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باز کرد و وارد ح  در  ی و کوچک شد. صدا  یمیقد  اطیخانه 

و گوش کرد.   ستادی ا  یا. لحظهدیرس ی ها به گوش مبچه  یباز

دهد.   صیهوراد را تشخ  یخنده و باز  یصدا   خواستیدلش م

ها دعوا  اجازه نداد. دعا کرد که بچه  یمحسن و مهد   یصدا

 کاردنبال    رفتینکرده باشند. دو سه روز بود که از صبح م

که    کردیم  ت ی. هر شب هم هوراد شکاگشتیو غروب برم

که در   نینداشت. هم یااند. چارهکرده تشیاذ یمحسن و مهد 

اسش به هوراد بود؛ شاکر بود. از افسانه  افسانه حو   بتش یغ

 ین یداد؛ تالش کرد بدب  شنهادیخودش پ  یانتظار نداشت و وقت

انتظار   و چشمش به دستش است    بچه  دانستیرا دور کند. م

باشد؛ اما   دهیخر  ی زیهمه ساعت نبودنش، چ  نی دارد بعد از ا

اتوبوس و مترو   تیبل  دیکه به زحمت پولش به خر  فیصد ح

 یبرا دیبخرد با یزیچ خواستیکه اگر م  نی. ضمن ادیرسیم

هم که به   یلیاز دال  یکی و مقدور نبود.    دیخریهر سه بچه م

 مشکل بود. نیحرف افسانه گوش کرد و دنبال کار رفت؛ هم 
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بچه  یصدا افسانه و ساکت شدن  که داد زدن  باعث شد  ها، 

کوچک باال رود.    وانیا  یکند و از دو پله  یرا ط  اطیح  عیسر

را با انداختن پنجه پشت پا درآورد و وارد خانه   شی ها کفش

م  غر  بلند  بلند  هنوز  افسانه  ش   زدیشود.  از  و    طنتیو 

 ستهگوشه نش  کی بود. دو پسر بچه    یها شاکبچه  یکارخراب

 ی. افسانه در آشپزخانه رندیرا از سر بگ  شانیو منتظر تا باز 

و   یسالن دوازده متر  کی پله مشغول بود. خانه    ریکوچک ز

هم باال   یاتاق نه متر  کی داشت و    نییپا  یاتاق شش متر  کی

ق و  به شکل  اصالً  دوبلکس  طمطراق  پر  اسم   یافهیداشت. 

و حمام هم   یبهداشت  سی. سرو آمدی و کوچک خانه نم  یمیقد

 کنار آشپزخانه قرار داشتند.

ان را جواب داد. سالم  شدو پسر زد و سالم  یبه رو  ی لبخند

. دنبال دینشن  یهم خطاب به افسانه کرد و جواب درست  یبلند

که از سرما کرخت شده بود    شی هاهوراد چشم گرداند. دست

رفت و دستش را   واریکنار د  یرا بهم ماالند و به سمت بخار 

 آن گرفت و گفت: یباال

 ها هوراد کوش؟ تنها باال مونده؟""بچه

 ی از کارها  یدتند جواب دادند و نه فورنه تن  شهیهم  برخالف 

نشان داد منتظر    « یکردند. با لبخند و »هوم  تی بد هوراد شکا

باز کرد که چ  یکه مهد   دیهاست. دپاسخ آن  ی ز یدهانش را 

با ضربه   دیبگو  ساکتش کرد و خودش   انهیناش  یاو محسن 
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 کی   مثل را لب زد. دلشوره    دونم« ی شانه باال انداخت و »نم

 یدلش نشست. به سمت آشپزخانه رفت و سع  یموج بلند رو 

کرد بدون استرس و حفظ لبخند، سؤالش را بپرسد. مواظب 

 بود که گزک دست افسانه ندهد.

 . خوابه؟"ستشی"افسانه جون هوراد ن

دست  دیچرخ  افسانه قاشق  یو  و    که  زد  کمر  به  را  داشت 

 خونسرد جواب داد:

 "پدربزرگش اومد بردش."

را فراموش کرد. زبان لکنت گرفت. مغز   دنیآن تپ  کی   قلب

 انکار کرد.

 کرد؟"  تونتی "ب...بابا اومد بردش؟ چ...چرا؟ اذ

در    زن اجاق  کنار  را  خند  کیقاشق  و  گذاشت  . د یبشقاب 

  ی حال سع  نینشست. با ادلش    یاش مثل زغال گداخته رو خنده

خوش تلق  اشی ن یبکرد  خودش  به  کند.  حفظ  که:   نیرا  کرد 

 بوده و خوشحاله.« یوز روز خوب»امر

بچه بوده؟  کجا  د  هیت  "بابات  داره.    گهیپدربزرگ   ادت یهم 

جور که دلشون  ببره و اون  خوادیشو مرفته؟ اومد و گفت نوه 

 ! بردش."م؟یبگ میتونستی م یبزرگش کنن. ما چ  خوادیم
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در گرفت و    ره یشد. دستش را به دستگ  یخال  شی پا  ریز  نیزم

را    یمسافت  ییکرد. نفسش مقطع شد. گو   یریاز افتادنش جلوگ

را تار کرد. دست زن را دور کمرش   دشیاست. اشک د  دهیدو 

 حس کرد و کشاندنش به سمت هال.
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...... چته تو؟ اریآب ب  وانیل  هی. محسن بدو  نمی بب  نیبش   ای"ب

  یبا اوناست؟ االن غش و ضعفت برا  ارشیاخت  یدونستی نم

 " ه؟یچ

دهانش ر  یگرم  آب به  به زور  گر  ختیکه  داد.  قورت   هیرا 

. افسانه  دادیهق فرصت حرف زدن نمو هق  د یامانش را بر

 به سمت آشپزخانه رفتن؛ تشر زد:  ن یبلند شد و ح

بابات م  پاشو خودتو جمع کن. االن  نم  اد،ی"پاشو   اد یخوشم 

 ی . خودش به اندازه نهیتو رو بب  یو زار  هیگر  دهیهنوز نرس

 مشکل داره." یکاف

 یااش بود. بچهبچه  یدر زندگ  دش ی. امدیترکیداشت م  دلش

م هوار  و  داد  دلش  بودند.  برده  نبودش،  در  .  خواستیکه 

زن کردن. سرش   نیو هرچه از دهان درآمد را نثار ا  دنیتوپ

تکان ارا  را  بدنش  و  داد  آن  سونیتکان  آورد. و  و  برد  سو 

حجم    ندر کم شد  یر یها تأث. اشککردیاش مبغض داشت خفه

را   ش یداشتند. به زحمت صداجمع شده در گلو را ن  یگلوله

 باال برد و گفت:

م صبر  حداقل  داره؟  خبر  م  نیکرد ی "بابا   ه ی .....اومدمی من 

 خدا!" ی.....انیزدیزنگ بهم م

م  دو  مادر  به  نگاه  و  کرده  کز  جواب  کردندیبچه  چه   ی که 

 .دهدیم
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داره. چ بابات خبر  م  کرد؟یم  کاری"آره  تو  به   م، یگفتیمثال 

  ی عنی  یفهمیم  ی قهر  ی  ول  ؟یکن  کار  یچ  یخواستیم

تا وقتش   شه؟یم  تیحال  زایچ  نیکجا ا  سوادیب  ی.....تو ؟یچ

 ."یبود شیدرس، فکر قر و قم یبود به جا

قم  »قر گذشته.   نیهم  ش«،یو  به  کرد  پرت  را  او  کلمه  دو 

 ها از االنش فاصله داشت.که انگار قرن یاگذشته

اومدن مناسب   شی باشه. قر و قم  نیو رنگ  نیسنگ  دی"دختر با

 ."ستیدختر با خانواده ن هی

مادر   یریگگرفته؛ سختاندامش شکل زنانه به خود    ی وقت  از

درست   چکیغره رفتن. »پشد. مدام تذکر و مدام چشم  شتریب

 گه ی! تو دچکی......پ؟یباز گذاشت  طورنیپاهاتو ا  هیچ  ن،یبش

بابات بچرخ  قدرن یا  دینبا  یبزرگ شد  ی ه   هی. چیدور و بر 

 ؟« یشیم زونشیآو 

با اصول    ر یو کنار پدر نشستن مغا  دنیچرا بوس  شدی نم  متوجه

که   نیخانم بودن است. درس خواندن را دوست داشت؛ اما ا

با دوستانش رفت و آمد کند؛ حالش را بد   دادیمادر اجازه نم

 ی نامه که درس نخواند. اردو و بر  انداختیو سر لج م  کردیم

شرکت   یهم اجازه  شدیکه از طرف مدرسه گذاشته م  ی حیتفر

 ی اهر برنامه   یکرده بود که برا  دیو ناظم تأک  رینداشت. به مد

رضا باشد؛  مدرسه  از  خارج  پ  تی که  چقدر   چک یندارد. 
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و    یو زار   ه ینداشت. قهر و گر  یاو چاره  شدیزده مخجالت

 ش ی قر و قم  یکنداشت. گفتن: »من    دهی به بابا هم فا  ت یشکا

طور با پالتو نشسته نداشت. همان  دهیاومدم؟« به افسانه هم فا

. کار افسانه در آشپزخانه تمام شد و آمد به کردیم  ه یو گر

بود    دهیکه پشت کلماتش خواب  یبا اقتدار   شهیسمتش و مثل هم

 گفت: ترساند؛یرا م چکیو پ

وبال    ،یکار کن  یبه نفعت شد. بخوا  ینیبی م  ،ی"درست فکر کن

خودم برسم.    یهاکنم به بچه  یخانوم  یلی. من خشدیگردنت م

قبول کنم. بعدم تو هنوز   تونم یمردم رو نم  یبچه  تیمسئول

که    ی نی بی. خودت میشوور کن  د یامروز نه فردا، با  ،ی جوون

حساب   رجور. په هکهیخودمون هم کمه و کوچ   یبرا  جانیا

که خوب شد اومدن بچه رو بردن. حاالم پاشو    ین یبی م  یکن

 ." نتتیبب یشکل  نیا ادیلباست رو عوض کن. بابات ن 

به   یاسرش زد و با نوک پا، ضربه   یباال   ستادهیرا ا  هاحرف

زد و به سمت پسرها رفت و کنارشان نشست. تنش را   شیپا

نبود و هر   شیبلند کرد. جان در پاها  نیزم  یبه زحمت از رو 

و لق   یچوب  یها. دستش را به نردهرفتیافتادنش م  میآن ب

 یپا رو   تمثل هش  یدی. ناامدیپله گرفت و خودش را باال کش

حمل  را به خاطر هوراد ت   بتی همه مص  نیچنبره زد. ا  اشنهیس

اکردیم از  بعد  زندگ  دیبا  نی.  بدون    کرد؟یم  یچطور 

 .... زهیانگ ی...ب دیام
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شده   رتریتر و دلگبا نبود هوراد، کوچک  یکوچک خال  اتاق

داد و    هیتک  واریانداخت. به د  یابود. پالتو را درآورد و گوشه

که هوراد کجاست و    نیرا در بغل گرفت. با فکر ا  شی زانوها

اش به او وابسته بود.  شد. بچه  ریاشکش سراز  کند؛یچه م

 ساکتش خواهند  رکند؟ چطو   هیاگر گر   رد؟ یاش را بگاگر بهانه

 دادی داد و ب  یبا محبت. طفلکش با صدا  ایکرد؟ با تشر زدن  

اگر شب خودش را خشدیم   تیاذ که   یکند، چه؟ روز  سی. 

. کردی م  سی شاهد دعوا و مرافعه بود، شبش حتما خودش را خ

 ی گر ید  زی بلند شد و در کمد را باز کرد. جز چند تکه لباس، چ

افتاده بود.    هم کنار کمد  شتکه دوست دا  ینینبرده بودند. ماش

  ی عن یشد. بچه خورشت دوست نداشت.    سیصورتش دوباره خ

فقط    یکس که  بود  رو   هیحواسش  گوشت  برنجش   یتکه 

 بگذارد؟ 

که چطور   کردیفکر م  دی را با پشت دست خشک کرد. با  اشکش

با  تواند یم برود.  دنبالش  گ  دیبه  تنها  را  و    آوردیم  ریبابا 

به آن شهر رفته   بارکی با هم بروند. فقط    کردی م  اشی راض
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هم پ  نیبود.  را  شی چندماه  آدرس  بابا  احتماال  مانده   ادشی. 

است   درستنداشت.    یباشد. خودش که حال درست و درمان

  ند ی. برود بنشکردیرا م  اشیسع  دیبود اما با  یکه راه طوالن

. اصالً ردیاش را پس بگ کند و بچه  شانیو صحبت کند و راض

فکر افتادند. حتما با بابا تماس گرفتند و   نیبه ا  بارهکی  چرا

با   توانستند ی هماهنگ کردند و بعد آمدند و بچه را بردند؛ م

ع مگر  بزنند.  حرف  که   شانروسخودش  هرچند  نبود؟ 

دوستش نداشتند. هرچند که به عروس بودن قبولش نداشتند. 

نبودند. مگر او مقصر بود  یهرچند که راض ؟ به ازدواجش 

او چه بود؟   ریشان گوش نکرد؛ تقصاگر پسرشان به حرف

ا به خانه راهش   نیاگر  کردند و  قهر  با پسرشان  همه سال 

 او چه بود؟  ریندادند؛ تقص 

 یکه همه از دستت راحت بشن. کاش به جا  چک یپ  ی ری"بم

 مامان من مرده بودم....."

 د ی با  ینداشت. قبل از هر کار  یادهیو غصه خوردن فا  نشستن

 آن هم به دور از چشم و گوش افسانه.  ست؟ینظر بابا چ  دیدیم

پله  زود از  و  کرد  عوض  را  پالباسش  افسانه   نییها  رفت. 

 ی میقد  ونی زیتلو   ینشسته بود. دوقلوها هم جلو   یبخار  کینزد

کش ا دندیدیم  ا یپو   یو شبکه  دهیدراز  با   شیهاکه چشم  نی. 

 باشد. یعادبود که  نیاما تالشش ا شد؛یمرتب داغ و پر م
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 انجام بدم؟"  ستین  ی"کار

 را باال انداخت. سرش

از صبح جونم دراومد از بس شستم و    ؟یچه کار  گهی "نه د

 گذاشتم." ی ذره عدس هیشام هم   ی. برادمیساب

 ه ی سرد تک  واریستون راه پله نشست و کمرش را به د   کنار

 یبود که پسرش در چه حال است. صدا   نیداد. تمام فکرش ا

شدن   حبسته  از   اط،یدر  افسانه  داد.  پدرش  آمدن  از  خبر 

 چشم نگاهش کرد و گفت: ی گوشه

پاش بر  د،ی"پسرا  اومد.  کن  د یبابا  کمک سفره   نییا یب   دیسالم 

 ."میبنداز

تا هم از پدرش استقبال کند و هم به آشپزخانه    ستادیپا ا  سر

بابا از سرما سرخ شده بود. به وضوح نگاهش را   ی نیبرود. ب

پ آشپزخانه    دیدزد  چکیاز  به  داد.  پاسخ  آرام  را  و سالمش 

ها را آماده کرد. سفره را از کشو درآورد ها و قاشقرفت. کاسه

. بابا به اتاق دیرا چ  ل یو به هال برگشت.  رفت و آمد و وسا

 یزیشان چچپبود. از پچ  ستادهی در ا  یرفته و افسانه هم جلو 

 یبه کند  قی. دقادی. به زور چند قاشق خورد و کنار کشدینفهم

چاگذشتیم و  ظروف  شستن  و  کردن  جمع  و  خوردن   ی . 

 ن ی نباشد. هم  قهیچند دق  ی آوردن منتظر نشستن تا افسانه برا
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بابا را صدا زد و خودش    رفت؛  سیکه افسانه به سمت سرو 

 را به سمتش کشاند.
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. مامان چندبار در زد و  کردیکرده و در اتاق را باز نم  قهر

داد زد و خواست که بگذارد به   هیگفت در را باز کند. با گر

ببرند استخر و باز   خواستندیها را مدرد خودش بسوزد. بچه

 یر یبودن و سر به ز  عی رفتن نداده بود. از مط  یمامان اجازه

و    ردیبم   ایقدر در اتاق بماند  داشت آن  میخسته شده بود. تصم 

گذشت و اشکش خشک شد.   یساعتک ی.  ردیمجوز رفتن بگ  ای

داده بود را باز کرد و شروع به خواندن کرد.   ال یه لرا ک  ی کتاب

 ش ی هاکتاب   یالعاشقانه بود و دور از چشم مامان، البه  یرمان

آمده   شیکرده بود. بعد از چند روز فرصت خواندنش پ  میقا

. به بهانه مرتب  کردیاتاقش رفت و آمد م بهبود. مامان مدام 

و قفل کردن  قهر    نی. اکرد ی را چک م  لشیکردن اتاقش، وسا

 یابود تا بتواند کتاب را بخواند. چند صفحه  یریدر، سبب خ

. سابقه نداشت دی ترس  یکه حاکم بود؛ کم  یخواند و از سکوت

بگذارد   یراحت  نی به ا  دانستیم  دیبگذارد. بع  شیمامان تنها

آمد. آهسته   نییتخت غلت زد پا  یاتاق دربسته بماند. رو   در
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به گوش   یی شد. گوشش را به در چسباند. صدا  کیبه در نزد

ادیرسی نم با  داشت.  برش  ترس  ترس  نی.  ول  دهیکه   یبود 

تخت و   یدر را باز کند. برگشت رو   یزود  نیبه ا  خواستی نم

جمع کند.   توانستی کتاب را در دست گرفت. حواسش را نم

کتاب را بست   .دینفهم  چی پاراگراف را چندبار خواند و ه  کی

ز م  ریو  گذاشت.  بهانه   توانست یبالشش  از   یبه  استفاده 

 آب دهد. یتوالت، سر و گوش

راهرو   یرا چرخاند و در را باز کرد. اتاقش انتها دیکل آهسته

با دو قدم فاصله و بعد هم حمام و   اتاق مامان  قرار داشت. 

م سالن  به  بعد  و  رو دیرسیتوالت  رفت.   ی.  راه  پنجه  نوک 

م رو   زدیحدس  و  سالن  در  جلو  یمامان    ون یزیتلو   یمبل 

ا هرچند  باشد.  بودن    نینشسته  خاموش  از  نشان  سکوت 

پاورچ  ونیزیتلو  رد   ن یپاورچ  نیداشت.  مامان  اتاق  کنار  از 

ها خشک شد. مامان  انداخت. مثل برق گرفته  ینگاه میشد. ن

لحظه فکر   کیافتاده بود.    حرکتیتختش مچاله شده و ب  یرو 

و اخالق مامان جور در    اتی. اما با روحکندیم  یکرد نقش باز

 یو شوخ   ودب  یجد  یلیکه مادرش خ  نیاز ا  شهی. همآمدی نم

 ناراحت بود.   شد؛یسرش نم

 زد: شیو صدا ستادیدر ا یجلو 

 شده؟" ی"مامان!.....چ 
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. قهر و  خوردیو ترس به جانش افتاد. مامان تکان نم  ینگران 

مامان    یخر را فراموش کرد. وارد اتاق شد و پااجازه و است

 گرفت. به التماس افتاد.  اشهیرا تکان داد و صدا کرد. گر

شد آخه؟ پاشو به   ی"مامان....مامان تو رو خدا! پاشو....چ

 ."کنمیقهر نم گهیخدا د

پاها  یرا رو  ش یزانو  کنار  مامان گذاشت و شانه و   یتخت 

که اوضاع    دیفهم  یبچگ  یمامان را تکان داد. با همه   یبازو 

 دیچ یپ  شیآمد. پا  نیی. دستپاچه و هول از تخت پاستین  یعاد

زم زانو  با  اهم  نیو  دردش  به  سمت   یت یخورد.  به  و  نداد 

پرده اشک،  رفت.  تلفن  جلو   یتار  یدستگاه  چشمش   یرا 

بابا را   یبود. با پشت دست چشمش را ماالند و شماره  دهیشک

از حال مامان   هیبا گر  د؛یپدرش را شن  یکه صدا   نیگرفت. هم

 !« گرفت.ایگفت و آخر هم ذکر »توروخدا زود ب

 ده ی رنگ پر   دیبار فهم  نیاول  ی. براستادی در ا  یو جلو  برگشت

شده بود. قسمت   واریاست. صورت مامان به رنگ د  یچه شکل

خشک شده بود. کم،   شیها لب  یبود که ال   یناکش خونوحشت

 ن یلبش رنگ  یو قسمت داخل  خوردیکه شاهتوت م  یمثل وقت

دست   ز. زمان را اامدیو بابا ن  ستادنی. خسته شد از اشدیم

داده بود. اصالً ساعت را نگاه نکرد که بداند از زمان تماسش 

در نشسته و سرش را به چهارچوب    ی. جلوگذردیم  یچه مدت

اشک   سیداده بود. چشمش به مامان بود و صورتش خ  هیتک
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صدا شن  یبود.  با  همراه  جان   دنی در  بابا،  زبان  از  اسمش 

 بهش داد. یاتازه 

 " ؟ییبابا! کجا چک ی"پ

 دتر یشد  اشهیتنش درآورد و گر  ریاش را از زخواب رفته   یپا

جا بابا را صدا کرد. با . از همانستدیشد. نتوانست سر پا با

راحت شد.   یکم  الشیکه هنوز نگران مامان بود؛ اما خ  نیا

 .فتدیب یمامان اتفاق یبرا گذاشتیبابا بود و نم

و    ل یابا وس  یشدن بابا دلش را لرزاند. آمدن مردان  دستپاچه

کرد. از   یبرانکارد، ته دلش را خال  یرو   دهیبردن مامان خواب

د نکند  کرد.  مامان وحشت  ن  گریبرنگشتن  نکند   د؟یا یمامان 

حالش    بست؛ی که در مغزش نقش م  یمرده باشد؟ با هر سؤال

مامان خوب   اگر. با خدا قول و قرار گذاشت که  شدی تر مخراب

گردد. بابا که   یکنشود؛ دختر خوب و درسخوان و حرف گوش

را   رفتیم   رونیبه دنبال پرسنل آمبوالنس داشت از خانه ب

 و دستش را گرفت. دیصدا زد و جلو دو 
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 !" ییتنها ترسمی م ام؟ی "منم ب

به پرسنل کرد که در حال قرار دادن برانکارد در   ینگاه  بابا

 گذاشت و گفت:  چکیپ یشانه  یآمبوالنس بودند. دست رو 

 "بدو زود آماده شو. زود باش!"

  رفتندی که م  ی مارستانیپدر اسم ب  دیو شن  دیسمت اتاقش دو   به

و کاپشنش را   دیرا پوش  نشیو شلوار ج  یاسی. بافت  دیرا پرس

آمد که مامان    ادشی  یشال شود ول  ال یخی برداشت. خواست ب

 :گفت یم

 ی عنی. دوازده سال  یدیرس  فی. به تکلیبزرگ شد  گهی "تو د

 ی خانم لباس بپوش  هیمثل    دیبا  یعن یخانم شدن، خانم شدن هم  

 ." یو رفتار کن

برداشت و    د،یکه به دستش رس  یشال  نیاول  شی هالباس  نیب

دو  یرو  در  سمت  به  و  انداخت  جلو دیسرش  بابا  در   ی. 

بود که بابا در را   ش یها یکتان  دنی منتظرش بود. مشغول پوش

 رفت. نیی ها پا قفل کرد و از پله

ب  یمتماد  یهاساعت ب   مارستانیدر  او  از   رونیماندند. 

شد؛ بابا    ک یو بابا در حال رفت و آمد. هوا که تار  مارستانیب

. ندی بنش  یصندل   یاز بخش اورژانس رو   رونیاجازه گرفت تا ب

حساب و  بود  گرسنه  و  بود. حوصله   یخسته  رفته  سر  اش 

 :دیچندبار از بابا پرس
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 خونه؟"  میری م ی"مامان چش شده؟ ک

که چطور    یدی. تو ندکنهی م  نهیبابا! دکتر داره معا  دونمی "نم

 شد؟"

کوتاه»نه ب  ی !« جواب  تا سؤاالت  دلش   یشتریبود  نپرسد. 

بگو   خواستی نم دعوا  و  قهر  مد یاز  گناه  احساس  . کردی. 

حال انداخته    نیاو بود که مامان را ناراحت کرده و به ا   ریتقص 

به چشم تندتند دست  آورد.  تا    دیکش  شی هابود. اشک هجوم 

او را   « !میا گفتن: »برشک نکند. باالخره بابا آمد و ب  یکس

و زل زدن به اطراف رها کرد. دست   یصندل   یاز نشستن رو 

 رفتند. با ترس و آهسته گفت: نیدر دست بابا به سمت ماش

 خونه؟"  ادی نم ؟ی"پس مامان چ

 بمونه." جانیا یچند روز  دی"مامان با

 ی طانیفکر ش  انیم  نیخانه بدون مامان سخت بود. در ا  تصور

 از سرش گذشت.

 ها برم استخر!«بابا بذاره با بچه دیوشا ستین مان»ما

دختر   یکرد که: »تو قول داد  یادآور ی  دارش یب  شهیهم  وجدان

. بهتر بود به دی.« آه کشینکن   تیو مامانت رو اذ  یبش  یخوب

 ی . وقتگشتیکه مادرش سالم به خانه برم  کردیقولش عمل م 

 رهینقطه خ  کیمبل نشست و به    یبابا رو   دند؛یبه خانه رس
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خچال را ی شد. لباسش را عوض کرد و به آشپزخانه رفت. در  

به چشمش نخورد.   یریگدندان  زی. چستادیا  شیباز کرد و جلو 

 در را بست و به سالن برگشت.

 بخورم." سین  یچی"بابا! گشنمه! ه

 دی....نشندینفهم   یعنیسرش را تکان داد.    جیو گ  حواسی ب  بابا

 ی . دستدیگفت. دوباره تکرار کرد. پووف بابا را شن   چه  چکیپ

 .ستادیو ا دیبه سر و صورتش کش

 برات."  کنمیدرست م مرو ین امی"بذار لباسم را عوض کنم، م

بگو   خواست  و  بزند  اما   یبرا  مرو ین  دیغر  است؛  صبحانه 

 یی بابا، زبانش را بست. شام را تنها  حال یخسته و ب  ی چهره

ل سه  دو  جز  بابا  برعکس   یزیچ  یچا  وانیخورد.  نخورد. 

با هر   د؛یکشی نم  گاریکه به خاطر مامان در خانه س  شهیهم

اتاق او هم   گاریس  یدود کرد. بو  گاریدو س  یچا  وانیل به 

 انداخت. نینفوذ کرده بود. دماغش را چ
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 بکشه."  گاریخونه س  یتو   دهینم  خوب که مامان اجازه  »چه
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 و گفت: ستادیدر اتاق ا یجلو  بابا

ب زود  سرو   داری"فردا  سوار  رو  تو  برم   سیشو،  و  کنم 

 ." یبردار دیباشه کل ادتی. مارستانیب

آرام،  « ی»باشه  کی آلود بود که فقط با چنان خسته و خواب 

ب مامان  روز  هر  داد.  کمکردیم   دارشیپاسخ  را   ی.  کمرش 

شدن شود. صبح بابا    دار یبه ب  یراض  واشی  واشیتا    د یمالیم

کاف  ش یدر صدا  یاز همان جلو تا    یکرد و رفت. همان  بود 

آنزدیرخب م.  لوس  دیفهمیقدر  د  ی بازکه روز  ادا    رآوردن و 

 اشیپشتو مقنعه و کوله  دیاش را پوش. روپوش مدرسهستین

آماده   یهااز لقمه   یرا دست گرفت و به آشپزخانه رفت. خبر

پن و  نان  لقمه  چند  خودش   رینبود.  دور  کالفه  بابا  خورد. 

 .دیچرخیم

 ی جا نذار  یز یچ  ؟یتو چک کردبرنامه  ؟ی رو برداشت  لتی"وسا

 !"ارهیبرات ب ستین یکه کس 

برداشت   کی ک  کی  نتیتکان سر پدر را مطمئن کرد. از کاب  با

کوچک کوله جا   بیرا بابا در ج  دیاش انداخت. کلو در کوله

 داد.

برات غذا   گم ی. به خانم قانع میباشه گم نکن  دی"حواست به کل

درسات رو بخون   نیبش  .رهیبگ  ل یسفارش بده و خودش تحو 

 باز نکن. باشه؟!" یکس یو در رو برا
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قانع    نگاه خانم  دوخت.  بابا  به  را  ماندن   تنها  از  ترسان 

ها بماند. آن  یخانه  شدیبود. کاش در نبود بابا م   شانه یهمسا

 دادیعنوان اجازه نم  چی. به هستین  یمامان راض  دانستیم

قانع  یخانه   ک ینزد  چکیپ خانم  شود.  بزرگ   قانع  پسر  دو 

پسرها بود.   نیماجازه ندادن وجود ه  یمامان برا  ل یداشت و دل

دو پا    یسرش مرتب کند. رو   یبابا کمک کرد تا مقنعه را رو

 نشست. شیجلو 

بمونه. منم کار دارم   مارستانیب  دیو با  ضه یمر  یلی"مامان خ

تنها   یباش و برا  یبهش سر بزنم. پس دختر شجاع  دیو با

 نکن. باشه دخترم؟"  یجورموندن چشاتو اون

 یدر آغوشش نگه داشت. کم  ی و دم  دیسرش را بوس  یرو 

 ل یمامان عذاب وجدانش را تکم   یخودش را جمع کرد. صدا

 کرد.

خودشون رو به باباشون بچسبونن.   یه  د یبزرگ نبا  ی"دخترا 

 ." ستیزشته! درست ن

احت  ی بود؛ ول  بیزشت و ع  دیشا داشت.   اجی به شدت بهش 

. بدون مامان خانه اصالً شکل خانه نبود. کردیاحساس خالء م

 شجاع بودن هم آسان نبود.  یتالش برا

بود. مشکل   مارستانیروز گذشته بود و هنوز مامان ب  نیچند

خواهر داشت   کی هم نداشتند. بابا    یبود که کس و کار  جانیا
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زندگ شهرستان  و   یدوقلو   ک ی.  کردی م  ی که  داشت  دختر 

و    یکمک  توانستی نم پدر  و  بود  فرزند  تک  هم  مامان  کند. 

در   حساس  کی مادرش  خاطر  به  بودند.  مرده  و    تیتصادف 

داشت   یهم نداشتند. بابا دوستان  ی میمامان، دوست صم  قاخال

 خانواده بودند. طیاز مح رونیاما ب

در درس   توانست ی بود. بابا نه م   ی از نبود مامان ناراض  چکیپ

تمکم به  نه  و  کند  شستشو  ی زیکش  لباسش   یو  و  رخت 

بود که شب غذا سفارش  نیا کرد؛یکه م ی. تنها کاردیرسیم

در    دادیم وقت  گذاشتیم  خچال یو  مدرسه   چکیپ  یتا  از 

 ازهم    نیبتواند در ماکروفر گرم کند و بخورد. ا  گردد؛ی برم

خانم   یبهانه پا   نیبه ا  آمد ی سفارش مامان بود که خوشش نم

 اش باز شود. انع به خانهق

برا  یکی هم  ب  دنید  یدوبار  به  بابا  همراه    مارستان ی مامان، 

که از   یباشد؛ جز گاه  ض یمر  آمدی نم  ادش یکه    یرفت. مامان

تخت افتاده بود.   ی حاال رنجور و ناتوان رو   د؛ینال یدرد معده م

انداخته بود. کمتر   هیسا  شانیاسم ترسناک سرطان بر زندگ

و سرحال. اکثر   المهفته مامان به خانه بازگشت. نه س  کیاز  

 ی هم برا  یی. روزهاکردیروزها درد داشت و در تخت ناله م 

 .گذراندیم مارستانیرا در ب یساعات  یدرمانیمیش
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هم به   دیبود که با  یسخت  یمامان، روزها  یضی مر  یروزها 

. ورد زبان  گرفتی م  ادیرا    یدارو هم خانه  دیرس ی درسش م

 مامان شده بود که: 

خودت و بابات   ی برا  یبتون  دیچقدر زنده باشم؛ با  سی"معلوم ن

 ."یدرست کن ییغذا هی
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 یبه گوش محسن و مهد  ش یکه صدا  یبابا نشست. طور  کنار

 نرسد؛ گفت: ونی زیتلو  ی پهن شده جلو 

مادرش   نی بذار  نی هوراد رو ببرن؟ نگفت  نی"چطور اجازه داد

 " ن؟یفکر دل منو نکرد اد؟یب
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نم   بابا پاکردینگاهش  را  استکان   نیی . سرش  به  و  انداخته 

 شده بود. رهیخ یچا

 "نشد بابا! نشد...."

سرو   ینگاه  در  کم  سیبه  وقتش  که  انداخت.  بود  آن  از  تر 

 کردن بگذراند.  بخواهد به گله

 رمیو م  رمیگیم  تیفردا بل  گه؟ید  نی"آدرس خونشون رو بلد

بچم   یبچم رو بهم پس بدن. من ب کنمیم  شونی دنبالش. راض

 بابا!"  رم یمیم

آمد.   سر و  رفت  آونگ  مثل  طرف  دو  به  بابا 

م  شه« ی....نمشهی»نم تکرار  صداکردی را  شدن    یخال  ی. 

 دیکشیکه خودش را عقب م  یآمد. بغض کرده در حال  فونیس

 برگردد؛ التماس کرد. شیتا سر جا

 کن." "توروخدا بابا! کمکم کن! تو رو روح مامان کمک

افسانه   سیسرو   یباد کرده  در باز شد و  با صدا  به زور و 

 آمد.  رونیغرغرکنان ب

ه  نیا  یتو   فته یب  ش ی"آت که  مردم   شیچیخونه  مث 

می.....محسن...مهدستین چند  ساعت  تا    ن ی ا  یپا  نیخوای! 

بش  صاحاب یب  ونیزیتلو  مدرسه   د؟ی نیمونده  فردا  مگه 

 !"نمیبب دی....پاشد؟یندار
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 ها باال رفتند.بلند شدند و از پله صدای پسر ب دو 

  ن ی فردا صبح نخوا  ف،یک  یتو   دی"کتاب دفتراتون رو آماده بذار 

 ."نیمثل سگ و گربه بهم بپر

ناام  چکیپ بابا  از  چرخ  دیهنوز  افسانه  بود.  در   ینشده 

است. به   زیمرتب و تم  زیآشپزخانه زد و مطمئن شد همه چ

 ها رفت و زمزمه کرد:سمت پله

 ."خوابنیجونورا نم نی"تا خودم نرم ا

ناپد  چشمش افسانه  تا  ماند  پله  بهانه  عیشد. سر  دیبه   ی به 

و خم شد. دست به   کیبابا، نزد  یجلو   یبرداشتن استکان خال

 چشمش پر آب شد. یاستکان چشم در چشم بابا شد. کاسه

کنم. به   دای و محسن! کمک کن برم بچمو پ  ی"بابا! جون مهد

م م  رمیخدا  نمکنمی کار  زخرج  ذارمی .  اصالً   ادیتون  بشه. 

 که سر بارتون نباشم. بچم بابا!" رمیگیم  یاتاق هی رمیم

که با تن و    یبود، درست مثل وقت  صال یبابا پر از است  نگاه

روز . مثل آنیو سردرگم  یفیبدن کبود آمده بود. پر از بالتکل

پا را  که   شیانداخت. صدا  نیی سرش  انگار  زخم.  از  شد  پر 

 بکشند. وارید یناخن رو 
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بابا! برگرد خونت. با خوب و بد شوهرت بساز. گزک   چک ی"پ

. برگشتنت به ادیبرنم  یدستش نده که بزنه. از دست من کار

 نداره. برگرد بابا!"   یچیو عذاب ه یز ناراحتخونه ج نیا

  یبود. از زمان  فیچشمان بابا پاسخش را خواند. بابا ضع  از

م فکر  زندگ  کردیکه  قهرمان  گذشته است؛ سال   اشی بابا  ها 

 تنش بود. یاما مسئله پاره بارنیبود. ا

ذره پول که خودم رو برسونم   هی"بابا! فقط بهم آدرس بده و  

 !"نیمجا! فقط هاون

 .ردیها بود؛ مبادا افسانه مچش را بگچشمش به پله  کی

براشهی....نمشه ی"نم نکن.  اصرار  اون  ی!  هم  باشه بچه  جا 

بچه که   میتی  یبهتره.  حاال  بذار  سخته!  کردنش  بزرگ 

جا بمونه. بچه زود عادت خودشون اومدن و بردنش، همون

 هاش هواشو دارن. به فکر خودت . مادربزرگ و عمهکنهیم

 کن." دای. برو کار پنیخونه نش یباش. تو  تیو زندگ

چه   ست ی. مهم هم نکندیم  دا ی! خودش که گفت کار پن؟یهم

صدایکار کرد.  تکرار  را  »بابا«  ناالن  که افسانه    ی .  آمد 

 چراغ را خاموش کند. خواستیم

 نکن!" تی"پاشو برو بهونه دستش نده. بابا رو اذ
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. استکان را به آشپزخانه دیرا صاف کرد. اشکش چک  کمرش

ز ب  ریبرد.  و  گرفت  ناتوان   هیگر  صدایآب  از   اشی کرد. 

. شناختیبابا را نم   گریوقت بود د  یلیبود. انگار خ   نیخشمگ

محافظه  نیا  یک و  ترسو  اذهمه  رو  »بابا  بود؟  شده   ت یکار 

موم   مثل که بابا    کردینبود؟ افسانه چه م  تینکن!« مگر او اذ

بلند  او هم زن بود. چرا جرئت نداشت  در دستش نرم بود؟ 

غرغر    ش یصدا به  برسد  چه  از یکارطلب   ایبزند؛  که  او   .

ز جوان  باتریافسانه  مطو  بود.  چطور    ترع ی تر  صبورتر.  و 

حرفش   ی. چرا براشدینم   کشی نزد  از،یمردش جز به وقت ن

هفت سال    مبود که در تما  یارزش قائل نبود؟ چه تفاوت  یزیپش

هم که شده؛ »دوستت   یخوش دل   یبار برا  کیمشترک،    یزندگ

نشندار کاردیم«  چه  افسانه  نم  ی.  او  که   بود  . دانستیبلد 

که دلش   نی. با ا زدی برق م  یزیاز تم  شهی کوچکش هم  یخانه

هم اما  نبود؛  مردش خوش  رو   شه یاز  و    یبا  و سر  گشاده 

عرق و   ی. هرچند که از بو رفتی به استقبالش م  زیوضع تم

از   اهیس  یها. لباسخوردیدلش بهم م  داد؛یکه م  ینیپا و بنز 

 ماند ی م  شی که نه کمر برا  دیسابی قدر مو روغن را آن  سیگر
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و   ادیمشت و لگد و فر  ای  ی لیس  شدیو نه دست. مزدش هم م

 !« بود.ییهرجا یحرفش هم »هرزه نیناسزا! اول

و اشکش   دیزد. ساعدش را به صورتش کش  شی افسانه صدا  

 را پاک کرد.

 ."امی"بله افسانه جون! االن م

کش  نکیس   دور دستمال  چراغ   دیرا  کردن  خاموش  با  و 

 یآشپزخانه، به هال برگشت. بابا نبود. افسانه خم شده و شعله

 . سرش را کج کرد و گفت:کردیرا کم م یبخار

 شتر ی. بیار یب  ری گ  یکار  ییجا  ی تونست  دی"فردا زودتر برو شا

 ی ندار  یکه مدرک و سواد  سر بزن. تو   یخدمات  یشرکتا  نیا

بخوا بش  یمنش  یکه  تو یهم  شن  نی ا  ی.   ی دخترا  دمیشرکتا 

شانست زد   دی. شافرستنی م  ایمهمون  یخوش بر و رو رو برا

هم   گهیخواستنت. د  یها و دائمخونه  نیاز ا  یکی  یتو   یرفت

 یسر و شکل خوب  نی. چشات شده قد نخود. همیکن  هیگر  نمی نب

 خراب نکن."  کارانیبا ا یهم که دار

انداخت و »چشم« را زمزمه کرد. با قسمت   نیی را پا  سرش

  د، یدی که م  یاوضاع  نیشدن موافق بود. با ا   یکار کردن و دائم

به    دیبع کنند  بگو   یکینبود مجبورش  اس   دی بله  دوباره   ر یو 

 .آمدیکار برم نیشود. از افسانه ا
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  دا یر کار پاگ  دی. شادیشب به هوراد فکر کرد و نقشه کش  تمام

م  کرد، یم آن  توانست ی با حقوقش  آن شهر،  کشور   یسوبه 

چند ماه هم که افسانه تحملش   نیکند. هم   دایبرود و هوراد را پ

 روزگار بود. بیکرده؛ از عجا

رفت. هوا   رونیاز خانه ب  یزود همراه با محسن و مهد  صبح

بود   دهیبافت پوش  کیدو بلوز و    اشیمیقد  یپالتو   ریسرد و ز

جا تا  و  نداشت  دستکش  نکند.  نفوذ  سرما  م  ییتا   شد ی که 

  ی اش شال بافتمقنعه   ی. رو داشتی نگه م  بیدستش را در ج

 .کردینفوذ م یانداخته بود. سرما از هر درز

 ی سر چهارراه، راهش را از دوقلوها جدا کرد و به سمت دکه 

اش امکان نصب برنامه و ساده  ی رفت. گوش  یفروش روزنامه

را نداشت. روزنامه را گرفت و   داریآگه  یتن در برنامهگش

و روزنامه   ستادیا  رو ادهیپ  یآرام از دکه دور شد. گوشهآرام

و دور چند   رآوردد  بشیرا از ته ج   یرا باز کرد. مداد کوچک

زنگ   ی. برادیخط کش  د؛یرسیکه به نظرش مناسب م  یآگه 

 کار افسانه فرار کرد.زدن زود بود. از نگاه طلب

 یو زنگ بزن   یری اول وقت روزنامه بگ  ؟یبر  یخوای"تو نم

 بهتره."
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پا  حرف ی ب را  ب  نیی سرش  و  آماده شد  و  آمد.   رونیانداخته 

زودتر از   یشرکت  چیبود که ه  دهیچند روز فهم  نیحداقل در ا

پرستار بچه و سالمند هم   یدو آگه   یکی.  ستیگو نهشت جواب

برود. بعد   هایآگه   نیاجازه نداد؛ سمت ا  ی. ترس و نگراندید

ها جز رفت. سال یم  رونیبار بود که تنها ب  نیاز هفت سال اول

را از   دینرفته بود. خر  ییپدرش، جا  یدو بار خانه  یکی   یماه

اتوبوس و مترو را تازه   ی هاستگاهیو ا  رهایبرده بود. مس  ادی

 کی  ی. سالدادیخانه را انجام م  دیگرفته بود. شوهرش خر  ادی

. خودش رفتندیم  فیپوشاک و کفش و ک  دیخر  ی مرتبه هم  برا

ساده   یگوش  نیاو با هزار منت ا  یهوشمند داشت و برا  یگوش

 و انذار!  دیرا گرفته بود. آن هم با هزار تهد

به   سپارمی! خودم به بابات هم میبد  یشماره به کس  نمی"نب 

بدتر از   یبفهمم با او دوستا  چکیتو رو نده. پ  یشماره  یکس

 ."ذارمی ت نمزنده  یعل یبه وال یخودت حرف زد

سه نفر بودند. افسانه و بابا و شوهرش.   اشیگوش   نیمخاطب

نداشت. خ  یحتا شماره را  هم  پ  یلیعمه  که   آمدیم  ش یکم 

حرف بزند.  حرف  افسانه  با  نداشت.   یبخواهد  پدرش  با  هم 

 شوهرش هم که.......
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ناام   فقط با  لرز، جسارت کرد و   یبه شماره  یدیبا ترس و 

هنوز   الیل  یشماره  کردیزنگ زد. فکرش هم نم   الیل   یمیقد

 : دیدوستش، بغض کرده نال  یصدا دنیهمان باشد. از شن

 " اد؟یم ادتی! چکی "منم پ

 همه رفته است. ادیسخت گذشته بود که فکر کرد از   قدرآن

خودتچک ی"پ واقعا  کرد  معرفت؟ ی ب   ییکجا   ؟ی!  و   یشوهر 

 " اره؟یاز چنگت درش ب یکس یدیترس  ؛یرفت

هوراد   دی ترسی. مآمدیم  ادشیطور که  همان بود. همان  الیل

از وقت  داریب حرف   توانستیرس شده و مبچه عقل   یشود. 

  گشت،یاز سر کار برم  یبزند؛ شده بود جاسوس پدرش. وقت

  رونی : »مامان چه کار کرد؟ بدیپرسی قلقلک و بوسه، م  یبا کم

 حرف زد؟«  یرفت؟ با ک

اتاق خواب  یرا رو   در بود؛ بست و آهسته   دهیهوراد که در 

 گفت:

منو داشته باش   یشماره  نیحرف بزنم. ا  ادیز  تونمینم   الی"ل

هم نده. خودم هروقت شد بهت   امیتوروخدا زنگ نزن. پ  یول

 دلم تنگ شده." یلی......خزنمیزنگ م 

 " م؟ینیهمو بب میشده آخه دختر؟ قرار بذار ی"چ

 برم.....خداحافظ!" دیا! بشهی"نه! نه! اصال نم
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 اش یگوش  یبود گاه  دهیشماره را پاک کرد. د  عیکرد. سر  قطع

 دیفهمی. اگر شوهرش م دیلرزی . تمام بدنش مکندی را چک م

س را  خکردیم  اهیروزگارش  االن  »مگه  روزگارت   یل ی. 

 خوبه؟« 

نداشت. ساعت   یاده یرا تکان داد. برگشت به گذشته فا  سرش

م  یگوش م  دادینشان  و  گذشته  هشت  از  شماره   تواندی که 

 گرفتن را شروع کند.

بود.    یبرا  یاصل  مشکل  خواستن  معتبر  ضامن  استخدام، 

 ازدهیساعت    کیکند. نزد  دایمورد را از کجا پ  نی ا  دانستی نم

 کی از سرما و راه رفتن خشک شد. فقط    شیبود و دست و پا

به   قرار گذاشته بود. با مترو   کیساعت    یبرا  ی شرکت خدمات

کنار بلوار   مکتین  یبود. رو   دهیمحل شرکت رفت. زود رس

گذاشته   شی پا  ینشست تا وقت مصاحبه شود. روزنامه را رو

از چشمش دور مانده باشد.   دیکه شا  گشتیم  ی و دنبال مورد

گوش  یصدا ح  اشیزنگ  شد؛  بلند  واکنش   زدهرتیکه  شد. 

ان  درآورد. شماره با عنو   بشیرا از ج  یترس بود. گوش   یبعد

. دیافتاده بود. تنش لرز  یکوچک گوش  یصفحه  یناشناس رو 

 را فشار داد. ییگوپاسخ یبا تعلل دکمه

 خانوم؟"  چکی"الو....پ
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ها . سال شناختی مرد را نم نیا  یزحمت »بله« گفت. صدا به

 .شناختیجز بابا و او را نم یمرد چیه  یبود که صدا

 " ؟ی. شناختیفاتح د ی.....سعدی.....منم سعچک ی"پ
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مامان کم شده بود. البته جان تحکم را نداشت. تا   یریگسخت

. کرد ی نم  ش ی و تهوع رها  یحالیب   یدرمان  یمیدو روز بعد از ش

 ی و نا   افتادیتخت م  یو رو  کردندیو منگش م  جیداروها گ

و تمام مدت کاله    ختیدسته دسته ر  شیبلند شدن نداشت. موها

م  یروسر  ای بکردیسر  دست  و  دوال  هم  گاه  به   ه.  شکم 

 یی که چطور غذا  کردیم  یی را راهنما   چکیو پ  آمدی آشپزخانه م

 داد؛ یدر خانه انجام م  چکیکه پ  ییرا بپزد. در عوض کارها

پدادیم  تیرضا  یحی تفر  یهابرنامه   یبرا نظر  به  از   چکی. 

م  یوقت اجازه  و  آمده  کوتاه  تعداد   داد؛ی مادرش  مدرسه 

 را کم کرده بود. یحی تفر یهابرنامه 

 یرا با صدا   ونی زیبود و تلو   دهیکاناپه دراز کش  یرو   مامان

م نگاه  پکردیکم  م  نیاول  یبرا  چکی .  پختن   خواستی بار 

بود.   یسبزقرمه شده  ماهر  پختن سوپ  در  کند.  امتحان  را 
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. از آشپزخانه  پختیم  یساده و مقو  ی هامامان سوپ  یبرا

 بلند گفت:

 " زم؟یکرد. گوشتا رو بر رییشون تغرنگ   ازای"پ

 سرخ بشه؟"  یرو جدا گذاشت ی. سبززی"آره بر

 قرمز شده باشن؟ نه هنوز سبزه!"  یعنی"آره گذاشتم.....سرخ  

در آشپزخانه به مامان نگاه کرد. لبخندش با درد و    یجلو  از

 جمع شدن صورتش همراه بود.

 ی . انگار با مشکرهیم  یرگینگ سبزش به ت. رشهی"قرمز نم

 شده باشه." یقاط

 ."دمی"آهان آهان....فهم

مقدار الزم   ی. وقتدادیو او انجام م  کردیم  ییراهنما   مامان

کرد و به سالن برگشت.   میاجاق را تنظ  یآب را اضافه و شعله

بزند؛ دل دل    خواستیکه م  یحرف  یمامان نشست. برا  کینزد

نگا مامان  لحظهکرد.  و  کرد  روچشم  یاهش  را  هم   یها 

اش را به هم فشار داد و دهان خشک شده  شی هاگذاشت. لب

 . دیکم بود را بلع یلیکه خ یرا جنباند و بزاق

 " ؟یدار یحرف چک؟ی پ هی"چ

 " س؟ یبهت بگم....حالت که بد ن  خواستمیم  یزیچ  هی"خب....
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مر  یوقت   از م  ضیمامان  بود؛  و   یحرف  دیترسی شده  بزند 

ناراحت شدنش مساو  دهیشود. فهم  یعصب با درد   یبود که 

 روزها بابا هم مراقب حرف زدنش بود. نیاست. ا ادیز

 " ؟یخوایم یزی"خوبم مامان. بگو! چ 

نه!......م  ی زی"چ بشهیکه  درس   اد ی.....دوستم  هم  با 

 "م؟ یبخون

 خته یبهم ر  یدرآمده و کم  زیر  یموها  رشیمامان که ز  یابرو 

 دستپاچه شد.   چکی رفت. پبود؛ باال

دلت   ی نش  یوقت عصبان   هیاشکال نداره.    یستی ن  ی"اگه راض

 ."رهی درد بگ

رو   دست باال    یمامان  به  رو  را  سرش  زد.  چنگ  را  دلش 

 انداخت. 

 زرنگ هست؟"  ه؟ی"نه! خوبم. دوستت ک

 شاگرد اوله!" الی"آره مامان! ل

ن  ادی  چکیپ الزم  که  بود  چ  ستیگرفته  مامان   زیهمه  به  را 

به آرامش   ی عذاب وجدان داشت؛ ول  یبابت کم   نی. از ادیبگو 

شاگرد اول نبود. فقط درسش خوب بود.    الی. لدیارزیمامان م

اندازه  و  حد  در  نبود.  کالس  دخترچک یپ  یتنبل  که   ی.  بود 

نداشت.   ش یکارها  یهم برا  یو منع  دیفهمیاز سنش م  شتریب
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سن،   نیکه با ا  نیود. همجسور و باحال ب   یلیخ  چکیبه نظر پ

جالب    یلیبود؛ خ  انیدوست پسر داشت و مادرش هم در جر

 ی نقش مؤثر  یردرسیاز مسائل غ  یلیخ  یریادگیدر    الی بود. ل

اجازه اگر  جا  یداشت.  به  م  ییرفتن  نداشت؛   توانستی را 

 دوستش را به خانه دعوت کند.

لب  نگراندل  مامان  بود.  دوخته  چشم  مامان  دهان   یهابه 

 خشک و پوست پوستش را با زبان تر کرد و گفت:

ب روزادی"باشه!  باش  ادیب  ی.  نداشته  امتحان  فرداش  . دیکه 

 ."دیبا هم حرف بزن شتریتر باشه، فرصت بشه بتون کمدرس
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 .دیو مامان را بوس دیجا پر از

 ."یکه اجازه داد یمرس ی"مرس

نرم و لختش   یدستش را باال آورد و موها  یحالی با ب  مامان

روشن با    یاقهوه  یعیکه به طور طب  یی. موهادیرا دست کش

کس  ییطال  ی هارگه هربار  »پگفتیم  یبود.  مثل    چکی: 
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با حسرت   الی. بارها لشدیاز غرور م  زیمامانش خوشگله« لبر

 و گفته بود:  دهیرا کش شی موها

 قدر موهات قشنگه!" نی ا چکی "کوفتت بشه پ

 کرده و جواب داده بود: ینفسزده شکستههم ذوق  چکیپ

 !"وونهید یتر"تو که خوشگل 

  یی با یز  چکیکه صورت پ  دانستندیم  الیهم خودش و هم ل  اما

ل  یخاص آرا  ادی  الیدارد.  با  پ  بایز  شیگرفته بود   چک یشود. 

. کردیفکر م  الیمامان و مادر ل  نیها به اختالف بشب  شتریب

ل آرا  یل یخ  یلیخ  الی مادر  لوازم  انواع  بود.  را   شیمتفاوت 

بود.    رستادههم ف  ییدوره کالس خودآرا  کیو    دهیخر  ش یبرا

با بابک دوست شده است؛ با مادر   الیبود که ل  دهیهم فهم  یوقت

تر با  راحت  الیتا ل  ختیر  یبابک هماهنگ کرد و طرح دوست

چ کند.  آمد  و  رفت  پسرش  ل  ییزهایدوست   ف ی تعر  الیکه 

 . دی گنجینم اشلهیدر مخ کرد، یم

را دستش گرفت   میسی ن بآمد و تلف  رونیدست مامان ب  ریز  از

 رفتن گفت: نیو به طرف اتاقش رفت. در ح

مون  شنبه درس. پنجادیب  گمیفردا م  ی. برازنمی"بهش زنگ م

 سبکه."
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از دعوتش    زده جانیرا گرفت و ه  الیل  یاتاق شد. شماره  وارد

 و اطرافش شلوغ بود.  آمدی درست نم الیل  یگفت. صدا

 شلوغه!"  یلیخ ل؟یل یی "کجا

 !" هی. جات خالرونیب میاومد  شونپیو اک ی"با باب 

  پش یپراند. کنجکاو بود بابک و اک   یطورن یرا هم  « ی»مرس 

بب وقت ند یرا  چطور  و  هستند  کجا  که  بداند  داشت  دوست   .

 . گذرانندیم

 " ؟ی"امتحان فردا رو خوند

 سرخوش و مستانه بود. الیل یخنده

 ! االن وقت عشق و حاله!"خونمی "م

مشکل   شی . تصورش هم برا آوردی سر در نم  الیل  یهاحرف  از

 ی. احساس بددیفهمیبود. منظور از عشق و حال را هم نم

عقب بودن.  کم  احساس  ب  یماندگ داشت.  و  ی خبریو  ذوق   .

 یاتر بود. نکتهفقط چند ماه از او بزرگ  الیشوقش کور شد. ل

 مهم بود را تذکر داد و بعد قطع کرد. شی که برا

 ش ینره آرا  ادتیمون!  خونه  یای" مامان اجازه داد که فردا ب

دوست   دهیاجازه نم  گهید  یکرد  شی. مامان بفهمه آراینکن

 ." میباش
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 ینشسته رو   یمانده بود. دو فرشته  حرکتی در دست ب  یگوش

فرشته  ی شانه داشتند.  مگو  و  بگو  راستش  و  چپ    یچپ 

راست   یو فرشته  خوردیرا م  الی ل   یهاو تجربه  یآزادحسرت  

انحراف سخن م گناه و  و زشته« که ورد   بهی. »عگفتیاز 

. کردیراست هم با تحکم تکرار م  یزبان مامان بود را فرشته

بود. دلش آن وسط با  ترنیترازو به سمت فرشته راست سنگ

خوب   ندیتجربه کردن و د  بارکی   یاعتراف کرد که برا  اطیاحت

 است.

مامان سبب شد که جدال را رها کند و »بله   فیضع  یصدا

 رود.   رونیاز اتاق ب ان«یگو 
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مامان سبب شد که جدال را رها کند و »بله   فیضع  یصدا

ب  ان«یگو  اتاق  و    رونیاز  کرد  دراز  را  دستش  مامان  رود. 

 گفت:

سر به غذا بزن    هیرو بده به بابات زنگ بزنم. تو هم    ی"گوش

 نسوزه!"
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که سطح   یقابلمه را باز کرد و قاشق را چرخاند. از روغن  در

  رون یه که بشد. از آشپزخان  فوریخورشت را پوشانده بود؛ ک 

 :دیآمد، مامان پرس

 " ه؟یک ل یموبا ی......شمارهیشماره که زنگ زد نی"ا

 !" گهید الیل ی"شماره

فردا را برهم زند.   یبرنامه  دیاخم مامان دلهره گرفت. ترس  از

 داد: حیتوض عیسر

 یکالس گوش  یهااز بچه  یلی. خدهی"مامانش خودش براش خر

 دارن."

مستق  نیا  از مامان  خ  یزیچ  میکه  شد.   الشی نگفت،  راحت 

 گرفت. دهیرا نشن رلبش یغرغر ز

تعر  شب دست  فیبا  از  خوشحالبابا  سطح  به   شیپختش 

رس  ن یباالتر طوردیدرجه  مامان  م  ی.  نگاه  حسرت   کردیبا 

به   چکی. پخورندیبار است که دور هم غذا م  نیانگار آخر

هنوز دم   ید. چاها را شستنکمک بابا سفره را جمع و ظرف

 گفت:  رفت،یبود. بابا به هال که م  دهینکش

شد    چک ی"پ تموم  کارت  ب   ییچا  هیبابا!  نکشاریهم  دم   ده ی. 

 ."زمیخودم بر
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در    ییهاوهیم را  بود  شسته  بابا  صدا  خچال یکه  داد.   ی جا 

 و گوش داد.  ستادیا  حرکتی . بدیمامان را شن  یصحبت آهسته

 چک ی اگه بعد از من از پ  بخشمتی! نم چکی"جون تو و جون پ

.......صبر کن! من حال خودم رو  ریزن نگ  گمی. نمیغافل بش

 کنه."   یکه براش مادر  ری رو بگ  ی کس  نهی . حرفم ادونمیبهتر م 

ا چ  نی"خانوم  جلسات   یدید  ؟یزنیم  هیحرفا  گفت  دکتر  که 

جراح  ی درمان  یمیش بشه؛  بعد یکن یم  یتموم  بخواد  خدا   .

 اولت." مثل روز  یشیم یجراح

که ازش   میرو دار  یو نه کس  میهست  مهی "پولش از کجا؟ نه ب

 ."یریقرض بگ

به وقتش   بزرگه!  اکنمیم  یفکر  هی"خدا  تو فکر   زایچ  نی. 

 چکیسر پ یو خودت باال یباش خوب بش نینباش. به فکر ا 

 ." یباش

مامان، اشک به چشمش آورد. مظلومانه فکر   نیفنیف  یصدا

ل مثل  دلش خواسته  که چون  بدتر   الیکرد  مامان  باشد، حال 

بابا    یرا برا  وانیو ل دیشده است. ساعدش را به چشمش کش

 جا داد زد: کرد. از همان یپر از چا

 " زم؟یبر ی"مامان برات چا
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بابا گذاشت   یرا جلو   یداد. چا  ی مامان، بابا جواب منف  یجا

و   یمامان و جراح  یماریب  ریبه اتاقش رفت. فکرش درگ   و 

نبودن پول الزم شد. به زور حواسش را جمع درسش کرد. 

برا   فشیک خواب  یرا  و  کرد  آماده  ادیفردا  از  قبل  که   نی. 

ً و آمدنش فکر کرد. فردا حتم  الیگرم شود؛ به ل  شیهاچشم  ا

. دیسپری بابک م  پیگردش امروزش با اک  یدرباره  الیاز ل   دیبا

خارج از   یو مفهوم   یخوشش آمد. انگار معن  پ یاک  یاز کلمه

ممنوعه را در خود   یکه جسارت و کار  یعرف داشت. مفهوم

 داشت.
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رگ  یهوا در  خون  شد.  سردتر  انجماد   شیهااطرافش  به 

که   یبود. اسم  ظیغل  ی. گذشته در غبار و مهشدیم  کینزد
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و بهتش از   رتیهم در همان غبار و مه گم شده بود. ح  دیشن

و روزها و طوفان، گذشته   هاسال   انیبود که چطور از م  نیا

 است. دهیو به او رس

دور گم کرده بود. ربطش را   یدر گذشته  ییرا جا  یفاتح  دیسع

 ی درک کند. دهانش برا  توانست ی نم ت،یوضع و موقع  نیدر ا

 کرد. شیپاسخ باز نشد. مرد جوان دوباره صدا

  یکه چه اتفاق  دمیگرفتم. تازه شن  الیتو از لجان! شماره  چک ی"پ

کارافتاده بده.....اگه  صبر  بهت  خدا  متاسفم.  واقعا   ی. 

اگه   نی....ببم،یخبری وقته ازت ب  یلیباشه....خب درسته که خ

 " ؟ی....صدام رو دارچکیبهم بگو.....پ ادیازم برم یکار

  ی . نکند کس دیی زده اطرافش را پاترس بود. وحشت  واکنشش

شود    یابهانه  نیمرد را بشنود و به او خبر دهد و هم  یصدا

را درک   دیتا تأسف سع  دی طول کش  یاهیسختش. ثان   هیتنب  یبرا

د کند.   گریکند.  آشنا  کمرش  با  را  کمربند  و  بفهمد  که  نبود 

 یی. آشنابودند   یم یقد  یآشنا   چکیهرچند که کمربند او و کمر پ

دشمن خون دو  نه!  پیکه  کمرب  چکی. خون  نقش بر چرم  ند 

را   شیبه خود آمد و صدا  د،یسع  یدوباره   چک« ی. با »پزدیم

 ی زیبود که چ  نیا   یکه گفت؛ فقط برا  « یصاف کرد. »ممنون

 جوابش سر ذوق آمد.  دنیاز شن دیگفته باشد. سع 
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..... یپسر دار  هی  گفتیم  الی. لمتینی بب  خوادیدلمون م  یلی"خ

 ."مشی نی بب ارشیبرنامه بذار و ب هی

رفته   ادشیرفته بود.    ادشیتشکر کرد. انگار حرف زدن    باز

هوراد   ادی  شد؟یم  یشامل چه کسان  گفتیم  دیکه سع  یبود جمع

کنان ومنرا پر از بغض کرد. من  شیدلش را پرخون و گلو 

 گفت:

 برم." دی"من...با

 کن."  و یمو س"باشه باشه! شماره

دکمه را کلمات دور شده بود. تماس که قطع شد؛    نیاز ا  چقدر

 دانست ی صفحه آمد. از خودش شرم کرد. نم  یزد. شماره رو 

کرد و    کیکند. ابروها را به هم نزد  رهیچطور شماره را ذخ

مختلف را زد تا    ی هاافتاد. چند بار دکمه  ریها گدندان  نیلب ب

پ  رهیذخ  یکلمه نام سع  دایرا  با  تا ثبت شماره   یکم  د،یکرد. 

از تالشش لبخند زد. دلشوره    ی. باالخره شد و راضدیطول کش

داستان شود.    شیو برا  ندیرا بب  د یاسم سع  یگرفت. نکند کس

بود. با   دهیرا د  شیرایو   ی. در مراحل قبل کلمهدیکش  یپووف

دکمه زدن  پ چندبار  اسم سع   شیدایها،  و  فاتح  دیکرد  با   ی را 

نه هزار بها  توانستیم  بهیل غری فام  کی  یعوض نمود. برا

برااوردیب  ی. ترس در جانش خانه کرده بود. در هر تالش 

صدبار اطرافش را نگاه کرد.   د،یسع  یشماره  یرهیثبت و ذخ
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را   ش یهاکه نفس   یمرد  شد،یبعد از چند ماه هنوز باورش نم

م سع  گرید  شمرد؛ی هم  زد.  پل  گذشته  به  ذهنش   د ی نباشد. 

 . مهربان و با معرفت.دبو  یدوست خوب شهیهم

 فشیرا در ک  یبه ساعت قرارش نمانده بود. گوش  قهیدق  چند

. دستش را دور مقنعه به سمت داخل  دیانداخت. شال را باال کش 

تا مو  باشد. موها  رونیب  ییبرد  داخل    شینمانده  را بسته و 

کوتاه کردن را نداشت.   یها اجازهسال   ن یپالتو انداخته بود. ا

موها   نیهم   شتهمئن بود شوهرش دوست داکه مط  یزی تنها چ

مهم    گریمهم نبود. د  چکی پ  یشان برابود. اما بودن و نبودن

. کرد ی شدن فکر نم  بایو نه ز  ییبایها بود که نه به زنبود. سال 

آرا  ل یاوا با شوق  تا    نشستیو منتظر م  کردیم  شیازدواج 

ب   زده جانیه  ای خوشحال    دنشیاما از د  آمدی. مدی ایشوهرش 

 کردینثارش م  ییچنان ناسزاها  زد؛ی. اگر کتکش نم شدی من

 کی .  شدیمتنفر م  ش،یچشم و آرا  هیکه از هرچه رژلب و سا

 ی را راه   ششیلوازم آرا  یشب هم بعد از کتک خوردن، همه

ا  با  برا  مانیکه  مردش پش  نیسطل آشغال کرد.   ش یشده و 

پ  دهیدوباره خر اما  به   دهیمارگز  چک یبود؛  شده و حواسش 

 جمع بود.  ش،یاآر دیو سف اهیس سمانیر
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ساختمان  به رفت.  قرار  محل  ساختمان  با    ،یمیقد  یسمت 

باکم  یی هاپله  بلند.  با   رفتیسوم م   یبه طبقه   دی عرض و  و 

. ستادیا  ینفس افتاده بود. دم اول، به نفس  یبه طبقه  دنیرس

از معمول   شیب یاز واحدها درآمد. نگاهش کم یکیاز  یمرد

  نه، ی خس سبه خس  توجهیماند. خودش را جمع کرد و ب  شیرو 

از نگاه   ر،یگرفت. مثل آهو از ش  شیباال را در پ  یراه طبقه

 .دی ترسیمردان م

آگه   یشماره با  را  ا  یواحد  تپش ستادیچک کرد. پشت در   .

ها حاصل باال آمدن از پله   یتنگقلبش باال بود. ترس به نفس 

 یدر بسته برا  نیاق پشت ااضافه شده بود. هزار اگر و اتف

نداشت.   یاکرد. چاره  فیخود رد  وارد شدن  در زدن و  جز 

. انددهیشده بود. انگار که خون بدنش را کش  دیدستانش سف

حس   شیهاها و پشت گوشتجمع خون را در صورت و گونه

به   یا. تقهزدیاش نبض م. از پشت گوش تا پس کلهکردیم

 .دچانیها را درهم پدر زد و دست

  ن یدر را باز کرد. در تخم  یکه مرد نسبتا جوان  دی نکش  قهیدق  به

و شناخته بود که   دهیبود. مگر چند نفر را د  فیزدن سن ضع

سن را حدس بزند. سن خودش را هم   افه،یق  ی بتواند از رو 
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 یروزها  یها بود که روز تولدش با همهرفته بود. سال   ادشی

 بود. یکیسال 

 ش یاو را به خود آورد. صدا  دش« ییسرد مرد و »بفرما  لبخند

 را صاف کرد تا رسا باشد و لرز و ترسش را پنهان کند.

آگه  نیا  ی "برا داشتم.  مصاحبه  قرار  داده   یساعت  کار 

 ."نیبود

 اهیس  ینهی در زم  دیسف  یهاباال داده و دانه   یمرد با موها  سر

پا  و  باال  هم  نییمو،  جوگ  شیبرا  شهی رفت.   یندماصطالح 

 ی مو   یبهم بود و برا  ک یبود. رنگ جو و گندم نزد  بیعج

از کلمات   یلیهم مثل خ  نی . ادیرسیدور به نظر م  اهیو س  دیسف

کلمه  یکاربرد درست که مد  ینداشت. مثل  او   ام»هرزه«  به 

 ی. براخوردیبه او نم  چی و مفهومش ه  ی. معنشد یچسبانده م

 .خورد یزخم به روحش م دنش،یهم هربار شن نیهم

 "خانوم! حواستون کجاست؟" 

را زمزمه کرد. مرد به   دیسرش را تکان داد و ببخش  شرمنده

که وسط سالن بود رفت. پشتش نشست و با دست   یزیسمت م

تعارف کرد.   چکیرا به پ  زیمقابل م  یمبل رنگ و رو رفته

مانده بود که باعث   بازمهیپشت سرش را نگاه کرد. در واحد ن

 یدهمبل نشست. معذب و آما  ی لبه  یشد. رو  الشیخ  یراحت

 . دنیجه 
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 "شما خانمه؟" 

تر کرد و  گذاشته بود. جمع   یبر  کیهم و    یرا رو   ش یپاها 

 جواب داد:

 !"یزیعز چکی.....پیزی"عز

. دیکوبیم  زیم  یخودکار در دستش را رو   حیضمن توض  مرد

از چند  طیاز شرا گفت.  امضاء شده.   یسفته  ونیلیم  نیکار 

 ه ی تک  اشی که ضامن نخواهد. مرد به صندل  کردیدعا م  چکیپ

 داد و گفت:

که چطوره؟   دیدیاسنپ هست. حتما د  هیکار شرکت شب  ستمی"س

که عالمت   ییو با توجه به آدرس و کارا  دی نی بیدرخواست رو م

م قبول  خواستن،  و  مشخصات دیکنیزدن  و  اسم  برا.   ی تون 

شما ثبت   یمحل انجام کار هم براو آدرس و    رهیم  یمشتر

 "ن؟ یندار ی. سؤالشهیم

 ده یچندماه شن  نی و گنگ مات مرد بود. اسنپ را در هم  جیگ

به چه صورت   دانستیو نه م  دهیکردش اما؛ نه دبود. عمل 

که خ نم  ی لیاست. سؤال  فقط  که   دانستیداشت.  بپرسد  چه 

ا نباشد. مثالً  برا   نی مسخره   یکه چطور اسم و مشخصاتش 

 .رفتیم یمشتر
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نزد  ادشی که  خدماتمادر    د،یع  ک یآمد  و    یبه شرکت  تلفن 

. اسم و آمدی م  ی. هربار هم فرد متفاوتکردیم  رو یدرخواست ن

تلفن هم  را  مگفتیم   یآدرس  بود  بهتر  ندانسته   دیپرسی.  تا 

استخدامش   یبرا  یمرد مشکل  دیرسیوارد کار شود. به نظر م

 و سواد نبود.  یلیاز مدرک تحص یندارد. حرف

 کرد و صاف نشست. جاکرد. پاها را هم جابه  یومنمن

مشتر  دی"ب...بخش مگه  نشدم.  متوجه  درست  شما   ایمن  با 

 که کجا برم؟" نیگ یو شما نم رنیگیتماس نم

 د یشد. خودش را جلو کش   کیگشاد و بعد بار  یمرد کم   چشمان 

 کرد. کیگذاشت و تنه را به آن نزد زیم یو ساعدها را رو 

 " د؟یدار  ی......اصالً گوشه؟یچ تونیمدل گوش  دیبگ شهی"م

نفهم  نیا   با خودش  سؤال  به  را  مرد  سؤال  ربط  اما   د،یکه 

را در   ییرا درآورد و نشان داد. لبخند گذرا  ی گوش  عانه یمط

دهانش گذاشت و    یدستش را رو   عی. اما سردی مرد د  ی چهره

 آورد. نیی اش پاتا چانه 

هوشمند   یگوش   دی. باشهیکه نم  یگوش  نی"سخت شد که! با ا

 ."یداشته باش
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درآورد و صفحه را به سمتش   بشیخودش را از ج  ی گوش 

  ن یجا شد. از ابهچرخاند و با انگشت لمس کرد و صفحه جا

او مدلش   یو گوش  ترنییبابا مدلش پا  یبود. برا  دهید  هایگوش

 دیدیرا نداشت. م  لش یدست زدن به موبا  یباالتر بود. اجازه

در دستش مکه شب م  گرفتیها  نگاه  گاهکردی و   یزی چ  ی. 

. طرز کارش را شدیآهنگ بلند م  یهم صدا  یو گاه  نوشتیم

داده است.   ل یرا به برادرش تحو   لشیبلد نبود. بابا گفت وسا

 آهش را خفه کرد.

 ستین  یکنم. راه   هیته   ست ی. فعالً برام مقدور ندونمی"بله! م 

 " رم؟یکه بتونم کار رو بگ

نگاه کشدار و خ  ی هرهچ از  متفکر شد.  خجالت   اشرهیمرد 

چانه گذاشت و به سکوتش ادامه داد.   ری. دستش را زدیکش

 و قصد رفتن کرد؛ مرد گفت:   شدیم  دیداشت ناام  یدرست وقت

کار ا   تونمیکه م  ی"تنها  اگه مورد   نهیکنم  و    یکه....  موند 

هم بگم   نو ی شما ثبت کنم......اما ا  یانتخاب نکرد؛ برا  یکس

 ." یکار کن یبار بتون  هیدر هفته  دیشا  طورنیکه ا

. افتادیکارش راه نم  بارک ی  یا و تشکر کرد. با هفته   ستادیا

اش برسد. بابا حتا حاضر نشد پول الزم داشت تا زودتر به بچه

 .کردیم یخودش کار دی حرف بزند. با یشماره بدهد که تلفن 
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تون  کمه. با اجازه  ی لیر خبا   هی  یاتون! هفته "ممنون از لطف

 سر بزنم." گهید  یجاها

 ها را از هم باز کرد و شانه باال انداخت.دست مرد

 کرده باشم." ی. خواستم کمکدیدونی"خودتون م

گفت و خارج شد. دوباره   یاو خدانگهدار« آهسته  »ممنون

م  هایآگه   دیبا مرور  براکردیرا  انگار  پ  یآگه   ی.  کار   دایو 

مرحوم    یالزم بود. کاش الاقل گوش  متیقگران  یکردن هم گوش 

به افکارش زد. بعد از   ی. پوزخندداشتیخودش برم  ی را برا

 رفته که چه شد و چه نشد. ادشی چند ماه انگار 
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ا  از سمت  به  و  شد  خارج  رفت.   ستگاهیساختمان  مترو 

و رو کند.   ریو دوباره روزنامه را ز  ندیجا بنشآن  توانستیم

. حاال که ذهنش ماندیحداقل از باد سرد و سوزدار در امان م

 ال یو تماسش افتاد. گفت شماره را ل   د یسع  ادی آزاد شد؛    یکم

هم   دیشا  هفته  کی حرف زد.    الیبا ل  یبار ک  نیداده است. آخر 

 یهفت سال  نیکنجکاوش کرد که بداند در ا  دی. تماس سعشتریب

ها گاه چه گذشته است. در آن سال   بود؛  یکه او در خانه زندان
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 کردیاز فرصت استفاده م  رفتند؛ یم   رونی که هوراد و پدرش ب

ل به  م  الی و  گاهزدیزنگ  صحبت    ی.  مفصل  و  داشت  وقت 

اوقات هم تند   یو بعض  دادی را جواب نم  یو گاه گوش  کردندیم

 با گفتن: عیو سر

. کردیحرف بزنم.« تماس را قطع م  تونمیهستم و نم  یی»جا

ا تمام  بود که چ  نیدر  از دوستان و    یزیمکالمات نخواسته 

 اورد، یرا ب  یخواست اسم  الیاش بداند. هروقت لافراد گذشته

 تذکر داد:

 یکس  یدرباره  خوامی تو رو خدا! فقط از خودت بگو! نم  الی"ل

 از خودت بدونم." ریغ

از دانشگاه و درس   الیکه ل  نیداشت. از ا  یخودآزار  مرض

و    شدیو مسافرت حرف بزند؛ هم خوشحال م  دیاز خر  د؛یبگو 

رفت.   نییپا  ستگاهی ا  یها. از پلهخورد یهم غصه و حسرت م 

نشست و روزنامه   ی کی  یتک و توک پر بودند. رو   های صندل

 د یسع  یخطوط بود و در مغزش صدا   یرا درآورد. نگاهش رو 

 دیشا   « ی.....کاریبگو......کار  یداشت  ی. »کارشدیتکرار م

 سراغ داشت. شی برا یکار دیسع
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ل  اشی سالگ  زدهی تولد س  جشن  با  بابا    الیرا  و مامان گرفت. 

گ برا  ریکارش  و  به مشکل   یهیته   یکرده  مامان  پول عمل 

حرف   ینا  رمق، ی. خسته و ب آمدیم  رتری ها دخورده بود. شب

  د؛یخوابی. اگر مزدیتا آمدنش چرت م  چک یزدن هم نداشت. پ

 گفتیم  مان. مارفتی بابا هم شام نخورده و گرسنه به تخت م

م  بلند  پ  شود؛یخودش  مساعد   دانستیم  چکی اما  حالش 

 چک ی. فقط چند ماه گذشته بود و انگار چند سال به سن پستین

 ی و آشفتگ  ی. خستگکردیاضافه شده بود. درد مادر را درک م

م را  قادیفهمی پدر  در  حتا  مال   می.  اوضاع  پدر   ،یکردن  با 

 مهی که از نداشتن ب  . شده بود سنگ صبور باباکردیم  ی همراه 

ز تعداد  و  داروها  بودن  گران  ش  ادیو   یدرمان یمیجلسات 

که برگشت خورده و بدهکار مردم شده    شی ها . از چکد ینال یم

 است.

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



از مشکالت زده   یحرف  چیه  شیرو   شی آرامش مامان، پ  یبرا

 . شدی نم

و در خانه آورد.   دیخر  الی بود. البته مادر ل  دهیخر  الیرا ل  کیک

رساند و ضمن تشکر،    فونیحمت خودش را به آمامان به ز

 یکل  ال،ی. مادر خوش سر و زبان لندیایدعوت کرد که داخل ب

 .امدیداخل ن  تیتعارف و قربان صدقه نثار مامان کرد و در نها

مار دارد.   یبه قول مامان، مهره  الیشک نداشت که ل  چکیپ

 چک یاول در دل مامان جا کرد که پ  داریچنان خودش را از د

»تولدت مبارک«    یسهی ر  کی. دو بادکنک و  شد ی باورش نم

وصل کرد و    یپشت مبل تک  یهمراهش آورده بود. به پرده

کبادکنک  و  چسباند  طرفش  دو  هم  را  رو   کیها   ز یم  یرا 

. کردی اجرا م  چکی و پ  دادیفرمانده دستور م  کی . مثل  اشتگذ

. لبش به کردیشان مدرازکش، نگاه  مهیکاناپه ن  یمامان رو 

  ال ی. لزدیم  ادیلبخند باز بود و چشمانش درد و حسرت را فر

 : گفتیانجام دهد؛ م خواستیم یهم هر کار

 خوبه؟"  یطور نی"خاله ا 

. تا دیرسیاز »خاله« خطاب شدنش به نظر خوشحال م   مامان

  ی مختلف  یها عکس گرفتند. ژست  الیل  دیجد   یتوانستند با گوش

  الی ل  ی. با اصرارهادادیو او هم انجام م  دادیم  شنهاد یپ  الیکه ل

و دست در گردنش   ندیبنش  چکیشد کنار پ   یبود که مامان راض
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کردند و آهنگ    غیغ و و ی. تا توانستند جردی و عکس بگ   ندازد یب

 دندیرا بر  کیدرآوردند. ک  یبازو مسخره  دندیگذاشتند و رقص

 ال یچپ شده عکس گرفتند. ل  یهاو چشم  یکیبا صورت کو  

 لم ی داد که چطور عکس و ف  ادشیرا دست مامان داد.    یگوش

 .  ردیبگ

لحظه چشمش به صورت مامان افتاد. کنار دهانش زرد   کی

خورده بود. به آشپزخانه   نیچشمانش از درد چ  یشده و گوشه

ود و  و قرص و آب را آورد. کمک کرد تا به اتاقش بر  دیدو 

وحشت کرده   الیآمد. ل  رونیدراز بکشد. در اتاق را بست و ب

 و ترس گفت: ی بود. با نگران 

 " م؟یکرد تشی "بد شد نه؟ اذ

ز بهتر   ادی"نه!  کنه  استراحت  شد.  خسته  و  نشست 

 ." میشام درست کن یبرا  یزیچ هی میبر  ای.....بشهیم

 ف ی کث  یهاو ظرف  کیهنوز زمان داشتند. ک  ال،ی آمدن مادر ل  تا

 زریرا چک کرد و از فر  خچالی  چکیرا به آشپزخانه بردند. پ

 مرغ درآورد و گفت:

 "م؟ یدرست کن  هی. نظرت چمیرو دار  هیساالد الو   ل ی"خب! وسا

چقدر زمان    یدونی م  ؟یدرست کن  هیالو   یخوای"برووو! تو م

 و سخته؟"  برهیم
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  ال ی ل  نیا ی که در کار نینداشت؛ از ا  ییکه قصد خودنما نیا  با

 یزد و پشت چشم  یکند را دوست داشت. لبخند  رتیباشد که ح

 نازک کرد.  انه،یناش

 " م؟ی تر مگه دارراحت هی"از الو 
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نا   مرغ از  پ  لونیرا  انداخت.  زودپز  در  و  و    ازیدرآورد 

فلفل اضافه کرد  یرا همراه با نمک و کم جیو هو  ینیزمبیس

ر آب  تحس  ختیو  نگاه  بست.  را  درش  همراه   الیل  گر نیو 

 . دیچرخیحرکاتش م

که چشمت اشک   ی خرد کرد  یرو چطور  ازی! پکالیبار  ی"وا

 "ومد؟ ین

اگر مامان سالم   دینکرده بود. شا  یباال انداخت. کار خاص  شانه

ل مثل  هم  او  آشپز  الیبود؛  در   ی. صداآمدینم   یگرد  آهنگ 

 زده گفت: را نگاه کرد و ذوق اشیگوش الی. لدی چیآشپزخانه پ

 "بابکه!"
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 یباز  شیکه با موها  یتماس را زد و در حال  یدکمه  عیسر

 پاسخ داد.  داد؛ی و خودش را تاب م کردیم

خوش به   ی.......وا؟یی"سالم عشقم!....اوم... خوبم! تو کجا 

تو مهم حالت! بچه بابا  فقط خواستم یها هم هستن؟.....نه   !

!....آره  چکیپ  یهستن......من؟....من اومدم خونه  ایبدونم ک

 تولدشه!"

 کرد. چکیجدا کرد و رو به پ یرا از گوش سرش

 !"گهیم کی تولدت رو تبر ی"باب 

ند  یبرا  یسر »مرس   دهیبابک  و  داد  زد.   « یتکان  لب  را 

ل  زی ت   شیهاگوش کردن  صحبت  طرز  که  بود  با    الیشده  را 

هم سرش را بلند و به دوستش   یدوست پسرش بشنود. گاه

 زیر   یلحن پرعشوه و کلمات کشدار و نازها  نی. اکردینگاه م 

ند دوستش  از  تاکنون  را  درشت  نشن  دهیو  گو   دهیو   یی بود. 

. صحبتش را با »بوس زدیکنارش بود و حرف م  یگریددختر  

 را صاف کرد و گفت: ش یبوس« تمام و صدا

 "م؟ یکن دی"خب چه کار با

تا از چند و چون    سوختیم  یکه در آتش فضول  نیبا ا  چکیپ

را   ارشورهایخ  اورد؛ یبا دوست پسرش سر درب  الیل  یهرابط

 نشان داد.
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  ا یرو خرد    نایا  می تونیم  پزند،یمواد م   یه یمرغ و بق"تا تخم

کن بستگمیرنده  باش  ی.  داشته  دوست  درشت  مدل   ا ی  میداره 

 ." زیر

دوست   زیکه ر  دی را نپرس  الیرا آورد و مشغول شد. نظر ل  رنده

داده بود، درست   ادشیطور که مامان  درشت. همان   ا یدارد  

  یی از حد شنوا  شیشد و آهسته که صدا  کشینزد  الی. لکردیم

 دو نفر فراتر نرود؛ گفت:

  ؟ین یرو بب  نایا  یباب   پیاک  میباهم بر  یایروز ب  هی  یتونی "نم

 ."شناسنتیکه من از تو گفتم، همشون م  قدنیا

 هم مثل دوستش پچ زد. او 

 ، یریو م  یایکه تو م  نیفکر کن مامان بذاره! هم!  شهی "نه نم

مدرسه هم   رونیکه ب   ادینم   ادتی! قبال  شهی ضیواسه خاطر مر

 ها."برم با بچه ذاشتی نم

بچه  فی"ح مانیباحال   ی هاشد.  اگه  با    دیشا  یاومدی! 

 ."یشدیدوست م شونی کی

احساس   کرد، یصحبت م  طورنیا   الیل  یباال انداخت. وقت   شانه

تر از او است. انگار او در  تر و نادانکوچک  یلیکه خ  کردیم

پ  کردیم  یزندگ  ییایدن دن  یبه آن راه  چکیکه    ییا ینداشت. 

 ورن. ژول  یهاناشناخته. مثل داستان
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و   یو خواستن  یبه شدت قو   الیل   یایحضور در دن  یوسوسه

 شناخت یجز پدرش را نم  یکه مرد  یچکیپ   یترسناک بود. برا

 ادیکه ز  رفتیو ارتباط نداشت؛ )آن هم مامان صد چشم غره م

اک   کشینزد هستند؛    یپینشود.(  پسر  چند  نبود  معلوم  که 

 مترسناک که ه  یلمیف  دنی. مثل ددیرسیوحشتناک به نظر م

دار کن   یدوست  د  یتماشا  از  هم  بدنت س  دنشی و  بر    خ یمو 

 .شود یم

رس، دست همراه شود و هم ت  الی هم دوست داشت با ل  چکیپ

که به شدت مراقب قول و    نی. ضمن اکردیرا شل م  ش یو پا

برتر   زیمامان از همه چ  یو شفا  یقرارش با خدا بود. سالمت

 تر بود.و مهم

اسم  الیل  یها یپرحرف  انیم  در م  یادیز  یهاو    گفت، یکه 

 کرد ی م  یهر اسم سع   دنیکردن مواد بود. با شن  یمشغول قاط

 خودش بسازد. ی برا یر یتصو 

و ماکان و    میسهند بود  نیبا ماش  دیو سهند و سع  ی"من و باب

خوش   قدرنیدربند. ا  میصالح. رفت  نیصالح و راشد هم با ماش

گذشت که نگو! من که از بس ترشک و لواشک خوردم دلم 
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  م یرستوران قشنگ بود و نشست  هی اون باال    میضعف رفت. رفت

 ."میشام خورد

را بدون سؤال گوش دهد. از   الی ل  یهافگرفته بود که حر  ادی

نکند.    زیچچیه تعجب  تکرار   یگوشه  کیهم  مدام  ذهنش 

فقط   الیل  کرد؟ی همه پسر چه م  نیتنها وسط ا  الیکه ل  شدیم

م  حرف  گفتیاسم  صحنهو  و  تعرخنده  یهاها  را   فی دار 

قد و خصوصکردیم از سن و  . گفتی نم  یزیپسرها چ  ات ی. 

 د ی دارن، پس با  ن یماش  ی که: »وقت  کردیبا خود فکر م  چکیپ

 .دیگنجی بزرگ باشن.« تا چه حد بزرگ اما در تصورش نم

در    سس و  زد  را  ل  خچال یساالد  پرحرف  ال یگذاشت.   یهنوز 

 . حرفش را قطع کرد و گفت:کردیم

 ." امیسر به مامان بزنم و ب هی"من 

بود. داخل رفت   مامان باز  یهادر اتاق را باز کرد. چشم  آهسته

 و کنارش نشست.

 " ارم؟یبرات ب یخوای نم ی زی"چ

مو   یابرو   مامان را    شی کم  مامان  صورت  انداخت.  باال  را 

 نوازش کرد.

الو   ی"برا هم    هیخودمون  مرغش  از  کردم.  ذره   هیدرست 

 " ؟یبخور ارمیسوپ برات گذاشتم. ب
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هست،   زریفر  ی. نون باگت تو ستمی"نه مامان جان گرسنه ن

 "م؟ ی. نوشابه دارنیبا دوستت بخور و   اریدرب

از دوستش    ییرایمامان را راحت کرد که حواسش به پذ  ال یخ

اضافه را   یهاآمد. ظرف  رونیهست. دوباره در را بست و ب

 الی. لدیدونفرشان چ  یکوچک آشپزخانه را برا  زیشست و م

 زد و با دهان پر گفت: یرا گاز چشیساندو 

. چه خوشمزه شده......اما کارت هم ی"خوش به حالت که بلد

 سخته. من از ظرف شستن متنفرم."

هم داشت. بابا که  یاچاره نیاز ا ریباال انداخت. مگر غ شانه

. مامان هم دیرسینم  یکار  چیقدر سرش شلوغ بود که به هآن

نداد. به   الیبه ل  یحی. توضشدیتر م که روز به روز توانش کم

 درک کند.  توانست ی دوستش نم نظرش
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داد و   الیرا به ل  کیخودش، پول ک  یمامان و پافشار  د یتأک   با

وقت سوارشدنش، از مادرش تشکر کرد. هم از جانب خودش 

مرتب کرد.   الیو هم از طرف مامان. خانه را بعد از رفتن ل

درس  یآورد. کم  شیرا برا شی هاسوپ مامان را داد و قرص

 ازده ی  زفرو رفته بود. ساعت ا  ی قیخواند. خانه در سکوت عم

. پرده دیرا شن  اطیبابا به ح  نیورود ماش  یگذشته بود که صدا

شد. پرده   ادهیپ  دیسف  دیپرا   کیرا کنار زد. تعجب کرد. بابا از  

تا بابا در   ستادیدر ا  یرا رها کرد و به سمت در رفت. جلو

 :دیشد؛ پرس کی که بابا نزد نیرا قفل کند. هم نیماش

 "ه؟یمال ک نیکو؟ ا موننی"ماش

 .دیرا بوس ش یموها یاش گذاشت و رو شانه یدست رو  بابا

 سالم! مامان کجاست؟" ک ی"عل

و    یادهی جو   »سالم«  گفت  مامان  بودن  خواب  همراه  به  را 

بابا را حس کرد.   یحالیو ب   ی. خستگدیدوباره سؤالش را پرس 

 آورد و گفت:  نییرا پا   شی بود. صدا  یو زورک  نیلبخندش غمگ
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 ."دمیبه جاش خر نو یفروختم. ا نو ی"ماش

مبل    یبود که بابا خودش را رو   امدهیاز دهانش در ن  »چرا«

 انداخت و ادامه داد:

با خرج عمل   دونمی بود......نم  ریگ  یلیخ  ارو ی"چک داشتم.  

 ."میخونه رو هم بفروش میمجبور بش دیمامانت شا
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  ن ی . اکردیدرد م  ستادنیاز راه رفتن و سر پا ا  شی و پاها  کمر

اندازه به  روز  زندگ  یچند  و    یهفت سال  رفته  راه  مشترک 

و    هاابان یخ رفته  مترو  با  شرق  به  غرب  از  بود.  گشته  را 

 برگشته بود.

صحبت    ینشسته و به روزنامه زل زده بود. صدا  ستگاهی ا  یتو 

دادن   ریو گ زدندی. از فرار حرف مدیشنی دو زن را کنارش م

قنیمأمور دو  داشت  انتظار  آورد.  باال  را  سرش   ی افهی. 

بب خالف زن  ک ی.  ندیکار  و  جوان  که   سال انی م  یدختر  بودند 

م خالف  کردندیصحبت  به  نمکه  هرخوردند ی کارها   کدام . 

داشت و    شیدر دست داشتند. دختر لوازم آرا  یبزرگ  یسهیک

کوچک پ  یاستند  نگاه  بود.  دستش  در  د  چکی هم  که   د؛ یرا 

 صحبتش را با زن قطع کرد و گفت:

. هم حجم  کنهی من  اهیو س  زهیریخوب دارم. ضد آب. نم   مل ی"ر

 . فقط ده تومن!"کنهیو هم بلند م دهیم
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شد و به   ال یخیرا ب   چکینگاه مات پ  د؛ یکه ند  یالعملعکس

. قطار آمد و دو زن وارد شدند و هنوز دیصحبتش رس  یادامه

  غ یبلند شد که شروع به تبل  شانیدر بسته نشده بود که صدا

انجام   توانستیبود که م  یهم کار  نیکردند. ا  شانیها جنس

به صورتش   ونکاال، خ  یدهد. از تصور بلند حرف زدن و معرف 

که    یفروش و ارتباط با مشتر  یی. صرف نظر از توانادیدو 

هم بود. از    هیاول  یهیمطمئن نبود داشته باشد؛ مشکل، سرما

بودجه  متیق و  ن  یکاالها  فقط   یاطالع   از یمورد  نداشت. 

ندارد و اگر هم داشته باشد؛   یپول  نیکه بابا همچ  دانستیم

کار کردن   ی. انگار براهدبد  بود که افسانه اجازه  دیبع   یلیخ

. روزنامه را تا زد و  داشتی م  یپرپول  فی ک  دیبا  زیقبل از هرچ

ک نزد  فشیدر  خانه    کیگذاشت. ساعت  به  تا  و  بود  پنج  به 

اش بود. از صبح که  . هم سرد و هم گرسنهشدیبرسد، هفت م 

 ت یسکو یکه دو ب   شیساعت پ  کیزده بود تا    رونیب  از خانه

. جان به بدن نداشت. ماندنش در دنخورده بو   یزیخورد؛ چ

زمان مناسب دنبال کار گشتن    نینداشت. ا  یادهیهم فا  ابانیخ

صدا گوش  ینبود.  خانه  اشیزنگ  تلفن  زنگ  مثل   یکه 

ک  شانی میقد از  درآمد.  دکمه  فشیبود؛  و  را   یدرآورد  سبز 

م در  گفتنش  »الو«  نام   دنیرس   انی فشرد.  اعالم  و  قطار 

پ   ستگاه یا بلندگو، در هم  تمام شد، دیچی از  . تکرار اعالم که 

 ی پرساحوال   یرا شناخت. برا  الیل   یدوباره »الو« گفت. صدا
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نشست و اجازه داد   یصندل  یجا رو را باال برد. همان  ش یصدا

  دنیرس  یبرا   یاد و حرکت کند. عجلهبسته شو   ش یقطار درها

از خانه کمتر به هوراد و نبودنش و    رونیبه خانه نداشت. ب

 .کردیاش فکر می دلتنگ 

 " ؟یصدام رو دار  چک؟یپ یی "کجا

ب  یگوش ل  شتریرا  جواب  و  باز   الیبه گوش چسباند  داد.  را 

 .گرفتیسراغش را م الیخوب بود که ل 

خونه. از صبح   گردمیام. دارم برممترو   ستگاهیا  ی"آره. تو 

 ."گشتمیداشتم دنبال کار م

 " ؟یرو سراغ داشت ییجا ؟ی"چه کار

گوش دیکش  یی صدایب  آه دلش  صبور   ی.  سنگ  و  شنوا 

 را نداشت. یکس الی. جز لخواستیم

روزنامه دنبالش گشتم. هوراد رو پدربزرگش   ی"نه بابا! از تو 

رفته بودم دنبال کار که   ی عنی  رسرمیمن. خ  خبری اومده برده. ب

 بچمو دادن رفته!"  دمینباشم. برگشتم د یسر بار کس

 ی وا  یانداخت. »ا   شیشد و لرز به صدا  شیمهمان گلو   بغض

 ی اما الزمش داشت. همدرد  کردیدردش را دوا نم   الیل  « یو اله 

همدرد بود.  م  یخوب  سبک  را  با  کردیدردش  را  بغضش   .

 بزاقش قورت داد و گفت:
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 دم ی. شوکه شدم. نفهمیزنگ زد. گفت تو شماره رو داد  دی"سع

 چطور جوابش رو دادم."

که االن   دمیاصرار کرد. منم د  یلی"آره ازم گرفت. به خدا خ

 داره؟" یکنه، چه اشکال  تیامر و نه  سی ن یکس گهید

به   کیخط و نزد  یعده رو   کیباره شلوغ شد.    کی  ستگاه یا

را   ینفر باشند. گوش  نیکه قطار آمد، اول  ستادندیسکو ا  یلبه 

نزد دهانش  شرک  کیبه  از  خدماتکرد.  گوش   ی ت  که   یگفت 

م فروشندگخواستیهوشمند  از  و    ی.  زد  حرف  مترو  در 

 .ه یاول یهینداشتن سرما

برا  انگار  که  با  یکلفت   ی"خالصه  تا    تسهیک  دیهم  باشه  پر 

داشتم   یگفت اگه کار  دی! سع الی.....لگمی.......میکار کن  یبتون

 برام سراغ داره؟"  یبهش بگم......به نظرت کار

 بود. دیبا شک و ترد الیل جواب

 ها؟" بپرسم از بچه یخوای......ام.....م دونمی "نم
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ها مضطرب شد.  آوردن بچه  ادی. از به  ختی! دلش رها؟ بچه

هم مثل  بگو   شهیخواست  ل  دینه  ندهد  اجازه  از   یحرف  الیو 

اگرگذشته  یهاآدم بزند.  چه؟   یکمک  توانستندیم  اش  کنند 

 گرفت و گفت: ستگاهی ا یسرد و بد بو  مهین یاز هوا ینفس

من پول الزم دارم که بتونم برم دنبال هوراد.   الی "آره بپرس. ل

جا بمونه. مگه بچم چند بذار همون  گهی. مکنهی بابام کمک نم

حقوق   نیبا اول  اد یب  رمیسالشه که دور از مادر باشه. کار گ 

م  دونمیسراغش......م  رمیم کمه.   ی کار خوب  دونمی سوادم 

 ایکار خونه    ؟یچه کار   ستیاما بهشون بگو مهم ن  ادینم  رمیگ

مامان    یکه کارا  ادتهینداره.    یبچه و بزرگ، فرق   یپرستار 

 م که بزرگ کردم.....". بچهدادمیرو خودم انجام م

  غیبهشون. بتونن و سراغ داشته باشن، در  گمی"باشه باشه! م

 که." شونیشناسی. مکننی نم

نداشت. مگر چند   ی»نه« بزرگ بود. شناخت  کی  الی ل  پاسخ

آدم بخواهد  که  بود  بعدسالش  قطار  بشناسد.  را  و    یها  آمد 

لحظه خود را به    نیزود تماسش را قطع کرد و در آخر  یلیخ

گذاشته بود.   فشیک  یزور از در قطار رد کرد. دستش را رو 

  انه که داشت را از دست بدهد. افس  یپول کم  نیهم  دی ترسیم

  رونیبا هزار منت که از خرج خانه زده، داده بود تا بتواند ب

نمانده بود.    شیجز هوراد برا  چ،ی مشترک ه  ی. از زندگدیایب

بود    دهی. هرچه داشتند را او خری الهیو نه حتا وس  ینه حقوق
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 ن یکار هرچه داشت، شدند. ا اش طلبو بعد از مرگش، خانواده

وقت نداشت  یکه  ارتباط  پسرشان  م  ند؛با  کجا  که   دانستندیاز 

 ادی . هرچند حدس زدنش زدانستی را نم  اوردهین   هیزیزنش جه 

آمده بود   شیپ  اد یز  اشی در زندگ  نیسخت نبود. موارد مثل ا

هم خ  شهیو  بحث  وسط  یرخواهیهم  شا   افسانه   د یبود. 

. اوردیبه دست ب  یپول  ل،ی از وسا  یاز فروش بعض  توانستیم

بودن افکارش صحه    جهی نتی ب  هبود و ب  ستادهیا  یشلوغ  انیم

دستش را باال    یخورد. کنارش خانم  نی. دماغش چگذاشتیم

بو   زانیآو  یرهیگبرد و دست با  عرق مانده در    یرا گرفت. 

بار    ک یاش  خورده  تیسکو یکه برتن داشت؛ ب   یتاروپود بافت 

 د یو دوباره به معده برگشت.  به زحمت چرخ  دیتا مرز حلق رس

 بو، دور کرد. یکی و دماغش را از نزد

. غروب شدیسوار اتوبوس م  دی مترو تا خانه را با  ستگاهیا  از

بوس و قطار اتو   یها نبود. شلوغ در خانه  یانگار کس  شدیکه م

ها گوش به صحبت   اقینشده بود. با اشت  یعاد  شیهنوز برا

از خانه مشغول کار بودند. تعداد   رونیهمه زن ب   نی. ادادیم

. خواندندیم  درسسن و سالش بودند،  که هم  یدختران   یادیز

آمده و تازه داشت با شهر و اجتماع   گری د  یا یدن   ک یاز    ییگو 

خانه بود و شستن و    یواریاو چهارد  ی ای. در دنشدیآشنا م

 شدیم  دهی. مدام گوشش کشنیروفتن و پختن و کتک و تمک

 که: لرزاند یگوشش را م یمردانه پرده یادیو فر
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بمونه! مامانم   ادتی  د یبابات نبا  یاز گذشته و خونه  ی چی"ه

دختر   هی. تو  یدی داشتم، نشنوم. فهم  یو من چ   کردیچه کار م

خونه هم   نیکه منت سرت گذاشتم و گرفتمت. هم  یهرزه بود

 بره." ادتی یتا هرزگ یمونیم جا نی! همهیادی برات ز

مقنعه و شال گوشش را   یرا در گوش حس کرد. از رو  درد

حاال!   ایقبلش بهتر بود    ی و سردرگم بود. زندگ  جیلمس کرد. گ

بچه و  شوهر  بودند    یابدون  کرده  دورش  و    ایکه  بچه  با 

 دیبا  ازش یکه محبتش را فقط وقت خواب و پاسخ به ن  یشوهر

محبتدیفهمیم ه  ی.  ب  چیکه  تأم  یرونینمود  جز  ن  ی نداشت. 

خورد و خوراک و    یبود که برا  نی. حسنش ااش هیاول  جیحوا

پوشاکش، مجبور به کار کردن نبود. البته اگر حسن حسابش 

 . کردیم

ن  هفت بار  یغروب زمستان در کوچه  میو   ان، شک یتنگ و 

 شی ها. قدمزیانگو خوف  کیشب بود. خلوت و تار  مهی ن  ییگو 
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که به نام   ی ارا تندتر برداشت تا زودتر به خانه برسد. خانه

 بود اما مأمن و آرامش دهنده نبود. یپدر یخانه

 سالم نکرده، افسانه غرولندش را شروع کرد.  هنوز

خونه جون کندم. تو هم که از صبح    نی ا  ی"مردم از بس تو 

 د یبدبختت چقدر با  یبابا   نی. ایگردیبرم  یو دست خال  یریم

 ."ادیزحمت بکشه که از پس خرج شما برب

انتظار  عادتش کلمه  یبود و جز سکوت  اگر  نداشت.   یاهم 

بود. از در    رشیگعواقبش تا سه روز بعد دامن  داد،یپاسخ م

 اش یو خستگ  یحوصلگیب   یبرآمد. با همه  یمحبت و دلسوز

 گفت:

که منم سربارتون شدم. اگه   دیببخش  یگی . راس مرمیبم  ی"اله 

 مونده انجام بدم." یکار

 یکارا رو انجام دادم. منتظر تو که نموندم. فقط خواست   ی"همه 

  ن ی هم به ا  کتهید  هیتوالت و حمام هم بشور......  یریدوش بگ

 که هست."  کتهید یجونورا بگو. سوادت اندازه 

چقدر کار دارد که همه را   یکوچک  نیبه ا  یاخانه  دانستی نم

و حمام مانده است. بارها    سیانجام داده و فقط، شستن سرو 

گفته و در درس   کتهیچند ماه حضورش، به پسرها د  نیدر ا

 که افسانه نبود. زد ی زبان نمشان کرده بود. افسانه زخمکمک
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و با دستور    ردیبود که قبل از خواب دوش بگ  ن یقصدش ا 

را درآورد. لباس    شی هاها باال رفت و لباساز پله  عیخانم، سر

را پشت در حمام   شی هابرگشت. لباس  نیی برداشت و به پا  زیتم

 ها گفت:کرد. رو به بچه  زانیآو 

 زود." دیبر نی دار شیتوالت رو بشورم. اگه ج خوامی "م

. افسانه دی دو   سیبه سمت سرو   ی مهدسر باال انداخت و    محسن

هم   ونیزی. تلو بافتی را م  اشی نشسته بود و بافتن  یکنار بخار

که   یی هالباس  د؛یایب  رونیب  یکه مهد  یاروشن بود. در فاصله 

که   نی. قبل از ادیتا بعد بشو  ساندیبود را خ  دهی پالتو پوش  ریز

 شود رو به پسرها گفت: سیوارد سرو 

 بگم." کتهیبهتون د امیتا ب نی "بخون

اتاق گرفت. بخار  یاز هوا یقیآمد و نفس عم رونیحمام ب از

دم حمام، نفسش را بند آورده بود. حوله را دور سر   یو هوا

افسانه   یرچشمینشست. نگاه ز  یبخار  کیو رفت نزد  چاندهیپ

 .ندیا یب کی نزد کتهید یها بخواهد برا باعث شد زود از بچه
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فردا بود.   یو ذهنش در تکاپو   کردیم  یکلمات را هج  زبانش

. رفتیم  دیو سع  الیاز ذهنش هم سرتقانه به سمت ل  یا گوشه

کند؛ نبضش تند   دا یپ  شی برا   یبتواند کار  دیکه سع  نیاز فکر ا

را کنترل کرد تا مبادا توجه افسانه جلب شود.   شیشد. صدا

را باز کرد و    ولهح  کرد؛ی م  انیکه کلمات را شمرده ب  یدر حال

 را تکان تکان داد.  شیگرفت و موها  یبخار  کی سرش را نزد

 رو؟ ییجا ینکرد دایپ   ؟ی"امروز کجاها رفت

......فکر یمدل باال داشته باش   یگوش   دی جا بود که گفت با   هی"

 ."شهیمترو جنس بفروشمم خوب م یکردم اگه بشه تو 

 سوزاند. شتریاش را بافسانه دل سوخته پوزخند

 ؟ یجنس بفروش  یکه بخوا  یحرف بزن  یتو؟ آخه تو بلد  ی"ک

 ی گوش   یبوده که بهونه  یحروم کردن پوله!.....اون چه شرکت

 ؟ی نو کاسب بش  یگوش  هیکه    ی چونیپیم  یه دارآورده؟ نکن

ننه   یکنه. الک  ایخاصه خرج  نی بهت بگم.....بابات نداره از ا

 جلوش." یار یدرن ی باز بمی من غر

ها که به مادرشان جمع را گفت تا حواس بچه  یبعد  یجمله

 برگردد.  کتهیشده بود؛ سر د

. گردمی. فردا دوباره مسیبابا در توانش ن  دونمی"نه خودم م

 هم سپردم." الیبه ل
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کند؛ اما سکوت کرد. بعد از چند  الیبار ل  یبود که حرف  منتظر

 گفت: قهیدق

 سراغ داشته باشه....." دی! شاهیدختر زرنگ الی"خوبه! ل

 ر یگ  الیبا ل  اش یکه دوباره به دوست  نی. از ادیکش  یراحت  نفس

 یبود. گرما و خستگنگران    رند؛یبدهند و فرصت ارتباط را بگ

 ش یهاکلمات چشم  نیب  یآلود شود. فاصله باعث شد که خواب

 .افتادیهم م یرو 

رو   یوقت فهم  یتوانست  تازه  بکشد؛  دراز  چقدر   دیتشکش 

را برداشت که شارژش را چک کند. از   یخسته است. گوش

را باز   امیصفحه تعجب کرد. پ  ی عالمت پاکت نامه باال  دنید

 بود. نوشته بود: الیکرد. ل

ها قرار گذاشتم. آماده باش. همون وقت ناهار با بچه   »جمعه 

 .« میکنیصحبت کار هم مطرح م
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احیتوض جا  یزمان   یهاپرش   نی:  گذشته  ییتا  که   یهست 

 رو کامل بگه.  چکیپ
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به تن    انی زده و گربود و وحشت  ستادهی در آشپزخانه ا  یجلو 

فشار  جان ی ب و  سف  یمامان  مرد  به   دپوشیکه  اورژانس 

م  آورد؛یم  اشنهیس دستپاچه کردینگاه  و  مغموم  هم  بابا   .

خواستند انجام   یبود و منتظر که اگر کمک  ستادهیا  یا وشهگ

بابا که   ادیفر  یناهار را جمع کرده بود. با صدا  زیدهد. تازه م

 حال مامان بهم خورده است.   دیخواست زنگ بزند اورژانس، د

ا   دندینفهم به  مامان  آخر  نیچطور  افتاد.   ی جلسه  نیحال 

حالش بهتر   دیرسیبود و به نظر م  شیده روز پ   یدرمانیمیش

قرار بود   گریزده بود و ماه د  ش یباشد. دکتر نوبت عمل برا

 ی بود که مامان برگردد به روزها  دواری کند. چقدر ام  یجراح

به   نرفتناو امتحان و درس و    ی که دغدغه  ییخوبش. روزها

برنامه  و  دغدغه  یحیتفر  یهااردو  و  لباس   ی بود  مامان، 

پوش پ  دنیمناسب  کردن  رفتار  درست  دغدغهچکیو   ش ی ها. 
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 دیتا آسمان فرق کرده بود. با  نیگذشته از زم  سال کیظرف  

غذا و  داروها  به  هم   یکنار درس خواندن، حواسش  مامان 

. فکر دبگذار  خچال یفردا غذا بپزد و در    یباشد. عصر، برا

ها بود. حواسش دغدغه  نی ترکه چه درست کند، از بزرگ  نیا

ها هم زمان  . جمعهزدیمامان نر  یدر غذا  ادیز  هیباشد که ادو 

بود که کمک م   ینظافت کل بابا خانه  اگر  بود.  و   کردیخانه 

بود که بابا هم   نیا   چکیپ  ی. بدشانسشدیکارش سبک م  یکم

کم  نیا گو روزها  داشت.  حضور  خانه  در  از   یآوار  ییتر 

 بود. ختهیبر سرش ر بارهک ی ی بداقبال

بود که خانه را نفروشد. هرچند با مشخص   نی تالشش ا  تمام

مامان، سرش را به تأسف تکان داده و   یشدن نوبت جراح

 آهسته گفته بود:

 که مامانت نفهمه!"  میاریب یچطور مشتر م یفکر کن دی"با

 د یکش  یکه مرد دست از ماساژ قلب   یخشک نشد تا وقت  اشکش

پ عرق  آست  اشیشان یو  با  همکارش   نش یرا  کرد.  خشک 

مامان گذاشت و با جمع   ی نیدهان و ب  یرا رو   ژنیماسک اکس

 شدند. مارستانیانتقال مامان به ب یآماده ل،یکردن وسا

. دی ترسینم  ییاز تنها  گریتا مامان را بردند. د  ستادیا  یا گوشه

بود که مامان حتا با   نیا   شیترسش از رفتن مامان بود. آرزو 

پاسخ دهد.   یحالیحال بماند. سؤاالتش را با ضعف و ب  نیهم
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سال و    یسال و شش ماه بلکه س  زدهینه س  کردیاحساس م

را   دیجد  یلهیلباس و وس  یبرا  یریگشش ماهه است. بهانه

جدا   یکودک  یایجذاب از دن  یبه شکل  الی برده بود. اگر ل  ادیاز  

را فراموش کرد و پا    یرنج، کودک  با درد و   چکیشده بود؛ پ

دن دن  ی سالبزرگ  یا یبه  با  ییایگذاشت.  آن  در  پرستار   دیکه 

زن بالغ    کیمثل    دی و سنگ صبور و همدم پدر. با  بودیمادر م

. مبل و خواندینوجوان درس م  کیو مثل    کردیم  یدارخانه

انداخته شده بودند   یتکان خورده و به طرف  شی که از جا  یزیم

را دستمال   زیم  یبرگرداند و دستمال آورد و رو  شیرا سر جا

دوم مادرش. نسبت به لکه   ی. ناآگاهانه  شده بود نسخهدیکش

 حساس بود. ی فیو کث

پا  ی آرام  تابستان  آمدن  با  بودند.  گذاشته  پشت سر  و   ز ییرا 

روزها    نی بود. ا  ی بتیشروع مدارس، بد شدن حال مامان مص

تنها ماندن مامان دلشوره   یکه در مدرسه بود؛ برا  یوقتتمام  

اکثر روزها    یوسط روز سر بزند. ول  کردیم  یداشت. بابا سع

نم لوازم  شدی فرصت  واردات  بابا  کار   ی هانی اشم  ی دکی. 

  های که بابا داشت با بده   یکه با اوضاع  یبود. کار  یکشاورز 

 کردندی. دعا مدادی کم از دستش مپاس نشده، کم  یهاو چک

ورشکستگ با  چند  هر  نشود؛  ب  کی   یورشکست   شتریقدم 

 فاصله نداشت. 
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. نه حال درس خواندن داشت دیتخت دراز کش  یرو   حوصلهی ب

مامان را دست گرفته   ی. گوشآمدیم  شیهاو نه خواب به چشم

بود؛ مشغول بود.  ختهیر شیبرا الیکه ل یدو باز یکیبود. با 

را هم کنارش گذاشته و منتظر بود بابا زنگ   میسی ب  یگوش

و پر   یاغد  ال یخی داشت، ب  یسع  یباز  یبزند. با تمرکز رو 

چشم صحنهشدن  مدام  شود.  تن   یها  و  رفته  باال  چشمان 

پ  جانی ب اگرهاشدیچشمش مجسم م  شیمامان،  که جز    یی. 

حال، تلفن   نیفرار از ا  ینداشت. برا  یاجهیخون کردن دلش نت 

نبود   یکس  ال یاز ل  ریرا گرفت. غ  الیل  یو شماره  را برداشت

 .دیبگو  دشکه بتواند راحت از حال و روز مامان و خو
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ل  چقدر بود که مادر  بند  دیق  الیخوب  نبود.   شی برا  یو  قائل 

 ی که گوش   نیتنها است و حالش گرفته، بدون ا  د یکه فهم  نیهم

 را قطع کند، بلند گفته بود: 

. تنهاس مارستانی بد شده بردنش ب  چکی "مامان! حال مامان پ

 " رم؟یآژانس بگ  ای یبر یو ناراحته، منو م
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که از رفتار دوستش   آمدی م  شیهنوز پ  ،یهمه دوست  نیاز ا  بعد

پ انتخاب  دو  نگرفت.  اجازه  مادرش   یرو   شی متعجب شود. 

 بعد گفت: هیگذاشت. چند ثان 

 . برم آماده بشم."شتیپ امیمن دارم م چی پچ ی"پ

گفتنش،    چ« یپچیبابت »پ  شهیخوشحال شد که مثل هم  قدرآن

و روتخت  بلند شد  ندهد.  لباس   اشیتذکر  کرد.   یها را صاف 

که هم را  برداشت و    یرو  طورن یمدرسه  بود؛  اندخته  تخت 

و    دیدر ظرف چ  وهیکرد. به آشپزخانه رفت و م  زانیمرتب آو 

خشک   ینیریآمد که ش  ادشیها گذاشت.  مبل   یجلو   زیم  یرو 

 هم دم کرد.  یدارند. درآورد و چا  زریدر فر

حرف  ی شوخ  یکل  ی عنی  الیل  آمدن و  خنده  از   دیجد  ی هاو 

  ال یزود ل   ی لیبود. خ  دهینرفته و ند  چکیکه پ   ییها و جاها مکان

زدیرس ن  ری.  بافتش  باالتنه  دهیپوش  تنهم یپانچ  نسبتا    یبود. 

تا کمر شلوارش لخت   نه یس  ریدرشتش را در بر گرفته و از ز

چشم سو   چک یپ  یهابود.  هنوز  خودش  شد.  هم   نیتدرشت 

 هنوز زوده!  گفتی. مامان مبستی نم

مطمئن بود    ای.  دانستیرا مناسب نم   دنیمدل لباس پوش  نیا

وسوسه   یبود. از طرف  جی. گستی که از نظر مامان مناسب ن

دانستن، جدال به راه   بیع  گری د  ییکننده و جذاب و از سو 

 انداخته بودند. 
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کرد   ییرایکار بود. از دوستش پذ  نیو نظر ندادن بهتر  سکوت

که   یینایبابک و دوستانش شد. مثل ناباز    شیهاو محو حرف

ن  یتصور ل  یاز روابط   یتصور  زیاز رنگ ندارد؛ او   الیکه 

سهند حساس   ایکه بابک به راشد    نینداشت. ا  کرد؛ یم  فیتعر

هم   ل ی. مادیفهمیرا نم  ردیگرم بگ  ادیدو ز  نیبا ا  دیاست و نبا

و    دادیبگذارد. با لبخند گوش م  شی نبود عدم درکش را به نما

 .د یپرسیسؤال م 

تختش مانده   یرو   یآمد گوش  ادشیخانه زنگ خورد.    تلفن

حس کرد تماس قطع شده است؛   یو درست وقت  دیاست. دو 

 جواب داد. 

 تو؟ نگران شدم." یی! بابا کجاچک ی"پ

 آمده و مشغول است. الیداد و گفت که ل حیتوض  شیبرا

ما فعال  بابا!  کن  آ "گوش  رو  کردن.    یبستر  و ی  یس  یمان 

. من اومدم سر کارم. احتماال تا غروب دنی جا هم که راه نماون

 به خونه بکش، مرتب باشه."   یدست  هیخونه.    امیب  یبا مشتر 

. آمد یم  یخانه مشتر  یگفت و بابا قطع کرد. برا  « ی»چشم 

 ادشی  یاز وقت  کردند؟ی م  دی چه کار با   رفت،ی اگر خانه فروش م

 زیانگخانه مشکل و غم  نیخانه بودند. ترک ا  نیر اد  آمدیم

 بود.
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ل  گرفته برگشت.  هال  به  مغموم  ن  الیو  دست  دو   ی تنه مهی با 

 :دیو در تنش مرتب کرد و پرس  دیآمده را باال کش نییپا

 شده؟ مامانت خوبه؟"  ی"چ

دوباره   الیبه دوستش زل زد. ل  ی را باال آورد و فکر  سرش

 کرد.  ش یصدا

 افتاده؟"  یشده؟ اتفاق  یچ گمیبا توام! م چک ی"پ
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 داد. یرا تکان  سرش

 ."اره یب یخونه مشتر یبرا خوادی م گهی"نه! بابا بود. م

موضوع نشده    تیاهم   یکه متوجه  دادینشان م  الیل  ی چهره

 است.

. فقط میخونه را بفروش  دی. با میعمل مامان پول الزم دار  ی"برا

 " م؟یکن دیکار با یبعدش چ دونمی نم

م  الیل  سکوت ا  دادینشان  درک  یاده ینه  نه  و  از   یدارد 

حال همه جا   نیموضوع. مطمئن بود که خانه مرتب است، با ا
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تم از  و  کرد  چک  شد.   یز یرا  مطمئن  بودنش  مرتب  و 

را هم به آشپزخانه برد و شست و   ییرایپذ  فی کث  یهاظرف

به   ی داد به اتاقش بروند و نگاه  شنهادیپ  الیخشک کرد. به ل

 .ندازند یب شانیها اب کت

شکل  هرکدام ب  یبه  پرت  لحواسش  و    ال یود.  بابک  فکر  در 

 فکر حال مامان و فروش خانه.  چکیشنبه بود و پپنج   یبرنامه 

 ی و رفت. داستان آمدن مشتر   دیآمد و خانه را د  یمشتر  نیاول

هفته ادامه داشت. دکتر با توجه به حال مامان، عمل را   کی

جلو انداخته و دست بابا در پوست گردو مانده بود. خانه، به 

راض  یمشتر  نیاول ا  یکه  در  ماه  شش  حداقل  خانه   نیشد 

هز شد.  فروخته  وار  ینه یبمانند؛  را  مامان  کردند.   زی عمل 

مادرش را گرفته   یجا  یینگران شش ماه بعد بود. گو   چکیپ

 را به بابا بسپارد. زیباشد و همه چ ال یخی ب توانستیو نم

چه کار   دیماه با  شیمون خرج شد؛ بعد از ش"بابا! اگه پول 

 " م؟یکن

 ."میکنیم یفکر هی"تو نگران نباش! 

ن  شیکیکوچ  م؟ یریبگ  کیکوچ  یخونه  هی  شه ی"نم . سیمهم 

 فقط مال خودمون باشه."

. حق داشت بابا اگر به حرف کندی فکر م  یعن یجنباندن بابا    سر

 .دادی او گوش نم
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 ی نگ  یچی. فقط حواست باشه به مامانت هشهیچطور م  نمی"بب 

 ها!" 

 او سر جنباند. حواسش بود.  بارنیا

ب  بعد در  روز  چند  گذراندن  و  عمل  را   مارستان،یاز  مامان 

مداوم   یو پرستار  یداربه نگه  اجیمرخص کردند. واقعا احت

از معده را برداشته بودند و مجبور بود    یادیداشت. قسمت ز

که فواصل غذا   ی عنی  نیکم بخورد. ا   یلی در حجم خ  عاتی فقط ما

چند قاشق   تا  شدیرد م   یاز صاف   د یسوپش باخوردنش کم بود.  

صبح   توانستیم پبخورد.  که  بابا    چک یها  بود؛  مدرسه 

پرستار مامان    چکیو از ظهر تا آخر شب، پ  کردیمواظبت م

غذا روزانه  م  یبود.  مثل  پختیتازه  بچه  کی.  که   یمادر 

با قربان   زیاو ن  کرد؛یم  قیتشو   شتریرا به خوردن ب  شیبدغذا

سوپ صاف شده    قن را وادار به خوردن چند قاشصدقه، ماما

 .کردیم وهیآب م یمقدار کم ای

مفرط و رنگ و    یکرده بود. الغر  رییتغ   یلیمامان خ  ی چهره

 ر ی ز  چکی پ  فینح  یهاکه نه زرد بود و نه سبز. شانه  ییرو 

و او   د یلرزیبابا م   ی مامان و ورشکستگ  یماریب   یبار غصه

 . کردیمقاومت م

خواب  یها قرص که  شد  مطمئن  و  داده  را  است.   دهیمامان 

بود. کتابش را دست   امدهیگذشته و بابا هنوز ن  ازدهیساعت از  
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مبل نشست. چشمش به کتاب بود و گوشش به  یگرفت و رو 

خم  نیماش  یصدا پدرش.  آمدن  و  دیکش  ازهیو  بود  خسته   .

شدن و مدرسه رفتن و بعد   داری. صبح زود بآمدیخوابش م

 نگذاشته بود.  شی برا  یمامان، جانبه  یدگیرس

غذا را روشن    ریبلند شد و ز   ن،یماش  یصدا  دنیمحض شن  به

بابا همزمان   رونی کرد. ب با داخل شدن  آمدنش از آشپزخانه 

 .کردیاز صورت بابا شره م  یشد. خستگ

 "غذا رو براتون گرم کردم."

 ز ی م  چکی !« را آهسته لب زد و به اتاق رفت. پیباش  »زنده

چ روبرو   دیرا  و    یو  حال  از  خوردن  ضمن  تا  نشست  بابا 

 .دیاوضاع بگو 

. اما ترهنیی پا  جان یاش از ا. محلهدمیخر  کیکوچ  یخونه  هی"

ه   یکاچ از  نمهیچیبه  با  دونمی!  بگم.   د یچطور  مامانت  به 

دبه کرده! ز بامیندار  ی وقت  ادیصابخونه    یرو خال  جانی ا  دی. 

 ." میکن

موضوع    نیا  دنی با حال بد مامان، شن  دانستی هم نم  چکیپ

بود که،   نیا  دانستندیکه او و بابا نم  یز یدارد. چ  یریچه تأث

 .دادیموضوع قد نم نیا دنیعمر مامان به شن
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به تنش م  کردیعرق م  ی استرس ه  از بعد لرز  . نشستی و 

اطالع دادن به   ی طرف و چگونگ  کیها  بچه  دنید  یدلشوره

دانستن بابا    دانستیوقت بود که م  یلیطرف. خ  کیافسانه هم  

دلش مستینمهم   برا   خواست ی .  هم  نباشد.   شیافسانه  مهم 

که نه! حبس   یاجازه گرفتن را دوست نداشت. هفت سال زندگ

 العقل. اش کرده بود. نه بچه بود و نه ناقص خسته ، یخانگ

آتش به جانش انداخته   گونهنیهمان عادت هفت ساله، ا  اما

داده و    امی فردا پ  یبرا  الی نه نگفته بود. حاال که ل  الیبود. به ل

گفته بود به دنبالش خواهد آمد؛ وقتش بود که حرفش را بزند. 

خواب   یاعالم کرد و برا  یقدر معطل کرد که افسانه خاموشآن

 رفت.

جلوم    تونهی. مگه مرمیو م   گمیکه: »فردا بهش م  نیفکر ا   با

 یشد. سر  داریب  شه ی. صبح زودتر از همدیخواب  ره؟« ی رو بگ
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که   یاسرمه  یچه بپوشد بهتر است. پالتو   ندیبه کمد زد که بب

 دهیخر  شیرا چهارسال پ  رفتیم  رونیو ب  دیپوشیهر روز م

چند بار   شی پ  یهابود. به نسبت عمرش، نو مانده بود. سال 

و مانتو    رفت ینم  ییبود که تن بزند. جا  امدهین   شیپ  تر، ش یب

 . ماندینو م شی و پالتو 

را پر از   یرفت. کتر  نیی ها پاآهسته از پلهکمد را بست و    در

و    دیچ  ین یصبحانه در س  ل یاجاق گذاشت. وسا  یآب کرد و رو 

نداشت و   دنیقرار داد. افسانه عادت به خواب  شیسفره هم رو 

نم هم  در   شتریب  یکس   دادی اجازه  بخوابد.  هشت  ساعت  از 

.  ردو از آب جوش پر ک  ختیخشک ر  یچا  یگل قرمز  یقور

قور   یکتر  ریز  یشعله و  کرد  کم  رو   یرا  داد.   شیرا  قرار 

 اد یرا ز  یبخار  یرا با سفره به هال برد. شعله  ل یوسا  ینیس

 د یدست چشمش رامال  کیآمد. با    رونی کرد. افسانه از اتاق ب

 و گفت:

 "آفتاب از کدوم طرف دراومده خانوم زرنگ شدن." 

 دار ی که ب  ییصبحا  ره،یچشتو بگبحث و گفتن »   یبه جا  چکیپ

محو لبخند  کردم.«  آماده  صبونه  و  صبح  یشدم  و   ر یبخزد 

آمد.   رونیبابا از اتاق ب  امده،یدر ن  سی گفت. افسانه از سرو 

تا   ستادیا  یرا داد و کنار بخار  چکیپ  ریبخجواب صبح  یرلبیز

 شود.  یخال سیسرو 
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سفره را پهن کرده و    چکی برگشت. پ  سیبا صورت خ  افسانه

 یرا وسط گذاشته بود. شکر پاش و کارد برا ری پن  یدو نعلبک

 و قاشق کوچک. ریپن

 ."اریذره مربا هم ب هی"

شده بودند که دستور مربا   داریراست ب  یخانم از دنده  افسانه

ب  صدا  حرفیدادند.  رفت.  آشپزخانه  خانه   یبه  در  افسانه 

 . دیچیپ

 ی فقط نون خال  نیومدیصبونه. ن  نیی ای....محسن! زود بی"مهد

 ."رسهیبهتون م

ها لبخند به لبش نشاند. پسرها،  پله  یرو   دنیتپ تپ دو   یصدا

 ی پر از چا  یهااستکان  ینی. سشناختند یمادرشان را خوب م

 گر ینان را هم در دست د  یمحتو   یدست و پارچه  کی را در  

 آمد. رونیگرفت و از آشپزخانه ب 

ا  شتریب بگ  نیاز  لقمه  چا  ردیکه  بخورد؛  را   نشیری ش  یو 

زمان داشت.   الیو موعد آمدن ل  م یو ن  ازدهی. تا ساعت  دینوش

کلمات  نیا تعداد  ب  یروزها  دهانش  از   آمد؛ی م  رونیکه 

. افسانه دیدزدیشمار بود. بابا هنوز شرمنده، چشم مانگشت 

 کار بود. طلب شهیمثل هم
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 زر یه آمد و در فرها بود؛ افسانمشغول شستن استکان  یوقت

غرغرکنان    گشت،یکه م  طورنی را باز کرد. هم  خچال ی   یباال

 گفت:

گوشه گذاشته بودم.....   هیذره دنبه و دنده    هی.  می"گوشتم ندار

شون را امروز بذارم، دهن  ایذره نخود و لوب  هی کنم با    داشیپ

 !"مهیببندم تا فردا خدا کر

از سر   چکی بسته شد. پ  ز یخش تمام شد و در فرخش  یصدا

جستجو  انگار  کرد.  نگاه  صدا  زیآمت یموفق  شیشانه   یبود. 

خودش   یکم   د،یرا که شن  گیدر د  اینخود و لوب  ختنیخرت ر

. ردیآب قرار گ  ریش  ریز  گیتا دست افسانه با د  دیرا کنار کش

 گرفت و گفت: ینفس

 ."ستمی "من ناهار ن
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روز روزش که همه جا باز   ؟یبریم  فیکجا تشر   ی"به سالمت

به   یروز جمعه کجا کار هست؟ حسن  ،یاوردی ن  ریبود کار گ

 " رفت؟یجمعه م رفت یم  یوقت رفت،یمکتب نم
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آمده در صورتش را پس زد. توانش را   یمو   سیدست خ  با

 نفس حرف بزند.لرزش و با اعتماد به  یجمع کرد تا ب

 یدو نفر از دوستاش رو معرف  یکیدنبالم. قراره    ادیم  الی "نه! ل

 سراغ داشته باشن."   یکار ا ی ییاونا جا دیکنه.شا

باشد.   یکرد عاد   ینگاه مظنون و پر از شک افسانه، سع  ریز

. بگذار فکر کند دوستان اوردیب  یاسم  ه یو بق  دیعمراً از سع

 .شوندیباراست که آشنا م نیدختر هستند و اول ال،یل

 ی.....هرچند بمونه براذارمیم  ایتر نخود لوب"خوبه! پس کم

رو    الیل  نی دم ا  یشنو ی.....از من مخورنیفردا ظهر، پسرا م

ق بَلش    دیخوبه....شا  دمیول نکن. سر و وضعش که د  ه یاز 

ماس  یزیچ اعدیبهت  ناهار  امروز   یونی.......هوم....پس 

 ...."یصبونه نخورد دمی......دیخور یم

پ  شی هاخنده  بیعج م  چکیحال  بد  ترجکردیرا   داد یم  ح ی. 

 تا بخندد. ندازدیباشد و داد و هوار راه ب یعصبان 

ب  دیرا آب کش  شیها دست جارو کردن رفت.   یبرا  حرف ی و 

که حرفش را زده بود و برخورد افسانه هم بد نبود؛   نیهم

  ی را وقت  یاسترس اصل   دانستیآرام شدنش بس بود. م   یبرا

از   یسال و اند  شوند. هفت   کی که به محل قرار نزد  کشدیم

از   تنراسم و برگشرا هم بعد از م  الی. لگذشتیم   دارید  نیآخر

 بود. دهیشهرستان د
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تر از دو ساعت زمان  کم  اطیکردن کل خانه و شستن ح  زیتم

 ی کی کرد که افسانه الزم نباشد تا    زیجا را تمهمه  یبرد. طور

ها و بابا  دو روز دست بزند. قبل از دوش گرفتن هم لباس بچه

. شستن حمام، حسن  ندازدیبند ب  یرا شست و داد افسانه، رو 

ماساژ  یش را کمی آب گرم دست و پا ریبود. ز  ش یختام کارها

زمان را به خود اختصاص   نیشتری بلندش ب  یداد. شستن موها

 .دادیم

مستق   از رفت.    میحمام  باال  اتاق  همه بچهبه  معموال   ی ها 

. آمدندی خواب، باال نم  یجز برا  دادندیانجام م  نیی کارشان را پا 

ر  پوش  اشیزرشک  زیبافت  موهادیرا  آب  حوله    ش ی.  با  را 

به در کمد، نگاه کرد.   دهیچسب  ینه یگرفت. صورتش را در آ

 ی اقهوه  ییروهاپر و به شکل قبلش درآمده بود. اب  شی ابروها

ها  . انگار سال شی کوچک انتها  یهشت ک ی با  دهیسوخته و کش

صورتش   یکرک  یبود. موها  دهیند  نهیبود که خودش را در آ 

که وکس   ی. بعد از شب عروسشدیم  دهید  دیفقط در نور شد 

د بود،  آرا  گریانداخته  را   شگاهی نه  صورتش  نه  و  رفت 

ابرو   ادیبرداشت.   از کردیرا مرتب م  شیگرفته و خودش   .

به   دانستیهم م  دینمانده بود. بع  یزیاش چکرم مرطوب کننده

 ی انگشتش را در قوط  ییجو بتواند بخرد. با صرف  یزود  نیا

 ربغلش یداد و به ز  یرا تکان  ی. اسپردیصورتش مال  یزد و رو 

داد و سرش   نیدماغش را چ  شیکرد و فشار داد. از بو   کینزد
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به    یبود. نگاه  یچی. عطر نداشت و بهتر از هدیرا عقب کش

د  یگوش را  و ساعت  کرد  حال شارژش  زدیدر  زمان   ی ادی. 

سر مشک   عینداشت.  پا  اشیشلوار  و  زد  پا  رفت.   نییرا 

گرفت و تکان داد تا خشک شود.    یبخار  یرا رو   شی موها

که   شیاست. موها  یراض  یعنیسکوت افسانه و طعنه نزدنش  

. با وسواس فتپالتو و شالش باال ر  دنیپوش  یخشک شد؛ برا

را سر   ی. شال بافت مشکدادینم   یبد  یپالتو را بو کرد. بو 

و از دو طرف خودش را نگاه   دی. چرخدیکرد و پالتو را پوش

را برداشت   فشی. کدیاز خودش شال را جلوتر کش  یکرد. راض

پالتو انداخت. از   بیرا از شارژر جدا کرد و در ج  یو گوش 

 : دیبابا از در وارد شد.  با تعجب پرس  رفت؛یم  نییاها که پپله 

 " س؟ی مگه جمعه ن  ؟یبر یخوای"کجا م
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ها حس کرد. بعد از مدت  ی گل انداخت. افسانه نگاه  صورتش

 یخوشگل شده است. سرش را چرخاند و به جا  چکیکرد که پ

 جواب داد.  چکیپ
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که همش غم و غصه. بذار بره  شهیدوستش. نم شیپ  رهی "م

 به دلش بخوره." ی باد هی

. افسانه و  فتدیب  رونیاز حدقه ب  شیهانمانده بود چشم  یزیچ

به   ت؟ی حما  طور نیا »خوبه!  و  داد  تکان  را  سرش  بابا 

بخاریسالمت کنار  و  زد  لب  را  از   ی!«  هرچند  نشست. 

خاطره  یهات یحما فعال    یخوش  یافسانه  اما  نداشت؛ 

 بش یدر ج  یبه خاطراتش فکر کند. لرزش گوش  خواستی نم

 را باز کرد. امیگذشتن از هال، پ نیرا احساس کرد. ح

 "عشقم من سر کوچه منتظرم."

مانده   نیسر داد. هم   بی را در ج  یگوش  عیرد و سرک  یپووف

اش نبود. واقعا عقل در کله  الی. لندیبب  یرا کس   ام یپ  نیبود که ا

زمان خ  یاز  بود؛  شده  زده  صدا  »عشقم«  سال    ی لیکه 

 .گذشتیم

 ی پاشنه تختش را پا زد و بلند خداحافظ  یساده  یمشک  کفش

گذاشت، دلشوره هجوم آورد.   رونیکرد. پا از در خانه که ب

  یهاسخت بود. رابطه  ده؛یند  یکه مدت طوالن  یبا کسان  دارید

نو؛ بزرگ شدن    یی با طرز فکرها  دیجد  ییهاآدم  افته؛ی   رییتغ

باعث م  ات یاو و تجرب   ن یا  شدیاز سر گذشته، همه و همه 

که    کردیزو منباشد. حاال آر  ندیراحت و خوشا  شیبرا  دارید

بابک   دانستیازشان حرف بزند. فقط م  الیل  دادیکاش اجازه م
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ا م  رانیاز  فکر  است.  که    د یبا  الیل  کردیرفته  باشد  ناراحت 

  ن یا  نی. ماشدیرا از دور د  الیل  یی و شش آلبالو   ستینبود. دو 

 .کردیم بدختر مثل خودش توجه را جل

  عش،یرا باز کرد و نشست. نفسش از راه رفتن سر  نیماش  در

در هوا کنار   یادستش را گرفت و بوسه  الی. لآمدی مقطع باال م

 صورتش زد. خندان نگاهش کرد و گفت:

شد خوشگل  اومد  ی"چه  تو  باز  سکه   یعشقم!  از  منو  و 

 !"یبنداز

رژ خورده   یهارنگ و لب  یعسل  ینگاه کرد. از موها  الیل  به

گونه ناخن  یل گ  یهاو  تا  بو   یهارنگ  زده.   ی مرتب و الک 

 ی پا  یکرد و رو   یرا پر کرده بود. اخم  نیماش  یعطرش فضا

 زد. الیل

هم  نیا  وونهی"د زدنه؟  حرف  طرز  پ  یشکل   نی چه    امیهم 

 اس؟" من خونده یفاتحه نهی بب یکی  یگینم  ،یدیم

خند  قاه خنده  شهیهم  الیل  دنیقاه  مباعث  خندشدیاش  و    دی. 

 گفت:

داره مخندهی"کوفت! م قلبم  ل  ادی.  ن  الیتو حلقم.   ومدهیکاش 

 بودم."
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گاز داد و همزمان    شتریو حرکت کرد. ب  کیدنده را انداخت    الیل

 دنده را باال برد.

چند سال    یهمون کور و کچال  ه؟یچ  ی! استرست براخودی"ب

دو نفر هم اضافه شدن. اصال خودت رو دست   یکی. حاال  شنیپ

 ."ذارنی مخ زدنت، مسابقه م ی برا ننتی. مطمئنم ببر یکم نگ

 ن ی »ولم کن بابا« را لب زد. هدف او از ا  الیل  یبا خنده  همراه

کار کمکش کنند.   یبرا  خواست یمعلوم بود. او فقط م  دارید

دانشجو   نیا همان  نبودند.    انیجوانان  گذشته  پاس  و  آس 

 داشتند.  ییآشنا های لیبهم زده و با خ  یهرکدام اسم و رسم

مالی"ل خودت  فقط   نیا  یحوصله   یدونی!  ندارم.  رو  حرفا 

.  ریبگ  شوی حرف کار رو خودت مطرح کن و پ  کنمیخواهش م

 کنم ی و دارم دق م  مدهیاس بچم رو ندهفته  هیمهمه!    یل یبرام خ

 به خدا!"

 داد.  اشیدستش نشست و دلدار ی رو  الیل دست

م  التی. خزمی"باشه عز اکنمیراحت. صحبت  هم  تو   قدرنی. 

 فکرش رو نکن."

م  سرش حرف  کرد.  سکوت  و  داد  تکان  بغضش   زد،ی را 

 یروبرو  ال یشود. ل  ادهیپ  یبا چشم اشک  خواست ی. نمدی ترکیم

وقتباغ و  کرد  پارک  تنظ  یرستوران  را  فرمان  قفل   م ی داشت 
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ک  ادهی»پ  کرد؛ یم هم  خودش  زد.  لب  هم  را  را   فش یشو« 

 گفت: رشیشد. همزمان با زدن دزدگ ادهیبرداشت و پ

 "ا ....سهنده!"
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پزشک قطع   یهست. حتا وقت  شهی هم  ماریب   انیاطراف  یبرا   دیام

هم  دیام ام  ییکورسو   شهیکند.  منتظر   دیاز  و  هست  دل  در 

 دیام   ،یو بابا هم مستثنا نبودند. بعد از جراح  چک یمعجزه. پ

داشتند که حال مامان رو به بهبود برود. مامان روز به   یادیز

 گر ی د  بایزن ز  آناز    ی. اثرشدی م  ترحال ی و ب  ترفیروز نح 

ب ابرو و چشم  مو ی نبود.  سر  بدون   مژه، ی ب   یهاو صورت 

 هیکه به اسکلت شب  یو تن  یاستخوان  یهاو گونه  یمهتاب  یرنگ

روزها حتا    یبود. بعض  ده یبود. تمام روز در تخت دراز کش

به سرو  رفتن  پ  سی توان  نداشت.  هم  بابا،    چکیرا  نبود  در 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یزود قوا   یلیکه خ  دادید می. هربار هم امگرفتیلگن م  شیبرا

نبود، اما   ی . مرگ مامان ناگهانابدییاش را باز ماز دست رفته

بهبودش خوش کرده؛  یچکی پ  یبرا به   ی بد  یضربه  که دل 

 یبود. صبح آخر مهرماه هنوز چشم باز نکرده بود که صدا 

و از   دی. مثل فنر جه دیبابا را شن  یهیآدرس دادن همراه با گر

ب ا  رونی اتاق  هال  وسط  بابا  شانه  ستادهی رفت.  و   ش ی هابود 

 . دی لرزیم

و بابا را صدا   ستادیاتاق مامان بسته بود. وسط راهرو ا  در

 زد.

 شده؟"  ی"بابا! چ

برگشت.   جرئت بابا  است؟  چطور  مامان  حال  بپرسد  نداشت 

هق هق   چکیپ  دنیو چشمانش قرمز بود. با د  سی صورتش خ

 ی نه ی تا س  چک ی. قد پدیکرد و به سمتش آمد و در آغوشش کش

 گفت: کنانهیچسباند و گر نهیبابا بود. سرش را به س

 امون گذاشت و رفت.""مامانت رفت. مامان تنه 

و    ختیر  یمجسمه در آغوش بابا! نه اشک  کیکرد. شد    خی

 ع ییکرد. انگار قلبش شد سنگ. تمام طول مراسم تش  ونینه ش

و ساکت کنار عمه نشست و    حرفی و مسجد، ب  یسپارو خاک

 نگاه کرد. شناخت؛ی که نم یبه مردم
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 ...چه بکشه یبچه رو داره؟ اله   هی  نیدخترشه؟.....هم  نی"ا

 !"یمادری ب

مراسم    ینشان نداد. عمه خودش را برا   یالعملو عکس  دیشن

کمک، همراهش آمده    یرسانده بود. خواهرشوهرش هم برا 

دوقلو  دختر  دو  م  یبود.  مواظبت  که  داشت  . خواستند ینوپا 

افسانه، خواهرشوهر عمه م . عمه چرخاندیعمال مراسم را 

 غلشب  الیل   یو مادرش هم آمدند. وقت  الی. لکردی مدام تشکر م

 ی . چشمهترکدیبغض، دارد م  یاز بزرگ  شیکرد؛ حس کرد گلو 

 اشکش اما، خشک شده بود. 

تمام شد و تنها ماندند. با نبود مامان انگار   زیزود همه چ  یلیخ

 ی و آشپز  خواندیدرس م  یلیمی انجام نداشت. با ب  یبرا  یکار

دکردیم تا  بابا  ب  روقتی.  کار  تنها  گریود. دسر  ترس   ییاز 

بود؛   دهی دو بار خانم قانع آمده و حالش را پرس  یکینداشت.  

مطمئ  یلیخ و  کرده  برخورد  مشکل  نش محترمانه  که   یکرد 

 . دیپرسیو احوال م زدی از قبل زنگ م شتریندارد. عمه ب

 سر باال انداخت.   چک، یوارد شد و در جواب »غذا بذارم« پ  بابا

و خونه   م یکم جمع کنکم  دی. باکنهیم  . سرم دردستمی"گشنه ن

 ."میبد ل یرو تحو

 خورده بود. یکار یا. انگار ضربهستادیا شیسر جا  چکیپ

 " م؟ی"ک....کجا بر
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 ."دمیکه خر یا"خونه

 به اطرافش انداخت و ادامه داد:  ینگاه 

. جا نداره. فقط فرش و  میببر  می تونیرو نم  ل یوسا   نی"البته ا 

 و لباسامون." ونیزیتلو 

 مبل و تخت نداشت؟  یبود که جا  یاچه خانه شد؟یم مگر

 کمد لباسام؟"  ؟ی"پس تختم چ
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بفروشم. به   دیو گاز رو هم با   زریبابا! جا نداره! فر  شه ی"نم

  خچال ی  هیرو بدم به جاش    خچال ی  نیداره. ا  خچال ی  هی  یزور جا 

تر هم بخرم. اندازه بزنم و  گاز کوچکاجاق  هی .  رمیبگ  زریفر

 بعد بخرم."

شان  . خانهچکیتا با پ  زندیبا خودش حرف م  آمدینظر م  به

بود. نرفته   یو امروز  کیبزرگ نبود؛ اما ش  ادیدرست که ز

را نداشت، بدش آمد.   شانل یوسا  یکه جا  یااز خانه  دهیو ند

از دستش   رش،یجز پذ  یهم کار   نیا  یاتفاقات، برا  یهی مثل بق
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خانه   ل یاز وسا یاهو تک آمدیم  ی. هربار بابا با کسآمدی برنم

 . شدیکم م

مامان    یبا گوش  یجمعه بود. در اتاقش مشغول بود. کم  عصر

هم   یو کم  رفتیاستفاده را داده بود( ور م   یکه )بابا اجازه

م باز  را  نگاه   کردیکتابش  م  یو  مطالبش  با انداختیبه   .

. زی که نه مبل داشت و نه م  یبابا، به هال رفت. هال   یصدا

 که وسط پهن بود. یبود و فرش ونیزیفقط تلو 

هفته   نیا  ی. تو می به اون خونه بکش  یدست  هی  می"آماده شو بر

 ."میبد ل یرو تحو  جانیا  دیبا

ها بود. آماده شد آهسته و در حد تکان خوردن لب  »چشمش« 

ب اتاق  از  د  رونی و  نداشت. اتاقش    گریرفت.  دوست  را 

جمع کردنش   یتخت انداخته بود و حوصله  یرختخواب را جا

ن نداشت.  هم  لباس   یمیرا  بق  شیهااز  و  چمدان  کنار   هیدر 

 کوچک اتاق به زور جا داده بود. یواریدر کمد د شی هاکتاب 

شدند. هر دو ساکت و در افکار خودشان غرق   نیماش  سوار

نگرفت.   ادی س خانه را  چقدر زمان گذشت و آدر  دیبودند. نفهم

شو« را   ادهیو »پ  ستادیو تنگ، بابا ا  کی بار  یکوچه  ک یسر  

. کنار بابا تا  دیچرخیمحله و کوچه م  یآرام گفت. نگاهش رو 

جلو  ی انتها  ک ینزد و  رفتند  ر  ک ی  یکوچه  کرم  که   نگ در 

 .ستادندیبود؛ ا دهیرنگش پر  شیها قسمت یبعض
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دو    واریکوچک که د  اطیانداخت و در را باز کرد. ح  د یکل   بابا

ها باال رفتند. خانه انداخته بود. از پله   شیرو   هیسا  ه،یهمسا

مکوچک را  تصورش  که  بود  آن  از  به  کردی تر  آشپزخانه   .

داشت. بابا    ی فلز  نتیو دو کاب  نکیس  کیبود که    هیراهرو شب

و اجاق   خچالی  یاکه با خود آورده بود را درآورد و ج  یمتر

 گاز را اندازه زد.

نداشت. همان  دنید  یبرا  ی اقیاشت باال  ااتاق  بابا    ستادیجا  تا 

چک کند. هرچه    ست؛یچ  دانستیرا که نم  ییزهایبچرخد و چ

و سؤال و جواب وادار به مشارکتش   یداشت با شوخ  یبابا سع

 نداشت. دهی کند؛ فا

منتقل کردند.   دیجد  یشان را به خانه اندک  ل یزود وسا   یلیخ

که حضور   ی. کارنندیباز عمه و افسانه آمدند تا خانه را بچ

الزام  کی خوب  ی زن  حس  نداشت.   یبود.  افسانه  به  نسبت 

 ی ها را کند؟ باز جاکه کار آن  دیایبا عمه ب  دیچرا با  دانستی نم

 نماندند. شتریبود که سه روز ب یشکرش باق

برامد  یبرا   بابا رفتن  ا   سیسرو   شیرسه  در  بود.   ن یگرفته 

و   اش هی. بابا هم به خاطر روحکردینم  تیخانه احساس امن

که از مرگ مامان در اخالقش بوجود آمده بود؛   یراتیی هم تغ

رفت و آمد کردن. حاال   الی. از جمله با ل دادیم  یاد یز  ازاتیامت

 .رفتیم الی ل یبه خانه شتریبود که ب چکیپ نیا
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شان رفتند  به خانه  الیشنبه بود و بعد از مدرسه با لپنج  روز

  الیشب ماندن هم گرفته بود. وقت ناهار خوردن، ل  یو اجازه

 گفت:

 ." رونی ب میبر میخوایم چکی"مامان عصر من و پ

 تون!" برسونم د؟یری"کجا م

 

 

 

 

 

 

 

 

[4/24/2022  7:24 PM] 

 

  واری_دی_بچکی#پ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 #الف_صاد 

 

 

 32#پارت

 

 

 

قاشق پر از برنج را در دهان گذاشت و سر باال انداخت.   الیل

 .کردیمادر و دختر رفت و آمد م نی ب چکی نگاه پ

بچه و  م"بابک  خودمون  هستن.  شامیریها  شب   ر ی د  دی . 

 ." مییایب

  جان ینبود. ه  چکیبه موافقت تکان داد. دل تو دل پ  یسر  مادر

اشتها استرس  ل  شیو  مادر  اصرار  به  کرد.  کور  هم   الیرا 

 ده یرا چسب   شیگلو   خیبخورد. عذاب وجدان ب  شترینتوانست ب

انجام دهد که مطمئن بود مامان و    خواستیرا م  یبود. کار

 ادستیا  رد؛را تمام ک  شیغذا  الیکه ل  نی. همستندی ن  یبابا راض
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بلند کرد. با هم به   یصندل  یو از رو   دیهم کش  چکیو دست پ

 اتاقش رفتند. در کمدش را باز و دست به کمر نگاه کرد. 

ب چشم همشون    خوامی. میبهت بدم بپوش  یچ  نمیبب  ای "خب 

 ."دنتیاز د ادیدرب

 کسچیبده که توجه ه  یزی بزند که: »چ  اد یفر  خواستیم  دلش

: گفتیباز درونش پوزخندزنان ملج  چکیرو جلب نکنه!« پ

اومد؟ مگه خدا به قولت توجه کرد؟   رتیگ  ی»از خوب بودن چ

د بودنت رو  مامانت خوب  باش  هی  د؟یمگه  بد   یی به جا  یکم 

 !«خورهی برنم

در دستش بود    یلونی وارد شد. نا  الیاتاق زده شد و مادر ل  در

 گرفت: چکیکه به طرف پ

ب  نای"ا خررو  بزرگدم یرات  دختر  تو  ن  ی.  خوب  و   سیشده 

 ." ینبند  نیسوت

ثان  یکسر  در پا  ه،یاز  را  لبو! سرش  مثل    ن یی صورتش شد 

 انداخت. 

 ."دمیخریخاله! خودم م  ی"مرس

 ."نی ندار ی. فرقالی"تو هم مثل ل

 :دیتوپ الیرفتن خاله، به ل رونیمحض ب به

 "شه؟یم ینبندم چ نیحاال مثال سوت ؟ی"تو بهش گفت 
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 را درآورد.  نیو دو سوت دیرا از دستش کش لونینا الیل

! بازم گهید  فهمهی م  نتتی بب  ی"خنگول خانوم من نگفتم. هرک

 "؟یدیفهم ایبگم 

و خنگ بود. سکوت کرد   گفتیدرست م  الی. انگار لدیکش  آه

 ی به دوخت گل کوتاه و خوش  یسپرد. پالتو   الیو خودش را به ل

 یرا رو    ی شال طوس  در تنش خوش نشسته بود.  الی رنگ ل 

 سرش انداخت و در صورتش زمزمه کرد:

کنار پسرا، بچه به   دیباشه. نبا  ی خانم  ی کم  هی  مونپی ت  دی"با

 ."مینظر برس

به    ال یکه ل  ی ملیکرده بود. ر  را جذاب  شی هالب   ی صورت  رژلب

چشم  شی هامژه شد  باعث  برسد.    باتریز  شی هازد،  نظر  به 

هم   دشیجد  یافهیانداخت. از ق  ی شان یپ  ی را کج رو   شی موها

ترس هم  و  آمد  نمدیخوشش  فقط  کم   الیل  یجلو   خواست ی . 

 گفت: یوقت دیهم خجالت کش الی. از مادر لاوردیب

 !"یشد یچه عروسک ی"وا

و به   دیدستش را کش  الی انداخت. ل  نییو سرش را پا  دی گز  لب

 برد. رونیطرف ب

م  آژانس  با  شامیری"مامان  ب  دی.  بزنم  زنگ   یی ایبهت 

 دنبالمون!"
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 یرا ط  ابانیشدند. عرض خ  ادهیپ  ابانیبود. کنار خ  یطوالن  راه

را گرفت   اشزدهخیدست    الیکردند و به سمت پارک رفتند. ل

برا  کرد.  سرعت  به  وادار  د  مانی پش  یو  ل  ریشدن   ال یبود. 

 ی دستش را باال برد و تکان داد. پسر جوان قد بلند و الغر 

برا   یکم داد. وقت  شانیدورتر   دن، یبه هم رس  یدست تکان 

 ی پرسو احوال   دیاش را بوسگونه  عیرا گرفت و سر  الیدست ل

 دست پشت کمرش گذاشت و گفت: الیکرد. ل

 دوستم!.....بابک... عشقم!" چک ی"پ

را جلو آورد و دست داد.   بابک باال رفت و دستش  یابروها 

حلقه شد   الیل  ی. دست بابک دور شانهکردیاحساس ضعف م

شان  جدا نشده بود و دنبال   الیجلوتر رفتند. دستش از ل  یو قدم

 نفر ک یبودند. جز    ستادهیا  واررهی. چند پسر داشدیم  دهیکش

الغر بودند   بکمثل با  هی چاق بود؛ بق  یو کم   کل یکه درشت ه

 و قدشان چند سانت با هم اختالف داشت.

 گران یشدن، توجه د  رهیها بودند با خکه رو به آن  ینفر  دو 

کردند.   جلب  هم  سوت  یکیرا  و  برگشت  پسرها  . دیکش  یاز 

 که گفت: دیرس  چکیآهسته به گوش پ یلیخ ش یصدا

 ! مال خودمه! حواستون باشه!"یاکهی"جوون چه ت

 "ببند سهند!"
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کرده بود. مشت   خیمثل بهمن هجوم آورده و تنش را    یمان یپش

به فرار   ل ینداشت. م  یاده یپالتو هم فا  بیها در جکردن دست

  ال ی. لستدی با  شیبود که مجبور شد محکم سر جا  یچنان قو 

را  رفته  راه  کرد.  نگاهش  و  برگشت  بود،  جلوتر  قدم  چند 

زمزمه   و انداخت    شیبازو   ری. دست زستادیبازگشت و کنارش ا

 کرد:

. سهند میبر  ایب   ؟ینگران   قدرن یا  یچ  یبرا  زمیشد باز؟ عز  ی"چ

 ." سین  یبا نامزدش اومده. دختر بد

فشار  به و  ل  یزور  م  الیکه دست  افتاد.   کرد؛یوارد  راه  به 

 که منتظرشان بودند؛ لب زد. یبه پسر و دختر  رهینگاهش خ

کار   ی بودم. حاال من چ  ومدهی. کاش نکنمیدارم غش م  ی"وا

 کنم؟" 
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که بر لب داشت؛    یفت شده و لبخندبهم چ  یهادندان  نیاز ب   الیل

 آهسته جواب داد:

 ."یطور که با من هستباش. همون ی! عاد کارچ ی"ه

 ی ها برا برده بود. سال   ادیبودن را از    یبود که عاد  هاسال 

انداخته و سکوت کرده   ری بهش نچسبد، سر به ز  یکه انگ  نیا

سال  مبود.  که  بود  شوخ   دی ترسیها  هم  پدرش    ایکند    یبا 

طور که کرد همان  یو سع  دیکش  یقیبخندد. نفس عم  شیجلو 

  ال ی. ل دشدن  کیباشد. به دختر و پسر نزد  یعاد  گفتی م  الیل

 زودتر از او دست داد و خوش و بش کرد.

پ که    چکی"سهند،  ا  مینس  ادته؟یرو  دوستم   نیجون 

 جون هم نامزد سهند!" می!.....نسچکهیپ

د. دست بزرگ سهند دست داد و »خوشبختم« را لب ز  مینس  با

 .دیرا کوتاه لمس کرد و زود عقب کش

 ره یکه د  نیتو! با ا  یکرد  ریی! چقدر تغمتیدیوقته ند  یلی"خ

 ."گمی م تیتسل یول

 وار بود. کنار هم راه افتادند.تشکرش آهسته و زمزمه 

 ها زودتر اومدن و نشستن.""بچه

  هاقیآالچ  نیب  کی بار  یجلوتر رفت. راهرو   یگفت و کم  سهند

ط آالچ  یرا  سهند   یانتها  یبزرگ  قیکردند.  که  بود  راهرو 
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درآوردن کفش شد.   یو پنجه پشت کفشش زد و آماده  ستادیا

 راه داد تا دخترها وارد شوند. 

و    یپرسو مراسم احوال   ستادند یدختر جوان ا  کیمرد و    دو 

 یبود. اگرچه چندبار  ادشیرا اجرا کردند. صالح را    یمعرف

دو سه   الی و به گفته ل  دی بود. فرزاد و سمانه جد  دهیند  شتریب

جمع  یسال به  که  آالچبود  بودند.  شده  اضافه  به    قیشان 

روشن    اشهدو گوش  یگاز  یبزرگ بود. دو بخار  یکاف  یاندازه 

 کشاند و گفت: یرا به سمت بخار چکیپ ال،یبود. ل

 ."یکرد  خی. نیبش جان یا  ای"ب

سهند و صالح را احساس   یرچشمیبود. نگاه ز  نیسنگ  افض

که   یگریو پسر د  دیباز شد و سع  قیبعد در آالچ  ی. کمکردیم

د  شناخت،ی نم از  شدند.  لبش    یلبخند   دیسع  دنیوارد  به 

 در بلند گفت: ینشست. از همان جلو

 " جاست؟نیا یک نیبب ی"وا

. دستش را دیرس  چکی»سالم« را تکرار کرد تا به پ  تندتند

 در دست گرفت. یمحکم و طوالن 

خ  یی "کجا دختر؟  خوب  یل یتو  کار  بود.  شده  تنگت   ی دلمون 

 ."یاومد یکرد
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تشکر کرد. مثل   چکیآوردن پ  ی دست داد و باز برا  الی با ل  بعد

جلف   یهاینه از شوخ   گریبودند. د  یو خوب  یمی قبل، جمع صم

که جز خودش   نی. از ادهیآب نکش  یهانه از فحشبود و    یخبر

ل بهتر  گرید  یدخترها  ال،یو  احساس  داشتند؛  حضور   یهم 

و جو    ترتها راح ها به او کم شد وصحبت کم توجهداشت. کم

 کنارش نشست.  دیشد. سع تری میصم
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 " ؟یاورد ی"پسرت رو چرا ن

 نشست. لبخندش مصداق درد بود. شیمثل خار به گلو  بغض

 پدربزرگش اومد بردش و ازش خبر ندارم."  شی"ده روز پ

 شان کرد.صحبت  یخودش را قاط الیل

 که بتونه بره دنبال بچه!" گردهی"دنبال کار م

 بلند گفت: یفرصت استفاده کرد و با صدا از
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و روزنامه   یدنبال کاره! از آگه   چکیلحظه!..... پ  هیها  "بچه

کار  دشیعا  یزیچ چه  نداره  فرق  هم  براش  فقط   ،ینشده. 

 آبرومند باشه."

 :دیسکوت کردند. سمانه دوست فرزاد پرس همه

 بلده؟"  یداره؟ چ ی"مدرک چ

هم ندارد.   پلمید  دی که بگو   دیقرمز شد. خجالت کش  صورتش

 ندارد.  یتخصص چیه دیشرمنده شد که بگو 

کارا  چک ی"پ منظور  کنه.  تموم  ساده   ینتونسته درسش رو 

 یی و کارا  اد یسالمند و بچه برب  یاز پس پرستار  تونهیبود. م

 دست." نیاز ا

را در   ری. تحقزدیاو حرف م  یبه جا  الیخوب بود که ل  چه

پا را  سرش  خواست  خواند.  سمانه  با    اوردیب  نیی نگاه  که 

که   دیاش را شنسر بلند کرد. زمزمه  شیبه پهلو   الیل  یضربه 

 گفت:

باال  یندازی م  ریکه سرت رو ز  ینکرد  یی"کار خطا . سرتو 

 !"یدختره فکر کنه کم نینذار ا ریبگ

 کرد: دیبه جمع کرد و تأک  ینگاه دیجنباند. سع یرا کم سرش

 . مگه نه سهند؟" مید ی و بهت خبر م میکنی"پرس و جو م 

 "حتما!"
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هم کمک   گریکه جز خودش چند نفر د  خواستی را م  نیهم

دور شد. غذا سفارش دادند. از   چکیصحبت از پ  ریکنند. مس

جا   کیها با هم  از بچه   یی ها متوجه شد که چند تا حرف  نیب

 .دیپرسیرا م اتش یجزئ الیبعد از ل دی. با کنندیکار م

کارها  دیسع و  خاطرات  به  گرفت.  حرفش  هوراد   یی به  که 

د  کرد، یم داد. به خودش آمد و  چقدر راحت   دیعالقه نشان 

 یزندگ   انیکه انگار در غبار سال  ی. کارخنددیو م  زندیحرف م 

 برده بود.  اد یمشترک، از 

که با ناز   یآن دختر  گریفرق کرده بود. د  یلیهم خ  الی ل  فتارر

آو   زدیحرف م  بابک  از سر و کول  با    شد؛یم  زانیو  نبود. 

در رفتارش نبود.    یو راحت بود اما عشوه و ناز  یمیهمه صم

صورتش بود. هفت سال    یجزء جدا نشدن  شیهرچند هنوز آرا

تغ  یبرا ل  یکردن زمان کم  رییبزرگ شدن و  ال زبان ینبود. 

 .کردیکار م یغاتیشرکت تبل  کیخوانده و در 

 :دیپرس دیخود جرئت داد و از سع به

 یخوایم  یاچه رشته  یدونستیکه نم  ادمه ی  ؟ی خوند  ی"تو چ

 !" یانتخاب کن

 خندان سر تکان داد. دیسع

و بعد   یبود. من اول رفتم سرباز  ی! عجب دورانریبخ  ادشی"

 خوندم و حاالم مشغولم." یحسابدار
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که همان   دانستیبود. نم  بیاو هم عج  ی! برایدوران  عجب

. با آمدن دو پسر شودیم  اشندهیآ  یزندگ  یه یپا  بیدوران عج

ها قطع شد و  صحبت   کردند؛یبزرگ را حمل م  ینیکه دو س

کباب و جوجه و    ی هاسی سفره انداختن کمک کردند. د  یبرا

زعفران پارچ  ی برنج  چ  یهاو  وسط   باره ک یشد.    دهی دوغ، 

پرداخت   یبرا   یکرد. او پول  ریتمام وجودش را تسخ  یدلواپس

. ندی ا جلو بکشد و کنار سفره بنشنداشت. دلش را نداشت، پ

پسرها زودتر دور سفره نشستند و با نان داغ و ماست مشغول  

آورد و    کیحواسش بود. سرش را نزد  الیلقمه گرفتن شدند. ل

 پچ زد:

 " د؟ی شد باز رنگت پر ی"چ

. چندبار یرا چالند. چه سخت بود اعتراف به ندار   شیها دست

 ن گرفت.دندا نیرا بهم فشار داد و ب شی ها لب

 . نوش جان!"دی. شما بخورسی.....من......گشنم نالی"ل

 را گرفت و به سمت خودش کشاند. دستش
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ب با خودی"  نباشه  هم  گشنت  منیبخور  دی!  مهمون  تو  و    ی. 

پسرا   میبجنب  ریکه د  میبر  ایمهمونم غذا نخوره. ب  ادیخوشم نم

 ."ذارنینم  یبرامون باق یچیه

 چک و چانه زدن را هم نداد.  فرصت

 هیسهند چ  ی.....هو مینیهم بش  چکیمن و پ  نی ها جا بدبچه"

کرد  قدنیا پهن  سمت   هی......محمد  یخودتو  برو  کم 

 صالح....آهان! خوبه!"

گرفت.   شیبرنج را جلو   سیگذاشت و د  چکیپ  یجلو   بشقاب

 گفت: یبا مهربان د،یرا که د چکی تعلل پ

عز حاال  زمی"بکش  خوش ر ینگ  میرژ  روز  هی.  خدا  به   .

 !"یاندام

توجه جلب نکند؛ چند قاشق برنج   نیاز ا  شتری که ب  نی ا   یبرا

 گر یفرزاد که سمت د   بارنیو تشکر کرد. ا  ختیدر ظرفش ر

د  الیل بود؛  نزد  سینشسته  را  با   کیکباب  و  آورد. شرمنده 

 برداشت و تشکر کرد.  یکوچک یگل انداخته تکه ی صورت

 از آن سمت گفت: دیسع

 دوس داره!" شتر یجوجه بذار. ب چکیپ یبرا الی"ل

چند   عیسر  الیسهند با ظرف جوجه به سمتش دراز شد. ل  دست

خودش برداشت.   یو چند تکه هم برا  چکیتکه در ظرف پ
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عم گوشهدیکش  یقینفس  از  کرد.    ی.  برانداز  را  همه  چشم 

. او هم کردیبه او توجه نم  یکس  شان به خوردن بود وحواس

ه شد.  خوردن  اجازه   جان یمشغول  ناهار  از  قبل  استرس  و 

نشسته   شیروبرو   بایداد راحت باشد و لذت ببرد. سهند تقری نم

متفاوت بود. نامزدش هم   شناخت،ی که م  یبود. چقدر با سهند

بود. به اطرافش نگاه کرد. چه راحت و   ی دختر آرام و مهربان

 ی ز ی آمده و چ  گرید  یارهی ر هم بودند. انگار از سدوستانه کنا

زم روابط  چداندینم  نی از  همه  از  چقدر  بود. ی.  شده  دور  ز 

شان عاجز بود. . از درکدیفهمیرا نم  زدندیکه م  ییهاحرف

ب نسل  دو  آن  شاننیانگار  انگار  بود.  او فاصله  و  ها جوان 

دربارهمادربزرگ نداشت  هم  فرق  بود.  حرف    ی شان  کار 

  ی شان متفاوت بود. بعض. حرف زدنحیتفر  یدرباره  ای  زدندیم

 بود.  دهیشن الی کلمات آشنا بود که آن هم از ل

لذت بردن و خوش   یشده در وجودش، اجازه  نهینهاد  ترس

نم  ی گذران ودادیرا  دلهره  رها  .  مدام کردی نم  شی دلشوره   .

   ؟ی چه اتفاق دانستی. خودش هم نمفتد یب یمنتظر بود اتفاق 

تا دو روز   دیخندیرا خوش بود و م  یبود که اگر ساعت  عادت

 . دی نال یاز درد م د یبعد با

 ی از معمول خورد. تکه  شتریب  یلیخ  گران،یو د  الیتعارفات ل  با

 یرا گرفت و جد  الی آخر جوجه را در بشقابش گذاشت؛ دست ل

 گفت:
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 ! اصالً جا ندارم."ترکمی"جون خودم دارم م

 از آن سمت حواسش بود. صالح

بدونه   دیبه بعد با   نینکن. بذار راحت باشه. از ا  تشیاذ   الی"ل

 ."میکه ما با هم تعارف ندار

سرجا   حرفی ب  الیل و  برداشت  بشقابش  از  را    شیجوجه 

تفاوت   هیها هم صالح با بقموقعلب تشکر کرد. آن  ریگذاشت. ز

 ست؟یفرقش چ دانستی ها نموقتداشت. آن

  های دادند. پسرها به پشت  انیو قل  یاز ناهار، سفارش چا  بعد

شدند و ضمن   کی داده و پا دراز کردند. دخترها بهم نزد هیتک

حواس  نیا حرفشان  که  بود؛  پسرها  صحبت    یهابه 

هم  دخترانه  را  برازدندیم  یواشکیشان  دلش  چقدر    نی ا  ی. 

 تنگ بود. یواشکی یهادخترانه 

 از دل درد ماهانه گفتن. حتا

که تمام شد؛ عزم رفتن کردند. دو نفره و سه نفره   هایخوردن 

خارج شدند. متوجه بود که صالح کارت درآورد و    قی از آالچ

ا کرد.  با  نیحساب  هم  نفر دی پرسیم  دیرا  دو سه  از  فارغ   .

 یکه رفتارها داشت؛ جا  یکه اضافه شده بودند و تفاوت  یدیجد

 . دید یسه نفر را در جمع خال

 و ماکان و راشد. بابک
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دن  ش   دهیکه با کش  داشتیقدم برم  الیفکرها کنار ل  نیبا ا  ریدرگ

 صالح بود.   یو نگاه کرد. صدا ستادیا نشیآست

 لحظه! کارتون دارم." هیخانم  چک ی"پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هستم تونسازنده نظرات و  نقد منتظر

 

[4/24/2022  7:24 PM] 

 

  واری_دی_بچکی#پ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 #الف_صاد 

 

 

 36#پارت

 

 

 

بود. انگار هرکس در   دهیقدر خجالت نکشتمام عمرش آن  در

شده بود. از دست دادن با پسرها،    رهیها خپارک بود؛ به آن

پسر   سیکمرش خ بود.  شده  بود؛   یعرق  اسمش سهند  که 

 ی دست رو   بهانهی. با بهانه و بشد ی از کنارش دور نم  یالحظه

که    ود. فقط او بگرفتی دستش را م  ایو    گذاشتی اش مشانه

آورد و دست   نییپا   یپا جفت کرد و سرش را کم  یوقت معرف

 را به لبانش چسباند و گفت:  چکیپ

 خوشبختم." تونیی "سهند هستم بانو! از آشنا
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که   یخورد را محل نگذاشت. پسر  شیکه به پهلو   یاسقلمه

 چک یداشت و اخمش ترس به دل پ  یو پر  یمشک  یابروها 

 سهند را مخاطب قرار داد: یجد یلیت، خانداخ

 رو بذار کنار سهند. آدم باش!"  یباز"مسخره

 کرد.  کیانداخت و به خودش نزد شیدست در بازو  الیل

بخوا اگه  خدا  اذ  نی"به  رو  خودتون    د،ی کن  تیدوستم 

 بگو!" یزیچ هی .....بابک تو دی دونیم

 و خندان جواب داد: دیرا بوس الیل یکنار ابرو  بابک

"حرص نخور عشقم! سهند از دوستت خوشش اومده، بذار 

 !"گهیتالشش رو بکنه د

 " م؟یآشنا بش شتریب یدیخانوم اجازه م چکی"آره آره! پ

م  چکی»پ خجالت  ؟« یدی خانوم......اجازه  عقب   اشی وجه 

بزرگ  ش یرفت و غرور جا احساس  آن  یرا گرفت.  قدر کرد. 

  یی آشنا  یسهند، از او برا  یافهیق  به سن و   یبزرگ که پسر

 شی ها. گونهدینه بگو   توانستیو م   شدی . مگر مردیاجازه بگ

 اشی صدف  ز یر  یهادندان  ن یاش بگل انداخت. لب رژ خورده

سهند   یو همان برا  دیکرد. سرش آهسته به موافقت جنب  ریگ

بهانه شد تا آخر وقت، دست سهند از دور   ،ییبود. آشنا  یکاف

فاصله  نشود.  باز  شد.   نهیس  یکمرش  چالنده  مدام  لگن،  تا 
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پسر، گرما را به تمام تنش منتشر   نهیبه س  دهیچسب  شی بازو 

 ی برا  یفرصت.  دیفهمی را نم  چکی. سهند انگار حال پکردیم

 .دادینفس گرفتن و آرام بودن نم

اخمو، ماکان    یپسر ابرو مشکگرفت.    ادی اسم پسرها را    کمکم

 د یبود. فهم   هیتر از بقبود. صالح قدش از همه بلندتر و ساکت

دب  دیسع آخر  هردو   رستانی سال  و  است  سهند  برادر  و 

بلند و   نی تربابک. درشت  یپسرخاله قد  بود.  پسر هم راشد 

با موها  شت در  یل یمجعد. چشمانش خ  یچهارشانه و سبزه 

 بزند. رونیه باز حدق خواست ی بود. انگار م

. از شدیهوا سردتر م  رفتند،یرو به عصر و غروب م  هرچه

  انیو قل  یخانه رفتند. چاسفره  ک یآمدند و به    رونیپارک ب 

ل دادند.  بابک چسب  الیسفارش  طور  دهیبه  انگار   یبود؛  که 

 گوشش پچ زد.  ریبابک نشسته است. سهند ز یپا یرو 

 !" نیرو بب الی! لترک ینزد  ای"ب

نزد  ینامحسوس  تکان دلش  داد.  خود  را   ک یبه  شدن 

برنگشته بود.   ی. ضربان قلبش هنوز به حالت عادخواستی نم

م را  تنش  راشد،  نگاه  و  صالح  و  ماکان  . لرزاند یاخم 

نداشت.   یکند. فقط حس خوب  ری شان را تفسنگاه  توانستی نم

شان  حرف  شتریخوش نگذشته بود. ب  گفت،یم  الیطور که لآن

 کرد؛ ی که درک نم  ییها یرس و دانشگاه بود و شوخ د  یدرباره
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م بلند  خودشان  مصنوعدند یخندیاما  لبخندش  اجبار  ی.   ی و 

. کردیخودش بود، سهند را انتخاب نم  ل یاگر به م  دیبود. شا

 یترکم  یسن   به خاطر فاصله   دیخوشش آمد. شا  شتریب  دیاز سع

 دهیبود. حداقل چند سؤال راجع به درس ازش پرس  شاننیکه ب

 بود.

رو   دست و  زد  کنار  را  شال  گرفت.   یسهند  قرار  گردنش 

 ه یتک  یتخت به پشت  یباال آمد. رو  شی هاشانه  یناخودآگاه کم

 چسباند یرا گرفته و به لب م   انیقل   لنگیدستش ش  کیزده و  

را   چکیپ  یموها  نیگردن و ب  گرش یو دست د  زدیو پک م

شدن    خیکه باعث مور مور شدن و س  ی. نوازشکردیش منواز

را دور کرد و دود را رو به   لنگیش  ی. لبشدیتنش م   یهامو 

 کرد و آهسته گفت:   کینزد  چکی را به پ  یداد. لب  رونیسقف ب

 " ؟یکش ی "م

 بزند؛ صالح تشر زد: یحرف چکیکه پ نیاز ا قبل 

 کم مراعات کن." هی. یاریشورشو درم ی"سهند دار
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داد و   یرا تاب اشده یروبرو نشسته بود. چشمان ورقلمب راشد

 جواب صالح را داد که بشنوند. ی به قصد طور

. کرم از خود ستیمراعات کنه سهند ن  دیکه با  ی"داداش! اون

 نبود." جانیا خواست ی درخته! اگه دلش نم

اما درک کرد که او   دیکه درست مفهوم حرفش را نفهم  نیا   با

و بابک مشغول حرف زدن    الی. بغض کرد. لداندیرا مقصر م

بلند شود    خواست ید. دلش منداشتن  چکیبه پ  ی بودند و توجه 

کدام   دانستی و برود. بدبختانه نه پول همراهش بود و نه م

پش هستند.  شهر  کوله  مانیسمت  از  چرا  که    پولاش  شد 

 برنداشته است.

شال    ریتشر صالح، سهند خود را جمع کرد. دستش را از ز  با

که گذشت و حواس   یآورد و صاف نشست. کم  رونیب   چکیپ

 کرد و گفت: کی پرت شد؛ سرش را نزد هیبق

! من که دلم رفت واست. عاشقتم! فقط دوس یخوشگل   یلی"خ

که با بابک راحته. شمارتو   الی. مثل لیدارم تو هم راحت باش

 بهتره!"  یجورن ی. امینی همو بب  ییبده که تنها

داده بود. قرار بود که   نهیزم  نی الزم را در ا  ماتیتعل  الیل  قبالً 

و خطش دست او بود.   ین را بدهد. فعال که گوشماما   یشماره

 گرفت: شیسهند دستش را جلو  د؛ یتا خواست شماره را بگو 

 ."زنمیمو م! شمارهتو ی"بده گوش
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را کف دستش گذاشت. انگشتان سهند تند تند   یگوش حرف ی ب

درآمد.    بشیخودش هم از ج   یگوش  ی. صدادیصفحه لغز  یرو 

خودش را   یگوش  بشیداد و از ج  چکیرا به دست پ  یگوش

 درآورد. 

خودم!.....حاال اسمش رو    یخانم خوشگله  یشماره  نمی "خب ا

 کنم؟" و یس یچ

بب   چکیپ شد  اسمشماره  ندیکنجکاو  چه  با  را   ره یذخ  یاش 

 چک یبه پ  یلب سهند نشست. نگاه   یرو  ی. لبخند کجکندیم

خوشمزه    یکه خوراک  ی. مثل وقتدیکرد و زبان به لبش کش

و   یگوش  ی. چند ضربه به صفحهافتدیم  ادشیبه    ای  ندی بیم

 را سمتش چرخاند. یزد و گوش  چکی هم رو به پ یچشمک 

 عشق" چک ی"پ

اش را گرفت را گاز گرفت. دست سهند جلو آمد و چانه   لبش

 لبش زد. یو با شست رو

 دلم رفت." کارو نی"نکن ا 

پ  یاعادالنه   یباز نم  چکینبود.  نابلد  و   نیا  دانستیساده 

حرکات  ینشان   کدامچ یت هحرکا ندارند.  که   یاز عشق  هستند 

برا انجام م  یبه سادگ  ییدخترها  یپسرها معموال  . دهندیاو 

 شد.  انی نما یبزرگ یها به شکل لکهگونه یقرمز
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خوشش آمد و هم عذاب وجدان گرفت. »زشته و گناهه«    هم

مامان بلند در سرش اکو شد. در خودش جمع شد.    یبا صدا 

ل و تکان   دهیبابک به گوشش چسب  یهانگاه کرد. لب   الیبه 

  یی رفتن بود. دست بابک جا  سهیر  یخندان آماده  الی. لخوردیم

  الی ل  دانستی. نمزدی را چنگ م  الیل  ینهیبغل و س  ریز  کینزد

و    اردید   نیدارد. خودش که فقط منتظر تمام شدن ا  یچه حس 

 د یباشد. شا   الیکه مثل ل  خواستیبرگشت به خانه بود. سهند م 

که آمده بودند،   یسؤال کند. از وقت   پردهیو ب  حی الزم بود صر

کل  و راشد و سهند کل   دی با سع  ایمدام در حال خنده بود و    الیل

بع کردیم به نظرش  مانند دوستش   یکه روز  دبو   دی.  بتواند 

 رفتار کند.

بعد هم ادامه داشت. فالفل خوردن و قدم زدن.    یتا ساعات   دارید

م تنها  سهند  با  اگر  بودند.  جمع  در  که  بود   ماند؛یخوب 

از چه حرف بزند که جالب باشد. مسلما درس   دی با  دانستی نم

سهند جذاب و   یو مرگ مامان برا   یضی حتا مر  ایو مدرسه و  

 .د یپرسیم الیاز ل دیرا هم با نید. انبو  ی دنیشن

را باز   شیها گلبرگ   یکه به زور دست بخواه  یامثل غنچه 

ها آماده زمان بگذرد و گلبرگ  یکه فرصت ده   نیبدون ا  ؛یکن

 یرا داشت. روح و ذهنش برا   یحال  نیهم همچ  چکیشوند. پ

 ارتباط با جنس مخالف و بروز احساسات زنانه آماده نبود.
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  ان یکه م ینبود و پدر گریکه د یکمبود محبت از سمت مادر 

و غم از دست دادن همسر، دخترش را   یانبوه مشکالت کار

با    یبه سمت دوست  چکیفراموش کرده بود؛ باعث هل دادن پ

مشدی م  الیل باعث  ل  شدی.  و   یکوه  شیبرا  الیتا  تجربه  از 

حق  ی دانستن و  کم  را  خودش  برابرش  در  و  کند  و    ریجلوه 

کنار او،   یگاه یشتن جادا  یتا برا  شدی. سبب م ندی بب  کوچک

 خودش را به دستان سهند بسپارد. لش،یم رغمیعل

. قرار شد بابک دی و برگشت به خانه رس  ییزمان جدا  باالخره 

بکشد؛   ینفس راحت  خواستیکه م  یشان. درست زمانبرساند 

 دیبابک را باز کرد و کنارش نشست. سع  دیسهند در عقب پرا

 ال یا وحشت و التماس به ل. ب ندیتعارف زد که جلو بنش  الیبه ل

دست داشت.   ررا د  گریدر سمت د  یرهی دستگ  دینگاه کرد. سع

فرسا که گذرانده؛ طاقت  یوسط دو پسر نشستن و بعد از ساعات

 .دیرا د  شیهاالتماس چشم الیبود. شانس آورد که ل

 ."نمیشیم چکی پ  شی. من پنیجلو بش   ایب دی"نه! سع
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 ش ی بازو   ی رد کرد و رو   چکیدستش را از پشت سر پ  سهند

 گذاشت و به خودش چسباند.

 جاش بشه." الیل ورن یا  ای"ب

قل  یبو  ب  انیعطر و دود  لدیچیپ  اش ی نیدر  سوار شد و    الی. 

 خندان طعنه زد:

ک  الی ل  گهیم  یطور  هی" چند  انگار  بشه  بگو   لوام؟ یجاش 

 بغل کنم." چکو یپ خوامیم

قدر چند ساعت آن نی. ادیخجالت کش چکی. پدندیپسر خند سه

تر شده و آب کوچک  کردیاز خجالت عرق کرده بود؛ حس م

 تر شد.اش محکمرفته است. دست سهند دور شانه

ل  ی"حسود  ب  گهی! دالینکن  . خودمون  مییاینم  رونیباهاتون 

 " ؟ی. نه بابرهیغره مچش  یصالح ه  نیا  هی. چمیریم  ییتنها

 :دینگاه کرد و خند نهیاز آ بابک

 چرا؟"  گم ی! بذار بعد بهت میآخرش  گهی"داداش تو د

سع  دینفهم  باز و  سهند  خند  دیچرا  لدند یبلند  زد.   الی.  لبخند 

 است. اوردهیهم سر در ن الیبود که ل نیحدسش ا

شدند.   ادهیپ  الیل  یخانه  یگذشته بود که جلو   ازدهیاز    ساعت

خداحافظ بوس  یسهند  با  ل  دنیرا  کرد.  تمام  از   الیصورتش 
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به لب بابک زد و    ی کوتاه  یپنجره سرش را جلو برد و بوسه

 عقب آمد و دست تکان داد.

را گرفت و    چکیرا فشار داد و با باز شدن در، دست پ  زنگ

 گفت: الیشدند. منتظر آسانسور شدند. ل  نگیوارد پارک

 یامروز با سهند اوک  نیهم  کردمی "خب! چطور بود؟ فکر نم

 !" یشب

 کرد. یبا پووف خال بارهک یرا پر از باد کرد و   شی ها لپ

نه! کاش بهم    گفتمی . کاش بهش مکردمی"منم فکرش رو نم

 !"ل یل ی گفتیم

 باال انداخت و به نشانگر طبقات، نگاه کرد.  شانه

م چه  ا  دونستمی "من  که   قدرنیسهند  کدوم  هر  گفتم  هوله! 

 ه یو    میابک شماره داد. منم اول با ب دنیبخوان اول شماره م

تلفن بعد حضور  میدوست بود  ی مدت فقط  البته بدم   یو  شد. 

پ  فرصت  اون  که  بهتر  نخته!  تو  راشدم  کردم   داینشد. حس 

 ازش." ادینکرد. خوشم نم

م  سر مراجعه  که  دلش  به  داد.   ی اقیاشت  دیدی م  کرد،یتکان 

که   کردیفکر م  گرید  یندارد. از سو   دارهاید  نی تکرار ا  یبرا

 .اوردیکم ب الیل یجلو  دینبا
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کاغذ نگاه کرد و سرش را باال گرفت و پالک را چک کرد.   به

کرد و با دقت   کی روشن غروب، چشمانش را بار  کی در تار

را فشرد. در جواب   یاز درست آدرس مطمئن شد. زنگ در 

 گفت: ،ی»بله« مرد

صالح را   ل یآمد که فام  ادشیصالح.....)  یهستم. آقا  یزی"عز

 پرستار بچه...." ی.(...براداندی نم

کاغذ نگاه کرد. ضربان   ی. به پالک و آدرس رو امدین  ییاصد

عقب رفت.   یقلبش تند شد. انگار اشتباه آمده بود. سردرگم کم

 مرد آمد که:  یدر باز شد و صدا

 !"شیش یطبقه  دیی"بفرما 
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از زنبورها به تنش حمله کرد. پوستش داغ   یمثل لشگر  ترس

. هزار اگر و نکند، در سرش رژه رفت. شدیو سوزن سوزن م

کرد و وارد خانه   ادی لب خدا را    ریدهانش خشک شده بود. ز

و    شدیباز م  نگی به پارک  یبود. در ورود  یشد. مجتمع بزرگ

داد تا از یبعد آسانسور. دستانش را در هم گره کرد و فشار م

 کند. یریزشش جلوگلر

 زد و گفت: شیروز بعد از رستوران صالح صدا آن

برا  یکی" دوستام  ساله  یبچه  یاز  پرستار دو  دنبال  ش 

 نو یا  دیبچه و هم کار خونه......ببخش  یدار. هم نگهگردهیم

 ......"نیخودتون گفت ی. ولگمیم

 . فقط حقوقش...."ستین یممنون! مشکل  یلی"خ

هماهنگ    د ی"بذار م  کنمیمباهاش  خبر  بهتون  شادمیو   د ی. 

 رو گرفته باشن." یکس

 کرده بود:  الیهم رو به ل بعد

 . باشه؟!"یخانوم بگ چکیکه به پ دمی"بهت خبر م

جا همان   خواستیهم پلک خوابانده و موافقت کرده بود. م  الیل

که خودش شماره دارد؛ اما سکوت کرد. بهتر بود که   دیبگو 

ل م  الیبا  لگرفتیتماس  از سه روز،  بعد  و    الی. حاال  آدرس 

 ساعت قرار را داده بود. 
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آسانسور،   یدر پاگرد جلو   یآسانسور باز شد و سه در چوب  در

وقت درست  نم  یبود.  را   دانستی سرگردان  واحد  کدام  زنگ 

با    یسور باز شد و زن جوانآسان  یبزند، در واحد ضلع غرب

 گفت. دییتکان داد و بفرما یسر یجد یا چهره

کم  دنید  از صدا  یزن  شد.  م  ی آرام  هم  لبخند آمدی بچه   .

نبود و   یبزرگ   یدر زن نداشت. خانه  ی ریزد که تأث   یجانی ب

تر هم به چشم  کوچک  شدیباعث م  یو پاش و شلوغ  ختیر

رو دیایب از  رومبل   ی .  تا  و    یها  لباس  آشپزخانه  کانتر 

کث  یبازاسباب  ظرف  بالتکل  فیو  بود.  در   یجلو   فیافتاده 

 مبل را پس زد و گفت: یرو   یها. زن با دست لباسستادیا

 ."میتازه از سر کار برگشت دی. ببخشدیی"بفرما 

که احتماالً اتاق خواب   یواریبچه بغل از پشت د  یجوان  مرد

  ی رو   ختهیر  ی هالباسآمد. بدون توجه به    رونیجا بود بآن

 گرفتیگذاشت. بچه بهانه م  شیپا   یمبل، نشست و بچه را رو 

 ش ی . مرد رهادادی و تاب م  چیرفتن، خودش را پ  نییپا  یو برا

نبود راه افتاده،  با نق نق به سمت   ادی کرد و بچه که انگار ز

زود    یلیبچه را دنبال کرد. هوراد خ  چکیمادرش رفت. چشم پ

بود. در افتاده  از  راه  قبل  هم زود   یلی. خاشی سالگکیست 

واکسن    بردی. بهداشت که مدانستی حرف زد. خودش که نم

 که زود است. گفتندی م رند،یبزنند و قد و وزنش را بگ
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 مرد، چشم از بچه گرفت و به سمتش نگاه کرد.  یصدا  با

 !"خورهیتون نماما به سن نیتجربه دار گفت ی"صالح م

نبود.   ینی چننیا  یهاخودش را جمع کرد. منتظر سؤال   یکم

جلسه   نیفکر کرد که صالح مشخصاتش را به دوستش داده و ا 

 حقوق و ساعت کار است. یو صحبت درباره ییفقط آشنا

 کرد: یو من من

کم پسرم  بچه  ی"اوم....خب  بزرگتره!.....برا  یاز   یشما 

 گفتن تجربه دارم." نیهم

 مواظب پسرته؟" یک جان یا یای"اونوقت اگه ب 
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 مواظب پسرته؟" یک جان یا یای"اونوقت اگه ب 

 .دیبچه به بغل از پشت کانتر با اخم پرس زن

هم  قسمت ماجرا  هم  جا ن یسخت  مثل  بغض  مهمان   شهی بود. 

تا حجم بغض را   د یشد. آب دهانش را بلع  شیگلو  یناخوانده

 کم کند.
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کار   یبرا  ی....البته فعال! مشکلکنهینم   ی"پسرم با من زندگ

 ." ادینم  شیپ

 دوباره گفت: یبا لحن تند زن

 "؟ ی"طالق گرفت

. امدیزن خوشش ن  یدرهم گره خورده  یلحن تند و ابروها  از

 انداخت و آهسته جواب داد: نییسرش را پا

 "همسرم مرده."

 زد ی بر  رهیدا   یرا رو   اشیگرفتن کار، زندگ  ینداشت برا  دوست

شن را  مرد  »متأسفم«  کند.  ترحم  جلب  همان  دیو  طور  و 

گوشه  ریزسربه از  زد.  لب  را  بدل    ی»ممنون«  و  رد  چشم 

 .دیزن و شوهر را د نیاشاره ب

و بعد به صالح    میما فکرامون رو کن  دی ! اگه اجازه بدی"اوک

 که بهتون بگن." میدیخبر م

کرد و رفت. رفتار زن و    یبرخاست. تشکر و خداحافظ  عیسر

ام اصالً  ا  دوارکنندهیمرد  که  داشت  شانس  اگر   نینبود. 

را  هم  ینبود. دخترها  اشیزندگ دانشگاه  تازه  سن و سالش 

کار مطابق با    ایبودند و    ل یتحص  یفکر ادامه  ایتمام کرده و  

و   کوفتاش و هزار  بچه  یوقت او با درد دورشان. آنرشته

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 دای. آن هم پگشتی م  یکلفت  یبرا  ییدنبال جا  دیبا  گریزهرمار د

 . شدی نم

هم نبود، رفت. از   یمکه مسافت ک  یآر ت  یب  ستگاهیتا ا  ادهیپ

با  دوباره  م   دی فردا  دستش  م  گرفت یروزنامه  راه  . افتاد یو 

غرولند کرده که چرا دنبال کار   یسه روز هم افسانه کل  نیهم

 .رود ی نم

را گرفت.   الیل  یاتوبوس، شماره  دنیرس  یانتظار برا  ن یح  در

 کرد. فیتعر الیل یبرا  عیسر یلیخ

 " ؟یی"االن کجا

 اتوبوس نشستم." ستگاهی"ا

 ."نمتیبیجا مفلکه. اون ای"ب

پ  از دوم  ن  ادهیاتوبوس  سمت   ازیشد.  آن  بزند.  زنگ  نبود 

تکان داد و به سمتش رفت.   ی. دستدیرا د  الیل  نیماش  ابانیخ

 د یرا بوس  الیگرم بود. ل  نیماش  ی در را باز کرد و نشست. فضا

 کرد.  یپرسو احوال 

 ردت کردن؟" یگی م یعنی"خوبم! تو بگو چطور بودن؟ 

نظرم رس  جورن ی"ا که خدیبه  زنه  و    یلی.  بود. سوال  اخمو 

هم از ساعت کار و    یچیبود......ه  یکارجوابش هم با طلب

 حقوق نگفتن." 
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 وسط انداخت و دنده را عوض کرد. ینه یبه آ  ینگاه الیل

 . هنوز شرکت بود."ششیپ میری "با صالح حرف زدم. االن م

تا نزد  قهیحدود چهل دق   ی و شلوغ  کی تراف  با  ک ی زمان برد 

. قفل فرمان را زد و با گفتن: ستادندیدر غرب شهر ا  یساختمان 

شد. باد سرد به صورتش خورد و لرز به تنش   ادهی!« پمی»بر

 .شدینشاند. تازه داشت گرم م

 چکیقدم جلوتر بود. برگشت و دستش را به سمت پ  ک ی  الیل

 دراز کرد.

 !"چیپچی "بدو پ

د  قبل  را  صالح  کردنش،  اخم  سع  د یاز  با  پله  دیکه   یهااز 

 الیخی خط نگاهش را دنبال کرد و ب  الیآمدند. ل  ن ییساختمان پا

شد. بلند صالح را صدا زد و به طرفش   چکی گرفتن دست پ

 رفت.

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

[4/24/2022  7:24 PM] 

 

  واری_دی_بچکی#پ

 

 

 #الف_صاد 

 

 

 41#پارت

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



سالم کرد.   الیهمزمان با ل   بای هم فاصله را کم کرد و تقر  چکیپ

برخورد کردند و احوال    تیمیبا صم  دیصالح با احترام و سع 

 رفت سر اصل مطلب. یمعطلیب الی. لدند یپرس

انگار راضیهمون دوستت که گفت  یرفت خونه  چک ی"پ   ی. 

 نبودن و نخواستن."

پ  صالح به  کم   چکیپرسشگرانه  کرد.  کش  ینگاه  . دیخجالت 

قد مثل  م  میهنوز  حساب  صالح  پا بردی از  را  نگاهش   نیی. 

 کرد. دییرا تأ الیانداخت و حرف ل

 اشاره کرد.  نی را زد و با دست به ماش ایپرش ریدزدگ صالح

 چه خبره؟"   نمیبب نیتو ماش مینیبش میسرده. بر رونی"ب

 خورد و گفت: یتکان دیسع

م"بچه اجازتون  با  دارم.  عجله  من  شدم  رمیها  خوشحال   .

 !"دمتونید

در عقب را   چکی کرد و رفت. پ  یدست داد و خداحافظ  دوباره

کنارش نشست.   الیباز کرد و نشست. صالح پشت فرمان و ل

هم خودش را جلو    چکی. پدندیچرخ  چکیهر دو به طرف پ

 نشست.  یو وسط صندل دیکش

 گفتن؟"  ی"خب چ
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با صالح راحت نبود که بخواهد جزء به جزء سؤاالت و   هنوز

جواب   الیکند. ل  فی که گرفته بود را تعر  ی رفتار زن و حس بد

 داد:

نگفتن    یچیکم بد برخورد کردن. از حقوق و ساعت کار ه  هی"

 نیو از ا  یبه باشبا تجر  خورهی به جاش گفتن که به سنت نم

 حرفا!"

را   اش یداد. گوش  رونیباال انداخت و لبش را به سمت ب  چانه

درآورد و شماره گرفت و با دست عالمت ساکت بودن را به 

 که تمام شد؛ گفت: اشیپرسدخترها نشان داد. سالم و احوال 

 کردم اومد؛ چطور بود؟"   یخانمه که معرف  نیا   نمی"خواستم بب

ر  دست تماس  و  رو برد  صدا  یا  گذاشت.  در   یبلندگو  مرد 

 . دیچیپ نیماش  یفضا

 جوون بود و ما......" یلی.....خقتشی"حق

 بلند شد.  بارهکی زنش   یصدا

ا"دست آقاصالح.  نکنه  درد  برا  نمیتون  بود  ما   یمورد 

 " ؟یفرستاد

 بود؟"  ی"چطور؟ مشکلش چ

و خوشگل! پرستار بچه    وهینبود؟ جوون و ب  ی"مشکلش چ

 کن؟"خونه خراب  ای نی فرستاد
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را تحت فشار گذاشت.   لب  شیهاداغ شد. دندان  چکیپ  صورت

هم  الیزل زد. ل الی بسته شد و بعد به ل یاچشمان صالح لحظه

 لب زد:

 بده." شعوروی ب نی"جواب ا

 و جواب داد: دیکش ی قیسر باال انداخت و نفس عم صالح

. اسگه یحرف د  هی  یندار  نانی"متأسفم! شما به شوهرت اطم

 خداحافظ!" ؟ی. داداش شما کار نداردیلطفا تهمت نزن 

 شروع به غرغر کرد:  الیکه تماس قطع شد؛ ل نیهم

ا  یک  گهید  نی"ا  ؟یهم داشت  یعوض  یدوستا  نی بود؟ تو از 

کار کنه؟    دی شد و خوشگل و جوون بود، نبا  وهیب  یمگه هرک

 آخه؟"  هیچه منطق نیا

ل  یسع  صالح پ  الیداشت  کند.  آرام  پ  چکیرا   ده، یچیدر خود 

شده بود که فقط حسرت   نیداد. روزگارش ا  هیعقب رفت و تک

مامان حسرت سالم بودنش و    یماریگذشته را بخورد. زمان ب

د از ازدواج . بعیماریبعد از مرگش، حسرت بودنش حتا با ب

وقت ب  یحسرت  و  مجرد  م   ال یخیکه  از  بعد  حاال  و   رگ بود 

 را داشت. تیشوهرش، حسرت زنده بودنش حتا با آزار و اذ
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ب  کی ع  شتریهفته  مدت  دیبه  بود.  دوست  ینمانده  با   اشیاز 

م ب  ی. چندبارگذشتیسهند  با    رونیتنها  هم  چندبار  رفته و 

حسش   دیبگو   توانستی . نمشانپی اک  ال،یبه قول ل  ایدوستانش  

بهتر شده است. فقط عادت کرده بود. عادت کرده بود دست 

بچرخد. عادت کرده   شیموها  نیکمر و گردن و ب  یسهند رو 

بود و غ   ییبود جا شان  دوستان  ایاز خودشان    ریکه خلوت 

  شان یرا پر  شینباشد؛ شال از سرش برداشته و موها  یکس

 صورتش را ببوسد. یکند و گاه

زل زل نگاهش    اشیکرده بود که راشد با چشمان وزغ  عادت

 کند و سهند داد بزند:

 کن." شی ! چشاتو درو یعوض ی"هو 

 صالح جواب سهند را بدهند که: ایکرده بود که ماکان  عادت
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 !"نیی تنها یوقت یبذار اتو ی بازیالش نی"بهتره تو هم ا

کوچک، به اتاق   یعادت کرده بود. به آن خانه  زیهمه چ  به

. چه خوب کیتنگ و بار  یدر آشپزخانه   یبه آشپز  تخت،ی ب

 ی . سخت و آسان هم فرق کردیعادت م  زیچبه همه  یبود که آدم

در آن خانه تنها باشد    روقتی. عادت کرده بود که تا دکرد ی نم

 تا بابا برگردد. 

جا را برق کرد و همه  یتکاندار، خانهخانه   یهاخانم  یهمه  مثل 

عمه   یبود که به خانه  ختهیبابا برنامه ر  د،یع  یانداخت. برا

. روندیبه شمال م  ل یبروند. سهند گفته بود که قبل از سال تحو 

ک  الیل برود  بود  قرار  کسشیهم  هوا  ماندی نم  ی.  به   شی که 

. کردی نم  یعمه به حالش فرق   یه رفتن خان  ا یبماند. ماندن خانه  

که   دیهم که بروند. حداقل بعد از ع  امدیر، بدش نفک  یبا کم

گفتن داشت. از رفتن مامان   یبرا  یاو هم حرف  شدند؛ یجمع م

نبودن هم عادت کرده   نی. به اگذشتیبه شش ماه م   کینزد

  نی . بدیترکی اول، دلش از غصه نم  یمثل روزها  گریبود. د

غم رفتن مامان    ال، یبا ل  یبا سهند و دوست  ددرس و رفت و آم

هم با وحشت فکر   یسبک که نه! قابل تحمل شده بود. گاه

بابا کماکان به قوت که کم  کردیم رنگ شده است. مشکالت 

 آالتنیبودند. از اعتبار و توان وارد کردن ماش  یخودشان باق

گرفته و کود و سموم   یکوچک ینبود. به زحمت مغازه یخبر

که عادت کرده   یی کارها  از  یکی.  فروختیو بذر م  یرز کشاو 
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بابا بود. درآمد کم مغازه و موعد   یمشکالت کار  دنیبود؛ شن 

از   یو کار  دیشنیکه فقط م  ییهادست حرف  نیاجاره و از ا

 هم نداشت. یو راه حل آمدی دستش برنم

برا  یاز خوردن شام و جمع کردن و چا  بعد بابا،   یآوردن 

شبکه اخبار  نشست.  صدا  یکنارش  با  پخش   یدبلن   یسه، 

بود.   یگر ید  یاما حواسش جا  ونیزیبه تلو   رهی. بابا خشدیم

 زد و گفت: ش یصدا  چکیپ

 عمه؟"  یخونه میری "چندشنبه م

 جا کرد.و قند را در دهانش جابه دینوش یاز چا یا جرعه

چهارشنبه که  کردم  تحو میبر  یسور"فکر  سال  جا اون  ل ی. 

 " س؟ی بهتر ن میباش

را داشت.   یشتری ب  اقیباال انداخت. بابا انگار انتظار اشت  شانه

 زود جواب داد:

که بدون مامان سفره   نی . اصال فکر اشهیخوب م  یلی"آره خ

 سخته!" م، یبنداز

 ."میافت ی"پس ساکت رو ببند و آماده باش پس فردا شب راه م
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بابا برداشت و به آشپزخانه برد و    یپا  یرا از جلو   استکان

ها باال رفت. گفت و از پله  ریبخجا به بابا شب شست. از همان

 ی پتو برد. کم  ریآورد و با خود به ز  رونیرا از شارژ ب  یگوش

باز ام اس  از زمان حرکت  یبا سهند اس  شان گفت. کرد و 

 .ردیدستش بگ یگوش ادیز تواند یعمه نم ی کرد جلو  دیتأک

آخر را به مدرسه   یروزها  نیگرفته بودند که ا   میتصم  هابچه

خودش و بابا ساک ببندد. از   ینروند. صبح وقت داشت تا برا

مراسم مامان آمدند؛   یبرا  ی. وقتآمدیعمه خوشش م  ی هابچه

با    ی با باز   توانستی از وقتش را م  یحدود دو ساله بودند. کل

 دوقلوها پر کند.

. ساک کردیدلش درد م  ریشد؛ بابا رفته بود. ز  داریکه ب  صبح

کنار پله بود.   شد؛یبه حجمش اضافه م  پیکه با چند ز  یمشک

کردن ساک   زیاش را خورد؛ مشغول تمکه صبحانه   نیبعد از ا 

ساک با بابا    نیاز ا  دیبود با  دایکه پ  طورنیخاک گرفته شد. ا

. ساک را با خود باال برد. قبل از کردندیاستفاده م  یاشتراک

و    شرتیرا گذاشت و بعد دو سه ت  رشیز  یهالباس   زیهر چ

نزده و    دیع  دیاز خر  یکه به نسبت نوتر بودند. بابا حرف  یبافت 
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ل بود. هربار هم  بود؛ جواب   دهیپرس  الیاو هم سکوت کرده 

 داد:

 کم سر بابا خلوت بشه بعد!" هی. شهینم ری. درمی "م

نظرش ضرور  هرچه گذاشت. ساک سنگ  یبه  را  را   نیبود 

 یبابا را از کمدش درآورد ول  یهابرد. لباس   نییکشان پاکشان

ها پله   عیاز باال آمد. سر  اشیگوش  یدر ساک نگذاشت. صدا

دوتا   با اسم س  یباال رفت. شماره  یکیرا  که  بود   مای سهند 

 کرده بود. تماس را وصل کرد و »الو« گفت. رهیذخ

 ی گیم  حال یب  طورنیکه ا  ینکرد  و ی"سالم عشقم! شمارمو س

 الو؟" 

 ! به شماره دقت نکردم.""سالم

را   دروغ خودش  زور  به  هم  رودرو  نداشت.  گفت. حوصله 

م ل  کردیمجبور  وقت  الیمثل  فقط  هم  آن  بزند.  تنها   یحرف 

دوستانش خجالت   یبودند. با هزار زحمت گفته بود که جلو 

ا. با دل دیبگو   زم« ی»عشقم و عز   کشدیم   ن ی دردش اعصاب 

 را نداشت. هایباز لوس

 " ؟یا"باشه خانوم قبول! چه کاره

 همدان!" میری! فرداشب مکاری "ب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ی چرخ  هیناهار و    میدنبالت بر  امی! آدرس بده بیخدافظی "ا  ا  ب

 ."می کن  یکم رفع دلتنگ هیو  میبزن

سهند را هم نداشت. مخصوصاً    یبود که حوصله  نیا  تشیواقع

را . آدرس خانه  کردیم  تشیاذ  شتریب  اشی قسمت رفع دلتنگ

 خواست ی. دلش نمدیرا هم قسم داده بود که نگو   الینداد و ل

 .کندیم ی سهند بداند کجا زندگ

 " عصر؟یول  دونیم  امیجا! بهمون  امیجا بگو ب  هی.  امی"باشه م

فهم بابا  باشه  تو یچوندیپ  دمی"  مگه   عصریول  ی شلوغ  ی. 

 !" هیصادق  ایکرد؟ ب یرفع دلتنگ شهیم

 ی حوصلگی که سهند اصرار نکرد، خوشحال شد. با ب   نیا  از

پوش ر  دیلباس  و  رژ  ل  یملیو  ک  الیکه  در  را  بود   فش یداده 

رود.   رونیب  شیآرای انداخت. بهتر بود از در خانه ساده و ب

آتو   خواست ی فضول شده بود. نم  یهیدو سه همسا  یمتوجه

 توق  د،یکشیبدهد. حتا اگربرگشتنش به عصر م  یدست کس

بپزد. با مترو و اتوبوس خودش را به محل    یزی شام چ  داشت

ماش با  رساند. سهند  کم  نیقرار  بود.    یبابک  منتظر  جلوتر 

سوار شد و سالم کرد. سهند دستش را گرفت و به لب برد و  

 جواب سالمش را داد.

 !"گهی ناهار د می. بریکرد ری"خب خانوم! د
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کوتاه داد.   یهاجنباند. هرچه سهند گفت، جواب   زیرا ر  سرش

دو بار آمده   یکیها  ناهار به فرحزاد رفتند. قبال با بچه  یبرا

ا رستوران  که    دیجد  بارنیبودند.  بود  آشنا  سهند   کیبود. 

آخر سمت  به  پالست  قیآالچ  نیراست  دورش   م یضخ  کیکه 

نفر    دو بود. به زحمت    یکوچک  قینصب شده بود؛ رفت. آالچ

شانه و گردن    نی. هنوز ننشسته، سهند سرش را بشدندیجا م

ندامش افتاد. . لرز به ادیو بوس  دیبوئ  یگذاشت و کم  چکیپ

 .دیاش را باال آورد و عقب کشآهسته شانه

 ."ادی م یکی"ا  سهند! االن 

 و سرخوش سرش را جلوتر آورد.  دیکش  « ی»هووم 

 نمت،ی. قراره دو هفته نبدهیقبلش خبر م  ادمی. باد ینم  یچک ی"ه

 کنم." رهیذخ خوامیم

 خواستیبغض ساکت ماند. حالش خوب نبود. فقط دلش م  با

نفس سهند تهوع    ینازش کند و تصدقش برود. از بو   یکس

برا دعا  نیاول  یگرفت.  کس  شیبار  و  شد  در   یبرآورده 

 داد؛ ی را تکان داد. تا سهند سفارش غذا را م  قی آالچ  یک یپالست
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کرد دور شود. به محض رفتن مرد جوان،   یعقب رفت و سع

 اال انداخت و گفت:ابرو ب

 " ؟یاونور نشست یرفت یهستا! االن برا چ زتیچ هی"امروز 

 مانیرابطه خسته و پش  نی بود که به شدت از ا  یی آن روزها  از

 دیبه نه سال، با  کیاختالف سن نزد  نیبا ا  کردیبود. فکر م

 .کردیحالش را درک کند. اما انگار اشتباه م

ن  دهیع  نی"اول مامانم  مس یکه  دلم  تحو  خواستی.   ل یسال 

 ."میریو فردا م شهیباشم که نم  ششیپ

دلداردیاش چکگونه  یاشک رو   ارادهی ب داد و    اشی. سهند 

را به   دارششیشد و صورت ته ر  کیبهانه نزد  نیباز به هم

کرد. حرص گونه قرمز  را  ماالند و صورتش  و  اش چسباند 

سهند را نداشت. تا عصر خورد و سکوت کرد. توان پس زدن  

پ باز  و  بودند  هم  نزد  شنهادی با  و  کرد  رد  را    ک یرساندنش 

 شد و به خانه برگشت. ادهیمترو، پ ستگاه یا

 که بابا آمد، درخواستش را گفت: شب

 سر خاک مامان؟"  میقبل از رفتن، بر شهی"م

ند  یت ینارضا  را  خواستش   د یبابا  به  و  کرد  اصرار  و  گرفت 

ساعات سفر در سکوت   شتریردند. ب. آخر شب حرکت کدیرس
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و   دادی گوش م  یگذشت. سکوت کامل که نه! بابا آهنگ سنت 

 گذاشته بود.   ی او هم هندزفر

. هوا کیبود. مخصوصا که شب بود و تار  یاکنندهخسته  سفر

که بابا هم   نیاما از ا  زدیچرت م   یهم به شدت سرد بود. گاه

 کرد.   شتری پخش را ب  ی. دست برد صداد یترسیخوابش ببرد؛ م 

نم خوابم  من  بابا  مبرهی "نترس  دراز   یخوای.  پشت  برو 

 بکش." 

راحت نبود. حدود    الشی. ختوانستیداد. نم  یجواب منف  کوتاه

رس همدان  به  صبح  هشت  سرددندیساعت  صبح  و   ی.  بود 

پالتو را کرد ی م  یی خودنما  یتالشش را برا  نیزمستان آخر  .

خود را شروع کرده   تی . شهر تازه فعالچاندیبه خود پ  شتریب

 که شلوغ شود.  رفتیو م

آمده   جانیبار که به ا  نی. آخرستادندیعمه ا  یدر خانه  یجلو 

ده ساله   اینه    دیمامان بود. شا  یض یسال قبل از مر  کی بود؛  

بابا    یکردند. عمه طوالن  یبود. عمه و شوهرش استقبال گرم

درآوردند و به   ن یرا از ماش  ل ی. وسادیو او را به آغوش کش

 داخل خانه رفتند.

 افتاد.   اشیشان یبه پ  ینیسالم افسانه به سمتش برگشتند. چ  با

 خواد؟« یم یچ جانیا یاول صبح نی»ا
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دوست داشت آب شود و به   یمرگ خواست. از شرمندگ  دلش

. حداقل زدی تنها بود و زنگ م  یبرود. کاش صالح وقت  نیزم

. اگر شناختی . صالح که او را نمشدیزده نمخجالت  طور نیا

 کرد؛ یکه با آن گروه رفت و آمد م  یدو سال  یکیحسب آن  بر  

همسر    هچه؟ نکند با آن شناخت، حق را ب  کردیحساب م  شیرو 

 دوستش بدهد.

شد    ادهیپ  نیکرد و از ماش  یرلبیو ز  عیسر  یو خداحافظ  تشکر

 ال یو اگر ل  ماند یمنتظر م  یرفت. کم  الی ل  نیو به سمت ماش

. از تصور نگاه و  گشتیو به خانه برم  دادیم  یامیپ  آمد؛ی نم

 تر شد. سؤاالت افسانه، اخمش پررنگ 

 ران ی ا یجا که از همه  یبزرگ نیشهر به ا  نیدر ا شدیم مگر

 یچناناو کار نباشد. او که توقع آن  یبرا   آمدند؛ی کار م  یبرا
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دکتر   یمنش  ی. حتا برادانستینداشت. خودش وضعش را م

هم کم    یکار  نیهمچ  یبرا  ردکی. احساس مزدی هم زنگ نم

آبرومند   شاست. او که از کار سخت روگردان نبود. فقط مالک 

 بودنش، بود. یو قانون

را از   الیکه قامت ل  کردیبا افکارش دست و پنجه نرم م  هنوز

. چند گام مانده که برسد، داشتی. به سرعت قدم برمدیدور د

 شروع کرد:

 " ؟ی رفت یول کرد  یچ یتو؟ برا هو ی"چت شد 

 اش را لرزاند.چانه  بغض

کردم   کاری. مگه من چشدمیگفت؟ داشتم آب م  یچ  ی دی"ند

که برم دنبال بچم؟ آدما چرا   خوامیکار م  هیکه    نیجز ا  ل؟یل

 " ن؟یشکل نیا

 . دیدست انداخت گردنش و صورتش را بوس الیل

صالح   میبر  ای. بزمیعز  فهممی دلت! م  یبرا   رمی من بم  ی"اله 

. بذار بگه و خودت ستمین   یداره. هرچند من راض  شنهادیپ  هی

 انتخاب کن."

 " ؟یستی ن یهست که تو راض ی"چ

 بهتره." ی"بذار از زبون اون بشنو 
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  نییصالح همراهش قدم برداشت. سرش را پا  نی سمت ماش  به

 ی . ولکردی صالح نگاه م  یهاانداخت. چطور دوباره به چشم

نشن  شنهادی پ  توانستی نم را  با  ده، یکار  برود.  و  کند   دیرها 

ها حاال حرف  نیبود ا  دایکه پ  طورنی. اکردیپوستش را کلفت م

 حاالها ادامه داشت.

چشمانش را به   شاندنیبود. با د  ستادهیا  نیکنار ماش  صالح

 و گفت: ستادیوسط ا الیدوخت. ل  نیزم

بهش نگفتم. بهتره خودت بهش   یچی! من هچکیپ  نمی "خب ا

 ." یبگ

کرد   بی. دستش را در جستیبود که صالح هم راحت ن  معلوم

و    سو نی. نگاهش را به ادیدرآورد و به صورتش کش  عیو سر

 کنان گفت:ومنانداخت و من رو اده یپ یسو آن

دنبال   یبر  یخوایاصرار کرد و گفت م  الیچون ل  قتشی"حق

......خودمم دمیرو م  شنهادیپ  نیدارم ا  ،یت و عجله داربچه

 ......"ستمی ن یراض ادیز

  یقبول نکنه! بهش گفتم منم راض  تونه یم  چکی"بگو صالح! پ

 ." ستمین

. ستندین  یکه هر دو راض  ستیچه کار  دانستی. نمدیترس  یکم

 هراسان گفت:
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 " س؟ یکه ن ی"کار خالف و بد

 .دیکوتاه خند صالح

 "؟یقاچاقچ  ای  ایماف   ؟یفرض کرد  ی"دستت درد نکنه! ما رو چ

را زمزمه کرد. صالح   د« یدندان به لب زد و »ببخش  نیشرمگ

 و ساختمان روبرو را نشان داد: دیدست کش

 

 

 

 

 

 

 

[4/24/2022  7:24 PM] 

 

  واری_دی_بچکی#پ

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 #الف_صاد 

 

 

 46#پارت

 

 

 

چهارش، شرکت ماست. شرکت   یساختمون، طبقه نیا  ی"تو 

بچه از  تا  چند  با  کارمون!  دفتر  نه!  انداختکه  راش  . م یها 

تعم هم  اجاره  ریکارمون  ماش  ل یجرثق  یو  و  لودر   ی ها نیو 

آبدارخونه   یبرا  میخوایرو م  یکی!.....راستش.....هی راهدار

چندنفر نظافت.  مرد   ی و  همشون  نموندن.  و  اومدن 

 تو....." دیتم شابودن......گف

 :دیو وسط حرف پر دیکش یپووف الیل

پ کن  ولش  مچکی"اصال    ا ی   یمنش  دی شا  ییجا  هی  میگردی! 

 خواستن." یچتلفن 

 گرفت: الیدستش را به سمت ل کف

 بود که نموندن؟" یشون چ! مشکل ل ی ل نمی بب سای"وا
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 شانه باال انداخت. صالح

. میدیحقوقش. خب ما طبق قانون کار حقوق م  دیشا  دونمی "نم

ب هم  دوم  ماه  برامیکنیم  مهیاز  اجاره   یکس  ی.  بخواد  که 

 خرده کمه!" هیبده....

فکر کرد که    چکیدرآورد. پ  اشی ت یبر نارضا  ی مبن  ییادا  الیل

شرکت. از نظر   اینظافت نظافت است و فرق ندارد خانه باشد  

گرفت و    یقیباشد. دم عمتر هم  دفتر، کارش کم  دیهم شا  یکار

 گفت:

 سر کار؟"  امیب ی"قبوله! از ک

 !"چ؟ی پچ ی"پ

 زد و سرش را تکان داد: الی به اعتراض ل ی لبخند

 که؟"  یفهمی! وقت ندارم. مل ی"ل

 به صالح کرد و ادامه داد: رو 

 " ؟یاومد چ  رمیگ یوقت کار بهتر ه ی"اگه 

دو دستش را از خود دور کرد و سرش را به دو طرف   صالح

 انداخت: 

 ."یبر  یخوا ینداره. فقط زودتر اعالم کن که م  یاشکال  چی"ه
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هستند. تمام فکرش کار   ی و صالح چرا ناراض   الیل  دیفهم ی نم

نفسش را   صدا یب  ال یو حقوق و به دنبال هوراد رفتن بود. ل

 . دشیم ل یبا حرف زدنشان تشک یداد. مه رونیب

 ."می بر گهی. ما د نی از ا نمی "خب ا

را به سمت صالح دراز کرد. صالح دستش را گرفت   دستش

 رها نکرد. یول

 ."می کنیم دایتر پکار مناسب میگردی "نگران نباش! باز م

مل  الیل لحظه  یحیلبخند  و  داشت.   یازد  نگه  بسته  را  پلک 

 هم کوتاه دست داد. چکی»باشه« را هم آرام لب زد. پ

ن و  هفت  ساعت  م  جانی ا   می"فردا  زودتر  منم  و   ام یباش. 

 ." کنمی م تییراهنما 

شدن کار، پرحرف شده    دای پ   یصالح جدا شدند. از خوشحال  از

که ساعت چند از   نیرفت و آمدش گفت و از ا  ریبود. از مس

بدقول    دیکه نبا  نیکه سر ساعت برسد. از ا  دیایب  رونی خانه ب

که او    شهی. برخالف همدادیساکت و آرام گوش م  الیباشد. ل

 .کردیم غیجغ یج

ل  یکم  چکیپ نگاه کرد که متفکرانه و در   الی ساکت شد. به 

 .کردیم ی سکوت رانندگ

 که کار جور شد؟" یستیخوشحال ن  ال؟ی "چته ل
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 کرد و جواب داد: ینگاه م ین

 چرا خوشحال نباشم؟"  ؟یشد وونهی"د

 !" یستی ن  یراض ی"خودت گفت

م بقگمی"هنوزم  و  هم   هی......صالح  با  هستن.  دوستامون 

که.......ولش   ادی. خوشم نم میو رفت و آمد دار  میریم  رونیب

 ه ی فرصت هم بگرد    نیا  یماه کار کن. تو   هیکن! حاال برو  

 کن." دایبهترش رو پ

ها به فکر فرو رفت. صالح گفت با چند تا از بچه  الیحرف ل  با

 .دیپرس ال یرا از ل نیها؟ هماند. کدام بچهدفتر را راه انداخته

 باال انداخت. شانه

 ه ی  نمیبهش فکر نکن. ا  گهیتو هم د  کنه؟ی م  یچه فرق گهی"د

سراغت   یلیمون؟ مامان خخونه  یایکارا! م  یهیکاره مثل بق

 چند ماه، چند بار گفته و نشد بهت بگم."  نیا  ی. تو رهیگیرو م
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و رفت   یدوست  چکیپ  تیدرست بود؛ اما الو   الیحرف ل  دیشا

اش بود. هفت سال با  مستقل شدن و بچه  تشیو آمد نبود. الو 

م  یکس هم  باز  و  نکرده  آمد  و  فکر توانستیرفت  اگر   .

و ملوس است   یهنوز همان دختر نازناز   چکیکه پ  کردندیم

. آن دو  کردندیاشتباه م  د؛ یخزیکه مثل گربه در بغل سهند م 

 .دیبود و ترک اشیحباب در زندگ کیسال مثل 

!« جواب داد. سر  گهیوقت د  هی  شاال یتشکر کرد و با »ا  الیل  از

تکان داد و به   یمحض ادب کرد. دست   ی شد. تعارف  ادهی کوچه پ

 د ی کوچه باعث ترسش بود. دو   ی و تنگ  ی ک یکوچه وارد شد. تار

را از سر کوچه در دست گرفته   دیتا زودتر به خانه برسد. کل

. باد سرد تن دیشک  یدر را باز کرد و نفس راحت  عیبود. سر

 اش را به لرز انداخت.عرق کرده

همه دور سفره نشستند. افسانه سالمش   دیهال شد و د  وارد

 نگفته، گفت: کیرا عل

تخم  ؟یکرد  ری"د تا  سه  بود. دو  کم  کردم.  املت  رو  مرغ 

 نموند."

 یگفت و رفت باال لباسش را عوض کند. صدا  ست« ین  »مهم

 اومد که گفت:پچ بابا  پچ

متخم  رفتمیم  یگفتی "م ادمیخریمرغ  حاال  چ   نی.   ی بچه 

 بخوره؟"

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ن معلوم  نباش.  دخترت  شکم  نگران   یچ   رونیب  سی"تو 

 ."سیمهم ن گهیم یو الک ادیبا دوستاش و م خورهیم

م   سکوت نشان  هم  دادیبابا  افسانه    میتسل  شهیمثل  استدالل 

با افسانه بحث   حیترج  شهیباز مثل هم  ایشده است.   داد که 

را   یمشک  یبرود. مانتو و مقنعه   نییکه پا  نی ل از انکند. قب

 توانستیفردا درآورد که بعد اتو کند. مسلما با پالتو نم  یبرا

 راحت کار کند.

را   شیرفت و دست و رو   نیی پا  به را شست. پسرها سفره 

بودند. ظرف کرده  همجمع  رها شده    نتی کاب  یرو  طورن یها 

از املت داشت.   ی ها نشانقرمز رنگ بشقاب  یبود. تنها چرب

از    لونینا و  کرد  باز  را  طور درآورد. همان  ریپن  خچالی نان 

و    ردرا دم ک  یخوردن چا  نیلقمه کرد و خورد. در ح  ستاده یا

سظرف داخل  را  تا    نکیها  کرد  باز  را  گرم  آب  و  گذاشت 

ظرف  ها یچرب ببرد.  سرا  با  و  شست  را  از   یچا  ی نیها 

 آمد.  رونیمرتب شده ب یآشپزخانه

چند روز که ول    نیشد؟ ا  دایروباه؟ باالخره کار پ  ای  ی ری"ش

 ."یمعطل بود

بابا   کیرا نزد  ینیبه چشم و ابرو آمدن افسانه نداد. س  یتی اهم

 نشست. یکنار بخار ،یچا  وانی گذاشت و خودش با ل

 چطوره؟"  نم یبب رمیشده. از فردا م دایجا پ هی"آره فعال 
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 زد. یلبخند بابا

 بابا؟"  هی! کارش چی"به سالمت

 پروژه بشه؟"  سی رئ یباشه؟ نکنه انتظار دار یچ یخوای "م

 را درآورد.   چکیحرص پ پوزخندش

 کارا!" جورنیو نظافت و ا یدفتره! آبدارچ هی  ی"تو 

قر و    یحواست پ  یاومد. وقت  رتیگ  نمی "کالتو بنداز باال، هم 

نخوند  بود و درس  توا  د یبا  ،یفر  ت   یشور لتبا    دن یکش  یو 

 ."یبساز

بود و به درد نخور! نه افسانه را ساکت کرد و   جانی بابا ب  نچ

کمک   یهم نداشت. التماس برا  ی . انتظارتیحما  چکی نه از پ

نسبت به   دیانتظار و ام  ی ای بقا  ن یو رفتن دنبال هوراد، آخر

 بابا را در دلش کشته بود. 

 ی ریبخرا شست و شب  یچا  یها وانیزود استکان و ل  یلیخ

اش را اتو ها باال رفت. مانتو و شلوار و مقنعه گفت و از پله 

کرد. تشک پسرها را پهن کرد و خودش هم دراز   زانیو آو 

زود و قبل    یلیخ  دیکرد. با  میرا تنظ  ی. زنگ هشدار گوشدیکش

شلوغ ب  هاابان یخ  یاز  خانه   ریمس  کی.  رفتیم  رونیاز 

 کرد یعوض م  دیدو خط مترو را بامترو و    ستگاهی اتوبوس تا ا 

 دفتر برسد.   یکیتا به نزد
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خورد و لباس   یاشد. لقمه   داریهنوز روشن نشده بود که ب  هوا

در هال را باز کند، افسانه از اتاق   خواستیم  ی. وقتدیپوش

 . گرددی برم یسؤال و جوابش کرد که ک  یآمد. کم  رونیب

ب  هفت رس  ی جلو   قهیدق  ستیو  جادیساختمان  تا  که    یی. 

شد که چرا  مانیآدرس را درست آمده بود. فقط پش دانستیم

و    یشماره بود  سرد  هوا  است.  نگرفته  را  جا    کیصالح 

از معمول به   شیب  یرا کم  شی. پاهاکردیکرختش م  ستادن یا

ساختمان    یصالح را شناخت که جلو   نی. ماشدیکوبیم  نیزم

لبخند باز شد. جلو رفت و سالم  به    ارادهی . لبش بکردپارک  

آمدند.   رونیچهارم از آسانسور ب  یکرد. همراهش شد. طبقه 

 گفت: دیصالح ضمن چرخاندن کل

بهت   دیعصر کل  ،یبود  ی رو بسنج؛ راض   طی"امروز کار و مح

 ."یبه اتاقا بکش یدست هیو   ییایکه قبل از هشت ب دمیم

بود. سه اتاق داشت و   یرا تکان داد. واحد نسبتا بزرگ  سرش

پارت با  را  انتها  م یتقس  شنیسالن  آشپزخانه  بودند.   ی کرده 

اول بود.  خوشحال  ییجا  نیراهرو  داد.  نشانش  مشغول   یکه 

و پر از   فی کث  هانتیو کاب  نکی. سدیچربی شدن بر استرسش م

ارش و کن  نکیها نشسته در سو ماگ  ها وانیو ل  یچا  یلکه

 رها شده بود. 
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همچ همکارا  متاسفانه  باطن!  و  و    ستنین  زیتم  نی"ظاهر 

 ."کنندیهم نم یهمکار 

 به اطرافش کرد و گفت:  ینگاه 

 هست کارم رو شروع کنم؟"  دکنندهیو سف ندهی"مواد شو 
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 ده یچ  یهاداشت. سبزه  د یع  یحال و هوا  شتری عمه ب  یخانه

. دور هم دادیبهار را م  دیآشپزخانه، نو   یشده پشت پنجره

و خاطرات   ادیخوردن،    وه یو م  ی نشستن و حرف زدن و چا
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. چند ماه که مامان نبود و قبل کردیم  یتداع  شتریمامان را ب

از گپ و گفت و دور هم   یخبر  اش،یمار یب  ریاز آن هم درگ

 .کردندیو سروصدا م یکارنیرینشستن نبود. دو قلوها ش

که   دی. تازه فهممشارکت داشتند  یو عمه هم در آشپز  افسانه

روز کنار   نیکه چند نی. از اکندیم یعمه زندگ یافسانه خانه

خوش   نیا  ل یهم نبود. دل  یاچاره  یول  امدیهم باشند؛ خوشش ن

 .دانستی هم نم امدنین

 شی . عمه صدادیاز خوردن ناهار، بابا به اتاق رفت و خواب  بعد

 زد:

 ."نیسهفت   ل یوسا دیخر م ی"آماده شو با هم بر

شان  و ساک  دهیرفت که بابا خواب  یگفت و به اتاق  « یا»باشه

بود. از کنارش   دهیجا بود. اتاق کوچک بود و بابا وسط خوابآن

 یرد شد و پالتو و شالش را برداشت. بابا دستش را از رو 

 پلکش را باز کرد. یچشمانش بلند کرد و ال

 " ؟یبر یخوای"کجا م

 ."دیخر می ری"با عمه م

 خوشت اومد بخر." یزیبده بهت پول بدم. چ"شلوارم رو 

را گرفت.   ی پول پنجاه زد. شلوار را به بابا داد. دو چک  لبخند

 بگذارد. ش یگرفت تا سرجا گریشلوار هم  با دست د
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ل  یاطرفهکیکوچک    فیک خر  یبرا   الیکه  بود؛   دهیتولدش 

ها را درونش گذاشت. وارد هال پول شانه انداخت و چک  یرو 

  ی که دوقلوها  بنددیکه آهسته در اتاقش را م  دیدشد و عمه را  

رو   دار یب  ده،یخواب افسانه  و    یراحت  ی نشوند.  نشسته  هال 

ها  آن  کهآمد. تازه متوجه شد    رونیشوهرعمه از آشپزخانه ب

شدن    مانیپش  یبرا   گری. د مانندی بروند؛ افسانه و بابا تنها م

د تا    ر یهم  و  است  خسته  بابا  کرد  خوش  را  دلش  بود. 

 .خوابدیشان م برگشتن

پ  دیشا ماه  چند  ز  شی اگر  ا  ادیبود،  اهم  ن یبه   ت ی موضوع 

زن   نیاما حاال اوضاع متفاوت بود. حاال از کشش ب  داد؛ی نم

 ی. بابا به کس دیفهمیرا م  یبندیو مرد باخبر بود. تعهد و پا

 تعهد نداشت.

 داد که: یبه خود دلدار نهدوارایکرد. باز ام  اخم

بود، خواهرش رو تنها   یزیداره و اگه چ  رتی "شوهرعمه غ

 .دیفهمیرا هم م رتیغ ی ." حاال معنذاشتی نم

عمه نشست و شهر را نگاه کرد. شهر   نیعقب ماش  ی صندل

 آمد یبود. عمه شروع به حرف زدن کرد. به نظر م  ی قشنگ

 مخاطبش همسرش باشد.

 امرزه یچندماه نصف شده. خداب  نیداداشم کبابه. ا  ی"دلم برا

بچه   نی. اکشنیدوتان که عذاب م  نیزنشو، اون که رفت، ا
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با  آشپز   دیاالن  نه  باشه  مشقش  و  درس  فکر  و    یبه 

 ."یدارخونه

 نگاه کرد و گفت: چکیو تنش را چرخاند و به پ سر

نم هم   گمی"درست  تو  داره!  گناه  بابات  خدا  به  عمه؟ 

 !"طورن یهم

 تذکروار اسمش را صدا زد. شوهرش

زن بابا داشته   یعن یبود؟    نیشد. ازدواج؟ منظورعمه هم  جیگ

سر مزار مامان   روزی. دکردی . بابا قبول نمدیکش  یباشد؟ نفس

کرده بود. بارها و بارها اسم مامان را صدا کرده و گفته   هیگر

 چه کنم؟«  تو یبود: »من ب

 ی چشم متوجه اشارات   ینداد. از گوشه  یکرد و پاسخ  سکوت

اهم  نیب و  شد  شوهرش  و  گوش  ت یعمه  آهسته  را   ینداد. 

بود که رفته   دهیداده و پرس   امیدرآورد و نگاه کرد. سهند پ

 نه؟   ایاست 

ل  بدون داد.  توجه جواب  احوال   الیجلب  بود.    یپرسهم  کرده 

 :دیاو نوشت. عمه سرک کش یهم برا  یپاسخ

 عمه؟"  یدیم  امیپ ی "به ک

 !« را لب زد. الیرا به سمت عمه چرخاند و »دوستم، ل  یگوش

 "آهان! همون که با مادرش اومدن مراسم."
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  دی. نباکردیحواسش را جمع م  دیکرد. با  دییتکان سرش تأ  با

 .دادیدست عمه م ییآتو 

رس  یلیخ نظرشان  مورد  مقصد  به  پدندیزود  شدند.   ادهی. 

 نشد و فقط گفت؛ زود برگردند. ادهیشوهرعمه پ
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ظرف  بساط و  شمع  و  و    ن یسهفت   یبرا  نیرنگ  یهاسبزه 

اکوار و چشم  یماه   یها ومیکنارشان  جذاب  بود.  قرمز،  نواز 

شده بودند و دور هر   دهی چ  گریدک یکم از    یها به فاصلهبساط

 بودند. د یمشغول خر یکدام هم تعداد

س  عمه خر   نیچند  را  داشت  کم  شمع دیکه  به   یرنگ  یها. 

 ی ک یجا گرفت. وارد پاساژ ش  اشسهیهم در ک  چکیپ  یقه یسل

  دن ی ، شدند. با دبود  یو ماه  نیسهفت   ل یبساط وسا  شیکه جلو 

 و داخل شدند. دیعمه دستش را کش ،یبزرگ یمانتوفروش

زنانه گذشتند.   ی خورده و مانتوها  فی تخف  یرگال پالتوها   از

 را برداشت و نشانش داد. یدارنیقرمز کمر چ یعمه مانتو 

 تکان داد و »قشنگه« را لب زد. یسر

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 چطوره؟" نمی "برو تن بزن بب

 « را بلند گفت.گرد شد. با تعجب »من؟ چشمانش

 باشه." زتیفکر کنم سا ؟ی"پس ک 

و به   دیتعارف کند که عمه مهلت نداد. دستش را کش  خواست 

پرو برد. مانتو را دستش   یهافروشگاه و اتاق  یسمت انتها

 داد و با سر به اتاق اشاره کرد:

منم   بپوش!  م  ه ی"برو  د  نمی بب  زنمیچرخ  هست   گهیمدل 

 !" ارمیب

 ی کیانداخت و پرده را کنار زد و داخل    نییسرش را پا  خجل 

اتاقک پرو    یخال  ی هااز  بود و قسمت  فروشگاه شلوغ  شد. 

را به روز آخر انداخته   دیخر  که ی تر. انگار تعداد کسانشلوغ

 بود. ادیبودند؛ ز

  با یرا تن کرد. به تنش خوش نشست. اندام جوانش را ز  مانتو 

اش به ذب بود و فرم باالتنهج  نه یدر بر گرفته بود. قسمت س

تر قسمت را جذاب  نیا  نه،یس  یرو   یهای. گلدوزآمدیچشم م 

نشان    تردهیرا کش  شیدور کمر، پاها  نی . کوتاه بود و چکردیم

تبسم کرد و را با گاز گرفتن لب، جمعش   اشییبای. از زدادیم

نبضش را   تمیمانتو کنار سهند راه رفتن، ر  نیکرد. تصور با ا

 د.تند کر
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  رون ی. از اتاقک بکردیعمه آمد که اسمش را صدا م  یصدا

 آمد. »عمه!«  

خانم  عمه و   یدو  زد  کنار  بودند،  کرده  سد  را  راهش  که 

 را باال برد.  شی ابروها

 تر داره؟"بزرگ   نمیکم تنگته؟.....بذار بب هیانگار  ؟یدی"پوش

 رنگ را دستش داد. یاسی ی مانتو 

 نه؟"  ایدو دارن  زیسا نمی بپوش بب  نمی"ا

. کندیخودش در آن مانتو، دل نم  دنیاتاقک برگشت. از د  به

سا عمه  اگر  داد  قول  خود  مبزرگ  زیبه  آورد؛   دیگو یتر 

 بود. بایمانتو با جذب بودنش ز نیاست. ا دهینپسند

ا  یاسی  ی مانتو  زد.  تن  قشنگ  نیرا  داشت.   یهم  را  خودش 

از مانتو که گران  گفتیم   متیق   کت یت  یقرمز است. ول  یتر 

. به قول مامان دندان اسب دیکش  یآن مانتو بود. آه  شی دلش پ

 یکه برا  نی . قولش را پس گرفت. همشماردندیرا نم  یشکشیپ

  ی کاف   اشد،داشته ب  یینو   یاول سال، مانتو   داریو د   دیبعد از ع

کش اتاقک سرک  از  بب  دیبود.  فور   ند ی تا  است.  آمده   یعمه 

 گفت: یخانم

 تا من پرو کنم." رونیب  ای"اگه کارت تموم شده، ب

 را منقبض کرد و سر باال انداخت و کوتاه »نه« را گفت.   فکش
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. دیگفتن عمه، سرش چرخ  چکیکه با پ  گشتیاتاقک برم  به

هن  یعمه سردهنتپلش  وجود  با  آمد.  جلو  هوا،    یکنان 

 نشسته بود. اشی انشیپ یدرشت عرق رو  یهادانه 

سا   نی"ا اونو  خوشگله!  همبزرگ  زیچه  نداشت.  رو    نیتر 

 " م؟یبردار

که   یداد و تشکر کرد. دختر جوان  یفیخف  یرا انحنا  شی ها لب

 جا بود؛ جلو آمد. مسئول آن

 " ن؟یبری. مادیبهت م یلیکه خ نیاس؟ ا شد؟ اندازه ی"چ

و هر دو مانتو را به عمه داد. دختر    دیرا پوش   ش یپالتو   چکیپ

 منتظر، چشمش به دهان عمه بود.

 زد و گفت: یگرفته باشد؛ لبخند میتصم هو کی انگار  عمه

 ."م یبری"بله! هر دوتاش رو م
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قندها   یکوه جو   یمربع  یاز  و  شد  آب  و    نیریش  یشکل 

 در دلش به راه افتاد. یچسبناک

 عمه نه!" ی"وا
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و    یادیز  تعارفش  گذاشت  پشت کمرش  بود. عمه دست  شل 

دو مانتو بود را در   یکه محتو   یهم فشار داد. پاکت  یچشم رو 

بو  و  رنگ  حاال  گرفت.  حساب  دیع  یدست  و  درست    یرا 

که دو شال    دیبه اوج رس  یوقت   اشی. خوشحالکرد ی احساس م

 و در پاکت گذاشت. دیرا خر دیایکه به مانتوها ب 

  جور نیا  یبار ک  نیآخر   آمدی نم  ادشیکه    یبود. طور  خوشحال 

هم  عمه  با  است.  بوده  اشتخوشحال  و  شور  با  شد.   اق ی گام 

ماش  ی شتریب سوار  برداشت.  برا  نیقدم  و   دیخر  یشدند 

 دیبود که خر  میبه هشت و ن  کی رفتند. نزد  ل ی و آج  ی نیریش

عمه تمام شد و به سمت خانه حرکت کردند. دلشوره دوباره 

 .یشاد  انیباز کرد م راه

جلو   وارد بابا  شدند،  که  و    ون یزیلو ت  یخانه  بود  نشسته 

از  کنارش نشست و  بودند.  افسانه در آشپزخانه  دوقلوها و 

 گفت. شی عمه برا دیخر

کش  ی"آبج زحمت  شما  چرا  نکنه!  درد  خودم   ؟یدیدستت 

 براش." دمیخریم

 ! قابلشم نداره."شهی دیع ه؟یحرفا چ نی"ا

 !" نمتی "برو بپوش بب

را با شال    یاسیابتدا مانتو    ریبه اتاق رفت و با تدب  اقیاشت  با

 آمد.  رونیو ب دیستش پوش
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 با محبت نگاهش کرد.  بابا

 رنگه!""مبارکت باشه! چه خوش

عز باشه  مزمی"مبارک  بهت  چه  ماشاال ادی!  بس  از   .

 !"یخوشگل 

 یعاد  یلیکرد خ  یرا آهسته جواب افسانه داد. سع  »ممنون« 

 گفت: یباشد وقت

 فقط رنگش قرمزه." طورهن یهم هم یکی"اون 

لباسش را   عینکرد. عمه هم سر  ی اصرار  دنشیپوش  یبرا   بابا

عوض کرده و دست و صورتش را آب زده و به آشپزخانه 

رفته بود. به اتاق برگشت و مانتو را درآورد و با دقت تا زد 

 و دوباره در پاکت گذاشت.

  شیمه براع  میخسته بود. بعد از شام حدود ساعت ده و ن  یلیخ

 یحالی و با ب  دیدر همان اتاق کوچک انداخت. دراز کش  یتشک

 :دیپرس

 " خوابه؟ی"بابام کجا م

 ."ندازمی "تو هال براش رختخواب م

چند   دانستی زود خوابش برد. نم  یلیراحت شد و خ  الشیخ

خواب تشنگ  دهیساعت  از  ساعت   داریب  ادیز  ی بود.  شد. 
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را نگاه کرد. فکر کرد صبح شده است. ساعت هنوز    اشیگوش

 هم نشده بود.  کی

روشن بود. در را باز کرد که از اتاق خارج شود.   مهین  هال 

عمه   ی. صداشدینم  دهیدر اتاق پشت ستون بود و از هال د

. نفسش را حبس کرد و  ستدی با  شیسرجا  حرکتیباعث شد ب

 همه تن گوش شد. 

. قبلنم بهت گفتم؛ افسانه خوامی"داداش من که بد شما رو نم

 ی دخترت تنها تو   سیمورده. واال درست ن  نیشما بهتر  یبرا

 اون خونه باشه."

با  یگیم  ی"آبج و  زدم  تازه  رو  مغازه  کنم؟  کار  پاش   دیچه 

 ."سمیوا

تازه مگه   ؟یکارت رو رها کن   شهی! مگه منهی"منم حرفم هم

  سیزن موندنت صالح ن   ی و ب  یشما چند سالته؟ هنوز جوون 

 به خدا!"

 کشان جواب داد:آه  بابا

 یاز سه ساله که زن ندارم. االنم همه  شتری! من بیآبج  ی"ا

 !"چکهیفکر و ذکرم پ
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! با خوب و بدت هی"تو بسپار به من. به خدا افسانه زن زندگ

 تیختر نوجوون خوب. دکنهی م  ی دخترت مادر  ی . براسازهیم

 نداره تنها بمونه."

 افسانه خودش خبر داره؟"   ،یکنیاصرار م قدرنی "حاال ا

را   ت یبابا و لحن پرسشش، رضا  یتند شد. از صدا  ضربانش

 ی ادامه   یبپرد وسط و اجازه  گفتی دلش م  کیاحساس کرد.  

 شیچنان سرجاوادارش کرد که هم  گریصحبت را ندهد و دل د 

 و گوش دهد.  ستدیبا

 ی چشمش دنبالته! تو   نی. همچدونمی"آره! مزه دهنش رو م

 م یحرفو کشونده سمت تو! اومد  راهیراه و ب  یچندماه ه  نیا

بچخونه رو  مخصوصا   م، ینیت  بزنم.  دست  من  نذاشت 

تا    یبد تی آشپزخونه رو همشو خودش انجام داد......تو رضا

 خونته!"  یماه تو  نیآخر هم

 صلوات فرستاد و در دل تکرار کرد:  تندتند

 خدا بابا بگه نه!" ی"ا

 ."دمیبگذره! بهت خبر م مییجانیچند روز که ا نی "بذار ا

فکر کرد بابا بهانه   راحت شد.  ی نه کامال اما تا حدود  الشیخ

پاورچ نشود.  ناراحت  عمه  که  و    نیآورده  برگشت  اتاق  به 

 منتظر شد تا عمه برود. 
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ب  یبرا با عمه س   رونیآب خوردن  شد.   نهیبه س  نهیآمد که 

 چشمانش را ماالند و گفت: ی شینما

 تشنمه!" یلی"ساعت چنده؟ خ

 ." ارمی! برو سرجات بخواب برات آب مکهی"ساعت 

آب آمد.   وانیبعد عمه با ل  یشک نشست. کمت  یو رو   برگشت

. با  دیرا سر کش  وانینفس ل  کی را به سمتش گرفت.    وانیل

را مرور کرد و به   دهیشن  یرفتن عمه، بارها و بارها مکالمه

راض  دیرس   جهی نت  نیا بابا  چه    یکه  و  بخواهد  چه  و  است 

 نخواهد افسانه خانوم آن خانه خواهد شد. 
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بود. به سفارش صالح نظافت را از   میکار از هشت و ن  ساعت

آبش   یرا شست و گذاشت کم  یها شروع کرد. ت سالن و اتاق 
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در   فیو چه کث  زیها را چه تمو ماگ  هاوانیل   یبرود. همه

 .ختیر دکنندهیآب گرم و سف شانیگذاشت و رو   نکیس

ها رفت. سالن زباله را از کشو درآورد و به سراغ سطل   سهیک

و شست.   ختیر  ریگرا جرم  سیو سرو   دیکش  ی ها را تو اتاق

ا اتاق  نی تمام  در  صالح  طال  یمدت  نشان  درش  کنار   یی که 

کرد   یریرا گردگ   زهایم  ی داشت، مشغول بود. رو   رعامل یمد

سماور    یار و با اتمام کار سالن به آشپزخانه رفت. قبل از هر ک

 و روشنش کرد. ختیرا شست و خشک کرد. آب ر 

 یرا شست و در جاظرف  هاوانیل  د؛ی ا یکه آب جوش ب  یافاصله 

نظافت، تروفرز   یها تجربهگذاشت. به لطف سال   نکیس  یباال

هم دم   یگل شده و چا  یآشپزخانه مثل دسته  میبود. هشت و ن 

 و آماده بود. دهیکش

صالح، در را باز کرد. در   دییبه در اتاق زد و با بفرما  یاتقه 

 و گفت: ستادیچهارچوب ا

 تون؟"خدمت  ارمیاس بآماده ی"چا

 آمد. کی بلند شد. دستپاچه و معذب نزد زیاز پشت م صالح

ن الزم  واقعا  نکنه!  درد  خدا یباش  جورنیا  س ی"دستت  به   .

 ."شنهادمی شدم از پ مونی االنم پش نیهم
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که دهانش باز شود به تعارف و پاسخ دادن؛ در   نیاز ا  قبل 

به  کرد.  سالم  بلند  جا  همان  از  شد.  وارد  فرزاد  و  شد  باز 

را کنار صالح    چکیوضوح کنجکاو شده بود که ربط بودن پ

آهسته جواب داد و    چکیدر شرکت، آن هم اول صبح بداند. پ

 .دیخودش را عقب کش یکم ریسر به ز

 گفت: چک،یبه پ ی به صالح و نگاه  یجلو آمد و نگاه  فرزاد

پ  نی"خوب ا  چک یشما؟  کجا  شما  خبر  جانی خانوم   ه یکجا؟ 

 صالح؟"

 ح، یتوض  یدرهم رفت. سرش را باال آورد و به جا  چکیپ  اخم

 :دیاز صالح پرس

 نداره؟"  یفرق ایخاصه  تونوانی"ل

ها که بچه دیاما صبر کن  منه! یبرا هی"ممنون اون ماگ مشک

 ." میخور یاومدن، با هم صبونه م

 ح یبه عالمت اطاعت تکان داد و به آشپزخانه رفت. توض  یسر

  ن یخودش را در برابر ا  د یصالح گذاشت. با  یرا هم به عهده

طرز فکر   نی. انگار اکردیم  یها و اشارات، قو ها و نگاهحرف

وسط آشپزخانه   یغذاخور  زیها نبود. متوجه شد ممختص زن

 به چه منظور است.

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 دهیمصرف هم د  بارک ی  یسفره  نتیکاب  یآمد در کشو   ادشی

با د  خچال یاست.   باز کرد و  و کره و    ر یپن  یها بسته  دنیرا 

 یبه صدا   توجهی. ب ندیرا بچ  زیم  د یبا   دینفره، فهمتک   یمرباها 

با سالم آماده   دیرا چ   زیم  شد؛یقطع م  یصحبت که مدام  و 

 کرد.

در   یرا نان به دست جلو   دیبرگشت و سع  ییآشنا  یصدا   با

 اش به خنده افتاد. . از چشمان گرد شدهدید

 "جا؟نی "تو؟ ا

 خودش جواب داد: مثل 

 ." کنمیکار م جانیمنم ا یکنی......اگه تو کار م جا؟نی "تو؟ ا

افتاد را دوست نداشت. وارد شد و    دیسع  یکه به ابرو   یگره

رو  هانان نزد  زیم  یرا  س  کیگذاشت.  و  س   نهیشد   ینه یبه 

 آورد و گفت: نیی را پا ش ی. صداستادیا  چکیپ

پ ب  شنهادی"صالح  رو  تو  شد  روش   اره یداده؟......چطور 

 "جا؟ نیا

 پچ و پاسخ داد:آورد در حد پچ نیی را پا ش یهم صدا او 

 از ی. به کار ندیسع  ستی. کار هم عار نستین  ی"چرا؟ کار خالف

و    نییهمتون آشنا  جانی! حداقل ا گهید  ینه؛ جا  جانیداشتم. ا

 زودتر برم دنبال هوراد." دی راحته. با المیخ
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 ."س یخوب ن میی"همون که آشنا

 طرف سماور و بلند گفت:  دیچرخ

 خوبه!"  ،ی کن   ییکم راهنما  هیاگه    زم؟یبر  ی"همه اومدن که چا

. کم خودش دلهره دیکش  ی. پووفست ین  دیکه سع  دیو د  برگشت

. صالح کردیم  شترشیبرخوردها هم ب  نیو استرس داشت؛ ا

 شده انداخت. زیتم یبه آشپزخانه  یآمد و نگاه

 لتیکنم؟ فقط من فام  تیمعرف  رونیب  یا ی"دستت درد نکنه! م

ن   ادمی کوچ  طیمح  یتو   سیرفته....درست  اسم  به   کیکار 

 صدات کنن."

  ل یرو به فام  هیهستم. شما هم لطفا خودت و بق  یزی"چشم. عز

 کن." یمعرف

دو    یکیبودند. انتظار داشت    ستادهیسالن شش مرد جوان ا  در

 بود. موردی خانم هم باشد که انگار انتظارش ب
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هم صالح با    گری. چهار مرد د شناختیو فرزاد را که م  دیسع

 کرد و ادامه داد: یمعرف یجد یافه یق

به عهده   یزی"خانوم عز آبدارخونه رو  و  نظافت  امروز  از 

صبونه   دیی. حاال هم بفرما دیکن  یدارن. لطفا باهاشون همکار 

 ."میکارمون برسبه  میو زود بر

ها را پر و ماگ  وانیبه آشپزخانه رفت. ل  هیزودتر از بق  چکیپ

با ورود مردان جوان و مطمئن   یکرد و رو  سفره گذاشت. 

همه   نیندارند؛ خارج شد. تحمل ا  ازین  یزیکه چ  نیشدن از ا

شده   دهیچی پ  شیدور گلو   ی اسخت بود. انگار پنجه  جاکیمرد  

و   گریماه د  کیرا با فکر به    اهن یا  ی. همهآوردیو فشار م

 .کردیحقوق گرفتن تحمل م 

نگاه  یلیخ از  آمد.  دستش  کار  روال   ی واشکی  ی هازود 

و    کشاندیاش را جلوتر مو مقنعه   شدیکارمندان مضطرب م

بدن   یبرجستگ  یمبادا رو   کردیرا از بدنش دور م   شی مانتو 

که   یبچسبد. ارباب رجوع دفتر، مثل کارکنانش بودند. کسان

و    کردندیمراجعه م  آالتنیاجاره ماش  ا یبستن قرارداد    یبرا

 . شدی م ییرا یبا تلفن صالح، مجبور به پذ

  ی و صحبت خاص  امدی طرفش ن  گرانید  یجلو   دیکه سع  نیا  از

را راحت   الشیهم حرف زد و خ  الیبود. کوتاه با ل  ینکرد، راض
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بود که حضورش   دواریندارد. ام  یاست و مشکل  یکرد که راض

 کارمندان هم تمام شود.  یهاشود و نگاه  ی تکرار

بکشد و    یشدن دفتر باعث شد نفس راحت  یوقت و خال  آخر

 توانستیبدنش از انقباض خارج شود. هنوز وقت داشت و م

فردا صبح، انجام دهد. متوجه شد   یاز کار را به جا  ی مقدار

 اند. و صالح هنوز نرفته دیسع

م  دیاتاق سع  در پشت  تنها  و  رفته  بود. همکارش   زشیباز 

 ی ها وانیبه در زد و داخل شد. ل   یاهنوز مشغول بود. ضربه

 یرا خال   ز یهر م   ر یز  یگذاشت و سطل زباله  ین یرا در س  یچا

سع ک  یعصب  دیکرد.  فکنگاهش  با  و  آهسته  و  فشرده   یرد 

 گفت:

. آخه  میکردیم  دایکار بهتر پ  هیبرات    یکردیکم صبر م  هی"

 " ه؟یچه کار نیا

 دیرا به چشمان سع   نشیدست به کمر زد و نگاه غمگ  کالفه

 وصل کرد.

سه سالمو بردن    یاس بچهدو سه هفته   ؟یستی"چرا متوجه ن

کمکم   کسچ یهبشه؟    دای کار پ  سمیوا  یو خبر ازش ندارم. تا ک

نباشه. تو    شتیولش کن به نفعشه که پ  گهی. بابام مکنهی نم

 بشه......" دا یصبر کن کار بهتر پ  یگیم
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خواست به   دی. سعدیاش لرزبا بغض شکست و چانه  ش یصدا

رفت.   رونیرا برداشت و از اتاق ب  ینیس  عیکه سر  د یایسمتش ب

  یهانداد. نفس  دنیچک  یبا تندتند پلک زدن به اشکش اجازه

را شست و آشپزخانه را مرتب   هاوانیل   عیو سر  دیکش  قیعم

 .فترا برداشت و به اتاق صالح ر  شیو پالتو  فیکرد و ک 

 باز کرد و گفت:  مهی ضربه به در اعالم ورود کرد. در را تا ن   با

 من برم!" ست،ی ن ی"مهندس اگه امر

را به سمتش   دیآمد و دسته کل  زیزد و از پشت م  یلبخند  صالح

 گرفت.

 یباش  جانی.....فردا ساعت هشت ادیکل  نیا   ای! بی"خسته نباش

 خوبه!"

ک  دیکل در  و  گرفت  پالتو   فش یرا  پوش  شیگذاشت.  و    دیرا 

نرس  یخداحافظ در  به  که صدا  دهیکرد.  نگهش   دیسع  یبود 

 داشت.

 ."میباهم بر سای! واچک ی"پ

نگاه   ریندارد. دوست نداشت ز  ایدارد    نیماش  دیسع   دانستی نم

 ی آمد و در را باز کرد و برا   دیزود سع  یلیصالح، بحث کند. خ

پ رفتن  روبرو   چک،یاول  آسانسور  در  زد.  هم   یاشاره 

 .ستادندیا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 

 

 

[4/24/2022  7:24 PM] 

 

  واری_دی_بچکی#پ

 

 

 #الف_صاد 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 53#پارت

 

 

 

نم  رمی"من مس مخوره یبهت  اتوبوس سوار  راحت   شمی.  و 

 ."رمیم

 . عجله ندارم."رمیبعد م رسونمی. اول تو رو مستی"مهم ن

که   یبود. دو فاکتور  یو لحنش محکم و دستور  دیسع  یصدا

. با  زدیم  انیدر م  یکی و قلبش از ترس    لرزاندی دلش را م

 محکم   شیندارد. گره ابرو   یحق  دیخودش تکرار کرد که سع

  ی با یت   دیو سع  دندیرس  رو ادهیبه پ  یشد. لبش را گاز گرفت. وقت

پنهان    شبغل   ریلرزانش را ز  یها را نشان داد؛ دست  دش یسف

 نلرزد گفت: کردیم یکه سع ییکرد و با صدا

 ." ستمیناما من راحت  ی"مرس

سرعت   شی هابه ته حرفش چسباند و به قدم  یع یسر  خداحافظ

 یاتوبوس رفت. هر آن منتظر بود دست  ستگاهیداد و به سمت ا

و س  شی موها بکشد  پشت  از  کند.   یحواله  یلیرا  صورتش 

 به دنبال نداشته باشد. یه یکه مخالفتش تنب آمدینم ادشی
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که   ییکه دور شد آهسته سر برگرداند و پشت سر، جا  یکم

  رواده یدر پ  دیاز سع  یرا جا گذاشته بود؛ نگاه کرد. اثر  دیسع

راض خودش  از  کرد.  فوت  را  لرزانش  نفس  در   ،ینبود. 

 منتظر اتوبوس شد. ستگاه یا

 ی . سوز سرد دیگذشته بود که به خانه رس  میاز هفت و ن  ساعت

از    یبود. وارد خانه شد و موج   یو آسمان گرفته و ابر   آمدیم

پسرها به استقبالش   یو بگو و مگو   ونیزیتلو   یگرما و صدا

پسرکش پر زد. بغضش را پس زد و جواب   یآمد. دلش برا 

بخار کنار  افسانه  داد.  را  پسرها  ب  یسالم  و   یافتننشسته 

 گرفت و بهم ماالند. یبخار یدستش بود. دستانش را باال 

 ." ادیف بسرده! فکر کنم بر  یلی"خ

چشم به   ه یو    چکینگاه به پ   کیلبانش را جمع کرد و    افسانه

 گفت:  ،یبافتن

آب و    هیو وقت شام،    ادی "نه بابا برف کجا بود......تا بابات م 

نا   گهیو د  دمیبزن. از صبح مثل سگ دو   اطیح  نیبه ا  ییجارو 

 ندارم." 

شستن درد گرفت. مگر   اط یاز فکر سرما و ح  ش یهااستخوان

 اش یهم داشت؟ فعال سربار افسانه و زندگ  یاجز اطاعت چاره

به خود قول    رفتیها باال مطور که آرام آرام از پلهبود. همان

 نیبه دست آورد، از ا  یکه بتواند و پول  ن یداد که به محض ا
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وجود نداشت. تمام   گرید  یپدر  یاو خانه  یخانه برود. برا

داستان و  خانه  ییهاشعر  آرامش  از    گفتند،یم  ی پدر  ی که 

 جز شر و ور نبود.     یزیچ

شده   ی. وجودش در دفتر عادگذشتیهفته از کارش م   کی

راحت احساس  هم  خودش  سعکردی م  یشتر یب  ی بود.   د ی. 

پفاصله  و  کرده  حفظ  را  د   شنهاد یاش  هم  نداد.   گریرساندن 

آخر ماه و گرفتن    یداده باشد. برا  یتذکر  الیاحساس کرد که ل

هفته چندبار دور از چشم افسانه   نیبود. در ا  قرار یحقوقش ب

آدرس و  شماره  بود  کرده  خواهش  و  صحبت  بابا  از   یبا 

  ن ی. آخرکردیهمسرش بدهد. بابا سخت مقاومت م  یخانواده

به آن شهر   ست؛ی کرد که مهم ن  دیبار تهداشک  یبار با چشمان

اش را از خانواده  ی کیتا    ند ینشیدر سر قبر او م قو آن  رودیم

تکان داده و    یشد که بابا سر  نیهم ا  دشیتهد  یجهی. نت ندی بب

 گفته بود:

بهت شماره و    یرفتن بود  ی"سر وقتش و هر زمان که آماده

 ."دمیآدرس م

برا  نیهم اشت  متی غن  شی هم  و  ب  یبرا  اقشیبود   شتر یرفتن 

 شدیدهد و زودتر برود. مگر مداد که قرض ب  شنهادیپ  ال یشد. ل

کند؟ هرچند که دوست   یمرخص ی تقاضا امدهیهنوز دو روز ن

دوست هشت نه ساله بودند.   هیصالح و بق  ال،ی ل  یباشند. برا

بود. اول ماه   دهیرا د  می. تقو شدی دور محسوب م  ییاو آشنا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



تعط روز  چهار  سه  م  یلیبعد  ن  توانست یبود.  به   ازیبدون 

داشت که با صحبت و التماس   دیبه آن شهر برود. ام   یمرخص

و خواهش، پسرش را با خود برگرداند. به بعد از آوردنش، 

و در آغوش گرفتن و    دنییو بو   دنی. مهم دکردیبعدا فکر م

 بود. یرفع دلتنگ

 یریکف و گردگ  دنیکش  ی ت  یهفته بود و زودتر آمد تا برا  اول 

حسن    نیکردن ا   زیز تموقت داشته باشد. هر رو   زهایم  یهمه

 ادیو وقت گذاشتن ز  دنیی به سا  اجیرا داشت که روز بعد احت

 .شدی م یلک و گل نینداشت. بهرحال زمستان بود و کف زم

 ی که صدا  کردیتازه تمام شده بود. سماور را پر م  دنی کش  یت

ورود ب  یدر  و  هشت  ساعت  تا  معموال  در   قهیدق  ستیآمد. 

نشان از آمدن صالح    ی. باز شدن در ورودبستیرا م  ی ورود

ادامه داد. قور خشک   یرا آب زد و چا  یداشت. به کارش 

در اتاق آمد.  صالح عادت داشت قبل از رفتن   ی. صداختیر

. شانه کردیم   یو حال و احوال  آمدی به اتاقش به آشپزخانه م

. وقت دیصبحانه را چ  زیباال انداخت و به کارش ادامه داد. م

س  ها وانیل  دنیچ با    یکی   ،ی نیدر  و  خورد  سر  دستش  از 

برخوردش فضا    یافتاد. صدا  نکیدرون س  ینیبرخورد به س

 وان یل  نگذاشت و مشغول شست  نکیرا کنار س  ینیرا پر کرد. س

 افتاده، شد.   
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و    دی زده چرخصالح نبود؛ وحشت  یکه صدا  یسالم   یصدا   با

با باال رفتن   وانیشکستن ل  یاز دستش ول شد. صدا  وانیل

مشک   یابروها  و  ه  یپر  شد.  همزمان  روبرو   یبلند   نیفرد 

 گذاشت. اشنه یس  یو دست رو  دیکش

 " ؟ یخودت چکی"تو؟......پ

 از چشمانش رفت. رتیپررنگ شد وح  اخمش

 "صالح تو رو استخدام کرده؟"
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چک زدند و نه چانه، عروس آمد به خانه! عجب به حال   نه

که بابا، افسانه را   ی شد زمان  دیع  التی. تعطآمدیو روزشان م

 ی اهبرسد. ناباورانه لبخند   جهیبسنجد و صحبت کند و به نت

. دختر ساده و چشم و  دیدی را م  اشیواشکی  ی هابابا و نگاه
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بسته ه  ی اگوش  که  م  یچ ینبود  خوب  ا ی نفهمد.   ن ی دانست 

به قول سهند رفتن دل بود. غمزه   اشیبا لذت، معن   یها نگاه 

استادش بود. هرچند به   الیل  شناخت،یو عشوه را هم خوب م

م با عشوه چندش  افسانه  به راه شدی نظرش  راه  . عمه هم 

چه بابا گفته تا تنها بمانند. برخالف آن  کردیجور م   تیموقع

مهم بود.   شیو نه نظرش برا  کرد ی فکر م  چکیبود؛ نه به پ 

م که  بود  مهم  تعارف.   کی.  دیپرسیاگر  بدون  ساده!  سؤال 

افس  یکه راض  دی پرسیم به جااست  آن   یانه  خانم  مادرش، 

 . گفت یبودنش م  یهم از ناراض  چک یتا پ  دیپرسیخانه شود؟ م

ها! بابا  آن ینه برا یتمام شد ول التی. تعطدندیاز او نپرس اما

 فقط گفت: حیبدون توض

 ی برات مرخص  زنم ی. زنگ ممی مونیم  جانیا  گهیهفته د  هی"

 ." کنمیرو موجه م  بتتیو غ رمیگیم

هم از مدرسه و درس نداشت. بعد از مادر   یدل خوش  نیهمچ

را به رفتن مامان ربط   شی هااز درس دور شده بود. افت نمره

. اما دلش کردیبهتر شدن نم  یبرا  یو او هم تالش  دادند یم

 جهت غر زد: نیبمانند. به هم شتری ب خواستی نم

که   میندار  یکار  جان یهفته نرم؟ ا  هی  شه؟یم  ی"بابا! درسم چ 

 ."میونبم

 و سر تکان داد. دیخند  بابا
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هفته عقب   هی!  یخونیدرس م  یلیکه خ  نی! نه اطونی ش  ی"ا

 نترس." یمونی نم

بود   یهفته کاف  کیسرش آمد. همان    د،یترسیکه م   یزیچ  از

 ز یسکوت جا  گری. درندیبروند و وقت محضر بگ  شگاهیتا آزما

 عیعوض کردن لباسش به اتاق رفت، سر  یبابا برا  ینبود. وقت

ماند. سؤال بابا به شلوارش  اتاق شد. دست  نگاهش   یوارد 

 آورد و زمزمه کرد: نییرا پا شیکرد. صدا

 " ؟یبا افسانه ازدواج کن یخوای "م

 اشی شانیپ  یرو   یااش گذاشت و بوسهشانه  یدست رو   بابا

 نشاند.

 ....."رنیبگ  یسخت یمای تصم دی آدما با  ی"گاه

هم به درسم برسم و    دمیازش. من قول م   ادی"من خوشم نم

 هم به خونه!"

نم بابا  ن  یی زایچ  هی!  شهی"نه  متوجه  تو  که  . یست یهست 

بشبزرگ  که  احترام یفهمیم  یتر  بهش  دارم  انتظار  ازت   .

طور که با مامان رفتار . همونیو حرفش رو گوش کن  یبذار

 . حاال هم برو تا من لباسم رو بپوشم."یکردیم

داشت که   دی. امرفتیبر باد م  یگریپس از د  یک ی  شی دها یام

زمان ببرد که با سه هفته سر و   یی آشنا  یحداقل دو سه ماه
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مشترک،   یشروع زندگ  ی داشت برا  دیتهش را هم آوردند. ام

شان چمدان همراه   کیزمان بدهند که آن هم نشد. افسانه با  

تمام   امله! معهیزی نخواست و بابا جه   یآمد.او عروس به خانه  

بزرگ فهمشد.  شد  که  زده   ر یت  کیعمه    د،یتر  نشان  دو  و 

راحت   یاست. هم خودش را از مزاحمت خواهرشوهر در زندگ

 و خورد و خوراک برادر. یرا بابت زندگ الشیکرده و هم خ

رو   تمام کرده  بغ  را  به   یصندل  ی راه  و  نشست  عقب 

 ی و چا  گرفتیپوست م  وه یانه نگاه کرد. مافس  ینیری خودش

 ی زبان نیری تا داغ نباشد. ش  کردیو فوت م  ختیری بابا م  یبرا

م  کردیم را  بابا  در گوش  اشی. هندزفر خنداندیو   ش یهارا 

 ود و نشن  ندی فرو کرد و آهنگ گذاشت. چشمانش را بست تا نب 

 رفت. ادیکه چه زود، مامانش از 

 داد که: دیبه خود ام یدیآن همه ناام انیم

به فکر شام و ناهار باشم و خونه رو   خوادینم  گهی"حداقل د

 کنم." زیتم

جا نکرده بود  را جابه  لشی. هنوز وسادندیبه خانه رس  روقتید

 که بابا گفت:

 دار یدنبالت. ساعت بذار که ب  ادیزنگ زدم فردا ب  ستی"به سرو 

 ."یش
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ول   حالش شد  س  یگرفته  روپوش ساکت  داد.  تکان  را  رش 

اش را قبل از رفتن شسته و اتو کرده در کمد گذاشته مدرسه

 گذاشت و رو به افسانه کرد. نییبود. ساک را پا 

تا من بتونم لباسام رو جمع   اریدرب  زحمتیبابا رو ب  ی"لباسا 

 کنم."

 داریزود ب  دیبرو باال که با  ره،ی. االن ددی "ساک رو فردا باز کن 

 ."یش

گفت و از   یرلبیز  ر« یبخنزد و »شب  یحرف بابا حرف  یرو 

بابا   یشگیشدن هم  داریشد، ازب  داریها باال رفت. صبح که بپله 

دم کردن هم   ینبود. در اتاقش بسته بود. حوصله چا   یخبر

تکه کم   ی انداشت.  با  و  برداشت  در   ر یپن  ینان  و  کرد  لقمه 

 رفت. رونیگذاشت و از خانه ب فشیک
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ام  یروزها  یط  در که  شد  متوجه  د  نی ا  دیبعد  مثل   گر یکه 

بوده    خودیفقط درس خواندن باشد؛ ب  اشفهیوظ  شیهاسنهم

و  نبود  خانه  بابا  مدرسه،  از  برگشت  از  بعد  معموال  است. 
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. دیایتا او ب  دادیخانه را انجام نم  یراحت کارها  یلیافسانه خ

و بحث   فبدون حر  شدیباعث م  چکیو آرام پ  عیمط  یهیروح

 انجام دهد.

شب که  رفت؛یم  دیها قرار داشت و باهفته با بچه کیاز  بعد

 بابا آمد، اجازه گرفت و گفت:

آخر شب   دی! شانایا  الیل  یخونه  رمی"فردا بعد از مدرسه م

 هم شب بمونم." د یبرگشتم و شا

کنجکاو   جواب بدون  بود  مثبت  معموال  ایبابا  اما   نی.  بار 

 متفاوت پاسخ داد.

 دختر دست مادرشه!" یبابا! اجازه ری "از مامانت اجازه بگ

مدت اسم افسانه را   نیدر ا  شد؟ی د. مگر مگشاد ش  شیهاچشم

. به ردیمادر و اجازه از او بگ  گفتیکاره م  کیصدا زده بود.  

 شد.  رهی چشمان بابا خ

 "مامان من مرده!"

 را گرفت. انهیم  افسانه

منو صدا بزن.    یتو هرجور راحت  زمی"خدا رحمتش کنه! عز

 ."ستین  یرو برو، مشکل  دادیهم که قبال بابا اجازه م  یی جاها

 کل نکند. گفته بود که: کرده بود با افسانه کل  هیتوص الیل
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م  ز  تونهی"اون  ومسائل  رو   ، یرشکمیبا عشوه  بابات  نظر 

 تو باشه." یجبهه یبده. پس بهتر تو  ریینسبت به تو تغ

 درهم رفت. الیسبک صحبت کردن ل نیاز ا  صورتش

 ." یزنیحرف م یجورنیا یوقت ادی"گمشو! بدم م

 جواب داد بود: دانهیشانه باال انداخته و الق الیل و 

 !" تهیواقع ادیخوشت ب ای ادی "بدت ب 

توص  بهتر به  م  الیل  یه یبود  لبخند محو کردیگوش  نثار   ی. 

»مرس  و  کرد  چاشن  یافسانه  هم  جون«  کرد.   اشیافسانه 

رفت و آمد را از افسانه   ازیبود که امت  نیا  اشدهیفا  نیترکم

 کردیخانه را م  ی کارها  دیبل از رفتن باگرفت. مهم نبود اگر ق

 . نمودیم رارها را تکو بعد از برگشتن هم دوباره همان

فور   یفوت  ازدواج سهند   یخنده و شوخ  هیمابابا، دست  یو 

او   ادامه  شد.  بابک  و  بقگفت  و  بعضدندیخند  هیداد  از   ی. 

شان سخت مفهوم  هم درک  یشد. بعضاز حد خارج    هایشوخ

 گفت:و  دیکوباش پس کله الی. لدیها خندآن یپاهم  یبود. ول 

 " ؟یخندیها! تو چرا م باباته شعوری "ب

 نشست.  شیهاخشک شد و برق اشک به چشم اشخنده

انتخاب زنش؟ اصال    ی"خب باشه! مگه منو آدم حساب کرد برا

 مهلت داد حداقل سال مامان بگذره؟" 
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 شد.  یاش را جمع کرد و جد ه زحمت خندهب سهند

دار با ی"حق  عشقم  اما  س  یبدون  نو یا  دی!  مردا   ستمیکه 

از بابات   د ی. نبادمیم  حیبرات توض   شتریمتفاوته! حاال بعدا ب

 ."یناراحت باش

 !"ی الل گهیبهت نم یکس ی "سهند تو دهنتو ببند

که سابقه نداشت، گفت و سهند را ساکت   یت یبا عصبان  ماکان

بازو  هم  بعد  کم   یکرد.  و  زد  چنگ  را  شدند.    یسهند  دور 

  دیخوبش شن  ییبه لطف شنوا  چکیپ  یآرام بود. ول  شانی صدا

 که گفت:
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سن و سالته؟ به خدا من شرمم دختر هم  نی"سهند باورت شده ا

. باز حساب یفهمیان مدوتا بچه  نی. استهیایکنارمون م  شهیم

 دهیفهم  دیتو با  نو ی. حداقل اسی کاره ن  نیا  چکیجداس. پ  الیل

 ن یبه ا  یداد  یریدانشگاه، چه گ  یدختر تو   همه  نی. ا یباش

 بچه!"

 را از چنگ ماکان درآورد و جواب داد: شیبازو  سهند
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. یکرد   حتیمارو از بس مثل بابابزرگا نص  یبابا! نمود  ی"اوک

نم آماده   یفهمیچرا  و  حاضر  که  هستن  کنار،  برم  من 

 بقاپنش!"

تنگ   ی مانتو  انگار  روقرمز  و  شده  فشار   اشنهیس  یتر 

 پچ زد: الیکنار گوش ل واشی. آورد یم

 ."شمیخونه؟ دارم خفه م می"برگرد

. میحالت. زشته بابا تازه اومد  ن یو نه به ا  دنتی"نه به خند

 خودتو جمع کن!"

را   های. ماکان و سهند به جمع برگشتند. شوخد یرا بلع  بغضش

 ی ندهی. از آدیپسرها چرخ  نیب  شتریت بادامه ندادند. صحب  گرید

با هم انجام دهند، حرف زدند. زودتر از   خواستندیکه م  یکار

 ال ی. ل ردیبگ  شیخواست که آژانس برا  الیبرگشتند. از ل  شهیهم

 برد. تاقشمخالفت کرد. دستش را گرفت و به ا

 نه؟"  یفهمی. تو نمسی"االن وقت خونه رفتن ن

 .دیرا پرس الیشد. سرش را تکان داد و منظور ل جیگ

بود؛ موونهی"د تنها  بابات  که  اون وقت  که   ؛یموندی!  حاال 

 ی د یفهم ؟ی بر یخوا ی م خواد،یم  یرو داره و خونه خال یکی

 تر بگم؟"برات واضح ای
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وقت  یرهیخ  مات معموال  ماند.   الیل  یخانه  یی هادوستش 

که سه هفته نبود و    یکه پدرش سر کارش بود. کار  ماندیم

 . با خجالت گفت:آمدیهفته به خانه م  کی یفقط برا 

 ."کشمی "آخه بابات هست. خجالت م

کردند که فکر رفتن را از سر   اشی و بعد هم مادرش راض  الیل

 به در کند.

و    الیخرداد بود و امتحاناتش شروع شده بود. با کمک ل  ل یاوا

م  شیهاحرف درس  خواندیدرس  حداقل  ن  یکه  در  افتدیرا   .

افسانه شروع شد. ابتدا فکر کرد   دیشد  یهاتهوع  ام،ی ا  نیهم

که نکند مانند مامان گرفتار   دیمسموم شده است. بعد ترس  دیشا

حب خواهر صا  ستکه قرار ا  دیسرطان شده باشد. در آخر فهم

 برادر شود.  ای

خوشحال باشد    دانستیداشت. نم  یبود. احساسات درهم  جیگ

با وضع  ای پ   یت یناراحت.   ی کارها  یآمد؛ دوباره همه  شیکه 

اضافه به  هم  یخانه  افتاد.  گردنش  به  پختن  که   نیغذا 

 .شدیمختلف خانم شروع م  یدرس بخواند، اردها نشستیم

بزن!...... کن!.....هوس کرد  خی"گرمه....کولر  خاموشش  م 

دلم رو زد، برو   ش ین یریش   یشربت کردم برام درس کن!.....وا

 برام لواشک بخر....."
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م  یی نازها  دورش   کردیکه  پروانه  مثل  دستپاچه  بابا  و 

مامان حامله بود    یبداند وقت  خواستیدلش م  یلی. خدیچرخیم

  شیرا پ   شی هاتمام غرها و حرص  کرد؟ی رفتار م  طورن یهم ا

منوال    نی کند. دو سه ماه بد  دایتا توان تحمل پ  کردی م  یخال  الیل

 گذشت. به زحمت امتحاناتش را پاس کرد. 

 اشیافسانه تمام شده و دوران پرخور  اریبود. و   ماهوریشهر

تا ظهر درگ   دهیرس نظافت خانه و   ریبود. روز جمعه بود و 

  ال ی. لدیبه کمر دردناکش کش  ی. دستبود  اطیها و حشستن لباس 

. شوندیالبالغه جمع م داده بود که عصر در پارک نهج  امیپ

. از افسانه دیایهم ب  او و به دنبال    ردیبگ  نیماش  الیقرار شد که ل

 رفتنش را گرفته بود. یهم اجازه

کردن    بعد مرتب  دوباره  و  کردن  جمع  و  ناهار  خوردن  از 

 دانست یکه م  یماده شود. اتاقآشپزخانه، به اتاقش رفت تا آ

از دو    ریمشترک استفاده کند. غ  د یبا  دیزود با نوزاد جد  یلیخ

 ی به درد بخور و قشنگ  ی بود؛ مانتو   دهیکه عمه خر  یی مانتو 

مانتو    نظرشهم وزن کم کرده و به    یچندماه کم  نینداشت. ا

 ی اسی  یرا از دست داده بود. ناچار مانتو   هیاول  ییبایقرمزه ز

انداخت و از سرش   فیو رژلبش را داخل ک   ی. گوش دیرا پوش

بود که   دهیدو بار شن  یکینمود.    میشانه تنظ  ی رد کرد و رو 

 که گفت: دی. حتا شنگرفتیرا م دیجد  یگوش یافسانه بهانه 
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گوش  چکم یپ  ی"گوش بچه  اون  اون خوب  یخوبه!   ی برا  یبه 

 "شه؟یچ

و    ردیمامان را بگ  ادگاری  یشود و گوش  یبابا راض  دی ترسیم

رفت. در اتاق بابا و افسانه   نیی ها پا به افسانه بدهد. از پله 

 از خانه خارج شد.  نیبسته بود و خانه ساکت. او هم پاورچ

هم   د یبود و سع  امدهینبود. ماکان ن  شهیمثل هم  شانیدورهم

لفن بابک زنگ گرفته بودند که ت   یزود رفت. تازه چا  یلیخ

با   سهند  و  بابک  دادند.  مادرش  بد  حال  از  خبر  و  خورد 

 ی نداشتند. هر دو جد  یرفتند. با راشد و صالح حرف  یدستپاچگ

 :ت اشاره زد که بروند و خودش گف الیو اخمو بودند. ل

 "ن؟ی ندار ی. کارمیبر چکی"بهتره من و پ

چرخ  صالح راشد  و  انداخت  باال  سر  چشمان   یآهسته  به 

 خاصش جواب داد: یداد و با لهجهدرشتش 

 !" رسونمتونیمن م ن ییا ی"ب
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ه  ترس جا  هیاول  جانیو  و  گرفت.   شیرفت  اضطراب  را 

گره شده    ییهاو با دست  ش یپا  ریخرد شده ز  وانیبه ل  توجه ی ب

 باشد.  یتالش کرد تا رفتارش عاد  نه،یس  یرو 

 "َس.....سالم!"

بود که   ی از حد عصبان  شی ب  شینگرفت. مرد روبرو   یپاسخ

 ی بود هم جواب  دهیهم که پرس  یکند. پرسش  یپرسبخواهد احوال 

 ری بود که صالح استخدامش کرده است. در غنداشت. واضح  

 .کردیم یچه غلط جانی صورت، ا نیا

 د یچرخ  عینگه داشت و سر  اشیشان یپ  یرو   یارا لحظه  دستش

نفسش را فوت کرد. جارو    چکی رفت. پ  رونیو از آشپزخانه ب

ش خرده  و  برداشت  تند    هاشهیرا  قلبش  هنوز  کرد.  جمع  را 

صدازدیم پ  ادیفر  ی.  ساختمان  در  ادیچیمرد  با  در   نی .  که 

 .دیرسیم چکیواضح به گوش پ شی اتاقش بسته بود، صدا

 یلیبه نظر خودت خ  ؟ی بود کرد  یچه کار  نی ا  ی"مرد حساب

  ن ی ا  ی.......صالح خودتو به اون راه نزن. برداشته؟یکار خوب

نکن   هی........توج؟ی که مثال کمکش کن  جان یا  یدختر رو آورد 
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م  لطفا! خودت ز  یدونیخوب  اول ی رفت  یرآبیکه  اگه روز   .

ستم.......االن یموافق ن   گفتمیمنم بهت م  ،یآورد  و یک  ی گفتیم

 !"نیبمونه! هم د یکه نبا نهیحرف من ا

را در سرش خرد کرده بودند. درد از پشت سر   وانی ل  انگار

به شق کوب  دیرس  هاقه یشروع و  پتک  را دیو مثل  . دستانش 

چشم مملو از اشک   یداغ شد. کاسه  شی هاچالند و پشت پلک 

بود    بیخودش هم عج  یبود. برا   گردانیشد. شانس از او رو 

داد ی م  یآمده است. دلش گواه  رشیگ  دردسری که کار خوب و ب

. کمرش را به اوردیپول به دست ب  تواندی نم  یراحت  نی که به ا

. انگار تماسش را آمدینم   مرد  ی داده بود. صدا  هیتک  نتیکاب

 آمد یاست. کاش م  امدهیچرا صالح ن  دانستی قطع کرده بود. نم

م دفاع  بالتکلکردیو  نم  فی.  برود.    ایبماند    دانستیبود. 

اش و گرم، مثل خانه  زی منگاهش را در آشپزخانه چرخاند. ت

 زیو تم  دنی عادت شده بود چرخ  ش یهفته انگار برا  کیبود.  

 کردنش.

. ماندن و  کردیو صحبت م  رفتی م  دیورت داد. بارا ق  بغضش 

نبود.    یدست گذاشتن و منتظر اخراج بودن عقالن  یدست رو 

 نانیاطم  دیبود. با   ده ی. او که کارش را ندکردیتالشش را م  دیبا

 . دهدیکه کارش را به نحو احسن انجام م دادیم

اتاق   یبه سمت اتاق رفت. در بسته  جانیلرزان و ب  ییپاها  با

آن  ت یریمد بودنش  حکااز  انگشت   تیجا  پشت  با  داشت. 
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 یزد و در را باز کرد. مرد به صندل  یآرام  یاش ضربهسبابه 

. سرش را باال  چرخاندی م  زیم  یرا رو   اشیداده گوش   هیتک

 زل زد.  چکیآورد و با اخم به پ

بر علت   دی مز  هم  شیدستپاچه شد. حجم متورم در گلو   شتریب

 گرفت و گفت: یو واضح قیشد. نفس عم

منو   یمهندس! من خالف   دی"ب .....ببخش کار  که  کردم؟ شما 

همکارا هم   یه یبودن.....بق  یکه راض  کانی! مهندس ننیدیند

 ......."نیهم

 و با تحکم حرفش را قطع کرد.  یجد

بحث من راضچک ی"پ ن  ی!  کارت  از  . حرف من  ستینبودن 

ا  نهیا جات  تو  نسی ن  جان یکه  الزم  در ضمن  مهندس   ستی ! 

 !" یبگ

اسمش را گفت و حرف زد، انگار صد سال بود آشنا   یطور

 بودند و مرتب با هم ارتباط داشتند.

منظور مرد را داد زد. از   دنیرا جنباند. چشمانش نفهم  سرش

  یداد. پاها  ه یتک   زیبه م   چکیپ  یآمد و روبرو   رونیب  زی پشت م

 شد.  نهیهم انداخت و دست به س یرو را  اشدهیکش

 هیمدت    نی. من ام یکن  دایکار مناسب پ   هیو    می"اجازه بده بگرد

 کم سرم شلوغ بود."

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بسته بودند. به خودش فشار آورد   خی  ییگو   اشی صوت  یتارها 

کار و    یاز اضطرارش برا  دیتا حرف بزند. سخت بود اما با

نزده باشد.   یاو حرف  یاز مشکلش برا  یکس  دی. شاگفتیپول م

 کند. یاری ش یگذاشت تا صدا شیگلو یدست رو 
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 ...."دی"من وقت ندارم......با

بچه!.....اصال    یبر  دیبا  دونمی...مدونمی "م  یکار  هیدنبال 

ت و بعد برو دنبال بچه  میدی....... ما بهت پول قرض ممیکنیم

 کن......هوم؟ چطوره؟"   دایسر فرصت بگرد و کار مناسب پ

نزد  ارادهی ب  ابروها هم  قرض   کیبه  چطور  کار  بدون  شد. 

به ماندن   یرادیکار داشته باشد تا افسانه نتواند ا   دیبا  رد؟یبگ

اش بچه   دیگو یکار داشته باشد؛ نم   ی. بابا وقتردیاش بگبچه

دست و پا    طورنی ا  خواستیجا بماند بهتر است. اگر مهمان

تا    رفت یدست پر م  دیا. بگرفت یقرض م  الیبسته برود که از ل

فقط   خواست،یدقه نم. او صدادیقرار م   ر یها را هم تحت تأثآن
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 ی پول  کشد؛یکه م  یو زحمت  کندیکه م   یبرابر کار  خواستیم

 کند.  افتیدر

انداخت. مرد شا  سرش راحت بود، او که   دیرا به دو سمت 

ته   توانستی نم به  خانم  نه  صالح،  برخالف  باشد.  مرد  مثل 

کرد. او   یستیاسمش چسباند و نه نگاهش را گرفت و رودربا

 عادت نداشت. راحت بودن، نیبه ا

من به کارم ادامه   دی. فقط اجازه بددیستی"مهندس شما متوجه ن

 ."ادینم شی دفتر پ ی برا یمشکل دم یبدم. قول م

پووف   یدر ورود  یصدا داد.  کارکنان خبر  آمدن  و    یاز  کرد 

 نشست و گفت: اشی صندل ی برگشت و رو 

 خوام ی . نمم یزنی"فعال برو به کارت برس بعد با هم حرف م

 بفهمن!" یزیها چبچه

از اتاق خارج شد و به   حرفیب   ر،یزو سر به  دهیخم  هاشانه

وارد شدند هم   یچه کسان  ندی که بب  نیا  یآشپزخانه رفت. برا

شدن مثل چکش در سرش   کاریسرش را بلند نکرد. اخراج و ب

ل. رباتدی کوبیم کنار سماور   دیچ  ینیرا در س  هاوانیوار  و 

آورد و    رونیب  خچال یو کره و مربا را از    ریآماده گذاشت. پن

 .دیچ زیم یدر چند ظرف رو 

شد.با یجمله تکرار  در سرش  مدام  کنم؟«  کار  چه  »حاال   :

 برگشت. دیبلند سع یصدا
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 تو؟" ی! خوبریصبح بخ ؟ی کنیم ریکجا س ی"اول صب

ها  را داد. نان  دیجواب سالم سع  رلبیداد و ز  یرا تکان   سرش

مرغ را به سمتش تخم  یمحتو  لونیگذاشت و نا  زیم  ی را رو 

 گرفت.

  د ی. باادیاس و کار زکن که اول هفته   مرو یرو ن  نا ی ا  زحمتی "ب

 ."میجون داشته باش

وقت  لرزش نا  یدستش  بگ   لونیخواست  بود.   رد؛ی را  واضح 

 .دیعقب کش یرا کم  لونیاخم کرد و نا دیسع

 گفته؟"  یزیچ یکس لرزه؟یشده؟ چرا دستت م ی"چ

بزند و همه  خواستیدلش م  به سع  زیچزار  و   دیبگو   دیرا 

که او گفته بود   نی. ضمن استی حاال وقتش ن  گفت یعقلش م

داد و   یبفهمد. با ضرب و زور لبش را کش  یکس  خواهدی نم

 بهانه را تکرار کرد: نیسر باال انداخت و بهتر

 هوراد تنگ شده." یکم دلم گرفته! دلم برا هی"

 پر از مهر شد.  دیسع چشمان 

. دم یرو د  میتقو   ی....راستشی نی بیزود م  یل ی"ناراحت نباش خ

 میبا هم بر   یگفتم اگه تو بخوا  الی . به لم یدار  یل یچند روز تعط

 دنبال هوراد.....نظرت؟"
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ها را گرفت و به مرغتخم  لونیآمد. نا  هیشدن بق  کینزد  یصدا

 .دیسمت اجاق چرخ

 ." میزنی"بعدا حرف م

ها را مرغو تندتند تخم  ختیتابه را گذاشت و روغن ر  عیسر

را پر کردند. با هم وارد شدند   های شکست. مردان جوان صندل

کنار دستش   د یشان را داد. سعبدون نگاه جواب سالم  چکیو پ

گذاشت   زی آماده شده را وسط م  ی مرو ی. نختیر  یو چا  ستادهیا

»نوش گفتن:  با  شو  خارج  آشپزخانه  از  مهندس دجان«   .

 ساکت و اخمالود رفتنش را نظاره کرد.
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راه  از در  و  شد  خارج  گوشساختمان  نشست.  را   اش یپله 

تماس،    یرا گرفت. به محض برقرار   الیل  یدرآورد و شماره

 گفت:

 "؟ یحرف بزن یتونی "م

 شده؟" ی"آره عشقم! سالم....چ 
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! امروز اومده....اول با صالح کنهیکار م  جانیماکانم ا  ی "نگفت

. صالح اشتباه سی جات ن  جانیا   گهیدعوا کرده و بعدم بهم م

منو    تونهی من چکار کنم؟ م  ل یکرد تو رو استخدام کرده......ل

 اخراج کنه؟ چکاره هست اصال؟"

 ی به گوش کس  شی را چک کرد مبادا صدا  دوریاضطراب کر  با

 ها سد را شکستند و روان شدند.برسد. اشک

صالح   گه؟یم  یچ  نمی !....بذار با صالح حرف بزنم ببزمی"عز

اندازه   هیدوتاشونه! هر دو به    یو شرکت برا   کنیو ماکان شر

 یطورنیچرا ا  دونمی نم  س،ین  یدارن......ماکان آدم بد   اریاخت

 گفته!" 

اشکش را خشک   نشیآست  یو با لبه  دی را باال کش  اشی نیب  آب

! لرز خیتکه    کیمثل    شی رپایز  یسرد بود و پله  دوریکرد. کر 

تا    دیکش  شی هاکرد. بلند شد و چندبار دست به صورت و چشم

 دار شده بود؛ گفت:که خش یی نماند. با صدا هیاز گر یاثر

 ایدر  ا،یبافتن. برم لب در  اهیبخت منو از روز ازل س  می"گل

به   ی! من برم به کارم برسم و فکر کنم چه خاکشهیخشک م

 سرم کنم."

سر داد و وارد دفتر شد. هنوز کارمندان در   بیرا در ج  یگوش

را چک کرد که صابون    سیزد و سرو   یآشپزخانه بودند. چرخ 

 ایکه قبال چک کرده    آمدی نم  ادش یو دستمال داشته باشند.  
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ماکان شد. خودش را   ینهیبه س  نهیآمدن س  رونینه؟ وقت ب

آرام   ییدارا زمزمه کرد. او هم با ص  د« یو »ببخش  دیعقب کش

 جواب داد:

که   نه یبود......اما بازم نظرم ا  ی "دستت درد نکنه صبونه عال

 دور."  زیهم بر  گهی د  ی......به نفعته! فکرایبمون  جانی ا  دینبا

تر شد و از کنار مرد رد   ظیرا بلند نکرد. اخمش غل  سرش

ا ن  نیشد.  نفع و    ده،ی د  میمرد که او را بعد از هفت سال و 

تشخ چگونه  را  و    داد؟ی م  صیضررش  کار  داشتن  او  نفع 

 یگرفتن حقوق بود. حتا اگر نخواهد به دنبال هوراد برود؛ برا 

 .تبه پول و درآمد داش  اجیخورد و خوراک و پوشاکش احت

که افسانه نشان    ستیقدرها بد نوضع بابا آن  دانستیم   خوب

نه پدر برگشته؛ همسرش مرده بود و به خا   ی. از وقت دهدیم

نکرده از   یرا کم کرد تا هوا برش ندارد و خدا  دیافسانه خر

بود که مستقل شود و بتواند   نیپول کند. نفع او ا  یبابا تقاضا

اتاق  یبرا ا  یخودش  کند.  ج  نیاجاره  و    پیتخوش  وانمرد 

دم و دستگاه و دفتر و کارمند، چطور از   نیلباس، با اخوش

 خبر داشته باشد؟  توانستیاو م انیسود و ز

و   ختیر  یخودش چا  یشد؛ برا  یکه از مردان خال  آشپزخانه

 ی مشغول و دل   یبه دهان گذاشت. کارها را با فکر   ینان  یلقمه 
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 ی تا دلش کم  ختیر  یهم قطره اشک  یانجام داد. گاه  نیغمگ

 سبک شود. 

 شه یرفت و در زد. مثل هم  ریرفتن، به اتاق مدو وقت    غروب

کند که   یخواست خداحافظ  ست؟« ین  یبا گفتن:»مهندس امر

 شد. کیآمد و نزد زیماکان از پشت م

 این  گهیرو هم بده. فردا هم د  دایکل  زحمتی! بی"خسته نباش

 لطفا!" 
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م  یگاه نسنج  الیل  خواست ی دلش  بس  از  بکشد.   و   دهیرا 

 ی بود که به جا  ی. از خودش هم عصبان کردیعمل م   فکری ب

و اجازه   کردیو عمل کند؛ سکوت م  دی که نظرش را بگو   نیا

 .ردی بگ میاو هم تصم یبه جا الیل  دادیم

رد کند.   عی سر  الیراشد از رساندشان گفت؛ منتظر بود ل  یوقت

 سر راشد بگذارد.به سرش زد که سربه الیچه شد؟ ل یول

 " د؟یپرا ای یوانت دار  ؟یبرسون یخوایم ی"باشه! با چ

 وار گفت:شد. زمزمه شتریصالح ب اخم

 "بهتره دخترا خودشون برن!"

 را داد:  الیبه حرف صالح، جواب ل اعتنایهم ب راشد

 "؟ی! موتور دارم. تا حاال سوار شدکدومچ ی"ه

 نشست. چکیبرق زد و ترس در چشمان پ الیل چشمان 

 !" میبر میموتور! عاشقشم! بر ی"وا

سمت   یسرد  یبه تأسف تکان داد و با خداحافظ  یسر  صالح

ها را باال رفت. برق چشمان گرفت و پله  شیمخالف را در پ 

پارک راه افتاد.   نگی. راشد به سمت پارکترساندشیراشد م

دور شد؛ دست   یکه کم  نی. همداشتیبلند قدم برم  یها با گام 

 را گرفت و التماس کرد:  الیل

 " م؟ی نیبش نی! چطور پشت امیخودمون بر ای"ب
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باشد؛ پر از ذوق و    دهیرس  اشنهیرید  یاما انگار به آرزو  الیل

 و تند قدم برداشت. دیرا کش چکی شوق دست پ

م   قدهنیا  چیپچی پ  ای"ب هدهیحال  ا  ی!  م  نیبه   ه ی  گمیبابک 

شانسو از   نی. من ادهیگوش نم  م،یموتور جور کن دور بزن

نم جادمیدست  به  اگه  حتا  وزغ  ی.  چش  دراکوال   ی راشد 

 باشه!"

سوار موتور    خواهدیکه دلش نم  گفت یجرئت داشت و م  کاش

 را داشت. الیشود. کاش توان مخالفت با نظر ل

  ی آب  یموتور معمول  کینو نبود.    ایقشنگ    یلیراشد خ  موتور

ل م  یطور  الیرنگ.  آخر   کردیذوق  انگار  مدل    نیکه 

م   کلت یموتورس رو   خواهدیرا  پسر  شود.  موتور    یسوار 

داد و با سر اشاره کرد که سوار   ی نشست و چشمانش را تاب

 خواست اول سوار شود که راشد گفت: الیشوند. ل 

وسط باشه براش   ترهکی . الغرتر و کوچنهیبش  چکی"بذار پ 

 بهتره."

را بلند کرد و    شیعقب رفت تا او سوار شود. با اکراه پا  الیل

 نشست. راشد از سر شانه نگاهش کرد.

 هم بشه." الی ل یجلوتر تا جا ای"ب
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به پسر   بایمجبورش کرد که جلوتر برود و تقر  الیل  نسشتن

 بچسبد. 

 یر یبگ  یتونیپشتو م  یله یهم م  الی. لیریکمرمو بگ  دی "تو با

 !"مونرهی شر بگ نیوفتیکه ن نین ی. سفت بشچکو یو هم کمر پ

 خواست یراشد  را گرفت. دلش نم  راهنیدو سمت پ  ل یم  یب

را   چکی دو دست پ  حرفی بدنش را حس کند. راشد ب  یگرم

را حرکت داد و    ش یشکم تپلش بهم رساند و پا  یگرفت و رو 

 د ی کش  یغیج  الیکه حرکت کرد؛ ل  نیموتور را روشن کرد. هم

.  خوردی خنک غروب به صورتش م  مهی گفت. باد ن  ییو هورا

که   ییو شکمش را تا جا  نهیکه داشت معذب بود. س  یعاز وض

  ال یتو برده بود تا با کمر راشد تماس نداشته باشد. ل  شدیم

تشو   کردیم  غیجغ یکنار گوشش ج را  راشد  به سرعت   قیو 

 .کردیرفتن م
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که نگفت   نیآدرس گرفت که اول او را برساند. باز از ا  الیل  از

گفت.   راهیبد وب  یحرص خورد و به خودش کل  ال،یاول او بعد ل

شد    ادهیپ  جانیبرافروخته از ه  ییهابا گونه  الی، ل خانه  یجلو 
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خوب نبود؛ جلو آمد و کف   ادیکه با راشد ز  شهی و برخالف هم

 و گفت: دیدستش را به دست راشد کوب 

 حال داد." یلی"دمت گرم پسر! خ

به موتور داد و سرعت   یکرد. گاز  یهم خداحافظ  چکیپ   با

 گفت:  چکیپ ستاد؛ یگرفت. سر چهارراه که ا

 ." شمیم  ادهیمن پ  ستیاتوبوس اون سمت چارراه با  ستگاهی"ا

کرد تا صورت پسر را که از سر    ک ینزد  نهیرا به س  اشچانه

 .ندی نب کرد، یشانه نگاهش م

 ببرمت خونه؟"  یدونی منو قابل نم هی"چ

زبان  تعارف نبود.  هم  یبازبلد  آطورن یهم  صورتش   ینه ی. 

احساساتش بود. ترس و عذاب و راحت نبودن کامالً مشخص 

مورد   ستگاهیز اسبز شد و حرکت کرد. ا  ییبود. چراغ راهنما 

 ر یدر مس  ینگرفت. گاه  یآدرس  چکینظر هم عبور کرد. از پ

 .رفتیدورتر را م ر یو مس زدیخانه و گاه دور م

و حاال هم   الیبود. هم از خودش و هم از ل  یشد. عصبان  کالفه

را باال برد   شی. صداکردیراه را دور م  یپسر که الک  نیاز ا

 و گفت:

 "آدرس رو بهت بگم؟"

 "نه بلدم!"
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 شد، عجله کن!" رمی "پس د

چهار کلمه ضربان    نیهم  ی. برادیرا نشن  اشی لب  ریز  غرغر

شده بود و    کیهزار و عرق کرد. هوا تار  یقلبش رفت رو

آدرس خانه را از   دانستیها روشن. دلهره داشت. نمچراغ

دوست   . دعا کرد که فقط محله را بلد باشد. اصالداندیکجا م

  ت یعا همه ر  نیشود. ا  دهیپسر د  نیخانه با ا  کینداشت نزد

 ندهد. یکه بهانه دست کس چاند یکرد و سهند را پ

دار!« را   اش زد و »نگهشانه   یشدند. رو   یاصل  ابانیخ  وارد

 چرخاند و جواب داد: یبلند گفت. او هم سرش را کم

 ." میدی"هنوز که نرس

م  بغض دلش  بکوبد  خواست یکرد.  مشت  و    با  کمرش  به 

را نگه دارد. سرعت هم کم کرده   یوادارش کند که موتور لعنت

نرم مو  ارفتینرمک  حسنش  صدا  نی.  که  بهتر   شی بود  را 

 .د یشنیم

 !"یجورنیمحل ا ی! زشته تو سای"تو رو خدا وا 

 "ا .... مگه مهمه؟" 

بابام خونه"تو رو خدا! جمعه وقت اومده باشه   هی س و  س 

 !"کشهیمنو م نهیبب د،یخر

 " ؟یخبر نداره با سهند دوست  یعنی"
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ب  نیا  از جواب  و  چ  ی عصب  مورد،ی سؤال  به   یزیشد. 

بلوار رد شد و به سمت   نیب  یدگیشان نمانده بود. از برکوچه

و محکم   دیکش  یبلند   نی . هدیکوچه رفت که بابا و افسانه را د

 .دیراشد کوب  یشانه  یرو 
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مگهید  سای"وا خدا  به  نا  پرمی !  اون    سای.....وایست یاگه 

 بابامه!"

گفت. چند متر جلوتر باالخره   یآخرش را با عجز و زار  کلمات

پ و  داشت  متردیپر   نییپا  عیسر  چکینگه  و    ی. صد  بابا  با 

.  ابانیکنار خ  چکیو پ  رو اده یها در پافسانه فاصله داشت. آن

 در دو جهت که مقصد هر دو کوچه بود. 

اش بود. قدم به کنار گوش و حواسش به مکالمه  ل یموبا  بابا

ر حواسش به بابا بود که قد. آنشدندیم  کیقدم به کوچه نزد

بازو  نشد.  راشد  زدن  و حرف  افسانه  نگاه   ی کم  شیمتوجه 

 زده برگشت.شد، وحشت دهیکش

 !"کنهیبابات داره نگات مزن گمی تو؟ م یی "کجا
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بابا    یکرد و بازو   یاافسانه اشاره  دیچشم چرخاند و د  هراسان

نزد سوپرمارکت  سمت  به  و  گرفت  کار   ک یرا  عقلش  برد. 

چنان در هم  شیدنش سراسر نبض شده بود. بازو . بکرد ی نم

 بود. ستادهیا  جیدست راشد بود. مات و گ

 !"ده ی! برو تا بابات ندیدار یاه یپا یبابا "عجب زن

دو   مثل  کوچه  سمت  به  تفنگ  از  شده  رها  نه  دیفشنگ   .

 د یتا به خانه برسد.نفهم  د یکرد و نه تشکر! فقط دو   یخداحافظ

باز کرد و وارد شد. نفس  باال    میزنان مستقچطور در را  به 

رفت و در اتاقش را بست. لباسش را عوض کرد و دوباره از 

رفت و مشت مشت آب سرد به   سی. به سرو دیدو   نییها پا پله 

 .دیصورتش پاش

را تجربه نکرده بود. بعد از مرگ مامان    یحس  نیحاال همچ  تا

پ واهم  امدهی ن  شیتاکنون  که  داشته   دنیفهم  یه بود  را  بابا 

شود.    قیتر از آن بود که به رفتارش دقباشد. بابا سرش شلوغ

 چند ماه هم که کامل به افسانه سپرده بود. نیا

ح  یصدا در  شدن  ا  اط یبسته  از  قبل  خانه    نیآمد.  وارد  که 

ها را باال رفت. صورتش را خشک کرد و چند نفس شوند؛ پله

 که گفت: دیبابا را شن ی. صدادیکش قیعم

 هم برگشته!"  چکی"انگار پ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ی نشد. دوباره ترس مثل بختک رو   دهیاز افسانه شن  ییصدا

العمل افسانه را حدس بزند. عکس  توانستیافتاد. نم  اشنهیس

اگر با آب   داد؟یرفتن را نم  رونیگردش و ب  یاجازه  گریاگر د

چه؟ طول اتاق    گفتی کالغ، چهل کالغ به بابا م  کیو تاب و  

و پنجه نرم   دستآزار دهنده    یکوچک را قدم زد و با فکرها 

 کرد. اسمش را افسانه بلند صدا کرد.

با    ها دست افسانه را  را در هم گره کرد و فشار داد. جواب 

جلو  داد.  جون!«  افسانه  ا  یرو   ینهیآ  ی»بله  . ستاد یکمد 

که از سر گذرانده؛ قرمز بود.    یترس  و   جانیاز ه  شی هاگونه

فشار داد. انگار   یگذاشت و کم  شی ها گونه  یها را رو کف دست

 صورتش گذاشته باشد.  یداغ یرو خیدو تکه 

 ." میشام بخور  ایب ؟یی "کجا

با  مگر بهرحال  بود؟  شام  که  رفتیم   نییپا  دیوقت  ابد  تا   .

بابا    رفت.  ن ییدر اتاق بماند. آهسته و پاکشان پا  توانستی نم

پشت   ونیزی تلو   یروبرو ب  ه یتک   یبه  سالم  بود.    جان یداده 

لبخند مهرآم  چکیپ با  آشپزخانه   زیرا  در  افسانه  داد.  پاسخ 

. هرچند که دوهن کن  بود. شکم بزرگش باعث شده بود که هن

 ی مانده ی. اجاق را فقط روشن کرده بود تا باق کردینم  یکار

ها را بشقاب و قاشق  حرفی ب  چکیظهر را گرم کند. پ  یغذا

از    نتیکاب  یرو  گذاشت.  سبز  خچال یآماده  و  را   یماست 

وقت خ  د،یچرخ  یدرآورد.  نگاه  شد.   یرهیبا  روبرو  افسانه 
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چشم  یهولک  ی لبخند افسانه  و    کی باررا    شیهازد.  کرد 

 آورد و گفت: نیی را پا ش یصدا

 اس؟" پسرت بود؟ چه کاره"دوست

ادیترسیم  نی م ه  از از  ا  ن ی.  از  افسانه  موضوع    ن یکه 

چ و  جمع  را  صورتش  کند.  و    یی»اَ   نیب  یزیسوءاستفاده 

 ی سادگ   نیکه افسانه به ا  دانستی!« زمزمه کرد. خوب مشیا

 .ستی دست بردار ن

دوست دوست  ل"نه!  االسیپسر  راهش  منم   یورنی !  و  بود 

 ازش." ادیرسوند. خوشم نم

 ییهاها داشت. حرفو نگاه افسانه ساده نبود. حرف  سکوت

مهم    شیبابا برا  دنیها فقط نفهمآن  انیساده از م  چکیکه پ

 بود.   
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تقد  ی پارتا عروس   زمیعز  یهیسم  م یامشب  امشب  که 

     جون  هیسم یبرا  یخوشبخت یآرزو  با     شده 
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قطره اشک   دنیقطار مترو چسبانده و با چک  یله یبه م  سرش

م  یسمج گوشه مبارزه  بغضکردیچشمش  بر که سال   ی.  ها 

 یی . گو کردیم  شتریچنبره زده بود؛ مدام فشارش را ب  شیگلو 

خواب گور  در  مامان  همراه  اقبالش  و  از   دهیبخت  نه  بود. 

در   لذت برد. حاال  اشی و نه از نوجوان  دیفهم  یزیچ  اشی بچگ

و سربار بودن    یکاریاز فرزند و ب  یرنج دور  ،یعنفوان جوان

 ، توانش را ربوده بود. یگوهیو برچسب ب

 ف ی ک  یزیبود که درد فرو رفتن ت  ادیقدر زش آنقلب  سوزش 

نمنفر پشت احساس  را  به کمرش  و    ی . در شلوغکردیسر، 

م  یفضا   یهمهمه فکر  حالش  و  گذشته  به  . کردی اطرافش، 

که به دنبال پسرش   یشدن روز  ک یداشتن کار و نزد  یخوش دل 

فقط   دل  کی برود؛  از  نه  داشت.  دوام  برا  ل یهفته   یماکان 

هفته نبود و    کی نیکه چطور ا نی اشت و نه اخبر د جشاخرا
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حکم به   یو فور   عیآمده و سر  امد؛یکه صالح ن  یدرست روز

 اش بود.دوباره یکاری ب اشجهی اخراجش داد. هرچه بود، نت

 کی افسانه بفهمد که بعد از    دادیاجازه م  دینداشت. نبا   یاچاره

با زخم هفته عذرش را خواسته بفهمد،  اگر  بود  اند. مطمئن 

 . زد یریزبان اعصابش را بهم م

راه   یشد و به سمت خروج  ادهیاز قطار پ  تیموج جمع  همراه

 رفت ی ها باال مکه از پله  یزنگ خورد. در حال  اشیافتاد. گوش

 بود.  الیپاسخ داد. ل

 " ؟یبا ماکان کنار اومد چک؟ی"چه خبر پ

 . از سوز دلش فقط خودش با خبر بود و خدا. دیکش  ینسوزا  آه

 ."ییایاز فردا ب خوادیرو گرفت و گفت نم دای"نه! کل 

نبودم. به صالح هم گفتم.   ی"نه بابا!.....البته بگما منم راض

  دایپ  یکار  ه ی  میگردی سکوت کردم. حاال م  یاصرار دار  دمید

 ."میکنیم

 اده یتکرار مشکالتش را نداشت. سوار از پ  یو حوصله  حال 

نداشت و س ا  ریخبر  به  ام  نیاز گرسنه!  بود.  معتقد   د یمثل 

از حال و روزش داشته   یدرک  د،یماکان و سع  ای  الینداشت، ل

درک راه  یباشند.  نداشتند.  دردش  و  رنج  که   ییکارهااز  هم 
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  بود و او  ختهینداشت. انگار کار ر  دهیفا  چکیپ  یبرا  دادند،یم

 را انتخاب. یکیو  کردیاراده م د یفقط با

م وقت  آخر  تا  گفتم  بود؟  کجا  امروز   یکار  هیو    ادی"صالح 

 ."ومدی. شانس من نکنهیم

بود د هفته ماکان.   هیو    رهیهفته صالح م  هی!  گهی"کارگاه 

 کارگاه هم جاده مخصوصه!" 

و بخواهد که او برگردد   دیایفردا، صالح ب  دیکه شا  یدی ام  ذره

 گفت: حوصلهی هم به باد رفت. ب

ه بایچی"پس  زود  صبح  فردا  دوباره  کار.   دی!  دنبال  برم 

 شدم." کاریافسانه بفهمه که ب خواممی نم

و آرزو گذشته   ی. کارش از دلداردادیگوش نم  الیل  یدلدار   به

ک تا  افسانه  م  یبود.  تحمل    دادیپول  را  گشتن  کار  دنبال  و 

جا و راحت نبودن    یتنگ  یبود که زمزمه  روزید   نی. همدکریم

 پسرها را سر داده بود.

و    یاریم  ریقشنگ که کار خوب گ  یحرفا  نیا  ؟ یندار  ی"کار

برا بل،  و  که    یال  بدشانس  تو   هیمن  هم  آسمون    یستاره 

 نداره." دهیندارم؛ فا
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ته جمله  یعیسر   یخداحافظ تماس را قطع هم  اش چسباند و 

اش بزرگ چقدر خواسته  خواست؟یچه م  ایدن  نیکرد. مگر از ا 

 همه سخت بود؟ نیبود که برآورده شدنش ا

شد. چنان   کیتار  یگذاشت و وارد کوچه  بیرا در ج  ها دست

تار  ریدرگ هرشب،  برعکس  که  بود  خلوت  ی ک یافکارش    یو 

خودش را از   تی اهم   زیکوچه را احساس نکرد.انگار همه چ

 دست داده بود. 

شب  دانستیم مثل  هم  کار  یهاامشب  افسانه  را   یگذشته، 

 آماده کرده است.  شیبرا

و سؤال    ردیاز پسرها امتحان بگ  دی که با   دیمحض ورود فهم  به

بسازد. با دو پسر سر و کله زدن، تاب و    یبپرسد و کاردست

 کی   نیکه مجبور بود مثل ا  نیتوانش را برد. بدتر از همه ا

در    دیبرود. حداقل دو ساعت با  رونیهفته صبح زود از خانه ب

 ریفکرش درگ  قدرنزنگ بزند. آ  ییتا بتواند جا  ماندیسرما م

 ی که بابا هم متوجه شد. دختر پرحرف  قیبود و سکوتش عم

 و سکوتش، باعث جلب توجه شد.  نینبود، اما چشمان غمگ
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 خوبه؟" یبابا همه چ چک  ی"پ

 کرد یفکر م  شهیشد. هم  رهیرا باال آورد و به پدرش خ  سرش

نم ازدواج  افسانه  با  و  گوش  عمه  حرف  به  بابا   کرد؛ ی اگر 

او    ایچقدر با االنش تفاوت داشت. آ  شد؟یسرنوشتش چطور م

 درس بخواند و دانشگاه برود؟ توانستی هم م

 و از بابا چشم گرفت و آهسته جواب داد:   دیاز تأسف کش  یآه

 "بله خوبه!"

. فتد یب   یتفاققرار نبود ا  یداشت وقت  یادهیمشکلش چه فا  گفتن

 جه ینت  نیها بود به ا. مدتآمدیاز دست پدرش برنم   یکار  یوقت

 چ، یکه ندارد ه  یبابا، سود  یمشکالتش برا  انیبود که ب  دهیرس

هم داشته باشد. چون بابا خود را موظف   انیممکن است ز

درم  شی هادانسته  دانست،یم زنش  با  بگذارد.متوجه  یرا  ان 

او و    نیاسش به صحبت بحو   یافسانه هم بود که چهارچشم

 بابا بود. 

کاردست  قسمت گوشه  یآخر  آماده  و  چسباند  هم   ی ا پسرها 

وقت بود   یل یگذاشت. ساعت از دوازده گذشته بود و پسرها خ

بود که به   شتریب  ساعتک یبودند. افسانه و بابا هم    دهیخواب

کششاتاق  و  کرد  صاف  را  قامتش  بودند.  رفته  داد.   ی شان 

بچه  یخستگ درس  هم  بعد  و  دفتر  کردن  کار  درست  و  ها 
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پله  ،یاردستک از  بود.  باال رفت و  باعث درد کمرش شده  ها 

خواب   ،یهمه خستگ  نیتشکش رها کرد. با ا  یخودش را رو 

پول و    بود. فکر فردا و فرداها و کار و   یاز چشمانش فرار

 .پراندیاش، خواب را مبچه

زودتر   داریب  رترید  یکم  صبح افسانه  بلندش،  اقبال  از  شد. 

سع   داریب بود.  ادا  یشده  درب  یکرد  را  داشتن  . اوردیعجله 

 دن یرس  یبرا  یکه نداشت. مثل هر روز هدف و مقصد  یاعجله

 اش را هم زد.نداشت. افسانه حواسش جمع بود و طعنه

هنوز   یخوای م  ؟یریکار در م  ری ز  یه دارهفته نرفت  هی"هنوز  

 نشده، عذرت رو بخوان!" یچیه

داد. در سرما ماندن    سر به حرکاتش سرعت  انداخت و  باال 

نان و   عیافسانه. سر  یهاه یطعنه و کنا  دنیشرف داشت به شن

کرد   یگذاشت و آرام خداحافظ  فشیکرد و در ک  چیساندو   ی ریپن

 رفت. رونیو از خانه ب

نشسته بود. با    نیزم  یرو   ینازک  یه یقبل برف آمده و ال  شب

بر  اط یاحت دکهقدم  بود.    ل یتعط  یفروشروزنامه  یداشت. 

 کجا برود و چه کند؟ دانستیسرگردان و سردرگم نم

ا  نیبهتر کس   ستگاهی جا  توجه  حداقل  بود.  جلب   یمترو  را 

تا روزنامه   ندیجا بنشرا آن  یساعت  کی  توانستی. مکرد ی نم

 کی   نیا  ت یکند. تنها مز  دایزنگ زدن پ  یرا برا   ییو جا  ردیبگ
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ا  ها هم اضافه شده شرکت  یآبدارچ  ینهیبود که گز  نی هفته 

 بود.

نزد  با تا  آدم  ستگاهیا  یک یاتوبوس  رفت.  بعض مترو  با    یها 

برخ  و  طمأن  یعجله  با  و  م  نه یآرام  پکردندیحرکت   چکی. 

داشتن  یغبطه ممقصد  را  اخوردیشان  از   ستگاهی.  مملو 

پر و درها    تیاز جمع  یگریبعد از د  یک یبود. قطارها    تیجمع

و    نندصبر ک  دادندیم  حیهم ترج  یا. عدهشدیبه زور بسته م

 ی خال  یصندل  کیو تا    ستادیا  یا بروند. گوشه  یبا قطار بعد

 ن دیبه موقع رس  یکه برا   یشد؛ نشست و چشم دوخت به مردم

م  پوششکردندیعجله  با  مسن،  و  جوان  مرد،  و  زن   یها . 

 متفاوت.

 ی بپرسد که کار   شان ک یکایاز    توانستیم  خواستیم  دلش

 دن یهول به وقت رس  گونهن یاو سراغ ندارند تا او هم هم  یبرا

استرس مداوم. از   نیباشد؟ از فکر کردن خسته شده بود. از ا

خسته شده بود.    ی. از زندگیو دلتنگ  ی. از دوریف یبالتکل  نیا

کنار   یمولمع  یزندگ  کی.  خواست یآرامش م  یادلش جرعه

که بتواند مستقل باشد. خرج خودش و بچه   یفرزندش، کار

درب جلو   اوردیرا  دستش  د  ی و  و  پدر  و  دراز   یگریافسانه 

 نباشد.

جا جابه  ،ی شگیبود. بغض همدم هم  رهیخ  یابه نقطه  نگاهش 

پا گذاشته   یرو   فشی.ککردیاشغال م  یشتریب  یو فضا   شدیم
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گره خورده رو دو دستش  لرزش  یو  بود.  احساس   یآن  را 

قطار   دنیکه با رس  یی بلندگو   یو صدا  ستگاهیا  یکرد. در شلوغ 

 .شدینم دهیشن  یزنگ گوش کرد؛یرا تکرار م ستگاهیاسم ا

حرف زدن را   ی. حوصلهدیرا د  الیرا درآورد و اسم ل  یگوش

از حال    یابود که بتواند ذره  یکس  الیاز ل  رینداشت، اما مگر غ

 کند؟ میناخوشش را با او تقس
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 !"الی"جانم ل 

 عشقم؟" ییخودم! کجا چی پچی"سالم بر پ

انرژ  نیا سرزندگ  یحجم  نم  یو  درک  حسادت کردی را   .

تح  کرد،ی نم تعجب و  با ترس و سکوت بود. سال   ریفقط  ها 

ها صبح با باز کردن چشم، دعا کرده کرده بود. سال   یزندگ

چندماه   نیخوردن بگذرد. ا  بود که امروز بدون دعوا و کتک

 یصت شده بود. فر  داریکردن کار، ب  دایپ  یهم با دعا برا  ریاخ

همراه با بازدم   ییصداینداشت. آه ب  یو سرزندگ  یشاد  یبرا

 داد. رونیب
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و    رمیبرم روزنامه بگ  دیبا   گهیمترو نشستم. د  ستگاهیا  ی"تو 

 امروز قرار مصاحبه بذارم." یبرا ادیم رم یگ ییجا نمی بب

برت دارم. امروز   امی ب  ییگا ستیروزنامه! بگو کدوم ا  ال یخی "ب

 ." میصفا کن میبا هم بر خوامیو م  میمرخص

 یکیو    یینوای از درد ب  مردیم  ی کیبود.    ارادهی ب  پوزخندش

جمالت مامان    بی روزها عج  نی. ا یخواهی زردک نم  گفت یم

جمالتآمدیم  ادشی آن  ی.  معنوقتکه  مفهوم  ی ها  را و  شان 

حاال به موقع و متناسب با حال و روزش، در   ی ول  د،یفهم ی نم

 .بستی ذهنش نقش م

خوش باش. من وقت صفا مفا   زمی"دلت خوشه ها! برو عز

 ندارم." 

لحنش نکند،   یرا قات  یو ناراحت  ظیکرده بود غ  یکه سع  نیا   با

 .کردیکار خودش را م شیبغض صدا یول

. امیتا ب   یی. بگو کجاچکی پ   یزنی حرف من حرف نم  ی"رو 

روشن    نو یچه خبره؟ زود باش من ماش  گم یبهت م  دمتی د  یوقت

 کردم."

که خواست   نیشود. هم  می بود تا تسل  یکاف  الیل   یصدا  تحکم

حرف  یرو  پا  یحرفش  و  دست  زبانش شل    شینزند؛  و  شد 

 ی را گفت و تماس قطع شد. از خودش برا   ستگاهیبسته! اسم ا

پا  دستیترس و ب  نیا هم   یها را رو بدش آمد. دندان  ییو 
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ن داد و اشک  کرد. زده در چشم  شی فشار  پاک  را محکم  ها 

 غر زد:  یآمد ول شدرد

همه بهت زور بگن، حقته   یسیمثل گاگوال وام  ی "حقته! تا وقت

 ."اد یسرت ب ییکه هر بال

 خودش کلنجار رفت و مدام با خودش تکرار کرد که:  با

م  ی"وقت بهش  دن  د یبا  گمیاومد  همراه برم  باهاش  کار.  بال 

 ."شمینم

دوباره تماس   الیتا ل  دیطول کش  قهیاز چهل و پنج دق  شتریب

 ت یهم از ازدحام جمع  ستگاهی. در  ادیبگو   دنشیو از رس  ردیبگ

 ال، یل  نیبه ماش  دنیکاسته شده بود. خارج شد و در راه رس

جلوتر پارک کرده بود.    یلیخ  الی. لدیروزنامه را خر  یهایآگه 

. رفت یراه م  اطیبا احت  دیرا گل کرده و با  رو ادهیبرف آب شده، پ 

گل   نیا   یبرا شلوارش  ا  یکه  هم  و  در   نینشود  آب  که 

کفش را نداشت   دینفوذ نکند. حاال حاالها توان خر  شی ها کفش

 .بودیمراقبش م دیو با

مثل    الینشست و سالم کرد. ل  الی را باز کرد و کنار ل   نیماش  در

آرا  پیتخوش  شه یهم خوش  شیو  و  را کرده  صورتش  بو، 

احت دیبوس با  طوالن  اطی.  در صف  و  درآمد  پارک  پشت   ی از 

 چراغ قرمز منتظر ماند.
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کارگر ساده و    یهایروزنامه را باز کرد و بخش آگه   چکیپ

 نگاهش کرد و گفت: الیپرستار را نگاه کرد. ل

خر چرا  اصال  کنار!  ا  ؟یدی"بذارش  ب نگفتم   ال یخیمروزو 

 باش؟" 

ب  سرش آورد.  باال  بغض  زار یرا  حجمش   بارهکیکه    یاز 

 چندبرابر شد و راه نفسش را بند آورد، لب زد:

 " ؟یچرا؟ چطور بگم که بفهم گهی"تو د

 را حرکت داد. نی ماش یکرد و حواسش به جلو کم  ینچ الیل

افهممی "م اول صبح و  ناام  نی!  ماکان    ه؟یچ  یبرا  یدیهمه 

د  هیو    گهید  یجا  هی  یکرد؟.....اوک  رونت یب  دا ی پ  گهیکار 

بخواد   یکس  ادیجا نبود. خوشم نمتو اون  ی. قبول کن جایکنیم

و فرزاد و   میشدیبگه. فردا روز دور هم جمع م  یزیبهت چ

 بندازن، خوبه؟" یاکه یسمانه ت 

! تو ال یل  سی ن  گرانیو نگاه و حرف د  ی"من مشکلم دورهم

. تو با افسانه روبرو  یکنیو فکر م  یکنیخودت نگاه م  دیاز د

 ." گمیم یچ یکه بفهم  یستین

  آورد یرا به سمت پنجره چرخاند. به خودش فشار م  صورتش

پتا آن بزند و  به   ادهیطور که فکر کرده بود، حرف  شود و 

و خسته   زاریمشکالتش ب  حیبرود. از توض  اشی دنبال بدبخت
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است و   ش ی رپایز  نیکه کار دارد و ماش  ید کسبود. معلوم بو 

او را   د؛هستن  اشیو حام  بانیاش پشتتر از همه خانوادهمهم

بود و    یپدر  ی. پدر داشت و انگار نداشت. خانه کندیدرک نم 

ناراحت شدن    یبرا  ییجا دادن و  از دست  نداشت. ترس  او 

 راحت حرفش را بزند. دادی اجازه نم ال،یل

 لش یم  رغمیرا حس کرد. عل  الیدست ل  و لطافت  یگرم  دستش

ل به   نگاهمین   الیسر چرخاند و نگاهش کرد.  نگاه  به جلو و 

 زد و گفت: ی لبخند  چک،یپ

دعوت ناهار  رام ی"امروز  تو  بدون  که  خورد  قسم  مامان   !

 ."دهی نم

 دستش را فشرد. الیتشکر کرد و خواست رد کند که ل  رلبیز

ن  ی"تعارف  کار  کردس یدر  نگاه  خودتو  انگار   ؟ی.  نه  انگار 

جوون  ستیب تو  سالته!  سه  دوریو  که  درسته  بچه    ی!  از 

 یامروز رو برا  هی.  یخودتو رو فراموش کن  د یسخته، اما نبا

 خودت باش." 

در   الیرا به دو سمت تکان داد. او در چه فکر بود و ل  سرش

 گرفت و جواب داد: یچه فکر. نفس

 خود یب  شگاه،یکه من برم آرا  نهی صفا کردنت ا  ی"اگه برنامه 

 ."رمیزحمت نکش که من نم
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 " گرده؟یبا پشمالو بودن تو شوهرت برم ؟ یری"چرا نم

زمزمه کرد. روزنامه را نگاه کرد   رلبی کن بابا!« را ز  »ول 

 مناسبش گشت.  یو دنبال آگه 

با اخم   ی. وقتدیو روزنامه را از دستش کش  ستادیدوبل ا  الیل

 فت:گ ع یاعتراض کرد؛ سر
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توان    ادیو کار ز   یخوابحالش کم بود. کم  انیب   یبرا  یخستگ

 یساعات کالس را گوشه  شترینگذاشته بود. ب   ش یبرا  یو جان

و چرت   گذاشتیم  زیم  یو سرش را رو   کردیکز م  مکتین

 .زدیم

 ی برود. گاه   رونیب  توانستی بود. مثل سابق نم  یشاک  سهند

هول    یچی. ساندو شدیمدرسه همراه بابک منتظرش م  یجلو 

م  خوردندیم  ی هولک پرفتندیو  نم  چکی.  اجازه   داد ی هنوز 

 آدرس خانه را بفهمد. 

آورده بود. عمه ده   ایفارغ شده بود و دوقلو پسر به دن  افسانه

آمد و کمک کرد و رفت. بابا و عمه چنان دور و بر   یروز

افسانه بودند که انگار شاخ غول را شکسته است. با رفتن  

پ کار  ش  چکیعمه،  به  فقط  افسانه  شد.  و   ری دوبرابر  دادن 

و    یآشپز   ازخانه    ی کارها  ی. همهدیرسیها مبه بچه  یدگیرس

 ی ا و بابا و افسانه، به عهدههبچه یهانظافت تا شستن لباس 

از پسرها مراقبت   دیبا   د،ی خوابیهم که افسانه م  ی میاو بود. تا

بود. مدرسه را مکردیم افت کرده  به شدت   رفت ی. درسش 

بتواند چشم بر هم   دیدور شود و شا  یکه کم  نیا  یفقط برا 

کرده بود که   هی. آمده بود و توجدبگذارد. بابا را خواسته بودن
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مبه    یکم کمک  پ  کند،ی مادرش  طرف  که   چکیاز  داد  قول 

 تالش کند. شتریب

 گفت: ییبا پررو   افسانه

 !" کنهینم ی! وگرنه کارهی"خودش از درس فرار

و حق را به افسانه داد.   کندیچه م  ندیبابا نبود که بب  متأسفانه

دو    اشیبه درسش برسد. دلخوش  شتریهم تشر رفت که ب  یکم

و پسرها    الیرفتن با ل  رونیبار ب  کی  ی اهفته   سه  ای  ی اهفته 

هم   چکیکار و زحمت پ  شدند، یتر مبود. هرچه دوقلوها بزرگ

لباس شدیم  شتریب  ر ی. دوقلوها ششستیم  دیبا   شتریب  یها. 

م هم  شخوردند ی خشک  شستن  فالسک   هاشهی.  بودن  پر  و 

 او بود.  یجوش هم به عهدهآب

ناله و    ادیو زحمت ز  یز خستگافسانه ا  آمد،یکه بابا م   شب

و بابا هم   فروختیطبق ناز م. در واقع طبق کردیم  ت یشکا

هرشب    دارشیخر پ  یکیبود.  کنار  را  پسرها   چک ی از 

بدهد و پوشکش را   ریشد، ش  داریکه تا صبح اگر ب  خواباندیم

 عوض کند و مراقبش باشد.

نرفتند و فقط   یینکرد و به خاطر نوزادها جا   دیهم خر  دیع

مدرسه نرفتنش بود. امتحانات خرداد   گر،ید  یفرقش با روزها 

. دادیامتحان م  دی که نخوانده و بلد نبود را با  ی و درس  دیرس

 شد افتادن چند درس و سرزنش بابا و افسانه!  جهینت
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ض . به محکردندیپچ مپچ  ادیبود که بابا و افسانه ز  یوقت  چند

فکر کند، اما   نانهی. دوست نداشت بدب شدندیآمدن او، ساکت م

نم مخصوصا گذاشتی دلشوره  بود.  شده  مهربان  افسانه   .

م  یجلو  محبت  کمکردی بابا،  وظا  ی.  بود.    فشیاز  کرده  کم 

 .کردی خودش مراقبت م شتریها را ببچه

  الی ل  یرفته بود؛ آهسته برا  رونیب  هیو بق  الیجمعه که با ل  روز

 گفت:

باال بگه مواظب   ارهیشب پسرا رو نم  گهیشده. د  بیعج  یلی"خ

 ییجورا  هیخوبه.....  یلیخ  خوابمیکه راحت م  نیباشم. البته ا

مبچه  یکارا انجام  خودش  رو  ا   نای......ادهیها  کنار   ن ی به 

 !"ترسوندم یحرف زدنشون، م یواشکی

خودش   دیآورده با  ایجو نده! خب بچه دن  ی"ول کن بابا! الک

که   یاون  شنیها بزرگ که م. بهرحال بچهگهیکارش رو کنه د

 دهیترس  دیدوس دارن. شا  شتریرو ب  کنهی م  یدگیبهشون رس

 بخوان!" شتریها تو رو بکه بچه

 سرش را تکان داد. دست سهند دور گردنش حلقه شد.   متفکر

 !"قهیعت نی به ا یدیبعد چسب رونیب یاومد ی"بعد بوق

 و اعتراض کرد. دیکوب محکم به کتفش الیل
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ندار  یخودت   قه ی"عت چش  جدت.  هفت  رو    یدوست  یو  ما 

 !" ینی بب

انداخت و به طرف خودش   الیاز آن سمت دست گردن ل  بابک

رفتند و دور   یفروش  یو خنده به سمت بستن  ی. با شوخ دیکش

را به   زیبود و دو م  ادینشستند. تعدادشان ز  رو ادهیکنار پ  زیم

  ک ینزد  چکیپ  یرا به صندل  اشی هم چسباندند. سهند صندل

ز  دست  و  ح   ریکرد  در  برد.  و    نیشالش  گردن  زدن  حرف 

 .کردیرا نوازش م  چکیپ یموها

زده بود. ماکان   هی بابک تک   ینه ینشسته و به س   یبر  ک ی  الیل

از نبودن راشد    چکیمشغول صحبت بودند. پ  دیو صالح و سع

از   شتری و رساندنش، ب  یآن موتورسوار خوشحال بود. بعد از  

بود که انگار لخت   یقبل احساسش بد شده بود. نگاهش طور

 بود.  ستادهیا شیجلو 

چرک شده  دیسف  برگالسیفا یصندل یکمرش را به پشت صالح

 چسباند و گفت:

. زد میچش شد. رو حرفش حساب کرده بود  دونمینم  هو ی"

 با شما کار کنم." خوامی که نم زیهمه چ ریز
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خوبه   نهی که بب  می نگفت؟ ما که هنوز کار رو راه ننداخت  ل ی"دل

به   گفت،یبعد م  میکردیدو ماه کار م  ذاشتی. مسیخوب ن  ای

 ."خورهی درد من نم

 و گفت:   دیدر جواب ماکان شانه باال انداخت. سهند خند  صالح

د  ارو ی"بابا   دو    وثی اسکله!  کرده  فکر  اومده  از شهرستان 

اگه   ییخودش مغازه بزنه و کار کنه. خدا  جانیا   تونهیروزه م 

 بچرخه." خواستیم یتو گروه، با ک نشیآوردیشما نم

 نکن سهند!" شی. شخصمیزنیاز کار حرف م   می"دار

تخر  یلیخ  صالح شکل  صحبت  نداد  اجازه   ب یمحترمانه 

بود    دهیرا باال کش  شی هاشانه   چکی. پردیطرف را بگ  تیشخص

 :دیتر قلقلکش شود. آهسته از سهند پرستا کم

 " شناسم؟یمن م گن؟یم و ی"ک

 یبرد و الله  کیجواب دادن، سرش را نزد  یبه بهانه  سهند

 و جواب داد: دیگوشش را بوس

. قرار بود با ماکان و صالح گنیرو م   یراشد چش وزغ   نی"هم

 ."رشیکار کنه که زده ز
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. دستش را مثل دیخودش را عقب کش  یگفت و کم   « ی»اوهوم

از   یگرما کم  یصورتش تکان داد و به بهانه   یبادبزن جلو 

 سهند دور شد. 

افتاده   یبه خانه برگشت، احساس کرد در نبودش اتفاق  یوقت

ماه   کی.  دی از اتفاق ند  یااست. اما فقط احساس بود و نشانه 

مانده بود و قصد داشت، حاال که کارش   وریبه امتحانات شهر

. ردیخوب بگ  یتر شده، چند درس افتاده را بخواند و نمرهکم

 عقب بماند. الیاز ل خواست ی دلش نم چیه

لباسش را عوض کرد و به آشپزخانه رفت. بابا کنار   عیسر

کش دراز  باز  دهیدوقلوها  و  مکردیم   یبود  افسانه  از   وهی. 

 درآورد و دستور داد:  خچال ی

هم به   یدست  هیها مونده، بشورشون و  لباس بچه  کهی "چند ت

 یو بر   یو بخواب  یکه فقط بخور  شهیحموم و توالت بکش. نم

 ."یگرد ول  رونیب

و    زیر  زیزمزمه کرد. افسانه کنار بابا نشست و ر  « ی»چشم 

نگران زد.  حرف  دل  یآهسته  زد.  چنگ  دلش  هم   لشیبه  را 

وارد   عیکه بهانه دست افسانه ندهد، سر  نیا  ی. برا دیفهم ی نم

 حمام شد.

بند    یها را رو برود و لباس   اطیبابا رد شد که به ح  یجلو   از

 ی بود. ته نگاهش هم نگران   بیبابا عج  یرهی. نگاه خندازدیب
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با بابا نداشت.   یوقت بود که حرف  یلی. خیبود و هم سردرگم

. دی ترسیافسانه، م  تیاز حساس  چکیاو مثل سابق نبود و پ

م رفتار  راض  کردیمحتاطانه  افسانه  هرچند شدبا  یتا   .

 از بابا بود. یدور اشجه ینت

و در را برگشت، افسانه پسرها را به اتاق برده    اطیاز ح  یوقت

بابا صدا بود.  بسته  نزد  شیهم  با دست رو   کی کرد.   ی شد. 

 فرش زد و گفت:

 کارت دارم." نیبش  ای"ب

ومن کرد. انگار و چشم به دهان بابا منتظر شد. بابا من   نشست

 از کجا شروع کند.  دانستی نم

  ی تو درس بخون  خواست ی که مامانت چقدر دلش م  یدونی "م

. تو س ین  یدیس خوندن که اموضع در  نی . با ایو دانشگاه بر 

  نی . سرت به درست گرم بود. اون وقتا با ایبود  یدختر خوب

نمراتت هم خوب بود. حاال که   ،یکردیکه از مامانت مراقبت م 

حواست   ه معلومه ک  ؟یچند درس رو افتاد  نیبب  ،یندار  یکار

دنبال پسر   یزود  نیپرت شده. انتظار نداشتم به ا  گهی د  ییجا

 ." یفتی حرفا ب نیو ا

کرد. بابا از   دنی. بعد با شدت شروع به تپستادیآن ا  کی   قلبش

ز  یدوست به  شدت  با  خون  بود.  شده  خبردار  سهند   ر یبا 

ها دندان  نیشد مثل لبو. لبش را ب   ش یهاو گونه  دهیپوستش دو 
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فرو برد و   بانیگرفت. دردش را هم احساس نکرد. سر در گر

 داشت. یحس خفگ

تا بفهمد، بابا از کجا متوجه    گشتیمرورگر م  کیمثل    ذهنش

با سهند   یکه بابا درس نخواندنش را به دوست   نیشده است. ا

ا نبود.  مشکل  بود؛  داده  خانه   نینسبت  در  را  زحماتش  که 

هم   هینکرد. حتا زبانش به توج  ریهم ذهنش را درگ  دیدی نم

دهان باز کند و او را ببلعد تا   نیزم   خواستیباز نشد. دلش م

از کجا و چه    دیرها شود.هرچه گشت نفهم  یشرمندگ  نیاز ا

 بابا متوجه شده است. یزمان

  نی دهد تا از ا  یو دستور   دیایب رونیکرد افسانه از اتاق ب  دعا

کار را انجام دهد اما  نیترفرار کند. حاضر بود سخت تیموقع

 یمثل تکه ذغال گداخته رو   . آه باباندیبابا ننش  یروبرو   جانیا

 .دیجزجزش را شن یدلش افتاد و صدا
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هستن.    یشکل  نی دخترا ا  یبعض  گهی! مهیعیطب  گهی"افسانه م

 شناسهیاحتماال حق با اونه! بهرحال اون بهتر از من تو رو م 

که من االن آرومم و    یدعا به جونش کن  دی. باکنهیو درک م
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م  یشکل  نیا حرف  باهات  مزنمیدارم  فکر  دارم  اگه   کنم ی. 

. شک کردیم  دافسانه نبود و مامانت زنده بود، چطور برخور

. یخورد یکتک مفصل م  ه ی  یندارم که اگه اون بود االن داشت

  شتریو قدرش رو ب  یرو گفتم که به جون افسانه دعا کن  نا یا

 ."یبدون

کم  راه بد نفسش  آن  به  انگار اوضاع  باز شد.  که فکر   یکم 

که وقت وارد شدن به خانه    ینبود. پس آن حس بد  کردیم

برا نم  نیهم  یداشت؛  فقط  برا  دانستیبود.    رون یب  یچرا 

که افسانه به   کردیباور م  یعنیه بود.  را نگرفت  شیرفتن، جلو 

دوست   با  دانستیکه م   نی بابا با ا  یعنینفعش حرف زده است؟  

ب داد؟   رود؛یم  رونیپسرش  اجازه  و  کرد  سکوت  هم  باز 

ا بابا  و    نی سکوت  است  شده  تمام  سرزنش  که  کرد  القا  را 

 به اتاقش برود. تواند یم

 گفت: یبه خود داد. بابا فور یتکان 

 "کجا؟ هنوز حرفم تموم نشده."

پا  سرش لبه  نیی را  با  و  داشت  باز  ینگه  و    یبلوزش  کرد 

 .دیبه سرش کش یرا آهسته لب زد. بابا دست  د« یی»بفرما

کم   هیکه    یزیچطور بهت بگم. تنها چ  دونمی سخته! نم  یلی"خ

  ."یخوایم نو ی که تو خودت هم ا نهیا  کنهیآرومم م
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نم  یهاحرف  از در  سر  همآوردیبابا  فهم  نی.  بابا    دیرا  که 

ندارد. نه   یبا سهند مشکل  اشیفکرانه با دوست روشن  اریبس

ا  نیا از  خودش  ا  یراض  یدوست  نیکه  را    یدوست  نیباشد. 

  ح ی تفر  یبرا  یو زمان  ییبودن و جا  الیبا ل  یبرا  خواستیم

 ر ی ناپذ مل سخت و تح یزندگ گرفتند؛یرا هم م نیداشتن. اگر ا

 .شدیم

لبخند  یرو   یخجول  لبخند کرد.  گذر  برا   یلبش  را  بابا   ی که 

 گفتن حرفش مصمم کرد.

  ی که تو هم راض  نمی بی. می"دوست پسرت اومده خواستگار

 ."یهست

. عجب دیبه اوج رس   بارهک ی  آمد،یم  ن ییکه داشت پا  ی ضربان 

 یچی بود که ه  یماهر  گری ! سهند عجب باز یبیعج  یری غافلگ

 که چه کرده است. اوردیخودش هم ن ینگفت. به رو 

آخنده  هم نگران  هم  شد؛  خوشحال  و  بود  گرفته  . ندهیاش 

 د یزنش با   گفتیم  شهیآمد سهند هم  ادشی  شد؟یدرسش چه م

 کرده باشد. ل یمثل خودش تحص

هم از   یمشترک با سهند نداشت. اطالعات  یاز زندگ  یتصور

دو ترم   یکیکه    نی از ا   رینداشت. غ  اشیخانواده و وضع زندگ 

. کردیاو هم تالشش را م  دیدرسش مانده است. پس با  انی به پا
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با   تیوضع  دانستی نم اگر  مدرسه رفتن و درس خواندنش، 

 .شودیسهند ازدواج کند؛ چه م

 ک یمثل    ستیالزم ن  گری و د  شودیکه مستقل م  نیفکر ا  از

اخ در  ه  اریتکلفت  باشد  صدا  زدهجان یافسانه  با  بابا   یشد. 

 سرش را آهسته باال آورد. 

 " ؟یکه دوسش دار ی"مطمئن 

بود که:   ن ی! دوست داشتن سهند! جواب بابا ایسؤال سخت   چه

 .« ادی»بدم نم

سهند   نیا  شهیدوست داشتن نداشت. هم  یاندازه  یبرا  یمالک 

حرف زدن مشتاق   یتلفن   ایدادن و    امیپ  ای  داری د  یبود که برا

اگر   دیکه دوستش داشت.شا  شدی . اما مکردیبود و اصرار م

و سهند هم کمتر باهاش ور   بودندیبا هم در ارتباط م  شتریب

 .شدیهم م یدوست داشتن رفت؛یم

به بابا انداخت. منتظر بود. سرش را آهسته   یخجول   ینگاه م ین

 بود.  یبابا کاف یبرا نیجنباند. هم

 "؟ یو دوسش دار یهست ی"پس راض

 کشان ادامه داد:گرفت و آه ینفس
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 ی همه زود بخوام شوهرت بدم.......تو   نیا  کردمی "فکرشم نم

م  هیزیجه   یهیته   تیموقع  نیا چه  انگار   شهیسخته!  کرد؟ 

 و کار رو تموم کنه." اد یب گمی!.......پس بهش منهیقسمت ا

را   زیهمه چ  الیل  یبود که زودتر به اتاقش برود و برا  قراری ب

به سهند.   ایزنگ بزند    الیکند. دو دل بود که اول به ل   فیتعر

هم نگفته بود. از   یچیو دوخته و ه  دهیچطور بر  وثینامرد د 

تک  وثید  یکلمه  نیا م  هیکه  خوشش  بود  سهند   آمد،یکالم 

خود سهند به   یکه برا  نی را بداند. از ا  اشی که معن  نیبدون ا

بابا نبود   یرهیاش گرفت. حواسش به نگاه خ کار ببرد، خنده

 لبش شکار کرد. یکه خنده را رو

 ."کردمیباور نم گفت،ینه؟ افسانه م یخوشحال  یلی"خ
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وز  گاهه یتک  یب  یچکیپ  مثل  با  که  بود   میب  ، یمینس  دنیشده 

زدن    هیتک  ی برا  یو نه داربست  یواری. نه درفتیسقوطش م

داشته؛ حاال    یمشترک سخت  یکه زندگ  کردینبود. اگر فکر م

اطم م  نانی با  اشتباهش  ب گفتی از  بودن    ی پناهی.  سربار  و 

شن زبان  زخم  و  کتک خوردن  از  همسرش   دنیدشوارتر  از 

 .بود

درشت  ال یل  به اشک  قطره  زدن  پلک  بدون  زد.   ی رو   یزل 

 ن یگفت و راهنما زد و به زحمت ماش  ینچ  الی. لدیاش چکگونه

 گفت: متیو با مال دیچرخ ی. کمدیرا کنار کش

قربونت برم؟ دو سه روز به صالح    یکن یم  هیگر  یچ  ی"برا

 کرد." دای کار بهتر پ هی دیوقت بده، شا

 را به دو سمت تکان داد. سرش

اگه من سه   یوضع منو! فکر کرد  نیفهمی "به خدا که شما نم

تو بمونم  چ  یروز  افسانه   خوامینم  گمیم  شه؟یم  یخونه 

  ی ایصبح از خونه ب  میو ن  شیت شساع  یکنیبفهمه. فکر م

گشتن تا   ابونیخ  یآسونه؟ تو   یکجا بر  دیبا  یو ندون   رونیب

 ی لی . صالح اگه خی" وهلل اگه بفهم؟یچ  ی عنی  یفهمیغروب م

هفته    هیکه منو بعد از    زدیحرف م  کشیبه فکر بود با شر

 آالخون واالخون نکنه."
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 ی آرزو  یرا به سمت پنجره چرخاند. شماره  شیکرده رو   بغ

از دستش در   ش،یآزارها  ی نمردن شوهرش و بودنش با تمام

 یکه برا  زدیحرف م  یاز فارس  ر یغ  یرفته بود. انگار به زبان

 اش نشست.شانه  یرو  الینامفهوم بود. دست ل هیبق

  ایتو صب پاشو ب  ستش،ی ! بابا ن نیبه خدا! منو بب  فهممی "م

 ی فرج   دیدو سه روز شا  نی تا ا   ایامان تنهاس.....بما! م  یخونه

 شد."

 .دیعقب کش الیدست ل ریرا از ز اششانه

 م؟" و آواره یمگه کول شه؟یمگه م ؟یخونیم ادی"داستان ز

اش و صورتش را به سمت چانه  ریبه زور دست انداخت ز  الیل

 خودش برگرداند و گفت:

نگ مامانم چیپچیپ  ر ی"سخت  خدا  به  روزه!  چار  سه  فقط   !

نشد؛ قول    یسه چار روز خبر  نیا  ی. اگه تو شه یخوشحال م

 دا یکار خوب پ  هیو پا به پات بگردم تا    رمیبگ  یمرخص  دمیم

پوسیکن دلم  کنه  وا  اخماتو  هم  ول  ا   دی......باشه؟......حاال 

 !" یصب

نگاه کرد. واقعا گشتن    الی به ل  فی و سردرگم و بالتکل  سرگردان

 ا یسرما عذاب بود. دو دل بود که قبول کند    نی دنبال کار در ا

 اد یکند ز  دا یپ  شی برا  یکه صالح کار بهتر  نینکند. احتمال ا
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کارگر خدمات   ای  یچهمان نظافت  تینها  گشت، یبود. خودش م 

 نرم شده گفت: ی. کمشدیم

ن" ب  یکله  ست یزشت  خواب   یخونه  امیسحر  مامانت  شما؟ 

 باشه؟" 

 و حرکت کرد و جواب داد: دیخند الیل

ن زشت  بسی "نه  زود  داره صبح  عادت  مامان   شه، ی م  داری. 

غر  چک یپ که  ایستین  بهیتو  چرا  تعارف   قدرنی! 

بر؟ یکنیم هم  بخر  ی سفارشا  می.....حاال  بر  میمامانو   میو 

 خونه!"

 توانست یهم م   یگر ی. مگر کار دت یسکوتش شد عالمت رضا 

را با اراده و    یکار  چیگو بود و هبله قربان  یانجام دهد؟ عمر

 خودش، اجازه نداشت انجام دهد.   میتصم

خودش را داشت.   تیبار، جذابو تره  وهی به بازار روز و م  رفتن

از خر  یچکی پ   یبرا و   طیمح   دانست،ینم   یزیچ  دیکه  بازار 

 د، یزنان جوان در حال خر  دنیجالب بود. د  هامتیو ق  ی شلوغ

داشته است. با دقت به   یبیعج  یچه زندگ  کردیاش ممتوجه

را جدا   هاین یزمبیو س  ازینگاه کرد که چطور با حوصله پ   الیل

 را به سمتش گرفت و گفت: لونی.ناکردیم

 تو گوجه بذار."  ای"ب
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با سر و تکان ابرو    الینکرد. ل   یرا گرفت، اما حرکت  لونینا

 ها را نشان داد. گوجه

 ."زحمتی بذار ب ی"اونجا! سفت و ساالد
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گوجه سوا نکرده،   اینکرده است    دیتا حاال خر  گفتیم  اگر

ها رفت. دانه دانه به سمت گوجه  ی. با کنددیخندیم  الی ل  دیشا

گذاشت. ذهنش به   لونیبرداشت و نگاه کرد زده نباشد و در نا 

 یاله و زده  یهانه چندان دور پرت شده بود. گوجه  یگذشته

 بود:  دهیپرس متیگرفته بود. با مال ل یکه آخر شب تحو 

 چرا زده و خرابن؟" نای"ا

 ک یجنس درجه    ی! نکنه انتظار دارادهیز  نمیخرابا هم  ی"برا

 برات بخرم؟"

گران    یلیخ  کیسالم و درجه    یکه گوجه  کردیفکر م  یسادگ  با

 کردی کند. فکر م  ی داریکه خر  ستیاست و در توان همسرش ن

دارد که سکوت کند.   فهی ن، وظو زخم زبا  یدر مقابل بددهن

 .گرفتیجواب م یشکل بدتر زد،ی م یالبته اگر هم حرف
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چشم   یدستش نشست. سرش را چرخاند. کاسه  یرو   یدست

 از اشک بود. زیلبر

 ."میخواینم شتری ب لو یک ک ی ؟یکنیکار م ی"چ

قرمز   یهاجا نداشت. پر از گوجه  گریرا نگاه کرد که د  لونینا

ل بود.  درشت  حال  الیو  نا   ی در  م  لونی که  سبک   کرد؛ی را 

 :دیکنان پرسزمزمه

 " ؟یافتاد یچ اد ی"چرا دوباره چشات پر از اشکه؟ 

نشسته بود. چقدر از درد گفتن    شیمثل خنجر در گلو   بغض

بود   دهیچندماه د  ن یدشوار بود. به سر باال انداختن اکتفا کرد. ا

گاه  افسانه  خر  یکه  به   کندی م  دیخودش  اما  بابا.  گاه  و 

 دقت نکرده بود. شانت یفیک

ل  دوش دوش  چرخ  الیبه  بازار  مدیدر  را  چه  هر    د،یدی. 

 ادشیخوش که    یا. نه خاطرهشدیزنده م  شی برا  یاخاطره

و گاه   آوردی که اشک به چشمانش م  ی. خاطراتدیبگو   ریبخ

 . دیچیپیدرد در تنش م 

. د یرا در آن چ  دیخر  یهالونیصندوق عقب را باز کرد و نا  الیل

 حرکت کردند، گفت: یوقت

 " ؟یکرد هیها گرگوجه دنیشد که با د یچ یبگ  یخوای "نم
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از دردش   یرا به هم فشرد. چند سال بود که با کس  شی ها لب

که   دانستیفقط م  الیل  کرد؟یحرف نزده بود. از کجا شروع م

. از دهدی را نم  یفتن و تماس با کسر  رونیب  یشوهرش اجازه

تنش خبر نداشت. از صدا کردنش با کلمات   ینقش کمربند رو 

بلعهرزه و خراب خبر نداشت. سال  و سکوت   دهیها درد را 

پوشانده   گرانیها تن و بدن کبودش را از نگاه دکرده بود. سال 

کرد.   یچطور زندگ  دندیها حتا بابا و افسانه هم نفهمبود. سال 

سبک شدن و   دی ن لحظه دلش خواست حرف بزند. به امدر آ

 فراموش کردن.  دیشا

زندگ خ  یسخت  ی"من.....من  اون  . کرد یم  تم یاذ  یلیداشتم. 

 چار یل   یچرا؛ کل  گفتم یم  ی. وقتدیخریزده و خراب م  ی گوجه

م تو خراب  کردیبارم  ا  یکه  ز  نایو    ن یا  ی.......تو ادنیبرات 

 و کتک خوردم." دمیهفت سال به قدر هفتاد سال زجر کش

 ناباورانه نگاهش کرد و حواسش را به جاده داد. الیل

بابات   ؟یچطور تحمل کرد   چکی!.....پیگی"دروغ م به  چرا 

 " ؟یو تحمل کرد یاصال چرا موند ؟ ینگفت 

صورتش   یزد. با درد و آه. با نوک انگشت اشک رو   پوزخند

 را گرفت.

روزا  برگشتم   ی"همون  کبود  صورت  و  تن  با  که  بود  اول 

م فکر  چ  یکنیخونه!  برو  یچیگفت؟........ه  یبابام  گفت   !
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ا میندار   ییجا   گهید  جانیبساز!   ی چ  یبرا  یکنی.......فکر 

کنم......حتا   دایپ  یکار  هی  زنمیم  شیدارم خودمو به آب و آت

 باشه!" ییشو اگه توالت

 شد و سکوت کرد. سیاش خگونه الیبار ل نیا

خر  کمک اجناس  تا  ل   یداریکرد  مادر  ببرند.  باال  را   الیشده 

آمد   چکیبود. در نگاه اول به نظر پ   ستادهیدر منتظر ا  یجلو 

و جوان مثل هفت    پ یتطور خوشنکرده است. همان  یریی که تغ

بود. خجوالنه سالم کرد. انگار شده بود همان   شیهشت سال پ

پانزده ساله. پذآغوش مادرانه   دختر چهارده  شد.   رایاش را 

دستانش را دور زن    ارادهی . بدی چیمادرش در مشامش پ  یبو 

 تر کرد. محکم

 !"یشد یچه خانم ؟ی......چقدر الغر شدزمی"عز

اش را به گوش جان سپرد. کودک درونش مادرانه   یزمزمه

دار شده از بغض خش  ییمحبت، سربرآورد. با صدا   یگرسنه

 گفت:

 "چقدر دلم تنگتون بود خاله!"

هم نمطورنی"منم  اگه  امروز  م  ،یاومدی!  و    گرفتم یآدرس 

 حرف دارم باهات!"  یتو که کل  ایسراغت......ب  اومدمیخودم م 
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را به آشپزخانه   لیوسا  الیل   کردند،یم  یپرسکه احوال   یزمان

و بافتش را در   دیکشیطور که شالش را از سر م برد. همان

 گفت:  آورد؛یم

خ مامان.  آوردمش  زور  به    ا یشده.......ب  یتعارف  یلی"االنم 

 لباست رو عوض کن، خونه گرمه!"

 گرفت. الیو شالش را درآورد و به سمت ل پالتو 

 جا بذار." هی رو  نایا زحمتی "خوبه! فقط ب

ها  که اتاق  ییها را از دستش گرفت و به سمت راهرو لباس  الیل

در آن بود رفت. خاله دستش را گرفت و به سمت آشپزخانه 

 برد.

 ! منم به غذام برسم." نیکم گرم ش  هی  زمیبر  یچا  هی  می بر  ای"ب

آشپزخانه  از عاشق  زمان  همهمان  بود.  با   شهیشان  و  گرم 

 یداشت.پنجره  انیدر آن جر  یدم و آماده. انگار زندگتازه  یچا

 یتور  یشده پشت آن. پرده  دهیچ  یهارو به آفتاب و گلدان

و    زیرا داشت. م  ی اآشپزخانه  نیهمچ  ی آرزو   شهی. همدیسف
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ن  رهیت  یاقهوه  یچوب  یصندل دو  دو سمت   مکتیبه صورت 

 را کامل کرده بود.  اشیی بایوسط آشپزخانه، ز  زیم

و    زدیبر  یچا  شی نشست و اجازه داد خاله برا  مکتین  یلبه 

جلو   وانیل رو   کیبگذارد.    شیرا  چهارقسمته   زیم  یظرف 

را پر   شیها و گز و خرما هر کدام از قسمت  یبود. نقل و پولک

خشک کوچک که   یهانیریپر از ش  یکرده بود. قندان و ظرف

 .کردیرا کامل م ییرایدستپخت خاله است؛ پذ دانستیم

 و گفت:  ستادیا

 "خاله من برم دستامو بشورم."

ورود  یجلو   سیسرو  ب  ی در  آشپزخانه  از  و   رونی بود.  آمد 

  دن ی. شندی را شن  ال یل  یکه صدابرود    سیخواست به سمت سرو

 الیاسم خودش باعث شد راه کج کند و به سمت اتاق برود. ل

باز بود. در چهارچوب   مهیو در اتاقش هم ن  کردیبلند صحبت م

لستادیا متوجه  الی.  لحظه  یهم  شد.  را   یاحضورش  پلکش 

 هم گذاشت و گفت: یرو 

 ی تو   دی.باخودم....  دی"درسته منم از اول مخالف بودم. اما از د

 نی!.....من اگهیم  یچ  چکیپ  میتا درک کن  میباش  طیاون شرا

کردم سه روز    شی صالح! امروز به زور راض  س ین  میحرفا حال

شماها  بگو!  هم  ماکان  به  صالح!  روز  سه  فقط  کنه!  صبر 
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جانفس  از  م  یتون  در   ی چ  خترد  نیا  نیفهمینم  اد،یگرم 

 خداحافظ!" ی!......اوک گهیم

 شد.   کیزد و نزد ی لبخند

  نی . با اکننی نم  یسرشون نباشه کار  ی پسرا زور باال  نی"ا

 بهت بدم؟"  شرتیت  هی یخوایم  ؟یلباس راحت

 ستیمشتاق بود بداند که حرف صالح چ  شتریباال انداخت. ب  سر

 د؟یگو یو چه م 

 رو سراغ داشت؟"  ییداد؟ جا ی"قول

 را گرفت و با خود همراه کرد. شی بازو 

. امروز  میبخور  یزیچ  هی   میبر  ایباشه! ب  ریگی"قول داد که پ

 باش!" االیفکر و خ نیا ال یخیرو ب

 .دیرا کش دستش

 ."امیو ب یی"برم دسشو 

ل  یآب کرد.  خشک  دستمال  با  و  زد  صورتش    ن یآخر  الیبه 

 . خوردیرا م شیچا ی جرعه

 رو عوض کنم." یبرات چا نیبش  ای"ب

حلقه   وانینشست و دستش را دور ل  خواد« ی گفتن »خوبه نم  با

 داشت. یمطبوع یکرد. گرما
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 مشغول خوردن شد.  یکم با چابرداشت و کم یگز

 اد یسه چار روز مجبوره صبح زود از خونه ب  چکی"مامان! پ

 باشه." رونیو تا غروب ب رونیب

 ی برگشت و قاشق را در بشقاب کنار اجاق گذاشت. اخم  خاله

 کرد و گفت:

 سر کار؟"   ؟یری"کجا م

نشد. حاال صالح    ی"نه مامان! کارش رو گفتم که ماکان راض

پ  ییجا  هیقول داده سه چار روزه   پ  دایرو   چکیکنه. منتها 

 شده دوباره." کاریزن باباش بفهمه ب خوادی نم

 " ه؟ی"چه کار

 و ادامه داد: چکیکرد به پ رو 

ب  نی"ا رو  روز  اجانیا  ایچند  بگو  کارت   جانی!  محل  به 

مترهک ینزد با  دونمی......چه  د  دی بگو  و    یبمون  روقتی تا 

 خونه." یبرگرد شهینم

 انداخت و تعارف کرد:  نییسرش را پا شرمنده

 هم گفتم." الیمزاحم شما بشم. به ل خوامی "نم

 ییالیتو مثل خواهر ل!  ادا یدور خوشم نم  زیحرفا رو بر  نی"ا

 خودم با زن بابات حرف بزنم؟"  یخوایو دختر من! م 
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 برداشت و در دهان گذاشت و گفت:  یدست برد و نقل الیل

 نباشه." چکی"نه بابا اون از خداشه که پ

هم نداشت   یزن که نسبت  نیا  یراحت شد. مهربان  یکم  الشیخ

چهار   یجز مادر دوستش، چشمانش را داغ کرد. حداقل برا

 .شدینم هاابانیخ یآواره ندهیروز آ
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که بابا اجازه داد   نی. همکرد ی نفسش را تنگ م  جانیو ه  ذوق

 مان یاما پش  رد؛یسهند را بگ  یبه اتاقش رفت. خواست شماره

بشم،   زیسورپرا  خوادیفکر کرد: »حاال که م  طنتیشد. با ش

 بذار کارش رو کنه!"

 یکه صدا  نیزد و منتظر شد تا جواب دهد. هم  الیاسم ل  یرو 

 و گفت: دیکش یاخفه غیج  د؛یرا شن الیل
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 !"برهیشده؟ بهت بگم کفت م یچ یدونی نم ل یل  ی"وا

به غبغب انداخت   یرا دوست داشت. باد  الیل  اق یو اشت  تعجب

 .شدیم دهیگرفت انگار که از پشت خط د یو ژست 

 !"یخواستگار ادی"سهند داره م

 خنده را به لبش آورد. ال،یبلند ل غیج

م نگفت ی گی"دروغ  زودتر  چرا  واقعا؟  کم   هیامروز    ی! 

 !"میسرش بذارسربه

اومده با بابام حرف زده. افسانه هم   ی. پنهوندونستمی"منم نم 

 شه ی کرده. باورت م  یمن دراومده و بابا رو راض  یپشت  یکل

 " ل؟یل

مدامش   یهاغ یخوشحال بود و با ج  شیکه دوستش برا   نیا  از

 بود. فوریک  داد؛ینشان م

د نم  نیا  ه یوثی"عجب  ببشه یسهند.....باورم  بذار  چرا   نمی ! 

. زنم یاون ندونه! االن زنگ م  شهینزده؟ مگه م  یبابک حرف

 به حالش!" یوا

کنه. هنوز با   زمی! فکر کنم سهند خواسته سورپراالیل سای"وا

م  نزدم.  حرف  بب  خوامیخودش  کنم   یک  نم یصبر 

 یدرسم چ   فیتکل  دونمیفقط نم   شه؟یباورت م  ی..وا....گه؟یم

 حرف بزنم."  نایا یباهاش درباره دی سر فرصت با  شه؟یم
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 گفت: الیکم شد؛ ل  شانجانیکه از ه یکم

  س؟ یازدواج زود ن  یبه نظرت برا  ؟یهست  یراض  ؟ی"خودت چ

ب بخواد  بابک  االن  که  نم  اد،یمن  اول  کنمیقبول  .....هنوز 

 نظر منه!" نی....ازدواج.....خب البته امیراه

مگر چند ساله   گفت،ی راست م  الی به دلش افتاد. ل   دیو ترد  شک

 بود که بخواهد شوهر کند؟ 

تموم    یحرف زد که انگار همه چ  یطور  هی! بابا  ل یل  دونمی "نم

اگه   گفتیکم فرق داره. بابا هم م  هیاس. البته وضع من  شده

بگم نه و سهند ناراحت   ترسمی....م..دادی مامانت بود اجازه نم

 بشه و کات کنه. اونوقت چه کار کنم؟" 

 دامن نزند. دشیبه ترد نی از ا شتریداد ب حیهم ترج الی ل  انگار

عروس  نیا  ال یخی "ب با  میدار  یحرفا!  لباس   دیو  فکر 

 ......هو هو!"میباش

ل  تا با  افسانه  زدن  صدا  و  شام  برا  الیوقت  و  زد   ی حرف 

پله   اشی. گوشدینقشه کش  یعروس  و  زد  به شارژ  را را  ها 

 رفت. نییپا  انیدر م یکی

هفته از صحبت بابا گذشته بود. دو سه بار با سهند حرف   کی

تا چ  انگار ادیبگو   یزیزده و منتظر بود  انگار نه  بشر   نی. 

آمده و با پدرش حرف زده است. او هم دندان سر جگر گذاشت 
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بابا را هم نداشت.   ایز افسانه  ا  دنیپرس  ی. رو دینپرس  چیو ه

از   خواست ی م  ششوهر عجله دارد. دل  یبرا  ندیبگو   دی ترسیم

در کار بود   یرسم  یباخبر باشد. اگر خواستگار  انیجر  زیر

 .دیخریو لباس مناسب م کردیم دیخر  دیکه با

. تنها با  کردی م یاباف یو رؤ  زدیحرف م  یتلفن  الیبا ل  هاساعت

 .دیبگو  شی هااز ترس توانست یبود که م الیل

از   تونهی ....مامانت نمدونمی نم  یچ یاش همن از خانواده  ل ی"ل

بگ اطالعات  بابک  سهند   یهرچ  ره؟یمامان  مادر  با  باشه 

باشه   هیخواهرن!.....اگه   بدجنسا  مادرشوهر  اون  از  وقت 

 . زبون جواب دادن هم ندارم...." ستمیبلد ن  یچیمن که ه  ؟یچ

ن"اَووو  هنوز  دعوا  ،یخواستگار  ومدنیو!  عروس   یفکر 

ا  ؟یهست  یمادرشوهر به  دارن   ،یزبونیب  نی تو  کارت  چه 

باشه؟ اگه   ز یخواسته سورپرا  یگ یآخه!.....بعدشم.....مگه نم

 !"فهمهیکه م م یاز مامان بابک بپرس

سهند خراب   زیسورپرا  کرد، یم  یبود. هر کار  یهم حرف  نیا

آنشدیم ا.  مشغول  فکرش  خ  یخواستگار  نیقدر   ی بافال یو 

کتاب   یکاریبه درس خواندن نداشت. وقت ب  یل یشده بود که م

هم   الشیخ  شتری. بشدیو در اوهام غرق م  گرفتی را دستش م

آرا و  عروس  لباس  خر   ش یگرد  گو دیچرخی م  دیو  که   یی. 

 .هاستنیفقط هم ازدواج
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او هم کمتر شد.   یبافال ینشد؛ خ   ی دوم که گذشت و خبر  یهفته 

 ی بابا شرط سخت   ایشده است.    مانیسهند پش  دیفکر کرد شا

بگذرد.   که سهند  باعث شده  و  به گذاشته  که  بود  خوشحال 

ن  یرو  برا  اوردهیسهند  که  کند  فکر  خود  با  نکند   یاست. 

 ازدواج هول است.

و مستقل شدن و رفتن    دیخر  تیکه موقع  خوردیافسوس م  فقط

در آن نداشت( را از دست داده   ی اریاخت  چیخانه که )ه  نیاز ا

 است.

داشت، کمتر در   یبود و سع  یامتحانش باق  نیهفته به اول  دو 

 ی درس بخواند. شب بعد از شام، وقت  شتریغرق شود و ب  ایرؤ 

آمد، بابا خواست   رونیاز مرتب کردن آشپزخانه فارغ شد و ب

گذاشته بود و    شی. افسانه دوقلوها رو جلوندیکه کنارش بنش 

م  شانی برا تکان  حرف دادیجغجغه  از  مضطرب  بابا    ی.  که 

 نشست.  کشی بزند؛ نزد خواستیم
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ب  نی"ا قراره  جمعه  شب  اادیپسره  مثل  خانواده  نی.  ش که 

سخت نگرفتم. چون    ادیو همراهش نشدن. منم ز  ستنین   یراض

 ی کردم. پسر کار  ق یکم تحق  هیها! البته    یهست  یخودت راض

که االن وضعم   یدون ی . مم یزد   بای! حرفامونو تقر هیکشو زحمت

. خودش خوادیبدم. اونم گفته نم   هیزیکه بتونم جه   سین  یطور

وس  هی مهر  لهی مس  لهیکم  گفتم  منم  جاش  به   ه یداره. 

 قتش ی. حقتونیسر زندگ  د ی......عجله داره زودتر برمی زنی نم

اجازه دادم   ،یایبرم  یکه تو از پس جمع کردن زندگ  دمیمنم د

 د یو دو سه روز بعد کاراتون کن  دیبخون  غهیص  هیهمون شب  

نداره   یخوب  یالوضع م  یدونی.خودت که ممحضر.....  دیو بر

 اد ینم  لشیو بپاش کنه. اون که فام  زیو بر  رهیبخواد جشن بگ

رو که در   نای......گفتم امیرو ندار  یت کسو ما هم که جز عمه

 ."یباش انیجر

در ذوقش خورد.   یخوشحال شد. حساب  گفت یبود اگر م  دروغ

ا  رند؟ینگ  یچه عروس  یعنی چرا   قدرنیاصال چرا  با عجله؟ 

  یعروس  ه،یزیو جه   هیمهر  یمگر ب  ستند؟ی ن  یاش راضخانواده

 شود؟یم

را قبل از   هانیا  یشد. اگر همه  یعصبان   یلیدست سهند خ  از

م حتما  بود؛  گفته  خودش  به  مگر   گفتیبابا  کند.  صبر  که 

 یلباس عروس و جشن به خانه  دنیبدون پوش  یدختر  شدیم
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برود مبخت  دلش  پ  خواست ی ؟  از   شیرو   شیسهند  تا  بود 

 . آمدیخجالتش در م

 یبزند. او هم سر  یبود او حرف  دواریبه افسانه کرد. ام  ینگاه 

 تکان داد و گفت: د ییبه تأ

ا دار  نهی"مهم  دوس  همو  عروسنیکه  بدون  من  مگه   ی. 

چ کردم  ن  یازدواج  خوشبخت  فقط   زایچ  نی.....استم؟ی شد؟ 

 ." خودهیخرج ب

 ی او توانسته بود رو  ی. کماندینم  یهم سر تکان داد. حرف  بابا

بابا    د ید  یبزند. سکوت کرد و وقت  یحرف بابا و افسانه، حرف

ها باال گفت و از پله   یریبخاست، شب   ونیزیحواسش به تلو 

بحث   گری. ددیبه ذهنش نرس  یرفت. هرچه فکر کرد، راهکار 

 بود. یمعنی ب شی برا زیسورپرا

. چندبار عزمش را جزم کرد که به دیاز کشتشکش در  یرو 

راست برود    کی  دانستیدهد. نوشت و پاک کرد. نم  امیسهند پ

اش چرا خانواده  کند؟ی سر اصل مطلب و بپرسد چرا صبر نم

 چرا؟ چرا؟  اند؟ی ناراض 

کاش  ادیز  شی چراها هم  شیهابود.  بابا  طورنی هم  کاش   .

پ  دیفهم ی نم را  خودش  خواست  مدام  که  است   ش ی دوستش 

کنار   طیشرا  نیبا ا  یراحت  نیبه ا  دیفهمیاگر نم  دیبکشد. شا

 . آمدی نم
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 شی هادر چشم  دی . باکردی حق مطلب را ادا نم   امیشد. پ  مانیپش

 . د یپرسیرا م شی هاو سؤال  زدیزل م

ل  یرو  به  که  بگو   الیآن  م  دیهم  احساس  مثل   کردینداشت. 

دوم دست  و    جنس  حقارت  احساس  است.  شده  معامله 

هرکس بخواهد با دوست  یعنیاشکش را درآورد.   ،یارزشی ب

 رسم و رسوم بگذرد؟  یاز همه دی پسرش ازدواج کند، با 

 زد یاو با بابا حرف م  دیگرفت با عمه صحبت کند. شا  میتصم

ا پ  نیو  عجله  با  مرفتندینم   شیهمه  حداقل صبر   کردند،ی. 

شکل ازدواج   نیشوند. ا  یاش راضخانواده  ایوضع سهند بهتر  

 نداشت. یجانیه چیکردن ه

دو    نیشنبه مسئله را گفت. در اهم دو روز مانده به پنج  بابا

. ضمن  ندیقرار بگذارد و سهند را بب  توانستیروز چطور م 

 که افسانه با حرفش راه را کامل بست و گفت: نیا

! دو روز صبر کن تا شب یبذار  زود باهاش قرار  ی"حاال نر

 ."ادیجمعه که ب

رفتن   رونیب   یبرا  یابهانه  چیکرد. ه  دییمعمول بابا هم تأ  طبق

ل اسم  آوردن  مستق  الینداشت.  انگار  را   دیبگو   میهم  سهند 

 .ند یبب  خواهدیم

روز را با استرس گذراند. دو سه بار با سهند تماس گرفت   دو 

فقط گفت که   الیبود. به لدر دسترس ن  ایخاموش بود و    ایاما  
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که    دی. خجالت کشدیآیو تنها م  ستندین  یسهند راض  یخانواده

 دیهم ندارد. خجالت کش هیمهر  ه،یزیندادن جه  یدر ازا دیبگو 

دست  دیبگو  دو  بابا  ذرهاستکرده    مشیتقد  یکه  بدون   ی ا. 

 به دست آوردنش.  یتالش از جانب سهند برا ایاحترام 

 یی هاحت یکرد. نص  حتیدو روز افسانه تا توانست نص  نیا  در

سرت اومد، تحمل    ییبود: »هر بال  نیها اآن  یکه پشت همه 

 با کفن برگرد.« یریم دیبا لباس سف یبه عبارت ایکن. 

رفت و به عمه   اطیزد و دور از چشم افسانه به ح  ایبه در  دل 

گفت. پاسخ عمه نشان   زیاز همه چ  شیزنگ زد. خالصه برا 

اند. پند داد که قبال بابا و افسانه او را هم با خود همراه کرده

قربان صدقه   یو چاشن  باتری ز  یافسانه را با جمالت  یو اندرزها

 داد. لشیتحو 
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به سهند و    یاکه عالقه  دیرس  جهینت  نیدو روز به ا  نیا  در

قرار را بهم    دیازدواج ندارد. چندبار هم تالش کرد به بابا بگو 

حرفش را چرخاند. به   یبزند، اما نشد. هربار افسانه به شکل
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منتظر    زند؛یبا سهند حرف م  یآن که شب خواستگار  دیام

 آن شب شد. دن یگذشت زمان و رس

 ک ی. بعد از نزددیرا پوش  اشیاسی  یدستور افسانه مانتو   به

. نداشت  یا به دو سال استفاده، از رنگ و رو افتاده بود. چاره

زنگ در، افسانه شالش   دنینداشت بپوشد. با شن  یلباس بهتر

 و گفت: دیسر کش یرا رو 

 ."رونیب  ایآشپزخونه و تا صدات نکردم ن ی"برو تو 

طرف آشپزخانه. افسانه به دنبالش آمد و در را بست.   دیدو 

صدا  چسباند.  آشپزخانه  در  به  را  بابا    یگوشش  و  مرد  دو 

از حد معمولشدیم  دهیشن  فیضع که  بود  تر آهسته  ی.معلوم 

م صدا کنندیصحبت  کرد،  گوش  هرچه  را   یآشنا  ی.  سهند 

 . دینشن

کش  »چه خجالت  مونده.....  دهیعجب  ساکت    ا ی  دیسع  یعنیو 

 ومدن؟« ی ابک هم همراهش نب

را چالنده بود، قرمز   شی هادلش نبود. از بس دست  ی تو   دل 

 !خیها دو تکه عرق بود و دست سیشده بودند. کمرش خ

لرزان   ییهابزند. با دست  ش یگذشت تا افسانه صدا  قهیدق  ده

کرد. شالش را باز کرد و موها را به   یها را پر از چافنجان

شانه انداخت.   یب دو بال شال را روراند و دوباره مرت  رشیز

 ده یرنگش پر  کردی نداده بود و حس م  ش یآرا  یافسانه اجازه
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. در را دیدرآ  یرنگیباشد. چندبار لبش را گاز گرفت تا از ب

 به دست از آشپزخانه خارج شد.  ینیباز کرد و س

تک  دو  پشت  هیمرد  بر  روبرو   ی زده  افسانه  و  بابا    شان یو 

 یا. جلوتر آمد و لحظهدندینشسته بودند. مردها هم او را د

جا خورد. لرزش   شیمرد روبرو   دنیسرش را باال آورد. از د

 مرد. ن یاما ا شناختی را نم گریشد. مرد د  شتریدستش ب

 حضور راشد را درک نکرد. سهند کجا بود؟  علت

را   ینیبلند شد و س  عیحالش شد. سر  یانگار متوجه  افسانه

 دستش گرفت و در همان حال زمزمه کرد:از 

 ها!" یچرت بگ نمیکن! نب  کی"درست سالم عل

از   نیس  یکه از دستش جدا شد، در حد صدا  ینیس  ی نیسنگ

 لبانش خارج شد. بابا گفت:

 ."نیبش جانیدخترم ا ای"ب

کنار بابا افتاد. هنوز    دهیجان نداشت. مثل درخت خشک  ش یپاها 

باشد و هنوز داخل    اطیدر ح سهند    دیبود. فکر کرد شا  جیگ

نبود. مرد   یاست. نگاهش را به سمت در چرخاند. خبر  امدهین

 را صاف کرد و گفت: اشنهیس بهیغر

 ."میرو بخون غهینمونده، ص ی"اگه حرف

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 نییسرش را باال و پا   توجهی به بابا نگاه کرد. بابا ب  هراسان

بابا را چنگ زد. زبانش بند آمده   یکرد و اجازه داد. دستش پا

نداشت. مرد   یداریکرده بود که ب  ریگ  یبود. انگار در کابوس 

پرس را  عرب  دیاسمش  جمالت  خواندن  به  شروع  کرد.   یو 

بند دلش را پاره   دنشیاما شن  د،ی را نفهم  اشیکه معن   یجمالت

کرد. مرد منتظر نگاه کرد. نگاهش را از مرد به راشد و بعد 

بزند. بابا   یحرف  یبابا چرخاند. انتظار داشت کس  به افسانه و 

بابا    یرهیلرزان خ  شیهاکرد. مردمک چشم  ش یآهسته صدا

 شد. 

 "جواب بده بابا! بله رو بگو!"

برد و آورد. بابا دستش   یرا آهسته به دو طرف آونگ  سرش

 را گرفت و فشار داد و لب زد:

 !" ینکن! خودت خواست یزی"آبرور

 " س؟ین ی"عروس خانوم راض

 وسط حرفش و گفت: دیپر عیسر  افسانه

 !" چکی"نه حاج آقا! پ

 "بله" 

آمد؛ مرد »مبارکه« را گفت   رونیکه از دهانش کلمه ب  نیهم

شد. او بله را در   ج یو رو کرد به راشد و او هم بله را گفت. گ
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 ییبابا برد و با صدا  کی جواب افسانه گفته بود. سرش را نزد 

 لرزان گفت:

 . دروغ گفته!"سیاصال دوست من ن  نی! ا خوامی"بابا! من نم

. االن  یبله رو گفت  گهی! تموم شد دچکی ! ساکت باش پسی "ه

 !"س یوقت دروغ گفتن ن

زن راشد شده باشد. هنوز در   یسادگ   نی به هم  شدی نم  باورش

بهت و تعجب بود که چطور با دروغ و کلک بابا را قانع کرد 

خوردند و از جا بلند شدند   ین یریو ش  یکه دوست اوست. چا

انتظار داشت موضوع تمام شده    یبا سادگ  چکیکه بروند. پ

 اشت جوش را دحکم آب  یباشد. حرف راشد قبل از خداحافظ

 شد. ختهیسرش ر یکه رو

  رون یمن ب  خبری! زنم رو دست شما سپردم. بیزیعز  ی"آقا

 نره."
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زجر    انیسال  انیبود. سه روز در م  ایروز گذشته مثل رؤ   سه

ناراحت و  اضطراب  گذشت. سه   شی برا  ،ی و  باد  و  برق  مثل 

 خوش گذشت. ش،ی های که با وجود نگران یروز

 شهیاز هم  شتریو مادرش ناهار خورد و ب  الیروز کنار ل  آن

زمان چطور گذشت.   دی. نفهمدی ها خندحرف زد. بعد از مدت

 گفت: الیعصر که شد، ل

بده.   شونل یبهونه هم تحو   هیو    ار یرو ب  لتیوسا  می"پاشو بر

 " ؟یو فردا صبح زود برگرد یبر االن یچ یبرا

. یبر  خوادی نم  شن،یم  یراض   نایبا تلفن، بابات ا   یدونی"اگه م 

 هست." جانیهم زیهمه چ

اما رو در رو بهشون    ستنین  ری گ  ادی"نه خاله! برم بهتره! ز

که بگم تا   م یبر  رتریکم د  ه ی  الیتره.....فقط لراحت  المیبگم، خ 

 قراره شرکت بمونم." روقتید

شدن    ریراه و د  یافسانه تکرار کرد. دور   یبهانه را برا  نیهم

نزد خانه  کیو  ماش  الیل  یبودن  با  آمدنش  تحو   نیو   ل یرا 
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ب شکش  تا  آورد  تاب  را  مشکوکش  نگاه  داد.   شتر یافسانه 

 نشود. 

 پدر و مادرش!" یجلو   س؟ی"زشت ن

 جواب داد: زود

ن تنهاستی"باباش  مامانش  و  خودش  اصرار .  خودشون  ن. 

 کردن. االنم سر کوچه منتظرمه! من برم..."

پله   عیسر کاز  در  و  رفت  باال  تکه   یدست  فیها  دو  بزرگش 

آمد.   نییحوله کوچک و مسواکش را گذاشت و پا  کیلباس و  

 یرا که بست، شماره  اطیکرد. در ح  یاضافه خداحافظ  حرف ی ب

افسانه   د یترسیرا تکرار کرد. م  شیهابابا را گرفت و حرف

 بابا دهد.  ل یتحو  گرید  یحرفش را بچرخاند و طور

 گفت: الیکه شد، ل نیماش سوار

 نگفت؟" ی زی"چ

. یگیدروغ م  یدار  گفتیبود انگار م   یجور   هی"نه! نگاهش  

 ."ادیاما محل نذاشتم. به بابا هم زنگ زدم که نتونه سوسه ب

سر کار.   رفت یم  الیبا خاله گذراند. ل  شتر یسه روز را ب  نیا

ب زود  صبح  به  عادت  او  مثل  هم  داشت.   داریخاله  شدن 

و صحبت   یو آشپز  یو پاساژگرد  یرو اده یشان را با پوقت

زمستان هم از   شود یکه م  دیسه روز فهم  نیگذراندند. در ا 
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فهم  یرواده یپ برد.  با    دیخر  شودیم   دیلذت  اما    دن یدنکرد 

سکوت کرد و نگران   شودیا وقت گذراند. مهمغازه  نیتریو 

نگاه کرد و از ته دل قهقهه زد.   یآبک  سلایر  شودینبود. م

نعمت  دیفهم چه  داشتن  مادر  اگر   یکه  که  شد  مطمئن  است. 

که   یی. به جادیرسی نم  جان یبه ا  اشیمادرش زنده بود؛ زندگ

 مثل نظافت التماس کند. یکار یبرا

 ادش یدست گرفت و چند صفحه خواند.    یها رماناز سال   بعد

اول  ل  نیآمد  از  را  جلو   الیرمان  بود.  خوانده  و   ی گرفته 

شده را   دهیتنگ هم چ  یهاو کتاب   ستادیا  الیاتاق ل  یخانهکتاب 

همه   نی. حتما خواندن ادیجلدشان کش  ینگاه کرد. دست رو 

لذت  ریگ کتاب هم وقت به خودش  بوده و هم  داد   قولبخش. 

سر و سامان دهد که هم کتاب بخرد و هم    یرا طور  اشیزندگ

مطلب و   یگرفتن کل   ادی  ی عن یهمه کتاب    نیبخواند. خواندن ا

 . گرانید ی تجربه

قصد   شبیروز مهلت صالح! د  نی روز چهارم بود و آخر  امروز

کرد که   اشی راض  ادیبا اصرار ز  الیبازگشت را داشت، اما ل

ب  کی هم  شتریروز  دهد.  برا  نیفرصت  روز    دنیفهم  ی سه 

بود. مرور گذشته فقط اشتباهاتش را به   یداغانش کاف  یزندگ

 یسهند با سهند بود.    یاشتباه هم دوست   نی. اولآوردیم   ادشی

که حاال بعد از هفت هشت سال، تازه به فکر ازدواج افتاده 

 نداشت. یاز دوست یزمان جز هوس، هدفکه آن یبود. سهند
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روزهام  امروز ب  شیپ  یثل  امروز  ب  قرارینبود.   تاب یو 

زود   یلیخ  دانستیشده بود و م  ندرالی بود. مانند س  ش یفردا

 ی . با صداگرددیدوباره به فالکتش بازم  شود یجادو باطل م

 بود. ستادهیخاله سرش را برگرداند. در چهارچوب در اتاق ا
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بردار ببر و    ،ی. هرکدوم از کتابا رو خواستمیناهار بخور  ای"ب

 بخون." 

  دن یزن مهربان مستحق پوزخند د  نیرا قورت داد. ا  پوزخندش

 نبود.

همی"مرس م   یطور نی !  نگاشون  فردا کردمیداشتم  .....از 

 دنبال کار و وقت مطالعه ندارم." رمیم

است. مشکالت تو هم حل    دیسپ  هیشب س  انی ! پازمیعز  ا ی"ب

خودخور شنیم با  برم  ی.  زمان  نه  استرس  که   گردهیو 

 م یکه تصم  رسهیزودتر م  ندهیو نه آ  یاشتباهاتت رو درست کن

 ."یدی. فقط حال رو از دست میریبگ  یخاص
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کردن    سرش عمل  اما  بود،  درست  خاله  حرف  جنباند.  را 

را نداشتن،   ندهیآ  ی مشکل! به گذشته فکر نکردن و دغدغه

هرکس رو   یکار  گذشته  روز  سه  مثل  ناهار  از  بعد   ینبود. 

 یی زهایخوردند. چ  ینشستند و چا  ونیز یتلو   یجلو   یهای راحت

زندگ شنونده  ف یتعر  اشیاز  خاله  نه   یخوب  یکرد.  بود. 

. فقط با دقت گوش دیپری و نه وسط حرفش م  کردیم  ت قضاو 

 .دی پرسیسؤال م یو گاه دادیم

اونم   ؟یازدواج کرد  امرزیشد که تو با اون خداب  ی"اصال چ

شد و چطور    یچ  دیهم درست نفهم  الیل  ادمهیاون سن کم!    یتو 

 شد."

ازدواجش نه خوش بود    تلخ بود و دردناک. خاطرات  لبخندش 

 و نه شاد.

رو و   الیرو با موتور رسوند. اول ل  الیبار راشد من و ل  هی"

که   نی. با ادیبعد هم من. از شانس گند من، افسانه ما رو د

که   دمیاما باور نکرد. بعدها فهم  ستیپسرم نبهش گفتم دوست

 یو ک  رمیمن کجا م  نهی محل که بب  یتو   اومدهیراشد مرتب م 

 . افسانه هم امیم

. همون جا با کنهیو سؤال جوابش م   ندشی بیو زرنگ! م  زیت

نقشه م پ  کشنی هم  بره  بابا و بگه دوستمه و   شی که راشد 

کنه.   یور بابا رو راض  نی کنه و افسانه هم از ا  یخواسگار
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که سهنده،   نیا  یپسرت به هوابابا گفت دوست  یمن احمقم وقت

. تنها کرده خودشو راحت  افسان  یراحت  ن ینگفتم. به هم  یچیه

بهم داد.   یبسته قرص ضدباردار   هیبود که    نیکه کرد ا  یلطف

. تا چهار سال هم خودش برام یوقت حامله نش  هیگفت بخور  

 دار شدنه!". بعدش هم گفت االن وقت بچهدیخریم

هم بود. هر   بیبود که خاله گفت. عج  ی اتنها کلمه  »عجب« 

 اش ه یگر  افتاد،یقبل از عقد م  شی هاو التماس  هاهیگر  ادیزمان  

بهم زدن قرار   یکه بابا برا  نیهم  دیدی. به وضوح مگرفتیم

م زبان  شد،یمصمم  با  م  شیرأ  یبازافسانه  بدتر زدی را   ن ی. 

  د ی عروس شده و با  ثالبود که م  یاش از آن روزها، وقت خاطره

که راشد به   یرنگ  یریش  ی. با مانتو رفتیبخت م  یبه خانه

 ی زشت  شی و آرا  زدیو به تنش زار م  دهیخودش خر  یقه یسل

رو  افسانه  از   یکه  شده  قرمز  دماغ  و  کرده  پف  صورت 

 ی پدر خارج شد. درست لحظه  ینشانده بود؛ از خانه  اشهیگر

 و گفت: ددراز کر یخروج، راشد دستش را جلو 

 بده!" تو ی"گوش

شن  فکر اشتباه  ک  دهیکرد  که  راشد  دستش   فشیاست.  از  را 

  ی اشتباه نکرده است. گوش  دیرا درآورد؛ فهم  یو گوش  دیکش

 را سمت افسانه گرفت و گفت:

 الزمش نداره." گهید چکیخدمت شما! پ نی"ا
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ها، برق نگاه افسانه و لبخندش را فراموش از گذشت سال   بعد

 نکرده بود. نگاهش را به خاله داد.

 بختم." یبود که به زندانم رفتم نه خونه یجور نی"ا

 !"زمی"عز

و    شدمی"حاال مطمئنم اگه مامانم زنده بود، با سهند دوست نم

 ."شناختمی به اسم راشد رو هم نم یکس

حرف  خاله  یابروها  نیب   ینیچ انگار  م  یافتاد.   خواستی که 

 بزند، سخت و ناراحت کننده بود. 

و    رنیگیم   ییمای تصم  هی و تفکرشون،    تی"آدما بنا به موقع

بشن. اون زمان   مونیکه بعدها ممکنه پش  کننیم  ییرفتارا  هی

دوست باشه و    ینظر خودم با پسر  ریز   الیاگه ل  کردمیفکر م

بسته بمونه!.....اون    رفت و آمد کنه، بهتره تا چشم و گوش

 بود. اما حاال......." یهم راض الیزمان ل
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 چکی هم گذاشت و بغضش را قورت داد. پ  یرا رو   چشمانش

 :دی پرس دیشد. با ترد  جیگ
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 " گه؟یم  یاالن چ الی"ل

 سرش را به دو طرف حرکت داد و شانه باال انداخت. خاله

اشتباه کردم و االن دودش داره به   گهیمنه! م  ریتقص   گهی"م

م گاه  گهی.......نمرهیچشمش  فقط  چطور.  و   ی شاک   یچرا 

تو   دم،یفهمیکه من بچه بودم نم  کنهیم  دادیو داد و ب  شهیم

 سن کم برم سمت پسر؟" یتو  یچرا گذاشت

لشدی نم  باورش و   شهی هم  یالی.  گذشته  از  سرحال  و  شاد 

 یکه خاله خنده  دیچه بگو   دانستیباشد. نم   مانیپش  شی کارها

 کرد و گفت:  یتصنع

 بد ممنوع! ولش کن!" ی"غم و غصه و خاطره

تکان   دییکن او نبودند، سرش را به تأو غصه که ول   خاطرات

 داد. 

به عصر   یزیسرگرم شدند. چ  ون یزیرا با تلو   یدو ساعت  یکی

. نگاه به ساعت کرد گشتیبه خانه برم  دیکم بانمانده بود و کم

 و گفت:

 و بعد برم خونه!" نمشیکه بب  ادیزودتر ب الی"کاش ل 

 رفتن." یبرا یدار یا"چه عجله

عجکر  تشکر ا  بید.  راحت  نیدر  احساس  . کرد ی م  ی خانه 

خانه گوشیپدر   یبرعکس  خوردن  زنگ  قطع   اش ی.  باعث 
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تماس را برقرار کرد   الس« یشان شد. با گفتن: »لشدن صحبت

 گفت:   د؛یکنیو چه کار م  یپرسبعد از احوال   الیو جواب داد. ل

 ." ییجا هی میبر دیدنبالت. با امیآماده شو دارم م چی پچ ی"پ

 که برگردم خونه!"  یای"کجا؟ من منتظر بودم ب

م هم  خونه  بربرمتی "باشه  اول  بذار  قراره،   ییجا  می.  که 

 خونه!" میریبعدش م

 تمام شد و رو به خاله گفت: صحبتش

 !"ییجا میباهم بر اد یم گهی م الی"ل

 ." برتتی بد نم یجا الی"پس برو آماده شو. ل 

حرفش کرد. به طرف اتاق که   یهم چاشن  یو لبخند  چشمک

 و برگشت نگاهش کرد. دیخاله را شن یصدا  رفت،یم

چ  الیل  زیم  ی"رو  صورتت   یدست  هیهست.    یهمه  به 

 نرم کننده بزن." هیبکش.....حداقل 

خاله   یهی سر تکان داد و وارد اتاق شد. به توص  لبخندزنان

زد. آماده شد   شی هاکرم به صورت و دست  یگوش کرد و کم

را هم دستش گرفت و به هال برگشت. منتظر   لشیوسا  فیو ک

از ظرف   یبیآمد. س  الیساعت بعد ل  می. حدود ن دیایب  الی شد تا ل

 :دیپرسبرداشت و گاز زد. با دهان پر  زیم یرو  یوهیم

 " م؟یبر  یا"تو آماده
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و با    ستادیا الیآورد و جوابش را داد. ل  ن ییسرش را پا  چکیپ

 حرکت کرد. را گفت و  م« یدر دست »بر بیس

 بخور!"  تو وهیم نی"کجا؟ درست بش

د مامان  باشهیم  ری"نه  همت   میبر  دی.  االن  و  شهرک غرب 

 اس" غلغله

چند روز و مزاحمت، تشکر   نی ا   یپا شد و از خاله برا  سر

 کرد.

! ای ب  یخودته! هر وقت دوست داشت  یخونه  ه؟یحرفا چ  نی"ا

 تعارف هم نکن!"

. سه چهار روز  دی و بوس  دیته قلبش خاله را در آغوش کش  از

دستش را   الیزن گذارنده بود. ل  نیرا کنار ا  یمتفاوت و عال 

 و به سمت در برد. دیکش

 ."مینشده برس ری"بدو دختر تا د

 شلوغ. هاابان یشنبه بود و خپنج عصر

 " م؟یریم میکجا دار یبگ  یخوای "نم

 بهت!" گمیم می "نچ! بذار برس

و    خواندیآهنگ را بلند کرده بود و همراه خواننده م  یصدا

خندان سرش را   چک ی. پخت یریقر م  زیزریو ر  آوردیادا در م 
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مشکل   شی . هنوز باورش برادادیتکان م  یسرخوش  نی ا  یبرا

 باشد. مانیبا بابک و گذشته پش یاز دوست الیبود که ل

 ی مورد نظر برسند. جا   یزمان برد تا به محل  قهی و پنج دق  چهل

ا  دایپ   یپارک و  کستادیکرد  و  زد  را  فرمان  قفل  از   فشی.  را 

شو!« در را باز کرد   ادهیپشت برداشت و با گفتن: »پ  یصندل

شد و اطرافش را نگاه   اده یهم پ  چکیخارج شد. پ  نیو از ماش

ب  ابانیکرد. خ  از    یبزرگ   مارستانیپشت  رد شده    شی جلو که 

 .ستادندی مجتمع بزرگ ا کی  یرفتند و جلو   شیدند را پبو 

پزشکان   یبود که اسام  یبزرگ   یسمت راست تابلو   وارید  یرو 

ل  شیرو   یادیز بود.  شده  و   اشیگوش  الیحک  درآورد  را 

پ  ینگاه  شد.  ساختمان  وارد  و  دنبالش   چکیانداخت  به  هم 

در   یرفت. دکمه باز شدن  منتظر  را زد و  آسانسور  هر دو 

 و با حرص گفت: دیرا کش الیل نیآست  .ستادیا

 یخوایکالم بگو کجا م   هی"اون زبون درازت رو بچرخون و  

 !" یبر

  ن یو با خود وارد کاب  دیدستش را کش  الیآسانسور باز شد. ل   در

 پاسخ داد:  ییسه را فشار و با خوشرو یکرد. دکمه

رو    دتیمحل کار جد  میریم  میقربونت برم. دار  یزنی"چرا م

 ." مینی بب
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ل  ناباورانه نم   الی به  باورش  زد.  صالح ظرف چهار    شدیزل 

رفت و    رونیبا باز شدن در ب  الیکرده باشد. ل  دایروز کار پ

دستش را گرفت و با خود همراه   ستاده،یاو مات ا  دید  یوقت

 ی چند در رد شد و روبرو  یاز جلو   یطوالن  دوریکرد. در کر

 »خودشه«   و زمزمه کرد: ستادیواحد دوازده ا

تابلو   واحد،  در  طال  یکنار  مشک  ییکوچک  خط  دکتر   یبا 

 شمس نوشته شده بود.  حانهیر
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 الیو الغر اندام و چهل ساله و قدش از ل   زجثهی شمس ر  دکتر

  اش، یجد  یافه یو ق  دیتر بود. در آن روپوش سفکوتاه  چکیو پ

 دکتر را حفظ کرده بود. کی ابهت 
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در را باز   یسالانیزنگ را فشار داد؛ زن م  یشاس   الیل  یوقت 

 زد و گفت: یلبخند الیکرد. ل

 ." میار داشت"سالم! با خانم دکتر قر

 یبدون لبخند سرش را تکان داد و ضمن کنار رفتن از جلو   زن

ل سالم  دل   الیدر،  بزرگ  مطب  داد.  جواب  بود.    یبازرا 

پرده  یقد  یها پنجره کل  یعروسک  یهابا   ی نقاش   ی و 

 ! وارهاید  یرو  ی محبوب کارتن  یهاتیشخص

را   هایاف رفت و با دست صندل  یاز ام د  یبه سمت کانتر  زن

 یپوشانهم  یاخانه پشت کانتر را با کتاب   ینشان داد. آشپزخانه

 نشست و گفت: اشیصندل  یکرده بودند. رو

 ."رونیب اد یب ضی تا مر د ین ی"بش

هوراد   ادی   هایهر کدام از نقاش  دنیبا د  چکیدو نشستند. پ  هر

دوست داشت. از همه  شتریرا ب  کیو پاتر یافتاد. باب اسفنج

 یاماهواره  ی هاشبکه  یکوچک خانه از صبح رو   ونیزیتلو 

و کنترل    دیایبود تا شب که راشد ب  کردند؛یکه کارتن پخش م

 اش را نگاه کند.مورد عالقه ی هاو کانال  ردیرا به دست گ

کردن و    زی تم  یبا نگاهش واحد را متر و اندازه زد برا  چکیپ

. آهسته سرش را به مدآی نم  ی. به نظر کار سخت دنیکش  یت

 کرد و گفت: کینزد الیل
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 هاس؟" دکتر بچه یعنی"

 نگاهش کرد و مثل خودش آرام جواب داد: یچپچپ الیل

 نوشته بود متخصص اطفال؟" ی دی"ند

 ی تکان داد. باز ذهنش رفت به گذشته. روز  یرا به نف   سرش

  چ ی و راشد خانه نبود و او هم ه  سوختی تب م  یکه هوراد تو 

برساندش. نه خودش   مارستانی ب  اینداشت که به دکتر    یپول

داشت و نه تلفن خانه وصل بود که بتواند به راشد خبر   یگوش

کند. بعد   توانست ینم  یکردن، کار  هیو گر  هیاز پاشو   ریدهد. غ

ا اما   ی بود که گوش  نیاز  اگر و  با هزار  ساده و کوچک را 

 را چک کرد.   ی. شب به شب هم گوشدیخر  شیبرا

اتاق   یاقهی دق  چند که از   ییراهرو   یدر انتها   یگذشت تا در 

نوزاد   کیبا    یباز شد و مرد و زن جوان  گذشت؛یکنار کانتر م

و تشکرشان از   یآمدند. خداحافظ  رونیدر بغل زن از اتاق ب

آمد و به   رونیبلند و با لبخند بود. زن از پشت کانتر ب  یمنش

با دست   اشی دلصن  یزود ضمن نشستن رو   یل یاتاق رفت. خ

 به اتاق اشاره کرد و گفت:

 دکتر منتظره!" دیی"بفرما 

تر بود. گام عقب  کیجلوتر و او    الی. لستادندی دو با هم ا  هر

چه؟   شدی نم  رفتهیکرده بود. اگر پذ  خیاسترس داشت و تنش  
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 ی خودش دلدار  رد؟یاش را بگمدرک نداشته   راد ینکند دکتر ا

 چه کار؟«  خوادیکه: »نظافت مدرک م دادیم

هم سالم    چک یکرد. به تبع او، پ  ییخوشرو سالم بلندباال   الیل

پ به زن  را  نگاهش  و  ا  شیرو   شیکرد  از  دکتر   ن یداد.  که 

دست دادن دراز کرد؛ تعجب کرد.   یو دستش را برا  ستادیا

ست دکتر گرم و نرم و کوچک بود. مناسب لمس تن و بدن  د

با    رلبش نشست. انگا  یرو  ارادهی ب  یها. تبسمبچه  یکوچولو

 الیدست دادن استرسش دود شد و به هوا رفت. کنار ل   نیهم

 دکتر نشست.  زیم یروبرو

 باهاتون هماهنگ شده." ایکار! گو  یدکتر برا  می"مزاحم شد

 ی گذاشت. موها  زیم  یدستانش را در هم قالب کرد و رو   دکتر

  ی شانیپ  یرو   ش،یاساتن سرمه  یروسر   ریرنگش از ز  یشراب

زد و    یاش را زبانانداخته بود. لبان رژ خورده  هیکوتاهش سا

 :دیپرس

 " ن؟یهست چکی "شما پ

 گذاشت.  چکیپ  یپا یو دست رو دیخند الیل

 ترس داره!"خرده، اس هی! چکهیدوستم پ نی! استمی "من ن
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 شد. ترقی دکتر به خنده باز و نگاهش دق لب

 ی تو   لشیاسمش خاص بود که فام  قدرنیهم خوب! ا  یلی"خ

 چکی . اشکال نداره پچکی فقط گفتم پ   نی هم  یذهنم نموند. برا 

 صدات کنم؟" 

 د یضربه زد. به زحمت بزاقش را بلع  شی آرام با زانو به پا   الیل

 و جواب داد:

 ."ستین ی"نه...نه مشکل

سر اصل مطلب! ساعت کار از ده صبح هست   می"خب حاال بر 

 " ؟یبا رفت و آمد ندار ی. مشکلتا دو و چهار تا نه شب

. مهم  کردی گفت. بعدا به رفت و آمدش فکر م  ع یرا سر  »نه« 

 دکتر، ادامه داد: یگرفتن کار بود. با باال رفتن ابرو 

 !"س ین ی"مشکل

 باال رفته گفت: یبا همان ابرو  دکتر

پنج تعطشنبه"معموال  امی لیها  مگر  کار   نی.  امروز  مثل  که 

و شنبه    ریبگ   یرو از خانم مومن  دایلداشته باشم......ک  یخاص

 باش."  جانیا می ساعت نه و ن
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نگاه کرد و دوباره برگشت و   الیبه ل  د،یچه شناز آن  ناباور

و    دهیاشتباه شن  ای. حس کرد  دیدکتر را با نگاهش کاو   ی چهره

 او هم سر پا شد. ال،یل ستادنی توهم زده است. با ا ای

 چکیاز پ  دی. مطمئن باشدیلطف کرد  یلی"ممنون خانم دکتر خ

  الی نکردم. ل  یمن خودم رو معرف  دیبود. ببخش  دیخواه  یراض

 خوشحال شدم."  تونیی هستم و از آشنا

 ی جیدست داد. بهت و گ  الیبا ل  گریبار د  کیو    ستادیهم ا  دکتر

 را متوجه شد و گفت:  چکیپ

 مونده؟"  یشده؟ حرف ی زی"چ

دست به   د؛یبگو   یز یتکان دهد و چ  یاهد سربخو   چکیپ  تا

 گرفت و ادامه داد:  یشانیپ

......من طبق می"اوووم ببخش! راجع به حقوق صحبت نکرد

 . خوبه؟"کنمیهم برات رد م مهی. بدمیقانون کار حقوق م

 شی و موها  دیتا دور صورتش کش  یشانیپ  یرا به رو   دستش

کرد تا کلمات را کنار هم   یومنرا به داخل شال فرستاد. من

 . ندیبچ

م شنبه  از   ی تو   ندهیشو  ل ی......وساامیب  تونمی"پ....پس 

 " گه؟یآشپزخونه هست د
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 ی و فشار   دیرا کش  نشیآست  الیدکتر افتاد. ل  یدو ابرو   نی ب  یاخم

را رو  دو کف دستش  دکتر  داد.  و    زیم  یبه دستش  گذاشت 

 .دیکش  جلو  یخودش را کم

 ز یو واحد رو تم  اد یدوبار م  یامش قاسم هفته  ه؟یچ  ندهی"شو 

 ."کنهیم

و دکتر چرخاند و با لکنت    الیل  نیو سردرگم نگاهش را ب  جیگ

 :دیپرس

 " ه؟ی"پ....پس...کارم....چ 

رو   خانم آورد.   اشی صندل  یدکتر  باال  را  دستانش  نشست. 

رو آرنج جلو   ز،یم  یها  را  کرد.    یانگشتانش  قالب  دهانش 

. نگران شد  کردینفوذ م  چکیتا عمق جان پ  زرینگاهش مثل ل

ب با  ل  خودیمبادا  باشد.  داده   ال یحرف زدنش کار را از دست 

 . دیچه و چطور بگو  دانستیاما نم  دی بگو  یزیکرد چ یسع

معرف به  گفتم"من  منش  تون  مومنخوامیم  یکه  خانم    ، ی. 

 . مگه به شما نگفته؟" ادیب   تونهینم   گهیمشکل داره و د  میمنش

 کرد و جواب داد: نییزود سرش را باال و پا الیل

ببخش چرا!  پ  ریتقص  دی"چرا  به  من  شد.   حیتوض  چکیمن 

 ."خوامیندادم. معذرت م

 آهسته گفت: ییرا فشار داد. به زحمت و با صدا  شیها دندان
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 کنم؟" دیکه چه کار با نی بد کیکوچ  حیتوض  هی شهی"م

 ی دینوبت م   ضای. به مرید ی ! تلفن جواب مسی ن  ی"کار سخت

هم بود    ی. کاریکنیم  تیریمن رو مد  شیشون پو فرستادن

 "؟ ی. حساب کتاب که بلدیانجام بد گمیبهت م

 گفت: عیمانده دکتر، سر رهیرا تکان داد و با خ سرش

 !" امیراحت باشه از پسش برم التونی"بله! خ
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ر  دکتر اطم  زیهم  انگار  جنباند.  را   ی برا  هیاول  نانیسرش 

را گره زد و    شیها را از دست داده بود. دست  چکیاستخدام پ

را پس زد و محکم حرف   موردشی گام جلو رفت. بغض ب  کی

 زد:

 ."دمی. قول بهتون مدیشینم مونیپش دی"مطمئن باش

 بود.  یزیچ نیمنتظر چن ییهم گو  دکتر

 "خوبه!"

 را صدا زد. زن وارد شد.  اش یرا باال برد و منش ش یصدا

 و به خانم......"ر  دای"کل

 " یزی"عز

 د یرو با  یزیچ  یکنیبده و اگه فکر م  یزی"بله! به خانم عز

 بده لطفا!" حی بدونه هم براش توض

به سالن    یکردند و همراه مومن  یدکتر تشکر و خداحافظ  از

 داد: حیپشت کانتر رفت و توض یبرگشتند. مومن

  دن یو اگه کارت کش  یکنی ثبت م   ستمیس  یرو تو   ضی"اسم مر

م  یجلو   ک یت  هی رو    ی ذاریاسم  پول  کردن  حساب  نقد  اگه 

 ....."یذاریم جانیا

 ی و عصر چا  خوردیم  نو یحرفش که دکتر صبح کاپوچ  یباق

و    ستمیثبت س  یرا توجه نکرد. تمام فکر و ذهنش ماند رو 
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و سرش در   ستادهیدورتر ا  الیکه بلد نبود. ل  یوتر یکار با کامپ

را   دیکل  ید. متوجه حال بد و ترسش نشد. سردبو   اشیگوش

 کف دستش احساس کرد.

و بهتره شما ساعت نه   اد ی! دکتر معموال حدود ده مدیکل   نمی"ا

 " ؟یندار ی. سؤالیباش جانی ا میو ن

 "نه! ممنون!"

نازک کرد. خبر از حال    ی حد لب زدن گفت. زن پشت چشم  در

 زنان گفت:سرش را باال آورد و لبخند الیخرابش نداشت. ل

 "م؟ ی"خب! تموم شد؟ بر

آمدند   رونیکرد. از واحد ب  نییسر باال و پا  رمقیو ب  جانی ب

روبرو  ل  یو  ناله  با  ل  الیآسانسور  زد.  صدا  تعجب   الیرا  با 

 جوابش را داد:

خوشحال   د یشده باز اشکت راه افتاد؟ تو االن با  ی"چته؟ چ

 که!" یباش

 شدند. نیآسانسور باز شد و وارد کاب در

ن بلد  که  من  شدم.  کامپ  ستمی "بدبخت  ننم   وتریبا  کنم.  کار 

 بابام؟"  ایداشته  وتریکامپ

 داد: یمتفکر نگاهش کرد و بعد دلدار الیل
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 اد یتر بود و  زنه از مادرت بزرگ  نینداره که! بابا ا  ی"کار

 " ؟ی تونیگرفت، بعد تو نم

تو  دی"شا م شون  خونه  یاون  از   دی.....شادونمیداشته! چه 

ن  بلد  گفته  دکتر    ستمیاول  چ   ادشیو  کاش   ؟یداده.....من 

 ."ستمیبلد ن گفتمیبه دکتر م میگشتی برم

 کرد. یپووف تی با عصبان  الیل

م  یطور  هی" سالته    یزنیحرف  انگار صد  ! یذهن کند  ایکه 

ن   یبگ  میبرگرد ا  ستمیبلد  بگه  هم  دکتره  و    نیو  اسکوله 

کم اعتماد به نفس داشته باش! تو دختر   هی  کنه؟یم  یکارخراب

که هوشت هم   شهینم  ل یشد دل  دمال یر  تی. زندگیهست  یباهوش

 رفته باشه." نیاز ب

. رفتیبود و تند راه م  یعصبان   الیرفتند. ل  رونیساختمان ب  از

 ها را سرعت داد و دستش را گرفت.قدم

 یوتر یکامپ  یوقت  رم؟یبگ  ادیچطور    گمی! مرمیگی نم  ادی  گمی"نم

الاقل به   گمیندارم، چطور باهاش کار کنم؟ م  یینداشتم و آشنا

 داد......هان؟ نظرت؟"  ادمیخودش  دیدکتر بگم، شا

و نگاهش   ستادیا  شیدستش را عقب برد و با اخم روبرو   الیل

 کرد.
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ن ا  نیا  ؟یستی"چرا متوجه  کل  کاریب  قدرنیروزا  مدرک   یبا 

وقتش رو صرف   یهستن که کس  یدانشگاه  ریو غ  یدانشگاه

کار،   نینبود؛ ا  یاگه آشناباز  یکنیدادن تو نکنه. فکر م  ادی

! همش ریخودتو دست کم نگ  قدرنی! اچکیپ  اومد؟یتو م  ریگ

از   دی! با باال  یخودتو بکش  دینباش......با  ی فکر نظافت و کلفت

 یبرا  یو سادگ  یو نادون  یسوادی. بیایحال و روز درب  نیا

 " ؟یفهمیمثل تو سمه! م  یدختر

 .ختیرا بهم ر الی از اشکش، اعصاب ل زیلبر چشمان 

 ؟ یکن هیگر ی"فقط بلد

 .دیلرزی م کرد؛یاش مکه داشت خفه یاز بغض ش یصدا

 هی   رم؟یبگ  ادی  یزیچه کار کنم؟ پول دارم برم چ  یگی"خب م

 ی و بفهمم چنت بگردم    یدارم برم تو   یدرست و حساب  یگوش

با دهن   یزیخنگا به هر چ  نیا  نی ع  خوادیمگه دلم م  ه؟یبه چ

 یچک یفکر کردم ه  خوره؟یکنم و نفهمم به چه درد م  گا یباز ن 

م تو  حداقل  م  یدونیندونه،  دردمو  میفهمیو  از   یفهمی! 

 یعن یچه؟    یعنیدربسته موندن    یخونه  یتو   یپونزده سالگ

و    یدیو شن  یدیکه تو ظرف هفت سال د  ییزایچ  اون  یهمه

 به گوش من نخورده!" ،یگرفت  ادی

را پاک کرد. دلش به درد   سشیرا چرخاند و صورت خ  سرش

. روزگار ناسازگار دیدیم  الیرا با ل  شی هاتفاوت  یوقت  آمدیم
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 گران، ید  یبرا  یعاد  زیحال انداخته بودش که هر چ  نیبه ا

 .دیرسیو مشکل به نظر م بیاو عج یبرا

روبروهمان  قهیدق  چند ا  یطور  لستادند یهم  را   الی.  دستش 

داد تا توجهش را جلب کند. او اما سرش را   یگرفت و تکان 

. احساس کم بودن و حقارت تمام وجودش را گرفته اوردیباال ن

 بود.

 کن!" گای منو ن گمیمنو!......د  م نی"بب 

 سرش را باال آورد و دوستش را نگاه کرد. آرام

رو    ستمیمطب و کار با س  میایدنبالت، م  امیح زود م"شنبه صب

 !"؟ی. اوکیریگی م ادی. دو ساعته سی . سخت ندمیم  ادتی
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از   دنشیرهان   یکار. برا  ی برا  دانستیصالح م   ونیرا مد  خود

 ک ی مثل    رون،یبازار بکه در گرگ  یمحل  ی. براثمریگشتن ب

گاه امن بود. ظرف دو هفته اخالق دکتر شمس دستش آمد. پناه 

دور از   چکیپ  یمهربان بود. برا  اریبودن، بس  یجد  نیدر ع

شدن    زیسررباعث    مار،ی ب  یهابچه  یهر روزه  دنیفرزند، د

 . شدیم اش یمهر مادر

گل انداخته    شیها که از تب لپ  یابچه  دن یشلوغ بود با د  مطب

س و خس معذب بلن  اشنه یخس  و  رفت  دکتر  اتاق  به  بود،  د 

 گفت:

حالش بدتره! تازه   هیهست که به نظرم از بق  ضیمر  هی"دکتر  

زودتر   شهی.....مشهیهم جلوش هستن.....م  یاومده و چندنفر 

 بفرستمش؟" 

و فقط   دینپرس   یزیدکتر با هم باال رفت، اما چ  یدو ابرو   هر

 گفت:

عهده  نی"ا ب  یبه  رو  اسمش  و    ستمیس  ی رو   اریشماست. 

 ." یکن  تیری مد دیبفرستش داخل. اعتراض کردن تو با

نشست. خدا   ستمیکرد و به سالن بازگشت. پشت س  یتشکر

داده   ادشیرا    ستمی خوب کار با س  یلیرا که خ  الیبدهد ل  ریخ

دکتر فرستاد و صدا زد.   ستمیس  یرا رو   ماریاسم ب  عیبود. سر

پدر  ی قدردان صورت  م  در  موج  بچه  مادر  خانمزدی و   ی. 
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آمد    و به اتاق، جل  ماریاش را به همسرش داد و با رفتن ببچه

 و اعتراض کرد.

 تازه اومده بودن!"  نایا ؟ یکنینم تی"خانم چرا نوبت رو رعا

روز    نیکه از اول  دادیزن نشان م  یپنج ساله  یبچه  یپرونده

کارساز   دانستیکه م  ینظر دکتر بوده است. لبخند  ریز  یزندگ

که   یآورد. طور  نییرا پا  شیلب نشاند و صدا  یاست را رو 

 :دیگو یرا م یزن فکر کند مطلب خصوص

 یطور   دمیبدحال بود. ترس  یلی"حق با شماست! فقط بچه خ

 بشه؟"  شیطور یابچه نیستی ن  یبشه. شما که راض

کرد و به   یرفت و همدردبه خود گ  یمهربان  یافه یق  یفور   زن

خانم دکتر   دادیکه نشان م  یزنگ  دنیبازگشت. با شن  شیسرجا

احضارش کرده است، به اتاق رفت. مادر بچه اشکش را پاک 

 کرد. خانم دکتر چند کاغذ را به سمتش گرفت و گفت:

بنو  رو  بچه  ب  سی"مشخصات  ببرن  بده  بامارستانیو    دی! 

 بشه."  یبستر

ها را آماده کرد و به ام داد و برگهانج  عیبچه را سر  ی کارها

برا دلش  داد.  بچه  پدر  و    اد یشد.    شیبچه ر  یدست  هوراد 

سالم بودنش به دلش چنگ زد. فقط  دو سه روز   یبرا  ی نگران 

رفتن   یبرا  الیو ل  دیچند روزه مانده بود و با سع  یلیبه تعط

بود. افسانه   ادههماهنگ شده بود. هرچند بابا هنوز آدرس ند
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کل کارش  کردن  از   یسر عوض  لفافه  در  حتا  بود.  زده  غر 

گرفته بود که   ادی  چک یهم گفت. پ  دنشیمشکوک بودن و لغز

 ی فرصت برا  آورد،ی افسانه کم م  یمحکم باشد. اگر جلو   دیبا

از   د یبا ترد  باعث شد بابا هم  شی هابود. حرف  ادیتاختنش ز

 بود: گفته راحت  یلیمحل کارش بپرسد. او هم خ 

و محل کار   نیای ب  نیهر وقت خواست  دمی "بابا بهتون آدرس م

 ."دی نیو دکتر رو بب

 ی چ  هیرو استخدام کرده؟    سوادی ب  هیکه تو  هی"آخه چه دکتر

 بگو که آدم باورش بشه!"

به افسانه، آدرس و شماره تلفن مطب را نوشته و به   توجه ی ب

استفاده   یرا وقت  سوادیبود افسانه لفظ ب  دهیبابا داده بود. فهم

آوردن اعتماد به نفسش را دارد.   نییو پا  ریکه قصد تحق  کندیم

ندهد. گفته بود که افسانه منتظر است   تی گفته بود که اهم  الیل

 .ردیبگ یآلود ماهاز آب گل  ارهو او دوب یاوریتا تو کم ب

و   یخداحافظ  ماریب  نیآخر بست  را  مطب  در  رفت.  و  کرد 

بود که دکتر   ستمیو خاموش کردن س  زیمشغول جمع کردن م

و    دی. به احترامش دست کشستادیکنار کانتر ا  دهیلباس پوش

 یکند و برود. دکتر در حال  یخداحافظ  شهیمنتظر شد مثل هم

 گفت: گشت،یم یزیدنبال چ فشیکه در ک 

 برسونمت." ییجا  هیتا  ای"کارت رو تموم کن ب
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احت  تشکر گفت  و  نم  ستین   یاجیکرد  زحمت  دکتر دهدی و   .

 نگاهش کرد.   یمصمم و جد

. تعارف نکن و  کارمیازت بدونم. امشب هم ب  شتریب  خوامی "م

 زود باش!"

زمزمه کرد و با سرعت کارش را تمام کرد و    یچشم  ناچار

از دکتر خواسته بود    ی. اول وقت با شرمندگدیرا پوش  شی پالتو 

 که حقوقش را زودتر بدهد. دکتر قول نداده بود. فقط گفته بود: 

 " شه؟یچطور م  نمی"بب 

م   باره،ک یدعوت    نی ا  حاال دلش  به  »نکنانداختیترس  د . 

ها را خاموش افکارش بود. چراغ  تریبخواهد اخراجش کند« ت

کرد و پشت سر دکتر خارج شد و در را قفل کرد. هر آن منتظر 

را   دهاینزد؛ کل  یحرف  دی د  یرا طلب کند. وقت  دهایبود دکتر کل

 ی دکمه  دکترانداخت. وارد آسانسور که شدند؛    فشیدرون ک 

 :دیو پرسکرد  یرا فشار داد. نگاه کنجاو  نگیپارک

 " ن؟ی"چندتا خواهر و برادر
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م  چکیپ شد.  مقدمه  نیا  دی ترسیهراسان  سؤاالت   یسؤال 

 زد که:  بیباشد. به خودش نه  یبعد

 !" ی هم ندار  یا! خورده بردهیگیراستشو م  ؟ی"گناه که نکرد 

 جواب داد: یو با احترام و رسم ستادی ا صاف

 ." میستی مادر ن هی"دو تا برادر دارم. البته از 

 نکرد. یرییبود و تغ یدکتر و حالت صورتش معمول نگاه

 ان؟ بزرگن؟""چند ساله

 قلو!""هشت ساله هستن و دو 

 کی تار مهی ن یشد. در آسانسور به فضا نییدکتر باال و پا سر

هم به   چکیباز شد. دکتر به سمت راست رفت و پ  نگیپارک

 ی رنگ   دیبلند سف   یسمت چپ شاس  نگیپارک  ی دنبالش. انتها

 درش را باز کرد. موتیبود که دکتر با ر

 "سوار شو!" 

دند و  باال آم  نگیتعارف و تشکر سوار شد. از رمپ پارک   با

 ومن گفت:شدند. با من ابانیوارد خ

 ."شمیممنون م  د،یکن ادهیپ دونی"منو سر م

 به او جواب داد: نگاهی ب دکتر
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ب ! پس هیبارون  ،ین ی بی. هوا هم که مکارمی "گفتم که امشب 

 بود خونتون؟"  یآزاد یتعارف نکن. طرفا گهید

 !"ترنیی"پا

برادرات   یدارآدرس بده......پس تو نگه  میشد  ک ینزد  ، ی"اوک

 " ؟یکمک کرد

 خواهدیها به کجا مسؤال جواب   نیبا ا  دانستی شد. نم  جیگ

 برسد.

 !"با ی "تقر

 . دیزد و حرف دلش را پرس ایبه در دل 

 کردم؟"  یاومده؟ من اشتباه   شیپ ی"مشکل

 " ؟ی کنیفکر م جورنی"نه! چرا ا

 و پته جواب داد:و با تته  چاند یرا در هم پ  شیهاانگشت 

کرد  ییهوی"خب   کردن......خب    نیشروع  سؤال 

شانی دونیم زودتر   دی.....گفتم  رو  حقوقم  چون 

 خواستم.....آخه....."

 یهاانداخت. دلشوره مثل موج  نییدکتر سرش را پا  نگاهم ین  با

 .دیکوبیبه ساحل دلش م نیسهمگ
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اس ازت نگفت. دو هفته   یزیکرد، چ  یکه تو رو معرف  ی"کس

که به من ربط داره، کارت خوبه و    ییتا جا  ،یکنیکار م  یدار

....خب یداد   صیحال اون بچه رو تشخ  ی. امروز که بدمیراض

ندارن، سخت متوجه    یداربچه  یبه سن تو که تجربه  یدخترا

 ."مازت بدون شتریکنجکاو شدم ب نیهم ی.....براشنیم

نگفته   یزیح ممنون بود که چراحت شد. از صال  الشیخ  یکم

و پنهان    تیگفتن واقع  نیرا نداده است. ب  یداورش یپ  یو اجازه

نم بود.  مانده  ب  دانستیکردن  بداند  اگر  چه   وهیدکتر  است، 

م  یالعملعکس نمدهدینشان  و   نیهم  دانستی .  رساندن 

ن  یکنجکاو  معمول  هم  استیدکتر  با  تصم   نی.   گرفت  میحال 

 ی . نفسشدیبه ضررش تمام م  شهی. دروغ همدیرا بگو   قتیحق

 گرفت و گفت:

 پسر سه ساله دارم و همسرم چند ماهه فوت شده." هی"من 

 العملش بود. ادامه داد:با مکث دکتر تنها عکس نگاه

من خونه نبودم اومد و بردش شهرشون!   ی"پدربزرگش وقت

دو سه روز    یلیکه تعط  نی گفتم زودتر بد  نیا  یحقوق رو برا

 برم دنبالش."  خوامیم گهید

د  آه از  د  دشیدکتر  نماند. سکوتش هم سبب شد   گریپنهان 

 به جلو گفت:  میو نگاه مستق قهینزند. بعد از چند دق یحرف
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نم بهت  باش  ادی"  کرده  نمیازدواج  قانون    دونمی .  از  چقدر 

اما   ،ینزد  ای  یمورد حرف زد  نیدر ا   یلیاصال با وک  ،یدونیم

. بعد از پدر، حضانت بچه  خودهیکه رفتنت ب   گمیاز حاال بهت م

. دهی نم  ی ت یهم به احساسات مادر اهم  کس چی! ههیبا جد پدر

ازت   یدل خوش  هبچه رو بردن، معلومه ک   یگیکه م  طور نیا

 نداشتن، پس وضع بدتر هم هست."
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 ی ها نیبا نور ماش  یدکتر که گاه  رخمیزده به نو وحشت  نگران

م روشن  اتوبان  سمت  کس  رهیخ  شد،یآن  هشدار   یشد.  که 

 یافسانه نبود. فرد  ایبچه را برگرداند؛ بابا    تواند ینم  دادیم

 .زدیاز قانون حرف م نانیبود که با اطم

 " س؟ی ن یدیام دیگیم  یعنی"

 باال انداخت. شانه

  خواستنیهست. حساب دو دوتا چارتاس! اگه م  شهیهم  دی"ام

نم   شیپ که  باشه  وقت  اومدنیتو  ن  یو  ب  یستیتو   خبریو 

خوب  کار  اما  م  یکنیم  یببرنش.  دنبالش.   یبر  یخوایکه 
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م  یوقت  یروز  هیره  باالخ بهت  شد  ن  گهی بزرگ   ی ومدیچرا 

شرمنده روز  اون  الاقل  بچه  یدنبالم.  و  ت خودت 

 سمت برم؟" نی.......از ایستین

از   کرد،یبود. حاال که فکرش را م  جانیآهسته و ب   اش« »بله

 دیکه داشت، بع  یتند  یو خلق و خو   تیپدر راشد با آن جد

که راشد در کما بود،   یاهفته  کی بود هوراد را به او دهد. آن  

هم که   ی. روزشدیو دور م  گرداندی رو برم  دنشیهربار با د

خاص   یو با لهجه  ستادیا  شیرو   یمرگش را اعالم کردند، جلو 

 خودش گفت:

تو به دلت داغ بچه  ،یطور که داغ پسرمو به دلم گذاشت"همون

 ."ذارمیم

اچطو   دانستی نم بارها    نیر  بود.  کرده  فراموش  را  حرفش 

 اجازهی دهد که اگر راشد ب  حیخواست در آن چند روز توض

ربط و طرد شد،  کرد  ا  یازدواج  در  است.  نداشته  او    ن ی به 

 بود.   یماجرا او هم قربان

 پدرت؟"  ای یخودت ی"خونه

بازگشت. بغضش را قورت داد   نی ماش  یدکتر به فضا   یصدا   با

جواب داد. کوچه را از دور نشان    واشیپدرم« را    یو »خونه

 داد.

 !"دیدیاس! زحمت کش"اون کوچه
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 . خانه را نشان داد. ستادیا نیکوچه ماش یروبرو

 خونه!"  میبر دیی! بفرماهیوسط "اون خونه

کس  ادیز با  کند.  تعارف  نبود  آداب   یارابطه  یبلد  تا  نداشت 

را   همردیبگ  ادیمعاشرت  در  ل  نی.  از  هم  خاطرات   الیحد  و 

 بود. ادشیمامان 

 داخل!"  یتا بر ستمی ای! مکه ی! برو....کوچه تاری"مرس

 ی ها معطل نشدن دکتر قدم  یشد. برا  ادهیتشکر کرد و پ  باز

 تکان داد و وارد خانه شد.  یدر دست یبلند برداشت. جلو 

  الی دکتر را با ل  یهابود که حرف  نیکرد اکه    یکار  نیاول  فردا

از قانون سرش   یزیچ  الیبداند ل  خواستیگذاشت. م  انیدر م

 شود؟یم

البته تو دونمی "نم  ی فضا  ی.....خب تا حاال برخورد نداشتم. 

که به نفع مرداس......بهرحال    نالنیاز قانون م  ادیز  یمجاز

برنامه  که  ما  نرفتنه!  از  بهتر  رفتنت  دکتره!  با  مونو  حق 

 ی خونه  ای. فقط تو شب قبلش بمیافت یشنبه راه م . سهمیختیر

 ."میبر همدنبالمون و با  ادی ب دیما بخواب که سع

دکتر    انگار حرف  زحرف  یسر  کیبا  از  از   یآوار  ریها 

 ی که آن زمان جد   ییهاده بود. حرفباال آم  ندیخاطرات ناخوشا
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شوخ  گرفتی نم حساب  به  باز  یو  هوراد   ی و  با  راشد 

 .گذاشتیم

. فقط بابا! ی! تو پسر باباتکالی.......آ بار؟یهست  ی"تو پسر ک

بزرگ بشبذار  تنها   ،یتر  خودت  و   ش ی پ  میری م  ییخودم 

 باشه من نبودم بابا بزرگ باباته!"  ادتیبابابزرگ. 

با    یوقت باباهوراد  اسم  بچگانه  م  چکی پ   یزبان   برد،یرا 

 : گفتیو م انداختیسرش را باال م

 ی بهش بگ   دی. بااسگهیشهر د  هیبابابزرگ نه! اون    نی"نه ا 

ب که    ا یباباجون.....باشه!  بدم  نشونت  رو   ادت یعکسش 

 بمونه!"

د  شتریب شوق  و  شور  داشت.   ینگران  دار،یاز  استرس  و 

ند از رفتن و  را گذراند. شب   دنیهراسان  هوراد، چند روز 

برداشت   یساک کوچکش را آماده کرد؛ خودکار و کاغذ  یوقت

 بابا نشست. یرفت و روبرو  نیی ها پا و از پله

. میکن یو صبح زود حرکت م  خوابمیم  الی ل  ی"فردا شب خونه

 " ؟یآدرس بهم بد یخوا ی نم

 جاده؟"  یتو  نیفتیراه ب نیخوایا م"دوتا دختر تنها کج

هم به افسانه   یبابا برنداشت و جواب  یهارا از چشم  نگاهش 

گال و  و غصه  غم  تمام  ر  اش هینداد.  نگاهش  در  و   ختیرا 
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 اش یداد و گوش  رونیب   صدایبابا داد. بابا نفسش را ب  ل یتحو 

داد. سر  ی ارا گشت و شماره نشانش  کرد.   ادداشتشی  ع یرا 

بابا حدود  هم  تا جا  یآدرس  او    ادشیکه    ییو  و  گفت  بود، 

 . انداختیاعصابش خش م   یغرغر افسانه رو   ینوشت. صدا

. ی بهش نگفت  یچیکرد ه  ی! از اول هم هر کارگهید  نی"هم

االن ور دل ما نبود. حداقل از   یکردیم   تشیاگه درست ترب

ا  یزیچ  هیخودش   نه  درازتر   نیداشت.  پا  از  دست  که 

 گرده!"بر

 گفتن بود.  ا« ی العملش »نچ و کوتاه بتنها عکس  بابا

کارت شماره    یکه دکتر به مطب آمد، قبل از هرکار  نیهم  صبح

مقدار   نیبار بود ا  نیکرد. اول  زیوار  شیگرفت و حقوقش را برا

اخت در  م  ارشیپول  پولگرفتیقرار  نبا  ی.  خرج   یبرا  دیکه 

 .دادیحساب پس م یکردنش به کس
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به همدان    دیسفرش، سفر ع  نی آخر  آمدیم  ادشیکه    یی جا  تا

 گریبود و سوغات آوردن افسانه در راه بازگشت. بعد از آن د

نگذاشته بود. درون شهر هم از محل    رونیرا از شهر ب  شیپا

مدت  اشیزندگ بود.  نرفته  م  یدورتر  کار  دنبال    گشت، یکه 

 ترددش در شهر بود. نی شتریب

ساختمان    نییپا  ال یقبل دکتر اجازه داد که زودتر برود. ل  شب

از مطب خارج منتظ برداشت و  بود. ساک کوچکش را  رش 

حدود    یزیچ  دانستیکه م  نیفردا را داشت. با ا  یشد. دلهره

بروند تا به شهر راشد برسند؛ اما دست   دیدوازده ساعت با

زحمت   بود که به خودشان  دیو سع  الیخودش نبود. قدردان ل

دو نبودند؛ جرئت تنها رفتن    نیدادند و همراهش شدند. اگر ا

که مطمئن بود بابا کمکش نخواهد   نینداشت. ضمن ا  دیرا شا

 کرد.

  الی کرد. کنار ل  یپرس سر حال و شنگول احوال   شه یمثل هم  الیل

 ی در الکش فرو رود. پس سع  توانستینم  خواست،یاگر هم م

نباشد. با    نیاقل اخمو و غمگحد  ست،یکه اگر مثل او ن  کردیم

 گفت: جانیه
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ر  حقوقمو  برام  واختی"دکتر  ا  الی ل  ی.  حاال  پول    ن یتا  همه 

بانک رو    امک یپ  ی هم ذوق دارم. وقت  ترسم،ی نداشتم. هم م

 بکشم."  غیج خواستمیم دمید

سفر رو   نی. بذار ایکن  شرفتیپ  یلی! قراره تو خشهیاول  نی"ا

 ها دارم برات."برنامه م؛یو برگرد میبر

  د یفردا با  یکه برا   یی کارها  یدرباره  ال،ی ل   یبه خانه  دنیرس  تا

هست و از   الیپدر ل  دانستیصحبت کردند. م  دادند؛ یانجام م

 اعتراف کرد. الیرا هم به ل  نی. همدیکشیبابت خجالت م نیا

خونه   یمنو تو   ی! خجالت نداره. بابا عادت داره دوستاخودی"ب

دانشجو .  نهی بب دوستام   شی ش  یگاه   ییزمان  از  نفر  هفت 

داشت  اومدنیم تا صبح بگو وبخند و سروصدا  که میو  تو   .

 ."اد یصدات درنم

که مامان زنده بود و چه    یهم ممکن نبود. چه زمان  تصورش

 ینشد دوست  گاهچی که ازدواج کرد؛ ه  یبعد از مرگش و چه زمان

شان  ود که به   خانهب  یتنها کس  الیباشد. ل  رایاش پذرا در خانه 

پ خانه  دا یراه  ه   یکرد.  و    کسچیراشد  بابا  حتا  نداشت.  راه 

  یی رایپذ  یمهمان  چیافسانه، چه برسد به دوست. هفت سال از ه

راشد در کما بود و پدر و برادرش آمده بودند هم   ینکرد. وقت

خانه ن  یبه  خانهامدندیاو  به  را  مسافرخانه  و    ی.  پسر 
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ترجعروس ثمر  حیشان  گذشته  مرور  و    یدادند.  بغض  جز 

 اشک نداشت.

مثل مادرش مهربان خوشرو برخورد کرد. احوال بابا    الیل  پدر

پرس برا   دیرا  خاله  کرد.  خطابش  »دخترم«   ناهار   یو 

سبز  شانیفردا و  مرغ  سبد   جاتیخوراک  بود.  کرده  آماده 

کنار آشپزخانه    و   ده یچ  ازشانیمورد ن  ل یرا با وسا  کی نک یپ

 گذاشته بود.

ب  زودتر  کدوم  چا  د، یدارشدی"هر  کن  یفالسک  پر  و    د یرو 

 ."دیریرو بگ چایساندو 

 ی ل یگذاشته بود. شام را خ  خچال یرا هم آماده در    وهیم  لونینا 

اتاق ل  الیرفتند. هر دو خسته بودند. ل  الیزود خوردند و به 

کرد که ساعت شش زنگ بزند. قرار بود   میرا تنظ  لشیموبا

 . دیایب میساعت شش و ن دیسع

 نییتشک و پا   یرو   یداری خواب و ب  نیب   یشب در حالت  تمام

 داری. ددیپهلو به آن پهلو چرخ  نی غلت زد و از ا  ال،ی تخت ل

 ی تنش و بو   یهوراد را به اشکال مختلف تصور کرد. گرم

چشم کرد.  احساس  را  و    ش یهابدنش  برداشت   شیگلو نم 

 د؛یبه صدا درآ  الیل  یکه آالرم گوشدردناک شد. زودتر از آن

را پر از آب و    سازیچا  یبلند شد و به آشپزخانه رفت. کتر

م کرد.  و ساندو   هاوهیروشن  درآورد  کرد.   هاچیرا  آماده  را 
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نشود.    هیرا کرد تا سروصدا نکند و مزاحم خواب بق  اشیسع

برداشت و در   سازیر چااز کنا  بگیت  کیفالسک را پر کرد.  

را   بگی ت  ،. رنگ که گرفتختیجوش رانداخت و آب  وانیل

آشپزخانه نشست و    یدوست داشتن  مکتین  یدر آورد و رو

در حال    الیکه ل  دینوش  یادو دستش گرفت. جرعه  نیرا ب  وانیل

 ماالندن چشمش، وارد شد و گفت:

 !"یشد داری"چه زود ب

 " ؟یخور یم ی"خوابم نبرد......چا

 و پوست سرش را خاراند. دیکش یاازهیخم

 د یسع   ترسمیتا چشمام باز بشه. م  خورمینسکافه م  هی"نه  

 ."رهیخوابش بگ  یهم اول صبح

 ."کنمی"برو صورتت رو بشور. من برات درست م
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بود   ده یرفت. د  سیحرف از آشپزخانه به سمت سرو   ی ب  الیل

دوست دارد. دو بسته نسکافه را در   ظینسکافه را غل  الیکه ل
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ر آب  ختی ماگ  رو و  را  ماگ  کرد.  اضافه  را   زیم  یجوش 

که با آن    یدستمال کاغذ   الی. لدیرا با گز نوش  شیگذاشت و چا

  نت، ی ابک  ریشده ز  هیرا خشک کرده بود؛ در سطل تعب  صورتش  

 .دیمقابل و ماگ را جلو کش  مکتین یانداخت. نشست رو 

 ."یکردیدرست م ظی"کاش غل

 ." ختمی"دوتا ر

 .دیرا کش چکید و لپ پشل شد. خم ش الی ل  شین

 !"یخودم چی پچ ی"پ

از آن بود که راحت   شتریزد. استرسش ب  یامه ینصف و ن  لبخند

 بخندد.

م  چای"ساندو  پره!  هم  کردم. فالسک  آماده  هم   هاوهیرو  رو 

تو  چ   یگذاشتم  م   یزیسبد.  اگه  نظرت  من    رسه،یبه  بگو! 

 الزمه." یچ گهید دونمی نم

نسکافه  یا جرعه نوشاز  آخ  دیاش  بو   یشیو  کرد.   ی زمزمه 

 نسکافه آشپزخانه را پر کرده بود.

راه   نیراحت. من که گفتم ب  التیگذاشته. خ  زی"مامان همه چ

 قبول نکرد." یول  میخوریم یزیچ هی

 برد. وار،ید یرا به سمت ساعت تابه شکل رو نگاهش 

 "م؟یلباس بپوش  مینمونده، بر میو ن شیبه ش ی زی"چ
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بهت   شرتیسو   هی سبک بپوش.    زیچ  هی مانتو    ریره! فقط ز"آ

 ."شهیگرمت م نیماش یساک. تو  ی. پالتو رو بذار تو دمیم

را تا زد در کمد گذاشت. بعد   شیو تشک و پتو   دیپوش  لباس

ل تخت  و    اشیگوش  ال،یاز مرتب کردن  درآورد  از شارژ  را 

نشست   الیانداخت. منتظر ل  اشیدست  فیهمراه با شارژر در ک

شده بود، ضربان قلبش   داریب  یو آماده شود. از وقت  دیای تا ب

 تش یاذ  کار  یابتدا  نی. استرس از همزدیم  شهی تندتر از هم

 .کردیم

: »چرا زحمت گفتی م رلبیکه ز نیبه اتاق آمد و ضمن ا الیل

.« در کمد لباسش را باز کرد و  کردمیم جمع م. خودیدیکش

را به سمتش انداخت. شلوارش را   یدیو سف  یطوس   شرتیسو 

بلوز   یهم رو   یعوض کرد. پانچ گشاد و راحت  یبا لگ مشک

نخ   نیآست جلو دیپوش  شیضخم  مه ین  یبلند  کرم   نه،یآ  ی. 

که برگردد،   نیصورتش پهن کرد. بدون ا  یرا رو   فتابضدآ

 گرفت.  چکیرا سمت پ وپیدستش را دراز کرد و ت

 ."یسوزی م یبزن. نزن  ای"ب

 !" سی! آفتاب ن هی"ابر

 ."نمیبدتر! بزن بب  گهی"د
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ضدآفتاب   دیو فوا  دیمضرات نور خورش  یکرد درباره  شروع 

کردن    یراض  یو فقط برا  حوصلهی ب  چکیکردن. پ  یرانسخن

 . دی مال صورتش یاز کرم را رو  یمقدار ال،یل

وسا  الیل  یگوش داشتند  خورد،  زنگ  آسانسور   ل یکه  در  را 

 . گذاشتندیم

سع   م یی ایم  می!......آره...داردی"جانم 

 ......چرا؟......باشه!"؟ی......چنییپا

 :دی پرس ینگران  با

 " اد؟یشده؟ نم ی"چ

هل   نیآسانسور را نگه داشت و سبد را با پا به داخل کاب  در

 داد.

 گهیحاال م  م،یمن بر  نی. قرار بود با ماش نهییبابا! پا   ی چی"ه

 ."یار یب نیماش خوادی نم

باعث   یارمنتظرهیغ  شامدی که پ  د یترسی. مدیکش  یراحت  نفس

 غر زد:  الیشان شود. لنرفتن 

 ش یو ش  ستیا دو اش کردم. بو آماده  سی همه بردم سرو   نی"ا

 ." سی جالب ن  نیکه همچ  دیسع  یبا ی! اونم تبایتره تا تکه راحت

نرفته بود    ینداشت. در واقع مسافرت طوالن  یفرق  چکی پ   یبرا

به   خواستی. او منیآن ماش  ایبهتر است    نیماش  نیکه بداند ا
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 ی ریو شش و موتور توف  ستیو دو   بایت  شیپسرش برسد و برا

 نداشت.
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بود.   یهم راض  یبا االغ برو   دیو با  ستین  نیماش  گفتندیم  اگر

 کند.  دایاش را پفقط برود و بچه

در را باز کرده و   الیدر برد. ل  یرا جلو   ل یوسا  ال یکمک ل  به

و راه   خوردیکه تکان نم  نیاز ا  چکی بود. پ  ستاده یدر ا  یال

 تعجب کرد.   کرد؛ یرا باز نم

 " ست؟ین دیمگه سع  ؟یری! چرا نمالی"ل

و    رتی. حزدیکرد. چشمانش برق م  چکیبه پ  ی نگاه  برگشت

 ی واش را حالت داده بود. دو ساک را رهمزمان چهره  جانیه

سر  نیزم کرد.  صاف  را  قامتش  و  معنا  یگذاشت   یبه 

  ی ن ی ریو لبخند ش  دی کش  یقینفس عم  الیتکان داد. ل  شده؟« ی»چ

قدم به عقب آمد و    کیهم آهسته زمزمه کرد.    « یچیزد. »ه

هم ساکش و فالسک   چکیسبد را با چمدان خودش برداشت. پ

 خارج شد.  الیرا در دست گرفت و پشت سر ل یچا
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پرش   یجلو  بود؛   یدیسف  یایدر  باز  عقبش  صندوق  در  که 

کند.   دایرا پ  شیبایو ت  دیچشم گرداند تا سع  چکیبود. پ  ستادهیا

را در    ل یرفت و وسا  ایبه سمت پرش  الیل  دیدر کمال تعجب د

شد و سالم    شیدایپ  نیماش  گریاز سمت د   دیآن گذاشت. سع

  و  دهسر در صندوق عقب فرو کر  الیکنار ل  یگریکرد. مرد د

را داد. مرد   دیبلند جواب سالم سع  چکی. پدادیسبد را جا م

. هم تعجب کرد و هم دیصالح را د  چکیسرش را باال آورد و پ

بلد   خواست یلب زد. دلش م  ییصدا یب  «ی. »وادیخجالت کش

مرد تشکر کند. اما تنها   نیکلمات از زحمات ا  ن یبود و با بهتر

 بود:  نیا دیکه به ذهنش رس یزیچ

 "شما چرا؟" 

 جواب داد: یو به شوخ دیخند صالح

سفر. من جرئت نکردم   ی دو تا بر   نیبا ا  یدار  ری"شما دل ش

 برن." ییبذارم تنها

دراز  الیل زبان  و    دیمعترض شد. سع  یبا  باال  را  هم سرش 

 کرد و گفت: نییپا

 !" یگی "تو که راس م

را   الیل  نیبخندد. صالح آست  ایباشد    یجد   دانستی نم  چکیپ

 و رو به جمع گفت: نیسمت در عقب ماش دیکش
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 بهتره!" میبه شب نخور هی. راه طوالندی"سوار ش

گرفت و درون صندوق عقب   چکیرا از دست پ  ل یوسا  دیسع

هم   الیگذاشت و درش را بست. صالح پشت فرمان نشست و ل

هم سوار شدند. صالح    دی و سع  چکیپشت سرش جا گرفت. پ

 :دیقبل از حرکت پرس

 " ن؟یآورد  ی"شناسنامه و کارت مل 

لب گفت و حرکت   ریز  یالله پاسخ مثبت هر سه نفر، بسم  با

کرد. آفتاب طلوع کرد و هنوز از تهران خارج نشده بودند. 

از   لمی ف  کیدوخته بود که مثل    یچشم به مناظر  چکیپ تند 

م  رد  طورشدندیبرابرش  د  ی .  انگار  استرس  که   کی اشت 

د م  گریساعت  مقصد  لدندیرسیبه  رو   الی.  دستش   یدست 

 آهسته گفت: و گذاشت 

که کور    یزل بزن   رونیبه ب  یجور  نیتمام راهو ا  ی"اگه بخوا

 . چشماتو ببند و استراحت کن."یشیم

 را باالتر برد و ادامه داد: شی صدا بالفاصله

.  خوردمینسکافه نم  یمن اول صبح  ،یایم  ی"اگه گفته بود

 ."دمیخوابیراحت االن م ال یخ

 برگشت و نگاهش کرد و شانه باال انداخت. دیسع

 ." ادیآخر شب بهم گفت م شبی. ددونستمی"منم نم 
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 انداخت و گفت: الیبه ل نهیاز آ ینگاه صالح

برنامه نبودم  طور"مطمئن  هم  حاال  بشه!  جور  نشده.   یام 

حرف بزن که من    ادیچشاتو ببند و استراحت کن. خوابتم نم

 ." رهیخوابم نگ

 لب زد. « یاو »باشه دیخند الیل

 را قورت داد و خجوالنه گفت:  بزاقش

برا نشد  کنم......خ  ی"مهندس فرصت  تشکر  ازتون   ی لیکار 

 ممنون!"

چرخاند و نگاهش را   دیبه سمت سع  سرش را  یشینما  صالح

ل  نه یاز آ با لحن    اشنهیس  یداد و دست رو   ال یبه  گذاشت و 

 جواب داد: یزیآماغراق

روز روزش که   م؟یخانوم داشت   چکی! پگه؟ی"مهندس؟! منو م

بود  یتو  بگ  ،یشرکت  که صالح  که   ه،یکاف   یگفتم  حاال  بعد 

 بابا دمت گرم!" ؟ی زنیصدا م یطور نیا میهمسفر شد

 الی. لبش را به دندان گرفت. منتظر بود لدیخجالت کش  شتریب

 الیکه مجبور به پاسخ نباشد، اما ل  دیبگو   یزیچ  ایکند    هیتوج

م  دیو سع نگاهش  دو  تا خودش   کردندی هر  بودند  منتظر  و 

 جواب بدهد.
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من...من.....نمدی "ببخش  ی لی کنم.......خ  یاحترام یب  خوامی! 

 ارتباط نداشتم که بدونم چطور رفتار کنم."  یوقته با کس
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که خوش گذرانده بود؛ چند سال    یبار  نیآخر  آمدینم  ادشی

 اش یهوراد چاشن  یو دغدغه  یسفر اگر نگران   نیبود. ا  شیپ

. صالح برخالف ظاهر گرفتیسفر عمرش لقب م  نینبود؛ بهتر

طبع بود. خوشرو و مهربان و شوخ  اریبس   اش،یآرام و جد

با مرد  ییآن صالح اخمو که همسفرش   یکه در ذهنش بود 

تا آسمان تفاوت داشت. هرسه نفر اهل بگو   نیبود؛ از زم  شده

 ی به شوخ  الیل  ی باال! گاه  تیبودند، با ظرف  یو بخند و شوخ 

سع  یزیچ م  ای  دیبه  از   چک یپ  گفت،یصالح  ترس 

  دند یخندی راحت م  یلیکه خ  دیدیشان داشت، اما مالعمل عکس
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 داشت کند. شک ن  غیجغ ی ج  الیتا ل  گفتندیم  یزی ها هم چآن  ای

راحت   کرد،ی و کبودش نم  اهیتا س  گفت،یهر کدام را به راشد م

 .نشستی نم

راه چندبار   نیبود. ب  یدیجد  یخوردن در سرما هم تجربه  ناهار 

 ها چیاستراحت کردند. ساندو   یخوردند و کم  یو چا  ستادندیا

ا  خ  نیبا  اما  بود،  سرد  با  دیچسب  یل یکه  و  گذاشتند  آهنگ   .

باعث   آورد؛یدرم  دیکه سع  یخواندند. ادا و اطواربلند    یصدا

نداشت.   ادیهم به    اشدت ر  نیبه ا  دنیشد به شدت بخندد. خند

انفرادسال   ییگو    ش یبرا   زیحبس بود. همه چ  یها در سلول 

کم  بیعج راه  اول  بود.  تازه  داشت.   یستیرودربا  یو 

م هرچه  اما  صالح،  با  رفتار  راحت  گذشت،یمخصوصا  تر 

شان زده و استراحت  التیسه نفر از تعط  نیکه ا  نی. همکردیم

 بود.  شانونیسفر شده بودند؛ مد نی ا  یو با او راه

ساکت شوند. دو   ای کنند    یبودن راه باعث نشد بداخالق  یطوالن

تا   کردندیمحول م   یگریرا به د  یساعت به دوساعت رانندگ

پشت هم نخورده   یهمه خوراک  ن یخسته نشوند. به عمرش ا

و   کی و پفک و ک  پسیبه کنار، چ  یو چا  وهیبود. تخمه و م 

 .دندیهم خر تی سکو یب

تابلوها  با به  صد   یزیچ  یاجاده  یراهنما  ی توجه  حدود 

نمانده بود. ساعت حدود شش و   شتریبه مقصدشان ب  لومتریک

شدن به شهر ضربان قلبش   کی شده بود. با نزد  کیهوا تار 
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 ی ستیتمام وجودش را گرفت. رودربا  شد. اضطرابهم تندتر  

 :دیپرس مخاطبیرا کنار گذاشت و ب

 شون؟"دم خونه میبر  میمستق  م؟یچه کار کن میدیرس  ی"وقت

رو  کردیم  یرانندگ  دیسع صالح  را   اشی صندل  یو  بدنش 

هم منتظر است   الی ل  دید  یرا نگاه کرد. وقت  چکیچرخاند و پ

 او جواب دهد؛ گفت:

 م ی. بعد پرس و جو کن میکن  دایپ  یزیچ  یهتل  می"به نظرم اول بر

 شون." سراغ  می. فردا برمیکن دایشون رو پو خونه

ا نم  یجور نی"آره  بر  هو ی  شهیبهتره!  شب  در   میسر 

 ."فتنیشون. ممکنه سر لج بخونه

مدت را   نیبه موافقت تکان داد. ا  یاو هم سر  ال،یل  د ییتأ  با

ا و  بود  کرده  رو   ک ی  نی تحمل  هم    یروزها  یهمه   یشب 

بود. وارد شهر   دایچهار نفرشان پ  یدر چهره  یگذشته. خستگ

برا اپل  چکیپ   یشدند.  با  صالح  بود  در   یشن یکیجالب  که 

 ی راحت جلو  یلی داد. خ  دیبود؛ آدرس هتل را به سع  اشیگوش

شدند و صالح تذکر داد کارت   ادهی. پستادندیهتل بزرگ شهر ا

را در دسترس داشته باشند. بدنش کوفته بود؛ اما شوق    های مل

 احساس نکند. ادیز شدیهوراد باعث م دارید

زمان    ساعتمیکمتر از ن  شان،ل یاتاق و منتقل کردن وسا  گرفتن

 خواست یزود بود؛ دلش م  دنیخواب  یکه هنوز برا  نیبرد. با ا 
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بپوشد و خود را    یند و لباس راحتبه دست و صورتش بز  یآب

 انیچه در ذهنش بود را بآن  الیتخت نرم اتاق رها کند. ل  یرو 

 کرد.

 و بعد خواب."  چسبهی"االن فقط دوش م

 . پاهام ورم کرده."کردمیفکر م نی "داشتم به هم

اش را درآورد و در حمام گذاشت. قبل از ورود به حوله  الیل

چمدانش انداخت و رفت.   یرا رو   شیهاحمام لخت شد و لباس 

.  فتدین   الی. سرش را چرخاند تا نگاهش به لدیخجالت کش  چکیپ

 .کردیمتعجبش م الیل  یراحت

 یرا باال   سشیخ  یآمد. موها  رونیب  چیپحوله  الیزود ل  یلیخ

 سرش جمع کرد و گفت:

 !"رهیدر م تی! فشار آبش خوبه. خستگریدوش بگ هی "برو 

 کرد. سیبه حمام خ  ینگاه 

 " ش؟ ی"تو قبل از حموم شست

لباس راحت  الیل از داخل چمدانش  ب  یخم شده بود  . اورد یدر 

 نگاهش کرد. یو کنجکاو  رتیکمرش را صاف کرد و با ح

 "شستم؟ی م دیبا یچ ی"نه! برا
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 !" زهیکه تم ی"خب.....خب مطمئن بش

لباس  یاخم  الیل ادامه داد.   خواستیکه م   یکرد و به کارش 

 تخت انداخت. ید و رو درآور ریهمراه با لباس ز

ا  ی . تو هم سعستمی ن  ایبازوسواس  نی"پاشو پاشو! من اهل 

نباش بگیکن  دوش  ب  ری ....برو  اایو  هم   یالک  ی فکرا  نی! 

 نکن."

 یحوله  ع یحوله را از دورش باز کند، سر  الیکه ل   نیاز ا  قبل 

کارها   یرا برداشت و به حمام رفت. بعض   شیهاکوچک و لباس 

 ی دهنده  ل یر ارث بود و جزو مواد تشکدست خودش نبود. انگا

 . شیهاسلول 

خستگ  با تم  یوجود  از  اطم  یز یتا  نکرد،   نانیحمام  حاصل 

بگ دوش  وقت ردی نتوانست  چشم  ی.  لب  یی هابا  و    ییهاقرمز 

تخت دراز   یکه رو   دیرا د  الیآمد؛ ل  رونیاز حمام ب  رنگ ی ب

 مشغول است. اشیو با گوش دهیکش

 !"میشام بخور میبر گنیپسرا م ؟ی"چقدر طولش داد

 :دیشان را گرفت و نالو آب دیموها کش یرا رو  حوله
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 ."میخورد زیهمه چ ن یشونه؟ ا"مگه گشنه

 ر یشونو سخرت و پرتا که شکم  نیا  ؟یشناسی"پسرا رو نم

 ." میخور یم یزیچ یساالد هیما  می....برکنهی نم

 یی که داشت تا هوا  یآدرس  یحوال  رفتیخودش بود م  دست

م نفس  هوراد  نزد  دیکشیکه  کند  حس  کند.  تنفس   کیرا 

با خانواده  یفرزندش است. از طرف راشد   یاز روبرو شدن 

برخورد کرده بود که انگار او    ی وحشت داشت. پدرش طور

انداخته است. برادرش   نیماش  ریبه دست خودش، راشد را ز

 :زدیم ادسر مزار د

 کشتنت!" ب ی"غر

خواهرها  مادر نزد  ش یو  مزار  به  ندادند  و   کی راهش  شود 

خاطرات صاعقه مانند در ذهنش    نیا  ی. همهندیکنارشان بنش

و تنش   کردیو صداها مثل رعد در ذهنش غرش م  زدیبرق م

که آمدنش   دیرس  جهینت  نیکم به ا. کمآوردیرا به لرزه در م

بدهند.   شبوده است. که امکان ندارد هوراد را به دست  خودیب

از فرزندش آماده کند.   یشگ یهم  یدور  ی خودش را برا  دیکه با

را گرفت. محکم   سشیخ  یآب موها  شتریکرد و ب  الیپشت به ل

زد. با چند   شیو درد را حس کرد. اشک در چشمش ن  دیکش

عم ب  قینفس  عزا  صدا، ی و  کرد.  مهار  را  از   شیپ  یاشک 

 .گرفت یم  دینبا بت یمص
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و موهات رو خشک کن. منم   اریکشو هست درب  ی"سشوار تو 

 آماده بشم."

و با کش   چاندیخشک، سشوار را خاموش کرد و پ  مهی ن  موها

را تمام کرد و هر دو آماده از اتاق    ششی هم آرا  الیمو بست. ل

را   دارید  یبرنامه   ندیشام منتظر بود بب  زیخارج شدند. سر م

رفته بودند هم که گ  ی. همان ساالدگذارندی چطور و چه وقت م

 نرفت. صالح انگار متوجه حالش شد و گفت:   نیی پا  شیاز گلو 

داشته باشه.   دهیمون االن اطراف خونه فارفتن  ادی"به نظر نم

کار   نیبشه اطالعات گرفت. بهتر  دونمیم  دیهوا سرده و بع

کرد. فکر   شهیچه م  مینی بب  م،یبر  ازدهیکه صبح حدود ده    نهیا

 جلو بهتره." یاول کار تو نر کنمیم

ب  آرام جنباند.  را  ناام  یدواریام  نیسرش  بود.    یدیو  معلق 

خوش  یگاه شدت  ام  شدی م  نیببه  گاه    دواریو  و    أسیو 

م  یدینوم چنگ  قلبش  پانداختیبه  پا  خودش  اگر   ش ی. 

باکدام  گذاشت،ی نم م  دیشان  به   ی فکر  باره کی .  رفتیجلو 

. هرچه کرد نتوانست دیرذهنش خطور کرد و رنگ از رخش پ

 :دیکه وارد اتاق شدند؛ نال  نیبزند. هم احرفش ر

خونواده سع  ی"اگه  با  من  بفهمن  اومدم،   دیراشد  صالح  و 

  گهیکه خرابم. د  نه یشونم احرف  نی. اولزننیهزارتا حرف م

 ."دنیعمرا هوراد رو بهم نم
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کرد چ  یالحظه  الیل  چشمان  باز  را  دهانش  و   ی زی گشاد شد 

تخت   یرو   چکیها را بست و بهم فشرد. پ. نگفته لبدیبگو 

 دو دستش گرفت. نینشست و سرش را ب 

کرده نکرده،   ی"هفت سال شب و روز، حرف زده نزده، کار

بود هرزه  »تو  که:  زد  سرم  بود  ،یتو  خراب  پدرت   ،یتو 

مو  خونوادهجمعت کنه و من خودم فدا کردم، من    تونستی نم

من با    ننی به تو فروختم و اومدم تو رو گرفتم.« حاال اگه بب 

برام   و همه راهو اومدم که آبر  نیدو تا پسر جوون بلند شدم ا

 ."شهیسرشون نم ی. اونا که دوستذارنی نم

چشم  سرش با  و  آورد  باال  ل  سیخ  یهارا  شد.    رهیخ  الیبه 

ه است. فکر را نکرد  نیچرا از اول ا  دانستیخودش هم نم 

 راشد را فراموش کرد.  یهاها و تهمتچطور حرف

حل ارائه داد و نه سکوت کرد. نه راه  الیل  شهیبرخالف هم 

نگران است. متفکر و ابرو گره کرده به   خودیکرد که ب  هیتوج

پ  چکیپ زد.  پا  دیکش  یآه  چک یزل  را  سرش  دوباره    ن یی و 

 انداخت. 
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 کردم." تیبود. شما رو هم اذ دهیفایمون ب"انگار اومدن

داشته   یاونا راه  دی. شام یاتاق پسرا بهشون بگ  می"پاشو بر

 باشن."

آن زمان   شی در برخورد با پسرها برا   الی ل  یبود. راحت  مردد

و صالح هم باعث   دیبود. رفتار سع  زیانگهم جذاب و وسوسه

سخت   یشان کم کند. باز رفتن به اتاق  ینشد که احساس ناامن 

 یرا تن کرد و شال رو شی. پانچو دیرا فهم دشیترد الی بود. ل

 سرش انداخت.

 ." زنمیباهاشون حرف م رمیم"تو بمون خودم 

د  با که  بود  بسته  تسل  گر یخودش عهد  بسته،  پا  و   م یدست 

اطم  طیشرا به خودش  که  کرد  تکرار  با خودش    نانینباشد. 

که پسرها هم   نیرا حفظ کند. ضمن ا  مشیحر  تواند یدارد و م

درست ا  یرفتار  مژه  ستاد یداشتند.  نم  دست  پشت  با  را و  ها 

 گرفت و گفت:

 ."امی"نه! منم م

کرد ونظر خواست.   فیپسرها تعر   یبرا  دیمختصر و مف  الیل

 گفت: دیسع

 " شه؟ی. پسرخاله، پسرعمه، نممیلشی. فاممیدوست  میگی"خب نم 
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 سر باال انداخت. الیل

نامحرم ادی"بازم  خانواده  نی.  معلومه  که   ی دیمق  یطور 

 ....."ادی ب شدیم  یراض چکیپ یابا هستن......کاش ب

نم  گفت  اول  از  میبر  خوادی"بابا  اونجا   یبرا  گفتی.  بچه 

ناراض اگه  دست   یبهتره.  دو  که  تحو   یبود  رو    شونل یبچم 

 ."دادی نم

 جنباند.  زیسرش را ر  دییبه تأ صالح

م  چک ی"پ اگهیراست  که  حاال  سع  هیجورن ی.  و  جلو    دیمن 

خونه حرف   ی. بهتره اول با خانمادیبر  چکی..... تو و پمیاینم

اونا بهتر بشه نظر پدرش رو جلب کرد.   قیاز طر  دی. شادیبزن

. میدیو قبل از خراب شدن اوضاع فهم  نیخوبه که متوجه شد

که   نی. ضمن ارنحق دا  نمی بیم  کنم؛یاونا نگاه م   دیاالن از د

با همه قطع هم    نی هم  یتفکر رو داشت. برا   نیراشد هم هم

 رابطه کرد."

. خاطرات مثل ارواح بردی که خسته بود، اما خوابش نم  نیا  با

دوره صداسرگردان  بودند.  کرده  در   ی ادها یفر  یاش  راشد 

م خاطرهدیچیپیگوشش  د  مانشیزا  ی.  و  راشد  آمدن   دن یو 

پسره!« تمام نه ماه   یبچه. لبخندش و گفتن: »شانس آورد

: مالتج  نیا  دنیسر کردن و مدام شن  یدکتر نرفتن و با نگران 

 ستشیسر به ن  یطور   هی  دی»دعا کن دختر نباشه که خودت با
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!«  ره یمثل تو پا بگ  یادامن هرزه  یدختر تو   خوادی . دلم نمیکن

گوشه از  خ  یاشک  را  گوش  و  گرفت  راه  و    سیچشم  کرد 

 محو شد.  شی موها ی الالبه 

  حالی ب  یزرد و چشمان  یی خسته و داغان با رنگ و رو   بحص

خورد. استرس رمق را   یاشد. به زور لقمه  داریب  فروغیو ب

برده بود. عجله داشت که زودتر بروند. در   شی از دست و پا

و    دهیکش  یرا کنار  الیرستوران هتل نشسته بودند. صالح، ل

م سعزدیحرف  م  دی.  نگاهش  و  نشسته  اخم   ی کم.  کردی با 

 و گفت: دیخودش را جلو کش

. به ی نیماها رو بب  گهید  یخودت نخواست  کردمی"من فکر م

رفت و آمد    یبا کس  دادیخاطر سهند..... واقعا بهت اجازه نم

 " ؟یکن

 گرفت و جواب داد: یهم گذاشت. نفس یپلک رو  یالحظه

 ."جوشه یو سرکه م  ری. دلم داره مثل سدی"االن نه سع

 شدند.  کیو صالح نزد الیل

 ."میباال آماده بش می"بر

 . او آماده بود.ستادی ا عیسر

 خبر کنند."  نیماش هیباال من برم بگم براتون  دی"شما بر
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غر   رلبیرا گرفت و با خود همراه کرد. ز   اشزدهخیدست    الیل

 زد:

 کرده!" خیدستات  نی....بب ینخورد  ی چی"ه

 ."می. تو رو خدا زود آماده شو تا برتونمی "نم

مانتو و شالش   نیترنکرد و ساده  شیآرا  ال یل  شهی هم  برعکس

رفتند. صالح و   ی. آدرس را در دست گرفت و به البدیرا پوش

ماش  دیسع کنار  وقت سوار شدن،   شانی همراه  نیتا  کردند. 

 صالح جلو آمد و گفت:

 دادیداد و ب  . سر و صدا و نیآروم باش  دیتونیکه م   یی"تا جا

 ." کنهیکار رو خراب م

 

 

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

 

 فعاله کامنت

 

[4/24/2022  7:24 PM] 

 

  واری_دی_بچکی#پ

 

 

 #الف_صاد 

 

 

 89#پارت

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 دانست یرا که از قبل منتظر بود، افتاد. پس ذهنش م   یاتفاق 

مثال   و  بود  جوان  راشد  است.  خودش  از  بدتر  راشد  پدر 

 ل یاص  ینه به معنا  ی. سنتکردیفکر م  یاما کامال سنت  ،یامروز

 ی تعصبات جاهالنه. به معنا   یبودن و اصالت داشتن. به معنا 

تفکر مردساالرانه.  کامال  ارزش   یتفکر  قائل   ی برا  یکه  زن 

 نبود.

 ابانیزمان برد. بابا فقط اسم خ  یکردن آدرس مدت  دایو پ  گشتن

را   گریبود که همه همد  نیرا نوشته بود. حسن شهر کوچک ا

فامشناختندیم گفتن  با  خ  ل ی.  راشد،  اسم  به   یلیو  راحت 

 یم یقد  یها . خانهکیو بار  یخاک  یها. کوچهدندیشان رسخانه

لجن گرفته،   یاه زنگ زده. جو رنگ و رو رفته و گ   یبا درها 

 که فضا را پر کرده بود.   یبد  یها و کوچه و بو حد فاصل خانه

بودند. سر   یو درشت وسط کوچه مشغول باز  زیها، ربچه 

ها چند زن نشسته و مشغول  از خانه  یبعض   یظهر بود و جلو

شدند و با    رهیکردند و خها سکوت  آن  دنیصحبت بودند و با د

 کردند. شاننگاه دنبال 
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 یا . در خانهابدیاش را ب شدهگم  د یها چشم چرخاند شابچه  انیم

نگاه کرد.   الیشان داده بودند؛ بسته بود. با دلهره به لکه نشان

حرکت داد   یسرش را کم  الیجرئت فشردن زنگ را نداشت. ل

 و گفت:

 !"سی ن یا. چارهمیزنگ بزن  دی"با

داد. صدا   الیل فشار  را  زنگ  و  برد  باال  را  . امدین   ییدستش 

محکم و  ادوباره  حدس  فشرد.  است،   نیتر  خراب  زنگ  که 

ها را بست شد. چشم  دهیدر کوب  یرو  الیآسان بود. کف دست ل 

بازوها دور  دست  ضعف   چاندیپ  شی و  کرد.  بغل  را  خود  و 

  یزن  یلق زد و تاب وزنش را نداشت. صدا  شی داشت. زانوها

 ه با لهجه »اومدم« را گفت.ک مدآ

. دی به دلش تاب  یدیقرار بود در را باز کند نور ام  یکه زن  نیا 

باز شد.   ی آهن  نی قدرها هم بد نبود. در سنگاوضاع آن  دیشا

 ادش ی  چکیاش آشنا نبود. پ. چهرهستادی در ا  انیم  یدختر جوان

  ل یزد و سالم کرد و فام  یلبخند  الیباشدش. ل  دهیقبال د  امدین

درست    راشد مطمئن شود  تا  گفت  دختر اندآمدهرا  . چشمان 

 خورد.  نیاش چشد و گوشه  کیبار

 "ن؟ یکار دار یجاس! با ک نی"ها هم 

طلب  لهجه لحن  به  و  را  راشد  هم  ادشیکارش   ن یآورد. 

 .د یای بلرزد و زبانش بند ب شتریبود تا ب ی کاف یادآوری
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لب  الیل و  زرد شده  خبر   دیفهم  دشیسف  ی هااز صورت  چه 

 آورد.  نییرا پا شیکرد و صدا ترقیاست. لبخندش را عم

راشد رو. دوست   امرزه ی! دوست زن برادرت. خدا بالمی "من ل

 میاومد  چکی. حاال با پامی مراسم ختمش ب  یبود. نشد برا  یخوب

هم هوراد    ی . البته دلمون برامیو بر  میری آدرس مزارش رو بگ

 ."شهیخوب م یلیخ مشین ی بب دیتنگ شده. اگه اجازه بد

ماند. انگار داشت در خاطراتش دنبال    چکیپ  یدختر رو   نگاه

چهره  یرد وقتگشتی م  چکیپ  یاز  چشمانش  در  ترس    ی. 

 د ی و ترد  یبرگشت و داخل خانه را نگاه کرد؛ مشهود بود. دودل

 آورد. نییپچ پارا در حد پچ شی . صدازدیدر حرکاتش داد م

 هی! ممد تازه  نیبر  ترهی. بشهیناراحت م  نی"آقام بفهمه اومد

بب ُشمانه   کرده.  عادت  ب  نه ی کم  سر  کنهیم  یقراری دوبارته    .

 ."رسهیبش م نی. فاتحه بخوننیبر خوایمزار راشدم نم

اجازه نداد.   الیبه عقب برداشت و خواست در را ببندد که ل  قدم

 اند.شد. دختر »ممد« گفت. نکند اشتباه آمده جیگ  چکیپ

چ  نی"ا بذار  ه؟یحرفا  داره.  گناه  بب  دیبچه  رو  . نه یمادرش 

برا  چکمیپ مبچه  یدلش  شده.  تنگ  راه   یدونیش  چقدر 

 ."سین یواال خدا راض  م؟یاومد

 دا ی نرم شد. هنوز ترس النه کرده در چشمش هو   یکم  دختر

گفت که دختر   یزیاز داخل خانه آمد. چ  یبلند مرد  یبود. صدا
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را پر کرد.   انهیو با تنش م  کی نزد  شتریزده در را ب وحشت

 گفت: ادیسرش را چرخاند و با فر

 !" ین یچک ی"ه

 زنان ادامه داد:تند و نفس چکیو پ الیرو به ل بعد

خون به   نییجانیشمان ا  نیو بب  رونیب  ادیم ب. آقانی..برنی"بر

 !"نی. تونه  خدا برکنهی پا م

نگاه   الیبه ل  انیگر  یبا چشم  چکیدر را بست و رفت. پ  زود

 دانستند یبود. هر دو نم  ستادهیو سردرگم ا   جیهم گ   الیکرد. ل

 لب زمزمه کرد: ریز الیچه کنند؟ ل

با  یبزرگتر  هی"کاش   االن  بود!  خاک  دی باهامون  به   یچه 

 ."م یزیسرمون بر

با پسرش فاصله دارد؛   وارید  کیدر و    ک یکه فقط    نی ا  فکر

انفجار رساند. مگر م ند  شدیقلبش را به حد   دهیپسرش را 

 زد:  ادیو فر دیدر کوب ی. با دو دست رو دی برود. خروش

 ! هوراد مامان....هوراد!"نی "در رو باز کن

 یکار از کار گذشته و صدا  رد؛یهد دستش را بگبخوا  الیتا ل 

 خانه را پر کرد.  شیادها یبر آهن و فر دنیبلند کوب 

در را باز کرد و    عیبود که سر  ستادهیانگار پشت در ا   دختر

ه  و  گزان  ب  کنانشی هش یلب  نداد  در    شتریاجازه  به  آن  از 
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 ن یهق بمثل هق  یینفسش تند شده بود. صدا  چکیبکوبد. پ

 .انداختیخش م شیهاحرف
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بباری"بچمو...ب مسلمون  نمش ی .....بذار  ......شما 

 ......بابا بچم فقط سه سالشه."ن؟یستین

 آورد. چکی پ  یهادختر دستش را به موازات لب  

بشی "ه آقام  اگه  نزن!  پا  ادی...داد  برو    ی خونت  ها!  خودته 

زندگ متیدنبال  بت  ُشوم   دمی .....قول  چ  تخم  مثل  بچت  از 

 مواظبت کنوم. فقط تو برو!"

 یااش را بربچه  یو دور  یتنگکه بنالد و درد دل   نیاز ا   قبل 

با ه پدر راشد  و  باز شد  با ضرب  در  کند؛  بازگو    کلیدختر 

جلو  گنده  شکم  و  ه  شی درشت  چنان  شد.   بتشیظاهر 

ل  زیانگرعب که  پ  الی بود  ل  کی  چکیو  رفتند.  عقب   ال یگام 

که   یشد به مرد  ره یفقط خ  چکی با لکنت کرد، اما پ  یسالم

 اش.بود. پدر شوهر مرده شوهرشپدر

د  مرد نزد  شیابروها  چکیپ  دن یبا  هم  نگاه    ک یبه  شد. 

سمت دخترش انداخت و با دست اشاره کرد برود.   یوحشتناک
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 یبه جلو برداشت و از آستانه  یدختر مثل فشنگ در رفت. قدم

تا   دیدر خارج شد. دستش را به در گرفت و همراه خود کش

 گفت: یامقدمه چیه  ی. بردیهم قرار بگ یرو 

 یسراغ  گهی ؟ به بابات گفتوم دکه چه بشه  جانیا  ی"خا؟! اومد

 ." یمونده و نه ربط ی. گفتوم نه وصلترهیاز ما نگ

که دست مرد بلند شد و    دیبگو   یز یکنان خواست چپته تته  الیل

 صورتش ماند. یجلو  ستیا یمثل تابلو 

 . َپ حرف نزن."شناُسومی"تونه نم

 . امدیقرمز شد اما کوتاه ن الیل

و هوراد هستن. خدا   چکی. مهم پستیمهم ن  ی"شما نشناس

 ....." نیبچه رو از مادرش جدا کرد ادیرو خوش نم

که   یاتو چه کاره  ،یچ  هیاي حرف بزنه    ؟ین   تی"حرف حال

 وسط."   یخودته انداخت

 ی بود، تارها   دهیحلقش چسب  خیکه ب  یاکنندهبغض خفه  ان یم  از

 را به حرکت واداشت و گفت: اشی صوت

 دم یقول م  ن،ی. هوراد رو بهم بدوامخی"َم...من فقط بچمو م

 ....توروخدا!"نینینب ختمو ی ر گهید

کرد و    یماند. نچ  چکیپ  ی رو   انعطافیمرد سخت و ب  چشمان 

 جواب داد:
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. دخترعاموش به اسمش ی"هورادم شد اسم. راشد   طلسم کرد 

. یپسر داد   هیجاش    یبود، ولش کرد تونه گرفت. پسرمه  گرفت

هم ممده!  شن  ی اسمشم  ماسنومهروزا  عوض  . کنومیشم 

تونه   هم  و    ادشیبرو....بچه  برو  و    ادتیرفته.  راشد  بره 

 شه!"بچه

از جگرش را پاره   یابود که تکه  یحرف مرد مثل خنجر  هر

 اوردیتاب ن  نیاز ا   شی ب  شی هقش بلند شد. زانوها. هق کردیم

نشست. دست لرزانش   نی مرد تا خورد و به زم  یپا  یو جلو

 شلوار مرد گرفت و ناالن التماس کرد.  یرا به پاچه

بچمو   راشد.....فقط  روح  رو  تو  "توروخدا! 

د  برمی.....مخوامیم م  گهیو  ببشم یگم  بذار  فقط  و   نمشی . 

 !"نیببرمش.....تو رو امام حس

 باال رفت.  یکم ش یو صدا دیرا عقب کش شی پا مرد

 " ه؟ی"بلند شو! اي چه کار

 :دی توپ الیبه ل رو 

دار   ی کنیم  گاشی ن  یسادی"وا ورش  بشه؟  چه  که 

دوستش کله  یببرش.....اگه  دنبال تو  بره  که  کن  ش 

  گرفتش،یاز پسرام م  یکی......اگه از خودمون بود  شی زندگ

 اما......"
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 ی بازو   ریدست ز   ال یعقب رفت و در پشت سرش باز شد. ل  یکم

کنار گوشش   هیکرد بلندش کند. با گر  ی انداخت و سع  چکیپ

 زمزمه کرد:

بر برم.....پاشو  قربونت  امی"پاشو  به   نی .  ندارن.  قلب  آدما 

 ."هیالتماس کن که احساس بفهمه چ یکس
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زم   کف به  را  رو   نیدستش  زحمت  به  و  داد   شی پا  یفشار 

اشکستادیا جو .  مثل  هنوز   یرو   ی ها  بود.  روان  صورتش 

ز م  رلبیداشت  خواهش  و  خدا  رو  زمزمه کنمی »تو  را   »!

شد. دستش را رها کرد و به سمت   دهیکش  الی. همراه لکردیم

 مرد برگشت.

بب   هی"بذار فقط   بار! ارواح خاک   هی  نی ....فقط همنمشیبار 

 ."نمش ی راشد فقط بذار بب

 حوصله یسر تکان داد و »الهللا االهللا« را لب زد. لحنش ب   مرد

 اما محکم و با اقتدار بود.
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برو    یبشه؟ دوسش دار  تیبچت اذ  یخوایم  ؟یفمینم   ی"م

ب دوبارته  اگه  راشد  روح  به  نکن!  نگا  سرتم    ، یای پشت 

 نداروم!" م ی. شوخسیدسه پل دومتیم

بلند برخورد آهن    یخانه شد و در را محکم بست. صدا  داخل 

  یابانیکشان به سمت خکشان  الیآهن، تنش را لرزاند. ل  یرو 

ماش گر  نیکه  دو  هر  بردش.  بود،  . کردندیم  هیمنتظرشان 

 زنان کوچه نداشتند.  یهاپچها و پچبه نگاه   یتوجه 

شدند، انگار از جنگ برگشته بودند. مثل   ادهیهتل که پ  یجلو 

همرزمانش کشته شده و    یچشمش همه  یکه جلو   یسرباز

محاصره در  ل  یتنها  باشد.  افتاده  باال    الیدشمن  را  دماغش 

 چک ی. هر چند قدم، پفتدی تا ن  دیرا چسب  چکیپ  یو بازو   دیکش

به    دند،که ش  ی. وارد البشدی م  یخال  شی رپایو ز  خوردی لق م

 شان هستند، مطمئن شد در اتاق  یصالح زنگ زد و وقت

 یرا رو  ان یو گر  رمقیب  چکیبه اتاق پسرها رفتند. پ   میمستق

کنار صالح رو  نشاند و خودش  دو    یمبل  تخت نشست. هر 

ل دهان  به  حر  ال،یچشم  بودند  از منتظر  که  هرچند  بزند.  ف 

  دا یپ  زی شان همه چو صورت وا رفته  سیخ  یهاظاهر و چشم

 بود.

ظالم  نای"ا انسان  هی!  نننیقوم  بگو  بشه،   تی ذره  سرشون 

 کردیداشت التماس م  چارهیدختر ب  نی! انگار نه انگار اشهینم
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که   نه ی.....هنوز بعد از هف هش سال فکر ادادی و قسمش م

بود و نگرفتتش.....بابا!    شخوردهی نیری راشد ش  یدخترعمو 

 ر ی تقص  ،گذشته رو ول کن. پسرت تصادف کرد مرد  یمرد حساب

پ   ه؟یدختر چ  نیا به  زد  نارو  دخترعموش  به  چه    چکیاون 

ا  یربط خ  نیداره......نه  پسرش  هم   ییایرؤ   یزندگ  یلیکه 

 کارم هست!"ساخته، طلب چارهیب نی ا یبرا

چه گذشته بود را آن  نیو با ناله و نفر  ختهیجسته و گر  الیل

  ییو با صدا   دیکش  اشی نی دستمال را به ب  چکیکرد. پ  فیتعر

 دار گفت:گرفته و خش

من    شه؟یاصال م  کنه؛ی خبر م  سی "بهم گفت اگه دوباره برم، پل 

 بگه!" یبهم چ  خوادیم  سیمادر هورادم. پل ستمین بهیکه غر

از ددیبه صورتش کش  یدست  صالح غم و    دنی. هر دو پسر 

 ناراحت شدند.  چک،یپ یو قرمز و ورم کرده سیصورت خ

 اد ی ب  سیاگه پل  ییجانی. بهرحال تو دو روز ادونمی نم  قی"دق

 ی دگیحل اختالف تا بخواد رس  یشورا   ایو ارجاع بده دادسرا  

 باشه به نفعته!" زیآم. مسالمتبرهیزمان م یلیبشه، خ

برو پشت   گفتیصالح! مردک م  یگیم  ی چ  هی!  ز؟ یآم"مسالمت

از   یکی  یاگه از خودمون بود   ذاشتیسرتم نگاه نکن. منت م

 !" زیآم......هه! مسالمتگرفتنتیپسرام م
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ل  یاز جمله  دیسع  صورت ا  الیآخر  و    ستادیجمع شد. صالح 

 گفت:

ناهار! بعد سر فرصت   می بر  دیتون بزنبه صورت  یآب  هی   دی"بر

 کرد." شهیم یچه کار مینی بب  میکنیفکر م می نیشیم

تخت دراز   یطور با پالتو رو همان  چکیشان رفتند. پاتاق   به

 آمد و گفت: رونیب سیاز سرو  الی. لدیکش

 ."یبخور ضعف کرد یزیچ ه ی می"پاشو بر

به من بده، بخورم و    ی. تو برو. فقط اگه قرص دارتونمی "نم

 بخوابم."

 وان یل   کید و با  اصرار نکرد. قرص را از لفافش درآور  الیل

آب به دستش داد. کمک کرد  پالتو را از تنش درآورد و دوباره 

کش البهدیدراز  از  اما  بود،  بسته  چشمانش   ش ی هامژه  یال. 

نشست. دلش  نهیآ  یو جلو  دیکش ی. آهدیچکیقطرات اشک م

 ی ا ضربه  ی دهد. با صدا  اش یدلدار  توانستیو م  خواستیم

 به در اتاق، برخاست و در را باز کرد.

پپچپچ  یصدا گوش  به  اهمدیرس  چکیشان  حتما    یت ی.  نداد. 

که در  یدرد کسچیناهار برود. ه یپسرها اصرار داشتند برا

 .کردی بود را درک نم اشنهیس

 !"گهیم یصالح چ  نیلحظه بب هی! پاشو  چک ی"پ
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ش را باال اعادتش بود. تنه  ،یبودن و اطاعت در هر حال  عیمط

آمد   رونی پتو ب   ری صالح داخل اتاق، معذب از ز  دنیو با د  دیکش

 تخت نشست.  یو لبه

 ." یکنی م تیشکا یری . شنبه اول وقت ممیگردی"فردا برم
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کوتاه و    یهاموج  یرو   یکنواختی بعد از هفت سال    اشیزندگ

از   انگار  بود.  افتاده  در  کیبلند  به  باشد.   ایمرداب  افتاده 

اگر در مقام مقایمتالطم و طوفان  ییایدر با   د،آمیبرم  سهی . 

خطرات و تالطمش   ی. با همهکرد ی را انتخاب م  ایدر  نان یاطم

زندگ از  بهتر  مز  زیانگمالل   یصدبار  تنها  بود.   ت یسابقش 

متالطم    یسابقش حضور هوراد بود و تنها مشکل زندگ  یزندگ

حس زنده   ،یتفاوت دو زندگ  نیترامروزش نبود هوراد. بزرگ 
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که بهتر   یربان بودن و وجود داشتن بود و حضور دوستان مه 

 .کردندیم  اشیاری از خانواده شتریو ب

که پسرش را پنهان کرده بود؛   یو زار و داغان از شهر   دیناام

را بازگردانند.   اشهیداشتند روح  یسع  الیبازگشت. پسرها و ل

که   یصالح  دیگفت، باورش نشد. نفهم  تیصالح از شکا  یوقت

گفت. فکر   ت یاز شکا  بارهک یمعتقد به مسالمت بود، چطور  

کنند.   ستراحتزودتر برگردند و ا  دیکرد که خسته شدند و با

پدر راشد، ترس   د یبود. با تهد  یشان شنبه روز کارهمه  یبرا

و محکوم شدن،   سیبا پل  یریبه دلش افتاده بود. ترس درگ

فرزند را به   یو رنجش، دور  ی دلتنگ   یبود تا با همه  یکاف

 دهد. حیو زندان ترج سیپل

 مطمئن و محکم گفت: یلیخ صالح

با    ؟ی کن  دیکار با  یکه چ   گمیتهران، کامل برات م  می"بذار برس

م  یکی و  کردم  م  یلیخ  گفتیصحبت  تو بچه  یتونیراحت 

 خودت." ش ی پ یبرگردون

تکان   دییموافقت و تأ  یسرش را به نشانه  ینکرد، ول  باور

سع برم  دیداد.  نگران  م  گشتی مدام  نگاهش  به کردیو  با   .

هم مثل    الیدر الکش فرو برود. ل  گذاشتی حرف گرفتنش، نم

 ی که برا  ییجا  نیاو دو سه ساعت اول گرفته و ساکت بود. اول

صحبت کرد.   الیمتوجه شد صالح کوتاه با ل  ستادند؛یصبحانه ا
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 ش یحال و هوا  دن،ین و خندکرد و با گفت  رییهم تغ  الیبعد از آن ل

 را عوض کرد.

که رنج    یسه نفر تشکر کند. همراهان   نیچطور از ا  دانستی نم

نگذاشتند. باالتر از آن، اجازه ندادند   شیو تنها  دندیسفر کش

اخم کردند و    یالیر کند. در مقابل اصرارش  پولش خرج  از 

 گفتند: 

 ".میشیناراحت م ،یتعارف کن جور نیا ی"حرفشم نزن! بخوا

م بنز  شه؟ی"مگه  و  غذا  و  هتل  اگه نی پول  خدا  .....به 

 ."اومدمی نم  هیطورنیا دونستمیم

 . دیدست گردنش انداخت و صورتش را بوس الیل

چارتا شهر    می. با هم اومدیبار رو مهمون ما بود  نی"عشقم! ا

 !"گهی. تمومش کن دمید ید م،یبود دهیهم که تا حاال ند

 و آهسته گفت: دیکنار کش یرا کم سرش

 !"دیدیشهر رو د  یایدنی"چقدم که خوش گذشت و د

نزد  هرچه تهران  ب  شدند،ی م  کیبه  .  شد ی م  شتریاضطرابش 

رو   دانستی نم لبخند   ییارو یتوان  تحمل  و  افسانه  با 

بود باز   دهیندارد. اگر هوراد را د  ایرا دارد    اشروزمندانه یپ

 است.نبوده  ثمریادعا کند که سفرش ب  توانستی هم م
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خجالت   ی. کمدیو صالح هم شن  گفتیم  الی ل  یرا برا  اشی نگران 

حس را   نیا  دیداشت. با سع  یستی. هنوز با صالح رودربادیکش

. صالح سرش را دیدیتر مرا مثل برادر کوچک  دینداشت. سع

 :دیچرخاند و پرس یکم

راشد فوت شد،   یوقت   یعنی!  یهمون خونه بمون  یتو   شدی "نم

 قراردادتون تموم شده بود؟" 

  ان یدر جر  ادی"نه اتفاقا تازه قرارداد بسته بود....البته من ز

ا وقت  نینبودم.  هم  م  یتلفن   یرو  حرف  صابخونه   زد، یبا 

 ."دمیشن

بهتر   یموندیاگه م  دیشا  ؟یکرد  ی"پس چرا زود خونه رو خال

 بود."

 سان نبود.اش آانداخت. صحبت از گذشته نییرا پا سرش

مال راشد    میداشت  یهرچ  ل،ینداشتم. وسا  هیزی"خب.....من جه 

  نارویو چطور افسانه به پدر و برادر راشد ا  یک  دونمیبود. نم

وقت ا  یگفت.  و  خونه  اومد  برادرش  کرد،  من    ستادیفوت  تا 

دو هفته    یکیلباسام رو بردارم. بعدم در رو قفل کرد و رفت.  

  ل یو خونه رو تحو   نرو برد   ل یاومدن و وسا  ،یبعد از خاکسپار

 دادن."

 از چزوندن تو!" اد یم رشیگ یافسانه چ نیا دونمی "نم
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ل  در چرا  ال،یجواب  هم  خودش  انداخت.  باال   نیا   ییشانه 

نفهم را  چهره  دهیموضوع  از  را  نگاهش  و   ریمتح  یبود. 

 .دیباال رفته صالح دزد یابروها 

جز روبرو شدن با افسانه و تحملش   یاچاره  هانیا  یبا همه  

 .رفتینداشت. دوست داشت فردا جمعه نبود و سر کار م

از هر سه نفر تشکر کرد.   گریبار د  کی شهر که شدند،    وارد

بودند که   ال یل  یخانه  کی پاسخ دادند. نزد یها هم با مهربانآن

 . دیصالح به سمت عقب چرخ

 " ؟یتونی م ،یا یب  دیفردا با دم،یآدرس م هی"

با    الینگاه کرد. ل  الیاست. به ل  ال یکرد مخاطب صالح، ل  فکر

 خنده گفت:

 !" ستای"با من ن

 رو به صالح ادامه داد: بعد
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 خودم." ارمشی"آدرس رو بفرست برام، م

 سرش را جنباند. صالح

 ."دیجا باشاون دیبا ازده یساعت  ی"حدودا

 گفت: چکیفکر کرد و بعد رو به پ یکم الیل

 ." سیکه امشب منتظرت ن  یما! کس  یخونه  میری "االن باهم م

ند  شی ب  مخالفتش از  ته دلش  بود.   دن یاز حد شل و وارفته 

قدر به شب بود. آن کیشب هم  کیافسانه خوشحال هم شد. 

 برود و چرا! د یو صالح اعتماد داشت که نپرسد کجا با الیل

گرم و در آغوش خاله فرو رفتن حالش را بهتر کرد.   استقبال 

قدر خاله حرف زدن، دلش را سبک کرد. آن  یکردن و برا  هیگر

ل  تیاز شکا  یبود که حرف  دیناام با   الینزند.  دوش گرفته و 

 پوش آمد و کنارشان نشست.حوله تن

 ." میکنی م تی"نگران نباش! صالح گفت شنبه شکا

 با تعجب گفت: خاله

 داشته باشه ها!"  یا دهیفکر نکنم فا ه؟شی"مگه م

 بهش بدن." یداریحق د هیحداقل  دی. شادونمی"منم نم 

 ی پا  یگرفت و دست رو   یرا زمزمه کرد. نفس  د« ی»شا  خاله

 گذاشت.  چکیپ
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برو  زمی"پاشو عز تو هم  پاشو  بگ  هی!  بریدوش  بعد   هی   ای! 

ا  یزیچ خدا!  به  بسپار  کن.  استراحت  و  درست   شاالیبخور 

 ."شهیم

با راشد را تحمل کرد   یسر تکان داد. هفت سال زندگ  دانهیناام

 درست نشده بود.   یزیدرست شدن و عاقبت هم چ  دیبه ام

سبب شد خواب   شی هاپدر راشد و تکرار حرف  یبار صدا  نیا

. دادیار مها را بهم فشنکند. به زور پلک  دایبه چشمش راه پ

و   گفتم یبهش م  نو ی . »کاش اکردی گاه خود را هم سرزنش م

. شدیم  ن یی.« در ذهنش باال و پاکردمی م  ادیکاش داد و فر  ای

و آسوده    تشد. چقدر راح  رهیخ  الیبه صورت غرق خواب ل

فاصله بود، اما   شاننیچند ماه ب  یبود. از نظر سن  دهیخواب

داشتند.قرن  ییگو  اختالف  با هم  و   اتیروح  ها  و طرز فکر 

 تا آسمان متفاوت بود.   نی از زم  شان یهاو دغدغه  یروش زندگ

که فردا قرار بود بروند، نداشت. صالح هم   ییجا  یبرا  یادهیا

 ی مجتمع تجار  کی گفت آدرس    الینداده بود. ل  یحیتوض  چیه

موضاعات   نیقدر به اداده است. آن  ردامادیرا سمت م  یادار

صبح خوابش برد.   کیغالب شد و نزد  یفکر کرد تا خستگ

. عادت به  دیاز جا جه   ارادهی ب  د،ی چشم باز کرد و ساعت را د

جمعه  دنیخواب بانداشت.  راشد  هم  صبحانه   د یها  زود  صبح 

. افسانه رفت یبه مغازه م  رتریها دکه جمعه  نی. با اخوردیم

ساعت   دیکه د  نیاز اکه کال با خواب صبح مشکل داشت. حاال  
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  دنیو دچار عذاب وجدان شد. با د  دیبه ده است، پر  کینزد

کم  الیل تخت،  شد.    الش یخ  یدر  ب  یی صداراحت    رون یاز 

 سی رفتن به سرو   ی. لباسش را مرتب کرد و آهسته براآمدی نم

هال نشسته و با   ی راحت  یتنها رو   الیاز اتاق خارج شد. پدر ل

آرام  اشیگوش »سالم«  بود.  از   یمشغول  شد.  رد  و  گفت 

آمد و به سالم    رونیخاله از آشپزخانه ب  ال،یجواب بلند پدر ل

 پاسخ داد. رش یبخو صبح

 "ن؟ی قرار دار ازدهی  نینشد؟ مگه نگفت داری ب الی"ل
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را بلند    الیکه بود، ل  ییجانشد و از همان  چکیجواب پ  منتظر

کنار پدرش نشسته   الیآمد، ل  رونیب   سیاز سرو   یصدا زد. وقت

سر شانه   شیبرا   یبود.  را  انگشتانش  و  داد  بتکان    ن ی وار 

 .دیکش شی موها

 ." میعجله کن دی. باامی"برو صبونه بخور تا منم ب

زمان برد.   یکل  ال یل  شیآرا  یول  د،ینکش  یخوردن طول  صبحانه 

تمام   الیتخت نشسته و منتظر بود تا کار ل  یآماده رو   چکیپ
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پالتو را از کنارش بردارد، نگاه  دیچرخ  یشود. وقت به   ی و 

 صورتش کرد و گفت:

 " ؟یو رژ صرف کرد  مل یر  هی یهمه وقت فقط برا نی"ا

 .دیرا کش چکی زد و لپ پ یطنتیپر ش لبخند

خ عشقم!  ا  گمید  یکارا  یلی"نه  اصلش  کس  نهیکردم.   ی که 

 ."دمیم ادت یزدم......سر فرصت  ینفهمه چ

پ  الیل  دید  یوقت است،  خ  ریگیآماده  نشد.  و    هاابان یحرفش 

. بعد دندیزود به مقصد رس   یلیها خلوت بودند و خراهبزرگ 

شدند. درست سر    ادهی مجتمع، پ  کینزد  نی از پارک کردن ماش

ساختمان    ی به بلند  یمجتمع بودند. نگاه  یروبرو   ازدهیساعت  

با دقت   الیبسته بود. ل  یانداخت. در ورود   ادشیو طبقات ز

 دای را پ   یداریاتا زنگ سر  کردیکنار در را نگاه م   یها زنگ 

پ پا  کی  چکی کند.  صدا  ستادهیا  ترن ییپله  بود.  منتظر   ی و 

و پشت سرشان ماکان را   دندیسالم کرد. هر دو چرخ  ییآشنا

 ی ض یبا لبخند عر  الیخجول و ل  چکی. پدندید  یبا دختر جوان

و با ماکان و دختر دست   آمد  نیی ها را پا پله  الی جواب دادند. ل

پ تبع  چکی داد.  پا  تی هم  دادن    نییکرد.  دست  بدون  و  آمد 

 کرد.  یمعرف ب، یدست در ج کیکرد. ماکان  یپرساحوال 
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هستن   چکی خانم هم پ  نیخوبمون و ا  یاز دوستا  الیل  شونی"ا

حم خانم  گفتم....  رو  مشکلش  برات  وک  دهیکه  و    ل ی سالمت 

 دوست خوبم."

 گل از گلش شکفت. الیل

راهنما  به  واقعا  خوب!  چه   ازین  ل یوک  هی  یی"خوشبختم! 

 ." میدار

ل  دختر با  پ  الیجوان  کرد.  از   چکیتعارف  کرد.  نگاهش 

 ی واکس خورده و پاشنه بلندش تا خط اتو   یمشک  یها کفش

  ی کوچکش. موها  یشمیابر  یشلوار و کت کوتاه و روسر  زیت

سال.    یس  دی. جوان بود. شااشی شانیپ  یبلوند حالت گرفته رو 

ب  دیشا نمشتریهم  بار  توانست ی !  بزند.  بلند.    کی حدس  و 

 ی ن ینمک  ی . زشت هم نبود. چهرهباستیز  دیتوانست بگو ی نم

 داشت.

ماکان مکث   یرو   یاماکان گفت دوستش است. نگاهش لحظه 

 یو دورس آب  یچسبان و بوت مشک  یاسرمه  نی کرد. شلوار ج

ه اصالح . به نظر آمد صورتش را تازیو کاپشن چرم مشک

کرده باشد. باالتر رفت و چشم در چشم شدند و زود نگاهش  

را   در انداخت و    دی ها باال رفت و کلاز پله  لیرا گرفت. خانم وک

 و دعوت به داخل شدن کرد. ستادیباز کرد. کنار ا
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دفتر   یتو   میبر  دیی اس در رو باز نذاشتن. بفرما"چون جمعه

 ." میصحبت کن

ساختمان شد. از پشت سر و    ی البو ماکان وارد    الیاز ل   بعد

 دانستیبود. نم  جی. گآمدندیشان هم بهم مکنار هم راه رفتن

و چطور، به   دیبگو   دیکه چه با  نیفکر کردن به ا   یچرا به جا

 . کندیدو نفر فکر م نیقد و باال و ارتباط ا

 رایبود که هر چهارنفر را راحت پذ  یکیبزرگ و ش   آسانسور

به دنبال   چکیدکمه شش را فشار داد. چشم پ  لیشد. خانم وک

. زد یبا ماکان حرف م  الیرفت. ل  دش یبلند با هالل سف  یها ناخن

 ی . ساعت چند حرکت کردن و چه ساعتگفتیاز سفرشان م 

 . دنیرس

با دو    ایشدند. گو   کشیوارد دفتر بزرگ و ش   لیسر وک  پشت

کرد   یبود. سالن انتظار را ط  کی دفتر شر  نیدر ا  یگرید  ل یوک

کوتاه و کوچک را باز کرد و کنارش   یاتاق راهرو   نیو در اول

 . ماکان گفت:ستادیا

 ." دیتا شما حرفاتون رو بزن مینیشیم جانیا الی"من و ل

 کرد. دییرا فشرد و تأ چکیدست پ الیل

 بگو!" زو ی! راحت حرف بزن و همه چگهی"راس م

 تکان داد. یهم سر دهیحم
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 ین یریو نسکافه هست. ش  یآشپزخونه کنار سماور چا  ی"تو 

 ."نیکن  ییرای. از خودتون پذخچالهیهم تو 

اتاق شد. حم  یهاقدم   با از   دهینامطمئن وارد  در را بست و 

 ینشست. با دست مبل روبرو  زشیکنارش گذشت و پشت م

 ی مبل جا گرفت، لبخند   یرو   چکیپ   یداد. وقترا نشان    زیم

 زد.

. فکر  نمیبگو بب  تیاز زندگ  یاخالصه  ه یخانوم!    چکی "خب پ

 ."دونمیازت نم یچیکن من ه

پا   دستپاچه باز لرز به دست و  ومن  افتاده بود. من  شیبود. 

ماند. حرف زدن از   رونیکرد. چقدر ممنون ماکان بود که ب

 شناخت ینم  ادیکه ز  یدمر  یگذشته سخت بود، خصوصا جلو 

 .شناختیرا م اشیاز زندگ یو او هم فقط زمان کوتاه

بردنش گفت. سکوت   خبریاز مرگ راشد گفت. از هوراد و ب 

و فقط گوش دادنش، استرس را دور کرد و زبانش باز   دهیحم

تهد و  پدر راشد  از  دلتنگ   دشیشد.  از  و  کرد  بغض   ی گفت. 

 هورادش گفت. یبرا

 شد. رهیرا باال آورد و به زن خ  سرش

  ن ی بچم تنگه! قانون ا  ی. فقط دلم برا ارمی"از قانون سر در نم

 " ده؟یحقو بهم نم
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 .دیپاش شیبه رو  یمطمئن و مهربان لبخند ل یوک 

 ی حق   چیتصور اشتباه جا افتاده که مادر ه  نیا   ده؟ی"چرا نم

مثل تو که همسرت فوت شده، حضانت   یمورد  ینداره. تو 

م خودته!  با  پس   یکن  ت یشکا  یتونی پسرت  رو  بچه  و 

 ."یریبگ

زل زد.   بای زن جوان و ز  نیباز مانده به ا  یبا دهان  ناباورانه

 .کردیکه تصورش هم نم گفتیم یزیاز چ
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 ب ی نص  یباران و رحمت اله   ،یبعد از هفت سال خشکسال  انگار

از نعمت و رحمت   یشده باشد. انگار در  ریخشک و با  نیزم
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باز   دیحداقل نو   ایبسته بود، باز شده    شیسال به رو که هفت 

 .دادندیشدنش را م

با راشد و گرفتار شدنش،    ییکه باعث آشنا  یپیجمع و اک   همان

. کردندیم  شیاز درد و رنج رها  شانیهابودند؛ اکنون با کمک

وک  نیا تعط  یلیکه  ب  ل یروز  دفترش  برا  دی ا یبه  وقت   یو  او 

اطم و  قطعا   نانیبگذارد  کرد؛  خواهد  حل  را  مشکلش  دهد 

 .دی طلبیخاص و دوستانه م یا رابطه

 یشد. وقت  لشیوک یسالمت با چند امضا به شکل رسم  دهیحم

 جواب داد:  نیزده و شرمگنامه گفت، خجالتوکالت  یاز امضا 

وکالت   ینه یهز  دونمیماهه رفتم و سر کار. نم  هی"من تازه  

 هرماه نصف حقوقم رو پرداخت کنم." تونمی چقدره، اما م

 افتاد. ل یوک یدو ابرو  نیب یعمود ینیچ

 از پول زدم؟"  ی"من حرف

 ."شهیهم که نم یجورنی"نه....خب.....هم

منو ماکانه! اون خواسته و    نیب  نینداشته باش! ا  ی"تو کار

م. شما هم بگو چشم و تمومش کن. فقط آدرس چش  گمیمنم م

 ." سیبنو  قیکامل و دق شهیکه م ییرو تا جا

کرد و همراه و چشم گفت. اوراق را امضا    دیلب گز   شرمنده

ب  دهیحم اتاق  نزد  رنیاز  و ماکان شد. دلش   الیل   کیرفت و 
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 یو هورا بکشد. از مژده  غی و ج  ردیرا بغل بگ  الیل  خواستیم

خدیبگو   ل یوک شد،  باعث  ماکان  حضور  کنارشان   یلی.  آرام 

 :دیبگو  ریو سر به ز  ستدیبا

 چطور ازتون تشکر کنم." دونمی "مهندس نم

!  طورن یهم هم  دهیو حم  ی! تو دوستم چکیحرفا رو نزن پ  نی"ا

 کمک کنه......" گمیدوستم خواستم به دوست د نیاز ا

 داد:و سر تکان  دیخند

حرفا   نیا  یعالم دوست  یکه تو   نهیگفتم؟.....اصل مطلب ا  ی"چ

 نداره." یمعن

 :دیپرس یکرد و جد دهیبه حم رو 

 "خب؟! چطور شد؟"

وکالتی چی"ه اقدام !  فردا  کرد.  امضا  رو  نامه 

رفت بهش بگم که    ادمی!  دهیناام  یلیمون خ.....دوستکنمیم

 " ؟یچقدر بود راست تهینفقه هم بده. مهر دیپدرشوهرش با

انداخت و   ن ییسرش را پا   چکی. پدیپرس  چکیرا از پ   سؤالش

حم  « یچی»ه زد.  لب  رو  دهیرا  را  ل  ینگاهش  و    الیماکان 

 برگشت. چکیچرخاند و به پ

 " شه؟یمگه م ؟ی! مطمئنی چی"ه
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 دی گرفت و سرش را باال آورد. در برابر دوستانش نبا   ینفس

 نداشت. یری. او که تقص کردیم یاحساس شرمندگ

جه  ندادن  در عوض  که  کردن  توافق  بابام   ه یمهر  ه،یزی "با 

رو برداشت   ل یهم تا فوت کرد برادرش وسا  نیهم   ینزنن. برا

 و برد."

خ  یالحظه  دهیحم  چشمان  و  شد  حالت   ع یسر  یلیدرشت  به 

 بازگشت. هیاول

اون خونه درسته جزو اموال    ل ی"کارشون درست نبود. وسا

نبا اما  بوده،  وقت  دیمرحوم  هست  ی تا  تصرفش   ی تو 

تمرکزمون رو روکردندیم و    ی......بذار  پس گرفتن پسرت 

 ."میرسی . بعد به اونا هم ممی دادن نفقه بذار

 دهیبلند شد و بغلش کرد. بعد هم دستش را به سمت حم  الیل

 کرد و دستش را گرفت.دراز 

ا  دهی"حم نداره  اشکال  اگه  صداتون    طور نیجون......البته 

ممنونم.   نیکنیکمک م  چکیکه به پ  نیاز ا  یلیخ  یلیکنم......خ

 ." میشیخوشحال م  یلیجمع ما خ  یتو   نیایو ب  نیاگه افتخار بد
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که جواب تعارفش را داد، از ماکان هم تشکر   دهیاز حم  بعد

 کرد و گفت: یکرد. ماکان اخم

 ی که فکر کن  شهینم  ل یدل  تره، یمیکم با تو صم  هی  چکی "اگه پ

 !" چک؟ی......نه پمی کن یدوستمون کار یبرا  میتونی ما نم

دو   خون  ا  دیبه صورتش  اتیمیصم  نی از  از  که دوست   نی. 

گروه   نیرا با ا   اش یاگر راشد دوست  دی . شادانستیخودش م

 .گرفتی م ادیشان از اخالق خوب یکم زد،یبهم نم

ا  ا  نیبا  از سال   دارید  نیدوم  نیکه  بقبعد  از  اما  بود،   ه ی ها 

صمراحت و  م  تری میتر  خفکردیرفتار  جنباندن  با  سر    فی . 

 کرد.  دش ییتأ

 و گفت: دی دو دستش را بهم کوب ماکان

دعوته و به   ییجا  دهی. حممینمونده بر  یها اگه کار"خب بچه

ب اومد.  ما  ا  شتر یخاطر  نش  نیاز   ده یحم  ی.....مرس میمزاحم 

 ."یدیزحمت کش

 نازک و رو به دخترها کرد. یپشت چشم دهیحم

لطفا شمارتو بده   چکیدم. پ. منم خوشحال شنی ولش کن  نو ی"ا

 باهات در تماس باشم."
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کردند و به سمت   یتشکر و خداحافظ  گریساختمان بار د  یجلو 

 را گرفت و فشار داد. الیرفتند. دست ل الیل نیماش

 ....."شهی. باورم نمیاز خوش  کنمیدارم سکته م الیل  ی"وا

سپرد با متخصصش. اشتباه    دیرو با  ی"باورت بشه! هر کار 

جا! اون  تا اون  م یرفت  میپاشد  ل یوک  هیقبل از مشورت با    میکرد

 کنه." دیتهد سیمردک هم با پل 

 حرکت کرد. آهسته گفت: الیشدند و ل  سوار

 "رن؟یگیچقدر م الیوک یدونی!......مالیل  گمی"م

 شانه باال انداخت. الیل

 ه باشه." به پرونده داشت ی. فکر کنم بستگدونمی "نم

 هی ......هر ماه  شه؟یمن چقدر م  یپرونده  دونستمی"کاش م

 ."دادمیکمشو م 

 شد.  ره یانداخت و دوباره به جلو خ ینگاهم ین الیل

 "؟ یدی"از خودش نپرس

پرس ب دمی"چرا  گفت  کنم    نی.  فکر  ماکانه!  و   ی زیچ  هی اون 

ربط  شوننیب به من  ماکانم  بخواد   یهست.....آخه  که  نداره 

 برام بده.....نه؟!"  ل ی پول وک

 سرش را چرخاند و با محبت نگاهش کرد. الیل
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دوست   یتو   چک ی"پ کار  یعالم  اشکال   یآدم  که  کنه 

موندم و ارتباطم رو    پیاک  ینداره.....من اگه بعد از بابک تو 

شون بود. فتمرام و معر  ن یباهاشون قطع نکردم، به خاطر هم

دادن.  ادی هم  هی هستن و به بق  ی بامرام  یصالح و ماکان پسرا

که   تمکه من بهشون گف  یچه مهربونه! از روز   نیرو بب  دیسع

  ی تا زمان  دهی رفتن و تماس رو بهت نم  رونیب  یراشد اجازه

 ی راه   هیمدام فکر    ه یکه خبر فوتش اومد، ماکان و صالح و بق

م کنن.  کمکت  که  کارا  گفتنیبودن  انجام   یدار  یگه  برات 

هتل، صالح حالت   میکه اومد  نیبدن......اون روز هم بعد از ا

که ماکان هم   نیا  ثل به ماکان زنگ زد و حرف زد. م  دیرو د

 ."دیمشورت کرد و گفت زود برگرد لهیوک نیبا ا

و تنها در   کسی ب  کردیکه فکر م  یمشکل بود. زمان  باورش

آرزو  ای دن  نیا و  شده  تمام   یرها  با  را  راشد  بودن  زنده 

باهاشان رفت و   ی داشت؛ چند نفر که زمان کوتاه  شی های بد

 قدم ش یپ  اشیاریکمک و    یآمد داشت، به فکرش بودند. برا

 شدند.

ا  اشک آمد.  چشمش  به  ب  نیشوق  داد   یبار  اجازه  خجالت 

 اشکش بچکد.

کار"دست اگه  نکنه.  درد  م  یشون  من  که   ونستمتیداشتن 

 انجام بدم، بهم بگو....باشه!" 
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م هم  تو  وقتش  به  نباش.  فکرش  تو  جبران    یتونی "باشه! 

 ." یکن

 توانستیرا تحمل کند. م  شیهاافسانه و حرف  توانست یم  حاال

. دیبازگشت پسرش بگو   دیو ام  ت یو از شکا  رد یسر باال بگ

وقت  یافه یق را  وک  یافسانه  شکا  ل یاز  تصور    گفت،یم  ت یو 

خوش رگ  یکرد.  لبخند  یجار  شیهادر  لبش   یرو   یشد. 

 نشست.

 خونه؟"  یمنو برسون شهی م الی"ل

 :دیکرد و با تعجب پرس ینگاهم ین الیل

ند که   یدی"چرا؟  هم  رو  ساکت  کرده؟  درست  غذا  مامان 

 ."برمت ی.....عصر میاوردین
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آمد که قبل از خارج شدن از   ادشیتکان داد.    زیرا ر  سرش

خورشت بادمجان آماده کرده است.   شی خانه، خاله گفت که برا

 گفت: جانیموافقت کرد و بعد با ذوق و ه 
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کنم. از   ت یشکا  خوامیگرفتم و م  ل یفهمه وک"فکر کن افسانه ب

 ."ترکهیم یحسود 

همراه  دیخند  الیل رس  اشی و  تا  خانه   دنیکرد.  به 

. در جواب دندیافسانه را حدس زدند و خند  یهاالعمل عکس

 چک یشد؟« پ  ی: »چدیخاله که به محض باز کردن در، پرس

 کرد. فیتعر  شیبرا جانیو با ه خجالتی ب

هم   یعنینفقه هم بده.    دی "فکر کن خاله! خانمه گفت پدره با

 هوراد رو بهم پس بده و هم خرجشو بده."

 !"شهیم ی"واقعا؟ چه عال 

ل  ناهار با  آشپزخانه را مرتب کردند. عصر   الیرا خوردند و 

 یتشکر و خداحافظ  الیساکش را برداشت و از خاله و پدر ل

 تر یسته شده بود، واقعکا  جانشی از ه   یکرد. در راه خانه، وقت 

 افسانه فکر کرد. ترس به دلش افتاد.  یبه گذشته و رفتارها

از شکاالیل  گمی"م بابا  و  افسانه  به  بهتره اصال   ی حرف   تی! 

 نزنم. هان؟!"

 ." یهمه راهو رفت نی ا یالک گنیکه بهتره! نم ی"چرا؟ بگ

 ی و کمرش را به در چسباند و حاصل افکارش را برا  دیچرخ

 گفت: الیل
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! از کجا معلوم که زنگ نزنه و بهشون خبر بده. ترسمی "م

 ا یکنن. مثال بچه رو بردارن ببرن خارج.....  یکار  هیاونا هم  

 کنن." مشیجا قا هی

 چپ نگاهش کرد.چپ الیل

 اهل خارج رفتن باشن؟" اومدی"آخه به اون محل و خونه م 

 تیبهتره تا شکا  گهیاما عقلم م  اومد،ینم  ای  اومدیم  دونمی "نم

که   نیا  یبرا   دیبمونن. شا  خبری ب  نایبابام ا  دهینرس  ییبه جا

 کنن." یکار هی شه،یفکر کنن هوراد برگرده، سر بارشون م

که افسانه   ییرا با کارها  چکیپ  یشانه باال انداخت. واهمه  الیل

 . کردیکرده بود، درک م

روند   یتو   یر ین تأثشو! دونستن و ندونستنیدون ی "خودت م

 ."ی بگ یکه بخوا  ادیازشون برنم ینداره. کار ت یشکا

 لب زمزمه کرد: ریتکان داد و ز تکان دیرا با تأک سرش

م کنه . بهتره ندونن. حتا اگه بهم بخنده و مسخرهگمی "نه نم

 کنه و کار رو خراب کنه!" یبهتره تا بدونه و بدجنس

دور بزند   الیتا ل  ستاد یو تشکر کرد. ا  دیرا بوس  الیکوچه ل  سر

که   برود  خانه  سمت  به  خواست  برود.  افتاد.   ادیو  پسرها 

کوچک   یلیبرگشت و به سوپرمارکت سر کوچه رفت. مغازه خ

  ی شده، راه   دهیها و اجناس چقفسه  نیب  یکیبار  ید. راهرو بو 
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که جلوتر   یمردورود به مغازه بود. منتظر ماند تا زن و    یبرا

ها رفتند، جلو رفت و سالم کرد. آن  یکنند. وقت  دیبودند، خر

کرد. دو سه   رکاکائو یکوچک ش  یها و بسته  کی چند ک  ی تقاضا

ب ا  شتریبار  خر  نیاز  آ   دی مغازه  بود  زماننکرده  هم  که   ین 

هر   یبرخورد کرد که انگار مشتر  یهوراد بود. مرد اما طور

دروزه را  رفتا  دهیاش  از  مرد،   راست.  تعارفات  و  لبخند  و 

 یلیبهش دست داد. اخمش را در هم کرد و خ  یاحساس بد

 و حساب کرد و خارج شد.  دیکارت کش عیسر

و   ند یرفتار مرد را بب   یمانده بود که کس  نی. همدیکش  یپووف

را دست به دست کرد   دیخر  لونی. نادیایپشت سرش حرف در ب

و به ساختمان    ستاد یا  یانداخت و وارد خانه شد. لخت  دیو کل

 ی گشت. حس   ال یخ  یو راحت  اقیمثل اشت  ینگاه کرد. دنبال حس

از دور که آدم  دایپ  شانخانهو از سفر برگشتن به    یها بعد 

 ی خونه  جاچی! هشی: »آخدیث شود بگو که باع  ی. حسکنندیم

که حس کرد، استرس   یزی!« گشت و نبود. تنها چشهیآدم نم

ا در  را  کرد. غر   بهیخانه غر  نیبود. خود  از   تربه یاحساس 

 کشور. یسوو هتل شهر کوچک آن الیل یخانه

جمعه گرفت و خود    ریسرد غروب دلگ  یاز هوا  یقیعم  نفس

آماده از   دنیشن  یرا  کرد.  دربرابرشان  هر حرف و سکوت 

در هال زد و    یشهیبه ش  یاها باال رفت و قبل از ورود تقهپله 

 دیوارد شد. استقبال پسرها دلش را گرم کرد. هر دو را بوس
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درآمد و   انهشان سپرد. افسانه از آشپزخرا به دست  لونیو نا

 لبش را کج کرد و گفت:

 ؟یبرگرد  یو دست خال  ی همه برم برم که بر  نیا  ؟ی"تنها اومد

نرفت ا  ینکنه اصال  چند روز رو مشغول عشق و حال   نیو 

 " ؟یبود

پسرها به کار برد، شرمزده   یکه جلو  یلحن زشت و کلمات  از

بابا حمام است.   گفت یآب م  یلبش را به دندان گرفت. صدا

که دم به دم   دینداشت. صالح د  یصد البته که بودنش هم فرق

 افسانه ندهد و مقابله نکند.

راشد اجازه نداد   یاما بابا   میافسانه جون؟ رفت  هیحرفا چ  نی"ا

وقتنمش ی بب شکل  ی.  اجازه   یاون  راحت  معلومه  بردنش، 

 ."نمش ی بب  دنی نم

 نشست و شروع کرد به غر زدن:  یکنار بخار  افسانه

ن  ر ی"تقص تقصستی تو  تو   ری.  بود  زده  دوبار  اگه   یباباته! 

. اون از شوهر کردنت که یشدیجور سرخود نم  نیدهنت، ا

از حاال که سه   نمیو ا  یچش بازار رو با انتخابت درآورد  یرفت

 نذاشت و نشد."   یگیم  ی ایو بعد م  شهی نم  داتی و پ  یریروز م

بود که داشت. جز سکوت چه   یسالح  نیتنها و بهتر  سکوت

 د یفهمیکه نه انصاف را م  ی. آن هم به زنداشت بدهد  یجواب

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



برده بود. تنها سکوت و    یابهره  تیو نه از محبت و انسان

 .شدیساز مچاره دیسکوت و سکوت بود که شا
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  گشت،یتا شب که برم  رفتیروز از صبح که به سر کار م  هر

  ی . وقت یخودش عصبان  یجیبود و از گ  دهیاز حم  یمنتظر خبر

حمشماره به  را  شماره  دهی اش  کرد  فراموش  را   یداد،  او 

چترش را پهن    ید یهفته شد دو هفته، ناام  کی   ی. وقتردیبگ

کرد. هرچه خواست خودش را قانع کند که راه دور است و  

و    یدیکه ناام  دانستینشد که نشد. خودش م  برد،یزمان م

 ت یاست که از روال کار دادگاه و شکا  نیا  یبرا   اشی نگران 
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نم در  تا شب خانه  آوردی سر  از صبح  که  بود  . چقدر خوب 

االّ   و  زخمنبود.  کناچطور  و  تحمل    یهاهی زبان  را  افسانه 

 .کردیم

  ت یشکا   شودیکه م  نی. او هم از ادیسفر پرس  یجهیاز نت  دکتر

گرفت   ادیکه    یاکرد و بچه را پس گرفت، متعجب شد. نکته 

کار  نیا هر  در  که  بسپارد.   ،یبود  کاردانش  به  را  کار 

در اتاق دکتر بود.    ماریب  ن یچهارشنبه و آخر وقت بود. آخر

زنگ   اشیرا آماده گذاشت. گوش  فشیرا مرتب کرد و ک  زیم

 لبخند به لبش آورد.   الیخورد. اسم ل

 من!" یلی"سالم ل

 !"یسالم عشقم! چه عجب که سر حال ک ی"عل

 ی . خبرارهیپدرمو درم   . دلشوره دارهستمی"نه اتفاقا سر حال ن

 برام؟"  یریاز ماکان بگ  شهی.شمارشو ندارم. مسین  دهیاز حم

ناهار.   میریها ماس. با بچه"زنگ زدم بهت بگم جمعه برنامه 

 ."میریگیماکان هم هست ازش م

حرف زدن دکتر با   یبه در اتاق دکتر کرد. هنوز صدا  ینگاه 

 .آمدیپدر و مادر بچه م

صالح همه رو    یکه اون سر   دمیدم؟ دسهمم رو ب  دی"چطور با

 " زم؟یحساب کرد. زودتر به کارت اون بر
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 کار نداشته باش."   شهی. به بق یحرفا رو! تو با من  نی"ول کن ا

 گفت: تیدر هم گره خورد. با جد شی ابروها

نم بگذره! من  از ام ی"پس خوش  لطف کن شماره رو  فقط   .

 ." ریماکان بگ

 ام یم   ازدهیخودتو لوس نکن! من جمعه ساعت    ؟یچ  ی عنی"

 دنبالت."

بار   هی.  امیوضع من نم  نی! زحمت نکش. با االی ل  گمیم  ی"جد

 کنم یگفتم باشه. االن کار م  کردم،یمهمون، منم کار نم  یگفت

 یناهار و رستوران پول دارم. اگه قراره منم تو   هی  یو اندازه 

رنه که به جون هوراد رفتار کنم. وگ  هیگروه باشم، بذار مثل بق

 ." امینم

 کرد. ی. پوف بلند دیچی در گوشش پ الیدم و بازدم ل  یصدا

م قسم  چرا  رو  بچه  جون  م  ؟یخور ی"  دلم  تو   خوادیمن 

 ......"یمهمون من باش

از شماهام و فکر   یکی. بذار حس کنم  ستمی"نه! من راحت ن

 ."ترمنیینکنم پا 

و    ترن ییپا  ؟یگیم  هیچرت و پرتا چ  نی ! استای"حالت خوب ن

 " ه؟یباالتر چ
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چقدر   نمیبا ماکانم حرف بزنم و بب  دی. باستی"چرت و پرت ن

 ." امیمثل گداها به نظر ب ادیداده. بدم م ل یوک یبرا

 هی......یراحت  یشکل  نیباشه اگه ا   ه؟یچه حرف   نیا  وونهی"د

حساب مشترک هست که کارتش دست صالح و ماکانه. ماهانه  

م   هیمون  همه وقت  م یزیریمقدار  و  حساب  اون   م یری م   یبه 

 د یصحبت کن! شا   ی. با ماکانم خواستکننیاونا حساب م  رونیب

 کنه." رونیحرفا رو از ذهنت ب نیاون بتونه ا

 "شماره کارت و مبلغ رو بگو."

شماره کارت را نگرفت، اجازه نداد تماس را قطع   الیاز ل  تا

ماندن در شرکت را   یچرا ماکان اجازه  کردیکند. حاال درک م

عنوان حاضر نبود   چیبه ه  کرد،ی جا کار منداد. اگر هنوز آن

جمع  حضور  در  سرسختابدیشان  قدر  اکنون  در   ی.  ماکان 

 .دانستیاخراجش را م

اتاق دکتر  ماریبعد از رفتن ب  رفت. دکتر مشغول عوض   به 

کرد و   زیکردن روپوشش بود. اتوسکوپ را با پنبه الکل تم

 اش گذاشت.در جعبه

 نمونده." شتریب گهیبسته د هی"دکتر ابسالنگ 

 دایرا پ  یرا برداشت و درونش را گشت و کارت  فشیک  دکتر

 کرد و به سمتش گرفت.
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شماره زنگ بزن و سفارش بده. بگو برامون    نی"فردا به ا

 ."کنمیاکتور کنه و بعد خودم حساب مف

 لیکه وسا نیسرش با گفتن »چشم« همزمان شد. از ا حرکت

  یی . احساس داناآمدیخوشش م  د،یبگو   شانی را با نام تخصص

آمد.   رونی. پشت سر دکتر چراغ را خاموش کرد و بکردیم

دکتر   ل یگذاشته بود را تحو   بوردیکه آماده کنار ک  ینقد  یهاپول 

 نمانده بود.  یکار یرگیداد. د

 

 

 

 

 

 

[4/24/2022  7:32 PM] 

 

  واری_دی_بچکی#پ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 #الف_صاد 

 

 

 99#پارت

 

 

 

کف از دکتر هم یرفت. طبقه رونی دکتر از مطب ب همراه

اتوبوس، کنار  ستگاهیبه ا دن یکرد. قبل از رس یخداحافظ

داده بود،  الیکه ل ی رفت و مبلغ را به شماره کارت یعابربانک

انداز قدر پسداشت. هرچند هنوز آن یکرد. حس خوب زیوار

 د،یترسیکه تا آخر ماه پولش تمام شود م نینداشت و از ا

با  اما بعد از هفت سال اسارت، بودن کنار دوستان و ارتباط

 . دانستیخودش واجب م  یافراد را برا

 توانستیکه م ییایپا گذاشته بود. دن یدیجد ی ایبه دن انگار

 و عمل کند.  ردیبگ میفکر کند و تصم
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 تواندیم یک ند یبه خانه حساب و کتاب کرد بب دنیتا رس 

 الیبود ل دهیمدل باالتر اقدام کند. د  یگوش ک ی دیخر یبرا

 .کندیجا مپول جابه اشیراحت با گوش یلیخ

. در دیدیهم نم یز یو چ  رفتینم  ییراشد زنده بود، جا یوقت

گذشته،  یهاماه نیهم ی. طبردیکامل به سر م یخبری ب

  یقرن به جلو پرتاب شده بود. هنوز کل کی  بارهکی ییگو 

و به چه درد  ستیچ دانستیو نم دهیشن ای دهیبود که د زیچ

  .خوردیم

که افسانه  نیشد. قبل از ا داریصبح زود ب شهی مثل هم جمعه

ها و  بچه یخانه شد. وقت یزکاریبخواهد غر بزند، مشغول تم

رفت و آب و جارو کرد.  اطیبه ح خوردند،یبابا صبحانه م

کرده بود.   زانیبند آو  یها را هم شسته و رو ساعت ده لباس

ناهار را  دافسانه در تدارک غذا بود، اطالع دا یفقط وقت

گرفت.  دهیو غر افسانه را هم نشن ه ی. کناخوردیم رونیب

خشک  یکم شی موها یدوش گرفت و به اتاق رفت. تا وقت

کرد   د یگفت.تأک شانی برا کتهیشود، پسرها را صدا زد و د

 .ردیکه درس بخوانند و عصر بعد از برگشتنش امتحان بگ

حالت داد  یسر را کم یجلو  یرا خشک کرد و تکه شی موها

 ی لیکار خ نیرها کرد. به نظر خودش با ا اشی شانیپ  یو رو 

رژ   کیجز  یکند، ول شی آرا یکرد. دلش خواست کم رییتغ

خودش باال    یبرا ی انداشت. شانه یگرید زیچ  یمیقد
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که  نینداشت. هم زهایچ نیا دیخر یبرا  یانداخت. فعال پول

بود،  دهیدست و صورتش خر یمرطوب کننده برا مکر  کی

 . شدیمحسوب م یولخرج 

که از اول هم  نیاز رنگ و جال افتاده بود. ضمن ا شی پالتو 

ماه  کیجز سر کردن نبود. با  یانداشت. چاره ییجنس اعال

که الزم داشت، بخرد.   ییزهایتمام چ توانستیحقوق نم

تمام شدن و   یه. مدام واهمزدیپول لنگ م  تیریهنوز در مد

 معطل مخارج رفت و آمد ماندن را داشت.

آمد. افسانه و بابا کنار هم  نییها پااز پله ال،ی ل امیپ دنید با

. با  گفتی بابا م یرا برا یزینشسته بودند. افسانه تندتند چ 

سرش را باال آورد. با نچ  یابابا لحظه شی هاقدم یصدا

 مانع حرف زدن افسانه شد.  یبلند

رفت. دلشوره   رونی کرد و از خانه ب یعیسر  یخداحافظ 

حرف زدن افسانه  یواشکیاز   یخوش یهجوم آورد. خاطره

زد که عادت کرده است دنبال  بینداشت. باز به خودش نه 

خوش  خواستیامروز را م  یغم و غصه بگردد. بعد از مدت

از چهارچوب   یکم ساالنش رفتار کند.شکل هم یباشد. کم

که اگر با  اوردیراشد دور شود. به خاطر ب تسخ نیقوان

 د یخندیچطور م  زد؟یچطور حرف م  کرد؛یراشد ازدواج نم

. دوست کردی. احساس معلق بودن مکردیو چطور رفتار م

و راه و روش درست را   وهینداشت مثل سابق رفتار کند و ش
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که   کردی رفتار مطور خودش بود. آن الی. لدانستی هم نم

بخواهد حرف   الیل هیمختص خودش بود. فکر کرد اگر شب

که راه رفتن کبک را  یهمان کالغ  شدی بزند و رفتار کند، م

راحت حرف بزند و ارتباط  خواستی. دلش مکردیم  دیتقل

کز کردن و فقط   یاساکت ماندن و گوشه گریبرقرار کند. د

 .کردی نم اشی شنونده بودن، راض

پچ افسانه کنار گوش بابا پچ دنی. ددیکش یاز کالفگ یپووف 

خاردار دورش  میاز س یو خاطرات راشد، انگار حصار

 .دیکشیم

  یکرد با لحن شاد و سرخوش  یرا باز کرد و سع نیماش در

  تمام شد و حرکت کردند، شانیپرساحوال  یسالم کند. وقت

و مقابلش بود و   یطور که حواسش به رانندگ همان الیل

 گفت:

 "ه؟ یخبر  ،یزنیکم ملول م  هی ی "همچ

باز  ی پنهان کرد. شده بود کتاب الی را از ل یزیچ شدینم انگار

 همگان قرار داشت. دیدر د یکه مطالبش به راحت

. حساس شدم انگار. االن که اومدم افسانه ستین یزی "نه چ

به خودم گرفتم که  خودیب خودی. بزدنیف مو بابا داشتن حر

 ."زننیمن حرف م ی دارن درباره

 "؟ یدیشن یزی"مگه چ
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 دلشوره گرفتم." یخودیب گمی"نه بابا! م

کن    دایپ یزیچ هیخودت   ست،ین یخبر میبابا! وقت ال یخی "ب

 حرص خوردن!" یبرا

بگو!« را زمزمه کرد.  نو یرا تکان داد و »هم سرش

 نیماش یبود. وقت ش یپ یقرارشان همان رستوران دفعه

شدند.  ادهیرستوران پارک شد، هر دو پباغ یروبرو

و  دیترسی کامال متفاوت بود. نه م شی پ یدفعه احساسش با

راه رفت.  الیل یبود. شانه به شانه  مانینه از آمدنش پش

  م،یبود. سهند و نس شانزبانیبزرگ مثل بار قبل م قیآالچ

کردند.  یپرسبلند شدند و احوال  شاندنیبا د دیمحمد و سع

کرد.  کیبا همه دست داد و سالم و عل الیبار مثل ل نیا

انگار شاغل بودن و پول داشتن، اعتماد به نفس به وجودش 

دستش  دی. سعدیدینم نیی کرده بود. خودش را کم و پا  قیتزر

 فشرد و با زدن چشمک گفت: ترگرمرا 

 تو؟"  یبه همسفر چطور "به 
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در صورت سهند شکل گرفت که هر دو   یسؤال  عالمت

صالح و ماکان و فرزاد  ی کوتاه ی. به فاصله نکردند  یی اعتنا

  یو چاق سالمت هایپرسکه احوال  نی. همدندیو سمانه هم رس

سفارش  یدادند قبل از ناهار چا شنهادی شان تمام شد، پکردن

 رنشسته بودند. ه شانیدهند. صالح و ماکان درست روبرو

 دیسع انیهم م چکیو پ الی. لزدندیدو سه نفر با هم حرف م

 د یها مشغول صحبت بودند. سعو محمد نشسته بودند و با آن

  الیکه ل یااز سهند و بابک افتاده بود. خاطره یاخاطره ادی

به   ادیز دیزمان شاهم خوب به خاطر داشتند. آن چکیو پ

آب و تاب  با دیکه سع  یدار نبود، اما طورنظرشان خنده

شده   سیخ شانیهاکرد، هر سه از شدت خنده چشم فیتعر

 نیا یخنده یبرقرار شد و فقط صدا یسکوت  بارهکیبود. 

 .آمدیچند نفر م

 با اخم گفت: سهند

 !"دی. سعمیما هم بخند  دی"بگ

سر  شد،ی که تمام نم یاو خنده  آمدی که باال نم یبا نفس دیسع

 باال انداخت.

 نبود داداش!"   یخاص زیخاطره بود. چ هی"
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پاسخ خوشش  نی که از ا دندیسکوت کرد، اما همه فهم  سهند

خوردند.  یم یدوستانه و صم یی. ناهار را در فضاامدین

 :دیپرس چکیسمانه از پ

  مت،یدیاز اون دفعه که د گهید ؟یار یب ریکار گ ی"تونست 

فرزاد هم خبر  دم،یازت ندارم. دو سه بارم پرس یخبر

 نداشت."

 زد. یانداخت و لبخند یگزار به فرزاد نگاهسپاس   چکیپ

متخصص اطفال  هیمطب  ی"بله! دوستان کمک کردن و تو 

 شدم." یمنش

 سمانه باال رفت. یابروها 

 ریگ یجورنیکار ا یبتون کردمی"چه خوب! فکرشم نم

 ."یاریب

ندارد.  ایدارد  یشانه باال انداخت. مهم نبود منظور  تفاوتی ب

 . یبود که حاال شاغل است و از شغلش راض نیمهم ا

 نکنه واقعا!""دست دوستام درد 

بحث را   یادامه یاز فرزاد، اجازه یز یچ دنیبا پرس صالح

 یخواست کم دیرا عوض کرد و از سع شیجا مینداد. نس

ها هم . آنندیبنش چکیو پ الیل  کیجا شود تا نزدجابه
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 شتریفاصله گرفتند و ب یکم دیاستقبال کردند. از محمد و سع 

 دخترانه زدند. یهاحرف

احساس کرد  چکیرا آوردند و خوردند. پ ی دوم چا یسر

هم به  الی گفت. ل الیبرود. آهسته به ل سیدارد به سرو  ازین

 همان شکل آدرس داد و گفت:

 "ام؟ یباهات ب یخوای "م

توجه از  جلبی داد. آرام و ب یباال انداختن سر، جواب منف با

باغ قرار داشت و از  یانتها سیخارج شد. سرو  قیآالچ

اطراف پر و رفت و آمد پرسنل   یهاقیدور بود. آالچ قیآالچ

رستوران را  گر ید یو جاها رفت یم عجلهیبود. ب اد یهم ز

را  گر ید یجا ق،یقبل جز همان آالچ ی. دفعهکردیهم نگاه م

و شلوغ بودن رستوران تعجب کرد.   یبود. از بزرگ دهیند

 یت یریبه مد ازیحتما مشکل بود و ن یرستوران نیچن یاداره

 داشت. یقو 

بنا شده بود.  یواریپشت د سی آمد. سرو  رونیب سیسرو از

  نیی. سرش را پادیرا که رد کرد، سهند را منتظر د وارید

انداخت و خواست از کنارش رد شود. فکر کرد که منتظر 

که رد  نیبرود. قبل از ا سیو بعد به سرو  دیایبوده او ب

. سرش را باال  ستادیا شیخورد و جلو  یتکانشود، سهند 

لب زمزمه  ریز یدی. فکر کرد اشتباه شده است. ببخشاوردین
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درشت  کل ی رفت تا رد شود. باز ه گرید یکرد و به سمت

 سهند سد راهش شد. 

به  یسهند درهم و عصبان   یسرش را باال آورد. چهره  ناباور

  یافتاده است. با نگران  یچه اتفاق دانستی. نمدیرسینظر م

 :دیپرس

 شده؟" ی زی"چ

 "آره شده!"

. هزار فکر بد به ذهنش هجوم آورد. نیی پا ختیر یهر دلش

 بود. مضطرب و نگران گفت: الیاولش هم ل ی نگران 

 ....."ال؟یشدن؟ ل یها طورشده؟ بچه ی"چ

بدود که  قیاز کنارش رد شود و به سمت آالچ خواست 

 دست سهند شد.  ریاس شی بازو 

....... دوم، یباش دیدور و بر سع ادیکه خوشم نم  نی"اول ا

 یکه هر پسر ی و نادون یجوون یخبط و خطا خوادی دلم نم

االنم داشته باشه.  یزندگ یرو  یری تأث اد،یممکنه براش ب 

 یزیچ میبچگونه به نس یاز اون چند ماه دوست نمیپس نب 

 فهمه؟"  ری! شیبگ
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  داریپا اشیبود از احساساتش مطمئن نبود. نه شاد  هامدت

شده   رهیبر احساسش چ یدائم ی. غماشیبود و نه راحت

و  تیو رضا یظهور و حضور شاد یکه اجازه یغم بود.

کرد  یسع  ،یمیاول با دوستان قد داری. در ددادی آرامش را نم

کرد بفهمد نسبت به هر  یکند. سع ک ی احساساتش را تفک

را از همان زمان مانند برادر  دیدارد. سع  یکدام چه حس

 بود که با سهند داشت. ینسبت دی. علتش شادیدیم

عرق شرم بر  کرد،یبه سهند فکر م ی.......وقتسهند

که راشد را به  ی. درست از همان شبنشستیم اشی شانیپ

در  ی گاهیمتوجه شد جا د،یسهند به عنوان خواستگار د یجا

قلبش نداشته است. حسش به ماکان و صالح فقط احترام 

 بود. 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



از  یی. کلماتش را گو و وارفته به سهند نگاه کرد مبهوت

 دهیکه اسلوموشن کنند. کش یی. مثل صدادیشنی حباب م انیم

 رممکنی. درک منظورش سخت و غدیرسیو دور به گوش م

 هی. درد در آن ناحدادیرا سخت فشار م شیبود. هنوز بازو 

 گام عقب رود.  کیباعث شد دستش را تکان دهد و 

 یغلط هیگفتم؟.....دور ما رو خط بکش!..... یچ ید ی"شن

.....تموم میمدت مثال باهات دوست بود هیو  میکرد

 !"یو خاطره بگ یور ور کن  میگوش نس ری ز نمی شد.....نب

و   آمدیم الیقدرت تکلمش را از دست داده بود. کاش ل انگار

دو بار دهانش را باز کرد اما ناموفق در  یکی . دادیجواب م

 ها را بهم فشار داد.دوباره لب یاکلمه یادا

 چه خبره؟"   جان ی"ا

ماکان را  کلشی و از کنار ه دیبود. سهند چرخ  ییآشنا یصدا

دهانش گرفت.  یلب زد و دستش را جلو  ییصدای ب ی. وادید

 دانستیچه خبر است؟ اگر م  گفتیبه او هم م یکی کاش 

  الیمحال بود از کنار ل شود،یختم م جانیلت رفتنش به اتوا

 تکان بخورد. 

خانم گوشزد   نیرو به ا ییزایچ هی! داشتم سین ی "خبر

 ."کنمیم
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خودش متنفر  ییو پا دستیجلوتر آمد. از سکوت و ب ماکان

 بود. یماکان گره خورده و صورتش جد یشد. ابروها

  گاین  هی ؟یجاش بود که حرف بزن  جا،نی"به نظرت االن و ا

 شتریها که ببچه ش یبره پ جورنیبه رنگ و روش بنداز!....ا

 ......سهند مگه من باهات حرف نزدم؟" دیشی تابلو م

بود.  قیدو آالچ نیب  یکیبودند، راه بار ستادهیکه ا ییجا

. احساس تهوع  زدیهر دو مرد را کنار م دیرد شدن با یبرا

 نیو ا  دیایه خودش اجازه داد ب. سهند چطور ب کردیم

را مرتعش کرده بود  شی که صدا یها را بزند. با بغضحرف

 گفت:

بود. نترس!  میمن باختن زندگ یتو اشتباه بود برا ی"اگه برا

و همه جا جارش  ادیب ادمیکه بخوام   سین یخوش  یخاطره

 بزنم." 

. ماکان جلو آمد و  دیکف دستش را به دهانش کش سهند

 .دیرا گرفت و با خود کنار کشسهند  یبازو 

 شیبه صورتت بزن! بعد برو پ یآب هی! شما برو چک ی"پ

 ."خوامیها! من معذرت مبچه

که ماکان، سهند را کدام سمت  دیو ند سیسمت سرو  برگشت

 ری . سرش تدیدو مشت آب به صورتش پاش یک یبرد. 

جواب دهد، پشت هم  توانستیو م دیکه با  ی. جمالت دیکشیم
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 یشکنکه پاسخ دندان نیشده بودند. از ا فیدر سرش رد

. انگار صورتش آتش خوردینداده بود، خون خونش را م

 . شدی خنک نم د،یپاشیآب سرد م  چهگرفته بود. هر

 حیتفر  یو اقبالش انگار سوخته بود. بعد از عمر بخت

ر  نکردن، امروز که آمده بود فکرش را از غصه و درد دو 

 قیبه آالچ خواستی کند، سهند روزش را زهر کرد. دلش نم

 بود. اوردهیرا ن  فشیو ک یکه گوش  فیبرگردد. ح

آمدند و   ینداشت. دو سه نفر دهیهم فا سی در سرو  ماندن

گرفت. آهسته و   شیرا در پ قیرفتند. خارج شد و راه آالچ

که سهند  یبه روز یلعنت داشت،یکه برم یآرام. با هر قدم

 از همان روز بود.  اشی بدبخت یبود، فرستاد. همه دهیرا د

که با سرعت به  دیرا د الیبرسد، ل قیکه به آالچ نیاز ا قبل 

 شود. کی تا نزد ستادی. اآمدیسمتش م

 ییدسشو  یماکان زنگ زد که انگار تو  ؟ی! خوبچک ی"پ

! ماکان کوش؟ از یشد؟ تو که خوب بود یحالت بد شده....چ

 "د؟یو رو دکجا ت
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العمل نشان عکس یفور  الی بزند، ل یاگر حرف دانستیم

بدانند. دستش را بند   یزیچ گرانید خواستی . نمدهدیم

 کرد و جواب داد: اشقه یشق

زودتر  شهیرفت. م جیکم سرم درد گرفت و گ هی! دونمی "نم

 " م؟یبر

انداخت و همراهش  شیبازو  ریو دست ز ستادی کنارش ا الیل

 قدم برداشت.

 یخوای. ممیو بر میبردار فامونو یک می ! برشه؟ی"آره چرا نم

 دکتر؟"  میبر

 ."خوادی م! دکتر نسی ن یزی"نه! چ

 میو نس دیماکان و سهند نبودند. سع  دند،یکه رس قیآالچ به

 یجهی. آرام فقط از سرگدندیاش کردند و از حالش پرسدوره

 را به دستش داد. فشیک الیگفت. ل بارهک ی

 ."م یها ما بر"بچه

 نگران گفت: صالح

  یدرمانگاه دیالزم باشه بر دیشا ام؟یباهاتون ب یخوای "م

 !" ییجا
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بره دکتر.....فقط کاش ماکان و   خوادی نم گهی! می"نه مرس

 . کجا رفتن اصال؟" می کن یکه خداحافظ انیسهند ب

 ."ادیب دیبا  گهیبکشه....االن د گاریس هی رهی"سهند گفت م

. دلش رد یبگ می تصم الی بود و منتظر تا ل نییپا سرش

. صالح شماره فتدیچشمش به سهند ب گرید خواستی نم

  نایا الیل  ای ب ؟یی»کجا یفت و با دو جملهماکان را گر

هم  قهیداد. دو دق انیبرن.« مکالمه را شروع و پا خوانیم

 زد و گفت: ینشد که ماکان آمد. لبخند

 ."ارنیدارن بگم ب یعصرونه چ  نمی "کجا؟ رفتم بب

بهتره!   می. برس یحالش خوب ن چکی"دستت درد نکنه! پ

 ."مینرفته باش یخداحافظیب میخواست

کردند  یزود خداحافظ یلیبا حرکت سر موافقت کرد. خ ماکان

 اوردیخودش ن  یهم به رو  الیو از رستوران خارج شدند. ل

 نشان داد.  اطالعی که چرا ماکان خودش را ب

که استارت زد نشست. در حال   الیو سست کنار ل  حسی ب

 بستن کمربند گفت:

 "!مشیدی سهند کجا رفت. ند دونمی "نم

از رستوران دور شدند، زمزمه وار  ینگفت و وقت یزیچ

 : دینال
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برام مثل داداشم  دینباش! سع دیدور و بر سع گهی"بهم م

خبط و   خوامی نم گهیبا خودش فکر کرده؟ م ی. چمونهیم

بهش بگه  سین  یکیخراب کنه....... مو یزندگ  یجوون یخطا

منو  یزندگ ،یجوون یخطا گهیکه بهش م یزیکه چ

کارم برد. طلب نیمنو از ب  یو جوون یسوزوند. نوجوون

 "؟ یهست

  انیبا تعجب نگاهش کرد. فکر کرد حالش بد است و هذ الیل

 .دیگو یم

 " ؟یگ یم هیچ نایا ؟ی"خوب

 گذاشت.  چکیپ ی شانیپ یرا رو  دستش

 "؟ یگیم ونیهذ ی! داری"تبم که ندار

 را باال برد.  شیرا پس زد و صدا الیل دست

 ن یو ا ستادیسهند نامرد اومده در توالت ا نیا ه؟یچ ونی"هذ

 کرده؟"  یوقت نامزدش نفهمه قبال چه غلط  هی حرفا رو زد. 

پارک  ابانیراهنما زدن، فرمان را چرخاند و کنار خ بدون

بود که باور  دایپ   شیها. از چشمچکی سمت پ  دیکرد و چرخ

 نکرده است.

.....ماکان متوجه ؟یکنیمکه ن ی شوخ ؟ یگی"راست م

 به من زنگ زد، نه؟!"  نیهم  یشد؟......پس برا
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چسباند. قطره درشت اشک از  یصندل یرا به پشت سرش

 .دیچک  شیهامژه نیب

غم و   ی. ساخته شدم براومدهیبهم ن  ی"باورم شد که خوش

 !" یغصه و خرحمال

  یصندل  یرا از رو  فشیو ک د یاز خشم قرمز شد. چرخ الیل

غر  گشت،یم اشیکه دنبال گوش ینیعقب برداشت. در ح

 زد:
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د اصال باهات حرف زده. اگه مرد بو  ی"غلط کرده! به چه حق 

دلش  ی......هر غلطیکه تو بچه بود دیفهمیم قدرنیا

بفهمه!  یکس دیاومده که نبا ادشیخواسته کرده حاال 

 ."دمینشونش م

به عقب پرت  پشیرا بدون بستن ز فیکرد و ک   دایرا پ  یگوش

را گرفته   یدستش که گوش یهراسان دست رو  چکیکرد. پ

 بود، گذاشت و گفت:
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آبرو   شتریاونا هنوز با همن! ب  ؟یزنگ بزن یخوایم ی "به ک

 !"شهیم یزیر

 حرکت رها کرد. کی را با  دستش

. خودش نفهمه و دلم زنمی ماکان زنگ م ای"به صالح 

 کالم بشم."باهاش هم خوادی نم

 التماس افتاد: به

 هیهر روز  م،یدیدوباره همو د ی"ول کن تو رو خدا! از وقت

 یدردسر برات درست کردم. تو که با سهند مشکل

 .....همش از قدم نحس منه!"ینداشت

 را باال برد. شیزده صدا  حرص

سهند بعد از  ؟یریگیرو گردن م یچ ! چرا همهچکی"بسه پ 

گروه بود. همش هم   یرفتن بابک، مخالف موندن من تو 

اون  گهیسمتم. بارها بهش گفتم، من د ادیب  دیسع دی ترسیم

. حاال نوبت تو زدی. بازم زر خودشو مستمیَهَول  ن یبچه

  ینکردم که خودش دمش بذاره رو  یکار هیشده......اگه 

 ."ستمین الی از گروه بره، ل  ولشو ک

 یزدن، ترس به جا ادیاز خشم و فر شهی. مثل همدیترس

شد و تنش را سست و زبانش را  یجار شیهاخون در رگ

هم راه ننداخته   یادیچنان داد و فرآن الیبه لکنت انداخت. ل
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و اخمو شد. دستش را گرفت و با   یاز حد جد شیبود. فقط ب

 زبان الکن، به التماس افتاد: 

 گنی.....می! اَ.....االن مینکن ی"جا.....جان م....من کار

 کرده!" یزندو....دوبهم  چکیپ

 چکی پ  یهاهم خشم بود و هم ترحم. در چشم الینگاه ل در

 . دنیچک یآماده یهابرق اشک و قطره

را پشت دنده انداخت  یگوش  حرفیکرد و ب یپووف یکالفگ با

انگشت  الی. لدیکش ینفس راحت  چکیو حرکت کرد. پ

 اش را باال آورد و تکان داد: اشاره

هم از ماکان و صالح گله  گمیم دیغلطش رو هم به سع نی"ا

 ."کنمیم

 ." میهم نگرفت دهیحم ی"شماره

چپ چپ الی. لدیپر الیل دنیوسط خط و نشان کش دانهیناام

 خنده. ریزد ز  یپق قهینگاهش کرد و بعد از چند دق

! نگران نباش زنگ ایدیمن جفت پا پر تی "وسط عصبان 

خودت باهاش حرف   دمیشو مشماره ایبه ماکان  زنمیم

 بهتره." یجور نی.....آره ایبزن

و  دندیرفتند. چرخ دیمرکز خر  کیرفتن به خانه به  یجا به

بزرگ ذرت  وانیرا نگاه کردند. وقت برگشتن دو ل هانیتریو 
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 نیگرفتند و سوار ماش  شتر،یو فلفل ب ادیز ری با پن یک یمکز

 کرد. رییگردش تغ نیهر دو با ا یهیشدند. روح

که به  نیشدن هوا، به سمت خانه رفتند. قبل از ا کی تار  با

اسم ماکان و  دنیزنگ خورد. با د الیل یخانه برسند، گوش

 پارک کرد. یاحدس موضوع صحبتش، گوشه

 "بله ماکان!"

  چکیخودش و پ نیبلندگو گذاشت و ب یتماس را رو  عیسر

 گرفت.

 !"خواستم یم چکو یپ یشماره ؟یی "تنها

بهت زنگ بزنم. سهند چش  خواستمیم.....میچکی"با پ 

 بود؟" 

 سهند چش شده......" دونمی ! واقعا نمالیل نی"بب 

  یرفته؟ االن دلش برا ادشیخودش    یایبازی"سهند عوض

  نیکه ا دید چکی از پ یس؟ چبچه دیمگه سع لرزه؟ یم دیسع

 خفتش کرد؟"  یشکل

هم  یحیتوض چی! هگمی! واقعا مدونمی "نم

 !" رهینگ یبگم که جد چکینداشت.....خواستم به پ

. یشکل نیا میماکان؟ ما تا حاال نداشت رهی نگ یجد و ی"چ

به نامزدش  شهیادعاش م یلی. اصال خادیسهند ناراحته ن 
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 هیبگه! البته بگه که چطور از  و یهمه چ ینیراست و حس

 ."کردیبچه سوءاستفاده م

ره باهاش حرف ! من دوباالیل گهی"نچ! خرابش نکن د

 بودم.....خوبه؟!"  چکی......نگران پزنمیم

 تشیاذ یکس  دمی"خوبه! تا من هستم اجازه نم

شمارشو   چکیپ ؟یندار دهیاز حم ی! خبری کنه......راست

به  دیکه سهند ر  رهیامروز از تو بگ خواستینگرفته و م

 حالمون!"

ماکان را   یتا بهتر صدا دیخودش را جلوتر کش  چکیپ

 بشنود.

سفر  هی  دیبگو آماده باشه که با چکی "چرا خبر دارم. به پ

 !"کنهیخبرش م دهیبره. به وقتش حم

مضطربش در نگاه دوستش گره خورد. سفر   نگاه

 الیداشت؟ پلک خواباندن ل  یهم در پ یداریدوباره.....د

 باعث آرامشش نشد.

من بفرست.  یبده. شمارشم برا چکیمنو به پ ی"شماره

 نداد."  سیصالح خس

 .دیو گفتن: »خوب کرد« را نفهم الی ل یخنده علت
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 یبه توق یها عادت کرده بود. تقلرزهپس نیبه ا بدنش

ضعف و   نی. خودش هم از ا برهیو  یرو  رفتیم خوردیم

شدن در بازار بود،  یبود. اگر قرص قو  زاری لرز خسته و ب

ضعف و   نیو از شر ا خورد یو م دیخری بود، م یمتیبه هر ق 

 .شدیلرز راحت م

گرفته  تیزود بل یلیزنگ زد و گفت صبح خ دهیحم ی وقت از

معرفت  الیبروند؛ لرز به جانش افتاده بود. باز ل دیاست و با

 خرج کرد و مرام گذاشت و گفت:

اسنپ  ایفرودگاه  رسونمتیخودم م ایما.  یخونه ای "شب ب

 ."رمیگیبرات م 

 ." امیخودم بتونم پس کارام برب  دی! باالیل یکنی"بدعادتم م
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کم بگذره! عجله نکن!.....به  هی"نه قربونت برم! بذار 

 " ؟ یگیم یچ نای بابات ا

موضوع   نیسفر برود، به ا د یکه با دیاز ماکان شن ی وقت از

 یالعملچه عکس گفت،یفکر کرده بود. مثال اگر به بابا م

کند. اگر  مانشیپش کردیم یمطمئن بود که سع داد؟ینشان م

و   زیو چند تهمت ر کردیکه شلوغش م دیفهمیافسانه م

 آماده بود. الی. جواب لزدیدرشت هم تنگش م

  شیپ امیم گمیفقط م شهی! مثل همگمی! بهشون نمی چی"ه

 تو!"

 دی. امگردندی گفته بود که احتماال بعد از دادگاه برم دهیحم

.  آوردندی . مسلما هوراد را به دادگاه نمرفتی هم نم  یدارید

آماده شد  شهیبا خود ببرد. روز قبل مثل هم ی الزم نبود لباس

رو به  شد؛یاز در خارج م یکه به سر کار برود. درست وقت

 افسانه گفت:

 ."الیل یخونه رمی. مامی "من امشب نم

کرد و در را  یخداحافظ د،یبگو  یزیکه افسانه چ نیاز ا قبل 

  یهااز حرف دیبود که به نظرش رس یتنها راه نیبست. ا

کند. هرچند مطمئن بود به محض  یریمفت افسانه جلوگ

اما حاال  د،یباریسرش م  یرو  ه یاز غر و گال یبرگشتن باران 

 نداشت. دنیتحمل شن
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در  یر یبود. صبح زود تأث پیتاول خوش داریمثل د دهیحم

هنوز نرفته، رنگ به    چکیخوبش نداشت. پ یافه یو ق پیت

توجه نکرد. فقط کارت  ادیز دهیارش نمانده بود. حمرخس

. ردیرفت تا کارت پرواز بگ تیرا گرفت و به سمت گ اشی مل

 دستش را فشرد.  الیل

  یاتفاق ستی ....قرار ندهی"نگران نباش! از حاال رنگت پر

 باش!" ی. قو فتهیب

 دوخت. الی قدردانش را به ل نگاه

چطور تشکر  دونمینم کردم؟یم کاری چ دیبا ی"اگه تو نبود

 کنم؟" 

  شیهااز چشم  چکیو لبخند زد. امتنان پ دیلپش را کش الیل

که  نی. همکردیدوست کمکش م کیاز  شتری ب الیبود. ل دایپ

  د،یایاز خواب صبحش زده و اجازه نداد تنها به فرودگاه ب

با دو کارت در دست برگشت.  دهی. حمرساندیمحبتش را م

 به دستش داد و گفت: یکارت ملرا همراه با  یکی

 " ؟یندار یسالن پرواز. شما کار میبر دی"خب ما با

کرد. در   یو خداحافظ دیرا بوس چکیباز تشکر کرد. پ الیل

 ی برا یگاهه یتک الیدو جهت مخالف به راه افتادند. انگار ل

فاصله از  یاستوار ماندنش بود. ناخودآگاه قوز کرد و با کم

 گذشتند و وارد سالن شدند. هایراه افتاد. از بازرس دهیحم
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 تا پرواز رو اعالم کنن." مین یبش جان یا  ای"ب

به سرش داد و کنارش نشست. سکوت که  یفیخف حرکت

توجهش  شیبا صاف کردن صدا دهیکشدار شد، حم شاننیب

 . را جلب کرد

دادگاه  نی با هم زیهمه چ میدادگاهه! انتظار ندار نیاول نی"ا

معلوم بشه. پس از حاال نگران نباش. مسلما پدرشوهرت به 

از  ی کی. کنهی. تالشش رو مرهی نم رباریز یسادگ نیا

عدم  ینه یگز شه،ی که حتما به اون متوسل م یموارد

. میهم ما براش برنامه و جواب دار نیتو هستش. ا تیصالح

پسرت رو   گه،یماه د شیش تیبهت قول بدم که نها تونم یم

! لهیهمون شهر وک یاز دوستام تو  یکی. میگردونی برم

 ."کنهیو کمک م ادیباهاش هماهنگ کردم و اونم م

  یها و نشستن لبخند رو باعث درخشش چشم ندهیآ اندازچشم

 شد.  شی ها لب

 جبران کنم." تونستمیکنه! کاش م"دست شما درد ن

 سر تکان داد.  دهیحم

 یکنی م یزندگ  نای ابا بابات  یحرفا رو ولش کن......گفت نی"ا

 درسته؟"

 آهسته بود. اش« »بله
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که حداقل امکان   یو نشون بد ی"خب اگه مستقل باش

 یکه نداشته باش  نیبهتره. نه ا ی لیخ یبچه رو دار ینگهدار

ها دادگاه رو  بهانه نیبا ا توننیبشه، فقط م ل یازت زا یحق

 کش بدن."
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کردن،  یبود که مستقل شود. کنار افسانه زندگ شیخدا از

اگر هوراد  دانستی. خودش هم مخواست یم وبی صبر ا

ماندن در آن خانه را نخواهد داد.  یبرگردد، افسانه اجازه

. با  یزندگ  ل یوسا دیاجاره بود و خر یبرا  شیمشکل پول پ

و خرج  یکم یاجاره کرد،یهنر م  ی لیکه داشت خ یحقوق

  یوقت اشیدارطرف و نگه کیبچه  یهید. تغذرا بده یزندگ

 هم مسئله بود. رفتیسر کار م

شدن   مایسوار هواپ ش،یها یها و نگران دلشوره یهمه کنار

بار هم نفسش را بند آورد. از تمام اعتماد به  نیاول یبرا

به نظر  یو ناش  دیبد دیاش کمک گرفت تا ند نفس نداشته

 دهی با دقت حرکات و رفتار حم یشاگرد ساع  کینرسد. مثل 

شده بود  شی برا دهینظر گرفت و اجرا کرد. حم ریرا ز
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و  پیو ت ل یزن موفق. طرز صحبت و استا کی یالگو 

 بود.  زیبرانگ  نیو تحس  ییایرؤ   چکیپ  یهمه برا اش،افه یق

 یافسانه سالم  نینگاه خشمگ ریبرگشت. ز دواریاما ام خسته

افسانه و   ی. صدا دیها رفت. بابا را ند کرد و به سمت پله 

پا بر  کیو  نیزم یپا رو  کیمخاطب قرار دادنش باعث شد 

 .ستدی پله با 

دوباره  الی ل ی! انگار اشتباه کردم اجازه دادم پایشد ی"موذ

. شهیبلند م یاز گور اون عوض هیباز بشه. هر چ تیبه زندگ

 "؟ یکنیم کاریو چ  یریکجا م ستیمعلوم ن

شکل آوردن   نیرا به ا الیاز تعجب گشاد شد. اسم ل چشمانش

به هم  شی ابروها  ارادهی. ب ندیبود و هم ناخوشا آوررتیهم ح

  جانیو استرس و ه یو شکل اخم گرفت. خستگ شد  کینزد

سطح رسانده بود.   نیترنیی دادگاه، تاب و توانش را به پا 

 :تگذاشت و کامل برگشت و گف نیپله زم یرا از رو  شیپا

 الیبه ل یچه ربط ؟یداد ریشده که باز شما به من گ ی"چ

شبم دلم  هیداره؟ سر کار بودم و االنم خسته برگشتم. 

 کجاس؟"  رادشیدوستم باشم. ا شیخواسته که پ

داد. نچ   نییرا پا راهنشیپ نیآمد و آست رونیاز اتاق ب بابا

او و   نی ب یگاز ینشست. بخار یبخار کیگفت و نزد یبلند
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  دهیدراز کش ونی زیتلو  ی افسانه قرار داشت. پسرها که جلو 

 شان به بحث مادر و خواهرشان جمع شد. حواس بودند،

 ن یبحث سرمونو زم یشب ب هی شهیشده؟ نم ی"باز چ

 "م؟ یبذار

زن  خوام؟یصالح دخترتو م ریبده خ  ؟یگی"چرا به من م 

و   رهیخونه کجا م  ادیشب نم سیمعلوم ن سوهیجوون و ب

 یچ هی  امرزیاون خداب فهممیحاال م کنه؟ یچه کار م

 بره." رونیاز خونه ب ذاشتی که نم دونستیم

 و ادامه داد: دیدهانش کوب یرو 

  ی. اما بترس از اون زمانشمیدهن من بسته! الل م نی ! ا ای"ب

گوشتو کر کنه! از من   شییافتادن تشت رسوا یکه صدا

 گفتن بود."

مات و مبهوت ماند.  چکیبه تکان دادن سر اکتفا کرد. پ  بابا

معلوم نبود افسانه  ماند،یم . ساکتدی شنیم دیجد یهاحرف

و استرس  ی. خستگچسباندیبه دامنش نم  زهایچه چ

گام جلو رفت و  کیکرده بود.  اشی و عصب ریپذک یتحر

 گفت:

 یزیچ هیبابا! شما  ؟ییچه رسوا  ؟یچه تشت ه؟یحرفا چ نی"ا

بگو! درسته که به من تهمت ناروا بزنن و شما ساکت 

تا شب کار  رمیبرو سر کار، رفتم. از صبح م نیگفت ؟ یبمون
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مزخرفاتو بشنوم؟  نی و ا امیحقمه که خسته ب نی. اکنمیم

 " ن؟یکه حق بهش بد ارهیم ونیحرف گذشته و راشد رو م

جواب  د،ی مالیرا م شیکه پا یو در حال دینگاهش را دزد  بابا

 داد:

! گهیبد مطرح کنه، اما حق م دی! نگرانته! شاگهی"بسه د

 ." یمواظب رفت و آمدت باش شتریب  دیبا

که سرش را باال   ییو مات به بابا نگاه کرد. بابا ناباورانه

به تأسف تکان  یبنگرد. سر  شی هادر چشم می مستق آوردی نم

که خود را به  یکرد، اما کس  داریب شدیداد. آدم خواب را م

به خواب زده بود و با  . بابا خود راشدیخواب زده را نم

ها  و از پله  دیخ. چرکردینم دارشیزلزله هم ب چ، یتکان که ه

. ستیاتاق کز کرد و به حال و روزش گر یباال رفت. گوشه

شد. با خود فکر کرد،  تریخانه قو  نیرفتن از ا یزه یانگ

 دیرا سراغ داشته باشد. شا  ییاز دوستانش جا یکس دیشا

  اشنهی کنند که از پس هز دای پ  یبگردند و اتاق الیبشود با ل

کند. ذهنش خسته و  دایپ یالزم بود که کار دوم دی. شادیا یبرب

که آوردن   شدیمطمئن م گذشتیبود. هر روز که م جیگ

وقت  دادیاجازه م د یخانه امکان ندارد. نبا نیهوراد به ا

 نانی. اطمردیچه کنم دست بگ یبگذرد و زمان آمدنش کاسه

  ماتومیاشت که صالح و ماکان کمکش خواهند کرد. اگر التد

 ییگشتن دنبال جا یو برا زدی زنگ م دیسهند نبود، به سع
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فکر، نفرتش از سهند شدت  ن ی. با اخواست ی ازش کمک م

با سهند  یگذشته و حالش، از دوست یگرفت. تمام بدبخت

 خودش.  ی. صد البته از حماقت و بچگگرفت ینشأت م
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نشد که   وقتچی . هدانستی خودش را مبرا از گناه نم گاهچیه

. ندازدیب گرانیبهانه کند و گناه را گردن درا  یو نادان  یبچگ

فکر نکرد اگر پدر  گاهچینبود. ه  نیجز ا  قتیهرچند حق

اگر مادر و پدر نه گفتن   شد؟یداشت، چه م یدلسوز و آگاه

 شد؟یرا آموزش داده بودند؛ چه م

داد باال   حیترج یبه تن و جانش ماند. گرسنه بود ول یخستگ

. سرش به شدت درد افتدی نه نبماند و چشمش دوباره به افسا

ها را که چشم ی. طورچاندیرا محکم دور سر پ ی. شالکردیم

 .دیهم بپوشاند و خواب

شد. خانه در سکوت فرو رفته   داریچقدر گذشت و ب دینفهم

در چشمش  شهیانگار خرده ش زدیبود. پلک که م

چشمش را باز کرد. پسرها   کی. به زحمت ختندیریم

در  یچشی . پدادیبودند. ساعت دو را نشان م  دهیخواب
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 یاش احساس کرد. شال شل شده را از سر برداشت. کممعده

آب خورد، اما   یرفت. کم نیی به پا سته. آهد یها را مالچشم

نان برداشت. به دندان گرفت و آهسته  یانداشت.  تکه  دهیفا

 به باال برگشت.

و   دیخریم  ییزهایهر شب چ گرفت،یقوق مح ی وقت از

و  کیهم ک ی. مقدارریمرغ و پنماست، تخم ر،ی. شآورد یم

توقع افسانه  کرد، یها. انگار هر کار مبچه ی برا تی سکو یب

به درس نخواندن و  شی هاه یکنا شهی. همشدیم  شتریب

کردن    دایپ یعرضه نداشتنش برا  ایبود.  اشیسواد ی ب

بابا تهمت  یشکل واضح و جلو  نی. تا حاال به اارشوهر پولد

 نییذهنش باال و پا یتو  یینزده بود. تشت رسوا یهرزگ

 .دیفهمی. منظورش چه بود را نمشدیم

رفت. افسانه هم  رونیزودتر و بدون صبحانه از خانه ب صبح

حرف زدن نداشت. سر راهش  یسکوت کرد. انگار حوصله 

گرفت  میگرفت. تصم ریپن  یکوچک ین و بستهنا  کیبه مطب 

روز   ینخورد. هر روز هرچه از غذا یزیدر خانه چ گرید

هم  ی. گاهآوردیناهار با خود م یبرا  ماند،ی م یقبل باق 

و   کردیپز مو آب دیخریمرغ منبود و دو تخم یزیچ

 دوشش باشد.  یمنت افسانه رو  خواست ی. نمخوردیم
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پخت و پز  یبرا لهیوس یکم گرفت یاز دکتر اجازه م دیبا 

پخت  یکوچک، فقط اندازه یقابلمه کیتابه و  کی. اوردیب

 نداشته باشند. یاد یز یساده که بو  یغذاها ا یاملت 

بود.   بیکه درخواستش را گفت، عج یدکتر هنگام نگاه

تمام ذهنش را بگردد و اصل  خواست یانگار با نگاهش م

 داد: حیماجرا را بفهمد. دستپاچه توض

گردنم  یمنت خوامیکم با زن بابام بحثم شده، نم هی "خب 

 ...."دیباشه.....اگه اجازه بد

 کاریغذا رو چ یکمه، بو  ضایناهار تا اومدن مر  ی"فاصله 

 "؟ یکنیم

. در حد همون املت و کنمیساده درست م ی"غذا

 !" هیکنه کاف رمیباشه که س یزیچ هیفقط .....مرو ین

 اجازه داد.  تیاما در نها ریبا مکث و تأخ دکتر

 خوادیباهام. نم  ارمیخونه دارم، عصر م کی کوچ ی "تابه 

 ."یبخر

است.  ی کرد. خدا را شکر کرد که دکتر زن خوش قلب تشکر

. ظهر  ختیریبر سرش م یمثل افسانه بود، چه خاک ی اگر زن

کرد.   ریس رینان و پن یو باق تیسکو یب یخودش را با کم 
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. شدینم تیسکو یو شکالت و ب وهیاز م یمطب خال  خچال ی

 نبود. سینظر خس نیدکتر از ا

تماس  الیبعد ل یداد. کم امیپ الیرا برداشت و به ل  یگوش

  نی ا یو بررس ل ی گرفت. خالصه از سفرش و دادگاه گفت. تحل

 کرد و گفت: یموضوع که تمام شد، مکث

که  ییجا هی. رمی اتاق بگ  هی تونمی!.....به نظرت من مگمی"م

 کرد؟"  یبشه زندگ

 شده؟" یزی"چرا؟ چ

 پس و پنهان نداشت. یزیچ الیل از

اگه مستقل  گفتیهم م دهی. حمکنهی م تی"افسانه داره اذ

م بگ دیپس گرفتن هوراد بهتره. خواستم به سع یبرا یباش

که سهند  یچند تا آژانس امالک، با اون حرف م یبا هم بر ادیب

 شدم...." مونی زد، پش

. بهش گمیم دیخودم به سع ی! خواستال یخی"سهند رو ب

. اگه خودت  ادیدستمون ب متی که حدود ق رهی سراغ بگ گمیم

برات خط و   تونهی بهتره! بذار سهند بفهمه نم یزنگ بزن

 نشون بکشه."

باعث باال رفتن اعتماد به نفس و  شهیهم  الیبا ل  صحبت

از دعوا گذشته و افسانه به  ی. دو سه روزشدیآرامشش م
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. چرا صبحانه بردی که چرا غذا نم اوردیخودش هم ن یرو 

 چکیپ یمان یباعث پش نیبود. هم شی. انگار از خداخوردی نم

داشت  یاو بود و حق یپدر یخانه، خانه نیشد. هرچه بود ا

 .گذشتیاز حقش م یراحت نیبه ا  دیو نبا

. دیبه خانه رس شهیزودتر رفته و او هم زودتر از هم دکتر

. پشت در کفش آمدیصحبت م یکرد. صدا یرا ط اطیح

ها بود که دوستان بابا رفت و . مدتد ید یابهیغر یمردانه 

نداشت.  یکار. اگر دوست بابا بود که به او کردندیآمد نم

را  ش. در را باز کرد. سررفتی و به اتاقش م کردیم  یسالم

به مهمان، به  نگاهیکرد و ب یاانداخت و سالم آهسته  نییپا

دست  کیآمد.   رونیها رفت. افسانه از آشپزخانه بسمت پله

 چادرش را گرفته بود. گریو با دست د  یچا ینیس

 !"زمیعز  ی"زود اومد

!« آفتاب از کدام طرف در  زمیلحظه مکث کرد. »عز کی

وار »زود کارم تموم شد.« را آمده مهربان شده بود. زمزمه

پله گذاشت، بابا   نیاول یپا رو  یگفت و رد شد. درست وقت

 زد. ش یصدا

 بابا!"  چک  ی"پ

و چشمش به مرد نشسته کنار بابا افتاد. خون در   دیچرخ

به بدنش  یرق فشار قو ب انیمنجمد شد. انگار جر شی هارگ
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  وانی ح کی ه یوصل کردند. خشک شد. درست شب

 شده. یدرمی تاکس
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ترک ترک و خشک.  ریکو  کی. زرعیدشت لم کیشد  مغزش

سوختند.  ریخشک کو  یهاترک  انیها گم شدند. کلمات مواژه

و  ستیکش آمدند. هفت سال و ده ماه و ب هاه یو ثان ها قه یدق

که بابا   یچهار روز به عقب برگشت. پرت شد به شب

 یزد و بعد گوشش را رو شیلحن صدا نیو با هم طورن یهم

 شد در آورد. بست و او را به عقد را چکیپ  یصدا

. شدیتکرار م خیشب هم افسانه مهربان شده بود. تار آن

احساس  ند؟یگو یم خیچند سال هم تار نی! مگر به همخیتار

آب نگه داشته و   ریسرش را ز ی. انگار کسکردیم یخفگ

پر از آب شده باشد. فقط خفه شدنش بدون   شی ها هیر

 .میتسل میتسل م  ی. تسلشدیمقاومت و تقال انجام م

ها پس  شد. آب هیوارد ر ژنیاز اکس یمیحجم عظ بارهک ی

 شد. دهیرفت. دستش کش

 به خاطر شما اومدن." یحاج نیبش ا ی! بزمیعز  ای"ب
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را  ستهیالکتر انیجر گری بار د کیدستش شوکر بود.  انگار

خورد و  یاز نوک پا تا فرق سر احساس کرد. تکان سخت

بابا و مرد لبخند به لب،   افسانه و  نیها نگاهش بزدهمثل جن

از دستش گرفت   یشگانیشد و ن  کینزد ی. افسانه کمدیچرخ

 و لب زد:

  ای......)بلندتر ادامه داد:( بیاریادا درب ی"کشتمت اگه بخوا

 !"یاخسته دونمیگلم! م

 بابا!"  ای"ب

 یدیدر سف  دیمرد مثل انعکاس نور خورش دیسف یموها

داد.  یدرآورد و جاخال  یباز ش یبرف، چشمش را زد. زانو 

پله گرفت. باز افسانه  و لق راه یچوب یدستش را به نرده

 داریرفت. نگاه خر شیقدم پ ک ی. همراهش دیدستش را کش

از  یتلخ عیحس کرد. فوران ما شی سر تا پا یمرد را رو 

کم بهت رفت و خشم  را سوزاند. کم شیگلو  ،یرمعده به م

خون از قلبش پمپاژ  انیمواد مذاب روان شد. همراه جرمثل 

به مغزش. داغ شد. بخار بلند شده از مواد  میشد. مستق

  اشین یها و بکه مغز را در بر گرفته بود؛ از گوش یمذاب

 زد. رونیب

را محکم تکان داد و از چنگ افسانه رها کرد.  دستش

 کرد:  یافسانه پرحرف
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کن و سنگات و وا بکن! صحبتاتو ب یبا حاج ن،یبش  ای"ب

 مادر..." ایتو زده. بشانس در خونه

 دیو دهانش را باز کرد. نفهم دی بار بود که افسانه نفهم نیاول

زد. دهان    چکیچند کلمه چطور آتش به خرمن پ نیهم

آب بهم فشرد. افسانه   یاچکه  یو برهوتش را برا دهیخشک

 ی صوت ی . به زحمت تارها ستادیبابا ا  یرا کنار زد و روبرو 

 را به خدمت گرفت و گفت:

بس نبود؟  نیبار بدبختم کرد هی  ن؟یدیبرام د ی"باز چه خواب

 " ؟یکار رو بلد هی نیاز پدر بودن هم 

و صالحت رو   ریبابات خ  ؟یزنیم هیحرفا چ نی"دختر ا

 یمحل همه به خوب ی! تو هیفیمرد شر  ی. حاجخوادیم

و از کار افتاده،   ضهیخانمش مر دوننی . همه مشناسنشیم

 بباف." فیبشنو بعد اراج ن،یبش ایبخت بهت رو کرده...تو ب

. کردی. حرارتش را احساس مسوختیم  مثل کوره صورتش

تکان  شی. بابا سر جادیباریآتش م یهاشراره  شیهااز چشم

 جواب داد: مالحظهیخورد. رو به افسانه کرد و ب

  ادی. فقط از تو برمشهی از گور تو بلند م شایآت نی"تو خفه! ا

....اما یکن شکشی و منو پ یکه پشت سرم با مردا قرار بذار

 !" یکور خوند

 ! مواظب حرف زدنت باش!"چک ی"پ
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 زد و دو سه گام به سمت در رفت. یپوزخند

با دروغ و نقشه  ی! کنهیع و حالم ا"مواظب بودم که وض

پشت سرم با راشد قرار و   یخونه؟ ک نی ا یراشد رو آورد تو 

! تو باهاش قرار یمثال حاج  نیمدار گذاشت؟ حاال هم ا

داده؟  دیزنت رفته حرف زده و وعده و وع ای یگذاشت

مواظب باشم، مواظب  یکه به من بگ نیا یبه جا یکاشک

 واست به دخترتم بود..." ح ی. کاش فقط کمیبودیزنت م

 االهللا گفت. افسانه دستپاچه جلو آمد.و بلند الهللا ستادیا مرد

 یکم چموش هیس .....االن خستهدییشما بفرما ی"حاج

 !"شهی. درست مکنهیم

 هم به بابا زد: یتشر

 " ؟ یکنینگاش م ی"نشست
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خودش را به در رساند. در را باز  ستد،یکه بابا با  نیاز ا قبل 

 و گفت: ستادیدر ا نیکرد و ب 
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دلت  ی لی. بابا خدیبذارم دوباره بدبختم کن دی نی"به خواب بب 

 کن." شکشی زنتو پ ، یصلت کنو  یبا حاج خوادیم

خارج شد. خودش   اطیرا محکم بهم زد و با سرعت از ح در

مهم نبود.  شیزده است، اما برا  یچه حرف زشت دانستیم

محض بودن بابا به حد  میخون بود. از تسل یاچهیدلش در

کرد.  یچطور ط  دیبود. طول کوچه را نفهم  یمرگ عصبان 

 ی. تا انتهادی کوبیضرب گرفته و مثل طبل م شیهاقه یشق

 ی. کم زدی نفس م. نفس دیرس یاصل ابانیو به خ رفتبلوار 

بودند.  ی لیها در حال تعط. به اطرافش نگاه کرد. مغازهستادیا

. هاج و شدندیکم و دانه دانه خاموش مپرنور کم یهاچراغ

 کجا برود.  دانستیواج مانده و نم 

بر وجودش پهن شد. کاش  اهیر سچاد کیمثل  یمان یپش

تنها   کرد؟یچه م یآوارگ نی. حاال با اکردیتر برخورد مآرام

 ل ی! از فامییدا ا ی را داشت. خاله یبود. کاش کس الیل  دشیام

پدربزرگ  ایمادربزرگ  کیبود. کاش  دهیند یریپدر که خ

 یجا  ه. کاش ببردیشان پناه م مهربان داشت که به خانه 

مامان، بابا رفته بود. از فکرش شرمنده شد. فقط مطمئن  

. کردیکامال فرق م تشیبود اگر مامان زنده بود، وضع

 تماس گرفت. الی را درآورد و با ل اشیگوش

 !"چیپچی"جانم پ 
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  الی که با ل یت یمیکرد. با وجود صم یپرسسالم و احوال  کوتاه

 را نداشت. دیبگو  اشیکسی که از بآن یداشت، رو 

دکتر زود  یخونه؟ تو که گفت یدیمگه هنوز نرس ؟یی "کجا

 رفت." 

. با  دیسؤال را پرس نیبه موقع و بهتر الیراحت شد. ل کارش

 بغض پوزخند زد.

باز افسانه خانوم برام آش  دمی! دیدنی.....چه رسدمی"رس

 وجب که چه عرض کنم، صد وجب روغن روشه!"  ه یپخته 

 " ؟یرون یب ؟ییکار کرده؟ تو االن کجا ی"چ

....به خدا شدمیدوباره بدبخت م موندمی! مالی"مجبور بودم ل

 مجبور شدم!"

 یکه چ ابونیخ یتو  ی سادی! واجانی ا  ایب ریدربست بگ هی"

 ی . حدودرمیگیشه؟ زود باش! بذار اصال من برات اسنپ م

 آدرس بده."

. دادیم تیوضع نیرا در بدتر شنهاد یپ نیبود. بهتر نی هم الیل

عمل کرد. چند  ع یکه اول داستان را بشنود، سر نیا یبه جا

و اسم راننده را  نیبعد زنگ زد و پالک و مدل ماش قهیدق

 یه همان شماره پالک جلو پژو ب کی قهیداد. کمتر از پنج دق
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 ادهیپ الیل ینهزود مقابل خا یلی. سوار شد و خ ستادی ا  شیپا

 را بدهد که راننده گفت: هیشدن خواست کرا ادهیشد. قبل از پ

 "حساب شده خانوم! به سالمت!"

که بدهکار محبت و   یبود. نه فقط مال ادیز الیبه ل  اشی بده

کنار   ی. وقتتشیو حما یبود. بدهکار همراه اشیمهربان 

ها  نشست و شروع به گفتن کرد؛ اجازه داد گونه الیخاله و ل

 داغش شود. یها اشک زبانیم

از بابا هم بزرگتره. سر کوچه سوپرمارکت داره.  کهی"مرت

رو برام باز کرد و حال و   ششی ن یه د،یبار رفتم خر هی دمید

شو چرب کرده و  وم پوزهاحوال گرم کرد. نگو افسانه خان

 زن جوون بهش داده." ی وعده

 شد. یعصبان الیبا تأسف سر تکان داد. ل خاله

از دستشون   یجماعت کشه،یآدما رو نم ی"خدا چرا بعض 

آخه؟ خوب   خوادیم یزن از جون تو چ نیراحت بشن. ا

رو   غهیامشب ص نی هم ،ی. شل اومده بود ینموند یکرد

 ."یکردیشب رو صبح م یبغل حاج  یخونده بودن و تو 

 ! زشته مادر درست حرف بزن."الی"ل

! حاال من نگم گهیبوده د  نیزشته مامان؟ قصدشون هم ی"چ

 " کنه؟یم ر ییموضوع تغ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 و قرمزترش کرد. دیاش کشسرخ شده ین یبه ب دستمال 

کار کنم؟ نه پول دارم   یچ دیکه حاال با  جاستنی"مشکل ا

. دوزار حقوق یزندگ یبرا ی الهیخونه بدم و نه وس ش  یپ

 به کدوم زخم بزنمش." دونمیاوضاع نم نیکه با ا رمیگیم

 و گفت: شی پا یدست گذاشت رو خاله
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. من میکنی م دایپ  یتیسوئ ای یاتاق  هی میگردی"خدا بزرگه! م 

 یبتون گهید کنمی. فکر نمم یکنیکمک م می هم هست الیو ل

لباس  هیبه صورتت بزن،  یآب هیجا!.....پاشو اون یبرگرد

 " شه؟یم یچ مین ی بخور. تا فردا بب یزی چ هی ایراحت بپوش، ب 

. غصه زنمیو صالح م دیزنگ به سع هی"پاشو پاشو! منم 

 نخور!"

 غصهی ب یک  آوردینم  ادیبود. به  اشی شگیهم اری غصه

کرده بود که   ریگ شیدر گلو  یقلوه سنگ ییبوده است. گو 

مادر و دختر  نیا  یرا قورت دهد. شرمنده یانتوانست لقمه 

  اشینبود، زندگ الیاگر ل کردیبود. هرچه در گذشته فکر م
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حال   شد؛ینم ریمسو با راشد هم کردیم یرا ط  یگرید ریمس

 نیباشد و به درد ا الیکه حکمت خدا بوده که ل کردیفکر م

 شد،ی نبود و با دوستانش آشنا نم الیبخورد. اگر ل شی روزها

اش تالش کند. بچه یبرا که یلیداشت و نه وک ینه کار

خودش بود و خودش و تن دادن به هرچه بابا و افسانه 

 شد،ینم ا. با وجود افسانه، با راشد هم آشندند یدیصالح م

 بدبختش کند. شدیم دای پ یگریمرد د

فکر کرد. کار درست  اشیکم توانست بخوابد. به زندگ یلیخ

رفتار  زیدار و مرکج ایرا زدن  یپدر یخانه  دیکدام بود؟ ق

را  بی آس نی تا کمتر کردیم  دایراه را پ نیبهتر  دیکردن. با

بود. درست  ریپذبیکه به شدت آس ی. زن تنها و جوان ندی بب

شدت خام و    هرا داشت، اما ب یبا مرد یزندگ یکه تجربه

مشترکش در ارتباطات  یزندگ ی بود. تجربه تجربهی ب

 کردیم  ین یسنگ اشنهیس ی. قفسهآمدی امروزش به کار نم

 همه غم. نیاز ا

 گفت: الیصبحانه، ل زیسر م صبح

 ریمس  یاتوبوس و مترو  یدنبالت. تا بخوا امی "شب بمون م

 ."شهیم رید یکن  دایما رو پ یخونه

 دوخت.   یچا وانیانداخت و چشم به ل ریرا ز سرش

 بابا!"  یخونه گردمی. شب برمستی الزم ن ی"مرس
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 بشه؟"  یکه چ یبرگرد ؟یشد  ونهی"وا! د

 کرد. میتقس  الیخاله و ل نیرا باال آورد و نگاهش را ب سرش

.  رونیب  امیکه ب سیفکر کردم. االن وقتش ن  یلیخ شب ی"د

 نمی . بهتره اول بگردم ببیزندگ یبرا ییبدون خونه و جا

 بعد خودمو آواره کنم...." شهیم دای پ ییجا

 !"گهیهست د جانی ا ه؟ی"آواره چ

محبتاتون  ونی. مدنیمحبت دار یلیشما خ! ال ی"نه ل

روز و دو روز  هیصحبت سر  یهستم.......ول

بابامه! حق و سهم دارم از اون   یجا خونه.....اونسین

...افسانه از خداشه! رونیزدم ب لهیبدون وس نیخونه.....بب

 نمی بمونم.....بذار بب ابونیخ یبراش که من تو ستیمهم ن

 بعد....." رمیگاتاق ب هی شهیم

 خواست اعتراض کند که مادرش اجازه نداد. الیل

با   رون،یب اد ی! اگه قراره از اون خونه بچکه ی"حق با پ

 یتو  یکه خانوادگ شناسمیم  یکیبرنامه باشه بهتره. من 

ندارن،  شیکه پول پ ییکسا یهستن. معموال برا ریکار خ

رو اجاره کنن، باهاش تماس  ییتا بتونن جا کننیجمع م

 ." کنهیم کاریچ نمی بب رمیگیم
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 دیبا صالح و سع شبیبود اما سکوت کرد. د یناراض الیل

حرف زده و هر دو قول دادند کمک کنند. هر دو از خاله 

 کردند و رفتند.  یخداحافظ

  دنینخواب چکیاما پ  د،یشد و پرس اشی متوجه ناراحت دکتر

نزد. تا شب و برگشتن به خانه  یرا بهانه کرد و حرف

به  کردند؟یدلشوره داشت. بابا و افسانه چطور برخورد م

 خودش قول داد که قاطع اما آرام رفتار کند.

. ستادی آمد. پشت در ا شهیتر از همنظرش کوچه کوتاه به

نبود. دل به  یا. چارهدیلرزیباز کردن در م یدستش برا

  نیقدم برداشتن سنگ یبرا شیزد و وارد خانه شد. پاها ایدر

نشسته  یبود. در هال را باز کرد و داخل شد. بابا کنار بخار

  حرف. پسرها دو سمتش نشسته بودند و خوردیم  یو چا

نداشت. بابا قهر بود.  یکرد که جواب یا . سالم آهستهزدندیم

. دست دیاما انگار به گوش افسانه در آشپزخانه رس ش یصدا

 :دیار کش آمد و هو  رونیبه کمر ب

. یبود شبیکه د ییبرو همون جا ؟یاومد یچ  ی"برا

 ابونی که احترام پدرشو نگه نداره، به درد همون خ یدختر

 ...."خورهیم

 به بابا کرد و گفت: رو 
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بارمون   ایچ شبید س ین ادتی  ؟یکنینگاش م ی"نشست

 کرد؟" 

در مسالمت درآمد. بابا را مخاطب قرار داد و به افسانه  از

 نکرد.  یتوجه 

با  خبریب   دی. شما هم نبادیزدم ببخش یحرف بد شبی "اگه د

که از شما هم  رمردیپ هی. اونم نیذاشتیقول و قرار م یکس

 بزرگتره......"

 وهیزن ب ادی"بزرگتره که بزرگتر باشه! مگه پسر جوون م

 " ؟یسربار ما باش یاخو یم  یتا ک  ره؟یبگ

بابا نشست.  یبه افسانه نداد. جلو رفت و روبرو  یجواب باز

 بود و نگاهش نکرد. نیی بابا سرش پا

کنم و   دایپ ییجا هی"من سربارتونم؟.....باشه! مهلت بده 

و محسن....تو رو به خاک مامان،  یبرم.....فقط جان مهد 

مرده متنفرم.  یمن نباش. من از هرچ یدنبال شوهر برا 

نخواد. خودت که  شیکنم که پول پ دایاتاق پ  هیوقت بده....

 ندارم." ی پول یدونیم

 افسانه جواب داد: شیساکت ماند و به جا بابا

 یسود  هی بده به تو؟ مگه  یشو مفت و مجانخونه ادی م ی"ک

. یچش بود که جفتک انداخت یحاج  نی. ایشته باشبراش دا
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خوب خونه  یجا هیبرات  خواستی! میندار  اقتیل

 دایپ نی خرابه بگرد بب  هی.....بدو دنبال رهیبگ

ماهه  هی! تا گمی بابات م ی!......بهت بگم! دارم جلو ؟ یکنیم

 یفکر هیخودم  ینرفت ،یخونه که رفت نیا  زا یرفت گهید

 ."کنمیم
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 میرا کجا قا هاتیشخص ت؟یچند رو دارند؟ چند شخص هاآدم

افسانه کجا پنهان شده بود. چرا بابا   یرو  نیا کنند؟یم

 خواست،ی نم ای خواست یمتوجه نبود؟ دستور صادر شد. م

فرصت نداشت. هرچه او به افسانه توجه    شتریماه ب کی

نداشت. مهم بابا بود که   یریتوف هیدر اصل قض کرد،ی نم

بابا، حرف،  تیو گوش به فرمانش بود. بدون حما عیمط

 حرف افسانه بود.

خاله  ای دیاز صالح و سع یگذشت. منتظر خبر یروز چند

به دست آوردن پول   یبرا  یبود. تمام وقت، ذهنش دنبال راه

بود. افسانه بعد از خط و  شیبدون پول پ  ییکردن جا  دایپ ای

  نی ندارد به او دهد. به ا  یکرد که بابا پول دیتأک دن،ینشان کش

 شد. یدرصد بابا قصد کمک داشت، منتف کیشکل اگر 

افسانه و پسرها شنبه بود و الزم نبود به مطب برود. پنج

رفته بودند. پسرها از ترس مادر  دیخر یاحتماال برا

. بابا مغازه بود. نظافت خانه تمام شد. شدندیهم نم کشینزد

نشست و به پول فکر کرد. ذهنش ناتوان از حل   یکنار بخار

و   کردیهوراد م ادی ی. گاهزدیم زیمسئله به گذشته گر

و محکم   آوردیم ادی را به دهیدادگاه. گاه هم حم یپروسه

 حرف زدنش.

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بود. پاسخ خودش  دهیپرس اشهیاز مهر دهیآمد که حم ادشی

بود:   نی کرد، ا ریکه ذهنش را درگ یزیرا هم مرور کرد. چ

 باشد.  دهیاو به خاطر نداشت، سند ازدواجش را د

در اتاق بابا و افسانه ماند. احتمال داد که سند  یرو  نگاهش 

رفتن و   یو اسناد بابا باشد. وسوسه لیوسا انیازدواج در م

به مغزش هجوم آورد.  انهیکردنش مثل مور دایگشتن و پ

شد. هر چند قدم، به در  کی بلند شد و آهسته به اتاق نزد

شود اتاق  اردآماده بود تا او و  ی. انگار کسکردیهال نگاه م

کوپ قلبش، گوشش را پر کوپ  ی. صداردیو مچش را بگ

شد، اما پا پس   سیاز عرق خ  شیها کرده بود. کف دست

. اصال چه  ندی. حق خودش دانست که آن سند را بب دینکش

 باشد؟ یگرید یداشت که سند ازدواج او، دست کس یمعن

 ستادهیا زیآو رخت کیبرق را زد.  دیاتاق را باز کرد و کل در

اتاق جز فرش  ،یواریاتاق و دو لنگه در کمد د ی گوشه

بابا و   یها لنگه در را باز کرد. لباس  کیبود.  یوسطش خال

 یبود. دراور کوچک  زانیدو سه دست کت و دامن افسانه آو 

د. یبه گوش رس ییهم کف کمد را اشغال کرده بود. صدا

شد و چشم   کیگوش کرد. به در نزد ی. کمستادیا حرکتی ب

 نبود. یبه در هال دوخت. خبر

باز کرد. با دقت  یکیی کی سر کمد. کشوها را  برگشت

ها را کنار زد و ته کشوها را گشت. در دوم را باز کرد. لباس 
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توجهش را جلب کرد.   یکوچک یو صندوقچه فی ک کی

را برداشت و با  فیصندوقچه به چشمش آشنا آمد. اول ک

و چهار   یبانک یکرد. دفترچهرا باز  پشیلرزان ز یدست

چه هستند.  دیکه نفهم گریخانه و مدارک د سندشناسنامه، 

کرد که با روزنامه جلد شده بود.   دایپ یابغل دفترچه بیدر ج

همان  دیفهم د،یبرداشت و بازش کرد. اسم خودش را که د

را بست و سر   فیک  پیز عیاست که به دنبالش آمده، سر

صندوقچه مثل  یمد را ببندد، ولگذاشت. خواست در ک شیجا

از  گرید بارک یتوجهش را جلب کرد.  زن،چشمکچراغ  کی

جا ساکت را چک کرد. همه یدر اتاق، هال و در ورود  انیم

در صندوقچه را باز کرد. دو   اطی بود. دوباره برگشت و با احت

 یعروس   یکه برا ییافسانه را شناخت. طال ی طال کهیسه ت

 داده بود. هیآمدن پسرها، بابا هد ایو به دن

که طالها در آن بود، باال آورد.  یچوب یتکه اریاختی ب

. دانستیرا از کجا م  نی ا دانستیصندوقچه دو تکه بود. نم

ساتن بود که با بند درش بسته شده  یسهیک نی ریدر قسمت ز

چشمش  یاز مامان جلو  یر یبود. بند را شل کرد. تصاو 

 ظاهر شد.

بابا رو   یتونی نم ؟یبندمو برام ببند.....بلدگردن ن یا  ای"ب

بند رو  کمک کن دست ایدخترم. خوبه! ب نیصدا کنم!.....آفر

رو  ریزنج نیخب! حاال بذار من برات ا لهی.......خمی هم ببند 
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 دی جلو! آهان.....دردت گرفت؟ با  اریبندازم.....دستتو ب

 شدن....." کیکم کوچ هیالنگوهاتو عوض کنم. 

عمه بود. هر دو  یبود. عروس ستادهیا نهیآ  یجلو  مامان

  زانیبودند و داشتند طال به خودشان آو  دهیپوش کیلباس ش 

. حاال همان طالها در دستش بودند. بغض چنگ  کردندیم

آن خواست طالها را  کی . دیچسب شیانداخت و به گلو 

  ییابا  یزدن انگ دزد یشد. افسانه برا مانیبردارد. زود پش

 . کردیشده عمل محساب دی. بانداشت

را به همان شکل که بودند، گذاشت و در کمد را بست.  طالها

فقط سند را برداشت و چراغ را خاموش کرد و در را بست. 

 دیگذاشت. با فشیها باال رفت و سند را در کبا سرعت از پله

 .کردیم اشیسر فرصت بررس
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 یرو  ینه ی. نگاهش به آدیکوبی خشک و قلبش تند م  دهانش

شده و   دیسف  شیهابود و لب دهیدر کمد افتاد. رنگش پر

. زانوهاش سست شده و احساس ضعف کرد. آرام دی لرزیم
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آب قند درست کرد  وانیل کیخودش    یرفت و برا نییبه پا

در آمد.  یکه صدا شستیرا م وانی. داشت لدیو سر کش

آمد.  رونیگذاشت و از آشپزخانه ب یجاظرف یرو را  وانیل

 بابا بود.

بود.   نی . بابا هنوز سرسنگدیآرام شن یکرد و پاسخ سالم

را از دستش گرفت. قبل از  وهیم یهاک یت و پالستجلو رف 

 که به آشپزخانه برود، گفت: نیا

 " ن؟یخور یم ی"چا

را   هاوهیم د،ی ا یجوش ب یتکان سر بود. تا کتر  پاسخش

شستن خورد.    نیپوست گرفت و در ح ینارنگ کیشست.  

و  بیبخورد. س وهیم توانستینم گرید آمد،یافسانه م

 ختیر  یچا وانی. دو لدیپرتقال پوست گرفت و در بشقاب چ

 گذاشت و برد. ینیدر س وهی و با بشقاب م

 شینشسته بود. روبرو  یو کنار بخار دهیپوش  ژامهیپ  بابا

را به سمتش هل داد. »ممنونش« را فقط  ینینشست و س

 و گفت: دیکش یلب زد. آه

برام کردم! زنت هم   یخواهمن که معذرت ن؟ی"هنوز قهر

 چه کار کنم؟"  گهیکرد. د نییوقت تع

 " ؟یکن  کاریچ یخوایم نو ی.....ای"آبروم رو برد
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. با آمدیبه کارش نم تی کرد خشم را پس بزند. عصبان  یسع

 جواب داد: تیمظلوم

 یهفت سال چ  ید یبشم؟ ند رمردیمن زن اون پ یعنی"آبروت 

. امیو شب م رمیندارم، صبح م یمن که انتظار  دم؟یکش

 نی. بچمو هم دادکنمیکلفت کار م هیم مثل خونه یتو  میوقت

مامان من مرده   ینگفتم. کاش به جا یچیرفت، ه 

دورم  طورنیبعد از مامان ا کردمیبودم......فکرشم نم

 ."ن یبنداز

 یکرد. قطره اشک کی را برداشت و به لبش نزد یچا وانیل

را   یاچ وانیکرد و ل ی. بابا نچدیصورتش چک  یهمزمان رو 

 برداشت.

دور  شهی مگه دختر ازدواج کنه م ؟یچ یعنی ن ی"دورم بنداز

 انداختن."

زبان و   ،یچا یخورد. اجازه داد داغ یاز چا گر ید یا جرعه

 را بسوزاند. شیگلو 

دختر باشه. چقدر گفتم راشد  ل یکه به م ی "نه! به شرط

 ن یا ؟یگوش داد خوامش،یو نم ستی دوستم ن گهیدروغ م 

پس  ست،یدور انداختن ن نیهم مثل اون. اگه ا یحاج

خونه برم. شما که  نیماهه از ا  هی......االنم زنت گفته ه؟یچ

پول   ی حساب و کتابه، ب  یشما که سرت تو   ،یبازار یتو 
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گفته  طور نیا دن؟یاتاق م هی یاجاره به کس  هانهو ما شیپ

چطور بشه  دیبا  گهید دونمیبشم. نم یکه من زن اون حاج

 ."رونیب  نیآشغال پرتم کرد هیمثل  دیما باور کنکه ش

االهللا« گفت و سر تکان داد. سکوت بابا  آهسته »الهللا  بابا

دلش را بازگو   یتلنبار شده رو  یهاشد که حرف ی فرصت

 کند. 

از  شتریشما ب کردمیفکر م  ره،یکه مامان بم نی"قبل از ا

شد، نه  ضیمر ی. خدا منو بکشه، وقتنیمامان، دوسم دار

که خوشحال باشم. نه! فقط شکر کردم که شما  نیا

که از شما  دمیروز شن ه یمامان،  یضیمر ل ی......اوایسالم

من   یباشه که برا یکس  ،یکنیخواهش کرد، اگه ازدواج م

 ."کنه یمادر

و همزمان آب  دیکش اشی نی "پوزخند زد. پشت دستش را به ب

 .دیاال کشرا هم ب ین یب

خودش،  یراحت  یعمه برا دونستی"انگار م

 جون من بشه." یکه بال فرستهیخواهرشوهرش رو م

 . افسانه دوست داره!"ستین طوران ی"ا

  اشیبیپدرش و خودفر یغم داشت. از سادگ اشخنده

 اش گرفت.خنده
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نصفش منم قبول   ،یکه اونو قبول دار یقدرنی"کاش ا 

حرفا رو ولش کن. فرصت حرف زدن با شما  نی......ایداشت

رو  ییماه جا هی......اگه نتونم سر ادینم  شیپ یسادگ نیبه ا

زن   کنمیبهونه، قبول م نیکه به ا نیکنم.......فکر نکن  دایپ

 اون مردک بشم....."

مثل تو   یزن  یاما برا ه،یخوب تیموقع گم ی"نم

 ."شمیم تیشما اذ نیمنم ب ؟یکنی.....چرا لج منه یبهتر

زد. دوبار! وادارش کرد به  شی . صداکرد ی نگاهش نم هنوز

 چشمانش نگاه کند.

کم پول برام جور   هیکمکم کن!  ن،ینش تیاذ نیخوای"اگه م

 ادمهیبفروش..... یز ی......چدونمیکن! قرض کن! چه م 

هست،   شهی. بقنیمقدارشو فروخت هیداشت.  ادیمامان طال ز

 رمردیکن. من زن اون پ یبار رو پدر هی نینه؟! فقط ا

پارک   یبشم....چون شده تو  ابونیخ ی. نذار آوارهشمینم

 ."کنمی ازدواج نم خوابم، ب

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 

 

 

[4/24/2022  7:32 PM] 

 

  واری_دی_بچکی#پ

 

 

 #الف_صاد 

 

 

 112#پارت

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 عی. سردیآمد. جمع شدن بابا را د اطیبسته شدن در ح  یصدا

گذاشت و به آشپزخانه رفت. پسرها با  ینیرا در س ها وانیل

بابا،   دنیسر و صدا وارد شدند. افسانه پشت سرشان با د

 گفت:

 خونه؟"  یایم یدار ی بگ یچرا زنگ نزد  ؟یاومد ی"تو ک

 ."دیخر دینبود قرار بود بر ادمی"

  طورن یبابا از اول هم دانستیبه تأسف تکان داد. نم یسر

بود. از آشپزخانه  ادی تسلط و زور افسانه ز ایبود  فیضع

از حد آهسته بود. افسانه هم اگر  شی آمد. سالمش ب رونیب

بابا و  نیچپ نگاهش را بنداد. مشکوک و چپ یجواب  د،یشن

 ابش یغبود که در  دهیو فهم دهیو کشچرخاند. انگار ب  چکیپ

 شده است. ی صحبت

گوشه نشست. افسانه لباسش را عوض کرد و   کی فی بالتکل

 رو به بابا گفت:

 ی. تو چ دمیخر چیها گرسنه بودن، براشون ساندو "بچه

 "ارم؟ یب اریو خ ر یپن  ؟یخور یم

 سر باال انداخت. بابا

 ."میبا هم بخور اریکن ب مرو یمرغ نبابا! چارتا تخم چک ی"پ
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را به  نی دستور بابا رفت. هم یو پ دیجه  شیفنر از جا مثل 

 یرو  شیهافکر کرد که حرف نانهیبگرفت. خوش کی فال ن

غرغر افسانه را   یداشته است. از آشپزخانه صدا ری بابا تأث 

 :دیشن

ت رو پهن کرد  ه خوند و دخترت روض ی"باز من نبودم، گوش 

که حرف دختر هفت   یاساده قدنیچرا ا دونمیبرات. نم

 ." یکنیخطتو باور م

افسانه رنگ ببازد و  نیبا کلمات زهرآگ  شیهاصحبت  دیترس

ها  فرصت کوتاه هم بعد از ماه نیاثرش را از دست بدهد. هم

بود.   یهم افسانه شاک نیهم  یبه دست آورده بود. برا

 ری. زدیا یشتنش، بابا به خانه بقبل از برگ کردی فکرش را نم

بابا   رانداخت و کنا یکوچک یافسانه سفره ینگاه خصمانه 

 شام خورد.

بابا  یاز جمع کردن سفره و مرتب کردن آشپزخانه، برا بعد

ها باال رفت. ذهنش  گفت و از پله یاآورد و با اجازه یچا

و طالها را  کردیمادرش بود. اگر بابا قبول م یطالها ریدرگ

اما حدس  ارزند،یچقدر م دانستی نم قیخوب بود. دق  داد،یم

 کم نباشد. زدیم
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 ام یپ دی. سعدیتشکش دراز کش  یرا دست گرفت و رو   یگوش

دو سه مورد آماده باشد.  دنید  یداده بود که فردا عصر برا

 نوشت:  شیبرا

 ؟« یندارم.....خبر دار شیپ »پول 

 زود جواب داد: یلیخ  دیسع

که اصال  ادی. دستت بخوادیپول نم دنی. دمین ی بب میبر »حاال

 باشه.«  یخوایو کجا م  یخوایم یچ

مهم بود. محله هم مهم بود.  یلی خ شیخانه برا  تیامن

رفت و آمد کند. دوباره ترس  یادر هر محله توانستی نم

 نیفرار از ا یبد و ناجور شد. برا ی هاال یباعث فکر و خ 

از قرار با   شیرا گرفت. خالصه برا  الیل یافکار، شماره

 کردن سندش گفت. دایو پ دیسع

که من اومدم کرج و تا فرداشب  یدونیخوبه! فقط م  یلی"خ

 ."گردمی برنم

 نبود." ادمی! یوا  ی"ا

 شد.  مانیپش الیل یهاا بهم بزند. با حرفقرار ر خواست 

اتفاقا برو تا به سهند ثابت بشه که حرفاش  ؟ی"چرا بهم بزن

هم  دی. از سعیارزش نداشته. تو که از خودت مطمئن  یزیپش

 راحت باشه."  التیخ
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کرد. صبح را در  تیتا توانست اعتماد به نفسش را تقو  الیل

و او ساکت  زدیطعنه و غر م  رلب یگذراند که افسانه ز یحال

 نی. بابا متفکرانه و در سکوت به ادادینم یبود و پاسخ

راحت و   خواست یدلش م چکی. پستی نگریجدال خاموش م

اموال مادرش را کند. خودش  یحق به جانب، ادعا

که آتش در انبار باروت انداختن است. افسانه   دانستیم

چطور سرش خراب  دانستید و خدا ممنفجر خواهد ش

 .شدیم

 از ناهار، کنار بابا نشست و آهسته زمزمه کرد:  بعد

"دوستم برام دو سه جا رو سراغ گرفته و االن قراره برم 

 ...."خورهی نم یدرد  چی به ه دناید نی. اگه پول نباشه، انمی بب

آمد و  رونیکه بابا حرف بزند، افسانه از اتاق ب نیاز ا قبل 

 شد:  یشاک

واال بابات انگار   ؟یکنیپچ مگوش بابات پچ  ریز ی"باز چ

چند   نی رفت هم ادشی ! زنهیگرفته که با تو حرف م  مریآلزا

 ."یرو برد تشیثتیچطور آبرو و ح ش،ی شب پ

 ها رفت و جواب داد:شد و به طرف پله بلند

. بابا خوب رونیب رمیکه دارم م گفتمی"داشتم بهش م

 به آبروش نداره." یربط رمردیرد کردن اون پ دونهیم
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رفتن از  رونیها را باال رفت. آماده شد و تا وقت بپله عیسر

 یادآوری را  چکیپ یخانه، افسانه غر زد و به بابا، کارها

رساند.  دیوس خودش را به محل قرار با سعکرد. با اتوب

فرمان را  دیسع ،یپرسشد. بعد از احوال  نیسوار ماش

 چرخاند و گفت:

کم  هیمتوسط هستن.  یها "دو سه جا که صحبت کردم، محله

 ."ستیبد ن مین یبب یباال هست، ول متیق

اجاره  تونم یچقدر م نم ی. ببادیدستم ب متی"باشه! حداقل ق

 بدم."
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  دنی. دشدیم دی صد برابر ناام  داشت،ی برم یقدم هر

مستقل بر باد داد.  یاداشتن خانه یرا برا دشیام هاتیسوئ

کف و درب و  هم  ریز هاتیشد. سوئ زانیهم آو  دیسع یافه یق

نا و فاضالب به محض ورود، مشام را  یداغان بودند. بو 

  رشانس هامت یق دنیهمه مشکالت، از شن نی. با ادادیآزار م

  نی با ا یو پنج متر ستیب ایو پنج  ی. متراژ سدیسوت کش

 بود.  یهمه گران، باورنکردن   نیمشکالت و اهمه 

 نگاه کرد و گفت: دیبه سع دینوم

نگهش دارم؟ بچم   جانیچطور ا ارم،ی"اگه هوراد رو ب

 !"شهیم ضیمر

که از امالک  یتکان داد و با مرد  دییبه تأ یسر دیسع

 شان بود؛ صحبت کرد. همراه 

 متیو ق زیتر و تم تیسوئ هیگرونن. اگه بشه  نای"داداش! ا

 محفوظه!"  تینیری ش ،یمناسب برامون جور کن

باالتر از  متینبودن و ق یکرد و از خال یبازار گرم مرد

زنگ خورد و   دیسع یگوش شیهاحرف انیگفت. م هانیا

هم  چکی جواب دادن خواست خارج شود. با سر به پ یبرا

تماسش را پاسخ داد.  د یاشاره کرد که همراهش برود. سع
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گفت، کنجکاو شد   هات یسوئ  دنیآورد و از د اسمش را یوقت

 پشت خط است. یک ه بداند ک

داداش  د ی. چون سعستین الیتوانست حدس بزند که ل فقط

بهانه دهانش  نیمبادا سهند باشد و به ا دیخطابش کرد. ترس

نثارش کند. با گفتن »چاکرم!«   یشتری ب فیرا باز کند و اراج

داد و همراه مرد به آژانس امالک  انیبه صحبتش پا 

اش را به امالک داد و خواست اگر بازگشتند. اسم و شماره

کردند، تماس  دایپ یزیتم یرهن و اجاره ایمورد رهن کامل 

 . رندیبگ

را گشتند. جمعه   گریشدند و چند آژانس د نیماش سوار

 ادداشتیبودند. فقط در حد  ل یتعط مهیعصر بود و اکثرا ن

غروب بود  کیو قول تماس گرفتن بودند. نزد کردن شماره

کند.  اشادهیمترو پ نیترک یخواست که نزد چکیو پ

راحت باشد.  دیمثل قبل با سع  دادی سهند اجازه نم یهاحرف

 و راحت بود. ی میصم شهیو مثل هم ال یخیب دیسع

و بعد تو رو  میاونو بردار می"با محمد قرار دارم. بر

 ." رسونمیم

اول رساندنش اصرار  ی. نتوانست براد یامانش را بر دلشوره 

 دیقبل از سوار شدن محمد با سع دیکند. به فکرش رس
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اسم  دیرا روشن کند. با ترد  زیرا بزند و همه چ شیهاحرف

 را صدا کرد و گفت: دیسع

خراب  مونیدوست ترسمیبهت بگم. م خوامیم یزی چ هی"

 بشه."

 خراب بشه؟"  مونیدوست  دی چرا با  ؟یبگ یخوایم ی"چ

 راه بود. نیبهتر نیکرد. به نظرش ا ومن من

 حالم بد شد؟" ادتهیرستوران  ی"اون روز تو 

زده   یشده بود؟ سهند حرف یزی"آره! چ

 !"دونستمیبود؟......م

 شینگران زندگ دمیکم حق بهش م هی"

برادر  هیمثل  شهیمن هم یتو برا دیباشه.......اما،......سع

. کتری و من کوچ ی. اصال فکر نکردم که تو بزرگتریبود

 یدارم، به تو هم دارم. فقط رو  یکه به محسن و مهد یحس

که  دهید یچ دونمی......سهند......نمکنمیحساب م شتریتو ب

بگه دور و بر تو  ادیداد ب تبه خودش جرئ

 ....."گهیدرست م ینکینباشم.....اگه......اگه فکر م

 .دید دیرا در چشمان مهربان سع یشرمندگ

به توهمات سهند نداشته باش. تو هم  ی کار ه؟یحرفا چ نی"ا

 دایحکم خواهرم رو پ ،یکه دوست سهند شد یاز روز
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گفت عذاب  شهی. سهند بعد از ازدواجت......خب میکرد

 هیاز رفتار راشد  الیکه ل نیوجدان گرفت. مخصوصا بعد از ا

 یگفت.....نگران سهند نباش. درسته برادرمه، ول  ییزایچ

 کنه." فیتکل  نییتع تونهیو روابطم نم یدوست یبرا

 نیانقباض عضالتش از ب بارهک یراحت شد. انگار   الشیخ

شد  یابود. تجربه یکه راحت صحبت کرد، راض نیرفت. از ا

 و به خاطر ترس سکوت نکند.  جهتیکه ب

 ." یست یسهند ن هی"چقدر خوبه که تو شب

 باعث شد او هم بخندد. دیسع یخنده

 که عاشقشه!" می. نسستیقدرام بد ن "داداشم اون
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از طرف   شهی. اگه مگمیاز ته دل م نو ی"خوشبخت بشن! ا

رو   شی بده که قصد خراب کردن زندگ نانیمن بهش اطم

خوشحال    ش،یکه با بهم خوردن نامزد ستمین یاندارم. عقده

 بشم."

 ." طورهنی"مطمئنم هم
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شان در مورد سهند تمام شد. احساس تماس محمد صحبت با

از  خواستیبود که دلش نم  یدوست دی. سعکردیم یسبک

 و منتظر محمد شدند. ستادندیا ابانیدستش بدهد. کنار خ

 ."رمیم رمیگیم نیماش جانی"من از هم

مترو، منم گفتم  ستگاهیا یتو؟ گفت   یکنی"چقدر تعارف م

 محمد اومده." ،ی نیبش قهیچشم. دو دق

 در گفت: یره یدستگ دنیکرد و با کش  یومنمن

 ."نمیشی"پس من عقب م

 دی. قدش از سعدیشدنش، محمد هم رس اده یبا پ همزمان

 یبلندتر بود. الغر بود، اما کم یکم چکیتر و از پکوتاه

 نیها را ماششکم داشت. موها از پشت سر و دور گوش

گرفته بود. پسرها   سرش بلندتر با ژل شکل یکرده و باال

کرد. دعا کرد زودتر   یبیو او احساس غر کردندیصحبت م

 گفت: دیشود که سع ادهیبرسند و پ ستگاهیبه ا

 ."میرو برسون چکیپ میبر  ،ی"اگه عجله ندار

 !"میندارم. بر ی"نه کار 

و   د یکرد که در مقابل سع یادست و پا شکسته تعارف

که کجا بودند و مزاحم   دینداشت. محمد پرس یاده یزبانش فا
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تماس گرفت، محمد  دیکه با سع ینشده باشد. مطمئن شد کس

 صالح بود.  د،یکه به نظرش رس یهم نبوده است. تنها فرد

دو   گرده،یم تیسوئ هیدنبال  چکیپ ه؟ی"نه داداش مزاحم چ

 ." مید یو د میسه جا رو رفت

 "ن؟ی"پسند کرد

مردم وجدان ندارن  دونمین. نم"نه بابا! مفت گرون بود

 ."رنیگیپول م ییهادخمه نیبابت همچ

داره. کجا هم  تیسوئ هیآشنا دارم   هی ن؟ی"پول چقدر دار

 باشه مهمه؟!"

در کار  ینقطه ضعف گذاشت. پول نیتری اصل یرو  دست

بدهد.  یآشنا، خبر نیرینبود. هنوز منتظر بود خاله از آن خ 

خودش را از کنار در به  یدهد. کم یماند چه جواب دیسع

 وسط کشاند و جواب داد:

 دای پ ییکه تازه رفتم سر کار. اگه جا یدونی! میچی"هنوز ه

 ییاز جا دیشا دونمی......نمیبشه فقط اجاره که بهتره، ول

 قرض کردم."

و هم  یکه هم اجاره بد یری گی"دختر مگه چقدر حقوق م

 !"؟یج خورد و خوراک کنو هم خر ی قرض پس بد
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فکر  االنهیخفقط او بود که خوش یی. گو گفتیدرست م محمد

  هانیا  یکرد. همه یزندگ  شودی که دارد، م ی با پول کردیم

برگرداندن هوراد شود.  ی برا یوحشتناک بود که مانع یوقت

  ی. کار پاره وقتکردیم یاش فکرشنبه و جمعهپنج یبرا  دیبا

 خوب بود. شد،ی م دایپ

.  میکنیبشه، جورش م  دایخوب پ ی. جامیکنیم یفکر هی"

 مستقل بشه." چکیکه پ نیمهم ا

  نانیبا اطم دیکه سع نیهم شد،یدلش آرام شد. حتا اگر نم ته

دلش قرص شد. اگر خدا به حکمت   گفت،یاز جور شدن م 

را به شکل دوست به  یرا بسته بود، به رحمت، در یی درها

 .گشوده بود شیرو 

بود؛ گزارش عصرش  دهیخواب دراز کشدر رخت یوقت شب،

 داد.  الی را به ل

. مستقل  کردمیکه فکرش رو م هیتر از اون"اوضاع خراب

سخته! فکر کن من قرض کنم و   یلیشدن و خونه گرفتن خ

. اونوقت از خورهی اتاق لخت که به دردم نم رم، یاتاق بگ هی

 ."رمیبگ لهی وس ارمیکجا ب

. فعال  میفکر کن یکی  یکیبذار  ؟ید یتو فاز ناام ی"باز زد 

. صالح هم گفت داره مونهت یکردن، الو  دای مناسب پ یجا

 . فکر کنم به ماکانم گفتن."گردهیم
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کنار رفته را  یو پتو  دیتشک غلت زد و بدنش را کش یرو 

 .دیپسرها کش یرو 

 ه ی داشتم، باز هیزی! اگه جه هین ی بواقع ال، یل ستین ید ی"ناام 

 ."شدیدرد کم م

هم  یزیچ ،یسند ازدواجت رو برداشت ی! گفتی "راست

 "  ؟یدیفهم

بهش نشون بدم.  دمیرو د دهیحم ی"راستش نه! گذاشتم وقت

به اون   دمیباشه. ام یبه درد بخور زیچ دونمیم دیهر چند بع

 بدن؟" شیپول پ  انیم یعنی ! گفتهی که مامانت م ی نیریخ

 یپول هیشون . اونا قد وسعانیاونا به کار تو ن دیشا چک ی"پ

 کیکوچ یشهرها ایشهر  یکه ممکنه فقط بشه حومه دنیم

خرج   دیرو گرفت....اونوقت دوبرابرش رو با ییاطراف جا

خودشون   دن،ی. تازه پول رو دست تو نمیرفت و آمدت کن

 ." ستیمناسب ن یشکل نیتو ا ی. براکننیم دایرو پ یی جا هی

رسوخ  شی. غم در لحن و صدادیکش یدیاز سر ناام یآه

 کرد.

بچمو هم  دیبله بگم؟ ق  رمردهیمجبورم به پ یگیم  یعنی"

هم  نی دهات بش یبزنم؟.....حومه که سهله، بگن برو تو 

 ."رمیم
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و خنده    یداد و با شوخ یدلدار یخودش کم یوهیبه ش الیل

ن  مستقل شد دانستیدهد. هرچند او هم م هیکرد روح  یسع

 ستیساده و آسان که ن تخت،یتنها آن هم در پا یزن  یبرا

 هم باشد. رممکنیغ دیشا چ،یه

نبود. البته هم  یدیاز مورد جد یگذشت و خبر یروز چند

سر کار. عمال وسط  دیمطب بود و هم سع روقتیخودش تا د

گشتن نبود.  ایو   دیامکان بازد گرفتند،ینم  یهفته اگر مرخص

. شدیم شتریب  اشید یناام یدرجه گذشت،یهر روز هم م

 که  آوردیم ادشیو به  شمردیهرشب هم افسانه روزها را م 

و اندرزوار به  متیبا مال یاز وقتش چقدر مانده است. گاه

خر کردنش به  یبرا  ی. گاهکردیم قشیتشو  رمردیقبول پ

 : گفتیدروغ م 
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 شی پ  دیاریتم ب کن بچه شی راض ی"تو قبول کن، زنش که شد

 یتر از جوونه. عمرآسون رمردیکردن پ یخودتون.....راض

لباس   ه ی ،یاغمزه هی  یاعشوه هی ده،یزن جوون ند

 ."زهیریبه پات م  یرو هم بخوا ای......دنیباز
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نگرفته   ادیافسانه پر بود. هرچه را  ح یاز نصا چکیپ گوش

ذهنش شده بود. آن هم اعتماد   یخوب ملکه زیچ کی بود، 

 یبود که همه دهیبود. فهم شی هانکردن به افسانه و حرف

خودش است و از فدا   در جهت مصالح و منافع شیهاحرف

ازدواجش چه   دانستی ندارد. فقط نم ییابا چک،یکردن پ

 او دارد، جز رفتنش از خانه. یبرا ینفع

سر و کله زده بود، با  یل یها هم که با پسرها خاز شب یبعض

 نی. در اکردیحرفش را تکرار م یینماداد و فغان و مظلوم

و نه  کردیسکوت بابا زجرآور بود. نه مخالفت م  ان،یم

. افسانه هم  کردیو نه حتا افسانه را ساکت م زدیم یتشر

 . تاختیم  تنهکی را زبون و  فیو حر دیدیرا باز م  دانیم

تمام شد و به اتاقش رفت تا   اشی هم تازه سخنران  شبآن

بودند.  دهیقبل خواب یخواب شود. پسرها ساعت یآماده

نا   ید. از خستگاستکان بابا را برداشت و به آشپزخانه بر

سرد و   یرا در مطب گذرانده بود. هوا ینداشت. روز شلوغ

داشته  مار یب یادیباعث شده بود که تعداد ز د،یجد روسیو 

 یشده و کس ضینگران هوراد هم بود، مبادا مر. دل باشند

و خشک کرد.   دیرا دستمال کش نکیمواظبش نباشد. دور س

واضح به گوش   بابا آمد که به اتاق رفته است. صدا یصدا

 و معلوم بود که در اتاق باز مانده است. دیرسیم
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چراغ آشپزخانه را خاموش کند و خارج  توجهی ب خواست 

 شود.  خکوبیم شیشود که کلمات بابا باعث شد سر جا

کم پول   هی  ؟یدار یچ نمیبب  اری"افسانه، طالهات رو درب

 ."خرمیکم اوضاع بهتر شد، برات م  هی الزمم...ببرم بفروشم 

 دنید یکه برا ی. مثل وقتدیکوبیم نهیمثل دهل در س قلبش

لرزش را   دند،یکوبیو دمام م رفتندیدسته در روز عاشورا م

. دستمال را برداشت و  کردیحس م اشنهیس یدر قفسه

. آماده بود که وانمود کند مشغول  ستادیدرست کنار در ا

 . هاستنت یکاب دن یدستمال کش

! من اصال طال دارم جز  سیاوضاع بد ن یتو گفت ؟یگی م ی"چ

اومدم هشتت گرو   یشانس من که از وقت که؟یهمون دو ت

 نهت بوده."

 بعد ناله کن." نمی من بب اری"تو طالها رو ب

 دشی. امدیرا شن یزیخش درآوردن چدر کمد و خش  یصدا

مامان را  یبود که طالها دواری قلبش ام یشد. گوشه  دیناام

دو سه تکه  توانستیبزند. حداقل م یو به زخم  ردیبگ

ضعف رفت.   شی. زانوهاردیخانه را بگ یاصل  یلهیوس

. فتدی کرد تا ن نتی . دستش را بند کابند یجا بنشخواست همان

چنان واضح بود. هم شانی . صداگفتینم یزی بابا چ ه کاش ب
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هم افسانه فکر  دیند. شادر بستن را کال فراموش کرده بود

 کارش تمام شده و رفته است باال.  کردیم

هم مال اون   نایذره مال منه و ا هی نیطالها! ا نمیا  ای"ب

رو  نایا یبفروش یخوایکن! م سهی. خودت مقاامرزهیخداب

در و   یبرام بمونه جلو  کهیببر بفروش. بذار من دو ت

 ." زنمیمن به مال مرده دست نم یدونی. مل یو فام ه یهمسا

بابا   ییچقدر هم رفت و آمد داشتند. گو  دانستینم  یکی

کردن طالها بود. خبر از حال خراب  نیمشغول سبک و سنگ

 گفتیم ش یدم از کم بودن طالها کینداشت. افسانه   چکیپ

 .زدیو غر م 

هم  ی. فکر نکنم عددبرمیرو م نای. ای"باشه بابا خفم کرد

شون به  بدم خواستی. هرچند دلم مهی چیبهتر از هبشن، باز 

 نباشه ارث مادرشه." ی. هر چچکیپ

ارث مادرش که انگار چند  گهیم یطور  هی"خبه تو هم! 

  رباریز گهیکه د یرو بهش بد نایطال داشته. بعدشم ا لو یک

 که!"  رهی ازدواج نم

. تازه اصرار داره فقط سی هم ن یخوب سی ک یی"آخه خدا

چه   دی با رشیزد ز رمردیبخونه. فردا حامله شد و پ غهیص

  یدلم راض ادیکه ز نهیهم  یبرا م؟یبه سرمون کن یخاک

 ." سین

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



عقد موقت   کیبود که با  د یکرد. افسانه چقدر پل خ ی تنش

 دهیفا  گرید دنیداشت. ماندن و شن تشیاصرار به رضا 

آمدن و   یمردک آگاه بود و اجازه شنهاد ینداشت. بابا از پ

 اصرار افسانه را داده بود.

 یبود. بغض بزرگ دهیرس دنیاز شدت غصه به حد ترک قلبش

. آهسته چراغ  دادیرا فشار م شیمثل طناب دار گلو 

 ها باال رفت.آشپزخانه را خاموش کرد و از پله
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کند. بابا   دیتا از بابا قطع ام ند ی بب دیچند بار با  دانستی نم

. مثل ستین یقابل اعتماد گاهه یبارها نشان داده بود که تک

خراب  یکردیم  هیبود که اگر تک یاو فرسوده یمیقد وارید
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. هر شب فکر پول  یشدیآوارش خفه م ریو ز شدیم

. شهیهمو آن شب بدتر از  دادی خواب راحت را نم یاجازه

ها بود به کرد و به مادرش که مدت هیتمام شب را گر

را  چکیپ  اریکرد. انگار به اخت تیمزارش سر نزده، شکا

و    یخودش به دور ییست. از رنج تنهاتنها گذاشته و رفته ا

 .ختیر شی ها براو اشک دیپسرش رس  ییتنها

شده  کیخط بار کیمثل  ییهابا پلک ورم کرد و چشم صبح

 با تعجب گفت:  دنشیبه مطب رفت. دکتر با د

 افتاده؟"  یشده؟ اتفاق ی"چ

 نشده." یزی"نه خانم دکتر چ

 ."یکرد هیشدن؟ معلومه که گر یشکل نی"پس چشات چرا ا

نداشت. دوست   یخوانزد که با بغضش هم  یلرزان لبخند

باز   شی کارفرما یغم و مشکالتش را جلو  ینداشت سفره

 کند.

اگه  گمی. همش مکنهیم تمیبچم اذ  ی. دورستین ی زی"چ

هست مراقبش باشه.....ممنون که توجه  یبشه، کس ضیمر

 ."دیکنیم

 نشده؟"  یرخب لت؟ یکار کرد وک ی"چ
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کرد بدون بغض و    یبا سؤال دکتر متزلزل شد. سع مشیتصم

 جلب ترحم صحبت کند. 

اگه  گهیبود.....م یکه راض ل یاول برگزار شد. وک  ی"جلسه

 یکه بشه زندگ گردمیم ییبهتره. دارم دنبال جا یمستقل باش

 ." یت یسوئ ای   یاتاق هیکرد. 

. دکتر هم ل یزد و نه از نداشتن وسا یحرف اشی پولیاز ب  نه

 را بفرستد. ماریب نیتکان داد و خواست که اول یفقط سر

و مسکن هم نداشت. به خود وعده داد که  کردیدرد م سرش

مسکن هم بخرد. از خوردن  رود،یم رونیناهار که ب یبرا

مرغ خسته شده بود. افسانه از نبردن غذا استقبال کرده  تخم

هم نداشت. مشکل  یاو چاره اشی بازاز لج شد مانیبود. پش

ا زد و  یغذا بود و کمبود ظرف و ظروف. دلش را به در یبو 

که باز  ای. کنسرو لوبردیگرفت امروز را کنسرو بگ  میتصم

با  یهم کمتر بود. وقت  متشینداشت و ق یادیز یاش بو شده

نداشتند، اما  یچناندرست که درآمد آن کرد،یم یراشد زندگ

 ی الزم نبود حساب و کتاب کند. دخل و خرج به عهده گرید

را جمع  حواسش دی. حاال باکردیم یراشد بود و او آشپز

از حقوقش را  یشتری بود که مقدار ب نیا اشی. سعکردیم

. دوست داشت آمدیکه هوراد م یزمان یانداز کند براپس 

 کم نداشته باشد. یزیاش چبچه
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 زنگ زد. بعد از حال و احوال کردن، گفت: دیناهار سع وقت

فقط  کنه،یم فیتعر میلیجا رو سراغ داره، خ هی"محمد 

 که هست رهن کامله!"  یزیچ

اصطالحات رو  یو مفهوم بعض یشد. هنوز معن جیگ

 .دیفهم ی نم

 " ؟یچ  یعنی"

 ."یدیاجاره نم گهیو د  رنیگیپول قلمبه اول م هی   یعنی"

 . دیرا شن « یدی از حرفش »اجاره نم تنها

به من  اجارهی مگه خل شده ب ارو ی شه؟ی"اجاره ندم؟ مگه م

 خونه بده؟" 

 .دی بلند خند دیسع

گفتم؟ مشکل اون پول قلمبهه هس،   یچ ی"دختر گوش داد

که  یکس ی. برارنیگیجا اول کار م  هیاجاره رو  ییجورا هی

. سر سال پولشم  شهیهم خوب م یلیپول داشته باشه خ

 دستشه."

. رد یوام بگ ییاز جا شدیمتوجه شد. فکر کرد کاش م تازه

 .دیپرس دیرا هم از سع نیهم
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که  نه یا نشیتردنگ و فنگ داره. راحت ی! وام کلشهی "نه نم

بانک و بعد از چند ماه دوبرابرش رو   یتو  یتو پول بذار

 بهت بدن. اونم مشکالت خودش رو داره."
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 "ره؟ یقرض بده و با سودش پس بگ شهینم دای پ یکس  یعنی"

گرفته بدبخت شده.  یرو اصال نکن. هر ک ی"فکر پول سود

اصال حرفش  چکی......نه پیپرداخت کن یماه نتون ه ی هیکاف

چه کار  نمی صحبت کنم، بب   نایارو نزن. بذار من با صالح

به دردت  دی. شام ین یخونه هم بب میبر دی . البته بامیکن می تونیم

 نخوره اصال."

اصل همان پول بود که  خورد،ینم  ای خوردیدرد م به

 یمثل او سرپناه  یزنان ینبود که برا یرجعم چینداشت. ه

را  ل یوسا دیراشد نبا یخانواده گفت،یم دهیفراهم کند. حم

ها حق طور که آن. مگر به حقوقش آشنا بود؟ همانبردندیم

 ل خودش قائ یبرا  یحق زیبه جانب عمل کرده بودند، او ن

و نگاه کرد چطور    ستادیا عینشد. دست و پا بسته و مط

که  نیرا جمع کردند و بردند. ا  اشیحاصل هفت سال زندگ
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نداشتن نقش در  ینداشت، به معنا یدار بود و شغل او خانه

و   دیکه کش ییها یبود؟ پس سخت ل یوسا  نیا  یهیته 

  کارهچی ه یزندگ نیدر ا یعنیکه کرد چه؟  ییهاییجو صرفه

 ؟بود

 تشکر کرد و گفت: دیسع از

بشه؟ مگه مردم   یکه چ نمیل ندارم، برم خونه ببپو   ی"وقت

 من هستن، وقت بذارن؟" یمسخره

.« موافقت کرد. میکنیهم با گفتن: » باشه فعال صبر م  دیسع

نبود که بتواند پول   ی راه چی . هکردی کار نم گریفکرش د

بر درآمدش از   هیبه دست آورد. الاقل بتواند با تک ی شتریب

با لطف و ترحم از   خواستی. دلش نم ردیقرض بگ یدوست

 . ردیبگ یزیدوستانش چ

پول دادن رد کرد. خوب  یو خاله را هم برا  الیل شنهاد یپ

 یبرا یپول  ،ی احتمال یبا خرج خانه و اجاره دانستیم

 ییکم گرفتن جا. کمماندی نم یپس دادن قرض باق  ایانداز پس 

که با  ی نیریش یایدرآمد. رؤ   ایو مستقل شدن به شکل رؤ 

. زدیمرا رقم  یو لحظات شاد کردیم یزندگ ی هوراد در اتاق

او ته  ینبود، اما برا های لیخ یبرا  یبزرگ یآرزو  دیشا

 .خواست ی از خدا نم نی از ا ریغ یزیآرزوها بود. چ یهمه
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را هم معلوم نکرده بود.  دهیحم یالوکالهحق  فیتکل هنوز

. ادی ز یهابا گره دهیچیکالف در هم پ کیشده بود  اشیزندگ

 .شدیظاهر م یگره کور بعد کرد، یهر گره را باز م

زنگ خورد. با  اشیرا تمام کرده بود که گوش ناهارش 

را نگاه کرد. شماره و کلمه  یبودن، گوش  الیاحتمال ل

 ینوشته شده بود. خواست جواب ندهد، ول ش ی ناشناس باال

کلمه   کیه گرفته بود و با اشتبا  یکس تیشد. نها مانیپش

 نشست و تماس را برقرار کرد. یصندل  ی. روشدی تمام م

اما هرچه  د،یآشنا شن  ییکه گفت، صدا ییپاسخ به الو  در

  یپشت خط است. مثل وقت یفکر کرد نتوانست بفهمد چه کس

و  خواندی. مصرع اول را مکردیدر مدرسه شعر حفظ م

را   دیچرخیکه کلماتش در ذهنش م نیمصرع دوم با ا

فرد پشت خط شده بود  یبخواند. تن صدا توانستی نم

 .ت یب کیمصرع دوم 

 ماکانم!" ؟ی! شناختچک ی"پ

درب و   ینثار حافظه یزد و اَه اشی شانی به پ یاضربه 

 داغانش کرد.  

 ." یشما باش کردمی . شماره رو نداشتم و فکرشم نمدی "ببخش

آن   یکه ماکان برا یذهنش مواردو  دادیگوش م شیصدا  به

و   دهیهم حم ستی ل  یکرد. باالزنگ زده باشد را مرور 
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که شماره  دادیم حیهوراد بود. ماکان داشت توض یمسئله

 وسط صحبتش و گفت: دیپر هوا یگرفته است. ب دیرا از سع

  رمیهوراد رو بگ شهی زده؟ نم یحرف دهیشده؟ حم ی زی"چ

 نه؟!" 

 . ماکان دستپاچه شد. دیلرز شیآخر صدا یجمله

زنگ زدم.  گهید یزیچ ی.....من برانمیبب سای! وایه   ی"ه

.....زنگ گهیبه خودت م میداشته باشه، مستق یخبر دهیحم

 خونه باهات حرف بزنم." یزدم برا

اش . ذهن آشفتهدی کش یداد. نفس راحت هیشل شد و تک تنش

 را جمع و جور کرد. 

 اس." مسئله نیا ریذهنم درگ یلی....خدی "ببخش

 شه،یاعتماد دارم. اگه گفته م دهی"فکرشو نکن! من به حم

من  نیداشته باشه....بب یطوالن یپروسه دی. شا شهی حتما م

  میکه محمد گفته رو بر یاخونه نی زنگ زدم بهت بگم ا

 و مطمئنه." الشهیاز فام یکیمال  گفتیکه م  جورنی. ا مینی بب
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راحت باشد. با صالح   دی و سع الیمثل ل توانستیماکان نم با

 ومن کرد.آب شده بود. من خشی یهم بعد از سفر کم

 ....""آخه!.

. ستیهم ن یبیعج زیچطوره. چ طیگفت شرا د ی. سعدونمی "م

نداشته  یاندازکه پس  هیعیسر کار؟ طب یمگه چند وقته رفت

 میدید تش ی. نهامیکنیو صحبت م مین یبیم میری.....میباش

 ."فروشمیم نو یخوبه، ماش

و تند چند »نه« پشت هم   یباز ماند. هول هولک  دهانش

و قدمت   تیمیهم صم ن یرا با ا الیپول ل شد؟یگفت. مگر م

را  نشیکه ماکان ماش دادیرد کرده بود؛ حاال اجازه م یدوست

  ؟ یبفروشد. آخر سر چه حساب

خونه رو بپسند. اگه   ایفقط ب  ؟یتو چه کار دار ه؟ی "نه چ

حمد از که م هینان یهم اصرار دارم به خاطر اطم جانیا یرو 

 امن بودنش داده."

شدم.    مونی. اصال پشستمین  یتو رو خدا! من راض ی"وا

 ییجا گهی گفتم د دمیپول دستم اومد......به سع یوقت ذارمیم

 نکنه."  دایرو پ
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تم که به خاطرم : »آخه چکارهدیبگو  میآن که مستق یرو 

 نیهمچ توانستی.« را نداشت. نمیرو بفروش نت یماش

دوستش هم قبول کند. در مقابل  نی ترک یرا از نزد  یمحبت

تعارف کند و جواب دهد و اجبارا  توانستی اصرار ماکان، نم

 بحث گفت: انیپا یو برا

که از  دیبپرس الیاز ل دی. برکنمی "به جان هورادم قبول نم

 اونم قبول نکردم."

 شهیم نینگران نباش با فروش ماش ؟یخوری"ا  چرا قسم م

بخرم. کار  گهید نیماش هیهم پول رهن رو داد و هم من 

 ."افتهیهردومون راه م

 ل یشد. کاش زبانش را داشت تا محکم و قاطع دل  کالفه

 و رد کند. اوردیب

. تو  ستمین  ی. به جان بچم راضد یگوش کن کنمی"خواهش م

 رو خدا!"

 .دیای د ماکان کوتاه باش باعث شملتمس و عاجزانه لحن

 الیبا ل یستی "باشه! فقط بدون که تعارف نبود. با من راحت ن

 هیبشه  دی. شاد یریبگ متیو ق  دینی خونه رو بب دیبر د یو سع

 "  ؟یکه مشکل ندار ن ی. با امیجور کن یوام
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بازپرداخت وام را ندارد،    ییتوانا دانستیکه خوب م نیا با

 آهسته جواب داد: یول

 اگه وام جور بشه و قسط بدم." ستی ن ی"نه مشکل

داد، متوجه   ان یکرد و تماسش را پا یماکان خداحافظ یوقت

دارش نم  یشانیبه پ یعرق شده است. دست سیشد که خ

داد.کنار معذب شدن، حس  رونیو نفسش را با پووف ب دیکش

که نه بابا و  یو مهم بودن داشت. حس  تیاز حما یرینظی ب

کنند. حس  جادینتوانسته بودند در او ا کدامچ ینه راشد، ه

شود. مگر آسان بود  یفداکار شی که برا ییبودن تا جا زیزع

 ترن ییمدل پا ین یبه ماش یبگذرد و راض نشیاز ماش یجوان

هرچه   لشیکه پول رهن به او بدهد. دل نیا یشود، فقط برا

درآورده و قادر به  بود. انگار بال  یبود، احساسش عال

زنگ زد. با   الیکه در وجودش بود به ل یپرواز باشد. با ذوق

 الیکرد شوق و حس خوبش را پنهان کند، باز ل  یکه سع نیا

 .دیفهم

همه تعارف  نی"دستش درد نکنه! تو که خوشت اومده چرا ا

 کنه؟"  یبچه فداکار ی و نذاشت یکرد

ست نبود در یخوشم اومد، ول یلی"درسته ذوق کردم و خ

رو نداشتم که بهم حس مهم  یکس میزندگ یبذارم. من تو

. راشد دمیکش دکیبودن بده. تا بوده لقب سربار بودن رو 
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که لطف کرده و باهام ازدواج کرده.  ذاشتیمنت م  شهیهم

 کنهیاصرار م شناسمش،ی که حتا درست نم یدوست  هیحاال 

ذوق  یرو بفروشه؛ تو بود نشیمن، ماش طربه خا

 " ؟یکرد ی نم

که کمک ما رو   یکنیلج م ی! به نظرم داریگی"راست م

 گمیتا ده ساله د یکه دار یطیشرا  نی. با ایکنیقبول نم

 ی ماه مهلتت باق هی. مگه چند روز از یمستقل بش یتونی نم

 مونده؟"

که افسانه  دانستیبود. خوب م یمنطق الی. حرف لد یکش آه

 دای را پ یگر ید یقه ینشد، عت رمردیپ نی. استی ر ندست بردا

 خواهد کرد.

از تو و خاله  دمیم  حیترج رم،ی"اگه قرار باشه کمک بگ

 شناسم؟یو م نمیبیباشه....حق بده! مگه ماکان رو چقدر م

هم باهاش حرف   ل یپول وک  ی سر فرصت درباره دی تازه با

 خدا چه سخته!" یبزنم.....وا

 ییگذراند. تا جا الیاستراحتش را با حرف زدن با ل وقت

برود و به کارش برسد. او هم  دیگفت با الیادامه داد که ل

 و دکتر آماده کرد.  مارانیورود ب یبلند شد و مطب را برا

. دعا کرد زدیله مخواب بدنش له یاذره یبود و برا خسته

  یغنگذاشته باشد. در شلو  ش یبرا ی نیکه افسانه کار سنگ
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ها را داد و چشم ه یکنار در تک یله یمترو سرش را به م

 که آرامش داشته باشد؟ یروز دیرسیبست. م

کرد. دلش  کیو بار کی تار مهین یبه کوچه  ینگاه 

 دیبود و با الیحق با ل دیخانه برگردد. شا نیبه ا خواستی نم

. وارد خانه شد و آهسته به بابا گرفتی از دوستانش کمک م

از   میو افسانه که کنار هم نشسته بودند، سالم کرد. مستق

 یزیچ یها باال رفت. منتظر بود افسانه شروع کند و وقتپله 

 نگفت، از سکوتش تعجب کرد.

درآورد که به  فشیرا از ک اشیرا عوض کرد. گوش  لباسش

و بازش  دی را د یگوش  یصفحه یشارژ بزند. پاکت نامه رو 

را کامل باز کرد و   امیزده شد. پ رتیاسم بابا ح دنیکرد. از د

 خواند:

 شمارشو برام بفرست.«  یاگه دار ؟یدار ی"کارت بانک 
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  شیبرا یندیناخوشا امد یپ یدیجد زیکرده بود هر چ عادت

از پدرش باشد. افکار مخرب مثل  یامی داشته باشد. حتا اگر پ

خدا  یبه دست حمله کردند. محض رضا ریشمش یلشگر

که  یربطی فکر خوب به ذهنش خطور نکرد. افکار ب کی

جا کنار در کمد نشست. انتظار هم درست نبودند. همان یلیخ

 کرد. پیکوتاه تا یجمله ک یرا داشت.  یدیجد بت یمص

 ؟« یچ ی»برا

را به   یاز پاسخ نشد. گوش یگذشت و خبر یاقهیدق چند

شده بود که  یبه برق زد. مثل بوکسور شارژر وصل کرد و 

 فش یحر نیسنگ یضربات متعدد خورده و با ضربه

هم  دیافتادن است. شا یآماده نگیتلوتلوخوران وسط ر

 و سقوط.  گری د یضربه کی منتظر 

  نییها پارفته بود. به زحمت از پله   شیاز دست و پا جان

بخورد. گوش  یو لقمه نان دیبشو  ییرفت تا دست و رو 

 سینداشت. از سرو  یشیافسانه خرده فرما ییکر، گو   طانیش

 زد: ش یآمد صدا رونیکه ب

 گاز هست بردار بخور." یرو  اپلو یخورده لوب هی چک ی"پ
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بود. نکند   دیها بع محبت  نیبرش داشت. از افسانه ا ترس

نبود.  اشیحال  زهایچ نیاما ا یگرسنگ اند؟دهیکش ی انقشه

چند روز بود که برنج نخورده است. دو جمعه هم  دانستی نم

را باز کرد   خچال یکه خانه بود؛ افسانه برنج نپخته بود. در 

کف   جامان. هزدی انگار چشمک م یرازیساالد ش یو کاسه

گذاشت.  شیرا جلو  گیموکت نشست و د یآشپزخانه رو 

  رونیرا از ذهنش ب یوقت خوردن تمام افکار خورنده و سم

خواب  یها آماده. بچهدیش یغذا اند یبه طعم بهشت کرد و فقط

بلند بود.  داد،یکه م  ییافسانه با تذکرها یو صدا شدندیم

با  دادیقول م دشبه خو د، یشنیافسانه را م یهر بار تذکرها 

بچه   یبود که برا دهیصحبت نکند. فهم گونهنیپسرش ا

و محبت پشت تشر و دعوا را بفهمد.   یسخت است نگران

. گرفتیبود مادرش چرا سخت م دهیگونه که او نفهمهمان

افسانه نخواهند  یمطمئن بود که پسرها هم متوجه مهر مادر

 خواهد ماند. ادشانیها و تشرها اخم نیشد. فقط هم

و چراها برگشتند. گذاشتن  های که تمام شد، نگران شیغذا

به شکل    چکیپ ی نبود، اما برا  یخاص زیمانده چ یباق یغذا

 شتریبابا شکش را ب  امیبا پ اشی. همزمان شدیم دهیدام د

 یلیکرد. ذهنش کشش حل معما نداشت. بابا و افسانه هم خ

. فقط کردندیزود اصل مطلب را رو م  یلینبودند. خ  دهیچیپ

 که رو دست نخورد. کردی حواسش را شش دنگ جمع م دیبا
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نثار افسانه  یرلبیز یآشپزخانه را خاموش و تشکر چراغ

هم حمام  شدی م داریزودتر ب دیکرد و به اتاقش رفت. صبح با

. پسرها هنوز مشغول گذاشتن شستی و هم لباس م کردیم

ها را پهن و چند بودند. تشک شانفیکتاب و دفتر در ک

 هها صحبت کرد. سفارش افساندرس با بچه یدرباره ی اکلمه

از  گریبود که د نی که داشت ا یتیاز او مز یدور یابر

او که خسته از کار  ینبود. برا یو امتحان خبر   کتهید

  بشیبود و افسانه نادانسته نص یبزرگ ازیامت گشت،ی برم

را در دست گرفت.   یتشکش نشست و گوش ی کرده بود. رو 

بازش کرد و   یمعطلیپاکت نامه ضربانش را تند کرد. ب دنید

 :دخوان

 یپرسیکار کنم که م یچ خوامیمثال با شماره کارتت م"

 ؟« یمگه کمک نخواست ؟یچ یبرا

 امیپ الیبه ل نانیاطم ی. مگر امکان داشت؟ براکردینم باور

 .دیداد و پرس

 ییچه کارا تونهیبدم م یشماره کارتم رو به کس »اگه

 باهاش کنه؟« 

 .«زهی برات بر »پول 

است.  یسادگ نیباور کند مسئله به هم دادیاجازه نم دیترد

جوابش را  یجد دیبا الی. لدیپرس گری د یو به شکل  شتریب
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داد و   حیتوض شی را برا زیهمه چ الیتا ل دیقدر پرس. آندادیم

 یو یسیس یانقضا و شماره خیگفت که حواسش باشد تار

کرد.   مروربابا را  امیندهد. برگشت و دوباره پ یرا به کس

فقط شماره کارت خواسته بود. گفته بود »مگه کمک 

ممکن بود بابا   یعنی. ختی ر اشنهیدل در س ؟« ینخواست

 کمکش کند؟ 

کارت جز  یداده بود با شماره نانیاطم الیزد. ل ایبه در دل 

کنند. منتظر شد پسرها بخوابند.  توانند ینم یکار ختنیپول ر

 قصدیو ب  کهو یو  تدفرسیشماره کارت م نندی بب خواستی نم

بابا   دانستیم  دی. هرچند بعندیافسانه بگو  یو غرض جلو

تا  دیکش طول  یافسانه انجام دهد. مدت اطالعی را ب یکار

را از داخل کمد   فشی. آهسته کانددهیمطمئن شد پسرها خواب

 گرید یشماره کی کارت  یکرد. رو  دایدرآورد و کارتش را پ 

  ی. گوشگفتیم الیبود که ل یاز شانزده رقم  شتریهم بود. ب

 از بابا دارد. یگری د امیپ  دیکند، د پیرا برداشت که تا

 شبا داره اونو بده.«  یشماره »اگه
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 یبار شماره نیشک خوره شد و به جانش افتاد. ا دوباره

پسرها را   شی که صدا یآرام، طور یلیرا گرفت و خ الیل

 الیل  یرا کامل برا انیهم نرود، جر نیینکند و پا داریب

 کرد. فیتعر

 " ه؟یچ گهیشبا که م نیا دونمی"حاال نم

جا کرد. غلط  جابه یشتریپول ب شهیکه باهاش م  یا"شماره

 ."زهیپول گنده برات بر هی خوادی نکنم بابات م

کم  قدرنیچند سال ا نی ! االیل دونمی.....نمیعنی"فکر نکنم. 

 برداره." یبخواد برام قدم شهیگذاشته که باورم نم

"بهرحال حاال که گفته زود شماره رو براش بفرست. 

 !"متهیهرچقدر باشه غن

کرد و   پی بابا تا ی شماره را با دقت برا یافظمحض خداح به

تشکش دراز   یرا از شارژر جدا کرد و رو   یفرستاد. گوش

نکند.  یپردازال یتا پرواز و خ دی. فکرش را محکم چسبدیکش

 یذوقش بخورد. ذهنش را به وام یدوست نداشت تو  چیه

 ی شتریب نانیکه ماکان گفته بود معطوف کرد. به ماکان اطم

 .داشت
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 ادیو  ضی مر یهاگذشت. کار و بچه شهیز بعد مثل همرو  دو 

. شماره دادی را نم یگرید زیآوردن چ  ادیبه  یهوراد، اجازه

  یاتفاق دانستیرا فراموش کرد. خودش م امیو کارت و پ

مطمئن شود کارت  خواستینخواهد افتاد. احتماال بابا فقط م

 دارد. یبانک 

خانه اصرار کرد و قول آخر   دنید یزنگ زد و برا دیسع

 گفت: دیهفته هم گرفت. به سع

خوبه و خود خونه هم  یگ یکه جاش م یا"آخه خونه

 درسته؟"  اده،ی مناسبه، پولش هم به همون نسبت ز

 ." رهیبگ فیتخف تونهیم گهی"محمد م

 گرفت. اشخنده

 باشه؟" یکاف فی هست که با تخف ی"آخه پول

  الی . با لندی ها قبول کرد برود و خانه را ببحرف نیا یهمه  با

شنبه بود، بعد از ظهر فردا که پنج یهم هماهنگ کرد و برا

محمد است.  یخانه عمههم گفت صاحب  دیقرار گذاشت. سع

تنها همراه دو پسر برود. از قضاوت شدن  خواستیدلش نم 

 هراس داشت. 

حدود دو   شنبه صبح نوبت بدهد.پنج یگفته بود برا دکتر

 الیساعت چهار بود. ل یکارش تمام شد و قرار برا
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. گفته بود زودتر ماندیها تا ساعت سه سر کار مشنبهپنج

داده  دیکه سع یناهار را با هم باشند و بعد به آدرس دیآیم

 بود، گفت: دهیآدرس را که د الیبود، بروند. ل

ربع   هینباشه  کی. اگه تراف شهیم ه ی"خوبه! سمت صادق

 مطب." یتا برس شهینم شتریب

 نداشت. پوزخند زد و جواب داد: یدیام چکیپ

 ." یسنجیکه مسافتش رو م می"انگار قرارداد نوشت

. میکن هیدور هم گر خونم،ی دهن روضه م هی"باشه بابا! االن 

 خوبه؟!"

 ال، یرا انجام داد و با تک زنگ ل شی تمام، کارها ید یناام  با

 در مطب را بست و رفت.

جا و با خودش آورده بود که همان دهیخر چیدو ساندو  الیل

داد او هم با  امی پ دیخوردند و راه افتادند. سع نیماش یتو 

 خانه هستند.  کیمحمد نزد

 از بابات نشد؟" ی "خبر

وقت الزم  هی"نه بابا! خواست مطمئن بشه من کارت دارم، 

 ."یشد بگه کارت که دار

 شبا رو خواست." یکه شماره بهی"آخه عج

 را به سمت پنجره کرد و آهسته جواب داد: شیرو 
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 ." ستین دیو بع بیعج  یچیمن ه ی"از بابا 

. انتظار داشت دندیزود به مقصد رس یلیحق داشت. خ الیل

 دیسع  امیرا درآورد تا پ یساعت زمان ببرد. گوش کیحداقل 

هم  گرید مایکه آدرس را فرستاده بود، دوباره بخواند. دو پ

 را باز کرد: امیپ عیو سر دیداشت. اسم بابا را د

مامانته و  یمقدارش طالها ه ی. ادیازم برنم نیاز ا شتری»ب

. ادی رو هم خودم جور کردم. فکر کنم به کارت ب شه یبق

 یخونه هم حرف ینداشته باش! تو  یانتظار نیاز ا شتریب

 نزن.«

شده بود.  ختهیر شی برا یرا خواند. انگار پول امی پ دوبار

از  یبانک بود و حاک امکیدوم را نگاه کرد. پ امیپ  عیسر

 را چک کرد. نتوانست عدد را بخواند.   یپول. موجود زیوار
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را چک   یپول. موجود زیاز وار یبانک بود و حاک امکیپ

بود.   ادیز شیکرد. نتوانست عدد را بخواند. صفرها 

 گفت: فی ضع ییبا صدا  یول زدهجانیه
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 "؟یبخون نو یا ی تونیم نی!.....ببالی"ل

 جواب داد: نگاهی دوربرگردان را دور زد و ب الیل

 بود؟" یاسم کوچه چ  نیبود. بب ادمی جان یتا ا و؟ی"چ

 !"نو ی "نه! ا

پارک  الیلحن، باعث شد که ل یحالی بودن صدا و ب فیضع

 کند و سمتش بچرخد. 

 "هو؟ی! چت شد نمی"بب 

  الیرا به سمتش گرفت. دستش واضح لرزش داشت. ل  یگوش

 اه کرد.را گرفت و نگ  یگوش

 " ه؟یچ نی"ا

 درشت شده، گفت: یسرش را باال آورد و با چشمان بارهک ی

 حساب مال خودته؟"  نی"ا

 . دیآرام جنب چکیپ سر

 ."شهیهمه! باورم نم نیبرات؟ ا  ختهی! بابات ری"وا

 ! منم باورم نشد."هی"پس واقع

 .دیکش یغیج یاز خوشحال الیل

 ."ختهیچه به موقع ر چکیپ  ی"وا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



بلند  یبکشد. با صدا غیهم دوست داشت از ته دل ج او 

را   شیها دست الیالقمر نداشت. لبخندد. کار بابا کم از شق

 سی. چشمانش خکردیم یو خوشحال دادیگرفته و تکان م

را  یدیجد یشد از ذوق. احساس کرد که قرار است زندگ

 شروع کند.

نه بعد چو  گه،یرو چند م مت یق مین ی بذار بب چک،یپ نی"بب 

 هم پول بمونه."  لتیوسا یتا برا میریگیم فیو تخف م یزنیم

 " ه؟یمحل و خونه کاف  نیا یپول برا نی"به نظرت ا

 باال انداخت: یاهم به فکر فرو رفت. شانه الیل

قابل توجه هست و   یکه دار ی! بهرحال االن پولدونمی "نم

مورد   هیو  میگردینشد، م نیانتخاب دستت بازه. ا یبرا

کنار  یرو حدود  ل ی. اصال پول وسامیکن یم دایخوب پ

کدوم کوچه بود، الله  نی بب  اری. حاال اون آدرسو درب می ذاریم

 الدن؟" ای

. محمد و  ستادندیکه پالکش را داده بودند، ا ی اخانه  یجلو 

نشسته بودند و با  دیسع نیجلوتر در ماش یکم دیسع

و    امدهیل در نشدند. هنوز از شوک پو  ادهیپ شان،دنید

کنارش قدم  دی و محمد جلوتر رفتند و سع الی ضعف داشت. ل

 برداشت و گفت:
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 یخونه رو گذاشتن برا ؟یهست ی! نگران چدهی"رنگت پر

از اون  ی کیتو هم  اد،یب  یده تا مشتر یرهن و ممکنه روز

 نداره." یهمه خودخور نیده تا! ا

را به زحمت انحنا داد. در باز شده بود و منتظرش  لبش

برداشت و همراه دوستانش وارد خانه شد.   یبودند. گام بلند 

ساختمان سنگ   یبود. نما سازی میقد یساختمان سه طبقه

 اطیها که افتاده بودند. حاز سنگ  یکدر شده و بعض دیسف

 ی هاسمتش باغچه بود با بوته ک یداشت.  یبزرگ و قشنگ

 وارید یکه رو  یاس ی چکیدرخت خرمالو وسطش و پ و  ل گ

 را پوشانده بود.  واریشده بود و د لهیکنارش  

 نیپارک سه ماش یبه اندازه  یباز  یمحوطه گرید سمت

 داد: حیبود. محمد قبل از ورود به ساختمان توض

 یدوم پسرش، طبقه یو طبقه  نهیشیاول عمه م  ی"طبقه 

که تا حاال دخترش  کهیکوچ یخوابه  هی تیسوئ هیسوم هم 

 و رفت." دیخونه خر  یو تازگ نشستیم

 یخانه چنان به دلش نشست که هوراد را در حال باز اطیح

 آهسته گفت: الیاش تصور کرد. لدر هر گوشه

علم  ونیو قل یو بساط چا یتخت بذار دهیجون م اطشی"ح

 ." یکن
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ود. در جوابش ب الیل یچپ نگاهش کرد و خندهچپ  چکیپ

حدود شصت و دو سه ساله با  یساختمان باز شد و زن مسن

آمد. محمد را در آغوش  رونی ب یجلو باز و روسر ی مانتو 

بود که عمه و  دا یاش رفت. پو قربان صدقه دیو بوس دیکش

 دارند. یخوب یبرادرزاده رابطه

و دعوت  ستادیشان را داد و کنار اخوش پاسخ سالم یرو  با

 کرد داخل شوند.

مونه که چند خانوم دوست چکی. پ میدی"عمه زحمت نم

  مینی باال رو بب تیسوئ میهمسرشون فوت شدن، اومد  هیماه

 ." شونی ا یبرا

 نگاهش کرد و گفت: یبا مهربان  عمه

 .." دییبفرما  دیی دخترم......بفرما گمیم تی! تسلرمیبم ی"اله 
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 دایچراغ جادو پ ییگو  ال؟یخ ایوهم بود  ا؟یرؤ  ایبود  خواب

کمر خم کرده  یگزارخدمت یاشاره برا  کیشده و غولش با 

را  اشیی او چوب جادو ی برا ندرالیس یهم فرشته دیبود. شا 

داده بود. هرچه  ر ییرا تغ زیتاب داده و ورد خوانده و همه چ

که از  یلشروع شد. فص اشیدر زندگ یدیکه بود فصل جد

 زمستان شروع شد.  ل یاوا

رفت که هر آن منتظر بود  شیپ  یچنان خوب و عال زیچ همه

از   تیانسان و انسان کردیکم داشت باور ماز خواب بپرد. کم

 تیهر چه، او به غا ایبود  یشانسرفته است. خوش انیم

کوچک و   تیسوئ وار یبود. به در و د دهیرس شیآرزوها

 ید یس گرد کرم رنگ. به ال   ستم ینگاه کرد. به ن زش یتم

کوتاه کنار  زریفر ل خچای نصب شده.  واریبه د  کوچک

 ینقاش  ی. تابلو شی. به کانتر جمع و جور و گلدان رو نتیکاب

 نبود. ی. باور کردنوارید یرو   یوحش  یهافرار اسب

که  تیعاشقش شد. سوئ تیروز به محض ورود به سوئ آن

  ییبایز یچهل و پنج متر یخوابه کیگفت. واحد   شدی نم

  یوارهایو پر از آرامش. انگار از د ریو نورگ زیبود. تم

آهسته  دیو سع الی. لدیباریاز آرامش م ییپرتوها ،یخال

عمه مانده بود.   شیپ  نیی. محمد پاکردندیم دیو تمج فیتعر
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او در خود مچاله  کرد،یم فیبا ذوق  از پول تعر الیل رچهه

ممکن نبود.   رد،یخانه را بگ نیکه بتواند ا نیشد. باور ا

 وت نگاهش کرد.مبه  دیسع

 " ه؟یشکل نی ا  افتیپه چرا ق چک؟ی "آره پ

 س،ین سهیقابل مقا میدیکه د  ییبا اونا جانی!....ادونمی "نم

 حداقل دوبرابر باشه؟"   یکنی......فکر نمیول

 و گفت:  ستادیپشت کانتر ا الیل

هم  اطی! رو به حیا. چه تراس بامزهنیرو بب جانی ا ی"وا

 هست." 

 سرش را به سمتش چرخاند. دیسع یصدا  با

ش که مهربون  .....عمهرهیبگ فی تخف می گی"به محمد م

 ."زدیم

بود و اطرافش را  ستادهیاو که فقط وسط سالن ا یجا به

 چک کرد. قیخانه را دق یگوشه به گوشه الیل  کرد،ینگاه م 

قدر بزرگ هست که اتاق خوابه. اتاقم اون ی"خوبه حمام تو 

 خودت و هوراد." یبرا  یدو تا تخت بذار

کرم و   افیدام  هانت یاجاق گاز، فر توکار نصب بود. کاب ریز

 دیبازد یشباهت داشت. وقت ایبه رؤ  زیچروشن. همه یاقهوه

 تمام شد، اعالم کرد: الیل
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 چطوره؟"   متیق م ین یبب می ! برهیعال ی"همه چ

ها فرش قرمز راه افتاد. پله  الیو ل دیربات دنبال سع کی مثل 

  یدر ورود یبه پله محکم شده بود. جلو لهیپهن بود و با م

هر  یو بلند گذاشته شده بود برا ضیعر یجاکفش کی  نییپا

بود به نظر  یساختمان خانوادگ نیاز ا شیسه واحد. چون پ

با محمد   دیسعآمدند و   نییها پا. از پله آمدینم شیپ یمشکل

 منتظرش هستند. اطیتماس گرفت و اطالع داد که در ح

 یریمد یکه همسر عمه و آقا یو محمد و مرد مسن عمه

که  دی. محمد پرسوستندیها پبه آن اطیشد هم در ح یمعرف

به هم  دیو سع  الی انداخت. ل نییسرش را پا چکیپ دند؟یپسند

 صحبت کند. الید لبنا ش یاانداختند و با اشاره  ینگاه 

 نداره." یراد یخونه که ا  د؟ینپسند شهی"مگه م

 کرد به عمه و همسرش و ادامه داد: رو 

مقدار پول   هی  چکیمن رک صحبت کنم. پ د ی"اگه اجازه بد

 ینخوره..... فعال تنهاست ول جانیا متیبه ق دیداره، اما شا

دو  یکیتا   میدواریپس گرفتن پسرش اقدام کرده و ام یبرا

.....از هر لحاظ ما ضمانتش رشیبتونه بگ گهید ماه

 .....درسته محمد؟" میکنیم

 شد. کشیکرد و عمه نزد دییتأ محمد
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 چند سالشه؟"  ؟یپسر دار هی "پس 

 باال آورد و »سه سال« را آرام لب زد. سر

 دراز کرد:  یریدستش را به سمت مد دیسع

و ما هم  دییرو به محمد بفرما  متیشما ق ، یری"جناب مد

. چون واقعا میکه به توافق برس شاالی. امیگیمون رو مبودجه

 کنه." یامن و آشنا زندگ یجا ه یخواهرمون  خوادیدلمون م

 .دیبه سمت خودش کش یرا گرفت و کم  دیدست سع مرد

. خاطر میو صحبت کن مینیداخل خونه بش  میبر دیی"بفرما 

که آدم ناجور به  میو ما هم مطمئن زهی عز نایاز ا  شیمحمد ب

با هم  دییمثل دخترمون. بفرما شونمی. اکنهی نم یما معرف

 ." میا یکنار م
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ها به دلش نشست. دوباره کفش دیمرد مو سپ نیمهر ا رچقد

  نی ب یعمه وارد شدند. حال یبار به خانه  نیرا درآوردند و ا

 یاسترس و دلشوره و ترس داشت. هنوز عدد موجود 
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 یقالب یحسابش را باور نداشت. منتظر بود که به شکل

 بودنش معلوم شود. 

بودند. مبلغ   را کرده ل یانگار حساب و کتاب وسا الیو ل دیسع

 دادند. یریمد  ل یرا کم کرده و عدد را تحو 

 ."ستی ن نیاز ا شتریما ب  یبودجه قتی"حق

نگاهش را از مرد  دیناام چکیشان کرد. پمتفکرانه نگاه مرد

که مبلغ  دانستند یشان خوب مچرخاند. همه د یو سع الیبه ل

 است. ترن ییخانه است، پاچه مدنظر صاحباز آن

محمد سوءاستفاده  یاز دوست  میکه بخوا هییپررو  دونمی "م

محل   ی ما برا  یو نگران چکهیپ تیاما هدف فقط امن  م،یکن

 ."دی . شما هم لطفا راحت باششی زندگ

.  اوردیب یبا حرف زدنش فشار خواست ینزد. نم یحرف محمد

که  خواستندیقدر خاطر محمد را معمه و همسرش هم آن

رد و بدل  یبا زنش نگاه یرینگذارند. مد نیحرفش را زم

درست متوجه   چکیگفت. پ مقدمه یکردند و »مبارکه« را ب

شروع کرد به  د یو دستش را فشار داد. سع دیخند الینشد. ل

 :دیبرد و پرس  کیکردن، سرش را نزد رتشک

 شد؟ قبول کرد؟" ی"چ

 گفت مبارکه؟"  یدی ! ندگهی"آره د
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پر  شیهااو هم تشکر کند. در عوض چشم دینچرخ  زبانش

آماده  یقرارداد یری شد و سر رفت. باورش مشکل بود. مد

و   الیو محمد و ل هیجا در دو نسخه ته کرده بود و همان

هم به عنوان شاهد امضا کردند. قرار شد فردا پول را   دیسع

 .ردیبگ ل یو رسما خانه را تحو  زدیبر یریمد به حساب

 گریو همد دیکش غیج الیهمراه ل نیمحض نشستن در ماش به

 یسخت با غول یااز مرحله ییرا در آغوش گرفتند. گو 

از  نیو محمد با ماش دیوحشتناک رد شده باشند. سع

که  یبار بوق زد. مثل وقت نیچند دیکنارشان رد شدند و سع

را روشن کرد و   نیماش ال ی. لزنندیق مکشان بوعروس یبرا

 گفت: رفتیم رونیکه دنده عقب از کوچه ب یلدر حا

خوبه! خونه هم که حرف نداشت. چه خوب شد  یلی"جاش خ

رو   دیبده ماکانو که سع ریکرد. خدا خ یمعرف نو یکه محمد ا

تا  یباش ل یفکر وسا دیوادار کرد بهت اصرار کنه. حاال با 

 ." رونیب  ییایزودتر از اون خونه ب

خجالت  یلیرو هم داد......خ نشیفروش ماش شنهاد ی"ماکان پ

بابام سرش به کجا خورد که پول بهم   دونمی! نمالیل دمیکش

 یمجان  میبه مردم بگ شد ی پول نداشتم، م چیداد. فکر کن ه

 بده خونتو؟" 
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اگه . ستیکه ماکان اهل تعارف ن دمی ها فهمسال  نیا  ی"تو 

اس. انجامش آماده یفکراشو کرده و برا گه،یرو م یکار

 پولش با من." دنی به محمد گفته باشه پسند ستی ن دیبع

جا بانک پول رو جابه رمینه! شنبه صبح زود م  ی"وا

 بهش بگه، نه؟!" دی. احتماال سعکنمیم

رو نو نخر. االن    لتیبه نظرم وسا نی"آره نگران نباش....بب

. میداری . از اونا برمکننیم یآگه  یدست دوم خوب  ل یوسا

 ."یبخر ی شتریب یزایچ  یتونیبه نفعته. م یجور نیا

با   دیخانه نداشت. انتخاب و خر ل یوسا دیدر خر یا تجربه

 اجاق گاز. ایرنگش چه باشد  خچال یراشد بود. مهم نبود 

 "باز خوبه اجاق گاز و فر داره."

 ."دمیند "داشت؟

 چسباند. و انگشتانش را به لب دیو لپش را کش دیخند الیل

. یبود سادهی"قربونت برم! تو که مثل مجسمه اون وسط وا

 مگه؟"  یدیرو د یزیچ

شوک پول بودم که انگار فلج شده   یتو  قدرن ی"ا

 دمی ام نیبودم......اون شب که بابا طالها رو گرفت، گفتم هم

جور که افسانه انگار اون ال؟ی ل یدونیاز دستم رفت......م
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بابا به من   ترسهی. مستیبابا وضعش بد ن ده،ینشون م

 کمک کنه." 

 وارد اتوبان شد.  اطی احت با

گو! تمام و کمال حق زن  سمت خونه؟.....افسانه ن  می"بر

 رو به جا آورده." یپدر

 یتر  زمیچه ه دانستیرا آهسته گفت. خودش هم نم   »آره« 

 .کندیم یدشمن  گونهنی به افسانه فروخته است که ا

 ه یما، با هم  یخونه م یبر گمی! گوشت با منه؟ دارم منی"بب 

و  میکرد  دایپ یر یگدندون زیچ دی. شامی نیرو بب هایآگه  نیکم ا

اعصابت  رونیب  یای. تو هرچه زودتر از اون خونه بمیدیخر

 تره."راحت
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در خانه منتظرش نبود. با مشورت و   ی کرد. کس قبول 

 میتصم دیخر یبرا توانستی و خاله بهتر م الیل ی همراه 

  هامتیاز برندها و ق ی. خودش که تجربه و شناختردیبگ

 نداشت.
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 خوشحال شد.   یلیخبر خ  دنیاز شن خاله

برات.   ارمیفردا در م م،یدار یانبار  یتو  لهیوس  کهی "چند ت

 بهتره." یکن ییجو صرفه

 یو مقدار چهیو اتو و سشوار و قال ونی زیکه شامل تلو ت چند

را به خود   یاد یمبلغ ز توانستیظرف و ظروف بود که م

و   دیخر یبرا الیل یاختصاص دهد. همان شب با کمک گوش

 چند قلم جنس، جمعه قرار گذاشتند. دنید

 "م؟یکارشون کن یچ م،یدیرو فردا خر نا ی! اگه اگمی"م

 شانه باال انداخت.  ال یخی ب الیل

 ."گهیخونه د یتو  میذاریم میبری "م

 "پول نداده؟" 

همه کوتاه  نیمحمد صحبت کنه. ا گمی! م ری"سخت نگ

و   و یچ هیبگرد دنبال  ی. هرنیبگ نو ی ا رادیا  انیاومدن، نم

 ."یغصه بخور  ینیبش

 یلهیو وس رفتی شد. هربار م دهیهفته چ کیظرف  خانه

که به او تعلق داشت،  ی اخانه دنیدلش از د برد، یم یدیجد

االجل  از ضرب  شتریب ی. چند روزشدیاز شوق م زیلبر

و    ل یو آماده شد. وسا ل ی نمانده بود که خانه تکم یافسانه باق

  دبا خو  رفتیکم هر روز که به مطب مرا کم شیها لباس 
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ناهار تا شروع مجدد کار، به خانه  نیب یو فاصله بردیم

 .گشتی و برم گذاشتیو م رفت یم

اما   چکیرا شروع کرده بود. پ دشیغرغر و تهد  افسانه

بابا و   یداد. جمعه عصر، وقت ینم  یساکت بود و جواب

را در  لشیوسا  یماندهی بودند، باق لمیف دنیافسانه مشغول د

چمدان،  دنیبرد. افسانه از د نیی ها پا چمدان گذاشت و از پله

 باال انداخت و با تمسخر گفت:  ییابرو 

  ؟یدوستت بمون یخونه  یبر یخوایباز م ؟ی"کجا به سالمت

 یبر یاز خونه م یدار ی چمدون چ یتو  نمی باز کن بب

 ."رونیب

دم آخر تند حرف نزند. رو به بابا   نیتا ا  دیکش یقیعم نفس

 کرد و جواب داد:

 مدت نیکه ا ی. مرسرمیخونه م نی "با اجازتون دارم از ا

 ." دیو بهم جا داد دیتحملم کرد

 .ستادی آهسته سر جنباند. افسانه ناباورانه ا بابا

 یکار کرد یچ  ؟یکجا؟......با کدوم پول خونه گرفت ؟ی"چ

 تو؟" 

 بد پشت حرفش، چندشش شد.  یلحن و معن از
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 نو ی اتاق اجاره کردم. مگه هم هی"از دوستام قرض گرفتم و 

 ن؟ یخواستی نم

 رفتنیبافتن که با نپذ  سمانیشروع کرد آسمان و ر  افسانه

که  ندی بیروز را م  لگد به بختش زده است و آن یحاج

 .گرددی برم مانیپش

به افسانه، چمدان را بلند کرد و »با اجازه و  اعتنا ی ب

رفت. پسرها  رونیرو به بابا گفت و از در ب « یخداحافظ

کف  یپولو  دی. هر دو را بوسکردندیم یباز اطیح یتو 

را باز کند، افسانه  اطیکه در ح نیشان گذاشت. قبل از ادست

به  یشد. تشر کشی . نزدستادیا شیکرد. سر جا ش یصدا

زد که به داخل ساختمان بروند. پسرها که رفتند، آمد   هاپسر

 آرام اما پر از نفرت بود. شی. صداستادیا چکیپ یو روبرو 

برامم  ،یو چطور پول جور کرد یکار کرد یچ دونمی "نم

 تمه یسا گهیمطمئن بشم که د خوامی....فقط مستیمهم ن

. فکر کن باباتم یرو ندار ی. فکر کن کسشهی نم  دایپ ورانیا

در  نی. از انمی رو بب ختتیر گهی د خوامیمثل مادرت مرده. نم

 فکر برگشت و سر زدنو هم نکن." گهی د یرفت

تر داخل رفت و در را محکمو به  دینشد. چرخ یپاسخ منتظر

اش نکرده از حد لزوم بست. دلش پر از غم شد. بابا بدرقه

را  اشیاش کجاست. خداحافظآدرس خانه دی بود. حتا نپرس
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افسانه را از جانب بابا هم   یهاهم درست جواب نداد. حرف

کرد تا   ل حساب کرد. در خانه را باز کرد و رفت. آن همه تحم

بدرقه شد. بغض هم  گونهنیود و آخر او قهر نر یبا ناراحت

 دردش نبود.  یچاره گرید

 شد و با آن محل و بابا وداع کرد.  الیل نیماش سوار

کامل شود.   اشی فقط هوراد را کم داشت تا خوشبخت اشخانه

 یشده بود. عمه کی نزد یلیاز مطب به خانه خ رشیمس

  زد،یم  شیمحمد که به درخواست خودش عمه مهناز صدا

 دیبود. ظرف چند روز فهم یداشتنزن مهربان و دوست

بودش و   ده یدو بار د یکیعروس عمه، خواهر محمد است. 

آرامش  یبه اندازه  یچیاو ه ی. براودبرخوردش سرد ب

 نداشت. تیخانه، اهم

بار  نی. ادادگاه سفر کرده بود یبرا دهیبا حم گریبار د کی

زود هوراد به  یلیکه او هم مطمئن بود خ دهینه تنها حم

 آغوشش باز خواهد گشت.
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 انی . زمستان رو به پادیخنک اسفند ماه را نفس کش یهوا

 نیبابا تنگ شده بود. در تمام ا یبود. به شدت دلش برا 

 شدیباعث م دنشیبابا و د ار،یها با وجود مشکالت بسسال 

 یواقع یدو ماه گذشته به معنا  نینکند. در ا یکس ی احساس ب

 لشیدل و  دادی تنها شده بود. حتا عمه هم جواب تلفنش را نم

گو  پاسخ یو کس  خوردی بابا زنگ م ی. گوشدانستی را نم

. رفت یزنان به مطب مشده بود و قدم ادهینبود. از اتوبوس پ

 شی فردا ی ها برااش گذاشته بود. شبظرف غذا را در کوله

وجودش   یهمه . استقالل را باآورد یو با خود م پختیغذا م

چند  الیو پخت و پز و رفت و آمد. ل دی. در خرکردیحس م

اش بار در خانه نیاول یبار آمده و شب را مانده بود. برا

گرفته  نفرهک یدو تخت  الیل یه یمهمان بود. به توص  یرایپذ

. آمدیکه هوراد م یوقت یو فعال کنار هم چسبانده بود. برا

گفتن  ی برا یحرف لشیپدر راشد و وک  بایدادگاه تقر  نیآخر

تا  دادیاحتمال م دهیبودند. حم ینداشتند. منتظر حکم قاض

منتظر بود.   صبرانهیب  چکیحکم صادر شود. پ  دیقبل از ع
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تنها نبود. فکر  گرینبود. د کسی ب گریو د آمدیهوراد م

سر کار  یوقت یبرا  شی هاآمدن هوراد همراه شد با چه کنم

آشنا شده بود. محدثه  شیهاهیت با همسامد نیبود. در ا

داشت.  یخش باز شده و رفتار گرمتریکم خواهر محمد، کم

 نایدختر چهارساله به اسم مب کیو هفت ساله بود و  ستیب

اش ازدواج کرده پسرعمه نیداشت. سال آخر دانشگاه با ام

و با  آمدی ها باال مدخترش از پله  یگاه ل یتعط یبود. روزها

عاشق  چکی . پدیکوبیکوچکش در را م یها دست

را  چکیمدت کم هم بچه، مهر پ نیبود. در ا اش ی زباننیریش

از مهد کودک  یمادرش، وقت  یبه دل گرفته و به گفته 

تا  زدیو در م رفتی ها را باال مچند بار پله گشت،ی برم

 .ستیخانه ن چکیمطمئن شود، پ

. آوردندیم چکی پ یهم برا یظرف پختند،یم ییکدام غذا هر

محدثه کنجکاو بود بداند چطور و کجا با محمد آشنا شده و  

هم صاف و ساده از  چک یشان به چه صورت است. پرابطه

و صالح گفته بود. به نظرش  دیو سع الیبا ل یمیقد یدوست

  ودشرمنده نب  یزی. از چشناختیرا م دی که صالح و سع دیرس

 .دینگو کند و  یکه بخواهد الپوشان

شد. مثل   دهیبه کجا کش یمطب شد. فکر حکم قاض وارد

ها و چک کردن اتاق دکتر، بعد از روشن کردن چراغ شهیهم

اجاق  یرا پر از آب کرد و رو  یبه آشپزخانه رفت و کتر
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 سشیزنگ تلفنش از داخل کوله آمد. دست خ  یگذاشت. صدا

آورد که تماس قطع  رونیرا ب یو گوش دیرا به مانتو کش

شماره گرفت. تا   عیسر ده،یاسم حم دنیشد. نگاه کرد و با د

 غر زد: دهیسالم کرد، حم

 تو؟"  یی "کجا

 شده؟"  یمطب......چ دمیبود. تازه رس فیک یتو  می"گوش

  ل یبچه رو تحو  میبر دیحکم داده.....با ی"مژده بده! قاض

 ."میریبگ

 ست.نش ی صندل ی و سست شد و رو  دیکش یاخفه غیج

 " رم؟یبچمو بگ تونم یم  یعنی ن؟یگی"راست م

و بچه   میریدروغ گفتم؟.....آره با هم م ی"دختر بد! من ک

 ."گردمیم  تی. دارم دنبال بلمیریگیم ل یرو تحو

. با ختیبغض کرد و چند قطره اشک ر یشدت خوشحال از

 حال گفت: نیا

 ."نی . فقط روز و ساعت بگرمیبگ  تیمن بل نی"اجازه بد

. رمیگی م تی.....خودم بل کنهی"برو بچه! برا من تعارف م

 ." ادیماکانم باهامون م

فکر به  نی توانست تشکر کند. بعد از قطع تماس ا فقط

 .« ادیب خوادیذهنش آمد که: »ماکان چرا م
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مدت  نیدوام نداشت و مشغولش نکرد. ا ادیفکر ز نی ا  البته

 دهیاش با حمماکان، در  مورد رابطه یهاتیبا وجود حما

 یابرنامه دهینکرده بود. مطمئن بود که با حم یکنجکاو 

 جانیو ه غیرا گرفت و با ج الی ل یشماره عیسر یلیدارند. خ

 خبر را داد.
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 عیسر یتا بچه رو گرفت د؟ یریم  ی"واقعا؟! هورااااا! ک

 جا!" اون یبرگرد. نمون

گفت داره دنبال   ،یتازه زنگ زد. اما نگفت چه روز دهی"حم

 نینذاشت. مثل ا رم،ی. بهش گفتم بذار من بگگردهیم  تیبل

شده. هربار  ادیز دهیبه حم می......بدهاد یب خوادیکه ماکانم م

 از پول بزنم." یحرف  دهی و اجازه نم رهیگیم  تیبل

و  دهیع التیتعط کیروزاست. خوبه نزد نی"پس هم

 میکم بچه رو بگردون هی. دیوقت بگذرون یبا هم کل نی تونیم
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  ی......گفتمیکن رونیجا رو از سرش باون یو حال و هوا

 " اد؟یماکانم م

 گفت." دهی"آره حم

چه  نمی. از صالح بپرسم ببزنهیمشکوک م یلیپسر خ نی"ا

 خبره؟" 

 باشه." یخبر  شونن یجورن! فکر کنم ب یلیخ دهی "با حم

 و متفکرانه گفت: دیکش یهوم الیل

جمع  یبود چرا تا حاال تو  یاگه خبر یعنی. کنمی"فکر نم

 یکه سر کار  ییوقتا  ی! براال یخیبودش؟.....ب اوردهین

 "؟یکرد یفکر

که بچه رو با خودم  شهی"نه هنوز.....موندم چه کار کنم؟ نم 

اون همه  نی ببرم مطب. دکتر هم قبول کنه باز خطرناکه ب

 ." ضیمر یبچه

. حاال فکرت رو مشغول نکن! فعال به شهی"معلومه که نم

 اومدنش و موندنش فکر کن."

او و مادرش حساب کند.  یرو  تواندیداد که م نانیاطم الیل

. دکتر به محض ورود  دیگنجی در پوستش نم یاز خوشحال

شد. با شوق خبر را به دکتر هم گفت.  اشیمتوجه شادمان

را اعالم  و زمانش  ردیبگ   تیبل دهیتا حم دیسه روز طول کش
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 یپرواز اول صبح را گرفته بود. برا شهیکند. مثل هم

را نگران کرد. از  چکیپ یکم نینگرفت. هم تیبل زگشتبا

رفتن  یبار از شب برا نیماندن در آن شهر واهمه داشت. ا

 داریبه فرودگاه، آژانس رزرو کرد. تمام شب از شوق د 

ه هوراد و پس گرفتنش خوابش نبرد. از سر کار که برگشت

نشست. از سفر و آوردن  یساعت میبود، عمه مهناز آمد و ن

و کم کردن استرسش آمده  یدلدار یداشت. برا بربچه خ

 گفت: یبود. وقت خداحافظ

 برسوننت فرودگاه؟"  یریمد ا ی نیبگم ام یخوای "م

که خوابم   ذارمینه! ممنون! آژانس گرفتم. ساعت م ی"وا

 نبره." 

. خوابش نبرد که ستیساعت الزم ن دانستیم  خودش

 فیجز ک شهی شود. مثل هم  داریبخواهد با زنگ ساعت ب

که هوراد  یهمراهش نبود. فقط شکالت یزیچ اشیدست

ماه   نیگذاشته بود. چند فشیو در ک  دهیدوست داشت را خر

پسرکش فراموشش کرده باشد. اگر  د،یترسیگذشته بود و م 

 چه؟ دی ا یب وششبه آغ شدیحاضر نم

نشست که به در  یی. جادیبه فرودگاه رس دهیاز حم زودتر

را از   فشیکه ک دیرا د دهیاشراف داشته باشد. حم ی ورود

برداشت. همزمان ماکان هم از  یدستگاه بازرس ل یر یرو 
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را بلند کرد. هر دو اطراف را نگاه  اشیگوش ل،یر یسبد رو

بلند شد و    یصندل  یدستش را باال برد و از رو   چکیکردند. پ

 دهیکوتاه بود. حم شانک یشان رفت. سالم و علبه طرف

مورد نظر  یرا گرفت و به سمت باجه شانی مل یها کارت

 رفت.

سرش را باال آورد و    شی. با صداستادیکنار ماکان ا معذب

 نگاهش کرد. 

اد رو  که هور نی درسته؟ من با ا یخوشحال باش یلیخ  دی"با

 ذوق دارم." یلیخ  دم،یند

 تکان داد. ن ییزد و سرش را رو به پا اریاختی ب ی لبخند

 بشه و بچمو ندن." یزیچ  هینکنه  گمی! همش میلی"خ

 انداخت. می قد ادیرا  چکیکرد که پ یاخم

. من مخصوصا به خاطر تو  یکننده بزن  دیناام ی"نشنوم حرفا

 ."ادی ب  شیپ یمشکل  میو نذار میاومدم که کمک کن

بود که سه چهار نفر  دهیکرد. چشمش به حم ی رلبیز یتشکر

 شمرد و گفت: متیبودند. فرصت را غن شیجلو 

الوکاله رو نگفت. گفت با شما جون حق دهی"اوم.....حم

چند بار هم رفت و برگشت و پول   نیحساب کتاب داره.....ا 
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 نیشما بگ شهیبه خدا! م ستمین ی.....خب من راضتیبل

 کم بتونم پرداخت کنم؟" چقدره تا کم

 ریچشم بدزدد و سر به ز چکیباعث شد پ مشیمستق نگاه

 اندازد. 
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 یو رودرواس  یهست  یتعارف قدرنی! چرا اچکی! پشهی "نه نم

راجع به پول بشنوم.   یاکلمه گهید خوادی دلم نم  ؟یدار

کرده، قبال باهاش حساب شده.  یکار دهیراحت اگه حم  التیخ

 !"؟یاوک

 دانستی. نمدیبگو  یگرید زیچ  « یجز »مرس دینچرخ  زبانش

پرداخت شده و   گفتیکه م یاز آمدنش به خاطر او و حساب

 کند. یچه برداشت  حساب،ی ب

شان داد. آن دو جلوتر و او  کارت پرواز را به دست دهیحم 

 نیپشت سرشان راه افتاد. ذهنش ب  یکم یهم با فاصله 

  قیبه دقا یزیپس گرفتن بچه، گر یبرا  یاسترس و نگران

و ماکان  دهیحم نی دانستن حساب ب یو برا زدیم  شیپ

  یو دوست داشتن بایز یر هم زوج. کناکردیم یکنجکاو 
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  یبا آمدنش فقط به خاطر او، مشکل دهیحم یعنی بودند، 

 نداشت؟ 

بود و در  دهیکه دوست حم یلیبه دفتر وک دن،یمحض رس  به

و   کل ی پرونده کمکش کرده بود، رفتند. مرد درشت ه نیا

. حکم دست کردیهمان شهر صحبت م ی بود و با لهجه یچاق

بعدا متوجه شد که با چند امضا وکالت را به   چکیاو بود. پ

 رد یروزیاو مهم نبود. مهم پ یآقا هم داده است. برا نیا

 پرونده بود که حاصل شد. نیا

پدر راشد تلفن زد و اطالع  ل ینام داشت، به وک یات یکه ب مرد

ساعت بعد  کی  یاند. قرار را برابردن بچه آماده یداد برا 

ها را چالنده که  قدر دستدلش نبود. آن یاشتند. دل توگذ

راحت نشسته و با همکارش حرف  یلیخ دهیقرمز شدند. حم

 زدی م یلبخند یو گاه دادی. ماکان در سکوت گوش مزدیم

. دیفهمی را نم  چکیحال پ کدامچی. هکردیم یو اظهارنظر

  یمثل کنجشگ سرما زده در خودش جمع شده بود. صدا

گرفته  شیرا جلو  یوانیکه ل یو دست شهیبرخورد فلز به ش

مخلوط آب  وانیو نگاه کند. ل دیا یبود، باعث شد به خودش ب

 دید اآوردنش ر  کیو قند در دست ماکان و بهم زدنش و نزد

 خود را جمع کرد.  یو کم
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که همه  ینیبی م ؟یردا و ی. استرس چدهی"بخور رنگت پر

 نه یا یساعتم برا هی نی. اشهیروال انجام م  یداره رو  زیچ

 حضور داشته باشه."  ل یکه باباهه برسه خونه و موقع تحو 

کنارش بود. او خوب بلد  الی. آرزو کرد لدیخجالت کش  شتریب

اعتماد به  الیبا ل ییو چطور رفتار کند. گو  دیبود چه بگو 

باال آورد.   وانیگرفتن ل ی. دستش را براگرفت ینفس م 

را گرفت و به لب برد. به  وانیل اطی. با احتدی لرزیدستش م

ماکان را  یداشت. زمزمه اجیاحت یو گرم ینیریش نیا

 :دیگوشش شن  کینزد

 خوبه!" ه،یچ یهمه ترس و لرز برا نی"اگه من بدونم ا

 یرا بدون حرف تا ته خورد. حس کرد کم وانیل اتیمحتو 

 ستادنیو ا زیاز پشت م یات یتنش گرم شد. با بلند شدن ب

زودتر  خواست یوقت رفتن است. هم دلش م دیفهم ده،یحم

با پدر   داریو د  ییارو یو بغل کند و هم از رو ند ی هوراد را بب

و   کیش نیساختمان سوار ماش  یراشد، واهمه داشت. جلو 

شهر را پشت سر   یهاابانیشدند. خ یات ی بلند ب یسشا

. هر چهارنفر  دندیبه مقصد رس قهیگذاشتند و در عرض ده دق

. کوچه  دندیکردند و به خانه رس یشدند و کوچه را ط ادهیپ

بودند و دو سه زن   یها مشغول باز نکرده بود. بچه  یرییتغ

شان  و با نگاه دنبال  ستادهیدر ا یچند خانه مانده، جلو 
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آمده بود،  الی که با ل یروز یخاطره چکی پ  ی. براکردند

 نگرفت. یکه زد و پاسخ  یی هاشد. ضجه یتداع

کرد  یداشت. سع یو ماکان احساس بهتر دهیبار کنار حم نیا

. شدیم دهید فیشان ضعچشم یتو  دی ترس را کنار بزند. نبا 

که داخل   یطور ستادیدر ا یانه یدر باز شد و پدر راشد م

به   مینگاه هم نکرد. مستق چکی. سمت پدندیدی را نم اطیح

و   وتاهسرد جواب سالم داد. ک یلیچشم دوخته بود. خ یات یب

 گفت: دیبا اخم شد

  شیپ دی.....اي رسمش نبود. پسر باارنشی"االن م 

زن   هی شی پدرش بزرگ بشه، نه پ یخونواده

 االهللا!" که.......الهللا 

مرد  نیا انیاز عص ییندادند. گو  ینزد. جواب یحرف یکس

تن ندادن.  یبار نرفتن و به حکم قاض  ری. از زدندی ترسیم

و لج کردن.   انیطغ یشود برا یمحرک یهر حرف دندی ترسیم

دوباره و رفتن و آمدن و استرس و کلنجار رفتن را  ت یشکا

 .خواستندی نم

 یباز شد و هوراد به جلو هل خورد. مرد سر شانه یکم در

 انیانگار م چکیلباسش را گرفت و نگهش داشت. قلب پ

به   ینگاه می. پسرک در خود جمع شد. نزدیحلقش م

. دیدر چشمان درشتش د شدیپدربزرگش کرد. ترس را م
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پسر سه  ک ی ینبود، اما برا دهی چشمانش مثل پدرش ورقلمب

. نگاه مرد به سمت آمدیبه چشم م اش یتدرش مهیساله ون

 . دیچرخ  چکیپ

  اریب هیه بچ ،یشووور کن  یخواس ای ی"هر وخ خسته شد

 خودمون." شیپ

حضانت رو سلب  یزیکه ازدواج خانم عز یدونیم ی"حاج

 ."کنهی نم

جمله را گفت، انداخت. هنوز   نیکه ا یاتی به ب یتند  نگاه

 لباس پسرک در چنگش بود.

 نخواستن." هینگفتوم. گفتوم اگه بچه نو ی"مو ام ا

را نداشت. زانو زد   ستادنیتاب سر پا ا گرید چکیپ یزانوها 

کنار رفت تا   ی اتیپسرش باز کرد. ب ی را برا  شیهاو دست

 چکینکرد. پ یمادر و فرزند نباشد. هوراد حرکت انیم  یمانع

 کرد.  ش یصدا

 بغلم!"  ای"هوراد.....مامان! ب

و به جلو   دی. مرد لباسش را کشدیخودش را عقب کش بچه

 و تند گفت: یهلش داد. عصب

 "برو!"
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 کی نزد چکیتلوتلو خورد و به پ یبا هل پدربزرگ کم پسرک

نگاهش به  کیو  داشتی قدم کوچک برم کیشد. 

پدربزرگش بود. انگار منتظر عتاب بود و با سکوتش،  

دستش را دراز کرد و با  چکی . چند قدم مانده، پافتی جرئت 

کودکش در  یها بو . بعد از ماهدیحرکت در آغوشش کش کی

. سر و صورتش را غرق بوسه کرد. دی چیمشامش پ

 یدست رو  دهیبود. حم سیکه با اشکش خ ییهابوسه

را گرفت تا بلند  شیبازو  گریاش گذاشت و با دست دشانه

چند تکه لباس را به دست مرد  لونینا کیشود. در 

 پرت کرد.  چکیپ یرساندند. او هم کنار پا 

 !"نیي ام لباساش. خوش اومد"ا 

  کی ی اتیکه تنش را داخل ببرد و در را ببندد، ب نیاز ا قبل 

 گذاشت و گفت: شی گام پ

 تون با شماست، درسته؟" که نفقه و خرج نوه دیدونی "م

 .دیاز خشم از چشم مرد جه یبرق

 "چه؟" 
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شماست.  اریطور که اموال بچه در اختهمون گهی"قانون م

  می. گفتیخرجش رو بد یمنظور ارث پدرشه، شما هم موظف

و   ل یبهتره.....دوباره دادگاه و وک میحل و فصلش کن جا ن یهم

 صحبتا نباشه." نیا

 انگار مستأصل شده باشد، جواب داد: بارهک ی

 چه کنوم؟" دی"برا اي با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       فراموش نشه کیال  و  نظر و  نقد
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  یو دلچسب، برا نیری ش یایرؤ  کیخواب خوش،   کی از

اش کرد. بودن هوراد بود و حاال تجربه بهرهیها بسال 

 یی حایبه صورتش، مثل دم مس  شیهاکنارش و برخورد نفس 

 .کردیعمل م 
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اش شوند. مثل  بودند که موجب غصه یموارد هرچند

حرف  چکیهوراد و حرف نزدنش. هرچه پ یادرارشب

. انگار گفتی نم یز یچ ،یجز در موارد ضرور  زد،یم

 ی. حتا شکالتشدیبچه نم نیا یو شاد  جانیباعث ه زیچچیه

 گرفت و در دهان گذاشت. لبخند، یکه دوست داشت هم ب 

پول به عنوان نفقه به  یراشد قبول کرد ماهانه مقدار پدر

جا شماره همان یبا زرنگ یات یکند. ب زیوار  چکیحساب پ

  یادیکارت داد و مبلغ مشخص کرد و امضا گرفت. مبلغ ز 

بازگشتند تا  یات ی. به دفتر بچکی پ یبود برا ینبود، اما کمک

 ورانناهار به رست ی داد برا شنهادی. ماکان پرندیبگ   تیبل

 چکیکند. پ رییتغ یمادر و پسر کم یحال و هوا دیبروند. شا

  یی. گوآمدی بند نم  اشهیبا وجود هوراد در آغوشش، گر

 جبران کند. هیماهه را با گر نیچند یقصد داشت دور

نشان داد. در  یبود که هوراد به ماکان واکنش بهتر جالب

سر تکان دادن،  ایبا پلک زدن  یگاه شیهاپاسخ به حرف

رستوران جالب بود.   یسنت ی. فضادادیواکنش نشان م

 چند عکس انداخت و گفت: دهیحم

تا ازتون عکس  نیست یبا جانیبا هوراد ا نیایب چک ی"پ

 ثبت بشه." دی. امروز بارمیبگ
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  یصورت هوراد را به صورتش چسباند و به لنز گوش محکم

 شد. رهیخ دهیحم

 !"بی.....هوراد خاله بگو سدی"لبخند بزن

نزد. خودش اما  ی که لبخند دیهوراد فهم یگونه یحرکتی ب از

حالت،    نیروز و ا نیا  یلبش آمد. برا یرو   یجانیتبسم ب 

کرده بود. غذا را که آوردند،   یو صبور دهیزجرها کش

و غذا را به سمت  دیماکان، هوراد را به سمت خودش کش

 هل داد.  چکیپ

 ."دهی. تو بخور! رنگت بدجور پر دمی"من به هوراد غذا م

مشغول   توجه ی ب یات یدندان گرفت و تشکر کرد. ب نیرا ب لبش

که   نی کرد. با ا قشیتشو  یبا چشمک  دهیشد و حم شیغذا

  گذاشت،یکه ماکان دهانش م ییها قاشق حرفیهوراد ب

نگرفت. اگر داشت کباب اما او هم دلش جا  خورد؛یم

دهان   کیو نزد زدیجوجه سر چنگال م یاتکه  د،یجو یم

 شتر یالغر شده است. ب یلیخ دی بگو  توانستی. نمبردیبچه م

در عمق چشمانش   شدیبود، اما غم و ترس را م دهیقد کش

 .سوزاندیرا م چکیجگر پ نیو هم دید

 حواسش از هوراد پرت شد.  یات یسؤال ب با
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 ن؟یریبگ نیخوایرو نم تونهیشما مهر یزی"خانم عز

 هیشوهرتون تصادف کرد، درسته؟ راننده رو نگرفتن که د

 بده؟" 

نده است. ما فشیطور در کآمد سند ازدواجش همان ادشی

را از پشت  فشیقاشق و چنگال را در بشقابش گذاشت و ک

 گشتن و درآوردن سند جواب داد: نیسرش برداشت. ح

ازش  یزیسندشه! چ نیزده باشه.....ا هی"فکر نکنم مهر

 ."دمینفهم

 قهیسند را از دستش گرفت و نگاه کرد. بعد از چند دق دهیحم

 و ورق زدن و خواندن، سرش را باال آورد. 

 سفر مکه!" هیهمراه  اسهی"صد و چهارده سکه مهر

 از تعجب باز ماند. »امکان نداره« را زمزمه کرد.   دهانش

 راننده رو گرفتن؟"  ؟یچ هی"د

که  ی اهفته   کینگاه کرد. پرت شد به  یات یبه ب ی جیگ با

. آمدن پدر و  های راشد در کما بود. رفت و آمدها و نگران

 یخبرها  مارستان،یاز حضورش در ب یریبرادرش و جلوگ

 ومن کرد:. مندادی که بابا م یاختهیجسته و گر

 رفتم،یاول که م یروزا  یعنی"فکر کنم راننده رو گرفتن.....

 ."دمشیدیم
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 " ؟ی ریقتو بگح یخوایرو گرفتن......نم  هی"پس حتما د

سرش را به دو   یافکر کرد. بعد از لحظه دیدل و با ترد دو 

جا هم  ن یداد و »نه« را آهسته ادا کرد. تا هم یسمت تکان

 یفقط برا ن،ید نی بود. اگر تن داد به ا دهیماکان و حم  ونیمد

نداشت و از  یخوب یهوراد بود و بس. درست که وضع مال

  ل یپول وک د،کن ی اگر قرار بود اقدام یول آمد،ی پول بدش نم

 با تعجب نگاهش کرد. یات یرا نداشت. ب

تا  شهیم یادآوریحق شماست. حق پسرتون هم  نی"چرا؟ ا 

  تونهیقابل توجهه، اما مثل ارثه! مهر یلیخ گمی به وقتش. نم

 " ؟یچ

 

 

 

 

 

 

 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



[4/24/2022  7:32 PM] 

 

  واری_دی_بچکی#پ

 

 

 #الف_صاد 

 

 

 129#پارت

 

 

 

حق زن،  ه،یحق زن است. قبل از مهر هیبود که مهر دهیشن

ها کنارش عمر که قرار بود سال  یانتخاب بود. انتخاب مرد

و احترام بود. در  یحقش داشتن آزاد هیبگذراند. قبل از مهر

و نه حق انتخاب. نه  ینه احترام داشت و نه آزاد ،یآن زندگ 

از  یها محبتسال  نیاز مردش به دل داشت و نه ا یاو مهر 
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که نه معاشقه  ازشی رفع ن یقه یبود. جز چند دق دهیاو د

 یبود و نه نوازش یمحبت  ینقه، نه زمزمهداشت و نه معا

وجود نداشت. اگر خاطرات و  یکینزد یعاشقانه، رابطه

. دادی نم وندیاو را به راشد پ یحس خوب چیهوراد نبودند، ه

همان روز  ت،خبر داش هیاگر افسانه از مهر دانستیخوب م 

 اقدام کند. کردیاول وادارش م

دستپاچه شد. نفس  ه،دی ماکان و منتظر حم نینگاه سنگ ریز

 کرد:  ان یرا ب لش یو دال دیکش  یقیعم

ش از اون مرد به دل نداشتم که بخوام از خونواد ی"من مهر

که اونا دارند. تا حاال  یطلب کنم. اونم با اون وضع هیمهر

فکر  طورن یهم هم نینداشتم و بعد از ا هیمهر کردمیفکر م

 ."کنمیم

 مونهیم نیریبهرحال سهم شما محفوظه و نگ ؟یچ هی"د

 دست اونا." 

 شی پا یدست رو  دهیکه خواست جواب دهد، حم نیهم

 گذاشت و با آرامش گفت:

 ازهاش ی. تو االن در مقابل پسرت و نر ینگ می"عجوالنه تصم 

 ."یرینگ میو غرور تصم یباز. بهتره با لجیمسئول

لج  ایر دارد غرو  کردیجا بود که فکر م نیا دهیحم  اشتباه

سر    یگرفتن پول، برا یکرده است. غرور داشت اما نه برا 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 ییبا پررو  دادی بار نبودن. در واقع عزت نفسش اجازه نم

 نیکه ا دیفهمیرا م نیجواب مثبت دهد. با اندک سوادش ا

 .طلبدی جدا را م یانهیجدا و هز یاداستان، پرونده

 تکان داد. یسر د ییتأ به

 اقدام کنم." هیمهر یبرا خوادیواقعا دلم نم ی! ولدونمی "م

چقدر زمان  دهیاقدام کنن!.....حم  هید ی "پس بذار برا

 "بره؟ یم

دادن شدند و هر دو با   حیمشغول توض ی اتیو ب دهیحم

 : »احتماال با مصالحه و صحبت حل بشه.« گفتندیم نان یاطم

 آخر را ماکان زد. حرف

 ".دیمورد هم باش نیا ریگی "پس لطفا پ

  یمردد و نگرانش را به ماکان دوخت و او هم فقط پلک نگاه

 خواباند و قاشق را به سمت دهان هوراد برد.

 دیباشه پسرا با ادتی. یبش یقو  یبخور تا حساب  نمی"ا

غذاشون رو کامل بخورن تا بازوهاشون قدرت داشته باشه 

 شون کمک کنن."به مامان

ت کرد. به باز پسرک دلش را ماالمال عشق و محب دهان

را کنار بگذارد و مفصل با ماکان  ییرو خودش قول داد کم

را مشخص کند. انگار  دیجد یهانه یهز نیا فی صحبت و تکل

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ماکان بودند تا  دییهم منتظر دستور و تأ  ی اتیو ب دهیحم

 راحت شود و به ناهارشان برسند. شانال یخ

 ی با اصرار برا ی اتیگرفته بودند. ب تیساعت نه شب بل یبرا

اش بردشان. معلوم بود که قدرت کالم او  استراحت به خانه 

است که نتوانستند در مقابل  شتریو ماکان ب دهیاز حم

داشت.  ینوازمقاومت کنند. زن مهربان و مهمان شنهادشیپ

 دنیس . به محض رانداختیخواهر راشد م ادیاش او را لهجه

 :دیسآهسته از هوراد پر ،ی اتیب یبه خانه 

 "؟ ی مامان  یندار  شی"ج

 "داروم!"

 یعینداد. طب یت یگرفت. پسرش لهجه گرفته بود. اهم اشخنده

. سراغ شودیبا گذشت زمان درست م دانستیبود و م 

را گرفت   شیرا گرفت و هوراد را برد. بغض گلو  سیسرو 

که پسرش با خجالت اجازه نداد کمکش کند. به زحمت  یوقت

کرد اجازه دهد، نظارت کند و از  اشیو با قربان صدقه راض 

پسر، دلش را  یافتاده ریمطمئن شود. سر ز شیتشوشس

 چنگ زد.

 را شانه کرد. شیموها سیرا شست و به دست خ صورتش

خوشگلم   ی. لباسایبش ز یحموم، تم برمتیخونه م می دی"رس

 ....خب!"دمیت خربرا
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 .کردیزل زده و نگاهش م پسرک
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داشتند و   ون یزیشان تلو دو پسر داشت. در اتاق  یات یب

اصرار کرد که هوراد هم  یات ی. خانم بدندیدیکارتون م

سطح صورت آورد و هم نیی. سرش را پاندیکنارشان بنش

 :دیپسرش کرد و پرس

 " ؟ین یکارتون بب یخوای "م

نگاه پسر نشان از آن داشت که مفهوم را درک نکرده  یجیگ

  چکیبرده بود. اصرار پ ادیکارتون را از  دنید ییاست. گو 

را در  شی مانتو   یو گوشه ندازدیباعث شد، سرش را باال ب 

 . ردیمشت کوچکش بگ

 . بذار کنارت باشه تا عادت کنه."چکی "اصرار نکن پ

 یات یو ب دهیحمصحبت  انیم یاکه وقفه  یآهسته، طور ماکان

 تذکر داد. او هم با جنباندن سر، موافقت کرد. ندازد، ین
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 خواست ی. دلش مگذشتیم یبه کند چکی پ یبرا زمان

که با هوراد تنها شود و   ییاش برسد. جازودتر به خانه

اش را ببوسد و قدر بچهو راحت، رفتار کند. آن مالحظهی ب

حکم بود، تا   که منتظر یمدت نیبفشارد تا خسته شود. در ا

 یبازامکان داشت، لباس و چند تکه اسباب  شی که برا ییجا

سابقش  ل یها و وسا از لباس  دانستیبود. انگار م دهیرخ

  ل یافسانه وسا دیهم شک کرد که شا  ینمانده است. کم یزیچ

 داده باشد.  یبچه را به کس

 یصحبت کرد، ول ی اتیبا خانم ب یاسر ادب چند جمله از

ساعت  م یقسمت اعظم زمان را در سکوت گذراند. پرواز با ن

شب در فرودگاه تهران  ازده یانجام شد. باالخره ساعت  ریتأخ

زنگ  الیبه ل ای ردی نشست. دو دل بود که آژانس بگ نی به زم

 ریمستنها سوار شود. هم دیترسیبزند. آن وقت شب م

 .رندی بگ نیو ماکان هم نبود که با هم ماش دهیحم

 آمدند، ماکان گفت: رونیسالن که ب زا

 ." ارمیب نو یبرم ماش دیستیجا با  نی"هم

 پا و آن پا کردن، گفت: نیومن و امن با

مزاحم   گهی. درمیگی"با اجازتون من آژانس م

 ."یلطف کرد یلیجون.....خ دهی.....حمشمینم

 ." امیصبر کن االن م ه؟ی"مزاحم چ
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 دهیبلند دور شد. کالفه و خسته پووف کرد. حم یها قدم با

که او حس  ی. در حالشدی دختر خسته نم نی . انگار ادیخند

و  کیمثل اول صبح ش دیآلود است، حمو خاک فیکث کردیم

 مرتب بود. 

صبحم که خودت   ؟یتنها بر ذارهیم ی"چطور فکر کرد

 به جون من غر زد." یکل یاومد

 داخت.ان  نییزده، سرش را پا خجالت

 ." خورهیشما به من نم ری"آخه مس

 " س؟ ین ه یصادق  کیحرفا رو ولش کن. مگه خونت نزد نی"ا

دست به آن دست کرد و   نیخفته را در آغوشش از ا هوراد

 پاسخ مثبت داد.

  یتعارف قدرنیچرا ا فهممیقدمه! اصال من نم هی"خب بابا 

 تو!" یهست

 خواستیزد و سکوت کرد. هرچند اگر م  یجانیب  لبخند

که  یها حرف داشت. از نداشتن کسحرف بزند، ساعت

. چه کانشیاز نزد دنیقائل شود تا محبت ند  تیاهم  شیبرا

داشته باشد. دو آدم که  بهیاز دو فرد غر توانستیم یانتظار 

  ریتأث اشیکه حضورشان کوتاه بود، اما در زندگ نیبا ا
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محبت و  ونیهر دو بود. مد ونیمد  یشکلداشتند. به  یی بسزا

 او به استقالل و گرفتن کودکش. دن یرس یشان براتالش

و  کیش  نیرا گرفت و به سمت ماش شیآرام بازو  دهیحم

مرد چه   نیشرمنده شد. ا ن،یماش دنیماکان برد. از د یخارج

را داد تا  یعروسک  نیفروش همچ شنهادیبا گذشت بود که پ

 دنیو سخاوتش را با د یهد. بزرگپول رهن خانه به او د

 زتریتر و عزمحترم شیدرک کرد و برا شتریبهتر و ب نیماش

 .شتگ

  یصندل  یتا رو  ستادیباز کرد و ا  شی در عقب را برا دهیحم

و هوراد را در آغوشش درست جا بدهد. در را  ردیجا بگ

  نهیخورد. سرش را به س  یآهسته بست، اما هوراد تکان

حرکت کرد و   نیرا تکرار کرد. ماش ش« یچسباند و آرام »ه

 ماکان گفت:

 بگو." ترقیدق میشد کی . نزدیبگ  یآدرس رو حدود شهی"م

زحمت دادن، تشکر کرد و آدرس را گفت.  یبرا گرید بارک ی

 .دیکش ازهیداد و خم هیتک  یصندل یسرش را به پشت دهیحم

ام. فردا ساعت هشت صبح هم دادگاه چقدر خسته ی"وا

 دارم."

 "بخواب تا خونه!"
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نشاند. زبانش  اشی شانیعرق به پ یحس شرمندگ باز

  یادا  گفت،یکند. انگار هرچه م یخواهباز معذرت دینچرخ

آهسته داد که  یی. آدرس را با صداشدیمطلب نبود و لوث م

و با گفتن:  دینشود. هرچند خند دهیمزاحم استراحت حم

 اعالم وجود کرد.   دارم« ی»ب

با هوراد  دیشد. گشتن دنبال کل ادهیدر خانه، ماکان پ یجلو 

نرم و آرام   یلیشد و خ کیدر بغل، مشکل بود. ماکان نزد

و    دایرا پ دیداغ شد. کل ش یهاهوراد را از بغلش گرفت. گونه

نگاه به ماکان دست دراز کرد تا هوراد را  یدر را باز کرد. ب

 شان کم بود.. فاصله ردیبگ

 !"چک ی"پ

 کرد. ریوجودش را تسخ ی. شرم همهدیلرز دلش

 ." یگیبهم م ن،یالزم داشت یزیهوراد چ ای"قول بده خودت 

کرد. به زحمت   ریها گماسه ری و زبانش ز ری شد کو   دهانش

 ت. ماکان دست بردار نبود. »اهوم« گف

 راحت برم خونه." ال ی"قول بده تا با خ

را   دم« یها را کنار بزند و »قول مرا کشت تا ماسه  خودش

 لب بزند.  کرد؛ینفس داغ ماکان، صورتش را داغتر م یوقت
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سر زده بود. همه  اشیده پانزده روز زودتر به زندگ بهار

بود که  نیکه کرد ا یکار نیجا پر از عطر شکوفه بود. اول

ه مطب برد. از دکتر خواست اگر چکاب ب ی هوراد را برا

از  التیقبل از تعط خواستی. مسدیالزم است، بنو  یشیآزما

  یابر ال،یدکتر و ل ییسالمت بچه مطمئن شود. با راهنما 

 گرفت. مهیب یخودش و هوراد دفترچه

با خود   یراندازیآخر سال بود و مطب خلوت. ز یروزها

برده و در آشپزخانه پهن کرده و هوراد را با 

. خوب بود که هوراد نشاند یآن م  یرو  شی هایبازاسباب 

مشغول   ینداشت و راحت با دو تکه اسباب باز طنتیش

نفس  چکیکرد و پ  ل ی. سه روز آخر هم دکتر تعطشدیم

 .دیکش یراحت
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تا او را به حرف زدن و  زدیبا پسرک حرف م  مدام

 یمؤثر بود. کم یل ی خ نایالعمل وا دارد. حضور مبعکس

. دکتر رفتیکم وجود هوراد را پذاما کم کرد،یحسادت م

کردن   دایپ  یرا زمان بازگشت گفته بود و برا ن یفرورد ستیب

 مهدکودک فرصت داشت. محدثه گفته بود:

ها با بچهخوبه و   شونیدگیرس ره،یم  نایکه مب ی"مهدکودک

 . فکر کنم تا عصر هم نگه دارن."کننیدرست رفتار م 

  نای. مبردیبگ متیمراجعه کند و ق التیشد بعد از تعط قرار

 یدارنگه ینهی. مسلما هزرفتی م یها سه چهارساعتصبح

که پدر راشد قرار بود  ی. با آن پولشدیتا عصر دو برابر م

  حیکرد. مشکل عصر به بعد بود. ترج یفکر شدیبدهد، م 

 دیرا خوش بگذراند. با هوراد به خر التیداد چند روز تعط

کوچک قرمز هم در تنگ  یو دو ماه  ن یسهفت  ل یرفت. وسا

رنگش،  . برق نگاه هوراد و لبخند کمدیخر یکوچک یبلور

کسش هوراد بود و بس.  دلش را شاد کرد. خانواده و همه

 ینخورد و در حد توانش زندگ غصه گریگرفت د  میتصم

 پسرش فراهم کند. یبرا یشاد

 اشی راض ادیمدت، کنارش بود. با اصرار ز نیهم مثل ا الیل

 شی ها ابروهابرد. بعد از ماه شگاهیکرد و همراه خود به آرا

کرد نازک نشود. صورتش از حالت  دیرا برداشت. تأک

جالب  رشییشد. واکنش هوراد به تغ باتریدرآمد و ز دخترانه 
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 صورتدرشت شد و بعد محجوبانه  یبود. ابتدا چشمانش کم 

 دیخند الینمود. ل  یرا نوازش کرد و او را غرق خوش  چکیپ

 و گفت:

بود  ی....چدیفهم کی! بچه هم فرق موکت رو با سرامای"ب

 همه پشم؟!" نیا

بود و اصطالحات مخصوص  الیسر تکان داد. ل خندان

 خودش. 

  یلیعمه مهناز رفت و خ  دنیبا هوراد به د دیروز اول ع 

را به انجام رساند. عمه مهناز از  اشفهیکوتاه نشست و وظ

 ی نیریو ش کیک ایهوراد را آورده بود، هر روز غذا  یوقت

 . آورد یم شانیو برا پخت یم

ناهار  یساعت هشت صبح بود. خاله برا  ل یتحو  سال 

دعوتش کرده بود. قرار بود صبح فردا به شهرستان بروند، 

 .گشتیقبل از پنجم برم  الیاما ل

 دنید یگفت و هم برا کیرا تبر دیزنگ زد و هم ع  دیسع

 کرد. یقراری هوراد، ب

......البته با  می نیقرار بذار زودتر هوراد رو بب هی! چک ی"پ

 نی. همچمینی بچ کین ک یبرنامه پ هی  زنمیها حرف م بچه

 بهتره." یجورنی....اطوریخانوادگ
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 ک ی را به بابا تبر دیموافقت کرد. دلش لک زده بود ع  چکیپ

پاسخ  یکه ب یممتد بود و تماس یهااما باز هم بوق  د،یبگو 

 قطع شد.

هوراد  یبرا  هیهد یبه راه بود. کل اشیپلو ماه یسبز خاله

 فیلباس بود، لباس تابستانه و بهاره. ک شتریبودند. ب دهیخر

پر از امتنان و تشکر شد. مگر  چکی. پینقاش  ل یوسا  یو کم

 ادیالزم بود خانواده از پوست و خون آدم باشند؟ به هوراد 

صدا کند.   رجون« را »پد الیداد خاله را »مادرجون« و پدر ل

و مادربزرگ را حس پسرش کمبود پدربزرگ  خواستیم

. ردی گیم ینکند. متوجه شد هوراد با مردان ارتباط بهتر

جمله و  نیبا کمتر شی هانشسته و به حرف الیکنار پدر ل

 .دادیتکان سر، جواب م

 ."  یشهرباز می برگشتم، هوراد رو ببر یوقت چک ی"پ

 یبرنامه  خوادیهم زنگ زد و گفت م دی! سعمی"ببر 

 ."نهیبچ کی نک یپ
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 پچ کرد:آورد و پچ نییرا پا شیصدا الیل

اگه نرم  فیمسافرت شهرستان رو ندارم. ح ی"اصال حوصله

و  زنمیم می. مطمئن باش زود جشهیبابا ناراحت م

 ."گردمی برم

 ییبه جا ی. دو سه روز تحمل کنارزهی بابات م ی"خوشحال

 . بابام که باز جوابم رو نداد."خورهی برنم

 " ؟یسر بزن هی یبر یستی"مغازه رو بلد ن

گرفت که من ازدواج کرده بودم.   یمغازه رو وقت نی "نه! ا

 برم دم مغازه؟"  دادیراشد اجازه م یکنیفکر م

که مانتو و شال بود   اشیدیتکان داد و ع یسر شی برا الیل

 یا یهدا  ینبود، اما به پا یبه دستش داد. او هم دست خال

همراه با شال    یطرح سنت ی. مانتو دیرسیها نم گران آن

 برق زد. الیچشمان ل به تنش نشست. یکه حساب یزرشک

 . مبارکه!"ادیبهت م یلیتو! خ یشد یزی"عجب چ

 و تشکر کرد. دیرا بوس صورتش

. آمدیبه خانه بازگشت. از واحد عمه سر و صدا م عصر

که  یلیفام یدورهم یمعلوم بود که مهمان دارند. دلش برا 

 کرد،یخدا را شکر م د ینداشتند، ضعف رفت. با وقتچیه

 هوراد را کنار خودش دارد.  التیتعط نیحداقل در ا
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در تخت ماند و تا توانست با هوراد  روقتیروز تا د چند

تماشا کرد. عصرها هم  ونیزیکرد و شعر خواند و تلو یباز

خانه برد.  کینزد یادست هوراد را گرفت و به پارک محله

 یبازسرسره و تاب ینشست و به تماشا یمکتین یرو 

  رییتغ  یلیچند روز، هوراد خ نیت. ظرف همپسرش نشس

 شی »مامان« صدا ادتریو ز  دیخندیم شتریبکرده بود. 

را درآورد تا به   ی. از وقتش استفاده کرد و گوشکردیم

 .دیبگو  دیع کی دوستانش تبر

زنگ زد. او   دهیتر بودنش به حمو کوچک فهیحسب وظ به

. هر زنگ زدن به ماکان مردد بود  یهم مسافرت بود. برا

 امیزنگ زدن، خودش را قانع کند و پ ی چه کرد نتوانست برا

که به  یاسرسره ینوشت و فرستاد. هوراد از باال ی کوتاه

دست تکان داد. او هم دستش را باال   ش یشکل قلعه بود، برا

صفحه حکم  یزنگ خورد. اسم ماکان رو  لشیآورد که موبا

تمام بدنش داغ شد و  بارهک یداشت.  ش یبخار را برا یسونا

. نفسش گذشتینم  امشیهم از ارسال پ قهیعرق کرد. دو دق

تماس را  یبرقرار یفوت کرد و دکمه رونی را آهسته به ب

 »سالم« کرد. عیزد و سر

 مبارک!" دتیشما؟ ع ی"سالم خانوم! خوب

 شما هم مبارک« را ادا کرد.   دیو نرم »ع آهسته
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 "پسرمون چطوره؟ دلم تنگ شده براش."

 ."کنهیم ی"خوبه! آوردمش پارک. داره باز

ذوق کرد و گفت دلش  یماکان کل ینشد وقت باورش

حاکم شد و بعد  شاننیجا باشد. سکوت باالن آن خواستیم

 از چند لحظه گفت:

 هیاز مسافرت برگردن و  گهید یهاو بچه الیل می"منتظر 

 ."میو دور هم باش میروز برنامه بذار

 داشته باشد. یعاد یاتا مکالمه  دیبلعزحمت بزاقش را  به

 ."لمیتعط ستمیندارم. تا ب یهم گفت. من که کار دی"آره! سع

. انگار فتدیچشم پسرش را دنبال کرد و مواظب بود ن با

کرد و با خجالت  یومنماکان قصد قطع کردن نداشت. من

 گفت:

 !"فتهی"شرمنده من برم هوراد ن

زنگ بزن  یداشت ی"نه! نه! تو ببخش مزاحمت شدم. کار

 نرفتم." ییمن جا

کوبشش،    ی. صدازدیکرد. قلبش تند م یو خداحافظ تشکر

تاب نشاند و آهسته  یگوشش را پر کرده بود. هوراد را رو

است.  جنبهیهل داد. خودش را سرزنش کرد که بچه و ب 

 راهیو برا ندارد. تا توانست به خودش بد  یدوست تیظرف
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و صالح نگاه  دیگفت. به خودش قول داد ماکان هم مثل سع 

 .غرضی و ب برادرانهکند. 

نداشت.  یکار قتیکار برگشته بود، اما در حق یبه بهانه  الیل

و  گشتندیم نیبا ماش  ای آمدیم  چکیپ یاو به خانه ایروزها 

  داریتوانسته بود با ب  چکی. پدندیخوابی ها مآن یشب خانه

را کنترل کند.  اشی ادرارشب، شب یکردن هوراد در ط

کرده بود.   کامر کم نیهم به ا ینسب  یآرامش و شاد  ییگو 

 یآمده و ساعات نایبود، محدثه و مب الیدو بار هم که ل یکی

خوب با هم کنار  یل یها خرا کنار هم گذرانده بودند. بچه

نداشته  یه مادرها مشکلک شدیباعث م نی . همآمدندیم

 باشند.
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 کی نک یپ یروز دوازدهم برنامه  یخبر داد که برا الیل

. محدثه و همسرش و عمه مهناز هم از سمت محمد  انددهیچ

هر کدام از   گفت،یم الیطور که لدعوت شده بودند. آن

 ادی. تعداد زاورندیشان را هم بخانواده توانندیدوستان م
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و کباب  رنی. قرار بود جوجه بگگذشتیخوش م یول شد،یم

را بپزد و   ییغذا توانستیکنند، کنارش هم هر خانواده م

 .اوردیب

 کی نک یپ نیهمچ  آمدی نم  ادشیبود.  زدهجانیه  چکیپ

رفته باشد. عمه مهناز گفته بود  ادیبا نفرات ز ای یخانوادگ

 .اوردیب  ییغذا ستی الزم ن

مانده  ششیکه شب را پ الیکند. با ل یکار خواستیدلش م 

و خنده و   یکوچک درست کردند. با شوخ یها ی نیریبود، ش

با آرد و   یخسته نشدند. هوراد از باز  یول ،یکار فیکث

 چکیکه پ یا. خندهدیمشارکت در پخت خوشش آمده و خند

دست  یرو  الیزد. ل یخودش را به هر در دنشی د یبرا

باز بلندتر  دنشیخند یتا صدا  دندیبلندش کرد و با هم چرخ

 شود. 

 هات برم خاله!""من قربون خنده

را باال برد و    شیهاو دست  ستادیا الیل یهوراد جلو  یوقت

 گفت:

 "خاله! دوباره!"

را طبق  یلی باران کردند. صبح وسادو، بچه را بوسه هر

با صالح  الیگذاشتند. ل نیآماده کرده و در ماش الیل ی تجربه

و محدثه با محمد هماهنگ کردند و آدرس را گرفتند. محدثه 
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را شدن ساختمان  یخال یریمد یو عمه هم آماده شدند. آقا

از  هک یمدت نیبه صالح ندانست و در خانه ماند. در ا

شوهر محدثه را جز  نی ام گذشت،یحضورش در آن خانه م

 یپرساحوال  ینداشت. رسم  ی و ارتباط دهیچند بار گذرا ند

ها  اصرار داشت هوراد با آن  نایگفت. مب  کی را تبر دیکرد و ع

شود. همه  شاننیبرود و هوراد هم حاضر نبود سوار ماش

  ن،حاضر به سوار شد یبودند و فسقل ستادهیدر ا یجلو 

 گفت: رلبیز الی نبود. ل

 شد." ری. دادیبا ما ب دنیاجازه م نی"بب 

محدثه شد و   کیهمزمان سرش را جنباند و نزد   چکیپ

را تکرار کرد.  الیرف لکه بچه متوجه نشود، ح  یطور

بچه و سوار  تیو با رضا  دیاز دخترش پرس عیمحدثه هم سر

 جانیاستاد شاد کردن و ه  الیشد. ل ر یشدنش، قائله ختم بخ

را باال برد و  ش یرا گذاشت و صدا یدادن بود. آهنگ شاد

  نایکرد. مب دنیو رقص  یبه همراه قیها را تشو بچه

ا درآورد و مثل او  ر شی داشت ادا یو هوراد سع دیرقص یم

  شیهابدن و دست یانه یو تاب ناش  چیپ یبرا چکی باشد. پ

 ضعف کرد.

 نیام نیو کنار ماش دایرا که محل قرار بود، پ یبوستان  

 پارک کردند.
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که  یی جا قی آدرس دق ال،ی به محدثه و صالح به ل محمد

 توانستندیبود و م یکارچمن نشسته بودند را دادند. محوطه

 کیقدر هم نزدآن یول نند، ی را بب یبهداشت سیساختمان سرو

 شوند.   تینبود که اذ

ها گرفتند.  را از خانم   ل یآمدند و وسا شوازیو محمد پ دیسع

همه باشد.    یکنار هم گذاشته بودند تا جا برا راندازیز نیچند

صالح که شامل مادر و   یر محمد و خانوادهبا مادر و پد

گفت  دیآشنا شدند. سع  شد،یترش مپدرش و خواهر کوچک

که باعث  ندیایدعوت بودند و نتوانستند ب  میکه سهند و نس

شد. فرزاد و سمانه هم   چکیپ ال یخ یراحت  یخوشحال

 مسافرت بودند.

. شلوغ بود دندیاش هم رسبعد، ماکان و خانواده قهیچند دق  

زمان  یکل د،یع  کی کردن و تبر یپرسو با همه احوال 

قدر با هوراد حرف زد تا پسرک حاضر شد آن دی. سعبردیم

زد، خجوالنه   شیجوابش را دهد. برعکس تا ماکان صدا

 زد و به سمتش رفت. ی لبخند

صحبت و  مشغول  گریکنار هم و مادرها هم سمت د پدرها

پر کردن چند ظرف آب  یشدند. ماکان و صالح برا  ییآشنا

 شنهادیرا راه انداخته و پ یو محمد بساط باز دیرفتند. سع

  یبودند و برا ستادهی ها دور هم ادادند. جوان یوسط یباز
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 نکه منتظر برگشتن ماکا نی. ضمن اگذاشتندیقانون م یباز

 و صالح هم بودند.

شروع شود، هوراد را به  یزکه با نی قبل از ا چکیپ

به محل   یزیراحت شود. چ الشیبرد تا خ یبهداشت سیسرو 

و به سمت  دیشان نمانده بود که هوراد دستش را کشنشستن

. داشتیهم آهسته پشت سرش قدم برم چکی. پدیدو  نایمب

بودند و حرف  ستاده یچند درخت ا نی. بدیماکان و صالح را د

متشنج است.  شاننیجو ب ی. احساس کرد کمزدندیم

نکرده  دیمد یها که مدت یکنجکاو شد بداند چه شده؟ کار

 بود.

شد. صالح   کیزد از پشت سرشان به درختان نزد دور

 ستادهیدستانش را پشت گردنش گره کرده و پشت به ماکان ا

شد. کارش درست نبود.  مانیپش اشیاز فضول یابود. لحظه

 که قصد کرد برود، ماکان گفت: نیهم

! یندار ا ی یدوسش دار ای ؟ی"تو با خودت چند چند

 درسته؟"

 ."ذارهی نم یذهن لعنت نی"دارم! دارم! اما ا

که حال رو از دست  یگذشته رو بهونه کرد ذاره؟ینم و ی"چ

تو و راشد  نیب  دیبا یفرق هی ته؟یحال دهیاونم کم نکش ؟یبد

 باشه." 
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شروع به چرخش کرد. صد برابر  ایو دن ستادیزمان ا ییگو 

. کمرش را به درخت دی به دور خورش نیسرعت چرخش زم

 اطینفس گرفتن، آهسته و با احت کی. به قدر فتدی چسباند تا ن

 شود.  دهید تیدور شد. اصال دوست نداشت در آن موقع

به صالح  الیبود که ل دهیمدت فهم نی بود؟ ا ی بتیچه مص نیا

ها و رفتارش از حرف یگفت ولن یزیچ  میعالقه دارد. مستق

ها! سرش درد گرفت. حرف نیدرک کرد. حاال ا شدیم

 زد و گفت: ش یبلند صدا الیکه شد ل   کینزد

 ."میکرد یارکشی گهیتو؟ بدو د یی "کجا

کند. به  ینمانده بود تا بتواند باز شیدر دست و پا یجان

 که شد، آرام جواب داد: ترک یزد و نزد یزحمت لبخند
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بعد اگه  نمیکم بش هی. نیکن  ی. شما بازسی"حالم خوب ن

 ." امیتونستم م

 را تحمل کرد. الیکنکاشگر ل نگاه

 ..."دهی! رنگت هم پری"تو که خوب بود

 .دیبه شکمش کش یچشم و ابرو اشاره کرد و دست با

 ."شمیبهتر م خورمی م ییچا هی"برو تابلو نکن زشته. 

 برگشت و بلند داد زد. هیسمت بقبه  الیل

 یفعال حوصله  چکیپ  م؟یشروع کن ا ی انیها ببچه می سی"وا

 نداره." یباز

 یدستش را چرخش دی. سعدندیو محمد به سمتش چرخ دیسع

سرش را باال انداخت و   چکیشده؟« داد و پ ی»چ یبه معنا 

کنار عمه نشست. محدثه شالش را پشت سر گره داد و کاله 

 گذاشت. چکیپ یشانه یسرش کرد و دست رو

هم باشه   نایحواست به مب ،یکنی نم ی" حاال که باز

 " زحمتی ب

 ی و هوراد جلو   ناینشست که مب یگفت و طور « یا»باشه

. ماکان و  لرزدیاز درون م کردیچشمش باشند. هنوز حس م

 گذاشتند. لیها را کنار وساصالح هم آمدند و آب

 "؟ یکنینم یمگه باز ؟یچرا نشست چک ی"پ
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. دیخجالت کش هیمادرش و بق یلحن راحت ماکان، جلو  از

 انداخت و محجوبانه جواب داد: ریسرش را ز

 ."امیاگه خوب شدم م دیی . شما بفرمارهیم جیکم سرم گ هی"

. دیرسیتر به نظر مسنش کم ی کاپشن و شلوار ورزش نیا با

 یمادر ماکان معذب بود. عمه دست رو یرهیاز نگاه خ

 گذاشت. شیپا

 نبات بدم بهت؟"  یچا  هی یخوای "م

 ."زم یریخودم م ی"مرس

مادر  یفرار از نگاه مادر ماکان و کنجکاو  یکار برا  نیبهتر

و به همه  ختی ها ردر فنجان یبود. چا یچا ختنیمحمد، ر

پر از آب  یرا روشن کرد و کتر یکین ک یتعارف کرد. گاز پ

دم  یشده دوباره چا یگذاشت تا در فالسک خال شیرا رو 

 کند.

 غیمسن و ج یهاخانم یها صحبت نینشست، اما ب یا گوشه

 دهیکه شن یی هاو حرف یجوانان مشغول باز یو داد و خنده

و گم بود. کاش خودش را وسط انداخته و از چند و   ریبود، گ

 دیاس  شیفکرها ی. کاش رو شدیچون ماجرا با خبر م

بود هم  دهیچه شن. بلکه آنبردشانیم نیو از ب ختیریم

و به صالح   دیخندینگاه کرد که م الی. به لشدیم  و مح

 تقلب کرده است. گفت یم
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 کردیفکر م الیلاگر   شدیرا نداشت؟ چه م الیاگر ل شدیم چه

کرده است که توجه صالح را جلب کند؟ نکند  یاو کار

. سرش گرفت یداستان نشأت م نیآمدنش به سفر هم از هم

سر را تاب   ین یشده بود. گردنش سنگ نیمثل کوه سنگ

نقطه   کی. به خواستیاش را م. چقدر دلش خانه آوردی نم

صالح  که  یو خاطراتش را مرور کرد. تمام خاطرات دش  رهیخ

 حضور داشت. از روز اول بعد از مرگ راشد تاکنون. 

 گرفت یبه خودش نم آورد،یاگر ماکان اسم راشد را نم دیشا

را دوست دارد و چرا  یتا بفهمد آخر صالح ک ستادیایو م

  یتکان ش،ی پا یرو  ی. با حس دستدهدیذهنش اجازه نم

 خورد. مهناز با تکان سر مادر ماکان را نشانش داد و گفت:

 با شما هستن." ی"خانم عالم

 دیکند و به مادر ماکان نگاه کرد و »ببخش یکرد تبسم یسع

 را ادا کرد.  دم« ینشن
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 شما شده بود درسته؟"  ل یجون وک دهی"گفتم حم

 پس گرفتن هوراد." ی"بله! برا

  ییبای. زن زدیرسیهم سن و سال عمه مهناز به نظر م زن

تفاوتش را با مهناز بفهمد.  توانستینم چکیبود و باوقار. پ

سفت و  یبود و او به نظر کم یمیز مهربان و صممهنا

دست و  چکیداشت که ناخودآگاه پ ی. ابهتآمدیسخت م 

و   ستادهیمعلمش ا  ی. انگار روبرو کردیرا گم م شیپا

لباس  یو امروز کیدرسش را نخوانده است. مهناز هم ش

. دیرسیبه نظر م ترکیاو ش سه،یبود و در مقام مقا دهیپوش

 یبه پا  کدامچیه ی مادر محمد و صالح هم بد لباس نبودند، ول

 هیآورده و تک کی نک یپ  یخودش صندل  ی. برادندیرسیاو نم

 داده بود.

 یاس. مهربون، باسواد و خانوم. از بچگالعادهفوق دهی"حم

 و مثل دخترم دوسش دارم." شناسمشیم

 حس کند  ایدقت کند  ادینبود که ز یو اوضاعش طور حال 

 ی.  لبخندش کمستی ن ایهست  یحرف، منظور نی پشت ا

 گفت: یبود وقت تریتر و واقع گرم

 اومد، یهستم. دوست داشتم امروز م  ونشی"بله! من که مد

 اما مسافرت بود."

 هم وارد بحث شد. مهناز
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مادر و فرزند  نیبده که ا رشیخدا خ ی. ولدمشی"من که ند

 ." کنهیم فی ازش تعر یلیخ  چکیرو بهم رسوند. پ

 از محاسنش بگم کم گفتم." یهم هست. هرچ یف ی"تعر

 ."دم یهاست؟ اسمشون رو از محمد نشن"دوست بچه

باشه.  دهیمثل حم دیدوست با گمیبه ماکان م شهی"نه! هم

 یا یباز قیسرش شلوغه که وقت رف قدرنیبچم ا ده،یالبته حم

 و نداشته باشه."ر  یالک

خودش را جمع کرد. با   چک یمادر محمد باال رفت. پ یابروها 

 سؤال برده بود. ریو رفت و آمدشان را ز یجمله، دوست کی

هست. هم  شونن یب یخوب یها دوست"خدا رو شکر که بچه

 کردن."  شرفتیهم پ نیهم ی. براقیهمکارن و هم رف

 " ن؟یدیم وهیم زحمتی "خانوم ب

پاسخ مادر ماکان به  ی پدر ماکان، فرصت برا درخواست

مهناز و   ییبلند شد و با راهنما  چکیمادر صالح را گرفت. پ

. دیرا از سبد در آورد و در ظرف چ هاوهیمادر محمد، م

را از دست مادر ماکان گرفت و دو ظرف  وهیپر از م لونینا

 مصرف بارک ی یها یدستش یظرف را با پ کیپر کرد.  وهیم

جمع  انیظرف هم م کیگذاشت و  انیآقا یو چاقو جلو 

 یخارج شده بود، پرتقال  یکه از باز  دیسع  یها. براخانم
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جوش آمده را در  یانداخت و او هم در هوا گرفت. کتر

 کرد. یفالسک خال

ها تکه کرد و به سمت بچهرا پوست گرفت و تکه یبیس

  یکی را بیس ی هانشست و تکه  نایرفت. کنار هوراد و مب

 گوش داد. نایمب یشان گذاشت و به پرحرفدهان یکی

در آن بودند، باخته بود و حاال  الیو ل دیکه سع یمیت 

با  کردندیم  یبودند و سع ستاده یهم با فاصله ا یروبرو

  چکیو خواهر صالح را بزنند. پ نیضربات توپ ماکان و ام

 اش گرفت.هر دو گروه، خنده یاز رجزخوان

را جمع کردند و عرق  یکم بساط بازکم  ک،یساعت   کینزد

 وهیولو شدند. پسرها م یا کرده و خسته هر کدام گوشه

طور که فکرش را کرده بود؛ کل خوردند. آنبرداشتند و با کل 

 نبود. طورنی ا  هیبق ی به او خوش نگذشت، اما برا

ها کنار منقل ذغال روشن کردن  یماکان و صالح برا 

بودند. مادر صالح و   شانک یهم نزد دی. محمد و سع ستادندیا

گرفتن  خیمادر محمد دستکش دست کردند و مشغول س

  ینیریش کیشد. از ظرف   کیها شدند. صالح نزدجوجه

را برداشت و در دهان گذاشت. در حال   چکیپخت پدست

 گفت:  دنیجو 

 پخته؟"  یک ن؟ یخونگ نای"ا
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 مادر!" دهیزحمت کشخانوم   چک ی"پ

 چرخاند. چکیرا به سمت پ سرش

اس. دستت خوشمزه یلیبزن. خ یقناد هی ای "واقعا؟! بابا ب 

 درد نکنه."
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 دهی ها را نشنانداخت. اگر آن حرف نییسرش را پا زدهخجالت

 .دادیبود؛ متفاوت جواب م

 "منم کمکش کردم آقا صالح!"

به  یبدجنس یافهیگفت. ق انهیو چشمک مخف  یبا شوخ الیل

 خودش گرفت.

 ."ی"گفتم چرا تهش تلخ بود. نگو تو کمک کرد

ظاهرا سکوت کرد اما تا صالح نگاهش کرد، با خنده  الیل

 نیگرفت. ا ل یاز صالح تحو  یرا لب زد و چشمک  « ی»عوض 

 یدر حال  چکیباشد. پ خودیب توانستیرد و بدل احساسات نم

 نبود که درک کند.

 ."ی بزن خی ها رو سگوجه نیا ییایخانوم! مادر م الی"ل
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خانمانه و   الی. لکردیاز لحن مادر صالح فوران م محبت

 گفت و کنارش نشست و مشغول شد.   « یموقر »چشم

 !"چک ی"پ

 و سرش را به سمت ماکان چرخاند. دیجه  رونی افکارش ب از

ها  هوراد و دوستش کباب بذار. بچه ی برا اریظرف ب  هی  ای"ب

 زودتر بخورن بهتره!"

با لبخند تکان داد و بلند شد. مادر صالح رو به را  سرش

 مادر ماکان کرد و گفت:

ماکان رو دوست داشتم.  یاخالقا نیا شهی! همی"خانم عالم

 به فکر همه هست. ماشاالش باشه!"

که به فکر همه هست و   نیا ی جهت خوبه، ول هی"آره! از 

  شو یبده. االن وقتشه که زندگ ستیبه فکر خودش ن

. وقتش رو گذاشته ندازهیو پشت گوش م سروسامون بده

 و اون." نیسر ا

ها برنج بچه ی که داشت برا  چکیپ یرو  یالحظه نگاهش 

آورد. حق را به  نییسرش را پا چکیمکث کرد. پ د،یکشیم

بود. به  یناراض  ریمسافرت اخ ی مادر ماکان داد. احتماال برا

که  دیمادر صالح را شن  یسمت منقل و ماکان رفت، اما صدا

 جواب داد:
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صالح و ماکان رو  شاالی. ادی. نگران نباششهی"اونم انجام م

 ." میکنیبا هم داماد م

 دست ماکان گرفت. یرا جلو   بشقاب

 دوست داره نه؟!" نهی"هوراد س

بود   دهیبار غذا دادن به هوراد، فهم کی را جنباند. با  سرش

 دوست دارد. شتریکدام قسمت را ب 

 ."زحمتی بال هم بذار ب کهیت ه ی  نایمب  ی"برا

  زد،یها را باد م بود و زغال  ستادهی که کنار ماکان ا محمد

 ها را گرفت.از بشقاب  یکیدستش را دراز کرد و  

 رو به محدثه بدم." نایبه من بشقاب مب نی"بد

 چکی به پ ینگاه  میرا گرفت و دور شد. ماکان ن  بشقاب

 سرش کرد و گفت:  یباال ستاده یا

 دونمیاما نم  ا،ی. اولش خوب بودیهست  یحال هی"از صبح 

 زده؟" یحرف ی. کس یشد یشکل نیشد ا یچ

مثل قاشق نشسته خودش را وسط انداخت و به  بغض

 داد. یفشار آورد. سرش را تکان شیگلو 

بود بهم بگو.  یگفتم؟.....نگفتم مشکل یشب بهت چ"اون

 " ؟یمگه قول نداد
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 !" سین ی زی"چ

 ینگاهش اطراف را چک کرد و مطمئن شد کس با

 .ستین شانک ینزد

 "؟یو باز تو بغض کرد ستین ی زی"چ

 را صاف و تشکر کرد. کمرش

 بسه! ممنون."  نی"هم

نشسته بود.   نای و به سمت هوراد رفت که کنار مب  دیچرخ

 گفت؟یبزند چه م یبه ماکان حرف خواستیفکر کرد. اگر م

صالح و   انیرا داشت که رک و راست بپرسد جر شیرو  ایآ

 ست؟ یربطش به او چ

گوشه  نی غروب و رفتن به خانه مثل روح سرگردان، از ا تا

و ساکت به  دیجمع به آن جمع چرخ نیبه آن گوشه و از ا

گوش کرد. صالح سر حال  شانی هاو خنده و حرف  یشوخ

 آمده بود. ماکان هم مثل او. شی پ یبود و انگار نه انگار بحث

مادر محمد و مادر صالح دعوت کردند که  ،یخداحافظ وقت

گفتند. مادر ماکان  الیشان برود. البته رو به او و لبه خانه 

 کرد.  یحافظخدا یرسم یلیخ

. دیو حرکت کردن، هوراد خواب نیمحض نشستن در ماش به

 انداخت و گفت: ینگاه الیل
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دو تا بچه  نیو محمد گرم که ا  دیخسته شد. دم سع ی"حساب

 ."یباز لیرو بردند سمت وسا

 کردند."  یباز یدو ساعت هی"آره! 

و نگاهش کرد و دوباره  چکیسرش را چرخاند سمت پ الیل

 .دی به روبرو چرخ

از  دی. صالح و سعدندیبودا! همه هم فهم تیزیچ هی"تو هم 

 ."دونمیکه گفتم نم  دنیمن پرس 

 نبود." ی چی"ه

 شدم؟"  بهی تو! من غر ی"دروغ بلد نبود 

داد  حی!« نتوانست. ترجوونهی»د دی . خواست بگو د یکش آه

 بپرسد: میو مستق چاندینپ

 " ن؟یرو دوست دار گهی"تو و صالح همد
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بود. مامان و راشد و بابا که   دهیاز دست دادن را چش درد

اندک بود و با چنگ و دندان  شیها نداشتش. داشته گرید

ارزشمندش  یها از داشته الیدر حفظ شان داشت. ل یسع

وجودش   اش،ی و همراه  تیبود. محبتش، حضورش، حما

راه به  ی. در ساعات گذشته کلدی ارزیم ای دن ایدن چکی پ  یبرا

نباشد. حتا به  الیل یبر سر راه زندگ  یتا مانع دیرسنظرش 

 رفتن و دور شدن هم فکر کرد.

دوستش نگاه کرد.   یبه صورت رنگ به رنگ شده منتظر

کلمه،  کی بدون  الیرنگ رخساره خبر داد از سر درون. از ل

و محمد   دیصالح. شده  به ماکان و سع ماندیمطمئن شد. م

به  الی تا ل دادیالتماس کند تا با صالح حرف بزنند، انجام م

 واهدکه بخ شناختیمرادش برسد. اصال صالح چقدر او را م

بود،  انیچه که در صورتش عآن یعالقمند شود. با همه 

 کرد تا نشان دهد منتظر پاسخ است. « ی»هوم

 ."ینما شدکه بگم خواب  یدی "نخواب

 گفت: ظیبود. با غ زیرفت و او لبر طفره

از دلم   یستی.بگو محرمم نبهت بگم.... دونمی "بگو قابل نم

 .....بگو! خجالت نکش." یخبر داشته باش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یرو  الیچرخاند. دست ل  شهیبه سمت ش یرا با ناراحت سرش

 دستش نشست.

از  گمیم  ؟یزنیم هیحرفا چ نیا ؟ی! ناراحت شدنمتیبب  ی"ه

 دردت هستا!" هی صبح 

 :دینال یبغض و شاک پر

 یدادیدردم هست. اگه درست جوابم رو م  هی"آره 

 گهید ،یکه بگ یکنی اما آدم حساب نم ه؟یدردم چ یدیفهمیم

 بگم؟"  یچ

 یفرمان گذاشت و روبرو را نگاه کرد. آه یرا رو  دستش

 و جواب داد: دیکش

رو   ازشی تا پ ریاز س م،یریخونه و دوش بگ می"بذار برس

  ی. تو برایزنی محرفا  نی....بار آخرتم باشه از اگمی برات م

 " ؟یدی! فهمیخواهر ،یستی من دوست ن

دو کلمه آرام شود. از صبح   نیپرتر از آن بود که با هم  دلش

و چه کند و چه نکند، مثل خوره، مخش را خورده  دیافکار پل 

 بودند. 

 و خونه داره؟"  جانی! ا ؟یچونیپی "م

حواسم پرت  ترسمیو م کنمی م ی"آره داره. دارم رانندگ 

 !"گهیبشه.....قول دادم د
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که با  یاکرد، اما درونش غوغا بود. مثل رودخانه سکوت

کرده باشد. خروشان و   انیطغ باره،ک یو  دیبارش شد

 رشی. مهم نبود از مسدیکوبیم ییآلود خود را به هر جاگل 

 بزند.  بیآس انشیخارج شده و ممکن است به اطراف

 :گفت الیشدند، ل ادهی پ یوقت

 ."ارمیرو م ل ی"تو هوراد رو بغل کن، من وسا

طور  چسباند و همان نهیتن کوچک پسرک را به س آهسته

در   الیشد و قامتش را صاف کرد. ل ادهیپ نیاز ماش دهیخم

بود.   ل ی صندوق عقب را باز کرده و مشغول در آوردن وسا

 یهم مشغول خال نیانداخت و داخل شد. محدثه و ام دیکل

در صندوق را بست و به سمت  نیبودند. ام شانل یکردن وسا

 پر وارد شد؛ رفت. یهاکه با دست الیل

  چی. فقط سوئارمیباال من م دی . شما برنهیبه من سنگ دی"بد

 ."دیرو بد

اول   یپله   یگوش دهد. رو  الیتا به تعارف و تشکر ل  ستادینا

 زد. ش یپا نگذاشته، مهناز در را باز کرد و صدا

براتون غذا گذاشتم، ببر......بدو تعارفم  ایرو بذار ب "بچه

 نکن."
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در   یاز حد شل و آهسته بود. جلو  شیب اش« ی»مرس 

اش شانه  یطور که رو هوراد را همان یهاواحدش، کفش 

تخت  یانداخت. بچه را رو  دیبود، درآورد و کل دهیخواب

آمد که از  الیل  یباز گذاشته بود. صدا مهیگذاشت. در را ن

تخت  یرا رو  شی. خسته بود. مانتو کندیتشکر م نیام

اجاق  یرا پر کرد و رو یرفت و کتر  شپزخانهانداخت و به آ

را کنار کانتر و ظرف غذا   ل یوسا لونیسبد و نا الیگذاشت. ل

اجاق گذاشته و رفته بود.  یاز مهناز گرفته، رو  ییهم که گو 

ناراحت شده و رفته  اشی از بدخلق الی . نکند لدیآن ترس کی

باز بود.  شیباشد. به سمت در رفت. در چفت نشده بود و ال

و حرف  آمدینرفته و م الی . لدشی ام یهمان شد روزنه

 یراه حل الی. حتما لکردندیمسئله را حل م  نیو ا زدندیم

 .کردیو مشکالت را حل م بهتر از ا شهیداشت. هم
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آمد.  رونیگرفت و ب یعیفرصت استفاده کرد و دوش سر از

کرد.  یجار شی هابه رگ یدر آشپزخانه آرامش الیل دنید
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هم آماده   یمرتب شده و چا ل یو آمد، وسا دیلباسش را پوش

 بود.

و حرف   میبخور یبا هم چا ام یب رم،ی دوش بگ هی"منم برم 

 ." میبزن

و سکوت را نداشت. تا  چاندنی قصد پ الیزد. پس ل ی لبخند

را   هاین یریش یرا خشک کرد و باق ش یبرگردد، موها الیل

و  ختیر یآب که قطع شد، چا یگذاشت. صدا  زیم یرو 

 گر ید یحوله دور سر و حوله ک ی الیشد. ل الیمنتظر آمدن ل

 را برداشت. یچا  وانینشست و ل چاندهیدور بدن پ

 . پاشو لباس بپوش."یخور ی"سرما م

 و چشمک زد. دیخند

 بگن." دی دو نفر با  نیرو فقط ا  نایعشقم. ا ای  ی"االن مامانم

 ...."یدار تو یدلقک باز یشو! در هر حال "گم

را  ش یبرگشت. موها دهیخندان به اتاق رفت و لباس پوش الیل

  یچا وانیسرش گلوله کرد. ل ی و نامرتب و شلوغ باال سیخ

 شروع کرد: مقدمهیو ب دینوش یا را برداشت و جرعه

 یبعد از ازدواج تو، بابک زمزمه شتریب ایتر "چند ماه کم

مهم نبود چون عاشقش نبودم.  ادیمن ز یرفتن سر داد. برا

 یها جدا بشم. وضع تو هم اون شکلاز بچه خواستیدلمم نم
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که اگه منو  کردیبود و سهند مدام بابک رو سرزنش م

 چارد  ییجورا هی. دیدی تو رو نم پ،یاک یبود تو  اوردهین

 فی گذشت و کار بابک رد یعذاب وجدان شده بود. چند ماه

کاراش  ریقدر درگشد و زمان رفتنش هم مشخص شد. اون

مهم بود.  پیمن اک ی. برامیدیدیرو نم گهیهمد ادیبود که ز

 رو گفتم."  یزنگ زدم صالح و رک و راست بهش همه چ

و   ختیر یگذاشت و بلند شد. چا ینیرا در س وانیدو ل هر

را در شکمش  شی بود و زانوها نییه نشست. سرش پادوبار

 جمع کرد.

 هیصحبت کرد. سهند مخالف بود. اما بق   هی"صالح با بق 

بعد از رفتن بابک، ارتباطم  یجور نینداشت. ا یبراشون فرق

درس بخونم. خودش هم  شتریکرد ب قمی قطع نشد. صالح تشو 

کمکم کرد. کال بابکو فراموش کردم.  شدیکه م یی تا جا

 خواستمیم ییجورا هیدوست داشتم دانشگاه قبول بشم. 

بار بعد از  نیخرده بزرگ شدم. اول هیباال بکشم.   وخودم

. از نفسم که بند دمیدختر د هیدانشگاه، صالح رو با  یقبول

که عاشقش  دمیفهم کرد، یکه داشت خفم م  یاومد و بغض

 شدم."

که اشک در آن حلقه زده   یرا باال آورد و با چشمان سرش

ماجرا  یهیهم منتظر بود بق چکینگاه کرد. پ  چکیبود، به پ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



مشکل  شی دختر برا کیصالح با  یرا بشنود. تصور دوست 

 بود. 

 "ش؟ یشناختی بود؟ م ی"دختره ک

داشت اشکش را  یباال انداخت. با گردش چشمانش سع شانه

 مهار کند.

بعد از  گهیبا هم نموندن. دو سه تا د ادمی. زختمشنای"نه! نم 

 کرد." شتریاون هم بود که فقط عذاب منو ب

 .دیکش شیزانو  یزد و دماغش را رو  پوزخند

 شنهادیبزنم و خودم پ ایبار، خواستم دلو به در نی"آخر

اگه  گفتیبهم م یحس هیبهش بدم. نشد. نتونستم.  یدوست

 ی. تالش کردم تو یچ به همه خورهیدهن باز کنم، گند م

که فکر نکنن من    یجور هیگروه مثل خودشون باشم. 

و   کننیدخترم. فعال هم ادامه داره. احتماال همشون ازدواج م

 باشم." یفقط دوست خوب کنمیم یمن دارم سع زبا

 ی پرانرژ شهیو ناالن باشد. هم دیناام الیبود که ل دهید کمتر

بود. حاال  چکی پ یبرا ییرفتارش الگو  شهیو شاد بود. هم

  نشیدل خون ی برا یمتوجه شد که ظاهر شادش، سرپوش 

 است.

 ."دهینشون نم نو یدوست نداره؟ رفتارش که ا ؟ی"صالح چ
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شانه باال انداخت و مختصر و کوتاه »چم« را زمزمه  فقط

 بود. دانم یچه م یکرد که کوتاه شده

 "شه؟ینگفته؟ مگه م یچ ی"به خودت ه
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او نبوده   یمحرز شد که آن جمالت درباره چکی پ  یبرا

رفت و  یاز اجازه الی آمد که خاله گفته بود، ل ادشیاست. 

را وادار  الیل خواستیاست. م یبا بابک شاک یآمد و دوست

 به گفتن کند.

 ادیو م ذارهیم شی روز پا پ هیثبات نداره.  کنمی"احساس م

و  زنهی. زنگ م ستین ی. مطمئنم با کسکنهیجلو، محبت م

که منتظرم ابراز عالقه کنه،  ییدرست جا هو ی . زنهیحرف م 

 ذارهی رفتاراشه که نم نی....هم..رهیو زود م کنهیاخم م

 آشناهم گفته کاش تازه باهات  ی مطمئن بشم. چند بار

 ."کنهی م تشی گذشته اذ کنمی. حس مشدمیم

....خودت مگه می! ما بچه بودیتو بچه بود ؟ یا"چه گذشته

 !"یگینم

 .دیاش چکگونه یرو  یو همزمان قطره درشت دیخند
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من به چشش  یبهش نزدم. بچگ یخوشحالم که حرف  یلی"خ

 ......"ادیخودشم به چشمش نم یای. دوستومدین

نشست و دست انداخت  الیو کنار ل دیخودش را کش  چکیپ

 .دیرا بوس اش قه یاش و کنار شقدور شانه

از خداش باشه تو بهش  دیکه با  یقدر خوب "بهتر! تو اون

 ." یکن  گاین

 :دیدار خندبغض الیل

 ."ستین یو ک  ونهیگر ی! معلومه االن کیلی"خ

و فاصله گرفت.  دیچرخ  یو کم  دیکش شیرا به بازو  صورتش

 گفت: یرا باال انداخت و با کنجکاو  ش یابرو 

به من داشت که  یبود از صبح؟ چه ربط یدردت چ ی "نگفت

 !"یکرد یقاط یجوراون

گل   طنتشی. شدهیو چه شن دهیآمد چه د ادشیتازه  چکیپ

 کرد.

دهن   تونمی م نمیهم خوبم! خواستم بب یلی"درد؟ کدوم درد؟ خ

 مثل گاوصندوقت رو باز کنم که تونستم."

  طنتیش یپا پا به  یکه هنوز سر حال نبود، ول نیبا ا  الیل

خنده و    یکل کردند. صدابا هم کل  یآمد و کم  چکیپ
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به اتاق کرد و دست  ینگاه چکی باال رفت. پ شانیسروصدا

 ذاشت.گ الیلب ل یرو 

 ." یکنی م داری! بچمو بشی "ه

 ." یاریدرم یبازخودته! شاخ ر ی"تقص

شروع کرد گفتن از   چکیپ بارهک یسکوت کردند و   یکم

 بود. دهیکه شن ییزهایچ

 گفتمیبه خودم م یچقدر حالم بد شد. ه یدونی! نمالی"ل

من حرف  یچطور بهت بگم. فکر کردم درباره

خونه.  امیگرفتم بلند شم ب می.....باور کن چند بار تصمزننیم

 .شهیبدتر توجه جلب م یجور نی ا دمید

 برق زد. الیل چشمان 

 "واقعا گفت دوسم داره؟!"

. کردیم حتشی! ماکان داشت نصگهید  گفتی"حتما تو رو م 

با چند نفر دوست   یگ ی! خودت مالی ل نیطورنیچرا ا نایا

تو و بابک رو   یدوست  رهذای وقت ذهنش نمبوده، اون

 فراموش کنه؟"  

 از غم صورتش را در بر گرفت. یاهاله 

. نیاز ا نمیکرد. ا تی همه اذ نی"اون از راشد که تو رو ا

پس خودش   ه،یو تعصب سیکرده ن ل یتحص گفتنیراشد رو م
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من کج    یمدت پا نیا یاز هفت سال گذشته. تو  شتری ب ؟یچ

نگفتم.  یچیخوشحالم که ه  شتریب  چکیپ ینرفته.......وا

که برام  هاافهیدوسش دارم، چه ق شدیفکر کن مطمئن م

 گرفت."ی نم

به سمت اتاق  چکی»مامان« گفتن هوراد باعث شد پ  یصدا

 برود. همزمان با رفتن گفت:

 فتهی "منو بگو که امروزم خراب شد. تو هم محلش نذار تا ب

 به پات."

و نه  ذارهیم شی و نه اون پا پ گذرهی"فعال که داره زمان م

 ."می مونیم  طورنی . خدا بخواد تا ابد همزنمی م یمن حرف 

 از اتاق بلند گفت: چکیپ

 ی"غذا رو گرم کن تا من هوراد رو حموم کنم. دارم از گشنگ

 ." کنمیغش م

 .کردیم  یباز شیو در فکر با غذا اشتهای ب الیسفره ل سر

نخوردم و حاال حال تو.   یچیجور بود و ه"ظهر حال من اون

. تازه شهیدرست نم یزیکه چ یری غم بغل بگ یاالن زانو 

 دوست داره." یکه مطمئن شد یخوشحال باش دیبا

 .دیرا باال آورد. مردمک چشمش لرز سرش
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 نیقدر بزرگ بود که تاوانش ا"واقعا اشتباه من و تو اون

 همه سال رنج باشه؟" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعاله کامنت

 

[4/24/2022  7:33 PM] 

 

  واری_دی_بچکی#پ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 #الف_صاد 

 

 

 140#پارت

 

 

 

 یکار و نگهدار یو دغدغه دیرس انی به پا دیع التیتعط

هم    نایکه مب یبود. با مهد کودک  یهوراد به قوت خودش باق

. داشتندی صحبت کرد. تا ساعت پنج بچه را نگه م رفت،یم

ساعت بود. معموال بعد از ظهرها مطب  نیمشکل بعد از ا

 یجا نبود. فاصله شلوغ بود وامکان نگه داشتن هوراد آن

بردن  هم دور بود و عمال آمدن خاله و الیل یمهد تا خانه

 شان ممکن نبود. هوراد به خانه

 رونیمهناز ب یمهد کودک که بازگشت، محدثه از خانه از

از ساعت  شانیو برا ستادندی خانه ا  یآمد. در پاگرد جلو 

ها  از پله نایمهد گفت. هوراد و مب ینه یماندن هوراد و هز
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. همزمان با کردندیم یو باز دندیدو یم  نییو پا رفتندی باال م

 داد و رو به مهناز گفت: یمحدثه تذکر

. خاله، )مامان  ادیجور در نم نمیبیم کنمی"هر طور حساب م

اونا! پولش  یعصر ببرش خونه ریبگ سیسرو  گهی( مالیل

جا و  . از مطب بخوام برم اونشهیبه کنار، راه خودمم دور م

  . بخوام مهدازده یخونه، شده ساعت  امیبچه رو بردارم ب

باز   رهیاونا بذارم، صبا دردسره و دو تا مس یخونه  کینزد

 نیگرونن....هم یلیمطبم که خ کی نزد یتا مطب. مهدها

 ."فرستهیکه پدر بزرگش م هی اندازه هم پول

حل نداشتن، تکان داد. ندانستن و راه یبه معنا یسر محدثه

را   نایو مب ستادهیها اپله  نییبه هوراد که پا  یمهناز نگاه

 انداخت و مردد گفت: کرد،ینگاه م 

 هی شهیمهد باشه. نم ینه ساعت تو -"بچه گناه داره. هشت

 "؟ ی ریپرستار بگ

خدا مگه  یبنده نیا شه؟یم اشنه یچقدر هز یدونی"عمه م

 "ره؟ یگیچقدر حقوق م

 .دیکش یکرد و آه دییتأ چکیپ

وقت هست.  ستمی دو روز تا ب ی کیتون داشتم. "سر پا نگه

  شیپ یچ نمیشلوغ باشه......بعد بب   ادیز دیاولم نبا  یروزا

 باال!"  می.....هوراد! مامان برادیم
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کرد و دست هوراد را گرفت و باال رفت. محدثه  یخداحافظ

چند روز با بردن    یدکتر برا دانستیهم پشت سرش آمد. م

. بعد از شدینم  یهوراد موافق است، اما خودش دلش راض

داده  ر ییشدن هوا، دکتر ساعت را تغ کیتار رتریو د  دیع

تا پنج استراحت بود. با احتساب رفت و  کیبود. ساعت 

کنار هوراد باشد و الزم  توانست یآمدش حداقل سه ساعت م

و هم  شدیتر مکم اشنهی نبود تا ساعت پنج مهد بماند. هم هز

 . شدیهوراد خسته نم

 یهوراد را با خودش برد. گاه یکه باز شد، چند روز مطب

و   بردیو م گرفتیو هوراد را م  رفتیخاله عصر به مطب م

 یهم برا نی . همگرداندیبرم یساعت کار انی به پا  کینزد

که  دادیاجازه م یخنک بهار یبود. هوا یلطف بزرگ چکیپ

بود که هر  جانیدر پارک بگذرانند. مشکل ا شان راوقت

از  یو بعض آمدیرا م یمسافت نسبتا طوالن  دیروز خاله با

 روزها کار داشت.

بچه  یدارمنوال گذشت. دکتر از نگه نیبه ا یاهفته کی

 جواب داد: اش،ی تیهراسان از نارضا چکیسؤال کرد و پ

 ."ارمشی ن گهید کنمیم ی . سعدی "ببخش
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 طیمح شه،ی. خب بچه خسته میکن ی"نگفتم معذرت خواه

بشه. مزاحم کار من که   ضیاس و ممکنه مرمطب آلوده

 ." ستین

به  دانستیدادنش تشکر کرد. خوب م یهم بابت اجازه باز

. دادی قد نم ییادامه دهد. عقلش به جا توانستیشکل نم نیا

که را داشت  یدهد و نه کس ر ییکارش را تغ توانستی نه م

نداشت. فقط لطف   ی افهیوظ الیبچه را نگه دارد. مادر ل

 دی م. مستأصل و نااآمدی روزها به کمک م یو بعض کردیم

به استقالل و پس گرفتن هوراد فکر کرده بود،  یبود. وقت

  یمشکل اشیدارافسانه با نگه  کردیبابا بود و فکر م یخانه

افسانه با وجود خودش   دینخواهد داشت. هرچند بعدها فهم

که  دیجا رساش. باز به آنهم مشکل دارد چه برسد به بچه

است. که اگر بود، احتماال  یاعهینبود مادرش چه ضا

 مشکالت را نداشت. نی از ا کدامچیه

 یخودش و کوله فی اش خواب بود. کشانه  یرو  هوراد

انداخت و در را باز کرد.  دیکل دست به زحمت کیهوراد در  

نشسته و از  یگرد بزرگ زیدور م اطیمهناز و همسرش در ح

هم  ی. بساط چابردندیلذت م ن یخنک اواخر فرورد یهوا

 « یکرد و »خسته نباش  « یآماده بود. »سالم زیم یرو 

 گفت: ز. مهنادیشن

 ." نییپا انیها هم م. االن بچهزمیبر یبرات چا نیبش  ای"ب
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 جا کرد.دستش جابه یبچه را رو وزن

کنم شام بخوره. خسته بود  داری! برم باال هوراد رو بی"مرس

 خوابش برد." یتاکس یتو 

 ی تکان  نای مب یشدند. هوراد با صدا اطیو محدثه وارد ح نایمب

. آهسته هوراد کردیگز مگز چکیشد. دست پ  داریخورد و ب

 گفت.  گذاشت و دستش را گرفت و »با اجازه«  نیرا زم

 ."میبا هم بخور ییچا هی  ایب ی"هوا خوبه شام خورد 

 کرد.  دییتأ یریبه محدثه هم جواب رد بدهد که مد خواست 

 ." میکن  یصحبت هی. م یکارت دار نییپا  ای"آره بابا! ب
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از چشم دهد. هوراد را به زحمت  ریغ یپاسخ نتوانست

 یمقدمات غذا شد،یکرد و به خانه برد. تا غذا گرم م  یراض

دارد. هرچه   یچه حرف یریمد دانستیفردا را آماده کرد. نم

هوراد را داد و خودش   ی. غذادینرس یاجهی فکر کرد به نت

 خورشتش را کم کرد.  ریهم چند لقمه خورد. ز
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را تن   شی تن هوراد کرد و خودش هم مانتو  ینازک  شرتیسو 

. کردیم  یتوپ باز نایبا مب نی رفت. ام نییها پازد و از پله 

پدرش هم و دست هوراد را گرفت و به  دیبه سمتش دو   نایمب

  یصندل  چکی. پندازدیهوراد هم توپ را ب یکرد که برا دیتأک

 مهنازو نشست.   دیمحدثه و مهناز را عقب کش نی ب یخال

 را مقابلش گذاشت. آرام تشکر کرد.   یفنجان چا

شان بود. هربار  ها و خندهبچه یحواسش به باز یریمد

گرفتنش  ی ها را برااز بچه یکی  انداخت،یپسرش توپ را م

و هوراد آهسته و   زدیبلند قهقهه م  نای. مبکردیم قیتشو 

 یاز عشق شد از خنده زیلبر چکی. قلب پدی خندیم صدای ب

او سخت بوده   یشاد پسرش. آرزو کرد روزگار هرچه برا

بگذرد. آرزو کرد اشتباهات او  پسرش آسان و راحت یابر

او و حتا  یطور که هنوز براپسرش نشود. همان ریگدامن

 ادامه داشت. الیل

قدر  اشتباهش آن د،یدیم کردیبود. هرچه فکر م الیبا ل حق

سال از عمرش را  نینبود که چند یبزرگ و جبران نشدن

تاوان دهد و هنوز هم ادامه داشته باشد. مشکالت امروزش 

بود. دست گرم   ی نوجوان یهاهمان اشتباه سال  یله دنبا

دستش نشست. سرش را باال آورد و نگاهش   یمهناز رو 

 کرد.

 هم با شماست." یریسرد نشه. مد  ت یی"چا
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دستانش را دور فنجانش حلقه کرد و رو به مرد  نیشرمگ

 گفت: دیمو سف

 گوشم با شماست." دیی. بفرمادی "ببخش

 " ؟یکرد یبچه فکر یبرا دمیدخترم. پرس ی"زنده باش

 تکان خورد. یکم  یصندل یرو 

چه کار کنم؟ مشکل عصر  دیبا دونمی.....نمیعن ینه!  قتا ی"حق

 یببرمش خونه شهیها نمو مسافت ک ی تراف  نیتا شبه. با ا

 دوستم."

را به لبش چسباند.  شیانداخت و فنجان چا نییرا پا سرش

االنش   تیو وضع یدر زندگ یریارتباط داشتن با بابا تأث

همه احساس  نی اما حتما ا دانست،ینداشت را نم  ایداشت 

 .داشتی نم ییو تنها یکسی ب

عصرا بچه را   میتونیمن و مهناز م  ،یباش  ی"اگه تو راض

 ." مینگهش دار

است.  دهی سرش را باال آورد. حس کرد اشتباه شن ناباورانه

. به مهناز نگاه کرد که پلک کردیبا لبخند نگاهش م یریمد

 خواباند و گفت:

 نای. با مبمیاخونه یما هم که تو  ،یری"تو ساعت چهار م

و  ریگبهانه ینداره و بچه ی. کارییایتا تو ب کننیم  یباز
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  تیبچه اذ نیتو راحته و هم ا  ال ی. هم خستی هم ن یطونیش

 ."ی.....البته اگه تو بخواشهینم

با لکنت تشکر کرد. مگر بهتر  از تشکر قاصر بود.  زبانش

. بغض آمد و اشک در چشمانش حلقه زد.  شدی هم م نیاز ا

 دست مهناز را فشرد و گفت:

"اگه خدا مامانم رو زود ازم گرفت، به جاش شما و خاله رو  

 ی لیخ دونمینکنم. م یمادریسر راهم گذاشت تا احساس ب

 ."شهی تون مزحمت

 اش را نوازش کرد.گونه مهناز

مهرت به  دمت،ی . از روز اول که دامرزهی"خدا مامانت رو ب

. یزیکنار، خودت عز میمحمد هم بذار  ی دلم نشست. سفارشا

 هام." هورادم مثل نوه

دوشش  یاز رو ی بار ییباز تشکر کرد. گو  خجوالنه

کنارشان نشست و صحبت   یتر راحت ال یبرداشته شد. با خ

و با چشمان خمار نگاهش  دیچسب شی کرد. هوراد که به پا

 ام یپ الیبه ل عیگفت و باال رفت. سر ریبخکرد، بلند شد و شب

 زنگ زد.  عیسر الیاست زنگ بزند. ل  داریب ندی داد بب

خبر   هی یعنی یدیم  امیموقع که پ ن یا ؟یدار ی"چه خبر

 ."یتوپ دار
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. انگار تازه دادیتر انجام مروزها راحت نیکه ا ی. کاردیخند

 گرفته باشد. ادی

 یدارم......مشکل عصرا یخبر عال هی . یدی"آره درست فهم

 هوراد و تنها بودنش حل شد."

 مطب؟"  یری عصر نم گهی ! د؟ی"چطور 

گذاشت و هوراد را خواباند و آهسته  شیپا یرا رو  بالش

 تکان داد.
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بخورم. مگه حقوقم   ارمی"نه بابا! عصر نرم مطب از کجا ب

چقدره که نصف بشه......عمه مهناز قبول کرد هوراد رو  

 نگه داره."

 "؟ ی! خودت بهش گفتیچه عال ی"وا

. خودش ستمی. اونقدرا پررو ندی"نه! من اصال به فکرم نرس

و   دمیپرینبود م بیاگه ع الیو شوهرش گفتن. به خدا ل

 یمرد خوبه. کاش بابام اندازه نیا قدرنی. ادمکریماچش م

 محبت داشت به بچم." بهیغر نیا
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 "دستشون درد نکنه واقعا!" 

خاله  یخبر را برا الیل دیباز کرد ادامه دهد که شن دهان

 شان تمام شود. بازگو کرد. ساکت ماند تا صحبت

خواستن   ییجا  یزمان هیبهشون بگو  گهی! مامان مچک ی"پ

هوراد رو ببره......آره!  ادیکار داشتن بگن تا مامان ب ایبرن 

بهتره. بدونن   یجور نی ا گهی.....مگهیمامان راست م

 مامان رو هم بهش بده." یهست.....شماره ین یگزیجا

 !"یکه هست ی"از طرف من خاله رو ببوس و بگو مرس

مامان تو رو    یجورنیخودتو لوس نکن. هم گهی"خب د

شو  پاچه ستیالزم ن گهیاز من دوس داره، د رشتیب

 ." یبخارون

کردند. هوراد خوابش برد. با  یو خداحافظ دند یدو خند هر

تخت گذاشتش و بعد از انجام دادن چند کار  یرو  اطیاحت

بابا تنگ شده  ی برا دای. دلش شددیکوچک، کنارش دراز کش

 دی شا ستد،یشان باکه برود و سر کوچه دیبود. به فکرش رس

 ی دلتنگ. حداقل از راه دور رفع ندیبابا را وقت رفت و آمد بب

چرا  دیپرسیو م رفت یهم تنها بود و جلو م دیکند. شا

 .دهدیرا جواب نم شیها تماس 

هوراد  توانستی. م کردیجمعه اجرا م ا یشنبه را پنج   برنامه

 پسرش را بازگردانده است. ند یرا هم ببرد تا بابا بب
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راحت گذراند. چشمان براق هوراد و   یال یرا با خ هفته

 یکه ساعات خوب دادیترک مهناز، نشان م یبرا  اشی لیمی ب

  یکه گذشته بود، محمد چند بار یا. در هفته گذراندیرا م

 گرفت،یم  ل یهوراد را از مهناز تحو  یوقت چکیآمده بود. پ

و  انهخ نیا یمعرف یو دوباره برا کرده  یپرسو احوال  دهید

 کرد.  ژهیاش تشکر و با عمه  ییآشنا

زنگ خورد. هوراد  لشیموبا ازده یجمعه حدود ساعت  روز

شده و مشغول صبحانه دادن به او بود.   داریتازه از خواب ب

کانتر   یرا از رو  یلقمه را در دهان هوراد گذاشت و گوش

ماکان بود. ضربان قلبش تند   یآشپزخانه برداشت. شماره

برداشت و تماس را وصل کرد و الو   عیرا سر یشد. گوش

 شروع کرد.  گونهنیاش را اجمله یمیگفت. ماکان گرم و صم

 پسرمون چطوره؟"  ؟ی"سالم خانوم! خوب

. مثل فرو  آمدیخوشش م یلی»پسرمون« خ یاز کلمه چکیپ

آب و موج افتادنش، دلش موج برداشت و  در  یزیرفتن چ

او حتا در گفتار هم  یبرا یسهم وقتچیخورد. راشد هتکان 

که  ییهوراد پسرش بود. پسر او تنها! گو  شهی قائل نبود. هم

ش نداشته و دو سال از نه ماه در شکمش نگه  چکیپ

نکرده بود. نامش هم را هم فقط به  اشه یجانش تغذ یرهیش

با کالس است، قبول کرد.   یلیخ کردیمکه فکر  نیجهت ا
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هم شناسنامه گرفت و به خانه بازگشت، شناسنامه را   یوقت

 به سمتش انداخت و گفت:

که پسر من   نه یا یگذاشتم، برا یکه گفت یاسم یدی "اگه د

. تو یکه تو گفت نیا یاسم خاص داشته باشه. نه برا   هی دیبا

 گه ید یحق چی! هشهیدارمراقبت و نگه تفه یفقط وظ 

 .حواست باشه."یندار

 یکه نسبت  یگریها حواسش بود. حاال مرد دسال  نی ا تمام

 نشستیبه دلش م بیو عج کردیم مینداشت، پسرش را تقس

 کردن.  میتقس  نیا

شده و داره صبونه   داری"ممنون! اونم خوبه! تازه ب

 ."خورهیم

استخر،  میبر میخوایا مه! با بچهچکیپ نی "چه خوب! بب

 هوراد رو هم ببرم." یگفتم اگه اجازه بد

 ی و امتنان از محبت ماکان سو  طرفکیبچه  یبرا ی نگران 

 :دیبگو  عی. مکث و سکوتش باعث شد ماکان سرگرید

 دیبا  چک،ی اس پ"مطمئن باش مراقبش هستم. پسر بچه

 که......"  رهیبگ اد یداشته باشه. شنا هم  حیتفر

 داشت. نانی. به ماکان اطمدیلب گز چکیپ
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که به شما  نیاس، نه امادرانه   یکم نگران هی. دیگی"درست م

 اعتماد نداشته باشم."

 کرد. زمزمه ماکان

 !"یاالعادهمادر فوق هی. تو کردمیبود تعجب م نیاز ا ری"غ

از   ییرها یگر گرفت. برگشت سمت هوراد و برا صورتش

به اظهار لطف ماکان دهد،  یکه پاسخ ن یبدون ااحساساتش، 

 هوراد را صدا زد.

 " ؟یری م ،یببرتت آب باز خوادی"عمو ماکانه! م

خواست  ؟« ی»کجا و ک  دنیکنجکاو جلو آمد و با پرس هوراد

 دوباره بشنود.

 ."گمیرو بهش بده، خودم بهش م  یگوش چک ی"پ

 یرو   ینیرا کنار گوش هوراد گذاشت. لبخند شرمگ  یگوش

سرش را تکان  د، یشنیکه م یزیبش نشست. در جواب چل

 چکیرا به سمت پ یداد. بعد آهسته »باشه« را گفت و گوش

 :دیگرفت. به محض الو گفتن، شن

 ."نمتیبیدنبالش.....م امیاش کن، م"آماده
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متوقف شده  ییانگار قصد نداشت جلو برود. زمان گو  ساعت

  انیزده بود. نظافت خانه به پا مهیخانه خ یبود. سکوت رو 

سته مبل نش یرو  زیو خودش هم دوش گرفته و تم دهیرس

. در دیرسیبه نظر م بیعج شی بودن برا کاریبود. ب

. دو سه نمونه ابد یانجام نشده ب یتا کار گشتیافکارش م

 گذاشته بود.   زریآماده کرده و در فرمه یغذا ن

به ساعت کرد. حدود پنج عصر بود. ماکان گفته بود   ینگاه 

هوراد لباس و  یبرا یبرگردند. وقت رید یممکن است کم

 دانستیندارد. نم و یآمد که بچه ما ادشی گذاشت،یحوله م 

به خود   دیبهتر د ال،یکند. با مشورت ل هیته  تواند یاز کجا م

 ماکان بسپارد.
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برد.  نییتک زنگ ماکان، دست هوراد را گرفت و پا با

آخر جا نزند. ماکان با هر دوشان  یمطمئن نبود هوراد لحظه

 دست داد.

 " م؟یبر ید کوچک! حاضر"خب مر

 ومن کرد و بعد گفت:من یکم

رو سراغ نداشتم براش  یینداره. جا و ی"خب....هوراد ما

 بخرم......اوم...."

. فقط  فروشنیاستخر م ی. تو زدمی"نگران نباش! حدس م

 ." یذاشت یشامپو و صابونش رو براش م

 که مطمئن نبودم که الزمه." نی "گذاشتم. با ا

انداخت  نیی. سرش را پادیرا در چشمان ماکان د نیتحس برق

دست و آن دست کرد. ماکان دست  نیبچه را ا یو کوله

را دراز  گرشیگرفتن کوله دست د یهوراد را گرفت و برا

 کرد.

 ."میکن که بر ی"با مامان خداحافظ

نشست. لباسش را صاف   شیپاها یهوراد رو   یجلو   چکیپ

 کرد و گفت:

 ! حرفشم گوش کن. باشه!"ا ینکن  تی"عمو رو اذ

 دورش کرد.  ی و کم دیو دست هوراد را کش دیخند ماکان
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باهاش   دیبا دونمی. میگفتیم دیرو به سع زایچ نی"کاش ا 

 حرص بخورم." یکل

 :دی و با لبخند پرس  ستادیا

 هم هست؟"  دی"مگه سع

که از اول با هم   یرتا کور و کچلچا  نی! من با اگهی"آره د

 ."رمیهمه جا م میبود

 شیکرد و برا نیهوراد را سوار ماش یترراحت ال یخ با

محمد و ماکان. مطمئن بود   د، یدست تکان داد. صالح، سع

شان مواظبت خواهند  هر چهارنفر از هوراد مثل تخم چشم

 کرد.

تمام شده بود، نبود هوراد به چشمش  شی که کارها حاال

که صالح نباشد،   دانستیتماس گرفت. م الی. با لآمدیم

 کرد. دییآلودش هم تأو خواب  حال ی ب  ی. صدارودینم رونیب

 دختر؟"  یخوابیم قدرنی"چه خبره ا

 یبرداشتن برنامه م، یکاریجمعه که ب هی"چه کار کنم؟ 

دو نفرم هستن که  گنیخودشون گذاشتن. نم یاستخر برا

 رفتنن." رونیمنتظر جمعه و ب

....پاشو جمع کن بابا! م؟یو نس ی"آهان دو نفر منظور خودت

 !"یتنها نباش جانیا  ایب
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 نیا ریبا صالح برم.....همش تقص  خواستمی! م خوامی "نم

 و ماکانه. اَه!" دیسع

 .دیگوش داد و خند الیل  یغرغرها به

 " ؟یی تنها ی کنیم ی"تو چ

  ابونیبرم سر خ دیکارام رو انجام دادم. به فکرم رس !ی چی"ه

 ."نمشیو بب رونیاومد ب دیشا ستم یبا نا یبابا ا 

  یحالی ب نی. منم از ا میدنبالت با هم بر امی "خوبه! پس م

 ."امیدرب

رفتند. جمعه   یمیقد ی. به سمت محلهدیزود رس یلیخ الیل

اما از  د،یایب رونیهم نداشت بابا از خانه ب ید یام ادیبود و ز 

پدرش است.   کیداشت احساس کند نزد اجیاحت ینظر روح

  دایپارک کرد که کوچه و در خانه پ ی را طور نیماش الیل

  ل یخبه در خانه د چکیشلوغ نبود. چشم پ ادیباشد. محل ز

 بست.
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 "؟یچ رونیب ادی"اگه ن

 باال انداخت. شانه

افسانه   یجلو  تونهی اگه برم در بزنم، م  یکنی! فکر می چی"ه

کنه؟ جرئت داره بگه بفرما داخل؟ اصال از  یپرسباهام احوال 

 نی....... به نظرت مرد خوب انه؟یمنو بب ادی م ونریخونه ب

حرف زنش حرف بزنه،   یکه نتونه رو  یمرد ه؟ یشکل

 خوبه؟"

 و سر تکان داد. دیخند الیل

 ؟ی پرسیم یکه من هفت تا شوهر کردم، از ک ن ی"نه ا

  م،ینه نشنو  خوادی......ما زنا دلمون مستیمعلومه خوب ن

نتونه به ما  اینداشته باشه  یکه از خودش نظر یمرد یول

 ."یبازشب مهیعروسک خ شهینه بگه که م

من حرف  دادی. نه مثل راشد که اجازه نمگمی م نو ی"منم هم

محبت پدر و   یبزنم و نظرم رو بگم، نه مثل بابا که رو 

پا گذاشته تا افسانه راحت باشه. به نظرم دو طرف  ی فرزند

بتونن  دیباشن. با حق اظهار نظر و مخالفت رو داشته دیبا

 ای دنکه دوست دارن انجام ب ییشون از کارابه طرف مقابل 

 " ست؟ین طورنیانجام ندن، بگن. ا

 یچ  هیدرک متقابل و تفاهم و  گنی! بهش منهی "درستش هم

 !" هاه یما نیهم  یتو 
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. سرش را به سمت پنجره چرخاند و عبور مردم را د یکش آه

 نگاه کرد.

بود.   نیبابا از اول هم نمیبی م کنم،ی"حاال که فکرشو م

که تا عمه افسانه رو   یدیحرف، حرف مامان بود. د شهیهم

 نیداد و اصرار کرد، نه نگفت. فکر کن من با همچ شنهاد یپ

که اگه  یکنم. راشد یاز مردا، رفتم با راشد زندگ ی شناخت

دهنم  یتو  زدیم اومدیم کردم،یبلندتر از معمول صداش م

 که چرا صدات باال رفته."

. تموم شد. امرزدشی "ول کن گذشته رو! راشد مرد، خدا ب

. یباش تندهیبه فکر آ دی روال افتاده با  یرو  تیاالن که زندگ

ازت  یگذشته درد یبه فکر خودت و پسرت. افسوس برا

 . گذشته درگذشته."کنهیدوا نم

 داد. هیو کمرش را به در تک برگشت

. رهیم ادمیبپرسم،  خوامیرو چند وقته م یزیچ هی ی "راست

 "رم؟ یبگ پلمیدرس بخونم و د شهیبه نظرت م

 و جواب داد: دیچرخ یهم کم الیل

  رنیگیها هستن که پول مآموزشگاه یسر هی شه؟ی"چرا نم

دنبالش    میبر میتون یم ایو  یگذرونیرو م یدرس یو واحدها

کار رو   نی . اتفاقا الزمه اینام کنبزرگسال ثبت یمدرسه هیو 

 ." یکن
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هشتم  یجور نی "حرف پول رو نزن که اصال جا ندارم. هم

 نی. اگه اادیهم ب  یدیکه خرج جد نیبه ا یگرو نهه، وا

خونه   یقبول کنن که خودم تو  یگیمدارس بزرگسال که م 

. آخه شهیخوب م یلیدرس بخونم و فقط برم امتحان بدم خ

 وقت سر کالس رفتن ندارم."

 شهیاگه م یروز وقت بذار و مرخص هی. میبپرس میبر  دی"با

خودتون   یمنطقه یتو  دی. بامیگردیبا هم م   امیمنم م ر،یبگ

 باشه." 

. یپدر یگفت و باز چشم دوخت به در خانه « یا»باشه

خانه و   نی که از ا یدست خودش نبود غرق شدن در خاطرات

 دنیشدن از موتور راشد و د  ادهیپ یمحل داشت. خاطره

به  یدر چاه چکیبابا و انداختن پ بیو فر ی افسانه و تبان

در خانه در حال   یرو  اشیزندگ لمیاسم ازدواج. انگار ف

کار خوب در عمرش کرده باشد،  کیاگر . بابا ودپخش ب 

 دادن پول بود. 

 .دیکش یبه ساعتش کرد و پووف ینگاه الیل

  رونی. به نظرت احتمال بمییجانیساعته ا هی کهی"نزد

 شون چقده؟" اومدن
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را هم زمزمه  دانم« ی»نم ش،ی هابا باال بردن شانه  همزمان

،  بازکردنش یدر را گرفت و آماده یرهیگدست الیکرد. ل

 گفت:

 مون سر نره."حوصله  میبخور رم،یبگ یکم خوراک ه ی"برم 

 ."ارنیهوراد رو ب ترسمی. ممیکم برکم دی . باخوادی "نم
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نخورن،   نیشام سنگ  هی"نترس. معموال بعد از استخر تا 

 ."امی االن م سایخونه.....وا  رنی نم

شد و رفت. با چشم تا رفتن داخل سوپرمارکت، دنبالش  ادهیپ

را گرفته بود،  یا که دست دختربچه یبا چادر رنگ یکرد. زن

وارد کوچه شدند، توجهش جلب شد.   یاز مغازه درآمد. وقت

زن و  نی اما ا شناخت،ی م افهیبه ق  شیرا کم و ب هاه یهمسا

 دختر آشنا نبودند.

 یزی. دخترک انگار چشوندیوارد کدام خانه م  ندیشد بب قیدق

. مادرش دستش را گرفت و د یو پا کوب ستادی. اخواستیم

. زدیسن و سال هوراد م. همآمد ی . دختر راه نمدیکش
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و لج نکرده بود.  دهیپا نکوب یزیچ یبرا وقتچ یپسرکش ه

 کرده عشیراشد، مط یبا خانواده یآرام بود و چند ماه زندگ

 خشونت و ترساندنش مؤثر بوده است. زدیبود. حدس م

 یرا بغل کرد. تقالچادرش را جمع کرد و دخترک  مادر

! یتخس یرا به خنده انداخت. عجب بچه چکیدختر، پ 

را نداشت. مادر کالفه بود و به  نیچننیرفتار ا  ی تجربه

 یوقت  هیسرش نگه داشت. قض یزحمت چادرش را رو

و   ستادی ا یپدر یخانه یتر شد که زن درست روبرو جالب

 د. انداخت و وارد خانه ش دیو کل شتگذا نیدخترک را زم

مات و مبهوت به در خانه که پشت سر زن و بچه   چکیپ

دور و   ل یفام یمرورگر قو  کیبسته شد، زل زد. ذهنش مثل 

رصد کرد.  آورد،یم ادیکه به  ییافسانه را تا جا   کینزد

 نبودند. هیزن شب نی به ا کدامچیه

خانه را دارد؟ به  دیبود که چرا مهمان، کل نی ا یبعد سؤال 

 یکه حدس زد محتو  د ید یاخاطر آورد که دست زن پارچه

 یدخترش را بغل کرد. برا دستک یآمد با  ادشینان باشد. 

 درست نگه دارد. توانستیچادر را نم نیهم

خشک شده و مات و زل زده به در مانده بود که  طورهمان

در  و پفک و ماست و لواشک پسیپر از چ  یلونیبا نا الیل
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 ی صندل یرا رو  لونیرا باز کرد و کنارش نشست. نا نیماش

 گرفت. چکیپ یرا جلو  یترکوچک لونیعقب گذاشت و نا

 بردار." یبستن  ای"ب

نگاهش را دنبال  ریمس الینشان نداد. ل یالعملعکس  چکیپ

صورت دوستش تکان    ی. دستش را جلو دیند یزیکرد و چ

 باال برد. یرا کم ش یداد و صدا

 " ؟یی"الو! کجا

 برگرداند.  الینگاهش را به سمت ل جیگ  چکیپ

آب شد،  ینبودما! بستن  قهی"نچ! معلوم هست چته؟ بابا دو د

 بردار!" 

باز کردنش  یرا برداشت و در دستش گرفت، اما برا  یبستن

نرمش زد و با دهان پر  یبه بستن یگاز الینکرد. ل یکار

 :دیپرس

از خونه اومد   یماتت برده بود؟ کس یبه چ نم ی"خب! بگو ب

 "رون؟یب

به در خانه کرد و سرش را چرخاند سمت دوستش و   ینگاه 

 جواب داد:

 خونه!" یرفت تو  بهیغر هی"

 مهمون دارن." دی"خو شا
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 را به دو سمت تکان داد. سرش

 سن هوراد."دختر هم هیزن جوون با  هیداشت.  دی"کل

 دیو دور دهانش کشبرداشت  یتوجهش جلب شد. دستمال الیل

 و متفکرانه گفت:

بهش  دی باهاش ندارن و کل یلیمهمونه و خ دی"شا

 !"شه؟ یدادن......هوم؟ نم

 سرش را محکم باال انداخت. کالفه

. می و آشنا ندار ل ی! ما دوست و فامالی"نه...نه...نه! ل

آشنا نبود.  شافهی. اصال قستنین جانیافسانه هم ا ی الیفام

داده  دی. به زور به من کل یدونیبعدم تو اخالق افسانه رو نم

 بود."

 در دستش کرد. یبا ابرو به بستن  یااشاره الیل

  جانی از ا یعن ی یگیم ه؟یآب شد.....حدست چ نو ی"بخور ا

 رفتن؟" 

 نگاه کرد. الیگشاد شده به ل یو با چشمان زدهوحشت

صابخونه  شهیداشته، م  دیو کل ستیمهمون ن ی "نچ! خب وقت

 !"جانیرفتن از ا دی....شاگهید

 شد. زیاز اشک لبر چشمانش
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دستم به  گهیاگه رفته باشن که د ؟ یگیم یچ یفهمی "م

از کجا   کریدر و پ یشهر ب  نیا ی. تو ستیبند ن جاچیه

 رو زد؟"  دمیبابا به طور کل ق یعنیکنم...... داشونیپ

گذاشت.  لونیو داخل نا  دیچیزرورقش پ یرا ال یبستن چوب

 را آرام کند. چکیکرد پ یسع

در خونه  می بر  ایحدس زدن ب ینشستن و الک ی! به جانی"بب 

. اگه اونا در رو باز شناسنی . پسرا که منو نممیو در بزن

اومد  گهید  ی. اگه کسرمیگیسراغ تو رو م یکردن الک

 که کجان. خوبه؟!"  پرسمیم
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. انگار خوردیاگر دو روز خوش بود، نظم جهان بهم م ییگو 

پررنگ نوشته شده  یدر لوح سرنوشتش بزرگ و با مشک

 قط غم!« بود: »ف 
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پا  یمیقد یبه خودش لعنت فرستاد که چرا به محله  صدبار

 خبری ب یاست. وقت یخبرخوش ،یخبری ب ندیگو یگذاشت. م

 گذرد،یو طبق معمول م یعاد زیکه همه چ نیبود، تصور ا

 کردیچند ماه که گذشته بود و فکر م نیسخت نبود. مانند ا

 است. اشیبابا رفته و سرش گرم زندگ ادیاز 

رنگ رخسارش  یرا بخورد تا کم یمجبورش کرد بستن  الیل

نتوانست بخورد. همان هم در  شتریبرگردد. نصفش را ب

 .دی پریباال م یو به سمت مر کردیم زیاش جست و خمعده

برود و سؤال و   الینشست و نگاه کرد تا ل نیدر ماش اجبارا

. دور و  دی دیرا از پشت حباب م الیجواب کند. انگار ل

 ناواضح.

. شدیتر م»چرا؟« در ذهنش بزرگ و بزرگ یکلمه مدام

نداد. چرا خودش   شیها به تماس  یمدت پاسخ نیچرا بابا ا

با او نداشت. چرا  یاز او نگرفت. بابا که مشکل یسراغ

مهم نبود که    شیطردش کرده و برا  ل یو بدون دل بارهک ی

 . کندیم یحتا نخواست بداند کجا زندگزنده.  ایمرده است 

. زدیحرف م ال یاز درون خانه با ل یباز شده بود و کس  در

. انگشتانش در چاندینبود. دستانش را در هم پ دایکه پ یکس

و   دیسف ییهاقسمت ادیهم قالب شد و فشار داد. از فشار ز

با    شیهاقدم ییدر حال بازگشت بود. گو  الیقرمز شد. ل
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 یکند و به سخت  قیشده بود. دقا میحرکت آهسته تنظ

 نیخانه تا ماش یها گذشت تا فاصله. انگار سال گذشتیم

 . ندیدر را باز کند و کنارش بنش  ال یشود و ل یط

 یخبر خوب زدیهم داد م الی ل یافهی. قدیلرزیدرون م از

. به دیاز اشک لرز یاه یندارد. مردمک چشمانش پشت ال

 :دیزحمت پرس

 ....شد؟"ی"چ

درهم شد و   شتری اخمش ب الیگفت که ل  دیلرزان و ناام قدرآن

 تشر زد.

بهت  ی چیه ،ی راه بنداز یو زار هیگر ی"به خدا اگه بخوا

 ."گمینم

 .دیکش شیهادست به چشم تندتند

 . بگو تو رو خدا!"کنمینم هی"نه نه! گر

دادنش را با دقت دنبال کرد. خطوط   رونیو ب دنیکش نفس

 کرد ترجمه کند. یها را سعچهره و جمع شدن لب

که  نی......خونه رو اجاره دادن. اداستیکه پ  طورنی"خب! ا

که قبال  دونستیخودشون کجا رفتن، خبر ندارن. اصال نم

 جهی. اسفند اجاره کردن. پس نتنشستندیم جانیخودشون ا

 !"میدونی . کجا؟ نمرنیو، اونام مبعد از رفتن ت می ریگیم
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افتاد. مطمئن   شی پاها  یشل شد و رو ش ی هاشد. دست  سست

مادر از  یاست. رسم نبود وقت دهیشد بابا دورش را خط کش

اش هم تمام شود. مگر پدر نسبت به بچه یفهیرفت، وظ ایدن

 نیبپدر نبود؟ هرچه قسمت خوش نیاو از گوشت و خون ا 

که   شدی کند؛ نم هیو توج اوردیب ل یدل خواستیمغزش م

 شد. ی نم

که حرف افسانه درست است و پدرش هم  کردیقبول م دیبا

داشت و از  یمثل مادر از دست داده است. فقط از مادر نشان

بغلش   ریها را زنداشت. دست یآدرس و نشان چی پدر ه

 گذاشت و خودش را جمع کرد. 

 نداره." یادهی موندن فا جانی ا گهی. دمی"بر

نشسته بود،  چکیپ یکه در چهره یناراحت از درد الیل

 داد: یدلدار

 ی کرد. گفت شهیم یچه کار مینی بب  مینشو. بذار فکر کن دی"ناام 

من  یبا گوش  ایدرسته؟ خب ب ده،یبابات جواب نم ل یموبا

 جواب داد....هوووم؟!" دیزنگ بزن. شا 

از دستش  را الیل یشانه به عقب پرت کرد. گوش کی وارفته

بلندگو گذاشت.  یبابا را گرفت و رو یگرفت و شماره

 را پس داد.  ینداشت. گوش یدر پ یممتد پاسخ یها بوق
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 داشیکه پ نی ا ینداره. احتماال برا دهی. فامی"حرکت کن بر

چه   گهیکه! د ستین یشم عوض کرده. کار سختنکنم، شماره

 ."خوادمینشون بده نم  یجور

. کاش دیترس الیکه ل زدیحرف م احساسی سرد و ب  یطور

انجماد  نی بهتر از ا اشهیکند. گر هیاجازه داده بود گر

کرد به صحبت وادارش کند، نشد.  یبود. هرچه سع ی رفتار

فکر کنم.«   د،یشا دونم، ی. »نمدادی جواب م یاکلمه کی

 بود. شیهاپاسخ یعمده

 هایخوراک نلو یشد و نا اده یپ تعارفیب الی. لدندیخانه رس به

در را باز   حرفی را در دست گرفت و همراهش باال رفت. ب

 یاقه یاجازه داد چند دق الیبه اتاقش رفت. ل میکرد و مستق

دم کرد. به  یاجاق گذاشت و چا یرا رو  یتنها باشد. کتر

 به در زد.  یاسمت اتاق رفت و ضربه

 دم کردم." یچا  ای"ب
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 یحرف  چیمقاوم و محکم باشد. ه شهیمثل هم  چکیکرد پ دعا

  ینداشت بزند. تصور طرد شدن از سو  اشیدلدار یبرا
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به حال  توانست ی نم یرادی. اماندیمثل مرگ م شیپدرش برا

خواست دوباره در بزند،   ی. درست وقتردی بگ چکیو احوال پ

 دیمثل چلوار سف شیآمد. رنگ و رو  رونیدر را باز کرد و ب

 . لباسش را عوض کرده بود. بود

 ." کنهیکم سرم درد م  هیزحمت.  ی"دستت درد نکنه! افتاد

. اگه کنمیش کار مباره خونه نی"برو بابا! انگار اول

مامانم کرده بودم،  یتو کار کردم، برا یکه خونه یقدرنیا

 رو بهم داده بودند." ایدختر دن نیاالن لقب بهتر

بود. هر دو  یچ یو سرد بود، اما بهتر از ه جان ی ب لبخندش 

 الیبود. ل شانیجلو  یچا یهاوانیمبل نشستند و ل یرو 

 نیرا از ا دهیدختر رنج کش نیکند و ا  دایپ یمصمم بود راه

 حال درآورد. 

 ی. اول بگو حدودمی کن میتونیچه کار م مین ی "خب! بذار بب

 بابات کدوم طرفه؟" یمغازه یدونیم

 دونمیم ی جا نکرده باشه، آره! حدودجابه نمی"اگه ا

 کجاست."

 اد:زد و با لبخند ادامه د بشکن

کردنش   دایپ یاز پسرا برا میتونیکه م نهیگز هی نی! ای"اوک

 ...."میریکمک بگ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یارا باال برد و جرعه  وانشیرا در دهانش گذاشت و ل  قند

 ور کرد. و آن ورنی. قند را در دهان ادینوش

. باالخره یریباهاش تماس بگ دیته! بادوم، عمه ینه ی"گز

. اون حتما خبر کنهیافسانه با برادرش قطع رابطه که نم

 داره."

 "اونم جواب نداد آخه!"

گذاشت و در قندان دنبال  زیم یاش را رو نصف شده وانیل

 قند دلخواهش گشت.

. میریگیم رانسل یشماره ا هی خودت نه!  ی"نه! با شماره

از گور  نا یا یهمه زنمی! من حدس مهیمنم تابلو  یشماره

 بهت گفتم." یک نی. حاال بب شهی افسانه بلند م

خرما را هل داد طرفش و تشر   الیکه ل خورد یرا تلخ م یچا

 زد:

ت . بذار دهنت. االن بچهاوردمیخودم ن یبرا نو ی"ا

 ."یجون داشته باش د یبا گرده،ی برم

خودش را جمع  دیرا قبول داشت. با  شیهاحرف دربست

 توانستیم خواستی. چند ماه گذشته بود و بابا اگر مکردیم

باشد. درست که دلش تنگ بود. درست که رها  رشیگی پ

 یرو  دادیاجازه م دی شدن و تنها ماندن سخت بود، اما نبا 
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او هوراد بود و   یگذارد. حاال خانواده ری تأث  اشیزندگ

 یکه حداقل دوستان خوب  بودیشاکر م د ی. خدا را باستانشدو 

 یریمثل مهناز و مد یها، با کسانآن یداشت و به واسطه

 آشنا شده بود. 

را سر   یو چانه دو سه خرما را به زور خورد و چا چکی ب

 رفتن سمت آشپزخانه گفت:  نی. بلند شد و حدیکش

 !" گه؟ید ی"کتلت درست کنم؟ دوس دار

 نیگذاشت و به دنبالش رفت. از ا ینیرا در س وانشیل الیل

  نکیرا در س هاوانی. لآمدیخوشش م شتریب یقو  چکیپ

 .ختیر ییظرفشو  عی ما یاسکاچ کم  یگذاشت و رو 

مهمون من! حتما که  میدیسفارش م تزایپ  هی"ولش کن! 

 ." میآشپزخونه باش یهمش تو   دینبا

 .دی چانه باال کش لجوجانه

 نکن." ی. خودتو قاطیمنه و مهمون من ی"خونه

 .دیدر کمرش کوب سیدست خ با

 " ده؟یخانوم! زورت به من رس  چکیپ ی"شاخ شد

 زد. یتلخ لبخند

 . بذار دلم خوش باشه!"رسهینم ی"زورم که به کس
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 را دور گردنش انداخت و با هم به سالن برگشتند. دستش

. کار یهست  یو محکم یکه چه زن قو  ی"خودت خبر ندار

 یکیهمه مشکل رو پشت سر گذاشتن. من  نی ا  سین یهرکس

با راشد، خودمو   یتو بودم، همون ماه اول زندگ یاگه جا

باهات افتخار  یو خالص..... من از دوست کشتمیم

 " ؟یمهمونم کن یچه مدل تزایپ یخوایم ......خب حاالکنمیم
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است.  نیو دلنش یداشت بشنود که دوست داشتن  اجیاحت

دوستانش مهم است. لبخندش   یداشت بشنود که برا  اجیاحت

 عمق گرفت. یکم

 خانوم! شما انتخاب کن." دیدار ار ی"اخت

 امدنیشدن و ن ریسفارش دادند. داشت از د  ال،یل یگوش با

همزمان با اسم   الیگوش ل یکه اسم صالح رو  گفت یهوراد م

و »الو« گفت و به  دیخند الی افتاد. ل اشیگوش یماکان رو 

گرفت و بعد  یقیاتاق رفت. قبل از وصل کردن تماس دم عم

 جواب داد.
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 " ؟یست یخسته که ن ؟ یی "سالم خانوم! تنها

 کنارش گفت. الیرا پاسخ داد و از بودن ل سالمش 

. فکر کنم صالح رونیشام ب میدنبالت بر  امی"چه خوب! گفتم ب

 ." زنهیحرف م الیداره با ل

رفتن و در جمع بودن را نداشت.  رونیحس و حال ب اصال

اما از درون خرد   کرد،یبودن م یدرست که تظاهر به قو 

 .بردیزمان م  شیهاشده و چسباندن خرده

رو   رونیب یحوصله ادیو من ز می "ما شام سفارش داد

 الیبعد. البته اگه ل یدفعه میبذار دیشی ندارم. اگه ناراحت نم

 با خودشه." میکه تصم ادیبخواد ب

 در آن مشهود بود. یشد و نگران یماکان جد  یصدا

 !"یافتاده؟ ظهر که خوب بود یشده؟ اتفاق خاص ی"چ

 ی. محبتخواست ی. دلش توجه مدیشده بود؟ شا لوس

. قصد گفتن ماجرا را نداشت، اما زبانش از مغزش منتی ب

 :د ینکرد. بغض کرده نال یرو یپ

و نه  ینه آدرس "بابام خونه رو عوض کرده و رفته.

. انگار نه انگار منم رمی که تماس بگ  سین یچی! هیاشماره

 شم......"بچه

 کرد. سیاش را خو گونه دیاشکش غلت قطره
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با  امیکه حل نشه. بذار ب ستین  ی......مشکل؟ یکنیم هی"گر

 خونت؟"  میایها ب .....اشکال نداره با بچهمیزنیهم حرف م

  یتعارف کرد و گفت مشکل یعاد یلیرا پاک و خ اشکش

. تماس که قطع شد، فکرش به کار افتاد. دعوت کردن  ستین

بود؟ استرس گرفت.  یاش کار درستچند مرد جوان به خانه

 آمدیم الیل ینکند عمه مهناز و محدثه قضاوتش کنند. صدا

. ناخودآگاه دور و  کردیو هنوز داشت با صالح صحبت م

 نه مطمئن شد. خا ی زیبرش را نگاه کرد و از تم

 آمد، گفت: رونیاز اتاق ب الیکه ل نیهم

.....به نظرت ی! تعارف کردم ولجانیا انیها دارن م "بچه

کار کنم؟  ینتونستم به ماکان نه بگم.....حاال چ س؟ی زشت ن

 ...."؟یچ ادیاگه عمه مهناز بدش ب 

 جلو آمد و کنارش نشست.  الیل

مگه عمه   نشده. یزی چ ؟یاسترس دار قدرنی"چه خبره ا

االنم  م؟یکرد یو باز ک ی نکی پ میهمه با هم رفت دیمهناز ند

دور هم و  مینیشیباال. م ادیب  نیزنگ بزن محدثه اونم با ام

 ."میخندیو م میگیو م  میخوریشام م

 دیسالن کوچکش چرخاند و با دلهره و ترد  یرا رو نگاهش 

 :دیپرس
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 !"کهیکوچ یلیخ شن؟ی"به نظرت جا م

"مهم دلته که بزرگه!.....پاشو زنگ بزن. صالح گفت شام 

 میدرست کن یچا هی....می . ما هم که سفارش دادارنیم

 !" هیکاف

را برطرف کند و   شی دهایآمده بود تا ترد ایبه دن الی ل  انگار

را برداشت و با  اشی. گوشدینما ق یاعتماد به نفس تزر

 ین ینششب ها شام خورده بودند، اما ازمحدثه حرف زد. آن

 استقبال کرد. 

اش شلوغ شد. هوراد خسته اما شاد که خانه دینکش یطول

و محمد و صالح همراه ماکان آمدند. از   دیبرگشت. سع

شان کرده است. بود که شنا خسته  دایچشمان قرمزشان پ

خنده و   یشوخ انیهم بودند. در م   نایو محدثه و مب نیام

ها، شام خوردند. سر گذاشتن با بچهو سربه دیسع یاهو یه

را به آرامش و   شیاز بابا جا ی خبریو غم ب  هیاولاسترس 

را  یکه پسرش اوقات خوش نیداد. خوشحال از ا یخوشحال

  شانیداشت که برا یکه دوستان نیگذرانده بود. از ا

 خچالشیبه اندازه در  وهیمهم بود. مهم نبود م اشیشاد

نبود. حتا مهم نبود  زشیم یرو  ینیر یش نداشت. مهم نبود

 وانیبه لنگه بود و به تعداد نفرات ل گهلن شیهاظرف

  شاننیبود که ب یاو دوستانه مانهینداشت. مهم جو صم

 خبریاز چرا رفتن بابا و چطور ب ی صحبت چیحاکم بود. ه
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و تماس گرفتن با بابا،    افتنی ی برا یدیام چی رفتنش نشد. ه

 داده نشد.

را کنار زد.  یدی. ناامیپر شد از شور زندگ چکیپ  اما،

  یمتیافراد، قادر به تحمل هر نامال نی احساس کرد در کنار ا

کرد با  سهیاست. احساس زنده بودن کرد. وضعش را مقا

غذا خوردنش  ی. براکردیم ی بابا زندگ یکه در خانه یزمان

 . دگذاشتنیهم منت م

ها  ماکان دست دست کرد تا همه از پله  ،یخداحافظ وقت

ها به پله   یبود. نگاه ستاده یدر ا یجلو  چکی رفتند. پ نییپا

را  شانی هاکه کفش آمدیدر م یها جلو بچه  یانداخت. صدا

اش برگرداند و فاصله  چکیپ ی. نگاهش را روکردندی م دایپ

 را کم کرد.

 گهی که چشمات دخوشحالم  ی. ولمی"نشد که حرف بزن

که  ییها. آدرس مغازه و خونه و شمارهستین نیغمگ

 کرد." یکار شهیم  نمیرو برام بفرست، بب  یازشون دار

 ." یکه هوراد رو برد ی"باشه! مرس

زل زد.  چکیچشم پ یتو  میگام جلوتر آمد. مستق کی

 گرم و خوشبو به صورتش نشست. شی هانفس 

منم خوشحالم.  ن،یتو و هوراد راحت و خوشحال باش  ی"وقت

 نکردم. خداحافظ!" ی پس کار خاص
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  الیدر مطب نبود که ل شتریب ماریتازه آمده و دو سه ب دکتر

ها  نوبت بیرا گرفته بود و ترت هات یز یتماس گرفت. مبلغ و 

آورد و به آشپزخانه رفت  نییرا پا شی را هم گفته بود. صدا

 شده و در راه خانه بود. ل یصحبت کرد. او تعط  الی و با ل

 امیو بعد م کنمیکم استراحت م هیخونه  دمی! رسچک ی"پ

چقدره درست و  یدونیبرات حرف دارم. م یدنبالت. کل

 ."میدی همو ند یحساب

تون  شده و وقت نیسنگ تونهی. شما سادونمی"بله خانوم م

 پره با صالح خان."

  یاربابا نیصالح خان که آدم از ا گهیجور م هی"گمشو! 

 ."رسهیشکم گنده به نظرش م
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 دار بود. صالح با شکم گنده خنده. تصور دیخند

دم رفتن  هو یامروز خلوت باشه. اگه  ادی"باشه! به نظر م

 بشن." ریسراز ادین  ادشونی   مارایب

 یو قرار گذاشت و تماس را قطع کرد. دو هفته از مهمان قول 

 شد،ی رفتن بابا گذشته بود. هر وقت دلش تنگ م دنیو فهم

گوش  پاسخ،ی ب  یهاو به بوق گرفتیبابا را م یشماره

 گذشت،یکه از مناطق مختلف م یمثل رود ی. زندگدادیم

ها  وقت  یجاها سرعتش آهسته و بعض یادامه داشت. بعض

 ادیکم کم  چکی. پافتییم انیجر رشیو خروشان در مس دتن

کردن،  ی. تنها زندگدیایکنار ب طیچطور با شرا گرفتیم

 یهر کس طیکه بنا به شرا یمشکالت خودش را داشت. گاه

حس   شتریگرفتار کار و مشکالتش بود، تنها بودن را ب

 زدندیبه دخترشان سر م یریکه عمه و مد ییها. شبکردیم

داشت،  یکار الی مهمان بودند، ل ییو شوهرش جا ثهو محد

 و او تنها در آن آپارتمان، با دی خوابیهوراد م یوقت

  ونیزی تلو  یحوصله  ای. دیپریاز جا م ییصدا نیترکوچک

تمام قد خودش    ییتنها خواست،یصحبت منداشت و دلش هم

آرامش  یسه یبا مقا یموارد نی. در چندادیرا نشان م

بابا  یخانه یبعد از فوتش وقت ایبا راشد  یندگ اکنونش با ز

 یرا به زندگ ییو تنها دانستیرا م شی هابرگشت، قدر داشته

 .دادیم  حیگذشته ترج
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و احساسات در آغوشش   جانیبا شور و ه شهیمثل هم الیل

شروع به حرف  نیکرد. با حرکت ماش یپرسو احوال  دیکش

اش روزه شلوغش گفت. از سفر سه یزدن کرد. از دو هفته 

کرد و   طنتیش چکی شرکت. پ دیجد یشعبه یبرا  یبه دب

 :دیپرس

  شیو با پا پ  زنهیز با دست پس مچه خبر؟ هنو  ار ی"از 

 " کشه؟یم

 شد و جواب داد: یبعد جد  ی ول د،یخند الیل

همو   شتری و ب زنهی زنگ م شتریبهتر شده. ب  یلی"خ

حس کنم. اون روز   تونمیرو م دی.....اما هنوز تردم ینی بیم

عمدا صحبت رو کشوندم به تو و گذشته. تکرار کردم که  

. گفتم بهش که راشد دیرسیمون نم مون کم بود و عقل سن

. کردیم تیرو اذ چکیپ  یشکل نیا دیبود، نبا  یاگه آدم سالم

 شن؟یمگه پسرا تا زمان ازدواج با چند دختر دوست نم فتمگ

 دهیتاب مهتاب ندهوس دختر آف هو یچطور وقت ازدواج 

ُکرد براش   نیحس ی......خالصه که تا تونستم قصهکنن؟ یم

کرد.....اما چقدر ته دلش  دییجنتلمنانه تأ  یلیخوندم. اونم خ

 قبول کنه، خدا داند." 

 یسهند. هر غلط نی. همکنمی واال! منم درک نم دونمی "نم

خودش رو   مینس یجلو  خوادی دلش خواسته کرده، حاال م
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حرف  اینشون بده......اصال ولشون کن ب غمبریپسر پ

 . خاله چطوره؟" میخودمونو بزن

شاخه به آن شاخه،  نیتا خانه را حرف زدند. از ا ریمس تمام

اصرار داشت هوراد را بردارند  الیبحث به آن بحث. ل نیاز ا

موافق نبود. خسته   چکیشام بخورند، اما پ رونیو بروند ب

 یرا هم در فضا  یهوراد ساعات خواست ی مبود و دلش 

 یس خودشان باشد. باالخره توانست حرفش را به کر یخانه

 کند و به خانه بروند. ی را راض الیبنشاند و ل

از  الیمهناز را زد. ل یداد و خودش در خانه الیرا به ل دیکل

. آمدیها از داخل خانه مبچه یباز  یها باال رفت. صداپله 

که  یزحمت یسالم و برا عیاز کرد. سردر را ب یریمد

 یری. مددادیکار را انجام م نیتشکر کرد. هرشب ا کشند،یم

خانه  النو رو به س د یچرخ ی پاسخ داد و کم ییبا خوشرو 

با هم آمدند. پشت سرشان    نایهوراد را صدا زد. هوراد و مب

کرد  یکی در دست آمد. با مهناز سالم و عل یگی هم مهناز با د

. دست هوراد را دیپا نشست و هر دو بچه را بوس  یو رو 

 گرفت و گفت:

خونه. از عمه هم تشکر  میرو بردار که بر  لتی"برو وسا

 کن."
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شروع کرد به اصرار  نایو مب اوردیرا ب  لشیرفت وسا هوراد

با و  دیبه سر دخترک کش یهوراد. دست شتری ماندن ب یبرا

 جوابش را داد: یمهربان 
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و زودتر بخوابه.  رهی هوراد دوش بگ میبر  دی"نه خاله! با

وقت  گهیپاشه که بره مهد. شما هم االن د دیصبح زود با

 خوابته!"

تکان داد و    نایمب  یاش برگشت. دستش را برابا کوله هوراد

را به  گیرفتن شد. مهناز د ی!« آمادهامیبا گفتن: » فردا م

 گرفت. چکی سمت پ

 سهم شماست." نمیمادر آش پختم. ا ای"ب

به سمت  یگزار نگاهش کرد. سرش را کمسپاس   چکیپ

 شانه کج کرد. 

. با زحمت هوراد چطور  نیلطف دار یلیعمه! شما خ ی"مرس

 " ن؟یآش هم بپز نیوقت کرد

 را به سمتش هل داد. گید مهناز
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نداره. تازه باعث شده  یبچه زحمت نیصد بار! ا نی! اری"بگ

ر تا داغه و منو گرم کردن. بب یریو سر مد ادیب شتری ب  نایمب

 بخور."

کنار  یدماغش برد و سرش را کم کیرا گرفت و نزد گید

 زد.

شما  جاستنی. هر وقت االستی! شانس لیی"اوم....چه بو 

 ."نیکن یخوشمزه درست م زیچ هی

 پس سالم برسون." جاست؟نی"ا .....ا

 نیدر ا الیکرد و با هوراد باال رفتند. ل یمهناز خداحافظ از

دم کرده و منتظر نشسته بود. هوراد را بغل کرد   یفاصله چا

که بچه عادت  ییو قلقلک داد و چالند. کارها دی و بوس

هم داشت و گرم کرد. شام   یداشت. کنار آش از ظهر ماکاران

را حمام  رادرا جمع کرد او هم هو  زیم الیرا خوردند و تا ل

خواب.  یلباس پوشاند. بچه خمار شده بود و آماده کرد و 

و  ختیر یآورد و به آشپزخانه رفت. چا شیپتو و بالش برا 

 گفت: الیبه ل

 ."کنمیبمونه خودم مرتب م شی ! بقمی بر  ای"ب

 زیسمت م کیدر آشپزخانه بماند. هر کدام  الینداد ل اجازه

ند. داد  هیها تکرا دراز کردند و به مبل  شانی وسط، پاها

 .جنباند یگذاشته بود و م   شیپا یهوراد را رو   چکیپ
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هست.   یکینزد نیهم  یکی"برات سراغ مدرسه رو گرفتم. 

رو   انیدوست مامان بود. جر رشیو از قضا مد دمیرفتم پرس

. قرار شد  ی کالس بر یتونیکردم نم دیبراش گفتم و تأک

 یتو  وریامتحانات شهر یو اسمت رو برا میمدارکت رو ببر

چند تا درس رو   مین یبب دیبذاره. فقط با یرحضوریغ ستیل

 " ؟یامتحان بد ی تونیم

 ینیذوق کرد. مصمم بود که درسش را بخواند. در ح  چکیپ

مدت  نیرا در ا یی هاکه چه درس کردیم یزیرکه برنامه

 گفت:  بارهکی الیبخواند، ل  تواندیکوتاه م

زنگ   ارم یهم گرفتم. ب رانسل ی ارت اک میس هی! برات ی "راست

شو عوض کرده. بابات شماره کنمیبه بابات؟ من فکر م یبزن

 "؟ یچطوره به افسانه زنگ بزن

 باال انداخت و مخالفت کرد. سر

با بابا حرف    دهی "نه بابا! افسانه جواب هم بده، اجازه نم

زنگ بزنم  دیبفهمم کجا رفتن و چرا رفتن؟ شا دیبزنم. اول با

 عمه بهتر باشه!"

عمه  یشماره چکیانداختند. پ الیل یگوش یکارت را رو  میس

را به   یخواند و او اعداد را وارد کرد و گوش شی را برا

ممتد ضربان قلبش را باال برد. در  یهاداد. بوق چکیدست پ
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الو گفتن  یداقطع کند، ص دانهی لحظه که خواست ناام نیآخر

 سالم کرد.  زدهجانی. هدیعمه را شن

را نشناخته  ش یبود که حدس زد صدا یعمه طور  پاسخ

 است.

 !" ؟ی. شناختچکی"عمه! منم پ

 " ؟ی"بله! شناختم.....شمارتو عوض کرد

سرد و سخت عمه تنش را شل کرد. از مهر و محبت و   لحن

 از ینبود. دستش با گوش یخبر یشگی رفتن هم قربان صدقه

با اشاره و لب زدن   الیآمد. ل نییپا یگوشش جدا شد و کم 

 یبلندگو بزند و گفتگو را ادامه دهد. دکمه یخواست که رو

 دهانش گرفت. یرا جلو   یبلندگو را زد و گوش

 یاگه با شماره ن؟یجواب داد نی"چون شماره رو نشناخت

. نه؟! چرا نیدادی جواب نم ش،ی مثل دفعات پ زدم،یخودم م 

بابا هم  ن؟ی باهام حرف بزن نیخوایشده که نم یعمه؟ چ

  داشونیشمارشو عوض کرده و از اون خونه رفته که پ

 " ه؟یگناهم چ نینکنم. چرا؟ کاش الاقل بگ
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 آخه!" یحرف نذاشت یبگم؟ تو جا ی"چ

دار را خش شیو صدا شیلم داد وسط گلو  شهی مثل هم بغض

 آرام و با اخم تشر زد: الیکرد. ل

 چه خبره؟"  ن ی. بپرس ببیکن  هیگر ی"کشتمت اگه بخوا

 دیفهمی م دیبود. با الی . حق با لزدینبود که اشکش بر  مهم

 عمه شده است. یو سرد   یناراحت نیباعث ا یچه اتفاق

 تونمیهم من نم نیتا نگ ،یدیشن یشما چ دونمی "عمه! نم

رد کنم. تو رو خدا حرف   ای  دییراست و دروغش رو تأ

 ." نیبزن

 یبسته شدن در   ی. صدادادیعمه از نرم شدنش خبر م مکث

 آمد و بعد گفت:

 !"؟ یخونه گرفت دم ی"شن

 " ه؟یچ رادشی"آره خب! ا

 ."ستین راهی ب زنن،یکه م ییحرفا نی"پس همچ

اشاره زد که  الیکار شد. لعمه دوباره سرد و طلب لحن

 رو بگو!« ی»همچ

 گرفت و گفت: یقیعم دم
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 کردم؟"  دایکار پ نی"خبر دار

 "بله! از اونم خبر دارم."

گفتم چشم!  ار،ی"گفتن برو سر کار، خرج خودتو در ب

نشسته  رمردی پ هی دمیشب از سر کار برگشتم د هیرفتم.....

 کردم؟یچه کار م دیخواستگاره! عمه! با ؟یکنار بابا که چ 

 تا دوباره بدبختم کنن؟" نشستمیمثل ازدواجم با راشد، م

صورتش پاک کرد و دماغش را باال   یرا از رو  اشکش

 نرم شد. ی. لحن عمه کمدیکش

شدن،  رمردی. زن اون پیرفتیم یجورنیا دمی"نه! اما، نبا

 شرف نداشت به اوضاع االنت؟" 

مطمئن  خواست ینگاه کرد. م الیپر از اشک به ل یچشمان با

عمه سر در  یهاکه از حرف ستیشود تنها خودش ن

گشاد شد و بعد اخم کرد.   شیهاچشم یهم کم الی. لآوردی نم

 کرد و لب زد: زیرا ر شیهاچشم

 "دونه؟ یم ی"بپرس از وضع االنت چ

 طور زل زده به دوستش ماند و گفت:همان  چکیپ

ازشون   یزیکجا رفتن نه؟! من که چ نایبابا ا  نی دونی"حتما م

رسم پدر و   نیبابا تنگ شده.....ا ی....فقط دلم براخوامی نم

 عمه!" سین ی فرزند
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زده!   دتو یبوده که بابات ق یزیچ هی بگم عمه! البد  ی"چ

کارا رو  نیو بچت ا یخودت بود نیکن و بب یکالهتو قاض

 سرت!" یرو  شی ذاشتیبازم م کرد، یم

ها رو  امشب خنگ شده بود و مفهوم حرف ایشد.  جیگ

. که نامفهوم بود زدیحرف م یعمه طور ایو  دیفهم ی نم

 بابا پر بود. یمهر دلش از کم

زد. از  دمو یازدواج کرد ق یکار کردم عمه؟ بابا از وقت ی"چ

و آرامشت، خواهرشوهرت رو   یراحت ی شما برا یوقت

 ما!" یزندگ یتو  ی انداخت

 یبابا و محاسن نداشته ازیشروع کرد به دفاع. از ن عمه

گفت. انگار که بابا با    چکیو مشکالت پ رادهایافسانه تا ا

بلکه   گشتیداغان شده باشد. هرچه م  چکیمشکالت پ

به چه   ظیقهر و غ نیکند و بفهمد چه شده و ا  دایپ یسرنخ

که انگار   زدیحرف م   ی. عمه طورکردی نم دا یاست، پ ل یدل

هم دهانش از  الیمأمور شکنجه. ل چکیبوده و پ ریاس فسانها

 باز مانده بود. رتیح

مرور کرد و وسط صحبت عمه  بارک یه شده را  زد یهاحرف

 :دیپر

شرف  شدم،یم رمردیزن اون پ یلحظه! شما گفت هی"عمه! 

 داشت به وضع االنم. درسته؟! وضع االنم چشه؟" 
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! مامانت تا زنده بود  ینبود یجورنیتو ا چکی "استغفرهللا! پ

رو خورد. واال االن به او شوهر   تتیهمه حرص ترب  نیا

 ی. تو کیبر ییجا دادی که اجازه نم دمیق مح امرزتیخداب

 میمون نداشتما تو خونواده ؟ی رفت ی. به کیشد یشکل نیا

 بستهافسانه و شوهرم رفته و دهنم  یبه خدا! آبروم جلو 

 شده."

 از خشم قرمز شده بود. لب زد: چکی بدتر از پ الیل

 !"شهیاز گور افسانه بلند م  هی "هر چ

 زحمت آب دهانش را قورت داد. به

  ایکرد و گفت  نییافسانه مهلت تع ن؟یگیم ه یچ نای"عمه! ا

. منم با کمک یریخونه م نیاز ا ای یشیم رمردهیزن پ

شدم که شما  یکردم و رفتم. چه شکل دایخونه پ هیدوستام  

 " ؟یاشرمنده

خواب رفته بود. با  شی . پادیچیعمه پ  دنیپووف کش یصدا

تخت  یخواست هوراد را بلند کند و رو  الیاشاره از ل

برداشته شد، پاها را  شی پا یبچه که از رو  ین یبگذارد. سنگ

 مبل کشاند. یجمع کرد و خودش را رو 

و   کنمیهوراد رو گرفتم؟ دارم کار م نی"عمه اصال خبر دار

د دلم تنگ ش  شی. چند روز پارمیخرج خودم و بچم رو درم

رفتم سر کوچه   ده،ی تلفنش رو هم جواب نم دمیبابا و د یبرا
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رفت  بهی زن غر هی دمی. دنمشیو بب رونیب ادی ب دیشا ستادم یا

اجاره  دادنبله! خونه رو  دمیخونه. پرس و جو کردم د یتو 

 و رفتن."

جا بودن.....فقط جابه دهیخونه خر  ی"قبل از که تو بر

 شدن......"

تمام کردن جمله،  مقدمهی است. ب دهیکه از دهانش پر  دیفهم

 معلوم بود. زار زدن بر حالش کم بود. بغض کرده گفت:

  یدرست و حساب یو حتا غذا دینالیطور که م"پس اون

خوب بود که  یقدرمن بود. وضع بابا اون یبرا  پخت،ی نم

 خونه عوض کنه."

 .دیچیپ ینفس گرفتن عمه در گوش یصدا

 نی! به خدا اییحرفا رو ول کن. االن موضوع مهم تو  نی"ا

پس،  ؟یبچه  رو پس گرفت یگ یکارا عاقبت نداره. مگه نم

و از وجودت خجالت  شهیفکر فرداش باش که بزرگ م

 !"کشهیم
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 شی هااز مکالمه با عمه گذشته بود، اما شوک حرف یساعت

نقطه  کیبود. زانوها را در شکم جمع کرده و به   یهنوز باق

بگذارد. به مادرش خبر  شیتنها دیترس الیشده بود. ل رهیخ

 اطیرا داخل ح نشیرفت و ماش  نیی. پاگرددیداد که شب برنم

به همان حال نشسته و تکان نخورده  چکیآورد. تمام مدت پ

 بود.

 یتو که بهتر از هر کس ؟یکه چ  یعزا گرفت ی"پاشو! نشست

 " ؟یتعجب کرد یاز چ ،یشناسیافسانه رو م

نگاه  الیبلند کردن سر، چشمانش را باال آورد و به ل بدون

مردمکش را پوشانده بود.  یاز اشک رو  یاهیکرد. ال

 .دی اش لرزچانه

کرده  یپستن؟ کاش کار قدرنیگفت؟ آدما چرا ا ایچ ید ی"نشن

کردم و اونم  تشیمن اذ  گفتمی. مدادمیبودم که بهش حق م

در خدمتش بودم.  زینک هی......من که مثل کنهی م یداره تالف

از  شتریشون، ببرم خونه دادیکه راشد اجازه م ییحتا روزا

 ....."کردمیجا کار مخودم، اون یخونه
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 جمع کرد. نهیس یها را رو نشست و دست شیروبرو  الیل

. ی ! فقط نگو که انتظارش رو نداشتیگ ی"باشه تو درست م

خواسته  ،یخودت برام گفت   ادته؟یآخرش رو   یهاحرف

 نباشه." ییهم جا یبرگرد یمطمئن بشه که بخوا

را مدام به صدا در  ی. انگار ناقوسکردی دنگ دنگ م سرش

از  شیساعت، ب کی نی عمه را در هم  یها. حرفآوردندیم

به فکر هوراد  دی گفته بود با یبار مرور کرده بود. وقت ستیب

اجبار  ی رد دربارهباشد که بزرگ شد خجالت نکشد، فکر ک

 . جواب داده بود:دیگو یازدواجش با راشد را م

رو تمام و کمال  زی"عمه! هوراد بزرگ بشه من همه چ

چطور مجبور شدم با پدرش ازدواج کنم.  گمی . مگمیبراش م 

از  شتری نبود ب  ایدن نینداره! پدرش هم عمرش به ا  ی خجالت

 ." نیا

 یآمد و با تندکرده بود. صبرش سر  جشیعمه باز گ پوزخند

 گفت: تی عصبان   یو کم

من  قتشی. حقیراست و رک حرفت رو بزن شهی"عمه! م

هم  حتی. اگه قراره نصارمیشما سر در نم یاصال از حرفا

 درسته؟!"  ه،یبفهمم موضوع چ دیبا  د،یکن

دار شده  عمه بغض  یبار صدا نیداده بود. ا کی ال شی برا الیل

 بود.
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 کشمیسن خجالت م نیواال من با ا ؟یخوای"رک و راست م

کارت   نیکمر بابات با ا یحرف بزنم. نگفت پردهی ب

 " شکنه؟یم

دکتر  یکمر بابام بشکنه؟ منش دی"کدوم کار آخه؟ چرا با

بودن کجاش کمر شکستن داره آخه؟ خونه گرفتن و جدا  

 " دونم؟یداره که من نم یکردن چه شرمندگ یزندگ

هنوز آرام  یز حرص ولپر ا شیشد. صدا ی هم عصب عمه

 باال برود. شیتن صدا خواهدیبود. معلوم بود که نم

خونه  یپول از کجا آورد  ؟یکنیم  یخودتو راض یجورن ی"ا

  یکه دور و برتن، محض رضا ییپسر پولدارا نیا  ؟یگرفت

که چطور پول در  میخبر دار دن؟یخدا که بهت پول نم

 ."یاریم

آب شود. محکم لبش را گاز گرفت.  خواستیشرم دلش م از

ماند. بغض  ی لب خشک و نازکش باق یها رو دندان یجا

به زحمت در  ش ی. صداکردیاش محجم گرفته و داشت خفه

 آمد. 

رو افسانه گفته؟   نایبهت گفتن؟ ا جورنی "کدوم پسر پولدار؟ ا

 " دونه؟یبابا هم م
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از  که پدرش دیبدهد و بگو  یکه عمه جواب منف کردیم  آرزو 

خودش و   نیفقط ب دی. بگو داندینم یزی ها چحرف نیا

 است. اشته یخواهرشوهر عفر

  یاز رو  ین یکه انگار بار سنگ  یحق به جانب و با لحن عمه

 دوشش برداشته شد، گفت:

آب خوش از گلوش  چارهی! داداشم بدونهی"آره بابات هم م

  ال یزنش و مرگش و فکر و خ یضی. تا بود مررهینم  نییپا

نفس راحت بکشه باز  هیبزرگ کردن تو، بعدشم تا خواست 

 گرفت."  شو قه یشوهرت مرد و دوباره مشکالت تو 

 یبابا بود و کس نبود. زن  یحرج  گفتیهرچه م  افسانه

 دادیاجازه م رتش ینداشت. پدرش چه؟ چطور غ یانتظار 

 کنند. ییگو اوهیپشت سر دخترش که مطمئن بود پاک است، 

 گرفتم؟"  یفروش مو با تن"بابا گفت که من خونه

  قدرنیبه من بگه. تو چرا ا م ی"بابات که روش نشد مستق

  نی مادرتم و رو ندارم راحت از ا  یدختر. من جا یشد دهیدر

ساله شوهرت مرده، معلوم هست  هیکلمات استفاده کنم. 

 "؟ یکنیچکار م

به افسانه  یرلبیز یول ت یافتاد که با عصبان  الیبه ل نگاهش 

همه را   دیتا ق خواست ی م چکیو از پ گفتیم راهیبد و ب
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اش را پاک کرد. گونه ی رو  دهی گرفت و اشک غلت یبزند. دم

 دور کرد و محکم جواب داد: شی عجز و ناله را از صدا
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خوب خبر داره من پول خونه  یلیو بابا هم خ دونهی"خدا م

و   نی ترسیرو از کجا آوردم. شما و بابا اگه از افسانه م

به خودتون مربوطه!   ن،ی کنیاون بگه دربست قبول م یهرچ

به  نینکن ای نیقبول کن گم یبار م نیآخر  یاما عمه، برا

 دارمکه پام رو کج نذاشتم.  خورمیخودتون مربوطه. قسم م

از طرف  نو ی. فقط......فقط اکنمیم یسالم و با آرامش زندگ

باشه،  یکه سپردمش به خدا! اگه عدالت نیمن به افسانه بگ

که بهم زده و   ییتهمتا یجهیکه مطمئنم هست، افسانه نت 

بدجور هم  نه،یبیکه در حق من کرده رو م  ییظلما

 ......"نهی بیم

 ......"؟ی کنیم ن ی"نفر

. دیکشیاعصابش نم  گرینداد عمه حرفش تمام شود. د اجازه

 حرف آخر را زد:
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"به بابا بگو، تنها پدر و مادر به گردن بچشون حق ندارن، 

  بخشمی ها هم حق دارن گردن پدر مادراشون، حقم رو نمبچه

نکرد برام. بهش بگو مرد  ی. چون پدرکنمی و حاللش نم

که   نی اشه، نه اتعادل داشته ب شیزندگ یاونه که بتونه تو 

 سکوت و ترسش کنه." یرو فدا یهمه چ

انداخت. دو   الیرا به طرف ل یرا قطع کرد و گوش تماس

کرد.  هیبلند گر  ی صورتش گذاشت و با صدا یدستش را رو 

 یعمه را شناخت. شاس  یشماره الیزنگ خورد و ل   یگوش

خاموش شدن را لمس  کونیرا فشار داد و آ یکنار گوش

گذاشت.  زیم یرو  یرا درآورد و همراه گوش  کارت میکرد. س 

و    دیلرزیرا که مثل گنجشک سرمازده م چکیجلو رفت و پ

. نوازشش کرد و  دیدر خود جمع شده بود، در آغوش کش

 ساکت شد.   یداد تا کم اشیدلدار

ماندنش نگران  رهیساعت از سکوت و خ ک یبعد از  حاال

 بود.

بود که پات رو ببره و  نیقصدش ا  کهیمن اون زن زی"عز

رو گفته، باباتم از  زایچ  نینبرده، بدتر یی بو  تی چون از انسان

که نفهمه به تو پول داده و گرفتار بشه، سکوت  نی ترس ا

افسانه رو   یخبر نداشته، حرفا یزیکرده، عمتم که از چ

 ندیمردم نگو  یزکیباور کرده و با خودش گفته تا نباشد چ

 !"یاونا رو بخور ینادانحرص  دی! تو که نبازهایچ
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رو پشت سر  فیاراج نی ا شهیم  یپدر راض هی"چطور 

از  گفتمینگه! اگه راست بود، م یچیدخترش بشنوه و ه

 دونهیخودش م ی. وقتنییسرش رو انداخته پا یشرمندگ

 تو دهن زنش و ساکتش کنه؟"  زنهیدروغه، چرا نم

دوستش   دیهرچه بگو  کردی باال انداخت. احساس م شانه

 .شود یناراحت م شتریب

 ی"پاشو دورت بگردم! پاشو آب بزن صورتت، رها کن ا

دنبال  می باش. فردا بر شرفتتیحرفا رو! به فکر درس و پ

آموزش و پرورش منطقه.  میبر  دیمدارکت. فکر کنم با

به درس خوندن. همه رو از  ی. شروع کن میریمدرکت رو بگ

پاشو   ،یدوست دار یاچه رشته نیکن. بب رونیفکرت ب 

 فدات شم."

بابا و  یو غصه ندیبنش خواستیم یبود. تا ک الیبا ل حق

افسانه را بخورد؟ حاال که بابا دورش را خط قرمز  یهاحرف

کار را  نیهم دیو فراموشش کرده بود، او هم با دهیکش

هم  نیرا جمع کند و بعد از ا اشی . توانسته بود زندگکردیم

پول را  وکرده بود  شی که برا ینها کارت ی. براتوانستیم

بود. بابا را   یجا کاف نی داده بود، ممنونش هم بود، اما تا هم

کرد.  یرستگار  یهر دو آرزو  یهم کنار مامان گذاشت و برا

 نداشت. نیجز ا یاچاره
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ها خوابش شده بود. شب دهیشن  یهاحرف ریچند روز درگ تا

تا   خواستیرا از دست داد. زمان م شیو اشتها بردی نم

 ک یزن،  کیرا هضم کند. در عجب بود که  ها دهیشن  یهمه

 الیو بدجنس باشد. ل انصافیب قدرنی ا تواندیآدم چطور م

اعصابش را داغان   ،یبا خودخور  دانستینکرد. م ش یرها

 یه ینامش انجام شد. به توصثبت  ال،یل یری گی . با پکندیم

 یبه معلم نداشت را برا   ازیکه ن یدروس حفظ ر،یمد

را  شیآموزان سال پانتخاب کرد. چند کتاب از دانش  وریشهر

ها کمک کرد تا کتاب  یبود. مطالعه یداد و کمک خوب ریمد

درس  روقتیعمه را فراموش کند. شب تا د یهاحرف

کم داشتند هم کتابش را باز  ماری که ب یزمان  خواند،یم

تمرکز سخت بود. به   ل ی. اواخواندیو درسش را م کردیم

 یکم با مطالعه. کمفهمدی جمالت را نم یمعن دیرسینظرش م

شد. انگار به  داریشور و شوق درس در وجودش ب  شتریب

 خواستیبازگشته بود و دلش م  یچهارده پانزده سالگ

 . ردیرا بگ مرهن نیبهتر

. دانستیم  شتریتفاوت که حاال قدر درس خواندن را ب نیا با

چپ رفت و راست رفت، راشد و افسانه گفتند  یعمر

بود  ی. کافدندیسرش کوب ی. درس نخواندنش را تو سواد ی ب

بر  نیاز توه یرا بپرسد تا رگبار یجنس  متیاز راشد ق

 : گفتیسرش ببارد. م
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 ،یدبلد بو  یتو فقط هرزگ ؟یبفهم کشهی"مگه سوادت م

 نه درس خوندن." ی رفتیکارا م نی هم یمدرسه هم برا 

خواندن و تالش  شتری ب یبود برا یگذشته محرک  یادآوری

را دوست   یاچه رشته دیپرسیکه م الیکردن. در پاسخ ل

موضوع را  نی. فرصت فکر کردن به ادانستی دارد؟ ابتدا نم

آورد  ادیرا گرفت. به  مشیکه تصم دینکش  ینداشت، اما طول

که آرزو داشته مترجم شود. آن زمان مادرش مخالفت کرده 

را در  چکی داشت. آرزو داشت پ یبزرگ ی. مامان آرزوهابود

 . هرچند ناکام ماند.ندی بب ی کسوت پزشک
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  گفتیم دیبا خودش بود. سع میزمان تصم نیو در ا حاال

. کردیم قشیزبان تشو  یرشته یبرا الی بخواند. ل یحسابدار

و تخصص و   ستیداشت که مدرک مهم ن دهیماکان عق

بود.  دهی عقبا ماکان هم بای تر است. دکتر هم تقرمهم ی کاربلد

 :گفت یم

 شتریب ی. تو رنی"اکثرا دانشگاه رو به خاطر مدرک م

 هی. به نظرم اگه سی ن یها، دروس دانشگاه کافرشته
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برات بهتر از چند سال دانشگاه  ،ی ریبگ ادیتخصص رو آزاد 

 مه."خودش مه  یرفتنه، هرچند مدرک هم جا

 یا. نکته کردیحساب و کتاب خرج و مخارجش را هم م دیبا

 یاکنار درسش، رشته توانستیبود که م نی که مهم بود، ا

را  پلمشی. مصمم بود حداقل دردیبگ ادیکه عالقه دارد را 

چند سال   دادی اجازه نم اش یو وضع زندگ تشی. موقعردیبگ

هدر دهد که معلوم نبود بازار کار  یگرفتن مدرک ی را برا

جذب بازار  عیسر یلیکه خ رفتی م یارشته دی داشته باشد. با

 .شتری. حقوق باالتر و درآمد بشدیکار م

 شرفتیگذراند که توانست پ یرا در حال ز ییو پا تابستان 

توانست  کردیچه فکر ماز آن شتریداشته باشد. ب یخوب

جمع  یان سرد را با گرمرا پاس کند. زمست یدرس یواحدها

بار  نیدوستانش را چند واهمهیکرد. ب یشان سپردوستانه

 فیضع چکیاز آن پ واشی واشیاش دعوت کرد. به خانه 

شد تالش و اعتماد به نفسش و  گاهشهی. تکشدیدور م

 دوستانش.  یار یکمک و هم

چه دلش شد تا بتواند به آن بشی نص ییاستثنا  ی فرصت

را گرفته بود.  مشیها بود که تصمبرسد. مدت خواستیم

 وتریرا برود. کار با کامپ یسینو برنامه   یهاقصد داشت دوره

  رونیکه با دوستانش ب یی از روزها یک یرا دوست داشت. 

تاپش را دارد. که صالح قصد فروش لب دیرفته بودند، شن 
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بود و داشت  الیل گر ینشسته بود. صالح هم سمت د الی ل رکنا

تاپ  و فروش لپ دیتاپ جدلب دیسهند و فرزاد از خر یبرا

 بدون قصد و آهسته گفت: چکی . پگفتیم اشی میقد

 داشته باشم." یکی خوادیدلم م یلیچنده؟ منم خ متشی"ق

 :دیو برگشت سمتش و پرس دی شن الیل

 "ده؟یبپرسم چند م ؟یخوای"واقعا م

 اخت.نگاه کرد و سرش را باال اند مردد

پول ندارم.....ولش  ادی. منم زستی"نه بابا! ارزون که ن

 کن!"

 گرفت.  متیدستش را فشار داد و از صالح ق الیل

خودت که  ؟یخوای م یکس ینذاشتم هنوز! برا  متی"ق

 ." یدار

 شیروبرو  دی. ماکان و سعدیکوب الیل یآرنج به پهلو  با

 با خنده گفت: د ی. سعدندینشسته بودند. هر دو حرکتش را د

بخره.  خوادی م یک یکار دار یبده، چ متی"داداش تو ق

 ." یکنیم شیقسط ای  یدیم  فیآشناست، تخف یدید  تینها

زود متوجه شد  یلیرا با تشر صدا زد. صالح خ دیسع الیل

 هست که خودش خبر ندارد. یزیچ
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 ."دمیت خبر مبه  ارمیرو درم   متشی"بذار ق 

. دلش ترحم دی کش ینفس راحت چکیجمع شد و پ بحث

نو بخرد.  یانداز کرده که گوشپول پس ی. مقدارخواستی نم

به  ، یسینو برنامه  ی ریادگی  میتاپ و تصمفروش لب  دنیبا شن

 یحرف گریروز دآن را بخرد. آن ،یگوش یفکر افتاد به جا

. دو سه روز بعد ماکان امدین انیو فروش به م متیاز ق

 گفت:  ،یپرسزنگ زد و بعد از احوال 

 " ؟یتاپ دارلپ  دیقصد خر گفتیم الی"ل

 کرد و جواب داد:  الینثار ل یدلش فحش آبدار در

گرفتم که بگردم  میرو عوض کنم. بعد تصم می "خواستم گوش

بازار   دمی. شنرم یبگ ادی یسینو کنم برم برنامه  دایرو پ ییجا

 نرسه." ایتاپ برسه پولم به لپ  دونمی داره. نم یکار خوب

 هیبرات بذارش.  گمی. به صالح می"تو چه کار به پولش دار

کم ارتقاش بده.  هیکنه و  سیبرات سرو  دمیآشنا دارم م

 خوبه؟!"

اخم  ارادهی نداشت. ب  تیشکل رضا نی! خوب نبود. به انه

 کرد.

 د،یبده، اگه پولم رس متی. صالح قستمین ی"نه! من راض

 ."رمشیگیم
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 " ؟ی"منو قبول ندار 

 داد. رونیحبس کرد و آهسته بازدمش را ب یرا کم نفسش

! ی که فکر کن یز یاز اون چ شتری. بادیز یلی"قبولت دارم. خ

بهم   یمستقل باشم و کس دیکه من با یقبول دار ؟یتو چ

 ترحم نکنه؟" 
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سال از برگشتن هوراد  کیشد.   کینزد یگرید دیع

از لهجه در صحبت کردنش نبود.    یاثر گری. دگذشتیم

باعث  ان، یمحبت مادر و اطراف ،یخوب و امن زندگ طیشرا

شود.   شیهاسنهم هیشب شتریکند و ب رییشد رفتارش تغ

که در مهد دست  ییزهای. چشدیم شتریهم ب  شی هادرخواست

 یی و چهارتا ستیب ی. مداد رنگخواستیرا م دیدیها مبچه
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و   دادیاش را نشان مکوچکش اندازه یها که خودش با دست

 .گر ید یزها یچ

به کانادا برود. از  خواستیم بیفلوش یدوره یبرا دکتر

کرد. سخاوتمندانه قرار شد   ل یاسفند مطب را تعط یمه ین

کند. فرصت  زیرا تا زمان بازگشت، ماهانه وار چکیحقوق پ

کند. با کمک  ی ریادگیبود تا وقتش را صرف  یخوب  اریبس

کرد و به زحمت در  دایپ یو ماکان آموزشگاه معتبر دیسع

 صبح ثبت نام کرد. کالس

را  هیرا داد و بق هی. پول اولدیخر یهم از صالح قسط  تاپلپ

کرد. ماکان کار خودش را کرد. دستگاه را  هیدو ماه تسو  یط

شده و به قول خودش ارتقاء داده، برگرداند.  سیبرد و سرو 

شود. شروع   یدیجد  ریوارد مس  چکیآماده بود تا پ زیهمه چ

 بود. نیفرورد ستیها از بکالس

 ی بود تا خودش را برا ی فرصت مناسب دیع التیتعط

که  یاد یز یامتحانات خرداد آماده کند. با توجه به دروس 

 .کردیهم م یشتریتالش ب دیپاس کند، با خواستیم

آخر اسفند را شلوغ کرده بود.  یروزها ،یتکانو خانه دیخر

. دلش کردیاستقبال م ی شلوغ نیاز ا  چکیو چقدر پ

فرصت داشته باشد و ذهنش سمت  یالحظه خواستی نم

که از  دی دیم یاگذشته و بابا برود. حاال خود را مثل پروانه 
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از وقتش به نحو احسن استفاده  د یدرآمده است. با لهیپ

 .رفتی  مو باال گرفتیپر م دی. باکردیم

 قبل از رفتن زنگ زد و گفت: دکتر

 خوادیم ش یساختمون خودمون، منش یاز همکارا تو  یکی"

 اون؟" یجا  یبر یتون یم مان، یزا یبره مرخص

 ییرو چرا که نه؟ کم داد،ی م یکرد. اگر حقوق خوب ومن من

 را کنار گذاشت:

 نام کردم.....". فقط من صبح ثبت رمی"حقوق خوب بده م

 .دیخند دکتر

. حاال شمارشو بهت ستی. نه صبح ندهی"بله که حقوق م

 خودت زنگ بزن و هماهنگ کن." دمیم

از به  یکی دی. آن عشدی بهتر نم نیدکتر تشکر کرد. از ا از

  یدوباره بدون وابستگ یخاطرات شد. شروع  نیتری ماندن ادی

به بابا گذرانده و حاال  دیته را با ام گذش سال کیبه خانواده. 

دست  دیبا  دانستی را پاره کرده بود. حاال م یوابستگ   یبندها 

 یندهیآ یبرا دی. بادو قامت صاف کن ردی خودش بگ یبه زانو 

. او برعکس پدر و مادرش عمل  کردیپسرش تالش م

 قیرف نیتا بهتر کردی. مطمئن بود. تالشش را مکردیم

  یهایکه دوست  کردیتمام م ی پسرش شود. رفاقت را طور
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نداشته باشند. پسرش را  ی تیجذاب ابانیکاذب کوچه و خ

ناحق  فحر ی که بتواند جلو   ی. انسانکردیم  تیانسان ترب

 مقابلش است. ی. مهم هم نباشد چه کس ستدیبا

و  یی. زورگو دادیم ادشیکه بلد بود،  ییرا تا جا یمردانگ 

که در  یز یآن چ یهمه جا،ی ب ی هات یعصبان شک و  ،ی بددهن

. دادیزجرش داده بود، خط قرمز قرار م گرانیرفتار د

قرار  تشی ترب یرا سر لوحه یاحترام و ارج به کرامات انسان 

 تی هما گرانیبه احساسات د گرفت یم ادی دی داد. پسرش با

 دهد.

 ادیبه  ل یاز دال یکیبه شمال،  الیل یبا خانواده مسافرت

را همراه   شیهاسفر هم کتاب  نیشد. حتا در ا دیع نیماندن ا

  یراحت با گشتن در فضا یلیآورد و درسش را خواند. خ

و اشکاالتش را برطرف  دایالزم را پ یهاآموزش یمجاز

 .کردیم

آورده بود. خودش هم  ایبه کنار در یباز ی را برا هوراد

 الی. لخواندیها نشسته و درسش را مشن یدورتر رو  یکم

را حس  جانشی ه  دنش،ی. از دو آمدیکه به سمتش م  دیرا د

 :دیشد، پرس کشیکه نزد نیکرد. هم

 شده؟"  ی"چ
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ولو شد.   چکیزنان سرش را تکان داد. کنار پنفس الیل

هوراد آورده بود، برداشت و سر  یبرا چکیکه پ  یآب یبطر

 .دیکش

 د یبچه آوردما! اگه آب خواست خودت با یبرا نو ی"خانوم ا

 گفته باشم!" ،یار یبراش ب یبر

دو دستش گرفت و صورتش را  نیرا ب  چکیسر پ خندان

 .دیبوس

 ادهیپ  ی! االن بهم بگیاخالقخوش قدهنی"چشم! قربونت برم ا 

 چشم!" گمیم  ،ییبدو  دیتا تهران با

....با صالح حرف  نمیزود بگو بب  ؟ییشده که تو ابرا ی"چ

 " ؟یدز

 ها جواب داد.آمد و با بهم زدن مژه یاغمزه الیل

 یچ نمی دهنت رو باز کن بنال بب  ا،یعشوه شتر نیا ی"به جا 

 !"یشد یشکل نیگفته که تو ا

 زد و صاف نشست. چکیپ یبه بازو  یاضربه 
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تو! نزن تو حالم خب! منو بگو تو رو آدم   ی شعوری "چه ب

 نفر به تو بگم." نیحساب کردم اول

دوستش انداخت   ی. دست دور شانه دی بلند خند چکیبار پ نیا

 و به سمت خودش کشاند.

 کردم. خبرت رو بگو!" یباشه بابا! شوخ"

زل زد.  چکیپ یهابه چشم میمستق یبرق زد وقت الیل چشمان 

در دست  یخیمثل دو بلور  شیها . دستدیلرز یکم شی ها لب

 جا گرفت.  چکیپ

 میگردیبرم یپرس و جو کرد که ک ی"صالح زنگ زد. اول ه

حرفا، بعد من  ن یو ا می زودتر بر شهیو نم رید قدرنیو چرا ا 

 ......."یو تو چه کار به ما دار یچ  یشدم که برا شیسر

محکم   «یبا »خب چکیسکوت کرد. پ  بارهکیحرف   وسط

 گفت: بارهک یزده   جانیه الینشان داد منتظر است. ل

 !"یخواستگار  ادیب خوادی "م

 دیشان کرد. د. هوراد هراسان نگاهدندیکش غیدو با هم ج هر

. خندند یو م  دندیرا در آغوش کش گریهمد  الیمامان و خاله ل
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  دنیشن در سطلش مشغول شد. رس ختنیراحت به ر ال یبا خ

 هم داشت. یو خوشحال دنیکش غیج ش،یبه آرزو  الیل

 " م؟یگردی برم یک ان؟ی م یک ن؟ی"قرار گذاشت

تر از بدنش  عقب یدستانش را کم الیتر بود. لهول   چکیپ

و   ایپهناور در ی. به آبدیرا کش ش یکرد و پاها  گاهه یتک

 پوشاندند، یرا م دیخورش یرو  یکه با رد شدن گاه یی ابرها 

 شد. رهیخ

 " ؟یگی نم یچی "خب؟! چرا ه

 ."میبرگرد یک ستی"گفتم فعال مسافرتم و معلوم ن

 وا رفت.  چکیپ

 " ؟ینبود نی"چرا؟ مگه منتظر هم

تا  شهینم ل یهم منتظر بودم.....اما دل  یادی"منتظر بودم. ز

  دی.....اما باافتمی . هرچند دارم پس میگفت غش کنم از خوش 

 " ؟یکنی فکر نم طورنی ظاهر رو حفظ کنم.....نه؟! ا

 باال انداخت. شانه

نه خانواده  یهفت سال زندگ یندارم. تو  یا"من تجربه

بود.....تو   هیبق هی شب میو نه خواستگار دمید یشوهر

 !"گهیالبد درسته د  ،یکنیفکر م جور نیا
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 ی حلقه کرد. نگاه  شیرا تکاند و دور زانوها ش ی هادست الیل

 روبرو شد. یرهیبه دوستش انداخت و دوباره خ

دوست دارم. هربار که با  یلی! من صالح رو خ؟یدونی "م

بگه بهم زده، مردم و زنده شدم.  ادی تا ب دمشید یدختر

و حس نکرد. مجبور بودم  دیرو ند دمیکه کش یدرد کس چیه

کنم. حتا دختره  یبخندم و شوخ شتریکه داشتم، ب یبا درد

نفهمه من چه   یکه کس رمیبگ ل یتحو  گرانی از د شتریرو ب

  ی. وقتدونمی نم دم،ی دردو کش نیدارم......چند بار ا یحس

  دیبرداشت، تازه با گهی د یبا دخترا یباالخره دست از دوست 

بفهمه من دوسش   ذاشتمی و نم کردمیم ینقش باز

که جونت  نیسخت......ا یلی! خچکیدارم.......سخت بود پ

دوست  ه یکه انگار  یرفتار کن  یدر بره و طور یکی  یبرا

 خود مرگ بود." ه،یمعمول

 !"ن؟یمدت که با هم خوب بود  نیا ؟ی"حاال چ

.....بازم بهش نگفتم که دوسش دارم. اونم می"آره خوب بود 

 ......."یخواستگار یبرنامه  نیا هو ینگفته! حاال 

 و سر تکان داد. د یکش آه

 "؟ یکن یتالف یخوای "م

 نگاه کرد. زدهرتیو ح برگشت
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مطمئن بشم که   خوامی! نه اصال! فقط......فقط م؟ ی"تالف

سال بعد با تنفر ازش  هی......اگه قرار باشه کنمیاشتباه نم

 ."میدوست بمون یشکل نیجدا بشم، بهتره هم

اش گذاشت و سرش را به سمت خودش شانه یرو  تدس

 چرخاند.
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  ش،یدید تی درسته؟ وقت عصبان یشناسی"تو صالح رو م

. رفتارش رو با سی ن سیخس یوقت خوش بودنش، خبر دار

 خوامیطرز صحبتش، م گران،ی . با من و دیدیخواهرش د

 درسته؟!"  ،یخبر دار زشیاز همه چ بایبگم تقر 

 کرد. بعد از چند لحظه گفت:  دییآرام و با تکان سر تأ الیل

 شهیهم گفت دوست داره تا هم ی"هنوز به مامان نگفتم. وقت

منو داشته باشه، ذوقم رو پنهون کردم. فقط بهش گفتم بذار 

 فکرام رو کنم......"
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 :دیبه کمر دوستش کوب یمحکم ی. ضربهدیشاد خند  چکیپ

خودش گذاشته، فکرام رو   یهم برا ی! چه کالسیری"درد نگ

 گفت؟"  یچ چارهیکنم....اون ب

 به نظر بدجنسانه آمد.  الیل یندهخ

 نی"وا رفت! احتماال انتظار نداشت.....فکر کرد تا بگه مثل ا

 هیو گر کشهی م غیازدواج ج شنهادیکه دختره با پ لمایف

خودمون باشه دلم  نی. بکنمیکارا م نیمنم از ا کنه، یم

 سوخت حالش گرفته شد."

برگشتند.  الیکردند و به و  ی. هوراد را راضدند یدو خند هر

نزند.  یگرفت تا برگشتن به خانه به مادرش حرف میتصم الیل

و هوراد که تا حاال  چکیپ یرا گذراندند. برا  یپنج روز عال

بود که   یبود. چند ساعت یرینظی بودند، سفر ب امدهیشمال ن

هوراد را حمام کرده و خوابانده بود و    چکیبرگشته بودند. پ

ها و باز کردن  لباسو شستن  یریخودش مشغول گردگ

شن   شانی هاتمام لباس یالالبه کردیچمدانش شد. حس م

 ری ز فشی. کدیرا شن اشیزنگ گوش یخفه  یاست. صدا

درآورد،  فیرا از ته ک یپالتو و شالش مانده بود. تا گوش

 . تشدن هوراد را هم داش داریتماس هم قطع شد. ترس ب

 یم ماکان رو آمد. اس رونیرا برداشت و از اتاق ب  یگوش

نوشته شده بود. شماره  پاسخی صفحه و به عنوان تماس ب
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شانه و گوشش محکم کرد.  نیرا ب یرا گرفت و گوش

 ییلباسشو  یطور که منتظر پاسخ ماکان بود؛ جلو همان

گذاشت. به  نیدانه تکاند و در ماشها را دانهنشست و لباس 

 ماکان سالم کرد و گفت: « ی»الو  دنیمحض شن

 بود تا درآوردم قطع شد." فیک یتو  می! گوش دی "ببخش

 " ؟ یخوشحال ی نی بیما رو نم ؟ی"سالم خانوم! خوب

باعث  شهیرا به دندان گرفت. لحن پرمهر ماکان هم لبش

 یقفسه یتوپ را از باال   کی. انگار شدیخجالتش م

 . فتدیرها کنند و به ته شکمش ب  اشنهیس

 بود." ی. جاتون خالدیردا ار ی"اخت

"خب خداروشکر که بهتون خوش گذشت. پسرمون خوبه؟ 

 که نکرد؟" تیاذ

 فیکه رفته بودند، تعر ییو جاها هایاز هوراد و باز یکم

که  یکرد. ماکان هم با حوصله گوش داد و از اوقات خوش

 گفت: ، ی کرد. بعد از مکث کوتاه یگذراندن، ابراز خوشحال

 .راجع به صالح!"بهت گفت؟..... الی"ل

را به دست گرفت و محکم  یگذاشت و گوش نیی را پا ها لباس 

 الیل  یبرا ی به گوش چسباند. آهسته جواب مثبت داد. نگران 

 تمام وجودش را فرا گرفت.
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 شده؟" یزی"آره! چ

 از استرسش کم کرد. یماکان کم یخنده

 نیدوست شما، زده ا نینشده...فقط ا یزی"نترس خانوم! چ

عزا   نمیرو ترکونده.....گفته بذار فکر کنم، ا چارهی پسر ب

جواب رد بده......زنگ  خوادیدوسم نداره و م  الیگرفته که ل

 الیو بله رو از ل رونیب مشونیببر میبرنامه بذار هیزدم 

 " ه؟ی. نظرت چمیریخانوم بگ

اش گرفت. تا خودش با افکار  صالح خنده یدستپاچگ از

که قصد  نیمهم نبود، هم الیبود، ل ریدرگ خودشیب

. ردیبا آغوش باز بپذ الیکرد، انتظار داشت ل یخواستگار

 کرد. تشیاذ الیحتا فکر نخواستن ل

بشه. حق   هیدوست شما تنب  نیکم ا هیکه  نهی"نظر من ا

فکر کردن بخواد. صالح هنوز مطمئنش   یوقت برا السیل

. به یخواستگار امیزنگ زده ب  هو ینکرده که دوستش داره. 

 درسته؟"  نینظرت ا
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گذراند.  الی همراه ل دیرا با خر دیع التیتعط یروزها  نیآخر

و رفت و آمد  یخواستگار یچند دست لباس مناسب برا

به صالح نداده بود.   یصالح. هرچند هنوز جواب یخانواده

موضوع هم  نیا دنیرس جهیزودتر به نت  یتالش ماکان برا

به سؤال  خورد. در پاسخ   چکیپ  یمنطق یبه در بسته

 و گفت: دیندخ  چک،یپ

 ن یبدوئه نه؟ اما ب دیصالح! پس حاال حاالها با چارهی ب  ی"ا

 ینشد یتو راض گمیخودمون باشه، باهات موافقم. بهش م

 . خوبه؟!"یرو تحت فشار بذار الیل یخوا ی نم یو گفت

 یسر هیکه اگه قراره بعد از ازدواج   نهیا الی"خوبه! حرف ل 

صورت   یحرفا و مسائل باعث اختالف و تنفر بشه، وصلت

 بهتره."   ره،ینگ

 "حرفش درسته!"

 نیراجع به ا  شانیطوالن  یهاها و بحثصحبت  یجه ینت

 یبا صالح مفصل حرف بزند و همه الیبود که ل  نیموضوع ا

 یها که درخواست نیکند. ضمن ا انیها و نظراتش را ب نکته 
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که حقش   ییهاقبول کند. درخواست یو قانون یرا رسم الیل

. دبودند و ترس آن را داشت بعد از ازدواج از دستشان بده

صالح بعد از عقد   رییمثل حق کار و مسافرت و طالق! از تغ

بعد از  یم یواهمه داشت که افکار قد نی. از ادی ترسیم

  شیهمسر، دست و پا  کی یازدواج برگردند و با حق قانون 

 نیدر ا الیکنند. چقدر خوب بود که پدر و مادر ل ری را زنج

 بودند. بانشیمورد پشت

که پدرش هنگام  یبه زحمت فکر گذشته و اهمال  چکیپ

 طیکرد. شرا رونیازدواجش مرتکب شده بود را از سرش ب

مادرش را داشت که تمام  ال،یمتفاوت بود. ل اریبس الیاو و ل

راه داشت که هرچه و پدرش را هم کردی م تشیقد حما

. صالح هم با کردیم اشیی و درست راهنما  یمنطق  گفت،یم

حال به قول خاله،  نی تا آسمان فرق داشت. با ا نیراشد زم

از  الیل ی. وقتیمان یکه باز آرد پش یچرا عاقل کند کار

 :دیزده پرسگفت، وحشت شیهاخواسته

 ه؟"و بر خوامی"اگه ناراحت بشه و قبول نکنه؟ اگه بگه نم 

 کرد و گفت: یاخم الیل

 که نخواد بهتره!" نه ی"جهنم! اگه ته خواستنش ا

 با آرامش گفت: خاله
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 یزیچ نایباشه، ا یش واقع. اگه عالقهستین طورامن ی"ا

 که بخواد جا بزنه." ستین

افتاده بود که مبادا صالح قبول نکند. مبادا  الیبه دل ل یشک

مدام تکرار   چکیناکام بماند و پ ده،یعشقش به وصال نرس

 .گفتیصالح از دوست داشتن م دهیخودش شن کرد، یم

عادت شده بود که ماکان شب به شب زنگ بزند و   انگار

دو   نیازدواج ا یگزارش احوال صالح را بدهد و درباره

  شیتر پ شان راحتدوستان یبارهحرف بزند. صحبت در 

تر را کم یآن شرم و خجالت و گر گرفتگ چک ی. پرفت یم

صحبت،   ی. هوراد هم عادت کرده بود ابتداکردیحس م

با ماکان حرف بزند و از  چک،یقبل از پ و  ردیرا بگ  یگوش

و   یپارک و شهرباز یو وعده دیبگو  نایمهدکودک و مب

 بازگردد. اشی استخر را بشنود و خوشحال به باز

 یکه قرار بود به جا یصحبت با دکتر   یبرا التیاز تعط بعد

پوست  کی نیاول ساختمان، کل یبرود، رفت. طبقه اشیمنش

بود. نتوانست سنش را حدس بزند.  یبود. دکتر مرد جوان

 دهیدر رفت و آمد د یکه گاه  ییداشت. دخترها اریسه دست 

. غمیب  یاز آن پولدارها ایدکتر باشند  کردیبود و فکر م

. خواستندیم یعصر و ساعت سه تا هشت منش فتیش یبرا

کرد، به نظر منصفانه   شنهادیپ میتا نیا یکه برا یحقوق
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خانم دکتر سفارشش را کرده بود که جناب دکتر  ای. گو آمدیم

 : گفتیمدام م

 "به خاطر دکتر شمس....."  

و هوراد را قبل از رفتنش   کند یز یربرنامه توانستیم

. با  فتدی دو ساعت عمه کمتر به زحمت ب یک یبخواباند تا 

و وقت  گذراندیرا م یکه ماه آخر باردار یمنش حیتوض

 یکی. ستیمتوجه شد کارش چ زد، ینفس محرف زدن نفس

گرفت.  ادینشست و چم و خم کار را  یدو ساعت کنار منش

 . دیایکار قرار شد از روز بعد ب شروع یبرا
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ها تا دوازده عمه گفت. صبح ی اش را براخانه هم برنامه در

از  دیبا می. دو و نشدیم کیکالس داشت و تا به خانه برسد 

تا سر ساعت سه مطب باشد. مجدد و با  رفتیخانه م

ندارند؟   یهوراد مشکل یدارنگه  یکه برا دی پرس یشرمندگ

 رفت و جواب داد: یاغرهمهناز چشم

  ،یپرسیآخرت باشه م ی"بلند شو برو به کارت برس. دفعه

 ."می گیخودمون بهت م م،یاگه خسته شد
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و دوباره و چندباره   دیصورت مهناز را بوس یدستپاچگ با

در  د،یها و رفتن به مطب جدتشکر کرد. با شروع کالس

گشوده شد. کالس  شیبه رو  یاز روابط اجتماع یاتازه 

پر و   ایارتقاء شغل و  یبودند که برا یصبح، اکثرا کسان

شان، آمده بودند و او، هم سنش و هم کردن رزومه مانیپ

بود. تنها تفاوتش در  هیتر از بقاش کمو تجربه اتاطالع

و استاد، متوجه شد که از  گرانید فیهوش بود. با تعار

مطالب  شی هاکالستر از همراحت یلیتر است. خ باهوش هیبق

 نیاز محاسن ا یکی. کردیاجرا م نقصی و ب دیفهمیرا م

وهشت ساله که عالوه   یس، استادش بود. مرد جوان س کال

 یهاپروژه یداشت و معموال برا یشرکت س،ی تدربر 

. هم کار کردیشرکتش از شاگردان تاپ کالسش استفاده م

 یو هم شاگردانش با تجربه شدیانجام م نهیهزی خودش ب

چرا ماکان  دیفهمیتازه م چکی. پگرفتندیم ادیبهتر  ،یکار

توانست در  یداشت و چرا به سخت دیاستاد تأک نیا یرو 

 کند. نامکالسش ثبت 

 زریدکتر جوانپور که متخصص پوست بود و کنارش ل مطب

 چک یمتفاوت بود. پ اریبس داد؛یهم انجام م ییبا یو خدمات ز

  یچکاپ و سالمت  یبرا ا یداشت که  ییعادت به پدر و مادرها 

ه مطب نگران از تب و مشکل کودک ب ایفرزندشان و 

 یفقط برا کهی مطب برعکس بود. تعداد کسان نی. اآمدندیم
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بود که  یاز افراد شتر یب کردندیباتر شدن مراجعه میز

که شوهرش به زور   یچکیپ  یداشتند. برا یواقع یمشکل

منت سرش  یغذا خوردن کل   یبرا د، یخریلباس م   شیبرا

و  بی عج اریپول خرج کردن، بس طور نیا شد،یگذاشته م

 از ذهن بود.دور 

 یبود که وقت ی. چند شبگذشتیشلوغ و پرکار م شی روزها

شب، مهناز در را  نیهوراد نبود. اول گشت،ی به خانه برم

 گفت و تعارفش کرد. یدی باز کرد و خندان خسته نباش

ها رو بردن پارک. االن تو! محمد اومد و با محدثه، بچه   ای"ب

 ."شهیم  داشونی پ گهید

  ش،یهابتیو غ  ادشیکه با وجود کار ز نیشد. از ا خوشحال 

بعد برگشتند، از  ساعتم یهم ن ی. وقتگذردیبه هوراد بد نم

و   دهیکه محمد شام خر نیمحمد و محدثه تشکر کرد. از ا

 یشرمنده شد. وقت  شتریشند، ب دور هم با اطیدعوت کرد در ح

 یفتهها تکرار شد، به فکر افتاد. در هرفتن رونیب نیا

ها را به گذشته چهار بار محمد آمده و همراه محدثه، بچه

 . آمدیگردش برده بود. با عقل او جور در نم

 انیرا ب  اشی حرف زد، نگران  الیبا ل شهی شب که مثل هم آخر

 کرد.

 "رون؟ی ب برهیو م که چرا هوراد ر ی"ناراحت 
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ها رو  و بچه ادیچار پنج بار ب ی اداره هفته  یلی! چه دلالی"ل

 روزمی....دبرهیبچشو م یکاف  یببره پارک؟ محدثه به اندازه

برگشتن گفت حالم خوب نبود و به اصرار محمد رفتم.  یوقت

به عمه بگم نذاره  شهی.....روم هم نمکنهیمنو نگران م نایا

خوش  یلیبه هوراد خ یبچه رو ببرن.....از طرف

همه  یدو شبش هم برا  یکیشبا حداقل  نیا نی.....بگذرهیم

 ."ارهیو با خودش م رهیگیشام م

 ." کنهیکه نم بهیغر ی"خب خواهرشه و عمش! برا 

سمت شانه  کی زد و همه را به  شی به موها یچنگ کالفه

 انداخت. 

سال   هی  نیا ینبود؟ مگه تو  یسال خبر هی نیا ی"چرا تو 

 نیبمثل تو خوش تونم یخواهرش و عمش نبودن؟ نم

که بگم هوا سرده و بچه رو نبر.  سی باشم......زمستونم ن

هنوز آفتاب غروب نکرده.  گردمی برم یو وقت  هیروزا طوالن

 بگم؟"  تونمیم یچ

. بازدمش را با  کندیاو هم دارد فکر م یعن ی الیل سکوت

 فوت کرد. یخستگ

 ه ی  کیکالس و کلن رمیکه دارم م یدو سه ماه نی! همالی"ل

بودم.   ده یو نشن دهیکه به عمرم ند دمیو شن دم یرو د  ییزایچ

که اونم  ارایاز دست  یکیدکتر که متأهله با  نمی بیم یوقت
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کالس، پسرا چششون مدام داره  یتو  ا ی زنهیم  کیمتأهله ت

من خنگ،   ایهست.  یهمشون. ول  گمیالبته نم چرخه،یم

  اد،یاستاد چطور عشوه م یدختره برا شمیقشنگ متوجه م

 یبچه یمثل تو بگم خواهرشه و برا تونمینم  گهید

 ."اد یخواهرش م

 " اد؟یم یکه به قصد و غرض  نهیمنظورت ا  یعنی"

دقت  زایچ نی ا یتو  ادیز من یدونی.....خودت مدونمی "نم

متوجه شدم.   گرانید یرو هم که گفتم از حرفا نای. اکنمی نم

 متوجه نشدم......"  یزیهم چ پ یاک یاز پسرا
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 .دیوسط حرفش پر شخندیبا ن  الیل

 ."کننیخانم بخوان براشون م ی"جز ماکان خان که هر کار

 را به اسم خواند. الیل ناباورانه

. خودتم ستی فکرا ن نیا ینکن! ماکان اصال تو  ی"شوخ 

  نی کمک کنه. االن بب گرانیکه به د نهی خصلتش ا یدونیم

 ."کنهیتو و صالح چقدر تالش م یبرا
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 گفت: یبا بدجنس باز

. چرا تالشاش رو  میشی"کو؟! َپ چرا من و صالح متوجه نم

 !"گهیفقط به تو م

دلقک  یبا تو  ی"گم شو! مسخره!.....منو بگو که دارم جد 

 ." زنمیحرف م 

 برات...." کنمی م کیجکی"من که ج

سر  و سربه  یبه خنده و شوخ دیرس شانی هاحرف ته

 یحرف دیترسینرفت. م نیاز ب چکی پ  یگذاشتن، اما نگران

خوبش با عمه و   یخراب شود. رابطه زیبزند و همه چ

امن و امانش به خطر   تیراحت و موقع یمحدثه و خانه

 یدوست نداشت انگ توهم و خودشاخ پندار  چی. ه فتدیب

 بهش بچسبد. 

گرفتن   ریگی پ دانستیخبر نداشت. م دهیبود از حم یوقت چند

خودش تنگ شده بود. بعد  یهست. دلش برا هیسهمش از د

 ینزند، شماره ایکلنجار با خودش که زنگ بزند  یاز کل

 گفت: عیسالم کرد و سر ش یصدا دنیرا گرفت و با شن دهیحم

 سرت شلوغه. فقط زنگ زدم احوالت رو بپرسم." دونمی "م

 را دوست داشت. دهیشاد حم  یخنده  یصدا
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 ه ی. منتظر کارمیسرم شلوغه؟ اتفاقا فعال ب یدونی"از کجا م

به دستم برسه. احوالت رو از ماکان  دیمدرکم که با

گذشته بود فکر کنم، شام خونشون   ی.....ام.....هفته دمیپرس

 ."یری. گفت کالس ممیبود

جواب داد و   ده،یحم ی میاز برخورد خوب و صم خوشحال 

کرد. او هم مختصر و   فی تعر دیاز کالس و مطب جد   شیبرا

 از روند پرونده گفت: دیمف

شده.  ل یدو بار هم دادگاه تشک یکیو  می"درخواستو داد

.  کننیدادن مقاومت م یاکم بر هیو  ستین یپول کم  نیهمچ

 ."مشیریگیاما شک نکن که م

خودت تنگ  یزنگ نزدم. دلم برا نیا  ی"باور کن اصال برا

 شده بود."

اش رفت و قربان صدقه ک،یدوست نزد کیمثل  دهیحم

  یقیو قطع تماس، نفس عم یتشکر کرد. بعد از خداحافظ

سراسر وجودش را گرفت. از  یندیاحساس خوشا دیکش

که شکل گرفته بود را دوست   یت یبود. شخص یخودش راض

به نفس   اعتمادیکم داشت از آن خود ترسان و بداشت. کم

که راشد و   ی نبودن ی داشتن دوست . از احساس شدیدور م

که حس  نی. از اگرفت یافسانه باعثش شده بودند، فاصله م 

و حاال،  دیکشیعذاب م  ،کنندیبه زور تحملش م گرانیکند د
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نفر را نام ببرد که از  نیچند نانیبا اطم توانستیم

 .برندیمصاحبتش لذت م

موضوع را  نیا  زین گری و کار کنار چند نفر د دیمطب جد در

که به مهد رفت و    ییثابت کرده بود. با دو سه نفر از مادرها

و   کردیفکرش را م یهم آشنا شده بود. وقت کردندیآمد م

را  کردیها صحبت مکه آشنا بودند و با آن یافراد رهیدا

کرده است. هم خودش  ر ییچقدر تغ شدیمتوجه م د،یسنجیم

 .اش یو هم روش زندگ

تر دوستانش هم رفتارش متفاوت شده بود. راحت نیب

. ترس از تمسخر و  کردیها شرکت ماظهارنظر و در صحبت

 گریبود. د دهیحد رس نیترنییکم بودن در وجودش به پا

  نی . همدیدینم الی و سمانه و ل میتر از نسخودش را کم

 کیکه به عنوان  دادینشان م ده،یصحبت کوتاه با حم

 است. یجذاب و دوست داشتن هدیمح یدوست برا

 یگوشه ش یکه داشت، فکر محمد و کارها یاتمام مشغله با

گرفت به  می دو بار تصم یکی. کردیم تشیذهنش نشسته و اذ

که از  یشد. حرف مانیزنگ بزند و بپرسد، باز پش دیسع

نداشت. بهتر بود سکوت کند  یاچاره گریآمد د رونی دهان ب

بوده   هو اشتبا هودهیباشد افکارش ب دواریو منتظر بماند و ام

 است.
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قرار  الی. با لدیبه خانه رس شهی هفته بود و زودتر از هم آخر

ها بماند. در مقابل اصرار آن یگذاشته بود که شب را خانه

مقاومت کرده و گفته بود:  د،یایکه به دنبالشان ب الیل

 .« مییای»خودمون م

 یاستراحت و دوش گرفتن، آماده شد و کوله یاز کم بعد

  نیی ها پا خودش و هوراد را در دست، در را قفل کرد و از پله

حرف  یزودتر رفته بود. صدا یاقه یآمد. هوراد چند دق

ها پله  یو از باال  دیچی. پاگرد دوم را پآمدیم نایزدنش با مب

و   بودند ستادهی واحد مهناز ا ی که جلو  دیمحمد و محدثه را د

ها بود و  . محدثه رو به پله کردندیم  یشان بازها کنار بچه

 یو اخم رو کیمحدثه بهم نزد یمحمد پشتش بود. ابروها

و  بیدر ج ی کیانداخته بود. دست محمد  نیچ اشی شانیپ

 پشت گردنش بود.   یگرید

زد و   یرنگلبخند کم دنشیها خورد و با دمحدثه به پله  چشم

 عیگفت. گردن محمد سر یزی ها چبدون تکان خوردن لب

. نفس دیدیم دیمحمد را مثل سع شهی. همدیسمتش چرخ

زد و   ی رفتار کند. لبخند یکرد معمول یو سع دیکش  یقیعم

کرد. دو پله مانده برسد،  کیآمدن، سالم و عل نییپا ن یدر ح

 گفت: حمدم

 ."یشهرباز میاومدم که با هم بر د؟ یریم  یی"جا
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 محدثه نگه داشت و پاسخ داد: یرا رو نگاهش 

. امشب یدیزحمت کش یلیمدت خ نی"دستت درد نکنه! ا

 ."شهیو نم میدعوت نایا الیل یخونه

 .دیکش یکرد محدثه نفس راحت حس
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  نی از ا یک ی. گرفتیم اد ی  زهایچ یلیخ  دیبا دیجد  یزندگ یبرا

محکم بودن و نه گفتن و مقاومت در برابر تعارفات    زها،یچ
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  تیرضا  یها بود که به انجام کاروقت یلیبود. خ  انتهای ب

و مجبور به انجامش  دینداشت، اما نتوانسته بود نه بگو 

ادب و احترام  ل در کما تواند یم  گرفت،ی م ادیکم شده بود. کم

رود. حتا  که دوست ندارد ن  یبار انجام کار ریمخالفت کند و ز

 اشی اگر با تعارف و قربان و صدقه بخواهند به آن کار راض

 کنند.

گفت. هنوز به در  یاهوراد را گرفت و با اجازه دست

 برداشت و گفت: یبود که محمد قدم دهیساختمان نرس

 !"رسونمتون ی "م

 ." یشهرباز می بر  ی! مگه نگفتیی"دا

 که هورادم باشه."  میریم گهیشب د هی! یی"نه دا

رساند و باز کرد. هوراد را به سمت  ره یرا به دستگ دستش

 زد. یفرستاد و برگشت و لبخند رونیب

 ."میکن دیو خر  می راه بر ی"ممنون! دوست دارم با هوراد کم

 کند، محمد اصرار کرد.  یکه خداحافظ نیاز ا قبل 

 ."برمت یم یندارم. هر جا خواست ی"باشه، منم کار

خودش    یو به رو  دیمحدثه را شن یفتن آهستهگ »محمد« 

در رد شد و   انیکرد و از م ترقی. لبخندش را عماوردین

 گفت:
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 !.....خدافظ!"یترم. تو لطف دار"ممنون! تنها راحت

 :دیمحدثه را از پشت در شن  یبست. صدا عیرا سر در

  س،یکه طرف تو باغ ن ینیبی م ؟یکن ی"آخه چرا اصرار م

 ." یکن یخراب م یرو دار یهمه چ  ،یمامانم که اون شکل

بود، صدا زد و از در  ستادهیهوراد را که کنار باغچه ا عیسر

جز تلخ شدن   دن،یشن شتریب دانستیدور شد. انگار م

ندارد. دست هوراد را گرفت و تمام  یدر پ یزیاوقاتش چ

جز حرف زدن و لذت بردن از  زیچچیرا کرد تا به ه اشیسع

 پسرش فکر نکند. ی همراه 

کانتر   یرا رو  الیخاله و ل یمورد عالقه ی نیریش یجعبه

آشپزخانه گذاشت و به تعارف خاله جواب داد. شام خوردند 

 شی پا ی. هوراد خسته را رو دندیو هوراد خند الیل یو به باز

که  یتشک  یبه اتاق برد و رو  دیخواب یتکان داد و وقت یکم

 پهن کرد، گذاشت. الیل

 الیچه خبر؟« ل گهیو کنار هم نشستند. با گفتن: »د برگشتند 

 را وادار به حرف زدن کرد. 

که خواستم، جا  یزایکم از چ هی"با صالح صحبت کردم. 

کمم ناراحت شد که تو به من اعتماد  هیخورد و 

 خوامی. فقط مستی......منم گفتم، بحث اعتماد نیندار

وسط هست  یپول هیباشه. فکر کن  یمساوبا هم  مونطیشرا
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 شی نه همش پ یگینصف نصف و تو م گمی. من ممیکی و شر

 " ؟ یکنیقبول م ی. خودت باشدمیبهت م دمن، اگه الزم بو 

 ش یگذاشت و پاها  چکی پ یپا یکرد و سرش را رو  یپووف

 نیشکمش جمع کرد. معلوم بود که خاله هم از ا یرا تو 

 ها خبر نداشته است. صحبت 

جواب داد؟ هر چند مثالت خوب نبود. ازدواج  یخب! چ"

 مادرجون!"  ستیمعامله که ن

مثال ملموس بزنم. اونم  هی"مامان من فقط خواستم براش 

. گفتم باشه! پول نه! فکر یکنیفکر م یگفت چرا ماد یفور

هر وقت  یو غذا دست توئه و بگ دی. کلمیهست ییجا هیکن 

. هروقت گشنت شد ریرو بگ دیاز من کل  رونیب  یبر یخواست

گفتم  رقد .....اوندونمیدهنت......چه م ذارمیمن دو لقمه م

و مثال زدم تا آخرش قانع شد. فقط فرصت خواست 

 کنه." یخانوادشو راض

را کنار زد و خندان  الیصورت ل یافتاده رو  یموها  چک،یپ

 گفت:

 ."میخوریرو م ی نیریش  یزود نیبه هم شاالی "پس ا 

را باال آورد و   شیبلند شد و زانوها  چکی پ یپا یرو  از

 قرمزش  یامواج قهوه یها را دورش حلقه کرد. موهادست

 صورتش را پوشاند.
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و خودش قبول کنه،  می تا حرف بزن دی"دو سه ماه طول کش

 بشن." یچقدر زمان ببره تا خانوادش راض ستیمعلوم ن

 خاله چشمک زد.  یو برا دیخند  چکیپ
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 "؟یاون حساب کرد ی"فکر کردن خودتم پا

اال  اشتباه کرده است، شانه ب داندیلجباز که م یبچه کی مثل 

سمت اتاقش  رفتیکه م یانداخت. خاله سر تکان و در حال

 گفت:

رو   یاداره چه وزه دونهی....نمسوزهی"دلم به حال صالح م

 ."رهیگیم

 گفت. ی»مامان« بلند و معترض ال یو ل دی بلند خند چکیپ

 کی در تار یرا خاموش کردند و به اتاق رفتند. وقت هاچراغ

 نییتشک پا یرو   چکیپتخت و  ی رو  الی روشن اتاق، ل 

را به جانش    یباز نگران الیپرسش ل دند،یتخت، دراز کش

 انداخت. 

 "ومد؟ی ن گهی"محمد د
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 الی. صورت لدیو به پهلو شد و به سمت تخت خواب  دیچرخ

زده  زیاتاق به پر  یکه گوشه یرنگ چراغ خواباز نور کم

 یی باال می و ن کی بالش تار یرخ رو میبود. ن  دایپ مهی بود، ن

 .دیدیرا روشن و واضح م

نه! امروزم اومده بود که  یگی دردش هست، م هی گمی"من م

 یی گفت دا یه چارهیب ی نا ی. اون مبیشهرباز میبر میخوایم

انگار......بعدم  دونهیم یزیچ هیاونم گفت نه! محدثه  م،یبر

 دونمی . واقعا نمالیشدم ل  جیاصرار اصرار برسونمتون......گ

 بگم؟"  دیبا یچ  ،بزنه یجلو حرف ادیچه کار کنم؟ اگه ب  دیبا

 اتاق بود. یتنها صدا یاهیچند ثان  الیل دنینفس کش یصدا

بگم تو  خوامی.....م؟یندار ی......حس؟ی"خب.....تو چ 

داره ازدواج   یچه اشکال ادی ب شیو اگه فرصت پ   یجوون

 !" هیخوب یمحمدم بچه ؟یکن

. پتو شدینم دهیاتاق د یک یخوب بود که صورتش در تار چه

گرفت و  یقیدم عم صدایبه سمت صورتش آورد. ب یرا کم

 آهسته بازدمش را فوت کرد.

هچل  ی! مگه عقلم کمه دوباره خودمو بندازم تو ال ی"نه ل

. نمی بب یکه بخوام از دوم دمید یریچه خ یازدواج. از اول

 یبچم باشه. کس تمیالو  دیبچه دارم. با هیتر از اون، من مهم

 ی. پدر بچهشهی نم یپدر قیبا دو بار بچه رو بردن پارک ال
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 یلیرو خ نای. من مبسی ن یآسون نیبودن به هم گهید یکس

طرف اونو   متونیدر مقابل هوراد، نم  یدوس دارم، ول

مردا  یاحساس برا  نی فکر کنم ا نه،ی . محدثه هم همرمیبگ

طرف، رفتار   هی گهیمرد د هی یهم باشه. قبول بچه تریقو 

 ."  گهیدرست داشتن با اون بچه هم طرف د 

 سرش گذاشت. ریو دستش را ز دیباز خوابطاق الیل

و چهار   ستی تو فقط ب چک،ی"حرفتو قبول دارم....اما پ

محمد ندارم،  یرو  ی. اصراریدار یسالته، تو هم حق زندگ

ها  بهانه نی با ا  ی.....ولیبهش ندار  یچون کامال معلومه حس

مردا هم غول   ی. همهریرو از خودت نگ یفرصت زندگ

 . آدمن."ستنیو دم ن شاخی ب

گفت  یریبخ!« بهم آورد. شبدونمیو ته بحث را با »نم سر

اما   ده،یا به تخت کرد. تظاهر کرد خوابو پشتش ر دی و چرخ

که  یبود. بنا به عادت، به عقب برگشت و از روز اول داریب

رساندنش   یامروز عصر که برا نیبا محمد آشنا شد تا هم 

را از نظر گذراند. جز حس احترام و امتنان،  کردیاصرار م

 نکرد.  دا یپ یگریحس د چیه

جذب به جنس از مغزش که مسئول توجه و  یقسمت انگار

 یافه یو ق پیرفته بود. نه ت نیمخالف بود، سوخته و از ب

.  میفرم گرفته و حج یو نه بر و بازو کردیجذبش م یپسر
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ماکان   یچهره یااحساسات خاموش، لحظه انیدر م

خجالت و  شتریکرد که ب یبا خودش حالج عی. سرد یدرخش

با او مثل  شود،یباعث م ش ی هامحبت ماز حج یشرمندگ

 نباشد. گرانید

 فیخاله تعر  یمحمد را برا انیبعد از صبحانه، جر صبح

همدم و   الیمثل مادر بود. درست که ل شی کرد. خاله برا

 اشیی بزرگتر راهنما کیداشت  اجیهمرازش بود، اما احت

 متفکر خاله، نگرانش کرد. یکند. چهره

 "ه؟ی"نظرتون چ

 تکان داد:  یسر خاله

. به سی طمع ن ی مال مشخصه که سالم گرگ ب! کادونمی "نم

. زدی ش نمسال سر به خواهر و عمه هی نیقول تو چرا ا

 هیبه عنوان  دیداره؟ تو با  یچه هدف دی د دیکه هست با یزیچ

. حفاظت از هوراد به یریجوانب رو در نظر بگ یمادر همه

باعث بشه تو ازش غافل  د ینبا  زیچ چیتوئه و ه ی عهده

 ." یبش
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 هوراد خطر داشته باشه؟" ی برا تونهی م یچ ؟یچ  یعنی"

 ریدر نظر بگ نو یا شهینباشه، اما هم یخطر  چی االن ه دی"شا

ناجور   االتیممکنه خ شه،یم  کیکه به بچت نزد یکه کس 

 د ی. باادیهم به نظر ب ین یداشته باشه. ممکنه آدم موجه و مت

 ی. اصال چه معنینکن یسیتو حواست جمع باشه و رودروا

  هو یو اونور.  نوریا برنیم دارنیبرم خبرتی داره بچتو ب

 ." یرک به مهناز بگ  دیبا نو ی ا ؟یچ  فتهیب  یاتفاق 

 .دیگل انداخت و لبش را گز صورتش

 ."کشن یهمه دارن زحمت م نی. اشهیخاله من روم نم ی"وا

 اد،یب شیبچه پ یبرا ینکرده مشکل ی"درسته! اما اگه خدا

نباشه   ی..... مثال محمد آدم درستایبشکنه  ش ییو جا فتهیب

 " ؟یچ

شستن   الی دهانش گرفت. ل یدستش را جلو  زدهوحشت

 نشست. ی صندل ی صبحانه را تمام کرد و رو  یهاظرف

 !"ستاین طورانیمحمد! مامان ا چاره ی"ب

همه مرد  نیمگه ا ؟یدونی"نگفتم هست. اصال تو از کجا م

نوشته؟  شون ی شونیپ یرو دن،یها رو آزار مکه بچه یو زن

مه حواسش جمع بشه و نسبت به ه  چکیرو گفتم که پ نایا
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رو مد   نایا دینباشه. اگه هم قصد ازدواج داره با نیبخوش

 نظر داشته باشه."

 شما عمرا بخوام ازدواج کنم."  یخاله با حرفا ی"وا

انگار خواهرش و مادرش  ،یکرد  فیکه تو تعر طورن ی"ا 

داره تالش  ی. منته سین یهستن. مادره راض انیدر جر

که قصدش  نی. اادیهوراد به چشت ب قیاز طر کنهیم

از  گهی د یکیتو خاصه!  طی....فقط شراستی ازدواجه بد ن

پسر جوون چرا  هیکه   نهیحواست باشه، ا  دیکه با  ییزایچ

بچه هم داره،  هیزن ازدواج کرده که  هی بخواد با  دیبا

پنجاه و شصت   یباال  یزمونه که مردا نیا یازدواج کنه؟ تو 

 ."گردنیدنبال دختر جوون م

 ی. خاله دست رو دیچسب نهیآمد و به س نیی پا چکیپ سر

 گفت: یدستش گذاشت و با مهربان

زن جوون و   هیکنم. تو  ریرو نگفتم که تو رو تحق نای"ا

  یادیز یپسرا یآرزو  یازدواج نکرده بود ، ییبایز

دست  . اما دست بر قضا تو شوهرت رو ازیباش یتونستیم

. با یمشترک هفت ساله رو پشت سر گذاشت یزندگ هی. یداد

بچه  هی . یازدواج نداره، متفاوت یدختر جوون که تجربه هی

و مفهوم   یو معن شهی بزرگ م گهیدو سه سال د هک یدار
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  تتیتر و موقع پس کارت سخت کنه،یرو درک م  یناپدر

 ."ستیسن و سالت ندختر هم هی به  هیتره و شبمشکل 

و   ریسر به ز چکیبه مادرش رفت. هنوز پ یاغرهچشم الیل

 یرا با بازدم  قشیبود. خاله دم عم یزیزل زده به روم

 :دیداد و پرس رونیدار بصدا 

 " ه؟یتو چ  ی"االن نگران

 به چشم خاله زل زد. میکرد و مستق الی به ل ینگاه م ین

حرفا باعث بشه که بگن  نیابود که مبادا   نیفقط ا می "نگران

فکرم  نیکه شما گفت زایچ نیکن. اصال به ا یخونه رو خال

 نمیکه بزرگتر نداشته باشه مگه بهتر از ا ینکرده بودم. آدم

 طمیکاش زودتر بهتون گفته بودم. من به خاطر شرا شه؟یم

  نیبودن ب ابوده که فقط ب زایچ یل یعقبم. خ زایچ ی لیاز خ

من در حد  یکه برا شنوهیو م رهیگیم ادیمردم و ارتباط آدم 

از عمه   میکه رک و مستق نهیکارم ا نی صفر بود......پس اول

نفرسته، درسته؟.... اما اگه  ییهوراد رو جا گهیبخوام د 

 " ؟ینخواد هوراد رو نگه داره چ گهیاگه د ؟یناراحت بشه چ 

و بعد جواب   بسته گوشت درآورد هیگفت که  الیبه ل خاله

 را داد:  چکیپ
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 یعن ی ،یرو کن زایچ نیا تیرعا ی. اگه تو بخوازمیعز نی"بب 

اس و کار و خونه تتی . الو یکنی م تیموقع یبچتو فدا یدار

 بعد هوراد....."

پاش بره من   ی"نه! نه! اول هوراد.....اگه هوراد خار تو 

 ."رم یمیم

اگه بگه هوراد رو نگه  ی"خدا نکنه! پس فکر نکن که وا

خونه   نیوقت نگه از ا هینگم...... یچی....پس من هدارمی نم

بچه رو   ستمی ن یبرو.....پس من سکوت کنم حتا اگه راض

فقط احتماالته! طرف  نایا  ی......همهدنیدست محمد م

  پسر جوون هیکه  یقدر جذاب و خوبکه تو اون نهیا شگه ید

 انیب کنهی م یعاشقت شده و داره خانوادشو راض

حرف   ه یکه اگه قراره با  نهیهم ا گهی. طرف د یخواستگار

تو بخوان بد رفتار کنن، پس بهتره زودتر متوجه    یمنطق

 ." یخودت رو بدون  فیو تکل یبش

روز را ساکت و    شتریآورد. ب نییسر را پا دنیفهم یمعنا  به

و کوتاه  جانیب الی ل یهایبه شوخ شی هادر فکر بود. خنده

قدر که چرا آن کردیخودش را سرزنش م شتریبود. ب

به خاطر خانه،   دیلوحانه رفتار و فکر کرده است. نباساده

 ی. او هوراد را گرفته بود تا از همهکردیهوراد را فدا م

ش او را در معرض که خود  نیحفاظتش کند، نه ا های بد

که خاله گفت به فکر خودش  یخطر قرار دهد. چرا مسائل
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هوراد هم آزار  ی. تصور افتادن و شکستن دست و پادینرس

که فکرش هم تنش را   یدهنده بود، چه برسد به آزار جنس

 .لرزاندیم

به خانه، با مهناز  دنیرا گرفت. به محض رس  مشیتصم

و   خواستیرش را م. مهم نبود اگر عذکردیصحبت م یجد

 .کردیم رونشیاز خانه ب
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که داشت،  یو خاله با اوضاع الی. لدیبه خانه رس روقتید

خوابش  نیاجازه ندادند زودتر برگردد. هوراد را که در ماش

گردنش باال   ریتخت گذاشت و پتو را تا ز  یبرده بود رو 

. اندازدیکنارش م ده،ینکش قهیبه پنج دق دانستی. مدیکش
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 یاگوشت چرخ کرده یبسته نی فردا غذا نداشت. آخر یبرا

را آماده کرد  یماکاران یهیورد و ماداشت، درآ زریکه در فر

بگذارد و فردا قبل از رفتن  خچال یو گذاشت سرد شود تا در 

تاپش را روشن کرد و شروع به را درست کند. لپ یماکاران 

 یها وحشتناک بود. رفتارهاگشتن کرد. آمار آزار بچه

 یکه در بچگ یافراد یهاها بعد از آزار و صحبت معمول بچه

ها به بچه دیکه با ییهادند و در آخر آموزشبو  دهیصدمه د

که  دیفهمیکرد. تازه م ادداشتیداد. تندتند نکات را 

طور که مراقب خورد و خوراک و سرما نخوردن  همان

 از روح و روانش هم مراقبت کند.  دیهوراد هست، با

مثل خواب اصحاب کهف   یاز خواب ییخاله گو  یهاحرف

به  خواستیاجازه م یآمد که وقت ادشیکرده بود.  دارش یب

 دونمی: »من چه مگفت یبرود، مادرش م یدوست یخانه

داره که بذارم تو چند ساعت خونشون   یپدرش چه اخالق

  ادیب ای. میریپارک، ما هم م اد ی....بگو با مامانش بیبمون

 ما.«  یخونه

 یربط که اخالق پدر دوستش به او چه کردیموقع فکر مآن

کردن با دوستش  یباز ی درس خواندن و کم یدارد؟ او برا

. خودش را سرزنش کرد که چطور اجازه داد بچه با رفت یم

چند جوان به استخر برود. سرزنش پشت سرزنش. از بس 
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!« را چکیبه خود سرکوفت زد و عبارت »خاک بر سرت پ

 کرد؛ سردرد گرفت. تکرارخود  یبرا

ه مهد، آماده شد و با خودش بعد از رفتن هوراد ب صبح

 یرفت و روبرو  نییها پارا تکرار کرد. از پله شیهاحرف

به ساعتش کرد. زودتر از آن بود    ی. نگاهستادی واحد مهناز ا

ظهر و قبل از سپردن هوراد،   دیباشد. بهتر د  داریکه مهناز ب

 صحبت کند.

آخر ترم  یکالس به زحمت حواسش را جمع کرد. روزها در

ماهه را  کی یفشرده یدوره کیکرد  شنهادیاد پبود. است

و   چکی شاگردانش فقط به پ انیکه از م نینام کند. از اثبت 

را داد، مشخص شد، حساب  شنهادی پ نیا گریپسر د کی

که  یدو نفر باز کرده است. با فکر مشغول نیا یرو   یگرید

 مسئله توجه نکرد. نیبه ا ادیز ت،داش

و  یکرد که با چه کلمات  نیراه بازگشت را صرف ا تمام

داشت   می. هرچند تصمدیچطور موضوع را به مهناز بگو 

حرفش را بزند، اما سخت   یستیرودربا یمحکم باشد و ب 

خودش را شناخت حواسش به  یاو که از وقت یبود. برا

بزند راشد   یرا برنجاند، مبادا حرف یکلماتش بود، مبادا کس

و به افسانه بر بخورد.   دیبگو  یزیادا چشود. مب یعصبان 

 مبادا!......مبادا!
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را بزند که  یو حرف ستدیمهناز با یقرار بود روبرو  حاال

حرفش هم سر  امد ی. پشودیم اش یمطمئن بود باعث ناراحت

خانه، بود.  یه یهوراد و دستور تخل یباز زدن از نگهدار

. رسهیبه آخر نم ای: »سخته، اما دنگفت یمدام با خودش م

 بچم مهمتره!« 

. دست و  ستادی و ضد سرقت واحد مهناز ا یدر چوب پشت

و   ییلباسشو  نی. دلش شده بود ماشدیلرزیم  شیپا

. انگشتانش  دندیچرخیکف و آب م انیکه در م ییها لباس 

و لرزان  و   دیشد، سف ک یضربه زدن به در نزد یبرا یوقت

 پر از چروک بود.  ،یرزنیانگار دست پ

رساند و   هیرا به ر  ژنیاز اکس یحجم جان،یو ب کرخت

لب  ریهمراه با ضربه زدن به در چشمانش را بست و ز

مهناز و   یپا یصلوات فرستاد و از خدا کمک خواست. صدا 

قدم به عقب  کیآمد.  یری مد ینامفهوم به صدا یپاسخ

 تریفرار قو  ینه یگز ستادن،یفرار کردن و محکم ا نی رفت. ب

. احساس شدیم دهیکشو پر زورتر بود. انگار از دو سو 

 شترشیب یمهینمانده از وسط نصف شود و ن یزیکرد چ

که مهناز در را   ییهاهی خود را به باال و خانه برساند. در ثان

 ی هاخوانده بود و حرف شبیکه د یباز کند، آمار و اطالعات

  یخاله را با دور تند مرور کرد. او مجبور بود محکم و قو 

 پسرش. یهوراد......برا ی. برااشدب
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و در را  کردی م یپرس مهناز که با لبخند احوال  یرو  به

کش داد  یباز کرد و به داخل دعوتش کرد، لبش را کم شتریب

 از لبخند داشته باشد.  یتا شکل 

 ."ادیقرمه درست کردم. محدثه هم متو! امروز   ای"ب

 "نه!" 

 گرید کرد،یداخل و دعوت ناهار را قبول م  رفتیم اگر

انداخت.  نییحرفش را بزند. سرش را پا توانستی نم

چشمش به چشم مهناز  زند،یحرف م یوقت خواستی نم

 ومن کرد.. منفتدیب

. از کنار کردندیم یکجرفته و دهن ییهر کدام به سو کلمات

  دیها را به هم فشار داد. باعاجز بود. دندان  شاندنیهم چ

 .زدیحرف م 

چ......چطور  دونمی بگم......نم خواستمیم یزیچ هی"ام......

 بگم؟" 

 گذاشت. شیبازو  یدست رو مهناز

و   نایبگو! محدثه رفته دنبال مب یخوایم یداخل! هرچ ای"ب

 برسن." د یبا گهی هوراد، االن د
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. سرش را باال  دیدست مهناز کنار کش ریرا از ز شی بازو 

کرد. دستش را محکم  سیاش را خو گونه دیآورد. اشک غلت

 را گرفت.  یسیو خ دیگونه کش  یرو 

زحمت  ی لیخ دونمی.....مدینی "نه عمه! تو رو خدا! بب

به من کمک  یلی.....خیلیهوراد. خ  یبرا دیکشیم

 .....خونه و نگه داشتن هوراد........اما!...."دیکرد

 ؟ی کنیم هی. چرا گرنمی داخل بب می بر  ایب چک؟ ی"تو چت شده پ

 زده؟"  یحرف یکس  ؟یرزلیچرا م

برابر فشار دست مهناز نتوانست مقاومت کند. همراهش  در

  شتریشد داخل و در پشت سرش بسته شد. اشکش ب دهیکش

است و نتوانسته  عرضهی. خودش را مالمت کرد که بختیر

و   دهیمبل نشاندش. رنگ پر یحرفش را بزند. مهناز رو 

نگرانش کرد. با  چک،یصورت پ یقطرات اشک غلتان رو 

برخورد  ی و قطعات قند، برگشت. صدا آبپر از   یوانیل

و خرچ خرچ حل شدن قندها  وانیل یوارهیقاشق به د

 گوشش را پر کرد.

که حال و   ی بگ یخوایم  ی. چنمیقلوپ بخور بب هی ریبگ   ای"ب

 شده." نیروزت ا
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  نی . به ادیرا نوش یبزرگ یرا گرفت و جرعه وانیل یمعطل ی ب

  یدورتر با نگران یمبل یرو  یریداشت. مد اج یاحت ی نیریش

را  یانداخت. کس نیی. شرمنده سرش را پاکردینگاهش م

  دی. بای توانیتو م دیکند و بگو  عشیتا تشج خواستیم

 را ندارد مراقبش باشد.  ی. هوراد جز تو کسیبتوان

تا قبل از آمدن محدثه  دی. بادینوش ی گرید ی جرعه

 گذاشت. زیم یرا رو  وانی. لرفتیو م زدیرا م شیهاحرف

 یکس یاومدیم یبگو! داشت کنهیم تتیاذ یز ی"باباجان چ

 مزاحمت شد؟"

. اوردی باعث شد سرش را باال ب یریگرم و مهربان مد  یصدا

پر مهر   نگاه نیهر دو نگران و مهربان منتظر بودند. ا

 .دیچی. انگشتانش را در هم قالب کرد و پدیفهمیحرفش را م

.....اما دیناراحت بش ترسمیبگم که م خوامیم یزیچ ه ی"نه! 

 بگم." دیبه خدا مجبورم. با

 مبل نشست و گفت: یلبه یکنارش رو  مهناز

 میکنی م یدختر! بگو! ما هم سع ی"تو که جون به سرم کرد

 ."میناراحت نش

 ی. قوت قلب گرفت. سعدیهم زد و خند  یا بامزه چشمک

 کردن هم خوب بود.

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



ازتون.....بخوام.....بخوام که  خوامی...میعنی"خواستم....... 

. به خدا قدر دی نفرست یی جا یهوراد رو با کس  گهید

 یلیکه خ فهممی.....به جان هوراد مدونمیزحمتاتون رو م

 ....."دیکنیبهم لطف م دیدار

 " ؟ یناراحت رونیب رنیحمد مکه با م نی"بابا از ا

صورت  یآمد و گردنش خم شد. چطور تو نییپا سرش

. فقط توانست سرش را بجنباند. سکوت کردی مهناز نگاه م

شود و هر چه   ی. انتظار داشت عصبان ترساندشیمهناز م

 دهد.  حیتوض  شتریکرد ب ینثارش کند. سع خواهدیدلش م

و   فتهینکرده هوراد ب یاگه خدا دی دونی"خب.....خب! م

وقت به  هی......فتهی ب  یاتفاق ایدست و پاش بشکنه......

 باباش برسه......" یگوش خانواده

خبر داشت.  لشیبودن دال  یو الک هیپایهم از ب   خودش

. سرش دیشنیمهناز را کنار گوشش م دنینفس کش یصدا

و  ماءیو مهناز ا یریمد نی ب کردیبود اما حس م نییپا

 است. انیدر جر یااشاره

 ی. براکردمیکار رو م نیا اجازتی ب  دی! من نبای"حق دار

محدثه برادرشه، تو حق   یمن، محمد، برادرزادمه و برا

 ..."یاعتماد نداشته باش یدار
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برسد که باعث کدورت  یی »اعتماد« به جاها یکلمه دیترس

 بود. یکه قبول کردند حق دارد، کاف جانیشود. تا هم

.....هوراد پدر نداره دیدونی.......خب مستی"بحث اعتماد ن

. به خدا دیدرک کن دوارمیمراقبش باشم. ام شتریب دیو من با

و رو   چشمی ب دی......فکر نکن شمیاز خجالت دارم آب م

 هستم." 

 ایبود. خوف و رجا! آ  میبعد از صحبتش، عذاب ال سکوت

 خراب شد؟  زیهمه چ

بچت باشه. نگران نباش! ما  دیتو با تیدخترم! الو  نی"آفر

 ."میناراحت نشد

نگاه کرد.   یریبه مد دوارانهیباال آورد و ام یرا کم سرش

 کرد و گفت:  یتبسم یریمد

به محمد بگو! اصال  یدونی"خانوم! خودت هر طور صالح م

. بگو اریرو هم ن چکیکنه. اسم پ شیبه محدثه بگو که حال

 " ه؟یخودته.......هوووم؟ نظرت چ  میتصم

و  دیکش  چکیپ یبه بازو  یسرش را تکان داد. دست مهناز

 پاسخ داد:

رو روز اول گفتم. گفت نه خودش  نایبگم واال؟ ا ی"چ

!.....پاشو مادر! پاشو برو لباستو هیراض  چکیپ دونهیم
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  نی ا ان،یها مبه صورتت بزن. االن بچه یآب هی عوض کن و 

 ." ینباش یشکل
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. دی لرزیاز استرس م شی بلند شدن نداشت. هنوز زانوها ینا

حرف  نیقبول کرده باشند. ح  یراحت نی به هم شد ی باورش نم

و رو   ریکجا رفتن و چکار کردن را ز  یزدن، صد راه برا

کرده بود. هنوز نشسته بود که مهناز از پشت کانتر  

 زد. شیآشپزخانه صدا 

  زو یسر کار؟ زود باش تا من م  یبر دی"پاشو دختر! مگه نبا 

 برو لباساتو عوض کن." یخوایاگه م نم،یچیم

 و گفت: ستادیا آهسته

 باال!"  رمی....مشمی"مزاحم نم

 ." نمیحرف گوش کن! بدو بب ه؟ی"مزاحم چ

 کرد و جواب داد: یر یبه مد  ینگاه 

 . فقط برم آب بزنم صورتم."کنمی"لباسام رو عوض نم
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را نشانش  سی که در دست داشت، سرو  یر یبا کفگ مهناز

برداشت که در خانه زده شد. به  سیبه سمت سرو  یداد. قدم

به سمت در رفت و بازش کرد. محدثه و   سیسرو  یجا

 ک یو هوراد سر کدام  نا یها با سر و صدا وارد شدند. مببچه

 دی. بغلش کرد و بوس کردندیو در زده، بحث م دهیزودتر رس

 گوشش گفت: یتو  تهو آهس

 !" یسالم کن دمی"نشن

رفت و سالم کرد. از همان جا به  یریبه سمت مد هوراد

سالم    زد،یمامان جون مهناز صدا م نا،یمهناز که مثل مب

بود. دست هوراد را گرفت و رو   امدهیداد. هنوز حالش جا ن

بودند،  ستادهیبه آشپزخانه که محدثه و مهناز کنار هم ا

 گفت:

 ."امی"هوراد رو ببرم لباسشو عوض کنم و ب

 ."کشمیدارم غذا رو م ای"برو مادر، زود ب

هوراد را برداشت و دستش را  یتکان داد و کوله یسر فقط

حرف  نایگرفت و به سمت در برد. هنوز پسرش داشت با مب 

. خدا را شکر کرد هوراد شاد و سر حال است. لباس زدیم

اش را در کوله خواستیکه م ییزهایپسر را عوض کرد و چ

 گفت:  دیگذاشت. در همان حال با تأک
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خب؟! اگه عمو محمد اومد و خواست  یری نم یی جا ی"با کس

  سیمامانم ن یگ یم ا،یرو ببره پارک و گفت تو هم ب نایمب

 . باشه!"رمیاجازه بگ

 ." یبهت زنگ بزنه و اجازه بد گمی"خب م

. تو  رهی ا مامانش مب نا یمب نی . بب یکنیکار رو نم نی "نه! ا

 ." یبر ی مامانت باشه که بتون  دیهم با

فرستاد تا دست و  سیگرفت و به سرو دهیپسرک را ناد اخم

کرده  ادداشتیرا که  یاز امشب نکات  دی. بادیرا بشو  شیرو 

 .دادیم ادشیبود را 

 !" اینکن سی"خودتو خ

چشمش  ر یز یاهیس نه،یآ یخودش را چک کرد و جلو  فیک

رفتن صدا  یرا پاک کرد. ضد آفتابش را زد و هوراد را برا

رفتن را بعد از آن گفتگو  نییپا ینداشت. رو یاد یزد. وقت ز

 رد کردن دعوت مهناز هم درست نبود. ینداشت، ول

چند قاشق  اشتهایاو و محدثه نشسته بودند. ب نیبچه ب دو 

به   خورد. خودش را با دادن غذا به هوراد مشغول کرد.

.  دیها را بشو را جمع کند و ظرف زی محدثه کمک کرد تا م

ها را خشک کرد و آهسته کنار گوش هوراد، سفارشات دست

اجازه نداشتن را گفت و  یادآوری یهر روزه بعالوه

 و رو به مهناز کرد: ستادی. ادشیبوس
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 ممنونم." د،یکشیکه م یزحمت ی"با اجازه من برم. بازم برا

تا  ستادیدر همراهش آمد. ا یقدم شد و تا جلو هم مهناز

بست و   شتریرا پا کند، در را پشت سرش ب شی ها کفش

 گفت: یآرام ی در ماند. با صدا انیخودش م

. فقط ممکنه کنمیراحت خودم با محدثه صحبت م الت ی"خ

 خودش بهت زنگ بزنه."

رفت. فکر کرد که از  رونی هم تشکر کرد و از خانه ب باز

تعارف کند.  ای دیا ید بر خواهد آمد. قرار نبود کوتاه بپس محم

و دلخور شدنش،    یمهناز بود و ترس از ناراحت یخوان اصل

 کند. تیریمد توانستیمسائل را م یباق

گذشته و هر آن منتظر تماس محمد بود.  یروز چند

داد از مهناز هم  حینکرد. ترج افتیدر یخوشبختانه تماس

و درس خواندن، فرصت   یسیمه نو برنا نینپرسد. تمر یزیچ

را  ییهادرس ورینگذاشته بود. شهر  یریگیپ  یبرا یو توان

 یعمال فقط واحدها شد،یکه اگر انجام م کردیپاس م دیبا

 شدن.  کی نزد پلمی به د یعن ی. ماندیم خرسال آ

شروع شد.   یبعد ی اش تمام شد و بالفاصله دورهدوره 

تر و سخت شتری تر و حجم مطالب بدوره کم نی تعداد نفرات ا

 نیتازه متوجه شده بود که درست و به جا ا چکیبود. پ

لذت  کرد،یکه کار م یرشته را انتخاب کرده است. تمام مدت
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.  شدیاز شعف م زی لبر داد،یکدها جواب م ی. وقتبردیم

 اش گذاشت و گفت:را به عهده یااواسط دوره، استاد پروژه

. هر جا ییا یاز پسش برب کنمیفکر م یمهمه. ول یلیخ نی"ا

 ."یری باهام تماس بگ یتونیم یکرد ریگ

 کی گرانیکه از نظر د دیرس ی. باالخره روز شد ی نم باورش

نباشد. مخصوصا که حسرت و  تخصصی و ب سوادیزن ب

 شرفتیپ ریرا حس کرد. قدم در مس شی ها یادورهحسادت هم

عالوه بر تالش  دن،ینقطه رس نیبه ا یگذاشته بود و برا

شانس  هایلیکه خ یچند دوست بود. دوستان  ونیخودش مد

 و صالح. دیسع  ده،یماکان، حم ال،ینداشتند. ل راداشتنش 
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و    یداریداد. شب ب وریو سوم شهر ستیامتحان را ب نیآخر

چشمان  ریرا ز یاهیس یدرس خواندن و کار کردن، حلقه

را به  شی هابود. دوره ی درشتش انداخته بود. تابستان پر بار

استاد را به نحو احسن انجام داد.  یهارساند و پروژه انیپا

  ل یرا تحو  یپروژه، بعد کی  ل یکه به محض تحو   یطور

 فی پروژه که به عنوان تجربه و تکل نی . بعد از اولگرفتیم

 نیکرد. ا افتیحقوق در یبعد  یهاپروژه یبود، برا  یکالس

 از موارد مباهاتش بود.  ی کیهم 

دکتر  ی. منششدیم ک یبازگشت دکتر شمس هم نزد زمان

ظهر تمام شده بود. قصد جوانپور بازگشته و کار بعد از    

 برنامه  دیجد  یلدهایف یداشت تا زمان بازگشت دکتر، رو 

و در فکر بود که  رفتی تمرکز کند. به سمت خانه م یسینو 

 . ند پروژه، هماهنگ ک ل یتحو  یاستاد زنگ بزند و برا  به دیبا

قدم تا خانه مانده  بود. عرق کرده و تشنه، فقط به  چند

زد.   ش یصدا یو دوش آب سرد که کس کردیفکر م  دنیرس

شد. خبر داشت  ادهیپ نیکه از ماش دیبرگشت و محمد را د

تا او  ستادیا  شیاست. سر جا دهیخر یسمند را تازگ نیا

 شود. سالمش را آهسته پاسخ داد.   کینزد
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امتحانت  نیمحدثه گفت امروز آخر ،یدورهم یومدی"جمعه ن

 بود درسته؟" 

 شده؟"  یزی. چامی"آره! کار داشتم و امتحان نتونستم ب

 و حرف زدن را نداشت. ستادنیا یحوصله

 قدرنیخودتو ا دی که نشده....خواستم بگم......نبا یزی"نه! چ

حرف زدم و    نای.....با مامان انی.......ببیخسته کن

ندارم.....تو هم الزم  یکردم. با هوراد هم مشکل شونی راض

 ."یبه فکر کار و پول باش گهی د سین

و  ندی بیلحظه احساس کرد که خواب م کیبار پلک زد.  چند

 .شودی درست متوجه نم  ل یدل نی به هم

 داره؟" ی"هوراد چشه مگه؟ چه مشکل

ور کوچه را نگاه ور و آن نیپا و آن پا کرد. ا نیا محمد

را  نیزم خواستیچنان داغ بود که انگار م  دیکرد. خورش

 ی گذاشته و گوشه نیرا در ماش اشیآفتاب  نکیبسوزاند. ع

 خورده بود. نیآفتاب، چ دی از نور شد شیهاچشم

 یاود که وجود هوراد مسئله ب نی"هوراد خوبه! منظورم ا

 و....." ستین
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راحت صحبت کردن را   یاجازه چکی پ یرهیو خ جی گ نگاه

را لک    راهنشیبغلش، پ ریز یسی. احساس کرد خدادی نم

 کرده است. نفسش را فوت کرد و گفت:

بود  نی. عمه و مامان نظرشون اگمیازدواجمون رو م ی"برا

 یوندم که مشکل.....خب من بهشون فهم یکه چون بچه دار

 ." رمیپذی. من، تو رو با بچت مستین

دست به دست هم  ،یخوابیو ب یو تشنگ یو خستگ گرما

محمد انگار   ی هاشود. حرف  کیدادند تا به مرز جنون نزد

. دیبود که شاهرگش را بست و خون به مغزش نرس یارهیگ

 سرش را تکان داد و تکرار کرد:

 "ازدواجمون؟"

 گفت: جانیو با ه یدارتر و پر انرژجان محمد

و  میریگی م کی جشن کوچ هی ی "آره! اگه دوست داشته باش

 ."میری خونه بهتر بگ ه یتا بعد  میکنیم یجا فعال زندگ نیهم

که  یخون ایبود  دیسرش از گرما و نور خورش یداغ

. دهانش دانستیبه مغزش هجوم آورده بود، نم بارهک ی

تشنه بود. دستش را به صورتش خشک خشک بود. چقدر 

بود. نگاهش را به نگاه  ریانگشتانش چه دلپذ ی. سرددیکش

شد، فکر  یکه بر زبانش جار یمحمد گره زد. به کلمات 
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و دو دو تا کردن را نداشت. از درون   ن نکرد. جان فکر کرد

 آرام صحبت کرد. ی ول د،یجوش یم

به تو جواب مثبت دادم که خودم خبر ندارم؟ چون   ی"من ک

حقو   نیبه خودت ا ،یخونه رو جور کرد نیو ا یواسطه شد

 " ؟ی ریپذیکه بچمو م  یمنت سرم بذار دی چرا با  ؟یداد

آمد که حرفش را قطع کند  یخواست جواب دهد. ه یه محمد

نبود.   شهیحرف همآرام و کم چکی همان پ  چکیو نشد. پ

که فکر  یزیجوشان، به تنها چ یبا مغز هحوصلی کالفه و ب

 بود. شی هاخوب و بد بودن لحن و حرف کرد ی نم

 

 

 

 

 

 

 

 

[4/24/2022  7:33 PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  واری_دی_بچکی#پ

 

 

 #الف_صاد 

 

 

 168#پارت

 

 

 

عمت هستم، مجبورم بهت بله  چون مستأجر  ی"اگه فکر کرد

 ."کنمیم هیامروز تخل نی. همیبگم، کور خوند

 دی و به سمت خانه رفت. کل دیچرخ یو بدون معطل خروشان

دنبالش راه  انیگو  چکیرا انداخت و در باز کرد. محمد، پ

 تر گفت:را آهسته  هاچک یپ اط،یافتاد. در ح
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به خونه  یربط  ؟یشیم ی! چرا عصبان سای! واچک ی"پ

 گهیخونه د ه ی م،یباش جانی ا یخواینداره.....نم

 صبر کن!"  چکی.....پرمیگیم

که  یرا گرفت و نگهش داشت. به همان آرام  چکیپ یبازو 

را باال ببرد،  شی که صدا نیدر کوچه حرف زده بود، بدون ا

 محکم گفت: د،یباریکه از آن آتش م یبا چشمان

 "دستتو بکش!"

ساختمان را از  عینگاه سر کی را آهسته انداخت. با  دستش

 نظر گذراند.

 د یگفتم؟......سع یبد زیمگه چ  ؟یکنیم  نی"چرا همچ

 گفت....."

نامردم  دی حساب اون سع ؟یمشورت کرد دی"پس با سع

 ."رسمیم

 د ید یو تند »نه« گفت. وقت دیبه دهانش کش یدست دستپاچه

  رونیب اطیشد، برگشت و از ح  کیبه در ساختمان نزد چکیپ

 رفت. 

. وارد خانه شد. هنوز  سوختیم شعلهی ها باال رفت. بپله  از

زمان بازگشت هوراد از مهد نشده بود. مقنعه را از سرش 

 خیهوا س یرو  شی ساکن باعث شد موها یستهی. الکتردیکش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



در آورد را شلخته و چپ و رو از تن  اشینخ یبماند. مانتو 

 انندمبل انداخت. در هال کوچکش راه رفت. بغض م  یو رو 

اش نشسته بود. برخالف  حنجره انیدر م زیت یاصخره

 چشمانش خشک بود. شهیهم

 شانیرفتن و چنگ زدن به موها و آشفته و پر راه

را برداشت و  اشیشان، نتوانست آرامش کند. گوش کردن

آمد امشب  ادشیبود.  الیاول تماسش ل نهیگز شهیمثل هم

 ستیناراحتش کند. ل ستی و درست ن الستیبران لبله 

 دهیکرد. از اسم ماکان و حم نییرا باال و پا نشیمخاطب

مهناز مکث کرد و دوباره برگشت.  ماس یرو  یگذشت. کم

شد. مثل   ش یصدا دنیکرد و منتظر شن ک یکل دی اسم سع یرو 

 د:شاد و سر حال پاسخ دا شهیهم

 امتحانا چطور بود؟ تموم شد؟" ؟ی! چطور چکی"سالم پ

هوراد رو ببره  یکرد ه یتو بهش توص  ؟یگفت ی"به محمد چ

 کنه؟"   یو خواستگار  ادیب یپارک؟ تو بهش گفت 

 شد. یاز شور افتاد و جد دیسع  یصدا

 کرده؟"  کاریشده؟ محمد چ ی"چ

 زد: پوزخند
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......هه! دوستت منت سر من  ؟یخبر ندار ی بگ یخوای "م

 ...."رنیگذاشتن و گفتن که حاضرن منو با بچم بپذ

مثل پتک  د یزد تا شا ادیرا باال برد و داد زد. فر ش یصدا

 شود و خردش کند. دهیکوب شیابغض صخره یرو 

خواستم؟  یز یازتون چ یک  د؟یدید فیمنو خار و خف قدرن ی"ا

که  نیکر کردمن که خودمو کشتم تا مستقل باشم. چطور ف 

 من دنبال شوهر کردنم.....هان!"

 یزیجان آروم باش. خدا شاهده من چ چکی!.....پچک ی"پ

بهش نگفتم. اصرار داشت خانوادشو بفرسته، فقط گفتم 

بهتره اول به خودت بگه. به خدا، به جون هوراد قسم اگه  

. گمیخودشم م  یرو  یکرده باشم. تو  قشیذره تشو هیمن 

و باهات حرف  شدمیودم واسطه م بودم که خ  یاگه راض

 ."زدمیم

 جان راه رفتن نداشت. شیمبل نشست. پاها  یلبه حال ی ب

. چون مستأجر عمشم فکر رمیخونه م نی"بهش گفتم از ا

 دلش خواست بگه." یو هرچ ادیکرده حق داره ب

. صبر کن.....بذار من رینگ  می"غلط کرده! عجوالنه تصم

اگه چرت  رسمیباهاش حرف بزنم......خودم حسابش رو م

 گفته باشه."
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و تو   سی ن یهوراد مشکل گهیاومده م ؟ی"اگه؟! باور ندار

......ههه! انگار به دست و پاش افتادم رمیپذیرو با هوراد م

 شوم براش فرستادم." تی فدا ینامه ای! ر یمنو بگ ایکه ب

تو فقط  زنم،ی ! من االن بهش زنگ مهیشعوری "عجب ب

 آروم باش."

نشست و زل زد  حرکتی ب یاقه یرا قطع کرد. چند دق تماس

معلوم نبود. نگاهش را  له،ی. به کدام وسشیبه روبرو 

به دنبال  دی. باونیزیتلو  یباال یواریچرخاند سمت ساعت د

. خسته بود و دوش هم نگرفته بود. به رفت یهوراد م

. هنوز مغزش داغ ردی داد برگشتن دوش بگ خودش وعده

را درست  هانیرا برداشت و آست شی . مانتو ن بود و جوشا

 شیکرد. غذا می سرش تنظ ی. مقنعه را هم رو دیکرد و پوش

 شعله گذاشت. نیتر اجاق و با کم  یدرآورد و رو  خچال ی را از 

آمد.  نییها پانوک انگشتان از پله یدر را بست. رو  آهسته

محدثه روبرو شود. هوراد را   ایبا مهناز  خواستیدلش نم 
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در  یپر از انرژ شهیزگشت. هوراد مثل همگرفت و با  ل یتحو 

 یو گاه دادیبود. در جوابش فقط سر تکان م یحال پرحرف

 ر . سرگردان و سردرگم مانده بود. اگگفتیم « ی»اهووم

منطقه  نیکارش سخت بود. پولش به ا  شد،یم هیقرار به تخل

اگر دکتر  کرد؟ی. مهدکودک هوراد را چه مخوردی نم

باز مشکل  اورد؟یهوراد را از مهد ب دیچطور با گشت،ی برم

 .ماند یعصرها م

 !"ی"لعنت 

حال و   نیاو مسئول ا یمحمد را لعنت کند. ول امدین دلش

و کجا گفته بود  ی. ککردیرا م اش یروزش بود. داشت زندگ

که قصد ازدواج دارد؟ حتا اگر قصد ازدواج هم داشت، محمد 

و   عالقهی عم ازدواج بط بارکینبود.  اشنهیگز وقتچیه

 ربهعنوان حاضر نبود دوباره تج چیو به ه دهیعشق را چش

داشت. اگر  یرادیشکل چه ا نیبه هم اشیکند. مگر زندگ

 یکه فکر کنند، با بزرگوار شدندی نم  دایمثل محمد پ یکسان

 هم راحت بود.  یلیحاضر به ازدواج با او هستند، خ

هوراد را محکم  کرد. دست اش ی محمد دوباره عصبان فکر

 رد شد.  ابانیگرفت و از خ

 " ؟یاری"مامان! چرا دستمو درد م

 ! حواسم نبود."زمی"ببخش عز
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. اجازه داد هوراد دندیشان رسرا آزاد کرد. به کوچه دستش

و   ستدیبدود و گاه با یراه برود. گاه خواهدیهر طور م

 ر ییشان را تغحرکت ریمس شیها را نگاه کند و با پامورچه

  ریرفتارش با پسرش تأث  یرو  دی نبا  تشیدهد. عصبان 

 .گذاشتیم

 که شدند، هوراد گفت: اطیح وارد

 کنم؟"  یباز  نای"برم با مب

. میو ناهار بخور  میریباال و با هم دوش بگ می! برزمی"نه عز

 ."دی کن یبود، با هم باز نای تا عصر اگه مب

که به آن عادت کرده   یاو خانه یباز شدن بچه از هم دور

 یزیو چ شدیکاش محمد الل م کرد؟یوارد نم یبیبود، آس

 یراهکار بهتر زد،یحرف م الی. مطمئن بود اگر با ل گفتی نم

 را خراب کند. الیروز ل خواست ی نم فی. حدادیارائه م 

دوباره با   دیخودش مشکلش را حل کند. با گرفتیم ادی  دیبا

 یقبل خوب و منطق ی. اگر مثل دفعهزدیمهناز حرف م 

جا بماند. به قول   نیهم توانستیم دیشا کرد،یبرخورد م

 یداده است. برا  شنهادیکه چرا محمد پ کردیفکر م دی خاله با

 او که دختر قحط نبود. چرا او؟

 از ورود به ساختمان گفت: قبل 
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  دیخوابه و نبا یریباال، باباجون مد یریو صدا م رسی "ب

 . خب!"یصدا بد 

گفتن، اجازه نداد.  ش« ی خواست سؤال کند که با »ه هوراد

ها  وارد ساختمان شد و در را بست. پله شهیتر از همآهسته

را باال رفت و از پاگرد دوم گذشت. دو سه پله باال نرفته بود 

 زد. شیکه محدثه در را باز کرد و صدا

 " م؟یحرف بزن شهیجون! م چک ی"پ

کرد لبخند بزند. سخت بود. لبش خشک شده   یو سع  دیچرخ

 . آمدی اش کش نمو عضله

 بعدا!" شهیداغونم. اگه م یلی"ببخش محدثه جون! االن خ

از کنارش  نایتکان داد. مب میتفه  یسرش را به نشانه محدثه

 هوراد دست تکان داد. یو برا دیسرک کش

 کنم؟" ی"من برم با هوراد باز 

 "االن نه!"

 مون؟"خونه ادی"پس اون ب

و ناهار بخوره. عصر   رهیدوش بگ دی ! هوراد بازمی"نه عز

 ." دیکن  یباز

 را رو به محدثه ادامه داد: صحبتش
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 ." میکنن و هم ما حرف بزن یها بازباال تا هم بچه ای"عصر ب

محمد بود.  یاز خانواده یکیدن با راه حرف ز نیبهتر دیشا

که  یآگاه باشد. کس اتشیکه او را خوب بشناسد و از ن یکس

دهد، چطور و چرا او انتخاب شد. بر  حیتوض شیبتواند برا

 ؟ ییچه اساس و مبنا
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 کی تک ینم باران و تنم یشده بود. صدا رهیسقف اتاق خ به

خاک نم خورده از  ی. بو شکستیساعت سکوت شب را م

. هوراد کنارش نواختیباز اتاق مشامش را م ی پنجره

کم تختش را جدا کم دی . بادیکشیبود و آرام نفس م دهیخواب

نبود که   یگری. اتاق ددادیو از تخت خودش فاصله م کردیم

اتاق  گرید  یکه تختش را گوشه قدرنیرا سوا کند. هم  تاقشا
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که تمام شب دستش را محکم  یهوراد یهم برا گذاشتیم

 بود. اد یز گرفت،یم

نمانده است. ذهنش   داریفکرها ب نیا ی برا تدانس یم  خوب

 الی. چقدر لکردیکه گذرانده بود، فرار م یاز فکر به روز

 حینرفتن به مراسمش. بدون توض یفحشش داده باشد برا

شب به مراسم  تواند یفقط زنگ زده و به خاله گفته بود، نم

 حیمفصل توض شیبعدا برا  دیبگو  الی. گفته بود به لدیایب

 . بتشیغ یبرا دهدیدارد حق م  نانیو اطم دهدیم

ها و حرکات محمد را مرور کند. را مجبور کرد حرف خود

 می نس یو خنک دیکش یقیخودش چطور جواب داد؟ نفس عم

 ی مانیبرد. احساس پش  هیخاک باران خورده را به ر  یبا بو 

العمل نشان داد. از خودش . به جا و به موقع عکسکرد ی نم

 ینه! فکر کرد اگر خانه یبود، اما ناراض و پاسخش متعجب

. مثل گذشتیکه از مرگ راشد م یبود، مانند چند ماه   اباب

از بچه قرار بود استخدام شود،   یپرستار   یکه برا یزمان

 یوهیکه مادر بچه از صالح گله کرد که چرا زن ب یزمان

  نیی کرده است. جز سکوت و سر پا یجوان و خوشگل معرف 

تا  ماندیساکت م  دیشا کرد؟یم یکردن کار هیانداختن و گر

هم به خاطر   دیمحمد ببرد و بدوزد و تنش کند. شا

 .کردیبا مهناز و محدثه قبول م  یستیرودربا
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در دم،  م،ی حرف بزن گفتیبود و محدثه م شیدو سال پ اگر

. حتا اگر در حال مرگ هم دادیو گوش م ستادیایمثل بز م

 نی.« هممی . بذار بعدا حرف بزنرم یمی: »دارم مگفتیبود، نم 

بود، هرچند  یراض راتشییحالش را بهتر کرد. از تغ ها اس یق

 برسد. الی مانده که به ل یلیبه نظرش هنوز خ

 یمغزش خنک شد، غذا یدوش گرفت و کم  یوقت ظهر

هوراد را داد و خودش را مجبور به خوردن کرد. از غش و  

استراحت  ی. کمماندیو م شدیم یو ق دیبود. با زاریضعف ب

 یانرژ کردیدر تخت بماند. حس م  ادیکرد اما نتوانست ز

شود. در اتاق را بست و  هیتخل یبه شکل دیدارد که با یادیز

را آماده کرد  کیکرد. مواد ک  یریو گردگ دیخانه را جارو کش

  یشدن هوراد، آب داریهم دم کرد. با ب  یو در فر گذاشت. چا

را روشن   ون یزیرا شانه کرد. تلو   شیبه صورتش زد و موها

 کارتون گذاشت. یهااز شبکه یکی  یو رو 

به تکرار   یلیداد که منتظرش است. اگر چه م امیمحدثه پ به

بود که  دواریمحمد نداشت. ام  یهاحرف یدوباره دنیو شن

ا محدثه درکش کند و نخواهد خودخواهانه طرف برادرش ر

کند و تند  تیبه خودش قول دهد که رعا توانستی . نمردیبگ

زده بود، سوراخ  انش یعص یکه رو  یسد یینرود. گو 

 داشت. انیبه شکستن و طغ لیکرده و م دایپ یبزرگ
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 ده،ینرس قه یمحدثه آماده نشسته و منتظر بود که به دق انگار

 د یدو  نایدر را زد. خوشرو و خندان وارد شد و دست داد. مب

 هوایزده و بشتاب ی طرف هوراد و با تذکر مادرش سالم

 گفت و کنار هوراد نشست.

 را بست و تعارف به نشستن کرد.  در

 بوش تموم ساختمونو برداشته!" ؟یپخت کی"ک

 ها هم دوست دارن."هوس کردم. گفتم بچه هو ی"آره 

اجاق برداشت و تکه کرد و در ظرف   یا از رو آماده ر کیک

 سرش انداخت و گفت: ی. شالش را رو دیچ

 بدم عمه و برگردم." نو یها بخورن، من ابده بچه کی"ک

. با عمو رفتن نوبت دکتر داشتن.....بعد اگه ستی"عمه ن

 ."دمیمن بهشون م یخواست

 ی اها ملحفهبچه یمبل گذاشت. برا یدسته یرا رو  شالش

 یبخورند. برا کیو ک نندیآن بنش یرد و گفت رو پهن ک

 ختیخودشان ر یهم برا یچا وان یآورد و دو ل ریها شبچه

محدثه نشست. سکوت کرد تا  یگذاشت و روبرو زیم  یو رو 

 او شروع کند.

به دهان گذاشت و با گفتن:  کیک یاتکه محدثه

 را شروع کرد. شی هااس دستت درد نکنه!« حرف»خوشمزه
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محمد صبح باهات حرف زده....بهم گفت که تو  دونمی "م

گفته، فقط گفت ازت  ینگفت چ قی.....البته دقیشد یعصبان 

 ."یکرده و تو ناراحت شد یخواستگار

زد. دوباره همان جوشش خشم را احساس کرد.  یپوزخند

که در  یبار خودش را کنترل کرد به حرمت مهمان نیا

 اش بود.خانه
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که درخواست  یعنی  ی. خواستگارکردیم ی"کاش خواستگار

صحبت  ی . داداشت طوریو منتظر جواب بمون یازدواج بد

کرد که فکر کردم  با التماس ازش خواستم منو و بچمو  

 قبول کنه."

 . واقعا؟!"شهی"نه!.....باورم نم

. سرش را دیرا خوب فهم نینبود. ا یمحدثه ساختگ رتیح

 داد. یبه دو طرف تکان

هستم که  وهیزن ب هی دونمی. مدونمیخودمو م تی"من موقع

که بدونم چطور رفتار  رسهیعقلم م قدرنیبچه هم داره. ا هی
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که  ستین نیمن از ا یداداشت......بهرحال ناراحت یکنم. ول

رفتار کردن، از اون کلمات استفاده   کی رمانت یچرا به جا

اعتماد حرف  هکرد، من ب یرو معرف جانیکه ا یکرد.....روز

وجود شما و   یقبولش داشتند، اومدم. براو ماکان که  دیسع

هزار بار شکر کردم......اما اگه قرار باشه تحت  یعمه روز

ضرر  دونمیبرم....هرچند م دمیم حیفشار باشم......ترج

مثل شما رو ضرر  یخوب یها! دوستا ی......نه مالکنمیم

 ."کنمیم

 ی چا ینی. سدیصورت محدثه د  یرا رو  یاز شرمندگ یاهاله 

 به سمتش هل داد و آهسته گفت: یکم را

 "سرد نشه!"

 نی. بدینوش یاز چا یرا برداشت و کم  وانیل محدثه

 نگه داشت. یسطح چا  یگرفت و نگاهش را رو  شیها دست

که محمد انتخابش  یستی ن یزن ن ی.....تو اولیدونی "م

 ی اوهیزن ب نی....در واقع اولگم یراحت م دیکرده......ببخش

  نی اومده. اصال انگار ا ش یمورد پ نیکه......چند بار ا  یستین

که ازدواج کرده و جدا شدن. اما  شنیم  ییبشر فقط جذب زنا

از  یک ید ی......شاکترهیکه از محمد کوچ یهست  یزن نیاول

بود که هم  نیشد، ا یتر راضبار مامان راحت نیکه ا یلیدال

عمه رو   غاتیو تبل ی دار یخوب تیو هم شخص  یکتریکوچ
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  ینگم برات از انتخابا یگرفت. وا  دهیناد د یهم نبا 

 ....."شیقبل

 چکی . پدینوش یدر دهانش گذاشت و بعد هم چا کیک یاتکه 

هم  یشیبود گرا ده یو نشن دهی. تا حاال نددیمانده بود چه بگو 

تر  اند و بزرگکه قبال ازدواج کرده  ییهاهست که به زن

گذاشت و   زیم یرا رو  یال خ وانیهستند جذب شوند. محدثه ل

 نگاهش را باال آورد. 

زن   خوامیسالش بود. اصرار اصرار که م ستیبار ب نی"اول

. مامان با دلش راه اومد و گفت باشه! چند تا دختر از رمیبگ

کرد، اما آقا نخواست و  یمعرف هیو دوست و همسا ل یفام

. اون وقتا من تازه ازدواج کنمی م یکه خودم معرف یگفت اون 

که اصرار  هیدختره ک می نی بب قی تحق میرفت نیکرده بودم. با ام

است. قشنگ بود و  و دو سه ساله یخانم س هی  میدیداره.....د

جدا شده بود. اما دوازده سال اختالف سن.....   یبه تازگ 

ما هم  کت یالبته خانمه هم روحش خبر نداشت. تو 

 نی......هربار همارمی......خالصه سرت رو در نرفتی نم

 ."ادی بتا از فکرش در ادیاس و پدرمون درمبرنامه 

  هیبق  ینکردم. حتا به اندازه یکار چی"من.....من واقعا ه

که حس کردم بردن هوراد  نیبودم. همهم ن ی میباهاش صم

پشتش باشه،  یزیور ممکنه چو اون ورنیپارک و ا

 نذاشتم....."
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. ظهر که گفت باهات حرف میدونیم نو ی. استیتو ن ر ی"تقص

اگه از  گفتیدعواش کردم.....نگران بود و م  یزده، کل

 " ؟یچ یبر جانیا

 .دی را باال کش اشچانه

 ."رمیحرفا باشه، حتما م نی"اگه قرار به ادامه داشتن ا

ها  ها دنبال کرد. همراه با عروسکبچه یمحدثه را رو  نگاه

 .دندیخندیو م  خواندندیم

طرفت  گهیکه د کنمیرو م می! عجله نکن.....سع چکی"نه پ

......اما بهش فکر کن.  یآواره بش  سینشه. الزم ن  داشیپ

. ما هیپسر پاک و سالم یرو کنم، ولداداشم   غی تبل خوامی نم

 هی یبچت تو  یدونی. حداقل مم یهم تو رو دوست دار

  یمرد درست باال هیو  شهیخوب بزرگ م یخانواده

 سرشه."

که محمد  نیرا تکان داد. به هوراد نگاه کرد. تصور ا سرش

 دیشوهر و پدر باشد، به دلش ننشست. سکوت کرد. با

و خاله هم مهم بود.  الی. نظر لکردیفکر م یدرست و منطق

نشود. فقط وقت رفتن محدثه،  ی صحبت نیاز ا شتر یب دیبهتر د

 کرد: یادآوریقولش را 

 ."شهی نم داشیطرفا پ نیا یباشه قول داد ادتی"
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. به کردیمانده و فکر م داریشب، ب مهین نیدر ا حاال

که گفت. به پاک و سالم  یا محدثه، به خانواده یهاحرف

به زنان  ششی رد با ازدواج، گرافکر ک نیبودن محمد. به ا

 ایخودش و هوراد. آ یبه راه درست برا شود؟یتمام م وهیب

او و بچه باشد.  ی برا یخوب یحام توانستیمحمد م 

راحت هوراد را کنار محمد بگذارد و به  ال یبا خ توانستیم

محمد با هوراد، باعث  یکارش برسد. برخورد خانواده

  حینخواهد شد؟ دوباره وابسته شدن صح اش یسرخوردگ

 یکه نقطه نیبه ا دیرسی م هانی ا یاست؟ بعد از همه

به  یل یتما چیه دانستیبا محمد دارد؟ خوب م یمشترک

که در مقابل هوراد  یتیبنا بر مسئول ماازدواج ندارد، ا 

و عمل کند.  رد یبگ می خودخواهانه تصم خواستی داشت، نم

که هوراد بزرگ شد سرزنشش  گریدو صباح د خواستیم

 نکند. 

خوابش  یو وقت  د یدو سه ساعت طول کش اشیفکر کلنجار

روزها که  ن ینمانده بود. ا دیبه طلوع خورش یزیبرد چ
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روزها مهدکودک   یهوراد بعض دادیکالس نداشت، اجازه م

شدن و صبحانه خوردن، تماس   داریکارش بعد ب نینرود. اول

 یدرباره حیپروژه. بعد از توض ل یبا استاد کرامت بود و تحو 

 گفت: ارشک

 هست در خدمتم." ی"اگه کار

 " ؟یکن  یشرکت همکار یبا ما تو  هی! نظرت چیزی"عز

را صاف کرد و   شینزند. صدا  غیرا بهم فشرد تا ج لبانش

 جواب داد:

رشته  نیمشغول کار هستم. البته مرتبط با ا  یی"من جا

و منتظرم برگرده. اگه  ستی ن رانی . کارفرما االن استین

مذاکره  شم یبشه، خوشحال م دایپ نیگزیجا هیموافقت کنه و  

 ." میکن

 خنده اضافه کرد: با

دستمو   ارمیکه االن دارم درم یزیاز چ شتریکه ب ی"به شرط

 ."رهیبگ

مثل تو  یبزرگه، به افراد یلیکه خ میری گیم میپروژه دار  هی"

قرارداد با شرکت  دیکم حساسه و با هیدارم....فقط  ازین

 ." یرو امضاء کرده باش یو قرارداد رازدار یداشته باش
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را  شبید  یهاخبر خوش تمام دلشوره نیبود. ا زدهجانیه

شست و پاک کرد. مکث و سکوتش باعث شد کرامت 

 :دیبگو 

شرکت و قرارداد رو امضاء کن، من    ای. بمیکن یم یکار  هی"

 یبه حضورت تو  یازی ن گهیدورکار، د یرو ی ن زنمیبرات م 

گروه   یهیو با بق  یکه کار رو برسون نهی. مهم استیشرکت ن

 .....چطوره؟"یهماهنگ باش 

دکتر برگردد فشار  دانستیم شد؟یهم م نی بهتر از ا مگر

از آن   شدیبود که نم یتیموقع یول شود،ی م ادیز یکار

 نیا یکم تمام تمرکزش را رو کم دیکه با نی گذشت. ضمن ا

 کند.  دایپ یگر ید یمنش گفتی و به دکتر م گذاشتیکار م

 " ام؟یب ی"ک

  ارادهیب   شیهاو قرار گذاشت و تماس را قطع کرد. لب قول 

.  شدی جمع نم جورهچیکه ه ییلبخندهابه لبخند باز شد. از آن

 دارشیقلقلک ب یسراغ هوراد رفت و با بوسه و ناز و کم

طلوع کرده بود.  گر ید یآن روز از سمت دیکرد. انگار خورش

  بپرسدتا از مراسمش  الی. زنگ زد لیاز سمت خوش شانس

 یباعث خنده شد. هوراد هم الک  شتری و رد تماس دادنش، ب 

 و گفت: دی. لپش را کشدیخند
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  خوامیباهام قهر کرده، م الی خاله ل ؟یخندیم ی"تو به چ

 گوشاشو بکشم."

چرا  دیو ذوق کرد. هرچند درست نفهم دیبلندتر خند هوراد

شد و او هم  ی. هوراد مشغول بازکشندیقهر گوش م یبرا

خاله انگار   یبله  یتلفن را برداشت و شماره گرفت. صدا

هرچه دل   گفت یدرددل کردن. انگار م یبود برا ی مجوز

 بگو. خواهدیتنگت م 

 که تمام شد، خاله گفت: شبیو جواب از مراسم د  سؤال 

 یلیخ دیبرگشت و فهم شگاهیکه از آرا ال یل ؟یومدی"تو چرا ن

اخماش تو همه،   نی ا دیاومد د چارهیناراحت شد. صالح ب

 ." رهیبگ خوادیم دیجد رادیا  هیترس برش داشت که باز 

که خاله را ناراحت   نیا یط برااما نه از ته دل، فق دیخند

 نکند. 

خاله! دوستم گناه داره.  ری"از حاال طرف دامادت رو نگ

 ناز بکشه." دیصالح چوب خطش پره، فعال با

سرش  یی چه بال الیل ،یبگ جورنی"خدا به دادش برسه. تو ا

 " ؟یومدیچرا ن ی....خب نگفتارهیب

 فیخاله تعر یبرا  اتیرا با جزئ  زیچگرفت و همه یقیعم دم

 کرد.  شیکرد. خاله با »خب، وا! عجب!« همراه
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تا حاال سرم داره  شبیبهش فکر کن! از د گهی"محدثه م

. نظر شما دمینرس جهی از بس فکر کردم و به نت ترکه،یم

 " ه؟یچ

 یزندگ یتونیمرد م نیبا ا ینی بب د یخودته! تو با  میتصم نی"ا

واقع ازدواج  بچت باشه. در  ی برا یپدر خوب  تونهیم  ؟یکن

زن و   هیبه عنوان   ییوجهش تو  هیتو دو وجه داره. 

 یو توجه  ازهایپسرته با ن گهیو عالئقش و وجه د ازهاشین

 بهش بشه."  دیکه با

نکنه بگم نه و به ضرر هوراد  گمیسردرگمم کرده. م  نی"هم

 باشه." 

. چقدر خودت یکن  دایدو وجه پ نیا نی ب ینقاط مشترک  دی"با

اس اما رفتار و چقدر بچت. هوراد درسته بچه یشیم  یراض

 یوقت ادته ی. سازهیم  شو ندهی و آ ذارهیم ری روش تأث  انیاطراف

خشن و ترس از   یبود؟ فضا یبرگشته بود چه شکل

داشت روح و   ینداشتن، به راحت یکار یپدربزرگ و اجازه

 ؟یچ ادیب  شیپ یزیچ نی. اگه همچبردیم نیرو از ب وانشر

برعکس، بچه  ای ؟یو بچه رو نجات بد یجدا بش ی تونیم

با اون مرد لذت  یخودت از زندگ یشاد و خرم باشه، ول

 ."یرو بسنج  نایا یهمه  دی. باینبر
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 کردیتلنگر بود و وادارش م کیمثل  شهیخاله هم یهاحرف

منظر نگاه کرد که   نیتازه به مسئله نگاه کند. از ا ی دیبا د

اصال قصد ازدواج دارد؟ اگر جوابش مثبت بود، آنوقت فکر 

هست؟ چطور بسنجد که پدر  ی مناسب ینه یکند که محمد گز

 خواهد شد؟ یخوب

 یبه محمد فکر کنم. وقت تونمیکه من نم جاستنی"مسئله ا

چطور قبول کنم. از کجا بفهمم بعد از  تونم،یم نمخود

 نکنه؟"  رییازدواج رفتارش با هوراد تغ
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فکر به  داد،یکه انجام م ییکارها یروزها، کنار همه  نیا

 نانیاز اطم ییمحمد هم بود. با درصد باال  شنهاد یپ

به ازدواج دوباره آن هم  یاعالقه چیکه ه دیبگو  توانستیم

پاسخ  حی در صر یکم شدیکه باعث م یبا محمد ندارد. مورد

. گفت یم. محدثه راست اشندهیدادن تعلل کند، هوراد بود و آ

را مشغول   چکیکه فکر پ یزیداشت. چ یخوب یخانواده

 یدر زندگ خانواده یبود که تا چه اندازه خوب  نیا کردیم

مشترک با محمد مؤثر است. پسر نوح با بدان بنشست و  

 نگفته بودند. راه یخاندان نبوتش گم شد را ب

شرکت به  یلیبعد از تعط میهمان روز عصر مستق الیل

اش آمده بود. با توپ پر که دعوا کند و به قول خودش خانه

که از جوش و   نی برسد. هم امدنشین ی را برا  چکیحساب پ

داد، از حرکت  چکیخروش افتاد و مهلت حرف زدن به پ

بد و   بل یبار محمد را س نیمحمد چشمانش گشاد شد. ا

 نثارش کرد. د،یو هر چه به دهانش رس دادقرار  راهشیب

 !"شی "بسه بابا کشت

 یشکل نیا دیبشر به عقلش نرس نیبدونم ا خوامی "نه م

 یگاگول نی. بعد تو به خاطر همچکننینم  یخواسگار

 " ؟یومدین
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حال تو  اومدمی! اونقدر بد که اگه مالیبد بود ل یلی"حالم خ

 ."شدیهم گرفته م

کالم   کی الی گفت. ل  شی و اگر و اماها اهیاز دو دل  چکیپ

 مخالف بود.

  یو گفت یندار یحس دمی! اون شب ازت پرسچکیپ نی"بب 

سرت و   یتو  زدمی م ،ینه! اما خدا شاهده اگه حس هم داشت

 تی. اولش فکر کردم جذب شخصیسمتش بر دادمیاجازه نم

  ادیازدواج ب یکه به خاطر تجربه  نیو اخالقت شده.اما ا

 سمتت.....پوووف!"

سر سوزن حس ندارم. فقط  هیکه خودمم قد   گمی"م

 هوراد...."

پسرت  یانتظار دار ، یخودت حس ندار یمن وقت زی"عز

خودشو   نه،ی تو رو بب یسرد یاون وقت ایعاشقش باشه؟ 

بهم وصله. شوهر تو   نایا یهمه چکی بچت فدا کنه؟ پ یبرا

  یبا تو راض یدگ باشه، اگه از تو و زن خوادیم یحاال هرک

. کم از ارهیرو سر بچت در م شینباشه، مطمئن باش تالف

 که!" میدینشن   تاناداس نیا

را داده  دگاهیآمد. خاله وسعت د یبه نظرش منطق الیل حرف

که  ی . زمانکردیم میرا ترس ندهیبا روش خودش آ الیو ل

 زد،یو کتکش م کردیو دعوا م گرفت یراشد بهانه م
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با  شدیم کشیهوراد هم نداشت. اگر هوراد نزد یحوصله

.« او که پدر یزن نیهم ی: »تو هم بچهگفتیتشر و دعوا م 

به  یوا کرد،یرفتار م   طورنیداشت، ا  یخون یو رابطه دبو 

 بچه از پوست و خونش نبود. نیکه ا یمرد

 دیخونه رو عوض کنم. هنوز محدثه و عمه ام  دی"فکر کنم با

 نیبدم، هم یدارن من قبول کنم. به نظرت اگه جواب قطع

به  انیباشه پسرشونه و نم یهر چ مونن؟یمهربون م یشکل

 یحکم بدن که حق ندار  انیبفروشنش. درسته؟ نم بهی من غر

 !"جانی ا  یایب

 ک ینزد میریندا بده که پولت رو آماده کنن، م هی"خب پس 

 ."م یکنیم دایرو پ یی جا هیو   میگردیخودمون م

و بتونم   ادیدنبالشه هم دستم ب دهیکه حم یپول نی"خدا کنه ا

 نگفتم برات....." ی.....وارمیمناسب بگ یجا هی

کار کرامت گفت. گفت که چقدر به  شنهادیاز پ جانیه با

با بازگشت دکتر،  خواهدینفعش است که قرارداد ببندد و م

هم  الیرا صرف کار شرکت کند. ل شیرو یتعفا دهد و تمام ناس

 خبر نشان داد.  نیرا بابت ا  جانشیو دست زدن ه  غیبا ج

 "خب حاال تو بگو! چه خبر بود؟" 

 نازک کرد. یچشم پشت
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 چه خبر بود." ینی و بب یا یخودت ب یخواستی "م

 و به نوک انگشتانش بوسه زد. دیرا کش  الیل لپ

 ای....کنمی! لوس نشو! بگو ببگهی"من قربون قهرت! نشد د

 اومده بودن؟"

 به حرف زدن شده است. یآمد که مثال به زور راض یاغمزه
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هستن اومده بودن. عمو و عمه و   جانی که ا ییالی"ما که فام

. اونا هم دو تا پدربزرگاش و هامیی خاله و دو تا دا

بودن. معلوم بود که از قول و قرار ما  ادی. زالشونیفام

  م،یسکه گفت هیفقط  هی مهر دنید یو وقت دوننینم یزیچ

 نیهمچ هیگرفتم که  گوری. منم فاومدیشاخاشون داشت در م

 ."دیکن فیک دیهستم. بر یدختر

و  یخوشبخت یخوشحال بود. برا قایدوستش عم یبرا

 سعادتش دعا کرد. 
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 ی کی. میمحضر عقد کن یتو  گهید ی"خالصه قرار شد هفته

 میبخون غهیهفته ص هی  نیا یاز بابابزرگا اصرار داشت برا

 مشکل نباشه." دیخر میبر میکه اگه خواست

 .دیغش خندغش  خودش

و مسافرت  می"بندگان خدا خبر نداشتن که ما چند ساله دوست

داشت. صالح از  ریتأث یلیمراسم خ  نی.....اما هممی هم رفت

صبح تا حاال چار بار زنگ زده و حال و احوال کرده. تازه 

 خوامیآوردم و م  نیدنبالم شرکت که گفتم ماش ادیخواست ب

 و رو برسم."حساب ت امیب

رفتن  نیو در ح زدیبر یخندان بلند شد تا دوباره چا  چکیپ

 سمت آشپزخانه گفت:

دست و بالش بازتر  نی"گفتم که دوست داره! حاال عقد کن

 در خدمته!"   شتریو ب شهیم

از  یزیشام چ یداد و برگشت تا برا الیرا دست ل یچا ینیس

 درآورد.  زریفر

داد که  ام ی. صالح پیدرست کن خوادینم  یزی! چ چکی پ  ای"ب

 ."میشام بخور رونیب میدنبالمون بر انیبا ماکان م

 اخمش را در هم برد. چک،یمردد پ ی چهره
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درس دارم و   ی گفت یومدیکه کشتمت. جمعه هم ن ییا ی"ادا ن 

 دی. شاستی ن یحرفا! االنم که کس نیپروژه دارم و ا دونمی نم

 ." یبد نباشه با اونا هم مشورت کن

دو تا   یروبرو نمیمونده برم بش نمیخاک بر سرم! هم ی"وا

 مرد جوون و از خواستگارم بگم."

 شد.  یجد الیل

 فی عاشقانه تعر یصحنه یخوایداره؟ مگه م ی"چه اشکال

 ن؟یدار ی آقا چه شناخت نیکالمه آقا شما از ا ه ی ؟یکن

 !" نیهم

 ."امی. ولش کن اصال من نمشهیمن که روم نم ی"وا

.....هوراد خاله آماده شو االن یایخوبشم م ، یای! مخودی"ب

. میبخور تزای پ میبا هم بر انیعمو ماکان و عمو صالح م

 " ؟یدوس دار

بلند و هوراد و »آخ جون عمو ماکان« دهان  « ی»هورا

 یبا بدجنس الیرا بست. سرش را به تأسف تکان داد. ل  چکیپ

 گفت:

  اشی. منتظر بعدیومدیکه ن شبهید یشه از تالفگو  ه ی نی"ا

 باش." 
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به زور قول گرفت که  الیکرد. از ل شد ی نم یخنده کار جز

را  الی زبان ل یسادگ نیبه ا دانستینزند. هرچند م یحرف

را  وهیم ی هاو ظرف یچا یهاوانیببندد. ل تواندی نم

 گفت: الی که ل شستیم

 ."شورمیم شو ه یبرو آماده شو من بق ایب کن،یها نزد"بچه

و  دیگذاشت و دستش را آب کش یرا در جا ظرف وانیل  نیآخر

 آب را بست. ریش

 "تموم شد. هوراد بدو لباس بپوش."

 خواستی آمدند. دلش نم نیی ها پا و آماده از پله  حاضر

که انجام  کردیرا م ی. احساس گناه ند ی را بب  شیهاه یهمسا

و مقصر محمد بود.   آمدیحس بدش م نینداده بود. از ا

 یکیمشغول آب دادن باغچه بود. سالم و عل اطیدر ح یریمد

. اگر دیکش ینفس راحت چکیکردند و از خانه خارج شدند. پ

نبود هوراد با   دیو بع کردیصحبت م  شتریبود حتما ب مهناز

 دانستی. مدیکه داشت از رفتن با ماکان و صالح بگو  یذوق

 د ی. باکردیم تشیکه داشت اذ یست، اما حسنکرده ا  ییخطا

و  گفتی م یا. نهکردیرا مشخص م فیهر چه زودتر تکل

 .دیکشیعذاب نم

ماکان منتظر بودند. هوراد به  نی و ماکان با ماش صالح

بود، به  ستاده یا نیماکان که با صالح کنار ماش دنیمحض د

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



خم شد و   شی. ماکان جلو دیدو  انیو عمو گو  دیسمتش پر کش

و حال و احوال کرد.  دشیچرخش بغلش کرد و بوس  کیبا 

هم مثل هوراد دلش پرواز کردن را  الیحواسش بود که ل

جلوتر بود.   یو چند گام رفتیم ترع یو سر خواستیم

 الیماکان، هوراد به بغل جلو آمد و از صالح رد شد و سالم ل 

که داشت با ماکان  ینیو ح دیهم رس  چکیرا جواب داد. پ

را به  الیحواسش بود که صالح، دست ل کرد،یم یپرساحوال 

 نی. شرمگدیاش را بوسو آهسته گونه دیسمت خودش کش

 و حواسش را به هوراد داد. اندچشم چرخ
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 نکن." تیمامان، عمو رو اذ نییپا  ای"ب

 " م؟یپسرمون! بر کنهینم تی"اذ

 الیآهسته در گوش ل چکیشدند و حرکت کردند. پ  سوار

 گفت:

 ."نیبخون غهیکه گفت ص شناختیشو م"پدربزرگه نوه
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زمزمه کرد.  « ییاش را قورت داد و »گمشو خنده الیل

  یباز  یکه انتخاب کردند، محوطه یرستوران فست فود

 نیبه ا یماه رونق وریدلچسب غروب شهر یداشت و هوا

شد.  یخال یاچهارنفره  زیقسمت داده بود. صبر کردند تا م

کودک گرفت و   یهوراد صندل یکه نشستند، ماکان برا نیهم

 .ندیبنش اشیندل ص درکمک کرد تا 

نبود اما  یدیماکان توجهش را جلب کرد. رفتار جد رفتار

 نیبه ا توانستیمحمد هم م ایآمد. آ چکیامشب به چشم پ

دور هم  یبود. وقت  دهیند گاهچیشکل به پسرش توجه کند؟ ه

شان به هوراد بود. سهم  ماکان حواس ای دیسع شدند، یجمع م

 بود. رتری گو چشم شتریماکان ب

  ینیزم بیس ی هاغذا دادند و تا آماده شدنش ظرف سفارش

 بی گذاشته شد. دانه دانه س زیم یرو  یو قارچ سوخار 

 که ماکان گفت: گذاشتیدر دهان هوراد م  ینیزم

 " ه؟یچ انی. جرگفتی م ییزا یچ هی دی"سع

به دهان  دهینرس ینیزم بیبا چنگال و س چکیپ دست

پر از آب  یانگار تشت بارهک یو هوا ماند.  نی زم نیهوراد، ب

. صورتش قرمز شد و حس کرد دندیلبو به صورتش پاش

نشست. با لکنت  یو پشت لبش شبنم دانه درشت یشانیپ یرو 

 :دیو به زحمت پرس
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 گفت؟"  ی"چ

 آمد. اشی اریو به   دیکش یپووف الیل

بد حرف  قدرنیکرده. ا یبابا! محمد مثال خواسگار ی چی"ه

جا جواب داده و گفته از اون خونه همون  چکیزده که پ

. عصرشم خواهرش اومده و گفته که اشتباه کرده و  رمیم

و از  هیخوب یدرست حرف نزده، اما تو بهش فکر کن. بچه

 خبر داشته." دمیحرفا!.....سع نیا

 ماکان و صالح نشست. یشانیپ یرو یمحو  اخم

 گفت اصال؟"  ی"نامربوط حرف زد؟ چ

کرده.....فقط بلد  یخواسگار گمیبابا! صالح م ی چی"ه

 ......"رمی پذینبوده....اومده گفته تو و بچتو م

 بهش خط داده بود که منت گذاشته؟"  چکی"مگه پ 

دهان   ینی زم بیاو س  یرفت و ماکان به جا نیی پا چکیپ سر

خواست صالح را  و  دی خند یکالفه شد ول الیهوراد گذاشت. ل

 آرام کند.

ناراحت شد و بهش  نیاز ا چکمی! پ گهید  نی"هم

  چکیداده، پ ی.....چون محدثه از طرف خانوادش اوکدیتوپ

 به خاطر هوراد." شتری. بکنهیداره فکر م
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در محوطه   یبلند شود و کم   یخواست که از صندل هوراد

 نیزم یرا باال داد و بچه را رو  یمنیبچرخد. ماکان ضامن ا

به جلو خم شد.   ینشست و کم  یصندل  یگذاشت. خودش رو 

 . ندیرا بب چکیکه بتواند چشمان پ  یطور

خودت   ؟ یخوبه، اما خودت چ ی لیخ یکه به فکر هوراد نی"ا

 " ؟یدار یزیچ یاعالقه ،یاحساس 

 یچه بحث مزخرف نیخجالت در شرف آب شدن بود. ا از

بحث  نیسر ا اش یب و خوراک و زندگبود. چند روز خوا

و صالح هم  الیمختل شده بود. ماکان منتظر پاسخ بود. ل

سکوت کرده بودند تا او دهان باز کند. دستش را بند ظرف 

 ظرف نگه داشت. یکرد و نگاهش را رو  ینیزم بیس

هوراد خوب  یندهیآ یبرا دی. فکر کردم شاستین یچی "نه! ه

 ییکه جا نهیا حمیترج نی هم یباشه که بازم شک دارم. برا

 کنم." دای پ گهید

کرد. گفته تو  تمیاذ یزی چ هیگفت،  چکیحرفاش که پ نی"ب

خودتو خسته  دی. نبایبه فکر کار و پول باش گهی د  دینبا

 چکیپ گم؟یم یچ  نیفهمی. مکنهیمنو نگران م نی......ایکن

با شرکت کرامت  خوادی. تازه مکنهیم دایتازه داره خودشو پ

سد راهش   ی عنیحرف  نیکه ا کنمیقرارداد ببنده، فکر م

 " ست؟ین یجور نیشدن...... به نظرتون ا
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 ل یدلی ب الیل  یبود. نگران دیجد چکیپ یها براحرف نیا

بحث را بشکافد و   شتری ب الیل خواست ی. حاال دلش مشدی نم

دهد. حاال مهم بود که نظر صالح و ماکان را  حیتوض شتریب

. با نظرات امدین یبه نظرش بحث مزخرف گریبشنود. د

 .شدیتر مراحت شی برا یر یگمیدوستانش، تصم

 یداره، اما به طور قطع یشکل نیتفکرات ا هی"خب محمد 

 بوده." نی بگم منظورش هم تونمی نم

 ماکان؟"  هی"نظر تو چ

ثابت ماند. بعد  چکیپ یجمع چرخاند و رو یرا رو نگاهش 

 مکث گفت: یاز کم

سر کار، قبول   یباشه و ازت بخواد نر یشکل نی "اگه ا

 "؟ یکنیم

و   شرفتی پ  یعنی  ت،یهو   یعنیاستقالل،   یعنیکار  چکی پ  یبرا

. دانستیکه حق خودش م یاجتماع گاهیبه دست آوردن جا

 است. یکه پاسخش منف دیبگو  تیبا قاطع توانست ی پس م
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گشا بود، شب راه یکرد، ول  تشیکه اذ ینظر از بحث صرف

رفتند تا هوراد   یرا گذراند. بعد از شام به پارک یخوب  اریبس

لذت بردند. از  وریخنک اواخر شهر یاز هوا کرد،یم  یباز

  یو خوردند. شوخ دندیخر یکوچک وسط پارک چا یدکه

 .دندیکردند و خند

حضور  دیو صالح اصرار کردند که حتما وقت عقد با الیل

گفتند اما قرار شد که  یمحضر را حدود  داشته باشند. آدرس

 شدن روز و ساعت دوباره اطالع دهند. ماکان گفت: یبا قطع

 نیو با خانواده دعوت ذارمیبرنامه م  هی"بعد از عقدتون 

 ." میگردیو آخر شب برم میریلواسون، از صبح م

....واوووو«  ول یشدند و با »ا زدهجانیو صالح ه  الیل

 کردیشان مبا لبخند نگاه  چکیند. پشروع به سر و صدا کرد

 که ماکان مخاطب قرارش داد:

 ."میریدنبال شما و با هم م امی"خودم م

 .دیدیهم نم یدعوت باشد. لزوم  کردی فکر نم چکیپ
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درست  د،یریم د یدار یخانوادگ  ام؟ینه! من کجا ب یوا  ی"ا

 ."امیمن ب ستین

 کرد و جواب داد: یاخم الیل

! خواهرم گهید یی ما یتو جزو خونواده س؟ی درست ن ی"چ

 ."ادیبا ما م چکی شد، پ  نه ماکان! اگه برنامه  ؟یستی مگه ن

 !« را گفت.یلبخند زد و »لطف دار آهسته

 ها!"   یهست یتعارف یلیخ چک ی"پ

 به صالح کرد. رو 

 خب....." یول  کنم،ی"نه تعارف نم

اس،  خب نداره! بذار معلوم بشه عقدشون چند شنبه  ی"ول

 ." میکن یم یزید برنامه ربع

و هنوز از  گذشتیاز مرگ راشد م میاز دو سال و ن شیب

به   یگرفتن خوف داشت. گاه  میآزادانه رفتار کردن و تصم

  دیو اوست که با ستی که راشد ن کردیم یادآوریخودش  

را  حی. اوست که راه صحردیبگ م یتصم اش یزندگ یبرا

 .کندیانتخاب م

رفتند و با ماکان تنها  یبستن دنیخر یبرا  الیصالح و ل یوقت

را   یو نکات دی کار و قرارداد با کرامت را پرس اتیشد، جزئ
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و صالح را  الیل یکرد. وقت یادآوریدر مورد امضاء قرارداد 

 گفت: عیسر  دند،یاز دور د

فاب محمده، من باهاش  قیحرف بزن. اون رف دی "با سع

درست  م یبگه تا تصم دونهیم یهرچ گمیو م زنمیحرف م 

 . هر چند من......"یریرو بگ

که بگردم دنبال خونه. فقط   نهیدرست ا می"فکر کنم تصم 

 ." دادیم جهیزودتر نت دهیحم  یریگیکاش پ 

آن دو نفر. از  دنیتکان دادنش همزمان شد با رس سر

  یبستن یبرا یباز نیکنارشان رد شد و هوراد را در زم

 د.خوردن، صدا ز

کارش رفتن به شرکت و امضاء قرارداد بود  نیبعد اول روز

پروژه   نیا یکه قرار بود رو یگروه یو شرکت در جلسه

شد و  هیتوج کرد،یکار م دیکه با یقسمت یکار کنند. در باره

بود که انتظارش را  یزیباالتر از چ یلیبازگشت. حقوقش خ

 یذتجلسه با عنوان خانم مهندس خطاب شدن، ل یداشت. تو 

بد و  یهاکه توانست نگاه  ی. لذتیداشت، ناب و باور نکردن

کارش  یکند.  وقت یدو سه نفر در گروه را خنث یآزار دهنده

به مهد کودک    میتمام شد، زمان برگرداندن هوراد بود. مستق

تر را گرفت تا بتواند مطمئن دیسع یرفت. در راه شماره

 :گفت یپرسپاسخ محمد را بدهد. بعد از احوال 
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محمد ازت  یدرباره خوامیم ؟ یصحبت کن یتونی "م

 بپرسم."

پا و نفسش  یبا گفتن »چند لحظه صبر کن« و صدا دیسع

 که بود، خارج شد.  ییکه مشخص کرد از جا

دعواش کردم به  ی! من باهاش حرف زدم و کلچکی"بگو پ 

 خاطر طرز صحبتش." 

 ی. دوست دارم بدونم تو ازش چستیاصال برام مهم ن  دی"سع

 تونهیکنه؟ م یهوراد پدر یبرا تونهیبه نظرت م ؟یدونیم

 "ره؟ یبپذ کنمیکه هستم و کار م  طورنیمنو هم

 " ؟ یقبول کن یخوای"مگه م

 کرد. ارشیهوش دیسع  ریمتح لحن

 " ه؟یداره اگه قبول کنم؟ اشکالش چ ی"مورد

 .دیفهمی م دیپشتش بود که با  یداستان د،یپته کردن سع تته
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دروغ بهم نگو! من    نت،یزتریبه عز دمی! قسمت مدی"سع

خوب محمد.   یاگه بخوام قبول کنم به خاطر بچمه و خانواده

 دارم." ینه عاشقشم و نه حتا سر سوزن حس 

 .دیچیپ یدر گوش دیسع قیدم و بازدم عم   یصدا

و من خواهرمو به محمد  دونمی من تو رو خواهرم م چک ی"پ

 ."دمی نم

 "ه؟ یچ لتی"و دل

. گمیازم بخواد نه نم ید دوستمه و دوسش دارم. هر چ"محم

  یکه بهش نه گفتم، صحبت با تو بود و راض یزی تنها چ

. به نظرم محمد  گمیکردنت. به خودش گفتم و االنم به تو م

 دونهی. هنوز خودش نمدهینرس یازدواج به بلوغ فکر یبرا

 ی لیخ یخونواده یگی.....آره راس مخوادیم یچ یاز زندگ

ازش در  یشوهر خوب یول هیداره. خودشم پسر خوب یخوب

 نظر منه!" نیخود داره. ا ی. پدر که جاادینم

با  ی مانیپش یابدون ذره توانست یراحت شد. م  الشیخ

  ماندیمحدثه صحبت کند و راحت پاسخش را بدهد. فقط م

 رفتن. ایماندن  یبرا  فشیبرخورد عمه و تکل

 المی. خیاول تو برادر بودمنم از روز  ی. برادیسع ی"مرس

 " ؟یندار ی....من برم. کاریرو راحت کرد
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هوراد که ازساختمان مهد   یکرد و برا یخداحافظ دیسع از

دست تکان داد. پسرکش بزرگ شده بود. سال  آمدیم رونیب

 یاش هم داشت از آن الغر. جثهرفتیبه کالس اول م گرید

رفته باشد و   اشیپدر یبه خانواده زدی. حدس مآمدیدر م

 شتدر کل یو ه یبلند قد یشود. دلش برا یکل یقد بلند و ه

  دیپا نشست و پسرش را بوس یهوراد غش رفت. رو یندهیآ

دست تکان داد و خداحافظ را  اشیمرب یبرا  ستادنشی و با ا

به  یلب زد. تمام طول راه فکر کرد که با چه کلمات و جمالت

 دیبگو  یرا بدهد. چطور و با چه لحن اشی فمحدثه جواب من

قدر  آن همحدث کردیرا از دست ندهد. دعا م اشی که دوست

 کردینکند. احساس م یباشد که مسائل را با هم قاط  یمنطق

راحت شود،  شانال یاست که خ نی ا یاصرار محدثه برا

نه  رد،یتر از خودش بگده سال بزرگ یزن رودیپسرشان نم

 باشد.  یکه واقعا راض نیا

 یساختمان که شد، از شانس خوبش محدثه از خانه  وارد

عمه در آمد و عمه هم پشت سرش بود. به هر دو سالم کرد 

 گرم شد.  یپرسو بازار احوال 

 نه؟"  ومده،یمهد. دکتر که هنوز ن شی"فکر کردم امروز نبرد

فرصت استفاده کردند و در پاگرد مشغول و هوراد از  نایمب

 ها کرد و پاسخ داد:به بچه یشدند. نگاه یباز
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. عمو  ومدهیگذاشتمش مهد. نه ن گهی"صبح کار داشتم و د

 خوبن؟"

سرش را تکان داد و »خوبه« را ادا کرد. به نظرش  مهناز

 یومن. منکردیکار را تمام م دیفرصت بود. با نیاالن بهتر

تم بگم....« شروع کرد. محدثه و عمه که  کرد و با »خواس

 .دیمنتظر نگاهش کردند، لبش را گز

فکر کردم.....من از خدامه که به شما  یلی"راستش.....خ

....آقا محمد از اول برام قتشیخب......حق یوصل بشم ول

 تونمی نم دمیفکر کردم د یمثل برادر بودن.....خب......هرچ

 یدوست خوادی.....دلم نمبهش فکر کنم. یاگهیبه عنوان د

 گهید نیکنیشما رو از دست بدم......اگه.....اگه فکر م

 باشم.....که.....برم." جانیمن ا نیدوست ندار

نگه داشته و   نییکند تا حرفش را زد. سرش را پا جان

کرده بود. جرئت سر باال آوردن و   خیم نینگاهش را به زم

داغ شد،  شیهاشان را نداشت. پشت پلک نگاه در چشمان

و   دیکش قینداشت. آهسته دو سه نفس عم هیقصد گر یول

ها را بهم فشار داد و اشک را پس زد. سکوت دو زن  پلک 

 ایروم  یروم ایکرد. سرش را باال آورد.  شنگران یکم

 ش.قرار نبود بکشد یزنگ. کس یزنگ
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 یاما حس کرد راحت شد،یخوانده نم یزیصورت عمه چ از

محدثه هست. نگاهش که   ینشاط پس چهره یو حتا کم ال یخ

 زده گفت:گره خورد، محدثه شتاب

 "؟ی"واقعا؟! خوب فکراتو کرد

  نی قیرفت و آمد نگاهش با عمه، شکش را به  نیب نیا در

مد، نبودند و به اجبار مح  یکرد که از دل راض ترک ینزد

تکان داد و محکم جواب  نانیاصرار داشتند. سرش را با اطم

 داد:

 جادیبودن من مشکل ا جانیا دی ن یبی"آره مطمئنم! فقط اگه م

 که........" کنهیم

حقت بوده.  ،یشده و رد کرد  یخواسگار ؟ی"نه چه مشکل

موضوع   نیسر ا ستیبدونه و بفهمه. قرار ن دیمحمدم با

  نای ......محدثه عمه! با مامانت ایآالخون واالخون بش

رفت و آمد کنه که   یصحبت کن. به داداشتم بگو، جور

 نشه." تی مستأجر ما اذ
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 نیمهناز را ببوسد. مگر بود زن ا یخواست بپرد و رو  دلش

 لبخند زد و رو به محدثه کرد:  ده؟یهمه فهم

عروس خوب  ه ی کنمیآرزو م  ؟ی"تو که ناراحت نشد

 بشه." تونب ینص

اومد  مییپسر دا نیناراحت نشدم. خودم قبل از ام زمی"نه عز

 !"هیعی طب نیستمش و قبول نکردم. او نخوا  یخواستگار

بوده است.  خودی همه دلهره و فکر ب نیمتوجه شد که ا تازه

خانواده را با افسانه و راشد   نیفکرش اشتباه بود که ا 

گرفتن جواب  ی کرده بود. فکر کرد از اهرم خانه برا سهیمقا

خانه برو«. حاال  نیاز ا ایبله بگو  ایاستفاده خواهند کرد. »

با  د ی. بادکارش تمرکز کن یرو  توانستیراحت م ال یبا خ

که محمد حضور   یی جا یو مدت  زدیحرف م الیو ل دیسع
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را از  شی هوا دن،یو ند  یبود دور دواری. امرفتی داشت، نم

 .ندازدیسر محمد ب

 کرد. فیتعر الیل یاز ناهار، زنگ زد و برا بعد

ناهار با دل خوش  ه یم راحت شد. امروز تونست  المی"خ

 " ؟یبخورم. تو چه کار کرد

که زور بگن  ستین میترس برت داشته بود؟ قد یالک  یدی"د

. میکرد یبرو......ما هم محضر رو اوک ایقبول کن  نو ی ا ای

روز دوشنبه ساعت هفت شب و بعدشم رستوران شام 

 ها!"  ی.....خوشگل موشگل کنمیدیم

 بپوشم؟"  یچ دونمیندارم. نم ی"لباس درست و حساب 

کت و  هیبرم لباس بخرم. گفتم  خوامی"با صالح عصر م

دنبالت با هم   ام یبخرم. آماده باش م ینبات   ای یریدامن ش 

 ." میبر

 هی ....خودم یاون شلوغ یتو  ییایهمه راه کجا ب نی"نه بابا ا

 ."کنمیم  شیکار

. یرو بگ راداش یا  کنمیو مو پر یتو باش خوامی"ننر جان، م

 ." ادیخوبه بهت م گهیصالح که فقط م

 یدرست و حساب دیوقت بود که خر یلیو قبول کرد. خ دیخند

  متیرا وقت حراج و نصف ق  شیدو مانتو  یکینکرده بود. 
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 یبود. چند ماه دو حقوق گرفتن و چند پروژه، موجود  دهیخر

کند  یولخرج یقدر باال برده بود که بتواند کمحسابش را آن

 ادهور یبرا  دیغارش به خودش برسد. با اریعقد  یو برا

پارسال تنگ و کوچک    یها. لباسدیخریم زهیی هم لباس پا

 شده بودند.

ها را  را دوست داشت. با حوصله و دقت مغازه الیبا ل دیخر

 دیو بدون خر دکری از لباس را نگاه م ی. کوهگشتیم

محال بود بخرد.  نشست،ی به دلش نم یز ی. تا چآمدیم رونیب

که به تنش نشسته و   کردندیم دیی حتا اگر همراهانش تأ 

 شتهوراد را نزد خاله گذا د،یرفتن به خر یقشنگ است. برا

رساند. همان اول کار  الیو خودش را به محل قرار با ل

که  نی. هم دیخر یدوز نهیبا شال آ یزرشک  یسنت ی مانتو 

 پسند کرد و گفت: الیل

 !" ادی! بهت مچی پچیخوشگله پ  یلی"خ

 دیخریکفش پاشنه بلند م دیفقط با ال،ی ل یبود. به گفته یکاف

و  گشتیها را ممغازه الی که ل ی. زمان دیا یب  پشیکه به ت

کرد و   دیهوراد خر یهم برا   چکیپ کرد، یانتخاب نم یزیچ

که  ی. صالح در حالدیخودش کفش و شلوار خر یهم برا 

 :گفت اطی خسته و ناالن نباشد، با احت ش یصدا کردیم یسع
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بهت  یلیخ یدیجان! اون کت و دامنه که پوش یل ی"ل

 ." اومدایم

 ."خوامیخاص م زیچ هینه  ه؟یدوز"کدوم همون خامه

گوشش  ریشد و با خنده ز الیل کی اش گرفت. نزدخنده  چکیپ

 پچ زد:

انتخاب   یچ هیمجنون درد گرفت. خبرت  یخانوم پا یل ی"ل

 ."گهیکن د

 انگار واقعا خسته شده است. دی به صالح کرد و د ینگاه الیل

به نظرت خوب بود؟ خوشم اومد ازش  پورهی اون گ چک ی"پ

 مدل کتش رو دوست داشتم."

  نی . همدندیبرگشتند و لباس مورد نظر را خر  چک،یپ  دییتأ  با

 زمزمه کرد: یحواسش نبود، صالح با قدردان الیه لک

 ."یکرد شیبده. راض رتی"خدا خ

 ییبایانتخاب کرده بود، اتاق عقد مجلل و ز الیکه ل یمحضر

و   دهی کرد. تا حاال ند رتیح  دنشیاز د چکیداشت که پ

که  یبود که محضر، اتاق عقد داشته باشد. محضر  دهینشن

بود که به  یکیدر آن به عقد راشد درآمد، اتاق کوچک و تار

 در آن جا گرفته بود.   زیزحمت دو م
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تا به  گفتی م چکیبود خاله به پ یآماده بود. مورد زیچ همه

. ماکان همراه مادر و پدرش آمده بود و به محض دیبگو  الیل

  چکیبود. پ ستادهیرا گرفته و کنارش ا ورود، هوراد دستش

اش فر کرده یموها  یکه رو  یو شال یسنت  یدر آن مانتو 

ساده  شهیکه هم یچکی. با آن پدیدرخشیشل افتاده بود، م

 یبه رنگ سرخاب ش ی هامتفاوت شده بود. لب گشت،یم

تر و و خط چشم، درشت مل یدرآمده و چشمانش با ر  یبراق

. کشاندیرا به دنبال خود م  یر ایشده و چشمان بس  باتریز

کنارش  دنیی قند سا یبرا گریخواهر صالح و دو دختر د

شد حاضر است  دهیسه مرحله پرس  یط الی. از لستادندیا

 د،یبله را بگو  الیشود؟ هربار منتظر بود ل صالحهمسر 

  دنیگفت و عاقد از اول شروع به پرس یزیچ  یگریشخص د

اش را رها  کرد. باالخره بله را گفت و صالح نفس حبس شده

مراسم عقد را با  اشیبار در زندگ نیاول یبرا چکیکرد و پ 

 .د یتمام رسوم معمول د
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بود. عالوه  زدهجانیهم ه الیرفتن به و  یسفر شمال برا مثل 

بر ماکان، مادرش هم زنگ زده و رسما دعوت کرده بود. تا 

فقط نه گفت. هر طور  ال،یزنگ نزده بود، در مقابل اصرار ل

تنش درست نبود. نه گفتن به مادر به نظرش رف دیسنجیم
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 یجد  یاماکان در توانش نبود. اصال انتظارش را نداشت صد

و محکمش را بشنود. شماره ناشناس بود. به محض الو 

 :دیگفتن، شن

 هستم. مادر ماکان!" یخانوم؟.....عالم چک ی"پ

دوباره وجودش را  ستادنیمعلم و ناظم ا یحس جلو  همان

دور کند و   شی گرفت. به زحمت توانست لرزش را از صدا

  عیکند. اجازه نداد سکوت شود سر کیمؤدبانه سالم و عل

 گفت:

هاشون مهمان ما "جمعه قراره عروس و داماد و با خانواده

که   طورنی. ادی اریب فیباشن. زنگ زدم که شما هم تشر

. منتظرتون نیهست یمی صم یلی جان خ  الیبا ل دمیفهم

 ."میهست

نداد و با گفتن »جمعه  چکیتعارف به پ یبرا ی فرصت

در  یکرد و تماس قطع شد. گوش ی!« خداحافظنمتونی بیم

داشت. هم  یاش ماند. احساسات مختلفدست خشک شده

تاپ و خودش هم لپ ونیزیتلو  یخوب و هم بد. هوراد جلو 

 الیشد. زنگ زد ل ریبود و مشغول کار. فکرش درگ شیجلو 

 .گفتاز دعوت  شیو برا

اما خوشم اومد. ماکان کارش درسته. به  بهیبه! عج"به 

و گفتم به  یایباهامون ب یش ینم یصالح گفتم که تو راض
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فکر رو   نیماکان بگو، بعد از ما گله نکنه. دمش گرم بهتر

 کرد."

 یحس کردم جلو دمی! باور کن صداش رو شنل یل میطور هی"

 دفتر چطور بود؟"   رفتیم یهرک ادتهی. سادمیوا یخانم جهان

 .دیبلند خند الیل

لکه  هی  کرد،یصدام م ی. من که وقتیافتاد  میچه کس ادی"

 نی......اکردمی م سیبرگرد خ  برو ی . بافتادیشورتم م یرو 

حرفا رو ولش کن. حاال که زنگ زده و احترام گذاشته، 

 . بهرحال بزرگتره."یزشته رد کن

 بزنم و رد کنم....." یمن حرف "انگار اجازه داد که 

شنبه صبح زود حرکت کنند، قرار شد پنج خواستندیم  چون

گفته بود لباس اضافه بردارد هم  الیبخوابد. ل الی ل یشب خانه

را آماده کرد.  یهوراد. ساک کوچک  یخودش و هم برا  یبرا

 و صالح.  الیشام منتظرش بود و او منتظر ل یخاله برا

تماس گرفت و گفت آماده باشد. دو   الی ساعت هشت، ل  حدود

کار  یآمد، کم  شیپ یتیو موقع اوردیتاپش را ب دل بود لپ

روز را بدون فکر کار و   کیگرفت   میتصم  تیکند. در نها

در خانه بود و ساعاتش را  شتری روزها ب نیپروژه بگذراند. ا

  ال س یکرده بود. قصد داشت واحدها میکار و درس تقس نیب

 ماه امتحان دهد و تمامش کند. یخر را دآ
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را خاموش  ونیزیهوراد را صدا زد که تلو  ال،ی تک زنگ ل با

در  یرا پا کند. خودش هم ساک را جلو  شی هاکند و کفش 

و   دی گاز مطمئن شد. چرخ  ریگذاشت و از بسته بودن ش

 یالمپ کوچک جلو  کیها را خاموش کرد. جز چراغ

 ی. با انگشتانش موهارا روشن نگذاشت یچراغ ،ی ورود

 ن یلخت هوراد را شانه زد و به سمت باال برد. تنها تشابه ب

آمدند. عمه و   نییها پاموها بود. از پله نیمادر و پسر هم

.  خوردندیم ینشسته و چا  زی همسرش کنار باغچه پشت م

رفت و سالم نکرده، از رفتن  یریهوراد با ذوق به سمت مد

و  دیصورتش را بوس یری»مامان جون« گفت. مد یخانه

 تذکر داد:  چکی. پادبه دستش د یشکالت

 !"ی"شما سالم نکرد

 سالم کرد و خنده را به لب زن و شوهر آورد. عیسر هوراد

 !"؟ی"ساک بست

کرد بدون معذب بودن، پاسخ دهد. با خود تکرار کرد  یسع

 .ستیکه کارش بد ن 

 میخاله و صبح زود قراره بر یخونه م یمونی"آره، امشب م

هوراد  یلباس برا  کهیچند ت هیاز دوستان.  یکی یالیو 

 برداشتم."
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. دست اوردیاز ماکان ب ینداشت اسم ینظرش لزوم به

  رونیب اطیاز در ح یوقتکرد. تا  یهوراد را گرفت و خداحافظ

هم دست تکان دادند. آه   ی برا یریرفتند، هوراد و مد

. پسرکش از پدربزرگ شانس نداشت. دو  دیکش ییصدای ب

 ال،ی و پدر ل یریاو مد یپدربزرگ داشت و نداشت. برا

 . شناختیبودند که م یی هاپدربزرگ

خوشحال بود.  شان،نیب یو صالح و عشق جار الیل دنید از

. دیرس خواستیچه مکه دوستش به آن نیخوشحال از ا

شان، کامال متفاوت شده  شدن رابطه یصالح بعد از رسم

تر. زبانش به ابراز عشق و محبت،  تر و مهربانبود. گرم

 .اتریگو 
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ماکان که خودش از  یه یشدند. بنا به توص داریزود ب صبح

جا حرکت کردند که صبحانه آن  یبود، طور الی شب قبل در و 

شکالت خوردند  ای کیک یبا کم یچا  یوانیباشند. هر کدام ل
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را مشخص کردند تا هر خانواده زودتر  ییو راه افتادند. جا

 دهیصالح زودتر رس یبماند. خانواده یگریمنتظر د د،یرس

سرعت را کم کرد تا صالح حرکت کند و او   الیبودند. پدر ل

 هم به دنبالش برود. صالح قبال رفته و آدرس را بلد بود. 

مثل  دانستیود. م باعث شد ضربان قلبش تند ش جانیه

. دانستیرا نم جانشیه ل یگذشته است، اما دل دیع کی نک یپ

 از کنکاش احساساتش دست برداشت. الیل یبا صدا 

و مجهزه. آب گرمم هم  ی عال یلیاستخرش خ گهی"صالح م

 داره."

تنها نره  هو یحواست به هوراد باشه.  یلیخاله! خ چک ی"پ

 کنار استخر."

 "چشم خاله!"

 .دیخند الیل

و  میهمه آدم هست نی . ارهیمامانو بگ  خوادی م یکی "حاال 

 ی . بهش بگسین یتخس ی. بعدشم، هوراد بچهگهید میمواظب

روزمونو خراب نکن   ی. از حاال با دلواپسفهمهیخطرناکه م

 تو رو خدا!"

 رفت. یاغرهو چشم دیچرخ خاله
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گفتم. تو حواست به  چکی"مگه گفتم تو مواظب باش؟ به پ

 ی! حواست باشه تازه رفتی. آهان راستهیخودت باشه کاف

و  نی. متیو هر و کره نکن ادیز یخانواده، شوخ نی ا یتو 

 خانوم باش." 

 گفت و ادامه داد: یمعترض »مامان« 

  سیالزم ن گهیکه د یاعتراف کن یخوای م یم! ک "انگار بچه

 هللا اعلم!"  ،یرو بگ نایا

کل مادر و دختر با خنده گوش به کل  الیو پدر ل  چکیپ

 یدخترش، دختر عاقل دانستی. هم خاله خوب مکردندیم

 نیا نیو ب کندیم  یکه مادرش شوخ دیفهمیم الیاست و هم ل

 . کندیم  انیرا ب اشی نگران هایشوخ

کوچه   ک ی یبا صفا، انتها یها کوچه باغ یبعد از ط  صالح

 یبه تن درختانش بود، جلو  یباغ که لباس سرخ و نارنج

تر . طول و عرض در بزرگ ستادیبزرگ ا یدر دو لنگه کی

زود در باز شد و صالح و به   یلیبود. خ یمعمول یاز درها 

 یشدند. جاده یاز در رد و وارد باغ بزرگ الیدنبالش پدر ل

به  یته شده و من  دهیساختمان کش کی فرش شده تا نزدسنگ 

 ی. ساختمان دو طبقهشدیساختمان م  یجلو  یبزرگ  یرهیدا

. درختان کردیم رهیها را خچشم یقد  یهاشهیقرمز با ش

دو طرف جاده و تا پشت ساختمان را احاطه کرده  وهیم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



رنگ  رییو تغ زانیرو برگ زییشدن پا  کیبودند. نزد

اش جان  به باغ داده بود. منظره ی خاص یی بایز ، هابرگ 

. دو سگ ینقاش دنیکش ای یهنر  یها عکس یبرا دادیم

کردند و با سوت   یرا همراه  هانیبزرگ با واق واق ماش

ها نگاه گرد شده به سگ یماکان، برگشتند. هوراد با چشمان

 کرد.

 و گفت: دیچرخ الیترسان به سمت ل چکیپ

 بچم....." چه بزرگن! خطرناک نباشن. نکنه ی"وا

هوراد با دقت و دهان   دی نرساند چون د  انیرا به پا اشجمله

 است. نخواست باعث وحشتش شود.  دنیباز منتظر شن

قشنگ و بزرگن. فقط مامان مواظب باش   یلی"خ

 . باشه؟!"ینر شونک ینزد

 یماکان جلوتر و پدر و مادرش کم ها،نیماش  ستادنیا با

شدند، باد   ادهیکه پ نیتر به استقبال آمدند. از ماشعقب

 یپرسترها با هم احوال . تا بزرگدیچیشان پ دور بدن یسرد

هوراد را تنش کرد. دست پسرش را  شرتیسو  کردند،یم

. د گرفت و جلو رفت و به مادر و پدر صالح و ماکان سالم کر

که   ینیشد و در ح  کشینفر نوبت ماکان شد که نزد نیآخر

 با او هم حال و احوال کرد. د،یهوراد را بغل کرد و بوس
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بپوشند و صبحانه  یداخل دعوت شدند تا لباس راحت به

ترها اختصاص دادند. را به بزرگ نیی پا یهابخورند. اتاق 

کنار  نیی و همان پا خواستیلباس هوراد عوض کردن نم

 یو سحر خواهر صالح به طبقه چکیو پ الی ماکان ماند و ل

 باال رفتند. 
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 یمطبوع یبود. گرما رونش یب  یکیو ش ییبایبه ز الی و  داخل 

به  یبزرگ یو فضا نییداشت. چهار اتاق باال و چهار اتاق پا 

راحت در گوشه و    یهایعنوان سالن با سه ست مبل و صندل

بزرگ  زیکه به آن متصل بود. م یبزرگ یکنار و آشپزخانه

  چکیدر آشپزخانه بود و پ اریبس  یهای با صندل یناهارخور

  الی. و دیآن را د یشده رو  دهیچ ل یقبل از رفتن باال، وسا

 ی. وقتکردیبود که تصورش را م یتر از آنتر و مجلل بزرگ 

زده هستند، متوجه  رتیهم از امکاناتش ح الیسحر و ل دید

از   ییرایپذ یبرا الیخاص بودنش شد. کامال مشخص بود و 

 شده است.  زیتجه  اد،ینفرات ز
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 خودشونه؟"  یالیو   نی! صالح گفت االی"ل

و در کمد گذاشت و   ختیآو  یوب لباس را به چ شیمانتو  الیل

 جواب داد:

 ای دنیبا هم خر دونمیشه. نم"آره! انگار مال مادر و خاله

 شیسال پ نیباشه، چند ادمی......اما اگه درست دهیارث رس

 و درستش کردن." دنیبا هم خر

دلم خواست تمام   دم،ی. حمومش رو دکهیش یلی"واووو! خ

 وانش بخوابم." یروز رو تو 

تنش مرتب کرد و بافت  یرا رو  شرتیکمد را بست و ت در

 و سر تکان داد.  دیو در جواب سحر خند دینازکش را پوش

 یمامانش بگه چه دوستا دیلطفا! نذار د ی"فعال حفظ کالس کن

 " ن؟ییپا میتو کارت تمومه بر چکیداره....پ یکالس ی ب

و دو  قهیکه دور  دارنیچ راهنیر جواب داد. پجنباندن س با

 می ضخ یشده بود با جوراب شلوار یدوزطانیق  بشیج

. دادینشان م ترنییچه بود، پا. لباس، سنش را از آندیپوش

 داشت.  یمیمال یل یخ شیرا تک بافته و آرا  شی موها

در  ییآمدند. خانم و آقا نیی ها پا دختر با هم از پله  سه

 ریز الیبودشان. ل دهیند چکیآشپزخانه مشغول بودند که پ

 گوشش پچ زد: 
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 ."میظرف بشور خوادی "خوبه نم

و موقر کنار صالح نشست.  نیزد و مت ی فیظر چشمک

 با چشم دنبال هوراد گشت. خاله گفت: چکیپ

دارن که   یاگهی که مهمون د نی. مثل ارونی"با ماکان رفت ب

 ل.". رفتن استقبادنیتازه رس

 خاله نشست و آهسته زمزمه کرد: کنار

 ."کشمیکم خجالت م هی"نگفته بودن، 

 هم نامحسوس جواب داد: خاله

همه  نیا ی. مگه شرکت رفتمیشی آشنا م ؟یچ ی "خجالت برا

 افتاد؟" یآدم بودن، اتفاق 

به  یپاسخ ماند. زن و مرد یخاله با ورود مهمانان ب  حرف

 یسن و سال پدر و مادر ماکان وارد شدند و بعد مرد جوان

حدود   دی. شادیرسیتر به نظر مکه از ماکان و صالح بزرگ

کردند تا مراسم معارفه  امیورودشان ق  یو پنج. همه برا یس

که  دید ار یاانجام شود. پشت سر مرد جوان چهره ییو آشنا

 رفت. لبش به لبخند باز شد. و به سمتش ارادهی ب

را  شیگلو  ریکه هوراد را بغل کرده و ز یدر حال دهیحم

 یوارد شد. وقت  د،یخندیپسرک م یو با خنده دادیقلقلک م

گذاشت و با  نیهوراد را آهسته زم د،ید ستادهیجمع را ا
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کرد.  یلبخند جلو آمد و با همه دست داد و خودش را معرف

 کرد:  ی گفت و شوخ ک ی و صالح تبر الیبه ل

. البته  ن یکنیدعوتم م  یکه عروس نیقول بد دیال با"از حا

 ." امیهم من م نیدعوتم نکرد

 ."رونیب نیا یناهار با ما ب هی نی "خانوم شما که افتخار نداد

 دهیکل کرد. حمشروع به کل  دهیبا حم یمی صم یلیخ الیل

برود و در همان حال انگشتش را  چکی که به سمت پ  دیچرخ

 تکان تکان داد و گفت:

 خدمتت."  امیرو تموم کنم االن م کمی"بذار من سالم و عل

و  دیو کنار گوشش خند دیرا در آغوش کش چکیپ مانهیصم

 زمزمه کرد:

ماکانه اگه گفته   نی ا ریتقص ؟یخوشگل کرد  قدرنی"تو چرا ا

. االن تا  فتمیکه از سکه ن اومدمیمن مجهز م  یبود تو هست

 غصه بخورم."  دی شب با

 که من غصه نخورم؟" ی کنیم ی "شکسته نفس

خوشحال شد. به پدر و مادر و   یلیخ دهیحم دن یبودن و د از

  انیرا از م شیشد. مادر ماکان صدا یبرادرش معرف

صرف صبحانه   یمهمانان بلند کرد و همه را برا یهمهمه

 دعوت کرد:

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



کرده، تا شما مشغول   ری. منتظر خواهرم بودم که د دیی"بفرما 

 ."رسهیاونم م د،یبش

ماکان  کردند،یم  ییرایکه پذ ییعالوه بر خانم و آقا زیم سر

 ارشیدر اخت خواست،یم یزیچ یهم حواسش بود و کس 

 شیآمد و آهسته »ج نییپا ی . هوراد از صندلدادیقرار م

را عقب داد و    یرساند. صندل چکیا به گوش پدارم« ر

 . ستادیا

 " ن؟یخوایم ی زی"چ

داره« را رو به ماکان لب زد. او   ییزد و »دسشو  ی لبخند

را نشان داد. دست  یکوتاه یو کنار سالن راهرو  ستادیهم ا

کارش تمام شد، صورت پسر  یهوراد را گرفت و رفت. وقت

را هم شست و خشک کرد. لباسش را مرتب کرد. خودش را 

صحبت    یآمد. صدا رونیچک کرد و ب سیسرو  ینه یهم در آ

 یپرساحوال  شتریصحبت هم ب ینه یبلند بود. زم زخانهاز آشپ

و مراسم معارفه در  دهیماکان رس یبود. حدس زد که خاله

 د تذکر داد:حال انجام است. آهسته به هورا

 نره مامان!" ادتی"سالم 

همه نشسته بودند جز   بایوارد آشپزخانه شد، تقر یوقت

بود و   چکیو پشتش به پ دهیپوش یخردل یکه مانتو  یخانم

را باال برد و »سالم« کرد. با  شیماکان و مادرش. صدا
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را صدا  گریهمد زده رت یهر دو ح  پوش،یچرخش  خانم خردل

 زدند.

 "دکتر!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       هستم ارزشمندتون نظرات و  نقد منتظر

 

[4/24/2022  7:33 PM] 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

  واری_دی_بچکی#پ

 

 

 #الف_صاد 

 

 

 181#پارت

 

 

 

روز   نیتربود. خاص یری که گذشت پر از غافلگ یروز

که   یتوجه  ده،یعمرش. وقت گذراندن کنار دوستانش و حم

دکتر شمس و   دنیبزرگ آن روز د یری به هوراد شد. غافلگ

دکتر بودن  یکه منش دیارتباطش با ماکان بود. فهم دنیفهم

ماکان بوده که  ن یاز همه جا، ا خبری ب دیکار صالح نبود. فهم

 ستادهیکه در آن ا یابه نقطه دنیرس یراهش را برا کممک

شمس و بهت    حانهیشدن ر ری بود، هموار کرده است. غافلگ
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کامل  یخبریها هم در بکه آن دادیمادر ماکان، نشان م 

 اند.بوده

آمد، دکتر کنارش نشست و   شی پ  یکه فرصت نیمحض ا به

 محو گفت: یبا خجالت و لبخند چک یسؤال و جوابش کرد. پ

. فکر دیماکان نسبت داشته باش با کردمی"فکرشم نم

 کار رو برام جور کرده." نیصالح ا کردم،یم

از دوستاشه و خودش درست  یکی  ی"به منم گفت آشنا

. یدوست دختر صالح باش دی. منم فکر کردم باشناستشی نم

 دهی! به ذهنم هم خطور نکرد که ممکنه حمهیعجب جلب

 یمعموال ماکان برا د؟یباشه. چطور با هم آشنا شد لتیوک

 ." زنهیرو نم شناسه،ی که نم یکس

جهت که   نیگفتن. سخت از ا یی بود از گذشته و آشنا سخت

زمان متنفر  آن  چکیخودش آن زمان را دوست نداشت. از پ

به خودش داد تا بتواند  یفرصت  ق،یبود. با گرفتن دم عم

 راحت حرف بزند.

من چهارده پونزده  یقبل. وقت یلیبه خ گردهی برم یی"آشنا

. میها آشنا شد......از اون موقع با بچهالیساله بودم. من و ل

نداشتم تا فوت  یارتباط گهیمنتها من بعد از ازدواجم د

 راشد."
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به نسبت دادن  یل یخودش هم متوجه شده بود که تما  یتازگ

غرق نشدن در   یهمسر به راشد ندارد. برا ایشوهر 

 زد و گفت: ی زجرآورش، لبخند یشتهگذ

 ."نیاومد نی خبر نداد ن؟یبرگشت ی"شما ک

کم کارام رو انجام بدم و بعد  هی"دو سه روزه برگشتم. گفتم 

شروع   گهیدو روز د یک یاستارت مطب رو بزنم. احتماال از 

 " ؟ی. تو چه کارا کردمیکنیم

دکتر انجام داده بود  بتیکه در غ  ییهم از کارها  چکیپ

کرد. از قرارداد با شرکت و مشغول کار شدنش.  فیتعر

آماده کند.  یکردن منش دایپ یبود که دکتر را برا نیقصدش ا

مشغول   یهم، دو سه نفر هیهنوز در سالن نشسته و بق

 صحبت بودند.

مطب  ی ای ب ینتون گهیاحتماال د  ؟ی"پس رسما استخدام شد

 درسته؟!"

 جنباند. یسر یشرمندگ با

. دیکن دایرو پ ی. هستم تا شما کس ستی ن یاعجله ی"آره! ول

 خلوته کار کنم." یوقت دیالبته اگه اجازه بد

 با تکان سر موافقت کرد. دکتر
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شما  جانیحرفا. ا نیا ال یخی . امروز رو بمیکنیم یفکر هی"

 ." ییمهمون ما

 ماکان برگشتند و نگاهش کردند.  یصدا  با

هم  قیآالچ یتو رونیاس. باستفاده آماده ی"استخر برا

 هست." یی رایپذ  ل یوسا

دادند به باغ بروند و قدم بزنند و صحبت   حی ترج ترهامسن

بزرگ  قیکنند. دو آالچ ی دادند باز حیترها هم ترجکنند. جوان

ود و  شده ب هیتعب  مکتیهم بود که دور تا دورش ن  کینزد

  یراحت. رو  یو دسترس ادیگرد با قطر ز زی م کیوسطش 

 ساطهمراه با ب یو سماور کوچک ل یو آج وهیهم م زیهر دو م

 شده بود. دهیچ یچا

 کنند. ماکان گفت: یباز م یگرفتند پانتوم م یتصم هاجوان

 ."گردمی االن برم دیها شما شروع کن "بچه

ها در رستوران دو بار با بچه ی کیشدند.  میدو گروه تقس به

شان همراه یباز یکه دکتر هم برا نیکرده بودند. از ا یباز

  حانهیتعجب کرد. اصرار هم داشت او هم مثل همه ر یشد کم

کند. منتظر ماکان شدند. هوراد کنارش نشسته بود.  ش یصدا

 اوردهیبچه را ن یباز اسباب  ایبود که چرا توپ  مانیپش

 است.
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کوچک را  یدوچرخه کیکه  یبعد ماکان در حال قهیدق چند

آمد. از همان دور هوراد را صدا زد.   داد،یکنارش حرکت م

  یبرا  چکیپ نیگرد و براق نگاهش را ب یبا چشمان هوراد

 چکی جذاب، چرخاند. پ یاجازه دادن و ماکان با دوچرخه

 د. ماکان کمکش کردیسرش را جنباند و اجازه داد. هوراد دو 

 یریدوچرخه از افتادنش جلوگ یسوار شود. دو چرخ کمک

 کی داد چطور رکاب بزند و تا نزد ادشی. ماکان کردیم

تشکر نکرده بود که   چکیکرد. هنوز پ اشی همراه  قیآالچ

 گفت:  حانهیر

 " ؟یاز کجا آورد  نو ی چه با نمکه! ا ی"وا

بوده   الی دوچرخه از قبل در و  کردیتا آن لحظه فکر م چکیپ

باشد، متعجب به ماکان   یکس یل یفام یبچه یاست. مثال برا 

 .دیگو یواب دکتر چه مدر ج  ندینگاه کرد بب

 یخودش تنهاست و همباز  دمیآقا هوراده. د یبرا نی"ا

 نداره. گفتم سرگرم بشه."
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به هوراد تمام  کی و تبر قیو تشو  هیبق  یاهو یکرد تا ه صبر

را  یتشکر زبان نیشود و بعد از ماکان تشکر کرد. خودش ا

و در خلوت و   آوردیبه دست م یفرصت دیقبول نداشت. با 

گزار است. چقدر که چقدر از او سپاس گفت یم  ییتنها

 هیکه در سکوت و سا  ییتمام کارها ی ممنونش است برا

که پدرش هم   ییو هوراد انجام داده است. کارها و ا یبرا

را  ی باز یبرنامه  اشیگوش ینکرد. صالح رو   شیبرا

وقتش  گریفکر انداخت که واقعا د نی را به ا  چکیداشت. پ

 ی برا توانستیهوشمند بخرد. م  یگوش کیشده است که 

 هم ماکان. دی. شاردیکمک بگ الیاز صالح و ل د یانتخاب و خر

 تی میصم  نیبود که در ع یحامد مرد متشخص ده،یحم برادر

  یاو هم دکتر است. دکترا دی. فهمکردیمحترمانه رفتار م

 چکیبه دل پ یلی. طرز صحبتش خیز یچ نی همچ ای  عی صنا

پرشور و شوخ بود، او به وقت لزوم  دهینشست. هرچه حم

و مشخص  انیع  اریکه بس یزی و آرام بود. چ کردیصحبت م

بود. حدس زد که از دکتر  حانهیخاصش به ر هبود، توج

نسبت به سنش  حانهیمطمئن نبود. ر ادیتر باشد. زکوچک

تانه و رفتار دوس چکیبا پ شهی . دکتر همدادیتر نشان م کم

از مطب با  ریغ ییبود که جا امدهین شی داشت، اما پ ی کینزد

. او هم ندی بب یکار طیهم باشند و اخالقش را خارج از مح

 . کردیرفتار م ی میو صم گرم اریبس
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کباب  یرا قطع کرد تا برا یبود و ماکان باز کی ساعت

 یهم پراکنده شدند و هر کس طرف ه یها برود. بقکردن جوجه

به  الیر رفت و کنار مادرش نشست. صالح و لرفت. سح

به داخل ساختمان رفتند.  دهیباغ و حامد و حم یسمت انتها

 ند یدوچرخه بنش یهم به هوراد کمک کرد دوباره رو   چکیپ

قرار  هاقیفاصله از آالچ یبا کم و یحرکت کند. باربک  یمو ک

منقل را پر از  زدند،یم شی که اکبرآقا صدا یداشت. مرد

ذغال و روشن کرده بود. ماکان به کمک همسر اکبرآقا، 

را  دهیجوجه و گوشت و کوب یآماده یهاخیخانم، س  قیصد

 کنار منقل گذاشتند. زیم  یآوردند و رو 

هم به  حانهیبعد ر یماکان به کمکش رفت و کم مادر

 قیقدم زدن از آالچ ی. مردان مسن جمع براوستیشان پجمع

ها هم و به سمت پشت ساختمان رفتند. خانم درآمدند

 یشان گل انداخته بود. هوراد چند دور که زد براصحبت 

و   دهیشد. در ساختمان، حم ادهیپ یبهداشت سی رفتن به سرو 

و معلوم بود   زدندینشسته بودند حرف م هامبل  یحامد رو 

و از  دیاست. هوراد دو یجد  اریشان بسموضوع صحبت

هم آرام به دنبالش راه افتاد.    چکیت. پرف رونیساختمان ب

 خیس  یهاپر از گوجه و فلفل  ینیکه س دیخانم را د  قیصد

 شده در دست دارد. جلو رفت و با لبخند گفت:

 ."رونیب رمی. دارم مبرمیمن م دی"بد
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را دور   ینیها را چرخاند تا سدست  یتعارف کرد و کم زن

 کند.

 شما."  یبرا نه ی. سنگبرمی"نه خانم جان! خودم م 

سرش را تکان داد. اگر لطف ماکان نبود، احتماال او   چکیپ

را داشت. هر جور   فهیوظ نی هم  یشرکت ای ی اهم در خانه

جبرانش  ی بود و راه برا ادیبه ماکان ز  نشید کرد، یحساب م

 را جبران کند.  شیهامحبت تواند یچطور م دانستیکم. نم

از صبح تا  دی. شما خسته شدبرمیم دی. بدستی ن نیه سنگ"ن

 حاال!" 

 ."م ی"نه خانم جان ما عادت دار

و به سمت خود کشاندن، به زن   ین یگرفتن دو سمت س با

سنگفرش به  یرا نداد. از جاده یشتر یتعارف ب یاجازه

 کردیم قشیرفت. سحر کنار هوراد بود و تشو  قیسمت آالچ

 تندتر رکاب بزند.
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کنارشان رد شد و به سمت منقل رفت. آهسته حرکت  از

باشد. ماکان  ن یابود چاله چوله  شیپا ریو مواظب ز کردیم
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به  شانیاش کنارش بودند. صداو مادر و خاله ستادهی وسط ا

. مادر ماکان با همان لحن محکم و  دیرس چکیگوش پ

 : گفتیم  اشیدستور 

  یش راضخودش و خونواده  یوقت ؟ی کنیچرا لج م حانی"ر

که  یدونیخودت م ؟یذاریهستن، تو چرا مته به خشخاش م

 دوست داره."

 هی بق ی! براگه؟یس د خاله یفقط برا یفکرروشن یتزا نی"ا

 ."یندار ا یدست و دلباز نیاز ا

 "حان؟یر یگ یم ی"شروع نکن ماکان! هان؟! چ

 نیرو دارم که هم گهی"خواهرجون من ترس دو روز د

اون   ینشون بده. برا شتریاختالف چار پنج ساله خودشو ب

 دار شدنه و من......"االن وقت بچه

فقط به خودت فکر  یتو دار یول گمی م نو یا دی"خاله! ببخش

ماه  شیقراره ش دیکه فهم نیکه به محض ا ی. کسیکنیم

زود کاراش رو کرد که حداقل سه ماه رو کنار تو  ،ی نباش

تون فکر کرده. و باال رفتن سن گهیباشه، حتما به ده ساله د

 ."گهی م نو یکه از حامد دارم ا یشناخت یعنی

تر شد. درستش تر و آهستهخود به خود کوتاه  چکیپ ی هاقدم

در دل زد. پس  یبود که حضورش را اعالم کند. لبخند نیا

اشتباه نکرده بود. حامد واقعا به دکتر عالقه داشت. دوست  

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 کردیم یبود که سع یداشتن و دوست داشته شدن، مقوالت 

 یکس  یعاشقانه، آرزو  یزندگ ی شان فکر نکند. آرزو درباره

پر اشتباه را، با تمام    چکیکه عاشقش باشد، خودش را، پ

نداشت  یل ی! تمادوست بدارد. نه شی و خطاها یو بد یخوب

 یک یرا در سکوت و تار  شیازهایفکر کند. ن ش ی هابه حسرت

که خواست  یا. درست لحظهکردیشب در اتاقش دفن م

 حضورش را اعالم کند، دکتر گفت:

! دوست دخترتو یگیم یرو به خاطر خودت دار نای"نکنه ا 

 که روز مبادا طرفت باشم؟!" یکرد میرو منش 

کرد از صورتش حرارت ساطع قلبش باال رفت. حس   ضربان

 دادیاجازه م دی. نباآمدی ها خوشش نمحرف نی. از اشود یم

شان شود. صاف و ساده یدوست یرو   یتفکرات، زنگار نیا

که به  ییرا باال برد. صدا شیبرداشت و صدا  یبلند ی هاقدم

 زحمت ارتعاشش را کنترل کرده بود. 

 خانوم گرفتم." قیرو از صد نای"ا

را از  ینیجلو آمد و س عی. ماکان سردندیسه با هم چرخ هر

 دستش گرفت.

 " ؟یدی"تو چرا زحمت کش

ها چسباند و فلفل  یها و سبز گوجه یرا به قرمز نگاهش 

 گفت:
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از دستم بر  ی. اگه کمکگهید اومدمینبود. داشتم م ی"زحمت

 انجام بدم." ادیم

 ."ستین ی صکار خا دیی! شما بفرمازمی"نه عز

و به  د یمادر ماکان تکان داد و در جا چرخ ی را برا سرش

سمت هوراد و سحر رفت. کنجکاو نبود پاسخ ماکان را 

 توانستیکه م  نی بود. هم یکه داشت راض یبشنود. از وضع

داشت.  تیدر آرامش، کار و پسرش را بزرگ کند، رضا 

 یهر فکر گرانیدوست نداشت تنها بودنش باعث شود، د

مورد از  نیهم در ا یکنند، اما کار دشتند در مورخواس

که در توانش بود،  ییتا جا دی. فقط باآمدی دستش برنم

. دیرسیها به حداقل محرف نیکه ا کردیرفتار م   یطور

که   یدوست بود. فراتر از مردان کیفراتر از   شیماکان برا

 چیدر دل و جانش با ه گاهشیبود. جا دهید  اشیدر زندگ

 دیموضوع با نینبود، اما ا ی. شککردینم  یکس برابر

باخبر  د،یشیاند یچه ماز آن یاحد دی . نبا ماندیمسکوت م

خاردار  میاز س ی! دور خودش حصارالی. حتا لشدیم

 .دادیرا نم یشدن به احد کینزد یو اجازه دیکشیم

متوجه شد که دو   ده،یمادر ماکان و مادر حم یرفتارها از

وصلت دارند. دو زوج که   نیا  یبرا اریبس یخانواده عالقه

کند. مادران دو خانواده با رفتار و   ترکی ارتباط را نزد

. اورندیها را به دست بداشتند دل عروس ی گفتارشان سع
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و   دنبا لبخند و چشم چرخان دهیو حم یشرمسار یدکتر با کم

  یبعد از ناهار وقت . دادندیپووف کردن، واکنش نشان م

زنان دور  رفتند، حامد و دکتر قدم لولهیق یترها برا بزرگ 

انداخت    یماکان نشسته بود، کارت یکه روبرو  دهیشدند. حم

 زد و گفت: یچشمک 

دارن   یجی نتا  هیشده. خدا بخواد به  ییخبرا  هی"انگار 

 ."رسنیم

در   یهاانداخت و وانمود کرد به کارت نییسرش را پا  چکیپ

و ماکان نشسته بود و به  ال یل نی. بکندینگاه م الیل دست

پس و پنهان نگفته   دهی. حمکردی شان نگاه مچهار نفره یباز

سرش را  دی ترسیبود، م دهیکه شن  ییزها یبود، اما او با چ

ها را آن  یهافبخواند حر شیهاو ماکان از چشم اوردیباال ب 

. دانستن ماکان دانستیرا نم شی. چراد یترسیاست. م دهیشن

 . دانستیداشت را نم  بیچه ع

انداخت نگاه کرد و با نوک انگشت  الیکه ل ی به کارت ماکان

بادبزن در دست گرفته بود،  ک یکه به صورت  شیها کارت

 جا کرد.جابه

رو   یی"مامان از صبح مخ خاله رو خورده. جالبه که حرفا

و  عکسش   ،یازش بپرس گه ید یکه در مورد کس   زنهیم

 ." گهیم
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 "ه؟ یخبر ی"به سالمت

و   الیل بیرا پنهان کند. عج اشیخندان نتوانست کنجکاو  الیل

به هم بود. شوخ طبع و راحت.  هیرفتارشان شب دهیحم

 بود پاسخ داد: ی که حواسش به باز یو در حال دیخند دهیحم

 نیباشه ها.....ا یخبر خوادی"واال ما هم مث شما! دلمون م 

و   نیا یداداش ما ده ساله دلش گره خورده به دل خاله

 ." کنهیهنوز سر جاش بکس و باد م

 زد.  دهیپس گردن حم ماکان
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 یکارکم ی. بعدشم داداش جناب عالگنیبه درخت م نی"ا

 به ما چه؟"  کنهیم

نبود که نگران  یراز گری. ددیخند  هیهمراه بق هم  جکیپ

 گفت: یکرد وقت یبدجنس دهیاست. حم دهیفهم اجازهیباشد ب

شما  کنهیم یکارداداش. اگه اون کم  مینی بی"شما رو هم م

 ." یکن یکه مثل مجسمه فقط نگاه م
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را  اطیسمت ح ک ی یزیی پا رمقی ظهر بود و آفتاب ب  کینزد

 یباز شانی هابا دوچرخه  نایپر کرده بود. هوراد و مب

ماکان  یوقت ال،ی. آن شب هنگام بازگشت از و کردندیم

 جا داد، ناباورانه گفت: الیل ی بابا نیرا پشت ماشدوچرخه 

 نه! دستت درد نکنه، من فکر کردم....." ی"وا

 قیهست؟ اکبرآقا و صد یابچه جانیمگه ا ؟یچ ی"فکر کرد

 ."دمیمخصوص هوراد خر نو یخانوم بچه ندارن. ا

 "آخه!...."

!« اجازه نداد بحث به درازا بکشد. هوراد آخهیگفتن: »ب با

دوچرخه نشانش داد، از ذوق   چکیفردا پ ید و وقتخواب بو 

او که  یو ماکان نه تنها برا  دهی. ارتباط حمدی پر نییباال و پا 

ها و هم سؤال بود. چرا با وجود اصرار خانواده الی ل یبرا

بود؟  گرفتهشکل ن یاعالقه شان،ن یب یم یصم یرابطه

اش نبود که بخواهد در هرچند که موضوع، مورد عالقه
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سر  آمدی کند، اما بدش نم یکنجکاو  ا یموردش فکر 

 .اوردیدرب

 گریکرد و د دایپ یدیجد  یاز دو هفته بعد دکتر منش کمتر

ثبت نام    یدبستان شی رفتن به مطب الزم نبود. هوراد را پ

از  یوج. مشدیم یکالس اول گریکرده بود. پسرکش سال د

که  کردی. نگاهش مگرفتیشعف و غرور وجودش را فرا م

  ینا یمب یرکاب زدن از کالس و معلمش برا  نیچطور در ح

دو ماه گذشته، محمد را  ی کی. در کردیم فیتعر یکالس اول

روند خوشحال   نی. از ازد ی نم یبود و محدثه هم حرف دهیند

. نگاهش را کردیدنبال م یشتریب تیبود. کارش را با جد

امتحانات بود و اگر  گریدوباره به کتابش انداخت. دو ماه د

 تحان. از امگرفتیرا م پلمشید آمد،ی نم شی پ  یاتفاق خاص

بود، اما  دهیشن ار یبس رانهیگسخت حی تصح یو نحوه یینها

 یک یسال بعد  توانستیم دی....شادی. شاکردیاو تالشش را م

بدون کنکور ثبت نام کند و دانشگاه برود. فعال   یهااز رشته

مدرسه و   نیهوراد بود. بهتر ی برا هانیانتخاب بهتر تش یالو 

گفته و قرار بود  صالحو   الیبه ل  ،یگوش  یکالس زبان. برا 

 کنند. یمعرف متیق نی تررا با مناسب  یگوش نیتریکاربرد

دادگاه خبر داده  یینها یزنگ زده و از را شیروز پ دهیحم

داشت پول   میپول به حسابش. تصم زیوار ماندیبود. فقط م

پول را دوست نداشت. از  نیرا جز به ضرورت دست نزند. ا
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. شدیم ختهیبه حسابش ر یطرف پدر راشد هرماه مقدار

 .فتد ی که انتظارش را نداشت منظم و سر موقع ب یاتفاق 

را جور کرده بود که در ساعات  یاپروژه شیبرا صالح

  یبرا ییداد. گو  لشیتحو  یاانجام و سه هفته  اشیکاری ب

 صالح هم باورش سخت بود. 

. یبد ل یتحو  یزود نیبه ا کردمی"دمت گرم. اصال فکرشم نم

 بود." یراض یلیخ یلیدوستم خ

خودش را هم در  یمندت یبود که رضا یزیچ یمشتر ت یرضا

فکرش را منسجم   دادی هوا انگار اجازه نم یداشت. خنک یپ

چند بار پاراگراف را از  دانستی کند و درس را بفهمد. نم

ها که اول شروع کرده است. سرش را باال آورد و به بچه

 تذکر داد.  زدند،یها را به هم م دوچرخه

 یموجب شده بود از کار و زندگ نترنتیا یسراسر یقطع

. چند روز بود که قطع شده و نتوانسته بود کار کند. فتدیب

به درسش  شتریساخته نبود. ب یهم از دست کس یکار

کار و به موقع رساندنش شور   یدلش برا  یول دیرسیم

 ل یبود که در شرکت هم کار تعط نیا  نشی. تنها تسکزدیم

 شده بود.

 باال؟"  می"هوراد مامان بر

 !"گهیذره د هی"نه مامان! تو رو خدا! 
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 ." میکن  یباز گهیکم د هی نی"خاله آفر
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 اطیتکان داد. چه خوب بود که خانه ح حواسی را ب سرش

را به پارک  بچه یدوچرخه سوار یداشت و الزم نبود برا

بود،   شیهادست یکه رو  یو نان یریببرد. با ورود مد

نان به دهان هر دو  یاتکه  یریها به استقبال رفتند. مدبچه

 کرد: دیگذاشت و تأک

 نیخوایم شتری . اگه بد ی. به نونا دست نزنفهی"دستاتون کث

 ."ن یداخل دستاتونو بشور میبر

نان  ی برا یری. تعارف مددندیبه سمت ساختمان دو  هابچه

ها رفت. کتابش را  هم به دنبال بچه یریداغ را رد کرد. مد

بلند کرد و به  یک یی کیها را  بغلش گذاشت و دوچرخه ریز

و قفل کرد. به  ریزنج لهیبرد و هر دو را به م بانی سا ریز

نگهش  یاباز شدن در لحظه یسمت خانه رفت که صدا

و  اعتنای ب نیوارد شد و در را بست. ب دی. محمد را دداشت

رفتار کردن دو دل بود. محمد به محض  یرفتن و عاد عیسر
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  ییصدایکرد. پووف ب شیتندتر قدم برداشت و صدا  دنشید

را  یآب پاک واسطهیو ب میبهتر بود که مستق دی. شادیکش

را نداشت.  یباشک باز میقا ی. حوصلهزدیدستش بر یرو 

 تر بودنش سالم کرد. و به حرمت بزرگ  ستادیا

 قدمشیسالم پ  یبدون اخم برا چکی انتظار نداشت پ انگار

 بماند و به حرفش گوش کند.  ایشود 

 " م؟یصحبت کن شهی"م

 آورد و موافقت کرد. ن ییرا آهسته پا سرش

 "رون؟یب  می"بر

افتاد.  شاننیب یعمود یشد و خط  کیبهم نزد شی ابروها

 چسباند. نهیکتاب را به س

 ." دیی. بفرماشنومیجا م نیهست هم ی"حرف

نگاه به ساختمان و به اطراف.  میپا و آن پا کرد. ن نیا محمد

 .شدیو زده نم کردیم  ینیزبانش سنگ یحرف رو ییگو 

که گفتم......خب! اصال  ییزای اون چ نی......ببخواستمی "م

......خواستم یمنظورم اون نبود که تو برداشت کرد

و......من بهت  میآشنا بش  شتریب ی بد یفرصت هی......هی

 عالقه دارم و......"
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"متاسفم! من عالقه ندارم.....به محدثه هم گفتم که اگه 

  تیکه اذ  نی . با امونمی من نم اد،ی حرف کش ب نی قراره ا

 ییدوست ندارم جا یکه به ضررم هست، ول نی. با اشمیم

 معذبن."  گرانیباشم که خودم و د

 را تکان داد.  شیهاو هول دست زدهشتاب 

که من از عذاب وجدان  یاگه بر ؟ی"نه..نه! کجا بر

محدثه از  دیفکر کردم شا قتشی. باشه....قبول.....حقرم یمیم

 طرف خودش جواب داده و....."

 یقدم چک یشدن محدثه، پ دایو پباز شدن در ساختمان  با

 یاخم شاندنیگفت. محدثه با د  یرلبیز یبرداشت و خداحافظ

 کرد و برادرش را صدا زد.

 " ؟یکن یم کاریچ جانیساعته در رو زدم و منتظرم. ا هی"

 گفت: شدیاز کنارش رد م یکرد و وقت  یسالم  چکیپ

هوراد رو بفرست  زحمتی عمه هستن، ب یها خونه"بچه

 باال." 

ها باال رفت. کتابش از پله عیسر  د،یمحدثه که شن « ی»باشه

انداخت و مانتو و شالش را به اتاق برد.  زیم یرا رو 

و رک زده،  می که حرفش را مستق نی از ا یبود،ول  یعصب

حرفش را به جا و به  گرفتیم ادیکم داشت خوشحال بود. کم
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آن   زموقع بدون مالحظه اما با احترام بزند. درست که بعد ا

 تشیکه نکند طرف ناراحت شد. نکند اذ شدیم ی مانیدچار پش

که ناراحت و  کردیم  یادآوریکرده باشد، اما به خودش 

محدثه در راه پله    یاست. صدا ت ینشدن خودش در الو  تیاذ

 :گفتیکه م آمدیم

من بهت دروغ   یمزاحمش نشو؟ فکر کرد گهی"نگفتم د

گفتم؟ واال ما هم از خدامون بود قبول کنه.....حداقل  

ده  یکی  یبر ا یبود که مثل قبل نی. بهتر از امش یشناختیم

 ." یکن  دایتر پسال از خودت بزرگ

 .شدینم دهیوار بود و شنپچمحمد آهسته و پچ  یصدا

وب دور و  همه دختر خ نیکم فکر کن. ا هی"داداش من 

. من تو رو  وهیب  یبه زنا یداد ریبرمون هست. چرا گ

. یست ین گهیمرد د هی یتو اهل بزرگ کردن بچه شناسم،یم

 ......"ی حاال ه
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بود با  دواریجمله را ابتر کرد. ام یبسته شدن در باق یصدا

برسد.   انیداستان محمد به پا ح،یبرخورد و پاسخ صر نیا
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داستان را نداشت. ذهنش پر از  نیکش آمدن ا یحوصله

که  نیتر از همه هوراد بود. با امسائل کار و درس و مهم

  زدو رو  یکی  یاهفته یدر خانه و دورکار بود، ول شتریب

چطور  دانستی. نم رفتیبه شرکت م میبا ت ی هماهنگ  یبرا

اطالعات تأهلش در شرکت پخش شده بود و دو سه نفر از 

  نی را داشتند. هم  تیمیو صمشدن  کیهمکارانش قصد نزد

 به شرکت رفتن نداشته باشد. یاعالقه شد،یباعث م

سو و   کیسخت را پشت سر گذاشت. فشار کار  میماه و ن دو 

به هوراد و کار خانه  یدگیرس  گر،ید ی امتحانات هم از سو 

هم فشار  ییاشتهاو کم یخوابمتفرقه، کم یو پروژها

 یپلک تا رو  ریکبود از ز یمضاعف بود. دو حلقه

استخوان فک  یرو  یافتاده بود. انگار فقط پوست شی هاگونه

شده بود. به وضوح وزن کم کرده بود. هم  دهیشو گونه ک

و مجبور  ادیبود و هم حجم کار ز نیسال آخر سنگ یها درس

هم در شرکت حضور داشته  یبود عالوه بر خانه، ساعات

غذا  نی. در حکردی نم دایفرصت غذا خوردن هم پ یباشد. گاه

 .گذاشتیهم دهانش م یادادن به هوراد لقمه 

 شباهتیکار کردن و درس خواندن ب طور نیزد که اغر  الیل

 انداخت و گفت:. شانه باال  ستی ن یبه خودکش
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. مجبورم. به قول مامانم چند ماه بخور نون  ستین یا"چاره

 نی. بذار ایزیچ  نیهمچ هیو تره بعدش بخور نون و کره. 

 که به پول نه بگم." شهی کارش. نم یامتحانا تموم بشه بره پ

باالخره امتحانات تمام شده بود. به نظر خودش که همه را  و 

  دیخوابی. دو روز بود که هرچه مآوردیم  یقبول ینمره

بود که از تخت   حال ی . چنان بشد ی رفع نم اشی ار خستگانگ

 رممکنی کار نشستن، شاق و غ یپا ای  یآمدن و آشپز نییپا

و  است. از روز دوم احساس کرد بدنش داغ دیرسیبه نظر م

تک سرفه هم اضافه شد. پشت پلکش انگار چکش 

چه  ی. کارش درآمده بود. حاال با سرماخوردگ دندی کوبیم

 کرد؟یم

شان ببرد. از تنها و هوراد را به خانه  دیایخواست ب الیل از

  الیبود. ل  یهوشی به ب هی . خوابش شبد یترسیماندن هوراد م

 اجازه نداد وارد اتاق شود. چکی. پدیسوپ رس یبا قابلمه

هوراد رو گذاشتم  ل ی. وسایری تو هم بگ ترسمیتو! م  ای"ن

 ش." کوله یتو 

. تو کشهی . آدمو که نمگهیآنفوالنزاست د ه؟یحرفا چ نی"ا

 ی تونی. مامان گفت تا میحالیب قدرنیکه ا یشد  فی هم ضع

 یهنر کنه چا یلیخ  چکیگرم بخور. بهش گفتم پ  عاتیما

گذاشتم  دمیهم خر ریبخوره.....برات آب پرتقال گرفت. ش
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  شو نکن، پا  یدو بسته دمنوشم گرفتم. تنبل یکی .  خچال ی یتو 

هوراد رو که رسوندم برگردم ببرمت  یخوایبخور.....م

 بزنه؟"  یزیچ یدکتر؟ آمپول

 را چرخاند و سرفه کرد. سرش

! منم دو تا قرص هی"نه! فقط حواست به هوراد باشه کاف

 ."شمیراحت بخوابم، زود خوب م ال ی. با خخورمیم

 "باشه! پس تا سوپ داغه بخور. من بچه رو ببرم." 

 !...."نی"بب 

 اش تمام شود.برگشت و صبر کرد تا سرفه الیل

هوراد  یزیچ ،یداشت یوقت کار هی رو ببر باهات.  دی"کل

 باشه." شت یخواست، پ

در باز  یرا تکان داد و هوراد را صدا زد. از جلو  سرش

ه زحمت نصف  کردند و رفتند. ب یخداحافظ  چکیاتاق با پ

بود را همراه دو   ختهیر شی برا الیکه ل یآب پرتقال وانیل

 کردیلحظه حس م کیقرص خورد و چشمانش را بست. 

. ریبعد در زمهر  یاقه یاز آتش است و دق یاوسط کوره

 .کردیوحشت م شیها دندان  یکه از صدا دی لرزیم

شد. نفس کم   نیسنگ اشنهیو س دتریشد شیهاسرفه

 ضیمر نیچن نیدر تمام عمرش ا آمد ی نم ادش ی. آورد یم

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یمشت ی. انگار کسکردیدرد م اشنه یس  یشده باشد. قفسه

سردرد  هانیا یباشد. به همه دهیکوب اشنه یمحکم وسط س 

دردش را کم  یمسکن چیکه ه یهم اضافه شد. سردرد 

. دیشنیرا در خانه م ییداشت. صداها  یبی. حال عجکرد ی نم

داشت از در باز اتاق هال را   یچشمانش را باز کرد و سع

 .کردندیکه انگار در هوا پرواز م دی را د ییهاهی. ساندی بب

را شناخت. واضح نبود اما  ال یل یاما آشنا بود. صدا  صداها

هوراد  یکه نگران است. دلش شور افتاد. نکند برا دیفهم

هوراد را  شیبود که چند ساعت پ ادشیافتاده باشد.  یاتفاق 

 برده بود.

 " مش؟یخودمون ببر ای. زنگ بزنم اورژانس  نیکن یکار  هی"

 اورژانس. بردنش سخته." می"بهتره زنگ بزن

بود.  یبد زبانیداد. چه م صیصالح را هم تشخ  یصدا

 شودی و بلند نم دهیمهمان داشت و هنوز به تخت چسب

هم  د یچه؟ شا یس برااورژان دیفهمیکند. فقط نم یی رایپذ

هزاران سوزن در   ییها را فشار داد. گو . پلک دیدیخواب م

 . ختندیچشمانش ر

تا اورژانس   نیی پا رمیلباسش رو مرتب کن.....من م الی"ل

 ." ادیب
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 ی. صدا.....صدارفتندیسو به آن سو م نیاز ا  هاهیسا

که در صدا  یو شتاب ینگران ینفر چقدر آشنا بود. ول  نیآخر

دهد. توان فکر کردن   صینتواند تشخ شدیبود، باعث م

دورتر بود. اورژانس را  هینداشت و صدا هم نسبت به بق 

خبر کرده بودند. نکند هوراد را برگردانده و  یچه کس یبرا

 سرش آمده بود.  ییبود و بال جانیا
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دارش حس کرد. داغ و تب  ی شانیپ یرا رو  یخنک دستان

چشمانش بود. با مشقت آب دهانش را  یجلو  یشبح تار

باز   شیهاقورت داد و اسم هوراد را لب زد. کاش چشم

  کینزد الیل ی. صدادیرسیم  انیکابوس به پا نیو ا شدیم

 بود. 

رو   شرتیت نیکم تکون بخور ا هی ؟یخوایم  یجونم؟! چ"

 ....."نیی. ماکان رفته پا اد یتنت کنم....االن اورژانس م

 صورتش رد شد.  یاز رو  یا پارچه

 کم تکون بخور......" ه ی"آهان! حاال 

 ناآشنا پر شد. یزود دورش شلوغ و گوشش از صداها  یلیخ
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      ممنونم دیدیو نظر م  دیکنیکه نقد م نیا از
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فش حباب در آب و فش دنی ترک یمثل صدا یاخفه  یصدا

 ختهیانگار چسب ر  شیهاپلک  نی. ب دیشنیرا م ی فیضع

لبان  نیبود و از ب پی. دماغش کشدی بودند. از هم جدا نم

. دستش را آرام کنارش حرکت داد. دیکشیباز نفس م مهین

داد. نوک انگشتش به  صیو جنس ملحفه را تشخ یخنک

نداشت. به  لهیخورد. با خودش فکر کرد که تختش م یاله یم

آورد. دو   ادیزحمت تمرکز کرد و شکل تخت و اتاقش را به 

تختش   نیسرد قالب کرد. نه! ا یفلز یله یانگشت را دور م

درد  د،یکشیکه م ی. با هر نفسدانستی نبود. کجا بود را نم

 یبود که فقط چند ساعت نی. تصورش ادیچیپیم اشنهیدر س

که  ییداشت صداها گذشته است. شک الیهوراد و ل تناز رف

 .تیواقع ایخواب بوده  دهیشن
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بهم خورد  شیها. مژهدیبه گوشش رس  یآهنگ فیضع  یصدا

آمد که  یمرد یدار و خستهخش  یها باز نشد. صداپلک یول

 آهسته گفت:

رفت خونه   الی .......نه! لمارستانمی"جانم مامان!......آره ب

 من موندم."

 . صدا دورتر شد.  دیکشیم نهیاز س یهر کلمه آه با

 "مامان دعا کن از دست ندمش."

حجم از خش و  نیمرد به گوشش آشنا بود، اما ا  یصدا

مثل   شیهاحرف انیم الی. اسم لانداختیبه شکش م یکالفگ

که به نظرش امکان  یالمپ در ذهنش روشن شد. تنها کس

تر کنارش مانده باشد؛ ماکان بود. خسته الیل ابیداشت در غ

که   یکند. فقط از دست ندادن ل یکه بتواند تحل از آن بود

 یل یفکرش را مشغول کرد. آن هم خ خواست،یدعا م  شیابر

 را نداد. یو بررس ل یتحل یماکان اجازه یکوتاه. مکالمه 

که سه   دهیقدر شدعفونت کرده.....آره! اون  اشهیر گنی"م

با  زننیآور بهش مو مدام خواب ژنهیاکس ریروزه ز 

  یدکتره آشنا نیبده ا رشی.....خدا خیقو  یکایوتیبی آنت

 کمک کرد." یلیخاله، خ

که آن سمت خط   یکس  ایمکالمه تمام شد و  ایشد  سکوت

. آهسته دستش را باال آورد تا چشمانش کردیبود صحبت م
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از   ییلو یچند ک یاوزنه ییبود. گو  نیرا بمالد. دستش سنگ

کرده بودند. وسط راه خسته شد و دستش  زانیمچش آو 

 افتاد. 

. خوامیازت م نو ی"مامان! تو رو خدا براش دعا کن! فقط هم

 خدافظ!"

خشک و تشنه بود.    شیهامکالمه تازه تمام شد. لب پس

 یزیها جنباند و آب را تلفظ کرد. چزبانش را تکان داد و لب

پلکش باز شد و نور   یپوست صورتش را لمس کرد. ال

 یها را بهم فشرد. مرد کرکشان هجوم آورد. دوباره پلکلش

صورتش  کی که دوست داشت فکر کند ماکان است، نزد

 زمزمه کرد:

 یاز چشا دیخانوم؟ دلم ترک یچشاتو وا کن یخوای "نم

 ت."بسته

خواست لبخند بزند. »خانوم« گفتنش را شناخت.  دلش

 مهیاشتباه نکرده بود. تالش کرد و پلک زد. چشمانش را ن

بود. از کمر خم شده بود.   کیباز کرد. صورت ماکان نزد

پشت انگشت  دانستی بار م نیدوباره پوستش لمس شد. ا

اش را گونه یچشم تا رو  یماکان است که از گوشه یاشاره

. نتوانست منکر حس خوبش شود. درد داشت کندینوازش م

و ناز و   خواستیرا م یدلش آغوش  یماریو مثل هر آدم ب
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مانند دست  یدست پر محبت  ایمثل مادر  ی. آغوش ینوازش

را نداشت. نه توانش را داشت و نه دلش  کدامچی پدر. ه

 ی هاکه با خجالت سرش را کنار بکشد. گوشه خواستیم

مردمکش  یاز اشک رو  یو برق دخور  نیچشم ماکان چ

 نشست.

. چطور ازت غافل یتو که ما رو نصفه جون کرد ی"خانوم

 " اد؟یسرت م یی داره چه بال دمیدم و نفهمش

. جان  شدی م قیبود که به جانش تزر ی نیریشهد ش کلماتش 

و آهسته آب را گفت.  افتیرا   شیبه تنش بازگشت. صدا 

امتحانات و کار  یداشت و از سخت یانرژ  خواستیدلش م

که ماکان خودش را مقصر  نی. از اگفتیماکان م یبرا  ادیز

 چیکه ه یااش گرفت. خندهخنده یول امد،یبداند، بدش ن

 نداشت.  دنیخند یبرا  ییدر صورتش نداشت. نا  ینمود
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را  ژنیو ماسک اکس دیصورتش چرخ یماکان رو دست

 اطیرا با احت وانیبرداشت. بعد هم سرش را باال آورد و ل

 یتشنه ریکج کرد تا آب به کو  یلبش گذاشت و کم یرو 
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که  کردیآهسته و محتاطانه رفتار م یها برسد. طورلب

تازه شد.  شیدر دستش است. زبان و گلو  یانگار نوزاد

 نهیدرد وسط س یپا اما به  کردیمدرد  یکم شیگلو 

است. مطمئن شد که   مارستانیبود که ب دهی. فهمدیرسی نم

 خودش بود. یماکان درباره  یصحبت تلفن 

 برگرداند. اشی نیدهان و ب یماسک را رو  عیسر

 ."یبرش دار دی"گفتن نبا

چشمانش را ببندد و دوباره  دیترسیپلک زد. م آهسته

موفق نبود، اما به زحمت و   ادیها بهم بچسبد. هرچند زپلک 

 اسم هوراد را گفت. حال یگرفته و ب ییبا صدا 

. بهش سر زدم. دلش ناسیا الیل ی"نگران نباش! خونه

برات تنگ شده اما حالش خوبه. تو حواست به خودت باشه 

گرفتار  یجورنیکه ا ی. چه کار کردیکه زودتر خوب ش

 ی به آنت یبه سخت گهی . مهیبیعفونت عج گهیدکتر م ؟یشد

 جواب داده." ک ی وتیب

و نه جواب دهد. چشمانش    ندازدیتوانست شانه باال ب  نه

را   اشفهی که وظ یشد تنها حس یی دوباره بسته شد. باز شنوا

 :دیکه پرس یدر آمد و زن  ی. صدادادیانجام م

 "چطوره؟" 
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کم آب خورد و سراغ بچشو گرفت.  هی "چشماشو باز کرد و 

 دوباره چشماش بسته شد."

. خواب باشه براش بهتره. هیآوراش قو "اشکال نداره. خواب

 نیمدت چند مورد ا نیزودتر خوب بشه. ا کنهیکمک م

 !"شهی. خوب ممیداشت یشکل

که در  یا. دو هفته دیاز دو هفته طول کش شی شدنش ب خوب

از قبل مرخص  ترفیو نح ترف یشد. ضع یسپر مارستانیب

 شی رها بعد هم دارو دادند. سرفه یدو هفته  یشد. برا

خودش را به  ی. تحمل وزن هوراد را هم وقتکرد ی نم

را فرستاده و خانه  یآغوشش پرت کرد، نداشت. ماکان کس

و  یکرده بود. خستگ یریو گردگ زی تم ورودشرا قبل از 

بود. چند روز اول عمه و    هدیمفرط امانش را بر یحالی ب

کم خودش بلند شد. دکتر و غذا آوردند. کم  شیمحدثه برا

. ماکان دندیچند بار تلفن کردند و احوالش را پرس دهیحم

برود. کارش  رونیب دادی و اجازه نم دادیرا انجام م  دهایخر

تاپ ساعت که پشت لپ  کیبود، اما فقط  ادهعقب افت

 د.انگار کوه کنده بو  نشست،یم

 ریدرگ الی. لآوردیبه دست م اشیو آهسته سالمت  جیبتدر

را گذاشته  یبود. اواخر بهمن ماه قرار عروس هیزیجه  دیخر

بعد از کار  رفت،یکه به کارگاه نم یی بودند. ماکان روزها

. بردیبردن هوراد، هر دو را م  رونی ب یو به بهانه  آمدیم
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و   خوردند ی م یو شام زدندیدور م نیفقط با ماش یگاه

  رفتندیم دیمراکز خر یهای هم به شهرباز ی. گاهگشتندی برم

 .شدندیم رهیهوراد خ یو به باز ستادند یای و کنار هم م

افتاده بود. هم خودش و هم  خواستی که دلش نم یاتفاق 

 اش،ی هوراد به ماکان وابسته شده بودند. به توجه و مهربان

و به حضورش. عادت کرده بود که  یرپوستیز  یهابه محبت

حرف بزند و از کارها  ش یاز مشکالت و مسائل روزمره برا

با  یو صالح تقر الیها با لرفتن رونیو مسائل او بشنود. ب

 دیسع یبا سهند و محمد را گرفته بود. گاه های دورهم یجا

 .کردیم  شانی همراه 

اصله  شد تا تخت هوراد را جدا کند و ف یابهانه اشی ماریب

 خواب بودند، هوراد گفت: یکه در تخت آماده یدهد. شب

 هی خودم   یبرا شهیمن رفته آسمون، م ی "مامان حاال که بابا

 بابا انتخاب کنم؟" 

 :دیپرس یخندان و با شوخ  چکیپ

 " ه؟یمگه بابا انتخاب  ؟یانتخاب کن یخوایم و ی"ک

 جواب داد: جانی به پهلو و با ه  دیچرخ هوراد
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. هم مهربونه و هم با  کنمیکانو انتخاب م"آره! من عمو ما

من    یبابا کنهیقبول م نمی ازش بپرسم بب  دیحاله! فقط با

 بشه."

. چه کرده بود؟ چطور  دیخشک چکی پ  یهالب یرو  خنده

  یرفت و آمدها در ذهن کوچک بچه، حالج نیکه ا دینفهم

 ی ن یگزیکمبودها بچه را وادار به جا دی. چطور نفهمشودی نم

  خیکه نه س دیچه بگو  دانستی ومن افتاد. نمبه من کند؟ یم

 .دواریبسوزد و نه کباب. نه بچه را ناراحت کند و نه ام

! عمو ماکان ا یبه عمو نگ نو یوقت ا هی"مامان جان 

 گهی . حاال ددیعمو سع ای مونه مثل عمو صالح دوست

 بخواب."
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از صورت بچه رفت. چانه باال انداخت و لجوجانه   جانیه

 گفت:

 من بشه."  یبابا خوادی خودش بگه که نم دی"با
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کرد  یو درمانده با قصه گفتن و کتاب خواندن سع مستأصل 

ماند.  دار یحواس پسرکش را پرت کند. خودش اما تمام شب ب

که در  یفکر کرد. به رفتار ماکان، به حس اشیبه زندگ

توجه و   ل یظهور نداشت. به دال یقلبش حبس کرده و اجازه

از حس  ریغ  یماکان. ممکن بود که او هم حس یهامحبت

بود. مادر ماکان و   نیریاشته باشد؟ فکرش هم شد تانهدوس

آورد. در مقابل  ادیرا به  دهی به عروس شدن حم لش یتما

  یلیتما دهیکه خود حم نینداشت، جز ا یشانس چیه دهیحم

 نداشت.

 دیکرد که از فردا چطور رفتار کند؟ چطور به ماکان بگو  فکر

او و پسرش ضرر دارد.  یندهیآ یکه حضور مدوامش برا

درون قلبش ساز مخالف  یترد و احساس چکیپ نیب نیادر 

 که: زدیم

رفته  ادت ی کنه؟یس ندونه داره چه کار م"مگه ماکان بچه

به مامانش گفت دعا کن از دست ندمش!  مارستانی ب یتو 

 دل اونم هست." یتو   ییخبرا  هیپس 

که  نیاز ا نیشد. غمگ داریب نیکسل و خسته و غمگ صبح

ماکان حد و مرز و وقت و ساعت  یدوست یناچار است برا

 کرد؟یکار را م نینبود اگر ا یبگذارد. ناسپاس 
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به  یکرد چه کلماتفکر  گذشت،یکه م یکار و ساعات ن یح در

کار ببرد که هم منظورش را برساند و هم ماکان را ناراحت 

 حرف یطور دینداشته باشد؟ با ی نکند. نکند اصال ماکان حس

نشود. فقط از جهت هوراد  انیخودش ع یکه عالقه زدیم

 .گفت یم

ناهار ماکان زنگ زد. حاال که خودش زنگ زده،  وقت

بعد از  شهیبود تا حرفش را بزند. مثل هم تیموقع نیبهتر

 . بعد با تأسف گفت:دیاز روزش و هوراد پرس یپرساحوال 

 یرا. بادیب تونهی روزا سرش شلوغه و کمتر م نی"صالح ا

کارگاه رو حواسم باشه و هم شرکتو، خواستم  دیهم با نیهم

 بگم ممکنه نتونم مثل قبل بهتون سر بزنم." 

 یافاصله  د،یبگو  یزیکه چ  نیبود. بدون ا یقدم بزرگ نیهم

 . شدیم جادیا

. یدیزحمت کش یلیجا هم خ ن ی"اشکال نداره. تا هم

 ممنون!"

. البته  ی . خواستم خبر داشته باشی"نگفتم که تو تعارف کن

 ."نمتونیبب  امیم ساعت،میشده ن

حرفش را بزند. با تعلل و مکث تشکر و تماس را  نتوانست

 قطع کرد.
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بار سر زد. هوراد به هر   کیهفته گذشته بود و فقط  کی

و صالح  الیزنگ بزند و صحبت کند. ل خواستیم یابهانه 

  بای هم تقر  ل یوسا دیخاله اجاره کردند. خر کی را نزد  یواحد

 .نندیرا بچ  ل یتمام شده بود. قرار بود جمعه بروند و وسا

که دلش تنگ شده بود، اما  نی. با ادیایکرد ماکان ن دعا

خواست  الینداشت. لباس گرم تن هوراد کرد و از ل یاچاره

درست و    ی. نداشتن گوشردیبگ ی نترنتیا  یتاکس  شیبرا

 هم دردسر بود. یحساب

جا رو دادم.   نی . آدرس هممیهست دهیجد یما خونه چک ی"پ

 زنگ بزن در رو بزنم." یدیرس

. پول را داد و به هوراد ستادی ا یمجتمع بزرگ یجلو  نیماش

شود. دست هوراد را محکم گرفت و با دست  اده یکمک کرد پ

 را گرفت. الیل یشماره گرید

 ."شیش طبقه  یبلوک غرب  ای"ب

منتظر، وارد شدند. خاله و صالح  الی واحد باز بود و ل در

پالتو و شالش را  عیکرد و سر  کیبودند. سالم و عل

آشپزخانه  ل ی وسا دنیچ یگذاشت و با خاله برا یا گوشه

که  یو صالح مشغول اتاق خواب شدند. ساعت الی رفت. ل

کرد. کنار کانتر آشپزخانه  شانی و صدا ختیر یگذشت چا

که  دیجد یمار یخنک شود. صالح از ب یکم یچا ات ستادندیا
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  یالیخی با ب الی. لگفتیشروع شده بود م نیاز چ

 جواب داد: اشیشگ یهم

 به ما چه؟"  نی"خب چ

احتمال  یطور نیمسدود نشدن. ا نیچ ی"خب هنوز پروازا

 انتشارش هست."

مدت هم در   ن یو ا کردی که اخبار را دنبال نم چکی پ  یبرا

و نگران کننده  دیارتباط نداشت، خبر جد یخانه بود و با کس

 بود. 

 " ه؟یعالئمش چ ؟یچ رانیا ادی"اگه ب

 گفت: یفور الیل

  هی نهیبب گردهیاالن م نیها! ا ینگ  یچی! صالح هی "هرچ

 شدم." ضیخودشه، من مر گهیداره، م یعالمت

 یزیچ هیهستم. خاله به دخترت  یشکل نیمن ا ی"گم شو! ک

 بگو!"

. خودتون از پس هم کنمیشما دخالت نم نی "من ب

 !"نی ایی برم

مامان« مادرزنش را  ول یو با گفتن: »ا دی بلند خند صالح

  چکیرا خورد و آب خواست. پ کشیکرد. هوراد ک قیتشو 
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. خاله از ختیهوراد آب ر یرا شست و برا شیچا وانیل

 کند. زیرا تم  نتیکاب یصالح خواست تا باال 

و  ستادهی کنار نردبان ا الیاز نردبان باال رفت. خاله و ل صالح

  ینتی کاب یجلو  چکی . پدادندیالزم را به دستش م  ل یوسا

. هوراد دیچیرا درونش با دقت م ین یچ سی نشسته و سرو 

 گرفت و رو به خاله گفت: الیرا به سمت ل وانیل

به عمو ماکان بگم بابام بشه. مامان  خوامی"مامان جون! م

 بگم." دینبا گهیم  چکیپ

بلند صالح   یبه سر و صورتش هجوم آورد و با قهقهه خون

دهان باز کند  نیکه گفت، دوست داشت زم « یو »دمت گرم

 و او را ببلعد. 
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. ماکان آمده بود به صالح آوردیداشت از پا درش م دلشوره 

نصب لوسترها کمک کند. هوراد هم از کنارشان جم  یبرا

و محکم صحبت و تشر هم  یجد یلیکه خ نی. با اخوردی نم

مامانت  گهید یبگ یزیاضافه کرده و » اگه چ  کنارش

که  نی. از ادیترسیکرده بود، م اش یهم چاشن ستم« ین

 ماکان ببرد. یجلو  ار شیآبرو 

بچه داده تا  ادیها را حرف نیماکان فکر کند او ا نکند

: »عمو  گفتیکه هوراد م نیکند. هم زانیخودش را آو 

  ی. وقترفتیم شیبگم؟« جان از دست و پا یزیچ هیماکان 

 :دشیبغلش کرد و بوس عیسر ال یبه خاله آن جمله را گفت، ل

من مامانت بشم و عمو صالح هم بابات. مامان  ای"اصال ب 

ببرش.....هوم؟  ادیب یآشغال  نیماش رونیب می ذاریم چکمیپ

 خوبه؟!"

 را نگاه کرده بود و دلسوزانه جواب داده بود:  چکیپ

 مامانم گناه داره.""نه! 

با چند بار چرخاندن و بعد هم بردنش به  الیکه ل نیا خالصه

 یرا نشانش دادن، اجازه نداده بود صحبت طوالن یزی اتاق چ

برده بودش،  سیفرصت مناسب که به سرو  کیشود. در 

حرفا رو   نیا گهی بار د هیدعوا کرد و با گفتن: » اگه  یحساب
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 انعکند و م رفهمشیکرد ش ی.« سع کنمیباهات قهر م یبزن

 حرف شود. نیتکرار ا 

تشک  یبودند و ملحفه را رو  ستادهی دو سمت تخت ا الیل با

 . خاله هم تازه وارد اتاق شده بود. دندیکشیم

نگه   یچ هیدوباره  ادی"خاله تو رو خدا هوراد رو صدا کن ب

 صالح مردم و زنده شدم." یبه باد بره. جلو   تمیثیآبرو و ح

بهش محبت  جورنیا یک یبچه حق داره. آدم بزرگم هم  "خب

محبته. ماکان واقعا و از  یبچه که بنده  شه،یش مکنه وابسته

 ."کنهیته دل به هوراد توجه م

 آورد و گفت: نییرا پا شیصدا الیل

کور باشه که  دینگفته؟ آدم با ی چیه ادیو م رهیهمه م نی"ا

 ." نهیعالقه رو تو چشاش نب

انداخت  رشیحرص تشک را باال آورد و کش ملحفه را ز با

 و صاف کرد. 

آخه؟ من حد  خورهیم نایمن به ا یچ ،یهرچ ای"کور 

. انگار خانوادشو  دمیم ادی نو یو به بچمم ا دونمیخودمو م

 !"یدیند

 .تشک نرفته بود را جا انداخت ریرا که ز یقسمت خاله
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کمه تو؟ درسته بهت گفتم حواست به خودت و   تی"چ

 گرانیو د ین یخودتو کم بب  سیقرار ن گهی باشه اما د تتیموقع

رو باالتر. شک ندارم اگه سکوت کرده به خاطر مادرشه.  

  یکه انتخابش برا کردیراه به راه اعالم م الیو  میرفته بود

 دهیخب همه هم متوجه شدن که حم ی. ولسدهیماکان، حم

وادارش کرد  یخودش. وقت ی. ماکان که سر جا ستین  یضرا

و آورد، کامال  دیهوراد خر یبهت زنگ بزنه و دوچرخه برا

 ."گذرهی م یقلبش چ  ینشون داد تو 

را گرفت و همراه  یطرف روتخت کیرا صاف کرد.  کمرش

 .دیتخت کش یرو  الیل

دلم  گهیکه د  نهی. بحث استین ین یب"خاله بحث خود کم

همه زن  نی. اکنمیم مو یناخواسته باشم. دارم زندگ خوادی نم

دست تنها بچه بزرگ کردن و به ثمر رسوندن، منم مثل 

دل   یحرص خوردن و خودمو به زور تو یاونا! حوصله

 جا کردن رو ندارم." یکس

آماده  زی. همه چد یرس انیشد و کارها به پا دهیخانه چ  بای تقر

بود تا جشن برگزار شود و زوج جوان مستقر شوند. صالح  

 یشماره فون،یزنگ آ یغذا سفارش داده بود و با صدا 

 کرد: الیطبقه و واحد را گفت. در واحد را باز و رو به ل
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. میهست بردار تا غذا بخور یزیاگه چ زیم ی جان رو  الی"ل

 ها خسته شدند."بچه

بود.  انیهمه نما   یدر چهره یاز سه گذشته و خستگ ساعت

 گفت:  چکیپ

بار مصرف و قاشق چنگال آورده باشه.  هی وانی"کاش ل 

 ." میاثاث عروس رو استفاده کن فهیح

  یگذاشت و کشو را برا زیم  یرا درآورد و رو  هاوانیل الیل

 برداشتن قاشق و چنگال باز کرد. 

 میخوایمگه م ه؟یچ  فیح ه؟یحرفا چ نی با ا "ول کن با

بار مصرف  هیتموم بشن. من اصال قاشق  ا ی شونمیبخور

 ."چسبهی دوس ندارم و غذا بهم نم
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غذا  لونیکرد. صالح که در را بست و با نا دییهم تأ خاله

در برد  یجلو  سی آمد، دست هوراد را گرفت و به سمت سرو 

به  دیزودتر دو  سی. هوراد با دست خدیرا بشو   شیهاتا دست

بود.  یکنار هوراد خال یصندل د،یرس چکیپ ی. وقتزیسمت م
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 انشکه کنار ماکان نشسته و قاشق قاشق غذا در ده یهوراد

 چکی. ظاهرا همه مشغول خوردن بودند، اما پشدیگذاشته م

و  دیشان هستند. خجالت کشحس کرد متوجه وضع نشستن

کارها   نی. هم زندیم رونیاحساس کرد حرارت از صورتش ب

و در  رفتیاش هم مثل خودش ضعف مکه دل بچه کردیرا م

 . آوردیمبرابرش کم 

 نشست، آهسته گفت: یوقت

 . دستت درد نکنه!" دمی"من بهش م

سر باال انداخت و   تشیدر وضع رییتغ یابدون ذره ماکان

 را به سمتش هل داد. چکیپ یغذا

 ! تو مشغول شو!"گهید خوره ی"داره م

لبان   یلبخند را رو  خواستی انداخت. دلش نم نییرا پا سرش

 خوادیبچه حق داره بگه م نیکه »بله! بب ندیبب  الیل ای صالح 

 ماکان باباش باشه."

 :دیپرس ال یبعد کشاندند و ل یرا به جشن هفته  صحبت

سرم شلوغه  قدرن یهفته ا نینه؟ ا یدی"تو هنوز لباس نخر

 ." دیخر امیباهات ب کنمی که وقت نم

 خودم." رمی. مسی"مهم ن
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 یتو من.  شی پ  اریهوراد رو ب ،یبر  ی"هر وقت خواست

 دست و پات نباشه."

  حیهوراد ترج دانستیرا به موافقت جنباند. هرچند م سرش

وقت بود  یلیکند. خ یباز   نایعمه بماند و با مب شیپ دهدیم

بار  نیآخر آمدینم ادشیبود. در واقع  دهینخر یلباس مجلس

 نیآخر گفتیاش مرفته است. حافظه یبه مجلس عروس  یک

که  یعمه بود. وقت یکه شرکت کرد، عروس   یجشن عروس

 نبود.  شیب یزنده بود و او دخترک مامان

که در  شدیحدود پانزده سال م یزیبود. چ یواقع یول بیعج

در  الیشرکت نکرده بود. جز عقد ل یجشن عروس چیه

 ی. خودش هم که جشندیجشن نام شدی محضر که آن را نم

که   هایه سخترا گذرانده بود. چ  ییهانداشت. چه سال 

که  یدو سه سال کرد،ی بود. اگر منصفانه حساب م دهینکش

چه؟ آرامش خاطر و   ی عنی یبود زندگ  دهیمستقل شده، فهم

معنا نبود که  نیدارد؟ آن هم به ا یآسوده بودن چه معن

و   خوردی نداشته است. مشکل داشت، اما کتک نم یمشکل

 . اشی. خودش بود و مشکالت مالد یشنیناسزا نم

که  نیمرتب شد و آماده شدند که بروند. ماکان قبل از ا خانه

 گفت: د،یبگو  یزیچ  یکس

 "؟ یریخونه م چک ی"پ
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 رو به صالح ادامه داد:  د،یکه جواب مثبت را شن نیهم

 داداش؟"  یندار  ی. کاررسونمیها رو م"من بچه

 کرد: اشی هم همراه الیتشکر کرد و ل صالح

. پس ما هم دیدیزحمت کش یلیها! دستتون درد نکنه خ" بچه

 ."میطرف خونه و مامان رو ببر میبر

و هوراد سهم ماکان  چکیپ  ک،یک یعادالنه  میتقس مثل 

چه دوباره به پسرش تذکر دهد و آن د یترسیم چکیشدند. پ

کرده بود و   ریگ ی. سر دو راهدی ا یب ادشیرا فراموش کرده، 

و انتخاب نداشت. صالح در را  ل یو تحل هیتجز یبرا یوقت

 قفل کرد و همه با هم وارد آسانسور بزرگ مجتمع شدند.

 ابانیاز خ یکه برا یدست ماکان را گرفته بود. هوراد هوراد

 چکی رد شدن هم به زور و زحمت دستش را به دست پ

مجتمع  ی لو بود. ج دهیداوطلبانه دست ماکان را چسب  داد،یم

ماکان شدند. هوراد وسط  نیکردند و سوار ماش یخداحافظ

و ماکان هم جوابش را  زدیبود و حرف م ستادهیا یدو صندل

گفت و  « یدیپسرک، ماکان »ببخش یپرحرف نی. بدادیم

صحبت کند و بعد به  چکی ازش خواست اجازه دهد با پ 

 گوش کند. شیهاحرف یه یبق

 لباس؟"  دیخر یبر یخوایم ی"ک
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کجا   دیبا دونمی نگرفتم. اصال نم می ! هنوز تصمدونمی "نم

 برم!"
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. قرار بود اونم بره گمیهماهنگ کن. منم بهش م دهی "با حم

 دعوتشون کردند." الی. صالح و لدیخر

 ....."شمی "نه بابا مزاحمش نم

شلوغ نبود، خودم   قدرنیاگه سرم ا ه؟ی"مزاحم چ

 ." زنمی ......اصال بذار االن بهش زنگ ماومدمیم

 یکیچشمش به جلو و  کیرا از کنار دنده برداشت و   یگوش

 کرد. هوراد غر زد: دایشماره را پ و  یبه گوش 

 . من حوصلم سر رفت."دیزنیذره حرف م  هی   ی"گفت

 که شماره را لمس کند، گفت: نیاز ا قبل 

 بخوره؟"  یبستن  یدیباشه اجازه م ی"مامانش اگه پسر خوب

و منتظر پسرش  زدهجانیه یرا چرخاند و به چهره سرش

 نگاه کرد.

 خونه بخوره، آره!" میو ببر نهی"اگه ساکت بش
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حلقه  چکیو دستان کوچکش را دور گردن پ دیکش هورا

 شد. یبرک یسرش  یو رو  دهیکرد. شالش کش

 ی. مامانت رو داریآروم باش ی"آقا هوراد! شما قول داد

 ." یکنیم  تیاذ

داد و دست  هیتک  یو به صندل دیخودش را عقب کش عیسر

 نشست. نه یبه س

 عمو آرومم!" نی"بب 

را گرفت. با تعجب  دهیکرد و شماره حم قشیتشو  ماکان

ماکان، ساکت نشست.   یجمله  کیپسرش را نگاه کرد که با 

پخش  یمتوجه شد که مکالمه رو  ده،یشاد حم یبا صدا 

 است.

 "جانم ماکان! سالم!" 

 لباس؟" دیخر یبر یخوای م یک گمیم ؟ی"سالم! خوب

 !"ی بگ نو یو ا یاگه زنگ زد رم،ی! با تو نمی"هر ک 

از من گفتن، در ضمن  ده،یآخر کار دستت م یفتگ ی"خودش 

 ."جاست نی ا چکمیصدات رو پخشه و پ 

 بهت نگم؟!"  یچیکه ه یاریم چکو ی! اسم پی"الک

 را صاف کرد و سالم گفت. ش یصدا

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 !"کنهیباور کن فکر کردم چاخان م  چکی"سالم! پ

به ماکان کرد که   ی. نگاهدیچه بگو  دانستینم چکیپ

  د،یسکوتش را د یبود. ماکان وقت شیرو  شیحواسش به پ 

 مکالمه را ادامه داد:

و تنهاست.   دیبره خر د یبا چکمیچون پ دمیلباس پرس ی"برا

 ." یتو باهاش بر یو وقت دار یگفتم اگه تو نرفت

حرف  یبرا  یواسطه بش چکیمن و پ نیب ستی"تو الزم ن

 زنمیشب بهت زنگ م ؟ ی! خودت چرا نگفت چک یزدن......پ

 .....باشه؟!" میکنیم یزیرو برنامه

تماس را به  ؟« یندار یبا گفتن: »کار چک،ی از تشکر پ بعد

به فکر  د،ی دیدو را م نیا  نیب تی میرساند. هر بار صم انیپا

و  ی. در خوب کنندیازدواج مقاومت م یچرا برا افتاد یم

هم از هر لحاظ تک   دهینبود و حم یماکان که شک  تیجذاب

مدت  ههم  نی. بعد از اشدندیم یزوج درخشان بود. کنار هم

سؤال را از ماکان نداشت. اصال  نیا  دنیاما، رو و دل پرس

 مسائل دخالت کند. نیبه او چه که در ا

 آمد. رونی مواج تفکراتش ب  یایماکان از در  یصدا  با

نشسته و  تیبا شخص یآقا هیپسرمون مثل  نمی بی"خب م

 " ه؟یچ یپسر مؤدب نیهمچ یزهیساکته! جا
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خندان جلو آمد و دست دور گردن ماکان انداخت و   هوراد

 جواب داد:

 بزرگ!" یبستن هی"

نشان دادن   یادا کرد و دستش را برا دهیرا کش بزرگ

هوراد و   یشاد یمحو تماشا چکیاش از هم باز کرد. پاندازه 

نگاه   هی ماکان به صورتش، بود. هر طور به قض یهابوسه

دلش بابا بخواهد. خوب  دادیهوراد حق مبه  کرد، یم

به پدر  ازش یتر شدن، نبا رفتن به مدرسه و بزرگ دانستیم

را هم که در  ازشیهم خواهد شد. خودش و دلش و ن  شتریب

تک   یخانواده  کیحق پسرش بود که در  گرفت،ینظر نم

 والد بزرگ نشود. اما!....... 

شدند   ادهیکه پ ینداشت. در طول مدت یپاسخ  شی اماها یبرا

رفتند، چشمش  یبستن  دیخر یو دست در دست هم برا

قد هوراد، خم شدن ماکان و هم یها شان بود. خندهدنبال 

که  ییکارها یهمه ش،ی هاتوجه به حرف یپسرک شدن برا

به  یادامه داشت؟ تا چه زمان یانجام دادند را دنبال کرد. تا ک

ماجرا کجا بود؟  نی ا انیپا ینقطه ؟شدیم یصورت ط نیهم

 بود که: نیسؤال ا نیو مهمتر

حال هوراد و او چطور   د،یرسیبه آخر م زیهمه چ یوقت

 لب زمزمه کرد: ریز دیقسمت که رس نیبه ا شد؟یم
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 یشکل باق نیتموم نشه! حتا اگه تا آخر به هم یچی"کاش ه

 بمونه!"
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 تو را چقدر مینخواستم که بگو  هرگز

 شدم! چه وقت! چگونه! چرا! چقدر!  عاشق

 نگاه تو، مینخواستم که بگو  هرگز

 -ماجرا چقدر نیساده ا یابتدا  از

 را شکست، ساخت، شکست و دوباره ساخت من

 چقدر! ایرا چرا شکست، چرا ساخت  من

 ینخواستم به تو عادت کنم ول هرگز

 - از آن ابتدا چقدر  ینبود، حس عادت

 - به روح من  چد یکه بپ یچکی پ  مانند

 -ا ... چقدر دواند و سبز شد و ماند ت شهیر

 دهندیم ریی را به نفع تو تغ ریتقد

 - خدا چقدر  یها که بدان فرشته نجایا

 ات ییوفا یبا تو، با همه ب خوبست 

 گرفته است، نپرس از کجا، چقدر! قلبم

 رود یم جیگرفته است سرم گ  قلبم

 تو را چقدر... ینخواستم که بدان  هرگز
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 یمستشارنظام نغمه
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که به  یو خندان بود درست مانند ساعت یپر انرژ دهیحم

مغازه به  نیدنبالش آمده و انگار نه انگار چهار ساعت از ا

بودند. در هر مغازه هم  دهیهم نخر یز یآن مغازه گشته و چ

نمانده بود   یزیچ  چکیحداقل چهار دست لباس پرو کردند. پ

زود خسته  یلیخ اشی ماریغش کند. مخصوصا بعد از ب 

داد ناهار  شنهادی پ د،یرا که د شیرنگ و رو  دهی. حمشدیم

واب رستوران گرم و مطبوع بود. در ج ی بخورند. فضا

 باال انداخت و گفت: یاانتخاب غذا، شانه یبرا دهیحم

دوس  ی. من همه چیخودت خورد ی"فرق نداره. هرچ

 دارم."

. میکه از هر دو با هم بخور دمی"پس دو نمونه سفارش م

 خوبه؟!"

سرش کرد و وا رفته  گاهه یآماده شدن غذا، دستش را تک تا

 : دینال
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 یخوب بودا نذاشت  هیخسته شدم. اون لباس آب  یلی"خ

 ."رمیبگ

 باال انداخت نچ کرد. سر

 می نکرد دایپ جانی. اگه ای ریخاص بگ زیچ هی دی "نه! با 

 مزون که دوستم آدرس داده." هی میریم

راحت بود.   دهیکردن را درآورد. با حم هیگر یادا چکیپ

 .کردینگاه نم  لشیبه چشم وک گرید

. بابا عروس رمیگیم نایاز هم یکی! ال یخی "سر جدت ب

 " کنه؟یم گا یو به من ن شناسهیمنو م یک سگهیدی کی

 کار به عروس داره؟"  ینگات کنه چ  دیکه با  ی"اون

 کرد و صاف نشست.  یپووف

 ."دی زنیتوهم م یفانتز  یلیخ الی"دلت خوشه ها! تو و ل

گرفت و سرش را   دیخندش را ندباال رفته و کج یابرو 

بحث را  ارن؟« ی مردم. چرا نم یچرخاند و با گفتن: »گشنگ

 عوض کرد.

 گرفت." دهیناد شهیرو نم  اتی"باشه ما متوهم، اما واقع

که بحث را از سمت  نی ا یقصد و غرض و فقط برا بدون

 خودش بردارد، گفت:
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محل   یچکی، به هجمال و کمال و طرفدار نیبا ا ؟ی"خودت چ

 !"یکنی و رو نم یدار  یمکیرو قا  یکی! نکنه یذاری نم

افتاد. لبخند زد  دهیحم ی چهره  یاز غم رو  یاکرد پرده حس

 زیم یشاد نبود و نشاط نداشت. نمکدان رو  شهیاما مثل هم

و  هایدنی. درست همان وقت، نوشدیرا به سمت خودش کش

 ریگیپ  چکی. پدندیچ زیم یساالد و ماست را آوردند و رو

 شروع کرد. دهیخود حم یحرفش نشد، ول

 "فکر کردم ماکان برات گفته باشه!"

 سرش را تکان داد. جیگ

تو  یدرباره یعنیرو گفته باشه؟ من با ماکان.....خب  ی"چ

 ."ینزده....جز معمول یتا حاال حرف

. یخب تو براش فرق دار ی"از دهن قفل ماکان مطمئنم، ول

 از اون جهت گفتم." 

قلبش را نشانه گرفت.  کانش یپ  زیو نوک ت دیحرف چرخ  باز

داشت و کم ماکان و    ال یانگار خودش کم فکر و خ

 یسرش از فکر بارهکی. کردیو رو م ریرا ز شیرفتارها 

 که آمد درد گرفت.

 گفت!«  یکنه هوراد چ فیماکان تعر یصالح برا »نکنه
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را باز کرد.   الیل یرا در آورد و صفحه اشیگوش عیسر

انگشتش را باال آورد و   دیرا که د دهیمتعجب حم ی چهره

 گفت:

 ." دیببخش قهید هی"

زبان   ینوشت و با التماس خواست جلو  الی ل یبرا تندتند

 فشیرا در ک یگوش یاز کالفگ ی. با پووفردیشوهرش را بگ

به  قیرا تشو  دهی!« حمیگفت یگفتن: »خب م انداخت. با

 حرف زدن کرد.

با سر اشاره  دهیرا آوردند و بعد از رفتن گارسون، حم  غذاها

 کرد به غذاها و گفت:

وقتش مناسب  دی. مفصله و باگمی"بخور حاال بعد برات م 

 باشه." 

اصرار قبول کرد و شروع به خوردن کردند. انگار   بدون

کردنش. جان به تنش بازگشت و   نایب یبود و غذا دارو  نای ناب

 گفت. یشیو آخ دیچشمانش روشن شد. دوغش را نوش

 "چقد گرسنم بود. چشام وا شد."
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 چقدر گشنم بود." دمی"آره! منم تازه فهم

و   دیحساب کند. خودش کارت کش دهینداد حم اجازه

هم راحت  دهیکه حم نیحساب را پرداخت کرد. از اصورت

نکرد، خوشحال بود. از  تی اذ اد،یقبول کرد و با تعارف ز

 یها به مغازه ینگاه دهیآمدند، حم رونیرستوران که ب

 اطراف کرد.

رو نگاه   نایترینداره. و  دهیگشتن فا جانیبه نظرم ا چک ی"پ

و   می مونو تلف نکنوقت  ایهم هستن. ب هیهمه شب ، یکنیم

 همون مزون."  میبر

 پاسخ داد:  یو با شوخ دیخند

ما قشر   خوره،یبه مزون پزون م بتیشما ج ل ی"خانم وک

 جون داداش." خورهی نم  مونپی جور جاها به تر نیا فیضع

 و با خودش همراهش کرد. دیرا گرفت و کش دستش

 ذارمینم یایب نییپا یمن روضه نخون. باال بر  یبرا خودی"ب

باشه که چش  یلباس خوامی. میریبگ  یالک یلباسا نیاز ا

 " ؟یآبج گمیم یکه چ ته ی. حالاره یدرب

 ی. بعد از عمر دهیو خودش را سپرد به حم دند یدو خند هر

 یاگر کم خورد یبر نم  ییرفته بود، به جان یکه عروس
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شلوغ   یهاابان یشدند و در خ نی. سوار ماشکردی م یولخرج 

  یاز مرکز شهر به سمت شمال شهر حرکت کردند. بعض

 بود. عیها تردد روان و سرقسمت  یو بعض کیجاها تراف

سرش  دهیحم دند؛یرس هانیاز ماش یلیپشت صف طو  یوقت

 را چرخاند و گفت:

 "؟یبشنو  یخوای"جواب سؤالت رو م

. دیگو یکدام سؤال را م دیایب  ادشیلحظه زمان برد تا  کی

سرش را تکان داد و کج نشست و کمرش را به  عیبعد سر

 داد. ه یدر تک

توجه   ی"آره بگو! واقعا برام سؤاله که چرا به..... کس

 " ؟یکنی نم

دست  ؟یکنیرا قبول نم چرا ماکان دیبگو  دینچرخ  زبانش

 .نشستیبه قلبش م  ریخودش نبود. فکرش هم مثل ت

 شیرا متوجه شد. نگاهش را به روبرو  دهیحم یصدایب آه

 یها را جلو دوخت و شروع کرد به حرف زدن. انگار صحنه

 .دیدی م ییجلو  نیصندوق ماش ی چشمش و رو 

با  ی"ماکان دو سال زودتر از من وارد دانشگاه شد. از بچگ

ترا رو  بزرگ ی. از همون موقع هم زمزمهمیهم بزرگ شد

حرفا  نیخودمون ا نی. اما بانیچه بهم م یکه وا مید یشنیم
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و  کردیم یبه من معرف گرفتینبود. هم اون دوست دختر م

 اکانقبل از حامد به م شدمیدوست م  یهم من اگه با پسر

 ی گاه یبا هم فاصله داشت ول یلیمون خ. دانشگاهگفتم یم

ترم بود  ل ی. همون اواییجا میدنبالم و با هم بر ادیکه ب شدیم

. پیتو خوش  طونیپسر ش هیاز دوستاش اومد.  یکی که با 

مند نگاه اما با چند بار رفت و آمد، بهم عالقه کیبا  گمینم

 . اسمش فربد بود."میشد

اسم را به  نی ا دیگشت، شاخاطراتش را  یها داالن  چکیپ

بعد از  دهی. سکوت حمدینرس جهیاما به نت  اورد،یخاطر ب

روان شده بود و  کیشد. تراف یطوالن یگفتن اسم پسر کم

بود. با گفتن: »خب!« نشان داد   یبه رانندگ شتریحواسش ب

به   ینگاه م ین دهیماجراست. حم یه یبق دنیکه منتظر شن

 انداخت و دوباره رو به جلو چشم دوخت. تشسم

  ای میکه دانشگاه بود یی. بدجور. ساعتامی"عاشق هم شد

و  ی. عصبمیشدیجز کنار هم، کالفه م ییهرجا ایخونه 

که زمان مصرفش گذشته باشه.  یبدعنق. درست مثل معتاد

که   کردمی م یسع یلی. خمیجورنیاول فکر کردم فقط من ا

 یماکان ه دمیرو نشون ندم. بعدا د مینکنم و دلتنگ  یبداخالق

متوجه شدم که اونم حال منو   ندازه،یم کهی ت هشب

بود. از اختالف  ادیز موندنیرس یداره......مانع برا

همون تفاوت  نشی. مهمتریتا اختالف طبقات ر یبگ یفرهنگ 
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داشت. خودش  یبه شدت مذهب  یابود. خانواده مونیفرهنگ 

دوست دخترش  نیو آخر نیمن اول  طنتش، یهم با تمام ش

که  خوندیگوشم م ی. ماکان مدام تو تی رعا یکلبودم، اونم با 

رو تموم  یکم دوست. بهتره کمامیبا خونوادش کنار ب تونمی نم

! شده بود تار و پودم. چکینبود پ یدوست نیکنم. اما ا

 ه بود."سلول به سلول تنم خونه کرد یعشقش تو 

 :دیو کنجکاو پرس زدهجانیه

 " ن؟یهمه عشق چطور جدا شد  نی"پس االن کجاست؟ با ا

شان ناکام که عشق ماندی نم یشک نیغمگ ی چهره  نیا با

حال   گر،ید یاند. تصور ازدواج فربد با کسمانده و جدا شده

 .یحجم عاشق نیو ا دهیچه برسد به حم کرد،یاو را هم بد م
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کج شد به لبخند اما انگار زهر هالهل بود که از  یکم  لبش

 . تلخ تلخ تلخ!ختیری م یکج نیا

"به مامانش گفت و تا دو سه ماه دعوا داشتن. اومد گفت 

بذارم.....خب  شی تا پا پ  کننیت منو تنها قبول ماگه خانواده
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بنشونم. اگه  یحرفم رو به کرس تونستمیخونه م یمن تو

 شهینور بود. حامد هم ینور عل گهید کردیم  دشییماکانم تأ

بود. اون   مه میدوست انی. در جرکردی م تمیپشتم بود و حما 

جدا شده بود و حامد دور و برش بود و   حانهیزمان تازه ر

 ."کردیرو درک م یعاشق

 "دکتر هم جدا شده؟"

 یجالب بود. کم   شیحرفش ندود و نپرسد. برا نیب نتوانست

  یخواهرش مشکل یهم حرصش گرفت. مادر ماکان برا

جا ترمز را  نیاو...... هم ینداشت و روشنفکر بود اما برا

 بیقدرتمند درونش نه  چک ینداد. پ یشرو یپ یو اجازه دیکش

 زد که: 

ش گفته و همه خبر دارند. ماکان از خواسته یعلن  »حامد

خانوم   چکیپ نییپا  ایکرده؟ ب یا زده؟ ابراز عالقه یحرف ؟یچ

 نکن.« سهی و خودتو با دکتر مقا

 " ؟یدونستی"آره! نم

 یخوب جیبه نتا شهی!« را آهسته گفت. کنکاش کردن هم»نه

گفت و  « یدیبود. »ببخش دتری. سکوت مفشود یمنجر نم

شمال شهر   یهاابان یادامه دهد. خ دهیخواست که حم

 تر بود.تر و حرکت سختشلوغ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



کردن   یبودن و کنارش زندگ یکه برا نی! با ا ؟یدونی "م

 یخانوادشو بخواد بزنه راض  دیکه ق نیاما از ا   دادم،یجون م 

خانوادشو   یل یمادرش بود. خ یوابسته یلینبودم. فربد خ

 نیهم یداشت. برا یخوب ی لیخ یدوست داشت. خانواده

بشن......اون   ی راض نایتا مادرش ا کنمیبهش گفتم صبر م

و   ستیتولد هر دومون. هر دو روز ب ی عنیتولدش بود.  روز

  نو یو ا میکردیتولدمون بود. چقدر ذوق م نیسه فرورد

 نی.....ماشمیدونستیم مونی و ازل یابد وند یپ یهنشون

  یسمت دماوند.....چه روز می و با هم رفت میماکان رو گرفت

همه مدت  نیبود! چقدر بهمون خوش گذشت. بعد از ا

 ."دیکرد و منو بوس یاون روز ناخلف ،یدوست

کرد و لبخند   چکیبه صورت مشتاق و کنجکاو پ  ینگاه 

 تلخش تکرار شد.

 هیدست و  هی. من دیتصادف شد هی. می"برگشتن تصادف کرد

 شد." یپام شکست و اون.....ضربه مغز

دهانش گذاشت.  یو دست رو  دیکش یاخفه غیج اریاختی ب

 نیچن شناخت،یکه م یشاد یدهیباورش سخت بود حم

انگار سر شده   دهیرا پشت سر گذاشته باشد. حم ی تراژد

 کرد و ادامه داد: ینگاهمیباشد فقط ن
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.  دنیو اونا هم منو د دمیتازه خانوادشو د مارستانیب  ی"تو 

 و ی یس  ی. پشت در آدنیانکار بود و نه پا پس کش ینه جا

کنار  یگچ گرفته و سر و صورت کبود و زخم یبا دست و پا

رو   گه یو همد میکردی م هیو با هم گر نشستمیمادرش م

 اما.......میشنو یزود خبر خوش م یلیکه خ م یدادیم یدلدار

و  هی. مرگ مغزمیها رو جدا کندستگاه  دی. گفتن بام یدینشن

 کرد." شهینم یکار

 گذاشت و با بغض گفت: دهیدست حم یرا رو  دستش

 جونم!" دهی"حم

که  دیرا د شیو نگاهش کرد. حرکت استخوان گلو  برگشت

 بغضش را قورت داد.

 ت کنم."ناراحت خواستمی "نم

اما حاال  ده،ی نکش یچکیدرد منو ه کردمیفکر م شهی"هم

 تو......" نمی بیم

باز لبخند  دهیچشمش پاک کرد. حم یاشک را از گوشه قطره

 .روح ی و ب جانی ب یزد. لبخند

التماس  هیشدم و با گر زونیشدم. از پدرش آو  وونهی"د

. اون زمان چارهینده. اونم داغون بود ب تیکه رضا کردمیم

من جز  یاز ماجرا یچینبودن. ه رانی ماکان ا  یمامان وبابا
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بهشون نگفت. اگه   ی. بعدها هم کسدونستندی تصادفم نم

و من و ماکان رو کنار هم  کنهیاصرار م یه ی نی بیم

 ."ه یخبریب  نیهم  یذاره، برایم

 نی. ماشکردیحرف به حرف کلماتش حس م ی الرا البه  درد

 را برداشت. فشیو ک  دیرا پارک کرد و به پشت چرخ

 ."گم یبرات م شو ه ی! بعد بقمی"بر

 هم داره؟«  هیشد. با خودش فکر کرد: »مگه بق ادهیپ

بود،  دهیکه د یزیمزون با چ  یهابود. لباس دهیبا حم حق

. دوباره ریچشمگ اریو بس فیو لط کینبود. ش اسیقابل ق

  غیجغ ی. با پرو هر لباس جال یخیشاد و ب یدهیشد همان حم

 که: کردیو شلوغش م

 !"ر یبگ نو ی . همادیبهت م  یلی"خ

کار کفش هم از  یراحت ی. برادندیدو انتخاب کردند و خر هر

دست به  چکیکه نشستند، پ  نیهمان جا برداشتند. در ماش

 کمرش گرفت و گفت:

 چقده سخته." دن یاس خر"چقدر خسته شدم. بابا لب

 چاندنیعقب رفتن و پ یدنده عقب گرفت و با کم دهیحم

 .دیخند چکیفرمان از پارک درآمد و به حرف پ
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کالس  هیفکر   دی. باین یتاپ بشهمش پشت لپ  ی"عادت کرد

 ." یباش یزیچ ی ورزش

. انگار نیمملو از ماش هاابان یغروب بود و خ  کینزد

. تردد اصال روان  رونیهمه هجوم آورده بودند ب بارهک ی

ها سرشان در اکثر راننده  رفتندیجلو م یمتری لینبود و م

 کرد و گفت: چکیبه پ  ینگاه دهیبود. حم  یگوش

اصل داستان از بعد از مرگ  ؟یبشنو  شو ه یبق یخوای "م

 یکس  تونمی چرا نم یفهمیوقت مفربد شروع شد. بگم اون

 رو قبول کنم."
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را پشت سر گذاشته بود.   یمتفاوت یکننده ولخسته روز

 یخستگ  ی. با همهکردیذق مذق شی کمرش درد و کف پاها 

لباس و نشان دادنش به عمه و محدثه  دنیپوش رینتوانست ز
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 یکرد. از باز فیکه گذرانده، تعر یدر برود. هوراد از ساعات

 یعمه و قصه یو از ناهار خوشمزه یریو مد  نای با مب

گفته بود.  شانیبرا  که وقت خواب یو منگول شنگول

 بوده است. یپسرش هم روز خوب یراحت شد که برا  الشیخ

اما  زد،یله مخواب له یکه برا یو تن یتمام خستگ با

. به کردیفکر م دهیحم  یهاچشمانش باز مانده و به حرف

 یلیعاشقانه و تخ یهارا فقط در رمان  یاتفاق  نینظرش همچ

 شدیبودن و شناختن فرد، باعث م یبخواند. واقع توانستیم

و   دهیرا ند دهیمغزش هنگ کند. اگر حال حاضر حم

از آن مصائب گذر  شودیکه م شدیشناخت، باورش نمی نم

 کرد.

که دوستش   یگفت اصل داستان بعد از مرگ پسر دهیحم

نزد.  یحدس چیحرف را زد، ه  نیا یداشت شروع شد. وقت 

 دتر از مرگ نداشت.ب یزیکوچکش چ یایدن

م و بهت بگم رو جز خانواده خوامیکه م یزیچ نیا چک ی"پ

 به تو هم بگم." لم یما یل یبه دال دونه،ی نم گهید یماکان کس

به دوشش گذاشت. خانواده و    یتیحرف انگار مسئول  نیا با

. سکوت دانستندی نم یزیمادر و پدر ماکان هم چ یعنیماکان 

قسم بخورد که رازش محفوظ   خواست یدلش م کیکرد. 

داشت او  یبشنود. چه لزوم خواستینم  گرید یدل  ماند، یم
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ل یتما نیپشت ا ل یاز دل رد؟یاش قرار گخانواده یرهیدر دا

  ست؟یچ دانستی هراس داشت. هرچند نم

شده بودم. به  ری س ایداغون کرد. از دن  مو هی"رفتن فربد روح

 نا یببرم، اما مامانم ا نیخودم رو از ب خواستم ی م یهر شکل

در اتاقم رو قفل   دادندیمواظبم بودند. اجازه نم یچارچشم

سر    رفتمیشکسته هر روز م  یکنم. با همون دست و پا

جا بودم و بعد از رفتن اون نایمزارش. زودتر از مادرش ا

ماه و پام  هی. دستم گشتمیاونا به زور حامد و ماکان برم

اون ترم نرفتم امتحان بدم.  گچ بود.  یبه دوماه تو   کینزد

تر شد. شروع  ها کمآروم شده بودم و مراقبت  یظاهرا کم

اما   دی. حامد فهمدمیکشیتک و توک م دن،یکش گاریکردم س 

.  شهیم تمومسر به سرم نذاشت. فکر کرد که گذراست و  

ماه گذشته بود، اما داغ دلم تازه  شیمهر که رفتم دانشگاه ش

. یسرگرم  یبرا رفتمینداشت. م ت یبود. درس برام اهم

 یو چطور  یک دونمی. نملهیهدف شد و مواد وس یسرگرم 

 معتاد شدم."

مبتال شده بود، در تخت هم تنش   دهیکه حم یادیاعت یادآوری

و   قیرا لرزاند. به عظمت عشقش فکر کرد. چقدر عم

از دست دادنش، خودش را فدا کرد.   یبرابود که  دارشهیر

 دهیمطمئن بود که چشمانش گشاد شد و دهانش باز که حم

 و گفت: دیتلخ خند
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کرده، خوبه اون روزا منو  یشکل نیا تو افهی"حرفش ق

 ."یدیند

 " ؟یچطور از دستش خالص شد ؟ی"چه کار کرد

 کردیبود و فکر م دهیدانشگاه ماکان رو د یهااز بچه یکی"

اومده بود دنبالم، زودتر از من   یروز وقت هیپسرمه، دوست  

 ایبود  یرخواهیبه ماکان گفت. خ ادمیرفته بود و از اعت

 دمیشدم، د نشیسوار ماش یحسادت، خبر ندارم. وقت

بشه  یعصبان  ی لیخ یوقت دونستمیگوشاش قرمزه. م

نگفت.   یچیشده؟ ه یچ دمی. ازش پرسشهیم قرمزگوشاش 

. به جاش رفت به حامد دونهیکه م اوردیاصال به روم ن

 ییزداافتادن به جونم و ببر دکتر و سم ییگفت. خالصه دوتا

شناس و مشاور. هر دو به خاطر من حتا و روان

رو هم ترک کردند. راستشو بگم خودمم از  گارشونیس

کردن مواد از  دایو پ یخمار یبودم. وقتا  یوضعم ناراض

بودن فربد هربار که خوابش رو    ی. عصبان شدمی م ریجونم س 

باعث شد بخوام و کمک کنم. باز اون ترم رو از   دم،یدیم

من  یدست دادم، اما تونستم ترک کنم......ماکان برا

ماکان نبود ما  گهیم شهینجات بود. حامد هم یفرشته

 نهیهم ی! برا گهی. راستم میادافت یتو چه گرداب میدیفهم ی نم

. اگه تونستم درسم رو تموم گمیازم بخواد نه نم یکه هرچ

کنم، اگه تونستم امتحان کانون رو قبول بشم و االن وکالت 
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رو   نایماکانه که رهام نکرد. ا یکنم، همش از زحمتا و کمکا

 ییاما قلب من جا زهیعز یلیدرسته ماکان خ یگفتم که بدون

که با خودش  فربد بود   ارینداره. تمومش در اخت یکس یبرا

کوچولو   هیو  یبرد. ماکان برام مثل حامده. بدون ارتباط خون

 هم حرف بزنم." گهید یکی . فقط انگار الزمه با زتریعز

 

 

 

 

 

 

 

 

[4/24/2022  8:00 PM] 

 

  واری_دی_بچکی#پ

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 #الف_صاد 

 

 

 196#پارت

 

 

 

پوستش و   ریز دهیدو  یاتاق و خلوتش، از خوش  یکی تار در

بود. هرچه  ری. با خودش درگدیخجالت کش الش، یخ یراحت

در   روزید نی. همشدیکند، برعکس م یدور خواستیم

و مثل    داندیمحکم گفته بود که حد خودش را م الیل یخانه

. اما.....اما کشدیم  رونیرا از آب ب مشیهزاران زن تنها، گل

 . شدی بند نم شیدل ناسازگارش بود که سر جا نیا

و دور از   دیچی پیم یادلش را در بقچه زد،یکه سر م  آفتاب

بگذارد.  ریرفتارش تأث ی. مبادا رو کردیدسترس پنهان م

 . نداشت جز عشق و محبت ماکان یادلش هم خواسته
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به  دیروزها با  نیشد و کارش را شروع کرد. ا داریزودتر ب 

مهمان داشت و الزم بود  یعروس ی. براکردی خاله کمک م

 خانه را آماده کند.

 خوردند و صحبت کردند. یوسط روز آمد و با هم چا محدثه

به  شبی. ددمیلباس عروس خر نا یمب یمن برا  چکیپ  گمی"م

. یبخر  ونی هوراد کت و شلوار و پاپ یفکر افتادم که برا

 نه؟!"  شهیقشنگ م

سمت هوراد و با کت و شلوار  دینگاهش چرخ ارادهی ب

 تصورش کرد. دلش ضعف رفت و چشمانش برق زد.

 نیا یبودم ول  دهی! لباس براش خری! چه فکر خوبهی"عال

 متفاوته. هوراد تا حاال نداشته!" یلیخ

و آدرس مرکز  گشتیم دیشده بود. با  زدهجانیهفکر  نیا از

هماهنگ  الیبا ل شدیروزها نم  نی. اکردیم  دایفروش را پ

که به   دیچرخیفکرش م کرد،یطور که کار مشود. همان

و  ردیبگ نیو ماش دای را پ یخودش مرکز ا ی دیبگو  دهیحم

افکارش ماکان زنگ زد و حال و احوال   یشلوغ انیبرود. م

 کرد.

 " ؟یدی"لباس خر
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 یعاد یلیزده شد. سرکوبش کرد و خذوق چشیبقچه پ دل 

 پاسخ داد:

 میو خسته شد میگشت یلیدرد نکنه. خ دهی"آره! دست حم 

 ."میبود یراض دمونیاز خر یول

 ؟یپسرمون چ ی.....براادیکه گفتم باهات ب شناسمشی "م

 " ؟یکرد دیخر

 را نتوانست کنترل کند و با شوق گفت: شجان یه

داد خوشم اومد.   شنهادیپ هیاما تازه محدثه  دم،ی"آره خر

هورادم کت  یدخترش لباس عروس گرفته، قراره برا یبرا

 ."دیخر شهیاز کجا م نمیبب دی.....فقط بارمیو شلوار بگ

در تن صدا و لحن ماکان  شدیرا م  یو خوشحال ذوق

 احساس کرد. 

دنبالتون   امی. مشهیجونم! امروز عصر کارم زود تموم م ی"ا

 ."میپسرمون کت و شلوار بخر یبرا  میتا بر

مگر  کردند،ی هم منع م ایدن  ینه گفت؟ همه شدیم مگر

 یاپسرمون، قبول نکند؟ در رودخانه  گفتیم یوقت شدیم

ت و از شنا کردن خالف جهت داش یتند انیافتاده بود که جر

آب  انیخودش را به جر خواست یآب خسته شده بود. دلش م

مهم نبود. در عمرش  دیرسیبسپارد و همراهش شود. کجا م
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اش توجه کرده بود  به او و بچه یشکل نیا یو چه کس یک

 هیتوج یکه حاال بتواند، محبت و توجه ماکان را رد کند؟ برا 

 :گفت یخودش م

 دیمون کنه. مثل سع کمک خوادیمونه و دلش م"ماکان دوست

 هست انجام بده." یو اصرار داره اگه کار زنهی که زنگ م

 ارشیدر اخت گریدلش رفته و د دانستیخودش خوب م اما

 زیتا ماکان لب باز نکند، او ن دانستی را هم م نی. استین

 حتا اگر به ضررش باشد.   ماند،یساکت م

 عصر گفت. یخاله را گرفت و از برنامه  یشماره

 کمکت." امیب خواستمیخاله! م دی "ببخش

تا غروب  کنه، یاومده و داره کمک م یک ی! زمی"نه عز

 تمومه. برو به کارت برس."

از سمت خاله راحت شد. ماکان زودتر آمد. هوراد   الشیخ

 چکی پ یرفت. وقت نییزده و با عجله زودتر از او پاذوق

بوسش   ی»ک یدر بغل ماکان بود و مسابقه  د،یرس

دلش را محکم کرد  ی. گره بقچهدادیتره!« را انجام ممحکم

 و جلو رفت.

 یهاخاطراتش در سال  نیاز بهتر ی کی الیل یعروس  جشن

. با محدثه به رفتی م یکه در بزرگسال یجشن نیبود. اول بعد
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  ونیو شن کاپیبار م نیاول یرفت و برا شگاهیآرا

  یلینباشد، اما خ ظیغل ششیکرد.هرچند خواسته بود که آرا

لباسش را تن کرد و از عمه نظر   یکرده بود. وقت رییتغ

اسپند دود کرد و   عیبا هزار ماشاهللا گفتن، سر عمهخواست، 

 صدقه کنار گذاشت.
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ش ازش و لباس شیمتفاوت شده بود. آرا اریهم بس الیل

که گرفته بودند اطراف   یساخته بودند. تاالر یی بایعروس ز

 پی نشسته بودند. اک زهایپشت م یشهر بود و خانوادگ

شان هم کنار هم بودند. فراموش کرده بودند که دوستان

جا خورد.  یکم  شاندنیسهند و محمد هم حضور دارند. با د

بود چه   بیخودش هم عج  یبرا افه،یق نی با ا دنظاهر ش

 بودنش. دهید پیت نیتربا ساده شهی که هم  هیبرسد به بق

و  میکه سهند و نس یزیغلبه کرد و به سمت م دشی ترد بر

و فرزاد و سمانه نشسته بودند، رفت. محمد هنوز  دیسع

 بود که شناختش و بلند شد و گفت: میبود. نس دهینرس
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 " ؟ی! شک کردم.....چقدر عوض شد؟یخودت چکیپ  ی"وا

 یپرسشان جلب شد و احوال هم توجه  هیبق م،ینس یا صد با

با نگاهش  یی. گو امدیسهند خوشش ن یرهیکردند. از نگاه خ

. دیکشیکه به آغوش م گشتیم  یاسالهچهارده چکی دنبال پ

که عمه و محدثه نشسته  یزیکوتاه صحبت کرد و به م

و  هماکان آمد. همراه خال یبا خانواده دهیبودند، برگشت. حم

  زیم کی نزد یزیمادر صالح به استقبال رفت و به سمت م

و آهسته  رفت یکنارش راه م دهیعمه تعارف کرد. حم

 :گفت یم

 قدرنیا نیدیلباستونو از کجا خر نی! خانوم ای"چه لباس

 !"کهیو پ کیش

که  یی"وا خانوم من خواستم از شما بپرسم و آدرس جا

 ."رمیرو بگ نیکرد دیخر

با مادر و پدرش  کردی. فکر مد ی. ماکان را نددند یدو خند هر

. با ردیبود. درست هم نبود که سراغش را بگ  امدهیکه ن دیایب

  رونیداشت از سالن ب یچشم دنبال هوراد گشت و درست وقت

گفت و به دنبالش رفت.  یدیببخش عی. سردش ید رفت،یم

 یورود در  یبود. از جلو   ییبایسالن باغ بزرگ و ز رونیب

درست کرده بودند. هوراد را  سهیبا گل و ر یتا سالن طاق
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تا   ستادیزد. هوراد برگشت. ا ش ی. صدادیداالن د نیا  یانتها

 شود.   کینزد

 " ؟یاین رونیقرار نبود از سالن ب  ؟یری"کجا م

 "ومده؟یعمو ماکان چرا ن نمی "اومدم بب

ماکان شده    یاز دل خودش و پسرش که دربدر کو  امان

 تا به سالن برود. دیبودند. دستش را گرفت و چرخ

داخل. االن   ادی. مسته یایکه نم جانیا ادیعمو اگه ب م،ی بر  ای"ب

خاله عروس  یدونی. م رسنیو عمو صالح هم م الی خاله ل

 شده؟"

حواس پسرک را پرت کند. کاش  خواستیها محرف  نیا با

طاق  ریاز ز عجله ی است؟ ب امده یچرا ن دیپرسیم دهیاز حم

 .دادیرا نشان پسرش م  هاسهیو ر  شدیرد م

 "هوراد...."

بلند به  ی هاکه با گام دندیو ماکان را د دندیدو با هم چرخ هر

. هوراد دستش را رها کرد و به سمتش  آمدیم شانیسو 

. مدل و رنگ کت و ردیتا در آغوشش بگ ستادی. او هم ادیدو 

تازه متوجه شد. فقط هوراد  چکیپبود و   ی کیشلوارشان 

 دهیکه ماکان خر یزده و ماکان کراوات. کت و شلوار ونیپاپ
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حساب کند. لبخند و قربان  چکیو با اخم اجازه نداده بود، پ

 بود. ارادهی که در دل رفت، ب یا صدقه

  چکیدست هوراد را گرفته و با هم جلو آمدند تا به پ ماکان

 . دندیرس

 "ن؟یدیمنو ند چکی "سالم خانوم! شما پ

  طورنی . تا حاال اشیتا نوک پا  ختندیفرق سر آب جوش ر از

با  شهیو رو در رو نگفته بود. هم میواضح و مستق

 و حاال......  شدی»خانوم« گفتنش غرق لذت م

 دهی"فکر کنم بهتره ببرمت داخل سالن و بسپارمت دست حم

 مواظبت باشه ندزدنت....."

 شد. یزمزمه و کنار گوشش جار شیصدا بعد

 !"یمحشر شد  یلی"خ

.  شیهاگونه یدو ُگله زغال گداخته گذاشته بودند رو  انگار

خورده   ی. چنان تککردیپوست احساس م ریجزجزش را ز

 ینبود. منصفانه نبود بدون آمادگ فشیحر یپاتک چیبود که ه

خشک شده  شیت و مبهوت سر جاحمله کردن. ما  جور نیا

 چکیپ  دید یبود. ماکان و هوراد دو قدم جلو رفتند و وقت 

را گرفت و  شی نخورد، دستش را دراز کرد و بازو  انتک

بود که ماکان  هانیهم از اول نیو همراه خود کرد. ا دیکش
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. دیچسب شیسرخ شده هم به بازو  ی. زغالردیرا بگ شی بازو 

بود که تا به حال تجربه نکرده بود. دختر  یبیحال عج 

که تجربه کرد به همان  یچهارده ساله نبود، اما احساسات

 بود.  یبکر

. دیچیعروس و داماد به داخل باغ پ نی وارد سالن نشده، ماش

  رونیاستقبال ب یترها برا اکثر مهمانان مخصوصا جوان

 یو از ماکان دور شد. در کاسه دیآمدند. خودش را کنار کش

و  الیتا ل ستادی. کنار خاله اکردیاحساس ضعف م شی زانوها

  شلوغشور و هلهله وارد سالن شوند. وسط   انیصالح در م

ها هم . جوانزدیدست م شیو صالح برا دیرقصیم الیبود. ل

 .دادند یو خودشان را تکان م زدندیدورشان دست م

  و  ستادهیا دانیرا به عمه سپرده و خودش کنار م هوراد

و گفته  دهیخند  دن،یرقص ی. در جواب همه برازدیدست م

وسط بودند و بدشان   دی.« محمد و سعستمیبود: »بلد ن

رقصش شوند. از  کیواقع و شر یمورد توجه دختر  آمدی نم

شد و مخصوص  می. آهنگ که مالدینگاه محمد، چشم دزد 

 الی. به لستادندی چه دختر و چه پسر کنار ا دهاها، مجرزوج

آمده بود تا  یبازوان صالح نگاه کرد. چه راه طوالن انیدر م

 شب برسد. نیجا و ا نیبه ا

که  گریو سهند و فرزاد و سمانه و دو سه زوج د مینس

 یرا رو یی . گرمادندیچرخیشان ماطراف شناخت،ی نم
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که   دی د خورد. ماکان را کنارش یدستش حس کرد. تکان 

کرد و کنار   کیدستش را محکم گرفته بود. سرش را نزد

 گوشش گفت:
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 ریاز حر یی هانیچ یالالبه ییو مکان گم شده بود. گو  زمان

گمان بود   ن،یقی  ایشک بود  ت،یواقع ا یبود  ای. رؤ دیچرخیم

. یتکرار نشدن یبود. حال  یمسجل. هر چه بود حال خوش ای

از   ی. معجوندیچشیو نه بعد از آن م  دهینه قبل از آن چش

 و عشق و ترس و دلشوره. جانیاحساسات. ه

. حتا دیماکان، نتوانست نه بگو  شنهاد یپاسخ به پ یبرا

. چشمان ماکان پر داندینم یزیاز رقص چ دی نتوانست بگو 

به چلچراغ شد. در آن   ل ی از ستاره بود و با تکان سرش تبد

و نه نگاه   هی فکر نکرد. نه برداشت بق ی چیلحظه به ه

 فشردی. انگار فقط و فقط ماکان بود که دستش را مگرانید

م و نر ی. ماکان بود که با حرکتکردیرقص م یو تقاضا

را نشان داد و نفس به نفسش تکان  شی هادست یآهسته جا

ماکان به  یها از دست ال یداغ و س  یانیخورد. موج جر

شد و در بدنش  ی کی شی هابدنش وارد شد. با خون در رگ

 ی و ابروها میو صالح و نس الی و لبخند ل دیشد. چرخ یجار

و اخم   دیسع یباال آمده  کیسهند و انگشت ال یباال رفته

نداشت. تنها نفس گرم   یه یتصور و توج چی. ه دیمحمد را د

باال  یا. انگار پردهدیدیپر از عشقش را م یهاماکان و چشم

و با  ستادهی صحنه ا یرو  یشد و مرد انیرفته و صحنه نما

  یادی. فرزدیم  ادیآسمان، عشق را فر یباز به سو  ی دستان

ا در چشمان گوش فلک را کر کرده بود. درخشش اشک ر هک
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شده و تمام  نی. انگار چشمانش دوربدید دهیو حم الیل

. نگاهش را به گره کراوات ماکان کردیها را ثبت ملحظه

 صحنه بود.  نیترجذاب شیگلو  بکیوصل کرد. حرکت س

 "؟ یکنیفکر م ی "به چ

 !"جمی! گدونمی "نم

 "؟ یبا من برقص  ی"دوس نداشت

حالت گرفته رو به باال تا   یرا باال برد. از موها نگاهش 

کوتاه و چشمان منتظر  ی هاتا مژه یو مشک دهیکش یابروها 

 دوست نداشت. شدیها گذراند. مگر مو لب ی ن یب یغهیو ت

 "دوست داشتم!"

 ینداشت. دلش بقچه را درانده و سرور  یحد و مرز امشب

ه تصرف خود . اصال کودتا کرده و عقل و منطق را بکردیم

  یچشم نگاه یدرآورده و حرف حرف خودش بود. از گوشه

 .دیبه اطراف کرد و لب گز

 ارمیرقص چطور سرم رو ب نیبعد از تموم شدن ا دونمی "نم

 باال." 

 نشست. شیابروها  نیب  یفیظر  اخم
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......اصال بذار بعد یزده باشکه خجالت ینکرد ی"کار خالف

قص و آهنگ لذت . فعال از رمیزنیدر موردش حرف م

 ."دونمیابرام، تو رو نم یببر......من که تو 

حبس کرد و آهسته بازدمش را  نهیرا در س قشیعم دم

  چیهمه سال ه نیبشود. ا شودیداد. بگذار هرچه م رونیب

شب، دل به  کی نی نرفته و بگذار هم شی دلش پ ل یبه م زیچ

 .دیآیم شیفردا چه پ داندیچه م یمرادش برسد. کس

 انیبه پا ایآهنگ و رؤ  کرد،یچه فکرش را ماز آن زودتر

 دهیآمد و از کنار حم رونیب دانیاز وسط م عی. سردیرس

  رونیعمه رفت. از صورتش حرارت ب زیگذشت و به سمت م

روشن گذاشته باشد.  ی. انگار سرش را در تنورزدیم

که  یبا آهنگ شاد زیدو م نیب یدر فضا   نایهوراد و مب

و عمه هم خندان   یری. مددندیرقصیم مثالشد، پخش 

 .کردندیشان منگاه 

عرق شد.  سیمادر ماکان دلش را آشوب کرد. کمرش خ نگاه

درست شده به  یموها ریعرق را از ز یهاقطره دنیچک

که  یی از جا دانستیم دیکرد. بعگردن را احساس  یرو 

. کردینم  شیهار یباشند، اما شرمندگ دهیبودند، رقص را د

از  یریشگی پ ینبودند. به محض نشستن، برا نیمحدثه و ام

 :دیپرس ،یلهر سؤا
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 "محدثه کجاست؟" 

 اش جواب داد:به صورت گر گرفته توجهیب عمه

.....کاش تو هم رنی"گفتن باغش قشنگه، رفتن عکس بگ 

 فهیح شیلباس و آرا نی. ایگرفت یچندتا عکس م ی رفتیم

 ."یریعکس نگ

 ."گمیور بهش م نی ا ادیب دهی"حم
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بلند   ی . با تأن دیدست مادر ماکان و فراخواندنش را د تکان

را بشنود. دستش را گرفت و  ش یشد و رفت، خم شد تا صدا

. دوباره گرما هجوم آورد.  ندیبنش یصندل  یاشاره کرد رو

ترس بود. ترس از شماتت و سرزنش. همان  شتریبار ب نیا

 یدر مقابل مادر ماکان. لبخند محو رو یشگیهم  یحس آشنا

  یبرا یجیهم نتوانست از اضطرابش کم کند. د شی ها لب

  یآهنگ قطع شد. حاال فقط صدا یشام دعوت کرد و صدا

 .آمدیهمهمه و صحبت م
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دستش بود. جرئت پس   یدست مادر ماکان هنوز رو ی نیسنگ

دستش را هم نداشت. مادر ماکان تنش را جلو کشاند   دنیکش

 شد. ترکیو نزد

هم  شتی....موها و آراادی"چقدر لباست قشنگه و بهت م

 !"یخوشگل شد  یل ی! خطورن یهم

  جانشیخشک بود. فرصت نکرد بعد از رقص پر ه کامش

زد و آهسته تشکر کرد.   یو لرزان رمقی بنوشد. لبخند ب یآب

 : گفتیمدام در دلش م

! االنه که بگه کنهینبود. االن شروع م شیحرف اصل نی"ا

. االنه که اخم کنه و بگه پاتو از ی دیچرا با ماکان رقص

 ! االن....صبر کن!"نرو ی ماکان بکش ب یزندگ

و با دقت نگاهش   یصندل  یداده به پشت ه یماکان تک پدر

از  یعرق ی. قطرهندشیبیبار است که م نیاول یی. گو کردیم

 آمد. نییراه گرفت و پا قهیکنار شق

شدند. مردد نشسته بود.   کیبا هم نزد دهیو حم ماکان

باشد و مادر ماکان   یادبیبلند شدن و رفتن، ب  دی ترسیم

 یخوب یو دستش را گرفت. بهانه دیناراحت شود. هوراد دو 

آورد تا هوراد  نییبود تا دستش را رها کند. سرش را پا

 حرفش را بزند. 

 دارم!"  شی"ج
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هم برسد. مادر  هیقدر بلند بود که به گوش بقآن ش یصدا

 و با محبت گفت: دیهوراد کش یبه موها یماکان دست

 !"یشد کی! چه ش یی پسر آقا"ماشاال چه 

 چکی به پ شتریزد و خودش را ب یالبخند خجوالنه هوراد

 چسباند.

 مامان؟!" ی"تشکر کرد

را دور زد و   زیم دهیرا ادا کرد. حم « یآهسته »مرس  هوراد

و دست  ستادیا چکیمادر و پ نینشست. ماکان ب چکی کنار پ

از  چک یچسباند. پ ش یهوراد، بچه را به پا یشانه  یرو 

شد تا  زیخم یگفت و ن « یااستفاده کرد و »با اجازه تیوقعم

دستش  یببرد. مادر ماکان دست رو  سیهوراد را به سرو 

 و فشار داد. گذاشت

 !"شهیلباس سختت م ن ی! با اسای"وا

حرف را زده باشد، رو   نی راحت و انگار صد بار ا یلیخ بعد

 به ماکان گفت:

لباسش  چکی ! پییبره دستشو  خوادی"مامان جان بچه م

 . شما ببرش!"شهیبلنده و سختش م

 زده رد کرد.هول   چکیپ

 .....شما زحمت...."برمی"نه نه! خودم م
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 فشار، نشاندش. یاش نشست و با کمشانه یماکان رو دست

 ."می"تعارف که ندار

و   دشیبوس دن،یشد رو به صورت هوراد و قبل از پرس خم

 بعد سؤال کرد: 

 "؟یی"عمو ببره دستشو 

با تکان سر موافقت کرد. ماکان دستش را گرفت و  هوراد

 :دهیو حم چکیرو کرد به پ

ما هم  یبود برا ی. هرچمیا ی تا ما ب  دیاریغذا ب دی"شما بر

 ."نیاریب

 نیاز خجالت بود. در ا شتری صورتش ب یگر گرفتگ حاال

در کالم و   ی که با مادر ماکان آشنا شده بود، محبت یمدت

  یبود و حد و حدود یرسم شهیرفتارش حس نکرده بود. هم

بار بود که نسبت به او و پسرش  نی. اولکردیم تیرا رعا

  عیفرار، سر ی. برادادینشان م ی میو صم زیآممحبت ی رفتار

هم هم بلند شود. مادر ماکان  دهیو منتظر ماند تا حم  ستادیا

 .ستادیرا عقب زد و ا  یصندل

بودند، همراه  دهیغذا را چ زیکه م گرینبود تا سالن د  یاچاره

شروع به حرف زدن کرد و   دهیشدند. فقط خوب بود که حم
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رقص و بعد هم  جانیاو در سکوت گوش داد. هنوز از ه

 صحبت با مادر ماکان، ضربان قلبش باال بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

[4/24/2022  8:00 PM] 

 

  واری_دی_بچکی#پ

 

 

 #الف_صاد 

 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 

 200#پارت

 

 

 

خاص، تعداد  ی شلوغ بود. مخصوصا سمت غذاها زیم دور

  یبود. بشقاب برداشتند و آهسته آهسته همراه با صف ادتریز

شده بود، جلو رفتند. مادر ماکان در دو بشقاب  ل یکه تشک

 و گفت: دیبرنج کش

 گه ید زیاون سمت جوجه بردارم. چ  رمی"دخترا من م

 ." دیار یماکان هم ب ی . شما برامیخوری نم

آزاد شد. منتظر بود  چکیپ یدور شدنش، نفس حبس شده با

نشد،  یخبر دید یو وقت دیشان بگو از رقص یزیچ دهیمتا ح

 .دیکش ش یخودش حرفش را پ

 "دم؟ یبد شد که با ماکان رقص یلیخ گمی......مدهی"حم

که در دست داشت،  یدر دو بشقاب یاز هر غذا مقدار دهیحم

 شانه باال انداخت. خت،یریم
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هم خوب بود. من که   ی لیبابا! خ ال یخی "نه! چرا بد باشه؟ ب

جونم که مهر   ای. رؤ نییایبهم م قدرنیبراتون غش کردم ا

 ." ییزد با فرستادن ماکان و بردن هوراد به دستشو  دییتأ

 چسباند.  شیهاهم ته حرف یچشمک 

 جون؟!" ای"رؤ 

 !"؟یدونستی ! نگو اسمش رو نمگهی"مامان ماکان د

 " ؟یچ  یعنیزد  دیی"نه! دقت نکرده بودم.....مهر تأ

شانه باال   ال یخیکباب گذاشت و ب خیس کی هر بشقاب  در

 انداخت. 

و    یحرص بخور یاومد ای یعروس   یبابا! اومد ی چی"ه

. تو هم رقصنیهمه م گهید  هیگفت! عروس یچ یک  ینی بب

 مثل همه!"

هوراد از   ینبود. برا یشتر یصحبت ب یازدحام سالن، جا در

پر به  یها که گذاشته بودند برداشت و هر دو با دست یکیک

و  ندیبنش  یریرفتند. قصد داشت کنار عمه و مد زیطرف م 

اش شام بخورد. طاقت و تحمل نشستن کنار ماکان و خانواده

 را نداشت.

.  خوردیکه هوراد کنار ماکان نشسته و غذا م دیدور د از

کند  یاعتراض توانستیها بود که نه مکرد. از آن وقت ینچ
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داشت با آب و تاب از خوش و   دهیداشت. حم تیو نه رضا

 چک یکه شدند، پ ترکی نزد ی. کمگفتی غذاها م یآب و رنگ

 . ستادیا

 " ؟یستادیچرا ا ؟یشد ی"چ

که کنار محدثه نشسته  دیسر تکان داد. محمد را د کالفه

عمه   زیشام سر م یکه برا کردیاست. فکرش را هم نم

که داشت متوجه   ینی زبیانداخت و با ت یگاهن دهی. حمدیایب

 شد. 

که پشت  نیبش یصندل  یخب رو  ؟یپسره مشکل دار نی"با ا 

زود عزا  یزیهر چ یباشه. غصه نداره دختر! برا نیبه ا

 ."یر یگیم

. با مامان ماکان راحت نمیشما بش زیسر م خواستمی "نم

 ." ستمین

در  یزد و به غذاها شیبه بازو  یابا شانه ضربه  دهیحم

 دستش اشاره کرد:

خودتو لوس نکنا! غذاها سرد شد. هوراد داره غذا  ای"ب

 !" نمی . بدو ببیکه تو هم کنار بچت باش هیعیو طب خورهیم

 یقدر قو . هنوز آنآمدی حال خوشش نم نیبود و از ا ناچار

ترش هم ماکان بود. مهم ل ینشده بود که محکم رفتار کند. دل
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  کینارش بودن را دوست داشت. به محض نزدک تعارفی ب

کنار خودش و کنار هوراد را  ی شدن، ماکان بلند شد و صندل

 زیم یها را رو کمک کرد تا بشقاب دهیو به حم دیکش رونیب

و بشقاب  زیبشقاب پر از غذا  را وسط م  چکیبگذارد. پ

 خودش گذاشت. یهم  جلو یخال

 ی هاپر بود از تکه شیجلو  یدستشیهوراد پر بود. پ دهان

و   خوردیخودش م یبدون استخوان و برنج. قاشق ی جوجه

چشم بدون   ی. از گوشهگذاشتیماکان در دهانش م  یقاشق

. به نظرش ندی عمه و محمد را بب توانستیچرخاندن سر م 

 که عمه اخم کرده و ناراحت است. دیرس

جز  دمیند یاومد یخودتم. از وقت یجون بکش برا چک ی"پ

 ."یبخور یزیچ وهیم آب وانیدو ل یکی

اش گل  جان، گونه ایرؤ  دهیبه قول حم ایتوجه مادر ماکان  از

تمام عمرش سرد و گرم و سرخ  یانداخت. امشب به اندازه

مشترک به تعداد انگشتان  یشد. در تمام عمر زندگ دیو سف

ها جز ترس و خجول شود. در آن سال  زده جانی هم نشد که ه

به  سبتن ی. حتشناختی را نم ی گریاحساس د  ینیبو خود کم

راشد و رفتارش خشم هم نداشت. انگار که خود را مستحق 

 .دانستیم یبدرفتار 

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



مورد  گریدر آرامش خورده شد. خدا را شکر کرد که د شام

 رفتار کردند. انگار یعاد یلیقرار نگرفت و خ یتوجه خاص

شام  ز،یم کیسر  گونهنیاست و ا از خانواده یکه عضو 

 معمول بود. یخوردن کار

  های عروس و داماد هم پخش شد. صندل پیبا شام کل همزمان

بزرگ باشند. محمد   یحرکت دادند تا رو به پرده یرا کم

اش توجه  به صحبت خانواده  اینگاه   پیبه کل نیاز ا شتریب

 ی. ماکان صندلدیچرخیم چکیصورت پ یکند، نگاهش رو 

 چکی خودش را پشت به پ ی و صندل دیهوراد را کنار کش

 نینشاند. به ا شیپا ینشست و هوراد را رو  و گذاشت 

 محمد را گرفت. دید  یجلو   بیترت

رفتن شدند.  یو داماد را بدرقه کردند و همه آماده عروس 

و کاپشن هوراد را تنش کرد. ماکان   دیهم لباس پوش  چکیپ

 شد و گفت: کشینزد

 !"تونرسونمیمن م می"بر

نگفت. فقط   یچیرا باال آورد که تعارف کند، اما ه سرش

هوراد حرف زد و   چک،ی از پ شتریسرش را جنباند. در راه ب

 .دیسؤال پرس

که  یشدن، ماکان آرام و طور  ادهیدر خانه و قبل از پ یجلو 

 هوراد نشنود، گفت:
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باهات حرف بزنم. فقط اگه  خوامیدنبالت. م امی"فردا عصر م

 . باشه!"اریهوراد رو ن شهیم
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ساعت چسب زده بودند. زمان کندتر از   یهابه عقربه ییگو 

به   ی. باور داشت که گذشت زمان بستگگذشتیم شهیهم

که هوا  یکنار ماکان بود، مثل موشک یدرون آدم دارد. وقت

و حاال در انتظار  گذشتیم نیو آتش عیتند و سر کنند، 

 .کردیتر حرکت مپشت و حلزون هم آهستهاز الک دارش،ید

 الیحرف زدن داد که ل شنهادیماکان پ  یآن بود که زمان بدتر

و خاله سرشان شلوغ بود و وقت صحبت و مشورت را 

مورد   نیباخبر بود و در ا دهینداشتند. از موضع حم

ت با او حرف بزند. با عمه و محدثه هم راح توانستی نم
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مشورت کند، چرا که تازه محمد را رد کرده بود.    شدی نم

 مشابه ماکان داشت. یتیموقع  بایسنش، تقر جز که  یمحمد

ماکان در قلب و روح او و پسرش کامال   گاهیالبته که جا  صد

در  قراریهم نبود. ب اسیقابل ق یمتفاوت از محمد بود و حت

 یکه کرد به عمه زنگ زد و برا ی. تنها کاردیخچریخانه م

. با ستی ن یگذاشتن هوراد خبر داد و مطمئن شد که مشکل

از  عدچشم بر هم نگذاشت. ب شبیکه خسته بود، اما د آن

موضوع صحبتش  دنیماکان، فهم شبید یهارقص و حرف

ماکان را تصور  شنهادیسخت نبود. هربار ابراز عالقه و پ

. حس شدیو تنش داغ م گرفتیضربان قلبش اوج م کرد، یم

 یکه قبال تجربه نکرده بود. تصور چهره یبود. حس ی نیریش

 ش یتن صدا یادآوری. کردیم جادیحال را ا نیماکان هم هم

تک حاالت و تک  ندیها بنشساعت توانستی. مطورنی هم هم

 و نبضش تند شود.  اوردیب اد یماکان را به 

 الیحالش را درک کند. با ل توانستینم الیمثل ل کس چیه

حواس و گذر  یپرت  ی. براداشتیراحت از قلبش پرده برم

تاپش را روشن کرد و مشغول کار شد. چنان خود  زمان، لپ

،  هوراد غر زد گرسنه است یرا در کار غرق کرد که وقت

 باورش نشد که ساعت از دو گذشته است. 

شد و گردنش را به چپ و راست انداخت و بند  بلند

وقت  شبیرا درآورد. د شانیانگشتانش را شکست و صدا
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رفتن، خاله دو سه نمونه غذا در ظرف گذاشته و داده بود. 

: »ناهار دی پرسیو م دیچرخیکه هوراد دور و برش م ینیح

و  ختیغذا را در بشقاب ر داد،یو جوابش را م م؟« یدار یچ

 گذاشت.  کروفردر ما

ساعت شد. ماکان گفته بود   یهاعقربه خی نگاهش م باز

شروع   یعصر از چه ساعت قا یبود که دق جی. گدیآیعصر م

چهار هم عصر محسوب   ای. ممکن بود ساعت سه شود یم

شود؟ هر چه کرد نتوانست جز دو سه لقمه بخورد. هوراد 

ها را شست. مردد را جمع کرد و ظرف زیشد، زود م ریکه س

به   یآماده شود. نگاه  ایبود برگردد سر کارش و ادامه دهد 

 دیکش یبود، کرد. آه دهیدراز کش ونی زیتلو  ی هوراد که جلو 

 و به خودش ضد حال زد: 

رو   میکردیکه فکر م یز یاون چ مینی بیم میری"حاال م 

من تو  ی! براای نکن یدوست ریغ یفکر گهی. مثال مگهینم

 !" نی. همیدوست خوب هیفقط 

کارش را تمام و کمال انجام داد،  هیروح فیستاد تضع  یوقت

 و خسته هوراد را صدا زد. دیناام

 ." میبخواب میرو خاموش کن و پاشو بر ونی زی"تلو 

غرغر پسرک گوش نداد و به اتاقش رفت. با وجود   به

ب انتخاب کرد و آماده اش، لباس مناسشده فیتضع  یهیروح
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کتاب   ش یو برا دیتخت کنار هوراد دراز کش یگذاشت. رو 

خواند تا خوابش برد. باز نگاه به ساعت کرد. درست سه و  

 یز یو چ زدندیم یدرونش هر کدام ساز یهاچک یبود. پ مین

نشده، خودش   یزیکه هنوز چ کردیمذمت م  یکی. گفتند یم

که محکم باشد. فوق   زدیتشر م ی گریرا باخته است. د

  رییتغ ی زیفقط دوست است، چ دیفوقش هم که ماکان بگو 

 ک یبا خودش  یرینکرده که بخواهد خودش را ببازد. درگ

 نهیکه چند بار به سمت آ یساعت کیزمان برد.  یساعت

شد و به سالن  مانیو دوباره پش دکن شیکشاندش که آرا

 تاپش نشست.زگشت و پشت لپبا

آمد.  رونیاز اتاق ب دیمالیها را م که چشم یدر حال هوراد

بر صورتش نشاند  یا. بوسهگری د یاز گذشت ساعت یانشانه 

آورد  شی برا ریو ش  کیبسته ک کیفرستاد.  سیو به سرو 

زنگ خورد. لرزش دستش واضح بود. نفس  اشیکه گوش 

گرفت و جواب داد. ماکان سر حال و شاد از   یقیعم

خبر داد. هوراد که برگشت،  گر یساعت د می تا ن دنشیرس

کوچکش گذاشت و   یآورد و در کوله گرید ریو ش  کی ک کی

 گفت:

عمه  یخونه نایبا مب  یگذاشتم ببر  ریو ش کی"برات ک

 . باشه؟!"یبخور
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و او را  رودیم رونیاگر هوراد بفهمد با ماکان ب دانستیم

 نییزودتر به پا ل یدل  نی. به همشودیناراحت م برد،ی نم

 :گفت ؟« یا ی: »تو نمدیفرستاد. در جواب هوراد که پرس

باش و عمه رو   ی. پسر خوبرونیبرم ب دی"من کار دارم با

 نکن تا برگردم." تیاذ

 " ؟یخریساز م"برام حباب 

ساز را هم داد. هوراد را روانه کرد و به  حباب دیخر  قول 

به  توجهیباز کند. ب شیعمه هم زنگ زد که در را برا 

و پالتو   دیبه خودش رس یدرونش، کم  یغرغرو  یهاچک یپ

و شالش را تن کرد و با تک زنگ ماکان، در را قفل کرد و  

 رفت. نییپا

شده بود.   یدر حال غروب نارنج دی از نور خورش آسمان

اسپرت به  پ یت نیمنتظرش بود. با ا نیماکان کنار ماش

و  کردیم  ییایح ی آمد. دلش ب شبیاز د ترپیتنظرش خوش
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لبان ماکان هم  یرو  قیبند نبود. لبخند عم یی دستش به جا

 افسار پاره کردن دلش بود.  یبرا یگرید ل یدل

در دست  شهی تر از همو محکم شتریحس کرد دستش ب  چکیپ

 ماکان نگه داشته و فشرده شد. 

 قیمتفاوت بود. دق شی ماکان نشستن با تمام دفعات پ کنار

  نیداشت که قبل از ا یبیاما حس عج دانستی تفاوتش را نم

 نبود.

 در رفت؟"  ت یخستگ ؟یدیخوب خواب شبی"خب خانوم! د

 دنشیو نخواب یصحبت کند و از نگران  شهیمثل هم خواست 

لبخند  شیکه به موقع زبانش را گاز گرفت و به جا دیبگو 

 زد. یحیمل

شده بود   ری د یلیخونه خ یدی"آره خوب بود. تو تا رس

 نه؟!" 

 کال خوابم نبرد." ی نداشت وقت می"مهم نبود. فرق 

 نیا  یکه ادامه نیبود. از ترس ا  دهیماکان هم نخواب پس

و چون حس   یبحث و سؤال و جواب برسد به حرف اصل

بابا« اکتفا  یرا ندارد، به گفتن: »ا دنی شن یکرد هنوز آمادگ

اعصاب خردکن بود، اما نه  شهیغروب مثل هم کیکرد. تراف

موضوعات  یاما کوتاه، درباره شهی . مثل همچکی پ  یبرا
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و صالح صحبت کردند. برخالف   الیو ل یو عروس  یعاد

پارک کرد که    یشاپیکاف  کیشلوغ، ماکان نزد یهاابان یخ

 یو بو  میمال یقیدنج و آرام. با موس یجا کیخلوت بود. 

 قهوه.  یقو 

کوچک و جمع و جور کافه نشستند. حواسش را  زی م پشت

نشود. پاها را  دهییماکان سا یپاها  به ش یجمع کرد تا زانوها

 برد. ماکان بعد از سفارش، گفت: یصندل ریقالب کرد و به ز

 ."مش یاوردیکه امروز ن ارم یاز دل هوراد درب دی "بعد با

  نیی . زودتر هم فرستادمش پارونیب امی"بهش نگفتم با تو م

 ." امینشه بگه منم م  ییهوا هویکه دم آخر 

 یلیبا کت و شلوارش خ شبی "پسرمون بزرگ شده ها! د

 ."فرستمیازش عکس گرفتم. بعدا برات م یمردونه بود. کل

 نی. همد یدرخش  چکیاز غرور و عشق در چشمان پ ی هارگه

پر بکشد. ماکان  ش یها یبود تمام استرس و نگران  یکاف

و منتظر  شبیاز د چک یرا بلد بود. اجازه داد تا پ  چکیپ

 ی و نگران  دی. کامل از آن جو ترددیبگو  شیبودن هوراد برا

که از مشکالت و    چکیو انتظار خارج شد. شد همان پ

 .خواستیم  ییو راهنما  گفتیماکان م یاحساساتش برا 
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و رفتارش.   تیکرد. از ترب فیاز هوراد تعر ی"مامان کل

رفتارش  ینبود، ول ششی که مامانش پ  نیبا ا گفت یم

 هم با بابا صحبت کرده بود." یانه بود. انگار کلمؤدب

نزد؟ باز قلبش از  یگرد شد. چطور هوراد حرف چشمانش

 شد.  زی افتخار به پسرکش لبر

. نیفکر کرد ی"منم گفتم معلومه که پسرمون با ادبه! چ

 پزش رو دادم." یخالصه کل

 ! تیاز رضا یااز سر شوق! خنده یا. خندهدیخند

 که من باباش بشم." خوادی"از همه مهمتره.......گفته بود م

گفت و صورتش را پشت   یبلند «ی»وا  بارهکی  چکیپ

 یانگشتان خنده یالپنهان کرد. از البه  شیها دست

. آهسته دستش به دیماکان و برق چشمانش را د زیآمطنتیش

آمد. لبش را  نییهمراه دست ماکان که مچش را گرفت، پا

 انداخت. ریها گرفت و سرش را زاندند نیب

 حرفو نزنه!"   نیبچه! چقدر بهش گفتم ا نی"آبروم رو برد ا

انگشتان  یوار تا رو دستش را از دور مچ، نوازش ماکان

 .دیکش

که  یبار  نی. به اولکنمیبه گذشته فکر م یلیروزا خ نی"ا

فرق  الیبا ل یلیتو خ یدونیبا سهند.....م تی. به دوستدمتید
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که قصدت از  دادیو رفتارت کامال نشون م تهی. روحیداشت

که  دادی. نشون مالستیفقط و فقط عقب نموندن از ل یدوست

......خب با یبش رفتهیاون جمع پذ یکه تو   ینیفقط دنبال ا

بود.  یعیطب یکه داشت یمادرت و فوتشون و سن کم   یماریب

از خودم   دم،یدیو رفتار سهند رو م یکه تو بود  ییوقتا

چرا  کنم؟ یکه چرا ساکتم. چرا اعتراض نم شدمیمتنفر م 

 تونستمیکه م یدهن سهند رو صاف کنم؟ تنها کار زنمی نم

به  یهرچ سرجمع باشم. پشت  یبود که کمتر تو  نیکنم ا

که  یلیاز دال یکی . اصال دادیگوش نم  گفتم،یسهند م 

بود. از چشمم   ن یرکت کار کنم، همش ینخواستم با سهند تو 

 افتاده بود."

قوز کرد و سر   چکیپ شد،یکه حرف گذشته م شهیهم مثل 

بود که داشت.  یحس نیتریقو  یبرد. شرمسارفرو  بانیدر گر

ها را دور کمرش سفارش یمشک بند ش یبا پ یدختر جوان

 یها باشد. وقت فنجان یتا جا برا دیآورد. دستش را عقب کش

 دختر جوان دور شد، ماکان ادامه داد:
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 یبدون خوامیبا شخم زدن گذشته ناراحتت کنم. م خوامی "نم

و باز به نظر  کردمیم تیچقدر نسبت بهت احساس مسئول
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با  طورنیراشد ا  شدی ها باورم نمکردم. تا مدت  یخودم کوتاه

. به دونستمیجلو اومده باشه. باز خودم رو مقصر م ی نامرد

رو  دو تا دختربچه  نیاشتباه از ما بود که ا گفتمیصالح م

 ی. اگه با بابک و سهند برخورد جد میمون راه دادجمع یتو 

. تصورشم برام سخته  شد ی گرفتار راشد نم چکیپ م،یکردیم

. خدا منو یبود یاالن تو چه حال مرد، یکه اگه راشد نم

 که تصادف کرد و مرد." یشانس آورد یببخشه، ول

داغ حلقه کرد. خودش  ینو یرا دور فنجان کاپوچ شیها دست

با  یزندگ یکه تو  نیهم بارها مثل ماکان فکر کرده بود. به ا

  یگرید  زیزن بدبخت و افسرده و ناتوان چ کیراشد، جز 

حضور و وجود بابا باشد.   توانستینبود. تنها تفاوتش م

 ی اه دو سه هفت توانستیمسلما اگر راشد زنده بود، هنوز م

  زیچ چی وضع و حال االنش را با ه . اما ندیبابا را بب بارک ی

شهر  نیدر ا ییکه بابا جا نی. همکردیدر گذشته عوض نم

 بود. یکاف کرد،یم یبود و زندگ

"من بعد از مرگش، تازه شروع کردم بزرگ شدن. انگار 

و خام.   تجربهیمونده بودم. ب  یپونزده شونزده سالگ یتو 

 !"فینادون و ترسو و ضع

 ،یدونستیرو نم زایچ یه که بعض . درستستین  طورنی "نه! ا

. چه اون موقع که از مامانت یبود یقو شهی اما هم

با راشد و چه بعد از  یزندگ یو چه تو یکردیم یپرستار 
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. ینداشت یترس دن،یمرگش که از کار کردن و زحمت کش

اعصابم خرد شد. اگه  دمت،ی دفتر د یکه تو  یچقدر روز

 ."خوردی م یمشت هیحتما  دصالح جلوم بو 

جا کار اون ی شدم که نذاشت  ی"چقدر من از دستت عصبان 

 چقدر به نفعم بود." دمیکنم......هرچند بعدا فهم

داغ،  یدنیاز نوش یا ها را بلند کردند و جرعهدو فنجان هر

راند و با ابرو و   چکی را به سمت پ کی. ظرف کدندینوش

 تعارفیخوردن اشاره کرد. گرسنه بود و ب  یتکان سر برا

 و در دهان گذاشت. دیبر یاتکه 

 داد،ی که راشد قطع رابطه کرد و به تلفنام جواب نم نی"با ا 

داشتم که  ششیپ  یامانت   هیرهاش کنم. انگار  تونستمی اما نم

 کردمیم ی. سعکردمیبود ازش مواظبت م ی هر جور دیبا

به شرکتا و   کردمیم شیبراش بفرستم. معرف یمشتر

درآمد داشته باشه و   کردم،یکه داشتم. فکر م ییآشناها

 یخواه یترراحت یخوب باشه، تو زندگ شیمال وضع

 یل یحتما خ کردمینذاشتم بفهمه! فکر م وقتچی داشت. البته ه

از  الیل یازدواج کرده......وقت یدوست داره که اون شکل

 اش گفت........"کاراش و رفتار

تمام گذاشت و سرش را جنباند و سکوت  مه یرا ن حرفش

 اش تمام شد و سر باال آورد. کرد. قهوه
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 "چک ی"پ

و استرس تپش قلبش را باال برد.  جانیحجم گرفت. ه قلبش

 پرش چسباند.  مهی نگاهش را به فنجان ن

 !" نیجان!.... منو بب چک ی"پ

لحن و   نی با ا ی! مقاومت ممکن نبود وقت ینبرد سخت  عجب

. نگاهش را آهسته باال آورد.  زدیتن صدا، اسمش را صدا م

را  چکی دو نگاه گره خورد. پر از حرف و تمنا! نگاهش پ

 در خود حل کرد.

فکر و ذهنم  یساال تو  نیرو گفتم که بگم تمام ا نایا ی"همه 

فقط عذاب وجدان داشتم و   ی. اون زمان که زنش بودیبود

دوباره  یشده کمکت کنم و از وقت یبه هر شکل خواستمیم

.......چقدر متفاوت.....چقدر صبور و  دمتید

عمرم کنار تو و   یکه باق نهی!......آرزوم اچکی......پنیمت

که  یچکی پ یباشم برا یواریبگذره...... دوست دارم د دهورا

و باال   کنهیه رشد م دار گاههیبدون تک فشینح یهاشاخه

 "؟ یبهم فکر کن  یجد شهی......مرهیم

داد؟  شنهادیپ شدیهم مگر م نی تر از انبود. شاعرانه   انصاف

از مادر  یرینگاهش به چشمان منتظر ماکان بود و تصاو 

 چشمش گذشت.   یاش، جلو گره کرده یماکان و ابرو 
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  یکیعمرش را تجربه کرد. دو راه که  یدو راه نیترسخت

. از به همه شیدهای اجبار ترد یگریانتخاب دلش بود و د

رتبه را به خودش و  نی و همه کس فکر کردن و آخر زیچ

 دلش دادن، خسته بود.

. کردیانتخاب م دیدرخواستش را گفته و او بود که با ماکان

ها  ها و حرف مردم و چه کنم و چه نکنمسنت  ریهنوز درگ

بود. اگر مادر نبود، اگر قبال ازدواج نکرده بود، بدون  

فکر کردن، پاسخ   یاث، بدون ذرهو مک دیترد یالحظه

که   یی. اما!.......اماشدیو نشاط غرق م یو در خوش دادیم

در برابرش علم شده و اجازه نداد  میو عظ یبتون  یمثل سد 

 را بروز دهد. اشی راحت مکنونات قلب

او هم گذراندن   یکه آرزو دیبگو   دغدغهیراحت و ب نتوانست

  یهاکه شاخه دیبگو  تمام عمر کنار ماکان است. نتوانست
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 یگاهه یتک آمدیبا وجود رشد و باال رفتن، بدشان نم فش ینح

 دهند. له یخود را  ش،یآسا یبرا  یداشته باشند و دم

بجنباند و »اجازه بده فکر کنم!«   زیتوانست سرش را ر فقط

لبان ماکان   نیاز ب صدای ب یکه به شکل نفس ی را ادا کند. آه

. مگر او چند ساله بود؟ دل  دیخارج شد، دلش را به آتش کش

بار عشق را لمس و تجربه  نیاول یو قلب جوانش برا

 .دعشقش باش  یگو راحت و آزاد پاسخ شدیاما نم  کرد، یم

 شنهادشیاز پ یحرف گریزمان بازگشت به خانه، ماکان د تا

راد خواست که هو  ی! حتی شگینزد. شد همان ماکان هم

اما تاب   چکیشام به رستوران بروند. پ یبردارند و برا

رفتار کردن را نداشت.  یکنارش بودن و عاد نیاز ا شتریب

با دل و عقل به شور   دی. باکردیبا خودش خلوت م دیبا

 .  کردیم یری گیرأ د ی. بانشستیم

برگشته بود.   أسیو  ی دیاضطراب از خانه رفته و با ناام با

حرف بزند. مهم هم  ال یقصد داشت به خاله زنگ بزند. با ل

. مطمئن آمدیبه کمکش م یکی دیعروس بود. بانبود که تازه

با  دانستی نپرسد؟ نم ای نبود از ماکان نظر مادرش را بپرسد 

 کیدر  ییگو ندهد؟  ایعلم به مخالفتش، پاسخ مثبت بدهد 

 هانی جا بند نبود. ا چ یحباب معلق مانده بود. دستش به ه

 .گر ید یطرف و صالح و مصلحت هوراد هم طرف کی

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



شود، ماکان به   ادهیدر را باز کرد که پ یخانه وقت یروبرو

 حرف آمد.

 هیاما....اما  ست،یجواب دادن ن ی برا یا ! عجلهچک ی"پ

 تر، به من و دلم فکر کن! باشه؟!"کوچولو مهربون

اجازه نداد به نشست و   یصوت  یتارها یالالبه بغض

 یتکان داد و طره زیعمل کنند. سرش را ر شانفیوظا

بلند شد و قبل   قراری. دست ماکان بختیموها به صورتش ر

 دنده برگشت. ی از لمس موها مشت شد و رو 

 یکرد. کم یشد و با دست بلند کردن، خداحافظ ادهیپ  عیسر

ماند. سوز سرد شب آخر بهمن به تنش نشست.  اطیدر ح

بزند، فکر  خواستیکه ماکان م یقبل از رفتن فقط به حرف

عالم  یکه هنگام بازگشت غصه کرد ی کرد. فکرش را نم

کند. حاال که از حس ماکان مطمئن بود،  ینیدلش سنگ یرو 

 نیتر. بزرگدیکشیعذاب م شتر یب دند،یرسی اگر به هم نم

بر او حرام   یکه »چرا خوش  نیا شدیم اشی زندگ یچرا

 بود؟« 

قورت داد و وارد ساختمان شد.   ی را با سوز زمستان بغضش 

و زنگ را زد تا هوراد را با خود   ستادیپشت در واحد عمه ا

 به خانه ببرد.
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و هوراد  نای مب یباز یدر را باز کرد. از داخل صدا عمه

اد را کرد و از مهناز خواست هور  یکی. سالم و علآمدیم

هم  یگذاشت و در را رو  رونیب یصدا کند. مهناز قدم

 گذاشت.

 " ؟یبود رونیب ی"با پسر عالم

بود.  دای اش پجواب داد. پس حال و روزش از چهره آهسته

 .دیو خجالت کش دی لب گز

.  خوادیاز رفتارش معلوم بود که خاطرت رو م شب ی"د

 داد درسته؟.......فقط....." شنهاد یپ

در چشمان مهناز زل زد. منتظر شد   م یباال آورد و مستق سر

 »فقط« را بشنود.  یتا دنباله 

درسته که من پشت تو در اومدم و به   ه؟ی"فرقش با محمد چ

پسره اومده   نیمحمد گفتم دور و برت نباشه، اما االن که ا

و  ریبه ز محمد جوون سر ه؟یبدونم فرقش چ خوامیجلو، م

 دونمیکه م ییهم که موافق بودن، تا جا  نای! مادرش اهیخوب

 که عروسش بشه....." لتهیوک شی دلش پ یخانم عالم

 ."خوادی و نم ستین  یخودش راض دهی"حم

 دیکه زد، نفهم ییهاو حرف دیکه پرس  ییهاتمام سؤال  نیب 

و پر از  نیپاسخ داد. نگاه مهناز سنگ یکی نیچرا فقط به ا
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خودش  یکه به جا  یگرفت و با بغض یبود. نفس هیگال

 داد: حیبرگشته بود، توض

داده و قراره من   یشنهادیپ هیعمه!  س ین ی"هنوز که خبر

داره، فقط  یرادی فکر کنم......من نگفتم محمد بده، نگفتم ا

 !"نیهم. رمشیبپذ  تونستمیهمسر نم هیمرد،  هیبه عنوان 
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. چطور  یپسر دار هیکه تو  نهی"اون که گذشت. حرف من ا

نکنه؟ مطمئنا  تیمرد، بچتو اذ نیکه ا یکن نانیاطم ی تونیم

 یدست ناپدر ریکه ز نهیبزرگ بشه بهتر از ا پدری بچه ب

نااهل   هوی. یگول ظاهر رو بخور  دیبشه. نبا تیو اذ فتهیب

  هی یبه نظرم صبر کن ؟یچ ارهیسر بچت ب ییبال هیباشه و 

بشه که خودشم بچه داشته باشه بهتره. درسته  دای پ یکس

مجرد رو   یاما...... دور پسرا یو ماشاال مقبول یندار یسن

 بهتره!" یخط بکش
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ها وصله نیپر از اشک شد. به ماکانش ا شیهاچشم

 فیرد شی همه اگر و اما برا نی. هنوز بله نداده، ا دیچسبی نم

 و گفت: قدم عقب رفت کیانداخت و  نییکردند. سرش را پا

باال،   نی هوراد رو بفرست زحمتی. بس ین ی"هنوز که خبر

 تون دادم. ممنون!"زحمت یلیخ

 ی را برا یها باال رفت. مهناز چه وقت بدو از پله  دیچرخ

کردن انتخاب کرد. داخل خانه شد و همان پشت در  حت ینص

 خواست؟یچه م  ایدن نیافتاد. مگر از ا دهیخشک یمثل درخت

کرد. وسط   یار یها را آبرود شد و دشت گونه شیها اشک

 آمد؟یها، دل خودش و ماکان چرا به چشم نمحرف نی تمام ا

 مگر دست خودش بود که عاشق محمد نشد؟

 د یبا  ؟ییداد: »کجا غامیپ الیرا درآورد و به ل یجا گوش همان

 باهات حرف بزنم!« 

ماکان   یهاها را بست. چشمداد و چشم  هیرا به در تک سرش

تر به من کوچولو مهربون هیگفت: »  یوقت ش یو لحن صدا

و دلم فکر کن!« پشت پلکش نقش بست. چطور حال دلش 

 کرد؟یم انیچطور حسش را به ماکان ب داد؟یم حیرا توض

او شوهر کردن مطرح نبود که مهناز، محمد و ماکان  یبرا

. مهم  کردیم هیدار را توصو مرد بچه کردیم سهی ارا مق

 یداشت حت نانیقلبش بود که کامل در تملک ماکان بود. اطم
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تا زمان  رد،یصورت نگ ی بدهد و وصال یاگر پاسخ منف

 نال یمرگ، ماکان مالک قلبش خواهد ماند. قلبش که ترم

تا در  د یبرود. سه سال طول کش یگریو د دی ا یب یکی نبود، 

شق بدون ع یبار زندگ ک یماکان باز کند.  یرو  بهقلبش را 

حاضر به   یمتیق چیو به اجبار را تجربه کرده و به ه

عاشقانه نداشت، اما  یاز زندگ یتکرارش نبود. تصور

 ی لیخ یلیدر قلبش هست، با قبل خ یحس  نیمطمئن بود با ا 

 دارد. ریتوف

در   یرییخودش تغ ای کردیاحتماال تا محمد ازدواج م 

 داشت.ادامه  ها ثیحرف و حد نیا شد،یم جادیا اشیزندگ

. کردی بساط اشک و آهش را قبل از آمدن هوراد جمع م دیبا

بود که بلند شد و به اتاق رفت. با   سیصورتش هنوز خ

شستن صورتش به  یلباسش را عوض کرد و برا هیگر

در چشمانش پر رنگ شده  یخون یهارفت. رگه سیسرو 

 سیاز سرو  عیوادارش کرد سر یزنگ گوش یبود. صدا

کانتر آشپزخانه انداخته  یرو هرا ک یو گوش دیایب رونیب

 بود، بردارد.

 !"الی"سالم ل
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 یاتفاق  دیاش فهمگرفته  یاز صدا الیل  یگریهر زمان د  مثل 

به حرف زدن دارد.   اجیاحت  چکیکه پ یافتاده است. اتفاق

 بشنود. الی دارد حرف دلش را از زبان ل ازیهم ن دیشا

 " ن؟یشده؟ خودت و هوراد خوب ی"چ

کاناپه انداخت و دراز  ینار گوش، خودش را رو ک  یگوش

 .دیکش

 " ؟یحرف بزن یتونی م  ؟یی! تو کجامی"خوب

 ره،یگی. صالح داره دوش ممیخودمون ی! خونهتونمی"آره م

 !" س؟ی.....حالت خوب ننایمامان ا یخونه میبر میخوایم

 ماکان گفت. شنهادیمقدمه رفت سر اصل مطلب و از پ بدون

 نیداشت ی وقت شبیگفت؟ د یباالخره زبونش باز شد! ک ی"وا

 " ن؟یدیرقص یم

 گفتش!"  رون،ی ب میرفت ی"نه! عصر

 اس؟!" "خب؟! چته پس؟ چرا حالت گرفته

کار کنم؟ هوراد و   یسؤاله؟ مامانشو چ نمی"ا

 یبا محمد چه فرق نیا  گهی......االنم عمه دراومده مش ندهیآ

 ..."سی ن یداره؟ تازه مادرشم راض
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به   ؟یکنیم فیخودت پشت هم رد یبرا ی! چسایوا سایا"و 

ماکان بهم برخورد که   یداره؟ من به جا یعمه چه ربط

 کار کنم." یمامانشو چ یگیم

 تر ادامه داد:گرفت و آرام یقیعم دم

. حتما با  سیبگم؟ ماکان که بچه ن ی"آخه من بهت چ

گذاشته. محمد که سنش  شیش صحبت کرده که پا پخانواده

کنه، اونوقت   یاول خانوادشو راض دیبا دونستیکمتره م

چطور حرف بزنه و  دونهیماکان عاقله و م دونه؟یماکان نم

 رفتار کنه." 
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  یها را بزند تا براحرف نیکه ا خواستیرا م یکس انگار

 جنگ درونش آتش بس اعالم شود. 

 گهیکنه! م تشیاگه نااهل باشه و اذ گهیعمه م ؟ی"هوراد چ

......انگار من معطل  خورهیمرد که بچه داره به دردت م هی

که به  یشک نی کنم با ا نانیشوهر هستم. االن من چطور اطم

 دلم انداخته؟" 
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چهار بار  دیعمه شا ؟یشد یشکل نی!..... تو چرا ا چک ی"پ

 دینبا  مشی شناسیباشه، من و تو که سالهاس م دهیماکانو د

م خودش باباشو انتخاب  . هورادم که قربونش برمیرو بگ نایا

 " ؟یگ یم یچ گهیکرده. د 

 لبش آمد.  یرو یگرفت. لبخند اشخنده

 گفته!"  نو یماکان هم ی رفته به بابا شبم ی"د

  گه،ی د هیکاف نی!....همسدهیفهم قدرنی "قربونش بره خاله ا

 راه رو باز کرده."

 ! نکنه اشتباه کنم؟!" ل یل ترسمی "م

داره. تا حاال ماکان  ی راه هی یهر کار  ؟ی"چرا اشتباه کن

مدت  هی نی تونیکرده، م ر ییاز حاال رابطه تغ یدوستت بود ول 

و   دیمشترک، رفت و آمد کن یبه قصد شناخت برا زندگ

 یزندگ یتو  ی. تو چه انتظاراتدی خودتون حرف بزن یدرباره

مشاور مشورت  هیبا  تشی. نهاخوادی م یو اون چ  یدار

 یو زار هیو گر یتو نشستکه  سی. به خدا سخت نیکنیم

من برم صالح   چیپچی.......بله.....اومدم.......پیراه انداخت

 مامان؟"  یخونه یای! نمکنهیصدام م

بود و تماس را قطع  عیسر اشیو خداحافظ یپاسخ منف 

 الی. لزدیبا خاله هم حرف م دی کرد. با یکرد. احساس سبک

از  یاه یال ریاشاره کرده بود که ز یبه نکات  شهیمثل هم
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مهناز باعث  یهاپنهان مانده بود. حرف زیاحساسات تند و ت

را فراموش کند. او خبر  دانستیکه خودش م ییزهایشد چ

در  یچطور سع  یداشت که ماکان با وجود سن کم و جوان

اخالق  نی با ا ی. فردندینب  بیداشت تا آس تشیحما

هوراد  خواستیند. از خدا مک تیپسرش را اذ توانستی نم

به اصول   بند یمانند ماکان شود. مسئول و مهربان و پا

 .یاخالق

بفرستد و  یراشد مشتر یداشت که برا یافهی وظ چه

که  یرا فراهم کند؟ آن هم راشد شترشیدرآمد ب ینه یزم

شرکت، راهش را سوا   سیکرده و وسط راه تأس یبدقول

 نهیسنگ محمد را به س دادیکرده بود. به مهناز هم حق م 

  گفتیاش به ماکان مرک و راست از عالقه دیبا  دیبزند. شا

 .شدندیدو م  نیا میتفاوت عظ یمتوجه گرانید و تا مهناز 

پسرش باز کرد. کمتر از  یدر بلند شد و در را برا یصدا  با

 ،یبعد از رگبار بهار یمثل هوا یساعت گذشته بود ول مین

 نبود.  یحال دلش خوب بود و از طوفان و رعد و رگبار خبر

که گذرانده بود،  یتوجهش را به پسرش داد تا از اوقات تمام

 و گفت: دیرا در هم کش شیابرو  بارهک ی. دیبگو 

 " ؟ یگفت یعمو ماکان چ یبه بابا شبیتو د  نمی! ببی "راست
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گرفته بود را  اد ی یکارتون تیفکر کردن که از شخص یادا

 به دو سمت تکان داد.  یشیورد و بعد هم سرش را نمادرآ

 نگفتم!" ی زی"چ

با   چکیکوچکش را هم به دو طرف باز کرد. پ یها دست

  یهاو دست ین یریش ی که دلش ضعف رفت برا نیا

 کم نکرد. تش یکوچکش، از جد

بابا انتخاب کنم  خوامیاون حرف که م   گهی"قرار نبود شما د

 " ؟ی رو تکرار نکن نایو ا

 گفت." ی"من که نگفتم.....باباجون عل

 !"؟ی"باباجون عل

را  ات یه یکه انگار مجبور است بد  یو جور حوصلهی ب

 دهد، جواب داد: حیتوض

پسرشم و   گهی! خودش گفت من د گهیعمو ماکان د  ی"بابا

 !" یبهش بگم باباجون عل

ماکان   یبود، خانواده دایکه پ طورنیکرد. آچمز شد. ا یپووف

به آب نزده بود.   گداریبودند. پس ماکان ب انیهم در جر

  رییمادرش را هم که مرور کرد، متوجه تغ  شبیرفتار د

 شد.  یاساس
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و  های روز بعد با خاله صحبت کرد. از نگران دو 

معتقد بود که با صحبت   الیگفت. خاله هم مثل ل شیهادغدغه

 .رد یبگ می تصم تواندیبهتر م شتر،یو شناخت ب

 یاما در ط شناسم،ی"درسته که منم ماکان رو دورادور م

متوجه شدم که نسبت به  ال،یل  یهاها و از صحبتسال  نیا

 تونهیتره. صالح بهتر متر و مسئول شون، عاقل گروه یه یبق

 یکه اگه از مسئله زنمیکمک کنه. خودم باهاش حرف م

ب خبر داره، بگه! تو هم دسپاچه نشو و زود جوا  یخاص

 ."یبد  یمنف

درست فکر کردن مدام در  یراحت شد. هر چند به جا  الشیخ

! ین یریش یای. وه چه رؤ شدیبا ماکان غرق م  یزندگ یایرؤ 

 کشاندیم رونیب اها یرؤ  نیریش ی ایبه زحمت خودش را از دن

 فکر کند. نانهی بواقع کردیم  یو سع

شده و   ری گکه گرفتارش کرده بود، همه یماری ب انیم نیا در

کردند. کارشان شده بود خواندن اخبار و  ل یمدارس را تعط

. شانس آورده بود که در خانه کار یبهداشت یهاه یتوص

ترس و  یبه شرکت رفتن نبود. روزها یازیو ن کردیم

تلفن  قی. ارتباطش با همه فقط از طرگذراندندیوحشت را م

. با دکتر داشتیمت در خانه نگه م. هوراد را به زحودب

 کنند.  یباز اطیها در حمشورت کرد و اجازه دادند بچه
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نمانده بود، اما شور و حال هر سال را   دیبه ع یروز چند

  ی. هوراد جلو کردینداشتند. تمام وقتش را صرف کار م

را  یزنگ خورد. گوش لشینشسته بود که موبا ونیزیتلو 

اعث اخمش شد. با وصل  صفحه، ب یبرداشت و اسم رو 

 گفت: یلرزان یکردن تماس، صدا

 !"؟یعمه خودت چک ی"پ
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بود که  نیدر آسمان نشسته و فقط مسئول ا یافرشته ییگو 

 ی بر سرش نازل کند تا خوش ییحالش خوش است، بال یوقت

 ی ابافی. البته که حال دلش فقط با رؤ دیایب رونیاز دماغش ب

 .یشتریب زیو صحبت با ماکان خوش بود و نه چ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



 یو خاله، به ماکان زنگ زد. تا وقت  الیبا ل از مشورت بعد

نزد و   ینکشاند، ماکان حرف شنهادی بت را به پصح  چک،یپ

 را نداشت. چکی. قصد تحت فشار قرار دادن پدینپرس یسؤال

صحبت    شتریو ب میعجله نکن شهی......مشنهادتی"در مورد پ

 " م؟یکن

.  سین یا! من که بهت گفتم عجلهشهیچرا نم زمی"آره عز

ا من نداره......اتفاق یمن فرق  یکه برا یالبته نه به اون معن

 بشه!" یرسم یو زود همه چ عیمشتاقم سر یلیخ یلیخ

مدت......خب ما تا حاال به چشم دوست بهم نگاه  هی "گفتم 

 باشه......خب...." رییو اگه قرار به تغ میکرد

 ی. هر طور تو بخوا سی ن ی! گفتم که مشکلزمیعز دونمی "م

تنها،   گهیوقته د یلیمن، تو خ ی. هر چند برامیریم  شیپ

 ."  یستیدوست ن

مشغول   ونشیبه هوراد که با کام ی و نگاه  دیرا گز لبش

 شی هاماکان خون را در رگ « ی هازمی بود، کرد. »عز یباز

 به حرکت وا داشت و تنش را گرم کرد.

 ......"نای مسئله......مامانت ا نی"اول

اس. "نگران نباش! باهاشون صحبت کردم و مسئله حل شده

 ." یکن ین زندگتو قراره با م
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 ال یبا خ توانستی: »نگران نباش!« مگفتیماکان م یوقت

 یکشت توانستیبود که م ییراحت ادامه دهد. ماکان ناخدا

از هر طوفان بگذراند. هر روز حرف  بیرا بدون آس یزندگ

 یها را با تماس شان ی تنگ. در خانه مانده بودند و دل زدندیم

 .کردندیرفع م یر یتصو 

. چند کردیم  یتنگماکان دل  یاز خودش برا شتریب هوراد

. دندیرا د گریدر و با فاصله و ماسک همد  ی آمد جلو  یبار

  ین یسکوت کرده و با سرسنگ ها،هیمهناز بعد از آن توص

 رفت و آمد کم و به ندرت ماکان را ناظر بود.

  یروز هم تازه صحبتش با ماکان تمام شده بود که گوش آن

سقوط   نهی. دلش در سدیعمه را شن  یصدا  زنگ خورد و 

و  دهیکه با عمه صحبت کرده و ند یبار نیکرد. بعد از آخر

دلش  گریافسانه قضاوتش کرده بود، د  یهابر اساس حرف

داشته باشد و حاال دوباره شماره و اسمش  ینخواست ارتباط

گرفته و نگرانش در گوشش  یو صدا  یگوش نیاسکر یرو 

 .آمدیازش برنم نیاز ا شتریرد. ب. سرد »سالم« کدیچیپ

 .....بابات!...."میکه بدبخت شد یی.....کجا چک ی"پ

که با شدت  یعمه، جان از تنش برد. تنها عضو  یهیگر

. کوبشش دیکوبیم واروانه یقلبش بود که د  کرد، یم  تیفعال

 .کردی مغزش هم احساس م  یهارا در رگ
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 شده؟"  ی"چ

 یحلق پر از خاکسترش هج انیکلمه را به زحمت از م دو 

و فقط  کردیهق مکه هق یاکرد و به گوش عمه رساند. عمه

. بد به دلش گفتیخدا!« را م ی و »ا گرفت یم ینفس  نشیب

 یاز انتظار و جواب یزده بود. عصبان مهیکرده و خ دا یراه پ

 زد: ادیرا باال برد و فر ش یصدا  د،یشنیکه نم

به سرم   یکن! بگو چه خاک هیشده؟ بعدا گر یچ  گمی"م

 شده!"

 دی........ ازش قطع امشهیو ر مارستانهی"بابات...... ب

 جا افتاده......."اون کسیکردن....... ب

ابلفضل.......چش شده؟ کرونا گرفته؟...... کدوم  ای"

 " مارستان؟یب

پر   ی. هوراد با ترس و چشماندیکشی و کوتاه نفس م دهیبر

. کردیبود و منتظر نگاهش م ستادهیا شیاز اشک روبرو 

هم   دیحال مادرش خوب است. شا ندیکه بب ی امنتظر نشانه

 اشی بوده و برود به باز ی منتظر تا بخندد و بفهمد شوخ

صورتش را پاک کرد و سرش را  یرو  دهیبرسد. اشک چک

 و رو به پسرش لب زد: داختباال ان

 کن! مامان خوبه!" تو ی"برو باز
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اطالعات را  یهیو بق مارستانی کرد با آرامش آدرس ب یسع

تلفن را قطع  یپسرش را نترساند. وقت نی از ا شتریو ب  ردیبگ

  نیا یاش شروع شد. براو اشک و ناله  یکرد تازه خودخور

  نک،ینشود، به آشپزخانه رفت و کنار س ت یکه هوراد اذ

  اکرد. دلش خوش بود که باب هیو گر  ستادیپشت به پسرک ا

و سرش گرم  کندیم یشهر زندگ نیدر هم یهرچند دور ول 

 کار و پسرها و افسانه است.
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کرده بود، اما  غی در چکیکه محبت و مهرش را از پ درست

که بود،  یاوضاع نیجانش. با ا  یباز پدرش بود و وصله

وحشت   کرد؟ی. هوراد را چه مرفتیم مارستانیچطور به ب

 رفتیرسوخ کرده بود. اگر م ش یهادر سلول   یماریب  نیاز ا

 شد؟یپسرش چه م فی تکل  مرد،یو م شدیم ضیو او هم مر

هورادش و  ی. از آوارگدیفکر لرز نیپشتش از ا یره یت

  کیبرگشتن به آن خانواده و آن جو هراس و وحشت نزد

 بود سکته کند.
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با  ،یخوب بچگ یطرف پدرش، تنها بازمانده از زندگ نیا از

 ماران،یب پیت نیبود ا دهی. شنکردیمرگ دست و پنجه نرم م

را با راه   اشیقراری مالقات ندارند. اشکش که خشک شد، ب

کوچک خانه از اتاق به سالن و   یرفتن کنترل کرد. در فضا

 ریگ یخ. در برزآمدیو م رفت یاز سالن به آشپزخانه، م

 ست؟ یراه و کار درست چ  دانستیکرده بود و نم

بلندش  ارادهی افتاد. ب یرفت و آمد، چشمش به گوش  ن یح در

 کرد و دکمه تماس را زد.  دایو اسم ماکان را پکرد 

 !" چکی"جانم پ 

ته صدا را   ی. نگران آورد یآرامش را به ارمغان م ش یصدا

 حس کرد.

شده که خواستم  یزیچ هی. فقط می"نگران نشو! ما خوب

 باهات حرف بزنم."

ساعت که قطع  مین نی. ظرف ازمیعز سی"صدات خوب ن

 شد؟" یشکل ن یشده که صدات ا یچ م،یکرد

و هم  شدیزده مهمه دقت ماکان، هم شگفت  نیاز ا یگاه

روحشان متصل بود و فراز و فرود   ییغرق لذت. گو 

 . دیفهمیو م  کردیاحساسش را درک م
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  نیکه آخر نیها و ام تازه زنگ زد. بعد از مدت"عمه

 مونم جالب نبود، زنگ زد و گفت......."صحبت 

 .دیلرز شیرا گرفت و صدا شیگلو  بغض

......حاال سیبهش ن یدیو ام مارستانه ی"ماکان! گفت بابام ب

نرم.....مالقات نداره....از   ایبرم  دونمی من چه کار کنم؟ نم

و بچم آواره  ادیسرم ب ییبرم آلوده بشم و بال ترسمیم یطرف

تو بگو  ؟یچ نمی بب گهیبشه....... اگه نرم و نتونم بابا رو د

 نم؟" من چه ک

. ینگران بش دمی! آروم باش! حق بهت مزمی ....عززمی"عز

 شهینم وقتچ یپدر و مادرمون بدن، اما ه  میهر چقدر بگ

 " ؟یرو دار مارستانیرهاشون کرد.....آدرس ب

 ....."مارستان؟یبرم ب یگی"آره گرفتم! م

مامان   شی پ مشیذاری. هوراد رو آماده کن، ممیری"با هم م

 ."میریو خودمون م

دورش حلقه زد. رفتن با ماکان، آن هم   چکیمثل پ دیترد

که احتماال عمه و افسانه حضور داشتند، صحه گذاشتن   ییجا

نبود؟ بردن هوراد و گذاشتنش  شانیهاها و حرفبر تهمت

 بود؟ ینزد مادر ماکان چه؟ کار درست
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با هم  ؟یکرد که ساکت شد تتی! کدوم قسمت حرفم اذچک ی"پ

 مامان؟" شیگذاشتن هوراد پ ایمون رفتن

 کرد. هیو زود توج دیخجالت دندان به لب کش از

مشت چرت و پرت دربارم به عمه  هی"نه آخه..... زن بابام  

 کم......" هیگفته......خب 

مگه ما نامزد  ؟یهست  ی! نگران چزمی"متوجه شدم عز

 "م؟ یستین

 و ادامه داد: دیخند  خودش

اوال  ،یشوخ یب یکنم.......ول نییدعوا نرخ تع ی"بذار تو 

 یو دوست داشت یخواست ای. ثانیبد حینداره توض یلزوم

 یحوصله  یک یریو یریاون ه یبگو نامزدمه و تموم. تو 

هورادم دلواپس نباش. بابا و  یپرس و جو داره..... برا

بزرگ و مامانبا بابابزرگ  دی مامان دوسش دارن و اونم با

 آشنا بشه!"  شتریب دشیدج

حرف زد که ناخودآگاه آخر  یاش گرفت. طورخنده  چکیپ

 اش انگار چشمک هم زده است.جمله

 کن!" نییبه نفع خودت نرخ تع ی "حاال شما ه

تعجب  د،ی ا یکند و لبخند به لبش ب یکه توانست شوخ نیا از

 .دادیم  هیماکان بود که آرامش را هد یجادو نیکرد. ا
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 " م؟ی"خب خانوم دستور بده چه کار کن
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ش "تو به کارت برس تا من به هوراد ناهارشو بدم و آماده

 خوبه!" یل یخ یای ب یکنم. حدود دو بتون

برد. توانست با  نیذهنش را از ب یبا ماکان آشفتگ  صحبت

رفتن نزد پدر و مادر  یآرامش به هوراد غذا بدهد و برا

ماکان آماده کند. برخالف انتظارش هوراد مخالفت نکرد و  

استرس داشت، او  چکیقدر که پآن ییگو . رفتیراحت پذ

کار کردن و گذاشتن  ن ینداشت. در ح هیقض  نیبا ا یمشکل

تصور  مارستانیاش، مدام بابا را در بل هوراد در کولهیوسا

به بهبود نباشد  یدیام  گفت،یطور که عمه م . اگر آنکردیم

و محسن چطور با   یچه؟ از خودش که گذشت، اما مهد

 آمدند؟ یکنار م یپدری ب

شروع  بست، یو راه نفسش را م شدی بغض سنگ م هربار

 .آمدیاز دستش برنم نیاز ا ریغ یدعا کردن. کار  کردیم

ربع مانده به دو، ماکان آمد و با تک زنگ حضورش را  کی

صورتش مرتب کرد.   یاعالم کرد. ماسک هوراد را رو 
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 ه یماسک پنج ال کیصورت و  یماسک رو   کیخودش هم 

 رفت. نییرا برداشت و پا گذاشت و کوله فشیهم در ک

را باز کرد و منتظر ماند تا هوراد سوار شود.   نیماش در

ذاشت و در را بست. کنار ماکان نشست کوله را هم کنارش گ

 یکه حرکت کردند، فکر  نیو بدون دست دادن سالم کرد. هم

 :دیبه خاطرش رس

  ادهیپ نیتو و هوراد از ماش  یول مارستانی ب می! برگمی"م

به مامانت   سی الزم ن گه یچه خبره؟ د  نمیبب رمی. من مدینش

 . هان؟! چطوره؟!"می زحمت بد نایا

کنار چشم  نیو نگاهش کرد. از چ سرش را چرخاند ماکان

 که لبخند زده است. دیفهم شدیم

الزم  دیچقدر کارمون طول بکشه. شا  سی"نه خانمم! معلوم ن

 مشی. بهتره ببرشهی. بچه خسته ممی بمون یباشه چند ساعت

به نفعشه! مامان هم  اد یهم ن ط یاون مح یخونه. تو 

 منتظره!"

داده و خمار بود، کرد  ه یتک یبه پسرک که به صندل   ینگاه 

چه که زودتر از آن یلیو سرش را به موافقت تکان داد. خ

شد و ضمن کمک به  ادهی . پدندیرس کرد،یفکرش را م

را تکرار کرد. مادر ماکان آمد   شیهاپسرش آهسته سفارش
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بعد از  یبا شرمندگ چکی. پردیبگ ل یتا بچه را تحو 

 ت:گف ،یپرساحوال 

داد که  شنهادی! ماکان پیتورو خدا خانم عالم دی "ببخش

 ."میمزاحم شد

خوشحال   ایرؤ  ی! اگه صدام کنزمیعز کنمی"خواهش م

 ال یبا من تعارف نکن و راحت باش. با خ قدرمنی. اشمیم

 زود خوب شه!" یلیکه بابا هم حالشون خ شاالیراحت برو! ا

باهاش حرف زد و با سر   یهوراد را گرفت و با مهربان دست

 کرد: یااشاره

 ."دیبه سالمت. فقط مواظب خودتون باش دی"بر

اش دلهره و دلشوره شدند،یم  کینزد مارستانیبه ب هرچه

و خمش  چیشده بود که پ یا. انگار وارد جادهشدیم  شتریب

و   کردیرا در هم قالب م شی ها. مدام دستشناختی را نم

مشتش نشست، چالندن را  ی. دست ماکان که روچالندیم

ماکان که   رخم یمتوقف کرد و سرش را باال آورد و به ن

 ماسک پنهان بود، زل زد. ریاعظمش ز تقسم

خودش را به گر  یجا یدستش را فشرد. نگران  ماکان

 شیکه رو  یر یدستش و تأث یداد. به گرما ی گرفتگ

 عادت نکرده بود.  گذاشت،یم
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درست  یزیکه چ ی! با خودخورزدلمیوم باش عز"آر

 ."شهینم

بار »خانمم« و حاال هم   کی کلمات،  یرفت پ حواسش

ناآشنا بود.  یکلمات نی. چقدر به گوشش همچزدلم« ی»عز

بار به  نیاول ی برا یابود که بچه نیدرست مثل ا رش یتأث

به وجد   یو شلوغ یهمه بازآن دنیبرود و از د یشهرباز

را به دنبال  یحس نیاو همچ یکلمات هم برا نی . ا دیایب

بودن، مورد محبت قرار گرفتن، مهم   یمرد زیداشت. عز

 و آشنا نبود. دهیکه نچش   ییزهای چ اش؛ی بودن ناراحت

شد. ماکان  ادهیپ  عیسر  چکیپارک کرد. پ مارستانیب  کینزد

را قفل کرد  نیشدن خواست که صبر کند. در ماش ادهیپ نیح

 و راه افتاد.

 ."رمیخطرناکه بمون، خودم م ؟ یای"تو کجا م

 ."میریبا هم م زمینه عز  س؟یتو ن یمن خطرناکه برا  ی"برا

شلوغ بود. قبل از وارد  مارستانی به شانه رفتند. ب شانه

درآورد و به سمت  فشیماسک دوم را از ک چکیشدن، پ

 ماکان گرفت.

 هم بزن." نو یا  ای"ب

 دارم." گهی د یکی بمیج یزنش، من تو"خودت ب
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 ل یدو ماسک دوم را زدند و داخل شدند. ماکان اسم و فام هر

شلوغ مثل  یکردند از جاها یرا گفت و اطالعات گرفت. سع

 و ییسیکنند. از راه پله رفتند تا به بخش آ یآسانسور دور 

تر بود. مردم ها خلوتبخش یه یراهرو از بق نی. ادندیرس

 مارشانی ب زا یتک نفره، منتظر خبر  ایدو نفره  دور از هم،

 بودند.

 یو عالمت ورود ممنوع و حروف درشت مارستانیب  یفضا

 یکما ادآوریبخش،  یبرچسب خورده یاشهیدر ش یکه رو

 ش یکه ندادن، بود. زانوها یاپدرش و اجازه ی راشد و دعوا

 سست بود. شی هاضعف داشت و قدم

که سخت آشنا  یرخمیتوجهش را جلب کرد و ن یزن کل یه

که از مرگ مادرش  ییهاتمام سال  یبود. به اندازه 

که از کمبود توجه بابا در  ییها. به قدر تمام حسرتگذشتیم

و تاب  چیحرکات و پ  چکیدل داشت. ماسک زده بود، اما پ

 .شناختیتنش را م

 یاز رو  یو نگاه کرد. نگاه دیچرخ شانی پا یصدا  با

گشاد و   شی هاچشم ه،یاز ثان ی. در کسر یکاریو ب یکنجکاو 

 و بلند گفت: دیبعد ابرو درهم کش

 شده!" داتیبه تو خبر داد؟ هنوز نمرده که پ ی"ک
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که نه جا و نه  ی . درست وقتکندیآدم خودمختار عمل م ذهن

و مثل تراکتور  زندیبک مزمانش مناسب است، فلش 

. تخصصش هم کندیو رو م ریو ز زندیخاطرات را شخم م

 زیت  دیجا که بااست. آن زی انگ خاطرات بد و نفرت یادآوریدر 

و بز بود و حاضرجواب، غرق در خاطرات، زل زل نگاه  

 .دیآیکه از تو برم ستیکردن، کار

ها و  تمام خاطراتش از افسانه و حرف  ه،یصدم ثان در

با راشد و   یدرآمد. تبان   شیچشمش به نما شی پ ش،ی کارها

اجبارش به انجام   رمرد،یدادنش به آن پ شوهر ینقشه

  یهاهیها و کنااز همه طعنه  شتریسخت. ب ی کارها

 آورد.  ادیجگرسوزش را به 
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 چکیصورت پ خ یشرور و بدجنسش را طلبکارانه م چشمان 

کرده بود و دهان غارمانندش را از پشت ماسک باز کرده و  

 . دادیم  رونی چرند و پرند ب

  تشیکم اذ ؟یدم مرگم حرصش بد یاومد ؟یچ یک ی"اومد

 یتو به ک دونمی واال من نم  ؟یکم آبروش رو برد ؟یکرد

! من جات بودم خودمو گم و گور  ییپررو  قدیکه ا یرفت

 که راه انداختم!" ین هرزگازم نمونه با او  یکه اثر کردمیم

تمام بدنش را لرزاند، اما   یکی مثل شوک الکتر شیهاحرف

نشان  دیشود. با اریباعث شد خاطرات کنار بروند و هوش 

. ستین میقد زبانی خور و ب یتوسر  چکیآن پ گرید دادیم

قامتش را صاف کرد و سر برافراشته نگه داشت. دست در 

افسانه  خواهدیداد که م  ماکان انداخت و نشان یحلقه بازو 

 از سر راهش کنار بزند. ار

من و   نیبوده ب ی. هرچمیبابا اومد دنید ی" با نامزدم برا

چرا االن  ده،ینداره. سه ساله که منو ند یبابامه و به تو ربط

. دعا کن  یسرش آورد ییبال هیمعلومه که تو  جاس؟نیا

 و تو!" دونمیتخت بلند شه، وگرنه من م  نیا یبابام از رو 

 یچشمان از حدقه درآمده یو از جلو دیماکان را کش دست

افسانه گذشت و به سمت بخش رفت. افسانه پشت سرش راه 

 افتاد و بلند گفت:
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بدبخت از کارات خبر داره؟ خبر داره بابات به  ي ی"نامزدت؟ ا

آقا! خام  یهاعاقت کرده......هه  نامزد....... ت، یخاطر هرزگ

 ." شناستشیکه فقط خدا م هینشو! مار هفت خط نیا

بچرخد و پاسخش را بدهد که ماکان دستش را  خواست 

 محکم گرفت و مانع شد.

راه  یزیکه سروصدا و آبرور نهی "جوابشو نده! دنبال ا

 !"ای . بین یبندازه و نذاره تو بابات رو بب

 و همراه خود به سمت در بخش برد. دیرا کش دستش

تر سخت  ییکرونا مارانیب یسخت و برا و ییسیمقررات آ 

 شهیالتماس کرد که اجازه بدهند از پشت ش چکیشده بود. پ

به لباس   هیکه شب ییها. پرسنل با آن لباس ند ی پدرش را بب

بحث با  یبرا  یمخصوص، توان  یهابود و ماسک یفضانورد

و   ستادهینداشتند. افسانه پشت سرشان ا مارانیهمراهان ب

شان دادند، او هم خودش را همراه  مترصد بود که اگر راه

 .دادیقرار م تیرا مورد عنا  چکیهم پ رلبیکند. ز

داشت و   ییآشنا دیزنگ بزنم خاله. شا رون،یب می بر  ای"ب

 ."رهیمالقات بگ یتونست اجازه

وش افسانه را جنباند و موافقت کرد. تمام حواس و گ سرش

به او،  توجهی . باوردیشان سر در بها بود تا از صحبتبه آن
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  یجا مارستانی ب یاز کنارش رد شدند و رفتند. در محوطه

 شد.   حانهیکردند و ماکان مشغول تماس با ر  دایپ یخلوت

با او داشت که  ی. افسانه چه دشمندیرا خراش شیگلو  بغض

بود؟ هنوز   دهینرس انی و دور بودن و طردش، به پا  دن یبا ند

 یبود. منتظر بود ماکان حرف دهیها نکشحرف نیدست از ا

شد و   رهیتماسش در چشمانش خ انیبزند، اما بعد از پا

 مهربانانه نگاهش کرد.

 رهیتماس بگ  دیبا شناسه،یدو نفر رو م  یک ی"خاله گفت 

  میبر یخوای..م....دهیهستن، خبر م فتیشون شکدوم نهی بب

 !"م؟ینیبش نیماش یتو 
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رفتند و منتظر تماس  نیبه سمت ماش چک،یموافقت پ با

ماکان چرخاند و با  یشدند. مردد و با دلهره نگاهش را رو 

 ومن گفت:من

 وقتچی. من هزنهیحرفا رو م  نیچرا افسانه ا  دونمی "نم

 پامو....."
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مگه قراره   ؟یدیم حیمن!.....قشنگم چرا توض زی"عز

من  م؟یالعمل نشون بد عکس ای  میگفت، باور کن یهرک یهرچ

. کنمیرو قضاوت نم  یخودم هم کس  یهادهیو شن هاده یبا د

با قصد و غرضه  دونمیخانوم که م ن یا یبه حرفا امیحاال ب

 حرفا رو خانومم!" نیتوجه کنم......ول کن ا

را آرام کند. حس  چکیتوانست با دو سه جمله پ شهیهم مثل 

است.  یمقابله با هر مشکلماکان، قادر به  ی بانیکرد با پشت

بود و ماکان  قراری ب چکیشد. پ  یطوالن نینشستن در ماش

 ،یداشت با طرح موضاعات مختلف و گاه احساس یسع

 بکاهد.   اشیقراری حواسش را پرت و از ب

 در را باز کرد و گفت: بارهک ی

 دیشا س؟ی ن یخبر نمی تحمل کنم. برم داخل بب تونمی نم  گهی"د

 اجازه دادن."

شد و در را بست.   ادهیپ د، یبر مخالفت ماکان ند یمبن یحرکت

را لمس کرد و منتظر  اشیشدن، گوش  ادهیپ نیماکان هم ح

 یرو  گیاش گام برداشت. دلش مثل دپاسخ، شانه به شانه

 کی. دود همان آتش چشمش را پر آب کرد. دیجوشیآتش م

 فقطاش نداشت. لمه به مکا یقدم از ماکان جلوتر بود و توجه 

و......« در   ندی که: »نکند بابا را نب  دیچرخیدر سرش م

 و اکراه داشت. دیترسی اش مذهنش هم از تمام کردن جمله
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 . دیبه عقب چرخ شی شدن بازو  دهیکش با

 ." ادیخاله ب ی"صبر کن آشنا 

از دور عمه را  چک ی. پستادند یراهرو ا یراه پله کنار

با  یبعد مرد قهیبود. چند دق ستادهیشناخت که کنار افسانه ا

 ؟« یشد و با گفتن: »جناب عالم کی نزد یلباس پرستار

 کرد.  ییاظهار آشنا

واقعا سخت و  و ییس یآ ماریمالقات ب طیشرا نیا  ی"تو 

گردن ما حق دارن.   نای از ا شتریخطرناکه. اما خانوم دکتر ب

 کرد؟" شهیچه کار م نمی بب  میبر

به صحبت با   یلی تما چکیبود. پتر از قبل شلوغ یکم راهرو 

موضوع شد.  نیماکان متوجه ا ییافسانه نداشت. گو  ایعمه 

که  دیکنارش راه رفت و به موقع به سمتش چرخ  یطور

دو زن پنهان  دیاز د چکی شد تا پ یقامت بلندش، حفاظ

و خلوت کنار بخش را نشان داد  کیبار یبماند. مرد راهرو 

 گفت: تهو آهس

. منتظر دیبرس هاشهیتا به ش دیبزن راهرو رو دور نی"ا

 تا خبرتون کنم."  دیبمون

 ینسبتا بزرگ رهیدام یجلب توجه وارد راهرو شدند و ن بدون

مدور   وارینصب شده در د یی هاشهیکردند تا به ش یرا ط
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 نینبود. ا دایپرده داشتند و پشتشان پ هاشهی. شدندیرس

 بغل جمع کرد. ریها را زقسمت سردتر بود. دست

بهمون  خوادیداخل. پس از کجا م میبر سین یکه در  جان ی"ا

 خبر بده؟" 

. خاله یبد  تیرضا دنشید شهیبه از پشت ش  دی"فکر کنم با

 داخل بخش." یکه بشه بر دهیهم گفت بع

و  کردیپا و آن پا م نینشد. ا یگذشت و خبر یاقه یچند دق 

داشت  یاش را با دعا و کمک خواستن از خدا، سعدلشوره

 نیتریی را فشرد و به سمت انتها شیکم کند. ماکان بازو 

ها آسان نبود، اما زن و مرد با آن لباس  صیبرد. تشخ شهیش

 حس کرد همان مرد باشد. 

تخت نشان داد و خودش  نیدوم یرا رو  یماریاشاره، ب با

 یاده یکرد. مرد تک کینزد شهیکنار رفت. صورتش را به ش

و لوله و سرم، با چشمان بسته و  میاز س ی انبوه انیدر م

 بود. دهیکج، خواب یسر

»بابا« را ادا  زانیرلرزان و خفه و اشک ییبا صدا چکیپ

 یی به بابا  یتخت، شباهت یرو  دهیمرد خواب نیکرد. هرچند ا

را هم نداد، نداشت.  اشیروز جواب خداحافظ نی که آخر

دو کتفش را آهسته و  نیدست ماکان را حس کرد. ب یگرما
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خطاب به ماکان   یبه پدرش ول رهی. خدادیماساژ م یچرخش 

 :فتگ
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هم گردنش ندارم.  یو طلب  نید چیندارم. ه یاگله چی"ازش ه

االن   کرد،ی. اگه کامال رهام نمدمیحاللش کردم و بخش

و   دیکه هستم نبودم. ممنونم که خودشو کنار کش ییجانیا

افسانه  یکه جلو نیا ی. برا دیفرصت داد تا شماها کمکم کن

. دست خودش نبود. از اول هم دمشیرو هم نگرفت، بخش

 یاهوراد ذره خوادینبود. دلم نم یاو خودساخته یقو مرد

 !" نی بشه. فقط هم هشیشب

. انگار  زدیو حرف م گرفتیماکان را به شهادت م انگار

و حالل کردن پدرش باشد.  دنیشاهد بخش یکس  خواستیم

تخت بابا هجوم آوردند.  چند پرستار به سمت بارهک ی

 یکه دست کردینگاه م  شیرو  ش یپ یزده به صحنهوحشت

 و بابا و تخت و پرستاران از نظر پنهان شدند. دیپرده را کش

 کاپشنش را گرفت. یسمت ماکان و دو لبه برگشت

 شد؟ بابام.....ماکان بابام!" ی"چ
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کرد   یزده دستانش را گرفت و سعدستپاچه و هول  ماکان

نزند، ماسک را  غیکه ج نیا یبدهد تا آرام شود. برا یدلدار

داد و کنار انگشت سبابه را به دندان گرفت. ماکان  نییپا

 آورد.  نییمحکم دستش را پا

 ." نمیاس! ماسکتو بده باال بب"آلوده

 یما جلو گوش کند، ا حرف،ی ماکان باعث شد ب یو تند تحکم

 یبود، ول دهیفای جا بها را نگرفت. ماندن آناشک زشیر

راهرو بمانند تا   نیا یداد در سکوت و خلوت حیماکان ترج

و  یبا التهاب و نگران یساعتمیبرسد. ن یقطع یخبر

اما خوب  داد،یم یگذراندند. دلدار چکیپ یها هیگر

به  یرا راض چکیپ ی. درست وقتستین ید یام دانستیم

شد. از  دای خاله پ یمدور، آشنا وارید چی رفتن کرد، از پشت پ

 است. یحامل خبر بد دیفهم  شدیاش مافتاده  ریچشمان به ز

 تکان داد: یو سر  ستادیفاصله ا با

 بی. آسدیانیتالش کردن......خودتون که در جر یلیها خ"بچه

با   شی باق گهیبرگشت..... د  ماری. فعال باده یز یل یخ هیر

برگردم  دیمن با س،ین ی. اگه امرارهیدووم ب یخداس که تا ک

 بخش." 
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شده  پیک ی هاو پرده شهیمات به ش چکیتشکر کرد. پ ماکان

 چکی پ  یهاکرد. بعد از رفتن مرد، دست دور شانهنگاه  

 قدمش کرد.انداخت و با خود همراه و هم

خطر   چ،یکه نداره ه یاده یفا جانیموندن ا گهی! دمی بر  ای"ب

و لباساتو  ی ریخونه و اول دوش بگ یبر دیهم داره. با

 هوراد." شی پ میبعد بر یعوض کن

 نشد؟"  شیبابا طور  یعنی"

و با دو   ستادیا چکیپ یجلو  ،یاصل یاز ورود به راهرو  قبل 

 دست صورتش را قاب کرد و سرش را باال آورد.

به   یدیو عمت گفته بود ام یدونی! خودت مزمی"عز

که شفا  میکنی. دعا م ی. پس بهتره آماده باشسی بهبودش ن

 . باشه؟!"میکنیکنه، اما عاقالنه فکر م دایپ

ماکان جنباند. چنان سرش را به  یها دست نیرا ب سرش

بغل جمع کرده بود که   ریها را زکرده و دست کینزد نهیس

اش نبود. دست ماکان هنوز دور شانه دایپ یزیاز صورتش چ

کردند و وارد  یپله را ط چطور راهرو و راه دیبود و نفهم

 سشیخنک عصر که به صورت خ میمحوطه شدند. نس

  نیاند. سوار ماشخارج شده مارستانیشد از ب  جهخورد، متو 

ها را  را لمس نکرده بودند، اما دست ییکه جا نیشدند. با ا

 کردند. یضدعفون ادیبا الکل ز
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چسبانده و  شهیآرنج به کنار ش چکیحرکت کرد و پ  نیماش

داد. بدون مقدمه شروع کرد حرف   هیسرش را به آن تک

 .آورد یبار به زبان م نی اول یبرا  دیکه شا ییهازدن. حرف

که از بابا خواست،  یزی تنها چ  ضه،یمر دیمامان فهم  ی"وقت

. بچه بودم بود که اگه ازدواج کرد، حواسش به من باشه نیا

مهربون بود.  شهی. بابا همگهیم نو یچرا ا دمیفهمیو نم

و ناز و   کردیتر از مامان. دعواها رو مامان ممهربون

هم  یارنوازشا رو بابا. حال مامان که بدتر شد و مشکالت ک

متوجه اشک  یاومد، شدم سنگ صبورش. گاه  شیبراش پ 

 می : حاال چکار کنگفتیم یوقت شدمیچشماش م یتو 

 "چک؟ یپ

نگاه و دست  ین یبه روبرو خشک شده بود. سنگ نگاهش 

و ناظر   یراو  کیماکان را حس نکرد. بدون احساس و مثل 

 ادامه داد:

چارده سالمه.  زدهیکه من فقط س دی"به فکرش نرس

 کنمیم یمن از مامان پرستار  ست،ین یخوشحال بود که وقت

ها و هست که به ناله  یشاس و گو غذا آماده ادیم یو وقت

 نیزود، هم یلیمامان مرد، خ یدرددالش گوش کنه.......وقت

داد،  شنهاد یکه عمه دهن باز کرد و خواهرشوهرش رو پ

 یکه باهاش از بازار و چک و بدهکار ی. دختردقبول کر 

رو آدم حساب نکرد نظرشو بپرسه. شد چش و  زدیحرف م 
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اون   یه انگار منم تو به دهن افسانه کرد. انگار ن  گایفقط ن

درسمو بخونم و چون   دمیرسینم  ادیخونه آدم بودم. از کار ز

روز   هی. کردیسر به هواس، همونو تکرار م گفت یافسانه م

هوا و وله، قبل از تو خونه سربه یگیکه م یدختر  نی ا  تنگف

 ."کردیرو اداره م

. یشد یها گذشته خانومم! به جاش تو قو.....گذشتهشی "ه

دوست  هیالعاده، مادر فوق  هیخانوم جوون و محکم،  هی

 !" رینظی عشق ب هیو  یعال

به ماکان نگاه کرد. اگر قرار بود به  ادیو با مهر ز برگشت

ها تکرار شود، اگر و رنج هایگذشته برگردد و همان سخت

 .کردیبا دل و جان قبول م ،شدیبه ماکان م دنیرس شی انتها
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 ی. مرگ فردی ریبپذ د یاست که با یاز زندگ یقسمت مرگ

است  یمتفاوت از مرگ فرد ، یدر زندگ رگذاریو تأث  کینزد

و    ادینداشته باشد، اما  یدر زندگ ینیع  ریتأث دیکه شا

 چکیپ  یشده است. برا دهیاش در تار و پود ذهن تنخاطره

 تیبا مرگ راشد نبود، جانسوزتر و اذ سهیمرگ بابا قابل مقا

د شتر بود. بعد از مرگ راشد تمام احساساتش خالصه کننده

 گونهنیخودش و هوراد. مرگ بابا ا یندهیآ یبرا  یدر نگران

جهان متصلش   نیکه به گذشته و ا  یسمانی نبود. انگار ر

آمدنش  ایبه دن یکه از لحظه یپاره شد. تنها کس کرد، یم

 گری د ر،یخا یاسه سال و خرده نیا یکنارش بود، به استثنا 

 زنده نبود. 

به خانه رفته و   مین مستقماکا مارستان،یاز بازگشت از ب بعد

و خودش هم  ندازدیب نیها را در ماشکرده بود که لباس دیتأک

 را ابراز نکند. اشی . نتوانست نگران ردیدوش بگ عیسر

 آلوده نشن." نای مامانت ا ؟یکنیم کاری چ ؟ی"پس خودت چ 

دور   ادیآپارتمان خودم. ز رمیمامان. م یخونه رمی "نم

مامان  یخونه میدنبالت که بر امیم گه یساعت د هی . سین

 هوراد." شیپ
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ناخواسته درهم  شیجدا دارد. ابرو  یاماکان خانه دانستی نم

 رفت. 

گرفتمش. فرصت نشد  ستیوقت ن یل ی"اخم نکن خانوم! خ

ذهنت  یتو  ی.....خب نخواستم فکر بدی عنیبهت بگم. 

 رم ی نم ی با آلودگ ی. فقط خواستم بدونستی.....مهم هم نادیب

 که هوراد هست." ییجا

 چشمک زد و گفت: طنتیبا ش بعد

 !"میمنزل در خدمت باش دیی"بفرما 

را  الی ل یهایکه جواب شوخ شهی و مثل هم حواسیب  چکیپ

و »گمشو« هم  دیکوب شیبازو  یمحکم رو   داد،یم

ماکان متوجه کارش شد.  یقهقهه یکرد. با صدا اشیچاشن

 نش پنهان کرد. گفت و صورتش را پشت دستا یبلند یوا

 !"السیلحظه فکر کردم ل هی"ببخش! 

آمد.   نیی حلقه شد و پا  شیهاماکان دور مچ دستان

 آمد ی نم ادش یها در برابرش قرار گرفت. چشم نیترمهربان

حجم عشق، نگاهش کرده باشد. نتوانست  نی با ا یچشمان

 ماند. رهیچشم بدزدد. خ

بار کنار من، خودت  نیاول ینکن! برا یخواه"معذرت

کردم و منتظر  یلحظه روزشمار نی ا ی. چقدر برایبود
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خودتو   یبا من ی. دوست ندارم وقتدونهیبودم، فقط خدا م

به سرت  یبگو! هر فکر یدوست داشت ی. هرچیسانسور کن

 ی. شاد بودزیخودت نر یتو  یشد یکن. عصبان  انشیزد، ب

 نکن! نترس! باشه؟!" تینشونش بده......رعا

لحظه دلش  نی خورد. حس کرد در هم یزیتکان ر رشس

بکشد و   ن ییماسک را از صورت ماکان پا خواهدیم

 کردی م یزباننیریکه هوراد ش  یصورتش را ببوسد. مثل وقت

. چنان حس و گرفتی از لپش م یمحکم یو بوسه

زده خودش کند. وحشت یکار دیبود که ترس یاش قو خواسته

 باز کرد. ادر ر عیو سر دیرا عقب کش

 "؟ یایم گه یساعت د هی  ی"ام.....پس من برم.....گفت

ها که ماسک نیخورد. لعنت به ا  نیچشمان ماکان چ ی گوشه

و  عی. »خداحافظ« را سرکردیرا پنهان م  بایز یلبخندها 

  ی. احساساتسوختیگفت و رفت. تنش مثل کوره م   یرلبیز

آتش  ییکه در وجودش سراغ نداشت. گو  کردیرا تجربه م

ور شده خاکستر بود و باد خاکستر را برده و آتش شعله ریز

 که باعث ترسش شد. ی . احساساتودب

نوک انگشت و با  یرا کنار در گذاشت. رو  فشیوسواس ک با

 ییلباسشو  نیماش یرا لمس نکند، جلو  ییکه جا اطیاحت

به سمت حمام و  ختیها را درونش رو تمام لباس   ستادیا
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قطرات آب با سرعت بر سر و   یدوش، وقت  ری. ز دیدو 

 ماکان را مرور کرد.    یهاحرف خت،یریفرو م شی هاشانه

 حتیحرف زدن نداشت، نص  ینا یماریاز ب  یوقت یحت مامان

 که: کردیم

هر   ابونیکوچه خ یبلند باشه. تو  دیدختر نبا یخنده ی "صدا

به زبون   دیهم به فکرت رس یها! هرچ یو کر راه ننداز 

 تر بهتر!" ساکت ی. دختر هرچارین

را  یکه تا لبخند ش یاز ترس افسانه و پرس و جوها بعدها

 :گفتیم د، یدیبه لبش م

که مثل تو هر  یبازه؟ دختر درست و حساب شت ین هی "باز چ

 ."  کنهی باز نم ششو ی ن قهید

ذوقش  یتو  یفور گفت،ینظرش را م یزیچ یدرباره اگر

 .زدیم

برو   یالعقل نظر خواست؟ تو اگه عقل دارناقص ی  از تو  ی"ک

 ."یدرستو بخون، تنبل کالس نباش
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 چیلبش خشکاند. ه  یبا راشد، خنده را رو  یسال زندگ هفت

 یکه او بخندد. اجازه  افتادینم  یدارو خنده ندیاتفاق خوشا

مسائلش هم   نی تری شخص یرا نداشت. درباره یگفتن نظر

 نظر راشد شرط بود. 

مامانت بگه!........   یمعلوم بود. »هرچ فشی هم که تکل  بابا

حرف شوهرت حرف  یبه حرف افسانه گوش کن!......رو

 نکن تا کتکت نزنه!«   شی نزن و عصبان 

اما  گرفت،یم می و تصم کردیم یتنها زندگ چکیکه پ درست

خودش باشد و نترسد، جا  هی بق یکه جلو  نی ا یهنوز برا

 واهمهی کنار او ب خواست یم دیداشت. حاال ماکان با تأک

 یو بخندد، فکر کند و نظر دهد. کار دیبگو  خواهدیهرچه م

  یتابوشکن  چکیپ ی اما برا د،یرسیکه دشوار به نظر نم

 .شدیم حسوبم

را گذرانده بود.   یتصورش هوراد اوقات خوش  برخالف 

 یخوشمزه داشت و باباجون عل   یهایخوراک  ای جون رؤ مامان

شام ماند.  یبرا ا،یبلد بود. با اصرار رؤ  یاد یز یها ی باز

به آشپزخانه رفت و تعارفات معمول را به جا  کمک یبرا

 آورد. 
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 یهر مادر یمهمه! البته که برا یلیخ یلیمن خ ی"ماکان برا

. تهیبرام الو  شیو خوشحال یو مهمه. خوشبخت زیبچش عز

خوشحاله، پس منم خوشحالم که  یباش جانیکه تو ا نیاز ا

 !"ییجانیا

زنگ زد و خبر   حانهیکه ر ازده یبود تا ساعت  یخوب شب

 صدای در سکوت ب چکی را به ماکان داد. پ چکیفوت پدر پ

تالش کردند  یلی. مادر و پدر ماکان و خودش خختیاشک ر

نداشت.  یا دهیدهند، اما فا شیکنند و تسال یکه همدرد

. تندبا او نداش یا. خاطرهشناختند یو نم  دهیبابا را ند کدامچیه

. کردندیعمقش را حس نمکه نفهمند،  نیرا نه ا چکیدرد پ

داشته باشد.  یکنارش که وجه مشترک خواستیرا م یکس

 داشته باشد.  یابابا را بشناسد و خاطره

که افراد با درد مشترک، با هم  گذردیم یوقت یسوگوار 

کنند. خاطرات خوش . با هم مرور خاطرات کنندیم یهمدرد

کنند. هم تکرار   یرا برا شانانیرفته از م زیو ناخوش عز

 نیدر ا ی حس کن ی. وقتشودیآن وقت است که درد سبک م

 .ی ستیدرد تنها ن

 .ستادیرا پاک کرد و ا  اشکش

 ."میما بر دیشب شما هم خراب کردم. اگه اجازه بد دی "ببخش

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



. آدم داغدار میشیخوشحال م یدخترم! بمون هیحرفا چ نی"ا

 تنها نباشه بهتره!"

آهسته و رو به ماکان  ایاز پدر ماکان تشکر کرد. رؤ  رلبیز

 :دیپرس

 و مراسم فرداس؟"  ع یی "تش

 شانه باال انداخت. ماکان

اطالع از  ی. برایبزن فکر کنم الزمه به عمت زنگ  چک ی"پ

  عییتش ی! هرچند االن اجازهزایچ  نیقطعه و مراسم و ا

 بوده." ییخصوصا که کرونا دنیشلوغ نم

 را آهسته تکان داد. سرش

 نیماش هی یکشی. زحمت مزنمی "برم خونه بهش زنگ م

 ." یریبرام بگ 

 زحمتی شما رو ببرم و خودم برم خونم......مامان ب  می"بر

 برم؟" ب یذاریغذا م

هوراد را جمع و کاپشنش را تنش کرد.   ل یوسا  تعارفی ب

هوراد  یدارو همسرش بابت نگه  ایو از رؤ  دیبافتش را پوش

را به  یاشهیجلو آمد ظرف در بسته ش ایتشکر کرد. رؤ 

 سمتش گرفت.
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باشه....بچه رو هم   یحواست به آشپز یببر که نخوا نو ی"ا

  ارشیبهشت زهرا ها! ب  یببر یدنبال خودت نکشون

 ....."جانیا

چرخاند  کرد، یرا به سمت ماکان که کاپشنش را تن م سرش

 و ادامه داد:

. من  نیاریتنها بره. هورادم ب ی"مامان خودت ببرش و نذار

 ."میاو بابات خونه

رف را نا و حال تعا چکیظرف هم به دست ماکان داد. پ کی

لب بسنده کرد. به محض نشستن  ریز ینداشت و به تشکر

ها  . اشکدیهوراد چشمانش را بست و خواب ن،یدر ماش

 .شدیگردن گم م یو در انحنا دیغلتیگونه م یدانه رو دانه 

به عمت بده، احتماال هنوز خبر ندارن که بهت زنگ  امی پ هی"

 نزده."

صورتش را   یسیو با پشت دست خ دی را باال کش اشی نیب آب

کرد  دایعمه را پ یدرآورد و شماره فی را از ک  یگرفت. گوش

 داد: امیو پ
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 خبر؟ بابا چطوره؟«  »چه

از  ی وقت یرا روشن نگه داشت، ول یگوش یاقهیدق چند

 انداخت.  فینشد، قفلش را زد و در ک یجواب خبر

دنبالت و با   امیحتما بگو تا ب یبر  دی"اگه خبر دادن که کجا با

 ها!" یو تعارف کن یبر یتنها پاش نمی......نبم یهم بر

و   ری ا بود. تصو برپ یسرش را جنباند. در سرش محشر باز

راه انداخته بودند  ی امتیق دها، یخاطرات و اگرها و اماها و شا

ساختمان،   یکه زبانش از حرف زدن قاصر شده بود. جلو

که   ردیماکان هوراد را بغل کرد، خواست بچه را بگ یوقت

 به در کرد. یاماکان اشاره

ها حالت خودت از پله   نیباال. با ا ارمشی"در رو باز کن! م

 شاهکاره."  یفتین

 گر یظرف غذا و دست د دستک یاز ماکان راه افتاد.  جلوتر

در واحد را باز کرد تا ماکان رد   فش،یهوراد و ک یکوله

شود. آهسته در را بست و توجه کرد سر و صدا نشود.  

اول نگذاشته بود که در واحد مهناز باز  یپله یهنوز پا رو 

آورد.  رونیدهان سرش را ب یجلو  یماسکشد و خودش با 

را کامل ادا نکرده، چشمش به ماکان بچه به بغل  چکیپ منا

 ی. هر دو با هم سالم کردند. و پاسخدیافتاد و ابرو درهم کش
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اش کرد، شرمنده شد  که مهناز درباره ی. از فکردندیسرد شن 

 که ماکان زودتر گفت: دی بگو  یزیو خواست چ

فوت شدن. نگران  جانچکی پدر پ . دیداری"چه خوب که ب

و حواستون بهش  نیبودم که امشب تنهاس. اگه زحمت بکش

  یراض ی.....مامان اصرار کرد بمونه ولشمیباشه، ممنون م 

 نشد."

و »خدا مرگم بده!«   دیاش کوبگونه یمهناز باز شد. رو گارد

 فیرا رد یو دلدار تی جمالت تسل عیرا گفت. پشتش هم سر

 یو همدرد دیچانه کش ریدهان به ز یرو کرد. ماسک را از

و اشک  دادیپاسخ م  حال ی هم آرام و ب چکیکرد. پ

 .ختیریم

 ما بخواب....." شیامشبو پ  ای"ب

. خوابهیتخت خودش بهتر م یعمه! هوراد تو  ی"مرس

 شما!" دیی. بفرمامیدی زحمتت نم

. من هوراد که گذاشتم باال حواسم هست دیی"بله شما بفرما

 ."دیدرا رو ببندم نگران نباش

پا رو پله   ریبخبا شب چکیتعارف کرد و پ گرید یکم مهناز

 گذاشت و ماکان هم به دنبالش، باال رفتند. 
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آمد.   رونیتختش خواباند و از اتاق ب یهوراد را رو  ماکان

و به سالن  دیپسرک کش یچانه ریپتو را تا ز چکیپ

 ست،ی ن  یامیپ  دید یرا چک کرد و وقت  اشیبازگشت. گوش

را گرفت و  شی هاگذاشت. ماکان جلو آمد و دست زیم یرو 

 نگاهش را به چشمانش گره زد.

 حال ولت کنم و برم؟"  نی"چطور با ا

 " ؟یخوریم یزی"خوبم!.....ام....چ

 تر گرفت.کرد. دستش را محکم یریفرارش جلوگ از

به تعارفا و  ینبود، کار تهی اگه به خاطر همسا یدونی "م

  ی. وضع طورشتیپ موندمینداشتم و م یگیکه م ییخوبما

رو   الی . لادیب ی اصرار کن یکه به کس ستین

 !" چکی......پگمیم

خشک شد و   چکیبا احساس اسمش را صدا کرد که پ  یطور

 .ماسکشیزل زد به صورت ب حرکتی ب

 ی....حتیهرچ گمیم ؟یشد بهم زنگ بزن  یهرچ یدی"قول م 

زنگ   ، یکن هیو گر  یحرف بزن  یاگه دلت گرفت و خواست

 بزن بهم. باشه؟!" 

آورد و »باشه« را لب زد. دستانش  نییسرش را پا آهسته

شد. سرش جلو آمد و    کیشد و به ماکان نزد دهیکش یکم
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گرم و پر از  یانشست. بوسه چکی پ یشانیپ یلبانش رو 

 یجار شی هاعشق. تنش داغ شد. آرامش مثل خون در رگ

 خود بسته و نفسش حبس شد.شد. چشمانش خودبه

 صورتش لب زد:  یجلو 

 نوفنیاستام هی  یدونه بخور. ندار هی  یبخش دار"اگه آرام

 که خوابت کنه." یزیچ هیساده هم باشه خوبه! 

 رفت. رونیکرد و از خانه ب یخداحافظ عیسر یلیخ

. تداخل  دیماکان کش یبوسه یو جا  یشان یرو پ دست

 دانستیشده و نم یقات  زیکرد. همه چ جشیاحساسات، گ

کند و چطور به هر کدام   کیچطور احساساتش را تفک

. از دیپری م گرید یبه شاخه یابپردازد. فکرش از شاخه

ماکان به مادرش از مادرش به مرگ بابا و دوباره به ماکان  

 اش.و بوسه

خواهد  ییفرساشک نداشت که فردا روز سخت و طاقت 

را باز کرد  خچال یماکان گوش داد و در  یهیداشت. به توص 

از  یاکرد و دانه دایقرص، نوافن را پ یهاورق انیو از م

 . د یآب بلع یملفاف درآورد و در دهان گذاشت. با ک

 گریچک کرد. با توجه به ساعت د گر ید بارک یرا   یگوش

پتو  ریداشت. لباسش را عوض کرد و ز یانتظار پاسخ  دینبا
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تر از آن  با افسانه و عمه و سخت ییروبرو  یبرا  دی. بادیخز

 .شدیبابا آماده م  یخاکسپار

اش آماده از گذشته یاز شاهد قسمت اعظم ییجدا یبرا  دیبا

 .شدیم
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  کیکه از مرگ بابا گذشته بود، به  یدو ماه نیتمام ا مثل 

. سکوت و کردیم ل ی شده و رفتار بابا را تحل رهینقطه خ

بودنش در مقابل افسانه، گذشتن از تنها دخترش و به  میتسل

 نیاموالش را ب دی. فهماشی عشق و جوان ادگاریقول خودش 

اورده  یرا به حساب ن  چکیکرده و پ م یپسرها و افسانه تقس

گرفتن خانه داده بود،  یکه برا یبا پول توانستیاست، م 

بابا   ینامه تیجا بود که وصآخر آن ر یخودش را قانع کند. ت

کند دخترش را به  دیتأک اشنامهت یدر وص دی . چرا بادیرا د
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  یاز ارث محروم کرده و راض یاز اصول اخالق یخاطر تخط

 اش حاضر شود.بر جنازه ستین

که از  گشتیبرم ییمتن به همان روزها خی که تار درست

خانه رفته بود. باور داشت که تحت فشار افسانه نوشته شده 

حد از خودش    نیتا ا یچرا؟ چرا مرد دیفهمی باشد، اما نم

از  دیبگذارد؟ چرا با هینگه داشتن همسرش، ما یراض یبرا

 زنشرا به او بچسباند تا  هانیتنش بگذرد و بدتر یپاره 

 ؟خشنود شود

مثل خوره مغزش را  جواب،ی ب یهاو سؤال  گذشتیماه م دو 

 . دیجو یم

شب، درد و داغ   یی. گو دیکش یطلوع آفتاب، نفس راحت با

مبل و   ی. تمام شب از تخت به رو کندیتر مرا سخت زیعز

آورد که فکرش  ادیرا به  ییزهایبرعکس رفت و آمد کرد. چ

 یو صدا هایلبخند بابا، شوخ نی تر. کوچککردی هم نم

بعد از مرگ مامان، حس لمس   اشهیهق گراش، هقخنده

کنار  یهاچروک  نیزتریموها، حتا ر یرو  شیها دست

 چشمش....... 

فکر  یزیکار کرد تا به چ وقفهی شش تا هشت را ب ساعت

را برداشت تا به ماکان زنگ  اشینکند. ساعت هشت گوش

مامان فوت شد، قبر دو طبقه  ی. وقتدیعمه را د امیبزند و پ
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جا بود. شوهر و حاال افسانه مخالف گذاشتن بابا آن دندیخر

 محضکند. قرار شد به  یداریخر یدیعمه رفته بود، قبر جد

 مشخص شدن ساعت خبرش کنند.

 گفت. شی را برا زیتماس گرفت و او هم همه چ ماکان

که  امی. البته زودتر مامیبگو تا ب یکه خبر گرفت نی"پس هم

االن  نی! اصال آماده شو هم نیخونه......بب می هوراد رو ببر

ساعت   سی. معلوم ننا یمامان ا یخونه میریبا هم م ام،یم

 بهتره!" یچند خبر بدن، تنها نباش

به مامانت   شهیترم.....به خدا روم نم"نه! خونه باشم راحت

 جانیهم گمیجا، به عمه مزحمت بدم و هوراد رو ببرم اون

 ه."بمون

 یدی. دس یاالن که وقت تعارف ن ه؟یحرفا چ  نیمن ا زی"عز

بگم مامان تا خودش  نمیکه مامان خودش اصرار کرد. ا

راحت  التیمجبورش کنه. خ تونهی نم یرو نخواد، کس یزیچ

 ." سین  یمزاحمت چیه

کرد و صبحانه  داری انجام کار، هوراد را ب  نیکرد. ح قبول 

را روشن  ونیزیو تلو  دار یبود. حاال که هوراد ب قراری داد. ب

تر شد. به اتاق رفت و کرده بود، تمرکز و فکر کردن مشکل 

را به سالن   شیو شال و پالتو  دیپوش یو شلوار مشک  زیشوم
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تالشش را  نیآخر اسفند بود و زمستان آخر  یآورد. روزها

 .کردیم یی خودنما یبرا

 ت.منتظر اس نییزنگ زد و گفت پا ماکان

 ."نه ییرو خاموش کن. عمو ماکان پا ونی زی"هوراد! تلو 

را خاموش کرد  ونیزی تلو  عیاز ذوق آمدن ماکان سر  هوراد

 خشک شد. شیسر جا چکیپ  ادی. با فردیو به طرف در دو 

  یفتیب  یسرما بخور یخوای"کجا؟ بدون کاپشن و کاله! م

 دارم!" یسر دستم. کم بدبخت

هوراد، شرمنده لبش را به  یو گرد شده دهیچشمان ترس از

بکشد.   ادیسرش فر  طورنیدندان گرفت. نشده بود که ا

به شدت  ادیمخصوصا بعد از بازپس گرفتنش، از داد و فر

. جلو رفت و کاپشن را تن بچه کرد. کردیم یخوددار 

 و آهسته گفت: دیصورتش را بوس

مو کنترل که داد زدم. ناراحتم و نتونستم خود ی "ببخش مامان

 کنم."

 من؟" یبابا  شی"به خاطر بابات که رفته آسمون پ

آورد و جنباند. دستان پسرک دور   نییسرش را پا آرام

 گردنش حلقه شد و محکم فشار داد.
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تو هم بشه   یعمو ماکان بابا گمی ! می"ناراحت نباش مامان

 ."یغصه نخور  گهیکه د

 ها را محکم بهم فشار داد.که نخندد لب نی ا یبرا

نزن.....حاال برو کفشاتو بپوش تا  گهیحرفا د نی"نگفتم از ا

 ."امیمن ب

 مادر جدا شد و در خانه را باز کرد. از

"عمو ماکان خودش گفت دوست داره بابام بشه. من نگفتم  

 که!"

 فیرا تکان داد. امان از دست ماکان و هوراد. ک  سرش

هوراد را برداشت و در را قفل کرد. از  یخودش و کوله

 ستاده یکه با فاصله ا دیرا د  نایآمد و محدثه و مب نییها پا پله 

فشار داد و   ینیب ی. ماسکش را رو زنندیو با هوراد حرف م

 سالم کرد.
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 "گه؟ یم یهوراد چ چک؟یشده پ ی"چ
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 کرده و آهسته جواب داد: بغض

 "بابام فوت شده."

و چطور؟« محدثه پاسخ دهد.  ی»ک یهاتا به سؤال  نماند

 فتن دارد.دست هوراد را گرفت و نشان داد قصد ر

 ."میبر  دیمنتظره، با  نیی"ببخش! ماکان پا

 شد.  ریها سرازپشت سرش از پله  محدثه

اما من  س یخب بذارش، عمه ن  ؟یبری"بچه رو کجا م 

 هستم." 

اصرار کرده،  یلیمامان ماکان، خ یخونه میری.....می"مرس

 ."شهینبرم ناراحت م

 خواستیکرد و از ساختمان خارج شد. نم یخداحافظ عیسر

فکر کند که کار و رفتارش از نظر محدثه درست است  نیبه ا

 غلط. ای

تن کرده بود. چشمان  یمشک  راهنیکت و شلوار و پ  ماکان

 یرا وجب کرد. در را برا  شیسر تا پا ار یاختیب  چکیپ

گذاشت.   یصندل  یو رو  دیهوراد باز کرد و بغل گرفت و بوس

مانده، کوله را از دستش گرفت و  رهیخ چکیمت پبرگشت س

 کنار هوراد گذاشت و در را بست.
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باز کرد و منتظر نشستنش شد.  چکی پ یبار در را برا نیا

 زده تشکر کرد.خجالت  چکیپ

 ."کردمیآخه؟ خودم باز م هیچه کار نی"ا

کرد  یمادرش با هوراد حرف زد و شوخ یبه خانه دنیرس تا

تا در اوهامش غرق شود.  چکی پ یبرا ی. فرصتدندیو خند

زد. لرزش   یرنگبلند هوراد، لبخند کم یخنده یاز صدا 

را  امیدر آورد و پ عیحس کرد. سر فیک یرا از تو   یگوش

گرفت و   ی قیخواند. ماکان منتظر نگاهش کرد. دم عم

 داد.  رونیبازدمش را با آه ب

 ."میبهشت زهرا باش دی"ساعت دو با

دست  یدستش را جلو برد و دستش را گرفت. گرما ماکان

. چه خوب بود که تا دیکشیبودنش را به رخ م خیماکان، 

 دستش را رها نکرد. ،یپارک کردن مقابل آپارتمان پدر

و  یباز حس شرمندگ ا،یماکان و رؤ  یوجود اصرارها با

و پدر  ایبا رؤ  کی. بعد از سالم و علکردی نم ش یخجالت رها

 الکن، دوباره تشکر کرد. ی بانماکان، با ز

 خودته!" یخونه جانی! ایهست ی"دخترم چقدر تعارف

 !"نی"زنده باش
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اشک به چشمانش آورد.  ،یعالم یگفتن آقا »دخترم« 

بود؟ درد  یکه بابا »دخترم« خطابش کرده، ک یبار نیآخر

 . آمدی نم ادشیجا بود که آن

و ماکان، قبل از رفتن، چند لقمه غذا  ایزور و اصرار رؤ  به

باعث شد به زحمت  یستیخورد. حالت تهوع داشت و رودربا

 چند لقمه را ببلعد. نگران بود که به موقع نرسند.

بهشت زهرا که شدند، احساس کرد قلبش در شرف   وارد

. تصور  دانستیرا نم لشیانفجار است. خودش هم دل

ضربانش را به شدت  دنش، یگذاشتن بابا در گور، هرگز ند

 .بردی باال م

مامان به  یبار برا کی. فقط دانستی را نم نیکار تدف روال 

 ل یبه دل ایبه خاطر نداشت. گو  یادیز  زیآمده بود و چ جانیا

 .شدیخاص، طبق روال قبل انجام نم تیکرونا و وضع

را انجام  نیتا افراد با لباس مخصوص، کار تدف ستادندیا دور

انجام شد که چند نفر  یدر حال یخاکسپار و  عییدهند. تش

 نیحالت و با کمتر نیتربانه یحضور نداشتند. در غر  شتریب

مامان  یبود برا ادشینفرات، بابا به خاک سپرده شد. 

 . باباآمده بودند. اکثرا دوستان و همکاران  یادیز تیجمع

 هیبودند و گر ستاده یکنار عمه ا چک،یافسانه و برادران پ 

نظارت  نیرفته و به کار تدف ترک ی. همسر عمه نزدکردندیم
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 چکی هم که حضور داشتند را پ یداشت. چند نفر

 .دانستینم  ل،یفام ای. دوست بودند شناختی نم

. ماکان  ستدیمکان را انتخاب کند و با ن یترکیکرد نزد یسع

ممکن نبود.  گریها د. کنترل اشکستادیاش اشانه به شانه

به دلش   گفتند،ی که عمه و افسانه م  یاتو کلم غیج  یصدا

هق فقط »بابا« لب و با هق  ری. خودش آهسته و ززدیزخم م 

 .کردیرا تکرار م

گور، جسد را در خود جا داد و با خاک پر شد و   یوقت

نصب شد، اجازه دادند  شی با مشخصات بابا باال یفلز  یتابلو 

 شوند.   کینزد
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قبر انداخت و بلندتر   یو خودش را رو  دیزودتر دو   افسانه

انگار خواب رفته  شیکرد. پاها  اشی. عمه همراه دیکش غیج

بدنش در  ریو از ز خوردینبودند. لق م ارشیباشند، در اخت

و کمکش کرد تا  شیبازو  ری. ماکان دست انداخت زرفت یم
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 شی هاستجا کنار تل خاک چمباتمه زد. د . هماندیایکنار قبرب

به لرزه درآمد.   دیشد یهیخاک را مشت کرد و تنش از گر

  شیها مشت یرا رو  یشانیبود و پ کیتنش به خاک نزد

 یگرید زیکلمه، چ نیجز ا ییگذاشت و بابا را تکرار کرد. گو 

 بلد نبود.

افسانه که اسم  یصدا  زد،یکه م ینفسهق و نفس هق  نیب

 زد، اوج گرفت.بابا را صدا 

انجام بشه......چرا.....چرا   دیبا  تیم  تیوص گنی"مگه نم

  ی. مگه نگفتکنهیو خواست تو توجه نم تیبه وص یکس

 های......اکنه؟ی م یچ  جانیَپ ا  اد،ی برا مردنت ب یخوا ی نم

 که شوهر من از دست دختر ناخلفش دق کرد." دیناس بدون

را گرفت.  اشی ن یرا بلند کرد و با دستمال آب ب تنش

که   شدی . باورش نمسوختی م هیچشمانش از شدت گر

برنداشته  شی هام دست از حرفه تیموقع نیافسانه در ا

به دق  یباشد. دق کردن را از کجا آورده بود؟ کرونا چه ربط

 داشت؟ 

و آهسته به  دادیگذاشته و فشار م شی پا یعمه دست رو 

  یفی اما دست عمه را پس زد و در ک کرد،یسکوت دعوتش م

گشت و   یزیبود دنبال چ زانیاش آو از شانه یبرک یکه 
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که آن سمت  یرا درآورد. برگه را به سمت مرد مسن ی ابرگه

 گفت: کنانیبود، گرفت و زار ستادهی مزار ا

حاج آقا! شما که اهل مسجد و   نی.....خودتون بخوننیا ی"ب

 انجام نشه؟"  تیم تی. درسته که وصنیبگ د یغمبریخدا و پ

 رلبیخواند. ز صدایمردد برگه را گرفت و باز کرد و ب مرد

 « گفت و برگه را به برادر افسانه داد.االهللا»الهللا

 یکار ت یعصبان  یتو   یمرحوم رو. گاه امرزهی"واال! خدا ب

 بهش استناد کرد." د ینبا یول شه،یانجام م

. سه سال گذشته، اگه نیرو بب خشیجان تار ی"حاج

 ."کردیبود که بعد از آروم شدن، پارش م تی عصبان 

تکان داد. انگار  سرش را به تأسف رو به برادر افسانه  مرد

 : »تو چرا مرد مؤمن؟« دی بگو  یزبان ی به زبان ب

که االن  یدختر نی"بده همه بخونن! بخونن و بدونن که ا

جوون   نیبوده.....دلم برا ا  یاخودشو مظلوم کرده چه قطامه

 ریمار خوش خط و خال گ نیکه توو دام ا سوزهیبدبخت م

 همه بخونن!" نیافتاده......بد

قبر انداخت و اسم   یو خودش را رو  دیبلند کش غیج ک ی بعد

 بابا را برد و فغان کرد. 
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متوجه نبود در برگه چه نوشته که  نفس، یو ب جیگ  چکیپ

. برگشت به کندیم یزیآبرور گونهنیافسانه به اتکا به آن، ا

 .خواندیماکان نگاه کرد که برگه را م

 نوشته ماکان؟"  ی"چ

. ماکان سر باال انداخت که دیپرس جانیگرفته و ب ییصدا  با

 شدیدرهمش، م یاز صورت قرمز و ابروها ی. ولیچیه

لحظه غفلت ماکان استفاده  کی است. از  یکه عصبان دیفهم

 یباز ریدرگ هی. عمه و بقدیکرد و برگه را از دستش کش

با نفرت  یافسانه و غش و ضعفش بودند. محسن و مهد

 چکیپ یبرا  صشیکه حاال تشخ شانی کیکردند. ینگاهش م

 باال برد. یرا کم شی صدا ی راحت نبود، جلو آمد و عصب

تا مامانمم مثل بابا   یسادی "خو پاشو گورتو گم کن! وا

 !"یبکش

 چکیجلو رفت تا پسر نوجوان را آرام کند. نگاه پ ماکان

 .گریبه خط د ی. از خط دیرقصی خط بابا مدست یرو 

........اموالم سمینو یمتن را م نیکمال سالمت عقل ا »در

دو پسرم و   نیب یشامل........ به طور مساو 

دخترم از  یتخط ل یبه دل کنمیم  دیهمسرم..........در آخر تأک

و قدم در راه ناصواب گذاشتن، از داشتنش   یاصول اخالق

با او ندارم. از  ینسبت چیه کنمیاعالم مشرمنده هستم و 
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و   نیتقاضا دارم از حضورش در مراسم تدف ماندگانمباز

 کنند و......." یریبه شدت جلوگ  جانب نیا میترح

.  ستادیاحساس کرد که قلبش از حرکت ا هیاز ثان یکسر  در

اطرافش کشدار و نامفهوم   یو صداها اهیچشمانش س  یجلو 

 .دینفهم یزیچ گریشد و د 

 یچشم باز کرد، در درمانگاه و سرم به دست، رو  یوقت

 یلینگران کنارش بود. خ یاافتاده بود. ماکان با چهره یتخت

که افسانه راه  یآمد. فضاحت  ادشیزود تمام ماجرا به 

بود برگه را  ادشیزن   نیانداخت. در تعجب بود چطور ا 

را اجرا کند. از شرم و خجالت   ششیو نما اوردیهمراه ب 

و با ماکان روبرو شود.   اوردیتوانست سرش را باال ب ی نم

 کند. یری گکه باعث شد از همه کناره یشرم

 دهینرس  شیچراها یبرا یبعد از دوماه، هنوز به جواب حاال

 شی نما نیچرا افسانه ا  سد؟یبنو  ی متن نی چن دیبود. چرا بابا با

 نداشت. ییرا اجرا کرد؟ او که ادعا

 یخوب شدن، عفون یبه دلش خورده بود که به جا یزخم

شده و تب و آماس و التهاب داشت. دو ماه بود که حرف  

و خاله و نه با محدثه  ال یزدنش به شدت کم شده بود. نه با ل

  تی. نهاکردی و عمه و مهمتر از همه با ماکان صحبت نم

 : گفتیو بالفاصله م  شدیختم م یپرسجمالتش به احوال 
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 حرف بزنم." تونمیمن نم دی "ببخش

کمک  الیصحبت بترسد. ماکان کالفه از ل یاز ادامه انگار

 الیوجود داشت، ل یمار یکه از ب ی. با تمام ترسخواستیم

گفته و به خاطر  تی تسل ی. دوستانش تلفن آمدیمرتب م

 کرده بودند. یاز حضورشان عذرخواه طیشرا
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اما  کردیکه فقط صدا را ضبط م یبود ضبط و پخش  شده

را نداشت. به درخواست ماکان  یصوت چیپخش ه   ییتوانا

. کارش را مرتب دادی رفتن، پاسخ مثبت نم رونی ب  یبرا

. هوراد کردیم یدگیو به خانه و هوراد رس دادیانجام م

عادت کرده بود بدون قصه و کتاب، بخوابد. عادت کرد که او 

احساس، فقط  یاو بدون ذره  صدایب  چکیو پ زندحرف ب

 مادر را کم بشنود.   یگوش دهد. عادت کرده بود که صدا

را  ش یهابر مزار بابا، شکسته و خرد شده و حاال تکه ییگو 

خاک گم شده است.  انیم  ییهااما تکه اند، ده یبهم چسب

 .تشیاز غرور و شخص ییهاتکه 
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 فعاله کامنت

 

 

       که شروع نکردن، خودشون برسونن یدوستان
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  ییآبرو  گرید ی سو و از سو   کیکردن به کار بابا از  فکر

 خواستیکه ازش رفته بود، توانش را ربوده بود. دلش م

که  ییدور برود. جا یی روستا ایبچه را بردارد و به شهر 

که جز   نینه او را بشناسد و نه افسانه و بابا را. با ا یکس

 ندر آن روز شوم و در آن مکا انشیاز آشنا یماکان کس

  تیهمه از وص کردینحس حضور نداشتند، اما احساس م

که دخترش را منحرف خوانده و از  یت یبابا باخبرند. وص

 بود.  نیداشتنش شرمگ
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 یاز ماکان، پرونده یکه با دور کردیرا م شیسع تمام

مثل ماکان از  یکه داده را ببندد. مرد یشنهادیو پ  ییآشنا

کار و  طیکه در مح یو خوشنام، مرد ل ی اص یخانواده

و  وهیب  یمورد احترام مردم بود را چه به زن اریاجتماع، بس

ناروا پشت سرش  یهااز نسبت ی لیبدون خانواده که س

شرکت در مراسم   یرش اجازهکه پد ییبود تا جا یجار

 را نداده بود.  نش یتدف

نگفته، او   یاو از آن روز کلمه کردیفکر م یاحساس ماکان

ماکان گرفتارش شود.   داد،یاجازه م د یکه خود درد بود، نبا 

و از   آوردیاش سر باال مخانواده یفردا روز چطور جلو

تا نباشد   ندیبود بگو  ی. کافکردیدفاع م  تشیغرور و شخص

زنده   و  مردیم  چکی! آن وقت پزهایچ ندیمردم نگو  یزکیچ

را  یو سوختگ ندازند یاز مواد مذاب ب ی گیدر د یی. گو شدیم

و همان سوزش تکرار  گی درمان کنند و دوباره همان د

 شود. 

. در واقع دینرس  ییو خاله به جا دهیو حم الیل یها تالش

نبردند.  شیپ از یچون از اصل موضوع خبر نداشتند، کار

بر  یمخرب ر یتأث نی مرگ پدرش چن کردند،یهمه فکر م

و رو   یصحبت جد یگذاشته است. تالش ماکان برا  چکیپ

 یتوان نشستن روبرو  چکیبست ختم شد. پدر رو به بن

 حس و فکرش را نداشت. ازماکان و گفتن 
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قسمت  نیدر ا یشک چیتمام قلبش عاشق ماکان بود. ه با

ماکان را با  یحاضر نبود زندگ یمتی ق چینداشت، اما به ه

. شک نداشت کردیبود که م یفکر نیحضورش تباه کند. ا

 شدیخبردار م یدر صورت ازدواج با ماکان، افسانه به شکل

ماکان  یرا مقابل خانواده تش یثیآبرو و ح یاو با نقشه

ماکان،  یادهو نگاه خانو  یوقت بود که از شرمندگ. آنبردیم

 .مردیم

ممنون بود که با آمدنش، رفت  اریاز کرونا بس ه یبق برعکس

خانه  یبرا  یمحکم اریبس یو آمدها محدود شده و بهانه

تا    ماندیماندن به دستش داده بود. کنار عمه و محدثه هم نم

و رنگ  یحرف زدن داشته باشند. لباس مشک  یبرا ی فرصت

داشت.  قشیعم یزادارنشان از ع ده،یزرد و پر  یو رو 

پدرش بود و خودش  یبرا گرانیکه به زعم د یادارعز

 نشسته است. دشیو ام ندهیبه سوگ عشق و آ  دانستیم

 اطیبلند ماه سوم بهار، هوراد کالفه را به ح یعصرها 

 یشود. گوشه هی تخل اشی انرژ یتا با دوچرخه سوار بردیم

و   ال یو غرق فکر و خ  ستادی ایدرختان م یهیسا ریز اطیح

 .گشتیم  شیهای به قول خودش بدبخت

و بعد محدثه  دیدو  رونیب  نایساختمان باز شد و ابتدا مب در

آورد و کمکش کرد سوار  شیبه دنبالش آمد. دوچرخه را برا 

 شود. 
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 یجا میدونیخونه! ماها که م یتو  میتو؟ بابا دق کرد ی"خوب

ته خونه!  میکن  میخودمونو قا دینبا  گهید م،یری نم  یخاص

 ."میبخور یزیچ ییچا هی اطیح یتو  می ن یبش ایحداقل عصرا ب 

زد و سرش را به موافقت تکان داد. محدثه  یجانکم لبخند

. اشی و دلتنگ دیمادرش نال یحرف زد و از نرفتن خانه 

جنباند که   یهم سر یدر سکوت گوش داد و گاه  چکیپ

 حواسش هست.

 رمی به خدا من بازار نم ؟یدرآر اتو یس یخوای تو نم  گمی"م

 گرفته بودم." یزیچ  یلباس  هیوگرنه تا حاال برات 

و   اهیس گهی.....لباسه دارمی! درمهیچه حرف نی"نه بابا ا

حواست به هوراد  شهینداره......ام.....م  یفرق ادیز دش یسف

کم کار عقب مونده دارم.....اگه  هیهم باشه من برم باال، 

 داخل بفرستش باال!"   یبر یو خواست  یخسته شد

به سمت ساختمان رفت و مهلت نداد محدثه مخالفت  عیسر

شروع    اهشیرا از بر بود. از لباس س شانی هاکند. حرف

چرا  زند؟یکه چرا حرف نم دیرسیم  حتیو به نص شدیم

 ست؟ یمثل قبل ن

. دیرا از اتاق شن لشیآهنگ موبا  یخانه که شد، صدا وارد

برداشت.  ی پاتخت یبه سمت اتاق رفت و از رو  عجله ی ب

. خواست جواب ندهد، اما فکر کرد شناختیشماره بود و نم
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پاسخ را  یلحظه دکمه نیاز شرکت باشد. در آخر یکس دیشا

پشت خط را شناخت و به خودش  یفشرد و بله گفت. صدا 

حال با احترام  نیست. با اچرا جواب داده ا فرستادلعنت 

 کرد.  یپرسسالم و احوال 

 "؟ ی"خونه هست
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 "د؟ یداشت یامر د یی"بله! بفرما

 .....خداحافظ!"شمیمزاحمت م گهیساعت د می"تا ن 

هم  یرا رو  شی هاقطع شد. از حرص و خشم دندان تماس

 کرد،یکه اگر تماس هم قطع نم  دانستیفشار داد. خوب م

کند را نداشت. به سالن  یشانه خال دارید نیکه از ا نیا یرو 

که هوراد  ییجا  یبازاسباب نیماش کیبازگشت. جز 

و سالن   ختهینر یزیچ کرد، یماشا مت ون یزیو تلو  نشستیم

 بود.  زیتم و مرتب 

اجاق گذاشت.   یرا پر کرد و رو  یآشپزخانه رفت و کتر به

سه خانه را به عهده  دی و خر دیکشیشوهر محدثه زحمت م
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 وهیم  خچال ی. از  یموارد بهداشت تیداشت. آن هم با رعا

هم دم کرد  یگذاشت. چا زیم یو رو دیدرآورد و در ظرف چ

در خانه ماندن،  یروزها نی. ادیچ ینیها را در سو فنجان

که  یکیکرده بود. ظرف ک ادی را ز یپزی ن یریو ش  کیک وقذ

 برسد. طیمح یدرآورد تا به دما  خچال ی پخته را هم از  روزید

. دیها رسشد، نوبت راه رفتن و چالندن دست کاری که ب یوقت

دو   نیا آماده شود. در ااز روند گفتگو نداشت ت یتصور چیه

مبل   یماه گذشته صحبت نکرده بودند. سرش را گرفت و رو 

 : دینشست. نال

  یادیز زیمن که چ شه؟یمن تموم م  یایبدبخت یخدا ک ی"ا

 ،یدار گرانیکه به د یهمه نعمت و کرم  نیا ینخواستم. تو 

 !" نهیمن فقط سنگ یخواسته

زنگ خانه بلند شد.   یو صدا دیگونه چک یرو  یاشک قطره

رفت. لبش را   فونیو به سمت آ دیاش کشگونه یدست رو 

گفت. در واحد را باز کرد و   د« ییکش داد و »بفرما یکم

 منتظر شد تا مهمانش برسد.

. شدیم دهیها شنموکت پله  یرو  شیتپ پا تپ یخفه  یصدا

اش را اگر نه بشاش، کرد چهره یو سع دیکش یقینفس عم

 دهیو بر دیزنان رسن دهد. مهمانش نفسنشا یاما معمول

وارد خانه شد. نگاه  چکیکرد. با تعارف پ یپرساحوال  دهیبر
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  نیانداخت و ح  یبه سالن کوچک و آشپزخانه نقل  یاجمال

 زد و گفت: یمبل، لبخند یرو  ستننش

و تو دل برو و   زهیم زهیو ر یت مثل خودته! نقل"خونه

 بامزه!" 

گذشته،  یاز روزها تریداغ شد و لبخندش واقع شی هاگونه

 لبش نشست. یرو 

 !"نیخوش اومد یلی! خنی"لطف دار

نشسته  اشی شانیپ یکه رو  یزدن مهمان و شبنم عرق نفس

آماده کند.  یخنک یدنی و نوش  ردیبگ م یبود، باعث شد تصم

 شیو رو  ختیشربت آلبالو ر ظیغل عیما وانیدر دو ل عیسر

تا همچنان  ختیو با پارچ آهسته آب ر انداخت خی یهامکعب

در   کیبماند. دو قاشق بلند و بار وانیشربت ته ل عیما

مهمانش  یها قرار داد و به سالن آمد و با احترام جلو وانیل

 نشست.  شیگذاشت و روبرو 

که  دمیاما الزم د ره،ینم  ییجا یوضع کس نی"درسته که با ا

 و باهات حرف بزنم." نمتیو رو در رو بب امیب

آمد گفت. قاشق را با تعارف کرد و دوباره خوش  رلبیز

آرامش در شربت چرخاند و آهسته برداشت و مزه کرد. 

 ی دارد. جرعه از ی شربت ن ینیریحس کرد او هم به ش  چکیپ

 حالش را بهتر کرد.  اشی نیریو ش ی. خنکدینوش یبزرگ
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 "م؟یشروع کن می تونی"خب!.....حاال م

 !"دیی"بفرما 

گذاشت و   وهیم یدستشیو در پ  ینیشده را در س یخال وانیل

و با  زدینشان داد. قلبش تند م دنیشن یخودش را آماده

 داشت استرسش را پنهان کند. یها، سعفشار دادن دست

 گفتم؟" یبهت چ ادتهی"قبل از فوت بابا 

شد مرورگر و با سرعت اطالعات را چک کرد، اما    ذهنش

  نییسرش را پا یو با شرمندگ دی. لب گزامدین ادشی یزیچ

 انداخت. 

روزا درست کار  نی ! اصال فکرم ایخانم عالم دی "ببخش

 ." دیزنیحرف م یچ یدرباره  ادینم ادمی! کنهی نم
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 " ؟ی! قرار نبود اسمم رو بگ؟ ی"خانم عالم

 . چکیداد و زل زد به صورت پ رونیرا محکم ب بازدمش
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مدت فراموش  نیا یرو تو  زایچ یلیخ رسهی"به نظر م

کنم......ام.....خب  یادآوری یکی  یکی دی! انگار با یکرد

ندارم و   یخب.....من کار یبشه، ول یکم طوالن هیممکنه 

.....هرچند.....تا حرفم یتو هم وقت داشته باش دوارمیام

 ."رمیتموم نشه نم

 از خجالت گل انداخت. در مبل جمع شد. صورتش

 خودتونه!" یجون! خونه ایرؤ  نیدار ار ی"اخت

نگاهش  یاداد و لحظه ه یحت تکپا انداخت و را یپا رو  ایرؤ 

نافذ و محکم و   یدور نکرد. نگاه  چکیرا از صورت پ

 کنکاشگر.

ماکان   یبود که خوشحال نی......اادینم ادتیکه  ی"اون حرف

 ."تمهیبرام مهمه و الو 

 ای کند  یداشت تا او را مخف شی مبل گنجا خواستیم دلش

 ی. نشستن روبرودیبلعیو او را م کردی کف خانه دهان باز م

و توان    یمادر ماکان و فقط گوش دادن به صحبتش، انرژ

دفاع   یو بخواه ی چه برسد که متهم شو  خواست،یم  یادیز

باال آمد و  ای. دست رؤ دی بگو  یز یکرد تا چ یومن. منی هم کن

 اجازه نداد.

! ه ی. درمونده و عصبسیروزا خوشحال ن نی"ماکانم ا

. کنهیم  یه، ازش دورکه دوسش دار یچرا؟.....چون اون
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  دیکه عاشقشه با یچطور به کس دونهیاس چون نمکالفه

داشته  یوضع نیکمک کنه!.....فکر کن پسرت همچ

 که پسرت رها شه؟!" یکنی نم یکار یباشه.....تو باش

کرد. خودش را سرزنش کرد.  دیی با جنباندن سرش، تأ  آهسته

 ماکان درمانده و ناراحت است. ندی و نب ردیبم

 " ن؟یانحصار وراثت اقدام کرد ی"برا

باال آمد. دهانش خشک   بارهکیسرش   ربط،یسؤال ب  نیا از

بابا ختم شود،   تیبحث که ممکن بود به وص نیشد. از ا

 نشست.  اشی شانیپ یرو  یرنگ. اخم کمآمدیاصال خوشش نم

 خبر ندارم."  یعنی"نه!.....

اموال زودتر   فی. بهرحال تکلیخبردار بش ی تونی"خب! م

 معلوم بشه بهتره!"

 "اما......"

بهتر بود تا مفتضح   کردیرا به دندان گرفت. سکوت م لبش

 شود. 

مرحوم   ینامهت یوص یکار با اون برگه یکنی"اگه فکر م

 ." یکنیپدرت تمومه، اشتباه م

صورتش گذاشت. ماکان  یو دست رو  دی را نال «ی»وا

 یرا برا زیرا برده بود. انتظار نداشت همه چ شیآبرو 
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و دوباره در چشمان  آوردی. چطور سر باال مدیمادرش بگو 

 .کردیزن نگاه م  نیا

فرکانس داد و   رییزن، تغ یتاکنون محکم و استنطاق  یصدا

 مهربان شد. 

. از ینبود ل یکه درش دخ یشرمنده باش یزیاز چ دی"نبا 

اصرار کردم و مجبور شد   یلیماکان هم دلخور نشو! من خ

 نداره." ی ریراحت در اصل موضوع توف التیکنه. خ فیتعر

 دراز کرد. چکی و دستش را به سمت پ دیرا کنار کش  خودش

 ."نیبش شمی پ  ای"ب

فرار کند و   د،یدو  شدیکه م یبا تمام سرعت خواستیم دلش

. هر جا جز  کردیفرق نمهم  شیبرود. جا ابانیبه کوچه و خ

دسته کاکتوس و  کیزن. بغض شد  نیا یو روبرو جانیا

فرو برد. سرش را مثل آونگ به   شیرا در گلو  شی هاغ یت

  کیچپ و راست انداخت و مخالفت کرد. تاب و تحمل نزد

 مادر ماکان را نداشت. ه شدن ب

عمه و محدثه   ای دهیو حم  الینبود. او ل یاو هم هر کس اما

کند. او  ی حرفش شانه خال رینبود که بتواند دورش بزند و ز

که قلبش در  یمادر ماکان بود. مادر کس ،یعالم ایرؤ 

 تملکش بود.
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 را نتوانست رد کند. با تعلل برخاست. اشدهیکش دست

 ."ارمیب  یی"برم چا

مون کام میحرفامون تموم شد و خواست ی"نه! اونو بذار وقت

 ."مینک نیر یرو ش
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که مادر  ی. آرامشدیاز دوماه، با آرامش خواب شیاز ب  بعد

 خیها و محبتش توانست تن سرد و  داد. با حرف هیماکان هد

نتوانست و   یمدت کس نیا یکه ط  یاش را گرم کند. کارزده

دو   ی کیظرف  یعالم ایاو اجازه نداد، انجام دهند را رؤ 

 ساعت انجام داد.

دور شود، با گرفتن دستش،   یچا یخواست به بهانه یوقت

فرصت فرار را گرفت. کنار خود نشاند. زانو به زانو و رخ  

 در رخ. دو دستش در دستان زن، به عرق کردن افتاد.
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چرا از  نمیکن بب فیدختر خوب برام تعر هی"خب! حاال مثل 

 "؟ یکنیم یماکان دور

که  یمناسب حال دنییگرا یشدن و بعد به زرد دیو سف سرخ

  دایکه مناسب باشند را پ یکلمات گشتیود. هرچه مداشت، ب

  ییآوا  کهآنی . لبانش چند بار باز شد و دوباره بکرد ی نم

 بسته شد.  دیایب رونیب

تو رو    گهیچون اون برگه رو خوند، د ی"فکر کرد

 " ؟ یستیمناسبش ن گه ید یفکر کرد ای خواد،ی نم

و  از اشک دو د یاه یال ریرا باال آورد. مردمکش ز نگاهش 

فکرها را کرده   نیهم قای. دقدیچک یا. پلک زد و قطرهزدیم

همان پلک زدن را به  ایتکان خورد   زیسرش ر دیبود. نفهم

و   دیکش ی قیکرد. نفس عم یمثبت بودن پاسخش تلق

 چشمانش را در حدقه چرخاند.

از کجا معلوم که اون برگه رو   ؟یاساده قدرنی"آخه تو چرا ا 

بابات نوشته باشه. به فرض که نوشته باشه هم، از کجا 

  نینکرده باشه......بب رییمعلوم که بعد از سه سال نظرش تغ

 یشکل نیو ا دمیبه قسمت اموال ندارم. اونم پرس یمن کار

کنه.  مینوشته اموالش رو تقس هیبتونه با   یکه کس سین

 نه!"  ای نیصار وراثت کردانح دمیپرس نیهم یبرا

 دستش را فشرد. ایجوانه زد. رؤ  چکی در نگاه پ دیام
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 ی"درسته که من مخالف ازدواج تو با ماکان بودم، اما وقت

  یلیو نه ماکان تما دهیو مطمئن شدم نه حم میصحبت کرد

بچم برام  یو خوشحال  تی شدم. چون رضا یبهم ندارند، راض

تو رو محکوم کرده  یراحت نیبابات به ا  دونمیم دیمهمه. بع

چه  یدر کار بوده.....کس  یجبر و فشار  دیباشه.......شا

 اون متن رو نوشته!" یچه حال یتو  دونهیم

همه که پدرشون    نی. مگه اسیبرام مهم ن ات ی"به خدا ماد

نذاشته، مردند. من فقط ناراحت اون تهمت  یزیبراشون چ

 هستم. به خدا به قر......"

اطرافم  یعمر کردم که آدما ی کاف یقسم نخور! به اندازه "

 رو بشناسم."

و سرش را باال آورد.   دیرا به داخل دهان کش نشییپا لب

 زد و گفت: ا یبار. دل به در  کیهم   ونیش  بارکی مرگ 

و   ل یفام یجلو  دونمی....چه م یمراسم هی....ییجا ه ی"اگه 

ا حرفاش آبروم  بشه و دوباره ب  داشیدوست و آشنا، افسانه پ

شما و ماکان  یاگه آبرو رمیمیم یاز شرمندگ ؟یرو ببره چ

 رو هدف قرار بده!"

را به   ای از اشکش، دل رؤ  سی خ یهالرزانش و گونه یصدا

و لرزان مثل گنجشک باران خورده در   پناهیدرد آورد. ب
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اش نشست و  گونه یرو  ایخود جمع شد. دست گرم رؤ 

 آورد.  نیی پا چکیچشمانش را تا چشمان پ

کنه با من طرفه!  تیدل ماکان رو اذ زیبخواد عز ی"کس

خواست بلند شه و    یهرک  سین کریدر و پ یمملکت که ب

 دیاون با . اون وقته کهمیکن یم تیرو ببره، شکا یکس یآبرو 

رو از خودم   نای. ای بد تیتا رضا  فته یبه دست و پات ب

زن بها نده. مهم  نیهم به ا یلی. خگمیکه م دمی. پرسگمینم

حرفا  نی.......خب! فکر کنم امیکه تو رو قبول دار مییما

 می تا بر اریمادرشوهرپسند ب ییچا هی! حاال پاشو هیکاف گهید

 سر اصل مطلب."

زد و   یرا خشک کرد. لبخند سشیخ یگونه زدهخجالت

به دست برگشت. از  یچا ینیگفت و بلند شد. س « ی»چشم 

  یادرونش آمده بود. زلزله یا . انگار زلزلهدیلرزیدرون م 

را تعارف کرد و با   ی. چایو بدون آوار و خراب فیخف

است ازدواج  یکه بار اول ییشد. گو  نیشرمگ ا،یرؤ  فیتعر

 .شدیم  یبود که خواستگار یاول  بار هرچند. کندیم

 یوقت دی! اونو باسی ن  هیاصل ییاون چا ،ییچا نی"البته ا 

 ."یاریبرامون ب م،یاومد لشیو با داماد و فک و فام یرسم
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از ماکان. چه   فیبود و تعارف و تعر یها دلدارحرف یباق

 یزن ا،یرؤ  نی . ادیآیخوشش نم زیدوست دارد و از چه چ 

 ی. وقتیداشتن و دوست ی می. گرم بود، صمشناختینبود که م

 .دیبه صورتش کش یدست د، ید چکیلب پ یلبخند را رو 

چرا همش اخم  یخندیقشنگ م قدرنیا ی"آهان! بخند....وقت

 دختر! یکرد

را باز    پشیرا برداشت و ز  فشیک ش یو از کنار پا  دیچرخ

 .د یکش رونیرا ب ییکادو  یکرد و بسته

باباتو، فکر  امرزهی......خدا بدمیماکان خر یقهیبا سل نو ی"ا

 هیباشه. تو  یکاف دنیپوش اهیو س یحد عزادار نیکنم تا هم

بچت  یهیبه فکر روح دیو با یمادر هیخانوم جوون و 

مادر  هیبچه بهتر از  یمادر شاد برا هی . یباش

 تنت چطوره؟" یتو  نمی ......برو بپوش ببنه یغمگ

کم  هی.....کردمی......خودم عوض منیدیزحمت کش  یلی"خ

 حالم خوش نبود....."

رو آب  یکیبپوش تا من بتونم امشب دل  نو ی! برو ادونمی "م

 کنم."
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را به خنده  چک یپ بارش،طنتیو چشمک و نگاه ش خنده

  نیآست زیتشکر کرد و به اتاق رفت و شوم  گری انداخت. بار د

و   دهی. رنگ قرمزش با پوست رنگ پردیرا پوش ی احلقه

رها   رهیگ دیاز ق ش یکرد. موها جاد یرا ا  ییبایتضاد ز دش یسف

شلوارش مرتب کرد و    ی. بلوز را رو ختیشده و دورش ر

که دوباره جمع کند و   نی. قبل از ادیش را برس کشی موها

و دست  دی. چرخدیرا در قاب در د ای رؤ  نه،یبزند در آ رهیگ

را  ش ی هالپ ا،یرؤ  یدارانه یدور موها ول شد. نگاه خر

 بود.   شیهاتجربه ن یهم جزو اول نیکرد. ا یانار

بودم. بذار  دهی"ماشاال هزار ماشاال! تا حاال موهات رو باز ند

که ماکان دوس داره. عاشق    ییزایاز اون چ  نمیباز باشه، ا

 !"شونهیبلند و پر یمو 

در   یبود که صدا ستاده یو خجل وسط اتاق ا فی بالتکل

شد. در را  رد ایگفت و از کنار رؤ  « یانجاتش داد. »با اجازه

 یگل انداخته و موها یها هوراد باز کرد. پسرک با لپ  یبرا

  چک،یپ دنیبود وارد شد و با د دهیچسب یشانیبه پ

 را گرد کرد.  شیهاچشم

 !"یچه خوشگل شد  یمامان ی"وا

 .دیبه سرش کش یدست
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شما؟ سالم کن و بعد برو دست و روت رو   ی"سالم کرد

 بشور!"

را پشت کمر پسر گذاشت و به سمت جلو هل داد.   دستش

 گرفت. ایرؤ  یهوراد جلو رفت و دستش را جلو 

 !"ای"سالم مامان جون رؤ 

 ایکند. رؤ  ریرا غافلگ  چکیداشت تا پ یزیچ شهیهم هوراد

با محبت با بچه صحبت و حال و احوال کرد. هوراد که  یلیخ

 و گفت: ستادیا ایها رفت، رؤ شستن دست یبرا

 بهتره من برم."  گهی"د

 ماندن تعارف کرد.  شتریشام و ب یبرا چکیپ

کم  هیخبر خوش بهش بدم  هی"نه مادر برم بهتره. حداقل 

 حالش بهتر بشه."

 زد، ین حرف مماکا یدرباره یانداخت. وقت نییرا پا سرش

را برداشت و به  فشیک اینگاه کردن را نداشت. رؤ  یرو 

 چکیکه در را باز کند، رو به پ نیسمت در رفت. قبل از ا

 کرد.

 گهید یکی باشه،  لتیوک دهیحم یارث اگه دوست ندار ی"برا

گرفتن  یبرا ،یدار  اجیکه احت نیا  ی. نه برامیریگیرو م

 حقت و نشوندن زن بابات سر جاش."
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 باشه. دوستمه و باهاش راحتم."  دهیندارم حم ی"مشکل

و بهش بگو!......در مورد  ری "خب پس خودت تماس بگ

خودت که  یتحت فشار قرارت بدم، ول خوامیماکانم......نم

 یبه وضع عاد یک سی. معلوم نینیبیاوضاع رو م

بهتره.  نیتنها نباش نیز اا شتری.....تو و بچه بمیبرگرد

. خبر نداره من اومدم دیو با هم حرف بزن  ادیاجازه بده ب

 ." گمیهم بهش نم ینخوا ه. اگشتیپ

 ."نی اگه بهش بگ  سین ی"چشم! مشکل

سنگ  ی نیبه سنگ یبدرقه کرد. انگار بار نیی را تا پا ایرؤ 

برداشته شده بود. تمام غم و   اشنه یس  یلحد از رو 

که  یو فکر شانیماکان و آبرو  یانوادهبابت خ اشی ناراحت

درست بود و   ایبود. اگر حرف رؤ  کردند؛یاش مدرباره

 نور بود. یکند که نور عل تیشکا توانستیم
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کرده باشند، قلبش پر  زی که غبار و خاکش را تم یانهیآ مثل 

هوراد قصه گفت  یاز تأللؤ نور شده بود. آن شب دوباره برا

 کرد. یو کتاب خواند و بچه را غرق شاد

 یکارزهیتاپش نشسته و ربود. پشت لپ دهیخواب هوراد

از  دیبود و با لشی. فردا موعد تحو کردیم حیپروژه را تصح 

همراه با زنگ  لشی. موباشدیبودنش مطمئن م نقصی ب

 ی. اسم ماکان لرزدیچرخ شیسر جا  ی و کم د یخوردن، لرز

اش« نرم و  به تنش انداخت. »بله  یو خوش انجیاز ه

 .دیکه ناخودآگاه به کلمه چسب یبود. لحن زیمهرآم

 !"چک ی"پ

را در بر داشت  یپرساسمش تمام کلمات سالم و احوال  انگار

 یکه او با ناز و آهسته در پاسخ گفت هم همان  « یو »جانم

ها بود که  نفس  یو فقط صدا امد ین یا. کلمهداد یرا م یمعان

 .کردیشده و رفت و آمد م ال یخط تلفن س یرو 

 !"تیاز دور دیدلم ترک ؟ی فکر کردنو تمومش کن یخوای "نم

 "منم!" 

 یچ ؟یس یحرف زدن خس یتو  قدرنیچرا ا چک؟یپ ی"تو چ

 " ؟ی کم دلمو خوش کن هی شهیم

 .آورد یدلش را به درد م ،ی ماکان ناراحت و عصب نیا
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به افسانه  خوامیارثم اقدام کنه. م یراب دهیبگم حم خوامی "م

 ." کنمیم  تیکنه، شکا یزیبفهمونم اگه دوباره بخواد آبرور

 یچی! من تمام قد پشتتم! نگران هزمیعز هی هم عال  یلی"خ

 صبر کنم؟"   نایتا بعد از ا دینباش!......با

 گرفت و با به دندان گرفتن لبش، کنترلش کرد. اشخنده

 بره؟" زمان  یلی"خ

 انحصار وراثته!" ی"فقط سه ماه آگه 

 یأسیاز خالل کلماتش حس کرد.  شدیرا م أسیو  ی دیناام

 را در تصرف خود داشت. چکیکه تا عصر قلب و روح پ

 نگفت؟"  یزی"مامانت چ

 آمد. یزیبه چ  دنیخفه مثل کوب  ییصدا

 بود؟" یچ یشد؟ صدا  ی"چ

صدبار بهت گفتم  ؟یدست بردار یخوایم ی! تو کی چی"ه

مامانت   یگیو باز تو م زنهینم  ینداره. حرف یمامانم کار

 گفت؟"  یچ

 ی. خشمکردیو خشم از تک تک کلماتش شره م  حرص

را گرفته بود.    یماکان آرام و منطق ی سراپا ختهیافسار گس

از آمدنش  ایحس کرد. متوجه هم شد که رؤ چکیرا پ  نیا

 نزده است. یحرف
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قشنگه! دستت درد  یلیخ یکه انتخاب کرد یز ی"ام......شوم

 نکنه!" 

 حالت خوبه؟"  ؟یگیم یدار  ی..... چ؟ی"چ

از  نیاز ا شتریبخندد و ماکان ب دیرا خورد. ترس اشخنده

 یاز هوا یمی کوره در برود. دهان را باز کرد و حجم عظ

 . دیرا بلعاتاق 

که مامانت زحمت  یز ی"خوبم! دارم ازت بابت انتخاب شوم

  ییانگار تو حواست جا یول کنمیو آورد، تشکر م دیکش

 !"اسگه ید

 ......"چک ی"پ

 " م؟یبعدا صحبت کن یخوای"جانم! م

شدم. به من    جی......گشت؟یاومد پ ی"نه...نه! مامان ک

 نگفت آخه!" یزیچ

 "عصر اومدن! قرار بود بهت بگه!" 

 خشم را گرفت. یکرد. شعف جا ریی وضوح لحنش تغ به

 .....!"یلی ! دوتاتون خهی "نامرد

و  یهمه تنش و ناراحت نیم! از اخسته یی"ماکان! از تنها

آروم داشته باشم؟ به  یزندگ هی شهیم یم. کخسته ی نگران 

 "فقط و فقط آرامش باشه! خوامینم یشتریب زیخدا چ

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



من دربست  ی....اگه راه بدی"قربونت برم! تو اگه اجازه بد

 در خدمتتم....."

 با آه مخلوط شد.  نفسش

با پسرمون   خوادی. دلم مخوادتی! دلم مدمی"به خدا منم بر

که  نیا ی......من برامی آروم و قشنگ داشته باش یزندگ هی

 ."دمیجونمم م ن،یتو و هوراد آرامش داشته باش
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آمد. تنش از سرما کرخت شده بود. کولر را  نییتخت پا از

مرتب کرد.  شیبه هوراد زد و پتو را رو  یخاموش کرد. سر

طبق معمول صبح زود از خواب  یکه جمعه بود، ول نیبا ا

گلدار  یو پرده ریحر یالاز البه دی شد. نور خورش داریب

 .دیکشیاتاق، سرک م

 یاالتنه اتاق را بست و به سمت تخت رفت. ماکان با ب در

بود. فقط  دهی خواب ،ی شانیپ ی پخش و پال رو  ییبرهنه و موها

 ی احساس کند. کشش ییکشش قو  شدینگاه کردنش باعث م

پرشور را   یبدنش را لمس کند. شب کردیکه وادارش م

 اشزدهرتیحجم احساس و کشش ح نیگذرانده بودند و ا

 .کردیم

را به  یبود که مرد  یدختر بکر ییمتفاوت بود. گو  زیچ همه

 یکه زندگ کردی است. اگر هوراد نبود، شک م دهیخود ند

 با راشد، آن هم هفت سال، جز کابوس نبوده است. ییزناشو 

کجا و   نیدست راشد بود، اما ا یماکان هم به بزرگ یها دست

از حس و کشش  ی. توفانست یکلمه ن کیآن کجا! بوسه فقط 

  بیاز شن و خاک و تخر یرا در خود دارد و با راشد توفان

 بود. همان اندازه آزار دهنده و مخرب.
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داشت جوشش احساس را   یسع ستادهیکنار تخت ا هنوز

رفتن و خود   نیکند. ب داریماکان را ب آمدی کنترل کند. دلش نم

 دن،یپتو و به ماکان چسب ریز دنیرا مشغول کردن و خز 

. چشم  باشد یمرگ و زندگ  میبرپا بود. انگار که تصم  یجدال

برداشتن سخت بود، چه برسد با اراده از تخت و اتاق دور 

که خود را مجبور به قدم برداشتن و   یشود. درست زمان

زد و دستش  یماکان باز شد. لبخند یهادور شدن کرد، چشم

 یجا شد و پتو را بلند کرد. دعوتجابه یرا دراز کرد و کم

 .ل یو باب م نیریش

دار کلمات عاشقانه را  گرفته و خش  یگوشش با صدا ریز

 انیب ی برا یسال گذشته، از هر فرصت  کیتکرار کرد. مثل 

استفاده   چک،یپ ییبایو ز یاز خوب فیاحساسات و تعر

 .دیاش کشبرهنه  یبازو  ی. دست رو کردیم

 کولر رو خاموش کنم."  یگفت ی! سردت بود میکرد خی"

رو! به جاش تن   یم خنک"خاموش کردم.....نه! دوست دار

 تو گرمه!"

 ی آغوش ماکان که معلوم بود هنوز خسته است؛ فلش بک در

 یداد ماکان برا تیکه رضا یبه گذشته زد. به زمان

آمده باشد،  رونیشان اقدام کند. انگار از برزخ بازدواج

و ترس و   ردیکه قرار بود بگ ی میتصم  ینیسبک شد. سنگ
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  ت،یکرده و با اعالم رضاسد شده، روحش را آزرده  دیترد

 رها شد.  دهایها و تردو بند ترس دیقروحش از 

افکار  اه،یآمد و همراه با لباس س ایکه رؤ  یروز یفردا

که کرد، زنگ زدن به  یکار نیرا هم کنار زد، اول کشیتار

کردن، گوش داد و   یدور یبه غرغرش برا یبود. کم  دهیحم

 بعد اصل مطلب را گفت:

 کنم؟" دیکار با ی! اگه بخوام دنبال ارث باشم چدهی"حم

ماکان بدبخت  نی کم با ا هیکه  نی . همیکن  خوادی نم ی"تو کار

 ."دمیرو من انجام م هی! بقهیکاف یمهربون باش

 خوادی همه طرفدار داره! تو نم نی"خوش به حال ماکان که ا

 هی. باهاش مهربون بودم که قراره یبزن نهیسنگشو به س

 ."فتهیب یی اتفاقا

را از گوشش دور کند. ذوق   یباعث شد گوش دهیحم غیج

و بر طبل شادانه  یکردنش دلش را شاد کرد. بعد از خوشحال

  دیداد و در آخر هم تأک دهیاطالعات الزم را به حم دن،یکوب

 کرد:

که به  نهینه! فقط قصدم ا ایداشته  یبابا مال دونمی "واقعا نم

افسانه بفهمونم خودشو بکشه هم من دختر و وارث بابام 

 هستم." 
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. تو به فکر دمبل و  کنمیم یریگی"نگران نباش من پ

 باش." یعروس  یمبو ید

 .دیخند  بلند

باش. دمبل و   نیکم مت هی یلیخدا! دختر تو مثال وک ی"ا

اوضاع   نیسور و سات الاقل بگو! در ضمن با ا ه؟یچ مبو ید

 یرسم یچیبعدشم هنوز که ه ره؟یگیم یعروس یکرونا ک

 نشده."

. من حکم  سی ن  تی! تو حالی "باشه باشه! تو خوب

 ."رسمی خوارشوهرتو دارم. به موقعش حسابتو م

را  الی و خنده تماس را قطع کرد و بالفاصله ل یشوخ  با

صحبت    یبار که خودش شماره گرفته و برا نیگرفت. آخر

بدون   زدهرتیح الی. لآوردینم  ادیشده بود را به  قدمش یپ

 گفت: ،یپرسسالم و احوال 

 شده؟ هوراد خوبه؟ خودت؟!"  یز یچ ؟ی...خودت چک ی"پ

ناراحت شد. چقدر دور شده    ال،یل یو دستپاچگ  ینگران از

آشفته و دلواپس  طورنیرا ا الیتماس ساده، ل کیبود که  

 کرد.

نشده به خدا! زنگ زدم حالتو بپرسم و    یچی! هزمی"سالم عز

 باهات حرف بزنم."
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منم  یتماسا چ،ی ه یچند وقته زنگ نزد یدونی م ؟ی"مطمئن 

به صالح و مامان گفتم:  شبی د ؟یجواب داد  ونیدر م یکی

و هوراد  چکیپ رمیهم کرده، م یضیگور پدر کرونا و مر

 باشن."  شمونیدو سه روز پ ارمیدارم و م یرو به زور برم
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بست و آهنگ   نیدوستانش دل  را آذ  یمهر و صفا یبرا

بودن  الی شب را کنار ل یگذاشت. دلش لک زده بود برا یقر

 یو خنده و چرت و پرت گفتن. دلش برا  یو تا صبح شوخ 

 نیسنگ یاز خواب ییخاله و درددل کردن تنگ شده بود. گو 

 اشی دوست داشتن یزهایچ یهمه  یشده و دلش هوا داریب

 .ودرا کرده ب

زدم خبر  س.....زنگبه نفع همه  میکن تی"قربونت برم! رعا

 خوش بهت بدم."

 فیگو با ماکان تعرو گفت ایمفصل از آمدن رؤ  الی ل یبرا

 کرد.
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 می ایب  دیبا  گفتندیم ای"قراره رسما اقدام کنه!.....ماکان و رؤ 

 وضع....." نیبچه و ا ه یبه نظرت الزمه؟ با   ،یخواستگار

 ادتمیبره.... شی.....بذار طبق اصول پچکی"بله که الزمه! پ

تجربت  نی بارشه.....هرچند که تو هم اول نینره که ماکان اول

مراسم   یبوده. از همه ی......اصال فراموش کن راشدشهیم

 لذت ببر."

 بغض و حرص جواب داد: یتمسخر و کم با

از آسمون افتاده. مگه  هو ی ایلکا آوردن "البد هورادم لک

 راشد و کاراشو فراموش کرد؟" شهیم

و نه  یداشت یتو که نه خواستگار گمی! مزمی"نه عز

 لذت ببر....." نای . از ایعروس 

 ادامه داد: یمیآمد و با لحن مال نیی پا  شیصدا تن

فرق داره با  یل یخ یلیخ یکه دوسش دار یبا مرد ی "زندگ

 نو ی.....ایو با کلک زنش شد یکه زورک یبودن کنار مرد

.....بذار فقط ماکان بوست کنه و  یفهمیزود م یلیخ

 اون......"

 یحرف درست و حساب هی"بسه بسه! گفتم آدم شده داره 

و تو خود    هیشوخ هی. منحرف رینخ دمیکه د  زنهیم

 !"ی انحراف
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 لبش را خنده باز کرد. ال،یل یبلند خنده یصدا

 ی شعوری ب  یلیدورت بگردم. چقدر دلم تنگ شده. خ  ی"اله 

 با رفتارت." یرو خون کرد مدت دل ما نیکه ا

را  ییتماس، غذا  انی. بعد از پادیبه درازا کش الی با ل صحبتش

 یبار شماره  نیگذاشت و ا وهیهوراد م یآماده کرد و برا

آمده   رونیب له یشده بود که از پ  یا خاله را گرفت. پروانه

. تالش ستادیای باز نم دنیاز بال زدن و پر یاباشد و لحظه

 ت استفاده را کند. ی ر کوتاه و فرصت اندکش نهااز عم کردیم

کرد.  یصحبت با دوستانش حال دلش را خوب که نه؛ عال

را  یزنگ زد و قول و قرار خواستگار ایکه رؤ  یوقت

بند نبود. دوباره و   نیزم یگذاشت، مثل پر سبک شد. رو

و خاله داد و با خجالت و  الی خبر را به ل جانیبار با ه نیا

ها هم حضور خواست اگر امکانش هست، آن یشرمندگ

ماکان،  یخانواده یداشته باشند. تصور تنها نشستن روبرو 

 آزار دهنده بود.

اش کند. اگر چه نوبت هوراد بود که آماده ال،یاز خاله و ل بعد

خودش  یبرا  ،یزودتر از همه و هر صحبت یلیپسرش خ

 شی ساده برا یحال آرام و به زبان نیبود. با او دوخته  دهیبر

تا ماکان پدرش شود. ذهن و   فتد یب یچه اتفاق  دیگفت که با

آماده   ی نیچننیو مسائل ا دنیجدا خواب یفکر بچه را برا 
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گرفته بودند، به محض  میکرد. با ماکان توافق کرده و تصم

 ل یدل نیمشترک را شروع کنند. به هم یعقد کردن، زندگ

 یبزرگ زندگ رییتغ  یود که ذهن پسرکش را براواجب ب

مشترک   یزندگ کی یآماده کند و همراهش خود هم آماده

 گردد. دیجد

با  دیرا نبا  دیسابق و همسر جد یبا زندگ  د یکه نبا یزندگ

ها و تفاوت یشروع زندگ ی. براکردیم  اسیهمسر سابق، ق

 بود.  زدهجانیه

بود که   هیشب ی امانه یصم  یبه مهمان  شتریب ش یخواستگار

حرف و صحبت  یو کل دهیرا ند گر یهمد دیمد یمهمانان، مدت

و صالح و خاله و   الیداشتند. سالن کوچک خانه جا نداشت. ل

عروس، از  یزودتر آمده تا به عنوان خانواده الیپدر ل

هم  یریبه عمه و مد چکیداماد استقبال کنند. پ یخانواده

 کی تبر یبا مهربان یریود. مدگفته و خجوالنه دعوت کرده ب

 گفت.

 یمواظب باشم. تو یلیخ دیدارم و با ابتیکه من د یدونی "م

 کنمی.....دعا مامیب تونمی هست نم یکه احتمال آلودگ  یجمع

 دخترم!" ی خوشبخت بش

کرد. فکر کرد اگر عمه و  یخوشبخت ی و آرزو  دییهم تأ عمه

در اتاق خواب  یچند نفر دیبا  آمدند،ی هم م یریمد
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 دهیاش و حم. همراه ماکان، مادر و پدر و خالهنشستندیم

از   یورود ماسک داشتند و خبر یآمده بودند. همه ابتدا 

  ییرا یپذ یکم و براهم نبود. کم ی دست دادن و روبوس

ناقل  یکس کرد،یدعا م چکیها کنار گذاشته شد. پماسک

دو   الیو ل دهیشان تلخ نشود. حم اوقات یمارینباشد و با ب

بودند و آهسته و   ستادهیطرفش پشت کانتر آشپزخانه ا

شدن   دیکه باعث سرخ و سف زدندی م ییهاحرف  یرلبیز

 .شدیم  چکیپ
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  نی. از بغل اگذشتیاز همه خوش م شتر یهوراد ب به

اما در  رفت،یم گرید « ی»باباجون« به آغوش »باباجون

. ماکان ستادیا  شیخودش را به ماکان رساند کنار پا  تینها

 نشاند. شی پا یبغلش کرد و رو 

و پول و خانه باشد، صحبت  هیکه صحبت مهر نیاز ا شتریب

و اوضاع کشور بود. انگار فقط دور هم جمع شده    یماریب
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 نیبردن ظرف سنگ یتازه کنند. صالح برا ی داریبودند تا د

 کانتر شد. آهسته و خندان گفت: کینزد وهیم

ه!......انگار نه انگار  بزن یحرکت هی"االنه که ماکان 

هست و نه قول و   ی.....نه اصل مطلبهیخواستگار

 ....."یقرار

.....حق داره بچه! اومدن اوضاع  کنمی"االن درستش م

 "ه؟ یخواستگار ایکنن  یکرونا رو بررس 

جمع کردن  یرا دستش گرفت و به بهانه یخال ینیس دهیحم

که مثال قرار  ییشد و با صدا ایرؤ  کی شربت نزد یها وانیل

 نبود بلند باشد، گفت:

 یاز خواستگار یزیچ  هیپسرت دق کرد خو!  نی"خاله! ا

 دلش خوش بشه."  ن،یبگ

بود. هر بار  دهیجمالت حم  یدنباله یو شوخ  یو شاد خنده

و تذکرش  دهی حتما حم آوردند،یم ادیرا به  یخواستگار

شب هم هوراد بود  اوج آن ی. نقطهآوردیشان مخنده به لب

 که دست ماکان را گرفت و اصرار به ماندنش کرد.

 شی قراره بابام بشه. باباها پ گهی عمو د  نی"مگه نگفت

 خب." موننیهاشون مبچه

 کرد:  یکنند. صالح شوخ هیبچه را توج یکردند به نحو  یسع
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 بپوشه؟"  یچ اورده،ین شو ی"عمو ماکان شلوار راحت

 جواب داد: یهم با سادگ هوراد

.....اصال مثل من که گرمم دهی"مامانم شلوار داره. بهش م

 با شورت بخوابه!" شهیم

که داشت از خجالت  چکی. جز پدیچیقهقهه در خانه پ یصدا

که کنترلش کند تا   دیرسی . دستش به هوراد هم نمشدیآب م

ها به بود که سال  یهم مورد نینکند. ا یهمه درفشان نیا

 .دند یخندیو م آوردندیم  ادشی

واحد ماکان رفتند،  دنید یبرا یانجام شد. وقت هیاول ی کارها

 یاست. اسباب مختصر دهیرا خر متوجه شد که خانه  پچکی

 چکیپ یقهیرا با سل دیجد یه یهم داشت. قرار بود اثاث

بود. سالن بزرگ و   یدلباز یبخرند. آپارتمان دو خوابه

 زده جانی مجزا ه یداشتن اتاق ی مناسب. هوراد برا یها اتاق 

 بود.

را  چکی پ  یکارها بود که گاه ریگی چنان با سرعت پ ماکان

حداقل دو سه هفته  کردیکه فکر م ی. کارساختیمتعجب م

. شور و  دادیهفته انجام م کیزمان بخواهد را ظرف 

وصف و دور   رقابل یغ چکی با پ  یشروع زندگ یبرا  اقشیاشت

 از انتظار بود.

@Rooman_nazy1400

@Rooman_nazy1400



برگزار کردند.  الیرا در باغ و  یو کوچک یخودمان  جشن

 گاهشیبار لباس عروس تن کرد و آرا نیاول یبرا چکیپ

رسوم انجام شود. خوب  یهمه خواست یرفت. ماکان دلش م

ها آرزو بوده و سال  چکیپ  یبرا هانیا یهمه  دانستیم

 حسرتش را داشته است.

متفاوت بود. انتخاب ماکان صرف  اریبس چکیو حال پ سح

و شناخت بود.  یکه داشت، با علم و آگاه ینظر از عشق

برگزار  یو شاد تیمیشان پر از صفا و صممحفل کوچک

که  یبود. مادر یمادرش خال یفقط جا چکیپ یشد. برا

  یخوشبخت دنیعمرش و حرفش، حسرت ندلحظه نیآخر

با راشد، بارها و بارها خدا  یزندگ ها سال  یدخترش بود. ط 

. اگرچه  دیرا ند اشی را شکر کرد که مادرش نبود و بدبخت

مطمئن بود که نبود مادرش باعث تمام ماجراها و 

 بود.   شیهای بدبخت
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به خود  د،یچرخیدر آغوش ماکان م دیکه با لباس سف یزمان

را  یدیجد یاش را پشت سر بگذارد و زندگقول داد تا گذشته
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  یاثرها، که در آن از غصه و غم گذشته یآغاز کند. شروع

بابا   یفکر کند و نه به کارها ش ی هانباشد. نه به راشد و ظلم

 افسانه. یهاتیو آزار و اذ

و   کندیکه نثارشان م یباشد و ماکان و هوراد و عشق او 

 .کندیم افت یدر زانش یکه از عز یعشق

و  هایدر آغوش گرم همسرش، از گذشته فقط خوش حال 

  یریگیکه با پ  آورد یم  ادی. به آوردیم ادیرا به  شی هاخنده

افسانه شده بود. آن   داریمجبور به د  راثش،ی م یبرا دهیحم

را به نام او  یمیقد یکه مشخص شد، بابا خانه یهم وقت

 یو دور از ذهن بود، اما نقطه بیکرده است. هرچند عج

که  ی. بابا برخالف متنشدیمحسوب م چکیپ  یبرا یآرامش

 گاهچینبرده بود. ه ادیا از افسانه، او ر یهانوشته و گفته

. درست مانند کردی افسانه را فراموش نم دنیفهم یصحنه

اش، در ساله نیتالش چند یجه ینت  بارهکیبود که  یکس

دوم را  یبرابر چشمانش آتش گرفته و سوخته است. ضربه 

 که در صدا و لحنش بود، زد: یبا آن تحکم دهیحم

  ییو جا گهی رو بار د دیکه به موکل من زد یی"اگه تهمتا

تا پشت  دیو شک نکن میکنی م تیثیح یاعاده د،یتکرار کن

. حواستون رو جمع میکش ی دست نم د،ی زندان نباش یهاله یم

 ." دیکن
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وحشت کرد، مبادا سکته کند و   چکیبود که پ  یطور حالش

.  فتدیبغلش را گرفتند که ن  ری در جا جان دهد. پسرانش ز

از فکر و ذهن   یاکه باعث تأسف بود و گوشه یموضوع

 یبرادرانش بود. افسانه جور  کرد،یرا مشغول خود م  چکیپ

 می ترم یشکل چیذهنشان را مسموم کرده بود که به ه 

خوار خون یرا نه خواهر که دشمن چکیپ سفانه. متأشدی نم

 :دادیم  اشی. ماکان دلداردندی دیو خانمان برانداز م

... فکرشون رو عوض کنه. دی"زمان! گذشت زمان اونم شا

 نیاجازه بده همچ سی مسلما تا مادرشون هست، ممکن ن

 !"زمیعز ی نکن رشونی. بهتره فکرتو درگفتهیب  یاتفاق 

الزم  گریکه د نیو گذشتن نبود. هم  یجز فراموش یاچاره

 بود.  یعال  ند،ی نبود افسانه را بب

باال برد تا صورتش را   ماکان را صدا زد. سرش را آهسته

 بسته، پاسخش شد. یبا چشم  دهیکش « ی. »هومندی بب

 ......"گمی"م

و محتاطش، چشمان ماکان را باز کرد. نگاه  دیپر ترد لحن

ماکان  ینه یچشم بدزد و به س  چکیمنتظرش باعث شد که پ

 ماکان گرم شد.  یاز بوسه اشی شانیشود. پ رهیخ

 " ؟یکه دو دل  یبگ یخوایم ی"چ
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 ."میکنی! بخواب بعد صحبت می چی"ه

 !"چک ی"پ

طفره نرو!   یعنیبگو!   یعنی. شناختیلحن محکم را م نیا

 تمامش کن! ،یشروع کرد یعنی

 ! فکر کردم......" یدونی"خب......م

 ادامه داد: عیو چشمانش را بست و سر دیکش یقیعم نفس

 بابا رو!" یخونه رو به اسم هوراد کنم.....خونه خوامی "م

  اریاختی. بدی اش نشست و باال کشچانه ریماکان ز دست

چشمانش باز شد و نگاهش به دنبال چشمان خمار و  

 . دیآلود ماکان دو خواب

به پسرمون   یمال خودت رو بخوا چک؟یپ یچ  یعنی"

 !" کنهیم  تمیاذ دت یترس و ترد نیداره؟ ا یرادیچه ا ، یببخش

لب ماکان نشاند  یرو  یکوتاه یرا جلو آورد و بوسه سرش

 و با عجله گفت:

و خواستم بهت بگم. چون از  دیبه ذهنم رس هو ی"نه نه! فقط 

 کرده بودم، شک داشتم زمانش مناسب باشه."  دارتیخواب ب

اش را تر در آغوشش فشرده شد و زمزمهو محکم  شتریب

 :دیشن
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 !"زمیمناسبه عز  یبگ یرو هر زمان  ی"تو هرچ

. دییماکان چسباند. گردنش را بو  یرا به گلو  اشی شانیپ

 دهید یخوش یهاخواب ش یبرا ی. زندگدیکش یبه راحت ینفس

 بود.

را گشوده و از پس  یاپنجره د،یشد  یبعد از گردباد ییگو 

بعد  ییشده بود. گو  انینما دیگرد و غبار، شعاع نور خورش

در آسمان   بایز  یکمان نیاز باران و کنار رفتن ابرها، رنگ

  یروزها دیکه نو  یاتازه  یشده بود. زندگ  دایپ اشیزندگ

 .دادیرا م ندهیخوش آ 
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نوشتن  یهاتون انرژو با محبت نیکه کنارم بود نیا از

      سپاسگزارم  اریبس ن،یداد
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