدم. بعد از مدت ها تونسته بودم بخوابم. هو بلن دمیرو نگاه کردم. دوازده ظهر بود. چشمام رو مال

آب رو  ری. شرونیبود. کاپشن و کالهم رو گذاشتم سرم و رفتم ب فیکث یحساب اطمیم سر رفته بود و ح حوصله
 .باز کردم و مشغول شدم

چرخوندم و برگشتم  اطیح ینگاهم رو تو تیآب حوض رو عوض کردم، شلنگ رو جمع کردم. با رضا نکهیاز ا بعد
شدم. دوست نداشتم  یو عصب دمیالناز رو د گاریخونه. خونه رو هم جمع و جور کردم. دوباره پاکت س یتو
 یکه برا دادینشون م بودش،پوشونده  غیپررنگ و ج یرژ لب صورت شهیکبودش که هم یبکشه اما لبها گاریس

 یحساب یطاقچه بود. وقت یکه رو یرزنیپ یلو. پاکت رو گذاشتم کنار قاب عکس کوچورهید یلیترک کردن خ
. خدا رو شکر ونیزیتلو یخودم درست کردم و نشستم جلو یبرا رینون و پن چیساندو هیخونه رو برق انداختم 

 . کردمیالناز ماهواره داشت وگرنه من دق م

 یبود! چشمام تازه گرم شد که صدا یقشنگ یلیخ لمیکه ف ییاز اونجا کردم،ینگاه م لمیکه داشتم ف همونجور
. اس ام اس رو باز کردم و چند بار پلک زدم تا درست زدیصفحه ش چشمک م یبلند شد. اسم بهزاد رو میگوش

 .نوشته یچ نمیبب

 .بهم خبر بده یایب یکردم هر وقت تونست دایکار خوب پ هیراستش برات  ؟یسالم. خوب -

 .جوابش رو دادم عیسر

 ؟یواقعا؟؟ چه کار ؟یخوب. تو یسالم مرس -

 .سهی. شرکت خودم و دوستمه. تازه تأسیآره واقعا. منش -

 .هام رو باال انداختم و تند جواب دادم ابرو

 .امروزم وقت دارم. تو خبر بده نی. همکارمیمن که ب -

 .گمیآدرس که م نیبه ا ایساعت چهار ب -
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حمام  یتو یساعت هیرو فرستاد. ساعت دو بود هنوز وقت داشتم. از جام بلند شدم و رفتم سمت حمام.  آدرس
 .دیکشیحمامم طول م نیدوش آب، بخوابم. به خاطر هم ریدوست داشتم ز شهیبودم. هم

. دمیصورتم رو هم کج اتو کش یکوتاه جلو یو کش همه رو جمع کردم. موها رهیو با گ دمیرو سشوار کش موهام
 دهیهم که تازه خر یقرمز و تنگ یرو پام کردم و پالتو میمشک نیهم کردم شلوار ج یو دخترونه ا میمال شیآرا

 ی. مقنعه مشکومدیچشم نم یتو ادیز یول درونم بو یتا رو شیآبرومندانه بود رو تنم کردم. بلند یلیبودم و خ
 .خونه، راه افتادم یدایو کل فیو ک میرو هم سرم کردم و بعد از برداشتن گوش یا دهیو اتو کش

شرکت نسبتا بزرگ هشت طبقه بود. طبق آدرس، سوار آسانسور  هی. دمیبه چهار مونده بود که رس قهیدق چند
فقط  بایخلوت بود و تقر یلی. خرونیو رفتم ب دمیموهام کش یبه جلو یشدم و شماره هفت رو فشار دادم. دست

و نو کنار  زیتم زیم هی ،یمشک چرمبود. دو تا مبل  ی. دفتر جمع و جوردومیمن بود که م یپاشنه کفشها یصدا
قرار داشت که  زیهم پشت م کیدر کوچ هیبسته بودن. البته  هیباز بود و بق شیکیو چهار تا در که  وارید

من، سرش  دنیکردن بود که با د یریهم در حال گردگ یمسن یآقا هی. شهیمشخص بود آبدار خونه محسوب م
 .کردم شیهم چاشن یدیو خسته نباش دادمجوابش رو  عیرو تکون داد و سالم کرد. سر

 یکه درش باز بود. دو تا ضربه به در زدم که صدا یدوشم جا به جا کردم و رفتم سمت همون اتاق یرو رو فمیک
 .دمیبهزاد رو شن

 .دییبفرما -

پسره  هیبود و  ستادهیا زیرفتم تو. بهزاد کنار م زیر یقدمها. با ذاشتیکالس م یخودیبود منم آ. ب دهیفهم حاال
اون اخم  دنیسالم من، سرش رو باال آورد. از د ی. با صدااوردیم رونیب یزیهم خم شده بود و از کشو چ گهید

 نیهمچ ی. اونم تونمیرو بب مایشد دوباره نی. باورم نمستادمیدر ا یو طبق معمول بلوز زرد، جلو یشگیهم
 .یطیشرا

نشستم.  دمیکه د یمبل نیاول یخودم رو جمع و جور کردم و رو عی. سرکردیشده نگاهم م زیر یهم با چشمها ماین
 :بهزاد هم نشست و بلند گفت

 ؟؟یعیسم یآقا -

 .در ظاهر شد یبودمش، جلو دهیدر د یکه جلو یمرد مسن همون

 بله آقا؟ -

 .زحمت یب اریب ییسه تا چا -

 .چشم آقا -

بود و جز  نییبود. سرش پا نوشت،یبرگه جلوش م یرو یزیتوجه به من، چ یکه ب ماین یحواسم به دستها تمام
 .باال ارهیبهزاد باعث شد سرش رو ب ی. صدادمیدینم یزیچ ش،یمشک یشونه زده و ابرو ها یاون موها

 .دوست بنده ،یاحیخانم ر شونمیجون ا ماین -

 .دمیبم و کلفت رو شن یرو تکون داد و من بعد از چند ماه دوباره اون صدا سرش
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 .سالم. خوشبختم -

ندار،  یچیه س  یشرکت تازه تأس نینبود بگه ا یکیو شروع به نوشتن کرد.  نییدوباره سرش رو انداخت پا و
 .. والـــــایسیبنو یداشت که تو بخوا یچ

 :ردم. لبخند زدمو گفتمرو ازش گرفتم و به بهزاد نگاه ک نگاهم

 .یکن دایانقدر زود برام کار پ کردمیفکر نم -

 .داد هیش قفل کرد و به عقب تک نهیس یرو رو دستش

 .به ذهنم خطور کرد روزیهمون د -

 :شکالت برداشتم و گفتم هیآورده بود رو با  یعیسم یرو که آقا ییچا

 .هست؟ من حواسم نبود بخونم یشرکت چ نجایحاال ا -

 .ستین یگریشرکت باز -

کالمش شدم.  شی. متوجه نکردیقالب کرده بود و نگاهم م زیم ی. دستاش رو رومایرو برگردوندم سمت ن روم
 : نگاهم رو ازش گرفتم و به بهزاد گفتم

 ه؟یشرکت چ ینگفت -

 .یمعمار -

 :رو باال انداختم و گفتم ابروهام

 !که یترم آخر زبان یگفته بود -

 .بود ازیارشدم رو زبان شرکت کردم. ن یکارشناسآره خب.  -

برداشت و گذاشت  ماین زیم یرو از رو ینگفتم. بهزاد هم از جاش بلند شدو برگه ا یزیرو تکون دادم و چ سرم
 .جلوم

 ی... و شما هم که استخدامشهیشروع م تشیفعال گهیو از هفته د سهیشرکت تازه تأس ینیبیکه م نطوریهم -
 .گهید

 .. برعکس اون روز که اومده بود فروشگاه، نگاهش مهربون نبودکردمیرو حس م مایگاه نن ینیسنگ

برداشتش و شروع به خوندن  عیسر مای. نزیم یکه پر کردم رو گذاشتم رو یجام بلند شدم و فرم استخدام از
 :لبش بود. حرصم گرفته بود. پالتوم رو صاف کردم و گفتم یهم رو یکرد. پوزخند مسخره ا

 من برم؟ -

 :گرفت و گفت زیش رو از م هیتک بهزاد
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 .باش نجایصبح ا میساعت هفت ون گهیآره.... آره... شنبه هفته د -

 :با طعنه گفت مایبگم، ن یزیچ نکهیرو تکون دادم. قبل از ا سرم

 گه؟؟ید قتهیحق دینوشت نجایکه ا زیهمه چ یاحیخانم ر -

 :من، بهزاد اخم کرد و گفت یجا به

 تو امروز؟ یگیو پرت مچرا چرت  -

 :رو به من گفت و

 .افسون گهیتو برو د -

گلوم بود  یبغض بزرگ تو هی. رونیاز شرکت اومدم ب عیکردم. سر ینگاه کردم و بلند خداحافظ مایاخم به ن با
حقم بود  دی. شاومدیاز طعنه بدم م شهیگلوم. هم یدرست نفس بکشم. دستم رو گذاشتم رو ذاشتیکه نم

 ...دیبشنوم. شــــا نایاز ا شتریب

صورتم رو  یهوا، گرد یکنار حوض نشستم و با وجود سرد شهیقفل چرخوندم و رفتم تو. مثل هم یرو تو دیکل
عمارت ارجمند  یکه تو یبرگرده به زمان قبل. همون زمان زیکه همه چ خواستیم یلیآب فرو کردم. دلم خ یتو

 دنیبه بن بست رس ،یدیناام دلشوره،. ترس و ندمیو آ مینداشتم. به زندگ ی. حس خوبشدیاما نم کردمیها کار م
 .دادیشده بودن و داشت آزارم م یو هزار تا حس مختلف با هم قاط

 دیبود رو برداشتم و صورتم رو پاک کردم. ساعت هفت بود و با زونیبند، آو یرو شهیکه هم یرنگ یصورت حوله
درآوردم  یبسته ماکارون هیآشپزخونه.  یلباسام رو عوض کردم، رفتم تو نکهی. بعد از اکردمیشام م یبرا یفکر هی

 .از غم و غصه هام دور شم کمی شدیبود که باعث م یزیتنها چ یو مشغول شدم. آشپز

. نمیکنم، بب دایپ یزیچ هیتا  کردمیم نیینشستم و کانال ها رو باال پا ونیزیتلو یهشت بود که جلو ساعت
 .بلند شد. بهزاد بود میاس ام اس گوش یرفته بود. صداحوصله م واقعا سر 

 ؟یبا من قبول کرد یسیرودروا یتو ای یهست یسوال. از کار راض هی -

 ...و چقدر خوشحال بودم و اونوقت االن کردمیفکر م یچ رفتمیداشتم م یافتادم. وقت ماین ادی دوباره

 .یکه کمکم کرد ی. مرسادهی. از سرمم زمینه راض -

 .. فکر کنم امروز از دنده قشنگش بلند شده بودستین ینطوریا شهیهم ماین -

 مایبشه و ن مونیقبل یینبوده که بهزاد متوجه آشنا عیضا یرفتارمون اونقدر یعنی نیلبم نشست. ا یرو یپوزخند
 .جوابش رو دادم عیاومد. سر اطیاز ح دیچرخش کل یبهش نگفته. صدا یزیهم چ

 .گهید سهی. رئستیمهم ن -

با دو تا چمدون بزرگ داشت  دهینگاه کردم. سپ رونویرو انداختم کنارم و بلند شدم. پرده رو زدم کنار و ب یگوش
 .رونیسرم و رفتم ب یسمت خونه. پالتوم رو تنم کردم و شالمم انداختم رو ومدیم
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 .نمیرو روشن کردم تا جلومو بب اطیح چراغ

 .سالم -

 :اشاره کردم و گفتم. به دستش ختیریم یش خستگ افهیق از

 ه؟؟یاسباب کش -

 .رمیبگ دهیبود باعث شد، نگاهمو از سپ ستادهیدر ا یالناز که جلو یصدا

 .کمک ایافسون ب -

 :در خونه بودن. الناز کنار گوشم گفت یوانت و دو تا پسر جوون جلو هی. ششیرفتم پ عیسر

 .ندارم. رنیگیپنجاه م ینفر نای. امیکن یخودمون بارارو خال دیبا -

راحت  یو تخت بود که البته قطعاتش برا وتریکمد و کامپ هیبزرگ  یها لهیتکون دادم و رفتم جلو. تنها وس سرمو
 :جا به جا شدن از هم جدا شده بود. رو به پسرا گفتم

 .نارویا میبریدستتون درد نکنه ما خودمون م -

 :اومد جلوتر و گفت شونیکی

 ن؟یکُُُمُتو بلند کن نیا دهیمگه شوما زورتون م یآبج -

 :باحال بود. خنده م رو جمع کردم و گفتم یلیزدنش خ حرف

 .میشیممنون م اطیح یتو دیبذار زشویو م وتریکمد و کامپ نینه فقط ا -

مثل خاندان  یکیشده دَه تومن پول. اونوق  یهم مثل ما لنگ بودن. لنگ حت نای. الیفشنگ رفت سمت وسا مثل
فکر  نیا الیخیحقوق من براشون مثل آب خوردن بود. ب ونیلیو دادن هشت م خوردنیپول غلط م یارجمند تو

 :شدم و رو به الناز گفتم یا شهیکل یها

 .بنده خدا ها بخورن نیا اریپارچ آب ب هیبرو  -

. ارمیرو ب گهید لیپالتوم رو بستم و خودمم رفتم جلو تا جعبه ها و وسا یرو تکون داد و رفت تو. دکمه ها سرش
 .خلوت بود یادیرو آورده بود. خونه الناز ز لشیوسا دهیخوب شده بود که سپ یلیخ

 :بود، گفتم ستادهیگذاشتم و رو به الناز که کنار ا نیزم یکارتون رو رو نیآخر

 .بنده خدا ها بخورن نیا اریپارچ آب ب هیبرو  -

. اون ستادینزد و کنار ا زیچ چیبه هدست  کنهیکمرم درد م نکهیکردم. آخه به بهانه ا شیچشم غره هم چاشن هی
دست از غر غر  ،ینیبه س وانیخوردن ته ل ی. انگار من حمالم! با صداشعورای. بومدین رونیهم که کال ب دهیسپ

 :گذاشته بود شلوارش رو تکوند و گفت ینیس یرو تو وانشیکردن برداشتم. پسره که ل

 ؟یندار ی... با ما کاریآبج گهیخب د -
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 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 بدم؟ دی. چقدر باینه مرس -

 :تکون داد و گفت سرشو

 .میجا به جا نکرد یزی. شوما هم مثل خواهر ما. ما هم که چینه... نه.... حرفشم نزن آبج -

 :بود، اشاره کردم و گفتم اطیکه گوشه ح یچند تا جعبه ها به

 .دیدیجعبه ها رو هم کش نینه شما زحمت ا -

 :سمت در، گفت کشوندیرو گرفت و همونجور که م یکیسرش رو تکون داد و دست اون  پسره

 .. با اجازهمیریپولشو بگ میکه بخوا میختینر یو عرق مینکرد یکار -

 یاصال به من فرصت حرف زدن نداد و در رو پشت سرش بست. شونه هامو باال انداختم و رفتم تو. با صدا و
 :بلند گفتم

 .تو میاریچهار تا جعبه رو ب نیا دیاریب فیتشر ستنیخسته ناگه پرنسسا  -

 :دستشو تکون داد و گفت الناز

 .میاریتو فردا م ای... بیاَف الیخیب -

 .شهیم سیهمش خ زنهیوقت بارون م هیآ.  هیهوا بارون شعوریب -

 :سمت در، گفت رفتیاز جاش بلند شد و همونطور که م دهیسپ

 .کنهیخفتم م ادیم ایآ. از اون دن . جاهاز مامانمهگهیراست م -

*** 

داد که مطمئنم اگه الناز بود سرم رو  یبلند یکفشم رو پام کردم و در خونه رو بستم. انقدر صدا یهولک هول
خوش شانس بودم، خواب موندم.  یلیکه خ ییاز اونجا یکنم ول رید یروز اول کار یبرا خواستمی. نمکندیم

از خجالت شکمهاشون  یحساب ار،ک ینیریبه عنوان ش شبیو الناز مفت خور بود که د دهیاون سپ ریهمش تقص
 .کردنیدور دور م ابونایخ یدر اومدن و تا ساعت دوازده تو

. شلنگ آب نیکه برداشتم با دهن اومدم زم گهیقدم د هیکه دور گردنم بود رو صاف کردم و  یگردن قرمز شال
 اطیتکون بخورم. همونطور که داشتم به الناز و ح تونستمیگرفته بود که اصال نمکرده بود. انقدر دردم  ریبه پام گ

بود  زیتم اطیبود و شانس آوردم که ح یشککمرم رو صاف کردم و بلند شدم. مانتوم م دادم،یشستنش فحش م
 ریز عیدر منتظر بود. سر یجلو ی. تاکسرونی. لنگ لنگون راه افتادم و رفتم بکردمیمانتوم رو عوش م دیوگرنه با

 یلب سالم کردم. ته مونده پولمو رو ریربع منتظرم مونده بود، نشستم و ز هی باینگاه طلبکار راننده که تقر
بار  هیآدامس بخرم.  هیباش  تونستمیتومن داشتم. م ستیرسماً فقط دو یعنیشدم.  ادهیپداشبورد گذاشتم و 

 یاز من تو ریهم غ گهیات فرستادم و سوار آسانسور شدم. دو نفر دصلو دهیجد و آباد الناز و سپ یبرا گهید
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که طبق عادت دستم بود، نگاه کردم. ساعت هشت و ربع بود. نفسم رو پر  میآسانسور بودن. به صفحه گوش
بودم انداختم. خدا روشکر لباسام آبرومند بود. مداد  دهیکه خر یدیجد یبه بوت ها یو نگاه رونیصدا دادم ب

پر افاده  نیآسانسور بود نگاه کردم. همچ یکه تو یبه دختر نهیچشمم رو پاک کردم و از آ ریس زده زپ یمشک
گرفتم. آسانسور  نهیبراش نازک کردم و نگاهم رو از آ یمپشت چش هی. یزده بود که انگار اومده عروس پیبود و ت

. در شرکت باز بود و من و رونیخانم نه چندان محترم، اومدم ب هیمثل  عیو منم سر ستادیطبقه مورد نظر ا یتو
تکون داد  یمن سر دنی. همون موقع بهزاد هم از اتاقش خارج شد و با دمیساله وارد شد یس بایخانم تقر هی

 :گفت. اومد سمتم و با حرص گفت یریاون خانم سالم و صبح بخ بو در جوا

 .کردم که رأس ساعت دیچقدرم تأک -

 .دستم جمع کردم یرو تو فمیو دسته ک نییو انداختم پار سرم

 .خانومه هم االن اومد نی. اگهیداشتم د ریکوچولو تأخ هیخب  -

 یدونیست. م قهیدق ستی. در ضمن ساعت هشت و بیباش نجایزود تر از همه ا دیآ. با یهست یتو مثال منش -
 ر؟؟یچقدر تأخ شهیم

 شدیاز برق چشماش م نویخنده ش رو گرفته بود و ا یرو مظلوم کردم و بهش نگاه کردم. به زور جلو چشمام
 :. آروم سرش رو تکون داد و گفتدیفهم

 .ومدهین مایتا ن نیبش زیبرو پشت م ایدرست کن. ب افتویخب حاال... ق -

بخواد  یاگرم کس"به خودم تشر زدم  عیدلم جمع شد. سر یتو یحس نفرت مایاسم ن دنیچرا با شن دونمینم
 ینیس دم،یکه اونروز د ییگذاشتم و نشستم. همون آقا زیم یرو رو فمیک عیسر "متنفر باشه اونه نه تو افسون
 .. به احترامش بلند شدم و سالم کردمرونیبه دست از آبدارخونه اومد ب

 .بابا جان نی. بشریسالم صبحت بخ -

لحظه همه وجودم رو گرفت. اما  هی ی. حس دلتنگکردیحرفاش م یبابا چاشن هشیکلمه رو هم نیجان؟! ا بابا
 !قهیدق هیفقط  شهیمثل هم

 :زدم و گفتم ذاشت،یجلوم م ینیریو برش ش ییچا وانیل هیکه  یعیسم یبه آقا یلبخند

 .نیدیممنون. زحمت کش -

 یشونه ش باشه، بود اما آقا یرو شهیکه هم یکاله و دستمال هیبا  رمردیپ هیها،  یتصورم از آبدارچ شهیهم
 !از پنجاه سال نداشت. قد بلند و بر عکس تصور من کمرش هم خم نشده بود شتریب یعیسم

 نکهی. حدس زدن ادمیرو شن یکس یپا یکه صدا رفتمیبود ور م زمیم یکه رو یوتریبودم و داشتم با کامپ کاریب
و من با تمام پرسنل آشنا شده  گذشتیم یاز شروع ساعت کار یسخت نبود. چون دو ساعت ادیباشه، ز ماین

بهم انداخت و اخم کرد. از جام بلند شدم و آروم سالم کردم. در جوابم فقط سرشو تکون داد. به  یبودم. نگاه
 :گذاشت و گفت زیم یرو رو یبود. پوشه ا یو عصبان یجد یادیز گهیاالن د یآشنا بودم ول ماین یها یمحل یب

 د؟یکه آشنا شد فتونیبا وظا یاحیم رخانو -



 

 
154 

 .بله -

 .گهیربع د هی. تا دیاریازش برام ب یو سه تا کپ دیرو وارد کن ستیل نیا -

 ییبلند باال ستیاتاق. با حرص پوشه رو باز کردم و به ل یو رفت تو نمیرو تکون دادم و اونم اشاره کرد بش سرم
 دمیکوب زیم یوقت نداده بود. پوشه رو رو شتریربع ب هیکنه  تمیاذ نکهیا یبود، نگاه کردم. مطمئناٌ برا نشیکه ب
 . "یعقده ا"لب زمزمه کردم  ریو ز

کرده بودم رو  پیتا قهیکه ظرف ده دق یجمع کرده بودم، داشتم متن ماین یکم کردن رو یکه برا یهمه انرژ با
. کردمینگاه م د،ییپایرو م رونیکه داشت از پنجره ب یبودم و به خانم موسو ستادهی. کنار دستگاه اگرفتمیم یکپ

خ رت خ رت دستگاه نگاهم رو  یپوش بود. با صدا کیهم ش یسالش بود و حساب یو خورده ا ستیفکر کنم ب
تموم کرده بودم و  یا قهیپوشه و راه افتادم سمت اتاق. ده دق یازش گرفتم و برگه سوم رو هم از گذاشتم تو

. آروم در رو باز کردم و رفتم تو. دمیرو شن ماین ی. دو تا ضربه به در اتاق زدم که صدامشدیداشتم ذوق مرگ م
 :گفتم زشیسمت م رفتمیکه م یکردم و همونجور جادستم جابه  یپوشه رو تو

 .دیکه خواسته بود ییستهایل نمیا -

 :سرش رو از لپ تاب برگردونه، گفت نکهیا بدون

 .بهورز وصل کن یزنگ زدن به اتاق آقا یازی. اگه از شرکت نزیم یبذارش رو -

 .چشم -

نشستم و  زی. پشت مدادیبهم نم یتیاهم نیکوچکتر ی. واقعا حرصم گرفته بود که حترونیاز اتاق اومدم ب عیسر
گرم بود که  یکردم. سرم حساب نیتمر وتریداده بود رو با کامپ ادیکه الناز بهم  ییکم از کارا هیبودم  کاریچون ب

. با خنده بهش زیم یو اومد جلو دییرو پا افش. بهزاد به مسخره اطر دمیم باز شدن در اتاق رو شنبه یصدا
 :خودش گرده بود، کرد و گفت ریشلوار چرمش که از صبح منو درگ بیج یسالم کردم. دستش رو تو

 چطور بود جادو؟ یروز اول کار -

 :زحمت نگاهم رو از شلوارش گرفتم و گفتم به

 .یاون فروشگاه مسخره ست. جادو أم خودت یتو بهتر از کار -

 !افسون و جادو نداره که -

 یمغرور و خوشگل ول مایکردم. بهزاد مهربون و گرم بود. ن سهیمقا مایزدم و ناخواسته بهزاد و ن یآروم لبخند
 دهیناز و سپباعث توجه ال نیجذاب بود و هم یادیبهزاد از دور ز یبودن ول هیبه هم شب افهیبداخالق. از نظر ق

 .رونیبهزاد از فکر اومدم ب یاون روز شده بود. با صدا

 .زنگو زدن یپاشو خانم منش -

 .ریمدرسه بخ ادی یآخ -
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خلوت شده  بایشرکت تقر یرو جمع و جور کردم و وقت زیم یرو کمی. مایو رفت سمت اتاق ن دیجوابم خند در
 :متوجه م شد. آروم گفتم ماینگاه ن یبود و قبل از حرف . در بازرتیرو برداشتم و رفتم سمت اتاق مد فمیبود، ک

 .رمیمن دارم م دیندار یاگه با من کار -

 .به سالمت -

پتو  یشام سرسر هیخونه نبود و منم بعد از درست کردن  یگفتم و راه افتادم سمت خونه. کس یآروم خداحافظ
 .که خوابم رفت دیهم نکش قهیو به چند دق دمیدراز کش یو بالشم رو برداشتم و کنار بخار

 دایپ یآشنا شده بودم. برا زیبا همه چ بایتقر گهیو د گذشتیم نایشرکت بهزاد ا یاز کار کردنم تو یماه چند
که تلفن زنگ  کردمیو رو م ریاز پرونده ها از جام بلند شدم و رفتم سمت قفسه. داشتم پوشه ها رو ز یکیکردن 

 .روش و جواب دادم دمیپر عیخورد. سر

 د؟ییشرکت ... بفرما -

 هیکردم. برگه رو برداشتم که  ادداشتیشماره و رمز رو داد و منم  یسر هیهمکار بود.  یاز شرکتها یکیطرف  از
. گشتمیدستم م ریساعت دنبال پرونده ز کیبه خودم فحش دادم که  شدیکه م یی. تا جادمید رشیپرونده قرمز ز

 .دمیشن ور ماین یجد یداشتم صدابر  نکهیدوباره تلفن زنگ خورد. به محض ا

 شد خانم محترم؟ یپرونده چ نیپس ا -

 .خدمتتون ارمیاالن م -

هفته  هیحرصم گرفته بود. پرونده و رمزها رو برداشتم و رفتم سمت اتاق.  یلیرو قطع کرد. خ یحرف گوش یب
. پوشه دادیجواب نم زدمیو اس ام اس هم نداده بود. منم هر چقدر بهش زنگ م ومدیبهزاد شرکت نم شدیم یا

. کردمینگاه م شدیم کیکه داشت نزد یعیسم یچونم و به آقا ری. دستم رو زدم زرونیو اومدم ب مایرو دادم به ن
 :گذاشت و آروم گفت زیم یرو رو ییچا

 ؟یاحیخانم ر -

 :رو برداشتم و گفتم مییچا

 بله؟ -

 بهورز تصادف کردن؟ یراسته آقا -

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 ! تصـــــــادف؟؟؟؟یچ -

 :رو تکون داد و گفت سرش

 .که تصادف کردن گنیشرکت م یبچه ها -

 کجا؟؟ ؟؟یک   -
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 .. من اومدم از شما بپرسممیاطالع یواال ما هم ب -

 یساعت کار انی. فکر کنم تا پادادیجواب نم یو شماره بهزاد رو گرفتم. کس رونیب دمیکش فمیرو از ک میگوش
شرکت  یبهش زنگ زدم. انقدر اعصابم خورد بود که اصال متوجه گذر زمان نشدم. با رفتن بچه ها یبار ستیب

زدم و رفتم  ای. دلم رو به درزدیم چنگرو جمع کنم. حس دلشوره و استرس به دلم  لمیوسا دیکه با دمیتازه فهم
نگاهم کرد، از نگاهش هل شدم  یبود. پرسش یزینشسته بود و در حال نوشتن چ زشی. پشت ممایاتاق ن یتو
 :با آرامش گفتم یول

 .بپرسم خواستمیسوال م هی -

 :رو داد باال و گفت ابروهاش

 .دییبفرما -

 تصادف کردن؟ هورزی یراسته که آقا -

 :داد و گفت هیتک یصندل ینداشت. به پشت یلبش نشست که اصال با اخمش همخون یرو یپوزخند

 شه؟یشرکت مربوط م یبه منش دیکنیفکر م -

 :نگاهش کردم و گفتم یعصب

 .دمیشرکت ازتون سوال نپرس یمن االن به عنوان منش -

 :به ساعتم نگاه کردم و گفتم یشینما

 .پرسمیگذشته و من دارم از دوست بهزاد سوال م یساعت کار انیاز پا قهیاالن ده دق -

 یگوش هیرو باز کرد و  زشیم یشده بود. کشو شتریب یلیهم اخمش خ مایتعجب کرده بودم. ن مییاز پرو خودم
 :گفتم شخندی. سه رقم آخر شماره م رو خوند و با نزیم یگذاشت رو

 .دوست آقا بهزاد دیدار فیهم نگران تشر یلیخ نکهیمثل ا -

 :قدم رفتم جلوش و گفتم هینگران شده بودم.  واقعا

 .دیمن واقعا نگرانم لطفا جواب بد -

 .نهیبش میشونیپ یکه باعث شد عرق رو یبود. اونقدر زیت یلیخ نگاهش

 .آره تصادف کرده -

 :شدم و گفتم شل

 حالش چطوره؟ ؟یواقعا؟ چرا؟ با چ -

 .شرکت ادیم -
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توجه به من رفت  یرو هم برداشت و ب لشیو موبا چییبرداشت. سو یصندل یجاش بلند شد و کتش رو از رو از
 :گفتم یبلند یسمت در. انقدر حرصم گرفت که با صدا

 ؟یکنیرفتار م ینطوریکه با من ا یهست یک یفکر کرد -

 هیقبل،  یسر تیآوردن عصبان ادیبلند اومد سمتم. با به  یحرف بود تا برگرده. با قدم ها هی نیمنتظر هم انگار
 :قدم رفتم عقب. بلند گفت

بود خانم  یقابل گری. بازیکرد یسقف باهاش زندگ هی ریو ز شیسال به مسخره گرفت هیکه  میهمون کس -
 ؟یفهمی. میلعنت کردمی. من به چشم نگار، به چشم خواهر بهت نگاه میاحیافسون ر

 .دادم عقب و مثل خودش داد زدم هولش

. من چند ییبرادرم تو دونستمی. فقط ممیک دونستمی. نمدونستمی. منم نمکردمیمنم به چشم برادر نگاهت م -
بهت  خواستمینداشتم برم. م ییاومده بود اما جا ادمی زویبودم، چند هفته بود که همه چ دهیهفته بود که فهم
بشم که تو بهم نسبتش  یخواستم اون دختریشم . نم ابونایآواره خ خواستمی. نمیکردیم رونیبگم اما تو منو ب

 ؟یفهمی. میداد

 ".بودن کنارتو از دست بدم خواستمینم"دلم ادامه دادم  یتو و

 :و ناخودآگاه گفتم دفعهی یچرا ول دونمی. نمرمینگاهم رو ازش بگ تونستمیبهم زُل زده بود. نم زش،یر یچشمها با

 بهزاد حالش خوبه؟ -

 .اومد یا گهید یآشنا یبزنه، صدا یحرف نکهیهم فشار داد و قبل از ا یرو لباشو

 نجا؟یچه خبره ا -

ته  یحس هی. کردیبود و با اخم نگاهمون م ستادهیچهارچوب در ا ی. بهزاد تومیدوتامون به عقب نگاه کرد هر
 یا گهیجراحت د یابروش بود ول یچسب زخم باال هیبراش تنگ شده بود.  یلی. دلم خرفتیم یلیو یلیدلم ق

 ایب یعنیکه  کردیداشت مسخره م. فکر کنم دمینگاهش رو نفهم یمن معن ینگاهم کرد و ول مای. نشدینم دهید
 .بهزاد نمیا

 .رونیبه بهزاد زد و از در رفت ب یا طعنه

 :گفتم تیجلوتر و با عصبان رفتم

 .یزنیزنگ نم هیکه حداقل  یشعوریب یلیخ -

 :رو باال انداخت و گفت ابروهاش

 چه خبر بود؟ نجایکرد؟ اصال ا ینجوریچرا ا ماین -
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با گفتنش بهزاد از دستم ناراحت  دیکه شا قتی. از گفتن حقدمیترسیجوابش رو بدم. دوباره م یچ دونستمینم
اومد. بهزاد خودش رو کنار  رونیاز ب میگوش ینه، که صدا ایبگم  کردمیشه. داشتم با خودم حساب کتاب م

 .. الناز بودرونیب دمیکش فمیرو از ک میو منم از بغلش رد شدم. گوش دیکش

 بله؟ -

 تو؟ ییلو.. سالم کجاا -

 باشم؟ تونمیشرکت. کجا م -

 .. گوسفندیاز نگران میریخبر بده ما نم هی یایب رید یخوایخب خبر مرگت م ؟یدیساعتو د -

 .. فعالامیدارم م -

 .ی. بامی. شام ندارریسر راه چند تا تخم مرغ بگ -

تلفن.  ریگذاشتم ز شهیرو هم مثل هم دشیکشو و کل ی. پرونده ها رو گذاشتم توفمیک یرو گذاشتم تو یگوش
 :سرم رو بلند کنم، گفتم نکهی. بدون اکردمینگاه بهزاد رو حس م ینیسنگ

 .کوچولو دعوامون شد هینشده بود. فقط  یچیه -

 .داده بود هیشلوارش بود و به چهارچوب در تک بیج یدستش تو شهیهم مثل

 .رسونمتیصبر کن م قهیچند دق -

نشستم و با  میصندل یکنم. رو یخودمو خال تونستمیو نم شدمیم یکه عصب یدرد گرفته بود . مثل هر وقت سرم
داشت  بایچشمهام بود و تقر یلحظه بهزاد، جلو هیو  ماین ریلحظه تصو هیهام رو فشار دادم.  قهیدستم شق

نفرت  یحت ینیبود، گله و بدب یتراحچشمهاش نا ینداشتم. تو مایاون حس نفرت رو به ن گهی. دکردیم م وونهید
 شیعصب ینفس ها یکیو از نزد شیجد یبود. از صدا دهیباز دلم لرز یقهوه ا زیر یاون چشمها دنیمن با د یول

 .خودمو و حسمو درک کنم تونستمی. اصال نمدیدلم لرز شیک یبود. به همون اندازه که تو دهیدلم لرز

 .میپاشو بر -

. بهزاد فرمون نیبه ماش میدیرس یک دمیبود که نفهم ریبرق رو زدم. انقدر فکرم درگ یها دیجام بلند شدم و کل از
 :داغون من، گفت افهیرو چرخوند و رو به ق

 چه خبر؟ -

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه مین

 . تو چه خبر؟یچیه -

 .دهی. جز تصادف کردنم که خبرش بهت رسیچیمنم ه -

 :تکون دادم و گفتم سرمو
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 ؟یاالن چطور -

 .خوبم -

دادم و چشمهام رو بستم. چند بار با بهزاد  هیرو نداشتم. سرم رو به پنجره تک یمکالمه چند کلمه ا نیا حوصله
کنم. بدون  شیینداشت مثل وزغ چشمهام باز باشه و راهنما یلیاومده بودم خونه و آدرس رو بلد بود پس دل

 :چشمهام رو باز کنم گفتم نکهیا

 .زحمت ینگه دار ب سوپر مارکت هی یجلو -

 :. در رو باز کرد و گفتدهیکه شن دمیاز توقفش فهم یرو نداد ول جوابم

 ؟یخوایم یچ -

پولش  ستیقرار ن دونستمیو چون م ییزدم به در پررو نیشم. به خاطر هم ادهیپ نیحال نداشتم از ماش اصال
 :رو خودم حساب کنم، با خباثت تمام گفتم

 .سیسوس -

 ه؟یاز تخم مرغ خسته شده بودم! مگه چ خب

 یبود. لبخند ناخواسته ا دهینون باگت و نوشابه هم خر ارشور،یخ س،یبعد برگشت. عالوه بر سوس قهیدق چند
 :پام و گفت یرو گذاشت رو کیلبم. پالست ینشست رو

 .دییبفرما -

. کال دادیمن م لیاالن لبخند تحو گرفتیپاچه م یمثل چ شیپ قهیهم رفتارش دو گانه بود آ. تا ده دق بهزاد
 !نیپسرها رفتارشون دوگانه ست اگه دقت کرده باش

 :رو باز کردم و گفتم شمین

 .یدیزحمت کش یمرس -

 .خواهـــــــش -

بهزاد پنجره ش  شهیشدم و مثل هم ادهیپ نیرد و بدل نشد. از ماش نمونیب یحرف گهیدر خونه، د یترمز جلو تا
 :و گفت نییرو داد پا

 .بدو برو تو جادو -

 :و گفتم دمیخند

 چقد شد؟ دایخر نی. امیرسوند یمرس -

 :گفت شیشگیبهم رفت و با همون لبخند هم یغره ا چشم

 .هفته هی نیا یمعرفت یبذار به عنوان جبران ب -
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 .هم زد که باعث شد منم بخندم یبانمک چشمک

 .کنمیکردم بابا جمع کن خودتو. از حقوقت کم م یشوخ -

 .بدبخت سهیخس -

رو  دمی. کلارنیمتوجه نشده باشه و از فردا برام حرف در ن ی. هراسون اطراف رو نگاه کردم تا کسدیخند بلند
 :بود فشار دادم و گفتم رونیبازوش که از پنجره ب یتو

 .نکره ت یکوفت... با اون صدا -

 .از خداتم باشه. برو تو سرده دختر -

 یرو تو دیدوباره بهزاد هست. واقعا دلم براش تنگ شده بود. دست تکون دادم و کل نکهیبودم از ا خوشحال
 .زد و گازشو گرفت و رفت یقفل انداختم. بهزاد هم بوق کوتاه

 هیوقت  هیتا  سادنیمیبعد از رفتنه دختره، وا قهیگذشت اون زمان که پسرا تا ده دق گهی. واقعا دشعوریب پسره
افکار  الیخیکردم و ب یصبر کنه؟ پوف دینبا قهیدر غش کردم. دو دق یمن جلو دینشه. والــا!! خب شا یزیچ
 .یشدم و رفتم سمت در ورود مییایخولیمال

*** 

 : ماین -

طرف  هیبود. از  ختهیکاناپه ولو شدم. واقعا اعصابم بهم ر یالمپ رو روشن کنم، رو نکهیرو بستم و بدون ا در
رو باز کردم و ساعدم رو  راهنمیپ ی. دکمه هاینگار خانم جعل نیشدن سر و کله ا دایپ گهینگار و از طرف د

 .میشونیپ یگذاشتم رو

 .آ ستیبد ن یاومد یخبر بد هی -

 .جام نشستم و اطرافم رو نگاه کردم یتو عی. سردمیترس یچ مثل

 .سالم کی. علنجامیا -

 زین موقع المپ هم روشن شد. چشمهام رو ر. همودمیدیعادت نکرده بود و درست نم یکیهنوز به تار چشمم
 :کردم و گفتم

 وقت شب؟ نیا یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 :روبه روم نشست و گفت زد،یهمونطور که قهوه ش رو هم م سولماز

 .خونه ت امیمجبور شدم ب یزنگ زدم جواب نداد یهر چ -

 .غر غر نگار بلند شد یصدا

 .کنه. کَنه داریو منو ب ادیآره مجبور بود ب -
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 .دیچپ بهش نگاه کردم و اونم دوباره راه اومده رو برگشت و در اتاق رو بهم کوب چپ

 .جواب بدم تونستمیبودم که نم ییجا -

 .نداشتم یمامان کارت داشت. من کار -

 :دادم و گفتم هیمبل تک یرو به پشت سرم

 ؟یگیم یداره پس چ کاریچ یدونیتو که م -

 :قلوپ از قهوه ش رو خورد و گفت هی

 .که مامان آروم بشه یکه... تا وقت یتا وقت میبا هم ازدواج کرد میتظاهر کن میتونیدارم.... م یفکر هی -

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 نه؟ ینیبیم لمیف ادیز -

دو کلمه حرف  نیآدم بش نیرفتار و ناز و اَداش متنفر بودم. خب ع نیو با ناز نگاهش رو ازم گرفت. از ا دلخور
 .کردمیدرباره ش هزار تا فکر نا جور م شناختمشی. اگه نمگهیبزن د

 .مامانه یآرزو نیوا! خب ا -

 د؟یآرزو داشت مگه به همش رس یلیخ شیمامان منم تو زندگ -

 ؟یقبول کن یریمیحاال م -

 :رو انداختم باال و گفتم ابروهام

 .که ستین یلخی   ینجوریبرنامه دارم سولماز. هم میزندگ یمن برا -

 :و داد زد زیم یرو دیرو کوب فنجونش

منم فقط به  ریمن عاشقتم؟؟ ... نه خ یشده فکر کرد یانگار من برنامه ندارم... اصال... چ یزنیحرف م جوری -
 ؟یدیخاطر مامانه که دنبالت راه افتادم. فهم

 :خودش صدام رو بردم باال و گفتم مثل

 نجایکردم. انقدر به خاطر مامان به خاطر مامان نکن... اون موقع که مامانت داشت ا یفکر نیگفته همچ یک -
 نیسراغ از ا هیبار  هیو دو هفته  نیکردیاونور عشق و حال م دیداشت رتتیغ یتو و اون داداش ب دادیجون م

 .یگرفتینم ،یمامان که حاال مدافع آرزوهاش

. شدینم یبگم ول خواستمیدلم مونده بود و م یوقت بود که تو یلیحرف خ نیده بود. احرص لباش رو جمع کر  از
 .االن که خودش شروع کرده بود منم به حرف اومدم

 :و گفت رونیاز اتاق اومد ب دادیبا داد و ب نگار
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و مامان جونش به آرزوشون  نیهم ا یبری. هم تو لذتشو مگهید رشیبرو بگ ایب مایآ. ن میدیچه مرگتونه؟ خواب -
 .رسنیم

 کردم؟یش م سهیبود؟ چرا با هر بار نگاه کردن به صورتش با افسون مقا حیدختر انقدر وق نیا چطور

 .از جاش بلند شد و حمله کرد سمت نگار سولماز

 .آشغال. حرف دهنتو بفهم یکاش هنوز گم و گور بود یا -

 .شدیبزنش وگرنه له م خواستیماز سولماز درشت تر بود و مسلما ن یلیخ نگار

 .چه خبره به ما هم بگو هیخودتو! چ یکنیم زونیآو یرسما دار گم؟؟؟یمگه دروغ م -

 .دستام گرفتم و خم شدم نیبار اول از وقاحت نگار خوشم اومد. سرم رو ب یم گرفته بود. برا خنده

من حرف نزن. صد رحمت به اون دختره  یبرا گهید دهیچیخفه شو... تو که خودت اسم و آوازه ت همه جا پ -
 .نبود حیمثل تو وق یبود ول ییهمه جا

 :کوره در رفتم و از جام بلند شدم. دستش رو گرفتم و گفتم از

. دفعه آخرتم باشه که پشت یطیتحت هر شرا کنم،یسولماز... من با تو ازدواج نم گمیبار آخر بهت م یبرا نویا -
 ؟یدی. فهمیزنیسر افسون حرف م

درصدم عذاب وجدان  هی یچشمهاش جمع شده بود، اما حقش بود. حت یکه زدم، تکون خورد. اشک تو یداد زا
که در رو  دیطول نکش شتریب هیو رفت سمت مانتو و شالش. چند ثان رونیب دینداشتم. بازوش رو از دستم کش

و بعد همونجور  ستادیا کمیهم  ردادم. نگا هیتک واریو به د نیزم ی. همونجا نشستم رورونیبه هم زد و رفت ب
 .اتاق یرفت تو زدیکه غر م

نزد آ. اونوقت اون  یاز دهنش دراومد بار من کرد حرف یجامونو گرفتن... هر چ میخوبه واال.... چند ماه نبود -
 ....دختره کالهبردار

صورت افسون رو به دادم و دوباره حرفها و  هی. سرم رو به عقب تکدمیصداش رو نشن گهیاتاق رو که بست د در
از  شیتوجه ب کرد،یم تمیکه اذ یزیچ نیشتریاما ب زدیباهام حرف م یآوردم. چشمهاش ناراحت بود وقت ادمی

کاناپه دراز  یخاموش کردم و رو وو از جام بلند شدم. المپ ر دمیموهام کش نیب یحدش به بهزاد بود. دست
 .که خوابم رفت دینکش هیبه ثان ال،یبا اون همه فکر و خ ی. انقدر خسته بودم که حتدمیکش

که  دمیکمرم درد گرفته بود. دستهام رو از پشت کش شهیتق و توق چشمهام رو باز کردم. مثل هم یصدا با
و درد همه بدنمو گرفت. با حرص برگشتم سمت نگار  نییدفعه دستم اومد پا کیستون فقراتم در اومد.  یصدا

 :که دستم رو خوابونده بود و گفتم

 ؟یه مرگته سر صبحچ -

 :مبل برداشت و گفت یرو از رو شالش

 .وا شکنهیاستخونات م ینجورینکن ا -
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 :نگاه به سر تا پاش انداختم و گفتم هی. خوردیاز لحن حرف زدنش بهم م حالم

 ؟یکجا شال و کاله کرد -

 .قبرستون -

 :سمت آشپزخونه گفتم رفتمیکتم برداشتم. همونطور که م بیرو از ج دیجام بلند شدم و کل از

 .خونه ست نیقبرستونت فعال هم -

 :گفت دادیداد و ب با

 .صاحابو وا کن تا نشکستمش یدر ب نیا ایب ماین -

 :و گفتم ستادمیا جلوش

حق  یبود یسال کدوم جهنم دره ا هی یو سه، تا نگ یکنینم یغلط چی. دو، هسیصاحاب ن یخونه ب نیا ک،ی -
 . خر فهم شد؟رونیب یپاتو از خونه بذار یندار

 :نفرت نگاهم کرد و گفت با

 .برم خونه خودم خوامیدر وامونده رو وا کن م نیا -

 :زدم و گفتم یصدا دار پوزخند

 .دست منه ارتیبابا فروختش. االنم شما اخت زمیعز یخونه خودت؟؟؟! هه! خبر نداشت -

 :شمرده شمرده گفتم و

 .یصاحابو ندار یخونه ب نیرفتن از ا رونیحق ب یو تا اطالع ثانو -

دستام گرفتم  نیاز صبح جمعه. سرم رو ب نمیبهم. ا دیاتاقش و در رو کوب یتا فحش آبدار نثارم کرد و رفت تو دو
دختره رو انداخته بود سر  نیداشتم، بابا هم ا یخودم کم بدبخت دیکشیمغزم نم گهیدادم. واقعا د هیو به اُپن تک

خانوادم درآورده بودم و برام  ستیرو از ل اراسم نگ شی. من چند سال پکردیم شویمن و خودش داشت زندگ
کج. نگار درست  وارید رودیم ایخشت اول گر نهد معمار کج، تا ثر ایمی. به قول قدکنهیم یمهم نبود که چه غلط

 .ولش کردن به امان خدا گرفتنیجلوش رو م دیکه با یبشو نبود چون اون وقت

خونه  واریساز رو روشن کردم. از در و د ییبه صورتم زدم و چا یآشپزخونه. آب یتوجام بلند شدم و رفتم  از
 یاساس ازیاُپن. خونه ن یلباس ها و ظرف غذا رو برداشتم و گذاشتم رو نیزم ی. از روختیریآشغال و کثافت م

که  یجون خونه. فکر کنم از همون وقت هخوردم و افتادم ب کیکوچ کیک هیرو با  مییداشت. چا یکار زیبه تم
زنگ در اومد.  یکه صدا کردمی. داشتم جارو مدیافسون رفت، خونه رنگ جارو و جمع و جور کردن به خودش ند

 بیرو از ج دیچشمام رو بستم و از ته دل از خدا خواستم که سولماز و خاله نباشن. آروم رفتم سمت در. کل
خنده  ریزد ز دنمیبود. با د ستادهیدر ا یجلو نهیچرخوندم. بهزاد دست به س لفق یدر آوردم و تو میشلوار ورزش

 :و گفت
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 چه وضعشه پسر ؟؟ نیاونم پنجاه قفله!!... ا ؟؟یلولو نخورت بز بز قند یدرو قفل کرد -

 :که بسته بودم انداختم و گفتم یو روسر شبندیبه پ ینگاه

 .خونه رو گند گرفته بود -

 :کرد و گفت زیر چشماشو

 انقدر داغونه؟ افتیشده باز؟ چرا ق یچ -

مبل نشست و پاهاش رو به عرض شونه  یتو. رو ادیدر اومدم کنار تا ب یرو از سرم باز کردم و از جلو یروسر
 :. با زانوم زدم به پاش و گفتمومدیطرز نشستن بدم م نیهاش باز کرد. چقدر من از ا

 .درست بتمرگ -

 :رو باز کردم و گفتم شبندیپ عیاتاقه. سر یافتاد که نگار تو ادمی، تازه از اتاق یشکستن یصدا دنیشن با

 .رونیاومدم ب یروشن کن نویتا تو ماش -

 :و گفت دیبه پشت گردنش کش یدست

 نه؟؟ گهید رونیبرم ب یعنی -

 :گفتم یهولک هول

 .که مغزم هوا بخوره میدور بزن مینه بابا بر -

 :و گفت دیبهم کرد و از جاش بلند شد. تو خونه سرک کش یدار یمعن نگاه

 خونه ست نه؟ یدختر خانم -

 :رفتم بهش و گفتم یغره ا چشم

 .کردمیآره اون تو خونه ست اونوقت من داشتم جارو م -

 .کنمیسر جفتتون خراب م یخونه رو رو امیم ی. نبودیبود ،یبود رونیب گهید قهیتا ده دق -

 :رو پرت کردم سمتشو گفتم شبندیپ

 .گمشو بهزاد -

 نایبا اون طرز نگاه و حرف زدنش. ا رفتیبهزاد م یبود وگرنه آبروم جلو ومدهین رونیرو شکر نگار از اتاقش ب خدا
 .رمیجلوشو بگ تونستمینم رونیبره ب خواستیبه کنار اگه م

در خونه  اطی. محض احتدمیو کاپشنم پوشعوض کردم  دیو شلوار سف یبلند مشک نیبلوز آست هیشرتم رو با  یت
گاز فشار داد و راه  یهوا بود که بهزاد پاش رو تا آخر رو ی. هنوز پام رونیرو سه قفله کردم و رفتم سمت ماش

 .رونیب دمیکش بمیرو از ج میلب فحشش دادم و گوش ریافتاد. ز
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 شده؟ یچ یخب نگفت -

 :رو صاف کردم و گفتم موهام

 .بعدم رفت دیسولماز اومده بود. دعوامون شد شد شبید -

 :و گفت دیعادت به پشت گردنش دست کش طبق

 .بهتــر ؟؟یخب حاال چرا ناراحت -

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 .دختر خالمه بابا میبودناش بگذر زونیاز همه آو -

... ؟؟یچ یمناسب ازدواج. اونم برا سیک یاالن شد یتو براش پسرخاله بود روزیکه تا د یآره خب. دختر خاله ا -
 .به خاطر ارث ننه اَست یوقت فکر کن هیاگه  یونیمد

 :و گفتم شهیطرز حرف زدنش خنده م گرفت. روم رو برگردوندم سمت ش از

 .خورهیبهم م ییهمه دورو نیحالم داره از ا -

 :گفتم. چشمام رو فشار دادم و گرانیافسون بود تا سولماز و د شتریسرم ب یتو البته

 م؟یکجا بر ه؟ی. برنامه چنایا الیخیب -

 .بر بدن می. ناهار هم بزنیزیچ یقهوه خونه ا هی می.... بردونمیچم -

 :به خودش گرفت و گفت یناراحت افهیق بعد

فرار  لیگور یوقت از تو هیکه  ی... تنهاست دَرَم که روش قفل کردیاوردیکاش اون دختره رو هم م ماین یول -
 .نکنه

 .دینثارش کردم که بلند خند ییلب خفه شو ریو ز دمیخند

 .شدمیم یخانواده و اقوامم روان نیروشکر که بهزاد بود وگرنه من از دست ا خدا

 :ترمز کرد و گفت مونیشگیپاتوق هم یجلو

 .آ یدونگ یاز االن بگم دنگ -

 تو گور؟؟ یببر یخایهمه پولو م نیا -

 :و گفت رونیب دیرو کش باشیج

 .ندارم. آس و پاسم یچیه نیبب... نیبب -

 .خنده ریبرگشتن سمتمون و زدن ز شدن،یتا دختر که داشتن رد م چند
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 .یبرو گمشو تو آبرومون رو برد -

 :گفت گرفت،یجذاب رو م یآدما افهیکه ق یکاپشنش رو صاف کرد و همونجور قهی

 .کنهیم هیتغذ کهیکه روده بزرگه داره از روده کوچ میبر ایب -

گاز کوچولو هم وسطمون  هیبودن.  دهیکش کیتخت ها پالست ی. هوا سرد بود و رومینشست مونیشگیهم یجا
 :رو زد کنار و گفت کیاومد. پالست یتا سام دیطول کش قهیبود که بهزاد روشنش کرد. چند دق

 !. عجبهمایآورده! آقا بهزاد و آقا ن فیتشر یک نیبه به ... بب -

 :گفت یحرص بهزاد

 .صاحابو بابا. تازه تو رو هوا برداشته بود آ یبنداز اون ب -

 :و اومد نشست. سرش رو تکون داد و گفت دیهم خند یسام

 ارباب؟ ارمیب یچ -

 .بعدشم فراموش نشه ونی... دو تا جوجه با همه مخلفاتش. البته قلشهیمثل هم -

 :داد و گفت هیتک یپشت به

 .یاز گرسنگ رمیمیکه دارم م یبپر سام -

 نه؟؟ یاومد یهم از قحط شهیهم -

به  یشگیهم یرفت آمد ها نیداشتم باش. اونم به خاطر ا یکیکوچ ییآشنا هیدوست من نبود و فقط  یسام
 :بهزاد اومد جلوتر و گفت ن،ییپاش رو از تخت گذاشت پا نکهیقهوه خونه ش بود. به محض ا

 !آخه ادیپسر بدم م نیچقد من از ا -

 :چپ نگاش کردم و گفتم چپ

 .اخالقات نیبا ا یشدیدختر م دیو بات -

 :رو دراز کرد و گفت پاش

 .نبود ینجوری. قبال ادایدختر باز شده جد یلیخ گمیجدا م ینه ول -

 :اطراف نگاه کردم و گفتم به

 .ما که خوبه یکه هست برا یحاال هر چ -

 :سرم و با اَدا گفت یتو زد

 تو دلخوش کردم آخه؟؟ هی. من به چماینگرت کنن ن یخاک تو سر ماد -
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 :و گفت رونیشلوارش آوردش ب بیزنگ خورد. به زحمت از ج شیجوابش رو بدم که گوش اومدم

 .ادیراحت در نم بمیاز ج نیبخرم ا کسیال ا یج هیبرم  دیبزرگه... با هیچقدر گوش -

 .رو گذاشت دم گوشش یزدو گوش ییخنده. خودشم لبخند کوچولو ریزدم ز بلند

 جانم...؟ -

- ... 

 ؟یسالم. خوب -

- ... 

 ما افتاده؟ یگوش یآفتاب از کدوم طرف در اومده شماره شما رو -

-... 

 .رونمی... والله من ... بمیباشه بابا تسل -

- ... 

 مگه من مُردم جادو؟؟ -

 :منو نگاه کرد و گفت یچشم ریز

 .دنبالتون... حرفم نباشه امیاالن م -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 ه؟؟یک -

 :رو گرفت اونور و مثل زنا گفت یگوش

 .ادیخدا داره م بیجون. حب یحاج میمهمون دار -

تا قطع کرد و از جاش  دیطول کش کمیو روم رو برگردوندم .  دمیمثل آدم حرف بزنه. خند تونستینم قهیدق دو
 .بلند شد

 کجا؟؟ -

 ؟یدادیتو به حرفام گوش نم یبگ یخوایواقعا م یعنی -

 ن؟؟یکه مهمونا ک نهی. منظورم اچرا بابا.... -

 :و گفت دیصورتش کش شیته ر یرو یدست

 نیبوده که مهمونا ک نیکجا آ حاال نگو منظورش ا گفتیهر شب به بابام م ینشده م ه لیمامان ذل گمیمن م -
 .بدبختا زننیسر زده سر م کردیفکر م شهیاونوقت من هم ومدیبعدم برامون مهمون م



 

 
168 

 :کمرش و گفتم یلگد زدم تو هی

 .هات یدلقک باز نی. نه به اخم و تَخم ت نه به ایستیبرو گمشو که آدم ن -

دانشگاه  یاول که تو ی. ترم هادیخندیم ینجوریبود و ا یمیداشت. فقط با چند نفر صم یخاص ستمیبهزاد س آخه
 چارهیکه ب گفتمیم شهیبود. هم یبخنده. فوق العاده هم آدم سرد ستیاصال بلد ن یحت کردمیفکر م دمشیدیم

از صورتش بود. در  یعضو شهیهم هم. اخمش کردیم یطونیاما ش دیپریبا دخترا نم ادیبکشه. ز یچ دیزنش با
فکر  شیرفتارش رو. انقدر داشتم به بهزاد و تناقض رفتار یکرد حت شینیب شیپ شدیبود که نم یکل آدم احمق

 .رفت یک   دمیکه نفهم کردمیم

**** 

 : افسون-

 :اونور انداختم و با حرص گفتم رفتنیخونه م نوریو از ا کشتنیکه داشتن خودشون رو م دهینگاه به الناز و سپ هی

 !. واالنیکنیکارا رو م نیا نیدار ستیحاال شاهزاده آرتور که ن -

 :کنار تا خط چشمش رو بکشه، گفت زدیم نهیآ یکه الناز رو از جلو یهمونجور دهیسپ

 .که هست نیر نباشه اما مرلشاهزاده آرتو دیشا -

 :اتو موش رو زد به برق و گفت الناز

 ؟؟یآماده ش یپاش شهیم یول یتو ذوق و شوق ندار میدیخب باشه افسون جون فهم -

 .دنبالمون ادیکه قراره بهزاد ب ستیبگم برام مهم ن خواستمیم یآ. ذوق داشتم و الک گفتیراست م حاال

 نی. ادمیپوش یمشک یو مانتو رهیت یسرمه ا نیشلوار ج هیجام بلند شدم و رفتم سمت اتاق تا لباس بردارم.  از
. الناز کنار موهام رو بافت دادینشون م کلیآدم رو خوش ه یدوست داشتم. کوتاه بود و حساب یلیمانتوم رو خ

و نقره  یصورتم شال بافت مشک یم توختیش رو کج ر کهیت هینبود درستشون کنم. فقط  یاجیزده بود و احت
تخت نشستم و مشغول  یدر دسترس نبود پس همونجا رو ،یکه تا اطالع ثانو رونیب نهیرو هم سرم کردم. آ میا

بودم که الناز  دهیخر دیجد یرژ نارنج هیدادم و بلند شدم.  یبه صورتم رنگ و لعاب شهیشدم. مثل هم شیآرا
کردم. خب دوستم  مشیقا فمیهفتم ک هیال یلبام و تو یرو دمی. اونم کشگرفتشیبود وگرنه ازم م دهیهنوز ند

 کنم؟ کاریدستش کجه چ

 مینیکه بب میبود یو الناز شرط بند دهیبا سپ یشم ول زونشیآو ینجوریبه بهزاد زنگ بزنم و ا خواستمینم خودم
 شمیهم ن قهیدق هیشده بودم و  فیخر ک یگرفت حساب لمیتحو یکه اونجور نینه. از ا ایدنبالم  ادیبهزاد م

باال  نهیآ یاز جلو گهیکنار زدن همد یبراهم  دهیالناز و سپ غیج غیکه بلند شد، ج میگوش ی. صداشدیبسته نم
 .گرفت

 :گفتم کردویخفه م یشیکه داشت خودش رو با لوازم آرا دهیسر سپ یزدم تو دونهی

 .هزار تا حرف پشتمونه شینجوریهم م؟؟ییرفته ما سه تا دختر تنها ادتونی. گهیبسه د -
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 یو با اون موها کردیم شیآرا یلیبود و اصوال خ شهی. حاال الناز مثل هماوردندیوقتا شورش رو در م یبعض واقعا
 . شده بود ریجو گ دایجد دهیسپ یش غلط انداز بود ول افهیق کممی زدیکه م یغیج یبلوند و رژ ها

اتاق تا لباس بپوشه.  یهم و روش رو ازم برگردوند. از جاش بلند شد و مثل شتر رفت تو یتو دیرو کش اخمهاش
 :نگاه کردم و گفتم کردیبه الناز که داشت طبق عادتش رژش رو کم رنگ م

 .یتا لبت. روان یداد اتیتو فکر کنم نصف اون رژ و به خورد دستمال کاغذ -

 .گوشم یرو برداشتم . گذاشتم رو میگوش

 بله؟ -

 .سادمیدر وا یمن جلو گهید دیایبله و بال. خب ب -

 .بابا. حاال انگار نوبرشو آورده یاوک -

 .ننه سرما، سرما آورده یول اوردمینه من نوبرشو ن -

 :و گفتم دمیخند

 .. فعالامیاالن م -

. الناز هم نهیآ یمن نازک کرد و رفت جلو یچشم و ابرو برا هیو  رونیاومد ب دهیلباس پوش دهیموقع سپ همون
 :و گفت دیکاپشنش رو پوش

 .که روز جمعه مون خراب نشه ده،یشتر نکن سپ هیشب افتویق -

 :رو برداشت و رو به من گفت دیکل ده،یتوجه به چشم غره سپ یب و

 .زد بنده خدا خیبابا. پسره  گهید میبر -

دوست داشتم. مهربون تر و با اخالق  شتریب دهیگفت الناز رو از سپ شدیم دیبهم زد. شا طونیچشمک ش هی و
پارک شده بود. در جلو رو باز کردم و  ابونیکه سر خ یمشک 206سمت  میو رفت میتر بود. در خونه رو قفل کرد
. کردیرو نگاه م کردنینشستن دعوا م ولکه سر ا دهیشده بود و داشت الناز و سپ لینشستم. بهزاد به عقب متما

 :دمیپرس عیکرده. سر یچیکه دستش رو باند پ دمید و من تازه دپاش گذاشته بو یدستش رو رو

 شده؟ یدستت چ -

 :رو از اون دو تا گرفت و گفت نگاهش

 .دختر خوب گهید دهیتصادف کردم ضرب د ینگ یاوال سالم. دوما به کس -

چپ چپ نگاهشون کردم  هیدر اومد. برگشتم عقب  دهیو سالم کردن الناز و سپ نیدر ماش یموقع صدا همون
 :لب گفت ریعقب رو نگاه کرد و ز نهیاز آ چرخوندیرو م چیی. بهزاد همونطور که سودنیخند زیر زیکه جفتشون ر

 .نیفتبارک الله احسن الخالق -
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 .شهینگاهش کردم و روم رو برگردوندم سمت ش یزد. چپک طونیلبخند ش هینگاهم کرد و  یچشم ریز

که با بهزاد  یآهنگ شادمهر در حال پخش بود. از وقت شهیکرد. مثل هم میرو تنظ نهیسالم کرد و آ یجد یلیخ
 میآشنا شده بودم فکر کنم همه آهنگ هاش رو گوش کردم. عاشق آهنگ پر پرواز شده بودم و از خوش شانس

 :همون موقع پخش شد. با ذوق گفتم

 .آهنگه نیإ....؟ ا -

 .بهم انداخت و سرش رو تکون داد ینگاه میکردم. بهزاد ن ادیباز صداش رو ز شین با

 هم نفس یحنجره ب هیقفس،  هیپنجره با  هی

 و بس نیخاطرس هم هیمن از بودن تو،  سهم

 ، ستاره ها رو خط زدم بیمثلث غر نیا تو

 رسم ، از اونور شب اومدم یبه آخر م دارم

 زده رو باورم مهی، خ هیشب که مثل مرث هی

 ببرم ادیسکوت تلخ ، صداتو از  نیتو ا خوامیم

 کوله بارم روشونه شب بزارم بزار

 برم ، فرصت موندن ندارم نجایکه از ا دیبا

 تو تنم دنیترانه تو دلم ، شوق رس داغ

 قفس ، منتظر پر زدنم نیحجم سرد ا تو

 محال یاز تبار غربتم ، از آرزو ها من

 عالمت سوال هیما تموم شده ، با  قصه

 م روشونه شب بزارمکوله بار  بزار

 برم ، فرصت موندن ندارم نجایکه از ا دیبا

رو کردم. چپ چپ نگاهم  نکاریکه آهنگ رو برگردونم عقب، متنفره. اما باز ا نیبهزاد از ا دونستمیکه م نیا با
 :کرد که گفتم

 .گهیآهنگ گوش کنم د دیبا یزنی... تو که حرف نمه؟؟یخب چ -

 :ضبط رو کم کرد و گفت یصدا

 .هم هست آ ماین یراست -

 :گفتم یهم ناراحت شدم. حرص یکم هیخوردم و  جا
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 .میومدیما نم یتیتنها نس یگفتیم -

 :خنده نگاهم کرد و گفت با

 ه؟یچ مایمشکل تو با ن -

 دن،یبرگردم خونه. تا رس خواستمیدوست نداشتم برم. م گهی. د "باشم کیبهش نزد گهید خوامینم"لب گفتم  ریز
 :و گفت ستادیقهوه خونه بزرگ ا هی ی. جلومینزد یحرف گهید

 .دییبفرما -

رو  نیشدم. بهزاد هم ماش ادهیرو برداشتم و پ فمیک لیم ی. منم برونیب دنیپر نیاز ماش عیو الناز سر دهیسپ
 :سمت ما، گفت ومدیپارک کرد و همونطور که م

که  ستیشلوغه بعدا خوب ن نجایتو. ا میبعد بر یبهداشت سیاول سرو میبر دیدستاتونو بشور دیخوایاگه م -
 .دیایتنها ب

 :. الناز کنار گوشم گفتومدی. از عادتاش خوشم مششیته ر یرو دیکشیرو م چشییعادتش سو طبق

 !هیرتیچقدرم غ -

 :و گفتم دمی. منم خنددیخند زیر و

 .پس میدستامون رو بشور میبر -

بانوان  سیدر سرو ی. جلومیرفتیخوب پشت سرش م ینگاه بهم انداخت و راه افتاد. ما هم مثل بچه ها هی بهزاد
 :رو زد باال و گفت ناشیآست دهیتو. سپ میرفت بیو ما هم به ترت سادیوا

 .فهیشماله. چقدر کث یتوالتش مثل توالتا -

 :گفت یجد الناز

 .گهیشده د ینجوریاومدن و رفتن ا ینجوریگل شده، مردم هم کاشتن بارونم که اومده اهیکه گل و گ نجایخب ا -

 :به خودش گرفت و گفت یمتعجب افهیهم ق دهیسپ

 واقعا؟؟ نه بابا؟ -

 هیبود و با  ستادهیدر ا ی. بهزاد جلورونیب میکمرش و دستاش رو با شالش خشک کرد. با هم اومد یزد تو الناز
 ادمیش آشنا بود اما  افهیافتاد به ما، پسره هم برگشت. ق . نگاهش کهزدیپسره که پشتش به ما بود حرف م

 :گفت تعجببا  دهی. سپدمیدیآشنا م یها افهیفقط ق دای. جددمشیکجا د ومدینم

 !ان؟؟؟یشا -

وَق  یبودن. از چشمها چوندهیو الناز رو پ دهیاز همون دو تا پسراست که سپ یکی نیاومد که ا ادمیمن تازه  و
 :لب گفت ریت. الناز ززده پسره خنده م گرف
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 .نیماش یجلو ندازمیاالن خودمو م نیکه هم نجاستیهم ا یفقط نگو که سام -

 :باال انداخت و گفت یو رفتم جلو. بهزاد شونه ا دمیخند

 .کنمینم ی. پس معرفگهید نیشناسیرو م گهیهمد -

 :کاپشنم رو بستم که بهزاد نگاهم کردو گفت پیشده بود و اصال هم حوصله نداشتم. ز سردم

 تو. سرده میبر نیایب -

رو چپ چپ  انیداره شا دهیسپ دمی. برگشتم عقب رو نگاه کردم که دمیو با هم هم قدم شد ستادمیا کنارش
 .گفتینم یچیبود و ه سادهی. الناز هم کنارشون وازنهیو اونم داره باهاش حرف م کنهینگاه م

 .شده یچه سوژه ا افتیق یاگه بدون -

 :کردم و گفتم نگاهش

 چرا؟؟؟ -

 .یبابانوئل شد هیدماغت قرمز شده. شب -

 :گفتم یحرص

 .ششششی. ایدیخودتو ند -

تند  یلیبود. خ نیکه داشتم هم یبد یژگیو هیآ. اصال صورتش قرمز نشده بود. من  گفتمیدروغ م یمثل چ حاال
باد بهم  هی نکهیبه محض ا ایهم رنگ لبو  شدمیخجالت بکشم، م کمیبود که  ی. مثال کافشدیتند رنگم عوض م

. رونیدست بهزاد که دستم رو گرفته بود، از فکر اومدم ب ی. با گرمافتادیگوجه و آب دماغم راه م شدمیم خورد،یم
کرار ت ای دمیدستامون بود که لرز یاز تضاد دما دونمی. نمکردیاون اصال بهم توجه نم یبا تعجب نگاهش کردم ول

 .پسر هیدست  یگرما

 تونستمیبوت هام رو باز کردم. م پیش شد. منم ز یو مشغول باز کردن بند کتون سادیتخت وا هی یرو روبه
 .نمیتخت، بب یشده رو دهیکدر کش کیرو از پشت پالست ماین

هم اومدن. الناز  دهیو سپ انیتا الناز و شا دیکم طول کش هیممکن نشستم.  یجا نیکردم و رفتم گوشه تر سالم
 :پهلوم و گفت یمشت محکم زد تو هی

 .نکبت ؟؟؟؟یسیمنتظر ما وا دینبا قهیدق هی -

 .نیآورد فیتازه شما تشر میاست نشست قهیما ده دق قه؟؟یدق هی -

هم کنار  دهیو بهزاد کنار هم نشسته بودن و من و الناز و سپ انیو شا ماینگاهم کردو روش رو کرد اونور. ن یچپک
 :که اون وسط بود وگفت یکیگاز کوچ یهم. بهزاد دستش رو گرفت رو

 اورده؟یهنوز غذا ها رو ن یسام نیا -
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 :با حرص گفت الناز

 .شدآ یاومدن رونیبود. اَه. چه ب یاسممون شمس میاگه ما شانس داشت -

 .نگاه کردم زدیکه داشت حرف م مایو به ن دمیخند زیر

 .میبعد دوباره سفارش بد یاریتا تو مهموناتو ب ارهیرفتم بهش گفتم ن -

 :نگاه کنه رو به الناز گفت هیبه بق نکهیهم اومد و بدون ا یکه سام دیطول نکش قهیدق هی

 چه خبره؟؟ نجایبه به... ا -

خم  کمی. بهزاد نمیبهش خبر داده آ. روم رو برگردوندم تا صورت قرمز الناز رو نب انیمشخص بود که شا کامال
 .شد جلو و اشاره کرد منم برم سمتش

 .دوتا لندهور و نخورن نیبه دوستات بگو دوباره گول ا -

. سرم رو تکون دمیرو د کردیرو که داشت کنجکاو نگاهمون م مایلفظ لندهور خنده م گرفت. از سرشونه بهزاد ن از
 ایپهلومو دوباره  یالناز زد توتخت.  یهم اومد رو یو سام میدادم و رفتم عقب. همه مون جوجه سفارش داد

 :غرغر گفت

 .شده یچه وضع نیآ. بب میومدیکاش نم -

 .گهید میناهار مفت افتاد هینه بابا  -

 :چپ نگاهم کرد که گفتم چپ

 .گرسنته اما منو نخور دونمیجون م یال -

 مایو البته اخم و تَخم ن یو سام انیشا یایش گرفت و روش رو برگردوند. ناهارمون رو با مسخره باز خنده
 .دیخندیو م گفتیم یلیخ میکه تنها بود ی. فقط مواقعومدیبودن بهزاد خوشم م نی. از سنگمیخورد

شدن. هر کس سرش به کار خودش گرم بود. الناز و  دنیآوردن و پسرا مشغول کش ونیاز ناهار دو تا قل بعد
. دیکشیم ونیبهزاد هم کنار من نشسته بود و قل. رفتیور م شیهم با گوش مای. نیو سام انیبا شا دهیسپ

 :گفت یالیخیبود که بهزاد شونه اش رو زد به شونه ام و با ب ماینگاهم به اخم ن

 .و تو رو بدونم ماین هیدوست دارم قض -

 :.آروم گفتم دمیش رو ند افهیکه ق رونیداد ب یرو طور ونشیقل دود

 .میبا هم داشت یگذشته گند هی -

 پس؟؟ ینگفتچرا بهم  -

 :لبخند احمقانه زدم و گفتم هیدلخور بود.  نگاهش

 .ستین یکنیاونطور که تو فکر م -
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 :اشاره کردم و گفتم ونیبحث رو عوش کنم به قل نکهیا یبرا

 ره؟؟یگیبه ما تعلق نم -

 ادیچند وقته ز نیبرگشت سمت ما. ا مایرو گرفت سمتم. نگاه ن ونیو شلنگ قل دیمهربون خند شهیهم مثل
. بهزاد میدیکشیو م کردیچاق م شدمیم کاریخونه داشت و تا ب یدونه مخصوص تو هیبودم. الناز  دهیکش ونیقل

 :پشتم و گفت یپشت یدستش رو گذاشت رو

 ؟یدوسش دار -

 :قاطع گفتم یلیخ

 .نه -

 .نذاشت دوستش داشته باشم ماینداشتم فقط باهاش دوست داشتن رو تجربه کردم. ن دوسش

 :سمتش و گفتم برگشت

دورم بودن  نایا مایخانواده ن ومدیم ادمی یاز وقت مارستانیب یگرفتم. تو یتصادف کردم و فراموش شیسال پ کی -
 میبرادرم اومد شدیکه به اصطالح م مایواقعا نگارم. با ن کردمیو فکر م ومدینم ادمی یزینگار. منم چ گفتنیو بهم م

 ییبزنم چون جا یحرف شدینه نگار، اما نم افسونم دمیبرگشت. فهممدت حافظه من  هیخونه اون و بعد از 
راحت  یلیزد. خ یبهم اَنگ هرزگ رونی. منو از خونه ش انداخت بدیفهم مایشد و ن دایپ ینداشتم برم. نگار واقع

 .ینیبیم یفراموش کرد. رفتم خونه الناز.... االنم که دار ،یسال هم خونگ هیاون  ینجابت منو تو

 :معجبش نگاه کردم و گفتم یچشمها یتو میمستق

 رو دوست داشته باشم؟؟ ماین تونمیحاال به نظرت من م -

. کنهیبود که داره به حرفام گوش م مای. حواسم به ن دمیکشیم ونیقل ظیغل کردمیم فیکه داشتم تعر یمدت تمام
 ینکنه به خاطر سواستفاده تو. فکر ستمیکه بشنوه و بفهمه من عاشق چشم و ابروش ن گفتمیاز قصد بلند م

توجه به نگاه  ینگاه کردم. دوباره حس تنفر اومده بود سراغم. ب گهید زیچ هیخونه ش موندم و بهش به چشم 
شکالت  هیشدم. دلم  فمیک یرو دادم به الناز و مشغول گشتن تو ونیشلنگ قل ما،ین رهیمتعجب بهزاد و خ

 :شکالت بهم داد. آروم گفت هیت و رو برداش فشینداشتم. الناز ک یول خواستیم

 .ذارمیم یلیقاقال فمیک یشما تو یبرا شهیمن هم -

 :و گفتم دمیخند

 .آ ینش یپسره سام نیخر ا -

 :با ژست خاص خودش گفت شهیهم مثل

 .آ... نه بابا یبچه ا -

 :وسط و گفت دیپر یبا تمام جلف باز انیکه تموم شد ساعت چهار بعد از ظهر بود. شا دنمونیکش ونیقل
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 .میکن یباز هی دیایب -

 :و گفت دیخند بهزاد

 تو؟ یکشیاز قد و باالت خجالت نم -

 :بهش چشم غره رفت و گفت انیشا

 .باشه مونیکه از انجام دادنش پش یرو بگه. کار شیاشتباه بزرگ از زندگ هیهر کس  -

 !دهیمسخره ش معلوم بود. به دست آوردن دل سپ یقصدش از باز کامال

 :گفت رفتیکه انتظار م یزی. چونش رو خاروند و طبق چیرو گذاشت وسط و چرخوند. افتاد به سام یبطر

 .تموم کردن با الناز -

 ی. نفر بعدمیدیو خند میدیکرد که فقط من و بهزاد شن یفحش نثار سام هیلب  ریبه دماغش داد و ز ینیچ الناز
 :رو گذاشت کنار و به من نگاه کرد. آروم گفت شیبود. گوش ماین

 .زود قضاوت کردم یلیخ -

 ادمی یزیفکر کردم اما چ یلیرو چرخوند. افتاد به من. خ یبرسه بطر یسوال یفرصت بده کس نکهیبدون ا و
 :گفتم ضهینبودن عر یخال ی. براومدینم

 .دمیآمممم... از کار اولم دست کش -

 :لبخند کج زد و گفت هیبود.  انیشا یبعد نفر

 .دهیتموم کردن با سپ -

 .. نفر بعد الناز بودمیدیحرکتش من والناز کامال دُم ش رو د نیو روش رو برگردوند. با ا دیهم خند دهیسپ

 :باحال زد و گفت یلیلبخند خ هی

 .اشتباهم بود نی. بزرگتریدوست شدن با سام -

تکون بخوره  نکهیبهزاد بود. بدون ا ی. نفر بعدکردیکه داشت چپ چپ نگاهش م یخنده جز سام ریزدن ز همه
 :گفت

 .میدوران بچگ یکردم تو یفوضول هی -

 :بود. سرش رو تکون داد و گفت دهینفر هم که سپ نیآخر و

 .به خونمون حانه،یدوستم ر نیتر یمیدوست شدن و راه دادن صم -

نگاه ردو بدل کردم که اونم گفت  هیکرده بود؟؟ با الناز  رونشیخونه بهمون زنداداشش که از  حانهیخوردم. ر جا
 .دونهینم
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 :بلند شدو گفت یکه تموم شد . سام یباز

 .ها برسم یهم به مشتر یکم هیمن برم  ن؟یندار یکار گهیخب د -

 ریز میو زد میکنار گوش هم پچ پچ کرد ییهم. با الناز دو تا یش رفته بود تو افهیشده بود و ق عیبد ضا یلیخ
 :نگاه به همه انداخت و گفت هیحرصش گرفت. بهزاد هم  شتریخنده که ب

 م؟یبر -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .میکه ما کار دار میبر گهیآره د -

هم پشت سرش رفت.  مایرفت. فکر کنم رفت حساب کنه چون ن یگفت و همراه سام ییچشم بلند باال بهزاد
 :به الناز گفتم ی. حرصشدیم دیو سرخ و سف کردینگاه رد و بدل م نایهم که مدام با شا دهیسپ

 .رو جمع کنه. اَه دهیسپ نیا یکی -

 :داد و گفت نیرو چ دماغش

 .نهیهم اقتشیولش کن بذار بره گم شه. احمق. ل -

تأسف . سرم رو تکون دادم و با ومدیحد خوشم نم نیتا ا یاحساسات یبودم. کال از آدما یعصبان دهیدست سپ از
 یرو دیدر آورد و کش فشیرژش رو از ک ان،ینگاهش کردم. الناز هم اعصابش خورد شده بود. بدون توجه به شا

 .کردیرو م نکاریبود ا یعصب یوقت شهیلبش. هم

بهزاد  شدمیم ادهیداشتم پ ی. اول ما رو رسوندن خونه. وقتمیهم اومدن و را افتاد مایبعد بهزاد و ن قهیدق چند
 :و گفت نییرو داد پا شهیش

 افسون؟ -

. خودمم خنده م گرفته بود آخه دی. بهزاد الناز رو نگاه کرد و خندستادیکردم و همزمان با من الناز هم ا نگاهش
 .بگه خوادیم یبهزاد چ نهیکه بب کردیداشت نگاه م قیدق یلیالناز خ

 .دنبالت. هوا سرده امیفردا صبح م -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .آخه ی. تو چقد خوبیمرس یوا -

 :بلند گفت ماین

 .آ رمهیبهزاد من د -

 :روش رو برگردوند. بهزاد بهم چشمک زد و به الناز گفت و

 .خداحافظ -
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 یکه سام ییسمت خونه. تند تند هم داشت حرفها دیبوق کوچولو هم زد و رفت. الناز دستم رو گرفت و کش هی
 شگونین هیخونه و اصال معلوم نبود کجاست. الناز  یزودتر از ما رفته بود تو دهی. سپکردیم فیبهش زده رو تعر

 :از بازوم گرفت و گفت

 .. کوفتت شهادی. ازش خوشم مهیپسر خوب یلیچقدر بهزاد آقاست آ. خ -

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 .منه که کوفتم شه یگمشو بابا. مگه برا -

 :اتاق و گفت یرو پرت کرد تو شالش

 قشنگه نه؟ یلیاخمش خ کنهیگنده دماغه. فکر م یمایهمون ن اقتتی. تو لیگیست مرا -

 :خنده نگاهش کردم و گفتم با

 حاال؟؟ یخوریتو چرا انقدر حرص م -

 :گفت یحالت با نمک با

 .آخه ازش متنـــــــفرم -

 :بودم و گفت دهیدراز کش یبخار یمن که جلو یپتو و بالش خودش رو انداخت رو هی با

 ده؟یحال م یاالن چ یدونیم -

 :دهنم پرت کردم اونور و گفتم یرو از رو دستش

 ؟یچ -

 .بغل تو عقشــــم یبا پتو و البته تو یبخار یجلو یخواب مشت هی -

داشتن  یدستش و خدا رو از ته دل برا یرومون و از پشت سفت بغلم کرد. دستم رو گذاشتم رو دیرو کش پتو
 .الناز شکر کردم

رو  میتکون کوچولو خوردم و گوش هیبود.  کیخونه تار یچقدر گذشته بود که چشمامو باز کردم. هوا دونمینم
خواب بودم، خونده بودمش و پاکش کرده بودم.  یاس ام اس از بهزاد داشتم اما طبق معمول وقت هیبرداشتم. 

 کردمیخواب پاک م یو تور ومدیمکه برام  یینصف اس ام اسا شهیهم کردمیبود که م یچه کار نیا دونمینم
 .موندینم ادمیبعدم 

اتاق باشه. الناز رو  یتو زدمیحدس م یکجاست ول دهیجام نشستم و اطراف رو نگاه کردم. معلوم نبود سپ یتو
 :تکون دادم و گفتم

 .پاشو ساعت هشته شبه. پاشــو یال -
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نگاهم کرد. موهاش رو از صورتش زد کنار و بلند شد. چراغها رو روشن کردم رفتم  جیچشماشو باز کرد و گ یال
 :گفت کرد،یاتاق هم نبود. الناز همونطور که خونه رو جمع و جور م یتو دهیسمت اتاق. سپ

 .رونیبردن ب فیجونشون تشر انیفکر کنم با شا -

 :کردم و با حرص گفتم اخم

 .دوس داره بکنه یحقشه. اصال به درک... هر غلط دهی. اما سپدینخوربهزاد گفت بهتون بگم گولشونو  -

 خواستیم هیالو یلی. دلم خکردیلب غر غر م ریاتاق و همونطور ز یهم با اَخم و تَخم پتو وبالش رو برد تو الناز
. ساعت میغذا رو درست کرد یبعد الناز هم اومد و با مسخره باز کمیآشپزخونه و دست به کار شدم.  یرفتم تو

 هیتوجه  یده اومد. الناز ساعت رو نگاه کرد و بیسپ یو بعدم کفشها دیکل یبود که سرو صدا یو خورده ا ازدهی
 . تفاوت باشم یکردم ب یزد. منم سع چشیبه ساندو گهیگاز د

 :آشپزخونه گفت یشال و مانتوش رو درآورد اومد تو نکهیبعد از ا دهیسپ

 .خوامیمنم م ن؟؟یخوریم یچ -

دخالت  گهیهمد یکارها یاتاق. درسته که ما تو یبده کجا بوده، غذاش رو خورد و رفت تو حیتوض نکهیدون اب و
. تا حاال هم نشده بود میدادیم حیتوض گهیروزانه مون رو به همد یحرفامون با هم بود. کارا شهیاما هم میکردینم
 :جلوتر و گفت دیخودش رو کش کمی النازخبر.  ی. اونم بمیاز خونه باش رونیب ازدهیتا ساعت  مونیکی

 .دارم یحس بد -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .انگار بهتره یپسره. باز سام نیاز ا ادیمنم. خوشم نم -

 .ییبهتر بود خدا یسام گهیگندن... نه راست م هینه بابا. جفتشون  -

 :هام رو انداختم باال و گفتم شونه

کنه.  شیبرخورد کرد؟ فقط بهش گفتم کمتر آرا یصبح با من چطور یدی. مگه نددونهیبه ما چه؟ خودش م -
 .ولش کن

درها رو  شهیو الناز هم بلند شد مثل هم میرو خاموش کرد ونیبود که باالخره تلوز میون کی یکاینزد ساعت
 .قفل کرد

م رو بستم. چند دورم و دوباره چشمها دمیچیپتوم رو پ ومدیشدم. هنوز خوابم م داریب میآالرم گوش یصدا با
 .نگذشته بود که الناز شروع کرد بغل گوشم حرف زدن شتریب قهیدق

 ...دنبالت آ. پاشو ادی. افسون پاشو. االن بهزاد مگهیپاشو د ؟؟یافســـــون؟؟؟ اف -

 .چشمام برداشتم و چپ چپ نگاهش کردم یرو از رو دستم

 .الناز. د هَه فهممیپاشو م یبگ بارمیباور کن  -
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 .و روش رو برگردوند دیخند

 .. پاشــوتیقرباغه ا ی. با اون چشمایداریمطمئن شدم ب گهیاالن د -

جاش نشسته بود و  یحوصله رفتم سمت لباس هام. الناز تو یآشپزخونه دست و صورتمو شستم و ب یتو رفتم
 :گفتیبا غرغر م

 .نشور... اَه تویاون صورته نجس ییظرفشو یافسون صدبار بهت نگفتم تو -

 :گفتم کردمیکه شلوارمو پام م همونطور

 .گهیراحت تره د نجای. ارمینم ییمنم که دستشو رونیخب هوا سرده ب -

بالش و چشم بندش رو زد. تند تند  ی. محکم سرش رو کوبوند روکردیلب غر غر م ریلب ز ریتوجه به من ز یب
 .در یبود که اس ام اس داد برم جلو قهیآماده شدم و منتظر بهزاد نشستم. ساعت هفت و ده دق

سوار شدم و  عیبود. سر ستادهیا ابونیسر خ شهیو در خونه رو باز کردم. مثل هم دمیدست به موهام کش هی
 .سالم کردم

 ؟یسالم جادو خانوم. خوب -

 :گفتم یرو تکون دادم و حرص سرم

 ساعت هفت صبح خوب باشه که من باشم؟ تونهیم یخوبم.... آخه ک یلیآره خ -

 :رو روشن کردو گفت نیماش

 .خوب باشم تونمیمن! من م -

 :خنده. سرم رو با تأسف تکون دادم و گفتم ریچشم غره بهش رفتم که زد ز هی

 !واقعا حالت خوشه نکهینه مثل ا -

 .بخواب انقدر غرغر نکن ریبگ -

بخوابم.  گهیکم د هیبه شرکت،  دنیتا رس خواستیو چشمام رو بستم. دلم م شهیدادم به ش هیرو تک میشونیپ
سرجام  خیس اریاخت ی. بمیبود نایا مایخونه ن یچشمم نگاه کردم. جلو ی. به زور از الدمیپر نیبا ترمز ماش

 :گفت کهخونه تنگ نشده بود. به بهزاد نگاه کردم  نیا ینشستم. دلم اصال برا

 .دنبالش امیگفت صبح ب شبیه دواقعا شرمنده آ. آخ -

 .نزدم ینداره. من که حرف بیباشه. ع -

 فیتشر مایتا ن میعالف شد یا قهیور رفتن. پنج دق شیپشت گردنش و شروع کرد با گوش دیرو کش دستش
 واشیرو باز کرد و  نی. آروم در ماشارمیدر ن یجنبه باز ی! روم رو برگردوندم تا دوباره بییمویبلوز ل هیآورد. باز 

 .کردیاز دست بهزاد که آروم صحبت م بودمن خوابم. حاال منم خنده م گرفته  کردیفکر م چارهیسالم کرد. ب
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 چه خبرا؟ -

رو  یدختر هیاز دهنش دراومد بارم کرد. منم مجبور شدم بهش بگم خودم  ی. هر چشبیخاله زنگ زد د -
 .چرتا نیدل بکنم و ا تونمیو عاشقش شدم نم دمیپسند

 :و گفت دیخند بهزاد

 شکنه؟یدل اون دختره طفل معصوم م یگینامرد.... نم یا -

. داشتن دربازه سولماز حرف دادمیهمه بدنم شده بود الله گوش و داشتم به حرفاشون گوش م یچ مثل
 زدن؟؟یم

 هست ناقال؟ یحاال دختره ک -

 :هم به مسخره گفت ماین

 .ازش بدم اومد شبشیکار د نیبا ا یبود... ول دهیسپ نینظرم ا یواال خودم که تو -

شرکت.  میدیخوش شانسم رس یلیکه من خ ییاز اونجا یول شدیداشت جالب م هیقض ده؟؟؟یسپ شبید کار
 :شد. بهزاد با خنده گفت ادهیزودتر از ما پ ماین

 .میدیپاشو فضول خانوم. پاشو که رس -

 :رو باز کردم و با خنده گفتم چشمام

 وسط؟ یدیرو کش یاصل یچرا حرفا دارمیب یدونستیحاال تو که م -

 !وانـــــــهید -

 .هم گفتم یخوب هیلب  ریسالم کردم و ز مایشدم. به ن ادهیرو برداشتم و پ فمیک

 :گفت یمیصم

 ؟؟یدی. خوب خوابیسالم مرس -

 :لُپش گفت یرو دیکشیرو م چییلبش رو جمع و جور کرد که نخنده و همونطور که سو بهزاد

 .بهتره ینجوری. اامیتو. بعد ما م افسون تو برو -

 خواستمیخوشحال بودم. نم یلیباهام خوب برخورد کرده بود، خ ماین نکهیرو تکون دادم و رفتم تو. از ا سرم
جز  ینداشتم. در شرکت رو باز کردم و رفتم تو. کس دنیشن کهیباشه. اصال حوصله کل کل و ت نمونیب یکدورت

 :لبخند مهربون زد و گفت هی دنمینبود. با د یعیسم یآقا

 .ریصبحتون بخ د؟ی. خوب هستیاحیسالم خانم ر -

 :نشستم و گفتم زیم پشت
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 .ستمیبد ن ری. صبح شما هم بخیعیسم یسالم آقا -

رو روشن کردم.  ستمیبرگشت. ازش تشکر کردم و س ییفنجون چا هیبعد با  قهیآبدارخونه و دو دق یتو رفت
شروع کردم نوشتن. کم کم  ی. هول هولککردمیم یطرح رو کپ یسر هیو  کردمیدو تا از پرونده ها رو وارد م دیبا

 .اتاقاشون یو بهزاد اومدن و رفتن تو مایهم ن نایا نیهمه اومدن و ب

کار  نجایا تونستمی. منم مکردمیکه روبه روم بود نگاه م یهدف به مجله بزرگ یچونه م و ب ریرو زده بودم ز دستم
هم در اتاقش رو باز کرد  مای. ندمیاز مهندسا از جام پر یکی دادیدادو ب ی. با صدادادمیکنم اگه درسم رو ادامه م

 :. با تعجب گفترونیو اومد ب

 چه خبره؟ -

 :م رو انداختم باال و گفتم شونه

 .مهندس یآقا دونمینم -

 :و گفت رونیاز اتاقش اومد ب تیبا عصبان یمسلم خانم

 .آشغال کهیرتم -

 :دیبلند پرس مایبودن جز بهزاد. ن رونیهمه همکارا ب بایتقر

 .ینسادیکه وا زیسر جال ؟یشده خانم مسلم یچ -

 :نازک کردو گفت یپشت چشم یمسلم

 .... استغفراللهیمنه ه یبپرس. همسن بابا یعیسم یآقا نیاز ا -

 یهم که واقعا رو هیپچ پچ بق یاز من نداشت. صدا یهم دست کم مایشده بود اندازه دو تا گردو. ن چشمام
 یچ". برش داشتم. بهزاد اس ام داده بود رهیم برهیداره و دمیچرخ زد که فه هی زیم یرو میاعصاب بود. گوش

 " .بابا رونیشده اون ب

که داشت  یخانم مسلم یچه خبره. صدا نهیبب رونیب ومدیآدم خونسرد بود خودش نم نیم گرفت. انقدر ا خنده
 .رمیبگ میباعث شد نگاهمو از گوش کردیم غیج غیج

آقا  نیکه ا یزی... اون چیدختر مجرد هستم ول هیمهندس. من  یآقا کننینم تیخودشون رو رعا میحر شونیا -
 .قراره به ما زنا زور بگن ی. تاکستمیکه ن کنهیفکر م

 ی. براکردیرو گوش م یخانم مسلم یهم داشت غر غرها مایباشه. ن یعیسم یحرفا درباره آقا نیا شدینم باورم
 :گفت ظیاخم غل هیو با  رونینشد که از اتاق اومد ب هیرو نوشتم و ارسال کردم. چند ثان انیبهزاد جر

 .نه مجتمع دفاع از حقوق بانوان تنها هیشرکت ساختمان ساز نجایا ؟یچه خبرتونه خانم مسلم -

 :دن، گفتبو دهیترس یکه مثل چ هیبه بق رو
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چه  نمیاتاق من بب یتو انیهم ب یو خانم مسلم یعیسم یالحمدالله. آقا دیستیکه ن کاریسر کارتون. ب دییبفرما -
 .خبره

اتاقش. از اخمش  یانداخت و رفت تو کردیداشت اطراف رو نگاه م جایکه مثل گ مایهم به ن یچشم غره اساس هی
 !. پسره اختاپوسدمیمنم ترس

. دمیشنیبالعکس رو م ای رفتنیم مایو قربون صدقه ن دادنیداشتن بهزاد رو فحش م ایپچ پچ دخترا که  یصدا
 فکر کردم که واقعا ممکنه؟؟ نینشستم و به ا میصندل یرو

هم پشت سرش رفت و  مایاتاق بهزاد. ن یو رفت تو رونیاومد ب یمیاز اتاق خانم سل نییبا سر پا یعیسم یآقا
جواب  عیزنگ خورد. بهزاد بود سر میشده. همون موقع گوش یچ نمیبب مردمیم یدر رو بست. داشم از فضول

 .دادم

 بله؟ -

 یاز قصد زنگ زده که فضول دمی. فهمکردیم فیکه داشت ماجرا رو تعر ومدیم یخانم مسلم ینزد. فقط صدا یحرف
 !سر به فکر بود واقعاپ نیمن برطرف شه. خنده م گرفت. چقدر ا

 یحرف چیه یعیسم یکه آقا ییرو قطع کردم و رفتم سر کارم. از اونجا یشد گوش رمیدستگ هیکه قض درست
جلوم رو جمع و  یتکون دادم و پرونده ها نی. سرم رو به طرفگهیبود د قتیدفاع از خودش نزد پس حق یبرا

هم  یعیسم یو آقا ماین بعد قهیو رفت سمت اتاق خودش. چند دق رونیاز اتاق اومد ب یجور کردم. خانم مسلم
 .شعوریب کهیناراحت بود. من که ازش متنفر شده بودم. مرت یلیاخراجش کرده بودن چون خ ایاومدن. گو

محترم  یکه باالخره مهندسا مردمیداشتم م ی. از گرسنگرفتمیاز برنامه ها ور م یکیداشتم با  ،یآخر ساعت کار تا
. کردمینخورده بودم و داشتم ضعف م یچیصبر کردم که همه برن. از صبح ه شهیقصد رفتن کردن. مثل هم

 .زدیحرف م شی. داشت با گوشرونیبرو برداشتم. بهزاد هم از اتاقش اومد  فمیاز جام بلند شدم و ک عیسر

 ؟یدی. فهمیــــیتو؟.... عشق من فقط تو یگیم ینه بابا... چ -

 .گردنم شکست. سرم رو با تأسف تکون دادم یبرگشتم سمتش که سه تا از استخونا یجوری

 جونم. باشـه؟ یعسل میکنیخونه باهم صحبت م امیفدات شم. م یاله -

چرا انقدر حرصم گرفته بود. دستاش  دونستمیرو برداشتم. حاال خودمم نم فمیبه دماغم دادم و با حرص ک ینیچ
خودم  نسادمیبه خاطر تو وا یعنیسرگرم کردم که  زیم یرو لی. خودم رو با وسااسیوا یعنیرو گرفت جلوم که 

 !کار دارم. آره جون خودم

 .و اومد سمتم بشیج یرو گذاشت تو شیگوش

 ده؟یچرا انقدر رنگت پر -

 :بده؟ جو گرفته بودم آ. کالفه گفتم حیبده. اصال چرا توض حیتوض خوادیم کردمیباش که فکر م منو

 .گرسنمه -
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 م؟یبخور یزیچ هی میبر یخوایم -

 :برداشتم و گفتم زیم یرو از رو میگوش

 .خونه. خدافظ رمینه م -

توقع نداشتم بهزاد  دیشده بودم. شا یچرا انقدر کفر دونمی. نمرونیبزنه رفتم ب یمنتظر باشم حرف نکهیبدون ا و
 ...هم

بود نه بهزاد. خودش بهم رسوند  مایباعث شد برگشتم عقب. بر خالف تصورم ن دمیکه شن یتند یقدما یصدا
 :و گفت

 م؟یکم حرف بزن هی شهیم -

 :رو انداختم باال و گفتم ابروم

 ؟ یدرباره چ -

 .می. فقط حرف بزنیچیخب درباره ه -

 :آورده بود. کالفه گفتم ریمونگول وقت گ پسره

 .اصال حوصله ندارم مایراستش ن -

 :و گفت دیبه اسم صداش کردم تعجب کردم. خند نکهیا از

 .پس برسونمت خونه -

 یشگیعطر هم یشدم و بو نیقصد نداشت ولم کنه. سرم رو تکون دادم و باهاش هم قدم شدم. سوار ماش ایگو
دارم.  مایبه ن یچه حس دونستمیلبام نشست. خودم نم یرو بمیغر بیلبخند عج هیم.  هیر یتو دمیرو کش ماین

 :رو روشن کرد و گفت نیحالم خوش نبود. ماش دایاصال جد

 .دهیپر یلیرنگت خ -

 :رو ندادم و روم رو برگردوندم. آروم گفت جوابش

خب تو هم  ی. ولکردمیزود قضاوت م دی... نبادی. نباخوامیافسون من واقعا بابت اون اتفاق ازت معذرت م نیبب -
 .یکردیفکرو م نیهم یمن بود یاگه جا

 .رو نداشتم مایاصال هم حوصله ن شه،یبهزاد و اون معشوقه ش بود. برعکس هم شیفکرم پ همه

 .الیخیب-

زنگ  شیکه گذشت گوش کمینگفت.  یزیچ گهیحوصله حرف زدن ندارم لباشو جمع کرد و د مدیهم که فه ماین
 .رو برداشت یخورد. خوشحال گوش

 بله؟ -
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 .نه با افسونم -

 .ارمیتعجب نگاهش کردم. اصال براش مهم نبود من دارم شاخ در م با

 .االن رسونمیباشه خودمو م ؟؟؟یچ -

 :به من کردو گفت ینگاه مین هی

 .. عجله دارهمیاریبهزاد رو از شرکت ب میبر یندار یاگه مشکل -

 :خب خونه منتظرشن. سر تکون دادم و گفتم بله

 .نشده رمیبرو من د -

 ستادهیدر ا یو بهزاد رو که جلو میاومده رو برگشت ریخونه. مس رمیتر م ریاس ام اس دادم که د هیالناز هم  به
 :ول کرد و گفت یصندل ی. خودش رو رومیبود رو سوار کرد

 .چقدر سرده آ -

 :سرش رو تکون داد و گفت ماین

 م؟یشام بخور ایخونه  یریم -

 :رو انداخت باال و گفت ابروش

 شام؟؟ -

 .میشام بخور میبر میخواستیافسون مآره منو  -

 :بگم، بهزاد گفت یزیچ نکهیقرار گذاشت؟ نگاهش کردم و قبل از ا ی! کوا

 .ششیبرم پ دی. عسل خونه تنهاست باشمینه پس من مزاحمتون نم -

 :روم رو برگردوندم و گفتم عیدلخور منو نگاه کرد. سر و

 ما؟یقرار شام گذاشت ن یبرم خونه. ک خوامیمن م -

رفت. اس ام اس از  برهیو مینگفت. همون موقع گوش یچیشده بود روش رو برگردوند و ه عیهم که ضا ماین
 ".عسل خواهر زادمه"بهزاد بود. نوشته بود 

 " به من چه خب؟؟"م رو قورت دادم و براش نوشتم  خنده

 " .یباش انیکال گفتم در جر"خنده گذاشت و نوشت  لیاسما هی

 :جلو و گفت دیشدن هم داشتم آ. بهزاد خودش رو کش عیالبته حس ضا کردمیمضاعف م یشاد احساس

 افسون؟ هیبرنامت چ دیع یبرا یراست -
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 :گفتم یمسخرگ با

 .فقط خوابمیم گهیبرم لندن کنسرت شادمهر... خب خونه أم د دیشا -

 :هم خودش رو انداخت وسط و گفت ماین

 .جز بهار هیشب یانقدر هوا سرده به همه چ -

 :گرفت و گفت مایهم روش رو از ن بهزاد

 شمال؟ میبر -

 :بهش انداخت و گفت ینگاه مین ماین

 .امیب تونمیمن نم -

 .من با افسون بودم -

 :گفتم کردم،یکه هر هر م یبهم چشم غره رفت.همونطور مایخنده که ن ریزدم ز بلند

 .که هیی. بهتر از تنهاامیمنم م ادی. اگه اون بادیالناز م نمیبذار بب -

 :گفت مایبا خنده به ن بهزاد

 .. حرف مفتم نباشهیایتو هم م -

 :و گفت دیهم خند ماین

 .خونه ولش کنم یتو تونمیگروگان رو دستمه که نم هیفعال  -

 .اری! خب اونم بطونیش یآها همون دختره که.... ا -

 :و گفت ستادیما ا ابونیخ یجلو مای. نگهیخب مشخص بود که منظورش نگاره د یشده بودم ول کنجکاو

 .گهید دمیحاال خبر م -

 .و رفتم خونه دمیکم کالباس خر هیشدم. از سوپر مارکت  ادهیتشکر کوتاه کردم و پ هیمنتظر نشدم و  گهید

*** 

کرده  ریبودن. منم که کال اون وسط گ ریشلوغ پلوغ بود و همه درگ یو شرکت حساب دیروز مونده بود به ع دو
که  یجواب تلفن ها رو بدم. فروشگاه ایرو وارد کنم  دنیبهم م مایکه بهزاد و ن ییها ستیل دونستمیبودم و نم

. خالصه اعصابم شدنیم کاریدوباره ب تو اون دو تا بدبخ بستیو الناز توش مشغول بودن هم داشت م دهیسپ
 .از همه طرف خورد بود

 :رو بدم بهش. با حرص گفتم ستیل یسر هیبود که  سادهیاومده بود باال سرم وا یمسلم خانم

 .دیی. شما بفرماگهید ارمیمن براتون م یخانم مسلم -
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 ؟یدی. میدیمن. جواب مهندس رو که شما نم زیعجله دارم عز -

 شه؟یکارت زودتر انجام م یسیوا نجایاالن شما ا -

که  ومدیزن بدم م نیها. انقدر از ا کیسرام یرو کوبوندیکفشش رو م یتوجه به من هنوز پاشنه ده سانت یب
 .حوصله نگاهمو ازش گرفتم. تلفن رو برداشتم و اتاق بهزاد رو گرفتم یحد نداشت. برگه ها رو دادم دستش و ب

 جانم؟ -

نازک  یو تمام نگاهش سمت من بود، پشت چشم ختیریم ییخودش چا یکه داشت برا یعیمهندس شف به
 :کردم و گفتم

 .شهیشروع م گهیساعت د میمهندس جلسه تون تا ن یآقا -

 :و گفت دیخند

 .. باشهیکه تو انقدر خسته ا رمیمن بم یاله -

اتاق مخصوص  یرو گذاشتم سر جاش. چه مهربون شده بود! جلسه که شروع شد همه رفتن تو یتعجب گوش با
 میکردن. قرار شده بود فردا بر یرو درآوردم و شروع کردم باز میراحت گوش الیو منم سرم خلوت شد. با خ

 .هم همراهمون انیشا بارو بهزاد و به اج مای. نمیبا هم بود شهیو الناز که مثل هم دهیشمال. من و سپ

و همه  نیزم یکه افتاد رو فمیک یرو بچپونم تو یدر خودمو جمع و جور کردم. اومدم گوش رهیدستگ یصدا با
 یخداحافظ یرو جمع کردم. صدا میو دل و روده گوش یو باتر نییرفتم پا یشد. حرص یرونیب ش،یدرون یاجزا

و  زیکه سرم خورد به لبه م شدمبلند  عی. سرکردیجلسه هم داشت بهم استرس وارد م یبا اعضا مایبهزاد و ن
 دم؟یدیرو م ییشد. حاال مگه من جا نیخورد و برگه ها پخش زم یتکون اساس هی زیانقدر هم با شدت بود که م

. ادیکه داره خون م دمیسرم فهم یبود و از گرما شهیش زیم یبود. رو اهیس یو همه چ رفتیم چیشت گسرم دا
 .بهزاد یبعد هم سر و صدا دمیرو شن یکس یقدم ها یصدا

 .زنگ بزن اورژانس ماین -

 :چشم نگاهش کردم و مسخره گفتم یال از

 .گهیروش د زنمیچسب زخم م هی وانه؟؟یآخه د یچ یاورژانس برا -

داشته باشم. بهزاد دستم رو گرفت و  زایچ نیبه پانسمان و ا اجینبود که احت یمسلما ضربه اونقدر کار خب
. دو سه تاشون کننینگاهم م رهیخ رهیکه خ دمیکه نشستم، تازه ده تا چشم متفاوت د یصندل یباال. رو دمیکش

دادم  حی. ترجکردمیشدن م عیااحساس ض یجلسه. حساب یهم همون اعضا هیخودمون بودن و بق یاز مهندسا
 .خودمو بزنم به غش. چشمامو بستم و شروع کردم ناله کردن

 .دیمهندس سرم ترک یبود. آقا یچ نیا ییخدا.... وو دی... سرم ترکیآ -

 :آروم گفت ماین
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تونم گرفته وقت دی. ببخشدییخوشحال شدم. شما بفرما تونییاز آشنا یلی. خیاتیب یآقا خوامیمن واقعا عذر م -
 .شد

 افهیچشممو باز کردم و ق ی. الرونیچرت و پرت بلغور کردن و باالخره رفتن ب گهید کمیو بهزاد هم  یاتیب یآقا
 :آب گرفت سمتم و گفت وانیل هی. دمیرو که مثل مگس اومده بود جلوم رو د یخانم مسلم

 .یبخور خانوم نویا ایب -

 :دستش گرفتم و با ناله گفتم از

 .یمرس -

 :گفت تیبود. با جد ستادهیهنوز کنارم ا بهزاد

 دیتونی. بعد میاحیبه خانم ر دیو بد دیسر کارتون. فقط طرح ها رو جمع بزن دییشما هم بفرما گهیخب د -
 .دیداشته باش ی. سال خوبدیببر فیتشر

نشستن که  یچُندَک )نوع نیزم یپاره کردنشون بلند شد و بعدم رفتن. بهزاد رو کهیتشکر و تعارف ت یصد
 :!! ( زد و گفتگه؟؟ید نیباهاش آشنا هست

 .وانهیکرده دختره د کارینگاه کن با خودش چ -

 :حرص گفتم با

 .حاال انگار از قصد کردم. والـــــآ -

 :دور رفت عقب و برگشت. عنق گفت هیمن که سرم  یشونیپ یچسب زخم کوبوند رو هیبهزاد رو زد کنار و  ماین

 مهندس؟ یآقا یدادیبه خرج م متیانقدر صم دیهمه حتما با یجلو -

 :هم زدش کنار و گفت بهزاد

 .یکردیم شیاول ضدعفون شعوریب -

 :گفت کند،یهمونطور که چسب زخم رو م بعدم

 ؟یمشت خاله خانباج هیحرف مفت  ایافسون مهم تره  یسالمت -

 :لب گفت ریکه بهزاد ز گهیزد به هم د یاتاقش و درو طور یجواب بده رفت تو نکهیهم بدون ا ماین

 .کره خر درو شکست -

 :م گرفت و گفتم خنده

 کنار؟ یپشمالوتو ببر افهیق نیا شهیم -
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بود.  شیر گهیاالن د یداشت آ ول شیته ر دمشیاز همون اول که من د یعنیدراومده بود.  یلیخ ششیر
منظم  یمثل چشم و ابرو ها شیبود. همه چ یبه خصوص که بهزاد فوق العاده مشک گهیپشمالو شده بود د

 .شده ش

 .رونیو پنبه اومد ب نیبتاد یآبدار خونه و با قوط یو از جاش بلند شد. رفت تو دیخند

 :گفتم آروم

 .زخم ساده ست هیبهزاد ؟؟  هیچ گهیکارا د نیا -

 :کردو گفت اخم

 .کنهی... عفونت مفهیکث زیم نیصاحاب ا یب شهیش یزخم ساده ست ول هی -

 :که آورده بود سمت صورتم رو از دستش گرفتم و گفتم یا پنبه

 .شهیبد م ننیبیم رونیب انی. تو برو االن مزنمیپس بده خودم م -

 :زخمم. آروم گفت یو گذاشت رو دیرو از دستم کش پنبه

 .دنیمن. فهم ز  یعز ستنیخب خر که ن وانه؟؟ید یده نفر آدم به من گفت یکه تو جلو نیبد تر از ا -

پوستم  نکهیمثل ا یمن گفتن بهزاد. ول زیشم از عز دیسرخ و سف ایکه دادم کبود شم  یاز سوت دیبا مدونستینم
 :دو رو انتخاب کرد که بهزاد با خنده گفت نهیگز

 .انداخت یخب حاال.... نگاه کن چه گل -

اومدن هم  "جــر" یکه نشسته بود بلند شد. بلند شدن همانا و صدا یو از حالت میشونیپ یچسب تازه زد رو هی
 .به شلوار بهزاد یعمل انعکاس هی یو ط مینگاه کرد گهیجفتمون با تعجب به هم د قهیدق هیهمان. 

 :گفتم دمیخندیو بلند بلند م کردمیکه هر هر م یروم رو برگردوندم و همونجور عیسر

 .یبرو گمشو اونور.... حالمو بهم زد -

 دیخجالت کش ی. آخگرفتمیگاز م زویحاال من داشتم از خنده مخودش رو رسوند به اتاق و در و بست.  عیسر
 !پسرم. پشمالـو

بدن که برم خونه. سرم رو گذاشته بودم  لیپروژه رو تحو ومدنیمهندسا هم نم نیدرد گرفته بود و ا یحساب سرم
 .چرخوندمیرو م میهدف گوش یو ب زیم یرو

 ؟یخوب -

 :بود. سرم رو تکون دادم و گفتم ستادهیروبه روم ا ماینشستم. ن خیو س دمیجام پر از

 .یآره خوبم. مرس -

 :گفتن مایکردن. رو به ن گهیهم به همد یدار ینگاه معن هیو  رونیموقع سه تا از همکارا اومدن ب همون
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 .میریم گهی. ما ددیرو شروع کن یمهندس. سال خوب یآقا دیخسته نباش -

 .نیهم چن -

انداختن و مسخره م  کهیبزنن. به منم چند تا ت یجرئت نکردن حرف گهیبد اخالق جوابشون رو داد که د انقدر
 .چرت و پرتا نیباشه و ا شتریکردن که حواسم ب

رو مرتب  زیم یرو برداشتم و رو فمیبغلم. پالتو و ک ریهمه رفتن پوشه ها رو برداشتم و زدم ز نکهیمحض ا به
. رونیاومد ب مایبرم سمت اتاق بهزاد که ن خواستمیکردم. م یبا بند و بساطم خداحافظ روز زدهیکردم. به مدت س

 :دستش رو دراز کرد سمتم و گفت

 .آ یبد یتونیپرونده ها رو به منم م -

 :کردم و گفتم اخم

 .گهید دیسیداره جفتتون رئ یوا! چه فرق -

نگاه  هیهم در حال انفجار  مایدستش و از حرصش دوباره رفتم سمت اتاق بهزاد. ن یها رو گذاشتم تو پرونده
 .شل شد شمیبهم انداخت که ن

 :رو باز کردم و رفتم تو. بلند گفتم در

 .می. پاشو برکنهیمن سرم درد م -

 :نگاه بهم انداخت و خونسرد گفت هی

 ؟ییبا مفهوم در آشنا -

 :گفتم یگر یرفتم سمتش و با موذ آروم

 شد؟ یشلوارت چ -

 :و گفتم زشیم یرو گذاشتم رو فمی. کنییقرمز شد و با خنده سرش رو انداخت پا لپاش

 .آ کنهیم یبهت حسود یلیازم گرفت. خ مایپرونده ها رو ن -

 :گفت کرد،یکه داشت جمع و جور م همونطور

 .دونمیم -

 .رهیکال با خودش درگ -

 :کرد و گفت زیرو ر چشمهاش

 سرت بهتره؟ -

 :بلند گفتم کنه؟؟یانقدر مسخره آدم موضوع رو عوض م یعنی
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 .گهید می. پاشو برشهینه داره منفجر م -

شلوارش معلوم نشه. بلند  یاومد کنار. پاهاش رو بهم چسبونده بود که پارگ زیخنده بلند شد و از پشت م با
 :خنده و گفتم ریزدم ز

 .خاک بر سرم. خدا خفت نکنه -

 :گفت یرو گرفت جلوش و حرص کاپشنش

 .انقدر هرهر کرکر نکن میبر ایب -

منو رسوند  شهیآبرو نشد. مثل هم یساختمون نبود و بهزاد ب یتو یخنده پشتش رفتم. خدا رو شکر کس با
 :خونه و گفت یجلو

 .جون بهزاد نیدنبالتون آ. معطل نکن میایفردا صبح ساعت هفت م -

 :حال گفتم یب

 نشده باشم؟؟ یوقت ضربه مغز هیآ بهزاد  گمیم -

 :کش داد و گفت یصندل یخنده. خودش رو رو ریزد ز بلند

 .وانهیبرو د -

 .شدم و دستم رو براش تکون دادم ادهیپ عیخسته ست سر دمید

 .ها یپسر حاج نیمثل ا یخداحافظ پشمالو. شد -

 ماین میزندگ یتو یعنیبهم انداخت و اشاره کرد برم تو.  هینگاه عاقل اندر سف هیکه بهزاد  دمیهرهر خند خودمم
 .هم و رفتم سمت خونه یتو دمینکرده بود. اخمامو کش عمیهم انقدر ضا

و بدون خوردن شام،  یبخار یجلو میهممون پهن شد شهیساعت بعد از من اومدن و مثل هم هیو الناز  دهیسپ
کنم. انقدر خسته  فیرو تعر انیشده که من جر یهم نبود از من بپرسه سرت چ یخبر یاز خدا ب هی. میدیخواب

 .خوابم رفت دهیبودم که سرم به بالش نرس

نشسته بود و با خنده خودشو  نیزم یرو دهی. با ترس اطرافمو نگاه کردم سپدمیو داد از خواب پر غیج یصدا با
 :. با حرص گفتمزدیم

 کنم؟یمسکته  یگیچه مرگته؟؟؟ آشغال نم -

 :. نگران گفتمکردیم هیداشت گر چیالناز باعث شد برگردم نگاهش کنم. حوله پ غیج یصدا

 شده خب؟؟ یچ -

 :گفت کردیکه هرهر کرکر م یهمونطور دهیسپ

 .سوزونده.... احمق منگاهشوینش یییوا -
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 :تعجب به الناز نگاه کردم و گفتم با

 !؟؟یکرد یچه غلط -

 :گفت هیگر با

 .گرم شم حواسم نبود نشستم روش یاومدم بغل بخارهوا سرد بود  -

اتاق.  یچپ چپ نگاهمون کرد و رفت تو کمیملحق شدم. الناز هم  دهیخودمو کنترل کنم و به سپ نتونستم
رو  زیرو نگاه کردم. هفت تا اس ام اس داشتم. همه هم بهزاد بود که مدام سفارش کرده بود فالن چ میگوش

 " .نره آ ادتیتو هم نخ و سوزن بردار.  "هش اس ام اس دادم بردار و فالن کارو بکن. ب

با  یو ه دیخندیکم هم مسخره ش کردم تا انقدر آخ و اوخ نکنه. خودشم م هیپشت الناز رو چرب کردم و  رفتم
 :گفتیحرص م

 ن؟یدهناتونو ببند شهیم -

درست کرده بود و  هیشده بود که الو داریاز ساعت چند ب دونستمیها رو قبال برداشته بود. نم لیهمه وسا الناز
. ساعت هفت و میآماده بود و ما دو تا مفت خور فقط حاضر شد یگرفته بود. خالصه همه چ چیهمه رو ساندو

 .بعد زنگ زد قهیچند دق "ن؟ییپس کجا"به بهزاد اس ام اس دادم  مین

 بله؟ -

 .. قرار باشه اونجامیسر چهار راه گهید قهیده دق -

 :هوا تکون داد و گفت یرو تو چشییسو دهیرو قطع کردم. سپ یقل کردم و گوشرو منت حرفش

 .بچه ها میبر -

 ی. با کالفگنیماش یها رو گرفت و گذاشت تو لهیهم اومد وس نیریخود ش انی. شارونیب میهم از در زد با
 :گفتم

 ؟یسر چهار راه باش دیپسر؟ مگه نبا یکنیچکار م نجایتو ا -

 .امیب دهیبا سپ خواستمیخب من م -

 :میباال و گفت میبا الناز ابروهامون رو انداخت ییتا دو

 .. دخترا با هم، پسرا با همشهی! نه نم؟؟؟؟؟یچ -

 :گفتم انیو خفه شد. رو به شا دیاومد اعتراض کنه که چشم غره ما رو د دهیسپ

 .ینیبش ارتیور دل  یتونیتا چهار راه م -
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و پشت  میرو کرد انیشا بتیسر قرار فقط غ دنیعقب. تا رس میو خودم و الناز هم رفت نهیجلو بش گذاشتم
 کافیت هی. ستادیبهزاد هم اومد و ا نیبعد ماش قهی. دو دقمیسادیو همه وا میشد ادهی. پمیگفت راهیسرش بد و ب

 :که الناز گفت دیکش

 .قربون اون دست فرمونت برم پسرم یاله -

 :هم نگاه کردم. غر غر کرد یشد. با خنده به الناز که ابروهاش رفته بود تو ادهیاز سمت راننده پ ماین

 دست فرمونشو به رخ بکشه؟ خوادیمثال م ه؟یچ ایچه مسخره باز نیاَه... ا -

 :گفتم دمییپایرو دادم. بهزاد نبود. همونطور که اطراف رو م مایکمرش و جواب سالم ن یپشت زدم تو از

 خودتون... بهزاد کجاست؟ نیماش یدوستتو بردار ببر تو نیا ایب -

 .بخره یزیرفته چ -

فکم افتاد  دمشید یبسته زغال دستش بود. وقت هیپسر از دور معلوم شد.  هیتا باالخره  میعالف شد قهیدق دو
بلوز  هیفشن شده بود.  نیزده بود که فکر کردم بند انداخته. موهاش کوتاه شده و سنگ یرو جور ششی. رنیزم

بود نه  نیج روزیبرعکس د یولبود.  یمشک شهی. شلوارش هم مثل همودیتنش  یقرمز و کاپشن چرم مشک
 .یپارچه ا

 .پهلوم حواسم اومد سر جاش یکه الناز زد تو یضربه ا با

 .ازش ادیپسره رو. حاال خوبه خوشت نم یچته؟ خورد -

 :رو برگردوندم و گفتم روم

 م؟یخب بر -

 :آروم گفت بهزاد

 .ری. صبح شما هم بخیسالم جادو خانوم. خوبم. مرس کیعل -

 :شده بودم. کالفه گفتم یچرا عصب دونمینم

 .سرده گهید می. برریصبح بخ -

 :نگاهم کرد و گفت یجور هی

 شده؟ یزیچ -

هم اومدن و سوار شدن. منم  دهیبعد الناز و سپ قهینشستم. دو دق نیماش یرو تکون دادم و رفتم تو سرم
 .دمیو الناز رو شن دهیسپپ نی. بماند که چقدر نفردمیخودم بالش و پتوم رو گذاشتم عقب و خواب یقشنگ برا
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داد و خودشم  چیساندو هیگرم و نرمم کندم و بلند شدم. الناز به هر کس  یدل از جا میناهار که نگه داشت یبرا
که  یباز بود و همونجور نیهر دو ماش ی. درهادهیسپ شیست پهم رفت جلو نش انیمن. شا شینشست پ

 :. با غر غر گفتممیزدیحرف م میخوردیم

 شمال؟ میایسرما ب یتو میحاال مجبور بود -

 :و گفت دیخند الناز

 .گهید چسبهیم نشیهم -

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 .تمام بدنم مور مور شده چسبه؟؟یم شیچ یروان -

 چیساندو هیالبته به لطف من که  مایرو نداد و به جاش شروع کرد با بهزاد حرف زدن. فکر کنم فقط من و ن جوابم
و مثل بز به  ومدیخوابم نم گهیهمون سهم خودشون رو خوردن. د هیو بق میخورد چیدو تا ساندو دم،یبراش دزد

 :کمرش رو صاف کرد و به الناز گفت دهی. سپکردمیاطرافم نگاه م

 .سوخته منینش یال نمیاون آبو بده بب -

 :گفتم بلند

 .به منم بده -

 :خنده و گفتم ریبرگشت روش. خودم بلند بلند زدم ز وانشیهم ل دهیو سپ دنیپر جفتشون

 بود؟؟ یچ یبرا دنتونیاحمقا آخه ترس -

 :با حرص گفت دهیسپ

 .خفه شــــو -

بود.  یو جمع و جور کیکوچ یالی. ونایبهزاد ا یالیو میو خوش گذشت. رفت میدیخند یکل دنیتا رس خالصه
 .کیناز و رمانت یبود با فضا یکلبه چوب هیبگم که  دیالبته با

 :که وسط کلبه بود. بهزاد اومد تو و با خنده گفت یچوب یها یاز صندل یکی یزودتر از همه انداختم رو خودمو

 .خانوم یوقت خسته نش هی -

 :و گفتهم ساک به دست، پشتش اومد  الناز

 .آ یایب یریدست نگ یزیچ هیوقت  هیپرنسس  -

 :تو گفت اوردیو چمدون رو م کردیهنس هنس م کهیدر حال دهیسرش سپ پشت

 .برات ارمیوقت آ. من م هی یخجالت نکش -
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 :اومدن تو باد خنده گفتن انیو شا ماین

 ...وقت هیافسون چقدر زرنگه آ.  نیا -

 :حرص گفتم با

 .نیغرغر کن نیایآ. تا فردا ب نیچمدون منو آورد هی. گهیوا!!! خب بسه د -

 :خنده. رو به بهزاد گفتم ریزدن ز همه

 خودته؟ یبرا نجایا -

 :سرش رو تکون داد و گفت دیکشیآب رو سر م یکه بطر یهمونطور

 .مشی. با هم ساختمایمن و ن -

 :گفت یصندل ینشست رو یهم با خستگ ماین

 .با هم نجایا میومدی. چقدر میبود که تو با باران بود یبهزاد؟ همون موقع ادتهیآره.  -

که  دمیدست بهزاد، فهم یفشرده شده تو یمتعجب منو وا رفته بهزاد زد. از بطر افهیلبخند بدجنس هم به ق هی
 :گفت طنتیجو رو عوض کنه، با ش نکهیا یشده. الناز برا یعصب

 شب راهزنا بکشنمون؟ زنیدر که قفل مُفل نداره نر هیچه وضع نیداره؟؟ ا تیامن نجایا یراست -

 :که کنارش بود و گفت یسطح آشغال یرو انداخت تو یبطر بهزاد

 .. قفل دارهمیکنیشب قفلش م -

 :و گفت رونیآشپزخونه کوچولو اومد ب از

 استراحت؟؟ ای نیخوریناهار م -

ته  ییکوچولو یبه راهرو مای. نمیاصال گرسنه نبود میخورده بود هیالو 11کردن چون ساعت  یریاعالم س همه
 :کلبه اشاره کرد و گفت

 .نی. زنونه مردونش کنستین شتریدوستان اونجا دو تا اتاق ب -

 :وسط و گفت دیجلف، طبق معمول پر انیشا

 ده؟یمنو سپ شیکی یتو نیشما ها بخواب شیکی یتو شهینم -

دوست پسرش  یها یکار نیریش نیهم که داشت از ا دهی. سپمیرد و بدل کرد گهینگاه وا رفته با همد هی همه
 :گفت ی. بهزاد جدنییبا خنده سرش رو انداخته بود پا بردیلذت م

هم  نجایا یلومتریسر تا سر جنگله تا ده ک رونیب ،یبا دوست دخترت خلوت کن نجایا یخوای. شما اگه مرینه خ -
 .جان انیشا رونیب شیببر یتونی. مستین یکس
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سمت اتاق ها. دوتاش  میرفت گهیبا حرفش حال کردم. الناز با خنده بلند شد و دست منو گرفت. با هم د یلیخ
با مزه خورده بود. سقف انقدر کوتاه بود که احساس  یپرده صورت هیپنجره داشت که روش  هیاندازه بود و  هی
 :ت و گفتتخت نشس یممکنه سرم بخوره بهش. الناز با ذوق رو کردمیم

 . نه؟نجایافسون چقدر ناز و شاعرانه ست ا یوا -

 :که دورمون رو پر کرده بود، نگاه کردم و گفتم یپنجره به جنگل از

 .باشه نه کلبه الیو کردمینازه. من فکر م یلیآره. خ -

 م؟یدور گهید یالهایچقدر از شهر و و یدونی. مدزدنمونیدارن م کردمیاحساس م میومدیم میاونموقع که داشت -
 .میرسینم میهمه دورمون جنگله. تا هر چقدر بر

 :گفتم اریاخت یسمت چمدونم و ب رفتم

 .من به بهزاد اعتماد دارم -

 یلیحرفا. خ نیو ا شعورهیاتاق و شروع کرد به غرغر کردن که چقدر بهزاد ب یهم اومد تو دهیموقع سپ همون
 .حرصم گرفته بود و آمپر چسبوندم

 .ستی. ماه عسلتون که نیمسافرت دست جمع می. اومدیبد ادی یبه دوست پسرت شعور همسفر دیتو با -

 :غره رفت و گفت چشم

 ؟یکن نیریبهزاد ش یخودتو برا یخوایکارا م نیچته تو؟ مثال با ا -

. ومدیخوشم نم دیآدم جد نیعوض شده بود و من اصال از ا دهیدر حد دو تا توپ شد. چقدر سپ چشمهام
 هی. رونیب دمیچرا نتونستم جوابشو بدم. فقط با تأسف سر تکون دادم و لباس هام رو از چمدون کش دونمینم

تنگ  کمیبود و درسته که  انومز  یتا باال شی. بلنددمیبلند پوش نشیآست رهیت یآب کیو تون یمشک یدامن شلوار
ت ش رو هم انداختم رو یبافتن ی. شال آبومدیخوب به نظر م یبود، ول سرم. از اتاق  یانداختم دور شونم و س 
 نهیشوم یجلو مایهم. ن یرفته بود تو اریاخت یناراحت بودم که اخمام ب دهی. انقدر از دست سپرونیرفتم ب

 .بود ریدرگ ینشسته بود و حساب

 .دوستت رو داشته باش نیا یهوا -

نگم.  یچیگرفتم ه مینداشتم بدم و تصم یچوب ها. جواب یرو ختیالکل ر کمیبهم انداخت و  ینگاه مین
 :دمیپرس

 بهزاد کو؟ -

 :چوب ها و با حرص گفت یرو گرفت رو تیکبر

 .ستینترس سالمه. بچه که ن یگردیدنبال اون م یو چهار ساعته دار ستیبه من چه؟ ب -



 

 
196 

شه. از در کلبه  تیذحرص خورد و حسادت کرد هم تعجب کردم هم خوشحال شدم. دوست داشتم ا نکهیا از
 یکم هینبود.. راستش  یچیکه کنار هم پارک شده بودن، ه ینیو اطرافمو نگاه کردم. جز دو تا ماش رونیرفتم ب

 .نجایا میاومد بهیبا سه تا پسر غر میبلند شد یبه چه حساب کردمیبودم و همش فکر م دهیترس

 ادیداشتم. حواسم بود که ز یحس خوب یلیبود اما خ. هوا سرد کردمیو اطراف رو نگاه م زدمیخودم قدم م یبرا
برگشتم .  دمیخودم چرخ یبرا کمیکامال مشخص بود.  یاون همه سبز نیکلبه ب یدور نشم و البته رنگ قهوه ا

 :گفتمو  ستادمی. کنارش اداشتیبرم لهیوس نیبهزاد داشت از صندوق عقب ماش

 .عاشقانه ست یادیز نجایا -

 :کرد و گفت نگاهم

 .آره. طرحش از من بود. پولش هم نصف نصف -

 :و گفتم نیم رو دادم به در ماش هیتک

 .خوشم اومده ازش یلیخوبه. من که خ یلیخ -

بپرسم ممکن بود اشتباه برداشت کنه و  تونستمی. اما نمنجایکه با بهزاد اومده ا هیداشتم بدونم باران ک دوست
 :گفتم گه،ینم یچیه دمید یفکر کنه عاشقش شدم. وقت

 اتاقه تو کدومه؟؟ یراست -

 .هیسمت راست -

نگاه به در اتاق  هی. معلوم بود حوصله م رو نداره و منم تنهاش گذاشتم و رفتم تو. میاتاق سمت چپ بود ما
 دهیتو. سپ دمیوادارم کنه برم اونجا. در اتاق خودمون رو باز کردم و پر خواستیهمش م یحس هیانداختم  یچپ

بود.  دهی، تا سر شونه هاش کش میآورده بود نرو که با خودمو ییبود و پتو دهیتخت دراز کش یرو الناز ینبود ول
 :و گفت دیخند دنمیبا د

 .نکبت یهم گرفته بود ی. چه ژستدمتید یشدیاز پشت پنجره رد م یداشت -

به الناز  دمیتخت. سفت چسب یچمدون و خودمو انداختم رو یبودم رو انداختم رو دهیچیکه دورم پ یو بافت شال
 :و گفتم

 .ادیکه چقدر خوابم م یوا -

 :و گفتم دمیگنده هم کش ازهیخم هی

 ؟یکو راست دهیسپ -

 .انیاتاق. با شا یکیاون  یرفته تو -

 گهیوقت د هیرو موکول کردم به  دهیکردن به سپ بتیفحش دادن و غ نیبه خاطر هم شدیداشت گرم م چشمام
 .دمیو خواب
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 :شد و گفت داریشدم. الناز هم ب داریب ومدیم رونیکه از ب ییسر و صدا با

 .آ میدیبابا... چه خبرشونه؟ خواب یا -

 دمیکشون از اتاق پر ازهی. از جام بلند شدم و خمشدیم دهید رونیب شیگرگ و م یهنوز باز بود و هوا پنجره
 یزیبرداشتم و چ تییسکویب هی زیم ی. از رواوردنیدر م یو مسخره باز نداختنیداشتن مچ م مای. بهزاد و نرونیب

 :بعد الناز هم اومد و با ذوق گفت قهینگفتم. چند دق

 ....بهزاد... بهزاد -

 :گفت مایخنده و به ن ری. بهزاد بلند زد زکردیم قیداشت تشو مثال

 کننده هامو؟ تیحما ینیبیم -

 :نگاهش کرد و گفت یچپک ماین

 .منم خدا رو دارم -

راه  یو بهزاد بهزاد وستمی. منم به الناز پمایکردن ن قیشروع کردن تشو انیو شا دهیخنده که سپ ریز میزد همه
 .میشد عیدست بهزاد رو خوابوند و ما کامال ضا مایانداخته بودم که نگو و نپرس. آخرم ن

 :با خنده گفت الناز

 م؟یدرست کن یشام چ -

 :جا به جا شد و گفت شیصندل یرو بهزاد

 . خوبــه؟میبا نون بخور میکنیکه گاز نداره ما جوجه درست م انجیا -

 .هیعال -

 :سقلمه زدم به پهلوش و گفتم هی

 ؟یریگیم لیبابا تو چرا انقدر بهزادو تحو -

 :غش کرد و گفت مثال

 .خرش شدم به موال -

 :سمت کولشو و گفت دیاتاق. دو یتو دیخنده. الناز دستم رو گرفت و کش ریز میزد ییتا دو

 .دارم یفردا چه برنامه ا یبرا یدونینم -

 :گفت کردیو با ذوق همونطور که باز م رونیب دیکش فشیاز ک یجعبه مشک هی

 خشگله؟ -

 :و گفتم دمیناز بود. خند یلیشده بود. خ دهیچ نیوسطشون که روش هفت س زیم هیپت و مت بزرگ بود با  هی
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 .چقدر نازه نیا وونهید -

 :به غبغب انداخت و گفت یباد

 .گهید مینیما ا -

 :جعبه و گفت یگذاشتش تو دوباره

بود؟... اونو  یظهر حرف باران بود چ یچه الک یدیآ. د کنهیم یمثل سگ به بهزاد حسود مایپسره ن نیا یراست -
 .کشستیوسط؟ هه. مچ انداختنشونم که داشت دست بهزادو م دیکش

 :تمکنار تخت رو باز کردم و گف یکشو

 .ابراز وجود کنه دیافتاده که با ادشیتازه االن  -

 نیا یعنینبود. عکس رو برداشتم و نگاه کردم.  یجیه گهیعکس دو نفره از خودشو بهزاد توش بود فقط. د هی
 عکس رو باران ازشون گرفته؟؟

کشو و از اتاق  یبهزاد رو از ذهنم دور کنم. قاب رو انداختم تو قیکردم لبخند عم یرو تکون دادم و سع سرم
 .رونیرفتم ب

سخت بود! بهزاد  دنی. انقدر گرد و خاک داشت که نفس کشمیکلبه شد یکار زیو الناز مشغول تم دهیسپ با
گونه  یچشمک زد. رو هی. نگاهم که بهش افتاد کردیم کهیت کهیبود و جوجه ها رو ت ستادهیآشپزخونه ا یهم تو

 :و گفتم تم. نگاهمو ازش گرفدیخندیم طونیش ینجوریش چال افتاد. بار اول بود که ا

 ه؟یچه وضع نیکلبه هفت کوتوله ها افتادم بابا. ا ادی -

 :گفت شستیها رو م خیهمونطور که س ماین

 م؟یحتما ما هم دو کوتوله ا -

شده بود.  میحسود یچه مرگم بود ول دونستمیخودم نم. "ینه سه کوتوله. باران خانومو جا انداخت"لب گفتم  ریز
 عیعکس از اون دختره باشه. سر هی دیاتاق بهزاد شا یبهانه ست که برم تو نیافتاد که االن بهتر ادمیدفعه  هی

 :جارو و دستمالمو برداشتم و گفتم

 .سراغ اتاق ها رمیمن م -

با اون اتاق  یاتاق و اول همه جا رو نگاه کردم. فرق ی. بدو بدو رفتم تودینگاهم کرد و خند یچشم ریز بهزاد
دستش بود  شهیساعت و انگشتر که هم هیکوچولو کنار تختش.  زیبود. رفتم سراغ م ینداشت فقط پرده طوس

دن بلوز کالفه شده بودم که دوست داشتم ینکردم. انقدر از د دایاتاقش پ یتو نیجز ا یزیبلوز دخترونه. چ هیو 
 یکه حضور کس زدمیلب با خودم غر م ریچرا انقدر حسادتم گل کرده بود. داشتم ز دونمی. نموارید کلمو بکوبم به

 :بهزاد شدم. با خنده به دستم اشاره کرد و گفت نهیبه س نهیرو احساس کردم. برگشتم و س

 ه؟یکار زیجز تم -
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 :تخت و گفتم یدستم مچاله کرده بودم رو انداختم رو یرو که تو بلوز

 .کردم دایپ نویکه ا گشتمیدستمال م هیداشتم دنبال  -

 :لبه تخت و گفت نشست

 .جا مونده نجایا نیآره ببر استفاده کن ازش. ا -

 میکه تموم شد، با الناز رفت یزکاری. تمرونیصدا از در اومدم ب یو ب اوردمیخودم ن یتعجب کردم اما به رو یحساب
 .میروشنش کرد رونیهمون ب میرو از صندوق عقب آورد کین کیپ

 .آ کننیم یچه حال میبرنج درست کرد ننی... االن ببیوا -

 :خنده گفتم با

 .یخب حاال! چه ذوقم کرده... روان -

 .. با تعجب به قابلمه نگاه کردنرونیجوجه، اومدن ب یها خیهم با س مایبهزاد و ن میرو که گذاشت برنج

 ن؟یآورد کین کیپ نیپس چرا زودتر نگفت ه؟؟؟یچ نیا -

 .میذاشتیو کالس م میدادیکه الفبا رو حفظ کردن با ذوق خودمون رو تکون تکون م یدو تا بچه کالس اول مثل

 :. الناز با ذوق گفتمینشست رونیکلبه رو روشن کردم و همه همون ب یچراغ جلو بهزاد

 م؟یکن یپوچ باز ایآم... گل  -

ور  ونیکه داشت با قل مایگفت حوصله نداره و رفت عقب نشست. رو به ن دهی. سپمیموافقت کرد انیو شا من
 :گفتم رفتیم

 ؟یایتو نم -

. کردیو از دور نگاه م زدیدور بدنش و اومد جلو. بهزاد هم که داشت جوجه ها رو باد م دیچیرو پ ونیقل شلنگ
ساعت گذشته بود و ما  میزرنگ تر. نبا هم. خب اونا پسر بودن و از ما  مایو ن انیو شا میمن و الناز باهم بود
. الناز ناراحت اوردیو حرص منو در م خوندیم یکُرهم که مدام  مای. نمیریگل رو ازشون بگ میهنوز نتونسته بود

 :گفت

 !خوبه. إ تونیجفتتونم باز دیاصال. شما دو تا پسر ستیقبول ن -

 :با خنده گفت انیشا

 .پسر هیدختر  هی. میشیداره بابا؟ خب باشه جا به جا م یچه ربط -

 :گفت عیسر الناز

 .مایبهتره. منو تو، افسون و ن ینجوریآره ا -
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بود و شروع کردن با الناز  انی. گل دست شامی. جاهامون رو عوض کردومدیبدش م مایچرا انقدر از ن دونمینم
 :گفت مایدستشون رو آوردن جلو، ن نکهی. به محض اکردنیساعت فقط دست دست م هیکردن.  یکار نیریش

 .باز کن الناز خانوم تویدست راست -

 :دست منو گفت یشده با حرص گل رو گذاشت تو یمثل بادکنک خال الناز

 ؟یدیاز کجا فهم -

 :هم با خنده گفت ماین

 .گل انداختت یاز لپها -

 هیبرق بهم وصل کردن. انقدر  چرا احساس کردم دونمیدستم رو گرفت. نم میگل رو جا به جا کن نکهیا یبرا
 :بهم انداخت و گفت طونینگاه ش هی مایعقب. ن دمیدفعه داغ شدم که دستم رو کش

 شد؟ یچ -

 میافتاده بودم. حالم خوب نبود. دوباره دستم رو گرفتم سمتش و شروع کرد شیک یمهمون ادیتماس دستش  از
 میکرد یکدوم مشتش بود. چند دست که باز یباالخره تو دمیکردن. انقدر حواسم پرت بود که نفهم یبا گل باز

 .نشیتا جوجه ها رو بذاره ب میبهزاد صدا کرد و گفت نون آماده کن

. میریرو در نظر نگ ماین ی. البته اگه نگاه هادیچسب یلیاون فضا شام خ ی. واقعا تومیسفره رو انداخت عیسر
 خواستیرو متوجه شده بود که مدام با نگاه هاش م نیهول شده بودم و اونم ا یلیدستم رو گرفت، خ یوقت
 .کنه تمیاذ

 نیزم یکه گفت رو دهی. سپمیسمت اتاق که بخواب میهممون زودتر رفت نیساعت پنج صبح بود به خاطر هم دیع
 کردیم وونمیداشت د یفکر یدوگانگ نیا گهیبود. د ماین ری. ذهنم درگمیدیتخت خواب یو من و الناز رو خوابهیم

 .که خوابم رفت

 .کردیشدم. بلند شده بود و داشت بغل گوشم وز وز م داریالناز ب یسرو صدا یصدا با

 ؟ینشدن. ال داری... پاشو تا بگهید مینیبچ نویپاشو هفت س -

 :گفتم حالیجام نشستم و ب یتو

 .آ. ول کن بابا یخوشحال یال یوا -

 :هم از جام بلند شدم وگفتم یاخمهاش رفت تو دمید یوقت

 .شنیم داری.االن ب کلتویپاشو تکون بده اون ه -

 هی. دیهم طول نکش قهیده دق ز،یم یرو میکه با خودمون آورده بود ییها وهیاون پت و مت گنده و م دنیچ کال
رو هم  انیشد، شا داریکه ب دهی. سپزیم یبود که برداشتم و گذاشتمش رو نایبساط بهزاد ا یهم تو لیکم آج
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کردم  شیکمم آرا هیرو عوض کردم و  ماتاق، لباس ی. رفتم تورونیبعدش همه اومدن ب قهیکرد و دو دق داریب
 .م درست بشه افهیق کمی دیشا

کادو  دهیبهزاد و الناز و سپ یکردم فقط برا میسرم تنظ یرو رو میصورتم و شال مشک یرو کج زدم تو موهام
 .خلوت خودمون بهشون بدم یدادم تو حیبودم و ترج دهیخر

فشارم  یهم بغلم کرد و جور دیدر اومد الناز افتاد روم و چلپ چلپ ماچم کرد. سپ دیبمب سال جد یصدا یوقت
 نی. کال هممیبخواب میکردن و منم فقط منتظر بودم که دوباره بر یداد که صدام در اومد. خالصه همه خوشحال

. شدمیمتوجه عوض شدن سالها هم نم السال نو ذوق نداشتم و اگه به خودم بود اص یبرا چوقتیبودم. ه یشکل
 غیج یشدم. با صدا ینجوریبه خاطر از دست دادن پدر و مادرم درست همون شب سال نو بود که ا دیشا
 .رونیاز فکر اومدم ب دهیسپ

فتاد به بهزاد که داشت نگاهم . خنده م گرفت. نگاهم اکردیم غیج غیو اونم ج دادیداشت بهش کادو م انیشا
 .شده تکون داد. فکر کنم فقط اون بود که متوجه حال گرفته م شد یچ ی. سرش رو به معنکردیم

بود رو  دهیخر انیشا یکه برا یهم ست مردونه ا دهیدادم و سرم رو تکون دادم. سپ لشیتحو یمسخره ا لبخند
 :گفتمبهش داد. همشون مشغول حرف زدن بودن که بلند شدم و 

 .ریبخوابم. صبح بخ رمی. مادیخوابم م یلیبچه ها من خ -

کردم  یبالش فرو کردم و سع یاتاق. کال دلم گرفته بود. سرم رو تو یسر تکون دادن و منم رفتم تو همشون
دست از سرم  یموفق شدم اما احساس خفگ شهیکرده بود رو قورت بدم. مثل هم ریگلوم گ یکه تو یبغض لعنت

 .داشتیبرنم

 .رمیآروم بگ ذاشتیمامان و بابا نم ادی

 :. آروم گفتمکردیشدم. با تعجب به اطرافم نگاه کردم. الناز داشت لباس عوض م داریده بود که ب ساعت

 ؟یریکجا م -

 .گهی. پاشو دمیدور بزن هی میقراره بر -

رفتن رو  رونی. حوصله بخوردمیواقعا به حالش غبطه م یشاد رو از کجا آورده بود. ول هیروح نیالناز ا دونمینم
 :خاطر گفتم نینداشتم به هم

 .دیاطراف بزنم. شما بر نیهم یدور هی دمیم حیترج -

 :کرد و گفت اخم

 شده دوباره؟ یافسون؟ چ یچ یعنی -

 .ندارم خب یدوست دارم تنها باشم. حوصله شلوغ -

 :اخم گفت با
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 .یهر جور راحت -

من  دنی. بهزاد با درونیو رفتم ب دمیباد کرده م کش افهیبه ق یدست هی . منم بلند شدم ورونیاز اتاق رفت ب و
 :گفت

 ؟یایتو نم -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .دینه شما بر -

. حوصله یتنها باشم. دور از شلوغ کمی خواستیخب واقعا دلم م یول ستیحرکتم اصال درست ن دونستمیم
 .رو تحمل کنم دهیالناز و سپ یغر غر ها دیاگه باهاشون برم مدام با دونستمیهم نداشتم و م دنیخند

 :و گفت مایرو پرت کرد سمت ن چییسو بهزاد

 .افسون شیپ مونمیمن م دیشما بر -

 :نگاه به ما دو تا انداخت و با طعنه گفت هی ماین

 .خوش بگذره -

کوتاه  یخداحافظ هی. الناز رونیخودشون نبودن، پرواز کردن ب یپا یهم که کال رو انیو شا دهی. سپرونیرفت ب و
 .یصندل یو نشستم رو ختمیر ییچا وانیل هیخودم  یکرد و رفت. برا

 :هم نشست و گفت بهزاد

 شده؟ یزیچ -

 :گفتم رم،یبگ شد،یبلند م ییکه از چا ینگاهم رو از بخار نکهیا بدون

 .نه -

 :کم خم شد جلو و گفت هی

 نه؟ یباهام حرف بزن یکه دوست ندار یعنی نیا -

 :کردم و گفتم نگاهش

 .حوصله م یکم ب هی. فقط هیچه حرف نی... اوونهینه د -

 ؟یحوصله ا یب یدی. روز اول عکنمیتعجب م نیاز هم -

 :رو خوردم و گفتم مییکم از چا هی

 .روز تصادف کردن و.... مُردن نیهم ی... مامان و بابام توادیروزا خوشم نم نیدارم. از ا دیاز ع یخاطره بد -

 :کردو گفت اخم
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 .امرزشونیخدا ب -

 :دوست داشتم. لبخندم رو جمع کردم و گفتم یلیاخموش رو خ افهیق

 ؟یتو چرا نرفت -

 .آ یزنیجنگل؟؟؟ حرفا م نیا یتو رو تنها بذارم تو -

 :خنده از جام بلند شدم و گفتم با

 م؟یاطراف دور بزن نیهم میبر -

ساعت خشگل بود  هیبرداشتم.  فمیک یاتاق و کادوش رو از تو یتو دمیپر عین داد و بلند شد. سررو تکو سرش
پولش رو داده  یاونقدر ینبود ول متی. گرون قومدیدوستش داشتم و به نظرم به دست بهزاد م یلیکه خودم خ

و بعد از  دیهم کاپشنش رو پوش هزاد. برونیبودم که بشه کادوش داد. کاپشنم رو تنم کردم و از اتاق رفتم ب
 سادیوا دی. باالخره شعورش رسرفتمیبستن و قفل کردن در کلبه، راه افتاد. منم مثل جوجه اردک زشت پشتش م

 :تا باهام هم قدم شه. چپ چپ نگاهش کردم و گفتم

 .یرفتار کن دیخانوم متشخص با هیبا  یچجور ریبگ ادیکم  هی -

 :ر وانداخت باال و گفت ابروش

 .کنمیم نیتمر دمشیباشه هر وقت د -

 !بچه پررو -

 :باالخره گفت م،یکه رفت یا قهیدق ده

 .نیاونجا رو بب میقشنگه. بر یلیرود خونه هست خ هی نجایا -

سرد  یلیآب. خ یبزرگ نشست و دستم رو بردم تو یاز سنگ ها یکی ی. روگفتیقشنگ بود و راست م واقعا
 .و کنارم نشست دیبود لرز کردم. خند

 .اریجادو جان آب سرده دستتو در ب -

 :کاپشنم و گفتم بیج یرو کردم تو دستم

 ؟یشیسوال بپرسم ناراحت نم هی یراست -

 .بپرس -

 ه؟یچ انشی. باران! اون جرگفتیم مایآممممم... اون دختره که ن -

 :و گفت دیخند

 کرده بود؟ ریگلوت گ یچند وقت بود تو ییخدا -
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 :به شونه ش و گفتم دمیم رو کوب شونه

 .موضوع کنجکاو شدم هی نیفقط درباره هم ستمین یمن اصال آدم فضول -

 :دیپرس طونیش یچشمها با

 اونوقت چرا؟ -

 هی ماینداشتم. من هنوز نسبت به ن یجواب بدم چون خودمم جواب منطق یچ دیبا دونستمیخوردم. نم جا
 نیهم ی. حتومدیو به نظرم همه کاراش جذاب م کردیبهزاد مدام ذهنم رو مشغول م یدلم داشتم ول یتو یحس

. روم هیدلم چ فیتکل دونستمینم. دیلرزیو دلم م شدمیداغ م مایهنوز از برخورد با ن یاخمش. ول ای طونینگاه ش
 :داشت، گرفتم و گفتم ییبهزاد که خط چشم خدا یمشک یرو برگردوندم و نگاهم رو از چشمها

 .یچونیپیبگو خب. چرا م یجواب بد یخواینم -

 :آب و گفت یسنگ انداخت تو هیتنها راه فرار از سوالش بود.  نیا

 .باران دوست دخترم بود -

 :نگاهش کردم، گفتم یو با مسخرگ ینگفت. حرص یزیچ گهید یصبر کردم که جمله ش رو ادامه بده ول کمی

 .یبهم گفت یکه. مرس دونستمیواقعا؟... تو رو خدا؟؟ نم -

 :گفتم یشد. حرص سیخ کلمیآب که همه ه یسنگ انداخت تو هیو دوباره  دیخند بلند

 . .... سنگ کوچولو بنداز نه قلوه سنگ که. اَهیسنگ انداختن هم قانون خودشو داره روان -

 ندفعهیو ا رونیب دیآب که دوباره آب پاش یانداخت تو گهیسنگ گنده د هیو دوباره  دیخندیبلند بلند م بهزاد
 :اون سرما، با خنده گفتم یاحمقانه تو یآب باز ینموند. بعد ز کل بینص یخودشم ب

 ه؟یچ نکارایآ. ا یکتریسال از خدا کوچ هیخجالت بکش بهزاد.  -

 :و گفت ختیرو بهم ر موهام

 !دختر ییچقدر تو پررو -

 :نگاهم رو از چشمهاش گرفتم و گفتم اد،یزحمت ز با

 .آ یچوندیدوباره پ -

 :وگفت رونیرو صدا دار فرستاد ب نفسش

باران  میرو که ساخت نجایا مایسالم بود. با ن 20دوست دختر ساده بود بابا. منم اون موقع... فکر کنم  هیباران  -
. فکر نجایا میومدیم ادیعادت شد. با هم ز گهیمنم آوردمش. بعد از اون د نهیرو بب نجایا ادیگفت دوست داره ب

 .شد یبار شیکنم پنج ش

 باران خانوم االن کجاست؟ نیاون وقت ا -
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 :لبخد کج زد و گفت هی

 .دونمیشوهرش. چه م ایدوست پسرش  یکیاون  شیپ -

 :کردم و گفتم زیرو ر چشمهام

 ؟یتو .... آممم.. تو دوسش نداشت -

 :گفت آب و یسنگ انداخت تو هیکه من دوست داشتم، شد. با حرص  یا افهیکرد. دوباره همون ق اخم

 .نجایآوردمش ا مایچرا داشتم... اما اشتباه کردم که با ن -

 :تعجب نگاهش کردم که گفت با

 .خوشش اومد مایاز ن -

حرف رو عوض کنم اما  خواستمی. مومدیاومده خوشش نم شیاز بحث پ ادیز نکهیتر شد. مثل ا قیعم اخمش
 :بشم. آروم گفتم میکنجکاو الیخیب تونستمینم

 خب؟ -

 :چشمهام نگاه کرد و گفت یتو میمستق

 .هم ازش خبر ندارم گهیخوشش اومد بعدم از من جدا شد و د مای.. از نیچیه -

 که از اون خوشش اومده؟ دونهیم مایآمم... ن -

 .آره -

. به نظر من دیصورت بهزاد چرخ ی. نگاهم رودیکش شیبود که اون شب بحثش رو پ شعوریب مایچقدر ن واقعا
پهنش،  یبهزاد و ابروها یمشک ی. چشم هادادمیم حیمن بهزاد رو ترج یخشگل تر بود ول مایبهتر بود. ن مایاز ن

خاک تو  هیدلم  یساخته بود. تو آل دهیمرد ا هیپُرش ازش  کلیمتوسط و ه یو مردونه ش، لبها دهیکش ینیب
 .به باران گفتم که بهزاد با تعجب نگاهم کرد یقیسر عم

 ؟یبود یبا ک -

 :و گفتم دمی. خندکردمیبود اگه حرفم رو عوض م عیضا یلیبلند فکر کردم. خ کمی دمیفهم

 .گهیباران د -

 :و اخمو گفت یجد

 .کنه کیچ کیچ قمیبا منه با رف یاز من بهتره. از هر لحاظ. اما اون حق نداشت وقت مایدرسته که ن -

 :گفتم محکم

 .یبهتر مایبه نظر من که تو از هر نطر از ن -
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 :کادوم افتادم و بلند گفتم ادی دفعهیبود.  نطوریمن ا یبرا دیشا ایبود.  نطوریهم هم واقعا

 ....یراست -

 :و گفتم رونیب دمیکش بمیحرکت جعبه ساعت رو از ج هی با

 .مبارک ـدتیع -

 :گفت یاول با تعجب نگاهم کرد و کم کم با خنده جعبه رو از دستم گرفت. با مسخره باز بهزاد

 کار کنم؟؟ یچ دمیآ. حاال من برات کادو نخر یبابا اصال منو شرمنده کرد ؟؟؟یکرد هیچه کار نیجون ا جادو -

 :و گفتم دمیحال خند نیبا ا یاگه بگم حالم گرفته نشد ول دروغه

 !سینداشتم. خس نیاز ا شتریاز تو انتظار ب -

 .در آورد بشیج یرو از تو یشده ا چیزد و جعبه کادو پ چشمک

 .بود امرزمیبابابزرگه خدا ب سیخس -

 :ذوق به دستش نگاه کردم و گفتم با

 ....هست! آممم یبذار قبلش حدس بزنم توش چ -

اگر هم  ارهیم ییبودم عطر جدا دهی. شندیجز عطر به ذهنم نرس یزینگاه به اندازه و ابعادش انداختم. چ هی
 .رو از دست بدم مید زندگتنها آدم قابل اعتما خواستمی. نمدمیخرافات بود بازم من ترس

 عیسر ! "crashing" .عطر بود هیلرزون جعبه رو ازش گرفتم و بازش کردم. درست حدس زده بودم  یدستها با
 دوارمیام "خوش خط نوشته شده بود  یلیرنگش خ یجعبه صورت یخوش بو و خشگل بود. رو یلیبوش کردم خ

بهزاد، آروم سرمو تکون  دگفتم و در جواب لبخن یلب خداکنه ا ری. ز"جفتمون یباشه. برا یامسال سال خوب
 :دادم و گفتم

 .ــسیرئ یمــــــرس -

*** 

و فردا صبح  میموندیبود که م ی. امشبم شب آخرمیو گشت رونیب میده روز رو رفت نیبود و تمام ا دیدهم ع روز
 :گوشم گفت. الناز کنار میزدیو حرف م می. دور هم نشسته بودمیفتادیزود راه م

 م؟یاحضار روح کن هینطرت چ گمیافسون م -

 :باز گفتم شیبعد خودمم خوشم اومد و با ن یخواستم چپ چپ نگاهش کنم ول اول

 !بهتر نیاز ا یچ -

 :گفتم خوردیبه بهزاد که بغلم نشسته بود و تخمه م رو

 بهزاد؟ -
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 جانم؟ -

همه برگشتن سمتمون. خودمم موندم که بهزاد چرا انقدر با احساس جوابمو داد. از گرم شدن صورتم  دفعهی
که مثل بز زُل زده  نایا دهیو سپ مایو رو به ن دیچشم غره توپ بهش رفتم که خند هیکه قرمز شدم.  دمیفهم

 :بودن بهمون، گفت

 بگه جانم؟؟ یکی نیدیبابا؟ تا حاال نشن هیچ -

 :گفت هیابا کن ماین

 !غلظت نینه با ا -

 :روم رو ازش گرفتم و گفتم یبه بُر زدن پاسورش ادامه داد. حرص و

 .میاحضار روح کن دیایب -

موافقت کردن. همه کارهاشو الناز به عهده گرفت.  هیبق کردن،ینگاهم م هیو بهزاد که عاقل اندر سف ماین جز
و چون شب  میرو آماده کرد. المپ رو خاموش کرد زیو خالصه همه چ یبزرگ قرآن نوشت و نعلبک یمقوا یرو

 .قول الناز تمرکز کردم هو ب دمیبه بهزاد که کنارم نشسته بود، چسب شتریشد. ب کیتار یبود حساب

 م؟یرو احضار کن یخب روح ک -

 :گفت یبا مسخرگ ماین

 .ریکب ریام -

 :نگاه باحال بهش انداخت و گفت هی الناز

 !...نمک بابا با -

. بهزاد دادیکه داشت با تأسف سر تکون م دمیرو د مایکه وسط بود صورت خندون ن یذره نور اون شمع هی با
 :پاش و گفتم یزدم رو دونهیکه  خوردیهنوز داشت تخمه م

 .. د هه. صداش رو اعصابهگهیبسه د -

 :بچه مظلوما نگاهم کرد و گفت مثل

 ...چــشم... چــــشم -

صورتش زُل زده بودم که  یچقدر تو دونمینور کم خشگله. نم یکه چقدر تو کردمیفکر م نیبه امن داشتم  یول
 دفعهی یول میاول رو که معطل بود قهیبه احضار کردن ده دق میشد. خالصه شروع کرد بمیسقلمه الناز نص

الناز دوباره بهش چشم غره رفت.  هک دیبلند خند مایباال. ن دمیسه متر پر دهیسپ غیتکون خورد. از ج ینعلبک
 :گفتیم یو ه دیخندیم زیرو بست. بهزاد هم ر ششین مایبدبخت ن

 .چارهیب یماین -
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و اونم جواب  دنیپرسیمسخره م یشروع کردن از روحه سواال دهیجو به حالت اولش برگشت. الناز و سپ دوباره
 کمیبودم. آب دهنم رو با صدا قورت دادم و  دهیترس یمن که مثل چ یبود ول ی. درسته که مسخره باز دادیم

 :گفت گوشم. بهزاد کنار رمیگیاز پشت م یکیاالن  کردمیرفتم جلوتر. همش احساس م

 ؟یدیترس -

 بایکه تقر دهی. سپمیدیکش غیو ج میدیباز شد که همه مون پر یبد یلیخ یبا حرف اون، در کلبه با صدا همزمان
 .بلند شد و شمع رو خاموش کرد یعصبان انیغش کرده بود. شا

 .رو دهیسپ نیها رو! سکته داد یمسخره باز نیا دیجمع کن -

باعث شد  ومدیم رونیکه از ب یاعصاب بود. سوز سرد یهم مدام رو رکیرجیج یبود صدا کیهمه جا تار حاال
 :دور خودم. الناز با حرص گفت چمیبپ شتریب

 .صاحابو روشن کن در رو ببند سوپر من یپاشو اون المپ ب -

 یبود ه دهیبغل الناز. الناز هم که ترس دمیپر غینتونستم تحمل کنم و با ج گهیاتاق که بلند شد د یدرها یصدا
 :گفتیم

 .آ میکرد یعجب غلط -

بغل  یبود. منم که تو دهیهمه ترس یها افهیبود. ق یدنیبلند شد و المپ رو روشن کرد. واقعا صحنه د بهزاد
 هی! یشگیهم بلند شد و با حرص در اتاقا رو باز گذاشت و اومد نشست کنارم. همون عطر هم مایالناز بودم. ن

. کردیکردم. نگاهم افتاد به بهزاد که داشت با اخم نگاهم م رهیذخ یادیمدت ز یو عطرشو برا دمیکش قینفس عم
 :ازم گرفت و گفت سرد یلی. روش رو خدیتابلو بود حرکتم که فهم یلیفکر کنم خ

 .میفتیراه ب دی. فردا صبح زود بامیبخواب میبر دیپاش -

 :آروم گفت الناز

 .بخوابم تونمی... من که نمم؟یبخواب -

سمت اتاق. مثل  میو رفت میاتاقشون. ما هم به اجبار بلند شد یرفتن تو مایکه حرفش رو زده بود همراه ن بهزاد
 :. النازهم اومد کنارم و گفتدمیتخت خواب یرو . المپ رو خاموش نکردم ودمیترسیم یچ

 .یاف ترسمیمثل سگ م -

 .منم -

 !شعور  خر یناز ک ش داره. ب هی دهیخوش به حال سپ -

 :و گفتم دمیبودن. خند دهیهال خواب یشب با هم تو هیبهانه  نیبه ا انیو شا دهیسپ باالخره

 نازتو بکشه؟ ادیرو صدا کنم ب مایبرم ن -

 :سرم و گفت یتو زد
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 .جنه نازمو بکشه نیهم دمیم حیترج -

 !پتو منطقه ممنوعه جنه بود ریپتو. حاال انگار ز ریز میدیو پر میروحه افتاد ادی دوباره

احساس  نیکه الناز هم هم یی. البته از اونجافتهیم هیو سا شهیاز پشت پنجره رد م یکس کردمیاحساس م همش
 غیج یدفعه صدا هیچقدر گذشته بود که  دونمیکردم. نم دایپ نانیبودنش اطم تیبه واقع ییجورای کردیرو م
خدا ما  یبودن؟؟ ا دهیواقعا خواب نای. ارونیو بهزاد هم خوابالو اومدن ب مای. نرونیب میدیاومد. از اتاق پر دهیسپ

 !میچرا پسر نشد

 :با تته پته گفت دهیسپ

 .دمیشنی. به خدا مکردیصدام م یکیبه خدا  -

 :ش خنده م گرفته بود. سرشو تکون داد و گفت افهی. از قواریشده بود همرنگ گچ د انی. شاهیگر ریز زد

 .دمی. منم شنگهی... راست م گهیراست م -

 :بلند گفت بهزاد

 .تهران میبر میفتیراه ب دیحمع کن دیپاش -

 .کردیاتاق غرغر م یتو رفتیکه م یهمونجور

 .بود آخه. اَه یترسناکن جن احضار کردنتون چ ینجوریشمال که هم یجنگلها یتو -

و همه ده  میشد الیخیفس فس کردن رو ب گهی. دمیرو جمع کرد المونیاتاق و وسا یتو میدیبا الناز پر عیسر
 نیو غش کردن به خاطر هم یکه خودشو زده بود به لوس باز دهی. سپرونیب میو رفت میآماده شد یا قهیدق
 :گفت انیشا

 .نهیپشت فرمون بش تونهینم دهیسپ -

 :گفتم منم

 .میستیبلد ن ینه من نه الناز رانندگ -

 :و گفت مایرو انداخت سمت ن نشیماش چییسو بهزاد

 .ما هم با هم دیشما با هم بر -

 می. بهزاد تا نمیخودمون شد. باالخره حرکت کرد نیالناز هم سوار ماش ما،ین نیماش یرفتن تو دهیو سپ انیشا
خدا  یاخالق مردا متنفر بودم. بابا نیچرتا. منم از ا نیو ا میدر آورد یکه چرا مسخره باز زدیغر م زیر هیساعت 

 :بلند گفت یبود. با حرص و صدا ینطوریهم امرزممیب

 .ی. حالمو بهم زدیزنیغر م ی. مدام دارگهیاَه.... بسه د -

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت بهزاد
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 باال؟ یبریوا! چرا صداتو م -

 :لحنش زنونه بود که خنده م گرفت. دوباره غر غر کرد و گفت قدران

 .نداره یاصال تعادل روان -

 :با خنده گفت الناز

 همه غرغر کردن؟ نیا یبهزاد؟ جا یروشن کن شهیاون ضبط رو م -

 :گفتم یو ضبط رو روشن کرد. حرص دیهم خند بهزاد

 .دنیباالخره طلسم شکست و آقا بهزاد خند -

دوستش داشتم. الناز پتو  یلیبود که خ inna آهنگ از هیکرد.  شتریضبط رو ب ینگاهم کرد و صدا یچشم ریز
چقدر بهشون فشار اومده که من تموم زمان  دمی. تازه فهمدیکرد و خواب یخودش جاساز یبالش من رو برا

 !اومدن رو خواب بودم. واقعا زورم اومده بود

 :فتگ طنتیآروم زد به بازوم و با ش بهزاد

 .. گوش کنهیچه آهنگه قشنگ -

 یچ یدرست و حساب فهمدمیاما خب نم کردمیگوش م یخارج یآهنگا شهیزبانم خوبه! هم یلینه که من خ حاال
 .که! با همون اندک اندوخته زبانم آهنگ رو گوش کردم گنیم

Dangerous feelings break out my soul 

 کنن یروحم رو احاطه م یخطرناک احساسات

It’s just the meaning of being alone 

 که من تنهام هیمعن نیبه ا نیا و

I need you here wherever you are 

 یدارم هرجا که باش ازیتو ن به

I need you now to take me so far 

 یدارم تا منو با خودت به اون دور دورا ببر ازیبهت ن االن

I wanna run like the speed of the sound 

 بدوم، درست مثل صدا خوامیم

I was somewhere , I ‘m sure you’re around 

 یدارم که تو اون دورو برا بود نانیبودم، و اتم ییجا من

You give me now the meaning of life… 
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 یرو بهم داد یزندگ یحاال معن و

With you I’m feeling alive 

Ooooooo…. 

 کنم زندم یتو احساس م با

Why you’re lookin’ like that 

 یکن ینگاه م ینجوریا چرا

I’m burning like fire 

 سوزمیم شیمثل آت دارم

I wanna be higher 

 عاشق بشم نایاز ا شتریب خوامیم

Just let me know 

 بذار بدونم فقط

Why you’re lookin’ like that 

 یکن ینگام م ینجوریا چرا

You’re driving me crazy 

 یکن یم وونهیمنو د یدار

You’re lookin’ amazing 

 یکن ینگام م بیعج یلیخ

Why you’re lookin’ like that 

 یکن ینگاه م ینجوریا چرا

 :نگاه به بهزاد انداختم که با خنده گفت هی

Why you’re lookin’ like that?- 

. الناز طبق معمول شهیو روم رو برگردوندم سمت ش دمیشد. خند یجور هی. دلم زدیداشت برق م چشمهاش
 ریتأث قهیبالشش رو جا به جا کردم البته فقط چند دق کمیکه با حرص برگشتم سمتشو  کردیداشت خر و پف م

 :کردم و به بهزاد گفتم یداشت. پوف

 اد؟یخوابت نم -

 .از سرم دینه پر -
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خوشحال  یلیکه به دستش بسته بود. خ یساعت یرو فتهیحرکتش باعث شد نگاهم ب نیرو جا به جا کرد وا دنده
 :. متوجه شد و گفتکردیم استفاده م هیشدم که از هد

 ؟یکنینگاه م یاونجور یبه چ ه؟؟یچ -

 :گفتم آروم

 .ادیبه دستت م -

بوق  یخاص بود. انقدر خاص که نتونستم ازش چشم بردارم. با صدا یلینگفت. نگاهش خ یزیکرد و چ نگاهم
 یشده بود. دستم رو گذاشتم جلو ری. اما دمیزده شد، حواسمون اومد سر جاش و به جلو نگاه کرد که یبلند

و تمام تالش  ومدیجلومون م زبزرگ ا ونیکام هیبود  یرو خفه کنم. واقعا صحنه ترسناک غمیج یدهنم تا صدا
 !مطلق یاهیو بعد س هیثان ی. فقط سدیطول کش هیثان یبهزاد و افکار من، س

*** 

خودم رو باد زدم. با لرزش  کمیدستم  ی. با مجله تویصندل یرو از صورتم کنار زدم و خودم رو انداختم رو موهام
 .رو برداشتم یپامو گوش یمجله رو گذاشتم رو بم،یج یتو میگوش

 بله؟ -

 چه خبر؟ ؟ییکجا -

 ؟ییتو چه خبر؟ کجا یچیه -

 .یومدیم پرو لباس. کاش تو هم یبرا میاومد انیبا مامان شا -

 .باشم نجایا دمیم حیخوش بگذره. نه ترج -

 .یدیزنگ زده بود گفت چرا جوابشو نم ماین یباشه. راست -

 :و گفتم رونیرو پر صد دادم ب نفسم

 ؟ی. فعال کار ندارزنمیحوصلشو ندارم. بعدا بهش زنگ م -

 .تو. خدافظ ینه فدا -

 .خدافظ -

مونده  ایدن نیا یدستگاه هنوز تو یتخت افتاده بود و با کل یکه رو یجون یجام بلند شدم و دوباره به جسم ب از
زدم  مارستانیبرداشتم و تند از ب یصندل یرو از رو فمیگلوم رو گرفت. ک یجلو یبود، نگاه کردم. دوباره سد

چسبوندم. راننده مدام حرف  شهیرو به ش متنها باشم. آدرس خونه رو دادم و سر  کمی خواستی. دلم مرونیب
که دوست داشتم همشونو خفه کنم.  کردی. انقدر سرم درد مدادنیهم که کنارم بودن جواب م یو دو نفر زدیم

تا خونه  اطیح ریقفل چرخوندم و لخ لخ کنان مس یرو تو دی. کلدمیکه باالخره رس کردمیداشتم با خودم غر غر م
 .کردم یرو ط
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آب داغ رو باز کردم.  عیو سر دمیآب لرز ی. از سردتادمسیدوش ا ریحمام و با لباس هام ز یرو انداختم تو خودم
شد. پاهام  یآب قاط ی. انقدر دلم گرفته بود که اشکهام با قطره هاواریم رو دادم به د هیکف حمام نشستم و تک

بزنم که  غیو انقدر ج ییجا هیبرم  خواستیم مشکمم جمع کردم و هق هق کردم. دلم تنگ شده بود. دل یرو تو
 .بشم یخال

. حوله رو ومدیاشکم نم گهیکردم. هنوز سبک نشده بودم اما د هیگر ریدل س هیحمام بودم و  یتو یساعت کی
. روشنش رونیب دمینخ از توش کش هیرو برداشتم و  گاریولو شدم. پاکت س یو کنار بخار دمیچیدور موهام پ

 .بکنه دنیقلبم شروع به لرز ارهوببود که د نیسنگ یو جو خونه انقدر گاریس یزدم. بو قیپک عم هیکردم و 

تکوندم  یگاریجا س یرو تو گاریبلند شد. به اجبار چشمهام رو باز کردم و برش داشتم. خاکستر س میگوش یصدا
 .و جواب دادم

 بله؟ -

 .سالم کیعل -

 ؟یسالم خوب -

 ؟ییمسخره؟ کجا یدیچرا جواب نم -

 :حوصله گفتم یزنگ بزنم. ب مایرفته بود به ن ادمی دوباره

 .بودم. االن اومدم خونه مارستانیب -

 هم بود؟ یخبر -

 .نه -

 ؟یزنگ زدم بپرسم پرونده شرکت سما رو کجا گذاشت .... -

 .هست. همونه یپرونده آب هی. یدوم یکشو یتو -

 ؟یندار ی. کاریمرس یاوک -

 .نه خداحافظ -

 یلب برا ریروم و ز دمیکش شترینگاه کردم. پتو رو ب یشکسته بخار شهیروشن کردم و به ش گهید گاریس هی
چهار ماه خوردم.  نیا یضربه رو من تو نیشتریرو دوست داشتم. فکر کنم ب ییتنها نیخودم آهنگ خوندم. ا

 شهی. چرا همگذشتیم دیو ع یالغر شده بودم. چهار ماه از اون تصادف لعنت بایگود شده بود و تقر کمیچشمهام 
 انقدر گند بودن؟ چرا من انقدر تنها بودم؟من  یبرا دهایع

بشه  یروز هی دینالیم گاریس یکه مدام از بو یمن، افسون کردیفکر م یزدم. ک گارمیبه س گهیپک د هی دمیکش آه
 !بکشم گاریکه دو تا دو تا س
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که سرش  دهیبالشم. سپ ریکردم و چپوندم ز لنتیرو سا میهام رو نداشتم. گوش یفکر کردن به بدبخت حوصله
خواب  هینبود که بخواد بهم زنگ بزنه. دلم  یهم که تازه صحبت کرده بودم. کس مایبود با ن شیعروس دیگرم خر

 .دمیزود بهش رس یلیکه خدا رو شکر خ خواستیآروم م یلیخ

که تند تند شنل و  ی. چند تا فحش خواهر و مادر دار به طرف دادم و همونجوردمیدر، از خواب نازم پر یصدا با
 :. بلند گفتماطیح یرفتم تو کردمیشالمو تنم م

 .گهیچه خبرته بابا؟ صبر کن د -

 :رو نگاه کردم. بهزاد با اخم گفت رونیرو باز کردم و با اخم ب در

 ؟یدیصاحابو جواب نم یب یچرا اون گوش -

 :به پاش انداختم و گفتم ینگاه

 رون؟یب یچرا از خونه اومد تیوضع نیتو با ا -

 .ومدیپشت سرم م کردیتو. همونطور که غرغر م ادیدر رفتم کنار تا ب یجلو از

 .یخبر بد یزنگ نزد هی مارستانیب یصبح که رفت شه؟؟یآدم نگران م یگینم -

 .تو رو خدا بهزاد. انقدر غر نزن یوا -

 گاریآشپزخونه. دوست نداشتم بهزاد بفهمه س یرو برداشتم و بردم تو میگاریس ریخونه و ز یرفتم تو زودتر
 .کشمیم

 :مبل نشست و گفت یرو

 چه خبر؟ -

 .نشون نداده یواکنش چیهنوز همون طوره. دکترا گفتن ه یچیه -

 :لبخند گشاد زدم و گفتم هیپاش  دنیساز رو روشن کردم و رو به روش نشستم. با د ییچا

 ؟یگچ پاتو باز کن یریم یک -

 :رفت و گفت یغره ا چشم

 .باز شده بود شیدو ماه پ نیوگرنه ا گهیاون عسل توله سگه د ریآخر هفته. همش تقص -

 :و گفتم دمیخند

 .نیزم یاز پله ها نخور یکردیحواستو جمع م دیخب حاال... اون بچه ست. تو با -

 :به اطرافش انداخت و گفت ینگاه

 کجاست؟ دهیسپ -
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 .شهیعروس دیخر ریدرگ -

 :لب گفتم ریز

 .کاش الناز هم بود -

 :و گفت نییسرش رو انداخت پا بهزاد

 .من بود ریهمش تقص -

 :گفتم کالفه

 .هم به تو نداره یربط چیتو رو خدا بهزاد...! دوباره شروع نکن. خواست خدا بود. ه -

 :توجه به حرفم، با اخم از جاش بلند شد و گفت یب

 .جواب بده تویگوش -

 :از اون بلند شدم و گفتم تیتبع به

 .گذاشتم ییکجا؟؟؟ چا -

 .سر بزنم بت هیبرم شرکت. اومدم  دیبا -

مبل. ذهنم  یو نشستم رو ختمیر ییچا وانیل هیخودم  یکردم. برا شییراهنما رونیرو تکون دادم و تا ب سرم
کتف  ینداشت جز شکستگ یزیچ میمنو بهزاد که جلو نشسته بود ی. اون تصادف براشیبرگشت به چهار ماه پ

به کجا خورده که چهار ماهه رفته  رشاصال س دمیالناز پرت شد جلو و من نفهم یبهزاد. ول یمن و البته پا یو پا
متفاوتمون. با غصه اطرافم رو نگاه کردم و از ته دل خدا رو صدا  یخونه پر بود از خاطره ها یجا یکما. جا یتو

 رونمیاز خونه ب مایکه ن یاون موقع دونهیخانواده نداشتم. اگه اون نبود خدا م کردم. الناز مثل خواهرم بود. مثل
پام و  ی. آروم سرم رو گذاشتم رودمیدی. چشمهام پر شده بود و خونه الناز رو تار مومدیبه سرم م یکرد چ

 .هم فشار دادم یچشمهام رو رو

و  رفتیم شیبه روال قبل پ زید. همه چنشون نداده بو یواکنش چیهم گذشت و الناز هنوز ه گهیهفته د هی
 نهیکه دست به س یصالح یبه آقا تیشرکت نشسته بودم. با عصبان یتو شهیادامه داشت. منم مثل هم یزندگ

 :گفتم کرد،ینگاهم م

 .من که بهتون گفتم نامزد دارم یصالح یآقا -

شرکت بود و فوق العاده هم  یاز مهندس ها یکیکردم.  دایفقط خواستگار کم داشتم که اونم پ طیشرا نیا یتو
 :گذاشت و گفت زیم ی. دوباره دستش رو روشیریس

 .دیمجر دونمی. من مگهید دیگیدروغ م یاحیخب خانم ر -

 :انداختم و با حرص گفتم شیعسل یبه چشمها ینگاه
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با شما ازدواج  خوامیکه من نم نی... اه؟؟یدروغ نشون دهنده چ نیا یول گمیمحترم، باشه من دروغ م یآقا -
 .لطفا دیی. بفرماشهیمن بد م یبرا نهیبب ی. اگه کسدیبردار زیم یدستتون رو از رو کنمیکنم. االن هم خواهش م

 :من، گفت یتوجه به سخنران یب

 .پارک ... منتظرتونم یجلو یپس بعد از ساعت ادار -

و خودمو مشغول نشون دادم. اونم روش  وتریکامپ ی. سرم رو کردم تویریتا بم سایاحمق! انقدر منتظر وا مردک
 .که صد بار زنگ زده بود رو گرفتم دهیو شماره سپ رونیب دمیکش بمیج یرو از تو میاتاق. گوش یکم شد و رفت تو

 .گهیهست د میمرگ هی یعنی دمیهان؟؟؟ بابا جواب نم -

 شعور؟یلباس ب یبرا میبر یای... مگه قرار نبود امروز بریبرو بم -

 :و گفتم میشونیپ یتو زدم

 ...رمیگیم ی... باشه مرخصدیرفت ببخش ادمی یوا -

 :ساعت نگاه کردم و ادامه دادم به

 .دنبالم ایساعت پنج ب -

 .... فعالیاوک -

بود. با  دهیسپ یکردم. پس فردا عروس پیکه جلوم بود رو تا ییو تند تند برگه ها فمیک یرو چپوندم تو یگوش
خوب نبود و  ادیحالش ز انیشا ینبود. بابا یا گهیچاره د یول میجفتمون به خاطر نبود الناز ناراحت بود نکهیا

. مطمئنا اگه الناز دونمینم د،یبه ازدواج کش تادو  نیشد که رابطه ا ی. اصال چرنیبگ یمجبور بودن زودتر عروس
و بلند  دمیکش یلبم نشست. آه صدا دار یرو ی. لبخند کمرنگزدیبود االن مدام داشت پشت سرشون حرف م

 :بلند شد. آروم رفتم تو و گفتم ماین ی. دو تا ضربه به در زدم که صدارمیبگ یشدم که برم مرخص

 .قرار دارم دهیمن برم؟ با سپ شهی.... میخسته نباش -

 :هم سرشو تکون داد و گفت ماین

 .نداره یآره برو. مشکل -

 :هم بلند شد و گفت بهزاد

 .عسلو ببرم درمانگاه دیبرم داداش. با گهید منم -

 .زنگ خورد می. همون موقع گوشرونیگفتم و اومدم ب یلب ریبه حرفاشون گوش بدم. خداحافظ ز نسادمیوا

 بله؟ -

 .میدر یما جلو -

 .امیدارم م -
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 یکار چیبودم کال ه دهیفرداشب لباس نخر یآسانسور. هنوز برا یتو دمیرو جمع کردم و پر لمیتند وسا تند
رفته بودن،  شیمرحله پ نیتا ا انیو شا دهی. حاال که سپنیماش ینکرده بودم. بلند سالم کردم و نشستم تو

 .پسر جلف بود هیهنوز از نظرم  یبهتر شده بود ول انینسبت به شا دمید

 :سرم و گفت یتو دیرو کوب فشیک دهیسپ

 .همه دوست دارن ما هم دوست دارم. نکبت -

 :خنده گفتم با

 .که من لباسم بخرم می. حاال االن برگهیرفت د ادمیبابا  -

 :رو گرد کرد و گفت چشماش

 ؟یدیلباس هم نخر یتو حت یعنی -

 :و گفت دیخند انیشا

 .کرده غیو و غینذار سرم درد گرفته انقدر از صبح ج نیافسون تو رو خدا انقدر سر به سر ا -

. رمیمسخره ش، گوشم رو بگ یو صدا دهیمزون از دست سپبه  دنیباعث شد که تا رس ان،یحرف شا هی نیهم
 .دیخندیهم که فقط م انیاون شا

 نیلباس رو از خانم مت دهیتو. سپ میخودش. با هم رفت یکرد و رفت دنبال کارها ادهیمزون پ یما رو جلو انیشا
 :پوش بود، گرفت و گفت کیش یلیزن جا اافتاده و خ هیراد که 

 .داشته باشه... برطرف شه یبپوشم که اگه مشکل گهیبار د هینداره  یبیاگه ع -

 :زد و گفت یراد هم لبخند مهربون نیمت خانم

 .کنهیسرم رو م یحرفت حرف زد. پر یرو شهیمگه م ی... راحت باش . شما سفارش شده ازمینه عز -

 :من باال انداخت و گفت یبرا یابرو دهیسپ

 ؟؟؟یکنیمادر شوهرو حال م یعنی -

 :و گفتم دمیخند

 .برو لباستو بپوش ایب -

 یییی! هذارهینفله برام کالس م نیا دهیکارم به کجا رس نیخدا بب یاتاق پرو. ا یدادم تو هلش

الغر کنه. با خنده  لوی. خودش رو کشته بود تونسته بود چهار کرونیبعد، در رو باز کرد و اومد ب قهیدق چند
 :گفتم

 .هیمثل خودت شلوغ و پف پف -
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 :داد و تند گفت لمیلبخند گشاد تحو هیذوق داشت که فقط  انقدر

 مشکل نداره نه؟ -

ها و پولدار ها بودن که  لیاز اون اص انیاتاق و لباس رو درآورد. خانواده شا یرو تکون دادم و اونم رفت تو سرم
 .دهیخورده بود که اومده بود سمت سپ انیشا نیسر ا یتو یوسط چ نیا ودنمی. فقط نمترکوندشونیتوپ نم

 دهیکه سپ میقدم زد ابونایخ یکم تو هی. رونیب میراد، لباس به دست از مزون اومد نیاز تشکر از خانم مت بعد
 :گفت

 .میتو لباس بخر یبرا میحاال بر -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 هست؟ ستیمختلط که ن -

 :بهم انداخت و گفت هینگاه عاقل اندر سف هی

 کنن؟یزن و مرد جدا م نایا انیخانواده با کالس شا نیبه نظر تو ا -

تنگ شده بود واقعا. همون  دیخر هی یسوالم مسخره بود و با خنده روم رو برگردوندم. دلم برا دمیفهم خودم
بون بود. باال تنه ش تا رونم بود و تنگ و چس یتا رو شیلباس چشمم رو گرفت. بلند هیمغازه ها بود که  نیاول
پاشنه بلند هم  یکفش مشک هی. داشتهم  یکلفت و بامزه ا ی. بند هایمشک شیقرمز بود و باق نهیس ریز

. منم تند تند گفتیو خانوادش م انیشا یکه مدام کنار گوشم از خوب دهی. سپرونیب میو از پاساژ اومد دمیخر
 .دمیدارم به حرفات گوش م یعنیکه  دادمیسرم رو تکون م

 رستوران؟ میافسون بر گمیم -

 .پول ندارم به خدا یچیمن ه -

 :به غبغب انداخت و گفت یباد

 .شاشا جون بهم پول داده -

 :خنده و گفتم ریزدم ز بلند

 .مخفف کردنت نیشاشا؟؟؟؟! خاک بر سرت با ا -

 :خنده و گفت ریهم زد ز دهیس

 .کنهیاگه خودش بشنوه کلمو م -

 :کم لبخندش محو شد و گفت کم

 !ییییکاش الناز هم بود. ه -

 :کمرش و گفتم یرو گذاشتم رو دستم
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 .عروس خانوم ناراحت باشه آ نمینب -

 .بود شمونیدوست داشتم اونم االن پ -

 :ناراحت باشه. آروم گفتم دهیسپ خواستمیگلوم رو گرفته بود اما نم بغض

 .رونیب میایم ییبارم با هم سه تا هی -

. البته با میرو جشن گرفت دهیسپ یشب مجرد نینداشتم. اون شب آخر یدیچند که خودم اصال به حرفم ام هر
 .رفتیچشمم کنار نم یاز جلو رشیلحظه هم تصو هی یالناز که حت ادی

 .خوابمون رفت دهیسرمون به بالش نرس ییخونه. دو تا میده بود که برگشت کینزد ساعت

 .چشمام رو باز کردم و با ترس نگاهش کردم دهیهق هق سپ یچقدر گذشته بود که با صدا دونمینم

 شده؟؟ یچ -

 :باال و گفت دیرو با صدا کش دماغش

 .... دلم گرفتهیچیه -

 :به ساعت کردم، پنج صبح بود. گفتم ینگاه

 .دیسرت اون دلت نفله. زهره م ترک یبخوره تو -

 :جام بلند شدم و گفتم از

 .که یناراحت باش دیمرگته؟؟؟.... امشب حنابندونته. نباچه  -

 :رو جمع کردو گفت لباش

 .ندارم چکسویدلم گرفته. ه نیاز هم -

 رو ندارم؟ یکس یگیآ... بعد م یپونصد نفر مهمون دعوت کرد -

 :شکمم و گفت یدونه زد تو هی

ها که فقط اسم  یدعوت نیفقط. ا رهیو م ادیخر. مثل مهمونا م لیمنظورم پدر و مادره. اونم از اون سه شعوریب -
 .کشنیم دکی لویفام

 :بغلم و گفتم یرو گرفتم تو سرش

 .فدات بشم من. غصه نخور یاله -

 :گفت آروم

 .میدیخندیم میاالن اگه الناز بود داشت -
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 نیا یالناز تو. نبود هیگر ریز میزد ییبگو دردش نبود الناز بود. منم دوباره فواره چشمهام باز شد و دو تا پس
 .نشده بود یچهار ماه هنوز عاد

 :گفتم بستمیبهزاد شدم و همونطور که کمربندم رو م نیماش سوار

 .کشمیم دهیفقط تند برو خونه که سپ -

 .ریبگ یمن که گفتم مرخص -

 .بودم. همه کارا مونده یو چهار ساعته مرخص ستیچند وقته ب نیبابا ا -

 :کرد و گفت نگاهم

 .که برسم ییتا جا کنمیممن کاراتو  -

 :رو ازش برگردوندم و گفتم روم

 .یمرس -

امشب بود و من هنوز  دهینگاه باعث نبود چهار ماهه الناز شده بود. حنابندون سپ نینرفته بود هم ادمی هنوز
 .رسوندم خونه و خودشم رفت که آماده بشه عیآماده نبودم. بهزاد سر

تاپ دوبنده شل و  هیبپوشم  خواستمیکه م یساعته گرفتم. لباس میدوش ن هیحمام و  یتو دمیجت پر مثل
 ادیناز بود. با  یلیو در کل خ زدیداشت. پارچه ش برق م کیش یکمربند مشک هیکرم رنگ بود که  یدامن شلوار

 .لبم نشست یرو یبود، لبخند تلخ ونبه اسم من به کام ا بایو تقر میدیلباس رو با الناز خر نیکه ا نیا یآور

صورتم و رفتم  یرو فر کردم. جلوش رو هم طبق معمول کج زدم تو ناشییسرم بستم و پا یرو محکم باال وهامم
مختصر هم کردم.  یقهوه ا شیآرا هیکردم و  زیپر شده بود، تم یکم ابروهام رو که حساب هی. شمیسراغ لوازم آرا

 .کنم شیآرا یادیز خواستمیهم وقت نبود هم نم

 :گفتم کردمیکه پام م یو همونجور رونیب دمیتخت کش ریکرم رنگ الناز رو هم از ز کفش

 .برات خرمیدونه بهترشو م هیالناز جون حالل کن که بعدا  -

 .در خونه بود یبعد جلو قهیو شالم رو تنم کردم و به گفته بهزاد منتظرش نشستم. دو دق مانتو

هم با بهزاد اومده بود و  مای. نکنهیغرغر م یلیچون تنهاست خ دهیکه سپ دونستمیم یبود ول مینه و ن ساعت
بهزاد که  یاسپرت سورمه ا راهنیجز پ یزیجلو نشسته بود. سوار شدم و آروم سالم کردم. از لباساشون چ

شدم و روم رو برگردوندم  الیخی. بدمیدینم ما،یبه کار رفته بود و بلوز زرد ن شییهرجا یمشک زیر یدکمه ها
 دنیبود. تا رس شیک یبار همون مهمون نیآخر دینرفته بودم. شا یکه مهمون شدیوقت م یلی. خهشیطرف ش

 .کردمیسکوت نگاهشون م یو منم تو زدنیمدام حرف م مایبهزاد و ن نا،یا انیبه خونه شا

 :اومد سمتم و گفت عیسر دنمیبا د انیشا مامان

 .آ یکرد رید یکه حساب دییبفرما ؟یافسون جون. خوب یسالم خوش اومد -



 

 
221 

 :رو باز کردم و گفتم شمین زود

 .میمبارک باشه. به خدا شرکت بود د؟یسالم خوب -

شد و بدو  الیخیهم کال منو ب انیسمتم اشاره کردم. مامان شا ومدنیکه داشتن م مایبا دست به بهزاد و ن و
 :لب گفتم ریگشاد شده نگاهشون کردم و ز یبدو رفت سمت بهزاد و سفت بغلش کرد. با چشمها

 .کشهیخجالت نم ریپ کهیخدا...! زن ای -

مانتو و شالم رو درآوردم.  عیکردم و سر دایلباس رو پ ضیاتاق تعو زمیت یخونه و با کمک چشمها یتو رفتم
از  یکی یبودم. رو بیغر بایشلوغ بود و منم تقر یلی. خرونیو رفتم ب دمیم کش ختهیبهم ر یبه موها یدست
 فیسانتال مانتال جمع نگاه کردم. خونه بزرگ بود و از دست تعر یگوشه سالن نشستم و به دخترا یها یصندل

 یجا برا هیپر کرده بودن و فقط  یو صندل زیداشتم. تمام خونه رو با م ییآشنا طشیکامال با مح دهیسپ یها
شل تاپم رو جمع  قهی کمی. یصندل یهم اومدن و نشستن رو مایکه گذشت بهزاد و ن کمیرقص گذاشته بودن. 

بود و موهاش هم ساده درست کرده بود.  دهیپوش یسبز و پف پف باس. لدهیسپ شیکردم و بلند شدم که برم پ
 :با لبخند کنارش نشستم و گفتم

 .سالم بر عروس خانوم -

 :و اون لبخند مسخره ش رو تموم کنه گفت رهینگاهش رو از جلو بگ نکهیا بدون

 ؟یدیون. ساعتو دافس ارمیپدرتو درم -

 :. با خنده دستش رو گرفتم و گفتمدادیو اون تکون م نیتند هم سرش رو در جواب سالم ا تند

 .آ شهیدلت برام تنگ م یشیگم م یریجون. فرداشب م یس یآدم شو س گهید -

 .بلند شدم و سالم کردم. اونم جوابم رو داد و نشست یصندل یاز رو انیشا دنید با

 .افسون خانوم. تو رو خدا بپر مجلس رو گرم کن یاومدبه به ... خوش  -

 :لبخند گشاد زدم و گفتم هینکبت! مگه من دلقکم خب؟  پسره

 ست؟ین تیمگه آبج -

 :خنده و گفت ریبلند زد ز دهیسپ

 .ولیا -

 !رتیغ ینگفت. پسره ب یزیو چ دیهم خند انیتصورم شا برعکس

راه بازوم رو گرفت.  یتو یکی دفعهیکه  زمونیآهنگ و شلوغ شدن مجلس راه افتادم سمت م یشدن صدا ادیز با
 :انداختم و گفتم کردیبه بهزاد که با خنده نگاهم م ینگاه

 کنم؟یسکته م یگینم یروان -
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که خودش رو تکون  یسمت خودش و همونجور دمیکش شتری. بمیگم شده بود دنیرقصیکه م یاون جمع یتو
 :گفت یبلند یبا صدا د،دایتکون م

 .نه نگفتم -

که  دیرقصیم یکردم. انقدر با مسخره باز شیو همراه دمی. بلند خنددادیرو گرفته بود و با آهنگ تکون م دستام
 .کم کم منم خجالت رو گذاشتم کنار و پا به پاش رفتم

که نگاهم  گفتمیم راهیو به بهزاد بدو ب دمیخندی. هنوز داشتم ممینشست میرفت میدیدو تا آهنگ رو رقص یوقت
شده بود و سولماز با  رینشم اما د دهیبودن. روم رو برگردوندم که د ستادهیکه کنار هم ا مایافتاد به سولماز و ن

 .سمتم ومدیذوق داشت م

 ؟ینگار قالب ی. خوبنجاستیا یک نیمن! بب ی..... خدایییییوا -

 :زدم و گفتم ی. لبخند مسخره ارمیرو در نظر بگ شیم جنبه شوخکرد یسع یبود ول نیتوه ییجورای حرفش

 ؟یسالم سولماز جون. خوب -

 ؟یممنون خانوم. تو خوب -

 :بهزاد نگاه کرد و بلند گفت به

 ؟یسالم آقا بهزاد خوب -

 ؟یسالم. ممنون شما خوب -

 با شرکت؟ دیکنی. چه خبرا؟ چه میسالمت ستمیبد ن -

هم داشتم  یسالن شدم. همونجور گهیطرف د یهدف راه یاوضاع خوبه از جام بلند شدم و ب دمیکه د منم
 ریشده بود، افتاد. ز فی. چشمم به پاچه شلوارم که کثدادمیفحش م دهیو به شانس بدم و سپ کردمیغرغر م

 :لب گفتم

 گه؟ید هیچ نی... ایلعنت -

 :که سرم درد گرفت. سرم رو بلند کردم و گفتم. انقدر سفت بود ییسرم خورد به جا دفعهیشدم که  خم

 ...ببخ یوا یوا -

 .خندون، حرفم نصفه موند یجفت چشم آب هی دنید با

 .سالم بانو -

 دمیبه موهام کش یدادم که همه دوستاش رو دعوت کرده. دست دهیدلم دو تا فحش خواهر و مادر دار به سپ یتو
 :و گفتم

 ؟یسالم خوب -
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 :و گفت دیود. پسره تپل. خندتر از قبلش شده ب چاق

 .رونیکه رازت برمال شده و حرف منم درست دراومد... انداختت ب دمی. شنیمرس -

 :زدم و گفتم یکج لبخند

 ...ینیبیاوهوم. درسته. و االنم که م -

 :چرخ زدم و گفتم یشینما

 .دمیادامه م میخوبه و خوشحال دارم به زندگ یلیحالم خ -

 :کردم دیتأک یاریبا لحن حرص درب و

 .و بدبخت نشدم -

 :رو گرفت و گفت دستم

 !هم خوب یلیخ -

 :گفتم یحوصلگ یرقاص وسط سالن. با ب تیسمت جمع دمیکش و

 .اصال حوصله رقص ندارم -

 :کمرم و گفت یرو گذاشت رو دستش

 .ستیسال ن کیبعد از  یاصال استقبال خوب -

 :کردم و گفتم شیناچار همراه به

 .بودم ومدهیمن استقبالت ن -

 .دادمیم حیبا بهزاد رو ترج دنیمن هنوز رقص یبا مهارت بود ول یلیخ دنشیرقص

 .یدرست کرد کلتویکه ه نمیبیم -

 :بهم انداخت و ادامه داد ینگاه کل هی

 .هستم شنهادمیپ ی... اما من هنوز رویستیو در سطح من ن ادهیپشتت حرف ز نکهیبا ا -

 :رفتم و گفتم یشدم. چشم غره ا یعصب زشیونگاه ت هیکنا از

 .نیرحسینکن ام ادیروتو ز -

 ررسیت یتو نکهی. به محض اگشتیم یکه با چشم دنبال کس دمیبدون توجه از کنارش رد شدم. بهزاد رو د و
 :که دستش بود رو گرفت سمتم و گفت ییها یدنیاز نوش یکینگاهش قرار گرفتم، 

 .دییبفرما -
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 :گرفتم و گفتم ازش

 ت؟هس یچ -

 :گفت طونیرو انداخت باال و ش ابروش

 .یآب شنگول -

 :لب گفتم ریسر خوردمش و ز هی. گهیدروغ م دونستمیم

 .ممنون -

 :گفتم یکنار و عصب دمیبازوم، آه از نهادم بلند شد. بازوم رو کش یرو ینشستن دست با

 ؟ینکن یانقدر منو دستمال شهیم -

 :گفت کردیدرهم نگاهمون م یتوجه به من، رو به بهزاد که با ابروها یو ب دیخند طونیش نیحس ریام

 رو دارم؟ یبا چه کس ییافتخار آشنا -

 :سمت بهزاد و گفتم دمیپر زودتر

 .بهزاد بهورز. نامزد بنده -

 :زدم و گفتم ییباال. لبخند دندون نما دیهر دوشون پر یابروها

 .ارجمند هستن یمن... آقا یهم صاحب کار قبل شونیا زمیعز -

 :دلم رو خنک کرد. بهزاد دستش رو دراز کرد و گفت یحساب نیرحسیمنقبض شده ام فک

 .خوشبختم -

شونه بهزاد گذاشته بودم وهنوز  یهم سرد دست داد و با گفتن با اجازه دور شد. دستم رو رو نیحس ریام
 .کردینگاه م شویخال یباز جا شیداشتم با ن

 ؟یکرد یاالن ازم خواستگار -

 :و گفتم دمیخند

 .ییجورای -

 :به گوشم گفت کینزد یلیخ شد،یزد و همونطور که از کنارم رد م یقیعم لبخند

 .منم دوست دارم -

 .دونهیسواستفاده رو نم ی! هنوز معنتیظرف یخشک شد و با حرص لبم رو جمع کردم. پسره ب لبخندم
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اومد  یعاد یلیخ شهیبهزاد مثل هم یبلند و تند تند رفتم سر جام نشستم. حرصم گرفته بود ول یقدم ها با
خونه ارجمند ها و  یخجالت آور کار کردنم تو انینشست سرجاش و شروع کرد حرف زدن. مجبور شدم جر

رو برد خونه  بهزاد من هشب بود ک میو ن کیو ساعت  فتادین یاتفاق خاص گهیرو فاش کنم. د نیرحسیام تیهو
خوابم برد. مثل  دهی. انقدر خسته بودم که سرم به بالش نرسموندیشب همونجا م دهیو خودش هم رفت. سپ

به ناچار از جام بلند شدم و لخ لخ کنان رفتم  یول ومدیخوابم م یلیشدم. خ داریب میآالرم گوش یبا صدا شهیهم
و  شگاهیآرا رفتمیم دهیبا سپ دیرو پر از آب کردم. ساعت ده با محوض زانو زدم و مشت ی. دوباره جلواطیح یتو

 خواستمیشدم. م مارستانیب یو راه دمی. تند تند لباسم رو پوشلیخدا رو شکر امروز جمعه بود و شرکت تعط
. نییروشن کردم و پنجره رو دادم پا یگارینداشت. س دنیجون د مهی. هر چند اون بدن ننمیاول برم الناز رو بب

 :. با حرص گفتمکنمیکه انگار دارم قتل م کردنینگاه م یکه کنارم نشسته بود جور یانسالیو خانم م نندهار 

 زنش انقدر تعجب داره؟ ای ن؟یدیند یگاری... تا حاال مرد سه؟یچ -

رو حساب  هی. کراایمسخره باز نیاز ا گرفتیحرصم م یلیکه روش رو برگردوند و شروع کرد ذکر گفتن. خ خانمه
 ی. روهیگر ری. بغضم شکست و دوباره زدم زستادمیاتاق ا یشدم. تند تند پله ها رو رفتم باال و جلو ادهیکردم و پ

خودم  ی. دلم براکردمیذهنم مرور م یپام گذاشتم. تک تک خاطراتمون رو تو ینشستم و سرم رو رو یصندل
 .سوخت

گذشته بود که بلند شدم  یساعت می. نشهی. تنها تر از همهم نبود. تنها شده بودم دهیسپ یحت گهیامشب د از
نشکنه با  دهیدل سپ نکهیا یحوصله نداشتم اما برا ادی. زشگاهیآرا دمیرس انیو راه افتادم. همزمان با خواهر شا

 هیو جلوش رو پوش دادن. لباسم رو با  دنیکشساده اتو  یلیخنده رفتم تو. مطابق خواسته خودم، موهام رو خ
هم کردم و رژ قرمز هم رنگ باال تنه لباسم رو هم  میمال شیآرا هیبهتر بود.  ینجوری. ادمیساپورت کلفت پوش

و  دیاون لباس سف یکه تو دهیو سپ انیاز رفتن شا قهی. آخر از همه آماده شده بودم. ده دقدمیلبم کش یرو
. رونیبعد از زنگ زدن به آژانس رفتم ب رو حساب کردم و شگاهی. پول آراگذشتیم بود،خشگل شده  یلیخ شیآرا

 .و تاالر بود دهیبود و تنها فرقش لباس سپ شبیمثل د زیهمه چ یواقع یبه معنا

 میصندل یاز کنارشون گذشتم و رو ارم،یخودم ب یبه رو نکهیاما بدون ا دمیرو د شیو خواهر افاده ا نیرحسیام
ساعت  کیبا  بایشلوغ نبود. بهزاد تقر یلیبزرگ بودن تاالر خ یادیمختلط بود اما به خاطر ز ینشستم. عروس

گرم بود. رو به بهزاد که  یدوستاش حساب وسرش با دختر خاله  نکهیمثل ا دمیرو هم کال ند مایاومد. ن ریتأخ
 :بود، با خنده گفتم دهیکدر پوش یو کت و شلوار مشک دیسف راهنیپ هی

 !یداماد شد هیشب -

 :وگفت دیبه کت و شلوارش کش یدست

 چطوره؟ -

 .خوبه. اما اسپرتت بهتره -

 .بچه پررو -
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بودم. شام  دهیرقص شبید یرقص هم از جام بلند نشدم. به اندازه کاف یو روم رو برگردوندم. اصال برا دمیخند
نداد.  ریبودنم گ به پکر دهیتموم شد. خدا رو شکر سپ یو باالخره مهمون میبهزاد خورد یها یرو با مسخره باز
 میرفت م،یکل لواسون رو متر کرد نشونیمثل احمقا با بهزاد دنبال ماش نکهیکردم و بعد از ا یازش خداحافظ

 :شد و دنبالم اومد. با تعجب نگاهش کردم که گفت ادهیخونه. بهزاد هم پ

 ستم؟ی... اصال مگه من نامزدت نه؟ی.... مگه چیتنها نباش امیب خوامیم ه؟؟یخب چ -

 :و گفتم دمیخند بلند

 .پنبه دانه ندینزدم. و در جواب اون حرفت ... شتر در خواب ب یمن که حرف -

 :در رو باز کردم و رفتم تو. با خنده اومد تو و گفت عیسر

 مونه؟؟؟یم ادتیواقعا تو خواباتو  -

آ  دادیوقت صدا نم چیباز شد. حاال ه یبد ژیق یسرش و راه افتادم سمت خونه. در با صدا یحرص زدم تو با
 !بردیآبرومو م دیاالن با

ساز رو زدم  ییآشپزخونه. چا ی. خودمم مانتو و شالم رو درآوردم و رفتم تونهیتو و به بهزاد اشاره کردم بش رفتم
 :به برق و گفتم

 امشب بود؟ ماین -

 .ومدیما ن شیآره. اما پ -

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 .خورهیو آشناهاش بهم م لشیحالم از خودش و همه فک وفام -

 :رو باز کرد و گفت ششین

 !چه خوب -

نشسته  ییبود که دو تا یساعت کی بایکردن. تقر نیصورتش که شروع کرد که مثل زنا نفر یرو انداختم رو شالم
 راهنشیپ یسرش. دو تا از دکمه ها یتو زدمیو منم م کردی. به زور برگه هامو نگاه ممیکردیم یو پاسور باز میبود

 :رو باز کرد که گفتم

 .آ یشیبگذره لخت م گهید قهیدو دق -

 :بلند شد و گفت یالیخیاز باز کردن کمربندش نگذشته بود. با ب قهیهنوز چند دق آخه

 !چرا که نه -

کردن. از  غیج غیچشمامو شروع کردم ج یدستم رو گذاشتم رو عی. سرنییپا دیحرکت شلوارش رو کش هی با
پهن شده  نیزم یپوش تنش بود.از خنده رو ریگشاد و ز یشلوار کُرد هیخنده ش چشمم رو باز کردم.  یصدا

 :گفت یباال و الت دیکش یبودم. شلوارش رو با حالت مسخره ا
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نچ... مرد باس شلور  م؟؟یبپوش یمشک دیکه شلوار گرمکن سف میمامان شیتیت یما از اون مردا یفکر کرد هیچ -
 .پاش کنه یکُرد

. واقعا فکر کردمیدستش بود رو گوله کرد و دوباره روش لم داد. هنوز با خنده و تعجب نگاهش م ریکه ز یبالش
 .لباسا تنش باشه نیا ریاز ز کردمینم

 .پاشو برو لباستو عوض کن -

هام مو نکهیو بعد از ا دمیو شلوار پوش کیتون هیافتاد لباسم رو عوض نکردم. خب توش راحت بودم.  ادمی تازه
 نیزم ی. دوباره روکردیسرشو به سقف نگاه م ری. بهزاد دستش رو گذاشته بود زرونیرو شستم، از اتاق رفتم ب

 :نشستم و گفتم

 ؟یکنیفکر م یبه چ -

 :و برداشت و با اخم گفت گاریکنارش پاکت س از

 .کرده یخال نویکه ا یبه کس -

 .عقب دیاما دستش رو کش رمیدستم رو دراز کردم که پاکت رو ازش بگ یخوردم و با ناراحت جا

 افسون؟ یکشیم گاریس -

 :کردم و گفتم اخم

 .ستیمن ن یبرا -

 تیپاسورش رو برداشت. با جد ینگفت و دوباره برگه ها یزی. اما چیخر خودت یعنینگاه بهم انداخت که  هی
 :گفت

 .نمیاون تکتو بنداز بب -

 :سرش و گفتم یحرص زدم تو با

 .شعـوریب ؟یباز دست منو نگاه کرد -

ممنونش  یلیکنه. واقعا خ یریجلوگ یاحتمال یصورتش که حداقل از ضربه ها یخنده دستش رو گذاشت رو با
 .اوردیبه روم ن گهیشدم که د

ز اتاق رفتم چشمام رو باز کردم و اطرافم رو نگاه کردم. حوله رو از موهام باز کردم و ا میآالرم گوش یصدا با
 یمیقد یمردا نیا ادی. واقعا کردیرخت خواب پهن شده بود و خرو پف م یافتضاحش رو پی. بهزاد با اون ترونیب

 شمیپ شبیخوب بود که د یلیکردم. واقعا خ مادهصبحونه مختصر آ هیساز رو زدم به برق و  ییافتاده بودم. چا
نگاهم  جیصداش کردم تا باالخره چشمهاشو باز کرد و گ ی. چند بارشدمیم وونهید ییمونده بود وگرنه از تنها

 .کرد

 :لگد زدم به پهلوش و گفتم با
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 .شد آ رید گهیپاشو د -

 :گفت د،یمالیجاش نشست و همونطور که پهلوش رو م یتو خیس

 ساعت چنده؟ -

 .ربع به هفت هی -

بهزاد، اون لباس  کیش یلباسااون  ریز کردیفکر نم چکسی. واقعا همیو آماده شد میتند صبحونه خورد تند
 .گرفتیخنده م م شیادآوریمسخره وجود داشته باشه. هنوز از  یایراحت

 نکهیبعد از ما اومد و بدون ا قهیهم ده دق مایاتاقش. ن ینشستم و بهزاد هم رفت تو زمیپشت م شهیهم مثل
 یکه صدا گرفتمیم یشکسته م کشت. داشتم با ناخن گرفتیخودشو م یلیخ دایاتاق. کال جد یبگه رفت تو یزیچ

بود نگاه کردم. صاف  ستادهیا مکه جلو یاومد. سرم رو بلند کردم و به دختر جوون یپاشنه بلند یکفش ها
 :نشستم و گفتم

 د؟ییسالم. بفرما -

 رادمنش کار داشتم. هستن؟ یبا آقا -

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 بله هستن. شما؟ -

 .ارنیبه جا م دیسودجو هستم. بهشون بگ -

 :رو گرفتم مایرو برداشتم و ن تلفن

 .به اسم سودجو اومدن کارتون دارن یمهندس... خانم یآقا -

 .سودجو؟؟!!! ... بفرست تو -

 .چشم -

 :گفتم آروم

 .تو دییبفرما -

پاشنه  یعطرش و صدا یخانوم که هنوز بو نیا نمیاتاق. کنجکاو شده بودم بب یکوتاه رفت تو یقدم ها با
آبدارخونه. داشتم  یداره. شونه م رو باال انداختم و رفتم تو کاریچ مایو با ن هیبود، ک دهیچیاتاق پ یشش توکف
 .بهزاد اومد یکه صدا ختمیریم ییخودم چا یبرا

 .زحمت یب زیمنم بر یبرا -

 :. دادم دستش و گفتمختمیر ییفنجون چا هیاونم  یرو تکون دادم و برا سرم

 .کنن یادآوریاز شرکت آسمان زنگ زدن خواستن جلسه امروز رو  یراست -
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 :گفت یحال یرو تکون داد و با ب سرش

 .است. اصال حواسم نبود گهیساعته د می... نیوا -

 :گفتم عیکه سر مایبره سمت اتاق ن اومد

 .مهمون داره -

 :تعجب نگاهم کرد و گفت با

 ه؟؟یمهمون؟؟؟ ک -

 .دختره بود اسمش سودجو بود هی... شناسمینم -

 .کرد و اودم سمتم زیرو ر چشمهاش

 بود؟؟ یسودجو؟؟ چه شکل -

 .آ یپرسیم ییوا! سواال -

 .بود یبگو چه شکل -

 :گفتم اوردمیدهنم صدا در م یرو خوردم و همونطور که با شکالت تو مییقلوپ از چا هی

 .دمیند زاشویچ هیبق گهیفکر کنم. د ید.... سرمه ابو رهیت یتو پر بود. چشماشم آب کممیقدش بلند بود ...  -

 :از جام بلند شدم و گفتم عی. سرمایحرف رفت سمت اتاق ن یکرد و ب اخم

 .. بهزاد؟؟ با تو أمکنهیبهزاد بابا نرو. منو دعوا م -

دستم رو مشت کردم و آروم رفتم پشت  یتوجه به من که دنبالش بودم، در اتاق رو باز کرد و رفت تو. حرص یب
 :سرش. دختره با تعجب نگاهش رو از من گرفت و گفت

 !!!بهزاد؟؟ -

 :گفت مایمتر باز مونده دختره، روبه ن هیتوجه به دهن  یهم ب بهزاد

 .می. جلسه داراریب فیبا من تشر هیاگه وقتت خال -

 :گرد کرد و گفت عقب

 .گهیساعت د مین -

 :زمزمه کردم از رفتنش آروم بعد

 .دیمن گفتم مهمون دار -

 :هم با اخم گفت ماین
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 .رونیباشه برو ب -

 .دمیصداش رو شن بستمیتا قدم اومدم عقب و لحظه آخر که در و م دو

 ...باران تو هم -

به دختره  ینگاه کل هیخوردم و دوباره در رو باز کردم. سرم رو بردم تو که هر دوشون متعجب نگاهم کردن.  جا
 :رفع و رجوع کردن کار مسخره م، گفتم یانداختم و برا

 ارم؟؟یب ییآم... چا -

 :سرش رو تکون داد و گفت ماین

 .ینه مرس -

باران بود؟؟ چرا انقدر خشگله؟ چرا بهزاد انقدر ناراحت شد؟؟  شونی. پس ازمیدر رو بستم و رفتم سمت م زود
 ما؟؟ین شیاصال چرا اومده پ

شده بود که  یبهزاد انقدر عصبان نکهیگول بزنم از ا تونستمیخودم رو که نم گهینشستم. د میندلص یرو ناراحت
 :بهم نگاه کردو گفت میو مستق رونیبعد بهزاد اومد ب قهیبودم. ده دق یبه من نگاه هم نکرد، عصب یحت

 .ستین نجایا گمی. مارهیب فیتشر خوادیبگو نم مایبه ن -

کفش باران خانوم،  یدر اتاق و پاشنه ها یآبدارخونه و انقدر موندم که باالخره صدا یتوجه بهش رفتم تو یب
 .بلند شد

 .نگاهشون کردم یواشکیو  سادمیپشت وا رونیبرم ب نکهیا بدون

اومدم. از طرف من از  زیخ نهیواقعا س یشرکت زد نجایا دمیشن ی. وقتییماین دمتیخوشحال شدم د یلیخ -
 .کن یبهزاد هم خداحافظ

 :و گفت دیهم خند مای! نحیلب دو تا فحش بهش دادم. دختره وق ری. زدیخند بلند

 .وقت هیآ  یریگرمه. به دل نگ یبهزاد سرش حساب -

 :و اغواگرانه گفت آروم

 ...دل من که دست توإ -

. نرویب دمی. منم از قصد از آبدارخونه پرشدیداشت کم م یلیحرص لبم رو جمع کرده بودم. فاصله شون خ از
 .زدم و سرجام نشستم یکرد. پوزخند یعقب و دو تا سرفه الک دیکش عیدختره سر

 .دیستین نجایا گنی. مدیشما بر ستین ازیمهندس رفتن. گفتن ن یرادمنش، آقا یآقا -

برداشتم و اس  زیم یرو از رو میکرد. گوش شیکرد و دستش رو گذاشت پشت باران و تا در همراه یپوف ماین
 .ام اس بهزاد رو باز کردم
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 ؟یقهر -

 .و مشغول کارم شدم فمیک یجواب بدم انداختم تو نکهیا بدون

از  خواستمیبود اما من نم ادیش ز نهی. هزمارستانیو رفتم سمت ب رونیاز شرکت اومدم ب شهیاز هم زودتر
نفس  یعیبه طور طب تونهیم یداره و حت ینبات یاالن زندگ گفتیباشم. همونطور که دکتر م دیبرگشت الناز ناام

 .بکشه

ولو شدم. داشتم به  ونیتلوز یخودم درست کردم و جلو یشام مسخره برا هیموندم و رفتم خونه.  ششیپ کمی
زنگ خورد. بهزاد بود. از دستش ناراحت بودم. درسته که ما  میکه گوش دادمیفحش م شیمعرفت یو ب دهیسپ

 .شترهیساده ب یکه رابطه ما از دوست میدونستیمن و هم بهزاد خوب م هم یول میفقط دوست بود

 .بعد اس ام اس اومد قهیدق چند

 ؟یخواب -

 .دیدستم لرز یتو ینه که دوباره گوش ایدو دل بودم که جوابشو بدم  هنوز

 .افسون؟؟ جادو خانوم؟؟ ... کارت دارم -

 بله؟ -

 ؟یقهر -

 :کردم پیتا اوردم،یو اداش رو درم دادمیلب فحشش م ریلب ز ریکه داشتم ز همونطور

 .بخوابم خوامیکارتو بگو م -

 شت؟؟یپ امیب یخوایم -

 :. با طعنه نوشتمدادیم طنتشیچشمکش نشون از ش عکس

 .یکه حالت خوب شده... خوبــــه! نه مرس نمیبیم -

 .شده شی. جادو خانوم حسودنهیآها... پس موضوع ا -

 .ری. شب بخادیخوابم م! رمینخ ؟؟یحسود -

 .آ کردمیتابلو بود که ناراحتم. البته خودمم از قصد داشتم ناز م کامال

 افســـــون؟؟ -

 هوم؟؟ -

 .بگم؟؟ چند وقته مونده تو دلم یزیچ هی -

 .بگو -
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 .یقول بده ناراحت نش -

 .. تند نوشتمنیو بب ایبه پا بود که ب ییدل من غوغا یتو حاال

 .بگو حاال -

 .تا جواب داد دیطول کش شتریب کمی

 .جادو خانوم یفکر کنم جادوم کرد -

 :و نوشتم یجیبازم خودم و زدم به گ ی. ولگهیجمع کنم. خب منظورش معلوم بود د شموین تونستمینم

 .درست حرفتو بزن ؟؟یچ یعنی -

 .ری. حاال شبخــشیساله از تهران، دلمو دادم به جادو خانومم... آخ 25بهزاد بهورز  نجانبیکه ا نهیدرستش ا -

رو انداختم کنار تا به  یخوشحال بودم. گوش یلی. خدمیبلند خند یذوق بالش رو بغل کردم و چند بار با صدا با
 .لو بدم یاس ام اس احساس هیهم که شده نرم سمتشو خودمو با  یخاطر تنبل

ذهنم و  یتو ومدیهم م مای. البته اون وسط مسطا نکردمیجنبه به بهزاد فکر م یب یخود صبح مثل دخترها تا
. کردمیچرا هنوز بهش فکر م دونستمیدادم. نم مایسر خودم و چند تا فحش به ن یزدم تو دونهی. با حرص رفتیم

 .ودتر ب یقو یلیحسم نسبت به بهزاد خ یبهش داشتم ول یاحساس خاص هیخب 

هم  یمشک یو شلوار دمپا یکوتاه مشک یمانتو هیکردم.  شیآرا شهیاز هم شتریو ب دمیبه خودم رس یکل صبح
 یبود که برا عیضا کمی. فکر کنم دمیچیرو دور گردنم پ میصورتم و شال گردن آب ی. موهام رو کج زدم تودمیپوش

خودم  ی. منم اصال به رورگردوندبا خنده روش رو ب دم،ید نکهیبهزاد خودمو خوشگل کردم چون به محض ا
دو بار با هم دعواشون شد.  مایبهزاد و ن یساعت کار انیداده. تا پا یبهم چه اس ام اس شبیکه د اوردمین
 مای. با دست موهام رو فرستادم تو و رو به ندمیجویپچ پچ همه دراومده بود. منم با حرص لبم رو م یصدا گهید

 :سمت اتاقش گفتم فتر یکه با حرص م

 مهندس؟ یآقا -

 بله؟ -

 .ستیمن زودتر برم؟؟ حالم خوب ن شهیم -

 :حوصله گفت یبهم انداخت و ب ینگاه اجمال هی

 ...بل -

 .شهینه نم -

 :بود نگاه کردم و گفتم سادهیچهارچوب در اتاقش وا یبهزاد که تو به

 .ندارم که انجام بدم یکار شه؟؟یچرا نم -
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 .یدار -

 :و گفت زیم یتا برگه گذاشت رو چند

 ؟؟یکن. اوک لیمیاز هر کدوم. وارد کن و برام ا یسه تا کپ -

! تا شعوریاتاقش. پسره ب یو با غر غر مشغول شدم. اونم رفت تو دمیدستش کش ریحرص برگه ها رو از ز با
و بدون توجه به بهزاد،  نیی. تند تند پله ها رو رفتم پاشدمیخفه م تیواقعا داشتم از عصبان یساعت کار انیپا

. دلم ومدیحرف شونه به شونه م، راه م ی. بشد ادهیپ کنمیتوجه نم دید یرو. چند بار بوق زد وقت ادهیپ یرفتم تو
خودم از کوچه پس کوچه ها  یبرا یالزمو داشتم. همونجور تیو با وجود بهزاد کنارم، امن خواستیم یرو ادهیپ
 :و گفت سادیباالخره اومد جلوم وا. خوندمیلب آهنگ م ریو ز رفتمیم

 ؟یحرف بزن یخوایبابا... نم یا -

 :بگه که منفجر شم. بلند گفتم یزیچ هیخدا فقط منتظر بودم  به

 ؟؟یدیبا من حرف بزن. فهم ایب یبرو هر وقت با خودت کنار اومد -

 .صورتم چرخوند یقدم رفت عقب و با تعجب نگاهش رو رو هی

 ؟یکنینگاه م یچرا اونجور ه؟؟یچ -

 :رو شکر کوچه خلوت بود. آروم گفت خدا

 چته تو؟؟ -

 :و گفتم دمیخند یحرص

دعوا  بتیبا رق تیفردا صبحش به خاطر عشق قبل یکنیتو؟؟ شب قبلش به من ابراز احساسات م ایمن چمه  -
 .. برو بابایندازیراه م

 .دست زدمش کنار. از کنارش رد شدم که دستم رو گرفت با

 .به باران نداشت یربط مایمنو ن ی. دعوایدوزیو م یبریخودت م یبابا.... چه برا سایوا -

 .رونیب دمیرو از دستش کش دستم

 ن؟یکردیخب پس چرا دعوا م -

 :و گفت دیخند

 .بحثش جداست ماین یندارم ول یبود. من از باران توقع مونیبه خاطر باران نبود. به خاطر دوست -

زود وا دادم که منم نسبت  یلی. خزایچ نی. نه به خاطر قضاوت عجوالنه و اکردمیشدن م عیکم احساس ضا هی
 .ستمیحس ن یبهش ب



 

 
234 

حرف سوار شدم. آروم  یو ب نیبه ماش دمی. رسومدیرو درست کردم و عقب گرد کردم. بهزاد هم کنارم م موهام
 :رو روشن کردو گفت نیماش

 موافقه؟؟ دارید نیفالفل اونم ازنوع اول چیساندو هیبا  یک -

 :م گرفت. آروم گفتم خنده

 .باشه، مـــــــن موافقم هیاگه از همون مغازه چرکولک -

*** 

 :سمت بهزاد و با خنده گفتم دمیکش شتریب خودمو

 ام؟؟یمن ن یبهانه ا هیبه  شدیواقعا نم -

 :گفت یفشار داد و با اخم مصنوع انگشتمو

 .یبفهمن که شما نامزد من دی.... همه باـــرینخ -

 :لب گفتم ریزدم و ز یپوزخند

 .ینامزد؟ حتـــــــما! با اون بابا و خواهر جناب عال -

 :دستم رو فشار داد و گفت دوباره

 .ازت معذرت خواستم نایبابا ا یافسون من که صد بار به خاطر حرفا -

 ..یتو د یبهزاد؟؟.... نه بابا کنهیاز من دوا م یتو درد یمعذرت خواه -

 :پهلوم خورد خفه شدم. با حرص برگشتم سمت الناز و گفتم یکه تو یمشت با

 .دیچه مرگته؟؟؟ پهلوم ترک -

 :شده ش رو درست کرد و گفت یمشک یموها

 .زمیعز یزنیحرف مفت م یدار زیر هیافسون....  گهیخفه شو د -

 .کرد دییخنده و با دست حرف الناز رو تأ ریبلند زد ز بهزاد

 .خودت؟؟؟ من بابت اون همه دعا، غلط کردم شیپ یبردیم نویا شدیم یخدا چ یا -

 :و گفت دیبود خند دهیکه تازه بهمون رس دهیسپ

 !هیک گهید نیا نینخواست. بب نویخدا هم ا -

 :با بهزاد دست داد و رو به ما سالم کرد. الناز با خنده گفت انیشا

 !نیکردیم نجاشمیفکر ا دیبا نیبسته بود لیدخ مارستانیاون موقع که پشت در ب -
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 :گفت انیرو به شا و

 .یباز صد رحمت به تو که سالم بلد -

 نیریش یکه رسما با بهزاد نامزد کرده بودم. البته بماند که چقدر از حرفها شدیم یماه هیخنده.  ریز میزد همه
پدر  یخانمان، ب یصاحاب، ب یدختره ب گنیم رنی. راه مبرمیبردم و هنوزم م ضیف زشیو خواهر عز فیشر یبابا

 .ش بهزاد باشمیخب خودم خواستم که پ یو مادر و هزار جور الفاظ قشنگ تر. ول

از بهار ،خواهر بهزاد، رو  دنیشن کهیتولد دختر خواهر بهزاد،عسل، بود و همه هم دعوت بودن. واقعا حوصله ت
 :و رو به الناز گفتم دمیکه تنم بود کش یبه لباس صورت ینبود. دست یچاره ا ینداشتم ول

 خوبه؟ افمیق -

 .گذاشته یکه کاله بوق بوق یا رهیخرپ نیبهتر از  یباش یهرچ -

 :و گفتم دمیبه بهار بود. خند منظورش

 .یکه دلم خنک شد. حرف دل منو زد یوا -

ق زد سمت بهار. تا نگاهش به ما افتاد چشمهاش بر  میو رفت دیکه بهزاد دستم رو کش زدمیداشتم حرف م هنوز
 .کردن غیج غیو شروع کرد ج

 .یکه نبود یآ. مهمون عاد یواال تو دادشم ؟؟؟یدیساعتو د ؟؟یایزودتر ب یبهزاد نمتونست یوا -

 :رفتم جلو و گفتم یلبخند مصنوع هینداشتم. با  یگاهیجا چیکه کال ه منم

 ...سالم -

 :و گفتم دمیعسل رو کش لپ

 .تولدت مبارک عسل خانـــوم -

 :خودش ر وتکون داد و گفت بامزه

 .ییزندا یمرس -

. زود رفتم سمت بچه ها. همه گنیم یبهزاد و بهار چ نمیبب نسادمی. واگهیقند آب کردن. د لویک لویدلم ک یتو
 یبیبا بهزاد نامزد کرده بودم به طرز عج یهم به جمعمون اضافه شده بود. از وقت ماینشسته بودن و ن زیدور م

 .نه ایمنو دوست داشت  ماین دمیباهام قهر کرده بود. آخر من نفهم

 شد،یم کیباران که از دور بهمون نزد دنید با

 :لب و با حرص گفتم ریز

 .کم داشتم نویفقط هم -

 :و گفت ماین یرو انداخت دور بازو دستش
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 تو عشقـــم؟؟ ییکردم.... کوجا داتیباالخره پ -

 :خنده و گفت ریبلند زد ز یبا صدا الناز

 .حلقم ی... دختر عشوه ت تویوا -

 :و گفت دیهم خند باران

 .رهیگینم لمیتحو گهید مایکه ن زمیعشوه نر -

 :لب گفتم ریز

 .مایواقعا خاک برسرت ن -

 :کنارم نشست و گفت باران

 خوبه؟؟ یچه خبر افسون جون؟؟؟ نامزد -

 یلی. با اومدن بهزاد خودش خادیبود که من ازش بدم ب یعیخب طب یبود. ول یخونگرم ومهربون یلیخ دختر
آهنگ بلند شد. الناز  یکه صدا خورمیخودم موز م یرفتن. داشتم برا مایخانومانه از جاش بلند شد و تند با ن

 :از جاش بلند شد و با ذوق گفت عیسر

 .کمرم فراوونه یکه قر تو دی.... پاشدیبجه ها پاش -

 یلی. با نگاه از آقامون اجازه گرفتم که سرش رو با خنده تکون داد. اساسا خدیرو گرفت و کش دهیمنو سپ دست
 .کردیچاه، قبول م یتو میبپر گفتیاگه م یالناز رو دوست داشت حت

قر  یجور هیبهزاد اون وسط  یتأسف بار بهار و بابا ینگاه ها الیخی. بمیدیرقص یوسط و با انرژ میرفت ییتا سه
قربون صدقه  میو شروع کرد میدیکش غیتتلو با الناز ج یصدا دنی. با شنکردمیخودم داشتم کف م که دادمیم

 .از پشت بغلم کرد یکس دفعهیرفتن که 

 .یبر گهیجادو خانوم جز من قربون صدقه کس د نمینب -

 :ابروهاش رو انداخت باال و گفت الناز

 .آ سادهیوا نجایبابا خانواده ا -

 :من رو برگردوند سمت خودشو با خنده گفت بهزاد

 کما بود، بهتر نبود؟؟؟ یتو -

 ...خدا از دلت بشنوه -

 .سمت خودش دمیخنده دستمو گرفت و کش با

 :و آروم گفت دیرو بوس میشونیپ
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 ه؟؟یمن ک یجادو -

 :بچه ها گفتم مثل

 ...مـــن -

 ه؟؟یعشق من ک -

 ....مــن -

 ه؟؟یحاال عشق تو ک -

 :من الناز بلند گفت یجا

 !تتلو -

 :با خنده گفت بهزاد

 .بزنم یمن خواستم حرف خصوص دیشا ؟؟ینسیفالگوش وا شهیم -

 :رو زد پشت گوشش و حق به جانب گفت شیمشک یموها

 .یخصوص یجمع ها یبرا ،یخصوص یحرفها -

 :رو گرفت و دور شدن.. بهزاد آروم گفت دیرقصیکه تو حال خودش بود و داشت م دهیسپ دست

 آق تتلو؟؟ نیا ایمنم  یحاال نگفت -

 :گفتم دهیرو گذاشتم پشت کمرش و کش دستم

 .تـو -

 من یعنیتو،  یعنیخوب  حس

 ننیآدما کال ا یبفهم یعنی

 نمیخب نب دمیم حیرو ترج یسر هی

 نیمثل تو خوردن یسر هی یول

 :گوشم گفت کنار

 دوستات یعنیتو  یعنیحس خوب  -

 بوسات یعنیآرامش  یعنی

گرفتم و با خجالت  کردی. سرخ شدم و نگاهمو از الناز که داشت با ذوق نگاهمون مدیرو بوس میشونیآروم پ و
 :لب زمزمه کردم ری. و زمیزندگ یشونه مرد تصادف یسرم رو گذاشتم رو
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 .بهـــــزاد یعنیحس خوب  -

 انیپا

 92بهمن  - کیساجده تاج-

 


