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 خدا نام به

 : مقدمه
 یادگاری تو از دارم خالی، ز پر هاییدست
 ماندگاری همیشه تو ،من یخسته قلب توی

 بودی نورکم مهی چون بودی، دور اما بودی
 فراری من نگاه از بودی، مهجور دلم با

 بودن مجبور و بودن است همین دیگر عاشقی
 داری زنده خیالت با هستم مجبور و هستم

 مریضم بس نگاهتبی عزیزم بودم عاشقت
 قراریبی در توامبی ستیزم، در من و هستی

 کن وا سرم از را غمت کن، مدارا من با بیا
 خواریغم تو آرامش، تو را، هاغم پاییز ببر

Samira-M 
*** 

 !تنها تنهایِ. بودم تنها. نبود کسی اما زدم؛ داد. ندیدم چیزی تاریکی جز. انداختم اطراف به نگاهی
 ... که کردم ـل*بغـ رو خودم. لرزیدممی. شد سردم یهو. ترسیدم
. شدمی نزدیک بهم داشت هنوز. بود زده خشکم. شد نزدیک. زدمی برق لعنتیش چشمای تاریکی، توی. دیدمش
 ...تا رفتممی عقب مبهوت و مات هنوز من و ایستاد. رفتم عقب و خوردم تکونی
 روشن رو آباژور دادم، قورت رو دهنم آب. بود تاریک. کردم نگاه اطراف به. نشستم سیخ تخت روی. شد باز چشمام

 تندتند رو دهنم آب. بود شده خشک گلوم. کشیدم راحتی نفس. نبود خبری. کردم نگاه اطراف به مجددا و کردم
 ...نه اما بود؛ خواب که رسیدم نتیجه این به. دادم قورت

 که دونستممی. بود صبح چهار ساعت. زدم زل عسلی روی ساعت به. بود کابوس قطعا اون، حضور با! بود کابوس
 .کردم خوندن به شروع و برداشتم رو خوندممی داشتم دیشب که کتابی. برهنمی خوابم دیگه
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 کردم؛ ساعت به نگاهی. مالیدم رو چشمام و برداشتم چشمام روی از رو عینکم. بستم رو کتاب. کشیدم عمیقی نفس
 که بستنی کثیف هایکاسه به رسیدم و کردم اطرافم به نگاهی. رفتم آشپزخونه سمت و شدم بلند. بود صبح ۶:۳۰

 بیدار که هاصبح نهایت در کنم گل دسته عین رو خونه هاشب من اگر واقعا یعنی. بود گرفته رو دوروبرشون مورچه
 :کردم غرغر لب زیر. گیرممی تحویل کثیف رو خونه شم،می
 خورن؟می رو هابستنی این خواب توی اینا دونمنمی من آخه -

 دیشب که رو نونی. آوردم بیرون رو کره و مربا و پنیر یخچال داخل از و کردم تمیز رو میز سریع و کردم پوفی
 طی برای. بود کامل چیهمه اینکه مثل خب. کردم میز به نگاهی و ایستادم. گذاشتم میز روی هم رو بودم گرفته
 تقریبا که دارحیاط خونه یه. نبود هم بد نفر چهار برای اما نبود؛ بزرگی خونه. رفتم هااتاق سمتبه خوانهفت کردن
 ساختمون وارد و گذشتیمی که مونکوچیک حیاط از. بود روزمشبانه کردن کار حاصل و داشت قرار شهر وسط

 روییراه راست سمت آشپزخونه، از جلوتر. بود هال هم چپ سمت و آشپزخونه راست، سمت جلوتر، کمی شدی؛می
 هم راهرو همین انتهای و بود خودم به متعلق که داشت قرار اتاق یه راست سمت و اتاق تا دو چپش سمت که بود

 وقت هیچ. بودمش خریده سختیبه همینم خب که بود همین من کوچک یخونه! همین. بود حمام و شوییدست
 سمت. نبود وقتش االن. دادم تکون محکم رو سرم... اتفاق اون از بعد خصوصا باشم، دیگران منت بار زیر نخواستم

 مثل.  زدم لبخندی. رفتم اتاقش داخل و کردم باز رو در که نیومد صدایی. زدم در و رفتم چپ سمت از دوم اتاق
 :زدم صداش. نشستم تختش کنار و رفتم تختش سمتبه. بود مرتب همیشه

 .طرالن -
 :کردم تالش دوباره که نخورد تکون

 !جان طرالن -
 صداش بازم و کشیدم سرش روی از رو پتو و خندیدم که پیچید دورش و سرش روی کمی رو پتو و خورد تکونی
 :گفت تنها و زد رو زورش نهایت و کرد باز رو چشماش آروم که کردم

 .هوم -
 :گفتم و خندیدم

 خیزی؟ پا به خواینمی. شد هفت ساعت -
 :گفتم رفتم،می بیرون داشتم که طورهمون و شدم بلند که داد تکون سری

 .داری کالس نکوبخت با امروز چون شو؛ بیدار زود. میرم دارم من طرالن، ببین -
 .رفتم چپ سمت از اول اتاق سراغ و بستم رو در. پرید پایین تختش از فنر عین نکوبخت اسم شنیدن با که دیدم و
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 من، و بود شلخته همیشه مثل. کردم نگاه اتاقشون به هابیچاره بدبخت عین. رفتم داخل و کردم باز رو در آروم
 کار اینا باالخره چون نداره؛ فایده خوردن حرص که بود کرده ثابت بهم تجربه. بودم کرده مرتب رو جااین دیروز

 راست، سمت تخت به نگاهی اول. نشستم هاشونتخت دوتا بین رفتم و کشیدم عمیقی نفس. کننمی رو خودشون
 :زدم صداش آروم و کردم بود، رنگآبی ماشینی تخت یه که
 .تیام -

 :گفتم و زدم لبخندی که خورد خفیفی تکون
 شی؟ بلند خواینمی! خان تیام -

 :گفت آلودیخواب صدای با و مالیدشون و کرد باز آروم رو چشماش
 .سالم -

 :گفتم و زدم پررنگی لبخند
 .شهمی دیر داره مدرسه که بلندشو جانمامان. دلم عزیز سالم -

 :گفت خواهشی لحن با و بهم زد زل عسلیش چشمای با و کرد ـل*بغـ رو پتوش
 .مامان -

 :گفتم سریع مامان، گفت که همین
 !اصال نه -

 :گفت ملتمسانه لحن با بازم و کرد نگاهم. داشتم رو ماجرا همین صبح هر
 مدرسه؟ نرم میشه. مامان -

 :گفتم قاطعیت با و کردم ساختگی اخم
 .خوامنمی تنبل بچه من. نه که گفتم -

 خوابیده حالت از که بود، این داد انجام من ساله نه پسر که کاری نهایت یعنی. نشست تختش داخل نقنق با آروم
. انداختم -رنگ قرمز ماشینی تخت- چپ سمت تخت به نگاهی و دادم تکون سری. کرد پیدا تغییر نشسته حالت به
 :گفتم و زدم لبخندی. کجاست دقیقا خودش نبود معلوم که بود داده وتابپیچ خودش دور رو پتو بس از
 .داری مدرسه امروز که بلندشو. مامانی. صیام -

 :کردم صداش بازم. نگفت چیزی اما شده؛ بیدار تیام صدای از که بودم دیده
 ببینه؟ مامان تا کنی باز رو خوشگلت چشمای اون خواینمی! جان صیام -

 :گفت و ایستاد کنارم و بیرون اومد تختش از تیام
 .مامان -
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 :داد ادامه که کردم نگاهش
 .بیداره! هاذارهمی کارمون سرِ داره -

 تیام به خطاب و صیام به رو من و زد شیطونی لبخند اونم. کردم دعوتش سکوت به و بینیم روی گذاشتم رو دستم
 :گفتم

 .شه بیدار که هاستاالن خب ولی خوابه؛ واقعا پسرم جان؛ تیام نه -
.  زدم لبخندی. گرفت خندم خوابه، بفهمونه ما به تا کردمی که تالشی از. دادمی فشار هم روی محکم رو چشماش

 :گفتم پرخنده لحن با
 میاد مدرسه محترم مدیر ساعدی آقای جناب یا مدرسه ریمی و شیمی بلند االن همین شما یا خان؛ صیام -

 .شما خدمت
 :گفت تعجب از شده درشت چشمای با تیام

 مامان؟ واقعا -
 و نیاورد هم خودش روی به اصال که کردم صیام به نگاهی بازم. دادم تکون نه معنای به رو سرم. کردم نگاهش
 .دادمی فشار هم روی رو چشماش کماکان

 استفاده آخر حلراه از. نداشت فایده. بود هاحرف این از ترسرتق. دادم تکون سری. ترسیدنمی کسهیچ از بچه این
 :گفتم تیام به بودم صیام العملعکس منتظر که حالی در و کردم

 .بخوری تا بیارم خریدم، که رو ایمزهخوش بستنی برات بیار یادم مدرسه از بعد امروز جان؛ مامان -
 :گفت آرومی صدای با و کرد باز رو چشماش الی آروم

 .خواممی منم! مامان -
 :گفتم ساختگی تعجب با و دادم باال رو ابروهام

 بیداری؟ شما مگه! صیام آقا سالم اِ -
 :گفت و دوخت بهم رو شسیاه درشت چشمای

 .شدم بیدار االن تازه بله. سالم -
 :گفت تمسخر با و خندید تیام که کشید الکی خمیازه و
 .خب آره -

 :زدم غر تقریبا و خندیدم
 .برید مدرسه و بشید بیدار برادر تا دو شما تا میشه تموم من عمر که پسر بلندشو -

 :گفت تعجب با و شد بلند صیام
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 واقعا؟ -
 :گفتم و خندیدم

 .دیره که بجنب. نکن شیطنت پسر -
 :گفت کرد،می دست مشکیش موهای داخل که حالی در صیام

 خری؟می بستنی منم برای حاال -
 :گفتم و کردم پوفی

 .شی حاضر زود که شرطی به. بله -
 که کردممی مرتب رو صیام تخت داشتم. کردم مرتب رو تیام تخت و شدم بلند. رفتن بیرون و دویدن باهم دو هر

 :اومد تیام داد صدای
 .اومدم اول من چون میرم؛ اول من -

 :شد بلند صیام صدای هم بعدش
 .میرم اول من پس ترمکوچک من. نخیرشم -

 زده رو دستاش صیام. کردنمی دعوا هم با و بودن ایستاده شوییدست در کنار. کردم نگاه روراه ته به و بیرون رفتم
 رو خروج و ورود راه و شوییدست در به بود زده رو دستاش هم تیام. کردمی نگاه تیام به اخم با و ـمرش*کـ به بود

 :اومد طرالن صدای شوییدست داخل از یهو کردم،می نگاهشون داشتم که طورهمین. بود بسته
 .قفله در کنم فکر نیست؟ کسی -

 :کشید داد طرالن باز ثانیه، چند از بعد. دادنمی ادامه کردن دعوا به توجهبی هابچه ولی
 کنید؟ باز رو در تونیدمی اونجایید؟ هابچه -

 :زدن داد هم با و کردن نگاه در به برگشتن و شدن ساکت ثانیه چند فقط هم صیام و تیام
 .نه -
 :زد داد که کنم تصور تونستممی رو طرالن شده گشاد چشمای... دعوا ادامه و
 !پرروها بچه -

 :گفتم بلند صدای با و جلو رفتم و دادم تکون سری
 خبره؟ چه اینجا -

 :دادم ادامه اخم با که کردند نگاهم
 شماها؟ چتونه -

 :زدم داد گیج یهو و بود حرکت در بینشون نگاهم زدن حرف به کردن شروع زمانهم دو هر که
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 !ساکت -
 :گفتم که شدن ساکت

 .گیدمی چی بفهمم تا بزنید حرف یکییکی -
 :گفتم دستوری لحن با تیام به رو که زدن حرف به کنن شروع دو هر بازم خواستنمی
 .بیاد بیرون طرالن خاله تا کن باز رو در اون! خان تیام اول، -

 :گفت و ـوسید*بـ رو هامگونه و اومد سمتم رفت،می غرهچشم هابچه به که زمانهم طرالن که کرد باز رو در تیام
 .شدممی خفه داشتم تو اون. طرالن بشه قربونت -

 :کشید نشون و خط هابچه به رو بعدم
 .دارم اساسی وروجکا شما برای من -
 :گفتم ساعت به کردن نگاه با دوتا، اون به رو و دادم تکون سری. بشه آماده که اتاقش داخل رفت دوید و
 .داخل برو تو تیام؛! شد دیر وای ای -

 :گفت اخم با و داد جلو رو هاشلب صیام
 چی؟ من پس -

 :دادم ادامه و زدم تپلم پسربچه به لبخندی
 .حیاط داخل شوییِدست بریم بیا من با شما -

 :زد نق بود، ایستاده هنوز که تیام
 برم؟! ریخت مامان -

 :گفتم سریع
 .دیگه برو -

 :زد داد اونجا از و حیاط داخل دوید هم صیام
 اومدی؟. مامان -

 :زدم داد
 .آره -
 داخل رفتم منم و بشه آماده تا اتاق داخل دوید صیام. داخل اومدیم داد، انجام که رو کارش. حیاط سمت رفتم و

 :گفتم باتعجب. خوردمی داشت تندتند. کردم نگاهش. نشستم طرالن کنار و آشپزخونه
 چته؟ طرالن -

 :گفت خورد،می که طورهمون
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 .کنهمی بیرون دانشگاه از کال رو من نکوبخت برسم دیر. دارم امتحان -
 :گفتم و خندیدم

 .ترسیمی نکوبخت از تو که هم چقدر -
 که ذاشتممی پالستیک داخل رو هالقمه داشتم. شدم خودم و هابچه برای گرفتن لقمه مشغول که رفت ایغرهچشم
 :گفتم حرصی و ـمر*کـبهدست و کردم نگاهشون. اومدن آشپزخونه داخل هابچه

 اید؟آماده شما االن مثال -
 :گفتم و تیام موهای داخل کردم دست. برسه بهشون قدم تا زدم زانو. رفتم سمتشون که دادن تکون سری

 .نکرده شونه -
 :دادم ادامه و کردم باز رو دهنش

 .نزده هم مسواک -
 :گفتم بلند بعدم

 .بیا و کن مرتب رو خودت. بدو مامان -
. بود بیرون هم دیگه نصف و شلوارش داخل لباسش نصف. کردم صیام هایلباس به نگاهی. رفت و دوید هم تیام

 :گفتم حرص با. گذاشت دهنش داخل بزرگی ی لقمه دیدم که کردم نگاهش
 !نامرتبه که هاتلباس -

 سری. داد فشار هم روی رو فکش محکم که کنم باز رو دهنش خواستم داد، قورت که رو شلقمه. کردم درستش
 :گفتم و دادم تکون تأسف نشانه به
 .نزده مسواک هم مامان پسرِ این که انگاری مشخصه که طوراین -

 :گفت زار حال با و کرد نگاهم
 .نه. مامان -

 :گفتم لبخند با و کردم نگاهش
 .بله. صیام -

 .رفت فرستادمش، زور و حرص با هم آخرش. خوردنمی تکون و بود ایستاده طورهمین
 :گفتم و کردم نگاهش. میره بیرون داره طرالن دیدم که کردممی مرتب رو میز داشتم

 .رسونمتمی. طرالن -
 :گفت تند پوشید،می رو کفشش که حالی در و کرد بهم گذرایی نگاه سریع

 .میرم آژانس با. میشه دیر -



 

 

9 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 .کردم تایید
 داری؟ پول ببینم. باشه -
 :گفت و کرد نگاهم لبخند با
 .خانومی خواهر بله -
 :اومد کوچولوم پسرای صدای پشت از که زدم لبخندی. رفت سریع و
 .مامان -

. دادنمی نشون بهم رو هاشوندندون داشتن و بودن کرده باز آخر تا رو دهنشون دو هر. کردم نگاهشون و برگشتم
 :گفتم و خندیدم

 .اومدم من که ماشین داخل برید -
 علت به. شدیم رنگمخاکستری شش و دویست سوار هابچه اتفاق به و برداشتم رو کیفم. شدم آماده سریع و

 از بعد هم رو ماشین همین. آبی نه و باشه قرمز نه تا خریدم رو رنگ این پسرا، احتمالی دعواهای از جلوگیری
 :گفت تند صیام شدیم، سوار تا. شدم خالص هاشقسط شر از تازه سال چند گذشت

 .بذار پورنگ عمو مامان؛ -
 رو پسرهام هایپریدن پایین و باال فقط من و خوندمی پورنگ عمو فقط همیشه مثل و کردم باز رو ماشین ضبط
 پشتش غمی چه دونستننمی هاخیلی که لبخندی. زدممی لبخند گاهی و خوردممی حرص گاهی. کردممی تماشا
 رانندگیم به رو حواسم و کشیدم عمیقی نفس! بفهمن همه که روز اون از... روز اون از ترسیدممی من و شده پنهان
 :گفتم لبخند با و شونسمت برگشتم و کردم ترمز مدرسه رویروبه. دادم

 دنیا پسرهای ترینباهوش من، پسرای مطمئنم من و عاشقتونه مامان که نره یادتون همیشه مثل. رسیدیم خب -
 .هستن

 :گفت شیطنت با صیام و خندیدن
 .دونمنمی این، مورد در ولی درسته؛ حتما که من مورد در -
 :گفتم صیام به خطاب که کرد نگاهش عصبی تیام. کرد اشاره تیام به و
 .بذاری احترام ترهابزرگ به باید همیشه که نکن فراموش و ترهبزرگ تو از تیام! صیام -

 :گفت خیالیبی با صیام
 .سال دو فقط اما تره؛بزرگ بله -
 :گفت غرور با هم تیام. داد نشون رو دو عدد کوچولوش، و تپل دستای با و
 .ترمبزرگ من که اینه مهم -
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 :داد ادامه مسخرگی با صیام
 .بابا باشه -

 :زدم نهیب
 .شد دیر. هابچه -

 :کردم صداش. اومد یادم چیزی یهو که شدن پیاده سریع
 .صیام -

 :گفتم خواهشی لحن با که کرد نگاهم سوالی و سمتم برگشت
 باشه؟. جان مامان نکن اذیت رو شریفی آقای -

 :گفت لبخند با و خاروند رو سرش کمی
 .نمیدم قول -
 برگشت سرویس راننده شریفی، آقای. خندیدم خودم با« .شریفی آقای چارهبی»: گفتم خودم با. دوید مدرسه داخل و

 دادم تکون سری. بگیرم سرویس براشون شدم مجبور کشید،می طول پنج تا کارم اینکه خاطربه من که بود هابچه
 .کردم حرکت و

 با دید که رو من. بود نشسته نگهبان اتاقک داخل حیدری، آقای. رفتم ساختمون سمتبه و بستم رو ماشین در
 :گفت لبخند

 .دکتر خانوم سالم -
 :دادم سالم و کردم نگاه بزرگش عینک و سفید ریش به لبخند با
 خوبید؟. حیدری آقای سالم -

 :گفت و اومد جلو کمی لبخند با و کرد نگاه رو اطرافم کمی. داد تکون چشماش روی از رو عینکش
 نیاوردی؟ رو هاتوروجک مگه ببینم؛. دخترم ممنون -

 :گفتم و خندیدم
 .داشتن مدرسه. نه -

 :گفت و نشست میزش پشت خنده با. کرد نگاهم
 .نیست زلزله از خبری امروز چرا میگم. خب آره -

 :زدم صداش آروم تپلش، و خمیده قامت دیدن با و خندیدم
 .حیدری آقای -

 :دادم ادامه که کرد نگاهم
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 .کننمی اذیتتون هابچه که ببخشید -
 :گفت و کرد نگاهم مهربون

 .خودم هاینوه مثل هم اونا پدرجان، نداره اشکالی -
 :گفتم و دادم تکون سری

 .فعال -
 دفتر در به نگاهی و اومدم بیرون آسانسور از که نکشید طولی. زدم رو چهار طبقه دکمه و رفتم آسانسور داخل و

 و «ربیعی نازنین» بود؛ شده حکاکی اسممون هم زیرش «مشاوره دفتر» بود؛ نوشته در باالی تابلو روی. کردم
 « سمیعی طناز»

 عین و نشستن بود، ورودی در از جلوتر کمی و راست سمت که مریم میز پشت نازنین، و مریم دیدم. شدم داخل
 آروم. نشدن من اومدن متوجه اصال که بودن شده بود، کامپیوتر داخل که چیزی غرق انقدر. زدن زل مانیتور به جغد
 :زدم داد تعجب از مانیتور داخل عکس دیدن با. زدم زل مانیتور به منم و جلو رفتم

 کرد؟ ازدواج شهره مگه! وا -
 :گفتم و کردم نگاهشون تعجب با. کردن نگاهم هاایسکته عین و پریدن هوا متر یه مریم و نازنین

 چتونه؟ -
 :گفت و کشید عمیقی نفس نازنین

 . باالخره کنیمی مرگ دق رو من تو که بمیره مسیح این که الهی! زهرمار -
 :گفتم تعجب با و کردم نگاهش

 وسط؟ این کیه دیگه مسیح -
 :گفت تمسخر با نازنین

 .کشور خوب خواننده رشادت؛ مسیح جناب -
 :گفت حرص با هم بعد
 .ریختبی ببرن، رو شورش مرده -

 :گفت حرص با مریم
 آخه؟ داری، کارچی من مسیح به تو -

 :گفتیم متعجب و کردیم نگاهش هم با نازنین و من
 تو؟ مسیحِ -

 :گفت غرهچشم با و کرد نگاهمون



 

 

12 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 !خودمه مال. بله -
 :گفت نازنین که کردم نگاه بهش چندش با
 .خودت ارزونی -

 :گفت من به رو حرص با بعدم
 زنی؟می داد که مرگته چه تو -

 :گفتم و رفتم بهش ایغرهچشم
 .نفهمیدین اصال اومدم من. کردین مانیتور داخل رو سرتون کوآال عین شما خب من؟ تقصیر شد حاال -

 :دادم ادامه جانب به حق هم بعد
 !دیگه کردم تعجب دیدم، شکلی این رو شهره شما مثل منم خب هم، بعدش -
 :گفت هیجان با نازنین. آوردم یادشون باز رو شهره قضیه حرفم، این با
 دیدی؟ هم تو دیدی؟ -

 :گفت ساختگی گریه با هم بعد
 .بدبخت مریم این و موندم من. رفت کرد، شوهر اینم -
 :داد ادامه ساختگی ناله و آه همون با و
 !وای ای -
 :گفت درد با مریم که مریم بازوهای روی انداخت رو سرش و
 !آخآخ. گرفت درد بازوهام. ببینم شو بلند! نکبت اَه -
 :گفتم شیطنت با و خندیدم که کرد نگاهش چپچپ نازنین. کشید هم توی درد از رو چهرش و
 که دادممی بهنازت مامان به و کردممی ضبط رو صدات کاش. آخ! خانوم نازی کنممی پیدا هم شوهر برات حاال -

 .کنه گوش
 :گفت حال همون در و زد گردنم پشت. ایستاد کنارم و شد بلند نازنین

 !کردی غلط تو -
 :گفت و خندید مریم. نبود هم خیالش عین که رفتم ایغرهچشم

 .هامیشی پیر داری نمیشی؟ مزدوج چرا واقعا تو -
 :گفت و کرد نازک چشمی پشت نازنین

 خانومی، این به من. نداره رو من لیاقت که هرکسی آخه اینکه، دوم کو؟ دیگت ته میگه دیگ به دیگ اینکه، اول -
 ...و هنرمندی مهربونی، زیبایی،
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 :کردم اضافه من که دادمی ادامه داشت طورهمین
 ...و باال سقف به اعتماد -

 :داد ادامه هم مریم
 .منه عشق مسیح، که بگم باید هم اولت مورد درباره -

 :گفت و کرد نگاهم چپچپ مریم که خنده زیر زدم
 چیه؟ -

 :گفتم و کردم نگاهش
 .بود شده قلب شکل چشمات که ندیدی رو خودت -

 :گفت حرص با مریم که خندید هم نازنین
 ندارید؟ کار شما مگه. ببینم برید -

 :گفت نازنین که خندیدیم
 .زنهنمی پر هم مگس! که بینیمی -

 :گفتم و کردم اطراف به نگاهی منم
 شده؟ کساد کارمون بازار قدراین چرا واقعا حاال ببینم -

 :داد جوابمو خنده با مریم
 .شده داده دیگه ساعت یه از ها،نوبت چون -
 :گفتم تعجب با
 چرا؟ -

 :گفت و گردنم دور انداخت رو دستش نازنین
 .شده رئیس پا یه خودش واسه خانوم. دیگه آره -

 :داد رو نازنین جواب مریم که زدم لبخندی

 شما دونممی که من آخه. بودن پریده هامشتری خودتون قول به از تا20 حاال تا نبود، رئیس همین اگر چون. بله -

 . باهمیم ساله 14 از بیشتر ما ناسالمتی دیگه اینجایید؛ بعد نیم و ساعت یه دقیقا شش، ساعت گیدمی وقتی دوتا
  

 ایشقهوه چشمای اما بود؛ سبزه و الغر صورتش. بود ناز و خوب خیلی مریم. کردم نگاه غرغرهاش به و خندیدم
 هایدوره تمام در. بودن داشتنیدوست برام مریم، هم و نازنین هم دوشون، هر چقدر. بود کرده ناز رو صورتش

 درس هم با رفتیم، دانشگاه هم با. بودیم هم با دبیرستان از ما. کردن همراهیم و بودن باهام زندگیم، سخت
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 از بعد. بخونه حسابداری داد ترجیح مریم و بودیم شناسیروان عاشق نازنین و من. کردیم زندگی هم با ما. خوندیم
 کردیم رو تالشمون تمام مدت، این توی. داد رو دفتر تأسیس پیشنهاد که بود نازنین زندگیم، سخت ماجراهای اون
 .موند شکر رو خدا و بمونه پا سر دفتر این که

 :شنیدم رو مریم صدای
 .طناز توئم؛ با -

 :گفتم و کردم نگاهش
 گفتی؟ چیزی. جانم -

 :گفت تأسف با و کرد نگاهم
 .داری تشریف هاحرف این از ترشوت نخیر؛ -

 :گفت و جلوم گرفت پرونده چندتا که نگفتم چیزی
 .دادم هم رو نازی برای. هستن تو هایمریض اینا. بیا -

 یه. کردم اتاق به نگاهی و نشستم میز پشت. اتاقم داخل رفتم و کردم نگاه نازنین خالی جای به و دادم تکون سری
 سمت گوشه که کتاب قفسه یه و میز جلوی هایمبل و داشت قرار در رویروبه که میزی یه با بزرگ تقریبا اتاق
 برق چشماشون داخل شیطنت و خندیدنمی داخلش که بود پسرها از عکس قاب یه میزم، روی. بود اتاق چپ
 . تمام و بود رفته من به که بود تیام عسلی هایچشم پسرهام، و من مشترک وجه تنها. زدمی

 :گفتمی همیشه نازنین
 .داشتی جهان این به جهان اون از رو نقلشون و حمل زحمت فقط تو. سوزهمی برات دلم! بدبخت -

 مثل چقدر... خالیه جاش. کشیدم آهی. بود رفته آرمان به صورتش اجزای بقیه و بود من مثل چشماش فقط تیام،
 به نسبت قدش تیام. کردم فکر عزیزم هایبچه به هم باز و کردم پوفی. کردمی حمایتم دور، راه از همیشه برادرم،
 و بود ترشیطون هم تیام از بچه این. کردم صیام به نگاهی. سفید پوستش و بود بور موهاش و ابرو. بود خوب سنش
 انگار. گذشت سخت و زود چقدر که کردم فکر این به و گرفتم عکس از چشم عمیقی نفس کشیدن با. لجبازتر البته

 سردرگم، و بود اشک از پر چشمام و بودم کرده ـل*بغـ رو صیام همیشه، از ناجورتر و سرخورده که بود دیروز همین
 در، صدای با. بودم گذشته فکر در غرق و بودم زده زل جلوم کامپیوتر سیاه صفحه به. بکنم باید کارچی دونستمنمی

 :گفتم بلند و برگشتم حال زمان به
 .بفرمائید -
 .شد شروع بیمار، اولین مشکل کردن حل و کردم سالم لبخند با. شد وارد خانومی و شد باز در
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 خواهش با که شدن بلند احترامم به هامریض. رفتم بیرون و شدم بلند. بود یازده کردم، ساعت به نگاهی خسته
 :گفتم آروم و مریم میز روی شدم خم. نشستن کنمی،می
 .بفرست نازی برای رو بقیه. خونه میرم دارم من -

 :کرد زمزمه من از ترآروم و کرد نگاهم
 خونه؟ برهنمی رو هابچه شریفی، آقای مگه -

 :گفتم و دادم تکون تایید نشانه به سری
 هم ناهار کرد،می درد سرم دیشب اینکه ضمن کنم؛ مرتب و برم باید. شده ریختههمبه خیلی خونه ولی چرا -

 .نکردم درست
. داشتم نگه کوچه سر و شدم ماشین سوار. رفتم بیرون وسایلم، کردن جمع از بعد من و گفت آرومی یباشه مریم

 از و سوپرمارکت صاحب که ایساله 45 تقریبا مرد آقا،حسن. کردم سالم شدم، که سوپری وارد. کردممی خرید باید
 :گفت روییخوش با بود، محل این هایقدیمی

 شما؟ احوال. سمیعی خانوم سالم -
 : گفتم لبخند با و کردم نگاهش

 .ممنونم -
 سمیعی اسم به رو من همه. دارم مشاوره دفتر و شناسیروان دکترای من که دونستنمی کسی محله، داخل اینجا،

 کنجکاوی من به راجع هم کسی پس نداشت، فضول و بود ساکتی محله شکر رو خدا که جاییاون از و شناختنمی
 :گفتم آقا حسن به رو و برداشتم هم بستنی چندتا. شدم خرید مشغول و دادم تکون سری. کردنمی

 .کنید حساب لطفا -
 :گفتم بهش نوشت که رو حساب. کردن حساب به کرد شروع و گفت چشمی

 .میشم ممنون بدید، بهم هم فاکتور یه و کنید لطف اگه -
 :گفت آقاحسن

 .کردم حساب هم رو دیروز هایبستنی اون جسارتاً، فقط. خانوم چشم -
 :پرسیدم و کردم نگاهش تعجب با
 .نخریدم بستنی دیروز که من بستنی؟ -

 :داد توضیح داد،می دستم رو فاکتور که حالی در هم آقاحسن
 .کنیدمی حساب و میاید شما که گفتن. بودن اومده صیام آقا و تیام آقا نه، که شما. بله -

 :کردم زمزمه لب زیر و دادم تکون سری
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 .هابچه این دست از امان -
 :گفتم بود منتظر که آقاحسن به رو بلند و
 .ممنونم. ندید چیزی هابچه به بعد دفعه لطفا آقا،حسن. کردید حساب که ممنون -

 :گفت و گذاشت چشماش روی رو دستش و داد تکون سری
 .چشم روی به -

 به کردم شروع همه از اول و خونه رفتم. اومدم بیرون سوپرمارکت از و کردم حساب دادم، تکون براش سری
 بعد. کنم حاضر تونستممی رو غذایی چنین فقط االن و شدمی آماده زود که بود غذایی تنها. کردن درست ماکارانی

 هر عکس که بود دیواری کمد دوتا چپ سمت. بود شلخته حسابی که پسرها اتاق سراغ رفتم غذا، کردن درست از
 حالشون متناسب واقعا که بود افتاده مت و پت قالی یه کمدها جلوی. بشه دعوا مبادا که بود شده زده روش دوشون

. کردم پوفی. بود کامپیوترشون میز و تحریر میز هم چپ سمت ها،تخت جلوی و هاشونتخت که هم بعدش و بود
 که همین اما کنم؛ تمیز هم رو جااون شوییدست تا حیاط داخل رفتم. کردم درست ساالد و کردم مرتب رو جاهمه

 رو در. رفتم جلو و کردم اخم. زد دماغم زیر بدی بوی رفتم؛ بود، خونه چپ سمت یگوشه که شوییدست نزدیک
 یه باید. اومدم بیرون سریع. کردم جمع رو صورتم و شد چندشم بود، زده باال که فاضالب چاه دیدن با و کردم باز

 بهش و کردم پیدا رو بازکن چاه یشماره تلفن دفترچه داخل از و رفتم خونه داخل سریع. کردممی براش فکری
 منم. فرستنمی رو نفر یه ظهر از بعد گفتن. بود شلوغ سرشون هم هابازکن چاه بنده، خوب شانس از. زدم زنگ
 االن. کردم ساعت به نگاهی. پوشیدم تمیز هایلباس و رفتم حمام. شدم شوییدست خیالبی ظهر از بعد تا ناچاراً
 وارد طرالن و باز هال در یهو که رفتم تلویزیون سمت. کنم سرگرم رو خودم گرفتم تصمیم. رسیدنمی هابچه دیگه

 رفتم. رفت آشپزخونه داخل تعجب با و اپن روی گذاشت رو کیفش! نشد حضورم متوجه اصال. کردم نگاهش. شد
 :گفتم و ایستادم اپن کنار

 .سالم -
 :پرسیدم نگران و جلو رفتم که کرد نگاه بهم ترس با. افتاد دستش از قابلمه در و ترسید

 طرالن؟ خوبی -
 :گفت غرهچشم با و کشید عمیقی نفس طرالن

 .بله بذاری؛ اگه -
 تکون هوا توی رو دستش که حالی در و کرد نگاهم طرالن. گذاشتم قابلمه روی و شستم کردم، بلند رو قابلمه در

 :گفت بشه، کمتر سوزشش از کمی تا دادمی
 کنی؟می کارچی اینجا روز، از موقع این تو -
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 ادیبنورا 

 :گفتم حال همون در و زدم دستش برای خمیردندون کمی و گرفتم رو دستاش و برداشتم رو دندون خمیر
 .کنم مرتب رو خونه که اومدم زودتر -

 :گفت خنده با و داد تکون سری طرالن
 .اومده جن کردم خیال خونه، داخل اومدم. معلومه آره -

 :گفتم و خندیدم
 سوزه؟نمی ببینم. شد تموم خب -

 :گفت و کرد نگاهم
 .همین. سوخته کمیه خورده؟ هفت جیآرپی مگه! طناز بابا -

 :گفتم لبخند با و کردم نگاهش
 .شکر رو خدا خب -

 شباهت هم به اصال که صیام و تیام برعکس. کردم بهش نگاهی پشت از. رفت اتاقش داخل و داد تکون برام سری
 ولی بود؛ گرد طرالن صورت. بود ترشاداب و ترجوون طرالن خب ولی بودیم؛ هم به شبیه طرالن و من نداشتن،

 هم هیکل لحاظ از. بود عسلی من، مثل هم چشماش. بود شده الغر تر،کم شایدم صورتم، که بود سالی چند من
 به نگاهی. رفتم جلو هم خودم و رفت سمتش نگاهم آیفون، زنگ صدای با. بود ترهیکلخوش و الغرتر طرالن
 و کردم باز رو در و دادم تکون سری. دیدم رو شریفی آقای ماشین کردم، دقت که کمی! نبود کسی. کردم بیرون

 :گفتن هم با و ایستادن یهو دیدن، که رو من. اومدن داخل سروصدا با. ایستادم در کنار
 .مامان -

 :پرسیدم. ایستادن تعجب با دوتاشون هر. کشیدم عقب. کنم ـلشون*بغـ من تا جلو اومدن
 ندارید؟ کلید شماها مگه -

 :گفت و انداخت پایین رو سرش و کرد صیام به نگاهی تیام
 .رفت یادم امروز ولی چرا؛ -

 :گفت و زد زل چشمام به هم صیام
 !کنم فکر رفته یادم. طورهمین منم -

 :گفتم و کردم نگاهشون
 !هاباشه آخرتون بار -

 :گفتم و کردم باز رو دستام که دادن، تکون سری دو هر
 .ببینم ـلم*بغـ بپرید -
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 ادیبنورا 

 .سمتم دویدن خنده با
 گفت و گفت نکوبخت از طرالن و خوردیم ناهار. نرن حیاط داخل شوییدست که کردم سفارش من و خوردیم ناهار

 از هم صیام و گفت ورزششون جدید معلم از تیام و خوردیم ناهار. داده بد اونم و بوده سخت نهایتبی امتحانش که
 صیام شنوا؟ گوش کو خب، اما نزنید؛ حرف پر دهن با که خوردم حرص من و خوردیم ناهار. بود کشیده که نقاشی

 که رو هاشونمشق. تیامه از شکموتر چقدر پسر، این که کردم فکر این به من و گرفت بستنی بهونه ناهار از بعد
 اتاق داخل کار، از خسته منم شنوا؟ گوش کو بازم اما ندید؛ صدا که کردم سفارش چقدر من و کردن بازی نوشتن،

 . کنم استراحت کمی تا رفتم
  

 :زد داد که بود گذشته کارش از ایدقیقه پنج. آورد تشریف چاه کردن باز برای نفر یه باالخره ظهر، از بعد
 ! خانوم! خانوم -

 : گفتم و سمتش رفتم سریع
 . آقا بله -

 : گفت انداخت،می راه رو دستگاهش که حالی در و بیرون اومد
 . بیان بگید، آقاتون به لطفا خانوم؛ -

 چه گفتم؟می باید چی واقعا. زدم زل بهش فقط و ندادم جوابی کیه؟ میگه که آقایی این اصال آقا؟ کدوم آقام؟
 خوب من اما آقامون؛ خودش قول به سراغ برم و «حتما چشم»: بگم داشت توقع دادم؟می نشون باید واکنشی

 : گفتم آروم و کشیدم عمیقی نفس. تونمنمی که نمیشه، که دونستممی
 .نیستن -
 : دادم ادامه بلند و
 . میدم انجام خودم باشه کاری هر -

 : داد ادامه بعد و کرد نگاهم لحظه چند
 . میدم رو ترتیبش خودم. حله آبجی؛ نه -
 به. کردممی فکر داشتم واقع در اما کردم؛می نظارت کارش بر ظاهراً و ایستادم گوشه یه منم و نگفت چیزی دیگه و

 . خانواده و فکر و موندم من. رفت و شد تموم کارش باالخره …پیش دقیقه چند اتفاق به خودم،
 پختن به کردم شروع و رفتم آشپزخونه داخل صورتم، و دست شستن از بعد. شدم بلند خواب از زنگ صدای با صبح
 که رو غذا. بود زده زنگ صبح، پنج روی ساعت امروز و بود بـرده خوابم خستگی، از دیشب بازم. روز اون غذای
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 کردن بیدار سراغ صبح، روز هر مثل هم باز و گذاشتم هابچه و طرالن ناهار برای یخچال داخل آماده کردم، درست
 …رفتم هابچه و طرالن

 : پرسیدم و کردم بهشون نگاهی و ایستادم صبحونه میز کنار
  ندارید؟ الزم چیزی. خب -

 : گفت پر دهن با صیام
 ! بستنی -

 : گفتم و نشستم کنارش. کردم نگاهش
 . ممنوعه بستنی هاصبح اینکه، هم دومش نزن؛ حرف پر دهن با اینکه، اول -
 : گفتم دستوری و
 . بخور رو شیرت -

 : گفت چندش با و کشید درهم رو چهرش
 . ندارم دوست شیر. خوامنمی -

 :دادم رو جوابش تحکم، با و کردم کوچولوم پسر هایاخم به نگاهی
 . بخوری باید و داری -

 : گفتم منم که داد تکون منفی نشانه به رو سرش
 . خرمنمی بستنی برات دیگه پس باشه؛ -
 : گفتم و شدم بلند و
 . شم آماده برم من -

 : زد داد طرالن که رفتم اتاق داخل و گرفتم نشنیده رو صیام غرغرهای صدای
 ! صبحانه! طناز -

 : زدم داد اتاق داخل از منم
 .خوردم شما از زودتر -
 خیلی صورتم. کردم نگاه خودم به رفتم، آینه جلو. پوشیدم مشکی مقنعه و مشکی شلوار با خاکستری مانتو یه و

 نفهمیدم وقتهیچ خب که «گندمگونه کمی پوستت»: گفتمی نازنین. شدمی محسوب گرد هنوز اما بود؛ شده الغر
 باز عمیقی نفس از بعد و بستم رو چشمام. نداره رو گذشته شادابی دیگه صورتم دونستممی فقط رنگیه؟ چه دقیقا
. خواستنمی رو من اون. خواستنمی اون اینکه دونستم،می رو چیزی یه فقط نه، یا بودم خوب دونمنمی. کردم
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 رو مقنعم و زدم کرم کمی. کردم جمع بودم، نکرده رنگ بود وقتخیلی که رو ایمقهوه موهای و دادم تکون سری
 : گفت لبخند با و اومد بیرون هم طرالن زمانهم که اومدم بیرون. کردم سر
  تو؟ بودی کی ـگر*جیـ! اوه -

 : کردم زمزمه زیرلب آروم و زدم تلخی لبخند
 . کسهیچ -
 : گفت و اومد دنبالم و خندید گفتم، چی بود نشنیده که طرالن. رفتم هال سمت و
  بدم؟ شماره خانوم، -

 : گفتم حرص با و سمتش برگشتم جدی
 . زشته شدی، بزرگ ناسالمتی طرالن. شنونمی االن هابچه. ساکت -

 : گفت و کرد پوفی طرالن
 . هانحرف این ختم پسرهات من، خواهر -

 : گفتم و خندیدم
  شدی؟ بلبل که نداری کالس نکوبخت با امروز مگه -

 : گفت و مبل رو انداخت رو خودش
 . بابا نه -

 : گفت هیجان و حسرت با یهو بعد
 . پاسم رو هادرس همه ترم این بزنم، رو نکوبخت این مخ اگه طناز ولی -

 : زدم داد و نشستم مبل روی
 . شد دیر یاال! پسرا -

 : گفتم طرالن به رو هم بعد
 . روشن چشمم -
 : گفتم آروم بعد، ثانیه چند اما کردم؛ نگاهش چپچپ و
  میده؟ پا مگه نکوبخت ببینم؛ -

 : گفت و زد خنده زیر طرالن
 . من دارم ایپایه و فکر روشن خواهر عجب -
 : داد ادامه و
 . نمیده هم نمره شعوربی هیچ، که نمیده پا. بابا نه -
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 : داد ادامه حرص با هم بعد
 . برسه دادمون به باید خدا فقط آخره ترم دیگه که االن! درآورد رو پدرمون رفته؟ یادت اول ترم مگه -

 : گفتم و دادم تکون براش تأسف روی از سری
 . باش محترم اساتید امید به شهمه ها؛بیاری نمره خودت که نکنی تالش وقت یه ببین -

 : گفت و کرد نازک چشمی پشت
 . تو خاطربه فقط. باشه -

 رفتم هم بعد و رسوندم رو پسرها اول. رفتیم و شدیم ماشین سوار سریع. اومدن پسرها که بگم بهش چیزی خواستم
 …دفتر سوی به پیش و رسوندم رو طرالن و دانشگاه سمت

 و ببینه رو من مریم اینکه از قبل تند، منم. زنهمی سروکله هامریض از یکی با داره مریم دیدم شدم، که دفتر وارد
 و بست رو دفتر در مریم که بود دو ساعت حدود. داخل بفرسته رو هامریض که گفتم و اتاق داخل پریدم بزنه، غر
 راست سمت سالن وسط صندلی، چندتا و مبل دست دو. نشستیم هامبل روی سالن، داخل ناهار برای تامونسه هر
 و داشت قرار شوییدست هم صندلی آخرین از کمی یفاصله با. بودیم گذاشته هامریض برای که بود ورودی، در

 ظرف و کردم باز رو هامبل بین کوچک میز روی هایروزنامه. بود خودم اتاق هم مریم میز کنار و نازی اتاق هم بعد
 . گذاشتم اون روی رو غذام
 : گفت زد،می تکیه مبل به راحت که حالی در مریم

 . منتظرن مردم که بخورید بیارید، رو غذاهاتون. خب -
 : گفت و کرد نگاهش چپچپ نازی

  نداری؟ غذا تو مگه -
 : گفت و نشست ـینه*سـ به دست خیالیبی با مریم

 ! نوچ -
 : پرسیدم متعجب و کردم نگاهش

  چرا؟ -
 : گفت جدی خیلی و کرد نگاهم

 . دارم رژیم -
 : گفت تمسخر و حرص با نازی که کردم نگاهش چپچپ

 بنابراین نداره؛ شدن کم واسه جایی دیگه که وزنت آخه. میشه کم قدّت از بگیری رژیم دیگه کمیه تو. بابا برو -
 .وجبنیم به میشه تبدیل وجبیتیه قد این
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 . بود الغرتر ما از هم هیکل لحاظ از و کوتاه ما مقابل در قدش مریم. گفتمی راست مورد این در. خندیدم
 : گفت و زد نازی سر تو مریم

 . بیاد بده رو غذات ظرف پس طوریهاین اگر باشه؛ -
 چقدر. کردیم نگاهش دو هر. خوردن به کرد شروع تندتند و جلوش کشید رو غذا ظرف خودش نازی، به توجهبی و

 : گفت حرص با نازی. شد قانع زود
 . هستما هم خودم! اوی -

 : گفت و داد قورت رو شلقمه زوربه و کرد نازی به نگاهینیم مریم
 . کنی الغر باید واقعا تو. نه -

 : گفت تعجب از شده درشت هایچشم با و کرد خودش به نگاهی نازی
  من؟ -

 : پرسید و کرد نگاهی من به بعدم
  چاقم؟ من طناز؟ آره -

 صورتش هم نازنین. متوسط دو هر. بود اندازههم تقریبا قدمون. نبودیم چاق اما بود؛ پر من مثل اونم. کردم نگاهش
 که رسیدمی نظربه تیره سبز هم چشماش. شدمی محسوب سفید و سرخ بیشتر البته بود، سفید خیلی پوستش و گرد

 : گفت غرهچشم با که کردممی آنالیزش داشتم. داشت ایبامزه صورت کل در خب و بود بـرده ارث به مامانش از
 . زدی زل بهم ساعته سه پرسیدما، ازت سوال یه. بسه دیگه بازی هیز! طناز اوی -

 : دادم رو جوابش و خندیدم
 . تحفه گمشو -

 . رفتیم سرکارمون و کردیم تموم رو ناهار بدبختی هزار با باالخره و داد تکون بابا برو نشونه به دستی
 بهش لبخندی شد، که وارد. نیست خوب حالش اصال اومدمی نظربه که بود ایساله۲۵ تقریبا دختر مریض، اولین
 رو توجهم که چیزی اولین. نشست مبل روی شوفاژ کنار آروم،. داد جونیبی لبخند با رو جوابم که کردم سالم و زدم

 : گفتم و گرفتم دستم داخل رو خودکار آروم. بود چروکش شال و کشیده اتو شلوار مانتو کرد، جلب
 . خدمتم در من عزیزم. خب -

 : گفت آروم و انداخت بهم نگاهی
 . نیست خوب حالم میگن -
 : پرسیدم ثانیه چند از بعد اما کردم؛ نگاهش فقط و خوردم جا مطلب اصل سر رفت سریع اینکه از لحظهیه
  چیه؟ شما اسم عزیزم، -
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 : داد جواب عادی
 . هانیه -

 : دادم ادامه و زدم لبخندی
  نیست؟ خوب حالت گفتی چرا. جان هانیه -

 : گفت سریع
 . میگن اونا نمیگم، من -

 : پرسیدم کنجکاو
  هستن؟ کی اونا اونا؟ -

 : داد جواب زیربهسر
 . شوهرش و خواهرم -

 : پرسیدم و کردم مکثی
  میگن؟ طوری این اونا که داره دلیلی چه -

 نبود؛ گرم خیلی اتاق هوای. کردم نگاهش متعجب. زد باد دست با تندتند رو خودش کرد، شروع یهو و نداد جوابی
 : گفتم. بود نشسته شوفاژ کنار اونم خب اما
  شد؟ گرم هوا خوبی؟! جان هانیه -

 :گفتم و شدم نزدیک بهش کمی. نزدیکش رفتم و شدم بلند نگران. زدمی باد رو خوش تندتند کماکان و نداد جوابی
 . کنممی خاموش رو شوفاژ االن -
 به و بود گرفته رو گلوش. کردم بلند رو سرم. شد تند هاشنفس ایلحظه کردم حس که شوفاژ سمت شدم خم و

 دادی که بود نگذشته لحظه چند. داره نفس تنگی اومدمی نظربه. کردم نگاهش. ایستادم سریع. کردمی نگاه روروبه
 با که حالی در و زد زانو جلوش خواهرش. اتاق داخل اومدن خواهرش شوهر و خواهرش و شد باز در یهو و زد

 : گفت تند زد،می باد رو هانیه چادرش
 . نیست چیزی! باش آروم! آروم خواهرم! هانیه -

 :کرد زمزمه خواهرش دستای توی جونیبی جسم عین مبهوت هانیه
 .بابا. مامان -

 : گفت اشک از پر هایچشم با خواهرش
 .بابا و مامان. هانیه آروم -
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 مریم کمک با و اومد بیرون بهت از دقیقه چند از بعد خواهرش هایگریه با هانیه باالخره. بده ادامه نتونست و
 : زدم صدا میرن، دارن پایین دیدم وقتی و رفتم مطب در جلوی تا دنبالشون. بردنش بیرون

 .ابوذری خانوم -
 : گفت فقط و برنگشت خواهرش

 .گردممی بر دکتر خانوم -
 : گفت و نشست. اومد هانیه خواهر تا کردم ویزیت رو دیگه مریض یه. رفتم اتاق داخل و کردم پوفی. رفت و
 . نیست خودش دست واقعا اما کنم؛می عذرخواهی من. دکتر خانوم ببخشید -

 : گفتم و زدم ایسوزانهدل لبخند
 . نیست مشکلی. فهمم می -

 : داد ادامه باز خودش که
 . داد رو شما پیش آوردنش پیشنهاد شوهرم. کنم چیکار دونمنمی دیگه -

 : گفتم آروم و دادم تحویلش باز بودم، کرده حفظ که رو لبخندم
 .کردین خوبی کار -

 : گفتم که رفت فکر توی انگار و داد تکون سری
  داره؟ رو مشکل این حاال تا کی از -

 : داد جواب و آورد باال رو سرش
 . میشه نیمی و سال یه -

 : داد ادامه سختیبه که کردم نگاهش آروم
 . شدن فوت بابا و مامان وقتی از -

 : داد ادامه اشک با و کشید آهی
 . شد بد خیلی حالش رفتن اونا وقتی از بود؛ وابسته بابا به خیلی هانیه -

 : پرسیدم و کشیدم عمیقی نفس
 .اگر کنم اذیتتون خوامنمی -

 : گفت و کرد پاک رو اشکش سریع
 .بشه خوب باید باراین هانیه. نیست مشکلی نه؛ -
 : دادم ادامه و کردم نگاهش تأثر با
  اومد؟ مادرتون و پدر سر بالیی چه -
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 : گفت بود، زده زل کتابخونه کنار اتاق، یگوشه به که حالی در تلخی لبخند با و کرد مکث ایلحظه
 . سوخت هم زندگیمون و خونه. سوزیآتیش یه توی. سوختن -
 : گفتم که کرد سکوت و
  درسته؟. بود اونجا هم هانیه -

 : داد توضیح و داد تکون سری آروم
 . نذاشتن مردم اما جلو بره خواسته. گیرهمی آتش داره خونه دید برگشت، وقتی. دانشگاه بود رفته روز اون -

 : گفت سریع. میز سر رفتم و شدم بلند
  داره؟ مشکلی چه هانیه کرد؟ باید چیکار االن دکتر خانوم -

 :دادم توضیح و کردم نگاهش آروم
 . شده سانحه از پس استرس اختالل دچار هانیه -

 : گفت متعجب
  میشه؟ چطور گذره،می موضوع اون از نیم و سال یه االن سانحه؟ از بعد -
 :گفتم که کرد نگاهم و
 خودش خاص عالئم اختالل این. رسونده روحی آسیب بهش جدی طوربه که بوده حادثه یک شاهد هانیه ببینید؛ -
 واقع در. دیدید پیش ساعت یه که بود چیزی همون این و …و گذشته به بازگشت یا حادثه یادآوری مثل داره؛ رو

 عذاب و میشن یادآوری براش هاصحنه اون روز هر و بوده خونه سوختن شاهد بیرون از هانیه که اینه منظورم
 . گیرهمی نفس تنگی و زنهمی داد شه،می گرمش. کنهمی تصور اونجا رو خودش و. کشهمی

 : پرسید وارزمزمه
 . شده تموم کردممی فکر -

 :داد توضیح خودش که کردم نگاهش متعجب
 یهو بود، خوب یهو. بود شده پرخاشگر. بود گرفته افسردگی و بود بد خیلی حالش سوزی،آتیش از بعد اول روز چند -
 . بد

 : گفتم آروم
 از پس استرس به تبدیل ماه سه از بعد اما افته؛می اتفاق اول روز چند توی که حاد استرس میگن اون به. درسته -

 .میشه سانحه
 : گفت نگران

  شه؟می چی االن -
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 : گفتم عادی و ریلکس
 . داره نیاز زمان به اما میشه درمان. هیچی -
 : پرسید استرس با
  چقدر؟-

 : دادم جواب
 ممکنه سانحه از بعد استرس که بگم باید اما شهمی برطرف ماه یک از بعد عالئم حاد، استرس در. نباشید نگران -
 . بکشه طول هم سال چندین تا

 : گفتم مطمئن. دیدم چشماش داخل رو نگرانی و غم
  آره؟. کنی اعتماد بهش باید روانشناس پیش اومدی وقتی -
 . رفت و کردم بهش رو الزم هایسفارش که نگفت چیزی و کرد نگاهم لبخند با

 : زد داد نازی یهو که هاماشین سمت رفتیممی داشتیم. پایین رفتیم و کردیم تعطیل رو دفتر که بود پنج ساعت حدود
 ! وای ای -

 : داد ادامه که کردیم نگاهش نگران
 . ماشینم -

 : گفت و کشید حرصی نفس مریم
 . اومدی من با مترو، با هم صبح. نیاوردی رو ماشینت اصال که تو احمق، -

 : گفت ایمسخره لبخند با و کرد نگاهش
 . نبود حواسم ها،میگی راست! آخ -

 : گفت مریم به رو بعدم
 . میرم این با من خب -
 : گفتم حرص با کرد اشاره من به و
 . میگن درخت به این -

 : گفت فقط سرش، دادن تکون با و کرد نگاهم
 . همون حاال -

 : گفت و خروجی در سمت رفت مریم
 . رفتم که من -

 : گفتم بلند
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 .برسونمت بیا مریم؛ -
 : گفت و زد لبخندی برگشت،

 . کنمنمی عوض تو رخش با رو خودم متروی من -
 : پرسید که کردم حرکت. شدیم سوار هم ما. رفت که کردیم خداحافظی خندیدیم،

  چطورن؟ پسرا -
 : دادم رو جوابش کوچکی لبخند با و کردم نگاهش

 . کننمی شیطنت و میان و رنمی. خوبن شکر، رو خدا -
 : گفت و خندید

  اندازه؟نمی کسی یاد رو تو هاویژگی این وقتاون. آهان -
 : گفتم ایموذیانه لبخند با و کردم نگاهش

 . کیوان یاد! چرا -
 : گفت حرص با و شد پاک لبخندش نازنین

 . نیار من جلوی رو شعوربی و لق دهن یپسره این اسم-
 : گفتم و کردم نگاهش

 !هاخالمه پسر! اوی -
 : گفت تفاوتبی
 . باشه خوادمی کی هر -

 : داد ادامه حرص با دوباره بعد
 . بیخود یپسره -
 رفتم و خونشون رسوندم رو نازی. کرد نثارم کوفتی اونم و خندیدم بلند. کیوان دادن فحش به کرد شروع لب زیر و

 .خودم خونه سمت
. انداختم بود، سلیقم طبق که باغچه هایگل به نگاهی و شدم رد حیاط از. کردم باز رو خونه در کوفته و خسته
. کردم اخم هال، داخل وضعیت دیدن با که کردم باز رو هال در. دادم ادامه راهم به و زدم ایخسته لبخند
 و بودن نشسته مبل روی هم خودشون. بود افتاده دیگه گوشه یه هم مدرسشون هایلباس و گوشه یه هاشونکوله
 . شدننمی غافل کل کل از دیدنمی فوتبال که هم زمانهم. خوردمی پفک تیام و بستنی صیام
 : زد داد کرد،می بازی داشت که بانیدروازه به خطاب پر، دهن با تیام

 . کنممی بانیدروازه تو از بهتر من -
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 : داد ادامه و آورد باال رو پفکیش هایدست و
 . گیرممی رو هاتوپ ٔ  همه دستام، همین با -

 : گفت و خندید صیام
 . خوریمی گل همش چون شه؛می ما نفع به دروازه داخل بری تو اگه. خوبه اره -
 : زدم داد و جلو رفتم حرص با. بگه خواست چیزی عصبانیت با تیام که خندید و
 . صیام -
 صیام به توجهبی منم. ریخت لباسش روی و برگردوند دهنش سمت بردمی داشت که رو بستنیش قاشق هول، از

 : زدم داد باز بود، شده خشک ترس از که تیام و کردمی نگاهم مات که
 . تیام -

 : گفتم اخم با. زمین روی ریخت هاپفک همه و پرید جا از. اومد خودش به دومم، داد با هم تیام
 . دارید فرصت دقیقه چند فقط! سریع! کنیدمی مرتب رو اینجا سریع -

 از اینکه ترس از و کرد تیام به نگاهی صیام. کردن مرتب و دویدن به کرد شروع تیام اول و کردن نگاهم ثانیه چند
 رو وسایل همه تحمل کوچولوش و تپل هایدست اما کردمی جمع رو چیزهمه داشت تند تند بمونه، عقب تیام

 : زدم داد درموندگی با ریخته هایبستنی دیدن با. افتاد فرش روی دستاش داخل از بستنی ظرف بنابراین نداشت؛
 . صیام -

 کرده جفت رو پاهاشون سرباز عین. کردن مرتب و تمیز رو جا همه ساعت، نیم از بعد. کشتمی رو من بچه این
. بودم ـینه*سـ به دست جلوشون کنن، تنبیه رو هاسرباز خوانمی که هافرمانده مثل منم و بودن ایستاده و بودن

 نفسنفس که هم تیام و بود شده قرمز سفیدش پوست بود، دویده بس از صیام. بود تلویزیون سمت رخشوننیم
 : گفتم جدیت با بهشون رو. زدمی
 مرتب باید و شهمی خونه شامل هم اتاقتون که دونیدمی و کنیدمی شلخته رو خونه همه این که باشه آخرتون بار -

 . باشه
 : گفت و کرد نگاهم. کشید بود شده پودر پفک از پر که بورش موهای داخل دستی تیام

 . چشم -
 : زدم نهیب و کردم پوفی. تلویزیون به زده زل و نیست حواسش اصال دیدم. کردم نگاه صیام به. زدم بهش لبخندی

 . صیام -
 : گفت تند و کرد نگاهم سریع

 . مامان حتما. چشم. آره آره -
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 و خاروند رو سرش و کرد نگاهم شدش درشت و سیاه چشمهای با. خندیدم زدنش، حرف تند تند و سریع برگشتن از
 : گفت

 شد؟ چی -
 : گفت و پیشونیش داخل زد و خندید باراین هم تیام

 . باش راحت تو هیچی؛ -
 شاید، و زدم محزونی لبخند. شد دیدن فوتبال مشغول و مبل روی پرید و گفت ایباشه تمام، پررویی با هم صیام
 . نبود شبیه من به اصال اطرافیانم هایگفته خالف بر هاشاخالق بیشتر پسر، این که دونستممی خودم فقط
 : زد صدام آروم تیام

 . مامان -
 : داد ادامه آروم که کردم نگاهش

  بخشیدی؟ رو ما -
 پسر، این درباره. کردم ـغلش*بـ و کشیدم روشنش موهای داخل دستی. خندیدم و کردم معصومش چهره به نگاهی

 .بـرده ارث به تو از رو مهربونیش پسرت یکی این گـهمی همیشه. گـهمی راست خاله شاید
 : گفتم و کشیدم آهی

 . ببین فوتبال برو هم تو. مامان دل عزیز آره -
 دور رو حوله که طورهمون حمام از بعد و رفتم حمام. رفتم اتاق داخل و کردم بهشون نگاهی. نشست رفت آروم
 هایبستنی دیدن با که آشپزخونه داخل رفتم. بود نشده تموم هنوز فوتبال. بیرون اومدم اتاق از پیچیدم،می سرم

 …برگشته طرالن که شدم متوجه بود، گذاشته میز روی که عروسکی
 که کنم باز رو اتاقش در خواستم. نشد خبری بازم و زدم در باز. نیومد صدایی که زدم در و ایستادم اتاقش در جلوی

 نگاهش که طور همون. کردمی خشک رو هاشدست داشت که سمتش رفت چشمام شویی،دست در شدن باز با
 : گفتم کردم،

 . خانوم طرالن سالم! به به -
 : گفت و کرد نگاهم لبخند با
  طناز؟ چطوری. سالم -

 : گفتم
 . خوبم -
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 دخالت کارهاش توی دارم نکنه فکر و نشه ناراحت که بوده کجا پرسیدممی ازش جوری یه باید. کردم نگاهش و
 :گفتم ایبچگونه لحن با و کشیدم عمیقی نفس پس. کنممی
 شام؟ بازار عین کننمی رو اینجا هابچه نیستی خونه گینمی تو طرالن، خاله آخه -

 : گفت و خندید طرالن
 . داشتی کار حسابی معلومه. نباشی خسته پس! اوه -

 : داد ادامه و اتاقش داخل رفت. دادم تکون سری
 . بدم نشون بهت رو هامونعکس تا بیرون میام حاال. بیرون رممی رویا با دادم پیام بهت که من ضمن؛ در -
 تکون سری. نکردم هم چک رو موبایلم االن تا صبح از اصال که نفهمه کردم سعی و دادم تکون سری لبخند با

. برداشتم رو کتابم و کردم پوفی. بود داده پیام بهم گفت،می راست کردم، چک رو موبایلم. اتاقم داخل رفتم و دادم
 : گفتم و نشستم مبل روی هابچه کنار و رفتم بیرون

 . شدم دیوونه که کنید کمتر رو تلویزیون این صدای -
 من و داشتن باهم که حسابی کلکل یه از بعد. شد تموم فوتبال که بودم خونده کمی. خوندن کتاب به کردم شروع

 : گفت صیام بودم، کتاب خوندن مشغول
 . گرسنمه من. مامان -

 :گفتم و کردم نگاهش
 خوندی؟ رو هاتدرس نوشتی؟ رو هاتمشق مگه جنابعالی -

 : گفت آروم و داد تکون باال به رو سرش و کرد مظلوم رو سیاهش هایچشم
 . نه -

 : گفتم و کردم نگاهش بازم برداشتم، چشمام روی از رو عینکم
 . شام سراغ ریممی خوندی، که رو هاتدرس و نوشتی که رو هاتمشق پس. خب -
 : گفت لوسی لحن با
 . نه! مامان -
 . زد زل بهم آویزون لوچه و لب با و

 سراغ میلبی و رفت بهش ایغرهچشم هم صیام. خوندن درس به کرد شروع و آورد رو کتابش رفت سریع تیام، اما
 در خصوصا کردن؛نمی خالی رو هم پشت وقتهیچ اما. کردنمی فرق هم با دوتا این چقدر و خندیدم. رفت کتابش

 . کردنمی بازی طرالن با پسرها و بودم شستن ظرف مشغول من شام، از بعد. شیطنت
 : زد داد طرالن یهو که



 

 

31 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 . کشمتمی! صیام -
 نگرانی با و جلو رفتم. انداختم زدمی نفسنفس که طرالن به نگاهی و رفتم هال داخل. کردم ول رو هاظرف سریع
 : گفتم

  چته؟ -
 سوسک یه به رسیدم گرفتم که رو انگشتش اشاره رد. کرد اشاره ایگوشه به و کشید عمیقی نفس طرالن

 آب دوید تیام که کردم بلند زمین روی از رو طرالن آروم، هم بعد. خندیدم نبینه، طرالن کهطوری آروم. پالستیکی
 : گفتم تیام به رو آروم. نشست کنارش و داد بهش آورد، قند
 . گردممی بر االن من. باش خاله مراقب. جان مامان -

 خوندن درس مشغول رو خودش که صیام به نگاهی. شدم وارد زدن در بدون. رفتم هابچه اتاق سمت و شدم بلند
 : زدم صداش و انداختم بود، کرده

 . صیام -
 : دادم ادامه که کرد نگاهم

  کردی؟ خاله با بود کاری چه این -
 : گفت و کرد نگاهم ترس بدون

 .بود کوچولو شوخی یه فقط -
 .کرد ریز هم رو چشماش و چسبوند شاشاره انگشت به رو شصتش انگشت و

 : گفتم نرم، قربونش کردممی سعی که حالی در و کردم نگاهش
  باشه؟. نکن خاله با هاشوخی این از دیگه -

 :گفت و داد تکون سری
 . حتما -

 وجود این با اما نبود؛ کن ول که زدنمی آتیش رو خونه تا بچه این چون گـه،می الکی دونستممی و زدم لبخندی
 : گفتم

 . کن عذرخواهی و بیرون بیا بدو پس. خب -
 داخل برگشتم. نیست سرم پشت کسی شدم متوجه یهو که کردممی نصیحتش داشتم طورهمین. رفتم در سمت و

 : شدم یادآور و کردم نگاهش. نشسته تختش داخل هنوز دیدم و اتاق
 . عذرخواهی -

 : گفت لجبازی با و داد تکون سری
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 . اصالنشم -
 : داد ادامه پررویی با بعدم

 . بود شوخی یه. نکردم کاری که من -
 : گفتم حرص با که بود زده زل بهم تعجبم، به توجهبی. کردم نگاهش و کردم درشت رو چشمام

 . تو نه من، نه دیگه یا کنیمی عذرخواهی و میای یا صیام -
 : گفت و کرد نگاهم طرالن که نشستم کنارشون. خندیدمی تیام با داشت و بود بهتر حالش طرالن. بیرون رفتم و
 نکردی؟ که دعواش -

 ایستاد تلویزیون جلوی اومد آروم آروم که بودیم نشسته. بود لجباز واقعا پسر این اما. دادم تکون نه معنای به سری
 :گفت رسید،می گوش به زور به که آرومی صدای و اخم با ـینه*س به دست و
 .ببخشید -
 نهایتبی که اخمش اون و ژستش برای رفت ضعف دلم من و نشنید کسی اصال که گفت آروم قدراون اما

 : گفت و کرد باز رو دستاش و خندید یهو که داشت رو حس همین هم طرالن کنم فکر. بود کرده خوردنیش
 . ببینمت ـغلم*بـ بیا. من تپلوی بره قربونت خاله. هاتاخم فدای من -

 : گفت و زد لبخندی تیام. طرالن ـل*بغ پرید خنده با و رفت اخماش کم کم صیام
 . آشتی. آشتی -

 نگاه زندگیم اصلی مهره سه به لبخند با من. بود عالی چیزهمه حاال و کرد باز اونم برای رو آغوشش طرالن که
 …کسهیچ. بگیره ازم رو خانواده این کسی ذاشتمنمی. خندیدم و کردم

 مردم. بود دانسندروم داشتن، مادرش و پدر که ژنتیکی مشکل خاطربه زدم؛می حرف هاممریض از یکی با داشتم
 مادرش. نبود خوب اصال حالش اما بود؛ کم سنش. بود شده افسرده. نداشتن رو حضورش پذیرش هنوز اطرافیانش

 مدرسه و مؤسسه تا چند ٔ  شماره و زدم حرف باهاش کمی. ترسنمی ازش هامکالسی هم که بود گفته بهم
. ببینه رو هستن خودش مثل که کسایی بچه، تا برن که کردم پیشنهاد و دادم بهش رو خاص هایبچه مخصوص

 :دادم جواب متعجب و کردم عذرخواهی. بود ناشناس شماره. خورد زنگ موبایلم که نوشتممی رو آدرس داشتم
 .الو -
 :گفت بود، مرد یه
 سمیعی؟ خانم. سالم -

 :گفتم متعجب کماکان
 شما؟. هستم خودم بله -
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 :داد جواب
 .هاتونبچه مدرسه ناظم. هستم کاظمی بنده سمیعی، خانوم -

 اونجا تر،راحت رو هابچه هم من تا کنه کمک بهم که کرد قبول کیوان با آشناییش خاطربه و بود کیوان دوست
 :گفتم سریع. کنم نام ثبت

 کاظمی؟ آقای شما احوال. بله -
 :داد جواب. ست حوصلهبی بود معلوم

 ذاره؟می مگه شما صیام آقااین خانوم؟ حالی چه -
 :پرسیدم و کردم اخم

 شده؟ چیزی چطور؟ -
 :داد جواب و کرد پوفی

 .شده دعواشون صیام آقا. مدرسه بیارید تشریف کنید لطف -
 :گفتم بلند و شدم بلند متعجب

 چی؟ -
 :دادم ادامه سریع و
 .رسونممی رو خودم سریع من -
 و کردم خداحافظی و عذرخواهی و دادن رو خاص یمدرسه اون آدرس مریضم به. رفتم بیرون و کردم خداحافظی و

 .گردمبرمی که گفتم و شده چی گفتم مریم به. رفتم بیرون
 آقای به رو. زدم زل بود، پایین سرش و بود زده تکیه دیوار به که صیام به و بودم نشسته کاظمی آقای رویروبه

 :گفتم کاظمی
 .نشه تکرار دیگه میده قول. ببخشیدش شما کاظمی، آقای -
 :گفتم صیام به رو و
 نه؟ مگه -

 بریده رو اشخونه داخل متری هفتاد زبون انگاری. رفتم بهش ایغرهچشم که داد تکون آره معنای به رو سرش
 :گفت کاظمی آقای. دادمی جواب سر با که بودن

 گذاشتم اما کرده؛می بحث کنم،می عرض رو کالسیشهم رضایی، با بودم دیده هم قبال. سمیعی خانوم ببینید -
 .بدم قرار جریان در رو شما دادم ترجیح دیگه باراین اما بچگی حساب روی
 :گفتم آروم
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 .شما از ممنون -
 :داد جواب

 باید متاسفانه، اما نکنن؛ شکایتی و برن که کردم راضی بدبختی به رو رضایی خانواده هم االن تا من هرحال،به -
 .کنممی اخراجش بکنه، که خطایی ترینکوچک با بعد بهاین از بگم

 کرده اذیت رو دانیال، صیام، دوست چندباری رضایی این ظاهرا بگم؟ داشتم چی. نگفتم چیزی و دادم تکون سری
 با پشت، از و آورده در بازی قلدر صیام آقااین نتیجه در هست؛ ساکتی یبچه اصوال دانیال که جاییاون از اما بوده؛
 :گفتم و دادم تکون سری. بهش زده مشت

 .شما از ممنونم حال هر به. شماست با حق -
 :گفت و شد بلند اونم. شدم بلند که داد تکون سری

 :گفت صیام به رو که. نشستم متعجب سمیعی؟ خانوم بنشینید دقیقه چند شهمی -
 .کالس سر برو فعال هم شما -

 .بیرون رفت حرفبی و داد تکون سری صیام
 :گفت که زدم زل کاظمی به کنجکاو

 دیدم،می رو صیام پرونده داشتم که امروز من. گذشته هاکالس شروع از هفته دو االن. سمیعی خانوم راستش -
 .نیاوردید رو تیام هم بعد و صیام شناسنامه هنوز شما که شدم متوجه
 :داد ادامه که کردم نگاه بهش آروم و دادم تکون سری

 تحویل رو مدارک حتما باید شما هستیم، شما خدمت در ما که هست سالی اولین امسال، که جاییاون از -
 .هست اول کالس که صیام برای خصوصا دادید؛می

 :گفتم و دادم تکون سری
 .بدم تحویل شما به مدارک بقیه با که منتظرم من و شده گم هابچه شناسنامه. شماست با حق -

 :گفت و کرد پوفی داد، تکون سری
 کیوان خاطر به هم االن. بیفتم دردسر توی من ممکنه. هست قانون خالف مدارک بدون نام ثبت دونید،می که شما

 که؟ هستید متوجه. کردم قبول
 :گفتم آرامش با و دادم تکون سری

 .کنممی پیگیری حتما من. فهمممی بله -
 :گفت و داد تکون سری
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 اما نیستن مدرسه، جدید مدیر ساعدی، آقای هفتهاین. برسونید رو مدارک زودتر فقط. کنیدمی درک که ممنونم -
 …پس رو؛ چیزهمه کننمی چک قطعا و میارن تشریف دیگه یهفته

 :گفتم و بده ادامه نذاشتم
 .حتما -
 که دروغی. بودم گفته دروغ. داشتمبرمی قدم تند تند. رفتم بیرون و کردم خداحافظی سرسری و شدم بلند بعدم و

 سه. نکنم فکر بهش گرفتم تصمیم و کردم پوفی. کنم عوض هم رو تیام مدرسه شدم مجبور خاطرشبه امسال
 قربونش و کردم ـلش*بغـ مفصل منم و کرد عذرخواهی و شد قدم پیش خودش تا زدمنمی حرف صیام با روزی
 …رفتم

 :کردم گیرینتیجه هامحرف از و انداختم بود، ایستاده که نازنین به نگاهی
 ماشینت قضا از موندی؛ تنها تهران توی االن تو و مشهد پدربزرگت، خدمت رفتن خانواده همه پس. طوراین که -

 .بگیریم عهده بر باید ما رو نقلت و حمل و خرابه که روزه سه االن هم
 :دادم ادامه که داد تکون پایین و باال به رو سرش

 .ما یخونه میای شد؛این برنامه پس خب -
 :گفت و ایستاد ـمر*کـبهدست نازی

 .«نخیرشم»: صیام قول به -
 :گفتم مصمم و کردم نگاهش اخم با
 .ما یخونه میای. گفتم که همین -

 :گفتم ترینرم لحن با که کرد نگاهم چپچپ
 .شده تنگ برات دلشون هامبچه خب -

 :گفت و رفت بهم ایغرهچشم وسط، پرید مریم یهو. شده خر فهمیدم من و زد ایگنده لبخند
 .نکرده الزم -

 :داد ادامه نازنین به رو هم بعد
 .ما یخونه میای خودت پای با خودت جون؛ نازی -
 :گفتم و روشروبه ایستادم و شدم بلند مبل روی از اخم با
 حساب؟ چه رو وقتاون -

 :گفت و جلوتر اومد باغرور هم مریم
 .بیشتره زورم کهاین حساب رو -
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 :گفتم کردم،می اشاره بهش که درحالی و خندیدم
 بیشتره؟ زورش کی ببین بکن، خودت و من هیکل به نگاه یه -

 :گفت نندازه تا و تک از رو خودش کردمی سعی که حالی در و کرد خودش و خودم به نگاهی
 .تو -

 :گفت اعتراض با هم بعد
 .طناز دیگه نکن اصرار. نمیشه ولی -

 :پرسیدم امیدی نا با و کردم نگاهش
 چرا؟ آخه -

 :گفت حال همون در و کرد جمع رو کیفش میز، پشت رفت
 امروز نازی که گرفت اجازه ازش بهناز خاله به زد زنگ مامان بعدم. آوردم رو قشنگم پراید امروز منم چون -

 .باشه ما ٔ  خونه
 :زد داد تعجب با نازنین

 چی؟ -
 :داد ادامه تعجب از شده درشت هایچشم با که کردیم نگاهش تعجب با دو هر

 م؟بچه من مگه آخه بگیره؟ رو من اجازه تا من مامان به زده زنگ مامانت
 :گفت ناله با و سقف سمت کرد دراز رو دستاش بعدهم

 شناسه؟نمی رسمیت به رو من کسهیچ چرا! خدا ای -
 :دادم پیشنهاد کردم،می خاموش رو هاچراغ که درحالی منم و بست رو کامپیوتر خندید،می که طورهمون مریم

 .کن مناجات خدا با بیرون بریم بیا -
 داشت وقتی هم نازی. بره اون با نازی که کرد قانع رو من مریم و رفتیم پایین هم با. اومد سمتمون و کرد پوفی

 :گفت لبخند با و سمتم برگشت رفت،می
 .باشن منتظرم بگو هابچه به. موننمی اونجا هفته یه تا اینا مامان -

 :گفتم و خندیدم
 .اومدی خوش -

 انداختم کلید. رسیدم که بود تاریک هوا و ظهر از بعد شش ساعت حدود. خونه سمت افتادم راه منم رفتن که اونا
 با خستگیم همه. بود کرده باز رو در اخم با که کردم نگاه صیام به و پایین اومد سرم. شد باز در یهو که داخل برم

 :گفتم و خندیدم. رفت اخمش دیدن
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 جان؟ مامان چطوری. خان صیام سالم -
 :گفت اخم با
 .کنمنمی هم سالم پس ندارم دوست رو تو دیگه که من -
 :پرسیدم تعجب با
 چرا؟ -

 :گفت ایطلبکارانه لحن با و کرد نگاهم
 نده؟ بستنی بهم گفتی جونم حسن به چرا -

 :پرسیدم و شد بیشتر تعجبم
 کیه؟ جون حسن -
 :داد رو جوابم اخم، همون با
 .کوچه سر مارکتِ سوپر رئیسِ -

 :گفتم و زدم آقاحسن به رئیس لقب دادن خاطربه کوچکی لبخند. گفتم آهانی
 بزنیم؟ حرف بهش راجع داخل بریم خوایمی -

 :گفت و در به گرفت محکم رو دستاش
 .خیرشم نه -

 :دادم توضیح لبخند با و شدم خم
 یادته؟. گرفتی بستنی بودی رفته اجازه، بدون پیش روز چند شما -

 :دادم ادامه که نگفت چیزی
 .کنی تکرار رو کاراین نباید که رهنمی یادت دیگه و شدی تنبیه خاطرش به امروز. دیگه خب -

 :گفت و کرد فکر کمی صیام
 .شهنمی تکرار باشه؛ -

 :داد ادامه و کرد مکثی
 دی؟می بهم بستنی حاال پس -

 :گفتم و زدم لبخندی. کردمی اطاعت و قبول رو هامحرف زود بود، وسط بستنی پای وقتی
 .آره -

 :گفتم کنم، گرم رو دستام کردممی سعی که حالی در من و خندید
 داخل؟ بیام میشه حاال -
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 :گفتم خنده با که گفت ایبله
 .ببینمت ـلم*بغـ بیا پس -

 در جلوی. کنم ـلش*بغـ ساختمون، در تا حیاط در از رو کوتاهی مسافت تونستم فقط من و بود تپل کوچولوم پسر
 .کفش به زدم زل و دادم قورت رو دهنم آب. مردونه کفش جفت یه به خورد چشمم که گذاشتمش پایین خنده با

 :زد داد و داخل پرید صیام
 .اومد مامان -

 :زد داد تیام که زدم زل در به ترس با و آوردم بیرون رو هامکفش آروم و دوختم در به هاکفش از رو نگاهم
 .مامان -

 :کردم زمزمه لب زیر و آروم
 .اومدم -

 .داخل رفتم و کشیدم عمیقی نفس
 یه حتی دیدن با باید کی تا دونستمنمی هم خودم. کشیدم راحتی نفس کیوان یخنده دیدن با شدم، وارد که همین
. اومدم خودم به کیوان صدای با که کشیدم عمیقی نفس بازم و بستم رو چشمام. بلرزه تنم تمام مردونه کفش جفت

 :گفت خنده با که کردم باز رو چشمام
 .خانوم طناز سالم علیک -

 :گفتم سرسری و زدم بود، پیش دقیقه چند استرس از حاصل که اینیمه و نصفه لبخند
 .سالم -

 :دادم ادامه سریع بعدم
 .گردم برمی االن من -
 نباش نگران: گفتم خودم به و کردم آینه داخل نگاهی. زدم صورتم و دست به آبی. رفتم شوییدست داخل سریع و

 .کسهیچ. بگیرتشون تو از نداره حق هم کسی. خودت خود مال. هستن خودت هایبچه اونا. نترس. نیست هیچی
 گذشتم روراه از. بیرون رفتم لبخند همون با و زدم لبخندی آینه داخل خودم به. کردم آروم رو خودم فکرها همین با
 کشتی گزارش و خندیدمی داشت و بود نشسته هم تیام و گرفتمی کشتی صیام با داشت کیوان. هال به رسیدم و

 .اونجاست طرالن بود، معلوم که هم آشپزخونه داخل صداهای و سر از. دادمی رو
 :گفتم بلند و جلو رفتم

 طرفا؟این از پیدا؛کم مهندسِ جنابِ علیکم سالم -
 :گفت خنده با و کرد جدا خودش از رو صیام آروم، آروم صدام شنیدن با
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 .اومدم بستنی خروار یه با بود پیش هفته همین چیه؟ دیگه پیداکم. ایستادم جلوت دیاچ وضوح با االن که من -
 :گفتم و مبل روی نشستم. جلو رفتم و خندیدم

 .نمیاد یادم که من ها؟بستنی کدوم جدا؟ -
 :گفت تمسخرآمیزی لبخند با
 طناز؟ گرفتی آلزایمر -

 :پرسید من از و کرد نگاهش تعجب با صیام
 ندیدمش؟ من که کجاست بخوریم؟ که گرفتی مِر چیچی مامان -

 :گفت خنده با تیام
 .میره یادت رو چیزهمه یعنی. آلزایمر. نه مر، چی چی -

 :گفت امید نا و داد تکون رو سرش صیام
 بخوریم؟ نگرفتی چیزی یعنی! مامان -

 :گفت و صیام شکم داخل زد خنده با کیوان
 .شکمو -

 :گفت و کرد اخم صیام
 .صیامم من نیستم؛ شکمو من -

 :گفت تیام که خندیدم
 .شکمو شکمویی، تو نه -

 :پرسیدم و کردم کیوان به نگاهی. کرد فرار هم تیام که دنبالش دوید و کرد نگاهش اخم با صیام
 خبریه؟. میای هفته این آخر گفتیمی که هفته اون برگشتی؟ هفته وسط امروز، شده چی نگفتی، حاال -

 :گفت کرد،می مرتب رو کتش که حالی در و کرد نگاهم
 من؟ سالمتی از غیر باشه باید خبری چه -

 وسط صیام، که دیدم و بیرون اومد آشپزخونه از بود، بستنی هایکاسه داخلش که سینی یه با طرالن که خندیدم
 :گفت و سمتش دوید دعوا

 .بردارم بستنی اول من! خاله خاله، -
 :گفت حرص با طرالن

 .دیگه هال داخل میارمش االن خب کنار برو. افتهمی دستم از االن کن صبر! بچه -
 :گفت باز و کرد بود ایستاده که طرالن به نگاهی و نشست مبل روی دوید هم صیام
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 !دیگه بیار خب -
 :گفت بود نشسته صیام کنار که هم تیام

 .شد آب دلم. خاله دیگه گـهمی راست -
 :گفت من به رو میز روی ذاشتمی رو سینی که حالی در و کرد پوفی طرالن

 .سالم -
 :گفتم لبخند با
 چطوری؟. عزیزم سالم -
 و گفت و مبل روی نشست لبخند با
 .مرسی -

 :گفت من به رو کیوان
 نخوردن؟ بستنی هاتبچه ساله چند طناز -

 :گفتم و خندیدم. خوردنمی بستنی تندتند داشتن که کردم پسرهام به نگاهی
 .باشه بستنی باید صورت هر در. نمیشه سرشون زمستون و تابستون که من هایبچه واال؟ بگم چی -

 :پرسیدم و کردم نگاهشون شدن بلند هابچه که خندید
 کجا؟ -

 :گفت تیام
 .بینیممی فیلم کامپیوتر با و خوریممی اونجا اتاق، داخل بریم ما -

 :دادم هشدار و دادم تکون سری
 .نریزه باشه حواستون ولی باشه؛ -

 کیوان به رو. رفتن و گفت ایباشه تیام عوضش. خوردمی داشت تند تند نداشت، منم به دادن جواب وقت که صیام
 :گفتم

 خارج؟ از خبر چه. خب -
 :گفت شیطنت با و کرد نگاهم

 .هنوز ندارم ازدواج قصد که من. نیست که جوریاین خبرِ -
 :گفت خنده با طرالن

 .نیست تو خواهان هم کسی نباش، نگران -
 :گفت حرص با کیوان
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 .برس هاتدرس به بچه برو -
 :گفت حرص با هم طرالن

 .بچته بچه، -
 :گفت و کشید آهی کیوان

 .من با شبقیه کن، جور رو شننه تو بچه؟ کو حاال -
 :گفتم کردم،می اشاره هابچه اتاق به که حالی در و دستش پشت زدم، کاغذی دستمال جعبه با
 !کیوان شو ساکت -

 :گفت و رفت ایغرهچشم کیوان
 .ببخشید. بابا باشه -

 که طورهمون کیوان. اتاق داخل رفت و گفت ببخشیدی. خورد زنگ طرالن موبایل که کردم نازک چشمی پشت
 :پرسید خورد،می رو بستنیش داشت

 بود؟ چی اسمش داشتی، دوستی یه. طناز گممی -
 :پرسیدم و کردم نگاهش تعجب با
 گی؟می رو کدوم. دارم و داشتم دوست هزارتا من تو؟ خوبی -

 :گفت من و من با هم کیوان
 .کن ولش هیچی هان؟ -

 :گفتم و کردم نگاهش مشکوک
 خبریه؟ -

 :گفت و خندید کیوان
 .بندازم کردن غلط به رو نازنین اون نمیاد بدم همچین خب اما نه؛ که گفتم -
 :پرسیدم تعجب با
 داری؟ چیکار نازنین به تو -

 :گفت و زد مرموزی لبخند
 !حاال -

 :گفتم سوالی و ایستادم منم. شد بلند که رفتم ایغرهچشم
 کجا؟ -

 :گفت شیطنت با و کرد نگاهم
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 .ندیدم خب که بشه باز روحیم کمیه ببینم، رو نازنین که اینجا بودم اومده. خونه -
 :کردم تهدید

 .کیوان کن کم رو روت -
 :گفت حال همون در کردم همراهیش منم که در سمت رفت و خندید

 .بگیری رو من جلوی تونینمی که تو -
 :گفتم و خندیدم

 .تونهمی که نازی -
 :گفت لبخند با نازی اسم شنیدن با که پوشیدمی رو هامکفش داشت بیرون رفت

 .خوادمی کلکل دلم واقعا. طناز کن دعوتش -
 :گفتم شده درشت چشمای با
 بازیته؟ هم مگه. بابا برو -

 :پرسیدم زیرکانه بعدم
 خواستی؟نمی رو من دوستای از دیگه یکی تو مگه درضمن؛ -

 :گفت شیطنت با بازم
 !حاال -

 :گفت و برگشت یهو رفت،می داشت که طورهمون که رفتم ایغرهچشم
 .دنبالشون بره تونهنمی شده، مریض شریفی آقای گفتمی تیام! راستی -
 :پرسیدم تعجب با
 واقعا؟ -

 :گفت و کرد نگاهم
 .دنبالشون میرم من فردا گفتم منم آره؛ -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .ممنون -

 :داد ادامه و شد خم کمی و زد لبخندی اونم
 .شما چاکر -

 :کرد رو همیشگی سفارش هم بعد
 .باشید خودتون مراقب -
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 در رو طرالن و من تربزرگ برادر جای شکبی. زدم آرومی لبخند کردم، نگاهش پشت از. رفت و کرد خداحافظی و
 به و شد ترپررنگ لبخندم. هست و بوده برادرم اول روز از و شدم بزرگ باهاش که برادری. داشت هاسالاین تمام
 و بلند قد. دوختم چشم بهش مجدد. نزدیک راه از حامی کیوان و بود دور راه از حامی آرمان که کردم فکراین

 یه تا چون نبود؛ زادی مادر قطعا اما بود خوب هیکلش. بود بـرده ارث به پدریش خانواده از رو شبرنزه تقریبا پوست
 هم خوب هیکل این و بود اجباری کیانمهر خاندان در رفتن باشگاه و ورزش خب، اما. بود من از الغرتر کیوان سنی

 کردم فکر این به و دادم تکون سری. بود هاحرفاین از ترتنبل کیوان، وگرنه هاست؛ کیانمهر اجبار خاطربه احتماال
 بـرده ارث به پدرش از رو خوبش اخالق اما بود؛ رفته مخاله به شکبی هم خرماییش موهای و ایقهوه چشمای که
 منم بست، که رو در. اخمو نه بودن، عبوس نه. نداشتن هاکیانمهر به شباهتی هیچ اخالقی، لحاظ از دو هر که بود
 جواب و اتاق داخل دویدم خورد زنگ موبایلم که کردممی مرتب کمی داشتم. داخل رفتم و بستم رو ساختمون در

 :دادم
 .الو -

 :بود نازنین
 چطوری؟ طناز؛ سالم. الو -
 :پرسیدم و کردم ساعت به نگاهی نگرانی با
 زدی؟ زنگ موقع این شده چیزی. خوبم -

 :گفت و کرد مکثی
 .نگفتم بهت رو چیزی یه اومد یادم فقط نه؛ -

 :پرسیدم سوالی
 رو؟ چی -

 :گفت سریع
 .استخدام برای بری که کردن خواهش و زدن زنگ …بیمارستان از امروز هیچی -
 :گفتم هیجان و تعجب با
 واقعا؟ -

 :گفت اونم
 .شد خواستیمی که همون باالخره. واقعا آره -
 :کردم تائید حالیخوش با
 برم؟ باید کی نگفتن خب آره؛ -
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 :گفت حواسبی
 .صبح ۱۱ ساعت چرا هان؟ -

 :گفتم
 .باشه خب -

 :زد داد که کردممی قطع داشتم حواسبی
 .نره یادت من شیرینی! طناز -

 :گفتم خنده با و دادم تکون سری
 .باشه -

 .خوابیدم و کردم صحیح رو تیام و صیام هایمشق ادامه در من و کرد خداحافظی
 آماده رو هابچه عجله با. بودیم مونده خواب همه و بود نزده زنگ امروز ساعت. شدم بیدار خواب از استرس با صبح
 افتادم راه هابچه و طرالن رسوندن از بعد. دنبالشون میره کیوان ظهر که کردم سفارش کلی و مدرسه بردم و کردم

 . نیست هم مریم و خلوته نسبتا دیدم. کردم باز که رو دفتر در. رفتم باال سریع رسیدم که ساختمون به. دفتر سمتبه
 یا جاستاون مریم ببینم که رفتم نازنین اتاق سمت. دادم رو جوابشون. کردن سالم هامریض که رفتم جلو تعجب با
 :شد بلند نازی صدای که زدم در. نه
 .بفرمائید -

 :گفت تند و شد بلند مریم. دیدن که رو من. نشستن مبل روی دو هر دیدم. شدم که وارد
 .برم من خب -
 :گفتم و کردم نگاه نازنین به تعجب با. شد رد کنارم از و
 .نکرد هم سالم یه بود؟ طوریش این -

 :گفت و داد تکون سری نازنین
 .بشین. نیست چیزیش نه -

 :گفتم و دادم تکون سری
 .جااون برم باید که هم ۱۱ ساعت. دارم مریض. بابا نه -

 :گفت تعجب با نازنین
 کجا؟ -

 :گفتم تعجب با من حاال و کردم نگاهش
 .کردن دعوتم و زدن زنگ بیمارستان از گفتی دیشب خودت تو نازی؟ خوبه حالت! وا -
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 :گفت یهو هم نازنین
 .اومد یادم! آهان -

 :داد ادامه من به رو بعدم
 .میام باهات منم. خب -
 :پرسیدم تعجب با
 چرا؟ -

 :گفت تفاوتبی و کرد نگاهم
 .بشم مشغول جااون خواست دلم منم شاید بیام باهات گفتم. طوریهمین. هیچی -

 :گفتم و کردم نگاهش مشکوک
 جمع رو تجنازه باید ساعت سه. کنیمی غش بینی،می خون تو. بیمارستان داخل بیای بتونی نداره امکان تو -

 بیمارستان؟ بیای حاال. کنیم
 :گفت و رفت ایغرهچشم

 باشه؟ من؛ سر تو بکوب رو این هی هم تو حاال -
 :گفتم و خندیدم

 بذارم؟ دلم کجای رو نشستن بیرون اون که مریض همه این هیچ؛ اینا حاال -
 :گفت. کردمی اشاره سقف به که درحالی شیطنت با و کرد فکر کمی

 .احمدی دکتر به سپاریمشونمی -
 :زدم نهیب و رفتم ایغرهچشم

 .کوفت -
 :گفت و خندید

 عاشقت مستر این جز کسهیچ واقع در نمیشه؛ پیدا برات. احمدی دکتر این از بهتر میگم؟ دروغ مگه واال -
 .شهنمی

 :داد ادامه که کردم نگاهش شده گشاد چشمای با
 ایهقهوه چشمش هم نیست، بد تیپش هم سفیده، هم بلنده، هم شناسه،روان هم دکتره، هم اکازیونه، مورد یعنی -

 . دارهپول هم
 :گفت و کشید آهی و داد تکون سری
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 بهت عاشقانه و عاشقته چشمی زیر رو تو. خجالتی البته و الغرتره هم تو و من از کهاین. داره مشکل تا چند فقط -
 .ریزهمی شرم عرق شهمه تونهنمی ولی داره دوست بگه خوادمی عمره یه اما کنه؛می نگاه
 :گفت ایمسخره حالت با بعدم

 .خدا بنده -
 :کردم تهدید و رفتم بهش توپی غرهچشم

 ببندمش؟ یا بندیمی نازی -
 :گفت خنده با نازی

 .حاضرم من ۱۱ ساعت. باش نداشته کاری هامریض به تو. برو اصال. ادب بی -
 دادم تکون سری. بود مانیتور در غرق حسابی که کردم نگاه مریم به و بستم رو در. بیرون اومدم و دادم تکون سری

 . کردم حرکت و شدیم ماشین سوار. پایین رفتیم نازنین با ۱۱ ساعت. اتاقم رفتم داخل و
 :گفت کنانمنمن نازنین

 . طناز ببین -
 :پرسید که کردم بهش نگاهینیم
 خوبی؟ -
 :پرسیدم و کردم نگاه جلو به و برگردوندم رو سرم سریع و کردم نگاهش تعجب با
 حاال؟ تا صبح از مریم و تو. مرگتونه چه نازی -

 :گفت سریع نازی
 .بده حالت که حالمخوش اصال. بهتر. کن ولش اصال. بابا هیچی -

 :گفتم و خندیدم
 .نزاکتبی -

 :دادم ادامه شیطنت با که خندید
 .دیدارته مشتاق حسابی. خونمون بود اومده کیوان دیروز! نازی راستی -
 :گفت و کرد نگاهم حرص با
 .نیستم نازی که نکنم کم رو تو پسرخاله این روی اگه من. کرده غلط -
 :گفتم و خندیدم. شد ناخنش جویدن مشغول و نشست حرص با و
 .دارید هم با مشکلی چه شما. نفهمیدم من آخر. هامسخره -
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. شدم رانندگی مشغول و دادم تکون تأسف روی از سری منم. نداد رو جوابم که بود انتقام فکر توی قدر این نازی
 :گفتم نازی به رو. داشتمبرمی عقب از رو کیفم که حالی در داشتم نگه بیمارستان از بیرون رو ماشین

 .میام االن من. داخل برو تو -
 :گفت و کرد نگاهم

 .داخل نمیام من -
 :پرسیدم و کردم نگاهش تعجب با
 اومدی؟ جااین تا چرا پس! وا -

 :داد جواب خیالبی
 .همراهی جهت -

 :گفتم و رفتم ایغرهچشم
 م؟بچه من مگه -

 :گفت ایگیرانهمچ لحن با نازنینم
 نداری؟ استرس االن که کنم باور یعنی -

 :گفتم و شدم تسلیم و کشیدم عمیقی نفس
 .دارم کمیه. خب چرا -

 :گفتم بهش رو حرص با هم بعد
 .باشم داشته همراهی به نیاز که حد این تا نه ولی -

 :داد جواب خیالیبی با بازم نازنین
 .بیا زود و برو هم تو. اومدم که حاال -

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت
 .بودم شما دستور منتظر. چشم -

 این منتظر که بود وقت خیلی من. بود کنترل قابل اما داشتم؛ استرس کمی. رفتم بیمارستان سمت و شدم پیاده
 که هاییمحیط چنین در حضور خاطربه رشته؛ این اومدم من. بودم شده آماده براش بود وقت خیلی. بودم لحظه
 چپ سمت. بود پذیرش روروبه. زدم زل اطراف به فقط ثانیه چند. بیمارستان رفتم داخل. باشم بیمارام یار و همدم
 مستقیم. آسانسور و روراه هم بعد و بیمار همراهان برای صندلی سری چندین اول هم راست سمت و بود راهرو
 کارم از و زد گپ باهام کمی. کرد معرفی بیمارستان رئیس رو خودش که مهربونی پیرمرد. مدیریت اتاق رفتم

 از شادی با. کنم شروع کی از باید رو کارم که بگن و کنن تلفن بهم. شد قرار نهایی هایصحبت از بعد. پرسید
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 باز در شدم متوجه که کنم باز رو در خواستم. بود خواب نازی. ماشین سمت رفتم و اومدم بیرون بیمارستان داخل
 بلند. نشد بیدار. پنجره به زدم. نشد بیدار که زدم صداش آروم. کرده قفل رو در نازی که گرفتم نتیجه و نمیشه

. خورد تکون کمی که ماشین سقف به زدم آروم. بود خواب هنوز نازی و فهمیدن مردم همه. نشد بیدار. زدم صداش
 نازی، شد باعث که داد ممتدی و بلند صدای و شد فعال ماشین دزدگیر که زدم لگد ماشین در به عصبانیت با

 دقیقه چند از بعد. فهمیدنمی کردم،می صداش چی هر. کردمی نگاه اطراف به هادیوونه عین. بپره خواب از یهویی
 که درحالی. همانا هم نازی از خوردن گردنی پس و همانا ماشین داخل نشستنم. کرد باز رو در و دید رو من تازه
 :گفتم حرص با مالیدممی رو سرم

 وحشی؟ چته -
 :گفت حرص با هم نازی

 .کردنت بیدار طرز این با خودتی وحشی -
 :گفتم حرص با
 اسمت دونهمی هم روروبه سوپرِ صاحبِ پیرمردِ این االن کردم صدات بس از. بودی خوابیده خرس عین جنابعالی -

 چیه؟
 :گفت و کرد روروبه به نگاهی و کشید گردن نازی

 کار؟چی خواممی رو پیری اون -
 :داد ادامه حرص با بعدم

 بشنوه؟ فروشی مبل داخل خوشمله، پسر اون که بزنی صدا جورییه مردیمی -
 :گفتم و کردم پوفی

 . شو ساکت فقط -
 براش تأسف روی از سری. هست فروشی مبل به نگاهش هنوز دیدم. کردم نگاهش برگشتم که نگفت چیزی
 چپم سمت خواستممی. کردممی نگاه اطراف به داشتم و بودم ایستاده قرمز چراغ پشت. کردم حرکت و دادم تکون

 :گفت تند نازی که کنم نگاه رو
 شد؟ چی بیمارستان! راستی -

 خوب شیرینی یه گفتم و کردن تعریف به کردم شروع تاب و آب با. بود معلوم صداش از که استرسی به توجهبی
 تعریف داشتم. شد قرمز چراغ باز. رفتیممی داشتیم طورکههمون. کردم حرکت من و شد سبز چراغ. میدم بهش

 :زد غر لب زیر نازی که کردممی
 .قرمزه امروز هاچراغ همه حاال -
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 رفت، نفسم دیدم راه چهار سر که چیزی با دفعهیه اما دادم؛ ادامه کردنم تعریف به حرفش به توجهبی و خندیدم
 و بود حسبی تنم بودم؟ نفهمیده من چطور. کردممی نگاه بیلبورد اون به مات فقط. زدمنمی هم پلک. رفت روحم
 صیامی و بود شکمم روی دستم که حالی در گریون هایچشم با دیدممی رو خودم فقط. نداشتم حرکت قدرت اصال

 خودم به ها،ماشین بوق صدای با. خوردنمی تکون و بهم بود چسبیده که ایساله یک تیام و زدمی لگد حسابی که
 نشستم خیابون کنار جدول روی. شدم پیاده و داشتم نگه جلوتر متر چند. بدم ادامه نتونستم اما کردم؛ حرکت. اومدم

 فشار هم روی محکم رو دندونام خشم شدت از. من هایگریه و بود اون رحمیبی چشمام، جلوی تصویر تنها و
 کرده فراموش کامال رو نازنین حضور. کرد جدام تصویر اون از. شد دراز جلوم دستی توسط که آبی بطری. دادممی

 . بودم
 :گفت محزونی لبخند با
 .پریده رنگت. بخور -
 :پرسید. شدمی رد خیابون کنار از خانمی. گرفتم دستش از
 ندارید؟ کمک به نیازی. خانم -

 هم نازی. بستم رو بطری در. خوردم آب از و کردم باز رو بطری در کمی. رفت خانم اون و گفت ممنونی نازنین
 :کرد صدام و نشست کنارم

 .طناز -
 :کردم زمزمه خودم با باز و کردم نگاهش

 دمنمی اجازه کسی به. من فقط. هستن من هایبچه تیام و صیام. من فقط. هستم مادرشون من فقط من -
 .من فقط. کرد خواهم و کنممی و کردم بزرگ من رو اونا چون بگیره؛ ازم رو هامبچه

 :گفتم و شدم بلند مصمم و کردم نازنین به نگاهی
 . شو سوار -

 :داد پیشنهاد و شد بلند تند
 کنم؟ رانندگی من خوایمی -
 :گفتم و کردم باز رو ماشین در
 .نازی -

 :دادم ادامه که کرد نگاهم
 .خوبم من -
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 تمام چون. کرد همراهیم و اومد همراهم نازی که بود همین واسه پس. افتادم راه و شد سوار هم نازی. شدم سوار و
 این خاطر به که رسیدم نتیجه این به و بودم ندیده رو هااین اصال من که بود این از تعجبم. بود بیلبورد از پر شهر
 پوفی! کردن نصب تازه شاید. نبودن صبح اینا اصال کنم فکر اما باشیم؛ ندیده ممکنه. شدیم بیدار دیر صبح که بود

 و کردم پارک خونه در جلوی. برگردونم رو سرم چهارراه سر دادنمی اجازه نازی که بود همین خاطربه پس. کردم
 و بشه فرصت تا رفتممی راه حیاط داخل آرومآروم. رفتم داخل و کردم باز رو خونه در. شد پیاده هم نازی. شدم پیاده
 و خونه رسیدنمی همیشه از دیرتر کمی هابچه که کردم شکر رو خدا. کردم باز که رو هال در. بخورم هوا کمی

 به هم اونا مطمئنا. زدنمی حرف هم نازی. بود آروم و ساکت خونه و داشت کالس ظهر از بعد چهار تا امروز طرالن
 رو خودم بیرونم، هایلباس با و کردم پوفی. نبود عادی اصال امروز همین خاطر به هم مریم پس. ناراحتن من اندازه
 بهتر رو حالم واقعا خونه آرامش و سکوت. بستم رو چشمام. دادم تکیه مبل پشت به رو سرم و انداختم مبل روی
 یاد به با. بود آرامش به رسیدن برای. من سکوتِ. راهه بهترین سکوت گاهی. بزنه حرف آدم نیست الزم گاهی. کرد

 آشپزخونه داخل از زدم صدا رو نازی. نبود موبایلم. کردم نگاه رو میز روی. کردم باز رو چشمام یهو. چیزی آوردن
 :گفت و بیرون اومد

 .جانم -
 :گفتم سریع و شدم بلند

 کجاست؟ کیفم -
 :گفت و کرد بهم نگاهی

 .اپن روی. ایناهاش -
 اومدن تا. جااین برسونه رو خودش سریع گفتم و گرفتم رو کیوان شماره و آوردم بیرون رو موبایلم و اپن سمت رفتم

 آیفون صدای با. گفتنمی چیزی و بود نشسته مبل روی هم نازی. کردم طی صدبار رو هال عرض و طول کیوان
. داخل اومد کیوان و شد باز در بعد ثانیه چند. آشپزخونه داخل رفت و کرد باز رو در نازی. برگشت سمت اون به سرم
 :گفت ایگنده لبخند با و دید رو من اول

 .دیگه جاهمین اومدممی هم بعد. بیارم رو هابچه ذاشتیمی خب. خاله دختر سالم! بهبه -
 :گفت و مبل روی انداخت رو خودش

 !آخیش -
 :گفت که زدم زل بهش خشم با. ایستادم. بود نشسته کیوان که مبلی روی به رو و دونفره مبل کنار

 ...تو به نفر اولین باش مطمئن. نشو عصبی. هنوز نکردم ازدواج من بابا چته؟ خدا یا -
 :گفت لبخند با و کرد رها نیمه رو حرفش. داد من به آب لیوان یه و اومد بیرون آشپزخونه از که نازی دیدن با
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 ...نا. جاستاین کی ببین! به به -
 جلوی میز روی گذاشتم رو آب لیوان و روش به رو مبل روی نشستم عصبی و قراربیو بده ادامه ندادم اجازه

 :گفتم داد با که نشست کنارم نازی. تلویزیون
 .کیوان دیگه بسه -

 :گفت و کرد نگاهم کیوان
 چته؟ بابا؛ خب -

 :پرسیدم اخم با و کردم نگاهش
 که ببینی بودی نیومده مگه بودی؟ نیومده همین برای دیروز مگه اصال چمه؟ بدونی من از بهتر باید که تو چمه؟ -

  نه؟ یا فهمیدم من
 :دادم ادامه باز و کشیدم عمیقی نفس

 .میشه توهین شعورم به که نکن انکار فقط نه؟. اومدی سفر از هفته وسط هفته، آخر جای به همین واسه -
 :گفت و زد تکیه مبل پشت یه ـنه*سیـبهدست. شدم آروم که کمی. دادمی گوش فقط آروم کیوان

 .دیگه همین. گردهمی بر داره من عموی پسر چی؟ که خب. کنمنمی انکار نه -
 :پرسیدم حرص با
 نگفتی؟ من به و دونستیمی تو همین؟ -

 :پرسید ایگیرانهمچ لحن با و زد تکیه مبل به باز و گرفت دستش داخل رو مبل کوسن و کرد نگاهم
 هست؟. نیست که مهم گفتم؟می چرا -

 :گفتم آروم و کردم نشینیعقب. بودم شده سالح خلع انگار. فرونشست کمی خشمم
 .نیست نه؛ -

 :گفت و شد بلند
 .میارم و گیرممی. نداری هم ناهار معلومه شواهد از. پسرها دنبال برم من. حله پس خب -

 :زدم صداش و شدم بلند که رفتمی داشت
 !کیوان -

 :دادم ادامه نفس به اعتماد با که کرد نگاهم منتظر و برگشت
 استحفاظی ی منطقه توی رو پاش اگه عموت پسر حالِ به وای کیانمهر، کیوان اما نیست؛ مهم میگی، راست تو -

 قایم چشمش از دور رو هامبچه اصال. بگیرم رو حالش تا زنممی رو ندارم و دارم هرچی و آبرو قید بذاره، من
 .کنممی زندگی دیگه جای یه دیگه، شهر یه رممی کنم،می
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 :گفت و کرد نگاهم آروم
 .حقشه -
 :گفتم قاطعیت با
 !حقی هیچ. نداره حقی هیچ هامبچه و من زندگی توی اون! نه -

 :داد ادامه. بود ورودی در دستگیره روی دستش که حالی در و کرد پوفی کیوان
 .کاری هر. کنهمی بخواد، که رو کاری هر. شناسیشمی که تو -

 :گفتم مطمئن و کردم نگاهش
 .کنممی. بخوام کاری هر منم -

 :داد ادامه و خندید
 .گردهبرمی کشور از خارج از داره سال هفت از بعد من عموی پسر. طناز باش بین واقع -

 :داد ادامه و جلو اومد کمی
. درست کار اعصابِ و مغز جراح یه بلکه خانوادشه؛ پول فقط قدرتش که ساده پزشکی دانشجوی یه نه منتهی -

 خاطر به بلکه. بودن کیانمهر خاطربه فقط نه رو اون. ایران داره نگهش بتونه که کشهمی رو خودش داره مملکت
 کاری که راهشون سر از تو برداشتن. کننمی فراهم رو چیزهمه براش دارن و خوانمی بودن طالبی پروفسور شاگرد
 .بیاره درشون چنگت از تونهمی حرفا این از ترراحت. نداره
 :داد ادامه که کردم نگاهش مات

 و بدترین ازش هابچه کردن پنهون. بکنی خوایمی که یواشکی کارهای و داری تو که افکاری با خصوصا -
 .خودش پیش بردشونمی همیشه برای و کنهمی لج اونم چون ممکنه راهتریناحمقان

 :زد داد نازی که بودم زده زل بهش گیج. زد زل بهم و
 !بیرون برو. دیگه کن بس -

 :زد داد بلندتر نازی که کرد بهش نگاهی نیم کیوان
 !بیرون -

 و داشتم که بودن چیزی تنها هامبچه! داشت هم ترس خب. بودم ترسیده. مبل روی افتادم من و بیرون رفت کیوان
 .بکنم باید کارچی دونستمنمی. اومدممی حساب به مرده عمال دادم،می دست از هم رو اونا اگر

 :گفت و نشست کنارم نازی
 .طناز -

 :داد ادامه که کردم نگاهش
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 همیشه مثل. بکن رو تالشت تمام پس. تمومه چیزهمه. بیای کوتاه جلوش اگه. داره بستگی تو به االن چیزهمه -
 .باش محکم طناز یه

 :گفتم آروم
 گفت؟ چی کیوان نشنیدی مگه -

 :گفت و داد تکون رو سرش نازی
 .کرد غلط -
 :داد ادامه و
 نه انگار. بده ادامه راهت به قوی پس. هستیم کنارت همیشه مریم و من. نیستی تنها تو که نکن فراموش طناز -

 باشه؟. گردهبرمی داره اون که انگار
 :گفتم و زدم لبخندی

 .باشه -
 :زدم ناله و شدم بلند یهو بعدم

 . هستن گرسنه. میان االن هابچه. ندارم ناهار! وای ای -
 :گفت و زد لبخندی نازی

 .میاره و خرهمی که گفت یارو این -
 :کردم تکرار سوالی و کردم نگاهش تعجب با
 یارو؟ -

 :زد داد حرص با آشپزخونه سمت رفتمی که حالی در نازی
 .عالیجناب یتحفه خاله پسر -

 :زد داد باز و آشپزخونه داخل رفت که خندیدم
 .الدنگ -

 .بیاد سرم به قراره بالیی چه که کنم فراموش کردم سعی و خندیدم
 : زد داد آشپزخونه داخل از. اومدم بیرون فکر از نازی صدای با
 . طناز -

 . ایستاده آشپزخونه وسط سرگردون، دیدم. آشپزخونه داخل رفتم و شدم بلند
 : زدم صداش

  شده؟ چی! نازی -
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 : گفت متفکرانه و کرد نگاهم
  کنیم؟ کارچی. داره رو نفر چهار جای فقط میز این ببین، -
 . کرد اشاره آشپزخونه وسط کوچکِ خوریِ ناهار میز به و

 : گفتم و کردم نگاهش
 . قدیما یاد به. میندازیم زمین روی رو سفره خب -

 : گفت و خندید
 . پایم یِپایه من -

 که دیدیممی رو ناهار تدارک داشتیم. انداختیم هامبل نزدیک و آشپزخونه اپن زیر هال، داخل و برداشتیم رو سفره
 : گفت بلند و داخل پرید تیام اول و شد باز در ثانیه چند از بعد. کردم باز رو در. زدن رو آیفون

 . سالم -
 و کرد سالم خنده با کیوان. داخل اومدن بود، کیوان دست صیام هایِ وسایل همه که حالی در صیام و کیوان بعدم
 : گفت هیجان با و بلند هم صیام

 . سالم -
 دستی خنده با هم نازی. نازی سمت دویدن خنده با. دیدن رو نازی ایدفعهیه. کردم ـلشون*بغـ و زدم لبخندی

 : گفت و موهاشون داخل کشید
  وروجکا؟ چطورید -

 : گفت و خندید تیام
 . ممنون -
 : داد ادامه اعتراض با یهو اما
  خونمون؟ نمیای چرا! خاله -

 : گفت بشنوه کیوان کهطوری بلند، صدای با نازی
 . میام من نباشه اون داره، همیشگی مزاحم یه خونتون آخه -

 لباسش تا اتاق داخل رفت و داد تکون براش سری گیج تیام. زد بهش لبخندی نازی که کرد نگاهش تعجب با تیام
 یهو که خوردممی حرص و کردممی نگاه داشت، بستنی لکه که کثیفش هایلباس به پشت از داشتم. کنه عوض رو

 : گفت خنده با کیوان به رو که کردم نگاهش. خندید بلند صیام
 . جان عمو خان هامیگه رو تو داره -

 : زدم نهیب من و رفت نازی به ایغرهچشم کیوان
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 . کنهمی یخ االن ناهار. کن عوض رو لباست برو! صیام -
 : گفت و کرد بهم نگاهی صیام

 . مامان باشه -
 و خط حسابی که هاییچشم با نازی به رو که کردم کیوان به نگاهی. کشتمی رو من پسر این. رفت باالخره و

 : پرسید کشیدن،می نشون
  نه؟ مگه مزاحم، -

 : گفت مصمم و زد زل چشماش به جسارت با نازی
 . مزاحم بله -
 چشم و مساله چندین دوست وحشی سبز هایچشم نبرد و تالقی به من مدت تمام و آشپزخونه داخل رفت بازم و

 : گفت حرص با و کرد نگاهم کیوان. خندیدممی و بودم زده زل عزیزم یخاله پسر خشمگین ایقهوه
 . گفتم کی ببین حاال. چینممی رو دختره این دُمِ باالخره من! ببین -
 : گفتم و کردم نگاهش لبخند با
 . بود شده تنگ کلکل واسه دلت که تو شد؟ چی -
 : گفت حرص با
 . پیشکش کلکل نریزه، هم به رو من اعصاب این. خوامنمی کلکل. کردم غلط من -

 : گفت مِنمِن با و پایین انداخت رو سرش و اومد جلوتر کمی که خندیدم
 …زدم که هاییحرف بابت طناز، میگم -
 : گفتم لبخند با که کشید موهاش داخل دستی کالفه و نداد ادامه و
 . کنم باورش خواستمنمی خودم که گفتی بهم رو حقیقتی تو. نکن اذیت رو خودت کیوان -

 : زد داد و هال داخل اومد نوشابه بطری و ظرف چندتا با نازی که بگه چیزی خواست
 . حاضره ناهار ها،بچه -

 : گفت بلند و پوزخند با کیوان
 . پخته خودش انگاری که حاضره ناهار میگه همچین -

 : گفت و کرد سفره به نگاهی کیوان که خندیدم
  انداختید؟ زمین روی رو سفره چرا حاال
 : گفت کنایه با نازی

 . کیانمهر جناب نیست شما درخور شرمنده -
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 : گفت خیالبی و داد تکون سری کیوان
 . اومدهمی بر دستت از که چیزی دیگه. نیست مشکلی. کنممی خواهش -

 مشغول و کشیدم براشون غذا. نشستن سفره سر اومدن هم تیام و صیام. نگفت چیزی و کرد نگاهش حرص با نازی
 تلویزیون داشت کیوان. شد مامانش با صحبت مشغول تلفن با هم نازی و کنن بازی رفتن هابچه ناهار، از بعد. شدن
 . کردمی تماشا
 : گفت و کرد بهم نگاهینیم. میز روی گذاشتم رو بودم ریخته که چایی

 . ممنون -
 : گفتم و مبل روی نشستم

 . کنممی خواهش -
 : پرسیدم لبخند با بعدم

  چطوره؟ کیانا حال -
 : گفت و کرد نگاهم

 . نداره آروم و بیداره صبح تا هاشب یهمهه. نیست آروم زیاد شبچه گفتمی مامان. خوبه -
 : گفتم سوالی و کردم نگاهش

  جاست؟اون هنوز خاله مگه -
 : گفتم تأمل کمی با بعدم

 . رفته خاله و اومده دنیا کیانا بچه میشه ماهی دو حدودا کنم فکر االن -
 : گفت و خندید

 که داشت مشکلی چه خودمون مملکت میگه. دونهمی خدا که زنهمی غر کیانا و بابا سر هم قدراین اتفاقا آره؛ -
  کرده؟ زایمان اونجا رفت کیانا

 : گفتم و خندیدم
 . بپرسم ازشون کردم فراموش من گذاشتن؟ چی رو بچه اسم راستی. کرده عادت اینجا به! داره حق -
 : گفت آروم و کرد نگاهم غم با
 . پریناز -

 خواهر کیانا،. کرده انتخاب رو اسم این کیانا بودم مطمئن. بود مامانم اسم پریناز،. نگفتم چیزی و زدم تلخی لبخند
 خارج رفتن شوهرش با ازدواج از بعد و بود بزرگتر من از سال پنج حدود. من برای خوب دوست یه البته و بود کیوان
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 کردن، ترکمون لعنتی تصادفِ اون توی بابا و مامان وقتی. داشت دوس خیلی رو مامانم کیانا،. زندگی برای کشور از
 . کردمی عزاداری طرالن و من پایپابه اون و زدیممی حرف هم با تلفنی شب هر اما ایران؛ برگرده نتونست

 : گفت غم با کیوان
 . کنه رحمتشون خدا -

 : گفتم لب زیر و آروم
 . ممنونم -

 : دادم ادامه لبخند با بعدم
 . بزنم بهشون زنگ یه نکردم وقت که داشتم کار وقت چند این قدراین -

 : گفت و داد تکون سری کیوان
 . سودا هزار و دارن سر یه بابا قول به. درگیرن حسابی خودشون اونا. نیست مهم -

 : پرسیدم هیجان با و خندیدم
  چطوره؟ رضا عمو راستی، -

 : گفت لبخند با و داد تکون سری
 . چیزهااین و ورزش و سونا و شنا و استخر روز هر. گذرهمی خوش بهش داره حسابی که اونجا. خوبه -

 این که کرد انکار نمیشه البته خنده؛ خوش و مهربون کیانمهر یه. بود کیانمهر یه کیوان، پدر رضا، عمو. خندیدم
 رو تلفنش بره، کیوان بود منتظر انگاری که هم نازی. رفت ساعت یه از بعد کیوان. رفته پدرش به هم کیوان اخالق

 رو کتابم همین خاطربه. بمونم طرالن منتظر خواستممی منم. کنه استراحت تا طرالن اتاق داخل رفت و کرد تمام
 آروم کتاب خوندن با رو ذهنم کردم سعی. شدم کتاب خوندن مشغول و نشستم مبل روی و زدم رو عینکم آوردم،

 براش رو ناهار کرد،می عوض رو لباسش داشت تا. اومد کوفته و خسته طرالن که بود پنج ساعت حدود. کنم
 : گفت و کرد نگاهم چشمی زیر و صندلی روی نشست. میز روی گذاشتم

  گرفتید؟ بیرون از رو غذا -
 : گفتم و صندلی روی نشستم. دادم تکون تایید نشانه به سری

 . گرفت کیوان. آره -
 : گفت ترآروم و کرد نگاهم آروم بازم

  تو؟ خوبی -
 : گفتم و زدم کوچولویی لبخند

 . خوبم. آره -
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 و آوردم آب لیوان یه براش و شدم بلند صندلی روی از. خوردن به کرد شروع و نگفت چیزی و کرد سکوت اونم
 : شنیدم رو صداش که بیرون رفتممی داشتم. میز روی گذاشتم

  دیدی؟ رو چهارراه سر هایبیلبورد -
 : زدم لب آروم و سمتش برگشتم آروم و بستم رو چشمام

 . آره -
 : گفت آروم

 . باشن زده تازه کنم فکر. نبود اونجا رفتیممی داشتیم که صبح -
 : گفتم و دادم تکون سری

 . آره -
 : پرسید تردید با بازم

  نه؟ دیگه؟ خوبی گفتی -
 : گفتم آروم

 . آره -
 : گفت گوشم زیر. کردم ـلش*بغـ شوکه،. کرد ـلم*بغـ یهو و سمتم اومد و شد بلند

 .هستم همیشه. هستم منم! نخوریا غصه -
 : گفتم لبخند با و شدم جدا ازش. نبود ترسی و غم داشتم رو مخانواده تا من و زدم غمگینی لبخند

 . هستی که مرسی -
 : گفت و زد لبخندی

 . باش خودت مراقب خواهشا. طناز منی کس تنها تو -
 : گفتم و دادم تکون سری

 . کرد یخ بخور، رو ناهارت برو -
 کلی خدا بنده. بپرسم شریفی آقای از احوالی گرفتم تصمیم و اتاقم سمت رفتم منم و داد رو خوردنش ادامه

 ترجیح اومده، پیش شرایط به توجه با و کردم مِنمِن کمی منم. هابچه دنبال میاد شنبه از گفت و کرد عذرخواهی
 : گفتم باالخره مکث، کلی با پس. برگردونم خودم رو هابچه دادم

 . شیمنمی شما مزاحم دیگه. شریفی آقای ممنون -
 : گفت تند شریفی آقای

  آره؟ کردم؟ خطایی من نکنه حرفیه؟ چه این. خانوم نه -
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 : گفتم سریع
 . میشه اگه برگردونم رو هابچه خودم خواممی مدت یه فقط! اصال! نهنه -

 :گفت و کرد مکثی شریفی
 . درخدمتم من هرصورت در اما. حتما بله -
 . حسابتون به ریزممی رو هزینه شاءهللان. شریفی آقای ممنونم -

 …شدم مطالعه مشغول بازم و کردم قطع خداحافظی از بعد منم و کرد تعارف کمی اونم
 شب. دادممی ادامه زندگی به تفاوتبی من اما گشت؛برمی اون و بود شنبهیک دیگه، روز دو و بود گذشته روز دو

 کتاب داشتم من و گفتمی نازی برای نکوبخت درباره داشت طرالن. بود مونده ما یخونه باز هم نازی و بود شده
 رو خودم کردن،می پچپچ داشتن که بهشون توجهبی. نشستن مبل روی و اومدن آروم تیام و صیام که خوندممی

. بذارن میون در باهام خوانمی که شده چیزی کردممی حس که بود روزی چند. دادم نشون کتاب خوندن مشغول
 : اومد تیام صدای

 . مامان -
 : گفتم و کردم نگاهشون

 . جانم -
 : داد ادامه من و من با تیام

  بپرسم؟ سؤال یه میشه -
 : گفتم و برداشتم چشمام روی از رو عینکم

 . شنوممی -
 : گفت من به رو صیام که کردن پچپچ کمی بازم و کرد صیام به نگاهی

 . پرسممی من -
 : گفتم و کردم نگاهش

 . منتظرم -
 : گفت بلند صیام و کرد تایید هم تیام که گفت چیزی تیام گوش در و کرد مکث کمی

 …تیام و من یعنی …ما مامان -
 : داد ادامه که بودم زده زل بهش

  نداریم؟ بابا -
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 خیلی صیام بار،آخرین. بودن نپرسیده رو سوال این دیگه بود وقت خیلی. گرفت آتیش دلم مظلومانش، لحن از
 منتظر و شدن ساکت نازی و طرالن. بگم دروغ شدم، مجبور منم و بود پرسیده رو سوال این تیام و بود کوچک
 : پرسیدم و دادم قورت رو دهنم آب. بودن من جواب

 چطور؟ -
 : گفت مظلوم هم صیام

 . آموزهدانش روز دیگه، روز چند آخه -
 : داد ادامه تیام

 . داریم جشن آخه. بیان حتما باید مادرهاتون و پدر که گفت صف سر امروز ساعدی آقای -
 : گفتم و دادم تکون سری

 . میام خودم من. باشه -
 : گفت مصمم صیام

 . خواممی رو بابام من. خیرشمنه -
 : داد ادامه تیام

 . یادمه ازش چیزایی یه من آخه. داریم بابا ما مطمئنم من کجاست؟ ما بابای مامان، -
 : گفت ناراحت هم صیام

 . هیچی. نیست یادم هیچی که من. یادته چیزایی یه خوبه تو باز -
 : گفت هم تیام

 . داشتم بابا یادمه فقط. شکلیه چه نیست یادم اصال دونین؟می -
 : گفت منمن با نازی. بگم چی باید واقعا دونستمنمی و کردم نگاهشون مستأصل

 . کشور از خارج رفته باباتون -
 : گفتن تعجب با
  واقعا؟ -

 : گفت و کرد تایید هم نازی
 . شده خسته داشته، کار خیلی امروز مامان. بخوابید برید هم حاال. بله -

 : داد ادامه نازی، به توجهبی و من به رو اما صیام
 مختلف چیزهای براش و کنارشه همیشه که دانیال بابای مثل نیومده؟ ما پیش وقت هیچ چرا پس! مامان -

 . میاد هم دنبالش تازه. خرهمی
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 : گفتم و کردم نگاهشون
 ...کمی واقع در... شما پدر …چون …چون -

 : گفتم شدم مسلط که خودم به کردم مکث
 …واقع در... پدرتون -

 : گفتم و زدم زل کنجکاوشون چهره به و کشیدم عمیقی نفس
 . میاد زود حتما اما دوره؛ ما از کمیه -
 : پرسیدن خوشحالی با
  واقعا؟ -

 : گفت حوصلهبی نازی
 . آره -

 . بگیره ازمون حالی که بود هاحرف این از ترمهربی پدرشون. گفتیم دروغ. گفتم دروغ
 : گفت و گرفت رو دستام نشست، کنارم نازی. رفتن زور به هم اونا و بردشون خواب برای طرالن

 . کردی درستی کار کنم فکر -
 : گفتم نگرانی با و کردم نگاهش

 حضور با اونم بگیره، جشن باید افتاده یادش هم ساعدی آقای وسط این حاال شده؟ قاطی چی همه چرا دونمنمی -
 . والدین

 : گفت و داد تکون سری نازی
 . نباش نگران. گذرهمی اینم -

 : گفت و بیرون اومد کالفه طرالن
 . خودته کار اینا خوابوندن طناز؛ -

  …خوابیدن باالخره وقت کلی از بعد. اتاقشون سمت رفتم و شدم بلند
  
 .اومد پشت از تیام صدای که زدم بوق باز حرص با
 . میاد زودتر و میشه آدم بریم، و کنیم ولش که باریه! مامان -

 : زدم نهیب
 . شنوممی رو حرف این باشه آخر بار! تیام -

 . شد ماشین سوار بود، دستش داخل شلقمه که حالی در تمام، آرامشِ با که زدم زل صیامی به من. داد تکون سری
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 : گفتم حرص با
  کنی؟می کارچی داری ساعته سه صیام -

 : گفت چپش، دست به دادمی رو شلقمه و بستمی سختیبه رو ماشین در که حالی در و کرد نگاهم
 . شوییدست رفتم -

 : دادم ادامه حرص با همچنان
  نرفتی؟ شوییدست صبح ساعت، سه تو مگه -

 : گفت و کرد نگاهم
 . رفتم کوچولو یه فقط من. نرفتم ساعت سه که من نه؛ -
 : گفت صیام به رو تیام که کردم حرکت. نخورم حرص کردم، سعی و کردم نگاهش حرص با
 .طور همین هم نازی خاله. رفت آژانس با طرالن خاله کردی، دیر بس از! کل عقل -

 : گفت اعتراض با هم صیام
 !نیستم کل عقل من -
 : داد ادامه تاکید با و
 !صیام! صیامم من -

 در اما بودم؛ شناسروان خودم ناسالمتی. داشتم استرس بیخودی چرا دونمنمی. اومد لبم روی کوچکی لبخند
 . کنم کنترلش زیادی حد تا تونستمنمی کردم،می تالش هم هرچی کال هاموقعیت جوراین

 :زد غر بازم صیام که شنیدم فقط. داد بهش جوابی چه تیام نشنیدم
 . بود من مال لقمه اون -

 چند هنوز. کردم حرکت شنیدم، که رو در صدای و زدم رو همیشگی هایحرف و مدرسه در جلوی رسوندمشون
 : گفت ماشین داخل صدایی که بودم نرفته متری

 !مامان -
 : گفتم تعجب با و صیام سمت برگشتم. کردم ترمز ترس با
  نشدی؟ پیاده تو مگه -

 : گفت هم صیام
 . نه -
 : گفتم حرص با
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 دونممی من مدرسه، بخواد رو من باز کاظمی آقای. خورده زنگ ساعتهنیم. شد دیر تمدرسه. برو شو پیاده! صیام -
 . تو و

 : داد جواب خیالبی و کرد نگاهم
 .خواممی پول من اصال؟ چه من به -
 : گفتم تعجب با
  چی؟ واسه پول -

 : گفت و نداد رو جوابم
 . بهت نمیگم -

 : دادم رو جوابش تند منم
 . بهت نمیدم پول منم -

 : گفت اصرار با و کرد نگاهم
 .دیگه بده مامان -

 :گفتم عصبانیت با و کردم نگاهش
 . زنیممی حرف بهش راجع بعدا. بیرون برو! صیام -

 و شدم دفتر وارد. افتادم راه و بستم ایلحظه رو چشمام. کوبید محکم رو در و بیرون رفت قهر حالت با و کرد نگاهم
 و میز روی کردم پرت رو کیفم. اتاق داخل رفتم و دادم مریم به هم سالمی. دادم تکون مراجعین برای سری

 بست، رو در. اومد داخل مریم بعدشم و شنیدم رو در شدن باز صدای. شدم اتاق داخل روی پیاده مشغول تاببی
 : گفت نگران و اومد جلو

  شده؟ چیزی طناز، -
 : گفتم و کردم نگاهش

 !آره نه؛ -
 : گفتم گیج و دادم تکون سری

 . دونمنمی -
 : گفت نگران حالت همون با و نشست کنارم اومد. دستام بین گرفتم رو سرم. مبل روی نشستم و
 . دهنم تو اومد قلبم شده؟ چی ببینم بزن، حرف! طناز -

 : کردم نگاه بهش و کردم بلند رو سرم
 . داشتم صیام با حسابی دعوای یه مرگمه؟ چه امروز دونمنمی -
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 : گفت و داد تکون رو سرش آروم
 . کنممی حس منم رو این. ناآرومه خیلی ذهنت! طناز -
 : گفتم و زدم زل بهش درموندگی با
  کردی؟می کارچی بودی، من جای به تو اگر کنم؟ کارچی -

 :گفت و کرد مکث کمی مریم
 . نیستم تو جای من چون دونم؛نمی -

 : داد ادامه و خندید
 …اما باشم؛ که ندارم دوست هم اصال بخوای، رو راستش خب -

 : گفت و کرد مکثی
 فقط الزمه که بگم خواممی ولی بزنم؛ حرف خوب نیستم، بلد طبیعتا خب و نیستم شناسروان شما مثل من اما -

 . میشه حل خود به خود خودش، ماجرا بقیه. داشتنیدوست و مهربون مامان یه طناز،. باشی خودت
 : گفتم و زدم لبخندی

 . گرفتی یاد رو بودن شناسروان هم تو کهاین مثل نه؛ -
 : گفت و خندید

 . اومدممی حساب به خنگ بودم، نگرفته یاد اگر وقتهمه این از بعد دیگه -
 : کرد عوض رو بحث و شد بلند

 . گذاشتم میزت روی رو هاتپرونده. کردی دیر -
 بلند. زدن در. کوچولوم پسر سر زدن داد خاطربه بودم؛ ناراحت هنوز من اما بیرون، رفت مریم. دادم تکون سری
 : گفتم حالبی و میز پشت نشستم و شدم

 . بفرمایید -
 سفر، بره بهتره و کنه ریلکس باید که کردم توصیه بهش و زدم کله و سر ششمم مریض با حسابی کهاین از بعد
 بهش سپردم رو هاپرونده. اتاقم بیاد گفتم و مریم به زدم زنگ. بود ۱۲. کردم ساعت به نگاهی قراربی و شدم بلند
. رفت باال که رفتم آسانسور داخل. رفتم پایین هاممریض از عذرخواهی کلی با بعدش بده خودم و نازنین به که

 یه با احمدی دکتر! شدنمی دیگه این از بدتر وای …و شد باز در. ایستاد پنجم طبقه. ایستادم منتظر و کردم پوفی
 : گفت تند شد،می آسانسور وارد حواسبی که درحالی و کرد نگاهم خجوالنه لبخند

 .دکتر خانوم سالم -
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 بشه متوجه بلکه کردم؛ سالم بهش سنگین و دادم تکون براش سری کرد، برخورد آسانسور در به که بهش توجهبی
 و کرد جیبش داخل دست دیدم که کردم بهش نگاهینیم. بزنم حرف باهاش که ندارم ایعالقه هیچ من که

 هایحرف یادآوریِ با برهم و درهم اوضاع این توی. گرفت رو پیشونیش روی هایعرق و آورد بیرون دستمالی
 بگه چیزی خواستمی وقتی همیشه اما کرد؛می نگاهم چشمی زیر گفت،می راست نازنین. زدم ریزی لبخند نازنین

 یادم. بود پایین نفسش به اعتماد قدراین چرا دونمنمی. بود شناسروان سرش خیرِ. ریختمی عرق آخرش، تا اول از
 که شدم منتظر بود، ایستاده جلوتر اون چون شد؛ باز آسانسور در. بذاره براش مشاوره جلسه یه بگم، نازی به باشه
 . خوردنمی تکون و بود ایستاده زیربهسر طور همین اما بره؛

 : گفتم حرص با
 . دکتر آقای بفرمایید -

 : گفت تند بعد و کرد بهم گیجی نگاه نیم اول
 .بفرمایید شما! نه یعنی! بله بله -

 و شدم ماشین سوار سریع. نکردم نگاه هم رو سرمپشت و نداشتم تعارف حوصله. بیرون رفتم سریع و کردم پوفی
 دو و رفتم سوپرمارکت. بشه تعطیل مدرسه تا بود مونده ساعتی نیم هنوز رسیدم وقتی. رفتم هابچه یمدرسه سمت

 در جلوی. ببینم رو هابچه تا چرخوندممی رو چشمام. بیرون ریختن هاپسر زدن، که رو زنگ. خریدم بستنی تا
 که تیام دیدن با و جلوتر رفتم. ببینم حسابی و درست رو مدرسه در تونستمنمی اصال که بود شلوغ قدراون مدرسه،

 خنده با و کرد بهم نگاهی. سمتم برگشت که کردم صداش و زدم لبخندی خندید،می و زدمی حرف دوستش با
 : گفت خنده با که کردم ـلش*بغـ. دوید سمتم

  کنی؟می کارچی اینجا تو مامان -
 : گفتم و باال زدم بود، ریخته هم به که رو موهاش و زدم لبخندی

 . خوشگلم پسرهای دنبال اومدم -
 :گفت و خندید

 . بریم خب -
 : گفتم گشتم،می صیام دنبال کهدرحالی لبخند با و کردم نگاهش

 . نیومده صیام که هنوز -
 : پرسید تعجب با تیام

  مدرسه؟ اومد صیام مگه -
 : دادم جواب و کردم نگاهش نگرانی با
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  ندیدیش؟ تو مگه. آره -
 : گفت و کرد اطراف به نگاهی

 !خونه اومده باهات یواشکی کردم فکر! ندیدمش صبح از! نه -
 :گفتم تیام به رو و کردم مدرسه در به نگاهی نگرانی با
 . بیام من تا کن صبر جا همین تو -

 مدرسه داخل همه کرده، شیطنت بس از مبچه ماشاءاهلل نه؟ یا دیده رو صیام که پرسیدم مدرسه بابای از و جلو رفتم
 و گرفتم رو دستش. رفتم تیام سمت استرس با و کردم تشکر. بوده دانیال با گفت هم مدرسه بابای. شناختنشمی

 : دادم توضیح تندتند
 . دانیال خونه بریم باید جان مامان -

 تونستمنمی. لرزیدمی دستام. گشتممی ماشین سوئیچ دنبال کیفم داخل داشتم و بود پایین سرم ماشین سمت رفتیم
 : گفت و کشید رو آستینم تیام که کردممی رو تالشم داشتم. کنم تمرکز

 . ببین رو اونجا! مامان -
 سمتش و کرد ول رو دستم تیام. کنهمی نگاه خیابون به داره و ماشین به زده تکیه صیام دیدم و کردم بلند رو سرم
 رفتم جلو. صبح امروز اتفاق با خصوصا کشتم؛می رو خودم شد،می گم اگر. زدم لبخندی و کشیدم راحتی نفس. دوید

 : پرسید و کرد نگاهم که
  مامان؟ نبری رو من خواستیمی نه؟ مگه بود، رفته یادت رو من -

 : گفتم و کردم مرتب رو موهاش و زدم لبخندی
  بره؟ یادم رو هامنفس من میشه مگه -

 : دادم ادامه خنده با بعدم
 .دارم سوپرایز براتون که بشید سوار محترم، مسافرانِ -

 و بهشون دادم رو هابستنی کنم، حرکت کهاین از قبل. شدم سوار هم خودم و بستم براشون رو در که شدن سوار
 : گفتم

 .امروز عصبانیت جبرانِ برای اینم. بفرمایید -
 : گفت حالیخوش با و خندید صیام

 . مامان -
 و گرفت هم تیام. چیه مناسبتش که نشد متوجه اصال کنم فکر. خوردن به کرد شروع و گرفت رو بستنی فقط و

 : گفتم براشون رو برنامه و کردم بهشون نگاهی آینه داخل از کردم حرکت منم. خوردن به کردن شروع
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 . خوریممی ناهار ریممی هم با هم بعدش و طرالن خاله دنبال ریممی االن. خب -
 : گفت پر دهن با صیام

 . ناهار! جون آخ -
 : گفتم خنده با و کردم نگاهش

 . نزن حرف پر دهن با صیام؛ -
 . داد ادامه خوردن به باز اهمیت،بی و خندید

 : گفت و کرد تمیز رو دهنش دور هم تیام
 . ریممی همیشه که جاییهمون بخوریم؟ پیتزا بریم مامان؛ -

 : گفتم و کردم نگاهش
 . بگید شما چی هر چشم؛ -

 : گفت صیام باز که
 !پیتزا! جون آخ -

  شنوا؟ گوش کو واقعا کردم، فکر بازم و دادم تکون سری
 حرص با. پایین پرید ماشین از صیام داشتم، نگه رو ماشین که همین. رفتیم فودفست سمت و کردم سوار رو طرالن

 : گفتم و شدم پیاده
 نشو؟ پیاده نکرده، توقف هنوز ماشین وقتی که گفتم بار چند صیام؛ -
 : گفت فکر کمی با
 گفتی؟ بار چند که دونممی چه من. نپرس من از سواال این از! مامان آه -

 : گفت خنده با تیام که کشید رو لپش و خندید طرالن
 .المثلهضرب یه این! نابغه -

 : گفت طرالن به رو و زمین به کوبید رو پاهاش صیام
  فهمی؟می! صیام! صیامم من. نابغه نگه من به بگو بهش خاله؛ -

 : گفت و خندید طرالن
 . نخور حرص تو خاله؛ باشه -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . دیگه بریم -
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 سمتمون اومد گارسون. نشستیم همه و دادم تکون سری. نشست و همیشگی میز سمت دوید صیام شدیم، که وارد
 : گفت لبخند با و
 . آمدید خوش خیلی. سالم -

 : گفت شیطنت با تیام
 . دونیممی -

 و میز روی گذاشت رو منو و زد لبخند دوباره بعد اما کرد؛ نگاهش ثانیه چند گارسون که زدم صدا رو اسمش لب زیر
 : گفت

 . رسممی خدمتتون بنده کنید، انتخاب شما -
 هنوز که پسر این آخه دونمنمی من. صیام به زدم زل. صیام رو دیگه یکی و برداشت تیام رو هامنو از یکی. رفت و

 که کردیم هم به نگاهی طرالن و من خوره؟می دردش چه به دقیقا منو نخونده رو حروف نصف و اوله کالس
 شلوغ همیشه اینجا کردم، اطراف به نگاهی. شدن مشغول هم با و تیام سمت کشید رو صندلیش و خندید طرالن

 . نزدیکه خونمون به تقریبا کهاین هم خوبه، غذاهاش هم. اینجا اومدیممی هابچه با میاد، یادم وقتی از. بود
 : گفتم و سمتش برگردوندم رو سرم طرالن صدای با
 . جانم -

 : گفت بست،می رو منو که حالی در تیام
 . خوریممی هم با رو مرغ و قارچ پیتزا یه طرالن خاله و من مامان؛ -

 : پرسیدم و کردم نگاهشون
  شید؟می سیر -

 : گفت و داد تکون سری اطمینان با طرالن
 کیک کلی هم من. گرفتیم جشن دانشکده داخل بود، آورده کیک بود کالس هایبچه از یکی تولد امروز بابا؛ آره -

 .خوردم
 : گفتم و دادم تکون سری

 . باشه -
 : گفتم صیام به رو
  خورید؟می چی شما جناب، خب -

 : گفت فکر کمی با و کرد نگاهم
 . خواممی رو این من -
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 : گفتم و خندیدم. داد نشونش بهم و منو داخل اسمی روی گذاشت رو دستش و
 . گرفتی برعکس رو منو جان، مامان -

 : گفت و زد زل منو به تعجب با و کرد نگاهم
  واقعا؟ -

 : داد ادامه ای،پیروزمندانه لحن با بعدم
 .بخونمش نیستم بلد من چرا میگم -

 : گفتم و زدم پررنگی لبخند منم و خندیدن تیام و طرالن
  باالخره؟ خوریمی چی حاال -

 : گفت بعد و خاروند رو سرش کمی و کرد منو به نگاهی
 . جلوتر بیا کوچولو یه مامان -

 : کرد زمزمه آروم گوشم داخل که نزدیکش بردم رو صندلیم و دادم تکون سری
 . خواممی رو اینجا پیتزای ترینمزهخوش از دونه یه ولی بخونم نیستم بلد که من -

 : گفتم لبخند با و کردم نگاهش
 . چشم -

 : پرسید تیام
  شد؟ چی مامان -

 : گفتم و کردم نگاهش
 . خوادمی مخصوص پیتزا پسرم -
 خندید، طرالن که گفت طرالن گوش در چیزی هم تیام. بود شده خیره تیام به غرور با که کردم نگاه صیام به

 : گفت من به رو تیام و داد تکون سری
 . خوایممی مخصوص پیتزا هم طرالن خاله و من مامان؛ -

 : گفت اعتراض با موقع، همون که کردم صیام به نگاهی
 ! منه برای فقط اون! خیرشم نه -

 : گفتم صیام به رو کنه، اعتراض هم تیام کهاین از قبل
 . بخوره رو خوریمی تو که پیتزایی اون داره دوست هم داداشت خب. زشته جان مامان -

 : گفت قاطعانه صیام
 !نه -
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 : گفتم آروم و کردم نگاهش
 نخوره؟ داداشی صیام؛ -

 :گفت زور با و کرد تیام به بعدم و من به نگاهی
 .دادما سفارش اول من ولی بخوره؛ باشه، -

 :پرسید اومد که گارسون. زدم صدا رو گارسون تند بگه، چیزی تیام اینکه از قبل
 دارید؟ میل چی -

 :گفتم رو هاسفارش
 .لطفا کرده، سرخ زمینیسیب تاسه و دوغ تاسه. مخصوص پیتزا تا دو -

 :گفت احترام با اونم
 .چشم بله -

 :گفت گارسون که بود کیفم داخل سرم خورد زنگ موبایلم که دادم تکون براش سری
 کنید؟می لطف رو منو -
 :پرسید که شنیدم رو صیام صدای. کرد دراز رو دستش که دیدم و
 نه؟ مگه. واردیدتازه شما -

 :زدم نهیب و کردم باال رو سرم سریع
 !صیام -
 :گفتم گارسون به رو و
 .بفرمایید. آقا ممنون -

 :گفتم و صیام سمت برگشتم حرص با و کردم نگاهی شدم قطع موبایل به رفت، که گارسون
 نیست؟ یا هست وارد تازه اون که داره ربطی چه تو به فهمم،نمی من آخه -

 :داد جواب اخم با صیام
 .بدونم خواستممی خب -
 :دادم جواب و فودفست از بیرون رفتم داشتم، برش میز روی از سریع که خورد زنگ موبایلم باز
 .الو -

 :بود نازی
 خوبی؟ سالم، -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
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 .کردی ویزیت تو رو هامریض همه امروز ببخش. ممنون آره -
 :گفت و کرد پوفی هم نازی

 .همینه همیشه. نیست ایتازه چیز که این -
 :گفتم و خندیدم

 .وظیفته اصال. بابا برو -
 :گفت و خندید خسته اونم

 .بودی کرده قاطی گفتمی مریم -
 :دادم توضیح و کردم مکثی

 .بودم کرده ناراحت رو صیام و بود شده قاطی نولم و فاز. آره -
 :دادم ادامه و خندیدم

 .بود کرده فراموش رو چیزهمه دنبالش رفتم که ظهر دونی؟می اما -
 :گفت و خندید

 .همینه هابچه خاصیت -
 :داد ادامه که کردم تائید

 .داره کارم مریم. برم من پس خب -
 :گفتم منم

 .سالمت به برو. باشه -
 من به پشتش و بود متوسط قدش که مرد یه با تیام و صیام دیدم. رستوران داخل رفتم و کردم پوفی. کرد قطع و

 :اومدمی سالمیان نظربه. شنیدم رو مرد صدای که جلو رفتم. نبود هم طرالن. هستن زدن حرف مشغول بود،
 جنابِ؟ شما ببخشید فقط. شهمی رعایت حتما جناب، چشم بله -
 :گفت غرور با صیام به رو تیام که شد منتظر و
 .بگو تو -

 :گفت و کرد دراز مرد طرف به رو دستش بود، نشسته صندلی روی که طورهمون صیام
 .خان صیام آقایِ جنابِ. هستم صیام من -

 :گفت تیام به رو و داد دست صیام با بود مشخص صداش از خنده که مرد
 شما؟ و بله -

 :داد ادامه صیام که کرد بهش نگاهی تیام
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 .باشم من که خان صیام آقایِ جنابِ برادرِ. هستن خان تیام -
 برگشت مرد که بهم زدن زل دیدن که رو من هابچه. جلو رفتم کنجکاوی با من و شد واضح مرد خنده صدای
 :گفت و سمتم

 .خانوم سالم -
 :گفتم تردید با و دادم تکون سری

 افتاده؟ اتفاقی ببخشید. سالم -
 :پرسید و خندید

 هستید؟ هابچه مادر شما -
 :گفتم و کردم هابچه به نگاهی

 اومده؟ پیش مشکلی. بله -
 :گفت لبخند با و کرد نگاهم

 .جااین صاحب و نادری محمود. هستم نادری من. خیر -
 :پرسیدم نگران

 …رو خسارتش من شکستن چیزی اگر کردن؟ کاری هابچه نادری، آقای ببخشید -
 :گفت خنده با نادری که بدم ادامه خواستم

 .کردم رسیدگی من که داشتن هاگارسون عملکرد به نسبت انتقادی هابچه خب. اصال نه؛ نه -
 :گفتم و کردم هابچه به نگاهی اخم با
 .نداشتن منظوری واقعا هابچه. نادری آقای ببخشید -
 :گفتم هابچه به رو و
 نه؟ مگه -

 :گفتن هم با و کردن هم به نگاهی
 .نه -

 :گفت و زد لبخندی نادری که رفتم بهشون ایغرهچشم
. داشتنی دوست و بامزه. هستن العادهفوق هاتون بچه که بگم بهتون خواستممی فقط من. خانوم نکنید اذیتشون -

 .داره نگهشون براتون خدا
 :گفتم و زدم اینیمه نصفه لبخند. بود مهربونی مرد. کرد نگاه هابچه به لبخند با و
 .لطفتونه نظر. ممنونم -
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 :گفت هابچه به رو و داد تکون سری
 .بزنید سری منم به اینجا اومدید وقت هر خان، صیام و خان تیام. خب -

 خشک رو دستش دستمال با کهدرحالی طرالن رفت؛ نادری کهاین با زمانهم که دادن تکون براش سری هابچه
 :گفت من روبه و کرد دنبال چشم با رو نادری رفتن مسیر. اومد کرد،می
 بود؟ کی -

 :گفتم و نشستم
 .جااین رئیسِ -

 :گفت تعجب با و نشست اونم
 خواست؟می چی جااین -

 :گفتم و کردم هابچه به نگاهی
 .بپرس آقایون از -

 :پرسید و زد چشمکی هابچه به رو طرالن
 !تا؟ دو شما سوزوندید آتیشی چه باز -

 حساب گفتن که کنم حساب رفتم من پیتزا، خوردن از بعد. بود کرده غش خنده از هم طرالن و کردن تعریف براش
 بیرون اونجا از و دادم بهشون رو پول از کمی مقدار زیاد، اصرار با من اما کرده؛ مهمون رو هابچه رئیس و شده

 یک حدود ساعت. دفتر رفتم من و شدن پیاده طرالن و هابچه رسیدیم که خونه به. رفتیم خونه سمت به. اومدیم
 .داخل بفرسته رو هامریض گفتم مریم به و باال رفتم سریع و رسیدم که بود

 …داخل بفرسته رو هامریض گفتم مریم به. باال رفتم سریع و دفتر رسیدم که بود یک حدود ساعت
 چای و بودیم نشسته سالن مشکی هایمبل روی مریم، میز جلوی سالن، داخل تامونسه هر و بود شده پنج ساعت

 . خوردیممی
 : گفت من به رو نازی یهو

  بودید؟ کجا زدم زنگ ظهری. بپرسم که رفت یادم راستی -
 : دادم کلمه یه با رو جوابش و گذاشتم میز روی رو چای فنجون و کردم نگاهش

 . فودیفست -
 شد، تموم که حرفم. گفتن چیزایی چه هابچه و بود افتاده اتفاقاتی چه که گفتم. کردم تعریف براشون رو ماجرا و

 : گفت خنده با مریم
 . گرم پسرات دم -
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 : داد ادامه حسرت با بعدم
 . شده تنگ براشون دلم چقدر که آخ -

 : گفت داشت،می بر قندی که طورهمون هم نازی
 . ببینشون و برو خب! کور چشمات -

 : گفت حرصی لحن با و کرد پرتاب نازی سمت به رو بود گذاشته میز روی که ایروزنامه حرص با مریم
 . باش مؤدب -

 : گفت من به رو بعدم
 . نمیشه که افتهمی اتفاقی یه بیام خواممی سری هر خدابه طناز؛ -

 : گفتم و زدم لبخندی
 . عزیزم دونممی -

 : کرد صدام نازی که داد تکون سری
 . طناز -

 : داد ادامه که کردم نگاهش
  نپرسیدن؟ چیزی موضوع اون با ـطه*رابـ در دیگه هابچه -

 هم نازی. نکرد کنجکاوی و نگفت چیزی چون داشت؛ خبر ماجرا از انگاری هم مریم. دادم تکون نه نشانه به سری
 : کرد زمزمه آروم

 . خوبه -
 : پرسید کنجکاو مریم. کردم شماره به نگاهی. شکست رو سکوت که بود موبایلم زنگ بعد دقیقه چند. شد سکوت و
  کیه؟ -

 : گفتم حواسبی و کردم نگاهش
 . کشوره از خارج -
 آب. شد قطع که کردم نگاه قدرآن و کردم نگاه شماره به مات. گفتم چی که شدم متوجه تازه ثانیه چند از بعد و

 : گفت نازی که دادم قورت رو دهنم
  نمیدی؟ جواب چرا چته؟ -

 : پرسید و داد تکون سری. ذهنمه تو چی که برد پی ترسیدم، نگاه از کنم فکر اما نگفتم؛ چیزی و کردم نگاهش
  بود؟ اون دونیمی کجا از تو -

 : گفت آرومی لحن با خودش که نگفتم چیزی بازم
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 . باشه ایدیگه کس شاید -
 : داد رو جوابش مریم

  هست؟ هم ایدیگه گزینه اصال باشه؟ تونهمی کی اون از غیر -
 : گفت و کشید پوفی کرد، مریم به نگاهی نازی

  نه؟ یا بزنید حرف و بشید روروبه هم با باید چی؟ که آخرش اما گید؛می درست شما! باشه اصال -
 : گفتمی که دادم گوش مریم به و جلوم میزِ روی گذاشتم رو موبایل و دادم تکون سری

 . شد قطع که فعال حاال -
 زدم زل باز من و کردیم هم به نگاهی. خوردن زنگ به کرد شروع موبایلم کرد، تموم رو جملش مریم که زمانهم
 رو تماس انداخت، بهم نگاهی نیم نازی. برداشت رو موبایل و اومد جلو نازنین دستِ. بود میز رویِ که موبایلم به

 : گفتم استرس با و وارزمزمه آروم و بستم رو چشمام و کشیدم عمیقی نفس. داد دستم رو موبایل و کرد برقرار
 . الو -

 : گفت متقابال هم خط پشت شخص
  جان؟ طناز چطوری. سالم. الو -

 : زد داد خط پشت طرف،. بود زن که این. زدم زل گوشی به اخم با و کردم باز رو چشمام
  رفتی؟ کجا! طناز -

 : گفتم مودبانه اخم، با و کردم نزدیک گوشم به رو موبایل. کردنمی نگاه تعجب با هابچه
 . هستم جاهمین بله؛ -

 : گفت صمیمانه و کشید راحتی نفس خنده با هم زن
  خوبی؟. گرفتم اشتباه کردم فکر! شکر رو خدا آه -

 : گفتم آروم
 . ممنونم -

 : پرسیدم زدن، حرف دقیقه چند از بعد و کردم مکثی
  شما؟ ببخشید -

 : داد جواب ثانیه چند از بعد چون رسید؛می دیرتر صدا ظاهرا
  شناسی؟نمی رو تخاله تو طناز، سرم به خاک وای -

 : زدم داد خنده با و شدم بلند یهو و کردم تحلیل تجزیه بودم، شنیده که رو حرفی ثانیه چند
 . پریچهر خاله -
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 . کرد نگاهم شده، گشاد چشمای با نازی که دیدم فقط. اتاقم داخل برم افتادم راه هابچه به توجهبی و
 : پرسیدم خنده با و شدم اتاق وارد توجهبی من اما
  جونم؟ خاله چطوره حالتون -

 : شنیدم رو جواب ثانیه چند از بعد
  چطورن؟ هاتبچه چطوری؟ تو. خوبم! دلم عزیز جونم -
 : گفتم و مبل روی نشستم لبخند با
  خوبه؟ عمورضا چطوره؟ کیانا. خوبن که شکر رو خدا -

 : گفت که شنیدم سختیبه و ایستادم شدم، بلند قراربی. شدمی وصل و قطع کمی صداش
 . داریبچه حال در هم کیانا. تفریحه درحال که رضا -
 : پرسیدم هول و خندیدم منم. خندید و
  چطوره؟ بچه -

 : داد جواب
 . جان عزیز خوبه -

 : پرسیدم بازم
  گردید؟برمی کی جان خاله -

 : زد غر بود، بیشتر اینبار که مکثی از بعد
 . کردم موافقت منم خب. بمونیم دیگه یکم بذار میگن کیانا و رضا آقا خب ولی االن همین میگم که من واال -
 .خواهشی لحن با باراین اما داد، ادامه خودش بازم و
 . نکنه غلطی کار باش مراقبش شناسی،می که رو کیوان. باش منم پسر این مراقب جان، خاله -

 : گفتم و خندیدم
 . چشم -

 : گفت اونم
  بفرستم؟ برات جااین از نداری الزم چیزی. برم من جان؛ خاله خب -
 چقدر که کردم فکر این به و کردم قطع رو موبایل پررنگی لبخند با. کردیم خداحافظی و گفتم ممنونی لبخند با

 ایغرهچشم مریم. کردم هابچه به نگاهی. بیرون رفتم و دادم تکون سری. باشه داشته پریچهر خاله یه آدم خوبه
 : پرسیدم خنده با که رفت

  چته؟ -
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 : گفت و کرد نگاهم نازی
 . بگم تا بشین -

 : گفت که نشستم
 شامل که داخلش محتویات تمام و فنجون چارهبی مریمِ که زدی دادی چنان خطه، پشت تخاله فهمیدی وقتی -

 رفتی توجهبی و نفهمیدی اصال عالیجناب و زدن بالبال به کرد شروع و کرد خالی خودش روی فوری رو بود چای
 . اتاق داخل

 : گفتم تعجب با
  واقعا؟ -

 : داد جواب نازی
 !بله متاسفانه -

 : گفتم مریم به رو و بهش رفتم ایغرهچشم
 . نبود حواسم اصال نازی جون به. مریم ببخش -

 : گفت و کرد درشت رو هاشچشم نازی
 !نون حیفِ بذار مایه خودت از -

 : گفتم و رفتم بهش ایغرهچشم
 . خودت از ترنون حیف شوهر اون و تویی نون حیف -

 : گفت تعجب با نازی
  خریه؟ کدوم شوهرم -
 : گفتم ایپیروزمندانه لبخند با مریم به رو
 . خره شوهرش کرد اعتراف خودش ببین، -

 : پرسیدم صیام مثل و خندیدم منم که خندید مریم
  آشتی؟ -

 : گفت و خندید مریمم
 . آشتیآشتی صیام، قول به -
 نه انگار. خندیدیممی خودمون هایبازی دیوونه به و کردیممی آشتی نکرده، قهر همیشه و خندید باراین هم نازی و

 …بودیم سالگی ۳۰ آستانه در انگار
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 خیلی همین واسه. داشت دوست خیلی رو عموش و کرد فوت باباش بود، که بچه مریم. عموش مهمونیِ رفت مریم
 و بود ساکن دیگه شهر یه توی متاسفانه اما بود؛ پدرش جایگزین جورایی یه عموش واقع در ذاشت؛می احترام بهش

 رفتم مستقیم رسیدم تا من و خونه رفتیم نازی با منم. زدمی سر مادرش و مریم به بار یه سالی مشغله، دلیلبه
 …بده بهشون شام و بپرسه درس هابچه از نازی شد قرار. بخوابم

 سختیبه. بود خسته تنم، تمام. کردم خاموش رو زنگ و شدم بلند آلودخواب و خوردم تکون کمی زنگ صدای با
. شدم ناهار کردن درست و صبحانه دیدن تدارک مشغول و آشپزخونه سمت رفتم بعدم. شوییدست رفتم و شدم بلند

 رو دوننمک تا میز سمت برگشتم. بذارمشون ناهار برای و بشن سرخ تا روغن داخل انداختم کمکم رو هاکتلت
 دیشب که من. کردم نگاه هانون به تعجب با. بود گذاشته پالستیک داخل نون تا چند. افتاد میز به نگاهم که بردارم

 درست. کردمی درد خیلی مالیدم، کمی رو گردنم. باشه گرفته نازی شاید کردم فکر و دادم تکون سری. نگرفتم نون
 رو طرالن و نازی طرالن، اتاق سمت رفتم. کردم آماده رو هابچه برای لقمه و صبحانه شد، تموم که هاکتلت کردن
 صدای و لبخند با شدم وارد که همین و کردم باز رو در و هابچه اتاق سمت رفتم همیشه مثل هم بعد. کردم بیدار

 : گفتم بلندی تقریبا
  بشن؟ بلند خواننمی من پسرای -

 پوفی. نداد داشت، که ایاولیه حالت در تغییری اصال که هم صیام. خوابید دوباره و زد غلتی خورد، آرومی تکون تیام
 : زدم صداش و تیام سر باالی رفتم و کردم

 . مدرسه بری باید شو بلند. جان مامان -
 : کردم تهدید که نشد بلند

 . میدم حق بهش منم و میره تو از زودتر صیام وگرنه شویی،دست برو و شو بلند زود تیام؛ -
 : پرسید خستگی با و کرد باز رو چشماش

  بخوابم؟ بازم میشه مامان -
 : گفتم و کردم نگاهش

 . خوابیدی خیلی حاال تا دیشب از پسر شو بلند! خیر نه -
 : زدم صداش و صیام سراغ رفتم منم که بیرون رفت آرومآروم و شد بلند

 . پسرم شو بلند! صیام -
 : گفت و کرد باز رو چشماش

 . بخوابم دیگه کوچولو یه مامان -
 : گفتم لبخند با و کردم بهش نگاهی
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 . میشه دیر -
 : گفت مالید،می رو چشماش که حالی در و کرد نگاهم

 . ندارم دوست ورزش منم. داریم ورزش امروز مامان -
 : کنم قانعش کردم، سعی و کردم نگاهش

 . مریضی همیشه وگرنه بمونی، سالم تا کنی ورزش باید شما جان؛ مامان -
 : گفت سرتقی با و کرد نگاهم

 . ندارم دوس! نخیرشم -
 : گفتم و طرفش کردم دراز رو دستم. بود خودش حرفِ حرف، پسر این و خندیدم

 . شو بلند و بگیر رو من دست بیا -
 کردم ـوس*بـ رو تپلش هایلپ آروم. شد بلند و دستم داخل گذاشت رو کوچولوش دستای و کرد دستام به نگاهی

 : گفتم و
 . مامانی بدو -
 و شوییدست رفت هم صیام. داشتیم مکافاتی وگرنه بیرون بود اومده شوییدست از تیام خوشبختانه. بیرون رفتیم و

 لقمه طرالن شدم، وارد من که همین. خوردنمی صبحانه داشتن و بودن نشسته همه. آشپزخونه سمت رفتم من
 : پرسیدم که شد بلند و خورد رو آخرش

  کجا؟ -
 : گفت و داد قورت رو بود دهنش داخل که ایلقمه

 . شم آماده میرم دارم -
 : پرسیدم میز، روی هاینون دیدن با و نشستم نازی کنار. رفت که دادم تکون سری

  گرفتی؟ نون دیشب تو! نازی -
 : گفت حرص با و کرد نگاهم بعدم. میز روی گذاشتش و کرد نگاه دستش داخل نون به زدم، رو حرف این که همین

 . خیرنه -
 : گفتم و کردم نگاهش تعجب با
  شی؟می عصبی چرا! وا -

 : گفت خنده با زدمی هم رو چای داشت کهحالیدر تیام
 . خریده کیوان عمو چون -
 : زدم داد تقریبا متعجبی لحن با و کردم تیام به نگاهی تعجب با
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  ما؟ برای اونم گرفته؟ نون کیوان کیوان؟ -
 : دادم ادامه نازی به رو بعدم

  چیه؟ جریان. بگید رو راستش -
 : گفت بست،می رو مانتوش هایدکمه داشت که حالی در. کردم نگاهش و برگشتم اپن سمت به طرالن صدای با
  زنی؟می داد چرا طناز؟ شده چی -

 : کردم تکرار قبل، از ترآروم صدای با ولی تعجب با و کردم نگاهش
  گرفته؟ نون ما برای کیوان -

 : گفت و خندید طرالن
 و خوراکی عالمه یه و ما خونه اومده خندون و شاد دیشب نمیره، کوچه سر تا که تنبل کیوانِ. نشد باورم منم واال -

 . نکردنیه باور. گرفته شام و نون
 : گفتم تعجب با آمیخته یخنده با
  واقعا؟ -

 : گفت شیطنت با طرالن
 . باشه هابعضی قدم پا از کنم فکر البته آره؛ -

 : گفت و شد بلند تیام که کردم نگاه نازی به و خندیدم
 . شم آماده برم من مامان؛ -

 : گفتم بهش رو و دادم تکون سری
 . موند کجا صیام ببین برو فقط. باشه -

 : گفتم لبخند با نازی به رو. رفت و گفت ایباشه تیام
 . گفتیمی خب -

 : گفت و کرد نگاه حرص با رو طرالن و من نازی
 . خواهر تا دو شما کردین کوفتم رو صبحونه -

 : گفت تفاوتبی و داد تکون سری طرالن
 . شممی آماده دارم که من چه؟ من به -
 : زد غر و کرد نگاهم اخم با نازی. اتاقش سمت رفت بازم و
 . بره و کنه مسخره رو من بود اومده. براش دارم حاال -
 : داد ادامه ثانیه چند از بعد باز و
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  نازه؟می قدراین چی به دونمنمی -
 : داد رو خودش جواب خودش که نگفتم چیزی و خندیدم

 . نازهمی بودنش کیانمهر به. دونممی که من -
 : کردم زمزمه و کردم تایید بار این منم و کردم اینیمه و نصفه خنده

 . کننمی افتخار بهش قدراین که داره چی بودن کیانمهر این دونمنمی -
 و کرد اطراف به نگاهی و صندلی روی نشست سختی به کرد، نازی به سالمی. داخل اومد صیام که نداد رو جوابم

 : گفت من به رو
 .خواممی اینا از من مامان -

 : پرسیدم گیج و کردم نگاهش
  کدوما؟ از -
 : داد رو جوابم داد،می تکون رو دستش که حالی در
 . دیگه میاد داره بوش که همینا از -

 : گفتم لبخند با که خندید نازی
 . جان مامان گذاشتم، ظهر برای رو اونا -

 : گفت اخم با صیام
 . خواممی االن همین نه، ظهر! نخیرشم -

 : گفتم جدی و کردم نگاهش
 . بخور پنیر و نون. گذاشته میز روی صبحونه. جان مامان نمیشه -

 : گفت و انداخت میز به نگاهینیم هم صیام
 . خورمامی همه از بیشتر من ظهر ولی خورم؛می پنیر و نون االن باشه؛ -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . شد دیر تمدرسه که بخور رو تصبحونه حاال باشه -

 : گفت آروم و خندید نازی. شد مشغول و گفت ایباشه
 . من بشم شکمو صیام قربون -

 . شد بسته درد از چشمام. مالیدم رو گردنم دستام با. کردمی درد شدتبه گردنم
 : پرسید نازی

  خوبی؟ طناز -
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 : گفتم و کردم باز رو چشمام
 . کنهمی درد حسابی گردنم. زیاد نه -

 : گفت نگران و متعجب و کرد نگاهم
  نمیگی؟ هیچی چرا پس -

 : گفتم و کردم نگاهش
 . میشم خوب. نیست چیزی -
 : گفت حرص با
 . برممی رو هابچه و طرالن منم نمیای، دفتر امروز. نمیشی خوب نکنی استراحت تا تو. بیخود -

 استراحت خواستم. اتاقم داخل رفتم منم رفتن، که هابچه. موندم خونه من و کرد قانعم لجبازی با که کردم مخالفت
 میز سمت رفتم. گذاشتمش آرایش میز روی دیدم و کردم اتاق اطراف به نگاهی. نیست موبایلم شدم متوجه که کنم

 تیره و الغر کمی صورتش و بود افتاده گود چشماش پای که ایساله ۲۹ زن به آینه، به خورد نگاهم که آرایش
. بود ریخته برش و دور نامرتب شتیره ایقهوه موهای. بود اومده بیرون هم ابروهاش و رنگبی هاشلب. بود شده

 این. ببرمش یاد از بودم تالش در امروز تمام که کردم فکر چیزی به و آرایش میز صندلی روی نشستم ناخودآگاه
 و کرد تباه زدنهم به چشم یک در رو من آرزوهای و زندگی همه که مردی. شدمی ایران وارد امروز مرد، اون که

 و دادم فشارش محکم دستام دوتا با و گفتم آخی. کشید تیر یهو گردنم. دادم فشار هم روی محکم رو دندونام. رفت
 . تخت روی کشیدم دراز. گفتم لعنتی لب زیر و نشستم تخت روی رفتم. شدم بلند
 تخت روی قراربی. شد آروم کمی گردنم درد. بودم زده زل سقف به و تخت روی بودم کشیده دراز بود ساعتی یه

 باز سرگردون. نداشت فایده اما رفتم؛ راه اتاق داخل و شدم بلند. بودم شده تاببی. کنم کارچی دونستمنمی. نشستم
 راه بین دستم بابام و مامان عکس دیدن با که بردارم رو بود عسلی روی که کتابم خواستم. تخت روی نشستم
. کردم عوض رو لباسام و شدم بلند مصمم. گرفتم رو تصمیمم. زدمنمی پلک و عکسشون به بودم زده زل. ایستاد
 : گفتم رو مقصدم و آژانس به زدم زنگ

 . زهرا بهشت سمت برید کنید لطف -
 هاییگالب و گل و نشستم قبرشون کنار. بود اعصابم روی حسابی رادیو صدای وسط این. افتاد راه و گفت چشمی

 درش و برداشتم رو گالب شیشه. کردم نگاه هاشوناسم به و نشستم حرفبی کمی. گذاشتم کنار رو بودم خریده که
 : کردن دل و درد به کردم شروع ریختم،می قبرها روی رو هاگالب که زمانهم و کردم باز رو
  خوبه؟ چیزهمه خوبید؟. بابایی سالم. مامانی سالم -
 : دادم جواب خودم و
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 .!خوبه چیزهمه حتما! خوبه حتما -
 : دادم ادامه و دادم تکون سری

 چیزهمه تا کنممی رو تالشم دارم همیشه مثل منم. خوبه چیزهمه. خوبن پسرهامم. خوبه هم طرالن. خوبم منم -
 …خب و باشه خوب
 : گفتم و کردم بغض

 !…جز. عالیه چیهمه. عادیه چیز همه -
 : دادم ادامه و کردم مکثی

 !…جز -
 : کردم زمزمه باز و خندیدم بغض با
 . عالیه و خوب چیزهمه که بخوابید آروم. باشید آروم! هیچی …جز -

. بابام و مامان از حتی ها،مرده از حتی همه؛ از کنم پنهون رو چیزها خیلی که بودم گرفته یاد بود هاسال. گفتم دروغ
 هیچ. نبود عالی چیزهیچ وقت،هیچ اما عالیه؛ چیزهمه گفتممی همیشه. بگم بهشون رو هامغم نداشتم دوست اصال
. دادم دست از رو دلم عزیز دو هر تصادف یه توی پیش، سال پنج. نیست عالی چیزی دیگه که هاستسال. وقت

 کما توی مدت یه مامان اما دادیم؛ دست از جا در رو بابا. کردن تصادف که رفتنمی رضا امام زیارت برای داشتن
 . طرالن و موندم من. گذاشت تنها رو ما باالخره اونم اما بودیم؛ جااون ساعته ۲۴ ما. بود

 : گفتم و کشیدم مامان قبر روی دستی
 . میشم خوب زود نباش، نگران اما داره؛ درد کمیه گردنم. نازم پریِ مامان -

 . کردم پرپر رو هاگل تمام کی نفهمیدم و کردم دستام به نگاهی
 بهتر کمی حالم. بود باز چنانهم رادیو. دادم راننده به رو خونه آدرس و آژانس سمت رفتم شدم، بلند و نشستم کمی

 . بود شده ترآروم گردنم درد. بود
 : شد بلندتر رادیو گوینده صدای

 . کنممی اعالم خدمتتون رو امروز خبرهای خط سر -
 : داد ادامه گوینده همون بعد شد پخش آهنگی ثانیه چند

 . وطنش به سال هفت از بعد ایرانی جوان دکتر ورود -
 : داد ادامه و کرد مکثی و
 . آیندمی ایران به ایرانی معروف جراح طالبی، پروفسور شاگردان از کیانمهر، دکتر امروز -

 : گفتم راننده روبه که دادمی توضیح داشت طورهمین گوینده کردم، رادیو به نگاهی
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  کنید؟ خاموش رو رادیوتون میشه! آقا ببخشید -
 : گفت و کرد بهم آینه داخل از نگاهی

 . آبجی چشم -
 . کردم نگاه خیابون داخل مردم به و زدم تکیه شیشه به رو سرم و کردم پوفی. کرد خاموش رو رادیو و

 در جلوی جوون، پسر یه و طرالن دیدن با. خونه سمت رفتم و کردم حساب رو آژانس رسیدم، که کوچه سر به
 داشت پسر. بود من به پشتش طرالن ولی دیدم؛می رو پسر رخ نیم. کردم نگاهش متعجب. شدم متوقف خونه

 بعد و. باشه برگشته نکنه. باشه اون نکنه. تپیدن به کرد شروع تند قلبم. بود پایین سرش طرالن و گفتمی چیزی
 راست سمت به و برگشت طرالن یهو. برداشتم قدم آروم« .نمیاد! داره زندگی به تعهد االن اون نه؛»: گفتم خودم به

 که کرد سالم طرالن. بودم رسیده بهشون. بود دستش داخل کاغذ یه. کردم نگاه دستش به. کرد اشاره کوچه
 : پرسیدم. دادم رو جوابش

  شده؟ چیزی -
 : گفت لبخند با طرالن

 . خواستنمی آدرس ایشون. نه -
 : گفت و داد تکون سری پسر

 . کنمنمی پیداش ولی چرخم؛می اینجا دارم ستدقیقه ده. شما از ممنون -
 : گفت هم طرالن

 . کنممی خواهش -
 : پرسید که انداختم طرالن به نگاهی. رفت و کرد خداحافظی پسر و
  چطوری؟ -

 : کردم زمزمه آروم
 . خوبم -

 هر صحبت از طرالن، ماجرای از بعد ترسیدممی. کردم مکث ایلحظه. خونه داخل رفت و داد تکون سری اونم
 تکون سری. افتاد اتفاق پارسال که چیزی اون از. ترسیدممی عواقبش از واقع در داشتم؛ وحشت طرالن با پسری

 اومد هابچه با هم مریم. برسن هابچه تا کردم آماده رو ناهار و کردم عوض رو لباسم سریع. داخل رفتم و دادم
 استراحت تا اتاق داخل رفتم من ناهار خوردن از بعد. شدن حالخوش نهایتبی طرالن، البته و تیام و صیام. خونه
 .بخوابه من کنار و من اتاق داخل بیاد هم مریم شد قرار و کنم

 : پرسیدم و کردم صیام به نگاهی
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  نوشتی؟ -
 : گفت تعجب با
  رو؟ چی -
 : گفتم و کردم دید،می تلویزیون هم و نوشتمی مشق هم که بهش نگاهی حرص با
 . دیگه الفبا حروف روی از -

 : گفت مطمئن و داد تکون سری و گفت آهانی
 . نوشتم خواب، تخت خیالتون آره -

 : گفتم کرد،می بازی نازی با داشت که تیام به رو و دادم تکون سری
 . بگم دیکته بهت تا بیار رو فارسیت کتاب تیام -

 : پرسیدم نازی به رو دادم،می ماساژ کمی رو گردنم که حالی در. اتاق داخل رفت دوید اونم
  نیست؟ ازشون خبری شدم بیدار خواب از که ظهر از بعد از رفتن؟ کجا طرالن و مریم -

 : گفت خشم و حرص با و کرد نگاهم
 نه؟ یا داره زن ببینن کنن،می پژوهش و تحقیق خیرندیده مسیحِ این درمورد دارن نشستن، طرالن اتاق داخل -
 مرتب و کوتاه و مشکی موهای داخل دستی عادت طبق نازی که خندیدم بود، هامادربزرگ عین که لحنش از

 رنگ به موهای روی بچه این حساسیت از خندیدم فقط من و کرد اعتراض کالفه صیام که کشید صیام یشده
 هاش زدن غر اینکه از بعد هم صیام. گفتن امال به کردم شروع منم و آورد رو امالش دفتر و کتاب تیام. کالغش

 از که سروصدایی با که گفتممی امال تیام به توجهبی. رفت آشپزخونه داخل و کرد جمع رو هاشکتاب شد، تموم
 : گفت نازی که شدم بلند اومد، آشپزخونه داخل

 . میگم دیکته بهش من رو، کتاب من بده -
 و یخچال در سمت کشیده رو صندلی دیدم. آشپزخونه داخل رفتم و نازی به دادم رو کتاب. دادم تکون سری

 به نگاهی. برداره رو هابستنی تا رسهنمی یخچال باالی به دستش کنه،می کاری هر ولی رفته؛ باال ازش سختیبه
 : گفت پررویی با اما شد؛ دستپاچه کمی من دیدن با که کنه پیدا بستنی آوردن برای چیزی یه تا کرد، اطراف

 . خواممی بستنی من. اومدی شد خوب! مامان اِ -
 : پرسیدم و کردم نگاهش ـینه*سـ به دست

  اجازه؟ بدون -
 : گفت و اومد پایین صندلی روی از و کرد نگاهم

 . بگیرم اجازه خواستممی. نه -
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 ادیبنورا 

 : دادم ادامه گیرانه مچ
  وقت؟اون کِی -

 : گفت و کرد نگاهم
 . خوردم رو بستنیم کهاین از بعد -

 : گفتم صیام به رو جاش سر ذاشتممی رو صندلی که حالی در و دادم تکون براش سری
  خوردی؟ شیر صبح شما -

 : گفت و کرد نگاهم
 . کوچه داخل هایگربه جون به آره -

 : گفتم و خندیدم
 . میدم بهت بستنی یه منم پس. باشه -

 : گفت و خندید
 . جون آخ -

 : زد داد هال داخل از هم تیام
 . هستما منم مامان -

 : زدم داد منم و خندیدم
 . برات میارم بستنی من بنویس، رو دیکته شما -

 موبایلش با و بود کشیده دراز نازی. بخوابیم که اتاق داخل رفتیم هم نازی و من و خونشون رفت مریم شام، از بعد
 . خوندممی کتاب داشتم هم درد گردن وجود با همیشه، عادت طبق منم. بود سرگرم

 : گفتم تعجب با. کرد در به نگاهی و کشید موبایل از دست اونم که کردم نازی به نگاهی تعجب با. زدن در
 . بفرمائید -
 : پرسیدم و کردم بهشون نگاهی. داخل اومدن تیام و صیام و شد باز در
  شده؟ چیزی -

 : پرسیدم دوباره که دادن تکون منفی نشانه به سری و کردن نگاهم
  بیدارن؟ هنوز چرا آقایون پس خب، -

 : گفت صیام و کردن هم به نگاهی
 . داریم سوال ازتون چون -

 . کرد نگاه بهشون تعجب با و نشست تخت روی نازی. کردن نگاه هم به باز که کردم نگاه بهشون کنجکاو
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 ادیبنورا 

 : کرد شروع اول هم تیام
 . مهم سوال یه -
 آب. بگم باید چی دونستمنمی واقعا دیگه. پدرشونه هویت مورد در که شدم مطمئن و کردم نگاه بهشون استرس با

 : گفتم ظاهرسازی با و دادم قورت رو دهنم
 . دیگه بپرسید کنید؟می معطل چرا پس. خب -

 : گفت و کرد نگاهم صیام
 . کیوان عمو مورد در -

 : داد ادامه و خاروند رو کوچکش ٔ  چونه تیام
  داره؟ نسبتی چه ما با دقیقا کیوان عمو -

 : گفت که بود فکر همین توی هم نازی گمونم. برسن چی به خوانمی هابچه این که کردم فکر و بهشون زدم زل
  چطور؟
 : گفت و داد تکیه در به صیام

 . کیانمهره فامیلیمون ما آخه -
 : داد ادامه تیام بازم و
 . کیانمهره هم کیوان عمو فامیلی و -

 : گفتم هابچه به رو تحکم با که انداخت من به نگاهی نیم نازی
  شدید؟ شباهت این متوجه کی شما وقتاون -

 : کرد تعریف تیام و کردن هم به نگاهی
 …هم شما خاله پسر ولی هستم؛ کیانمهر من گفت،می مدام و زدمی حرف موبایلش با داشت کیوان عمو. دیشب -

 : کرد تصحیح و پرید حرفش بین صیام
 . هستم هم طناز پسرخاله گفت. شما خاله پسر نگفت -

 : گفت و کرد نگاهش چپچپ تیام
  کرد؟می فرقی چه حاال -

 : پرسید کنجکاو ها،بچه دعوای به توجهبی نازنین
  زد؟می حرف کی با که نشدید متوجه هابچه ببینم -

 : گفت و کرد مکث تیام
 . نشنیدم که من. نه -
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 ادیبنورا 

 : گفت صیام اما
 . کنم فکر شنیدم، من -

 : گفت کردن فکر کمی از بعد صیام که زد زل بهش هیجان با و ایستاد نازنین
 . نمیاد یادم کنم،می فکر که حاال. نه -

 : پرسید سوالی تیام. تخت روی انداخت رو خودش دوباره و کرد نگاهش حرص با نازی
  عمومونه؟ واقعا کیوان عمو مامان، -

 : دادم جواب و کشیدم عمیقی نفس
 . داره نسبت پدرتون با اما نیست؛ عموتون. نه -

 : پرسید کنجکاوی با صیام
  نسبتی؟ چه -

 : زد داد نازنین یهو که کردم بهشون مستاصلی نگاه
 . وای. گرفت درد دلم،... دلم... آخآخ -

 نگرانی با. تخت روی بود کرده پهن رو خودش و دلش روی بود گذاشته رو دستش نازی که سمتش دویدن هابچه
 : گفتم و سمتش رفتم

  شدی؟ چی نازی -
 : گفتم و انداختم کردنمی نگاه نازنین به ناراحت که هابچه به نگاهی. کردمی ناله و آه فقط هم نازی

 . هست نازی خاله به حواسم من. برید شما هابچه -
 : گفتم و کردم نازی به نگاهی نگران. بخوابن رفتن خیربه شب با و کردن بهم نگاهی

  یهو؟ شد چی اصال کنه؟می درد دلت کجای نازی -
 : گفت آروم و کرد باز رو بود بسته درد از که رو چشماش آروم نازنین در، شدن بسته با
  رفتن؟ -
 : پرسیدم تعجب با
  کیا؟ -
 : گفت حرص با
 . واتسون جان دستیارش، و هلمز شرلوک -
 : گفتم و کردم نگاهش شده گشاد چشمای با
  چی؟ -
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 ادیبنورا 

 : گفت و کرد پوفی
 . رفتن که فهمیدم خودم بابا، هیچی -
 : گفت کردممی نگاهش شده درشت هایچشم با که من به رو و تخت روی نشست شد بلند و
  چیه؟ -

 : پرسیدم و کردم بهش گیجی با نگاهی
  شدی؟ خوب دیگه االن -

 : گفت و داد تکون سری
 اون نسبت دونستن خیالبی که درد دل به بزنم رو خودم شدم مجبور عالی،جناب کارآگاه پسرهای خاطربه. بله -

 . بشن خودش از ترخودبی عموی پسر اون با رو بیخود پسره
 : گفتم و کنارش نشستم و رفتم ایغرهچشم

 . فکرات اون با ببرن رو تو شورمرده -
 : گفت بود مونده باز تعجب از دهنش که حالی در و کرد نگاهم

 . بودی مُرده استرس از االن تا که مریضی به بودم نزده رو خودم من اگر. تو هستی پررویی عجب اِ -
 : گفتم نگرانی با و کردم نگاهش چپ چپ

 . شدن کنجکاو و حساس زیادی هابچه. شدم نگران باز من ولی -
 : داد جواب بعد و کرد سکوت ثانیه چند نازی

 . کنن کنجکاوی که طبیعیه خب. میشن بزرگ دارن هابچه. داری حق -
 : داد ادامه ثانیه چند از بعد
  نگرانم؟ چی از من دونیمی اما -

 : پرسیدم و کردم نگاهش
  چی؟ از -

 : گفت و زد زل بهم کمی
 مسائل و خودت مورد در تو اما نیستی؛ بدی شناسروان که میده نشون هم هاتپرونده. طناز شناسیروان تو -

. طنازی فقط. مادری فقط اخیر، مسئله با مواجهه در تو. کنی مدیریت تونینمی. باشی شناسروان تونینمی خودت
 . کنه حل رو مشکالت آرامش با تونهمی که شناسروان یه نه

 : گفتم و پایین انداختم رو سرم
 . کنممی رو تالشم دارم که دونیمی -
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 ادیبنورا 

 : گفت و خودش سمت چرخوند رو سرم آروم
 . نتیجهبی تالش اما آره -

 : پرسید آروم سکوت دقیقه چند از بعد که نگفتم چیزی
  چطوره؟ گردنت -

 : گفتم و کشیدم گردنم به دستی و زدم کوچکی لبخند
 . شده ترآروم کمی. نیست بد -

 : گفت آروم
  نه؟ مگه. امروز بیرون رفتی -
 : گفتم تعجب با
  فهمیدی؟ کجا از -

 : گفت و خندید
  کجا؟ رفتی گذاشتی نتونستی، باز اما کنی استراحت که خونه موندی تو. طناز شعوریبی خیلی -

 : گفتم و زدم لبخندی
 . بابا و مامان دیدن رفتم. خونه بمونم تنها تونستمنمی. کردممی قراریبی -

 : گفت و زد تلخی لبخند ثانیه چند از بعد و کرد سکوت
 . شدی آروم چرا میگم -

 : پرسیدم باز و دادم تکون سری
  فهمیدی؟ کجا از نگفتی -

 : گفت و کرد نگاهم
 . نذاشتی جاکفشی داخل و بودی هول بود، معلوم که خاکیت هایکفش از -

 : گفتم و خندیدم
 . میشم تلف خستگی از دارم من. دیگه بلندشو -

 : پرسید و داد تکون سری
  بخوابم؟ کجا من حاال خب -

 : گفتم و کردم نگاهش چپ چپ
  بینی؟نمی رو بزرگی این به تخت شدی؟ کور -
 : گفت غرهچشم با
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 درد که هم گردنت بخوابی، تخت روی راحت تو. بخوابم زمین روی من بهتره میگم ولی بینم؛می چرا. ادببی -
 . کنهمی

 : گفتم آوردم،می بیرون کمد داخل از ایدیگه پتوی که حالی در و دادم تکون سری
 . بخوابی زمین روی میای تو وقتی که ندادم رو نفره دو تخت این پول همهاین -

 : گفت و خندید
 . میل کمال با -
 ...کشیدم دراز و کنارش رفتم منم. تخت روی انداخت رو خودش و

 : گفتم هابچه به رو حوصلهبی و دادم تکون سری
 . نکنید اصرار بیخودی دیگه. نه گفتم -

 : گفت و زمین به کوبید رو پاش صیام
 . بیام خواممی من -

 : گفتم و تختم روی نشستم و بیرون دادم حرص با رو نفسم
  چی؟ واسه اونجا بیاید خوایدمی شما فهمم،نمی من آخه -

 : گفت بود زده تکیه آرایش میز به که تیام
 . میره سر حوصلمون جا،این خب -

 : گفتم و کمد سر رفتم شدم، بلند تخت روی از و کردم پوفی
 . نمیره سر حوصلتون. ستخونه طرالن خاله -

 : گفت باز تیام
 . خونهمی درس داره طرالن خاله مامان؛ -
 : گفتم بهشون رو و کردم سرم رو ممقنعه و بستم حرص با رو کمد در
  نوشتین؟ رو هاتونمشق شما! ببینم اصال -

 : گفت و داد تکون رو سرش محکم صیام
 . نوشتیم که بله -

 : گفت باز تیام. اومدن دنبالم که اتاق از بیرون رفتم و برداشتم رو کیفم
  بپوشیم؟ لباس مامان؛ شد چی -

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 . ببینم بشینید، اینجا بیاید -
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 : گفتم و نشستم مبل روی روشون،روبه منم که نشستن. کردم اشاره مبل به و
. دفتر بیاید خوایدمی االنم خوندید، رو هاتوندرس و نوشتید رو هاتونمشق. تعطیلید شما و ستپنجشنبه امروز -

  درسته؟
 : گفتن و کردن نگاهم

 . آره -
 : دادم ادامه

 چیزی من و اونجا اومدینمی رو تابستون کل شما. دارم مهمی کار چون ببرم رو شما تونمنمی من امروز اما -
  باشه؟. بیاید نباید شما و داریم مهمی کارهای واقعا امروز اما. گفتمنمی

 : گفتم که کردن نگاهم ناراحت
 . بگذره خوش بهتون حسابی و ببرمتون دیگه روز یه میدم قول ولی -

 : گفتم فکر کمی با که کردن نگاهم
 . میام االن کنید، صبر لحظه چند یه -
 : گفتم و آوردم بودم، خریده براشون بود وقت خیلی که رو کارتونی دیسی اتاق، داخل از
 . بیام من تا ببینید رو فیلم تا چند این! بفرما -
 طرالن اتاق در دم رفتم و کردم استفاده فرصت از منم. بذارن رو دیسی تا رفتن و پریدن پایین و باال کلی خنده با
 : اومد صداش ثانیه چند از بعد که زدم در
 . بفرما -

 : گفتم بود، گرفته دستش رو کتاب و بود کشیده دراز که بهش رو و داخل رفتم
 داخل هایلباس طنابِ روی انداختم شستم، رو هاتلباس. بیننمی فیلم دارن هم هابچه. دفتر میرم دارم من -

 . بشن خیس باز بزنه بارون ممکنه داریا، برشون زود باشه یادت. حیاط
 : کردم اضافه که گفت چشمی

 . بزن زنگ بهم خواستی چیزی راستی؛ -
 سریع رسیدم، که دفتر به. دفتر رفتم و شدم ماشین سوار بیرون، رفتم که کرد خداحافظی لبخند با و داد تکون سری
 بسته داشت باز در کشیدم عمیقی نفس شدم، که وارد. شدمی بسته داشت که آسانسور سمت دویدم و شدم پیاده
 : گفتم و زدم زل نازی به تعجب با. داخل پرید یکی یهو که شدمی
 . ترسیدم! وحشی اوی -

 : گفت زد،می نفسنفس کهدرحالی و کرد نگاهم
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 ادیبنورا 

 . پورسهراب مطب …ببرمت باید... سرت تو خاک -
 : گفتم تمسخر با و کردم نگاهش تعجب با
  وقت؟اون چرا -

 : گفت و کشید عمیقی نفس باز بود، اومده جا نفسش کمی
 . انگار نه انگار زنم،می صدات دارم ساعته سه -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . نشنیدم چیزی که من واال -

 : گفت لبخند با اونم
 پزشک؛ گوش پیش ببرمت باید دارن، مشکل هاتگوش. دیگه پورسهراب پیش بریم باید میگم، که همینه واسه -
 پسر برای من از بهتر کی. گشتهمی خوب زن دنبال پسرش برای قضا، از بازم و هست سه طبقه همین قضا از

  عزیزش؟
 : گفتم و کردم نگاهش چپچپ

 . نباف خیال خودیبی. بودی زده حاال تا وگرنه بزنی، رو پورسهراب پسر مخ نداری عرضه تو -
 به حق نازی ایستادیم دفتر در جلوی که همین و بیرون اومدیم آسانسور از. چهار طبقه به رسید آسانسور باالخره

 : گفت جانب
 مخش که ـطه*رابـ این در هم داره زن اینکه کن قبول طناز، ولی بزنم رو مخش کردم سعی من! تو جون به نه -

 . نیست تاثیربی کرد محلیبی من به و نشد زده
 : گفتم تعجب با
  داره؟ زن پورسهراب پسر! نازی -

 : گفت و داد تکون سری نازی
 . نه -

 : گفتم شده درشت چشمهای با و دادم تکون سری
 . گفتی االن همین خودت تو -

 : گفت و کرد درست رو شمقنعه نازی
 . بود کجا زن بابا نه واقعا؟ -

 : داد ادامه که بزنم رو دفتر در خواستم و دادم تکون سری
 . کردن نامزد تازه -
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 : گفتم حرص با زده ایگنده لبخند دیدم که سمتش برگشتم سریع حرفش، شنیدن با
  گذاشتی؟ سرکار رو من باز. نازی کنه لعنتت خدا -

 : گفت لبخند با و کرد نگاهم
 …خب ولی کردم رو سعیم جدی. بابا نه -
 : گفت و کشید ساختگی آه
 . بود ایکبیری زن اون قسمت خب، ولی -

 : داد ادامه آروم و جلو آورد رو سرش و کرد نگاه رو اطراف هادزد عین بعدم
 . کردم دیگه فکر یه جدیدا ولی -

 : داد ادامه که شدم منتظر و نگفتم چیزی
. باشه داشته زن یه فقط محترمی این به پیرمرد نیست خوب دونی،می آخه بزنم رو پورسهراب خود مخِ برم کهاین -

  خواد؟نمی سوگلی یه باالخره خب
 : گفتم و سرش توی زدم و خندیدم

 . میشی احمق دارِپول موتِ به رو پیرمرد یه دوم زن آخر تو دونممی که من. سرت تو خاک -
 نگاه بهش مات. زد زل بهمون خشمگین ماده شیرِ یه عین مریم و شد باز در یهو که بگه چیزی خواست و خندید
 : زد داد تقریبا یهو که کردیم

 پشت ساعته سه که االنم. مزاحمید همش. بزنما حرف راحت پسره این با دقیقه دو من گذاشتین اگر. آوره خجالت -
 . تمرکزم وسط پریدمی همش بگم، بهش جمله یه خواممی ساعته سه. زنیدمی وِر ایستادید، در این

 : زد داد باز که بودیم زده زل بهش تعجب با
  مرگتونه؟ چه -

 : گفت لکنت و تعجب با نازی. افتاد راه زبونمون حرفش این با انگار
  اینجا؟ پسر؟ -

 : دادم ادامه زدن،می بیرون حدقه از داشتن که هاییچشم با من که کردمی نگاهش طورهمین مریم
  تنهایی؟ باهاش االنم و دفتر؟ داخل آوردی پسر تو -

 : گفت و کرد پوفی مریم
 . آوردید در منو پدر. ببینیدش داخل بیاید بابا -
 . دفتر داخل رفت و گذاشت باز نیمه رو در و

 : گفتم آروم. کردمی نگاهم داشت اونم. کردم نگاه نازی به و دادم تکون سری
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 . نیاوردم رو هابچه شد خوب میگم، -
 : کرد زمزمه آروم حرفم، به توجهبی
 :دادم توضیح علمی و دادم تکون سری نفهمیدیم؟ ما که شد بد قدر این کِی مریم -
 . ناگهانی نه میفتن اتفاق زمانی بازه یک در هاتغییر گونهاین -

 : گفت حرص با نازی
 . بکشی رُخَم به رو هاتدانسته خوادنمی االن. شو خفه -

 : گفت و کرد مکثی که نگفتم چیزی اما کردم؛ نگاهش چپچپ
  بریم؟ -

 : گفتم منم
 . بریم نظرم به دیگه آره -

 : گفت آروم و کشید رو کیفم که داخل رفتممی داشتم
  بگیم؟ یااهلل یه خوایمی گممی -

 : گفتم و رفتم غرهچشم
 . ببرن رو منحرفت ذهن اون شورمرده -

 : گفت اونم
 . خودت با شدی، رو به رو بدی صحنه با االن اگه. بود گفتن من از هرحالبه -

 : کردم زمزمه لب زیر
 . شو ساکت فقط -
 کردیم؛می نگاه اطراف به و کردیم قرض هم دیگه چشم تا دو داشتیم، چشم تا دو. رفتیم داخل نازی اهللبسم با و

 شوییدست از مریم که بودیم ایستاده سالن وسط. نبود خبری هم اونا داخل هااتاق سمت رفتیم. نبود خبری اما
 : گفت کردمی خشک رو دستاش که حالی در و اومد بیرون

  دیدیدنش؟ -
 : گفتم مریم به رو من و کردیم هم به نگاهی

 . کرده فرار داخل، میایم داریم ما فهمیده گمونم -
 : گفت و کرد میز به نگاهی میزش، سمت رفت و کرد نگاهمون تعجب با
 . جاستهمین هنوز بابا نه -

 : زد غر نازی و میز سمت رفتیم تعجب یا نازی و من
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 . بودم نکرده رو میز زیر فکر. هست هم مارمولکی عجب -
 هم مریم. نبود چیزی کوچک آشغالِ سطل یه از غیر هم اونجا اما کردیم؛ نگاه رو میز زیر و شدیم خم نازی و من
 : گفت و شد خم

  گردید؟می چی دنبال اونجا دوتا شما -
 : گفتم آروم بودیم شده خم که طور همون

 . دیگه پسره اون دنبال -
 : گفت و ایستاد مریم

 . جاستاین! که نگفتم رو زیر اون. احمقا -
 حالت با. کردیم هم به نگاهی و ایستادیم کردیم، راست رو ـمرمون*کـ مات نازی و من. باال گرفت رو عکسی و

 : پرسیدم گیجی
  کیه؟ دیگه این -

 : گفت احمقا عین من مثل نازی
 . رشادت مسیح -

 : پرسید مشکوک نازی که گذشت ثانیه چند
  زدی؟می حرف این با ساعت سه تو -

 : گفت و زد زل عکس به عشق با و داد تکون سری مریم
 . بگم بهش چی دیدمش روز یه اگر که بود تمرینی این آره؛ -

 : غرید و زد زل بهش خشم با نازی و دادم تکون براش تأسف روی از سری
 . مریم رو تو کشتم من -
 خندیدیم و دویدن حسابی اینکه از بعد چه اگر کردم؛ تشویق رو نازی و دادم تکون سری. مریم دنبال افتاد و

 و نمیده وقت هامریض به مریم ها،پنجشنبه معموال. کار سراغ رفتیم و اصلی سالن داخل هایمبل روی نشستیم
 حتی میده، رو خودش نظرات کس هر. کنیممی مشورت هم با و مرتب رو هفته هایپرونده و شینیممی هم با همه
 یه دید مریم اما کنیم؛می نگاه موضوع به شناسروان یه دید از ما چون بده، نظر تونهمی بهتر مریم گاهی. مریم

 موبایلم که بود یک حدود ساعت. کنهنمی درک اصال رو ما نظرات برعکس هم، گاهی خب و داره رو عادی انسان
 لبخند صفحه روی کیوان اسم دیدن با. آوردم بیرون رو موبایلم برداشتم، رو کیفم مریم میزِ روی از رفتم خورد زنگ
 : دادم جوابم و زدم تکیه مریم میز به زدم،

 . الو -
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 : پیچید گوشم توی انرژیش پر صدای
  مطوری؟ چطور. گل خانومِ طناز سالم -

 : گفتم و خندیدم
  چطوری؟ تو ممنون -

 : گفت و کشید آهی
 . نیست خوب حالم اصال ندیدم، رو مخاله دختر هست هفته یه از بیشتر االن که من -

 : گفتم و خندیدم
 خوای؟می چی بگو جان؛ پسر خودتی -
 : گفت اعتراض با
 آخه؟ چیه چیز! شده تنگ برات دلم گممی بابا ای -

 : گفتم و خندیدم
 . خداحافظی نه؟ مگه شد رفع دلتنگیت باشه خب -

 : زد غر کیوان
 . خاله دختر بای. شد رفع تنگیدل آره میشی؟ ناراحت چرا حاال بابا ای -

 :شمردم و زدم زل گوشی به لبخند با. کردم قطع رو تلفن و گفتم خداحافظی
 .سه دو، یک، -

 : دادم جواب و خندیدم. خورد زنگ موبایلم
 . الو -
 : گفت حرص با
 . طناز که واقعا -
 : گفتم لبخند با
  هان؟ چی؟ واقعا -

 : گفت و کرد پوفی
 . بابا هیچی -
 : گفتم که کرد سکوت و

  خوای؟می چی ببینم بگو خب،
 : گفت و تلفن داخل کرد فوت بازم



 

 

98 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

  من؟ خونه میای -
 : گفتم نگرانی با همیشه مثل اما کردم مکث لحظه چند

  شده؟ چیزی -
 : گفت و خندید

 . بپوشم چی دونمنمی. مهمونی برم خواممی بابا، نه -
 : گفتم و خندیدم

 . میام دیگه ساعت یه تا باشه -
 : گفت و خندید

 . طناز خاله دختر نوکرتم! آخ -
 : اومد مریم صدای که کردم گوشیم به نگاهی بازم کردم، قطع منم و خندیدم. کرد قطع و
  بود؟ کی -

 : گفتم و کردم نگاهش
 . کیوان -

 : پرسیدم کردم،می نگاه اطراف به که حالی در که داد تکون سری
  رفت؟ کجا نازی -

 :گفت بست،می تکتک رو هاپرونده که درحالی اونم
 . شوییدست -

 : گفتم و کردم نگاهش
 . مریم ببین -

 : دادم ادامه که کرد نگاهم
  ندارین؟ کاری شما. داره کارم کیوان برم، باید من -

 : گفت و داد تکون سری
 . سالمتبه برو. نه -

 احوال و خونه به زدم زنگ شدم، ماشین سوار که همین. شدم خارج ساختمون از و بیرون اومدم خداحافظی از بعد
 . کیوان خونه شهر، باال سمت رفتم و بخورن ناهار هستن، گرسنه اگر گفتم و گرفتم رو هابچه
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 به و رفتم ساختمون در سمت. کردم پارک سختیبه رو ماشین و رسیدم وقتی. کردم حرکت کیوان خونه سمتبه
 مامان مرگ از بعد چقدر. بود کیوان مالِ شیک، و بلند برجِ این لوکسِ هایآپارتمان از یکی. زدم زل جلوم بلندِ برج

 من اما کنم؛ زندگی اینجا هایآپارتمان از یکی داخل که کردن اصرار بهم کیوان خصوصا و عمورضا و خاله بابا، و
 به هم وسط این. دممی و دادممی ترجیح اینجا به رو خودم شهر وسط دارحیاط خونه و ساده زندگی. نرفتم بار زیر

 که حالی در و دادم تکون سری« .میده بو پیفپیف گـهمی رسه،نمی گوشت به دستش گربه»: گفتممی خودم
. شد باز در که زدم در اومدم، بیرون آسانسور از. رفتم باال منم و شد باز تیکی صدای با در. زدم رو آیفون خندیدم،می

 : اومد صداش فقط ثانیه چند از بعد. ندیدم رو کیوان اما کردم؛ نگاه اطراف به و بستم رو در. رفتم داخل آروم
 . داخل بیا -

 : گفتم خنده با و دادم تکون سری
  تو؟ کجایی. داخل اومدم من -

 : دادم ادامه انداختم،می کیفم داخل رو سوئیچم که حالی در بعدم
 . نیست تصویر ولی هست؛ صدا -

 که وارد. داشت هال تا سه. بود بزرگی یخونه نفر یه برای. کردم نگاه اطراف به بازم و شنیدم رو اشخنده صدای
 اونجا رو تلویزیون که بود هال یه هم چپ سمت. مبل سری یه و آشپزخونه بود، هال یه راست سمت شدی،می

 با. بودمی کیوان از غیر نفر یه برای اگه بود قشنگی و خوب خونه. داشت اتاق چندتا که راهرو یه و بود گذاشته
 کول و سر از داره کامال کثافت که بود این اومد ذهنم به که ایجمله تنها و کردم نگاه آشپزخونه و هال به تاسف
 کیوان شکبی. زدم زل بود، هال وسط که هاشجوراب به چندش با و رفتم جلوتر کمی هم بعد. رهمی باال شخونه
 قبل و کردم نگاهش. گرفتم هاشجوراب از رو نگاهم. سالن داخل اومد دقیقه چند از بعد. بود شلخته کیانمهر یه هم
 : گفتم حرص با بگه، چیزی کهاین از
 . کثیفه که بس از. بره راه خونت داخل تونهنمی اصال آدم وضعیتیه؟ چه این -

 : زدم غر باز و رفتم جلوتر کمی
 . بدبخت میریمی و میشی مسموم فردا پس فردا،. گرفته کثافت رو اینجا باش، خودت فکر به خب -

 : گفت و کرد پوفی
 !واقعا ممنونم بله؛ -

 : گفتم جدی و دادم تکون سری
 . نداشت قابلی -
 : گفت و ایستاد جلوم اومد، سریع که اتاقش سمت افتادم راه و
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  کجا؟ -
 : گفتم تعجب با
  خوای؟نمی شلوار و کت مگه. دیگه اتاق داخل -

 : گفت و کرد موهاش داخل دستی
 . اتاقه اون داخل شلوارهام و کت -

 به حرص با. داخل رفتیم هم با و کشید عمیقی نفس. کرد اشاره بهش که اتاقی اون سمت رفتم و دادم تکون سری
 : گفتم و کردم نگاه اطراف

  نکردی؟ رحم هم اینجا به تو. خاک کیوان یعنی -
 و تخت روی نشستم و شدم رد هالباس بین از. زدم زل بود، ریخته اتاق وسط که هاشلباس به و کردم نچینچ

 : گفتم
  چیه؟ کیه؟ برای مهمونی حاال -

 : گفت بهم رو و نداد رو جوابم
 . شلواره و کت کمدِ این -

 و کردمی جمع وسط از رو هالباس داشت که کردم نگاه کیوان به و کردم باز رو درش کمد، سمت رفتم و شدم بلند
 : گفتم تعجب با. گوشه یه ریختمی
  داری؟ شلوار و کت قدراین تو چرا! کیوان -

 : گفت خنده با و کرد نگاهم
 . بودنه کیانمهر اصول جزو پوشی شیک بزرگ، کیانمهر قول به -

 سال ۱۱ به ذهنم اما زدم؛ زل هاشلوار و کت به و کمد سمت برگردوندم رو سرم سریع ولی کردم نگاهش ثانیه چند
 : زدم صداش. زدمی حرف من با مثال داشت. کیوان سمت برگشتم آروم و نیاوردم طاقت. بود برگشته پیش

 . کیوان -
 : دادم ادامه که کرد نگاهم و سمتم برگشت لبخند با
 …خان اردشیر -

 : پرسیدم عمیقی نفس با و کردم مکثی
  خوبه؟ حالش -

 : گفت خنده با. کنه منحرف رو ذهنم کرد سعی و کرد نگاهم عمیق
 . پیرمرد بهتره هم تو و من از حالش. بابا آره -



 

 

101 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 : گفتم و زدم کجی لبخند آروم
 . خوبه -

 : دادم ادامه بعدم
  کیه؟ مال مهمونی نگفتی -

 : گفت و زد زل بهم کیوان
  کنه؟می فرقی چه -

 : داد ادامه بعدم
 . خوبه کدوم بگو تو. پوشممی رو هالباس من بشین، تو. کنیممی کاری یه اصال -

 : گفتم لبخند با و دادم تکون سری
 . باشه -
 .اومدمی بیرون و پوشیدمی رو هاشلوار و کت اتاقش حمام داخل رفت،می اونم. نشستم تخت روی و

 : پرسیدم و کشیدم عمیقی نفس
  ختم؟ مجلس بری خوایمی مگه ببینم -

 : گفت و انداخت بود، پوشیده که شلواری و کت به نگاهی
  چطور؟ -

 : گفتم کردم،می اشاره هاشلباس به کهدرحالی و دادم تکون سری
 . پوشنمی مشکی کفش البته و مشکی پیراهن با مشکی شلوار و کت ختم، مجلس توی معموال آخه -

 : گفت و کرد فکر کمی
 . میگی راست -
 . بپوشه رو بعدی تا رفت خودش و

 : گفتم مات و کردم نگاهش باز دهن با که بیرون اومد دقیقه چند از بعد
 ! کیوان -

 : گفت تعجب با و کرد نگاهم
  چیه؟ -
 : گفتم حوصله با
  پوشیدی؟ مشکی کفش و ایقهوه شلوار و زرد کت با رو سفید پیرهن حسابی چه رو تو آخه -

 : گفت و کرد نگاهم
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 . شده مد االن باشه، رنگ یه هاتلباس از کدوم هر که این. مده االن تیپ این بابا -
 : گفتم و رفتم ایغرهچشم

 . کن عوض برو. بری پیش مد روی خوادنمی تو -
 زیر زدم دیدمش، که همین. بیرون اومد دقیقه، چند از بعد بازم. داخل برد رو دیگه کاور یه دوباره و رفت. کرد پوفی
 : گفت و زد زل بهم گیج. خنده

 . داده اشتباهی رو وشلوار کت اتوشوییِ این کنم فکر -
 شبیه بیشتر بود، پوشیده که شلواری. خندیدم آروم و گرفت خندم دیدنش، با باز که بود شده آروم کمی هامخنده تازه

 رفت حرص با. بود نبسته اصال که رو کتش هایدکمه تازه. ترکیدمی داشت که هم کتش. شلوار تا بود شلوارک
 : زد داد و حمام داخل

 . شدممی خفه داشتم. آخیش -
 : گفتم و کردم دقت کمی. کردم بعدیش تیپ به نگاهی و گرفتم نفسی. شدم منتظر و خندیدم بازم

 . نیست بدک این کیوان -
 : گفت و زد چرخی حالخوش. آورد بیرون رو کتش و خندید

 . حله پس! ایول -
 : گفتم سریع دیدم، که چیزی با
 . ببینم برگرد -

 : گفتم که برگشت
 . لباسته پشت گنده لکه یه کیوان -
 : گفت تعجب با
  واقعا؟ -

 داخلش از و برداشتم رو کیفم دادم، تکون سری. کنه عوض رفت باز ناامیدی با و کرد پوفی که دادم تکون سری
 : اومد صداش که نه یا زده زنگ کسی ببینم کردم،می موبایلم به نگاهی داشتم. آوردم بیرون رو موبایلم

 . عالیه دیگه این -
 زل بهش و شد ـمرنگ*کـ لبخندم شلوار، و کت اون داخل دیدنش با. بهش زدم زل و باال آوردم رو سرم لبخند با

 و بود داغون شحافظه واقعا کیوان. کرده انتخاب براش کی و پوشیده کجا رو لباس این دونستنمی مطمئنم. زدم
 ۱۰ حدودا. کردم انتخاب براش شوق و ذوق با خودم رو شلوار و کت این. کردمی فراموش زود رو کوچک چیزای
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 و زدم محزونی لبخند. نبود وقتهیچ اون کاش ای... دامادش و بودم من عروسش که جشنی داخل. پیش سال
 : گفتم

 . میاد بهت خیلی. خوبه -
 : گفت شک با و کرد نگاهم

  مطمئنی؟ -
 : گفت خودش که دید نگاهم توی چی دونمنمی

 . پوشمنمی رو این نه؛ -
 شلوار و کت. شدممی کار به دست باید خودم. نداشت فایده. شدم بلند و زدم لبخندی. کنه عوض دوباره تا رفت و

 هم قرمز دارآستین پیرهن یه لبخند با. کردم نگاه کمد به بعدم و زدم زل بهش کمی آوردم، بیرون رو ایسورمه
 انداختمش لبخند با و کشیدم بیرون گوشه یه بود ریخته که هاییلباس خروارِ بین هم رو ایشسورمه جلیقه. آوردم
 رو کراوات که اومد یادم لبخند با و کردم فکر کمی. بود کم چیزی یه زدم، زل تخت روی هایلباس به. تخت روی

 حمام در. تخت روی گذاشتم و کردم انتخاب رو داشت خاکستری هایخط که ایسورمه کراوات یه. کردم فراموش
 : گفتم و سمتش رفتم بیرون، بیاد خواست تا و شد باز
 . ببینمت تا بیرون بیا و بپوش رو این بیا -

 داخل کردم آویزونش و کردم شلوار و کت به نگاهی. داخل رفت باز و کرد پوفی. دستم داد رو قبلی هایلباس
 : گفت و زد لبخند اونم که کردم نگاهش رضایت لبخند با. بیرون اومد و شد باز در دقیقه ده از بعد. کمدش

 . درسته خیلی کارت که کنم اعتراف باید طناز، ببین -
 : گفتم و خندیدم

 . دونممی -
 : گفت بازم و زد دید رو خودش باز آینه داخل و خندید اونم

 . مردی خیلی. طناز ممنون! عالیه -
 : گفتم کردم،می نازک چشمی پشت که حالی در و دادم تکون سری

 . واقعا ممنون -
 : گفت و خندید

 . بشه چی که نبود معلوم وگرنه اومدی، شد خوب -
 : گفتم و دادم تکون سری

 . بیا و کن عوض رو لباست تو بیرون، رممی من. خب -
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 : گفت و کرد خم رو سرش
 . رئیس چشم -

 روی. زدم کنار رو هاپرتقال پوست و پفک پوست ها،لباس آروم. بود کثیف چقدر که وای. بیرون رفتم و خندیدم
 : گفتم که آشپزخونه سمت رفت مستقیم اومد، که کیوان. کردم نگاه اطراف به و نشستم مبل

 . خواممی قهوه من! کیوان -
 : زد داد زنونه و نازک صدای با
 !ندارم قهوه من شرمنده، جان خواهر وای ای -

 : گفتم و خندیدم
 . بیار نسکافه پس -

 : گفت مانندی جیغ صدای با بازم
 . خوردش اصغرآقا دیشب. نداریم. خواهر بخوری کوفت -

 : گفتم و خندیدم
 . بیار و بردار چایی یه کیوان، بابا -
 : گفت و روم به رو نشست چایی سینی با. اومد سازچایی صدای و گفت ایباشه خنده با
 . میاد پیش باریه سالی اتفاق این که شی روشن بخور -

 : گفتم و کردم نگاهش
  اتفاق؟ کدوم -

 : داد جواب
 . دیگه کنم درست چایی کسی واسه من که همین -

 : دادم ادامه و گفتم آهانی. خندیدم
  کنی؟ مرتب خوایمی کی رو اینجا ببینم؛ -

 : گفت و کرد اطراف به نگاهی
 هم دیگه هفته تا. بیاد تونهنمی و مریضه هست ایهفته یه االن اما کرد؛می مرتب اومدمی خانومی یه رو جااین -

 . کنم چیکار دونمنمی. ندارم اعتماد هم کسی به. نمیاد
 : گفتم زدم،می تکیه مبل به و داشتممی بر رو فنجونم که حالی در و کردم نگاهش

 . کنممی مرتب رو اینجا برات من -
 : گفت و کرد نگاهم تعجب با
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  من؟ جون -
 : دادم جواب لبخند با
 . تو جون -

 : گفت و خندید
 . تو داری ایول طناز بابا -

 : گفتم و خندیدم
 !داره شرط ولی -
 : گفت تعجب با
  شرطی؟ چه -

 : گفتم و کردم نگاهش
 . استخر ببری رو هامبچه -

 : گفت خنده با و کرد نگاهم
 . بابا حله -

 : گفتم مرموزی لبخند با که بکشه سر خواستمی و برداشت رو فنجونش که خندیدم
 . بودی گرفته شنبه که نونی بابت ممنون راستی -

 که کردم نگاه هاشحالت به مرموزی لبخند با. بیرون نریزه دهنش توی از چایی که کرد سعی و زد محکمی سرفه
 : گفت تنها

 . کنممی خواهش -
 از بعد. خونه سمت به رفتم و کردم خداحافظی خوردم، رو چاییم کهاین از بعد. نیاورد هم خودش روی به اصال و

 تا براش. کردم جمع رو بیاره حیاط داخل از بود کرده فراموش که رو طرالن هایلباس ها،بچه با بازی کمی و ناهار
 . کردم پهن و شستم رو هابچه هایلباس و کردم مرتب زدم،
 خوندم قصه براشون ها،هفته آخر رسم به و اتاقشون رفتم خواب، موقع. خوردیم و کردیم درست هم با رو شام بعدم

 گردنم خسته،. بستم رو در و شدم اتاق وارد. دارن جشن و آموزه دانش روز شنبه، که کردن یادآوری بازم هابچه و
 بهونه رو کار تونمنمی همیشه مثل که کردم فکر این به و نشستم آرایش میز صندلی روی و دادم ماساژ کمی رو

 که بدم نشون و برم باید باراین اما. کردممی بیشتری تامل کاظمی آقای آخر حرف با خصوصا نرم؛ رو مراسم و کنم
 …خواب بعدم و خواب تخت سمت رفتم شنبه، جشن فکر با. نیستن تنها هامبچه

 : پرسیدم و کردم هابچه به نگاهی. زدن رو آیفون که دیدممی فیلم هابچه با داشتم
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  برداره؟ رو آیفون بره خوادمی کی. خب -
 : گفت تیام و کردن نگاهم

 . طرالنه خاله نوبت -
 : گفتم حال همون در و شدم بلند دادم، تکون سری

 . میرم من بار این. خونهمی درس داره خاله -
 : گفتم سالم از قبل نگرانی، با و برداشتم رو آیفون. کردم نازی و مریم به نگاهی. آیفون سمت رفتم و
  شده؟ چیزی -
 : گفت مریم و کردن هم به نگاهی که دیدم آیفون داخل از
  ادب؟بی کو سالمت -

 : زد غر نازی. کردم تکرار دوباره رو سوالم و کردم سالم سریع
 . نیست چیزی نه -

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 . جمعه روز اونم اومدید؟ چی واسه پس -

 : گفت حرص با مریم
  بده؟ مگه. ببینیم رو تو اومدیم -

 : پرسیدم باز سوالش، به توجهبی
 . اینجا نه باشید، هاتونخونواده کنار باید شما پس نیست؟ جمعه امروز مگه -
 : گفت مریم باز
  برگردیم؟ خوایمی. اینجاییم که حاال -

 : داد ادامه نازی
  کنی؟ باز رو در خواینمی. سرده بیرون دیوونه، طنازِ! بابا ای-

 صیام موهای نازنین. ـلشون*بغـ دویدن هم صیام و تیام که داخل اومدن سریع. کردم باز براشون رو در و خندیدم
 : گفت و ریخت هم به رو
  شیطون؟ چطوری -

 : زد غر و کرد نگاهش صیام
 . خوبم نریزی، بهم رو موهام اگه -

 : گفت و خندید نازی
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 . تونمنمی -
 و کرد تیام به نگاهی هم مریم. دوید دنبالش نازی و کرد فرار صیام که صیام موهای داخل بکنه دست باز خواست و

 : گفت
  کجاست؟ طرالنت خاله این -

 : گفت مریم به و گرفت بودن، دویدن حال در که نازی و صیام از رو نگاهش تیام
 . خونهمی درس داره اتاق داخل -

 : گفت و کرد تیام به خبیثی نگاه مریم
  چیه؟ ماموریت یه به راجع نظرت عزیز؛ همکارِ خب -

 : گفت و خندید تیام
  رئیس؟ ماموریتی چه -

 : گفت و خندید خباثت با مریم
 . هاشکتاب از طرالن خاله کردنِ جدا -

 چایی. آشپزخونه داخل رفتم و دادم تکون دوشون هر برای سری. شد آغاز ماموریت و گفت جونی آخ هم تیام
 نفس نفس و بودن افتاده مبل روی صیام و نازی. هال داخل بردم و ظرفی داخل گذاشتم رو شیرینی کردم، درست

 : گفتم بهشون رو و خندیدم. زدنمی
  شد؟ موفق کی -

 : گفت خنده با نازی
 . من معلومه -

 : کرد اعتراض صیام
 . کردی تقلب تو! خیرشمنه -

 : گفت تعجب با هم نازی
  کردم؟ تقلبی چه من من؟ -

 : گفتم نازی به رو دعوا، شدن تموم برای که بده رو جوابش خواست صیام
  برنگشتن؟ اینا مامانت مگه ببینم -

 : گفت و کرد نگاهم
  چطور؟ چرا؟ -
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 به نگاهی. بگم چیزی نتونستم تیام هایخنده و مریم جیغ صدای با که بپرسم سوالی خواستم و دادم تکون سری
 برنامه یه و کردم پوفی. دنبالشون دوید هم طرالن و بیرون دویدن مریم و تیام دیدم، که کردم طرالن اتاق سمت

 طرالن. افتادن مبل روی زناننفسنفس و شدن خسته شونهمه دقیقه، چند از بعد. کردم تماشا رو دیگه جری و تام
 : گفت زد،می نفسنفس که حالی در
 . خوندممی درس داشتم عمری از بعد -

 : گفت و خندید هم مریم
 . بخونی نذاشتیم که بهتر همون پس خب؛ -

 : گفتم من که کرد نگاهشون چپچپ طرالن
  مگه؟ کردین چیکار -

 : گفت خنده با تیام
 . زدیم داد سرش و طرالن خاله سرِ باالی رفتیم یواشکی -

 : گفت حرص با طرالن که خندیدم
 . زد خشکم اینا داد صدای با یهو که خوندممی درس داشتم سرم خیر من -

 : گفت مریم و تیام به رو خنده با نازی
 . بوده درست کارتون پس -

 : گفتم ماجرا، شدن تموم برای من بازم و کرد نگاهش حرص با طرالن
 . بخورید شیرینی و چایی -

 : گفت نازی یهو که شدن مشغول همه
  میان؟ کیا. عموم باغ ریممی جمعه، دیگه، هفته راستی آخ -

 : گفت هابچه به رو و رفت تاسه ما به ایغرهچشم نازی که کردن باال رو دستشون تیام و صیام
 . میاید که من عزیزای بودین شما مهم -

 : گفت ما به رو بعدم
 . نیان که کننمی غلط هم بقیه -

 با و کردیم قبول هم ما. بریم شهربازی که داد پیشنهاد نازی چای، خوردن از بعد و کردن موافقت همه و خندیدیم
 . نشستن عقب هابچه و مریم و طرالن و نشست کنارم نازی کردم،می رانندگی من. رفتیم شهربازی به هم



 

 

109 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 من و دادنمی نشون بهم انگشت با و کردنمی نگاه رو جاهمه به هیجان با صیام و تیام شدیم، که بازی شهر وارد
 هیجان با تیام. کردیم بازی هایوسیله به نگاهی. دویدنمی طرفاون و طرفاین طورهمین که خوردممی حرص
 : گفت

 . فلک و چرخ بریم مامان -
 : گفت ترس با مریم

 . نیست خوب هابچه برای جااون جان خاله نه -
 : گفت و کرد نگاهش خنده با نازی

 . بچه که هم مریم خاله -
 : گفت خنده با تیام

 . نیست بچه که مریم خاله -
 : گفت مریم به رو بعدم

 . بریم بیا خاله -
 : گفت ترس با و رفت عقب کمی مریم

 . نمیام که من برید شما. اصال -
 : گفت آروم نازی که کردیم بهش نگاهی

 . نیار در بازی ترسو. زشته هابچه جلو -
 : گفت آروم و کرد نگاهش مریم

 . خورهمی هم به کمیه حالم فقط ترسم،نمی من -
 : گفت هیجان با هم طرالن

 . نمیشه طوری. نباش نگران. بریم بیا مریم؛ بابا -
 : گفت و کرد نگاه فلک و چرخ ارتفاع به ترس با مریم

  ارتفاع؟ این با اونم آخه؟ نباشم نگران چطوری من. ببینش خب -
 : گفت هیجان با صیام

 . گیرمتمی من بیفتی، خواستی اگه بیا تو مریم خاله -
 فلک و چرخ داخل که همین. بیاد ما با که شد راضی اصرار کلی از بعد و خندید مریم استرس، همه اون بین

 : گفت مریم. نشستیم
 . شم پیاده خواممی. شدم پشیمون من -
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 که وسط بودیم گذاشته رو هابچه. بشه رد نذاشتیم مریم، و تیام بعد بودم نشسته در کنار من اول که جاییاون از
 یه که بودیم اول دور نیمه. حرکت به کرد شروع فلک و چرخ. ترسیدمی اونا از بیشتر مریم اینکه مثل ولی نترسن؛

 مریم به نگاهینیم. کنهمی نگاه بیرون به داره دیدم که کردم تیام به نگاهی تعجب با. اومد تیام سمت از صداهایی
 : گفتم تعجب با و کردم

  کنی؟می کارچی داری! مریم -
 : گفت ترس با و کرد نگاهم

 . بخواد خدا اگر برسیم، سالم که فرستممی صلوات دارم -
 و نیمکت روی نشست زار حال با مریم. شدیم پیاده دور چندین از بعد. داد ادامه کارش به باز مریم که خندیدن همه
 : گفت

 . بیارید من برای قند آب لیوانِ یه برید -
 : گفت تمسخر با نازی

 . هاخوشه دلت بود؟ کجا قند آب. بابا نه -
 : گفتم و آوردم بیرون شکالتی و کیفم داخل کردم دست

 . شهمی چی ببینم بخور، بیا -
 : گفت تیام که خورد و گرفت سریع

 . بادی سرسره بریم! مامان -
 : گفت نازی که کردم مریم به نگاهی

 . برممی رو هابچه من. بشین تو -
 : گفت و شد بلند هم طرالن

 . میام همراهت منم -
 ماشین یه داخل تیام و صیام. سواری ماشین رفتیم اومدن، هابچه و شد بهتر که مریم. رفتن هابچه و نشستم من

 قرمز ماشین اینکه سر تیام و صیام که بودن نزده رو حرکت دکمه هنوز. ماشین یه داخل کدوم هر هم ما و بودن
 داخل برن گفتم بهشون دستوری و شدم پیاده خودم ماشین از و کردم پوفی. کردنمی بحث باشه، آبی و نباشه

 مسئولش که هم به زدیممی عمد به رو هاماشین همش. شد شروع بازی و رفتن هم اونا. بود نارنجی که من ماشین
 بیرون شهربازی از هممون خنده با. جااین بیایم دهنمی اجازه دیگه که گفت هم آخرش و کرد دعوا باهامون حسابی
. کردم آویزون رختی چوب روی کشیدم، اتو رو پسرها هایلباس رفتن، که نازی و مریم. خونه رفتیم شام و اومدیم

 : گفتم و تخت دو هر بین نشستم اتاقشون، داخل رفتم
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  کنم؟ شروع رو قصه. خب -
 تیام آروم صدای که بشم بلند خواستم قصه، شدن تموم از بعد. گفتن قصه به کردم شروع من و گفتن ایبله دو هر
 . برگردم سمتشبه شد باعث کرد،می صدام که

 : گفتم آروم
  بیداری؟ هنوز تو مگه جان؟ مامان جانم -

 : گفت آروم
 . آره -

 : گفت که کنارش نشستم
  نرفته؟ یادت که رو فردا مامان؛ -

 : گفتم و زدم کوچکی لبخند
 . نرفته یادم عزیزم؛ نه -

 : شد بلند هم صیام صدای
  میای؟ -

 : گفتم بلند
  وروجک؟ بیداری هم تو ببینم؛ -

 : گفتم اطمینان با که کرد تکرار رو سؤالش بازم و گفت ایآره
 . میام که معلومه -

 : گفتم که کشیدن راحتی نفس
 . بخوابید دیگه حاال. خب -

 هم طرالن که فردا ناهار کردن درست به کردم شروع و آشپزخونه داخل رفتم. بیرون اومدم و گفتم بخیری شب
 و کردم حاضر رو صبحونه سریع شدم، بلند خواب از که صبح. خوابیدیم که بود دو ساعت حدود هم با و کرد کمکم
 و بخورن صبحونه گفتم زدم، صدا رو هابچه. خوابید گرفت باز و شده لغو کالسشون گفت که زدم صدا رو طرالن

 شیک اما ساده. آوردم بیرون رو بود زانو روی تا که تیره سبز بلند مانتو یه و اتاق داخل رفتم هم خودم. بشن آماده
 مقنعه و شلوار با. بود روش هم مشکی ـمربند*کـ یه. بود دارمدل هم پشتش و داشت کج صورت به جیب دوتا بود،

 صیام که بپوشم رو اسپورتم مشکی کفش خواستم. بودن ایستاده بیرون هابچه. برداشتم رو کیفم و پوشیدم مشکی
 : گفت

 . کنهمی تقتق که بپوش رو کفشت اون! مامان -
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 : گفتم و کردم نگاهش خنده با
 . چشم -
 سر که کردن سفارش حسابی شدن، پیاده که هابچه. مدرسه سمت به رفتیم و پوشیدم رو گفتن که کفشی اون و

 سفارش مریم به شدم که دفتر وارد. دفتر سمت رفتم و میرم که دادم اطمینان بهشون منم. باشم مدرسه ۱۰ ساعت
 . کرد لغو رو هامشاوره از تا چند غرغر با اونم. باشم هابچه مدرسه باید ۱۰ ساعت که کردم

  
 رو ماشین نتونستم. بود شلوغ خیلی مدرسه در جلوی. رفتم مدرسه سمت و شدم خارج دفتر از ۹:۳۰ ساعت حدود
 بده؛ گیر مدارک به باز کاظمی آقای که بودم نگران. رفتم پیاده مدرسه تا و داشتم نگه چهارراه سر. کنم پارک اونجا

 نفس با و کردم مرتب رو ممقنعه مدرسه، در جلوی. نزنم بد نفوس کردم سعی و کردم حفظ رو خودم آرامش اما
 و زدم هابچه شادمانی به لبخندی. بودن خانوادشون کنار که هابچه از بود پر حیاط داخل. شدم مدرسه وارد عمیقی

 دست تا دو پشت از یهو که کردممی نگاه رو اطراف داشتم. جلوتر رفتم و ندیدم رو هابچه. کردم نگاه اطراف به
 چیزهمه به هاشونخنده. برگشتم سمتشون و گرفتم دستاشونو خنده با. شدن ـقه*حلـ دورم هم، همکاری با کوچولو

 : دادم جواب لبخند با که کردن سالم. ارزیدمی
  خوبید؟. مامان دل عزیزای سالم -

 : گفت تیام که دادن تکون رو سرشون
 . بیای کردیمنمی فکر -
 : گفتم لبخند با
 ...ضمن در کنم،می عمل میدم، قول وقتی من -

 : گفتم و نزدیکشون بردم رو سرم آروم
 . کردم فرار دستش از زور به بکشه، رو من خواستمی مریم خاله -

 : پرسید تعجب با صیام
  چرا؟ -

 : دادم رو جوابش ترآروم
 . کرد کنسل رو شونمشاوره وقت و هاممریض به زد زنگ چون -

 : گفتم و کردم بهشون نگاهی. خندیدن
  آوردید؟ رو هاتونکیف ببینم -
 : گفتن هم با
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 . نه -
 : گفتم بهشون رو که
 . بیارید برید، شما. ایستممی گوشه این من -

 . هاشون کالس ساختمونِ داخل رفتن و دویدن و گفتن ایباشه
 : گفت و اومد جلو پسری که بود نگذشته هابچه رفتن از ثانیه چند هنوز. ایستادم گوشه یه منم و
 . خاله سالم -
 : گفتم لبخند با
  خوبی؟. عزیزم سالم -

 : گفت و داد تکون سری
  هستید؟ تیام و صیام مامانِ شما. ممنون -
 : گفتم خنده با
  دارم؟ رو کسی چه با آشنایی افتخار و بله -
 : گفت ایزدهخجالت لبخند با
 . خوشبختم. هستم دانیال -

 دوست باهاش نگذشته، هابچه جدید مدرسه به ورود از ماه یه هنوز که بود دانیالی همون این پس. دادم تکون سری
 . ذاشتمی تموم سنگ براش پدرش که دانیالی همون. بودن شده

 : داد ادامه خودش که نگفتم چیزی
  نمیاد؟ تیام بابای جون، خاله میگم -

 . بپرسه پسرام پدر از هم صیام و تیام دوست که داشتم کم رو همین. کردم نگاهش
 : گفتم لبخند با
 . نمیاد امروز عزیزم، نه -

 : داد توضیح داد،می تکون هوا توی که کوچکش دستای با و داد تکون سری
 . ببینمش دارم دوست خیلی پدرشون، از کننمی برام تیام و صیام که هاییتعریف خاطربه. دونیدمی آخه -

 : پرسیدم و زدم اینیمه و نصفه لبخند
  هایی؟تعریف چه -

 : گفت و کرد نگاهم
  گذشت؟ خوش بهتون شهربازی دیشب راستی. شهربازی و رستوران و استخر. میرن بیرون هم با که همین -
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 : گفت و کشید آهی بعدم
 . هاتونبچه حال به خوش. شهربازی برهنمی رو من میگم، بابام به هرچی که من -

 آرزو که دانیال چارهبی و بودن کرده توصیف خوب رو تخیلیشون پدر پسرام. زدم تلخی لبخند و کردم نگاهش
 اومدن، که پسرها. خوردمی رو تخیلی پدر یه داشتن افسوس که دانیال چارهبی. باشه من پسرای جای کردمی

 پدر قدراون من پسرای. بودم خواب رو سال هفت این تمام انگار من،. شد هااون با صحبت مشغول هم دانیال
 نیستم؟ هابچه این مادر من مگه. کردنمی زندگی باهاش داشتن و بودن ساخته تخیلی پدر خودشون از که نداشتن

 منم و نباشه کار در پدری اگر که بودم نکرده فکر این به وقتهیچ چرا موضوع؟ این از بودم غافل قدراین چرا پس
 به و کردممی فکر موضوع این به رو جشن و همایش طول تمام میاد؟ هامبچه سر بالیی چه کنم پر رو جاش نتونم

 …اما کیه؟ پدرشون بدونن، که هست پسرام حق که رسیدم نتیجه این
 سابق مثل من با هابچه وقتهیچ دیگه ببیننش، اگر و ببیننش قراره که بفهمن اگه اما. کردم فکر بیشتر کمی
 که نفهمم و بزنم خریت به رو خودم گرفتم تصمیم و دادم تکون سری. کنهمی پر رو جام اون مطمئنم و شننمی

 رو خودم نیفتاده، اتفاقی هیچ که زمانی تا گرفتم تصمیم! خیالی پدر یه به نه دارن، نیاز واقعیشون پدر به پسرهام
 و بودن شده بلند که کردم هابچه به نگاهی. شد تموم جشن کِی نشدم، متوجه که کردم رو هافکر این قدراین. نبازم
 مدیر ساعدی، آقای صدای با که بشیم خارج سالن از خواستیم. شدم بلند و دادم تکون براشون سری. بریم گفتنمی
 هابچه به رو و کرد سالم لبخند، با اونم که کردم سالم و برگشتم لبخند با. گفتم لب زیر لعنتی ها،بچه رسهمد

 : گفت
 . باشید منتظر بیرون برید شما! هابچه -

 : گفت بهم رو کردمی نگاه رو پام تا سر کهدرحالی ساعدی، و رفتن هابچه
 . کیانمهر خانوم دیدیم رو شما ما عجب، چه -

 . بدونن اون زن و بخونن اون فامیل به رو من کهاین از بودم متنفر
 : گفتم و کردم نگاهش

 . ساعدی جناب نداشتم سعادت -
 : گفت و کشید سفیدش تقریبا و پشت کم موهای داخل دستی. داد تکون سری

 . کنیدمی نفسی شکسته -
 : داد ادامه و داد تکون سری کرد، خداحافظی ازش که ایبچه برای و
 …اینکه مزاحمت از غرض -

 : داد ادامه و کرد مکثی
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  که؟ دونیدمی. نیاوردید ما برای رو تونپرونده هنوز شما -
 : گفتم و داد تکون سری

 . بله -
 : گفت و کرد نگاهم

 . خوبه -
 : گفتم داره، بر سرم از دست اینکه برای و کردم نگاهش

 . میارم خدمتتون وقت اسرع در -
 : گفت و کرد نگاهم

 . هستم منتظرتون من چهارشنبه. خب بسیار -
 …خونه رفتیم هابچه با و رفتم بیرون. کردم نثارش لب زیر شعوریبی. رفت و کرد ول من، از نظرخواهی بدون و
 صبح یه بازم. کردمی درد و کشیدمی تیر گردنم. خوردم تکون و کردم باز رو چشمام کمی ساعت، زنگِ صدای با

 …روزمره کارهای و دیگه
 : گفتم حرص با صیام به رو
 . نده حرص رو من قدراین. بخور رو شیرت! پسر -

 : گفت اخم با و کرد نگاهم
 . خوامنمی -
 : گفت لبخند با طرالن که صندلی روی نشستم حرص با
 . بخور من خاطربه جان، خاله -

 : گفت و کرد نگاهش
 . نه -

 : کرد اصرار بازم طرالن
 . طرالن خاله خاطربه! صیام -

 : گفت خنده با تیام
 . سنگ در آهنی میخ نرود -

 : گفت و کرد نگاهش تعجب با طرالن
  گرفتی؟ یاد کجا از رو این تو -

 : گفت و کرد نگاهش گیج تیام
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 !گفتمی سه، شبکه داخل سریاله اون توی خانومه، اون دیشب بود؟ بدی چیز -
 : گفت و خندید طرالن

 . نبود بد نه -
 : گفت صیام به رو ملتمسانه حالت با طرالن. دادم ماساژ کمی رو گردنم و دادم تکون سری

  خوری؟نمی من خاطربه! خاله -
 : گفت اخم بدون و کرد نگاهش صیام

 . طرالن خاله خاطربه فقط ولی خورم؛می خب -
 تخت روی شدم آماده کهاین از بعد. بشم حاضر رفتم بودم، گرفته رو گردنم که طورهمون و دادم تکون سری

. شد باز در ثانیه، چند از بعد و اومد در صدای بشه؟ آروم کوفتی دردِ این که کنم کار چی دونستمنمی. نشستم
 : پرسید و کرد نگاهم دید تخت روی که رو من. بود طرالن

  طناز؟ خوبی -
 : گفتم لبخند با
  خوای؟می چیزی. دلم عزیز آره -
 : گفت و داخل اومد و بست رو در

 . خوابیدی رفتی زود که بعدشم و پختیمی رو امروز ناهار داشتی ولی بگم؛ بهت خواستممی دیشب
 : گفتم لبخند با اما شدم نگران

 . کوچیکه آبجی خدمتم در حاال -
 : گفت مِن و مِن با و پایین انداخت رو سرش

 . خرید برم که خواممی خودم هم کمیه و دانشگاه وسایل از سری یه برای خواممی پول راستش -
 : گفتم و زدم لبخندی

  چطوره؟. ریممی هم با دیگه هفته هم خرید مورد در. حسابت به ریزممی امروز. حتما -
 : گفت هیجان و لبخند با
 . عالیه -
 و هابچه. نبود این از تربخش ـذت*لـ هیچی و زدم حقیقی لبخند. کرد لمس هاشلب با رو گونم و سمتم اومد و

 بیرون رو وسایل و اسباب سری یه دارن دیدم شدم، که ساختمون وارد. رفتم دفتر سوی به رسوندم، که رو طرالن
 : داد رو جوابم لبخند با که کردم سالم. دیدم رو پورسهراب آقای که کردم نگاهشون. برنمی
 . گلم دختر سالم -
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 : پرسیدم و کردم اشاره وسایل به
  برید؟می تشریف دارید مگه -

 : گفت لبخند با همچنان هم پور سهراب
 . میره داره پسرم. نه که خودم -
 : گفتم تعجب با
  افتاده؟ اتفاقی مگه چرا -

 : گفت و کشید اهی
 . کنن زندگی اونجا کشور، از خارج بره خوادمی زنش با. کنه مهاجرت خوادمی. دخترم نه بگم؟ چی -

 : گفتم لبخند با و دادم تکون سری
 . باشن موفق انشاهلل -

 بفهمه اگر نازی. خندیدم ریزریز آسانسور داخل هایآدم وجود با و آسانسور داخل پریدم کردم، خداحافظی سریع
 جورییه بودن، آسانسور داخل که اونایی. کنه ازدواج اون با و بگیره طالق زنش از میگه پسره به میره االن همین
 شدم متوجه دفتر خلوتی از. شدم دفتر وارد و اومدم بیرون آسانسور از چهار طبقه بهشون، توجهبی. کردنمی نگاهم

 سالم و جلو رفتم آروم. بود زده زل مانیتور به جغد عین و بود نشسته. داده نوبت دیگه ساعت یه از باز مریم که
 . داد رو جوابم لب زیر که کردم

 : پرسیدم
  نیومده؟ هنوز نازی -

 : گفت فقط لب زیر بازم
 . نه -
. ایستاد یهو ترس با که هاششونه روی زدم و کنارش رفتم کردم، نگاهش اخم با. کرد تایپ رو چیزی یه تند تند و
 : گفتم و کردم نگاهش تعجب با
  شد؟ چی -

 : گفت غرهچشم با و کرد نگاهم
 !ترسیدم خب. هامشونه روی زنیمی و اومدی بعد چیزی نه کردی سالم نه یهو خب شد؟ چی-
 : گفتم و کردم اشاره خودم به تعجب با
  نکردم؟ سالم من من؟ -

 : گفتم کردم،می نگاهش چپچپ که حالی در بعدم
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 . دادی رو جوابم هم تو و کردم سالم من اطالع، محض -
 : گفت تعجب با و کرد نگاهم

  واقعا؟ -
 : گفتم و دادم تکون سری

 .بله -
 : پرسیدم و مبل روی نشستم

 نیومده؟ هنوز نازی -
 : گفت و کرد نگاهم

 …تازه. که کنهنمی ولشون دیده، دوهفته از بعد رو باباش و مامان اون. بابا نه -
 : داد ادامه اونم و بهش زدم زل منم که کرد سکوت

 . میان دارن هم نازگل و زنش نامدار، -
 هم پیش سال سه حدود که بود خانوادشون بچه بزرگترین و نازی برادرِ تنها نامدار. کردم زمزمه زیرلب رو اسمشون

 هایدانشگاه از یکی داخل و بود مونده مجرد هنوز که بود تربزرگ ازش و نازی خواهر هم نازگل. بود شده مزدوج
 اولین که همیشه مثل. باشه افتاده اتفاقی اینکه مگر شنمی جمع هم دور بار یه سالی اونا. کردمی تدریس شیراز،
 : پرسیدم نگرانی با فکر، بدترین و هست بد خبرهای رسهمی ذهنم به که چیزی

  خبریه؟ میان؟ دارن شونهمه -
 : گفت و کرد بهم نگاهی نیم
 . دارن جشن -
 : گفتم تعجب با
  چی؟ جشن! وا -
 : گفت حرص با
 !بپرس خودشون از برو چه؟ من به -
 : گفت آروم که کردم نگاهش تعجب با
 . علی نامزدی -

. نه گفت مریم ولی مریم خواستگاری اومد پیش، سال دو. بود نازی دایی پسر و عکاس علی. کردم نگاهش گیج
 دوباره که نداد اجازه و نذاشت پا زیر رو غرورش مریم اما کرد ازدواج سال همون که بود بازیگر یه عاشق چون چرا؟
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 و دادم تکون سری. بزنم حرف باهاش مفصل موضوع این درباره که باشه یادم. دادم تکون سری. خواستگاری بیان
 …اتاقم داخل رفتم
 : گفتم مریم به رو و اومدم بیرون ها،مریض ویزیت وقتِ شدن تمام از بعد
 . میام خوردم، که ناهار. هابچه دنبال رممی من -

 ماشین با داشتم. طرالن حساب به ریختم رو پول و بانک رفتم. بیرون اومدم خداحافظی با و داد تکون سری
 به رو و شدم پیاده حرص با. ماشینم به خورد ماشین یه و شد چی نفهمیدم یهو که هابچه مدرسه سمت رفتممی

 : گفتم ماشین روی بود شده خم ـمر*کـ تا که مردی
  آقا؟ کنیمی کارچی -

 : گفت و کرد نگاهم
 . هامقصری شما اینکه مثل آبجی من؟ -
 : گفتم و کردم نگاهش درشت هایچشم با
 . پیچیدی فرعی از شما مقصرم؟ من -

 : گفت پوزخند با و کرد نگاهم
 . بیاد آقاتون بگو. زنمنمی حرف شما با من. من خواهر برو -
 : گفتم و کردم نگاهش خشم با
 . حتما باشه آقامون؟ -
 : گفتم مرد به رو و دادم رو آدرس و پلیس به زدم زنگ و
 . میاد االن. بشین -

 و بود کرده درست شیمیایی مواد با که رو فیلش اندازه هیکل گول! بیابونی غول مرتیکه. ایستاد ماشینش کنار رفت
 مرد به نگاهی پیروزی با من و داد من به رو حق و بود اومده پلیس بعد، ساعت نیم! خوردمی رو کلفتش سیبیل اون

 هنوز. شد خنک دلم. بود حقش! چلمن مرتیکه. کردم نگاهش حرص با. کردمی التماس پلیس به داشت که کردم
 شریفی آقای یاد یهو که کنم چیکار دونستمنمی. بود شده دیر. کردم ساعت به نگاهی که بود نداده رو خسارت

 و کردم مرد به نگاهی من و کرد قبول خدا بنده. خونه ببره رو هابچه که کردم خواهش و بهش زدم زنگ. افتادم
 سمت چراغ. کردم ماشین به نگاهی رفت، که پلیس. کردم تشکر پلیس از و گرفتم ازش آخرش قرون تا رو خسارت

 کلی اونم. شده چی گفتم براش و کیوان به زدم زنگ حال همون در و شدم ماشین سوار. بود شده داغون راست
 بده رو ماشین ما، خونه بیاد بیفته راه االن همین و نبوده الزم گفتم منم. ندادم خبر بهش زودتر چرا که کرد دعوا

. بود ترافیک جاهمه باز که رفتم خونه سمت. میاد االن و خیابونه داخل االن گفت اونم. داشتم الزمش واقعا. تعمیر



 

 

120 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 کردم، پارک رو ماشین. ایستادن در جلوی هابچه دیدم دور از شدم، که کوچه وارد. کردمی درد همچنان هم گردنم
 : گفتم و کردم نگاهشون. سمتشون رفتم و شدم پیاده اخم با
  ایستادین؟ در جلوی چرا -

 : گفت و پایین انداخت رو سرش تیام سالم، از بعد و کردن نگاهم
 . بودیم نیاورده رو کلیدمون -
 : گفتم و کردم باز و در کردم، نگاهشون خشم با
 . داخل برید -

 : گفتم و زدم صداشون عصبانیت با که رفتنمی اتاقشون سمت داشتن شدیم، هال وارد که همین. داخل رفتن
 !اینجا بیاید -

 : گفتم عصبانیت با که ایستادن اومدن
 موندیدمی منتظر کی تا بودم نیومده من اگر باشید؟ مرتب که بدم تذکر چندبار هان؟ نره؟ یادتون کلید بگم چندبار -
  بگم؟ رو هااین باید چندبار. خوریدمی سرما سرما، این توی کنه؟ باز براتون رو در و بیاد طرالن تا
 : زدم داد و
  شید؟ بزرگ خوایدمی کی پس -
 : گفتم استیصال با و
  مردم؟ من وقتی -

 : گفت گستاخانه صیام
 . بیاد بابامون وقتی -
 : داد ادامه تصورم برخالف تیام و
 . بکنه تونهمی برامون کارهمه که بابایی -
 : سوخت خودم گلوی که زدم داد جوری خشم با
 . خوامنمی رو شما دیگه من. شید ساکت -

 : گفت هم صیام
 . خوایمنمی رو شما دیگه هم ما -
 خودم دور. زدم زل اطراف به گیج. کردم نگاه خالیشون جای به مات. دویدن بیرون تیام هم بعدش و صیام اول و

 که خونه در دیدن با اما کردم؛ صداشون. دویدم حیاط داخل و اومدم خودم به یهو. اومدنمی باال نفسم و چرخیدممی
 راست و چپ به نگاهی و دادم قورت رو دهنم آب. رفتم در جلوی و دویدم اومد،نمی باال نفسم. ایستاد قلبم بود، باز
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 با تونستم فقط که شد پیاده تاکسی از طرالن کردم،می نگاه اطراف به استرس با که طورهمون. نبود خبری. کردم
 : بگم داد
 . نیا بیرون و خونه برو! طرالن -
 کردمی مرتب رو هاسبزی داشت که آقاحسن به رو رسیدم که سرکوچه به. دوید راست سمت به تردید و ترس با و
 : پرسیدم زدن، نفسنفس با
  ندیدین؟ رو هابچه …آقاحسن -
 به بودم زده زل فقط من، و خوردمی تکون آقا حسن هایلب. کرد اشاره خیابون به فقط و کرد نگاهم تعجب با

 چکید، که اشکم قطره اولین دیدن،می مات چشمام بودن، شده قفل پاهام. رفتنمی تندتند که هاییماشین و خیابون
 : گفتم آروم

 . خدا یا -
 : کردممی زمزمه لب زیر و دویدممی هاروپیاده داخل هادیوونه عین. خیابون سمت دویدم و
 . تیام …صیام…کردم غلط -
 که رو ایبچه هر. کردممی نگاه هابچه همه به رو پیاده داخل. خواستشوننمی که داشتم پدرشون با فرقی چه من و

 هم هامغازه به ناامیدی با. کردمی جداش ازم باباش یا مامان تا زدممی زل بهش خوب و سمتش رفتممی دیدم،می
 و جنازه بودم شده. نداشتم فرقی مرده با. بودن سرد سردِ تنم تمام و بودن شده خشک هاملب. کشیدممی سرک
 و کردم ناآشنا هایخیابون به نگاهی عجز با. نبودن. نداشت فایده اما بودم؛ دویده رو خیابون تا سه. متحرک مرده
 تکیه برقی چراغ تیر به... نبود خبری بازم. گشتن به کردم شروع دوباره و برگشتم خودمون خیابون به ومبهوتمات
 صاحب از و مغازه یه داخل رفتم. بودم نیاورده رو موبایلم بودم، هول بس از. بگم پلیس به افتاد یادم یهو، که دادم
 پسر تا دو دیدن با که زدممی حرف داشتم. داد اجازه وضعیتم، دیدن با اونم. بزنم تلفن یه که کردم خواهش مغازه

. بیرون اومدم مغازه از که همین. خیابون سمت دویدم تشکر، بدون و میز روی انداختم حواسبی رو تلفن. کوچولو
 نگاهشون ترس با سمتشون، اومدمی داشت سرعت با که ماشینی دیدن با. حرکت به کردن شروع هم پسر دوتا اون

 : زدم داد و کردم
 ! هابچه -
 شدم خشک دهن آب تندتند من و شدن سرازیر چشمام الی از هااشک ممتدی، بوق صدای با. بستم رو چشمام و

 . مردممی هامبچه بدون من و زدم تکیه دیوار به حالبی. دادممی قورت رو
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 حالبی. دادممی قورت رو شدم خشک دهن آب تندتند. شدن سرازیر چشمم الی از هاماشک ممتدی، بوق باصدای
 …مردممی هامبچه بدون من و بستم رو هامچشم و زدم تکیه دیوار به

 گوش صداش به و کردم باز رو چشمام از یکی. نداشتم رو صدا تشخیص توانایی. شنیدم رو بخشیآرامش صدای
 : دادم

 .مامان -
 از. دوشون هر بودن، سالم. کردمنمی باور رو دیدممی که چیزی. کردم باز رو چشمام دوتا هر آروم. بود صیام شبیه
 گریه که طورهمون و کردم نزدیکشون خودم به و کشیدم رو دستاشون. نشستم زمین روی هیجان، و شوق شدت

 پس رو هاماشک آروم. خندیدم هام،گریه بین کاملشون، سالمت فهمیدن با. کشیدم دست جاشونهمه به کردم،می
 : گفتم جونیبی با کردم،می ـوازش*نـ رو ـمرشون*کـ که حالی در. کردم ـلشون*بغـ و زدم

 . کردم اشتباه من -
 : گفتم دادم،می فشارشون خودم به بیشتر که درحالی و کردم مکثی

 . من پسرهای ببخشید -
 : کردم خواهش ترس، و گریه با و کردم جداشون خودم از کمی

 . وقتهیچ باشه؟. نذارید تنهام رو من وقتهیچ -
 هم هابعضی اما کردن؛می نگاه ترحم و تمسخر با هابعضی. زدنمی زل بهمون و شدنمی رد کنارمون از مردم
 . بودم پسرهام تماشای محو من ولی کنن؛ کمک خواستنمی

 : شنیدم رو صیام صدای. چسبیدم بهشون خنده با و کردم ـلشون*بغـ باز. کردنمی نگاهم تعجب با
 . شو بلند! مامان -

 : کرد تائید هم تیام
 . شدن خاکی هاتلباس همه -

 : گفتم لبخند با و کردم نگاهش
 . چشم -
 با و گرفتم رو دستشون. داشتم رو هامبچه االن من اما بود؛ خاک از پر لباسم همه گفت،می راست تیام. شدم بلند و

 : گفتم لبخند
 . من پسرهای بریم -

 : پرسیدم و کردم نگاهش. ایستاد تیام که رفتیممی داشتیم
  مامان؟ شده چی -
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 : گفت و کرد نگاهینیم خیابون، سمت برگشت
  کنی؟ تشکر آقا اون از خواینمی -
 : گفتم و کردم نگاهش تعجب با
  چرا؟ آقا؟ کدوم -

 : داد جواب صیام اینبار
 . بودیم کرده چرخ گوشت االن وگرنه طرف، اون کشید ماشین جلوی از رو ما اون چون -
 : گفتم لبخند با
  آقا؟ این هست کجا حاال. حتما -

 : گفت و کرد اشاره سمتیبه تیام
 . خیابون طرف اون -
 . کردمی اشاره تیام انگشت که سمتی برگشتم آروم لبخند با
 . مرد یه
 . قدبلند مردِ یه
 . ساله ۳۵ تقریبا بلندِ قد مردِ یه
 …اما مشکی؛ شلوارِ و کت با ساله ۳۵ تقریبا بلندِ قد مردِ یه

 اسم به همه که نامردی. بود نامرد مردِ یه بود، خیابون طرف اون که کسی. شد عوض نظرم دیدنش، با. شد اشتباه
 . شناختنشمی مرد
 : گفت تیام. زدم زل خیابون طرف اون مرد به مات

  نمیگی؟ چیزی چرا! مامان -
 : پرسید هم صیام. نگفتم چیزی بازم

  کنیم؟ کارچی باید حاال -
 : کردم زمزمه آروم و اومدم خودم به
 .مسابقه -

 : پرسید تعجب با تیام
  چی؟ -

 : گفتم و کردم نگاهشون گیج
 . دو مسابقه -
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 . دویدم فقط و گرفتم رو دستاشون محکم و
 روی کمکم. زدم تکیه در به بستم، رو در. داخل دویدیم. بازهنیمه که دیدم رو در رسیدم، که خونه به. خونه تا دویدم
 فرار ازش دارم همش که ایگذشته شک،بی و زدم زل رو به رو به. دادم فشار خودم به رو هابچه و خوردم سُر زمین

 چیزی من اما زد؛می حرف باهام داشت. کردم بهش نگاهینیم طرالن صدای با. بود خواهد من با همواره کنممی
 به و کردم ـل*بغـ رو پاهام. رفت ساختمون داخل هابچه با که دیدم فقط و کرد جدا ازم رو هابچه. فهمیدمنمی

 کردم،می فکر که چیزی اون از زودتر. بود برگشته. بود شده خواستمنمی که چیزی باالخره. زدم تکیه در پشت
 صدای. بودممی مراقب بیشتر باید. بود هامبچه دنبال تمام، نامردِ یه. من هایبچه دنبال بود اومده االن. بود برگشته
 به. سمتم گرفت آب لیوان یه و شد خم بلندش، قد اون با کیوان. انداختم صدا سمت نگاهینیم. شنیدم نامفهوم

 به زد، که نهیبی با و سمتم گرفت رو لیوان باز و زد زانو کنارم دقیقه، چند از بعد که نگفتم چیزی و زدم زل لیوان
 : اومدم خودم

 . بخور بگیر،! طناز -
 : زدم لب و کردم نگاهش

 . خورمنمی -
 : زد داد و کرد نگاهم حرص با
 ! طرالن -

 : گفت و بیرون دوید طرالن. شد باز هال در سریع
 . بله -

 : گفت و دستش داد رو لیوان حرص با کیوان
 . میره حال از داره. حلقش داخل بریز رو این -

 : گفت و زمین روی کنارم نشست صورتش، توی زد. کرد من به نگاهی طرالن
 ! بخور. نفهمیدم من چرا تو؟ نداری رو به رنگ چرا! طناز -
 : کردم زمزمه و زدم پس رو دستش خوردم، که کمیه. داد خوردم به کمکم و
 . نه دیگه -

 : گفت و شد بلند
 . داخل بیا شو بلند -

 : گفت و کرد پوفی کیوان که ندادم رو جوابش
 . میایم االن ما برو؛ تو -
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 : گفت اعتراض با و کرد من به نگاهی طرالن
 . خورهمی سرما. کیوان سرده هوا -

 : گفت و ایستاد هم کیوان
 . جان طرالن داخل برو -

 :گفت و کرد نگاهم کیوان. رفت خونه داخل نارضایتی با و داد تکون سری طرالن
  اینجا؟ بوده خبر چه -

 : بگم تونستم تنها و کردم نگاهش
 . هیچی -
 : گفت و کشید موهاش داخل دستی قراریبی با
 حال در و پریده رنگت که فهمممی االن دونم،نمی هاچیز جوراین از هیچی که منم. میری حال از داری! طناز -

 . کردنی غش
 : گفتم حالبی و کردم نگاهش

  دونی؟نمی تو یعنی -
 : گفت تعجب با
  بدونم؟ باید رو چی -

 : گفتم و شدم بلند در، به گرفتم رو دستام و زدم رو زورم نهایت
 . ببره رو هامبچه تا اومده که این -

 : کرد تکرار سوالی لحن با رو مجمله گیج کیوان
  ببره؟ رو هاتبچه تا اومده کی -
 : گفتم اومد، کجا از حالیبی این وسط دونمنمی که خشمی با
 !عموت پسر -

 : گفت ثانیه چند از بعد و کرد تامل کمی کیوان
  دیدیش؟ کجا -
 : گفتم حرص با
 !سرخیابون جا؛همین -

 : داد توضیح و داد تکون سری
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 من با اونم طبیعتا خب و اینجا اومدم سریع منم. بودیم هم با اینجا، بیام گفتی و ماشین برای زدی زنگ وقتی -
 . همین. اومد

 : داد ادامه که کردم نگاهش مبهوت
 . نداره زندگیت به کاری کن، باور. نداره تو به کاری مرد اون کن، باور! طناز -

 : داد ادامه که بودم زده زل بهش تفاوتبی
 .تمام. ترمهم جراحی یه و مهم همایش یه برای برگشته من، عمویِ پسر -

 نگاهم تاببی طرالن که شدم هال وارد. اومد سرم پشت. هال در سمت رفتم کیوان، به توجهبی و دادم تکون سری
 : پرسید و کرد

  خوبی؟ -
 : گفتم و زدم ایخسته لبخند

 . گمونم -
 : پرسیدم و کردم اطراف به نگاهی هم بعد
 کجان؟ هابچه -

 : داد جوابمو و زد لبخندی
 . رفت صیام هم االن. بیرون اومد و حمام رفت تیام -

 : گفتم نگران
 . بشوره درست تونه،نمی رو خودش. بشورمش برم باید من -

 : اومد سرم پشت از کیوان صدای
  برم؟ من خوایمی -

 : گفتم و سمتش برگشتم
 . نه -

 : گفتم و کردم اشاره اپن به بعدم
 . اونجاست سوئیچ -
 : گفت طرالن به رو و داد تکون سری. کردم تشکر حالبی و
 . باش مراقبش -

 : گفتم کرد،می شونه رو موهاش داشت که تیام به رو. حمام سمت رفتم حالبی. رفت و کشید موهاش داخل دستی
 . کن خشک رو موهات اول -
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 : اومد صیام صدای که زدم در و حمام سمت رفتم که داد تکون سری
 . بله -

 : گفتم خسته
 . بشورمت داخل بیام کن، باز رو در! جان مامان -

. هاشونمشق نوشتن سراغ رفتن دو هر و کشید سشوار رو موهاش. اومدم بیرون شستنش، از بعد. کرد باز رو در آروم
 کردم سعی. بشه کم دردش از کمی تا دادم مالش رو گردنم. ایستادم داغ آب زیر و رفتم حموم داخل حالبی منم

 قلبم وحشت، و ترس از هم هنوز که نکنم توجه کردم سعی. کنم دور دیدم، پیش ساعت چند که مردی از رو ذهنم
 و کشیدم دراز تخت روی خستگی با میشه؟ مگه اما دیدمش؛ اصال که کنم فراموش کردم سعی. زنهمی تندتند داره

 افتادن هامپلک آرومآروم. بخوابم و کنم خالی رو ذهنم کردم سعی. بود بعدازظهر شش ساعت. کردم نگاه ساعت به
 خواستم. شدم بیدار بیرون سروصدای با. بود من روزهایِ این گذروندن برای دنیا بهترین خبری،بی شاید و هم روی
 بلند آرومآروم. بود صبح شش. کردم ساعت به نگاهی. خوابیدم باز و گفتم آخی. کشید تیر درد از گردنم که شم بلند

 صبحانه دارن نشستن هابچه و طرالن و مریم دیدم. آشپزخونه سمت رفتم شویی،دست از بعد و بیرون رفتم و شدم
 با و دید رو من همه از اول مریم. کردم نگاهشون تعجب با. گرفتمی لقمه داشت و بود ایستاده هم نازی. خورنمی

 : گفت لبخند
 . خواب خوش خانوم علیکم، سالم -
 : پرسیدم و جلوتر رفتم کمی. دادم رو جوابشون. کردن سالم همه مریم، حرفِ این با
  اینجا؟ خبره چه -

 : گفت هم نازی
 . خوریممی صبحونه داریم که، بینیمی -

 بهشون و اُپن به زدم تکیه و ایستادم. ریختم خودم برای چایی فنجون یه. گرفتم رو گردنم. دادم تکون براش سری
 : گفت و شد بلند طرالن. کردم نگاه

 . بپوشم لباس برم من -
 : گفت حال همون در و جاش سر بشینه تا رفت شد، بلند طرالن که همین هم نازنین

 . برو آره -
 : گفت نشست، که هم بعد
 . ننه بده خیرت خدا -

 : گفت و سمتم دوید هم تیام. رفت و خندید طرالن
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 . نکردم آماده هنوز رو هامکتاب. برم منم مامان -
 اخمام. کردم یخچال داخل به نگاهی و کردم باز رو درش یخچال، سمت رفتم. رفت و دادم تکون براش سری
. بشه تموم روزه سه ما یخونه توی شیر نداشته، سابقه. نداشتیم شیر االن اما بودم گرفته شیر جمعه من. رفت درهم
 : زد غر نازی

  تو؟ اون از خوایمی چی. رو یخچال در ببند -
 : گفتم فکورانه و کردم نگاهش

 !نیستش االن اما خریدم؛ شیر پیش روز سه من -
 : گفت و گرفت بزرگی یلقمه تند تند. کنم نگاه بهش که شد باعث صیام هایسرفه صدای

 . بشم آماده برم منم -
 : گفت و خندید مریم. رفت دوید و
 . هست کفشش به ریگی یه این -

 : گفت خنده با هم نازی
 . سوختشه پدر خود کار -

 : زدم غر و دادم تکون سری. خندیدم
 . داره خوردن شیر با مشکلی چه پسر، این دونمنمی من -

 : گفت چندش با مریم
 . ستبدمزه خب بچه، داره حق -

 : گفتم و کردم نگاهش چپ چپ
 . بدی نظر و کنی کمک خوادنمی تو -

 : گفت هم نازی. کرد جمع رو میز و شد بلند و داد تکون سری
 . ستبچه. بابا کن ولش -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . هاشونمشاوره و دوستام این با خودم به آفرین واقعا -

 : گفتم بهشون رو که کردمی مرتب رو میز هم مریم و شستمی رو هاظرف داشت نازی. خندیدیم
  اینجا؟ اومدید چرا واقعا حاال میگم -

 : گفت حالهمون در و بشوره که داد نازی به رو کثیف هایظرف مریم
 . کردی غوغا دیشب گفت و زد زنگ طرالن -
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 : گفتم و دادم تکون سری
 . طرالن دست از امان -

 : زد غر نازی
  شده؟ چی که بفهمیم همه از آخر باید ایم؟غریبه ما مگه -

 : گفتم کلمه یه و دادم تکون سری
 . خوبم -

 : زد غر نازی که بیرون رفتم
 . خودت جون -

 و مدرسه رسوندیم رو هابچه نازی، ماشین با نداشتم، ماشین من که اونجایی از. شدم آماده و اتاق داخل رفتم
 کنار پورسهراب آقای دیدیم که رفتیممی ساختمون داخل داشتیم. دفتر رفتیم دخترا با هم بعدش. دانشگاه رو طرالن
 رفتیم و کردیم سالم پورسهراب و حیدری آقای به. کنهمی صحبت حیدری آقای با داره و ایستاده نگهبان اتاقک
 : گفتم نازی به رو. آسانسور داخل

  شده؟ چی شنیدی! نازی ببینم -
 : گفت کردمی مرتب رو شمقنعه آینه داخل که حالی در
  شده؟ چی. نه -

 : گفتم خنده با و کردم نگاهش
 . کنن زندگی البته و ازدواج که خارج رفتن نامزدش با پورسهراب پسر -
 به ایاشاره. کردمی نگاهم داشت باز دهن با و بود شده خشک شمقنعه به دستاش. کردم نگاهش آینه داخل از

 : گفت ما به رو حرص با و کشید آهی نازی. خنده زیر زد دیدنش با هم مریم که کردم مریم
 . موندم شده خراب این تویِ هنوز من و رفت هم پورسهراب پسر زنِ. زهرمار -

 : زد غر بازم
  گرفت؟می رو من اومدمی مرد،می پسره این دونمنمی -

 ناشناس شماره. خورد زنگ موبایلم اومدیم، بیرون که آسانسور از. چهارم طبقه رسیدیم که کردم ترآروم رو خندم
 : گفت خط پشت مردی که برداشتم تعجب با. بود
  سمیعی؟ خانوم.  ببخشید. سالم -
 : پرسیدم و دادم رو جوابش کنجکاوی با
  بفرمایید؟. بله -
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 : گفت
 . هستیم دمتدمتتونخ در آینده ههفت شنبه از شاءاهللان. شممی مزاحمتون …بیمارستان از من -
 : گفتم حالیخوش و هیجان با
  واقعا؟ -

 : گفت و کرد مکثی مرد
 . باشید اونجا هشت ساعت کنید لطف فقط. بله -
 : گفتم خوشحالی با
 . حتما -

 بهشون روز یه شد قرار. گفتم هابچه به و دفتر داخل رفتم. کردم قطع ذوق با منم و کرد خداحافظی هم مرده
 پنج ساعت. دفتر برگشتم بعدم و خونه رسوندمشون و هابچه دنبال رفتم نازی ماشین با یک، ساعت. بدم شیرینی

 هم مریم و کردمی تعریف علی نامزدی مراسم از داشت نازی. شدیم پهن مبل روی خستگی با و بستیم رو دفتر
 بیرون که شوییدست در از. شوییدست رفتم و شدم بلند. کردمی چک رو اینستاگرامش داشت و بود زیر سرش
 : گفت و سمتم گرفت و موبایلم نازی اومدم،

 . بیا -
 : پرسیدم تعجب با
  چیه؟ -

 : گفت حرص با و کرد نگاهم
 . تو سرِ روی بزنم که آوردم! ماهیتابه -
 : گفتم تعجب با
  ماهیتابه؟ -

 : گفت و کرد پوفی
 . کشت رو خودش گوشیت احمق -

 : دادم جواب و گرفتم ازش رو موبایل. گفتم اهانی
 . الو -

 : بود کیوان
  خوبی؟. خاله دخی سالم -

 : دادم رو جوابش
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 . خوبم. ممنون -
 : گفت و کرد مکث کمی

  کنی؟ مرتب رو من خونه بیای خواینمی تو میگم. مطلب اصل سر میرم سریع ببین -
 : گفتم و خندیدم

  استخر؟ ببری رو من هایبچه خواینمی تو من، پررویِ خاله پسر -
 : داد جواب اونم

  میای؟ فردا تو حاال. نه امروز ولی برممی چرا -
 : کرد ناله که نگفتم چیزی

 . باشدنَمی کردن، زیندَگانی جای دِگَر اینجا خودم جان به -
 : گفتم و خندیدم

 . میام بابا، باشه -
 : گفت خنده با اونم

 . طناز مردی خیلی -
 : گفتم لبخند با و دادم تکون سری منم

 . دونممی -
 : داد ادامه و خندید

 . میدم تحویل بهت سالم رو ماشینت هم صبح ت،جایزه برای حاال -
 : گفتم و زدم لبخند

 . کیوان ممنون -
 شام هابچه به. خونه برگشتم من زدیم،می حرف هابچه با داشتیم که ساعت یک از بعد. کرد خداحافظی سریع اونم
 براش امروز اتفاقاتی چه که کردمی تعریف داشت طرالن. بودیم نشسته طرالن با. بخوابن که فرستادمشون و دادم

 کردم درست شام هم شب آخر. زدیممی حرف و خندیدیممی آروم. بودیم نکرده صحبت هم با که بود مدتی. افتاده
 …شد تموم هم امروز. خوابیدم رفتم و
 : گفت و کرد سالم. زدم زل بهش لبخند با و کردم باز رو چشمام کرد،می صدا رو اسمم که تیام صدای با
 . زده زنگ بار۲۰ کیوان عمو مامان؟ بشی بلند خواینمی -

 : گفتم بهش رو و شدم بلند و دادم تکون سری
 . برو شما. مامان باشه -
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. بیرون رفتم و کردم عوض رو هاملباس. اتاق داخل رفتم هم مستقیم و شوییدست بیرون رفتم منم. بیرون رفت
 آماده همه. کردن نگاهم که کردم بلندی سالم. کردم هابچه به دادمی و گرفتمی لقمه تندتند که طرالن به نگاهی
 زدم زنگ نازی به کردم، حساب رو آژانس پول و شدم پیاده که کیوان خونه در دم. رفتیم آژانس با ها،بچه با. بودن

 فرصت از من. بیرون اومد یکی و شد باز در که بزنم رو آیفون خواستممی. دفتر میرم ظهر از بعد امروز گفتم و
 : گفتم و کردم نگاهش. بیرون اومد و کرد باز رو در سریع اومدم، بیرون که آسانسور از. داخل رفتم و کردم استفاده

  کجا؟ -
 : گفت و کرد نگاهم تعجب با
  کردی؟ دیر قدر این چرا. سالم اِ -

 : گفتم و کردم نگاهش
 . موندممی خواب باید االن من وگرنه بود شده بیدار طرالن. موندم خواب بابا هیچی سالم، -

 : گفت و کرد نگاهم
 . خودمه کار اون. باش نداشته من اتاق به کاری کنی،می مرتب داری فقط. اومدی که مرسی هرحالبه -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . باش -

 : گفت باز که
 . اُپنه روی هم ماشینت سوئیچ راستی؛ -

 : دادم ادامه و کردم تشکر دادم، تکون سری
  عجله؟ این با میری داری کجا میگم، حاال -

 : گفت و کرد نگاهم
  نیست؟ معلوم -

 : گفتم خنده با و کردم کشیدش اتو شلوار و کت به نگاهی
 . برسه رو خدمتت میاد داره اردشیرخان یا اردشیرخان خدمت میری داری یا -

 : گفت افسوس با و داد تکون سری
 . سرکشی برای کارخونه میره داره. دومی متأسفانه -

 : داد ادامه که خندیدم
 . بگیرم تا کن اساماس برام داشتی الزم چی هر -

 : گفت که دادم تکون سری
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 . طناز ممنون بازم -
 گذاشتم کیفم داخل و برداشتم رو سوئیچ اینکه از بعد. داخل رفتم منم. رفت و کرد خداحافظی که دادم تکون سری

 بودم، آورده که رو ایکهنه هایلباس و کردم پوفی. افتادم کردن غلط به و کردم خونش به نگاهی زارحال با. 
 کردم، ساعت به نگاهی. کنم شروع کجا از دونستمنمی که بود کثیف جاهمه قدراین. ایستادم سالن وسط و پوشیدم

 هاشوسایل همه. اصلی هال سراغ رفتم آشپزخونه، از بعد. کردم شروع آشپزخونه از و کشیدم عمیقی نفس. بود ۸
 هالِ سراغ رفتم اصلی، هال از بعد. تلویزیون پشت حتی و هامبل زیر ها،مبل روی البته و بود ریخته هال داخل رو

 اتاق در. هاشاتاق سراغ رفتم جااون از بعد. نبود کثیف خیلی اونجا. کردن مرتب به کردم شروع و آشپزخونه کنار
 جاروبرقی و آوردم رو جارو رفتم بعدم کردم مرتب کمی. بود شلوغ میزش روی داخل، رفتم که بود باز کارش
 بود دو ساعت. رسونممی رو خودم ناهار برای منم گفتم و هابچه دنبال بره آژانس با که طرالن به زدم زنگ. کشیدم

 زدم، رو آیفون دکمه. زدن رو آیفون که گذشتنمی استراحتم از ربع یه. مبل روی انداختم رو خودم خستگی با که
 رفتم و کولم روی انداختم کج رو کیفم. کردم عوض رو هاملباس کیوان، کارِ اتاق داخل و کردم باز رو در الی

 دنبال کیفم، داخل و بود زیر سرم که طورهمون و زدم ایگنده لبخند. اومد در شدن بسته صدای زمانهم که بیرون
 : گفتم کیوان به رو گشتممی ماشین سوئیچ

 باید که باشه یادت. وفا الوعده اما. فرستادم برات هم رو لیست. تو تحویل گل دسته عین خونه! خان کیوان خب، -
 . استخر ببری رو پسرهام

 حاصل شادی با و خندیدم بود، خونه تمیزی خاطربه شدن زدهشگفت خاطر به احتماال که کیوان سکوت از تعجب با
 : گفتم سوئیچ، شدن پیدا از
 . شد پیدا آهان -
 زده تکیه آشپزخونه اُپن به اونم. بهش بودم زده زل. کردم نگاهش گیج. دادم قورت رو مخنده. باال آوردم رو سرم و

 با مواجهه از همیشه و بودم شده غافلگیر کهاین وجود با و دادم قورت رو دهنم آب. کردمی تماشام پوزخند با و بود
 همین. بستم سرم پشت محکم رو در و شدم رد کنارش از آروم. شدم خیره بهش انزجار با اما ترسیدممی صحنه این
 داشت حرص، و خشم شدت از که قلبم روی گذاشتم رو دستم و زدم تکیه آسانسور دیوار به شدم، آسانسور وارد که

 . زدمی تندتند
 : کردم زمزمه آروم

 …متنفرم متنفرم، متنفرم، ازش -
 و اتاقم داخل رفتم مستقیم. رسیدم خونه به کِی نفهمیدم و رسوندم ماشین به رو خودم اومدم، بیرون که آسانسور از
 مدت تمام. دستام داخل گرفتم رو سرم و نشستم تخت روی آروم. دفتر نمیرم که دادم پیام مریم به. بستم رو در
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 روی هالباس همون با کردم؟ نگاهش فقط و نگفتم چیزی چرا دادم؟ نشون ضعف خودم از چرا که کردممی فکر
 کالفه و دادم تکون سری. کردممی فرار و دیدمشمی که بود باریدومین این هفته، این توی و کشیدم دراز تخت

  …برد خوابم کردم، فکر بس از کمکم. خوردم تکونی خودم بچگونه رفتارهای از
  
 دنبال و کردم روشن رو آباژور. بود تاریک هوا. کردم اطراف به نگاهی آلود،خواب. شدم بیدار گوشی، زنگ صدای با

 و کردم پوفی. بود بسته نقش روش کیوان اسم. انداختم موبایلم صفحه به نگاهی. بود عسلی روی. گشتم موبایلم
 : دادم جواب آلود خواب

  بله؟ -
 : پرسید و کرد مکثی

  بودی؟ خواب. سالم -
 : داد ادامه که گفتم اوهومی

 . زنممی بهت زنگ بعدا. ببخشید! اوخ -
 : گفتم سریع

 . دیگه شدم بیدار. بگو! نه نه -
 : گفت اونم

 و بیام تا ظهر از بعد فردا برای کن آماده رو هابچه بگم و خونه کردن تمیز بابت کنم تشکر خواستم فقط. هیچی -
 . استخر ببرمشون

 : گفتم مالیدم،می رو چشمام که حالی در آروم
  باشن؟ آماده چند ساعت. باشه -

 : گفت و کرد مکثی
 . خوبه چهار نظرمبه -

 : گفتم و کردم فکر کمی منم
 . کنه شونآماده که سپارممی طرالن به ولی نیستم من فردا فقط،. باشه -

 : گفت اونم
 . نیست مشکلی باشه -
 : گفتم لبخند با
  کردی؟ رو خریدها بود؟ چطور خونه حاال -
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 : گفت و خندید
 کردم فکر. اومدم کجا که نفهمیدم اصال شدم که وارد. عالی بود، عالی که گفتم هم خونه مورد در آره؛ رو هاخرید -

 . زدم اشتباه رو طبقه
 : داد ادامه بعدم

  نداشتی؟ مشکلی راستی -
 : گفتم و نشم هول کردم سعی و دادم قورت رو دهنم آب. کردم مکثی

  مشکلی؟ …چه -
 : گفت اونم

 . دیگه وسایل جای کردن پیدا برای -
 : دادم ادامه راحت باخیال و گفتم آهانی

 . بود ولو خونه وسط چیزهمه ماشااهلل. نبود مشکلی. نه -
 : پرسیدم که کرد آرومی خنده

  رسید؟ دستت به کلید ببینم، -
 : داد جواب

 . بودی داده بهش رو کلید که گفت سرایدار. آره -
 صدام بلند کیوان که شد باعث سکوتم بود؟ شده چی کلید نفهمیدم اصال. کردم فرار که من. هم توی رفت اخمام

 : بزنه
  خطی؟ پشت! طناز -

 : گفتم سریع
 !آرهآره -

 : دادم ادامه شک با بعدم
  بودم؟ من گفت، سرایدار مطمئنی تو -
 : گفت تعجب با
 از غیر که منم. من خونه بوده اومده هم چندبار که داده بهش رو کلید خانوم یه که گفت سرایدار میگم تو؟ خوبی -
 .جااین بیاد که ندارم کسی تو

 : دادم جواب و کردم مکثی
  شنیدی؟ درست مطمئنی بازم ولی. خب آره -
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 : گفت و کرد پوفی
 . زدممی حرف آلودخواب آدم یه با داشتم ساعته یه که اینه مطمئنم، بهش که چیزی تنها االن -

 : کردم تاکید و خندیدم
 !بیدارم من -

 : گفت اونم
 . میگی راست که تو -

 من. کردم فکر کیوان هایحرف به گیج و کردم موبایل به نگاهی منم. کرد قطع رو موبایل و کرد خداحافظی
. دادم تکون سری دادم؟ بهش من رو کلید که گفته سرایدار چطوری پس. کلید بدون اونم رفتم، اونجا از مطمئنم

 ولی. رفتن راه اتاق داخل کردم، شروع و شدم بلند کالفه. کردم فرار و دادم رو کلید که بودم هول قدراین هم شاید
 که کردم فکر این به. اتاق وسط ایستادم یهو که کردممی فکر داشتم طورهمون. نیاوردم رو کلید که مطمئنم من

 دادم تکون سری. اومده اونم و بودم اونجا من وقتی نفهمه کیوان که کرده کاری کیوان لعنتیِ عمویِ پسر اون شاید
 که اتفاقاتی از کنم پرت رو حواسم کردم سعی و اتاق از بیرون رفتم. بود همین رسید، ذهنم به که چیزی تنها و

 .کردم نگاهشون و رفتم آشپزخونه سمت. اومدمی آشپزخونه داخل از صدا. نبود کسی هال داخل. افتاده
 با داشت و بود شده آرد از پر موهاش هم تیام. بود کرده کتاب یه داخل رو سرش و بود آرد از پر دستاش طرالن

 ظرف یه و بود نشسته اپن روی ریلکس که کردم صیام به نگاهی. کردم خم کمی رو گردنم. رفتمی وَر مایکروفر
. بود شده شکالت از پر هم لبش دور. خوردمی ازش داشت کم، کم انگشتش با و بود دستش داخل هم بزرگ
 :زد غر تیام که کشیدم هم در رو مچهره

 .شد تموم دیگه. خوردی رو کیک مواد همه. صیام دیگه، نخور اَه -
 عالَمه یه رو دهنش کیک، مواد داخل کرد فرو رو شاشاره انگشتِ بازم بیاره، در رو حرصش کهاین برای هم صیام

 دقت با ها،بچه به توجهبی که طرالن به رو عصبانیت با هم تیام. دهنش داخل کرد فرو رو انگشتش و کرد باز
 :گفت خوند،می رو کتاب داشت

 .نموند کیک کردن درست برای هیچی. خورهمی رو همه داره. ببینش خاله؛ -
 :زد نهیب برگرده، اینکه بدون هم طرالن

 .نکن اذیت صیام -
 شه؛می دعواشون بازم نکنم، اقدامی اگه دیدم. شدمی منفجر خشم از داشت تیام و کرد تکرار هم باز صیام، اما

 :گفتم لبخند با و جلو رفتم بنابراین
 .من هایسرآشپز سالم -
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 :پرسیدم که کردن سالم. برگشت من سمتبه سرشون همه
 کنید؟می کارچی دارید -

 :گفت ذوق با صیام
 .پزیممی کیک داریم -

 :داد رو جوابش تیام
 .کنیمی کمک تو که هم چقدر -

 :گفت هم صیام
 چی؟ پس آره -

 :گفت حرص با هم تیام
 .خوریمی داری فقط کنی کمک مثال اومدی وقتی از -

 :گفتم که بگه چیزی خواست حرص با هم صیام
 .بسه هابچه -
 :گفتم طرالن به رو و
 طرالن؟ ای،مرحله کدوم -

 :گفت و خاروند رو سرش
 .مایکروفر داخل بذارمش باید چقدر دونمنمی -

 :گفتم و کردم نگاهش
 .قالب داخل بریزیمش باید فعال -

 بذارمش خواستم. ریختیم قالب داخل و گرفتیم صیام از زور به رو کیک مواد که آورد رو قالب و داد تکون سری
 :گفت طرالن که مایکروفر داخل

 .کن صبر دقیقه چند یه -
 :گفتم خنده با تیام به رو و کردم هابچه به نگاهی ایستادم، منتظر. آشپزخونه از بیرون دوید و
 .موهات با یا کردی درست کیک هاتدست با تو! جان مامان -

 :گفت تعجب با صیام که کرد موهاش داخل دستی و خندید
 کرد؟ درست کیک هم موها با شهمی مگه مامان -

 :گفتم و خندیدم
 .شده آرد از پر موهاش باشه، آرد از پر باید که دستاش جای به که بود این منظورم من نه؛ -
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 :گفت آروم صیام
 .توضیحتون از ممنون ولی نفهمیدم؛ کهاین با -

 گرفت رو یکیش و برداشت میز روی از رو آشپزی هایکاله. اومد آشپزخونه داخل موبایلش با طرالن که خندیدم
 :پرسیدم تعجب با بهش رو. سرش کرد خودش هم رو یکیش و سمتم

 چیه؟ دیگه این -
 :گفت پوشید،می رو کاله که حالی در اونم

 .کاله -
 :گفتم و کردم نگاهش چپچپ

 چیه؟ واسه -
 :گفت و کرد پوفی اونم

 هان؟. بگیرم کاملت حجاب این با تونممی که خوایمی اگر حاال. اینستا بذارم و بگیرم عکس خواممی -
 چپچپ. بودم محجبه خیلی برم و دور آشفته موهای و شلوارک و کوتاه آستین پیراهن با. کردم خودم به نگاهی

 :گفت حرص با و کرد نگاهم. کردم سرم رو کاله سریع و کردم نگاهش
 باال؟ میدی رو همه چرا. کن کج رو موهات این یکم خب -

 :گفتم و رفتم ایغرهچشم
 .طوریهمین خوبه -
 چرا دونمنمی. خوردیم چای با و شد درست باالخره کیک. گرفتیم عکس داغون، و درب هایچهره و هابچه با

 هم بعدش. کردممی کار هابچه با موقع دیر تا. دارن درس و مشق که افتهمی یادشون من هایبچه تازه ،۱۱ ساعت
 سپردم بهش طرالن، اتاق رفتم. استخر برهمی رو هابچه میاد فردا گفت کیوان اومد یادم و کردم آماده رو فردا ناهار

 به قدراین اما بخوابم؛ رفتم منم. خوابید و گفت چشمی اونم. خونه بیاد زود اونم پس میاد فردا کیوان باشه یادش که
 .خوابیدم صبح سه ساعت که کردم فکر روز اون اتفاقات
. بخورن صبحانه فرستادم و کردم بیدار بدبختی به هم رو هابچه. شدم بلند زور به که زد زنگ شش، سر ساعت
 تلویزیون میز کنار هال، داخل رفتم. خورد زنگ موبایلم. استخر برن کیوان با قراره امروز که گفتممی بهشون داشتم

 :گفتم و برداشتم رو تلفن. بود
 .الو -

 :گفت تلفن پشت از هم نازی
 چطوری؟. سالم -
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 .خوبم -
 :گفتم نیفتادم، راه هنوز چرا که بزنه غر کهاین از قبل و
 .دفتر میام دیگه ساعت نیم تا من -

 :گفت اونم
 چرا؟ -
 :گفتم تعجب با
 چرا؟ چی -

 :داد جواب
 بیای؟ خوای،می چرا میگم -
 :گفتم گیجی با
 شده؟ طوری مگه نیام؟ چرا -

 :گفت سریع
 ها؟بچه مدرسه بری که نبود قرار امروز مگه ولی. نشده طوری نه -

 :پرسیدم گیج
 مدرسه؟ برم باید چرا -

 :گفت و کرد پوفی نازی
 جشن، برای هابچه یمدرسه بودی رفته که شنبه کردی؛ تعریف خودت میاری؟ در بازی خنگ چرا! طناز بابا -

 مدرسه؟ بری گفته ساعدی
 :گفتم و زدم زل رومروبه به باز دهن با
 ست؟شنبه چند امروز مگه -

 :گفت حوصلهبی نازی
 .دکتر خانوم چهارشنبه -
 :گفتم و نشستم مبل روی درموندگی با
 .بود رفته یادم پاک! وای ای! وای -

 :گفت نازی
 خوبی؟ طناز بابا ای -

 :گفتم آروم
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 .نگرانم خُرده یه فقط. آره -
 :گفت مکثی از بعد اونم

 .همراهت بیام خوایمی -
 :گفتم

 .نباش نگران. نمیاد پیش مشکلی نه -
 :زدم داد ها،بچه به رو منم. کردیم خداحافظی و گفت ایباشه اونم

 .شد دیر بجنبید -
 فرستادم رو هابچه. کردم پارک رو ماشین مدرسه، در جلوی. مدرسه سمت رفتیم و گذاشتم کیفم داخل رو مدارک
 و آخر تا کرد علیک و سالم همه با شد وارد وقتی از صیام. شدم مدرسه وارد عمیقی نفس با خودم و داخل
 سمت رفتم و دادم تکون براشون سری دلشوره شدت از که کردن خداحافظی. شونمدرسه بابای با الخصوصعلی
 نرفته هنوز و داشتن جلسه ظاهرا هامعلم. شدم وارد بفرمائید، صدای با که زدم رو مدیریت دفتر در. مدیریت دفتر
 نشسته میز پشت که درحالی ساعدی آقای. رفتن همه کمکم و زدن رو زنگ که کردم شونهمه به سالمی. بودن

 و نشستم صندلی روی و دادم تکون سری. کرد اشاره صندلی به و نگاه من به زدمی حرف تلفن با داشت و بود
 با مردی. اومدمی میانسال و ساله ۵۰ نظربه ساعدی آقای بود، جوون که کاظمی آقای برخالف. زدم زل بهش

. شدمی هابچه بردن حساب و ترس باعث همیشه که نگاهی طرز و عینک با بلند قد و الغر پشت، کم موهای
 همین و بیفته اتفاقی چه قراره دونستمنمی. دادممی قورت رو دهنم آب مُدام. بشه تموم هاشحرف شدم منتظر
 :داد ادامه که کردم سالمی آروم منم. داد سالم و کرد نگاهم لبخند با. شد تموم که تلفنش. کردمی اذیتم داشت

 .شدید معطل. کیانمهر خانوم ببخشید -
. کیانمهر نه هستم سمیعی خانوم من بگم بهش و گوشش توی بزنم شم، بلند گفتمی شیطونه. کیانمهر گفت باز
 :گفتم و دادم تحویلش ایکوله و کج لبخند نداشتم، رو کار یه این عُرضه من که جاییاون از اما
 .نیست مشکلی. کنممی خواهش -

 :پرسید و زد لبخندی اونم
 بود؟ چطور روزاون جشن -

 دهنم آب. بود شده تموم جشن که شدم هوش به وقتی فقط. بود خبر چه نفهمیدم اصال روز اون که من! وای ای
 :گفتم و ننداختم تا و تک از رو خودم. دادم قورت رو
 .بود عالی چی همه. بود عالی -

 :گفت خنده با و کرد نگاهم
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 اومده؟ خوشتون بیشتر قسمت کدوم از شما بدونم که مشتاقم خیلی فقط. لطفتون از ممنون -
 خنده با. شد صرف دیگه مزخرف یه کردن پیدا خاطربه که طوالنی مکثی با و چپم پای روی انداختم رو راستم پای

 :گفتم
 .بگه باید چی دونهنمی واقعا آدم بود، عالی چی همه که نیست آخه -

 پشت به که. دادم تحویلش ایمسخره لبخند منم. کرد کیف حسابی گفتم، که هاییمزخرف از کنم فکر و خندید
 :گفت و زد تکیه صندلیش

 که؟ موافقید. مطلب اصل سر بریم بهتره. خب -
 :داد ادامه که دادم تکون سری و دادم قورت رو دهنم آب بازم و کردم نگاهش

 مدرسه این به هست، ترتونکوچک پسر که هم صیام و هست سوم کالس که تیام که هست سالی اولین امسال -
 درسته؟. اومدن
 :داد ادامه که کردم تائید سرم دادن تکون با تنها و دادم تکون سری

 .شدم منتقل مدرسه این به امسال تازه هم من و -
 ادامه چنانهم. کنم حفظ رو ظاهرم کردممی سعی و زدمی تند تند قلبم که حالی در شدم، هاشحرف ادامه منتظر

 :داد
 .کردم مطالعه رو همه پرونده و -

 :گفت و کرد نگاهم چشمی زیر
 سرییه فرم قسمت در هم شما و نشده گرفته شما از مدارکی که شدم متوجه شما، هایبچه هایپرونده مورد در -

 .قانونه خالف این و ننوشتید رو مطلب
 :گفتم و کردم باریک رو چشمام و دادم تکون سری

 .خب -
 :گفت باز و کرد نگاهم

 .نداشتن اطالعاتی هیچ ظاهرا هم هااون که زدم حرف هم تیام سابقِ مدرسه مدیر با من که این و -
 :گفتم و هم توی رفت اخمام

 بیارید؟ در ما کار از سر که تهران مدارس داخل افتادید دوره شما. ساعدی جناب ببخشید -
 :گفت و خندید

 …که بودم کنجکاو فقط. کنمنمی جسارتی چنین من -
 :پرسیدم و کردم نگاهش که نداد ادامه و
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 ساعدی؟ جناب خوایدمی چی شما چی؟ که -
 :گفت و شد خم میزش روی کمی

 هستید؟ کی دقیقا شما کهاین -
 :گفتم و کردم اخم بازم

 .خب بسیار خواید،می که هست چیزی این اگه -
 :دادم ادامه حرص با و کردم صاف رو صدام و
 …شهره شمال حوالی تقریبا که دارم مشاوره دفتر یه و هست سمیعی طناز هم اسمم. هستم هابچه مادر من، -

 :گفت و داد تکون سری که بدم ادامه خواستممی
 .نیست این من مسئله اما کیانمهر؛ خانوم دونممی بله بله -

 :گفتم کالفگی با و کردم نگاهش
 چیه؟ پس -

 :گفت و کرد نگاهم
 .هابچه پدر -
 :گفتم تعجب با
 !ببخشید؟ -

 :گفت گیرانهمچ لحن با و کرد نگاهم
 داره؟ حقیقت گفتن، پدرشون مورد در هابچه که هاییچیز بدونم خواممی -
 :پرسیدم گیجی با
 گفتن؟ چی هابچه حقیقتی؟ …چه -

 :گفت و کرد نگاهم
 .بوده کشور از خارج و دکتره پدرشون که همین -
 :پرسیدم لکنت با مات و کردم نگاهش تعجب از شده درشت هایچشم با
 گفتن؟ بهتون هابچه رو هااین -

 فهمیدن؟ کجا از هابچه خبره؟ چه فهمیدمنمی. کردم نگاه میز به گیج و پایین انداختم رو سرم که داد تکون سری
 چشمام. پرسیدمی سوال ازم و زدمی حرف طورهمین ساعدی من، بدجورِ وضعیت این توی حاال بود؟ خبر چه اینجا

 :کردم زمزمه آروم و بستم رو
 .دارمان -
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 :پرسید و کرد نگاهم شد، قطع هاشحرف
 گفتید؟ چیزی -
 :گفتم و کردم نگاهش درد با
 .دنبالشید که اسمی -
 :گفت کنجکاوی با
 اسمی؟ چه -

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم
 .کیانمهر دارمان -

 زجر دنیا یه اندازه به اسم، یه گفتن برای گاهی. برسی جنون به تا. گذشته به بری تا کافیه اسم، یه گاهی. همین
  …انتقام مثل چیزی. داشته تنگه زنده که چیزی برای میشی بلند. میشی بلند اما میدی؛ جون کشی،می

  
 : پرسید تعجب با و رومروبه صندلی، روی نشست. سمتم اومد و شد بلند. زد زل بهم تعجب با بعدم گیج اول ساعدی

  واقعا؟ -
 : گفت ناباور که کردم نگاهش و نگفتم چیزی

  دکتره؟ االنم و بوده خارج باباشون که گفتنمی راست هابچه یعنی -
 : گفت زده بُهت لبخند با که دادم تکون سری

 سمینار و ایران اومده تازگی و زدن شهر توی رو بیلبوردهاش و جراحه که کیانمهره دارمان همین منظورتون نکنه -
  داره؟
 : گفت و شد مسلط خودش به کمی که دادم تکون تایید نشانه به رو سرم

 …شناسنامه میشه ولی نباشه جسارت ببینید، -
 و کرد بازشون هیجان با. دستش دادم و آوردم بیرون رو هاشناسنامه کیفم داخل از بشه تموم حرفش اینکه از قبل
 : پرسید لبخند با و کرد نگاهم آورد، باال رو سرش ثانیه چند از بعد. زد زل بهشون خوب کهاین از بعد
  دکتر؟ خانوم نگفتید، زودتر چرا -
 : گفتم و زدم پوزخندی دکتر؟ خانوم. کردم نگاهش تعجب با
 . نبود مهم -

 : گفت لبخند با و داد تکون سری
 . کردم ادبیبی اگه ببخشید. مهمه خیلی اتفاقا چرا -
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 : گفتم پوزخند همون با و شدم بلند
  برم؟ تونممی من. گرفتید رو هاتونسوال جواب دیگه که حاال. نیست مهم من نظر از -

 : گفت و شد بلند سریع
 . بشینید بفرمایید کنم،می خواهش. اصال. نهنه -

 : گفت مِنمِن و مکث کمی با. نشستم و کردم پوفی
 . کنممی خواهش ولی هستم پررو دونممی. بخوام ازتون چیزی خواممی راستش -

 : داد ادامه که دادم تکون سری و کردم نگاهش
 . کنن صحبت هابچه برای و بزنن ما به سری که کنید خواهش دکتر آقای از خواستممی راستش -

 : پرسیدم تعجب با و دادم تکون سری
  کنه؟ صحبت ابتدایی هایبچه برای -

 : گفت و کرد تائید اونم
 هم والدین با توننمی ایشون هستن، هم هابچه اولیای البته باشه، مفید خیلی شونآینده برای کنم فکر. بله -

 . کنن صحبت
 : گفتم

 . بدن انجام رو کار این بتونن که باشن هم تریمعروف خیلی دکترهای کنم فکر ساعدی، جناب -
 : گفت سریع

 نیستن مطرح خیلی هنوز ایشون. شما برای نیست که هم بدی پیشنهاد. بیان که دارم درخواست ایشون از من اما -
 . بشن شده شناخته و مطرح میشه باعث جلسه این. شناسنشونمی دارن مردم ها،بیلبورد با تازه و

 محکم بگه، ابتدایی هایبچه به خوادمی چی جراح یه که کردممی فکر این به که حالی در و دادم تکون سری
 : گفتم

 . بیان تونننمی ایشون ولی ساعدی، جناب ببخشید -
 : گفت و کرد نگاهم

 . بیان ایشون که کنید کاری دارم، تمنا ولی دونم؛می بله -
 : گفتم مستأصل. بپیچونمش باید چطوری دونستمنمی

 . اینجا بیان و کنن رها رو هامریض که نمیشه. درگیرن خیلی دکتر آقای ببینید، -
 : وگفت کرد نگاهم خواهش با
 . دکتر خانوم کنم،می خواهش -
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 : گفتم و کردم نگاه بهش کالفگی با
 ...من اما -

 : گفت التماس با ساعدی
 . نکنید رد رو پیشنهادم کنم،می خواهش -

 جواب کرد، فکر و شد حالخوش هم ساعدی. دادم تکون سری احمقا عین یهو چرا دونمنمی و بودم شده کالفه
 رو چایی فهمیده، اشتباه بگم که خواستم تا و کردم نگاهش. بیاره شیرینی و چایی بره گفت آبدارچی به. دادم مثبت
 که ماشین داخل و اومدم بیرون مدرسه از. چاک به زدم سریع نزدن، گند بیشتر از جلوگیری برای. گذاشتن جلوم

 فکر این به و کشیدم عمیقی نفس. فرمون روی گذاشتم رو سرم. گفتم چی و کردم غلطی چه فهمیدم تازه نشستم،
 … بکنم؟ غلطی چه باید دقیقا حاال که کردم
 : گفت و کرد نگاهم حرص با نازی

  زدی؟نمی حرف مُردی،می -
 : گفتم و رفتم ایغرهچشم
  کردم؟می چیکار. پام و دست به بود افتاده گنده مرد. نزنم حرف شدنمی
 : گفت و بست رو دفتر در مریم

  کرد؟می کارچی بیچاره! دیگه میگه راست -
 : گفت من به رو هم بعد
 . توئه با حق -
 : داد ادامه نازی به رو دوباره و
 . نکن سرزنشش قدراین -

 : گفت مریم به رو حرص با و داد تکون سری نازی
 . بفرمایید شما خانوم؟ سرکار چیه تکلیف االن خب -

 : گفت و کرد نازک نازی برای چشمی پشت هم مریم
 . بزنه حرف باهاش بره باید من، نظر به -

 : گفتم حرص و خشم با. شد رگبهرگ گردنم که طوری برگردوندم سمتشبه رو سرم سریع
 !کاریهیچ! ندارم کاریهیچ یارو اون با من -

 : گفت و کرد نازک چشمیپشت زد، زل بهم هم مریم
 . نداری کاری باهاش فهمیدم. بشین بابا خب -
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 : گفت هم نازی
  نزنی؟ حرف دارمان با عمرت آخر تا تو قراره واقعا یعنی! که واقعا -

 : گفتم قاطعیت با و کردم نگاهش
  بزنم؟ حرف باهاش باید چرا. نه -

 : گفت و زد پوزخندی نازی
  تونی؟می. کنی فرار ازش که تونینمی. طناز هاتهبچه پدر -

 : داد ادامه که زدم زل بهش
 هاشبچه چون هست؛ اون نخوای هم تو اگه. نخوای چه بخوای، چه. سایه عین هست، تو با همیشه مرد این -

  فهمی؟می. زندگیت وسط درست اونم. هستن
 هابچه کهاین اونم. دونستممی رو چیزی یه فقط من. کردمنمی درکش میگه؟ چی فهمیدمنمی اما نگفتم؛ چیزی

 : گفتم صادقانه و کردم پوفی. الغیر و هستن من مال
 . فهممنمی نه -

 : گفت حرص با مریم که داد تکون تأسف روی از سری نازی
 . کنه کارچی باید ببین کن، فکر یکم جاش به. کنی سرزنشش خوادنمی تو بار،ده این نازی -

 . شدم دفتر داخل رفتن راه مشغول و شدم بلند که داد تکون سری هم نازی
 : گفت مریم سکوت، دقیقه چند از بعد
 ! طناز ببین -
 : زد حرف خودش با بلند که کردم نگاه بهش امیدواری با
 . نیست خوب این! نه! نه -
 : گفت من به رو و
 . کن ولش هیچی -
 : زد داد باز مریم که رفتن راه به کردم شروع باز و کردم نگاهش حرص با
 . فهمیدم آهان -

 : داد ادامه و کرد بهمون نگاهینیم که زد زل بهش هم نازی و شد متوقف زدنم قدم بازم
 . کنیم منصرف درخواستش از رو ساعدی -

 : پرسید نازی بپرسم، خواستممی که رو سوالی
  جوری؟چه -
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 : گفت حالهمون در و داد تکون رو دستاش لبخند با
 …میشه یعنی …نه تونیم،می …ما! معلومه خب -

 : گفت بهمون رو چرخوند،می حدقه توی رو چشماش که حالی در و کرد پوفی
 . دونمنمی -

 : گفت آروم مریم که شدیم کردن فکر مشغول باز و دادم تکون براش سری منم و رفت ایغرهچشم نازی
 ! طناز -

 : داد ادامه که کردم نگاهش
 . کن عوض رو هابچه مدرسه نظرمبه -

 : گفتم و دادم تکیه مریم میز به و کردم پوفی
  ببرمشون؟ کجا سال وسط -

 : گفت کالفه هم مریم
 . دیگه کن فکر خودت یکمم خب دونم؟می چه -

 : گفتم غره،چشم با و دادم تکون سری
 . بابا کنید فکر -

 : داد ادامه و کشید ششده مش موهای داخل دستی کالفگی با مریم
 . کردم فکر بس از شدم خسته دیگه! بابا ای -

 : گفت کنایه با و خندید نازی
 . بودن هم تمیزی و تر و شده حساب هایفکر چه واقعا؛ آره -

 : داد ادامه و گفت کوفتی نازی به مریم که خندیدم آروم
 . کنیم پیدا ایدیگه راه که زنیممی زور داریم چرا دونمنمی. بزنه حرف باهاش نفر یه که اینه راهش تنها آخه -

 : گفتم و نشستم مبل روی کردم، پوفی
 راضیش و بزنه حرف باهاش مورد این در که کنم پیدا رو کی کی؟ که جاستاین نکته ولی میگی؛ راست تو آره -

  کنه؟
 : گفت و خندید نازی

 . کردن فکر به کنید شروع دوباره خب -
 : زد غر مریم

  کنیم؟ فکر باز اَه -
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 : گفت و کرد تر رو شزدهلب رژ و کوچک هایلب هم نازی
 . جوجو -

 : گفت و خندید هم خودش که خندیدم
  جوجو؟ شدی خسته خیلی. آخی -

 : گفت و داد جاخالی نازی که کرد پرتاب سمتشبه رو کاغذیدستمال جعبه مریم
  داری؟ بزن دستِ عالیجناب که دونهمی شما خانِ مسیح این! اوخ اوخ -

 : گفت عشق با و کرد نگاهش هم مریم
 . خودشه دیگه این مطمئنم ببینمش، برم من بذاره، کنسرت بذار. مسیح …آخ... مسیح -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . خان مسیح موضوع سراغ بریم بعد باشید بدبخت منِ مشکل فکر به االن خواینمی -

 : گفت مریم یهو. شد سکوت بازم و داد تکون سری مریم
  بود؟ چی اسمش. کرد ازدواج شیدا با که داره برادر یه دارمان! طناز ببین -
 با و آروم. بودم کرده فراموش رو هااون پاک. زدم لبخندی کیانمهرها کاخ مهربون و داشتنی دوست زوج یادآوری با

 : گفتم پررنگی لبخند
 . آریان -

 : گفت هم مریم
  نداری؟ ازش خبری. آریان آره -

 : گفتم افسوس با و کردم نگاهش
 . نبود طوالنی مکالمه هم خیلی که کردم صحبت تلفنی باری چند شیدا با اما ندارم؛ آریان از خبری هاستسال. نه -

 : پرسید مشتاقانه نازی
  چطوره؟ شیدا اوضاع -

 : دادم جواب و زدم لبخندی
 . شده تنگ براش دلم. خوبه ظاهرا -

 : گفت و کشید آهی مریم و داد تکون سری نازی
 . شد حیف ولی
 : داد ادامه بعدم

  چیه؟ اردشیرخان مورد در نظرت ببینم -
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 : گفت که کردم نگاهش تعجب با اردشیرخان جدی هایچشم آوردن یاد به با
  کنی؟می نگاهم جوریاین چرا چیه؟ -

 : گفت و پیشونیش داخل زد نازی
 !وای ای -

 : پرسید مریم به رو هم بعد
  دیدی؟ رو اردشیرخان حاال تا تو. مریم ببینم -

 : گفت گیج مریم
 .نه -

 :گفت هم نازی
 .نگو هیچی پس -

 : داد هشدار مریم،
 !باش مؤدب اوی -

 : گفتم مریم به رو پس بودم، نکرده کاری هنوز من و بود شده سه ساعت. کردم نگاه ساعت به و دادم تکون سری
 . نشدنیه. شو خیالبی رو خان اردشیر اصال. کن ول جان مریم -
 : گفت نازی که شد سکوت باز
 . داره راه یه فقط -
 : گفت که کردیم نگاهش کنجکاوی با
 . بگی یارو این به -

 : گفت تعجب با مریم
  کیه؟ یارو -

 : گفتم و انداختم بهش نگاهینیم
 . میگه رو کیوان -

 : داد ادامه و گفت آهانی مریم
 . ستگزینه بهترین منم نظربه -

 : کردم زمزمه و دادم تکون سری
 . نیست ایچاره ظاهرا -
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 خونه در جلوی. کیوان خونه سمت رفتم و کردم خداحافظی هابچه با سرسری و برداشتم رو کیفم رفتم سریع
 رو آیفون سریع که بود کی منتظر و کردمی کارچی دونمنمی. زدم رو آپارتمانش اختصاصی آیفون و ایستادم
 : اومد متعجبش صدای و برداشت

 .باال بیا طناز؟ تویی اِ -
 : گفتم سریع

 . پایین بیا تو نه -
 .کردم تعریف براش وقفهبی منم و پایین اومد و گفت ایباشه
 : گفت و بهم زد زل
 . خب -

 : وگفتم کشیدم عمیقی نفس بستم، رو چشمام
  چی؟ خب -

 : پرسید و کرد نگاهم
  بشه؟ چی که بزنم حرف دارمان با من خب -

 : گفتم حرص با و کردم نگاهش
 مَرد؟ یا زنه لیلی میگی تازه تو وقتاون خونم،می برات رو مجنون و لیلی دیوان دارم ساعته سه! کیوان -

 : گفت و کرد نگاهم
 . آکبنده همیشه که من مغز به برسه چه زنه،می یخ سرما از هم آدم سالم مغزِ جااین. دارم حق خب -

 : داد ادامه که خندیدم
 . باال اومدیمی خب وایسادی؟ اینجا چرا حاال -

 : گفتم و کردم نگاهش
  نه؟ یا بهش میگی. بده رو من جواب تو. نیومدم که حاال -

 : گفت فکر کلی با و داد تکون سری
 . حله -

 : گفتم و زدم لبخندی
 . ممنون -
 : گفتم و برگشتم چیزی آوردن یاد به با یهو که رفتممی داشتم و
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 من چارهبی هایبچه و جاییاین االن ولی بری چهار دادی قول هابچه به تو. شده چهار ساعت االن کیوان، ببینم -
 …که واقعا کنی؟می کارچی داری تو وقتاون. هستن تو منتظر

 : گفت ثانیه چند از بعد و کرد نگاهم باز دهن با
 . دیگه پررویی -

 که خونه به. شده حل مشکل که گفتم و زدم زنگ مریم و نازی به و خونه سمت رفتم. کردم خداحافظی و خندیدم
 سالم. ایستادن کیوان منتظر حیاط داخل آماده هابچه دیدم بستم، که رو در داخل رفتم و کردم باز رو در رسیدم،
 : گفتم لبخند با که کردن

 . سرده ایستادین؟ حیاط توی چرا. من پسرهای بر سالم -
 : گفت. کردمی اشاره بود، پوشیده که کاپشنی به که حالی در تیام

 . نمیشه سردمون اصال اینا با. مامان نباش نگران نه -
 : پرسیدم و کردم نگاهشون و خندیدم

  اید؟آماده کامال حاال -
 : زد غر تیام و کردن نگاهم

 . نیومده هنوز کیوان عمو ولی آره -
 : گفتم و کردم نگاهشون

 . میاد االن -
 : گفت و باغچه لبِ نشست غرغر با صیام

 . منتظریم ساعته یه االن ما کِی؟ پس -
 : گفتم و کردم بودن گذاشته باغچه کنار که وسایلی به نگاهی. نگفتم چیزی و خندیدم غرغرهاش به
  برداشتین؟ رو چی همه -

 : گفت و کرد وسایل به نگاهی تیام
 . برامون گذاشته طرالن خاله. آره -

 : گفتم کردم، نگاه هال در به و دادم تکون سری
  کجاست؟ طرالن -

 : داد جواب تیام
 . زدمی حرف تلفن داشت -
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. باشه پارسال به مربوط موضوع نکنه کردم فکر باز و. زدمی حرف موبایل با خیلی طرالن جدیدا. دادم تکون سری
 : کردم سفارش و کردم هابچه به نگاهینیم. دیگه نفر یه وجود با اونم اول خونه سر باشن برگشته باز که نکنه

  باشه؟. نکنین اذیت رو کیوان عمو هابچه -
 : زد غر معمول طبق هم صیام

 . کنیمنمی اذیتش ما نکنه، اذیت رو ما کیوان عمو -
 کرد باز هابچه برای رو ماشین در کیوان. برن بیرون که فرستادم رو هابچه و کردم باز درو. زدن در که زدم لبخندی

 : گفت و
 . شد دیر که هابچه بجنبید -

 : گفت هم صیام
 . بودیم آماده که ما. اومدی دیر شما -
 : گفت من به رو و داد تکون سری کیوان. شدن سوار تیام با و
 . پررو. خودته عین -

 : گفتم کنایه با و کردم نگاهش
 . بودن رفته هاکیانمهر به من هایبچه گفتنمی همه یادمه وقتی از مطمئنی؟ -

 رفتم و کردم باز رو هال در. هال سمت رفتم و بستم رو در. کرد حرکت و شد ماشین سوار حرفبی و کرد پوفی
 صحبت تلفن با داره شدم متوجه که بزنم سر طرالن به رفتم. بود آروم و کور و سوت. کردم خونه به نگاهی. داخل

 ساعت حدود. کردم استراحت ظهر بعداز تا و اتاقم داخل رفتم بکنم، فضولی اینکه بدون و دادم تکون سری. کنهمی
 سفره سر شام موقع و خندیدنمی. بودن حالخوش و صدا سرو پر انرژی، پر خیلی. اومدن هابچه که بود هشت
 .گفتنمی بازی آب از هم بخوابن رفتن که زمانی تا. گفتنمی استخر و شنا از طرالن و من برای
 کلی باید باز وگرنه بودن؛ خواب هابچه خوشبختانه و شدم آماده سریع. شدم بیدار ساعت زنگ صدای با صبح

. رفتم دفتر سمت و دادم انجام رو کارهام آروم،آروم. نیان دفتر باهام که بشن راضی تا زدممی کله و سر باهاشون
 با نازی که کشید ایخمیازه هزارم بار برای مریم. کردیممی مرتب رو هاپرونده داشتیم هابچه با. بود پنجشنبه امروز
 : گفتم خنده با هم من و کرد نگاهش خنده

  کردی؟می کارچی دیشب وکیلی خدا! مریم -
 : گفت و کرد نگاهم گیجی با مریم

  چطور؟. کارها خیلی -
 : گفت خنده با نازی
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  چیه؟ موفقیتت راز بدونه خواستمی. سرحالی خیلی نیست آخه -
 : گفت هیجان و حالیخوش با نازی آمیزکنایه لحن به توجه بدون هم مریم

 توی رفتم شد، تموم که هم ساعت یه از بعد. ساعت یه تا اینستا توی بود گذاشته الیو جونم مسیح دیشب -
 . کردممی کار روش فتوشاپ با صبح تا و کردم پیدا خوب عکس یه و کردم رو و زیر رو هاشعکس اینترنت

 : گفت بهمون رو تعجب با مریم. بود زده زل بهش که کردم نگاه نازی به و دادم تکون سری
  چتونه؟ -

 : گفت آه با و داد تکون سری نازی
 …تو وقتاون. رفت و کرد نامزد علی -
 : گفت و کرد نگاهش حرص با مریم که نداد ادامه و
  چی؟ من -

 : گفت بلندتر کمی صدای با مریم که نگفت چیزی نازی
  چی؟ من. توئم با -

 : گفت داد با و کرد نگاهش حرص با هم نازی
  بدونی؟ خوایمی چی؟ تو -

 : داد ادامه عصبانیت با هم بعد
 علی شناختیشنمی هم اصال و بودیش ندیده نزدیک از هم بار به حتی حاال تا که مردی خاطربه تو. برات میگم -
 . ایستهمی مردونه پات داشتم اطمینان که بود کسی تنها که علی. کردی رد رو

 : گفت پوزخند با مریم
 تموم چی همه و بوده منفی و دادم رو جوابم وقتی داره ربطی چه من به زندگیش و علی فهممنمی من علی؟ -

 . شده
 : گفت خشم با مریم به رو و شد بلند نازنین

 رو من که اینه. کردی رد رو علی بود، زده بهت لبخند یه و بودیش دیده صحنه سر باریه که بازیگری خاطربه تو -
 . سوزونهمی

 : گفت بهش رو و شد بلند هم مریم
 . مطمئنم من. کنهمی فرق بار این اما. تمام مُرده، من برای بازیگر اون -

 : گفت تلخند با و بهش زد زل نازی
 . داره شباهت بچه دختر یه هایحرف به بیشتر هاحرف این. باشه ساله ۳۰ دختر یه حرفای این نمیشه باورم! مریم -
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 : گفتم آرامش با که بگه چیزی خواست مریم
  دارید؟ دعوا و جنگ هم با مگه شما؟ چتونه. کنید بس کنم،می خواهش! هابچه -

 : گفت من به رو مریم و مبل روی نشست و داد تکون سری نازی
 . خواستگاریش و علی به دهمی ربط رو میشه چی هر زود. بگو این به -

 : زدم نهیب بلند صدای با و دادم تکون سری
 ! مریم -

 : گفتم ثانیه چند از بعد و کشیدم عمیقی نفس که مبل روی نشست نگفت، چیزی و کرد نگاهم
  نه؟. پابرجاست که فردا برنامه خب -

 : گفت تعجب با مریم
  خبره؟ چه مگه فردا -

 : گفت مریم، به توجهبی هم نازی
 . پابرجاست آره -

 : کرد تکرار باز من به رو هم مریم
  دونم؟نمی من که خبره چه فردا میگم -

 : دادم جواب و کردم نگاهش
 . نازی عموی باغ بریم قراره فردا -

 : گفت و داد تکون سری
 . آهان -

 : گفت کرد،می نگاه نازی به چشمی زیر کهدرحالی بعدم
 . نمیام که من -

 : گفت و کرد نگاهش هم نازی
 . کردی غلط تو -

 : گفت و خندید مریم
 . میام داری، اصرار که حاال. باشه -

 ناهار رفتم همیشه از زودتر. بود دعوا پیش دقیقه چند تا که کردیم فراموش سادگی همین به و دادم تکون سری
 به که بود ظهر از بعد شش ساعت حدودا. کنم استراحت رفتم و شستم رو هابچه و خودم هایلباس من و خوردیم
 : داد جواب کردن فکر کمی از بعد اونم. کرد کارچی پرسیدم و زدم زنگ کیوان
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 . برات میگم حاال -
 : گفت و کرد مکثی بازم بعد
  ای؟کارهچی فردا -
 : گفتم زدم،می هم رو آش که حالی در
  چطور؟. نازی عموی باغ ریممی داریم فردا -

 : گفت اشتیاق با کیوان
 . خوب چه اِ -
 : گفتم تعجب با
  چه؟ تو به باشه هم خوب اصال خوبه؟ کجاش -

 : گفت و کرد مکثی
  نداری؟ کاری خب. نداره ربطی من به اصال. هیچی -

 : گفتم مشکوک
 . هست چیزیت یه تو یهو؟ شدی چی! کیوان -

 : گفت تند
 . دارم کار برم باید طناز. نیست نه -
 یه بودم مطمئن و دادم تکون تخیلی کیوانِ برای تأسف روی از سری و کردم نگاه موبایلم به تعجب با کرد قطع و

 . هست کفشش به ریگی
  

 ظرف و سبد به نگاهی که بود گذشته ساعتی دو. کردم آماده باغ برای رو وسایل و شدم بیدار زود خیلی فردا، صبح
 : دادم جواب لبخند با. بود نازی. کردم شصفحه به نگاهی. خورد زنگ موبایلم کردم، غذا

 . بانو علیکمسالم -
 : گفتم باز که نیومد صدایی

 . جون نازی -
 : زدم داد نگرانی با که نیومد صدایی بازم

 . نازی -
 : شنیدم رو متعجبش صدای

 . هان -
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 : گفتم حرص با و کردم پوفی
  نمیدی؟ رو جوابم کنممی صدات چی هر چرا. مرض -

 : گفت اونم
 . بود شده خط رو خط کنم فکر -
 : داد ادامه نازی و زدم تکیه اُپن به
 . دونستمی کجا از رو اسمم دونمنمی فقط -

 : پرسیدم گیج
  چطور؟ -

 : داد جواب
 .چیزهااین و جون نازی و بانو گفتمی آخه -

 : گفتم حرص با و کردم پوفی
 . کنم صدات احساس با خواستم باریه حاال. بودم من که اون احمق -

 : گفت خنده با اونم
 . چیزها این نیومده ما به -

 : داد ادامه سریع بعدم
  داشتی؟ کارچی ببینم، بگو حاال -
 : گفتم تعجب با
 . باهات که ندارم کاری من زدی، زنگ تو -

 : گفت گیج و کشیده
  واقعا؟ -

 : گفتم کشیده خودش عین منم
 . نازی بجنب! بله -

 : گفت دستپاچگی با نازی
 .هازبونمه سر میگم، االن کن، صبر لحظهیه اِ -

 : زد داد یهو که کردم پوفی
 . آهان -
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 رو صداش که کردم نزدیکش گوشم به احتیاط با و رفتم ایغرهچشم موبایل به کردم، دور گوشم از رو موبایل
 : شنیدم

 . ریممی هم با باشید آماده هم شما مریم، دنبال میرم من -
 : گفتم و دادم تکون سری

 . شیمنمی جا -
 : گفت کالفه نازی

 . میام دارم که کن آماده رو هاتبچه برو. نیار بهانه. شدیممی که همیشه -
 ساعت حدود. کردیم حرکت باغ، سمتبه سریع و اومدن مریم و نازی. شدیم منتظر و کردم آماده رو هابچه سریع

 و گل و درخت جاهمه شدی،می که وارد. بود بزرگی باغ. آورد داخل رو ماشین نازی. رسیدیم باغ به که بود ۱۱
 همه. بود کوچکی سرپوشیده استخرِ هم ساختمون راست سمت و بود ساختمون یه رفتیمی که جلوتر. بود باغچه
 داخل رو وسایل هم با داشتن حال، همین در و بود مریم با زدن حرف مشغول طرالن. ساختمون داخل رفتیم

 آبکش رو برنج داشتم. کردممی درست رو برنج منم. بذارن کجا رو وسایل گفتمی هم نازی. آوردنمی آشپزخونه
 زد،می نفسنفس که حالی در تندتند، و سمتم اومد مستقیم. آشپزخونه داخل اومد سروصدا با صیام که کردممی

 : گفت
 .استخر رفتیم ما! مامان -
 : گفت خنده با نازی که کردم خالیش جای به نگاهی تعجب با. بیرون دوید و
 . بده اطالع بهت که بود اومده فقط -

 : گفتم بود، آورده رو سبدی تازه که مریم به رو و دادم تکون سری
 . کننمی کارچی دارن هااین ببینم برم. کن آبکش رو برنج این بیا مریم -

 هایوسایل دارن و استخر کنار ایستادن دیدم. کردم باز رو استخر در و باغ داخل رفتم که شد مشغول و اومد مریم
 : گفتم حرص با. کننمی آماده رو شناشون

  کنید؟می کارچی دارید هست معلوم -
 تیام ثانیه، چند از بعد که کردم تکرار رو سوالم دوباره. زد زل بهم مات یهو هم صیام و کرد نگاهم ترس با تیام

 : گفت
 . دیگه شنا ریممی داریم -
 : گفتم اخم با
 . خوریدمی سرما سرده هم آب سرده، هوا! نکرده الزم -
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 : گفت و زمین روی کوبید رو پاش صیام
 . شنا برم خواممی من! خیرشمنه -

 : پرسیدم و کردم نگاهشون
  استخر؟ نرفتید کیوان با پیش روز دو همین شما مگه ببینم، اصال -

 : گفت تیام
 . خوایممی بازم ولی چرا -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . سرده هوا نمیشه، که گفتم -

 : گفت نماییمظلوم با هم صیام
 . دیگه بذار مامانی، -

 : داد ادامه هم تیام
 . کنیم خشک کامال رو موهامون بیرون بیایم کهاین از قبل دیممی قول بریم، بذاری اگه مامان آره -

 : گفتم و زدم لبخند دادم، تکون سری
 . دادید قولی چه نره یادتون فقط. باشه -

 کردم، باز رو در که همین. شدم ساختمون وارد و بیرون رفتم. شدن مشغول باز حالیخوش با و دادن تکون سری
 : گفت حرص با و سمتم اومد نازنین

 . کشت رو خودش یارو این بگیر بیا -
 : پرسیدم و کردم اطراف به نگاهی تعجب با
  کیوان؟ کو کیوان؟ -

 : گفت و کرد درشت رو سبزش چشمای و کرد نگاهم
  آوردم؟ رو پسره این اسم کِی من -
 : گفتم گیجی با
  یارو؟ نگفتی االن همین تو -

 : گفت حرص با بازم
 گردوئه؟ گردی هر مگه خدا، خنگ آخه -

 : گفتم و دادم تکون سری
  کیه؟ گردو شد؟ چی باالخره حاال -
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 : گفت و باال آورد رو موبایلم
 . اینه گردو -

 : داد ادامه و کرد موبایل به نگاهی بعدم
 . شد قطع که دادی لفتش قدراین اما -

 : دادم جواب سریع شماره به کردن نگاه بدون. خورد زنگ باز که گرفتم رو موبایل و دادم تکون سری
 . الو -
 . در دم بیا! طناز سالم -
 : کردم زمزمه رو اسمش تعجب با
 . کیوان -

 : گفت اونم
 . خودشم -

 : کرد تکرار باز بعدم
 . هوا سرده. در جلوی بیا -
 : گفتم تعجب با
  خوبه؟ حالت میگی؟ چی کیوان -

 : گفت و کرد پوفی
  نه؟ یا در دم میای. خوبم من! طناز -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . نیستم خونه که من -

 : گفت حرص با اونم
 . نیستی خونه که دونممی -

 : گفتم و کردم پوفی
  تو؟ کجایی چی؟ پس -

 : گفت
 . هستی تو که جاییهمون -

 : گفتم و شدم کالفه
  تو؟ کجایی االن میگم. کیوان نگو مزخرف -
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 : داد جواب عصبی هم کیوان
 . داخل میام دیوار از یا باغ درِ دم میای دیگه دقیقه دو تا یا! طناز -
 باز رو حیاط در که همین. حیاط در سمت دویدم و اومد خودم به یهو. کردم موبایلم به نگاهی تعجب با. کرد قطع و

 : کردم زمزمه و کردم نگاهش مات. دیدم رو کیوان کردم،
 . کیوان -
 : گفتم نگرانی با. میارن هجوم ذهنم به بد هایچیز تمام غیرمنتظره، اتفاقِ ترینکوچک با که همیشه مثل بازم و
  خوبن؟ عمورضا و خاله شده؟ چیزیش کسی -

 : گفت و داد تکون سری
 ...من اما آره؛ -

 : گفتم و بده ادامه نذاشتم
  خوبن؟ شوهرش و شبچه چی؟ کیانا -

 : گفت اونم
 ...اما خوبن؛ آره -

 ترس با و کردم بلند شدتبه رو سرم چیزی آوردن یاد به با که بده ادامه خواستمی کیوان. کشیدم راحتی نفس
 : گفتم

  خوبه؟ خان اردشیر -
 : زدم داد نگرانی و حرص با. کرد نگاه پشتم به بعد اما زد؛ زل من به اول مات،

  شده؟ طوریش خان اردشیر! توئم با کیوان -
 :دادم ادامه داد با گشتم،برمی کهدرحالی. بود زده زل پشتم به هنوز

 …زل من پشت به چرا میگم توام با -
 تماشام تفاوتیبی با و بود زده تکیه دیوار به من، زندگیِ مردِ مِهرترینبی. گشتمبرنمی کاش ایو برگشتم کامل

 .کردمی
 …بعد دقیقه چند
 : گفت دقیقه چند از بعد. بودم زده زل بهش و بودم نشسته ماشینش داخل کیوان کنار

  چیه؟ خب -
 : گفت بازم که کردم نگاهش چنانهم و نگفتم چیزی

 . کردم قتل انگار زدی، زل بهم همچین خب -
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 : گفت و برگشت سمتم به آروم که کردم سکوت بازم
  هستی؟ عصبانی دستم از االن یعنی -
 :گفتم حرص و تمسخر با و زدم زل بهش حرص با
 . قصابی در جلوی آوردی رو گربه. کردی رو درست کار دقیقا تو باشم؟ عصبانی و ناراحت چرا نه -

 : گفت و خندید
 !خدا وای ست؟گربه دارمان االن -
 : داد ادامه و خندید ترشدید و
 . اومده دَخلِت گربه، گفتی بهش بفهمه اگه -
 : گفتم خشم و حرص با
 . دَرَکبه -

 : گفتم و بازوش به زدم بود، ماشینش داشبورد روی که هاییدستکش با حرصی که خندید بلند
 . کوفت -

 : پرسیدم حرص با بعدم
  اینجا؟ آوردی برداشتی رو این من، با مشورت بدون چرا گممی -
 . کردم اشاره زد،می حرف موبایلش با داشت و بود ایستاده بیرون که بهش و

 : گفت و کرد نگاه بهم جدی و کرد قطع رو شخنده کیوان
 . بزنی حرف باهاش تا اینجا آوردمش -

 : گفتم و زدم پوزخندی
 . شدمنمی تو دامن به دست که بزنم حرف باهاش خودم خواستممی اگه -

 : گفت آروم بود زده زل بهم که طور همون
  هست؟ حواست اصال طناز؟ میگی چی داری هست معلوم -

 : گفتم و دادم تکون محکم رو سرم
 . همین. بشه باز زندگیم به مرد این پای خوامنمی من. هست حواسم آره -

 : گفت و زد پوزخندی
 دیگه االن اما بودن؛ دهنت از حرف این شنیدن منتظر خیلیا پیش سال ۱۱. شده دیر زیادی حرفا این گفتن برای -
 . خورده گره بری،نمی هم رو اسمش حتی که مردی همین با تو زندگی االن. نه

 : شنیدم رو صداش دوباره که کردم نگاه بیرون به و کشیدم عمیقی نفس
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 قضا از کنیمی که هاییتعریف به توجه با خب که. دارن احتیاج پدر به هاتبچه کنی؟ باور خواینمی چرا! طناز -
 . خوانمی هابچه که پدریه همون دقیقا دارمان

 : گفتم و خندیدم تلخ
 . مامانشون زندگی با کرده چیکار و کیه اون فهمننمی من هایبچه پدر؟ -

 : گفت سریع کیوان
 . بدونن هیچی نباید هابچه. بشه حل خودتون بین باید مشکالت. بفهمن نباید االنم -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . سال همه این توی نپرسید هابچه از احوال یه حتی اون -

 : گفت سکوت ثانیه چند از بعد و کرد نگاهم
 . هابچه با کنیمی پیدا دغدغه و مشکل همهاین تو دونستهنمی که اون -
 : زدم داد و شدم عصبی کیوان هایدفاع مقابل در
 دونستمی. میشم مشکل دچار تربیتشون برای ممکنه و دارمشون که دونستمی. دارم رو هابچه که دونستمی -

 . بکنن رو پدرشون تمنای و بشن اذیت ممکنه هابچه که
 : گفتم تر،آروم صدای با که کرد سکوت

 . ندارن احتیاجی مرد این به من هایبچه -
 : گفت آروم

 خوادمی هرجور پدر این حاال. پدرشون با. بشن رو به رو دارمان با باید هابچه! طناز. بیا کنار هابچه خاطربه حداقل -
 . خوب یا بد باشه،
 راست کیوان. کردم فکر بود، گفته هابچه زبون از دانیال که هاییحرف به زدم، زل بیرون به باز. دادم تکون سری

 همه این از بعد چی؟ من اما... و مسافرت و استخر ببره رو اونا که پدری. داشتن پدر به نیاز من هایبچه گفت،می
 …زحمت و دردسر سال

 : کردم زمزمه و بستم رو چشمام
 …هابچه خاطربه -
 که بودم زده زل عمو پسر دوتا این به و دادممی تکون رو پاهام تندتند. خوردممی رو ناخنم گوشه نگرانی و حرص با

 و هم روی بود انداخته رو پاهاش و بود نشسته کنارم هم نازی. رفتنمی وَر موبایلشون با داشتن ریلکس خیلی
 مبل، روی نشستنش و چای سینی همراه به هال به مریم شدن وارد با. کشیدمی نشون و خط کیوان برای داشت
 : گفت و شد بلند کرد، پوفی کیوان. زدم زل چای سینی به و گرفتم ازشون چشم
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 . کننمی کارچی هابچه ببینم میرم. شدم خسته من -
 انداختم، بهش نگاهینیم که داد فشار رو دستام اونم و خورد زنگ نازی موبایل بعد دقیقه دو. بیرون رفت و

 روی هم مریم و بودیم نشسته هم رویروبه. رفت اونم و دادم تکون براش سری که هم روی گذاشت رو چشماش
 : گفت تند و شد بلند یهو اما بود؛ گردش حال در بینمون نگاهش. بود نشسته بود وسطمون که مبلی

 . کجاست ببینم طرالن، دنبال برم من -
 : گفت بکنه، نگاهم اینکه بدون بعد، ثانیه چند که بودم زده زل بهش چنانهم. حیاط داخل رفت و
 . بزنی حرف که شدم دعوت اینجا به کردم فکر -

 : گفتم حرص با و کردم نگاهش
 . نکرده دعوت رو شما کسی -

 : گفت جدی و برداشت رو کتش شد، بلند. کرد بهم نگاهینیم
 . اومدم اشتباه پس -
 رو چشمام. بودم متنفر ازش که بود این بودم مطمئن ازش لحظه اون که چیزی تنها. در سمت رفتمی داشت و

 : گفتم آروم و کشیدم عمیقی نفس بستم،
 . کن صبر -

 و روم به رو نشست اومد ثانیه، چند از بعد. شدم منتظر و نکردم نگاهش. برنگشت اما ایستاد؛. شنید رو آرومم صدای
 : گفت

 . شنوممی -
 : گفت باز که دادم فشار هم روی رو دندونام و نگفتم چیزی

 . خب -
 : گفتم آروم

 . نیست من زدن حرف به الزم دیگه و گفته رو ماجرا کیوان کردممی فکر -
 : گفت پوزخند با که کردم نگاهش و
 . نگفته هیچی کیوان. نه -
 : مطلب اصل سر رفتم آرامش، با و کردم رو سعیم تمام اما کردم؛ نگاهش حرص با
 .زندگیت دنبال بری هم ساعت دو از بعد و هابچه مدرسه بری که خواممی وقت ساعت دو فقط -
 : گفت پوزخندش با و راستش پای روی انداخت رو چپش پای و زد تکیه مبل به
  ها؟بچه -
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 : داد ادامه که گرفتم ازش رو نگاهم
 . دونمنمی هم رو اسمش که ایبچه اون خصوصا ها؟بچه کدوم -

 . زدم زل بهش و آوردم باال رو سرم آروم
 : گفتم تلخی خنده با
 . نداری ایبچه هیچ تو. کردم اشتباه من. میگی راست تو آره -

 : گفت و زد پوزخندی
 . برم باید واقعا دیگه پس جدا؟ -

 : گفتم حرص با و کردم نگاهش
 . دارن نیاز بهت ظاهرا متاسفانه -

 : گفت و جلو اومد کمی
 …من. هستم پدرشون من. خب آره -

 : زدم داد و بده ادامه نذاشتم
 . باشی داشته رو پدرشون لقب بتونی که نکردی کاری اونا برای تو -

 : گفت خیالبی
 . برام نیست مهمم -
 : گفتم خشم با
  کنی؟ ثابت رو چی خوایمی میدی؟ آزارم داری چرا پس -

 : گفت تفاوتبی
 برآورده رو هاشونخواسته و کنی مدیریتشون نتونستی حتی تو بگم خواممی فقط. نیست مهم که گفتم. رو هیچی -

 . نداری قبولش بودن، پدر عنوانبه که کسی به. کردی پیدا نیاز من به ساده، کار یه برای. کنی
 : پرسیدم و دادم تکون سری

  کنی؟ ثابت رو من بودن عرضهبی خوایمی -
 : دادم ادامه که نگفت چیزی

  خوره؟می تو درد به چه من بودن عرضهبی سال، همه این از بعد -
 : گفت و زد کجی لبخند

 . نداشتی رو هابچه از نگهداری صالحیت تو. خورهمی دادگاه درد به اما نه؛ که من درد به -
 : گفتم پوزخند با و کردم پوفی
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 . داشتی صالحیت رفتی، و کردی ولشون که تو حتما -
 : گفت تفاوتبی
 . نیست مهم برام. ندارم جروبحث حوصله من -
 و برداشتم رو آب بطری اُپن، روی از. زدمی جا خودش و کردمی شروع خودش. شدم بلند و کردم نگاهش خشم با

 : اومد صداش که سینی داخل گذاشتم رو لیوان. خوردم آب کمی
 . گیریمی رو وقتم داری -

 . کردممی صحبت آروم باید االن. کردممی راضیش باید االن نبود، کردن گله وقت االن. کشیدم عمیقی نفس
 : زدن حرف به کردم شروع و مبل روی نشستم و برگشتم

 . ساختن خودشون برای تخیلی پدر یه ها،بچه -
 من که کنه ثابت خواستمی. بودم متنفر مرد این از من و بستم رو چشمام. شنیدم رو پوزخندش واضح صدای

 . نداشتم رو هاشونخواسته کردن برآورده و هابچه از نگهداری صالحیت
 : پیچید گوشم توی صداش بازم

 . ببینمشون باید -
 : پرسید که شدم بلند و نگفتم چیزی. کردم باز رو چشمام

  دونن؟می من از چی -
 : دادم جواب آروم

 . هیچی خوشبختانه -
 : دادم ادامه و سمتش برگشتم و
 . دیدنت دادی، نجاتشون خیابون از که روزاون فقط -
 پاشون کنار. کرده شونآماده کیوان که دیدم و زدم صدا رو هابچه. بیرون رفتم بهش، توجهبی و نموندم منتظر و

 : گفتم لبخند با و زدم زانو
 . نشسته سالن داخل االن که ببینین رو کسی خواممی! من هایبچه -

 : گفت و کشید گردن تعجب با تیام
  کی؟ -

 : گفتم و زدم تلخی لبخند
 . فهمیدمی حاال -
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 جلو کنجکاوی با هابچه که ایستادم گوشه یه. موندم در پشت بقیه بازم و داخل رفتیم هم با و کردم باز رو در و
 : گفت اول تیام و کردن هم به نگاهی هابچه. بود زده زل بهشون حسبی و بود ایستاده. رفتن

 .هستم تیام من. آقا سالم اِ -
 : گفت لبخند با صیام که داد تکون براش سری و کرد بهش نگاهی دارمان

 . خوشبختم. هستم صیام منم. دادی نجاتمون که آقایی سالم -
 : گفت حالهمون در و کرد دراز دارمان سمتبه رو دستش ژست با و
  شما؟ و -
 نگاه بهش آروم. بجنگم خاطرشبه که نداشتم غروری هام،بچه برای من و کردم نگاه صیام دست به نگرانی با

 : گفتم پس. کنم دور رو هابچه ذهن کردم سعی و دادم تکون سری. نداد اما بده؛ دست صیام به شاید تا کردم
 . بشینید! هابچه -

 : پرسید ازش من، به توجهبی صیام و کردن نگاهم
  بود؟ چی اسمتون شما! آقا ببخشید -
 : اومد سردش صدای و جویدم رو لبم پوست استرس با
 . دارمان -

 : داد ادامه حس،بی بازم و کرد طوالنی مکث
 . کیانمهر دارمان -

 : گفت خنده با صیام که بودم زده زل هابچه به چشمی چهار
  کیانمهرید؟ ما مثل هم شما اِ -

 : پرسید لبخند با و کنجکاوی با بعدم
  دارید؟ نسبتی چه ما با شما -

 تا که ایزمزمه. کرد متعجبم تیام آروم صدای. بگه بهشون خوادمی چطور ببینم شدم، منتظر و دارمان به زدم زل
 : گفت کردم،می حسش که خاصی حسرت با کنم،نمی فراموشش عمرم آخر

 . بابامون -
 و کرد نگاه بود، زده زل تیام به که دارمان به فقط مات و متعجب صیام اما بودم؛ زده زل بهش تعجب با طورهمون
 : گفت

  ما؟ بابای -
 …زدن زل دارمان به دو هر باراین و
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 بیرون رفت و کرد باز رو در هم دارمان و بودن ایستاده کنارم هم هابچه و بودم ایستاده هال در دم بعد، ساعت نیم
 : گفت بارهزارمین برای صیام که
 . دیگه نرو -

 : گفت فقط و کرد بهش نگاهی نیم
 .نمیشه -

 : گفت و جلو داد رو هاشلب صیام
 . مامان و ما پیش خونه، نمیای مگه چرا؟ -

 : گفت دارمان که کشیدم عمیقی نفس و پایین انداختم رو سرم
 . نه -

 : گفت تیام باراین
  چرا؟ -

 : گفت ریلکس که کردم نگاهش نگران
 . کنیمنمی زندگی هم با مامانتون و من چون -

 . بودم متنفر مرد این چیز همه از من و بستم چشمامو
 : گفت آروم تیام

  چی؟ یعنی -
 : زد داد کیوان که بدم رو جوابش خواستم و کردم باز آروم رو چشمام

 . شد دیر. دارمان -
 . رفت و داد تکون سری اونم

 هامبچه به بغض با. بود کنارشون ساعت نیم فقط و بود دیده رو هاش بچه سال همهاین از بعد سادگی، همین به
 اومدن هااون رفتن با هم دخترها و دادم تکون سری. نشستن مبل روی رفتن غمگین،. بودن ناراحت که کردم نگاه

 .بستم رو در و کنار رفتم در جلوی از. دادم تکون تأسف روی از سری و کردم بهشون نگاهی. داخل
 سریع. کنم شروع رو کارم و بیمارستان برم بود قرار. بود شنبهیک امروز. شدم بیدار استرس با همیشه از زودتر
 کار تنها. کردم آینه داخل خودم، به نگاهی. ایستادم آرایش میز جلو رفتم و اتاقم داخل اومدم. رفتم شوییدست

 رو موهام. کردم مرتب رو ابروهام و آرایشگاه رفتم دیروز که بود این بودم، کرده صورتم تمیزی برای که مفیدی
 نازی، تایید به دیشب که شلواری و مانتو سریع. میشه کَنده داره سرم پوست کردممی حس که جوری بستم، محکم
 زدم آینه داخل خودم به کوچکی لبخند. زدم رژلب و کرم کمی. آینه جلو رفتم. پوشیدم رو بود رسیده مریم و طرالن
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 سرشون باالی. شدم هابچه اتاق وارد زدم صدا که رو طرالن. رفتم طرالن اتاق داخل. کردم سرم رو ممقنعه و
 و کرده ولشون باباشون که این از بودن ناراحت. خوابیدنمی سختیبه رو گذشته شب دو. زدم زل بهشون و ایستادم

 تکلیف و بزنم زنگ کیوان به امروز که گرفتم تصمیم و دادم تکون سری. نگرفته ازشون هم خبر یه حتی و رفته
 با. آیفون سمت رفتم. شد بلند آیفون زنگ صدای کردم، بیدارشون که همین. کنم مشخص رو هابچه مدرسهِ  جشن
 :پرسید احوالپرسی و سالم از بعد و داخل اومد سریع. کردم باز رو در نازی دیدن

 نداری؟ که استرس -
 :گفتم پوشیدم،می رو کفشام که حالی در
 .اومدی که ممنون. زیاد نه -

 :گفت و داد تکون سری نازی
 ها؟بچه دنبال برم باید خودم طناز راستی. خواهش -

 :گفتم پوشیدم،می رو کفشم که درحالی و دادم تکون سری
 .بیاد شریفی آقای میگم دیگه فردا از اما بکش؛ رو زحمتش امروز. آره -

 :دادم توضیح بعدم
 .برم و بیام هابچه خاطربه طورهمین هم بیمارستان به رفتن وجود با تونمنمی دیگه -

 :دادم ادامه چیزی، یادآوری با که داد تکون سری
 .کنم صحبت باهاش آینده هایبرنامه درباره دفتر میام ظهر از بعد امروز بگو هم مریم به راستی؛ -

 :گفت و داد تکون سری
 .دیگه برو. باشه -

 :گفتم و کشیدم ممقنعه به دستی
 .خب -
 :زد داد داخل از طرالن که در سمت رفتم و
 .کن صبر -

 :گفت و زد تکیه هال در به کرد، پوفی نازی
 .بابا ای -

 :گفت و بیرون دوید طرالن
 .بود رفته یادت رو پالتوت. بیا -

 :گفتم پوشیدمش،می که حالی در و گرفتم دستش از زدم، لبخندی
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 .نفهمیدم هیجان شدت از من و بود سرد هوا چقدر. بده خیرت خدا وای -
 برگشتم. نگفتم رو چیزی افتاد یادم که کردم باز رو در رفتم، در جلوی تا منم. رفت هال دَر سمت و داد تکون سری

 :گفتم بلند صدای با و
 .راستی -

 :گفت و ایستاد رفت،می داشت که طرالن و پیشونیش داخل زد نازی
 .جانم -

 :کردم سفارش
 .بپوشن گرم لباس هابچه که باشه حواستون -

 :گفتم و خندیدم. بودن منتظر دو هر. برگشتم بازم اما بیرون؛ برم خواستم باز و گفت چشمی طرالن
 .بخوره کامل رو شیرش هم صیام -

 :گفتم که کردن نگاهم
 .رفتم من دیگه خب -
 پوفی. نیاوردم رو ماشین سوئیچ افتاد یادم. کیفم داخل کردم رو دستم و بستم رو در. بیرون رفتم واقعا دیگه باراین و

 :گفت آیفون از حرص با نازی ثانیه، چند از بعد. دادم فشار رو آیفون زنگ و کردم
 باز؟ چیه -

 :دادم جواب
 .رفته یادم رو ماشین سوئیچ -

 هم رو ایلقمه. دستم داد رو سوئیچ طرالن و شد باز هال در که داخل دویدم سریع. شد باز در بعدشم و کرد پوفی
 غر داخل، از نازی. کردم رو آخر هایسفارش و گفتم ممنونی. داد بهم رفت،می یادم داشت و بودم گرفته خودم که
 :زد
 .رفت اگه حاال! وای ای-

 پارکینگ داخل. بیمارستان سمتبه کردم حرکت و شدم ماشین سوار اومدم، بیرون در از. رفتم بهش ایغرهچشم
 نگرانی، کمی و کنجکاوی شدت از. شدم بیمارستان حیاط وارد عمیقی نفس با و آرومآروم و کردم پارک رو ماشین

 آخر طبقه و آسانسور داخل رفتم مستقیم شدم، بیمارستان ساختمونِ وارد که همین. کردممی نگاه اطراف به مدام
 کف و کردم جاجابه رو کیفم. کشیدممی عمیقی و سرهمپشت هاینفس شدم، که آخر طبقه وارد. اومدم بیرون
 لبخند با. رفتم منشی میز سمتِ. انداختم زباله سطل داخل و کردم تمیز دستمالی با رو بود کرده عرق که دستم
 نشده تموم جلسشون هنوز ظاهرا چون بشینم؛ که خواست ازم احترام با. داشتم قبلی وقت که گفتم و کردم سالم
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 و کرد هماهنگ منشی بعد دقیقه چند. شد تموم جلسه و اومدن بیرون اتاق داخل از آدم سری یه کهاین از بعد. بود
 هم بسیار که بیمارستان رئیس. نشستم مبل روی منم و کرد تعارف احوالپرسی، و سالم از بعد. داخل رفتم من

 :زدن حرف به کرد شروع. بودم شده آشنا باهاش قبال منم و بود مهربون
 .کنیدمی شروع بیمارستان این در رو کارتون امروز از شما شاءاهللان. سمیعی خانوم خب -

 :گفتم لبخند با و دادم تکون سری
 …فقط. منه افتخار باعث بله -

 :دادم ادامه و کردم مکثی
 .کنم رسیدگی بهش باید که دارم دوستانم با کوچک مشاوره دفتر یه من راستش -

 :گفت لبخند با و داد تکون سری
 .بودن گفته دکتر آقای. بلهبله -
 :گفتم سوالی لحن با و کردم نگاهش تعجب با
 دکتر؟ آقای -

 :داد جواب
 .کیانمهر دکتر. بله -

 :پرسیدم و کردم اخم
 کیانمهر؟ کدوم ببخشید، -

 :گفت و داد تکون سری
 .کیانمهر آریان دکتر -

 :پرسیدم هیجان با و زدم پررنگی لبخند رفت، بین از اخمام
 .آریان -

 :کردم تصحیح و دادم تکون سری
 هستن؟ اینجا کیانمهر دکتر یعنی -

 :گفت و داد تکون سری
 .اطفال بخش. بله -

 :گفت که دادم تکون سری
 ما که دادم پیشنهاد منم خب. هستین درگیر خیلی که گفتن و دادن پیشنهاد رو شما ایشون گفتم، که طورهمون -

 .دفترتون به برید تونیدمی شما هم هاظهر از بعد و باشیم شما خدمت در هاصبح
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 :گفتم قدردانی لبخند با دادم تکون سری
 .عالیه واقعا. ممنون -

 با که بیرون رفتممی داشتم تشکر از بعد و کردم امضا خوندنشون، با که داد بهم مدارک سرییه و داد تکون سری
 :پرسیدم لبخند با بازم و برگشتم چیزی آوردن یاد به
 هست؟ چندم طبقه اطفال بخش گفتید. دکتر جناب ببخشید -

 باید و بود بیمارستان مدیر طرف از که داد دستم رو اینامه منشی. بیرون اومدم من گفت، که رو طبقه شماره
 دادم ترجیح خودم، بخش به رفتن از قبل و کردم تشکر هم منشی از. دادممی نشون و خودم بخش بردمشمی

 به نگاهی. اطفال بخش به مربوط یطبقه رفتم و شدم آسانسور وارد. بگیرم احوالی هم شیدا از و ببینم رو آریان
 :پرسیدم بود، پذیرش داخل که پرستاری از و کردم اطراف

 کجاست؟ کیانمهر دکتر اتاق. خانوم ببخشید -
 :گفت کالفه و کرد نگاهم

 .هستن اطفال دکتر ایشون. نیستن اینجا کیانمهر آقای محترم خانوم! بابا ای-
 :گفتم و دادم تکون سری

 .دونممی بله -
 :گفت تعجب با
 دونید؟می رو چی -

 :جواب دادم جواب
 .هستن چی دکتر ایشون اینکه -

 :گفت و کرد بهم نگاهی نیم
 دارید؟ کار کیانمهر کدوم با شما اصال واقعا؟ -

 :گفتم سوال همهاین از کالفه و دادم تکون سری
 .کیانمهر آریان دکتر با -

 :گفت خستگی با و داد تکون سری
 .بود اومده درست نفر یه عجب چه! آخ -

 :گفت و سالن انتهای به کرد اشاره فقط قیافم دیدن با اونم. میگه چی فهمیدمنمی. کردم نگاه بهش گنگ
 .بینیدمی خودتون. شده زده مربوطه دکتر اسم در هر روی. راست دست ریدمی سالن انتهای از -
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 در دستگیره. نیومد جوابی که زدم در. بود اتاق دومین راست سمت راهرو، آخر سمت رفتم و دادم تکون براش سری
 که خانوم یه. زدم در و کردم تالش دیگه باریه. نبود خبری کردم، نگاه اطراف به. نشد باز در که کشیدم پایین رو

 :گفت من دیدن با شد،می رد داشت
 دارید؟ کار دکتر آقای با! خانوم -

 :دادم جواب و دادم تکون براش سری
 نیستن؟. بله -

 :گفت و کرد نگاهم
 .بیمارستان ریاست اتاق باال، رفتن که نیست بیشتر دقیقه چند نه -

 شدم، که بخش وارد. خودمون طبقه و آسانسور سمت رفتم منم. رفت که دادم تکون براش سری و کردم تشکر
 :گفتم و جلو رفتم آروم. بود شلوغ سرش العادهفوق که کردم منشی به نگاهی. بخش ریاست قسمت رفتم مستقیم

 …من! خانوم ببخشید -
 :گفت کالفه و سریع بیاره باال رو سرش اینکه بدون و بدم ادامه نذاشت

 .ندارن وقت دیگه امروز. نمیشه خانوم نه -
 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با
 …من ولی ببخشید -

 :گفت سریع دوباره و بدم ادامه نداشت بازم
 .ندارن وقت امروز دکتر آقای که گفتم -

 :گفتم خودش، مثل اخم، با و کردم نگاهش
 .بدم بخش رئیس به رو ورودم نامه اومدم. هستم سمیعی طناز من -

 :گفت ایدستپاچه لبخند با و ایستاد باال، آورد رو سرش باالخره
 دیر یکم ولی میارید تشریف شما که گفتن و زدن زنگ بیمارستان ریاست دفتر از! دکتر خانوم ببخشید وای ای -

 .نمیاید دیگه کردم فکر منم کردید
 :گفتم فقط و دادم تکون سری

 برم؟ تونممی االن -
 :گفت و داد تکون سری

 .بفرمائید البته -
 :گفت داخل از صدایی. زدم در و رفتم در سمت و دادم تکون سری
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 .بفرمایید -
 رو صدا همون بازم. بود ایدهندهآرامش و بزرگ اتاق. بستم سرم پشت رو در. شدم وارد و کشیدم عمیقی نفس

 :شنیدم
 .بنشینید -

 خانومانه و آروم. پیرمرده شدم متوجه سفیدش موهای از. بود مشخص موهاش فقط. کردم صدا سمت به نگاهی
 کتابخونش، داخل از داشت و بود نشسته من به پشت صندلیش، روی که کردم مجهولی پیرمرد به نگاهی. نشستم
 :گفت خورد،می چرخ صندلیش، با کهدرحالی ثانیه چند از بعد که نشستم منتظر. داشتبرمی کتابی

 .داشتم نیاز واقعا رو کتاب این ببخشید -
 :گفتم خنده و هیجان با که زد لبخندی من دیدن با و
 .استاد -

 :پرسید خنده با و داد تکون برام سری
 کنی؟ ول رو من خوایمی کِی تو -

 :گفتم و خندیدم
 .وقتهیچ -

 :گفت و داد تکون سری
 .تو دست از امان -

 :پرسید و کرد پشتم به نگاهی بعدم
 کجاست؟ یکی اون پس -
 :پرسیدم تعجب با
 یکی؟ کدوم -

 :گفت میز، گوشه یه گذاشتمی رو کتاب کهدرحالی
 .آوردیدمی در هاکالس سر رو من پدر و بودید شده تیم یه دیگه هم با که همونی -

 :گفتم و خندیدم بلند
 .نازنین. آهان -

 :گفت و خندید اونم
 .ربیعی نازنین. آره -

 :پرسیدم زیرکی با و دادم تکون سری
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 یادتونه؟ منم اسم استاد، ببینم -
 :گفت و داد تکون سری

 کار؟چی خواممی رو تو اسم. خیر نه -
 :گفتم و نشستم دَمَغ

 ذارید؟می فرق سابقتون دانشجوهای بین چرا. استاد که واقعا -
 :گفت داد،می تکون سری که حالی در و خندید

 .شیطون پسر دو صاحب شناس،روان دکتر ساله، ۲۹ سمیعی، طنازِ نکن شیطنت -
 :داد ادامه که نگفتم چیزی و خندیدم

 بود؟ چطور -
 :گفتم فقط

 .عالی -
 راحت االن. کردم نگاهش لبخند با. داد جواب و گفت ببخشیدی خورد، زنگ تلفنش که داد تکون سری اونم
. سفید تقریبا پوستی و نبود پیدا اصال عینک زیر که سوخته ایقهوه چشمای و سفید موهای با پیرمردی. دیدمشمی

 که بود دانشجوییم زمان همون. داشتم که استادی بهترین من، برای. بود قدیمی استاد یه. متوسط قد با تپل، کمی
 .نژادعرب رضا دکتر. بودم مدیونش من و کرد کمک بهم خیلی و دارم بچه من دونستمی

 :گفت و کرد فیکس چشماش روی رو عینکش کرد، قطع که رو تلفنش
 .رو نامه اون ببینم من بده. خب -
 :گفت لبخند با خوندنش، از بعد و کرد بازش. دادم بهش لبخند با
 .بیمارستان این به اومدی خوش -

 :گفتم
 .ممنونم -

 :گفت و کنار گذاشت رو نامه
 .میدن نشون بهت رو اتاقت برو هابچه از یکی با هم االن. بشی آشنا همه با که میدم ترتیبی فردا -

 :گفتم و دادم تکون سری
 .استاد ممنون -

 :گفت و برداشت چشماش روی از رو عینکش و داد تکون سری
 اینجا؟ نمیاد نازنین ببینم، -



 

 

175 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 :دادم توضیح لبخند با و کردم بهش نگاهی نیم
 .ترسهمی چیزها جوراین و بیمارستان و خون از نازنین -

 :گفت و داد تکون سری
 .باشه ترسو نمیاد بهش -
 :گفتم خنده با
 .میشه چندشش کمی فقط نیست، ترسو میگه خودش -

 :گفت و خندید
 .دکتر خانوم کار سر برو بلندشو -
 :گفت و دادم تکون براش سری. شد بلند هم منشی که بیرون رفتم خداحافظی با و شدم بلند لبخند با

 .کجاست اتاقتون بپرسید بخش پذیرش از برید کنید لطف
 :گفتم سرد

 .ممنون -
 :زد صدام که رفتممی داشتم

 .ببخشید بازم دکتر خانوم -
 بودن کرده معرفی بهم که شدم سالن یه وارد رفتم و شدم آشنا هاپذیرشی با. بیرون رفتم و دادم تکون براش سری

 به هم خیلی و بود جوونی دختر. رفتم ـل*بغـ اتاق به مربوط منشی میز سمت. منشی میز دوتا و داشت اتاق دوتا و
 :کردم معرفی رو خودم. داد رو جوابم لبخند با که کردم سالم. بود رسیده خودش

 .کنم کار شما ـل*بغـ اتاق باید امروز از ظاهرا. هستم سمیعی طناز من -
 :گفت خوش روی با و زد پررنگی لبخند

 .دکتر خانوم آمدید خوش -
 :گفتم و دادم تکون سری

 !سوال یه فقط عزیزم ممنون -
 :پرسیدم که شد منتظر و نگفت چیزی

 کنم؟ انتخاب رو منشی باید خودم من -
 :داد جواب حوصله با
 .بده اطالعیه تونهمی بیمارستان خود ندارید، رو کسی اگر البته. بله -
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 خودمون، دفتر داخل اتاقم از. شدم اتاقم وارد و کردم تشکر بعدم. پرسیدم دیگه سوال سری یه و دادم تکون سری
 پشتم پنجره یه صندلی، روی نشستممی وقتی. بود خودم برای که راحتی صندلی یه و داشت میز یه. بود ترکوچک

 رو اتاق و نشستم کمی. بود جلوم هم صندلی تا چند و مبل دست یه. راستم سمت هم کتاب قفسه و داشت قرار
 و برداشتم رو موبایلم. بزنم زنگ کیوان به باید افتاد یادم و مبل روی نشستم خسته. دادم بهش نظمی و کردم مرتب

 :گفتم سریع. داد رو جوابم که کردم سالم. برداشت دقیقه چند از بعد. زدم زنگ کیوان به
 .ببینمت باید -

 :گفت اونم
 .شرکت بیا باشه -

 :کردم مخالفت سریع
 .ما یخونه بیا. ندارم رو منشیت دختره، این حوصله! خدا رو تو نه -

 :گفت و خندید
 .بمونم شرکت باید شش تا چون شب میشه احتماال باشه -

 :گفتم و دادم تکون سری
 .منتظرم پس. باشه -
 شریفی آقای به. بود ۱۱. کردم ساعت به نگاهی. شدم ماشین سوار و پارکینگ رفتم ساعت نیم از بعد. کردم قطع و

 :داد جواب که شدمی قطع داشت. کردم حرکت و اسپیکر روی گذاشتم و زدم زنگ
 .الو -

 :گفتم بشنوه، رو صدام که جوری بلند، منم
 .هستم سمیعی من شریفی، آقای سالم -

 :گفت و کرد مکثی
 .خدمتم در. سمیعی خانوم بله -

 :گفتم و زدم راهنما
 .شممی ممنون. خونه بیارید رو هابچه نیست زحمتی اگه شریفی آقای -

 :گفت اونم
 .خدمتم در من. دکتر خانوم حتما -

 :گفتم و دادم تکون سری
 .هستم منتطرتون اونجا من پس. ممنونم -
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 :گفت اونم
 .حتما -

 دقیقه پنج از بعد. بودم ایستاده هابچه منتظر در جلوی. دادم ادامه راهم به و کردم قطع رو موبایل. کرد خداحافظی
 داخل هابچه وقتی. برن خونه داخل که گفتم بهشون و دادم جواب لبخند با که کردن سالم خنده با. رسیدن هابچه

 اونم. کردم سالم لبخند با. شد پیاده ماشینش از دیدنم با که شریفی آقای ماشین سمت رفتم من رفتن، ماشین
 :گفت و بست رو ماشین در. کرد سالم

 .خدمتم در -
 :گفتم لبخند با
 .دادم بهتون که زحمتی بابت شریفی آقای ممنونم -

 :دادم ادامه که داد تکون سری
 !میشه اگه البته بیان؛ شما با بازم هابچه ممکنه اگه خواستممی راستش -
 :گفت و کرد نگاهم لبخند با
 .خدمتم در گفتم که من. دکتر خانوم چیه هاحرف این -

 :گفتم و دادم تکون سری
 .منتظرم صبح فردا پس. شریفی آقای ممنون -

 :گفت و داد تکون سری
 .حتما -

 :گفتم گرفتم،می جلوش رو پول کهدرحالی و کردم باز بود دستم داخل که رو پولم کیف
 .آینده هایزحمت البته و دادیم زحمت که وقتی چند اون پول اینم بفرمائید -

 مریم با و دفتر رفتم یک ساعت. خونه داخل رفتم منم. رفت و گرفت رو پول تعارفات از بعد و داد تکون سری
 مثل شده تموم کار که پنج ساعت. بچینه هاظهر از بعد برای رو هامریض برنامه که شد قرار و کردم صحبت
 :گفتم مریم به رو. بیمارستان برای منشی آوردن یاد به با که بودیم نشسته هم دور همیشه

 داری؟ سراغ خوب منشی تو مریم ببینم -
 :پرسید و کرد نگاهم

 .آره -
 :گفتم و کردم نگاهش شوق با
 کی؟. بده خیرت خدا -
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 :گفت. شد مشخص داشت که کوچکی یگونه چال که زد بزرگی لبخند
 .سال منشی بهترین. خودم -

 :گفتم که خندید نازنین که رفتم ایغرهچشم
 .خودشیفته تو، از غیر حاال -

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت
 .نیست دیگه که من مثل -

 :داد ادامه که کردم نگاهش چپچپ
 خوای؟می چی واسه منشی حاال -

 :دادم جواب
 .بیمارستانم داخل برای -

 :گفت و داد تکون سری
 .کنم فکر باید -

 :گفتم و کردم نگاهش
 .گیره کارم که بگو بهم فردا تا خدا رو تو فقط. نیست حرفی باشه -

 که بود نه ساعت حدود. شدم کیوان منتظر و خونه برگشتم شش ساعت زیاد سفارش از بعد منم و داد تکون سری
 شیرینی و چایی کیوان برای و مبل روی نشستیم. بخوابونه رو هابچه که فرستادم رو طرالن. خونه اومد کیوان
 :گفت و کرد ساعتش به نگاهی کیوان روزمره، هایحرف از بعد و کرد تشکر. آوردم

 .داره کارم خان اردشیر. عمارت برم باید چون مطلب اصل سر بری بهتره خب -
 :گفتم و دادم تکون سری

 ها؟بچه مدرسه بره قراره کِی بدونم خواممی فقط نیست، خاصی چیز ببین -
 :گفت و برداشت شیرینی کرد، نگاهم

 چطور؟ -
 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 بدم؟ رو جوابش باید چی پرسید اگه که بدونم خواممی. میشه پیگیر ساعدی جناب -
 :داد جواب و داد قورت رو شیرینیش

 .بپرسی خودش از باید. نه یا داره وقت دونهمی اون. دونمنمی که من -
 :گفتم و زدم پوزخندی
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 .ببینمش عمرا دیگه من -
 :گفت و گذاشت میز روی رو چاییش فنجون

 .شد شروع باز -
 :گفت من به رو بعدم

 .فهممنمی رو هابازی مسخره این دلیل -
 :دادم رو جوابش پوزخند همون با
 زوره؟ ببینم، رو نحسش ریخت خوامنمی. متنفرم ازش بابا، بازی؟ مسخره کدوم -

 :گفت و داد تکون سری
 !اجباریه چیزهمه هابچه وجود با! زوره که معلومه آره -
 :داد ادامه جدی که زدم زل بهش سکوت در
 …داری اصرار که حاال اما شلوغه؛ خیلی سرش دارمان -

 :گفت و کرد فکر کمی
 .میاد دیگه ماه سه بگو ساعدی به -
 :گفت و برداشت دیگه شیرینی یه که کردم نگاهش تعجب با
 چیه؟ -
 :گفتم تمسخر با
 بذارن؟ هاشونبچه برای ندارن هم خالی وقت یه ماه سه این توی دکتر جناب یعنی -

 :گفت و بشقاب داخل گذاشت رو شیرینی و کرد پوفی
 .داره که معلومه -

 :گفتم و دادم تکون سری
 .خب -

 :گفت کالفه اونم
 .خرممی زمان برات دارم گیری؟نمی چرا طناز -
 :پرسیدم و کردم اشاره خودم به و کردم نگاه بهش تعجب با
 من؟ برای -

 :گفتم تمسخر با بعدم
 خری؟می زمان من برای داری چی برای دقیقا وقتاون -
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 :گفت و کشید موهاش داخل رو دستش کالفه و کرد نگاهم
 جلوی یا. بشن ضایع دوستاشون جلوی هاتبچه کهاین یا. بده سوتی ساعدی جلوی دارمان خواینمی که تو -

 .میان که هاییبچه اولیای
 :گفتم و کردم نگاهش مشکوک

 کیوان؟ چیه منظورت -
 :گفت مرموزی لبخند با و کرد بهم نگاهینیم
 سوتی اگه. نده سوتی اونا جلوی که بشه آشنا اخالقیاتشون با بشناسه، خوب رو هابچه باید دارمان دیگه ماه سه تا -

 .شیدمی ضایع هاتبچه و خودت بده
 :گفتم قاطع و کردم نگاهش اخم با
 .نه -

 :گفت و کرد نگاهم
 ببینن؟ رو باباشون هاتبچه ذارینمی واقعا تو یعنی -

 :گفتم مصمم و محکم بازم
 .نه که معلومه باشه جوریاین قراره اگه -
 :کرد تالش باز
 .کنی درک رو موقعیت دارم توقع کرده تحصیل آدم یه عنوانبه! طناز -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 .فهممنمی هیچی شده، صفر ادراکم قوه اصال من چیه؟ دونیمی -

 :گفتم و ایستادم که بده ادامه خواست
 فکر من زندگی اخیرِ سال هفت به کمی و تخونه بری بهتره پس بدی، ادامه رو بیهوده حرفای این خوایمی اگه -

 .میدی من به رو حق هم تو که وقتهاون. کنی
 :گفت جدی و شد بلند

 بگذرونن؟ وقت کمی باباشون با هابچه خواینمی یعنی پس -
 :گفتم ایمسخره لبخند با و کردم نگاهش

 .ندارن اون به نیازی من، هایبچه اما سوزیت؛دل از ممنون نه -
 :کرد زمزمه آروم

 .دارن که دونیمی -
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 :گفتم بلند
 .اومدی خوش -

 :گفت و زد کجی لبخند
 کنی؟می بیرونم داری -

 :دادم رو جوابش محکم
 و برو. برگرد شدی مخاله پسر وقتی و برو کیوان،. آره کنی، طرفداری ازش و باشی اون عموی پسر که وقتی تا -

 .برگرد یادآوردی، به رو من دردآور زندگی سال هفت وقتی
 :گفت و داد تکون سری

 هابچه دارمان اینکه بدون البته و بذاره رو جشن دیگه ماه سه تا بگی ساعدی به شد قرار پس. نیست حرفی. باشه -
 .ببینه رو

 مجبورم ذهنم. شدم خیره چایی فنجون به و انداختم مبل روی رو خودم. رفت و کرد خداحافظی اونم. کردم تائید
 …بیارم یاد به رو چیزهایی یه که کردمی
 :هابچه مدرسه داخل آموز،دانش روز
. ببینمش دارم دوست خیلی پدرشون از کننمی برام تیام و صیام که هاییتعریف خاطربه دونیدمی آخه -دانیال»

 «…شما هایبچه حال به خوش. شهربازی برتمنمی من بابای
 :ساعدی دفتر داخل روزاون

 داره؟ حقیقت گفتن، پدرشون درمورد هابچه که هاییچیز بدونم خواممی -ساعدی»
 «.بوده کشور از خارج و دکتره پدرشون که همین -ساعدی

 :کردم دعوا شدتبه رو هامبچه باراولین برای که روزیاون
 مردم؟ من وقتی بشید؟ بزرگ خوایدمی کی پس»

 .بیاد بابامون وقتی -صیام
 «…بکنه تونهمی برامون کار همه که بابامون -تیام

. کردم جمع رو میز روی وسایل رفت،می پیش مغزم توی داشت که هاییموضوع به توجهبی و دادم تکون سری
 سمت رفتم هاظرف شدن تموم از بعد. بخوابه رفت و کرد خداحافظی اومد، هم طرالن که کردم درست رو فردا شام

. شدم خیره هابچه اتاق در به و برگشتم. موند در دستگیره روی دستم ناخودآگاه کنم، باز رو در خواستم تا اما اتاقم؛
 . سمت اون به رفت پاهام ناخواسته
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. سمت اون به رفتن پاهام ناخواسته. شدم خیره هابچه اتاق در به و برگشتم. موند در دستگیره روی دستم ناخودآگاه
 میز روی مطالعه چراغ به و برداشتم چشم هاشلوغی از همیشه مثل و شدم اتاقشون وارد سروصدابی و آروم

 تیام انشای دفتر دیدم که کنم خاموش رو مطالعه چراغ خواستممی. جلو رفتم. زدم زل بود، روشن که تحریرشون
 بدون و برداشتم رو تیام انشای دفتر و نبستم رو چراغ. بودن خواب. کردم هابچه به نگاهینیم آروم. بازه میز روی
 آروم. بود کتابی همه کلماتش که الخصوصعلی بودن، دارخنده خیلی انشاهاش جاهای بعضی. زدم ورق صدا،

 و بودم اول جمله چند هنوز. بشه دکتر داره دوست کوچولوم پسر. کردم نگاه شآینده شغل انشای به و زدم لبخندی
 . خوندمش دقت با دیگه باریه. رفت لبخندم بعدیش جمله چند دیدن با که خوندمشمی داشتم

 به را هایمبچه و بشوم دکتر خواهممی. بشوم معروف. باشم پدرم مثل خواهممی. بشوم دکتر خواهممی من»
 « .بخرم زیادی بستنی و چیپس برایشان و ببرم شهربازی

 گرفته اوج گردنم درد باز. گرفتمشون دستام داخل و انداختم پایین رو سرم. بستم رو دفتر کالفه و دادم تکون سری
 یه تیام دفتر زیر دیدم دادم،می فشار التیام برای و درد شدت از رو گردنم که طورهمون و کردم ول رو سرم. بود

. زدم زل نقاشی به و دادم تکون سری. بود شده نوشته صیام اسم باالش. بود نقاشی. داشتم برش آروم. هست برگه
. بود کشیده رو خواستمی دلش که ایخانواده ابتداییش، نقاشی و کوله و کج هایخط با. هم توی رفت اخمام

 سری. بود شده نقاشی بستنی عالمه یه هم کنارمون و بود کشیده خیالشبی بابای اون و من وسطِ رو تیام و خودش
 چه من فهمیدنمی کاش. بودن خوابیده آروم. زدم زل بهشون. شدم بلند قرار،بی واقعا دیگه و دادم تکون

 چقدر که بفهمن کاش. بدم دستشون از خوامنمی که بفهمن کاش. رسیدن اینجا به تا کشیدم هاییسختی
 رو مطالعه چراغ و زدم تلخی لبخند. ببینم رو لبخندشون تا میدم رو زندگیم همه که بفهمن کاش. دارم دوستشون

 آسمون به و کردم باز رو پنجره. پنجره سمت رفتم مستقیم. شدم خودم اتاق وارد. بیرون رفتم و کردم خاموش
 .برد خوابم بهتر فرداهای امید به و خوابیدم بعد کمی. زدم زل شب تاریکِ
 آماده منم. مدرسه رفتن هابچه با و اومد هفت ساعت سَرِ شریفی آقای. کردم بیدار رو هابچه همیشه از زودتر صبح،
 رفتم و شدم آشنا بودم، ندیده دیروز که پرسنل از تعدادی با. بیمارستان رفتم و دانشگاه رسوندم رو طرالن شدم،
 باهام احترام با خیلی. بود ساله ۳۵ حدودا که بود جوون تقریبا دکتر آقای یه ـل*بغـ اتاقِ داخل. خودم اتاق سراغ

 که پرسید ازم ندارم، یا دارم منشی کهاین مورد در. متاهله فهمیدم دستش داخل حلقه دیدن از. کردمی برخورد
 رو منشی البته کنیم؛ تقسیم رو هامریض که داد پیشنهاد محترمانه، خیلی. ندارم هنوز که گفتم و دادم رو جوابش

 تشکر ازش و زدم لبخندی بهش فراوون، اصرار از بعد اما کردم؛ مخالفت اول. باشیم داشته اختیار در مشارکتی هم
 میره داره و راهه توی گفت زدم، زنگ طرالن به که بود دو ساعت حدود. کردم ویزیت دقت با رو هامریض. کردم
 . داخل بیاد بعدی مریض که گفتم هم بعد. شدم مطمئن هابچه اومدن از و زدم زنگ هم خونه به. خونه
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 داد رو جوابم آروم. کردم سالم بهش و زدم لبخندی. دادمی نشون رو و رنگبی خیلی صورتش. بود جوون دختر یه
 دیگه باریه. بود دیگه عالم و جهان یه توی انگار اما بشینه؛ که کردم تعارف بهش لبخند با. بود ایستاده طورهمون و

 نفس. نشست مبل روی و برداشت قدم آروم و کرد باال رو سرش. اومد خودش به. بشینه که گفتم بهش تربلند
 : پرسیدم روییخوش با و کشیدم عمیقی

  چیه؟ اسمتون! زیبا خانوم خب -
 : کرد زمزمه رمق،بی و انداخت بهم نگاهی نیم
 . آرام -

 : گفتم و انداختم باال رو ابروهام و دادم تکون سری
 . میاد بهت. قشنگی اسم چه. آرام -
 و کوچولو هاشلب. بودن درشت و ایقهوه چشماش. بود ایمیزه ریزه و نقش ریز دختر. زدم زل بهش خوب و

 لبخند با. بود خرمایی. کردم نگاه رو بود ریخته بیرون شلخته که موهاش از کمی. بود پریده رنگ و سفید پوستش
 : گفتم

  شما؟ سالته چند. جون آرام خب -
 : گفت حوصلهبی طوالنی، مکثی با ثانیه چند از بعد
 . سال ۲۳ -

 : پرسیدم و کردم حفظ رو لبخندم. بزنه حرف خواستنمی اصال که انگار. کردم نگاهش کمی
 .بپرسم سوال ازت مجبورم پس. ندارم رو تپرونده هنوز من متاسفانه خب -

 کردممی سعی که حالی در. نداشت فایده. داد تکون سری فقط. گفتم چی من نفهمید اصال که کردممی حس
 :پرسیدم کنم، حفظ رو لبخندم

  جایی؟این خاطرش به االن که شده چی بگی من به خواینمی آرام -
 : کرد زمزمه

 . نه -
 : گفتم بازم

  چرا؟ -
 : پرسیدم بازم. نگفت چیزی و کرد بهم نگاهینیم
  بگی؟ چیزی خواینمی جان، آرام -

 : گفت فقط باز و کرد نگاهم حسبی
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 . نه -
 : کردم زمزمه متفکر و زدم تکیه صندلی پشت به
 ! عجب -

 : پرسیدم و میز روی شدم خم کمی بعدم
  اینجایی؟ چرا پس -

 : داد جواب حال و حسبی بازم اما سریع، باراین
 . مجبورم -

 : گفتم و زدم زل بهش متعجب
  کرده؟ مجبورت کی -

 مجبورش که هست بیرون کسی که فهمیدم و کردم دنبال رو نگاهش مسیر. انداخت در به نگاهی و نگفت چیزی
 : گفتم و شدم بلند کنجکاو. باشه جااین کرده

 . میگه بهم هست، بیرون که کسی حتما پس نمیگی تو اگه خب؛ بسیار -
 : شد بلند صداش که در سمت رفتم و
 . کننمی دِق -

 : پرسیدم گنگ و سمتش برگشتم آروم
  کنن؟می دِق کیا -

 : گفت آروم و پایین انداخت رو سرش
 . بابام و مامان -
 : پرسیدم سریع شه،می نرم داره دیدم تا
  شده؟ چی مگه چرا؟ -

 زل بهم و آورد باال رو سرش. گرفتم دستام داخل رو دستش. نشستم کنارش و جلوتر رفتم که نداد رو جوابم بازم
 : بدم اطمینان بهش کردم سعی و کردم نگاه بهش کوچکی لبخند با. زد
 کسی نخوای تو که وقتی تا تو هایحرف. باش مطمئن. نمیگم کسهیچ به هیچی، من. آرام کن اعتماد بهم -

 . میشه دفن من قلب توی بدونه،
 سری. نگفت هیچی اما بگه؛ چیزی که بودم زده زل بهش مشتاق. گفتنمی چیزی و بود زده زل بهم طورهمون
 دستش روی رو خودکشی آثار اتفاقی اما بشه؛ جلب من به حواسش تا دادم فشار کمی رو دستش و دادم تکون
 : گفتم روش روبه صندلی به زدم تکیه. نخورد که کردم تعارف شکالت بهش و زدم نفهمی به رو خودم. دیدم
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 دوستی،. بگی تونیمی که دیگه کس به. نگو من به. داری هم حق خب نداری؟ اعتماد من به. نداره اشکالی -
 . آشنایی

 : گفت آرومش صدای تن با و زد پوزخندی
 . ندارم -

 : گفتم و شدم بلند و دادم تکون سری
 و بری تونیمی. نداره اشکالی اومدی اجبار به اگه. بکنم بهت کمکی تونمنمی من نخوای خودت تا تو. آرام ببین -

 حل زودی به پیداست هم جسمت از حتی که روحی مشکل و نداری مشکلی تو که بگم همراهت به تونممی منم
 . شهمی

 : گفتم داد،می گوش بهم و بود نشسته ساکت که بهش و نشستم خودم صندلی روی
 در. کنه کمکت بتونه شاید و بشنوه فقط که گوش یه به داشتی، نیاز بهم وقت هر. هستم خدمتت در من بازم اما -

 . خدمتم
 : گفتم و سمتش گرفتم رو کارتم

 . مشماره اینم -
 ازم طوالنی مکثی با که کردم اشاره کارت به و دادم تکون رو دستم. بود آمد و رفت حال در من و کارت از نگاهش
 دونمنمی. کشیدم عمیقی نفس. بیرون رفت آرومی خداحافظی با و شد بلند. پالتوش جیب داخل گذاشت و گرفتش

 اومد منشی بفرمائید، از بعد. زدن در که دادم تکون سری چیه؟ مشکلش که بدونم خواست،می دلم قدراین چرا
 رفتمی داشت. کنه تشکر هم دکتر آقای از که گفتم و کردم تشکر لبخند با. شدن تموم هامریض که گفت. داخل
 ازش که گفت جانمی روییخوش با و سمتم برگشت. زدم صداش امروز، مرموز مریض یادآوردن به با که بیرون

 اومده مسن زنی با که گفت کردن فکر کمی با اونم بوده؟ کی امروز رفته رو و رنگ و مرموز دختر همراه پرسیدم
 دختری امروز، خاص مریض. رفتم فرو فکر به شد، خارج اتاق از که اون. کردم تشکر بازم و دادم تکون سری. بوده

. کردمی اذیتم داشت موضوع این و افتاده براش اتفاقی چه دونستمنمی. کنجکاوم شدرباره نهایتبی که بود مرموز
 اونم. بجنبونه دست خرده یه منشی برای سپردم و مریم به زدم زنگ. اومدم بیرون فکرش از و دادم تکون سری
 سه ساعت. کرد قطع زود که بود شلوغ هم دفتر ظاهرا اما داره؛ خوبی هایخبر که داد اطمینان بهم و گفت ایباشه
 شیدا از احوالی و ببینمش برم که کردم فکر باز و افتادم آریان یاد. بخورم ناهار رفتم و کردم قفل رو اتاقم در که بود

 مشتاق قدراین. میاد دیگه ساعت نیم تا گفت پذیرش ولی بسته دفترش در باز دیدم. اطفال بخش رفتم. بگیرم
 و سالن سر تا سر هابچه داد و گریه صدای. نشستم اتاقش در کنار تقریبا فلزی، هایصندلی روی که بودم دیدنش

. کردم قطع مفصلم، هایتوصیه از بعد و گرفتم رو هابچه احوال بازم. آوردم بیرون رو موبایلم. بود پیچیده راهرو
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 بود رفته فرو عمیقی خواب به هاششونه روی و بود ـغلش*بـ داخل بچه یه که زنی. کردممی کار موبایل با داشتم
 به نگاهی و جلو اومدن بود، دستش داخل دستاش که دیگه ٔ  بچه یه و شده قرمز و کرده عرق که بود مشخص و

 : زد غر آروم،. کرد آریان اتاق در
  کنم؟ کارچی من حاال! بابا ای -

 : گفت گریه با و کشید رو مامانش مانتوی گوشه. نبود بیشتر سالش پنج که تربزرگ پسر
 !االن همین. خواممی رو بابام من مامان؛ -

 : پرسید و سمتم اومد دید که رو من. کرد نگاه اطراف به بچه، به توجهبی و داد تکون سری کالفه زن،
 : دادم جواب و دادم تکون سری میان؟ کی کیانمهر دکتر که دونیدنمی شما -
 . میان دیگه ساعت نیم تا که گفت پذیرش -

 : گفت گریه با بازم بچه پسر اون. نشست کنارم سختی به و داد تکون سری زن
 . شدم خسته دیگه؟ نمیاد چرا کجاست؟ بابا -

 : گفت بچه پسر به رو و داد تکون سری کالفه بازم زن
 . بشین اونجا برو. کردی خرد رو اعصابم دیگه بسه -
 : زد داد مامانش، هایحرف به توجهبی پسر. کرد اشاره بود، ما از دور که ایصندلی به و
 . خواممی رو بابام من -
 : زد نهیب هم زن. کوبیدمی زمین به محکم رو پاش و
 . میشه بیدار خواهرت بچه، نکن صدا. برتتمی میاد پلیس االن. نکن -

 : گفت ناچار به زن. داشت رو باباش بهونه و کردمی گریه باز پسر
 . زنممی زنگ براش االن. خب. باشه -
 : گفت لب زیر آورد،درمی رو موبایلش که حالی در و
 . کرد رو و زیر رو دنیا. ندیده رو باباش روزه دو فقط -

 پسر. بچه پسر به داد و گرفت رو ایشماره بود، کرده پیداش تازه که موبایلش با زن. کردمی ناآرومی هنوز بچه پسر
 مقایسه و. بودم زده زل بهشون فقط مات. بود بلند خندش صدای هم گاهی که شد آروم تنها نه گفت، رو الو تا بچه

 هیچ بودن، نگفته هیچی که سال هفت از بعد. بودن دیده رو پدرشون سال هفت از بعد منِ  هایبچه. کردم
 . هیچی. بودن نکرده هم اعتراضی
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 بودم فهمیده و بود شده باز چشمام تازه انگار. کنم باور خواستممی من که چیزیه اون از موثرتر خانواده پدر حضور
 برسه چه کنهمی نابود رو بچه یه پدر، ندیدنِ روز دو. دارن پدر به نیاز پسرهام بازم کنم، تالش که هم چقدر هر که
 . دوری سال هفت به

 با و نپرسیدن چیزی موندن، منتظر کردن، صبوری سال هفت هامبچه که رسیدم نتیجه این به وقت،همه این از بعد
 اونا دارم من حاال ولی. اومدن کنار پدر، نداشتن شرایط، ترینسخت با. اومدن کنار ولی ناخواسته شاید شرایط، همه

 و شدم بلند هامسحورشده عین. بدن انجام توننمی هاآدم تریندلسنگ فقط که کاری. کنممی جدا پدرشون از رو
 حاال تا دیشب از ذهنم توی که صداهایی بر عالوه حاال و بیمارستان اصلی ساختمون از بیرون رفتم آریان، خیالبی

 و چندبار. بود شده اضافه هم خواستمی رو پدرش که بچه پسر اون صدای اشتباهه، کارم که کردمی یادآوری
 ماشین به. هابچه خاطر به همیشه، مثل. گرفتم رو تصمیمم و زدم قدم بیمارستان بزرگ تقریبا حیاطِ توی چندبار،

 : داد جواب بوق چند از بعد کیوان به زدم زنگ رسیدم، که
 ! طناز -

 : گفتم مقدمهبی آروم، صدای همون با و کردم سالمی آروم
 . بشن آشنا عموت پسر با بیشتر بخواد دلشون هابچه کنم فکر -

 : گفت و خندید
 . دونستممی -

 : دادم جواب ثانیه چند از بعد اما کرد سکوت
 . هابچه خاطر به -

 نگاه بیرون به و زدم تکیه ماشین صندلیِ پشت به کمی. کردم قطع آرومی خداحافظی از بعد منم و کرد سکوت
 …دفتر رفتم و کردم حرکت دقیقه، چند از بعد. کردم
 : گفت و رومروبه نشست مریم

 . داری راه تا چند -
 : گفتم و بهش زدم زل
 . خب -

 : گفت نشست،می مبل روی که حالی در و کرد نگاهم
 . بشم منشیت خودم کهاین اول -

 : گفت و کرد نگاهش غرهچشم با نازی
  چی؟ اینجا پس -
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 : گفت هم مریم
 . مونیممی بیشتر هاعصر. کنیممی تعطیل صبح رو اینجا -

 : کردم مخالفت
 . بیفتین دردسر توی شما نیستم راضی من. نمیشه جوریاین نه -

 : گفت نازی
 . بخوابم بیشتر رو هاصبح هست، خدام از که من بابا نه -

 : گفتم و زدم لبخندی
 . بهتره جوریاین نه -

 : گفتم مریم به رو بعدم
  چیه؟ دوم راه -

 : گفت
 . بشه منشیت بیاد سارا کهاین -
 : گفتم تعجب با
  ت؟خاله دختر سارا؟ -

 : گفت و کرد تائید
 کاری یه خوادمی و خونه توی رفته سر شحوصله گفت خودش که کردممی مشورت باهاش داشتم دیشب آره؛ -

 . بگم بهت حتما که کرد سفارش خیلی منم به. کنه
 : پرسیدم و دادم تکون سری

  میده؟ اجازه شوهرش ببینم -
 : گفت و داد تکون سری

 . نداره حرفی که جواد خدا بنده. بابا آره -
 : گفتم سردرگمی با و کردم فکر کمی

  نازی؟ چیه تو نظر بگم؟ چی واال -
 : گفت و کرد دومون هر به نگاهی

. داری نیاز منشی به هم تو و رفته سر حوصلش و کارهبی شهمه ازدواجش از بعد سارا اگه خب ولی. دونمنمی -
  نه؟ که چرا خب

 : گفتم مریم به رو و دادم تکون سری
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 گپ هم با کمی تا باشه بیمارستان ۸:۳۰ ساعت صبح، فردا که بگو بهش لطفا فقط. نیست حرفی. باشه خب -
 . بزنیم
 : گفت و داد تکون سری

 . میگم بهش امشب. باشه -
 : پرسید نازی

  بینی؟می رو سارا شب هر تو مگه -
 : گفت مریم

 . ما خونه اومده اونم. مأموریت رفته جواد رو روز چند این. نه -
 : پرسید کنجکاو نازی

  کجان؟ اینا مامانش مگه -
 : داد جواب خیالبی مریم

 . همین. ما خونه بیاد خواسته دلش سارا فقط. جاهمین -
 : گفت و داد تکون سری نازی

  تو؟ مثل گودزیال یه پیش میاد کنه،می ول رو مامانش آدم آخه. خدا بر پناه -
 : داد جواب حرص با مریم

 . رسینمی جاهیچ به کارهات این با که باش مطمئن! بدبخت نکن حسودی -
 خونه به کوفته و خسته. خونه رفتم. کردم خداحافظی و شدم بلند بگیره، باال مشاجرشون اینکه از قبل و خندیدم
 سالم. کنهمی درست غذا داره که شدم طرالن متوجه و زدم لبخندی. اومد غذا بوی کردم، باز که رو هال در. رسیدم
 : پرسیدم. داد رو جوابم که کردم

  کنی؟می درست چی -
 : گفت خنده با و کرد نگاهم

 . باشه کتلت گمونم -
. بود شده وارفته و شل. کرده درست چی که دونستمی خودش که فهمیدم کردم، نگاه هاکتلت به وقتی و خندیدم

 : گفتم و خندیدم. بود سوخته بیشترش چون بود سیاه ماهیتابه کف
 . داریم مرغتخم امشب کنم فکر -

 : گفت و خندید اونم
 . نیستم خوبی آشپز دونستممی -
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 : گفتم و دادم تکون سری
  چطور؟ -

 : گفت مکث با و انداخت بهم نگاهینیم
 اون ولی. نیستم بلد حسابی و درست رو آشپزی من که گفتم بهش منم. میشم خوبی آشپز که گفت بهم نفر یه -

 . کنم امتحان خواستم منم خب. کنم امتحان باریه که داد پیشنهاد
 : گفتم و کردم نگاه بهش گیج

 . گذاشته تاثیر قدراین کالمش که بوده نفوذ پر نفر یه این چقدر -
. کردم ممنوعه فکر باز و. رفت دَر دادن، توضیح زیر از که کردم حس من شایدم و کرد سکوت و داد تکون سری
 مجهول مسئله خودم کافی اندازه به و دادم تکون سری! …باز طرالن نکنه. پلکهمی طرالن بر و دور داره باز نکنه

 دادم، رو جوابشون که زمانهم منم. کردن سالم. اومدن بیرون اتاقشون از صدا و سر با هابچه. داشتم نشده حل و
 .شد راحت خیالم نوشتن، فهمیدم که نوشتن رو هاشونمشق پرسیدم. دادم فشارشون و کردم هم ـلشون*بغـ

 : گفت تیام یهو که دیدیممی فیلم داشتیم نفری چهار
 .مامان راستی -

 : گفت که کردیم نگاهش همه
 . داد نامه یه برات ساعدی آقای امروز -
 : گفتم تعجب با
  من؟ برای -

 : گفت هول، هم صیام
 . من به داد رو نامه تازه آره، -

 : پرسید تیام
  داده؟ کی دست رو نامه که بود مهم این االن -

 : گفت لجبازی با صیام
 !مهمه آره -

 : داد ادامه هیجان با هم بعد
 . شده مهربون من با خیلیم تازه -

 : پرسیدم
  چطور؟ -
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 : گفت داد،می تکون هوا توی رو دستاش که حالی در و کرد نگاهم
 . نشدم هم تنبیه ت،نگف بهم چیزی ساعدی آقای اما دفتر؛ رفتیم کردم، دعوا هابچه از یکی با دیروز -

 : پرسیدم ای،گیرانهمچ لحن با و کردم باریک رو چشمم
  کنی؟می دعوا هابچه با هنوز تو مگه -

 و چپ به رو سرش و گرفت رو دهنش جلوی دستش با محکم. زده حرفی چه بود فهمیده تازه خودشم. کرد نگاهم
 : گفتم و کردم پوفی. داد تکون راست

 . رسممی حسابت به بعدا حاال -
 : داد ادامه تیام که نگفت چیزی

 من که کرد تاکید خیلی امروز. شده مهربون باهامون واقعا ساعدی آقای. میگه راست رو یکی این مامان ولی -
 . برسونم بهتون سالم

 : پرسید تیام از و داد تکون سری طرالن. کردمی نگاهم تعجب با اونم که کردم نگاه طرالن به متعجب
  کجاست؟ گید،می که اینامه این حاال -

 : گفت و کرد اشاره صیام به تیام
 . صیام کیف داخل -

 : گفت کنجکاوی با طرالن و دادم تکون سری
 . ببینیمش بیار برو صیام -

 با همه. گرفتم دستش از که گرفت سمتمبه رو نامه. برگشت نامه پاکت یه با و اتاق داخل رفت و دوید صیام
 …خوندن به کردم شروع و کردم باز رو نامه کردم، پاره رو پاکت سریع. بودیم شده خیره نامه به کنجکاوی

 دیدن با. زدن زل بهم چشم جفت سه دیدم کردم، باال که رو سرم. زدم تا رو نامه و کردم پوفی دقیقه، چند از بعد
 : گفتم و زدم لبخندی کنجکاوشون قیافه

 . نیست مهمی چیز -
 : گفت طرالن که کرد اخم تیام

  بود؟ نوشته چی شده؟ چی ببینم بگو. طناز نکن نامردی اِ -
 : گفتم و دادم تکون سری

 . ما برای بود نامهدعوت یه. بابا هیچی -
 : گفت سوالی طرالن

  ما؟ -
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 : گفتم مکث با و دادم تکون پایین و باال رو سرم
 . هابچه بابای و من آره -

 : گفتم هابچه به رو و دادم تکون سری. زد زل بهم طرالن و کشیدن هورا حالخوش هابچه
 . شد تموم که هم فیلم. بخوابید برید تا دو شما -

 و هال داخل برگشتم خوابوندمشون، کهاین از بعد. بخوابن که رفتن اعتراض، بدون شوق شدت از هم هااون
 کردم، وصداش جلو رفتم. میز به زده زل و نشسته مبل روی هنوز طرالن دیدم که کنم خاموش رو چراغ خواستم
 : زدم صداش بازم نشستم، کنارش و رفتم جلوتر آروم. نشد متوجه

 ! طرالن -
 لبخند با کشید، عمیقی نفس. کردم نگاه بهش و نگفتم چیزی. زد زل بهم و سمتم برگشت سریع و خورد جا

 : پرسیدم
  خواهرکم؟ بخوابی خواینمی -

 : گفتم آروم و شد ـمرنگ*کـ لبخندم. زد زل بهم و نداد رو جوابم
  طرالنم؟ شده چیزی -
 رو هاشزمزمه. کردم ـلش*بغـ و نزدیک بهش رو خودم آروم و شد محو لبخندم. نشست چشماش توی اشک نَم
 : شنیدم گوشم زیر
 . شده تنگ دلم -

 : پرسیدم
  کی؟ برای -

 .کردم حس رو لباسم خیسی من و کرد زمزمه بازم
 . پیشمون سال چند خوشبختی و حالیخوش برای -

 که دادم ترجیح. دادم فشارش خودم به بیشتر و زدم غمگینی لبخند. شده چی و کی تنگدل که بودم فهمیده تازه
 : کرد خواهش بغض، با آروم. کنم سکوت

 . بگو قصه برام! طناز -
 : کردم زمزمه من باراین و کشید تیر درد از گردنم. زدم تکیه سرش به رو سرم و بستم رو چشمام

 …نبود یکی بود یکی -
. بود همین مشکل شایدم. نبود یکی بود یکی. شد شروع زندگیم قصه مثل هم، گفتن به کردم شروع که ایقصه و

 …نبود همراه یکی و بود یکی. نبود وقتهیچ یکی و بود یکی همیشه اینکه
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 ۳۴ حدود. بود مریم خاله دختر سارا،. اومد سارا که بود ۸:۳۰ ساعت حدود. بودم بیمارستان توی هشت، ساعت سر
 مریم، برخالف و الغر دختر هم، ظاهری لحاظ از. نداشت بچه و بود کرده ازدواج که بود سالی چهار. داشت سالی

 : گفتم بهش رو کردیم، احوالپرسی و بش و خوش که ربع یه از بعد. بود سبزه مریم، مثل تقریبا پوستش. بود بلندی
  کار؟ این با نداره مشکلی که جواد آقا ببینم، بگو. خانوم سارا. خب -

 : گفت و داد تکون سری
 . کرد هم استقبال. نه -

 : کرد دردودل بعدم
 و کردن کار که کردم فکر. کارمبی قدر این که شدم افسرده حسابی کنم،می حس وقتیه چند دونیمی آخه -

 . کنهمی خوب رو حالم حسابی شدن مشغول
 : گفتم و زدم لبخندی

  نه؟. دیگه بود مدیریت لیسانس مدرکت راستی،. خوبه -
 : کرد تائید و داد تکون سری

 . صنعتی مدیریت آره -
 : پرسیدم و دادم تکون سری

  کنی؟نمی باشه تخصصت در که کاری چرا -
 : گفت و خندید

 …خب اما نبودم؛ دنبالش خیلی منم چند، هر. هستن عالف و بیکار همه. که نیست کار -
 : پرسیدم لبخند با و بردم جلوتر رو سرم کمی

  هست؟. نیست که مریم اصرار خاطربه جان سارا -
 : گفت و داد تکون رو سرش

 . کردم استقبال واقعا منم اما گفت؛ بهم مریم رو شما کار درسته. نه که معلومه -
 : گفتم و کردم حفظ رو لبخندم

 . بدم حقوق بهت نتونم بقیه مثل شاید من راستش -
 : گفتم و کردم ایزدهخجالت خنده

 …مناسبه که جوراون تونمنمی پس تنگه، دستم هابچه و زندگی خاطرهبه خرده یه من -
 : گفت لبخند با و بدم ادامه نذاشت
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 کار من به که بکنم هم تشکر ازت باید تازه. اومدم سرگرمی و شدن مشغول برای فقط من. عزیزم حرفیه چه این -
 . میدی
 : گفتم لبخند با و دادم تکون سری

 . جان سارا کنیمی درک که ممنونم -
 : گفت و شد بلند داد، تکون برام سری

 . بشم آشنا بقیه با و کنم شروع باید االن همین از. کار سر برم دیگه من خب -
 : گفتم و انداختم باال ایشونه

 . نه که چرا -
 : گفت و داد تکون برام سری

 . فعال -
 پس. بزنم زنگ ساعدی به باید که اومد یادم. نشستم صندلی روی و شدم بلند مبل روی از. بیرون رفت انرژی پر و

 تازه و کرد قبول اونم. بگیره رو جشنش تونهمی بعدش و کنه صبر باید دیگه ماه سه تا که گفتم و زدم زنگ بهش
 که کارایی چه شدن مشهور و خودنمایی برای مردم. کردم فکر خودم با و دادم تکون سری. شد حالخوش کلی
 رفتم. نبود کسی. کردم اطراف به نگاهی. بیرون رفتم منم و خونه رفت سارا دادم، انجام که رو کارهام. کنننمی

 و گرفت خندم بود، کرده هدیه که هاییتعریف از. کردم وبشخوش بخش، پرستار هدیه، با کمی و پذیرش سمت
 به پشتش که مشکی مو و بلند قد مرد به افتاد نگاهم. چپ سمتبه برگردم که شد باعث صدایی. خندیدممی داشتم

 جمع رو بود ریخته بیرون سامسونتش کیف داخل از که هاییبرگه داشت بود، شده خم که حالی در و بود من
 کمک مرد اون به برم که گرفتم تصمیم و کردم عذرخواهی زد،می حرف داشت که کردم هدیه به نگاهی. کردمی
 : کرد زمزمه لب زیر که شنیدم رو صداش رسیدم که کنارش سمتش، رفتم و برداشتم قدم آروم. کنم

 . نداره امکان این از بهتر دیگه. شد عالی -
 : گفتم بشنوه رو صدام که جوری بلند، و زدم لبخندی. کرد پوفی و
  خواید؟نمی کمک دکتر -

 : گفت و داد تکون سری سرسری
 . ممنونم. نه -

 : گفتم بازم و دادم تکون سری. کنمنمی اشتباه که بودم مطمئن و شد پررنگ لبخندم
  مطمئنید؟ -

 : گفت و انداخت بهم نگاهینیم حواسبی و کالفه و داد تکون سری
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 …من. خانوم نه که گفتم -
 برگردوند رو سرش تعجب با. شد ترپررنگ لبخندم کرد، که کاری از. زد زل روش روبه به و نداد رو حرفش ادامه و
 زیر زدم. افتاد دستش از بود کرده جمع که هاییبرگه بازم و ایستاد بود، شده مبهوت که طورهمون. زد زل بهم و

 : کرد زمزمه مات که زدم زل بهش و خنده
 ! طناز -

 …زدم زل تلخی، لبخند با بهش و شد قطع مخنده
 دفترش داخل که میزی روی ذاشتمی رو چای هایفنجون داشت. کردم نگاه بهش و هم روی انداختم رو پاهام

 : گفتم سکوت، دقیقه چند بعداز. روم به رو مبل روی نشست لبخند با که گفتم لب زیر ممنونی. بود
 !نبودی اما ببینمت؛ اومدم باری چند -

 : گفت تعجب با و کرد نگاهم
 !جداً؟ -

 : پرسید که کردم تایید
  داشتی؟ کاری حاال. دونستمنمی. ببخشید -

 : دادم جواب
 . کنم تشکر خواستم بشم، بیمارستان این وارد که کردی رو سفارشم تو که شنیدم فقط نه؛ -

 : گفت و داد تکون سری
 . دادم پیشنهاد فقط من. خواستن خودت مهارت خاطربه رو تو هااون نکردم، کاری من -

 : پرسیدم که بودم من بازم و شد سکوت بازم که زدم لبخندی
  چطوره؟ شیدا -
 : گفت فقط داشت،برمی رو فنجونش که حالی در
 . خوبه -

 : پرسیدم آروم و دادم تکون سری
  خوبی؟ خودت -

 : گفت و زد بهم لبخندی
 . دیگه شدم پیر. نیستم بد -

 : گفتم و خندیدم
  زیادیه؟ سن سال ۳۹ حاال تا کی از -
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 : گفت خندانش، و ایقهوه هایچشم با و داد تکون سری
 . خانوم طناز میشه سالم ۴۰ داره -

 : گفتم خنده، با. زدم زل بهش و دادم تکون سری
 . شدی پیرمرد که نیست مشخص اصال -

 : پرسیدم که خندید
  نه؟ مگه. بیمارستان اومدم من دونستیمی تو ببینم -

 : گفت و میز روی گذاشت رو فنجونش
  چطور؟. آره -

 : دادم جواب و کردم نگاهش
  دیدی؟ رو من وقتی کردی تعجب چرا پس -

 : کرد زمزمه و کرد نگاه بهم
 . هیچی -

 : گفت ثانیه چند از بعد که. کردم نگاهش منتظر و زدم لبخندی
 . کردی تغییر -

 : پرسیدم شوخی به و دادم تکون سری
  بد؟ تغییر یا خوب تغییر -

 : گفت و زد لبخندی تلخ،
  بگم؟ رو راستش -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . البته -

 : گفت و کرد طوالنی مکث
 . شدی تجربه با و خانوم کنممی حس جمله، یه توی -

 : گفتم پوزخند با و پایین انداختم رو سرم
  تجربه؟ این بوده قیمت چه به کنیمی فکر -
 : شنیدم رو شزمزمه که کردم سکوت و نگفتم چیزی باراین منم. نگفت چیزی که بردم باال رو سرم آروم و
 .  چطورن؟ هابچه -

 : کردم زمزمه و زدم کجی لبخند
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 …هابچه -
 : پرسید بازم و کرد مکثی اونم که نگفتم چیزی

  خوبن؟ -
 : گفتم و زدم لبخندی تمسخر با و کردم نگاهش

 پدربزرگ دارن، مادربزرگ دارن، عمو زن دارن، عمو دونننمی هنوز و دارن پدر فهمیدن تازه نباشن؟ چرا خوبن؟ -
 ...و دارن
 : گفت بغض با آروم

 . ندارن -
 : گفت خودش و شد تعجبم متوجه که کردم نگاهش تعجب با
 . دادیم دست از که هست سالی چند رو بابا -
 برای که مردی رفتن دست از خاطر به خوردم تاسف. باریدمی ناراحتی چشماش از. کردم نگاهش تعجب با

 سری. بود زنش تابع کامال من به نسبت احساساتش در که شوهر پدر یه من، برای و بود نظیریبی مرد خونوادش
 : گفتم و دادم تکون

 . متاسفم -
 : داد ادامه بازم و داد تکون برام سری

 . ندارن هم مادربزرگ بگو بهشون -
 : پرسیدم کنان،زمزمه. زدم زل بهش و شد گشاد بار این چشمام

  خانوم؟ تاج مهین -
 : گفت و زد لبخندی

 …ولی پسراش؛ از بهتر خیلی. خوبه حالش. نه -
 : داد ادامه که کردم نگاهش منتظر

 . هستن دنیا سراسر گذار و گشت حال در االنم. موفق و مشهور تاجر یه با. کرد ازدواج بابا مرگ از بعد سال دو -
 عشق، ادعای و ابهت همه اون با قاجار نوادگان از بانو، تاج مهین شدنمی باورم. زدم زل بهش بیشتری تعجب با

 : کردم زمزمه بهت با و دادم تکون سری. بود کرده ازدواج شده، فوت همسرش که نگذشته سال دو هنوز
 . گذشته خیالبی اصال -

 : گفتم خنده با هم بعد
 . انداختی راه دستگاهی و دم خوب کنی؟می چیکارها -
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 : داد جواب کوتاه و خندید
 . آره -

 : گفت که دادم تکون سری
 …اما ببینتت؛ خوادمی دلش که وقته خیلی شیدا! طناز -

 : داد ادامه که زدم تلخی لبخند
  که؟ دونیمی رو قوانین -

 : گفتم. دونستممی رو مادرشون قوانین خوب و کردم تایید
 . راضیم زنه،می یواشکی که هم هاییتلفن همون به من. کنممی درک. نیست مشکلی -

 : گفت و خندید داد، تکون سری
  ببینیم؟ تونیم،می کی رو پسرات. نیست مامان که فعال. هامحدودیت و قوانین خیالبی اصال -

 : گفتم و زدم لبخندی
 . میارن در بال که بفهمن اگه. خداشونه از هابچه. بخواید وقت هر -

 : گفت و خندید
 . شد عالی -

 : گفت که شدم بلند و دادم تکون سری. بود پدرشون از ترمشتاق و ترحالخوش هابچه عموی. زدم لبخندی
  کجا؟ -

 : دادم جواب
 : گفت و داد تکون سری. برسون سالم شیدا به. کار سر برم باید -
 . باش هابچه و خودت مراقب. سالمتبه برو. حتما -

 …بیرون اومدم و کردم خداحافظی
*** 
 بعد هفته یک
 پارک بیمارستان در جلوی رو ماشینم. بیمارستان سمتبه افتادم راه هم خودم و مدرسه برن که فرستادم رو هابچه

. شدم وارد بیمارستان اصلی در از آوردم،می بیرون رو عینکم و کیفم داخل انداختممی رو سوئیچم که حالی در. کردم
 قدر این رو اینجا حاال تا. کردم اطراف به نگاهی تعجب با. خوردم جا شلوغی شدت از شدم، که اصلی بخش وارد

 : اومد سالن داخل هایبلندگو داخل از ویدا صدای. بودم ندیده شلوغ
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 استراحت باید هامریض و بیمارستانه جااین که نکنید فراموش و کنید رعایت رو سکوت لطفا! آقایون و هاخانم -
 . بکنن
 با ویدا. پذیرش سمت رفتم و شدم رد جمعیت بین از بدبختی با و دادم تکون سری! اینجا خبره چه نیست معلوم
 سن، سال ۳۲ وجود با ویدا،. بشه تموم حرفش که شدم منتظر و کردم نگاهش. زدمی حرف دختر یه با داشت حرص
 دَووم جااین صورت این غیر در که بود ایحوصله با و پرانرژی دختر العادهفوق و بیمارستان پذیرش مسئول

. بود بامزه خیلی و داشت چال هاشچونه. بود گندمگون و الغر. بود تربلند من از و متوسط قدش. آوردنمی
 در بودم فهمیده کم مدت این توی که چیزی. برسه نظربه معمولی شدمی باعث ایش،قهوه و کوچک هایچشم

 به بیمارستان خبرگزاری واحد جورایی یه. شناسهمی رو بخش پرستارهای و دکترها بیشتر که بود این موردش،
 : پرسیدم. کرد نگاهم که زدم صداش هاش،حرف شدن تموم از بعد. اومدمی حساب

  اینجا؟ خبره چه -
 : گفت و انداخت بهم نگاهی نیم
  دونستی؟نمی. منه عروسی -
 : گفتم و زدم زل بهش تعجب با
  واقعا؟ -

 : گفتم و رفتم بهش ایغرهچشم. کنهمی ممسخره شدم متوجه که کرد پوفی
  شلوغه؟ قدراین امروز چرا خبره؟ چه ببینم بگو. ویدا گمشو -

 : گفت و بست حرص با رو بود جلوش که دفتری
  دونی؟نمی تو یعنی ببینم -

 : گفتم گنگ
  بدونم؟ باید رو چی -

 برداشت، که رو پرونده. زد بیرون شمقنعه زیر از بلندش موهای که برداشت سرش پشت از رو پرونده یه و چرخید
 : گفت کرد نگاهم

 . اینجان خاطرشبه همه امروز که رو چیزیهمین -
 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس بستم، رو چشمام

 . دیگه بگو. خبره چه دونمنمی میگم! ویدا -
 : گفت و کرد نگاهم تعجب با
  ندیدی؟ در جلوی رو بزرگی اون به پالکارد اون واقعا تو یعنی! طناز -
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 : پرسیدم و کردم درشت رو چشمام
  زدن؟ پالکارد در جلوی مگه -

 : گفت و کرد پوفی
  طناز؟ تو بودی خواب. کننمی تبلیغ دارن همهاین -
 : داد ادامه و خاروند رو سرش بعد و
 …و شدن معروف قدراون و اومدن یهویی. داری حق البته -

 با و کردم نگاهش رفت، که اون. داد رو جوابش اونم و پرسید چیزی و اومد حرفش وسط پذیرش، هایبچه از یکی
 : گفتم حرص

  نه؟ یا میگی حاال. دونمنمی هیچی من. آره کن فکر تو ویدا، -
 : گفت و داد تکون سری

 …امروز. خب -
 و کشیدم عمیقی نفس. باهاش زدن حرف به کرد شروع و سمتش اومد گریه با زن یه بده، ادامه خواست تا اما
 بخش. نبودن بیشتر نفری چند شدم، که خودمون بخش وارد. آسانسور داخل رفتم و شدم جدید خبرهای خیالبی

 و نشسته بود، مهربونی و مسن خانوم که عطایی خانوم فقط که دیدم و بخش پذیرش سمت رفتم. بود خلوت خیلی
 عینکش زیر از. کردم سالم لبخند با و جلو رفتم. زدم کوچکی لبخند زد، سرم به که فکری با. سرگرمه روزنامه یه با

 : گفت لبخند با و انداخت بهم نگاهی
 . دکتر خانوم سالم -

 : پرسیدم احوالپرسی، از بعد
  خبره؟ چه بیمارستان داخل امروز دونیدنمی عطایی، خانوم -

 : گفت لبخند با و کرد نگاهم
  دونید؟نمی شما -

 : گفتم و کردم نگاهش مستأصل
 . دونمنمی خدابه -

 : گفت و خندید
 . فهمیدم هاپالکارد از امروز خودمم من. کنممی باور. دخترم نخور قسم -

 : گفت که خندیدم
 . میان دارن جدید دکتر دوتا ظاهرا واال -
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 : پرسیدم تعجب با
  جدید؟ دکتر -

 : پرسیدم باز که کرد تائید
  هستن؟ کی جدید هایدکتر این حاال -

 : گفت خنده با و داد تکون سری
 …بود کیان اسمش یکیشون کنم فکر ولی دونم؛نمی درست واال -

 : داد ادامه و کرد مکث کمی
 . مهران یا کیان کنم فکر آره، -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . آهان -

 : پرسیدم و کردم اطراف به نگاهی
  نیست؟ هدیه -

 : گفت و کرد نگاهم
 . پایین رفته اونم نه؛ -

 دکتر منشی فرنوش،. اتاقم سمت رفتم بود، داده بهم که ناقصی اطالعات خاطربه تشکر از بعد و کردم پوفی
 داخل رفتم و کردم پوفی. بود نیومده هم سارا امروز حاال. کردم نگاه سارا خالی جای به تعجب با. نبود هم واحدی،

 حوصلهبی. میز روی گذاشتم رو پاهام و نشستم مراجعین مبل روی و برداشتم کتابی کتابخونه، سمت رفتم. اتاق
 تا. داره رو خودش خاص بلندگوی بخش، هر. دادممی گوش صدا به تعجب با. شد بلند صدایی باز که بودم مشغول

 به ویدا صدای. بود مهمی خبر حتما پس. کنه استفاده هابخش بقیه هایبلندگو از مرکزی بخش که بودم ندیده حاال
 : رسید گوشم

 . هستید اینجا امروز که شما همه از ممنون آقایون، و هاخانوم -
 : داد ادامه ویدا. دادم گوش دقت با. نشستم میز پشت و شدم بلند و بستم رو کتاب. دادم تکون سری

 . بگیم آمد خوش بیمارستان این به رو کشورمون جدید و خوب هایپزشک از تن دو ورود که هست قرار امروز -
 گوش کنجکاو، و تمام دقت با. شدن جمع اینجا چی و کی برای آدم همه این فهمیدممی باالخره. زدم لبخندی

 : دادم
 . هستیم همراهشون آقایون و بیمارستان جدید رئیس خدمت در که حالیمخوش همچنین -



 

 

202 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 رو جوابش کوتاه. نیست خوب حالش که گفت و بود سارا. دادم جواب سریع و دادم تکون سری موبایلم، صدای با
 که ایستادم اشتیاق با من و کرد مکث کمی. شد شنیده هم ویدا صدای ها،وسط اون. کنه قطع سریع تا دادممی

 : داد ادامه
 …خدمت در افتخار، با -

 : زد داد سارا یهو ولی کنم تمرکز که کردم سعی
  برد؟ خوابت طناز؟ کجایی -

 : اومد بازم ویدا صدای و. کردم قطع سریع و دادم رو جوابش
 . آوردید تشریف استقبال مراسم برای که دوستانی شما، خاطر به. کنممی تشکر بیمارستان طرف از من، هم باز -

 : زدم داد خشم و حرص با و بستم رو چشمام. ایستادم پنجره و خونهکتاب کنار و شدم بلند
 . لعنتی -

 این به کردن؛ فکر کمی از بعد و صندلیم روی نشستم حرص همون با. دادم فحش سارا به چقدر که بماند حاال
 پایین که ملتی و کار خیالبی گرفتم تصمیم و استقبال مراسم به رفتن همه و نمیاد کسی امروز که رسیدم نتیجه
 . خونه برم و بشم بودن
*** 

 بعد روز سه
 بیرون که آسانسور از. بخوریم ناهار ویدا با که بخش رفتم. بود سه تقریبا ساعت کردم، ویزیت که رو هامریض
 و بودن ایستاده همه مردم،. رفتم جلوتر کنجکاوی با. خورد گوشم به پذیرش سمت از بلندی صدای و سر اومدم،
 داد بس از. کنهمی گریه داره مرد یه دیدم. خبره چه ببینم کشیدم، گردن آروم. کردنمی نگاه سمت اون به داشتن

 چیزی یه داشت و بود ایستاده که زدمی حرف دکتری با داشت و زمین روی بود نشسته. بود شده قرمز زده،
 : زد داد ناله با مرد. نوشتمی
 . میارم براتون رو پول. کنید عملش. میشه مادربی مبچه کسمه، همه زنم. دکتر کنممی خواهش -

 : گفت فقط که اومد دکتر صدای
 . نه -
 : زد داد مرد باز
 . کنممی جور رو پول فروشم،می رو مکلیه شده من. کنید عملش فقط شما. میارم رو پول براتون خدا رو تو دکتر -

 : گفت زدن، داد شدت از شده دورگه صدای با مرد که نداد رو جوابش دکتر
 . بدید فرصت بهم یکم. کنممی خواهش -
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 : زدم صدا رو دکتره. جلو رفتم و کنم تحمل نتونستم دیگه خشم شدت از که داد تکون سری دکتر
 . دکتر جناب -

 : زدم صداش دوباره که برنگشت
 . دکتر -

 مهران، کیان از عطایی خانوم منظور که فهمیدم تازه و اومد بند زبونم. زدم زل بهش بهت با که سمتم برگشت آروم
 . کارش سر برگشت و زد پوزخندی. بوده کیانمهر دارمان

 : گفت مرد به رو
 . بیار پول کنم، عمل من رو زنت خوایمی اگه. مدیر قانون. همینه بیمارستان قانون -

 جلوش ایستادم. سمتش رفتم خشم با شه؟می مگه شعوربی و مغرور قدراین هم آدم. دادم فشار هم روی رو دندونام
 : گفتم تحقیر با و
  دکتری؟ تو -

 : گفت بود، زده خشکش ترس از که ویدا به رو و نکرد نگاهم
 . بده انجام رو گفتم که کاری -
 و کردم اطرافمون بودن شده جمع که مردمی به نگاهی. کنه التماس دوباره که رفت دنبالش و شد بلند مرد. رفت و

 : زدم داد و شدم خسته. نبود کسی که بخش از قسمتی به رسیدیم که رفتم دنبالشون منم
  دکتری؟ اصال تو میگم. بودما تو با -

 : زدم داد حرص از. ایستاد حرفم با که کارش سر بره خواست و انداخت بهم تفاوتیبی نگاه نیم
 . بمیره بره باید کنه کار پول خاطربه که دکتری. نیستی دکتر که معلومه -

 تهدید آروم و اومد جلوتر. کردم نگاهش مصمم. جلو اومد بود، جیبش داخل دستاش که حالی در و سمتم برگشت
 : کرد

 . دارم اینا از ترمهم کارهای من. کن جمع رو بساطت. اول هشدار -
 : گفتم بهش محکم و مصمم و دادم تکون سری

 . داره نگه رو زندگیش که کنهمی رو تالشش تمام داره. کنهمی التماس تو به داره شبچه و زن خاطر به مرد، این -
 : گفتم و شدم نزدیک بهش کمی

 . کنممی پهن بخوام جا هر رو بساطم من. اول اطالعیه -
 کرد،می نگاه بهم داشت بهت با و بود نشسته هنوز که مرد اون به رو و زدم پوزخندی که کرد نگاهم تفاوتبی

 : گفتم
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 بهتون باید تونخانواده. میرن و کننمی ول رو هاشونبچه و زن که خیلیا از مردتر خیلی. مردی خیلی شما آقا، -
 . کنن افتخار
 : گفت بشنوم، من که جوری لب زیر. شنیدم رو غرشش صدای

 . بسه -
 : گفتم. کردمی نگاه بهم حسبی هنوز که زدم زل بهش نفرت با
 . دروغه هم قسمشون بعضیا چند هر نه؟ مگه دروغه چیزا این و خوردن قسم دکترا میگن کهاین -
 : گفت حالتبی و داد تکون سری. شدم العملش عکس منتظر و
 . کنممی عملش آورد، که رو پول -

 : گفت. انداختم مرد به نگاهی نیم که رفتمی داشت. زدم زل بهش شعوریبی همه این از متعجب
  کنم؟ چیکار من بره، اگه. خدا رو تو خانوم -

 : زدم داد یهو و کردم نگاهش
 . میدم رو پولش من …من -

 : گفت بود، ایستاده که طورهمون و ایستاد
 . کنممی عملش دیگه ساعت دو تا -

 : گفتم و مرد سمت رفتم. رفت حرفبی که کشیدم عمیقی نفس
 . آدمی همچین یه به اونم. کنهنمی التماس وقتهیچ مرد یه! آقا -

 : گفت تلخی لبخند با و شد بلند داد، تکون سری
 . دکتر خانوم ممنونم -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . برسید تونخانواده به برید شما -

 : گفت بود، پایین سرش که حالی در و داد تکون سری
  کنم؟ جبران رو محبتتون این چطوری -

 : دادم رو جوابش و زدم لبخندی
 . عمل برای کنید آماده رو همسرتون برید -

 آروم. حیرونه و متعجب بود معلوم ویدا. پذیرش سمت رفتم و کردم پوفی. دوید حالیخوش از و داد تکون سری
 : کرد زمزمه

  طناز؟ کردی چیکار -
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 : گفتم و انداختم باال رو ابروهام
 . دونمنمی -

 : گفت حرصی و داد تکون سری
  بود؟ کی اون دونیمی احمق -

 : گفتم تفاوتبی و کردم بهش نگاهی نیم
 . بدونم خواممنمی و نه -

 : گفت حرص با بازم و داد تکون سری
 . کنیمی بازی شیر دم با داری علنی -

 : گفتم و زدم کجی لبخند
 . نبود هم گربه دم که این شیر؟ دم -

 : گفت و کشید عمیقی نفس
  کنی؟ کارچی خوایمی حاال. خونسردی چقدر تو که وای -

 : پرسیدم و دادم تکون سری
  کنم؟ کارچی رو چی -

 : گفت حرصی و کرد نگاهم
 . رو مرده همین زن درمان هزینه -

 : پرسیدم ازش و گفتم اهانی
  مگه؟ میشه چند. ببینم -

 : گفت و کرد نگاهم
 . کن صبر لحظه چند -
 مانیتور و من بین سرش. کرد بلند رو سرش متعجب ثانیه، چند از بعد. زد کامپیوترش داخل رو چیزایی یه تندتند و

 : گفتم و کردم نگاهش اخم با. بود گردش حال در
  چیه؟ -
 : گفت و کرد نگاهم تعجب با
  داری؟ پول همهاین واقعا تو -

 : گفتم و کردم نازک براش چشمیپشت
  کردی؟ فکر چی پس -
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 : گفت و کرد بلند کمی رو صداش
 !داری؟ پول قدراین تو یعنی -

 : گفتم غرور با بازم و کردم مانیتور به گذرایی نگاه
 …که معلومه -
 : گفتم و کردم نگاهش گشاد چشمهای با و اومدم خودم یه یهو اما
  بذاره؟ براش دیگه مغز یه خوادمی مگه چی؟ -
 پول اما زدم؛ زنگ دوستام از تا چند و مریم و نازی به ساعت نیم عرض در. زدم زل بهش هابیچاره عین و

 یا رو پولشون همه چاره،بی منه شانس از که بود این مشکل. شدنمی کامل هم ذاشتممی هم روی اگه رو شونهمه
 به خبرش بودم مطمئن. بگیرم کیوان از خواستمنمی. گرفتم دستم داخل رو سرم. داشتن الزم یا بودن کرده خرج

 تا ایستادم کنار. پذیرش سمت رفتم درمونده و نوشتم چکی ناامید و دادم تکون سری. رسهمی عموش پسر گوش
 شیشه به کمی رو سرم و نزدیک رفتم شد، که تموم. بشه تموم زد،می حرف بیمار همراه یه با داشت که ویدا کار

 : گفتم آروم و کردم نزدیک
 ! ویدا میگم -

 : گفت و کرد نگاهم
  چیه؟ -

 : گفتم بعد اما کردم؛ مِن و مِن کمی
  بدم؟ چک میشه -

 : گفت و کرد نگاهم چپچپ
  دکتر؟ خانوم میشه نظرتبه -

 : کردم ناله و ایستادم کنارش. پذیرش داخل رفتم و دادم تکون سری
  کرد؟ کاریش یه نمیشه. من جونِ ویدا، -

 : گفت و کرد پوفی ویدا
 …چون. کرده زوم روش بیمارستان رئیس آخه. نداره امکان کیانمهر، دکتر ولی شد؛می شاید بود کس هر. نه -

 داخل که کوچکی میز روی گذاشتم رو سرم امید نا و دادم تکون سری شنیدم، که رو نمیشه قسمت همون فقط
 . بود شده شروع باز دردم گردن. بود پذیرش
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 غر به کردم شروع. بود شده شروع باز دردم گردن. بود پذیرش داخل که کوچکی میز روی گذاشتم رو سرم ناامید
 : زدن

  کنم؟ جور رو پول همهاین چطوری من آخه -
 : دادم ادامه هامزدن غر به باز و میز به کوبیدم آروم رو سرم

 ! وای ای. کنننمی قبول که هم چک -
 : کردم ناله و زدم زل چپ سمت دیوار به و کردم خمش کمی بود، دستام روی سرم که طورهمون

  کنه؟نمی قبول چک کسی واقعا! ویدا -
 : گفت ایمردونه صدای

 . کنممی قبول من -
 نگاه باال به کنجکاو و کردم بلند میز روی از رو سرم موقعیتم درک با بعد اما زدم؛ زل دیوار به اخم با ثانیه چند اول

 . کردم
 : پرسیدم و کردم نگاهش تعجب با. زدمی لبخند بهم و بود ایستاده ای،ساله ۳۵ تقریبا مرد

  بودید؟ من با -
 : گفت لبخند همون با و داد تکون سری

 . بله -
 : گفت و خندید بور، و میشی چشم مَرد که کردم بودم، متعجب اونم که ویدا به نگاهی

 . شناسیدنمی رو من کنم فکر. ببخشید آخ -
 : داد ادامه خودش که زدم زل بهش سکوت در طورهمون

 . هستم سروش بهزاد من -
 : گفتم حالتم در تغییری بدون. بود آشنا برام زیادی فامیلش و اسم. کردم اخم

 . خب -
 : گفت نزنم، گند بیشتر من خواستمی که لحنی با و کرد ایخنده ویدا

 . هستن معروف سروش بهزاد دکتر ایشون. جان طناز اِ -
 : گفتم تر،کشیده اما قبل مثل بازم و زدم زل بهش هاخنگ مثل

 . خب -
 : داد ادامه رو کردن مالی ماست و خندید حرصی ویدا

 . هستن ارتوپد متخصص ایشون -
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 : گفتم و زدم زل نام سروش به و انداختم باال رو ابروهام
 . آهان -

 : گفت بهم رو سروش که زد حرصی خنده هم ویدا و خندید سروش
 تونیممی کارت، اینم بگیرم؟ ازتون رو چک و بدم رو پول من که دیدمی اجازه. شناختید دیگه که االن. خب -

 .کنیم پرداخت االن همین
 : گفتم ایمسخره لبخند با و دادم تکون سری انداختم، کارتش به نگاهینیم. سمتم گرفت رو بانکیش کارت و
 . کنممی جورش خودم. ممنونم نه -

 : گفت و داد تکون سری
 . کنم کمک بهتون تونممی من مطمئنید؟ -

 : گفتم و کردم خم کمی رو سرم
 . لطفتون از ممنون -
 : شنیدم رو صداش بازم. پذیرش از بیرون رفتم و دادم تکون ویدا برای هم سری و
 . مایلید هرطور. خودتونه میل بازم -

 که دیدم. جلو برم قدم یه خواستم و کردم باز رو چشمام تا. کشیدم عمیقی نفس و گذاشتم هم روی رو چشمام
 رو دهنم آب. پذیرش سمت اومدمی و زدمی حرف پیرمرد یه با داشت. سمت این میاد داره دنیا آدم ترینشعوربی

 از زود چه نداره، تعادل دختره این میگه االن. کردم نگاه بلندش قد به پشت از و کردم گرد عقب سریع. دادم قورت
 : زدم صداش. نبود ایچاره اما برگشت؛ حرفش

 ! سروش دکتر -
 از رو کارتش و میز روی گذاشتم رو چک سریع بدم، رو کاری انجام فرصت بهش کهاین بدون که سمتم برگشت
 : گفتم و رفتم کِش دستش

 . شد انجام معامله -
 سریع و ویدا به داد رو کارت رمز. داد تکون سری و خندید سروش دکتر. دادم ویدا به رو کارت گنده، لبخند یه با و

 وقت بهم هفته یه که گفتم بهش. کردممی تشکر داشتم و بودم ایستاده سروش دکتر کنار. داد انجام رو کارهاش
 : گفت و خندید اونم. کنم جور رو پول بتونم تا بده
  نیست؟ بهتر دیگه روز ۱۰ نظرتونبه -

 : گفتم و خندیدم آروم. زدم زل بهش ناباور
  هستید؟ کی دیگه شما -
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 : زد لبخند بازم و افتاد سرم پشت به نگاهش یهو اما بگه؛ چیزی خواست
 . آمدید خوش. کیانمهر دکتر بهبه -

 : گفتم لبخند با سروش به رو برگردم، کهاین بدون
 . کمکتون از ممنون. توناجازه با -
 : گفتم و زدم بهش پوزخندی. کیانمهر دکتر سمت برگشتم و
 . دکتر اصطالح به آقای کنید، شروع رو عمل تونیدمی -
 که مردی با بعد، ساعت دو. دادم ادامه راهم به و برنگشتم اما شنیدم؛ رو سروش خنده صدای. شدم رد کنارش از و

 و بود گذشته عمل از ساعتی چند. بود رهنما فامیلش. بودم شده آشنا هم بود زده زانو همسرش جون نجات برای
 بیرون سالم بخواد خدا اگه رهنما، آقای همسر خانوم، زهرا که بودیم منتظر عمل اتاق در پشت رهنما آقای و من
 تلخی لبخند. بود کرده طی بارچندین مدت این توی رو سالن عرض و طول که کردم رهنما آقای به نگاهی. بیاد
 رو هانگرانی طور این آرزوی همیشه واقع در نه، که گاهی منم. پایین انداختم رو سرم. بود مرد مرد، این چقدر و زدم

 رفت نگران رهنما آقای. اومد بیرون پرستاری و شد باز اتاق در که کردم باال رو سرم و کشیدم عمیقی نفس. داشتم
 : پرسید و سمتش

  چطوره؟ -
 : گفت و کرد نگاهش پرستار

 . بخش به دیممی انتقالش االن. شکر رو خدا خوبه، -
 پرستار. میفتم دردسر توی کمک این خاطر به بودم مطمئن و کردم که کمکی از بودم خوشحال. زدم آرومی لبخند
 گریه که طورهمون دیدم یهو. کردم نگاه بهش تعجب با. نشست جاهمون و کشید راحتی نفس رهنما، آقای و رفت
 تخت روی که خانوم زهرا و شد باز در که بودم صحنه این مبهوت. کنهمی زمزمه لب زیر هم چیزایی یه کنه،می
 رو سرم. رفت تخت، دنبال به و تخت سمت دوید ذوق شدت از و حواسبی و شد بلند رهنما آقای. اومد بیرون بود،

 پشتم از که صداش. زدم زل رفتنشون مسیر به لبخند با و ایستادم راهرو وسط. اومدم بیرون بهت از و دادم تکون
 : کرد خراب رو خوبم حال و حس اومد،

 . نکن دخالت من کار توی. دوم هشدار -
 : گفتم و انداختم باال رو ابروهام و سمتش برگشتم

 . کنممی بخواد، دلم کاری هر من. دوم اطالعیه -
 . برگشتم و زدم زل بهش پیروزی لبخند با و
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 رو غرورت که باش منتظر شکستی، رو دلم روز یه. باش هم هابعدی منتظر. کیانمهر جناب بود اولش تازه این
 در که چیزی تنها دونممی خوب چون. کنممی خرد شکنم،می رو غرورت. کردی خرد شکستی، رو دلم. بشکنم
 دارمان دکتر باش، غرورت شدن شکسته منتظر شکستی، رو دلم تو اگه پس مرده؛ یه غرور زنه، یه دل مقابل

 .کیانمهر
. خونه بعدم و دفتر رفتم ظهر از بعد. رسیدم هامریض به. آسانسور سمت رفتم محکم هایقدم با و دادم تکون سری
 شام هم با. بود خونه طرالن. بیرون برن بود قرار. هستن کجا دونستممی باراین اما نبودن؛ خونه هابچه همیشه مثل

 ۱۰:۳۰ ساعت حدودا شد، تموم که فیلم. بودن نیومده هابچه هنوز و بود گذشته نه ساعت. دیدیممی فیلم و خوردیم
 نگاه ساعت به مدام. بخوابه رفت و کرد خداحافظی طرالن. دادممی تکون رو پام استرس شدت از من که بود
 در و برداشتم رو موبایلم. کشیدمی تیر داشت گردنم بازم. شد طاق طاقتم دیگه رسید، که ۱۱:۱۵ به ساعت. کردممی

. نداشتم هم رو خیالشبی عموی پسر شماره. نداد جواب که کیوان به زدم زنگ بود، دستم داخل گردنم که حالی
 رو خشمگینم نگاه سریع. اومد آیفون زنگ صدای که بود ۱۲:۳۰ ساعت. هال داخل رفتن راه به کردم شروع نگران،

 لباسشون که هابچه به و کردم باز رو حیاط در. بیرون رفتم سریع بردارم، رو آیفون کهاین بدون و دوختم آیفون به
 خشمگینم، چهره دیدن با. انداختم نگاهی خوردن خوراکی و رسیدن خودشون به حسابی بود معلوم و بود شده رنگی
 : گفتم ناراحت و دستوری و دادم آروم رو جوابشون. کردن سالم و دادن قورت رو شون خنده

 . سریع. داخل -
. داخل رفتن و کردن خداحافظی و دادن دست باباشون اصطالح به با. کردم اشاره بهشون و رفتم کنار در جلوی از و

 کرد رو دستاش. بهش زدم زل و کردم باال رو سرم ثانیه، چند از بعد. کشیدم عمیقی نفس و پایین انداختم رو سرم
 : گفتم حرصی تقریبا اما آروم. زد تکیه ماشینش به و جیباش داخل

 حاال؟ تا بودین کجا کردین؟ دیر قدراین چرا -
 : گفت و زد پوزخندی

  داره؟ ربطی -
 : گفتم و زدم پوزخندی مبهوت،

 . مادرشونم من نداره؟ ربطی -
 : گفت و چشمام داخل دوخت رو سیاهش چشمای و داد تکون سری

 . پدرشون منم -
 : گفتم و کردم تمسخرآمیزی خنده

 . کیانمهر جناب نخندون منو -
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 : گفتم و زدم زل بهش جدی هم بعد
  کدوم؟! نیستی درستی پدر تو یا دونینمی رو بودن پدر مفهوم یا -

 : دادم جواب خودم بعدم
 . صحیح مورد دو هر البته که-

 : گفت و صورتم روی شد خم و جلو اومد. داد تکون سری
 . نداره ربطی تو به ما پسری و پدر ـطه*رابـ. سوم هشدار-

 : گفتم. باشم نفس به اعتماد با بازم کردم سعی و دادم فشار هم روی محکم رو دندونام. رفتم عقب کمی
 . داره ربط منم به بشه، مربوط پسرام به که چیزی هر. سوم اطالعیه -

 : گفتم حرص با که زد زل بهم تفاوتبی و رفت عقب
  گوریه؟ کدوم کیوان این اصال -

 تند و کردم جمع رو نیروم تمام. دادم قورت رو دهنم آب که رفتمی داشت توجهبی. نگفت چیزی و زد کجی لبخند
 : گفتم حرصی و
 این هاسال این تمام توی. بودن بیرون شب موقعاین تا من هایبچه که بود بارآخرین و اولین این! ضمن در -

 . باشی گرفته امیدوارم. باشه بارآخرین بایدم و بودن خونه بیرون ساعت این تا هابچه که بارهاولین
 بعد. بود گرفته مخنده چرا دونمنمی و زدم تکیه در پشت به. بستم محکم رو در بزنه حرف بدم اجازه کهاین بدون و
 آقای با و کردم آماده رو هابچه صبح. خواب به بودن زده رو خودشون ترس از هابچه. داخل رفتم منم رفتنش، از

 هم اتاق در. بودم نشسته تخت روی. بودم گرفته رو گردنم بازم و شدممی آماده داشتم. رفتن فرستادمشون شریفی
 : گفتم و زدم بهش لبخندی. داخل اومد طرالن که بود باز
  شده؟ چیزی -

 : گفت و پایین انداخت رو سرش
 . نیست خاصی چیز. نه -

 : گفت و انداخت نگاهی نیم بهم که زدم زل بهش
 . آره راستش -

 : گفتم و خندیدم
 . جانم -
 : گفت آروم. شد انگشتاش با کردن بازی مشغول و پایین انداخت رو سرش باز
 …که هست روزی چند راستش -
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 : داد ادامه طرالن تا مردم که رسید ذهنم به فکری لحظه در. کردم نگاهش منتظر که کرد مکثی
 …دانشگاه پسرهای از یکی که هست روزی چند -
 : پرسیدم نگرانی با که نداد ادامه و
  شده؟ مزاحمت -

 : گفت و کرد نگاهم سریع
 …شنیدم هابچه از که هست وقتی چند راستش فقط! نهنه -

 : گفت سریع ثانیه چند از بعد اما کرد مکث بازم
 . خواستگاری بیاد خوادمی -

 : گفتم و آوردم باال رو شچونه. نزدیکش رفتم و شدم بلند. زدم لبخند ثانیه، چند از بعد اما شد؛ چی نفهمیدم اول
 . شده بزرگ چقدر من طرالنِ! من خدای -

 : گفتم که کرد ـلم*بغـ و زد لبخندی
 . دلمی عزیز -
 : پرسیدم و کردم جداش خودم از
  هستین؟ ایمرحله چه در االن ببینم -
 : گفت تعجب با
 !ایمرحله هیچ! مرحله؟ -

 : گفتم و کردم نگاهش گنگ
 …پس -

 : کرد زمزمه آروم
 …داده بهشون رو من شماره اجازه بدون کالسیمهم هایبچه از یکی -

 : گفتم و پریدم حرفش توی
  بهت؟ گفت چی. خب -

 : گفت خنده با و کرد نگاهم
 . نه گفتم اول همون. نرسید مراحل اون به -
 : پرسیدم و کردم نگاهش تعجب با
  نه؟ چرا -

 : گفت و داد تکون سری
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 . خوریمنمی هم درد به ما -
 : گفتم متعجبی لبخند با اما کردم؛ مکث ایلحظه

 !بودی منطقی که تو! بعیده تو از طرالن -
 : دادم ادامه که کرد نگاهم سکوت در
 . نمیشه که جوریاین. بگیری تصمیم مالقات و زدن حرف از بعد و بیان شخانواده با باید پسر اون -

 : کرد اعتراض و داد تکون سری
 …که دونممی خودم من اما -

 : گفتم حرفاش بین لبخند با و دادم تکون سری
 . بده بهش رو من شماره -

 : کردم اصرار که کرد امتناع بازم
 . کنیممی ردشون نخواستی، اگر فوقش. مالقات یه فقط من، خاطربه -

 : گفت و کرد سرسری خنده
 . باشه -

 نخواستم اما گذشته؛ اتفاقات تکرار از. ترسیدم چرا؟ دروغ. نشستم تخت روی و دادم تکون سری. بیرون رفت سریع
 . بستم آروم رو چشمام. بیارم خودم روی به جلوش

 که بابا و مامان عکس. بودم نفهمیده من و بود شده بزرگ زود چقدر. بود شده بزرگ طرالن که کردم فکر این به
 : کردم زمزمه تلخی، لبخند با. کردم نگاه بود، عسلی روی

 .کنه ازدواج هم ممکنه. داره خواستگار میگه. شده بزرگ طرالن شد؟ چی شنیدین! بابا! مامان -
 : گفتم و پایین انداختم رو سرم

 دست از رو نفر یه من، خاطربه که ببخشید. کنم پر براش رو شما جای نتونستم و گذاشتم کم براش که ببخشید -
 . براش بکنم کاری نتونستم که ببخشید. داد

 که هاشدانشگاهی هم از یکی با طرالن گذشته، سال. کردم مرور رو گذشته و کردم نگاه عکس به ایثانیه چند
 هم با خیلی. بود راهی به سر و خندان پسر. شد آشنا داشت، نتکافی و خوندمی کامپیوتر رشته و بود شهرستانی

 من فهمیدن تا اما خواستگاری؛ اومدن شهرستان از شخانواده کهاین تا. بود خوب حالشون خیلی. داشتن وآمدرفت
 شوم پسرشون و طرالن پیوند گفتنمی. نداره شگون گفتنمی. نکردن نگاه هم سرشون پشت و رفتن گرفتم، طالق

 یه مثل و زشت و بد رو طالق ما شهرستان توی گفتنمی. نباشه طالق مال طرالن معلوم کجا از گفتنمی. بده و
 فکر که رو کسی من، خاطربه که خواهری. ترمکوچیک خواهر جلوی شدممی آب من و گفتنمی. دوننمی جرم
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 من به وقتی فقط. کرد سکوت. نگفت هیچی ماجرا اون درباره که خواهری. داد دست از رو داره عالقه بهش کردمی
 دختر با زد رو طرالن قید اش،خانواده خاطربه هم پسره. کرد بیرونشون و زد داد شد، بلند دادن، رو شگون بد لقب
 بشه پیداش یکی باز نکنه گممی هنوز. طرالن برای ترسممی هنوز من اما دیگه؛ شهر یه رفت و کرد ازدواج شعمه

 با اما کشیدم؛ عمیقی نفس. بدونه رو من زندگی کسی که ترسممی بره؟ من خاطر به باز و بده عادت رو طرالن و
 رفتم و کردم سالم سارا و فرنوش به. بیمارستان به رسوندم رو خودم سریع. بود شده دیر. پریدم جا از ساعت دیدن
 دکتر تا چند و ویدا با. ناهار برای رفتم همیشه مثل سه، ساعت. بیمارها دیدن به کردم شروع و زدن در. اتاق داخل
 اتاقم داخل رفتممی داشتم. اتاقم به برم که برگشتم و خوردم رو ناهارم بقیه از زودتر من و خوردیممی ناهار دیگه

 : گفتم لبخند با و برگشتم. کرد صدام هدیه که
 . جانم -

 : گفت و زد لبخندی اونم
 . حلقم تو جانت -

 : داد ادامه که خندیدم
 . گشتمی دنبالت اومد، آقا یه -

 : پرسیدم و کردم اخم
 من؟ دنبال -

 : پرسیدم که داد تکون تایید نشانه به رو سرش
  بود؟ کی -

 : گفت و انداخت باال ایشونه
 . دونمنمی -

 : گفتم باز و شد پررنگ اخمم
  بگی؟ بهم که نداد پیغامی هیچ یعنی -

 : گفت و زد ایگنده لبخند
 !چرا -

 : گفتم کردم،می نگاهش چپچپ که حالی در و دادم تکون سری
  نمیگی؟ چیزی چرا پس -

 : گفت و خندید
 . خواست دلم -
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 : داد ادامه که برگردوندم رو سرم و نگفتم چیزی
 . اعصاب و مغز بخش بری که کرد خواهش و ببینتت که مشتاق خیلی زنش و رهنماست گفت. نکن قهر حاال -

 : گفتم هدیه به رو و زدم لبخندی و دادم تکون سری
 . ممنون -

 که اومد یادم و اومدم خودم به یهو اما طبقه شماره و دکمه سمت رفت دستم شدم، که وارد. آسانسور سمت رفتم
 : گفت بلند، صدای با بود آسانسور داخل که مردی اما برگردم؛ خواستم. طبقه کدوم رممی دارم

 . کنهنمی حرکت جوریاین زنید؟نمی رو دکمه چرا. خانوم -
 و بود مالقات وقت. رسیدم اتاق به باالخره بازی، پلیس کلی و بدبختی با. زدم رو دکمه خشم با و دادم تکون سری
 با. کرد سالم و شد بلند صندلی روی از دید که رو من رهنما آقای. شدم وارد و زدم در. بود شده شلوغ بسیار بخش
 که کوچولویی دختر و کرد سالم بهم لبخند با و بود کشیده دراز تخت روی که خانوم زهرا به و کردم سالم لبخند

 و کردن تشکر حسابی خانوم زهرا و رهنما آقای. نشستم کنارشون. زدم زل بود، خانوم زهرا دست داخل دستش
 گفت چشمی خجالت با هم فاطمه. بیاره چیزی من برای یخچال داخل از که گفت فاطمه، دخترش، به رهنما آقای

 : کرد جلب رو توجهم رهنما، آقای صدای که زدم لبخندی من و
 …بدید اجازه اگه اما بدم؛ بهتون رو پول همه میدم قول من. دکتر خانوم -

 : گفتم لبخند با و بگه ایدیگه چیز نذاشتم
 . نکنید عجله خواهشا. رهنما جناب نیست مشکلی -

 : گفتم و برداشتم لبخند با که گرفت جلوم رو شیرینی جعبه فاطمه. کرد تشکر بازم و داد تکون سری
 . خانوم فاطمه نکنه درد دستتون به به -

 بلند دقیقه چند از بعد که کرد ـلش*بغـ رهنما آقای. کرد تعارف هم مامانش و بابا به و زد ایزده خجالت لبخند
. ست فاطمه دیدم و برگشتم. کردمی صدام کسی شنیدم که رفتممی داشتم. بیرون رفتم و کردم خداحافظی شدم،
 : پرسیدم و کردم نگاهش لبخند با. سمتم گرفت رو بود دستش داخل که گلی و کشید نفسی

  منه؟ برای -
 خودم و بیمارستان هایصندلی از یکی روی نشوندمش و گرفتم رو دستش آروم که کرد پایین و باال رو سرش

 :گفتم و زدم بهش لبخندی. نشستم کنارش
 . دلم عزیز ممنون -

 : گفتم لبخند با و کردم مکثی
 . بگم بهت رو چیزایی به باید -
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 : گفتم که کرد نگاهم منتظر
 تا. داره نیاز بهت اونم. باش هم پدرت مراقب. زیبا و خوشکل. ایخونه خانوم دیگه شما. باشی مامانت مراقب باید -

  باشه؟. خونه خانوم یه مثل. باشه چی همه به حواست باید تو نشده خوب مامان وقتی
 : شنیدم رو آرومش صدای

 . چشم -
 و مامان صحبت یه دلم همیشه اما نداشتم؛ رو داشتن دختر تجربه من. ـوسیدمش*بـ و شدم پررنگ لبخندم
 رفتم و شدم آسانسور وارد منم رفت، که فاطمه. شدم بلند و کشیدم عمیقی نفس. خواستمی جوریاین دختری
 .خودمون بخش

 ظاهرا که رابعی دکتر خانوم. خوردیممی ناهار دیگه دکتر تا چند و ویدا با. رفتم ناهار برای سه ساعت همیشه مثل
 منم. پرسیدمی سوال ازش مدام تاب و آب با و کردمی نگاهش شوق با ویدا. زدمی حرف داشت بود، کرده نامزدی

 که ایلقمه ویدا. دادمی ادامه بازم و رفتمی غرهچشم بهم که نداختممی تیکه گاهی و خندیدممی ویدا به فقط
 : پرسید سریع و داد قورت رو بود گذاشته دهنش داخل

  شدید؟ آشنا هم با چطور واقعا حاال میگم -
 : گفت کالفه و کرد پوفی رابعی دکتر

 . گفتم رو این بار ده حاال تا پیش هفته یه از! ویدا وای -
 : گفت بخش پرستار نادی، خانوم که کرد نازک چشمی پشت ویدا

 . دکتر خانوم بگید، هم دیگه باریه میشه حاال -
 : گفت و خندید رابعی دکتر

 . شما خاطربه هم بار این -
 : گفت و کشید عمیقی نفس

 . شدیم آشنا هم با خانوادگی مهمونی توی شوهرم و من واقع در خب -
 : گفت اعتراض با ویدا. شد ـمرنگ*کـ بود، صورتم روی که پررنگی لبخند

 تو و کنهمی ول رو تیپخوش دکترای و بیمارستان احمقی کدوم بشه؟ عاشق مهمونی تو کسی میشه مگه بابا ای -
  میشه؟ عاشق آسونی و سادگی این به و مهمونی
 . بود تلخ بار این اما گرفت؛ جون لبخندم
 «.احمق منه. آره»: دادم دلم توی رو ویدا جواب

 …گذشته به رفتم ناخودآگاه و
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 …پیش سال ۱۱ حدودا به
*** 

 قبل سال ۱۱
 برم؛ نتونستم و داشتم درس که منم. بوشهر بودن رفته بابا اقوام از یکی ترحیم مراسم برای طرالن، و بابا و مامان

 اتاق یه. داشت نامزد و بود نکرده ازدواج هنوز که بود کیانا و من مال اتاق یه. بودم انداخته لنگر خاله خونه بنابراین
 نازی با و مدرسه رفتممی که بود این کارم روز هر. پایین طبقه ما اتاق و بود باال طبقه اینا خاله اتاق. کیوان مال هم

 و بود کرده آماده و ناهار خاله اومدم،می که ظهر. خونه گشتممی بر بعد و آوردیممی در بازیمسخره شیدا و مریم و
 اگه یا خوردمی غذا حامد، نامزدش، با یا معموال کیانا. خوردیممی هم با رو غذا رفت،می دانشگاه که کیوان و من
 روزی سه. خوردمی ناهار شرکت که هم رضا عمو. خوردمی شام ناهار، جای به که بود دیر قدراون هم خونه اومدمی
 واویال شدممی دور مامانم از تا. مامانی و بودم لوس. بود شده تنگ براشون دلم حسابی. بودن رفته اینا مامان که بود
 چقدر. کردممی نگاه خاله به داشتم پشت از. کشیدمی رو غذا داشت خاله و بودیم نشسته میز سر خخاله و من. بود

 متوسط هایخانواده از مادرم خانواده. نبود خودنما و مغرور اصال اجتماعیش موقعیت برخالف. بود مهربون و خوب
 و خاله برای ارثشون همه نداشتن، بیشتر دختر دوتا پدربزرگم و مادربزرگ که جاییاون از و بودن باالیی به رو

. کنهنمی قبول رو بابام پدربزرگم ظاهرا و بوده ساده کارمند یه مامانم، خواستگاری میره بابام که زمانی. بود مامانم
 تا میاد و میره قدر این بابام و نمیاد کوتاه بوده، شده بابام عاشق اول همون از و نداشته سنی موقعاون که مامانم

 اما کردن؛ شروع صفر از مامانم و بابا. کرده محروم ارث از رو مامانم که میگه خدابیامرز اما میشه؛ راضی پدربزرگم
 همه و کرد ازدواج تهران متمول هایخانواده از بزرگ، کیانمهر پسران از یکی با. کرد شروع صد از پریچهر خاله
 خالف بر بودن، شکلی چه که نمیاد یادم اصال که مادربزرگم و پدربزرگ مرگ از بعد. بود فراهم براش چی

 جون داشت زندگیمون بابا، هایتالش و ارثیه پول با. برهمی ارث هم مامانم که شد معلوم پدربزرگم، هایگفته
 . گرفتمی

 : گفت و کرد نگاهم لبخند با. میز روی گذاشت رو غذا دیس که کردم نگاه خاله به و دادم تکون سری
 . طناز بکش -

 : گفتم و زدم لبخندی
 . باشه -

 : گفت و کرد نگاهم و نشست
  کرده؟ اذیتت کیوان شده؟ چیزی -

 : دادم جواب و دادم تکون سری
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 . نداره جرئت. بابا نه -
 : زد داد و جلوم گذاشت کشید، غذا برام. داد تکون سری خنده، با
 . غذا بیا! کیوان -

 : زد داد اتاقش داخل از هم کیوان
 . اومدم -
 : گفت و انداخت میز به نگاهی خاله. اومد بیرون اتاقش از بعد ثانیه چند و
 . رفت یادم دوغ! وای ای-

 : گفت من به رو و میز سر نشست کیوان و دادم تکون سری
  چته؟ -

 : گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم
 . ندارم حوصله اصال که نپیچ من پَروپای به -

 : گفت و کرد نگاهم چپ چپ
 . بزن حرف درست مملکت دانشجوی یه با! دبیرستانی بچه اوی -

 : گفت و شد نزدیک کمی که ندادم رو جوابش و کردم نازک براش چشمی پشت
 . نیست خوب حالت واقعا انگار -

 حرف باهاش خیلی تلفنی. بودم شده مامان تنگدل بدجوری. نگفتم چیزی بازم من و اومد دوغ بطری با خاله
 : اومد خاله صدای که کشیدم آهی. نداشت فایده ولی زدممی
 ! طناز -

 : گفت که کردم نگاهش
  خوبی؟ -

 : گفت تعجب با خاله. شدم بلند و گفتم جونیبی آره
 !کجا؟ -

 : گفتم
 .ندارم اشتها -
 اومد کیوان و زدن در که بود نگذشته دقیقه چند. کیانا تخت روی نشستم و اتاق داخل رفتم تعجبش، به توجهبی و

 . داخل
 . داخل اومده بدم، بهش ورود اجازه اینکه از قبل چرا که بدم گیر بهش نداشتم حوصله
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 : گفتم و کشیدم پوفی کردم، نگاهش خسته
  چیه؟ -

 : گفت و کرد نگاهم
 . مهمونی بریم امشب شو آماده بگم بهت که گفت مامان -
 : گفتم تعجب با
  مهمونی؟ -

 : گفت و کرد نگاهم ـینه*سـ به دست
 . مهمونی آره -

 : گفتم حوصلهبی
 . ندارم رو کسهیچ حوصله. کیوان برو -

 : گفت حرصی و داد تکون سری
 تو میرن، هم همه. مهمونیه بزرگ کیانمهر خونه امشب. بگم بهت گفت مامان. نداره ربطی من به طناز، ببین -

  افتاد؟. مونینمی خونه تنهایی
 : گفتم و کردم پوفی

 . ترسمنمی تنها م؟بچه من مگه -
 : گفت و خندید

  کردم؟ غش ترس از بودم من شب، اون. خودت جون آره -
 : گفتم و رفتم ایغرهچشم

 . بود باریه فقط. حاال خب -
 : گفتم که بهم زد زل
 . بود بارچندمین. باشه خب -

 : گفت بیرون، رفتمی که حالی در و داد تکون برام تأسف روی از سری
 . بپوش رو اون. کمده داخل خریده، جدید مهمونی لباس یه گفت کیانا -

 : زدم داد میلیبی با و دادم تکون سری
  جشن؟ این هست مناسبتی چه به حاال -
 : زد داد بیرون از
 . دونهنمی کسهیچ. بپرس بزرگ کیانمهر از -
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 عالمه یه. کردم باز رو درش و کیانا کمد سر رفتم و کردم پوفی. کردم نگاه خودم به آینه داخل و دادم تکون سری
 کیانا حاال تا و بود کاور داخل که ایصورتی شلوار و کت دیدن با. کردممی نگاهشون گیج. بود داخلش لباس

 و چسبیدمی هم به ایپروانه سیلور یه با طرفش دو که صورتی کت یه. برداشتمش و زدم لبخندی بودش، نپوشیده
. تخت روی گذاشتم و آوردم بیرونش کاور داخل از. بود ساده صورتی هم شلوارش. بود سفید تاپ یه هم زیرش
 صندلی روی نشستم و شد تموم کارم چهار ساعت. شدن آماده به کردم شروع که بود سه ساعت حدود و حمام رفتم

 از کمیه و خودم لوازم از یکم. انداختم کیانا و خودم آرایش لوازم به نگاهی. بود آرایش میز روی به رو که کوچکی
. مهمونی رفتممی داشتم چندوقت از بعد. زد برق عسلیم چشمای که زدم ایگنده لبخند. کردم استفاده کیانا وسایل

 هاینقشه از و خندیدم ریز ریز. کاشتم گل دیگه که زدممی هم رو نفر یه مخ اگه حاال! دارهاپول مهمونی اونم
. بستمش قشنگ و برداشتم روسری یه و کردم باز رو کیانا کمد بازم و شدم بلند. کردم کیف داشتم که شیطانی

 صدام که کیوان صدای با که درآوردم بازیمسخره کلی. دادم بیرون روسریم گوشه از و کردم کج کمی رو موهام
 دزدیدم هم رو کیانا کوچولوی دستی کیف و کت روی کشیدم گشادی مانتوی شده، دیر که دادمی هشدار و کردمی

 شلوار و کت. مشغوله موبایلش با و پایینه سرش و ایستاده هم کیوان دیدم اومدم، که بیرون. دستم گرفتم و
 : زدم داد گوشش زیر و جلو رفتم پا پنجه روی. خان خاله پسر زده تیپی عجب. بود پوشیده سفید پیراهن با بادمجونی

 ! کیوان -
 به که ثانیه چند از بعد. کرد نگاه بهم شده درشت چشمای با و برگشت سریع. فرش روی افتاد موبایلش و پرید جا از

 : گفت غرهچشم با اومد خودش
 . کوفت -
 : گفت که خندیدممی بهش داشتم. برداشت رو موبایلش و شد خم و
  نداری؟ من اذیت جز کاری تو ببینم اصال کردی؟ شروع باز شد، خوب حالت چیه؟ -

 : گفتم هال سمت رفتممی که حالی در و انداختم باال رو ابروهام
 . بود ظهرت کار تالفی این -
 : زدم صداش. گرفتمی شماره تند تند و بود دستش داخل تلفن گوشی و بود ایستاده آماده خاله. هال داخل رفتم و
  کنی؟می کارچی! خاله -

 : گفت تند و نیاورد باال رو سرش
 . نیست من قلب فکر به اصال مرد این کجاست؟ نیست معلوم. نمیده جواب رضا -
 : گفت و ایستاد صاف یهو. گرفت شماره تند تند باز و
 . رضا الو -
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 خودش تو رو مشکالت و درد همه مامان. بود مامانم از ترپرشور پریچهر خاله. زدم لبخندی. زدن غر به کرد شروع و
 که مبل روی بشینم رفتم و خندیدم. شدمی راحت و کردمی دعوا و زدمی غر فوری پریچهر خاله اما ریخت؛می

 : گفت و زد پررنگی لبخند رفت، اخماش کرد، بهم نگاهی. شد تموم خاله تلفن
 . نکنن تورت یهو. وروجک شدی ناز چقدر -

 کیوان صدای. کردم تور توپ پسر یه مطمئنا امشب که خودم برای زدممی بشکن دلم تو و زدم خجولی مثال لبخند
 : اومد هم
 . چیزی یه بگی رو من اگه حاال. دزدهنمی کسی اینو. مامان نترس -

 : گفت و کرد نگاهش چپچپ پریچهر خاله
 . حتما آره -

 : گفت حرصی که انداختم باال ابرو کیوان برای تندتند یواشکی و خندیدم
 ! مامان -

 : گفت و خندید پریچهر خاله
  میگم؟ دروغ مگه مامان، جان -

 : گفت من به رو حرص با کیوان. برداشت که خورد زنگ موبایلش
 . نیستیم قیاس قابل اصال تو و من میشه؟ مگه آخه -

 : گفتم و زدم لبخندی
 . تریپایین خیلی تو خب، آره -
 : گفت حرص با باز
 . سلیقهبی. بابا برو -

 : گفت خاله که خندیدم
 . منتظره رضا که بریم هابچه -
 تعجب با من که شدمی کوچه یه وارد داشت رضا عمو. بودیم راه توی ساعت یه حدودا. شدیم خارج خونه از و

 : پرسیدم
  اینا؟ شیدا خونه ریممی داریم -

 : پرسید رضا عمو
  کیه؟ دیگه شیدا -

 : داد رو جوابش خاله
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 . دوستش -
 : پرسید من به رو بعد
  اینجاست؟ خونشون مگه -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . آره -

 با فقط خونه داخل. بود بزرگی بسیار خونه. کردممی نگاه رومروبه کاخ به مبهوت و مات من و رسیدیم باالخره
 به که بزرگ خیلی ساختمون یه به رسیدیمی رفتی،می راه کلی و شدیمی که وارد. بود رانندگی دقیقه پنج ماشین

 سراسر ساختمون، تا ورودی در از مسیر طول در. شده بازسازی که بود مشخص اما باشه؛ قدیمی اومدمی نظر
 کیفم، شدن کشیده با که بودم مات طورهمون. داشت بزرگی بسیار هایبالکن و بود طبقه دو ساختمون،. بود درخت

 : گفتم کیوان به رو حرص با. اومدم خودم به
 . رو کیفم نکش -

 : گفت آروم
  کنی؟می نگاه هاندیده عین جوریاون چرا -

 : گفتم آروم منم
 . ندیدم چون خب -

 : گفت و کرد پوفی
 . کن رفتار درست بعد به این از. دیگه خب -

 در به باالخره و باال رفتیم پله سری یه از. انداختممی نگاه جاهمه به زیرکی زیر بازم و دادم تکون محکم رو سرم
 . رسیدیم اصلی

 هایلوستر تمام که بود بزرگ بسیار سالن یه. شدیم وارد مرده اون به توجهبی ما که کرد تعظیم نفر یه و شد باز در
 کوچک سکوی یه و بود شده گذاشته سلطنتی مبل دست چندین. کردنمی خودنمایی و بودن روشن داخلش شیک

 به که اومدمی نظربه و خوردمی پله هم چپ سمت. بود اپن تمام آشپزخونه که راست سمت. بود سالن وسط که
 دهن با طورهمون. کیفم داخل زد محکم کیوان که کردممی نگاه اطراف به داشتم مات بازم. میشه وصل باال طبقه

 : گفتم باز
 . هان -

 : گفت آروم
 . باال بیار رو سرت -
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 : گفتم بردارم، کردن نگاه از دست اینکه بدون
 . بنال -

 : داد ادامه دستوری و گفت لب زیر ادبیبی
 . باال بیار رو سرت االن همین -

 خانمی. سمت اون برگردوندم رو سرم. کنهمی نگاه کنارم به داره لبخندی با دیدم که کردم نگاه بهش کردم، پوفی
 : گفتم انرژی با و دادم دست لبخند با و کردم دستش به نگاهی. بود دراز دستش و بود ایستاده فرم با
 . خوشبختم -

 : گفت دندوناش الی از اومده، جوش به خونش بود معلوم که کیوان. زد زل دستم به تعجب با خانمه
 . شو ساکت فقط! طناز -

 : گفت بلند که زدم زل بهش گیج
 . خانم به بده رو لباست -
 : زدم داد تقریبا هیجان با
 …که اینا از دیدم، فیلما تو من. آهان -
 : گفتم زنه به رو ایزده خجالت لبخند با. بستم رو نیشم و شدم خفه کیوان نگاه با و
 . ممنونم -
 : گفت که بهش دادم و آوردم بیرون رو مانتوم و
 . روسریتون -
 : گفتم و گرفتم رو روسریم محکم و کردم نگاه بهش خشمگین چشمهای با
  زوره؟ مگه. نمیدم رو روسریم. نه -

 : گفت و کشید رو آستینم دیگه باراین و کشید صداداری نفس کیوان که کرد نگاهم تعجب با بازم
 . بیا -
 : گفت حال همون در و کشید خودش دنبال رو من و
 .بردی رو آبروم بکشه؟ سرت از رو روسری خواستمی مگه احمق -

 : گفتم و خندیدم وضعیت اون توی
  آبروداری؟ هم تو مگه -

 : داد جواب حرفم، به توجهبی
 …تو فقط نه -



 

 

224 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 : گفت خشم با و برگشت دفعه یه و
 ! طناز -

 : گفتم و خندیدم
  بشینیم؟ جایه میشه حاال. باشه خب -

 .نشستیم بود میز یه دور که هاییصندلی روی و داد تکون سری
 تعجبی. کردممی نگاه اطراف به کنجکاو. نشستیم بود، میز یه دور که هاییصندلی از دوتا روی و داد تکون سری

 و کردم فکر یهو. کردممی نگاه جاهمه به. بودن کرده حجاب ندرت به. بگیره رو روسریم خواستمی زنه که نداشت
 : پرسیدم و کردم گشت،می کسی دنبال ظاهرا که کیوان به نگاهی. اینجا نیومدن ما با اینا خاله فهمیدم

  رفتن؟ کجا اینا خاله -
 : گفت کشید،می گردن که طورهمون

 . اطرافن همین -
 : پرسیدم و دادم تکون سری

  گردی؟می کی دنبال ببینم، -
 : گفت و کرد پوفی

 . فهمیمی دیدمش، وقتی حاال پرسی؟می سوال قدراین چرا -
 اطراف به چی هر. خندیدنمی و بودن نشسته گروهی همه،. نشستم دمغ من و ندید که رفتم بهش ایغرهچشم
 . گرفت رو دیدم جلوی اومد نفر یه که کردممی نگاه داشتم طورهمون. دیدمنمی آشنا کردم،می نگاه

 که هاییباکالس خوشکل، لیوان این از پر. بود جلوم بزرگ سینی یه. کردم نگاه بهش و آوردم باال رو سرم تعجب با
 . گیالس گفتنمی بهش و بودم دیده فیلما تو

 : گفتم پرخاش با و کردم اخم
 …هم دیگه. بفرما. نیستیم هاشخانواده اون از ما آقا، -

 : گفت و حرفام وسط پرید کیوان
 . جان طناز -
 : داد ادامه آروم که سمتش برگشتم تعجب با
 . شو خفه -

. کردممی نگاهش شده گشاد چشمای با. دهنم داخل گذاشت رو کاغذی دستمال یه سریع که بزنم حرفی خواستم
 : گفت داشت،می بر گیالس تا دو کهدرحالی و کرد مرده به نگاهی لبخند با دیدم
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 . جان علی ممنون -
 چپونده کیوان که دستمالی با و تعجب با. رفت آرومی کنممی خواهش با و اومد در بهت از هم علی، پسره، بدبخت

 : گفتم دهنم، داخل بود
 . ادببی نفهم، شعور،بی -
 : داد جواب کیوان که جاستاین جالب اما خورد؛ خودم گوش به نامفهوم اصوات سری یه و
 . خودتی -
 : پرسیدم و آوردم بیرون دهنم از رو دستمال تعجب با
  میگم؟ چی من فهمیدی کجا از تو -

 : گفت حال همون در و کردمی نگاه اطراف به داشت بازم
 چیز تونستینمی خرابت، سابقه به توجه با و دهنت داخل انداختم پرحرفیت خاطر به که دستمال اون با قطعا خب -

 . باشی گفته خوبی
 و گفت آخی که کیوان بازوی به کوبیدم محکم کیفم با. هاگیالس به افتاد چشمم و کردم نازک چشمی پشت

 : گفت خشم با و برگشت
  چته؟ باز -

 : دادم جواب و کردم اخم
  برداشتی؟ چرا شعور،بی -

 : کردم تهدید بعدم
  بیاد؟ در خجالتت از بگم خاله به خوایمی -

 : گفت و کرد نگاهم گیج
  مگه؟ کردم کارچی میگی؟ چی -
 : گفتم حرص با
  کردی؟می کارچی باید دیگه -

 : گفتم که کرد نگاهم گیج بازم
  چیه؟ این -
 : گفتم سکوتش از عصبی. کرد نگاهم حرفبی که. کردم اشاره گیالس به و
  شدی؟ طلبکارم چته؟ -

 : گفت و کرد پوفی



 

 

226 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

  باشه؟ چی این زنیمی حدس -
 : گفتم کردم زمزمه و پایین انداختم رو سرم

 . هست فیلما توی که همونا -
 رو همه اون چطوری. کردم نگاهش تعجب با. خورد رو گیالس یه دیدم که کردم باال رو سرم. نمیاد صداش دیدم

 قورت رو دهنم آب. ترسیدممی کیوان از داشتم دیگه ایه؟حرفه قدراون یعنی نمیدن؟ زهرمار مزه اینا مگه خورد؟
 : گفتم و شدم بلند دادم،

 . شو بلند -
 : گفت کالفه و کرد نگاهم

  چرا؟ دیگه -
 : زدم داد
 . شو بلند میگم -
 یه. باال طبقه بردمش و کشیدم رو کتش آستین بزنه، حرف خواست تا. سمتم اومد و شد بلند اطرافیان به توجهبی و

 : گفتم و کردم نگاهش. بود اونجا در عالمه
 . سرد آب زیر حموم، برو االن همین -

 : گفت و کرد پوفی و کرد نگاهم
  چرا؟ -

 : دادم رو جوابش و آوردم پایین رو صدام کمی
 . بپره زهرماری اون تا -

 : گفتم و آوردم باال رو سرم حرص با خندید بلند یهو مکث ثانیه چند از بعد
  چته؟ -

 : گفت خنده با طورهمون
  گرفتی؟ نگرفتی، اشتباه زهرماری خودت قول به با رو آلبالوآب که تو! طناز -

 : گفتم و شد چندشم
 …من جلوی رو زهرماری اون اسم -

 : گفتم بلند شده، گشاد هایچشم با و کردم نگاه خندیدمی هنوز که کیوان به گیج یهو
  آلبالو؟آب -

 : گفتم و کردم نگاه بهش چپچپ. خندهمی داره هنوز دیدم
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  واقعا؟ -
 : گفتم و نیومدم کوتاه که داد تکون رو سرش خندیدمی که حالی در
  میگی؟ راست بدونم کجا از -

 : گفت جدی و اومد جلوتر کمی. داد قورت رو خندش
 . چشم بگو. بود آلبالوآب گفتم -

 : زدم داد پررویی با و کردم نازک براش چشمیپشت
  رو؟ من زنیمی چرا حاال. بابا خب -

 : گفت و کرد نگاهم
 . ندارم باهات کاری که من -

 : گفتم رسید،نمی پایین به مطمئنا که بلندی صدای با بازم
  اومد؟ دلت چطور سنگینه، خیلی دستت
 : گفت و کرد پوفی

 . نیار در بازیغربتی طناز -
 تعجب با کیوان و من. بیرون اومد مردی. شد باز دری راستمون سمت دقیقا که بدم رو جوابش و بخندم خواستم
 : گفت کیوان به رو بعد و کرد نگاهمون کمی هم مرده. کردیممی نگاه بهش داشتیم

 . کیانمهر جناب بود بعید شما از -
 برگردوندم رو سرم ثانیه چند از بعد و زدم زل رفتنش مسیر به گیج. پایین رفت و داد تکون تأسف روی از سری و

 سرمون. شد باز چپ سمت در. بزنه داد خواست که زدم ایگنده لبخند. شده قرمز خشم از دیدم که کیوان سمت
 : پرسید و کرد سالم مبهوت و جلو اومد. زد زل بهمون تعجب با کیانا. سمت اون برگشت

  شده؟ چی -
 : گفت خشم با کیوان کنم، باز رو دهنم خواستم تا
 . کن دور من از رو این فقط! کیانا -

 : پرسید باز و داد تکون سری کیانا
  چتونه؟ باز -

 : گفتم لبخند با و کردم نگاهش
 . نیست مهمی چیز -

 : گفت و اومد جلوتر کیانا که کشیدم راحتی نفس. پایین رفت و انداخت بهم خشمگینی نگاه کیوان
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  چشه؟ باز این -
 : گفت که کردم نگاهش

  کردی؟ شیطنت -
 : گفت و اتاق داخل کشید رو من و خندید اونم که خندیدم

 . کن تعریف برام بیا -
 : گفت آخرش و خندید اونم و کردم تعریف براش رو آخرش تا اول از
 .بردی رو داشته که هم آبرویی نیمچه همین -
 : گفت کیانا که نگفتم چیزی و انداختم باال ایشونه خنده با
 . میاد بهت خیلی لباسه این طناز راستی -

 : گفتم و زدم لبخندی
  واقعا؟ -

 : گفتم شیطنت با و خندیدم که هم روی گذاشت محکم رو چشماش
  کنم؟ تور رو نفر چند تونممی امشب نظرتبه ببینم -

 : گفت فکر، کمی با و کرد نگاهم
 . عروس تور یا باشه ماهیگیری تور داره بستگی -

 : گفتم و درآوردم رو متفکرا ادای و کردم نگاهش
  نظرت؟. گردونممی برشون تشنه و چشمه لب تا برمشونمی. گردشگری تور -
 سریع لبخند با. خورد زنگ کیانا موبایل که زدیممی حرف داشتیم. خندیدیم خودمون، پرتای و چرت به باهم و

 : گفتم و کردم نگاهش تعجب با. کرد قطع دقیقه چند از بعد. بود حامد. داد جواب
  شد؟ تموم. نداره امکان -
 : داد جواب تعجب با
  شد؟ تموم چی -

 : گفتم متعجب
 . حامد با حرفات -

 : گفت و خندید
 . بزنیم حرف هم با حیاط داخل برم گفت. بابا نه -

 : گفتم و کشیدم راحتی نفس



 

 

229 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 . باشه اومده کسی سر بالیی نکنه گفتم ترسیدم لحظهیه …گفتم. آهان -
 : گفت و ـمرش*کـ به زد رو دستاش

  عجیبه؟ قدراین یعنی چرا؟ -
 : دادم جواب و دادم تکون سری

 . تهرون وسط دایناسور یه وجود عجیبی اندازه به -
 : گفتم که کرد باریک رو چشماش

 ول رو دیگههم که نزنید حرف هم با ساعت چهار تا سه تماس هر در حداقل تا حامد و تو میگم؟ دروغ مگه خب -
 . کنیدنمی

 : گفت و داد تکون جلوم رو انگشتش و داد تکون سری
 . رسیدممی رو حسابت وگرنه دارم قرار االن که حیف -

 : گفت و کرد نگاهم کیانا. بیرون رفتیم هم با و خندیدم
  نمیشی؟ اذیت که تنها ببینم -

 : گفتم و زدم لبخندی
 . خورممی چرخ جاهمین من. بابا نه -

 : گفت و داد تکون سری
 ! طناز -
 : گفتم خنده با داد هشدار جوری این تا
 . دمنمی قول ولی. نکنم درست دردسر که کنممی رو خودم سعی. بابا باشه -

 و برگردوندم رو سرم لبخند با. رفت و دوید بگه، چیزی کهاین بدون. خورد زنگ باز موبایلش و داد تکون سری
 اما کردم؛می نگاه رو داخلشون و کردممی باز رو هااتاق بعضی در. کنم فضولی جاهمین و پایین نرم گرفتم تصمیم
 بقیه از اتاق این. کردممی نگاه دیوار و در به لبخند با. داخل رفتم و کردم باز رو اتاقی در. بودن قفل هاشبعضی

 صندلی روی و سمتش رفتم زده ذوق آرایش میز بزرگ آینه دیدن با. داشت بزرگ آینه یه البته و بود بزرگتر هااتاق
 و زدم لبخندی. بود بهتر که بیکاری از باالخره. آوردم بیرون رو موبایلم و نشستم بود، میز جلوی که کوچکی
 و کردم گشاد رو چشمام کردم، باز رو دهنم. خندیدممی و گرفتممی مختلفی هایژست. کردم روشن رو دوربینم

 دست گرفتم رو موبایلم بود، دهنم جلوی راستم دست چون متعجبم، من مثال یعنی که دهنم جلوی گرفتم رو دستم
 خم حالهمون در زدم غر و رفتم موبایل به ایغرهچشم. زمین روی افتاد و نگرفت جا دستم داخل درست اما چپم؛
. آوردم باال کمکم رو سرم بودم، خم که همونطور دمپایی جفت یه دیدن با اما برداشتم؛ رو موبایل و زمین روی شدم
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 راه کراوات و ـمرنگ*کـ آبی پیراهن به و گرفتم کردمی قاچ خربزه اوتوش خط که ایسورمه شلوار از رو چشمم
 جیبای داخل دستاش. کردممی نگاه بهش و زدممی پلک تند تند و ایستادم صاف. رسیدم ایسورمه مشکی، راه

 : گفتم و دادم قورت رو دهنم آب. کردمی نگاه بهم داشت و بود شلوارش
 . سالم -
 ثانیه چند از بعد. زدم گند االنم. کنممی سالم میشم، هول وقت هر که همیشه مثل. بستم رو چشمام بالفاصله اما

 : اومد صداش که کردم باز رو چشمام الی
  هستی؟ کی تو -

 : کردم تکرار و کردم نگاهش
  کیم؟ من -

 : گفتم و کردم ایمسخره خنده
 !من؟ -

 : گفتم پس کنم، استفاده ستحمله دفاع بهترین روش از کردم سعی. زده زل بهم منتظر دیدم
  کنی؟می کارچی اینجا هستی؟ کی خودت تو …تو -

 : گفت و زد پوزخندی
 . کنممی چیکار خودم اتاق تو من که باشه داشته ربطی تو به نکنم فک -

. ایستادم ساکت و شدم موش جمله ادامه شنیدن با بعد ولی بگم؛ چیزی نداره ربطی تو به جواب در خواستم اول
 : گفت حوصلهبی
 . خب -

 : گفتم تند و دادم قورت رو دهنم آب و کردم نگاهش
 . کیم من نداره ربطی تو به -
 .بودم کیانا با که اتاقی اون داخل پریدم موقعم، به فرار از حالخوش. بیرون دویدم باد سرعتبه و
 
 

 یه و نفساعتمادبه با. باشم مسلط خودم به کردم سعی. بیرون رفتم و کردم تجدید رو آرایشم. زدم صورتم به آبی
 رو جاهمه هاپله باالی از و دادم تکون سری. وسط بودن ریخته مهمونا ولی بود؛ باز هاچراغ هنوز. پایین رفتم لبخند
 با زنه،می حرف منه به پشتش که نفر یه با داره خنده با که کیوان دیدن با. کنم پیدا آشنایی شاید تا کردم نگاه

 دستم تندتند لبخند با. افتاد من به نگاهش که شدممی نزدیکش داشتم. سمتش رفتم مستقیم و پایین رفتم لبخند
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 نرم که کردمی التماس داشت نگاهش با. کرد نگاهم هابیچاره عین و داد تکون سری که دادم تکون براش رو
 که مردی. کرد پوفی که کردم سالم. رسیدم که کنارش. دادم ادامه کارم به دراری حرص لبخند با من اما سمتش؛

 : گفت کیوان به رو بعدم و کرد من به نگاهی خندید،می داشت
  رو؟ ایشون شناسیمی -

 : گفت و کرد پوفی کیوان
 . متاسفانه -

 : پرسید و شد خم هم مرد. شد خم و گفت آخی که کفشش داخل زدم کفشم با آروم
  خوبی؟ -

 : گفت حرص با و داد تکون سری کیوان
 . طناز بمیری. سانتی ۱۰ پاشنه با اونم بزنه؟ رو من بیاد دلش که دیدی رو زنی کدوم آخه -
 مرد …لق دهن …خورده موشک انگار. داد لو رو چیزهمه. رفت داد، سوتی مرده جلوی. کردم نگاه بهش خشم با
 : پرسید و کرد نگاهم باز خنده با
  طناز؟ -

 : گفتم و زدم بود پایین سرم کهدرحالی ای،زده خجالت لبخندی
 . کیوانم خاله دختر من. آره -

 : گفت لبخند با و کرد نگاه بهم و گرفت بود، ایستاده صاف که کیوان از رو نگاهش
  شمایید؟ خانوم طناز پس. آهان -

 : پرسیدم تعجب با و دادم تکون سری
  شناسید؟می رو من شما -

 : گفت خنده با و داد تکون سری
 . هست خیرتون ذکر همیشه. معلومه -
 رو کیوان امشب من. گفته سرم پشت بدی چیز یه مطمئنم. انداختم کیوان به نگاهی شده باریک چشمای با

 . کشتممی
 : گفت و شد کم شخنده از مرد

 . کیوان عموی پسر. آریانم من. هرحالبه -
 : گفتم لبخند با و دادم تکون براش سری

 . خوشبختم -
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 هم آریان. رفت مرد اینکه از بعد. گفت آریان گوش داخل چیزی و سمتشون اومد مردی که داد تکون سری اونم
. رفت و نکنم خرابکاری که کرد سفارش هم کیوان. بیاد همراهش اونم که گفت کیوان به رو و کرد عذرخواهی

 که شیدا به خورد چشمم یهو. بگیرم آب لیوان یه که آشپزخونه سمت رفتممی داشتم حوصلهبی. دادم تکون سری
 رفتم. درآوردم بال آشنا یه دیدن از و شدم آب خیالبی و رفت یادم رو تشنگی خوشحالی از. بود نشسته مبل روی

 : زدم صداش و پشتش
 ! شیدا -

 زمانهم کشیدن جیغ این که کشیدیم جیغ هم با زمانهم یهو اما کرد؛ تعجب اول من دیدن با. سمتم برگشت آروم
 لبخند با شیدا و من. برگشت ما سمت به هاچشم تمام. شد پخش سالن داخل صدامون و آهنگ شدن تموم با شد

. شد پرت همه حواس و زدن آهنگ به کرد شروع که بده خیر موسیقی گروه به خدا. کردیممی عذرخواهی ایگنده
 . نشستیم و کشیدیم راحتی نفس شیدا و من

 : گفت خنده با
 . خوشحالم چقدر دونینمی. طناز اینجایی که خوبه چقدر -

 : گفتم و کردم نگاهش
 . همدمیبی از مردممی داشتم. طورهمین منم -

 : پرسید و داد تکون سری
  کنی؟می کارچی اینجا تو راستی -

 : گفتم و کردم نگاهش
 . مهمونی اومدم سرم خیر. بابا هیچی -

 : پرسید بازم
 . نیستن که اینا مامانت اومدی؟ کی با -

 : دادم جوابشو و دادم تکون سری
 . بزرگه کیانمهر عروس مخاله. اومدم اینا مخاله با -

 : داد ادامه و گفت آهانی
  رضا؟ عمو زنِ -

 : پرسیدم من باراین و کردم تائید
  اومدی؟ که شد چی اصال اومدی؟ کی با چی؟ تو -

 : گفت و کرد پوفی حوصلهبی
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 . اومدمنمی و کردممی مقاومت بیشتر کاش ای ولی. بابا و مامان با -
 : پرسیدم

  چرا؟ -
 : گفت و انداخت سالن دور تا دور به نگاهی نیم
 . ندارم دوست رو فضاها جور این دونیمی که تو. برقن و زرق و تجمل از پر همشون. کن نگاهشون -
. بود ناز هم خودش چند هر. شدمی زیبا افکارش و رفتارها با من نظر از که بود دختری شیدا. کردم نگاهش لبخند با
 و نازی با ما. بود سفید و سرخ پوستش و روشن ایقهوه چشماش. بلند و بود الغر ولی خورد؛می غذا خیلی کهاین با

 هم ساله دو تاخیر این و بودیم کالسیهم اما بود تربزرگ ما از سال دو شیدا اینکه با. بودیم هم با همیشه مریم
 از شیدا خانواده وضع. مدرسه اومد دیرتر سال دو داشته، بچگی توی که مریضی خاطر به شیدا که بود این خاطربه

 وقتی تا کسهیچ. بود ساده همیشه شیدا اما داشتن؛ خونه تهران جای بهترین. بود بهتر مریم و نازی و من خانواده
 شکایت اوضاع این دست از همیشه شیدا. هستن ثروتمندی هایآدم که فهمیدنمی بود، ندیده رو زندگیش و خونه

 به جوریچه شیدا که کشیدیممی نقشه ما هاهفته آخر همیشه. کردنمی شرکت هامهمونی توی معموال و داشت
 . خورده شکسته نقشه هفته، این بود معلوم اما نره؛ مهمونی
 : گفتم خنده با. زدم زل اخموش صورت به و کردم حفظ رو لبخندم

 . هستم من که فعال حاال. نده عذاب رو خودت. شیدا بیخیال -
 : پرسیدم که نگفت چیزی و خندید

  خورد؟ شکست نقشه چطوری ببینم بگو حاال -
 : گفت حرص با و کرد پوفی

 . مهمونی نمیام من و میره کنه، بیدارم نمیاد دلش مامانم. خواب به بزنم رو خودم گفت. بود خنگ نازی تقصیر -
 : گفتم و دادم تکون سری

 . خب -
 : داد ادامه حرص با
 . آب پارچ یه با اونم. کرد بیدارم اومد شیوا -

 رحم اصال که بود شیدا تربزرگ خواهر شیوا،. شدن خیره بهم بودن کنارمون که نفری چند که خنده زیر زدم بلند
 میاد، صدا بس از و موبایلمه فهمیدم. لرزهمی داره دستم زیر چیزی کردم حس. کردم کنترل رو خندم. نداشت
 مامان با لبخند با. چطوره حالم و کجام که بود داده پیام مامان. کردم نگاهش و آوردم بیرونش. بخوره زنگ نشنیدم
 : شنیدم رو شیدا حرصی صدای که کردممی بازیپیامک
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 . اومدن اینا باز اه -
 : پرسیدم بود زیر سرم که حالی در تعجب، با
  کیا؟ -

 : داد توضیح شیدا
 . بزرگ کیانمهر پسر ترینبزرگ پسر تاسه. دیگه تاسه همین -
 به. بود زده زل جلو به اخم با و بود نشسته ـینه*سـ به دست. کردم نگاه شیدا به و کردم بلند رو سرم کنجکاوی با

 : گفت شیدا. ایستادن هم کنار پسر تا سه دیدم فقط دور از کردم نگاه سمت اون
 . ایستادن هم سن ترتیب به کنم فک -

 : داد توضیح هم شیدا همزمان. کردم نگاه پسر اولین به دقت با و دادم تکون سری
 . سرش خیر هست هم پزشکی دانشجوی. سالشه ۲۸ نظرم به. ترینشونهبزرگ اولی، این -
 تو و بودم شده آشنا باهاش تازه و خندیدمی کیوان با داشت که بود پسری اون اولی. کردممی نگاه پسره به تعجب با

 که نیومد یادم کردم فکر چی هر. زده حرف سرم پشت حسابی هم کیوان مطمئنم. زدم گند هم اول بار همون
 : گفت شیدا زمانهم. بود چی اسمش

 . کیانمهر آریان. آره. آریانه کنم، فکر هم اسمش -
 : گفت زیرنویس عین شیدا و کردم نگاه بعدی پسر به. کردم تایید و دادم تکون سری

 . عبوسه خیلیم. بدتره دوتا اون از اخالقش. دومیه اینم -
 از و بستم رو فِلِنگ بعدم و آوردم در بازی پررو و اتاقش داخل رفتم که بود همون دومی. شدن باز آخر تا چشمام

 : گفت شیدا. دیده آینه جلوی رو من مسخره حرکات اون احتماال که بدتر همه
 . نگرفتم یادش درست وقتهیچ. کن ول اسمشم. سالشه ۲۴ کنم فک. پزشکیه دانشجوی اینم -

 بازم شیدا صدای. شناختمنمی رو این شکر رو خدا. زدم زل سومی پسر به و گرفتم ازش چشم سریع و گفتم بهتری
 : اومد

 . داده کنکور تازه. سالشه ۱۹ این. سومی اینم -
. افتادم سرفه به و شدم هول که زد بهم چشمکی و کرد نگاه بهم خندید،می داشت که هم سومی پسر زمانهم

 : گفت نگرانی با شیدا
  شدی؟ چی طناز، -

 : پرسید شیدا که پایین انداختم رو سرم. اومد جا حالم که خوردم کمی. ریخت برام آب لیوان یه و شد بلند
  یهو؟ شد چی -
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 : گفتم آروم
 . هیچی -

 : زد نق و نشست و داد تکون سری
 …کی نیست معلوم. شدم خسته. اه -
 تمام ناگهانی خیلی. نقطه یه به زده زل فقط دیدم که نمیده ادامه چرا ببینم کردم نگاهش. نداد ادامه رو حرفش و

 سمت اومدمی داشت سلطنتی عصای یه با پیرمرد یه. برگردوندم رو سرم تعجب با. بود شده سکوت از پر سالن
 به اینکه وجود با. زدم زل بهش کنجکاو و گیج. کرد نگاه همه به ایستاد، که سکو روی. بود سالن وسط که سکویی

 آشنا نظرم به هم خیلی. کردمی نگاه همه به اقتدار با و بود ایستاده صاف و راست ولی باالست؛ سنش میومد نظر
 : پرسیدم شیدا از آروم و شد طاق طاقتم. بود
  کیه؟ این -

 : داد جواب من از ترآروم
 . بزرگ کیانمهر -
 مامان. کردم بلندش. لرزهمی داره باز موبایلم کردم حس. زدم زل پیرمرد به مجددا و برگردوندم رو سرم تعجب با

 مامان با و رسوندم شوییدست به رو خودم دادنمی گوش و بودن ایستاده سکوت در که جمعیتی بین از آروم. بود
. بود شده تموم سخنرانی ظاهرا. بود شده شلوغ بازم. مبل سمت افتادم راه. بیرون رفتم ساعت نیم از بعد. زدم حرف

 : پرسیدم و کردمی بازی موبایل با داشت لبخند با که شیدا کنار نشستم
  شد؟ تموم -

 : گفت و آورد باال رو سرش
  بود؟ خوب مامانت. آره -
 : گفتم کردم،می باال رو سرم که حالی در
 . رسوند سالم -

 لبخند با. دادمی بهم خوبی انرژی چرا دونمنمی. زدم کوچکی لبخند. روش شد زوم و رسید بزرگ کیانمهر به نگاهم
 رو سرش بعد و کرد نگاه بهم ثابت ثانیه چند. شد ترپررنگ لبخندم. افتاد بهم نگاهش که کردممی نگاه بهش

 : گفتم شیدا به رو. برگردوند
  گفت؟ چی بزرگ کیانمهر حاال ببینم -

 : گفت بود، پایین سرش که طورهمون
 . بخونه درس خارج میره داره شنوه که بده خبر خواست فقط بابا هیچی -
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 : گفت خنده با شیدا. نبود خبری تا سه اون از شکر رو خدا. کردم نگاه اطراف به و دادم تکون سری
 . میگن چی مریم و نازی ببین بیا طناز -
 برگشتن از بعد. بودیم مریم و نازی با کلکل مشغول شیدا موبایل با برگشتیم که وقتی تا و کردم نگاه بهش خنده با
 …خوابیدم فورا من مهمونی از

 چهار تقریبا ما. بودن نیومده هامونمعلم از دوتا روزاون. تهران بودن نیومده هنوز اینا مامان و بود گذشته روزی سه
 : گفت و شد کالس وارد عصبانیت با مدرسه، ناظم طالبی، خانم. سوزوندیممی آتیش داشتیم و بودیم بیکار ساعت

  زنگ؟ این دارید چی. دارن کالس هابچه خبرتونه؟ چه -
 : گفت کالس، خودشیرین صدف،

 . بیکاریم! طالبی خانوم اجازه -
 : گفت آروم مریم. کردم نگاه بهش حرص با
 . صدف بمیری -

 : داد ادامه هم نازی
  نداریم؟ کالس نگه شدنمی -

 : گفت طالبی خانم که دادم تکون سری
 . ندارید کالس پس. طوراین که -

 : گفتم بلند و دادم تکون سری
 . بشیم آماده امتحانا برای خوایممی ولی نداریم -

 : کرد زمزمه نازی
 . خودت جون -

 : گفت و زد زل بهم گیرانهمچ طالبی خانوم
  ست؟مدرسه زدن آتیش برای آمادگی امتحانات، برای آمادگی از منظورت تو؟ -
 : گفت و کرد فکر کمی طالبی خانم. کردن تایید هابچه از تا چند و خندیدن عده یه
 . بازدید برای پزشکی علوم دانشکده بریممی داریم امروز رو تجربی هایبچه -

 : گفت و چرخوند همه روی دور یه رو نگاهش و کرد مکث کمی
 . کنیممی حرکت ۱۰ ساعت. شید آماده. ببریم هم رو شما بهتره مدرسه شدن خراب از جلوگیری برای -

 : زد داد نازی. شد بلند اعتراض صدای
  بیایم؟ که هستیم تجربی ما مگه خانم -
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 : گفت طالبی خانم
 . میاید ولی نه، -

 کردن مجبور رو ما داشتن تشریف دنده یه خیلی طالبی خانم که جاییاون از ولی نبرن رو ما که کردن التماس همه
 گیج و جلو رفتیممی هاتجربی با. رسیدیم که اونجا. شدیم تهران پزشکی علوم دانشگاه راهی همه بنابراین بریم؛ که
 نتونستیم کاری هیچ داشتمون نظر زیر مدام طالبی خانم که جاییاون از که هم تا چهار ما. کردیممی نگاه جاهمه به

 تا چهار ما. بودیم نشسته خادمی، خانوم دیگه، ناظم یه با بیرون ما و بودن آزمایشگاه داخل تجربی هایبچه. بکنیم
 : گفت مریم که زدیممی حرف حوصلهبی. بودیم داده تکیه دیوار به هم
 . گرسنگی از مردم وای، -

 : گفت ناله با شیدا و دادم تکون سری
 . گرسنمه منم. واال آره -

 : گفتم و سمتشون گرفتم رو دستم و جلوشون ایستادم
 . دارید پول چقدر ببینم کنید رو -

 : گفتم مریم به رو و دادم تکون سری. کردم بود سکه همش که دستم به نگاهی بعد، لحظه چند
  میشی؟ سیر کیک یه با ببینم -

 : کرد اعتراض شیدا که داد تکون سری
  چی؟ ما پس -

 : گفتم و رفتم بهش ایغرهچشم
  ممکنه؟ میوه؟ آب و کیک چهارتا ها؟سکه این با -

 بریم که گرفتیم اجازه التماس و خواهش با خادمی خانم از و گرفتم رو مریم دست که نگفت چیزی و کرد پوفی
 با رو کیکش داشت مریم. شدیم راهی و خریدیم کیک تا سه بدبختی با و رفتیم هم با مریم و من. دانشگاه بوفه

. کردم محکم رو یکی اون بعدم. بستم رو کفشم بند و شدم خم. شد باز کفشم بند یهو. رفتمی و خوردمی ـذت*لـ
 شیدا. بودن ایستاده همه که اونجایی سمت رفتم و دادم تکون سری. نبود مریم کردم، نگاه چی هر. شدم که بلند
 : گفت و کرد پشتم به نگاهی نازی. قاپید دستم از رو کیک تند
  کو؟ مریم پس -
 : گفتم تعجب با
  نیومد؟ مگه -
 : گفتم شیدا و نازی به رو. دنبالش بریم سریع که گفت فهمید، رو موضوع که خادمی خانوم. کردیم نگاه هم به و
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 . بگردید خوب پس. خنگه آدرس کردن پیدا توی اصوال مریم ها،بچه -
 که گفت اونم و نه یا دیده رو مریم که پرسیدم صاحبش از بوفه سمت رفتم. شدیم جدا هم از و دادم تکون سری
 به و شدم خم خسته. کشیدممی نفس تندتند. رسیدم بوفه به بازم و گشتم رو بود مربوط من به که قسمتی. ندیده
 : شنیدم رو حرفاشون ناخودآگاه. بودن ایستاده دختر تا چند. زدم تکیه بوفه دیوار

 . جذابه خدایی، ولی -
 : داد رو جوابش دوستاش از یکی

 . جذابن همه که تو نظر از -
 : گفت اونم

 . بابا برو -
 : گفت شون دیگه یکی

 . میاد داره هابچه -
 زده زل بزرگ کیانمهر پسر بزرگترین دوم پسر به تعجب با. شخص اون سمت رفت نگاهم. زدن زل سمتیبه و

 : گفتم خودم با و کردم پوفی. زدنمی حرف این مورد در داشتن پس. بودم
  جذابه؟ کجاش این -

 : گفت باشه شنیده رو من حرف انگار دخترا همون از یکی
 . میشه پیدا کم سیاه چشم. جذابن خیلی چشماش من نظربه -
 که کردمی بازخواستم داشت تمام تفاوتیبی با که روز اون یاداوردن به با اما دیدم؛نمی دور از. زدم زل چشماش به

 . بودن سیاه چشماش. کردم تایید رو دخترا حرف اتاقش، داخل رفتم چرا
 : گفت بود، شده اضافه جمعشون به تازه که یکی

 . عاشقشن همه خوبه، درسش کهاین خاطربه میگم من -
 : گفت اولی دختر همون

 . ببین رو تیپش تو آخه. بابا نه -
 . زدم زل بهشون چِندِش با. کرد غش مثال و

 : داد ادامه همون
 . بزنم رو مخش تونممی چطوری ببینم سمتش جزوه بهونه به برم من بذار -
. جلو رفت و بیرون ریخت بیشتر رو موهاش کرد، پررنگ رو رژلبش دختره. زدم زل بهشون کنجکاوی و تعجب با

 : اومد صداش و انداخت جلوش به نگاهی نیم پسره. خواست رو شجزوه ناز با دختره. بشنوم تونستممی رو صداشون
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 . ندارم جزوه من -
 ترور رو دختره. بود عالی خیلی. خنده زیر زدم خودآگاه نا بعد اما کردم؛ نگاه بهش مات اول. رفت کرد، ول و

 شونزننده حرکات خاطر به دخترا، این به خواستمی دلم که اونجایی از. دادم بهش الیک چندتا. کرد شخصیتی
 .مدرسه برگشتیم ما و شد پیدا مریم باالخره و دادم تکون سری. کردم کیف خیلی پسره کار این از بندازم تیکه

 
 مامان شبش فردا. خندیدممی و کردممی فکر کرد پسره که باحالی کار به داشتم شهمه برگشتم، مدرسه از وقتی از

 . میان بوشهر از دیگه روز دو تا گفت و زد زنگ
 کیانا که خوندممی درس داشتم بازم بودم، خونده درس مدرسه خونهکتاب داخل صبح از کهاین از بعد شب، اون

 . شد اتاق وارد غرزنان
 : پرسیدم

  باز؟ شده چی -
 : گفت حرص با و کرد نگاهم

 . گرفتن مهمونی باز خان اردشیر -
 : گفتم تعجب با
  کیه؟ دیگه خان اردشیر -

 : داد جواب حوصلهبی
 . بزرگ کیانمهر -

 : گفتم و هاششونه به زدم خنده با و گفتم آهانی
  بده؟ مگه مهمونی دیوونه، -

 : گفت و کرد پوفی
 معلوم. گیرهمی مهمونی داره الکیالکی و مختلف هایمناسبت به. بزرگیم کیانمهر خونه همش مدت این ولی نه؛ -

 . داره اینقشه چه نیست
 : گفتم و دادم تکون سری

 داره شب هر رو شما. شمارننمی که رو پیشکش اسب دندون. ببرید ـذت*لـ مهمونی از برید. بابا خیالبی -
  کاری؟طلب چیزیم یه کنهمی دعوت چنانیآن مهمونی

 : گفت کالفه و کرد نگاهم
 . باره پنجمین این هفته،این توی آخه -
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 : گفتم و کردم دراز تخت روی رو پاهام. دادم تکون سری
 . رفتممی سر با بودم تو جای به من. هرحالبه -

 و گرفت دستاش داخل رو دستام. نشست جلوم تخت، روی اومد کامل. کرد نگاهم برگشت داد، تکون سری
 : گفت خواهشی

 . تنهام من نیست، حامد بیای؟ هم تو میشه -
 : گفتم و دادم تکون سری

 . بخونم عربی خواممی برو، شو بلند چه؟ من به اصال اونجا؟ بیام که کیم من. بابا نه -
 . برم که شدم راضی تا تنهاست و نیست حامد که کرد ناله و کرد کار مخم روی انقدر

 . شدیم شباون مهمونی راهی هم با و
 پسر ترینبزرگ پسر دومین مدت تمام باشم، داشته قبلی قصد اونکهبی ناخودآگاه، من و شد تموم هم شباون

 برای فقط کرد،می که کاری نهایت. بود فکر توی بدجوری و بود ایستاده گوشه یه. داشتم نظر زیر رو بزرگ کیانمهر
 . خودش الک توی رفتمی بازم و دادمی تکون سری پسرا

 قول ازم عمورضا و کرد گریه بدجوری خاله رفتن موقع. خونه برگشتم منم و تهران برگشتن اینا مامانم باالخره
 تا خونهکتاب رفتیممی صبح از چهارتا ما و گذشتمی اینا مامان برگشتن از روزی دو. بزنم سر بهشون که گرفت

 بهونه رو درس از خستگی منم. خرید طرالن برای بره خواستمی مامان. خودمون خونه رسیدیممی موقع دیر شب
 تا. پریچهر خاله خونه سوی به پیش و کردم راضی رو مامان نتیجه در باشم؛ کیانا با کمی خواستم واقع در و کردم

 رو در بود، زده عادی و اسپرت تیپ یه که کیوان دیدم شدم، پیاده تاکسی از که همین. بود شده شب افتادم، راه
 : گفت گوشم زیر و کرد ـلم*بغـ شد، پیاده ماشین از حالیخوش با کیانا. کردم سالم بلند و سمتشون دویدم. بست

 . کیانا بره شناسیت وقت قربون -
 : گفتم زیرگوشش و خندیدم

  چیه؟ نقشه -
 . شدیم جدا هم از و اومد خاله صدای
 : گفت و شد پیاده ماشین از رضا عمو. اومدم چرا که گفتم بهش. کرد ـلم*بغـ لبخند با که کردم سالم

 . میشه دیر داره -
 . گفت من به رو بعد
  بیای؟ ما با خوایمی جان طناز -
 : پرسیدم تعجب با



 

 

241 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

  کجا؟ -
 : گفت هولی خنده با و گرفت رو دهنش جلوی کیانا که بگه چیزی خواست کیوان

 . سوپرایزه ریم؟می کجا داری کارچی -
 : گفتم مشکوک و خندیدم

 . باشه -
 ساده تیپ از. کشیدم راحتی نفس. بود پوشیده جین شلوار با ایساده و کوتاه مانتو که انداختم کیانا به نگاهی و

 رو کیانا خواستممی اینا، شیدا کوچه سر رسیدیم وقتی اما ریم؛نمی رسمی جای که شد راحت خیالم کیانا، و کیوان
 اون. ببینم رو پسره اون تونستممی اتفاقا. بودم حالخوش کمی دلم ته. برن کجا خوانمی نگفت بهم که بکشم
 کیانمهر و شهمی زیادتر داره هامهمونی گفتمی. بود شاکی هم کیوان باراین. شدم مهمونی راهی اتفاقی هم شب

 مهمونی جااین قدراون دیگه. چرخیدمی چشمام مجاز حد از بیش شب اون. گـهنمی کسی به رو دلیلش هم بزرگ
 شانس از. نشستم زد دید شدمی رو سالن تمام و بود سالن گوشه که مبلی روی مستقیم همیشه مثل که بودم اومده

 توی. بود ضایع خیلی ولی بپرسم؛ موردش در کیوان و کیانا از خواستمی دلم خیلی. نیومد پسره شباون من بد
 نبوده حواسم من وقتی که گفت کیانا مهمونی، از بعد. تابهبی چقدر بزرگ کیانمهر که شدم متوجه دار و گیر همین

 داشتم کیانا اتاق داخل. رفتیم خاله دیدن برای طرالن و مامان با فرداش. شده خیره من به ثانیه چند بزرگ کیانمهر
 بیرون که اتاق از. کنم استراحت میرم که گفتم بود حامد با چت مشغول که کیانا به و شدم خسته. خوندممی درس

. بودم نکرده اذیتش بود وقت خیلی. زنهمی حرف موبایلش با و میره راه داره اتاقش در جلوی کیوان دیدم اومدم،
 و شدم مخفی بود، کیوان و کیانا اتاق بین که کتابی قفسه پشت. بگیرم رو حالش خواستمی دلم حسابی االن

 : اومد صداش. کنم اذیتش و برسه مناسب موقع تا کردم تیز رو گوشام
 . میام. بابا خب -

 : گفت تربلند بعد اما شد؛ ساکت
  میاد؟ هم تمسخره داداش اون آریان، ببینم -

 : اومد پوزخند یه با صداش که کردم نزدیک بیشتر رو گوشم و دادم تکون سری. بود آریان پس
 اخالق اون با پرونهمی رو دخترا همه. نیستما من بیاد اون اگه. شه گم بره نِفلَت برادر اون اصال من؟ کی؟ -

 . گندش
 چیزی. شدم آریان جواب منتظر. بود من مخ رو بدجوری که گفتمی رو پسره اون. لبم روی اومد ناخودآگاه لبخندی

 : داد جواب کیوان که گفت
 …خیابون داخل که همون نه؟. دیگه گلبرگ رستوران گفتی فقط. باشه خب -
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 لبخندی. کرد نگاه بهم تعجب با کیانا که اتاق داخل برگشتم سریع. کردم حفظ رو آدرس سابقهبی دقتی با من و
 …فردا برای داشتم هابرنامه و زدم بهش
 : گفت تعجب با نازی

  چی؟ -
 : گفتم و کردم نگاهش حوصلهبی
 . دادم توضیح بارسه حاال تا نازی، -

 : گفت و کرد اشمقنعه داخل رو ایشقهوه موهای و داد تکون سری مریم
  کنی؟ کارچی خوایمی دقیقا که نفهمیدم حسابی و درست منم بخوای رو راستش -

 : گفتم خورد،می کیک داشت آرامش با که شیدا به رو و کردم پوفی
  نفهمیدی؟ هم تو ببینم -

 : گفت و انداخت بهم نگاهی نیم
 . بخوریم مزهخوش غذای جایی یه بریم قراره. فهمیدم چرا -

 : گفتم حرص با و بستم رو چشمام
  فهمیدی؟ رو غذا قسمت همین فقط تو وقتاون. برات دادم توضیح همهاین -

 : بدم توضیح بازم که کردم شروع و کشیدم نفسی حرصی. نگفت چیزی و زد کیکش به گازی دمغ،
 خوش کمی و نریم ما چرا گممی منم خب. بیرون میره دوستاش با داره امشب کیوان که اینه قضیه ببینید -

  هان؟. بگذرونیم
 : گفت و کرد نگاهم بینانه ریز نازی

  چرا؟ که اینه موضوع. نیست گذروندن خوش و خوردن موضوع طناز -
 : پرسیدم

  چرا؟ چی -
 : داد ادامه

  میرن؟ اونا که جایی همون دقیقا بریم باید چرا -
 : کرد تائید که شیدا

 . دیگه جای یه بریم تونیممی. میگه راست -
 : گفتم مکث با و دادم تکون سری

 . همین. بدونم بیشتر کیوان دوستای از یکی مورد در خواممی من راستش. خب -
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 : کرد زمزمه مریم که کشیدم راحتی نفس
  دوستش؟ -

 : پرسید رفته، باال ابروی با هم نازی
  چرا؟ وقتاون -

 : گفتم کالفه
 . نه یا آره یا. پرسیدمی سوال چقدر بابا ای-

 : گفت و داد تکون سری شیدا
 . کنم رد تونمنمی رو غذا چیز،همه از فارغ -

 : گفت مریم که زدم لبخندی
 . موافقم منم آقا -

 : داد ادامه هیجان با بعد
 …و کردن تعقیب یواشکی رو دخترا بعدش و رستوران رفتن دوستاش با داخلش من عشق که فیلمه اون عین -

 : گفت و بده ادامه نذاشت نازی
 . میگی رو صانعی محسن نکنه ببینم -

 : گفت و شد قلب شکل مریم چشمای بالفاصله
 . خودشه. آره -

 : زد لب آروم شیدا
  جدیده؟ عشق -

 : زدم لب منم و انداختم باال ایشونه
 . حتما -

 . شد راضی باالخره هم نازی و دادم تکون سری
 و ایقهوه شلوار با ایقهوه ظریف ـمربند*کـ یه با تیره سبز مانتوی. کردم نگاهی خودم به و ایستادم آینه جلوی
 داریم هابچه با که گفتم مامان به. برسونتم تونستنمی و بود کار سر بابا. زدم لب برق کمی. نبود بد سبزم شال
 . شام ریممی

 همه دنبال بود قرار ماشین، البته و داشت گواهینامه شیدا فقط که جاییاون از. شدم شیدا منتظر و رفتم کوچه سر تا
 یه فقط. رفتیممی راه اطراف به توجهبی. رستوران داخل رفتیم هم با. بودن کرده خوشکل همه. اومد باالخره. بره
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 به چشمی زیر ذاشتممی میز روی رو کیفم که حالی در آروم و کشیدم راحتی نفس. نشستیم و کردیم پیدا میز
 . دیگه پسر تا دو و بود آریان فقط. بود نرسیده هنوز کیوان. کردم نگاه اطراف

 : پرسید آروم مریم. کردیم انتخاب ما و آوردن رو منو
  اومده؟ پسره حاال خب -

 زمزمه و دادم تکون سری. بود نیومده هنوز اون ولی بود رسیده کیوان. کردم سمت اون به نگاهی چشمی زیر بازم
 : کردم

 . نه -
 : گفت و رفت سمت اون به ایغرهچشم نازی

 . نیست درستی آدم که محکمیه دلیل تهخاله پسر دوستِ طرف، که همین -
 که غذایی هایعکس به داشت من به توجهبی که شیدا. کردممی بحث باهاش داشتم منم و خندیدن مریم و شیدا
 : گفت یهو کردمی نگاه بود دیوار روی

  این؟ بازم. اه -
 : گفت شیدا به رو تعجب با نازی. بود اینا کیوان میز سمتبه خشم با چشماش. کردم نگاهش

  کیه؟ دیگه این -
 : گفت حرص با شیدا

 بود چاله داخل آب چی هر شده رد کنارم از ماشین با امروز. ادببی پسره. کیانمهر آریان. دیگه پسره همین -
 …که نیست معلوم …خنگ احمق،. کنه عذرخواهی یه برنگشت حتی. روم ریخت

 : زدم صداش نگران. رفتمی باال داشت طور همین صداش
 ! شیدا -

 : گفت و داد تکون رو مانتوش کمی. زدمی قرمزی به سفیدش پوست. کرد نگاهم
 …شد گرمم اه -

 هول. شد وارد پسره که کردم نگاه اومد، در شدن باز صدای. خورد ته تا رو آب بطری یه و زد صدا رو گارسون بعدم
 : پرسید نازی. شدن متوجه هابچه. نشه نگاهم متوجه تا برگردوندم رو سرم سریع و شدم

  اینه؟ -
 : گفت لبخند با مریم که دادم تکون رو سرم محکم

  شدی؟ عاشقش نکنه ببینم. تیپهخوش -
 : گفتم و زدم ایمسخره لبخند
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 . کنجکاوم کمیه فقط کدومه؟ عشق بابا نه -
 : گفت تعجب با شیدا که نگفتن چیزی حال هر به. بود نگاهشون تو خاصی خودتی خر
  کنجکاوی؟ این مورد در تو واقعا -

 : گفت و کرد پوفی که دادم تکون رو سرم محکم بازم
 کیانمهر یه مورد در تو ای؟دیوونه تو -

  یکی؟ این اونم کنجکاوی؟
 کارو این چرا واقعا. خوردممی آرومآروم. خورد فقط و شد ساکت حالیخوش از غذا اومدن با که بده ادامه خواست
 قولبه یا ساده کنجکاوی یه خاطربه چرا؟ واقعا. باشه اونم که اینجا اومدم رستوران همه این بین چرا اصال کردم؟

 مشغول و باشم توجهبی کردم سعی. کردمی مدیوونه داشت فکرشم حتی دادم تکون محکم رو سرم …شاید هابچه
 من و بود گذشته هفته یه. ندید رو ما حتی هم کیوان و خونه برگشتیم اینتیجه هیچ بدون شب اون. شدم غذا

 . بودم کنجکاو نشون و نامبی پسر این مورد در هنوزم عجیب،
 پاک برنج داشت و بود نشسته مبل روی که مامان. کرد قطع ثانیه چند از بعد برداشت طرالن که خورد زنگ تلفن
 : گفت قشنگش، و عسلی هایچشم با و پایین داد رو عینکش کرد،می
  بود؟ کی -

 : گفت دید،می رو فیلم ادامه و مبل روی نشستمی داشت که حالی در طرالن
 . خاله -

 : گفت نگران و زمین گذاشت رو برنج مامان
  نزد؟ حرف من با چرا کرد؟ قطع زود چرا بود؟ شده چیزی -

 : گفت و گذاشت میز روی رو بود دستش داخل که چایی فنجون و خندید بابا
 . شنیده چی طرالن ببینیم کن صبوری. خانوم پریناز -

 : گفت و کرد نگاه بهمون کمی. زدیم زل طرالن به همه و داد تکون سری مامان
 . مرده بزرگ کیانمهر هایعروس از یکی گفت خاله -

 : گفت و صورتش به زد مامان
 !وای ای-
 ترحیمش مجلس که داد توضیح کرد، قطع که بعد ساعت نیم و زد زنگ خاله به و برداشت رو تلفن سریع و

 . فرداست
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 من. بفهمم پسره مورد در چیزایی یه اونجا تونممی که بودم مطمئن. نبودم بند پاهام روی دیگه شنیدم که رو این
 گفتم مامان به. مورد این در خصوصا آوردم،می دست به خواستممی که رو چیزی باید. بودم هاحرف این از ترفضول

 کردم لوس رو خودم کلی اول من اما برم؛ من نیست نیازی که گفت و کرد مخالفت مامان. رممی باهاشون منم که
 به مخانواده با منم شد قرار و شد راضی زیاد اصرار با. رممی دارم رضا عمو و خاله به احترام برای که گفتم بعدش و

 تنها. بودن ایستاده دیگه پسر تا چند و کیوان کنار. گشتم دنبالش جغد عین رسیدیم، وقتی. برم ترحیم مجلس
 و اومدم خودم به مامان سقلمه با. جذابه مشکی شلوار و کت با زیادی که بود این اومد ذهنم به دیدنش با که چیزی

 از رو ماشین کلید خستگی، بهانه به نشستیم که کمی. رفتنمی پیش زیادی داشتن که زدم افکارم به هم نهیب یه
 بهش اومد داخل از مردی که بود پایین سرش. زدم زل بهش و شدم قایم درخت یه پشت. اومدم بیرون و گرفتم بابا

 اومد مرد و داد تکون سری اونم. گفت چیزی
 و جلو رفتم ترس با و دادم قورت رو دهنم آب که جلوتر رفتمی داشت و گذشت من از. بودم ایستاده من که سمتی

 : کردم صداش
 . ببخشید آقا -

 : گفت تعجب با و کرد نگاهم
 !هستید؟ من با -

 : گفتم و پایین انداختم بعد و دادم تکون رو سرم
  بپرسم؟ ازتون سؤال تا چند تونممی -

 : گفت و داد تکون رو سرش گیج
 . کنم فکر -

 : گفتم و زدم آرومی لبخند
  شناسید؟می رو آقا اون شما -
 : گفت و ببینه درست تا کشید گردن کمی. کردم اشاره سمت اون به نامحسوس و
  چطور؟. بله گید؟می رو دارمان. آهان -

 : کردم زمزمه لبخند با سؤالش به توجهبی
  دارمان؟ -

 : کردم تکرار خودم با آرومی لبخند با آروم، و زدم زل بهش که کرد تائید و کرد نگاهم
 . دارمان…دارمان…دارمان -
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 پسر ترینبزرگ پسر دومین کیانمهر، دارمان. دارمان اسم به شدم پسری عاشق که بودم فهمیده دیر چقدر و
 شاید و ساده مهمونی تا چند توی که بودم فهمیده دیر چقدر. کیانمهرها پول و قدرت وارثان از یکی. بزرگ کیانمهر

 . شدم عاشق اول همون از
 طول هم دقیقه چند شاید بودم گذاشته سر پشت که دردناکی گذشته از قسمتی کردن مرور. دادم تکون سری

 . کردمی اذیتم عمر یه اندازه به اما نکشید؛
 . اتاقم سمت رفتم و کردم خداحافظی همه از سرسری و شدم بلند میز پشت از سریع
 و دادم تکون سری. بود ناشناس. خورد زنگ موبایلم که کنه مرتب رو هاپرونده که کردممی سفارش سارا به داشتم

 : دادم جواب رو موبایل و کردم عذرخواهی سارا از
 . الو -

 : اومد تلفن پشت مسنی خانوم صدای
  سمیعی؟ خانوم. سالم. الو -

 : گفتم اخم با و زدم تکیه در پشت به و بستم رو در و اتاقم داخل رفتم
  شما؟. بله -

 : گفت و کرد مکثی
 . شکوهی سینا عمه. هستم شکوهی من -

 : دادم جواب
 . نیاوردم جا به ببخشید -

 : گفت
 . جان طرالن برای. شدم مزاحمتون خیر امر برای -

 و نشستم مبل روی کردم، دور خودم از رو تلفن کمی. طرالنه خواستگار عمه خانوم، این فهمیدم حاال و رفت اخمم
 : گفتم و کردم صاف رو صدام

  هستید؟ خوب شکوهی، خانوم. بله -
 : اومد صداش

  بشیم؟ مزاحمتون خانواده با تونیممی کی ببینم خواستممی راستش. ممنون -
 : گفتم کردن، فکر کمی از بعد و دادم تکون سری

  چطوره؟ پنجشنبه -
 : کرد تکرار و کرد مکثی
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 . شیممی مزاحمتون. مناسبه بله پنجشنبه؟ -
 : گفتم

 . هستیم منتظرتون. کنممی خواهش -
 تکرار دوباره پارسال ماجرای بودم امیدوار. نشستم میز پشت و دادم تکون سری و زدم لبخندی خداحافظی، از بعد
 سارا و زدن در. دفتر برم که شدممی آماده داشتم که بود چهار ساعت. داخل بفرسته رو هامریض گفتم سارا به. نشه
 : گفت و داخل اومد

 . هست هم دیگه خانوم یه جان طناز -
 : گفتم و کردم نگاهش

 . بده وقت بهش فردا برای بذار -
 : گفت و کرد نگاهم

 . خدا بنده داره ـناه گـ. داره واجبی کار گـهمی -
 : گفتم لبخند با و نشستم. دادم تکون سری

 . داخل بیاد بگو لطفا. باشه -
 حدود. میومد محترمی خانوم نظر به کردم نگاهش. شد وارد خانومی بعد دقیقه چند و بیرون رفت داد، تکون سری

 تعارف. دادمی فشار محکم رو کوچکش سیاه کیف. بود پوشیده رنگی تیره و مرتب هایلباس و بود سالش ۴۵-۵۰
 : گفتم و کردم نگاهش. نشست کرد،می تشکر که حالی در و کرد مبل به نگاهی. بشینه که کردم

 . خدمتم در من -
 : گفت و کرد نگاهم

 . شده بستری اعصاب و مغز بخش توی االن که دارم ساله ۱۷ دختر یه من. دکتر خانوم راستش -
 : پرسیدم و دادم تکون سری. کردم نگاهش تعجب با
 . خب -

 : داد ادامه
 متخصص پیش بردیمش. داره عجیبی عالئم و نیست خوب زیاد حالش که شدیم متوجه. بود سالش پنج وقتی -

 …راستش خب. بده آزمایش که بهتره اما باشیم؛ نگرانش که نیست چیزی گفتن ایشونم. اطفال
 : داد ادامه و شد بیشتر کیف روی دستاش فشار
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 وقت چند اما شد؛ بهتر حالش ظاهرا و نداشت رو عالئم دیگه هم آرزو و نکردم پیگیری باشه، مشکلی که ترسیدم -
 متخصص پیش بریم که دادن پیشنهاد هادکتر آزمایش، از بعد و آزمایش برای بردیمش. شد طورهمون بازم پیش،

 …که شدیم متوجه آزمایش، کلی از بعد و متخصص به کردیم مراجعه که روز چند از بعد. اعصاب و مغز
 آروم اما گـه؛می من به داره چرا رو چیزها این فهمیدمنمی. دیدم چشماش داخل رو اشک نم من و بود کرده بغض
 : گفتم و نشستم کنارش شدم بلند

  خوبه؟ حالتون. خانوم -
 : داد ادامه و داد تکون رو سرش آروم

 . بشه عمل باید و نیست خوب زیاد حالش که شدیم متوجه -
 : گفتم آروم. سوخت براش دلم. کردم نگاه بهش مات

 . متأسفم -
 : گفت دورگه صدای با و کرد پاک رو هاش اشک

 . ممنونم -
 : گفتم آروم بازم

  میاد؟ بر من دست از کمکی چه. نمیشم منظورتون متوجه من ولی -
 : گفت و کرد باال رو سرش

 چند. باالست عمل ریسک. کنیم عملش دهنمی اجازه آرزو، ولی حاضره؛ عمل برای چیزهمه که اینجاست مشکل -
 …که گفتن اعصاب و مغز دکتر تا

 : داد ادامه سختیبه و کرد بغض
 مادر که شده آشنا خانواده یه با پیش وقت چند کهاین و باخته رو خودش هم آرزو. کمه موندنش زنده احتمال -

 اون که بهتر چه خب و نیست آمیزموفقیت عمل که داره اعتقاد آرزو. داشته عضو اهدا به نیاز و بوده مریض خانواده
 آرزو پدر راستش. بشه درمان بتونه کار این با داره، نیاز که زن اون مثل دیگه نفر یه ممکنه جوریاین. نشه درمان

 . دکتر نه میشه حل شناسروان با مشکل که کنهمی فکر
 : ریختمی اشک پروابی دیگه حاال و گرفت دستش داخل رو دستام که نگفتم چیزی

 تا اومدم دنبالتون. کردیدمی صحبت چطوری بچه دختر اون با شما دیدم امروز من. دکتر خانوم کنممی خواهش -
 . بشه عمل که کنید راضی رو آرزو و کنید کمک بهمون بتونید هم شما شاید
 : گفتم. کذایی دختری و مادر بحث همون. مرادی آقای دختر. بود فاطمه بچه، دختر از منظورش. دادم تکون سری

 …من ست،دیگه چیز یه مورد در من تخصص. بکنم کارو این بتونم که کنمنمی فکر من خانوم -
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 : گفت گونه التماس کرد،می گریه کهدرحالی
 . میدم بهتون بخواید پول چقدر هر. دکتر خانوم. کنممی خواهش -

 ولی دهنش توی زدممی قطعا زد،می رو حرف این بهم کسی و بودم ایدیگه موقعیت در اگر و دادم تکون سری
 : گفتم …زن این

  کنم؟ معرفی بهتون رو دوستام از یکی خوایدمی اصال. تونمنمی من که اینه مسئله. نیست پول مسئله خانوم -
 : گفت و داد فشار بیشتر رو دستم و کرد نگاهم

  شدید؟ مادر شما دکتر، خانوم -
 : داد ادامه که دادم تکون پایین و باال به رو سرم

 رو آرزو. باشم تفاوتبی تونمنمی. میشه پر پر چشمام جلوی داره تنم یپاره م،بچه. فهمیدمی رو من حال پس -
 خواهش. بدم دستش از سادگی این به خوامنمی. خواهش و نیاز و راز کلی با اونم. داد بهمون سال ۱۰ از بعد خدا
 . دکتر خانوم کنممی

 : گفتم آروم و کردم پوفی بردم، باال رو سرم
 . نیست من تخصص در کار این کنید باور ولی متوجهم؛ -

 : کرد تالش باز و کرد نگاهم
  باشه؟. شناسروان یه نه دوست، و آدم یه عنوانبه. بیاید من دوست عنوانبه شما. باشه -

 : گفتم و کشیدم ایکالفه نفس و دادم تکون سری
 . نمیدم بهتون قولی هم دوست یه عنوانبه. اصال که دکتر یه عنوانبه -

 : کرد زمزمه و کرد پاک رو هاشاشک. گرفتش مثبت جواب معنای به و کرد نگاهم حالخوش
 . کنیمنمی فراموش رو لطفتون این وقتهیچ همسرم و من. هستم راسخ من. ممنونم -

 که دادم تکون سری. منتظرمه که گفت و نوشت چیزی آورد، بیرون کیفش داخل از ایبرگه که دادم تکون سری
 کمی از بعد و دادم تکون سری. بود اتاق شماره کردم، دستم داخل بود گذاشته که کاغذی به نگاهی. بیرون رفت
 رو وسایلم و کردم عذرخواهی منم و منتظرن مردم که زد داد سرم. نمیام گفتم و مریم به زدم زنگ. کردن فکر

 . بره تونهمی که گفتم سارا به رفتم و برداشتم
 . اتاق سمت به رفتم و کردم نگاه رو اتاق شماره. مذکور طبقه رفتم

  
 : گفت صدایی که بزنم در خواستم. ایستادم بود، گفته راسخ خانوم که اتاقی در پشت

 . دکتر خانوم -
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 : گفت لبخند با. بود راسخ خانوم خود. صدا سمت برگشتم
 . اومدید که ممنون -

 : گفتم و دادم تکون سری
 …که نیستم مطمئن هنوزم من ببینید -

 : گفت و کرد قطع رو حرفم
  داره؟ نداره، اشکالی که تالش باریه حاال. متوجهم بله -

 : پرسیدم و کردم پوفی
  داخل؟ برم تونممی االن -

 : گفت و داد تکون تایید نشانه به رو سرش
 . بیداره -

 : گفت که انداختم در به نگاهی
 . کنم پر رو فرمی باید ظاهرا. پذیرش میرم من -

 به. داخل رفتم آروم و زدم در. در سمت برگشتم. کرد دنبال رو رفتنش مسیر نگاهم و رفت که دادم تکون سری
 خواب ظاهرا. بود بسته چشماش. بود ریخته دوروبرش طالییش موهای که دختری به زدم زل و کردم نگاه تخت

 : گفت ضعیفی صدای که بیرون برم خواستم و دادم تکون سری. اومدم بدموقع من اومدمی نظربه و بود
  شده؟ چیزی -

 و جلو رفتم زدم، لبخندی. کردمی نگاه بهم داشت و بود باز نیمه هاشچشم. جلوتر رفتم و سمتش برگشتم سریع
 : گفتم

 . خوابی کردم فکر -
 : گفتم. ایستادم سرش باالی و جلو رفتم بازم که نگفت چیزی

  هان؟. کردم بیدارت نکنه -
 . بود جوابم سکوت، بازم و انداخت بهم حالیبی نگاه نیم

 : گفتم و دادم تکون سری
 . بپرسم ازت سؤال تا چند خواستممی راستش -

 : پرسید و کرد نگاهم
  هستید؟ کی شما -

 : گفتم و زدم لبخندی
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 . طنازه اسمم -
 : گفتم و ختت کنار صندلی روی نشستم که نکرد کاری و انداخت بهش نگاهی نیم که گرفتم جلوش رو دستم

  تو؟ اسم و -
 که سرش باالی به نگاهی. بودم کرده فراموش اما بود؛ گفته رو اسمش مادرش. نگفت چیزی و کرد نگاهم

 : گفتم و کردم نگاه بود مریض مشخصات
 . خانوم آرزو. نوشته اونجا آهان -

 : گفت و کرد نگاهم تفاوتبی
  داری؟ کارچی من با -

 : گفتم و زدم لبخندی
 . بپرسم سوال ازت خواستم فقط من. هیچی -

 : گفت و کرد پوفی
 . ندارم حوصله که بیرون برو خانوم -

 : گفت و شد کالفه که دادم تکون نه معنای به سری
 . بپرس -

 : گفتم و زدم لبخندی
  داری؟ دوست چقدر رو مادرت و پدر -

 : کرد زمزمه حرص با و کرد پوفی ثانیه چند از بعد. کرد نگاه بهم مات
  مامان؟ -

 : گفت جدی و کرد نگاهم بعدم
 . بیرون برو خانوم -
 : پرسیدم تعجب با
 !چرا؟ -

 : گفت و کشید عمیقی نفس
 . بزنه حرف من با تا سپرده که هستی نفری دهمین شما مدت این توی کهاین خاطربه -

 : گفت من به رو و کرد مکثی
 . نمیشه عوض نظرش هم آشنا و غریبه هایحرف با و گرفته رو تصمیمش آرزو که بگو بهش برو -

 : زد داد عصبی که دادم تکون سری نه معنای به بازم
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 . بیرون برو -
 باز آسانسور در. آسانسور سمت رفتم مکث کمی از بعد و بیرون دویدم. برم بیرون باید سریع کردم حس و شدم بلند
 : پرسید لبخند با اومد بیرون آرزو مامان و شد
  شد؟ چی -

 : گفتم و کردم نگاهش
  کردید؟ کارچی هست معلوم شما خانوم -
 : گفتم که کرد نگاهم تعجب با
  درسته؟. فرستادید هم رو دیگه کسانی من از غیر به شما محترم، خانوم -

 : داد جواب و پایین انداخت رو سرش
  چطور؟ -

 : گفتم و کردم پوفی
 . نیست شدنی راضی دیگه آرزو متأسفم -

 : گفت التماس با و کرد نگاهم مات
 . دکتر خانوم کنممی خواهش -

 : گفتم و دادم تکون سری
 خسته آرزو که فرستادید سراغش مختلف آدمای انقدر شما. بشه راضی که نداره امکان دیدم، من که دختری این -

 . نمیده من به هم زدن حرف اجازه حتی و شده
 : گفتم که نگفت چیزی

 . متأسفم -
 و دادم تکون سری. دیدم رو بود شده جمع چشماش داخل که هاییاشک آخر لحظه و شدم آسانسور وارد رفتم و

 . خونه رفتم
 چند از بعد که زدم در. طرالن اتاق سمت رفتم بخوابن، رفتن وقتی. بودم سرسنگین هابچه با کمی دیشب خاطربه

 : گفت ثانیه
 . بفرمایید -
 نشسته تختش روی خودش. بود شلوغ کمی همیشه خالف بر اتاقش. کردم نگاهش. داخل رفتم و کردم باز رو در
 : مطلب اصل سراغ رفتم و نشستم تخت روی و زدم لبخندی. بود تخت روی جلوش هم تاپشلپ و بود
 . زد زنگ شکوهی خانوم امروز. خانوم طرالن خب -
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 : پرسید تعجب با
  کیه؟ دیگه شکوهی خانوم -
 : گفتم لبخند با
 . خواستگارت. شکوهی سینا عمه -

 : گفت و داد تکون سری
 . آهان -
 : کرد زمزمه آروم و پایین انداخت رو سرش و
 . خب -
 : گفتم و گرفتم رو دستاش لبخند با
 . میان دارن هفته آخر -

 : گفت بلند یهو اما داد؛ تکون سری
  چی؟ -
 : کرد اعتراض که کردم نگاه بهش تعجب با
 . زوده خیلی االن. کنممی خواهش طناز نه -

 : گفتم مطمئن و دادم تکون سری
 ببندم، خواستگار روی رو دَر تونمنمی که من. داری خواستگار. شدی بزرگ دیگه تو طرالن چی؟ یعنی زود -

  تونم؟می
 : گفت و کشید موهاش داخل دستی

 . کردیمی هماهنگ من با قبلش باید میگم من. نبند یا ببند نمیگم من -
 : گفتم و دادم تکون سری

 . دیگه کردم االن خب -
 : گفت و کرد نگاهم چپچپ

 . قبلش نه بعدشه این -
 : گفتم و شدم بلند و خندیدم

 . میان هفته آخر اونا که اینه مهم چی هر حاال -
 : پرسیدم شک با و آروم. کردم سکوت که داد تکون سری آشفته

 …پارسال مسائل خاطربه نکنه طرالن، -
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 : گفت و بدم ادامه نداشت
 فقط من. نیست کنی،می فکر که موضوعی اون خاطر به اصال اینم. کردم فراموش رو ماجرا اون من. طناز نه. نه -

 …آمادگی االن
 : گفتم سریع

 ! طرالن -
 : دادم ادامه که کرد نگاهم

 . منه حرف حرف، باراین. نباشه دیگه حرفی پس میگی، که طوریهاین اگه -
 فراموش که بود خوب. زدم لبخند خودم به و زدم تکیه در پشت به و بستم رو در شدم، اتاقم وارد. بیرون اومدم و

. کرده فراموش رو قضیه کامال طرالن یعنی شد،می جوراین اگه چون بودم، حالخوش. بگه راست اگه بود، کرده
 دلم توی قند هم تصورش از خدا وای. شدممی خاله من کرد،می ازدواج طرالن اگه شد،نمی باورم اصال. کردم پوفی

 چه داره که بود افتاده یادم تازه انگار و نشستم تخت روی رفتم آروم. شد ـمرنگ*کـ لبخندی کمکم اما. شدمی آب
 کسی پس نداشت، جهیزیه هم طرالن پس. نداشتم پول که من کنه، ازدواج خواستمی اگه طرالن. افتهمی اتفاقی

 مسئله از بعد دوم، سد این نظرمبه. فروختممی رو ماشینم فوقش بزرگه خدا …اما کرد؛نمی ازدواج باهاش هم
 فهمیده داشتم، که هاییمشاوره با مدت، این توی چون. بود شده ـمرنگ*کـ برام طالق قضیه البته بود؛ من طالق
 نظرمبه -تهران- اینجا اما نیفتاده؛ جا هنوز طالق مسئله هاشهرستان مثل ترکوچک هایاجتماع در اصوال که بودم

 که بود مهم واقعا من برای االن اما باشه؛ خوبی مسئله طالق کهاین نه. شده زندگی مسئله ترینعادی طالق
 . کننمی فکر چی مطلقه زن یه درباره طرالن هایخواستگار
 . شد اخم به تبدیل و رفت بعدی فکر با بازم لبم روی اومدمی داشت که لبخندی

 . گرفتم دستام داخل رو سرم کردم؟می کارچی رو اون ندارم، هم رو سروش پول
 …بود اومده یادم هم با رو مشکل همهاین یهو چرا دونمنمی

 . خوابیدم باالخره افکار این تمام با
 هیچ... ما... طرالن... من که اینه اونم شده اضافه مشکالت اون همه به هم دیگه درد و مشکل یه حاال تا دیشب از

 …هم پدری خانواده از و کشوره از خارج اونم و دارم خاله یه که مادریم خانواده از. نداریم ایخانواده
 : پرسید و کرد نگاه بهم طرالن که کشیدم اهی

  طناز؟ شده چیزی -
 : گفتم و بزنم لبخندی کردم سعی و کردم نگاهش

 . خوبم نه -
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 مرگ از بعد اما کردن؛می رسیدگی بهم خیلی. کردممی زندگی بابا خونه طالقم، از بعد. پایین انداختم رو سرم بازم و
 طرالن و من که ایخونه. طلبکار شدن و خواستنمی پول بابا از که کردن ادعا که شدن پیدا افراد سری یه پدرم

 بود نداده اجازه بابا حاال تا که ممهریه هایپول با. دادم رو بابا هایبدهی پول و فروختم رو داشتیم خاطره باهاش
 . کردممی معاش امرار و خریدم رو خونه این هم بزنم دست بهشون

 پیگیر منم و نبود هامعمه و عمو از خبری هیچ دیگه داشت، که هاییبدهی و پدرم مرگ از بعد که اینجاست نکته
 …طوریاین که بعدشم و نداشتیم چنانیآن آمد و رفت هم با ما بود زنده که هم بابا البته. نبودم
 : اومد خودم به طرالن صدای با. داشتیم که بود کسی تنها االن کیوان و دادم تکون سری

 . نیستی حال سر شدیم بیدار وقتی از چیه؟ مشکل طناز -
 : گفتم و زدم کوچکی لبخند

 . خوبم من. نیست چیزی -
 رفتم و کردم دورش خودم از کمی. نگه چیزی دیگه شد باعث همین و کردم ـلش*بغـ آروم که داد تکون سری
 روی نشستم لبخند با و دادم تکون سری. میشن آماده دارن دیدم که داخل رفتم. بود باز در. ها بچه اتاق سمت

 : گفتم و صندلی
  بیرون؟ برید قراره …امشب -

 : گفت خنده با صیام
 . بخوریم شام بریم بابا با قراره امشب. آره -

 : داد ادامه هیجان با که دادم تکون سری
 اومده هم شیدا عمو زن و آریان عمو خرید، بستنی برامون و شهربازی برد رو ما بابا که شباون مامان راستی -

 . بودن
 : پرسیدم حالبی و دادم تکون سری

  واقعا؟ -
 : داد جواب تیام اینبار

  گفت؟می راست. دوستشید شما گفت و رسوند بهتون سالم عمو زن. آره -
 :زدم تلخی لبخند و دادم تکون سری

 . بودن شده جور باباشون با زیادی هابچه -
 : گفتم و دادم تکون سری

  بکنم؟ ازتون خواهش یه تونممی. خوبه -
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 : گفت تیام و کردن نگاه بهم
 . آره -

 : گفتم و دادم تکون سری
 ...به میشه اگه -

 : گفتم و کردم مکثی
  میشه؟. نگردید بر هم شب آخر تا و بیرون برید هم شنبهپنج که بگید باباتون -

 : گفت خنده با صیام و کردن نگاهم
 . جون آخ -
. بود آرمان خودِ خودِ شکبی. زد لبخندی. کردمی نگاهم داشت. کردم تیام به نگاهی که. بیرون رفت صدا و سر با و

 : گفت و کنارم اومد آروم
  کنه؟نمی زندگی ما با چرا بابا مامان، -

 : گفتم طوالنی مکث با و دادم تکون سری
 . بپرس بابات …از -
 حدود ساعت. بیرون رفتیم هم با و کرد صداش صیام که داد تکون سری اونم. نپرسه سوالی تا شدم بلند سریع و

 و ایستادم شوکه. شد ظاهر جلوم آرزو مامان بشم، بخش وارد خواستم تا. بیمارستان رسیدم که بود صبح هشت
 : گفت که زدم زل بهش

 . دکتر خانوم سالم -
 : دادم ادامه و کردم سالم آروم و بستم رو چشمام

 . تونمنمی واقعا من. نکنید اذیت رو خودتون ازتون کنممی خواهش راسخ، خانوم -
 : گفت و داد تکون سری

 . باریه فقط. کنید امتحان دیگه بار یه -
 : گفتم و دادم تکون سری

  نیست؟ من از غیر کسی یعنی. فهممنمی واقعا من -
 : گفت و کرد نگاهم

 . باریه فقط. شما فقط -
 : کردم زمزمه کالفه و کردم نگاهش مستأصل

 . باریه همین فقط ولی میام. باشه -
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 و اومدم بیرون ۱۱ ساعت. کردم رسیدگی هامریض کار به و شدم دفتر وارد رفتم من. داد تکون سری شد، خوشحال
 : اومد صدایی آروم که زدم در. آرزو اتاق سمت رفتم

 . بفرمائید -
 و داد تکون رو سرش دید رو من کهاین از بعد آرزو. بیرون رفت و آورد ایبهونه من دیدن با مامانش که شدم وارد

 : زدم صداش آروم و تخت کنار صندلی روی نشستم. جلو رفتم و زدم لبخندی. کرد من به رو پشتش
 ! آرزو -

 : گفتم و شد پررنگ لبخندم که نداد محل
 . همین. بشیم دوست هم با اومدم فقط من ببین -
 : گفت و سمتم برگشت عصبانیت با
 . خوامنمی تو مثل دوستی من -

 : گفتم ناراحت و دادم تکون سری
  چمه؟ من مگه چرا؟ -

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس منم و نگفت چیزی
 من به ربطی چه جوونی و قشنگ هنوز تو. خورمنمی که شما به سالمه ۳۰ من. گیمی راست شما آره. خانوم آرزو -

 . شدم زشت و پیر که داری
 : گفت پشت از صدایی

 . دونیمی که خوبه -
 . انداختم نگاهی نیم آرزو سر باالی تابلوی به حرص با و زدم زل روبروم به بهت با

 . کیانمهر دارمان: دکتر نام
 دندونام. کرد نگاهش و برگشت هم آرزو. شد تخت نزدیک و اومد پاهاش صدای. نخوردم تکون و بستم رو چشمام

 : اومد صداش. شدنمی این از بدتر دیگه و دادم فشار هم روی رو
 گرفتی؟ تصمیم. خب -

 : دادم جواب میلم برخالف من بگه چیزی خواست تا و کرد نگاهش آرزو
 .هنوز نه -

 : گفت آرزو به رو و انداخت بهم نگاهینیم و کرد بلند رو سرش
 .شمام با -
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 اونم که نگفت چیزی و کرد ما به متعجبی نگاه آرزو. گرفت نظر در هیچ رو من عمالً. کردم نگاه بهش خشم با
 : گفت

 . کنی فکر که میدم وقت بهت چهارشنبه تا -
 آرزو سمت از ریزی یخنده صدای. زدم زل حرص با رفتنش مسیر به و کردم باریک رو چشمام. بیرون رفت و

 : گفتم و کردم نگاه بهش اخم با. کنم نگاه بهش که شد باعث
  چیه؟ -

 : گفت. بزنه لبخند دیدممی بود بار اولین
  نه؟. شدی ضایع حسابی -

 : گفتم و گرفتم رو خودم
 . نه که معلومه -

 لبخندش مادرش دیدن با هم آرزو و خندید آرزو هایخنده دیدن با. شد وارد راسخ خانم و شد باز در که خندید بازم
 : گفتم راسخ خانوم به رو و دادم تکون سری. کرد وجورجمع رو
 . میام بازم من -
  کیه؟ کرده فکر. شدنمی کم حرصم خوردم،می آب چی هر. بودم شده قرمز حرص از. بیرون رفتم و

 بین میز به بودم، کشیده دراز اتاقم داخل مبل روی. کنم استراحت کمی که گرفتم تصمیم و کشیدم عمیقی نفس
 حداقل که کردممی دعوتش و زدممی زنگ کیوان به باید. کردممی فکر متعددم مشکالت به و کردممی نگاه هامبل
 با باید. کردممی جور زودتر چه هر رو سروش پول باید. باشه حاضر خواستگاری مراسم داخل مرد یه عنوانبه اون
 االن اون مثل دختری حیفه که رسیدم نتیجه این به واقعا هاشخنده دیدن با صبح، امروز. زدممی حرف بیشتر آرزو

 رفتم خودم. بده تغییر رو هانوبت امروز که گفتم و سارا به زدم رنگ و شدم بلند و کردم پوفی. بمیره زودی این به و
. بودیم نزده حرف حسابی و درست هم با که بود زیادی مدت. داشتم مریم و نازی با زدن حرف به نیاز. دفتر سمت
 کوتاه اونم. کردم احوالپرسی و سالم سریع گفت، که الویی شنیدن با. زدم زنگ کیوان به نشستم که ماشین داخل
 : پرسیدم. دادمی رو جوابم

  بزنی؟ حرف تونیمی کیوان -
 : گفت و کرد مکثی

 . شنوممی بگو. آره االن -
 : گفتم چینیمقدمه بدون و دادم تکون سری

 . میاد خواستگار طرالن برای داره پنجشنبه راستش -
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 : زد داد ثانیه چند از بعد. بگه چیزی که شدم منتظر و
  چی؟ -

 : گفتم دور از و کردم دور گوشام از رو گوشی
 . شنوممی بگی هم آروم. شد کَر گوشم -
 : اومد صداش که کردم نزدیک گوشم به آروم رو موبایل و
  میگی؟ راست طناز، ببینم -

 : گفت حالخوش که کردم تائید
 . بشه من نوبت شاءاهللان. سالمتی به -

 : گفتم و خندیدم
 . پررو -

 : گفت سریع
 . میارم و خرممی رو چیزهمه صبح شنبهپنج خودم. نکن کاریهیچ -

 : گفتم و زدم آرومی لبخند
 …فقط. کیوان مرسی -
 : کرد صدام کیوان که کردم سکوت و
 . طناز -

 : گفتم و دادم تکون سری
 جای به که کنم خواهش میشه پس. نیست که هم خاله. نداریم رو کسی که خاله جزبه طرالن و من راستش -

  بیای؟ بزرگتر برادر
 : گفت کلمه یک فقط حال،خوش یا غمگینه که بدم تشخیص نتونستم که لحنی با و کرد مکثی

 . حتما -
 منتظر و کردم تعریف دخترا برای رو ماجرا همه رسیدم دفتر به وقتی و کردم قطع خداحافظی، از بعد و زدم لبخندی

 . شدم
 : گفت گیج مریم

 . شده پاطیقاطی چی همه چقدر -
 : گفتم و گرفتم دستام داخل رو گردنم و دادم تکون سری

 . آره -
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 : گفت نگران نازی
  کنه؟می درد گردنت هنوز تو -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . نیست مهم این کنم حل رو اونا. دارم این از تربزرگ هایمشکل االن -

 : گفت حرص با و داد تکون سری
 . گیرممی برات نوبت یه خودم حاال! مهمه هم خیلی! مهمه -

 : گفتم حوصلهبی و دادم تکون سری
 . کنید کمکم که اینجا اومدم. کنممی خواهش. نه االن نازی، -

 آرزو درباره رو تصمیمم اینکه تا. کردممی رد فقط من و دادنمی نظر سه ساعت حدود تا و نگفت چیزی نازی
  …آرزو اتاق رفتم مستقیم و بیمارستان برگشتم و گرفتم

  
 عملی رو تصمیمش باید و بود چهارشنبه فردا. نداشت فایده و زدممی حرف آرزو با مدام حاال تا پیش روز دو از

 . کردمی
 ایستاده پنجره کنار و بود بیدار کردم، باز رو در و آرزو اتاق سمت رفتم. بود شده تاریک هوا. کردم نگاه آسمون به

 : گفت و کرد پوفی دیدنم با و برگشت شنید که رو کفشم صدای و دادم تکون سری. نبود اتاق داخل هم کسی. بود
  تو؟ بازم -

 : گفتم و خندیدم آروم
 . من بازم. آره -

 : گفت و داد تکون سری
  نشدی؟ خسته -

 : گفتم و زدم لبخندی
 . میشم خسته منم برگشتی، جوابت از تو وقت هر -

 : گفت تلخندی با و داد تکون سری
 . کن فراموشش -

 : گفتم. زدم زل بیرون به آروم و زدم لبخندی
 . میاد بارون -
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 درک رو حسش. کشیدمی شیشه به رو دستش عشق با داشت که انداختم بهش نگاهینیم. داد تکون سری
 . شیشه پشت از حتی کنهمی لمس رو بارون هایقطره داره اومدمی نظربه کردم،می

 : گفتم آروم و زدم لبخندی
 …مادرت! آرزو -

 : گفت و بست رو چشماش
 . بشه خراب خوبم حس خوامنمی -

 : گفتم و کردم نگاه بهش گذشته، روز سه فکر با و دادم تکون سری
 . بدی گوش باید تو باراین. نه دیگه -

 : کردم شروع که نگفت چیزی
. کنیمی اشتباهی چه داری که فهمیدیمی وقتاون. نشستیمی مامانت هایصحبت پای بار یه فقط کاش -

 تمام. خوب همسر و خوب زندگی دانشگاه، بچه، عروس، لباس. نمیشه هم باورت که داره رویاهایی برات مادرت
 زنده تو و بمیره خودش حاضره تو مادر. فهمینمی نشی مادر تا تو و خوادمی هاشبچه برای مادر یه که چیزهایی

 . بمونی
 : داد ادامه ناراحتی با و پایین انداختم رو سرم

 زیاد؛. داری دوست رو مادرت. طورهمین هم تو. زیاد. داشتم دوسش. دادم دست از پیش سال چند رو مامانم من -
 . بشه عوض تصمیمت ببینیش اگر ترسیمی اما

 : گفتم محکم و دادم تکون سری
 یه فقط وقتاون اما میشه؛ تسلیم و میاد در پا از زودی به هم مادرت. میشم تسلیم من. کنممی قبول من. باشه -

 ببینه، رو خوشگلت صورت. باشه تو با فقط. کنه لمس رو تو صورت فقط ببینه، رو تو فقط شب یه کهاین. داره رویا
 . کنه پنهون ازت رو اشکاش و کنه گریه ـوسه،*ببـ
 : گفتم و کردم خیس کمی رو لبم زبونم، با
 شبچه زندگی طول در مادر یه که چیزهایی تمام تا داره وقت شب یه فقط مادرت که همونه هنوز تصمیمت اگه -

 . نگیر مادرت از رو فرصت این! آرزو. کنه زندگی باهاشون و کنه درک رو کنهمی تجربه
 : گفتم و کردم مکثی

  آرزو؟ گذاشته رو اسمت چرا دونیمی اصال -
 : دادم جواب خودم که کرد نگاهم
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 آرزو. آشناست خانوادت و تو با معجزه. شدی معجزه اومدن دنیا به از بعد و بودی آرزو یه سال ۱۰ چون -
 . کنممی التماس بهت مادر یه عنوان به. کنممی التماس بهت. نگیر رو مادرت امید. نکن نشینیعقب

 پس برای راهی و بودم کرده بغض. باریدنمی بارون هایقطره همراه هاشاشک حاال و گفتنمی چیزی هنوزم
 ترینمقدس کردن زمزمه و آرزو برگشتن و آرزو، مادر خانوم، رویا دیدن با. برگشتم من و اومد در صدای. نبود زدنش
 رو مادرش عاشقانه که دختری خاطربه چکید اشکم قطره اولین و ایستادم در پشت. رفتم بیرون من مادر، دنیا، کلمه

 …کنهمی فرار ازش و داره دوست
 بیدار تامونسه هر صبح تا دیشب. آرزو اتاق سمت رفتم. زدم صورتم به آبی و کشیدم کردم پف هایچشم به دستی
 . بودیم

 اومد خودش صدای آرزو وضعیت کردن چک از بعد و کفشش صدای اول و شد باز در که آرزو کنار بودیم نشسته
 : پرسید که
  گرفتی؟ تصمیم خب -

. بیرون رفت و نیاورد طاقت جون رویا که شدم متوجه اما کردم؛می بازی دستام با داشتم فقط و بود پایین سرم
 : داد جواب آرزو. بود دستش داخل هایبرگه به نگاهش

 . آره -
 : داد ادامه زیادی مکث با و
 . کنم عمل خوامنمی -

 پایین فلزی میز روی گذاشت رو هابرگه که انداختم بهش نگاهی نیم و کشیدم عمیقی نفس و بستم رو چشمام
 : گفت و آرزو به زد زل و تخت

 . میریمی -
 دختر یه با داشت که انگار نه انگار. مرد این بود مالحظهبی چقدر. کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم تعجب با

 زدم زل آرزو به نگران. زد پوزخندی و کرد نگاهم که کردم نگاهش شده درشت هایچشم با. زدمی حرف ساله۱۷
 : گفت آرزو به رو پوزخند همون با. کردمی نگاه بهش داشت مات اونم که
 . توئم با -

 : داد جواب آروم و خورد تکونی آرزو
 . دونممی -

 : گفت تفاوتبی و ایستاد سرش باالی و سمتش اومد بود، جیباش داخل دستش که حالی در آروم
 . دونینمی هیچی تو -
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 : گفت آرزو
  نیست؟ کافی این. میرممی دونممی -

 : گفت پوزخند با و کرد چک رو سِرمش
  میره؟می هم مادرت که دونیمی -

 : گفت و گرفت رو گوشاش و نیاورد طاقت آرزو دیگه باراین
 . بسه -

 : گفت خیالبی و کرد نگاهش
 . نگرفتی رو تصمیمت هنوز پس -
 به توجهبی و پروابی مرد این که ایصحنه. بودم زده زل هاصحنه این به مات فقط مدت تمام من اما بیرون؛ رفت و

 بودن آرزو و جون رویا بازم و شد باز در که شدم بلند مات و دادم تکون سری. گفت براش رو ماجرا آخر تا آرزو، حال
 اجازهبی و دفترش سمت رفتم. نبود راهرو داخل. دنبالش دویدم حرص با و دادم تکون سری. کردنمی گریه که

 گفت و داد تکون سری فقط اون و ازش کردمی عذرخواهی منشی. زدم زل بهش اخم با و کردم باز رو در منشی
 : گفت بود، زده زل مانیتورش به که حالی در. بست رو در و رفت منشی. بره تونهمی
 . خب -

 : گفتم و کردم نگاهش
  بگی؟ بهش رو حرفا اون که اومد دلت چطوری. سالشه ۱۷ فقط آرزو کنی؟می کارچی داری هست معلوم -

 : گفتم خشم با و جلو رفتم کمی. کشیدممی نفس تندتند
 وقتاون. دونستیممی خودمونم ما اطالع محض دونستیم؟نمی رو چیزا این خودمون ما که کردی فکر تو -

 …و ماجرا وسط پریمی یهو عالیجناب
 : گفت کرد،می نگاه بهش که حالی در و کرد باز رو جلوش پرونده که دادم بیرون شدت به رو نفسم

 . همینه مشکل -
 : گفتم تمسخر با و دادم تکون سری

  میدی؟ تشخیص تو رو مشکل این یعنی وقتاون. آهان -
 : گفت و کرد نگاهم و بست رو پرونده

 . البته -
 : گفتم و زدم پوزخندی

  کردی؟ رو درست کار تو یعنی پس -



 

 

265 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 : گفتم حرص با. گفتنمی چیزی و کردمی نگاهم
 از همه جلوی باید تو نشد، اگه اما بگی؛ تو چی هر و تو با حق که شد راضی آرزو اگر. مونیممی منتظر پس. باشه -

 . کنی عذرخواهی من
 : گفت و زد کجی لبخند و داد تکون سری

 . بازیمی -
 : گفت که زدم پوزخندی

 . میشه تموم گرون تواسه من، دستور از اطاعت -
 : گفتم و دادم تکون سری

 . میشه تموم گرون کی واسه بینیمی حاال -
 فردا برای خواستم سارا از و خونه سمت افتادم راه. خونه برم دادم ترجیح و کشیدم عمیقی نفس. بیرون رفتم و

 داره دیدم. جلو رفتم و اُپن روی گذاشتم رو کیفم. اومدمی تیام صدای شدم، که خونه وارد. کنه رد برام مرخصی
 : زد داد حال همون در و کنهمی خشک حوله با رو موهاش

 . بیرون اومدم من. حمام برو بیا -
. کرد سالم و دید رو من تیام که جلوتر رفتم. حمام سمت رفت و دوید بیرون صیام که کردم اتاق داخل به نگاهی
 : گفتم و دادم تکون براش سری

  کنید؟می دارید کارچی -
 : گفت اتاق سمت رفتمی که حالی در تیام

 . داخل رفت صیام االنم بودم حمام من -
 : زد داد صیام. زدم در و حمام سمت رفتم

 . بله -
 : گفتم و کردم نزدیک در به رو سرم

 . بشورمت و بیام کن باز درو جان مامان -
 : داد جواب ثانیه چند از بعد اما نگفت چیزی لحظه چند

 . دیگه شدم مرد بلدم، خودم من. نه -
 داشت تیام. اتاقشون سمت رفتم و برگشتم. اومد آب صدای کنم، اصرار خواستم تا و کردم نگاه حمام در به تعجب با

 : زدم صداش و دادم تکون سری. کردمی جمع تخت روی از رو هاشلباس
 ! تیام -
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 : پرسیدم که کرد نگاهم
  کنه؟می حمام تنهایی وقته چند صیام -

 : گفت و داد تکون سری
 . گفت بهش بابا که روزی اون از کنم فکر ولی دونمنمی -
 : پرسیدم کنجکاوی با
  گفت؟ بهش چی -

 : گفت کشید دراز تخت روی و کرد نگاهم
 . کنه حمام باید خودش و شده مرد که همین -

 : گفت و سرش روی تا کشید رو پتو که کردممی نگاه بهش ساکت
 . خوابممی من مامان، -

. هست و بوده عجیب همیشه مرد این. نشستم مبل روی و هال داخل رفتم و شدم بلند گیج و دادم تکون سری
 البته چیه؟ مهریبی و توجهیبی همه اون که آره اگه نه؟ یا داره دوسشون نه؟ یا خوادمی رو هابچه فهممنمی

 کردم، ساعت به نگاهی. همیشه مثل بود، کیوان کار حتما و زدم پوزخندی. رسهمی هابچه به که کیوانه کار شایدم
 کردم، موبایلم به نگاهی و اتاق داخل رفتم. شدمی تموم دو ساعت کالسش امروز. بود کرده دیر طرالن. بود پنج

 آینه جلوی. کردم عوض رو لباسم و اتاق داخل رفتم. بود دوستش با حتما و دادم تکون سری. نبود ازش هم خبری
 و بود خواستگاری فردا. شدم شلخته حسابی که شدم متوجه. بزنم شونه رو موهام که برداشتم رو شونه و ایستادم

. کردم ترک آرایشگاه مقصد به رو خونه و دادم تکون سری. بیام نظربه شلخته دیدار اولین در که نداشتم دوست من
 همون که دادم ترجیح و بود شده مرتب کمی موهام. زدم زل خودم به آینه داخل از آرایشگر، کار شدن تموم از بعد

. بودم رسیده خودم به هامدت از بعد. دادمی نشون بازتر صورتم که بود کرده مرتب رو ابروهام. بمونه ایقهوه
. زدم لبخندی. دیدنمی فیلم و خوردنمی بستنی داشتن هابچه. خونه برگشتم کردن، حساب از بعد و زدم لبخندی

. دیدمشونمی خواب موقع فقط من و بیرون رفتنمی که بود وقتخیلی. بودمشون ندیده طوریاین بود هامدت
 بدون هم هااون. گردش برن باید فردا که کردم یادآوری بهشون خاطر اطمینان برای بازم و دادم تکون سری

 . بیرون رنمی دارن هم امشب که گفتن کنن، نگاهم کهاین
 …کنه خرید نره یادش که کردم سفارش و زدم زنگ کیوان به و دادم تکون سری حرصی

 که انگار نه انگار. نبود خیالش عین که هم طرالن. کنممی کارچی دارم فهمیدمنمی. داشتم استرس خیلی صبح از
 بود عجیب. بودم ندیده حاال تا دیشب از رو هابچه حالهربه. داشتم استرس طرالن از بیشتر من. اونه خواستگاری

 . کردنمی بازی و شدنمی بلند همیشه از زودتر معموال پنجشنبه هایروز اصوال. بودن خوابیده حاال تا که



 

 

267 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 از سری و کردم نگاه شلوغشون اتاق به و داخل رفتم و کردم باز رو در. نیومد صدایی. زدم در و اتاقشون سمت رفتم
 .زدن غر به کردم شروع گردوندم،برمی رو سرم که حالی در و دادم تکون تأسف روی

 رفتم و دویدم بعد و زدم زل خالیشون هایتخت به مات لحظه چند. شد خفه اعتراضم خالیشون تخت دیدن با
 هم هال و آشپزخونه داخل. حمام بودم فرستاده زور با که هم طرالن. نبودن کردم، نگاه رو شوییدست داخل. بیرون
 بود، باز آب چون. زدم در و حمام سمت رفتم و خونه داخل برگشتم نگران. نبود کسی حیاط، داخل رفتم. نبودن

 : گفت طرالن و شد قطع آب ثانیه چند از بعد که کردم صداش و کوبیدم در به محکم. نشنید طرالن
  طناز؟ چیه -

 : گفتم نگران
 . نیستن خونه هابچه. ها بچه -
 : زد داد جا همون از
  کین؟ هابچه -

 : گفتم عصبانی
 . تیام و صیام -

 : داد ادامه گفتم آهانی
  باشن؟ اینجا بود قرار مگه ببینم -

 : گفتم و کردم اخم
 . نیستن خونه هابچه میگم میگم؟ چی من فهمیمی اصال طرالن؟ میگی چی معلومه -

 : گفت یهو و کرد باال رو سرش و کرد باز آروم رو در الی
  آرایشگاه؟ رفتی کی طناز، وای -

 : گفتم و کشیدم صورتم به دستی
  چطور؟. دیروز -
 : گفت لبخند با
  بودم؟ نفهمیده من چرا. شدی خوشگل -

 : گفتم و افتادم هابچه نبود یاد یهو اما لبم؛ روی اومدمی داشت لبخندی
 . نیستن هابچه میگم. نیست حرفا این وقت االن -

 : گفت و داد تکون سری
 . نیستن خونه هابچه. دونممی -
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 : گفتم حرص با
 . گفتم خودم که رو این -

 : گفتم قراربی بعدم
 …نکنه. باشنشون دزدیده نکنه کنم؟ کارچی حاال -

 : گفت و بدم ادامه نذاشت طرالن
 . دارمانن خونه هابچه طرالن؟ میگی چی -

 : گفتم توجهبی
 …که شده چشون نیست معلوم -

 : گفتم تعجب با و گرفتم دیوار از رو متکیه و اومدم خودم به یهو
  کجا؟ -

 : زد داد و بست رو در و کرد پوفی
 .موننمی اونجا هابچه گفت و زد زنگ کیوان دیشب. دارمان خونه -

 : زدم داد و هم توی رفت کمکم اخمام
  ای؟اجازه چه به چی؟ -

 : زد داد هم طرالن
 .خودش اجازه به -
 : گفتم و کردم نگاه حمام در به عصبانیت با
 . بشور رو خودت تو -
 : کردم زمزمه و
 . کشمشمی ببره؟ رو من هایبچه کرده جرعت چطور پررو پسره -
 و شاد. بود زنگم منتظر انگار. زدم زنگ کیوان به و آوردم بیرون رو موبایلم و اتاقم سمت رفتم بلندی هایقدم با و

 : زدم داد که کرد سالم خندون
 . کشمتونمی -

 : گفت ثانیه چند از بعد
 . شد کر گوشم دختر؟ چته -

 : گفتم ترآروم ولی عصبانیت با بازم
 …تونممی من. میشه محسوب دزدی عمال این نگفتید؟ من به و بردید رو من هایبچه ایاجازه چه به شما -
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 : گفت و پرید حرفم وسط کیوان
 . زنیممی حرف. اونجا میام دیگه ساعتنیم تا قنادیم داخل االن من. باشه خب -
 کیوان به شعوریبی و کردم نگاه موبایل به حرص با. کرد قطع بعدشم و خداحافظی سریع. کنم اعتراض خواستم تا

 .نشستم مبل روی اعصاببی و دادم تکون سری. گفتم
 
 گردنم. نشستم مبل روی اعصاببی و دادم تکون سری. گفتم کیوان به شعوریبی و کردم نگاه موبایل به حرص با
 و آشپزخونه داخل گذاشت رو هاشیرینی و میوه همه از اول. خونه اومد که کیوان. بشه کم دردش که دادم فشار رو

 آشپزخونه، داخل گذاشت رو هاپالستیک همه کهاین از بعد. کردممی نگاهش داشتم نشون، و خط با فقط من
 . کشید عمیقی نفس و کرد صاف رو ـمرش*کـ

 : گفت و خندید افتاد، من به که نگاهش
 . نبود من تقصیر که نکن نگاه بهم هاقاتل عین طناز

 : پرسیدم و زدم تکیه مبل به ـینه*سـبهدست
  کیه؟ تقصیر پس -

 : گفت و انداخت باال ایشونه
 . هاتبچه بابای و هاتبچه -
 : گفتم عصبانیت با
 …بگید من به اینکه بدون حقی چه به -

 : گفت و باال گرفت رو دستاش
  نه؟ مگه نگفت،. بگم بهت که گفتم طرالن به من. کن صبر. کن صبر -

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 . بگیری اجازه نه. بدی خبر که زدی زنگ فقط هم تو که اینه مهم کنه؟می فرقی چه -

 : گفت و داد تکون سری
 . آوردم رو هاخرید این فقط من. بزن دارمان با رو حرفات. چه من به -

 : گفت و خندید اونم که زدم لبخندی بدبختانش حالت از و کشیدم عمیقی نفس
 . میاد بهت تغییراتت. راستی -
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 لباس یه سرما علت به و پیچیدمی موهاش دور رو حوله درحالی طرالن. زدم لبخندی و کشیدم صورتم به دستی
 زد قشنگی لبخند دیدنش با کیوان. هال داخل اومد بود، پوشیده ضخیمی و گلی گل شلوار و بلند آستین اسکی یقه

 : گفت و
  حالی؟خوش خیلی حتما خوبه؟ احوالتون. خانوم عروس بهبه -

 : گفت و رفت بهش ایغرهچشم
  نیست؟ معلوم مگه. خیلی آره -

 : پرسید و داد تکون سری
 . معلومه چرا -
 : پرسید و کرد نگاه پاش تا سر از کیوان. کردم پوفی که خندید و
 . کنم تایید من تا بپوش بپوشی؟ خوایمی چی حاال ببینم؛ -

 : گفت و انداخت بهش چپچپ با نگاهینیم
 . شال یه عالوهبه بینی،می که همینا -
 : گفت و کرد نگاهش شده درشت هایچشم با
 !واقعا؟ -

 : گفت و زد کردممی نگاهش داشتم که من به ایگنده لبخند
  نه؟ خوبه، زیادی. آره -
 : گفتم و شدم بلند حرص با
  بپوشی؟ خوایمی چی. بسه بازیمسخره -

 : گفت و کرد نگاهم
 . گفتم جدی کامال من چیه؟ مسخره -

 نگهش کمدش جلوی. اتاقش داخل کشیدمش و گرفتم رو دستش و سمتش رفتم حرص با من و خندید بلند کیوان
 : گفتم حال همون در و تخت روی نشستم خودم و داشتم

 . کن انتخاب درست لباس یه. یاال -
 : گفت و کرد نگاهم

  چشه؟ مگه. همین -
 : گفتم حرص با و کردم پوفی

 . بکن میگم که رو کاری! گوشه نیست چشم این -
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 : گفت حوصلهبی و نشست تخت روی کنارم اومد و داد تکون سری
 . نیست حسش -

 : گفتم اخم با و انداختم بهش نگاهی نیم
 . کن پیدا درمون و درست لباس یه آدم عین شو بلند. رسنمی هامهمون دیگه ساعت چند. بیاد بگو حسش به -

 : زد داد بیرون از کیوان که زدممی غر داشتم
 . رفتم من فعال -

 : زدم داد منم
 . نکنیا دیر. بیا زود امشب. برو -

 : گفتم و دادم بهش و کردم پیدا شلوار و کت یه کمدش داخل از. اومد در صدای و گفت چَشمی
  حالی؟ و حسبی انقدر چرا. توئه خواستگاری امروز! دختر -

 : پرسید من، سمت گرفتمی رو لباس که حالی در و کرد نگاهم
  بودی؟ چطوری خواستگاریت توی تو مگه حاال -

 : کرد زمزمه رو، جوابش خودش بعدم
 . من از بدتر -
 . کنه عوض رو لباسش تا بیرون رفت و

 …به برگشتم من، اما
*** 

 قبل سال ۱۰
 ازش و بزنم حرف باهاش که شدم ترمصمم شه،می چیزیم یه کیانمهر دارمان دیدن با فهمیدم اینکه از ماهی چند

 سخت و بود نزدیک هم کنکور طرفی از کجا؟ من و کجا اون که بود این مشکل آخه. شدنمی ولی بدونم؛ بیشتر
 که بودم فهمیده که وقتی از. ببینم رو دارمان فردا کهاین خوابیدم،می امید یه با تنها هاشب. خوندیممی درس

 حداقل بتونم طریق این از که داشتم امید و خوندممی درس ترمصمم خوبه هم درسش و خونهمی پزشکی دارمان
 . باشم همکار باهاش و بشم دکتر

 تولد که گفت شیدا بودیم رفته بیرون هابچه با که روز یه. بود کنکور از بعد تیر، اواسط. شد تموم باالخره کنکور
 گرفتم تصمیم کرد،نمی دعوت قطعا رو من که جاییاون از. کنم کارچی حالیخوش از دونستمنمی دیگه. دارمانه
 جوابم خنده با بابا. کردم سالم همه به خنده با و خونه برگشتم حالخوش. بفرستم براش پست با و بخرم کادو براش

 : گفت و داد رو
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  جان؟ بابا خبره چه -
 : پرسید و کرد نگاهم مامان که انداختم باال ایشونه

  گفته؟ چیزی لق دهن کیانایِ این باز ببینم -
 : گفتم و کردم نگاهش تعجب با
  گفته؟می چیزی باید مگه -

 : گفت و کرد پوفی
  دعوتیم؟ بزرگ کیانمهر نوه تولد مهمونی پنجشنبه نگفته یعنی -

 : زدم داد یهو و زدم زل مامان به ثانیه چند تا حرفبی و شد گشاد چشمام بعد اما کردم؛ هنگ اول
 !چی؟ -

 : گفت و گرفت رو گوشش
  زنی؟می داد چرا دختر -

 : پرسیدم سریع
  دعوتیم؟ واقعا ما یعنی مامان -

 : گفت و رفت ایغرهچشم
 شأن حداقل و بهتره کنیم دعوتش خودمون گفتن دیگه باراین هاکیانمهر مهمونی رفتی اتفاقی اتفاقی، بس از تو -

 . کردیم حفظ رو خودمون
 : گفت و اتاق بیرون اومد دودی عینک و شلوارک تاپ یه با طرالن که خندیدیم بابا و من
  چطوره؟ تولد برای لباس این مامان -

 : گفت حرص با مامان
 . بپوش درست لباس یه برو ندیده؟ خیر آنتالیا میری داری مگه -

 باالخره. نبودم بند پام روی حالیخوش از منم. بست محکم رو در و اتاق داخل رفت و کرد قهر مثال هم طرالن
 گذاشته خودم با که قبلی قرار طبق و نگیرم کادو نیومد دلم من اما بودن؛ گرفته کادو اینا مامان. رسید تولد شب

 براش رو این کشید عشقم ولی چرا دونمنمی. خریدم استیشنپلی یه براش و کردم جمع رو هامپول تمام بودم،
 از کادو نفهمه کهاین برای. بود بهونه تولد کادو تقریبا و بودم شده عاشقش خودم که بود این خاطربه اونم بگیرم
 و زدم تیپ. برم مهمونی به زود که نبود دلم تو دل. فرستادم براش ناشناس صورت به و پیک با بوده، من طرف
. بودن بزرگشون حیاط داخل اینا بابا و مامان فقط. بود خونه از قسمتی یه سنی گروه هر. شدیم مهمونی راهی

 به من. نشستیم هم کنار اول از بود هم شیدا که اونجایی از. بودن خونه از دیگه بخش یه هابچه با هم طرالن
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 اپن به و اصلی سالن سمت رفت و اومد پایین هاپله از. اومد باالخره. رسهمی کِی ببینم تا کردممی نگاه اطراف
 شیدا. کردم دنبالش کوچکی لبخند با منم و نشست باال. ننداخت اطراف به هم نگاهی حتی. داد تکیه آشپزخونه،

 به باید من چرا کردم فکر و کردم پوفی. خندیدنمی همه. کردم اطراف به نگاهی. بود شاکی آریان دست از هنوزم
. شد هامونخندیدن شروع همین و خندید که گفتم چیزی شیدا گوش زیر. خندیممی و گیممی هم ما باشم؟ فکرش
 کمکم. زد تند خیلی یهو قلبم. چشماش داخل بودم زده زل. کنهمی نگاه من به داره دیدم که خندیدممی بلند داشتم
 چی هر و گرفت خندم بازم که گفت چیزی و بازوم به زد شیدا که برگردوند رو سرش و داد تکون سری. رفت خندم
 جلوی شدم آب و دادم رو اینا مامان کادو من. دادن کادو موقع. شد شروع بازم و نشد بگیرم رو جلوش کردم سعی

 و تفاوتبی تشکر صدای همین و کرد آرومی تشکر و انداخت بهم نگاهی نیم. بودن زده زل بهم که زیادی جمعیت
 : گفت بلند دارمان یهو که نشستنمی داشتن و بودن داده کادو همه. بشه خودبی خود، از دلم که بود کافی آروم

 . لحظهیه -
 یه با سریع و باال رفت و کرد تائید هم کیوان و گفت کیوان گوش داخل چیزی. ایستادیم منتظر و برگشتیم همه
 : گفت و انداخت جمع به نگاهی نیم دارمان. کردنمی نگاهش سکوت در همه. برگشت دستش داخل بسته

 . هست هم دیگه هدیه یه -
 و شدم خیالبی. بودن گرفته رو دیدم جلوی سانتی ۳۰ کفشای با دخترها ولی خبره چه ببینم کشیدممی گردن مدام

 : شدم متوقف صداش با که مبل روی بشینیم برم که برگشتم
 . استیشنپلی -

 : زد داد یکی که کردم نگاهشون. رفت هوا به خنده شلیک که زدم بزرگی لبخند. برگشتم سریع
  آورده؟ رو این کی. بچگونه چه -

 : گفت هم دیگه یکی
 . هستن فکریبی آدمای عجب! که واقعا -

 : زد داد دارمان. پایین انداختم رو سرم که گفتمی چیزی داشت کس هر. رفت لبخندم
 .امروزه هدیه بهترین این. همگی اطالع محض -

 لبخند با و بود دستش داخل استیشن پلی. ببینمش تونستم بود بدبختی هر به و جلو رفتم و آوردم باال رو سرم سریع
 : گفت بودم، دیده ازش ندرت به که ـمرنگی*کـ
 . ارزشبی و گرون هایوسیله نه. است هدیه بهترین من برای این -

 : زد داد کیانا که کردن سکوت همه
  کیه؟ طرف از بگی خواینمی حاال -
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 : اومد صداش تاخیر، با که شدم منتظر و پایین انداختم رو سرم
 . دوست یه طرف از احتماال -

 از سریع. دادم تکون سری. فرستادم براش من دونست،نمی اونکه ولی بودم؟ دوستش من یعنی و زدم آرومی لبخند
 به آبی. بودم شده قرمز خجالت از. خندیدم و بستم محکم رو در و دستشویی داخل رفتم و اومدم بیرون جمعیت بین

 …زدممی لبخند همه به مهمونی آخر تا و بیرون رفتم و زدم صورتم و دست
 بار یه رو لبخند اون اینکه خاطر به فقط. بودم شده هامهمونی ثابت پایه من و بود گذشته موضوع اون از ماهی دو

. فروشی روزنامه دکه رفتیم هم با و دنبالمون اومد شیدا. شهمی چی ببینیم بودیم کنکور جواب منتظر. ببینم دیگه
 . شدیم مشغول همه و گرفت رو هامونروزنامه همه از زودتر مریم. بودن بسته صف
 . کشید جیغ نازی همه از اول

 «تهران شناسیروان»
 . بود اومده بند زبونش که بود مریم بعدش

 «تهران حسابداری»
 . بود همه از ترریلکس که شیدا و
 «تهران حسابداری»

 . گشتیم استرس با و روزنامه روی برگشت سرهامون همه شد، که من نوبت
 «تهران روانشناسی»

 : گفت و کشید راحتی نفس مریم که کشیدم بلندی جیغ
 . گذشت خیر به شکر، رو خدا -

 . کردنمی نگاهمون لبخند با اطراف مردم. خندیدیممی و کشیدیممی جیغ هم با همه
 بشیم خارج تهران از نبودیم حاضر کدوممونهیچ چون نشستیم؛می کنکور پشت باید آوردیمنمی تهران اگه واقعا ما
 هنوز …کنیم تفریح کمی تا رفتیم و کردیم خاموش رو هامونموبایل خانواده، به دادن خبر از بعد. بریم دور شهر و

. دیدممی تلویزیون طرالن با داشتم. خورد زنگ خونمون تلفن روز یه که بود نگذشته کنکور نتایج اعالم از هفته یه
 : گفتم و انداختم طرالن به نگاهی نیم
 . تلفن برو معطلی؟ چرا. یاال -

 : گفت و کرد نگام چپ چپ
  چه؟ من به. برو خودت -

 : گفتم و بستم رو تلویزیون و کردم پوفی
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 . کودک برنامهبی کودک، برنامه پس. باشه -
 فیلم مشغول و کردم باز رو تلویزیون منم. برداشت رو تلفن و شد بلند حرص با پس رسهنمی بهم زورش دونستمی

 : زد داد شنیدم فقط گفت چی طرالن نفهمیدم. شدم دیدن
 . تلفن. مامان -

 مبل روی کرد پرت رو خودش که طرالن به نگاهی نیم. برداشت رو تلفن و اومد بیرون آشپزخونه از غرغر با مامان
 : پرسیدم و انداختم

  بود؟ کی -
 : گفت کرد،می نگاه تلویزیون به که حالی در تفاوت،بی
 . خواستگار -

 مامان. خواستگاری بیان بخوان که نبود کسی که ما خونه توی. بشم دیدن تلویزیون مشغول برگشتم و گفتم آهانی
 …یعنی پس. بود کوچک که هم طرالن. داشت رو بابا که
 : زدم داد و چرخوندم رو سرم سرعتبه یهو

 !چی؟ -
 : گفت غرهچشم با. بهم زد زل و شد شوکه

 . ندیده شوهر. شنیدی که همین -
 جلوش و مامان طرف دویدم و مبل روی از شدم بلند سریع. کرده هنگ اومدمی نظربه که انداختم مامان به نگاهی

 : گفت که شنیدم فقط مامان طوالنی سکوت از بعد. خونه نیاد کسی بیخود که. نه بگه که زدم بال بال
 . خدمتیم در هفت ساعت شب فردا. بله -
 : گفت که کردم نگاه مامان به حرفبی و آوردم باال رو سرم. کردم نگاه تلفن به مات. جاش سر گذاشت رو تلفن و
  چیه؟ -

 : گفتم و کردم پوفی
  بیان؟ گفتی چرا. نه گفتم که من مامان -

 : گفت و کرد نگاهم
 . بگم نه تونستمنمی -
 : کردم اعتراض و کردم نگاهش تعجب با
 . هامنه زندگی تونستم؟نمی چی یعنی مامان، -

 : گفت و کرد نگاهم چپچپ
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 . باشه خداتم از. درنیار بازی غریبم؛ من ننه -
 : گفتم و زدم زل بهش متعجب هایچشم با
 . برم من خداتونه از شما انگار میگی؟ چی مامان، -
 . بستم محکم رو در و اتاقم داخل رفتم و شدم بلند قهر حالت به و
  

 روی کنارم و اتاق داخل اومد مامان بعد، ساعتنیم. بستم محکم رو در و اتاقم داخل رفتم و شدم بلند قهر حالت به
 : گفت آروم که خوابیدم مثال و کشیدم سرم روی رو پتو. نشست تخت

  بشن؟ جدا شونبچه از بخواد دلشون که دیدی مادری و پدر کدوم. مامان جان، طناز -
 : داد ادامه که نگفتم چیزی

 . همین. بدی منفی جواب و نه بگی بعدش تونیمی. معمولیه خواستگاری یه این اصال! جان مامان -
 : گفت که کردم سکوت بازم

  خوام؟می. خوامنمی که رو تو بد من دخترکم، -
 : گفتم گیردل و کردم نگاهش. تخت روی نشستم و انداختم ایگوشه رو پتو
 . سالم ۲۰ شهمی تازه دیگه ماه چند. مبچه هنوز من ولی. جان مامان نه -

 : گفت و کرد ـوازش*نـ رو موهام و زد لبخندی مامان
 . بگم نه کیانمهر خانم به تونستمنمی واقعا من االن. اومدن وقتی اما نه؛ بگی تونیمی که گفتم -

 : کردم زمزمه آروم و کردم نگاه بهش تعجب با بعد اما دادم؛ تکون سری اول
 …کیانمهر -
 : پرسیدم بلند و
  کیانمهر؟ …کدوم -
 : گفت و کرد نگاهم لبخند با
 . خانوم تاج مهین رضا، آقا برادر زن -

 : پرسیدم ترآروم بود؟ کی دیگه تاج مهین. هم توی رفت اخمام
  کیانمهر؟ پسر کدوم که اینه منظورم -

 : داد ادامه و گفت اهانی
 . رفت یادم ولی گفت خانومم تاج مهین این. بود سخت اسمش -

 : گفتم آروم و شک با و کردم نگاهش
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  دارمان؟ -
 : گفت و کرد نگاهم لبخند با
 . آفرین. آره -

 : گفت و زد زل بهم مشکوک بعد ولی
  دونی؟می کجا از تو …ولی -

 : گفتم و پایین انداختم رو سرم. شدم هول
 . دیگه بود اون تولد هم بزرگ کیانمهر خونه رفتیم که شبم اون پیش، ماه دو. بود بـرده رو اسمش چندباری کیانا -

 : گفت و ایستاد در جلوی اما شد؛ بلند و داد تکون سری
 . باش مطمئن. شهمی بخوای تو چی هر راحت خیالت! جان مامان! طناز -

 شوک و تعجب و ذوق از رفت، بیرون که مامان. دادمنمی گوش حرفاش به اصال من و دادم تکون سری توجهبی
 : زد داد و زد در به محکم طرالن که کشیدم کوتاهی جیغ و کردم قفل رو در اول. کنم کار چی دونستمنمی

  شده؟ چی -
 . هم به کوبیدم رو دستام و هیچی گفتم بلند

 : زد داد و در به زد محکم هم طرالن
 . دیوونه -

 ذوق از بعد لحظهیه و کردممی فکر و تخت روی نشستممی لحظهیه. ـصیدم*رقـمی خودم واسه آهنگ بدون
 . مردممی

 ذوق از من اما بخورم؛ شام بیام گفت و کرد عذرخواهی مامان رفتار خاطربه کلی و در جلوی اومد بابا شب، همون
 چیزی نمیرم حرص و عصبانیت از من کردنمی فکر بابا و مامان چارهبی. غذا به برسه چه بخورم، آب تونستمنمی

. نبرد خوابم صبح تا شباون. بزنم چیزی به لب تونستمنمی واقعا که بودم خوشحال قدراون واقع در ولی بخورم؛
. من خواستگاری میاد داره دختر همهاون بین. داره دوست رو من کیانمهر دارمان که شدمی تکرار مدام ذهنم توی
 حرف باهام خوادمی خواسته خدا از و خواستگاری میاد داره اون حاال. بزنم حرف باهاش که بودم این دنبال همهاین
 عین موهام توی رو دستم حالیخوش از و کردم ـل*بغـ محکم رو پتوم. خوردممی تکون مدام تخت توی. بزنه

 . شوییدست رفتم دزدکی بار دو که بود این کردم صبح تا که کاری تنها. دادم تکون هادیوونه
 رفتم و دادم نشون آشفته کمی رو خودم. بخورم صبحانه برم خواست ازم و زد در مامان که بود نه ساعت صبح

 : گفت و کرد ـلم*بغـ لبخند با و کرد نگاهم. بیرون
  کردی؟ گریه. مامان برم قربونت -
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 بودن، بیدار صبح تا شب چون. انداختم آینه به نگاهی. دستشویی سمت رفتم و شدم جدا ازش سریع و نگفتم چیزی
 بابا که خوردیممی صبحانه آروم. بیرون رفتم و خندیدم. ستگریه خاطر به کرد فکر مامانم. بود کرده پف چشمام
 : شکست رو سکوت

 ! طناز -
 : گفت که کردم نگاهش

 و پدر مقام گرفتن نظر در بدون نخوای، رو مرد اون تو اگه. باش مطمئن. هستیم پشتت همیشه ما جان بابا -
 . نیست اجباری تو برای وقت هیچ باش مطمن. میگم بهشون رو منفی جواب من خانوادش،

 همین و کرد لوس رو خودش و شد بلند تند هم طرالن که ـوسیدم*بـ رو بابا و مامان. شدم بلند و دادم تکون سری
 . شد خنده باعث

 رو هاملباس تک تک ذوق با و بودم بسته رو در بازم. لباس انتخاب به کردم شروع من سه ساعت حدود ظهر از بعد
 . کردممی امتحان و پوشیدممی و آوردممی بیرون
 من و بود ریخته تخت روی هالباس همه. داشتم دوست بیشتر خودم چون بودن، شلوار و کت من هایلباس بیشتر

 . اونجا ریختممی پوشیدن از بعد رو همه خوشحالی با
 خوب لباس یه باالخره. نشن امید نا پسرشون انتخاب از کیانمهر خانواده خواستممی. شدممی بهترین باید شب اون
 بود وقت خیلی و بودم عاشقش من و بود شده زده سفید هایطرح پشتش که لیمویی شلوار و کت یه. کردم پیدا

. بپوشم بده رو اون و ببیندش مامان تا گذاشتم همه از جلوتر رو اون و کردم مرتب رو همه تند تند. بودمش نپوشیده
 ساعت. کشیدم دستی شلوار و کت به خنده با و دادم تکون سری. نبودم خواستگاری به راضی اصال مثال، من چون

 و کرد باز رو کمد در سریع و زد غر کمی تخت، روی نشستم خیالبی که دیدنم با و اتاقم داخل اومد مامان شش،
 مامان که پوشیدمش سریع و ذوق با. بهم داد و کشید و بیرون رو لیمویی شلوار و کت زدم حدس که طورهمون
 : گفت

 . داره باد هنوز چشمات. بکش صورتت به دستی یه طناز، میگم -
 . شدم مشغول و دادم تکون سری
 …شد زده آیفون هفت ساعت راس

 . حال به شدم پرتاب گذشته از زدمی صدام که طرالن صدای با
 فشارش کردم، ـلش*بغـ و زدم بهش لبخندی. بود عالی واقعا بود پوشیده که سبز شلوار تونیک، اون. کردم نگاهش

 : گفتم و دادم
 . شد درست حاال. برم قربونت -
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 هشت ساعت. چیدم رو هامیوه و شیرینی. بیرون رفتم منم و داد تکون سری برام حوصلهبی که شدم جدا ازش
 سریع. میاد داره که کردم فکر منم و نداد جواب که زدم زنگ کیوان به. بود ۶:۴۵ کردم ساعت به نگاهی. اومدنمی

 ـمرنگی*کـ لبخند. انداختم خودم به آینه داخل از نگاهی. کردم آرایش کمی و شدم آماده دوش از بعد حمام، رفتم
 رو کیوان شماره مدام و بیرون رفتم. بود داده تغییر رو صورتم خیلی ابروهام. بود مشخص صورتم تغییرات. زدم
 : اومد طرالن صدای. نبود دسترس در اما گرفتم؛می
 . گیرنمی اشتباه عروس عنوانبه رو تو خودم جون به طناز -

 یهویی تعریفش، به توجهبی و نشستم کنارش و کردم نگاهش لبخند با. بود نشسته مبل روی کردم، باال رو سرم
 : گفتم

 . نه بگی اگه حتی. پشتتم کوه عین من. نیستا کسی که نباشی ناراحت وقت یه طرالن، -
 اینم عاشق منم و شهمی احساساتی زود خیلی همیشه طرالن. ـلم*بغـ توی انداخت رو خودش و داد تکون سری

 من و اشپزخونه داخل دوید طرالن و کشیدم جیغی. زدن در یهو که کردم ناز رو موهاش. همیشه. باشم مراقبش که
 هم رو هال در و زدم رو آیفون دکمه. مردممی استرس از داشتم من و بود نیومده هنوز کیوان. آیفون سمت دویدم

 بودن، گرفته که رو شیرینی جعبه و اومد جلو لبخند با بلندی و چادری خانم اول. استقبال برای ایستادم و کردم باز
 هم بسیار که اومد ساله ۶۰ حدودا مرد یه بعدش. داخل رفت و کرد ـغلم*بـ اون و کردم سالم لبخند با. داد بهم

 نبود داماد قطعا که ساله ۳۷ تقریبا مرد یه هم بعد. داخل رفت باشه، خانواده پدر اومدمی نظربه و بود اول خانم شبیه
 چون شده هول بود معلوم و کرد سالم آروم و اومد جلو. باشه سینا همون اومدمی نظر به که پسر یه هم آخر در و

 از لبخند با. داد بهم رو بود داشته نگه محکم دستش داخل که گلیدسته سریع و بود نشسته پیشونیش روی عرق
 بود شده مخفی عینک زیر چشماش و داشت عینک بود، متوسط قدش. کردم نگاه بهش دقت با و گرفتم دستش
 با و اپن روی گذاشتم رو شیرینی و گل منم. نشستن و کردم تعارف همه به. بود داده باال مو ژل با هم رو موهاش
 داشتم فقط و زدمی قلبم تند تند من و بود نیومده هم کیوان. بکنم باید چیکار دونستمنمی. نشستم استرس

 من و کردن معرفی رو خودشون اونا که دقیقه چند از بعد. دادممی تکون رو پام و کردممی معمولی احوالپرسی
 استرس روی از شدن ساکت همه و آوردیم کم حرف وقتی اما کردیم؛ پرسیاحوال مدتی. نشنیدم استرس خاطربه

 : زدم صدا
 . لطفا چایی! جان طرالن -
 باز رو هال در. زدم رو در سریع و کردم عذرخواهی لبخند با خواسته خدا از. شد ناجیم آیفون، صدای زمانهم و

 . ـغلم*بـ پریدن هابچه یهو که شدم کیوان منتظر و کردم
 : گفتم آروم ترس، با و کردم جداشون خودم از. زدم زل رو روبه به مات
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  کنید؟می چیکار اینجا شما -
 : گفت لبخند با صیام و کردن نگاهم

 . بود شده تنگ برات تیام دل -
 : گفت شده درشت هایچشم با تیام

 . ببینیم رو مامان بریم گفتی خودت. نگو دروغ -
 : شد شنیده باشه سینا عمه اومدمی نظر به که خانومی صدای که بودم زده زل بهشون ناباور

  سمیعی؟ خانوم افتاده اتفاقی -
 : گفتم و بردمشون جلوتر کمی و کشیدم هابچه سر به دستی و شدم بلند اومدم، خودم به سریع

 . شدم متعجب کمی. باشن اینجا االن نبود قرار هابچه فقط. نیست چیزی. نه. راستش -
 : گفت و انداخت هابچه به نگاهی شکوهی خانوم

  هستن؟ پسراتون -
 : گفتم و دادم تکون سری

 . توناجازه با. بله -
 : گفت سینا پدر
 . داره نگهشون تونواسه خدا شاءاهللان -

 که ببندم رو هال در رفتم. نیان بیرون مهمونی آخر تا گفتم و اتاقشون داخل فرستادم رو هابچه و گفتم ممنونمی
 رو هرکس انتظار. شدنمی این از بدتر. زدم زل روبروم آدم به ناباور و آوردم باال رو سرم. گرفت قرار در بین کفشی
 .بود ایستاده جلوم که کسی از غیر داشتم

 قرار در بین کفشی که ببندم رو هال در رفتم. نیان بیرون مهمونی آخر تا گفتم و اتاقشون داخل فرستادم رو هابچه
 کسی از غیر داشتم رو کسی هر انتظار. شدنمی این از بدتر. زدم زل روبروم آدم به ناباور و آوردم باال رو سرم. گرفت

 توجهبی بعد و کرد نگاه بهم ثانیه چند فقط. آورد بیرون رو کفشش که کردم نگاهش مستأصل. بود ایستاده جلوم که
 .داخل رفت بودم، مونده مات که من به
 . داخل رفتم و بستم رو در سریع و کشیدم عمیق نفس چندتا. اومدم خودم به

 تا دو که بودن نشسته طوری. زدم لبخندی هول، و ناچار. کردنمی نگاه ما به همه. ایستادم هال داخل کنارش،
 باهاش گرمی احوالپرسی و سالم اما شناختنشنمی کهاین با. نشستیم هم کنار ناچار ما و نبود مجزا خالی جای

 توجه با که خانومی. نداشتیم کردن، معرفی قصد خودش نه و من نه و کردیم سکوت ما که دقیقه چند از بعد. کردن
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 سینا عمه زدم،می حدس بود، گرفته وقت خواستگاری برای که تلفن پشت صدای البته و سینا پدر به شباهتش به
 : گفت باشه،

 !کنمامی فضولی ببخشید -
 : داد ادامه دقت با و کرد مکثی که کردیم نگاه بهش همه

  هستن؟ کی ایشون -
 : گفتم مکث با و زدم ایدستپاچه لبخند

 …ایشون -
 عین بود ممکن چون گرفتم، طالق من که بفهمن االن خواستمنمی. بگم چی دونستمنمی. دادم قورت رو دهنم آب
 پس. بدم تحویلشون بخوام که نبود چیزی دیگه گفتمنمی هم اگر اما. بذاره اثر طرالن زندگی و تصمیم روی قبل

 سابقم همسر که بگم خواستممی. نیفته خاصی اتفاق صداقتم خاطر به شاید تا بگم رو حقیقت که گرفتم تصمیم
 : اومد طرالن صدای که هستن

 . هستن خواهرم شوهر کیانمهر، دکتر آقای ایشون -
 . من الّا کردمی نگاه همه به داشت و بود ایستاده چایی سینی با که انداختم طرالن به نگاهی تند

 لبخند با اونا اما. کردم نگاه بهشون لبخند با و برگردوندم جمع سمت به رو سرم. کردم باز سریع و بستم رو چشمام
 کردممی فکر که خانمی و بود درست حدسم. نشست ایگوشه طرالن. کردنمی نگاه دکتر آقای به طرالن قول به

 : گفت دکتر جناب به رو باشه سینا عمه
 . هستن پدرش هم ایشون. جان سینا عمه. بدریم منم -
 : گفت ای ساله ۳۷ مرد به اشاره با و. کرد اشاره ساله ۶۰ مرد به و
 . هستن سینا برادر ایشونم -

 . دادمی تکون سری فقط جواب در اونم
 و بزنن حرف هابچه که دادن پیشنهاد خانوم عمه و مطلب اصل سر رفتن باالخره و کردن وبشخوش هم با کلی
 : گفت و شد بلند سینا برادر. بشن زدن حرف مشغول رفتن سینا و طرالن. کردن قبول هم بقیه

 . بزنم حرف دکتر با کلمه چند من اجازه با -
 حرف اقتصاد بهراجع کمی اول. بیاد بیرون سکوت از جمع تا موندم منتظر و دادم تکون سری. کنارش نشست و

 …و دالر و سکه قیمت و هوا و آب بعدم زدن
 به رو گیرانهمچ بکشه، رخمون به سریع و کنه پیدا مشکل یه بود منتظر اول همون از کردممی حس که سینا عمه
 : گفت من
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 که داشتن مشکلی حتما هستن؟ کجا خانوادتون بقیه اما کردن؛ فوت مادرتون و پدر که گفت سینا. جان طناز خب -
  درسته؟. بیان نتونستن

. ضعفم نقطه روی بود گذاشته دست صاف اینکه خاطربه کردم تحسینش. کردم نگاه بهش و زدم تلخی لبخند
 و من به میشه خالصه طرالن و من خانواده بینی؟می تو که اونیه از ترکوچک من خانواده گفتممی بهش چطوری
 صدای بزنم، حرفی خواستم تا. کردن پیدا بهتر ظاهرا و جدیدتر خانواده یه جدیدا که پسرهام تا دو و خودش

 : اومد محکمش
 خیلی که موندن خواهر تا دو این فقط هم خانواده از که بدونید بهتره و. کردن فوت مادرشون و پدر. درسته آره -

 . دارن رو هم هوای هم
 : گفت و کرد اشاره بهم کنه، نگاه بهم اینکه بدون

 . گذاشته شخانواده موندن پا سر و خواهرش برای رو زندگیش همه ایشون، -
 . مهمم براش و زنشم مثال من و کنهمی دفاع ازم داره که کردمی تظاهر داشت که مردی به. کردممی نگاهش

 : گفت تمسخر با خانوم عمه
 . نباشه مشکلی که بزنیم حرف مسائل سری یه بهراجع هم ما زنن،می حرف دارن هابچه تا بهتره خب. بله -
 : گفتم لبخند با
 . البته -

 : گفت و انداخت ما به نگاهی نیم
  چیه؟ مهریه بهراجع نظرتون -

 : گفتم متواضعانه و سریع و کردم بهش نگاهی
  چیه؟ شما پیشنهاد. صالحه جور هر -

 : گفت و داد تکون سری
  چطوره؟ تا۱۰ -
 با. کنم نگاه بهش شد باعث بلندش پوزخند صدای بازم که موافقم بگم خواستم و دادم تکون سری لبخند، با

 : گفت گوشم زیر و کرد نگاهم تمسخر
 . نمیشی عوض وقتهیچ تو -
 : گفت خانوم عمه به رو بلند و
 . هاستاین از بیشتر خیلی طرالن ارزش -

 : اومد حرف به سینا بابای باراین که نگفت چیزی بهش جواب در بازم خانوم عمه
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  گرفته؟ کی داده، کی رو مهریه وگرنه مهمه، جان طرالن ارزش. نیست مشکلی باشه چقدر هر. طورههمین قطعا -
 . دادم سینا بابای تحویل کوچکی لبخند
 : شد بلند کنارم از شطعنه از پر صدای

 . گیرنمی خوب هم و میدن خوب هم رو مهریه. دارید اختیار -
 کردم کنترل رو خودم اما گرفتم؛ ازش کامل که ایمهریه و منم منظورش دونستممی خوب. کردم نگاهش حرص با
 : گفتم هامهمون به رو و
 . میوه بفرمایید -

 : گفت حرصی و بشه وارد ایدیگه در از کرد سعی. اومدنمی در خونش زدیمی کارد که خانوم عمه
  نیست؟ که مشکلی. باشه عروس خانواده با کامل جهیزیه که اینه ما رسم ضمن در -

 : گفتم خودم با و زدم لبخندی
 نه …پس. بفروشم هم رو خونه کافیه وقتاون. بدم رو سروش قرض و بفروشم رو ماشینم اگه نیست مشکلی نه -

 . نیست مشکلی
 : گفت اقتدار با من از زودتر بازم اما
 . شممی متقبل رو جهیزیه همه شخصا خودم گرفت، ازدواج به تصمیم طرالن وقت هر -

 : پرسید بالفاصله که بگم چیزی خواستم. جابی دخالت همهاین از اومدمی جوش به داشت خونم دیگه
 . بپرسم منم بدید اجازه اگه و شده تموم سواالتون اگه. شکوهی خانوم خب -

 : گفت زوربه و کرد حرصی نگاه خانوم عمه
 . بفرمایید. کنممی خواهش -

 : پرسید و موضوع اصل سر رفت فوری و شد جاجابه مبل روی کمی
  دارن؟ تشریف کجا داماد مادر -
 به آروم. داره برنده برگ یه یعنی این. حرفه دنیا یه پوزخند، این پشت. کردم نگاه پوزخندش به اول تعجب با

 . کردنمی نگاه هم به کالفه و سردرگم سینا برادر و پدر و خانوم عمه. کردم نگاه رومروبه
 : گفت و شد قدم پیش بازم خانوم عمه

 . هستم سینا مادر جای من -
 : گفت و زد پوزخندی باز
 . نبود این سوالم -
 : داد ادامه بود، پرسیده ما خانواده درباره که خانوم عمه خود لحن با و
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  درسته؟. نیومدن که بوده مشکلی حتما خب اما -
 با طرالن اتاق در که بگه چیزی خواست خانوم عمه. بود گیرانهمچ لحنش پرسید، من از که خانوم عمه مثل درست

 . بیرون اومدن سینا و طرالن و شد باز سروصدا
 نشسته ما که مبلی کنار طورهمون طرالن و نشست باباش کنار سریع نیست، راهروبه خیلی بود مشخص که سینا

 . ایستاد بودیم،
 : گفت لبخند با و افتاده اتفاقاتی چه که نیاره خودش روی به کرد سعی خانوم عمه

  نه؟ دیگه بخوریم شیرینی بود؟ چی نتیجه ببینم بگو خب. گل عروس بهبه -
 . پایین انداخت رو سرش و نگفت چیزی طرالن

 : کرد نطق و کرد باز رو دهنش دکتر آقای جناب هم باراین
 . ذاریممی احترام بهش همه ما باشه تو تصمیم چی هر. نیست مشکلی. بگو رو حرفت جان طرالن -
 …ادببی دکتر این نه زدممی رو حرفا اون باید االن من. کردم نگاهش تعجب با

 : کرد ترشوکه رو من طرالن صدای
 . نه -

 : پرسیدم بلند
  نه؟ چی -

 : گفت و چشمام تو زد زل
 . منفیه جوابم -
 : گفت خانوم عمه به رو سینا بابای که کردم نگاهش شده درشت هایچشم با
  داری؟ ایعجله چه حاال آبجی -

 : گفت طرالن به رو بعد
 . دخترم کنی فکر بیشتر تونیمی -
 : گفت بود، شده شیر حسابی که طرالن اما
 . کنمنمی عوض رو تصمیمم و مطمئنم من ولی شکوهی آقای ببخشید -

 : گفت بلند سینا داداش
  چی؟ یعنی -

 : گفت و کشید رو دادنش جواب زحمت دکتر
 . نه یعنی -
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 : گفت و شد بلند عصبانیت با هم خانوم عمه
 . شدیم خوار اینجا کافی اندازه به شید بلند -

 : گفتم و شدم بلند
 . ببخشید. بشینید کنممی خواهش. نه -

 . بیرون دویدم و رفتم هردوتاشون به ایغرهچشم منم و بیرون رفتم اونا
 : زدم داد بازم و رفتم کوچه داخل تا دنبالشون. بیرون رفتن و کردن باز رو در
 . ببخشید -
 اون و طرالن حساب برم و ببندم رو در خواستم محکم و حرص با. بودن رفته و بودن شده ماشین سوار دیگه اما

 . داخل پرید کیوان که برسم رو آش هر نخود
 : زدن حرف تندتند به کرد شروع خودش که نگفتم چیزی حرص از و کردم نگاهش

 من وگرنه داریم، جلسه که زدن زنگ یهو. خودم جون به. شد یهویی مامان، جون به. طناز کردم غلط. ببخشید -
 …و دادنمی آنتن موبایلم. شهر از خارج برم شدم مجبور بابا، جون به. کن باور. بودم اتوبان داخل
 : گفتم فقط

 . بیرون برو -
 : گفت و کرد نگاهم خواهشی که نکردم نگاهش

 …خودم. کنممی گرم رو مجلس خودم اصال. کنممی جبران. طناز لطفا -
 : زدم داد
 سرش پشت دیگه و رفت شکوهی سینا. رفت و شد تموم چیزهمه جنابعالی عموی پسر لطف به مجلس؟ کدوم -

 …تو شعوربی عموی پسر محبت و لطف به البته. کنهنمی نگاه هم
 : گفت تعجب با
 …خدا به نداره ربطی من به اون دارمان؟ -

 : زدم داد تاببی و دادم تکون سری
 . نبینمت طرفا این مدت یه تا و کیوان بیرون برو -

 از صداشون که کردم باز رو هال در. برگشتم. بست و در و رفت بعدی، داد با اما کرد؛می نگاهم التماس با داشت
 : شد شنیده طرالن صدای. اومد آشپزخونه

 . ممنونم هرحالبه -
 : زدم داد و جلو رفتم عصبانی که نیومد صدایی
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 . طرالن -
 : دادم ادامه که کشید کوتاهی جیغ و شد غافلگیر

 . االن همین. اتاقت داخل برو -
 : گفت و ایستاد کنارم اپن، جلوی. آشپزخونه از بیرون اومد و پایین انداخت رو سرش

 . نکن سرزنش رو کسی امشب خاطربه لطفا -
 نگاهم و آشپزخونه داخل بود ایستاده. کردم آش از ترداغ کاسه جناب به نگاهی و کشیدم عمیقی نفس. رفت و

 داخل رفتیم و کردم باز رو هال در. کشیدم و گرفتم رو کتش آستین. جلو رفتم. بودم زده زل چشماش به. کردمی
 . حیاط

 : پرسیدم صریح و کردم نگاهش
  اومدی؟ چرا -

 : داد جواب و کرد نگاهم
 . خواستن هابچه -

 : کردم یادآوری و دادم تکون سری
 . نیاید هم موقع دیر تا و گردش برید هم با امشب که بودم گفته بهشون -

 : گفت و زد پوزخندی و کرد نگاهم
 . خواممی ریزیبرنامه و گیرممی دستور ازش برنامه مدیر عنوان به که هستی کسی آخرین تو. پنجم هشدار -

 : گفتم و کردم پوفی بستم، رو چشمام
 . خواهرم خواستگاری مجلس به زدی گند امشب. پنجم اطالعیه -

 : گفت جدی
 . خواهرت زندگی به زدیمی گند اومدم،نمی اگه. نکن اشتباه -
 : گفتم حرصی و کردم نگاهش درشت هایچشم با
 . شدمی خوشبخت طرالن و بودن گرفته رو بله االن اونا اومدینمی اگه! پررویی خیلی …تو -

 : گفت کوتاه و داد تکون سری
 . نه بگه که اومدم، که بود خاطر همین به دقیقا -
 : زدم داد حرص با
 . طرالنه نوبت حاال نبود؟ کافی کردی خراب رو من زندگی وقت؟اون چرا -

 : گفت و کرد نگاهم سردخون بعد اما زد؛ زل بهم کوتاه
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 . نداره دوسش -
 : گفتم تعجب با
  چی؟ -

 : کرد تکرار و کرد نگاهم
 . نداره دوست رو پسر اون طرالن -

 : گفتم و کردم طوالنی مکث
  دونی؟می کجا از …تو -

 : گفت و زد پوزخندی
 یکم مثال یا. فهمیدیمی ست،عالقهبی قدراین چرا که کردیمی سوال ازش کنی، مجبورش اینکه جای به اگه -

 . نبود بد هم کردیمی تحقیق
 : پرسیدم آروم. بودم کرده نشینی عقب کامال. دادم تکون سری

  مگه؟ چطور -
 : گفت کرد،می نگاه باغچه به که حالی در
 رو هابچه خودش و کرد بیرونش خانواده از بوده فقیری خانواده از کهاین خاطربه شعمه. پسر اون مادر مورد در -

 . کرده خودکشی و کنه تحمل نتونست زنم اون. کرد بزرگ
 : گفت و اومد جلوتر کمی

 . قضاوت بعد کن، فکر اول. ششم هشدار -
 انداختم رو سرم. بودم شده درمونده بدجوری. بگم چی دونستمنمی. کردم نگاه بهش و دادم قورت رو دهنم آب

 : گفتم آروم و پایین
 . خداحافظ …پس -
 رو سرم. کنهمی نگاهم داره دیدم. کردم نگاهش چشمی زیر یواشکی، و آروم. نخورد تکون اما بره که شدم منتظر و

 . چشماش به دوختم رو چشمام و آوردم باال
 پاک مورد یه همین با کرده گذشته که کارهایی داشت توقع واقعا یعنی بود؟ تشکر منتظر بود؟ کرده لطف بهم االن
  ببخشمش؟ من و بشه

 : گفت و زد ـمرنگی*کـ لبخند
 . باشی خانوادت مراقب بهتره -

 : گفتم و نگم چیزی نتونستم. در سمت رفت که دادم تکون رو سرم
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 . ممنون -
 : گفتم و زدم زل بهش. کرد نگاهم سکوت در و برگشت

 . کنم فراموش ساختی برام که رو سختی گذشته نمیشه باعث این اما …اما ممنون؛ امشب خاطربه -
 رو گونشون روی. بودن رفته خواب بیرونی لباس با هابچه. داخل رفتم و کشیدم نفسی. رفت و کرد نگاه بهم کمی

 نگاهی. زدمی حرف موبایل با داشت. داخل رفتم و زدم در. طرالن اتاق سمت رفتم. رفتم بیرون آروم و ـوسیدم*بـ
 : گفت و انداخت من به
 . زنممی زنگ بهت من حاال -
 : گفت و شد نزدیک بهم آروم. تخت روی نشستم. کرد نگاهم. کرد قطع و
 . نکردید که دعوا -

 : گفت که کردم سکوت. نشست کنارم و کشید راحتی نفس که دادم تکون نه نشانه به سری
 . متاسفم -

 : گفت که دادم تکون سری
 . شد خراب چی همه که ببخشید -

 : گفتم و زدم لبخندی
 . بخوای تو چی هر. بگی تو چی هر گفتم، هم قبال -

 : گفتم که زد گونم روی ایـوسه*بـ و زد بهم لبخندی
 .چیزهمه. بگو بهم رو چیزهمه. همیشه. طرالنم -

 : گفت بود صداش توی که غمی با و کرد نگاهم
 . بگم بهت رو چی همه بتونم تا. بشه درست چیزهمه تا خواممی ازت تحمل کمیه. طناز کن صبر -

 رو زنش طرالن، خاطربه نکنه. برگرده که باشه اون منتظر نکنه. باشه پسر اون عاشق هنوز نکنه. دادم تکون سری
 : گفت لبخند با که. نگفتم چیزی اما بود؛ ذهنم تو هاچیز خیلی. نکنه. بده طالق

 . کنیمی درک که مرسی. خواهری برم فدات -
 کیانمهری دارمان به و نشستم تخت روی. اتاقم داخل رفتم. نداشتم صبر جز ایدیگه ایچاره و دادم تکون سری

 . خودم خواستگاری شب کیانمهر دارمان به البته و کردم فکر دیدم امشب که
  

 …خودم خواستگاری شب کیانمهر دارمان به البته و کردم فکر دیدم امشب که کیانمهری دارمان به
*** 
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 و نهایتبی استرس ساعت یک از بعد. ببرم چایی که کنه صدام مامان که بودم منتظر آشپزخونه داخل استرس، با

 . بیرون رفتم و ریختم رو هاچایی استرس با بازم. کرد صدام مامان بودن، کرده یخ دستام که سختی لحظات
 از بعد. بود کرده آویزون خودش به زنجیر و طال هم کلی و باریدمی ازش غرور که بود نشسته خانومی همه از اول

 پدر اومدمی نظر به داشت، دارمان به که شباهتی و گندمیش جو موهای از که بود نشسته کنارش مردی هم، خانوم
 . آریان که هم بعد و باشه دارمان

. کنم پنهان نتونستم رو کوچیکم لبخند. بود شده تیپخوش خیلی. دیدم رو دارمان طوالنی، انتظار از بعد باالخره،
 با -دارمان مادر- خانوم اون. سمتش گرفتم رو چایی و جلو رفتم. نکنم ذوق نتونستم استرس، وجود با حتی
 لبخند با آریان و زدمی حرف بابا با داشت دارمان بابای. داشت نظرم زیر بدجوری رنگش،آبی و درشت هایچشم

. برداشت رو چایی بهم کردن نگاه بدون و تفاوتبی همیشه مثل ایستادم، که دارمان روی به رو. کردمی نگاهم
 چشمی زیر و یواشکی و نشستم آروم. من دیدن خاطربه کشیده خجالت که کردم فکر و زدم ـمرنگی*کـ لبخند
 و بود مشکی ابروهاش و مو و چشم. بود تربلند آریان از قدش. کردم براندازش بارصدمین برای و زدم زل بهش

 کال و دارمان و کیوان آریان، هیکل قطعا ولی بود؛ خوب هم هیکلش. کردمی بیشتر رو محکمش صورت جذابیت
 کردم سعی و زدم جذابیتش از لبخندی. خدادادی نه بزرگه کیانمهر اجباری هایورزش همون اثر در هاکیانمهر همه

 و شدم بلند. کنیم صحبت اتاقم داخل بریم که گفتن بعد و کردن بحث الکی مسائل مورد در کمی. جمع به برگردم
 کرد باز رو کتش دکمه. کردم نگاهش مات. نشست تختم روی راحت و شد اتاق وارد من از زودتر. اتاق داخل رفتیم

 : گفت سرد و کرد اشاره بهم و
 . بشین -

 : گفتم گیج
  ها؟ -

 : گفتم و اومدم خودم به سریع بعد
 . آهان -
 انداختم رو سرم و دادم قورت رو دهنم آب. من نه بود، میزبان اون انگار. تخت جلوی صندلی روی نشستم سریع و

 : اومد صداش که پایین
 . خب -

 : کردم تکرار آروم و کردم نگاهش چشمی زیر
 . خب -
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 : گفت و شد بلند کرد، پوفی ثانیه، چند از بعد. شدم ساکت باز و
 . ساده خیلی. نه بگی و بیرون بری تونیمی. نیست حرفی ظاهرا -

 : گفتم و کردم نگاهش متعجب
 !نه؟ چرا -

 عین. بود شده نزدیک بهم خیلی. جلو اومد و زد آمیزیشیطنت لبخند. انداخت بهم نگاهینیم و سمتم برگشت
 : گفت و صورتم روی شد خم آروم. بود زده خشکم سرجام مجسمه

 !داری دوستم …تو پس -
 و کرد تمسخرآمیزی خنده ثانیه، چند از بعد باالخره. بودم شده خشک. زدمنمی پلک. موند طورهمین ثانیه چند و

 . عقب رفت
 : گفتم و پایین انداختم رو سرم. زدم پلک باالخره

 . اصال. نه -
 : گفت و کرد تمسخرآمیزی خنده بازم

 . میگی راست تو. باشه -
 جواب خودم به بعد نداشت؟ دوست رو من مگه رفتار؟ این چی یعنی. کردممی نگاه باز در به مات. بیرون رفت و

 جور و جمع رو خودم سریع پس میره؟ خواستگاری کسی الکی،الکی مگه باشه، نداشته دوسِت که نداره امکان دادم
 : پرسید لبخند و کنجکاوی با آریان که نشستم آروم منم. بود نشسته دیگه اون اومدم، من تا. بیرون رفتم و کردم

  بخوریم؟ رو شیرینی خانوم عروس خب -
 من به بعد و رفت آریان به ایغرهچشم اول اش،زیرکانه و رنگی چشمای اون با دارمان مادر. کردن نگاه من به همه
 : گفتم و زدم لبخندی. شدم هول. زد زل
 . بگن مادرم و پدر هرچی -
 هم بقیه. بده بروز خیلی خوادنمی و خوشحاله درون از کردممی فکر چون نزدم؛ دَم و دیدم رو دارمان تفاوتیبی و

 منی. کردنمی نگاه زدممی لبخند که من به مبهوت و مات بابا و مامان خدا بنده. شدن متفرقه هایصحبت مشغول
 . آره گفتممی داشتم ضایع قدراون حاال نه گفتممی سخت پیش ساعت چند تا که

 مشخص رو عروسی و عقد تاریخ فوری که داشتن مثبت جواب توقع دارمان خانواده همه انگار ولی چرا دونمنمی
 مامانش، سردی دارمان، عالقگیبی و بود کرده کور رو چشمام عشق. کشیدن پیش رو مهریه بحث و کردن

 مادر. باشه کم مهریه که داشتم اصرار من هرحالبه. دیدمنمی رو عجله همهاین بودن مشکوک و باباش تفاوتیبی
 : گفت و کرد نگاهم دارمان
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  چطوره؟ شمال ویالی یه. باشه خب -
 : کردم اعتراض و. کردم نگاهش شده گرد چشمای با
 . زیاده خیلی این. نه -

 حرف، و نشدن راضی اما کرد؛ تایید رو من حرف بابا. کردنمی نگاهم تعجب با. بود واضح خیلی دارمان پوزخند
 خوبی این به خانواده که بود خداشون از بابامم و مامان. کردن تموم رو چی همه زود خیلی. شد هااون حرف

 زود خیلی. داشتم دوست رو دارمان منم هرحالبه خب هم بودن نسب و اصل با هم. بشه فامیل باهاشون
 …ساده و آسون و زود قدر همین. سادگی همین به. شد تموم من خواستگاری

 …برد خوابم آشفته ذهن با و کشیدم دست پیش سال ۱۰ آدم و امشب آدم به کردن فکر از و دادم تکون سری
 هم هنوز. خوردمی شیر زدن غر بدون صیام مثال. شدم شون روحیه تغییرات متوجه. بودم هابچه با رو جمعه تمام

 خالی روز سه از بعد شیر بطری که روزی که کرد اعتراف هم پیش روز چند. خوردمی اما نداشت؛ بهش ایعالقه
 مدام رو هاشلباس تیام. ازش بخوره نباشه مجبور تا باغچه داخل بودش ریخته بود رفته. بوده اون کار بوده، شده

 دوشون هر. بشورمش براش خواستمی ازم و آوردمی شد،می کثیف تا و ذاشتشونمی هم کنار تمیز و کردمی مرتب
 . دنمی نشون من به میان و زننمی مسواک موقع سر

 هنوزم من اما بود؛ مهرشونبی پدر با آمد و رفت تاثیرات از این قطعا. ناراحت یا باشم حالخوش دونستمنمی
 . کنم فراموش رو گذشته تونمنمی چون. کنم باورش تونمنمی
 : گفتم و برداشتم عسلی روی از رو موبایل آلودخواب و خوردم تکونی. شدم بیدار موبایل زنگ صدای با شنبه صبحِ

 . الو -
 : گفت خط طرفاون از شادی صدای

 . دکتر خانوم. دکتر خانوم -
 : دادم جواب سریع. بود راسخ خانوم. زدم زل شماره به. تخت روی نشستم و شد باز دادش از چشمام

  شده؟ چیزی راسخ، خانم -
 : گفت تند
 . کنن عملش که داد رضایت آرزو. بله -
 : گفت شوق با و
 !دکتر خانوم نمیشه باورم وای -

 : گفت شد، آروم که کمی. بودم کرده سکوت شوکه
 . بیاید لطفا. باشید هم شما که خواست آرزو -
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 : دادم جواب سریع و اومدم بیرون شوک از و دادم تکون سری
 . حتما -
 و خودش دیدن از قبل. جلوم پرید کیوان کردم باز رو در که همین. بیرون خونه از رفتم و پوشیدم لباس سریع و

 سال ۱۰ بودم، کرده انتخاب براش خودم که شلواری و کت به. کردم نگاه شلوارش و کت به مات حرفاش، شنیدن
 …پیش
*** 

 قبل سال ۱۰
 دشمنای دارمان با بودن خاطربه که بودم شده متوجه مدت این توی. شدنمی باورم که گذشت زود مدت این قدراین

. بود اومده خواستگاری به اصرار با ظاهرا که بود مادرش بزرگترینشون احتماال و دارم شونخانواده داخل زیادی
 من اما بود؛ خیالبی بود، سرد دارمان. کردممی تحمل دارمان خاطربه اما هاش؛کنایه و نیش با شدممی اذیت خیلی

 مطمئن و بشه صمیمی باهام خیلی بخواد که نداره آشنایی روحیاتم و شخصیت با هنوز که ذاشتممی این حساب به
 دارم بهش که عشقی کردن حس با اون شایدم و بشم نزدیک بهش و باشم باهاش بیشتر آینده در تونممی که بودم
. خرید دنبال بودیم افتاده عقد از بعد. دممی تغییرش و کنارشم که بود خوش همین به دلم! بشه عاشقم هافیلم عین
 رو کالسام. خرید رفتیممی هم با روز هر مریم و شیدا و نازی و من بیاد، تونستنمی و داشت درس دارمان چون
 ولی گرفتننمی سخت زیاد و دارم شرایطی چه که کردنمی درک استادا بعضی و رفتممی میون در یکی

. بود کرده صدا خانواده همه بین بمب عین ما ازدواج خبر. رفتممی اجبارا منم و گرفتنمی سخت خیلی هاشونبعضی
 یه با داره برادرش دختر بود فهمیده که مدت این زدن،نمی زنگ ما به سال تا سال که عمم خصوصا و پدرم خانواده
 بود؛ آینده نگران حال عین در و حالخوش خیلی خاله. بود گرفته گرم و بود زده زنگ هزاربار کنهمی ازدواج کیانمهر

 دل تو قندی چه گـهمی رو این وقتی دونستنمی و میایم خیلی هم به ما بود معتقد و شد حالخوش خیلی کیانا اما
 . میشه آب من

 اومده من با انگار نه انگار که کیانا. خرید رفتیم من، زیاد اصرار با و حامد و کیانا و دارمان و کیوان با و بود پنجشنبه
 نگاه دخترها به دقت با کیوان و کردمی کار موبایلش با تفاوتبی دارمان. زد غیبشون حامد با اول همون از خرید

 : گفت اعتراض با کیوان که کردممی نگاه هامجلسی لباس به داشتم. کردمی
 . دیگه شدم خسته اه -

 : گفت مسخره به دارمان که کردم نگاه بهش برگشتم
 . ستکنندهخسته واقعا دخترها زدن دید. خب آره -

 : گفت من به رو حرص با. خندیدم آروم منم و رفت ایغرهچشم بهش کیوان



 

 

293 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

  کردنتونه؟ تشکر جای به. شما هستید آدمایی عجب -
 : گفت حرص با که خندیدم بازم

 . کنم کمک تا دو شما به اومدم که منه تقصیر اصال -
 . خروجی درب سمت به رفت و

 : گفتم متعجب
 !واقعا میره داره اِ -
 البته گرفتمی رو دستم که بود باراولین. کردم نگاهش. گرفت رو دستم مچ که خروجی در سمت رفتممی داشتم و

 : گفت و کرد نگاهم سیاهش چشمای با. کنه دستم انگشتر خواستمی که وقتی از غیر به
 . گردهبرمی -
 . کشید خودش دنبال رو من و

 هاشلوار و کت اون با رو دارمان و کردممی نگاه بهشون شوق با داشتم من و هاوشلوار کت قسمت به بودیم رسیده
 مرتب رو خودش که کردم نگاه بهش تعجب با. جلومون پرید پشت، از هیکل اون با کیوان یهو که کردممی تصور
 : گفت و کرد

 . کنممی همراهیتون. قبوله کنید،می اصرار خیلی که حاال. خب خیلی -
 : داد ادامه دارمان، به رو و زد لبخندی و
 . بخری شلوار و کت دست یه برام کهاین شرط به ولی -

 : گفت و زد پوزخندی دارمان
 .من -
 : داد ادامه و کرد اشاره خودش به و
 …تو به -
 : داد ادامه و کرد اشاره کیوان به و
 . بری تونیمی. دمنمی باج -
 : گفت حرصی کیوان که خندیدم. جلوتر رفت و
 . بگیر برام شلوار و کت دست یه بریم بیا. خسیسیه آدم عجب -

 : گفتم مظلوم و خندیدم
 . ندارم پول که من -

 : گفت و کرد پوفی و انداخت من به نگاهی
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 . تریبدبخت من از که هم تو -
 : گفت متفکر و زد زل دارمان به بازم و
 . بچسبم یکی همین به باید کنم فکر -
 : کرد زمزمه و کشید هاشلباس به دستی بازم و
 . زنیمخ بریم -
 انتخاب شلوار و کت براش من و شد راضی دارمان باالخره که کرد اصرار قدراون کیوان. کردممی نگاهشون خنده با

 . کرد قبول سریعا حالیخوش از اونم. بپوشه خودم عروسی توی فقط که گرفتم قول ازش و کردم
 رفتم زد،می حرف تندتند داشت و بود کرده استفاده گذشتم خاطرات به رفتنم و من سکوت از که کیوان به توجهبی

 : گفت باز که ماشین سمت
 . ببخشید. رفت یادم رو چی همه جلسه داخل رفتم وقتی منم که گذاشتن جلسه. بود یهویی خودم جون به! طناز -
 : گفت که کردم باز رو ماشین در
 . کیوان جون ببخش! طناز. اه -

 : گفتم و نکردم نگاهش
 . ببینمت خوامنمی ثانوی اطالع تا. برو -
 . شده راضی چطوری آرزو و شده چی ببینم نبود دلم تو دل. بیمارستان رفتم و شدم ماشین سوار و

. زدمی لبخند و بود کشیده دراز هم آرزو و بودن ایستاده راسخ آقای و خانم. شدم وارد و کردم باز رو آرزو اتاق در
 : گفت آروم و داد رو جوابم پررنگتری لبخند با که کردم نگاهش لبخند با و جلو رفتم

 . شدی ناز کردی، تغییر -
 راسخ خانم و من. کنن آمادش عمل برای که اومدن هاپرستار آرزو، با گفت و گپ از بعد. زدم ایزدهخجالت لبخند

 : گفتم راسخ خانوم به رو کنجکاو. بودیم نشسته آرزو اتاق در جلوی فلزی هایصندلی روی تنها
  شد؟ عمل به راضی چطور آرزو بدونم کنجکاوم خیلی -

 : گفت گیج و کرد نگاهم
 …ولی دونم؛نمی درست خودمم -

 : اومد صداش که کردم نیز رو گوشام و شدم منتظر
 کرده ـل*بغـ رو من ساعت یه تا که بود عجیب. ببینه رو پدرش و من خواست کیانمهر، دکتر دیدن از بعد ولی -

 . کردمی خواهی معذرت و گریه و بود
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 از بیشتر اون رُک حرف. گفتمی درست اون پس. پایین انداختم رو سرم و کردم نگاه بهش حرفبی ثانیه چند
 باالی و بود اومده تازه که راسخ آقای به رو و شدم بلند کالفه. کرد عمل کردم،می رو شمالحظه که من حرفای
 : گفتم بود، ایستاده سرمون

 . رسممی خدمتتون. برسم هاممریض به برم من اجازه با -
 دقیقه چند از بعد. کشیدم عمیقی نفس و نشستم نیمکت روی. بیمارستان حیاط توی رفتم من و کردن تشکر بازم

 . دیدم رو هامریض و اتاقم داخل رفتم و شدم بلند تنهایی و خلوت
 سفیدش، و تپل دستای با راسخ خانم. بودن اونجا راسخ آقای و خانوم. آرزو عمل اتاق دَر پشت رفتم دو ساعت
 دیوار به رو سرش بود، مشخص درش سن کهولت که ایچهره با راسخ آقای و گفتمی ذکر و کردمی دعا داشت
 آقای و خانوم مثل منم و کردم سالم رفتم، جلو آروم. بود بسته رو چشماش بود، نشسته که حالی در و بود زده تکیه

 و نرفتم جلو من. بیرون اومد دکتر جناب باالخره تا کشید طول ساعتی چند. شه تموم عمل که شدم منتظر راسخ،
 . ایستادم همه از دورتر
 : گفت راسخ آقای به رو و انداخت بهم نگاهینیم که زدیم زل بهش همه

 . بخش بریمشمی داره، استراحت به نیاز -
 که بستم رو چشمام و زدم لبخندی. ریخت اشک خوشحالی، شدت از راسخ خانوم و کشیدیم راحتی نفس همه

 : شنیدم گوشم نزدیک رو صداش
 . شی تسلیم و کنی قبول رو باختت ترسریع چه هر بهتره. هفتم هشدار -

 : دادم جواب حرص با و کردم نگاه بود زده زل بهم ایپیروزمندانه لبخند با که بهش و کردم باز رو چشمام
 . شمنمی تسلیم هرگز من. ششم اطالعیه -

 : گفت و زد پوزخندی
  زنی؟می حرفت زیر داری یعنی پس -

 : گفتم محکم و دادم تکون سری
 بود؛ راضی تقریبا اون و بودم زده حرف باهاش همهاین و بودم داده انجام رو کارها درصد۹۹ من. هفتم اطالعیه -
 . زدی رو آخر ضربه فقط …فقط تو اما

 : گفت پوزخند همون با و داد تکون سری
 . بازیه مرحله ترینمهم آخر، ضربه -
 شد؟می تموم اون نفع به چیهمه همیشه چرا. شدنمی آدم مرد این. کردم نگاه رفتنش مسیر به حرص با. رفت و

 برم و کنم جمع رو وسایلم اتاقم رفتم شد راحت آرزو از خیالم کهاین از بعد و زدم راسخ خانوم به تصنعی لبخندی
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 میزم، روی تقویم دیدن با اما بردارمش؛ که بود میز روی که عینکم سمت بردم رو دستم و برداشتم رو کیفم. دفتر
 . موند تقویم به خیره چشمام و شد خشک راه وسط دستام

  
 . موند تقویم به چشمام و شد خشک دستام میزم، روی تقویم دیدن با

 با اونم تاریخ، دیدن با. کردم نزدیک چشمام به رو تقویم. چشمام روی زدم و آوردم بیرون ش،جعبه از رو عینکم
 ریلکس خیلی و بدم رو سروش دکتر پول که داشتم مهلت دیگه روز دو فقط. کنم گریه خواستممی باال، وضوح
 رو پول همه اون حاال. بود مشکل از پر خودم زندگی و کردممی حل رو ملت مشکالت و اومدممی و رفتممی داشتم

 ولی داد، بهم رو پول از مقداری یه رهنما آقای و شد مرخص خانوم زهرا که بود پیش روز چند همین بیارم؟ کجا از
 . هوا رفت و شد دود و شد طرالن خواستگاری خرج شهمه
 باید واقعا»: کردم فکر و گرفتم ـل*بغـ غم زانوی کنم؟ چیکار حاال. رفتم وا صندلی روی و دادم قورت رو دهنم آب

 «…دیگه نداشتم هیچی پولی؟بی این توی کنم؟ چیکار
 …دفتر سمت رفتم درمونده و خسته

 زدم، غم چهره و اخم دیدن با بعد اما کردن؛ ذوق کلی تمیزم و مرتب قیافه دیدن با اول دخترها رسیدم که دفتر به
 خودمم. نداشت پول کسی بازم اما زدم؛ زنگ هاخیلی به بازم و بودم نشسته میزم پشت دفتر، داخل. نشستن ذوقبی

 . نداشتم قدرهااون
 آهی. بودن چایی ریختن مشغول که انداختم مریم و نازی به نگاهی. اومدم بیرون اتاق از. بود شده پنج ساعت
 . نشستم مبل، روی کنارشون و کشیدم

 : پرسید و گذاشت جلوم رو چایی فنجون مریم
  نه؟ نشد، جور -

 : گفت نازی که دادم تکون نه نشانه به سری حال،بی و کشیدم خودم سمت به بیشتر رو فنجون
 . بهت بدم تونممی بخوای اگه. دارم حسابم داخل پول مقدار یه من گممی طناز، -

 : گفتم لبخند با و کردم نگاهش
 . بشه جمع کامل پول اون هم، تو پول با نکنم فکر …ولی. مرسی -

 : گفت باز نازی و کردن نگاهم
  کنی؟ کارچی خوایمی …پس -

 : گفتممی که حالی در. کشید تیر گردنم
 . دونمنمی -
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 : گفت عصبی نازی. گرفتم هم رو گردنم
  بیفتی؟ رفتن، دکتر فکر به تا بشه قطع باید گردنت. دختر ایدیوونه تو -

 : گفت که دادم تکون سری
 . گیرممی نوبت برات جدیده دکتر این از فردا همین -
 : پرسیدم و کردم نگاهش تعجب با
  کجاست؟ کی؟ جدید؟ دکتر -

 : گفت و بود موبایلش داخل سرش که انداخت مریم به نگاهی نازی
 . نبودی تو که داشت کشیاسباب پیش روز چند ضمن در و. ارتوپده دکتر دونممی ولی کیه؛ دونمنمی -

 : کرد اضافه و آورد بیرون موبایلش از رو سرش مریم که دادم تکون سری
 . خارج بردن تشریف که پورسهراب دکتر پسر جای به اومده -

 : گفت و انداخت بهم نگاهی مریم. خندیدم من و کرد نگاه بهش چپچپ مریم. کشید آهی نازی و گفتم آهانی
  پوره؟سهراب دکتر پسر فکر تو هنوز این -

 : گفتم و خندیدم
 . دیگه آره -

 : گفت ایمسخره لحن با و داد تکون سری نازی
 . شهنمی پاک من ذهن از سادگی به مسئله این -

 : گفت ثانیه، چند از بعد مریم که خندیدیم
  کنی؟ کارچی خوایمی باالخره حاال. نگفتی -

 : گفتم و انداختم بهش ناراحتی نگاه رفت، خندم
 . فروشممی رو ماشین. کنممی امتحان رو مونده باقی راه تنها -
 : گفت مریم و کردن نگاهم تعجب با
  میگی؟ داری چی طناز، -

 : داد ادامه که نگفتم چیزی
  کشیدی؟ سختی چقدر رفته یادت. بدم اجازه نداره امکان -

 : داد ادامه و کرد پشتیبانی ازش هم نازی
  ؟…چطوری. دادی رو ماشین این هایقسط تازه تو دیوونه -
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 بودمش، خریده سختیبه چون بود؛ ارزش با خیلی برام ماشین این. کنن تازه رو دلم داغ بیشتر و بدن ادامه نذاشتم
 . بود خوب خیلی هابچه و آمد و رفت برای بود، حیاتی خیلی که من برای خصوصا

 : گفتم سریع
 . ندارم ایچاره -
 : گفتم مریم به رو و
 . نده وقت مردم به فردا برای -
 …خونه رفتم تا دو اون از زودتر. کنم ناراحت هم رو هااون و بشینم نبود الزم دیگه. داد تکون سری ناراحتی با
 رو سروش پول باید فردا. نمایشگاه اون به ماشین نمایشگاه این از. ماشین فروختن دنبال بودم افتاده زود، صبح از

 . کنه رد برام مرخصی و بیمارستان رمنمی که بودم گفته هم سارا به. دادممی
 مشتری که بودم نمایشگاه رئیس منتظر و بودم ایستاده ماشین نمایشگاه یه در جلوی دوندگی، کلی از بعد باالخره

 . بشه حل مشکل و کنه پیدا
 : دادم جواب آروم. بود ناشناس شماره. خورد زنگ موبایلم

 . بفرمائید! الو -
 : شنیدم رو صیام صدای

 . مامان سالم! الو -
 : گفتم نگرانی و تعجب با
  مامان؟ شده چی تویی؟ صیام -

 : گفت سریع
 . مدرسه بیاریش برام باید گذاشتم، جا رو کتابم من مامان -

 : گفتم اجبار به و ببینه که نبود اونجا متأسفانه که دادم تکون براش تأسف روی از سری
  نه؟. دیگه تختت کنار کمد همون داخل فقط. خونه میرم االن. باشه -

 : گفت سریع بازم
 . خداحافظ. مامان بیا زود. بیاریش برام اونجا بری باید. گذاشتم جا رو کتابم خوابیدیم، بابا خونه که شب اون. نه -

 این. شدنمی باورم. کرد قطع و زد حرف تند قدراون که کرده کارچی دونستمی خودش. کردم نگاه موبایلم به مات
 لب زیر لعنتی قهرم، باهاش اینکه یادآوری با اما بزنم زنگ کیوان به خواستم عادت، طبق. بود هواسربه خیلی پسر

 . کیانمهر دکتر خونه سمتبه افتادم راه و بیرون رفتم نمایشگاه رئیس به توجهبی و گفتم
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 اولین. کردم خونه به نگاهی. شدم پیاده و بستم رو ماشین در. کردم پارک بزرگی عمارت جلوی بعد ساعت یک
 فهمیده و بود کرده ازدواج عشقش با که بودم ساله۱۹ دختر یه. کنمنمی فراموش هرگز دیدم رو خونه این که باری

 .کنه زندگی قصر یه داخل قراره خونه یه جای به بود
*** 

 قبل سال ۱۰
 زنه،می برق چشماش و پوشیده عروس لباس که دختری شدنمی باورم که قدراون. رفت پیش زود خیلی چیزهمه
 پرسیاحوال همه با حال،خوش. خندیدممی بلند بلند. باشه من عروسی هم بزرگی اون به مهمونی و باشم من
 بهش خیلی وقتی گاهی، فقط مدت این توی. دادمی تکون سری همه برای تنها تفاوتبی دارمان اما کردم؛می

 و مریم و نازی. دیدم خوشحال رو همه هامدت از بعد شباون. بکشم حرف ازش کمی تونستممی کردممی اصرار
 آریان. دارمان خانواده همه، از ترعجیب و. رضا عمو البته و کیانا و کیوان و پریچهر خاله. طرالن و بابا و مامان. شیدا

 وجود با شب اون که خانوم تاج مهین دارمان، مادر سقلمه با و نداشت دوامی لبخندهاش البته که دارمان پدر و
 . رسیدمی پایان به نبود، معلوم کوتاهش قد بلندش پاشنه کفش

 زده زل خونه به نابارور. شدم پیاده که عروس ماشین از. شدیم من آرزوهای خونه راهی. مفصل جشن یه از بعد
 و گذشته یاد به رسیدم، خاله و مامان به وقتی اما کردم؛می خداحافظی همه با داشتم خوشحالی با. بودم

 جای همه به و شدم خونه وارد زیاد شادی با همه رفتن از بعد بازم اما کردم؛ گریه کلی ناخواسته هاشون،مهربونی
 آینده قطعا و بیفته اتفاق اون در برام قراره آینده بهترین کردممی فکر که شدم ایخونه عاشق. کشیدم سرک خونه
 …اما انتظارمه؛ در خوبی
 مردی و شد باز در که بدم فشارش خواستم و آیفون زنگ سمت بردم رو دستم مکث کمی با و دادم تکون سری
 خونه در و ماشینش سمت رفت توجهبی و ندید رو من بود، موبایلش داخل سرش چون و بیرون اومد دست به آچار

. داخل رفتم و دادم هل رو در و جلو رفتم مکث، لحظه چند با و انداختم در به بعدم و مرد به نگاهی. گذاشت باز رو
 ساختمون مستقیم و بود پارکینگ چپش سمت که بزرگ حیاط یه. زدم زل خونه بزرگ حیاط به و گذاشتم باز رو در

 کرده فرق خیلی قسمت این. انداختم راستم سمت به نگاهی. بود طبقه دو و داشت بزرگ بالکن یه که بود بزرگی
 و نگهبان اتاقک و بود متر ۱۲ تقریبا که اتاقک یه و بود باغ شبیه بیشتر که بود گل و درخت آنقدر اینجا یادمه. بود

 پوزخندی. بودم متنفر ازشون من که بود هاییگل اتفاقا. نبود من عالقه مورد هایگل از خبری االن اما. بود باغبان
 : اومد پشتم از صدایی که بودم رفته جلو کمی. جلو رفتم و زدم

 . خانوم بفرمائید -
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 قبل از ترسفید موهاش. بود شده پیر. زدم زل بهش. برگشتم و زدم لبخندی. شناختم رو بمش و مهربون صدای
. کردمی تماشام عینک زیر از هاش،چشم با و بود گذاشته سرش رو مخصوصش کاله هم هنوز اما بودن؛ شده

 پس بدم خودم از اینشونه کردم سعی. کیم من دونهنمی که بود معلوم نگاهش طرز از. بود نشناخته. نگفتم چیزی
 : گفتم انرژی پر
 . گلی عمو. سالم -

 : گفت شک با بعد و کرد نگاهم ثانیه چند
 . خانوم …طناز -

 : گفت و شد راست اش،خمیده قامت و خندید اونم. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم و خندیدم
 . دخترم اومدی خوش -

 : دادم جواب خندون
  شما؟ خوبید. ممنونم -

 : گفت و کند رو بود دستش که دستکشی برداشت، رو کالهش و شد نزدیکتر داد، تکون سری
  داخل؟ رفتی. شکر رو خدا -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . هنوز نه -

 : پرسید و کشید سفیدش هایآقای ریش به دستی
 . دیدنت از شنمی خوشحال خیلی باش مطمئن داخل؟ رینمی چرا پس -

 : گفت گلی عمو به رو و داخل اومد آچار جعبه یه با مرده اون و شد باز در. نگفتم چیزی و کردم ساختمون به نگاهی
  کجاست؟ مشکل. خب -

 : داد جواب و کرد نگاهش. کرد مرتب رو باغبونیش لباس عمو،
 . دنبالم بیا -
 : گفت من به رو کرد،می سر رو کالهش که حالی در و
 . منتظرتیم وقته خیلی. دختر داخل برو -

 باز آروم رو در و گذاشتم ایگوشه رو کفشم. ساختمون سمت رفتم و برگشتم. رفتن اونا و دادم تکون براش سری
 داشتن و بودن آمد و رفت حال در مدام زن تا چند. انداختم خونه به نگاهی. شد بسته که در. داخل رفتم و کردم

 . داشت کوچک روراه یه. کردنمی کار و رفتنمی باال پله از تندتند
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 آشپزخونه از بعد و بود بزرگی آشپزخونه چپ سمت. بود مبل و داشت قرار تلویزیون راست سمت رفتیممی که جلوتر
 به خوردمی پله تلویزیون سالن از بعد راست سمت و مهمونی سالن و بود خوری ناهار اتاق پایین سمتبه پله تا چند

 و مهمان اتاق یه. داشت اتاق تا پنج باال میاد، یادم که جاییاون تا. بودن ورودی در روی روبه هاپله که باال سمت
 آشپزخونه اپن کنار و چپ سمت رفتم. پایین هم اتاق یه و استراحت برای هم دیگه اتاق تا سه و کار اتاق یه

 صدای یهو. کردممی نگاه غذاخوری سالن رفتنمی و اومدنمی بیرون تند تند که هاییخانوم و دختر به و ایستادم
 به. زدم لبخندی. اومد بیرون آشپزخونه از صدا صاحب باالخره و شد ترنزدیک و اومد آشپزخونه داخل از آشنایی داد

 و کرد پوفی الهام. دختر رفتن از بعد و زدم لبخندی. دادمی تذکر جوون دختر یه به داشت که کردم نگاه الهام
. شدم خیره اشاومده جلو شکم به متعجب منم و کرد نگاهم متعجب دید، که رو من. آشپزخونه به بره که برگشت

. رسیدنمی نظر به کوچک چشماش و بود کرده باد شسبزه صورت. بود شده چاق زیادی االن اما بود الغر الهام
 : زد داد یهو که بود نگذشته دیدنم از ثانیه چند

 ! طناز -
 ثانیه چند. دادمی رو گذشته بوی. بیاد بچه سر بالیی ترسیدم کردم، ـغلش*بـ آروم. ـغلم*بـ پرید سریع که خندیدم
 بزرگ عینک اون با که میزه ریزه دختر یه. من پاتر هری دختر. بود دینا باراین اومد جیغی صدای باز که بود نگذشته

 خواستیم و کردیم ـل*بغـ رو هم خوب کهاین از بعد. نبود پاتر هری به شباهتبی روشن ایقهوه هایچشم و گرد
 : اومد بلندی صدای و شد باز محکم خونه در که بزنیم حرف

  آوردید؟ سَر مگه خبرتونه؟ چه -
 : گفتم لبخند با و برگشتم

 . خانوم خاله سالم -
 دستای. جلو اومد و زد کوچکی لبخند خانوم خاله و کنارم اومدن الهام و دینا که کرد نگاهم مات قدیمیش، عینک با

 : گفت و کشید صورتم به رو شدش چروکیده و لرزون
  اومدی؟ باالخره طناز، -

 : گفت و شد جاری رنگش هفت چشمای از اشک که دادم تکون محکم رو سرم
 . کردی دیر -

 خیلی هاشسختگیری خالف بر خانوم خاله درسته. اومدم دیر چقدر فهمیدم ریخت، که اشکش. شد خشک لبخندم
 و دادم قورت رو دهنم آب. نداشتم زودی این به رو اشک و العملعکس این توقع ولی بود؛ احساسی و مهربون

 و دینا. بودن شده جمع اطرافمون هاخدمه. کردم پاک سفیدش و چروک از پر صورت روی از آروم رو هاشاشک
 : گفت که کردم ـل*بغـ رو خانوم خاله. کردن سر به دست رو اونا و رفتن الهام
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  دختر؟ بودی کجا -
 : کردم زمزمه آروم

 . اطراف همین -
 : گفت و کرد دور خودش از رو من
 . شدی شکسته چقدر -

 : گفت کشید،می رو دستم که طور همون که نگفتم چیزی و زدم تلخی لبخند
 . بشین. بیا. بشین -
 : گفت و آورد چایی برامون الهام و نشستیم. هامبل سمت برد رو من و
  بشینیم؟ دقیقه چند منم میشه! خانوم خاله گممی -

 : گفت و رفت ایغرهچشم خانوم خاله
 دور برو. بذارم آزادت این از بیشتر تونمنمی دیگه. میری مرخصی خوب وضعیتت، این با. برس غذا به برو. خیرنه -
 . غذا بر و

 : گفت سریع و داد تکون سری
 . رفت دینا -

 : کرد مخالفت باز خانوم خاله
 . برس تزئین و غذا میز به برو. نه گفتم -

 : گفت و کرد نگاهم لبخند با خانوم خاله. رفت ناراحت و داد تکون سری الهام
 . خانوم طرفا این از -

 : وگفتم زد سالم هفت غیبت خاطر به ایزده خجالت لبخند
 …راستش. نزدم سر بهتون که ببخشید -

 : دادم ادامه و کردم مکثی
 . نبود اینجا اومدن برای دلیلی اصال
 : گفت دلخور. داد تکون سری

  ندونستی؟ قابل رو ما یا نبودیم ایکنندهقانع دلیل چی؟ ما پس -
 : گفتم سریع و دادم تکون سری

 . چیه منظورم که دونیدمی حرفیه؟ چه این -
 : گفت ثانیه چند از بعد اما نگفت چیزی و کرد نگاهم
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  داشتی؟ دلیلی اومدن برای یعنی حاال پس -
 : گفتم لبخند با و دادم تکون سری

 . ببرم رو کتابش اومدم گذاشته، جا اینجا رو کتابش صیام. آره
 : گفت و زد لبخندی

 . خودشون اتاق داخل گذاشته جا پیش هفته. آره -
 : گفت باال، بردمی داشت و بود دستش حوله تا چند که خانومی به و
 . بیار کتابش قفسه داخل از رو صیام کتاب! اعظم -

 : گفت من به رو بعد و بره اعظم تا شد منتظر خانوم خاله. باال رفت و داد تکون سری اعظم
  تنها؟ سخته؟ هابچه با زندگی -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . زیاد …نه -

 : دادم ادامه بعد
 همه. هستن من زندگی همه بچه دوتا این اما رسه؛می نظر به سخت اولش کارها همه. بود سخت راستش خب -

 . چیزمهمه. نشد و داشتم خودم برای که آرزوهایی
 : گفت و کرد نگاهم لبخند با
 . گذشتهمی سخت بهت خیلی هابچه خاطربه کردم فکر دیدم، رو هابچه هامدت از بعد که روزی از -

 : پرسیدم و کردم نگاهش
  چطور؟ -

 : گفت و زد زل چشمام به و خورد تکون کمی زد، لبخندی
 . آرمانه شبیه خیلی تیام، -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . مثبته نکته یه واقعا این اما. آره -

 : اومد وارش زمزمه و آروم صدای بازم که کردم سکوت و پایین انداختم رو سرم که خندید
 . چیزش همه. دارمانه شبیه حد از بیش …صیام -

 : کردم زمزمه. زدم زل بهش و آوردم باال رو سرم
 . همینه مشکل -
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 نگاهشون از من و دیدنمی خیلیا رو این. بود دارمان بچگی خود صیام. گـهمی راست دونستممی خودمم اما
 . گننمی چیزی من خاطربه که فهمیدممی. فهمیدممی

*** 
 قبل سال ۱۰

 با. کرد محبت بهم و کرد استقبال ازم یگرم به خانوم خاله. بودم شده خونه این وارد که بود اولی روزهای
 من که خانوم زری که بودم فهمیده. شناختمی خودش از بهتر رو دارمان که بود دارمان خونه داخل فرد ترینسابقه
 نظر به شاید. بوده دارمان کنار بچگی از. کرده بزرگ رو دارمان و است دایه جور یه خانوم، خاله گفتممی بهش
 پیروی دستوراتش و هاحرف از و داشتن دوستش همه ولی اومدمی نظربه اخالق بد اوقات بعضی و بد خیلی

 اینجا شوهرش، سعید، و الهام. اومدن تازه هم دینا و الهام شدم، عمارت وارد باراولین برای من که روزی. کردنمی
 و کردمی کار مادرش خاطربه و بود کوچکتر من از هم دینا. بود عالی پختشدست الهام و راننده سعید. کردنمی کار
 این فکر به خیلی مدت یه. بدی بهش سخت کارای شدنمی خیلی و داشت ریزی یجثه. خوندمی درس زمانهم

 گفت بهم دارمان اما کردم؛ پیدا رو همسنش هایمرد و کردم تالش هم خیلی. بدم شوهرش رو خانوم خاله که بودم
 . رحمان آقا و خانوم خاله ازدواج شد نتیجه و کردم و. کنم توجه اطرافم به بیشتر خرده یه که
 . گلی عمو گفتممی بهش گل، عاشق طور همین و بود باغبان رحمان، آقا اینکه خاطربه من اما

 که اونه خوب یقصه که حیف اما داشت؛ هم خوب لحظات. بود سیاه بگم تونمنمی که ایگذشته. بخیر یادش
 .نبود خوب هم پایانش چون نبود، خوب من قصه. باشه خوب پایانش

 
 : کنه عوض رو بحث کردمی سعی که دادم گوش خانوم خاله به و کشیدم آهی

 . کتاب یه دنبال اومدی هم االن پس -
 گذشته منشأش و باشیم کنجکاو موردش در و باشیم داشته هم با ما که نبود حرفی. شد سکوت بازم و کردم تائید

 . نداشتیم نداشت، چیزی من برای درد از غیر که ایگذشته کردن مرور به ایعالقه کدومهیچ و نباشه
 : گفت تردید، کمی با و ایستاد هم خانوم خاله که کردم تشکر و گرفتم ازش شدم، بلند. آورد اعظم همون رو کتاب

 …فقط. طوراین که -
 . نه یا بگه دونستنمی. بود دودل کردم حس. کرد نگاهم و

 : گفتم لبخند با بدم، بهش اطمینان حس کردم سعی
  شده؟ چیزی شده؟ خبری چی؟ فقط -

 : گفت شک با بازم و کرد نگاهم کمی
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  نداشتی؟ خبر تو یعنی پس -
 : گفتم و کردم نگاهش تعجب با
 !چی؟ از -
 حالی در ایدخترونه صدای. سمت اون به برگرده همه سر شد باعث هاپله داخل از محکمی پای صدای زمانهم و

 : گفتمی پایین، اومدمی هاپله از که
  خبره؟ چه شده خراب این تو هست معلوم -

 شدش رنگ موهای خانوم خاله. زدم زل بهش مات و رفت لبخندم دیدنش با. اومدمی پایین و کردمی غرغر وبعدش
 : کرد زمزمه رو سوالم جواب و داخل داد رو بودن اومده بیرون روسری زیر از که
 . این از -

 چند. کردمی نگاه من به مات شدش آرایش هایچشم با و بود ایستاده هاپله روی اونم و بودم زده زل اون به من
 : گفت و رسوند بهم رو خودش و پایین اومد ایپیروزمندانه لبخند با و اومد خودش به که بود نگذشته ثانیه

  قدیمی؟ آشنای چطوری. دلم عزیز سالم -
 به. انداختم پاش تا سر بعد نگاهی. کشید عقب و خندید. رفتم عقب و زدم پوزخندی که کنه ـغلم*بـ تا شد خم و

 -سحر- برادرش دختر هم دارمان مادر از بعد. هشتیش ابروهای و بلوند موهای و بود پوشیده که شلوارکی و تاپ
 بود شده من همسر که مردی مخ کردمی سعی هم ازدواج از بعد حتی سحر. بود ما ازدواج سرسخت مخالف دومین

 جزو. کردمی ازش بانو تاج مهین که بود ایپشتیبانی باشه وقیح و پررو قدراون شدمی باعث که چیزی تنها. بزنه رو
 زندگیم من دونست،می کهاین وجود با چون بودم، متنفر ازش اندازهبی زندگیم سال چند اون تمام در که بود کسایی

 …شد هم موفق که کنم فکر و بزنه رو من آب زیر داشت سعی بازم دارم، دوست رو
 . برم که کردم خداحافظی خانوم خاله از تهشسروبی و مسخره هایحرف به توجهبی

 : گفت سحر
 …نکنه. میاد االن جونم دارمان جان؟ طناز شینینمی چرا -

 . کنهمی خراب رو اعصابم و گـهمی مزخرف بودم مطمئن چون بده، ادامه نذاشتم
 تکون من تا بودیم زده زل بهم ثانیه چند. خانوم سحر جدید نامزد با شدم چشم تو چشم و کردم باز رو هال در

 : گفت و کرد بقیه و من به نگاهی و شد وارد که کنار رفتم و خوردم
  خبره؟ چه -

 : گفت ـوه*عشـ با و شد مشخص اون، بلند قد کنار متوسطش قد که چسبوند بهش رو خودش و کنارش اومد سحر
  اومدی؟ زود چرا نداشتی؟ عمل مگه عزیزم، -
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 زخم کردممی حس که بودم داده فشار کیفم بند به انقدر رو انگشتام حرص و خشم از و پایین بودم انداخته رو سرم
 . میاد خون و شده

 : اومد تربلند صداش
  خبره؟ چه میگم -

 : دادم جواب و کردم باال رو سرم و کردم خیس کمی رو لبم
 . بود گذاشته جا رو کتابش صیام؛ -
 دادم جواب بهشون توجهبی. خورد زنگ موبایلم که دادم نشون بهش و آوردم بیرون رو بود کیفم داخل که کتاب و
 : گفتم ناراحت. بردم رو ماشین اجازه بدون اومد یادم. بود ماشین نمایشگاه رئیس. بیرون رفتم و
 . شدم مجبور اومد، پیش کاری راستش. آقا شرمنده ببخشید، -

 : داد جواب
 هم االن و شده پیدا مشتری خوبتون شانس از. کردم ثبت رو ماشین اطالعات من. سمیعی خانوم نیست مشکلی -

  دیگه؟ فروشیدمی االن. منتظرتونه
 : گفتم سریع

 .بفروشم رو ماشینم فردا تا حتما باید. دارم عجله من بله آقا؟ واقعا -
 : گفت ثانیه چند از بعد
 . بیارید تشریف تا دارممی نگه سه ساعت تا نهایتا رو مشتری من پس. خب بسیار -

 : گفتم و زدم کوچکی لبخند
 . کنیدمی لطف. آقا ممنونم -
 که کردم نگاهش سوال پر. ایستاده سرم پشت دیدم که برگشتم. بودم رسیده باغچه به. کردم قطع خوشحال و

 : اومد صداش برم، که برگشتم. نگفت چیزی
 . خب -

 : گفتم حوصلهبی و برنگشتم
  چی؟ خب -

 : گفت و ایستاد جلوم. اومد هاشقدم صدای
 . عذرخواهی -

 : گفتم و کردم باز سریع اما دادم؛ فشار هم روی محکم حرص از رو چشمام. کردم پوفی
  داری؟ عذرخواهی اون به نیاز انقدر واقعا تو یعنی -
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 : گفت و زد پوزخندی
  آوردی؟ کم -

 : دادم جواب محکم
 . نمیارم کم من -
 : دادم ادامه بیشتر تاکید با و
 . وقتهیچ -

 : گفت براقش، هایچشم با و اومد جلو کمی داد، تکون سری
  میدی؟ انجام بگم من چی هر پس -

 : داد ادامه و اومد جلوتر قدم یه که نگفتم چیزی
  ترسی؟می نکنه -

 فراموش برای هاسال که افکاری کردن دور برای سریع. شدمی نزدیک داشت زیادی دیگه. دادم قورت رو دهنم آب
 : گفتم گذاشتم، وقت کردنش

 . ترسمنمی تو از من. نه -
 : گفت و کرد جیباش داخل رو دستاش. کردممی تلقین خودم به داشتم انگار

 …پس. خوبه -
 نگاهم که بودم ندیده جوریاین حاال تا. بودم زده زل بهش گیجی با. کردمی نگاه بهم غریبعجیب. زد زل بهم و

 . کنه
 : داد ادامه خیالبی
 . نفروش رو ماشینت -
 : گفت که زدم زل بهش ثانیه چند تا و کردم نگاهش تعجب با
 . برن طرف اون و طرف این واحد خط با هامبچه ندارم دوست -
 چند اما افتادم؛ وضعیت این به من که هست فکربی توی خاطر به بگم بهش خواستممی و کردم نگاه بهش خشم با
 : گفتم و کنم کنترل رو خشمم که کشیدم عمیق نفس تا
 . مادرشونم. نیستم هابچه آژانس من اطالع، محض -

 : گفت و زد تکیه نبود، اومدم، من وقتی و بود حیاط داخل که ماشینی به ـینه*سـ به دست و کرد نگاهم
  نکردی؟ که فراموش. دادم دستور نخواستم، نظر ازت من. شد اشتباهی کنم فکر ببین -
 : گفتم و کردم پوفی که زد زل بهم ایپیروزمندانه لبخند با و
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 . تونمنمی -
 : گفتم و دادم فشار هم روی محکم رو دندونام

 . بده دیگه دستور یه -
 : گفت مقتدر و داد تکون سری

 . نه -
 : گفتم حوصلهبی و کردم اخم

  دکتر؟ جناب شیدنمی متوجه چرا. تونمنمی. نمیشه -
 : اومد پشتم از کیوان صدای که کردممی باز رو ماشین در داشتم. بیرون رفتم بشم، جوابش منتظر کهاین بدون و
 ! طناز -

 : پرسید. کردمی نگاهم متعجب. کردم نگاهش حوصلهبی
  کنی؟می چیکار اینجا -

 : گفت که برم خواستم و ندادم رو جوابش
 چه؟ من به اصال. بابا باشه -
 : کرد شروع باز و
 . کرده کارچی فهمیدم تازه من. نداره من به ربطی هیچ دارمان رفتار. کن گوش حرفم به! طناز کنممی خواهش -

 : زد ناله
 . کنممی بگی کاری هر. کنممی خواهش. ببخشید -

 فکری. کتابش منتظر و است مدرسه االن صیام و ندارم وقت افتاد یادم که بدم سرد رو جوابش خواستم و برگشتم
 : پرسید و انداخت کتاب و من به گیجی نگاه که جلوش گرفتم و آوردم بیرون کیفم از رو کتاب. رسید ذهنم به
  چیه؟ این -
 : دادم جواب و زدم زل بود، پریچهر خاله چشمای رنگهم که چشمهاش به
 . کتاب -

 : گفت و کرد پوفی
  هست؟ کی کتاب این اصال چی؟ یعنی خب. بینممی که رو اون -

 : گفتم و کردم کتاب به ایاشاره
 . بدی بهش و شمدرسه بری باید که هست صیام کتاب -

 : گفت و کرد اشاره خودش به تعجب با و کرد نگاهم
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  برم؟ من -
 : گفت و گرفت ازم رو کتاب سریع که زدم زل بهش و باال بردم رو ابروهام

 . میشه اطاعت. چشم -
 . نمایشگاه سمت رفتم و شدم ماشین سوار سریع و دادم تکون براش سری

. بودن نخورده تکون هم مترمیلی یه حتی هاماشین و بود شده سبز چراغ بار چهار حاال تا اما بودم؛ چهارراه سر
 پوفی. بود شده تصادف. انداختم جلوتر متر چند به نگاهی و شدم بلند پنجه روی. شدم پیاده و زدم بوق عصبی،

. دادنمی خط اما گرفتم؛ رو نمایشگاه رئیس شماره و برداشتم رو موبایلم. کردم نگاه اطراف به مستاصل و کردم
 رو ماشین و رسوندم نمایشگاه به رو خودم سریع. شد باز راه بعد، ساعت نیم. ماشین داخل نشستم و گفتم ایلعنتی
 گفت و زد صدا رو شاگردش و کرد نگاهم که زدم زل نمایشگاه رئیس به زناننفسنفس. داخل دویدم و کردم پارک

 : گفت طلبکار و من سمت اومد و برسه زد،می حرف باهاش داشت که مشتری به
  کجایید؟ شما خانوم -

 : دادم توضیح و کردم نگاهش
 . متاسفم. برسم این از زودتر نتونستم. بود شده تصادف قبل چهارراه تا چند -

 : گفت و داد تکون سری
 . رفت ماشینتون مشتری هرحال،به -

 : گفتم و شد شل دستم داخل کیفم زدم زل بهش مات
  رفت؟ -

 : گفت رفتم،می دنبالش اردک جوجه عین من و میزش سمت رفتمی که حالی در و کرد نگاهم
 . بیفته قراره اتفاقی چه قرارداد عقد از بعد و آینده در معلومه هستید، قول بد االن همین از که شما گفتن. بله -
 کلی. کنه پیدا مشتری برام فردا تا شد قرار و زدم رو مخش باالخره و کردم رو تالشم تمام و زدم زل بهش عجز با

 آژانس و گذاشتم جاهمون رو ماشین. کردم تحمل و نشنیدن به زدم رو خودم و بودم مجبور من و گذاشت منت
 گفته و بودم زده زنگ طرالن به راه توی. بود شده شب دیگه خونه برگردم خواستم تا. داشتم خرید جا چند. گرفتم
 هامشونه روی رو کیفم خسته و حوصلهبی. شدم پیاده من و داشت نگه کوچه سر آژانس. کنه درست شام که بودم
 پوفی. ایستادم ماشینش، دیدن با خونه نزدیک. رفتممی راه آروم آروم و پایین بودم انداخته رو سرم و کردم جا جابه
 رفتم و زیر انداختم رو سرم بازم. بیاره رو هابچه بود اومده حتما. نداشتم هم شدن عصبی حوصله دیگه حتی و کردم
 فکر که تصورم برخالف صداش بچرخونم، رو کلید خواستم تا. آوردم بیرون رو کلیدم و کردم باز رو کیفم و جلو
 : اومد پشتم از ستخونه داخل کردممی
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  فروختی؟ -
 : گفتم و کردم نگاهش و برگشتم ثانیه چند از بعد و بستم اعصاب تمدد برای رو چشمام

 . گیرممی راننده هاتبچه برای نترس -
 : گفت و بهم زد زل
  فروختی؟. بده رو جوابم -

 : گفتم و دادم تکون براش سری حوصلهبی منم
 . فروشممی زودی به اما نه؛ -

 : گفت باز و کرد نگاهم
 . نفروش -

 و موردبی اصرار همه این از عصبی و دستورهاش و امری لحن همهاین از دادم فشار هم روی محکم رو دندونام
 : زدم داد اخیر، وقت چند این فشار

 . توئه سر زیر همش شدم، دچارش که دردسر همه این! توئه خاطربه همش چیه؟ دونیمی اصال. بابا برو -
 : دادم ادامه تریمحکم صدای با و افتاد دستم از کیفم

 مردک اون منت همهاین نبودم مجبور و بودم رسیده مشتری به من کردی،نمی کلکل همهاین من با امروز اگه -
 مجبور من نبودی تو اگه. بدم چِک اون جای به نبودم مجبور من کردینمی اذیت انقدر و مرد اون اگه. بکشم رو

 . بدم غریبه دکتر یه به رو چِک شدمنمی
 برق، چراغ تیر نور. کردممی نگاهش تاریکی در چنانهم. جلو اومد. زدم زل بهش درد با و کشیدم عمیقی نفس

 : گفت و انداخت بهش نگاهی و برداشت رو کیفم و شد خم و جلو اومد. زدمی چشمک
 . میاد گرون نظربه -
 بد تونهمی آدم یه چقدر. کردم نگاهش پشت از خشم با بعد و گیج اول. ماشینش سمت رفت و زمین انداختش باز و

 و برداشتم رو کیفم عصبی بود؟ رفتاری چه این میدم، جون عصبانیت از دارم من که موقعیت این توی آخه باشه؟
. برگشت شنید، که رو پام صدای. سمتش رفتم. آوردم بیرون کیفم داخل از رو دیگه چیز چندتا و پولم کیف و موبایل

 : گفتم و شـنه*سیـ روی کوبیدم رو کیفم و زدم زل چشماش تو نفرت با
 . کیانمهر دارمان دکتر آقای جناب جونت، سحر به بده. خریدم گرون خیلی. آره -
 رفتم. بودن خورده شام اما بودن؛ نخوابیده هنوز هابچه. داخل رفتم مستقیم و کردم باز و در. خونه در سمت رفتم و

 گوش حرفشون به لبخند با. بودم ننشسته کنارشون بود وقت خیلی. نشستم تخت تا دو بین و اتاقشون داخل
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 کتابش یاد یهو که گفتمی چیزی مدرسه از داشت صیام. کردنمی تعریف رفتن که جاهایی و مدت این از. دادممی
 : گفتم بعد و کنهمی فراموش که آخره بار رو کتابش که دادم تذکر و کردم دعواش کلی اول. افتادم

  رسوند؟ دستت به زود کتاب کیوان راستی -
 : گفت و کرد نگاهم

 . داشتیم الزمش آخر زنگ آره -
 : گفت که زدم لبخندی

 …که نیاورد کیوان عمو ولی -
 : پرسیدم تعجب با
  آورد؟ کی پس چی؟ -
 : گفت که انداختم تیام به نگاهی و
 . بابا -

 : گفتم و دادم تکون سری. بره خودش که بود چیزها این از ترتنبل کیوان. زدممی حدس باید و کردم پوفی
 . شد دیر که بخوابید. خب -

 و کردممی فکر امروز اتفاقات به من. بودیم کرده سکوت دو هر اما خوردیم؛ شام طرالن با. بیرون رفتم و شدم بلند
 موبایل. اتاقم داخل رفتم و شدم هاظرف شستن بیخیالِ من شام از بعد. کردمی فکر چی به دونهمی خدا …به اون

 و برداشتم زد،می چشمک داشت موبایلم. بود گذاشته عسلی روی بود، کیفم داخل که وسایلم بقیه و پول کیف و
 . دادم تکون سری. دفتر برم باید و گرفته وقت برام دکتر از فردا که بود داده پیام نازنین. کردم نگاهش
 ایستاده آیفون جلوی آروم که کیوان به نگاهی و آیفون سمت رفتم متعجب. زد زنگ آیفون که بود شب ۱۰ ساعت

 بود، شده خیس بارون خاطر به که خرماییش موهای داخل که حالی در. کردم باز رو در. انداختم بود، منتظر و بود
 : گفت و کرد نگاهم کردم، باز که رو هال در. داخل اومد کشید،می دستی

 . سالم -
 : گفت و کرد نگاه رو داخل و کشید گردن که ندادم رو جوابش

  داخل؟ بیام خوایمی -
 : گفتم

 . نه -
 : گفت و داد تکون سری

 . یااهلل -
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 یخچال در و آشپزخونه داخل رفت. رفتم دنبالش و کردم پوفی. داخل رفت اون و کنار رفتم من که داد هل رو در و
 قاشق یه کشو، سمت رفت. خوردمی الویه داشت پررویی با. بهش بودم زده زل و مبل روی بودم نشسته. کرد باز رو

 : گفتم و بهش زدم زل. شد خوردن مشغول و جلوم مبل روی نشست و آورد رو الویه ظرف و برداشت
 . خورنمی اینجا هم رو شامشون دیگه که هستن پررو انقدر بعضیا. خوبه واال -

 : گفت پر دهن با و انداخت بهم نگاهی نیم
 شام گفت رسید راه از آقا وقتی انتظار همهاین از بعد تازه. کشیدن دیر رو شام خونه، اومد دیر دارمان امشب -

 همه اون از هیچی بخورم، شام بودم رفته راه همه اون که بدبختم منِ و کردن جمع رو شام هم اونا. خوادنمی
 . نرسید بهم رنگارنگ هایغذا
 : داد ادامه تاکید با بعد
 . هیچی -

 : گفت و کرد نگاهم. خورد حسابی اینکه از بعد. کنهمی کاری هر شکمش خاطربه پسر این. دادم تکون سری
 . بود مزهخوش خیلی. مرسی -

 : گفت و خندید که کردم نگاهش چپچپ
  نکردی؟ آشتی امروز مگه بابا؟ چیه. خب -

 : گفتم حرص با و کردم نگاهش
  بکنم؟ هم آشتی داری توقع نبردی، که رو کتاب. تو هستی آدمی عجب -

 : گفت و کرد پوفی کیه، دست دنیا فهمید وقتی بعد اما کرد نگاهم خنگا عین
 . شعورهبی دارمان عین که حقیقتا یعنی. صیام این لقیه دهن یبچه عجب داد؟ لو رو من -

 : گفتم و رفتم ایغرهچشم
 . بزن حرف درست! اوی -

 : گفت و زد شیطونی لبخندی
  دارمان؟ یا بود صیام برای اوی این -
 : دادم جواب ایمسخره لبخند با و کردم نگاهش شده باریک چشمهای با
 . بده استراحت دهنت به دقیقه چند زحمتبی -

 : گفت و خندید
  دیگه؟ بشم خفه یعنی -

 : گفتم و زدم ایگنده لبخند
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 . دقیقا -
 : گفت که گذشت ثانیه چند. شدم ساکت. داد تکون سری و خندید

  کردی؟ قهر باز یعنی حاال -
 : داد ادامه و کرد پوفی که. گرفت رو خودم جلوی ولی گرفت؛ مخنده شبچگونه لحن از
  بشه؟ درست چی همه که االن کنم کارچی ببینم بگو خب؛ -

 : پرسیدم مکث کمی با رو بود ذهنم توی صبح از که سوالی
  برگشته؟ چرا …سحر -

 : گفت ثانیه چند از بعد. زد زل بهم و شد جدی
 . بندازه دارمان به رو برادرش دختر خوادمی. خانومه تاج مهین جدید پختدست -

 : گفتم و زدم پوزخندی
 . خوادمی خودش مطمئنا. بندازه بهش که ستبچه مگه -

 : گفت و داد تکون سری
 . نگیر کم دست رو خانوم تاج مهین -

 : پرسیدم
  چطور؟ -

 : داد توضیح و داد تکون سری
 هاکیانمهر از ارثیه تمام دیگه که کنهمی کاری داره نظرم به. شهمی پیداش طرفااون کم خیلی عمو، مرگ از بعد -
 . ببنده خاندان و خانواده این از رو فلنگ کال و برسه شخانواده و خودش به

 : کردم زمزمه و دادم تکون سری
 . عجیبه -

 : گفت و کرد تایید اونم
 . کنهنمی اقدامی دونه،می رو چیزا این همه کهاین وجود با دارمان اینکه ترعجیب -

 یه یا رازی یه هم حتما و دونهمی رو چی همه شناختم،می من که مردی گفت،می راست کیوان. دادم تکون سری
 . کرده سکوت همینم خاطر به بدونن نبایدم و دونننمی بقیه که دونهمی رو مهمی چیز

 . بودم نرفته خواب درد، گردن و فکر از هنوز شب ۱۲ تا من و رفت کیوان
 سری. شدمی هابچه نامادری سحر یعنی پس. کنه ازدواج باهاش و باشه داشته رو دارمان که بود برگشته سحر
 .بخوابم و کنم تمرکز کردم سعی و فرستادم لعنت ذهنم توی مزخرف افکار به و دادم تکون
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 چندتا به خسته، ذهن و درگیر فکر با. بیمارستان رفتم و شدم بیدار زیاد مشقت با زود صبح. گذروندم رو سختی شب
 …بود خوب حالش شکر رو خدا که زدم آرزو به سری و کردم رسیدگی مریض
 . دیدم راهرو داخل رو آریان که بخورم ناهار رفتممی داشتم

 : گفت لبخند، با همیشه مثل و داد رو جوابم که کردم سالم لبخند با
  کنی؟می کارچی خبر؟ چه -

 : گفتم حوصلهبی
 . همیشگی کارهای. هیچی -

 : گفت هیجان با و داد تکون سری
 . دیدیم رو هابچه باالخره! طناز راستی -

 : گفتم و زدم لبخندی
 . شدن عاشقتون البته و باهاشون بودید مهربون چقدر شما که گفتن بهم آره -

 : داد ادامه و زد لبخندی
 . شیطنت اهل یکی و درس اهل یکی متفاوت، قطب دو از. هستن بامزه خیلی -

 : پرسیدم و کردم تایید و خندیدم آروم
  چطوره؟ شیدا -

 : گفت ناراحتی با که شد ـمرنگ*کـ تنها نه لبخندش و داد تکون سری
 . کنم صحبت باهات بیام خواستممی خودم راستش -

 : گفتم نگرانی با و دادم تکون سری
  افتاده؟ شیدا برای اتفاقی شده؟ چیزی چرا؟ -

 : گفت نگران، همیشه منِ نگرانی رفع برای سریع و زد نگرانیم به تلخی لبخند
 . دپرسه خرده یه ولی نه -
 : پرسیدم باز اخم با
  چرا؟ -

 : داد جواب که
 …خصوصا من، خانواده با آمد و رفت از میشه اذیت خیلی -
 : کرد زمزمه و کرد نگاهم و
 …که دونیمی -
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 : گفت غمگین و وارزمزمه ثانیه چند از بعد آریان و کردیم سکوت که. کردم تائید
 . زیاد خیلی. تنهاست خیلی -

 : گفتم پس بدم حل راه و نکنم بیشتر رو غمش کردم سعی و دادم تکون سری
 دورهمی یه که بگم هم مریم و نازی به تونممی من. خوبه خیلی جوریاین ما؟ خونه نمیاریش چرا …خب -

 . باشیم داشته
 : گفت کالفه و کرد نگاهم

 اما بشه؛ عوض شروحیه کمیه احتماال. داریم دعوت شیوا خونه یلداست، شب دیگه روز چند بگم؟ چی واال -
 . میارمش حتما …بعدش
 : گفتم و دادم تکون سری

 . دکتر جناب منتظرم پس -
 . رفت و داد تکون برام سری. خندید
 …شیدا چارهبی. انداختم رفتمی داشت که آریان به پشت از نگاهی
*** 

 قبل سال ۱۰
 تقریبا چون دینا و الهام با. بودم شده صمیمی خونه اهالی همه با حسابی. گذشتمی جدید خونه به اومدنم از مدتی

 گاهی خب اما دیدم؛نمی رو مامان خیلی برام بود مامان عین که هم خانوم خاله. بودیم جور خیلی بودیم همسن
 مشغول گلی عمو با یا نداشتم کالس اگه هاظهر از بعد. پیششون بمونم تونستمنمی خیلی ولی زدم؛می سر بهشون
 گشت برمی دارمان که شب تا. شیطنت مشغول دینا با یا آشپزی مشغول خانوم خاله و الهام با یا بودیم گل کاشتن

 بود؛ قبل از بهتر یکم هم رفتارش. خونه رسیدمی دیر همین واسه و رفتمی بیمارستان و داشت دوره جدیدا. خونه
 و زدممی من رو هامونحرف عمده. زدیممی حرف و دیدیممی رو همدیگه ما کم خیلی. خوندمی درس خیلی اما

 که بود این زدنش حرف نهایت که هم دارمان و شدمی تموم هم زود خیلی که بود من روزمره کارهای مورد در کال
 که خونه اومدمی کم قدراون! همین. خونه میاد دیر شب مثال یا عسلی روی گذاشته برام پول که دادمی خبر مثال
 کردممی آرایش رو خودم شوق و ذوق کلی با هاشب. سقف یه زیر باهاش زندگی از شدممی دلسرد داشتم واقعا من

 . رفتممی خواب من که اومدمی دیر انقدر اما شدممی منتظرش و
 کهاین یا بزنم حرف باهاش کلمه دو تونستمنمی که بود شده دیر کالسم یا شدممی بیدار که هم هاصبح معموال

 دارم دوست رو دارمان. نمیارم کم من که کنممی فکر این به شهمه اما بود؛ رفته اونم خواب از شدممی بلند وقتی
 . ایستممی انتخابم پای و
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 زندگی و کار از بودیم شده خسته خیلی هم خودمون. نبود خبری بزرگ کیانمهر هایمهمونی از که بود وقت خیلی
 عالوهبه کردم دعوت رو خودم دوستان همه. کوچک دورهمی یه. بندازم راه مهمونی یه گرفتم تصمیم پس. وقفهبی

 . حامد و کیانا و کیوان و آریان
 و الهام کمک با. خونه میاد بیمارستان از بعد هفت ساعت بود گفته و گرده برمی کی که پرسیدم دارمان از روز اون
 هر که خانوم خاله و دینا و الهام. چیدیم تمیز و مرتب رو مهمانی سالن و کردیم آماده رو چیز همه دینا و خانوم خاله
 نیومده هامهمون هنوز اومد دارمان که هفت ساعت شب. رفتن هاشون خونه به و نموندن کردم، اصرار بهشون چی

 و نگفت چیزی. خوادمی شلوغی کمی دلم که گفتم و گفتم رو ماجرا براش. کرد نگاهم سوالی خونه، دیدن با. بودن
 : گفتم و گرفتم رو دستش. نزدیکش رفتم و زدم لبخندی. کرد سکوت

 . نیست خبری مهمونی از که هست مدتی یه. دیگه بزن لبخند من جون! دارمان -
 : گفتم مظلوم و
  باشه؟. بخند. دیگه خواست مهمونی دلم -

 : گفت و آورد بیرون دستم از آروم رو دستش. ثانیه چند از بعد. بود زده زل بهم
 . بگیرم دوش میرم -
 : زدم داد ذوق از که بود پنجم پله داخل. رفت و
 . جونم دارمان عاشقتم -
 همه کیوان و شیدا و آریان جزبه و بود هشت ساعت. داد ادامه راهش به بعد و کرد مکث ثانیه چند. خندیدم بلند و

 . بودن اومده
 اما شد؛ باز در. هابچه کنار مبل روی نشستم و زدم رو آیفون شدم بلند و زدم جمع به لبخندی زدن که رو آیفون
 : گفت و سرش پشت زد آریان که بشه وارد خواستمی کیوان هم از اول لحظه، چند از بعد. شدنمی وارد کسی

 . ترنمقدم هاخانوم شعور،بی -
 چشمامون شیدا زدهخجالت لبخند دیدن و آریان حرف از نازی و مریم من. کشید عقب و گرفت رو گردنش کیوان
 : گفت و انداخت نگاهی همه به و داخل اومد خنده با آریان که کردنمی نگاه تعجب با همه. شد گشاد

  چیه؟ -
 مشاجره و بحث یه از بعد کیوان و آریان. برداشتن دست کردن نگاه از و شد جمع همه حواس گفت که رو این

 همه شدیم، جدا مردها از کهاین محض به. نشستیم و سمت یه رفتیم دخترها ما، و شدن آروم باالخره حسابی
 . بینشون خبره چه ببینیم شیدا سر ریختیم

 : گفت بود، شده سرخ هاشگونه که حالی در و کرد انکار شیدا اما



 

 

317 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 …ولی نیست؛ هیچی -
 . شد جمع گفتنش ولی با همه حواس
 : بود زده زل میز به و پایین بود انداخته رو سرش

 . مؤدبیه و خوب پسر خیلی و بوده اشتباه واقعا کردممی فکر موردش در چی هر که رسیدم نتیجه این به ولی -
 حاال زدن،می تیر با رو هم سایه دیروز تا چی؟ یعنی تضاد همهاین فهمیدمنمی من. کردیممی نگاهش تعجب با

 و آریان روی بودم کرده زوم مهمونی آخر تا شیدا رفتار از گیج هستن؟ همدیگه از تعریف حال در طورهمین
 …شیدا
 باالی به و بود نشسته تخت روی دارمان. اتاق داخل رفتم و شوییظرف داخل گذاشتم رو ظرفا مهمونی، از بعد

 راه تنها. کشیدممی حرف دارمان از باید و کشیدم عمیقی نفس. کردمی کار تاپشلپ با داشت و بود زده تکیه تخت
 . بود همین
 : زدم صداش لبخند با و نشستم کنارش رفتم آروم

 ! دارمان -
. زدن حرف نوع این به بودم کرده عادت دیگه. گممی چی دارم شنوهمی یعنی این. گفت اوهومی اما نکرد؛ نگاهم

 : دادم ادامه کوتاهی مکث با. صوت یه یا کلمه یه تنها
  داره؟ مداری قرار، شیدا با آریان …میگم -

 : پرسید و انداخت بهم نگاهینیم
  چطور؟ -

 : گفتم و انداختم باال ایشونه
 . طوریهمین. هیچی -
 لبخند بست، رو تابشلپ و انداخت فضولم چشمای به نگاهی. بپرسم بازم خواستمی دلم اما. کردم سکوت و

 : گفت و زد یابیکم
  میشه؟ چی باشه داشته اگه -

 : دادم جواب پرانرژی و زدم پررنگی لبخند
 . میشه عالی -

 : گفت و داد تکون سری
 . بشه که کنی کاری باید پس -

 : پرسیدم و کردم نگاهش گیج
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  آخه؟ چطوری چی؟ -
 : گفت و کرد بهم ایاشاره. بود برجا پا هنوز لبخندش

 . بلدن خودشون رو شبقیه دارن، جرقه یه به نیاز فقط -
 : گفتم و خندیدم

 …پس. ایول -
 : گفتم و کردم اشاره خودم به کردم، مکثی

  منم؟ جرقه یعنی -
 : گفت و کرد تائید

 . شدی باهوش -
 : کردم اعتراض

 ! دارمان اِ -
 که کردم نگاهش متعجب. شد ناپدید کل به که افتاد اتفاقی چه دونمنمی یهو اما شد؛می پررنگ داشت لبخندش

 : گفت و خوابید کشید، دراز و عسلی روی گذاشت رو تابش لب
 . بخوابی بری بهتره. کافیه دیگه -

 نگرانی و شیدا آینده برای حالیخوش با و کردم اطاعت فقط شهمی اینجوری که هاوقت خیلی مثل متعجب، منم
 …خوابیدم خودم آینده برای
 داخل رو آریان و شیدا اتفاقی مثال. بیفته اتفاق مهیب انفجار یه بودم منتظر و بودم زده رو جرقه که بود روزی چند

 کردم خاموش هم رو موبایلم و اومدم بیرون شهربازی از کال و کردم فرار بعدم و بودم کرده روروبه هم با شهربازی
 …بکنه اقدامی آریان تا شدم منتظر و خونه رفتم و

 از غیر کسی. خونه اومد زود دارمان بودن، نیاورده هم خودشون روی به کدوم هیچ که اتفاق اون از بعد هفته دو
 بلند و کردم ساعت به نگاهی متعجب. داخل اومد و شد باز هال در. دیدممی تلویزیون داشتم و نبود خونه خودم،
 از رو سامسونتش کیف. رسیدمی نظر به خسته. داد تکون برام سری که کردم سالم متعجب. سمتش رفتم شدم،

 : پرسیدم سرهمپشت و گرفتم دستش
  اومدی؟ زود چرا شده؟ چیزی خوبی؟ -

 مبل روی. جلو رفتم دنبالش و گرفتم دستش از رو کت. آورد در رو کتش سکوت در و انداخت بهم نگاهی نیم
 : گفتم ریلکسیش و سکوتش از حرصی و نشستم کنارش بود دستام داخل که کیفش و کت با که نشست

 . کردم دق. دیگه بگو چیزی یه! دارمان اه -
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 : گفت و انداخت بهم نگاهی نیم
  نشنیدی؟ رو انفجار خبر -
 : گفتم رفته، تحلیل صدای با مات،. کردم ـل*بغـ محکم رو کتش و افتاد دستم از کیفش و مبل روی رفتم وا
 . نگفت چیزی اخبار داخل که امروز کی؟ کجا؟ انفجار؟ -

 : گفت و زد کوچکی لبخند دوخت، من به رو بود تلویزیون به که نگاهش
 . هستی خوبی جرقه تو -

 : گفتم گیج
  هان؟ -

 : گفت و مشقیقه به زد راستش دست با و شد پررنگ لبخندش آروم و داد تکون سری
 . خنگ دخترِ -
 : داد ادامه که مالیدم رو مشقیقه و کردم نگاهش اخم با. کرد آرومی و کوتاه خنده و
 . شیدا خواستگاری میره داره آریان فردا -

 : زدم داد یهو بعد و زدم پلک تا چند مات و شد باز اخمام
  واقعا؟ -
 کامال و حالتی هیچبی با که شدم جدا ازش دقیقه چند از بعد. دادم فشارش محکم و ـلش*بغـ پریدم ذوق از و

 :گفتم و بشه لبخند شکل تا آوردم کش رو لبش و صورتش روی کشیدم رو دستم. زد زل بهم خنثی
 . لبخند. بهتره جوریاین. آره -
 . نفهمیدم نگاهش از چیزی که من ولی داش؛ حرف شایدم. حرفبی کرد،می نگاهم بازم اون و. خندیدم و

 من شیدا. بود کرده ممنوع خواستگاری داخل رو من حضور خانوم تاج مهین که جاییاون از و بود خواستگاری روز
 …سوزهمی حسابی قطعا خانوم تاج مهین و کرد دعوت دوستش عنوانبه رو
 رو فکرش که چیزی اون از ترزود خیلی. بود کرده قبول زود خیلی خانوم تاج مهین شیدا، دارپول خانواده خاطر به

 اینجا مشکل. عروسی بعد و بودن عقد ماه چندین نظرمبه اما کردن؛ عقد و شد کیانمهر خاندان وارد شیدا کردم،می
 که کردمی شکر رو خدا شهمه و تجمالت وسط بود افتاده دقیقا و اومدنمی خوشش تجمالت از اصال شیدا که بود

 و دوست آدم که خاندان این توی باشیم هم همراه همیشه گذاشتیم قرار شیدا و من. افتادیم هچل این توی باهم
 دشمن؟ همهاون با کنهمی کارچی تنهایی شیدا بیچاره. شناسهنمی هم رو دشمنش
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 قدم هیچ هنوز من و چکه موعود امروز، که نیارم خودم روی به کردم سعی و هامریض بقیه سراغ رفتم ناهار، از بعد
 زنگ ماشین نمایشگاه به چندبار رفتم،می راه راهرو داخل داشتم که این حین در. ندادم انجام پرداختش جهت مثبتی
 . خوردم حرص کلی و نداد جواب کسی اما زدم؛

 جلوی مبل روی روم،روبه ایخسته و کوچک لبخند با و آروم ساله،۲۷ خانومی. شد وارد بعدی مریض و زدن در
 : پرسیدم شخصیش، اطالع گرفتن و احوالپرسی از بعد و زدم بهش لبخندی. نشست خونهکتاب

  کجاست؟ مشکل بفرمایید خلج خانوم خب، -
 : گفت حال همون در. بود پایین سرش. نکرد نگاهم

 . گرفتم طالق همسرم از که ساله دو من -
 : گفتم و کردم نگاهش

 .خب -
 : گفت

 اما شم؛می راحت چی همه شر از دیگه بگیرم طالق اگر کردممی فکر. دکتر خانوم گذرهمی سخت بهم داره خیلی -
 . میاد فشار بهم داره بیشتر

 : داد ادامه که کردم سکوت
 . شدن کالفه هم مخانواده حتی دیگه. نداره تمومی زننمی سرم پشت که حرفایی و مردم سنگین هاینگاه -

 : گفت ترآروم و کرد مکثی
 بینممی وقتی بازم اما دارن؛ محبت من به خیلی. شدم مادرم و پدر بار سر کنممی حس دکتر، خانوم دونیدمی -

  فهمید؟می. شممی اذیت هستن، ناراحت من از بیشتر حتی
 این مشکل ترینآزاردهنده طالق،. کردنمی درک رو حرف این من از بیشتر کسهیچ شکبی. آره فهمیدم؟می

 . مردمه روزهای
 : پرسیدم متاثر

  داری؟ بچه -
 : داد ادامه و درخشید چشماش داخل اشک

 . بینمشنمی ماه تا ماه که ساله شش بچه دختر یه -
 : پرسیدم کنجکاو

  چرا؟ -
 : داد جواب
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 تقصیر البته. بینمنمی رو مبچه منم. تهران نمیاد و هست ساکت اصفهان. کنهنمی زندگی اینجا سابقم همسر -
 . باشم ترراحت خودم اینکه خیال به. اون به دادم رو حضانت که بود خودم

 : گفت درد با
 دوستام با. کردممی کیف مجردی بود، خوب چی همه اوایل اون. کنهمی مخفه داره تنهاییم دکتر، خانوم اما -

 . خودم و موندم من و شد تموم چیهمه دیگه ماه دو از بعد اما …و نوردیکوه و تفریح و مسافرت رفتیممی
 : گفت ناراحت و پایین انداخت رو سرش کرد، مکثی

 …االن اما نمیشم؛ این از ترتنها کردممی فکر پیش سال دو -
 : گفت و کرد پاک رو اشکش

 مبچه گرفتم،نمی طالق اگه کنممی احساس. کنهنمی رهام ـناه گـ احساس. شده فرساطاقت و سخت خیلی -
 کنار مادرش و پدر موقعاون حداقل دونممی فقط. کنهمی کار چی و کجاست دونمنمی اصال. داشت بهتری آینده

 . بودن هم
 : گفتم و زدم بهش تلخی لبخند. نشستم کنارش و شدم بلند آروم

 . سخته خیلی. کنممی درک. فهممتمی -
 : داد ادامه و کشید عمیقی نفس بود، شده خشک هاشلب
 مطلقه فهمنمی اینکه از بعد خونه، میان که خواستگارایی. کنم ازدواج و زندگی تونمنمی دیگه کنممی حس -

 . کنممی مقایسه سابقم همسر با رو اون من بیاد که هم ایدیگه هرکس اونا، از غیر. نمیان دیگه و میرن هستم
 : گفت و گرفت دستاش داخل رو سرش

 . دیگه شدم خسته. ندارم رو زندگی این تحمل دیگه -
 : پرسیدم آروم

  گرفتید؟ طالق چرا -
 : گفت گریه، از شده قرمز هایچشم با و کرد بلند رو سرش

 موضوع این. گذروندمی وقت هاشدوست و همکارهاش با بگذرونه وقت من با کهاین از بیشتر. بود بازرفیق خیلی -
 . هست تریآزاردهنده مسائل طالق از بعد کهاین از دریغ. سرش داشتیم دعوا همیشه و دادمی آزارم خیلی

 : گفت و گرفت رو دستام و زد زل چشمام به
 و بیام کنار شرایطش با تونستممی که رسیدم نتیجه این به وقته خیلی االن. گرفتم تصمیم زود واقعا دکتر، خانوم -

 …االن اما بشه؛ راه به سر که کنم کاری خودم هایترفند با حتی
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 انجام طالق علل روی که اخیر مطالعات طبق. کردم نوازش رو دستش آروم و زدم زل بهش منم. کرد سکوت و
 فشارهای کهاین از جدا موضوع این. پیوندهمی وقوع به ارزشبی و ساده دالیلی اساس بر طالق که شده ثابت شده،

 و موضوع این به نسبت افراد زیاد توجهیبی و ناآگاهی از کنه،می وارد اجتماع و هاخانواده افراد، به رو زیادی
 . گیرهمی مردان از بیشتر رو زنان دامن طالق هایآسیب هم وسط این حاال. داره حکایت بدش پیامدهای

 . میز روی گذاشتش و خورد ازش کمی و کرد تشکر که دستش دادم و ریختم براش آبی لیوان. دادم تکون سری
 کرد؛می ـناه گـ احساس زن این اما بودم؛ کرده لمس من رو بود گفته که چیزهایی بیشتر. کردممی درکش من

 تمام چون نیستم پشیمون. نشد اما بشه؛ تا کردم کاری هر. کردم هم من اما بود؛ نکرده تالش زندگیش برای چون
 آینده روی حتی شعجوالنه تصمیم این چون شدنمی هم خوب و نبود خوب حالش اصال زن، این اما زدم؛ رو زورم
 . ذاشتمی تاثیر هم شبچه
 همسر با و اصفهان بره مسافرت عنوانبه ببینه، رو شبچه بره گفتم بهش. شد آروم تا زدم حرف باهاش کلی

 . منتظرشم سفرش، از برگشتن از بعد که گفتم بهش و بزنه حرف هم سابقش
 . بود نازی. آوردم بیرونش کیفم جیب داخل از. خورد زنگ موبایلم که کردممی جمع رو وسایلم داشتم کار، از خسته
 . برسم زود باید و ستدیگه ساعت یه ارتوپد دکتر نوبت که کرد هوار و داد کلی که دادم جواب سریع

 . زدممی حرف نازی با حالهمون در و دادم تکون سارا برای سری و بستم رو اتاقم در
 که کردم فکر این به ماشین به رسیدن تا. کردم قطع رو تلفنم من و شد راضی نازی باالخره بیمارستان در جلوی
 از شماره یه باید کردم فکر پس زدم خیالیبی به هم رو خودم و نکردم جور رو پول که هست بازی پررو خیلی دیگه
 ویدا اما گرفتم؛ رو شمارش ویدا از و داخل برگشتم. میدم رو پولش فردا بگم حداقل که گرفتممی سروش دکتر

 بود ایستاده در جلوی نازی. دفتر سمت رفتم آژانس با و دادم تکون براش سری. مطبشه و نداره شیفت االن گفت،
 . آسانسور داخل برد و کشید رو من کردم سالم تا

 : گفتم و کردم نگاهش چپ چپ
  خبرته؟ چه -

 : گفت اخم با و کرد نگاهم
 . دادم تغییر ساعت نیم ساعت، نیم رو نوبتت زدم زنگ چهاربار من االن؟ تا تو بودی کجا -

 : گفتم و زدم لبخندی
 . نخور حرص بابا خب -

. داخل رفتم من و شد نوبتم بعد ساعت یه. شدیم منتظر و مطب داخل رفتیم و داد تکون برام تأسف روی از سری
 . شد گشاد چشمام افتاد، ارتوپد دکتر به چشمم که همین
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 دکتر جناب تونستمی فقط همیشگی لبخند و عالی تیپ و میشی چشمهای و مشکی موهای با بور، بلند قد مرد یه
 : گفت لبخند با و شد بلند صندلی روی از. باشه سروش بهزاد

  طرفا؟ این از. دکتر خانوم سالم به به -
 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
 

 : گفتم و دادم قورت رو دهنم آب
 …خاطربه …اینجا …من. سالم -

 ادامه. اومدنمی بدی آدم نظربه. بگیرم وقت ازش دیگه یکم و کنم اعتراف خودم کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس
 : دادم

 …که پول خاطربه دکتر آقای ببخشید -
 : گفت خنده با و بدم ادامه نذاشت

 . هستید درگیر هم شما هرحالبه دکتر؟ خانم حرفیه چه این -
 نگاه بهش متعجب تقریبا داشتم واقعا؟ گذرهمی پولش از داره این بود باشعوری آدم چه. کردم تایید و زدم لبخندی

 . نداره اهمیتی اصال براش پول که محترمیه آدم عجب این کردممی فکر مدام و کردممی
 : داد ادامه

 . نداشت قابلی واقعا چون بدید؛ موتوری پیک با رو پول خاطرشبه نبود الزم واقعا ولی درگیرن؛ همه روزا این -
 آب لیوان یه و شد بلند سریع. رفت لبخندش. کردممی سرفه محکم. افتادم سرفه به و موند گلوم داخل دهنم آب
 . کشیدم سر رو آب تند منم و دستم داد
 : پرسید و نشست روم به رو مبل روی شدم، آروم کمی اینکه از بعد
  خوبید؟ -

 : دادم جواب و کردم نگاهش آروم و کشیدم عمیقی نفس
 …فقط. ممنون. بله -

 : پرسیدم بالفاصله بعد
 …رو پول من که دکتر آقای مطمئنید فقط -

 : کردم اصالح و شدم دادم،می داشتم که سوتی متوجه
  منه؟ طرف از گفت و آورد رو پول پیک که مطمئنید واقع در یعنی -
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 : گفت و کرد تایید
  چطور؟ بله، -

 : گفتم و دادم تکون تند رو سرم
 . هیچی -

 : گفت بود، لبش روی همیشه مثل که لبخندی با و داد تکون سری
 . بودم نگفته کسی به من آخه. ساختمون این توی اومدم من دونستیدمی شما که جالبه ولی -

 : گفتم ناچار. بیارم دلیلی چه و بگم چی دونستمنمی. کردم مزخرفی خنده
 . بله -

 : گفت و کرد مرتب رو روپوشش و نشست صندلیش، سمت رفت و انداخت بهم نگاهی و شد بلند
 . بفرمایید هست، مشکلی اگه. خدمتم در خب -

  چیه؟ پول جریان که کردممی فکر این به هنوز. کردم نگاه بهش گیج ثانیه چند
 : چگفتم و کشیدم عمیقی نفس اینجام، چی برای افتاد یادم تازه کردن فکر ثانیه چند از بعد
 . کنهمی درد خیلی گردنم که وقتیه چند راستش بله،! آهان -

 چند کهاین و کنهمی درد گردنم قسمت کدوم دقیقا که این مورد در پرسید ازم سوال ای،دقیقه پنج و کرد نگاهم
 …و شدم طوریاین که هست وقتی

 . نوشت ایبرگه روی چیزی و پایین انداخت رو سرش نهایت در
 : پرسیدم کنجکاو

  دکتر؟ چیه مشکل -
 : گفت و آورد باال رو سرش و زد لبخندی

 . من تا میشه مربوط خودتون به بیشتر شما مشکل من نظر به -
 : پرسیدم و کردم اشاره خودم به متعجب

  چطور؟ من؟ -
 : گفت و زد زل بهم و گذاشت میز روی رو خودکارش داد، تکون سری

 . فتهمی اتفاق این استرس مواقع معموال. عصبیه شما مشکل. نیست فیزیکی مشکل اصال و گردن شما مشکل -
. کردمی صدق من مورد در خوره،می آب شکسته کوزه از گرکوزه المثلضرب. دادممی تکون سر من و گفتمی اون

 . میشه شروع دردم هستم، عصبی وقتی اکثرا. میگه راست فهمیدم کردم، فکر بهش وقتی
 : گفتم شد، تموم که حرفاش



 

 

325 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 …طوراین که -
 : گفت و سمتم گرفت رو بود نوشته که ایبرگه لبخند با و انداخت بهم نگاهینیم
 . میشه بهتر حالتون خیلی کنید مصرف هم رو دارو این اگر ولی عصبیه مشکلتون گفتم، که طورهمین -

 . گرفتم دستش از رو برگه و کردم تائید
 : گفت که کردممی نگاه دارو اسم به داشتم

 . دکتر خانوم باشید، خودتون مراقب بیشتر بهتره -
 . کرد همراهیم لبخند با و شد بلند اونم. گفتم ممنونی و شدم بلند. دادم تکون سری
 آژانس با داده؟ کی دقیقا رو پول همهاون که کردممی فکر این به فقط من ولی شده؛ چی که پرسیدمی مدام نازی

 از بود عجیبی حال. فروخته رو ماشینم گفت و زد زنگ هم نمایشگاه رئیس که بودم آژانس داخل. خونه برگشتم
 هم دیگه طرف از. بودم مبهوت داده؟ کی دونستمنمی طرفی از. شده تسویه سروش پول که بودم حالخوش طرفی

 . بود شده فروخته ایدفعه یه بودم کشیده زحمت داشتنش برای هاسال که ماشینی
 فهمیدمنمی. بده رو پول همهاین من جای به که شهمی پیدا احمقی آدم کدوم که فکرم این توی حاال تا دیشب از

 نتیجه کمتر کردم،می فکر بیشتر چی هر و من خاطر به بده رو پول همهاین بشه حاضر که دارم رو کی من که
 . گرفتممی

 و بد خیلی. بودم فروخته رو ماشین ناخواسته. گرفتم نمایشگاه رئیس از رو نازنینم ماشین پول رفتم هم صبح امروز
 . دادم دست از الکیالکی بودم، خریده عشق با که رو ماشینی. بود کننده ناراحت

 و کردم پوفی کالفه. کردممی بازی کافه لیوان با و کردممی فکر و بودم نشسته بیمارستان بوفه هایصندلی روی
 دختری با داشت. نمونه پدر گفت،می روزاون که مریم قول به جنابِ به افتاد نگاهم و آوردم باال رو سرم زمانهم

 نفروشم، رو ماشین تا داده رو پول اون نکنه. نشستم جام سر سیخ یهو. باشه دانشجو اومدمی نظربه که زدمی حرف
 به اگه «کنی؟می داری کارچی تو دونهنمی اصال اون بابا نه»: دادم رو خودم جواب خودم بعد اما ها؟بچه خاطربه

 . نکنه دخالت من کارهای توی باشه اون تا بده آخرش قرون تا رو پول بذار درک به میگه که باشه اون
 صورت برخوردی تا شدم بلند سریع و شد خنک من دل اما ندید؛ اصال که رفتم بهش ایغرهچشم فکر این با و

 . نگیره
 منم. بشم منتظر باید گفتن گفتم، که رو دارو اسم. بگیرم رو گفت سروش دکتر جناب که دارویی تا داروخونه رفتم

 نگاهش دقت با. آزمایشگاه داخل رفت استرس با دختری. شدم منتظر و آزمایشگاه در جلوی صندلی روی نشستم
 اومدمی نظر به که ایبرگه کردن باز از بعد دختر. داد بهش ایبرگه اونم که گفت پذیرش به چیزی. کردممی

 . گفت شکری رو خدا لب زیر و کرد پر رو صورتش همه لبخندی باشه بارداری آزمایش
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 …بودم جوریهمین روز یه منم و زدم لبخندی خودآگاه نا
*** 

 قبل سال ۱۰
 حالت مدام. شد بد حالم و بودم اینا مامان خونه روز یه که بود ماه اردیبهشت. گذشتمی اینا آریان عروسی از ماه یه

 داشتم وقتی. خرید بریم هم با که دنبالم اومدمی داشت دارمان روز اون. کردمی نگاهم عجیب مامان. داشتم تهوع
 بارداری، آزمایش گفت و چی برای پرسیدم وقتی. بدم آزمایش یه برم فردا که گفت گوشم کنار مامان رفتممی

 با و کنم تحمل نتونستم بعد روز دو اما میشه؛ خوب حالم گفتم و کردم مخالفت. کردممی نگاهش گیج و متعجب
 دونستمنمی. بود عجیبی حس. محامله فهمیدم گرفتم، رو جواب که روز چند از بعد. آزمایشگاه رفتم استرس
 و کمم سن بابت از هاش، درس و هامدرس بابت از دارمان؟ بابت از ناراحت یا فرشته یه داشتن از باشم حالخوش

 !بودم بچه زیادی شدن مادر برای من. کمش سن
 خیلی که گفت فقط. نکرد منتقل بهم رو خاصی حس هیچ گفتم، دارمان به استرس و بدبختی کلی با که شباون
 هنوزم من اما بود؛ همین محبتش نهایت! همین. کننمی رو کارها همه بقیه بعد به این از و نیارم فشار خودم به

 رفت و کرد بهونه رو بیمارستان و کار حرفم از بعد شباون تازه. محبته سر از کردممی فکر و بودم عاشق و خنگ
 چی؟ از دونستمنمی اما کنه؛می فرار داره که فهمیدم من و بیرون

 رفتم و گرفتم رو داروم و زدم پوزخندی. بود رفته دختر. انداختم آزمایشگاه در سمتبه نگاهی اسمم، شنیدن با
 …خونه

 : گفتم باشه، واقعی کردم سعی که لبخندی با. بگم نه نتونستم و کردم طرالن به نگاهی
 . برو حتما. داره اشکالی چه. آره -
 نگاهی صندلیم، پشت پنجره از و شدم بلند. کردم پوفی. بیرون رفت و کاشت گونم روی ایـوسه*بـ حالیخوش با
 . انداختم بیرون به

 . رفت بیرون بیمارستان در از که دیدمش دقیقه، چند از بعد
 خانواده با که گفتم سال هر مثل اما باشم؛ باهاشون که گفتن نازی و مریم. بود یلدا شب امشب، و بود چهار ساعت
 و داریم مهمونی امشب که گفتم و زدم زنگ بودن، خونه که پسرها به اون، از بعد بالفاصله اما هم؛ کنار در بهتره،
 اصال برن، دیگه شب یه که کردم اصرار چی هر منم و بیرون رنمی دارن که گفت تیام اما نریزن؛ بهم رو خونه

 آخر سال چون که گفت و اومد کالس از االن همین که هم طرالن. دادن قول باباشون به گفتن و ندادن اهمیتی
 اجازه و بشکنم رو دلش نتونستم. باشه دوستاش با داره دوست و گذاشتن قرار هاشکالسی هم با رو امشب هست،
 …بنابراین دادم؛
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 . بودم شده تنها که بود وقت خیلی چند هر. بودم تنها من امشب
 . بود شده شب. خونه رفتم انگیزهبی

 . کردممی نگاه ماه دی اول سیاه آسمون به و بودم ایستاده پنجره پشت
 جمع دورهم اینا خاله با یلدا شب همیشه که افتادم بابا و مامان یاد. اومدمی طوراین من نظربه شایدم. بود غمگین

 و سوت قدراین خونه و بودم تنها که بود سالی اولین هامدت از بعد امسال. کردم پوفی. گرفتیممی جشن و شدیممی
 آشپزخونه داخل رفتممی داشتم. باریدمی آسمون از آرومآروم کمی برفِ کردم،می نگاه بیرون به پنجره از. بود کور
 . بخورم چایی لیوان یه تنهایی حداقل که

 از. انداختم بیرون به نگاهی و ترنزدیک رفتم. زدم زل بهش و سمتش برگشتم شوق با شد زده که آیفون زنگ
 تنها باالخره. بود خوب هم کیوان همون حاال. دادم تکون سری امید نا. زدم رو در و دیدم رو کیوان آیفون، داخل
 جلوگیری برای و آینه جلوی رفتم انگیزهبی. بپوشم مناسبی لباس و کنم سرم شال که اتاقم داخل رفتم. موندمنمی

 . زدم رژلب و کرم کمی پریدگی زنگ از
 پرسیدن بدون. ـلم*بغـ پریدن که زدم پررنگی لبخند داخل، دویدن که صیام و تیام دیدن با بیرون رفتم وقتی

 ـل*بغـ هم رو اونا و شدم بلند مریم و نازی سروصدای با. کردم ـلشون*بغـ محکم و زدم زانو تعجبی، و سوالی
 : گفت و رفت غرهچشم نازی به زمانهم و شد وارد کیوان. کردم

 . خانوم حاج جلو بفرما -
 : گفت و انداخت بهش نگاهی نیم نازی

 . فرمودم حاجی؟ کوری مگه -
 : گفت حرص با کیوان. زد بهش دراری حرص لبخند و
 …پ دختر عجب -

 : گفت پشتش از صدایی که پررو بود نگفته هنوز
 . داخل گمشو. نگو مزخرف انقدر کیوان -

 . داخل اومد و کرد نگاهش چپچپ کیوان
 : گفت حرص با کیوان به رو و داخل اومد هم آریان

  در؟ جلوی ساعته سه کنیمی چیکار -
 : داد جواب بلند، کیوان

 . تو جون به. کردممی دفاع حقم از داشتم -
 : گفتم و خندیدم من و داد تکون براش سری آریان
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  انداختین؟ راه دعوا نرسیده هنوز خبرتونه چه -
 بهم فقط قشنگش چشمای با هنوزم. بود الغر هنوزم. بود ناز هنوزم. داخل اومد شیدا و شد بازتر در و کردن نگاهم

. کرد ـغلم*بـ و جلو اومد من از ترسریع که جلو رفتم. دیدم رو چشماش داخل اشک و زدم لبخندی. زدمی زل
 . اومدمی نظر به تلفن پشت که چیزی اون از زیادتر خیلی. براش بود شده تنگ دلم. بودم کرده ـلش*بغـ محکم

 : گفتم آروم. شده تیره پوستش که فهمید شدمی جلو از. کردم پاک رو چشماش داخل اشک نم و شدم جدا ازش
  همسفر؟ تو بودی کجا -

 : گفت و خندید گریه وسط
 . زدی دور برگردون، دور از و گذاشتی تنهام راه وسط و کردی نامردی تو من؟ -

 : گفت و کرد پوفی نازی که زدم لبخندی
 . یلداست شب ناسالمتی کنید؟می مرور رو رانندگی و راهنمایی عالئم زاری و گریه وسط حاال. دیگه بسه -
 و کنارش اومد هم آریان و خندید شیدا. هال داخل میز روی گذاشت رو بود دستش داخل که ایهندوانه ظرف و

 داخل رفت بود دستش داخل که شیرینی جعبه با و کرد پوفی هم مریم. هال سمت رفتن هم با و گرفت رو دستش
 . آشپزخونه

 : زد داد و رفت آریان به ایغرهچشم کیوان
 . بریمی وسیله و کنیمی کار همهاین نشی خسته وقت یه دکتر جناب -
 . اپن روی گذاشت هم رو دیگه پالستیک یه. هال داخل برد و برداشت رو آجیل از پر پالستیک یه و

 اینکه علت. نبود مهم برامم. اینجا بیان شونهمه که بود شده باعث چی دونمنمی. کردم نگاهشون و زدم لبخندی
 بوده کی هر و چی هر دلیلش که بود این مهم. نبود مهم هم شده باعثش کی اینکه و بودن اینجا همشون یهو چرا

 . باشیم هم دور هامدت از بعد شده باعث
 سری بود، باز که هال در دیدن با که بقیه کنار هال داخل برم خواستم. همه حضور از حالخوش و دادم تکون سری

 دیدن با اما ببندم؛ رو در رفتم و دادم تکون سری. نبست سرش پشت رو در کیوان باز. دادم تکون تأسف روی از
 داشتم و بودم نشسته زانوهام تا دو روی. بیرون رفتم و کردم پوفی. بودن زیاد و نظمبی که در پشت هایکفش
 بلند کامل خودم بعد و کردم بلند رو سرم اول آروم. گرفت رو نگاهم جلوی کفشی که کردممی مرتب رو هاکفش
 . کردم نگاه بهش و شدم
 . گذاشت ناسازگاری سر قلبم چشماش، توی زدم زل
 خواستممی. کردممی نگاه چشماش به مستقیم داشتم تازه بود اومده که ماه چندین از بعد و دادم قورت رو دهنم آب

 رفت؟ و کرد ول رو من پیش سال هفت که کردمی نگاه چشماش این با رو کی. داره چشماش داخل چی ببینم
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 هاچشم این به روز یه. نداشت آروم قلبم. کردممی نگاهش غم از پر و کنجکاو بگیرم، چشماش از چشم نتونستم
 نداشتم دوست من اما ست؛گذشته کنه،می زنده برام چشماش که چیزی تمام دادم، تکون سری. زدممی زل عاشقانه
 . روم روبه سنگدل مردِ برای کشید پر احمقانه امشب مثل شب، یه دلم که جایی به …گذشته به برگردم
 . گرفت سمتم به رو هاجعبه و کرد دراز رو دستش. بود پیتزا جعبه کلی دستش داخل

 . گرفتم دستش از رو هاجعبه آروم و کشیدم دست چشماش، به کردن نگاه از
 به انقدر و بگیرم رو جلوش برم که کردمی التماس عقلم به داشت قلبم. حیاط در سمت رفت و داد تکون برام سری

 : بگم بهش و بکوبم شـینه*سـ
 احمقم، هنوزم من ولی« .بودی سنگدل خیلی. بودی نامرد خیلی. بودی وفابی خیلی. بودی بد باهام خیلی لعنتی»

 …بگم بهش رو بریدی ازم که ایگذشته با ـطه*رابـ در کنجکاوم هنوزم
 : گفتم محکم و کردم باال رو سرم ایستادم، جلوش. سمتش رفتم و کنه پیدا ادامه بیشتر درونی جنگ این نذاشتم

 …هم با همه که بخواد دلشون هابچه کنم فکر -
 . هال در سمت رفت من از جلوتر سرد،خون و گرفت دستم از رو پیتزا هایجعبه که بودم نکرده تموم رو مجمله هنوز

 : کردم زمزمه و دادم تکون سری. اومد لبم روی کوچکی و ناخواسته لبخندی
 …پررو بچه -
 : گفتم لب زیر ثانیه یک از بعد و
 …خودخواه -
 .داخل رفتم من بعدم و شد خونه وارد من از زودتر که کردم نگاهش پشت از و

 . داخل رفتم و کردم مرتب رو در جلوی هایکفش
 و زدنمی پر هم پشه و بود وکورسوت پیش ساعت یه تا که انگار نه انگار. بود شده پرسروصدا و شلوغ خیلی خونه
 جمع به لبخند با. کردنمی اذیت و خندیدنمی داشتن وسط اون هم هابچه. مردممی تنهایی و غصه از داشتم من

 مریم. علمی کامال زد،می گپ تیام با داشت آریان. کردم نگاه بودن، شده جمع هم دور هامدت از بعد که کوچکی
. کردمی کلکل هم کیوان با زمان،هم و کردمی شیطنت صیام با نازی. چیدمی رو هاشیرینی شیدا با داشت هم

 کمک رفتم و دادم تکون سری. بود مشغول نازی به انداختن تیکه با حسابی و کردمی پچپچ دارمان با هم کیوان
 که سینی داخل چیدممی رو چایی هایفنجون داشتم. میز روی گذاشتیم آماده رو هاشیرینی هم با و شیدا و مریم
 : گفت مقدمهبی مریم

  تنهایی؟ نگفتی چرا طناز، راستی -
 : دادم جواب لبخند با و کردم نگاهش
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 . شد یهویی. باشم تنها نبود قرار آخه -
 : گفت و داد تکون سری

 . تو دست از -
 : گفتم شیدا به رو و خندیدم

  شیوا؟ خونه بری امشب نبود قرار تو مگه ببینم -
 : گفت ها،سخنران عین و خنده از پر لحن با و کرد تائید

 رو دردسرساز شیوایِ خونه قید گرفتیم تصمیم پس باشه خبرایی یه قراره اینجا که شدیم مطلع وقتی ولی چرا، -
 . برسیم شما خدمت و بزنیم

 : گفتم لبخند با من و خندیدیم دردسرساز، شیوای گفتمی وقتی حرصش و گفتنش لحن از مریم و من
 . اومدید خوش -

 : گفت داد،می تکون هوا توی رو دستاش که درحالی و شد وارد نازی که داد تکون برام سری
 . آسمونه به خندتون صدای خبرتونه؟ چه -

 : گفت عادی و کرد هامیوه مشغول رو خودش مریم
 . نیست خبری. هیچی -

 : گفت من به رو و درآورد مریم برای شکلکی هم نازی
  کمده؟ این داخل هاتخوریمیوه بشقاب این طناز، -
 : دادم جواب و کردم کمد به نگاهی. کرد اشاره یخچال کنار کمد به و
 . جاستهمون. آره -

 : گفتم کردم،می نگاه آشپزخونه اطراف به کهدرحالی بعد
  آوردید؟ که کجاست هاآجیل این -

 : گفت حرص با بود، منتظر انگار که هم نازی
 . میز روی گذاشتش. عقلتهبی خاله پسر دست -

 : گفت نازی به رو شیدا. خندیدن شیدا و مریم و دادم تکون سری
 . همیشه. کنهمی تعریف تو از خیلی هم کیوان اتفاقا -

 : پرسید و کرد باریک رو چشماش و ناهارخوری میز روی گذاشت رو هابشقاب شنید، رو حرف این تا نازی
  تعریف؟ -

 : داد ادامه خشم با نازی که کرد تائید شیدا
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 …بخوره سرش تو تعریف -
 : زدم داد کیوان به راجع بحث کردن تموم برای و دادم تکون سری

 . بیاره تیام بده رو هاآجیل این کیوان، -
 : زد داد اونم

 . خب -
 شام به کردیم شروع و گذاشتیم میز روی رو چیزهمه. کردم آماده من و آورد رو آجیل پالستیک تیام بعد ثانیه چند

 . خوردن
 بازی صیام با داشت. نشستم شیدا کنار و ریختم چایی منم. زدیممی حرف و بودیم نشسته هم دور شام، از بعد
 : گفتم و زدم لبخندی. کردمی
  کنی؟می کارچی خبر؟ چه. خب -

 : گفت و کرد نگاهم کشید، صیام با بازی از دست
 .بده خیلی که دونیمی تنهایی؛ فقط -

 : گفتم و کردم تائید
 . بدیه درد تنهایی. فهمممی. آره -
 : گفت مقدمهبی شیدا ثانیه چند از بعد که کردیم سکوت دو هر و
 . دارمان شبیه چقدر صیام -
 : داد ادامه که دادم تکون سری تائید برای آروم. کردممی نگاه صیام به. زد زل بهم و
  آره؟. رفته تو به چشماش فقط کنم فکر. شده آرمان شبیه بیشتر خیلی هم تیام -

 : گفتم و زدم لبخندی
 . آره -

 : گفت آروم و شد خشک خندش که بود نگذشته ثانیه چند هنوز اما خندید؛ و داد تکون سری
 . داشتم تیام و صیام یه منم کاش -

 : گفتم و گرفتم رو دستش و کردم نگاهش
  خوبی؟ شیدا؟ -
 : گفت و کرد نگاهم زدهغم هایچشم با
 . نه -

 : پرسیدم و دادم فشار رو دستش
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  کنه؟می اذیتت انقدر داره چی -
 : گفت و مطلب اصل سر رفت سریع که بود عجیب و کرد نگاهم غمگین

 . بشیم داربچه تونیمنمی آریان و من. راستش -
 : گفتم بعد و موندم مات ایلحظه متعجب

  چی؟ -
 : داد ادامه و شنیدم درست که کرد تائید

 . تونیمنمی وقتهیچ هم، با -
 : دادم دلداری و زدم لبخندی. کردم پوفی. غم و ناراحتی همهاین. بود این مشکل پس. موندم مبهوت

 . شنمی دار بچه همه دیگه روزها این. کرده پیشرفت علم. دلم عزیز شیدا، -
 : گفت بود، صداش توی که بغضی با و کرد نگاهم

 خوادنمی میگه همش. خوادمی بچه که فهممنمی من کنهمی فکر. نداره بچه خودش و اطفاله متخصص آریان -
 . بینهمی رو صیام و تیام وقتی کشهمی پر دلش. میگه دروغ ولی

 : گفتم و زدم لبخندی
 . دیدنش برو و بزن زنگ بهش حتما. دممی بهت رو همکارام از یکی شماره من. خدا به توکل -

 : کردم اضافه و دادم فشار رو دستش
 . عزیزم نباش نگران -

 : گفت شکمو کیوانِ که نگفت چیزی و فشرد رو دستم
 . بخوریم هندوانه باید دیگه االن. خب -
 همه. کردمی تعارف هم همه به و شد مشغول و برداشت رو چنگال و کارد و کشید جلو رو هابشقاب خودش و

 . بعدش هم آجیل و چایی و شیرینی. بودیم خوردن هندوانه مشغول همه بعد دقیقه چند و خندیدن
 بود، آشنایی جمع. کردمی شیطنت که صیام به خندید،می که تیام به. کردم نگاه بودن، خندون که همه به لبخند با

 . آشنا خیلی
 …بود پیش سال نه یلدا شب درست …نمیره یادم وقت هیچ

  «قبل سال ۹»
 رفته حامد با و بود کرده ازدواج تازه کیانا. بخورم تکون تونستمنمی که بودم شده تپل انقدر و بود حاملگیم آخر ماه

 عروسی افتاده یادتون تا دو شما افتادم ریخت از و محامله من که حاال که زدم غر من چقدر. کشور از خارج بودن



 

 

333 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 حرص بازم و رفتممی بهش ایغرهچشم من و خوشگلی بپوشی هم گونی تو گفتمی و خندیدمی کیانا و بگیرید
 . نخورم تکون انقدر که دادمی هشدار و زدمی رنگی کم لبخند دارمان. زدممی غر و خوردممی

 و الهام و بود یلدا شب. بودن اطرافم مدام هم الهام و خانوم خاله. کردنمی کمکم خیلی هاچارهبی مریم و نازی
 و نازی هم بعد. بگیریم ما خونه رو جشن تا کرد کمکم و خونه اومد صبح از شیدا. خونشون بودن رفته خانوم خاله
 . اومدن هم پسرا شب، آخر. دادممی دستور فقط که من. شدیم مشغول ما و اومدن مریم

 : گفت و شد خونه وارد غرغر با همیشه مثل کیوان
 . شلوغی اون به صف اونم. بودم صف توی ساعت سه مگه؟ شده واجب بخوریم؟ شیرینی یلدا شب گفته کی آخه -

 : گفتم خنده با و کردم نگاهش
 . نزن غر -

 : گفت هم آریان
 . وظیفته -

 نگاهی که کردم سالم. استقبالش رفتم و شدم بلند سختی به و لبخند با. شد وارد دارمان و رفت بهش ایغرهچشم
 . گرفتیم فال و گذروندیم خوش حسابی هم دور شب اون. زد محوی لبخند و انداخت بهم
 پایین طبقه اتاق داخل برم باال پله از تونستمنمی که من خاطربه. بود اتاق داخل دارمان. رفتن همه که شب آخر

. کرد نگاهم شد، تموم که چتش. شدم منتظر و نرفتم جلو. کنهمی چت داره شدم متوجه شدم، اتاق وارد. بودیم
 : گفتم کشیدم،می شکمم روی رو دستم که درحالی و نشستم تخت روی رفتم و زدم بهش لبخندی

  بذاریم؟ چی رو اسمش نظرتبه دارمان، گممی -
 : گفت و کرد نگاهم. شد نزدیک بهم و بست رو تاپش لب
 . دونمنمی -

 : گفتم دلگیر
 . باباشی مثال تو. بگو چیزی یه. که شهنمی -

 : گفتم ذوق با که نگفت چیزی و کرد نگاهم
 . کنیمی انتخاب اسم براش خودت. میده کِیفی چه. خودت خودِ ٔ  بچه کن، فکر -

 : دادم ادامه و کوبیدم بهم رو دستام
 . عالیه وای -
 : گفت و برداشت برگه تا چند میزش، روی از و شد بلند تخت روی از
 . باشه چی اسمش که نیست مهم برام -
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 : گفتم و شدم بلند. شدم عصبی. دادم تکون سری
 . دارمان بدی خیلی …که واقعا -
 . اتاق از بیرون رفتم و

 کتاب یه دارمان که شدم متوجه بقیه و کیانا و کیوان و آریان از تحقیق روز چند از بعد و بشینم کاربی نتونستم اما
 از. بودم ندیده رو کتاب اون حاال تا که برام بود عجیب. کرده انتخاب داخلش رو عالقش مورد هایاسم و داره هانام

 اتاق داخل میزِ کشوی داخل باالخره. بودم کتابش دنبال اومد،نمی باال که نفسم و خرابم وضع با بعد به روز اون
 . کردم پیداش کارش

 «تیام» اسم کنار قرمز تیک یه دیدن با یهو. نبود چیزی هنوز. بودم رسیده «ت» به و گذشتم «پ» حرف قسمت از
 بود، هم دیگه اسم چندتا. زدم صفحه کنجکاو بازم. گفتم آفرین ش سلیقه به و زدم بزرگی لبخند. شدم متوقف

 دیدم که نه یا هست خودم اسم ببینم «ط» حرف قسمت رفتممی داشتم. بود کرده گل فضولیم. کردم یادداشت
 . داره بزرگ قرمز تیک یه «ص» حرف بخش
 با. شد بلند آیفون صدای که زدممی رو بعد صفحه داشتم. زدم لبخندی. دیدم رو «صیام» اسم و ایستاد یهو دستم
 …پایین رفتم و کردم مرتب رو چیهمه سریع. کردم نگاه اطراف به ترس

 . مامان -
 . یلدا شب و حال زمان به برگشتم بازم و کردم زد،می صدام داشت که صیام به نگاهی
 : گفتم

 . مامان جانم -
 : گفت آروم

 . نزدیک بیار رو گوشِت دقیقه یه -
 : گفت که بردم نزدیک رو گوشم

  بخورم؟ بستنی امشب من شهمی -
 : گفتم و کردم نگاهش

 . بخوری تا دو تونیمی فردا عوض در. خوردی هندوانه االن همین. نه -
 : گفت حالیخوش با و کرد مکثی

 . خورممی تا دو فردا من باشه یادت ولی. باشه -
 .زیاد خیلی گذشت، خوش خیلی هامدت از بعد شب اون. پیوست جمع به بعد ساعت یه هم طرالن و کردم تائید
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 خوندن درس مشغول حسابی مثال و بود شده شروع امتحاناتشون صیام و تیام. بود گذشته یلدا شب از هفته دو
. خوندمی درس خوب تیام اما کرد؛می شیطنت بخونه، درس اینکه از بیشتر. بود درآورده رو من پدر صیام! بودن

 14. بودن نرفته جاییهیچ مدت این. بودم ازشون آزمایشی امتحان گرفتن و پرسیدن سوال مشغول هاوقت بیشتر
 کار درس باهاشون ساعت چند تنها و خوردممی حرص دستشون از بیشتر من و بودن خودم خونه تمام روزِ
 هم طرالن نتیجه در بود؛ شده شروع هم دانشگاه هایامتحان. میشد تموم امتحاناتشون باالخره امروز اما کردم؛می

 دیگه هابچه بود وقت خیلی که اونجایی از. دادمی قرار خودش لطف مورد رو نکوبخت حسابی و داشت امتحان هنوز
 شوندنبال «دکتر جناب» خود یا من یا کیوان یا بود، کرده رد رو شریفی آقای فکرشون؛ با بابای و نداشتن سرویس

 برم نازی ماشین با که گذاشتم قرار خودم با نتیجه در باشن؛ من با حداقل رو امروز که گرفتم تصمیم منم. رفتمی
. باشه سوپرایز باید کار این که دونستممی. بگذرونیم خوش و باشیم هم با کمی امتحانات، پایان خاطربه و دنبالشون

 چرخوندممی رو سرم. بیرون پریدن هابچه و خورد زنگ. بیرون بیان که بودم منتظر و بودم ایستاده مدرسه در جلوی
 :گفتم خنده با و کردم ـلشون*بغـ لبخند با. اومدن جلو و دیدن رو من اونا اول. ببینمشون تا
 .شید سوار -
 تعجب با و شدم پیاده ماشین از. بودن نشده ماشین سوار هنوز هابچه و گذشت ثانیه چند. شدم سوار خودم و

 :زدم صداشون. کردنمی نگاه اطراف به داشتن. کردم شوننگاه
 ها؟بچه -

 :گفتم لبخند با که کردن نگاهم
 نمیشین؟ سوار چرا -

 :گفت صیام و انداخت صیام به نگاهینیم تیام
 دنبالمون؟ نمیاد بابا -
 :گفتم لبخند با
 .بگیریم جشن قراره بیاین، من با االن کنه؟می فرقی چه -

 :گفت صیام و انداختن همدیگه به نگاهی
 .میشه معطل میاد، بابا آخه -

 :گفتم. پایین انداختم رو سرم و شد ـمرنگ*کـ لبخندم
 ... .پس -

 :دادم ادامه و کردم باال رو سرم
 نمیاین؟ من با -
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 تیام به ایسقلمه. زد لبخند و شد خیره سرمپشت به یهو اما بود؛ زده زل بهم هم صیام. کردمی نگاهم ساکت تیام
 و عمر تمام که کسایی هام،بچه. کردم نگاهش و برگشتم تعجب با. شد جمع سمت اون به هم تیام حواس که زد

 هم به چشم یک توی رو آرزوهام و جوونی تمام که مردی سمت دویدن شدنشون، بزرگ برای گذاشتم رو جوونیم
 کارهایی یاد به دیدم، ازش مثبتی نکته هروقت مدت این تمام توی. دادم قورت رو دهنم آب. بود کرده نابود زدن
 که دلیلی صدها خاطربه متنفرم مرد این از من. شد پررنگ همیشه مثل تنفر ثانیه، صدم توی و افتادم کرد باهام که

 حرکت سریع و شدم ماشین سوار. نبود حواسشون و بودن باباشون حضور در غرق هابچه. دادم تکون سری. دارم
 هابچه کهاین فکر. اومد پایین هامچشم از اشک قطره یه آروم. بودم شده حساس خیلی جدیدا. بود گرفته دلم. کردم

 دیگه. دیدم نمی رو جلوم که اومد هامچشم از اشک قدراون. کردمی داغونم داشت بدن، ترجیح من به رو پدرشون
 مقصدم. شدم پیاده و داشتم نگه خیابون کنار رو ماشین. کردممی گریه چیزهمه خاطربه امروز نبودن، هابچه بحث
 نشستیممی همیشه که جایی رفتم. داخل رفتم و زدم لبخندی! بود اومدیم،می هابچه با همیشه که فودیفست اون

 بودم خورده حرص هابچه دست از چقدر. بودیم اومده هابچه و طرالن با که افتاد روزی به یادم. کردم باز رو منو و
 نگاه بهش شد باعث گارسون صدای. بخورم حرص شیطونم هایبچه دست از که بودم همین عاشق قطعا من و

. خورد زنگ موبایلم که زدم لبخندی «اومدید؟ جدیدا شما»:گفتمی بود، صیام اگه االن. بود جدید گارسون. کنم
 :دادم جواب. بود شیدا شماره. گفتم گارسون به ببخشیدی

 .بله -
 :اومد صداش

 طناز؟ الو -
 :گفتم لبخند با
 چطوری؟. سالم شیدا، الو -

 :داد جواب تند
 کجایی؟. خوبم -

 :دادم جواب تند منم
 چطور؟ -

 :گفت مکث از بعد
 .بیینیمت بیایم خوایممی -

 :پرسیدم
 آریان؟ با -
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 :گفت و خندید
 .هستیم نازی و مریم با چند؟ سیخی شوهر بابا، نه -

 :گفتم کردم، پیدا همراهی اینکه از حالخوش و دادم تکون سری
 .هستم خاص پیتزای یه انتخاب مشغول االن من -

 :گفت زدهذوق
 .بده آدرس کجاست؟. خوب چه -

 به و خوردیم غذا و زدیم حرف گذشته از کلی. بودیم نشسته هم با میز یه سر بعد ساعتنیم. دادم بهش رو آدرس
 :پرسید شیدا به رو مریم. خندیدیم چیزهمه

 آریان؟ با زندگی از هستی راضی حاال پس خب -
 :گفت لبخند با شیدا

 .نه کیانمهر یه با زندگی از ولی چرا، آریان با زندگی از -
 :پرسید باز مریم

 چی؟ یعنی -
 :داد توضیح

 .افتهمی خانواده اعضای میل طبق اتفاقی ندرت به کیانمهرها خاندان توی -
 :گفت متفکرانه و داد تکون سری نازی

 داره؟ تشریف رأی خود همه این این، یپسرخاله که همینه خاطربه پس -
 :دادم جواب و کشیدم خوردن از دست. کرد اشاره دادم، می گوش حرفاشون به سکوت در که من به و
 تو؟ با کرده کارچی کیوان آخه -

 :داد جواب و انداخت باال ایشونه
 .ازش نمیاد خوشم -

 :گفت شیدا و خندیدیم همه
 .واقعا کننده قانع چه -

 :گفت باز مریم که داد تکون سری
 .تیپن خوش حسابی کیانمهر خاندان پسرای این شنیدم ببینم. کن ولش اصال -

 :زد غر نازی. کرد تایید خنده با شیدا و کردم نگاه بهش
 تیپه؟ خوش کجاش مرتیکه اون -
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 :داد ادامه ذوق با مریم. شد ساکت سریع نازی و زد نهیب مریم و
 ندارن؟ ازدواج قصد مجرد کیانمهر همه این حاال -

 :انداخت تیکه نازی که زدم پوزخندی
 شد؟ چی خان مسیح پس اِ، -

 :گفت و داد تکون «بابا برو»معنای به دستی مریم
 .الزمه هاذخیره نیمکت روی جانشین یه باالخره حاال. دونممی خودمم که اون -
 :گفت آروم نازی که کردیم آرومی خنده هم شیدا و من. خندید و
 !اشتها خوش چه -
 :پرسید دوباره و رفت غرهچشم مریم و خندیدیم ما باز
 ندارن؟ ازدواج قصد مجرد کیانمهرهای این ببینم بگو. حاال خب-

 :گفت طوالنی مکث با شیدا
 .داریم پیش در خواستگاری یه فقط ظاهرا خب اما اتفاقا؛ چرا -

 :گفت ذوق با مریم
 کیوان؟ نکنه کنه؟می ازدواج داره کی با کی عه؟ -

 :داد جواب و کرد اخم نازی
 زنه؟می رِل اون با کی آخه -

 که ریختممی خودم برای نوشابه داشتم. کرد مکث بازم شیدا. کرد نگاه رو شیدا منتظر، و رفت غرهچشم مریم
 :اومد صداش

 .دارمان با سحر -
. انداختم بود دوخته چشمام داخل رو چشماش که شیدا به نگاهی نیم و کردم باال رو سرم. ایستاد ایلحظه دستم
 خودمم من. هیچی! نبود چیزی اما رو؛ ماجرا ته تا بخونه؛ رو هامچشم ته تا خوادمی انگار که کردمی نگاهم جوری

 سکوت همه. کردم نگاهش راحت خیال با. کنه پیدا چیزی تونستنمی هم شیدا پس خوام،می چی دونستمنمی
 با من اومدیم، بیرون که رستوران از. کردن شوخی و بحث کردن عوض به کردم شروع و زدم لبخندی. بودن کرده

 .داخل رفتم و کردم پارک خونه در جلوی. خونه برگشتم نازی ماشین
 :گفت احوالپرسی، و سالم از بعد دید، رو من که همین طرالن

 .نگفتم که نکنی اعتراض بعد. دارمان خونه رفتن هابچه -
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 بیرون سرم از رو مقنعم و کردم پوفی. تخت روی نشستم و بستم رو اتاق در. دادم تکون براش سری حوصلهبی
 و بلوند موهای اون با سحر،. سحر درباره شیدا حرف سمت رفت فکرم بازم. کشیدم موهام داخل دستی. آوردم

. بود حقیر و کوچیک خیلی شدن من هایبچه مادر برای واقعا اون اما اومد،می یادم رو کوتاهش نسبتا قد و بلندش
 خودم با درگیری و مشکل خودم قدراون که بود مدتی. هستم هابچه مادر من. بشه هامبچه زندگی وارد نمیدم اجازه

 باشن، کنارم کهاین برای. بودنشون برای کردممی کاریهر هنوزم اما بودم، کرده فراموش رو هاممادرانه که داشتم
 .کم حد در اگر حتی

 .داخل اومد طرالن و بود باز اتاقم در
 :پرسید و زد تکیه دیوار به که کردم نگاهش منتظر

 داری؟ وقت -
 :داد ادامه که بستم آروم تایید نشانه به رو هامچشم

 کردی؟ فردا برای کارایی چه ببینم بگو پس. خب -
 :پرسیدم و کردم نگاهش تعجب با
 خبره؟ چه مگه فردا فردا؟ برای -
 :گفت و کرد نگاهم خنده با
 .بگو پس. کنی فراموش که نداره امکان که تو. طناز نکن اذیت -
 :کرد زمزمه آروم و زد زل بهم. رفت لبخندش نگاهم، دیدن با که زدم زل بهش سکوت در
 ... .فردا -

 :داد ادامه و کرد غمگینی خنده
 طناز؟ خوبی -

 :گفتم تاببی و کردم تایید
 خبره؟ چه فردا بگو فقط. خوبم. آره -
 :گفت تلخ خنده همون با
 .بره یادت وقتهیچ رو تیام تولد کردمنمی فکر -
. کشیدم بلندی آه و گرفتم دستام داخل رو سرم. گذاشت تنهام. رفت و کرد خداحافظی وارزمزمه و شد بلند آروم و

 تمام در وقتهیچ. کردم فکر کلی صبح تا. بره یادم رو پسرهام تولد که جایی. بود جاهمین من زندگی فاجعه
 یه بیمارستان، برم اینکه از قبل صبح،. بودم نکرده فراموش رو روز و جشن این تیام، تولد از بعد زندگیم هایسال

 با. دفتر رفتم هم زودتر ساعت یه و بیمارستان رفتم بعد. کردم تهیه رو سری یه ماشین با و نوشتم لیست
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 مریض رفتن از بعد. بگم بهشون چیزی نتونستم. بود شلوغ خیلی. کنم خبر رو هابچه که شدم دفتر وارد حالیخوش
 خنده با مبل روی نشسته شیدا دیدم اومدم بیرون که شوییدست در از. دستشویی رفتم من بستیم، که رو در ها،

 لبخندی شیدا. میز روی گذاشتم و گرفتم دستش از که آورد شیرینی سینی یه مریم. نشستم کنارش و کردم سالم
 :گفت و زد
 .داشتم کارت. دیدمت شد خوب -

 :پرسیدم و کردم اشاره خودم به و دادم تکون سری
 شده؟ چی من؟ با -

 گرفت رو بود کارت شبیه که چیزی. کردم نگاهش کنجکاوی با. آورد بیرون چیزی کیفش داخل از و کرد نگاهم
 و کردم نگاه دستم داخل کارت به. داد مریم و نازنین به و آورد بیرون دیگه دوتای. گرفتم ازش تعجب با. سمتم
 رو دهنم آب. زدم زل بود، پایین سرش که شیدا به و آوردم باال رو سرم گیج کارت، خوندن از بعد. کردم بازش آروم

 :پرسیدم و دادم قورت
 ... .این -
 چند هنوز. کردم نگاه بیرون به و پنجره سمت رفتم مستقیم و اتاقم داخل رفتم و شدم بلند و بدم ادامه نتونستم و

 میز روی رو کارت. جلو اومد آروم. نبودن مریم و نازی. بود تنها. داخل اومد شیدا و شد باز در که بود نگذشته دقیقه
 :اومد آرومش صدای. گذاشت

 .بیای باید که دونی می -
 :کردم زمزمه

 باید؟ -
 :کرد تاکید

 .مهمه خیلی اومدنت -
 :داد ادامه که نگفتم چیزی

 .نیست الکی اصرار همهاین باش مطمئن. ببرمت حتما که کرد سفارش آریان -
 :کرد تکرار بازم. سکوت بازم

 ... .که دونی می -
 :گفتم و کردم خیس کمی رو لبم زبونم، با. شد ساکت برگشتنم، با
 فهمی؟می. مادرشم من دونممی فقط. فهممنمی هیچی من. فهممنمی. دونمنمی هیچی من. دونمنمی -
 :کردم تاکید و
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 .مادرش -
 :گفت و کرد پوفی که دمش جدا ازش. گرفتم رو گونم روی اومدمی که اشکی آروم. کرد ـلم*بغـ و نزدیک اومد

 .دارمانه و تو هایبازی بچه از تر مهم قضیه معتقده آریان -
 :گفتم و زدم پوزخندی

 بازی؟ بچه -
 :دادم ادامه شیدا به رو باز و انداختم بیرون به ایکالفه نگاه

 باهام غریبه یه مثل و بگیرم دعوت کارت خودم، بچه تولد برای که نیست این از تحقیرآمیزتر من برای هیچی -
 کنه؟ تحقیرم خوادمی چطور دیگه. بشه رفتار

 :دادم ادامه و دادم مالش رو گردنم کمی و کشیدم نفسی
 رو؟ غرورم خواد؟می جونم از چی دیگه. گیرهمی ازم عمال داره رو هامبچه -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 .همین. بده بهم رو هامبچه فقط. ببره رو اشدیگه نصف بیاد االنم بگو. برد رو نصفش پیش سال هفت -

 :گفتم و باال بردم رو دستم که بگه چیزی خواست شیدا
 .میشه بدتر که نده ادامه. شیدا کنممی خواهش -

 یک. گرفتم دستام داخل رو گردنم و مبل روی نشستم زار حال با. رفت دقیقه چند از بعد و کرد نگاهم ثانیه چند
 دعوت کارت برام غریبه یه مثل اونوقت بودم، تیام مامان من. بود بد حالم واقعا. کردممی فکر که بود ساعتی

 این توی که غروری. بود آورده حساب به هیچ هامبچه زندگی داخل رو من عمال. بود کرده تحقیرم. بود فرستاده
 . خورد ترک بودم، کرده هم سر سال هفت

  
 از بعد. کردممی نگاه در به طورهمون و گفتمنمی چیزی. کنم نگاه سمت اون به حالبی شد باعث اتاق در صدای

 آروم رو در. بود در دستگیره به دستش و بود ایستاده در قاب داخل که کردم نگاه کیوان به. شد باز در ثانیه چند
 :گفت و بهم زد زل. همیشه از ترجدی. بود جدی. کرد نگاهم و بست

 .بزنیم حرف باید -
 :کرد شروع و هم روی انداخت رو پاهاش و نشست مبل روی روم،روبه و جلو اومد که نگفتم چیزی

 .کنم مشخص برات رو چیزایی یه االن الزمه کنم فکر -
 :داد ادامه. بودم زده زل بهش حسبی و منتظر
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 هابهترین هردوتاشون برای تو. ندارم شک. هستی صیام و تیام برای مامان بهترین تو طناز،. کن گوش خوب پس -
 و جدایی و طالق و لجبازی و مادری مهر و تو فقط بحث االن، اما ندارم؛ شک هم مورد این در. خوایمی رو

 .نیست دارمان و تو بین های سوءتفاهم و مشکالت و مسائل
. نداشت وجود هابحث این از ترمهم چیزی من نظربه اما گفت،می رو همین هم شیدا. دادممی گوش بهش دقت با

 :پرسیدم و کردم پوفی
 .من جز به همه دونن؟می بقیه هم و شیدا هم تو، هم که چیه مهم بحث این بگو خب چیه؟ -

 :داد توضیح و داد تکون سری
 .هستن پسرهات موضوع، -
 :داد ادامه دید، که رو بودنم گیج. کرد تایید که کردم اشاره خودم به تعجب با
 رسهمی صیام و تیام به اموال از قسمتی رفت، لو خان اردشیر از اتفاقی خیلی که اینامه وصیت آخرین توی ببین، -

 .رسهمی دارمان به هم قانونی سن به شونرسیدن از قبل تا که
 :پرسیدم گیج

 بکنه؟ رو کار این باید خان اردشیر چرا اصال چی؟ یعنی -
 :گفت و انداخت باال ایشونه

 .داره زیادی اهمیت مهمونی این دونممی فقط. دونمنمی -
 :پرسیدم کنجکاو

 چرا؟ وقت اون -
 :گفت آروم

 .بدی نشون رو خودت حسابی قراره چون -
 :گفتم تعجب با
 من؟ چرا من؟ -

 :داد جواب و زد کوچیکی لبخند
 .هستی هابچه مادر تو چون -

 :کردم زمزمه زدم، پوزخندی و پایین انداختم رو سرم
 پسرش؟ تولد برای خوادمی اجازه و دعوت کارت که مامانیه چه این مامان؟ -

 :گفت و زد آرومی لبخند
 .بوده خانوم تاج مهین کار واقع در. نداره اون به ربطی مورد این نیست، دارمان کار -
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 :داد ادامه که کردم نگاهش متعجب
 اوضاع همه و بده نشون خودی شب اون سحر خوادمی. نداده رو تو شدن دعوت اجازه خانوم تاج مهین واقع در -
 !سادگی همین به. بشه دارمان پسرای ثروت البته و دارمان ثروت و دارمان صاحب آخر در نتیجه، در. بگیره دست رو

 :گفتم و دادم تکون سری سردرگم
 من کی پس نکرده، دعوت رو من خانوم تاج مهین اگه اصال باشه؟ داشته تونهمی تاثیری چه من حضور حاال خب -
 کرده؟ دعوت رو
 :داد رو سوالم دومین جواب و کرد نگاهم شیطنت با
 .من -

 :داد ادامه که زدم زل بهش حالتبی
 .غیره و جوری چه نپرس دیگه خواهشا. کردم دعوت من رو تو -

 :گفت باشه، اومده یادش چیزی انگار یهو و شد ساکت
 .هستی هنوزم که میدی نشون خانوم تاج مهین به کار این با. باشی داشته حضور حتما باید تو اینکه و آهان -

 :گفتم آروم و کردم پوفی
 .بابا باشه -
 :پرسیدم کنجکاوی با بعد و
 کشیده؟ رو هانقشه این کی -

 :گفت خنده با و کرد نگاهم
 .کامل تیم یه -

 :کردم تکرار متعجب
 تیم؟ یه -
 :گفت خنده با
 .خارجی همکار یه و طرالن دوستات، شیدا، آریان، من،. آره -

 :کردم زمزمه و زدم آرومی لبخند
 ... .آرمان -

 :گفت و شد بلند که دادم تکون براش سری. کرد تائید
 .بیاری در رو خانوم تاج مهین چشم باید امشب. برسی خودت به حسابی باید. منتطرته بیرون شیدا -
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. کردم نگاه اطراف به کالفه و دادم تکون سری. بیرون رفت و داد تکون برام دستی و شد بلند. زد چشمکی و خندید
 .برداشتم رو میز روی کارتِ

 تا هابچه از حمایت برای. نیست خاصی کار نیست، چیزی که این کردم، کارهمه هامبچه خاطربه همیشه من
. آرایشگاه رفتیم شیدا با. دونستمنمی رو پایانش که جنگی به رفتن برای شدم حاضر و زدم لبخندی. میرم آخرش
 به نگاهی. تمام و کشید برام چشمی خط و زد برام رنگیخوش رژلب هم شیدا. کرد مرتب و رنگ رو موهام و ابروها
 بهم لبخندی شیدا. بودم شده قبل از بهتر البته و بودم کرده تغییر ولی نه خوشگل. بودم کرده تغییر. انداختم خودم

 :پرسیدم و کردم نگاهش تعجب با. گرفت جلوم لباسی کاور و زد
 چیه؟ این -

 :گفت و کرد نگاهم
 .ریزبرنامه تیم طرف از. همیشه مثل. شلوار و کت -
 دوختخوش قدراون. بود خوب خیلی. پوشیدم رو لباس مجبوری منم و اتاق داخل داد هلم کنم، اعتراض خواستم تا

. کردن تعریف ازم هم مریم و نازی. بود عالی خیلی رنگش هم شال و بلند پاشنه کفش با. کردم حض خودم که بود
 روزی که بزرگی عمارت در جلوی. شدیم جنگ میدون راهی هم با باالخره و خندید آریان. داد تحویلم لبخند کیوان

 نگاهم هم دست تو دست آریان و شیدا. انداختم پشتم به نگاهی. ایستادم بسازه، برام رو خوبی آینده بود قرار
 چسبیده هم به هم، مریم و نازی. نگرانه که دونستممی و کردمی بازی دستش داخل سوئیچ با کیوان. کردنمی

 به. کردمی بازیپیام موبایل، با هم طرالن. کردممی درک رو شوننگاه ترس.  کردنمی نگاه عمارت به و بودن
 :گفتم و بیام نظربه روحیه با کردم سعی و زدم لبخندی همشون

 .بریم ایستادین؟ چرا -
 ایستاده خوشامدگویی برای سعید آقا. بودیم رسیده هال در جلوی. شد باز در ثانیه چند از بعد و زد رو آیفون کیوان

 :کرد زمزمه و زد بهم لبخندی. کرد اشاره داخل به دست با و کرد مرتب رو شلوارش و کت دید، که رو من. بود
 .خانوم اومدید خوش -

 باعث روشن و مختلف نورهای زیاد حجم. کرد باز برامون رو هال در. دادم تکون براش سری و زدم بهش لبخندی
! آشپزخونه در جلوی تا حتی بود، مختلف های آدم از پر خونه سراسر. برسه نظربه همیشه از زیباتر خونه شد می

 بچه عالمه یه. نشدن ما ورود متوجه که بودن خودشون حال توی قدراون. جلوتر رفتم کمی و کشیدم عمیقی نفس
 .بودمشون دیده قبال و بودن تیام کالسیهم هاشونخیلی. بودن وسط کوچولو
 :اومد پشت از طرالن صدای

 .بذاریم رو هامونوسیله باال ریممی مریم با من -
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 و انداخت بهم نگاهی هم کیوان. شدن جدا ما از اول از که هم آریان و شیدا. رفتن که دادم تکون براش سری
 :گفت

 .باشی موفق. طناز باش مراقب -
 .کردیممی نگاه اطراف به و بودیم ایستاده گوشه یه نازی با. رفت اونم و دادم تکون سری

 .سالم -
 :گفتم و زدم بهش آرومی لبخند. الهام سمت برگردوندم رو سرم

 چطوره؟ بچه چطوری؟. خانوم الهام سالم -
 :گفت و کشید شکمش روی دستی.  داد تکون سری

 .خوبیم دو هر -
 :پرسید سریع و
 روز؟ اون تو رفتی کجا-

 :دادم جواب و انداختم باال ایشونه
 چطور؟. برم شدم مجبور داشتم، کار -

 :گفت و بهم شد نزدیک آروم
 .باال راهرو بیا. ببینه کسی ممکنه. بگم تونمنمی اینجا -

 چند هم نازی و من. باال رفت من از زودتر دقیقه، چند از بعد و آشپزخونه داخل رفت اول الهام و دادم تکون سری
 رو من دست سریع دید، که رو ما. بود ایستاده منتظر راهرو داخل. باال رفتیم طبیعی خیلی خودمون نظر به بعد، ثانیه

 :کرد شروع و گرفت
 هم تهدیدش تازه،! کرد دعوا رو خانوم خاله کلی. اومدنمی در خونش زدی می سحر به کارد. طناز ببینی نبودی -

 .کرد
 :گفتم و کردم اخم

 چرا؟ -
 : گفت آروم بازم و کرد پوفی

 .بود نکرده بیرون عمارت از رو تو چون -
 :پرسیدم تعجب با
 واقعا؟ -
 :پرسید نازی که کرد تائید الهام. زدم زل هامانگشت به و کردم سکوت و
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 کرد؟ چیکار دارمان اونوقت -
 :اومد آروم الهام صدای. انداختم بود، پرسیده رو سوال که نازی به نگاهی

 .هیچی -
 :کردم زمزمه. پایین بود انداخته رو سرش. زدم زل بهش گیج و برگردوندم سمتشبه رو سرم

 هیچی؟ -
 :دادم ادامه بشنوم، فقط خودم که طوری وار،زمزمه بعد و
 .هست خبری یه واقعا انگار -

 :گفت من به رو و انداخت پلهراه به نگاهی نازی
 .کنن شک نباید پایین، میرم من! طناز -

 :گفتم الهام به رو من و رفت نازی که دادم تکون سری
 .نیفتاد ایدیگه اتفاق خبر؟ چه دیگه خب -

 :اومد صدایی که کرد نگاه بهم متفکر
 .الهام کارت سر برو -

. بشه پیر خواستنمی زن این. بود جوون پیش، سال یازده مثل درست هنوزم که زنی سمت برگشت ترس با الهام
 خاصی جذابیت که درشتش هایچشم همون با. بود اندام الغر و کوتاه و داشت کوچکی جثه خانوم، تاج مهین

 هیچ که بود این زن، این مورد در چیز ترینعجیب. بود خاندان همه زبانزد شخانومانه سیاست که همون داشت،
 که دوخت خوش دامن و کت یه. اومدمی خیلی بهش که بود کرده مش رو موهاش. نرفتن بهش پسرهاش از کدوم

 .درخشیدمی حسابی همیشه مثل و بود پوشیده شده، خریداری ایتالیا از شکبی
 :گفت و شد خم کمی سریع ترس، با الهام

 .خانوم ببخشید. چشم -
 به و آروم. کنیم دوئل نگاهمون با خواستیممی انگار. کردمی نگاهم. کردممی نگاهش. رفت زدنیهم به چشم در و

 :گفتم ادب حکم
 .خانوم... تاج مهین سالم، -

 قرمز هایلب که زد پوزخندی. بگن کامل رو اسمش که متنفره چقدر دونستممی. گفتم طوالنی مکث با رو خانوم
 من قدهم بود، پوشیده که کفشی با اما بود؛ ترکوتاه من از قدش. اومد جلو. کرد خودنمایی رژلبش ی وسیله به شده
 :گفت. بود
 .باشم کرده دعوت رو تو نمیاد یادم -
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 :گفتم و زدم آرومی لبخند
 .ندارم کسی اجازه به نیازی پسرم تولد به اومدن برای -

 :گفت و کشید شالم به دستی و داد باال رو تمیزش و کوتاه ابروی. اومد جلوتر
 .کردی تغییر. شدی شجاع -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .تغییرم این عاشق -
 :پرسید جدی عقب، رفت و کرد ول رو شالم. دریاش رنگ به هایچشم داخل زدم زل و
 اومدی؟ جنگ برای پس -

 :گفتم و داشتم نگه رو کنهمی عصبیش دونستممی که آرومم لبخند
 ... .و بجنگم باهاش چطوری بلدم خوب وقتاون بجنگه، من با بخواد کسی اینکه از غیر. ندارم دعوا کسی با من -

 :گفتم جدی و چشماش توی زدم زل
 .بدم شکستش -

 :گفت و زد اطرافم چرخی و شد قطع شخنده. رفت لبخندم. بود قشنگ هم لبخندش. کرد بلندی خنده
 .نشناختی رو من هنوز تو! جون دختر -
 :کرد تهدید و ایستاد رومبه رو جدی و
 بازم بعد، به حاال از. کردم نابود رو زندگیت. هرکاری نکردی؟ که فراموش. دارم رو کاری هر انجام قدرت من -

 .کنی دخالت کارم توی اگه کنممی نابود رو زندگیت. بکنم رو کاراین تونممی
 :گفت گوشم زیر و شد ترنزدیک و
 .داری دوست خیلی رو پسرهات شنیدم -

 :داد ادامه که کردم نگاهش ممکن حالت بدترین با سریع
 کاری وگرنه. برو و بدن ادامه شوندغدغه بدون و راحت زندگی به عمارت این توی بذار پس. داری دوستشون -

 !هیچی. باشن نداشته حقی هیچ پسرهات که کنممی
 :گفت و انداخت نازی سمت به نگاهینیم نازی، اومدن با
 .گفتم چی نکن فراموش -
 :پرسید و کنارم اومد سریع نازی. رفت و
 .رسوندم رو خودم زود منم باال، اومده خانوم تاج مهین گفت الهام شده؟ چی -
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. داشتن پرخطری زندگی خیلی خانوم تاج مهین کنار جااین. بودن خطر در پسرهام هام،بچه. کردم نگاهش مات
 خدایا،. بشه ارث همه اون صاحب تا داره نگه رو هابچه خوادمی االنم کرد،می هرکاری پول برای خانوم تاج مهین

 پسرش گوش توی قدراون زندگیمون اواخر. کرد نابود رو من زندگی که بود اون گفت،می راست شاید کنم؟ کارچی
 طالق از بعد تازه اما نفهمیدم، رو پچپچ و دشمنی همه اون دلیل وقتهیچ من و گرفت طالق ازم تا کرد پچ پچ

 باشه؟ راست هم تهدید این نکنه اما بوده، راست تهدیدهاش تمام که فهمیدم
 :زد صدا نازی

 !طناز -
 :گفتم آروم و بستم رو چشمام

 .خوبم خوبم، -
 :گفتم نازی به رو ،هامبچه نامعلوم آینده از دار غصه من و اومدمی مبارک تولدت بلند صدای

 .کن صدا رو کیوان زحمتبی -
 ته اتاق یه جز بودن خالی معموال باال هایاتاق. رفتمی گیج سرم. رفت سریع زارم حال دیدن با و داد تکون سری
 یه و گذاشتم برق کلید روی دستم. بود بسته چراغ. کردم باز رو هااتاق از یکی در. بود خواب اتاق قبال که راهرو
 مستأصل،. زدم زل آینه داخل خودم به و نشستم آرایش میز صندلی روی اطراف به توجهبی و کردم روشن رو المپ

 من. بودن کرده تهدیدم االن، اما نشه، مادرشون سحر که بگیرم رو هامبچه حق که بودم اومده. سردرگم و درمونده
 میز روی گذاشتم رو سرم و گرفتم خودم از چشم و زدم پلک. رو داشتم که چیزایی تمام رو، پسرهام رو، زندگیم رو،

 در. برگشت بالکن سمتبه چشمم و کردم باال رو سرم صدایی، شنیدن با. کردم نگاه پاهام زیر فرش از قسمتی به و
 و بودم شده الل کاش. بودم شده کور کاش. دیدمش طوریهمین باراولین هم، پیش سال یازده... . و شد باز بالکن
 و گذشته آوردن یاد به و حالت این توی دیدنش با ناخودآگاه و ایستادم خسته. کردمنمی درازیزبون و زدمنمی حرف
 شاید و بودم خسته هم شاید بود، شده تموم تحملم شاید اما زد؛ ـقه*حلـ هامچشم داخل اشک دیدمش، که باراولین

 بالکن در. بهش بودم زده زل. میشد تنگ نباید که اونی برای بود، شده تنگ دلم هم شاید. بودم شده سردرگم هم
 رو کاراین داشت عادت. بود دوختشخوش شلوار جیب داخل دستاش. سرد همیشه مثل. کرد نگاه بهم و بست رو

 :گفتم بغض با و پایین انداختم رو سرم. افتاد چشمام از اشکم اولین زدم، که پلک. بکنه
 .متاسفم -
 :اومد صداش که برگشتم و
 .کوچولو دختر یه -

 :گفت و کمدش سمت رفت. سمتش برگشتم متعجب
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 دو اون خواستنمی بد هایآدم اما داشت، خوشگل نباتآب تا دو که کوچولویی دختر. گمشده که کوچولو دختر یه -
 بدها آدم باالخره و نرسید بهشون زورش اما ذاشت؛نمی و کردمی لجبازی کوچولو دختر. بگیرن ازش رو آبنبات تا

 ... .کرد گریه و کرد گریه و کرد گریه یواشکی لجباز، کوچولوی دختر. بردن رو نباتبآ دو هر
 :کرد زمزمه گوشم توی و شد نزدیک بهم. پوشید رو مارکش کفش

 که وقتی تا. بازی آخر تا هست هاشبچه مراقب نگهبان یه بگو بهش دیدیش، رو کوچولو دختر این اگر -
 ... .بره همیشه برای و بده کوچولو دختر تحویل اول روز مثل رو هانباتآب

 یازده. ریختمی گونم روی سرهمپشت اشکام. بیرون رفت کنه، نگاه بهم اینکه بدون و کرد مرتب رو کتش جدی و
 هایزندان نگهبان که نگهبانی به اعتماد. کنهمی داره االن که کرد رو اشتباهی همون کوچولو دختر اون پیش، سال
 .هست و بوده همین راهش تنها. بوده همین همیشه اما بود؛ هم شهر دیگه
 نگاهش. کنهمی نگاه داره رو طبقه کل سرگردون که دیدم رو کیوان. بیرون رفتم و کردم پاک سریع رو هاماشک

 :پرسید نگران و اومد جلو سریع. زدم بهش غمگین لبخندی افتاد، بهم که
 شده؟ چی -

 بعدش اتفاقی چه که نگفتم ولی گفته، چی خانوم تاج مهین که گفتم. کردم تعریف براش رو ماجرا کل راهرو توی
 .افتاد

 :گفت متفکرانه بعد و کرد فکر دقیقه چند کیوان
 .نکن کاری و دار نگه دست فعال -

 :گفتم آروم. این جز نداشتم ای چاره. دادم تکون سری
 .باشه -
 حسابی باشه، جدیدش شوهر اومدمی نظربه که مردی با خانوم تاج مهین. نشستیم ایگوشه. پایین رفتیم هم با و

 که نوری بعد ثانیه چند و شد بسته هاچراغ که بود نگذشته باال از اومدنم از دقیقه چند. خندیدمی و بود گرفته گرم
 هم صیام و تیام. بودن ایستاده باباشون طرف دو. باباشون و پسرهام به زدم زل. شد روشن بود، متمرکز هاپله روی
 خواستمی دلم و کردممی نگاه بهشون لبخند و غرور با. بودن کرده ست همدیگه با و بودن پوشیده شلوار و کت
 پایین که ها پله از« .کردم بزرگشون خودم. هستن من هایبچه تیپخوش تا دو این مردم، آی»: بگم و بزنم داد

 بازی. بودن دنیام که لبخندهاشون به زدم زل و زدم لبخندی. بود هم دانیال. دوستاشون سمت رفتن اومدن،
 مهین با حق شاید. پایین انداختم رو سرم. خواستمی رو زندگی این دلشون همیشه. بودن حالخوش و کردنمی
 من. بود رسیده دادن کادو زمان. باشن داشته دردسریبی و مرفه زندگی تا کردممی ولشون باید من. بود خانوم تاج
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 که شدنمی متفرق داشتن همه دادن، کادو مراسم از بعد. بدم بهشون جدا خودم که گرفتم تصمیم و ندادم رو کادوم
 :گفت لبخند با. گرفت دستش رو میکروفون آریان

 .اینجایید امشب برادرم پسرِ خاطربه که ممنون و اومدین خوش همه. خب -
. بپره حرفشون وسط کسی که میاد بدشون خیلی کیانمهرها اصوال که دونستممی. زدم لبخند من و زدن دست همه
 :داد ادامه

 نه؟ مگه. عالیه این خب و هستیم عزیزم تیام با که هست سالی اولین -
 .کرد نگاه بود، زده زل بهش فقط که مغرورش همیشه داداشِ جناب به منتظر و

 :گفت کلمه یه فقط و داد تکون سری اونم
 .خوبه -

 جمع رو موضوع آریان باز. کنه احساسات ابراز حسابی و درست تونستنمی وقتهیچ مرد این. زدم لبخند آروم بازم
 :گفت مکثی با و کرد

 پسرها از شپیشرفته و برادرم حضور بدون که بوده کسی االن، تا پیش سال هفت. بگم الزمه نکته یه فقط -
 ... .جز نیست کسی اون و کردهمی مراقبت
 :گفت و پیشونیش به زد و شد خیز نیم کیوان. خندید و انداخت مردم کنجکاو چهره به نگاهی

 .داره نگه دست که نگفتم آریان به! وای ای -
 :کرد زمزمه خودش با. زدم زل کیوان به نگرانی با
 .کنم قطع رو برق باید -
 :گفت و انداخت بهم نگاهی نیم و
 .کنممی درستش. نباش نگران -
 رو خودش کار آریان برق، سراغ بره خواستمی کیوان تا. کردممی نگاه اطراف به نگران. رفت و شد بلند سریع و

 دونستمی قطعا و بود ایستاده آریان کنار که مردی به زدم زل نهایت در و گشتم آریان کنار آشنایی دنبال. بود کرده
 برای جایی دیگه خانوم تاج مهین گفت،می چیزی آریان اگر. کردمی نگاهم داشت فقط اما بیفته، قراره اتفاقی چه

 چند از بعد. کردم نگاهش فقط و کردم خواهش. کنه کاری یه که کردم التماسش هامچشم با. داشتنمی هامبچه
 چیزی خواستمی آریان که زمانی درست و جلو رفت و کرد پوفی کرد، می اذیت رو مردم داشت آریان که ثانیه
 :گفت مکثی با و گرفت ازش رو میکروفون بگه،

 .بوده هابچه مراقب که هست کسی تنها. خانوم تاج مهین-
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 کردمنمی فکر وقت هیچ. کنم تحمل رو فضا اون نداشتم توان دیگه. برم که شدم بلند سریع و کشیدم راحتی نفس
 میکروفون یهو که دادممی قورت تندتند رو بغضم. بشم حالخوش اینقدر پسرهام مادر عنوانبه اسمم نگفتن خاطربه

 :شد بلند صیام صدای و داد خراشی گوش صدای
 !مامان -

 :کردم زمزمه و ایستادم
 .مامان جانِ -
 :داد ادامه تیام. افتاد هامچشم از اشک ای قطره و
 .آوردی دنیامون به که کردی، بزرگمون که بودی، مراقبمون که مرسی مامان، -

 :داد ادامه تیام. کردنمی گوش فقط و بودن شده ساکت همه
 .کن دعوت رو همه و بگیر تولد همیشه مثل برام تو. کن درست کیک برامون. خونه میایم فردا مامانی، -
 :کرد اضافه تند صیام و
 .نره یادت بستنی -

 :گفتم لب زیر و زدم آرومی لبخند
 .چشم من، پسرهای چشم -
 کافی برام همین. ترکیدمی داشت عصبانیت از که دیدم رو خانوم تاج مهین چهره آخر، لحظه. بیرون رفتم سریع و

! مادرشون از من، از پسرهام حمایت از ترسید،می همین از خانوم تاج مهین و خواستنمی رو من هنوز پسرهام. بود
 فکر. چرخیدممی خیابون توی هنوز من و بود شب یک ساعت. بیرون رفتم و برداشتم رو نازی ماشین سوئیچ سریع

. خیابون داخل بودم افتاده راه پالتو یه با تنهایی و بودم کرده پارک چهارراه یه سر رو ماشین. رفتممی راه و کردممی
 کفش کلی. ایستادم هال در جلوی. داخل رفتم و کردم پارک رو ماشین. خونه در جلوی رسیدم صبح سه ساعت
 کلید. جلوتر رفتم. بود باز هال چراغ. کردم باز رو در آروم. بود هم هابچه کفش. زدم ـمرنگی*کـ لبخند. بود گذاشته

. بود کنارش پتو یه و بود بـرده خوابش مبل روی که انداختم کیوان به نگاهی و اُپن روی گذاشتم آروم رو وسایلم و
 و میز روی بود گذاشته رو سرش نازی. بخورم آب که آشپزخونه داخل رفتم بود، شده خشک گلوم. دادم تکون سری

 رو شالش و کشیدم عمیقی نفس. بود شده پخش هاشریمل و بود افتاده هاششونه روی شالش. بود بُرده خوابش
 :زدم صداش آروم و کردم مرتب

 .بخواب من تخت روی برو شو بلند. عزیزم! نازی -
 کردم، می صداش هرچی. شد بسته دوباره ثانیه چند از بعد و شد باز هاشچشم ثانیه چند فقط اما خورد، تکون آروم

. بود باز طرالن اتاق در. اتاقم سمت رفتم و کردم خاموش رو آشپزخونه و هال چراغ و کردم پوفی. دادنمی اهمیتی
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 اطراف رو چشمام. بودن خوابیده تخت روی هم کنار طرالن، و مریم. داخل رفتم یواش. سمت اون رفتم متعجب
 شده؟ چیزی نکنه من؟ خاطر به. اینجا بودن اومده امشب همشون. بیرون اومدم و بستم رو در و چرخوندم اتاقش
 باز رو ها بچه اتاق در گیج« .ست گذشته شب اتفاقات خاطربه شاید. نشده هیچی نه»: دادم جواب خودم به خودم
 کنن، دفاع من از که باشن شده بزرگ قدراون کردمنمی فکر که پسرهایی به کردم، شوننگاه. داخل رفتم و کردم

 تا کشیدم رو پتو و زدم لبخندی. بود کرده جمع شکمش داخل رو پاهاش صیام. باشن پشتم و کنن حمایت ازم
 رو موهاش آروم. کنارش نشستم. انداختم تیام به نگاهی. گذاشتم هاشگونه روی آرومی ـوسه*بـ و گردنش

 :کردم زمزمه آروم. کردم ـوازش*نـ
 . مامان پسر مبارک تولدت -
 :کردم زمزمه دلم توی و
 .حمایتت از مرسی. برسی خوایمی هرچی به امیدوارم -
 .بود اومده دنیا به تیام باالخره دردها همه تحمل و زیاد سختی با که بود پیش سال نه درست و بستم رو هامچشم و

*** 

 پیش سال 9
 : گفت نگران و جلو اومد سریع مامان که گفتم آخی ، درد با
 جان؟ مامان داری درد هنوز شدی؟ چی طناز -

 :گفت و جلو اومد دارمان که بشم بلند خواستم بازم و دادم فشار محکم رو هامچشم
 .نخور تکون -
 :گفت حرص با نازی و زدم زل بهش درد با
 . نخور تکون و کن گوش حرف. دیگه میگن راست خب -

 :گفت و فشرد رو دستم شیدا
 .شنمی باز هاتبخیه. عزیزم آره -

 شده تموم عمل. کنم سزارین شدم مجبور خونم، فشار مشکل خاطر به. کشیدم دراز سختیبه و دادم تکون سری
 اومده همه و بود مالقات وقت. بودمش ندیده هنوز و بودم اومده هوش به تازه من اما بود، اومده دنیا به بچه و بود

 اطراف به نگاهی. داشتم درد کمی شدم می خم وقتی فقط. نداشتم درد خیلی. بودم کشیده دراز وقتی. بودن
 دارمان. کردنمی دعوا بچه اسم مورد در هم نازی و شیدا و مریم. زدنمی حرف هم با داشتن خاله و مامان. انداختم

 کیوان و رضا عمو و بابا و طرالن ظاهرا. انداختمی بهم نگاهینیم و گشتبرمی گاهی و بود ایستاده پنجره کنار هم
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 که دادم فشار رو شیدا دست. بود حالخوش کلی و بود زده زنگ بهم پیش دقیقه چند هم کیانا. بودن ایستاده بیرون
 :گفت سریع و کرد نگاهم و شد جمع حواسش

 .جانم -
 :بگم کلمه یه تونستم فقط آروم. شد جمع همه حواس

 .بچه -
 :گفت و زد لبخندی

 .دنبالش رفته آریان. خوبه -
 :گفت حالیخوش با شد می وارد که حالی در هم آریان و شد زده در. شدم منتظر و نگفتم چیزی

 .عمو عزیزِ این کوچولوِ چقدر ببین! خدا ای -
 روی نشستم نازی و خاله کمک با رسید که من به نوبت. پدرش اال همه رفتن، بچه و آریان سمتبه ذوق با همه

 هامدست توی احترام با مقدس، شیء یه عین. هامدست روی گذاشت رو بچه مامان،. کردم دراز رو دستم و تخت
 لبم روی ـمرنگی*کـ لبخند. بود صاف و نرم. کردممی لمس رو صورتش هام،انگشت سر با آروم و بودمش گرفته
 بسته هاشچشم. خودم خون و گوشت از بود، خودم وجود از بود، ـلم*بغـ توی که پسری. بود عجیبی حس. اومد
 نگاه بچه به غریبعجیب که انداختم دارمان به نگاهی. اومد جلو دستی و شد پررنگ لبخندم. بود خوابیده ناز. بود
 نگاهی نیم. گرفتم رو دستش آروم و کردم استفاده بیفته، اتفاق قراره ندرت به بودم مطمئن که فرصتی از. کردمی
 زده زل. زدم زل بهش و کوچولوم پسر صورت روی کشیدم رو شاشاره انگشت و زدم بهش لبخندی. انداخت بهم
 آروم هاش،چشم دیدن با. کرد باز رو هاشچشم دارمان، دست هایـوازش*نـ با. بچه کوچولوی صورت به بود

 :گفت مامان به رو خنده با خاله. بود من هایچشم رنگِ هاشچشم. زدم لبخند
 .شده طناز هایچشم رنگ هاشچشم. ببین بیا! پریناز -

 :گفت خنده با آریان. کرد نگاه و اومد جلو دقت با مامان که زدم شوقش به لبخندی
 .آرمانه شبیه چقدر -

 :زد غر شیدا
 آرمانه؟ شبیه میگی چطوری تو وقتاون آخه اومده، دنیا به که نیست هم ساعت چند هنوز بچه این -

 :گفت و خندید آریان
 .هستن آرمان کپی که ابروهاش و دماغ -

 :گفت و کرد اخم شیدا
 چی؟ یعنی -



 

 

354 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 :کرد زمزمه و
 .فهممنمی که من-

 اطرافم هایآدم شادمانی به و زدم لبخندی. انداختم بچه بعد و دارمان به نگاهی شیدا، و آریان درگیری به توجه بی
 رو حسش. بچه به بود زده زل فقط و بود کشیده پس رو دستش که انداختم دارمان به نگاهینیم. کردم نگاه
 که کردنمی هم سعی و گفتنمی وقت هیچ اونم خب و چیه مشکل فهمیدمنمی اما بود؛ گنگ بود، گیج. فهمیدممی
 :گفت یهو مریم. زدم لبخند و نکنم خراب رو شادیم کردم سعی. بگه

 بذارید؟ چی رو اسمش خواینمی طناز، -
 :گفتم لبخند با و مبچه خوشگل صورت به زدم زل. کردن شروع رو بحث شیدا و نازی با باز و
 .تیام -

 :کرد زمزمه خنده با نازی. بهشون زدم زل که کردن سکوت همه
 .عالیه تیام؟ -

 که بود فهمیده. بود شده بچم بابای دیگه حاال و بود شوهرم که انداختم مردی مرموز و سیاه چشمای به نگاهی
 رو درستی کار که کردم حس من بود هرچی اما بود، هاشچشم داخل حسی چه دونمنمی. اسمه این عاشق فهمیدم

 . دادم انجام
*** 

 بعد سال 9
 آروم رو در. بود من زندگی هایقسمت بهترین جزو شکبی تیام، تولد. شدم بلند تیام تخت کنار از و کردم پوفی
 آوردم بیرون رو پالتوم. بمونه خاموش چراغ دادم ترجیح و کردم باز رو در. خودم اتاق سمت رفتم خستگی با و بستم

 :گفت صدایی تاریکی توی از که. تخت روی انداختم رو کیفم. کردم آویزون و
 بودی؟ کجا -
 زل ایستاده، تاریکی داخل کی بفهمم کردممی سعی که ایشده درشت هایچشم با. تاریکی سمت برگشتم ترس با

 پنجره الی از که ماه ـمرنگ*کـ نور با باالخره و اومد جلوتر کمی. بود شده ایجاد که ایتاریکی توده به زدم
 :پرسیدم تعجب با بعد. نبود دزد حداقل. کشیدم راحتی نفس اول. شد دیده اومد،می
 کنی؟می کارچی اینجا -
 :گفت سمتم، اومد می هنوز که حالی در
 .بودن نگرانت همه -

 :پرسیدم و دادم تکون سری
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 چه؟ تو به همه -
 :گفت خیالبی
 .باش مطمئن. نیومدم تو خاطربه -
 :گفتم که بیرون رفتمی داشت و
 .کن صبر -

 :گفتم که برنگشت
 .بزنیم حرف باید -

 :گفت و کرد ساعتش به نگاهی و برگشت
 .بگیر وقت منشی از فردا. صبحه سه -
 :گفتم و ایستادم جلوش رفتم سریع حرص با
 .شخصیه -

 :گفت و زد پوزخندی
 داریم؟ هم با شخصی حرف ما -
 :گفتم تنفر با
 ... .ولی نداشتیم؛ کاش -

 :گفتم تر آروم و چشماش به زدم زل
 .پسرها -

 :گفت و تخت روی انداخت رو بود دستش داخل که کتش و زد زل بهم کمی
 .بگو -

 ثانیه چند و دادم تکون سری. شد منتظر و داد تکیه دیوار به جلوم. زدم تکیه در پشت به و کشیدم عمیقی نفس
 و ایستادم محکم. بگم باید چی که بودم رسیده نتیجه این به کردن، روی پیاده همه اون از بعد و کردم فکر خوب

 :پرسیدم
 کنی؟ ازدواج خوایمی -
 :گفت و کرد پوفی. کشیدم آرومی و عمیق نفس و
 موضوع؟ این داره هابچه به ربطی چه بود؟ این مهمت حرف -
 :غریدم خشم با
 .بده جواب فقط -
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 :گفت خونسرد اون اما
 .نده دستور -

 تند تند کالفه. بگم چی دونستمنمی خشم شدت از. کردم سکوت و دادم فشار هم روی حرص از رو هامدندون
 :شنیدم رو وارشزمزمه و آروم صدای که کشیدم نفس

 .نیفت در تاج مهین با. هشتم هشدار -
 محتوای از تعجبم. رسمی هایمکان از غیر مادر، بگه خانوم تاج مهین به نشنیدم وقت هیچ. کردم نگاهش تعجب با

 :پرسیدم طلبکار،. بود حرفش
 چرا؟ -

 :گفتم و کردم مکثی
 .ربطی هیچ نداره، ربطی خانوم تاج مهین به من زندگی. هشتم اطالعیه -

 :گفت آروم بازم

 .کرده پیدا ربط همه به پیش سال 11 از تو زندگی -
 تاوان باید شد پاشیده هم از که زندگی خاطر به. کردم حسش عمیقا که بود چیزی تنها غم، و زدم زل بهش

 :داد ادامه بمی، صدای با. بود عمرم تمام حس انگیزترینغم این. دادممی
 .بازی ادامه یعنی تاج مهین هایتصمیم با اومدن کنار -
 :پرسیدم پوزخند با
 بازیه؟ جزو هم سحر وقتاون -

 :گفت حال همون در و تخت سمت رفت و گرفت دیوار از رو ش تکیه
 .بازیه وسط دقیقا سحر -

 :گفتم و جلو رفتم
 .نکن بازی این وارد رو هابچه -

 :گفت و کرد نگاهم و برداشت تخت روی از رو کتش
 منظور؟ -

 :گفتم و چشماش داخل زدم زل
 .بشه من هایبچه مادر بخواد که اونه از کمتر سحر -

 :گفت فقط و جلو اومد بازم و چشمام داخل زد زل
 .دیره -
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 تکون سری. کنه پر رو من جای خواستمی و شدمی هامبچه زندگی وارد داشت سحر. بستم رو هامچشم. رفت و
 .کردم فکر و تخت سمت رفتم و دادم

 با. کردم دعوت سال هر مثل رو مریم و نازی و گرفتم جشن تیام برای دیشب من و گذرهمی شب اون از روز دو
 راسخ آقای و خانم. شد مرخص امروز آرزو. دادم بهش رو کادوم من هم بعدش و گذروندیم خوش کلی طرالن
 من» خودش قول به که گفتم راسخ خانم به. دادم پس بهشون که دادن بهم رو مبلغی و کردن تشکر ازم خیلی

 با داشتم و بودم ایستاده پذیرش جلوی. دفتر رفتممی داشتم بود، سه ساعت« .کردم رو کار این دوست یه عنوانبه
 داده مجهول شخص یه که افتاد پولی به یادم باز. ما سمت میاد داره که دیدم رو سروش دکتر. زدممی حرف ویدا
 دنبالش که نداشتم وقت اصال که بود افتاده برام اتفاق قدراین اواخر این. بودم نکرده پیداش هنوز تنها نه من و بود
 رو جوابش که کرد سالم لبخند با دید رو من تا سروش. فروختم بیخودی که افتاد خوشگلم ماشین به یادم. برم

 : گفت ویدا به رو سروش. کرد سالم لبخند با هم ویدا. دادم

 .بدید بهم رو 151 اتاق مریض پرونده کنید لطف -
 :پرسید من به رو لبخند با سروش، و گفت چشمی ویدا

 چطوره؟ احوالتون -
 :دادم جواب و دادم تکون سری

 .شما لطف به. ممنونم -
 :گفت و داد تکون سری

 .نبود توجهی قابل مبلغ واقعا. گرفتم ازتون رو پول که ببخشید واقعا. بگم بهتون که بودم کرده فراموش راستی -
 جواب و کردم پوفی« .توجهه قابل برام مبلغ اینکه بدبختم من فقط. بله»: گفتم ذهنم توی و زدم کوچکی لبخند
 :دادم

 .کردید لطف شما. دکتر نفرمایید -
 :زد غر ویدا و
 . نیست -
 :گفت و کرد بلند رو سرش و
 . خدمتتون میارم رو پرونده االن کنید، صبر لحظه چند دکتر ببخشید -
 :گفت و کرد نگاه ما پشت به بالفاصله اما بگرده رو هاکشو داخل و میز زیر پایین، بره خواست و
 . کنید صبر لحظه یه! کیانمهر دکتر اِ -
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 کیف بعد و بهمون زد زل ثانیه چند. ما سمت بود برگشته. زدیم زل پشت به و برگشتیم هم سروش و من زمانهم
 :گفت ویدا که کرد جاجابه دستش داخل رو سامسونت

 .بیارید تشریف لحظه چند -
 : گفت ویدا. داد آروم رو جوابش که کرد سالم زودتر سروش. جلو اومد و انداخت ساعتش به نگاهی

 .داشتن درد خیلی دیشب هاتونمریض از یکی دکتر، جناب -
 : پرسید و کرد اخم

 بیمار؟ کدوم -
 :داد جواب و کرد نگاه بود، میز روی که کاغذی روی و کرد نزدیک چشماش به رو عینکش. کرد فکرکمی ویدا

 .دارابی آقای -
 :گفت و داد تکون سری

 .بده من به کاغذ یه -
 :گفت بهش رو سروش که داد بهش کاغذی سریع و داد تکون سری تند ویدا

 شد؟چی 151 اتاق پرونده این خانم سرکار -
 :گفت کرد،می فرو ش مقنعه توی زور به رو کوتاهش موهای که حالی در هول، و انداخت سروش به نگاهی ویدا

 .چشم. بله آهان، -
 سروش سوال با. کردمی رو هاکار همه باید تنها ویدا باز که بودن کجا هاپرستار بقیه نبود معلوم. دادم تکون سری

 :سمتش برگشتم
 چطوره؟ گردنتون. دکتر خانوم راستی -
 :نموند جوابم منتظر و داد ادامه مکث ثانیه چند با خودش و
 .استادید خودتون شما ماشاال. عصبیه گفتم که طور همون. کنی کم رو استرست بهتره شما -

 خونسرد. بود طورهمین همیشه! انگار نه انگار. زدم زل بود، ایستاده کنارم سانتی چند فاصله به که مردی به ناخوآگاه
 صورتش اعضای جزو اونم که داشت کوچک اخم یه فقط. نوشتمی برگه روی رو چیزهایی تندتند داشت. خنثی و

 : دادم جواب و کشیدم عمیقی نفس. بود
 .میشه خوب که ایشاال حاال. ممنونم -

 :گفت سروش، به رو و اومد باالخره ویدا
 .دکتر بفرما -

 :گفت و سمتش برگشت لبخند با سروش
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 . ممنون -
 :گفت باز کرد،می باز رو پرونده اینکه با همزمان و
 .رسونمتونمی من دیگه؟ دفتر ریدمی دارید -

 : گفتم سریع
 .اصال نه -
 :داد جواب همیشگی لبخند با
 هم با پس هست، یکی که هم مسیرمون. بینمنمی پارکینگ داخل هست وقتی چند رو تونماشین. حرفیه چه این-

 .میریم
 :گفت ویدا به رو که اومد صداش یهو که بگم چیزی خواستم

 .بدن انجام رو دستورالعمل این حتما که بگو بهشون. پرستاری بخش به بده رو برگه این -
 :گفت کرد،می نگاه برگه به که حالی در ویدا

 . چشم بله -
 :گفت سروش به رو و انداخت بهم نگاهینیم و برداشت رو کیفش و
 .فعال -

 :گفت بهش رو و برداشت نوشتن از دست سروش
 .دکتر سالمت به -
 شاسی ماشین توی. شدیم دفتر راهی سروش با باالخره و کردم موافقت که کرد اصرار قدراون سروش. رفت اون و

 ماشینش داخل خوبی بوی. خوردمنمی هم تکون و بودم نشسته ساکت. بودم معذب. کرد حرکت و نشستم بلندش
 :گفت خوشرویی با و کرد صاف رو صداش سکوت، مدتی از بعد که کشیدم عمیقی نفس. اومدمی
 هستن؟ خوب خانواده. دکتر خانوم خب -

 : دادم جواب کوتاه و زدم لبخندی
 .ممنونم -

 به آسانسور، جلوی. کرد پارک رو ماشین سروش. شدم پیاده من. رسیدیم تا نگفت چیزی دیگه و داد تکون سری
 : گفت و آسانسور سمت اومد انداخت،می کیفش داخل رو سوئیچ که حالی در. ایستادم منتظرش ادب حکم

 ایستادید؟ چرا -
 :گفتم آروم و زدم لبخندی

 .بودم شما منتظر -
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. انداختم بهش نگاهی. بودن زده آسانسور داخل ایاطالعیه. شدیم آسانسور وارد. کرد نگاه بهم کوتاه و زد لبخندی
 رفته ساختمون از من، خجالتی خواستگار احمدی، دکتر. کردممی نگاه نوشته به تعجب با. بود احمدی دکتر طرف از

 سروش صدای! پرید هم خواستگار یه همین. زدم لبخندی. مطبش اجاره برای بود داده اطالعیه هم االن و بود
 :اومد

 .شد حیف -
 : داد ادامه و شد تعجبم متوجه خودش که کردم نگاه بهش تعجب با
 .بودن خوبی بسیار دکتر البته و مرد -

 : کردم تائید
 .قطعا. بله -

 :گفت و خندید که
 .داشته خاصی عالقه شما به هم ظاهرا -
 :پرسیدم و کردم نگاهش تعجب با
 بله؟ -

 : گفت کشیده و خندید
 .بله -
 :داد ادامه و خندید باز
 وقتهیچ اینکه و گفتن شما به عالقشون از شدم، جویا که رو دلیل. بودن ناراحت خیلی پیش روز چند حقیقتا -

 .بگن بهتون نتونستن
 از زودتر. کردهمی باز همه پیش رو دلش سفره که احمدی این دست از امان. نگفتم چیزی و دادم تکون سری

 پرید مریم که کردممی جمع رو هاموسیله داشتم. شد تمام دفتر داخل که کارم. رفت اون و اومدم بیرون آسانسور
 :گفتم و کردم نگاهش متعجب. داخل

 چته؟ -
 :گفت آرومی صدای با و ایستاد کنارم. نزدیکم اومد و کشید عمیقی نفس و کرد نگاهم

 .ببینتت خوادمی تیپِخوش دکتر این-
 :پرسیدم. کردممی نگاه رفتارش به تعجب با
 دکتر؟ کدوم -

 : پرسید و خاروند کمی مقتعه روی از رو سرش
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 نگفتم؟ -
 :گفت که کردم نگاهش چپچپ ثانیه چند و نگفتم چیزی

 .سروش بهزاد. ارتوپد دکتر. باالیی طبقه دکتر همین -
 :دادم ادامه و گفتم آهانی

 . داخل بیاد بگو -
 :گفتم و کردم مرتب رو ظاهرم و نشستم میز پشت. شد زده در بعد دقیقه چند و بیرون رفت تند
 .بفرما -
 : گفت و انداخت دفتر به نگاهی. ایستادمو دادم جواب که کرد سالم. شد وارد لبخند با و شد باز در
 .قشنگی دکور عجب -

 :گفتم ، بشینه مبل روی کردممی اشاره بهش که حالی در و زدم لبخندی
 .شما از ممنون -

 : گفتم و نشستم روشروبه منم. نشست و کرد نگاهم
 .هستم شما خدمت در -

 : پرسید مقدمه بی خیلی و زد لبخندی
 درسته؟. کنم چینی مقدمه اول باید کنم فکر -

 :گفتم و کردم نگاهش گیج
 موضوعی؟ چه برای چینی مقدمه -

 :گفت و خندید
 .خودم -

 با بازم بزنه؟ حرف باهام خودش مورد در که بود اومده. گـهمی چی فهمیدمنمی. نگفتم چیزی و بهش زدم زل
 :داد ادامه لبخند

 که بود این قسمت اما. خوندم درس و بودم کشور از خارج زیادی تقریبا هایسال من که بگم باید اول. خب -
 .بشم عاشق ایران، داخل اینجا،

 .چیه مختصر بیوگرافی این از منظورش و بگه خوادمی چی دونستمنمی. کردممی نگاهش گیج همچنان
 :داد ادامه همچنان

 بودم مطمئن ولی بگم؛ تصمیمم به راجع اونجا باهاتون و بذاریم قرار لوکس و خوب مکان یه خواستممی راستش -
 . بگم بهتون رو تصمیمم تا هستم خدمتتون االن پس. نمیاید جایی دلیلبی که
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 : کرد شروع باز و خورد ازش کمی و ریخت آبی لیوان. کردم فکر حرفاش به گیج و کردممی نگاهش سکوت در
  خواستگاری؟ برای برسم تونخدمت میشه بدونم، فقط خواستممی -
 سری. بود گفته مقدمهبی زیادی بچه؟ دوتا با مطلقه زن یه من؟ از خواستگاری؟ شد؟چی. کردم نگاهش تعجب با

 این وقت هیچ وگرنه. دونستنمی من زندگی از چیزهیچ دکتر جناب این. اومدم بیرون شوک حالت از و دادم تکون
 .گرفتنمی رو تصمیم

 :گفتم غم با و کشیدم عمیقی نفس
 این توی شما کنم باور تونمنمی که اوال ولی ذارم؛می احترام شما تصمیمات و شما به من. ببخشید دکتر، آقای -

 .باشید شده مندعالقه من به داشتیم هم با که مالقات تا چند
 :پرسید و زد کوچکی لبخند

 نمیاد؟ یادتون رو من شما -
 :گفت و زد کوتاهی خنده. خورد تکون کمی

 .زدممی حدس -
 :پرسیدم تردید با
 شناسم؟می رو شما من -

 :داد جواب جدی و کرد نگاهم

 کوتاهی مدت برای من پیش، سال 10. سمیعی طناز دکتر خانوم نیست دیروز و امروز به مربوط من، یعالقه -
 رو شما که بود عروسی اون توی. دوستم ازدواج مراسم در حضور برای هم و تفریح برای هم. ایران بودم اومده
 .هست مشکلی یه همیشه خب اما. بودم منتظرش بود هاسال که چیزی دقیقا! خانوم و برازنده بسیار دیدم،

 :پرسیدم کنجکاو بعد و کردم نگاهش اخم با اول
 داشته؟ ربط من به که بوده دوستتون کدوم ولی پرسم؛می ببخشید -

 : داد جواب و زد تلخی لبخند
 . جاستهمین مشکل -

 :داد ادامه بود، زده زل چشمام به که حالی در و کرد مکثی
 .بودی شب اون خانوم و برازنده عروس تو، و بود کیانمهر دارمان دوستم، -
 قبال. بود آشنا برام شنیدم رو اسمش که اول روز که بود همین خاطر به پس. کردممی نگاهش متعجب هایچشم با

 :گفت کنهمی دل و درد داره انگار آروم،. بودمش دیده شاید حتی و بودم شنیده رو اسمش
 .کردمی ازدواج دوستم با داشت بود، کرده بند رو دلم هاسال از بعد که دختری. دیر خیلی بودم، رسیده دیر -
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 هم کنه آرومش که بگم چیزی و بدم داریدل خواستممی اگه واقعا. بود عجیبی حس. بگم چی دونستمنمی
 دونستمی اینکه اول. بود شده وارد بهم شوک تا دو همزمان. بود سخت برام هضمش و درک چقدر. تونستمنمی
 مگذشته زندگی از مطمئنا که چیزا خیلی و کیه سابقم شوهر که دونستمی حتی و کردم ازدواج قبال من که
 از بعد و شد طوالنی مکثم. کرد خواستگاری ازم االنم و داره عالقه بهم وقته خیلی گفت اینکه دوم و دونستمی
 :اومد صداش که پایین انداختم رو سرم دقیقه، چند

 .خواممی جبران فرصت فقط. کنم جبران که اومدم -
 خنده. شده جدی و خندهنمی دیدممی که بود بار اولین. خندیدنمی. کردم نگاه بهش و آوردم باال آروم رو سرم

 :گفتم و کردمسردرگمی
 .خاصه یکم من شرایط راستش،. بگم چی دونمنمی -

 :کرد قطع رو حرفم و کرد نگاهم
 .هستن خودم هایبچه عین. نیست مشکلی که هستن پسرات دوتا منظورت اگر -

 و کشیدم عمیقی نفس. دونستمی رو من زندگی همه مرد این شک بدون! شوک بازم. کردم نگاهش متعجب
 :گفتم

 ... .اگه شدم شوکه خرده یه من راستش -
 : گفت و شد بلند سریع و کنم تموم رو حرفم نذاشت

 چطوره؟ روز 10 همون. البته -
 :دادم جواب و کردم نگاهش

 .میشم ممنون -
 رو ماجرا تقریبا. داخل پریدن نازی و مریم. مبل روی افتادم حالبی. رفت و کرد خداحافظی لبخند با بازم و شد بلند

 محترمی این به خواستگار من که کردن ذوق کلی بعد و متعجب کلی اول اونا و شدهچی که کردم تعریف براشون
 که گفت و زد زنگ تیام امروز. کردممی تابی بی مدام سردرد و فکر از و نبرد خوابم حسابی و درست شب اون. دارم
 کرده تحقیق خیلی مریم و نازی مدت این توی و دادممی جواب باید دیگه روز پنج. موننمی عمارت روزی چند

 بی واقعا و بودم کرده فکر خیلی هم خودم. محترمیه و خوب مرد بسیار که بود شده این نتیجه و جا همه از بودن
 جدید مرد یه اگر شاید. شدمی حس زندگیم توی مرد یه کمبود طرفی از. بکنم باید چیکار دونستمنمی. بود نتیجه

! بود هم دیگه مشکل یه ولی بودن؛می باهام بیشتر و شدنمی نزدیک بهم کمی هم پسرا زندگیم، داخل اومدمی
 زدم پوزخندی. بودم نشده بهش نسبت خودم درون هم ایعالقه متوجه و شناختمنمی درست رو سروش بهزاد من،

 داره که هم دکتر جناب طرفی از. کنمنمی تکرار رو اشتباه اون دیگه. دیدم رو نتیجش کردم، ازدواج عشق با بار یه. 
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. بدم بهش فرصت یه که گرفتم تصمیم و کشیدم عمیقی نفس نکنم؟ من چرا پس. کنهمی ازدواج خانوم سحر با
 رفتممی داشتم. بود پنجشنبه صبح. بگم بهش زودتر خواستممی

 :گفتم و بلندگو روی زدم. خورد زنگ موبایلم راه توی که بدم بهش رو خبر که بیمارستان
 .الو -

 : گفت صدایی که شنیدم فقط صدا همه اون بین. بود زیاد سروصدا
 .عمارت بیاید خانوم، طناز الو، -
 تنها افتاده؟ اتفاقی نکنه. بود زیاد خیلی صدا و سر. شدم نگران. انداختم موبایل به نگاهی متعجب. شد قطع و

 در سریع رسیدم، که همین. سمت اون به افتادم راه سریع. بود رفتم باد بر آرزوهای خونه شناختممی که عمارتی
 داخل، برم خواستم تا من و شد باز در سوالی، پرسیدن بدون که زدم در. دویدم و زدم هم به محکم رو نازی ماشین

 رو سحر حیاط، وسط. هال سمت دویدیم هم با زمانهم و انداخت بهم نگاهی اونم. بهش زدم زل. شد گرفته در
 کفشش هایپاشنه.  شد نزدیکم. بود مرغ تخم و ارد از پر! بود چندش خیلی قیافش. زدم زل بهش متعجب و دیدم

 رو صورتم. رفت ایغره چشم اششده آرایش همیشه هایچشم با. زدمی لنگ رفت،می راه وقتی و بود شکسته
 من به رو داد و خشم با. بود شده پخش هاشریمل شد که نزدیکم! آشغال بوی داد،می گندی بوی. کردم جمع
 :گفت

 .ببرن رو شورتمرده شدی؟ راحت -
 :گفت و زندگیش خودش، اصطالحِ به سمتِ کرد رو و
 تحمل رو هابچه اون و خونه این هم لحظهیه نیستم حاضر دیگه من. هاتبچه و خودت ارزونی پولِت و خونَت -

 .کنم
 :گفت داد با دومون هر به رو
 .همتون گمشید، برید -
 رو راه سرش پشت منم اون، حرکت با. بودم ایستاده مات و متعجب. بست محکم رو حیاط در و رفت کنان گریه و

 زل اطراف به تند و شدم وارد منم. ایستاد ایگوشه و شد وارد خودش اول و کرد باز سریع رو هال در. دادم ادامه
. بود مرغتخم و آرد از پر آشپزخونه، داخل. جلوتر رفتم. پیتزا جعبه و میوه پوست. بود آشغال از پر هال، وسط. زدم

 خنده صدای. برگردوندیم سر شد باعث صدایی که انداختم زمین روی هایقیچی و چکش و دستی انبر به نگاهی
 کنار ها،پله پایین بودن ایستاده گلی عمو و دینا و خانوم خاله و سعید و الهام. جلوتر رفتیم شدیم، رد راهرو از. بود

 شونهمراهی و بودن ایستاده هاپله روی هم تیام و صیام. خندیدنمی و آشپزخونه نزدیک هالِ
 :گفت و برد باال رو راستش دست و انداخت تیام به نگاهی صیام. کردنمی
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 .بزن -
. بوده وروجک دوتا این کار احوال و اوضاع این پس. صیام دست به زد و آورد باال رو چپش دست خنده با هم تیام
 داشت رو خودش هرکس و شدنمی متفرق داشتن سریع همه. انداختم عمارت صاحب به نگاهی. دیدن رو ما یهو
 پایین پله از تیام و صیام. ناهار اتاق سمت رفتمی یکی آشپزخونه، داخل رفتمی یکی. زدمی چپ علی کوچه به

 :گفت زودتر تیام و پایین انداختن رو سرشون و اومدن
 ... .ما بابا ببخشید -

 با سحر یاد. خندیدم حسابی هامدت از بعد. خندیدممی بلند بلند. خنده زیر زدم و کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه
 وضع این با اومد،می کنار هرچی با شناختممی من که سحری. بودنش انداخته روز اون به که افتممی ـوه*عشـ اون
 شدن متوقف باعث دادش. خندیدن به کردن شروع بازم و شدن متوقف همه من هایخنده صدای با. اومدنمی کنار

 : شد هاخنده
 ! ناهار -

 آینه و کفشی جا کنار در، جلوی تقریبا هنوز. کردم نگاهش. رفتن هاشونکار دنبال همه باز بعدش و شد سکوت
 : گفتم و کشیدم کتش لبه به دستی. خواستمی اذیت کمی دلم. بود خوب حالم. جلو رفتم لبخند با. بودیم کنارش

 خورد؟ هم به بازی کیانمهر، دکتر آخی -
 : گفت و انداخت بود، کتش لبه که دستام به نگاهی

 شد؟ تموم که داری دوست -
 اونم اومدمی نظر به که بود این مشکل! آره. بود مشکلی یه. زد آمیزیشیطنت لبخند اونم که کردم تائید لبخند با

 : گفت شیطنت همون با. باشه خوب حالش
 .داری دوسم هنوز نکنه ببینم چرا؟ -

 : گفتم عاشقانه ظاهر به و زدم ایمسخره لبخند
 .عاشقتم. آره -
 :گفتم و زدم زل بهش جدی. رفت مسخرم لبخند بعد، اما
 .باطل خیال زهی -

 : گفتم انزجار با و کردم رها رو کتش لبه
 .متنفرم ازت -

 :گفت و خندید بلند
 نه؟. خوبه -
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 بستم رو چشمام. زدمی تندتند قلبم. کردم دنبال رو رفتنش مسیر و کشیدم عمیقی نفس. باال هایاتاق سمت رفت و
 . کردم ترک رو اونجا سریع و
  

 بود خونده عکاسی که دینا کمک با هابچه که فهمیدم روز؛ اون از بعد. گذشتمی سحر رفتن ماجرای از روزی پنج
 گفتمی الهام. سحر برای بودن فرستاده و بودن گرفته عکس کلی وضع اون با سحر از ،بود گرفتن عکس عاشق و

 نبود ظاهرش از ترمهم چیزی سحر برای اما نبود؛ درک قابل برام چند هر. نشده دیده بعد به روز اون از دیگه سحر
 هاعکس اون ولی بمیره، بود حاضر سحر چون بود؛ کاری واقعا هم بودن زده دینا و هابچه که ایحقه این البته و

 بهزاد دکتر به باید باالخره امروز.... من اما شدیم؛ راحت شرش از که فعال حالهربه. نشه منتشر مجازی فضای توی
 با ایپسته سبز بلند مانتوی. انداختم خودم به آینه داخل از نگاهی و کشیدم عمیقی نفس. دادممی جواب سروش

 خودنمایی رژلبم که زدم لبخندی. بود خوب. داشت سبز زمینه پس با رنگی هایگل که ایروسری و مشکی شلوار
 و تیام ،طرالن. رفتم بیرون اتاق از. بیرون بریم کار از بعد و بیمارستان بریم بود قرار. برداشتم رو دستیم کیف. کرد

 :پرسیدم حالیخوش با و کردم شوننگاه. بودن ایستاده ترتیب به صیام
 شدم؟ چطور -

 :گفت اکراه با و داد تکون سری تیام. برگردوند رو روش و کرد اخم صیام
 .نیست بد -

 :گفت سختیبه. بگه چیزی که شدم منتظر. بود ایستاده ـینه*سـبهدست که انداختم طرالن به نگاهی
 .خوب -

 زحمت کلی ناسالمتی نکردن؟ تعریف ازم چرا بودن؟ جوریاین چرا بود؟ وضعی چه این .کردم نگاهشون متعجب
 : پرسیدم کنجکاو. بودم کشیده

  شده؟ چیزی -
 :داد جواب حوصلهبی طرالن

 شده؟ چیزی. بگو تو -
 :گفتم گیج

  بگم؟ باید چی من بگم؟ من -
 : گفت طرالن باز
  کیه؟ منتظرته در جلوی که آقایی این اینکه -

 : پرسیدم متعجب
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 آقا؟ کدوم -
. سمتشون برگشتم آروم. بود سروش. آیفون سمت رفتم کنجکاو همچنان که کرد ایفون به ایاشاره ابرو با طرالن

 : پرسید تیام. شده چی که شد مشخص حاال! بگو پس
  کیه؟ آقا این ،مامان -

 :دادم جواب و کردم مکثی
 .سروش بهزاد دکتر -

 :گفت اخم همون با صیام
  کیه؟ دیگه سروش چیچی دکتر -

 :دادم جواب آروم و کردم مکثی
 .دونمنمی هنوز -

 : گفتم لبخند با. دادم تکون سری ،دیدم که رو صیام و تیام کنجکاو و گیج نگاه
 .بمونه معطل که زشته و دنبالم اومده که فعال -

 :گفت و داد تکون سری تیام
 .بیا ما با هم شما ،مدرسه ریممی داریم بابا و ما. بره بگو. مامان نه -

 : دادم جواب و زدم کوچکی لبخند
 .زشته. منتظرن که وقته خیلی ایشون کنه؟می فرقی چه -

 : گفت غمگین تیام
 .دیگه نرو خب -

 : گفتم و زدم لبخندی. باشیم هم با خوادمی دلشون که روزهاست اون از امروز که کردم فکر و کردم نگاهش
 .میام ،امروز جای به فردا ولی شه،نمی امروز حاال -
 :گفت باز
 .بیا امروز همین نه -

 :پرسیدم ،اصرار همه ایناز متعجب
  امروز؟ فقط چرا وقتاون! وا -

 : زد داد عصبانیت با صیام
 .آقا اون با نه ،باشی ما با. باشی ما مامان باید فقط چون -
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 اتاقش، داخل رفت و برداشت رو کیفش. بودمش ندیده عصبانی قدراین وقت هیچ که زدم زل صیامی به مات
 مردی شبیه صیام ،کنم باور خواستنمی دلم وقت هیچ. بودن آشنا صفات این چقدر. اخم از پر و مغرور و خودخواه

 برای فقط رو خوب هایچیز همه اونم. هست و بوده همیشه فهمیدم االن اما ،.کرد تباه رو زندگیم که هست
 :گفت و انداخت بهم ناراحتی نگاه هم تیام. خودخواه و خودرای. خواستمی خودش

 .نداریم دوستش. نرو آقا اون با لطفا مامان -
 پشت ولی کردن؛می دعوا هم با زیاد. زدمی رو حرفش همیشه اونم اما ،،بود صیام از ترآروم. پیوست صیام به اونم و

 به اونم. زدم زل طرالن به و گرفتم هابچه بسته اتاق در از نگاه و اومدم خودم به سختیبه. کردننمی خالی رو هم
 :گفت و اومد نزدیک طرالن. زدم زل اطراف به سردرگم و کردم پوفی. بود زده زل هابچه رفتن مسیر

 .برو -
 : گفتم و نشستم مبل روی حال بی. زدم زل بود، خودم هایچشم رنگهم که هاشچشم به و کردم باال رو سرم

 کجا؟ -
 :گفت و زد زانو پام کنار. ترنزدیک اومد

  خوای؟نمی رو همین مگه. جدید زندگی یه شروع سمت به -
 :کردم زمزمه. زدم پوزخندی و کردم نگاهش

 جدید؟ زندگی -
 :گفتم آروم و شدم بلند دادم تکون سری

 .کنممی رو سعیم دارم که ظاهرا -
 رو شونکفش من به توجه بی و سریع هابچه. اومد بیرون از بوقی صدای که پوشیدممی رو کفشم در جلوی داشتم

 رو حیاط در و دادم تکون طرالن برای سری. شدن کفششون پوشیدن مشغول و برداشتن
 بود چیزم همه زمانی که مردی با ،اومدم که بیرون. پوشیدنمی کفش داشتن هنوز هابچه. بیرون رفتم و کردم باز

 با صیام. زدم زل هابچه به و گرفتم ازش رو نگاهم ،هابچه اومدن با و دادم قورت رو دهنم آب. شدم چشم تو چشم
 : گفت و گرفت رو دستم آروم تیام و ایستاد اخم

 .بیا. مامان -
 و زدم زانو تیام پای جلوی. دادم قورت رو دهنم آب بازم. بود همسایه در جلوی که انداختم سروش ماشین به نگاهی
 :گفتم دوشونهر به رو احساسم تمام با. گرفتم رو دستش

  دارم؟ توندوست چقدر دونیدمی -
 :دادم ادامه که نگفتن چیزی
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 پس. وقتهیچ کنه، جدا شما از رو من کسی ذارمنمی. بمیرم وقتی حتی مامانتونم، من باشه جوریهر. خیلی -
 فقط و بود شده باز اخماش صیام. بگیره رو شما جای تونهنمی کس هیچ. مونیدمی من پسرهای شما ،باشید مطمئن
 و رفت و نداد اجازه صیام که بکشم موهاشون روی دستی خواستم. کردمی گوش لبخند با هم تیام. کردمی نگاهم

 یهو. رفتمی آروم آروم صیام. بودم زده زل بهشون پشت از و ایستادم.ماشین در سمت رفت سرش پشت هم تیام
 خم و زدم لبخندی. سمتم دوید. کردم نگاهش سوالی. سمتم برگشت و کرد ول ،بود گرفته که رو تیام دست. ایستاد
 خیلی. بود پدرش خودِ خودِ ،صیام. بستم رو هامچشم. داد فشارم محکم و ـلم*بغـ پرید. کردم باز رو دستام و شدم
 و کردم دراز تیام سمت رو دستم و کردم استفاده فرصت از.... االن اما بده،، نشون رو احساساتش اومدمی پیش کم

 براشون دستی. کردن خداحافظی باالخره و شدن جدا ازم خنده با. خندیدم و کردم ـل*بغـ هم با رو هردوشون
 : گفتم بهش رو ماشین شیشه پشت از. جلو رفتم و. دادم تکون

 .باش مراقبشون -
 آروم و زد زل جلو به و کرد حسش. جوشیدمی هاماشک زدممی زل بهشون وقتهر ،هاشچشم. بود زده زل بهم

 :کرد زمزمه
 .برید اتوبان از. شده تصادف ترپایین چهارراه دوتا -
 تکون سری. کردمی دیوونه رو من مرد این. کردممی نگاه ماشین خالی جای به مات. رفت سرعتبه و زد استارت و

 از و حس این از بودم متنفر من. داشتم گیجی و سردرگم حس. گفت بهم چی که کنم فراموش کردم سعی و دادم
 ولی اهمیت،بی شاید جمله فکر به من مسیر تمام و بیمارستان رفتیم سروش با. بود حس این مسبب که مرد این

 ،پایین رفتم. بودم کرده ویزیت رو هامریض همه. «برید اتوبان از. شده تصادف ترپایین چهارراه دوتا». بودم مهمش
 که ویدا سمت رفتم. بودن مشغول حسابی همکاراش از تا چند و ویدا. بود شلوغ خیلی
 : گفت سرسری که کردم سالم. بود تر خلوت سرش

 .درگیریم خیلی ،طناز. سالم -
 :پرسیدم و کردم پوفی

 خبره؟ چه باز -
 :داد جواب و گفت همکارش به چیزی

 .اومده جدید دکتر خانم یه امروز -
 : پرسیدم و کرد گل فضولیم

  کی؟ -
 : داد جواب من به رو باز و گفت مریض یه به چیزی و انداخت اطراف به نگاهینیم
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 .اومده آمریکا از تازه رادان دکتر خانم -
 : گفتم خنده با و باال بردم رو ابروهام

 .باکالس چه. اوه -
 :گفت آروم و کرد نزدیک بهم رو سرش و داد تکون سری

 .محشره. ندیدی خودشو هنوز تازه. آره -
 چند طی. کردنمی نگاه متعجب همه. داخل اومدن زیادی جمعیت ناگهانی و شد باز در یهو که دادم تکون سری

 هامصدوم و بودن کرده چپ ،اتوبوس چندتا. بودن کار مشغول و بودن شده احضار بیمارستان هاینیرو همه ساعت
 .برداشتم. خورد زنگ موبایلم که زدم می حرف خوردنمی تکون اصال و بود شده شوکه که زنی با داشتم. بودن زیاد

 .الو -
 .بود زیاد صدا و سر
 . الو -

 :گفتم بلند. بود سروش
 .سالم. بله -
 :گفت مکث کمی با
 .بیرون بریم تونیمنمی متأسفانه شلوغه سرم خیلی ،دکتر خانوم ببخشید. سالم -

 : گفتم و شدم رد مریض سری یه کنار از و دادم تکون سری
 .درگیرم هم خودم من. نیست مشکلی نه -

 زنگ هم خونه به. کردم قطع سریع خداحافظی از بعد منم و «دیگه وقت یه» ایشاال گفت و کرد عذرخواهی باز اونم
 کنار بودم ایستاده .کردنمی کار وقفهبی همه و بود بعدازظهر شش تقریبا ساعت. نمیام شب تا احتماال گفتم و زدم
 :گفتم نگران. سمتم دوید شتاب با هدیه که دادممی تذکر بهش خانم اون مورد در و ویدا

 شده؟ چی -
 : گفت فقط ،زنان نفس نفس

 . بیا -
 : گفت و کرد اشاره ،بود زده زل عمل اتاق در به که ایبچه دختر به هدیه. ایستادیم عمل اتاق کنار. رفتم دنبالش

 .خورهنمی تکون و زده زل عمل اتاق در به فقط. طوریه همین اومده وقتی از -
 : پرسیدم

  چرا؟ -
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 : داد جواب
 .عمله اتاق داخل مامانش اخه -

 :پرسیدم
  چطوره؟ حالش -

 : گفت غم با و داد تکون سری
 .بد -

 :گفتم دوباره و کشیدم آهی
 نداره؟ ایدیگه ی خانواده -

 : داد جواب و داد تکون سری
 .نیست معلوم هنوز هویتش همین واسه. نمیگه هم چیزی. نیست خبری که فعال -
 :گفتم آرومی به
 کرده؟ معاینش دکتر -

 :داد جواب و انداخت بهم تندی نگاه
 .بدم خبر بهت که گفتن ایشون .کیانمهر آریان دکتر. آره -

 :گفت تند هدیه که دادم تکون سری
 .برسم بقیه به برم من -

 : گفتم و نشستم باشه سالش هفت اومدمی نظربه که ایبچه دختر کنار. جلو رفتم منم. رفت اون که کردم تائید
 .خوشگل خانوم سالم -

 :گفتم بازم. نکرد نگاهم
 خوبی؟ -

 :گفتم و کردم صاف رو صدام. هیچ بازم
 .ببین رو من. عزیزم -

. داشته اعصاب و مغز مشکل بچه دختر مادر که فهمیدم ،دیدنش با و شد باز عمل اتاق در. کردم پوفی. سکوت
 که دادم تکون شد؟چی معنای به سری. کردم نگاهش و شدم بلند. زد زل بهم و زد کنار رو صورتش روی ماسک

 کنار. اومد جلو و آورد بیرون دستش از رو دستکش آروم. رفتم وا صندلی روی و بستم رو هامچشم. زد زل بهم فقط
 :گفت و ایستاد بچه دختر

 .جان دختر -
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 .ایستادم کنارش که انداخت من به نگاهی. بود زده زل در به هنوزم که انداختم دختر به نگاهی و کشیدم آهی
 :کردم زمزمه

 .بگه چیزی تونهنمی. شده شوکه -
 و صندلی روی گذاشت ماسکش و دستکش با و آورد بیرون سرش از رو عمل اتاق کاله و انداخت بهم نگاهی نیم

 :گفت دختر به رو کرد؟می چیکار داشت. زدم زل بهش متعجب. زد زانو جلوش
 چیه؟ اسمت -

 :داد ادامه که نگفت چیزی دختر
 .باشه. بگی چیزی خواینمی ظاهرا. خب -
 : گفت بهم رو و شد بلند و
 . اینجا از بیرون بریمشمی ،هابچه به بزن زنگ -

 از چشم. کردممی نگاه ،شناختمشنمی و بودمش دیده تازه سال همه این از بعد انگار که مردی به داشتم متعجب
 : پرسید و گرفت بچه دختر

 چیه؟ -
 :گفتم و زدم پلک

 .هیچی -
 : گفتم ثانیه چند از بعد ولی

 .هست کار خیلی اینجا اما ،-
 : گفت تفاوت بی
 .باش پایین دیگه ساعت نیم -
. بودن اومده جایگزین هاینیرو و بود شده ترخلوت تقریبا که بعد ساعتنیم و کردم بلند سختیبه رو دختر. رفت و

 و گردش صورت. بود تپل کمی. بود زده زل بیرون به دختر. خونه سمت رفتیممی داشتیم و بودیم شده ماشین سوار
 هفت ساعت حدودا. سوخت تنهاییش برای دلم و گذروندم نظر از رو مشکیش چشمای و قشنگش و گندمی پوستش

 دختر و ما به متعجب دوهر. کردن سالم خندون و شاد و شدن ماشین سوار سریع هابچه. خونه رسیدیم که بود شب
 : پرسید و آورد صندلی دو بین رو سرش صیام. کردنمی نگاه بچه

  کیه؟ این !بابا -
 : داد جواب و زد راهنما ،کرد نگاه ـل*بغـ آینه به
 .من دوست -
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 به که دختر به نگاهی و نشست عقب ،بود شده قانع عجیبی طرز به انگار که صیام. نگفتم چیزی و کردم نگاهش
 با تیام. بود عادی براشون دختر این مثل دختربچه یه با دوستی انگار ،بود عجیب برام. انداخت بود زده زل بیرون
 : گفت ذوق

  کردیم؟ بازی باهاشون کلی و دیدیمشون روزاون که هابچه بقیه و نیما و هدیه مثل. بابا آهان -
 : اومد صداش و انداخت بهم نگاهینیم که دادممی گوش مبهوت و متعجب. فهمیدمنمی. کردم اخم

 .آره -
 :گفت حالیخوش با بود گرفته رو سؤالش جواب که تیام و خندید صیام

 .اومدی باالخره! مامانی -
 تاب بی. میره کجا داره دونستمنمی. بود گذشته ساعت ربع. دادم تکون براش سری سردرگم و کردم نگاهش
 :پرسیدم

 میری؟ داری کجا -
 .کرد یادآوری آروم ،فقط اونم

 .صبر -
 :پرسیدم گیج پارک؟. زدم زل بودیم اومده که جایی به متعجب. نشستم حرصی و دادم تکون سری

  کنی؟می داری کارچی -
 :داد جواب و بست رو ماشین در
 .فهمیمی -
 مردی به مات. بازی وسایل سمت رفتن دختر اون و باباشون و پسرها و نیمکت روی نشستم. شدم منتظر من و

 با هم هابچه. کردمی بازی دختر با. بودم ندیده رو ازش وجه این شناختمشمی که سالی11 تمام که کردممی نگاه
 و دادمی تکون رو سرش که بود این کردمی که کاری بیشترین. بود مات هنوزم دختر اما کردن؛می بازیبچه دختر
 خوبش قسمت این بود نگذاشته وقتهیچ و بود هامبچه بابای که کردممی نگاه فردی به گیج و متعجب هنوز من
 که دختر به و خندیدنمی که کردم هابچه به نگاهی. خداحافظ و سالم همیشه خشک، و سرد همیشه. ببینم هم رو

 کجا نفهمیدم که بودم فکر توی قدراون. شهر بیرون رفتیم و افتادیم راه دوباره بعد ساعت یک. بود ساکت هنوز
 اتفاق همهاین با بشه چی بود قرار امشب. شدم پیاده تعجب با. ایستاد ماشین که رسیدیم فهمیدم وقتی و ریممی

 :پرسید کرد می نگاه اطراف به کنجکاو که حالی در صیام. شدن پیاده همه. عجیب
  کجاست؟ دیگه اینجا !بابا -
 : داد جواب ،کردمی نگاه اطراف به که حالی در
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 .نفهمه چیزی کسی و بزنی داد خوادمی دلت تا تونیمی که جایی -
 با گاهی گاه که کویر سکوت عین. محض سکوت. خاک و بود کوه و دره فقط. بود تاریک تقریبا. زدم زل اطراف به
 : زد داد صیام بعد و سکوت ثانیه چند. شکستمی ماشین یه شدن رد
 .سالم -
 :زدم داد دلم ته از و بستم رو هامچشم. کردم هابچه به نگاهی. زدمی داد تیام. بود همه هایزدن داد آغاز همین و
 .خدا. زیاد خیلی. خواممی کمک. خدا. خدا. خدا -

 :زدم داد و کردم مکث کمی
  خوبه؟ حالت کجایی؟ بابا. شده تنگ برات دلم مامان -
 درد گلوم. شدم ساکت. بود زده تکیه ماشین در به و گفتنمی چیزی امشب عجیب مرد فقط. زدم داد تونستم تا و

 :زد داد صیاد ،من سکوت در. کردمی
 . کنه زندگی ما پیش بیاد بگو مامان به. خدا -

 :داد ادامه تیام
 .بابا با -

 : اومد صداش و شد یکی دختر داد و گریه صدای که بودم زده زل بهشون مات
 .مامان -

 و گرفتم دستم داخل رو صورتش و کردم ـلش*بغـ سریع. کردمی گریه فقط. سمتش دویدم و کردم نگاهش سریع
 کنار ایستادو ماشین داخل برد رو صیام و تیام و گرفت ماشین از رو ش تکیه ،دختر داد صدای با. کردم نازش آروم

 به. کرد بلند دستاش روی رو دختر و جلو اومد. برد خوابش که کرد گریه اونقدر و کردم ناز رو دختر اونقدر. ماشین
 رو دختر اینکه از بعد. بودن خواب هم پسرا انداختم ماشین داخل به نگاهی. بود شده خشک پاهام ،شدم بلند سختی

 :کردم زمزمه. ایستادم کنارش آروم. کوه روی به رو ایستاد و جلو رفت ،برد
 . بودم نیومده اینجا وقتهیچ -

 :کرد زمزمه. بودیم زده زل تاریکی به. نگفت چیزی
  میشه؟ خوب حالش -

 : گفتم اما سمتش؛ برنگشتم
 .میگه رو این که تجربه. میشه بهتر فردا. آره -

 و کردمی خفم داشت بعدازظهر از که سوالی و ایستادم جلوش. سمتش برگشتم و شد تموم طاقتم. کرد سکوت بازم
 : پرسیدم
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 چرا؟ -
 : دادم ادامه ،طلبکار و غم با. زد زل بهم حالبی
 بودی؟ نداده نشون بهم رو آدم این وقت هیچ چرا -

 : زدم غر. بود زده زل بهم هنوز
 ذهنته؟ تو چی که هستی؟ کی که ندادی نشون بهم وقتهیچ چرا. بهت لعنت -
 :زدم داد و
 هان؟ -
 :گفت آروم بهم بود زده زل. گرفتم رو اشکام جلوی و
 .بودم که همونم من -
 از فقط من و گفتمی دروغ ندرت به که مردی سایه و موندم من. موندم من و رفت اون بازم و برگشت و

 که مردی سایه و موندم من. گفتمی دروغ داشت ،بره خواستمی که شبی مثل هم امشب که فهمیدم هاشچشم
. شدم ماشین سوار و دادم تکون سری. بود شده تنگ کمی گذشته خوب ولی کم، روزهای اون برای شاید دلم
 بودم؟ متنفر ازش واقعا بودم؟. بودم متنفر ازش که بودم نشسته کسی کنار من و بود تاریک هوا ،بودن خواب هابچه
 که کاری همه اون با دلم که مرد این داره چی بفهمم تا کردم نگاهش قدراون. کردم نگاهش باشم؟ تونستممی

 : شنیدم رو صداش. نه یا متنفره ازش که داره شک هنوزم ،کرده باهام
 .بخواب -
 . محض تاریکی به. زدم زل بیرون به و برگردوندم رو سرم. اومدم خودم به
  

 
 : گفت و انداخت بهم نگاهینیم. تهران رسیدیم وقت دیر
 .عمارت میرم -
 : گفت کنم اعتراض خواستم تا
 .هستم من بیاد، پیش براش مشکلی اگه. بهتره باشه اونجا. دختر این خاطربه -

 غرغر با خودشون،. کردم بیدار آروم رو پسرها. بود تاریک عمارت. نداشتم بحث و جر و دعوا حوصله. نگفتم چیزی
 مهمان اتاق داخل پریا. باال رفت و کرد بلند دستاش روی رو پریا گفتنمی بهش هابچه که دخترک. باال رفتن

 اتاق در منم زمانهم و بست رو دختر اتاق در. بودن کرده غش خودشون اتاق توی که هم هابچه. بود خوابیده
 :گفت و کرد نگاهم. بستم رو هابچه
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 .پایین اتاق -
 باز رو در و دادم تکون براش سری. نگفت چیزی و کرد پوفی. قبلیم خواب اتاق سمت رفتم حرفش به توجهبی

 به پوزخندی. پایین انداختم رو سرم. بود شده جمع تخت یه و آینه یه از غیر وسایل همه و هاعکس همه. کردم
 رفتم و کردم پوفی« .مرتب و جاش سر باشه، اینجا وسایلت همه نداری که توقع»: زدم نهیب خودم به و زدم افکارم

 دست یه. بود شده بیدار من خاطر به شب وقت این بیچاره. بود خانوم خاله. اومد در صدای. کشیدم دراز تخت روی
 :گفت و زد زل بهم عذرخواهانه. بود آورده برام لباس

 .الهامه حاملگی از قبل فرم لباس اینم .نداشتیم لباس. عزیزم ببخش -
 و آستین سر که بود بلند آستین مشکی تونیک یه نبود؛ بدم همچین. انداختم لباس به نگاهی و گفتم ممنونی

 حال هر به. راحتی تقریبا مشکی شلوار و خوردمی هم دکمه تا دو و بود خاکستری و سفید راه راه پارچه هاش،یقه
 و پوشیدم کردم، تشکر. بودم پوشیده سروش با قرار و رستوران به رفتن برای امروز که بود لباسی از تر راحت

. کشیدم رو اتاق داخل پرده و شدم بلند. کرد قطع بدم جواب اومدم تا. بود سارا شدم، بیدار گوشی زنگ با. خوابیدم
 و کردم باال رو سرم تند. بود نه ساعت. انداختم ساعتش به نگاهی موبایل، سمت رفتم متعجب. بود روشن خیلی هوا

 تلفن دفتر داخل از رو سارا شماره داشتم. بیرون دویدم و سرم روی انداختم بود، افتاده عسلی روی که سریمرو سریع
 سرم و سارا شماره روی زدم و ایستادم آخر پله روی ایلحظه. بود پایین سرم. پایین رفتممی و کردممی پیدا گوشیم

 سالن به شونپشت که حالی در کوچکتر، هال داخل ،راستم سمت. کردم نگاه اطراف به متعجب. آوردم باال رو
 قد بلند خانوم یه هاپله راه پایین چپ، سمت و بودن زده زل من به و بودن ایستاده خدمتکارها تمام بود، ناهارخوری

. بود جیبش داخل دستش و بود ایستاده .کردم کشف رو شخصیتش از ایتازه وجه دیشب که بود ایستاده مردی کنار
 خیلی. کردم نگاه زن به مات. برگشت و شد چیزی متوجه زن. انداختم نگاهی بود من به پشتش که زنی به کنجکاو
 و ـته*برجسـ هاشگونه. بودن فر و پر هاشمژه و کمانی و ایقهوه ابروهاش سفید، پوستش. بود خوشگل

 از و کردم قطع سریع رو تلفن و شد جمع حواسم سارا، گفتن الو با. بود عالی چیزش همه. بود آبی سبز، هاشچشم
 :گفت و داد باال رو ابروهاش. پایین اومدم آخر پله
 االن؟ تا بودی کجا شما -

 خودم به و برگردوندم رو سرم بود؟ من با یعنی پس. نبود اونجا من جز که کسی کردم، نگاه سرم پشت به متعجب
 :پرسیدم و کردم اشاره

 منین؟ با -
 :گفت و زد لبخندی

 باشه؟ کرده دیر که هست شما از غیر کسی -
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 : گفتم متعجب بازم
 چیه؟ منظورتون کجا؟ دیر؟ -

 چند و برداشت رو تلفن بود، دختره پشت که اصلی هال سمت رفت بعد و گرفت اجازه خانوم خاله. خورد زنگ تلفن
 : گفت و برگشت بعد دقیقه

 .تلفن آقا، -
 بود این منظورش کنم فکر. انداخت بهم نگاهی نیم حال همون در و تلفن سمت رفت و گرفت دیوار از رو اشتکیه

 از و کیه خانوم این»: کردم فکر و رفتم ایغرهچشم فکر همین با و« !تو گیجی چقدر. قدراین نباش ضایع»: که
 : داد جواب و کرد نگاهم« .رسمنمی بیمارستان به و کردم دیر امروز دونهمی تازه،. شناسهمی رو من کجا

 .دیگه کار سر -
 : گفتم متعجب

 چی؟ -
 :کرد تکرار و خندید

 نیستید؟ اینجا خدمتکار شما مگه. اومدید کار برای دیر خیلی امروز شما که اینه منظورم -
 : گفتم دادم،می تکون رو دستم که حالی در و خندیدم

 ... .خدمتکار که من بابا، نه من؟ -
 :کردم زمزمه لب زیر و بردم باال رو سرم و کردم پوفی. زدم زل هاملباس به متعجب. افتاد آستینم به نگاهم یهو و
 . شانس به لعنت -
 : گفتم بلند و
 ... .دارید شما کنم فکر. هست مشکلی یه. نه راستش -

 : گفت لبخند با و کرد قطع رو حرفم
 .بدونن همه باید که هست مهمی مطلب. بایست اینجا بیا فعال. نداره اشکالی. عزیزم -

 نگه کنارش و کشید خودش با رو من و جلو اومد خانوم خاله. بگم چیزی خواستم دوباره تا و دادم تکون سری
 : گفت گوشم کنار آروم و داشت

 .گرفته گرم دارمان با قدراین که کیه این ببینم کن، سکوت دقیقه دو -
 : کردم زمزمه متعجب و آروم منم

 گرفته؟ گرم -
 : گفت بلند و لبخند با. دادمی تحویل لبخند بهش داشت دور از که خانوم خاله به زدم زل و
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 دلیل بگم باید و شدم ایران وارد دیروز من راستش. هستم رادان سونیا من. کنم معرفی رو خودم من بهتره خب -
 .هستم جان دارمان نامزد امروز از من که اینه اینجام اینکه

 :کرد زمزمه متعجب خانوم خاله. کردم نگاهش متعجب
  جان؟ -
 اعضای بقیه و دینا کمک با هابچه که بود نشده هم هفته یه هنوز که فهمیدم انگشتی سر حساب یه با من و

 مهین واقعا من. کردم نگاهش حرصی خواست؟می چی وسط این دیگه دختر این. بودن کرده دَک رو سحر عمارت
 رفته وضع اون با سحر که بود نشده هم هفته یه هنوز. کردم می تحسین استقامتش و صبر خاطر به رو خانوم تاج
 هم و بود خوشگل خیلی هم دختر این ولی دادم؛ تکون سری. بود کره پیدا جایگزین براش سریع وقتاون بود،

 : گفت بلند که دادم تکون سری. باشه آویزون اومدنمی بهش. بود عجیب. مؤدب خیلی
 .کارتون سر بفرمائید همه لطفا. همین -

 خاله که نشستم صندلی روی. آشپزخونه داخل بردن رو من دینا کمک با خانوم خاله که کردم نگاه اطراف به گیج
 :گفت من به رو و نیاد کسی باشه مراقب بره که کرد رد رو دینا خانوم،

 ! طناز -
 :گفت. کردم نگاهش

 کنی؟ کارچی خوایمی -
 : گفتم

 رو؟ چی -
 : گفت و داد تکون سری

 .دیگه رو بساط همین -
 :گفتم بود، دلیل بی نظرم به که ایافسرده حال با و دادم تکون سری

 .دیگه میرم -
 :پرسید

 .کنه زندگی اینجا قراره بینینمی مگه چطوری؟ -
 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 چه؟ من به -
 :گفت و کرد ما به نگاهی. داخل اومد خانوم سونیا یهو که بگه چیزی خواست

 کنید؟نمی کار -
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 :گفت خانوم، خاله. کردیممی نگاهش و بودیم شده بلند
 .کنیممی شروع االن. چرا. چرا -

 :گفت و داد تکون سری
 ... .فقط. خوبه -
 :گفت خانوم خاله به رو
 . مهمان اتاق بیان بگید سعید آقای به لطفا، -
 :گفت من به رو و
 .بیار چای فنجون دوتا هم شما -

 : گفتم متعجب
 من؟ -

 : گفتم و خدمتکارم االن من شدم متوجه که کرد نگاهم
 .چشم. بله آهان، -

 داد و ریخت فنجون تا دو خانوم خاله. صندلی روی نشستم دپرس باز و کردم پوفی. رفت و داد تکون متعجب سری
 : گفت و دستم

 .نیستی خدمتکار و بری اینجا از خوایمی بگو بهش و برو. بیا -
 .شنیدم رو صداشون. مهمون اتاق در پشت رفتم و کشیدم عمیقی نفس و دادم تکون سری
 : گفت سونیا

 چیه؟ نظرت. ترن راحت هابچه هم رسیممی کارامون به ما هم. بهتره فکر این من نظر به -
 :اومد محکمش صدای

 .نه که گفتم -
 : کرد تکرار سونیا باز
 .تمام و دیممی رو حقوقش بود، بد اگه. کنیم امتحان مدت یه ما بذار حاال. ترن راحت هم هابچه خب -

 و خندیدم. کردم سعید آقا به نگاهی. اومد پشتم از ایسرفه صدای که دادم تکون سری. میگن چی فهمیدمنمی
 :گفتم آروم

 .سالم اِ -
 :گفت خندان، چشمهای با
 . خانوم طناز سالم -
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 : گفتم و بینیم روی گذاشتم رو دستم
 باشه؟. داخله که خانمی اون الخصوصعلی. کیم من بفهمه نباید کسی! سعید آقا اِ -

 :گفت و داد تکون سری
 .راحت خیالتون. بله -
 : اومد سونیا صدای. داخل رفت اول سعید آقا و زدم در
  کجا؟ -

 : شد بلند در نزدیک از صداش
 .بیمارستان میرم. دارم عمل -

 دهنم آب. دید رو من. بست که رو در. بیرون اومد و شد باز در بشم، قابم جایی خواستم تا و کردم اطراف به نگاهی
 از. شد رد کنارم از آروم و نگفت چیزی. انداخت بهم نگاهی نیم. بندازه راه داد و دعوا که بود االن. دادم قورت رو

 نخوابیده اصال صبح تا شب از که کسی مثل بود، شده قرمز هاشچشم. بود خسته چقدر. کردم نگاه بهش پشت
 به نتونم که طوری. دارم فکر کافی اندازه به. دارم بدبختی کافی اندازه به خودم کردم فکر و دادم تکون سری. باشه
 .کردم گوش و زدم در پشت به رو گوشم بازم و کردم اطراف به نگاهی پس. کنم فکر بیاهمیت موضوع این

 :گفت سونیا
 . سعید آقا بفرما -

 :گفت سعید
 .خانم ممنون -
 : اومدمی یواش که بود سونیا صدای بعد ثانیه چند و
 .روزنامه داخل بدید بچه پرستار برای آگهی یه بعدازظهر امروز لطفا -

 پسرش شده حاضر پول خاطر به خانوم تاج مهین یعنی داره؟ بچه نکنه آخه؟ بچه کدوم. کردم در به نگاهی متعجب
 :اومد صداش. زدم در و کردم پوفی. نمیشه باورم کنه؟ ازدواج دار بچه زن یه با
 .بفرما -
 : داد ادامه که چیدممی رو هافنجون داشتم و شدم خم. جلو رفتم آروم. داخل رفتم و کردم باز آروم رو در
 .باشه آماده صبح فردا -

 :گفت سعید
 .بدیم باید اطالعات سری یه روزنامه داخل چاپ برای ولی خانم؛ ببخشید -

 :پرسید و ش دیگه پای روی انداخت رو پاش
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 .میدم جواب من بپرسید چی؟ مثال -
 :گفت سعید که میز روی گذاشتم رو قندون

 .خوایدمی ساله چند بچه برای پرستار اینکه مثال -
 : گفت. بود عالی چیزش همه. خندید

 .باشن داشته سالی نه و هفت کنم فکر. صیام و تیام برای. دیگه معلومه -
 مگه»: گفتم خودم با و. کردم نگاه بهش خشم با حرفش این شنیدن با که ذاشتممی فنجون سعید آقا برای داشتم

 هم دستم داخل سینی و لرزیدمی دستم خشم شدت از «بگیری؟ پرستار براشون که هستن سرراهی من هایبچه
 من به نگاهی نیم. شد حالم متوجه سعید. کنم فکر درست تونستمنمی اما بگم، چیزی خواستممی. لرزیدمی مدام

 :گفت و انداخت
  خانم؟ روزنامه کدوم -

 :گفت و کرد نگاهم هم بعد و داد رو جوابش سونیا
 .چای از ممنون. بفرما هم شما -

 یهو که در سمت رفتممی داشتم آروم. نکوبم سرش روی رو سینی و نزنم داد کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس
 :گفتم. زد زل بهم متعجب سونیا. جلو رفتم و برگشتم سریع بعد، و کردم مکثی. اومد ذهنم به فکری

 .دارید پرستار به نیاز که شنیدم اتفاقی من. ببخشید -
 : گفت کنجکاو و کرد نگاهم

 چطور؟. درسته -
 :دادم جواب مطمئن

 .بکنم رو اینکار تونممی من خب -
 :پرسید و باال برو رو ابروهاش

 پرستاری؟ شما مگه شما؟ -
 :گفتم الکی و کردم تائید

 .کنم پرستاری که بلدم من. بله -
 : گفتم ایدوستانه لبخند با. کردممی جلب رو اعتمادش باید. کرد نگاه بهم شک با
 .کنید امتحان تونیدمی -
 :گفت و انداخت بهم نگاهی. کردم نگاهش گونه التماس و
 .کنیممی امتحان. باشه -
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 :گفت سعید به رو و
 . دار نگه دست فعال شما -
 :گفت من به رو و
 . بشین -

 : کرد زمزمه شد،می رد کنارم از وقتی لبخندی با و شد بلند سعید. دادم تکون سری
 .باشید موفق -

 :گفت و انداخت بهم نگاهی نیم. سعید جای نشستم منم شد بسته که در و گذاشتم هم روی آروم رو هامچشم
 .شناسیمی که رو تیام و صیام تو ببین خب -

 :دادم جواب و کردم تائید
 . کامال. بله -

 : کرد تکرار متعجب
 کامال؟ -

 : کردم تصحیح و« .کن جمع رو حواست! طناز کنیمی ضایع داری»: زدم نهیب خودم به و کردم مکث
 .شونشناختم خوب بودم اینجا که مدتی همین توی یعنی بله -

 :گفت ثانیه چند از بعد و داد تکون سرشو
 . باشه باید آزمایشی هفته سه-دو تا حدودا و خوایممی وقت تمام پرستار یه ما دونی،می. خب -

 کاری سختی به من رفتم؟نمی بیمارستان هفته سه-دو کردم؟می کارچی رو بیمارستان پس. زدم زل بهش نگران
 :اومدم خودم به صداش با. بودم کرده جور رو بودم عاشقش که
 تونی؟نمی شده؟ طوری -

 چطور هابچه با نشه معلوم و بیاد غریبه پرستار یه که اینه از بهتر. کردم کار همه من هابچه خاطر به. کردم نگاهش
. بفهمم رو چیزایی یه باید هم سونیا مورد در که این ضمن. نه یا هست درستی آدم پرستاره اون اصال و کنه رفتار

 :گفتم مصمم
 .وقت تمام و آزمایشی هفته سه دوتا. قبوله -

 :گفت و داد تکون برام سری
 .میگم اومدن آقا وقتی امشب رو موارد بقیه فقط. خوبه خب -

 : گفت که دادم تکون سری
 .بری تونیمی -
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 کنم؟ کارچی باید حاال. انداختم اطراف به نگاهی سردرگم و ایستادم در پشت. کردم ترک رو اتاق و شدم بلند سریع
 بهم نگاهی دید، که منو. گفتمی هابچه به چیزی گاهی و رفتمی راه نگران خانوم خاله. رفتم آشپزخونه به ناچار

 :پرسید و اومد جلو و انداخت
  کرد؟ قبول -

 : گفتم متعجب
 رو؟ چی -

 : داد جواب
 .باشی هابچه پرستار اینکه -
 : گفت. دونهمی کجا از که بپرسم خواستم تا
 .گفت سعید -

 : دادم جواب
 .هابچه اختیار در وقت تمام آزمایشی هفته سه-دو کرد قبول. آره -

 : گفت و صندلی روی نشست متعجب
 چی؟ کارِت چی؟ بیمارستان پس چی؟ -

 :کردم زمزمه و نشستم کنارش و کردم پوفی
 . گیرممی مرخصی. تونممی من. ترن مهم هابچه -

 :پرسید نگران
 چی؟ ندادن مرخصی اگه هفته؟ سه -

 : گفتم و کردم نگاهش
 .میدم استعفا -

 :گفتم و گرفتم رو دستاش. نگفت چیزی و کرد نگاهم متعجب
 .خواممی کمک خانوم، خاله -

 :گفت
 کمکی؟ چه -

 : دادم توضیح
 .کنممی کار اینجا که هست مدتی که گفتم من -

 :گفت و کرد نگاهم منتظر
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 . خب -
 :گفتم و انداختم بهش نگاهی نیم
 . باشه جمع حواسشون و ندن لو که بگید هاخدمتکار به باید شما -

 :گفت و داد تکون سری مطمئن
 .من با اونا. نباش نگران -

 :دادم ادامه و کردم نگاه اطراف به نگران
 .ندن لو وقت یه که بگیم بهشون و کنیم آماده هم رو تیام و صیام باید -

 :گفت و کرد تائید
 .کنهمی رو کار این دینا -
 : گفتم و زدم زل بهش مضطربی لبخند با
 .خانوم خاله ممنون -
 کردم، نگاهش متعجب. بیرون دویدم و شدم بلند سیخ. اومد هال در صدای که بود گذشته استرس از پر ساعت یه

 من به نگاهش. کرد شل رو کراواتش و بست رو در که کردممی نگاهش داشتم. گردهبرمی شب بود گفته سونیا
 داخل من و غذا کردن درست برای بود رفته نبود، الهام امروز چون خانوم خاله. کنم چیکار دونستمنمی. افتاد

 :اومد سونیا صدای بزنم، حرفی خواستم تا. کردممی فکر داشتم تنها آشپزخونه
 .دارمان سالم اِ -

. زدم زل بهشون و دادم قورت رو دهنم آب. ایستاد کنارش و جلو اومد سونیا. زد زل سونیا به و برگشت نگاهش
 :گفت و کرد اشاره من به لبخند با سونیا

 .هستن هابچه جدید پرستار ایشون-
 : اومد سونیا صدای که پایین انداختم رو سرم. برگشت سمتمبه سرش

 .کنی سالم آقا به بهتره. عزیزم -
 : گفتم آروم و پایین انداختم دوباره بعد و آوردم باال رو سرم ایلحظه

 .آقا... سالم -
 :گفت سونیا که. نیومد صدایی. گفتم مکث با رو آقا و
 نه؟ مگه. خوبه -

 :کرد زمزمه. زده زل بهم هنوز دیدم که کردم باال رو سرم. بود کرده سکوت
 خوب؟ -
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 :گفت محکم سونیا به رو بعد
 .نیست الزم پرستار که گفتم -

 : گفت لبخند با و کرد نگاهش
. داره دوست هم رو هابچه. بلده رو پرستاری ایشون بعدم. دیگه کنیم امتحان شد قرار. عزیزم کنممی خواهش -

 ... .خانوم نه مگه
 :پرسید خنده با و کرد سکوت و
  بود؟ چی اسمت. عزیزم ببخشید وای ای -

 : گفتم رو اومد ذهنم به که اسمی تنها. بگم چی دونستمنمی. کردم نگاهش
 .آرام -

 . بود یادش پس. زدم پوزخندی. زد زل بهم و برگردوند سمتم به رو سرش
  

 
*** 

 پیش سال 8
 : گفتم منتظر و انداختم شیدا به نگاهی

  باالخره؟ شدچی حاال خب -
 :داد جواب غمگین و کرد نگاهم

 .کنه بازی و بزنه حرف ،باشه باهاشون کسی که داشتن نیاز واقعا. بودن تنها خیلی. هیچی -
 یه به دیروز آریان. خوردمی شیر آرومآروم داشت و بود نشسته زمین روی که انداختم تیام به نگاهی ناراحت

 از هم دعوت این و کنه معاینه رو هابچه بوده قرار آریان ظاهرا و بوده رفته شیدا با اونم. بود شده دعوت پرورشگاه
 کسی با که داشتن عالقه خیلی و بودن تنها خیلی اونجا هایبچه که گفت می شیدا. بوده پرورشگاه رئیس طرف
 :گفت سریع و انداخت بهم نگاهی شیدا ،اومد که ایفون صدای. باشن باهاشون و کنن بازی

 .دنبالتون اومده. دارمانه کنم فکر. شو بلند -
 ماشین داخل. بیرون رفتیم و برداشتم هم رو تیام وسایل و کردم آماده رو تیام و شدم بلند سریع و دادم تکون سری

 داشته بازیهم یه به نیاز و باشن تنها چقدر ممکنه که گفتم می خودم با و کردممی فکر پرورشگاهی هایبچه به
 : پرسید دارمان که کشیدم آهی و دادم فشار خودم به رو تیام باشن؟

 چیه؟ -
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 :گفتم آروم و انداختم بهش نگاهشنیم
 .هیچی -

 آهی ناخوآگاه بازم که بودیم نرفته جلو هم متر چند. داد ادامه راهش به. نگفت چیزی و نشد پیگیر دیگه اونم
 :پرسیدم و کردم نگاهش متعجب. کرد پارک خیابون کنار رو ماشین جلوتر متر چند و کرد پوفی دارمان که کشیدم

  کنار؟ زدی چرا شده؟چی -
 :گفت و کرد نگاهم. سمتم برگشت کامل

 . بگو -
 :پرسیدم و کردم جابهجا ـلم*بغـ توی رو تیام

 رو؟ چی -
 :گفت و کرد خاموش رو ماشین

 .رو ناله و آه این دلیل -
 :گفتم و پایین انداختم رو سرم. کشیدم آهی باز
 . نیست خاصی چیز -

 :کردم اضافه آخر و گفتم براش رو ماجرا ،پرسشگرش چشمای دیدن با. بردم باال رو سرم ،کرده سکوت دیدم وقتی
 .زدیممی سر بهشون هم ما میشد کاش ای -

 چرا پس ،ببره رو من خواستنمی وقتی. زدم زل جلو به و کردم اخم. کرد حرکت ثانیه چند از بعد و نگفت چیزی
 متعجب. اینا بابا خونه رسیدیم نفهمیدم که خودم با زدم غر و خوردم حرص قدراون کرد؟ خوش رو دلم و پرسید

 :پرسیدم
 چرا؟ اینجا -
 :گفت و کرد اشاره تیام به
 .داره نگهش ساعت چند بگو مامانت به -

 :پرسیدم متعجب بازم
 داریم؟ مهمونی چرا؟ -

 : گفت و کرد پوفی
 .برو. فهمیمی حاال -
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. کرد حرکت بالفاصله که شدم سوار و کردم خداحافظی سریع و دادم مامان به رو تیام و شدم پیاده ماشین از ناچار
. داشت نگه خیابون یه کنار. میره داره کجا ببینم زدم زل بیرون به و کردم قرض هم دیگه تای دو ،داشتم چشم دوتا
 : گفت کردمی باز رو ـمربندش*کـ که حالی در
 .پایین بیا -

 :پرسیدم و سمتش دویدم و شدم پیاده. خیابون وسط جا یه. نبود خاصی مکان. کردم اطراف به نگاهی متعجب
  میریم؟ داریم کجا -

 :داد جواب حال همون در و شد فروشی بازی اسباب یه وارد
 .پرورشگاه نمیرن که خالی دست -
 زدم زل حالیخوش با هاشچشم داخل و گرفتم محکم رو دستش. کرد اخم که کشیدم کوتاهی جیغ حالیخوش از
 : گفتم گوشِش کنار آروم و
 .دارمانی مرسی -
 آدرس دارمان ظاهرا. خریدیم رنگارنگ هایبازی اسباب حسابی. شدم بازی اسباب انتخاب مشغول شوق با و

 با. داشت نگه پرورشگاه در جلوی رو ماشین. بود گرفته آریان از اینا مامان خونه بردم رو تیام من تا رو پرورشگاه
 با و کردم نگاهش. زد زل پرورشگاه تابلو به و ایستاد کنارم اومد و کرد پارک. شدم پیاده ماشین از پررنگی لبخند
 شدیم که وارد. دادم تحویلش پررنگی لبخند که انداخت من هم بعد و دستامون به نگاهی. گرفتم رو دستاش لبخند
 ذوق با. بودن بازی مشغول ،بود راستمون سمت که بازی وسایل قسمت و بزرگ حیاط داخل کوچولو هایبچه

 به رو ،مستقیم. زدم زل بهشون خنده با و ایستادم من و جلو رفتیم. بود اومده هم تیام کاش. کردممی نگاه بهشون
 رو خودش و اتاقش از بیرون اومد پرورشگاه مدیر ثانیه چند از بعد. بود اصلی ساختمون هم رورودی و در روی

 هایپرستار از یکی که دادممی هابچه به رو هابازی اسباب داشتم. کرد معرفی رو خودش هم دارمان. کرد معرفی
 :گفت پرورشگاه

 . کیانمهر خانوم -
 : گفتم و کردم نگاهش لبخند با
 بله؟ -

 :پرسید
 رفتن؟ همسرتون -

 : گفتم و دادم تکون براش سری. رفت کجا ندیدم که بود هابچه به حواسم قدراون. نبود انداختم اطراف به نگاهی
  چطور؟. دونمنمی -
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 :گفت
 .دارن کار باهاشون رئیس -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . گردمبرمی االن. ببخشید -

 چرخوندم رو سرم. حیاط داخل رفتم خودم و کنه پخش هابچه بین تا دادم بهش رو هابازی اسباب. داد تکون سری
 خیلی. شدم خیره بهش حرکتبی ثانیه چند. بود نشسته هابچه بازی وسایل قسمت ،نیمکت روی. کنم پیداش تا

 عین. کردمی غافلگیر رو من یهویی که بودم وقتی عاشق. زدم لبخندی کنه؟می فکر چی به بدونم داشتم دوست
. نشستم کنارش و جلو رفتم آروم. کشتمی شوق از رو من شدناش خوب یهویی. اینجا آورد رو من یهویی که االن

 : گفتم و زدم لبخندی. زد زل بودن بازی حال در که هابچه به همچنان و نخورد تکون
 خوبی؟ -

 هابچه به منم و زدم لبخندی. کجاست مشکل که بهم گفتنمی وقت هیچ. بود چی مشکلش دونمنمی. نداد جواب
 :گفتم لبخند همون با. کردم نگاه

 !دارمان -
 :دادم ادامه. کرد سکوت بازم و انداخت بهم نگاهینیم
 ذاشتی؟می چی رو اسمش ،داشتی دختر یه روز یه اگه -

 : گفتم ،کردممی نگاه ،بودن بازی حال در که هابچه به که حالی در ،ذوق با خودم. حرف بی. بود زده زل بهم هنوز
 ... .یا میاد هم دارمان به پریان؟ یا میاد طنازم به چطوره؟ آیناز اوم،. میگم من -

 :شنیدم رو شزمزمه که کنم پیدا قشنگی اسم شاید کردممی فکر داشتم
 .آرام -

 !آرام اسم، یه فقط. بود همین اما شدم؛ توضیح منتظر. کردمی نگاهم داشت. کردم نگاهش و برگردوندم رو سرم
 : کردم تکرار و زدم کوچکی لبخند

 .آرام -
 :پرسیدم و
  چرا؟ -

 : گفت ،صورتش حالت تغییر بدون همیشه مثل و دوخت هامچشم به رو سیاهش چشمای مستقیم
 . دارم دوست رو آرامش -

 : دادم ادامه ،کردممی نگاه هابچه به که حالی در و زدم لبخندی
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 .فرفری موهای و سیاه چشمای با. تپل آرام یه -
 :اومد محکمش صدای

 .نه -
 :گفت که برگردوندم رو سرم متعجب

 ... .هاشچشم -
 : داد ادامه کوتاهی مکث با و
 . باشه صاف موهاش. باشه عسلی -
 اون شایدم یا بود؟ من مثل آرامشش بود؟ من شکل دارمان آرامِ بودم؟ من ،آرام. کردم نگاهش عشقم تمام با

 !بودم من ،بود دنبالش که آرامشی
*** 
 حال زمان
 پاک صورتم روی از رو پوزخندم و دادم تکون محکم رو سرم. گذشتنمی هم ثانیه چند گذشته هایخاطره مرور
 :گفت سونیا. کردم

 باشه؟ -
 و کردم نگاه بهش ،بزنه حرف آریان خواستمنمی که تیام تولد شب عین التماس و خواهش با منم. زد زل بهش و

 :گفت و داد تکون سری« .هابچه خاطربه خدا رو تو»: گفتم بهش خودم ذهن توی
 .کنم گوشزد رو مسائل سری یه و بزنم حرف باهاش باید هم خودم -

 : گفت و زد ایخانومانه لبخند سونیا
 .ممنونم -
 :گفت زده بهت و زد زل پشتم به یهو که کرد من به رو و
  کیه؟ دیگه این -

 بودم؟ کرده فراموش رو مهم موضوع این من چرا! وای. بستم آروم رو هامچشم. کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم
 به مات و بود ایستاده هاپله باالی پریا. کردم باز رو هامچشم. بود کرده کالفم همم سر پشت هایبازی ضایع و گند
 : اومد صداش. کردمی نگاه ما
 ! محترم خانوم -

 :پرسیدم و کردم اشاره خودم به. برگشتم متعجب
  آقا؟... گیدمی رو من -
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 : گفت محکم و جدی. گفتم دیر رو آقاش هم باز و
  شدید؟ متوجه. من خونه میارید رو دخترتون باشه آخرتون بار گفتم. بله -

 : گفتم. کنهمی بازی نقش داره فهمیدم که بعد اما کردم، نگاهش مات اول
 .بود آخر بار. آقا ببخشید -
 : گفت ،کردمی نگاه باال به مبهوت هنوزم که سونیا به رو
 .بده بهم میز روی از ،ببرم رو پرونده یه اومدم -

 : گفت و کرد نگاهش سونیا
 .میارم االن -
 : گفت و انداخت بهم نگاهی. اتاق سمت رفت و
 .کوچه سر بیا بچه با و باال برو -

 :گفت و نزدیکم اومد هم سونیا. رفت سریع اون و داد بهش رو پرونده و اومد سونیا که دادم تکون سری
 .شد ناراحت آقا که دیدی چون. نیاری دیگه رو ت بچه که بهتره خانومی -

 : گفت که شدم ساکت و نمیارم که دادم اطمینان بهش و کردم تائید
 .کنیمی شروع هابچه پرستار عنوانبه رو کارت وقت اول فردا. کنی آماده رو وسایلت بری تونیمی االن خب -

 سوار یواشکی و کوچه سر رفتم. کردیم خداحافظی اینا خانوم خاله از تند و بیرون رفتیم پریا با سریع و کردم تائید
 نگاهی. باشه دیده کسی ترسیدممی و بودم اومده بیرون دزدکی. زدمی تندتند قلبم. کرد حرکت سریع. شدم ماشین

. انداختم ،کردمی رانندگی دقت با که بهش نگاهینیم. کردمی نگاه بیرون به و بود نشسته پریا ،انداختم عقب به
 :کردم زمزمه و پایین انداختم رو سرم

 ... .که شدم مجبور من -
 : پرید حرفم وسط

 .زنیممی حرف -
 ابری ،کردم نگاه آسمون به. اومد بلندی برق و رعد صدای یهویی خیلی. نگفتم چیزی و نشستم آروم و کردم پوفی

 و کرد باز رو ـمربندش*کـ. داشت نگه خیابون کنار. زدم زل بیرون به خودم پنجره از و کشیدم عمیقی نفس. بود
 :گفت. کردم نگاهش. سمتم برگشت کامل بعد و انداخت پریا به اینه از نگاهی نیم اول

 .خب -
 : گفتم و دادم قورت رو دهنم آب
 ... .اجباری که گفتم چی؟ خب -
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 :گفت و بدم ادامه نذاشت بازم
 . پریا -
 : گفتم و دادم تکون سری. انداختم ،کردمی نگاه بیرون به داشت که پریا به نگاهی. زد زل بهم و
 ... .زدی تو که حرفی این با. دونممی چه -

 :داد جواب و زد پوزخندی
 رو؟ مزخرفت رفتار کردم جمع که شد بد مقصرم؟ من االن -
 :گفتم و کردم اشاره خودم به
 .کنممی محافظت هامبچه از دارم فقط مزخرفه؟ کجاش من رفتار -

 :گفت و داد تکون سری
 جنگن؟ میدون وسط هاتبچه مگه -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 .هستن که ظاهرا -

 :پرسید و کرد پوفی
  خوای؟می چی -

 :گفتم و شد بلند کمی صدام. کردم پوفی
. باشه سرشون باال و کنه بزرگ رو هامبچه ایدیگه کس هر یا خانوم سونیا اون خوامنمی فقط. نیست مهمی چیز -

 .خودم فقط باشم، خودم خواممی
 :گفت و کرد نگاهم حرفبی
 .گیریمی تصمیم که نیستی تو -

 :زدم داد
 خانوم؟ تاج مهین کیه؟ پس -

 :دادم ادامه که زد زل بهم و نگفت چیزی
  ندارم؟ خبر خودم که کنه خراب رو زندگیم که گرفته تصمیم کی دیگه بار این آره؟ -

 : گفتم و زدم پوزخندی
 . شده کار به دست خان اردشیر خود باراین دیگه حتما -

 :کردم زمزمه ناباور و زدم زل بهش متعجب که انداخت بهم طوالنی نگاه
  خان؟ اردشیر -
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 :پرسیدم بلند صدای با و
 کرده؟ انتخاب رو سونیا -

 : گفت گریه با. هست اونم که بود رفته یادم پاک. اومد پریا صدای یهو که بودم جواب منتظر
 .نکنید دعوا. نیست خوب دعوا. نکنید دعوا. نکنید دعوا -

 و کردم ـلش*بغـ و نشستم کنارش عقب رفتم و شدم پیاده سریع. زدمی داد و کردمی گریه. کردم نگاهش متعجب
 : کردم زمزمه گوشش توی

 .کنیمنمی دعوا ما ببین. آروم عزیزم -
 :دادم ادامه« .نکنید دعوا»: کردمی تکرار مدام و زدمی داد هنوز

 .کن نگاه. کنیمنمی دعوا اصال ما. هم با خوبیم خیلی ما -
 : کردمی زمزمه آروم و دادمی فشار بهم محکم رو سرش هنوز اما شد؛ ترآروم

 .نکنید دعوا هم با -
. کرد نگاه بهمون مظلوم و کرد پاک رو هاشچشم آروم دستاش پشت با و آورد باال آروم رو سرش دقیقه چند از بعد

 ازش رو جعبه کنم نگاه بهش اینکه بدون. سمتش برگردم شد باعث ،گرفت راستم سمت که کاغذی دستمال جعبه
 رو هاشاشک آروم ،دستمال با. نشه میکروبی هاشچشم تا گرفتم رو دستاش و زدم پریا به غمگینی لبخند. گرفتم

 : کردم زمزمه و کردم پاک
 .کنیمنمی دعوا دیگه. ببخش -
 :گفت آروم و کرد نگاهم درشتش چشمهای با
 مطمئن؟ -
 : شنیدم راست سمت از رو صداش که نگفتم چیزی و زدم زل بهش غم با
 .مطمئن -

 : گفتم مظلومش هایچشم دیدن با. کردممی نگاه انگشتام به. نکردم نگاهش بازم
 .مطمئن -

 رو سرم و کردم ناز رو موهاش روی و بستم رو هامچشم. چسبید بهم و ـغلم*بـ توی اومد بازم و زد کوچکی لبخند
. کردم نگاهش. بود بـرده خوابش پریا. ایستاد خونم در جلوی. کرد حرکت ماشین بعد ثانیه چند. چسبوندم سرش به

 : اومد صداش که کشیدم عمیقی نفس. بود سالش هفت فقط شاید. بود کوچک چقدر. بود ناز چقدر
 .ببرمش باید -

 :گفتم سرد ،بود پریا به نگاهم که طور همون
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 .باش مراقبش -
 بی مرد ،مرد این. کرد حرکت ماشین بعد ثانیه چند. ماشین از بیرون رفتم و برداشتم پاهام روی از رو پریا سر آروم و

 دیدن اصوال. بود رأی خود و خودخواه. بگیره تصمیم براش کسی بده اجازه که نبود هم کسی. نبود پایی و دست
 .خونه داخل رفتم و کردم پوفی ،دادم تکون سری. نبود باور قابل برام. داشتمی وا فکر به رو من ،ازش رفتار این

 کاریهر از قبل. بود شده رسیدگی هامریض همه به. بود بهتر اوضاع کمی. بیمارستان رفتم و کردم عوض لباس
 :گفت که پرسیدم ازش پریا ی درباره. بود شده تر خلوت کمی سرش.  ویدا پیش رفتم اول

 .ندارن درستی اطالعات و شنخانواده دنبال هنوز -
 :گفتم ناراحتی با و دادم تکون سری

 نگفتن؟ چیزی بیمارستان طرف از -
 :گفت ،من به رو و داد همکارش به رو ایبرگه

 اعضای از یکی حداقل منتظر فعال که کرده راضی رو بیمارستان هایمسئول کیانمهر دکتر ظاهرا. نه فعال -
 .باشن خانوادش

 :پرسیدم تردید با
  کیانمهر؟ کدوم -

 :داد جواب
 .کیانمهر خان دارمان -

 داده باال رو عینکش که ویدا به رو. بود کرده رو جاش همه فکر که خوبه. دادم تکون سری و کشیدم عمیقی نفس
 :پرسیدم ،مالیدمی رو چشماش داشت و بود
  کجاست؟ االن حاال -

 :داد جواب و انداخت باال ایشونه
 .کنه قبول رو مسئولیتش کیانمهر دکتر که دادن اجازه دونممی فقط من. بپرسی کیانمهر دکتر خود از باید -

 کجا رو پریا فهمیدممی و کردممی پیدا راهی باید فرصت اولین در. کردم تشکر ازش لبخند با و دادم تکون سری
 قوز باال قوز بود شده که ایهفته چند مرخصی برای باید ببینم ،بخش رفتممی داشتم. رفتممی دیدنش به و بـرده
 دونستمنمی. نبینه رو من تا شدم قایم زود. زدمی حرف مسن خانوم یه با داشت. دیدم رو سروش که کنم کارچی
 رفتم و زدم رو اتاقش در. خوبم استاد ،نژادعرب دکتر اتاق سمت رفتم و بره تا شدم منتظر کمی. بگم بهش چی باید

 :گفت و کرد جا به جا رو عینکش دید که رو من. داخل
 سمیعی؟ چطوری. بهبه -
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 :گفتم و زدم لبخندی
 .ممنونم. خوب -

 :گفت و مبل به کرد اشاره
 .جان دختر بشین -

 :گفت و کرد نگاهم. نشستم و جلو رفتم آروم
 .طرفا این از خب -

 .مطلب اصل سر رفتم و زدم لبخندی
 .... ولی نیست؛مهمی چیز -

 :دادم ادامه
 .بگیرم مرخصی هفته سه ،دو خواممی راستش -

 :گفت بعد و زد زل بهم حرفبی مدتی و کرد کوتاهی مکث
 هست؟ مشکلی چرا؟ -

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم
 .نیست مهم زیاد یعنی. نه -

 همین همیشه. کردمی نگاه بهم داشت عینکش زیر از. کنم نگاهش و ببرم باال رو سرم شد باعث طوالنیش سکوت
 روم به رو اومد و شد بلند که پایین انداختم رو سرم بازم. دربیاره کارم از سر خواستمی وقتی کردمی نگاه طور

 :گفت و نشست
 بوده؟ کی دیدی آینه تو رو خودت که بارآخرین ،سمیعی طناز -

 :داد ادامه که نگفتم چیزی و کردم نگاهش متعجب
  شدی؟ شکسته قدراین چرا -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند
 .شکستم درون از چون احتماال -
 :گفت. کردمی نگاه چشمام داخل مستقیم. زدم زل بهش و
 رو این من مگه. بچسبون هم به و کن جمع رو شکستت هایتیکه و کن مبارزه. شناسیروان یه ناسالمتی -

  ندادم؟ یادتون
 :گفتم و زدم پوزخندی

 .جنگممی دارم هم االن کنم فکر -
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 :دادم ادامه و پایین انداختم رو سرم
 .جنگ میدون به برم هم رو اینده هفته سه-دو قراره کنم گمون و -
 :گفت لبخند با و زد تکیه صندلی پشت به
 .حقت گرفتن برای میشی آماده داری پس -

 :دادم جواب و زدم کوچکی لبخند
 .همیشه مثل. کنممی رو سعیم دارم حداقل آماده؟ -

 :گفت و خندید
 .سمیعی طناز شدی بیست -
 :گفت و میزش پشت رفت و شد بلند و
 .برگردی وقتی تا کنممی جایگزینت فعال رو نفر یه کنم،می حل رو مشکلت من. آخرش تا. بجنگ برو -

 رفتم و دادم بهش رو ماه چند این حقوق و بره بهتره که گفتم سارا به. بیرون اومدم و کردم تشکر ،زدم لبخندی
 داشت و بود نشسته میز پشت. داخل رفتم و زدم در. داخل برو گفت منشی. زدیممی حرف باید. اعصاب و مغز بخش

 :اومد صداش. کردمی نگاه جلوش پرونده به
 .بشین -

 رو جلوش پرونده. کردممی نگاه اطراف به سکوت در. بود میزش روی به رو که مبلی روی نشستم و جلو رفتم
 :کردم شروع آروم. زد زل بیرون به و پنجره سمت رفت و شد بلند ،بست

 .عمارت میام امشب. کنم جمع رو وسایلم میرم دارم من -
 :دادم ادامه که نگفت چیزی

 .کنم چیکار دونمنمی رو طرالن... فقط -
 :گفت ،نشستمی میزش پشت که حالی در و برگشت

 .من خونه میاد هم طرالن -
 :گفتم متعجب

 چطوری؟ -
 :دادم ادامه اخم با کردم که فکری با
 ... .من. بشه خدمتکار یا پرستار من مثل ذارمنمی -

 :گفت محکم و بدم ادامه نذاشت
 .خودش اتاق میره طرالن -
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 :کردم تکرار آروم و متعجب
  خودش؟ اتاق -

 :کرد تائید
 .هابچه خاله اتاق -

 :گفت خونسرد. بودم زده زل بهش متعجب کماکان
 .شده هماهنگ قبال. نداره مشکلی سونیا -
 :گفتم و زدم پوزخندی. نبود هابچه مادر برای جایی فقط خونه اون تو ظاهرا. اومدم خودم به
 .شد راحت خیالم. آهان -
 :گفت برم که شدم بلند و
 .خونه میارمش و طرالن دنبال میرم من -

 :کردم یادآوری و دادم تکون سری
 .پرستارم اونجا من بگو بهش -
 دو. کردم شروع رو کارم ،شب همون و کردم جمع رو وسایلم. بیرون رفتم ،دادم تکون براش سری اینکه از بعد و

 هم رو عمارت هایکلید از یکی حتی و بود کرده اعتماد بهم حسابی سونیا. گذشتمی عمارت توی کارم از هفته
 و خانوم خاله. طور همین هم طرالن و بودن کرده عادت دیگه هابچه. کنم استفاده ،شد الزم اگر که بود داده بهم
 کنیم؛می زندگی هم با داریم و هستم اونجا من که هستن خوشحال خیلی که بودن گفته بهم بار چند دینا و الهام
 اردشیر که بودم مونده و خانومه و خوبه سونیا قدراین اینکه از خوردممی حرص. بود مرگم چه دونمنمی خودم ولی
. رسیدمی بهش باید که داشت مشکلی مادرش هم دینا و بود خورده سرما الهام امروز. کرده رو کار این چرا خان
. چیدم رو میز و خوری ناهار اتاق داخل رفتم دینا جای به من. کردیم درست که رو غذا. بود تنها دست خانوم خاله

 باز در. میز پشت نشست لبخند با و شد ناهارخوری اتاق وارد سونیا سه ساعت. دادم غذا هابچه به که بود دو ساعت
 :گفتم و برگشتم من. شد
 .آقا سالم -

 :گفت سونیا. نشست میز پشت رفت توجه بی. همه مثل. کردممی صداش آقا. برام بود شده عادی دیگه
 .لطفا بده رو سوپ اون بیا آرام -

 خیلی کل در و گفتمی رو لطفا چیز همه برای ولی بود اومده خارج از تازه درسته. ریختم براش سوپ و جلو رفتم
 مشکلی که همین و نداره مدرکش خاطربه غروری وقت هیچ ولی دکتره که بودم شنیده اینکه با. بود خاکی و مؤدب

 کماالت با سونیای همین ،زدمی حرف ازش ویدا که رادان خانوم اون که بودم فهمیده تازه. کردمی اذیتم نداشت،
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 سونیا که پایین بودم انداخته رو سرم و گوشه یه بودم ایستاده. شده کار به مشغول ما بیمارستان تو االن و بوده
 :گفت

 ! دارمان -
 :داد ادامه سونیا. شد منتظر بکشه خوردن از دست اینکه بدون

 بود؟ جوری چه. زنت -
. انداختم میز طرف اون به نگاهی. زدم زل ،بود پرسیده کنجکاوی با رو سوال این که سونیا به و آوردم باال رو سرم

 :گفت و کرد پاک رو دهنش دور دستمال با. کشید خوردن غذا از دست
  منظور؟ -

 :گفت ،کردمی بازی باهاش که حالی در و ساالد داخل زد رو چنگالش سونیا
 . بدونم خواممی -
 :داد ادامه و ساالد داخل گذاشت رو چنگال بعد و
 هان؟ .اخالق بد ،اخالق خوش ،زشت ،خوشگل. بوده چطوری زن اون بدونم دارم حق کنم فکر -

 :اومد محکمش صدای
 .زنیممی حرف بعدا -

 :گفت ،دادمی تکون رو کشیدش و بلند انگشتان که حالی در و کرد پوفی سونیا
 خواممی االن همین. بگو موردش در االن همین. کنهمی فرق اینبار اما. میگی رو همین همیشه تو ،جان دارمان -

 .من از غیر دوننمی همه ظاهرا آخه. بدونم
 :گفت. بود زده تکیه صندلیش پشت به و بود کشیده غذا از دست کامل دیگه. کردممی نگاهش منتظر

  بدونی؟ باید چرا -
 :گفت ،بود ذاتی که نازی با و خندید آروم سونیا

 .عزیزم ندم دست از رو تو تا نکنم رو کرد اون که کارهایی خواممی چون -
. عشق و بود عشق و بود عشق دادم مرد این به من که چیزی تنها: »دادم دلم توی رو جوابش. زدم زل بهش غم با

 ادامه و نشد جواب منتظر ،سونیا خود« .محبت ،محبت ،محبت. کردم محبت بهش که بود این کردم که کاری تنها
 :داد
 نه؟. بود اون از اشتباه ولی خوبه که اسمش نه؟. دیگه بود طناز اسمش. بوده لیاقتبی خیلی زن اون من نظر به -

 با سونیا بازم. شدم خیره بهش اشک از پر هایچشم با. میز به بود زده زل فقط و نگفت چیزی و کرد سکوت بازم
 :داد ادامه شک
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 ... .تو از غیر دیگه مرد با طناز اون و گـهمی راست خانوم تاج مهین نکنه ببینم -
. اومدنمی باال بغض از نفسم دیگه. بریزن تند تند اشکام شد باعث که کردم نگاهش شده گشاد هایچشم با

 :اومد قاطعش صدای که بیرون برم خواستم و کنم تحمل رو اونجا نتونستم
 ! طناز -

 :داد ادامه که ایستادم ،اسمم شنیدن با ناخودآگاه
 . نداد انجام اشتباهی کار هیچ زندگیمون هایسال همه طول در. هیچی بود، نکرده اشتباهی کار هیچ -

 :زد داد و میز روی زد ،شد بلند
 .بفهمم رو این ایدیگه کس دهن از اگه حالش به وای. بگو هم تاج مهین به رو این -

 رفتم جِت سرعت با و پوشیدم مانتو یه سریع. آوردم بیرون رو روپوشم. بیرون رفتم و کنم تحمل نتونستم واقعا دیگه
 کرده گریه بس از. کنم کاری نداشتم نا دیگه که رفتم راه اونقدر. ندادم گوش هم بقیه هایحرف و دادها به. بیرون
 این. بود این من ازکیانمهر خاندان تصور. بود داغون داغونِ زندگیم. بودم شده سبک. بود شده خشک لبام ،بودم

 تمومش. بود کرده سیاه رو زندگیم. همش. بود خانوم تاج مهین سر زیر همش و بود گویندش فقط سونیا که چیزی
 دیگه گرفتم تصمیم و ایستادم اتوبوس ایستگاهکنار. کردمی نابود هم رو رسمم و اسم داشت حاال و بود کرده

. برم نداشتم ایدیگه جای من و بودن اونجا خانوادم همه. صیام ،تیام ،طرالن. بودن اونجا همه اما. عمارت برنگردم
 عین و ناعادالنه چقدر اینکه و کردممی فکر زد سونیا سر دنیا مرد وفاترین بی که دادی به داشتم اتوبوس توی
 بیرون بزنه خوادمی دیدنش بعد هنوز قلبم که گرفتمی این از دلم. بود شده تنگ بلندش صدای برای دلم هانفهم

 11 اشتباه بازم ،خونسردیش دیدن با که احمقم اونقدر من و ست همیشه از تر بیخیال اون و مـنه*سیـ قفسه از
 سونیا که کلیدی با. در داخل انداختم رو کلید. رسیدم عمارت در به تا کردم رویپیاده کلی. کنممی رو پیش سال
 هالدر به و جلوتر رفتم. خانوم خاله و گلی عمو اتاقک حتی. بود تاریک عمارت همه. شدم وارد ،بود داده بهم

 سمت برم که شد باعث آشپزخونه ـمرنگ*کـ نور. داخل رفتم آروم و کردم باز رو در و کشیدم عمیقی نفس. رسیدم
 نگاهش غم با ،خوردمی آب داشت که دیدنش با. انداختم داخل به نگاهی ،کنجکاو. ببینم آشنایی شاید تا آشپزخونه

 در و برگشت. کنم نگاهش فقط خواستمی دلم فقط امشب مثال.  بود شده عجیب حالم و حس امشب. کردم
 رو لیوان داشت ،انداختم دستش به نگاهی. بود زده تکیه یخچال در به و بود بسته رو چشماش. بست رو یخچال
. اومد لیوان شکستن صدای که بود نگذشته ثانیه چند. کردم نگاهش متعجب. دادمی فشار دستاش داخل محکم
 روی رو کیفم و کنم نگاه فقط نتونستم دیگه. بود بسته رو چشماش هنوز اهمیتبی اون اما شد خون از پر دستش

 ،اپن با کیفم برخورد با. کردمی نگاه دستاش به داشت و بود کرده باز آروم رو چشماش. داخل رفتم و انداختم اپن
 گذاشتم و آوردم بیرون رو اولیه هایکمک جعبه ،بود گاز اجاق کنار که کمدی داخل از. زد زل بهم و شد ممتوجه
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. کردم اشاره روم روبه صندلی به و صندلی روی نشستم. بود زده زل من به حرفبی هنوز. کردم نگاهش. میز روی
 و میز روی گذاشتم رو دستش. خودم سمت کشیدم و گرفتم رو آستینش از قسمتی. زدم زل دستش به. نشست آروم
 :گفتم آروم. دستش داخل از آوردم بیرون رو هاشیشه آرومآروم

 مراقب باید. بِبُره نباید. بُرهنمی رو دستش وقت هیچ هم جراح یه ،شهنمی مریض وقت هیچ که دکتر یه مثل -
 .خیلی باشه،

 صدم توی اشک و رفت بین از نکردن گریه برای مقاومتم و صبر تمام چشماش دیدن با. کردم نگاه بهش آروم و
. تونستمنمی مرد این مقابل اما ،باشم مقاوم که. نکنم گریه که بودم کرده عادت بود هاسال. کرد پر رو چشمام ثانیه
 تموم دستش پیچی باند. دادم تکون سری. صدا بی ،حرف بی. کردم می نگاهش. کردمی نگاهم. نتونستم وقت هیچ
 بهش تشکر یه و بگم باید چیزی اومد یادم که برم که برگشتم و گذاشتم کمد داخل رو جعبه ،شدم بلند. شد

 :کردم زمزمه آروم. بدهکارم
 ... .خاطربه. ممنون -
 :گفتم و سیاهش چشمای داخل دوختم رو اشکم از پر چشمای و
 .بود دیر خیلی که حیف... اما هات،بچه مادر از حمایتت خاطر به -
. چکید بستم چشمای الی از اشکم قطره اولین و بستم رو چشمام. گرفت رو آستینم که برگردم خواستم و

 .بود پیش سال هفت ،کرد رو اینکار که باریآخرین
 

 پیش سال 7
 :گفتم و زدم زل دارمان به اخم با
 .نمیام من -

 :گفت و نشست تخت روی کرد، پوفی
 چرا؟ دیگه -
 : گفتم نارضایتی با
 هر قدراون وقتی میشه خرد اعصابم. ندارم هم کردن تحمل حوصله. ندارم رو خانوم تاج مهین با دعوا اعصاب -

 .میگه بهم خوادمی دلش چی
 : گفت و داد تکون سری

 .نیست که دعوا مهمونیه، -
 : دادم جواب و دادم تکون سری
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. کنهمی خفیف و خوار رو من ناکس و کس جلوی همیشه. کجاست نداره کاری ؟شناسینمی رو مامانت تو مگه -
 .داریم رو اوضاع همین ساله چند االن

 : پرسید و کرد نگاهم
 نمیای؟ یعنی -

 : گفتم و برگردوندم ازش رو روم
 .خیر نه -

 :اومد گوشم ـل*بغـ از صداش
 ! خانوم طناز -
 وضعیت، اون از خالصی برای. خوردمی گردنم به هنوز هاشنفس و نخورد تکون. شد مورمور تنم گرمش، نفس از

 :گفتم تند
 .میام. باشه. خب -

 : گفتم و بازوش به زدم نارضایتی با و برگشتم. رفت عقب زد، کجی لبخند آروم
 .کردی تقلب -
 :گفت شد، بلند و داد تکون سری. شد ناپدید لبخندش زود همیشه مثل و زد زل بهم لبخند با
 .اینا مامانت خونه ببریم که کن آماده رو تیام پس -

 : گفتم آروم
 .باشه -

 دعوت رو خاندان همه خانوم تاج مهین و بود مهمونی. بزرگ کیانمهر عمارت رفتیم. مامان خونه بردیم که رو تیام
 برخورد خوب هم خیلی البته و کرد ـوسی*روبـ و داد دست باهام خانوم تاج مهین که برام بود آورتعجب. بود کرده
 لباسش همیشه مثل. زدمی برق رنگیش چشمای. بود خوب رفتارش خیلی. کردممی همراهیش حالخوش منم. کرد

 آروم و لبخند با. نشستیم نفره دو مبل روی. بود کرده اخم بودیم، اومده وقتی از که دارمان با. بود اومده خارج از
 :گفتم دارمان گوش کنار

 باهام؟ بود خوب چقدر مامانت دیدی دارمان، میگم -
 : گفتم حالخوش و کردم پوفی. گفتنمی چیزی و مامانش به بود زده زل اخم با
 .خوبه باهام هم خانوم تاج مهین دیگه حاال. کن باز رو اخمات -

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس بعد
 .خوبه چقدر خدا وای -
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. شد بلند و بیاره آب لیوان تا دو میره گفت دارمان که خندیدممی خودم و کردممی تعریف چیزی دارمان برای داشتم
 : اومد سرم پشت از خانوم تاج مهین صدای که بود نگذشته دارمان رفتن از لحظه چند

 .عزیزم -
. کردم سالم و شدم بلند لبخند با. اومده خودش سال و سن هم خانوم تا چند با دیدم و سمتش برگردوندم رو سرم
 :گفت خانوم تاج مهین و کردن سالم هم اونا
 .دارمان همسر. هستن عروسم طناز، ایشون .خانوما -

 : گفتم و دادم تکون شونبرا سری
 .خوشبختم -

 :گفت فضولی با یهویی، خیلی و داد تکون سری شونیکی
 داره؟ مشکلی موهات شما. گلم ببخش -

 :پرسیدم و کردم نگاهش متعجب
  ؟ببخشید -

 :گفت تمسخر با و خندید
 . پوشیدی روسری آخه -
 : داد ادامه و خندید و
 ... .یا داره ریزش موهات نکنه -
 :گفت خانوم تاج مهین به رو و
  ؟مهین آره -

 :گفت آروم خانوم تاج مهین
 .ندیدم چیزی که من. بگم چی واال -

 :گفت شوندیگه یکی. داره حقیقت شونحرفا تمام یعنی گفت که لحنی این با. کردم نگاهش متعجب
 مهم. میشن درست عمل با همه روزا این ؟میده ظاهر به اهمیت کی ؟آخه دارید کارشچی. کنید ولش بابا -

  ؟خونیمی پزشکی شما عزیزم ببینم تحصیالته،
 : گفتم زدن،می بهم که هاییحرف و رفتار این از مبهوت و آروم

 .خونممی شناسیروان... من نه -
 :گفت آروم بعد و کرد اطراف به نگاهی اول متعجب،

 واقعا؟ -



 

 

402 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 :گفت تحقیرآمیزی و بد لحن با و
  ؟نیستی دکتر یعنی -

 : گفتم پس کنم، مرتب رو اوضاع کمی خواستم و دادم قورت رو دهنم آب
 ... .که دارم قصد ولی نه، -

 : گفت و بدم ادامه نذاشت خانوم تاج مهین
 .بودن عجیب خیلی انتخاباش. بود طور همین همیشه دارمان این. دیگه نداره اشکالی -

 : گفت و خندید دوستاش از یکی
 .چیزه ترینمهم اصالت. نگیرید سخت -

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی بعد
  ؟عزیزم هستن کجا خانوادت -

 :گفتم آروم
 .مونخونه -

 :پرسید
 . بیان بگو بزن زنگ خب نه؟ نزدیکه تونخونه -

 :گفتم و داشتم نگه باال رو سرم اما لرزید چونم
 .نیست نزدیک مونخونه. نه -

 : پرسید باز و کرد مکثی
  ؟شهر باال کجای ،ونک زعفرانیه، ،کامرانیه کجاست؟ پس -

 : گفتم و دادم قورت رو دهنم آب
 .کنیممی زندگی شهر مرکز... ما -
 همش نفهمیدم کرده فکر. کردم نگاه تاج مهین به تنفر با. کردنمی پچ پچ و انداختنمی نگاه همدیگه به تعجب با

 و نگفته چیزی و بوده سرم پشت مدت تمام دارمان دیدم و برگشتم که شد بدتر وقتی و شد بد حالم. خودشه سر زیر
 رفت دارمان که دیدم فقط آخر لحظه در و بیرون دویدم و زدم تلخی لبخند. کرده تماشا رو شدنم تحقیر فقط

 خیابون توی. نفهمیدم اصال نبودم خودم حال تو چون من که گفت چیزی عصبانیت با و خانوم تاج مهین نزدیک
 نیاورده هم ابرو به خم شوهرم و بودن کرده تحقیرم آدم همه اون جلوی. بود بد حالم. کردممی گریه و دویدممی
 در. برم خونه اون از که کردم جمع رو وسایلم و باال رفتم مستقیم جونبی و حال بی. خونه برگشتم شب. بود
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 بهش، توجهبی. کنهمی نگاهم داره و زده تکیه در به ـنه*سیـبهدست دارمان دیدم. برگشتم و بستم که رو چمدون
 : گفتم و پایین انداختم رو سرم. ایستادم جلوش و دادم حرکتش و دادم تکون رو چمدون سختی به
 .کنار برو -

 : گفتم بازم. نخورد تکون
 .بخور تکون -

 : زدم داد و زدم زل بهش عصبانی که نگفت چیزی
 .عوضی. کنار برو. کنار برو گفتم -

 : گفت و اومد جلوم یهو که زمین روی کشیدم رو چمدون. پایین رفتم و کردم باز رو در. خورد تکون آروم
 ... .من کن، گوش -

 :گفتم و زدم پوزخند
 .نیست توجیح قابل دلیلی هیچ -
 یه. بودم عاشقش داشتم، دوستش. کرد ـغلم*بـ و کشید رو دستم گرفت، رو آستینم که کنم حرکت خواستم و

 هیچ عاشق منِ و. بود معجزه یه مثل برام داد،می نشون العمل عکس ندرت به که دارمان جانب از کوچک حرکت
 . موندم من سادگی، همین به و بشم رد معجزه این کنار از سادگی به تونستمنمی وقت

 «حال زمان»
 چند به. اومدمی بارون نم،نم. بود سرد هوا. انداختم بیرون به نگاهی بود، داده بهم سونیا که اتاقی بالکنِ شیشه از

 سال هفت به که ایلحظه به. زدم پس رو دستش و گرفت رو آستینم که ایلحظه به. کردممی فکر پیش ساعت
 به. بدبختی و دری به در عمر یه شد نتیجش و برگشتم و اومدم کوتاه که پیش سال هفت به. کردم فکر پیش
 فهمیدمنمی خودمم. دادم تکون سری. نزدم حرف باهاش آروم و کنارش ننشستم چرا که شدم پشیمون که ایلحظه

 خشک لبم روی هم لبخند اون گذشته، ثمر بی هایلبخند یادآوری با بزنم، لبخند بهش اومدممی تا. خواممی چی
 .بکنم باید کارچی دونستمنمی. نبود خوب حالم. نشستم تخت روی. شدمی
 .شو بلند ؟مامان ،مامان -
 : گفتم و کردم ـلش*بغـ کوچولوش، دماغ و عسلی چشمای دیدن با. کردم باز رو هامجشم الی صداش، با
 . بخواب بگیر. مامان ـل*بغـ بیا تیام، -
 :گفت بلندتر که گرفتم رو دستش و
 .شده دیر مدرسه. شو بلند خدا رو تو مامان -
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 و شدم بلند. کردم نگاه بود، ایستاده مدرسه لباس با که تیام به گیج و تخت روی نشستم. شد باز هامجشم یهو
 :گفتم

 شده؟ چی -
 : داد جواب

 .دنبالمون نمیاد که داده خبر تازه و بیمارستان بـرده رو جون الهام سعید، آقا -
 : گفتم متعجب

 خب؟ -
 :داد ادامه

 .نیست هم خانومه اون. بیمارستان میره داره بابا -
 : زدم داد حال، همون در و کردممی عوض حمام داخل رو مانتوم داشتم

 کیه؟ خانومه -
 : گفت داد با اونم

 . اینجاست همش که دکتره خانوم همین -
 : گفتم و بیرون رفتم سریع. خندیدم آروم و کردم نگاه اینه داخل

 .بریم -
. بیرون رفتیم هم با و کیفم داخل انداختمش ولی بود،، کم شارژم. انداختم موبایلم به نگاهی و کردم جمع رو وسایلم

 داشت خنده با صیام. خوردنمی بود، اصلی هال و آشپزخونه بین هال داخل که اینفره 12 میز روی رو صبحانه
 که دکتر جناب به رو همزمان و رفتمی قربونش داشت مدام و بود ایستاده کنارش خانوم خاله. خوردمی صبحونه
 : گفت کفشی، جا ی اینه جلوی بود ایستاده

 نداری؟ رفتن قصد. شد دیر دارمان، آقا -
 :گفت صیام جلوی ذاشتمی رو مربا داشت که دینا به رو و نشد جواب منتظر و
 .داره دوست بیشتر بیار، هویج مربای -
 داخل رفتن هم با و داد تکون سری دینا. گفت بهش چیزی آروم و دینا سمت دوید تیام که اومدیم پایین هاپله از

 :گفت متعجب خانوم خاله. آشپزخونه
 ! وا -

 : گفت زبونی شیرین با صیام
 .واال -
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 :گفت و کرد نگاه بهم و خندید خانوم خاله. اشپزخونه داخل رفت اونم و کرد فرار صیام و خندید خانوم خاله
 نیستی؟ گرسنه. زری دل عزیز بشین بیا -
 :گفت و شد متوجه چی؟ شنیدمی سونیا اگه زدم، زل اطراف به ترس با
 .آخه تو شدی الغر چقدر. بشین بیا. نیست کسی -

 : گفتم و دادم تکون سری
 زنگ دیگه دقیقه چند بگید زحمت بی. شونببرم آژانس با باید. شده دیر شونمدرسه هابچه. خانوم خاله ممنون -

 .بزنید
 :گفت و کرد نگاهم

 .لقمه چند فقط -
 :گفت حرص با و انداخت میز به نگاهی و
 . هوا به سر دختر این دست از شد؟ چی هویج مربای این ببینم برم -
 میز روی که چیزی صدای با. داخلش گذاشتم پنیر کمی و برداشتم رو نون و زدم لبخندی. آشپزخونه داخل رفت و

 : اومد میز طرف اون از صداش. برگردوندم صدا سمت به رو سرم افتاد،
 .ماشین سوئیچ -

 : داد ادامه کرد،می مرتب رو کتش که حالی در. دیدم رو سوئیچ تا کشیدم گردن کمی
 .بالعکس و عمارت به مدرسه از هابچه آمد و رفت برای صرفا -
 که مدت این توی باردومین برای. هامچشم داخل زد زل. بود شده خم میز رویکمی. کردم نگاه بهش حرص با

 : گفت. زنهمی برق شیطنت از چشماش که دیدم ایران بود اومده
 .سمیعی خانوم نداری استفاده حق شخصی موارد برای. نهم هشدار -
 :گفتم دندونام الی از. روبروم میز، سمت اون هم اون. بودم میز طرف این من. زدم زل هاشچشم به حرص با
 . کیانمهر دکتر جناب نیستم شما ماشین محتاج من. نهم اطالعیه -

 :گفت و زد پوزخندی
 .سمیعی خانوم میشی پشیمون. دهم هشدار -

 :حرص با بازم
 .کیانمهر دکتر جناب بشم پشیمون عالیجناب جلوی من نداره امکان. دهم اطالعیه -
. بیرون پریدن هابچه که بود گذشته دقیقه چند. زدممی قدم حرص با حیاط داخل. ایستادم بیرون رفتم خشم با و

 : گفتم و کردم شوننگاه
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 .بریم -
 :گفت و انداخت افاطر به نگاهی تیام. ایستادم منتظر و کردم باز رو در. اومدن همراهم حالیخوش با
 ریم؟نمی چرا مامان -

 : گفتم و کردم نگاهش
 نه؟ یا بیاد باید تاکسی خب -

 :گفت صیام
 زدی؟ زنگ آژانس به مگه -

 : گفتم متعجب
 نزدید؟ زنگ شما... مگه -

 : گفتن صدا یک و انداختن هم به نگاهی
 .نه -

 یهو بدم رو خونه آدرس خواستم تا. گرفتم رو آژانس شماره و آوردم بیرون رو موبایلم و رفتم شونبه ایغره چشم
 :گفتم لب زیر. بود شده خاموش موبایلم و تموم شارژم. کردم نگاه موبایل به متعجب. شد قطع

 . شانس این به لعنت -
 نگاه کوچکش مچی ساعت به مدام تیام اما بود، مشغول و کردمی بازی سنگ یه با صیام. کردم نگاه هابچه به و

 ماشین اون به واقعا. انداختم آیفون به نگاهی. کنم چیکار دونستمنمی و کردم پوفی. منتظره که بود معلوم و کردمی
 یه و بود خلوت کوچه همه من شانس از. مرد این به اونم. کنم التماس نداشت امکان اما داشتم؛ احتیاج

 :گفتم هابچه به رو و کردم فکر کمی. بزنم موبایلش با زنگ یه حداقل من که شدنمی رد هم نفر
 .میام االن. کوچه سر تا میرم من -
 : اومد صدا آایفون از برم خواستم تا و
 !طناز -

 : گفتم و برگشتم سریع
 .جونم -

 : گفت تند هم خانوم خاله
 .برداشته طرالن شکر رو خدا که خونتون به زدن زنگ. بودی خاموش که موبایلت به زدن زنگ بیمارستان از -

 : پرسیدم سریع و کنجکاو
 داشتن؟ کارچی -
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 : داد جواب
 .کن صبر لحظهیه. گفت هم رو اسمش. منتظرته اونجا جوونی دختر یه میگن ولی ،.دونمنمی -
 : گفت ثانیه چند از بعد و
 .دالرام آهان، -

 : گفتم متعجب
  ؟کیه دالرام -

 :گفت باز. اومدنمی یادم. کردم اخم
 .کردیمی صداش آرام گفت راستی،. آره -

 :کردم تکرار و کردم نگاه آیفون به متعجب
 آرام؟ -

 :گفت
 شناسیش؟می -

 :پرسید که کردم تائید
 هنوز؟ نرفتی چرا -

 :گفتم خانوم خاله به و آیفون به رو. دیدممی رو آرام حتما باید. بیمارستان رفتممی سریع باید. فکر توی رفتم
 . شهمی دیر. بگیرم آژانس تونمنمی. برام بیارید رو صبحانه میز روی سوئیچ اون یواشکی لطفا خانوم خاله -

 :گفت
 .اومدم که کن صبر. جان دختر باشه -

 :گفتم هابچه به رو. نشد که نشد اما کنم؛ باز رو موبایلم کردم سعی و دادم تکون سری
 . شد دیر که بریم هابچه -
 :گفتم همزمان و گشتممی عینکم دنبال داشتم. بود کیفم داخل سرم. شد باز در
 ... .کارچی نداشتم رو شما اگه من. مرسی. برم قربونت من الهی -

 .شد متوقف راه وسط دستم و پرید هامچشم از برق ایستاده جلوی که کسی دیدن با که بود نشده تموم امجمله هنوز
 : گفت و سمتم گرفت رو سوئیچ. زدم پلک تندتند. دادم قورت رو دهنم آب
 .یاال -

 : گفت و کرد پوفی که کردممی نگاه بهش مات هنوز
 .منتظره دالرام -
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 :گفت کالفه. کردممی نگاه بهش بز عین بازم
 . بیا عمل از بعد ،دارم مهم عمل یه امروز. یازدهم هشدار -
 :گفت و کرد باز رو ماشینش در و شد رد کنارم از و
 .بایستی عمل اتاق در پشت نیای -

 برم بیخودی که دارم مرض من مگه. میگه چی فهمیدمنمی. کردم نگاه بهش متعجب. داد تیام به رو ماشین سوئیچ
 :گفت ها بچه به رو و داد تکون من برای سری خودخواه؟ جناب این دیدن

 .فعال پسرا -
 خنده با صیام. داد تکون فعال خودش قول به نشانه به و کرد نزدیک ششقیقه به رو میانیش و اشاره انگشت و

 : گفت
 .فعال -
 ولی حسابی بودم شده ضایع. اومدم خودم به.  رفت که ماشینش. کرد خداحافظی و داد تکون دست براش تیام و

 رو دزدگیر سریع و گرفتم تیام از رو سوئیچ سریع. منتظره آرام که افتاد یادم و. نیاوردم خودم روی به ها بچه جلوی
 تا چند از بعد. دیدمش باالخره و رفتم جلو کمی غرغرکنان. کردم امتحان صورت همین به بار چند. دادم فشار

 و ماشین پالک سمت رفتم ناباور. مطمئنم. بود خودش. زدم دزدگیر روی باز متعجب. بود کوچه طرف اون ،ماشین
 ساختمون از نفر یه که حالیخوش از زدن جیغ قدراون صیام و تیام. بود خودش. کردم نگاه پالک به مات و متعجب

 به گیج بازم خودم و کردم ماشینشون سوار زوربه. انداخت بهمون ایتیکه و کرد نگاه بیرون به پنجره از روروبه
 بکنه؟ رو کار این باید چرا چرا؟ اما بود؟ اون پس. کردم نگاه ماشینش رفتن مسیر به. زدم زل دستم داخل سوئیچ

 رسوندم رو ها بچه. شدم سوار و ماشین سمت رفتم و دادم فشار دستم توی رو سوئیچ بود؟ چی کار این از منظورش
 سمت رفتم. اومده جدید دکتر باز حتما کردم فکر و دادم تکون سری. بود شلوغ خیلی بیمارستان. بیمارستان رفتم و

. کجاست دالرام که گفتم بدبختی با ویدا به رو. پرسیدمی سوال داشت دست به دوربین دختر یه که پذیرش
 و دادم ویدا به رو موبایلم شماره و کردم شارژ سریع رو موبایلم. بود رفته دالرام ،بودم رسیده دیر. داد جواب سرسری

 سوئیچ به خورد دستم. کیفم توی گذاشتم و برداشتم رو موبایلم. بزنه زنگ بهم تا بده بهش ،اومد باز اگر که گفتم
 حرف باهاش باید. کنم چیکار دونستمنمی. افتادم یادش باز. ماشین

 ها آسانسور همه. اعصاب و مغز بخش سمت برم گرفتم تصمیم. شدممی دیوونه وگرنه پرسیدممی ازش باید. زدممی
 اون به متعجب ،اومدم بیرون که آسانسور از. مذکور طبقه رفتم و شدم یکیش وارد دردسر کلی با. بودن شلوغ خیلی
 پسر یه از و جلو رفتم نگران. اومده پیش مشکلی نکنه ؟اینجا خبره چه. زدم زل امنیتی گارد و خبرنگار و آدم همه

 : پرسیدم ،جلو بره کردمی تقال که جوون
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  اینجا؟ خبره چه. ببخشید -
 :گفت ،جلو بره که کردمی تالش که این با همزمان

 ،فرد طالبی پروفسور شاگردان از نیا مهدی احمد دکتر و رئیسی سهراب دکتر و کیانمهر دارمان دکتر ؟اینجا -
 .کننمی عمل رو ایران ـی*سیـاس هایچهره ترین مهم از یکی دارن هم با اعصاب، و مغز جراحان
. دارم مهم عمل یه امروز»: افتادم حرفش یاد و شدم جدا دادنمی هل که مردم موج از و کردم نگاه پسر به متعجب

 نگاه عمل اتاق در به مات! من خدای. بود این مهمش عمل پس« .بایستی عمل اتاق در پشت نیای. بیا عمل از بعد
 همه. رفتن که پرستارها. زدمی حرف پرستارها به رو. بیرون اومد دیگه دکتر یه همراه به و شد باز در که کردممی

 بیشتری چیز دیگه ،کردن اصرار چی هر خبرنگارها و گفتن رو ها چیز سری یه که سمتشون بردن هجوم خبرنگارها
. پایین رفتم هاپله از ناچار. بودم ایستاده ایگوشه. شدن رد تا دو اون و کرد باز رو راه امنیت گارد. ندادن توضیح

 که عمارت گشتبرمی دیر و رفتمی زود قدراون بود روزی چند. کردم حرکت و شدم ماشین سوار رفتم رمقبی
 شب چند حتی. نبود ازش خبری ولی بزنیم، حرف هم با و بیاد که موندممی منتظر وقت دیر تا. بودمش ندیده اصال
 خواب لباس با. کردم نگاه اطراف به ترس با و شد باز چشمام دادی صدای با. بود بـرده خوابم آشپزخونه داخل پیش

 از تند. بیرون دویدم و کردم باز رو اتاق در و کردم عوض لباس چطور نفهمیدم و شدم بلند سریع. بودم خوابیده
. بود پایین سرشون که زدم زل تیام و صیام به متعجب. انداختم ،بود خشمگین که سونیا به نگاهی. رفتم پایین هاپله

 : پرسیدم. جلو رفتم
 شده؟ چی -

 :گفت و کرد نگاهم ،برگشت
  هستی؟ پرستاری جورچه تو -

 :پرسیدم
  چطور؟ -

 :گفت
 .ببین رو اونجا. کننمی خرابکاری دارن مدام بچه تا دو این وقتاون. مهمونیه اینجا شب فردا -
 دفتر بود شده خونه دیوار عمال. بودن کشیده چیزا این و شکلک سری یه. کردم نگاه ،کرد اشاره ها دیوار سمتبه و

 :گفتم و دادم تکون سری. نقاشی
 .کنممی عذرخواهی هابچه و خودم طرف از من. شماست با حق -

 :گفت لبخند با و داد تکون سری
 .نکرده تربیتشون درست که هست مادرشون اون تقصیر. که نیست تو تقصیر. بابا نه -
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 :گفت عصبانی صیام
 .کن صحبت درست من مامان مورد در! خانوم -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . جان بچه بسه -

 : گفت صیام به رو و اومد جلو سونیا
 .برس درسات به برو ؟بچه شیطونی قدراین چرا تو -

 : گفت اخم با تیام
 ... .ما مامان درباره نداری حق شما. میگه راست صیام -

 :گفتم سریع
 . دیگه بسه -

 :گفتم که کردن نگاهم
 .باال دو هر -

 سرش پشت مجبوری هم صیام و رفت تیام اول و زدن زل بهم مدتی
 : گفت و کرد ایخنده سونیا. رفت

 .برنمی حساب ازت. ایجذبه با چقدر -
 :داد ادامه خودش که نگفتم چیزی و دادم تکون سری

 .کردممی فراموش همش ولی بپرسم، ازت سوال یه خواستممی بود وقتی چند. آرام راستی -
 : گفتم

  سوالی؟ چه -
 : پرسید کنجکاوی با
 کنی؟می مراقبت اون از چطوری ؟میشه چی دخترت پس ،هستی اینجا وقت تمام که تو -

 تصمیم یک در. بود رفته یادم رو پریا ماجرای اصال. بگم چی دونستمنمی. زدم زل بهش سکوت در ثانیه چند
 : گفتم ناگهانی

 .نبود من دختر ،پریا راستش -
 : گفت متعجب

 بود؟ کی دختر اون پس چی؟ یعنی ؟نبود -
 : دادم جواب مکث با بازم. پایین انداختم رو سرم
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 تا بهزیستی بردنش افراد سرییه یعنی. رفت بعد و بود من پیش فقط روز اون ،نداشت مادر و پدر بچه اون -
 .همین. دارم نگهش خودم کنار وقتی چند بتونم که دخترمه گفتم آقا به منم. کنه پیدا سرپرستی

 : گفت و داد تکون سری گیج
  آره؟. نداری دختر تو ظاهرا خب ولی دختر، اون زندگی درباره نفهمیدم درست که من ،هرحالبه. آهان -

 :گفت و خندید که کردم تائید
 .کنی آروم رو پسر تا دو این بهتره پس. خوبه -

 کنارش هم تیام و تختش روی صیام. داخل رفتم و کردم باز رو اتاقشون در. باال رفتم و براش دادم تکون سری
 : گفت تیام. جلو رفتم آروم. بود نشسته

 .... فقط ما. نکردیم بدی کار ما! مامان -
 :گفتم لبخند با و زدم زانو جلوشون

 .ـلم*بغـ بیاید -
 : گفتم و کردم ـوازششون*نـ آروم. خندیدنمی بلند. ـلم*بغـ پریدن و انداختن هم به نگاهی

 .هستید مامانتون مراقب که مرسی. من پسرهای مرسی -
. بود سروش دکتر. بیرون رفتم. بودن رفته خواب دوباره هابچه. خورد زنگ موبایلم. بود گذشته ساعت یه

 : برداشتم و دادم قورت رو دهنم آب ؟اصال بگم بهش چی. نه یا بدم جواب دونستمنمی
 .الو -

 :گفت
 خوبید؟. دکتر خانوم سالم الو -

 :گفتم. بود زیاد خیلی هم سروصدا. بود شلوغ خیلی خط طرف اون
 .ممنونم بله -

 : گفت ثانیه چند از بعد
 درگیر خیلی. بودن رفته خدا رحمت به پدرم خانواده اعضای از یکی. بگیرم تماس باهاتون نشد وقت که ببخشید -

 .ببخشید بودم،
 :گفتم سریع

 حرفیه؟ چه این .کنه رحمتشون خدا -
 :گفت که کردم سکوت باز و
 میاید؟ رو دارمان سمینار صبح فردا ببینم خواستممی راستش -
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 : پرسیدم متعجب
  سمینار؟ کدوم ؟سمینار -

 : داد جواب ثانیه چند از بعد
 .ایران اومده خاطرش به دارمان که سمینار همون ؟دونستیننمی مگه -

 : گفت که بودم کرده سکوت
 !دکتر خانوم. الو -

 :گفت ،نمیدم جواب دید که ثانیه چند از بعد
 ! طناز -
 : گفتم آروم و اومدم خودم به
 .هستم متوجه. بله بله -

 :پیچید گوشم داخل خودش صدای بعد و نفسش صدای اول
 داشته صحبتی یه هم با سمینار از بعد که میای فردا اگر ببینم خواستممی. هستم دیدنت مشتاق خیلی حقیقتش -

 .باشیم
 :دادم جواب حواس بی و کردم مکثی

 .... بله. بله -
 :گفت و کرد ایخنده

  سمینار؟ میای فردا میگم ؟کجاست حواست ؟بله چی -
 :گفتم تند
 .نیست حواسم ،ببخشید -

 : گفتم و گرفتم رو تصمیمم و کردم مکثی
 .میام بله -
 : گفت شادی با
 .بینمتمی پس. عالیه خیلی -

 گفتم خانوم خاله به و پوشیدم لباس سریع. کردم نگاه اطراف به کالفه. کردم خداحافظی سریع و دادم تکون سری
 ماشین سوار سریع و برام اومده پیش واجبی کار که بگه گرفت رو سراغم سونیا اگر که گفتم و بیرون میرم دارم که

 :گفت و ایستاد دیدنم با. شدم وارد و زدم رو اتاقش در و کردم هماهنگ منشی با. کیوان شرکت رفتم و شدم
 .گرامی خاله دختر ،خانوم طناز بهبه -
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 :گفتم و مبل روی نشستم کالفه
 .نزن حرف قدراون و بشین بیا -

 : گفت و داد تکون سری
 .زنننمی حرف طوراین که جنتلمن مرد یه با. خاله دختر زشته اِ -

 :گفتم و کردم پوفی
 .دارم مهمی کار. جنتلمن بشین بیا -

 :گفت و نشست اومد
  باز؟ شده خبر چه ببینم بگو -

 :پرسیدم و کردم نگاهش
  چیه؟ سمینار این جریان -

 : گفت عادی
 .نداره خاصی جریان. دیگه سمیناره سمینار، -

 : گفتم و کردم نازک براش چشمی پشت
 چیه؟ برای سمینار. درنیار بازیمسخره -

 : داد جواب و انداخت بهم نگاهی
 .نیست خاصی چیز. همین. چیزا این و ها دستاورد سری یه مورد در هم و پیش روز چند عمل مورد در هم -

 :گفتم آروم و دادم تکون سری
 نه؟ بره؟ قراره... سمینار این از بعد -

 : گفت و داد تکون سری
 کی؟ -

 :گفت و کرد نگاه بهم جدی ثانیه چند از بعد. نبود اذیت وقت. زدم زل بهش
 .کشور از خارج برگرده قراره ها بچه مدرسه کار از بعد. آره ظاهرا -

 :گفتم آروم و شدم بلند. دادم تکون سری
 .خوبه -
 : گفت که در سمت برم خواستم و
 خوبی؟ که مطمئنی تو فقط. خوبه آره -

 :گفتم و زدم تصنعی لبخند
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 .آره -
 :گفت ،خونده دستم انگار که لبخندی با
 میای؟ رو سمینار پس -

 .بیرون رفتم و دادم تکون تایید نشانه به رو سرم
 

 آماده سمینار به رفتن برای. بود داده مرخصی بهم ظهر تا و بود کرده لطف خانوم سونیا و بودم خودم خونه امروز
. سمینار سالن رفتیم طرالن با. بیام نظر به خوب خواستمی دلم. کردم آرایش ،کردم کج کمی رو موهام. بودم شده
 دقیقه پنج. نکنه شک ،دید رو ما سونیا اگه تا نشست دیگه جای یه و رفت من از زودتر طرالن. رفتممی راه آروم
. زدم زل بهش و کنارم گذاشتم رو بودم خریده که گلی و نشستم سخنران میز به نقطه دورترین. شدم وارد منم بعد

: زدمی داد وجودم دیگه طرف یه اما میره؛ داره اینکه از بودم ناراحت دوباره؟ زودی؟ اینبه رفت؟می داشت واقعا
 تنهات بچه دوتا با و نکرد حسابت هیچی که همون. رفت و کرد ولت ،کشت رو روحت که همونه این! احمق»

 داشت. افتادمی تپش به قلبم دیدمشمی مشکی شلوار و کت اون توی وقتی باز اما ،《رفت خیالبی و گذاشت
 کردم حس یهو که دادم تکون سری غم با. برم همراهش خواستمی دلم پیش سال هفت عین منم و رفتمی

 توضیح اون. دادم آروم رو جوابش که کرد سالم و زد لبخندی. بود نازی. کردم نگاهش. نشست کنارم کسی
 احمق همه این از شدم خسته و نیاوردم طاقت دیگه. زدنش حرف جدی برای کشیدمی پر دلم من و دادمیعلمی
 هاخبرنگار. رسیدممی نتیجه به کمتر و شدمی بدتر حالم ،کردممی فکر و نشستممی بیشتر هرچی. حماقت و بازی

 گوش و کردمی نگاه بهش. پرسید سوال ،بود من جلوی ردیف که هاییخبرنگار از یکی. پرسیدنمی سوال داشتن
 :زدم لب و گرفتم باال رو گل. شد جمع حواسش بعد و زد زل بهم ایلحظه اول. ایستادم .دادمی
 . ممنونم -

 بودم نشسته در جلوی. اومدنمی باال نفسم. بیرون زدم و نازی کنار گذاشتم رو گل سریع. بهم بود زده زل کماکان
 :اومد سرم باالی از صدایی که
 .میگن راست پس -

 :گفت لبخند با. زدم زل سروش به و ایستادم یهو و کشیدم هینی. ترسیدم
 .ترسوندمت ببخش -

 :گفتم ،بودم گذاشته قلبم روی رو دستم که حالی در و دادم تکون سری
 . گفتید چی نشدم متوجه ولی نیست مهم -

 :گفت لبخند با بازم
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 . میگن راست مردم پس گفتم -
 :پرسیدم گیج

  رو؟ چی -
 :داد جواب

 .اینارو و اول عشق همین -
 :گفتم و نیاوردم خودم روی به اما دونه؛می رو من زندگی بیشتر دونستممی که این با
 چیه؟ منظورتون -

 :گفت و خندید
 باشم داشته رو چیزی نخواستم وقت هیچ. داشته و خواسته رو هابهترین همیشه. شناسممی وقته خیلی رو دارمان -

 ... .تو فقط. داره اون که
 :داد ادامه که کردم نگاهش

 رو داشتنش حسرت همیشه که هستی چیزی تنها تو ولی برسه؛ نظر به تکراری و عاشقانه و مسخره خیلی شاید -
 .داشتم
 :داد ادامه و خندید

 .نیاره دستت به و دنبالت نیاد اگه احمقه دارمان. دیدمت سالن توی -
 :گفتم و دادم تکون سری

 ... .واقع در ببین -
 :پرسید و بدم ادامه نذاشت

 ... .پس ،کنم امتحان رو شانسم دیگه باریه خواممی. چیز یه فقط -
 :گفت و زد زل چشمام داخل میشیش چشمای با ،کرد مکثی

  نه؟ یا باشم داشته کوچک چند هر شانس یه تونممی. چیزا این تمام با بدونم میشه -
 رو زندگیم و نشسته سمینار توی االن که لعنتی مرد اون بگم چطوری. بگم چی دونستمنمی. کردم نگاهش درد با

 بودم منتظر که منم. خورد زنگ موبایلم. بکنه هم تغییری نسبت این نکنم فک و بوده من آرزوی همه کرده تباه
 :دادم جواب سریع و دورتر کمی رفتم و گفتم ببخشیدی ،بده نجات دادن جواب از رو من و بشه پیدا یکی

 .الو -
 :گفت آرومی صدای

 .دکتر خانوم. سالم -
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 :پرسیدم. شناسمنمی که کردم فکر و بود ناآشنا صداش. کردم اخم
  شما؟ ببخشید -

 :گفت و کرد طوالنی مکث
 .آرام -

 :گفتم سریع! خدا وای
  تو؟ کجایی خوبی؟. جان دالرام. عزیزم -

 :گفت حال بی و آروم روز اون عین بازم هم بعدش و کرد مکثی
 ببینمتون؟ تونممی. نیستم تهران االنم. نیستم خوب -

 :دادم جواب سریع
 کی؟. معلومه -

 :داد جواب
 .شنبه سه -

 :گفتم آخر و کردم زمزمه رو شنبه سه لب زیر بار چند
 .بینمتمی اونجا ،رستوران بریم. دلم عزیز حتما -

 :گفت سریع
 شما؟ بیمارستان همون بیام میشه. نه -

 :گفت که کنم کارچی ،کردممی فکر داشتم. بیمارستان برم تونستمنمی که من. کردم مکثی
 .دکتر کنممی خواهش -

 :گفتم و کردم پوفی
 .باشه -

 همه. بستم رو چشمام درد با. بود رفته. نبود. سروش سمت برگشتم و کردم پوفی باز. کرد قطع و گفتآرومی تشکر
 بود نشده تموم سمینار هنوز. عمارت برگشتم افسرده و غمگین. بودم شده همیشه از ترگیج من و بود شده قاتی چی

 رو چشمام و صندلی روی نشستم و آشپزخونه داخل رفتم. بود شده تمیز و مرتب خونه. نبود عمارت هم کسی و
 .شد باز چشمام آروم خانوم خاله صدای با. بستم

  بود؟ چطور سمینار؟ رفتی خوبی؟!  طناز -
 :گفتم ،کردممی نگاه میز به که حالی در ثانیه چند از بعد و کردم نگاهش سکوت در
 .من جز کسهمه و چیهمه. بود خوب چیهمه. سمینار رفتم -
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 :گفت و کنارم نشست نگران
 .شدی مریض نکنه دختر؟ چته -

 :گفتم و بهش زدم لبخندی
 .خوبم نه -
. آوردمی رو میوه پالستیک چندتا داشت و بود پایین سرش. آشپزخونه داخل اومد گلی عمو که بدم ادامه خواستم و

 :گفت خنده با حال همون در
 .براتون آوردم میوه. گل خانوم. خانوم زری -
 :خوند ریتم با و
 .نازه خانومِ زری برای تازه، و آبدار و شیرین -

 :گفت تند و کشید کالهش به دستی. شد جمع من به حواسش گلی عمو که زدم آرومی لبخند من
 .طناز اِ -
 و خندیدیم. بود زمین به رنگیش چشمای و بود شده قرمز هم خانوم خاله. پایین انداخت رو سرش و شد ساکت و

 :گفتم
  نیست؟ زیاد گرفتید؟ میوه همهاین چرا ولی. گلی عمو ممنون -

 :گفت و باال آورد رو سرش
 .هستن قبیله یه خودشون امشب مهمونای. بابا نه -

 :گفتم و دوختم خانوم خاله به رو نگاهم متعجب
  خبره؟ چه مگه امشب مهمونی؟ -

 :گفت و کرد مرتب رو روسریش خانوم، خاله
 .باشه دارمان سمینار و عمل بودن آمیزموفقیت و شدن تموم خاطر به کنم فکر -

 :گفتم گیج و دادم تکون سری
 .هستن همه امشب پس -

 :گفت ،کردمی تمیزش داشت که حالی در و برداشت چشماش روی از رو عینکش هم گلی عمو
 .هستن نفر دویست تا ایخرده و صد حدودا گفتمی سعید به داشت دارمان آقا صبح. آره -
 :گفتم و شدم بلند استرس با
 .ببینه اینجا رو من نباید کسی. برم باید من پس -

 :گفت آروم خانوم خاله
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 .نمیاد پیش مشکلی. اینجاستخدمتکار همه این هستی؟ چی نگران. طناز بشین -
 :گفت و زد چشماش روی رو عینکش گلی عمو که نشستم سرگردون

 .بیارم رو هامیوه بقیه برم من -
. شد وارد سونیا یهو. دیدممی رو مهمونی دور از و بودم آشپزخونه داخل مدت تمام من و شد شب باالخره. رفت و

-سبز چشمای. بود کرده قشنگی آرایش و بود پوشیده آسمونی آبی شب لباس یه. بود شده خوشگل و برازنده چقدر
 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی. داشتن قشنگی ترکیب خیلی کمونی ابروهای اون با آبیش

 .کنید شروع رو پذیرایی لطفا خانوما -
 :گفت بدم شانس از همیشه مثل اما نشه من متوجه تا بدم نشون مشغول رو خودم کردم سعی

 .بیار رو هاشربت هم تو آرام -
 :گفت منتظر. کردم نگاه بهش ترس با
  شده؟ چیزی چیه؟ -

 :گفت سونیا سر پشت از خانوم خاله که دادم قورت رو دهنم آب
 مشکل ممکنه ببره رو شربت هایلیوان االن اگه. کردهمی سرفه طورهمین امروز. شده مریض آرام! خانوم سونیا -

 .بشه ساز
 :گفت خانوم خاله به و برداشت عقب به قدمی سونیا

 .بدید انجام صالحه هرکاری. شماست با حق آره -
. بود آداب مبادی و مؤدب حسابی زن این ولی برد،می رو آبروم و انداختمی راه بازی کولی ،بود سحر اگر االن
 که کردممی نگاه پسرام به یواشکی داشتم. نشستم صندلی روی مدتی و کشیدم عمیقی نفس من رفت، که سونیا

 لبخند با. دیدم رو خان اردشیر و مجلس صدر به افتاد چشمم اتفاقی که خوردممی حرص و بودن معذب حسابی
. دیدمش که رو باری اولین کنمنمی فراموش. بود شده پیر چقدر ،بود شده شکسته چقدر. زدم زل بهش غمگینی

 با. کنم نگاه بهش عشق با پدر یه مثل کنهمی وادار رو من هنوز که هنوزم که داشت خاصی ابهت و کشش و جاذبه
 خودنمایی بدجوری هنوز بلندش قامت اما بود شده چروک صورتش. کردمی نگاه همه به سیاهش چشمهای اون

 با. داد تکون برام سری و زد زل بهم خوب ،شدم عمارتش وارد ش نوه همسر عنوانبه که پیش سال 10. کردمی
 :گفتم انرژی پر و جلو رفتم شادی

 .آقاجون سالم -
 :پرسیدم ،رفتارش از متعجب. رفت و شد بلند بعد و کرد نگاه بهم ثانیه چند. کردن سکوت همه

  کرد؟ جوریاین چرا شد؟ چی -



 

 

419 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 :گفت بهم آروم کیانا و
 .کنننمی صداش انخ اردشیر هم پسراش حتی. کنن صداش جون آقا که نداده اجازه کس هیچ به خان اردشیر -

 اتاقش داخل رفتممی ایبهانه هر به. اونجا رفتممی خیلی اون از بعد یادمه. نشستم ناراحت و دادم تکون سری گیج
 نگاه بهش داشتم. نداد اجازه وقت هیچ اون و جون آقا بگم که گرفتممی اجازه ازش من و دادنمی رو جوابم اون و

 انداخت جمع به نافذ نگاهی خان اردشیر. داد دستش ،سعید آقا رو میکروفون که کردممی سیر گذشته در و کردممی
 :کردن صحبت به کرد شروع و
 کشور از خارج ،من نوه ،دارمان دونیدمی که طور همون. موضوع اصل سر رممی سریع من. آمدید خوش. همگی -

 .کنن ترک رو ایرانقراره آینده هفته چند تا و برگشته ،پیش روز چند عمل و امروز سمینار برای و بوده
 :داد ادامه و انداخت همه به دقت با و تیز نگاهی

 .کنم اعالم رو دارمان ازدواج ترسریع هرچه که دارم تصمیم من، پس -
 پشت بودن شده جمع هم تدارکات و آشپزخونه هایبچه همه. بود شده همهمه هم سالن توی. کردم نگاهش مات
 .شنیدممی رو کردنشون پچپچ صدای هم گاهی و کردنمی گوش دقت به داشتن و من

 :گفت ،بود بعید پیرمرد یه از که اقتداری با و محکم خان اردشیر
 ...سفر از قبل. بود خواهند شریک این رادان سونیا دکتر خانوم. دوننمی هاخیلی که طورهمین -

 دور دنیا. زنش با دختر، یه با باراین میره؟ داره شد؟ تموم. کشیدممی نفس آرومآروم. نشدم متوجه رو هاحرف بقیه
 خان اردشیر اگه. کردممی نگاه روم به رو مصمم خانِ اردشیر به ناباور. شد تموم چی همه. شد تموم. چرخیدمی سرم
 نشستم صندلی روی و زدم کنار رو هاخدمه همه گیج. بکنه اعتراضی تونهنمی هم خانوم تاج مهین حتی ،تمومه بگه

 .بستم رو چشمام و گرفتم ،کشیدمی تیر که رو گردنم و
 
 سختیبه. بود گرفته درد خیلی باز هم گردنم. نداشتم حوصله اصال. بود شنبه امروز و بود گذشته مهمونی از روز دو
 که بود گفته سونیا به هم خانوم خاله. بودم خونه رو گذشته روز دو تمام. موندممی پا سر سروش هایقرص با

 لیوان یه داشتم و بودم شده بیدار تازه بود، ظهر از بعد سه ساعت. نیست خوب فعال حالم و شدیده خیلی مریضیم
 برای دنبالشون، بره تونستهنمی باباشون ظاهرا امروز. بودن هابچه احتماال. زدن رو آیفون زنگ که خوردممی آب

 خونه از اما مامان، خونه بریم میگن یهو! چطوریه کارشون نیست معلوم هم هابچه. هابچه دنبال رفته کیوان همین
 منتظر و کردم باز رو هالدر و سرم روی انداختم شالی. زدم رو آیفون .عکس بر هم وقتایی یه و میارن در سر بابا

 : پرسیدم و جلو رفتم نگران بعد و متعجب اول کیانمهر جناب دیدن با اما شدم، کیوان و هابچه
 شده؟ چی -
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 : پرسید و کرد نگاه اطراف به. نبود همیشه مثل حالش
 اینجان؟ هابچه -

 :کردم تکرار متعجب
  ها؟بچه -
 :پرسیدم بعد و
 نبودن؟ کیوان با مگه -

 :داد جواب و کشید گردنش پشت دستی کالفه
 .خاموشه گوشیش هم کیوان. برن کیوان با هابچه ندیده کسی -

 : پرسیدم مات
 چی؟ یعنی -
 : گفت خروج، در سمت رفتمی که حالی در
 .دنبالشون میرم دارم -
 : زدم داد ناگهانی، تصمیم طی که کرد باز رو در و
 . میام منم. کن صبر -
. کیوان خونه رفتیم و شدیم ماشین سوار. گفتممی ذکر مدام لب زیر حال همون در و پوشیدم مانتویی سریع و

 :گفت و شد بلند دید رو ما تا. بود ایستاده نگهبان
 .آمدید خوش خیلی آقا سالم!  بهبه -
 : گفتم نگران و دادم تکون براش سری. گفت من به کوتاهی سالم و
  باالست؟ کیوان. آقا -

 :گفت و انداخت بهمون نگاهی نگهبان
 .نیومدن االن تا دیشب از کیوان آقا. خیرنه -
 : گفتم و کردم نگاهش ترس و نگرانی با
 مطمئنین؟ -

 :پرسید نگهبان از دکتر جناب باراین که رفتم وا. کرد تاسید
 اینجایی؟ دیشب از شما -

 : گفت
 .باشید مطمئن. آقا بله -
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 : گفتم استرس با. بودم شده خیره نگهبان به مبهوت و مات
 بندازیم؟ نگاهی یه بدید رو یدک کلید میشه! آقا -

 :گفت سریع
 . بله -
 اما بود؛ درهم و شلوغ فقط همیشه مثل. نبود خبری شدیم، خونه وارد. رفتم جلوتر من. بهمون داد و آورد رو کلید و
 که شدیممی رد داشتیم نگهبانی اتاقک جلوی. پایین رفتیم نتیجه گرفتن بدون ناچار. نبود خبری هابچه و کیوان از

 : گفت و جلو اومد نگهبان
 همون. داده خانوم یه گفتم و کیوان آقا به دادم رو کلید دیگه؟ دادم انجام خوب رو کارم پیش ماه چند. آقا راستی -

 .بودید داده دستور که طور
! دونستممی. بود خودش کار پس. کردم نگاه بود، ایستاده کنارم که دکتر جناب به بعد نگهبان به اول. موندم مات
 کیوان خواستمنمی من که دلیل همون به. بود مشخص هم دلیلش و دیدیم رو هم ما بفهمه کیوان خواستهنمی

 رو سکوت که بودم من. شدیم ماشین سوار. داد نگهبان به تومن 10 و جیبش داخل کرد دست. بشه متوجه
 :گفتم طاقت بی و شکستم

 میری؟ کجا -
 :گفت کوتاه

 .شیدا و آریان خونه -
 : پرسیدم متعجب

 زنی؟نمی زنگ چرا -
 : داد جواب آروم

 . نمیده جواب رو خونه تلفن هم شیدا. بیمارستانه آریان -
 جلوی. بود شده ابری یهو هوا. بشم منتظر تونستم،می فقط و دادممی تکون رو پاهام استرس با. دادم تکون سری

. نبودن هم اونجا. زدم زنگ من و ایستادیم آیفون جلوی. شدیم پیاده هم با و شد متوقف ماشین آریان، خونه در
 :اومد صداش. بردیممی سر به سکوت در و بودیم نشسته ماشین داخل آریان، خونه در جلوی

 کجاست؟ دوستاش خونه -
 : دادم جواب و انداختم بهش نگاهینیم
 .دونممی درست دانیال مورد در فقط -
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 تلفن با داشت و نشست ماشین داخل. شدم پیاده من فقط دانیال، خونه در جلوی. افتاد راه و کرد روشن رو ماشین
 به رو بود، بدم حال خاطربه که کوتاهی احوالپرسی از بعد. در جلوی اومدن مامانش و دانیال. زدم در. زدمی حرف
 : پرسیدم دانیال

  ندیدی؟ رو هابچه امروز عزیزم -
 : گفت

 .کردیم بازی فوتبال هم با مدرسه داخل. چرا -
 :پرسیدم باز
  چی؟ بعدش. خب -

 :داد جواب و کرد فکرکمی
 .نیست یادم درست. دنبالم اومد بابا بعدش -

 :گفتم کوتاه و ماشین داخل نشستم ناامید و کردم تشکر. بستم رو چشمام. کردم پوفی
 .نبود خبری -

 :پرسیدم حالبی. کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین
  کجا؟ -

 :داد جواب آروم
 .بعدی آدرس -
 سرم. اومدمی نم نم بارون. بود داشته نگه رو ماشین خیابون کنار. گشتیم رو اومدمی ذهنمون به که جاهر شب نه تا
 خاله به آریان، به کیوان، به. همه به زدمی زنگ مدام اونم. ریختممی اشک آرومآروم و بودم زده تکیه شیشه به رو

. زده غیبشون کجا. رفتن کجا نیست معلوم عزیزم هایبچه. مدرسه مدیر به حتی. شناختیممی کسهر به خانوم،
 و پایین آورد رو موبایلش. سمتم برگشت ناگهانیم حرکت با. کردم نگاه بهش ترس با یهو... . دفعه اون مثل باز نکنه
 :پرسید سریع. کرد قطع

 اومد؟ یادت چیزی شده؟ چی -
 : گفتم و دادم قورت رو دهنم آب و شد جمع چشمام تو اشک

 ... .دفعه اون مثل... نکنه -
 :دادم ادامه. زد زل بهم و نگفت چیزی

 .خونه از باشن کرده فرار یهو -
 :گفت آروم و داد تکون سری که کردم نگاه بهش و
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 .نه -
 :گفتم شک با
 نکردید؟ که دعوا نگفتی؟ بهشون چیزی که تو -

 :گفت قاطع بعد و کرد سکوت کمی
 .نه -
 : گفتم امید نا
  آخه؟ شدن چی چی؟ پس -
 :گفت من به رو شد پیاده و ایستاد کالنتری اولین. کرد حرکت و داد تکون سری. گریه باز و
 .گردمبرمی. بشین -
 دست به بنددست که آدم سری یه به مات. داخل رفتم و نیاوردم طاقت. بودم شده نگران من و بود گذشته ربع یه

 ناخواسته و گفتم هینی ترس از من و اومد راستم سمت از بلندی داد صدای. بودم زده زل کردن،می دعوا داشتن
 اونجا از فقط خواستم ندیده، رو خوردم بهش کهآدمی و کردم عذرخواهی سریع. کسی به خوردم که عقب برگشتم

 نگاهم اخم با که زندگیم تمام آشنای ی غریبه دیدن با اما بکشم جیغ خواستم. شد گرفته دستم مچ که بیرون برم
 در جلوی. دنبالش افتادم راه. جلو رفت و کرد ول رو دستم مچ آروم رفتیم، جلو که قدم چند. شدم خفه کرد،می

 : پرسیدم که ایستادیم ماشین کنار کالنتری،
 شد؟ چی -

 :گفت و کرد نگاهم زد، تکیه ماشین به و برگشت
 نه؟ یا بشین گفتم -

 : دادم جواب و نیاوردم کم. کشیدم عمیقی نفس
 چی؟ که -

 : گفت و داد تکون سری
 نمیدی؟ گوش چرا -
 : گفتم تمسخر با
  بشه؟ باید گفتی تو چیهر مگه -
 :دادم ادامه پوزخند با و
 .کن تماشا رو من حاکمیت و بشین برو حاال.بودی شهر حاکم تو که زمانی گذشت -
 :گفت تمسخر با که بشم سوار که رفتم و
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 .بیفتی پس بود نزدیک. دیدم تو اون رو شما حاکمیت از چشمه یه -
 نگاه بهم و بود زده تکیه راننده در به اونم. بودم ایستادهو بودم کرده باز رو راننده شاگرد صندلی سمت در من
 : گفتم خشم با و ماشینش سقف روی زدم. کردمی
 فرار و نداشتی رو انجامش عرضه تو که کاری. گردونهمی رو نفره چهار خانواده یه زندگی ساله هفت حاکم، این -

 . کردی
 :گفت و زد پوزخند

 گرفتی؟ بدی، نظر من زندگی مورد در نداری حق ندارم؟ عرضه من -
 : گفتم و کردم عصبی خنده

 زندگیه؟ اسمش ساختی خودت برای تو که چیزی زندگی؟ -
 : داد جواب اخم با
 .مربوطه خودم به. منه مال من، زندگی -

 : گفتم و کردم بلند کمی رو صدام
 تعداد هم روزهر و انداختین راه میراث و ارث و پول سر خانوادت و تو که ایبازی بازی، یه شده همش تو زندگی -

 .میره باالتر داره بازیتون هایقربانی
 :زدم داد حرصی و کردم پوفی

 . انداختی راه که بازی این به لعنت. زندگیت به لعنت -
 : گفت و زد پوزخندی

 .شدی ادب بی -
 :دادم جواب

 .کن نگاهم. بفهمی نخواستی وقت هیچ که. فهمینمی که. دونینمی تو که شدم هم دیگه چیزای خیلی -
 : زدم داد باز. کردم داغ
 و زنیمی پا و دست زندگی میگی بهش که گندابی توی داری تو و شدم متحرک مرده. شدم داغون. شدم پیر -

 .داخلش کشونیمی منم
 : گفت پوزخند با بعد و کرد نگاهمکمی

 .منه گند زندگی چه؟ تو به -
 :گفتم و زدم پوزخندی منم

 .خورده گره لعنتی تویِ لعنتیِ زندگیِ به پیش سال 11 من زندگی چیزِ همه ظاهرا تو؟ مالِ تو؟ -
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 :گفت و شد تر پررنگ پوزخندش که کردم نگاه بهش درد با و
 . زندگی این یتو بیای بود خدات از که تو شدی؟ مجبور بگی خوایمی چیه؟ -

 :دادم جواب محکم و کردم نگاهش غمگین بعد و مات
 .زیاد خیلی. پستی خیلی -

 شده آروم. بودم شده آروم. شد سوار اونم بعد دقیقه چند. شدم ماشین سوار. نداشتم تحمل دیگه و لرزید مچونه
 نحو بدترین به اونم کشید،می رخم به رو داشتم بهش که عشقی داشت. ریختممی اشک آرومآروم سکوت در. بودیم
 پاک رو هاماشک. ماشین از بیرون رفت و آورد بیرون رو موبایلش بعد دقیقه چند. متنفر. بودم متنفر ازش. ممکن
 بود مشخص. کردمی خیسش داشت بارون و رفتمی راه طور همین که زدم زل بهش ماشین داخل از و کردم

 :اومد صداش که شدم نزدیکش. بود من به پشتش. باشه هابچه به راجع نکنه. شدم کنجکاو. عصبیه
 . باشه شما با قانونی پزشکی خبر پس. میشم ممنون -

 :گفت بعد ثانیه چند
 .منتظرم بله -
 نگاه رو به رو به مات. نداشتم رو یکی این طاقت دیگه. زدم زل رو به رو به مات. سمتم برگشت و کرد قطع و

 من و شدمی نزدیک. نخوردم تکون ترس از. جلو اومد کمی و کرد نگاه بهم کالفه. زدمنمی پلک ترس از. کردممی
 :پرسید و داد تکون صورتم جلوی رو دستش و اومد نزدیک. بخورم تکون تونستمنمی

  خوبی؟ -
 :زد داد تا نشنید ازم جوابی. بودم شده خیس. بود تند بارون

 .توام با -
 : کردممی زمزمه نابارور. بریزه هاماشک تا بود کافی شوک همین

 . قانونی پزشکی قانونی، پزشکی -
 :زدم داد و زدم زل بهش تنفر با. کردمنمی درک درست رو کلمه معنی انگار

 بکشی؟ خوایمی رو هامبچه. بهت لعنت کنی؟ نابود رو هامبچه خوایمی هم حاال. لعنتی کردی خراب رو زندگیم -
 بود زده. بود کرده دیوونم فکرشم. زدممی بازوهاش به مشتی گاهی از هر و زدممی داد. کردممی گریه و زدممی داد

 آسفالت روی افتادممی داشتم جونبی تا زدم زار دقیقه 10 نزدیک. ریختممی اشک و می،زدم داد فقط و سرم به
 هنوزم اما. بودم شده آروم و بود گذشته ساعتینیم. بشم ماشین سوار خیس، وضع اون با تا کرد کمکم. گرفتم که

 :شنیدم رو صداش. بگیرم رو اشکام جلوی تونستمنمی
 .بدونم بازی رو زندگی میدم ترجیح -
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 :داد ادامه. زدم زل پاسگاه داخل دویدنمی هم شب 12 -11 ساعت کهمردمی به و نکردم نگاهش
 . باشه هیجانی استیشن، پلی مثل اگه خصوصا. اومدهمی خوشم بازی از همیشه -

 بود سالش یک تیام میاد یادم. تولد کادوی اون و افتادم گذشته یاد استیشن، پلی منظور با گفتن با. بستم رو چشمام
 شب عجب و شب اون بودم کرده ذوق چقدر من و کرد تشکر کرد، ـلم*بغـ. فهمید رو استیشن پلی ماجرای که

 : داد ادامه. کردم باز رو چشمام. کردممی سیر آسمون توی حالیخوش از من. من برای شب اون بود عجیبی
 .همیشه برای. برم و برسونم کوچولو دختر به سالم و صحیح رو هاآبنبات تا دو. کنم تموم رو بازی که برگشتم -

 : گفت و زد آرومی خنده. شد سرازیر بیشتری شدت با اشکم
 .کنهمی گریه کوچولو دختر این چقدر -

 :گفت که زدم زل بیرون به و زدم پس رو اشکام
 .باش مطمئن. برگردونم سالم و صحیح رو هانباتآب دممی قول -

 :گفتم اروم و کردم نگاهش
 اطمینان؟ قول؟ -
 :گفت که دادم تکون سری و
 .زنهنمی قولش زیر وقتهیچ کیانمهر یه -

 : گفتم و زدم پوزخندی
 .بده نفر یه به تونهمی کسهر که قولی ترینمحکم و ترینسخت زیر. زدی زیرش تو -

 :گفت آروم و کرد نگاهم فقط و نشد عصبی. کرد نگاهم آروم
 .نزدم قولم زیر وقت هیچ من -

 : کرد زمزمه که کردم نگاهش
 .قصه کوچولوی دختر کن صبوری -

 :کردم زمزمه منم
 .قصه کوچولوی دختر این کار شده صبوری وقته خیلی -

 کرده سکوت. کرد حرکت تماس، از بعد و انداخت من به نگاهی نیم. خورد زنگ موبایلش. هم به بودیم زده زل
 در. من سمت اومد و شد پیاده. شد جدا بدنم از روح. داشت نگه که بیمارستان روی به رو. گفتمنمی چیزی و بودم

 : گفت و شد خم. کرد باز رو
 .نیا -

 : گفتم و شدم لجباز
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 .میام -
 :گفت محکم و کرد نگاهم

 .اصال -
 : کردم خواهش

 . میدم قول ایستم،می بیرون من. بیام بذار -
 که هاییزن به مات من و سردخونه داخل رفت اون. داخل رفتیم هم با و کشید گردنش پشت به دستی کالفه
 خودم. نکنم گریه وضعیتشون دیدن با تونستمنمی. دادمی فشار رو گلوم داشت بغض و کردممی نگاه زدنمی ضجه

 به سری که سمتش دویدم. شد باز در تا گذشت عمر یه و بودم زده تکیه دیوار به. گذاشتم اونا موقعیت توی رو
 پریده رنگم چقدر دونستممی. رفتیم اونجا از و بیرون اومدیم سریع. کردم شکر رو خدا من و داد تکون منفی نشونه

 برای دلم. نبودشون از مردممی داشتم من و بودن شده پیکرگم و در بی شهر این توی عزیزم هایبچه. بده حالم و
. زدناش بزرگونه حرفای خوندناش، درس و تیام برای. بود شده تنگ هاشخواستن بستنی هاش،شیطنت و صیام
 انقالب خیابون. نبود ازشون خبری. نداشت فایده اما زدم،می صدا رو اسمشون لب زیر گاهی و کردممی گریه آروم

 : گفتم آروم و گرفتم شدیدی تهوع حالت که بودیم
 .دار نگه -

 و کیک اینکه تا نشستم ایدقیقه چند. نشستم خیابون جدول کنار و شدم پیاده حال بی. داشت نگه رو ماشین سریع
 :پرسید آروم. زدم پس رو دستش. سمتم گرفت ایآبمیوه

 خوردی؟ ناهار -
 : کردم زمزمه

 .نه -
 .بخورم رو کیک و آبمیوه که کرد مجبورم بدبختی به و کنارم نشست
 : کردم زمزمه. بود شده خشک اشکام

 .وقت یه نبینن بد خواب خوابیدن؟ کجا خوردن؟ چی شام هامبچه یعنی. شد سه ساعت -
 : گفت آروم فقط من، حرفای از بعد. گفتنمی چیزی

 . دوتاشونهر. قوین من هایبچه -
 همین که گشتممی مردی دنبال انقالب، خیابون هایجدول کنار چشماش، توی. کرد نگاهم. کردم نگاهش درد با

 . نبود که نبود گشتم چیهر! نبود. بودم متنفر ازش پیش ساعت چند
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 نشسته حالبی و جونبی. بود شده خشک چشمام اشک و لبم. نگفتم جوابش در چیزی و پایین انداختم رو سرم
 و شدیم ماشین سوار بارون شدت خاطربه که بود صبح چهار ساعت. باریدمی نمنم هنوز بارون و خیابون کنار بودیم

 باعث نیرویی یه انگار ولی دادیم؛نمی انجام هابچه کردن پیدا جهت در مثبتی کار هیچ. نشستیم سکوت در باز
 درد یه شایدم یا بود شده باعثش مشترک مشکل یه شاید. باشیم هم کنار سخت لحظات اون در بخوایم که شدمی

 .مشترک
 : شنیدم رو آرومش صدای

 نه؟. اومدی روزم اون -
 :پرسیدم و دوختم بهش رو بازم نیمه هایچشم و دادم تکون رو سرم آروم

  ؟روز کدوم -
 :داد جواب وارزمزمه بازم

 . بیمارستان عمل، روز -
 :گفت کرد،می نگاه بیرون به که طور همون. کردم تائید

 چرا؟ -
 :پرسیدم و کردم نگاهش

  ؟چرا بگو تو -
 : دادم ادامه و کردم جدا صندلی پشتی از رو سرم و خوردم تکون که کرد نگاهم

 نه؟ خریدی؟ تو رو ماشینم -
 :کردم تکرار بازم که کرد نگاه سکوت در بازم

  ؟چرا -
 : داد جواب و داد تکون سری

 .فضولی هنوزم -
 عمیقی نفس. افتاد راه و کرد روشن رو ماشین و برگردوند رو سرش که بودم سوالم جواب منتظر و زدم زل بهش

 رانندگی هدفبی و چرخیدمی هاخیابون توی. دادنمی بده، جواب خواستنمی اگر. شناختمشمی. نشستم و کشیدم
 پارک یه کنار. بودن روشن میون در یکی هاچراغ. نبود خیابونا داخل هم کسی. بودن خیس خیس هاخیابون. کردمی

 :گفت و سمتم برگشت. کرد باز رو ـمربندش*کـ. ایستاد
 .بخواب -

 :گفتم و کردم نگاهش رمقبی
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 .نمیاد خوابم -
 :گفت و زد میآرو و تلخ خنده. نیستم خسته و بیدارم من یعنی که کردم درشت رو چشمام و
  ؟دروغ -

 و زدم تلخی لبخند. بودم ندیده که بود سال هفت رو خنده این. کردم نگاه اش خنده به. زدم زل بهش حرفبی
 :گفتم

 .گرفتم یاد هم رو گفتن دروغ. آره -
 : کرد زمزمه. زدم زل بهش درد با. کرد نگاهم جدی

 .بمونه ساده باید همیشه من قصهِ کوچولویِ دختر. نگیر یاد -
 من، قصه کوچولوی دختر گفت من به اینکه. کنم باور داشتم دوست من؟ قصه کوچولوی دختر. کردم نگاهش مات

 خیلی بره خواستمی که اواخر اون هم پیش سال هفت. نداشتم مرد این رفتار شدن خوب از خوبی خاطره من اما
 با یهویی و ناخواسته و کردم شالم داخل رو موهام. میره داره. بود گفته راست خان اردشیر پس. بود شده خوب
 : پرسیدم داشتم، سراغ خودم از که صدایی ترینآروم

 بری؟ خوایمی واقعا -
 : گفت و برنگردوند رو بود پنجره سمت به که نگاهش

 . برم که اومدم -
 :گفتم حرص با
 اصال؟ برگشتی چرا بری خواستیمی اگه -

 : گفت لبخند با و سمتم برگشت
 .بود شده تنگ دلم -

 : داد ادامه و خندید. نداشت قرار و آروم دیگه قلبم. پایین انداختم رو سرم خیرش نگاه از. زدمی تندتند قلبم
 .نکن فراموش وقت هیچ رو این. باش اتخانواده مراقب -

 : گفتم آروم بود، زیر سرم که طور همون
 .بودنت به بهت، کردن عادت هابچه -

 :گفت و داد تکیه صندلی پشتی به رو سرش و خندید. شدم العملشعکس منتظر چشمی زیر
 بمونم؟ یعنی این -

 :گفتم اخم با و کردم نگاهش تند
 .گفتم هابچه خاطربه فقط من. اصال -
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 سرش. بره بازم قراره. بشه تموم چیهمه قراره یعنی این! خندیدمی امشب چقدر. خندید بلند باراین و کرد نگاهم باز
 داشت فاصله صورتم با سانتی چند کنه؟ کارچی خواستمی. کردممی نگاش شده درشت هایچشم با. آورد جلو رو
 : گفت شیطون هایچشم با و شد متوقف که
  ؟دروغ -

 بچگانه افکار و رفتارها از عصبی و عقب کشیدم آروم. زدم زل بودم، عاشقش هنوزم که سیاهش هایچشم به مات
 :گفتم مسخرم و
 رو جدیدی زندگی و گیرممی درستی تصمیم زندگیم برای و کشممی راحت نفس یه منم اینجوری .بری بهتره. نه -

 . کنممی شروع
 : کرد زمزمه. برگردوندم پنجره سمتبه رو سرم و
  ؟بهزاد -

 : گفتم برگردونم رو سرم اینکهبدون
 ... .شاید -

 :اومد آرومش صدای بعد دقیقه چند
 .درستیه مرد بهزاد. خوبه -
 دلخوش هنوزم من و برام نیستی مهم که بگه خواستمی. شدم داغون چقدر اشجمله این با فهمیدمی کاش و

 چیز همه به و زدم تکیه ماشین سرد پنجره به رو سرم. بود گفته بهم که منی قصه کوچولوی دختر همون به بودم
. بود آشنا کوچه. کردم نگاه اطراف به ماشین شیشه از. کردم باز یهو رو چشمام که بود صبح هفت ساعت. کردم فکر

 :گفت چپ سمت از صدایی
 .برو -

 : گفتم آلود خواب و سمتش برگشتم
  ؟نشد خبری شدن؟ چی هابچه -

 :گفت. بودن قرمز چشماش. داد تکون سری
 .دنبالشون رممی من برو، تو. نه هنوز -
 : گفتم نشستم،می صاف که حالی در
 .میام منم -

 :گفت محکم
 .بخواب و برو -



 

 

431 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 :گفتم و کردم نگاهش
 .نمیشه. نه -

 : گفت و کرد باز برام رو در. شد پیاده و کرد پوفی
 .بهت میدم خبر. پایین بیا -

 :گفت و بست رو در. شدم پیاده و انداختم بهش مرددی نگاه
 نه؟ دیگه بود دوستت خونه اینجا .ببرمت که نبود کسی خونتون. بود ما خونه طرالن -

 : گفت که کردم تایید و انداختم اینا نازی خونه به نگاهی
 .دیگه برو. خوبه -

 : کردم تاکید باز و دادم تکون سری
 .کن خبرم -

 چند. کردممی نگاه بهش داشتم خسته و حالبی. بود زده تکیه ماشین به اون و. زدم در جلو رفتم من و کرد تائید
 زانو و کردم نگاه بهشون مات. بود صیام و تیام دیدن دنیا، صحنه بهترین. بعد و اومد در شدن باز صدای بعد دقیقه

 تعجب شدت از. بودم زده زل بهشون ناباور. اومدن بیرون خونه از کیوان و نازی پشتشون. ـلم*بغـ پریدن تند. زدم
 اینفره سه مبل روی اینا،نازی خونه داخل بعد ساعت یه. بگم چی دونستمنمی و بود اومده بند زبونم ناباوری و

 که مستقیم بعد و بود قدی ی اینهیه چپ سمت شدی،می وارد که در از. بود بزرگ نسبتا ی خونه یه. بودیم نشسته
 پشت به که ایپله راه زیر. بود هالیه چپ سمت. بود داخلش اتاق تا دو که بود درازی راهرو راست سمت رفتی،می
 بهمون نگاهی کیوان. بیرون رفتن نازی پدر و مادر اومدیم، ما تا. بود نازی اتاق کنارش و آشپزخونه خورد،می بام

 : گفت و انداخت
 .متاسفم -

 : گفتم بود، داد مثل بیشتر که بلندی صدای با و دادم فشار هم روی محکم رو هامدندون
  ؟حاال تا دیشب از کشیدیم چی ما دونیمی تو -

 :گفتم نازی به رو زدم زل بهش حرص با که پایین انداخت رو سرش
 بچه؟ تا دو این کننمی کارچی اینجا فهممنمی من اصال اینجا؟ آورده رو هابچه کیوان که نگفتی هیچی چرا تو -

 :گفت و کرد نگاهم متعجب
 ندادم؟ دادم، پیام کلی. ندادی جواب. زدم زنگ تو به دیشب من اطالع محض خانوم طناز -

 نگاه کیوان به فقط و بود نشسته سکوت در دیشب، خندان مرد. بود شده گم دیروز از موبایلم. گفتم لب زیر لعنتی
 :گفت دوتاشون هر به رو و کرد پوفی. شد بلند. دیدنمی فیلم داشتن نازی اتاق داخل هابچه. کردمی
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  ؟نه. بینیدمی زیاد فیلم -
 :داد ادامه االن؟ داشت ربطی چه. کردم نگاهش متعجب

 .نبود این راهش -
 چیزی یه. کردممی نگاه دنبالش دوید کیوان و انداختن بهم نگاهی که نازی و کیوان به متعجب. در سمت به رفت و

 : پرسیدم نازی به رو. خبرم بی من که هست
  ؟آخه وضعیه چه این دوتا؟ شما کردین کارچی -

 : گفت سریع
 .هیچی -
 :گفتم و کردم باریک رو چشمام. شدم مشکوک بیشتر دادنش، جواب تند از
  ؟شدی خوب کیوان با انقدر چرا تو اصال. بزن حرف! نازی -
 :گفت و کرد اشاره خودش به
 .اصال شدم؟ خوب من من؟ -

 : زدم نهیب گیرانهمچ و بردم باال رو ابروم
 !نازی -

 : گفت دستپاچه و شد بلند سریع. کرد نگاهم
 .گذاشته من عهده به رو غذا کردن درست مامان. دارم کار من -
 هابچه گـهمی کیوان میشه؟ چطوری آخه. بود کفششون به ریگی یه اینا .دادم تکون سری. آشپزخونه داخل رفت و

 هم من و بمونن اونجا خوانمی که گفتن هم هابچه و بوده شده تنگ نازی برای هابچه دل چون اینجا آورده رو
 در تلفن یه تا دو اینیعنی فهممنمی اما داده، پیام و زده زنگ من به خیلی گفت نازی چند هر. دارم خبر

 خصوصا. بگن دروغ نداره امکان هابچه اینکه هم اصال بزنن؟ هابچه بابای به حداقل زنگ یه که نبود شوندسترس
 کارشون جای یه تا دو این که بودم معتقد هنوز و بودم نشده قانع اصال حال هر به. دارم خبر من گفتن اینکه

 و کردم بازی هابچه با و شدم پیگیری و دعوا خیال بی ها،بچه شدن پیدا از ـت*سرمسـ و حالخوش اما. لنگهمی
 .خونه رفتیم هابچه با ساعت یک از بعد باالخره

 کافه داخل دالرام با که قراری خاطربه بیمارستان، رفتممی داشتم و بودم پوشیده لباس من و بود شنبه سه صبح
 که اونجایی از اما ببینه، سونیا ممکنه که باالست ریسکش که کردم فکر هم این به البته. داشتم بیمارستان
 پیگیر خیلی هابچه شدن گم و اتفاقات و روز اون از بعد. بینهنمی کسی که بود راحت خیالم بود، بزرگ بیمارستان
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 وارد. دیگه زمان یه برای کردم موکولش منم. نفهمیدم اما بود، نازی و کیوان کفش به ریگی چه ببینم شدم
 :گفتم ویدا به رو و کردم همه بهمیسال. بزنم ویدا به سری رفتم و شدم بیمارستان

 چطوری؟ -
 :داد جواب لبخند با
 .زد غیبت یهو تو؟ رفتی کجا چطوری؟ تو. خوبم -

 :گفتم و خندیدم
 .استراحتم که فعال حالهربه. نبود خاصی جای -

 : گفت حرص با و خندید
 .بشه کوفتت -

 : گفتم کردم،می اش چونه چال داخل رو دستم که حالی در خنده با و دادم تکون سری
 .نکن حسودی -

 :پرسید و مالید عینک زیر از رو ایشقهوه چشمای
 طرفا؟ این از پس. خب -

 : دادم جواب
 .دارم قرار کافه داخل هاممریض از یکی با -

 : گفت و داد تکون سری
  نه؟ ،کنینمی ول رو بیمارستان این تو -

 : داد ادامه که خندیدم
 .سالمت به برو -

. نداد جواب اما زدم، زنگ بهش. نیومد اما بودم، دالرام منتظر ساعتینیم. کافه سمت رفتم و دادم تکون براش سری
 شده متعجب که حالی در و شدم بلند. میزنه صدا رو من و دوهمی داره که دیدم رو ویدا یهو که رفتممی داشتم دیگه
 : گفتم بودم،

 شده؟ چی -
 :گفت زناننفسنفس

 .دالرام. دالرام -
 : گفتم نگران

  شده؟ چی چی؟ دالرام -
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 :گفت سختیبه
 .پایین بندازه رو خودش خوادمی. بومپشت باالی رفته -
 : داد ادامه که کردم سکوت و کردم نگاهش شده درشت هایچشم با
 .ببینتت خوادمی -
 باز رو بومپشت درِ. دویدممی فقط اطرافم به توجه بی. هاپله سمت دویدم و دادم تکون سری اومدم، بیرون شوک از

 :زدم صداش و جلو رفتم. بود پایین به حواسش. ایستاده بومپشت لبه روی که دیدمش. کردم
 !آرام -

 و الغرتر تر،خسته. بود شده بودمش دیده باراولین برای که روز اون از تر رو و رنگ بی. کرد نگاهم و برگشت آروم
 : گفت و زد غمگینی لبخند که جلو رفتم. ترداغون

 ... .اما نیومدم، قرار سر که ببخشید دکتر؟ خانوم اومدی -
 :گفتم و جلوتر رفتم قدم یه. چکید روشنش ایقهوه و ناز هایچشم از اشکی و
 .بزنیم حرف هم با بیا عزیزم؟ کنیمی کارچی داری آرام، -

 : گفت و گرفت رو گونش روی اومدمی داشت که اشکی
 .کنممی دارم رو ممکن کار بهترین -

 : گفتم بلند و باال بردم رو ابروهام
  آره؟ اینه؟ ممکن کار بهترین -

 : گفت و زد پوزخندی
 .آره من نظر از -

 :داد ادامه خودش و بگم چیزی نذاشت
 اینکه از قبل از درست. هستم فکرش به وقته خیلی چون نکنم، رو کار این کنید راضیم که اینجا بیاین که نگفتم -
 .بیام دیدنتون به

 :گفتم آروم
 حرف و ببینیم رو هم نبود قرار ما مگه. کنیممی صحبت. جان آرام پایین بیا فعال. نیست حرفا این وقت االن -

  بزنیم؟
 :داد جواب گفت بلند

 به رو بگم نفر یه به خواستمی دلم که هاییحرف حداقل تا اینجا بیاید گفتم فقط. گذشته چیزا این از من کار -
 .بگم شما
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 :گفتم رفتم،می جلو که حالی در و دادم تکون تائید نشونه به سری
 ... .جان دالرام بشی آروم باید اول اما. باشه -
 :زد داد و بست رو چشماش شنید، رو دالرام تا
 .دالرام نگو من به -

 : زد داد وجودش تمام با که ایستادمشوکه
 .عقب برو -

 : گفتم و دادم تکون رو سرم تندتند
 .باشه. باشه -
 :زد داد گریه با حال، همون در. بودن شده پخش هوا توی طالییش موهای. رفتم عقب قدم چند و
 !متنفر متنفرم، متنفرم، اسمم از. متنفرم دالرام اسم از همین خاطربه. دالرام گفتمی اونم -
 توی کی. کردممی نگاهش متعجب. شد زخم زد، که دادی شدت از گلوش کردم حس گفت که آخری متنفرم با

 دنبال و کردممی فکر داشتم سکوت در کرد،می گریه بلند بلند زده؟ زمینش جوریاین که بوده دختر این گذشته
 به نگاهی. بود شده بلند پلیس آژیر و نشانیآتش صدای. زیاد ارتفاعش البته و بود بزرگ بوم پشت. گشتممی چاره
 : زد داد من به رو و زد پس وحشیانه رو هاشاشک و انداخت پاش زیر
 .برن همشون بگو. برن بگو اینجان؟ چرا اینا -

 : گفتم و دادم تکون سری
 .خوشگل دختر پایین بیا. رنمی هم اونا پایین بیای تو -
 .شد کر گوشم که زد بلندی داد باز
 .زود برن، بگو گفتم -
 :گفتم و دادم تکون تند تند رو دستم پس. بیفته ناخودآگاه یا بکنه کاری ترسیدم. لرزیدمی داشت عصبانیت از و
 .باشه. باشه -
 کمکم تونهمی کردم فکر که کسی تنها. کنم هماهنگ باید کی با دونستمنمی. آوردم بیرون جیبم از رو موبایلم و

 :گفتم و گرفتم رو شمارش تندتند. بود نژاد عرب دکتر کنه،
 .دکتر الو -

 : گفت تند و شناخت اونم
  آره؟. باالیی تو میگن هاپرستار این !سمیعی -

 : گفتم و کردم خیس رو لبم
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 .آره -
 :دادم ادامه و کردم مکثی

 .کنن خلوت رو پایین کمی بگید لطفا استاد -
 : گفت بعد اما نگفت چیزی ثانیه چند

 .دنمی انجام رو شون وظیفه دارن اینا ضمن در کنم؟ جمع چطور رو آدم همه این چطوری؟ -
 : گفتم و دادم تکون سری

 .بکنید رو تالشتون کنممی خواهش. برن همشون خوادمی آرام. کنممی خواهش استاد -
 : داد جواب و کرد مکثی

 خوبه؟ حالش حاال ببینم. کنممی سعی -
 :دادم جواب کوتاه

 .نه -
 :گفت بخشی آرامش صدای با
 .سمیعی سپارمشمی تو به -

 :گفتممیآرو زمزمه با و دادم تکون سری
 . باال بفرستید دکتر یه خطری گونههر رفع برای لطفا. استاد -

 : زد داد دالرام
 کنی؟می چیکار -

 : گفت تند و شنید رو صدا استاد
 .باشی موفق. باشه -
 یه یعنی این و بود شده کمتر صداها بعد دقیقه پنج. دادم قورت رو دهنم آب. کردم قطع تند دالرام ترس از من و

 :گفت در به رو و برگردوند رو سرش فوری دالرام. شنیدم رو بوم پشت در صدای. بودن رفته نیروها از قسمتی
 هستی؟ کی تو. جاهمون وایسا -
 : دادم رو جوابش من و زد داد باز دالرام برگردم، خواستم تا
 .بیاد گفتم من. دکتره -

 : زد داد
 چرا؟ -
 : دادم جواب و کردم نگاهش درد با
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 فهمی؟می. افتاده فشارم کنم فکر. نیست خوب حالم -
 : گفتم بشه، رتپ بود اومده که دکتری از حواسش اینکه برای که کرد نگاه پشتم به بعدم و من به شک با
 بگی؟ رو چیزایی یه خوایمی باالخره گفتی نه مگه. دیگه بگو پس؟ زنینمی حرف من با چرا -

 :گفت گریه از کرده باد هایچشم با و داد تکون سری
  بگم؟ چی از -

 :دادم جواب
 .دالرام میگه بهت که اونی از -
 : زد داد و کرد نگاهم خشم با
 . دالرام نگو -

 : گفتم بهش عصبانیت با و شد تموم صبرم
  دختر؟ مرگته چه بگو. بزن حرف پس -
 : گفت و انداخت بهم غمگینی نگاه اون از بعد و شد متعجب عصبانیم نگاه از

 منت که بودم من همیشه. نداشت اما داره، دوستم گفتمی. زیاد خیلی داشتم، دوسش. گذرهمی داره ساله 1 -
! من همش آوردم،می در دلش از و خریدممی کادو که بودم من کردم،می عذرخواهی که بودم من کردم،می کشی
 و داشتم بهش که لعنتی عشق و من و بودم من فقط. باشه من آرامش یمایه اون که نبود وقت هیچ مدت این توی

 ... .آخرشم
 :گفت و کرد هق هق

 .همیشه برای میرم، گفت. گذاشت تنهام. رفت -
 :گفت تلخ لبخند با و کرد مکثی

 .خندون و خوشحال دیدمش، دختر یه با پیش ماه یه. گفتمی دروغ -
 :گفت درد با ثانیه چند از بعد
 تونمنمی هم رو هاشیادگاری. کنم بیرونش ذهنم از که تونمنمی. ازش دارم خاطره عالمه یه که اینه بدبختی -

 .هستن اون یادگاری چون زباله، سطل داخل بندازم
 دختر و من بین شباهت چقدر. کردممی نگاهش فقط سکوت در. بام لبه روی رفتن راه به کرد شروع دیوونه عین و

 : گفتم. بود روم به رو
 چقدر؟ -

 :دادم ادامه که نگفت چیزی و کرد نگاهم
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 بودی؟ باهاش چقدر -
 :گفت و داد قورت رو دهنش آب و کرد پاک رو هاشاشک

 .ماه 10 -
 : زد داد و شد عصبی که زدم پوزخندی

 .فهمینمی بقیه، عین هم تو چیه؟ -
 : گفت و داد نشون رو بودم دیده مچش روی هم اول روز که خودکشی جای و آورد باال رو دستاش

  فهمی؟می. کردم خودکشی خاطرشبه بینی؟می -
 :زد داد که دادم فشار محکم رو دندونام

 .لعنتی بودم عاشقش چون -
 :زدم داد منم و شد تموم صبرم

 .بودم منم -
 : دادم ادامه که کرد نگاهم

 گذشته سال یک. نگاهش سردی و مهری بی از مردممی و دیدمشمی روزهر تمام، سال سه من ماه؟ 10 فقط -

 کشم،می نفس بغض با دارم ساله 11 گذرونم،می رو زندگیم دارم هاخاطره با که آزگارِ ساله 11 من تون؟آشنایی از

 !نداشت اما داره، دوست گفتمی. شدم آشنا باهاش پیش سال 11 من
 :دادم ادامه باز و زدم پوزخندی

 لبخند یه. خاطرم تو مونده که همینه ساله 11. ـمرنگ*کـ لبخند یه نهایتش. داره دوستم گفتنمی حتی -

  کشیدی؟می رو منتش تو! ساله 11. ـمرنگ*کـ
 :زدم داد و کردم اشاره خودم به
 رو تولدم سالگرد ازدواجم، سالگرد. کردم کشی منت منم رو لعنتی زندگی سال سه اون تمام. کشیدممی منت منم -

 بلد. نبود بلد. نخرید و بخره که گل دسته یه و گل شاخه یه امید به نشستم هاشب تموم سال سه. کردم یادآوری
 ... .نمیشه بلدم. نیست
 :دادم ادامه درد با و زدم کنار رو بغضم. دادم تکون سری

 خاطر به گفتمی. رفت و گذاشت تنهام زندگیمه، تمام کردممی فکر که کسی پیش سال هفت رفته؟ ماهه دو -
 ... .اما بخونه، درس اینکه
 : گفتم تلخی لبخند با و کردم مکثی

 .گفتمی دروغ -
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 : دادم ادامه غم با و
. گفت دروغ شب اون اما دروغ، اال بود بلد رو چیهر. بود نگرفته یاد. گفتنمی دروغ وقت هیچ. شناختمشمی -

 .کشیدمی هوار داشت زد،می داد داشت چشماش
. کردمی نگاه بهم سکوت در داشت. داشتم شدن کنترل به نیاز که بودم من این دیگه. کردن پر رو صورتم هاماشک
 : دادم ادامه ما میشد، بد داشت حالم. ترحم با گاهی و متعجب گاهی

 .بینمشمی و کنممی تصورش دختر یه با روزهر من دیدیش؟ دختر یه با بعد روز دو -
 : دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس

 تا دو من کتاب؟ خشک، گل بند،گردن بند،دست داری؟ یادگاری ازش چی. دارم منم داری؟ یادگاری ازش -
 به روزهر. بینممی رو هامبچه دوتا روزهر ساله هفت. کنممی زندگی دارم امیدشون به ساله هفت که دارم یادگاری

 . زندگیم هاییادگاری تنها به. زنممی زل پسرام تا دو
 : زدم داد خشم از شده دورگه صدای با
 .بودم عاشقش منم آره، -
 : زدم داد باز و
  حاال؟ تا کردممی خودکشی باید چندبار من. بگو تو حاال -

. کردمی تماشا فقط و نزد داد اینبار. جلو رفتم و کردم پاک آستین با رو اشکام آروم. کردمی نگاهم سکوت در هنوز
 : کردم زمزمه و ایستادم کنارش

 به اون، که برسه روزی بذار. بشه پشیمون که کن کاری. شو موفق و بجنگ سرنوشتت با. بجنگ و پایین بیا -
 .بگیر جوری این رو انتقامت. بزنه آتش و آب به رو خودش و بشه پشیمون تو نداشتن خاطر
 : کردم اضافه ده،می گوش حرفام به داره دیدم وقتی

 فقط چون گیریمی انتقام خانوادت از داری. اون از نه اما گیریمی انتقام درسته بکنی، خوایمی که کاری این -
 و. کنن دق نگرانی و عاشقشونی که همونایی. من پیش اومدی خاطرشون به که همونایی. شنمی نابود خانوادت

 .کردی نابود رو اون بشی، موفق داری رو پیش که زندگی و آینده در اگه اما هستی، هنوزم که دونممی
 :کرد زمزمه آروم که گذاشتم هم روی رو چشمام. کرد نگاهم درد با که سمتش کردم دراز رو دستم و
 . دارم دوستش هنوز -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .شو موفق و برو. کنهمی رو عشقت التماس و افتهمی پات به که باشه اون تا. کن تالش همین خاطربه -
 :پرسید و ایستاد رومروبه. زدم تلخی لبخند. اومد پایین و گرفتش آروم و کرد نگاه دستم به. دادم تکون رو دستم و
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  کنی؟می کمکم -
 : دادم جواب و زدم لبخندی

 .بخوای که کمکیهر -
 داشت. ببرنش تا اومدن هاپرستار از دوتا و شد باز بوم پشت در که بود نگذشته دقیقه چند هنوز. کرد ـلم*بغـ یهو
 : پرسید و برگشت آخر لحظه که رفتمی
  خوبه؟ زندگیت -

 : گفتم و زدم غمگینی لبخند
 نه؟ س،قصه شبیه -

 : دادم جواب که کرد تائید
 .زیاد خیلی خوبه، االن حالم! خوبه خیلی. خوبه آره، -

 : گفت و داد تکون سری
 .بزن سر بهم -

 : کردم زمزمه و زدم لبخندی
 .حتما -

 بام پشت از و جلو رفتم. امروز شدم زنده و مردم من. کشیدم عمیقی نفس. پایین رفت هاپرستار با و زد بهم لبخندی
 و کردم تشکر ازش. نبود بود، اومده که دکتری به حواسم اصال. برگشتم و کردم پوفی. کردم نگاه آسمون و باال به

. شدم شلوغی متوجه رسیدم، که بیمارستان در به. جونبی و حالبی. پایین رفتممی هاپله از آروم آروم. پایین رفتم
. زدم غمگینی لبخند. مامانش ـل*بغـ توی زدمی زار داشت دالرام االن و بود زده زنگ دالرام بابای و مامان به ویدا

 و کنارم اومد ویدا. بودم داده دست از رو آرامشم که بود سال چند من و گرفتمی آرامش داشت. بهش شد حسودیم
 :گفت

 .دکتر نباشی خسته -
 لبخندم. دیدم رو نژاد عرب دکتر که کردم ـلش*بغـ و انداختم اش چونه چال و خندون هایچشم به لبخندی

 : گفتم و شد ترپهن
  بود؟ چطور -

 :گفت و داد تکون رو عینکش. داد تکون سری
 .نبود بد اغماض با -

 :گفت ویدا که خندیدم
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 .بود عالی کارش دکتر؟ اِ -
 : گفت ویدا به رو و داد تکون سری دکتر

 مفید دیدی؟ رو باال اومد که کیانمهر دکتر راستی. نبینم صورتش روی رو اشک رد این که شهمی عالی وقتی -
 .باال فرستادمش موقع همون. بود اون بود، کنارم که دکتری تنها بود؟

 : گفتم گیج... . پس نبود که باال اون گفت؟می چی. کردممی نگاهش متعجب
 .باال بود اومده سعدی دکتر. نه -

 : پرسید متعجب. داد تکون سری
 .فرستاده رو سعدی دکتر و شده تنبلیش احتماال فرستادم رو کیانمهر من حالهر به واقعا؟ -
 دو با من. اصال نبود اونجا اومده؟ کجا: »دادم جواب خودم بعد. باشه شنیده و باال بوده اومده نکنه. فکر توی رفتم و
 دکتر که دادم تکون سری آروم« .نیومده هستم، باال من فهمیده تا شایدم. دیدم رو سعدی دکتر خودم چشمای تا

 : گفت
 . مشاوره واحد ببرنش کنم هماهنگ برم باید من. فعال -

 :کنم زمزمه لب زیر شد باعث سونیا مبهوت صدای که کشیدم عمیقی نفس. رفت که دادم تکون سری گیج
 !خدا -

 : گفت آروم
 .آرام -

 تکلیف حاال که کردم فکر فقط لحظه اون. افتاد اتفاق ترسیدم،می که چیزی همون از. خدا وای. بستم رو چشمام
 .اساسی بودم زده گند میشه؟ چی هابچه
 نگاهش فقط. بودم شده استخدام که بود نشده هم هفته دو هنوز که کردم فکر این به و سمتش برگشتم آروم
 :گفت مات که کردممی
 آخه؟ چجوری تو؟ -

 :گفت و کرد بهمون ایاشاره ویدا
 شناسید؟می رو هم شما -

 :گفتم و انداختم ویدا به نگاهی
  باشیم؟ تنها شهمی ویدا -

 : گفت نهایت در و انداخت دومون هر به گیجی نگاه
 . حتما -
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 ایستاده ورودی در کنار ،بیمارستان اصلی سالن از گوشه یه. بود نکرده گل فضولیش حس آوردم شانس. رفت و
 :دادم رو سوالش جواب و زدم غمگینی لبخند. هم روی به رو بودیم

  بگم؟ رو راستش -
 : دادم ادامه که کرد نگاهم منتظر

 . صیام و تیام مامان هستم، سمیعی طناز من. نیستم آرام من که اینه راستش خب -
 :گفت متعجب بعد و نگفت چیزی ثانیه چند

 ... .که همون -
 : دادم جواب و شدم منظورش متوجه. زدم پوزخندی

 ... .با تو فعلی نامزد از غیر قبال ظاهرا که همون آره -
 : شد بلند محکمش صدای

 .دیگه بسه -
 : اومد آرومی اعتراض با سونیا صدای. پایین انداختم رو سرم من و سمتش برگشت سریع سونیا

  اینجا؟ خبره چه ،جان دارمان -
 :گفت و کرد اشاره من به. زدمی حرف خانومانه و آروم هنوزم

 دونستی؟می تو. نیستن آرام ایشون -
 : گفت کالفه و کشید عمیقی نفس

 نگفته؟ من به چیزی کس هیچ و بودن ما خونه تو ایشون. شهنمی باورم -
 : کنم دفاع خودم از و بدم جواب خودم دادم ترجیح من و نیومد صداش

 روحیه با آشنایی هیچ که بشه خونه اون وارد کسی بود قرار. گرفتیدمی پرستار من هایبچه برای داشتید شما. بله -
 . بودم نگران. نداشت هابچه وضع و

 : گفتم بهش رو و کردم مکثی
 نه؟ کنم، دخالت داشتم حق کنم فکر. هامبچه اون مادر من -

 : گفت ،بود کرده سکوت که دکتر جناب به رو گیجی با و نگفت چیزی و کرد نگاهم. کرد مکثی
 .بزنیم حرف باید کنم فکر -

 همه و بود شده کمتر شلوغی. بیرون رفتم و پایین انداختم رو سرم. نداشتن کاری من با دیگه. دادم تکون سری
 بیمارستان روی به رو ،جاهمون رو ماشین. خیابون داخل افتادم راه آرومآروم. رفتنمی داشتن هاآدم و هاماشین

 راه فقط و پایین انداختم رو سرم و پالتوم جیب داخل کردم رو دستام. زدمی نم نم بارون ،اخیر روز چند مثل. گذاشتم
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 که اتوبوس پشت شیشه به و کشیدم آهی. کرد حرکت اتوبوس ،شدم نزدیک اتوبوس ایستگاه به که همین. رفتم
 به نگاهی. کردم گرم کمی رو هامدست ،نفسم با و ایستادم اتوبوس ایستگاه کنار ناامید. زدم زل بود گرفته بخار

 به کردم شروع باز. بود مونده راه کلی هنوز. داشتممی بر رو پرونده سری یه دفتر رفتممی باید دیگه. انداختم ساعتم
 اینتوی بود زیاد مزاحم. برنگشتم. اومد چپم سمت از ماشینی بوق صدای که بودم برنداشته قدم چند هنوز. رفتن راه

 نبود خبری دقیقه چند. دادم ادامه هم باز توجه بی و دادم تکون سری. زدن بوق باز و رفتم راه باز. دروپیکربی شهر
 پیراهن و مشکی شلوار و کت. آوردم باال رو سرم متعجب. گرفت رو بود پایین که چشمام جلوی کفشی اینکه تا

 :گفت که بشم رد کنارش از خواستم. کشیدم عمیقی نفس ،افتادن بهش که چشمام. طوسی
 .شو سوار -

 :گفتم و ایستادم
 .راحتم -

 :اومد صداش. بودیم ایستاده همدیگه به پشت
 .شی سوار داری وقت دقیقه دو -

 : گفتم و کردم پوفی
 .بیمارستانه در جلوی ماشین -

 : گفت عادی اونم
 . دقیقه یک شد -
 زود باید. انداختم ساعتم به مجددا و اتوبوس ایستگاه به نگاهی. دادم تکون سری خسته. ماشین داخل رفت و

 قدرت و حوصله ترمهم همه از و. نداشتم رو ماشین برداشتن و بیمارستان تا روی پیاده حوصله دیگه. دفتر رفتممی
 بعد. بود سکوت دقیقه چند. شدم سوار و ماشین سمت رفتم و کشیدم عمیقی نفس. نداشتم باهاش هم بحث و جر
 : گفت تنها ،مقصد پرسیدن جای به
 .خونه میرم -

 : گفتم آروم
 . دارم کار. دفتر برم خواممی -

. داشت نگه. بود قرمز چراغ چهارراه سر. کردم سکوت و انداختم بیرون به نگاهی. کرد حرکت و روشن رو ماشین
 یاد. فروختنمی دیگه چیزای و گل و دویدنمی بارون این توی که انداختم چهارراه سر هایدخترک به نگاهی
 : گفتم غم با ،کردممی نگاه فروش گل بچه دختر به که حالی در. افتادم دالرام

  شد؟ چی دالرام -
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 : داد جواب
 . مشاوره واحد بردنش -

 :پرسیدم من باز و کرد سکوت بازم. نکردم نگاهش بازم و دادم تکون سری
 کرد؟ قهر سونیا -

 :گفت ،بود شخصیتش جزو تقریبا که خاصی حس بدون و عادی
 .نکنم فکر -

 :کردم تکرار ،بودم شده خیره جلو به که حالی در و زدم پوزخندی
 نکنی؟ فکر -

 :گفت حال همون در و کرد حرکت اونم. کردن حرکت جلو به کمی هاماشین
 .نبودم اونجا که من -
 با و بهش زدم زل« .بودم من ،بود ایستاده کنارش که اونی حتما پس»: کردم فکر و سمتش برگشتم پوزخند با

 : گفتم پوزخند
 بودی؟ کجا پس -

 : گفت و سمتم برگشت ایلحظه
 . تو دنبال بودم اومده -

 :کردم زمزمه ثانیه چند از بعد و کردم نگاهش مات
  من؟ دنبال -
 : گفتم بلندتر و
 دنبالم؟ اومدی چرا -

 : داد جواب و کرد نگاهم
 .بود بارونی هوا چون -

 : گفتم گیرانه مچ و کردم نگاه بهش گیج
 .بود بارونی هم سونیا برای هوا -

 :گفت ،کردمی نگاه جلو به که حالی در و داد تکون سری
 .میره راه بارون زیر پیاده و نمیشه ماشین سوار گرفته دلش وقتی که داره وجود احمق یه فقط باش مطمئن -

 :گفتم لب زیر و کردم اخم
 .احمقی خودت -
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 لحن با و شد ـمرنگ*کـ اخمم. داد تکون خودش سمت پنجره سمتبه رو سرش و کرد پوفی. زد کجی لبخند
 :گفتم هابچه عین اما خودم

 . بود نگرفته دلم اصال من بعدشم -
 :کرد زمزمه و کردآرومی خنده باراین

 .دکتر خانوم باال زنهمی داره هاتگفتن دروغ آمار -
 :گفت و پایین کشید رو شیشه که شدم پیاده دفتر جلوی. نگفتم چیزی و رفتم بهش ایغرهچشم

 .منتظرم -
 : گفتم سریع

 .نیست نیازی -
 :گفت محکم

 . بجنب پس. ایستممی که دونیمی -
 :گفت و کرد پوفی که زدم زل بهش

 .دیگه برو -
 کنارش دستمال کلی و کنهمی گریه داره نشسته مریم دیدم ،شدم که دفتر وارد. داخل رفتم و دادم تکون سری
 و شد جمع من به حواسش نازی. کردم سالم آروم و رفتم جلو متعجب. نشسته کنارش ساکت هم نازی و ریخته
 :پرسیدم متعجب. داد ادامه گریه به مریم اما داد؛ تکون برام سری

  شده؟ چی -
 مثل ایشقهوه چشمای. داد ادامه کردنش گریه به باز و برداشت دستمالی و کرد بلند رو سرش ایلحظه مریم
 :گفتم و نشستم کنارش رفتم و انداختم نازی به نگاهی. بود شده خون یکاسه

 مریم؟ چشه شده؟ چی. توام با -
 :گفت و کرد پوفی

 .که بینیمی -
 : گفتم حرص با
 .زنهمی زار داره این که بینممی فقط بینم؟می رو چی -

 : گفت حوصله بی و داد تکون سری
 زنه؟می زار چی برای اصوال این حاال. دقیقا -

 : گفتم ثانیه چند از بعد و کردم نگاهشون گیج
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 .کردم سکته نگرانی از ،بگو آدم عین نازی. اَه -
 : گفت و داد تکون سری تفاوت بی
 .کرده نامزد خان مسیح. بابا هیچی -

 :پرسیدم و کردم نگاهشون متعجب. شد برابر دو مریم گریه صدای
 کیه؟ دیگه مسیح -

 : گفت حرص با و کرد پوفی نازی
 .بود عاشقش احمق این که ایخواننده همون -

 : گفت گریه با. بود قرمز چشماش. آورد باال رو سرش مریم
 .زدن رو مخش دخترا این. بود خوب مسیح خدا به -

 : گفت و رفت بهش ایغرهچشم نازی
 .نیاری کم وقت یه -

 : گفت ،داشتمی بر ایدیگه دستمال که حالی در مریم
 گم؟می دروغ مگه. باش مؤدب -

 :گفت و برد باال کمی رو صداش. کرد نگاه بهش چپ چپ نازی
 .بوده دختره عاشق و کردن نامزد که هست سالی دو که گفته شمصاحبه توی خودش -

 : گفتم مریم به رو و دادم تکون سری. پایین انداخت رو سرش و گرفت شدت شگریه باز مریم
 کنی؟می گریه داری چرا دقیقا االن. جان مریم -

 تمیز دستمال با رو بود شده هندوانه اندازه گریه شدت از که کوچکش بینی داشت که حالی در و آورد باال رو سرش
 : گفت ،کردمی
 .رفتم دست از عشق خاطربه -

 : پرسیدم
 . بوده عاشقش و داشته نامزد ساله دو گفته خودش که پسره این عشق؟ کدوم -
 : زد داد گریه با
 چی؟ من پس -

 : گفتم و کردم نگاهش متعجب
 یه فقط عشق گذاشتی رو اسمش و داری وجودت توی تو که چیزی این ای؟بچه تو مگه مریم. نمیشه باورم -

 .عشقه از توهم
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 :دادم ادامه که کرد پاک رو اشکاش و نگفت چیزی
 .کردم اقدام دیر ،بود خودم از اشتباه اما گفتممی بهت رو این باید پیش وقت خیلی -

 :گفتم و نشستم مریم کنار و شدم بلند
 فالن دوم روز. بود بازیگر فالن اول روز. کشیمی خودت با رو عشق توهم این داری که هاستسال تو! عزیزم -

 رو بساط همین تو ،کردن ازدواج و گرفتن سامون و سر اینا که سری هر و خواننده فالن سوم روز. فوتبال بازیکن
 .داشتی

 :پرسیدم جدی. کردمی نگاهم غم با آروم
 خرده یه که کنی قبول قراره کی کی؟ تا آخه. داری مقابلت طرف از که باالیی توقعات به گردهبرمی همش اینا -

 ردشون بیخودی که خوب خواستگار همه اون به. کنی دقت بیشتر اطرافت هایآدم به. کنی زندگی حال توی هم
 بود؟ زده بهت کنسرت توی خواننده فالن که لبخندی خاطر به اونم. کنی فکر کردی،

 :دادم ادامه جدی بازم. دادمی گوش دقت با ولی کردنمی گریه دیگه
 .بسازی آلایده یه خودت برای ساده زندگی یه از تونیمی تو. مریم کنممی خواهش ازت -

 : دادم هشدار و کردم پوفی
 ،کردیم رد رو چیزا خیلی خنده و شوخی با که هست هم ما تقصیر البته. گرفتی پیش رو روش این که هاستسال -

 .نگرانته هم مادرت دیگه حتی کن باور. نگرفتیم جدی رو موضوع این و رفت
 عمال و داده دست از وقته خیلی رو پدرش که میاد اونجایی از مریم عشق توهم این از قسمتی دونستممی خوب
 حسابی دور از مشهور افراد که آلایده فرد یک نقش. دارن براش رو حامی و گاه تکیه نقش معروف افراد اون همه

 .هستن نزدیک مورد این به
 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .کن فکر بهش. تو طرف از چشم گوش یه منتظر و عاشقتن که هستن اطرافت آدما خیلی. بیا خودت به -
 :گفت آروم و مهربون هم نازی. بود زده زل سالن داخل کوچک میز به و بود نشسته آروم

 رو تو خوشبختی دومون هر واقع در. خواممی رو تو خوبی ،من که کردیمی باور کاش. برم قربونت. مریم -
 .خوایممی

 :گفت و گرفت رو اومدمی پایین که کوچکی اشک قطره و زد تلخی لبخند مریم
 ... .اما ممنون، -

 : گفت و کرد مکثی
 ... .حاال اما بود، همین خوشیمدل تنها واقعا من اما گین،می راست شما بکنم؟ باید چیکار حاال -
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 :گفت و خندید هم نازی. کردم ـلش*بغـ و زدم لبخند آروم
 ... .رو هابازی لوس این -

 : گفتم نازی به رو و شدم جدا مریم از خنده با. شد ساکت یهو
  چیه؟ -

 :گفت که کردم نگاهش متعجب. شد بلند و انداخت بهم نگاهی نازی
 . سالم -

 : کردم اضافه سریع و گفتم آخی دیدنش با. در سمتبه رفت نگاهم
 .متاسفم -

 به رو و ایستاد مریم میز کنار. کرد سالم آروم و کردمی پاک رو اشکاش تندتند و بود شده بلند هم مریم. داخل اومد
 :گفت مریم

 .ندازیمی خالم دختر یاد رو من تو -
 :داد توضیح ،دید ناگهانیش حرف از که رو هممون گیجی و تعجب

 .شنیدم رو حرفاتون از قسمتی اتفاقی -
 :داد ادامه اون و داد تکون سری مریم

 .بود طوری همین منم خاله دختر -
 :پرسید آروم و آورد باال آروم رو سرش مریم بگه؟ خواستمی چی. کردم نگاهش متعجب

  بود؟ چطوری ببخشید -
 : داد جواب ـینه*سـبهدست و زد تکیه میز به
 ازشون گرفتن امضا خاطربه که نبود روزی. بود عکسشون از پر اتاقش همه. بود بازیگرها و هاخواننده عاشق -

 .شدمی افسرده شدت به ازدواج هر خبر شنیدن هر از بعد و. نباشه شونبرداریفیلم محل با دفتر داخل
 عین و داد گوش خوب بود جذاب براش موضوع انگار که مریم. کردممی نگاهش مبهم و متعجب همچنان من

 :پرسید کنجکاو ،بدونه رو خودش سرگذشت خوادمی که کسی
  کنه؟می کارچی تونخاله دختر االن که اینه منظورم شد؟ چی بعدش خب -

 :گفت و داد تکون سری
 . سلبریتی یه با ازدواج از ترآرامش با و ارزشمندتر خیلی ساده نقاش یه با ازدواج که فهمید زود خیلی و کرد ازدواج -

 آیندش زندگی و کنهمی فکر داره االن که بفهمم تونستممی و پایین بود انداخته رو سرش. انداختم مریم به نگاهی
 .کنهمی تصور ،شنیده که طوری اون رو
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 :اومد صداش باز
 . شدن معروف بسیار خودش و هاشنقاشی ،بود ماهری نقاش که اونجا از همسرش که بگم باید البته -

 :پرسید و زد بزرگی لبخند مریم
  واقعا؟ -
 : گفت خودش با و نشد جواب منتظر و
 .خوب چقدر -
 : گفت تند تند بزرگی لبخند با و رفت جلو و
 .دکتر ممنون واقعا. ممنون -

 : گفت من به رو و داد تکون مریم برای سری
 .منتظرم -
 همون از ،مریم. شد مامانش با صحبت مشغول و برداشت رو موبایلش و کیفش سمت رفت مریم. بیرون رفت و

 گفتمی چون کردمی گوش رو حرفاش همیشه و« .شخصیته با خیلی شوهرت این طناز»: گفتمی ما ازدواج اوایل
 دوستی عمر یه از بعد. بود عجیب. درسته گـهمی چیزی یه وقتی که شده ثابت بهم گفتمی. زنهمی حرف منطقی

 همه دیگه روزها این اما بود عجیب خیلی. دهمی نجاتش توهمش مخمصه از که باشه کسی باید مرد، اون ،مریم با
 غیرقابل حد از بیش ،من دوست کردن آروم برای اونم ،من دفتر داخل ،اینجا مرد، این حضور. بود شده ممکن چی

 .بود بینیپیش
 :کرد زمزمه گوشم زیر و ایستاد کنارم نازی

 .الخالق جل -
 :گفتم خنده با
  چیه؟ -
 :گفت و کرد اشاره در به. زدم زل ،کردمی نگاه بهم متعجب که سبزش چشمای به
  دیگه؟ بود کیانمهر دارمان بود، اینجا االن که این-

 : گفتم و زدم لبخندی
 .کنم فکر -

 :گفت و خندید
 .شده آدم چقدر. درسته کارش بابا -

 :داد ادامه که زدم پوزخندی
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 داری؟ شک -
 :پرسیدم

 چی؟ به -
 :داد جواب

 .شده عوض که این به -
 :کردم زمزمه آروم

 .دونمنمی -
 :گفت و بازوم به زد نازی که فکر توی رفتم و
 .کنهمی کوالک ،باال میاد باز االن. دیگه برو -

 :گفتم و برگشتم یهو که در سمت رفتم اروم و خندیدم
 نه؟. خورد بهم نامزدیش علی گفتی. نازی -

 : پرسید ،توجه بی
 ... .چط -

 :گفت خنده با خودش یهو که بود نگفته رو کلمش کامل هنوز
 .راحت خیالت برو حله،. گرفتم. ایول-
 با که بود گذشته دقیقه چند. کرد حرکت. شدم سوار. بود منتظر ماشین داخل. پایین رفتم و دادم تکون سری من و

 : گفتم شیطنت کمی
  شده؟ دار خواهر خانوم تاج مهین حاال تا کی از -

 :گفت و داد تکون سری
 . رسید ذهنم به که راهی تنها -

 پس. نداشت خاله دختر اصال هم ایشون پس نداشت خواهر خانوم تاج مهین. چرخوندم رو سرم و زدم آرومی لبخند
 : پرسید ناگهانی خیلی که کردممی فکر چیزا همین به داشتم. بود ذهنش ساخته گفت که چیزهایی همه

 هست؟ تصمیمش سر هنوز علی -
 :پرسیدم ،مفرد ضمیر با ناخودآگاه و کردم نگاهش متعجب

 یادته؟ رو علی تو -
 : داد جواب و زد کجی لبخند و کرد نگاهم ایلحظه

 .خوبیه عکاس علی -
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 : گفتم لب زیر ،کنممی تحلیل کمکم رو چی همه دارم خودم ذهن توی انگار بعد. کردم نگاهش ثانیه چند
 .شهب مشهور حسابی عکساش با قراره که عکاسِ علیِ همون ،شده معروف که نقاش اون پس -
 :گفت شیطونی لحن با ثانیه چند از بعد. خندیدم آروم ،بود زده که کلکی از و
 .نبود بد کارم که کنم فکر خب -

 :گفتم شیطنت با نبودم گذشته هوای و حال توی و بود شده خوب حالم حسابی که منم
 نداری؟ که تشکر توقع -

 : گفت و کرد نگاه بهم ایلحظه بازم
 .دادم انجام مهمی کار کنم فکر باشم؟ نداشته چرا -

 : گفت و کرد نگاه بهم ای لحظه بازم
 .دادم انجام مهمی کار کنم فکر ؟ باشم نداشته چرا-
 داشت و بود کرده علم قد جلوم گذشته بازم. نگفتم چیزی و زدم ـمرنگی*کـ لبخند اما گرفت، خندم شپررویی از

 و کشیدم عمیقی نفس. شد پیاده اونم. شدم پیاده خونه در جلوی. دزدید می ازم رو داشتم که ایلحظه هایشادی
 :گفتم آروم و پایین انداختم رو سرم

 کن، عذرخواهی همه از. بده رو ترتیبش سعید باید هم رو ماشینم. بیاره برام سعید بده. اتاقه همون داخل وسایلم -
. هابچه مدرسه بری باید فردا پس یادآوری، ضمن. ببینمشون سونیا اومدن از بعد بتونم دیگه نکنم فکر چون

 .کن تنظیم رو تبرنامه
 :دادم ادامه و کردم مکثی

 .دفتر جلوی تاخیرم خاطر به متاسفم و رسوندیم اینجا تا اینکه بابت ممنون و مریم به کمک بابت ممنون -
 به لبخند با. شد جوری یه قلبم لبخندش دیدن از. باال آوردم آروم رو سرم. شد تموم حرفام. کشیدم راحتی نفس

. بود لبخند خودِ خودِ. نبود هم کج لبخند حتی نبود، تلخند ، نبو پوزخند. کرد می نگاهم و بود زده تکیه ماشین
 ضایع که کردم سرزنش رو خودم کلی. ایستادم حیاط در پشت. داخل رفتم و کردم خداحافظی جوریچه نفهمیدم

 . زنهمی مخالف ساز همش و باشم متنفر مرد این از باید من فهمهنمی که ببرن رو من دل شور مرده. درآوردم بازی
  

 : گفتم استرس با و انداختم طرالن به نگاهی
  شدم؟ چطور -

 : گفت نشست،می تخت روی که حالی در و خندید
 .عالی -
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 : داد ادامه لبخند با و
 .العاده فوق بانوی یه -

 روسری با کرمی و رسمی شلوار مانتو. زدم زل آینه به بار دهمین برای و کردم مرتب رو روسریم و دادم تکون سری
 :پرسیدم و کردم نگاه طرالن به آینه داخل از. ایقهوه کرم ساده

 میان؟ کی نگفت صیام -
 :داد جواب و کرد نگاهم بود، کرده خوش جا لبش روی که لبخندی با و کرد نگاهم آینه داخل از هم طرالن

 .میایم بشه، آماده بابا گفت -
 : گفتم کالفه و کردم نگاه ساعتم به. طرالن سمت برگشتم و دادم تکون سری

 .کردن دیر -
 بود روزی امروز،. نشستیم هابچه منتظر مبل روی هم با. اومد دنبالم هم طرالن که بیرون رفتم و برداشتم رو کیفم

 من که قولی بعدش و بود رسیده افتاد اتفاق همه این خاطرشبه که روزی باالخره. هابچه مدرسه بریم شد قرار که
 جدیدی هایبُعد هم خودم تا شد باعث قول این و بشن آشنا باباشون با هابچه تا دادم که قولی. شدمی تموم دادم،

 با که بود قرار و عمارت رفتن صیام و تیام دیشب. کنم کشف شناسمش،می خوب کردممی فکر که مردی از
 با. بود چهار االن و شدمی شروع مراسم ظهر از بعد پنج ساعت. مدرسه بریم هم اتفاق به و من دنبال بیان باباشون
 : پرسیدم و کشیدم روسریم به دستی نگرانی با بارهزارمین برای و شدم بلند سریع آرومی بوق صدای

 خوبم؟ -
 : داد جواب بار هزارمین برای اونم و داد تکون سری. کرد پوفی طرالن

 .بله بانو، بله -
 :گفت و کرد اشاره بهش و گذاشت پام جلوی رو کفشم هم خودش. در سمتبه داد هلم و کرد پوفی

 .یاال -
 رو در. کردم باز رو خونه در و کشیدم عمیقی نفس و ایستادمدر پشت. دویدم حیاط داخل و کردم پام رو کفشم سریع

 جناب و دادن رو جوابم بلند هابچه که کردم سالم. بودم نشسته جلو صندلی. شدم سوار سریع و بستم سرم پشت که
 همه از اول من. داشت نگه که مدرسه در جلوی. کرد حرکت سریع. کرد سالم وار زمزمه و داد تکون سری دکتر
 .بود نازی. برداشتم و کردم پیداش کیفم داخل از. خورد زنگ موبایلم. شدم پیاده

 .الو -
 : گفت بلند و حالیخوش و شاد لحن با
 دکی؟ چطوری. سالم -
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 :گفتم و گرفت خندم لحنش از
 .خودتی دکی -

 : پرسیدم که نداد جوابی و خندید
 .زنیمی شنگول چیه؟ -

 :داد جواب ذوق با بازم
 .بده مژده -

 : گفتم متعجب
 چی؟ واسه -

 :داد جواب
 .بزن حدس -
 :گفتم و کردم پوفی. کنه شیطنت خواستمی باز
 .بگو آدم عین و نکن اذیت نازی -

 : گفت تند و خندید بازم
 .خواستگاریش بره علی که داده اجازه مریم -
 : کشید جیغ خودش و
 .هورا -

 : گفتم متعجب حالی،خوش با بعد و نگفتم چیزی ثانیه چند
 .عالی چه واقعا؟ -

 و هستم کجا افتاد یادم مدرسه تابلو دیدن با یهو بودم، رسیده مدرسه در به دیگه که من و کرد تایید حالخوش اونم
 :گفتم سریع

 .بهت زنممی زنگ بعد دارم کار که خداحافظ فعال حاال -
 که دیدنشون از نمیان؟ چرا ببینم برگشتم و کیفم داخل گذاشتم رو موبایلم. کرد خداحافظی فوری و گفت ایباشه

 نگاهم منتظر تاشون سه هر. زدم ـمرنگی*کـ لبخند و لرزید قلبم بودن، زده تکیه ماشین در به ـینه*سـبهدست
 زیادی و بودن پوشیده سفید پیراهن و خاکستری شلوار و کت باباشون مثل هم کوچولوم هایبچه. کردنمی

 :گفتم لبخند همون با. بودن خواستنی
 .یاال معطلید؟ چرا -
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 اول ردیف صندلی چهارتا. گرفت تحویلمون کلی و جلو اومد ساعدی شدیم، که سالن وارد. شدم وارد اول خودم و
. نشستیم هم کنار. دادممی سالم جواب و دادممی تکون سر والدین همه برای لبخند با. بود گذاشته خالی برامون
 تکون سری همه احترام به کوچکی لبخند با. نشستیم هم کنار هم ما و بودن نشسته هابچه سمت تیام و صیام
 نفس. بود دانیال بابای با صحبت حال در و بود نشسته غرور با همیشه مثل. کردم نگاه بهش چشمی زیر. دادم

 .شد جمع حواسشون همه ساعدی آقای سخنرانی شروع و برنامه شروع با که کشیدم عمیقی
 آن در که هستیم خدمتون در ایجلسه با امروز که خوشحالم خیلی. عزیز هایبچه و محترم حضار همه به سالم -

 از و عرصه این جوان و خوب پزشکان از یکی و اعصاب و مغز جراح کیانمهر، دارمان دکتر جناب حضور به مفتخر
 یدرباره صرفا امروز، بحث. هستن کنارمون در ایشون که خوشحالم خیلی. هستیم فرد طالبی پروفسور شاگردان
 کیانمهر دکتر بفرمایید تشویق کنممی خواهش. هست انتخاب این در شما حضور تاثیر و شما هایبچه هایانتخاب

 .رو
 و ایستاد تریبون پشت و باال رفت و کرد نگاهم لحظه چند. کرد مرتب رو کتش شد، بلند. زدن دست همه

 و بودم زده زل بهش مدت تمام. کرد شروع و انداخت جمع به نگاهی. بودن منتظر همه. کرد فیکس رو میکروفون
 روز یه که والدینی این .بشن قائل احترام برام اینقدر همه روز یه کردمنمی فکر وقتهیچ اینکه به کردممی فکر

. رسهمی بهمون و کنهمی استقبال ازمون قدر این که ساعدی آقای البته و. دادننمی رو هامبچه و من محل اصال
 کنه؟ تغییر بهم نسبت هم اطرافیانم رفتار که قدراین داره؟ تاثیر قدراین من زندگی داخل مرد این حضور یعنی
 کنم؟ زندگی راحت و باشم داشته احترام که قدراین

 :داد ادامه سردخون. کردم نگاه بهش و آوردم باال رو سرم شد، وصل و قطع که میکروفون صدای با
 .موفقیته کلید تالش که نکنید فراموش و. کنید تالش پس -
 : گفت جدیت با والدین به رو
 .خودشونه با انتخاب شرایط، هر در. کنن انتخاب خودشون بذارید -
 :داد ادامه و
 ... .فقط. شدن تمام هاصحبت. همین -

 : گفت و نکرد پیدا ادامه زیاد مکثش. کردم بازی کیفم بند با و پایین انداختم رو سرم که کرد مکثی
 . بدهکارم تشکر یه نفر، یه به سالهاست اینکه فقط -

 : شد انداز طنین سالن داخل محکمش صدای. بود کیفم بند به دستم هنوز اما بود پایین سرم. ایستاد دستم
 .ترسیدمی ازش همیشه که ایتنهایی تحمل خاطر به تشکر -

 :داد ادامه. ببینه رو اشکم از پر چشم ترسیدم. کنم باال رو سرم نکردم جرئت. دستم داخل دادم فشار رو کیفم بند
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 .همین -
 پایین جلوی تا مالیدم رو هامچشم و کردم استفاده فرصت از من و اومد حضار دست صدای ثانیه چند از بعد و

 دست. ایستادم منم و کشیدم عمیقی نفس. بودن ایستاده همه. کردم باال رو سرم. بشه گرفته اشکم قطره اومدن
 برگرده روز یه که بودم این منتظر ساله هفت. کردمی نگاهم اونم. کردم نگاهش فقط. ایستادم فقط نخندیدم، نزدم،

 االن، اینکه. کردنمی کارو این وقت هیچ شناختم،می من که مردی. گفتنمی اما کردم، اشتباه که کردم، غلط بگه و
 وجودم در رو حسی هم عجیبه هم برام. بگه رو اسمم اینکه بدون حتی کنه،می تشکر آدم، همهاین جلوی اینجا،
 با کاری مرد این بازم لعنتی، حس اون و تشکر اینوجود با. حیف اما کردم،می مبارزه باهاش داشتم که کنهمی زنده

 باراین .رهمی داره شدم مطمئن دیگه حاال که حیف و بشه پاک ذهنم از تا کنه تالش باید خیلی که کرده گذشتم
 و زد لبخندی. باباشون سمت دویدن و خندیدنمی بلند بلند. اومدم خودم به هابچه صدای با. همیشه برای شاید
 قورت رو دهنم آب. سمت این اومدنمی خنده با هابچه. کشید موهاشون داخل دستی و کرد ـل*بغـ رو هابچه
 از لبخندی و کردم ـلشون*بغـ و شدم خم شوق با که سمتم اومدن هابچه. رسیدن بهم. ایستادم منتظر. دادم

 که دانیال سمت دویدن و اومدن بیرون ـلم*بغـ از هابچه. لبخندهاشون برای دادممی رو دنیا. زدم شونحالیخوش
 : کردم زمزمه آروم. کردمی نگاهم فقط کردم،می نگاهش فقط. بیرون رفتن هابچه و ایستادم منم. کردمی صداشون

 .بود کننده خسته -
 : کرد زمزمه تاییدکنان کوچکی، لبخند با
 .بود -
 : پایین انداختم رو سرم و گرفتم چشماش از چشم ساعدی آقای صدای با
 .بود افتخار باعث. دکتر آقای واقع ممنون -

 :داد ادامه نفسیه و من به رو ساعدی آقای که داد تکون براش سری
 بی. شدمنمی موفق شما کمک بدون. کردید راضی رو دکتر آقای که ممنون واقعا. دکتر خانوم شما از ممنون -

 .دارید موفقی زندگی و همسر چنین که هستید هنرمندی بانوی واقعا شما شک
 :گفتم آروم و کردم نگاهش غم با فقط. بگم چی دونستمنمی. بودم شده الل

 ... .من -
 : شنیدم رو صداش و بدم ادامه نذاشت

 ... .ساعدی جناب -
 :گفت لبخند با ساعدی

 .دکتر جانم -
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 :گفت جدی خیلی
 .باشید نداشته ما خانواده در تجسس به نیازی دیگه امیدوارم -

 ساعدی. بوده لق دهن کیوان کار حتما. گفته چی بهم ساعدی که بودم نگفته بهش که من. کردم نگاهش متعجب
 :گفت شرمندگی با
 .دکتر جناب کنممی عذرخواهی واقعا من بله، -

 :گفت و کرد پوفی
 .ایشون از نه، من از -
 : گفت و کرد نگاهم شرمندگی با. کردم نگاه ساعدی به. کرد اشاره من به و
 .کردم اشتباه کار. دکتر خانوم متاسفم -

 :گفت و زد کجی لبخند که زدم لبخندی و دادم تکون سری
 .ساعدی جناب فعال. خب. شد حاال -

 :گفت و داد تکون سری تندتند ساعدی
 .جان دکتر سالمت به -

 نفسم به اعتماد. رفتیممی راه شونه به شونه. دنبالش رفتم و کردم آرومی خداحافظی من. دادم تکون براش سری
 و شدیم ماشین سوار. زدم لبخندی فکر این از. ابرو چشمت باالی بگه کنهنمی جرأت دیگه ساعدی. بود رفته باال

 رو من پای جای داره یعنی زد، حرف اینطوری ساعدی با اینکه .رفتمی داشت که شدم مطمئن. کرد حرکت سریع
. شد گم هابچه صدای و سر توی که کشیدم آهی. رهمی داره یعنی بره،می باال رو هابچه داره یعنی. کنهمی محکم

 :گفت و آورد جلو صندلی دو بین رو سرش صیام یهو
 .بخوریم پیتزا بریم. مامان بابا، -

 : گفتم سریع
 .بهتره خونه بریم. ایمخسته همه جان مامان نه -

 :کرد اصرار تیام اینبار
 .بریم. ایمگرسنه. میگه راست صیام مامان، -

 : کرد اصرار باز صیام که کشیدم عمیقی نفس
 .گردیمبرمی زود. بریم. دیگه لطفا -
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 شدیم، که وارد. همیشگی فود فست رفتیم هابچه اصرار به و شد عوض مسیر که نگفتم چیزی و دادم تکون سری
 استرس چرا دونمنمی. نشستیم. رفتیم دنبالشون هم ما و نشستن همیشگی میز سر و دویدن تیام و صیام بالفاصله

 : پرسید و کرد نگاه اطراف به آروم. بود کرده عرق دستم کف. داشتم
 اینجا؟ میاید خیلی -

 با صیام. شکست رو مونبین سکوت و آورد رو منو و اومد گارسون بعد ثانیه چند و نگفت چیزی. کردم تایید آروم
 :گفت لبخند

 .همیشگی همون -
 :داد ادامه هم تیام که زدم کوچکی لبخند

 .همیشگی همون از تا دو -
 :پرسید بیچاره گارسون و شد پررنگ لبخندم

  همیشگی؟ کدوم. ببخشید -
 : گفت فوری. کردم نگاه صیام اخم به
 .لطفا بیان نادری آقای بگید -

 :داد ادامه جدی تیام که کردم نگاه بهش متعجب
 .بیان بگید لطفا -

 :پرسید و انداخت بهشون نگاهی گارسون
 داره؟ کارشون و آورده تشریف کی بگم -

 : داد جواب اخم با صیام
 .فهمنمی اومدن وقتی بگید، شما -

 : گفت باباشون که رفت مات هم گارسون
  کیه؟ نادری -

 :داد جواب تیام
 .دوستمونه. اینجا رئیس -
 :گفت و خندید هابچه دیدن با و اومد نادری آقای که دادم تکون سری حرص روی از
 .آمدید خوش. خان صیام و خان تیام اقایون به،به -
 :گفت خنده، با و کرد سالم هم من به. کرد بش و خوش باهاشون کلی و
 .خانوم آمدید خوش خیلی -
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 :گفت خنده با دکتر جناب به رو که دادم تکون سری
 .هابچه پدر باشید، بزرگ خانِ باید شما -

 : داد ادامه نادری که کرد تائید
 .ببخشه بهتون خدا. زبونی شیرین هایپسر همچین داشتن به کنید افتخار باید واقعا -

. بیارن براشون رو پیتزا بهترین داد پیشنهاد نادری آقای و کردن اعتراض باز هابچه. کرد تشکری و داد تکون سری
 خداحافظی سریع هابچه. داشت نگه که خونه در جلوی. خونه سمت رفتیم خوردیم، که رو غذا و رفت که نادری
 درک رو نقیضش و ضد رفتارهای و خودش اوصوال که روزها این عجیب مرد و موندم من و. پریدن بیرون و کردن
 در. مهربی گاهی و هابچه عاشق گاهی. اخم با گاهی و لبخند با گاهی. منفور گاهی و بود خوب گاهی. کردمنمی
 :کردم زمزمه آروم بودم، زده زل بیرون به که حالی

 .شد تموم -
 : شنیدم رو صداش

 .ظاهرا -
 : گفتم و زدم پوزخندی

 .شد انجام هم قرارداد هایبند تمام کنم فکر -
 :کرد زمزمه بازم. بود قرارمون و قول منظورم

 .ظاهرا -
 :گفتم و برگردوندن رو سرم

 .فعال پس، -
 :گفتم ذوق با و حواسبی چرا دونمنمی و برگشتم. اومد یادم چیزی که دستگیره روی رفت دستم

. غذا کلی و رنگارنگ کادوی کلی. بگیریم حسابی و درست مهمونی یه باید ست، دیگه روز دو کیوان تولد. راستی -
 ... .من نبود یادم آخ. کنم دعوت باید مهمون هم کلی

 و زدممی حرف تندتند داشتم ناخودآگاه. اومدم خودم به تلخش، لبخند و چشمهاش دیدن با یهو. سمتش برگشتم و
 فراموش. بزنم حرف باهاش جوریاین تونمنمی دیگه من و گذشته هاسال که بودم کرده فراموش. کردممی ذوق
 بعدم و کردمی ازدواج داشت که بودم کرده فراموش. نیست من هایدرد همدم هاستسال مرد این که بودم کرده

 .رفتمی ایران از همیشه برای و دیگه بار یه
 :گفتم و زدم آرومی پوزخند

 .فعال -
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. اتاقم داخل رفتم مستقیم. کردمنمی درک رو خودم حال. بود عجیبی حس. خونه داخل رفتم و شدم پیاده سریع و
 احمق من چقدر. بود بزرگی درد بود، بزرگی فکر. تخت روی نشستم کنم، عوض رو لباسم اینکه بدون همیشه مثل
 لبخندهاش از هنوز که بودم احمق چقدر. گرفتممی استرس شدم،می غمگین رفتنش خبر شنیدن از هنوز که بودم
 . رفت بین از هرحالبه اما ؛کمی مدت شاید گذشته هایدرد همه انگار امروزش تشکر از و ریختمی دلم

  
 هنوز که بودم احمق چقدر. گرفتممی استرس ،شدممی غمگین رفتنش خبر شنیدن از هنوز که بودم احمق من چقدر

 از حال هر به اما ،کمی مدت برای شاید گذشته هایدرد همه انگار امروزش تشکر از و ریختمی دلم لبخندهاش از
 داشتن هابچه. اتاق از بیرون رفتم و کردم عوض رو لباسم و شدم بلند ،احمقانه افکار این از فرار برای. رفت بین

 :پرسیدم هابچه به رو. نبود طرالن از خبری ،کردم نگاه اطراف به. دیدنمی فیلم همزمان و خوردنمی بستنی
  کجاست؟ طرالن ،هابچه -

 : داد جواب و انداخت بهم نگاهی نیم فقط تیام
 .حیاط داخل -

. کردم اخم. خندیدمی و زدمی حرف تلفن با داشت. کردم نگاهش. حیاط داخل رفتم متعجب و دادم تکون سری
 تلفن با زیاد. بود شده عجیب رفتارش واقعا مدت این ولی نداشتم؛ شک بهش. بودم کرده بزرگ خودم رو طرالن
. باشم باهاش حسابی و درست تونستمنمی دیگه بود وقت خیلی. کردمی دل درد من با قبل از کمتر و زدمی حرف
 چیزی یه بود قرار که افتاد خواستگاریش روز به یادم. ذارممی کم اطرافیانم برای من جدیدا چقدر. دادم تکون سری
 وقتش هنوز و کردمی مخفی ازم رو چیزی یه داشت ،عزیزم خواهر ،طرالن. دونهنمی صالح هنوز ظاهرا و بگه بهم

 شام داشتیم. داخل رفتم آروم و دادم تکون سری. فهمممی باالخره که بودم مطمئن اما بفهمم؛ من که بود نرسیده
 دقیقه چند از بعد. نشستم جام سر آروم. برداشت و دوید صیام ،بشم بلند خواستم تا. خورد زنگ تلفن که خوردیممی

 :پرسید تیام و انداختیم هم به نگاهی متعجب طرالن و من. شد خوردن مشغول و نشست و برگشت
 بود؟ کی -
 : گفت ،کردمی نگاه غذا به و کردمی درست رو جاش که حالی در
  شده؟ کم من غذای چرا -
 : پرسید تیام به رو و
  خوردی؟ ازش تو -

 : داد جواب و کرد نگاهش چپچپ تیام
 .رو همش خوردی شکموت خودِ -
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 : داد ادامه و کرد اشاره خودش غذای به و
 .دارم غذا خودم هنوز که بینیمی ،بعدشم -

 :پرسید طرالن که داد تکون سری نارضایتی با صیام
  بود؟ کی نگفتی صیام -
 :گفت ،کردمی دهنش داخل که حالی در و کرد برنج از پر قاشق یه
  بود؟ کی ،کی -

 : گفت و کرد پوفی طرالن
 .میگم رو تلفن -

 : داد جواب و داد تکون سری
 .بابا -
 حرص با. بیاره در رو آدم حرص بود بلد خوب باباش عین. نگفت چیزی. کردممی نگاهش منتظر. شد ساکت و

 : گفتم
  گفت؟ چی خب -

 :داد جواب و داد قورت رو ش لقمه
 .میاره مدرسه از هم رو ما. کنید آماده رو خونه کیوان عمو تولد برای عمارت برید دنبالتون میاد فردا گفت -

 چیکار خواستمی. دادم نشون غذا مشغول رو خودم و پایین انداختم رو سرم ثانیه چند از بعد و کردم نگاهش فقط
 رو سرم. فهمیدمشنمی. چی یعنی کارا این که نه اگه بره که رهمی داره اگه. خوادمی چی جونم از فهمیدمنمی کنه؟

 که کشیدم عمیقی نفس. بود هادفعه همون جزو مورد این.خوادمی چی فهمیدمنمی هاوقت خیلی. دادم تکون
 :گفت طرالن

 .طناز توئم با -
 : گفتم و کردم نگاهش

 .جانم -
 : گفت

 .کیوانه تولد اومد یادم تازه من بخری؟ خوایمی چی کادو میگم -
 : گفتم ،کردممی بازی غذام با که حالی در
 .دونمنمی هنوز -

 :گفت ذوق با و داد تکون سری
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 باشه؟. خرممی دومون هر برای من پس -
 :گفتم لبخند با و دادم تکون سری

  داری؟ که پول. باشه -
 :گفت لبخند با و کرد تائید

 .آره -
 خواست ازم بیمارستان رئیس ،دالرام ماجرای از بعد. بیمارستان رفتم صبح. آشپزخونه از بیرون رفت تند و شد بلند و

 و عمارت برم تونستمنمی سونیا با شدن مواجه افتضاح اون با دیگه چون برگشتم؛ خواسته خدا از منم و برگردم که
 و جلو رفتم. بود خلوت سرش خیلی ویدا. پایین رفتم و کردم جمع رو وسایلم. بود شده تموم هامریض. بودم بیکار
 : گفت خنده با و کرد سالم لبخند با. کردم سالم

 . بود رفته سر حوصلم. اومدی که بده خیرت خدا -
 : گفتم خنده با و دادم تکون سری

 چطور؟ -
 : داد جواب

 .شده خالی بیمارستان. اونجا رفتن داوطلبانه ،هازده زلزله به کمک برای بیمارستان طرف از هادکتر از خیلی -
 :گفتم متعجب

 زلزله؟ کدوم کی؟ زلزله؟ -
 :داد جواب غمگین

  نشدی؟ متوجه. پیش روز دو همین -
 :پرسیدم ناراحتی با. دیدمنمی هم اخبار حتی دیگه. دادم تکون منفی عالمت به رو سرم

  مگه؟ رفتن دکتر تا چند -
 :داد جواب

 ... .رادان دکتر ،سروش دکتر ،صانع دکتر ،بهاری دکتر. بوده خراب وضع خیلی آخه. خیلی -
 :گفتم متعجب و بده ادامه نذاشتم

  سونیا؟ -
 زلزله به کمک برای برم تونستممی منم کاش. کنهمی هم خیر کار دونستمنمی. بود عالی واقعا زن این. کرد تائید
 به نیاز مالی لحاظ از هم و روحی لحاظ از هم چقدر. بده وضعشون چقدر فهمیدم ،زدم حرف که ویدا با تازه. هازده

 .دارن کمک
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 : پرسیدم
 حاال؟ میاد سرشون بالیی چه میشه؟ چی االن -

 : داد جواب تلخی لبخند با و داد تکون سری اونم
 به حتی. هازمینه همه در هست، نیاز همه به اونجا چقدر بدونن کاش اما کنن،می فراموش همه دیگه ماه چند -

 .تو خود
 : گفتم غم با و کردم نگاهش

 من امثال به نیاز بیشتر هاشونخانواده دادن دست از خاطر به االن اونا که دونممی وگرنه برم تونمنمی که حیف -
 . بقیه به تا دارن
 من و عمارت رفتیم هابچه با و دنبالمون اومد سعید آقا ظهر از بعد فردا. اتاقم سمت رفتم من و کرد تائید ویدا

 رو خونه بقیه و دینا و الهام کمک با. عمارت بریم تونستیم ما هازده زلزله به کمک بود رفته سونیا چون که فهمیدم
. کرد قبول زود نازی تعجب کمال در که کردم دعوتشون و دخترا به زدم زنگ. بود حاضر چی همه و کردیم تزیین
 عمارت همه. بود شده شلوغ خیلی. بذارن کجا رو چیزی هر گفتممی و رفتممی راه شب تا. بود خودم با کارها همه

 کیوان دوستان از تا چند به شیدا. کردن همکاری حسابی هم اونا و اومدن هم شیدا و مریم و نازی. بودن من معطل
 حسابی که هم مریم. نبود کسی هاپسر جز هاکیانمهر خاندان از و باشه دوستانه مهمونی بود قرار. زد زنگ
 اذیتش حسابی هم ما و کردمی پچپچ موبایل با حسابی ،بود خواستگاریش هم دیشب و بود شده باز وروشرنگ
 صیام و تیام. بودن غذا تهیه دنبال هم الهام و خانوم خاله. چیدمی سلیقه با رو هامیوه و شیرینی هم نازی. کردیممی
 خرید دنبال میره داره گفت که زدم زنگ هم طرالن به. بودن شیطنت مشغول دینا با ،بودن اومده مدرسه از که هم

 دقت با رو هامیوه داشت و بود شده خم میز روی که انداختم نازی به نگاهی و نشستم شیدا کنار خسته. کادوها
 :گفتم ،گشتمی کیوان دوست شماره دنبال و بود پایین سرش که شیدا گوش زیر آروم. ذاشتمی هابشقاب داخل

  نیست؟ عجیب -
 :پرسید ،بود پایین سرش که طورهمون

  عجیبه؟ چی -
 : گفتم و کردم نگاهش

 .نازی -
 :گفت و خندید نازی دیدن با و آورد باال رو سرش

  واقعا؟ کنهمی کمک داره این-
 : گفتم و خندیدم



 

 

463 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 .داره اینقشه چه نیست معلوم ولی آره؛ ظاهرا -
 :گفت گوشم زیر و خندید آروم

 . ذارهمی هم دقتی چه با ببین. هامیوه داخل کرده سم نکنه. برسه کیوان داد به خدا -
 :گفت ـمر*کـبهدست و شد جمع حواسش که خندیدم بلند

  تا؟ دو شما کنیدمی پچپچ چی -
 :گفت و کرد اخم که شد شدیدتر خندم

 .کوفت -
 :گفت لبخند با و اومد بیرون آشپزخونه از تند هم خانوم خاله. شدیم بلند همه. شد باز در
 . دارمان آقا علیکم، سالم -

 : گفت سریع نازی. افتاد ما به که نگاهش. انداخت اطراف به نگاهی و داد دستش رو سامسونتش و داد رو جوابش
 .دکتر جناب سالم -

 : گفت و خندید هم شیدا و داد رو جوابش آروم
 .گرام شوهرِ برادر سالم -

 :گفت و زد شیدا به نادری لبخند
 . کردی منوّر. آریان زنِ علیک، -

 : گفت و خندید شیدا
 رو جوابم. کردم سالم آروم که انداخت من به نگاهی و داد تکون سری. بشی مستفیض گفتم. کنم کارچی دیگه -
 پریدن و رسیدن هابچه و داد جواب بازم که کرد سالم و کرد قطع رو تلفنش هم مریم. داد کجی لبخند با
 چرا پس نبود؟ هالبخند همین هدفم مگه. کردنمی نگاه بهشون لبخند با همه. انداختم اطراف به نگاهی. ـغلش*بـ

 .زدم لبخند منم نزنم؟ لبخند من
 : گفت خانوم خاله یهو که زدممی حرف کیک مورد در خانوم خاله با داشتم

 .کن صبر لحظه یه -
 : گفت بلند و
 . بیا جان دارمان -
 :گفت باز خانوم خاله ،اومد وقتی و
 کنی؟ کارچی قراره رو کیک -
 : داد جواب ،کردمی شلوارش جیب داخل رو دستاش که حالی در
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 . خرممی خودم -
 : گفت و شد پیداش کجا از دونمنمی یهو نازی که دادم تکون سری

  بخرم؟ من رو کیک میشه -
 : گفتم اخم با. کنه کارچی قراره نبود معلوم. کردم نگاهش متعجب

 . نکرده الزم. خیر نه -
 :گفت اعتراض با نازی

  چرا؟ اِ -
 :گفت و کرد نگاهم خواهشی بعدم

 .کنممی خواهش -
 :گفتم و دادم تکون سری

 .شدیم سیر جونمون از مگه. نه -
 :گفت سریع نازی و خندید خانوم خاله

 .نزن حرف دیگه باهام ،بود بدی چیز اگه. راحت خیالت. خدا به نه -
 :گفت ،دید رو سکوتم که نازی. نگفتم چیزی و کردم نگاهش

  دکتر؟ بگیرم من میشه -
 :گفت بیرون رفتمی که حالی در و کرد نگاهش

 .کنه آماده رو ماشین گممی سعید به -
 تازه من و بودن اومده مهمونا همه هفت ساعت. کارها بقیه سراغ رفتم و خندیدم. رفت و کشید کوتاهی جیغ نازی

 شب لباس هایپولک داخل که رفتممی ور شالم با داشتم. اومدم بیرون ،شد تموم که کارم. شدممی آماده داشتم
 رو سرم رضایتی لبخند با ،شد تموم اینکه از بعد. کنم درستش تا ایستادم عصبی یهو. بود کرده گیر بلندم ایسورمه

 گند همیشه مثل. شدم هول. بود پوشیده قشنگی شلوار و کت. شدم چشم تو چشم باهاش و شد باز در که کردم بلند
 :گفتم سریع و زدم

 ... .یعنی نه،. سالم -
 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ... .اینجا ،داشتم من -
 : گفت که بدم ادامه خواستم

 .داخل بیا -
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 : پرسید و انداخت بهم نگاهی. داخل رفتم آروم. نبود کسی. انداختم اطراف به نگاهی. اتاقش داخل رفت و
 ببندی؟ رو در خواینمی -

 : گفتم گیج
 .چرا هان؟-
 : گفت و دستم داد کراواتی. بستم رو در و
 . ببند -

 و گردنش دور انداختم رو کراوات و کردم درست رو کتش یقه آروم. جلوتر رفتم و گرفتم دستش از. زدمی تند قلبم
 : کردم زمزمه

 ببندی؟ کراوات بگیری یاد قراره کی -
 :گفت کالفه و آروم

 .وقتهیچ کنم فکر -
 :کردم زمزمه. زدم گره رو کراوات و دادم تکون سری

 .بکنه رو کار این تونهنمی که زشته کیانمهر یه برای. کیانمهر دکتر کن تمرین حداقل -
 : کرد زمزمه که کردم محکم که رو گره

 .بکنه رو کارها خیلی نتونه ممکنه کیانمهر یه -
 : گفتم و زدم زل چشماش به
 .بکنه تونهمی که رو تالشش حداقل -

 :گفت و کرد نزدیک بهم رو سرش
  نکرده؟ مطمئنی -

 : گفتم و کردم ول رو کراوتنش گیج
 .شد تموم -

 : گفتم سریع که کرد مرتبش و رفت عقب
 .رفتم من -
 . نمیگه بهم رو چیزی یه باز که فهمیدم اما بودم شده سرخ چرا دونمنمی. شدم هول. بیرون پریدم و
  

 هنوز نازی و طرالن. شد سوپرایز آدم همه اون دیدن از و اومد هم کیوان باالخره. پایین رفتم و دادم تکون سری
 رو طرالن شماره داشتم دوباره. نداد جواب که زدم زنگ طرالن به و انداختم ساعت به نگاهی نگران. بودن نیومده



 

 

466 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 و شد وارد سعید هم، نازی از بعد. بود دستش داخل هم جعبه یه. شد وارد لبخند با نازی و شد باز در که گرفتممی
 اینقشه چه باز نیست معلوم اینجا؟ بود خبر چه. کردم نگاهشون متعجب. بود دیگه جعبه یه هم اون دست داخل
 . دارن
 :گفت خنده با و برد میز سمتبه رو جعبه سعید

 .دارمان آقا طرف از این -
 : گفت الکی شرمندگی و خنده با کیوان

 .نبودم راضی. افتادی زحمت تو داداش بابا -
 و کرد بلند رو کیک بود، ایستاده کنارش که دوستاش از یکی. رفت شخنده و کرد باز رو کیک در که خندیدیم

 این میاد یادم. بود دماغش داخل دستش که بود کیوان بچگی عکس. خندیدیم هممون کیک دیدن با. داد نشون
 : کردم زمزمه هم رو زیرش جمله خنده با. بهش بودم داده من رو عکس

 . باشه مبارک رفیق، ترینسمج -
 گرفت رو جعبه و جلو رفت آروم هم نازی. همینه بودن برادر مثل که عمو پسر دوتا این بین محبت نهایت یعنی

 :گفت بود، بعید که شرمگینی لبخند با و سمتس
 .من طرف از اینم بفرما -

 :گفت و کیک جعبه به بعد و کرد نگاه نازی به اول متعجب کیوان
 .نیست که بمب -

 :داد جواب لبخند با نازی
 . بفرما. بابا نه -

 به حرص با. کرد باز رو درش آرومآروم و گرفت ازش رو جعبه و گفت اللهیبسم و کرد آسمون به نگاهی کیوان
 رو کیک روی خنده با و کیوان به رسوند رو خودش آریان. خندید و انداخت باال براش ایشونه نازی که زد زل نازی
 : خوند

 . مبارک شدنت گنده کیانمهر، ترینمسخره و تریناحمق -
 عین در. کیک روی بود داده جا رو کلمه همهاین چطوری دونمنمی. کرد رو خودش کار باالخره. خنده زیر زدم بلند

 : گفت و زد لبخندی کیوان ناباوری،
 .بود فاخری هدیه واقعا. خانوم ممنونم -
 نگاه بهشون خنده با. بازیکیک آغاز شد همین و اومد فرود صورتش روی کیک بزنه، حرف خواست نازی تا

 :گفت و انداخت آریان به نگاهی عشق با شیدا. کردممی
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 . عزیزم ببخشید -
 کیکی سریع منم. کرد پرتاب سمتم به کیکی مریم که خنده زیر زدم بلند. آریان صورت داخل کوبوند رو کیک و

 درست. بود شده پخش صورتم تمام روی کیک. دیگه نفر یه به خورد و داد خالی جا که کردم پرت و برداشتم
 :گفتم خنده با. کیه ببینم جلو، رفتم و کردم تمیز رو چشمام. دیدمنمی

 ... .من آقا، ببخشید -
 آروم که بزنم حرف خواستم. کردممی نگاهش که طورهمون. فرستادم گندم شانس به لعنت و شدم الل دیدنش با
 :کرد زمزمه شیطنت با
 .بازی شروع -
 بلند قیافش از و صورتش روی کوبوندم و برداشتم کیکی حرص با. شدممی خفه داشتم. دهنم داخل کرد رو کیک و

 :اومد صیام صدای که بودم لبخندش مات. زد لبخند. خندیدم
 . بابا مامان، -
 عکس ما از و بود دستش دوربین که انداختم دینا به نگاهی. اومد چیکی چیک صدای. برگردوندیم رو سرمون تا

 : گفتم و کردم دینا شیطنت از پر چشمای به نگاهی خنده با. بود گرفته
 . دینا حالت به وای -
 و بود شده ترآروم جو بعد ساعت یه. بود شده قرمز قرمز دینا، سفید صورت که دویدیم قدرآن. دنبالش دویدم و

 : گفت استرس با و کنار کشید رو من طرالن که خوردنمی کیک داشتن همه. بود اومده تازه طرالن
 .شده چیزی یه طناز -

 : گفتم نگران
  چی؟ -

 :گفت داد،می تکون رو دستش استرس از که طورهمون
 اون مثل دیگه تنها نه گشتم چی هر. نیست آماده گفت بیارمش رفتم که امروز بودم، داده سفارش رو تو کادوی -

 .نکردم پیدا باشه مناسب که هم خوبی چیز دیگه که نکردم پیدا
 : پرسیدم متعجب

 ندارم؟ کادو من االن یعنی -
 : داد جواب و پایین انداخت رو سرش

 ... .نباید من. بود من تقصیر همش. ببخشید نه، -
 :گفتم سریع و بده ادامه نذاشتم
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 .شهمی چی ببینم برم من. کن عوض لباس برو تو. نداره اشکال. شده دیگه حاال خب -
 گفتمآرومی بفرما. زدن در که بودم نشسته تخت روی مستأصل. بدم بهش بتونم که نداشتم چیزی گشتم چی هر
 :گفت که شدم بلند. شد وارد خانوم خاله که
 .عزیزم بشین -

 : گفت و کنارم نشست که نشستم آروم
 .گلم طناز -
 : گفتم لبخند با
 .جانم -

 : گفت و گرفت جلوم رو بود دستش داخل که چیزی
 .بگیر رو این -

 : پرسیدم و کردم نگاه جعبه به متعجب
  چیه؟ دیگه این -

 :داد جواب و زد برق رنگش چند چشمای که زد لبخندی
 .بدی کیوان به قراره که کادویی -

 :پرسیدم و کردم نگاهش متعجب
  فهمیدی؟ کجا از شما -
 : گفت معناداری لبخند با
 .نفهمیدم من -

 :گفت لبخند، همون با و گرفت رو دستم که کردم نگاهش گیج
 .داد دارمان -

 : گفت که کردم نگاهش مات
 .منتظریم. پایین بیا سریع -
 لبخند با بود؟ من به حواسش شده؟ چی که بوده حواسش یعنی چی؟ یعنی. رفت و تخت روی گذاشت رو جعبه و

 بهش رو پولش بعدا گفتم خودم با و پایین رفتم و زدم مندی رضایت لبخند. بود ساعت. کردم باز رو جعبه عجیبی،
 :سخنرانی به کرد شروع لبخند با و کرد ساکت رو همه کیوان دادیم، که رو هاکادو. دممی
. بچگی بازیهم و خاله دختر طنازه، کار همش دونممی. شدم غافلگیر خیلی. حضورتون خاطر به همه، از ممنون -

 .طناز ممنون
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 : داد ادامه که دادم تکون سری و زدم براش لبخندی
 . ماهی خیلی. پا هم خوار،غم همراه، رفیق،. دارمان از ممنون و -

 : گفت لبخند با باز کیوان و داد تکون براش سری و زد کجی لبخند اونم
 .رو مجلس فرمودن مزیّن که ایشون خصوصا. بقیه از ممنون و -
 : داد ادامه کیوان. کرد نگاهش حرص با نازی و خندیدن همه که. کرد اشاره نازی به و
 . کرد حالخوش نهایتبی هم رو خودم که بدم بهتون رو خوبی خبر خواممی فقط -

 :گفت همه به رو و کرد مکثی
 .گردنبرمی آینده روز چند طی من خانواده -

 و خاله برگشتن. بود شرایط ایندر دنیا خبر بهترین واقعا. کشیدیم جیغ که شدیم خوشحال قدراون طرالن و من
 کردیممی تعریف و خوردیممی شام داشتیم همه. داشتم نیاز بهش که چیزی. اتفاق بهترین بود، خبر بهترین کیانا
 : گفت غرور با و انداخت ایفونبه نگاهی کیوان. اومد در صدا به آیفون که
 .زننمی در خان، دارمان -

 و کشید شنداشته ریش به دستی ای،گنده لبخند با کیوان که کرد نگاهش اخم با و داد باال رو ابروهاش دکتر،
 :گفت

 .برو. نکن ضایع. تولدمه امشب -
 :داد رو جوابش و ایستاد .داد تکون سری

 ... .وگرنه خودمه، مهمون که حیف -
 : گفت بقیه به رو و کرد پوفی کیوان که رفت و نداد ادامه و
 .میده گوش من حرف به خیلی بینیدمی -

 رو جا همه فکر. زدم لبخندی. خودش بعد و داخل اومد علی اول و شد باز در و دادم تکون سری من و خندیدیم

 و نازی. بودن رفته همه که بود 11 ساعت. زدن حرف به نشستن هم با و کرد سالم خجالت با مریم. بود کرده
 چه دونمنمی. نازی خونه رفت باهاشون هم طرالن و رفتن کیوان با بدبختی هزار با بودن نیاورده ماشین که مریم

 آقا و الهام و بود بـرده خوابشون هابچه. خونشون رفتن که هم آریان و شیدا. اونجا بره امشب که داشت اصراری
 که کشیدممی پارچه و کردممی تمیز رو میز داشتم. رفتن همه از قبل ساعت چند که هم دینا و خانوم خاله و سعید

 : اومد صداش
 .کننمی تمیزش فردا هابچه -

 :گفتم خسته و دادم تکون سری
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 .بهتره جوریاین .هستن خسته همه فردا -
 بهم و نشست میز روی به رو مبل روی اومد و کرد پوفی. دادم ادامه کارم به و نکردم نگاهش منم و نگفت چیزی

 : گفتم و کردم نگاهش حرص با. شدم معذب. نشست پیشونیم روی کوچکی اخم. زد زل
 .کنی بیرونم نیست نیاز. رممی دیگه االن. خب -
 :گفت که کیفم سراغ رفتم و شدم بلند و
 .باشن تنها ندارن دوست بشن، بلند صبح هابچه -

 : پرسیدم و برگشتم. ایستادم
  دونی؟می هابچه مورد در کجا از تو -

 : گفت کجی لبخند با. ایستاد شد، بلند
 .دونستیمی موردشون در یلدا شب تو که جاهمون از -

 :گفت که زدم ایمسخره لبخند
 .بخیر شب -

 :گفتم و نکنم تشکر نتونستم بازم که باال رفتمی داشت
 ... .اما دم،می رو پولش بعدا که کیوان کادوی و امشب خاطربه ممنون. گذشت خوش -

 : گفت پوزخند، با و برگشت و بدم ادامه نذاشت
 .ببخشی رو من تونینمی گذشته اتفاقات خاطربه. دونممی -

 :گفتم و دادم تکون سری
 . دونیمی که خوبه -
 که کردممی فکر این به مدت تمام من و. خوابیدیم جا یه کدوممون هر شب، اون. باال رفتم اون از جلوتر و

 باد و برق عین. هستن دور هم از چقدر باشن، هم کنار در همیشه همه و باشه چهارنفره تونستمی که ایخانواده
 که کردممی نگاه داشتم. کنم پیداشون تا کشیدممی گردن. ایناخاله دنبال فرودگاه رفتیم امروز و گذشت روز چند

 :گفت پشتم از و خندید کیوان
 .شدی زرافه عین عقب، بیا طناز -

 : گفت تاب بی شیدا که رفتم بهش ایغره چشم
 .نمیان چرا پس اه -

 :گفت لبخند با آریان
 .دلم عزیز کن صبر کمیه -
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 : گفت کیوان به رو و
  رفت؟ کجا یهو دارمان این .فهممنمی -

 :داد جواب طرالن که داد تکون دونمنمی نشونه به رو هاششونه کیوان
 .بگیره گل رفت -

 :گفت و خندید کیوان
 .خانوم طرالن عروسِ کار که اون -

 : گفت و کرد نگاهش چپ چپ طرالن
 .بامزه -
 : گفت و داد تکون کیوان برای تأسف نشونه به سری آریان و
 .بود تو وظیفه کار این-

 :گفت و زد بزرگی لبخند هم کیوان
 .نداریم دارمان و من -

 :اومد صداش
 .کن حساب برو پس -

 : گفت و سمتش برگشت کیوان
 . مردی خیلی. ممنون اینجایی؟ تو. دارمان داش اِ -
 :گفت و بخوره بهش دستش نذاشت و کشید عقب بود، داخلش گل که رو دستش که بگیره رو گل خواست و
 .دیگه کن حساب برو -

 : گفت لبخند با آریان و خندیدیم کیوان استیصال از شیدا و طرالن و من
 .حقته -

 : گفت طرالن یهو
 .اومدن -

. بود شده الغر خیلی وقت چند این اما بود، مامان عین ظاهری لحاظ از خاله. شد جلب سمت اون به مونهمه نظر
 ایقهوه هایچشم همون با. بود کیانا شبیه خیلی پریناز. طور همین هم حامد و بود رفته پوستش زیر آب اما کیانا

 خوب چی همه خالصه و بود شده شنگول و شاد خیلی رضا عمو. فر و مشکی موهای و کوچک هایلب و سوخته
 داشتم نیاز حسابی. کس همه از چیز، همه از. زدیممی حرف خاله و کیانا و شیدا و طرالن با صبح تا شب اون. بود
 . بودن زندگیم هایدارایی تنها که افراد این و هاحرف این به
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 دکتر و سونیا. بودن ما خونه روز هر اونا یا بودیم خونشون هابچه و من یا. بود گذشته اینا خاله اومدن از هفته یه

 نه انگار کرد،می برخورد باهام طبیعی خیلی سونیا. بیمارستان بودن برگشته زده زلزله مناطق از هم بقیه و سروش
 کیانا که بودم بیمارستان داخل روزاون. نامزدشم سابق زن من انگار نه انگار کردم، پنهون ازش رو هویتم من انگار
 :گفت بعد و کرد منمن اول. حسابی احوالپرسی از بعد. برداشتم شوق با. زد زنگ بهم

 .بزنم حرف موردش در باهات خواممی که عجیبیه چیز یه راستش -
 : گفتم کنجکاو

 .منتظرم. خب -
 :گفت آروم

 .خواستگاری بریم براش که گفت بهمون و خونه اومد دیشب کیوان -
 : گفت بلند کیانا. نشد باورم. بودم شده الل. بگم چی دونستمنمی تعجب شدت از
  رفتی؟ کجا طناز. الو -
 : گفتم تند و اومدم خودم به
 دختره؟ هست کی حاال. هستم -

 :گفت تعجب، به آمیخته حرص با و کرد پوفی
 .باشیم آماده تا داد اطالع فقط. کیه دختره نگفت حتی که ادب بی کیوان -

 : گفتم گیج و دادم تکون سری
  کنیم؟ کارچی میگی حاال خب -

 : گفت و کرد مکثی بازم
 .بـرده رو پسر این ایمون و دل که کیه دختر این اصال. خبره چه بفهمی خواممی -

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 . بهت زنممی زنگ. حتما -
 بعد و شد تموم کارم تا کردم صبر چطور دونمنمی مردم،می داشتم فضولی و کنجکاوی از. کردیم خداحافظی و

 .دفترش رفتم بالفاصله،
 : گفتم و نشستم روشبهرو عجله با باز که کرد استقبال ازم خندان
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 . کیوان دارم کارت بشین بیا -
 :گفت لب زیر
  شده؟ چی دیگه باز. هشتم امام یا -

 : گفتم و کردم نگاهش چپ چپ
 .شده چی بپرسم باید من واال -

 : گفتم و کردم باریک رو چشمام
  آره؟. کرده گیر دلت که شنیدم -
 : گفت و داد تکون سری خنده با
 .لق دهن ی کیانا -

 :گفتم حرص با و دادم تکون سری
 غریبم؟ من -

 :داد جواب
 .نیستی که دونیمی -
 : گفتم لبخند با
 .بگو پس -

 :گفت و خاروند رو سرش
  بگم؟ چی -

 : پرسیدم هم سر پشت فضولی با و کردم باریک رو چشمام
 ... .خوشگ شناسمش؟می من شدی؟ آشنا کجا باهاش ست؟کارهچی کیه؟ -

 : گفت خنده با و بدم ادامه نذاشت
 .یکییکی. بابا کن صبر -

 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 کیه؟. بده جواب یکی یکی خب -

 :گفت بودم، ندیده ازش حاال تا که شرمگینی لبخند با و کرد نگاهم
 بدم؟ جواب آخر از نمیشه -

 : پرسیدم لبی زیر حرص، با و رفتم بهش ایغرهچشم
 خوشگله؟ -
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 :پرسیدم. کرد پایین و باال آره، نشانه به رو سرش
 شناسمش؟می من -

 :گفتم و کردم نگاهش اخم با. کرد پایین و باال رو سرش بازم
  شدی؟ آشنا کجا باهاش -

 : گفت آروم
 .وقته خیلی. نیست یادم -
 :پرسیدم سریع وقته؟ خیلی چی یعنی. کردم نگاهش شده گشاد چشمهای با
 کارست؟چی -

 : داد جواب و کرد مکثی
 .کنن کی و کردهمی کار دفترتون توی که هست کسایی بین از و دوستت -
. بشناسه کیوان که خصوصیت این با شناختمنمی رو کسی. کردممی نگاهش سوال از پر و شده گشاد هایچشم با

 :گفتم و آوردم باال رو سرم متعجب. شد باز اخمام یهو که کردممی فکر داشتم
 .نه -

 : گفت و خندید
 .خودشه خودِ. آهان -

 :گفتم و زدم پلک هم سر پشت بار چند
 مطمئنی؟ -

 : گفت و نشست میزش پشت رفت و شد بلند و خندید

 .مطمئنم آره،. سن سال 33 با -
 :گفتم و کردم اخم. خندید که کردممی نگاهش مات بازم

  چیه؟ -
 : گفت خنده با
 بود؟ کننده شوکه قدراین -
 : گفتم رفته باال ابروهای با
 نبود؟ -

 : گفت و خندید
 .نباشه کننده شوکه قدراین هم خودش برای کنم فکر واال -
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 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 . فعال. گیجم گیجِ فعال من -
 : گفت که برم شدم، بلند و
 .بذار قرار شب فردا پس برای -

 : گفتم خشم با و برگشتم
 .کنهمی سکته بگم، چی بدبخت اون به. نکردم درکش هنوز خودم من -

. کردممی تحلیل خودم برای رو کیوان هایحرف داشتم ماشین داخل ساعت ربع. بیرون اومدم که داد تکون سری
 نگاه دوشون هر به و کنارشون نشستم. بود استراحت ساعت. شدم وارد حالیبی با. بود کار بهترین این .دفتر رفتم
 : گفت مریم. کردم

  بـرده؟ ماتت چرا چته؟ -
 :گفتم تند و کردم نگاهش

 .شده عاشق کیوان -
 : گفت آمیزیتمسخر خنده با که کردیممی نگاهش داشتیم. سمتش برگردم شد باعث نازی سرفه صدای

  واقعا؟ -
 : گفت من به رو و داد تکون براش تأسف روی از سری مریم. کردم نگاهش متعجب. خندید باز که. کردم تائید

  دفعه؟ یه شد چی اصال شناسیش؟می شده؟ کی عاشق حاال -
 : دادم جواب و انداختم باال اینشونه

 .شناسمشمی که هم شناختن از. دونمنمی خودمم من واال -
 :گفتم ناگهانی، تصمیم یه طی که خوردمی رو چاییش باز داشت ساکت هم نازی

 . سمانه -
 : گفت و انداخت بهم نگاهینیم مریم

 چی؟ -
 : دادم جواب

 .خواستگاری ریممی داریم دیگه شب چند هم ما. خوادمی رو سمانه -
 :پرسید مریم. کردمی نگاهم باز دهن با مریم و کرد سرفه باز نازی

 خودمون؟ سمانه -
 : گفتم و دادم تکون سری
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 .دیدتش بوده، دفتر توی که وقتی چند اون کنم فکر. سمانه دختر، همهاین بین نیست؟ عجیب آره -
 :گفت عصبی و زد پوزخندی نازی ثانیه چند از بعد
  داره؟ نامزد سمانه که نداره شعور یارو این-

 :دادم جواب و انداختم باال ایشونه
 ریممی ما داره؟ اشکالی چه. خواسته جوریاین کیوان دیگه، عشق دوما. نیست نامزدش هنوز که روزبه اوال -

 .نه گنمی فوقش خواستگاری،
 : گفت و شد بلند عصبی نازی. بود مات هنوز مریم و
 بدم؟ چی رو روزبه جواب من -

 : گفتم و زدم لبخندی
 .من با اون اصال چه؟ تو به روزبه جواب -

 و کنهمی و کردهمی کار دفتر داخل نازی با وقتایی یه و برگشته خارج از تازه که بود ما دانشگاه دوران دوست سمانه
. زدم کجی لبخند. بست رو در و اتاقش داخل رفت حرص با نازی. کرده نامزد نازی دایی پسر روزبه، با تازگی
 خاله با و خونه رفتم شب همون. کردم متوجهش والنی،ط صحبت یه از بعد و انداختم بود مات که مریم به نگاهی

 و من حامد، کیانا، خاله، رضا، عمو. خواستگاری رفتیم و گذاشتیم خواستگاری قرار زود خیلی و گذاشتم میون در اینا
 خب ولی بودیم؛ ندیده هم رو عروس هنوز و زدیممی حرف داشتیم و بودیم نشسته دکترش عموی پسر و کیوان

. بود چی همه حرص عصبانیت، مات،. دید رو ما و شد وارد چای سینی با نازی که ایلحظه. بود دیدنی هلحظ اون
 بهش لب زیر چیزی لبخند با کیوان رسید، که کیوان به. کرد تعارف چای و جلو اومد که زدم بهش لبخندی من

 پچپچ داشتیم کیانا با. هالبخند این از آوردم در بال من و شد پررنگ خیلی کیوان لبخند و داد جوابی اونم که گفت
 خندیدممی آروم داشتم. دادنمی نظر چیهمه به راجع هم هاتربزرگ و زدنمی حرف دکتر با هم حامد و کردیممی
 :گفت کیانا. کردم نگاه بهشون استرس با. اومدن که
 رو؟ شیرینی بخوریم. خانوم نازی. خب -

 : گفت نازی که کرد پاک رو عرقش هم کیوان. بود پایین سرش نازی
 .کنم فکر باید کمی راستش... من -
 :گفت همه به رو آروم کیوان تا بودن آروم همه اول. اتاقش داخل رفت و گفت ببخشیدی و
 .میشه درست -

 روی کنارش و زدم لبخندی. بود شده شوکه. باشم نازی کنار تا خونشون موندم من نازی، مادر اصرار به شب، اون
 : گفتم و نشستم تخت
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 .بگو -
 :گفت حرصکمی با و کرد نگاه بهم آروم

 .نذاشتی زدن حرف برای جایی که شما بگم؟ چی -
 :گفتم و زدم لبخندی

 .نه با جلو بیایم باید فهمیدممی باید. بود الزم -
 : گفت و زد پوزخندی

 فهمیدی؟ حاال -
 : دادم جواب و خندیدم

  نیست؟ معلوم -
 : گفتم جدی بعد
  کنی؟نمی قبول چرا. داری دوستش وقتی نازی، -

 : داد جواب پس گذشته کردن انکار از کار فهمید و چشمام داخل زد زل
  نیست؟. دارمانه عموی پسر کیوان، -

 :دادم جواب و زدم غمگینی لبخند
  نیست؟. برادرشه هم آریان -

 : دادم ادامه و کردم پوفی
 ... .که نیست خوب. نیستن هم مثل آدما -

 :گفت و بدم ادامه نذاشت
 . نبود این منظورم -

 : پرسیدم
 ... .پس -

 :داد ادامه
 .بودنه کیانمهر اصال و آریان و دارمان عموی پسر مشکل -

 : پرسیدم
  چیه؟ مشکلش -

 :گفت و شد بلند کالفه
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. تظاهره همش. میاد در آدم پدر ولی هست کن پر دهن کیانمهر، خاندان. کردی زندگی هااین همه با عمر یه تو -
 فهمی؟می. بیارم تاب تونمنمی من

 :داد ادامه رفت،می راه که حالی در که کردم تائید
 تنها نه نباشن، خودشون انتخاب که کسایی به اونا. کنمنمی فراموش. کشیدید سختی چقدر شیدا و تو میاد یادم -

 .کننمی هم خردشون که ذارننمی احترام
 : گفتم و کردم نگاهش. کنهمی فرق دیگه کس با هرکس اما بود؛ راست همش. دادممی گوش فقط

 .نگیره رو حقش وقت هیچ ندیدم. شدم بزرگ باهاش من. خوبیه پسر کیوان -
 :گفت و نشست تخت روی باز زد، پوزخندی

 .بگیره رو حقش تونهنمی دیگه که ساله هفت االن. عزیزم نه -
 : پرسیدم و کردم نگاهش متعجب

  چیه؟ منظورت -
 : گفت و پایین انداخت رو سرش

 .گفت امشب -
 : پرسیدم کنجکاو

 گفت؟ چی -
 : گفت و باال آورد رو سرش

 برگرده دارمان منتظر که ساله هفت االن. نیست حاال اما بود دارمان. داشتمحامی و برادر پیش سال هفت: گفت -
 .بگیره رو حقش باز که
 :پرسیدم کوتاه، درنگ یه از بعد
  گفتی؟ چی تو -

 :گفت و داد تکون سری
 .بگه دارمان وقتی تا گفت. کنید صبر باید کی تا گفتم. هیچی -

 به رو لبخند با و دادم تکون سری کرد؟نمیاقدامی هیچ چرا پس. بود اون رئیس هنوزم پس. پایین انداختم رو سرم
 :گفتم نازی

 دسته سر حال حسابی که هستم وقتی منتظر صبرانه بی. روز اون باشه دور خیلی نباید. نازی باش منتظر پس -
 .گیرنمی رو تاج مهین شون،

 :گفتم و کردم نگاهش و
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 طناز گم،می من رو این .عالیه کیوان. نداره مغایرت عقلت حرف با زیاد چون بده، گوش قلبت حرف به... تو اما و -
 .سالت چندین دوست سمیعی

 : گفت و خندید که کاشتم گونش روی ایـوسـه*بـ و
  آخه؟ سمانه چرا نفهمیدم، راستی -

 :کردم تعریف براش و خندیدم
 .نمیای کوتاه و شدی بنده خاله پسر عاشق دیدم خوشبختانه که داری العملیعکس چه تو ببینم خواستم -

 : گفت و زد پوزخندی
 .بشم عروستون من که بخواد دلتم خیلی -

 : کردم زمزمه آروم
 .خوادمی دلم -
 برای نازی و کیوان امروز بود قرار. کردن نامزد زود خیلی. کرد صدا بمب مثل نازی مثبت جواب بعد روز دو

 خنده با نازی که کردم باز رو در. اومدن پنج ساعت. کنم کمکتون بتونم منم تا ما خونه بیان کارهاشون هماهنگی
 صیام موهای داخل دستی نازی که کردن سالم و جلو دویدن هابچه. بودن ترحالخوش همه از هابچه و شد وارد

 کیوان که دادم رو جوابش. کرد سالم من به و خندید بلند نازی. اومد در صداشون که کرد ـوس*بـ رو تیام و کشید
 :گفت کیوان به رو اخم با صیام که کرد سالم خنده با. شد وارد

 .باشه نداشته من موهای به کاری بگو زنت به عمو -
 :کرد اضافه تیام و
 .من هایلپ همچنین و -

 :گفت آروم و انداخت نازی به نگاهی و خندید کیوان
 .بزنم حرف ایشون حرف رو ندارم جرأت من -

 : گفت بود، اومده تازه که طرالن و نشستن مبل روی رفتن هابچه و خندیدم
  نیست؟ زود شدن ذلیل زن برای خرده یه خان کیوان -

 :کرد اعتراض نازی
 .برس درست به برو. ندیده خیر نده یادش راه -

 ساکت عجیب که تیام و صیام هایپچپچ متوجه که زدیممی حرف عقد مراسم درباره داشتیم. نشستیم و خندیدیم
 از نازی که کردم نگاهش لبخند با متعجب. بود زده زل نازی به ثانیه چند تا صیام. شدم کنارمون، بودن نشسته
 :گفت خنده با و کرد نگاه صیام به و شد متوجه نگاهم
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 کنی؟می نگاهم طوریاین چرا وروجک؟ چته -
 :پرسید متفکر و داد تکون سری صیام

  شدی؟ کیوان عمو زن االن شما یعنی گممی -
 : گفت آروم کیوان که خندیدیم

 چیدم؟ رو دمش باالخره دیدی. عمو آره -
 : داد ادامه تر آروم و
 .کرد جادوم و سحر سبزش چشمای اینبا پنهون چه شما از -

 :کرد تهدید بلند نازی
 .شنوممی جدید حرفای چی؟ دیگه بله؟ بله -

 : گفت ایمسخره ترس با کیوان
 .شرمنده. خانوم چشم -
 :کرد زمزمه خنده با طرالن و
 .ذلیل زن -
 به داشتم اونا رفتن از بعد. خندیدممی همچنان من و بهش رفتن غره چشم همزمان دو هر نازی و کیوان باراین و

 : گفتم و زدم بهش لبخندی. نشست کنارم اومد طرالن که گفتممی دیکته هابچه
 .جانم -

 :گفت و کرد هابچه به نگاهی
 .گممی برات شد، تموم که کارت -

 : گفت طرالن و رفتن هابچه شد، تموم که دیکته. دادم تکون سری
 .بیان هابچه همه که گذاشتیم قرار که هست مسافرت یه! طناز ببین -

 :پرسیدم و برداشتم چشمام روی از رو عینکم
  هست؟ کجا اردو این مکان -
 :گفت شوق با
 .مشهد -

 : گفتم و دادم تکون سری
 هستن؟ کیا گفتی. حالتون به خوش -

 : داد جواب



 

 

481 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 . هابچه همه -
 : گفتم

 .بیان خوانمی همه که عجیبه -
 :گفت و داد تکون سری

 پایان خوانمی همه و میشه تموم دانشگاه این از بعد دیگه. ستدوره سفر آخرین این آخه. نیست عجیب نه -
 .بدن تحویل رو هانامه

 : گفت طرالن که نگفتم چیزی و دادم تکون سری
 .طناز خواهش -

 :گفتم پس. بگم نه و کنم اذیتش نیومد دلم بازم و کردم نگاهش
 .سالمت به برو -

 :گفتم که رفتمی داشت و کرد ـلم*بغـ حالخوش
 ... .فقط -

 : پرسیدم که برگشت
 میری؟ چندروزه -

 :داد جواب
 .هفته دو-

 :گفتم غم با و دادم تکون سری
 آخه؟ کنم کارچی تو بدون هفته دو من -
 :گفت و کرد ـلم*بغـ و برگشت باز
 .برم تو قربون من -

 که رو دوستاش. رفتنمی اتوبوس با. کردم راهیش فردا پس و ریختم پول براش صبحش فردا. دادم تکون سری
 . نیست تنها که شد راحت خیالم دیدم،

  
 داشت اونم و زدممی حرف نازی با تلفنی داشتم من و اومدمی شدیدی بارون ،سفر بود رفته طرالن که شب همون
 از سریع. نوشتنمی مشق داشتن هابچه. زدن رو در زنگ یهو که کردن کارچی روز اون کیوان با که کردمی تعریف
 :گفتم بار چند و کردم نگاه آیفون به. کردم خداحافظی نازی

 کیه؟ -
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 تکون سری. شده خراب و کرده اتصالی ،بارون خاطر به شاید کردم فکر و انداختم آیفون به نگاهی. نیومد جوابی اما
 کردممی نگاه بهش داشتم متعجب. دیدمش ،شب تاریکی داخل. کردم باز که رو در. در جلوی رفتم ،چتر با و دادم
 :گفت آروم. بود شده خیس خیس که
 .خواممی سبزیقرمه من -

 پرسیدنمی که هابچه صدای با. خواستمی بستنی وقتی بود شده صیام عین. کردممی نگاهش مات و متعجب
 و بستم آروم رو در. کشیدن جیغی دیدنش از هابچه و شد وارد اونم. رفتم کنار در جلوی از. اومدم خودم به کیه؟
 :گفتم آروم که انداخت هالباس به نگاهی. دادم بهش ،بود اینجاکه رو کیوان لباس دست یه. داخل رفتم

 .خوریمی سرما. بپوش. کیوانه مال -
 اون چی هر مگه چرا؟ االن؟ کردممی درست سبزیقرمه باید. کنم کارچی دونستمنمی. آشپزخونه داخل رفتم و

 خواد؟می سبزی قرمه اون که چه من به اصال. میدم انجام میگه اون چی هر من که کنه فکر نباید بشه؟ باید گفت
 و کردنمی بازی داشتن. کردم نگاه هال به اپن از و جلو رفتم. شد بلند خنده صدای که بودم فکرا همین توی
 مرد همین اتفاقا که بودم شاد خانواده این دنبال همیشه من. اومد لبم به هابچه شادی از کوچکی لبخند. خندیدنمی
 اونم برای خب ،کنم درست غذا خواستممی که من ،کردم فکر و ایستادم آشپزخونه وسط برگشتم،. کرد خرابش هم

 کردم پوفی. دممی گوش حرفش به ،هابچه بودن شاد و خندوندن دقیقه چند همین خاطر به حداقل. کنممی درست
 چند اول. زده تکیه اپن به و ایستاده دیدم که بشورم رو دستم که برگشتم. کردممی کار سکوت در. شدم مشغول و

 :گفتم آروم. دادم ادامه رو مسیرم بعد و کردم نگاهش ثانیه
 خوبه؟ حالش خانوم خاله -

 :شنیدم رو صداش اما دیدمشنمی
 چطور؟. آره -

 :گفتم و سمتش برگشتم
 بخوری؟ سبزی قرمه اینجا اومدی چرا پس ،خوبه خانوم خاله اگه -

 :گفت و زد کوچکی لبخند
 .خواستممی رو تو سبزی قرمه چون -

 پس. بدم نشون العملیعکس چه باید االن و کنم کارچی دونستمنمی. زدن تندتند به کرد شروع من جنبهبی قلب
 فکرها این از بیخود»: زدم نهیب خودم به دادممی تفت رو سبزی که حالی در. گاز سمت رفتم و برگشتم سریع
 بخوره سبزی قرمه اومده تنوع برای فقط و شده گرسنه. کنهمی نگاه تو به آشپز یه چشم به االن مرد این .نکن
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 و جلو بود اومده. داد تکون سری. کشیدم هینی گوشم کنار ،صداش شنیدن با« .باشه اینجا که نداره دلیلی وگرنه
 :گفت که کردممی نگاهش سوالی ،بود قلبم روی دستم که طور همون. بود ایستاده کنارم

 خوای؟نمی کمک گفتممی داشتم -
 رو چشمام. کردم نگاه بهش متعجب آشپزی؟ داخل اونم کنه؟ کمک ،کیانمهر دارمان. کردمنمی باور رو ایندیگه

 :گفت که کردم نگاه رو پاش تا سر از و کردم باریک
 چیه؟ -

 :گفتم آروم
 خودشی؟ تو -

 :داد جواب و زد لبخند آروم
 .کنم فکر -

 :گفت خنده با که کردممی نگاهش طور همون. دیدم رو لبخندش وقتی شدم تر متعجب
 .سوخت -

 :گفتم بهش رو و زدم هم رو سبزی تندتند دستپاچه
 .بده رو بشقاب اون -

 :گفت و کرد اطراف به نگاهی
 بشقاب؟ کدوم -

 :اومد صیام صدای
 .بابا بشقاب این -
 نجات سوختن از رو هاسبزی باالخره منم. رسوند من به رو بشقاب سریع اونم و داد بهش رو بشقاب و دوید صیام و

 خرد پیاز داشت باباشون و کردنمی پاک لوبیا داشتن تیام و صیام. کردم نگاهشون ،صیام بلند صدای با. دادم
 :گفت غرغر با صیام. کردمی
 .بودم کرده تمیز رو اینامن. کردی قاطی رو همه تیام -

 :گفت حرص با تیام
 .کردی هالوبیا قاطی رو هاآشغال اینتو اینکه مثل تو؟ میگی چی -

 :گفت اخم با صیام
 ... .من. خیرشمنه -

 :گفت ،زدمی دست هاپیاز به چندش با که حالی در و بدن ادامه جدل و جنگ این به نذاشت باباشون
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 .کنیدنمی خرد پیاز من مثل که کنید شکر رو خدا برید -
 دست آدما بدن و سر درون و نخاع و مغز قسمت تمام به که مردی. نخندم بلند کردم سعی و زدم لبخندی آروم
 بندممی شرط. کردمی لمسشون چاقو نوک با حتی و کردمی نگاه پیاز به خاصی چندش و وسواس یه با االن ،زدمی
 :گفت هابچه به رو و کرد اخم یهو که کردممی نگاهش داشتم. نداشته رو تجربه اینهم باریه حتی عمرش تمام در
 هستن؟ جوریاین هاپیاز ی همه. ببینم -

 کیوان، تولد شب از بعد. خندیدم سیر دل یه و خنده زیر زدم بلند ناخودآگاه من و زدن زل بهش متعجب صیام و تیام
 سریع. کردنمی نگاه بهم لبخند با. زدم زل بهشون شد تموم که خندم. خندیدممی قدراین که بود بار دومین این

 :گفتم و شدم جدی ،کردم جمع رو خودم
 .شد دیر غذا. یاال -
 واقعا که بود چیزی همون این شک بی. داشتم رو زندگی این آرزوی همیشه. زدم آرومی لبخند و برگشتم و

. چیدممی رو میز داشتم که منم. بود کجا دونمنمی هم باباشون و دیدنمی فیلم داشتن تیام و صیام. خواستممی
 :میزد حرف تلفن با داشت که شنیدم رو صداش که بیارم اتاقم از کاغذی دستمال که بیرون رفتم

 .کن اوکی. خوبه دیگه ی هفته همون نه -
 :گفت باز ،مکث ثانیه چند از بعد و
 .نره یادت. چنده ساعت پرواز بگو بهم فقط. آره -

 دلم داغ باز آخر لحظه بود اومده. رفتمی داشت. بستم رو در و اتاق داخل رفتم سریع. کردم اخم و دادم تکون سری

 که بود 10 ساعت. بود کامل سکوت میز سر. فهمیدم ش مکالمه از که بود چیزی تنها این .بره و کنه تازه رو
 :گفت که کردم نگاهش. بخوابه همینجا و عمارت نره که گرفتن قول باباشون از و خواب برای رفتن هابچه

 .خوابممی طرالن اتاق داخل من -
 :گفتم ،بستممی رو آشپزخونه چراغ که حالی در
 .شهنمی -

 :پرسید جدی و کرد نگاهم
 بخوابم؟ باید کجا پس -
 :دادم جواب و کردم هال به ایاشاره ابرو با
 .کاناپه -

 :گفت و کرد اشاره خودش به متعجب
 بخوابم؟ کاناپه روی من -
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 :گفتم ایمسخره لبخند با و کردم تائید
 .کیانمهر دکتر زدی حدس درست -
. بیرون رفتم و برداشتم پتویی ،شدم بلند. بردنمی خوابم و بود گذشته ساعت یک. اتاق داخل رفتم بهش توجه بی و

 مرتبش و بدنش روی انداختم رو پتو. سرش باالی رفتم آروم. بود باز کوچک چراغ یه فقط. بود خوابیده کاناپه روی
 :اومد دارش خش صدای که برگردم خواستم و کشیدم پوفی. کردم نگاهش ثانیه چند و کردم

 .بشین -
 منم بگم که شهمی انصافی بی البته. بود اون میل به چی همه امشب ظاهرا. کشیدم عمیقی نفس. ایستادم

 من ویرانی برای همین و خواستمی دلم اما ،دادمی فرمان بهم عقلم که هایینخواستن تمام برخالف. خواستمنمی
 خارج خوابیده حالت از اونم. نشستم ،برگشتم آروم. بدم گوش حرفش به و بریزه دلم تا بود کافی همین. بود کافی

 :گفت ،کشیدمی موهاش داخل دستی که حالی در و کرد نگاهم. نشست و شد
 .برهنمی خوابم -

 :گفت که نگفتم چیزی
 .دارم عمل فردا -

 :گفتم آروم و کردم نگاهش
 .بخواب پس -

 :داد جواب کالفه
 .تونمنمی -

 :گفتم کالفه منم
 دقیقا؟ کنم کارچی باید من االن خب -

 :داد جواب و کرد ـل*بغـ رو مبل کوسن بعد و کرد مکثی
 .بخوابم من تا بشین جا همین -

 :گفتم و دید تاریکی اون توی نکنم فکر که کردم نگاهش چپچپ و دادم تکون سری
 چی؟ دیگه -

 :گفت و زد لبخندی
 .همین فعال دیگه -
 :گفت جدی و کرد نگاهم باز
 .کنممی فراموش رو چیهمه فردا. امشبه فقط. نگیر سخت -
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 :گفتم و زدم پوزخندی
 .کنی فراموش زود بلدی خوب تو. همیشه عین. اره -

 :پرسید و کرد نگاهم
 مطمئنی؟ من زندگی درباره انقدر تو چرا -

 بارون وقفهبی حاال تا دیشب از. بود پنجشنبه امروز. نبرد خوابم مبل روی صبح تا فکر و حرص از و نگفتم چیزی
 :اومد صداش که بیرون رفتممی داشتم. بودن خواب هابچه. برم که بودم پوشیده لباس صبحانه از بعد صبح. اومدمی
 .میام منم -

 :داد ادامه که کردم نگاهش
 .نیاوردم ماشین -

 :پرسیدم متعجب
 اومدی؟ چطوری دیشب پس -

 :گفت ،کردمی مرتب رو بود شده خشک دیگه که شلوارش و کت که حالی در و انداخت باال ایشونه
 .الزمه گاهی روی پیاده -

 :گفتم که شد ماشین سوار اونم. بیرون رفتم و دادم تکون سری
 .نیاوردم رو موبایلم ،وای ای-
 نشستم و کردم باز که رو ماشین در. بستم رو در و پوشیدم رو کفشم ،برداشتم رو موبایلم سریع. خونه داخل رفتم و

 بود هاسال که آهنگی تنها شنیدن با عقب صندلی گذاشتم رو کیفم که همین اما. شد بلند آهنگ صدای ،داخل
 .خوند حس با خواننده. زدم زل ضبط به متعجب و مات ،بود شده تنهاییم همدم

 سپردم غریبه به دلمو ندونسته»
 شمردم ساده رو غریبه اون
 خوردم سیاهشو چشم گول
 بکشونه خون به رو دلم که شهر این از رفت
 برسونه لب به رو من جون
 «بسوزونه آتیش دیگه جای
 یه باشه هرچی غریبه، که ندونستم»: داد ادامه خواننده و. زدم زل خیابون سمت اون به و برگردوندم رو سرم

 «ستغریبه
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 که آهنگ اینجای به. میدم گوش دارم هزاربار روزی ،روز هر هاستسال رو آهنگ این .بود من حال شرح واقعا
 :اومد صداش که ببندمش که بردم رو دستم ،رسید

 .باشه بذار -
 :کرد زمزمه و زد کنار رو پیشونیم روی خیس موهای و جلو آورد رو دستش آروم. کردم نگاهش ،برگشتم

 .ماجراها اون از قبل ،بودمت دیده شرط اون از قبل کاش -
 :داد ادامه تلخی لبخند با و کرد مکثی

 اما. نگرانیبی ،شرطبی. خودم کنار ،خودم مال. بودی خودم انتخاب. نبودی گزینه ،نبودی شرط دیگه وقت اون -
 .دیره تو قول به! حیف
 ،ذاشتممی ماشین داخل که آهنگی تک بود هاسال. خوندمی و خوندمی باز خواننده و جوشید چشمام داخل اشک
 چند از بعد و پایین انداختم رو سرم. کردم خاموش رو ماشین. کردم توقف بیمارستان جلوی بعد ساعت یه. بود همین
 :کردم زمزمه دقیقه

 .ریمی داری شنیدم اتفاقی دیشب -
 :گفت که شنیدم و نیاوردم باال رو سرم و
 بمونم؟ که بودم اومده -

 :کردم زمزمه و کردم نگاهش و زدم پوزخندی
 ...مدت این.بودم کرده فراموش. نه -
 :گفت اونم. کردم سکوت چشماش به کردن نگاه با و
 با شاید. داشت خواهی من بدون بهتری زندگی. بودی شاکی حسابی که اول روزهای بهتره؟ تو برای نه مگه -

 ... .بهزاد
 :گفتم سریع و کردم نگاهش باز
 ... .من نه، -

 :گفت و بدم ادامه نذاشت
 .دارم عمل من -
 ،همیشگیم درونی هایکشمکش از خسته اون؟ برای چرا بدم؟ توضیح. بدم توضیح براش نذاشت. رفت و شد پیاده و

 ،ندارم دوستش ،متنفرم ازش بگم چقدر. زنممی گول رو خودم دارم چرا فهمیدمنمی. گذاشتم فرمون روی رو سرم
 هنوز وقتی. دارم نیاز بدبختی همه اون وجود با حتی حضورش به که حالی در ،عاشقشم که حالی در. گمشه بره

. رفت و کرد ول رو من خوندن درس خاطر به چرا و نداشت دوست رو من چرا نفهمیدم هنوز وقتی. دارم سوال ازش



 

 

488 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 انتخاب؟ یه بودم؟ شرط یه من گفت. اومد ذهنم به امروز که جدیدی چرای و. خوادنمی رو من گفتنمی همه چرا
 با. دونهمی مرد این فقط رو جوابش که دیگه چرای تا هزار و هاچرا این آخه؟ بود چی منظورش گفت؟ اینطوری چرا

 حالبی و برگشتم. شد مانعم ویدا هایزدن صدا که اتاقم سمت رفتممی داشتم. شدم بیمارستان وارد درگیر ذهنی
 :گفت زناننفسنفس. کردم نگاهش

 ایستی؟نمی زنممی صدات هرچی چرا امروز؟ تو چته -
 :گفتم و کردم جاجابه دستم تو کیفم ،دادم تکون سری

 داری؟ کاری. نیستمهمی چیز. هیچی -
 :گفت لبخند با
 .توپ خبر یه آره -

 :پرسیدم و شدم کنجکاو سریع
 خبری؟ چه. باشه خیر -
 :داد جواب بزرگی دلبخن با
 .گرفت ازم رو کیانمهر دکتر سراغ و پذیرش اومد خانومی یه امروز. خیره -

 :گفتم تند
 .خب -

 :داد ادامه
 یادته؟. بود کرده صحبت هامسئول با موردش در کیانمهر دکتر که هست ایبچه اون خانواده گفت -

 :گفتم استرس با و دادم تکون سری
 .خب -

 :گفت و داد تکون سری اونم
 .کیانمهر دکتر پیش رفته االن دیگه هیچی -

 :گفتم
 .خب -

 :گفت حرصی
 .دیگه برو. خب و کوفت -

 :پرسیدم متعجب
 کجا؟ -
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 :داد جواب و کرد پوفی
 دختر این خانواده بدونی مدت همهاین خواستینمی مگه. کیه زنه این ببین برو. اعصاب و مغز بخش. دیگه یاال -

 هستن؟ کی
 :گفت که دادم تکون تند تند رو سرم

 .نشده دیر تا بجنب پس -
 سالم. داخل رفتم و زدم در سریع. نبود منشی شکر رو خدا. بخش به رسوندم رو خودم سریع و دادم تکون سری

 :گفت لبخند با و کرد نگاهم و سمتم برگشت ،ساله 50 تقریباخانومی که کردم
 .سالم -

 :گفتم بود، نشسته میز پشت که بهش رو و زدم لبخندی منم
 ... .که بودم اومده راستش.. من -

 :گفت و کرد خانوم کنار و خودش رو به رو صندلی به ایاشاره
 .بشین -

 :گفت لبخند با خانوم. نشستم لبخند با و دادم تکون سری
 فورا ،بود دیده روزنامه داخل که رو شما آگهی. هستن ساکن تهران در ما اقوام از یکی. دکتر آقای گفتممی بله -

 .اومدم شهرستان از هم من و کرد خبر رو من
 مونممی کارش توی گاهی که قدراون. کنهمی کار شده حساب همیشه مثل بود؟ داده آگهی. کردم نگاهش متعجب

 زندگی تو چرا دونمنمی فقط. سنجهمی رو جوانب همه و میشه دقیق اینهمهو رسهمی اینجاها به ذهنش چطوری که
 :پرسید دکتر. هاشونحرف ادامه به دادم رو گوشم و دادم تکون سری. نبود شده حساب چیهمه قدراین من با
 بود؟ چی کوچولو خانوم اسم... با نسبتی چه شما جسارتا. بله -

 :گفت لبخند با زن
 .هستم فرشته یخاله من. ست فرشته اسمش -
 :کردم زمزمه لبخند با
 .فرشته -
 :گفتم بلند و
 .قشنگیه اسم -

 :گفت بهم رو و زد غمگینی لبخند
 .بود کرده انتخاب براش خواهرم. بله -
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 :گفتم غمگین
 .کنه رحمتشون خدا -

 :گفت محزون و زد پس رو اشکش و داد تکون سری
 .هستم فرشته خانواده زنده عضو تنها من راستش. ممنونم -

 :گفت تاب بی زن که دادم تکون سری
 ببینم؟ رو فرشته تونممی حاال -

 :گفت دکتر جناب
 .کنم چک رو شناساییتون مدارک باید من قوانین طبق -

 ما به رو. کرد بررسی رو مدارک که خوب. داد بهش رو مدارک و کیفش داخل کرد دست و داد تکون سری تند زن
 :گفت

 .درسته -
 :گفت باز زن و
 .کجاست فرشته بگید االن خب -

 :گفت ،دادمی زن به رو هابرگه که حالی در و انداخت من به نگاهی
 .بیاید من با باید. نیست بیمارستان داخل -

 :گفت و شد بلند سریع ،فرشته ی خاله
 .بریم پس -

 :گفت و شد بلند اونم
 اداری کارهای اون از بعد و شماست نگرانی و دلتنگی رفع برای فقط مالقات این که کنم گوشزد باید قبلش -

 :گفت سریع خدا بنده هم فرشته ی خاله. بشه انجام باید زیادی
 بریم؟ تونیممی االن. متوجهم بله -

 :گفت و انداخت بهش نگاهی
 ... .ماشین من -

 :گفتم و بده ادامه نذاشتم
 .بریم من ماشین با تونیممی. میام منم -
 :گفت فرشته ی خاله. کنه مخالفت خواست تا
 .نکنید معطل لطفا. دکتر دیگه بریم. دلم جان برم تصدقت -
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 :گفتم فرشته ی خاله به رو و کردم نگاه ،بود ایستادهمیز پشت که دکتر به
 .بدم هشب رو ماشینم که کنهمی التماس من به همش. بخره تونهنمی ماشین یه بیچاره -

 :گفت آروم و کرد نگاهم فرشته ی خاله
 .کنم کمک بهش مبلغی یه فرشته شدن پیدا از بعد باشه یادم حاال. بیچاره چه آخی، -

 :گفتم غمگین
 .کنیدمی لطف واقعا آره -

 تند تند. بود شده مات و بود شنیده اون ،ما گفتم آروم برعکس که دکتر سمت برگشتم من که داد تکون سری
 از خالصه! االن شیطنت به نه ،صبح حالیبی به نه. کردم تعجب شیطنتم از خودمم و انداختم باال دکتر برای ابرویی

 و. بود کریمی فامیلش فرشته یخاله. افتادیم راه باالخره و بشینه فرمون پشت دکتر دادم اجازه محبت و لطف روی
 االن اتفاق اون با ظاهرا که داشتن کوچکی خانواده اتفاق این از قبل. کرد تعریف رو زندگیشون از قسمتی برام

 نگاه پرورشگاه تابلوی به مات به و شدم پیاده متعجب. رسیدیم گفتمی که صداش شنیدن با. شده هم کوچکتر
 توی ،بعد دقیقه چند. بودم میخکوب اونجا مات دقیقه چند من و داخل رفت سریع خوشحالی از کریمی خانم. کردم
 من قدیمی همسفر و اینجا اومدیم آریان و شیدا توصیه به که شد تداعی برام روز اون خاطره و بودم ایستادهحیاط

 .انداخت راه حسابی غافلگیری یه برام هم
 خراب بود معلوم. شدن رنگ تازه هانیمکت همه فهمیدم. کشیدم بهش دستی و قدیمی نیمکت همون روی نشستم

 شاد رنگ یه و ترمیم یهبا سادگی همین به هم آدما ـطه*رابـ کاش. بودن کرده درستشون دوباره و بودن شده
 :اومد صداش که کردممی نگاه نیمکت به داشتم. گشتمی بر اول روز به و شدمی درست

 .بودی اومده ایدیگه چیز برای کنم فکر -
 :گفتم. کردمی نگاه بهم و بود ایستاده سرم باالی. کردم نگاهش

 .اینجا میای هنوزم پس -
 :گفت بهم توجهبی
 .دادی دست از رو خواهرزاده و خاله وصال یصحنه هرحالبه -
 :گفتم آروم صدای با
 .کردیمی شریک منم مورد این تو حداقل. نامردی واقعا تو -

 فرشته گفتن که وقتی ماشین داخل روز اون تیام و صیام حرف آوردن یاد یه با و کردم تر کمی رو لبم. کرد نگاهم
 : گفتم دوستشه، بقیه مثل هم
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 همیشه چرا ؟باشه تو از پایی رد یه باید همیشه چرا ؟باشی اول باید تو همیشه چرا ؟چرا ؟نه اومدی هم هابچه با -
 باشی؟ باید تو

 : زدم داد
 ... .بیمارستان توی مدرسه، توی تاکسی، توی خیابون، توی باشی؟ جا همه باید چرا -
 :دادم ادامه داد با و زدم ایخنده غم با
 ... .اما تویی، احتماال رسهمی ذهنشون به کمک برای که کسی اولین خانوادم، اعضای تمام فکر تو حتی -

 : گفتم بلند باز و کردم مکثی
 ؟ چرا ؟برگشتی االن چرا ؟نبودی من برای وقت هیچ چرا پس -
 :زدم داد وجودم تمام با و
 لعنتی؟ رفتی چرا -
 :گفت آروم و نشست کنارم اومد. نیمکت روی نشستم باز غم حال عین در و خشم با و
 .چیزه یه فقط هاسوال همه جواب -
 : داد ادامه که کردم نگاهش بودن، شده سرازیر ناخودآگاه که اشکی هایچشم با
 .فهمیمی روز یه اما نه؛ االن. فهمیمی رو چیز همه. کن صبر فقط -

 : گفت آروم. برگردوندم رو سرم
 .کن نگاهم -

 :کرد تکرار که نخوردم تکون
 .کن نگاهم میگم -

 : گفت و کرد پاک رو هاماشک دستمال با که برگشتم آروم
 .کنیمی گریه خیلی جدیدا -

 :گفتم گریه از حاصل دار خش صدای با آروم،
 .کشیمی منت خیلی جدیدا -

 ساختمون داخل رفتم و شدم بلند بعد ثانیه چند. پایین انداختم رو سرم و زدم پوزخندی. ایستاد راه وسط دستش
 گذشته از تصویر یه لحظهیه کنه،می گریه داره ـلش*بغـ داخل که دیدم فرشته با که رو کریمی خانم. پرورشگاه

 که تیام و خوردمی تکون ـلم*بغـ توی و بود بچه هنوز صیام که پیش سال شش - پنج از تصویر یه. شد زنده برام
 فقط تیام و شدمی آروم یهو و زدمی جیغ صیام و دویدیممی فقط ما داخلش که تصویر یه. بود سالش پنج تا چهار
 نجاتمون و شد پیداش کجا از مرد یه دونمنمی و دویدممی فقط من و بود کرده دنبالمون مزاحم یه. کردمی گریه
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 شده مظلوم و پناه بی قدر همون االن، هم فرشته. ـلم*بغـ توی زد زار و کرد ـلم*بغـ محکم تیام، اون از بعد. داد
 برای من که داشت رو آرامش منبع و گاه تکیه نقش قدر همون فرشته برای فرشته خاله. بود روز اون تیام که بود
 فقط و ندیدم رو کیانمهر جناب بعد به روز اون از من و گذرهمی خالش با فرشته رفتن ماجرای از روزی چند. تیام
 به سالمت به فرشته و کریمی خانم که شنیدم. اومدنمی هم هابچه سراغ حتی چون درگیره؛ خیلی که دونستممی

 و زنان متخصص پیش رفته که گفت بهم شیدا پیش هفته. زایمان و زنان بخش رفتممی داشتم. برگشتن شهرشون
 به زدم زنگ دیشب. دادن انجامش خودمون بیمارستان داخل اونا و گفته بهشون آزمایش سری یه هم اون و زایمان

 دکتر خانوم روی به رو. برممی براش رو ازمایش جواب امروز که گفتم بهش و بود نازی و من دوست که دکتر خانم
 :گفت و انداخت آزمایش به نگاهی. نشستم

 تونن؟می. داره وقت و تالش و صبر به نیاز اما هست؛ حل قابل مشکل این طناز، ببین -
 :گفتم خوشحالی با
 .معلومه -

 :گفت و داد تکون سری اونم
 .هستم منتظرشون آینده هفته بگو پس. خوبه خیلی -

.  دوئهمی داره حیرون که دیدم رو کیانا که پذیرش سمت رفتم. بیرون اومدم اتاق از حالخوش و دادم تکون سری
 : گفتم و انداختم نگاه گریونش هایچشم به ترس با. سمتم برگشت. زدم صداش

 شده؟ چی کیانا،... ک -
 :گفت فقط

 .خان اردشیر -
 شلوغ خیلی. یو سی ایو عروق و قلب بخش. رفتم همراهش هاشده مسخ عین من و دوید اون. نداد امونش گریه و

 ایستاده کیوان کنار کیانا و خوندمی دعا و بود نشسته خاله. کردم نگاهشون. بود حالی یه کس هر. بودن خیلیا. بود
 با آریان. بود گرفته دستش داخل رو سرش و بود نشسته برادرش کنار رضا عمو. زدمی حرف باهاش داشت و بود

 عمو خواهر و برادر هایبچه. زدمی حرف باهاش داشت آرومآروم شیدا و بود بسته رو چشماش سفیدش، روپوش
 و دیوار به بود زده تکیه. کردم نگاهش ثانیه چند از بیشتر که بود نفر یه فقط آدم همه اون بین. بودن هم رضا

 تکون سری. بود جلوم وضع این با االن و بود شده تنگ دلم. زدن تند به کرد شروع قلبم. بود بسته رو چشماش
 ازش که چیزی اون باالخره. کردممی نگاه یو سی ای در به مات و بودم زده تکیه دیوار به سالن ته منم و دادم
 حس با. بود عجیب خیلی حالم. کردممی نگاه زمین به مات. نبود خوب حالش خان اردشیر. افتاد اتفاق ترسیدم،می
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 بود، ایستاده وسطشون که دکتری. کردنمی نگاه من به همشون. کردم بلند رو سرم نفر چند نگاه سنگینی کردن
 : پرسید

 شمایی؟ طناز -
 : گفتم گیج. کردممی نگاهشون متعجب

 .بله -
 :گفت و داد تکون سری پرستار

 .ببینه رو شما خوادمی مریض. داخل بفرما پس. خب -
 : پرسیدم و کردم اشاره خودم به متعجب

 رو؟ من -
 :پرسید بودن، ایستاده پشتش که جمعی از و کرد اطراف به نگاهی پرستار

 هست؟ ایدیگه طناز خانوم این از غیر مگه ببینم -
 : شد بلند آروم کیوان صدای

 .نه -
 :گفت و کرد نگاهم باز دکتر

 .نکنید معطل. نیست خوب زیاد حالش مریض. خانم بفرما -
 بودن، من رفتن منتظر و بودن خورده تکون جاشون از که همه خالف بر. رفتم جلو آروم و دادم تکون سرمو تند تند

. داخل رفتم. گذاشت هم روی رو چشماش آروم. کردم نگاهش. باز چشمای با باراین اما بود، زده تکیه دیوار به هنوز
 نفس. داشت نگه برام رو در و شد اتاقی وارد. شدم وارد و پوشیدم مخصوصی لباس. رفتمی من از جلوتر پرستار
 بهش دستگاه همه این و خوابیده تخت این روی امروز که میآد این شدنمی باورم. شدم وارد و کشیدم عمیقی
 :زدم صداش آروم و جلو رفتم. گرفتم قرار تاثیر تحت. باشه دیروز مقتدر مرد همون وصله،

 !خان اردشیر -
 ماسک آروم بعد زد زل بهم ثانیه چند اول. کرد باز رو چشماش تا کردم صداش چندبار. خورد تکون هاشپلک آروم

 : گفت و برداشت رو اکسیژن
 ساز؟ دردسر طناز اومدی -

 سریع زیاد درد از که زد لبخندی. بریزه اشکام بگم چیزی اگه ترسیدم. دادم تکون رو سرم تند و زدم تلخی لبخند
 :گفت آروم و شد ناپدید

 کشیدی؟ ؟نکشیدی که آه -
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 : گفتم و کردم پاک رو اشکام آروم
 شما؟ برای اونم کشم؟می آه من ؟خان اردشیر شناختین طوریاین رو من شما -

 :گفت سختیبه و برداشتش دوباره بعد و دهنش روی گذاشت رو ماسکش ثانیه چند
 .بگم بهت رو چیزها سری یه باید اما نه، -
 هول کرد، پیدا ادامه دیدم وقتی بعد اما. میاد بند اش سرفه زود کردم فکر اولش. بده ادامه که نداد اجازه سرفه و

 کردن کارهایی یه و اتاق داخل اومدن پرستار دوتا و شد باز در شکر رو خدا اینکه تا. کنم کارچی دونستمنمی. شدم
 خان اردشیر حریف کسی مگه اما بزنه، حرف زیاد نباید که گفت بهم پرستار. شد بهتر حالش بعد دقیقه چند و

 :داد ادامه خودش، ؟شدمی
 .خیلی مهمه، خیلی حرفا این -

 :داد ادامه بازم. مهمش حرفای فکر به اون و بودم حالش فکر به من
 فهمیدی؟ حاال تا که رو این. میرممی دارم -
 : گفتم بغض با و کردم نگاهش شده درشت هایچشم با
 . نکنه خدا -
 : داد ادامه که شد شدید گریم و
 .مهمه حرفام ؟طناز منه با گوشِت -

 :پرسید که دادم تکون سری
 داری؟ اطمینان بهم -

 مرد خان اردشیر که گفت دید رو خان اردشیر بار اولین وقتی هم پدرم پیش هاسال. داشتم اعتماد. کردم نگاهش
 پس. کردم شتجربه هم خودم و بودم فهمیده بقیه و خالم از رو این کافی اندازه به من و اعتمادیه قابل و محترم
 :گفتم

 .معلومه -
 :گفت و نشد طوالنی باراین اما افتاد سرفه به باز که کشید عمیقی نفس

 ... .اول. کن گوش خوب. طناز ندارم وقت -
 تکشون تک چشمای به اومد،نمی باال نفسم خودم که حالی در و کردم باز رو عمل اتاق در مات بعد، ساعت نیم

 که دویدم فقط. بکشم نفس تونستمنمی من اما صندلی؛ روی نشست حالبی و فهمید نفر اولین کیوان. کردم نگاه
 دست از از غمگین و شوکه. بودم شوکه فقط من. نبودم اما دیوونم؛ کردنمی فکر مردم. برسم بیرون آزادِ هوای به

 و بیمارستان حیاط هاینیمکت روی نشستم. کرد داغون رو زندگیم که مردی پدربزرگ کیانمهر، خان اردشیر دادن
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 درک واقعا رو هاشبعضی معنی زد؟ رو حرفا این االن خان اردشیر چرا که کردم فکر اینبه و زدم زل زمین به
 .کردمنمی

 
 : پرسید آروم. کردم نگاهش. نشست کنارم نفر یه که شدم متوجه

  بودی؟ نگرانش قدراون چرا پرسیدی؟ خان اردشیر از دیدمت که باغ در جلوی بار،اولین چرا -
 :دادم جواب پایین، انداختم رو سرم آروم

 دروغ بهم همه که روزی چون بودم نگرانش. کنممی ستایشش من که داده یاد شما به چیزا خیلی خان، اردشیر -
 .بود کیانمهر خاندان نیک مرد خان، اردشیر. کرد روشن برام رو چیزایی یهکه بود کسی تنها اون گفتن

 : شنیدم رو آرومش صدای
 .رفت ولی -
 ،نبود اون از بهتر خودمم حال. بودمش ندیده سردرگم آنقدر حاال تا. کردم نگاهش و داغونه چقدر فهمیدم صداش از
 : گفتم لب زیر و دادم قورت رو دهنم آب. بکنه کارها خیلی باید دیگه روز چند تا مرد این اما
 .رفت آره، -

 :گفت من از ترآروم
  کنم؟ کارچی باید حاال -

 : گفت دارم، اعتماد بهش گفتم بهش وقتی. افتادم خان اردشیر حرف یاد .کردم نگاهش
 ... .من مرگ از بعد اوال -

 :گفتم و بده ادامه نذاشتم
 .میرما بزنید مرگ از حرف اگه. نکنه خدا -
 :داد ادامه سرفه با
 .شده که شکلی هر به. بشه پا سر تا کنی کمک نفر یه به باید مرگم از بعد. کن گوش فقط! طناز -

 :پرسیدم متعجب
  کی؟ -

 :داد جواب
 ... .دارمان ولی شن،می پا سر نحوی به بقیه. تنهاست خیلی. نگرانشم خیلی که کسی تنها. دارمان -
 :گفتم پس. بود خان اردشیر سفارش و وصیت اولین این.دادم تکون سری. کرد قطع رو حرفش سرفه بازم و
 .بکن رو همیشگی کار فقط. بکنی خاصی کار خوادنمی -
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 :کردم زمزمه که زد زل بهم
 .میای بر پسش از خوب ظاهرا که کاری. اوضاع مدیریت -
 : گفت که برداشتم قدم آروم و شدم بلند و
  کجا؟ -

 :گفتم مستأصل و ایستادم
 .بیارم بیرون رو هاممشکی لباس باید. خونه -

 : گفت که اومد قدمهای صدای
 ... .عمارت امشب، -

 :گفتم قبلش خودم. بگه چی خوادمی دونستممی
 .میام امشب. میام -
 رسیدم، که خونه به. نبود هم همیشگیم و عالقه مورد آهنگ حتی. بود محض سکوت ماشین داخل. خونه رفتم و

 که ـلم*بغـ از هابچه. باشه کنارشون که بود اومده نازی. کردم ـلشون*بغـ. نزدیک اومدن صدا و سر با هابچه
 و دادم تکون براش سری بعد و کردم نگاهش ثانیه چند که کرد سالم لبخند با نازی. شدم بلند اومدن، بیرون

 اومد و بست رو اتاق در نازی. زدم زل فرش به حیرون و نشستم تخت روی. اومد دنبالم. اتاق داخل رفتم مستقیم
 :گفت و نزدیکم

  هست؟ مشکلی شده؟ چی -
 اومد جلو خودش که دادنمی زدن حرف اجازه بغض. نگفتم چیزی. فهمیدممی چشماش از. بود نگران. کردم نگاهش

 : گفت استرس با و
 فقط و زد زنگ پیش ساعت یک. دادنمی جواب زدم،می زنگ که کیوان به صبح از. شده چی بگو نازی جون -

 .شدم لب به جون که بزن حرف طناز؟ شده چی. کرد قطع و خوبم گفت
 :گفتم آروم

 ... خان اردشیر -
 : کرد زمزمه فقط بود، شده مات که نازی و چکید اشکم و بدم ادامه نتونستم و
 ... .فوت خان اردشیر -
 :کرد زمزمه که دادم تکون رو سرم آروم. نداد ادامه و
 .خدا یا -
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 کس هیچ. میاد خاندان این سر به بالیی چه نیست معلوم بمیره خان اردشیر وقتی که دونستمی هم نازی حتی و
 وارد. عمارت رفتیم هم نازی و من. نشن چیزی متوجه تا بردن بیرون رو هابچه علی، و مریم شب اون. دونهنمی
 هم سعید آقا و الهام. کنهمی آرومش داره گلی عمو و کنهمی گریه داره آروم که دیدم رو خانوم خاله. شدم که هال

 سالم. رفتیم جلو آروم. بود گرفته دستاش داخل رو سرش و بود نشسته زمین روی هم کیوان. بودن نشسته محزون
 :گفت گریه با و کرد ـغلم*بـ اومد، طرفم به خانوم خاله و شدن بلند همه. برگشت سمتم به سرشون که کردم

 .نمیشه که شهنمی درست هیچی دیگه. رفت و شد تموم. رفت کیانمهر خاندان بزرگ شد؟ چی دیدی طناز -
 :گفت و اومد نزدیک گلی عمو که کردن گریه ادامه به کرد شروع و
 .بنداز بهش نگاه یه. نیست خوب حالش خودش طناز! من عزیزِ. خانوم زری -

 :گفت و صورتش توی زد خانوم خاله که گرفتم گلی عمو از چشم رمق بی
 !طناز. سرم به خاک -
 : گفت و کرد نگاه هم نازی به و
 .ندارید رو به رنگ. بدترید عموها پسر این از که تا دو شما. وای ای-
 نگاهی نیم. بود مونده حالت همون تو هنوز و بود نشده بلند کیوان. رفت همراهش هم الهام. آشپزخونه داخل رفت و

 :گفتم و کردم اشاره کیوان به سر با و انداختم نازی به
 .نیست خوب اصال حالش -
 : گفتم و شونش روی زدم و
 .باشی موفق -
 :گفت و کرد نگاهم خانوم خاله که آشپزخونه داخل رفتم باشن، راحت اینکه برای و
 .نخورده تکون باال اون از اومده وقتی از. کنهمی دق داره مبچه. باال برو! طناز -

 : داد ادامه که نگفتم چیزی و کردم نگاهش
 .زری جونِ. کنممی خواهش -

 و کت همون با. کردم روشن رو چراغ. بود تاریک اتاق. داخل رفتم و زدم رو اتاقش در. باال رفتم و دادم تکون سری
 :کرد اعتراض. بود چشماش روی دستش و بود کشیده دراز تخت روی صبح شلوار

 .خوبه حالم. خانوم زری رو چراغ اون ببند -
 : گفتم و نشستم تختش از ایگوشه و جلو رفتم

 .نیستی خوب -
 : پرسید و خورد تکونی دید که رو من. کرد باز رو چشماش و برداشت رو دستاش آروم
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 اومدی؟ کی -
 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .نیست وقت خیلی -
 بهش دقیق قدراین بود، اومده که مدتی این. کردم نگاهش. بود پایین سرش. نشست کنارم. شد بلند و نگفت چیزی

 :پرسید. کرد نگاهم آروم. طور همین هم هاششقیقه کنار. بود سفید تار موهاش الی به ال. بودم نکرده نگاه
  چیه؟ -

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم آروم
 .هیچی -

 :گفت و کشید موهاش به دستی
  شدم؟ پیر -
 : گفتم و زدم تلخی لبخند. کردم نگاهش وجود تمام با
 .ارثیه میگی همه به که موهاته الی به ال سفید تارهای بزنی، تونینمی که هاییحرف تاوان گنمی -

 رو مشکی شلوار و پیراهن کت،. کردم باز رو کمدش در رفتم و شدم بلند که نگفت چیزی و زد تلخی لبخند اونم
 :گفتم بهش رو. گذاشتم اماده ،رو کفشش و برداشتم هم رو مشکی و خاکستری راه راه کراوات. برداشتم

 .کردی دیر هم خیلی میزبان عنوانبه. بری باید. شو بلند -
 :گفت و کرد نگاهم همیشه از ترخسته

 فهمی؟می. ندارم رو تواناییش. تونمنمی -
 :گفتم کردم،می بازی انگشتان با که حالی در. نشستم کنارش رفتم و کردم آویزان رو شلوار و کت

 ... رفت که بابام -
 :دادم ادامه و شدم خیره جلوم به که کرد نگاهم

 با و مادر و پدر بی بچه؛ تا دو با تنها. بودم طوری همین منم رفتن که مامانم و بابا. داری حالی چه فهمممی من -
 .هم با دو هر. رفتن که بودن مادرم و پدر کسم تمام. خواهر یه

 : پرسیدم و کردم نگاهش
  کشیدم؟ چی من فهمیمی تو چی؟ تو -

 :گفتم دیدم، که رو نگاهش
 خوبم، من بگو و بزن لبخند مردم به شده، که هم ظاهر حفظ برای و شو بلند. هستی که تو اما ،رفت خان اردشیر -

 .بود پدر از ترمهم برام که پدربزرگی مرگ از بعد حتی
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 : گفتم حال همون در و بیرون رفتم و شدم بلند. کرد نگاهم عمیق
 .بشی پا سر داری وقت دقیقه چند فقط -

 نزدیک بهش آروم و برداشتم تخت روی از رو کراواتش. داخل رفتم و دادم تکون سری. شد باز در بعد، دقیقه چند
 : گفتم. شدم

 . بگیری یاد زود بهتره -
 : گفت که گردنش دور انداختم رو کراوات و
 ببنده؟ برام تونهمی که هست نفر یه وقتی بگیرم یاد چرا -

 :گفتم و دادم ادامه رو کارم. کنم نگاهش نداشتم جرئت. ایستاد دستم
 .نماند نیز این-

 .پایین رفتیم هم با و زدم گره رو کراوات که نگفت چیزی
 نازی و بود نشسته مبل پشت اصلی، هال از ایگوشه زمین، روی هنوز اما بود؛ بهتر هم کیوان. پایین رفتیم هم با

 تسلیت امشب، غمگین مرد به و کرد سالم و شد بلند دید، که رو ما نازی. زدمی حرف باهاش و بود زده زانو جلوش
 : گفت و کرد دراز سمتشبه رو دستش. انداخت کیوان به نگاهی جلو، رفت هم بعد. داد محترمانه رو جوابش. گفت

 .داریم کار خیلی که مرد شو بلند -
 در و انداخت خودش به بعد و دستش به نگاهی اول کیوان. اومد لبم رو لبخندی بدبختی، و درد عالمه یه وسط

 .ریخت اشک قطره یه کیوان و کردن ـل*بغـ رو همدیگر. ایستاد و گرفت رو دستش جونبی نهایت
  ندارن؟ تربزرگ یه به نیاز متحد افراد این -

 :گفت کیوان و شدن جدا دیگه هم از. بودن ایستاده در جلوی شیدا و آریان. سمت اون برگشتیم. بود آریان صدای
  دارمان؟ نه مگه دارن، -

 :گفت و کرد دراز رو دستش هم اون
 .بیا داداش، خان بیا -
 حال. زد بهمون غمگینی لبخند. ایستاد نازی و من کنار شیدا. داد فشار محکم رو دستش و اومد جلو مردانه آریان و

 جناب و کیوان و نازی و من. شدیم خان اردشیر عمارت راهی باالخره. شدمی تحمل قابل هم با اما بود، بد همه
 اردشیر عمارت در جلوی. کردن حرکت زودتر معمول طبق آریان و شیدا. هم با هم آریان و شیدا و رفتیم هم با دکتر
. بودمش ندیده که بود وقت خیلی که شدیم عمارتی وارد هم با. کردیممی نگاه هااعالمیه به و بودیم ایستاده خان

 نگاه بودن، ایستاده مسیر طول در که هاییآدم به و کشیدم آهی. بودن شده خشک و زرد مسیر طرف دو درختان
 :پرسید کیوان. ایستادنو شدن متوجه. کردم آهسته رو هامقدم من که شدیممی نزدیک ورودی در به داشتیم. کردم
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  طناز؟ نمیای چرا -
 : گفتم آروم

 . میام شما از بعد من. برید اول شما. بهتره جوریاین-
 :گفت و اومد جلو قدم یه نازی

  چی؟ یعنی چی؟ -
 :دادم جواب

 .ترمراحت طوری این-
 : گفت خشم با کیوان

 . دارمان دیگه بگو بهش چیزی یه چی؟ یعنی بازیا مسخره این-
 :گفت و کرد نگاهم

 .ریممی هم با همه -
 :کردم مخالفت

 ... .من نه -
 : گفت محکم و کرد قطع رو حرفم

 .داخل ریممی هم با و اومدیم هم با. هم با همه گفتم -
 : گفت خودش که دادم تکون سری

 .جلو بفرما! خانوما -
 رو خونه تجمل و بودن روشن قیمت گرون هایلوستر. شدیم وارد. اومدن سرمون پشت اونا و رفتیم جلو نازی و من
 به و دادم تکون سری. بودن ایستاده مغموم خدمتکارها بود، راست سمت که آشپزخونه طول تمام. کشیدنمی رخ به

 یعنی اتحاد گفتمی وقتی. هم با همه یعنی هم با همه بود گفته وقتی اما بود؛ زیاد خیره نگاه. کردم نگاه اطراف
 از یکی روی ایگوشه نازی با بقیه، و خانوم تاج مهین هایچپ چپ و سنگین هاینگاه تمام وجود با. تمام و اتحاد
 که خان اردشیر پسرهای تا دو و شوهرش و خانوم تاج مهین. نشست کنارمون هم شیدا. نشستیم سلطنتی هایمبل
 و خاله. بودن نشسته مجلس باالی اومدن، خارج از تازگی به که دخترهاش تا دو و زدنمین سر بهش سال تا سال
 که وارد آریان با دکتر جناب و کیوان. بود شلوغ تقریبا. ریختنمی اشک سروصدابی اما بودن؛ کنارشون هم رضا عمو

 :گفت و ایستاد جلوشون و جلو رفت شد بلند رضا عمو. برگشت سمتشون به همه نگاه شدن،
 .ایستیممی در جلوی کیوان و آریان و شما و من! جان دارمان -

 :گفت و ایستاد خان اردشیر دختر شهین،
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 .خانِ اردشیر ارشدِ فرزندِ پسرِ باالخره. بهتره بمونه دارمان. نه -
 که انداختم آریان به نگاهی. دوم پسر نه بمونه باید بزرگ پسر قاعدتا بود؟ چی پس آریان. کردم نگاهش متعجب
 : گفت و برادرش شونه روی زد و انداخت پایین رو سرش

 .ترمراحت در جلوی من -
 چیزی آروم. خانوم تاج مهین سمت رفت دکتر و گویی خوشامد برای رفت آریان دیدم فقط. شد چی دقیقا نفهمیدم

 تونستنمی خانوم تاج مهین دیگه. بود شده شلوغ خیلی. بیرون رفت اشعمه نظر به توجهبی اونم و گفت بهش
 سر همشون. بگیم بهشون تسلیت رفتیم و گرفتیم رفتن به تصمیم نازی و من بعد، ساعت چند. بره غرهچشم بهم

 رفتم و کردم نگاه رو رفتارها این همه عامل خانوم، تاج مهین به و زدم پوزخندی. کردن برخورد من با سنگین
 :گفتم رسیدم که رضا عمو به. بودن ایستادهدر جلوی. بیرون

 .متاسفم. جان عمو میگم تسلیت -
 :گفت زدمی تلخی لبخند که حالی در
 .بود فکرت به همیشه چقدر که دونیمی. خان طناز ممنون -

 : کردم زمزمه و دادم تکون سری
 .داشتن لطف ایشون-
 : گفت که گفتم تسلیت هم آریان به و
  برسونمت؟ خوایمی -

 : دادم جواب و دادم تکون سری
 . کرد روی پیاده باید که هاستشب اون از. نه -

 :گفت مهربون همیشه چشمای همون با و داد تکون سری
 .باش مراقب -

 : گفتم آروم. انداختم کیوان به نگاهی و زدم لبخندی
 . بدی انجام باید که مونده کار کلی هنوز. باش سالمتیت مراقب اما سخته؛ خیلی که دونممی -

 : گفت آروم و داد تکون سری
 . دخترخاله هستی که مرسی -

 :گفت نازی به که دادم تکون براش سری
 .دقیقه یه بیا -
 : گفتم آروم. کردمی نگاهم. کردم نگاهش. خان اردشیر شده سفارش مرد. بعدی نفر سراغ رفتم. بیرون رفتن و
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 .باشی موفق -
 سر به. افتادم راه بهشون توجهبی. زدنمی حرف هنوز کیوان و نازی. ایستادم خیابون داخل رفتم. کرد نگاهم فقط

 یه میاد یادم. شد زنده باز خاطرات و. زدم زل رومبهرو مارکت سوپر به و شدم متوقف ناخودآگاه رسیدم، که خیابون
 منم. کرد بیرونم خونه از عصبانیت با و شد ناراحت خیلی دستم از خان اردشیر بودم، کرده شیطنت خیلی که دفعه
 بعد عصبانیت، با اول. عمارت بردم و خریدم بستنی تا چند مارکت، سوپر همین از و کوچه سر اومدم و نیاوردم کم
 نشسته تمام پررویی با که من به هم بعد و کرد نگاه بودم خریده براش که بستنی به تفاوت بی بعد و حوصله بی

 رفتار اون چرا که کردن مذمتم همه شب اون. خورد بستنیش از کمی باالخره اما خوردم،می بستنی جلوش، بودم
 اون یهمه جبران به و کوچه همین سر آورد رو من و کرد سکوت همه بین که بود هم نفر یه اما داشتم، رو بچگانه
 اون و بود شده شوهرم بود مدتی که شدم مردی عاشق بازم شب اون من. داد بستنی بهم اش،خانواده بد حرفای

 بستنی به. آوردم باال رو سرم خورد،می تکون جلوم که دستی با. رفت و شد تموم بدم حال همه کارش، اون با روز
 :پرسیدم و زدم زل نازی دست داخل

  چیه؟ این -
 :گفت و کرد پوفی

 .بستنی -
 :داد ادامه که کردم نگاهش متعجب

 .کنم تهیه براتون که دادن دستور دارمان آق -
 :گفتم و بود ما از دورتر خیلی که انداختم خان اردشیر عمارت در به نگاهی

  فهمید؟ کجا از -
 :گفت و انداخت باال ایشونه

 .کنیمی نگاه حسرت با چطور که بودت دیده کنم فکر. داد دستور و اومد وراین از. دونممی چه -
 آریان ندادم اجازه چرا که زد غر نازی که نگفتم چیزی و دادم تکون سری. نداشتم کردم فکر و دادن جواب حوصله

 من یخونه هم نازی. من خونه رفتیم مترو با رو راه از قسمتی هم بعد و افتادیم راه پیاده باالخره اما برسونتمون؛
 راحت و نشه نگران تا نگفتم بهش چیزی اما بود، زده زنگ بار چند هم طرالن. بودن اینا مریم خونه هابچه. موند

 و نشستم تختم روی. آشپزخونه داخل رفت نازی و اتاق داخل رفتم بالفاصله رسیدم، که همین. بده ادامه رو سفرش
 رو من خوادمی چرا یادشه؟ چی همه چرا آخه. بود یادش. انداختم بود، شده آب که دستم داخل بستنی به نگاهی
 از نازی صدای با براش؟ دممی جون دارم هنوز که نیست کافی براش کنه؟می باهام رو اینکار داره چرا بده؟ عذاب
 : زد داد. اومدم بیرون افکارم
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 .کردم گرم رو شام بیا طناز -
 : زدم داد منم. نبود گرسنم اصال و بودم حالبی
 .ندارم میل -

 رو سینی کرد، نگاه بهم وقتی اما جلو؛ آورد سینی یهلبخند با. شد اتاق وارد و زد در بعد ثانیه چند اما نیومد؛ صداش
 : گفت و کنارم نشست نگران. گذاشت آرایش میز روی

  شده؟ چیزی طناز، -
 : دادم جواب و کردم نگاهش

 .آره -
 : پرسید

 چته؟ -
 :دادم جواب

 . دارم درد -
 :گفت نگران باز
  کنه؟می درد کجات -

 :دادم جواب و کشیدم عمیقی نفس
 . قلبم -
 : دادم ادامه درد با و
 وای. کنهمی بد رو حالش که داره رو نفر یه و کنهمی خوب رو حالش که داره رو نفر یه آدمی هر نازی، دونیمی -

 .یکیه نفرم دو اینساله 11 که من حال به
 :گفت و چشمام روی کشید دست آروم بازم اما کرده، هنگ فهمیدممی. کردم نگاهش درد با و
 .نبینه رو تزدهغم چشمای این و نازی بره قربونت -

 :گفتم و گرفتم رو دستش و زدم لبخندی
 .شد تموم دیگه اما -

 :پرسید متعجب و کرد نگاهم
 کنی؟ کارچی خوایمی چیه؟ منظورت -

 : گفتم و ایستادمپنحره کنار و شدم بلند
 .کنم عمل خان اردشیر وصیت به خواممی -
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 اینکه عجیب و شدن موضوع متوجه هابچه که بود گذشته خان اردشیر فوت از روزی چند. زدم مرموزی لبخند و
 داشتم من و بودن خواب هابچه. بود جمعه امروز. بودن شده ناراحت خان اردشیر هایدختر از بیشتر خیلی اونا ظاهرا
 همه از و اومدمی دیگه روزه چند. شده فوت خان اردشیر که بودم نگفته بهش هنوز. زدممی حرف طرالن با تلفنی

 در متعجب. بودن در پشت نازی و کیوان. زدن زنگ که کردممی مرتب رو خونه شد، تموم که تلفنم. بود خبربی جا
 : گفتم نگران. داخل اومدن. کردم باز و
  شده؟ چی -

 :گفت کیوان و هال داخل اومدن
 .سالم اول طناز؟ بگم بار چند بابا -

 :گفتم و دادم تکون براش سری
  شده؟ چی. سالم خب -

 : گفت و میز روی انداخت رو درازش پاهای و نشست مبل روی کیوان
 .احوالپرسی شهمی بعدش -

 :گفت و زدمیآرو خنده نازی
 .کیوان نکن اذیتش -
 :گفت من به رو و
 .دارن کارت ماجوج و یاجوج قوم این که شو حاضر -

 :گفت نازی به رو و شد بلند کیوان
  دیگه؟ بودیم ما منظورت بله؟ -

 :گفت و زد بهش لبخندی نازی
 .دقیقا -

 : پرسیدم و دادم تکون سری هاشونشوخی از فارغ من که کرد پوفی هم کیوان
  دارن؟ چیکار من با -

 : گفت و کرد کلفت رو صداش کیوان
 .بخورنت خوانمی -

 :گفت من به رو و زد بهش ایسقلمه نازی که رفتم بهش ایغرهچشم
 .خبره چه دونهنمی. کنهمی چاخان -

 :گفتم بعد و کردم فکر کمی و دادم تکون سری
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  کنم؟ کارچی رو هابچه -
 :گفت و اومد جلو قدم یه نازی

 . برو تو. من با اونا -
 : پرسیدم

 نمیای؟ تو مگه -
 : داد جواب

 .ندارم نامه دعوت شما مثل که من. بابا نه -
 .انتظارمه در چی نبود معلوم که جایی. خان اردشیر عمارت رفتم کیوان با و شدم آماده و دادم تکون سری

 
 :گفت و کرد نگاهم برگشت کیوان. ایستادم مردد شدیم، که عمارت حیاط وارد

  پس؟ نمیای چرا -
 :کردم زمزمه و کردم نگاه بودن، شده پارک عمارت محوطه توی که هاییماشین به آروم

 .دونمنمی -
 : پرسید و اومد جلو کمی

  ترسی؟می -
 که بود این خاطر به هم بیشتر و بودم ترسیده کمیه چرا؟ دروغ. نداشت تمسخر قصد و بود جدی. کردم نگاهش

 : گفتم آروم اما دارن؛ کارچی باهام دقیقا دونستمنمی
 .بریم. خوبم. نه -
 آقای یه و من جز به. بودن خان اردشیر هاینوه و هابچه تمام. شدم وارد من و شد باز در. افتادم راه جلوتر خودم و

 زدممی حدس که طورهمون. نبود ایغریبه داره، آمد و رفت خیلی خان اردشیر با که بودم دیده باری چند که دیگه
 و هابچه فقط گفتم که طور همون. بهم گفتن آمد خوش و جلو اومدن رضا عمو و خاله فقط. نگرفتن تحویلم اصال

 کیانا و نشستم هاصندلی از یکی روی آروم. نبود هم سونیا حتی. نبودن هانوه همسرهای از کدوم هیچ بودن هانوه

 :گفت من به رو لبخند با و مبل روی نشست بود، سالش 60 حدودا که غریبه مرد. نشست کنارم چپ، سمت
 .سمیعی خانوم آمدید خوش -

 :کردم زمزمه متعجب
 .ممنونم -

 :گفت بلندی صدای با خان اردشیر بزرگ داماد
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 .اومدن بودید منتظرشون که هم ایشون کنید؟ شروع خوایدنمی جناب، -
 انداختم راستم سمتبه نگاهی اینا؟ دارن کارچی من به آخه؟ خبره چه اینجا چی؟ یعنی بودن؟ من منتظر. کردم اخم
 :گفت و سمتم شد خم کمی. کردم نگاهش فقط. کنارم نشست آروم که
 خوردی؟ رو سالمِت -

 :پرسیدم آروم حرص، با و حرفش به توجهبی
  من؟ با دارن کارچی اینجا؟ خبره چه -

 : گفت و نشست صاف و کرد درست رو کتش زد، پوزخندی
 .االن فهمیمی -

 :اومد باز غریبه اون صدای که بستم اعصاب تمدد برای رو چشمام
 .وقتشه کی دونممی خودم من. نباشید نگران شما مسعودی، جناب -

 آشنا بدجوری که غریبه مرد صدای. کرد آرومش همسرش که شد قرمز عصبانیت از انداختم، مسعودی به نگاهی
 :شنیدم رو زدمی
 ... .باید من مرحوم، فرزندان درخواست به بنا. خب -

 .کنه قطع رو حرفش شد، باعث خانوم تاج مهین مقتدر صدای
 ... فارسی آقای ببخشید -

 دهن از و کجا و کی رو اسم این که کردممی فکر داشتم. بود آشنا فامیلش چقدر فارسی؟ آقای. کردم مرد به نگاهی
 : گفت فارسی آقای که کردم باال رو سرم. بزنه مهمی حرف خوادمی خانوم تاج مهین شدم متوجه که شنیدم کی

 .خانوم تاج مهین بفرما کنم،می خواهش -
 : گفت کرد،می مرتب رو دامنش که حالی در خانوم تاج مهین و
 .بپرسم سمیعی خانوم از کرده مشغول خودش به مدت این رو همه فکر که موردی چیز، هر از قبل خواستممی -

 : پرسید و زد زل بهم درشتش چشمای با. کردم نگاهش ثانیه چند و زدم زل بهش متعجب اول
 نیست؟ که مشکلی -

 :گفتم مودبانه و زدم کوچکی لبخند. کردممی رفتار باهاش قدرت با باید. نبود ترسی
 .بفرمایید. کنممی خواهش -

 :گفت و داد تکون سری
 داشت، دوستش خیلی دونیممی همه که دارمان خصوصا همه بین از چرا خان اردشیر بیمارستان، داخل روز اون -

 ببینن؟ رو تو خواستن
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 که مردی به نگاهی نیم. خبره چه بدونن خوانمی و هستن فکر همین به همشون دونستممی. شد بلند همه همهمه
 اون که خوب چقدر و نپرسید صورت هر در! شک بی بدونه؟ خواستمی اونم. انداختم بود، نشسته راستم سمت

 خان اردشیر سوم وصیت یاد .بشم جویی باز که بودن کرده دعوت رو من پس. نبود وقتش االن چون نپرسید؛
 :افتادم

 : گفت و کرد نگاه چشمام توی. کردم پاک رو هاماشک»
 .نشو ناراحت پس کنن بازخواست رو تو امروز بابت هاخیلی میدم احتمال باشه حواست طناز -

 : گفتم متعجب
  بشم؟ بازخواست باید من چرا -

 : داد جواب
 .«... از غیر. بدونه چیزی نباید کسی االن هایحرف از که نکن فراموش ولی. فهمیمی -

 : گفت رحمان، خان، اردشیر دوم پسر. حال به برگشتم و. دادم تکون سری
 . مهمیه موضوع هرحالبه. داشتم رو سوال همین منم بله، -
 : داد ادامه و کرد تائید رو برادرش حرف شهال، خان، اردشیر دیگه دختر و
 .بشه مشخص باید چیزا سری یه باالخره خب -
 :گفتم و زدم زل بهشون. کردن سکوت و
 .بدن جواب توننمی خان اردشیر خود فقط رو این .بدم رو جوابش بتونم من که نیست موضوعی این ببینید -

 :دادم ادامه و زیر انداختم رو سرم
 .بوده ایشون خود تصمیم این. نداره ارتباطی من به قطعا ببینن، رو من خواستن که این .نیستن االن که -
 : گفت رضا، عمو کوچک برادر رحیم، آقا
  بهتون؟ گفتن چی وقت اون -

 :دادم جواب و زیر انداختم رو سرم بازم. بگم تونستمنمی اصال دیگه که رو این. زدم پوزخندی
 .بودن من به مربوط حرفا این -

 :گفت پوزخند با خانوم تاج مهین
 نداره؟ ربطی ما به گیمی داری عمال یعنی-

 :گفت شهین، خان، اردشیر کوچک دختر زدم، رو حرف این کی من بگم اومدم تا. کردم نگاهش متعجب
 .تاج مهین دیگه چرا -

 : گفت تحقیر با من به رو بعد
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 بوده؟ چی حرفاش آخرین بابام که نداره ربطی من به گیمی داری تو یعنی-
 :گفت خاله. نشدم آروم من اما داد، فشار و دستش داخل گرفت رو دستم بود، نشسته چپم سمت که کیانا

 کنی؟می بزرگش خودی بی چرا. نزد حرفی چنین اصال طناز ولی خانوم، شهین ببخشید -
 : گفت شده، گرد هایچشم با و کرد اشاره خودش به خانوم شهین

  پریچهر؟ نیست بزرگی چیز ما به توهین کنم؟می بزرگش من -
 :اومد کیوان و آریان صدای همزمان که بگم چیزی خواستم خشمم تمام با من و گفت رو پریچهر تحقیر با و
 !خانوم عمه -

 :شد بلند محکم راستم سمت از صداش که کرد نگاهشون شهین
  هست؟. نیست اجباری بگه، خوادنمی وقتی. عمه کافیه -
 دو تا که اینا پس؟ گفتننمی چیزی چرا. کردم نگاه بهشون متعجب. بودن شده خفه شونهمه. کرد نگاه همه به و

 :گفت کیوان بزرگ عموی پسر که شد سکوت باز. مخاله و من برای بودن بلبل پیش دقیقه
 .شمنمی هم ساکت و هنوز نشدم قانع من ولی جان؛ دارمان ببخشید -

 که همونه ایشون. اومد یادم کردم فکر کهکمی بود؟ کی اصال گفت؟می چی دیگه این. کردم نگاهش متعجب
 :صداش بعدم و شنیدم راست سمت از رو پوزخندش صدای! کلفت دم حسابی و بود مهندس

 شاهین؟ چیه مشکل -
 :گفت اخم با و داد تکون سری شاهین

  نیست؟ عجیب این. بودنمی باید که داشتن حضور جایی همون زمان، همون درست خانوم این-
 : گفت بود، شده دورگه خشم از که صدایی با کیوان

 برو بودن اونجا که هاییاون از. رسونده بد رسونده، بهتون رو هاخبر که اونی خان، شاهین اطالعتون محض -
 .بیارمش رفتممی بیمارستان همون در خودش اتاق از داشتم من داره، کار طناز با گفت و اومد که دکتر. بپرس
 : گفت بود، آورده در دُم شبرادرزاده حرف با که هم خانوم شهال

 کردی؟می چیکار بیمارستان اون توی تو، اصال -
 فشار رو دستش بده جواب خواست کیانا تا بود خودم نوبت باراین .شنیدم راستم سمت از رو تندش هاینفس صدای

 : گفتم و دادم
 .جان کیانا بده اجازه -
 : گفتم همه به رو و
 ... .اما شخصیه، کامال موضوع این اینکهوجود با -
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 :دادم جواب و خانوم شهال چشمای داخل دوختم چشم
 . مهست فعالیت مشغول روانشناس دکتر عنوان به بیمارستان در که هست ماهی چند من اما -

 : پرسید شک با خانوم شهین
  جان؟ دارمان گـهمی راست -

 :اومد صداش
 .کامال -

 از فارسی آقای. کردم نگاه شهین و شهال به بعد و خانم تاج مهین به پیروزی با اول و اومد لبم روی پیروزی لبخند
 :گفت و کرد استفاده سکوت

 کیانمهر، اردشیر مرحوم فرزندان درخواست به بنا. گفتممی داشتم. شده تموم سواالت دیگه کنم فکر. خب -
 .شهمی باز امروز همین ایشون نامهوصیت

 :کردم زمزمه متعجب
  نامه؟وصیت -

 :گفت گوشم زیر آروم کیانا که
 .بودن افتاده هم جون به چطوری دیدیشونمی باید. نگو که هستن هول قدراین .آره -

 بشه، خونده نامه وصیت قراره اگه. کردم باز رو چشمام متعجب بودن؟ کی دیگه اینا! من خدای. بستم رو چشمام
. بود خان اردشیر وکیل فارسی آقای. اومد یادم حاال! آهان داره؟ چیکار من به نامه وصیت آخه اینجام؟ چرا من پس

 نامه وصیت شدن تموم از بعد. خوندمی کاغذ یه روی. دادم گوش حرفاش به کنجکاو. اینجا بودمش دیده چندباری
 :افتادم خان اردشیر حرف یاد. شدنمی باورم. کردنمی نگاه هم به مبهوت و مات همه

 صبوری کنه،می متعجب رو همه که هست من نامه وصیت در نکته چند که بگم پیشاپیش! طناز باشه حواست -
 .وایستا پاش و کن

 : شد بلند خان اردشیر پسر اعتراض صدای که بودم زده زل پام زیر قیمت گرون و دستباف فرش به مات هنوز
  چی؟ یعنی -

 : گفت فارسی آقای
 .جان رحیم همین یعنی-

 :گفت خشم با خان رحیم
  رو؟ ایمسخره وصیت چنین کنم قبول نداری که توقع فارسی آقای -

 :گفت آروم زنش
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 .هاباباته وصیت حرفیه؟ چه این رحیم -
 :گفت حرص با و زنش سمت برگشت رحیم

 مرضیه؟ گممی دروغ مگه -
 :گفت جمع به رو بعد
 ببره؟ سهم ما هایبچه اندازه شده، پیداش کجا از سال هفت از بعد نیست معلوم که خانوم اینکه اینه انصاف یعنی-

 :گفت خان اردشیر هاینوه از یکی
 .بفرمایید مطالعه دیگه باریه شهمی فارسی؟ آقای درسته این. واال نه -

 :گفت و خندید فارسی آقای
 دخالت نباید هم مرگش از بعد حتی خان اردشیر کار توی بشنو من از رو این ولی خوندم؛ درست من جان، دختر -

 .کرد
 : گفت پسرها از یکی.شد ساکت و کرد اخم هم دختره اون

 .رسیدمی چیزی اونم به تا دادممی طالق رو زنم منم کاش -
 کنارم مرد. بگه چیزی نداد اجازه رضا عمو اما بشه، بلند خواست و کرد مشت رو دستاش کیوان. کردم نگاهش بد

 :غرید شیر، عین
 .بهنام رو دهنت ببند -

 :گفت رحمان آقا بهنام، پدر. نگفت چیزی و زد پوزخندی خشمگینش نگاه دیدن با بهنام
 .دارمان کن صحبت درست -

 : داد جواب جدی خیلی
 .کیانمهر خانِ رحمان کنی، ادب رو پسرت شما بهتر. گرفتم یادخان اردشیر از رو ادبم من -

 زنش مرگ پیش سال 11 که بود همونی خان رحمان. کرد ساکتش بزرگش دختر که بده ادامه خواست رحمان
 قرار که ثروتی کل از. نزنن حرف نفعشونه به دونستنمی خوب همشون اما بود، شده دکتر جناب و من آشنایی باعث

 صیام و تیام که چرا بردمی سهم همه از بیشتر مرد این بده، همه به داشت اجازه خان اردشیر و برسه همه به بود
 منم البته. برگردونه بهشون رسیدن، قانونی سن به که بعد که بود رسیده پدرشون به سهم این و داشتن سهمی هم
 :گفت خانوم تاج مهین. بیاد جوش به خونِشون که بود شده باعث همین و بردممی سهم نوه هر اندازه به
 .فارسی آقای نیست حقش که دونیدمی خودتون. نیست درست این-

 :گفت و شد تموم تحملش دیگه کیوان
 .بده تغییرش نتونه کسی کردن تعیین کسی برای رو حق این خان اردشیر وقتی کنم فکر اما خانوم، ببخشید -
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 : گفت حرص با تاج مهین
 .جان بچه نزن حرف تربزرگ حرف روی -

 :گفت رضا عمو
 همه اگه بگن که اینه مثل این. نخواد چه بخواد، کسی چه. شهمی اجرا قیمتی هر به وصیت. خانوم تاج مهین -

 .نرسه ارثی خانوم تاج مهین به هستن راضی
 : اومد حرف به حرص با تاج مهین شوهر

  داره؟ ربطی چه -
 :داد جواب و زد لبخندی فارسی آقای

 عروس دیگه که ایشون چون ندیم خانوم تاج مهین به ارثی تونیممی ما باشن، موافق همه اگه طوری این خب -
 ... .اما نیستن خان اردشیر
 :داد ادامه و کردنمی پچ پچ هم با که انداخت خان اردشیر هایبچه به نگاهی

 .بشه انجام باید دادن، دستور خان اردشیر چون اما -
 .کرد سکوت و شد عصبانی خانوم تاج مهین
 : گفت رضا عمو

 .برسه کامل ارث هم طناز به باید پس. دقیقا -
 : گفت هم خانوم شهین

 . کنیمی رو طرفداریش داری شهنمی باورم رضا -
 :گفت رضا عمو

 .بگیرید رو حقش تونیدنمی هم شما. حقشه -
 :گفت مسعودی آقای

 .خورده مشامشون به پول بوی دکتر ظاهرا خانومِ این .خانوم شهین نه -
 آخه؟ اینجا بودم اومده پول خاطربه من مگه من؟ خاطر به کردنمی کلکل هم با داشتن همشون. کردم نگاهشون

 نگاه بهشون سکوت در که انداختم بهش نگاهی نیم. کردم بغض. خبره چه اینجا که نداشتم هم خبر اصال من
 : گفتم. زدن زل بهم و شدن ساکت همه که شدم بلند ناگهانی تصمیم طی. کرد نگاهم. کردمی
 . اومدمنمی اصال وگرنه خبره، چه اینجا دونستمنمی من که اینه حقیقت اما همه؛ از ببخشید -

 :دادم ادامه و گرفتم نادیده رو پوزخندشون
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 من. بگیرم پول تونستممی سال 11 اینتوی وگرنه. نخواستم وقت هیچ. خوامنمی پولی هیچ من خوام،نمی -
 .میارم دست به کردنم کار و زحمت با خودم که پولی به امراضی

 : گفتم و کردم نگاه بهشون
 ... .اما همش، خودتون؛ مال. دنبالشونه نفر چندین چشم که یهویی هایپول به ندارم عادت -

 : دادم ادامه محکم. کردم مکثی
 بهتون همیشه. داد یاد شما به چیزا خیلی اما بود، مقتدر و محکم درسته. بود خوبی خیلی مرد خان اردشیر -

 یاد هیچی شما که افسوس اما رفتارشه؛ که خان اردشیر خوبِ ارثِ خاطر به بلکه پولتون، خاطر به نه. کردم حسودی
 .ازش نگرفتید

 : گفتم تأسف با و کردم نگاهشون باز
 شما اما داد؛ یاد خان اردشیر. بودید بانکتون توی هایپول هایصفر شمردن مشغول همتون شما اما داد، یاد اون -

 .متاسفم همتون جای به من،. متاسفم. بودید طمع و حرص مشغول
 :گفتم فارسی آقای به رو و دادم تکون سری

 .برم باید االنم. هاپول اون از خوامنمی چیزی من فارسی آقای -
 :گفت و شد بلند فارسی آقای که برداشتم رو کیفم و
 .شهنمی عمل نامه وصیت به وگرنه باشی داشته حضور باید هم شما جلسه این پایان تا. لطفا بنشین. دخترم -

 :گفت تأسف با فارسی آقای که نشستم نارضایتی با من و شد بلند اعتراضشون باز که کشیدم آهی
 هیچ به نرسه، چیزی سمیعی خانوم به اگر که گفتن و کردنمی رو اتفاقی چنین بینی پیش خان اردشیر متاسفانه -

 .رسید نخواهند ارث هم کس
 :گفت بلند فارسی آقای. شد شروع باز همهمه که کردم نگاه کیانا به درد با
 .نامه وصیت از مونده هم دیگه بخش یک .کنید توجه خواهشا همگی و -

 :گفت فارسی آقای که کردن نگاه متعجب همه
 . خاص امور به رسیدگی برای شهمی داده آریان به اضافه میلیون چند ارثیه، بر عالوه -
 . عالِمه خدا بود؟ خبر چه دیگه بار این .شد ولوله باز
  

 : گفت خان رحمان همه از اول
  اون؟ چرا آریان؟ -

 :داد جواب فارسی آقای



 

 

514 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 .بوده خان اردشیر دید صالح -
 : گفت و زد پوزخندی اینبار رحیم

 .خان آریان اضافه پول این از اینم خانوم، اینماجرای از این. وضعیتیه عجب -
 :گفت آرامش با و برداشت چشماش از رو عینکش فارسی آقای

 چتونه؟ دوتا شما چیه؟ مشکل -
 : داد جواب و کرد جرئت رحمان و انداختن هم به نگاهی رحیم و رحمان

 به که کردیم قبول ما باشه حاال. بگیره تعلق بهش ارث نباید اصال آریان که دونیدمی بهتر شما فارسی آقای -
 یه تازه و باشه گفته رو چیزا این باید وسط این خان اردشیر چرا که فهممنمی. باشه داشته ارثیه ها،سال این حرمت

  بهش؟ بده هم اضافه مبلغ
 :پرسید و انداخت پدرش به نگاهی کنجکاو رحمان آقا پسر

  دونیم؟نمی ما که هست چیزی جان، بابا -
 : گفت و زد پوزخند کرد،می نگاه آریان به که حالی در رحمان

 .جان بابا آره -
 :پرسید و هاحرف وسط پرید باز شاهین

 .بابا منتظریم و مشتاق همه کنم فکر. خب -
 :گفت و کشید عمیقی نفس رحمان

 .دیگه خانِ اردشیر و مرحوم داداش گل دست -
 : گفت بلند و کنه تحمل نتونست دیگه رضا عمو

 نیست؟ وقتش االن کنیدنمی فکر داداش خان -
 :گفت بلند هم رحیم

 ... و بشیم خفه باید کی تا رضا؟ وقتشه کی پس -
 : گفت بود، خوبی و آروم زن که رحیم آقا زن خانوم، مرضیه

 .آقا رحیم کن بس -
 :گفت لب زیر رحیم و
 . االاهللالاله -
 : گفت گوشم زیر آروم. بود شده گیج من مثل هم کیانا. شد ساکت و
  اینجا؟ هخبر چه -
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 : کردم زمزمه تأمل با من و
 . دونمنمی -
 و داشت ربط آریان گذشته به بود چی هر اما خبره، چه دونستمنمی. بود زیر سرش که انداختم نگاهی آریان به و

 :گفت و وسط پرید آش توی نخود عین مسعودی، آقای. نبود جالبی خبر هم اصال
 ... .خانوم تاج مهین وقتی. پیشه هاسال مال قضیه! خان شاهین ببین -

 : شد بلند بود، ساکت حاال تا که خانوم تاج مهین صدای
 ... .لحظه یه-

 : گفت و کرد باز رو چشماش بعد ثانیه چند. کشیدمی عمیق نفس و بود بسته رو چشماش. کردیم نگاهش متعجب
 .میدم توضیح خودم -

 کردنمی نگاه تاج مهین به منتظر همه. زدم زل رفتنش مسیر به نگران. بیرون رفت و شد بلند موقع همون آریان
 .بود کرده سکوت فقط که
 : گفت نهایت در و زد زل همه هایچشم به
 .تونمنمی -

. بودمش ندیده مستأصل قدر این حاال تا. کردم نگاه تونمنمی گفت ضعف، با که خانومی تاج مهین به متعجب
 .بود عجیب
 : گفت و زد پوزخندی هم خانوم شهال

 . تاج مهین بگم تونممی من -
 : داد ادامه پوزخند همون با و
 .بود پرورشگاه بچه آریان، -

 تا. بودن هنگ همه. کشیدنمی هم نفس حتی کسی و بود سکوت جاهمه دقیقه چند. کردم نگاهش مبهوت و مات
 : گفت و شد بلند کشید، پوفی فارسی آقای

 .متاسفم رفتار این از عمیقا -
 نگاهی نیم. شدنمی باورم. رفت دنبالشون هم کیوان و کنه مهار رو کیوان نتونست دیگه رضا عمو و بیرون رفت و

 :گفت فقط و شد بلند که انداختم راستم سمت به
 .سوزهمی براتون دلم. همتون برای متاسفم -
 :داد ادامه بلند صدای با و محکم و
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 خان اردشیر واقعی هاینوه از خیلی از که آریانی. شکستید رو آریان دل. باشید حسابی و درست تقاص یه منتظر -
 .بود ترمعرفت با

 : داد ادامه محکم و ایستاد همه جلوی
 . کیانمهر بزرگ کارخونه صاحب و هستم خان اردشیر وارث ترینبزرگ بعد به این از من حال هر به -
 نگاهی. نبود نامه وصیت داخل که کارخونه مورد این. کردم نگاهش متعجب. گذروند نظر زیر رو همه نگاهش با و

 : گفت آروم بود، شده تعجبم متوجه که کیانا. بود نشده متعجب کسی من از غیر انداختم جمع به
 . بود سپرده دارمان به رو کارخونه مرگش از قبل خان اردشیر -

 : دادم گوش حرفاش ادامه به و برگردوندم رو سرم حرف بی
  مسعودی؟ آقای درسته. کننمی کار اونجا جمع این افراد از خیلی خب و منه مال تمامش کارخونه -
 : گفت و خاروند رو کچلش سر مسعودی. زد زل مسعودی به و
 .بله -

 مسعودی آقای فقط اما کرده؛می کار کارخونه توی بود وقت خیلی هم مسعودی آقای که گفت کیوان اومدمی یادم
 : داد ادامه اقتدار با و زد کجی لبخند. کردنمی کار اونجا هم رحیم آقا و رحمان آقا هایبچه از خیلی نبود،

 .باشه هاتونعذرخواهی منتظر میگم آریان به پس. خوبه -
 : داد ادامه و برگشت یهو که رفتمی داشت

 .بدهکارید ایشون به هم عذرخواهی یه شما که بودم کرده فراموش -
 :گفت خشم با تاج مهین و شد بلند همه پچپچ. کرد اشاره من به و
 .کنیمی روی زیاده داری دارمان، -

 : پرسید و کرد نگاهش جدی
 دارید؟ ما با نسبتی چه شما فخاری؟ خانومِ ببخشید -

 شدن ساکت جمع کل و موند مات خانوم تاج مهین حرف این با اما. بود خانوم تاج مهین جدید شوهر فامیل فخاری،
 :گفت رحمان آقا باز که. دادممی گوش مات فقط من و
  شدی؟ چی کردی خیال رسیدی پول به. شدی وحشی دارمان، -

 : گفت و زد پوزخندی
 و هاظلم تمام تالفی به هااین همه و. شمایید نیستم، من شهمی کسی پول با کنهمی خیال که کسی اون -

 این از اما گرفتم، نادیده و زدین گذشته سال چندین طول در عزیزانم و اطرافیان به که بود مفتی و ناحق هایحرف
 .بود خواهم طرف همتون با خودم بعد به
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 :گفت و شد بلند. کرد طغیان باز شاهین که کردن سکوت همه
 کنی؟می تهدیدشون داری همه جلوی. بعیده تو از. دارمان -

 : داد جواب و زد پوزخندی
 .نکن دخالت نیست مربوط بهت که کاری تو و شاهین بشین -

 :گفت و زد جمع به پوزخندی اونم. کرد نگاه بهش مات شاهین
 .کیانمهر خاندان باشید، داشته خوبی روز -
 از دفاع خاطر به خودم، از دفاع خاطر به نه شدم؛ کارش این عاشق اندازهبی. نشست لبم کنج لبخندی. بیرون رفت و

 چیزی پول جز که یاغی ملت مشت یه بردن رو از و قدرتش دادن نشون البته و خان اردشیر حریم از دفاع و آریان
 روی از سری. رو خوردنشون تأسف نه خواستممی رو شون عذرخواهی نه. شد همهمه رفتنش از بعد. دیدننمی رو

 .کردنمی بحث دنیا مال سر هم با و کردنمی دعوا داشتن هنوز شدن؟نمی خسته اینا. دادم تکون تأسف
 :گفتم کیانا به آروم

 نمیای؟ -
 : گفت مات

 هان؟-
 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 نمیای؟ گممی -
 : داد جواب

  کجا؟ -
 : گفتم گیج

 .گیجم خودمم فعال. دونمنمی -
 :گفت و داد تکون سری

 .تنهان بابا و مامان. هستم جا همین من -
 : دادم جواب و دادم تکون سری

 .فعال. باشه -
 :گفتم رضا عمو و خاله کنار رفتم. شدم بلند و
 .امروز اتفاقات بابت و خان اردشیر مرگ بابت متاسفم -

 :گفت و کرد ـلم*بغـ شد بلند خاله
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 .سالمت به جان خاله برو -
 :گفت و شد بلند هم رضا عمو و
 ... .احترامی بی بابت متاسفم. امروز هایماجرا بابت دخترم ببخش شما -

 : گفتم و بده ادامه نذاشتم
 .نیست که شما تقصیر. رضا عمو بهترینید شما -
 نگران. کشیدم عمیقی نفس. بیرون اومدم و کردمآرومی خداحافظی و زدن لبخند بهم آرامش با که زدم لبخندی و

 از و جلو رفتم. زننمی حرف و ایستادن فارسی آقای و کیوان دیدم که بیرون اومدم عمارت از سریع. بودم آریان
 :پرسیدم کیوان

  رفت؟ کجا شد؟ چی آریان -
 : داد جواب و کرد نگاهم

 . رفتن پیاده دارمان با -
 : گفتم و کشیدم آهی

  شه؟می چطوری آخه. شهنمی باورم هنوزم -
 :داد جواب سردرگم هم کیوان

 .دونمنمی درست هنوز خودمم -
 :گفت فارسی آقای که دادم تکون سری

 !سمیعی خانوم -
 : داد ادامه که کردم نگاهش

 .بلده رو کارش خوب دارمان. داد زمان بهش باید. هست هنوزم بود، سخت هم آریان خود برای خیلی -
 : گفت که دادم تکون سری

 .هابچه برم فعال من خب -
 :گفت و برگشت باز اما کرد، باز رو ماشینش در. ماشین سمت رفت که کردیم خداحافظی

 .راستی -
 : داد ادامه که کردیم نگاهش دو هر
 .ببینم رو دارمان هایبچه دارم دوست خیلی -

 :گفتم و زدم لبخندی
 . حتما -
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 : گفتم کیوان به رو و کشیدم عمیقی نفس. رفت و
  شه؟می چی حاال -

 :گفت غم با و کرد نگاهم
 .دونمنمی واقعا -

 :گفتم و دادم تکون سری
 .تنهاست اونجا نازی که خونه ببر رو من بیا -

 :گفت آروم
 .باشه -
 : گفتم و دادم تکون صورتش جلوی رو دستم. بود زده زل آسفالت به و نکرد کاری اما
 چیه؟ -

 :گفت و داد تکون سری
  گفتی؟ چی هان؟-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
  کیوان؟ چته -

 :گفت آروم و داد تکون سری
 .مشکله درکش. آریان ماجرای حاال و خان اردشیر مرگ. هنوز شهنمی باورم -
 :دادم جواب و زدم تکیه ماشین در به
 .تونیمی که دونممی اما سخته؛. فهمممی -
 :گفت و گرفت ماشین از رو ش تکیه سکوت دقیقه چند از بعد. کردم سکوت و
 .فعال برسونم رو تو بیا حاال -

 : گفت و پیشونیش رو زد و برگشت که دادم تکون سری
 .رفت یادم ،آخ -
 :گفت و جیباش داخل کرد دست و
 .دنبالشون بری و ببریش تو گفت گذاشت، رو ماشینش دارمان. بیا طناز -

 :گفتم متعجب
 من؟ -

 : داد جواب حوصلهبی
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 .منتظرن کنم فکر. کن عجله. آره -
 :پرسیدم و ازش گرفتم که داد تکونش. زدم زل کیوان دست داخل سوئیچ به و دادم تکون سری

 هستن؟ کجا حاال -
 :داد جواب و کرد نگاهم

 ... .رفته یادمرو اسمش میرن همیشه که پرورشگاهی -
 : گفتم که کردمی فکر داشت

 . کنی فکر خوادنمی. کجاست دونممی -
 . پرورشگاه رفتم و کردم خداحافظی

  
 با و هستن پرورشگاه داخل کردم فکر. نبود ازشون خبری. زدم زل اطراف به و کردم پارک پرورشگاه در جلوی
 و دعواها به لبخند با. زدم زل کردنمی بازی که هاییبچه به و پرورشگاه حیاط داخل رفتم فکر، همین
 :پرسیدم. جلو رفتم و برداشتمش و شدن خم. من سمت افتاد توپ اینکه تا بودم زده زل هاشونقهقهه

 بازی؟ بیام تونممی منم -
 :گفت بود، میزه ریز که آبی لباس دختر

 .بیا. آره آره، -
 دعوای به داشتم بعد، دقیقه پنج. آسمونی هایِکوچولو فرشته با بازی به کردم شروع خوشحالی با و زدم لبخندی

 :گفت سرم پشت از صدایی که خندیدممی کوچولویی پسر و دختر
 .کیانمهر خانوم -

 :گفت که کردم سالم و زدم لبخندی بود، شده شکسته که پرورشگاه مدیر دیدن با. برگشتم
 .هستن منتظرتون در جلوی کیانمهر آقای -

 و نبود آریان. کردم نگاه اطراف به. بیرون رفتم و کردم خداحافظی هم هابچه از و کردم تشکر و دادم تکون سری
 : گفت خط پشت شخص به دید که رو من. زدمی حرف تلفن با داشت هم دکتر

 .فعال. باشی نگران نیست الزم تو. باشه -
 :گفت فقط که زدممی زل اطراف به و گشتممی آریان دنبال داشتم. کرد قطع و
 .رفت -

 :پرسیدم و کردم نگاهش
  رفت؟ کجا آریان؟ -
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 :گفت خسته
 .دونمنمی -

 :گفتم غم با و دادم تکون سری
  آخه؟ نرفتی باهاش چرا. داره ـناه گـ کشه؟می چی بیچاره -

 : داد جواب و انداخت بهم نگاهی نیم
 .بهتره باشه تنها -

 :گفت و کرد دراز رو دستش بعدم
 .سوئیچ -

 :گفت که دستش کف انداختم و دادم تکون سری
 .شو سوار -
 : گفت ثانیه چند از بعد و کرد حرکت و زد استارت. شدم سوار آروم. شد سوار خودش و
 خوبن؟ هابچه -

 :دادم جواب
 .بینمشونمی کم روزا این خودمم. احتماال آره -
 :پرسیدم و انداختم بهش نگاهی نیم. شد سکوت باز و
 دونستی؟می تو -

 :گفت بگیره، جلوش از رو نگاهش اینکه بدون
 رو؟ چی -

 : گفتم و کردم مکث
 .آریان مورد در -

 : داد جواب ریلکس بعد و کرد نگاهم ایلحظه
 .آره -
 : پرسیدم باز که. نداد ادامه و
  االن؟ تا کی از اونوقت -

 : داد جواب و زد پوزخندی

 .پیش سال 11 از -
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 حرف ناگهانی خیلی. برام بود عجیب. شدم آشنا باهاش من که زمانی همون دقیقا. کردم نگاهش گنگ و متعجب
 کردم فکر اما چجوری، دونمنمی چی؟ شرط نگفت اما. بودم شرط من گفت. اومد یادم ماشین داخل روزش اون

 :پرسیدم کردم،می بازی دستام با که حالی در. باشه داشته ربطی من به هم آریان موضوع شاید
 داره؟ ربطی من به -

 :گفتم و کردم پوفی که نگفت چیزی و کرد نگاهم
  کرد؟ صبر براش باید که موارده اون از اینم -

 :گفت و زد ایخسته و کوچک لبخند
 .آره -

 با حال همون در و کردم باز رو ـمربندم*کـ. رسیدیم وقتی نزدم حرف خونه به رسیدن تا و کشیدم عمیقی نفس
 :گفتم کردن، پا اون و پا این کمی

 . شدن تنگدل هابچه داخل؟ نمیای... اوم -
 :گفت و خندید

  ها؟بچه -
 :گفتم و کردم نگاهش حرصی

 .بیای خوادنمی اصال. شدم پشیمون -
 : گفت و مرد کوتاهی خنده بازم

 .داره مهمی حرف ظاهرا. کرده احضارم خانوم سونیا. بیام تونمنمی -
 :گفتم آروم و دادم قورت رو دهنم آب. کردم نگاهش

 .برو. ترهمهم موضوع اون. آره -
 رو تصمیمم و افتادم خان اردشیر آخر هایحرف فکر به وقت، چند اینمثل و بستم رو خونه در. رفتم و شدم پیاده و

 شده ناراحت حسابی خبر، شنیدن با و بود برگشته دیگه طرالن و بود گذشته خان اردشیر ماجرای از هفته یه. گرفتم
 شدیم آشنا هم با دکتر جناب و من که زمانی میاد یادم. شد ناراحت قدراین طرالن که بود عجیب خودمم برای. بود

 آه خان اردشیر برای بخواد حتی و بشناسه خوب رو خان اردشیر که نداشت سنی اونقدر طرالن کردیم، ازدواج و
 هم کیوان و نازی. درمان شروع برای رفتن آریان با که فهمیدم و زدم حرف شیدا با امروز. بخوره افسوس و بکشه

 طرالن و من یا رفتنمی باهاشون علی و مریم یا خودشون اصرار به. خرید رفتنمی بود، افتاده عقب عقدشون که
 دیگه حامد کار خاطر به. دارن پرواز آینده هفته که گفتمی. زدم حرف تلفنی هم کیانا با. کردیممی شونهمراهی

 با که ایدورهمی برای شمال بره هواش و حال تغییر برای که کرده مجبور رو خاله امروز که گفت و. رفتنمی باید
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 ساعت. خونه رفتم کار از بعد و کردم صحبت ویدا با کمی رفتم و شدم بلند کیانا، با زدن حرف از بعد. دارن دوستاش
 شنیدم رو همین فقط. اومدنمی درست صداش. زدمی حرف داشت گریه با کیانا. خورد زنگ خونه تلفن که بود شش

 نگران. نداد جواب که زدم زنگ بار چندین و انداختم موبایل به نگاهی. شد قطع و بیمارستان برم باید گفت که
 رفتم و پوشیدم لباس نگرفتم، زدن تلفن از که اینتیجه. بود اتاقش داخل هم طرالن. رفتممی راه خونه داخل

 به کردم حرکت سرعت آخرین با بار اولین برای. باشه هابچه به حواسش که سپردم طرالن به و خودم بیمارستان
 خاله گفت که گرفتم تماس حامد با ناچار. دادنمی جواب که زدممی زنگ کیانا به بازم راه توی. بیمارستان سمت
 سمت رفتم نگران. بود بد خیلی حالم. بیمارستان رسیدم باالخره. نیست مساعد خیلی حالش و کرده تصادف راه توی

 : پرسیدم. نبود ویدا. پذیرش
  کجاست؟ من خاله اعالیی، خانم -

 : گفت و کرد نگاهم متعجب
 بله؟ -

 :دادم جواب نگران و کالفه و دادم تکون سری
 .نعمتی پریچهر. مخاله -

 :گفت و داد تکون سری
 .اعصاب و مغز بخش -

 : گفتم مات
 .خدا یا -
 که رو رضا عمو. گشتممی آشنا یه دنبال سرگردون و حیرون اومدم، بیرون آسانسور از وقتی. آسانسور سمت دویدم و

 : پرسیدم زار حال با. سمت اون دویدم دیدم،
  شده؟ چی عمو -

 :کرد زمزمه و کرد نگاهم
 .کرده تصادف -

 : گفت گریه با و کرد بلند رو سرش کیانا که گفتم بلندی وای
 .مامانم طناز، -

 ما اما بود، شده راحت بابت این از خیالم. بود کوچولو پریناز پیش حامد. کردم ـغلش*بـ و نشستم کنارش حال بی
 :گفت رضا عمو به رو گریه با کیانا. بود نیومده هنوز دکترش. عمل اتاق بودن بـرده رو خاله. بود بد خیلی حالمون

 . رفت دست از مامانم نمیاد؟ چرا دارمان بابا، -
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 عضو تنها پریچهر خاله. نبود اون از بهتر خودمم حال اما کنم، آرومش کردم سعی. زد زار و صورتش داخل زد باز و
 برام رو مادرم خاطرات که کسی تنها. طرالن و من برای. برامون موند باقی که کسی تنها. بود خانوادم بزرگ فرد و

. شد زیاد کیانا وزن یهو کردم حس. اومدنمی بند هاماشک. دادمی رو مامانم بوی که کسی تنها. کردمی زنده
 :گفتم بلند استرس با. بود رفته هوش از. کردم نگاهش

 .رفت هوش از کیانا رضا، عمو -
 : گفتم رضا عمو به رو. زدن بهش سِرُم و بخش بردیمش هم کمک با و اومد رضا عمو

 .بمونین کنارش شما. شد چی خاله ببینم رممی من! رضا عمو -
 : گفت و داد تکون سری

 .رممی من بمون تو. جان عزیز نه -
 : گفتم سریع

 هم کیوان نباشید، نگران ضمن در. کنه مدیریتم باید یکی خودمم که من تا بهتره باشه مرد یه .بهتره باشید شما -
 .میاد االن

 :گفت و داد تکون سری
 . بده خبر هم من به پس -

 :گفتم تند
 . باشه -
 و کرد نگاه بود اشک از پر که صورتم به شدم بلند. اومد که بودم نشسته دقیقه چند. عمل اتاق در پشت رفتم و

 :گفت
 .انداختی راه دریا که باز -

 :گفتم آروم
 .نگرانم. خالمه -

 : گفت مکث با و داد تکون سری
 .نباش نگران -
 : زدم صداش بود برگشته که مدت این طول در باراولین برای که اتاق در سمت رفتمی داشت و
 !دارمان -

 : گفتم بغض و گریه با. برگشت بعد و ایستاد ثانیه چند
 . سپارممی تو به بعد و خدا به اول رو مخاله -
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 :گفتم باز و کردم خیس رو لبم من اما. کردمی نگاهم فقط
 .کَسَمه تنها مخاله دارمان، -

 : گفت و ایستاد روم به رو. جلو اومد و داد تکون سری
 .کن اعتماد بهم -

 : دادم جواب مکث با و پایین انداختم رو سرم. کردم پاک رو هاماشک دادم تکون سری
 .دارم اعتماد -

 راضیش نتونست رضا عمو و بود شده بهتر حالش کیانا. اومدن هم کیوان و نازی. نشستم منم. رفت و زد لبخندی
 نگاهش منتظر همه. بیرون اومد و شد باز در بعد، ساعت یک.عمل اتاق در پشت بود اومده و کنه استراحت که کنه

 :گفت و رضا عمو شونه روی زد. کردیم
 .بود آمیزموفقیت عمارتت بانوی عمل که نباش غمگین! کیانمهر خانواده مردِ بزرگ -

 کردیم کمک کیانا به نازی و من. کرد همراهیش کیوان و رفت اونم. کردیم حس که بود چیزی تنها شادی و لبخند
 فرستادم زور به نازی و کیوان با رو کیانا. بود بیهوش فعال اما بود، شده بهتر ظاهرا خاله حال. باشه آروم و بشینه تا

 و بودم نشسته خاله کنار. عمل از بعد و عمل کارهای دنبال بود رفته هم رضا عمو. باشن پریناز مراقب تا خونه
 : کردم زمزمه آروم و زدم روشون ایـوسـه*بـ و گرفتم دستام توی رو دستش

 بعد و کردیممی بازی کیوان و کیانا و من بودیم که کوچک یادته جونم خاله. ما قصه پریچهرِ. دنیا خاله بهترین -
 .گرفتیمی رو من طرف همیشه شما کیه تقصیر که نبود مهم شد،می دعوامون

 : گفتم و زدم یلبخند
 دوست چون کردممی حسودی کیانا به. هم به شبیه کیانا و مامان و همیم شبیه شما و من گفتنمی همیشه یادمه -

 .هستم شما شبیه که خوشحالم خیلی االن اما باشم؛ مامانم به شبیه داشتم
 :کردم زمزمه گوشش کنار آروم و کردم مکثی

 .زیاد خیلی. خاله دارم دوست -
 نگاه بهش و مالیدم رو چشمام. شدم بیدار در صدای با. برد خوابم کی نفهمیدم و تختش کنار گذاشتم رو سرم و

 :گفت و کرد چک رو خاله حیاطی عالئم و انداخت سِرُم به نگاهی و تخت سمت اومد. کردم
 . بخواب خونه برو -
 :دادم جواب آلودخواب چشمای با
 .خوامنمی -
 : پرسیدم بالفاصله و
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  خوبه؟ حالش -
 :گفت نوشت،می چیزا سری یه که حالی در و کرد نگاهم

 .بهتره تو از -
 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

  چطوره؟ حالش. بگو رو راستش -
 :گفت و کرد نگاهم

 .بشه بهتر تا بمونه اینجا باید فعال اما خوبه؛ که گفتم -
 : پرسیدم

 نمیاد؟ بهوش چرا پس -
 :داد جواب

 .میاد هوشم به -
 هم حاال و اخیر اتفاقات از بعد. داخل اومد رضا عمو و شد باز دوباره در که کردم نگاه خاله به و دادم تکون سری

 :گفت دکتر جناب. بود شده شکسته و پیر حسابی مدت این توی. بود درمونده و خسته حسابی خاله تصادف
 .عمو سالم -

 :گفت و داد تکون براش سری خسته رضا عمو
  حالش؟ چطوره. پسرم سالم -

 : داد جواب
 .باشه نظر تحت باید هنوز اما شده؛ بهتر عمومیش حال -

 : گفت آروم رضا عمو
 .باشه -
 : گفت من به رو و
 .تنهان هاتبچه خونه، برو هم تو عمو -
 : گفت دکتر کنم، مخالفت خواستم تا
 .بودن خواب هم حاال همین تا ایشون آره، -

 :گفت باز عمو که بگم چیزی خواستم
 .ترمراحت جوریاین. جان طناز برو -

 :گفتم عمو به رو و رفتم دکتر جناب به ایغرهچشم و کردم پوفی
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 .عمو فعال -
 چشم. ایستاد کنارم و بیرون اومد اونم بعد دقیقه چند که زدم رو آسانسور دکمه و بستم رو در عصبی. بیرون رفتم و

 : گفت و خندید که رفتم بهش ایغره
 .بود راهش تنها -
 :گفتم حرص با
 .آش نخودِ -

 : گفت و داد تکون سری
 .واقعا ممنون -

 :گفت سکوت، ثانیه چند از بعد که کشیدم عمیقی نفس
 .دیدنشون نمیام چرا که کرد شکایت حسابی. بهم زد زنگ صیام -

 :گفتم
 .خب -

 :داد ادامه و کرد نگاهم
 . هوا و آب کردن عوض برای مسافرت ببرمشون خواممی -

 : گفتم عادی و دادم تکون سری
 .خوبه -
 :گفت آسانسور، داخل طوالنی، مکث از بعد و
 نمیای؟ -

 :گفتم محکم هدفم، آوردن یاد به با اما ها؟بچه با سفر؟ به کردمی دعوتم داشت. کردم نگاهش
 .نه -

 :گفت و داد تکون سری
 .باشن آماده دیگه روز چند بگو بهشون پس. باشه -

 :گفتم آروم و دادم تکون سری
 .باشه -
 :گفت باز که اومدیم بیرون آسانسور از
 .بریم ارثیه گرفتن برای گفت زد زنگ فارسی آقای راستی، -

 :گفتم تفاوتبی
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 .نیست مهم برام -
 : گفت و سمتم برگشت

 .کنن دریافت باید رو هاارثیه همه گفت فارسی آقای نکردی که فراموش -
 : گفتم و کردم پوفی

 .باشه -
 .سفر رفتن هابچه بعد روز چند و ارثیه برای رفتیم ما روز اون فردای و

 تحمل و گرفتممی امید کردممی فکر که خان اردشیر حرف به اما نداشتم؛ رو هیچی حوصله اصال نبودن که هابچه
 .کردممی

 خندیدن،می و زدنمی حرف هم با که سونیا و سروش دکتر دیدن با شدم، که وارد. بیمارستان رفتم معمول طبق
. شدمی مرخص فردا و بود خوب حالش. زدم سر بهش و خاله اتاق سمت رفتم و دادم تکون سری. زدم لبخندی
. بیرون رفت سارا که گرفتم رو نامه متعجب. دارم نامه یه که گفت و اتاق داخل اومد سارا که بود شده تموم کارهام

. خوندمش خودم برای آروم. میزم پشت صندلی، روی نشستم و کردم بازش بعدش و انداختم پاکت به نگاهی اول
 خودم به تا گذشت ثانیه چند. کردم نگاه روم به رو دیوار به مات. کرد وارد بهم بزرگی شوک اما ،بود کوتاه نامه متن

 : گفتم سارا به و بیرون دویدم. اومدم
 داده؟ کی رو نامه این -

 :داد جواب و کرد نگاهم متعجب
 .بود سروش دکتر منشی کنم فکر -

 : پرسیدم باز و دادم تکون سری
  داد؟ کِی -

 :داد جواب و انداخت ساعت به نگاهی کرد، مکثکمی
 .پیش ساعت دو -

 با. خندیدمی همکاراش با داشت و بود نشسته ویدا. پایین رفتم و برداشتم اتاق از رو وسایلم و دادم تکون سری تند
 :پرسیدم سریع و گوشه یه کشیدمش و گرفتم رو ویدا دست و گفتم دوستاش به ببخشیدی عجله

  کجاست؟ سروش دکتر -
 : گفت متعجب

  شده؟ چیزی طناز؟ چته -
 : دادم جواب و کردم نگاهش کالفه
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  کجاست؟ سروش دکتر. بده جواب فقط. نه -
 :گفت

 .رفت -
 : پرسیدم مات

  کجا؟ -
 : گفت

 .بود اومده که همونجایی از -
 : پرسیدم هم ویدا از باز و
  رفت؟ کِی -

 :گفت و کرد مکث
 .پیش ساعت سه کنم فکر -

 : گفتم بهش رو و کردم خیس کمی رو لبم
 گرده؟نمی بر دیگه یعنی -

 :داد جواب
 . نداشت خاصی قرارداد بیمارستان با کیانمهر دکتر مثل. نه -

 :پرسید و شد نزدیکم آروم که نگفتم چیزی و کشیدم پیشونیم به دستی
  خوبی؟ طناز؟ شده چیزی -

 : دادم جواب حوصله بی و کردم نگاهش
 .خوبم آره، -
 :زدم زل دستم داخل نامه متن به باز و نشستم فلزی هایصندلی از یکیروی حال بی و
 متاسفانه. کشور از خارج به گردمبرمی دارم مجددا بگم خواستم فقط. بسیارِ هامحرف و کم فرصت. سالم» -

 پیروز و موفق همیشه حال هر به. کردم پیدا باارزشی هایچیز اما ،برسم خواستممی که چیزی اون به نتونستم
 «سروش بهزاد. باشی

 صدای که بیرون رفتممی داشتم. بیمارستان از خروج در سمت رفتم و. شد آروم اعصابم تا بستم کمی رو چشمام
 خان اردشیر حرف یاد به و کردم نگاهش. خندیدمی همکاراش از تا چند با سونیا. آورد خودم به رو من ایخنده
 :افتادم بیمارستان داخل

 : داد ادامه و کرد ایسرفه»
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 .بدونی رو چیزایی یه باید سونیا مورد در -
 : گفتم و زدم تلخی لبخند

 هست؟ هم ایدیگه چیز مگه. گفتید رو چیزهمه مهمونی اون تو که شما -
 :گفت و داد تکون سری

 . شهنمی دارمان زن سونیا. بخش ترینمهم -
 : گفتم آروم و کردم نگاهش اشکی چشمهای با متعجب

 ... .خودتون ولی -
 :گفت و بدم ادامه نذاشت

 .سروش بهزاد اسم به دکتر یه .شده مندعالقه دیگه نفر یه به جدیدا سونیا -
 :پرسیدم و کردم نگاهش مات

 مطمئنید؟ -
 :گفتم باز که نگفت چیزی

 ... .آخه -
 :گفت و کرد قطع رو حرفم باز
 هازده زلزله به کمک برای سفر یه توی که گفت و داره دوست رو دیگه نفر یک گفت پیش روز چند. مطمئنم من -

 دکتری یه با اواخر این گفت و کرد تحقیق وکیلم سپردم منم. نگفته دارمان به هنوزم که گفت و شده آشنا باهاش
 . داشته آمد و رفت خیلی سروش اسم به

 اردشیر»: کردم زمزمه دلم توی. پایین انداختم سرمو و کردم نگاه هاشخنده و سونیا به بازم و دادم تکون سری
 ماشین داخل و بیرون رفتم و دادم تکون سری« .تمام و کننمی ازدواج دیگه روز چند. اومد در اشتباه حرفت خان

 به بودم داده قول خودم به. نداشتم خبری هم هابچه از. گرفتم مرخصی روز اون فردای. کردم حرکت و نشستم
 و بودم متنفر ازش شدیم، جدا که پیش سال هفت. چی همه به کردم، فکر خیلی. بدم گوش خان اردشیر هایحرف

. خواستهنمی رو من که گفتنمی خاندانش توی همه. بود داده طالقم و بود بریده ازم. نباشه تنش به سر خواستممی
 وقت هیچ که داره شخصی مشکل یه و نبوده درسش خاطر به چی همه گفت بهم که بود خان اردشیر فقط

 خاطراتم و دردها همه باز که برگشت درد، و سختی همه این تحمل سال هفت از بعد امروز، اما ؛بود چی نفهمیدم
 نبودم؛ متنفر ازش دیگه. براش رفتمی داشت دلم باز. نداشتم که تعارف خودم با. کنه عاشقم باز که. کنه زنده رو

 زندگی و طرالن خواستگاری توی اومد وقتی! نبودم متنفر ازش کرد،می مَرد کرد؛می عوض داشت رو هامبچه وقتی
 کتاب خاطر به کار، همه اون وجود با وقتی. نبودم متنفر ازش بشه، تباه شآینده نذاشت و داد نجات رو خواهرم تنها
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 هابچه خاطر به داد اجازه وقتی. نبودم متنفر ازش گشت،می بر و شمدرسه تا رفتمی شبچه خاطر به و صیام
. رفت دلم خریده، باز رو ماشینم فهمیدم وقتی. شدم عاشقش کرد، دفاع سونیا جلوی ازم و عمارتش داخل بمونم
 فرشته با محبت با تیوق بریم، اتوبان از و شده تصادف ترپایین چهارراه تا دو گفت و دید سروش با رو من وقتی

 هابچه کردن پیدا برای کاری هر و اومد نبود، هابچه از خبری که شب اون پام به پا وقتی کرد،می رفتار کوچولو
 بودم، خونش پرستار عنوان به من چرا که بده توضیح سونیا به و بایسته اینکه جای به بارون، زیر وقتی داد، انجام
 وقتی کرد، حمایت ازم و هابچه مدرسه اومد وقتی کرد، عوض رو زندگیش و زد حرف مریم با وقتی دنبالم، اومد
 روی موهای وقتی خواست، سبزی قورمه و خونه در اومد پیاده پای وقتی داد، منم کادوی و گرفت تولد کیوان برای

 هم با همه باید گفت بهم شب همون و رفت خان اردشیر وقتی زد، غریب و عجیب هایحرف و زد کنار رو پیشونیم
 پس کرد، عمل رو خاله وقتی کنن، عذرخواهی ازم که کرد مجبور رو همه اومد پیش که ارثیه بحث وقتی باشیم،

 هایحرف. انداختمی جونم به رو تردید و شک و دادمی آزارم چیزی یه هنوزم هرصورت، در! داشتم دوستش من
 ،هست ماجرایی دونستممی. بود کرده کنجکاوم بدجوری. دینبو انتخاب کاش گفت وقتی ماشین داخل روزش اون
 دیوونم داشت افکار این نموند؟ چرا خواست،می رو زندگی اگه رفت؟ چرا داشت، دوست رو هابچه اگه چی؟ اما

 به پنجره از و شدم بلند. تمام و کنهمی ازدواج داره که اون فایده؟ چه دیگه کردم فکر و دادم تکون سری. کردمی
 خیلی گرفتم تصمیم. کردممی کاری یهباید نداشت فایده. بود ساکت خیلی هابچه بدون خونه. کردم نگاه بیرون
 چمدون و نشستم. آوردم رو چمدونم کمد، باالی از. اتاق داخل رفتم و کنم گوش خان اردشیر آخر نصیحت به جدی

 نه. خورد خاک و کمد این داخل موند هم چمدون این بابا و مامان مرگ از بعد. بود گرفته خاک. جلوم گذاشتم رو
 و برداشتم رو آلبوم اولین. زدم تلخی لبخند عکس هایآلبوم دیدن با. کردم باز رو درش آروم. مسافرتی نه سفری،

 تازه تیام! اومد یادم .خندیدممی و بود دستم داخل بستنی. زدم کوچکی لبخند. کردم بازش و گرفتم رو خاکش آروم
 با و خرید بستنی برام. پارک بیرون، رفتیم هم با. بیرون بریم گفت و خونه اومد یهویی روز یه که بود اومده دنیا به

. انداختم بعدی عکس به نگاهی. خنده زیر بودم زده بلند ناخودآگاه و بود زده دماغم به رو بستنیش مقداری شیطنت
 تا کردم فکر کمی. زدمی ـمرنگی*کـ لبخند اون و زدممی حرف گوشش کنار داشتم من و بودیم نشسته هم کنار
 شب اون یادمه اما ،زدممی حرف باهاش چی مورد در داشتم نیست یادم.بود اقوام از یکی عروسی داخل. اومد یادم

 با. بود عروسی عکس. بعد صفحه رفتم و دادم تکون سری. بود گرفته رو عکس این کیوان و گذشت خوش خیلی
 نگاه خودم لباس به. ما خاطر به فقط ما، خاطر به بود اومده آرمان. طرالن و مریم نازی، شیدا، آرمان، آریان، ان،کیو

 بهترین عروسی، شب. موهاش روی. کشیدم لبخندش روی دستی. بود شده عالی شلوار کت با که مردی به و کردم
 افتاده بدجوری. بازی برف بودیم رفته اومد،می دمیا خوب رو این. ریخت قلبم. بعدی صفحه. دختر هر زندگی شب
 لبخند، همون با بعدم. کرد پاک رو اشکهام لبخند با. زد غر لبخند، با. زد زانو کنارم که کردممی گریه داشتم. بودم
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 استخونمی چون گرفتم، شیدا از بدبختی به که یادمه رو این. بود عکسم بهترین این. کرد بلندم و گرفت رو دستم
 نیومده هنوز وقتی. بودم گرفته ازش خودم رو عکس این .بعد صفحه. بستم رو چشمام. بود سوپرایز مثال و بده بهم
 الی به ال چقدر. شده پیر چقدر فهمیدممی حاال. کشیدم عکس روی دستی بازم. یهویی و یواشکی. خواستگاری بود

 رو آلبوم محکم. رفتمی داشت زود چقدر. بود برگشته دیر درچق. بود اومده دیر چقدر. هست سفید هایتار موهاش،
 برم گرفتم تصمیم کارم، اتمام از بعد و دادم تکون سری. برداشتم لباس دست چند فقط کالفه و شدم بلند و بستم

 برخالف. بیمارستان به من جای به مدتی که کردم خواهش ازش و نازی به زدم زنگ. مرخصی برای بیمارستان
 باهاش باید. سونیا اتاق رفتم. کردن قبول بدبختی به اونا و بیمارستان رفتم. نپرسید هم سوالی و کرد بولق میلش
 هامهبچه پدر االنم و بودم عاشقش زمانی یه من که بشه مردی زن بود قرار اون که باالخره. منطقی. زدممی حرف

 :اومد نازش صدای که زدم در. هامبچه آینده مادر البته و
 .بفرما -
 ایستاده در کنار هنوز. داد رو جوابم که کردم سالم آروم. کرد نگاهم و شد بلند دیدنم با. کردم باز رو در آروم من و

 : پرسیدم بودم،
 داخل؟ بیام تونممی -

 : گفت و داد تکون سری
 .بفرمائید -

 :کردم شروع که بودیم نشسته سکوت در دقیقه چند. بستم رو در و داخل رفتم
 .بزنیم حرف هم با باید ما کردم فکر راستش. خب -

 : پرسید و داد تکون سری
 مورد؟ چه در -

 :دادم جواب
 .همین. نکته چندتا فقط. خورده گره هم به که هامونزندگی مورد در -

 :گفت لبخند با و داد تکون سری
 . آره گره؟ -
 : گفت و هم روی انداخت رو پاهاش و
 .شنوممی خب -

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب. دادم تکون سری
 .کنم اذیتتون خوامنمی دیگه. بگم شون درباره رو چیز تا چند خواممی فقط -



 

 

533 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 :دادم ادامه و کردم تلخی خنده
 .بجنگم هیچی داشتن نگه برای حتی خوامنمی دیگه -

 : گفت و داد تکون سری
 .دارم سوال تا چند من قبلش اما ،.باشه -

 :گفتم و دادم تکون سری
 . باشه -

 :پرسید و کرد نگاهم
 داری؟ دوستش -

 : دادم جواب آروم و پایین انداختم رو سرم بعد و کردم نگاهش متعجب اول
 .دارم -
 : گفت. کردمی نگاهم عجیب براقش، چشمای اون با
 بجنگی؟ براش خواینمی دیگه چرا پس -

 :گفتم و دادم قورت رو بغضم. دادم تکون سری
 .کنهنمی عوض رو چیزی من داشتنِ دوس فقط که فهمیدم چون -
 : گفت و. کرد نگاهم سکوت در
 شی؟ موندگار تا بجنگی قدراین باید چرا تو کنه،نمی موندنت برای تالشی اون اگر. خب آره -

 :گفتم و زدم تلخی لبخندی. بود حقیقت. کردم نگاهش رحمبی لحن این از متعجب
  بدم؟ ادامه تونممی حاال -

 :گفت و داد تکون سری
 .البته -

 :کردم شروع آروم

 فقط شاید که رو مردی. دارم دوستش ساله 11. بدم ادامه تونمنمی دیگه. شدم خسته دیگه من که اینه راستش -
 سه دارمان،. دارپول تیپ،خوش موفق،. دختریه هر آلایده مرد دارمان،. کوتاه مدت یه اونم بود، کرده عادت بهم
 .بخواد اگر. کنه تلخ یا شیرین برات رو زندگی بلده خوب که سرد و ریلکس مرد یه .بود من زندگی تمام مرد سال

 :دادم ادامه هشدارگونه
 همیشه. زنهنمی مدرک و دلیل بدون و بیهوده حرف وقت هیچ. گـهنمی دروغ وقت هیچ دارمان. نکن فراموش -

 .کس هیچ دونه،نمی کسی اما کنه؛می زیاد خوب کارهای دارمان،. بوده دوستاش بقیه و کیوان حامی و پشت
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 :گفتم و کردم پاکش سریع و زدم تلخی خنده زمانهم و چکید اشکم
. مونهنمی یادش حسابی درست رو هاتاریخ و داره دوست رو کارش! شکمو کیانمهر یه. داره دوست سبزی قورمه -

 فراموش رو کسی خوبی دارمان، نکن فراموش. دارمانه زندگی قانون این .برو جلو تو همیشه. نباش تبریک منتظر
 .فهمیدم موردش در چیزا خیلی مدت این توی. داره دوست هم رو هابچه فهمیدم مدت این توی. کنهنمی

 :گفتم و کردم نگاهش
 مرد اما مَرده؛ دارمان،. گذروندم اون بدون رو زندگیم لحظات ترینسخت من. کرد بدی من حق در دارمان، -

 .نبود من زندگی
 :گفتم مادر، یهعنوان به غم بزرگترین با و دادم تکون سری

 .ترهشیطون صیام. صیامه از ترخوندرس تیام که دونیمی. کن بزرگ خوب رو هامبچه -
 : گفتم و چشماش به زدم زل
 همه یعنی گـهمی دروغ بهت داره دارمان که ایلحظه نکن، فراموش فقط. بساز من قصر روی رو آرزوهات کاخ -

 . نیست بینتون چیزی دیگه و شده تموم چی
 خیلی حالم. گرفتم تاکسی. نداشتم رانندگی حوصله. بیرون رفتم زار حال با و داغون. کرد نگاهم فقط که شدم بلند و

 بره که گفتم راننده به رو باباست، و مامان خاک سر میریم، مواقع ایندر که جایی اولین که اونجایی از و بود بد
 :گفتم آروم و کردم ـل*بغـ رو زانوهام و نشستم قبرشون کنار. اونجا

 .سالم -
 : دادم ادامه و زدم تلخی خنده

 .اومدم باز من -
 :دادم ادامه و کردم مکثی

 .خوبه حالم. مامان آره -
 :گفتم بغض با و کردم پاک رو اشکام آروم و زدم تلخی لبخند و
. خوبن هاممبچه. خوبن هم آریان و شیدا. خوبن هم علی و مریم. خوبن هم نازی و کیوان. خوبه هم طرالن -

 ... خودمم. خوبه هم دارمان
 :گفتم و کنم مقاومت نتونستم چکید که اشکم

 ،رو مهربونت دستای ـوازش*نـ ،خواممی رو ـوشت*آغـ خوام،می کمک. نیستم خوب اصال. مامان نیستم خوب -
 ... آخه میشه خوب زود حالم. مامان نباش نگران همچینم اما

 : دادم ادامه و کشیدم بعضی از پر نفس
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 رو کسی چون. کنه مراقبت ازم نیست کسی چون بشم، مریض نباید من. بشم خوب زود باید همیشه من آخه -
 امن یآشیونه مادر و پدر بی دختر. ندارم رو تو من مامان، آره. کس هیچ مامان، نیست کسی. باشه مراقبم که ندارم
. ندارم هیچی من. خوبم بابای و مامان هیچی. نداره رو مادر دست هایـوازش*نـ. نداره رو پدر حمایت. نداره

 گفت خان اردشیر که چیزی اون اگه چی؟ نشه اگه مامان. ندارم دیگه پسرهامم حتی. ندارم هیچی دیگه! هیچی
 چی؟ نشه

 :زدم زار و
 .میرممی تنهایی از دارم. کن کمکم مامان -

 هم طرالن. شیراز برای بودم گرفته بلیط دیگه روز چهار برای. خونه برگشتم کرده پف چشمهای با بعد ساعت یک
 دونستنمی کس هیچ اصال و میرم کی و میرم کجا دارم من دونستنمی کس هیچ. نازی پیش بره فعال بود قرار
 ! میرم دارم من که

  
 بدجنس. دادمنمی جواب هم رو هابچه هایتلفن و بود گذشته بودم، گذاشته خودم با که قراری و قول از روز سه

 زدن،می زنگ که شب هر... نشه اگه اما ،هیچ که بشه عملی نقشم اگه دونستممی فقط. دونمنمی ؟بودم شده
 ساعت. کردممی قطع و خوردممی غصه کلی و کردممی بغض شنیدم،می که رو صداشون و داشتممی بر حرفبی
 صورت هر در. باشه تهران توی شب آخرین امشب، شاید. بردنمی خوابم. داشتم بلیط صبح هشت من و بود صبح دو
 داخل رفتم آروم! زیاد خیلی. شدمی تنگ داشتم اینجا که کسایی همه برای دلم روز، چندین چه روز یک برای چه

 متعجب موبایلم صدای با. کردممی فکر و خوردممی تکون مدت تمام اما ،؛بخوابم آرامش با خواستممی. اتاقم
 پیش مشکلی نکنه. نشستم تخت روی نگران. بود سه. انداختم ساعت به نگاهی. بود ناشناس شماره. کردم نگاهش

 :دادم جواب سریع. اومده
 .الو -

 :پیچید گوشم داخل ومحکش گرم صدای
 .منتظرم خونه در جلوی -

 و شدم بلند نگران. کردم نگاه موبایل به متعجب. کنم قطع منم شد باعث پیچید، موبایل داخل که ممتد بوق صدای
 به و بود ایستاده ماشینش کنار کردم، باز که رو خونه در. بیرون دویدم و پوشیدم شال یهو مانتو یه فقط حواس بی

 : پرسیدم تند و جلو رفتم. کردمی نگاه آسمون
  شده؟ چی -
 :گفت و کرد باز رو در
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 .شو سوار -
 : زدم داد حرفش، به توجهبی
  شده؟ چی. توئم با -

 : داد جواب ریلکس
 .شدن مریض هابچه. شمال بیای باید -

 : گفتم ترس با و دادم قورت رو دهنم آب دستوریش، لحن به توجه بی
 شده؟ چی ؟چی -
 : گفت باز
 .برات میگم. شو سوار -

 :گفتم تاببی و شدم سوار فقط مات
 .بگو -

 :گفت و کرد روشن رو ماشین سریع
 .کردن تب هم با دوتاشون هر -

 :گفتم و صورتم روی زدم
 کردی؟ کارشونچی ؟آخه شده چی ؟نیستی دکتر تو مگه چی؟ یعنی !خدایا -

 : گفت فقط و کرد نگاهم
 .نکردم کاری من -

 پریدم که بود نشده متوقف کامل ماشین هنوز. رسیدیم تا شدم زنده و مُردم من دونهمی خدا. دادم تکون سری
. بودمش ندیده حاال تا منم و بود بزرگی ویالی. برم باید کجا دونستمنمی. شدم که وارد. گذاشتم باز رو در و پایین

 :گفت که ایستادیم اتاق یه در کنار. داخل رفتیم هم با. شدم منتظرش
 .داخله آریان -

 :گفتم و کردم نگاهش متعجب
 اینجا؟ کشوندی تهران از رو آریان تو -
 :گفتم ترس با. بوده آریان حضور به نیاز که چیزاست این از تر عمیق مشکل کردم فکر و
 .بگو رو راستش ؟اومده هابچه سر بالیی چه -

 : گفت کالفه. کرد نگاهم
 .دونمنمی که گفتم -
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 :گفتم نگرانی با تند. بیرون اومد آریان و شد باز در
  هام؟بچه ؟آریان شده چی -

 :داد جواب و کرد نگاهم
 .روانشناسشون مادر به. دارن احتیاج تو به من از بیشتر -
 تا دو بین رفتم. بودن کشیده دراز مجزا تخت تا دو روی. داخل دویدم و کردم نگاهش اشک از پر هایچشم با

 :کرد زمزمه تیام که نشستم هاشونتخت
 .مامان -

 :گفتم اشک با و کردم نگاهش
 .مامان جان -

 :گفت صیام
  مامانی؟ اومدی -

 : گفت که کردم تائید
 نمیری؟ دیگه -

 : گفتم و دادم تکون سری. کردم نگاهشون
 .اصال ذارم،نمی تنهاتون دیگه. نه -
 رو بیرون داشت و بود زده کنار رو پرده و پنجره کنار بود ایستاده.پایین رفتم. خوابیدن تا گفتم خیالی قصه براشون و

 آروم که بود نگذشته دقیقه چند. نگفت چیزی و انداخت بهم نگاهی نیم. ایستادم کنارش رفتم آروم. کردمی تماشا
 : گفت

 . ریمی داری شنیدم -
 :گفت و زد پوزخندی دید، که رو متعجبم نگاه ؟دونستمی کجا از. کردم نگاهش متعجب

 .گفت سونیا -
 : گفتم آروم و دادم تکون سری

 .میرم دارم. آره -
 :پرسید

  کجا؟ -
 : گفتم و بهش زدم زل
 داره؟ ربطی -
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 : گفت و کرد نگاه بهم فقط
 چی؟ هابچه -

 : دادم جواب و کشیدم عمیقی نفس
 .کنم زندگی خودم برای خواممی. خودمه نوبت حاال و کشیدم زحمت اونا برای عمر یه-

 :گفت و ایستاد روم به رو کرد، ول رو پرده
 کنی؟ ول رو رفتمی در براشون جونت که هاییبچه شده باعث چی -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 .کنه تربیت خوب رو هابچه تونهمی که شده راحت خیالم. خوبیه دختر سونیا خب -

 : گفت بود، معمول حد از بیشتر تُنِش که صدایی با و کرد مکثی
 داده؟ قولی بهت بهزاد. ببینم -

 : گفتم لبخند با و کردم نگاه بهش فقط
  نداره؟ ربطی که تو به حال هر به. شاید -

 :گفت و کشید گردنش پشت رو دستش. کرد نگاهم که انداختم باال براش ابرویی
 .نداره. خب آره -
 : کرد زمزمه و
 .نداره -

 از هم خودم کهرحمی بی با و شدم مسلط خودم به اما ،دادممی وا داشتم حاالتش دیدن با. دادم قورت رو دهنم آب
 :گفتم سردی لحن و نداشتم سراغ خودم

 منم چون بگیرید؛ کمک ایدیگه کس از هابچه درباره بعد به ایناز بهتره هم شما. رممی دارم من حال هر به -
 .دارم رو خودم زندگی

 : گفتم و زدم لبخندی که کرد نگاهم فقط
 .خداحافظ. تهران رممی آریان با -
 راه آروم آروم. پوشیدم رو کفشم آروم. بیرون رفتم و کردم باز رو در. در سمت رفتم و برداشتم رو کیفم رفتم و

. شهمی چی دونستمنمی. زدمی تند استرس از قلبم. رسیدممی ویال خروجی در به داشتم. نبود دلم تو دل. رفتممی
 رو بغضم و دادم تکون سری. دنبالم نیاد اون و برسم خروج در به که کردمنمی فکر وقت هیچ و شمردم رو هاقدم
 دستم. شدم متوقف زد که بلندی داد با. بود بسته چشمام و بود ویال عمارت به پشتم. کردم باز رو در و زدم کنار
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 شد باعث و گفت کلمه یه فقط. کنه موندگارم. داره نگهم و بگه جمله یه بود قرار! بود گفته. شد باز چشمام. ایستاد
 :زد داد که پیچیدمی گوشم تو هنوز صداش. بایسته زمان

 !طناز -
 :گفتم آروم. کردممی نگاهش. بود رسیده بهم که زدم زل بهش و برگشتم

 چیه؟ -
 :گفت. بودمش ندیده مستأصل آنقدر حاال تا خان اردشیر مرگ روز از بعد و کرد نگاهم

 .بری تونیمی خواستی جا هر بعد بشن بهتر هابچه بذار -
 خیال چه اما ،بمون نرو، گـهمی االن کردممی فکر ؟شد چی کردم،می فکر چی. کردم نگاهش غمگین و متعجب

 اتاق و ویال سمت رفتم و زدم کنارش بدم، رو جوابش اینکه بدون و دادم تکون سری. کیانمهر دارمان از خامی
 هنوز. کیه که بود معلوم عطرش بوی از. برنگشتم. شد باز بالکن در کردم حس که بودم ایستاده بالکن داخل. هابچه

 نگاه شب سیاه آسمون به ـینه*سـبهدست کماکان و دادم تکون سری. بود مرد همون هنوز بود، عطر همون
 : گفت که کشیدم عمیقی نفس. کردممی
 بری؟ قراره کِی -

 :پرسیدم و کردم نگاهش
 مهمه؟ -
 :شنیدم کنم، نگاهش اینکه بدون رو جوابش و
 .نه -

 :گفتم و کردم نگاهش حرص با و کردم اخم
 کنی؟می پیگیری چرا نیست مهم وقتی خب ؟هان پرسی؟می چرا پس -

 : گفت و انداخت بهم هم نگاهی نیم
 .داری مبارزی یروحیه هنوز کردم فکر -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 .مُرد مبارز طنازِ اون. مُرد. نه -

 :دادم ادامه و دادم تکون رو دستم
 یه خاطر به پول، خاطر به بودن، حقم که هاییبچه داشتن خاطر به. جنگیدم چی همه خاطر به بس از شدم خسته -

 .نداشتمش وقت هیچ که چیزی خوشی، با زندگی و خوشحال و خوب ظاهر یه خاطر به خوب، شغل
 : گفتم و کردم نگاه چشماش توی
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 .باشم خودم راحتی برای دیگران جنگیدن شاهد خواممی دیگه. شد تموم دیگه اما -
 :گفت و گرفت آسمون از رو نگاهش و داد تکون سری

 رسیدی؟ نتیجه این به یهویی که شد چی -
 :دادم جواب

  داری؟ مشکلی تو. نیست دیر هنوزم خب. نیستم ناراضی االنم. بودم فکرش به بود وقت خیلی -
 :گفتم آروم ثانیه، چند از بعد. پایین انداختم رو سرم و کردم سکوت منم. نگفت چیزی و کرد نگاهم

 اما ،هست مهربون درسته. آرمانه شبیه خیلی تیام. باش هابچه مراقب. بگم بهت چیزایی یه باید رفتن از قبل -
 هایکتاب عاشق و استخر و بازی آب عاشق. شدنه دکتر و خوندن درس عاشق. داره هم کوچکی هایشیطنت
 .تخیلی
 : دادم ادامه بغض با و زدم تلخی لبخند

 و استخرِ و شنا عاشق تیام مثل. تابستونه عاشق و بستنی عاشق. سوزونهمی آتیش خیلی. شیطونه خیلی صیام -
 ... عاشق البته و خرابکاری عاشق خب

 : گفت آروم که بدم ادامه نذاشت بغضم
 ... تو -

 :گفت بود، زده زل چشمام به که حالی در که کردم نگاهش
 .هستن هم تو عاشق -

 عمیقا لحظه اون که بود چیزی درد. نبینه رو چشمام داخل هایاشک تا برگردوندم ازش رو روم و دادم تکون سری
 یه حداقل و برم بیرون بالکن از که برگشتم. کنم تحمل تونستمنمی این از بیشتر. دادم تکون سری. کردم حسش

 داشت که اونم. رفتممی داشتم که من. میشم خفه بغصم با نزنم رو حرفم اگر دیدم که باشم تنها صبح تا دیگه جای
 بدونم رو چیزا سری یه که بودم گرفته تصمیم بود وقت خیلی من نپرسم؟ چرا ؟نگم چرا پس. همیشه برای رفتمی

 .بود من نوبت حاال. بودم گرفته رو تصمیمم. بود وقت بهترین االن. بفهمم و
 

 : گفتم و سمتش برگشتم. بود من نوبت حاال
 ! دکتر جناب -

 : گفتم و زدم زل بهش اشکم از پر هایچشم با. سمتم برگشت آروم
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. رنمی بیرون زندگیت از من از بعد که کسایی برای بگم بهت رو این رفتن از قبل بذار اما ؛میرم دارم که من -
 داد رو رفتـنش که آدمی. میرم دارم مـن که زنهنمی داد. رهمی خودش بـره، بخواد کهآدمی. نکن فراموش وقتهیچ
 ... زنهمی

 : دادم ادامه و کردم مکثی
 .نفره یه منتظر فقط. بـره نذارن که زنهمی داد. بـره خوادنمی -
 :گفتم تلخی لبخند با
 حتی. هیچی. نگفتی اما ،بودم کلمه یهمنتظر فقط اومدیم، بیرون که طالق دفتر اون در از پیش سال هفت -

 هان؟ بودم؟ کرده چیکار چرا؟. پرسممی ازت دارم سال هفت از بعد حاال اما ،ندادی هم رو بود حقم که توضیحی
 رویاهام شاهزاده شدی چرا نداشتی؟ دوستم وقتی خواستگاری اومدی اصال چرا بچه؟ دوتا وجود با چرا یهویی؟ چرا

  چرا؟ هان؟ ندادی؟ جواب وقت هیچ چرا چرا؟. آرزوها همون جالد بعد و
 :گفتم و رفتم جلوترقدمی و کردم پاک رو اشکم کردم، خیس رو لبم. کردمی نگاهم فقط

 .کن نگاهم -
 : گفتم چرخید، سمتم که سرش

 چرا؟ داری؟ نقیض و ضد رفتار همهاین چرا تردید؟همه این از دینمی نجاتم چرا زنی؟نمی حرف چرا -
 کماکان اون و آزاد هوای داخل کشیدممی نفس تند تند درمونده، و مستأصل گریه، با. زدم داد رو آخر چرای و

 که کمی چرا؟ رفت؟ چرا بگه بهم که جایی تا. رفتممی تهش تا باید بودم اومده اینجا تا که حاال. بود کرده سکوت
 : زدن حرف به کردم شروع باز وارزمزمه شدم، آروم

 وقت هیچ. قائلم ارزش برات چقدر مهمی، برام چقدر عاشقتم، چقدر دارم، دوست چقدر نفهمیدی وقت هیچ -
 .بودی آرزوم ترینبزرگ نفهمیدی وقت هیچ. گذروندممی بهت فکرکردن با رو زندگیم ثانیه به ثانیه که نفهمیدی
 : دادم ادامه و زدم پوزخندی

 .گذشته کار از کار دیگه بفهمی بخوای االنم اگه و نفهمیدی -
 :گفتم و کردم نگاه چشمهاش به باز و کشیدم عمیقی نفس

 ... ولی باشیم؛ داشته هم با خواستممی که دیدممی رو ایآینده کردم،می نگاه که چشمات تو وقتایی یه -
 : گفتم پوزخند با و دادم قورت رو دهنم آب
 چطور که افتادممی روزی یادِ و داشتم بهت که شدید تنفر یه جز نبود چیزی دیدمت وقتی سال، هفت از بعد ولی -

 .نکردی نگاه هم سرت پشت و رفتی راحت چقدر. کردی ولم راحت
 : دادم ادامه درد با. کردمی باز سر داشت تازه من یکهنه زخم این اما ،بود کرده سکوت هنوز و
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 به وصله با ام شکسته قلب هایتیکه. دارد فرق خیلی شدن اول روز مثل با شدن خوب اما میشن، خوب هازخم -
 .شکست قلبم. نشدن اول روز مثل اما ،خوردن پیوند هم

 :گفتم بهش تنفر و سردی با
 بهش چیزی حالیخوش از غیر بودی داده قول عده یه به روز یه که قلبی. کیانمهر دارمان شکوندی رو قلبم -

 غم این بشه جبران که بدی خوایمی چی هان؟ دی؟می بهم چی ازاش در حاال. شکوندیش بدجوری. نکنی تزریق
  درد؟ و

 :کرد زمزمه آروم. من قلب درد از بیشتر نه اما ،داشت درد. بود خسته نگاهش. کرد نگاهم باالخره
 چسبونه؟می بهم رو تشکسته قلب غرورم، -

 :گفتم آروم. کردمی خفم داشت هنوز بغض و چکید اشکم
 خونه؟ ماشین؟ پول؟ هان؟ غرورت؟ از بیشتر داری چی. خواممی غرورت از بیشتر خیلی. نه -
 :گفتم و سینش به زدم درد با. بود شده دار خش داد، شدت از صدام و
 .دنیایی رحمبی ترینسمج تو که. بهت لعنت -

 : کردم زمزمه
 .خدا ای -

 : دادم ادامه هام،غصه تمام با و آرومی به. شدمنمی این از تردرمونده دیگه که مطمئنم و کردم نگاهش
 از که رسیدم نتیجه این به هربار و کردم روتجربه هابالتکلیفی تمام تو با من. جور یه نبودنت جور، یه بودنت -

 .کردم اشتباه اولش همون
 :کردم زمزمه و شبش رنگ به چشمای داخل زدم زل
 .بود محض دیوونگی تو، داشتنِ دوست -
 : دادم ادامه داغون و زار حال و غم با و کردم پاک رو هاماشک و کشیدم عمیقی نفس و
 داشتنم دوست همه اون که بود گرم بقیه با سرت یا بودی نفهم یا بودى کور یا تو که رسیدم نتیجه این به باز و -
 . دیدینمی بهت رو

 :گفتم آروم
 و مامانش خاطر به هاترسو عین کیانمهر دارمان که کنم باور کردی؟ کارچی تو اما ،؛جنگیدم سخت. جنگیدم. آره -

 رو دلم که کردی کارچی. بگو تو حاال. گذشتنمی حقش از شناختممی من که دارمانی کشیده؟ پس پا خوندن درس
 و درد همه این بشم قانع که بگو چیزی یه .بگو چیزی یه تو؟ داری چی کنم؟می خوش داشتم باهات که زندگی به
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 زنده و مردم سال هفت این چقدر بوده حواست که شناسمت،می هنوزم بفهمم که بگو چیزی یه. نبوده الکی زجر
 .بگو چیزی یه بگو، شدم؟
 : گفتم آروم و زدم تلخی لبخند بعد ثانیه چند. کردمی نگاهم فقط

 .بود باالیی توقع -
 : شنیدم رو بمش و گرم صدای فقط و دادم تکون تندتند رو سرم و
 .مبارک تولدت -

 چه متولد من بود؟ چندم امروز مگه بود؟ تولدم شنیدم؟ درست. کردمی نگاهم لبخند با. سمتش برگشتم متعجب
. بود نکردنی باور بود؟ یادش رو من تولد دارمان، بود؟ یادش .بود رفته یادم بود هاسال روزی؟ چه بودم؟ ماهی

 : گفت لبخند همون با ثانیه چند از بعد. کردممی نگاهش مبهوت و مات. بود یادش رو من تولد تاریخ دارمان
  من؟ قصه کوچولوی دختر هستی. طوالنی داستان یه. کنم تعریف برات داستان یه خواممی -
. دادم تکون سر فقط من و شد وارد بعدی شوک که بودم نیومده بیرون اول شوک از هنوز من و اومدم خودم به

 شروع و زد لبخندی. بودم نشسته جلوش من. زدیم تکیه بالکن دیوار به ـمرمون*کـ و سرد زمین روی نشستیم
 : کرد

 و ناگهانی اتفاق یک طی که نسب و اصل با خانواده یه از جوون پسر یه قصه. ستگذشته به مربوط قصه -

 موجه و معروف خانواده یک از ساله 15 تقریبا دختر یه شیدای و واله حسابی سالگی، 20 سن توی انتظار غیرقابل
 پسر و دختر. بودن هم سطح هم تقریبا هایخانواده از که خصوصا. اومدهنمی بدش پسر از هم دختر خب. شهمی

 حتی پسر اون خب اما ،گـهمی رو موضوع مادرش و پدر به پسر اینکه تا. داشتن آمد و رفتار هم با پنهانی هامدت
 .بره دختر خواستگاری به نتونست

 :پرسیدم ناخودآگاه. بودم کنجکاو بعد اما ،کردممی نگاهش متعجب کرد، شروع که اول
 چرا؟ -
 : گفت و کرد نگاهم لبخند با
 .کردهنمی قبول پسر پدرِ -

 :پرسیدم کنجکاو دوباره
  چرا؟ -

 :داد جواب هم بعد و داد تکون سری
 . نبود ازدواجشون با موافق مسائل سری یه خاطر به و شناختمی رو دختر پدرِ پسر، پدرِ -

 : گفت که دادم تکون سری
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 گـهمی مادرش به و زنهمی حرف پدرش حرف روی بار اولین برای بوده، شده دختر عاشق واقعا که پسر اینکه تا -
 کنهمی راضیش باالخره داشته همسرش روی خوبی نفوذ پسر مادر که اونجایی از و. کس هیچ یا دختر فالن یا که
 .کننمی قبول دختر متمول خانواده خاطر به اونا واقع در و

 : پرسیدم متفکر و مات و دادم تکون سری
 شد؟ چی بعد خب، -

 :داد جواب و کرد نگاهم
 و شهنمی دار بچه فالنی عروس که شهمی شایعه فامیل توی کمکم اینکه تا. داشتن خوبی زندگی سال دو تا -

 دوست خیلی بچه پسر، پدر که اونجایی از و رسهمی پسر پدر گوش به تا. میشه پخش جاهمه خبر. کوره اجاقش
 مردم حرف وگرنه بشن دار بچه بهتره که دهمی هشدار بهشون و کنهمی مهمون رو اونا بوده، نوه منتظر و داشته
 . مونهنمی براشون آبرو و میشه پخش جاهمه

 با رو اشـطه*رابـ که بود عجیب. بود داستان انگاری واقعا. بود عجیب. کرد نگاه دست دور به و کرد مکثی
 نگاهش کنجکاو و شدم منتظر داره، ما به ربطی چه بدونم داشتم دوست که اونجایی از اما ،فهمیدمنمی خودمون

 : پرسیدم و شدم قدم پیش خودم ثانیه چند از بعد. کردم
  شدن؟ داربچه شد؟ چی خب -

 : داد جواب و زد پوزخندی
 .شدنمی داربچه زن اون. گفتنمی راست مردم. نه -

 :گفتم و کردم درشت رو چشمام
 واقعا؟ -
 :گفتم سوزیدل با و
  داشته؟ حالی چه بیچاره -
 :گفتم مشتاق بعد و
 چی؟ بعدش خب -

 :گفت و کرد نگاهم
. شننمی داربچه که رسیدن نتیجه این به سال چهار از بعد واقعا دیگه اینکه تا بود رفتن دکتر کارشون مدت یه -

 با مجالس و هامهمونی تمام در خانوم اون عجیبی طرز به سال یک از بعد اینکه تا گذروندنمی رو زندگی درمونده
 .شهمی ظاهر بچه
 :کردم زمزمه آروم. فهمیدمنمی. کردم نگاهش گیج
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 ... بچه اون پس شده،نمی دار بچه اگر -
 : پرسیدم بهش رو بعد و
  میشه؟ چطوری -

 :داد جواب و کرد نگاهم
 شدن مطمئن و کردن قبولش همه کم کم اینکه تا. نداشت وجود براش جوابی و بود همین همه سوال هامدت تا -

 . شهمی مهمی موضوع متوجه پسر پدر بعد، سال چهار. خودشونه بچه بچه، این که
 :پرسیدم مکث با و آروم که شد ساکت و
 موضوعی؟... چه -

 :گفت کرد،می نگاه آسمون به که طور همون
 .نبوده پسر اون خون و گوشت از. نبوده خودشون مال بچه -

 خوادمی گـه؟می من به رو اینا داره چرا بودن؟ آورده کجا از رو بچه اون یعنیپس»: کردم فکر و دادم تکون سری
 «برسه؟ کجا به

 : داد ادامه خودش تا کردممی فکر مختلف هایموضوع به داشتم طور همون
 و گوشت از که بیاره براش اینوه که بگیره دیگه زن یه پسرش برای گیرهمی تصمیم و میشه عصبانی پسر، پدر -

 .باشه خودشون خون
 :بود شده تربم صداش و داد تکون سری

 با پنهانی و بدونه چیزی دختر اینکه بدون مادرش، ضمانت با نهایت در اما ،کنهمی مخالفت هامدت تا پسر -
 خانواده دو اون مراودات ازاش در. بگیره طالق نوه آوردن و ازدواج از بعد دختر اون که ذارنمی شرط اشخانواده

 .بشه زیاد
 :حرفش وسط پریدم اخم با و کردم نگاهش متعجب

 یه به که کاالست و ابزار مگه نکرده؟ رو دختر اون فکر لحظه یه حتی نفر یهبوده؟ ایمسخره کار چه این -
  میشه؟ مگه آخه فروختنش؟ خانوادگی خوب ـطه*رابـ

 :گفت فقط آروم
 .شد -
 :گفت غمگینِ دونستممی که صدایی با بعد ثانیه چند و
 .میاره براش پسر تا دو و کنهمی ازدواج پسر با دختر -
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 ول داشت مغزم توی چیزی یه بگه؟ خواستمی چی بود؟ چی منظورش. کردممی نگاهش متعجب. کرد سکوت و
 شخصیت و دوم زن و دختر من، و قصه پسر همون روم به رو مرد اینکه فکر. کردمی دیوونم داشت که خوردمی

 خودش یهو .بده ادامه بخوام ازش یا بپرسم سوال ازش نداشتم جرأت حتی. کشتممی داشت باشم قصه بیچاره
 :کرد شروع

 .شد زندگی مشغول اولش زن با و داد طالق رو دومش زن پسر،. شروط طبق -
 زندگی باهاش دارم و دارم زن من گـهمی عمال داره. بگه خوادمی چی فهمیدمنمی. لرزیدممی استرس از داشتم

 شدممی دیوونه داشتم کنم؟می
 

. شدممی دیوونه داشتم کنم؟می زندگی باهاش دارم و دارم زن من گـهمی عمال داره. بگه خوادمی چی فهمیدمنمی
 :گفتم آروم فقط کنم، پیدا نجات اینکه برای

 خب؟ -
 :گفت مکث، ثانیه چند از بعد
 .داره اقامت کشور از خارج و کرده ازدواج که بود شده شایعه ولی کس؛ هیچ. نداشت خبری دختر از کسی -

 من مورد در که فهمیدم. پایین انداختم رو سرم آروم. کرد نگاهم برگشت و کرد حسش که کشیدم راحتی نفس
 زنه؟می حرف کی مورد در داره کیه؟ زن اون پس زنهنمی حرف من مورد در اگر. کردم اخم. زنهنمی حرف
 :داد ادامه و داد تکون سری

 .شهمی 50 اوایل و 40 سال اواخر به مربوط همش هاداستان این -
  ؟موضوع این داشت من به ربطی چه! داستانی عجب گفت؟می من برای تاریخی قصه داشت. شدم متعجب

 : داد ادامه

. داشتن ایمرفه و خوبی زندگی بودن، شده بزرگ که پسر تا سه اون اینکه تا. گذشت سال 19 - 20 حدودا -
 زندگی که نفر سه اون زندگی تنها نه که حقیقت یه .شنمی زندگیشون داخل بزرگ حقیقت یه متوجه اتفاقی خیلی
 از نفر دو قدیمی، نوشته دست یه داخل. شخص هر زندگی مسئله ترینمهم از حقیقت، یه .کرد دگرگون رو هاخیلی

 پیش پسرها تاسه هر. بودن شده متعهد چیزایی یه و بودم داده هم به رو هاقول سری یه فامیل تا دو اون بزرگان
 .میگه بهشون رو حقیقت زیاد، اصرار خاطر به اونم خب و. حقیقت فهمیدن برای میرن پدربزرگشون

 : پرسیدم و کردم چشماش داخل نگاهی
  ؟بود چی حقیقیت -

 :داد جواب و زد تلخی لبخند و کرد نگاهم
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 از که سوم و دوم هایبچه. بوده پرورشگاهی و شده خانواده وارد ناگهانی که بوده اول بچه همون پسرها، از یکی -
 موضوع همین با ـطه رابـ در هم هاقرارداد اون و داده طالق رو مادرشون پدرشون، که میشن متوجه بودن مادر یک
 .بوده
 : گفت و دوخت چشمام داخل رو مستقیمش نگاه

 و ترسخت و سخته خیلی نیست االن و مادرشه عمر یه کردهمی فکر که کسی اینکه فهمیدن یهویی .کن تصور -
  ؟بود نیومده دنبالشون چرا کرد؟می کارچی بود؟ کجا االن مادرشون اینکه سوال ترینبزرگ
 تکون سری کین؟ اینا گفتنمی چرا گفت؟می داشت کی به راجع مدت همه این گفت؟می داشت چی. شد باز اخمام
 :کرد شروع آروم اون و دادم

 اینکه تا. کردن رو و زیر رو جا همه. ننشستن ساکت هم اونا اما کجاست، مادرشون که نگفت پدربزرگشون -
 و کردنمی پیداش باید. بودن گرفته رو تصمیمشون. نکرده ازدواج اما کشور، از خارج رفته واقعا مادرشون فهمیدن
 مخالفت پدربزرگش اما کشور، از خارج بره خوادمی که گفت پدربزرگشون به تربزرگ پسر. زدنمی حرف باهاش

 تازه دوم پسر. کردن فکر خیلی. کرد مخالفت بازم اما بره، خوادمی چرا دونستنمی پدربزرگشون اینکه با. کرد
 باالخره. بخونه درس تا اونجا بره و بده اجازه تا کرد راضی رو پدربزرگش و کرد رو تالشش تمام. بود داده کنکور

 دغدغه و فکر با موند بزرگتر پسر و مامانش دنبال رفت خوندن درس بهانه به ترکوچک پسر. شد راضی پدربزرگ
 ... مادرش کردن پیدا دغدغه با موند مادرش، نبود

 : داد ادامه و کرد مکثی
 نگهش ایران داخل و کنه پایبند رو پسر خواستمی که پدربزرگش اینکه تا کرد تالش بازم تربزرگ پسر خب اما -

 ... .و بگیره زن براش گیرهمی تصمیم داره،
 :کرد زمزمه آروم و دوخت بهم رو مستقیمش نگاه

 .گیرهمی و -
 طوالنی مکث اونم و کردم نگاه اطراف به گیج افتاد؟می داشت اتفاقی چه. من خدای من؟. کردم نگاه بهش مات
 خانوم تاج مهین و پدرش. کردم وصل هم به رو پازل هایتیکه و کردم فکر حرفاش به من مدت همین تو که کرد

. بشه دار بچه تونستهنمی خانوم تاج مهین. کردن ازدواج اونا اما کرده، مخالفت خان اردشیر اما بودن، هم عاشق
 و گیرهمی طالق واقعیش، مادر. گیرهمی پدرش برای زن یه و فهمهمی خان اردشیر. میارن پرورشگاه از رو آریان
 خان اردشیر از و فهمنمی خودش و آرمان و آریان. مونهمی تاج مهین با عمر آخر تا پدرش. نمیشه ازش خبری

 اون و مادرش دنبال رهمی خوندن درس بهانه به هم آرمان و بوده پرورشگاهی آریان گـهمی اونم و پرسنمی
 :گفتم آروم. کردم نگاهش گیجی با. گشتهمی زن دنبال براش که خانی اردشیر و مونهمی
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 من؟ -
 : داد جواب و زد تلخی لبخند. کرد نگاهم

 برای مناسب کیس یه که بود این برای هم همش و. گرفتمی مهمونی زیاد خان اردشیر مدت یه باشه یادت اگر -
 .کشور از خارج برم من خواستنمی. کنه پیدا من کردن بند پا

 :پرسیدم
  ؟خواستنمی چرا -

 : داد جواب صریح
 .گردمبرنمی دونستمی چون -

 :کرد زمزمه که بودم شوک توی. نگفتم چیزی و کردم نگاهش
 به که بودی خان اردشیر سخت انتخاب تنها تو. بود گرفته رو آمارِت نفر، چند از و بود دیده رو تو هامهمونی توی -

 .اومدنمی کوتاه وجه هیچ
 :گفتم و کردم اشاره خودم به متعجب

  ؟من چرا من؟ -
 :داد جواب و کرد نگاهم فقط ثانیه چند

 .بود همین منم ترس و نگرانی یهمه. کسی مورد در کنه اشتباه که دیدم کمتر. بود خوبی شناسآدم خان اردشیر -
 .باشه کرده انتخاب درست اینکه

 : گفتم و زدم پوزخندی
 شی؟ عاشقم ترسیدی ببینم،. نمیشه باورم -

 :گفت فقط و کرد نگاهم
 .آره -

 :گفتم آروم. زدم زل بهش بودنش، رک این مات
 .نشدی که خوبه -
 :گفت و داد تکون سری. گرفتم نگاهش از نگاه و برگردوندم رو سرم. کردم بغض و
 .بود حکم و قانون موقع اون خان اردشیر حرف نه، چه کنی باور چه حال هر به -

 :گفتم و کردم آمیزی تمسخر خنده
 . ترسیدی خان اردشیر از تو کنم باور که نداری توقع -

 : داد جواب و کرد نگاهم
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 .نترسیدم -
 : پرسیدم اخم با
  ؟خواستگاری اومدی چرا پس نبودم تو انتخاب من اگر اصال. بری تونستیمی هاش؟خواسته به دادی تن چرا پس -

 : گفت رک باز و کرد نگاهم
 .پول -

 : کردم زمزمه
  ؟پول کدوم پول؟ -

 :گفت آروم
. بود گذاشته تو با ازدواج رو پول دادن شرط خان اردشیر. رسیدنمی بهم پولی هیچ رفتممی اگر. خان اردشیر پولِ -

 پول من اما کرد؛می زندگی داد،می باباش که هاییجیبی تو پول با فقط که بودم پزشکی دانشجوی یه موقع اون
 .خواستممی بیشتری خیلی

 : پرسیدم اخم با
 دادن؟می بهت کم خان اردشیر و بابات مگه چی؟ واسه پول -

 :داد جواب
 مامانم کردن پیدا برای مقداری یه .بود شده زیاد هاشهزینه خیلی. بود نکرده پیدا رو مامان مدت این توی آرمان -
 . خودش تحصیل و زندگی هایهزینه هم بخشی یه و

 : داد توضیح و کرد نگاهم
 اون باید من. بود خوب خودش زندگی برای فقط و دادنمی پول بهش دانشجو یه اندازه به خان اردشیر و بابا البته -

 ایران سالی چند باید. کنم ساپورت رو بودم ندیده هرگز که مامانی و خودم آرمان، زندگی که داشتممی پول قدری
 . رفتممی کرد،می پیدا رو مامان آرمان، که وقتی و کردممی جمع پول و موندممی
 :گفت و بهم زد زل بعد
 فهمی؟می -

 : گفتم صریح و گیج
 شما از احوالی چرا اونجا؟ بود رفته چرا مادرت اصال بدی؟ رو اونا خرج تا رفتیمی باید تو چرا فهممنمی. نه -

 بود؟ نپرسیده
 : گفتم کالفه و
 .فهممنمی -
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 :گفت بود، چشماش داخل که غمی با و کرد نگاهم
 و داشته ایران داخل که ایزندگی از فرار برای. کشور از خارج رهمی شمهریه با و طالق از بعد سال چند مامانم -

 خاطر به مادرم. کنه زندگی براش بخواد که نبوده ایران کسی دیگه اینکه ضمن. شده حقش در که ظلمی اون
 . شد طرد خانوادش از کردن،می یپیرو تاج مهین از که هامعمه و هامعمو رفتار و هاحرف

 : داد رو جوابم و داد ادامه عصبانیت با خودش شد؟می طرد باید چرا. کردم نگاهش متعجب
 .نداشت تمومی که عمیقی چاه تو انداختن رو مادرم گو، بیهوده مشت یه فکر؛ بی و عقل بی آدم مشت یه -

 :داد ادامه بلند صدای همون با و زد پوزخندی
 توبیخش همه و داد انجام بودن، کرده زندگیش با که پنهانی معامله خاطر به مادرم که اعتراضی خاطر به اونم -

 چقدر کردنمی فکر ،(مادر پدرِ) پدربزرگم هایشرط و هاقرار و قول ماجرای از خبربی اطرافیان همه و کردن
 .داره نگه رو کیانمهر یه نتونسته که عرضگیهبی

 :داد ادامه باز و ایستاد شد بلند عصبانیت از. زدمی گردنش رگ
 ... اما چرا، نفهمیدم وقت هیچ. کرد سکوت و نزد حرفی هم خان اردشیر حتی -
 آروم. بود من مثل هم مادرش شاید. شدم ناراحت خیلی مادرش خاطر به. کردم اخم. نداد ادامه و کرد سکوت و

 : گفتم
 خاطر به و ندونسته دومون هر مادرت، و من وقتی دادی؟ طالق رو من هم تو وقتی داری فرقی چه بابات با تو، -

  ؟شما با زندگی برای شدیم انتخاب مشخص، اهداف
 :گفت و کرد نگاهم و برگشت تند
 رو مادرم ما، خانواده. نداشتن برگشتی راه و بودن دنیا طرف اون برادرم و مادر. بودم مجبور من گممی بهت دارم -

 .بودی تو پول، به رسیدن راه تنها و پول با اونم. رفتممی باید من پس. کردنمی قبول
 : گفتم و کردم نگاهش ایستادم،

  ؟کردی داغون خواستیمی رفتن خارج برای که پولی خاطر به رو من زندگی تو دلیلته؟ این -
 :گفت که زدم زل بهش غم با و
 خودم به. بود پول و ارث از نشدن محروم خاطر به خواستگاری، برای شدیم خونتون وارد هممون که اولی بار. آره -

 . بود خان اردشیر کار اونم بیاد، که کردیم راضی بدبختی به رو تاج مهین. درک به گفتم
 :داد ادامه. بریزم اشک تونستمنمی حتی دیگه. کردممی نگاهش غم با فقط

 .شدی رد کنارش از خودت اما دادم، بهت فرصت یه .نه بگو گفتم بهت -
 :گفتم شاکی که نداد ادامه و
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 اون از هیچی حرفا این فهمی؟می. هیچی. کردی حساب هیچی رو من تو. بزنی حرف من مورد در نداری حق تو -
 .کنهنمی کم تو زشت کار

 :گفتم ادامه در و زدم خشم سر از ایخنده و
 هان؟ توام؟ بازیچه من اینکه من؟ مورد در کردی فکر چی تو -

 :گفت که دیدم رو هاشچشم داخل غم و کرد نگاهم
 من برای دخترا اینکه و! مادرم بودن؛ کرده منعش ازم که هدفی. بودم هدفم فکر به فقط. بودم جوون موقع اون -

 .نداشتن ارزشی ترینکوچک
 :گفتم و زدم پوزخندی

 چی؟ آدما -
 :گفت و داد تکون سری

 .بودم جوون که گفتم. نکن مالمتم -
 : گفتم و دادم تکون سری

 یادته؟. زنش خاطر به بود افتاده پات به که همونی مرادی، آقای مثال. نیستی قائل ارزشی آدما برای هنوزم تو -
 :گفت و کرد نگاهم

 .رسیممی هم اونا به. بزنم رو حرفام بذار. داره فرق اون -
 :داد ادامه خودش که شد سکوت و کردم پوفی

 فکر موقع اون یادمه. بودی توقع کم زیادی خیلی. شدیمی محسوب نادر موجود یه من برای تو دونیمی -
 . شهمی محسوب هاتارزش جزو همش اینا فهمیدم بعدش اما هستی، پایین سطح حتی و کالسبی چقدر کردممی

 : داد ادامه. ست گذشته در غرق بود معلوم. زد لبخندی
 با دختر یه. بودی سمج بودی، شلوغ بودی، مهربون تو من؛ هایمحلیبی وجود با. هستی عجیبی دختر فهمیدم -

 حس. اومدم خودم به کم کم. بودم ندیده کسی توی هم با رو همش که داشتی رو هاییویژگی. قشنگ آرزوهای
 که رسیدم نتیجه این به مدتی. شدمی دارادامه نباید اما بود؛ اتفاقی. نبود ایچاره اما شم،می وابسته دارم کردممی
 زدممی زود هاصبح. بردمی خوابت گاهی حتی و بودی مونده منتظرم تو اما اومدم،می دیر هاشب. کنم دوری ازت

 رو تیام اینکه تا. کنم مجهول زندگی این قاطی رو تو تونستمنمی. مادرم و بود خارج هدفم من. نبینمت تا بیرون
 .شدی باردار

 :گفت وجودش تمام با و کرد نگاه چشمام به
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 لحظه اون خواستمی دلم. برام بود نکردنی باور بارداری گفتی وقتی. بود خواهم و هستم بودم، مبچه عاشق من -
 .دادممی گسترش داشتم رو باشمش داشته خواستمنمی که زندگی. بمیرم و بزنم داد

 :داد ادامه و زد پوزخندی
 ترمستأصل و ترامید نا روز هر من و دادمی بهم پول گیره،می پا داره زندگیم اینکه از خوشحال خان اردشیر -

 حالی چه گفتی رو اسم وقتی کنمنمی فراموش وقت هیچ اما کردی، پیدا کجا از رو تیام اسم دونمنمی. شدممی
 که پرورشگاه. نشد اما کردم، دوری بازم! خواستمنمی من اما بود؛ محشر. گرفتم رو کوچولوش دستای وقتی. داشتم
 . پرسیدی دختر اسم مورد در تو و رفتیم
 : گفت. داشت عجیبی حس نگاهش. کرد نگاهم

. باشه من آرامش که کسی. کنم تصور رو ایدیگه دختر باشه، تو شبیه که دختری از غیر نتونستم. بود ارادی غیر -
 داخل بشم غرق هاسال خواستمی دلم. بود باور غیرقابل که آرامشی. بودی داده طوفانی آرامش یه من به تیام با تو

 ... اما پدرانه، حس
 :داد ادامه و پایین انداخت رو سرش

 .برم حتما باید و شهمی خراب داره مالیش وضع که داد خبر آرمان -
 :گفت و منتظرم چشمهای داخل زد زل
 با نه حرفات، با نه چشمات، با نه بچه، با نه. بودی کرده پایبندم. گفتمی درست همیشه خان اردشیر -

 .حدت بی هایجنگیدن با اندازت، بی صبر و سکوت با فقط هات،شیطنت
 همه این کرد خون رو دلم چرا نموند؟ چرا رفت؟ چرا پس بوده؟ شده عاشقم گفتمی داشت. کردممی نگاهش فقط

 :داد ادامه که کردم نگاهش سال؟
 به بودم داده وکالت و خارج بودم رفته و بود دیر دیگه فهمیدم، که آزمایش از بعد. بارداری رو صیام دونستمنمی -

 .ایران برگشتم بالفاصله میاد، دنیا به داره فهمیدم وقتی اما غیابی، طالق برای آریان
 :گفت کنه،می فکر چیزی به داره انگار و زد لبخندی ؟صیام خاطر به ایران؟ بود اومده. کردم نگاهش متعجب

 نه. کردم نگاهت رو شب تمام. بود شده بد خیلی زیاد استرس خاطر به حالت بودی، کرده زایمان که شب اون -
 . بارآخرین نه و بود باراولین
 :گفتم کردم، هضم رو صیام و خودم ماجرای که دقیقه چند از بعد و کردممی نگاهش مات

 داد؟می پول بهت خان اردشیر رفتی اینکه از بعد -
 :گفت
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. بود مادرم برای جبران عجیب، چیز اون کنم فکر و. بشه خیالمبی که شدمی مانعش که بود عجیبی چیز یهاما نه، -
 قهر من با سال هفت تا خان اردشیر واقع در خب. نکنه قبول رو من که شد این مانع برگشتم وقتی که طور همون

. بودم کرده ول رو هابچه و بودم شده جدا تو از اینکه خاطر به. تو خاطر به فقط. نزد هم حرف باهام حتی. بود
 . نگفتم چیزی و کردم نگاهش

  
 

 :پرسیدم آروم. کردم نگاهش. بود ایستاده پشتم خوب خان اردشیر اینکه و بود سخت خیلی ماجراها این تمام هضم
 بود؟ خوب مامانت -
 : کرد زمزمه کوچکی لبخند با
 ... .مادر مادرم، -

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس
 .عشق بوی داد،می خونه بوی. بود خوب خیلی -

 :کردم زمزمه
 زندگیت؟ کردن خراب به ارزید؟می -

 : داد جواب لبخند با و پایین و انداخت رو سرش. کرد نگاهم
 .ارزیدمی اینا از بیشتر -

 مادرش خاطربه مرد، این. باشی باهاش عمرت اول از چه. کنی پیداش هاسال از بعد چه. بود مادر مادر،. زدم لبخند
 مهم. برسه مادرش به تا داد رو چی همه. شد جدا اینجا مرفه زندگی و پول از شد، جدا هاشبچه از شد، جدا من از

 که بودم کرده رفتار باهاش طوری چه چی؟ من اما ،داشت دوست عاشقانه رو مادرش. بود عالی. بود ارزشمند. بود
 و کردم نگاه چشماش داخل. جلو رفتم دارم؟ مشکل شآینده زندگی و مادرش با که مونم،نمی پاش به کرد،می فکر

 : گفتم
 اونجا؟ نیام مادرت خاطر به که بودم کسی من شناختی؟ جوریاین رو من تو -

 : گفت و زد بهم لبخندی
 خارج رفتم وقتی من. بشه چی قراره دونستمنمی خودمم که ایزندگی خاطربه کنم تباه تونستمنمی رو زندگیت -

 .بشم رو به رو مشکالتی چه با قراره دونستمنمی اصال
 : پرسیدم

 تونستی؟نمی. بگی بهم که تونستیمی خب -
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 : داد جواب و کرد نگاهم
 از تو که کردممی رو تالشم تمام داشتم من کنم؟ دورت خودم از کردممی سعی که حالی در کردممی هواییت چرا -

 .خودت خاطربه بکنی، دل من
 : گفتم و کردم نگاهش

  رو؟مهمی این به تصمیم اونم گرفتی؟ تصمیم من جای به تو -
 :داد جواب و داد تکون سری

 رو تو چرا پس. داشت نخواهم شخصی زندگی برم، اگر که بودم مطمئن من. اومدیمی باهام گفتممی بهت اگر -
 دادم؟می آزارت و بردممی

 : گفتم بغض با
  نبودم؟ سختت روزهای زن من -

 :داد جواب محکم
. کنن محبت بهت که باشی هاخیلی با تونستیمی. بودی کاملی دختر تو فهمی؟می. دادنمی اجازه دلم اما ،بودی -

 ... .من اما ؛فکری هیچ بدون ای،دغدغه هیچ بدون مرزی، و مشکل هیچ بدون
 :پرسیدم ثانیه، چند از بعد. کردم نگاهش فقط من و کشید موهاش داخل دستی کالفه و نداد ادامه و
 بود؟ خوب وضعتون اونجا -

 : گفت و زد تلخی یخنده
. دادنمی کفاف اندازمپس. بود زیاد خیلی هاخرج اونجا. کردممی فکر که بود چیزی اون برخالف وضعیت. نه -

 هم مامان اون بر عالوه و نبودم بیشتر دانشجو یه هنوز خودمم و بود کرده تحریمم خان اردشیر که این خصوصا
 . بود شده پیدا

 : پرسیدم سریع
  کردید؟ پیداش چطوری اینکه منظورم بود؟ کجا -

 :داد جواب و کشید عمیقی نفس
 موفق هم آنچنان اما ؛گرفتیم ازش خبرهایی یه بود، ارتباط در مامان با پنهانی که هامدایی از یکی طریق از -

 .شده افتاده کار از دیگه و ساکنه دوستانش از یکی پیش فهمیدیم فراوون دردسر با اینکه تا نبودیم
 : پرسیدم کنجکاو

 .زندگیتونه خرج منظورم کردی؟می کارچی پس -
 : داد جواب تلخی با و کرد نگاهم
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 .دادنمی کفاف بازم اما ،؛چیزا این و مترجم و تورلیدر بودم شده بیمارستان، داخل کردن کار با زمانهم -
 : پرسیدم و کردم نگاهش

  شدن؟می تموم زود به زود که کردیمی کارچی رو هاپول -
 : داد جواب

 .اومدنم ایران ماه هر خرج عالوه به. بود زیاد اونجا خرج -
 :گفتم و کردم نگاهش متعجب

  ایران؟ اومدی بار چند مگه تو ایران؟-
 : داد جواب تلخی لبخند با
 .خیلی احتماال -

 :پرسیدم کنجکاو
  چرا؟ -

 : گفت و خندید
 .مخانواده خاطربه -

 :داد ادامه که کردم نگاهش سوالی
 .بود مونده جا خانوادم مثل که دلی و بودم گذاشته جا ایران تو که ایخانواده -

 :کردم زمزمه
 ما؟ خانوادت؟ -

 : داد جواب و خندید
 من نفهمیدی که ندارم شک. بودم مادرت و پدر ختم مراسم توی من نفهمیدی حتی که ندارم شک و شما آره -

 گم؟نمی درست. بود دکترات نامهپایان دفاع برای که بودم کسایی جزو
 بود ممکن دونستیم؟نمی ما و بود کنارمون در مدت تمام مرد این .بودم نفهمیده که معلومه. دادم تکون سری مات

 : شنیدم رو صداش که بودم فکرا همین توی باشمش؟ ندیده من و باشه شده رد کنارم از جاها خیلی
 .خیلی بود، بد خیلی مالیم وضع. کنمنمی فراموش رو دوران اون وقتهیچ -

 :گفتم
  االن؟ پس -

 :گفت و انداخت خودش به نگاهی
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 رو دانشگاهش و بره کالس دغدغهبی آرمان تا. کنه زندگی راحت مادرم تا. برسم اینجا به تا کردم تالش خیلی -
 .اعصاب و مغز جراح کیانمهر، دارمان دکتر بشم تا. کنه تموم

 : گفت ترآروم و
 .نداشت مادرش جز رو همدمی هیچ که کسی -
 : پرسیدم و دادم تکون سری غم با
  کجاست؟ مادرت االن -

 : گفت و کرد نگاهم غمگین
 .کرد فوت پیش سال دو -

 :گفت خودش که. کردم نگاهش ناباور
 براش غریبه مشت یه هم شخانواده جای به. همکارام و آرمان و من فقط. نبود کسهیچ ترحیمش مجلس توی -

 روز همون. کوچیکش مجلس به نرسید و نیومد گیرش بلیط داشت، دوستش خیلی که هم داییم حتی. کردن دعا
 مامانم غربت تالفی روز یه که خوردم قسم. غریبه خاکش که شهمی دفن جایی داره که دیدم رو مادرم غریبی وقتی

 .بگیرم آوردن، مامانم سر به رو بال این که هاییعمه و عموها از رو مامانم خورده زخم روح انتقام. بکنم رو
 : گفت کجی لبخند با و کرد مکثی

 .داره ایگزنده و تلخ طعم چه شدن واقع ظلم مورد و شدن تحقیر بدم نشون بهشون خواستممی فقط. گرفتم و -
 در رو کردن مامانش به که هاییبدی تالفی خواستمی پس. میگه رو خوندن رو نامه وصیت که روزی اون فهمیدم

 : گفتم و بستم رو چشمام. بیاره
 .متاسفم -
 نگفته حرف چقدر. هست زیادی سفید تار موهاش الیبهال چرا فهمیدممی حاال. کردم نگاه بهش و کردم باز و

 :گفت که دادم تکون سری! مرد این داشته
 .شما پیش برگشتم من و هاشدرس ادامه برای موند آرمان اون از بعد -

 : پرسیدم و کردم نگاهش
  بود؟ چی اینا و کنفرانس پس -

 :داد جواب و کرد نگاهم
 .بود خوبی بهونه -

 منم. دادم تکون سری نگفت؟ چیزی هم پیش وقت چند همین تا حتی وقتهیچ چرا بود؟ کشیده سختی چقدر
 :کردم گالیه غم با و گرفتم رو تصمیمم نگم؟ چیزی من چرا. بودم کشیده سختی
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 مدرسه موضوع همین خاطربه چقدر کشیدم؟ دریدربه چقدر ها؟سال این تمام توی کشیدم سختی چقدر دونیمی -
 دونیمی پرید؟ بودنم، مطلقه خاطربه طرالن خواستگار دونیمی گفتم؟ دروغ هابچه به چقدر کردم؟ عوض رو هابچه
 دونی؟می اومد؟ زندگیم سر بالیی چه

 : گفت آروم و کرد نگاهم
 ... .بگو بهم کلمه یه فقط. دونممی -

 : گفت و کرد مکثی
  نه؟ یا مونیمی -

 : گفتم غم با و آروم باشم؟ کنارش خواستمی یعنی بمونم؟ گفتمی داشت. کردم مکثی
 .بشه تکرار برام دیدنت با چی همه روز هر که کنم فکر بهش حتی تونمنمی. کردی بد بهم -
 : اومد صداش که بالکن در سمت رفتممی داشتم. اومد اتاق داخل از صدایی. شد سکوت و
 .شنیدن نه به ندارم عادت من -

 : داد ادامه که برم خواستم تفاوتبی
 .طلبکارم تو از حکم یه من -

 :گفتم و برگشتم متعجب
 حکم؟ کدوم حکم؟ -
 :داد جواب کجی لبخند با
 .برو و بده انجام بری اینکه از قبل حداقل. بردم من و بستیم آرزو سر که شرطی همون -
 :گفتم و کردم نگاهش حرص با
 .شنوممی -
 .نیفته چشماش به چشمام تا اطراف به دوختم رو چشمم و

 :گفت آروم
 ... .اینه حکم -

 :گفت و کرد مکثی
 .شو عاشقم دوباره -

 :دادم جواب و زدم پوزخندی. سمتش برگشتم سریع
  کنه؟می. کنهنمی تکرار دوبار رو اشتباه یه آدم -

 :گفت ریلکس
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 .باشه کیانمهر دارمان اشتباه اون اگه آره، -
 :داد ادامه و زد لبخندی و
 .باشه اومده جبران قصد به کیانمهر دارمان این اگه و -

 که کنممی فکر وقتی. بود نشدنی فراموش برام گذشته بد خاطرات اما ،شک بی. داشتم عالقه بهش. کردم نگاهش
 منم جای به که کنممی فکر وقتی. شممی مستأصل بوده، بهم حواسش همش حال عین در و کشیده سختی اونم

 :اومدم خودم به هاشزمزمه با که کردممی فکر داشتم. شممی ناراحت گرفته، تصمیم
 حرفم سر که دونیمی. کنی فراموش راحت رو گذشته زندگی و گذشته که سازممی برات رو خاطراتی و زندگی -

 .تهش تا هستم،
 بود، کرده ثابت بهم مدت این که چیزهایی. بود عالی نبود، خوب دیدم،می که ایآینده .کردم فکر آینده به کمی

 :کردم زمزمه بود، رفته دیگه که سروشی و سونیا آوردن یاد به با که شدممی نرم داشتم. میگه راست دادمی نشون
  سونیا؟ -

 :گفت و زد ایخنده
 .دنبالش کشور از خارج رفت دیروز همین اما ؛کیه نگفت بهم که شده دیگه مرد یه عاشق سونیا -

 :کردم زمزمه و زدم لبخندی
 .بهزاد -

 :گفت جاش به و نپرسید چیزی اما ،کرد نگاهم کنجکاو
 .بمون هابچه خاطربه -

 :گفتم و زدم پوزخندی
 .مونمنمی هابچه خاطربه. خوامنمی -
 : گفت شد،می نزدیک بهم آروم که طور همون. جلو اومد و زد لبخندی. کردم نگاهش منتظر و
 غرورم؟ از ترسونی؟می چی از رو من -
 :گفت لبخند با دوباره. بود ایستاده روم به رو حاال و زد پوزخندی و
 مونی؟می من، خاطربه بگم -
 :گفتم و خوردم رو لبخندم. کردم نگاهش شیطنت با
 .نه یا مونممی یا بگو، تو حاال -

 :کرد زمزمه و خندید
 .شدی بدجنس -



 

 

559 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 :گفت آروم که انداختم باال ابرویی
 بمونی؟ کنارم و بذاری بیچاره من سر منت میشه خانوم، طناز -

 خوشحالم و داد انجام برام که کارایی به. کردم فکر بود، اومده که ماهی چند این تمام به و دادم قورت رو دهنم آب
 به. زدمی تند تند داشت که قلبم به. اطرافیانم همه و خودم حالیخوش به. بشه تکرار تونهمی باز که کارایی به. کرد
 از خاطربه کردنمی مالمت رو من کسی. دونستنمی کسی و بود کشیده سختی من پای به پا اونم که لحظاتی تمام

 مرد این و من دادن طالق خاطر به کردن مالمت هم پنهانی حتی همه رو مرد این اما ،گذشتم زندگی دادن دست
 عاشقانه و عاقالنه بلکه. نداشتم دوست احمقانه دیگه رو مرد این من و بود کرده سکوت همه مقابل صبورانه چه

 :گفتم و زدم لبخندی. کردم انتخابش
 .بیرون کشممی حلقومت از رو تولدم کادوی -

. شممی همسفر و همراه مرد این با خودم خاطربه باراین من. زدم لبخندی. کشید گردنش پشت دستی و زد لبخندی
 :زد داد خنده با هادیوونه عین یهو. خودمون خاطر به. خودش خطربه خودم، خاطربه
 .دکتر خانوم نوکرتم -

 پایین به. اومد صدایی حیاط داخل و بالکن پایین از که سکوت نشانه به بینیم روی گذاشتم رو دستم و خندیدم بلند
 : زد داد خنده با. بود آریان. کردم نگاه

 .دارمان خداحافظ. میرم دارم من -
 : زد داد بلندتر و
 .داداش زن خداحافظ -
 : کردم زمزمه و و خندیدم دل ته از من و
 .دیوونه -
 .دادم تکون براش دستی و
 .مامان -

 :پرسید دارمان. کننمی نگاهم دارن خنده با تیام و صیام دیدم که بالکن در سمت برگشتم
 بیدارید؟ دوتا شما -
 :گفت تند صیام که دادن تکون سری خنده با
 .بابا یخونه میای کی مامان -
 : داد جواب اون از تندتر دارمان و
 . سفر از بعد -
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 .کردم ساکتشون من و کشیدن داد هابچه که زدم لبخندی و کردم نگاهش
 : پرسیدم و کنارش نشستم. نزدیکش رفتم آروم. بود نشسته مبل روی. پایین رفتم برد، خوابشون که هابچه

 کنی؟می فکر چی به -
 : گفت خستگی با و کرد نگاهم

 .چی همه به -
 : پرسیدم آروم و دادم تکون سری

  نگفتی؟ بهم اومدی وقتی رو حرفا این چرا -
 : داد جواب و داد تکون سری

 حرف باهام حتی که طوری. باشی متنفر ازم شدنمی باورم وقت هیچ اما جبران؛ برای بودم اومده. بودم اومده دیر -
 .نزنی هم

 : داد ادامه که دادم تکون سری
 میلم خالف بر شدم مجبور حتی. کنم جبران خواممی واقعا که ببینی تا. بندازم جا رو خودم تا داشتم زمان به نیاز -

 . کنم لج و مخالفت باهات گاهی حتی و نیام جلو و کنم سکوت هم دیگه چیزای خیلی درمورد
 : گرفتم نتیجه و دادم تکون سری

 . بیمارستان داخل نیومدی اتفاقی پس -
 :گفت و خندید

 .شد من بعدم تو، ضامن اول آریان. بود بازیپارتی واقعا. نه اما بود، خداشون از اونا که البته -
 :گفتم و زدم لبخندی

 .بوده آریان و عالیجناب نقشه همش نگو. نکنن قبولم زودی این به زدممی حدس -
 :گفت و داد تکون سری

 .نبود جالب خیلی بیمارستان داخل اول برخورد اما -
 : گفتم و کردم نگاهش

 کردی؟ رفتار طوریاون مرادی آقای با چرا واقعا -
 :داد جواب و کرد نگاهم

 هم پذیرش. بود اومده دوست پول آدم یه و بود شده عوض بیمارستان رئیس. بکنم تونستمنمی کاریش رو اون -
 .من به برسه چه کرد،نمی قبول جوری اون
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 کسی گذاشتی تو مگه»: دادم جواب خودم به بعد و «نگفت؟ چیزی من به ویدا چرا»: کردم فکر و کردم نگاهش
 : گفتم و دادم تکون سری« .کردی تقبل رو هزینه فوری بزنه؟ حرف

 . بدی خودت که تونستیمی حاال -
 :گفت و کرد کوچکی اخم

 .کردممی رو کار همین موقع همون حتما بده، چک بهزاد قراره دونستممی اگه -
 : گفتم و زدم کوچکی لبخند

  دادی؟می تو شدمی چی حاال -
 :گفت و زد تکیه مبل پشت به رو سرش و بست رو چشماش و کرد نگاهم

 .دادم خودم که آخرم -
 : گفتم و کردم باریک رو هامچشم

 ... .من دونیمی تو کشیدم، بدبختی فروختم، رو ماشین دویدم، عالمه یه من تو؟ -
 :پرسیدم و سمتش برگشتم متعجب و کردم فکر حرفش به. شدم ساکت یهو

  تو؟ -
 :کردم زمزمه. بود دارمان کار بوده رفته بهزاد برای پیک طریق از که پولی اون پس. زد لبخندی بسته هایچشم با
 .خریدی دوباره تو که هم رو ماشین -
 :گفت حالت همون در
 .بخرمش خودم شدم مجبور. نکردی گوش. نفروش گفتم بهت -
 :گفتم گیج و
  فهمیدی؟ کجا از تو آخه -

 :داد جواب
 .بودم فهمیده صیام کتاب واسه عمارت اومدی که روز همون -

 : گفتم حرص با روز، اون یادآوری با یهو و دادم تکون سری
 .بود کرده خرد رو اعصابم ندیده خیر سحر. نگو رو روز اون -

 :گفت و کرد باز رو چشماش و خندید
 .بود کامل دلقک یه اون -

 : گفتم و کردم نگاهش چپ چپ و کردم نگاهش
  فرستاد؟ رو این وقتی گفتینمی تاج مهین این به هیچی چرا تو فهممنمی -
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 :گفت و کرد نگاهم
 خاطر به نمیگم چیزی تاج مهین به هاستسال دونیمی. بود افتاده راه من دادن زن پروژه باز اومدم، که ایران -

 .کرد بزرگ خانوم زری هم رو من وگرنه کرد، بزرگ رو آرمان که سالی چندین همون
 : پرسیدم

 بود؟ اونجا پروژه همین خاطربه هم سونیا پس -
 :گفت و کرد تایید

 و بکنم اقدامی یه خودم تا بوده فرستاده رو سونیا خان اردشیر که گفت بهم فارسی آقای خان، اردشیر مرگ از بعد -
 .اول از کنیم، شروع بازم ما خواستمی خان اردشیر. شما سمت بیام

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس موضوع، کردن عوض برای که کرد طوالنی مکث
 .بود جالب برام آرزو با رفتارت -

 : گفت محکم و داد تکون سری
 .زدینمی بهش هم کوچکی تلنگر حتی تو و نداشت دوست که بده انجام رو کاری خواستمی. بود الزم -

 : گفتم و دادم تکون سری
 . باشه تو با حق شاید. دونمنمی -
 : گفتم و سمتش برگشتم لبخند با ثانیه چند از بعد و کردم سکوت و
 .دادی نجاتمون واقعا کنم فکر. طرالن خواستگاری بابت ممنون. راستی -

 :دادم ادامه که داد تکون سری
 هم رو تحقیقاتت حتی که فهمیدی کی و کجا از اصال یا کردی؟ رو کارها این چرا تو نفهمیدم هنوز من ولی ،-

 .بودی کرده
 : داد جواب و زد لبخندی

 .نکن فراموش رو این .بوده بهتون حواسم همیشه من -
 :گفتم و کردم نگاهش کنجکاو و دادم تکون سری

 زد؟ حرف باهات چی درباره شب اون طرالن -
 : کرد زمزمه و خندید انداخت، بهم نگاهی نیم
 .کنی صبر باید! خانوم فضول -

 :زدم غر و کردم نگاهش چپچپ
  کجا؟ تا صبر آخه وقتشه؟ کی فهممنمی من. گـهمی رو همین هم طرالن -
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 :گفت جدی
 .بگیره تصمیم خودش بذار. شده بزرگ دیگه طرالن. هرجا تا -

 :گفتم اما ندادم، رو جوابش و دادم تکون سری
 من وقتی عمارت داخل آوردی اونم که رفته یادم نکن فکر. داری رو طرالن هوای خیلی تو. ممنون هرحالبه -

 .بودم شده پرستار
 :گفتم خودم باز که نگفت چیزی و داد تکون سری

 کنم؟ کار اونجا من کردی موافقت چرا بدونم خواممی واقعا اما -
 : داد توضیح

 .کردم مخالفت که شنیدی در پشت روز اون مطمئنم. بودم هابچه برای پرستار گرفتن مخالف -
 :داد ادامه که زدم کارم خاطربه ایزدهخجالت لبخند

 ... .تو حضور با اما -
 : داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 کنار هم و نداشت ایبهونه دیگه سونیا هم دیدمت،می روز هر هم طوری این. ترآسون کارم و بود راحت خیالم -
 .بود عالی لحاظ همه از. بودی هابچه
 :پرسیدم. سمتش برگردوندم رو سرم نگاهش سنگینی با که پایین انداختم رو سرم

 چیه؟ -
 : گفت و کرد نگاهم

 هرحالبه. بود تاج مهین و هاعمه همون کار. نبود هم خودش حرف. بود تمام مزخرف سونیا روز اون هایحرف -
 ... .من

 : گفتم و سمتش برگشتم
 .بشنوم چیزی بهش راجع خوامنمی. دارمان نده ادامه -

 : گفت آروم بعد و کرد سکوت ثانیه چند
 .رفتی و زدی پس کردی، پانسمان که رو دستم شب اون که کردم درک وقتی رو تنفرت و اوضاع وخامت -

 :گفتم و کردم نگاهش
 همونی. بودی شده حک ذهنم تو مبهم و مرموز که بودی دارمانی همون هنوز موقع اون تو داشتی؟ توقعی چه -

 . رفت و کرد ول بچه تا دو با رو من که
 : گفت و شد نزدیک بهم
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 هم اگر. بود بهتون حواسم هم زندگیم دوران بدترین تو حتی. وقت هیچ نکردم، ول رو شما وقت هیچ من! طناز -
 .تونستمنمی خواستم،می

 : گفتم و زدم لبخند و کردم نگاهش
 .بودیم ننشسته هم کنار اینجا، االن، دونستمنمی اگه که. دونممی -

 :پرسید بعد اما شد؛ سکوت دقیقه چند و زد لبخندی
  خوابیدن؟ هابچه -

 :دادم ادامه و گفتم اوهومی
 .بیرون رفتن تو با یلدا شب و تو به فروختن رو من چطوری نمیره یادم وقت هیچ -

 :گفت و زد لبخندی
 . بچینیم رو شب اون غافلگیری یبرنامه خواستیممی چون. بود الزم ولی باشه، گرفته رو حالت زدممی حدس -

 : پرسیدم و کردم نگاهش متعجب
  بود؟ تو کار اونم -

 :گفت و داد تکون سری
 .داری دوست رو دورهمی دونستممی. بشیم جمع هم دور خواستممی. آره -

 :گفتم بهش و کردم پوفی
  داخل؟ نکنم دعوتت من شاید نکردی فکر تو آخه -

 : گفت و خندید
 .بندازن راه زاری و گریه اونا داخل برم نذاشتی اگه گفتم و بودم کرده هماهنگ هابچه با. کردم رو فکرش اتفاقا -

 :گفتم و کردم درشت رو چشمام
  بودی؟ کرده درست نفوذی تیم یه! من خدای -

 : گفت. کشیدم عمیقی نفس بعدش اما خندیدم،. کرد تائید
 .برگردوندن بهت سالم رو هانبات آب دیدی -

 : گفتم و زدم لبخندی
 .هستی خوبی نگهبان میاد نظربه. آره -

 :داد ادامه و داد تکون سری
 از که پسرهام به. کردم افتخار کردنت تربیت به کردن، صدا رو تو تاج مهین جلوی صیام و تیام وقتی شب، اون -

 .کردن دفاع مادرشون
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 :گفتم و زدم کوچکی لبخند
 .رفته پدرشون به خوشبختانه شوندوستی مادر این -

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم
 .دیدممی رو مادرت خواستمی دلم -
 : گفت غمگین که کردم نگاهش و
 .خوشگل و مهربون قدر همون. طناز بود مامانت عین -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .خیلی شده، تنگ بابام و مامان برای دلم -

 :گفت آروم
 .عشق با کنن،می نگاهمون دارن االن. تو مامان هم من، مامان هم دوشون هر. طناز هستن کنارمون همیشه -

 : گفت که زدم لبخندی
 عمل من. اومدنمی بر من دست از کاری اما بودی، خونه صاحب تو. تیام تولد برای بدهکارم، بهت عذرخواهی یه -

 .بود کرده خواستمی که رو هاییکار همه تاج مهین برگشتم، بیمارستان از من وقتی. داشتم
 : گفتم. کشید ایخمیازه که نگفتم چیزی

 . میاد خوابت اگه بخواب برو خب -
 :گفت و کشید پیشونیش روی دستی

 .ترکهمی داره سرم المصب -
 : گفتم تند
 .دارم مسکن قرص من کن، صبر دقیقه یه -

 :پرسید که آوردم رفتم
 .نداریم قرص ویال این تو که ما آوردی؟ کجا -

 : گفتم
 .گرفتم دردم گردن برای خودم. مسکنه قرص این-

 : گفت و هم توی رفت اخماش
  چیه؟ بهزاد و درد گردن این جریان -

 : گفتم متعجب و کردم نگاهش
  جریانی؟ چه جریان؟ -
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 : گفت
 .بودیم بهزاد و تو و من پذیرش، کنار روز همون -

 : دادم ادامه حرص با و گفتم بلندی آهان
 .بودی کرده اخم فقط. انگار نه انگار شنیدی؟ هم چیزی تو مگه -
 : گفت اخم همون با
 .دونمنمی رو احمدی ماجرای نکن خیال تازه. هشدار یعنی ،.قرمز خط یعنی اخم اون -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس خندیدم،
 .نبود خاصی چیز واقعا دیگه اون -
 :داد ادامه که کردم تعریف براش رو ماجرا و
  بود؟ رویزیاده دیگه بهزاد با رفتن بیرون کنینمی فکر عالیجناب چی؟ بعدش وقتاون -

 :گفتم و کردم نگاهش
 .نباشی داخلش تو که بودم جدید زندگی یه فکر به فقط موقعاون من. نه -

 : گفت و زد پوزخندی
 ... .تو وقتاون کشتممی رو خودم وراون من. بهبه -

 : گفتم و زدم لبخندی
 . بود حقت -
 : پرسیدم و کردم نگاه بهش متعجب. خنده زیر زد که آوردم در براش زبونی و
 چته؟ -

 : داد جواب خنده از بعد
 .بودن آورده سرش بالیی چه هابچه که افتادم سحر یاد باز حرکتت این با االن -

 :دادم ادامه و خندیدم
 .ازش بودن گرفته عکس که بود وقتی فکورانشون کار نظرمبه -
 : پرسید و کرد نگاهم. شد جمع کمکم لبخندم و
 شد؟ چی -

 :گفت و شد نزدیک بهم که کردم نگاهش ساکت
  چته؟ -

 : گفتم آروم
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 .افتادم پریا یاد -
 :کرد تکرار و کرد نگاهم متعجب

  پریا؟ -
 : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .شخاله قول به فرشته، همون آره -
 : کردم دل درد من و کرد سکوت و داد تکون سری

 برام که کردم کشف ازت جدیدی هایبعد یه شب اون. بودمت ندیده جوری اون حاال تا. بودی شده عجیب چقدر -
 .بود بعید بودم، دیده که دارمانی از. بود درک قابل غیر خیلی

 :گفت و کرد نگاهم
 کاری براش باید. بود مونده مات. نداشت رو کسی و بود داده دست از رو مادرش. انداخت خودم یاد رو من -

 .کردممی
 : دادم ادامه و دادم تکون سری

 .شدن پیدا خانوادش شکر رو خدا. بدی آگهی براش که کرد کار خوب فکرت ولی -
 : گفتم شاکی و سمتش برگشتم که نگفت چیزی

  نه؟ مگه. آرام یاد به پرورشگاه؟ رفتیمی تنهایی. نامردی خیلی ولی -
 :گفت و زد لبخندی

 .بودم کنارت صبح، تا بودی خونم که شب اون من دونیمی هیچ تو اصال. بودی من آرام تو. نه -
 : گفتم اخم با و. کردم نگاهش متعجب

 من؟ سر باالی کردیمی کارچی. کردی غلط تو -
 :گفتم و کردم نگاهش عصبی که کرد نگاهم و خندید

  کردی؟می کارچی گممی. کوفت -
 : داد جواب و خندید ترآروم

 .کردممی نگاهت -
 : گفتم و هم توی رفت اخمام باز و شد درشت چشمام

  چی؟ که کردی تماشا رو مانتو و شال بی منِ نشستی. کردی غلط بازم -
 :گفت و خندید

 .بود معلوم دماغت زور به که بودی پیچیده خودت دور رو پتو قدراون. خانوم نترس -
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 :گفتم و خندیدم
 ... .که ندارم جانی امنیت من. نکنه درد دستم -
 : گفتم و سمتش برگشتم شده باریک هایچشم با و
  نکردی؟ کارو این که دیگه ببینم، -

 :گفتم و بزنمش که بردم باال رو دستم و شد چهارتا چشمام که زد کیوان عین ایگنده لبخند
 .کنی عمل رو ملت تا نشه باز چشمات دیگه که زنمتمی شاهده خدا کی؟ -
 :گفت شیطنت با
 .کردی پیدا که هم زن به دست! خدا یا-

 :گفتم محکم
 . بازیتـز*هیـ خاطربه کنم تشکر ازت که نداری توقع. بله -

 :گفت و کرد نگاهم کالفه
 خیالت. بود کامل شکر رو خدا که هم حجابت. خوابیدی که بود ماشین داخل شب اون چی؟ ـزبازیِ*هیـ بابا -

 .بودن شده گم هابچه که شب همون دقیقا. راحت
 : گفتم و کردم فکر شب اون به و پایین آوردم آروم رو دستم

 .بود بدی شب چقدر -
 :گفت که شنیدم رو صداش

 .آره -
 :گفتم و کردم باریک رو چشمام باز و سمتش برگشتم و افتادم زد نازی و کیوان به که حرفی یاد یهو باز
 چی منظورت زدی، کیوان و نازی به بودن نازی خونه و بودن شده پیدا هابچه که روزاون هایحرف اون ببینم، -

  بود؟
 :گفت و زد تکیه مبل پشتی به باز رو سرش

 دیدی؟ رو غریب خواهران فیلم تو -
 داخل روز، اون یاد و هابچه کتاب و کیف به خورد چشمم که. کردم عوض رو نگاهم مسیر و زدم خجولی لبخند

 : گفتم. مراسم برای بودیم رفته که افتادم مدرسه
 .محبت همه اون احترام، همه اون. بود خوب مدرسه تو روز اون چقدر -

 :کرد اضافه آروم
 . بودن کیانمهر دارمان دکتر همسر یتجربه فقط احترام، فقط خوشی، فقط بعد به ینا از -
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 :گفتم و زدم لبخندی
 . خواممی رو روزت اون نگاه من. خوامنمی رو ینا من اما ،کنه پر دهن -

 :گفت و کرد زمزمه و کرد نگاهم فقط ثانیه چند
 . روز اون نگاه تکرار فقط خوشی، فقط بعد به ینا از پس. باشه -

 : گفت و خورد تکونی که خندیدم
 .مخسته واقعا من -

 :گفتم و شدم بلند
 .بیارم قهوه یه برم -
 نگاهم. اپن کنار یستادها دیدم و بیارم فنجون که برگشتم. بودم قهوه کردن درست مشغول. آشپزخونه سمت رفتم و

 :گفتم و کردم نگاهش. کردمی
  چیه؟ -

 :گفت. بود یستادها ـینه*سـبهدست
 .بود شده تنگ براتون دلم. خواستمنمی سبزیقورمه. گفتم دروغ ت،خونه اومدم که شب اون -

 : گفتم و زدم لبخندی
 جدا؟ -
 :دادم ادامه و
 .دونینمی چیزی کردنش خرد و پیاز از تو فهمیدم حداقل. بود خوبی تجربه اما  -

 :گفت و کشید پیشونیش به دستی
  بود؟ معلوم واقعا -

 :گفتم و خندیدم
 !اصال -

 :گفت آروم که خوردیممی قهوه داشتیم
 طناز؟ -

 :گفت که کردم نگاهش
 .نده گوش رو اون دیگه. بود عجیبی آهنگ. ماشینت داخل روز؛ اون آهنگ -

 :گفت آروم. کردمنمی نگاهش
 .کن نگاهم -
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 : گفت که کردم باال رو سرم
 خودت که باری همون از غیر نگفتن دروغ بهت وقت هیچ چشمام،. نبودم غریبه وقت هیچ من. نیستم غریبه من -

 .خوامتمی خیلی کن باور! طناز. فهمیدی هم
 . بشنوم رو حرفات عمیقا تا بستم رو چشمام

. کردمی نگاه بود، شهانوه با که خان اردشیر بزرگ عکس به و بود یستادها. بیرون رفتم هافنجون شستن از بعد
 : گفتم و شدم نزدیک بهش آروم

 .بود عجیبی اتفاق خیلی مرگش -
 :گفت اما ،برنگشت

 .بود سنگین برام خیلی تصور خالف بر -
 : کردم زمزمه

 .دونممی -
 : گفتم و دادم تکون سری

 .کرد اعالم رو سونیا و تو ازدواج چطوری که نمیره یادم وقت هیچ -
 :گفت و سمتم برگشت

 . اونجایی دونستمی -
 :گفتم و کردم نگاهش متعجب

 ... .پس -
 : گفت و کرد نگاهم

 برای هم و سونیا برای هم من، برای هم. مونسه هر برای بود تلنگر یه گفت، فارسی آقای که طور همون شاید -
 .تو

 : کردم زمزمه آروم و دادم تکون سری
 .بود عجیبی آدم خان اردشیر -
 :داد ادامه اون و
 .بود درست حرفاش همیشه اما -

 :گفتم حالش کردن عوض برای و زدم لبخندی. بود زده زل تابلو به هنوز. کردم نگاهش
  کنم؟ کتونترو برم شهر ینا از گفت بهم خان اردشیر دونستیمی -

 :افتادم خان اردشیر حرف یاد به. کرد نگاهم متعجب
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 «.بدونن رو قدرت تا کنه حس رو نبودت باید. نباشه کس هیچ. دارمان بدون ،هابچه بدون. سفر برو مدت یه» -
 :گفتم و شد پررنگ لبخندم آوردنش، یاد به با و
 .نگفت هاتلنگر و تو برای شنقشه از چیزی اما ، رسید،نمی هم به شما و داره دوست رو بهزاد سونیا که گفت و -

 :گفت متعجب
  بهزاد؟ و سونیا -
 :گفت که کردم تایید لبخند با
 .خان اردشیر اهللباریک -

 : داد ادامه باز که گفتم میاوهو
 .چی همه پریچهر، عمو زن عمل آریان، ماجرای رفتن لو ،هابچه و تو ارثیه. بود عجیب هم بعدش ماجراهای -

 :پرسیدم و کردم تائید و دادم تکون سری
 دارمان؟ -

 :گفت آروم و برگشت
 جانم؟ -
 انتظار سال هفت مشترک، چندان نه زندگی سال سه نامزدیمون، و آشنایی سال یه .زدم بهش لبخندی عشق با

 :پرسیدم آروم. بودم دهنش از کلمه ینا شنیدن منتظر سال 11 مجموع در و برگشتنش
  برم؟ خواممی گفتیمی هِی چرا -

 : داد جواب و کرد نگاهم
 کار انجام از بعد که گفتم بعد اما ؛بمونم بود قرار اومدم وقتی. بودم گرفته رفتن به تصمیم واقعا تنفرت دیدن با -

 شده وابسته بازم. برگردم تونمنمی دیگه فهمیدم که نگذشت زیادی مدت اما ؛گردممی بر عمل و سمینار و هابچه
 .بزنه بهم لبخند یه نداشت قصد اصال که هابچه مادر به هم هابچه به هم. بودم

 : گفتم و دادم تکون سری
 و بودی اومده یهو تو وقت اون بودم، گذاشته مهابچه کردن بزرگ برای رو زندگیم همه من داشتی؟ توقعی چه -

 کنم؟ تشکر ازت و ـغلت*بـ بپرم داشتی توقع. گرفتیمی ازم رو چیزمهمه داشتی
 : گفت و خندید

 ... .ولی نه، شدت ینا به حاال -
 : گفتم و کردم نگاهش چپچپ

 .کوفت و ولی -
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 :پرسیدم باز که داد تکون سری
  کردی؟ رزرو بلیط بودی من خونه که روز اون چرا پس -

 : پرسید و کرد نگاهم متعجب
  کردی؟می سمع استراق -

 : گفتم و رفتم یاغرهچشم
 .شنیدم اتفاقی. خیرنه -

 :گفت و داد تکون سری
 .نبود خودم برای -

 : پرسیدم باز. گفتنمی بگه، چیزی خواستنمی اگه. کردم پوفی نداره؟ یادیگه توضیح همین؟. کردم نگاهش
  داره؟ نیاز صبر به و نیست وقتش االن گفتیمی پرسیدم،می ازت گذشته مورد در که هربار چرا -

 : گفت. بود دنیا نگاه ینتربخشآرامش. کردمی نگاهم آروم
 دیگه خان، اردشیر مرگ از بعد. داشتم رو شرایطش منم و خواستیمی رو من هم تو که بود وقتی مناسب فرصت -

 .بود وقتش
 : گفتم و دادم تکون سری

 .وقته دیر. دیگه بخواب برو -
 :گفت و داد تکون سری خسته

 نمیای؟ تو -
 :گفتم و بردم باال رو ابروم تای یه
 غربته؟ والیت هم ینجاا یکرد فکر بله؟ -

 :گفتم و کردم ریز رو چشمام بعدم
 ... .هم اونجا نکنه ببینم -

 :گفت و دماغم روی زد و بدم ادامه نذاشت
 ... .فقط. راحت خیالت. خیرنه -

 : گفتم و کردم اخم
 چی؟ فقط -

 :گفت و زد لبخندی
 .نبود کنارم و بود همیشه که داشتم طناز یه فقط -
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 :گفتم و افتادم چیزی یاد یهو و زدممیآرو لبخندی
 ازمون؟ کنه شکایت نیاد فردا صاحبش یهو. ینجاا اومدیم طور همین ما کیه؟ مال ویال ینا !دارمان راستی -

 : داد جواب
 .آشناست نترس -

 :پرسیدم
  همکارات؟ کیه؟ مال -

 :داد حواب
 .تو مال. نه -

 :گفتم متعجب
 چی؟ من؟ مال -

 :داد جواب و زد لبخندی
 .تِمهریه ویالی. ویال -

 :گفتم گیج و کردم اخم
 .فروختم رو اون که من ولی -
 :کردم زمزمه و شد باز کمکم اخمام که کرد نگاهم فقط ـمرنگی*کـ لبخند با
 !دارمان -

 : گفت و شد پررنگ لبخندش
 . خیربه شبت دارمان، دل جانِ -
 و بودم ندیده رو بود اممهریه که شمالی ویالی وقت هیچ. انداختم اطراف به نگاهی. باال رفت و نشد منتظر و

. کنم ذوق و کنم نگاهش فقط خواستمی دلم کرد،می که رو هاینکارا. بودش خریده دارمان، ظاهرا. فروختمش
 داخلش مبل دست یه که بود بزرگی و خوب نسبتا لهاچپ سمت شد،می باز که در. انداختم نگاهی خونه به دوباره

. داشت قرار سالن راست سمت تلویزیون. بود پنجره کنار سالن، چپ سمت یگوشه که قشنگی یشومینه و بود
 که داشت اتاق تا چند دوم طبقه. بود پله راه اون از بعد بالفاصله و داشت قرار راست سمت کوچکی آشپزخونه

 باالی که خان اردشیر عکس به مجددا و دادم تکون سری. بود پنجره فقط اش دیگه تای دو و داشت بالکن دوتاش
 .افتادم حرفش یاد به باز و کردم نگاه بود شومینه

 «.نشو امید نا و ناراحت ازم. فهمیمی رو گذشته رازهای از خیلی زودیبه -»
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 زدم لبخندی و« .ذارممی احترام تصمیماتون به. دیدم که بودین کیانمهری بهترین شما»: گفتم آروم و زدم لبخندی
 :افتادم کلماتش آخرین یاد به و
 :گفتم بهش»
 .سوال یه فقط خان، اردشیر -

 : پرسیدم. بود منتظر. کرد نگاهم فقط
 اون از کدوم هیچ دونیدمی که شما گید؟نمی تونهانوه از یکی به چرا گید؟می من به رو چیزا ینا چرا من؟ چرا -

 ... .پس ندارن قبول رو من یستادنا بیرون که هاییآدم
 : گفت و بدم ادامه نذاشت

 .دارم بهت که دِینی خاطربه بدم و دادم انجام برات کاری اگر. مدیونم بهت من که بدونی خواممی! طناز -
 :گفتم لب زیر و کردم نگاهش متعجب

 دِین؟ -
 : داد ادامه اون و
 یه با تو. شدی بزرگ کیانا، و کیوان کیانمهر، دوتا با تو. شناسیمی خوب رو هاکیانمهر که کسی تنها تو اینکه و -

 هاوصیت ینا که دارم کامل اعتماد بهت من. کردی بزرگ رو کیانمهر تا دو تو. کردی زندگی سقف یه زیر کیانمهر
 همه. نباش نگران هم ندارن قبولت هابچه ینکها مورد در. هست چی همه به حواست و دیمی انجام دقیق رو

 «.وکیلم حضور با اونم کنن اجرا باید رو من حکم. نفعشونه به چون کنن قبول مجبورن
 غمگینی لبخند و کردم عکسش به نگاهی باز... . االن اما ،نفهمیدم حرفاش از هیچی موقع اون. دادم تکون سری

 ندازهمی راهرو یینهآ داخل نگاهی داره خسته که دیدمش و اومدم بیرون شوییدست از. باال رفتم هم خودم و زدم
 : گفتم و زدم تکیه دیوار به آینه اکنار جلوش،. رفتم جلو لبخند با. کشهمی دست شهاریش به و
 .کیانمهر دارمان شدی پیر. دیدم رو آلبوم بزنم، حرف سونیا با برم ینکها از قبل امروز -

 : گفتم که داد تکون سری
 .ما فقط تو، فقط من، فقط تو، و من بین. میشه نصف هاغصه و غم بعد ینا از بنابراین خوام؛نمی پیرمرد من -
 . اتاق داخل رفتم و زدم لبخندی و
  

 اومدم، پایین که هاپله از. جلوتر رفتم متعجب. بود زیاد صدا سرو. اتاق از بیرون رفتم و شدم بیدار 10 ساعت صبح،
 پایین رفتم آروم. کردممی نگاه فقط متعجب میز، سر بودن نشسته که تیام و صیام و طرالن و صبحانه میز دیدن با
 : گفتم شده درشت هایچشم با که کرد سالم لبخند با هم طرالن. کردم سالم مات و
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 جا؟ این آورد رو تو کی کنی؟می کارچی اینجا تو -
 .ما -

. شیر بطری یه شیدا و بود دستش داخل سینی یه آریان. بودن شیدا و آریان. کردم نگاه رو راستم سمت برگشتم
 :گفتم متعجب

 کنید؟می چیکار اینجا شما -
 :اومد کیوان صدای و شد باز در
 کور کنیم؟ کار و بمونیم تهرون داخل ما حال، و عشق شمال بیایید شما ذاریم؟می تنهاتون کردی خیال. هههه -

 . خوندی
 : گفت بودم، متعجب هنوز که من به رو و داخل اومد خنده با هم نازی

 .اومدیم خبربی ببخشید -
 :گفت نازی به رو و نشست هم خودش و میز سر گذاشت اومد بود، گرفته نون که کیوان

 .خودمونه خونه که خانوم بیا چیه؟ ببخشید -
 : گفت گوشم داخل پشت، از ایزمزمه که کردم نگاه همشون به مات و دادم تکون سری

  ؟چیه نظرت -
 : گفتم ش،شده اصالح صورت دیدن با. خندیدم و سمتش برگشتم

 .جان دارمان دکتر شدی حاال. عالی خودت مورد در -
 :گفتم و کردم اشاره هابچه به آروم و
 .بگم چی دونمنمی. اینا مورد در ولی -

 :گفت آروم و خندید
 .هستن ما ریش بیخ عمر آخر تا اینا. کرد نمیشه کاریش -

 هم کنار در دارمان و من بودن. بودن اتفاق اینمنتظر بود وقت خیلی شونهمه انگار. پایین رفتیم هم با و خندیدم
 شروع و نشست صندلی باالترین روی و کنارم که نشستم. کننده حالخوش هم شاید و بود طبیعی خیلی براشون
 :گفت طرالن که خوردن به کردیم

 .مبارک تولدت خانومی طناز. راستی -
 :گفت و صورتش داخل زد کیوان بگم چیزی خواستم لبخند با
 .اصال نبود یادمون گیا،می راست اِ -
 :گفت ایخانومانه حالت با و
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  ؟کنیم کارچی حاال -
 :داد جواب سریع هم شیدا

 .گیریممی جشن -
 : گفت حال همون در و گرفت بزرگی لقمه هم کیوان

 چی؟ واسه خوادمی جشن. شده گنده دختره. سالش سی میشه داره چیه؟ جشن بابا نه -
 : گفت و زد بهش ایسقلمه نازی که دهنش داخل کرد رو لقمه و
 .هاسالمه سی منم! اوی -

 :گفت و انداخت باال ابرویی و چشم. داد قورت زوربه رو شلقمه کیوان
 .کنهمی فرق اینسال سی با تو سالِ سی. دلم عزیز نه -

 :گفت تحکم با دارمان
 !کیوان -

 :گفت و کرد نگاهش. گرفت خودش برای ایلقمه مجددا
 .داداش جانم -

 :گفت ریلکس خیلی دارمان
 .طناز مثل هاییانسان نه داره کاربرد تو مثل اشیائی برای این که کردی فراموش کنم فکر -

 :کرد اضافه و خندید هم آریان. ایستاد حرف این با دهنش سمت بردمی لقمه داشت باهاش که دستی
 .بشه استفاده هم حیوانات برای تونهمی «این» یاشاره حرف البته -
 :گفت کیوان به رو و
 حیوان؟ یا اشیا. خودته با انتخاب و میل -

 : گفت و رفت دوشون هر به ایغرهچشم کیوان
 .میوه کدوم، هیچ -

 :گفت طرالن که خندیدیم
 کنید؟می بازی فامیل و اسم دارید مگه -

 :گفت حرص با کیوان
 .کننمی بازی بنده موجودیت و وجودیت با دارن دکتر داداشِ دوتا این که فعال حاال -

 :گفت ایپرسشگرانه لحن با دارمان
 وجودیت؟ -
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 :پرسید و انداخت آریان به نگاهی هم بعد
 موجودیتش؟ به برسه چه داره رو وجودش اصال ایشون آریان؟ -
 :گفتم بهشون رو بگه، چیزی خواست آریان تا
 . کنید دفاع من از خوادنمی. گذشتم من. بابا نکنید اذیتش -

 : گفت آریان به رو شیدا که زد لبخندی و داد تکون سری
 .داره ضرر رو پاچهکله این نخور من عزیز -
 و هامیز به متعجب. ویال پشتی حیاط داخل بردم دارمان صبحانه، از بعد. شد بحث پایان باعث هاهشدار همین و

 : گفتم متعجب. هادرخت روی کوچولوی هایچراغ به. کردم نگاه باغ تزئینات و هاصندلی
  ؟دارمان اینجا خبره چه -

 :داد جواب و زد لبخندی
 . تولد جشن -

 : گفت تند که کردم نگاهش متعجب
 .رسنمی االن مهمونا بشی، آماده ،باید دیگه االن -

. من تولد برای اونم و کم زمان مدت این توی اونم. کردن آماده ،رو چیز همه این چطوری دونستمنمی. موندم مات
 ترجالب برام چیزهمه از هامونمهمون. باغ داخل رفتیم هم با و شدم آماده ،هابچه کمک با و باال رفتم باالخره
 ،بود تولدم جشن ظاهرا. شب تا کردیم بازی باهاشون حالخوش. دنیا هایمهمون بهترین! پرورشگاه هایبچه بودن،

 اولین. بودم عاشقش هنوزم که شدم مردی زن دوباره من و شد انجام چی همه جاهمون و آورد عاقد یه دارمان اما
. اتاق داخل رفتم. کرد صدام دارمان که کردیممی مرتب رو باغ هابچه با داشتیم. دوری سال هفت از بعد شب

 : پرسیدم. انداختم دستش داخل بزرگ تابلو به نگاهی
 چیه؟ این -

 :گفت و زد لبخندی
 .ببینش و کن باز بیا -

 و گرفت ازمون دینا که کیوان تولد شب عکس دیدن با. شدم تابلو اطراف هایروزنامه کردن باز مشغول و جلو رفتم
 :گفتم و زدم لبخندی خندیدیم،می داشتیم کیک از پر هایصورت با دو هر
 بزنیش؟ خوایمی کجا -

 : داد جواب و کرد نگاهم
 .عمارت خواب اتاق داخل زنممی. تهران بریمشمی -



 

 

578 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر
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 :پرسید. کردم نگاهش آروم
  ؟نیست خوب -

 : دادم جواب و پایین انداختم رو سرم
  ؟عمارت نریم شهمی -

 :گفت متعجب
  ؟چرا -

 : دادم جواب
 گذشته یاد رو من اونجا، ندارم دوست هیچ. کنیم شروع محیط تغییرات از اول بیا کنیم، شروع اول از قراره اگه -

 .بندازه
 :کرد زمزمه بعد ثانیه چند. کنهمی نگاه بهم داره فقط دیدم که کردم بلند رو سرم. بود کرده سکوت

 .نیست حرفی -

 مرد این از پیش سال 11 من که بود زندگی این. کردممی درک داشتم تازه رو آرامش. زدم بهش لبخندی
 داد داره و ایستاده طرالن جلوی کیوان دیدم. پایین رفتم و شدم بلند زیاد صدای و سر با بعد روز دو. خواستممی
 : پرسیدم و جلو رفتم. زنهمی
  ؟شده چی -

 :گفت عصبانیت با بود شده سرخ خشم از که حالی در و کرد نگاهم کیوان
 همش که زنهمی حرف داره کی با نیست معلوم خانوم این طناز؟ هست حواست اصال تو. بپرس خانوم این از -

 .رنمی هم قربون و خندهمی
 :گفتم کیوان به فورا بعد و بود پایین سرش که انداختم طرالن به نگاهی

 .دارم اعتماد طرالن به من. کیوان نگو مزخرف -
 :گفت و زد پوزخندی

 .داشتن تماس هم با بار چند ببین بزنه رو رمزش بگو و بگیر رو موبایلش. بیا -
 : گفت و اومد جلو آروم نازی

 . باش آروم جان کیوان -
 : گفت و نازی سمت برگشت کیوان

 .گـهنمی چیزی پرسم،می ازش هم چی هر. کنهمی کارچی که بینیمی چطوری؟ آخه -
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 خواستممی خودمم که بود این حقیقتش. کردممی باید چیکار واقعا. بودم ایستاده مستأصل. بگم چی دونستمنمی
 :اومد دارمان صدای که بودم فکر توی. بدونم مدت این درباره

 .برس خودت کار به برو کرد؟ فضولی نباید بقیه کار تو نگرفتی یاد هنوز تو!  کیوان -
 آروم هم نازی. بیرون رفت انداخت مونهمه به که گذرایی نگاه از بعد و کشید موهای داخل دستی کیوان

 آهی. باال رفت حرف بی و برگشت آروم که انداختم طرالن به نگاهی مستأصل. رفت دنبالش و کرد عذرخواهی
 دستام بین رو سرم. نشستم مبل روی و بود طرالن رفتن مسیر به نگاهش که انداختم دارمان به نگاهی و کشیدم
 :گفت و کنارم نشست که گرفتم

 . کن صبر فقط. میشه درست طناز، -
 : گفتم عصبانی و ناراحتی با و کردم باال رو سرم سریع

 من مگه. کنیدمی مخفی من از دارید رو چی چرا؟. گینمی هیچی تو. نمیگـه هیچی طرالن هان؟ صبر؟ چقدر -
  ؟آخه امغریبه

 :گفت و گرفت رو دستم و زد لبخندی
 اینه؟ از غیر. بگه خواست وقت هر داره اجازه خودش و طرالنه شخصی زندگی اما ،نه -

 : گفتم کالفه و دادم تکون سری
 ... .اما ؛دارم اعتماد بهش شناسم،می خوب رو طرالن. گیجم. دونمنمی -

 :گفت و بدم ادامه نذاشت
 .گـهمی بهت رو چی همه بعد بیاد، کنار خودش با بذار. نداره اما من، عزیز -

 :گفت و کرد پوفی که دادم تکون سری
 .ویال این توی پوسید دلمون. دریا ریممی ظهر از بعد همه اصال -
 که زدممی حرف شیدا با داشتم. طور همین هم کیوان و بود هم تویکمی طرالن. دریا رفتیم ظهر از بعد همه و

 :گفت گوشم کنار آروم نازی. زننمی حرف دارن که شدم طرالن و کیوان متوجه
 .کشی منت رفته شوهرم -

 نگاه دریا به و هاماسه روی بودیم نشسته. دادم تکون سری. ظاهرا شدممی منتظر باید فعال و زدم لبخندی
 :اومد راستم سمت از دختری صدای که زدم زل غروب به و کردم ـل*بغـ رو پام. کردیممی
 .ببخشید -

 :گفت لبخند با شیدا. کردیم نگاهش
 .جانم -
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 :گفت لبخند با هم دختر
 نه؟. هستید خانواده یه شما. عکاسی دانشجوی هستم، سما من -

 : گفت و انداخت بودن نشسته ترطرفاون قدم چند که کیوان و دارمان و آریان به نگاهی نازی
  ؟چطور. بله -

 :گفت بعد و شد سفید و سرخ کمی اول دختر
. ایرانی جوون و پیر خانواده چند از هاییعکس. خواممی دانشگاه پروژه برای بگیرم؟ ازتون عکس چندتا من میشه -

 .میشه اگه
 : گفت خنده با طرالن

 .بگیره ازمون هنری عکس یه نفر یه که خدامونه از که ما. حتما -
 :گفت و زد لبخندی

 بیان؟ که بگید هم همسرانتون به میشه پس. ببخشید -
 : زد داد شیدا. خندیدنمی و گفتنمی داشتن که انداختم بهشون نگاهی

 !آقایون -
 :داد ادامه شیدا خود که انداختن نگاهی همشون

 .تاتونسه هر. اینجا بیاید -
 : گفتم و دادم تکون سری. سمت این اومدن و شدن بلند

 .دانشگاهشون پروژه برای بگیرن عکس ما از خوانمی و عکاسی دانشجوی. هستن سما ایشون آقایون -
 :گفت طرالن که کرد خجولی و آروم سالم سما

  ؟خانوم سما کنیم کارچی حاال خب -
 : گفت زده خجالت هم باز و انداخت ما به نگاهی سما

 .بایسته همسرش کنار کس هر شهمی اگه -
 :گفت شیطنت با طرالن. کنیم حرکت خواستیم تا
 . کنید صبر -
 : گفت سما به رو و
 . ایستممی تو کنار راهنمایی برای منم. کیه همسر کی بزن حدس خودت -
 : گفت و خندید آریان. ایستاد کنارش و
 .تری دیوونه کیوان این از که تو طرالن بابا -
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 :گفت کرد،می نگاه بهش چپ چپ که حالی در کیوان و انداخت باال براش ابرویی طرالن
 چیه؟ تکلیف گرفت، اشتباه من زن با رو دیگه یکی خانوم این اگه حاال -

 :گفت طرف ایناز هم نازی
 بدن؟ تشخیص رو بنده شوهر خانوم سما این بدید اجازه میشه کیوان آقا -

 :گفت دارمان و کرد درشت رو چشماش کیوان
 بده؟ طالقت همسرت االن همین یا میشی ساکت کیوان -

 :گفتم من و رفت دارمان به ایغرهچشم کیوان
 .جان سما کن شروع -

 : گفت و انداخت همشون به نگاهی سما
  ؟کنم خواهش یه اول تونممی -

 : گفت همه از اول طرالن
 .اختیاری صاحب فعال تو. بگو عزیزم، آره -

 :گفت هم سما
 .بگید رو هاتوناسم لطفا -

 :گفت که انداختیم نگاهی همدیگه به متعجب
  ؟میشه. دارم اعتقاد هااسم هارمونیبه من -

 :کردم شروع و زدم لبخندی
 .طنازم من -
 : گفت لبخند با
 .خوشبختم -

 : گفت فقط و رسید دارمان به نوبت و گفتن هم کیوان و آریان. رسید آقایون به نوبت که گفتن هم شیدا و نازی
 .دارمان -

 :گفت و کرد نگاهش سما
 .ممنونم -
 : گفت و انداخت هممون به نگاهی باز و
 . خب -

 : گفت و انداخت کیوان به نگاهی
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 جلو؟ بیاید میشه. کیوان آقا اول -
 :گفت و رفت جلو قدم چند و داد تکون سری کیوان

 .برم من تا بده رو من زن حاال. بفرما -
 : گفت و خندید سما

 مناسبه؟ آرایششون هستن، اونجا که خانومی اون نظرتونبه کیوان آقا -
 : زد نهیب خشم با نازی که کرد نگاه سمت اون به کنجکاو کیوان

 کیوان؟ -
 :گفت و برگردوندن رو سرش سریع هم کیوان

 .کیوان جانِ -
 :گفت اعتراض با سما به رو نازی، برافروخته چهره دیدن با و
 .خب میده طالقم االن وضعیتی؟ چه این خانوم بابا -

 : گفت و خندید سما
 . دارم رو خودم هایروش منم باالخره -

 :گفت طرالن و خندیدیم
 .بلدی رو کارت هم تو بچه،. اهللباریک -

 : گفت سما که زدن حرف به کرد شروع آروم و نازی سمت اومد هم کیوان. داد تکون سری
 جوری همسرتون شغل. جان طناز ببخشید. سختیه کار پس. میاد هم به نظرمبه که هاتوناسم. شما اما و خب -

  ؟باشید هم با همیشه تونیدمی که هست
 :گفتم آمیزیشیطنت لبخند با. گفتممی بهش خب چیه؟ همسرم شغل بدونه خواستمی. کردم نگاهش

 .دکتره شوهرم چون. نمیشه اصال. برعکس نه -
 :گفت طرالن بگه، چیزی خواست تا و کرد مردا به نگاهی و داد تکون سری و خندید

 .دکترن دوشون هر اینا .راهنمایی یه -
 :پرسید من به رو سما

 واقعا؟ -
 :گفت آقایون، به رو ثانیه چند از بعد و داد تکون سری. وخندیدم دادم تکون سری

  ؟بهتره یکی اون از شما نظر از خانوم کدوم خب -
 : گفت دارمان و کردن هم به نگاهی
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 .این زن دوست -
 :گفت اون از بعد هم آریان و. کرد اشاره آریان به و
 .این زن دوست متقابال -

 :گفت و سمتم دوید صیام یهو که کرد نگاهشون کالفه سما و زدم شیدا به لبخندی
 !مامان! مامان -

 :گفت و گرفت رو پام که کردم نگاهش
 .کن قایم رو من مامان -

 : پرسیدم و کردم ـغلش*بـ و شدم خم بعد و کردم نگاه اطراف به اول
  ؟شده چی -
 :داد جواب زد،می نفسنفس که حالی در
 .کنه پیدا رو من خوادمی تیام -

 : گفتم لبخند با و کردم نگاهش
  ؟آخه کنم قایم رو تو کجا من. کن پیدا جا یه خودت برو -

 :گفت متفکرانه و کرد اطراف به نگاهی
 .گیامی راست. آره -
 : زدم داد منم. هاصخره سمت دوید و
 .باش مراقب صیام -
 :گفت سما برگردوندم، که رو سرم و زدم لبخندی و
 .پدرشه شبیه خیلی پسرتون خانوم طناز -
 :گفت دارمان به رو و
  ؟کیانمهر دکتر نه -

 :گفت و آریان سمت رفت و خورد تکون همه از اول شیدا که زدم لبخندی
 .هستن بنده همسر خان، آریان ایشون خانوم، سما -

. دارمان سمت رفتم و زدم لبخندی که انداخت من به نگاهی شیطنت با طرالن و داد تکون سما برای سری آریان
 : گفت سما که ایستادم کنارش

 .بایستن هازوج کنار همگی االن خب -
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 ایستاده کیوان و نازی ،شیدا ،آریان ،دارمان ،من ،طرالن ترتیب به راست از. بود جمعی دست عکس نوبت کار آخر
 : گفت سما. بودیم

 .لبخند ،آقایون ،هاخانوم -
 : گفت و انداخت دوربین به نگاهی ،کرد بلند رو سرش یهو و
 .کنم درستش باید. کرده پیدا مشکل دوربین ،لحظه یه -
 : گفتم و کردم نگاه جمعمون به و زدم آرومی لبخند. شد مشغول و
 خالیه؟ کی جای گفتید اگه هابچه -

 :گفت ور اون از نازی
  مریم؟ -

 : گفتم
 .نبود مریم به منظورم. نه ولی آره، که اون -

 : گفت آریان
 سونیا؟ -

 : گفت آریان به رو دارمان که خندیدم
 . ماشااهلل نمکدونه داداشم خان -

 :گفت هم شیدا
  عمارت؟ اعضای بقیه و گلی عمو و خانوم خاله جای -

 :گفتم
 .نه -
 :گفت کیوان و
  خان؟ اردشیر -

 : گفتم آروم و کردم مکثی
 .نه -

 : کردم تکرار دوباره که بودن فکر حال در همه. شد سکوت
 خالیه؟ کی جای نظرتون به -

 : گفت ،سرمون پشت از صدایی
 .من -
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 :گفتم دوباره و برنگشتم. کردممی نگاه دریا به متعجب
  کی؟ جای -
 :گفت صدا و
 .من -

 :گفتم بلند و دادم تکون سری گیج
  کردم؟ من که کنیدمی رو فکری همون هم شما ببینم -
 .زدم زل سیاهش هایچشم و بور موهای به ناباورانه و برگشتم سریع و
 

 :بخورم تکونی شد باعث بود، ایستاده کنارم که طرالن زمزمه صدای
 .آرمان -

 پر و جلو اومد. کردنمی نگاه آرمان به لبخند با همه. پایین انداخت رو سرش و شد متوجه که کردم نگاهش متعجب
 :گفت انرژی

 . خانواده بر سالم -
. کرد بش و خوش هم شیدا و نازی با. کردن ـلش*بغـ و سمتش رفتن عشق با کیوان و آریان. شدیم بلند خنده با

 :گفت یهو دارمان که داد تکون دارمان برای سری
 .شد دعواشون باز دوتا این بابا، ای-
. کردممی نگاهش لبخند با. ایستاد ثانیه چند رسید که من به آرمان. دادم تکون سری. هاپسر سمت رفت و

 :گفت و کردتعظیمی
 .خانوم طناز چاکر -

 :گفتم و زدم لبخندی
 .اومدی خوش -

 :گفت و انداخت طرالن به لبخند با نگاهی و داد تکون سری
 .خانوم سرکار سالم علیک -

 :گفت و اومد جلو سما که داد آرومی سالم طرالن
 خبرتون عکس این گرفتن برای و باشم داشته رو شما شماره من میشه شده، خراب باز من دوربین این ببخشید -

  کنم؟
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 شکوله روی صیام که حالی در دارمان که ویال داخل بودیم رفته تازه. ویال برگشتیم همه. داد رو اششماره نازی و
 تیام به نگاهی لبخند با بود دیده رو هابچه تازه که آرمان. ایستادم کنارم و شد وارد دستش داخل تیام دست و بود
 :گفت و انداخت بود، ایستادهکنارم که
  من؟ نیمه شدی که هستی ایسوخته پدر همون تو ببینم -

 : گفت و انداخت نگاهی دارمان و آرمان به متعجب تیام که خندیدم
 .نسوخته پدرم که من -

 :گفت و خندید آرمان
 .جان بچه ـلم*بغـ بیا -

 : گفتم که انداخت من به نگاهی تیام
 .آرمانه عمو ایشون تیام، -

 : گفت رضایت، لبخند با آرمان که. سمتش رفت لبخند با و انداخت بهش نگاهی
 .بشه تیپیخوش چه بشه بزرگ این-

 :گفت هم کیوان. خندیدیم
 .دیگه نیست تو شبیه بشه بزرگ شکر رو خدا. توئه شبیه االن این. نترس -

 :گفت و آرمان سر توی زد کیوان که زد بهش لبخندی هم آرمان. زدم لبخندی
 . ببند رو نیشت -

 : گفت خنده با هم شیدا. بهش رفت غرهچشم آرمان و خندیدیم همه
 .باباشه شبیه صیام آرمانه، شبیه تیام که قدرهمون واقعا ولی -

 : گفت و کرد باباش به نگاهی صیام
 .بابا ببینمت -
 :گفت باباش، صورت روی تفکر ثانیه چند از بعد و برگردوند خودش سمتبه رو دارمان صورت و
 .ترمتیپخوش و ترخوشگل که من -

 : گفت آریان که خنده زیر زد بلند کیوان
 .لعنت منکرش بر -
 از. زدنش حرف هم و دادمی نشون رو این چهرش هم و زیاد خیلی. بود شده بزرگ آرمان. حالیخوش بازم و

 ما. بود دارمان و من عروسی مراسم هم بارآخرین و سال 10 حدودا. گذشتمی خیلی بودمش دیده که باریآخرین
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 نازی به رو و کردم پوفی. کردنمی تعریف و زدنمی قهقهه آقایون و بودیم شام تدارکات سازیآماده حال در خانما
 :گفتم

 .شام برای بیاد بزن صدا هم رو طرالن زحمتبی جان نازی -
 :پرسیدم بست،می رو هاکابینت در داشت که هم شیدا به رو و
  میز؟ سر بردیم رو چیهمه -

 : داد جواب و داد تکون سری
 .کنم فکر -

 :گفتم و برداشتم رو ساالد ظرف
 .بریم پس -

 کیف و خندیدیممی هم ما و گفتمی هاشکاری شیرین و خاطرات از آرمان. شدیم شام خوردن مشغول هم دور
 :گفت بهش رو و خندید کیوان که بودم افکار همین توی. رسیده تازه مهمان این دیدن از کردیممی
 .نکردن دیپورت رو تو شد خوب ببین -

 :داد جواب حال همون در و جوید رو شلقمه آرمان
 .نذاشتم بکنن، خواستنمی -

 : گفت شیدا که خندیدیم
 .شدی بزرگ حسابی ها،خودمونیم آرمان ولی -

 :دادم ادامه و کردم تائید
 .کرده تغییر خیلی. بابا آره -
 : گفتم آرمان خود به رو و

  درسته؟. ایران اومدی پیش سال 10 بارآخرین میاد یادم -
 :داد جواب و انداخت دارمان و من به نگاهی

 .آره -
 : گفت شیدا به رو آریان که کردیم نگاهش متعجب. خندید بلند یهو بعد
 .خارج سفر یه بریم بگو شما هی حاال. کردنه زندگی خارج اثرات این. خانوم بفرما -

 :گفت بلند و برد آرمان نزدیک رو سرش هم کیوان و گفت آخی آریان که زد بهش ایسقلمه شیدا
  آرمان؟ زدی چی -

 :زدم نهیب
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 .شنونمی هابچه. نگو! کیوان -
 :گفت کالفه و کرد پوفی

 .بیننمی رو پادشاه هفت خواب دارن االن اونا بابا -
 :گفت هم دارمان که دادم تکون سری

 . خندیمی هرهر چرا بگو یا شو ساکت یا. برادرم جان، آرمان -
 :گفت من به رو و شد تر آروم شخنده

 .کنی سکته بود نزدیک داشتی؟ حالی چه دیدی باراولین برای رو من وقتی میاد یادت طناز -
 :گفتم و خندیدم

 .یادمه هم خوب. آره -
 :داد ادامه

 اومد؟می بدت ازم دیدیم که اولی روز یادته پس -
 :گفتم و دادم تکون رو سرم تندتند لبخند با
 .آره -

 :گفت و کرد قاطی رو ساالدش چنگال با کیوان
 .شناخت رو تو همه از بهتر طناز ببین. واال داشته حق -

 :گفت لبخند با شیدا که خندیدیم
 . اومدمی بدش چرا بپرسید طناز از حاال -

 :گفت متعجب آریان
  دونی؟می شما. جان عیال -

 :پرسید نازی که کرد تایید خنده با شیدا
 .نیست یادم که من چرا؟ واقعا -

 : گفتم بهش
 .کردم تعریف برات وگرنه رفته، یادت -
 :گفتم لبخند با آرمان به رو و
 بازیت دیوونه. دیدمت بود، داده ترتیب خارج به رفتنت برای خان اردشیر که جشنی توی اول روز نمیاد، یادت تو -

 .اوناشی از تو کردم فکر منم. زدی چشمک بهم و بود کرده گل
 : گفت شیطنت با
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  دکتر؟ خانوم کدوما از -
 :گفتم و خندیدم

 . جان پسر نکن شیطنت -
 :گفت آرمان به رو و داد تکون سری کیوان

 .اونایی از تو که فهمید هم طناز -
 :گفت حرصی آرمان

 .اونا پیش رفتممی عالیجناب با من خان؟ کیوان کردی فراموش -
 : گفت شک با نازی

 کیوان؟ آقا شنوممی چی بله؟بله -
 :گفت و آرمان سر تو زد باز کیوان

 .عقله شیرین بچه. عزیزم هیچی -
 : گفت دارمان که زد ایگنده لبخند و
 .آرمان -

 : گفت مالید،می رو سرش که حالی در آرمان
 . جانم -

 :گفت و زد تکیه صندلیش پشت به ریلکس دارمان
  زدی؟ چشمک من زن به تو -

 :گفت و کرد درشت رو چشماش آرمان
 چی؟ -
 :داد ادامه سریع بعد و
 .آره نبود تو زن که موقع اون واقع در. نه که نه یعنی. داداش نه -

 : گفت کوچکی لبخند با هم دارمان
 .بودمت کشته که بود زنم اگر. ایزنده االن که همینه خاطربه خب -

 :گفت رضایت با کیوان
 .کردممی کمکت منم شکبی. جان دارمان -

 :گفت کیوان به رو دارمان که زد زل بهشون حرص با آرمان
 ! کیوان -
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 :گفت و زد زل بهش لبخند با کیوان
 .داداش بگو -

 :گفت هم دارمان
 زده هم گند توش که نمیشه انجام تنها نه کار اون مطمئنم من کمک، میگی وقتی تو. ندارم نیاز تو کمک به من -

 .شهمی
 حرف تنها نه که بود طرالنی به معطوف حواسم تمام شب اون من و خندید بلند آرمان که کرد نگاهش مات کیوان

 خاطر به که رو خونه داشتیم شیدا و من بودن خواب همه روز، اون فردای. بود فکر توی هم بدجور بلکه زدنمی
 رفت کی این .دیدم رو آرمان که بودم شیشه کردم پاک مشغول من. کردیممی مرتب بود، پاش و ریخت دیشب
. زنهمی حرف داره دیدم کردم که دقت اما ،؛شده بیدار تو از قبل حتما داد جواب خودم به و ندیدم؟ من که بیرون

 طرالن دیدن با و زدم کنار رو پرده بیشترکمی. باشه نشده دیوونه زد؟می حرف کی با داشت. کردم نگاهش متعجب
 سمت رفتن. کردم ول رو پرده متعجب بعد و کردم نگاهشون ثانیه چند فقط اول داد،می گوش حرفاش به داشت که
 :گفت کرد،می تمیز رو آشپزخونه داشت که هم شیدا. حیاط در
  کجا؟ -

 :گفتم فقط
 .میام االن -
 متوجه که بودن زدن حرف مشغول قدراون. بودن ایستاده هادرخت کنار. بیرون رفتم و کردم باز رو حیاط در آروم و

 : گفت کالفه آرمان. نشدن حضورم
 . کنممی اقدام من رسید، که موقعش بذار جان طرالن -

 : گفت بغض با طرالن
 .کنم نگاه طناز روی تو تونستمنمی حتی دیشب خدا به کاری؟ مخفی چقدر آخه. تونمنمی دیگه. آرمان تونمنمی -

 : پرسید آرمان
  کردیم؟ کارچی مگه آخه؟ چرا -

 :داد جواب طرالن
 کوچکیه؟ کار. کردیم پنهونش طناز از -

 هم بهشون کردن فکر. بودن تحمل غیرقابل خیلی بود ذهنم تو که افکاری. کردممی نگاهشون مات و متعجب
 :گفتم و کردم جمع رو نیروم تمام بازم اما ،؛گرفت رو انرژیم تمام

  کردین؟ پنهون من از رو چی -



 

 

591 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 خوبی هایپیام قطعا آرمان کالفه و متعجب قیافه طرالن، یپریده رنگ و ناباور چهره. سمتم برگشتن مات دو هر و
 هم کنار از همه. سالن داخل بودیم شده جمع. بودن شده بیدار همه. بودم بهت توی هنوز. بعد ساعتنیم. نداشتن

. بود زده زل بهشون کجی لبخند با و بود نشسته من کنار که خان دارمان از غیر بودن متعجب طرالن و آرمان بودن
 بود خبر چه که بودم سوال این دنبال هنوز من و. انداخت باال ایشونه که کردم نگاه بهش رفته باال ابروهای با

 قدرت. کردممی نگاهشون فقط من. بودن ایستاده جلومون هم، کنار طرالن و آرمان دونستم؟نمی من که اینجا
 که کنه، داغونم که داره رو این قابلیت که باشه چیزی اون سوالم جواب و بگم چیزی ترسیدممی. نداشتم زدن حرف

 : گفت نازی بودن، ایستاده که ثانیه چند از بعد. بکشتم
 .منتظرم ما خبره؟ چه خب -

 :گفت و کرد الکی ی خنده آرمان
 .نیست خاصی خبر -

 : گفتم حرص با نه؟ یا خبره چه اینجا شدمی معلوم باید باالخره. نگم چیزی نتونستم دیگه و دادم تکون سری
 وضعیتیه؟ چه این.اینجا خبره چه بگو آدم عین آرمان، -

 :پرسید و انداخت من به بعدم و اطراف به نگاهی
 وضعیت؟ کدوم -

 :گفتم و بود نشسته طرالن کنار که انداختم بهش نگاهی
 . صمیمی وضعیت این. دونیمی خوب خودت که وضعیت همون -

 :گفت طرف اون از هم کیوان که انداخت بود شده سرخ سریع که طرالن به نگاهی نیم آرمان
 .بچه دیگه بگو بکن جون -

 :گفت و شد ـمرنگ*کـ لبخندش آرمان
 .واضحه خیلی -

 : پرسید و جلو اومدکمی آریان
 .مبهمه چیهمه که ما نظر از واضحه؟ چی دقیقا -

 :گفت و کرد پوفی آرمان
 بدونید؟ خوایدمی چی خب -

 : مطلب اصل سر رفتم و کردم نگاهش
 داری؟ صنمی چه طرالن با تو -

 :گفت رک و کرد نگاهم
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 .نامزدمه -
. بود بسته چشماش و بود پایین سرش که کردم نگاه طرالنی به مبهوت و مات من و اومد همه گفتن چی صدای

 : کرد زمزمه متعجب کیوان وقت کلی از بعد اینکه تا بود سکوت دقیقه چند
 نامزد؟ -
 :گفتم مِنمِن با من و
 .خواستگاری باشی اومده نمیاد یادم -

 : گفت و داد تکون سری
 . خواستگاری میام هستم، که االن اما ،بودم کشور از خارج چون نیومدم. بله -

 :گفتم و خندیدم یهو
 .آرمان ایهمسخره شوخی -

 : گفتم و دادم فشار هم روی محکم رو دندونام که کرد نگاهم جدی
 مگه خواستگاری؟ بیای خوایمی بعد کردی نامزد اول اصال کردید؟ نامزد من بدون چطوری شما. نداره امکان -

  میشه؟
 :گفت و داد تکون سرشو

 . کردیم نشونش واقع در!نه هم نامزد نامزدِ همچین حاال -
 :گفتم متعجب

 من؟ حضور بدون نشون؟ -
 :داد ادامه بعد و نگفت چیزی ثانیه چند

 .نیست مهم خیلی هم نشون حاال خواستگاری، میام من و بشه من زن خوادمی طرالن که اینه مهم -
 : گفت خشم با کیوان

 ! آرمان اوی -
 :گفت عصبی کیوان که نگفت چیزی و کرد نگاهش آروم آرمان

  کردی؟ غلطی چه هست معلوم تو -
 :داد جواب هم آرمان

 .گفتم االن که غلطی همون -
 :داد جواب کیوان

  هان؟ طرالن؟ خواستگاری بیای خوایمی. کردی بیجا خیلی تو -
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 : گفت و شد بلند کیوان که داد تکون تایید نشانه به سری آروم آرمان
 .بیرون بفرما. منفیه ما جواب. باشه -

 :گفت آروم آریان
 . بشه بیان واضح مسئله و بشه حل مشکل تا باش آروم. کیوان بشین -

 : پرسیدم آروم دیدم، که رو سکوتشون. نشست زوری و انداخت آریان به نگاهینیم کیوان
  وقته؟ چند -

 : داد جواب و کرد نگاهم
 .شهمی ماهی دو -

 :گفتم و شد اشک از پر آنی به چشمام
 ماه؟ دو -
 :گفت آریان که بگم چیزی نتونستم و
  نبودی؟ اینجا اصال وقتی داشتید ارتباط چطوری -

 :داد جواب آرمان
 .اینترنتی-
 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس که شد سکوت باز و
 بفهمم؟ باید االن من اونوقت هستین ارتباط در هم با شما ماهه دو -

 :گفت آرامش با آرمان بازم
 .بگم بهتون رو چی همه و بیام خودم تا نگه چیزی که خواستم طرالن از من -

 : گفتم و زدم پوزخندی
 خواستیمی که بوده چیزی این شده؟ نشون بگه من به حتی اینکه بدون تنم پاره خواهرم، اینکه بگی؟ رو چی -

  بگی؟
 :پرسیدم فقط. بزنم حرف نتونستم دیگه. کردم سکوت خشم شدت از که کرد نگاهم آروم فقط

 دونسته؟می کسی -
 : گفت و داد تکون سری

 .... .و خان اردشیر. بله -
 : کردم زمزمه متعجب

  خان؟ اردشیر -
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 :گفت متعجب هم کیوان و
 .نداره امکان -
 :گفت که شدیم آرمان حرفای ادامه منتظر همه و
 همچین به حاضر اون که کرده طناز با کاری دارمان گفت بهم طرالن از خواستگاری برام بره گفتم، بهش وقتی -

. زد حرف و چیه دهنش مزه ببینم زنممی حرف طرالن با خودم گفت. خواممی رو طرالن من گفتم. نمیشه کاری
 ... .هستم پشتتون خودم گفت. کنیممی نشونش فعال دونهنمی طناز چون گفت طرالن، جواب از بعد

 : داد ادامه غم با و
 .بود هم هنوز محکمم پناه و پشت و حامی این کاش. خواستگاری برام بیاد بود قرار -

 : گفتم آروم و دادم تکون سری
 دونست؟نمی کسی دیگه -

 :گفت آروم
 .دارمان چرا، -

 :گفتم و کردم نگاه بهش و کشیدم اعصاب تمدد برای نفسی
 .زدممی حدس باید -

 : گفتم و انداختم بود، ساکت مدت این تمام که طرالن به نگاهی
  کیانمهر؟ آرمان شده نشون خانوم، طرالن بگی چیزی خواینمی شما -

 دیگه. شناختمنمی دیگه انگار رو عسلیش چشمای. دوخت اشکیم نگاه به رو غمگینش نگاه و کرد بلند رو سرش
 نیم. نشست کنارم کسی. بودم نشسته ساحل هایماسه روی دریا، کنار. بیرون رفتم و کنم تحمل تونستمنمی

 : گفت آروم. بود آرمان. انداختم نگاهی
 .شدی شکسته چقدر -

 :گفت که نگفتم چیزی
 عزیزی؟ برام چقدر که دونیمی -

 :داد ادامه. سکوت بازم
  گفتم؟ بهت چی بودم، اومده تونعروسی برای وقتی یادته -

 : داد ادامه که نگفتم چیزی
 اندازه به دارمان چون. تو برادر میشم فقط بعد به این از اما هستم، دارمان برادر. همراهتم پشتتم، کوه عین گفتم -

 .خوامنمی تو برای بد من یادته؟. داره برادر کافی
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 :گفتم و نکردم نگاهش
 .دونستیمی رو این که تو. کسمه همه خواهرم،. آرمان کردی بد اما -

 :پرسید
  چیه؟ مشکل -

 : دادم جواب و کردم نگاهش
 .مشکله همش مشکل؟ -
 :گفتم بلند صدای با و
 انتظار و کردم بزرگ من رو طرالن اومد؟ دلش چطور چطوری؟ کرده؟ پنهون من از وقت همه این چطوری -

 ... .و بگه بهم حداقل داشتم
 :گفت که ندادم ادامه و
  بشه؟ عاشق و بگه بهت چی؟ که -

 : کردم زمزمه
 ... .اصال. نفره یه عاشق که بگه بهم داشتم توقع حداقل اما نه، -

 :پرید حرفم وسط
 .گفت بهت -

 : پرسیدم متعجب
  کی؟ چی؟ -

 : داد جواب
 اومده خواستگار براش وقتی. دارم دوست رو کسی من بگه و بیاد مستقیم که نیست کسی طرالن. مستقیم غیر -

 نه؟ گفت یادته. بود
 :داد ادامه که. کردم نگاهش فقط

 .نگرفتی تو که بودن طرالن هایکد این خب -
 :گفت بهم رو و
 رفته یادت پاک رو طرالن که بودی هابچه داشتن نگه و دارمان با زدن کله و سر درگیر اینقدر تو طناز، دونیمی -

 .بود
 :داد ادامه و کرد مکثی
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 از رو مو که هم شغلت واسطه به شناسیمی خوب رو طرالن تو. شدیمی متوجه باید اینا از زودتر خیلی وگرنه -
 ... .اواخر این اما کشی،می ماست

 :گفتم و بستم رو چشمام
 ... .اما نبود، بهش حواسم اواخر این درسته. دونممی -
 :گفتم گیج و کردم نگاهش و
 . تو اونم. خواستگاری ماجرای یهویی. نداشتم رو یهویی همه این توقع دونممی فقط. دونمنمی -

 :گفت داد،می تکون رو دستش که حالی در و کرد نگاهم
 کمم؟ مگه؟ چمه. بابا ای -

 :گفتم و زدم تلخی لبخندی
. شناسمشمی که کسی. تویی که اینه مشکل. بود مُرده حاال تا بود تو از غیر کس هر اگر. همینه مشکل. نه -

 .عاشقشن خانوادم و خواهرم که کسی
 :گفت و زد لبخندی

 به رو من اوضاع تا نگه بهت که گفتم بهش من میگم که هست تو به طرالن نگفتن مشکل اگه چی؟ پس خب -
 .بشه راه

 :گفتم خشم با و دادم تکون سری
 .خودته کار همش اصال. وقت هیچ. کردنمی قایم رو چیزی من از طرالن. کردی بیخود تو -

 : گفت. بود آروم هنوزم و کرد نگاهم
 .مقصرم من گردی،می مقصر دنبال اگه که گفتم -

 :گفتم بغض با ثانیه چند از بعد. کردم سکوت و دادم تکون سری و کردم پوفی
 .نگفته بهم رو زندگیش مسئله ترین مهم و بوده زندگیم مهم مسئله که کسی از دلگیرم. رنجید دلم. گرفت دلم -

 :داد جواب و داد تکون سری
 .نیست هم مهمی مسئله همچین این تازه. نکردیم خطایی کار ما. کن اعتماد منم به. داری اعتماد طرالن به تو -
 :گفتم رفته باال ابروهای با
 مهمه؟ ای مسئله چه شما نظر از اونوقت -

 :گفت و زد ای گنده لبخند

 انداخت پیش سال 11 که هست مهری همون جنس از طرالن، و من دل تو انداخته خدا که مهری. مونعالقه -
 . دارمان و تو عشق و مهر جنس از. تو دل تو
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 :گفت و خندید هوام و حال کردن عوض برای ثانیه، چند از بعد نگفتم چیزی و کشیدم عمیقی نفس
  کردی؟ قبول رو عنق دب دارمان این باز چطوری. خدا به ایدیوونه تو طناز. بگم بود رفته یادم راستی -

 :گفتم و کردم نگاهش
 .حماقت -

 : گفت و خندید
 . بگم داداشم خان به بذار. بابا نه -

 : گفت و شد جدی که دادم تکون سری
  خوبه؟ باهاش حالت االن -

 : گفتم و کردم نگاهش
 .بلدن خوب رو جبران هاکیانمهر که حیف -

 : گفت و شد بلند. داد تکون سری
 .میره هوش از داره طرالن که بریم شو بلند -

 :گفتم و دادم تکون سری
 .برو تو. تونمنمی االن -

 نشون طرالن،. بود کرده هم رو کارش آخرین خان اردشیر. کردم فکر و نشستم من و داخل رفت و داد تکون سری
 گیری تصمیم اینجوری. بودن هم بابا و مامان کاش. زدم تلخی لبخند. خان اردشیر توسط اونم. بود آرمان شده

 در ویال شب اون. بینمشونمی کم هم رویا توی جدیدا که حیف اما بودن، کنارمون هم اونا کاش. سخته برام خیلی
 اون فردای. بزنه حرف مورد این در کسی با کسی نبود فرصت حتی. بودن متعجب و شوکه همه. بود کامل سکوت

 آرمان. بود سکوت در جمع. پایین اومد کالفه آرمان که بودیم نشسته کامل سکوت در صبحانه، میز سر همه روز
 : گفت

 .سالم -
. نشست و کرد پوفی. نداشت باهاش کاری اصال که کیوان و دادیم تکون سری فقط ما و دادن جواب شیدا و نازی
 :گفت که بود نگذشته مدتی

 .بابا ای -
 :داد ادامه که نکردم نگاهش

  کردم؟ شرع خالف چیه؟ خب -
 :گفت احتمالی، بحث گونه هر از جلوگیری برای و گذاشت بشقاب داخل آروم رو شلقمه آریان
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 .آرمان بخور رو اتصبحانه -
 .آوردن باال رو سرشون همه صداش با که انداخت بشقاب داخل رو فلزی چاقوی آرمان و
 : گفت اخم با
 .بشه حل مشکل باید االن همین جا، همین اصال چرا؟ -
 :داد ادامه و
  کردم؟ چیکار من مگه -

 :گفت اخم با هم کیوان
 .کردم چیکار مگه میگه تازه آقا -

 :گفت و شد بلند آرمان
 .کنم ازدواج باهاش خواممی و دارم دوست رو طرالن گفتم فقط من -

 :داد جواب کیوان
 .نمیگما بهت چیزی بوده ماجرا مسبب که خان اردشیر حرمت به فقط -
 :گفت اخم با آرمان و
 .ببینم بگو نه، -

 به. کنونی شرایط در زندگیم موضوع ترین مهم به. کنم فکر که نرفتم خواب صبح تا دیشب. کشیدم عمیقی نفس
 شک اگه گفتمی همیشه افتادم، بابا حرف یاد دارمان، با خاطراتم کردن دوره توی موقع دیر دیشب. طرالن زندگی
 بهشت رفتمی یا کرد،می شک و گرفتمی قرار دوراهی سر یا خوردمی مشکل به وقتی همیشه. کن استخاره داری
 مرد بسیار گفتمی که هاشمریض از یکی به زدیم زنگ دارمان پیشنهاد به صبح امروز. کردمی استخاره یا زهرا

 توکل گفتن هم ایشون و. کنن استخاره برامون که خواستیم و هست شون محله مسجد نماز پیش و پاک و درست
 : وگفتم کشیدم عمیقی نفس و زدم لبخندی. اومده خوب که خدا به کنید

 . بسه -
 :گفتم آرمان به رو و
 .خواستگاری میای تهران برگشتیم. آرمان -
 : گفتم و انداختم همه به نگاهی و
 .شهمی تموم جا همین مسئله این و -
 . شد سکوت باز و زد لبخندی آرمان و
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 نگاهم. حیاط داخل رفتم. کردممی صحبت باهاش باید. زدمی حرف تلفن با داشت و حیاط داخل بود رفته کیوان
 : پرسید و کرد قطع زود رو تلفنش. کرد

 باهام؟ داری کاری -
 :گفتم و زدم لبخندی

 .برادری خواهر، کار یه. آره -
 :گفت و زد لبخندی

 .برادری خواهر، کارهای برای میرممی من -
 :گفت کیوان. بودیم نشسته هاعلف روی ویال، ساختمون پشت

 .خب -
 :گفتم و کردم نگاهش

 ... .داره رو هوامون همیشه کهمیحا یه. بودی خوب برادر یه همیشه تو کیوان، دونیمی. خب -
 :گفت که زدممی حرف داشتم و بود پایین سرم

 .طناز -
 : گفت که کردم نگاهش

 .بزن رو حرفت -
 :گفتم و کردممیآرو خنده

 و مامان امانت. هست هم تو خواهر اندازه همون به منه خواهر اگر طرالن. مهمه برام خیلی تو نظر کیوان،. باشه -
... االنم. قهر روز چهار سه، حد در. بگیرم سخت بهش زیاد تونمنمی بازم بکنه که هم اشتباهی هر دونی،می. بابامه

 ... .و بودم خودم کارهای درگیر همش اواخر این آخه بود؟ من تقصیر نظرت به
 :گفت تند
 .نداره منطق و دلیل که عشق. شده عاشق طرالن. نداره تقصیر کسی. طناز نگیر سخت! اصال -

 : گفتم و زدم لبخندی
 .تره راحت برام موضوع این پذیرش که همینه خاطر به شاید. آره -

 :گفتم من و من با و کردم نگاهش آروم بعد
 ... .خرده یه آرمان با یعنی... تو که ببینم خواستممی... . فقط -
 :گفت و حرفم وسط پرید باز
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 منم رفتار این دلیل. منه عزیز منه، رفیق اما داره، رو خودش خاص هایشیطنت. منه پسرعموی هم آرمان! طناز -
 کرده کمکش هم خان اردشیر شنیدم وقتی از چند هر. گرفتی نظر در طرالن برای تو که هست ی تنبیه همون
 . شده راحت خیالم کمی
 : گفتم لبخند با و دادم تکون سری

 .چیز همه خاطر به. کیوان ممنون -
 :گفت که زد برق قشنگم یخاله هایچشم انگار و زد لبخندی

 .خواستگاری به برسم موقع به دیگه اینبار میدم قول -
 :گفت که خندیدم

 .طرالن سراغ برو هم تو -
 :کردم زمزمه و زدم لبخندی

 .هنوز زوده -
 واقعا. زدمنمی حرف باهاش طرالن زندگی کل در سال چند و بیست گذشت از بعد که بود شبی دومین شب، اون

 اون برای چیزم همه که منی از. بود کرده پنهان من از رو زندگیش موضوع ترین مهم که کسم تنها از بودم دلگیر
 هی من و گفتمی. کردممی دق من و گفتمی. خوابیده گریه با گفتمی. خوابیده گفتمی نازی. هست و بوده
 هم باری چند. بودمی تنها باید. بود الزم اما اینجام، من خواهرکم نکن گریه بگم کنم، ـغلش*بـ برم خواستممی

 آرمان که بودم افکار همین توی. کنه فکر و باشه تنها باید گفتم و نذاشتم که اتاقش داخل بره خواست آرمان
 :پرسید

 .زدی حرف خان اردشیر با لحظات آخرین تو که شنیدم. طناز راستی -
 :گفتم آروم و زدم تلخی لبخند

 .آره -
 :پرسید و کرد نگاهم کنجکاو و داد تکون سری

  گفت؟می چی -
 کسی به»: افتادم خان اردشیر آخر حرف یاد و زدم لبخندی. کردنمی نگاهم و بودن ساکت همه. کردم نگاهشون

 به فقط اما بگو، بهشون پرسیدن، ازت نفر چهار این اگه. کیوان و آریان آرمان، دارمان، از غیر نگو رو هاحرف این
 : کردم اضافه آخر در و گفتم رو هاچیز همه و زدم لبخندی« .اونا
 از بهتر من برای این خب که. جون آقا بگم بهش خواست ازم ام، ساله چندین و زیاد هایتالش از بعد باالخره و -

 .بود همش
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 متعجب. زدن لبخندی و زدن زل آرمان به کیوان و آریان به دارمان همزمان. کردم نگاهشون و زدم لبخندی و
 : کرد زمزمه کیوان. کردم نگاهشون

 .کرد انتخابش پس -
 :پرسید بود، شده متعجب من مثل که هم شیدا

  شده؟ چی چیه؟ -
 :داد جواب آریان

 .دارمان درست انتخاب -
 :گفت طاقت بی نازی که کردیممی نگاه بهشون کنجکاو هنوز

 .بفهمیم هم ما که بگید جوری یه بابا -
 : گفت و زد لبخندی کیوان

 .بگه خان اردشیر جز چیزی بهش کسی دادنمی اجازه خان اردشیر دونیدمی همتون که طور همون -
 : داد ادامه آرمان که دادنمی گوش همه سکوت در
 حق نفر یه فقط که میگه و کنهمی جمع رو پسرهاش همه خان اردشیر وقتی پیشه، سال خیلی مال قضیه این -

 .جون آقا بگه بهش داره
 : داد ادامه و کرد نگاهم دارمان که دادم تکون سری. دادممی گوش گیج

 کرده عزیز و اعتماد قابل تونهمی خان اردشیر نظر از که زنی تنها. هاشنوه یا پسرها از یکی زن. زن یه فقط -
 .باشه

 : داد ادامه آریان که کردممی نگاهش مات طور همین
 ... .کرده انتخابش باالخره ظاهرا و -
 و نداد اجازه وقت هیچ اون اما جون، آقا بگم خان اردشیر به کردممی سعی تموم سال سه من که کردم فکر من و

 دیدن از کنم ذوق من و بشنوه که نباشه اون و جون آقا بگم بهش باشم داشته اجازه باید نیست، که حاال
 .لبخندهاش

 
  

 
 آهی. اطرافیانم به خودم، به آینده، به گذشته، به. کردممی فکر و بودم نشسته راحتی صندلی روی اتاق، بالکن داخل

 : اومد صداش که کشیدم
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  چرا؟ آه؟ -
 :گفتم و زدم زل باغ درختای به لبخند با
 .هیچی -

 : ایستاد جلوم و شد ترنزدیک صداش
 .منتظرم طناز، -

 :گفتم آروم و کردم نگاهش
 .نگرانشم. طرالنم فکر به -

 : گفت و داد تکون سری
  چی؟ نگران -

 :پرسید لبخند با که نگفتم چیزی
 . باهاش کنیمی قهر چرا پس نگرانی قدراون که تو همسر، خانومِ سرکار آخه -

 : گفتم و پایین انداختم رو سرم
 .ازش دلگیرم خرده یه هنوزم. تونمنمی -
 به رو مرد بازم اما ،نباشم قبل عین شدمی باعث دوری سال هفت. نبودم راحت باهاش زیاد هنوز. کردم سکوت و

 :کرد زمزمه. بود بلد خوب رو کارش و بود کرده خودش عاشق رو من که کیانمهری دارمان. بود دارمان روم،
 .کن نگام -

 :داد ادامه که کردم نگاهش
 همه خودم کنه ازدواج بخواد که طرالن گفتم، هم خواستگاری شب اون نکردی؟ که فراموش پوله، مشکل اگه -

 .هست هم آشنا طرف دیگه که االن خصوصا. میدم رو هاشهزینه
 : کردم زمزمه و زدم لبخندی

 .نیست این موضوع همه اما ممنون؛ -
 :گفت جدی و کرد نگاهم

 .اومد خوب که هم استخاره چیه؟ -
 : دادم جواب و کشیدم عمیقی نفس

 طرالن بگه و بیاد آرمان یهو. کنم باورش نتونستم هنوز. کردممی تصورش که بود چیزی آخرین. طرالن و آرمان -
 .عاشقمه هم طرالن و عاشقشم من و منه یکرده نشون

 :کردم زمزمه سردرگمی، و گیجی فرط از و کردم فکر و شدم ساکت ثانیه چند باز



 

 

603 

 

  رآغاز یک فرجامس نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ادیبنورا 

 پنهون من از رو مهمی این به مورد طرالن که اینه فهممنمی همه از بیشتر که چیزی و. فهممنمی. دونمنمی -
 .کرده

 :گفت و کنارم صندلی روی نشست که دادم تکون تندتند رو سرم و
 که گفت و کرد تعریف برام اینستاگرام داخل رو طرالن کردن پیدا جریان آرمان که بود پیش نیم و ماه یه -

 .کرد روشن براش رو موقعیت خان اردشیر خب اما خواستگاری، برای ایران بیاد خواستمی حتی و عاشقشه
 :داد ادامه بهم رو محکم و جدی و
 ازش و خان اردشیر به بود زده زنگ طرالن هم خواستگاری شب اون. بگه بهت این از قبل شدنمی باش مطمئن -

 اومدم واقع در من و گفت من به هم خان اردشیر خب. نشه برگزار مجلس که بکنه کاری یه و بیاد که بود خواسته
 .بزنم بهم رو خواستگاری که

 : گفتم و کردم درشت رو چشمام
  بود؟ دروغ گفتی،می سینا مادر مورد در که ماجراهایی یعنی -

 :داد جواب
 که بلیط اون مورد در و. اومدم و بخوره بهم مراسم که بیام داشتم وظیفه من هرحالبه. بودن راست اونا. نه -

. بود آرمان برای واقع در خودمه، برای کردی فکر و کردممی رزرو تخونه توی داشتم شب اون که گفتیمی
 .نشد جور خب اما ،برگرده اینا از زودتر خواستمی

 :گفتم گیج و دادم تکون سری ثانیه چند از بعد اما ؛کردممی نگاهش فقط
 .عزیزه برام آرمان چقدر دونستمی خودش. آرمانه عاشق که نگفت و نزد حرف باهام طرالن چرا فهممنمی بازم -

 :گفت و داد تکون سری
 این و اینجا که هم طرالن و بوده خارج که اون. نکردن اشتباهی هیچ بچه تا دو این که اینه مهم حال هر به -

 .دیدنمی رو همدیگه ایران داخل که بود باراولین
 : گفتم متعجب

 شدن؟ نشون چطوری پس بودن؟ ندیده اینترنتی از غیر رو هم حاال تا یعنی واقعا؟ -
 :داد توضیح و کرد نگاهم

 ... .هم نشون. داشتن ارتباط هم با اینترنت همون طریق از گفت، که آرمان -
 :گفت و زد تلخی لبخند

 .بودم اونجا منم. کرد نشونش خان اردشیر -
 : گفت یهویی و
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 . طناز خودته عین -
 : داد ادامه که کردم نگاهش متعجب

 گفت طرالن که زدنمی حرف طورهمین و گفتمی بهش مهریه مورد در داشت خان اردشیر. میگم رو طرالن -
 .کنمنمی ازدواج زیاد یمهریه با من

 :گفتم و کردم نگاهش. بود الزم من، نظر از هم رفتار این اما ،بود دلم عزیز. بود خواهرم طرالن،. زدم لبخندی
 .بشه زندگیش و خودش به من اهمیت متوجه تا الزمه توجهیبی کمیه. بشه تنبیه مدتی الزمه االن هرحالبه -

 : گفت و داد تکون سری
 مهر و خواهرانه عشق خاطربه. بیا کوتاه تو. داره دوست. دونهمی زندگیش تو رو تو وجود اهمیت خوب اون -

 .بینتون
 :گفتم و کردم نگاهش

 .طرالن سراغ برم بعد و بیام کنار خودم با باید اول. کنی صبر کمیه باید -
 کرد،می نگاه باغ درختای سمتبه که حالی در شیطنت با و زد ایگنده لبخند یهو و داد تکون سری. کردم سکوت و

 :گفت
 .زد رو مخش خوب. اومد خوشم ولی -

 تکون رو سرش طرالن و گفتمی آرمان و رفتنمی راه داشتن آرمان و طرالن. کردم دنبال رو نگاهش مسیر
 و زدم لبخندی دادم، تکون سری. زد حرف طرالن با و کرد رو خودش کار آرمان این آخر. ناراحته بود معلوم. دادمی

 : گفتم
 .کنن خودشون عاشق رو هاخانوم بلدن خوب هاکیانمهر اصوال. آره -
 : گفتم آروم و
 .بار دومین برای حتی -
 : گفت بعد و کرد مکثی. شنید انتظارم، برخالف اما
  نبخشیدی؟ رو من هنوز تو -

 : دادم جواب و زدم پوزخندی
 رو سختی همه اون تونمنمی. نیست خودم دست اما ؛بودن درست حرفات. داشتی حق هم تو. چرا بخشیدن؟ -

 .کنم فراموش
 : دادم ادامه مکث با و
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 همراه باهام سال هفت که حسی کردن فراموش. تنفرم کردن فراموش. کردن فراموش برای خواممی فرصت -
 .بوده شده

 :گفت یهو کرد؟می کارچی داشت. کردممی نگاهش متعجب. زد زانو و جلوم اومد و شد بلند که کردم سکوت و
 .غرورمه ارزشه، با من برای که چیزی. گفتم بهت هم قبال رو این -

 :داد ادامه و کرد مکثی
  قبول؟. شکستت دل ازای در میدم رو غرورم -

 گفتم خواستم؟نمی رو همین اول روز از مگه. بود گنگ خودمم برای. دارم حسی چه دونستمنمی. کردممی نگاهش
 مرد این قطعا بعد؟ به این از منه؟ مال غرورش میگه االن اما کنم،می دار خدشه رو غرورت شکستی، رو دلم
 کردم لمس رو سفیدش تارهای و موهاش روی کشیدم دست آروم ناخودآگاه. بعد به این از. بود من مال چیشهمه

 :گفتم آروم و
 تنها دارمان، نکن فراموش اما کنم؛ زندگی عمر یه مردونه غرور همین سایه زیر قراره من. دار نگه رو غرورت -

 .کردنت جبران وعده رفته دست از زندگی این برای امیدم
 :گفتم و گرفتم سمتش به رو دستم و شدم بلند. کرد نگاهم

 .من مردِ شو بلند -
 رو رفتنش مسیر. رفت و زد ایـوسـه*بـ پیشونیم روی که زدم لبخندی. شد بلند و گرفت رو دستم و کرد نگاهم

. مرده این کار هم من کردن عاشق و من کار شدن مرد این عاشق. همینه دنیاست، دنیا تا. زدم لبخندی. کردم نگاه
 دو. بیاره دست به دل بود قرار حسابی که مرد این البته و سرنوشت و خدا به سپردم رو خودم و کشیدم عمیقی نفس

 از دیگه بقیه. زدمنمی حرف طرالن با کماکان منم. بکنیم دل دریا و شمال از انگار نبود قرار ما و بود گذشته روز
 که کردممی مرتب رو اتاق کمی داشتم. بودم گیردل هنوزم من اما ،بودن کرده عادت و بودن اومده در تعجب حالت

 :گفتم آروم. زدن در
 .بفرما -
 به رو آرومش صدای. کردمی بازی دستاش با و بود پایین سرش. ایستاددر چهارچوب داخل طرالن و شد باز در

 :شنیدم زحمت
  داخل؟ بیام تونممی -

 :گفتم و تخت روی نشستم
 .داخل بیا -
 :گفتم و کردم اشاره تخت روی کنارم به. بود ایستاده طور همون. داخل اومد. بست رو در
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 . اینجا بشین -
 :کرد شروع آروم. کردممی نگاهش فقط. بود پایین هنوز سرش. نشست کنارم و کرد نگاهم چشمی زیر آروم

 ... .واقعا ما. اونجا آرمان و بودم اینجا من. نکردیم بدی کار واقعا ما. نداشتم بدی قصد واقعا من طناز، -
 : کردم صداش. کرد سکوت و گرفت رو گلوش بغض که فهمیدم و
 !طرالن -

 :دادم ادامه. کرد نگاهم
 تو اعتماد، این ازای در نداشتم انتظار اما ،داشتم اعتماد بهت من. گفتم دیگران به هم خودت، به هم بارها من -

 .کنی پنهون من از رو مهمی این به موضوع
 :گفتم تلخی لبخند با و دادم تکون سری

 .نمیشه باورم هنوزم من -
 :گفت آروم

 منم. زد حرف باهام خان اردشیر که بعدش و. کنی رد رو آرمان دارمان، خاطربه ترسیدم که بود این خاطربه -
 .داری قبول رو آرمان و خان اردشیر دونستممی که کردم قبول رو پیشنهادش این خاطربه
 هر. باشه آرمان با طرالن دادمنمی اجازه که بودم متنفر دارمان از اونقدر من گن،می راست شاید»: کردم فکر من و

 : گفتم و کردم نگاهش« .بود ممکن چیز همه اما ،شناختممی خوب رو آرمان که چند
. تویی من یمسئله. دارم اعتماد بهش چقدر و دارم دوستش چقدر دونیمی خودت. نیست آرمان مسئله واقعا االن -

 .نگفتی و گفتیمی من به باید که تویی
 :دادم ادامه و زدم تلخی لبخند

 کنه؟ غریبی دیگه یکی اون با هم یکی حاال که داریم رو کی هم از غیر ما مگه -
 :داد جواب و زد ـقه*حلـ بود، خودم چشمای رنگهم درست که چشماش توی اشک. کرد نگاهم

 .کس هیچ -
 :گفت و کرد ـلم*بغـ یهو و
 رو تو. خوامشنمی گفتم آرمان به حتی. دادم جون روز چند این .ندارم رو باهات نزدن حرف طاقت خدا به طناز -

 .رو من ببخش خدا
 :گفت و کرد پاک رو اشکاش. شد جدا ازم
 .بخوای تو چی هر بگی، تو چی هر اصال -

 :گفتم لبخند با و کردم ـلش*بغـ آروم
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 .منه یخواسته تنها این .کنم مخالفت کنی فکر اگر حتی. چی همه. بگو رو چیهمه من به بعد به این از -
 :پرسید و کرد پاک رو اشکاش و داد تکون سری

 آشتی؟ -
 : کردم زمزمه و گذاشتن هم روی آروم رو چشمام

 ... .آشتی. خواهرکم آره -
 و من ـطه*رابـ دارم امید که طور همون کرد،می حل رو چی همه زمان. بودم دلگیر اما ،کم شاید هنوز دلم، ته اما

. زدم حرف آرمان با باز. پایین رفتیم با و کردم پوفی. بشه ترصاف دارمان با دلم بده اجازه و کنه درست رو دارمان
 برادر نکن فکر دیگه گفتم بهش. تو به سپارمشمی دارم اونم که خواهر یه و منم گفتم بهش. کردم حجت اتمام

 و حرفات مراقب پس. دممی براش رو جونم که خواهری. خواهرم شوهرِ میشی داری االن از. نه برادرمی، شوهرمی،
 من بود؟ این از غیر مگه. بودم و شدم مامانا عین که بود انداخته دستم و بود خندیده اون و. باش باهاش رفتارت

 بودن، بزرگ همین. بزرگ خواهر گنمی بهش مردم که کسی. طرالن دوم مادر. بودم مادر یه طرالن برای
 آشتی ظاهرا. زدنمی حرف هم با که بود کیوان و آرمان به حواسم. بردمی باال مادر یه اندازه به رو من مسئولیت

 : پرسید. کردم نگاهش لبخند با. نشست کنارم دارمان که بودم فکر همین توی. کردن
  باالخره؟ کردی آشتی -

 : گفت و کرد مکثی که کردم تائید
 . دارم برات خبر یه -

 : پرسیدم
  بد؟ یا خوب -

 : داد جواب
 .بد من برای و خوب تو برای -

 : پرسیدم کنجکاو و کردم نگاهش متعجب
  خبر؟ این هست چی -

 :گفت گوشم زیر آروم
 .زد زنگ بهزاد امروز -
 :گفتم بلند و کردم نگاهش شده درشت هایچشم با
  کی؟ -

 : گفت و داد تکون سری
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 .دعوتیم هم ما و کننمی ازدواج ماه این دارن. بود سونیا با. بهزاد -
 مبهوت طور همون. بود ناباورانه و زود خیلی دیگه ازدواج ولی ،باشن هم با زدممی حدس. کردممی نگاهش مات
 : داد توضیح که بودم

 ظهر از بعد هم سونیا. زندگی برای اینجا برگرده قراره و بوده رفته زودتر کارهاش کردن اوکی برای ظاهرا بهزاد -
 .شهمی برگزار ایران توی ازدواجشون مراسم هم ماه آخر تا و باشن هم با تا رفته و داشته پرواز روز همون
 : کردم زمزمه

 ... .نامه -
 یاد به با اما ،زدم لبخندی. بوده اون به عشقش و سونیا کرده، پیدا که ارزشی با چیزهای از منظورش نامه، توی پس

 : گفتم و بردم باال رو ابروم اولش، حرف آوردن
  بده؟ تو برای کجاش. بود خوبی خبر که این دارمان، -

 : گفت ای،مسخره لحن با و کرد نگاهم
 .دیگه خوردم عشقی شکست االن. بودم سونیا عاشق من آخه. دیگه سونیا ازدواج -

 :کردم زمزمه و کردم باریک رو چشمام
 .کشمتمی -
 .انداختن تیکه و کردن نگاه بهمون متعجب هم همه و کرد فرار خنده با که دنبالش افتادم و

 باز شد قرار اونم و بود داده نازی به رو ششماره سما، ظاهرا اما ؛ریخت بهم چی همه آرمان دیدن با پیش روز چند
 وسط. داشت خودش کنار رو یکی هم خواهرکم خواهرم، حاال اینکه .تفاوت یه با اما بگیر؛ عکس ازمون دوباره
 محکم رو دستم که انداختم دارمان به نگاهی. گرفت رو دستم دستی، که زدم لبخندی. ایستادم نازی و دارمان
 :گفت و آورد باال رو سرش سما یهو. چی همه به زندگی، به زدم لبخندی و بود گرفته

 .شد خراب این باز -
 :گفت خجالت با ما به رو و
 .کنممی درستش االن -

 :زد غر کیوان که
 . نذارید معطل قدراین رو ملت خب. بخرم براتون دوربین دونه یه باشه یادم. خانوم سما بابا ای-

 کردم استفاده دوربین مجدد شدن خراب فرصتِ از. بشه ساکت کیوان تا زد سقلمه نازی و شد سرخ خجالت از سما
 زیر و بود کرده ـل*بغـ رو شیدا آریان، و کردنمی نگاه دریا به لبخند با که شیدا و آریان به. کردم نگاه خانوادم به و

 محبت چون. داشتن رو هم چون بودن خوشبخت شیدا و آریان. عاشقانه هایحرف البته صد و زدمی حرف گوشش
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 به حسابی حواسش خدا چون. شدنمی مهربون مقابلشون در هم همه ناخودآگاه و بودن گرفته یاد رو کردن
 دوست زوج بمونید مهربون و خوب همیشه»: گفتم بهشون ذهنم توی. هست پرورشگاهی هایبچه و یتیم هایبچه

 بحث و جر داشتن معمول طبق. کردم نگاه نازی و کیوان به و برگردوندم رو سرم« .کیانمهر خاندان داشتنی
. بود همبازیم بود، برادرم کیوان. بود هم به نازی و کیوان عشق مدت، این هایاتفاق ترین عجیب از یکی. کردنمی

 و بگیرن قرار هم کنار اینکه از قبل تا شاید که زوجی. بودن دلم عزیزای دو هر. بود مساله چندین دوست هم نازی
 جوب یه تو هم با آبشون اصال دوتا این که کردنمی هم رو فکرش حتی کسی کنن، معاشرت و آمد و رفت حتی
 عاشق من. عجیب هم و بود منتظره غیر هم من، نظر به فرخنده اتفاق این حال هر به. رفته ظاهرا خب اما بره،

 همین هم شاید. داشتن دعوا و بحث و جر میاد یادم وقتی از نازی و کیوان اما ،کردم ازدواج باهاش و بودم دارمان
 :گفتم ذهنم توی باز بودو جورش یه اینم حال هر به. بشن هم عاشق بود شده باعث موضوع

 .بمونید هم عاشق همیشه. باشید کنارم همیشه -
 طرالن گوش زیر داشت چی مارموز آرمان این نیست معلوم. دادم تکون سری. طرالن و آرمان به انداختم نگاهی و

 .خندیدمی شده سرخ هایگونه با و پایین بود انداخته رو سرش خواهرم که گفتمی
 آرمان و طرالن. بود باورتر غیرقابل و ترمنتظره غیر برام هم نازی و کیوان ازدواج از حتی طرالن و آرمان ـطه*رابـ
 شن،می خوشبخت هم با کردنمی فکر اگه. بود آرزوم دوشون هر خوشبختی. بودن احترام قابل و عزیز برام دو هر

 سرم« .باشه باال سرم مادرم و پدر جلوی بذار. کن خوشبخت رو دلم عزیز آرمان،»: گفتم ذهنم توی و بود تموم پس
 رو فکرش که جا یه از یهویی و خواستممی کمک وقتی. کردم حس همیشه رو مامانم و بابا حضور. پایین انداختم رو

 همه دارمان حضور میشه، هاآهنی آدم عین داره زندگیم که نبود حواسم خودم وقتی. رسیدمی کمک بهم کردمنمی
 تا کردم تالش رو زندگیم همه. کردنمی فضولی داشتن که افتاد عزیزم هایبچه به نگاهم. کرد عوض رو چی
 :گفتم هردوشون به خطاب ذهنم توی و بگیرن باال رو سرشون تا کنن، زندگی خوب تا باشن، خوشحال هامبچه

 و دوره این توی شدن گرگ همه میگن خطرناکیه، جای دنیا میگن مردم. من نازنین هایبچه من، پسرهای -
 بزرگ پس. باشید داشته بهتری ی آینده تا بدم یاد بهتون رو جامعه این توی زندگی خواستممی همیشه. زمونه
 هم شما اما ؛خطرناکیه جای دنیا. نکنه هم رو فکرش کسهیچ که بسازید خودتون برای ایآینده بکشید، قد بشید،
 .بشن بلد خوب رو دنیا این توی کردن زندگی قراره که کسایی. هستید من هایبچه

 مردی عاشق من. شدنمی این از ترپررنگ لبخندم. کنه مهار رو هابچه کردمی سعی که انداختم دارمان به نگاهی
 عمر یه منم. خانوادش خاطربه مادرش به عشق خاطربه مادرش، خاطربه بود رفته و بود کرده ولم بار یه که شدم

 ،من. کردممی احساس رو مهرشون پر نگاه. شاد و عادی زندگی و خانواده یه. خانواده یه داشتن برای کردم تالش
 با دوباره زندگی و شدم عاشق. بود هامبچه پدر که مردی عاشق. شدم عاشق بازم کردم،نمی فکر که وقتی درست
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. کردیممی شروع باید اینبار ما. هازندگی همه عین بود، خواهد نشیب و فراز از پر که زندگی. کردم قبول رو دارمان
 کرده شروع هم شاید. کردیممی شروع باید. بود وقتش دیگه حاال. بیشتر عشق با بیشتر، تحمل با بیشتر، گذشت با

 یه کردن شروع! دنیاست کار ترین سخت این. کردیم آغازش موندیگه زندگی پایان از که زندگی یه شروع. بودیم
 یمادرانه نگاه امید به. هاشسختی تمام با. کنیممی شروع ما اما ،گذشتی وقته خیلی پایانش خط از که زندگی

 ایننو از خودمونم. کردیم تمومش خودمون که رو زندگی میکنیم، شروع عشق حضرت همیشگی نگاه و مادرامون
 یکی هالحظه همین در شاید. کنیممی شروع االن همین از ما. کنیممی ترمیم رو زندگی ی رفته رو و رنگ عمارت

 عکسی! چیک چیک و... .مهر با عشق، با. کنیممی شروع داریم تازه ما اما میکنه؛ تموم رو چی همه داره که باشه
 ست،طوالنی راهِ یک سرآغـاز این، و. «من ی خانواده یهمه» نام بهآلبومی در ها،یاد در ها،خاطره در شد ثبت که

 ... .فرجام یک سرآغاز سرانجام
 «پایان»

 1397/5/14: تاریخ

 23:50: ساعت
 اثر این خلق برای نویسنده از تشکر با

 .است شده منتشر دانلود نگاه سایت در و آمده در تحریر رشته به دانلود نگاه انجمن در رمان این

forum.negahdl.com/threads/238111
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